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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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:äøBzä©¨
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.sebd xarl zehep
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:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
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záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר ארי' זאב שי'

שלום וברכה!
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ספ"ב(, ומרובה מדה טובה כו'...

בברכה לבשר בשורות טובות.

תחילת זמן קידוש לבנה:
יום שני בערב, ו' אדר
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰z‡Â ׁשמן אלי ויקח ּו יׂשראל  ּבני את  ּתצ ּוה  ¿«»ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּתמיד  נר  להעל ֹות  ל ּמא ֹור  ּכתית  ז ,1זית  ְֲִִִֵַַַָָָָ

ֿ זה  ׁשּלאחרי ּבּפס ּוק  ג ֹו'2ּוממ ׁשי מ ֹועד  ּבאהל  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ה ּדּיּוק  ויד ּוע  ג ֹו'. ּבקר  עד  מערב  אהרן את ֹו  ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹיער

נׂשיאינּו ר ּבֹותינּו ּבדר ּוׁשי ּדמאחר 3ּבזה  , ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָ

ה ּציּוּוי  ל ּמה  אהרן, ֿ ידי  על  היא  ה ּנר ֹות  ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשהדלקת 

אל  ה ּׁשמן ׁשּיביא ּו ּדמ ׁשמע  ,"אלי "ויקח ּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָה ּוא 

הרא ׁשֹון, ׁשּבּפס ּוק  מה  להבין צרי וגם  ְְִִִֶֶַַַָָָָֹמ ׁשה .

"להעלת  נאמר  מ ׁשה ), (אל  "אלי "ויקח ּו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּגּבי

נאמר  אהרן, ּגּבי ה ּׁשני, ּוב ּפס ּוק  ּתמיד ", ֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹנר 

ּבקר ". עד  ֵֶֶֶַֹ"מערב 

הענין ÔÈ‰Ïeב ) ּכלל ּות  ּתחלה  לבאר  יׁש זה , ¿»ƒְְְְִִֵֵֶָָָָָ

המבאר  ֿ ּפי על  ּדה ּנה , זית '. ְְְִִִֵֶֶַַַָֹּד'ׁשמן

א ֹור ' (ּב'ת ֹורה  נׂשיאינּו ר ּבֹותינּו ְְְִִֵֵֵַָּבדר ּוׁשי

ׁשּלא  ּבכתבים  יֹותר  ּובאר ּוכה  ּתֹורה ', ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּוב 'ל ּקּוטי

א ֹופ ּנים  ׁשני ּבזה  יׁש עדין) א ֹופן 4נד ּפס ּו . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

ּכי  מה ּזית , יֹותר  נעלה  ה ּוא  ׁשה ּׁשמן ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהרא ׁשֹון,

ולכן  ׁשּבת ֹוכ ֹו, ה ּׁשמן על  ּומעלים  מס ּתיר  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָה ּזית 

את  מ ּמּנּו לה ֹוציא  ּכדי ה ּזית  ּבכתיׁשת   צ ֹור ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַיׁש

ה ּגּוף  על  מ ֹורה  ׁש'ּזית ' ּבעב ֹודה , וענינֹו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָה ּׁשמן.

ׁשּמעלימים  נג ּה, ׁשּמקליּפת  ה ּבהמית  ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹוה ּנפ ׁש

המל ּוּבׁשת  (ׁשמן) האלקית  ה ּנפ ׁש על  ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּומס ּתירים 

יעלימ ּו ׁשּלא  ּכדי כ ּו' לכת ׁשם  צרי ולכן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבהם ,

ה ּזהר  ּכמאמר  ה ּנׁשמה , א ֹור  נה ֹורא 5על  ּביּה סליק  ּדלא  ּדנׁשמתא ,ּגּופא  ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּומ ׁשּתל ׁשל  ׁשּנמ ׁש) ה ּזית  ׁשל  ה ּגׁשמי ּׁשה ּטעם  מה  ּגם  וזה ּו ליּה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָמב ּטׁשין

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּוכמאמר  מר , ה ּוא  הר ּוחני) ה ּפס ּוק 6מענינֹו זית 7על  עלה  וה ּנה  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

מ ֹורה  זֹו ׁשּמריר ּות  כ ּו', ּכּזית  מר ֹורין מזֹונֹותי יהיּו יֹונה : אמרה  ּבפיה , ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָטרף 
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˜eÒtaL ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆«»
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ו     

וזה ּו ֿ אחרא . ּדסטרא  ּומריר ּו ח ׁשֹוכא  ּבחינת  ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָעל 

ׁשבעים  ׁשל  ּתלמ ּוד ֹו מ ׁשּכח  ּׁשה ּזית  מה  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַּגם 

עד 8ׁשנה  ה ּוא  ּד'זית ' וההס ּתר  ׁשההעלם  והינּו, , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ימי  ח ּייו, ימי ּכל  ּבמ ׁש ׁשּלמד  ׁשאף  ,ּכ ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכדי

ׁשנה  ׁשבעים  ּבהם  היה 9ׁשנֹותינּו ולימ ּוד ֹו , ְְְִִִֵֶָָָָָ

ׁשּלא  ּבּתֹורה  ּפנים  ּד"מג ּלה  ּבא ֹופן (לא  ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּכדבעי

יׁשּכח  אם  ח ּסר ֹון אין ׁשאז ֿ וׁשל ֹום ", חס  ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּכהלכה 

ּבׁשם  ּבּתֹורה  נקרא  ׁשּלכן וכ ּו', ל ׁשמ ּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹזאת ),

(העלם  ה ּזית  ׁשל  ּבכח ֹו ה ּנה  (ּתלמ ּוד ֹו), ְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹ"ּתלמ ּוד "

זאת , לה ׁשּכיח  ה ּבהמית ) וה ּנפ ׁש ה ּגּוף  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַֹוהס ּתר 

ה ּקליּפֹות  מע ֹולם  היא  ה ּׁשכחה  ולכן 10והרי . ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ענין  (ׁשּזה ּו ה ּזית  ּכתיׁשת  להיֹות  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָצריכה 

ֿ אחרא , סטרא  ּדאת ּכפיא  ענין ׁשּזה ּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּד"ּכתית "),

ועל ֿ כ ּו', ה ּבהמית  וה ּנפ ׁש ה ּגּוף  ּבר ּור  ֿ ידי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַעל 

מר , ׁשאינֹו ּבלבד  זֹו (ׁשּלא  ה ּׁשמן מת ּגּלה  ֿ זה  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹידי

המתיק ּות  ענין ּבֹו יׁש א ּדר ּבה , ׁשענינֹו11א ּלא  ,( ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

החכמה  ּבחינת  ה ּוא  מחזיר 12ּבּספיר ֹות  (ׁשּלכן ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשנה  ׁשבעים  ׁשל  להחזיר 8ּתלמ ּוד ֹו ׁשּבכח ֹו וכיון , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

לפי  מ ּמּנּו, למעלה  ׁשה ּוא  מ ּובן הרי ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּתלמ ּוד ֹו,

חכמה  ּבחינת  רק  לא  ה ּוא  ה ּׁשמן ׁשל  ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשענינֹו

סתימאה ' 'חכמה  ּבחינת  ּגם  א ּלא  ),13ה ּגל ּויה , ְְְְִִֶַַַָָָָָָ

ה ּׁשני  וא ֹופן לאלק ּות . ה ּביט ּול  ענין ,14ׁשה ּוא  ְְֱִִִֵֶֶֶַַַֹ

מ ּצד  [והינּו מה ּׁשמן למעלה  ה ּוא  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשה ּזית 

ה ּוא  ׁשה ּזית  ּדכיון למעלה , הענינים  ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפנימ ּיּות 

למעלה  ה ּוא  הרי ה ּׁשמן, ּבא  ׁשּמּמּנּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָה ּמק ֹור 

ה 'ּפר ּדס ' ּׁשּכתב  מ ּמה  ּולהעיר  ּבענין 15מ ּמּנּו. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ה ּנה  ּבּתח ּתית , מק ֹומ ֹו ׁשּלמ ּטה  ׁשּמה  ּובנין, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָיס ֹוד 

ה ּוא  ׁשּלמ ּטה  ה ּיס ֹוד , ּכמ ֹו העליֹון. ה ּוא  ְְְְְְֶֶַַַָָָלמעלה 

מה ּבנין. למעלה  יֹותר , נעלית  ּבמדרגה  ה ּוא  למעלה  אבל  ה ּבנין, ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָּבתח ּתית 

ּכפי  הענינים  ׁשּבפ ׁשט ּות  ה ּׁשמן, (יס ֹוד ) מק ֹור  ׁשה ּוא  לזית  ּבנֹוגע  ֿ ּדר ֿזה  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָועל 
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ב .8) יג, י .9)הוריות צ , א).10)תהלים (מז, פל"ז תניא ד. קי , סע "ג. פא, שם ע '11)תו"א ח "א להצ "צ  ביאוה"ז גם ראה

קצא). ע ' תשרי  המאמרים ספר - מנחם (תורת תשל"א ה' את הללו ד"ה לו,12)שכד. בהעלותך לקו"ת וראה שם. תו"א

ועוד. א.13)ב . לא, שם הנ"ל.14)לקו"ת ה' את הללו ד"ה א'תקמז. ע ' פרשתנו אוה"ת גם ערכי15)ראה (שער כג שער

וש"נ. שיח . ע ' תרצ "א סה"מ  וראה יסוד. ערך הכינויים)

    
'eÎ ˙Èfk,ודם ֿ בשר  מיד  מתוקים ולא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  מידו  ««ƒ

‰BÓ BÊ ˙eÈnL וסימן הוראה היא הגשמי  שבזית ÏÚהמרירות ∆¿ƒ»«
eÈÓe ‡ÎBLÁ ˙ÈÁaומרירות הצד Á‡Œ‡ËÒc‡חושך  של  ¿ƒ«¬»¿ƒ¿ƒ¿»«¬»

הקדושה. היפך  של  הצד  האחר ,

Ìb e‰ÊÂ על הפנימי  Ó‰הביאור  ¿∆««
˙Èf‰M ללא שהוא, כמות הנאכל  ∆««ƒ

זית, ÏLשמן  B„eÓÏz ÁkLÓ¿«≈««¿∆
‰L ÌÈÚL8,eÈ‰Â , ƒ¿ƒ»»¿«¿

'˙ÈÊ'c zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰L∆«∆¿≈¿«∆¿≈¿«ƒ
„ÓlL Û‡L ,Ck È„k „Ú ‡e‰«¿≈»∆«∆»«
ÈÓÈ ,ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk CLÓa¿∆∆»¿≈«»¿≈
‰L ÌÈÚL Ì‰a eÈ˙BL9, ¿≈»∆ƒ¿ƒ»»

ÈÚ„k ‰È‰ B„eÓÈÏÂ שצריך כפי  ¿ƒ»»ƒ¿»≈
l‚Ó"c‰להיות ÔÙB‡a ‡Ï)…¿∆¿¿«∆

‰ÎÏ‰k ‡lL ‰Bza ÌÈt»ƒ«»∆…«¬»»
ÔBqÁ ÔÈ‡ Ê‡L ,"ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»∆»≈ƒ»

˙‡Ê ÁkLÈ Ì‡ אינו כשהלימוד  ƒƒ¿«…
את  שישכח עדיף אכן  כראוי ,

תורה ),תלמודו  בלומד  מדובר  וכאן 

לימוד  ÔÎlLכראוי , ,'eÎÂ dÓLÏƒ¿»¿∆»≈
"„eÓÏz" ÌLa ‰Bza ‡˜ƒ¿»«»¿≈«¿

(B„eÓÏz) עצמה שהתורה היינו  «¿
ראוי , לימוד  לכך  BÁÎaקוראת ‰p‰ƒ≈¿…

zÒ‰Â ÌÏÚ‰) ˙Èf‰ ÏL∆««ƒ∆¿≈¿∆¿≈
(˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰«¿«∆∆««¬ƒ

˙‡Ê ÁÈkL‰Ï לא שלמד  מה וכל  ¿«¿ƒ«…
שינוי , בו  ‰Â‰ÁÎM‰יפעל  È «¬≈«ƒ¿»

˙BtÈÏw‰ ÌÏBÚÓ ‡È‰10 כן ואם ƒ≈»«¿ƒ
ישנו  זאת, ובכל  ורצוי , ראוי  דבר  אינה

הזית  אבל  לשכוח, שכדאי  כזה לימוד 

כדאי  שלא וראוי  טוב לימוד  משכיח

BÈ‰Ï˙לשכוח. ‰ÎÈˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿
ÔÈÚ e‰fL) ˙Èf‰ ˙LÈ˙k¿ƒ«««ƒ∆∆ƒ¿«

"˙È˙k"c ביטול של  במובן  ¿»ƒ
ÈÙk˙‡c‡והכנעה  ÔÈÚ e‰fL ,(∆∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»

,‡Á‡Œ‡ËÒ הצד והכנעת כפיית ƒ¿»«¬»
לקדושה  המנגד  ≈¿»È„ÈŒÏÚהאחר ,

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰ ea≈«¿«∆∆««¬ƒ
'eÎ שבהם מהרע שבהם הטוב הפרדת

לקדושה, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰והעלאתו 

ÔÓM‰ ‰lb˙Óבזיתים Ó,הטמון  BÈ‡L „Ïa BÊ ‡lL) אף ƒ¿«∆«∆∆∆…ƒ¿«∆≈«
אינו  שהשמן  רק לא כתישה), ֿ ידי  על  (היוצא שבתוכו  השמן  הרי  מר , שהזית

‰e˜È˙Ó˙מר  ÔÈÚ Ba LÈ ,‰ac‡ ‡l‡11BÈÚL השמן ), של  ∆»«¿«»≈ƒ¿««¿ƒ∆ƒ¿»
‰ÓÎÁ‰המתוק  ˙ÈÁa ‡e‰ ˙BÈÙqa12ÔÎlL) לזית בניגוד  «¿ƒ¿ƒ««»¿»∆»≈

שמן  שנה, שבעים של  תלמוד  המשכח

ÏLהזית  B„eÓÏz ÈÊÁÓ«¬ƒ«¿∆
‰L ÌÈÚL8BÁÎaL ÔÂÈÎÂ , ƒ¿ƒ»»¿≈»∆¿…

ÔeÓ È‰ ,B„eÓÏz ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«¿¬≈»
,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L למעלה ∆¿«¿»ƒ∆

עצמו  ÏLמהתלמוד  BÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»∆
˙ÈÁa ˜ ‡Ï ‡e‰ ÔÓM‰«∆∆…«¿ƒ«

‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ, התלמוד של  עניינו  »¿»«¿»
‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ«»¿»

'‰‡ÓÈ˙Ò13'סתומה' חכמה ¿ƒ»»
מגילוי  שלמעלה חכמה ),ונעלמת,

˙e˜Ï‡Ï ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ∆¡…
מהשכל . למעלה הוא והביטול 

ÈM‰ ÔÙB‡Â14, של עניינו  בביאור  ¿∆«≈ƒ
הוא  חסידות ֿ פי  על  זית Èf‰L∆««ƒ˙שמן 

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ במדריגהÔÓM‰Ó ¿«¿»≈«∆∆
vÓ eÈ‰Â]ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt „ ¿«¿ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

‰ÏÚÓÏ,ברוחניות˙Èf‰L ÔÂÈÎc ¿«¿»¿≈»∆««ƒ
‡a epnnL B˜n‰ ‡e‰ ויוצא «»∆ƒ∆»

‡e‰ È‰ ,ÔÓM‰ הזית‰ÏÚÓÏ «∆∆¬≈¿«¿»
˙kM ‰nÓ ÈÚ‰Ïe .epnÓƒ∆¿»ƒƒ«∆»«

'Òct'‰15,ÔÈe „BÒÈ ÔÈÚa ««¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»
‰hÓlL ‰nL הזה בעולם ∆«∆¿«»

˙ÈzÁza BÓB˜Ó נחות והוא ¿««¿ƒ
‰e‡במעלתו , ‰ÏÚÓÏ ‰p‰ƒ≈¿«¿»

‰hÓlL ,„BÒi‰ BÓk .ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«¿∆¿«»
גשמי  ‰ÔÈaבבניין  ˙ÈzÁ˙a ‡e‰¿«¿ƒ«ƒ¿»

עצמו , מהבניין  חשוב פחות ונראה

‰ÏÚÓÏ Ï‡ באלוקות‡e‰ ¬»¿«¿»
˙BÈ,היסוד  ˙ÈÏÚ ‰‚„Óa¿«¿≈»«¬≈≈

‰ÊŒCcŒÏÚÂ .ÔÈa‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«ƒ¿»¿«∆∆∆
B˜Ó ‡e‰L ˙ÈÊÏ Ú‚Ba¿≈«««ƒ∆¿
˙eËLÙaL ,ÔÓM‰ („BÒÈ)¿«∆∆∆¿«¿

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



ז      

ּתח ּתֹונה  ּבמדרגה  ה ּוא  ה ּזית  למ ּטה , ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָׁשהם 

ׁשהם  ּכפי הענינים  ּבפנימ ּיּות  אבל  ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָמה ּׁשמן,

יֹותר  עליֹונה  ּבמדרגה  ה ּוא  ה ּזית  ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָלמעלה ,

ה ּׁשמן, מעלת  ׁשּגדלה  ׁשּככל  והינּו, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמה ּׁשמן].

סתימאה ', 'חכמה  ּגם  (ּכֹולל  החכמה  ְְְְִִֵַַַָָָָָָּבחינת 

ה ּוא  ה ּׁשמן מק ֹור  ׁשה ּוא  ה ּזית  ה ּנה  ְִִֵֶֶֶַַַַַּכּנ"ל ),

ענין  ּגם  ֿ זה , ֿ ּפי  ועל  יֹותר . נעלית  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבמדרגה 

מדרגת ֹו על  ר ֹומז ׁשּבּזית  (הח ׁש) ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹה ּמריר ּות 

ׁשּלמעלה  ה ּכתר  מ ּבחינת  ׁשה ּוא  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָה ּנעלית ,

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו (ׁשמן), ח ׁש16מהחכמה  יׁשת  ְְֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּגדר  מ ּכל  מ ּופ ׁשט  להיֹות ֹו ח ׁש ׁשּנקרא  ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹסתר ֹו,

ּבגיל ּוי  ה ּבא  א ֹור  .17ׁשל  ְִֶַָ

ּד"ׁשמן LÈÂג ) ה ּפיר ּוׁש ּגם  ּתל ּוי ׁשּבזה  ל ֹומר  ¿≈ְֵֶֶֶֶַַַָָ

ה ּׁשמן, על  קאי "ז" אם  ,"ז ִִֵֶֶַַַָָָזית 

ז ה ּתֹורה ] ס ֹוד ֹות  ּגם  ּבֹו [ׁשּיׁש ר ׁש"י ְִֵֵֶַַַָָּכפיר ּוׁש

הא ּבןֿ ּכפיר ּוׁש ה ּזית , על  ׁשּקאי א ֹו ׁשמרים , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבלי

ּוכפי  ה ּתֹורה , ס ֹוד ֹות  יׁש ּבפיר ּוׁשֹו [ׁשּגם  ְְְִֵֵֶֶַַָָעזרא 

אלקים ֿ ּב'דברי ונת ּבאר  ה ּובא  ׁשּפיר ּוׁשֹו ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּמצינּו

עליו  ׁשּכתב  מ ּמה  (ּולהעיר  מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ְְְִִִֶַַַַָָָָָח ּיים '

האמצעי  זה 18אדמ ֹו"ר  מצאתי לא  ֿ ע ּתה  (ּולעת  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אחר  ה ּׁשם )]19ּבמק ֹום  קד ּוׁש על  נפ ׁשֹו ׁשּמסר  ( ְְִֵֵֶַַַַַָָ

א ֹו ע ּפּוׁש ּבהם  ׁשאין ה ּגר ּגרים  לקחת  ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּצרי

כ ּו'. ה ּׁשמן יע ׂשּו ּומהם  קצתם , נאכלה  ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא 

ׁשה ּזית  הענינים , ּפׁשט ּות  ׁשּלפי ּבזה , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָוהענין

ה ּגּוף  על  מ ֹורה  ה ּׁשמן, על  ּומס ּתיר  ְְִִֶֶֶֶַַַַַַׁשּמעלים 

א ֹור  על  ּומס ּתירים  ׁשּמעלימים  ה ּבהמית  ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַוה ּנפ ׁש

ּבבחירת  מיּוחדת  זהיר ּות  להיֹות  צריכה  ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָה ּנׁשמה ,

הא ּבןֿ (ּכפיר ּוׁש ז יהיה  עצמ ֹו ׁשה ּזית  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָה ּזית ,

מזּוּככים  אינם  ה ּבהמית  וה ּנפ ׁש ׁשה ּגּוף  והינּו ,ז אינֹו ה ּזית  ּכא ׁשר  ּכי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעזרא ),

העצה  ׁשּגם  להיֹות  יכ ֹול  לפעמים  ה ּנה  החמר ּיּות , ּבת ֹוקף  הם  א ּלא  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכלל ,

ה ּבהמית . וה ּנפ ׁש ה ּגּוף  חמר ּיּות  על  להת ּגּבר  ּתֹועיל  לא  ליּה' ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹּד'מב ּטׁשין
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ובכ"מ .16) ד. ג, פקודי  לקו"ת וראה ב . יח , שם.17)תהלים הללו ב .1)8ד"ה ה, ח "א תשובה אג"ק 19)שערי  גם ראה

קסט . ס "ע  ח "י 

    
‰hÓÏ Ì‰L ÈÙk ÌÈÈÚ‰,בגשמיות‰‚„Óa ‡e‰ ˙Èf‰ »ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«»««ƒ¿«¿≈»

ÔÓM‰Ó ‰BzÁz,מהזית יותר  נחשב eiÓÈÙa˙והשמן  Ï‡ «¿»≈«∆∆¬»ƒ¿ƒƒ
‰BÈÏÚ ‰‚„Óa ‡e‰ ˙Èf‰ ,‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÈÙk ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«¿»««ƒ¿«¿≈»∆¿»

.[ÔÓM‰Ó ˙BÈ≈≈«∆∆
˙ÏÚÓ ‰Ï„bL ÏÎkL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿»∆»¿»«¬«
ÏÏBk) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ,ÔÓM‰«∆∆¿ƒ««»¿»≈

,'‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ' Ìb חכמה «»¿»¿ƒ»»
מגילוי  שלמעלה ונעלמת 'סתומה'

Ï"pk סתם מחכמה ‰p‰הנעלית ,( ««ƒ≈
‡e‰ ÔÓM‰ B˜Ó ‡e‰L ˙Èf‰««ƒ∆¿«∆∆

˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚„Óa שהרי ¿«¿≈»«¬≈≈
הבא  מהדבר  נעלה המקור  כלל  בדרך 

ÔÈÚמהמקור . Ìb ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆«ƒ¿«
˙ÈfaL (CLÁ‰) ˙eÈn‰ אינו «¿ƒ«…∆∆««ƒ

הראשון  האופן  לפי  שהוא (כפי  חסרון 

מר ש  הזית כי  מהזית, נעלה השמן 

אלא  לעיל ) כמבואר  מתוק, והשמן 

˙ÈÏÚp‰ B˙‚„Ó ÏÚ ÊÓB של ≈««¿≈»««¬≈
‰˙kהזית, ˙ÈÁaÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒ««∆∆

שלמעלה  עליון ' 'כתר  בחינת

ÓÎÁ‰Ó‰מהספירות  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»¿»
e˙kL BÓÎe ,(ÔÓL)16 על ∆∆¿∆»

שזהו  הכתר , בחינת זו , נעלית בחינה

נאמר  שעליו  נעלה אלוקי  ∆«LÈ˙אור 
CLÁ ‡˜pL ,B˙Ò CLÁ…∆ƒ¿∆ƒ¿»…∆
ÏL „b ÏkÓ ËLÙeÓ B˙BÈ‰Ïƒ¿¿»ƒ»∆∆∆

ÈeÏÈ‚a ‡a‰ B‡17' חשוך' והוא «»¿ƒ
ונסתר .

‰ÊaL ÓBÏ LÈÂ בשני ‚) ¿≈«∆»∆
לגבי  האמורים של האופנים היחס

יותר  נעלה מהם ומי  והשמן  הזית

˙ÈÊ ÔÓL"c LeÈt‰ Ìb ÈeÏz»««≈¿∆∆«ƒ
È‡˜ "CÊ" Ì‡ ,"CÊ מכווןÏÚ »ƒ»»≈«

LiL] È"L LeÈÙk ,ÔÓM‰«∆∆¿≈«ƒ∆≈
Ba בעיקר היותו  עם רש"י , בפירוש

מקרא של  B„BÒ˙פשוטו  Ìb«
‰Bz‰ רבות פעמים שמובא כפי  , «»

על  רש"י  שבפירוש הרבי  של  בשיחות

תורה  של  "יינה גם יש ]התורה
הוא שהשמן  היא נקי CÊשהכוונה »

È‡wLוצלול  B‡ ,ÌÈÓL ÈÏa¿ƒ¿»ƒ∆»≈
מכוון  ש"זך " ‰Èf˙,או  ÏÚ«««ƒ

,‰Bz‰ ˙B„BÒ LÈ BLeÈÙa ÌbL] ‡ÊÚŒÔa‡‰ LeÈÙk¿≈»ƒ¿∆¿»∆«¿≈≈«»
ŒÌÈ˜Ï‡ŒÈ„'a ‡a˙Â ‡e‰ BLeÈtL eÈˆnL ÈÙÎe¿ƒ∆»ƒ∆≈»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¡…ƒ

'ÌÈiÁ החסידות ˙kLתורת ‰nÓ ÈÚ‰Ïe) ˙BÓB˜Ó ‰nÎa «ƒ¿«»¿¿»ƒƒ«∆»«
ÂÈÏÚעזרא ֿ האבן  ‰‡ÈÚˆÓעל  "BÓ„‡18‡Ï ‰zÚŒ˙ÚÏe) »»«¿»∆¿»ƒ¿≈«»…

Á‡ ÌB˜Óa ‰Ê È˙‡ˆÓ19( »»ƒ∆¿»«≈
Le„˜ ÏÚ BLÙ ÒnL∆»««¿«ƒ

˙Á˜Ï CÈvL [(ÌM‰ לשמן «≈∆»ƒ»««
המקדש בבית של ‰ÌÈbbלמאור  ««¿¿ƒ
"זכים" שהם Ì‰aהזית ÔÈ‡L∆≈»∆

‡ LetÚ‰ÏÎ‡ ‡lL B ƒ∆…∆∆¿»
ÔÓM‰ eNÚÈ Ì‰Óe ,Ì˙ˆ¿̃»»≈∆«¬«∆∆

.'eÎ
שני  בין  הקשר  את ומבאר  והולך 

האופנים  ושני  ב"זך " הפירושים

והזית. השמן  שבין  ביחס האמורים

˙eËLt ÈÙlL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«¿
ÌÈÏÚnL ˙Èf‰L ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆««ƒ∆«¿ƒ

ÔÓM‰ ÏÚ ÈzÒÓe, בתוכו הנמצא «¿ƒ««∆∆
LÙp‰Â Ûeb‰ ÏÚ ‰BÓ∆««¿«∆∆
ÌÈÓÈÏÚnL ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆«¿ƒƒ
‰ÓLp‰ B‡ ÏÚ ÌÈÈzÒÓe«¿ƒƒ««¿»»
הבהמית, והנפש הגוף בתוך  המלובשת

˙eÈ‰Ê ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙Èf‰ ˙ÈÁa ˙„ÁeÈÓ שממנו ¿∆∆ƒ¿ƒ«««ƒ

השמן , È‰È‰יבוא BÓˆÚ ˙Èf‰L∆««ƒ«¿ƒ¿∆
Èk ,(‡ÊÚŒÔa‡‰ LeÈÙk) CÊ»¿≈»ƒ¿∆¿»ƒ
eÈ‰Â ,CÊ BÈ‡ ˙Èf‰ L‡k«¬∆««ƒ≈»¿«¿
ÌÈ‡ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰L∆«¿«∆∆««¬ƒ≈»

ÌÈÎkeÊÓ ומעודנים‡l‡ ,ÏÏk ¿»ƒ¿»∆»
˙eiÓÁ‰ Û˜B˙a Ì‰ ובמצב ≈¿∆«»¿ƒ

על  ביותר  גדול  והסתר  העלם ישנו  הזה

הנשמה, ÏBÎÈאור  ÌÈÓÚÙÏ ‰p‰ƒ≈ƒ¿»ƒ»
ÔÈLhÓ'c ‰ˆÚ‰ ÌbL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆«»≈»ƒ¿«¿ƒ

'dÈÏ והנפש הגוף של  והכנעה ביטול  ≈
ÏÚהבהמית  ab˙‰Ï ÏÈÚBz ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«≈«

LÙp‰Â Ûeb‰ ˙eiÓÁ»¿ƒ«¿«∆∆
.˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ
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ח     

ה ּיד ּוע   ּדר ֿ ׁשאין 20ועל  עמלק , לקליּפת  ּבנֹוגע  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

זֹוהי  ׁשבירת ֹו א ּלא  כ ּו', לזה  ה ּמֹועיל  ּדבר  ְְִִִֶֶַָָָָׁשּום 

ז,21ּתּקנת ֹו יהיה  עצמ ֹו ׁשה ּזית   צ ֹור יׁש ולכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכלי  לע ׂשֹות ֹו כ ּו' ה ּכתיׁשה  ּתֹועיל  ּבוּדאי ְְְְֲִִִַַַַָָואז

ׁשה ּזית  הענינים , ּפנימ ּיּות  מ ּצד  אבל  ְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹלאלק ּות .

למעלה  ׁשה ּוא  סתר ֹו", ח ׁש "יׁשת  ּבחינת  ְְְְִִֶֶֶַַָָֹה ּוא 

וה ּוא  הע ֹולמ ֹות , לה ׁשּתל ׁשל ּות  ה ּׁשּי מהא ֹור  ְְְְְִֵַַַַָָָָּגם 

ּבזהיר ּות   צ ֹור אין וה ּביט ּול , ה ּקד ּוׁשה  ְְְְִִִִֵֶַַַָּתכלית 

ּבׁשּיכ ּות  רק  א ּלא  עצמ ֹו, ל ּזית  ּבנֹוגע  ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָודק ּדּוק 

לבחינת  ההמ ׁשכה  ענין ׁשה ּוא  מ ּמּנּו, ה ּבא  ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָל ּׁשמן

ּבה ׁשּתל ׁשל ּות , ה ּגיל ּוי רא ׁשית  ׁשהיא  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָהחכמה ,

להיֹות  צריכה  ולכן לע ֹולמ ֹות , ׁשּיכ ּות  ל ּה ְְְְִִֵֵַָָָָָָויׁש

מ ּכל  נקי יהיה  וה ּביט ּול  ׁשה ּׁשמן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָזהיר ּות 

ר ׁש"י, (ּכפיר ּוׁש ׁשמרים  ּבלי ז ְְְֲִִִֵַַָָּתער ֹוב ֹות ,

ּתֹורה  ׁשל  יינּה ה ּוא  ענין 22ׁשּפיר ּוׁשֹו ׁשה ּוא  , ְִֵֵֶֶֶַָָ

ולכן  ּגּופא , ה ּתֹורה  ּבפנימ ּיּות  וה ּפנימ ּיּות  ְְְְִִִִִֵַַַָָָה ּסֹוד 

הענינים ). ּפנימ ּיּות  ֿ ּפי על  ְְְִִִִִֵַָָָמפר ׁש

LÈÂ ה ּׁשמרים ענין ּבׁשלילת  ה ּדּיּוק  לבאר  ¿≈ְְְְִִִִִֵַַַַָָ

ּבאים  א ּלא  זר , ּדבר  ּתער ֹובת  ׁשאינם  ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּדוקא ,

החכמה  ספירת  ׁשּמּצד  לפי והינּו עצמ ֹו, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָמה ּזית 

(נפרד ) זר  ּדבר  ׁשל  למציא ּות  מק ֹום  אין ְְִִִֵֶֶֶָָָָָ(ׁשמן)

ה ּוא  ׁשּכלל ּות ֹו האציל ּות , ׁשּבע ֹולם  (וכ ּיד ּוע  ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמ ּמׁש

החכמה  רע 23ּבחינת   יג ּור לא  ׁשּמאיר 24, ּכיון ,( ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

זּולת ֹו ואין ה ּוא  לב ּדֹו ׁשה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ְְֵֵֶַָָּבּה

החכמה ) מדרגת  ׁשּיכ ּות ּה25(ׁשּזֹוהי ׁשּמּצד  א ּלא  , ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

 ּבער זר  ּדבר  ׁשהם  ׁשמרים , ּבּה ׁשּי - ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָלע ֹולמ ֹות 

(ּובמ ּכל ֿ עצמ ּה החכמה  מדרגת  ׁשּזֹוהי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה ּׁשמן,

סתימאה ', ל 'חכמה  ּבנֹוגע  ׁשאפיל ּו מ ּזה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכן

ּבּזהר  ּכחמר 26איתא  ּבאתריּה, וא ׁשּתּכי ּדׁשקיט  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
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ובכ"מ .20) ואילך. רטז ס "ע  תרס "ה רפ "ב .21)סה"מ  כלים שבט .22)ע "פ  כט  יום" ח "ג 23)"היום בראשית אוה"ת ראה

קפא. ע ' תרל"ח  סה"מ  א. ג.24)תקסה, ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, בהגהה.25)תהלים פל"ה ב 26)תניא קכח , ח "ג

(אד"ר).

    
Úe„i‰ CcŒÏÚÂ20החסידות ÏÓÚ˜,בתורת ˙tÈÏ˜Ï Ú‚Ba ¿«∆∆«»«¿≈«ƒ¿ƒ«¬»≈

הקדושה  על  המעלימים הקדושה היפך  של  (כוחות אחרות ל 'קליפות' שבניגוד 

ולהעלותם  ולהפכם אותם לברר  דרכים שיש הפרי ) את מכסה שהקליפה כשם

במיוחד  קשה 'קליפה' היא עמלק 'קליפת' cלקדושה, ÌeL ÔÈ‡L∆≈»»
'eÎ ‰ÊÏ ÏÈÚBn‰ דרך שום ואין  «ƒ¿∆

אותה, ולהעלות «∆‡l‡לתקן 
B˙wz È‰BÊ B˙ÈL21 כשם ¿ƒ»ƒ«»»

איסור  בהם שנבלע כלים יש שלגבי 

ידי  על  אותם להכשיר  שאפשר  כלים

לו  אין  חרס כלי  אבל  ליבון  או  הגעלה

כך  תקנתו , היא שבירתו  אלא הכשר 

לתקן  אפשר  אי  רוחני , ותיקון  ב'הכשר '

'לשבור ' רק אלא עמלק קליפת את

לגמרי  אותה .ולבטל 
BÓˆÚ ˙Èf‰L CBˆ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈∆∆««ƒ«¿

השמן  על  המסתיר  CÊהדבר  ‰È‰Èƒ¿∆»
ÏÈÚBzומעודן , È‡cÂa Ê‡Â¿»¿««ƒ

'eÎ ‰LÈ˙k‰ הגוף שכאשר  כאמור  «¿ƒ»
חומריים  לא הם הבהמית ונפש

והביטול  הכתישה אזי  במיוחד ,

הנשמה  אור  את בו  להאיר  מועילים

.˙e˜Ï‡Ï ÈÏk B˙BNÚÏ«¬¿ƒ∆¡…
,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt „vÓ Ï‡¬»ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

‡e‰ ˙Èf‰L על והסתר  העלם לא ∆««ƒ
להיפך  אלא "LÈ˙השמן  ˙ÈÁa¿ƒ«»∆
,"B˙Ò CLÁ שלמעלה חושך  …∆ƒ¿

וגילוי  Ìbמאור  ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«
˙eÏLÏzL‰Ï CiM‰ B‡‰Ó≈»««»¿ƒ¿«¿¿

,˙BÓÏBÚ‰ היורד האלוקי  האור  »»
ומעולם  לדרגה מדרגה ומשתלשל 

מ'סדר e‰Â‡לעולם  שלמעלה ה'זית' ¿
‰Le„w‰השתלשלות' ˙ÈÏÎz«¿ƒ«¿»

˙eÈ‰Êa CBˆ ÔÈ‡ ,ÏeËÈa‰Â¿«ƒ≈∆ƒ¿ƒ
BÓˆÚ ˙ÈfÏ Ú‚Ba ˜ec˜„Â¿ƒ¿¿≈«««ƒ«¿
מדובר  שהרי  ומעודן  'זך ' שיהיה

ביותר , נעלית ˜בדרגא ‡l‡∆»«
,epnÓ ‡a‰ ÔÓMÏ ˙eÎiLa¿«»«∆∆«»ƒ∆

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L מהאור ∆ƒ¿«««¿»»
השתלשלות' מ'סדר  שלמעלה

,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁÏ מבין הראשונה ƒ¿ƒ««»¿»
השתלשלות' 'סדר  של  הספירות ‰ÈeÏÈbהחכמה È‰L‡עשר  ˙ÈL‡ ∆ƒ≈ƒ«ƒ

,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL dÏ LÈÂ ,˙eÏLÏzL‰a שהוא ה'זית' כמו  לא ¿ƒ¿«¿¿¿≈»«»»»

מהעולמות, שלמעלה ÔÓM‰Lבחינה ˙eÈ‰Ê ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿¿ƒ∆«∆∆
˙BBÚz ÏkÓ È˜ ‰È‰È ÏeËÈa‰Â דברים לביטול ,של  CÊהסותרים ¿«ƒƒ¿∆»ƒƒ»«¬»

ÌÈÓL ÈÏa עצמו השמן  על  BLeÈtLהנוספים ,È"L LeÈÙk) ¿ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ∆≈
‰Bz ÏL dÈÈ ‡e‰22‡e‰L מורה, יצא 'יין ' יין  "נכנס הסוד , על  ≈»∆»∆

eiÓÈt‰Â˙סוד ", „Bq‰ ÔÈÚƒ¿««¿«¿ƒƒ
‡Ùeb ‰Bz‰ ˙eiÓÈÙa,עצמה ƒ¿ƒƒ«»»

LÙÓ ÔÎÏÂ הפסוק את ŒÏÚרש"י  ¿»≈¿»≈«
.(ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt Ètƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

˜eic‰ ‡Ï LÈÂ רש"י בפירוש ¿≈¿»≈«ƒ
"שמן  על  זך "האמור  »ÏÈÏLaƒ¿ƒ˙זית

ÌÈ‡L ,‡˜Âc ÌÈÓM‰ ÔÈÚƒ¿««¿»ƒ«¿»∆≈»
Ê c ˙BÚz השמן לתוך  שבא «¬∆»»»

ÌÈ‡aהשמרים ‡l‡מבחוץ, ∆»»ƒ
BÓˆÚ ˙Èf‰Ó מציאותם זאת ובכל  ≈««ƒ«¿

וטהור , "זך " לשמן  סתירה ¿»¿eÈ‰Âהיא
הדברים  של  הפנימית במשמעות

שלמעלה  האלוקי  האור  הוא שה'זית'

הוא  וה'שמן ' השתלשלות', מ'סדר 

סדר  התחלת החכמה, ספירת

ÈÙÒ˙השתלשלות, „vnL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«¿ƒ«
ÌB˜Ó ÔÈ‡ (ÔÓL) ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆∆≈»
(„Ù) Ê c ÏL ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ∆»»»ƒ¿»

LnÓ אותו לשלול  צורך  ואין  «»
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL Úe„iÎÂ)¿«»«∆¿»»¬ƒ
˙ÈÁa ‡e‰ B˙eÏÏkL∆¿»¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰23, בחסידות כמבואר  «»¿»
ארבעת  בין  כללית חלוקה שקיימת

האצילות  שעולם כך  הכללים העולמות

עשר  כל  את בו  יש שכמובן  (אף

(עולם  החכמה עניין  הוא הספירות)

– היצירה עולם בינה, – הבריאה

– העשייה עולם מלכות)מידות,

האצילות  Úובעולם Ee‚È ‡Ï24 …¿¿»
בטלה  שאיננה מציאות שום אין 

הביטול ), בתכלית «≈ÔÂÈkלאלוקות
da È‡nL החכמה ‡ŒBבספירת ∆≈ƒ»

‡e‰ BcÏ ‡e‰L ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«
B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â מציאות שום ואין  ¿≈»

מאלוקות  „Ó‚˙שנפרדת È‰BfL)∆ƒ«¿≈«
(‰ÓÎÁ‰25„vnL ‡l‡ , «»¿»∆»∆ƒ«

d˙eÎiL ספירת Ì‰Lהחכמה של  ,ÌÈÓL da CiL  ˙BÓÏBÚÏ «»»»»«»»¿»ƒ∆≈
,ÔÓM‰ CÚa Ê c זר דבר  אלא ממש, וחיצוני  זר  דבר  לא כלומר , »»»¿∆∆«∆∆
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ט      

ה ּׁשמרים ), ענין (ׁשּזה ּו כ ּו' ּדֹורדיא  על  ְְְִִֶֶַַַָָָָטב 

ׁשּי החכמה  ׁשּבבחינת  ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָועל 

ה ּׁשמן, ּבענין רק  ׁשּי זה  וכל  ׁשמרים . ׁשל  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָענין

ׁשה ּוא  ה ּזית  ּבענין ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  החכמה , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבחינת 

ׁשמרים ). ׁשל  ענין אפיל ּו ׁשּי לא  החכמה , ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹמק ֹור 

LÈÂ ר ׁש"י ּבל ׁשֹון ה ּדּיּוק  ּגם  ּולבאר  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְִִִִֵַַַָ

סתם , הרא ׁשֹון (ולא  רא ׁשֹונה " ְְִִִָָָָֹ"ט ּפה 

ה ּמׁשנה  אינֹו28והרמ ּב"ם 27ּכל ׁשֹון ּדלכא ֹורה  ,( ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

לפי  זה  אין ׁשהרי "ט ּפה ", ה ּלׁשֹון ּדּיּוק  ְֲִִִֵֵֶֶַָָָמ ּובן

ה ּמנֹורה  להדלקת  ה ּדר ּוׁש ה ּׁשמן ּכּמּות   ְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָער

ל ֹוג חצי ׁשּׁשיע ּור ֹו אחד  ללילה  ויּובן 29אפיל ּו . ְְְֲֲִִִֶֶַָָָ

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי המבאר  ֿ ּפי ׁש30על  יע ּור ּבענין ְְְְִִִִֵַַַָָֹ

הוי' ּדׁשם  יּו"ד  ּבחינת  ה ּוא  ׁשּזית  ׁשאינֹו31ּכזית , , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

יׁשנה  "לע ֹולם   ּדר ֿ על  רק  א ּלא  ּגמ ּור  ְְְִִֶֶֶֶַַָָָצמצ ּום 

כ ּו' קצרה "  ּבדר לתלמיד ֹו ׁשּגם 32אדם  והינּו, , ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ

ועד  כ ּו', הר ּבה  ּבת ֹוכ ֹו ּכֹולל  מ ּועט  ְְְִֵֵַַָׁשיע ּור 

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי (ּכה ּלׁשֹון עצ ּומה  )30להמ ׁשכה  ְְְְֲִֵַַָָָָָ

מ ּסדר  מלמעלה  ה ּוא  ההמ ׁשכה  ׁשּׁשרש  לפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהינּו

לד ּיּוק  ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ְְְְְְִִִֵֶַַַַָה ׁשּתל ׁשל ּות .

ּכי  רא ׁשֹונה ", "ט ּפה  ּומד ּיק  "ט ּפה ". ְִִִִֵַַָָָָה ּלׁשֹון

ֿ יד ּה ׁשעל  ה 'ּיס ֹוד ' ט ּפת  מדרג ֹות . ׁשּתי יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּבט ּפה 

מלכ ּות  לבחינת  ֿ אנּפין מ ּזעיר  ההמ ׁשכה  ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָהיא 

וט ּפת  למנח ֹות ), ׁשּכׁשר  ה ּׁשני ה ּׁשמן ענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ(וזה ּו

מ ּבחינת  ההמ ׁשכה  ענין ׁשה ּוא  א ּבא ', ְְְְִִִֶַַַַַָָָ'יס ֹוד 

ׁשּכׁשר  הרא ׁשֹון ה ּׁשמן ענין (וזה ּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהחכמה 

רא ׁשֹונה ", "ט ּפה  ּבר ׁש"י ה ּדּיּוק  וזה ּו ְְְִִִִֶַַַָָָל ּמנֹורה ).

ההמ ׁשכה  על  (ולא  החכמה  המ ׁשכת  על  ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשר ֹומז

ה ּׁשנּיה ). ה ּטּפה  ׁשּזֹוהי ֿ אנּפין, ְְְִִִִִֵֶַַַָָמ ּזעיר 

נעלית p‰Â‰ד ) ה ּיֹותר  ל ּבחינה  לבא  ּכדי ¿ƒ≈ְְֲִֵֵֵַַַָָֹ
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ב .27) כד, אמור פירש"י  גם וראה א. פו, ה"ח .28)מנחות פ "ז מזבח  איסורי  פט ,29)הל' שם גמרא א. פח , מנחות משנה

ד.30)א. כז, שם.31)נשא לקו"ת - א) (ערב , עקב  ופ ' ב ) רמז, ב . (רמד, פנחס  פ ' א.32)רע "מ  סג, חולין ב . ג, פסחים

וידבר  ד"ה שסג). ע ' (ח "א הצ "צ  ולאדמו"ר ד) (עו, האמצעי  לאדמו"ר אחרי  פ ' הזהר ביאורי  א. א, בשלח  לקו"ת וראה

שכח ). ע ' סיון המאמרים ספר - מנחם (תורת פ "ג תשכ"ח  אכה"ד אלקים

    
לשמן  dÓˆÚיחסית ‰ÓÎÁ‰ ˙‚„Ó È‰BfL הכוונה וברוחניות ∆ƒ«¿≈««»¿»«¿»

לשלול  צריך  לעולמות, שייכות לה יש אופן  שבכל  בגלל  החכמה, שבספירת

דבר  של  תערובת בה תהיה שלא היינו  עצמה, החכמה לגבי  זר  דבר  של  עירוב

לגמרי  לאלוקות בטל  שאינו  eÏÈÙ‡Lכלשהו  ‰fÓ ÔkLŒÏkÓe)¿ƒ»∆≈ƒ∆∆¬ƒ
,'‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ'Ï Ú‚Ba¿≈«¿»¿»¿ƒ»»
הנעלית  ונעלמת 'סתומה' חכמה

סתם  ‰fa26מובא ‡È˙‡מחכמה ƒ»«…«
,dÈ˙‡a CÈkzL‡Â ËÈ˜Lc¿»ƒ¿∆¿«ƒ¿«¿≈
'eÎ ‡È„Bc ÏÚ Ë ÓÁk¿««»«¿»»
על  טוב כיין  במקומו  ונמצא שקט

שמריו " על  "שוקט ∆∆(e‰fLשמרים,
,(ÌÈÓM‰ ÔÈÚ ב'חכמא ואם ƒ¿««¿»ƒ

'שמרים' יש »»»¿Œ˙Á‡ŒÏÚÂסתימאה'
˙ÈÁaL ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»∆ƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰ ראשית שהיא כפי  סתם, «»¿»
לעולמות  ושייכת הספירות «»CiLגילוי 

ÌÈÓL ÏL ÔÈÚ שהיא חכמה ורק ƒ¿»∆¿»ƒ
משמרים. וטהורה נקיה זך " זית כ "שמן 

,ÔÓM‰ ÔÈÚa ˜ CiL ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«»«¿ƒ¿««∆∆
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»«∆≈≈
B˜Ó ‡e‰L ˙Èf‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««ƒ∆¿
ÔÈÚ eÏÈÙ‡ CiL ‡Ï ,‰ÓÎÁ‰«»¿»…«»¬ƒƒ¿»

ÌÈÓL ÏL להדגיש צורך  אין  ולכן  ∆¿»ƒ
כי  'זך ' להיות צריך  שהזית ולהזהיר 

של מלכתחילה  תערובת שום בו  אין 

אחרים  ).דברים
˜eic‰ Ìb ‡Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿»≈««ƒ

È"L ÔBLÏa הוא "זך " זית ששמן  ƒ¿«ƒ
"‰BL‡ ‰tË" מהזית היוצאת ƒ»ƒ»

ÔBLÏk ,Ì˙Ò ÔBL‡‰ ‡ÏÂ)¿…»ƒ¿»ƒ¿
‰Ln‰27Ì"aÓ‰Â28 בעניין «ƒ¿»¿»«¿«

ÔeÓזה  BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,(¿ƒ¿»≈»
È‰L ,"‰tË" ÔBLl‰ ˜eicƒ«»ƒ»∆¬≈

‰Ê ÔÈ‡ בלבד "טיפה" של  הכמות ≈∆
Lec‰ ÔÓM‰ ˙enk CÚ ÈÙÏ¿ƒ∆∆««∆∆«»
eÏÈÙ‡ ‰Bn‰ ˙˜Ï„‰Ï¿«¿»««¿»¬ƒ
ÈˆÁ BeÚÈML „Á‡ ‰ÏÈÏÏ¿«¿»∆»∆ƒ¬ƒ

‚BÏ29,בתורה נזכר  ה'לוג ' (שיעור 

חכמים  ושיערו  עני , מצורע קרבן  לגבי 

וכמות  ביצים, שש כשיעור  שהוא

לוג ). חצי  היא בוקר ' עד  'מערב תדלק שהמנורה כדי  הדרושה השמן 

'‰Bz ÈËewÏ'a ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ ÔeÈÂ30 הזקן ÔÈÚaלאדמו "ר  ¿»«ƒ«¿…»¿ƒ≈»¿ƒ¿«
'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ˙ÈÁa ‡e‰ ˙ÈfL ,˙ÈÊk eÚÈL31BÈ‡L , ƒ¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ«¿≈¬»»∆≈

eÓb ÌeˆÓˆ האלוקי האור  ֿ סופי של  CcŒÏÚהאין  ˜ ‡l‡ ƒ¿»∆»««∆∆
'eÎ "‰ˆ˜ C„a B„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡ ‰LÈ ÌÏBÚÏ"32, וכאשר ¿»ƒ¿∆»»¿«¿ƒ¿∆∆¿»»

בדרך  מסויים רעיון  לתלמיד  מוסר  הרב

לאורך  ביחס קיצור  אמנם זה קצרה

אבל  הרעיון  של  ולעומק ולרוחב

רק  וזה כולו  העניין  את מכיל  הקיצור 

צמצום  ולא ÌbLקיצור  ,eÈ‰Â¿«¿∆«
BÎB˙a ÏÏBk ËÚeÓ eÚÈLƒ»≈¿
‰ÎLÓ‰Ï „ÚÂ ,'eÎ ‰a‰«¿≈¿«¿«¿»»

‰ÓeˆÚ התוקף כל  שיש עם והערך  ¬»
הדברים  «»¿(ÔBLl‰kבאריכות
'‰Bz ÈËewÏ'a30ÈÙÏ eÈ‰Â ,( ¿ƒ≈»¿«¿¿ƒ

‰ÎLÓ‰‰ ˘ML יו "ד האות של  ∆…∆««¿»»
הוי ' שם ÏÚÓÏÓ‰של  ‡e‰ƒ¿«¿»

.˙eÏLÏzL‰ „qÓƒ≈∆ƒ¿«¿¿
Ú‚Ba Ìb ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«¿≈«
˜i„Óe ."‰tË" ÔBLl‰ ˜ei„Ï¿ƒ«»ƒ»¿«≈

כאמור , בפירושו , «tË"ƒ‰רש"י 
ÈzL LÈ ‰tËa Èk ,"‰BL‡ƒ»ƒ¿ƒ»≈¿≈
ŒÏÚL '„BÒi'‰ ˙tË .˙B‚„Ó«¿≈ƒ««¿∆«

fÓ ‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ d„ÈŒÈÚ »»ƒ««¿»»ƒ¿≈
ÔÈt‡ הנקראות) העליונות המידות «¿ƒ

המאיר  לאור  ביחס כי  קטנות' 'פנים

'קטן ' הוא המידות אור  במוחין ,

(e‰ÊÂומועט) ˙eÎÏÓ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ««¿¿∆
LkL ÈM‰ ÔÓM‰ ÔÈÚƒ¿««∆∆«≈ƒ∆»≈

˙BÁÓÏ את בו  להדליק לא אך  ƒ¿»
‡a‡',המנורה  „BÒÈ' ˙tËÂ ,(¿ƒ«¿«»

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L אור של  ∆ƒ¿«««¿»»
(e‰ÊÂאלוקי  ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»¿∆

LkL ÔBL‡‰ ÔÓM‰ ÔÈÚƒ¿««∆∆»ƒ∆»≈
È"La ˜eic‰ e‰ÊÂ .(‰BnÏ«¿»¿∆«ƒ¿«ƒ
ÏÚ ÊÓBL ,"‰BL‡ ‰tË"ƒ»ƒ»∆≈«
ÏÚ ‡ÏÂ) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««»¿»¿…«
,ÔÈt‡ŒÈÚfÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿≈«¿ƒ

‰iM‰ ‰th‰ È‰BfL והיא ∆ƒ«ƒ»«¿ƒ»
יותר  נמוכה ).בדרגה

‰ÈÁaÏ ‡Ï È„k ‰p‰Â („¿ƒ≈¿≈»…«¿ƒ»
,"CÊ ˙ÈÊ ÔÓL"c ˙ÈÏÚ ˙Bi‰, לעיל האמורים הפירושים כל  לפי  «≈«¬≈¿∆∆«ƒ»
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י     

ּד"ּכתית ", הענין להיֹות  צרי ,"ז זית  ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָּד"ׁשמן

רק  לא  ה ּוא  זה  וענין ה ּזית . ּכתיׁשת  ענין ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹׁשה ּוא 

ה ּתח ּתֹונה , ּבּמדרגה  ׁשה ּוא  ּכפי ל ּזית  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָּבנֹוגע 

ח ׁשֹוכא  ּבחינת  על  מ ֹורה  ה ּזית  ׁשל  ְְֲִִִֶֶַַַַַָָׁשה ּמריר ּות 

ענין  ה ּוא  ה ּזית  ּוכתיׁשת  ֿ אחרא , ּדסטרא  ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָּומריר ּו

ּגם  א ּלא  ב ), סעיף  (ּכּנ"ל  סטרא ֿאחרא  ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּדאת ּכפיא 

ה ּׁשמן, מק ֹור  העליֹונה , ּבּמדרגה  ה ּוא  ׁשה ּזית  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכפי

ח ׁש "יׁשת  ּבחינת  על  מ ֹורה  ׁשּבֹו ְְְִִֶֶֶַַַָָֹוה ּמריר ּות 

ּבֹו ׁשּי לא  מעלת ֹו ּגֹודל  ׁשּמּצד  ועד  ְְֲִִֶֶַַַַָָֹסתר ֹו",

(ּכּנ"ל ), ּבּׁשמן ּכמ ֹו ׁשמרים  ׁשל  ענין ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָאפיל ּו

ׁשה ּוא  ּכתיׁשה , ׁשל  ענין להיֹות  צרי ֿ מק ֹום  ְְְִִִִִֶֶָָָָָמ ּכל 

לא  ה ּוא  ּד"ּכתית " הענין (ואדר ּבה , ה ּביט ּול  ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹענין

והענין  ּדוקא ). ל ּזית  ּבנֹוגע  א ּלא  ל ּׁשמן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבנֹוגע 

ּתכלית  היא  (ׁשמן) החכמה  ׁשּמדרגת  ׁשאף  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבזה ,

ֿ ּכּמה ֿ ֿ אחת  ועל  החכמה ה ּביט ּול , מק ֹור  וכ ּמה  ְְְְִַַַַַַַָָָָ

את  להביא  ה ּוצרכ ּו ׁשּלאחריֿזה  ּובפרט  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ(זית ),

ׁשענינֹו ג ֹו'), "אלי ("ויקח ּו מ ׁשה  אל  ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹה ּׁשמן

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּביט ּול , ּתכלית  מה ,33ה ּוא  ונחנּו ְְְְִִֶַַַָָ

ּד"ּכתית " ה ּביט ּול  ּגם  להיֹות  צרי ֿ מק ֹום  ְְִִִִִַַָָָָמ ּכל 

ּכפי  ּדת ׁשּובה , ה ּביט ּול  ׁשה ּוא  ׁשני), ְְִִִִִֵֶַָ(ּביט ּול 

ענין  להיֹות   ה ּוצר ר ּבנּו מ ׁשה  אצל  ׁשּגם  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמצינּו

ּתׁשּובה  ּבתיּוב ּתא 34ׁשל  צ ּדיקיא  לאתבא  ּכי 35, , ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

לאלק ּות , ה ּביט ּול  ּבתכלית  היֹות ֹו עם  - ְְֱֱִִִִֶַַַַֹה ּצּדיק 

ה ּביט ּול  ּגם  הרי - יׁשּות  ׁשל  לענין ׁשּי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָואינֹו

ּבעצמ ֹו לפע ֹול  צרי ולכן צ ּיּור , ּבאיזה  ה ּוא  ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּלֹו

ער ׁשט  זיך  דארף  (ער  ּד"ּכתית " ְְְִִִֶֶַָָָהענין

ענין  ׁשּזה ּו צ ּיּור , ׁשל  ענין מ ּכל  ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָצע ׁשט ֹויסן)

הע ּדר  ׁשל  ּתנּועה  ׁשּזֹוהי ּדת ׁשּובה , ְְְִִִֵֶֶֶַָָה ּביט ּול 

ׁשם " להתקרב  מ ּכאן "אס ּורה  רצ ֹון, .36ׂשביע ּות  ְְְִִִֵָָָָָָ

ֿ עדן  נׁשמת ֹו (מה ֹור ׁש"ּב) אדמ ֹו"ר  כ "ק  מאמר  ּגם  לבאר  יׁש ֿ זה  ֿ ּפי א ֹוד ֹות 37ועל  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּכׁשּכֹות ׁשין  ה ּזה  ה ּזית  מה  ּפטר ּבּורג , לאחרי ּבעקר  ׁשהתחיל  החסיד ּות  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּגיל ּוי
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יי      

כ ּו' ׁשמנֹו מ ֹוציא  ה ּוא  הגם 38א ֹות ֹו ּומק ּדים , . ְְֲִִַַַ

ולכא ֹורה , ּכן. ה ּוא  האמת  אבל  ּכן, ל ֹומר  ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּקׁשה 

ל ֹומר  ֿ אפ ׁשר  אי א ּלא  ּכן, ל ֹומר  ׁשּקׁשה  רק  ְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלא 

ּמעלים  ׁשה ּוא  ּבגלל  היא  ה ּזית  ּכתיׁשת  ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּכן,

נה ֹורא  ּביּה סליק  ּדלא  אעא   ּדר ֿ ועל  ה ּׁשמן, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל 

ליּה ּבנֹוגע 5מב ּטׁשין  זאת  ל ֹומר  ׁשּי ואי , ְְְְִֵֵֵַַַַָֹ

ּבזה  ׁשה ּכּונה  ה ּוא , הענין  א ה ּזקן. ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלר ּבנּו

ּבדר ּגא  ּגם  להיֹות  ׁשּצרי ּד"ּכתית " ְְְְִִִִֶַַַָָָלביט ּול 

ה ּביט ּול  ׁשּזה ּו ה ּׁשמן, מק ֹור  ּדזית , עליֹונה  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָה ּיֹותר 

ה ּיּסּורים  ענין ה ּוא  (ׁשּדּוגמת ֹו ְְְִִִִֶַַָָּדת ׁשּובה 

ּגם וה 'מסיר ּו להיֹות  ׁשּצרי ׁשּבּמאסר ) נפ ׁש' ת  ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּדברי  ּבכונת  ל ֹומר  ויׁש כ ּו'. ר ּבנּו מ ׁשה  ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאצל 

ׁשּזה ּו ּכן", ל ֹומר  "ׁשּקׁשה  ֿ עדן נׁשמת ֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאדמ ֹו"ר 

(לאתבא  זֹו עב ֹודה  על  לע ֹורר  רצה  ׁשּבדבריו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלפי

 צ ֹור יׁש לזה  לבא  ּכדי והרי ּבתיּוב ּתא ), ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹצדיקיא 

ּכל  לעב ֹודת  ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן [ּומ ּזה  ק ׁשה  ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָּבעב ֹודה 

 ׁשה ּצֹור לח ׁשֹוב  ׁשאין מ ּיׂשראל , ואחד  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחד 

ההתע ּסק ּות  ּבגלל  רק  ה ּוא  ּד"ּכתית " ְְְְְְִִִִַַַַָָּבענין

ּוׁשאר  ּוׁשת ּיה  אכילה  ּבמסחר , הע ֹולם , ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָּבעניני

קד ּוׁשה , ּבעניני ּבעסק ֹו ּגם  א ּלא  הר ׁשּות , ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָעניני

מצוה  וק ּיּום  ּבּתפלה  הת ּבֹוננּות  ה ּתֹורה , ְְְְְִִִִִַַָָָלימ ּוד 

ה ּביט ּול  ּד"ּכתית ", הענין להיֹות  צרי ְְְְִִִִִִַָָָָּבהיד ּור ,

זאת , ול ּולי ּדקד ּוׁשה , לצ ּיּור  ּבנֹוגע  ּגם  ְְְְְִִִֵֵַַָָֹּדת ׁשּובה 

לבחינת  ּגם  לבא  יכ ֹול  הה ׁשּתל ׁשל ּות  ּבריּבּוי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹה ּנה 

כ ּו']. ּומס ּתיר  ׁשּמעלים  ְְִִִֶַַַַה ּזית 

ה ּזית ‡ÌÓה ) ּדכתיׁשת  הענין ּכלל ּות  »¿»ְְְִִִִַַַָָָ

צריכים  ּכא ׁשר  רק  ה ּוא  ְֲִִִֶַַָ("ּכתית ")

ל ּמא ֹור ", "ּכתית  להאיר , ּכדי ׁשמן מ ּמּנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָלה ֹוציא 

היא  ּבזה  ׁשה ּכּונה  ה ּמנֹורה , הדלקת  ענין ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּזה ּו

ר ּבֹותינּו ּכמאמר  הע ֹולם , את  להאיר  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָּבׁשביל 

ּבבית 39ֿז"ל  היּו ולכן ,צרי אני לא ֹור ּה לא  ְְְֲִִֵֵַָָָָֹ
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רפל"ו.38) שמו"ר סע "ב . נג, מנחות ב .39)ראה פו, מנחות

    
בעיר  שהיה ‡B˙Bמהמאסר  ÔÈL˙BkLk ‰f‰ ˙Èf‰ ‰Ó ,‚eaËt∆∆¿¿«««ƒ«∆¿∆¿ƒ

'eÎ BÓL ‡ÈˆBÓ ‡e‰38 החסידות מעינות והפצת הגילוי  עיקר  כך  ƒ«¿
שהם  הזקן  אדמו "ר  על  שעברו  והייסורים המאסר  לאחר  בעיקר  התחיל  'חוצה',

'כתישה'. בבחינת

ÌÈc˜Óe,הרש"ב ‰‚Ìהרבי  «¿ƒ¬«
Ôk ÓBÏ ‰LwL לומר קשה כי  ∆»∆«≈

ל 'כתישה' זקוק היה הזקן  שאדמו "ר 

Ôk.וביטול , ‡e‰ ˙Ó‡‰ Ï‡¬»»¡∆≈
‰LwL ˜ ‡Ï ,‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»…«∆»∆

LÙ‡ŒÈ‡ ‡l‡ ,Ôk ÓBÏ לא «≈∆»ƒ∆¿»
LÈ˙k˙ייתכן  È‰L ,Ôk ÓBÏ«≈∆¬≈¿ƒ«

‡È‰ ˙Èf‰נחוץ ÏÏ‚aדבר  ««ƒƒƒ¿«
,ÔÓM‰ ÏÚ ÌÈÏÚn ‡e‰L היינו ∆«¿ƒ««∆∆

האור , על  ‡Ú‡מסתיר  CcŒÏÚÂ¿«∆∆»»
‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»»ƒ≈¿»

dÈÏ ÔÈLhÓ5, בו עולה שלא עץ ¿«¿ƒ≈
לעיל , כמבואר  אותו , מבקעין  אור 

ÓBÏ CiL CÈ‡ÂÚ‚Ba ˙‡Ê  ¿≈«»«…¿≈«
Ô˜f‰ eaÏ ושלום ֿ חס בו  היה וכי  ¿«≈«»≈

זקוק  היה לתקנו  שכדי  חיסרון 

כך ! לומר  יתכן  לא והרי  ל 'ביטוש'

‰Êa ‰ek‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆««»»»∆
CÈvL "˙È˙k"c ÏeËÈÏ¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ
˙Bi‰ ‡b„a Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«««¿»«≈
,ÔÓM‰ B˜Ó ,˙ÈÊc ‰BÈÏÚ∆¿»¿«ƒ¿«∆∆
רבנו  משה לגבי  לעיל  המבואר  ֿ דרך  על 

אצל  שהוא כפי  התשובה ובעניין 

‰ÏeËÈaהצדיקים, e‰fL∆∆«ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ B˙Ó‚ecL) ‰eL˙cƒ¿»∆¿»ƒ¿«
'LÙ ˙eÈÒÓ'‰Â ÌÈeqi‰«ƒƒ¿«¿ƒ∆∆

Ò‡naL הזקן רבנו  CÈvLשל  ( ∆««¬»∆»ƒ
˙BÈ‰Ïכזה באופן  Ìb"כתית" ƒ¿«
eÎ'.אפילו  ea ‰LÓ Ïˆ‡≈∆…∆«≈

Èc ˙ÂÎa ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«»«ƒ¿≈
"BÓ„‡הרש"ב ŒB˙ÓLהרבי  «¿ƒ¿»

,"Ôk ÓBÏ ‰LwL" Ô„Ú≈∆∆»∆«≈
‰ˆ ÂÈ„aL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆ƒ¿»»»»

BÚÏ שיחתו את השומעים ÏÚאת ¿≈«
‡È˜È„ˆ ‡˙‡Ï) BÊ ‰„BÚ¬»¿«»»«ƒ«»

‡zeÈ˙a התשובה לעבודת לעורר  ƒ¿¿»
'צדיק' במדריגת שנמצא מי  את ),גם

‰ÊÏ ‡Ï È„k È‰Â לתשובה «¬≈¿≈»…¿∆
הביטול ) של  ה'ציור ' את אפילו  (לבטל  כזו  BÚa„‰בדרגה CBˆ LÈ≈∆«¬»

„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„BÚÏ Ú‚Ba Ìb ÔeÓ ‰fÓe] ‰L»̃»ƒ∆»«¿≈««¬«»∆»¿∆»
,Ï‡NiÓ"כתית" של  העבודה ואצלו  זו , גבוהה למדריגה הגיע שלא מי  גם ƒƒ¿»≈

פשוטה  יותר  ברמה והכנעה בביטול  היא BLÁÏו "כתישה" ÔÈ‡L בטעות ∆≈«¿
"˙È˙k"c ÔÈÚa CBv‰Lהאישית וה'ישות' המציאות ‰e‡התבטלות ∆«∆¿ƒ¿»¿»ƒ

ÈÈÚa ˙e˜qÚ˙‰‰ ÏÏ‚a ˜«ƒ¿««ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈
‰ÏÈÎ‡ ,ÁÒÓa ,ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿»¬ƒ»
˙eL‰ ÈÈÚ ‡Le ‰i˙Le¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈»¿
בהעלם  הם והאלוקות הקדושה שבהם

יכולים  הם ביטול  תחושת וללא והסתר 

העידון  והיפך  לישות האדם את לגרור 

ÈÈÚaוהזיכוך , B˜ÒÚa Ìb ‡l‡∆»«¿»¿¿ƒ¿¿≈
,‰Bz‰ „eÓÈÏ ,‰Le„¿̃»ƒ«»
Ìei˜Â ‰ÏÙza ˙eBa˙‰ƒ¿¿«¿ƒ»¿ƒ

a ‰ÂˆÓ,e„È‰ קדושה ענייני  ƒ¿»¿ƒ
ומזכך  מעדן  בהם העיסוק שלכאורה

להיפך  ‰ÔÈÚולא ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿»ƒ¿»
‰eL˙c ÏeËÈa‰ ,"˙È˙k"c¿»ƒ«ƒƒ¿»

,‰Le„˜c eiˆÏ Ú‚Ba Ìb וגם «¿≈«¿ƒƒ¿»
קדושה  בענייני  אישית ותבנית דמות

קשור  זה גם כי  לבטל  נדרש האדם

שלו  האישית המציאות ≈¿ÈÏeÏÂלגדרי 
ÈeaÈa ‰p‰ ,˙‡Ê…ƒ≈¿ƒ

˙eÏLÏzL‰‰ מדרגה וירידה «ƒ¿«¿¿
ÈÁÏ˙לדרגה Ìb ‡Ï ÏBÎÈ»»…«ƒ¿ƒ«

.['eÎ ÈzÒÓe ÌÈÏÚnL ˙Èf‰««ƒ∆«¿ƒ«¿ƒ
ÌÓ‡ העניין ‰) שבפרטיות אף »¿»

בעבודת  קיים הזית כתישת של  הרוחני 

לעיל  כמבואר  המדריגות, בכל  ה'

‰ÔÈÚבאריכות, ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»
("˙È˙k") ˙Èf‰ ˙LÈ˙Îcƒ¿ƒ«««ƒ»ƒ

בתורה זו  בפרשה מדובר  ‰e‡שעליו 
‡ÈˆB‰Ï ÌÈÎÈˆ L‡k ˜««¬∆¿ƒƒ¿ƒ

epnÓ מהזית,È‡‰Ï È„k ÔÓL ƒ∆∆∆¿≈¿»ƒ
הכתוב  B‡nÏ",כלשון  ˙È˙k"»ƒ«»

כדי  "כתית" ∆∆e‰fLלהאיר ,היינו 
,‰Bn‰ ˙˜Ï„‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿»
ÏÈLa ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰L∆««»»»∆ƒƒ¿ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙‡ È‡‰Ï,ברוחניות ¿»ƒ∆»»
אלוקות,להביא  גילוי  »¬»¿Ó‡Ókלתוכו 

Ï"Ê eÈ˙Ba39 הדלקת לגבי  «≈«
‡Èהמנורה dB‡Ï ‡Ï ֿ הקדוש …¿»¬ƒ

ֿ הוא ‰eÈברוך  ÔÎÏÂ ,CÈ»̂ƒ¿»≈»
ÌÈÓeË‡ ÌÈÙe˜L ÈBlÁ Lc˜n‰Œ˙Èa40‡ÈˆB‰Ï È„k , ¿≈«ƒ¿»«≈¿ƒ¬ƒ¿≈¿ƒ
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יב     

אט ּומים  ׁשק ּופים  ח ּלֹוני לה ֹוציא 40ה ּמק ּדׁש ּכדי , ְְְְֲִִִִֵֵַַָ

לע ֹולם  עצמ ֹו,41א ֹור ּה מ ּצד  ׁשה ּזית  ּבזה , והענין . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּד"ּכתית " לענין זק ּוק  אינֹו מעלת ֹו ּגֹודל  ְְֲִִִֵֶַַָָָָָמ ּצד 

ּכיון  ּד"ּכתית ", להענין לה ּגיע  יכ ֹול  אינֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ(וגם 

ה ּביט ּול  ּבֹו לפע ֹול  ׁשּיּוכל  ּדבר   ל ְְִִֵֶֶַַָָׁשאין

מ ּמּנּו לה ֹוציא  צריכים  ּכא ׁשר  ורק  ְְְְֲִִִִִֶֶַַָּד"ּכתית ").

לע ֹולם , להאיר  ּכדי ֿ ה ּמק ּדׁש ּדבית  ל ּמנֹורה  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשמן

מח ּוץ  ׁשה ּוא  הע ֹולם  לצ ּיּור  ה ּׁשּיכ ּות  מ ּצד  ְִִִִֵֶַַַָָָה ּנה 

(ׁשּזה ּו ּד"ּכתית " ּבענין  צ ֹור ּיׁש ְְְִִֵֶֶֶַָָָָל ּקד ּוׁשה ,

את  להאיר  ּכדי ׁשּלֹו מה ּצּיּור  לצאת  ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָה ּביט ּול 

ׁש ה ּנׁשמה , ּוכמ ֹו למ ּטה הע ֹולם ). ּבירידת ּה ּדוקא  ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

זק ּוקה  היא  הרי ה ּבהמית , וה ּנפ ׁש ה ּגּוף  את  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָלברר 

היא  הרי ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  ה ּתׁשּובה , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָלענין

ׁשּלמעלה  ֿ ּתׁשּובה  ּדבעלי להעיל ּוי ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָמ ּגעת 

ִִִַמ ּצּדיקים .

אליÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) ויקח ּו ּׁשּכת ּוב  מה  יּובן ¿«ƒ∆ְְִֵֶֶַָָ

ׁשהדלקת  אף  מ ׁשה , אל  ְֶֶֶַַַָֹג ֹו',

ולא  אהרן, ֿ ידי על  להיֹות  ה ּוצרכה  ְְְְְְֲִֵַַַָָֹֹה ּמנֹורה 

יכ ֹול  היה  לא  ׁשה ּׁשמן (ּובפרט  מ ׁשה  ֿ ידי ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעל 

להיֹות   ה ּוצר א ּלא  מ ׁשה , ׁשל  ממ ֹונֹו ְְְִִֶֶֶַָָֹלהיֹות 

דוקא  צ ּבּור  את 42ממ ֹון להדליק  ּבכדי ּכי ,( ְְְְְִִִִֵֶַַָ

 צ ֹור יׁש הע ֹולם , את  להאיר  ּבׁשביל  ְְְִִִֵֶֶַָָָָה ּמנֹורה 

אצל ֹו ׁשּנע ׂשה  לאחרי ּדמ ׁשה , ה ּביט ּול  ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבמדרגת 

לאהרן  ּכח ' ה 'ּנתינת  וזֹוהי ּד"ּכתית ", ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹהענין

ה ּמנֹורה  הדלקת  ֿ ידי על  הע ֹולם  את  ְְְְִֵֶַַַַָָָָָלהאיר 

ולא  אהרן, ֿ ידי על  ּבפ ֹועל  להיֹות  ְְְְְְֲִֵֶַַַָֹֹ(ׁשה ּוצרכה 

מ ׁשה ). ֿ ידי ְֵֶַֹעל 

ÔÈÚ‰Â ּבדר ּוׁשים ּבאר ּוכה  ּכמבאר  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְֲִֶַַַָָָֹ

הדלקת  ענין על  ּכח ' ְְְִִֶַַַַַַַָֹׁשה 'ּנתינת 

ז"ל  ר ּבֹותינּו מ ּמאמר  ּגם  [ּולהעיר  ּדוקא  מ ׁשה  ֿ ידי על  היא  על 43ה ּמנֹורה  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

נתמ ּלא 44ה ּפס ּוק  - ׁשּנֹולד  ׁשּבׁשעה  ּבמ ׁשה ), (ׁשּנאמר  ה ּוא  ט ֹוב  ּכי א ֹות ֹו וּתרא  ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

יח ּוד ֹו ּגיל ּוי ה ּוא  ׁשענינּה ה ּתֹורה , המ ׁשכת  היא  ֿ יד ֹו ׁשעל  א ֹורה ], ּכּול ֹו ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָה ּבית 
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ד.40) ו, ובפירש"י .41)מלכיםֿא שם ב .42)מנחות ג, יומא א.43)ראה יב , ב .44)סוטה ב , שמות

    
ÌÏBÚÏ dB‡41 לתוך מבחוץ האור  את להביא שנועד  רגיל  מחלון  בשונה »»»

(ובלשון  החוצה אורו  את להביא נועדו  המקדש בית של  החלונות הבית,

לא  אלעזר , ר ' אמר  זריקא ר ' אמר  בדרום. ומנורה בצפון  "שולחן  הגמרא:

לאורה  ולא צריך  אני  חלוני לאכילה לבית המלך ] [שלמה ויעש צריך . אני 

שקופין  תנא אטומים, שקופים

לא  [מבחוץ], ואטומים [מבפנים]

העדות  לפרוכת מחוץ צריך , אני  לאורה

עולם  באי  לכל  הוא עדות מועד , באהל 

בישראל "). שורה שהשכינה

„vÓ ˙Èf‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆««ƒƒ«
BÈ‡ B˙ÏÚÓ Ï„Bb „vÓ ,BÓˆÚ«¿ƒ«∆«¬»≈

"˙È˙k"c ÔÈÚÏ ˜e˜Ê ובעצם »»ƒ¿»¿»ƒ
אותו  לכתוש צורך  ‡BÈאין  Ì‚Â)¿«≈

ÔÈÚ‰Ï ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ»¿«ƒ«¿»ƒ¿»
c EÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ,"˙È˙k"c¿»ƒ≈»∆≈¿»»
ÏeËÈa‰ Ba ÏBÚÙÏ ÏÎeiL∆«ƒ¿«ƒ

,"˙È˙k"c אין מעלתו  מפני  כי  ¿»ƒ
עליו  השפעה דבר  Â˜לשום .(¿«

epnÓ ‡ÈˆB‰Ï ÌÈÎÈˆ L‡k«¬∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆
Lc˜n‰Œ˙Èc ‰BnÏ ÔÓL∆∆«¿»¿≈«ƒ¿»
„vÓ ‰p‰ ,ÌÏBÚÏ È‡‰Ï È„k¿≈¿»ƒ»»ƒ≈ƒ«
‡e‰L ÌÏBÚ‰ eiˆÏ ˙eÎiM‰««»¿ƒ»»∆

,‰Le„wÏ ıeÁÓ להאיר כדי  שהרי  ƒ«¿»
מסויימת  בשייכות צורך  יש העולם את

ÔÈÚaלעולם CBˆ Li≈∆»ƒ¿»
ÏeËÈa‰ e‰fL) "˙È˙k"c¿»ƒ∆∆«ƒ

BlL eiv‰Ó ˙‡ˆÏ עצמו שמצד  »≈≈«ƒ∆
בעולם, להאיר  מכדי  נעלה הוא

זה, פירוש לפי  שהזית, לעיל  כמבואר 

מהעולם, שלמעלה אלוקי  אור  מסמל 

ÌÏBÚ‰ ˙‡ È‡‰Ï È„k ולאחר ¿≈¿»ƒ∆»»
צריך  לו  יש לעולם, שייכות לו  שיש

יציאה  במובן  וביטול , כתיבה ב"כתית",

שלו  ).מה'ציור '
,‰ÓLp‰ BÓÎe של האלוקית הנפש ¿«¿»»

hÓÏ‰יהודי , d˙„ÈÈa ‡˜ÂcL∆«¿»ƒƒ»»¿«»
LÙp‰Â Ûeb‰ ˙‡ Ï¿»≈∆«¿«∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ והרע הטוב בין  להפריד  ««¬ƒ
לקדושה, הטוב את ולהעלות שבהם

ÔÈÚÏ ‰˜e˜Ê ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿»¿ƒ¿«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,‰eLz‰«¿»¿«¿»«¿≈∆

הירידה ÚbÓ˙בכוח ‡È‰ È‰¬≈ƒ«««
‰eLzŒÈÏÚc ÈeÏÈÚ‰Ï¿»ƒ¿«¬≈¿»

ÌÈ˜ÈcvÓ ‰ÏÚÓlL הנשמה למטה הירידה ֿ ידי  שעל  בחסידות כמבואר  ∆¿«¿»ƒ«ƒƒ
הירידה. קודם שהייתה מכפי  יותר  ונעלה גבוה ומצב למעמד  לעלייה מגיעה

eÁ˜ÈÂ e˙kM ‰Ó ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â הזית שמן  ‚B',את EÈÏ‡ ¿«ƒ∆»«∆»¿ƒ¿≈∆
ˆe‰ ‰Bn‰ ˙˜Ï„‰L Û‡ ,‰LÓ Ï‡È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰Î ∆…∆«∆«¿»««¿»¿¿»ƒ¿«¿≈

‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ ,Ô‰‡«¬…¿…«¿≈…∆
‰È‰ ‡Ï ÔÓM‰L ËÙe)ƒ¿»∆«∆∆…»»
,‰LÓ ÏL BBÓÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»∆…∆
ÔBÓÓ ˙BÈ‰Ï Cˆe‰ ‡l‡∆»¿«ƒ¿¿

‡˜Â„ eaˆ42 מתחזקת כן  ואם ƒ«¿»
את  להביא צריך  היה מה לשם השאלה

דווקא  משה אל  È„Îaהשמן  Èk ,(ƒƒ¿≈
ÏÈLa ‰Bn‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ
CBˆ LÈ ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ È‡‰Ï¿»ƒ∆»»≈∆
,‰LÓc ÏeËÈa‰ ˙‚„Óa¿«¿≈««ƒ¿…∆
ÔÈÚ‰ BÏˆ‡ ‰NÚpL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆«¬»∆¿»ƒ¿»

,"˙È˙k"c נעלה ביטול  שהוא ¿»ƒ
שהוא  כפי  התשובה עניין  ביותר ,

לעיל , כמבואר  הצדיקים, במדריגת

È‰BÊÂמשה של  ‰'È˙p˙הביטול  ¿ƒ«¿ƒ«
˙‡ È‡‰Ï Ô‰‡Ï 'Ák…«¿«¬…¿»ƒ∆
˙˜Ï„‰ È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰»»«¿≈«¿»«
˙BÈ‰Ï ‰Îˆe‰L) ‰Bn‰«¿»∆¿¿»ƒ¿
‡ÏÂ ,Ô‰‡ È„ÈŒÏÚ ÏÚBÙa¿««¿≈«¬…¿…

.(‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈…∆
של  פעולתו  מהי  זה, לפי  ומבאר , והולך 

בעניין  אהרן  של  פעולתו  ומהי  משה

המנורה:

‰Îe‡a ‡Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»«¬»
ÌÈLe„a חסידות מאמרי  «¿ƒ

ÔÈÚ ÏÚ 'Ák ˙È˙p'‰L∆«¿ƒ«…««ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰Bn‰ ˙˜Ï„‰«¿»««¿»ƒ«¿≈
Ìb ÈÚ‰Ïe] ‡˜Âc ‰LÓ…∆«¿»¿»ƒ«

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡nÓ43ÏÚ ƒ«¬««≈««
˜eÒt‰44BË Èk B˙B‡ ‡zÂ «»«≈∆ƒ

,(‰LÓa Ó‡pL) ‡e‰∆∆¡«¿…∆
‡lÓ˙  „ÏBpL ‰ÚLaL∆¿»»∆«ƒ¿«≈

,‰B‡ BÏek ˙Èa‰ חכמינו ומדברי  ««ƒ»
הקשר  על  ללמוד  יש אלה ז "ל 
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יג      

ׁשּגּבי  מה  ּגם  וזה ּו למעלה . ּכמ ֹו למ ּטה   ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָית ּבר

ה ּגיל ּוי  ּכי ּתמיד ", נר  "להעל ֹות  נאמר  ְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹמ ׁשה 

ׁשּלמעלה  ּבא ֹופן ה ּוא  ה ּתֹורה  ֿ ידי ְְְְֵֶֶֶַַַָָׁשעל 

ה ּוא  ּבעב ֹודה  (וענינֹו כ ּו' ולילה  ּדיֹום  ְְְְֲִִִֵַַַָָָָמהחל ּוקים 

 ית ּבר א ּתֹו ּבאמנה  ּתמיד  היא  ׁשה ּנׁשמה  ).45מה  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּבפ ֹוע  ה ּמנֹורה  הדלקת  את אבל  ּולברר  להאיר  ל , ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ

אהרן  א ֹות ֹו  יער" נאמר  זה  על  ה ּנה  ֱֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹהע ֹולם ,

ח ׁשֹוכא  ׁש"ּבריׁשא  ּבא ֹופן ׁשּזה ּו ּבקר ", עד  ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמערב 

נה ֹורא " ּברמ ׁשא 46והדר  רננה  ּבענין וכ ּיד ּוע  , ְְְְְְְֲִַַַַַַָָָָָ

ּבצפרא  .47וׂשמחה  ְְְְִַָָ

˙eiËÙe ה ּביכלא ּבאחד  ּכמבאר  יֹותר , ƒ¿»ƒְְְִֵַַַַָָֹ

עדין  נד ּפס ּו ה ּוא 48ׁשּלא  ׁשאהרן , ְְֲֲִִֶֶַַֹֹ

ּדמטר ֹוניתא  ּדּבּור 49ׁשֹוׁשבינא  ּבחינת  ׁשה ּוא  , ְְְְִִִִֶַַָָ

ֿ ידי  על  הע ֹולמ ֹות  ח ּיּות  נמ ׁש ׁשּמּׁשם  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָהעליֹון

ׁשֹוׁשבינא  ה ּוא  מ ׁשה  אבל  מאמר ֹות , ְֲֲֲִֶַָָָָָֹע ׂשרה 

לא ׁשּתעי 49ּדמל ּכא  ּדמל ּכא  א ֹורחא  לאו והרי , ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָ

ּדהדיֹוטא  הע ֹולמ ֹות ,50ּבמיּלי ח ּיּות  ענין ׁשה ּוא  , ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּגם  ׁשּזה ּו ׁשם , וכ ּמבאר  ּדוקא . ּתֹורה  ּבדברי ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹא ּלא 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו ׁשּתֹורת ֹו51מה  ׁשּמי ְִֵֶֶֶַַַָָ

ה ּתפלה  מן ּפט ּור  ׁשמ ֹונה 52ֿא ּומנּות ֹו ענין ּכי , ְְְִִִִֶַַָָָ

אלק ּות  להמ ׁשי ה ּוא  ּדתפלה  ּברכ ֹות  ְְְְְֱִִִֵֶַָָֹע ׂשרה 

ׁשעה  ח ּיי ּגׁשמי, וׁשפע  א ֹור  ּגם 53ּבבחינת  והרי , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ

אלק ּות , המ ׁשכת  ה ּוא  ה ּתֹורה  לימ ּוד  ְְֱִִַַַַָָֹענין

ע ֹולם  ח ּיי יֹותר , נעלה  ּבא ֹופן ולכן,53ואדר ּבה , , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ה ּתפלה , מן ּפט ּור  ה ּוא  הרי א ּומנּות ֹו ׁשּתֹורת ֹו ְֲִִִֵֶַָָָָמי

ממ ׁשי ה ּוא  הרי ה ּתֹורה  עסק  ֿ ידי על  ׁשּגם  ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיון

יֹותר , נעלה  ּובא ֹופן למ ּטה , מ ּלמעלה  ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָֹאלק ּות 
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ספכ"ד.45) ב .46)תניא עז, ואילך.47)שבת א לז, מקץ  תו"א וראה ב . רכט , הזקן 48)זח "א אדמו"ר במאמרי  לאח "ז נדפס 

א'תקעב . ע ' פרשתנו באוה"ת - והקיצור עא. ע ' ב .49)תקס "ז נג, (ברע "מ ). א כ, ח "ג ב . מט , ח "ב  ב . רסו, ח "א זהר ראה

ואילך. א פא, פרשתנו תו"א ב . ב .50)ערה, קמט , א.51)זח "ג יא, רע "א.52)שבת פב , פרשתנו תו"א גם שבת 53)ראה

א. יו"ד,

    
את  המדליק הוא שאין  אף האור , לעניין  דוקא משה של  המיוחדת והשייכות

בפועל  ‰Bz‰,המנורה ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ B„ÈŒÏÚL המשנה ], כמאמר  ∆«»ƒ«¿»««»
ומסרה..", מסיני  תורה קיבל  התורה dÈÚL"משה ÈeÏÈbשל  ‡e‰ ∆ƒ¿»»ƒ

‰ÏÚÓÏ BÓk ‰hÓÏ Ca˙È B„eÁÈ'ה שאחדות כך  לידי  להביא ƒƒ¿»≈¿«»¿¿«¿»
גלוייה  שהיא כפי  למטה תתגלה

בעולמות  עליונים.למעלה,

‰LÓ ÈabL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆«≈…∆
Ó‡ הזמן משך  שהמנורה לגבי  ∆¡«

ולהאיר  לדלוק צריכה ˙BÏÚ‰Ï"¿«¬≈
ÈeÏÈb‰ Èk ,"„ÈÓz אלוקות »ƒƒ«ƒ

‰e‡בעולם  ‰Bz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»
ÌÈ˜eÏÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»≈«ƒƒ

'eÎ ‰ÏÈÏÂ ÌBÈc מושגים שהם ¿»«¿»
העולם  BÚa„‰מגדרי  BÈÚÂ)¿ƒ¿»«¬»

„ÈÓz ‡È‰ ‰ÓLp‰L ‰Ó ‡e‰«∆«¿»»ƒ»ƒ
Ca˙È Bz‡ ‰Ó‡a45 כמבואר ¿»¿»ƒƒ¿»≈

נשארת  עצמה שהנשמה התניא בספר 

אפילו  תמיד , ֿ הוא ֿ ברוך  בקדוש דבוקה

 ֿ חס עבירה עובר  שהאדם בשעה

).ושלום 
,ÏÚBÙa ‰Bn‰ ˙˜Ï„‰ Ï‡¬»«¿»««¿»¿«

ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ïe È‡‰Ï תוך ¿»ƒ¿»≈∆»»
העולם, בגדרי  ÏÚהתלבשות ‰p‰ƒ≈«

Ô‰‡ B˙B‡ CÚÈ" Ó‡ ‰Ê∆∆¡««¬…«¬…
ÔÙB‡a e‰fL ,"˜a „Ú ÚÓ≈∆∆«…∆∆∆¿∆
„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈa"L∆¿≈»¬»«¬«

"‡B‰46, כך ואחר  חושך  בתחילה ¿»
השחורות  שהעזים, הגמרא (כדברי  אור 

העדר  בראש מהלכות כלל , בדרך 

מהלכות  כלל  בדרך  הלבנות והכבשים,

שנברא  כדרך  העולם אחריהן 

ערב, ויהי  – חושך  היה שבתחילה

אור  נהיה ֿ כך  בוקר Yואחר  )ויהי 
ÔÈÚa Úe„iÎÂ הזוהר לשון  ¿«»«¿ƒ¿«

ציון " בת ושמחי  "רני  לפסוק בשייכות

‡LÓa ‰ בלילה‰ÁÓNÂ ¿»»¿«¿»¿ƒ¿»
‡Ùˆa שהתחלת 47בבוקר , ¿«¿»

על  וכשמתגברים 'רינה'. רק יש ואז  והסתר , העלם יש כשעדיין  היא העבודה

'רינה'. לגבי  גילוי  שהיא 'שמחה' יש ואור , בוקר  ויש החושך 

C‡ÏÎÈa‰ „Á‡a ‡Ók ,˙BÈ ˙eiËÙe מאמרי של  כרכים ƒ¿»ƒ≈«¿…»¿«««ƒ¿»
ֿ יד  בכתב ÔÈ„Úחסידות eÒt„ ‡lL48‡ÈLBL ‡e‰ Ô‰‡L , ∆…ƒ¿¿¬«ƒ∆«¬…¿ƒ»

‡˙ÈBËÓc49, המשמעות ועל  המלכה, הגבירה, של  השושבין  (מילולית: ¿«¿ƒ»
שושבינא  "אהרן  השבוע: בפרשת אור ' ב'תורה מבואר  הדבר  של  הרוחנית

להם  השושבין  הוא ואהרן  ישראל ... נשמות מקור  הוא מטרוניתא דמטרוניתא,

ֿ אפשר  שאי  לפי  עמהם לילך  שושבין  שצריכין  וכלה חתן  ֿ משל  ֿ דרך  על  כמו 

הבושה  מחמת בעצמם לילך  להם

להיות  כך  לתמכם. סעד  וצריכין 

באור  במקורם ישראל  נשמות התכללות

מצד  כח להם אין  ֿ הוא ברוך  ֿ סוף אין 

שהוא  אהרן  בחינת ֿ ידי  על  רק עצמם

דלהון ...") עניין e‰L‡שושבינא ∆
דמטרוניתא" »ÈÁa¿ƒ˙"שושבינא

CLÓ ÌMnL ÔBÈÏÚ‰ eacƒ»∆¿∆ƒ»ƒ¿»
‰NÚ È„ÈŒÏÚ ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁ«»»«¿≈¬»»
‡e‰ ‰LÓ Ï‡ ,˙BÓ‡Ó«¬»¬»…∆

‡kÏÓc ‡ÈLBL49, השושבין ¿ƒ»¿«¿»
ֿ הוא) ֿ ברוך  הקדוש (החתן , המלך  של 

‡kÏÓc ‡ÁB‡ Â‡Ï È‰Â«¬≈»¿»¿«¿»
‡ËBÈ„‰c ÈlÈÓa ÈÚzL‡Ï50, ¿∆¿»≈¿ƒ≈¿∆¿»

ולהתעסק  לדבר  המלך  של  דרכו  אין 

הדיוטות eiÁ˙בדברי  ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««
‰Bz È„a ‡l‡ ,˙BÓÏBÚ‰»»∆»¿ƒ¿≈»

‡˜Âc שושבין רבינו  משה ולכן  «¿»
ואהרן  התורה, המשכת את פועל  המלך 

לעולם. האלוקות המשכת את פועל 

,ÌL ‡nÎÂ, הנזכר במאמר  ¿«¿…»»
eÈ˙Ba eÓ‡M ‰Ó Ìb e‰fL∆∆««∆»¿«≈

Ï"Ê51B˙eÓe‡ B˙BzL ÈnL «∆ƒ∆»»
לאף  התורה מלימוד  מפסיק ואינו 

אחר , ‰ÏÙz‰עיסוק ÔÓ eËt52, »ƒ«¿ƒ»
˙BÎa ‰NÚŒ‰BÓL ÔÈÚ Èkƒƒ¿«¿∆∆¿≈¿»
˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ‰ÏÙ˙cƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¡…
תרד  שההמשכה עד  למטה מלמעלה

הזה ÚÙLÂלעולם B‡ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿∆«
‰ÚL ÈiÁ ,ÈÓLb53, דברים «¿ƒ«≈»»

ועוברים, שחולפים Ìbגשמיים È‰Â«¬≈«
‡e‰ ‰Bz‰ „eÓÈÏ ÔÈÚƒ¿«ƒ«»
,‰a„‡Â ,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…¿«¿«»

ÌÏBÚ ÈiÁ ,˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a53,,נצח של  ÈÓחיים ,ÔÎÏÂ ¿∆«¬∆≈«≈»¿»≈ƒ
ÌbL ÔÂÈk ,‰ÏÙz‰ ÔÓ eËt ‡e‰ È‰ B˙eÓe‡ B˙BzL∆»»¬≈»ƒ«¿ƒ»≈»∆«

‰Bz‰ ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚהתפילה ללא ‡e˜Ï˙וגם CÈLÓÓ ‡e‰ È‰ «¿≈≈∆«»¬≈«¿ƒ¡…
˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡e ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ על הנפעלת ההמשכה מאשר  ƒ¿«¿»¿«»¿∆«¬∆≈
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מנה  מאתים  ּבכלל  ּגם 54והרי ה ּנה  ֿ מק ֹום , ּומ ּכל  . ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ֿ ׁשמע  לקריאת  מפסיק  א ּומנּות ֹו ׁשּתֹורת ֹו ּכי 51מי , ְְְִִִִִֶַַַָָ

ּתחלה . העלאה  ּבלא  המ ׁשכה  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹאי

ר ּבי  ּכמ ֹו ה ּוא  א ּומנּות ֹו ּדת ֹורת ֹו ׁשהענין ְְְְִִֶַַָָָָואף 

קטירא  ּבחד  ׁשאמר  יֹוחאי ּבן ְְְִִִֶֶַַָָָׁשמע ֹון

העלאה 55נא אתקטר  ּבבחינת  ּתמיד  ׁשה ּוא  הינּו , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

ׁשעל ֿ להתע ֹורר ּות  צרי ׁשאינֹו רק  זה  הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָכ ּו',

ה ּוא  ּגם  אבל  ּבזה , וכ ּיֹוצא  ֿ ּדזמרה  ּפס ּוקי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָידי

ֿ ׁשמע  ּדקריאת  להעלאה  ׁשם 56צרי ּומ ֹוסיף  .57: ְְְֲִִִִַַַָָָָ

יר ּוׁשלמי  ֿ ק ּמא 58וע ּיין ּפרק  ריׁש ּב'מא ֹור ' ה ּובא  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

לקריאת 59ּֿדׁשּבת  ּגם  מפסיק  היה  ׁשּלא  מ ׁשמע  , ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ

כ ּו'. קטירא  ּבחד  ּׁשּכת ּוב  מה  לפי יּתכן ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשמע ,

תרס "ו  ּבהמ ׁש המבאר  ֿ ּפי על  זה  לבאר  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹויׁש

לסע ּוד ֹות  (וׁשּיכ ּותן ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיֹות  ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹּבענין

(לאחרי  ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיה  ׁשּׁשלמ ּות  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדׁשּבת ),

ה ּיע ּוד  מן 60ׁשּיק ּוים  אעביר  ה ּטּומאה  ר ּוח  את  ְְֲִִִֶֶַַַַַָ

ּבעצם  מנּוחה  ּבבחינת  היא  לא 61הארץ ) ׁשאז , ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

כ ּו' ועל ּיֹות  יריד ֹות  ׁשל  ענין ענין 62יהיה  וה ּוא  , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָ

הע ֹולמים  לח ּיי ּומנּוחה  ׁשּבת  ׁשּכּול ֹו .63יֹום  ְְִֵֶַַָָָָ
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א.54) עד, א.55)ב "ק  רפח , (אד"ז) זח "ג א'תקמח .56)ראה ע ' שם גם וראה א'תקנג. ע ' פרשתנו אוה"ת גם אוה"ת 57)ראה

.48 ה"ב .58)שבהערה פ "א ירושלמי ).59)שבת (ד"ה ב  ב .60)ט , יג, ואילך.61)זכרי ' תקמג ע ' תרס "ו המשך ראה

קה.62) ע ' יב . ע ' תרס "ו בסופה.63)המשך תמיד

    
התפילה, Ó‰ידי  ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa È‰Â54 כוללים שמאתיים כשם «¬≈ƒ¿»»«ƒ»∆

כולל  התורה, ֿ ידי  שעל  ההמשכה יותר , הגדול  הדבר  כך  מאה, גם בתוכם

תפילה. ֿ ידי  שעל  ההמשכה יותר , הקטן  הדבר  את בתוכו 

˜ÈÒÙÓ B˙eÓe‡ B˙BzL ÈÓ Ìb ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈«ƒ∆»»«¿ƒ
ÚÓLŒ˙‡È˜Ï51ŒÈ‡ Èk , ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ

LÙ‡ יכולה BÈ‰Ï˙לא ∆¿»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ מלמעלה אלוקי  אור  של  «¿»»

האדם  אל  ֿ הוא ֿ ברוך  מהקדוש למטה,

‰ÏÁz ‰‡ÏÚ‰ ‡Ïa מלמטה ¿…«¬»»¿ƒ»
מצד  לאלוקות התקרבות למעלה,

B˙B˙cהאדם. ÔÈÚ‰L Û‡Â¿«∆»ƒ¿»¿»
B˙eÓe‡ לאמיתוÈa BÓk ‡e‰ »¿«ƒ

„Áa Ó‡L È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ∆»«¿«
‡Ë˜˙‡ ‡ÈË˜55, אחד בקשר  ¿ƒ»ƒ¿««¿»

קשור  ÈÓz„הנני  ‡e‰L eÈ‰«¿∆»ƒ
‰‡ÏÚ‰ ˙ÈÁa למעלה מלמטה ƒ¿ƒ««¬»»

,'eÎ להפסיק ולמה זקוק הוא כן  אם

והרי  שמע קריאת לקרוא כדי  מתלמודו 

של  ב'תנועה' תמיד  הוא זאת לולי 

BÈ‡Lהעלאה, ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«∆≈
˙‰Ï CÈˆÈ„ÈŒÏÚL ˙eBÚ »ƒ¿ƒ¿¿∆«¿≈

,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÓÊcŒÈ˜eÒt¿≈¿ƒ¿»¿«≈»∆
נמצא  הוא הזו  ההתעוררות ללא וגם

'העלאה' של  נפשית «¬‡Ïב'תנועה'
‰‡ÏÚ‰Ï CÈˆ ‡e‰ Ìb«»ƒ¿«¬»»

ÚÓLŒ˙‡È˜c56 התעוררות שהיא ƒ¿ƒ«¿«
נעלה  באופן  לאלוקות והתקרבות

ללא  אליה להגיע אפשר  ואי  במיוחד 

וקורא  מלימודו  מפסיק אמנותו  שתורתו  מי  גם זו  העלאה ולצורך  שמע, קריאת

שמע. ÌLקריאת ÛÈÒBÓe57: הנזכר ÈÓÏLeÈבמאמר  ÔÈiÚÂ58 ƒ»¿«≈¿«¿ƒ

'B‡Ó'a ‡e‰ הרי "ף על  המאור  n˜Œ˜t‡ספר  LÈ פרק תחילת »«»≈∆∆«»
‰aLc59‰È˙ראשון  ‡lL ÚÓLÓ עצמו , יוחאי  בר  שמעון  רבי  ¿«»«¿«∆…»»

˜ÈÒÙÓ מלימודוÌb אפילו‰Ó ÈÙÏ ÔÎzÈ ,ÚÓLŒ˙‡È˜Ï «¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿«ƒ»≈¿ƒ«
'eÎ ‡ÈË˜ „Áa e˙kM לכאורה סותרים אלה האמור ודברים את ∆»¿«¿ƒ»

היה  כן  יוחאי  בר  שמעון  שרבי  לעיל 

שמע. לקריאת מפסיק

‰Ê ‡Ï LÈÂ הסתירה את וליישב ¿≈¿»≈∆
CLÓ‰a ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿∆¿≈

˙BiÏÚ‰ ÔÈÚa Â"Ò˙ מדרגה ¿ƒ¿«»¬ƒ
(Ô˙eÎiLÂלדרגה  ‡ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿«»»

˙eÓÏML ,(˙aLc ˙B„eÚÒÏƒ¿¿«»∆¿≈
ÈÁ‡Ï) ‡ÏŒ„È˙ÚÏc ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿»ƒ»…¿«¬≈

„eÚi‰ ÌÈe˜iL60Áe ˙‡ ∆¿««ƒ∆«
(ı‡‰ ÔÓ ÈÚ‡ ‰‡Óeh‰«¿»«¬ƒƒ»»∆

ÌˆÚa ‰ÁeÓ ˙ÈÁa ‡È‰61, ƒƒ¿ƒ«¿»¿∆∆
מסויימת  מטרה לשם שאינה מנוחה

אחרי  הכוחות את להשיב כדי  (כמו 

לקראת  כהכנה או  מייגעת מלאכה

והעונג עבודה) המעלה בגלל  אלא

כשלעצמה  זה Ê‡Lשבמנוחה בשלב ∆»
תהיה  העלייה כאשר  ֿ לבוא לעתיד  של 

לא  ÏLמושלמת ÔÈÚ ‰È‰È ֹƒ¿∆ƒ¿»∆
˙B„ÈÈ'eÎ ˙BiÏÚÂ62‡e‰Â , ¿ƒ«¬ƒ¿

‰ÁeÓe ˙aL BÏekL ÌBÈ ÔÈÚƒ¿«∆«»¿»
ÌÈÓÏBÚ‰ ÈiÁÏ63,,נצחית מנוחה ¿«≈»»ƒ

הכרח  אין  כבר  זה לשלב וכשבאים

מלמטה  העלאה של  בדרך  בעבודה

מלמעלה  ההמשכה את שתביא למעלה

לקריאת  גם מתלמודו  הפסיק לא יוחאי  בר  שמעון  רבי  זו  ובמדריגה למטה,

שמע.
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מנה  מאתים  ּבכלל  ּגם 54והרי ה ּנה  ֿ מק ֹום , ּומ ּכל  . ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ֿ ׁשמע  לקריאת  מפסיק  א ּומנּות ֹו ׁשּתֹורת ֹו ּכי 51מי , ְְְִִִִִֶַַַָָ

ּתחלה . העלאה  ּבלא  המ ׁשכה  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹאי

ר ּבי  ּכמ ֹו ה ּוא  א ּומנּות ֹו ּדת ֹורת ֹו ׁשהענין ְְְְִִֶַַָָָָואף 

קטירא  ּבחד  ׁשאמר  יֹוחאי ּבן ְְְִִִֶֶַַָָָׁשמע ֹון

העלאה 55נא אתקטר  ּבבחינת  ּתמיד  ׁשה ּוא  הינּו , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

ׁשעל ֿ להתע ֹורר ּות  צרי ׁשאינֹו רק  זה  הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָכ ּו',

ה ּוא  ּגם  אבל  ּבזה , וכ ּיֹוצא  ֿ ּדזמרה  ּפס ּוקי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָידי

ֿ ׁשמע  ּדקריאת  להעלאה  ׁשם 56צרי ּומ ֹוסיף  .57: ְְְֲִִִִַַַָָָָ

יר ּוׁשלמי  ֿ ק ּמא 58וע ּיין ּפרק  ריׁש ּב'מא ֹור ' ה ּובא  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

לקריאת 59ּֿדׁשּבת  ּגם  מפסיק  היה  ׁשּלא  מ ׁשמע  , ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ

כ ּו'. קטירא  ּבחד  ּׁשּכת ּוב  מה  לפי יּתכן ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשמע ,

תרס "ו  ּבהמ ׁש המבאר  ֿ ּפי על  זה  לבאר  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹויׁש

לסע ּוד ֹות  (וׁשּיכ ּותן ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיֹות  ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹּבענין

(לאחרי  ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיה  ׁשּׁשלמ ּות  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדׁשּבת ),

ה ּיע ּוד  מן 60ׁשּיק ּוים  אעביר  ה ּטּומאה  ר ּוח  את  ְְֲִִִֶֶַַַַַָ

ּבעצם  מנּוחה  ּבבחינת  היא  לא 61הארץ ) ׁשאז , ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

כ ּו' ועל ּיֹות  יריד ֹות  ׁשל  ענין ענין 62יהיה  וה ּוא  , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָ

הע ֹולמים  לח ּיי ּומנּוחה  ׁשּבת  ׁשּכּול ֹו .63יֹום  ְְִֵֶַַָָָָ
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א.54) עד, א.55)ב "ק  רפח , (אד"ז) זח "ג א'תקמח .56)ראה ע ' שם גם וראה א'תקנג. ע ' פרשתנו אוה"ת גם אוה"ת 57)ראה

.48 ה"ב .58)שבהערה פ "א ירושלמי ).59)שבת (ד"ה ב  ב .60)ט , יג, ואילך.61)זכרי ' תקמג ע ' תרס "ו המשך ראה

קה.62) ע ' יב . ע ' תרס "ו בסופה.63)המשך תמיד

    
התפילה, Ó‰ידי  ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa È‰Â54 כוללים שמאתיים כשם «¬≈ƒ¿»»«ƒ»∆

כולל  התורה, ֿ ידי  שעל  ההמשכה יותר , הגדול  הדבר  כך  מאה, גם בתוכם

תפילה. ֿ ידי  שעל  ההמשכה יותר , הקטן  הדבר  את בתוכו 

˜ÈÒÙÓ B˙eÓe‡ B˙BzL ÈÓ Ìb ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈«ƒ∆»»«¿ƒ
ÚÓLŒ˙‡È˜Ï51ŒÈ‡ Èk , ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ

LÙ‡ יכולה BÈ‰Ï˙לא ∆¿»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ מלמעלה אלוקי  אור  של  «¿»»

האדם  אל  ֿ הוא ֿ ברוך  מהקדוש למטה,

‰ÏÁz ‰‡ÏÚ‰ ‡Ïa מלמטה ¿…«¬»»¿ƒ»
מצד  לאלוקות התקרבות למעלה,

B˙B˙cהאדם. ÔÈÚ‰L Û‡Â¿«∆»ƒ¿»¿»
B˙eÓe‡ לאמיתוÈa BÓk ‡e‰ »¿«ƒ

„Áa Ó‡L È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ∆»«¿«
‡Ë˜˙‡ ‡ÈË˜55, אחד בקשר  ¿ƒ»ƒ¿««¿»

קשור  ÈÓz„הנני  ‡e‰L eÈ‰«¿∆»ƒ
‰‡ÏÚ‰ ˙ÈÁa למעלה מלמטה ƒ¿ƒ««¬»»

,'eÎ להפסיק ולמה זקוק הוא כן  אם

והרי  שמע קריאת לקרוא כדי  מתלמודו 

של  ב'תנועה' תמיד  הוא זאת לולי 

BÈ‡Lהעלאה, ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«∆≈
˙‰Ï CÈˆÈ„ÈŒÏÚL ˙eBÚ »ƒ¿ƒ¿¿∆«¿≈

,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÓÊcŒÈ˜eÒt¿≈¿ƒ¿»¿«≈»∆
נמצא  הוא הזו  ההתעוררות ללא וגם

'העלאה' של  נפשית «¬‡Ïב'תנועה'
‰‡ÏÚ‰Ï CÈˆ ‡e‰ Ìb«»ƒ¿«¬»»

ÚÓLŒ˙‡È˜c56 התעוררות שהיא ƒ¿ƒ«¿«
נעלה  באופן  לאלוקות והתקרבות

ללא  אליה להגיע אפשר  ואי  במיוחד 

וקורא  מלימודו  מפסיק אמנותו  שתורתו  מי  גם זו  העלאה ולצורך  שמע, קריאת

שמע. ÌLקריאת ÛÈÒBÓe57: הנזכר ÈÓÏLeÈבמאמר  ÔÈiÚÂ58 ƒ»¿«≈¿«¿ƒ

'B‡Ó'a ‡e‰ הרי "ף על  המאור  n˜Œ˜t‡ספר  LÈ פרק תחילת »«»≈∆∆«»
‰aLc59‰È˙ראשון  ‡lL ÚÓLÓ עצמו , יוחאי  בר  שמעון  רבי  ¿«»«¿«∆…»»

˜ÈÒÙÓ מלימודוÌb אפילו‰Ó ÈÙÏ ÔÎzÈ ,ÚÓLŒ˙‡È˜Ï «¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿«ƒ»≈¿ƒ«
'eÎ ‡ÈË˜ „Áa e˙kM לכאורה סותרים אלה האמור ודברים את ∆»¿«¿ƒ»

היה  כן  יוחאי  בר  שמעון  שרבי  לעיל 

שמע. לקריאת מפסיק

‰Ê ‡Ï LÈÂ הסתירה את וליישב ¿≈¿»≈∆
CLÓ‰a ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿∆¿≈

˙BiÏÚ‰ ÔÈÚa Â"Ò˙ מדרגה ¿ƒ¿«»¬ƒ
(Ô˙eÎiLÂלדרגה  ‡ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿«»»

˙eÓÏML ,(˙aLc ˙B„eÚÒÏƒ¿¿«»∆¿≈
ÈÁ‡Ï) ‡ÏŒ„È˙ÚÏc ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿»ƒ»…¿«¬≈

„eÚi‰ ÌÈe˜iL60Áe ˙‡ ∆¿««ƒ∆«
(ı‡‰ ÔÓ ÈÚ‡ ‰‡Óeh‰«¿»«¬ƒƒ»»∆

ÌˆÚa ‰ÁeÓ ˙ÈÁa ‡È‰61, ƒƒ¿ƒ«¿»¿∆∆
מסויימת  מטרה לשם שאינה מנוחה

אחרי  הכוחות את להשיב כדי  (כמו 

לקראת  כהכנה או  מייגעת מלאכה

והעונג עבודה) המעלה בגלל  אלא

כשלעצמה  זה Ê‡Lשבמנוחה בשלב ∆»
תהיה  העלייה כאשר  ֿ לבוא לעתיד  של 

לא  ÏLמושלמת ÔÈÚ ‰È‰È ֹƒ¿∆ƒ¿»∆
˙B„ÈÈ'eÎ ˙BiÏÚÂ62‡e‰Â , ¿ƒ«¬ƒ¿

‰ÁeÓe ˙aL BÏekL ÌBÈ ÔÈÚƒ¿«∆«»¿»
ÌÈÓÏBÚ‰ ÈiÁÏ63,,נצחית מנוחה ¿«≈»»ƒ

הכרח  אין  כבר  זה לשלב וכשבאים

מלמטה  העלאה של  בדרך  בעבודה

מלמעלה  ההמשכה את שתביא למעלה

לקריאת  גם מתלמודו  הפסיק לא יוחאי  בר  שמעון  רבי  זו  ובמדריגה למטה,

שמע.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc - zekxa(iyily meil)

'dl lltzdl wx `l` ze`etxa weqrl mc`d ipa mikixv eid
mdilr xfbp jkitle ,ze`etxa weqrl ebdp miax mpn` ,m`txiy
oke .el` ze`etxl md mikixv dzrne ,rahd cia mixeqn zeidl
il df wqr `diy jnn ywane ,mlerd jxck df xaca wqer ip`

.d`etxl
:df dlitz gqep lr zwlegd drc d`ian `xnbdàì ,ééaà øîà̈©©©¥Ÿ

éëä Lðéà àîéìipa ly okxc oi`y itl' df gqepa mc` xn`i l` - ¥¨¦¦¨¦
,'eke 'mc`éác éðúc[ly eyxcn zian `ziixaa epipyy-]éaø §¨¥§¥©¦
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eiyrny mixne` oi`e ,miny icia `l` mc` icia dpi`y dkn

.'d zxifb z` mixzeq
:mc zfwd xg`l dlitzøîBà éàî éà÷ ékmw `ed xy`k ± ¦¨¥©¥
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המשך מעמוד חכר



טו

       
מוגה  בלתי

 מגרגרו 1נתבאר במנחות  ששנינו כמו שמרים , בלי זך , תצוה , "ואתה  פרשתנו, ריש  רש "י פירוש 
"שמן שנאמר  דכיון - וכו'" הזית  בראש   לומר צריך  זך "), כתית  זית  "שמן (ולא  צריך כתית "

ולכן  קצתם "; נאכלה  שלא  או עיפוש  בהם  שאין "הגרגרים  ליקח  שצריך  ֿ עזרא  האבן כפירוש  זך , להיות 
על  קאי ש "זך " רש "י דכיון מחדש  תצוה ", "ואתה  שנאמר  ממה  - לזה  וההוכחה  שמרים ). (בלי

אלא  צו ("אין מיד  שקיומו לומר , צריך  כן ועל  זיתים , גדלים  אין ששם  במדבר , היה  זה  שציווי
ממצרים  עמהם  שלקחו ֿ זה  ֿ ידי על  היה  שלקחו ולדורות ") לומר  ואין השמן. על  "זך " קאי ֿ כן, ואם  ,

"מגרגרוממצרים  במנחות  שנינו כי קצתם ", נאכלה  היא "שלא  הזית " "ראש  ומעלת  הזית ",
אלא ) הזיתים , מן האוכלים  עופות  יותר  מצויים  הזית  בראש  אדרבה : שהרי קצתם , שנאכלה  לשלול  (לא 

בנוגע   בנ להלכה , ֿ מינה  הנפקא  לה '"; חלב  ד "כל  לחיוב  והטוב "2וגע  הנאה  "מן שלדעת 3, ,
) ֿ עזרא  (האבן רש "י ולדעת  ההכנה , משעת  החיוב  מתחיל  זך ) להיות  זך )צריך  להיות  צריך 

י"א  חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - הנתינה  בעת  רק  זה  הרי
ואילך . 127 עמוד 

***

.'גו זך  זית  שמן אליך  ויקחו גו' תצוה  ואתה  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 בלבד הללו לדברים  מקודש  "המזבח  הוא ", קדשים  "קודש  פרשתנו, בסוף  רש "י פירוש  נתבאר 
החיצון, ממזבח  ֿ שכן במכל  הוא ", קדשים  ש "קודש  מעצמו מובן הרי דלכאורה  - אחרת " לעבודה  ולא 

מבאר  שהכתוב  הללו אלא , לדברים  מקודש  ש "המזבח  כיון וגו'", זרה  קטורת  עליו תעלו ש "לא 
חינוך ' ה 'מנחת  קושיית  תתורץ  ֿ זה  ֿ פי ועל  מקדושתו. המזבח  להוריד  ואסור  "קטורת 4בלבד ", נכללו מדוע 

תירוש  דגן, של  שני מעשר  אכילת  באיסור  כמו ולא  ריבית , באיסור  (כמו אחד  בלאו ונסך " ומנחה  עולה 
על  אינו שהאיסור  כיון - שלילת ויצהר ) על  אלא  וניסוך ), העלאה  או גו', עולה  (קטורת  הענינים 

"  לנצל יש  הפנימי) (מזבח  הלב  שפנימיות  בעבודה , וענינו מקדושתו. המזבח  את  שמורידה  "
ה  עניני ואילו קדושה , לעניני בדרך רק  שמושללת  אחרת " "עבודה  הם  שמים , לשם  שנעשים  אף  רשות ,

ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - הלב ) נקודת  (עצמיות  היחידה  בחינת  מצד  ממילא 
ואילך . 179 עמוד  ו חלק  שיחות  בלקוטי
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(באמרו,1) שליט "א אדמו"ר כ "ק הפסיק השיחה במהלך 
כאלו שישנם למצוא שרואה ינסו שבינתיים  ואמר , שישנים ...),

פירוש תירוץ  על  שהתייגע לעצמו, בנוגע (והוסיף הקושיות על 
במהירות  זאת יעשו הקהל  ואולי  נאכט ", גאנצע "א זה ַַַרש"י 

יותר...).
טז.2) ג , ויקרא
בסופן.3) מזבח  איסורי  הל ' רמב"ם
קד .4) מצוה

       
מוגה  בלתי

 מגרגרו 1נתבאר במנחות  ששנינו כמו שמרים , בלי זך , תצוה , "ואתה  פרשתנו, ריש  רש "י פירוש 
"שמן שנאמר  דכיון - וכו'" הזית  בראש   לומר צריך  זך "), כתית  זית  "שמן (ולא  צריך כתית "

ולכן  קצתם "; נאכלה  שלא  או עיפוש  בהם  שאין "הגרגרים  ליקח  שצריך  ֿ עזרא  האבן כפירוש  זך , להיות 
על  קאי ש "זך " רש "י דכיון מחדש  תצוה ", "ואתה  שנאמר  ממה  - לזה  וההוכחה  שמרים ). (בלי

אלא  צו ("אין מיד  שקיומו לומר , צריך  כן ועל  זיתים , גדלים  אין ששם  במדבר , היה  זה  שציווי
ממצרים  עמהם  שלקחו ֿ זה  ֿ ידי על  היה  שלקחו ולדורות ") לומר  ואין השמן. על  "זך " קאי ֿ כן, ואם  ,

"מגרגרוממצרים  במנחות  שנינו כי קצתם ", נאכלה  היא "שלא  הזית " "ראש  ומעלת  הזית ",
אלא ) הזיתים , מן האוכלים  עופות  יותר  מצויים  הזית  בראש  אדרבה : שהרי קצתם , שנאכלה  לשלול  (לא 

בנוגע   בנ להלכה , ֿ מינה  הנפקא  לה '"; חלב  ד "כל  לחיוב  והטוב "2וגע  הנאה  "מן שלדעת 3, ,
) ֿ עזרא  (האבן רש "י ולדעת  ההכנה , משעת  החיוב  מתחיל  זך ) להיות  זך )צריך  להיות  צריך 

י"א  חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - הנתינה  בעת  רק  זה  הרי
ואילך . 127 עמוד 

***

.'גו זך  זית  שמן אליך  ויקחו גו' תצוה  ואתה  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 בלבד הללו לדברים  מקודש  "המזבח  הוא ", קדשים  "קודש  פרשתנו, בסוף  רש "י פירוש  נתבאר 
החיצון, ממזבח  ֿ שכן במכל  הוא ", קדשים  ש "קודש  מעצמו מובן הרי דלכאורה  - אחרת " לעבודה  ולא 

מבאר  שהכתוב  הללו אלא , לדברים  מקודש  ש "המזבח  כיון וגו'", זרה  קטורת  עליו תעלו ש "לא 
חינוך ' ה 'מנחת  קושיית  תתורץ  ֿ זה  ֿ פי ועל  מקדושתו. המזבח  להוריד  ואסור  "קטורת 4בלבד ", נכללו מדוע 

תירוש  דגן, של  שני מעשר  אכילת  באיסור  כמו ולא  ריבית , באיסור  (כמו אחד  בלאו ונסך " ומנחה  עולה 
על  אינו שהאיסור  כיון - שלילת ויצהר ) על  אלא  וניסוך ), העלאה  או גו', עולה  (קטורת  הענינים 

"  לנצל יש  הפנימי) (מזבח  הלב  שפנימיות  בעבודה , וענינו מקדושתו. המזבח  את  שמורידה  "
ה  עניני ואילו קדושה , לעניני בדרך רק  שמושללת  אחרת " "עבודה  הם  שמים , לשם  שנעשים  אף  רשות ,

ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - הלב ) נקודת  (עצמיות  היחידה  בחינת  מצד  ממילא 
ואילך . 179 עמוד  ו חלק  שיחות  בלקוטי
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(באמרו,1) שליט "א אדמו"ר כ "ק הפסיק השיחה במהלך 
כאלו שישנם למצוא שרואה ינסו שבינתיים  ואמר , שישנים ...),

פירוש תירוץ  על  שהתייגע לעצמו, בנוגע (והוסיף הקושיות על 
במהירות  זאת יעשו הקהל  ואולי  נאכט ", גאנצע "א זה ַַַרש"י 

יותר...).
טז.2) ג , ויקרא
בסופן.3) מזבח  איסורי  הל ' רמב"ם
קד .4) מצוה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc - zekxa(iyily meil)
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.xengd z` lk`eøîà,`aiwr iaxáèì àðîçø ãéáòc ìklk - ¨©¨§¨¦©£¨¨§©

.izaehl md i`ce el` mixac s`e ,daehl `ed d"awd dyery dn
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המשך קיאוח למס' קחכות ליום שלישי עמ' ק



טז

.h"kyz'd ,mixetd bg zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

פורים,‡. עם הקשורה התוועדות להתחיל כיצד חושבים כאשר

אינש  "חייב הפורים: את מסיימים שבה המצוה קיום ביטוי לידי בא שאז פורים, סעודת ובפרט
ידע" דלא עד ביין") "לבסומי הפשוט: הפירוש רש"י שמפרש (כפי בפוריא ,1לבסומי

לקיים– צריך ידיעה, עם הקשורים דפורים המצוות עניני ששאר מובן, גופא בהיותו f"ptlומזה שכן, ,
ומתנות  מנות "משלוח הנסים", "ועל אמירת מגילה", "מקרא לקיים יוכל לא ידע", ד"לא ומצב במעמד

העיקר" הוא "המעשה – מצוות עניני כבכל – אלו ענינים שבכל כוונה 2לאביונים", גם צ"ל לזה ונוסף ,
החיוב  ישנו לאח"ז ורק ידע", ד"דלא למצב שמגיע קודם יהי' זה שכל ובהכרח כו', והתבוננות ומחשבה

פורים. בסעודת מתחיל שקיומו "לבסומי",

. לעשותה שרוצה "מי [ורק מנחה לאחרי פורים סעודת לערוך המנהג עיקר הרשות ולכן בשחרית .
ביום 3בידו"] ולשנותה בלילה המגילה את לקרוא החיוב קיום לאחרי ומתנות 4– מנות "משלוח ולאחרי ,

"ו  אמירת כבר היתה מנחה, תפלת לאחרי שזהו וכיון מנחה,לאביונים", בתפלת אפילו הנסים" על
שחרית  בתפלת דפורים התורה קריאת וכן שלפנ"ז, בתפלות –ובמכ"ש

היא  שבו בענין להתחיל – הוא טוב הכי הדבר שכן, בזה, והשקו"ט ההתבוננות את לחסוך יכולים
" אסתר: מגילת של ההתחלה דהיינו, בתורה, דפורים `yexeygההתחלה inia idie."

ובהקדמה:·.

מעשיות  סיפורי של ספר אינה שהתורה הדבר, ופשוט עם 5מובן וטובים, יפים סיפורים הם אם גם –
כתבי  וארבעה עשרים כל (ובפרט "תורה" בשם אותם קוראת אמת" ש"תורת כיון אלא וכו', מוסרֿהשכל
הוא  קודש בלשון "תורה" תיבת פירוש הרי שבכתב"), ב"תורה ונכללים נקראים גופא שבתורה קודש,

הוראה  מלשון ולימוד;6–

שבהם שההוראה ענינים שיש ielbaאלא zyxetn להזהר ועד"ז פלונית, מצוה לקיים וכך, כך לעשות –
בתורה  שנאמרו ענינים ויש לאֿתעשה; ומצוות עשה מצוות במצוות: הסוגים לב' בהתאם פלוני, מענין

של mixacבאופן xetiqגם מובנת שממנו ,d`xedd הוראת כפי הוא שבתורה הסיפור לימוד שכאשר והיינו, ,
של  בקו אם – להתנהג עליו כיצד האדם, בעניני ולימוד הוראה מזה מפיקים אזי ללמדה, כיצד התורה

לאֿתעשה. של בקו או עשה

רק לא הוא ה"תורה" שענין – אסתר למגילת בנוגע גם מובן שבהם seqaומזה בפסוקים המגילה,
לאביונים" ומתנות גו' מנות "משלוח של המצוה לקיים שצריך הזאת"7נאמר הפורים אגרת את ו"לקיים ,8

גם אלא וכו', מגילה) dlek(מקרא dlibnd lka הפסוקים של הכשרות גם (כולל המגילה של כשרותה שכן, ,
החל  בשלימותה, המגילה כל בכתיבת תלוי' לאביונים") ומתנות גו' מנות "משלוח אודות מדובר שבהם

אחשורוש". בימי מ"ויהי
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ב.1) ז, מגילה
מי"ז.2) פ"א אבות
(3– גבריאל נטעי גם וראה ס"ב. סתרצ"ה או"ח רמ"א ראה

וש"נ. סכ"ג. השו"ת בחלק פורים הל'
רסתרפ"ז.4) שם טושו"ע
ע'5) ח"ל מנחם (תורת סכ"ז תשכ"א פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(155
(בשם 6) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
כב.7) ט,
כט.8) שם,
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המלך  בימי שאירעו מאורעות סיפור דברים, סיפור של בסגנון הוא המגילה פסוקי רוב ואדרבה:
בסיפור  שגם ועכצ"ל, גלוי. בלשון התורה הוראת באה שבהם בסופה אחדים פסוקים רק ויש אחשורוש,

קודש  כתבי בכ"ד כולה שנכללת המגילה, רוב שזהו – אחד 9הדברים לכל ולימוד הוראה בודאי יש –
באותו  היו הן "שאף בנשים, והן באנשים הן הוא אסתר  מגילת בעניני החיוב (שהרי מישראל ואחת

מדרבנן 10הנס" אפילו גרמא שהזמן עשה ממצות פטורות שנשים להדעות גם שלכן, חנוכה 11, שאני ,
האנשים). לחיוב שוה הנשים שחיוב ופורים,

הציווי ‚. לפני – במגילה שמופיע הדברים סיפור כל של הארוכה מההקדמה שלמדים ההוראה מהי
לאביונים"? ומתנות מנות "משלוח של

בנ"י. לכל שאירע ונס הנס, גודל להבין בכדי היא זו שהקדמה – הוא הפשוט הביאור ובכן:

וגבורתו" "תקפו אודות מספרים – לראש ועד 12לכל מהודו "המולך שהי' אחשורוש, המלך של
ממנו 13כוש" לברוח יכולים היו שאליו מקום הי' שלא כך, ,14.

כיון  תקיף, מלך שהוא מוכח לא שאז מלך, בן מלך הי' שלא – שלו התקיפות את יותר ומדגישים
מעצמו" "שמלך "המולך", אלא זקנו, או אביו שלפניו, מהמלך בירושה בא ותקפו מגדלותו ,15שחלק

חז"ל  כדברי המלוכה), ענין (היפך שלפניו המלך אצל בזוי תפקיד לו הי' לפנ"ז "בר 16ואילו שהי'
אל  הקצה מן מצבו את ששינה – יותר גדול תוקף על מורה זה והרי – הסוסים) (שומרי אהוריירי'"
ועד  מהודו "המולך אח"כ נעשה אנשים, סתם לגבי אפילו המצב בשפל תחילה היותו שתמורת הקצה,

כוש".

למלכו" שלש "בשנת – הדברים השתלשלות כל את לספר החשבונות 17וממשיכים כל לפי כאשר ,
מלכותו" כסא "על בתוקף להגזירה 18ישב עד המאורעות פרטי כל היו אז הנה למרותו, נתונים היו וכולם ,

חז"ל  כדברי אדרבה, אלא לגוזרה, הכריחוהו לא שהרי – אחשורוש של המלא ברצונו שהיתה שהי'19כו',
המן. מאשר פחות לא בכך חפץ

בעומק  נחקק אזי – כוש" ועד "מהודו נתפשטה וכיצד זו, גזירה היתה מי של יודעים כאשר ובכן:
הוא" ד"ונהפוך ובאופן לגמרי, הגזירה את ביטלו זה, כל שלאחרי הנס, ותוקף הנס גודל שנתהפך 20יותר ,

המן" בית את המלכה לאסתר אחשורוש המלך ש"נתן הקצה, אל הקצה מן את 21המצב המלך "ויסר ,
למרדכי" ויתנה מהמן העביר אשר .22טבעתו

החושך" מן האור ע"י 23ו"כיתרון זה הרי – ביותר גדולה שמחה תהי' פורים ששמחת רוצים כאשר :
וכאשר  מזה; ינצלו כיצד הטבע בדרך ראו שלא ועד ביותר, גדול חושך הי' שתחילה הסיפור הקדמת

ביותר. גדולה שמחה לידי מביא זה הרי – האור" "יתרון נעשה הגדול החושך מתוך

האלה  הפורים ש"ימי הציווי לפני המגילה, סיפור אריכות כל בצורך בפשטות הביאור הוא כאן עד
גו'" יסוף לא וזכרם גו' יעברו ועד 24לא מצוות, של בענין ביטוי לידי שיבוא תמידי, יוםֿטוב יהי' אלא ,

ויקר" וששון ושמחה אורה היתה הוא 25ש"ליהודים הציווי כדי 26(ולכן – הפורים) בימי לנו" תהי' "כן :
גדולה  שמחה של בתנועה לעמוד שצריך האנושי, שכל האדם, בשכל שיונח באופן להסביר ניתן שיהי'

ביותר.
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ב.9) יד, ב"ב ראה
וש"נ.10) א. ד, מגילה
וש"נ.11) ב. כ, ברכות ראה
ב.12) יו"ד, אסתר
א.13) א, שם
ע'14) חי"ט מנחם (תורת ס"א תשי"ז פורים שיחת גם ראה
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עה"פ.15) פרש"י
(ובפרש"י).16) ב יב, מגילה
ג.17) א,

ב.18) שם,
כ.19) פ"ז, אסת"ר רע"א. יד, שם ראה
א.20) ט, אסתר
א.21) ח, שם
ב.22) שם,
יג.23) ב, קהלת
כח.24) ט, אסתר
טז.25) ח, שם
הבדלה.26) ברכת בנוסח
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ביותר)„. גדולה שמחה להיות שצריכה להציווי (עד המגילה פסוקי שמכל נמצא, עפ"ז `oiאמנם,
שמהוה דברים סיפור רק זהו עצמו; בפני dpkdeלימוד dncwd.בשלימותה דפורים המצוה לקיום

אודות מדובר הי' אילו `mcובכן: ici dyrn;אחרת דרך לו אין מוגבל, הוא שהאדם כיון הנה –
פלוני, של הנפש תכונת עם להתחשב עליו מסויים, נפש מצב לידי לבוא פלוני על לפעול רוצה כאשר
צריך  פורים), לימי בנוגע (כבנדו"ד, ביותר גדולה שמחה של בתנועה שיעמוד עליו לפעול כדי ולכן,

זה למצב אותו h`lלהרגיל h`l צריך – אחרת ברירה אין ואם כו', הדברים פרטי לו לספר להתחיל –
אפילו  שיכול כך זאת, עליו לפעול יוכל לא זאת, לולי כי, ביותר, גדולה באריכות הדברים פרטי לו לספר 

תהי' שה"הקדמה" מצב xzeiלהיות daxd dlecb zenka– להגיע רוצים שאלי' המטרה עצם מאשר
לעמוד  יוכל שיהודי (כדי והכנה הקדמה אלא אינם הפשוט פירוש שלפי המגילה שפסוקי כבנדו"ד,
יותר  הרבה גדולה בכמות הם כו'), בשכלו המובן ובאופן ויקר", וששון ושמחה "אורה של ומצב במעמד

עצמו; והציווי המטרה את שמבטאים הפסוקים כמות מאשר

אודות מדובר כאשר האדם d"awdאבל לב יוצר שהוא לפעול 27, יכולים כיצד ויודע נפשו, את ומכיר ,
להעשות שיכול ענין זה הרי – ונפש נשמה על cg`ולהשפיע `rbxae `cg `zrya בפועל שרואים וכפי ,

או  שמחה, של לתנועה (בנוגע הקצה אל הקצה מן להשתנות האדם יכול חדא וברגעא חדא שבשעתא
אליו. נוגע שאכן בענין נוגעים רק  אם – רח"ל) הפכית לתנועה בנוגע

למעלה  נס של ענין אודות מדובר כאשר ועאכו"כ נסים; עם קשור שאינו בענין אפילו – זה וכל
בשבוע) שלישי יום כל (כמו רגיל חול שביום יהודי, על לפעול צריך הקב"ה כאשר הנה הטבע, מדרך
בכך  מוגבל אינו שהקב"ה בודאי הרי – ידע" דלא "עד ביותר, גדולה בשמחה ולעמוד להשתנות יוכל
קצרה  הקדמה ע"י זאת לעשות ביכלתו  יש אלא הסיפור, אריכות הקדמת ע"י האדם את להכין שיצטרך

הענין. לעצם מיד לגשת כלל: בהקדמה צורך ללא אפילו או בכמות,

בחגיך" "ושמחת לציווי בנוגע בחג 28וכמו בשמחה להיות צריכים מדוע הביאור אריכות שאין –
בנוגע  הביאור וכן במגילה. כמו כ"כ באריכות אינה – הפסח לחג  בנוגע הביאור אריכות וגם השבועות.

ומיקבך" מגרנך "באספך הסוכות, בחג אחד 29לשמחה פסוק רק זה הרי הקדמה – מצינו ולא שנים, או
במגילה. כמו הביאור ואריכות

מצד ההקדמה באריכות צורך שאין לכך מצדd"awdונוסף גם הוא כן הרי –lawnd:

ניתנו פורים של "מודה i"palהציוויים באמירת היא היום שהתחלת באופן היא יהודי של הגישה והרי ,
לחשוב  שיוכל שייך הי' לא ועדיין משנתו, ניעור עתה זה לאו; אם ובין מבין הוא אם בין לפניך", אני
השייכות  אלא וקיים", חי "מלך עם שייכות לו שיש בלבד זו לא – זה ברגע וכבר וקיים", חי "מלך אודות
בי  "שהחזרת אחדות: בתיבות – בזה וה"ביאור" לפניך". אני ד"מודה הענין עליו שפועלת באופן היא

וקיים". חי מלך לפניך אני ד"מודה ומצב במעמד להיות יהודי על  לפעול בכך ודי נשמתי",

החיים, היפך על גזירה היתה שהרי – נשמתי" בי ד"החזרת הענין במגילה גם יש  jtidולכאורה
נשמתי"! בי ד"החזרת הענין

ד"מודה  ומצב במעמד כבר להיות יכול משנתו ניעור שיהודי הראשון שברגע לפעול בכך די ואם
בודאי ההודאה, ענין מאשר יותר הכנה דורש השמחה שענין נאמר אם אפילו הרי – jxevאני" oi`

xe`iad zekix`a ועד מנער גו' "להשמיד הגזירה ביטול מצד גדולה שמחה לפעול כדי פסוקים, כו"כ של
אחד" ביום ונשים טף הוא"!30זקן ד"ונהפוך באופן ,
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אחשורוש"‰. בימי מ"ויהי החל במגילה הסיפור שאריכות לכך שנוסף לומר, בהכרח הרי שכן, וכיון
והוראהdpkdהיא "תורה" של ענין גם יש – ביותר גדולה שמחה תהי' שלאח"ז lkaeלפעול weqt lka
oipr.שבמגילה

מצוה" גוררת ש"מצוה המצוות, בכל בעשייתה,31וכמו עתה שעוסק זו מצוה קיום על שנוסף והיינו, ,
יותר), טוב ובאופן יותר (בנקל נוספת מצוה לקיום אותו ומביאה שמושכת מצוה", "גוררת גם היא הרי

עצמה. בפני מצוה היותה על נוסף מצוה, עוד לקיום ו"הכנה" "הקדמה" גם נעשית זו שמצוה כך,

הוראה, שענינה מ"תורה" חלק הוא בפ"ע תיבה וכל פסוק שכל – שבתורה הענינים בכל גם הוא וכן
וציוויים) (סיפורים הענינים את יותר טוב להבין יוכלו ידו שעל "הכנה", של ענין גם בו יש זה, עם וביחד

לאח"ז. שנאמרו

.Â:"אחשורוש בימי "ויהי – המגילה להתחלת בנוגע הוא וכן

יציאת  אודות שהסיפור כשם – אחשורוש" בימי "ויהי בהקדמה הצורך מהו מובן: אינו לכאורה
ושם  למצרים, באו שבנ"י מיד מסופר אלא מצרים", מלך פרעה בימי "ויהי בהקדמה מתחיל אינו מצרים

לו" נתחכמה "הבה שאמר פרעה המלך כך 32הי' – יצי"מ היתה דבר של שבסופו ועד וכו', גזירה וגזר ,
לגאולה" גאולה ("מסמך פורים לגאולת בנוגע יהודי 33גם ש"איש כזה, בסגנון הסיפור להיות יכול הי' (

הבירה" בשושן "ויהי 34הי' בהקדמה הצורך ומהו הענינים. סיפור המשך וכל אחשורוש, המלך הי' ושם ,
אחשורוש"?! בימי

בגמרא  איתא זה .35ועל שנאמר מקום "כל :. צער לשון אלא אינו בימי, ויהי אחשורוש . בימי ויהי .
וכו'".

הראשונה  ההוראה איפוא אחשורוש",זוהי "בימי נמצאים שכאשר לדעת צריך שיהודי – מהמגילה
צער: של ענין זה הרי

המלך" בשער יושב "מרדכי הי' מלכותו שבתחילת ביותר, הטוב המלך להיות יכול והי'36אחשורוש ,
אחד  מרדכי הי' המדינות, לכל גדול משתה עשה אחשורוש וכאשר במלכות, הראשונים השרים אחד

הגמרא  (כדברי המשתה הנהגת על ממונים שהיו האנשים הכתוב 37משני איש 38בפירוש כרצון "לעשות
בראש" "קופץ שהי' "ממוכן", המן, כמו (ולא למלך המשנה הי' שמרדכי ועד שהוצרך 16ואיש"), היינו, ,

במלכות  זו למשרה העמידוהו שמעצמו מרדכי, משא"כ בראש, עצמו את להעמיד כדי עזות של לענין
בגלות  בהיותו בו להתברך יכול שיהודי ביותר הטוב ומצב המעמד זה הרי שלכאורה, כך, אחשורוש),

כוש  ועד מהודו בכיפה שמושל למלך, (השני) שהמשנה וכל 39– בסנהדרין, שיושב יהודי", "איש הוא ,
הגלות. בימי בנ"י אצל להיות שיכולה מאושרת הכי תקופה זו הרי ובמילא למרדכי, שהיו המעלות שאר

אלא)– השני, רק (לא יהי' שיהודי זמן oey`xdהאפשרות כל אבל הגלות; ביטול לאחרי רק שייכת ,
שהוא  יהודי" "איש ישנו הבירה" ש"בשושן הוא, ביותר הטוב ומצב המעמד הרי בגלות, שנמצאים

אחשורוש.dpynה" בימי שהי' ומצב המעמד שזהו למלך", –(השני)

צער"! "לשון – בימי" "ויהי המגילה: התחלת של הראשונות התיבות בשתי מיד נאמר זה על אך 

והסבר  ביאור של לענין שנכנסים לפני העובדה עוד שעצם המגילה, בהתחלת מיד ליהודי אומרים ,
ביותר, הטוב ומצב המעמד וזהו ביותר, הטוב המלך הוא אם אפילו – אחשורוש" "בימי נמצא שהנך

שזוהי כיון צער, של ענין זה הרי – יהודי איש הוא למלך dxvשהמשנה zr.

דוד!... מלכות בימי ולא אחשורוש", בימי ד"ויהי המציאות עצם – הצרה? ומהי
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מתייעץ  אחשורוש ואדרבה: מצוות, ולקיים תורה ללמוד לו שמניחים כיון לטעון: יהודי יכול לכאורה
איש  ("כרצון הסנהדרין ראש מרדכי".38עם כרצון בגלות,37. לו טוב – מהגלות?! לברוח לו למה – (

מאומה! לו חסר לא

שהרי  רוחניים, בענינים גם לו חסר לא לכאורה אלא גשמיים, בענינים לו חסר שלא בלבד זו ולא
לחבר  הראוי באופן שם שמתנהג מובן ובמילא מהסנהדרין, אחד ולהיות הבירה", ב"שושן לישב יכול

הסנהדרין.

נאמר – לאסתר בהיותו 40בנוגע הנה למרדכי, בנוגע אבל עמה", ואת מולדתה מגדת אסתר "אין
ש"איש מיד ידעו הבירה מרדכי"icediבשושן ש"שמו שידעו לפני עוד הבירה"; בשושן לפני 34הי' –

"איש  יהודי; כאן שהולך וראו ידעו מרחוק כשראוהו מיד הנה – הוא שבט ומאיזה שמו, מה ששאלו
הי'". יהודי

גדולה! הכי הצרה עבורך זה הרי – אחשורוש" בימי "ויהי ליהודי: אומרים זה על אך

שעדיין  – היא גדולה הכי הצרה אבל, ברוחניות, ולא בגשמיות לא כאמור, מאומה, לו חסר לא אמנם
דוד. בית מלכות זו אין ועדיין משיח, בא לא

.Ê בזה :41והענין

מארצנו"כי  גלינו חטאינו ש"מפני מוכיחה,42ון אחשורוש", "בימי שנמצאים העובדה עצם הרי ,
מ"חטאינו". נפטרנו לא שעדיין

אודות– אמנם בנוגעetebמדובר שכן, יהודי, אביו)dnyplשל (בשם נשיאנו רבינו מאמר ידוע ,43

ממש" ממעל אלוקה "חלק היא ישראל איש נשמת שהרי בגלות, מעולם היתה לא ניצוץ 44שהנשמה ,
יהודי  של לגופו בנוגע אפילו אבל, לאינוֿיהודי; זה על שליטה שתהי' לומר שייך לא ולכן הקב"ה, של
"מפני  היא: הסיבות, סיבת הראשונה, הסיבה הנה מארצנו", ש"גלינו ומצב במעמד נמצא הוא אם –

חטאינו".

במעמד  הוא הרי – מסביבו כולם גם אומרים וכך – בעיניו שנראה מה לפי הוא: טוען עדיין אך
ועד  יהודי", ל"איש המתאים באופן היא שהנהגתו והיינו, הבירה", בשושן הי' יהודי "איש של ומצב

הסנהדרין  מה 45לראש על לו אין – בתשובה לשוב צריך שהוא הראי' מהי וא"כ, בשלימות, אצלו והכל ,
בתשובה!... לשוב

"מיד  אזי תשובה" "עושין ישראל שכאשר כלל ישנו נוספות; בראיות צורך אין לו: אומרים זה ועל
נגאלין" הזקן)46הן רבינו במאמרי (והובא זהר בתיקוני וכדאיתא ("צדיק 47. א' צדיק הי' אם "שאפי'
עולם" בדור 48יסוד שלימה בתשובה חוזר הי') כדבעי, בתשובה שב הי' אילו וא"כ, משיח". בא הי' ו

עבדי  "ודוד – דוד בית מלכות כבר היתה אלא אחשורוש", ד"בימי ומצב מעמד הי' לא ואז משיח, בא
לעולם" להם .49נשיא

שב  לא שעדיין הוכחה זו הרי אחשורוש", "בימי שנמצאים זמן שכל גיסא, לאידך מובן ומזה
בתשובה! לשוב עליו מה על יודע שאינו באמרו עצמו את מרמה שהוא אלא בתשובה,

עצמך  :50והגע

הרמב"ם  (כמ"ש הגוף חולי כמו הוא הנפש שהחולה 51חולי זמן שכל רואים, רח"ל, הגוף, ובחולי .(

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

כ.40) ב, שם
ואילך.41) לט ע' אדר סה"מ מנחם תורת גם ראה
דיו"ט.42) מוסף תפלת נוסח
וש"נ.43) .169 ע' תרפ"ז סה"ש
רפ"ב.44) תניא
פ"נ.45) פרדר"א ראה
ה"ה.46) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
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חל"ג 50) מנחם (תורת סי"ח תשכ"ב פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(193 ע'
רפ"ב.51) דעות הל'
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זו  הרי חולה, שהוא כלל יודע אינו כאשר אבל ביותר, גדולה אינה הסכנה אזי בריא, לא שהוא יודע
כלל  יודע שאינו או בתשובה, לשוב עליו מה על יודע אינו כאשר בנדו"ד: ועד"ז גדולה! הכי סכנה

מזו! גדולה סכנה לך אין – בתשובה לשוב שעליו

שחטא  מתבונן כאשר ובפרט הקב"ה, אל לשוב – פירושה תשובה צדדי; דבר אינו התשובה ענין והרי
דגאולה, (אתחלתא להיות יכולה לא בתשובה, שב שלא זמן וכל הקב"ה! המלכים מלכי מלך כלפי

הגאולה. ועאכו"כ)

. שנאמר מקום "כל מצד וזהו צרה לא – צרה של ענין שזהו צער", לשון אלא אינו בימי, ויהי .
בשרֿודם,

נשיאנו,– רבינו מדברי וכנ"ל בשרֿודם, מפני להתפעל מה לו ואין מתפעל אינו יהודי שהרי
נמצא  הגאולה של ה"מפתח" הרי בגלות, שנמצא לגוף בנוגע וגם בגלות, מעולם הלכה לא שהנשמה

נגאלין" הן "מיד אזי תשובה" "עושין כאשר כי בכיס", –"אצלו

היא הצרה envraאלא epnn שממנה היחידה הסיבה שזוהי ד"חטאינו", מהענין עדיין נפטר שלא –
זה הרי מארצנו", ד"גלינו המצב שישנו זמן שכל מובן, ומזה מארצנו", ד"גלינו המסובב סימן באה

מ"חטאינו", משהו שנשאר זמן וכל מ"חטאינו", משהו נשאר ד"גלינו שעדיין הענין את לבטל אפשר אי
מארצנו".

.Á:הוא טוען עדיין אך

יש  ש"אחות ומצב במעמד אחשורוש, במלכות אותו העמיד שהקב"ה כך על טובה כפוי להיות אסור
המלך" בבית תורה 52לנו ללמוד ביכלתו ויש הסנהדרין, מיושבי הוא למלך שהמשנה לפנ"ז, ועוד ,

התורה. הוראת כפי ולהתנהג

לו: אומרים זה ועל

שהציל  כך על – הודאה ברכת – להקב"ה להודות וצריכים טובה, כפוי להיות שאסור הדבר אמת
שיושב  ליהודי המתאים באופן להתנהג שיכולים ומצב במעמד בגלות, בהיותנו אותנו, והעמיד אותנו
כל  נכללים שבזה חסדים, וגמילות ועבודה בתורה לעסוק מצוות, ולקיים תורה ללמוד – בסנהדרין

בשלימות; זאת לעשות אפשרות ויש לחבירו, אדם ובין למקום אדם שבין הענינים

אחשורוש", "בימי עדיין שנמצאים – גדולה הכי והצרה מהגזירה נפטרנו לא שעדיין לזכור יש אבל,
משיחא!... מלכא תחת ולא אחשורוש, מלכות תחת

.Ëתורת" היא שהתורה כיון א cqgוהנה, ("מאכן יהודי של לבו על להכביד ענינה אין בודאי ,"ַַ
מצבֿהרוח  את לו יקלקלו לבב, ובטוב בשמחה להיות שרוצה שבשעה הארצן"), אויפן שווער ַאידן

החסד. ענין היפך זה שהרי – משמחה הפכי רגש לו ויגרמו

"תורת היא שהתורה כיון ועוד: לפעול,`znזאת ביכלתו שאין דבר מיהודי דורשת אינה בודאי – "
בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה "אין .53שהרי

. שנאמר מקום "כל התורה שהודעת מובן, להכביד ומזה כדי אינה צער", לשון אלא אינו בימי ויהי .
שב  כיון שהוא, כמו ומצב המעמד את לו להראות כדי אלא יהודי, של לבו ומצב על ממעמד לצאת ידו

ומצב מעמד שזהו לדעת צריך הוא אבל ממנו.jixvyזה, לצאת

אור" לחושך "האומרים אלו כמו להיות לא שנמצא 54כלומר: בכך גדול הכי לאושר שזכה ולטעון, ,
ועבדיו" שריו לכל "משתה עורך שאחשורוש ובשעה הבירה", .17"בשושן איש "כרצון זה הרי כרצון , .

ומצב  המעמד זה שאין לידע צריך אלא – מזה טוב יותר להיות יכול מה וא"כ, מרדכי", הוראת) (וע"פ
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ביכלתו  אלא בידו, שאינו דבר זה ואין דוד!... מלכות תחת להיות עליו יהודי בתור ליהודי; שמתאים
. שנאמר מקום ש"כל ידע לראש לכל כאשר זאת, צער".לפעול לשון אלא אינו בימי ויהי .

ביכלתך  שיש ומצב במעמד אותך שהעמיד להקב"ה הודאה ברכת לברך עליך בודאי לעיל: וכאמור
והשלימות  הגדלות מתבטאת בזה שלא לדעת, עליך אבל, הרחבה; מתוך מצוות ולקיים תורה ללמוד
– שלך ולשלימות לתכלית לבוא שתוכל כדי מעבר, זמן רק זהו בריאתך; תכלית היא זו ולא שלך,
עדיין, שנותרו ("קלייניקייטן") קטנות עניני על בתשובה תשוב צרה", "עת שזוהי בכך שתכיר שלאחרי

נשיאנו  רבינו ד"ויהי 55ובלשון ומצב המעמד יתבטל ואז, השרד", בגדי של האחרון הכפתור את "לצחצח :
אזי  תשובה" "עושין ישראל כאשר כי לעולם", להם נשיא עבדי "דוד יהי' זה ותמורת אחשורוש", בימי

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה נגאלין", הן "מיד

***

.È:(קושיא שואל לראש שלכל יהודי של (וכטבעו קושיא יהודי שואל – לעיל האמור ע"פ

לישב  צריך מה לשם – המשיח ביאת לפעול וצריך "צרה", של הו"ע אחשורוש" בימי ש"ויהי כיון
זמן  ריבוי שגוזל דבר שזהו ועבדיו", שריו "לכל אחשורוש שעורך ב"משתה" ולעסוק הבירה" ב"שושן

בתורה?! רק שיעסוק מוטב –

בשושן  שהנהגתו אמת יכירום"הן רואיהם ש"כל באופן היא את 56הבירה שיודעים לפני שעוד כך, ,
הענינים  לכל מגיע זה אין אעפ"כ, אבל יהודי", "איש שהוא כבר יודעים שלו, והשבט אביו, שם שמו,

מירושלים" ש"הגלה במצב (ולא בירושלים יושב הי' אילו לפעול יכול בביתֿהכנסת 57שהי' ,(
לפעול יכול הי' כזה במצב – היום כל במשך תורה ולומד ומתפלל xzeiוביתֿהמדרש, daxd בענין

נשיא  עבדי "דוד דוד", "בימי שיהי' ולפעול אחשורוש", בימי ד"ויהי ומצב המעמד את ולבטל התשובה,
לעולם". להם

.‡È הכתוב לשון ובהקדם (כדלקמן), במגילה נוספת הוראה באה זה כ"ק 58ועל ע"י כמ"פ (שנתבאר
אדמו"ר  יחפץ":59מו"ח ודרכו כוננו גבר מצעדי "מה' (

הרמב"ם  שמאריך וכפי בעלֿבחירה, אמנם הוא להנהגתו 60יהודי בנוגע כו'" נתונה אדם לכל ש"רשות
וכמ"ש  המצוות, בבחירה 61בקיום גו'", "ובחרת ההיפך, ואת הטוב" ואת החיים את גו' לפניך "נתתי

לו  ניתנה הבחירה בחירה; לו ניתנה עניניו לכל בנוגע לא אעפ"כ, אבל בידו, לגמרי שנתונה חפשית
. גבר "מצעדי אודות מדובר כאשר אבל מצוותי', וקיום התורה לימוד שמים, יראת –בעניני ודרכו" .

" הנה – לו שניתן והמעמד אליו שהובא יחפץ".dn'המקום ודרכו כוננו גבר מצעדי

הגלתה" אשר הגולה "עם – המגילה :57ובנוסח

נשיאנו  רבינו ובלשון לגלות, מעצמו הלך לא "הגלה 43מרדכי אלא כו'", גלינו מרצוננו "לא :
– כפשוטו או ברוחניות אם – בירושלים נמצא לא יהודי כאשר הגלתה"; אשר הגולה עם מירושלים

. ש"הגלה באופן אלא זו, דרך בחר בעצמו שהוא באופן זה שפירושו אין הגלתה", אשר הגולה עם .
באופן  זה הי' שבגלוי ואע"פ  לציית. מוכרח הי' הוא ואילו אחר, ע"י נעשה שהדבר בלשוןֿהקודש,

בבל" מלך נבוכדנצר בתנ"ך 57ש"הגלה (כמ"ש אפי" "שבט נקרא שנבוכדנצר האמת, את מרדכי ידע –62,(
מארצנו". "גלינו של הענין את הקב"ה  פעל ידו שעל הקב"ה ביד  ה"שבט" שהי' היינו,
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וש"נ.55) .42 ע' תרפ"ט סה"ש ראה
ט.56) סא, שם – הכתוב לשון
ו.57) ב, אסתר
כג.58) לז, תהלים
תקסא 59) ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק – לדוגמא – ראה

יום" ב"היום (נעתק קג ע' ח"ה שם חשון), יד יום" ב"היום (נעתק
ועוד. תמוז). י

רפ"ה.60) תשובה הל'
יט.61) שם, טו. ל, נצבים
ה.62) יו"ד, ישעי'
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תשובה  יעשו שבנ"י הקב"ה של שרצונו בשעה בה ככה", ה' עשה "למה שואלים כאשר ובמילא,
השכינה  גאולת וכן ישראל, עם כל וגאולת מישראל אחד כל גאולת תלוי' ובזה קודם, מכמו יותר עוד

בגלותא" "שכינתא מגילה 63(שהרי במסכת הגמרא כדברי עמהם,64, שכינה ישראל שגלו מקום "בכל :
יכול שיהודי באופן זה אין – וכו'") עמהם שכינה לעילם, אלא xegalגלו כרצונו, העבודה אופן את

הנה – הגלתה" אשר הגולה "עם אותו העמידו וכאשר כוננו", גבר מצעדי df"מה' mewna הביאו שבו
שלו, השלימות תכלית היא זו שלא לשכוח לו שאין (אלא, התורה רצון כפי להתנהג צריך שם הקב"ה,

לעיל). כמדובר

הגמרא  כדברי – פרנסתו הקב"ה שקבע בענין לעסוק עליו שם במה 65ובהיותו יודע אדם "אין
מלמעלה  קובעים כך גבר", "מצעדי מלמעלה שקובעים דכשם מלמעלה, נקבע זה ענין אלא משתכר",

לפרנסתו. יבחר שבה בחיים דרכו "דרכו", את

הגמרא  כדברי באמונה, ומתנו משאו להיות צריך – פלוני ובענין פלוני במקום אותו מעמידים וכאשר
שבת  באמונה".66במסכת ונתת נשאת לו אומרים האמת) לעולם (בבואו לדין אדם שמכניסין "בשעה :

שלו  העסק הנה – המלך" "בשער אותו והעמיד הבירה", ל"שושן אותו הגלה הקב"ה אם ולכן,
הקב"ה  ע"י לגלות נשלח שאליו – "אחשורוש" כאשר ובמילא, "באמונה". להעשות צריך המלך" "בשער

. איש ("כרצון ועבדיו" שריו לכל ה"משתה את להנהיג אותו ממנה את – למלא צריך מרדכי"), כרצון .
באמונה. תפקידו

.·È בתשובה לשוב שלימותו לעיקר יפריע ולא העיקרי, לתפקידו בסתירה זה שאין בלבד זו ולא
הגאולה: את למהר לו יסייע זה ענין אדרבה, אלא הגאולה, את ולהביא

הגמרא  שמביאה והיינו,37הראי' יהודי", איש "שנאמר – היא מרדכי" "כרצון היינו איש" ש"כרצון
"איש הי' ועבדיו", שריו לכל  ה"משתה את לנהל אחשורוש שמינה ה"איש" ".icediשבהיותו

הגמרא  כדברי – הוא יהודי" ד"איש הפירוש על 67והרי קאתי"), "מבנימן (הרי יהודי לי' קרי "אמאי
יהודי". נקרא זרה בעבודה הכופר שכל זרה, בעבודה שכפר שום

את  לנהל גופו), על מולך (שהי' אחשורוש עליו שהטיל התפקיד את שמילא בשעה שבה ונמצא,
עובדי היו ככולם שרובם ועבדיו", שריו לכל כל ה"משתה הכריזה מעשה בשעת הנה עבודהֿזרה,

שהוא  ראו עליו הביטו רק כאשר אלא בדיבור, זאת לבטא הוצרך לא הוא יהודי": "איש שהוא מציאותו
זרה". בעבודה ש"כופר – יהודי" "איש

– אדרבה אלא המצוות, וקיום התורה ללימוד מניעה זו שאין בלבד זו לא – המגילה מספרת – ואז
בנין  את שהשלים הדור  ובשלימותו בקיומו נשאר מזה וכתוצאה בנ"י; על גזירות לבטל יכול הי' עי"ז

נאמר  עליו השני, ביהמ"ק נעשה וכך כדברי 68ביהמ"ק, הראשון", מן האחרון הזה הבית כבוד יהי' "גדול
ראשון.69הגמרא  מבית יותר גדול שהי' שני  בית על שקאי

הדברים: שני מרדכי ידע הבירה" ב"שושן שבהיותו עי"ז – היא לזה והאפשרות

שלו  שהתכלית וידע אחשורוש", "בימי שזהו כיון וצרה, צער של במצב שנמצא ידע – גיסא מחד
המלך" "בשער התנהג ולכן בקיומו, נשאר הי' זכו שאילו השני, ביהמ"ק בנין – המשיח ביאת לפעול היא
ישראל  ילדי אוסף אזי כו', קושי איזו מתעורר וכאשר בעבודהֿזרה", "כופר שהוא ראו שכולם באופן

סי"ד); (כדלקמן תורה עמהם ללמוד בעצמו ומתיישב

גבר  מצעדי "מה' שנקבע (כפי וה"פרנסה" ה"עסק" עליו מוטל שבהם שעות באותם – גיסא ולאידך
באמונה", ונתת ש"נשאת באופן היא הנהגתו – הבירה" "בשושן המלך" "בשער להיות שצריך כוננו")
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ועוד.63) ב. עה, ח"ג ב. ב, ח"ב ב. כז, ח"א זהר ראה
א.64) כט,
ע"ב.65) ריש נד, פסחים
סע"א.66) לא,

רע"א.67) יג, מגילה
ט.68) ב, חגי
עה"פ.69) בפרש"י הובא ואילך. סע"א ג, ב"ב
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ולהנהיג  מצוות ולקיים תורה ללמוד יוכל שלאח"ז עבורו, טובה רק לא וזוהי בשלימות, תפקידו למלא
צורך  יש אם – ישראל עם את להציל האפשרות את לו נותן זה שענין זאת, עוד אלא כדבעי, בנ"י את

גזירה. לידי יבואו שלא למנוע או בהצלה, ח"ו

.‚È:מסחר אנשי עסק, אנשי יהודים של לשאלתם מענה – נוספת הוראה ומכאן

את  להחזיק צורך יש הרי – היום כל במשך מצוות ויקיימו תורה שילמדו הקב"ה של שרצונו כיון
שיעסקו  בבעליֿעסק צורך יש זה ובשביל וכו', ספרים ולהדפיס לראשיֿהישיבות, לשלם הישיבות,

המסחר. בענין ורק אך כולו היום כל שקועים להיות צריכים – הם טוענים – ובמילא במסחרם,

ב"שו  שיושב למי בנוגע הזדמנויות ועד"ז לידו באים קרובות שלעתים ורואה אלו, שבימינו הבירה" שן
ביתֿהכנסת, עם עסק לו ואין הבירה", ב"שושן הושיבו שאותו שטוען, – צרות מפני בנ"י על לשמור
וישיבות, בתיֿמדרשות בתיֿכנסיות של קיומן את לאפשר רק – הוא טוען – ענינו וישיבה; ביתֿהמדרש

תורה.mixg`yכדי וללמוד לשבת יוכלו

ולכן  כמוהו, יהיו שילדיו שרצונו משיב, – לילדיך? מעניק שאתה החינוך מהו אותו: שואלים וכאשר
לדעת  צריכים זה שבשביל הבירה", ב"שושן בוואשינגטאן, לשבת ראויים שיהיו באופן אותם ַָמחנך

ש"איש ניכר יהי' שלא באופן גוי, עם לדבר איך לדעת וצריכים הי'".icediאנגלית,

בשביל  או אידן"), ("אלטע זקנים יהודים בשביל זה הרי – הישיבות? נועדו מי עבור מאי, ַאלא
זו  אין אמעריקאנער"), יונגער ("א צעיר אמריקאי בהיותו הוא, אבל אידן"; "אלטע אותם של ַַַַהילדים

הקב"ה. הועידו זה בשביל ולא דרכו,

.„È:המגילה בסיפור – לזה והמענה

עם  שתדבר לאסתר אמנם הורה – הגזירה את לבטל צורך והי' המלך", "בשער ישב מרדכי כאשר
גו'" עלי ("צומו והתענה שק לבש – בעצמו עשה מה אבל ישראל 70אחשורוש, ילדי וקיבץ הלך ואח"כ ,(

עמהם  ללמוד בעצמו הוא 71והתיישב ואילו ראשֿהישיבה, עם ללמוד לישיבה, אותם ששלח באופן (ולא
שלו. הילדים עם וק"ו וכ"ש אחרים, של ילדים עם – המלך") "בשער נשאר בעצמו

לו: לספר וממשיכים

יאיר" "בן שהי' בגלל – הבירה? בשושן מרדכי הצליח מדוע יודע את 34הנך "האיר" שאביו היינו, ,
אביו  אצל וראה תפילין, להניח צריך כיצד לו והראה תורה, לימדו ל"חדר", אותו שלח אביו ילדותו;
יהודי" "יום הוא חול יום שגם אביו אצל וראה ופורים, חנוכה ויוםֿכיפור, ראשֿהשנה ויוםֿטוב, שבת

בנ"י. על גזירה ולבטל הבירה" ב"שושן לישב יכול מרדכי הי' ולכן טאג"); אידישער ַָ("א

הגויים  את ורואה הבירה", "שושן את רק שרואה ומצב במעמד בנו את מעמיד שהוא בשעה אבל
– עליהם גזירה לבטל צורך ויש וביתֿהכנסת, ישיבה מקום באיזה שיש ב"עיתון" קרא ורק שמסביבו,

בזה; "טעם" להם שאין כיון בנ"י, על גזירות שיבטלו כאלו יגדלו כזה באופן לא

אצלם  ראו אם יודע ומי יהודי, יוםֿחול אבותיהם אצל ראו לא שומע הם והוא כדבעי, השבת יום
אודות  יחשוב מדוע וא"כ, אחשורוש, בעיני חן ונשא פלוני, שר עם שנפגש בכך – אביו מתפאר במה
הוא  – מירושלים הגלתה" אשר הגולה "עם שגלו יהודים ואודות "סנהדרין" אודות היהודי", "מרדכי
לרשת  ועומד הבירה", ב"שושן להיותו חורין", "בן הוא גלותֿאיד"); ("א גלותי יהודי להיות רוצה ַלא

אחשורוש. המלך לאחרי השני הכסא את

. שנאמר מקום "כל לו: אומרים זה על צער"!אך לשון אלא אינו בימי, ויהי  .

המשתה  עריכת את לנהל ומפקד למושל אותך וממנים רוצה, שאתה מה כל לך ונותנים מוותרים אמנם
"עשרת  ואומר מישהו כשבא מיד שכן, אותך, שאוהבים הדבר  פירוש אין אבל, עבודהֿזרה, עובדי עבור
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טז.70) ד, ספ"ט.71)אסתר ספ"ח. אסת"ר
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וגו'" אשקול כסף כיכר חפץ 72אלפים שהוא כיון אחשורוש, את לשכנע כלל צריך שאינו מתברר אזי ,
"יותר  מהמן"!...73בכך

. איש "כרצון יהי' שהמשתה הורה ואחשורוש המלך", "בשער אמנם יושב מרדכי",מרדכי כרצון .
בפנים!... מונח מה מתגלה אזי מלמעלה, קל שפשוף נותנים כאשר אעפ"כ , אבל

שגדל  יאיר", "בן רק לא שהוא עי"ז – אחשורוש למלך" "משנה להיות מרדכי פועל איפוא כיצד
שמעי" "בן רק ולא מואר, בבית תפלתו"34והתחנך אל (הקב"ה) ש"שמע בבית והתחנך שגדל אלא 16, ,

ומתחשב  אותו, מעריך הגוי ואז הבירה; בשושן בהיותו זרה", בעבודה "כופר יהודי", "איש בעצמו הוא
ואחת  חמשים רק (לא המדינות ושבע עשרים מאה כל עבור ה"משתה" את לנהל אותו וממנה בו,

מדינות). ושבע עשרים מאה אלא "סטייט'ס"...

ישראל  של לטובתם וידאג הבירה" ב"שושן שישב כמוהו, יהי' שבנו רצונו אם בנדו"ד: גם מובן ומזה
ישראל. ילדי עם תורה למד שמרדכי כפי תורה, עמו ללמוד חייב הוא אלא אחרת, ברירה לו אין אזי –

.ÂË:ועוד זאת

נוגע  שקיומן מצוות אודות התורה בלימוד די ולא לחבירו, אדם שבין בענינים התורה בלימוד די לא
ומדרש  בגמרא חז"ל מסיפור שלמדים כפי – כשלעצמו התורה לימוד גם להיות צריך אלא עתה, 74לילד

בביהמ"ק. מקריבים שהיו העומר מנחת אודות ישראל ילדי עם למד שמרדכי

עצמך  :75והגע

נבוכה" שושן ש"העיר זמן  אודות כל 76מדובר את ולאבד להרוג "להשמיד הגזירה שמרחפת בגלל ,
נוגע  שאינו ענין שזהו העומר, מנחת אודות ישראל ילדי עם ללמוד מרדכי בוחר כזה, ובזמן היהודים";

עתה  ואעפ"כ 77לפועל יבנה...), אימתי יודע (ומי ביהמ"ק בנין את שהפסיקו בזמן הי' זה מאורע שהרי ,
ואז  ביהמ"ק, ויבנה הגזירות, כל שיתבטלו שבשעה – העומר מנחת אודות ישראל ילדי עם מרדכי לומד
(שהרי  כהן אינו הילד אם גם – וזאת ההלכות, פרטי את הילד ידע העומר, מנחת להקריב הכהן יצטרך

ה  והתחנך בודאי שגדל לילד זקוק יהי' לא שהכהן ובודאי ישראלים), וילדי לויים ילדי גם נוכחים יו
העומר!... קרבן להקריב כיצד אותו לשאול הבירה בשושן

– חיים" "תורת שזוהי כיון לאו; אם עתה לפועל שנוגע ענין זהו אם נפק"מ אין מרדכי אצל אבל
ימינו"! ואורך חיינו "היא הרי

העמים" מכל המעט ש"אתם אמנם רואים הנכם להם: ואומר ישראל ילדי את אוסף והגזירה 78מרדכי ,
ביהמ"ק  שכאשר בתורה דין ישנו – לכם! שייך זה אין מגזירות; להתפעל מה לכם אין אבל, בתקפה, היא
איך  גם לדעת עליכם ישראל, ילדי ובתור בנ"י, כל עבור מנחה להקריב הכהן יצטרך תילו, על יעמוד

זאת. יעשה הכהן

את  לבטל צריכים שהרי תהלים, קאּפיטל לומר מוטב עבורי? הנפק"מ מהי שואל: הילד ַוכאשר
לחוד" תורה וזמן לחוד תפלה "זמן מרדכי: לו אומר – כו',79הגזירה ולצום להתפלל אמנם צריכים ;

תורה. ללמוד עליך – הלימוד זמן כשמגיע אבל

גזירה  בזמן גם וא"כ, יום, בכל תורה ללמוד עליך צוה הקב"ה – הגזירה? עם יהי' מה מאי, אלא
ימינו", ואורך חיינו ש"היא תורה, ללמוד הצורך יותר מודגש הגזירה בזמן ואדרבה: תורה. ללמוד עליך

ברכות  במסכת בגמרא הידוע .80כהמשל שהיו .מ"דגים בורחים במקום . "ומה כו'", רשתות מפני .
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ט.72) ג, אסתר
(73.19 שבהערה אסת"ר
ועוד.74) ו. פכ"ח, ויק"ר ד. פ"י, אסת"ר א. טז, מגילה
(תורת 75) סי"ד תשי"ד פורים שושן צו, ש"פ שיחת גם ראה

.(138 ע' חי"א מנחם
טו.76) שם,

ענף 77) יפה פי' שם. מגילה מהרש"א חדא"ג גם ראה
שם. לויק"ר יוסף עץ פי' שם. לאסת"ר

(תורת 78) ס"ה תשכ"ז פורים שיחת גם וראה ז. ז, ואתחנן
וש"נ. .(178 ע' חמ"ט מנחם

א.79) יו"ד, שבת
ב.80) סא,



h"kyz'dכו ,mixetd bg zgiy

שבים" "דגים כמו הם שבנ"י והיינו, וכו'", מתיראין אנו שרוצים 81חיותנו אלו מפני מתייראים שכאשר ,
תורה" אלא מים "אין – במים להתחבא עליהם .82לתפסם,

שצריך  בשעה עכשיו, ונוגע בתורה, חלק זה שגם – תעניות הלכות נלמד הבה הילד: טוען ועדיין
להתענות?!

לך  יש – ללמוד! לך מצוה שראשֿהישיבה מה תלמד אז ילד, הנך לא! מרדכי: לו אומר זה ועל
שלומדים  הוא הסדר עכשיו עליך; שמצווים מה ללמוד עליך לפועל אבל תירוץ, ובקש שאל קושיא,

– הגזירה.קדשים את תבטל ועי"ז עומר, הלכות למד – עומר הלכות ללמוד הסדר עכשיו קדשים; למד

ובמדרש  בגמרא ידע 74ומסופר אזי – הטבע בדרך מקום לה שאין – זו הנהגה ראה המן שכאשר
מרדכי" עם את לו הגידו ("כי מרדכי היהודים מזרע "אם הכתוב: ובלשון גזירתו, אשר 83שתתבטל (

לפניו" תפול נפול גו' לפניו לנפול .84החילות

.ÊË:הדברים ונקודת

ויש  מצוות, ולקיים תורה ללמוד שענינם "יששכר", לשבט שייכים שיהיו בחר שהקב"ה יהודים יש
כו'. העולם בעניני לעסוק שענינם "זבולון", לשבט שייכים שיהיו בחר שהקב"ה יהודים

שם  שגם הקודש, עיר בירושלים גם שיהי', מקום באיזה – בגלות נמצאים בנ"י כאשר גם הוא וכן
בגלות, נמצאים

באופן – רק הגלות ענין להיות יכול הי' דוד, של נינו צדקיהו, עדיין שנשאר שכיון יכני', בימי לא
לאחרי dlbd"אשר אבל הגלתה"; אשר ה"גולה היתה לא בירושלים, היו שבנ"י זמן כל ואילו מירושלים",

גלות  של ומצב מעמד בירושלים גם יש –צדקיהו,

בחיים  הדרך שזוהי מצוות, ולקיים תורה ללמוד שענינם "יששכר", של לסוג השייכים אלו ביניהם יש
"זבולון", של בסוג אותם העמיד שהקב"ה אלו ביניהם ויש עבורם; בחר שהקב"ה – יחפץ" "דרכו –
תורה, מוסדות  החזקת עבור כסף שנותנים אלו הם ולכן העולם, בעניני יותר  לעסוק  בעליֿעסק, שיהיו

גזירות. לבטל או למנוע כדי הבירה" ב"שושן שנמצאים אלו והם

. תורה אלא לו אין האומר ש"כל כשם לו"אמנם, אין תורה אפילו לשבט 85. השייכים אלו גם שלכן, ,
לשבט  השייכים אלו גם כך לחבירו, אדם שבין ובמצוות הצדקה בענין גם לעסוק צריכים "יששכר"

התורה. בלימוד גם לעסוק חייבים "זבולון"

תורה, ללמוד צריכים שבו הזמן בבוא הנה המלך", בשער יושב "מרדכי שכאשר – המגילה וכהוראת
הסתפק  ולא נוספים, יהודים של ילדים גם אסף הוא אלא תורה, למדו שלו שהילדים בלבד זו לא הנה

אלא עמהם, שילמד ראשֿישיבה להחזיק כסף envraבנתינת `ed.עמהם תורה ללמוד ישב

ומה  ללכת לאן לעשות, עלי' מה לאסתר להורות כדי הבירה" ב"שושן להיות הוצרך שמרדכי בשעה
וללמוד  ישראל ילדי לאסוף כדי הזמן את ניצל שבינתיים, השעות במשך לענין, ענין בין הנה לדבר,

תורה. עמהם

לחשוב  מזה התפעל לא עדיין למרדכי, שייכות לאסתר שיש ידע המן כאשר הנה – חז"ל סיפור וע"פ
ואינו  יהודי", "איש בעצמו שהוא בכך מסתפק שאינו מרדכי, הנהגת שראה בשעה אבל גזירתו; שתתבטל
והוא  תורה, ילמדו ישראל שילדי משתדל הוא אלא יהודי", "איש של ילדים הם שילדיו בכך מסתפק

בטלה. שגזירתו ברור דבר אצלו הי' אזי – עמהם תורה לומד בעצמו

הטבע. בדרך בפעולה גם צורך יש שהרי – המלך אחשורוש עם אסתר של לדיבור הצלחה תהי' ואז

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

ב.81) ג, ע"ז גם ראה
וש"נ.82) א. יז, ב"ק
ו.83) ג, אסתר

יג.84) ו, שם
ב.85) קט, יבמות
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.ÊÈ"בניסו מכיר אינו הנס ש"בעל באופן שהם הקב"ה של פעולותיו לכל בנוגע יגזרו 86ועד"ז שלא ,
נעשה  זה שענין לידע, שצריך – גזירה על קס"ד שיש שיודעים לפני עוד שיתבטלו או מלכתחילה, גזירות
לומדים  בעצמם הם גם אלא בכך, מסתפקים ואינם תורה, ילמדו שאחרים כדי כסף נותנים שיהודים עי"ז

תורה.

הי' לא דאל"כ, חיצוניות, חכמות ללמוד שצריך המגילה מסיפור הוכחה להם שיש שטוענים ואלו
היתה  לא ואסתר לאסתר, זאת לספר יכול הי' לא ובמילא ותרש, בגתנא שדיברו מה מבין היהודי מרדכי 
ידוע  הנה – הגזירה לביטול הדברים השתלשלות מתאפשרת הי' לא ובמילא לאחשורוש, לספר יכולה

שאדרב  להשואל, והשיבו זו, שאלה נשאלה שכבר להיפך הסיפור ראי' זוהי :87ה,

לא  – ("קאלעדזש'עס") לאוניברסיטאות עצמם את דוחפים שיהודים יודעים ותרש בגתנא היו ַאילו
היהודי!... מרדכי בפני מדברים היו

לחשוש  שאין ידעו ובמילא נפרדים, עולמות שני הם ו"קאלעדזש" ש"יהודי" ידעו ותרש ַבגתנא
שמצינו  כפי לשון, שבעים לידע מהסנהדרין היתר הי' שלמרדכי ידעו שלא אלא זרות; שפות יודע שיהודי 

סנהדרין  שבמסכת סנהדרין לפסוק 88בהלכות שיוכלו כדי לשון שבעים לדעת הוצרכו הסנהדרין שחברי ,
כי, שפתם, את יבין שיהודי לחשוש להם שאין ידעו אבל ותרש, בגתנא ידעו לא זה דין – בתורה דין

זרות. שפות יודע אינו להתנהג, צריך שיהודי כפי שמתנהג יהודי

הגזירה. ביטול לידי הביאה זו הנהגה ודוקא

אלו: בדורותינו ההנהגה לאופן בנוגע הלימוד גם וזהו

הבירה", ב"שושן להסתדר הגלתה", אשר הגולה "עם להיות אותם העמיד שהקב"ה סגולה יחידי ישנם
מזמנם  נגרע ובמילא שלילתם, או הגזירות ביטול ענין פועל לידי יבוא ידם שעל כדי המלך", "בשער
באמונה, להתנהג צריך שיהודי כיון ואעפ"כ, תכלית, בהם רואים אינם שלכאורה בענינים העסק לצורך

בשלימות. עליו שהוטל התפקיד את למלא עליו באמונה", ונתת "נשאת

נוסף  – יום בכל התורה לימוד של הענין אצלו שיהי' בכך תלוי' שלו שההצלחה לדעת, עליו אבל,
היום  את להתחיל צריך הבירה", ב"שושן המלכות שרי עם בדיבורו להצליח כדי שכן, התפלה, ענין על
שניכר  באופן זה הרי עמהם, לדבר כשהולך כן, ולאחרי בזה, שיצליח מהקב"ה ולבקש התפלה, בענין

זרה", בעבודה ש"כופר יהודי" "איש שהולך

החיים. דרכי שהם אלו בדרכים שילכו – שלו הילדים עם כן להתנהג שצריך ועאכו"כ

.ÁÈ– המגילה כסיום – היא התוצאה לבטל ואז בימיו, הצלה פועלת זו שהנהגה בלבד זו שלא
יסוף" לא וזכרם גו' יעברו לא האלו הפורים ד"ימי באופן אלא שבימיו, .24גזירה ודור דור ש"בכל ,.

ועיר" ועיר ומדינה מידם"24מדינה מצילנו ש"הקב"ה ומצב מעמד שהי' בנ"י לאופן 89מזכירים ועד ,
ויקר" וששון ושמחה אורה היתה ,25ש"ליהודים 

שמסיימים  כפי אלא עבר, לשון "היתה", רק אצלנו,26ולא גם יהי' שכך לנו", תהי' "כן זה,: בדור
יראיו" "רצון הקב"ה ממלא אזי – זאת אומרים בנ"י כל וכאשר אלו, ובימים זה בפועל 90במקום ונעשה ,

ויקר", וששון ושמחה "אורה היהודים אצל

חז"ל  כפירוש .91הן תורה זו ."אורה טוב יום זה שמחה .. מילה זו ששון תפילין",. אלו ויקר .
ויקר", וששון ושמחה "אורה יש מושבותיהם בכל היהודים שאצל ממש, כפשוטו והן
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א.86) לא, נדה
אות 87) ח"א תרפ"ח) (פיעטרקוב הגולה עיני מאיר ס' ראה

הרי"מ. חידושי בעל בשם – ואילך) סע"א (ל, ריג
וש"נ.88) סע"א. יז,

שעמדה".89) "והיא פיסקא הגש"פ נוסח
יט.90) קמה, תהלים
ב.91) טז, מגילה
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אנן" אחשורוש עבדי ש"אכתי ומצב במעמד נמצאים כאשר גם – זה הגלות 92וכל של בעיצומה ,
של  "גאולה" נעשית אז גם הנה – דגאולה" "אתחלתא אפילו גאולה, עניני כל קודם גלות"), אין ("טיף
והעמידם  הצילם והקב"ה בענינו, אחד כל ובשבי', במיצר נתונים שהיו ומצב ממעמד מבנ"י כו"כ

אנן", אחשורוש עבדי "אכתי ממשלתו, ותחת אחשורוש", "בימי בהיותם ברווחה,

צאתך  ו"כימי הפסח, בימי ניסן, בחודש לגאולה אדר בחודש מהגאולה – לגאולה" גאולה ו"מסמך
נפלאות" אראנו מצרים ממש.93מארץ בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,

***

.ËÈ אחת קושיא שואל הוא כאשר אחת; בקושיא הענין מסתיים לא פעם שאף – יהודי אצל הסדר
נוספת... קושיא המוכן מן לו יש מיד הנה אותה, ומתרצים

לעניננו: ובנוגע

לא  והן טובים הן שחורים, והן לבנים הן הפכיים, דברים שברא שהקב"ה, – הוא טוען – אמת הן
לשבט  והן "יששכר" לשבט להשתייך) בפועל שבוחרים או (מטבעם ששייכים כאלו הן ברא וכו', טובים

"זבולון",

יחפץ"– דרכו גו' ש"מה' לעיל, כאמור היא, האמת אבל בכך, שבחרו חושבים הם דיוק: ,58וליתר
עבורם  זאת בחר שהקב"ה –היינו,

אם  במסחר, יהי' עסקם שעיקר וכאלו המצוות, וקיום התורה בלימוד יהי' עסקם שעיקר כאלו כלומר,
ובהם  העולם, בעניני לכאורה שעוסקים "מסחר", של ענין היא שגם ציבורית, עסקנות או כפשוטו, מסחר

כדבעי, שיהיו פועלים

ההוראה  ומצד טבעם שמצד מאלו גם דורש – ההפכים יחוד שיהי' שרצונו – שהקב"ה לעיל, וכאמור
. אדם "מה' שבין בענינים עסקם שעיקר כך על הבט שמבלי "יששכר", לשבט שייכים יחפץ" (ש)דרכו .

טובה  לעשות וצדקה, חסדים גמילות של הענין גם אצלם יהי' המצוות, וקיום התורה לימוד למקום,
הגמרא  כדברי כו', .85לזולת תורה אלא לו אין האומר "כל לעסוק : שצריך כיון לו", אין תורה אפילו .

לחבירו, אדם שבין בענינים והן למקום  אדם שבין בענינים הן

עתים  קביעות להיות צריכה אצלם שגם – ציבורית ועסקנות במסחר עסקם שעיקר לאלו בנוגע ועד"ז
תורה  ילמדו שילדיו לדאוג שצריך ועאכו"כ טובים, וימים בשבתות ועאכו"כ יום, בכל הם לתורה שהרי ,

להיות  צריכים ולכן העולם, טירדות להם אין ובמילא לעצמם, "עסקנים" אינם ועדיין ברשותו, נמצאים
בשרי  אב כפשוטו, אביהם עם שקשורים כשם שבשמים, אביהם עם –קשורים

אחרים?! עבור גם אלא) לעצמו, רק (לא לדאוג עליו מוטל למה שואל: עדיין אבל

בתורה שיעור לו שיהי' בכך די אבל, תורה, ללמוד צריך "עסקן" בהיותו שגם אמת ועד"ז envrlהן ,
"מחצית  לנתינת ועד קבועים, בזמנים או ויום, יום בכל לצדקה, חלקו שיתן בכך שדי לבעלֿתורה, בנוגע

פורים  קודם עליו 94השקל" אלא בעצמו, צדקה שיתן בכך להסתפק לבעלֿתורה שאסור החיוב מהו אבל ;
sqep icedi lr ritydl שיעור לו שיהי' שצריך לכך שנוסף ציבורי, לעסקן בנוגע ועד"ז צדקה, יתן הוא שגם

עתים  קביעות לו שתהי' אלא) טוב, עסקן שיהי' רק (לא נוסף יהודי על להשפיע צריך יום, בכל בתורה 
בתורה?!

אינו  השני הקו ואילו "זבולון", של הקו את או "יששכר" של הקו את עבורו בחר שהקב"ה כיון
בתור בזה שיעסוק בכך די השני, בקו העסק חובת ידי לצאת כדי הנה – יחפץ" ו"דרכו עסקו ,cigiעיקר 

על  השפעתו נוספים; יהודים על בסביבתו ומשפיע מפיץ בתור השני בקו גם שיעסוק חיוב אין אבל
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בנוגע תהי' נוספים תורה,xwirlיהודים שילמדו אחרים על ישפיע – התורה לימוד ענינו עיקר אם ענינו:
אבל  נאמנים, ועסקנים סוחרים יהיו הם שגם אחרים על ישפיע – עסקנות או ומתן משא ענינו עיקר ואם

ענינו?! עיקר שאינו לקו בנוגע נוספים יהודים על בהשפעה להתעסק מחוייב לא הוא

.Î:המגילה בסיפור ההוראה באה זה ועל

"בשושן  אותו בהעמידו "דרכו", את לו הראה שהקב"ה כיון – המלך" בשער "יושב הי' מרדכי כאשר
הכתו  לשון בדיוק (סי"א) [וכנ"ל אחשורוש אצל המלכות שרי עם לשון הבירה" הגלתה", אשר "הגולה ב

בעסקנותם  יתנהגו אחרים שגם השתדל ולכן – זו] דרך בעצמו שבחר ולא לשם, שגורש היינו, נפעל,
מצות  גם וקיים לעצמו, תורה למד  שגם לכך נוסף הנה להתנהג, צריכים שיהודים כפי הבירה" ב"שושן

לבניך" ילמדו 95"ושננתם הם שגם ישראל, ילדי לשאר בנוגע גם השתדל מישראל, כאו"א על שמוטלת ,
תורה. ללמדם בעצמו ולישב לילך בגופו טרח וגם תורה,

ואחד: אחד לכל המגילה הוראת וזוהי

גדול  בקי גדול, גאון להיות יצליח לעצמו תורה שכשילמד באמת) הוא שכן (ויתכן לו נראה כאשר
הוריות  במסכת שנימנו התוארים פרטי (ככל וכו' גדול שצריך 96ופלפלן החיוב מהו וא"כ, ובכ"מ),

כאשר  להיפך, ועד"ז היחיד); לטובת רק (לא הכלל לטובת בנאמנות יעסקו אחרים שיהודים להשתדל
בעסקנות  לו יעזרו או שימשיכו נוספים עסקנים שיהיו ומשתדל בעסקנותו, הצלחה לו נותן הקב"ה

תורה? ילמדו אחרים שיהודים להשתדל צריך לבניך" "ושננתם על שנוסף ההוכחה מהי – באמונה

"בשער  הגלתה", אשר הגולה "עם הועמד שמרדכי שאע"פ – מהמגילה הלימוד הוא זה על הנה
אחרים  היו לא וכאשר תורה, שילמדו ישראל ילדי אלף לכ"ב גם דאג מ"מ, הבירה, בשושן המלך",
בשעה  בה וזאת, תורה, עמהם ולמד בעצמו ישב – בעצמו זאת לעשות רצה שמלכתחילה או זאת, שיעשו

הי'". יהודי ד"איש באופן שם ולהתנהג  המלך", "בשער להיות הוצרך יחפץ" "דרכו שמצד

ומשער  עצמו את לנסות ומתחיל בחיים, דרכו בתחילת בהיותו אפילו – אחד לכל ההוראה וזוהי
ומצבים  שונים בזמנים וראו עבודתם, באמצע כבר שעומדים אלו ועאכו"כ מסויים, בקו להצליח שיכול
שבחרו  והראי', שלם, חוג ועל ושלישי שני יהודי על להשפיע שביכלתם הצלחה להם נתן שהקב"ה שונים
הוא  אלא יצליח, אולי זה בקו יעסוק שאם השערה רק זו שאין כך, עבודתו, שימשיך הטוב ברצון בו

ונו  לאחרים, גם ולהשפיע בהם לעסוק לו שיעזרו שרצה ענינים באותם בפועל שהצליח לדעת רואה כח
השפעתו  את לנצל החיוב עליו מוטל אזי – שלם חוג על וגם הזולת, על להשפיע השפעה כח לו יש שאכן

השני. בקו גם

.‡Î:הענין ונקודת

ומצוה  אחת" "תורה נקראת היא אבל מצוות, מתרי"ג אמנם מורכבת היא אחת"; "תורה היא התורה
המצוות; תרי"ב שאר שיתנענעו מבלי אחת מצוה שאקלֿטאן") ("א "לנענע" אפשר ואי ַָָאחת,

זאת  לפעול ביכלתו אין אם וגם המצוות. תרי"ג מכל לאחוז מוכרח אחת, ממצוה "אוחז" הוא אם
שלשה. או יומיים יום, יקח זה הרי היום, עצמו על

שזהו  לו שנראה שלמרות – האמת את מיד יודע עצמו, את לרמות רוצה שאינו אמיתי, אדם ובהיותו
כחו. לפי שאינו דבר מאדם תובע אינו הקב"ה הרי עבורו, קשה דבר באמת שזה ויתכן עבורו, קשה דבר

עליו, שמסתכלים ומשפחות, יחידים מבנ"י, כו"כ אליו שנשמעים כזה ב"מקום" אותו שהעמידו וכיון
ולהשתדל  להתנהג, הם גם צריכים כזה שבאופן ולימוד דוגמא נעשית שהנהגתו כך, יעשו, וכן יראו וממנו
עליו  מסויים, דבר עצמו על לפעול לו קשה אם אפילו הרי – כן יתנהגו הם שגם ילדיהם את לחנך

חשבון: לעשות
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על פעולה עם הקשורה ויגיעה השתדלות אודות כאן מדובר `cgלא mc` ויפעל יתייגע כאשר שהרי ,
אצל יתוסף אזי בזה, לעסוק עצמו ezrtydlעל mipezpy el` lk להתייגע שלו היגיעה נחשבת במה וא"כ, ,

יגיעה  שע"י בידעו, בהידור, המצוות ולקיום הישר בדרך להליכה הקשור בכל כו' עצמו על ולהתגבר
מעט, היום – ביתו את מחדש יעמיד מהם אחד שכל יהודים, של שלם חוג אצל יתוסף אחד אדם של

מצוה" גוררת ו"מצוה מעט, עוד ומחרתיים חיל"31ומחר אל "מחיל הליכה של באופן ,97.

אדם" נשמת ה' "נר בנשמתו, קטן נר שידליק שעי"ז חשבון עושה יהודי זה 98כאשר אחד מנר הנה ,
ובעולם, מסביבם שישנו החושך את ויאירו שלו, לחוג השייכים ישראל נשמות של נרות מאות ידלקו
ממדת  כלֿשהוא בו שיש אדם כל בטבע רואים הרי – לעולם הוי' אור ולגלות להמשיך יוכלו יחד וכולם
ויושר, צדק טוב, לעשיית אותם ולהביא אנשים מאות להציל יוכל יגיעתו שע"י שבידעו היושר, הצדק
או  גדולה, או קטנה שלו, הנאה על בוויתור או הרבה, או מעט שלו, ביגיעה כלל יתחשב לא בודאי
השפעתו. תחת שנמצא מבנ"י שלם חוג אצל וקדושה, טהרה אור, יתוסף שעי"ז בידעו וכיו"ב, נוחיות

.·Î:ילדים עם לפעולה בנוגע עאכו"כ – מבוגרים אנשים עם לפעולה בנוגע אמורים הדברים ואם

זו  הרי החמישים, בשנות אדם על לפעול מצליחים כאשר וגם לשנותו, קל כ"כ לא – מבוגר אדם
בלבד; זה לאדם בנוגע פעולה

בגיל  הם הילדים (א) הרי: – ילדים בחינוך שמתעסקים מוסדות ע"י ילדים, עם שמתעסק מי אבל
מראה  גם הוא אם ובפרט המוסד, מנהל או המורה להם שאומר מה כל תמימה באמונה שמקבלים כזה
שעי"ז  לכך ונוסף (ב) בה; לילך שצריך הדרך שזוהי אצלם מתקבל בודאי הרי חי'", "דוגמא להם
המשפחה  הנהגת גם תלוי' נער, בהיותו הילד שמקבל שבחינוך כיון הרי אורה", ב"קרן הילד את מעמידים
המשפחה  כל על גם משפיע הילד, על ההשפעה שע"י נמצא, בישראל, בית לבנות הזמן בבוא שיעמיד

בישראל. להעמיד זה ילד שעתיד

.‚Î שיש האימון גודל את מוכיחה בחינוך, לעסוק אפשרות לו שיש שהעובדה – בזה נקודה ועוד
בו: להקב"ה

המדה  במלוא אותם שינצלו כדי היא בזה הכוונה הרי כו', ואפשרויות כשרונות נותן הקב"ה כאשר
בחיים" ד"ובחרת באופן זה שיהי' הקב"ה של שרצונו אלא ח"ו), "לבטלה" זה הרי שהאדם 61(דאל"כ, ,

בדרך  לילך בעצמו ולבחור בדבר להתבונן האפשרות את הקב"ה לו נותן ולכן הטוב, ברצון בזה יבחר
זה.

יהודים  שמאות כזה ומצב במעמד להיות – אחר למישהו ניתנה שלא – האפשרות לו שניתנה וכיון
על  המורים, באמצעות בביתֿספר, השפעה ע"י וכמו חי', דוגמא בהראותו או בדבריו מתחשבים

זו. אפשרות לו נתן שלכן בו, אימון להקב"ה שיש מורה זה הרי – והתלמידות התלמידים

רצונו  שממלא כיון זה, "רכוש" לו שנתן בכך שצדק להקב"ה להראות – ברצונו אלא תלוי הדבר ואין
רצוני" ונעשה ("אמרתי הקב"ה ואת 99של חינוך, במוסדות שמתחנכים הילדים את לכוין המדה, במלוא (

הנכון. לכיוון ימין, לצד השפעתו, תחת שנמצאים האנשים כל

.„Î,"מצוה גוררת ד"מצוה הענין אצלו שיקויים מברכו שהקב"ה – ובבא בזה שכרו מקבל ואז
ידיעות  אצלו ויתוספו אנשים, של יותר גדול מספר על להשפיע יותר גדולה אפשרות לקבל יוכל שלמחר 

מגעת. שידו מקום בכל יהדות ולהפיץ להשפיע כדי שדרוש מה וכל  יותר, גדולים וכשרונות

מלך" מלך ש"עבד הקב"ה הודיע אצל 100וכבר עבד להיות עצמו על מקבל יהודי שכאשר והיינו, ,
הנמצאים  כל על ושולט שמושל הסביבה, כל על "מלך" בעצמו נעשה אזי הקב"ה, המלכים מלכי מלך
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שמים") יראת בו "שיש (כיון נשמעין" ש"דבריו כך, כח",101מסביבו, "יישר לו שאומרים בלבד זו ולא ,
ו"רוח  הימנו" נוחה הבריות ש"רוח ומצב מעמד ומתוך כח", "יישר של רגש כלפיו מרגישים אכן אלא

הימנו" נוחה אור"102המקום ותורה מצוה "נר בהפצת טובות ושנים ימים לאורך להמשיך בכל 103יכול
ואור. ומוסיף שהולך ובאופן מגעת, שידו מקום

הק  ברכת נמשכת מואר ועי"ז בית שיהי' ביתו, ולבני לו ויקר" וששון ושמחה "אורה שתהי' ב"ה
טוב"), יום זה ("שמחה בימיםֿטובים ושמח תורה"), זו ("אורה בתורה מואר ושמח,

ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו חז"ל 104ובאופן למצות 105(כדרשת בנוגע
ב"שושן  יהודי" "איש שהולך מכירים שמסביבו האינםֿיהודים שאפילו תפילין"), אלו "ויקר – תפילין

אחשורוש" למלך "משנה בתור אותו וממנים בגלות,106הבירה", עדיין שנמצאים זמן כל ,

צדקנו, משיח פני לקבל – שבשמים לאבינו שקירב היהודים כל עם ביחד הוא הולך ממש ובקרוב
והשלימה. האמיתית בגאולה

***

.‰Î אופנים עוד יש שבתורה, הפשט חלק על שנוסף בחומש) רש"י בפירוש גם (ומובא כמ"פ דובר
רש"י  ובלשון התורה, וסוד 107בלימוד רמז גם הדרש) חלק (מלבד נכללים שבזה תדרש", "הדרשה :

שבתורה.

פשוטו" מידי יוצא מקרא ש"אין שאע"פ – למגילה בנוגע גם הוא אחשורוש 108וכן אודות שמדובר ,
ענינים  על גם רומז זה הרי שבדבר, הפרטים ככל ופרס, מדי במלכות כוש", ועד מהודו "המולך שהי'

שלמעלה.

.ÂÎ:ובהקדמה

רז"ל  אמרו למטה, שמתרחשים הענינים לכל מכריזין 109בנוגע אא"כ מלמטה אצבעו נוקף אדם "אין
שהם  כפי מהענינים ומסובב השתלשלות בתור באים שבעולם המאורעות שכל והיינו, מלמעלה", עליו

למעלה.

– המלוכה והנהגת מלוכה ושרים, מלך של ענין יש שלמטה דארעא", "מלכותא של הענין שכל ועד
שליחויות  שפועלים ושרים מלאכים וישנם דרקיעא", ד"מלכותא הענין ישנו שלמעלה בגלל זה הרי

במדרשים  שנזכרו הענינים פרטי (ככל אש" של שר ו"גבריאל שלג" של שר "מיכאל כמו ,110שונות,
קבלה  בספרי יותר דרקיעא"111ובפרטיות מלכותא "כעין דארעא", ב"מלכותא למטה גם נמשך ומזה ,(112.

הרי  למטה, בעוה"ז שאירע ענין אודות מספרת התורה שכאשר התורה, ללימוד בנוגע גם מובן ומזה
הענינים, אמיתית מצד שהוא כפי – רמז של באופן – זה סיפור לספר בהכרח אמת", "תורת שזוהי כיון

למעלה. שהם כפי הענינים מצד שזהו למטה, שאירע המאורע וסיבת ההשתלשלות סדר כל

אחשורוש": בימי ל"ויהי בנוגע הוא וכן

חלק  הוא זה פסוק אבל, למטה, שהוא כפי אחשורוש על אחשורוש" בימי "ויהי קאי הפשט בדרך
אמיתי, ענין אינו עצמו מצד אחשורוש המלך ואילו אמת", "תורת שהיא מתורה
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א.112) נח, ברכות



h"kyz'dלב ,mixetd bg zgiy

בכל – ש"מחדש הקב"ה, ע"י שנברא בגלל אלא אינה לאמיתתה העולם שמציאות היא האמת שהרי
בראשית" מעשה תמיד רקיע"113יום "יהי הקב"ה אומר יום שבכל והיינו, של 114, והמציאות החיות וזהו ,

בזהר  כמבואר דלמעלה, הרקיע נעשה ולפנ"ז דלמטה, שלמעלה.115הרקיע הרקיעים על קאי רקיע" ש"יהי
וא"כ, אמת. זה שאין – אמת חצי דבר, חצי רק זה הרי דלמטה, רקיע" "יהי רק שיש אומרים וכאשר

ז  הרי רקיע", "יהי אומרת התורה עד כאשר והבורא מהמאציל שנמשך כפי ההשתלשלות כל את כולל ה
למקרא" חמש ש"בן כפי דלמטה, הרקיע בכל 116שנעשה ועד"ז מקרא. של בפשוטו "רקיע" תיבת מפרש

התורה. עניני

הי' שלמעלה הוא הדברים משמעות הנה אחשורוש", בימי "ויהי אומרת אמת תורת שכאשר ועכצ"ל
וזהו אחשורוש", ד"בימי ומזה oceqהענין וסוד; רמז של באופן התורה את שלומדים כפי – דברים של

שהוא כפי אחשורוש" בימי ד"ויהי הענין אח"כ שמלך zehytaנמשך כפשוטו אחשורוש על שקאי ,
כפשוטו. מדינה" ומאה ועשרים שבע כוש ועד "מהודו

ספרים  בכמה כמובא אלא רבה, במדרש (לא במדרש מ"ש בימי 117וזהו ש"ויהי באגדה") "יש :
במעמד  הקב"ה הי' שבו הזמן אודות שמדובר והיינו, שלו", וראשית שאחרית הקב"ה "זה – אחשורוש "
כיון  כפשוטו, ד"אחשורוש" הענין למטה אח"כ נשתלשל ומזה "אחשורוש"; בשם שנקרא ומצב

ממנה. ונמשכת דרקיעא" מלכותא כעין דארעא ש"מלכותא

.ÊÎ מובן אינו דלכאורה – ה'" ו"עיני ה'" "יד בתורה למ"ש בנוגע הביאור גם :118וזהו

לבניך" "ושננתם לדבר 95החיוב יודע משהקטן בחומש,119מתחיל פסוקים ללמדו צריכים אז וכבר ,
היא" אלקים "אצבע נאמר שבהם הפסוקים גם הגדולה"120כולל "היד או ילד 121, בהיותו והרי וכיו"ב.

אפשר  שאי כך, וקבלה, בחסידות – ולהבדיל בפילוסופיא, ה'" ד"יד הענין בביאור השגה לו אין קטן,
שלימוד  תורה, ע"פ הוא כן אלא צדדית, מניעה בגלל רק זה ואין כו'. הספירות עניני אודות לו לספר
שנים  עשר "בן ולאח"ז למקרא", שנים חמש "בן בהיותו שמתחיל הפשט, לימוד לאחרי בא הסוד

לימוד116למשנה" גם נכלל שבזה הגמרא, ללימוד מגיע כן לאחרי ורק ,zeceq בן בהיותו אבל התורה;
הסוד. ללימוד שייך אינו תורה ע"פ הרי שנים, חמש

את  ישראל "וירא היא", אלקים "אצבע הילד עם ילמד שה"מלמד" אמת", "תורת מצווה ואעפ"כ,
במצרים" ה' עשה אשר הגדולה החזקה"121היד "היד שיסבירו 122, מה כל שלאחרי בשעה בה – וכיו"ב ,

בערך  שלא הוא שהקב"ה לו שאומרים כיון אלא אביו, ושל שלו היד כמו "יד" לעצמו הילד מדמה לו,
של  והחוזק מהגודל גם יותר וחזק גדול הוא שהקב"ה לעצמו מדמה אזי וכו', וקדוש וחזק גדול יותר

גשמיות. של ענינים אודות מדובר עדיין אבל אביו,

ש"אינו  האמונה מעיקרי שהרי – האמת היפך זהו הגוף"?!123ולכאורה דמות לו ו"אין גוף"

בתור רק לא הוא הילד עם הלימוד מקיים dpkdוהרי זו בשעה אלא סוד, ע"פ הענין את בעתיד שיבין
תורת הילד עם ללמוד לבניך", "ושננתם !`znמצות

בארוכה  כמ"פ (כמדובר בזה ההסבר הקב"ה,124וידוע של החזקה" ה"יד אודות לומד הילד שכאשר ,(
יותר, הרבה חזקה שהיא אלא שראה), הגיבורים (כל וכו' וזקנו אביו של כמו חזקה יד לעצמו ומתאר

כי: הענינים, בפנימיות הוא כן הנה – הקב"ה של ידו שזוהי כיון
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אמרו"). ("באגדה
ואילך 118) 79 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

זו). (מהתוועדות

א.119) מב, סוכה
טו.120) ח, וארא
לא.121) יד, בשלח
ברכה.122) ס"פ
פ'123) סנהדרין להרמב"ם פיהמ"ש וראה "יגדל". פיוט ע"פ

הג'. יסוד חלק
וש"נ.124) .103 ע' חנ"ה מנחם תורת ראה
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להיות  כדי אביו שעשה הפעולות בגלל או כשלעצמם, והדם הבשר מצד אינה – אביו של היד חוזק
לו  שנתן הכחות בגלל אלא אינה החכם) של וחכמתו העשיר של עשרו (וכן הגיבור של גבורתו גיבור;

והאמונה  היחוד בשער שנתבאר הבעש"ט של בלשון או רקיע"125הקב"ה, "יהי המאמר (כמו ה' דבר :
להוותו). השמים ברקיע שעומד

לפניו  שמונח ה"בשר" גם ישנו – כשלעצמו ש"בשר" יודע הוא אבל הבשר, את רק אמנם רואה הילד
וגבורה  כח של ענין בו רואה ואינו ערב, בארוחת או צהריים בארוחת שאוכל ה"סטייק" השולחן, על

בשר הוא ממנו) שאוחז הגיבור של (או אביו של היד  שבשר  אלא כלל; לימדוהו igוגדלות לא עדיין – .
בשר  שזהו יודע, חמש, בן ביותר, קטן בהיותו גם אבל, חיים; הנותן הוא ומי החיות, ענין מתבטא במה

שלמעלה. ל"יד" בנוגע ועאכו"כ וחזקה; גדולה תהי' אביו של שידו פועלת זו וחיות חיות, בו שיש

את עמו לומדים שאכן אםzn`dונמצא, כי הפרטים, בכל הענין את ללמדו אפשר שאי אלא ,zellka
חיות  יותר בה יש הקב"ה של ידו ואילו הקב"ה, ע"י בה שניתן החיות בגלל חזקה היא אביו של שידו –

jxraוכח `ly.הענינים שאר בכל ועד"ז נסים, לעשות בכחה שלכן ,

.ÁÎ שנאמר מקום "כל אמרו זה שעל אחשורוש", בימי ד"ויהי לענין בנוגע השאלה נשאלת ועפ"ז
צרה):. של (ענין צער" לשון אלא אינו בימי ויהי .

הפסוק  בפירוש שישנם האופנים כל לפי הוא שכן לומר בהכרח אמת", ב"תורת נאמר זה שכלל כיון
לפ  הן – אחשורוש" בימי הסוד."ויהי וע"ד הרמז ע"ד הדרוש, ע"ד הפירוש לפי והן כפשוטו, הפירוש י

כפשוטו  אחשורוש של המציאות כל האמת; זה אין שהרי הפשט, לדרך רק היא התורה שכוונת לומר ואין
כוש", ועד מהודו "המולך והוא שלו", וראשית ש"אחרית שלמעלה, אחשורוש שישנו בגלל רק היא

אור" ב"תורה הדברים רמז .126כמבואר

איך  – שלו" וראשית ש"אחרית הקב"ה על קאי אחשורוש" בימי ש"ויהי הפירוש לפי מובן: ואינו
ש"אחרית  מי של במלכותו נמצאים כאשר ח"ו; צרה של ענין צער", לשון אלא ש"אינו זה על לומר אפשר

ה"צרה"?! היא והיכן מאד, טוב זה הרי – שלו" וראשית

.ËÎ כמ"פ המדובר בהקדם – בקיצור – לזה הידוע 127והתירוץ הפתגם לוי 128אודות ר' הרה"צ של
מבארדיטשוב, ַיצחק

בנ"י – על זכות ללמד הי' כתיבה 129שענינו עדיין פעל לא זכות הלימוד כל שלאחרי ראה וכאשר ,
ביותר  בפשטות זכות" ב"לימוד פתח והנגלה, הנראה בטוב ומתוקה טובה לשנה טובה –וחתימה

הבר", ו"שור ה"לויתן" עם הבא", ו"עולם עדן" ה"גן אילו – מבנ"י?!... רצונך מה להקב"ה: באמרו
בספרים  מבוארות עבירות של התאוות היו זאת ולעומת בשר, לעיני הנראה באופן בעוה"ז, למטה היו
ואעפ"כ  הבא, עולם עדן, גן הבר", ו"שור "לויתן" ליהודים מראים כאשר צודקת: טענה לך היתה אזי –
הבר" ו"שור ה"לויתן" אודות כאשר אבל עונש; להם מגיע אזי – עבירה ועוברים להתאפק יכולים אינם
בקיצור, בגמרא לחפש צריכים הבא ועולם עדן גן ואודות המשיח, בביאת שיהיו בגמרא הבטחת רק
הנראה  באופן הם עוה"ז, עניני וכל ונחושת וזהב כסף העבירות, ענין זאת, ולעומת באריכות, ובזהר

בנ"י?!... כלפי טענתך מהי וא"כ, שוויון, כאן אין הרי – בשר לעיני

במשנה  כדאיתא קיים, הי' שביהמ"ק בזמן כמו בגלוי, אלקות רואים נס 130כאשר נעשו "עשרה ים
של  "בארה להם והיו ה"מן", ירד יום שבכל במדבר, בנ"י הליכת בעת או המקדש", בבית לאבותינו
משא"כ  עבירה; על לעונש מקום הי' אזי – הכבוד) לענני מחוץ נמצאו (ואוה"ע הכבוד" ו"ענני מרים"
את  בשר בעיני בפועל ראו ששם בירושלים, לא – מירושלים" הגלתה אשר הגולה "עם נמצאים כאשר

בירושלים" שאלין המקום לי צר לחבירו אדם אמר "לא שמעולם ש"אותותינו 130הנס ומצב במעמד אלא ,
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ראינו" וצריך131לא ,yxcna ytgl הקב"ה עם קשור כוש" ועד מהודו "המולך שאחשורוש לידע כדי
ה'" ביד ושרים מלכים ו"לב שלו", וראשית ב"שושן 132ש"אחרית שיושב גוי רואה בשר בעיני ואילו ,

כוש"! ועד מהודו ו"מולך הבירה"

צרה: של ענין צער, לשון אלא זה אין ולכן

שורה  שהשכינה עולם לבאי היא "עדות שהי' מערבי" "נר דלק שבו קיים, הי' המקדש שבית בזמן
צריכים133בישראל" היו לא – בו שנעשו ניסים" ה"עשרה את בשר בעיני וראו ,ytgl הקב"ה את

כעין  דארעא ש"מלכותא ויודעים מקרא, של בפשוטו אחשורוש שישנו (שכיון "אחשורוש" באמצעות
שהרי שלו"), וראשית "שאחרית מי גם בזה שישנו "סימן" זה הרי דרקיעא", ielbaמלכותא zewl` e`x

העולם  מציאות שישנה והוכחה בראי' צורך הי' ש 134(ואדרבה: ומצב מעמד זהו – "רווחה".) ל

במיצרים  תחילה – המצרים" "בין של ומצב מעמד ונעשה שלמעלה, ה"מרחב" נתצמצם כאשר אבל
שיודעים  (אלא כפשוטו ל"אחשורוש" עד דלעומתֿזה, והגבלה למיצר לירידה ועד דקדושה, וגבולים
בהעלם  הוא אלקות כאשר הנה – שלו") וראשית "שאחרית הקב"ה ע"י מלמעלה, לו ניתן שלו שהכח

צרה. של ענין זה הרי והסתר,

.Ï נזכר הקב"ה של ששמו בכך מתבטא אחשורוש", בימי "ויהי במ"ש הצרה ענין – יותר ובפרטיות
ברמז: רק

בספרים  הוי'135איתא בשם במגילה נקרא שלא – הקב"ה של שמו בגלוי נזכר לא המגילה שבכל ,
מלחמה" איש "הוי' בסופיֿתיבות 136(כמו או בראשיֿתיבות ברמז, אם כי אלקים, בשם לא ואפילו ,(

.137וכיו"ב 

אז  הי' שהעולם מורה זה לחפש וענין צורך יש אלקות אודות לידע שכדי כ"כ ירוד ומצב במעמד
כיון  – כו' ותירוצים בקושיות שקו"ט ממדרשים, בראיות צורך יש "סופיֿתיבות"; או ב"ראשיֿתיבות"

בגלוי. נראה אינה שאלקות

וכאשר  הקדושים. שמות שאר וכל אלקים הוי', השם: שם שנזכר רואה – חומש לומד ילד כאשר
כשלומד  אבל אויבערשטער"); ("דער הקב"ה שזהו לו אומרים – "אלקים" או "ה'" הפירוש מהו שואל:

הקב"ה, של שמו את מחפש – המגילה אותו!...את מוצא אינו הפשט ובדרך

הקב"ה  את לראות ולא מדינות, בקכ"ז לחיות שיוכלו הקב"ה, רצה שכך ה"מלמד", לו אומר זה ועל
נמחקים! שאינם הקדושים שמות משאר אחד ולא אלקים, שם לא הוי', שם לא –

גדולה!... הכי צרה זו הרי וא"כ,

.‡Ï שה בגלל – לכך יהודי:והסיבה של ההנהגה אופן את ולבחון לנסות רוצה קב"ה

הקדשים, לקודש מחוץ בעמדו אפילו וכן נעילה, בעת ביוהכ"פ הקדשים", ב"קודש עומד יהודי כאשר
הענין  צ"ל אז שגם למרות הנה – לאבותינו" נעשו ניסים ש"עשרה בשר בעיני שרואה ומצב במעמד אבל

בעבודתו; והגדלות החידוש ניכר לא עדיין הרי חפשית, בחירה של באופן בחיים", ד"ובחרת

ש"אחרית  באופן הקב"ה של מציאותו ישנה אז שגם – צרה ימי שיהיו הקב"ה של רצונו ולכן,
שבא  באופן זהו אבל הקב"ה, של מציאותו רק הכל זה הרי הסוף ועד שמתחילה היינו, שלו", וראשית

fnxa" נאמר בגלוי אבל שלו", וראשית ש"אחרית הקב"ה על שרומז "אחשורוש", של ".`yexeygבשמו
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ט.131) עד, תהלים
ע'132) חי"ג לקו"ש וראה א. כא, משלי ע"פ – הרגיל לשון

וש"נ. .1 הערה 285
וש"נ.133) ב. כב, שבת
תרל"ו 134) רבים מים המשך קסא. ס"ע תרכ"ט סה"מ ראה

פקנ"ח.
ע'135) חכ"א לקו"ש גם וראה למג"א. הראב"ע פתיחת ראה

וש"נ. ואילך. 201
ג.136) טו, בשלח
פ"ו.137) הפורים שער פע"ח ראה
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אהוריירי'" "בר – סוסים עם עסק לו שהי' זמן הי' הוא; מי הכל יודעים – כפשוטו לאחשורוש ובנוגע
הסוסים) הי'"16(שומרי טיפש "מלך כי אם גו'", "המולך שהי' זמן הי' ואח"כ אפשר 37, אי ובמילא, ,

של  פניהם "שהושחרו – "אחשורוש" השם את לפרש צריכים ולכן שלו", וראשית ש"אחרית עליו לומר
קדרה" כשולי בימיו .39ישראל

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו – הפירושים במעמד 138ושני נמצא הקב"ה כאשר זב"ז: שקשורים ,
והתבוננות  בלימוד צורך יש אלא בשר, לעיני בגלוי זה אין אבל שלו", וראשית "אחרית שאמנם ומצב

– שכל צרה!ע"פ בימי יהודי נמצא אזי

מהנסיו  מתפעל שאינו להראות יהודי צריך לעולם"ואז הוי' "אמת – האמת את מוצא הוא אלא ,139ן,
כו'. ובסופיֿתיבות בראשיֿתיבות ברמז, רק שזהו אע"פ

כורעים  גו' המלך עבדי ש"כל ואע"פ הרשע, מהמן להתפעל שלא – במסירותֿנפש יהודי עומד ולכן
ישתחוה" ולא יכרע לא "מרדכי הנה כן, לעשות צריך הוא שגם למרדכי וטוענים להמן", .140ומשתחווים

בביתֿהכנסת, נמצא שאז ביוהכ"פ, רק לא דתי יהודי להיות – בעבודתו יהודי מתנהג כזה ובאופן
בשעה  התורה" "נותן על לחשוב או לה', ומתפלל עומד שאז התפלה, בשעת רק לא הקב"ה על ולחשוב
מכל  המעט ש"אתם ומצב במעמד ונמצא סטריט", ל"וואל לרחוב, יוצא כאשר גם אלא תורה, ָשלומד

על 78העמים" ויחפש פרטית, בהשגחה משגיח שהקב"ה יזכור שם גם הנה אינםֿיהודים, הם שה"רוב" ,
באופן  היא שלו ההנהגה – אינוֿיהודי. עם במסחר לעסוק צריך שבינתיים בשעה בה בשכלו, ראיות זה
אחד" עם ש"ישנו ומצב מעמד שזהו למרות זרה", בעבודה ש"כופר הבירה", בשושן הי' יהודי ש"איש

ו"דתיהם מדינות, קכ"ז בין המן)zepeyשנמצא (כדברי עם" הנהגות 141מכל קכ"ז נגדו שישנם כך, ,
שונות. ותרבויות

.·Ï:הגזירה בזמן בנ"י הנהגת אופן גם היא לכך ובהתאם

היהודים" כל את כנוס "לך למרדכי: ציוותה שאסתר במגילה .70מסופר

וא"כ, כו'. ממנו לבקש אחשורוש, אצל לפעול ביכולתה שיש המלכה, היא אסתר מובן: אינו לכאורה
ממנו  מרוצים היו שלא כאלו שהיו גם ומה – למרדכי הוזקקה ד"כנוס 91למה הפעולה את יעשה שהוא –

היהודים"?! כל את

רק  לא אחד, יהודי רק לא מרדכי; של בקולו שומעים שיהודים ידעה המלכה שאסתר מוכח, ומזה
את  כנוס "לך שאמרה: כפי אלא מאחד, חוץ בנ"י כל לא ואפילו סגולה, micedidיחידי lk הבט מבלי – "

ביחד! כולם לינקע"), צי רעכטע ("צי משמאילים או מיימינים שביניהם, החילוקים על

שנמצאים  היהודים כל את לכנס ביכלתו יש – היהודי" "מרדכי של התוקף בכל יוצא מרדכי כאשר
"טאוסט" א מאכן ("אויף כו' כיבודים יחלקו שבה בסעודה להשתתף בשביל רק ולא הבירה, ַַָבשושן

ויום) (לילה רצופים ימים שלשת שיצומו כדי אותם מכנס הוא אלא וועטשערע"), א ללא 70מיט – ַ
הגזירה. את יבטלו שעי"ז באמרו, בלבד, תענית אם כי פרסומת, וללא כיבודים

"וצומו אלא ישיר, באופן הגזירה תתבטל הצום שע"י באופן לא – גופא עבורilr"70ובזה –xzq`,
הוא  והצום הגזירה, את לבטל ממנו לבקש לאחשורוש תלך רצופים, ימים שלשה במשך הצום שלאחרי

בקשתה. וימלא בעיניו חן שתמצא שתצליח, כדי

נושאת  היא אם ממהֿנפשך: הרי לאחשורוש, ללכת צריכה שאסתר כיון – יהודי שואל – ולכאורה
שלי?! התענית תועיל מה – בעיניו חן נושאת אינה ואם שלי; בתענית הצורך מהו – בעיניו חן

מה  זהו הנה – הקושיות על הבט מבלי אבל, לבריאות!... – קושיות לך יש מרדכי: אומר זה ועל
אסתר! של הצלחתה תלוי' שבזה לומר  ומוסיף ויום", לילה ימים שלשת עלי "וצומו עתה: שדורשים
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וש"נ.138) ב. יג, עירובין
ב.139) קיז, תהלים

ב.140) ג, אסתר
ח.141) שם,
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של בדרך הולכים אם ממהֿנפשך: שאסתר qpולכאורה, צורך ואין כשלעצמה, התענית מספיקה –
בדרך הולכים ואם אחשורוש; אל בענין rahdתלך צורך אין – אחשורוש אל אסתר הולכת שלכן ,

התענית?!

מהותם  שזוהי – העצה את שנתנה זו היא שהרי זאת, יודעת אסתר וגם – מרדכי אומר זה על אך
בנ"י: של

בזמן  בגלוי רואים שהיו כפי לאבותינו" שנעשו ניסים ה"עשרה את רואים ולא בגלות, נמצאים כאשר
בניסו" מכיר אינו הנס "בעל הרי  ויום, יום בכל ניסים ישנם עכשיו שגם [ואף קיים הי' המקדש ],86שבית

אחשורוש  אל ללכת אסתר צריכה – הטבע דרך עם הקשורה הנהגה שתהי' הקב"ה של שרצונו בגלל
לבנ"י, שייכת אינה הטבע" ש"דרך היא יודעת זה עם ביחד אבל, הגזירה; ביטול ע"ד אצלו ולהשתדל
אזי  היהודים", כל את "כנוס של באופן ימים", שלשת גו' עלי ד"צומו הענין יהי' לפנ"ז כאשר ורק

בנ"י  מעל הגזירה ביטול הטבע דרך של בלבוש הוה!142יומשך וכך – .

.‚Ï:מהמגילה הלימוד וזהו

וכאשר  טבע; זה הרי – טבע זה ואם נס, זה הרי – נס זה אם ממהֿנפשך: שאלה: שואל יהודי כאשר
להביא  יכולה תהלים אמירת אם מבין: אינו במסחר, יצליח תהלים קאּפיטל אמירת שע"י לו ַאומרים
המסחר  הליכות ולידע מסחר, עבור זמן להקדיש צריך ואם מסחר; עבור זמן לבזבז לו אין – פרנסה

תהלים? באמירת התועלת מהי – וכו'

שלשת  עלי "וצומו שכאשר מבנ"י, הקב"ה שרוצה מה שזה – מהמגילה ההוראה באה זה על הנה
ועד  בקשתה, את למלא עליו לפעול ותצליח אחשורוש, בעיני חן אסתר תישא אזי ויום", לילה ימים

גו'" הוא "ונהפוך .20שיהי'

שונים  דברים שני שהם בלבד זו שלא – עניניו בכל ואחת אחד לכל והוראה תורה נעשה זה וענין
בהצלחה. הטבע בדרך הפעולה גם נעשית ואז הקב"ה, אצל לפעול הוא העיקר אלא לשני, מסייע שאחד

.„Ïשל ענין זה הרי – הטבע בדרך בלבוש צורך שיש גופא הא של dxvאמנם, ומצב במעמד כי, ,
אסתר, של בנס כמו הטבע, בלבושי צורך שיהי' באופן מבנ"י עצמו את להעלים הקב"ה צריך לא הרחבה ,
"בטבעת  ולחתום שלוחים, ולשלוח למרדכי, לקרוא צריך ואחשורוש מאחשורוש, ולבקש ללכת שהוצרכה
את  הרים רבינו שמשה סוף, ים קריעת בשעת כמו (ולא הגזירה מתבטלת ועי"ז אחשורוש, של המלך"

הים). ונבקע מטהו

הגמרא  בדברי מודגש ה"צרה" ענין ואנכי 143ותוכן מנין, התורה מן ביום 144"אסתר (פני אסתיר הסתר
ההוא)":

אומר  שהקב"ה בגלל זה הרי – כו') הטבע ללבושי (שהוצרכו אסתר של בזמן שהי' כפי הנהגה סדר
"פני", אמנם שישנו היינו, ההוא", ביום פני אסתיר הסתר ש"אנכי באופן תהי' שהנהגתו זמן שיהי'
בלבוש  מכוסות שה"פנים" כך, אסתיר", "הסתר של באופן זהו אבל והפנימיות, הפנים עם לבנ"י שפונה

הטבע.

" בשם נקרא אלא השמות, בשאר או אלקים בשם או הוי' בשם נקרא לא שהקב"ה ",`yexeygוכאמור,
הקב"ה  על קאי ש"אחשורוש" המדרש דברי אודות שמע לא שמעולם ולטעון מישהו לבוא שיכול ועד

שלו"!... וראשית "שאחרית

אסתר  של בזמן שהיתה ההנהגה זוהי – ההוא" ביום פני אסתיר הסתר ש"אנכי באופן זו והנהגה
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חמ"ט 142) מנחם (תורת סכ"א תשכ"ז פורים שיחת גם ראה
וש"נ. .(197 ע'

ב.143) קלט, חולין
יח.144) לא, וילך
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בביהמ"ק  כמו בגלוי, ד"פני" הענין הי' לא ההוא" "ביום אבל ד"פני", הענין שישנו התורה"), מן ("אסתר
פני" ("יראו ה' פני ראיית היתה פני"145שבו אסתיר ד"הסתר באופן אלא בשר, בעיני (.

. שנאמר מקום "כל במארז"ל הפירוש בדרך וזהו הפירוש לפי גם צער", לשון אלא אינו בימי ויהי .
שהקב"ה  ומצב מעמד שזהו כיון – שלו" וראשית ש"אחרית הקב"ה על קאי ש"אחשורוש" והסוד הרמז
שלו", וראשית ש"אחרית מי שישנו ברמז מרמז ורק עצמו, את מסתיר אלא בגלוי, עצמו את מראה אינו
יהודי  ולבחון לנסות הקב"ה של שרצונו גם כולל הענינים, שאר כל את להבין צריך ומזה הקב"ה, שזהו
אסתיר  הסתר "אנכי כאשר צרה, בימי גם אלא קיים, הי' שביהמ"ק בזמן רק לא ביהדותו עומד שהוא

ההוא". ביום פני

ויקר" וששון ושמחה "אורה יהודי פועל זו הנהגה –25וע"י לגאולה" גאולה "מסמך שנעשה ועד ,
להגאל" עתידין ובניסן נגאלו ש"בניסן ניסן, חודש לגאולת אנן", אחשורוש ש"עבדי פורים, ,146מגאולת

ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית בגאולה צדקנו, משיח ע"י

***

.‰Ï.'וגו המלך מלפני יצא ומרדכי ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.ÂÏ שאודותם הענינים כל הנה מהתורה, חלק היא אסתר שמגילת שכיון בארוכה, (ס"בֿה) לעיל דובר
לבנ"י. והוראה תורה הם אסתר במגילת מסופר

נצחית" היא ש"התורה לפי לימוד 147והיינו ד"גדול באופן גם אלא בלבד, לימוד בתור רק לא –
מעשה" לידי מביא לומדים 82שהלימוד שכאשר מובן, ומזה בפועל, במעשה להתנהג  כיצד מזה ללמוד ,

יש  ובמילא התורה, לימוד של הענין  את  בכך מקיימים אזי אסתר , במגילת  מסופר שאודותם הענינים את
בנוג  מזה ללמוד צריך שלכן מעשה", לידי שמביא לימוד ד"גדול הענין גם התורה) חלקי בכל (כמו ע בזה

ועיר" ועיר ומדינה מדינה גו' "בכל בפועל, במעשה .24להנהגה

.ÊÏ:כלל מובן אינו שלכאורה ענין במגילה מצינו והנה,

בין  ומפורד מפוזר אחד "עם להיותם – הי' בנ"י על לגזור לאחשורוש המן שהציע לגזירה הטעם
להניחם" שווה אין "למלך ולכן עושים", אינם המלך דתי ואת עם מכל שונות ודתיהם גו' .141העמים

טעם  – הטעם שקיים זמן כל כי, הטעם, את לבטל צריכים היו הגזירה, את לבטל שכדי מובן, ומזה
מקום  יש עדיין הרי – וכו' שלוחים ושלח המלך" ל"סופרי לקרוא שלח שלכן אחשורוש, אצל שנתקבל

לגזירה.

את  לבטל שיש אחשורוש אצל יונח זה שבגלל זה, טעם על מענה במגילה מצינו היכן ולכאורה:
הגזירה?

בעיניו" חן "נשאה שאסתר אמת המלכות 148הן חצי עד בקשתך ומה לך וינתן שאלתך "מה שאל ולכן ,
תתבטל 149ותעש" שעי"ז המן, טענת להפריך והסברה טעם אסתר בדברי לכאורה מצינו לא אעפ"כ, אבל ,

הגזירה. – המסובב יתבטל ובמילא הסיבה,

ואמת  אחד", "עם שזהו הדבר אמת שהרי – בשכל  שמתקבל אמיתי טעם זה הרי שלכאורה ובפרט
אמת  וכן עם", מכל שונות ש "דתיהם הדבר ואמת העמים", בין ומפורד "מפוזר  הוא הגלות שבזמן  הדבר
וכמבואר  להניחם", שווה אין ש"למלך היא שהמסקנא כך, עושים", אינם המלך דתי ש"את הדבר
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כ.145) לד, תשא טו. כג, משפטים
רע"א.146) יא, ר"ה
ובכ"מ.147) רפי"ז. תניא

ב.148) ה, אסתר
ו.149) שם,
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. למלכות לי ' ומבזו ושתו "דאכלו המן, בכוונת מהן,בתושבע"פ  אחד של בכוסו נוגע  המלך אדוני אם .
שותהו" ואינו בקרקע אמת!150חובטו זה שגם –

בכל  צורך הי' לא – הגזירה את לבטל אחשורוש החליט אסתר את לרצות בשביל שרק נאמר ואם
וגו'" נמכרנו ולשפחות לעבדים "ואילו אסתר דברי רצונה 151אריכות את להביע רק צריכה היתה אלא ,

הגזירה. שתיבטל

יותר: הקושיא מתחזקת – הענינים פנימיות וע"פ הענינים; לפשטות בנוגע אפילו – זה וכל

אין  אם למטה, בנ"י על גזירה להיות יכולה שלא – באמונה יסוד זה והרי – (סכ"ו) לעיל נתבאר
חז"ל  ובלשון בנ"י. על גזירה לגזור מעלה של בביתֿדין אא"כ 109סיבה מלמטה אצבעו נוקף אדם "אין :

לזה. וסיבה הסברה אין אם ח"ו גזירה על למעלה יכריזו לא בודאי והרי מלמעלה", עליו מכריזים

ומפורד  מפוזר אחד עם "ישנו שבתיבות מובן, הרי הענינים, פנימיות גם נרמזים אמת שבתורת וכיון
מעלה. של ב"ד לפני הטענה גם נרמזת עושים", אינם המלך דתי ואת גו'

הוא"?! ד"ונהפוך לאופן ועד הגזירה, בטלה שלכן זו, טענה על הפירכא היא היכן ולכאורה:

לא  אחשורוש, אצל והשגה בהסברה הלבשה של באופן הי' לא הגזירה ביטול אילו – לעיל וכאמור
המן, את להרוג לו כשאמרה ולכן, בעיניו", חן "נשאה שאסתר לומר מספיק הדברים; באריכות צורך הי'
אסתר, בדברי אריכות מצינו ובפועל הגזירה. את לבטל הסכים הגזירה, את לבטל המן; את להרוג הסכים

אחשורוש יבטל שלכן והסברה ביאור בהם אין בפנימיות dhnlשלכאורה הטענות ביאור ולפי הגזירה; את
אסתר?!dlrnlהענינים של דברי' ע"י מתבטלים כיצד מובן אינו –

.ÁÏ בשלח פרשת בשבת – שלפנ"ז בשבתות אודותיו שדובר רש"י בפירוש הביאור בהקדם 152ויובן

זה  ומעין בנ"י, כנגד ודור דור שבכל ה"המן'ים" של הטענות כא' ששימש ענין רש"י מביא ששם –
וגו'":הית  אחד עם "ישנו הפסוקים על בתרגום שנתבארה כפי המן טענת גם ה

מצוות  על דקאי עם", מכל שונות ש"דתיהם בלבד זו שלא – בנ"י של ל"דתיהם" בנוגע טען המן
נוגע  המלך אדוני ש"אם לעיל האמור גם נכלל שבזה עושים", אינם המלך דתי ש"את ובאופן התורה,
בשעה  "דתיהם" את שמנצלים זאת, עוד הנה שותהו", ואינו בקרקע חובטו מהן, אחד של בכוסו
ממציאותם  יתבטלו הארץ עמי שכל עד עם", מכל "שונים להיות כדי טובים וימים בשבתות שמתאספים

של דברים ואומרים סגיֿנהור, בלשון המלך" את ש"מברכים עי"ז –dkxad jtid העולם אומות .153על

בספרים  (כמובא בנ"י עם בוויכוחים ודור, דור שבכל ה"המן'ים" של הטענה גם היתה החל 154וזו ,(
בימינו  שאירע בייליס" ל"משפט עד שלאחריו, בדורות (ועד"ז מּפאריז יחיאל ר' של בימיו ַמהוויכוח

נשמה" כל תחי' "לא בתורה נאמר שעליהם אומות שיש היתכן – בתורה 155אלו) שנאמר אלא עוד ולא ,
סופרים  (במסכת במכילתא 156שבע"פ תנחומא 157, במדרש כהגירסא 158, או הרוג", שבגויים "טוב ובכ"מ)

בשלח  בפ' רש"י בפירוש גם הרוג".157שהובאה שבמצרים "כשר :

האגגי" המדתא בן "המן הראשון, המן ע"י היתה בזה ההתחלה שונות 159וכאמור, ש"דתיהם שטען ,
כו'. הברכה היפך ע"י "דתיהם" את ומנצלים וגו'", עם מכל

.ËÏזה מאמר יתבאר כיצד להבין שצריך – השיחה i"yxהמשך yexita את בו להעמיס אפשר שאי ,
בספרים זה על שנתבארו התירוצים סופרים כל במסכת הגירסא ע"פ "כשר 156[כמו: מלחמה"; "בשעת

גוזמא,שבמצרים" ע"ד רק שזהו זכות; לימוד וללא ודרישה, חקירה ללא אומדנא, סמך על "הרוג", אומר
לבן  המובן ביאור יש אם גיסא, ולאידך כשפים"], בעלת שבנשים "הכשירה המאמר להמשך בנוגע כמו
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ב.150) יג, מגילה
ד.151) ז, שם
(152.(259 ע' חנ"ה מנחם (תורת ס"כ
עה"פ.153) שני תרגום ראה
(154.4 הערה בפנים דלקמן בלקו"ש נסמן

טז.155) כ, שופטים פ'
ספט"ו.156)
ז.157) יד, בשלח
כ.158) וארא באבער ח. בשלח
ועוד.159) א. ג, אסתר
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בוויכוחים  זה בביאור ישראל גדולי השתמשו לא למה זאת, לפרש צריך לא שרש"י עד למקרא, חמש
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – אוה"ע ואילך.160עם 150 ע' חט"ז בלקו"ש

.Ó שהפריכו מצינו לא ולכאורה בשכל, שמתקבלות טענות שטען המן, לדברי בנוגע – לעניננו ונחזור
בקצרה: בזה הביאור נקודת הנה – הגזירה בטלה ואעפ"כ טענותיו, את

ואת  עם מכל שונות ודתיהם גו' העמים בין ומפורד מפוזר אחד עם ש"ישנו שכיון היתה המן טענת
להניחם". שווה אין ש"למלך היא המסקנא הרי עושים", אינם המלך דתי 

להניחם",– שווה אין ש"למלך במסקנא רק מעוניין הי' הוא שונות"; ש"דתיהם איכפת הי' לא להמן
טעמים... זה על חיפש –ואח"כ

זהו  כלומר: אמת. אינה להניחם" שווה אין ש"למלך שהמסקנא ראי' להביא רק אסתר הוצרכה ולכן,
עושים", אינם המלך דתי ואת עם מכל שונות "דתיהם ואכן העמים", בין ומפורד מפוזר אחד "עם אמנם
מוכח  מזה – (ואדרבה אמת אינו להניחם" שווה ש"אין רואה בעצמך (אחשורוש) אתה אעפ"כ, אבל

של הו"ע בנ"י של ).dlrnשהשוני

" – לאחשורוש אסתר דברי בתוכן נכלל זה בשאלתיותירוץ :161בבקשתי"inreנפשי

אני  באתי שממנו ה"עם" שזהו לך, דע אסתר: השיבה – להניחם" שווה אין "למלך המן טענת על
והן  הראשונה, בפעם (הן מלכותך מדינות מכל מראה טובות בתולות שקיבצו בשעה אשר, (אסתר),

שנית" בתולות ש"ותשא 162"בהקבץ זו אסתר היתה ,(163. הבתולות מכל לפניו וחסד תחת חן וימליכה .
. וגו'"!ושתי עשה למדינות והנחה .

אינם  המלך דתי "ואת עם" מכל שונות "דתיהם העמים", בין ומפורד "מפוזר אחד", "עם אמנם זהו
" זהו אבל נכון; הכל – באורחותיו;inrעושים" ומתנהגת והתחנכתי, גדלתי בו באתי, שממנו העם זהו ,"

יודע אתה הוכחה ize`yוהרי לך יש וא"כ, מלכותך. מדינות קכ"ז שבכל והבתולות הנשים מכל בחרת
יסוד! שום לה אין הטענה שכל

במגילה  נאמר זה "ויאמר 164ועל רש"י: ומפרש המלכה", לאסתר ויאמר אחשורוש המלך "ויאמר :
. פעמים שני .ויאמר למדרש בדברים;. להאריך הוצרכה לא ושוב מוצאה, לו נודע שבינתיים כיון כו'", .

עמה!... בשביל היא ממנו, מבקשת שהיא שהבקשה שידע, לו, אמרה רק היא

על  רש"י שמביא כפי – מיוחד באופן מתנהגת שהיא וידע אסתר, של מעלותי' את ידע אחשורוש
שדרשו"165הפסוק  מה דרשו ש"רבותינו לה", לתת הראויות הנערות שבע שבת 166"ואת כפי (שהתנהגה

ממנה  שמע וכאשר יהודים; מתנהגים שכך ידע שלא אלא – המלך) בבית בהיותה להתנהג צריכה ישראל
" ישראל, עם של ההנהגה היא שלה וגו'"inrשההנהגה זה הוא "מי אחד: דבר רק שאל – 164בבקשתי"

אין  – המלכה?! אסתר כמו אחת מתוכו שמעמיד כזה עם על גזירה לגזור דעתו על להעלות שיכול –
ואויב" צר "איש אלא הוא!...167זה מי לידע רצונו ולכן ,

מקרא  של בפשוטו שמובן כיון – המן טענות אסתר ביטלה כיצד לבאר צריך אינו שרש"י מובן ועפ"ז
ה"מפוזר  אחד" מה"עם חלק להיותה עצמה, על מבקשת שהיא כך, בבקשתי", "עמי אמירתה ע"י זה שהי'
בכוסה  נגע אחשורוש כאשר עושים": אינם המלך דתי ואת עם מכל שונות ש"דתיהם העמים" בין ומפורד 

הדברים. באריכות צורך ללא הטענות, כל הופרכו ובמילא שופכתו; היתה
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תשא.160) וש"פ בשלח ש"פ שיחות בשילוב
ג.161) ז, אסתר
יט.162) ב, שם
יזֿיח.163) ב, שם

ה.164) ז, שם
ט.165) ב, שם
וש"נ.166) עזֿעח). (אות עה"פ תו"ש ראה
ו.167) ז, שם
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.‡Ó:להבדיל מבנ"י, כמה של לטענה המענה גם וזהו

עוד  והוא כאן), שנקראת (כפי שטעטל" מה"אלטע מוצאו אחד"; "עם הם שבנ"י מודה אמנם ַהוא
והסבתא, הסבא את זוכר

גדולה, וכיפה ארוך זקן בעל הסבא, של תמונה הקיר על תלוי' סטריט" ב"וואל במשרדו מזה: ָויתירה
ּפארוק"), גרויסן ("א גדולה פאה עם הסבתא של ַַותמונתה

לחדרו  מוליכו – שלו הבנק ("דירעקטאר") מנהל או ("בראקער") הסוכן השותף, מגיע ָָוכאשר
"לבנה", כמו נראה הי' שלי שהסבא חושב הנך מייקל, שמע, באמרו: בפניו, ומתפאר

המשולח"– "יחיאל שנקרא יהודי הי' בליובאוויטש ואמר:) חייך, שליט"א אדמו"ר .168(כ"ק ַ
"אט  באמרו: בפניו הרב והציגו הרב, של בנו נכנס מסויים, רב אצל שבביקורו שסיפר, פעם ָושמעתי

" א ניט ס'איז – להיפך דבר כל על לומר שאהב כפי – לו והשיב זון", מיין איז א oefדאס ס'איז ," ַַָ
"dpal א") "שמש" כמו או להאיר, צריך – יהודי לו: והסביר "לבנה"? פתאום מה  הרב : אותו ושאל ..."ַ

" הי' אילו ובכן: "לבנה". כמו או לומר oefזון"), בהכרח ארוך, זקן לו שאין וכיון ארוך... זקן לו הי' – "
" זה הרי וא"כ, "זון", –"...dpalשאינו

" אלא) "לבנה", (לא הי' שלי גדולה,oefהסבא כיפה וחבש ארוך, לבן זקן לו הי' – "

הקיר!... על תולה (תמונתו) הוא הנה – האמת ולא בדיחה, שזוהי תחשוב אל וממשיך:

אמה" חמישים גבוה "עץ על אותו" "תולה הוא – מאי חייו 169אלא על השפעה לזה שתהי' אבל, ;
–`l z`f...!

א  (אין מכובד זקנים" ל"מושב אותו מכניס אותו, מכבד הוא – מאד ! יפה – שלו הסבא אמנם ַזהו
גרויסע  ("א גדולה מתנה לו שולח דעי") ("פאטערס יוםֿהאב ולקראת האם"), איידזש "אלד ַַָָפיינעם
להתנהג  צריך איך "דעות" לו יאמר שהסבא אבל לבקרו; בא לזמן ומזמן הטובים, הדברים וכל ַטיי"),
עץ  על אצלו תלוי הסבא כי, לא! זאת – השנה ימות בכל ועאכו"כ ויוםֿכיפור, בראשֿהשנה בשבת,
למעלה  אמה חמישים נמצא זה שייכות! לזה אין – לאמריקא – לקרקע אבל אמה, חמישים גבוה

אמנם – בארצותֿהברית!...dlrnlמאמריקא לא באמריקא, לא אבל ,

שלך  והבת הבן את תחנך שלא למה – שלך וסבתא בסבא מתפאר שאתה כיון אותו: שואלים וכאשר
והסבתא, הסבא כמו להיות

תשעים – בן יהי' שכאשר והיינו, "זון", כמו אלא "לבנה", כמו יהי' שלא – לבן בנוגע ובפרטיות:
לא  ואז, ארוך, שחור בזקן מעוטר יהי' שנה עשרים בן שבהיותו עי"ז ארוך, לבן בזקן מעוטר יהי' שנה,

על  שתלוי' מתמונה ראי' להביא זון")!תצטרך לעבעדיקן ("א חי מאדם ראי' להביא תוכל אלא ַהקיר,

שבדבר  ה"הידורים" כל עם וכו') וכו' ("מיניֿמיני" קצרה שמלה שתלבש במקום לבת: בנוגע ִִִִועד"ז
ועד  גדולה, פאה תחבוש חתונתה ולאחרי בה, מתפאר שהנך הסבתא אצל כמו השמלה אורך יהי' –
באנגלית), או (באידיש תחינה ותאמר נרות, ותדליק מנחה", "קרבן עם סידור מתוך תתפלל החתונה
לסבא  או ל"מנהל", זקוקה ואינה הקב"ה, עם ליין") דירעקט ("א ישיר" "קשר לה שיש ידיעה ַמתוך
פונים  כיצד ושואלת: לסבתא במרוצה באה אזי מהקב"ה, דברֿמה צריכה שכאשר באופן (ולא וסבתא

להקב"ה) –בבקשה

ניטא  גאר ("ס'איז לו דומה שאין ּפיּפל") יּוניק א איז ("דיס אחד" מ"עם שמוצאו אמת הן עונה: ְִִִִַָָאזי
מרים  של בארה "מן", להם שהי' סיני, במדבר בנ"י כשהיו טוב הי' זה כל אבל, פאלק"), גוטער ַַָאזא
הם  שבנ"י בזמן נמצאים כאשר משא"כ וכו'; מסחר וזריעה, בחרישה לעסוק הוצרכו ולא הכבוד, וענני
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עם  מכל שונות ש"דתיהם באופן הנהגתם תהי' אם הנה העמים", בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד
לסבול  תוכל לא המדינה  להניחם"; שווה אין ש"למלך מצב יהי' אזי עושים", אינם המלך דתי ואת

אותם!

לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם – לטעון ממשיך – צוה הקב"ה לקיים 170והרי רוצה דתי יהודי ובהיותו ,
את  לפרנס ויוכל פרנסה לו שתהי' קיימת, מציאות שתהי' לשמור ההידורים, כל עם הקב"ה ציווי את
זה  ובשביל הגדולה; הפאה עם הזקנה ובסבתא הלבן הזקן עם הזקן בסבא ולתמוך ובנותיו, ובניו אשתו

להניחם". "שווה יהי' ש"למלך" ומצב במעמד להיות מוכרח

אצל  שמתקבלת טענה – ואחד אחד כל של שבפנימיותו ה"המן" שזהו היצה"ר, של הטענה זוהי
בדרך  מקום לה שיש טענה אצלו מתקבלת ולכן הטבע, דרכי לשליטת שנתון גוי, להיותו אחשורוש,

הטבע.

.·Ó:דברים אריכות ללא – אסתר השיבה זה ועל

דתי  ואת עם מכל שונות ש"דתיהם ההנהגה דרך ע"י אם והסברות, שקו"ט בפלפולים הצורך מהו
המציאות  שישנה רואה שהנך בשעה – להניחם" שווה "אין או להניחם" "שווה יהי' עושים" אינם המלך

" ו"inrשל "iytp חי יהודי עמהם); להשלים  – להיפך או נגדם, ולהלחם גזירה לגזור יכולים (שעליהם "
להתנהג  ממשיך סיני הר על מ"ת לאחרי שנים אלפי וחצי שלשה במשך אשר, איד"), לעבעדיקער ַ("א

ש"דתיהם "דתי zepeyבאופן את שקיימו אלו שכל בשעה בה עושים", אינם המלך דתי ואת עם מכל
ופליט!... שריד מהם נשאר לא המלך",

ד"דתיהם באופן להתנהג שהקפידו מהן,zepeyאלו אחד של בכוסו נוגע "המלך שכאשר עם", מכל
מלחמה), לערוך המן רוצה (ועמהם והמן אחשורוש בזמן קיימים הם הרי – שותהו" ואינו בקרקע חובטו
עם" מכל שונות ד"דתיהם שההנהגה היא האמת אם שכן, הטבע, בדרך מקום לזה אין שלכאורה אף
ישראל" "עם נשאר איך וא"כ, ודור, דור בכל ישנה זו טענה הרי להניחם", שווה אין ש"למלך לכך גורמת

והמן?!... אחשורוש בזמן בקיומו

אם  לכאן, או לכאן לטענה מקום מה באמרה: המן, של טענותיו עם הדיון את אסתר  חוסכת וכך
אלפי  במשך כמוני, שמתנהג "עמי", בפועל שישנו עובדה זוהי – להניחם" שוה "אינו או להניחם" "שוה

העמים", בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד היותו למרות שנים,

הנחלה"– ואל המנוחה "אל אדמתם, על היו שבנ"י הזמן משך ועשר 171שהרי מאות ארבע רק הי' ,
ושלושים  מאות שמונה ומלבד השני, ביהמ"ק של שנה ועשרים מאות וארבע הראשון, ביהמ"ק של שנים

בג  מבנ"י גדול חלק הי' אלו בנין שנה קודם הנה ישראל, בארץ בהיותם ואפילו ישראל, לארץ מחוץ לות
ושופטים), ביהושע הסיפורים פרטי (ככל וכו' ומואבים עמונים הצידונים, תחת היו הראשון ביהמ"ק

המלך  דוד של מזמנו החל ולאח"ז שאול, ובזמן יהושע בימי אחדות שנים –מלבד

ופליט, שריד אין – ממצרים הנה: – אחרים עמים אצל נעשה מה לראות מסביב תביט כאשר ואילו
"עלה  הנה – מדינות קכ"ז לך שיש אתה וגם ופליט; שריד אין – מבבל ופליט, שריד אין – מאשור

האומות" כל את ובלבל מהם!172סנחריב אחד אף אין רומי; לא מצרים, לא אשור, לא ;

מכל  שונות ודתיהם גו' אחד עם "ישנו באמרו המן, לוחם שנגדם – "עמי" הוא בקיומו שנשאר מי
.173עם"

ימשיכו  הם ברירה: לו שאין זאת, עוד אלא להניחם", שווה ש"למלך בלבד זו שלא מוכח גופא ומזה
למלך!... בנוגע גם אלא להמן, בנוגע רק לא – איבערלעבן") אים וועלן ("זיי לאחריו גם להתקיים
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אינם  המלך דתי ואת גו' שונות ש"דתיהם כיון ההסבר: באריכות צורך ללא מקרא, של פשוטו זהו
אמנם  אם הקושיא: נשאלת – ממתןֿתורה החל הי' כך אלא והמן, אחשורוש בזמן נתחדש לא עושים"
והנה  וכו', והמואבים העמונים בבל, מלכות ע"י  להעשות צריך הדבר הי' – להניחם" שווה אין "למלך 

קיימים! עדיין ובנ"י בבל, במלכות שנה שבעים עברו

אלו: לימינו בנוגע המענה גם וזהו

להיות  שיגדל בנו את לחנך האם – הילדים לחינוך בנוגע "נסיון" לו שיש וטוען יהודי בא כאשר
באופן  גבוהה, פאה הזמן ובבוא ארוך, בגד שתלבש לבתו, בנוגע וכן גדול, זקן עם שלו, הסבא כמו

המלךzepeyש"דתיהם דתי ואת עם באופן `mpiמכל היא מאדע") ("די האופנה שכאשר כך, ָעושים",
ביותר  הטוב המענה הנה – לא או להניחם" שווה "למלך אם בדבר ומסתפק  להיפך, עושה אזי מסויים,
וחיים  "עם", בתור בנ"י נשארים ידה שעל הדרך שזוהי הוכחה מהוה "עמי" של קיומו עובדת עצם הוא:

והחומרי. הגשמי בעוה"ז וקיימים

.‚Ó:אחשורוש על פעל מה – לספר ממשיכה והמגילה

המלך" בשער "יושב רק (לא שהי' ומצב למעמד מרדכי הגיע למלך 36אימתי "משנה גם) אלא ,
ולא  יכרע לא ש"מרדכי ששמע לאחרי דוקא – המגילה) בסוף שנאמרו ההפלאות (ככל אחשורוש"

ש"כל  אע"פ .140ישתחוה", המלך המלך"!עבדי לו צוה כן כי להמן ומשתחווים כורעים .

אלא  אחשורוש, אצל מרדכי מעלת פחתה לא ישתחוה" ולא יכרע ד"לא ההנהגה שע"י בלבד זו לא
לה" הוא מה אסתר ו"הגידה מרדכי", "עם "עמה", אודות לאחשורוש אסתר כשסיפרה מיד 21אדרבה:

להיותו  המלוכה, עניני את בידו ולהפקיד לסמוך יכול שעליו האדם הוא שמרדכי אחשורוש ראה אזי –
משנה  בתור למנותו יכול ולכן אחד, מאף להתפעל מבלי שנמצא, מקום בכל שלו על שעומד נאמן, איש

אחשורוש. למלך

בנ"י: לכל ההוראה גם וזוהי

ב" לזכות בשביל דתי יהודי  להיות שצריך החושבים ad`ישנם mler– הבא" "עולם בשביל ובכן: ."
בשביל גם אבל dfdבודאי; mler!דתי יהודי להיות צריכים

אם  גם אבל לא, או בכך לרצות צריך אם הענין, לעצם להתייחס [מבלי מ"גוי" כבוד לקבל רצונך
דרך  לא אותך יכניס לא – אחריו תרדוף אם אחריו; שתרדוף עי"ז לא זה הרי – כזו] "תאוה" לך יש

אותך!... יזרוק רח"ל, החלון, דרך תזדחל ואם האחורית, הדלת דרך לא וגם הקדמית הדלת

אחרי  שרודף אדם זהו להתעסק; מי עם לו שאין הגוי רואה אחריו, רודפים כאשר כי, – הדבר וטעם
יותר  דולר, עוד לו יוסיף אחר מישהו וכאשר אחריו, רודף הוא – היום נאכלויפער"); ("א אחרים ַָאנשים

ירדוף אזי וכיו"ב, השני!...כבוד אחרי

העולם  מדינות קכ"ז של הבירה ערי משאר בא' או הבירה", ב"שושן מקום תפיסת לו שתהי' רצונו אם
אינם  המלך דתי ואת עם מכל שונות ש"דתיהם באופן ההנהגה מלבד זאת לפעול אחרת דרך אין –
על  חבל לאו, ובאם שלו, התפקיד זהו אם – למלך" "משנה להיות שיוכל היחידה הדרך וזוהי עושים",

אותו, יבלבל רק זה דבר שלו; הטירחא

בחסידות – יהודי 174כמבואר של והעצם הפנימיות [שהרי ה"לבוש" כמשל הם גשמיים שענינים  ,
להיות  שיוכל כדי הרוחניות, על שמכסה "לבוש" ישנו בעוה"ז, שנמצאים בגלל ורק הרוחניות, הו"ע
הוא  ש"לבוש" שכיון יחשוב אם גיסא, לאידך אבל מדי, קצר להיות צריך לא שאמנם הבחירה], ענין
אדרבה: אלא לו, יעזור לא זה שלבוש בלבד זו לא הנה המדה, מכפי יותר ארוך שיהי' כדאי טוב, דבר
ובודאי  לאפו... עד יגיע והכובע הידים, לפעולת יפריע הארוך והשרוול ברגליו, יסתבך הארוך הלבוש
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נעשה  ועי"ז כתיקונו, לבוש אינו עניניו, לפי מהדרוש יותר ארוך הוא הלבוש כאשר ביפיו... יוסיף לא
קלקול. של ענין אצלו

שהעושר  ממי רחמים "יבקש – לו שצריך מה כל יהודי: של הגשמיים הענינים לכל בנוגע הוא וכן
להיות 175שלו" יכולה יתירה נתינה שכן, יותר, לא אבל מדתו, לפי המתאים באופן צרכיו, כל לו ויתן ,

הפסוק  כסיום הטובה, ענין היפך של  באופן לבעליו" שמור עושר ש"יש .176באופן

.„Ó,ואחת אחד לכל הוראה שזוהי כך, נצחית", היא ש"התורה (סל"ו) לעיל וכאמור

שלולא  כיון הרוב, אחר ולילך ה"אופנה", את לחקות שצריכים "מנהג" שנעשה זה, בדורנו ובפרט
טוען, ולכן ממנה...], אותו יזרקו זה בגלל אם כזו, ל"חברה" ואבוי [אוי מה"חברה" אותו יזרקו זאת
שמתחייב  כפי להתנהג עליו הטבע, שליטת תחת העמים", בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד שבהיותו

בפר  רצונו מכובד, ומקום מקום, לתפוס רצונו אם אדרבה! לו: אומרים אזי – הטבע לבושי נסה,מצד
עי"ז  זה הרי – בןֿאדם כמו אליו ויתייחסו משלו אמות ד' לו שיתנו כבוד, של באופן הפרנסה ושתהי'

עם". מכל שונות ש"דתיהם באופן שיתנהג 

כך  – שלהם) הסניפים וכל בניֿנח מצוות ז' אם (כי שבת ישמור שלא דורשים שמאינוֿיהודי כשם
זאת, ולולא ממנו, זאת דורש הגוי שגם ועד להתנהג, צריך יהודי" ש"איש כפי  להתנהג מיהודי דורשים

כהסיפור  – החיים היפך של ענין אצלו זה ולא 177הרי איסור, דבר לעשות יהודי להכריח ניסה שגוי
הי' אזי האיסור, ועושה ממנו מתיירא הי' ואילו לנסותו, היתה שכוונתו לו סיפר ואח"כ בידו, עלתה

כיהודי!... להתנהג עליך יהודי, אתה אם באמרו: הורגו,

רוצה  ואינו אליו, הכבוד ורגש האימון כל את מאבד אזי אחריו, רודף שיהודי רואה הגוי וכאשר
אביו  את ומרמה יהדותו, שזוהי שלו, והעצם הפנימיות את מרמה שהיהודי שכשם באמרו, עמו, להתעסק
אימון  בו לתת יכול כיצד הפועל; או השותף את הגוי), (את אותו גם ירמה כן כמו – וזקנתו זקנו ואמו,
אחר  לרדוף רק רצונו אלא עבורם, להלחם שמוכן עקרונות לו שאין אדם שזהו בראותו ענין, באיזה

הרוב.

כנ"ל. הזה, בעולם גם שנוגע ענין אלא הבא, בעולם רק לא שנוגע ענין זה הרי ולכן,

אחד, כל של בחידושו ומתפארת שבנוי' זו, במדינה עאכו"כ – המדינות בכל אמורים הדברים ואם
וכו' דולרים מליוני שמכניס  ומסחר עסק בנה שעי"ז חדש, שביל או חדשה דרך סלילת חדשה, המצאה

הזרם". "נגד הידוע: ובסגנון הרוב, נגד – המיוחדת בדרכם שהלכו באלו שמתפארים כך וכו',

אחד  עם "ישנו אמנם טען שהמן המגילה, מסיפור הוא – מהתורה שלמדים – בזה הראשון והלימוד
אין  "למלך ולכן, עושים", אינם המלך דתי ואת עם מכל שונות ודתיהם גו' העמים בין ומפורד מפוזר
"נפשי  מאסתר שמע כאשר אבל מהמן... פחות לא בכך חפץ אחשורוש הי' ובתחילה להניחם", שווה
במשך  כזה באופן ומתנהג שנים, ריבוי במשך כבר קיימת שמציאותו עם שזהו בבקשתי", ועמי בשאלתי

את  שמשאיר בלבד זו לא הנה – הזמן נתתי כל המן בית "הנה אדרבה: אלא כנו, על ישראל עם
כמדובר 178לאסתר" המלוכה, עניני כל לו ומסר למלך", "משנה ומינהו למרדכי, נתן המלך" "טבעת ואת ,

לעיל.

חיים", "תורת שנקראת והמצוה, התורה בדרך הולכים שכאשר – ואחד אחד לכל ההוראה גם וזוהי
חיים  שיהיו בחיים, הוראה וגם הנצחי, בעולם הבא, בעולם האמיתיים בחיים לחיים, הוראה זו הרי
ש"אתם  כיון העמים", בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד בו שנמצאים אע"פ הזה, בעולם אמיתיים

העמים" מכל .78המעט
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בסופה.175) קידושין וברייתא משנה וראה סע"ב. ע, נדה
יב.176) ה, קהלת
ה"ה.177) פ"ג סנהדרין ה"ב. פ"ד שביעית ירושלמי ראה

סרי"ט. חסידים ספר גם וראה
ז.178) ח, אסתר
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ברכות  במסכת הגמרא מדברי (סט"ו) דוקא 80וכנ"ל היא שחיותם "דגים" בדוגמת הם שבנ"י
צריך  אלא ובשבת, ויוהכ"פ בר"ה ב"ים" שנמצא בכך י"ח לצאת אפשר שאי ומובן, בים, כשנמצאים
חי', משפחה ומקים אחרים, ומחי' בעצמו, חי נעשה ואז ושעה, שעה ובכל ויום יום בכל ב"ים" להיות
וראשית  "שאחרית המלכים, מלכי ממלך ומתברכים ובמצוות, בתורה ש)עוסקים (כיון בנים ובני בנים
הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו ברוחניות, והן בגשמיות הן הגשמי, בעוה"ז להם המצטרך בכל שלו",

.179והרחבה"

***

.‰Ó וכיון ב"הוראה", חלק זה הרי בתורה, חלק שזהו שכיון למגילה, בנוגע (ס"ב) לעיל דובר
ולימוד  הוראה הם שבמגילה הסיפורים עניני גם הרי היוםֿיום, לחיי בנוגע ערוך" "שולחן היא שהתורה

היוםֿיום. בחיי

יבוא  שאם לספר, היא, בזה שהכוונה – המן מעשה מסופר שבו המגילה לחלק בנוגע גם מובן ומזה
ולא  זה, על לענות מה ידעו אזי ההיא, טענה יסודות על שבנוי' טענה או טענה, אותה ישמעו שבו זמן
גם  הוא כך המנוגדת, העמדה את וניצחו הגזירה, ובטלה בטלה, המן שטענת כשם שכן, מזה, יתפעלו

נצחית. היא שהתורה כיון מקום, ובכל דור בכל

ש  – הענין כללות בארוכה לעיל ומאה וכמדובר ועשרים שבע עמים, ריבוי בין שנמצאים למרות
להתקיים; אפשרות אין זה שבגלל לחשוב אין העמים", בין ומפורד ד"מפוזר ומצב ובמעמד מדינה,

ש"את  בהכרח ולכן עם", מכל שונות ש"דתיהם באופן זקנו, ואבי זקנו כמו היהודי מתנהג רק אם
עושים", אינם המלך דתי

באופן – להתנהג רוצים אם הידוע); (כהפתגם אחת בבת חתונות שתי על לרקוד אפשר אי שהרי
כיון  קלאב"), ("גאלף גולף למשחקי במועדון החבירות על לוותר חייבים עם", מכל שונות ַָש"דתיהם
(כמו  כשר בלתי דבר לאכול צריכים שבו ב"באנקעט" להשתתף או בשבת, ולשחק לרקוד צריכים ַששם

אחשורוש  של –)180בסעודתו

אדרבה, אלא בגשמיות, גם טובים חיים בכבוד לחיות לו תפריע לא זו שהנהגה בלבד זו לא הנה
עם  עסק לו שיש שרואה כיון – האינוֿיהודי בעיני מכובד מקום ותפיסת טוב מעמד לו תעניק זו הנהגה
שאחרים  ממה מתפעל אינו התחנך, וכך וזקנו, אביו נהגו שבו ענין ישנו שכאשר עקרונות, בעל אדם
עקרון  שזהו כיון אחרים, בעיני חן לשאת כדי שלו ("ּפרינציּפן") העקרונות על מוותר ואינו לו, אומרים
נפש, במסירת הוריו והורי הוריו עמדו אלו עקרונות ועל דורות, עשרות במשך במשפחתו בירושה שבא

הקשיים. מכל מתפעל אינו ולכן

בשער  "יושב היותו לא – הוא עליו שניכר הראשון הדבר הנה הבירה, בשושן שנמצא אע"פ ולכן,
אותו  רואים כאשר שניכר הראשון הדבר אלא יחוסו, מעלת גודל או מוצאו שבט מאיזה ולא המלך",

יהודי"! "איש היותו – הוא המלך לשער בסמיכות הבירה בשושן

למהות  בנוגע מסולפים, ופירושים פירושים, לחפש לרצות יכולים שהרי – יותר זאת להבהיר וכדי
יהודי  הוא ומה יהודי הוא מי יהודי", "איש הגמרא 181של אומרת בעבודה 67– הכופר "כל הוא שיהודי

זרה":

ש  ענין ישנו על כאשר או הרוב, דעת על המקובל דבר זהו אם לברר מתחיל אינו – בעולם ע"ז ל
הרוב; לפי יתנהג ואז בלבד, המיעוט דעת
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דברהמ"ז.179) הג' ברכה נוסח
(180.2 הערה 170 ע' שם בלקו"ש נסמן

חמ"ג 181) מנחם (תורת סי"ט תשכ"ה פורים שיחת גם ראה
וש"נ. .(34 ע'
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הארץ" ל"כל בניגוד ויחידי, אחד יהי' הוא אם אפילו הנה ואז, זרה", "עבודה זהו אם רק לדעת רצונו
אחדים" ודברים אחת "שפה להם והוא 182שיש אחד מעבר כולו העולם ש"כל אברהם, אצל שהי' כפי ,

אחד" דורות,183מעבר שלושים במשך שלו ה"עם" התקיים ועלי' נתחנך, שעלי' האמת שזוהי יודע –
עם", מכל שונות ש"דתיהם ובאופן העמים", בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד תמיד היותם למרות
(כמסופר  והצידונים והעמונים המואבים עם להתערב ורצו שונות", ה"דתיהם את שעזבו אלו ואדרבה:
חיים  נשארו שונות", ש"דתיהם באופן שהתנהגו אלו משא"כ מאומה, מהם נשאר לא בכ"מ), בתנ"ך

כולכם"184וקיימים  היום נצבים "אתם ,185.

העמים", בין ומפורד "מפוזר היותו למרות הנה אחד", ל"עם ששייך שכיון כזה, באופן מתנהג וכאשר
בלבד  זו שלא הקב"ה, לו עוזר – עושים" אינם המלך דתי ואת עם מכל שונות ש"דתיהם באופן מתנהג
בשושן  המלך בשער תפקידו את למלא ממשיך הוא אדרבה: אלא הבירה, בשושן "מקומו" נגרע שלא
בשושן  ("ּפאליסי") המדיניות את שקובע – שאחשורוש בגלל דוקא וזאת, יותר, גדולה בהצלחה ַהבירה

שלו. העקרונות על שנלחם אדם שהוא רואה – הבירה

.ÂÓ מישהו ישנו ענינים 186כאשר עם להתעסק ביכלתו ויש הבירה, בשושן אותו העמיד שהקב"ה
ששם  אחר במקום זאת להחליף לרצות לו אין – הבירה שושן עם הקשורות המדינות קכ"ז לכל שנוגעים

ח"ו; מאומה מזה יוצא לא ואח"כ וגבעות", "הרים לו ומבטיחים "צעצוע", לו מראים

דרכו  נסללת ועי"ז בהם, והצליח הבירה בשושן עתה עד שעשה הטובות בפעולותיו להמשיך עליו
חיל. אל מחיל הבירה בשושן לילך יותר בנקל שיוכל

כאלו  ישנם מאי, כאמור אלא הנה – יותר לפעול יוכל שבו יותר, טוב אחר, מקום שישנו לו שאומרים
במקום  בפרט, ויהודי אדם, מעמיד הקב"ה כאשר יחפץ"; ודרכו כוננו גבר מצעדי ש"מה' (סי"א) לעיל

אחר. למקום ולילך זה מקום לעזוב לו אין – שם ומצליחו מסויים,

.ÊÓ לנפש גם זאת להסביר צורך יש שהרי הטבע, בדרך מלובש דבר שכל כפי – בזה וההסברה
בפשטות: – השכלית

מחשבתו  את וקלקלת עצתו את "הפרת נתקיים וכבר שליטתו, את המן כבר הפסיד – הבירה בשושן
בראשו" גמולו לו עמדה 187והשבות לקבל והצליחו הקשיים, כל על כבר התגברו שבו במקום נמצאים ;

חדש. למקום באים כאשר משא"כ וכו';

בגמרא  את 188וכמסופר קנאה לה, שלחו לדורות, קבעוני לחכמים, אסתר להם "שלחה שכאשר
הסדר  כל הקודש בכתבי שיכתב חדש, סדר להתחיל רצונה שכאשר והיינו, האומות", לבין עלינו מעוררת

כו'. בנ"י אודות ידעו לא עתה שעד העולם, אומות את לגרות הדבר עלול כו', החדש

וללחום  לריב שצריכים להם שהשיבה עי"ז לא – לדורות שיקבעוה החכמים על אסתר פעלה וכיצד
אלא  לנצח; יהודי של שבכחו ידיעה מתוך וכו', פב"פ של הנצחון תאוות את וללבות העולם, אומות עם

" השיבה: `ipאסתר daezk xak זה הרי העולם אומות שאצל היינו, ופרס", מדי למלכי הימים דברי על
אתה  הן מכלל שהרי – מובן גופא ומזה בתורה. גם יהי' זה שענין לפעול ורצונה ומפורסם, ידוע כבר

לאו  לא 189שומע עצמה מצד אסתר גם הרי אוה"ע, אצל ומפורסם ידוע מבואר, הדבר הי' לא שאם –
חדש. ענין מזה שיעשו רוצה היתה

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

א.182) יא, נח
ספמ"ב.183) ב"ר
וש"נ.184) .343 ע' חנ"א מנחם תורת גם ראה
נצבים.185) ר"פ
ה"קונגרס",186) חבר יהודי נוכח הי' שבהתוועדות לציין יש

שאליו  וכנראה ניוֿיורק. העיר ראשות על להתמודד בדעתו שהי'
) דלקמן הדברים מכוונים ).l"endהיו

דפורים.187) הנסים" "ועל נוסח
א.188) ז, מגילה
ועוד.189) כ. יז, שופטים פ' פרש"י
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ליל  רוצים (מחלוקת כאשר מדינות קכ"ז בין גדולה מחלוקת יש שבו חדש, ענין ולפעול חדש למקום ך
מוטב  לבנ"י, אוה"ע בין קנאה שמטיל ענין שזהו כיון הנה – בשוה) שוה שאינה או בשוה שוה שהיא

ע"י הדבר כפולה:`icediÎepiשייעשה היא התועלת שאז ,

לטעון  יוכלו ולא יהודי, אינו הוא שגם כיון הגוי, מצד קנאה של ענין שייך יהי' לא – לראש לכל
היהודים  של ידם שתהי' לאינםֿיהודים, יהודים בין קנאה לעורר ורוצים יהודי, היותו בגלל בו שבחרו
[ואז  למלחמה ויצא נצחון של רגש אצלו שיתעורר פלוני של היצה"ר את מלבים ובכך העליונה, על
האומות", לבין עלינו מעורר אתה "קנאה שטוענים: בנ"י, אחינו מצד גם הצדדים, מכל מלחמה מתעוררת
יש  בנצחון, בטוחים כאשר גם מלחמה, של ענין ככל שאז, כו'], ונשכח נרגע שכבר דבר מחדש לעורר

להפסיד... מה

מבלי  בכך, צורך יש אם – חזקה ביד לילך יוכל אזי אינוֿיהודי, ע"י נעשה הדבר שכאשר זאת, ועוד
יהודי... היותו בגלל זה דבר שעושה לו שיאמרו להתיירא

יחשדו  הטוב, ובדרך המיצוע בדרך ילך שאם לחשוב מתחיל אזי – זאת לעשות צריך יהודי כאשר
מוכרח  וכו', מלחמות ולמנוע השם, חילול למנוע כדי ולכן, בדבר, נוגע היותו בגלל זאת שעושה בו

אינוֿיהודי. ע"י נעשה הדבר כאשר משא"כ לוותר;

תהי' שהנהגתו ולהבטיח האינוֿיהודי, מאחורי לעמוד צריך הבירה בשושן שנמצא שהיהודי אלא
של  לבו על לדבר – ("שטורעם") רעש ללא מחדר, לפנים בחדר להעשות צריך זה ענין אבל כדבעי,
עבור  הטובה בדרך ויושר, צדק ע"פ ההנהגה דרך על מורא, וללא חזקה, ביד שיעמוד האינוֿיהודי, פב"פ
בשאר  לו יעזרו זה שתמורת לו ולהבטיח העולם, נברא שבשבילם בנ"י עבור ועאכו"כ כולו, העולם כל

הבירה. בשושן הענינים

.ÁÓ נופלת שאז שם, והצליח פלוני, במקום כבר נמצא יהודי כאשר – בזה הכלל מן יוצא ישנו אך
בנוגע  לעיל כאמור – כו' געמיטער") די ("אויפרייצן להרגיז עלול שהדבר פעולתו, להמשך בנוגע הטענה
הבירה, בשושן הי' שהוא יודעים מפורסם: דבר כבר שזהו כו'", אני כתובה "כבר אסתר: של למענה

עני  כמה  לפעול הצליח והוא לו, עזרו ואעפ"כ בעצמו... שסיפר כפי – יהודי שהוא כיון ויודעים נים ,
ושנתיים. שנה ולפני חודש, לפני אתמול, הלך שבה דרך באותה לילך – יחפץ" "דרכו את שהמשיך

יעורר  שזה בהכרח – בו תלוי שאינו חדש בענין לפעול והולך ההצלחה, מקום את עוזב וכאשר
על  וסומך ה"ברי" את שמניח למי – לראש ולכל אחד, לאף תועלת בזה ואין כו', הצדדים מכל מלחמה

ה"שמא".

בכל  הנה – וכו' בזה העצה לו נותן והוא שלו, טוב ידיד שהוא פב"פ שישנו היא, השאלה מאי, אלא
התורה. בהוראת צורך יש זה ובגלל דעות, כמה וענין ענין בכל היו הזמנים ובכל המקומות

כיון – בתורה, צורך אין זה בשביל ארבע; הם שתים ועוד ששתים מקום בשום נאמר לא בתורה
מחפשים  אזי – צדדים לשני סברות ויש ספק, של ענין יש כאשר אבל ענין; ובכל מקום בכל זאת שרואים

נצחי. וענין הוראה של ענין שהיא בתורה,

מרדכי  שכאשר בזה, הסדר הנה הצדדים, לשני סברות שיש שאע"פ – הוראה בתורה מוצאים ואכן
יותר; עוד יצליח ואז שם, להמשיך עליו שם, ומצליח המלך" ו"בשער  הבירה" ב"שושן נמצא

העולם  אומות בין חדשה קנאה לעורר ומבלי מקום, באותו לפעול יש – חדש ענין לפעול רוצים ואם
חדשות, ופנים חדש ענין זה יהי' שאצלם

שצריכים  ענינים יש אבל, זה, ענין לפעול צריכים בודאי זה; ענין לפעול צורך שאין בגלל לא – וזאת
eciלהיעשות lrע"י להיעשות שצריכים ענינים ויש ,egely להיות השליח צריך – יותר שיצליח וכדי ,

של  ברכתו תחול שבו הטבע בדרך מקום יש ואז השני, מהצד ולא זה מצד לא בדבר: נוגע שאינו מי
הטבע. מדרך למעלה אפילו שיצליח הקב"ה
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מז h"kyz'd ,mixetd bg zgiy

בימינו  לנו תהי' וכן (אז, היתה ש"ליהודים ובאופן בלתיֿרצוי, ענין מכל בנ"י על הקב"ה שומר ואז
ויקר" וששון ושמחה אורה אלו 25אלו) ויקר מילה, זו וששון יוםֿטוב, זה ושמחה תורה, זו "אורה ,

כפשוטו,91תפילין" ויקר" וששון ושמחה "אורה יומשכו ידם ועל ,

ולחופה  לתורה ובנותיהם בניהם לחנך ויוכלו ושמחים, מוארים חיים מנוחה, חיי לבנ"י שיהיו
במגילה  נאמר שעליו דור ולהעמיד טובים, ודור 21ולמעשים דור בכל ונעשים נזכרים האלה "והימים :

יסוף  לא וזכרם היהודים מן יעברו לא האלה הפורים וימי ועיר ועיר ומדינה מדינה ומשפחה משפחה
מזרעם",

צדקנו. משיח ע"י ממש, בקרוב והשלימה, האמיתית הגאולה שתבוא עד

כיֿתשא  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc - zekxa(iriax meil)

:ax ixack ztqep `xninéaøc déøa àaà éaø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦©¨§¥§©¦
eøîà àì ,ïðçBé éaø øîà éëä ,àaà øa àéiçey`x lwdl xeq`y ¦¨©©¨¨¦¨©©¦¨¨Ÿ¨§

gxfnd xry cbpkå ,äàBøáe ,íéðôìå íéôBvä ïî àlà`weecïéàLa ¤¨¦©¦§¦§¦§¤§§¤¥
øãbxcb mdipia dwiqtn m` la` ,ziad xd oial epia dwiqtn ¨¥

pi`y s` xzen.ziad xdn jenp eå`weec okäøBL äðéëMäL ïîæa §¦§©¤©§¦¨¨
.xzen dfd onfa la` ,miiw ycwnd ziayk -
:df oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbdäðôpä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¦§¤

[eikxvl `veid-]aux`äðté àì ,äãeäéoiaáøòîe çøæîote`a - §¨Ÿ¦¨¤¦§¨©£¨
dptpdy oeik .jtidl e` ,axrnl eixeg`e gxfnl mipeekn eipty
zcner milyexiy iptne ,eixg`ne eiptln eteb zvwn zelbl jixv
cvl d`lde dpnn dkiynn dcedi ux`e ,dcedi ux` rvn`a
gxfn oia oeekn erexityk dptp `ed m` ,axrn cvl oke gxfn
xaeqe ,milyexi cbpk eixg`ly e` eiptly erexit `vnp axrne
xd z` myn d`ex epi`y mewna s` ok zeyrl xeq`y `pzd

.ziadàlàoia oeekn erexityk dcedia dpti,íBøãå ïBôöf`y ¤¨¨§¨
.milyexi cbpk epi`ådptpdàlà äðté àì ,ìéìbaerexityk `weec §©¨¦Ÿ¦¨¤¤¨

oia oeekn.áøòîe çøæî,lilbl mexcn z`vnp dcedi ux`y iptn ¦§¨©£¨
cbpk erexit `vnp mexce oetv oia oeekn erexityk dpti m`e

.milyexiéñBé éaøåe `nw `pz lr wlegøézîdcedia oia zeptil §©¦¥©¦
oeik ,dvxiy cv lkl lilba oiaeeøñà àì ,øîBà éñBé éaø äéäL¤¨¨©¦¥¥Ÿ¨§

a àlày mewnäàBø,ziad xd z` mynå`weecíL ïéàL íB÷îa ¤¨§¤§§¨¤¥¨
øãb,mdipia dwiqtnå`weecäøBL äðéëMäL ïîæaziayk - ¨¥§¦§©¤©§¦¨¨

.miiw ycwndíéîëçåe eilr miwlegíéøñBàcbpk zeptil ©£¨¦§¦
epi`y mewna oiae ziad xd z` myn d`exy mewna oia ,milyexi

.dfd onfa oiae miiw ycwnd ziay onfa oia ,ed`ex
ixd :`ziixad lr `xnbd dywníéîëç,`tiqa exq`yeðééä £¨¦©§

zrck,àn÷ àpzxd z` myn d`ex oia wlig `l `ed mb ixdy ©¨©¨
epyp recne .dfd onfl ziad onf oiae ,ed`ex epi`y oial ziad

:`xnbd zvxzn .zepey zerc izyk `ziixaaïéããö eäééðéa àkéà¦¨¥©§§¨¦
mpi`y dcedia zenewn iabl minkgl `nw `pz oia lcad yi -
xnelk ,cvd on md `l` ,ynn milyexil axrnn e` gxfnn
lilba zenewn iabl oke ,mexc cvl oeqkl`a dpnn mikeyn
cvl oeqkl`a dpnn mikeyn `l` ynn milyexil oetvn mpi`y
'dcedia dptpd' `nw `pz oeylny .[xei` d`x] axrn e` gxfn
oeekn erexity dfk ote`a dcedi ux` lka zeptil xq`y rnyn

ae' xn`yk oke ,axrne gxfn oialka zeptil xq`y rnyn 'lilb

exq` `l minkg eli`e ,mexce oetv oia oeekn erexityk lilbd
.miccvd on `le ,ynn milyexi cbpk `l`

mi`pzd zwelgn z`aen dae ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:zxg` oeylaäðté àì ,äãeäéa äðôpä ,Cãéà àéðzoia erexityk ©§¨¦¨©¦§¤¦¨Ÿ¦¨¤

àlà ,áøòîe çøæîoia wx,ìéìbáe .íBøãå ïBôöoiaøeñà íBøãå ïBôö ¦§¨©£¨¤¨¨§¨©¨¦¨§¨¨
oia la` ,zeptiløézî éñBé éaøå .øzeî ,áøòîe çøæîoia zeptil ¦§¨©£¨¨§©¦¥©¦

oeik ,dvxiy cv lkl lilba oiae dcediaàì ,øîBà éñBé éaø äéäL¤¨¨©¦¥¥Ÿ
äàBøa àlà eøñà.ziad xd z` mynäãeäé éaømdilr wleg ¨§¤¨§¤©¦§¨

eøeñà ,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ,øîBàdcedi ux` lka zeptil ¥¦§©¤¥©¦§¨©¨¨
la` ,milyexi cbpk lilbde.øzeî ,íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa¦§©¤¥¥©¦§¨©¨¨

eøñBà àáé÷ò éaøaxrnl eipte gxfnl eixeg`yk zeptilìëa ©¦£¦¨¥§¨
.íB÷î̈

ixd :`ziixad lr `xnbd dywnàáé÷ò éaøgxfn oia xq`y ©¦£¦¨
,milyexin wegx mewna s` axrneeðééäzrck,àn÷ àpzixdy ©§©¨©¨

xd z` myn d`exy mewn oia wlig `le mzq xq` `nw `pz mb
zerc izyk `ziixaa epyp recne ,ed`ex epi`y mewn oial ziad

:`xnbd zvxzn .zepey,õøàì õeç eäééðéa àkéàxq` `nw `pzy ¦¨¥©§¨¨¤
ezpeek 'mewn lka' xn`y `aiwr iax eli`e ,cala lilbae dcedia
milyexi cbpk oeekn erexityk zeptil xeq` ux`l uega mby.

zeptil xeqi`d oiprl dkld zcnlp epnn ,dyrn d`ian `xnbd
:milyexi cbpkáøòîe çøæî éðáì déì ïééãL eåä ,äaømipald - ©¨£©§¨¥¦§¥¦§¨©£¨

cg`d oy`xyk zegpen eid odilr ayei didy `qkd zia ly
zg` dpale oetva zg` dpal ,axrnl ipyd oy`xe gxfnl

.mexcl e` oetvl eipt eid odilr ayeiyke ,mexcaìæà[jld-] £©
,ééaàe onewnn mipald z` gwlíBøãå ïBôö eäðãLogipd - ©©¥§©§¨§¨

odilr ayeidy ote`a ,mexcl ipyd oy`xe oetvl cg`d oy`xyk
z`vnp laay oeik iia` z`f dyre .axrnl e` gxfnl eipt eidi
oxifgdl dax citwi m` ze`xl dvxe ,l`xyi ux`l gxfnn
uega mby `aiwr iaxk `ed xaeqy gken didie oey`xd onewnl
oxifgdl citwi `l `ny e` ,milyexi cbpk zeptil xeq` ux`l
.ux`l uega ok zeyrl xzeny minkgk `ed xaeqy gken didie

xy`kìò[qpkp-]äaø,`qkd zialeäðöøzz` owize xyii - ¨©¨¨§¦§
e ,oey`xd onewn lr dxfga mipaldéì øòöî÷c éàä ïàî ,øîà- ¨©©©§¨§©¥¦

onewnl mipald z` xifgdl ize` egixhda ,ipxrvny df edin
.ie`xdøeñà íB÷î ìëa ,øîàc ,éì àøéáñ àáé÷ò éaøk àðàzeptil £¨§©¦£¦¨§¦¨¦§¨©§¨¨¨

.ux`l dvega elit` ,milyexi cbpk
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מח

,devz 't w"ye w"yre (meie lil) ,'b (meie lil) zegiyn .c"qa
.a"pyz'd oey`x xc` `"ie c"ei ,'f

בתורה א. היחידה הפרשה היא תצוה 1פרשת

באדר  בשבעה משה לידת שלא 3(ראשון 2לאחרי (
משה. של שמו בה נתפרש

שבשבעה  כיון (א) בדבר: טעמים שתי ומצינו
(ראשון  הסתלקותו 2משה zn)4באדר זמן נרמז ,

שקריאתה  בתורה בפרשה שמו נזכר שלא בכך
הסתלקותו  לזמן משה 5בסמיכות שאמר כיון (ב) .

אין מספרך"ipgn"ואם אפילו 6נא חכם ו"קללת ,
באה" התנאי) נתקיים (ולא תנאי אף 7על לכן, ,

נתקיים  לא (ובמילא לבקשתו נענה שהקב"ה
אחת  מפרשה ה"מחני" נתקיים מ"מ, התנאי),

.8בתורה 

והסבר  ביאור דרוש - הטעמים :9ובשתי

- באדר בשבעה משה דמיתת להטעם בנוגע א)
באדר ובשבעה מת באדר ש"בשבעה ",clepכיון

יום  (הוא הלידה10"כדאי (xtkzy"המיתה 11על

כו') (וגזירתו המן שמחת בביטול [כמודגש
. ש"לא כש"נפל כיון משה", בו שמת בירח פור .

באדר  ובשבעה מת באדר שבשבעה יודע הי'
על2נולד" הרמז בתורה נקבע למה ,[ezzin onf של

על ולא שמו) נתפרש שלא (ע"י ezcilמשה onf
המיתה  על ?12שמכפר

מספרך" נא "מחני דאמירת להטעם בנוגע 13ב)

תמוז  י"ז לאחרי (היתה זו שאמירה כיון -14,
בפרשת בתורה פרשת yz`ו)נכתבה (שלאחרי

באדר, לשבעה (בסמיכות קיומה נרמז למה תצוה),
להדעות devz15ו)בפרשת תצוה 16(ובפרט שפרשת

העגל)? חטא לפני נאמרה

דב' והשייכות הקשר להבין צריך גם ג)
ענין, אותו על טעמים שלהיותם זל"ז, הטעמים

ביניהם  ושייכות קשר שיש לומר ,17מסתבר
כדלקמן.

דלידת ב. העילוי בגודל הביאור בהקדים ויובן
xc`aמשה draya שמחה כל 18(יום על שפועל (

xc` yceg:

בגמרא  איתא - אדר לחודש שנפל 2בנוגע "כיון
`xcפור ycega אמר גדולה, שמחה (המן) שמח

פור לי יודע gxiaנפל הי' ולא משה, בו שמת
מת באדר clepשבשבעה xc`a drayae,היינו ,"
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(עקב,1) פרשיות שבכמה הרא"ש), (פי' תורה" משנה "עד
לומר, ויש משה. של שמו נזכר לא ונצבים) תצא שופטים, ראה,
הדברים  "אלה אחד, והמשך אחד הו"ע תורה" ש"משנה שכיון
חזר  למיתתו, סמוך הארבעים שנת שבסוף גו'" משה דבר אשר
ובאופן  הספרים) שבד' הפרשיות (בכל התורה דברי כל על
שלפנ"ז  כבספרים המדבר" כ"שלישי (ולא עצמו" בעד ש"מדבר

כמו זה) (בענין נחשב ה"ז - עה"ת)) הרמב"ן `zg(פתיחת dyxt
ע' ח"ב לקו"ש (ראה משה של שמו נזכר ובראשיתה שבתחילתה

.(675
ב.2) יג, מגילה
מעוברת 3) משה) (שנולד שנה "אותה ב: יב, סוטה ראה

(פרטי  204 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ראשון). באדר (ונולד היתה"
בזה). והשקו"ט הדעות

(ומת 4) היתה" עיבור "שנת לה: טז, בשלח מכילתא ראה
והשקו"ט  הדעות (פרטי 342 ע' חט"ז לקו"ש וראה ראשון). באדר

בזה).
ועוד.5) פרשתנו. עינים מאור
לב.6) לב, תשא
ובפרש"י.7) סע"א יא, מכות
בעה"ת 8) ברבותינו וכ"ה פרשתנו. ריש ובעה"ט הרא"ש פי'

א. רמו, זח"ג וראה ג). (ס, בתחלתו שה"ש זו"ח שם. תשא ובחיי
הגמרא:9) (ובלשון הטעמים בב' צורך יש שלכן לומר, ויש

בזה. שאין מה בזה דיש "וצריכא"),
שבע"י.10) רש"י גירסת כ"ה
חכ"ו 11) לקו"ש בארוכה וראה ובפרש"י. שם מגילה

בתחלתו.

לקביעת 12) בנוגע - ואילך 343 ע' חט"ז לקו"ש עד"ז ראה
(בגלל  שמחה ליום ולא משה), מיתת (בגלל תענית ליום אדר ז'

משה). לידת
שם.13) ובהערות ,173 ע' חכ "א לקו "ש  גם ראה
ודן 14) העגל את שרף ובי"ח הלוחות, נשתברו בתמוז "בי"ז

ל) לב, (תשא שנאמר רחמים), (לבקש עלה ובי"ט החוטאים, את
- יא) לג, שם (פרש"י וגו'" העם אל משה ויאמר ממחרת ויהי
נא". מחני אין ואם חטאתם תשא אם "ועתה אמר לזה ובהמשך

(15.17 הערה לקמן ראה
משמע 16) וכן ויקהל. ר"פ רמב"ן א. רכד, א. קצה, זח"ב

תרומה. ר"פ וראב"ע מרמב"ן
היא 17) שביניהם שהשייכות לומר, יש ראשונה בהשקפה

cgi mtexiva בסמיכות שקורין בפרשה הוא ד"מחני" שהקיום -
בפרשת  נקבע למה השאלה תתורץ (ועפ"ז משה* מיתת לזמן
ושייכות  קשר גם שיש לומר יותר מסתבר אבל, דוקא). תצוה

mpkeza ואמירתו באדר, בשבעה משה מיתת - הטעמים ב' של
נא". "מחני

שם.18) הרא"ש בפי' ועד"ז אמר. ובתוד"ה א, יד, נזיר ראה

(*xywd c"r xkfp `l "`p ipgn"c mrhd `aedy mixtqay s`
.xc`a draya ezzinl



מט a"pyz'd oey`x xc` `"ie c"ei ,'f ,devz 't w"ye w"yre (meie lil) ,'b (meie lil) zegiyn

והפיכת  ביטול פועלת באדר בשבעה משה שלידת
ש" באופן אדר, בחודש המן נהפך ycegdגזירת גו'

לשמחה" "19גו' ולכן ,xc` qpkpynמרבין
ו"20בשמחה" ,xc` תקיף) מזלי'"21(ד)בריא (22-

דוגמתה  מצינו שלא אדר בחודש מיוחדת מעלה
השנה. חדשי בשאר

להבין: וצריך

משה  שלידת רק מוכח הגמרא דברי מפשטות
אדר העניןzlhanבחודש על) (ומכפרת

הי' זה (שבגלל זה בחודש שבמיתתו הבלתיֿרצוי
ראי' אין ולכאורה גדולה"), שמחה "שמח המן

זה ezlrnשבגלל lcbzזה חודש שאר xzeiשל מכל
השנה? חדשי

במדרשי  המבואר ע"פ יותר מתחזקת זו שאלה
דהמן: דהגורל הענינים פרטי חז"ל

אמר 23"כשאמר  ישראל את לאבד הרשע המן
. גורלות מפיל הריני בהן שולט אני התחיל היאך .

פסח  זכות באייר פסח, זכות בו ועלה ניסן בחודש
חדשי  י"א כל של הזכויות ומונה והולך וכו'", קטן

אדר חודש ראש ש"עלה עד meyהשנה, ea `vn `le
zekf. פסח זכות טלה במזלות, ובדק "חזר שור ", .

המזלות  זכות ומונה והולך וכו'", יוסף זכות נמצא
דגים  מזל לו ש"בא עד השנה, חדשי י"א דכל

אדר בחודש משמש zekfשהוא el `vnp `le24,
ואמר, מיד zekfושמח el oi` elfne zekf el oi` xc`,

רבן  משה מת שבאדר אלא עוד לא 25ולא  והוא ,
שבאחד  ובאחד 26ידע משה מת נולד 26באדר באדר

בולע  אני כך בולעין שהדגים כשם ואמר משה,
נבלעין  פעמים דגים רשע, הקב"ה, לו אמר אותן,
מן  נבלע האיש אותו ועכשיו בולעין, ופעמים

הבולעין".

שלידת  (לכאורה ) יותר מודגש  רק ובזה משה
בדוגמת  שבמיתתו, הבלתיֿרצוי הענין מבטלת
ש"פעמים  כיון אותן" בולע ד"אני האפשרות ביטול

בולעין", "עכשיו") ובמיוחד החודש(כולל אבל
ומצב במעמד נשאר אין עצמו ומזלו זכות לו ש"אין

וזכות  מעלה בו שיש באופן לא ובודאי זכות", לו
השנה? חדשי שאר לגבי יתירה

בזה:ג. הביאור לומר ויש

הידוע  "המזל 27ע"פ אדם של הולדתו שביום
לו" עוזר ההוא ביום שהמזל 28השולט היינו, ,

ש" להאדם עוזר האדם)elfnדהיום "xaeb(של
הכתוב  שביום 29(כלשון לומר, יש ישראל"), "וגבר

ישראל  הוא "משה - משה של וישראל 30הולדתו
. משה הנשיא הם כי הדור ככל הוא הדור נשיא .
הכל" דרא 31הוא בכל דמשה ש"אתפשטותא (וכיון

כל 32ודרא" סוף עד בנ"י כל את משה כולל ,
- l`xyiהדורות) ly mlfn xaeb33.

להמזל בנוגע גם מובן -ycegdcומזה
עוזר  ישראל") ("הוא משה בו שנולד שבחודש
ולכן  דישראל, המזל להתגברות החודש של המזל
משה  שלידת היינו, מזלי'", ותקיף דבריא "אדר
כל  על פועלת באדר בשבעה ישראל") ("הוא

של 34החודש  מזלם ותקיף) (בריא גובר שבו
ישראל.
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ש"כל 19) למדים זה שמפסוק ולהעיר, - כב. ט, אסתר
הובא  - ה"א פ"א מגילה (ירושלמי המגילה" לקריאת כשר החודש

שם).בשו  וברמ"א ס"ז סתרפ"ח או"ח "ע
לישראל 20) היו נסים "ימי ובפרש"י: סע"א. כט, תענית
בלידת gqteפורים היא (יצי"מ) דפסח הנס וסיבת שהתחלת - "

344 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה (ראה אדר בז' ישראל של מושיען
ואילך).
הרא"ש.21) גירסת
רע"ב.22) שם,
(23.(168 להערה שוה"ג לקמן (וראה יא פ"ז, אסת"ר
כ,24) (ברכות וארז"ל הארץ", בקרב לרוב "וידגו ומ"ש

הרע  עין ואין עליהם מכסין מים שבים דגים "מה וש"נ) סע"א.
הערה  לקמן ראה - שם) ענף היפה (כקושיית וכו'" בהם שולטת

.75
ש"חושבו 25) - בו" שמתה אמנו שרה זכות "מרחשון ושאני

מצער שמתה dciwrdלזכות zxeya יפה ופי' הרד"ל (חידושי "
שם). ענף

יפה 26) ובפי' שלפנינו. באסת"ר הגירסא ("באחד") כ"ה
וילפינן  כצ"ל, נולד באדר ובשביעי משה מת באדר "בשביעי ענף:

.34 הערה לקמן וראה ע"א". ל"ח בקדושין מקראי זה
ע'27) ח"ג ואילך, 460 ע' ח"ב תשמ"ח התוועדויות ראה

שם. ובהנסמן ואילך, 152
שם.28) ובקה"ע ה"ח, פ"ג ר"ה ירושלמי
יא.29) יז, בשלח
רגלי 30) אלף מאות "שש כא) יא, (בהעלותך ממ"ש ולהעיר

ב. לג, ד. לא, בהעלותך לקו"ת (ראה בקרבו" אנכי אשר העם
מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש נפש ש"כל וכידוע ובכ"מ),

רפמ"ב). (תניא משרע"ה"
כא.31) כא, חוקת פרש"י
פנ"ו,32) ב"ר וראה רע"א). קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז

א. רעג, זח"ג ז.
ידו33) משה ירים כאשר "והי' שם) (בשלח מ"ש xabeוע"ד
l`xyiקורין זה שפסוק ולהעיר, - ."mixeta בשבעה שהתחלתו ,

הו"ע  דפורים להנס שהנתינתֿכח מרומז שבזה לומר, ויש באדר,
משה. בלידת ישראל" של) (מזלם "וגבר

(34" באסת"ר הדיוק לבאר יש נולד cg`aועפ"ז באדר



a"pyz'dנ oey`x xc` `"ie c"ei ,'f ,devz 't w"ye w"yre (meie lil) ,'b (meie lil) zegiyn

לא  "והוא המדרש דברי שסיום לומר, יש ועפ"ז
. באדר שבשבעה dyn.ידע clep גם תשובה הוא "

א  ש"אדר זה -על זכות" לו אין ומזלו זכות לו ין
jxev oi`yשל elfneבהזכות xc`,החדשים (כבשאר

"זכות  שלו, והמזל החודש של בזכות צורך שיש
יותר  נעלה ענין שישנו בגלל וכיו"ב), פסח"

(התגברות) - ומזלו החודש של lfndמהזכות
l`xyicכיון ,dyn zcily בחודש ישראל") ("הוא

זכות) לו שאין (אף החודש דמזל העזר פועלת אדר
l`xyic lfnd zexabzdl35.

שלד. מזלם שהתגברות לומר, ישראלויש 
משה) לידת (בגלל אדר בכך בחודש  גם ניכרת

העיבור  חודש הוא אדר (ב'36שחודש כפול חודש ,
החסרון  נשלם דוקא ידו ועל יום), ששים חדשים,

החמה  שנת לגבי הלבנה של 37דשנת לאופן ועד ,
תמימה" ("שנה ותמימות משנת 38שלימות יותר (

חדשי 39החמה  (ש)הם השנה "חדשי מכל כי, -
ללבנה 40הלבנה" ש"דומין לישראל השייכים

ללבנה" כמותה"41ומונין להתחדש 42ו"עתידים

לחמה  ומונין שדומין אוה"ע גדלה 41(משא"כ ,(

חודש של שבו `xcמעלתו מזלי'") ותקיף ("בריא
ישראל. של מזלם גובר

בזה: פרטים וכמה

- חדשים שני כולל העיבור דשנת אדר א)
החידוש  על שרומז הלבנה, דמולד שהחידוש

(לתושי')" ד"כפלים באופן הוא .43דישראל,

שרומז  - יום ששים יש העיבור דשנת באדר ב)
לביטול  נתינתֿכח היינו, בששים, דביטול הענין על

בלתיֿרצויים  ענינים ועד 44כל לטוב, והפיכתם
ובשר  דם להיות ישראל של לאכילתם שראויים
רק  חמוצים או חריפים "דברים כמשל כבשרם,
מעדנים  שנעשו עד היטב ומתוקנים מתובלים שהם

הנפש" .45להשיב

דכל  השלימות נעשית ידו על ועיקר: ועוד ג)
על  שרומז - החמה לשנת שמשתווים הלבנה חדשי

היעוד  כ 46קיום הלבנה אור וגו'"והי' החמה אור
לבוא, לעתיד הימים", שבעת כאור שבעתיים

כמותה". להתחדש כש"עתידים

שר"ח  זו שנה בקביעות יותר מודגש זה וכל
ביום חל ראשון :iriaxוביוםiyilyאדר

טוב  כי בו שהוכפל שלישי "כפליים 47יום -
שני  דיום הבלתיֿרצוי הענין גם ומתקן לתושי'",

מחלוקת  בו מלאכת 48(שנבראת לגמר "אחד ,(
היום" מלאכת לגמר ואחד ,47השני

המאורות  "שני נתלו שבו - רביעי ויום
כאור 49הגדולים" הלבנה אור "שיהי' שרומז ,

קודם  שהיתה כמו בראשית, ימי שבעת כאור החמה
המאורות  שני את אלקים ויעש שנאמר מיעוטה

.42הגדולים"

אדר  דר"ח הימים ב' צירוף - ועיקר ועוד
(שלישי) דג' הצירוף וד': ג' ורביעי, שלישי ראשון,

" הוא (רביעי) טוב"cb"50וד' "מזל שפירושו ,51,
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מקראי  שילפינן בקידושין המפורש על פליג לא (שבודאי משה"
משה ולידת שהכוונה drayaשמיתת - (26 הערה כנ"ל באדר,

ימי  כל שכולל באדר, מאחד החודש, כל על הפעולה להדגיש היא
החודש.
כשם 35) (המן) "אמר המדרש דברי המשך לבאר יש ועפ"ז

דגים  רשע, הקב"ה, לו אמר אותן, בולע אני כך בולעין שהדגים
ועכש  בולעין, ופעמים נבלעין מן פעמים נבלע האיש אותו יו

ופעמים  נבלעין פעמים ש"דגים כיון (דלכאורה, הבולעין"
הבולעין") מן נבלע האיש אותו ש"עכשיו ההכרח מהו בולעין",
ולכאן  לכאן אפשרות ישנה דגים) (מזל אדר של מזלו שמצד -
("הוא  משה שלידת אלא, בולעין"), ופעמים נבלעין ("פעמים
של  מזלם להתגברות עוזר דאדר שהמזל פועלת באדר ישראל")

הבולעין"). מן נבלע האיש אותו ("עכשיו ישראל
בשנה 36) ראשון, באדר היתה משה שלידת יומתק ועפ"ז

.(3 הערה (כנ"ל מעוברת
עשר 37) מאחד קרוב הלבנה שנת על החמה שנת ש"יתירה

פ"י  ה"ד. פ"ו שם וראה ה"ב. פ"א קידוה"ח הל' (רמב"ם יום"
ה"א).

פי"ב 38) ויובל שמיטה הל' רמב"ם במשנה. - א לא, ערכין
ה"ה.

העיבור 39) ובשנת ימים, שס"ה ישנם החמה בשנת שהרי,
של  יתרון - ימים שפ"ה ישנם מלאים) וכסלו שחשון (שלימה,
גם  בו יש יום, די"א החסרון מילוי על שנוסף יום, עשרים
שם). קידוה"ח הל' הרמב"ם מפרשי (ראה הבאה לשנה "מקדמה"

קידוה"ח.40) הל' ריש רמב"ם
סע"ב 41) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה

ועוד. ואילך.
א).42) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח

רפמ"ו.43) שמו"ר וראה ו. יא, איוב - הכ' ל'
ל)44) ב"(כפלים התשת iyez'ומרומז על קאי ש"תושי'" - "

ובכ"מ). ב. סז, יתרו (תו"א כו' הסט"א כח
פכ"ז.תנ 45) יא
כו.46) ל, ישעי'
ו).47) פ"ד, (מב"ר ז א, בראשית פרש"י
שם.48) ב"ר
יד.49) שם, פרש"י טז. א, בראשית
דגים).50) (מזל אדר חודש של מזלו - "דג" וגם
ובפרש"י.51) יא ל, ויצא



ני a"pyz'd oey`x xc` `"ie c"ei ,'f ,devz 't w"ye w"yre (meie lil) ,'b (meie lil) zegiyn

ותקיף  ד"בריא הענין יותר עוד מודגש שבזה
משה לידת עם קשור זה וענין drayaמזלי'".

יחדיו  וד' ג' המספרים בצירוף כמרומז - באדר
משהdray52שעולים שלידת היינו, ,draya באדר
lfndפועלת zexabzd בכל מזלי'") ותקיף ("בריא

וד', ג' חודש, דראש הימים בב' שנכלל אדר, חודש
ותקיף). (בריא טוב" "מזל "גד",

של ה. מזלם דהתגברות הענין תוכן לבאר ויש
בעומק  - אדר בחודש משה) לידת (מצד ישראל

יותר:

למעלה, הנשמה שרש על קאי - דישראל "מזל"
היא 53כידוע  בגוף להתלבש למטה הנשמה שירידת

ומקורה  הנשמה עיקר אבל בלבד, מהנשמה הארה
לי' (ד)אית ("אדם "מזל" ונקראת למעלה, נשאר

במזל"54מזלא" תלוי "נוזל",55ו"הכל מלשון ,(
ל  המקור ורוח שהוא ההשפעה ממנו נוזל היות

חיים.

חז"ל  שאמרו קאי 56וזה - לישראל" מזל "אין
לכל  חלק אשר וכוכבים השרים מזלות על

אבל 57העמים  אלו, ממזלות למעלה הם שישראל ,
הוא  דישראל המזל ואדרבה, מזל, יש לישראל גם
המזל  כי, המזלות, משאר באיןֿערוך יותר נעלה

מ"ש  (ע"ד "אין" מבחי' הוא "והחכמה 58שלהם ִַ
ענין  בהם יש (ולכן מושג שאינו אין תמצא"), מאין

מהשכל). שלמעלה המס"נ

אדר) (בחודש משה בלידת מודגש זה וענין
- ישראל") הוא ("משה דישראל הלידה גם שהיא

המציאותdcilכי, עצם עם mynקשורה dlrnly
בשם) נקרא אינו הלידה בעת על 59(שהרי ורומז ,

dnypd mvr (ש)נקראו שמות מ"חמשה שלמעלה
"שם"60לה" היא שגם מ"יחידה" אפילו (למעלה

הנשמה  דהתגברות61לעצם הענין תוכן וזהו ,(mlfn
" בחינת הנשמה, עצם ישראל, (בחודש `oiשל "

אדר).

משה  דלידת והשייכות הקשר לבאר יש ועפ"ז
נולד  באדר שבשבעה יודע הי' לא (שהמן לפורים
בנ"י  שהיו הימים שכל רואים "אנו כי, - משה)

. המן גזירת מפני בבחי'בסכנה כולם היו .p"qn
ynn62. למסור מוכנים היו ושעה שעה בכל כי .

" ח"ו", דת לעבור ולא להריגה lrנפשם ytp zxiqn
myd yecw המן הי' לא דתם להמיר רצו אם שהרי ,

אלא  היהודים, על אלא גזר שלא כלום, להם עושה
עלה  ולא כולה, השנה כל למות עצמן מסרו שהם

ח"ו" חוץ מחשבת ע"י 63להם הוא לזה והכח ,
dnypd mvr zelbzdהענין תוכן שזהו ,dyn zcilc

אדר  גילוי)64(בחודש מלשון גם (לידה גילוי ,(
דישראל. העצם

חז"ל  בלשון גם מרומז זה שענין לומר, ויש
siwzeש"אדר `ixa של באופן הוא שהמזל - מזלי'"

sweze wfeg" ישראל"):xabe(ע"ד

ב  ישראל, של מזלם מתגבר שבאדר חינת כיון
מתגלה אזי - הנשמה עצם swezde"אין", wfegd

נקודת 65("בריא  ("מזלי'"), הנשמה דעצם ותקיף")
בו שיש מישראל, שבכאו"א swezdeהיהדות wfegd

ית'. שמו קדושת על נפשו למסור

החודש  של בשמו גם מרומז זה שענין ולהוסיף,
שפירושו - "אדר" -dxeabe swez66 כמארז"ל ,67

שנאמר  אדר, בהם יטע נכסיו שיתקיימו 68"הרוצה

xic` וחוזק קיום לשון שאדר "כלומר ה'", במרום
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(52" על שרומז הימים".zrayכאורmiizrayוי"ל
ובכ"מ.53) האזינו. ר"פ לקו"ת
וש"נ.54) ב. נג, שבת
רע"ב.55) קפט, רע"א. קלד, זח"ג
א.56) קנו, שבת
יט.57) ד, ואתחנן - הכתוב כלשון
יב.58) כח, איוב
וש"נ.59) .205 ע' חכ"ו לקו"ש ראה
לז.60) פ"ב, דב"ר ט. פי"ד, ב"ר
וש"נ.61) .56 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה

(62" המגילה בכל נקראים זה שם ע"ש micediועל - "
א. צז, מג"א תו"א (ראה היהדות נקודת שמצד והמס"נ ההודאה

ובכ"מ). א. צט,
ובכ"מ.63) (בהוספות). ד קכ, א. צז, שם תו"א
לימים 64) קראו כן ו"על אדר, חודש על הגורל נפל ולכן

הוא "הפור כו), ט, (אסתר הפור" שם על פורים "lxebdהאלה
ש"גו  - כד) ט, ז. ג, שהתקשרותה (שם הנשמה, עצם על רומז רל"

נפש, מסירת ודעת, מטעם שלמעלה באופן היא הקב"ה עם
ג  קכג, א. קכא, שם תו"א (ראה הפורים בימי בגלוי שהיתה

ובכ"מ). ואילך.
הוא65) ש"בריא" - הרמז ע"ד  i"`וי"ל xa על רומז - י"א :

הוא  "אנת (י"א), עשר" "אחד בחי' עם שקשור דישראל העצם
בחינת  מצד ספירות, מעשר שלמעלה "אחד" בחושבן", ולא חד
- י"א ו"בר" כחות. מעשר שלמעלה הנשמה עצם ה"יחידה",
ועוד  די"א. המציאות היא שמציאותו חורין") "בן (כמו פירושו
הוספות  כש"ט ב. מג, חולין (ראה גילוי מלשון הוא ש"בר" י"ל,

בגילוי. היא הי"א שבחי' היינו, וש"נ), ואילך. ס"ד
צט.66) ע' ריש ומחז"ל פסוקים על לוי"צ לקוטי
סע"ב.67) טו, ביצה
ד.68) צג, תהלים
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אדר" נקרא מודגש 69ולכן זה שבחודש היינו, ,
דישראל, והתוקף "החוזק ",`mixicשנקראו

ישראל "אדירים 70כמארז"ל  שנאמר 71אלו ,72

ואומץ  חוזק מלשון "אדיר בם", חפצי כל ואדירי
בוראם". בעבודת להתחזק ובמיוחד 73. כולל ,

שלמעלה באחד למס"נ והאומץ "החוזק
.74מהשכל"

בדברי  הרמז) (ע"ד הפירוש לבאר יש ועפ"ז
"אדר ומזלו`oiהמדרש זכות -`oiלו זכות" לו

. ש"באדר הידיעה שמצד שלאחרי משה", נולד .
גובר l`xyiזה ly mlfn מתגלה אזי אדר, בחודש

" של `oiשבחינת הזכות הוא לישראל") (ה"מזל "
ומזלו  .75אדר

משה ו. דלידת השייכות ולבאר להוסיף ויש
drayl:דוקא באדר

- אדר דחודש השלימות על מורה באדר שבעה
ימי  שבעת כל שכוללים רצופים ימים שבעה
(כללות  הבנין ימי בראשית, ימי שבעת השבוע,

מרומז 76העולם) שבזה אדר, בחודש שהם כפי ,
במרום  ("אדיר אדר דחודש והשלימות שהמעלה

ומתגלה'") וחודרת העולם.נמשכת בגדרי  ה

- "אדר" - החודש של בשמו xcומרומז '`,
המשכת על עולם )s"l`dוגילוישרומז של  (אלופו

ית'בעולם  לו ובהדגשה 77בתחתונים dxicלהיות .
הדירה  עשיית על שרומז - באדר בשבעה יתירה

הבנין. ימי בשבעת (א') עולם של לאלופו (דר)

(בשבעה  משה בלידת גם מודגש זה וענין
כמארז"ל  - נתמלא 78באדר) משה שנולד ש"בשעה

פעלה משה שלידת היינו, אור", כולו `xeהבית
אלקות) ziad(גילוי lka.(העולם (גדרי

ימי  במשך ופעולתו בעבודתו יותר עוד ומודגש
ידי  שעל - באדר) בשבעה בלידתו (שנכללים חייו
ושלימות  עיקר נעשה המשכן בהקמת פעולתו

אלקות וגילוי במדרש mleraהמשכת כדאיתא ,79

את  להקים הקב"ה וצוה ניסן ר"ח "כשהגיע
ע"י להם שלח יראים dynהמשכן, אתם מה

מתי  המשכן עשינו הרי אומרים ישראל (ש"היו
כבר  ידינו"), מעשה בתוך ותשרה השכינה תבוא

כלה  אחותי לגני  ישמעאל80באתי א"ר יוסי , 81ב"ר

שהוא  למקום לגנוני, לגני, אלא כאן כתיב אין לגן
אינה שכינה עיקר וכי מתחילה, בתחתונים עיקרי

. (בתמי') שחטא היתה כיון השכינה . נסתלקה אדם
לרקיע  נסתלקה מצריים חטאו וכו' הראשון לרקיע

עמדו וכנגדן את drayהשביעי, והורידו צדיקים
. לתחתונים העליונים מן הורידה השכינה אברהם .

וכו' לששי השביעי וכל dynמן השביעי, 82(שהוא

חביבין  העליונים83השביעין מן הורידה (mipezgzl
והורידה משה )".ux`l(עמד

) המשכן הקמת שהתחלת ימי zrayaולהוסיף,
ומפרקו  המשכן את מקים משה שהי' )84המילואים

אחר zrayaהיתה הולך ("הכל האחרונים הימים
דחודש85החיתום" (xc` לסיומו עד באדר (מכ"ג

אדר) חודש .84של

יותר  מודגש אדר חודש שבהתחלת לומר, ויש
תיבת  והתחלת (ראש דהאל"ף ("אדיר") התוקף

("אדיר  מהעולם שלמעלה ה'"),86mexna"אדר")
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שם.69) ביצה פרש"י
סע"א.70) נג, מנחות
י"א 71) שבחי' דר, י"א אותיות ש"אדיר" - הרמז ע"ד וי"ל

לקמן  וראה ובהתיישבות). (בגלוי דירה של באופן היא (יחידה)
.86 הערה

ג.72) טז, תהלים
שם.73) מנחות מהרש"א חדא"ג
שמא.74) ס"ע אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות
דגים,75) דמזל הזכות הזכיר שלא הטעם לבאר יש ועפ"ז

מכסין  מים שבים הדגים "מה הארץ", בקרב לרוב "וידגו כמ"ש
על  קאי שדגים כיון - וכו'" בהם שולטת הרע עין ואין עליהם

"אין". בחינת זכות, של מגדר שלמעלה דישראל* העצם
ס"ט.76) ח"א הרשב"א שו"ת ראה
א'תקכז.77) ע' תרומה אוה"ת

(*zekf" ,"gxfe uxt zekf" ,"sqei zekf" - miycgd x`ya k"`yn
`le ,el` miwicv ly zcgeind zekfd zybcen - a"eike "l`ipc

.deya l`xyi lka `edy l`xyic mvrd

רע"א).78) יג, שם (וראה א יב, סוטה
א.79) פ"ה, שהש"ר וראה ב. פי"ג, במדב"ר
א.80) ה, שה"ש
ר'81) "אמר שם: בר mgpnובשהש"ר אלעזר דר' חתני'

על  שרומז לומר, דיש - יוסנה" בר' שמעון ר' בשם אבונה
הוא  (ראשון "גואל ע"י למטה השכינה דהשראת הענין שלימות

ש" אחרון" ב).mgpnגואל) צח, (סנהדרין שמו"
יא.82) פכ"ט, ויק"ר
תש"י.83) לגני באתי רד"ה
ועוד.84) טו. פי"ב, במדב"ר א. ז, נשא ספרי
א.85) יב, ברכות
"אנת 86) עשר, אחד בחינת - (דר) י"א ב"אדיר", גם ומרומז

נשתלשלו  שמהם ספירות מעשר שלמעלה בחושבן", ולא חד הוא
העולם. נברא שבהם מאמרות עשרה
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נולד  שבו באדר בשבעה (ובעיקר החודש ובהמשך
שבו  האחרון (בשבוע לסיומו קרוב ועאכו"כ משה)
יותר  מודגשת המשכן) בהקמת משה התחיל

וההתגלות ד)ההמשכה והתכלית mlera(הכוונה
המשכן.xc(א' ע"י "אדר") תיבת וסיום המשך ,

התחילה  שבו אדר חודש של בסיומו גם אבל,
בו  ושמש למשכן משה "העמידו המשכן, הקמת
המילואים), ימי שבעת (במשך יום" בכל ופרקו

שכינה" בו שרתה היתה 87ו"לא לא שעדיין היינו, ,
באופן  אלא למטה, בעולם וההתגלות ההמשכה

היא mexnaד"אדיר והגילוי שההמשכה כיון ה'",
מהעולם  למעלה .88עדיין

ע"י  למטה בעולם וההתגלות ההמשכה ועיקר
השכינה  והשראת קביעות של באופן המשכן הקמת

היתה - oqipבו g"xa השמיני ,84למילואים)89(יום
ישראל  נשיאי י"ב ע"י המשכן בחנוכת והמשכו
("נשיא  בו י"ב עד ניסן מר"ח הימים י"ב במשך

ליום" וגילוי 90אחד המשכת יותר מודגשת שבזה ,(
הוי' שם צירופי י"ב - העולם בגדרי אלקות
י"ב  הזמן, התהות נעשית ידם שעל מהוה) (מלשון
גבולי י"ב המקום, והתהוות השנה, חדשי

נמשכת 91אלכסון  (י"ב) העולם בגדרי שגם היינו, ,
מהעולם  שלמעלה האלקות דרגת שזהו 92ומתגלה ,

"נס" מלשון ניסן, חודש של ל"נסי 93ענינו ועד ,
.94נסים"

דישראל ז. המזל להתגברות בנוגע ועד"ז
עם  שקשור - מזלי'" בריא "אדר אדר, בחודש

ב) משה באדר:dray(לידת

בחודש ישראל של מזלם "מזלי'התגברות אדר,
למעלה, הנשמה לשורש בנוגע רק לא היא, בריא",
להמשכה  בנוגע ובעיקר גם אלא ה"מזל", בחינת

הנשמה בהארת dhnlוגילוי dcxiy,בגוף ונתלבשה
שהוא  נוזל, מלשון הוא ש"מזל" בכך גם כמודגש

חיים ורוח ההשפעה ממנו נוזל להיות dhnlהמקור
אדר  בחודש המזל התגברות ובמילא, ס"ה), (כנ"ל
נשמות  למטה, בהיותם דבנ"י ההתגברות פועלת
כמודגש  העולם, בעניני בהתעסקותם וגם בגופים,
הדירה  עשיית על שרומז באדר, שבעה של בענינו

הבנין. ימי בשבעת (א') עולם של לאלופו (דר)

הנשמה, עצם על קאי ש"מזל" אע"פ כלומר:
(בריא  והתוקף החוזק שהו"ע מושג, שאינו "אין"
אין  מ"מ, מהשכל, שלמעלה דמס"נ מזלי') ותקיף

של באופן mlerdnזה d`ivi אלא כפשוטה), (מס"נ
ומתגלה  נמשך דמס"נ והתוקף שהחוזק אדרבה,

העבודה עניני דירה mleraבכל ית' לו לעשות
בגמרא  כמפורש - לי'22בתחתונים דאית "מאן

. נכרי בהדי דבריא דינא באדר נפשי' לימצי .
("בריא המזל דהתגברות שהפעולה מזלי'",
עניני  הנשמה, לעניני ביחס רק (לא היא מזלי'")
העולם, לעניני בנוגע גם) אלא ומצוותי', התורה

נכרי" בהדי דינא לי' ד"אית ומצב  למעמד .95ועד

הוא  דפורים שהנס - הפורים בימי גם וכמודגש
dlhayהמן mikixvגזירת eid `le נפשם למסור

ואדרבה: דת, על לעבור שלא כדי ח"ו להריגה
המה היהודים ישלטו אשר הוא "ונהפוך

פחד96בשונאיהם" נפל "כי עליהם", ,97היהודים 
יכולים  היו בקיום ובמילא, לעסוק להמשיך
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כג.87) ט, שמיני פרש"י
ש 88) זו, שנה בקביעות יותר ביום f'ומודגש חל אדר

ב  שחל הש"ק ביום ושלימותו בשבוע, דיש i"`השלישי - אדר
עדיין  היא (ז') בעולם והגילוי ההמשכה שגם מרומז שבזה לומר,

אחר). (באופן 168 הערה לקמן וראה (י"א). מהעולם למעלה
"יום89) דרגת ipinydונקרא וגילוי המשכת על להורות - "

כלי  שם. הרשב"א (שו"ת ההיקף ימי משבעת שלמעלה האלקות
שמיני). ר"פ יקר

(90.(168 להערה שוה"ג לקמן (וראה יא ז, נשא
ועוד.91) ואילך. סע"ב ו, בראשית אוה"ת ראה
המשכן 92) חנוכת בגמר יותר מודגש זה שענין לומר, ויש

לאחרי ניסן, xyrבי"ב cg` ד נעלית הכי הדרגא שגם - `cgבו
xyr("בחושבן ולא חד הוא נמשכת oqipa("אנת נסים") ("נסי

גבולי  וי"ב חדשים י"ב הי"ב, (ביום העולם בגדרי ומתגלה
אלכסון).

ב.93) יב, בא ולק"ט פס"ז ראה
שם.94) מהרש"א וחדא"ג ובפרש"י רע"א נז, ברכות ראה

ידיעה95) הגיעה פרטית שבהשגחה זהולהעיר, ש"ק בערב
נכרי ". בהדי  ב"דינא שזכה יהודי של ע"ד במאורע שמדובר ואף

מצד מ"מ, פרטי, (וכמודגשאיש כמוך " לרעך  "ואהבת הציווי 
של  מקבל בסידורו  הריני התפלה קודם לומר "נכון הזקן: רבינו

שייך  ה"ז כמוך "), לרעך ואהבת של עשה  מצות בנ"י,עלי לכל גם
והן בשמחתו, להשתתפות בנוגע בני הן בהצלחת  להוספה* בנוגע 

העולם  בעניני הרחבה ישראל מתוך  מזלי'", ד "בריא אדר  בחודש 
ו.ועשירות, יז, הימיםֿב (דברי ה'" בדרכי לבו ד"ויגבה באופן

וש"נ). ואילך. 159 ע' חכ"ב לקו"ש וראה
א.96) ט, אסתר
יז.97) ח, שם

(*oeyln ,sqei eny - "`nya wiic" (a ,bt `nei) l"fx`n t"re
.a ,t mildz i"yxt) sqei y"r mi`xwpy ,i"pa lkl jiiye ,dtqed

.(cere
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מתוך וששון dgeexהתומ"צ ושמחה "אורה -
חז"ל 98ויקר" כדרשת והן כפשוטו, ),99(הן

טוב"100"שמחה  ויום קכ"ז 101ומשתה בכל -
היהודי  ש"מרדכי ומצב ובמעמד המלך, מדינות

אחשורוש" למלך .102משנה

שבחודש פורים נס אעפ"כ, הוא `xcאבל
אנ  אחשורוש עבדי ש"אכתי היינו,103ן"באופן ,

לאחרי בנ "ישגם נמצאים פורים [ולא zelbaגאולת
ואריכות  שני בית חורבן הי' שלאח"ז אלא עוד

כל עם הזה, והקשה המר zecnyeהגלות zexifbd,
צרה  פעמיים תקום לא היל"ת, שהיו 104רח"ל ,

שרבבות  זה, אחרון לדור עד הדורות במשך
שנמצאים  השם], קדושת על נפשם מסרו מישראל
דעצם  ותוקף בחוזק צורך שיש ומצב במעמד
- באחד למס"נ מזלי'") ותקיף ("בריא הנשמה
במרום  ("אדיר מהעולם למעלה עלי' של תנועה

ד"אדר"). א' ה'",

בעולם  למטה והגילוי ההמשכה ושלימות ועיקר
ביהמ"ק בנין ע"י כוננו- אדנֿי  ("מקדש השלישי 

השלישי 105ידיך" ("ביום השלישית בגאולה (
לפניו" ונחי' נצחי 106יקימנו בית וגאולה 107), ,

גלות  אחרי' שאין לחודש108נצחית שייך -oqip,
שנאמר  להגאל, עתידין ובניסן נגאלו 109"בניסן

נפלאות"כימי אראנו מצרים מארץ ובו 110צאתך ,
השלישי  ביהמ"ק גם (שכולל "המשכן" )111הוקם

ס"ו). (כנ"ל השכינה ושרתה

הקשרח. לבאר יש לעיל האמור ע"פ
שענינו  - תצוה לפרשת באדר דשבעה והשייכות
ישראל", "הוא משה, (לידת באדר שבעה של
מזלי'", ותקיף "בריא ישראל, של מזלם והתגברות

דעצם והחוזק מרומזהתוקף באחד) למס"נ  הנשמה
בני בהתחלת  את תצוה "ואתה - תצוה פרשת

למאור  כתית זך זית שמן אליך ויקחו ישראל
תמיד": נר להעלות

"dz`,הנשמה (עצם דמשה העצמות על קאי - "
ד" והוא"ו משם, שלמעלה מורה e"מזל") - אתה"

וא"ו  דאות בציור (שמרומזת ההמשכה )112על
" להיות דמשה ("מזל") ipaמהעצמות z` devz

l`xyi) וחיבור צוותא של באופן מלשון ", תצוה
התגברות113צוותא  להיות בנ"י, עם של ) מזלם

מזלי'", ותקיף  "בריא החוזק ישראל, אצלם שיתגלה
הנשמה. דעצם והתוקף

אליך  "ויקחו 114xe`nl(ועי"ז) zizk jf zif ony"
ענין על שרומז כמארז"ל- מסר115המס"נ , ש "הזית

"נפשו וזהו"ע הקב"ה", קדושת למאור",zizkעל
. לזית ישראל "נמשלו מוציא כמארז"ל (ש)אינו .

כתיתה" ע"י אלא באים 116שמנו ישראל "כך ,
כו'" למקום ממקום אותם וחובטין ,117עכו"ם

החוזק  מתגלה הגלות ויסורי צער שע"י היינו,
118dnypdוהתוקף  mvrc'גו זך גו' "שמן שזהו"ע ,

" ש"אפילו onyלמאור": בכל 117", מערבו אתה
מהן" למעלה נתון הוא שבעולם "119המשקין ,jf,"

" שמרים, מ"אור".xe`nlבלי שלמעלה ,"

" כדי) זה cinz(וכל xp zelrdl כשם" - "
העולם  לכל מאיר ביהמ"ק כך מאיר שהשמן
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טז.98) שם,
ב.99) טז, מגילה

יט.100) ט, אסתר
הכפורים 101) יום לגבי דפורים המעלה מודגשת זה ובענין

")k קשורים ששניהם - ב)) נז, - תכ"א (תקו"ז פורים כמו פורים",
בפורים  יתירה מעלה יש מ"מ, הנשמה, עצם הגורל, בחי' עם

נמשכת הגורל "שמחה שבחי' הגוף, בעניני למטה ומתגלה
את  "ועניתם שצ"ל הכפורים ביום משא"כ טוב", ויום ומשתה
ואילך. סע"ד צה, מג"א תו"א וראה לא. טז, (אחרי נפשותיכם"

ובכ"מ).
בסופו.102) אסתר
א.103) יד, מגילה
לקו "ש 104) וראה  ט. א, נחום  - הכתוב 306לשון ע' חכ"ג

וש"נ. שם. ובשוה"ג 55 הערה
ובפרש"י.105) יז טו, בשלח
ובפרש"י.106) ב ו, הושע
א.107) כח, זח"א ראה
ועוד.108) א. טו, בשלח מכילתא
טו.109) ז, מיכה
יא.110) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
ט,111) סוטה (ראה דהמשכן בהנצחיות ביותר ומודגש

השלישי. דביהמ"ק הנצחיות ודוגמת מעין - סע"א)
ובכ"מ.112) רע"ד. פה, מטות לקו"ת ראה
ובכ"מ.113) א. פב, פרשתנו תו"א
על 114) מרמז הזית שענין ודורש מיותר, אליך "תיבת

ריש  לשמו"ר מהרז"ו (פי' אליך" וזהו ישראל, הוא ומשה ישראל,
פרשתנו).
אמור 115) פ' מרבות - א'תקעה ע' פרשתנו באוה"ת כ"ה

(ל"א), ע'ס"פ שם (אוה"ת כו'" נפשו מסר שהזית שם ש"פירשו
א'תקמז).
סע"ב.116) נג, מנחות
פרשתנו.117) ריש שמו"ר
ישראל 118) אף נושרין עליו אין זית "מה שם: מנחות וראה

תוקף - עולמית" בטילה להם .igvpאין
פ"א 119) כלאים (ירושלמי הרכבה בו שאין - בזית ודוגמתו

ג). קכח, תהלים מדרש ה"ז.
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אבותינו 120שנאמר  נקראו לכן לאורך, גוים והלכו
לכל" מאירים שהם רענן שתכלית 117זית היינו, ,

בענין (לא היא יציאה הכוונה של  באופן המס"נ
אלא  משה מהעולם , של שמציאותם אדרבה)

עצם  ישראל"), בני את תצוה ("ואתה וישראל
תומשך  למאור"), גו' זך גו' ("שמן הנשמה
משה  בלידת כמודגש - בעולם ותאיר ותתגלה

draya,הנשמה )באדר (עצם המזל שהתגברות 
ומתגלה דמשה  שנמשך באופן הוא וישראל

ס"וֿז). (כנ"ל הבנין ימי בשבעת

הפרשה  בסיום "ועשית 121ועד"ז מזבח 122:
סמים  קטורת אהרן עליו והקטיר וגו' קטורת מקטר
ובהעלות  יקטירנה הנרות את בהטיבו בבוקר בבוקר

יקטירנה" הערביים  בין הנרות  את  שענין אהרן -
דעצם  והתחברות התקשרות על שמורה הקטורת,
קטירא ש"בחד באופן הקב"ה עם הנשמה

ומתג  נמשך ע"י אתקטרנא", בעולם, ומאיר לה
.123הנרות 

שבפרשת ט. הטעמים ב' גם לבאר יש עפ"ז
משה  (מיתת משה של שמו נתפרש לא תצוה

באדר, מספרך ")בשבעה נא "מחני ואמירתו
זל"ז:ושייכותם 

בפרשת  משה של שמו נתפרש שלא הטעם
רק  לא הוא, באדר, לשבעה סמיכותה בגלל תצוה

באדר שבשבעה בסילוק znבגלל (שמרומז משה
גם אלא מהפרשה), שבשבעה xwiraeשמו בגלל

הלידהclepבאדר ("כדאי על xtkzyמשה
כי, - על zcilהמיתה") קאי באדר) (בשבעה משה

מציאותו עצם mynהתגלות dlrnly אינו שלכן ,
שמו), נזכר לא הפרשה (שבכל משה בשם נקרא

" עצמותך"dz`eאלא "מהות ל"אתה"124", ועד ,
ית' ומהותו עצמותו .125האמיתי,

שלמעלה  שלו (העצמות משה שלידת וכיון
("משה  בנ"י כל עם קשורה באדר בשבעה משם)

ישראל"), של הוא הנשמה ) (עצם  מזלם  שגובר
שה"אתה"ישראל  הפרשה בהתחלת [וכמודגש

ומהותו לעצמותו ועד דמשה, הוא (העצמות  ית')
("ואתה ") המשכה  של וחיבור באופן  לצוותא ועד

- זך")] זית ("שמן דבנ"י העצמות עם ("תצוה")
לשבעה  בסמיכות שקורין בפרשה מרומזת לכן,

בנ"י  עבור משה של המסירתֿנפש 126באדר

"מחני  באמרו מהתורה) שלמעלה שלהם (העצמות
" אלא שמו, נזכר שלא עי"ז מספרך", ",dz`eנא

שלו mynהעצמות dlrnly127 מודגש זה שענין -
התגלות  משה, נולד שבו באדר בשבעה בגלוי

והעצמות דמשה חד העצמות שהם כפי  דישראל
ית'. עצמותו עם 

נא  "מחני דאמירת הטעם שגם מובן ועפ"ז
באדר  שבעה של ענינו לתוכן שייך 128מספרך"

יום - תצוה) לפרשת בסמיכות clepy(שקורין
עםzenvrdמשה, הקשורה דישראל,zenvrdשלו,
באמירת daiqdשזוהי בנ"י עבור שלו להמס"נ

שמו  נזכר לא מזה וכתוצאה מספרך", נא "מחני
לידתו) ליום בסמיכות (שקורין תצוה ,129בפרשת

" אדרבה: שלמעלה dz`eאלא שלו העצמות ,"
משם.

* * *

הנקודהי. ע"ד לעיל דלידת האמור המשותפת
באדר ) (בשבעה  שבשניהם משה  תצוה, ופרשת

l`xyicמודגש mvrd והתוקף החוזק בהם שיש
ביותר  מודגש - ית' שמו קדושת על נפשם למסור
הי' האחרונים שבימים גרמא, שהזמן בענין
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ג.120) ס, ישעי'
(פרשתנו 121) הפסוק על ברש"י הפירושים מב' גם להעיר

שתשרה  בכבודי המשכן "ונקדש (א) בכבודי": "ונקדש מג) כט,
רמז  כאן שלי, במכובדים אלא בכבודי תקרי "אל (ב) בו", שכינתי
וימותו"). ה' לפני "בקרבתם המס"נ, (ענין כו'" אהרן בני מיתת לו

ואילך.122) א ל,
י"א 123) תצוה ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה

ואילך). 316 ע' (לקמן זו שנה אדרֿראשון,
פרשתנו.124) ריש יקר כלי
(סה"מ 125) תרפ"ט הבית תורת זאת סד "ה ע'ראה תרפ"ט

וש"נ. .178 ע' חכ"א לקו"ש .(177

תצוה)126) ב"(ואתה מרומז זה שענין לומר, (בני `zויש
באופן  היא ישראל עם דמשה וחיבור שהצוותא - ישראל)"

לישראל. הטפל") ("את טפל שמשה
ואילך.127) 175 ע' שם לקו"ש ראה
ד"מחני128) שענין בפשטות שנראה כפי מספרך "ולא נא

אחרת בפרשה להתקיים יכול  יותר כשלעצמו  מתאים (ואדרבה:
שלאחרי בפרשה שמצד שיתקיים אלא מספרך"), נא  "מחני אמירת

טעם  תצוה.צירוף בפרשת נקבע באדר) בשבעה משה (מיתת אחר
משה 129) שאמר מספרך" נא ד"מחני שהקיום יומתק ועפ"ז

תצוה בפרשת נרמז תשא "f"ptlyבפרשת שבתיבת כיון -dz`e
גם  מודגשת מספרך") נא "מחני אמירתו נתקיימה (שבה (תצוה)"

daiqd"מספרך נא "מחני אמירת לאח"ז באה ממנה שכתוצאה
וישראל). דמשה העצמות ההתקשרות (מצד
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זו אשה בשכונה ע"י ברבים השם  קידוש של מאורע
.130מישראל 

מה" עד יודע אתנו גו' ש"אין - ,131ובהקדמה
כלל  להבין) יכול (ואינו מבין אינו מאתנו אחד אף
ככה?!... ה' עשה למה הדברים, פשר וכלל

אמא  צעירה , באשה  כשמדובר לילדים ועאכו "כ
אלא  אחרי'... ויתגעגעו לאמם שצריכים קטנים
כלפי  ומענות טענות של בענינים להאריך שאין

דברים "ברוב הכתוב ובלשון "על 132וגו'"הקב"ה, ,
מעטים" דבריך יהיו  .133כן

דקידוש  הענין גודל את להדגיש יש ואעפ"כ,
לזעוק  ועיקר, ועוד זה, שבמאורע ברבים השם
ולבקש  מתי"... "עד הגלות, אריכות על להקב"ה
ומיד  שתיכף שאפשר מה כל ולעשות ולדרוש

האמיתית הגאולה משיח תבוא ע "י והשלימה 
יקויים  שאז שוכני צדקנו , ורננו "הקיצו היעוד

מיד ,134עפר" לתחי ' שקמים מצדיקים  ,135ומתחיל
על  שנהרגה צדקנית האשה ובתחילתם וביניהם
עם  בגוף נשמה תיפגש ומיד שתיכף השם, קידוש
לתורה  ולגדלם לחנכם ותמשיך וילדי', משפחתה
לבב. וטוב שמחה מתוך טובים, ולמעשים לחופה

השם יא. דקידוש הענין גודל - לראש ולכל
זה: שבמאורע ברבים

מקומות  בכו"כ חז"ל בדברי המבואר 136ידוע

והשכר והזכות וההפלאה העילוי גודל yeciwcע"ד
mydהשם קידוש ובפרט ,miaxa יתירה ובהדגשה ,

ברבים השם efבקידוש dpekya בית נמצא שבה ,
בית  טובים, מעשים ובית המדרש ובית הכנסת

אדמו"ר מו"ח דכ"ק epxecמשולש, `iyp137 שעל ,

וביתר  שאת ביתר ברבים השם קידוש נעשה זה ידי
עוז.

דקידוש  וההפלאה העילוי בגודל להוסיף ויש
שמצינו  - sqeiאצל138השם ziad גודל שמצד

שהקב"ה ראוי הי' ומדרגתו xeqnlמעלתו eze` dkfi
myd zyecw lr eytp ענין) סיבה היתה שאח"כ אלא ,

שבגללה  ומצבו) מעמדו לפיֿערך מתאים הי' שלא
jklנענש dkf `le שלאח"ז אף לעונש, זה ונחשב ,
dkf"ה את ולהיותjexrÎogleyלחבר  "d`xedÎdxen

zexecd lk seq cr i"pa lkl139- שהזכות מובן שמזה
ה "שולחן ֿ הזכות דחיבור לגודל מגעת אינה ערוך"

השם! קידוש על נפש דמסירת

נא  "מחני משה לאמירת מהשייכות ולהעיר
רבינו  משה של שהמס"נ מודגש שבזה - מספרך"

היא ישראל כפי dlrnlבשביל משה של ממציאותו
על  רבינו משה מוותר שלכן התורה, עם שקשור
נא  "מחני (באמרו בתורה כתוב להיות הזכות

כולה" התורה "מכל בגלל140מספרך", המס"נ )
אינה  השו"ע דחיבור שהזכות (כשם ישראל בשביל
השם). קידוש על נפש דמסירת הזכות לגודל מגעת

השם  דקידוש וההפלאה העילוי גודל על ונוסף
בהדגשה  ה"ז נפש, דמסירת הענין שבכללות ברבים
לילדים  אמא צעירה אשה של נפש במסירת יתירה

מסירת מלבד כי, - גם dytpקטנים "מוסרת" ה"ה ,
miphwdאת 'icli אותם ומפקירה שעוזבת בכך ,

אלי'), הילדים של הגעגועים גודל (בידעה לבדם
גידולם את מזה ,ומשאירה ויתירה  לאחרים, וחינוכם

מס"נשמסירת  היא xzeiילדי' dlecbשאת ביתר
ובמילא  שלה, מהמס"נ עוז ytpה"זוביתר zxiqn

ytp zxiqnn dlrnl!

העילוייםיב. כל לאחרי וההפלאות אבל
כיון ברבים, השם ("די שבקידוש  י"ח יצאו שכבר

הגזירות  ע"י השם קידוש על נפש מסירת והותר")
עד  והארוך, המר הגלות במשך שהיו ושמדות

" להקב"ה: בנ"י זועקים - זה iznלדורנו cr...!?"
עדיין היתכ  זקוקים המר הגלות אריכות שלאחרי ן
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הי"ד 130) לאפיין הלוי פייבל שרגא ר' בת לאה פעשא מרת
וסיום  ראשון, אדר ב' תרומה, פ' ה' ביום השם קידוש על שנהרגה

(המו"ל). ראשון אדר ט' תצוה, פ' ה' ביום ה"שבעה"
ט.131) עד, תהלים
יט.132) יו"ד, משלי
א.133) ה, קהלת
יט.134) כו, ישעי'
א.135) קמ, זח"א ראה
נ,136) (פסחים במחיצתן" לעמוד יכול אדם "אין ולדוגמא:

התורה) כל לגבי קדה"ש על מס"נ (במעלת בארוכה וראה א).
להצ"צ  דא"ח הליקוטים ספר בתחלתו. לאדהאמ"צ האמונה שער

וש"נ. ואילך). תתצ (ע' מס"נ ערך
(137.335 ע' (לקמן ס"ח תשמ"א תצוה ואתה ד"ה ראה

המס"נ  כח והתעוררות שגילוי קלד), ע' ח"ו מלוקט סה"מ
הדור. נשיא הגלות, שבזמן דמשה אתפשטותא ע"י נעשה בישראל

שם 138) לקו"ש - בכ"ז וראה פרשתנו. ריש מישרים מגיד
וש"נ. שם. ובהערות ואילך, 176 ע'

ה"ה 139) - הרמ"א שבהגהות הפסקיֿדינים גם שישנם ואף
עצמו  והשולחןֿערוך השולחןֿערוך, גבי שעל ה"מפה" בדוגמת

הביתֿיוסף. של חיבורו הוא
עה"פ.140) פרש"י



נז a"pyz'd oey`x xc` `"ie c"ei ,'f ,devz 't w"ye w"yre (meie lil) ,'b (meie lil) zegiyn

אמא  צעירה אשה של השם קידוש על נפש למסירת
קטנים?!... לילדים

ממסירת  רוח" ב"נחת הקב"ה של רצונו אם גם
במשך  מס"נ י"ח יצאו שכבר לכך נוסף הרי, - נפש

נפשכל המסירת מספיקה  שלפנ"ז, בנ"י הדורות  של
zelbaבכך cg` rbx cer mi`vnpy!

בגלות כבר נמצאים ze`nבנ"י ryze sl`n xzei
dpy כל סיימו כבר בא!... לא עדיין צדקנו ומשיח

כל  נעשו וכבר הגלות, דזמן העבודה עניני
ובמיוחד  (כולל האפשריים האופנים בכל הפעולות
ולא  יום), ששים במשך אדר בחודש השמחה ע"י

עובר ואעפ"כ, עוד, לעשות ניתן מה cerיודעים
rbx cere mei cer ,reay הגאולה באה לא ועדיין ,

אלא  עוד ולא ממש! בפועל והשלימה האמיתית
בזמן  להיות שיכול חמור הכי מאורע שניתוסף

לילדים  ואם בישראל שאשה  - צריכה הגלות  קטנים
השם! קידוש על נפשה למסור

זה  שמאורע בכך להתנחם אלא לנו נותר לא
קידוש  על נפש מסירת של האחרון המאורע הוא
הצדקנית  האשה של שבזכותה ועיקר, ועוד השם,
זכותן  עם ביחד השם, קדושת על נפשה שמסרה
לנשי  עד הדורות, שבכל הצדקניות ישראל נשי של
זה, שבדורנו בריא בגוף נשמות הצדקניות ישראל

להגאולה ממש ומיד תיכף האמיתית זוכים
מארץ  צאתך "כימי ש "בשכרוהשלימה, מצרים",

שהיו צדקניות ישראל נשים נגאלו הדור  באותו
תיכף ,141ממצרים" לבוא העתידה בהגאולה ועד"ז

בדור" שיש צדקניות נשים "בשכר ממש, .142ומיד

הענין ושלימות אמיתת יהי' mydואז yeciwc-
ענין כללות השם ,שהרי קידוש היפך הוא הגלות 

בגוים ",143בקרא כמפורש המחולל הגדול "שמי
עליהם  אויביהם באמור החילול, אלה "ומהו ה' עם

יכולת  הי' ולא יצאו עמו ומארצו את להציל בידו
ארצו" ע"י 144ואת נעשה ית' שמו וקידוש ,

הכתוב  כהמשך שמי 145הגאולה, את "וקדשתי
. ה' אני כי הגוים וידעו גו' בכם .הגדול בהקדשי 

ש)ולקחתי (עי"ז וקבצתי לעיניכם  הגוים מן אתכם

אל אתכם והבאתי הארצות מכל אדמתכם",אתכם
גוים 147והתקדשתי146"והתגדלתי לעיני ונודעתי

ה'". אני כי וידעו רבים

* * *

לעבודה יג. בנוגע לעיל מהאמור ההוראה
בפועל:

בפרשת  שחל באדר משבעה תצוה,בבואנו
התגברות מודגשת ישראל ,שבשניהם של מזלם

דעצם  והתוקף כפי החוזק  ("ואתה ") הנשמה 
ומתגלה  ופעולתםשנמשך  mlerdבעבודתם ipipra

נשמות  אלא וח"ו, ח"ו מהעולם ויציאה מס"נ (לא
יש  וטובות), בריאות ושנים ימים לאורך בגופים
החיות, ובתגבורת עוז, וביתר שאת ביתר להוסיף

התורה  בלימוד ועבודתינו מעשינו  וקיום בכל
והיהדות  התורה בהפצת ובמיוחד כולל המצוות,

להביא כדי חוצה, המעיינות ielibaeוהפצת lreta
משיח את ע"י והשלימה  האמיתית צדקנו,הגאולה 

דישראל, דהעצם ההתגלות שלימות תהי' שאז
חד  כולא וקוב"ה כולו,148ישראל העולם בכל ,

בתחתונים. ית' לו דירה שנעשה

דחודש העבודה קצת: אחר אדרבסגנון
להביא  היא מזלי'" ותקיף ובגלוי ש "בריא בפועל

צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את
ממנו" אדירו ("והי' "אדיר" שאז 149שנקרא ,(

שנקראו  ישראל, של מזלם כולו העולם בכל יתגלה
ד"אדיר  הגילוי שלימות עם ביחד "אדירים",
ית'. לו דירה שנעשה כולו, העולם בכל ה'" במרום

בתורה יד. שקורין שהפרשיות - יותר ויומתק
קשורות  אדר) חדשי בשני זו, (ובשנה אדר בחודש
ביהמ"ק  בבנין ששלימותו המשכן, עשיית עם

יוצאה אורה שממנו העולם השלישי, ועד 150לכל ,
נעשה  כולו בית שהעולם  כמו ית', לו דירה
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רע"ב.141) יא, סוטה
בסופו.142) תרו רמז רות יל"ש
כג.143) לו, יחזקאל
כ.144) שם, פרש"י
כגֿכד.145) שם,

כג.146) לח, שם
(טואו"ח 147) קדיש  לאמירת  מהשייכות אחר להעיר נו ) ר"ס 

מודגש  זה  שענין לומר , ויש - אחר נפטר. קדיש באמירת ביותר
" נתקיים ידו שעל ית', שמו קידוש על נפשו בתוך izycwpeהמוסר

עצמך "מסור לב), כב, (אמור ישראל" את dzinlבני להקדיש
ואילך. 167 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה וראה עה"פ. (פס"ז שמי"

וש"נ).
א.148) עג, זח"ג ראה
סע"ב.149) צח, סנהדרין וראה כא. ל, ירמי'
ועוד.150) סה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי



a"pyz'dנח oey`x xc` `"ie c"ei ,'f ,devz 't w"ye w"yre (meie lil) ,'b (meie lil) zegiyn

devze dnexz הציווי אודות מדובר שבהם -
דימי  והחינוך כהונה בגדי המשכן, דמלאכת
לי  ד"ועשו ההקדמה ובמיוחד (כולל המילואים

בתוכם"מקדש ד"ונקדש151ושכנתי והסך ֿהכל ,
. בתוכם"בכבודי לשכני .152.(

`yz ikבני ראש את תשא "כי ,153ישראל"-
תכלי על  השלימות שרומז נשיאת ת דבנ"י, בהעלי'

שתהי' משיח ראש, ע "י והשלימה האמיתית  בגאולה 
והגלות). דהחורבן הירידה גודל (לאחרי צדקנו

icewte ldwie המשכן דמלאכת הציווי קיום -
בפועל, במעשה המשכן להקמת ועד כהונה ובגדי
- השלישי דביהמ"ק השלימות גם מרומזת ובזה

משכן המשכן למקדש"פקודי "רמז העדות",
בשני "משכון"154חורבנין"שנתמשכן בדוגמת ,

השלישי  שביהמ"ק כיון בשלימות, לבעליו שחוזר
דבית  השלימות גם בו שתהי' משולש, גם הוא

(ודהמשכן) שני ודבית גם 155ראשון תהי' ואז ,
גואל  הוא ראשון "גואל ע"י בנ"י דכל ההקהלה

בני 156אחרון" עדת כל את משה ("ויקהל
העשירי 157ישראל" והמנין דכל 158), ("פקודי")

בנ"י.

`xwie"'גו אליו ה' וידבר משה אל "ויקרא -159

לכאו"א  דהקב"ה והדיבור (גילוי) הקריאה -
אותי" ידעו ש"כולם באופן .160מישראל

ev"מיד זירוז לשון אלא צו "אין שתיכף 161- -
צו  שבפרשת הענינים פרטי כל נעשים ממש ומיד
(שהתחלתם  המילואים ימי דשבעת החינוך ע"ד

אדר). בכ"ג

ipinye נתקיימה שבו למילואים, השמיני יום -
עלינו  אלקינו ה' נועם "ויהי ואהרן משה ,162תפלת

ידיכם"יהי במעשה שכינה  שתשרה .163רצון

מודגשת  העיבור  שבשנת לומר , השלימות ויש 
בפרשיות  גם השנה חדשי שאר לגבי אדר דחודש

שמיני164בתורה שקורין פרשת קריאת שגם שבה -
ביום השכינה השראת אודות ipinydמדובר

oqipלמילואים, g"xבחודש היא ,xc` שכבר היינו, ,
לו  דירה דר, דא' השלימות מודגשת אדר בחודש

בתחתונים. ית'

יצטרכו טו. שלא - העיקר והוא - ויה"ר
נגאלו  ש"בניסן ניסן, לחודש עד חדשים ב' להמתין

חודשובניסן שבהתחלת כיון  להגאל", אדר עתידין
מש  ובפרט באדר,ראשון, ביום בעה ושלימותו

באדר, עשר אחד האמיתית הש"ק הגאולה  תהי'
ובנין וחנוכתווהשלימה  השלישי lretaביהמ"ק

ynn.

חדשי  ב' שישנם העיבור שבשנת ולהוסיף,
יותר עוד ניתוסף יום, ששים dweyzdaאדר,

mirebrbde עתידין ובו נגאלו (שבו ניסן לחודש
ומזרזים  ממהרים שעי"ז יום, ששים במשך להגאל)
בהתחלת  עוד ניסן חודש דעניני הגילוי יותר עוד

אדר. חודש

- זו בשנה מיוחד עילוי ניתוסף זה ובכל
הצדי"ק  שנת מסתיימת בניסן עשר שבאחד
מזמור  לאחרי (שבא צדי"ק מזמור עם הקשורה
קדשי  בשמן עבדי דוד "מצאתי נאמר שבו פ"ט

ה'165משחתיו" "ברוך המזמור וחותם לסיום עד ,
נועם  ב"ויהי וחותמו שסיומו ואמן"), אמן לעולם

כוננהו" ידינו ומעשה בשלימות 162גו' שקאי ,
השלישי  בביהמ"ק השכינה גמר 166השראת ע"י ,

דור זה, בדור ועבודתינו מעשינו ושלימות
iriayd167 רבינו משה של פעולתו נשלמת שבו ,

וגילוי  בהמשכת אחרון") גואל הוא ראשון ("גואל
בתחתונים. דירה ית' לו לעשות בעולם, אלקות

יום  (ששים באדר עשר שבאחד - לנו תהי' וכן
דאחד  הענין כבר יושלם בניסן) עשר אחד לפני

בניסן  נשיא168עשר יום עשר עשתי "ביום לבני,
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ח.151) כה,
מגֿמו.152) כט,
יב.153) ל,
ובפרש"י.154) כא לז,
וש"נ.155) .262 ע' חכ"א לקו"ש וראה א. רכא, זח"ג ראה
וש"נ.156) ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ד. פ"ב, שמו"ר ראה
א.לה,157)
ועוד.158) ט. תשא תנחומא
א.159) א,
לג.160) לא, ירמי'
ב.161) ו, פרש"י
יז.162) צ, תהלים
כג.163) ט, פרש"י

ד'.164) בסעיף לעיל המבואר על נוסף
כא.165) פסוק
עה"פ.166) תהלים מדרש
ח"א 167) מלוקט (סה"מ תשי"א דשנת לגני באתי ד"ה ראה

בתחלתו).
באדר 168) עשר שבאחד זו שנה בקביעות מיוחדת כח ונתינת

שהשלימות  - באדר דשבעה השלימות נעשית בשבת) (שחל



נט a"pyz'd oey`x xc` `"ie c"ei ,'f ,devz 't w"ye w"yre (meie lil) ,'b (meie lil) zegiyn

"מאשר169אשר" ,dpny"וטובל170לחמו" ,onya
"ויקחו 171רגלו" תצוה: פרשת בהתחלת כמודגש -

זך" זית שמן תשא 172אליך פרשת בהתחלת וכן ,
שבה  תשא) פ' ש"ק במנחת לקרוא (שמתחילין

המשחה  שמן אודות עבדי 173מדובר דוד "מצאתי -
eizgyn iycw onya הענין ושלימות עיקר שזהו ,"

של  המשיחה ע"י ישראל", בני ראש את תשא ד"כי
הוא  ראשון גואל רבינו, (משה ישראל" בני "ראש
ויגאלנו  שיבוא המשיח, למלך אחרון) גואל

ממש. ומיד תיכף לארצנו, קוממיות ויוליכנו

1

2

3

4

5
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9

10

xyr cg`cומתגלה העולם),zrayaנמשכת (גדרי הבנין ימי *
ס"ו  (כנ"ל מהעולם למעלה הוא (שמצ"ע אדר בחודש שגם

ניסן. שבחודש השלימות כבר נעשית ((88 ובהערה
עב.169) ז, נשא
כ.170) מט, ויחי
כד.171) לג, ברכה

(*ly elfn c"r (23 dxrday) yxcnd xn`ny fnxd c"r xirdle
dyxta `ed xc` yceg'f`wqit`"ixn`py "meil cg` `iyp" oke ,

wxta `ed oqip ycega okynd zkepga'fweqt`"i,xnel yic -
`"i 'iga ielibe zkynd zeidl dleki xc` ycega mby fnexn dfay

.oqip ycega enk ,'fa

אתם 172) תמיד נר להעלות "בזכות יא: פל"א, ויק"ר וראה
המשיח". מלך של נרו פני להקביל זוכים

ואילך.173) כב ל,

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc - zekxa(oey`x meil)

:zxne`e df uexizl di`x `xnbd d`ianeénð à÷écjl yi ± ©§¨©¦
,dnvr `ziixad ixacn ok wiiclòh÷c àéîec éðz÷c`ziixady ± §¨¨¥§¨§¦¥©

,eici erhwpy mc` `edy ,rhwd mr cgi mipwdad z` dzpn
:`xnbd zxne` .clepy xg`l iepiyd ea dyrpydpéî òîLok` ± §©¦¨

.`ziixad ixacn ok gikedl yi
:dii`xd lr mikxany zekxa cer d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaå ,óB÷ ,ìét äàBøä`xwpd ser,óBt÷zezql el yiy ¨¤¦§¦
,mdn cg` lk lr ,mc` lyk miigleúà äpLî Ceøa øîBà¥¨§©¤¤

.úBiøaäm`eúBáBè úBiøa äàø,xzeia mi`p mc` ipa ±úBðìéàå ©§¦¨¨§¦§¦¨
úBáBè,mze` d`exdl d`pd mda yiyBì äëkL Ceøa øîBà¥¨¤¨¨

[ely md el` lky-].BîìBòa§¨
dpyna epipy(.cp):ïé÷éfä ìò`ln ezxeabe egky jexa xne` 'eke ©©¦¦

:`xnbd zl`ey .mleréàîedn ±ïé÷éæ.dpyna xen`døîà ©¦¦¨©
èéáLc àáëBk ,ìàeîLmewnl mewnn riwxa xaerd akek ± §¥¨¨§¨¦

enk d`xpe ,[lwnk-] hayk jex` d`xp `ed jk jezne ,dvexna
.riwxd z` gzet `edy

àiîLc éìéáL éì ïéøéäð ìàeîL øîàåmiakekd ikldn il mixexa ± §¨©§¥§¦¦¦§¦¥¦§©¨
,minyaàòcøäðc éìéáLk`rcxdp xird ikxc il mixexay itk ± ¦§¦¥¦§©§§¨

,[eixebn mewn dzid `idy]øáìueg -èéáLc àáëBkîakekn ± §©¦¨¨§¨¦
,hiaydeäéð éàî àðòãé àìc,ekelid edn rcei ipi`y ±éøéîâe± §Ÿ¨©§¨©¦§¦¦

,icia laewn df la`àìñk øáò àìczxeva d`xp `edyky ± §Ÿ¨©¦§¨
,liqk lfn z` xaer epi` ,lwnàìñk øáò éàåz` xeari m`e ± §¦¨©¦§¨

,liqk lfnàîìò áøç:`xnbd zl`ey .mlerd axgi ±à÷ àäå ¨©¨§¨§¨¨
øáòc ïðéæç.mlerd axgp `le ,liqk lfn z` xary epi`x ixde ± ¨¦©§¨©

`l` ,xar `l envr `ed :`xnbd daiynøáòc àeä déåéæexe` ± ¦¥§¨©
xar,liqk lfn z`eäéà øáòãk éæçúîe`ed eli`k d`xp dide ± ¦§£¥¦§¨©¦
.xar

:oiwif md dn sqep xe`ia d`ian `xnbdòLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©
,øîàyk dlbznd xe`d `ed oiwif(ìbìbîc) òø÷îc àeä ïBìéå± ¨©¦¦§¨©¦§©§©

,oelie `xwpd oezgzd riwxd rxwpykàòé÷øc àøBäð éæçîe± ¦§¥§¨¦§¦¨
mireaw eay ,eilrny riwxa gnex zxeva xe` d`xp rxwd jxce

.miakekde gxid ynyd
:l`eny ixac lr dl`yd z` ayiil zxfeg `xnbd,øîà éMà áø©©¦¨©

`l` ,ok epi`e ,liqk lfn z` xaer hiay akeky epl d`xp zerha
àìñëc àñéb éàäî ø÷òc àeä àáëBkly cg` cvn akek xwrp ± ¨¨§¨©¥©¦¨§¦§¨

,liqkàñéb Cäî déøáç déì éæçåecvn xg` akek eze` d`exe ± §¨¥¥©§¥¥©¦¨
,liqk ly ipydúéòáéîedpzyn ezbdpde ,ipyd akekd ldape ± ¦§¦

,hrnøáòc ïàîk éæçîeakekd xary enk d`xp jk ici lre ± ¦§¥§©§¨©
.liqk z` oey`xd

zxne` .liqk lfn zece` l`eny xn`y sqep xac d`ian `xnbd

:`xnbdéîø ìàeîLcg` weqta ,miweqt ipyn dxizq dywd ± §¥¨¥
áéúk(h h aei`),,'äîéëå ìéñk Lò äNBò'liqk z` aezkd micwdy §¦¤¨§¦§¦¨

,xzei dlecb liqk zrtydy rnyne ,dnik iptlexg` weqta
áéúk(g d qenr),,'ìéñëe äîéë äNBò'z` aezkd micwd df `xwnae §¦¥¦¨§¦

,xzei dlecb dnik zrtydy rnyne ,liqk iptl dnikãöék àä± ¨¥©
mcwed liqke ,dey mdipy gky i`ce `l` ,df xac yxtp cvik
dncwed dnike ,dngd zenia hley `edy meyn ,cg` weqta

e ,minybd zenia zhley `idy meyn ,xg` weqtadnç àìîìà¦§¨¥ª¨
ìéñk ìL,liqk ly megd gk ±íéi÷úð àìdìL äpéö éðtî íìBò ¤§¦Ÿ¦§©¥¨¦§¥¦¨¤

äîék,dnik ly dpivd gkn ±íéi÷úð àì ,äîék ìL äpéö àìîìàå ¦¨§¦§¨¥¦¨¤¦¨Ÿ¦§©¥
d.ìéñk ìL änç éðtî íìBò¨¦§¥ª¨¤§¦

:zxne`e `xnbd dtiqenéøéîâely dpivd gky ,epicia laewne ± §¦¦
c cr ,jk lk lecb `ed dnikøäða çpîc àáø÷òc àö÷eò åàì éà¦¨§¨§©§§¨§©©¦§©

øBðécgpen ,dnik lfn zxev `edy ,axwrd apf did `l m`y ± ¦
,axwrd gk z` yizn `ed jkae ,y` eleky ,xepic xdpaïàî ìk̈©

àáø÷ò déì à÷éøè äåäc,ekyep axwr didy in lk ±ééç äåä àì ©£¨§¦¨¥©§§¨Ÿ£¨¨¥
.dpivd zngn ig did `l ±àðîçø déì øîà÷c eðééäådn dfe ± §©§§¨¨©¥©£¨¨

'd xn`yáBiàì(`l gl aei`),'d ikxc lr ope`zdy xg`øM÷úä' §¦©§©¥
'çzôz ìéñk úBëLî Bà äîék úBpãòîz` xeywl lkez ike - ©£©¦¨Ÿ§§¦§©¥©

e` ,mlerd z` aixgie ezpiv `vi `ly ick ,dnik lfn ixyw
z` bitie eneg `viy ick ,liqk lfn zerevx ixyw z` geztl

.dnikn d`ad dpivd
:`xnbd zl`ey .'dnik' oeyl edn zyxtn `xnbdéàîedn ± ©

oeyld,ìàeîL øîà ,äîékmiakekd oipny ,'d`nk' oeyln `edy ¦¨¨©§¥
md dnik lydì éøîà ,éáëk äàîkmixne` yi ±éôðëîc± §¥¨Ÿ¨¥¨§¦¨¦§©§¦

,cgi miqpekn el` miakekydì éøîàåmixne` yie ±ïøãaîc± §¨§¦¨§¦©§¨
.mixfetn mdy

zxxane 'dnike liqk yr dyer' d`iady `xwnl zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .'yr' ednéàîlfnd edn ±,äãeäé áø øîà ,Lò ©©¨©©§¨

`xwpd `ed.àúeé:`xnbd zl`eyàúeé éàî.df lfn `vnp okid ± ¨©¨
:`xnbd zxne`dì éøîàa `vnp `edy ,mixne` yi ±áðælfn ¨§¦¨§©
dì éøîàå ,äìèa `vnp `edy ,mixne` yie ±àìâòc àLéøy`xa ± ¨¤§¨§¦¨¥¨§¤§¨

:`xnbd zxne` .xey lfn `ed lbre ,lbrd zxevïàîk àøazñîe¦§©§¨§©
øîàca `vnp `edy xn`y in itk `edy xazqne ±,äìè áðæ §¨©§©¨¤
áéúëc(al gl aei`),'íçðú äéða ìò Léòå'xn`e aei` z` 'd gikedy ¦§¦§©¦©¨¤¨©§¥

miakekd mr cgi ,[`zei ,yr] yir lfn z` bidpdl lkezd ,el
,el eca`y el mikiiydäøñç àîìàel yi yir lfny gkene ± ©§¨¨§¨

,ea mireaw mpi`y ,epnn mixqg mde ,el mikiiyy miakek
àéæçúîed`xp dlhd apfe ± ¦§©§¨
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המשך קיאוח למס' קחכות ליום חאשון עמ' ק



ס

.a"pyz'd oey`xÎxc` `"i ,devz t"y zegiyn .c"qa
אודות א. מדובר תצוה פרשת וסיום בהתחלת

המנורה: נרות הדלקת

זך  זית שמן אליך "ויקחו - הפרשה בהתחלת
יערוך  גו' מועד "באוהל תמיד", נר להעלות גו'

גו'" בוקר עד מערב ובניו אהרן ובסיום 1אותו .
בהטיבו בבוקר "בבוקר - גו'הפרשה הנרות  את 

הנרות  את אהרן הערביים"ובהעלות .2בין

- הפרשה שבסיום  החידוש שהדלקת ועיקר 
עם קשורה מקטר zxehwd3הנרות מזבח "ועשית :

וגו'" סמים 4קטורת קטורת אהרן עליו "והקטיר ,
ובהעלות  יקטירנה הנרות את בהטיבו בבוקר בבוקר

יקטירנה" הערביים בין הנרות את היינו,2אהרן ,
הטבת  בזמן היא הקטורת והעלאת 5שהקטרת

"בעידן  קטורת", מקטר תהא הטבה ("בעידן הנרות
קטורת" מקטר תהא ).6הדלקה

היא שהקטורת - מזה הטבת rvn`aויתירה
הנרות:

חכמים  (שבע 7לדעת הנרות את ייטיב "לא -
יקטיר  אלא יקטיר ואח"כ חמש) רק אלא נרות,
שתים)", הטבת (יגמור ייטיב ואח"כ (באמצע)
להטבת  נרות חמש הטבת בין שמפסיקין היינו,

נרות ש"מטיב zxehwaשתי שאול אבא כדעת (דלא
. מקטיר ואח"כ בבוקר (כולן) בבוקר דכתיב .

הנרות את בין 8יקטירנה"xcdeבהטיבו ומפסיקין ,
דם  בזריקת נרות שתי להטבת נרות חמש הטבת

התמיד).

כחכמים  הרמב"ם 9והלכה כפס"ד "אחר 10-
שבהיכל  זה מטיב (דהתמיד) הדם את שזורקין

. ההיכל מן שניהם ויוצאין נרות ואח"כ חמש .
. ומקטיר,מפיסין ונכנס שזכה מי בקטורת וזוכה .

שתי  ומטיב המנורה בדישון שזכה זה נכנס ואח"כ
.11הנרות"

הקטורת של ענינם תוכן לבאר והדלקת ויש
בעבודת  זל"ז  ושייכותם כידוע 12האדם הנרות -
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כֿכא.1) כז,
זֿח.2) ל,
הכתוב 3) שאמר "זהו (בתחלתו): טו פרשתנו תנחומא ראה

ט) כז, zxehwe(משלי ony.רע"א רל, (ח"א ובזהר כו'". לב ישמח
רע"א) קנ, א. יא, בפרשתנו ח"ג מ "ש ע"ד  הוא זה שפסוק מפרש 

את "והקטיר  בהטיבו בבוקר בבוקר סמים קטורת אהרן עליו
בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה יקטירנה ",הנרות הערביים

על  קאי  וקטורת" ש"שמן  הטבת היינו , בזמן הקטורת  עבודת
(בשמן*), הנרות ריש והדלקת בחיי וראה הערביים**. ובין בבוקר

המנורה  שמן לב, ישמח וקטורת שמן "במדרש*** פרשתנו:
ובהעלות  שנאמר הקטורת , בזמן מתקרב**** את שהי ' אהרן

יקטירנה". הערביים בין הנרות
א.4) ל,
נתינת 5) המנורה, (דישון הנרות הטבת בפירוש הדעות פרטי

נסמנו  - וכו' זמנה המנורה), הדלקת או חדשים, ושמן פתילה
הנרות). הדלקת ערך גם שם (וראה בערכו תלמודית באנציק'

א.6) טו, יומא

(*."dgynd onya gynpy b"k df ony" yxtn `negpzay s`
**(,btw .a"rq ,gt b"g) xdfd zhiyly ,xirdlzexpd zwlcd mb (`

zhiyk) zxehwd enk ,miiaxrd oiae xweaa ,meia minrt 'a `id
.(11 dxrd onwl - m"anxd

(***yxtny `negpzl `le) xdfl ezpeeky l"ieyxtny ("b"k df ony"
.zexpd lr "ony"

(****`pnfa `l` axwzn `l zxehw" (` ,`i b"g) xdfd oeyl c"r
onycaxwzn.(74 dxrd onwl d`xe) "

(ובמראה 7) ה"א סוף פ"ב שם ירושלמי גם וראה ב. יד, שם
בפלוגתא  פליגי דהכא ור"ל דר"י לפרש צריך ש"לא שם, פנים
דכ"ע  אלא הנרות, הטבת בין הפסקה בענין ורבנן שאול דאבא

עיי"ש). כו'", להו מפסיק בקטורת נמי ולר"י ס"ל, כרבנן
לחכמים 8) שאול אבא מודה הערביים שבין ולהעיר,

דכתיב  התם ד"שאני קטורת", מקטר תהא הדלקה ש"בעידן
"יערוך בוקר `ezeאותו", עד מערב "אותו בוקר", עד  מערב גו'

אחר  כשירה יום עבודת לך "אין בוקר", עד מערב אחר ולא
וראה  ובפרש"י. א נט, פסחים ובפרש"י. א טו, (יומא הדלקתן"

ב). רפ, חנוכה אוה"ת
אליבא 9) כו' מסדר הוה "אביי יום בכל שאומרים והטעם

ש  ס"ט.דאבא לקמן ראה - אול"
קצב.10) עשין סמ"ג וראה ה"גֿד. פ"ו ומוספין תמידין הל'
ש"הדלקת 11) הי"ב ) פ"ג (שם  הרמב"ם  היא ולדעת הנרות

באמצע היא הקטורת שעשיית י"ל - (בין zwlcdהטבתם" הנרות
כס"מ  (ראה להדעות וגם נרות). שתי להדלקת נרות חמש הדלקת

שהטבהשם. וש"נ ) הנרות. הדלקת ערך  תלמודית אינה אנציק '
בין רק היא הנרות והדלקת הנרות, שגם הדלקת כיון - הערביים

בין הפסקה  צ"ל  הערביים בארוכה בין (ראה נרות לשתי  נרות  חמש 
הרשב"א  אי שו"ת שאול) לאבא (גם ולכו"ע עטֿשט), סי' ח"א

הערה  (כנ"ל המנורה הדלקת לאחרי הערביים בין להקטיר אפשר
הטיב  ואם נרות, לשתי נרות חמש בין בקטורת מפסיקים ,(8

ההפסקה צ"ל כבויים) (כשמצאן גם dwlcdaבבוקר (ראה עצמה
ואכ"מ. ועצ"ע. תשנ)). (ע' שם תלמודית אנציק'

שער 12) אורה שערי ואילך. א כט, וישב תו"א גם ראה
בראשית  אדהאמ"צ מאמרי ואילך. פ"ז בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה
אבא  דעת (ע"פ ואילך ב רפ, חנוכה אוה"ת ואילך. שכב ע'
שמן  ד"ה ואילך. פר"י ח"א תער"ב המשך גם וראה שאול).

ועוד. עזר"ת. וקטורת



סי a"pyz'd oey`xÎxc` `"i ,devz t"y zegiyn

בעבודת  ישנם ובמקדש שבמשכן הענינים שכל
ומקדש במשכן ויום יום בכל (כמ"ש האדם 13שבו

ושכנתי  מקדש לי נאמר "ועשו  לא "בתוכו בתוכם ",
בתוכם , כאו"א"אלא  ),14בתוך

פרים ("ונשלמה ו באמירתנ וכמודגש
תרומת 15שפתינו" פרשת התפלה: בהתחלת (

ל"אביי  ועד הקטורת, ופרשת התמיד, פרשת הדשן,
כו'". המערכה סדר מסדר הוה

יתירה zxehwdובהדגשה zyxta שמלבד -
דתרומת  (כבפרשיות בתושב"כ הפרשה אמירת

תשא  דפרשת ודהתמיד), סמים 16הדשן לך "קח :
[כולל  גו'" ממנה ונתת גו' קטורת אותה ועשית גו'
כפי הנרות, להדלקת שייכותה הדגשת גם
גו' קטורת אהרן עליו והקטיר "ונאמר שממשיכים
הנרות  את אהרן ובהעלות גו' הנרות את בהטיבו
הקטורת  הכנת בפרטי גם ומאריכים מוסיפים גו'"],

"תנו  בברייתא: הקטורת 17שנתבארו פטום רבנן
וכו'" בה היו סממנים עשר ואחד וכו' ,18כיצד

כדלקמן.

לפרשת ב. בנוגע ותמיהה שאלה ובהקדם
וסיום  שבהתחלת הקטורת מזבח ופרשת הנרות

תצוה: פרשת

נתבארו שבה תרומה פרשת פרטילאחרי
מתחילה  המשכן, דמלאכת תצוה הענינים 19פרשת

eipae oxd` ly ezpedka לאחרי") אליך הקרב "ואתה -
ואת  אחיך אהרן את המשכן") מלאכת שתגמור

לי" לכהנו גו' ע"י20בניו כהונה , בגדי עשיית 
קודש בגדי לי"("ועשית  לכהנו לקדשו ,21גו'

לי" כהן שיהא הבגדים ע"י לכהונה ),22"להכניסו
(עד הפרשה בהמשך בפרטיות ועד כמבואר רביעי);

) לכהונה ידיהם תעשה למילוי אשר הדבר "וזה
אהרן יד ומלאת וגו' לי לכהן אותם לקדש ויד להם

דשבעת 23בניו" הענינים  פרטי ע"י המילואים ) ימי
ידיהם  נתמלאו הללו המילואים ידי ("שעל

לכהונה" הפרשה 24ונתקדשו בהמשך שנתבארו (
ששי  עד ).25(מרביעי

dlekkוכיון daexy עוסקת תצוה פרשת של
oxd` ly ezpedka הטעם מהו להבין: צריך -

בפרשת בפרשתzexpdשהתחלתה gafnוסיומה
zxehwd?

הנרות  (פרשת אלו פרשיות שתי - מזו ויתירה
שלא  לכאורה נכתבו הקטורת) מזבח ופרשת

במקומם:

נאמרה  ש "לא כיון - הנרות אלא פרשת (כאן)
המנורה" צורך לפרש המשכן מלאכת סדר ,26על

המשכן", מלאכת ב"סדר (לכאורה) בהמשך מקומה
תרומה  בפרשת  המנורה שבסיום לעשיית (ובפרט

נאמר  המנורה  נרותי'")27מעשה את ולא 28"והעלה ,
כהונת  אודות מדובר שבה תצוה פרשת בהתחלת

אהרן?

כפי - הקטורת מזבח שהקשוופרשת
(לכאורה )29המפרשים  dnexzשמקומה zyxta ביחד ,

המנורה  השולחן, (הארון, המשכן כלי כל עם
החיצון) פרשת30ומזבח בסוף ולא לאחרי, תצוה,

דהמשכן הענינים פרטי כהונה כל בגדי וכליו,
והמילואים?
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ח.13) כה, תרומה
ועוד.14) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
סוס"א.15) (מהדו"ב) או"ח אדה"ז שו"ע וראה ג. יד, הושע
תשא 16) דפרשת הקריאה שהתחלת ולהעיר, - ואילך. לד ל,

בפרשת  וחותמה לסיומה (בהמשך תצוה פ' שבת במנחת היא
הקטורת). מזבח

ואילך.17) א ו, כריתות
"פטום 18) - כאלקינו") (ב"אין התפלה בסיום ועד"ז

וכו'". והצפורן הצרי הקטורת
דפרשת19) ראשונים פסוקים ב' הקדמת הנרות.לאחרי 
ובפרש"י.20) א כח,
בֿג.21) שם,
ג.22) שם, פרש"י

אֿט.23) כט,
לג.24) שם, פרש"י
התמידין 25) שני הקרבת ע"ד) דששי (ההמשך גם כולל

- לחֿמב)) (שם, תמיד" עולת וגו' המזבח על תעשה אשר ("וזה
לדורות הציווי זה לימישאין "אזהרה אלא פינחס), בפ' (שמקומו

ד).המילואים " כח, פינחס (פרש"י
והפירוש zevnו"פרשת26) ב), (כד, אמור בפ' היא הנרות"

ש" הוא תצוה" zeevlד"ואתה jteq"כך על ישראל בני את
שם). אמור (פרש"י

לז.27) כה,
למאור"28) כתית זך  זית ד "שמן  הענינים על ופרטי (נוסף -

הענינים  פרטי עם ביחד להתבאר יכולים אמור) בפ' אמירתם
בהתחלת  שנזכרו הסמים", ולקטורת המשחה לשמן ד"בשמים
תשא  בפ' בפרטיות ונתבארו למאור"), "שמן (כמו תרומה פרשת

ואילך). כב (ל,
תו"ש 29) וראה ועוד. כאן. אוה"ח ש"ך, ספורנו, רמב"ן,

וש"נ. עה"פ.
השולחן,30) הארון, - ויקהל) (בפרשת בפועל כבעשייתם

העולה. ומזבח הקטורת מזבח המנורה,
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בזה:ג. הביאור לומר ויש

במקומה, (שלא הקטורת מזבח פרשת כתיבת
אלא) תרומה, בפרשת המשכן כלי כל עם ביחד

ixg`l,היא והמילואים, כהונה בגדי וכליו, המשכן
להדגיש zxehwdכדי gafn ly zcgeind dlrnd31,

("תחלת  המשכן כוונת עיקר נשלמת ידה שעל כיון
המעשה" סוף במדרש 32המחשבה כדאיתא ,(33

הקרבנות  את ושחט כליו וכל המשכן שכ"שנעשה
הקטורת". את שהקריבו עד שכינה ירדה לא וכו'

בזה  לקונו:34ומהביאורים האדם בעבודת -

חז"ל  זהב 35אמרו של אחד היו מזבחות "שתי
הפנימי  כנגד36(מזבח (ytp של ואחד אדם, של

החיצון  (מזבח .36נחושת אדם של גופו כנגד (.
קרבנותיו  הנחושת מזבח כך אוכל שהגוף כשם
הריח  מן אלא נהנות אינן שהנשמות וכשם למאכל,
קטורת  אלא הזהב במזבח נקרב הי' לא לכך

לריח".37סמים  העשוי דבר ,

- תליא בהא והא - לזה הקרבנות ונוסף שע"י
הנחושת) מזבח  להקב"ה aexiwdנעשה(שע "ג 

קירוב  מלשון נעשה 38(קרבן הקטורת ע"י ואילו ,(
מזה) יתירה אלא קירוב, רק xeaigde(לא xeyiwd

מלשון וחיבור(קטורת שנעשים 39קישור ועד ,(
הזהר מציאות  כלשון קטירא 40אחת, "בחד

אתקטרנא".

לי  "ועשו - המשכן כוונת שעיקר מובן ומזה
mkezaמקדש izpkyeע"י נעשית - "zxehwd שבה ,

הקב"ה  עם ההתקשרות ושלימות עיקר מודגשת
ממש. חד שנעשים

פרשת בכתיבת מודגש זה הקטורת וענין מזבח 
מלאכת  לאחרי - כהונה בפ"ע  בגדי המשכן,

והמילואים:

המשכן, דמלאכת הענינים פרטי כל וגמר בסיום
וברובה  תרומה, (בפרשת והמילואים כהונה בגדי
הכתוב  וחותם מסיים - תצוה) פרשת של ככולה

lkdÎjqda לבני שמה "ונועדתי המשכן: דכללות
שכינתי  (שתשרה בכבודי (המשכן) ונקדש ישראל
לשכני  גו' ישראל בני בתוך ושכנתי גו' בו)

.41בתוכם"

מזבח  "ועשית בפ"ע) (בפרשה מוסיף ולאח"ז
שיעשו  להם יתייחד עוד כי "אמר קטורת", מקטר

קטורת" מקטר יותר 42מזבח נעלה שזהו"ע -
נעשה  הקטורת שע"י כיון בתוכם", ב"לשכני

השלימות. בתכלית הקב"ה עם והחיבור הקישור

סיום  הוא הקטורת שמזבח יותר ויומתק
צוותא 43וחותם  מלשון "תצוה", כי, - תצוה פרשת
עם 44וחיבור  דישראל וחיבור הצוותא על מורה ,

(קישור  הקטורת במזבח ושלימותו שעיקרו הקב"ה,
גמר תצוה, פרשת וחותם שבסיום וחיבור)

הקב"ה. עם דישראל וחיבור הצוותא ושלימות

מודגשת ד. הקטורת במזבח - יותר ובעומק
וקוב"ה  ("ישראל הקב"ה עם דישראל ההתקשרות

חד" בחינת45כולא הנשמה, עצם מצד (dcigid,
לייחדך" ועצמותו 46"יחידה מהותו עם שמיוחדת ,

ד"לשכני  הענין ושלימות עיקר נעשה ידה ועל ית',
"לשכון ממש.47בתוכם"`ipבתוכם", "אני" ,

מרומז: זה וענין

"אמה  המזבח, במדות ואמה 48א) ארכו
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ועוד.31) המור. צרור ש"ך, רמב"ן, ראה
כאן.32) המור צרור
(בסופו).33) טו פרשתנו תנחומא
זח"ב 34) גם ראה - הקרבנות שאר לגבי הקטורת במעלת

א'תשנט  ע' פרשתנו אוה"ת וראה א. סח, שה"ש ז"ח א. ריט,
קסב  ע' תרנ"ז סה"מ ואילך. ה' ע' ח "א תרל"ה סה"מ ואילך.
ח"ג  מלוקט סה"מ וראה ואילך. פרי"ב ח"א תער"ב המשך ואילך.

וש"נ. קנב. ע'
כאן.35) יקר כלי בארוכה וראה פי"א. תדשא מדרש
ומזבח 36) הלב, פנימיות על רומז הפנימי שמזבח להעיר,

ריש  עח, סוכות  דרושי (לקו"ת הלב חיצוניות על רומז החיצון
ובכ"מ). ע"ד.

ועולה 37) גו' עליו תעלו "לא ט) (ל, פרשתנו בסוף כמ"ש
ש"על  כב) (כה, תרומה ראב"ע (וראה עליו" תסכו לא ונסך ומנחה
בעבור  העולה* מזבח אחר רק הקטורת מזבח הזכיר לא כן

ונסך"). ומנחה עולה עליו תעלו לא שיזהיר
ועוד.38) (קט). מו סי' הבהיר ס' ראה
וש"נ.39) שם. מלוקט סה"מ שם. המור צרור ראה
א.40) רפח, (אדר"ז) ח"ג

(*zler 'eb gafnd lr dyrz xy` dfe" ieeivd ixg`l ,xnelk
."cinz

ובפרש"י.41) מגֿמו כט,
כאן.42) רמב"ן
א).43) יב, (ברכות החיתום" אחר הולך "הכל
ובכ"מ.44) א. פב, פרשתנו תו"א
א.45) עג, זח"ג ראה
דחגה"ס.46) ג' דיום הושענות נוסח
מו.47) שם, פרש"י
ב.48) ל,



סג a"pyz'd oey`xÎxc` `"i ,devz t"y zegiyn

"אמות49רחבו" -zecigi. הנשמה על (שרומז) .
היא  כך אחד שהקב"ה כמו יחידה שנקראת

,50יחידה"

תשא, (שבפרשת הקטורת בסממני ב)
הקטורת) דפטום בברייתא בתושבע"פ ובפירושה

xyrש" cg`"בה היו שרומז 51סממנים על 52-
מחורב" יום עשר שלמעלה 53"אחד עשר אחד ,

בחינת  בחורב, שניתנו  הדברות הוא מעשרת "אנת
בחושבן" ולא עצמותו54חד שלמעלה , ית' ומהותו

היחידה, בחי' בנשמה, ודוגמתו ספירות, מעשר
פנימיים, כחות מעשר שלמעלה

ש"בעת  - הקטורת בעבודת שמקטירין 55ג)
ההיכל  מן העם כל פורשין יום בכל בהיכל הקטורת
שיצא  עד אדם שם יהי' לא ולמזבח האולם ומבין

. הקטורת שהקטיר שנאמר זה עבודת 56. (בסדר
וגו'"57יוהכ"פ  מועד באוהל יהי' לא אדם וכל (58,

נמצא  שהכהן באופן היא הקטורת שעבודת היינו,
zecigia שמצד ההתקשרות על שרומז הקב"ה, עם

היחידה. בחי'

בסיום  במ"ש גם מרומז זה שענין לומר , ויש
תצוה וח  (ופרשת הקטורת מזבח פרשת )59ותם

חטאת  מדם בשנה אחת קרנותיו על אהרן "וכפר
קודש  לדורותיהם עליו יכפר בשנה אחת הכיפורים

לה'" הוא יוהכ "פ קדשים לעבודת ששייך  60(אף 

אחרי שמקומה  שעבודת 61בפרשת מרומז שבזה - (
היא יום שבכל znbeceהקטורת oirn עבודת

גדול  דכהן בקדש 62הקטורת הכיפורים ביום
דבחי' ההתאחדות שלימות מודגשת שבה הקדשים,
("אחת  שבזמן היחידה עם (כה"ג) שבנפש היחידה
שנקראת היחידה בחי' על שרומז בשנה",

הקדשים).63"אחת" (קדש שבמקום והיחידה (

הברייתא  באמירת שגם - יותר דפטום 17ויומתק
ביוהכ"פ: דהכה"ג הקטורת ע"ד מזכירים הקטורת

. כה"ג מכניס שמהם יתרים מנים ביום "ושלשה .
המוכרח  על שנוסף אלא עוד ולא הכפורים",
ד"שלש  להחשבון בנוגע דיוהכ"פ מנים הג' להזכיר
(לשס"ה  בה" (ש)היו מנים ושמונה וששים מאות
ומדגישים  מוסיפים ליוהכ"פ), מנים ג' ועוד ימים,
"ומחזירן  דיוהכ"פ: להקטורת המיוחדת ההכנה גם

. הכיפורים יום בערב דקה למכתשת שתהא כדי .
הקטורת  של שייכותה מודגשת שבזה - הדקה" מן

יום. לכל דיוהכ"פ

-ה. הקטורת בעבודת עיקרי ענין ועוד
בבוקר  בבוקר סמים קטורת אהרן עליו "והקטיר

zexpd z` eaihdaיקטירנהzexpd z` oxd` zelrdae
יקטירנה" הערביים :64בין

הוי' "נר ישראל, נשמות על קאי - "נרות"
אדם" התורה 65נשמת ע"י היא והדלקתן שהטבתן ,
"נר  אור"66ומצוות, ותורה .67מצוה
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אולי 49) אמה, חצי השולחן על "גבוה - קומתו" "ואמתיים

כנפים  פורשים שהם הכרובים כנגד והי' המנורה, על גבוה הי' כן
זה  מעורין שהיו שבהכרובים ולהעיר, עה"פ). (ראב"ע למעלה"
יומא  (ראה וכנס"י דהקב"ה והיחוד החיבור שלימות נרמז בזה

א). נד,
כאן.50) יקר כלי
שבסוף 51) גו'" אהרן עליו "והקטיר בפסוק גם ומרומז

.64 הערה כדלקמן פרשתנו,
ועוד.52) ב. רפב, חנוכה א'תשסב. ע' פרשתנו אוה"ת
ב.53) א, דברים
א).54) (יז, בהקדמה תקו"ז
בין 55) (של התמיד אחר מקטירין שהיו ש"הקטורת להעיר,

. ב הערביים) כלה הי' .`"i'הל משנה (לחם רביע" חסר שעות
ה"ב). פ"ג תפלה

יז.56) טז, אחרי
הקטורת57) ש"הקטרת שביוהכ"פ miycwdאלא ycwa כל

האולם  מבין פורשים ואינם בלבד ההיכל מן פורשים העם
הקטרה  בשעת אלא ולמזבח האולם מבין פורשין שאין ולמזבח,

lkida.(ה"ב פ"ד יוהכ"פ עבודת (הל' יום" בכל
ה"ג.58) פ"ג ומוספין תמידין הל' רמב"ם
(59" נקראת שבכ"מ בלקו"ש dz`eולהעיר, (נסמן תצוה"

שע"י  שלמעלה, העצם על רומז ש"אתה" ,(9 הערה 342 ע' חט"ז
") דישראל.eהוא"ו העצם עם ומתחבר נמשך אתה")

(פרש"י).60) הכיפורים" "ביום - בשנה" "אחת
אשר 61) המזבח אל ויצא יח) (יז, מות באחרי שנאמר "הוא

(פרש"י). עליו" וכפר ה' לפני
ממלכת 62) לי תהיו "ואתם - מישראל בכאו"א ודוגמתו

רמב"ם  וראה ובבעה"ט). ו יט, (יתרו גדולים" "כהנים כהנים",
ואיש  איש כל אלא בלבד לוי שבט "לא ויובל: שמיטה הל' סוף

קדשים". קדש נתקדש ה"ז כו' אותו רוחו נדבה אשר כו'
א.63) יח, מנחות - אחת עד תוד"ה
י"א 64) בו יש זה "פסוק א'תשסב: ע' פרשתנו אוה"ת ראה

. כו' הקטורת סממני עשר לאחד רמז י"ל גלוי תיבות, להמשיך .
הע"ס". בכל יחיד אדון

דקטורת השייכות ע"ד הפסוק שבתוכן להוסיף, zexplויש
הקטורת) סממני (י"א עשר" ד"אחד והגילוי שההמשכה מרומז

הנרות. ע"י נעשה (בעולם) הע"ס בכל
כז.65) כ, משלי
כג.66) ו, שם
מלוקט 67) סה"מ גם וראה ג. פל"ו, פרשתנו שמו"ר ראה

וש"נ. ואילך. רצה ע' ח"ה
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נמשך  הנרות הדלקת  ע"י לזה , ומתגלה ונוסף 
גם הקדושה חז"ל mleraאור כדרשת על 68,

.69הפסוק  זך זית שמן אליך לי,"ויקחו ולא אליך .
. צריך אני לאורה שקופים לא חלוני לבית ויעש .

ואטומים 70אטומים  מבחוץ (רחבים) שקופים תנא ,
ומרחיב  מבפנים (קצר מבפנים וקצר) אטום (פיהם

שתהא כדי חוץ, לצד xi`zyוהולך lkidn `vei dxe`
mlerl לפרוכת מחוץ צריך. אני לאורה לא כי) ,

הוא עדות מועד, באוהל mlerהעדות i`a lkl
עיקרי  שזהו"ע - בישראל" שורה שהשכינה
השראת  תהי' ידו שעל כדי המשכן בעשיית

וחיבור mlera71השכינה הקישור נשלם ועי"ז ,
ֿ ן במת יל שהתח ים נ ו ותחת ים נ ו דעלי

.72תורה 

בזמן  הקטורת דעבודת הענין לבאר יש ועפ"ז
"בעידן  הטבה", ("בעידן הנרות והעלאת הטבת

וההתחברות הדלקה") ההתקשרות ששלימות עם -
שבעבודת היחידה) בחי' (מצד zxehwdהקב"ה

ע"י ומאירה ומתגלה פרטי zexpdנמשכת בכל
בכחות  (גם אדם" נשמת הוי' ד"נר הדרגות
ותורה  מצוה ד"נר העבודה פרטי ובכל פנימיים)

בעולם  גם והגילוי להמשכה ועד .73אור",

הקטורת  שעבודת בכך יותר מודגש זה וענין
בין rvn`aהיתה מפסיקין היו שבה הנרות, הטבת

חכמים  כדעת נרות, שתי להטבת נרות חמש הטבת
שמפסיקין zxehwaשמפסיקין שאול כאבא ולא ,

עילוי  ניתוסף שעי"ז - ס"א) (כנ"ל התמיד בדם
נרות  שתי הקטורת,74בהטבת לאחרי שלהיותה ,

דרגת וההתגלות המשכת ביותר בה zxehwdמודגש
קרבן שכללותם הקרבנות מדרגת (שלמעלה

התמיד), בדם שמפסיקין שאול אבא כדעת התמיד,
דכחות  בעבודה ותתגלה תומשך זו דרגא שגם

בעולם  גם ועד .75הגלויים

הרמב"ם  מ"ש ע"פ יותר שלאחרי 76ויומתק
בקטורת) שזכה (מי "נכנס נרות חמש הטבת
המנורה  בדישון שזכה זה נכנס ואח"כ ומקטיר,

הנרות שתי oycnומטיב mr xihwdy df `veie
dxepnd המשנה לשון על שמוסיף - ועמדו 77" "באו

שהכה  שלאחרי ומדגיש מסיים כו'", המקטיר ן
עד  בפנים נשאר אלא מיד, יוצא אינו עבודתו,
גמר  לאחרי ורק הנרות, שתי להטיב הכהן שנכנס
לומר, דיש - יחדיו שניהם יוצאים הנרות הטבת

גם ישנו הנרות שתי שבהטבת מרומז reiqdשבזה
zxehwd xihwnd odkd lyכדי ,zexpd i"ry תומשך

וההתחברות ההתקשרות דרגת גם i"ryותתגלה
zxehwd.

פרשת ו. שהתחלת הטעם גם לבאר יש עפ"ז
הנרות: בפרשת היא תצוה

הצוותא  על רומז ש"תצוה" (ס"ג) לעיל נתבאר
במזבח  ושלימותה שעיקרה הקב"ה, עם וחיבור

הפרשה. וחותם שבסיום הקטורת

וחותם  שבסיום הקטורת שבפרשת וכשם
וחיבור) (קישור דקטורת שהדרגא מודגש הפרשה

מודגש כך הנרות, ע"י בעולם ומתגלה גם נמשכת
שהדרגא  הפרשה בהתחלת ד"תצוה"(ובעיקר )

ומתגלה  נמשכת "קטורת") כמו וחיבור, (צוותא
היא  תצוה פרשת שהתחלת - הנרות ע"י ומאירה

zexpd zyxta78 ויקחו ישראל בני את תצוה "ואתה :
"באוהל  תמיד", נר להעלות גו' זך זית שמן אליך
- וגו'" העדות על אשר לפרוכת מחוץ מועד

ד"תצוה". הדרגא וגילוי המשכת
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ובפרש"י.68) ב פו, מנחות
בֿג.69) כד, אמור
ובפרש"י.70) ד ו, מלכיםֿא
המשכן"71) שהוקם ביום בארץ השכינה שרתה "אימתי

ב). פי"ג, (במדב"ר
ועוד.72) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
(73. הקטורת "מזבח כאן: המור צרור גם מקשר ראה .

בתחתונים". והעליונים בעליונים התחתונים הדברים
(לעיל 74) והבחיי הזהר לשון בדיוק הרמז לבאר יש ועפ"ז

בזמנא אלא מתקרב לא "קטורת (3 axwznהערה onyc" ,"ony
שהי' ביחס axwznהמנורה רגיל  שאינו  קרבן  (לשון הקטורת" בזמן

נעשה לשמן) הנרות הטבת באמצע הקטורת הקרבת שע"י -
aexiwde ielird) ה)נרות הטבת ד(פעולת ל(המשכת ony(קרבן) (
ה) דרגת .zxehwוגילוי

רומזים 75) הקטורת) לאחרי (שהטבתם נרות ששתי ולהעיר,
ע' בהעלותך ואילך. א'תשסג ע' פרשתנו (אוה"ת ומלכות ליסוד
חנוכה  (אוה"ת בבי"ע והגילוי ההמשכה נעשה ידם ועל שמו),

והגילוי ההמשכה יותר מודגש שבהם - סע"א) *.mleraרפו,
ה"ד.76) פ"ו ומוספין תמידין הל'
מ"ב.77) פ"ז תמיד
מזבח 78) בפרשת אגב) (כבדרך הנרות הזכרת רק לא

הפרשה. כבסיום הקטורת), עבודת לזמן (בשייכות הקטורת

(*xagn 'f 'e xp"y (w"izkebn) aqyz'` r"q epzyxt z"de` d`xe
."ux` mr miny
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קצת: אחר בסגנון

ע"ד  הוא ככולה) (רובה תצוה פרשת של תוכנה
"ונקדש  שעי"ז במשכן, לעבודה ובניו אהרן כהונת

שכינתי (שתשרה בכבודי" ולכן,(המשכן) בו).
בעבודה  היא הפרשה  ובניו פתיחת  דאהרן העיקרית

השכינה השראת נעשית ידה פרשת ielibaשעל -
וחותמה וסיומה השכינה הנרות; השראת בשלימות

עבודת  ע"י שע"י והתגלותה (והמשכה הקטורת
הקטורת מזבח בפרשת - (שבסיומה הנרות)

הטבת  ע "ד גם  נזכר הנרות).וחותמה והעלאת

יום:ז. בכל האדם בעבודת הענין וביאור

חדשה" "ברי' האדם נעשה יום שבכל ,79כיון
יהיו  יום ("בכל עבודתו עניני בכל חידוש צ"ל

חדשים" "לשכני 80בעיניך ותוכנם שנקודתם ,(
מהחידוש ומתחיל  בתוכם ", אני) zceara(לשכון

zxehwd81"בבוקר "בבוקר היום, ),82(בהתחלת
בחי' מצד בתוכם", ד"לשכני ושלימות עיקר שהיא

היחידה.

בכל  הקטורת פרשת באמירת מודגש זה וענין
יום:

אודות  מדובר שבהם הפסוקים אמירת על נוסף
df meia zxehwd zcear קטורת אהרן עליו ("והקטיר
. בבוקר בבוקר יקטירנה"),סמים הערביים (ו)בין .

minicwn מדובר שבהם הפסוקים גם ואומרים
ולאח"ז zpkdאודות וגו'"), סמים לך ("קח הקטורת

הקטורת  דהכנת הענינים פרטי גם מוסיפים
אע"פ  - הקטורת דפטום בברייתא שנתבארו

הקטורת כמות כל הכנת אודות הדרושה שהמדובר
בבת  מכינים (שהיו  השנה יום לכל בכל ולא אחת

וששים 83בפ"ע) מאות "שלש בברייתא כמ"ש ,

וששים מאות שלש בה, היו מנים וחמשה ושמונה
החמה  ימות  ושלשה .84כמניין שמהם . יתרים  מנים

כו'" כה "ג  .85מכניס 

עבודת  על שנוסף מרומז שבזה לומר, ויש
יום בכל צ"ל זה, ליום השייכת oiprdהקטורת zellk

zxehwd ziiyrc-ycgzny והחיבור הקישור כללות
ידה  שעל הקב"ה, עם היחידה, בחי' הנשמה, דעצם

בתוכם". ד"לשכני הענין ושלימות עיקר נעשה

היא ח. הקטורת שעבודת - ועיקר ועוד
הנרות", את אהרן ובהעלות גו' הנרות את "בהטיבו
(הקישור  הקטורת שבעשיית שההתחדשות היינו,
נמשכת  הקב"ה) עם הנשמה דעצם והחיבור
וגם  היום, עבודת עניני בכל ומאירה ומתגלה

העולם כשעוסק לשם 86בעניני  יהיו  מעשיך ("כל
דעהו"87שמים" דרכיך ):88ו"בכל

עם  הנשמה דעצם והחיבור הקישור התחדשות
שהו"ע  ותפלה, ק"ש בשעת נעשה יום בכל הקב"ה

לפני89באחדהמס"נ דעמידה הביטול ותכלית ,
העמידה  שבתפלת .90המלך

העבודה  גמר לאחרי גם ומתגלה נמשך זה וענין
בשעה  שגם - כולו היום כל במשך ותפלה, דק"ש
דרך  מנהג בהם "הנהג העולם, בעניני שעוסק

העסק 91ארץ" בעניני ולדבר להרהר צריך שאז ,
באמו  ומתנו ד"משאו שיסיח 92נה"באופן ובהכרח ,
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ס"ו.79) סמ"ו שם וראה ורס"ו. רס"ד, או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ב.80) סס"א שם
רמב"ם 81) א. כו, (יומא לקטורת" ד"חדשים מהענין להעיר

ה"ז). פ"ד ומוספין תמידין הל'
(באשים)82) דבר לך "אין (ובפרש"י): א נט, פסחים ראה

בבוקר  בה שנאמר בלבד, קטורת אלא שחר של לתמיד שקודם
ב). רפ, חנוכה א'תשסג. ע' פרשתנו אוה"ת (וראה בבוקר"

כלי 83) הל' (רמב"ם ושנה" שנה בכל נעשית "הקטורת
(הל' חדשה מתרומה להביאה שצריך מפני רפ"ב), המקדש
למכתשת, אותו מחזירין היו בשנה ו"פעמיים הי"ב). פ"ד שקלים
ובימות  תתעפש, שלא כדי אותה מפזרים היו החמה בימות
המקדש  כלי (הל' ריחה" יפוג שלא כדי אותה צוברין הגשמים

ה"ז). שם

בשנה 84) חסר שהי' לפי הלבנה, ימות כנגד עושין היו ולא
הערה  וראה שם). כריתות בשטמ"ק הובא - הרא"ש (פי' מעוברת

הבאה.
המקדש 85) וכלי שקלים (הל' הקטורת" מותר הוא "והשאר

שנ"ד  אלא שאינה פשוטה בשנה שנשארו המנים י"א וגם שם).
מ"ה). פ"ד לשקלים (רע"ב הקטורת מותר בכלל הם ימים

הוא 86) (81 הערה (כנ"ל לקטורת" ד"חדשים שהטעם להעיר
הקשר  מרומז שבזה לומר, דיש שם), (יומא שמעשרת" "מפני

כפשוטה). (עשירות העולם לעניני והשייכות
ספ"ג.87) דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
סקנ"ו 88) או"ח אדה"ז שו"ע שם. רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב.
רפב,89) חנוכה ואילך. א'תשסד (ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה

דק"ש השייכות שעות,zxehwlב) ג' סוף עד ק"ש בזמן (כמודגש
התמיד כמו הקרבת קודם שעות, בג' בבוקר, בבוקר הקטורת

לריח  שמניך, לריח ריח, בחי' הוא שק"ש - שעות) בד' שזמנו
הינוקא  הבין (ולכן דק"ש תיבין רמ"ח היינו רמ"ח בגימטריא

ק"ש). קראו שלא דלבושייהו בריחא
קמא,90) (תהלים כמ"ש - לקטורת דתפלה מהשייכות להעיר

.(3 שבהערה זח"א (וראה לפניך" קטורת תפלתי "תכון ב)
ב.91) לה, ברכות
א.92) פו, יומא
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ותפלה  ק"ש שבשעת מהדביקות ומחשבתו 93דעתו

]c"re התניא בספר הזקן רבינו שיחוד 94מ"ש ש"אף
"dlrnlזה מ"מ, ועד", לעולם נצחי הוא dhnlהוא

שעוסק לבדה שעה ובאותה הזמן  בתורה תחת בה
נפרד  אחר בדבר עוסק אם אח "כ כי במצוה, או

למטה" העליון אצלו95מהיחוד ניכרת מ"מ, ,[zcewp
ההתקשרות הנשמה, עצם שמצד היהדות

בתכלית הקב"ה עם "בחד וההתחברות היחוד ,
שבכל  אתקטרנא ", עד קטירא ("מערב ומצב מעמד

עולם"). ("חוקת נצחי ותוקף בקיום ה"ה בוקר")

בכל ט. שאומרים הטעם ולבאר להוסיף ויש
"אביי  משמא 96יום המערכה סדר מסדר הוה

ואליבא le`yדגמרא `a`c. נרות חמש הטבת .
שתי  להטבת קודם התמיד ודם התמיד, לדם קודמת
אף  - לקטורת" קודמת נרות שתי והטבת נרות,

חמש minkgkשהלכה הטבת בין היא שהקטורת
נרות: שתי להטבת נרות

.97הב"י  שהרמב"ם ש"אע"פ כרבנן כותב פסק .
בין  מפסיק קטורת ואמרי שאול אאבא דפליגי
התמיד  ושחיטת שתים להטבת חמש הטבת
הסמ"ג  דעת נראה וכן חמש, להטבת קודם וזריקתו

.. כך לסדר ראוי הי' ולפ"ז קודם . התמיד דם .
קודם  נרות חמש והטבת נרות חמש להטבת

. נרות שתי להטבת קודם וקטורת מאחר לקטורת .
דאבא  אליבא הסדר סדר שאביי העולם שמצאו
רצו  לא ולכן הלכתא, דהכי דס"ל משמע שאול,

ההוא" הסדר .98לשנות

להבין: צריך ולכאורה

סדר  שאביי ידעו והסמ"ג הרמב"ם גם הרי א)
דס"ל  משמע שמזה שאול דאבא אליבא הסדר
ומה  כחכמים, שהלכה פסקו ואעפ"כ הלכתא, דהכי

" mlerdחידוש e`vn,"שאול כאבא סדר שאביי
ההוא", הסדר לשנות רצו "לא פסק epiyeשלכן

כחכמים? שהלכה והסמ"ג הרמב"ם

אומרים  יוהכ"פ עבודת בסדר ועיקר: 99ב)

קטורת  ולהקטיר נרות חמש להטיב יכנס "לפנים
כדעת הבוק  - הנשארות" הנרות שתי את ולהטיב ר

הסדר  שסדר כאביי ולא כמותם, שהלכה חכמים
שאול  עבודת 100כאבא בסדר אם וממהֿנפשך: .

למה epiyיוהכ"פ שאול, כאבא שפסק אביי מדברי
epiy `l?יום שבכל המערכה בסדר

הענינים: בפנימיות - בזה הביאור לומר ויש

(והסתר)mlerd"(מצאו) העלם מלשון ,"101,
"בנים הגלות, ומצב מעמד על מעל elbyמורה

אביהם" ומצב102שולחן במעמד הם שאז ,
"meziד" ר"ת "אביי", של בשמו כמרומז 103שר `",

aךiרוחםi"במקום 104תום נמצא שאביהם כיון ,
" של בשמו כמרומז (כביכול), le`yאחר `a`,"

ממקום  האבא את (כביכול) "להשאיל" שצריכים
אחר.

לאמירת  בנוגע יום 105ולכן, בכל המערכה סדר
אליבא  אביי שסידר ההוא" הסדר לשנות רצו "לא

קודמת  נרות שתי ש"הטבת שאול לקטורת"דאבא
לא  הגלות דזמן והסתר העלם של במצב כי, -
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התורה 93) ש"עסק התורה, בלימוד כשעוסק גם מזה: ויתירה

.. הגוף מן בצאתה כמו ממש נפש מסירת ענין ג"כ הוא שאינה . .
הרי, ספמ"א), (תניא העולם)" (בעניני הגוף בצרכי מהרהרת
היותר  (ולכל הלימוד בהתחלת הכנה רק היא דמס"נ ההתבוננות
ומחשבתו  דעתו צ"ל עצמו הלימוד בעת אבל (שם)), שעה בכל
בעניני  שנתלבשה כפי בתורה שלומד הענינים בפרטי מונחת
בקיום  כשעוסק ועד"ז וכיו"ב. בחמור", פרה "המחליף העולם,
המצוות), כל (כללות וגמ"ח צדקה במצות ובפרט המצוות,
חבירו  של בטובתו בההשתדלות מונחים צ"ל ומחשבתו שדעתו

וכיו"ב. גשמיים, בענינים
א).94) (לב, פכ"ה
בהם 95) שאין לגמרי בטלים בדברים כשעוסק "והיינו ושם:

בעניני  שההתעסקות בנדו"ד, משא"כ ה'", לעבודת כלל צורך
"לשם  העולם בעניני כשעוסק גם אבל, שמים". "לשם היא העולם

בהכרח  דעהו ", דרכיך  ש "בכל  באופן ואפילו  דעתו שמים", שיסיח
ותפלה. ק"ש שבשעת מהדביקות

א.96) לג, יומא
נוהגין).97) ויש (ד"ה סמ"ח או"ח
שכולל 98) מפני לאמרו "תקנו האשכול : העבודות ובספר כל

ופרשיותיהן". במקדש שהיו

תכנת".99) "אתה בפיוט
וראה 100) שם*. (ובהערתי כ אות פ"ג הכולל שער גם ראה

.(110 הערה לקמן
ובכ"מ.101) ד. לז, שלח לקו"ת
סע"א.102) ג, ברכות
ד.103) יד, הושע
אמו,104) מתה שנולד ואחר אביו, מת שנולד שקודם דכיון

(אף  "אביי" נקרא ועש"ז יתום", ירוחם בך "אשר עליו אמרו
בערכו. סדה"ד - נחמני) ששמו

שפתינו",105) פרים ד"ונשלמה באופן הגלות בזמן אמירה
קאי  זה שעל קיים, שביהמ"ק בזמן בפועל לעבודה בנוגע משא"כ

כחכמים. שהלכה והסמ"ג הרמב"ם פסק

(*z"dw xe` dxez xeciqa qtcpd llekd xrya.(` ,epx) f"nyz
l"end.
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ותתגלה 106שייך  תומשך היחידה שבחינת 107(כ"כ)

והגילוי לההמשכה  ועד פנימיים בכחות  בעבודה 
שמרומז שתי בעולם להטבת הקטורת בהקדמת

(שהרי אינה נרות הקטורת שאול אבא  לדעת 
בפ"ע ).הקדמה  עבודה  אלא  נרות , שתי להטבת 

העבודה סדר לאמירת בנוגע כיון t"kdeiaאבל -
נמצאים בדרגא שביוהכ"פ הגלות) בזמן  (גם בנ "י

בדוגמת 108נעלית  הוא מישראל שכאו"א ועד ,
ולפנים  לפני שנכנס אומרים 109הכה "ג "לפנים 99,

הבוקר  קטורת ולהקטיר נרות חמש להטיב יכנס
את כדעת ולהטיב כההלכה הנשארות", הנרות שתי

שרומז  נרות, שתי להטבת קודמת שקטורת חכמים
והגילוי ההמשכה בעבודה על היחידה דבחינת

בעולם  והגילוי לההמשכה ועד פנימיים .110בכחות

ביוהכ"פ  העבודה סדר שמאמירת לומר, ויש
[כמרומז  כולה השנה כל על נמשך בשנה") ("אחת
מנים  "ושלשה הקטורת: דפטום הברייתא באמירת

. גדול כהן מכניס שמהם הכיפורים יתרים ביום .
. הכיפורים יום בערב למכתשת כדי ומחזירן .

יהי' יום בכל שגם הדקה"], מן דקה oirnשתהא
znbeceהיא שהקטורת דיוהכ"פ rvn`aהשלימות

הנרות. הטבת

המיוחד י. בזמן - בכהנ"ל מיוחדת ונתינתֿכח
(בציבור  בתורה שקורין בשנה") ("אחת בשנה

תצוה: פרשת ולאחרי') לפני' ובברכה

בפרשת וחותמה שסיומה - תצוה gafnפרשת
dzxhwde zxehwd לאחרי) תשא בפרשת והמשכה ,

השקל) דמחצית zxehwdההקדמה ziiyra לך "קח ,
לעולם  קורין - גו'" קטורת אותה ועשית וגו' סמים

אדר  .111בחודש

משמיעין  באדר ש"באחד כיון - לזה ומהטעמים
מחצית  ואחד אחד כל שיכין כדי השקלים על

ליתן" עתיד ויהי' שלו ל"תרומת112השקל
יום 113הלשכה" כל של תמידין ממנה ש"לוקחין ,

עשייתה"zxehwdeוכו' ראש 114ושכר "משיגיע ,
. ניסן מתרומה חודש מהן הקטורת את לוקחין .

חדשה" תרומה ממעות להקריבה כדי .115חדשה

(בסוף  הקטורת פרשת שקריאת לומר, יש ועפ"ז
בחודש תשא) פרשת ובהתחלת תצוה ,`xcפרשת

נתינתֿכח דעשיית yeciglהיא העבודה כללות
) והקרבתה dycgהקטורת dnexzn השנה כל על (

שבה116כולה  העבודה , ושלימות  עיקר  מודגש
שההתקשרותבמשכן, בתוכם", "לשכני

עצם מצד הקב"ה עם בחי'וההתחברות הנשמה ,
נמשכת  (קטורת), בכחות היחידה ומאירה ומתגלה

ל  ועד העבודה, עניני ובכל בעניני הפנימיים, עבודה
) ).zexpהעולם

וקטורת  (שמן) דנרות בהשייכות להוסיף ויש
וקטורת "שמן - אדר ,117לב"gnyiלחודש

אדר dgnyaו"משנכנס oiaxn"118.

שיום  - זו שנה בקביעות יותר מודגש זה וכל
ביום חל תצוה פרשת שבת i"`השבת וערב אדר,
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בד106) הביאורים שרוב יומתק חסידותועפ"ז רושי
כחכמים  שהלכה אף שאול, אבא בדעת הם (12 (שבהערה
הענין  תוכן נתבאר לא ואעפ"כ, שם, באוה"ת וכמ"פ (כמודגש

האדם). בעבודת לשתים חמש הטבת בין בקטורת דההפסק
נרות  "ה' מגוכתי"ק): - א'תשסב (ע' פרשתנו אוה"ת וראה

. אירוסין המשכה בחי' וכמ"כ נשואה, הלב פנימי' קטורת אח"כ .
שייך  זה שענין - נישואין" זהו ומל' יסוד יחוד (שלאח"ז) נרות ב'

eal`(בעיקר) cizrl שמו"ר) נישואין" יהיו המשיח "לימות ,
ספט"ו).
שהו"ע 107) בפ"ע, שהיא כפי (קטורת) היחידה בחי' אבל

הגלות בזמן מודגש - לומר,xzeiהמס"נ ויש הבית. בזמן מאשר
הגלות) (בזמן שאול דאבא אליבא דאביי בסדר מרומז זה שענין
היחידה  (המשכת נרות שתי להטבת הקדמה אינה שהקטורת -

בטהרתה. מס"נ בפ"ע, עבודה היא אלא הגילויים), בדרגת
ס"ט.108) סתרי"ט ס"ט. סתר"י או"ח אדה"ז שו"ע ראה
הכה"ג,109) עבודת סדר כל מישראל כאו"א אומר שלכן

כה"ג  תפלת ששמעת "כמו ומסיים: הכה"ג, של תפלתו גם כולל
תשמע".. מפינו כן כמו .

ליוהכ"פ110) יום כל בין שהחילוק גם להעיר מרומז
שבמסכת  - משנה בסתם  יום)cinzבהחילוק בכל התמידי (הסדר

שתי  ומצא נכנס המנורה בדישון שזכה ("מי שאול כאבא נקט
וראה  מ"אֿג. (פ"ו כו'" בקטורת שזכה "מי (ואח"כ) כו'" נרות

ובמסכת שם)), להרמב"ם נקט nei`פיהמ"ש דיוהכ "פ) (הסדר
הקטורת את ("מקטיר מי"ב),כחכמים (פ"א הנרות" את ומטיב

מ"ד)). (פ"ג הנרות" את ולהיטיב הקטורת את להקטיר "נכנס

"ראשון"111) ראשון , באדר - העיבור במעלהובשנת  גם
ענינים שבכמה בהלכה ומצינו אדר וחשיבות, ראשון אדר נקרא

חו"מ  טושו"ע סתכ"ז. שם רמ"א סתכ"ח. טואו"ח (ראה סתם
סכ"ח). סמ"ג

ה"ט.112) פ"א שקלים הל' רמב"ם
ה"ד.113) פ"ב שם
רפ"ד.114) שם
ספ"ד.115) שם
יהיו 116) יום שבכל הפרטי להחידוש כח לוקחים ומזה
חדשים.

(117.3 הערה לעיל ראה
סע"א.118) כט, תענית
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בשבת" יאכל שבת בערב שטרח ביום119("מי (c"ei
אדר:

בחי' עם קשור השבת -dcigidיום שבישראל
רבש"ע 120כמארז"ל  הקב"ה לפני שבת "אמרה

בן  אין ולי זוג, בן יש השבוע) ימי (ששת לכולן
) בן dcigiזוג היא ישראל כנסת הקב"ה א"ל ,(

"יחידה", היא ישראל כנסת שגם כיון זוגך",
האותיות od"121כמ"ש  "כל ישכון", לבדד עם

. (ה"ן) אלו אותיות מב' חוץ (ש)אינן מזדווגין .
. אינן ישראל כך לעצמן, לעצמן"אלא אלא .122,

היחידה  השבת 123בחי' ביום יתירה ובהדגשה .
ביום יום124בחודש i"`שחל -xyr cg` אנת" ,

היחידה. בחי' עם שקשור בחושבן", ולא חד הוא

ביום שחל שבת, מורה ixiyrdוערב - בחודש
ללבנה  (שדומין דישראל העבודה שלימות על

ללבנה  כחות 125ומונין הנפש, כחות בעשר (
פנימיים.

יאכל  שבת בערב שטרח "מי - יחד וחיבורם
היחידה  בחי' וגילוי המשכת על מורה - בשבת"

(עשר). פנימיים בכחות עשר) (אחד

זו  בקביעות תצוה פרשת שכשקורין לומר, ויש
שע"י - הפרשה תוכן יותר נעשה zexpd126מודגש

וגילוי עניני zxehwdהמשכת בכל עשר) (אחד
(עשר) הפנימיים הכחות שמצד .127העבודה

הנתינתֿכח יא. ינצל מישראל שכאו"א ויה"ר
וי"א  יו"ד תצוה, פרשת הש"ק ויום שבת דערב
הקטורת  בעבודת החידוש בעצמו לפעול אד"ר,

כל והמ  על העבודה עניני בכל והתגלותה שכתה
כולה. השנה

צריך  בעצמו הפעולה על שנוסף - ועיקר ועוד
על - טוב ומה הזולת, על גם כהנ"ל dxyrלפעול

קדושה  עדה השלימות 128מישראל, נכללת שבזה ,
עשרה  "אחד הזימון ברכת מנוסח (כמובן בנ"י דכל

ריבוא" עשרה ).129ואחד

ביותר  מודגשת הזולת על שהפעולה ולהוסיף,
של  פעולתו - תצוה שבפרשת המנורה בהדלקת

דבנ"י  הסוגים שבעת בכל הכהן "להעלות 130אהרן ,
עולה  שלהבת שתהא עד "מדליק תמיד", נר

ב"נר 131מאלי'" יאיר אדם" נשמת הוי' ש"נר ,
כאו"א  עבודת גם שזוהי אור", ותורה מצוה

המשנה  כהוראת של 132מישראל, מתלמידיו "הוי :
לתורה". ומקרבן הבריות את אוהב כו' אהרן

והלימוד  שמהקריאה - העיקרים כל ועיקר
הקטורת 133בתורה  והקטרת הנרות הדלקת בענין

ומיד תיכף הנרות meiwlנזכה הדלקת מצות
הכה"ג ע"י הקטורת iyilydוהקטרת w"ndiaa134,

השמים" מן ויבוא יגלה ומשוכלל -135ש"בנוי
בסמיכות  אד"ר, י"א הש"ק דיום המנחה בזמן
נר  "להעלות תצוה: בפרשת הקריאה ולאחרי

הנרות את אהרן "ובהעלות miiaxrdתמיד", oia
בקטורת  אלא הזהב מזבח מחנכין "אין - יקטירנה"

הערביים" בין המנורה 136של את מחנכין ו"אין ,
הערביים" בין נרותי' שבעה בהדלקת -137אלא
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סע"א.119) ג, ע"ז
פ'120) ח.i"`ב"ר ,
ט.121) כג, בלק
ז.122) פט"ו, שמו"ר
הערכיםֿחב"ד 123) ספר וראה בסופו. שה"ש לקו"ת ראה

וש"נ. בסופו. אותיות מערכת
השלימות124) כבר שישנה - אדר בחודש xyrובפרט cg`c

שבט). עד (מניסן השנה חדשי
סע"ב )125 ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה

ועוד. ואילך.
המקדש 126) לנרות (ששייכים שבת לנרות מהשייכות להעיר

- השבת כניסת היא שהדלקתן בהעלותך)) ר"פ יל"ש (ראה
(שבת). עשר אחד יום עם שבת) (ערב העשירי דיום החיבור

ויום)127) (ליל משיחות קונטרס גם ראה - הענין לשלימות
אדרֿראשון  וי"א יו"ד ז', תצוה, פ' וש"ק ועש"ק ויום) (ליל ג',

ואילך). 308 ע' (לעיל

וש"נ.128) ב. כא, ברכות ראה
במשנה.129) - ב מט, שם
ובכ"מ.130) בהעלותך. ר"פ לקו"ת ראה
ובפרש"י.131) פרשתנו ריש
מי"ב.132) פ"א אבות
הכתוב133) devzובלשון 'tc dxhtda,מג ):iÎi`(יחזקאל

וכל  גו' ותכונתו הבית צורת גו' הבית את ישראל בית את "הגד
יד) צו (תנחומא במדרש וכמבואר גו'", אותם הודע תורתיו

. (ליחזקאל) הקב"ה צורת ש"א"ל לקרות ויתעסקו להם אמור לך .
עוסקין  הם כאילו עליהם מעלה אני קרייתה ובשכר בתורה, הבית
ע' חי"ח לקו"ש (ראה בטל ביתי בנין שאין ועד הבית", בבנין

וש"נ). ואילך. 412
(134- הקדשים בקדש הכה"ג ע"י הקטורת עבודת גם כולל

(ויק"ר  הזה" בסדר שיכנס רק יכנס ליכנס רוצה שהוא שעה "בכל
ועוד). ז. פכ"א,

ועוד.135) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י
רפ"ג.136) ומוספין תמידין הל' רמב"ם
הלכה137) .i"`שם
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÌÈ¯ÂÙ· Ï‡¯˘È È„ÈŒÏÚ ‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜Ï ¯ÎÊ ÔÈ‡

הפסוק חז"לelawe"קימו1על אומרים  :2היהודים"
לאורייתא ", רבה שה"מודעא כבר", שקיבלו מה  "קיימו 
"כפה תורה מתן שבשעת  מפני התורה  לאיֿקיום  כביכול,
בימי בטלה  כגיגית ...", ההר  את עליהם הקדוש ֿברוךֿהוא

אחשורוש ". בימי קבלוה (=שוב ) "הדר  כי הפורים ,

בימי מרצונם  ישראל עלֿידי התורה שקבלת מובן,
לכאורה : להבין, וצריך ביותר. עיקרי ענין היא  הפורים 
ש "הדר לזכר  הפורים  בימי  מעשה שום  נקבע  לא  מדוע 

אחשורוש "? בימי  קבלוה 

שוב עצמם  על התורה את  שקיבלו לכך הסיבה  אמנם,
להם " שנעשה  הנס  "מאהבת  היא זאת3מדעתם  בכל אך ,

ביותר העיקרי  לענין זכר  אין  מדוע  להבין גרם4קשה  שהנס 
של מדעתם  התורה  קבלת  תורה , מתן ושלימות גמר –

ישראל.

.·
ÔÂˆ¯Ó ‰˘ÚÓ ÔÈ·Ï ÒÂ‡Ó ‰˘ÚÓ ÔÈ· Ï„·‰‰

מתבטא זה  ענין שאדרבה , לומר , המצוותlkaויש
מנות , משלוח ב ) מגילה , מקרא  א ) פורים : של המיוחדות 
ביותר המייחדות  המצוות הן שאלה  לאביונים , מתנות ג )

החגים משאר  פורים את 

קריאת – שבפורים  האחרים  והענינים  המצוות  [לעומת 
איסור המזון, ובברכת  בתפילה  הניסים  ועל אמירת  התורה ,
(כדוגמתם) שיש  – ושמחה  משתה  סעודה , ותענית, הספד

החגים ].5בשאר 

בין ההבדל את  ולהבהיר להקדים  יש  זאת , להבין  כדי 

מעשה לבין ואונס , כפיה  על ֿידי האדם שעושה  מעשה 
דבר ֿמה עושה  האדם כאשר  ומדעת: ברצון הנעשה

המצומצם באופן רק  זאת  מבצע  הוא  ובכפיה , בעלֿכרחו
הוא כאשר ואילו  חובתו ). ידי לצאת (כדי  שנדרש  ביותר

ידי ביציאת מסתפק  הוא  אין העצמי, מרצונו מעשה עושה 

להדר וכיצד להוסיף  מה ומחפש  משתדל  הוא אלא  חובה,
עליו. המוטלת  החובה  פי על הנדרש  מן יותר  במעשהו,

עליהם היהודים וקבלו ש "קיימו במה מתבטא  זה  דבר 
המגילה קריאת  של המצוות  עלֿידי – זרעם " ועל

לאביונים .6(וכתיבתה ומתנות  מנות  משלוח  ,(

אינם אלו דברים  שלושה  אחד מצד הוא : ההסבר 
שהיו מה  לגבי  תוספת  בהם  יש  שני  ומצד  ממש , חדשים 

לפניֿכן:

קודש , ספרי כן  לפני היו כבר חדש , איננו המגילה  ענין 

עלֿידי נוסף  זאת  בכל אך – וכתובים  נביאים  תורה 

מיוחדת בקשה  עלֿידי  הקודש  לספרי  ספר עוד המגילה 
"ipeazk" מהניסים7לדורות לאחד הנס  את  שהפכה  ,

miaezkd8סופם קריאתה9(לפחות לגבי גם  וכך .(10–
סיפור ענין וכן כן, לפני קיימת  היתה  כבר בתורה הקריאה 

נוספת כאן אך אחרים , בחגים גם קיים  כללי באופן הנס 

מגילהdlila11הקריאה  ניסא12מתוך  פירסומי קלף, של
.13וכו'

הלוי" ב "מנות  כמוסבר מנות : מטרתו14משלוח ,
מצוה וזוהי למשנהו, יהודי  בין  ורעות  שלום  להרבות 

גדול כלל שהוא  ישראל, אהבת  – השנה בכל כללית

חובה 15בתורה אין ישראל אהבת  במצות אך .ytglיהודי
והחידוש כמוך". לרעך "ואהבת  מצות  בו לקיים  כדי 
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כז. ט, אסתר (1

א. פח, שבת (2
שם  שבת מודעה בתוד"ה ועד"ז בימי. ד"ה שם שבת פרש"י (3

הנס". מאהבת מדעתם "קבלו
כתב  דמרדכי והא בסופו): יט (שם, לאסתר סתרים ממגילת להעיר (4

כו'.
המיוחדים  מהענינים הוא ושמחה משתה חיוב דגם י"ל אבל (5
בפנים. כדלקמן כזה, באופן החיוב במק"א נמצא לא כי שבפורים,

וכו'. התורה קריאת משא"כ
גו' היהודים וקבלו "קיימו כז) ט, (מג"א עה"פ מפרש"י להעיר (6
בפנים  לקמן וראה אשורית". כתב כתובה המגילה "שתהא ככתבם"

.10 בהערה ובהנסמן
א. ז, מגילה (7

חנוכה. נס משא"כ (8
א. כט, יומא (9

,366 ע' לעיל וראה מגילה. הלכות ריש להרמב"ם צפע"נ ראה (10
וש"נ.

ה"ג. פ"א מגילה הל' לרמב"ם צפע"נ ראה (11
אמרינן  לחירות מעבדות "ומה א) יד, (מגילה קרחא בן דר"י דק"ו (12
לכל  בפשטות הוא שם) טו"א (וראה כ"ש" לא לחיים ממיתה שירה,
הרמב"ם  (וכ"כ הלילא" זו "קרייתא מזו: יתירה שלר"נ אלא הדיעות,
שו"ת  וראה בסופו). מגילה הל' בבה"ג וכ"ה סה"ו. פ"ג חנוכה הלכות

רל"ג. סו"ס יו"ד חת"ס
א. ט, מהד"ת ג. אות ח סי' ח"ב דווינסק צפע"נ משו"ת ולהעיר (13

(ואילך). כ טז. ט, אסתר למגילת (14
יח. יט, קדושים ופרש"י תו"כ (15
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ולמצוא להשתדל הוא: לרעהו" איש  מנות  "משלוח  במצות
שאפשר מנות  משלוח עלֿידי בפועל ולבצע  "רעהו"

כסף (ולא  מיד בהן לרעך16להשתמש  "ואהבת מצות  את  (
כמוך".

הצדקה לאביונים: השנה17מתנות  במשך מצוה  היא 
הית נוסף  בפורים  שכאשרכולה . בכך להסתפק  שאין רון,

תתן" ו"נתון תפתח" "פתוח מצות את  יקיימו עני ,18יפגשו
ולמצוא לחפש  צריך להםipyאלא  לתת  כדי עניים 

"מתנות ".

" במילים  גם מודגש  שקבלוeniiwזה  אלוxakמה  :"
ומבצעים19ענינים בהם  חייבים  שכבר כבר", ש "קבלו 

"קיימו" של  ענין בהם  נוסף  בפורים  אך  בלאוֿהכי. אותם
ובין לחבירו אדם  בין התחומים: בשני – וחיזוק  קיום  –
כפשוטה , תורה  של  בענין והוספה  קיום  למקום : אדם 

בשבח  גם  ועלֿידיֿזה  המגילה , וקריאת  ובשירה20כתיבת 
למקום ), אדם  (בין אחרים  בחגים  מאשר  יותר לה ',

לרעך "ואהבת  של בענין  מיוחדת  בהשתדלות ותוספת 
לרעהו איש  מנות משלוח  עלֿידי הצדקה , ובמצות כמוך"

לחבירו). אדם  (בין לאביונים  ומתנות 

.‚
ÌÈÓÚË ˘È ÌÈÂÈ·‡Ï ˙Â˙ÓÂ ˙ÂÓ ÁÂÏ˘Ó ˙ÂÂˆÓÏ

ÌÈ¯Á‡
ומתנות מנות  משלוח  למצוות  לשאול: עדיין אפשר אך
מנות משלוח לגבי אחרים : טעמים  מוצאים  לאביונים

כדינא ,21"כדי הסעודה  לקיים  וספק  די אחד לכל שיהא 
קמא בפרק  בגמרא חנינא22כמשמע  ורב  אבין  בר  דאביי

משלוח  בהכי ונפקו להדדי סעודתייהו מחלפי אבין בר
היא " סעודה משום  דטעמא  אלמא  (=החליפו23מנות, ,

מנות , משלוח חובת ידי בכך ויצאו ביניהם  סעודותיהם 
וכך סעודה ), לצורך הוא מנות  משלוח  שטעם  מובן מזה
שהיא מקומות  מכמה  מובן לאביונים  מתנות  מצות  לגבי גם

פורים לסעודת כסף  (די ) להם שיהיה  –24כדי

קיום הוא  הללו למצוות  שהטעם  אלו, דעות  ולפי 
אלו, מצוות  בקיום  להשתדל יש  כך ולשם פורים , סעודת 
ואהבת מצות את גם  זאת, עם  יחד בכך, מקיימים  אם  גם
בהם ומודגש  ניכר  אין הרי – צדקה ומצות  כמוך לרעך 

כבר"? שקבלו מה  "קיימו של הענין

.„
"ÌÈÈÚ ·Ï ÁÓ˘Ï" Y ÌÈ¯ÂÙ‰ ˙ÂÂˆÓ ˙Â‰Ó

לדעת שגם  ולציין להקדים יש  זאת , להבין כדי 
מ  רקהרמב "ם  איננה  לאביונים  מתנות  שמצות  – כן ובן

דבריו ואלה מנות , משלוח לגבי  גם  וכך הצדקה , :25כמצות 
בסעודתו מלהרבות אביונים במתנות  להרבות  לאדם  "מוטב 
ומפוארה גדולה שמחה  שם  שאין  לרעיו מנות  ובשלוח
שהמשמח  וגרים , ואלמנות ויתומים  עניים  לב  לשמח אלא 

שנאמר לשכינה דומה  האלו האומללים  רוח 26לב  להחיות 
נדכאים ". לב  ולהחיות  שפלים

לאביונים מתנות מצות  שמהות  סובר  הרמב "ם אם 
("במתנות זו שמעלה יוצא  הצדקה , היא  בפורים
כל של הצדקה  במצות קיימת  לשכינה ") דומה לאביונים...
בעיקר זה  ענין להזכיר צריך היה  הוא כך, ואם  השנה , ימות 

עניים מתנות  בהלכות  אודות27במקומו, מדובר ששם  ,
זה ענין של הקשר ומהו – בכלל צדקה  שבנתינת  המעלה 

מגילה ? ולהלכות לפורים דוקא 

צדקה , נתינת של המעלות  את  שני : מצד גם  וכך 
נגאלין ישראל (אין עניים  מתנות  בהלכות הרמב "ם  שמציין

בצדקה בהלכות28אלא כלל מזכיר הוא  אין וכדומה ), ,
לפורים .29מגילה בקשר  ,

למרות הרי הרמב "ם , שלדעת  לומר, הכרחי ואם ֿכן
מצות את  גם  מקיימים  בפורים לאביונים" "מתנות שבמתן
לאביונים מתנות  מצות של מהותה זאת בכל הצדקה,
צרכי של מחסורו" "די מילוי הצדקה, ענין איננה בפורים

השמחה ענין  את  לקיים  בעיקר אלא  כפשוטם , של30העני
עניים ". לב  "לשמח – העני
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ב. כג, תענית ראה (16
צ" לאביונים דמתנות ומהרי"ל משל"ה תרצד ר"ס מג"א ראה ל 17)

קלט. סי' או"ח כת"ס שו"ת וראה מעשר. משל ולא משלו
יו"ד. ח. טו, ראה (18

לרעהו" איש מנות ומשלוח ויו"ט ומשתה ה"שמחה שענין להעיר (19
מנות  ראה – מרדכי ובקשת כתיבת לפני עוד ע"ע קבלו יט) שם, (אסתר

ועוד. יט). (פסוק שם סתרים מגלת שם. הלוי
ע"ד (20oaxw.תודה

קיא. סי' הדשן תרומת (21
ב. ז, מגילה (22

זהו  ואשר הטעמים, ב' ע"ד קצו סי' או"ח חת"ס שו"ת וראה (23
כו'. ופר"ח הרמ"א מחלוקת

שם  ובפרמ"ג סקי"ג. סתרצ"ה שם במג"א שרד לבושי ראה (24
צפע"נ  שם)]. ותוס' (ובפרש"י ב יז, ע"ז שם. ובפרש"י ב. עח, ב"מ [וראה

.30 הערה לקמן בהנסמן וראה סהט"ז. פ"ב מגילה הל' לרמב"ם
הי"ז. פ"ב מגילה הלכות (25

טו. נז, ישעי' (26
פ"י. (27

הפרק. בריש שם (28
מש"כ על בספרו סומך שאין הרמב"ם בכללי וידוע (29df ixg`l יד)

ואו). אות הרמב"ם כללי מלאכי
להריטב"א  המיוחס וחי' רמב"ן ב. ז, מגילה ריטב"א גם ראה (30
שמחה. מצד מנות במשלוח הטעם גם שזהו משמע ובהנ"ל שם. ב"מ
לכיס  יפול אל "והמותר ה"ה) פ"א (מגילה מתוספתא שברמב"ן ולהעיר
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של בשמחה  הרמב "ם  כולל מדוע  מובן זו [ומסיבה 
לכאורה : כי  וגרים", ואלמנות "יתומים  גם  לאביונים מתנות
ועניים , אביונים  בגדר נכללים  הם  הרי  נצרכים , הם  אם
לצדקה נצרכים  הם  אין ואם  בנפרד? מציינם  הוא  ומדוע 

מתנות  למצות  בקשר  הרמב "ם  מזכירם  מדוע  –mipeia`l?

מתנות מצות של שמהותה  לעיל , האמור לפי אך
" בעיקר  היא  לכלgnylלאביונים קשורה היא  הרי לב ...",

שבתחום לומר, יש  זאת  ובדרך האלו". ה "אומללים 
ונצרכים ]. "עניים " הם  אלו כל השמחה 

שלושת שכל מובן, הרמב "ם מלשון  מכך: יותר 
"מתנות וגם  לרעיו", מנות  "שלוח "סעודתו", – הענינים 
שם ש "אין כיון אך השמחה , היא  מהותם – לאביונים"
לכן עניים ", לב לשמח  אלא  ומפוארה  גדולה  שמחה 

לאדם "מוט  לאביונים ".zeaxdlב  במתנות 

היא שענינה  מובן, הסעודה לגבי להבין: וצריך
המצוות של ענינן  שגם  הרמב "ם  לומד מנין אך השמחה ,

השמחה ? היא לאביונים  ומתנות  מנות משלוח 

לב "שהמשמח בין הקשר  מהו להבין : צריך [וכן
האלו dpikylהאומללים dnecמתנות למצות  דוקא "

כפי צדקה , מתן לכל זה  ענין שייך לכאורה , לאביונים?
אין זאת  ובכל הרמב "ם , שמצטט הפסוק מן גם  שמובן
צדקה לגבי לשכינה " "דומה המעלה את מזכיר הרמב "ם 

שם מצטט  שהוא  למרות  כדלעיל, הפסוק31בכלל, את
שפלים..."]. רוח  "להחיות 

.‰
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הטעם הרמב"ם  שלדעת  לומר , יש  מנות  משלוח לגבי
לסעודת די יהיה  שלזולת  לדאוג  כדלעיל, הוא, זו למצוה 

האדם  של  הסעודה  מחובת חלק  וזהו כדבריenvrפורים , ,
ממשיך (והוא  שיאכל... זו, סעודה  חובת  "כיצד הרמב "ם :

ואם33הלכה32באותה מנות ... שתי לשלוח  אדם  חייב  וכן (
וזה סעודתו , לזה  שולח זה חבירו, עם  מחליף לו, אין
שמחת של ענין היא פורים  שסעודת  סעודתו", לזה  שולח

ושמחה משתה  – ,34מצוה 

משתה לחובת  לאביונים מתנות  מצות  קשורה  גם  וכך 
המוטלת  שלוeilrושמחה  הפורים סעודת  ,35,

הרמב"ם אמר שכבר ביוםֿטוב36כפי שמחה לגבי 
עם ולאלמנה  ליתום  לגר  להאכיל חייב  ושותה אוכל "וכשהוא 
ואוכל חצירו דלתות  שנועל מי אבל האומללים , העניים שאר
ולמרי לעניים ומשקה  מאכיל ואינו  אתו  ובניו הוא  ושותה 

שם . עיין כריסו...", שמחת אלא  מצוה  שמחת  זו אין נפש 

כי לאביונים, מתנות  לגבי כאן כך להסביר  קשה  אך
בהלכה לאביונים" "מתנות  של הדין את  מפריד הרמב "ם 
בדומה לא  הפורים ...", ביום  לעניים  לחלק  "וחייב נפרדת:

הו שאותו מנות , משלוח  אחד,לדין בהמשך כולל א 
הסעודה מצות  של הלכה  ,37ובאותה

שלאחריה בהלכה  מזכיר  הוא אין כאשר ובמיוחד
ושותה...", אוכל "וכשהוא  לאביונים  למתנות  בקשר

יום ֿטוב . בהלכות  שאמר כפי וכדומה,

לחובת קשור  שאינו נפרד ענין שזהו מובן , מזה 
המוטלת  והשמחה  המשתה לחובת  .eilrסעודתו,

מנות שמשלוח יוצא , לעיל האמור  לפי – מזה יותר 
הם אלא  בפורים , נפרדים  ענינים אינם  לאביונים  ומתנות
את מקיים  הוא אין וכאשר שלו, הסעודה  מחובת  חלק 

לאביונים  ומתנות  מנות  משלוח  ed`מצות oi`כראוי יוצא 
בדומה ושמחה), (משתה פורים  סעודת  מצות  חובת  ידי 

ליום ֿטוב ,

המוסבר ומן בפשטות  הנאמר מן  ההיפך וזהו
וכפי נפרדות . מצוות  שלוש הן  שאלה  מקומות , בכמה
לאביונים , מתנות  לגבי הרמב "ם  מלשון גם שמובן
שמחה שם  "אין כי בזה , להרבות שמוטב  האומר 

dx`etne dlecbגם כלומר, עניים ...", לב  לשמח אלא 
את כולל הפורים, מצוות את  מקיים  הוא  זאת  ללא 
ומפוארה , גדולה שמחה  זו שאין אלא  השמחה , ענין
לאביונים . מתנות של השמחה לגודל מגיעה  היא ואין
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של  בכיס "יפלו שגריס ובמגילה שם, בריטב"א משא"כ צדקה". של
שם. או"ח סופר כתב שו"ת וראה צדקה".

שם. עניים מתנות בהל' (31
וכו' ממנה ולמדין  היא בדיוק ברמב"ם ההלכות שחלוקת כידוע (32

א]. [תתכז, ס"א לפ"א קו"א לאדה"ז ת"ת הל' לדוגמא (ראה
בפ"ע  בהלכה הוא תימן. ובספרי שלפנינו. רמב"ם בדפוסי כ"ה (33

פרענקל). מהדורת רמב"ם (ראה
,(21 (שבהערה כהתרה"ד ס"ל שהרמב"ם לומר מוכרח אין אבל (34

תרצה,r"cכ"א סו"ס או"ח הב"ח .iir"yפי'
הוא  לפיֿזה לאביונים ומתנות מנות משלוח בין שהחילוק אלא (35

לאביונים  רק הוא ומתנות לעשירים, גם לרעהו, איש הוא מנות דמשלוח
.30 הערה הנ"ל במקומות ראה הנצרכים. עניים

סי"א  סתקכ"ט יו"ט הל' אדה"ז שו"ע הי"ח. פ"ו יו"ט הל' (36
והלוי  שנאמר "האומללים"): תיבת לאחרי – הפסוק הראי', (בהוספת
תיבת  גם אדה"ז העתיק שלא וצ"ע יד. טז, דברים – וגו' והיתום והגר

"והאלמנה".
בפ"ע, סי' הוא לעניים פורים מעות שדין בשו"ע הוא ועד"ז (37
סעודת  ד"דיני בהסי' הוא מנות דמשלוח הדינים ופרטי החיוב משא"כ

פורים".
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הוא : זה לכל שההסבר לומר , ויש 

במגילה המצוות :38הלשון שלוש  את  לומדים  (שמשם 
ומתנות לרעהו איש  מנות  משלוח סעודה, – משתה 

אותם  "לעשות  היא : ושמחהiniלאביונים ), משתה 
המילה מן לאביונים". ומתנות לרעהו איש  מנות  ומשלוח 
פעולה איננה  בפורים  ושמחה  משתה  שחובת  מובן, "ימי"
מהות זוהי  אלא  זה , ביום הוא  זמנה ואשר לעשות  שצריך

שלd`vez,39היום שענינו הואmeiמכך ("ימי") זה
ו)שמחה ". "(משתה 

הפורים , ימי  של האחרים  הענינים שגם  מובן  מזה 
"ומשלוח  פסוק  אותו בהמשך  הכתובים  החיובים  ולפחות 
מכך תוצאה  הם גם לאביונים ", ומתנות  לרעהו איש  מנות 

הם עצמם אלו ושמחה40שימים משתה  .41ימי

ושמחה משתה ימי נעשים  עצמם  שהימים  זה , וענין
אחרים . ומועדים  בחגים  נמצא  אינו

לבין לעיל האמור בין הקשר שקבלוזהו מה  "קיימו
" הם שאלה בענין גםdgnyeמשתה iniכבר". מתבטא "

אחשורוש " בימי  קבלוה  "הדר של מאונס ,42הענין ההיפך ,
ומרצונם "מדעתם" התורה  את  קבלו ישראל  .43כאשר

.Ê
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כבר" שקבלו מה  "קיימו  של שהענין לומר , ויש
בפורים , השמחה  של המיוחד באופן בעיקר מתבטא 

אחרות : מצוה  ובחובות אחרים  במועדים  נמצא  שאיננו

הרמב"ם אומר הסעודה , מצות  חובת44על "כיצד :
וירדם שישתכר עד יין ושותה שיאכל... זו, סעודה 
שאומרים (כפי הוא זו להלכה  המקור בשכרותו".

רבא45המפרשים בדברי לבסומי47"חייב46), איניש 
מרדכי ". לברוך המן ארור  בין ידע  דלא  עד בפוריא

כפי רצויה, התנהגות  אינה השכרות  לכאורה,
המפרשים בכך להלכה48שמאריכים  וכפיefבקשר ,

בקשר מסביר עצמו :49אחריםmibglשהרמב "ם 
וכיצד הוללות ...", אלא  שמחה אינה  והשחוק  "שהשכרות

" שתהיה שישתכרzaegייתכן עד יין שותה  זו... סעודה 
בשכרותו". וירדם 

.Á
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שבימי כיון לעיל: האמור  לפי זאת להסביר אפשר
מה "קיימו של הענין בגמרא , כנאמר  התקיים , הפורים 
כיון הרי התורה , קבלת של השלמות  כבר", שקבלו
הקדוש ֿברוךֿהוא , של וחכמתו רצונו גילוי היא  שהתורה 

והבנתוdfepb50חמדה  בידיעתו מוגבר שהוא הנברא , אין ,
כל "על  תורה  במתן ולכן אותה , לקלוט יכול ובמציאותו,

נשמתן" פרחה  ודבור ,51דבור

"הדר כאשר היה  שאת , וביתר לכך, edelawובדומה 
כדיבימ  אחשורוש ", הקדוש ֿברוךlawlֿי של תורתו את

כדי עד והדעת  ההבנה  ביטול להיות  צריך  היה  הוא ,
ערוך ', וב 'שולחן ב 'טור' לנאמר  בדומה  הגשמיות , הפשטת 

הזקן אדמו"ר  של ערוך' ב 'שולחן אופן52וכן לגבי ,
(ש "המתפלל מעשה  ואנשי חסידים של  צריך53התפילה 
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כב. ט, (38
כל  על חיוב שזהו ואילך, 20 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש וראה (39

היום.
לימי  אותם") ("לעשות אלו ימים עשיית קצת: אחר בסגנון (40
ומתנות  מנות משלוח סעודה, – משתה דברים: ג' ע"י היא שמחה*

" ד"ה כח שם, פרש"י וראה לתת miyrpeלאביונים. ויו"ט ושמחה משתה ,
ומתנות". מנות

"שמחה  הוא בהי"ד הרמב"ם דלשון זה לבאר יש אולי עפ"ז (41
כסדר  התקנה ומשתה" נאמר לא זה דבפסוק אע"פ (יט) לפנ"ז בכתוב ן

מתנות והחיובים שם נאמר ולא יו"ט שם נזכר שהרי הפורים, דימי
איש  מנות ומשלוח ושמחה משתה "ימי בהכתוב כסדרן ולא לאביונים,
דימי  החיובים למדין) (וממנו נאמר שבו לאביונים" ומתנות לרעהו
כי  ― ((19 בהערה (הובאו שם סתרים ומגלת הלוי מנות (וראה הפורים
וכן  דמשתה החיוב מסתעף ומזה "שמחה" הוא ה"ימי" שגדר מוסבר בזה

כו'. ומתנות מנות המשלוח
מודים  "הכל מחתא בחדא באים ב) סח, (פסחים דבגמ' להעיר (42
במאכל  בו ["שישמח תורה" בו שניתנה יום מ"ט לכם נמי דבעינן בעצרת
– בו" תורה שניתנה לישראל זה יום ומקובל שנוח להראות ומשתה

מודים  הכל סי"ח], סתצ"ד או"ח אדה"ז שו"ע דבעינן. ד"ה שם פרש"י
ושמחה. משתה ימי מ"ט לכם נמי דבעינן בפורים

כיום  פורים יום "ועדיף לסופן) (קרוב מגילה הל' בה"ג ראה (43
שאלה  ובהעמק סז. שאילתא ויקהל בשאילתות ועד"ז תורה". בו שנתנה

קמא. סי' שם סופר כתב שו"ת וראה הנ"ל. ע"ד מפרש ו' אות שם
הט"ו. שם (44

מימוניות. הגהות משנה. מגיד (45
ב. ז, מגילה (46

הגירסא שלנו בש"ס (47aiigin שער הרי"ף, על הקטן במאור אבל .
הוא הל' שראיתי דא"ח דרושי ובכל תצוה פ' של"ה בסופו, aiigהכוונות

סתרצ"ה  או"ח שו"ע תרצה), סי' בב"י (הובא בא"ח ג"כ הוא וכן איניש.
ועוד. יעב"ץ סי' ס"ב,

ועוד. בסופו). מה (סי' בו כל שם. מגילה מאירי (48
ה"כ. שם יו"ט הל' (49

ב. פח, שבת (50
ס"י. אגה"ק פל"ו. תניא ראה שם. שבת (51

סוס"ה. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה צח. ר"ס או"ח (52
א. כב, סנהדרין (53

.30 'r dnlyd p"rtvn xirdl (*
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שכינה כאילו עצמו "היו54שיראה  אשר כנגדו"),
מגיעים שהיו עד בתפילתם ומכוונים  מתבודדים 

רוח  ולהתגברות  הגשמיות עד55להתפשטות השכליות 
– הנבואה  למעלת  קרוב  מגיעים  שהיו

מסירות באמצעות  לכך ישראל הגיעו הפורים  ובימי
כולה השנה  כל במשך שלהם  .56הנפש 

.Ë
˙Â¯Î˘ È„ÈŒÏÚ ˙Ú„‰ ÏÂËÈ·

הענין יום", של "עיצומו מתבטא מדוע  מובן  זה  ולפי 
יין "שותה של באופן הסעודה  בשמחת  פורים , של העיקרי

ושמחה ", משתה  "ימי – בשכרותו" וירדם  שישתכר  עד

" של הענין  מהedelawכי  ו"קיימו אחשורוש " בימי
וההבנה , הדעת  בביטול מתבטא  תורה , במתן  כבר " שקבלו
לנאמר בדומה  הגשמיות ", ל"התפשטות  מגיע  שהיהודי עד

הרמב"ם שאומר כפי – נבואה רואין...57על אין "כולן –
ביום  או לילה  בחזיון בחלום  odilrאלא  letizy xg`

dncxzהגוף וכח מזדעזעין אבריהן כשמתנבאים  וכולן  ..
מתטרפות...". ועשתנותיהם  כשל

היא והשמחה  המשתה  ימי של השמחה חובת  גם  ולכן
וירדם שישתכר "עד  מוגבל בלתי  בשכרותו",58באופן

מתבטלים ועשתונותיו.59כאשר  מציאותו

.È
È˙Ï· Y ÌÈ¯ÂÙ· ,˙Ï·‚ÂÓ ‰ÁÓ˘‰ ·ÂËŒÌÂÈ·

˙Ï·‚ÂÓ
להרבות לאדם  "מוטב  הרמב "ם  אומר זו ומסיבה 
מנות ובשלוח  בסעודתו מלהרבות  אביונים  במתנות 
היא הללו המצוות  שלוש  כל של מהותן אמנם , לרעיו":
אלא ומפוארה גדולה  שמחה  שם  "אין אבל  השמחה ,
אמיתית היא  השמחה  ויתומים ...": עניים  לב  לשמח 
העצמית המציאות  ממגבלות  יציאה  כדי עד ושלימה 
תורתו בקבלת  המתבטא  – ידעי" "לא  של למצב וכניסה
לאביונים , במתנות  מרבים  כאשר – הקדוש ֿברוךֿהוא  של
גורם עניים ..." "לב  שלשמח האדם  מראה  שבאמצעותם 

הפרטית והשמחה  הסעודה מן  יותר גדולה  לשמחה אצלו
ely(כערכו (אנשים  "רעיו" עם  הסעודה  מן יותר  .60ואפילו 

השמחה שחובת יוםֿטוב , לגבי  כן הדבר  אין אך
בחגך" "ושמחת מצות היא קיימת61ביום ֿטוב  אין כאן .

"לבסומי irciהחובה `lc crעד שישתכר", "עד  ,"
שמובן כפי  ואדרבה, – העצמית ממציאותו האדם  ליציאת 
נפש , ומרי עניים אין אם  כדלעיל, הרמב "ם , מדברי
"ושמחת מצות  נפגמת ואין הפרטית , השמחה  מספיקה

מוגבלת . שהיא  שלו, בחגך"

שולל הוא  כאשר  חצירו", דלתות  "נועל הוא  כאשר  רק
שמחת זו אין אז ממש , במעשה העניים  מן  יוםֿטוב  שמחת 

כריסו. שמחת אלא  מצוה ,

.‡È
ÈÚ„È ‡Ï„ „Ú Y ÌÈ¯ÂÙ· ‰ÁÓ˘‰ ÔÂ¯˙È

להיות שצריכה  הפורים , בחג  השמחה  של היתרון וזהו
גדולה ושמחה – והגבלה  ידיעה לכל מעל ידעי, דלא  עד

וכו '. העניים לב  משמחים  כאשר נגרמת  כזו ומפוארת 

לשמוח  שצריך  בלבד זו  שלא  הרמב "ם , מוסיף  כך ועל
בשכרותו", וירדם  "ישתכר אשר עד ידעי", "לא  בבחינת 

כדלעיל, קבלוהו...", "הדר  מתקיים שבכך

האלו האומללים  לב  "המשמח  מכך: יותר  dnecאלא 
dpikylגורמת אחר אומלל יהודי ששמחת  זה , ענין כי ,"

שייך אינו ומפוארה , גדולה  שמחה  שהואxapl`לו ,
עצמו אצל וקרוב  עצמו בפני כן62מציאות  על ואשר  ,

משמחת יותר אצלו חשובים  הפרטית  ושמחתו מציאותו
אצל רק  אלא ממנו, הפחות  של בשמחתו ובמיוחד הזולת 
שהוא מפני רק  זו לדרגה  להגיע  יכול ויהודי "שכינה ".

לשכינה ". "דומה 

"ימי של  הענין את מקיים הוא  כזו התנהגות  ועלֿידי 
במלואו במעשהו מתגלה אז כי בשלמות , ושמחה " משתה 
מה "קיימו – אחשורוש " בימי קבלוה "הדר של הענין

כבר ". שקבלו
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שם: ובטושו"ע כנגדו". שרוי' "שכינה אדה"ז בשו"ע (54aeygie
כנגדו. שכינה כאילו

השכלי. כח שם: בשו"ע ובטור. אדה"ז בשו"ע כ"ה (55
ובכ"מ. א. צח, א. צז, ואילך. ד צה, ד. צב, תו"א ראה (56

ה"ב. פ"ז התורה יסודי הל' (57
להם  "ישנו התורה קבלת דלפני (ב) יב פ"א, משהש"ר להעיר (58
שזו  שי"ל ,6 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה הלילה". אותו כל לישראל
ואילך. 11 ע' תשי"א מסה"מ ולהעיר התורה. לקבלת שלהם ההכנה היתה

ובכ"מ. ואילך. סע"ד צה, תו"א ראה (59

"לא  בחי' רק ה"ז "לחבירו", שזהו מכיון מנות דמשלוח וי"ל (60
שבמשתה  ידע דלא השמחה בחי' שלימות היינו עצמו, בהאדם ידע"
סעודה  חובת ל"כיצד וכסיום כהמשך הרמב"ם כתבו ולכן שלו. וסעודה
(שאינם  לאביונים מתנות משא"כ כו'". לשלוח אדם חייב וכן .. זו
הוא, בסעודתו האדם אצל המתבטא ידע" מ"לא למעלה שהוא בדרגתו)

בפ"ע. בהלכה הרמב"ם כתבו ולכן
יד. טז, ראה (61

וש"נ. ב. כה, יבמות (62



עד

פה

רמז בגמ' )שבת כב, א( "אמר רב יוסף מרי' דאברהם", 
דיוסף בחי' "יסוד" נמשך מאברהם בחי' "חסד"

הבקר אור1 דיוסף תלוי ונמשך מבחי'2 וישכם בבקר 

דאברהם חסד 3דאברהם כמ"ש בזהר דף ר"ד4 בענין ה' 

1( פירוש: )ראה הערה 4 מ"ש בזוהר( אברהם הוא בחי' חסד, וזהו 

 – בבוקר", בקר אור, אור הוא בחי' חסד  "וישכם אברהם  דאברהם 

שאור נברא ביום ראשון כנגד מדת החסד )מובא לעיל סימן סג הערה 

ויוסף  ה"אהבה",  היינו  ההשפעה,  התחלת  הוא  "החסד"  ומדת   ,)3

הוא מדות "היסוד" סוף ההשפעה – ההתחלה והסוף דהששה מדות 

שנעשה "אחת". עיין בכל זה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת 

בלק על הזהר דף רד, ע"א. לקוטי שיחות חלק לט, ביאורים בלקוטי 

לוי יצחק על אגרת התשובה סימן א. עמוד 51 ואילך, ובהערה 30 

שם.

2( בראשית יט, כז.

3( חסד דאברהם: כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם זהר 

חלק א' מז, ב. תניא – אגרת הקודש סימן ה. מפתחות בסוף הספר 

ערך אברהם-חסד.

4( עמוד א. וז"ל: מה שכתוב )תהלים ה, ד( יהו"ה בקר תשמע קולי 

בקר אערך לך ואצפה. שואל תרי בקר אמאי )למה כתוב ב' פעמים 

מלת "בקר", ומשיב( אלא חד בקר דאברהם )אלא אחד הוא החסד 

של אברהם, כמ"ש ]בראשית יט, כז[ וישכם אברהם בבקר(, וחד בקר 

)בראשית  דכתיב  ביסוד(,  יוסף שהוא  )ואחד הוא החסד של  דיוסף 

מד, ג( הבקר אור, ומתרגמינן צפרא נהיר, )פי' התרגום על אור נהיר, 

נהיר ודאי )אור ודאי, ור"ל כי בין בחסד  הבקר האיר מצד החסד(, 

כי מהחסד נמשכים  ובין ביסוד כלולים כל הז' החסדים והשפעות, 

)פי'  החסדים ליסוד, בסוד חסד דשריא בפום* אמה – היינו החסד 

ההשפעה( מתגלה ושורה בראש ובפום אבר היסוד, לכן האור שלהם 

בקר תשמע קולי ע"ש.

רב  שאמר  בגמרא5  פעמים  כמה  שאיתא  מה  והיינו 

יוסף מארי' דאברהם, רב יוסף6 דוקא ששמו מורה על7 

יסוד הוא השייך לאברהם חסד, כמו הב' פעמים בקר8.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רכב

גדול מאד וכל אחד נקרא בקר(. )שע"ר ומפרשים(.

ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ז ח"ג עמוד 93. לקוטי שיחות 

שם. 

*( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן קנז, הערה 21.

5( שבת כב, א “אמר רב יוסף מרי' דאברהם תלי תניא בדלא תניא. 

ראה גם עירובין עה, ב. כתובות ב, א. בבא בתרא קלד, ב.

6( הרב המחבר מקשר – כדרכו – התנא “רב יוסף" ל"יוסף" שבתורה. 

עפ"י מארז"ל "שמא מילתא היא". ראה ברכות ז, ב. יומא פג, ב. זהר 

חלק א' דף ו' סע"א. חלק ב' דף קעט סע"ב. ועוד. )וראה גם לעיל 

סימן יא. נח. נט. לקמן סימן פז(.

7( יוסף . . יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

"שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

8( ראה גם לעיל סימן פד. לקמן סימן פו. פז. פח.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc - zekxa(ipy meil)

Bøv÷[ellk±]BlL ìò ,øác ìL,el `l` daeh dpi`y daeh lr ± ¦ª¤¨¨©¤
Bøéáç ìL ìòå BlL ìò ,eðîéi÷å eðééçäL Ceøa øîBà àeädaeh lre ± ¥¨¤¤¡¨§¦§¨©¤§©¤£¥

`ed ,exiagle el daeh `idy.áéènäå áBhä Ceøa øîBà¥¨©§©¥¦
:`xnbd dywndéãäa àðéøçàì úéìc àëéä ìëåmewn lk ike ± §¨¥¨§¥§©£¦¨©£¥

,daeha enr mitzey mixg` oi`yàì[epi`-],áéènäå áBhä Cøáî Ÿ§¨¥©§©¥¦
àéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±déì eøîàyBzLà äãìéoa,øëæ §¨©§¨¨§¥¨§¨¦§¨¨

,áéènäå áBhä Ceøa øîBà.el wx daeh `id xkf oa zcily s` ¥¨©§©¥¦
:`xnbd zvxznénð íúäwx daehd oi` xkf oa zcila my s` ± ¨¨©¦

,eldéãäa BzLà àkéàã,ef daeha enr dtzey ezy` s` oky ± §¦¨¦§©£¥
øëæa dì àçéðc.xkf oa zcila dvexn `id s`y ± §¦¨¨§¨¨

daeha mitzey el eidiy jixv oi`y zei`x `iadl dqpn `xnbd
:`xnbd zxne` .aihnde aehd jxal ickòîL àzrnye `a ± ¨§©

,`ziixan xacl di`xBLøBé àeäå åéáà úîeia` zny edexya - ¥¨¦§§
,myxei `ede miqkp gipdeóBqáìe ,úîàä ïéic Ceøa øîBà älçza©§¦¨¥¨©¨¨¡¤§©

,zn`d oiic jxiay xg`e ±,áéènäå áBhä Ceøa øîBà àeälr ¥¨©§©¥¦
jxan ,el wx daeh `id eia` zyexiy s`y ixd ,dyexid zxeya

:`xnbd dgec .aihnde aehdénð íúäoi` ,eia` zyexia my s` ± ¨¨©¦
oeik ,el wx daeh efdéãäa éúøé à÷c éçà àkéàcmig` el yiy ± §¦¨©¥§¨¨§¦©£¥
.enr cgi miyxeiy

:`xnbd zxne`,òîL àz,`ziixaa epipyïéé éepéLlr jxiay in ± ¨§©¦©¦

oia ,xg` mrh el yiy oii el e`iade ,otbd ixt `xea zkxa oiid
,xzei gaeyn `ed m` oiae xzei rexb `ed m`éøö ïéàCøáì Ccer ¥¨¦§¨¥

la` ,otbd ixt `xea zkxa oiid lr mrtíB÷î éepéLjxia m` ± ¦¨
,xg` zial myn jlde ,cg` ziaaéøöCe xefgl.Cøáì ¨¦§¨¥

øîà àaà øa óñBé éaø øîàå[mya-]eøîàL ét ìò óà ,ïðçBé éaø §¨©©¦¥©©¨¨©©¦¨¨©©¦¤¨§
lryéøö ïéà ïéé éepéLCe xefglCøáì,oipdpd zkxaìáàe`iad m` ¦©¦¥¨¦§¨¥£¨

,oey`xd oiidn xzei gaeyn oii el,áéènäå áBhä Ceøa øîBàixd ¥¨©§©¥¦
:`xnbd dgec .aihnde aehd jxan ,el wx dpi`y daeh lr mby

énð íúäoeik ,el wx daeh ef oi` ,oii iepiya my s` ±éða àkéàc ¨¨©¦§¦¨§¥
déãäa eúLc äøeáç.enr cgi mizeyy dxeag ipa cer yiy ± £¨§¨©£¥

dpyna epipy(.cp lirl):'åëå íéLãç íéìk äð÷å Lãç úéa äðaxne` ¨¨©¦¨¨§¨¨¥¦£¨¦
.epiigdy jexa

:el`k milk xak el yiyk mb jxal jixv m` dpc `xnbdáø øîà̈©©
eðL àì ,àðeäjxan miycg milk dpewdy df oic dpyp `l ± ¨Ÿ¨

,epiigdyàlàkBì ïéàLmilkïäa àöBikdpew `edy milkd enk-] ¤¨¤¥©¥¨¤
,[eiykrìáàm`Bì Lémilkéøö ïéà ,ïäa àöBik,Cøáì Coi`y oeik £¨¤©¥¨¤¥¨¦§¨¥

.mziipwa daexn ez`pdeléôà ,øîà ïðçBé éaøåm`Bì Lémilk §©¦¨¨¨©£¦¤
ïäa àöBikmilk mlern dpw `l `ed m` ,dyexia el eltpy ©¥¨¤

,dl`kéøö,Cøáì Cwxy ,el` milka xac elv` ycgzpy oeik ¨¦§¨¥
.dpw mze`
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המשך קיאוח למס' קחכות ליום שני עמ' ק



עה

חושן  יעשו  אשר  הבגדים  ואלה   – ד  כח, 
ואבנט  מצנפת  תשבץ  וכתנת  ומעיל  ואפוד 
ולבניו לכהנו  ועשו בגדי קודש לאהרן אחיך 

לי

על  זיע"א  מאסטרופולי  מהר"ש  הקדוש  הרב  כתב  א. 
מדרש הנעלם וז"ל כד ישראל חייבין אתקיים בהון )ישעי' 
הוא  דא  אמחץ  ואשתאר  אמכם  שולחה  ובפשעכם  א(  נ, 
בתיובתא  ישראל  אתהדרו  וכד  אויביכם  ראש  אמחץ 
שמונה  אשתלימו  דא  בשעתא  לאתרה  אמכם  אתהדר 
בגדים דלביש כהנא רבא ביומא דכפורי ע"כ לשון המדרש 

הנעלם.

יש  כן  למטה  גדול  כהן  שיש  דכמו  זלה"ה  הרב  ופירש 
בחינת כ"ג למעלה1, והנה הבגדים שמשתמש בהם כ"ג הם 
שמונה אבנט מצנפת כתונת מכנסים אפוד מעיל חשן ציץ, 
שיש  כמו  וא"כ  דוקא  בגדים  בד'  משמש  הדיוט  כהן  אבל 
שמונה בגדים לכ"ג למטה כמו כן יש בחינת ח' בגדים הנז' 

ברוחניות ואורות בבחינת הכ"ג שיש למעלה2.

בגדים  ד'  בחי'  יחסרו  אז  ח"ו  והנה כשישראל חוטאים 
מכנסים  כתונת  מצנפת  אבנט  אמכ"ם  ר"ת  והם  למעלה 
וישאר רק ד' בגדים היתרים שהם ר"ת אמח"ץ והם אפוד 
וכמו  גרעון,  עושים  החטא  שע"י  והכוונה  ציץ  חשן  מעיל 
בשמונה  משמש  שהכ"ג  למטה  מכ"ג  גרוע  הדיוט  שכהן 
וכהן הדיוט בארבעה כן הבחינה שלמעלה הרמוזה לזה לא 

ישאר בה כ"א ארבעה.

והגם שאפוד ומעיל וחשן וציץ הנשארים אינם של כהן 
הדיוט מכל מקום נשתוה הבחינה לכהן הדיוט בענין שלא 

ישאר כי אם ד'.

והמדרש הנז' הכי פירושו כד ישראל חייבין אתקיים בהון 
שולח  אנכי  פשעכם  מכח  ר"ל  אמכם  שולחה  ובפשעכם 
ומסיר ד' בגדים הרמוזים במלת אמכ"ם ונשארים ד' בגדים 
ראש  מוחץ  שהקב"ה  בזה  ומרמז  אמח"ץ  בר"ת  הנרמזים 
שונאי ישראל מחץ ראש על ארץ רבה וכד יחזרון בתיובתא 
אז יתחזר אמכם לאתרה פי' כאשר יחזרו בתשובה אזי הד' 
בגדים המרומזים במלת אמכ"ם יחזרו למקומם וארמון על 
בגדים דלביש  ח'  ישב אז בשעתא דא אשתלימו  משפטו 
זכאים  יהיו  שישראל  דבשעה  דכפורא  ביומא  רבא  כהנא 
וצדיקים ממילא יחזרו ד' בגדים המרומזים במלת אמכ"ם 
ותהי'  אמח"ץ  במלת  המרומזים  בגדים  ד'  עם  ויתחברו 
זלה"ה  גמורה ע"כ מהות דברי הרב  אז הבחינה בשלימות 

בקיצור קצת ע"ש.
ר' שמשון אסטרפולי ז"ל – ניצוצי שמשון – אדרת 

אליהו

1( עיין סנהדרין לט. אלקיכם כהן הוא. ועיין לקוטי שיחות חלק ז עמוד 153 ואילך.

2( עיין זוהר ויקרא עמוד שכא וברקנטי פרשתנו.

הקדמוני.  נחש   – "נחש"  אותיות  ש"חשן"  ארז"ל3  ב. 
)מבעהתו"ס(4,  אפרים  ר'  בשם  מבואר  גיסא  ולאידך 
מפני  )שבא  הגלות  בזמן  והנה  "משיח".  בגי'  ש"חשן" 
חטאינו – שסיבתם התגברות המשכא דחויא5 על נפה"א( 
משיח(  )בגימטריא  והחשן  בגילוי,  הוא  ה"נחש"  ענין  הרי 
אלא  הגלות  בזמן  גם  ה"חשן"  שישנו  והיינו  בהעלם;  הוא 
הגלות  בזמן  עבודתינו  היא  וזאת   – בהעלם  נמצא  שהוא 
לפענח ולגלות את החשן )בגי' משיח( מהעלמו, עד שיהי' 

בבחי' "חשן משפט" – שתתגלה פעולתו וענינו בעולם.
ועי"ז הנה "חשן" הוא בגי' "משיח" שגילוי החשן )בבחי' 

"חשן משפט"( מביא לידי גילוי המשיח – ובקרוב ממש.
לקוטי שיחות חלק י"א תצוה עמוד 138

להם  תעשה  אשר  הדבר  וזה   – א  כט, 
בן בקר  לי לקח פר אחד  לקדש אותם לכהן 

ואילים שנים תמימים

לי.  לכהן  אותם  לקדש  להם  תעשה  אשר  הדבר  וזה  ג. 
לקדשם בעולם הזה בז' ימי המלואים, לכהן לי בעוה"ב.

שפתי כהן

לדורותיכם  תמיד  עולת   – מב-מג  כט, 
פתח אהל מועד לפני ה' אשר אועד לכם שמה 
ישראל  לבני  ונועדתי שמה  לדבר אליך שם. 

ונקדש בכבודי

ד. עולת תמיד לדורותיכם פתח אהל מועד לפני ה' אשר 
אועד לכם שמה לדבר אליך שם. ונועדתי שמה לבני ישראל 
ונקדש בכבודי. צריך לבאר אלו הב' כתובים הבאים כאחד 

כפולים ומכופלים גם השינוי שמה שם שמה לא בחנם.
בית  מקדשים  ושלשה  המשכן  על  ירמוז  רמז  דרך  ועל 

ראשון ובית שני ובית הג' המקווה.
שבמדבר  משכן  כנגד  מועד  אהל  פתח  תמיד  עולת  זהו 
שעשה משה שלא הי' אלא לפי שעה, אשר אועד לכם שמה 
נאמר  ועליו  וועד  שהי'  אועד  כתב  ולזה  ראשון  בית  כנגד 
הרמב"ם  כמ"ש  עד  עדי  מנוחתי  זאת  יד(  קלב,  )תהלים 
ז"ל פ"א הל' בית הבחירה, ולזה כתב שמה על דרך שאמרו 
בגמרא )יומא כא:( כתיב )חגי א, ח( ואכבדה רמז לה' דברים 
שהי' בבית מקדש א' יותר מן הב', וזהו שמה בה"א רמז לה' 

דברים, לדבר אליך שם כנגד בית שני שחסרו ה' דברים.
דברים  החמשה  שיבואו  הג'  הבית  כנגד  שמה  ונועדתי 
בכבודי  ונקדש  נאמר  זה  ועל  בו בשלמות,  וימצאו  שחסרו 
כי הבית הג' לא יתקדש ע"י בשר ודם רק ע"י הב"ה עתיד 

לבנותה.
שמע שלמה6

3( שער המצות וטעמי המצות להרח"ו פ' תצוה.

4( מאורי אור בערכו. חומת אנך בפרשתנו.

5( תניא פל"א. ובכ"מ.

6( ר' שלמה אלגאזי ז"ל, נדפס אמסטרדם ת"ע.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תצוה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc - zekxa(ipy meil)

Bøv÷[ellk±]BlL ìò ,øác ìL,el `l` daeh dpi`y daeh lr ± ¦ª¤¨¨©¤
Bøéáç ìL ìòå BlL ìò ,eðîéi÷å eðééçäL Ceøa øîBà àeädaeh lre ± ¥¨¤¤¡¨§¦§¨©¤§©¤£¥

`ed ,exiagle el daeh `idy.áéènäå áBhä Ceøa øîBà¥¨©§©¥¦
:`xnbd dywndéãäa àðéøçàì úéìc àëéä ìëåmewn lk ike ± §¨¥¨§¥§©£¦¨©£¥

,daeha enr mitzey mixg` oi`yàì[epi`-],áéènäå áBhä Cøáî Ÿ§¨¥©§©¥¦
àéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±déì eøîàyBzLà äãìéoa,øëæ §¨©§¨¨§¥¨§¨¦§¨¨

,áéènäå áBhä Ceøa øîBà.el wx daeh `id xkf oa zcily s` ¥¨©§©¥¦
:`xnbd zvxznénð íúäwx daehd oi` xkf oa zcila my s` ± ¨¨©¦

,eldéãäa BzLà àkéàã,ef daeha enr dtzey ezy` s` oky ± §¦¨¦§©£¥
øëæa dì àçéðc.xkf oa zcila dvexn `id s`y ± §¦¨¨§¨¨

daeha mitzey el eidiy jixv oi`y zei`x `iadl dqpn `xnbd
:`xnbd zxne` .aihnde aehd jxal ickòîL àzrnye `a ± ¨§©

,`ziixan xacl di`xBLøBé àeäå åéáà úîeia` zny edexya - ¥¨¦§§
,myxei `ede miqkp gipdeóBqáìe ,úîàä ïéic Ceøa øîBà älçza©§¦¨¥¨©¨¨¡¤§©

,zn`d oiic jxiay xg`e ±,áéènäå áBhä Ceøa øîBà àeälr ¥¨©§©¥¦
jxan ,el wx daeh `id eia` zyexiy s`y ixd ,dyexid zxeya

:`xnbd dgec .aihnde aehdénð íúäoi` ,eia` zyexia my s` ± ¨¨©¦
oeik ,el wx daeh efdéãäa éúøé à÷c éçà àkéàcmig` el yiy ± §¦¨©¥§¨¨§¦©£¥
.enr cgi miyxeiy

:`xnbd zxne`,òîL àz,`ziixaa epipyïéé éepéLlr jxiay in ± ¨§©¦©¦

oia ,xg` mrh el yiy oii el e`iade ,otbd ixt `xea zkxa oiid
,xzei gaeyn `ed m` oiae xzei rexb `ed m`éøö ïéàCøáì Ccer ¥¨¦§¨¥

la` ,otbd ixt `xea zkxa oiid lr mrtíB÷î éepéLjxia m` ± ¦¨
,xg` zial myn jlde ,cg` ziaaéøöCe xefgl.Cøáì ¨¦§¨¥

øîà àaà øa óñBé éaø øîàå[mya-]eøîàL ét ìò óà ,ïðçBé éaø §¨©©¦¥©©¨¨©©¦¨¨©©¦¤¨§
lryéøö ïéà ïéé éepéLCe xefglCøáì,oipdpd zkxaìáàe`iad m` ¦©¦¥¨¦§¨¥£¨

,oey`xd oiidn xzei gaeyn oii el,áéènäå áBhä Ceøa øîBàixd ¥¨©§©¥¦
:`xnbd dgec .aihnde aehd jxan ,el wx dpi`y daeh lr mby

énð íúäoeik ,el wx daeh ef oi` ,oii iepiya my s` ±éða àkéàc ¨¨©¦§¦¨§¥
déãäa eúLc äøeáç.enr cgi mizeyy dxeag ipa cer yiy ± £¨§¨©£¥

dpyna epipy(.cp lirl):'åëå íéLãç íéìk äð÷å Lãç úéa äðaxne` ¨¨©¦¨¨§¨¨¥¦£¨¦
.epiigdy jexa

:el`k milk xak el yiyk mb jxal jixv m` dpc `xnbdáø øîà̈©©
eðL àì ,àðeäjxan miycg milk dpewdy df oic dpyp `l ± ¨Ÿ¨

,epiigdyàlàkBì ïéàLmilkïäa àöBikdpew `edy milkd enk-] ¤¨¤¥©¥¨¤
,[eiykrìáàm`Bì Lémilkéøö ïéà ,ïäa àöBik,Cøáì Coi`y oeik £¨¤©¥¨¤¥¨¦§¨¥

.mziipwa daexn ez`pdeléôà ,øîà ïðçBé éaøåm`Bì Lémilk §©¦¨¨¨©£¦¤
ïäa àöBikmilk mlern dpw `l `ed m` ,dyexia el eltpy ©¥¨¤

,dl`kéøö,Cøáì Cwxy ,el` milka xac elv` ycgzpy oeik ¨¦§¨¥
.dpw mze`
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devzעו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd oey`x meil inei xeriy

ß xc` 'd oey`x mei ß

æë(ë)äzàåäeöz|éìà eç÷éå ìàøNé éða-úàE §©º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹
æ úéæ ïîL:ãéîz øð úìòäì øBànì úéúk C ¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

i"yx£‰eˆz ‰z‡Â∑CÊ∑ ׁשמרים ׁשּׁשנינּו,àּבלי ּכמֹו ¿«»¿«∆»ְְְִִִֶָָ
פו):áּב'מנחֹות' וכּו'''מגרּגרֹו(דף הּזית ∑È˙k˙.ּבראׁש ְְְְְְִִַַַָֹ»ƒ

ּבריחים, טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש היה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּזיתים
יהיה  ׁשּלא טּפה âּבֹוּכדי ׁשהֹוציא ואחר ãׁשמרים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּפסּול ראׁשֹונה, הּׁשני והּׁשמן וטֹוחנן, לריחים מכניסן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
וכׁשר  לּמאֹור"äלמנֹורה "ּכתית ׁשּנאמר: למנחֹות, ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָ

למנחֹות  ּכתית ÈÓz„.ולא ¯ ˙ÏÚ‰Ï∑ עד åמדליק ְְִִָָֹ¿«¬…≈»ƒְִַַ

ׁשלהבת  מאליהׁשּתהא כא)עֹולה ּכל ∑ÈÓz„.(שבת ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָ»ƒָ
קרּוי  ולילה אֹומרּתמיד,æלילה ׁשאּתה כח)ּכמֹו (במדבר ְְְְִֵֶַַַָָָָָ

ּבמנח  וכן ליֹום, מּיֹום אּלא ואינּה ּתמיד" ת "עֹולת ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
נאמר ו)חביּתין מחציתּה(ויקרא אּלא ואינּה "ּתמיד" ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבלחם  האמּור "ּתמיד" אבל ּבערב, ּומחציתּה çּבּבקר ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
הּוא הּפנים  לׁשּבת .מּׁשּבת ְִִַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1276 cenr ,c jxk 'zegiy ihewl')

לבחינת  מּגיעים עצמית, ּוכתיׁשה התּבּטלּות - 'ּכתית' ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָעל־ידי
ׁשּבּתֹורה. ֶַָָ'מאֹור'

הּלֹומד, ׁשל עצמּותֹו והּנחת ּבבּטּול להיֹות צרי הּתֹורה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלּמּוד
;יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו את לֹומד ׁשהּוא והּכרה ידיעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמּתֹו
את  ׁשּמסּלק אּלא ּוׁשקידה, ּבהתמדה ׁשּלֹומד ּבלבד זֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹולא

ה' ּבתֹורת ורק א יהיה חפצֹו ׁשּכל אמיּתי ּבסּלּוק ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָעצמֹו
וכל. מּכל לגמרי ׂשכלֹו ויׁשעּבד ,יתּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹוחכמתֹו

ּכעפר  "ונפׁשי - ּבּתפּלה אֹומרים ׁשאנּו זהּו להֹוסיף: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָויׁש
."ּבתֹורת לּבי ּפתח (ועל־ידי־זה) ּתהיה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹלּכל

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay)

ההתקּׁשרּות, ענין ׁשהּוא וחיּבּור צותא הּוא ("ּתצּוה") ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָצּוּוי
נׁשמֹות  ּומחּבר מקּׁשר ׁשּמׁשה הּוא ּתצּוה" "ואּתה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּופירּוׁש
על־ידי־זה  והינּו ּתמיד, נר להעלֹות ּכח להם ונֹותן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיׂשראל

ׁשּמחּזק  האמּונה, ּבענין יׂשראל את ּומפרנס רֹועה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
כּו'. ּבהּוי' ּבאמּונתנּו ֱֲֵֶַָָָָאֹותנּו

CÏכ  Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wÙz z‡Â¿«¿¿«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‡¯‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„ ‡˙ÈÊ ‡ÁLÓƒ¿»≈»«¿»»ƒ»¿«¿»»

:‡¯È„z ‡iÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï¿«¿»»ƒ«»¿ƒ»

minkg izty

fk(k)àK`id DnzY l`W ,WExiR¥¤©¦§©¥¨
opY `dC ,mixnW FA oi`W onW Epivn̈¦¤¤¤¥§¨¦§¨§©
s` ,xnF` dcEdi iAx ,ciwtOd wxtA§¤¤©©§¦©¦§¨¥©
dpXd zFni lM wTEfn onW xkFOd©¥¤¤§¨¨§©¨¨
,d`nl mixnW dvgnE bFl eilr lAwn§©¥¨¨¤¡¨§¨¦§¥¨
,mixnW `lA onW oi`W DPin rnW§©¦¨¤¥¤¤§Ÿ§¨¦

:'eke 'EpipXW FnM' WxtnEá,WExiR §¨¥§¤¨¦¥
W`xA milcBd mizif ozF` hwFl¥¨¥¦©§¥¦§Ÿ
cg` xBxbe o`Mn cg` xBxB ,ziGd©©¦©§¥¤¨¦¨§©§¥¤¨
milXEan mizif ozF`W itl ,o`Mn¦¨§¦¤¨¥¦§¨¦

:mixnW mdA oi`e ahidâopgFHWkC ¥¥§¥¨¤§¨¦¦§¤§¨
iR lr s` mixnW FA Wi migixA§¥©¦¥§¨¦©©¦

:'eke FxBxbOWãxzFi odn `ivFn i`C ¤§©§§§¦¦¥¤¥
,lEqR ipXd onW KklE ,mixnW FA `di§¥§¨¦§¨¤¤©¥¦¨

:mixnW FA WIW mEXnäiR lr s`e ¦¤¥§¨¦§©©¦
`nipe ,'zizM' aizM iOp zFgpn iAbC§©¥§¨©¦§¦¨¦§¥¨
'xF`Ol' oM m`C xnFl Wi ,zizM `weC©§¨¨¦¥©§¦¥©¨
KgxM lr `N` ,il dOl `kdC§¨¨¨¨¦¤¨©¨§¨
zizM ,`A hrnl `kdC 'xF`Ol'©¨§¨¨§©¥¨¨¦
`N` ,zFgpOl zizM `le xF`Ol©¨§Ÿ¨¦©§¨¤¨
m`e .zFgpOl xWM ipW onW ENit £̀¦¤¤¥¦¨¥©§¨§¦
,il dOl zFgpOA 'zizM' oM m` ,xn`YŸ©¦¥¨¦©§¨¨¨¦

'zizM' aizM `l i`C xnFl Wie§¥©§¦¨§¦¨¦
`weC zFgpnl `pin` ded zFgpOA©§¨£¨¨¦¨¦§¨©§¨
oFW`x onW `le xWM ipW onW¤¤¥¦¨¥§Ÿ¤¤¦
,il dOl 'xF`Ol' xn`Y m`e .zFgpnl¦§¨§¦Ÿ©©¨¨¨¦
'zizM' aizkC `dC `prci `p`C©£¨¨©§¨§¨¦§¦¨¦
`weC i`C ,rnWnA zizM s` zFgpOA©§¨©¨¦§©§©§¦©§¨
m` ,ipW onW `le zFgpnl zizM ,`Ed¨¦¦§¨§Ÿ¤¤¥¦¦
slipe zFgpnC 'zizM'n wFYWil oM¥¦§¦¨¦¦§¨§¥©
Wie ,`l ipW oi` zizM xF`nC onXn¦¤¤§¨¨¦¦¥¦Ÿ§¥
onWN dn Kxtinl `Mi`C xnFl©§¦¨§¦§©©§¤¤
mEXn oikixv Ep` xi`dlC oeiM xF`Od©¨¥¨¦§¨¦¨§¦¦¦
KWnp `EdW ipRn ,`weC zizM ikd̈¦¨¦©§¨¦§¥¤¦§¨
`weC ipW zFgpnl la` ,dlizRd xg ©̀©©§¦¨£¨¦§¨¥¦©§¨
mEXn ,zEwizn xzFi FA WIW mEXn¦¤¥¥§¦¦
xiWkdl zFgpn iAB 'zizM' aizM ikd̈¦§¦¨¦©¥§¨§©§¦
'xF`Ol' Kixhvi` aEWe ,zizM s ©̀¨¦§¦§§¦©¨
`weC e`l zFgpnC 'zizk'C cOll§©¥§¨¦¦§¨©©§¨
xF`Ol zizM' i"Wx hwpC `de .`Ed§¨§¨©©¦¨¦©¨
Kixv oi` WExiR ,'zFgpOl zizM `le§Ÿ¨¦©§¨¥¥¨¦
,xWM oEgh s` `N` zFgpOl zizM̈¦©§¨¤¨©¨¨¥

:oiadl lweåFl did ,i"Wxl dWwC §©§¨¦§¨¤§©¦¨¨
,'zFlrdl' azke 'wilcdl' aFYkl¦§§©§¦§¨©§©£

cFr lM DwilcdWM Klie dPgiPi `NW¤Ÿ©¦¤¨§¥¥§¤¦§¦¨¨
:dlFr zadlXd oi`Wælr s` ,xnFlM ¤¥©©§¤¤¨§©©©

cr dliNn `N` mFIA wlFC Fpi`W iR¦¤¥¥©¤¨¦©§¨©
FnM ,'cinY' iExw mFwn lMn ,mFId©¦¨¨¨¨¦§
mpi`W mixaC x`WA `vFn dY`W¤©¨¥¦§¨§¨¦¤¥¨
oiiExw ok iR lr s`e onf lkA cinŸ¦§¨§©§©©¦¥§¦
zgpnA oke .i"Wx `iaOW FnM ,'cinY'¨¦§¤¥¦©¦§¥§¦§©
`N` Dpi`e 'cinY' aizkC miziag£¦¦¦§¦¨¦§¥¨¤¨
,dwElg Fnvr mFIAW ,cFre .mFil mFIn¦§§¤©©§£¨
,axrA DzivgnE xwAA Dzivgn ixdW¤£¥©£¦¨©Ÿ¤©£¦¨¨¤¤

ENit`eoeiM 'cinY' DA mixnF` ikd ©£¦¨¦§¦¨¨¦¥¨
:w"Fce ,mlFrl oM `idWç,xnFlM ¤¦¥§¨§§©

di`x `iadl oi` mipRd mgNnC§¦¤¤©¨¦¥§¨¦§¨¨
mlFrl `EdW mW lr 'cinY' xn`PW¤¤¡©¨¦©¥¤§¨
oFW`xdW ,wqtd FA WIW iR lr s ©̀©¦¤¥¤§¥¤¨¦
,oglXd lr oikixrn ipXde wNYqp¦§©¥§©¥¦©£¦¦©©ª§¨
gPEn didW ,WOn cinY didW itl§¦¤¨¨¨¦©¨¤¨¨¨
oixiqn EidWM s`e ,zAWl zAXn¦©¨§©¨§©§¤¨§¦¦
mW did `l eiYgY xg` oiniUnE FzF`§¦¦©¥©§¨Ÿ¨¨¨
oigiPn EN`e oikWFn EN` `N` dwqtd©§¨¨¤¨¥§¦§¥©¦¦
lW gth KFzl df lW gth ,xg`d̈©¥¤©¤¤§¤©¤

:df`k dxez ¤



עז devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ׁשמרים כ)ּבלי כז, והרי (רש"י ּבזה, מחּדׁש מה לׁשאל, יׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּבא  לֹומר, ויׁש זר. ּדבר מּתערבת נקי ּפרּוׁשּה 'ׁש'ּז ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹידּוע
לא  ׁשמרים), ּבלי צלּול, (ׁשמן הּׁשמן על קאי 'ׁש'ּז ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹללּמדנּו

לבני  נאמר זה צּוּוי עּמֹו: ונּמּוקֹו ויפה). נקי (זית הּזית ְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָעל
מּמצרים), (ׁשהביאּו ׁשמן ּברׁשּותם היה ׁשם ּבּמדּבר, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיׂשראל

זית. עצי אין ּבּמדּבר ׁשהרי זיתים, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹולא

(àë)úãòä-ìò øLà úëøtì õeçî ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ
ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî åéðáe ïøäà Búà Cøòé©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®

ñ :ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯˜aŒ„Ú ·¯ÚÓ∑,מּדתּה לּה èׁשּתהא ּתן ≈∆∆«…∆ְִֵֵֶָָָ

לֹוג  חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד מערב ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָֹּדֹולקת
יּותר  ואם הּלילֹות, לכל וכן הארּכין, טבת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָֻללילי

ּכלּום  ּבכ .אין ְְֵָ

çë(à)éìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà E-úàå E §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹§¤
áãð ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà åéðä¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ¨¨¯

:ïøäà éða øîúéàå øæòìà àeäéáàå©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ
i"yx£EÈÏ‡ ·¯˜‰ ‰z‡Â∑ מלאכת ׁשּתגמר .הּמׁשּכן éלאחר ¿«»«¿≈≈∆ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ

(á)éçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNòåãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìe§¦§¨«¤

(â)åéúàlî øLà áì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−
:éì-Bðäëì BLc÷ì ïøäà éãâa-úà eNòå äîëç çeǿ©¨§¨®§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ§©§−§©«£¦«

i"yx£ÈÏŒB‰ÎÏ BLc˜Ï∑להכניסֹו ׁשרּות ëלקּדׁשֹו, "ּכהּנה", ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא הּבגדים, עלֿידי ּבכהּנה ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ
ּבלע"ז  שנטריא"ה .הּוא, ְַַ

(ã)ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½
Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLz úðúëe§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤

éçà ïøäàì:éì-Bðäëì åéðáìe E §©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«

ÏÚcכא  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»»¿»À¿»ƒ«
‡LÓ¯Ó È‰B·e Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ ‡˙e„‰Ò«¬»¿««»≈«¬…¿ƒ≈«¿»
Èa ÔÓ ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú««¿»√»¿»¿»»»¿»≈ƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

È‰Baא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È C˙ÂÏ ·¯˜ z‡Â¿«¿»≈¿»»»«¬…»¿»¿ƒ
Ô¯‰‡ ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓ dnÚƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»√»»«¬…
:Ô¯‰‡ Èa ¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â ·„»»«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»¿≈«¬…

ÈÏ˜¯ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿»¿«¬…»ƒ»
:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

ÈÓÏL‡c˙ג  ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ d˙eLc˜Ï¿«»≈¿«»»√»»

BÙ‡Â„‡ד  ‡LeÁ Ôe„aÚÈ Èc ‡iLe·Ï ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«»ƒ«¿¿¿»¿≈»
‡ÈÓ‰Â ‡zÙˆÓ ‡ˆn¯Ó ‡ezÎÂ ‡ÏÈÚÓe¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»ƒ¿∆¿»¿∆¿»»
CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈¿»¿«¬…»

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»

minkg izty

(`k)èrnWn wEqRaC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©¨©§©
,xwA cr axrn `Ed dkxrn xEriWC§¦©£¨¨¥¤¤©Ÿ¤
oM m` ,dkxrOd KFxri dliNd lkC§¨©©§¨©£©©£¨¨¦¥
Dl oY' WxiR okl ,wlFC `Ed izn̈©¥¨¥¥¥¥¨
EN`M iede ,'eke 'zwlFC `dYW DzCnM§¦¨¨¤§¥¤¤§¨¥§¦
KxrA 'eipaE oxd` FzF` KFxri' xn`̈©©£©£Ÿ¨¨§¤¤
`l ,xwA cr axrn wlFC `dIW¤§¥¥¥¤¤©Ÿ¤Ÿ
iR lr s`e .xwA cr axrn EPkixrIW¤©£¦¤¥¤¤©Ÿ¤§©©¦
m`W ,zFlizRd itl `N` xEriW oi`W¤¥¦¤¨§¦©§¦¤¦

Wi ,bFl ENt` wiRqi `l zFar Eid̈¨Ÿ©§¦£¦¥
lEAw ziA zFxPl didW itl xnFl©§¦¤¨¨©¥¥¦
iar didIW xWt` i`e ,zFlizRl©§¦§¦¤§¨¤¦§¤¢¦
.dGd xEriW itl `N` zFlizRd©§¦¤¨§¦¦©¤

:m"`x` dxez §¥
gk(`)éixdW ,eiWkrn `l ,xnFlM§©Ÿ¥©§¨¤£¥

micbAd ici lr wx dzid `l mzaxwd©§¨¨¨Ÿ¨§¨©©§¥©§¨¦
Wcw icba EUre' aizkcM ,oMWOde§©¦§¨§¦§¦§¨¦§¥Ÿ¤

:m"`x .'ebe 'Lig` oxd`la dxez §©£Ÿ¨¦§¥

(b)ëxnFl dvFx Fpi` 'Fpdkl'E§©£¥¤©
lr dPEdkA Fqipkdl wx ,odM EPUrIW¤©£¤Ÿ¥©§©§¦¦§¨©
mr FwiAcdl ickE ,micbAd zWial ici§¥§¦©©§¨¦§¥§©§¦¦
ickE .'il odM `dIW' siqFd 'il' zNn¦©¦¦¤§¥Ÿ¥¦§¥
xnFl ,'FWCwl' zNn oM mB Wxtl§¨¥©¥¦©§©§©
EN`M ,'Fpdkl' `Ed 'FWCwl' WExiRW¤¥§©§§©£§¦
dPEdMl EPqipkIWM EPWCwi Ki`e :xn`̈©§¥§©§¤§¤©§¦¤©§¨
iAB lirl df WxiR `l ikd mEXn ,'eke¦¨¦Ÿ¥¥¤§¥©¥

:'il Fpdkl'c dxez §©£¦



devzעח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÔLÁ∑ הּלב ּכנגד ׁשמעּתי ∑BÙ‡Â„.ּתכׁשיט לא …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְִַָֹ

לבוש) ולּבי (שהוא ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ּבּבריתא מצאתי ולא ,ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
ּגב  ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, לֹו חגּור ׁשהּוא לי ְְֲִֵֵֶַַָָָֹאֹומר
הּׂשרֹות  ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ׁשּקֹורין סינר ּכמין ְְִִִִֶֶַָָאיׁש,

מעׂשהּו ּכ הּסּוסים. על מּלמּטה,ìּכׁשרֹוכבֹות ְְְֲִִֵֶַַַַָָ
ו)ׁשּנאמר: ב למדנּו,(שמואל ּבד". אפֹוד חגּור "ודוד ְְֱִֵֶֶַַָָָָ
ּבֹוîׁשהאפֹוד  ׁשאין לֹומר  ואיֿאפׁשר היא. חגֹורה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

נאמר  ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה ח):ðאּלא עליו (ויקרא "וּיּתן ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
האפֹוד", ּבחׁשב אֹותֹו "וּיחּגר ואחרּֿכ האפֹוד", ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאת
ׁשהחׁשב  למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין אּונקלֹוס: ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָותרּגם
ואיֿאפׁשר  לבּדֹו. ּתכׁשיט ׁשם והאפֹוד החגֹור, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָהּוא
אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ׁשעל ְְֵֵֵֵֶֶַַַָלֹומר
ׁשהאפֹוד  למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּתי נאמר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ׁשם והּכתפֹות לבד, ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשם
קרּוי  מּטה ׁשל הּסינר ׁשם ׁשעל אֹומר אני ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלכ

ׁשם  על ׁשּנאמר:ñאפ ֹוד, ּכמֹו ּבֹו, ּומקּׁשטֹו ׁשאֹופדֹו ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַ
ׁשּלמעלה (שם) חגֹור הּוא והחׁשב ּבֹו". לֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָֹ"וּיאּפד

לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַהימּנּו,

"ודוד  יֹונתן ׁשּתרּגם לבּוׁש, מין ׁשהּוא ראיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּיׁש
כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", אפֹוד ְְְְְִֵֵֵַָָחגּור

אבׁשלֹום:,ò"מעילים" אחֹות ּתמר ּבמעׂשה ּכרּדֹוטין, ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָ
יג) ב הּבתּולֹות (שמואל הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן ְְְְִִֵֶֶַַַָ"ּכי
ּכמין ∑ÏÈÚÓe.מעילים" הּכּתנת,ôהּוא וכן חלּוק, ְִִ¿ƒְְִֵֶַָֹֻ

חלּוק  קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת ְְִִֶֶֶַָָָָָֹֻאּלא
והּמׁשּבצֹות ∑ıaLz.העליֹון  לנֹוי, מׁשּבצֹות עׂשּויין ְֶָ«¿≈ְְְְְְֲִִִַ

למֹוׁשב  זהב, ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ּכמין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֻהם
ּבאבני  ׁשּנאמר ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָקביעת
קֹוראין  ּובלע"ז זהב", מׁשּבצֹות "מּוסּבֹות ְְְְִִֵַַַָָָהאפֹוד:

קׁשטונ"ש  ּכּפת ∑ÙˆÓ˙.אֹותֹו ׁשּקֹורין öּכמין ּכֹובע ƒ¿∆∆ְִִִֶַַ
'מגּבעֹות' להם קֹורא אחר ּבמקֹום ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָקופי"א,

כה)ּכֹובעין÷ּומתרגמינן  יומא חגֹורה ∑Ë·‡Â.(עיין היא ְְְִִַָָ¿«¿≈ֲִָ
ּכמֹו הּמעיל, על חגֹורה היא והאפֹוד הּכּתנת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻעל
הּכּתנת  את עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּמצינּו
וּיּתן  הּמעיל את אֹותֹו וּילּבׁש ּבאבנט אֹותֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹוּיחּגר

האפֹוד" את המקּדׁשת ∑L„˜ŒÈ„‚a.עליו מּתרּומה ֵֶָָָƒ¿≈…∆ְְִֶֶַָֻ
אֹותם ,øלׁשמי  .יעׂשּו ְֲִִַָ
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i"yx£eÁ˜È Ì‰Â∑ לב חכמי מן אֹותם יקּבלּו הּבגדים, לעׂשֹות ùׁשּיעׂשּו הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּבגדים  את .מהן ְִֵֶֶַָ

(å)úòìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNòå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©
:áLç äNòî øæLî LLå éðL̈¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«

i"yx£„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑ מעׂשה לפרׁש ּבאתי אם ¿»∆»≈…ְֲִִֵֵַָָ
ּפרקים, ּפרּוׁשן הרי הּמקראֹות, סדר על והחׁשן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאפֹוד

ּכמֹות  מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ּבצרּופן. הּקֹורא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָויׁשּגה
על  אפרׁש ואחרּֿכ ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ למען ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָׁשהּוא,

ÈÂ˙ה  ‡ÏÎz ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ôe·qÈ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»¿»
:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ ‡Âb¯‡«¿¿»»¿»¿«¿ƒ¿»»

Âb¯‡Â‡ו  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·¿̂«¿ƒ¿ƒ«√»
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עט devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd oey`x meil inei xeriy
נׁשים  ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי האפֹוד הּמקראֹות. ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסדר
לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, ְְְֲִִֵֵֶֶָרֹוכבֹות

ּכמּדת רחּבֹו מאּציליו. אדם למּטה ׁשל ּגּבֹו רחב ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
על  ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻויֹותר
ּכדי  ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג מעׂשה רחּבֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָּפני
אחת  ּבחׁשב, מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹֻלהּקיף
הבּדלת  ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות לׂשמאל ואחת ְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלימין
סינר. ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, מאחֹורי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּכתפים,
ׁשּתי  ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו עֹומדֹות ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָּוכׁשּזֹוקפן,
ׁשעּור  ּכדי ארּכֹות האפֹוד, מּמין עׂשּויֹות ְְֲֲִִִֵֵָֻרצּועֹות
לפניו  ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן צּוארֹו אצל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָלזקפן
ּבהם, קבּועֹות הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹלמּטה
והּמׁשּבצֹות  ׂשמאל, ּכתף על ואחת ימין ּכתף על ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָֹאחת

לפני  ּבראׁשיהם הּזהב úנתּונֹות עבֹותֹות ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ
רחּבֹו קצֹות ּבׁשני ׁשּבחׁשן טּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּתחּובֹות
ראׁשי  ּוׁשני לׂשמאל, ואחת לימין אחת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהעליֹון,
ראׁשי  ׁשני וכן לימין, ּבמׁשּבצֹות ּתקּועים àהּׁשרׁשרֹות ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָ

ׁשּבּכתף  ּבמׁשּבצֹות ּתקּועין הּׂשמאלּיֹות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָהּׁשרׁשרֹות
על  האפֹוד ּבמׁשּבצֹות ּתלּוי החׁשן נמצא, ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹׂשמאל.
החׁשן  קצֹות ּבׁשני טּבעֹות ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלּבֹו

האפֹוד  ּכתפֹות ּבׁשּתי טּבעֹות ׁשּתי ּוכנגּדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבתחּתיתֹו,
וטּבעֹות  ּבחׁשב, המחּבר הּתחּתֹון ּבראׁשֹו ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹֻמּלמּטה

על  זה ׁשֹוכבים האפֹוד, טּבעֹות מּול אל זה áהחׁשן ְְִֵֶֶֶֶַַַָֹ
והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ּתכלת ּבפתיל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומרּכסן
יהא  ולא האפֹוד לחׁשב ּדבּוק החׁשן ּתחּתית ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּיהא

וחֹוזר  הֹול ונבּדל, ÚÏBz˙.נד ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ·‰Ê ְְְִֵֵָָ»»¿≈∆¿«¿»»««
¯ÊLÓ LLÂ ÈL∑ ּבכל ׁשזּורין הּללּו מינים חמׁשת »ƒ¿≈»¿»ְְֲִִִֵֶַָָ

ּדּקים  טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין היּו וחּוט. ְְְְִִִִֶַַַַָָָחּוט
זהב  ׁשל חּוט אֹותן: וטֹווין מהם, ּפתילים ְְְְִִִִֵֶֶָָָוקֹוצצין
ׁשׁש עם זהב ׁשל וחּוט ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָעם
ׁשּכל  ּבּׁשׁש. וכן ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּוטין
אחד  ּכל עם זהב ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן ְִִִִֶֶַָָָָָָָהּמינין

את ׁשֹוזר ואחרּֿכ חּוטן ואחד, נמצא ּכאחד, ּכּלם ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יֹומא, ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹּכפּול
וקּצץ  הּזהב, ּפחי את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָולמד
הּתכלת  ּבתֹו הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפתילים
ׁשזּור  זהב ׁשל ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". הארּגמן ְְְְֶֶַַָָָָָָָּובתֹו

ּומין  מין ּכל LÁ·.עם ‰NÚÓ∑ ׁשהיא ּפרׁשּתי ּכבר ִִִָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ
ּדֹומֹות  עבריה ׁשני צּורת ׁשאין קירֹות, ׁשּתי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָאריגת

לזֹו .זֹו ָ

(æ)åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë ézL§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈
:øaçå§ª¨«

i"yx£'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ האפֹוד וחׁשב מּלמּטה, הּסינר ¿≈¿≈…¿ְְִִֵֵֶַַָָָ
סינר  ּדגמת מלמעלה, לֹו ּוצמּודה החגֹורה ְְְְֲִִִַַַַָָָֻהיא
ׁשּתי  ּבחׁשב מחּברֹות היּו ּכהן ׁשל ּומּגּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּנׁשים,
ּכל  ּכנגד אחת רחבֹות, רצּועֹות ׁשּתי ּכמין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָחתיכֹות
ׁשּנקּפלֹות  עד ּכתפֹותיו ׁשּתי על וזֹוקפן וכתף, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּכתף
החׁשן  לטּבעֹות חּבּורן ועלֿידי החזה, ּכנגד ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלפניו
ׁשּמפרׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד מּלפניו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹנאחזין
אבני  ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבענין,

אחת  ּבכל אחת ּבהן, קבּועֹות ‡ÈLŒÏ.ׁשהם ְְֶַַַַַָָֹ∆¿≈

ÂÈ˙Bˆ˜∑ אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ¿»ְְֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשּקֹורין  האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו ּכהן, ׁשל ּגּבֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד

ׁשּנאמר מד)קודי"ׁש, אין (יחזקאל ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְֱֵֶֶַַַַָֹ
ולא  מאּציליהם למעלה לא זיעה, ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹחֹוגרין

אּציליהם  ּכנגד אּלא מּמתניהם, ∑aÁÂ¯.למּטה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ¿À»
אֹותם  יחּבר האפֹוד ּכתפֹות ׁשּתי אֹותן עם ְְְִִֵֵֵֵַָָָָהאפֹוד

אֹורּג אּלא עּמֹו, יארּגם ולא ּבחׁשב, למּטה ם ּבמחט ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
מחּברם  ואחרּֿכ .לבד ְְְְַַַַָָ

(ç)äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

ÔÈ¯zז  ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈz¯z«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«

È‰Èח  dpÓ È‰B„·BÚk È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL¿ƒ

minkg izty

(e)úzFpEzp Eid zFvAWOd ,WExiR¥©¦§¨¨§
ipa` zFrEaw EidW mFwOA ,zFtzMA©§¥©¨¤¨§©§¥

:mdXdà,adGd zFzFard od ,WExiR ©Ÿ©¥¥¨£©¨¨
lkl WIW `vnp zFrAHA oagFYWkE§¤£¨©©¨¦§¨¤¥§¨
.lEtM `Ede ,oiW`x ipW cg ¤̀¨§¥¨¦§¨

zFvAWOA WExiR ,'cFt`d zFvAWnA'§¦§§¨¥¥©¦§¨
xAEgOX dn lMW itl ,zFtzMAW¤©§¥§¦¤¨©¤§¨
md mB zFtzMde ,'cFt`' iExw cFt`l̈¥¨¥§©§¥©¥

:cFt`d aWgl oixAEgnázFrAHd §¨¦§¥¤¨¥©©¨

zFrAHde ,uEg cvl Eid zFtzMAW¤©§¥¨§©§©©¨
KM xg`e ,mipR cvl Eid oWgAW¤©¤¨§©§¦§©©¨
zlkY liztA oxAgn WExiR ,oqMxn§©§¨¥§©§¨¦§¦§¥¤

:lCape cp `di `NW icMf dxez §¥¤Ÿ§¥¨§¦§¨



devzפ zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'd oey`x meil inei xeriy
i"yx£B˙cÙ‡ ·LÁÂ∑מאּפדֹו הּוא ׁשעלֿידֹו וחגֹור ¿≈∆¬À»ְְֲֶַַַָ

ּומקּׁשטֹו לּכהן ÂÈÏÚ.ּומתּקנהּו ¯L‡∑ ּבׂשפת למעלה ְְְְֵֵַַַֹ¬∆»»ְְְִַַָ
החגֹורה  היא הּסינר,∑e‰NÚÓk.הּסינר, ּכאריגת ֲִִַַָָ¿«¬≈ֲִִַַַָ

החׁשב, אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמעׂשה
הּמינים  ּומחמׁשת חֹוׁשב È‰È‰.מעׂשה epnÓ∑עּמֹו ֲֲִִֵֵֵֵֶַַƒ∆ƒ¿∆ִ

ויחּברּנּו לבד יארּגּנּו ולא ארּוג, .יהיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ

(è)íäéìò zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
:ìàøNé éða úBîL§−§¥¬¦§¨¥«

(é)úBîL-úàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìò íéøúBpä äMMä©¦¨¯©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

i"yx£˙kÌ˙B„ÏB∑ׁשּנֹולדּו ׁשמעֹון,:âּכּסדר ראּובן, ¿¿»ְְְִֵֵֶֶַ
ּגד  הּׁשנּיה: ועל האחת. על ונפּתלי ּדן יהּודה, ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָלוי,

הּוא  ׁשּכן מלא, ּובנימין יֹוסף, זבּולן, יׂששכר, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻואׁשר,
ואחת  אחת ּבכל אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום .ּכתּוב ְְְְִִַַַַַָָ

(àé)ézL-úà çzôz íúç éçezt ïáà Løç äNòî©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
úBöaLî úañî ìàøNé éða úîL-ìò íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬

:íúà äNòz áäæ̈−̈©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£Ô·‡ L¯Á ‰NÚÓ∑ ׁשל אמן אבנים.ãמעׂשה «¬≈»«∆∆ֲֲֳִֵֶַָָ

הּוא  ּולפיכ ׁשּלאחריו, לּתיבה הּוא ּדבּוק זה, ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ'חרׁש'
וכן: ּבסֹופֹו, ּפּתח מד)נקּוד נטה (ישעיה עצים "חרׁש ְְִֵֵַַָָָָָ

וכן: עצים. ׁשל חרׁש יב)קו", מעצד",(שם ּברזל "חרׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּופתּוחים  ּדבּוקים אּלה Ì˙Á.ּכל ÈÁezt∑:ּכתרּגּומֹו ְְִִֵֶָƒ≈…»ְְַ

מפרׁש ּבתֹוכן ּכגלף äּכתב האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְְְְְְֲִִִַַָָָָֹ

אּגרֹות  לחּתם ׁשהם טּבעֹות, חֹותמי ׁשחֹורצין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹּכמֹו
ּומפרׁש נּכר aÒÓ˙.ּבׁשמֹות åּכמֹו∑ÓLŒÏÚ˙.ּכתב ְְִָָָֹ«¿…ְְִÀ«…

˙BˆaLÓ∑ זהב ּבמׁשּבצֹות האבנים ׁשעֹוׂשה ,æמּקפֹות ƒ¿¿ְְְֲִִֶֶָָָָָֻ
ּומׁשּקעּה האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמֹוׁשב
סביב, האבן את סֹובבת הּמׁשּבצת נמצאת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבּמׁשּבצֹות.

האפֹוד  ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות .ּומחּבר ְְְְְִִֵֵַַָ

(áé)éðáà ãôàä úôúk ìò íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬
éðôì íúBîL-úà ïøäà àNðå ìàøNé éðáì ïøkæ¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈¦§¥¯

ñ :ïøkæì åéôúë ézL-ìò ýåýé§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
i"yx£Ô¯kÊÏ∑ לפניו ּכתּובים הּׁשבטים הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רֹואה צדקתם ,çׁשּיהא .ויזּכר ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ÛBÏ‚˙Âט  ‡Ï¯e· È·‡ ÔÈz¯z ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י  ‡„Á ‡·‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È˙ ‡·‡ ÏÚ e¯‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

ÛÏ‚kיא  L¯ÙÓ ·˙k ‡·Ë Ô·‡ ÔÓ‡ „·BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡ ÔÈz¯z ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿

‡BÙ„‡יב  Èt˙k ÏÚ ‡È·‡ ÔÈz¯z ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Î„ È·‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡¯Î„Ï¿»¿»»

minkg izty

(i)â'mzFclFzM' WxtY `NW ,dfA oTY¦¥¨¤¤Ÿ§¨¥§§¨
F` ,dNgY zFclFY cinrdW in¦¤¤¡¦¨§¦¨
okl .`xwOAW zFclFY lkM mxRqnM§¦§¨¨§¨¨¤©¦§¨¨¥
WExiR dede ,'EclFPW xcqM' WxiR¥¥§¥¤¤§§¨¥¥

:mclEdM 'mzFclFzM'`i dxez §§¨§¦¨§¨
(`i)ãKEnq `Ed 'Wxg'W dfA oTY¦¥¨¤¤¨©¨

xn`e .oa` lW oOE` FWExiRW ,'oa`'l§¤¤¤¥¨¤¤¤§¨©
zFxFdl ,'oa` lW' mFwnA 'mipa` lW'¤£¨¦¦§¤¤¤§
lW `l ,oiOd mW `Ed 'oa`' zNOW¤¦©¤¤¥©¦Ÿ¤
'oOE`' `xwp `l oOE`d iM ,zg` oa ¤̀¤©©¦¨¨Ÿ¦§¨¨

:zg` oa` xEarAä'slbM' WExitE ©£¤¤©©¥¦§©
.zrAh '`wfr' WExitE ,dwiwgM©£¦¨¥¦§¨©©©
igEYR FWExiRW ,dfA EpricFde§¦¨¨¤¤¥¦¥

,zFnzFgd EUrp mdAW zFrAHd©©¨¤¨¤©£©¨
`le zFrAHd lr `N` Dpi` dwiwgdW¤©£¦¨¥¨¤¨©©©¨§Ÿ
`NW ,oFinCd s"M siqFde .mzFgd lr©©¨§¦©©¦§¤Ÿ
igEYR mipa`d lr mFYgYW xn`YŸ©¤©§©¨£¨¦¦¥
`N` ,oM xaCd oi`e ,mzFgd zFrAh©¨©¨§¥©¨¨¥¤¨
xMid ,WxFtn azM `Ed oFinCd©¦§§¨§¨¤¥
zFvExgd zFIzF`d FnM ;zFIzF`d̈¦§¨¦©£
KM ,WxFtnE xMip md zFrAHA©©¨¥¦¨§¨¨
mipa`d iYW lr zFvExgd zFIzF`d̈¦©£©§¥¨£¨¦
xMip didi l`xUi ipA zFnWA¦§§¥¦§¨¥¦§¤¦¨

:WxFtnEåmipa`d gYtYW ,WExiR §¨¥¤§©©¨£¨¦
oiwEwg mipa`d oi` ixdW ,zFnXd mr¦©¥¤£¥¥¨£¨¦£¦

:zFnXd lræxn` EN`M ,WExiR ©©¥¥§¦¨©
mipa`dW `l ,zFvAWnA zFAqEn©§¦§¨Ÿ¤¨£¨¦

:zFvAWOd zFaqnai dxez §¥©¦§¨
(ai)çicM `UFp oxd` `dIW `lŸ¤§¥©£Ÿ¥§¥

igEYR iM ,cinY mXd z` xFMfIW¤¦§¤©¥¨¦¦¦¥
`le ,mixMfp EidIW dAq md zFnXd©¥¥¦¨¤¦§¦§¨¦§Ÿ

xEkf mXd didIW(awri zlgp)`lC `de ¤¦§¤©¥¨©£©©£Ÿ§¨§Ÿ
,'l`xUi ipal oFxMf ipa`' lr oM WxiR¥¥¥©©§¥¦¨¦§¥¦§¨¥
i`w oFxMfC xnFl Wi mzdC mEXn¦§¨¨¥©§¦¨¨¥
iptl mzFnW' aizM `kd la` ,'ipa`' ©̀©§¥£¨¨¨§¦§¨¦§¥
`dIW xiRW rnWn ,'oFxMfl 'ebe 'd§¦¨©§©©¦¤§¥

:'eke `Ed KExA WFcTdbi dxez ©¨¨



פי devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'e ipy meil inei xeriy

ß xc` 'e ipy mei ß

(âé):áäæ úöaLî úéNòå§¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
i"yx£˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ∑ צרּכן מקצת אּלא זֹו ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ולא ׁשּתים. מׁשּבצֹות, ּובפרׁשת èמעּוט , ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפרּוׁשן  ל ּגֹומר .החׁשן ְֵֵֶַָֹ

(ãé)íúà äNòz úìaâî øBäè áäæ úøLøL ézLe§¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈
-ìò úúáòä úøLøL-úà äzúðå úáò äNòî©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©

ñ :úöaLnä©¦§§«Ÿ
i"yx£·‰Ê ˙¯L¯L∑ ׁשלׁשלאֹות.˙Ïa‚Ó∑ לסֹוף «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְ

אֹותם  ּתעׂשה החׁשן Ú·˙.ּגבּול ‰NÚÓ∑ מעׂשה ְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ֲֵַ
ּכאֹותן  ּוכפלים, נקבים מעׂשה ולא חּוטין ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹקליעת

ׁשעֹוׂשין éלבֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא ,ë,לערּדסקאֹות ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
אינשינשייר"ׁש כב)ׁשּקֹורין L¯L¯˙.(ביצה ˙‡ ‰z˙Â∑ ִֶ¿»«»∆«¿¿…

מׁשּבצֹות  על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות עבֹותֹות, ְְֲֲֲֲִֵֶַַָֹׁשל
ׁשרׁשרֹות  ׁשל עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא זה ולא ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹהּללּו,

וא  קביעּותן. צּואת לׁשֹון ולא ּכאן האמּור "ּתעׂשה" ין ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

אּלא  צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור "ונתּתה" ואין ְְְִִֵֶַָָָָָָצּוּוי,
על  ּומצּוהּו חֹוזר החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹלׁשֹון
להֹודיע אּלא ּכאן נכּתב ולא קביעּותן, ועל ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹעׂשּיתן
האפֹוד. עם לעׂשֹות ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות צר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמקצת
ל יזקקּו הּללּו הּמׁשּבצֹות ,ל לֹומר זאת ל ְְְְְְְְִַַַַָָֹֻוכתב
על  ּתּתנם החׁשן, על מגּבלת ׁשרׁשרֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹלכׁשּתעׂשה

הּללּו .הּמׁשּבצֹות ְְִַַָ

(åè)ãôà äNòîk áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå§¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬¥−Ÿ
LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNòz©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬

:Búà äNòz øæLî̈§−̈©«£¤¬Ÿ«
i"yx£ËtLÓ ÔLÁ∑ ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְִִֵֶַַַָָ

והבטחתֹו - ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, אמת,ìאחר: ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לׁשֹונֹות: ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ּבלע"ז, ְְְְִֵֶַַַַָדרישנמ"ט
אם  הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַֹּדברי

וזה, ממֹון. ענׁש אם מּכֹות, ענׁש אם מיתה, ְִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹענׁש
ּברּור  לׁשֹון ּדבריו ּדברים,îמׁשּמׁש ּומברר .ׁשּמפרׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ
„Ù‡ ‰NÚÓk∑ מינין ּומחמׁשת חֹוׁשב .מעׂשה ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã

מנּגדים: רמזים ׁשני 'חׁשן' ְְְִִִֵֶַָָָֹֻּבּמּלה
'נחׁש'. אֹותּיֹות ׁש'חׁשן' מּובא האריז"ל ּבכתבי ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹא)

הּתֹוספֹות, מּבעלי אפרים רּבי ׁשל מּׁשמֹו נאמר ּבספרים ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָב)
'מׁשיח'. ּבגימטרּיא ְְִִִֶֶַַָָֹׁש'חׁשן'

ׁשל  (=עֹורֹו ּדחויא' 'מׁשכא נקרא הּוא ּכי לנחׁש, רֹומז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָהּגּוף
הּוא  הּנחׁש ענין הּגלּות ּבזמן למׁשיח. רֹומזת והּנפׁש ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָנחׁש),

הּגּוף  התּגּברּות ּדהינּו החטאים, היא הּגלּות סּבת ּכי ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָּבגלּוי,
- קּים ׁשהּוא אף הּמׁשיח, ענין ּגיסא, ּולאיד הּנפׁש. ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָעל

ּבהעלם. ְְֵֶהּוא
להֹוציא  ּכלֹומר, הּגּוף. על הּנפׁש הגּברת - היא אפֹוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָעבֹודתנּו

'מׁשיח'. ׁשּבגימטרּיא ה'חׁשן' את מהעלמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּולגּלֹות

c„‰·:יג  Ôˆn¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿»

aÚz„יד  ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ·‰c ÔÈkz ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿«¿»«¿≈
‡˙ÏÈ„‚ ‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „·BÚ ÔB‰˙È»¿«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ»»

:‡˙ˆn¯Ó ÏÚ«¿«¿»»

BÚk·„טו  ÔÓ‡ „·BÚ ‡Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈

minkg izty

(bi)èzFaEgY zFxWxXd EidIW `Ede§¤¦§©©§¨§
iW`x EidIW WxiR `l la` ,odÄ¤£¨Ÿ¥¥¤¦§¨¥
lrW zFvAWOA zFaEgY zFxWxXd©©§¨§©¦§¨¤©
dpiidze ,dlrnln cFt`d zFtzM iYW§¥¦§¨¥¦§©§¨§¦§¤¨
icM dHnNn oWgd zFrAh lr zFaEgY§©©§©¤¦§©¨§¥
.'ek cFt`d on oWgd gGi `NW¤Ÿ¦©©¤¦¨¥

:m"`xci dxez §¥

(ci)é:min zF`NnlëoiTU ,WExiR §©©¦¥©¦
:ohw lagA oixWFTWeh dxez ¤§¦§¤¤¨¨

(eh)ìwREqn didW xaC lM ,WExiR¥¨¨¨¤¨¨§¨
lv` KlFd ,`l m` zFUrl m` FciA§¨¦©£¦Ÿ¥¥¤
zFIzF`d lM Eid FaE hRWOd oWFg¤©¦§¨¨¨¨¦
oihlFA zFIzF`d Eide ,z"iA s"l`n¥¨¤¥§¨¨¦§¦

aYkp did daiY DzF`aE ,daiY EUrpe§©£¥¨§¨¥¨¨¨¦§¨
:e`l m` mzFUrl m`î,xnFl FpFvx ¦©£¨¦©§©

cg`e ,mixaC dWlW WOWn 'hRWn'¦§¨§©¥§¨§¨¦§¤¨
aizkC 'hRWn'E ,oiC xnB zFpFWNd on¦©§§©¦¦§¨¦§¦
EpiidC ,oiC xnB hRWOd oWFg iAB©¥¤©¦§¨§©¦§©§

:mixaC xExiA oFWlfh dxez §¥§¨¦
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(æè):Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôk äéäé òeáø̈¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«
i"yx£BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê∑ לפניו לֹו ּומּטל ּכפּול, ∆∆»¿¿∆∆»¿ְָָָָֻ

ּתלּוי ּכנגד  אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ונקּפלֹות  ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות האפֹוד ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָּבכתפֹות

ּבׁשרׁשרֹות  ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ְְְְְְְְֶֶַַַָָָָֹויֹורדֹות
ּבענין  ׁשּמפרׁש ּכמֹו .וטּבעֹות, ְְְְִֶַָָָָֹ

(æé)øeè ïáà íéøeè äòaøà ïáà úàlî Bá úàlîe¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤À
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

i"yx£B· ˙‡lÓe∑"מּלּואים" ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות הּמׁשּבצֹות ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם .על ƒ≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

(çé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(èé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(ë)íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬
:íúàelîa eéäé áäæ̈¨²¦«§−§¦«Ÿ¨«

i"yx£·‰Ê ÌÈˆaLÓ∑,ּבמּלּואתם הּטּורים יהיּו ¿À»ƒ»»ְְִִִַָֹ
ּבעבי  ׁשּיתמּלא ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות ְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמּקפים

ׁשל  עבין מּלּוי ּכׁשעּור "ּבמּלּואתם", לׁשֹון זהּו ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹהאבן,
יֹותר  ולא ּפחֹות לא המׁשּבצֹות, עמק יהיה .אבנים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹֹ

(àë)íézL ìàøNé-éða úîL-ìò ïééäz íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬
BîL-ìò Léà íúBç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½

ì ïééäz:èáL øNò éðL ¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤
i"yx£BÓLŒÏÚ LÈ‡∑,ּתֹולדֹותם האבנים ּכסדר ּכּלם ðסדר וכן לׁשמעֹון, "ּפטדה" לראּובן, "אדם" :. ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

(áë)úáò äNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ּבטּבעֹותיו לקבעם החׁשן, ,ñּבׁשביל ««…∆ְְְְְִִֶַַָָָֹ
ּבענין  למּטה ׁשּמפרׁש ׁשרׁשי ∑L¯L˙.ּכמֹו לׁשֹון ְְְְִֶַָָָָֹ«¿…ְְֵָ

אף  ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן הּמאחיזין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאילן
ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין יהיּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאּלּו
ּבענין  למעלה, האמּורֹות ׁשרׁשרֹות ׁשּתי ְְְְְְְְֲִֵֵַַַָָוהן
סרּוק  ּבן מנחם ּפתר "ׁשרׁשרֹות", ואף ְְְְְְִֵֶַַַַַָָהּמׁשּבצֹות.

מ"ם  ּכמֹו יתרה ׁשהרי"ׁש ואמר ׁשרׁשים, ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָלׁשֹון
ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ּומ"ם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּבׁשלׁשם

ּכׁשלׁשלת  עברית ּבלׁשֹון ׁשרׁשרת מׁשנה òאּלא .ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
˙Ï·b∑ ׁשּתתקעם למעלה, האמּור מגּבלֹות הּוא «¿Àְְְְִִֵֶַָָָָָ

קצה, לׁשֹון "ּגבּול" וכל החׁשן, ּבגבּול ׁשּיהיּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹּבּטּבעֹות
ּבלע"ז  Ú·˙.אשומי"ל ‰NÚÓ∑ קליעה .מעׂשה ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

dÈ˙Ù:טז  ‡z¯ÊÂ dk¯‡ ‡z¯Ê ÛÈÚ È‰È Úa¯Ó¿««¿≈ƒ∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈

ÔÈ¯„Òיז  ‡Úa¯‡ ‡·‡ ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Ò ‡·Ë Ô·‡∆∆»»ƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»

:„Á ‡¯„Òƒ¿»«

ÊÈÊ·LÂיח  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט  ‡È˜¯Ë È¯Èk˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

È¯ËÙeכ  ‡Ï¯e·e ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ·‰„c Ôˆn¯Ó¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿

Ï‡¯NÈכא  Èa ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i·‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ Èz¯z«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ¯˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈË·L ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„כב  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

minkg izty

(`k)ðEclIW xcQM ,xnFl FpFvx§©©¥¤¤¨§
dNgY dzidW in xnFlM ,zFdO`d̈¦¨§©¦¤¨§¨§¦¨
EclFPW xcQd lr giBWp `le ,dcilA§¥¨§Ÿ©§¦©©©¥¤¤§
iel oFrnW oaE`x `EdW mihaXd©§¨¦¤§¥¦§¥¦
xEn`d 'mzFclFY' xcqM ,dcEdi§¨§¥¤§¨¨¨
oElEafE xkyVi df itl didie ,cFt`Ä¥§¦§¤§¦¤¦¨¨§

'oC' mXW `aie ,ilYtplE ocl mincFw§¦§¨§©§¨¦§¨Ÿ¤¥¨
,'mWl' FnXW oa`d lr aEzM didi¦§¤¨©¨¤¤¤§¤¤
E`xwIe' rWFdi xtqA aizkC FnM§¦§¦§¥¤§ª©©¦§§
m"`x .'mdia` oC mWM oC mWll§¤¤¨§¥¨£¦¤§¥

:iYxSw ip`e ,Kix`dak dxez ¤¡¦©£¦¦©§¦
(ak)ñozFUrl `NW xn`Y `NW¤ŸŸ©¤Ÿ©£¨

ozFUrl `l la` ,'oWgd lr' `N ¤̀¨©©¤£¨Ÿ©£¨
WxtOW FnM ,FA opTzlE xg` mFwnA§¨©¥§©§¨§¤§¨¥

:KEnqA i"WxòdUrW ,FWExiR ikde ©¦§¨§¨¦¥¤¨¨
Fl zFidl zFlWlW(zFxWxWl) ©§¨¦§§©§¨

[zFWxWl]:bk dxez §©§
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(âë)zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä ézL-úà¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר ««…∆ְְְְְֵֶֶַָָֹֹֹ
מהּו ׁשאםּֿכן עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּתכן
ּכבר  והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחֹוזר
'ועׂשית  הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? ְְְְְִִִִִִַַָָָָָֹנתּונים

החׁשן  קצֹות ואף ôעל זהב'?! טּבעֹות ׁשּתי ְְְְֵֶַַַַָָֹ
אּתה צרי ּכן ּב"ׁשרׁשרֹות" ˜ˆB˙.לפּתר ÈLŒÏÚ ְְְְִִֵַַָָֹ«¿≈¿

ÔLÁ‰∑ לּימנית הּצּואר, ׁשּכנגד ּפאֹות לׁשּתי «…∆ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
האפֹוד  ּכתפֹות מּול הּבאים .ולּׂשמאלית ְְְִִִֵַַָָָ

(ãë)úòahä ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà äzúðå§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìà¤§−©«¤

i"yx£·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙Â∑ ׁשרׁשת" הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְֵֵַֹ
קּבּוען  מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ְְְְְְִֵַַַַָָֹֻּגבלת"
ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש עכׁשו, ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבחׁשן.

"אּלה  ּבפרׁשת ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָותדע
הכּפלּוöפקּודי" .לא ְְְֵֹֻ

(äë)ézL-ìò ïzz úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

i"yx£˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ ׁשני העבֹותֹות, ׁשּתי ׁשל ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶָ
ואחת  אחת ּכל ׁשל ÈzLŒÏÚ.ראׁשיהם Ôzz ְֵֶֶַַַַָָƒ≈«¿≈

˙BˆaLn‰∑ ּפרׁשת ּבין למעלה, הּכתּובֹות הן הן «ƒ¿¿ְְְֵֵֵַַַָָָ
ואת  צרּכן את ּפרׁש ולא האפֹוד, ּופרׁשת ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהחׁשן
העבֹותֹות  ראׁשי ּבהן ׁשּיתקע מפרׁש עכׁשו, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָמקֹומן.
אצל  ולׂשמאל לימין החׁשן, ּבטּבעֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹהּתחּובֹות
ּתֹוקע  הימנית ׁשרׁשרֹות: ראׁשי ׁשני ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָהּצּואר,
ראׁשי  ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל וכן ימין, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹּבּמׁשּבצֹות

הּׂשמאלית  ÏÚ.הּמׁשּבצֹות ∑z˙Â‰.ׁשרׁשרֹות ְְְִַַָ¿»«»ְְִַ«

„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k∑ ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ואחת ּבזֹו אחת ƒ¿»≈ְְְְְְִִַַַַ
הּוא  ּובהן יּפל, ׁשּלא החׁשן את מחזיקין ֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹהאפֹוד
ּובאה  הֹולכת הּתחּתֹונה החׁשן ׂשפת ועדין ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתלּוי.
הצר לכ יפה, לֹו ּדבּוקה ואינּה ּכרסֹו, על ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָונֹוקׁשת
והֹול ׁשּמפרׁש ּכמֹו לתחּתיתֹו טּבעֹות ׁשּתי .עֹוד ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָ

ÂÈt ÏeÓ Ï‡÷∑ הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא אפֹוד, ׁשל ∆»»ְְִִֵֵֶֶַֹ
העליֹון  ּבעבר אּלא הּמעיל, ׁשּכלּפי הּכתפֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבעבר
ּכי  אפֹוד, ׁשל ּפניו" "מּול קרּוי והּוא החּוץ, ְְִֵֵֶֶַַָָָׁשּכלּפי

ּפנים  קרּוי אינֹו נראה, ׁשאינֹו עבר .אֹותֹו ְִִֵֵֵֶֶֶָָ

(åë)éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
:äúéa ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−¨«§¨

i"yx£ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ ÈL ÏÚ∑ ּפאֹותיו ׁשּתי הן «¿≈¿«…∆ְֵֵֵָ
ולׂשמאל  לימין ‡Ï.הּתחּתֹונֹות, ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ ְְְְִִַַָֹ«¿»¬∆∆

‰˙Èa „BÙ‡‰ ¯·Ú∑ האחד סימנין: ׁשני ל הרי ≈∆»≈»¿»ְְֲִִֵֵֶָָָ
האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ּתחּתיתֹו, ׁשל קצוֹות ּבׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיּתנם
הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי האפֹוד, ּכנגד אינֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעליֹונֹו
יקּבעם  ׁשּלא סימן נתן ועֹוד מתניו. על נתּון ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוהאפֹוד

ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא החּוץ, ׁשּכלּפי החׁשן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבעבר
האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו "ּביתה", ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
הּכהן  לפני הּסינר ונקּפל לּכהן חֹוגרֹו האפֹוד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשחׁשב
קצֹות  ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת מתניו, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָעל

עליו  ׁשֹוכבין ּוקצֹותיו .החׁשן, ְְִֶַָָָֹ

c„‰·כג  Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡LeÁ¿»

ÔÈ¯zכד  ÏÚ ·‰„c ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה  È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ

ÔB‰˙Èכו  ÈeL˙e ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

minkg izty

(bk)ôoWgd KxFvl WExiR i`Ce `N ¤̀¨©©¥§¤©¤
:'ek s`eck dxez §©

(ck)öoWgd ziIUr zWxtA ,WExiR¥§¨¨©£¦©©¤
:zFzFard ExMfp `l mWdk dxez ¨Ÿ¦§§¨£

(dk)÷iRlM didi `NW iwER`l§©¥¤Ÿ¦§¤§©¥
:lirOdek dxez ©§¦
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(æë)ézL-ìò íúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈©§¥Á
Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®

:ãBôàä áLçì ìònî¦©¾©§¥−¤¨«¥«
i"yx£‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î ÈzL ÏÚ∑ «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

העליֹונים  האפֹוד ּכתפֹות ּבראׁשי נתּונֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּמׁשּבצֹות
ויֹורדֹות  ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ּכנגד ּכתפיו על ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָהּבאים
ׁשהּוא  הּׁשני ּבראׁשן ליּתן צּוה והּטּבעֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלפניו,

מחּברּתֹו",øמחּבר  "לעּמת ׁשּנאמר: והּוא לאפֹוד, ְְְְְֱֵֶֶַַַַָָֻֻ
החגֹורה  מן למעלה ּבאפֹוד, חּבּורן למקֹום ְְְֲִִִֵַַָָָָָסמּו

ׁשהּמחּברת מעט ùלעּמת מעט, נתּונים ואּלּו החגֹורה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֻ

לחׁשב  "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא הּכתפֹות, זקיפת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹּבגבּה
ּתכלת  ּפתיל ונֹותן החׁשן, סֹוף ּכנגד והן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹהאפֹוד",
ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות הּטּבעֹות ְְְְְְֶַַַַָָָֹּבאֹותן
הֹול החׁשן ּתחּתית יהא ׁשּלא ולׂשמאל, לימין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּפתיל
מיּׁשב  ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֻלפנים

יפה  הּמעיל ÂÈt.על ÏenÓ∑ החיצֹון .ּבעבר ְִֶַַָƒ»»ִֵֶַָ

(çë)ïLçä-úà eñkøéåáéúëåúòáèîéø÷åéúòahî §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈
áLç-ìò úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä úòaè-ìà¤©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤

:ãBôàä ìòî ïLçä çfé-àìå ãBôàä̈«¥®§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
i"yx£eÒk¯ÈÂ∑וכן חּבּור, לא)לׁשֹון "מרכסי (תהלים ¿ƒ¿¿ְְְִֵֵֵֻ

וכן רׁשעים, חבלי חּבּורי מד)איׁש", "והרכסים (ישעיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ
לירד  ׁשאיֿאפׁשר לזה, זה הּסמּוכים הרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלבקעה",
סמיכתן  ׁשּמּתֹו ּגדֹול, ּבקׁשי אּלא ׁשּביניהם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלּגיא

ונֹוחה  מיׁשֹור לבקעת יהיּו ועמּקה, זקּופה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָֻהּגיא
ליל.„BÙ‡‰ ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑ ּדבּוק החׁשן להיֹות ֵֵƒ¿«≈∆»≈ְִֶַָֹ

האפֹוד  חׁשב ÁfÈ.אל ‡ÏÂ∑ ולׁשֹון נּתּוק, לׁשֹון ֵֵֶֶָ¿…ƒ«ְְִָ
לברט  ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, .ערבי ְְְְִִֵֶַַַָ

(èë)ïLça ìàøNé-éða úBîL-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤
ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa Baì-ìò ètLnä©¦§¨²©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−

:ãéîz̈¦«

(ì)íénzä-úàåíéøeàä-úàètLnä ïLç-ìàzúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤©ª¦½
ïøäà àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìò eéäå§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´©«Â£ÂŸ

ýé éðôì Baì-ìò ìàøNé-éða ètLî-úàñ :ãéîz ýå ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
i"yx£ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑ ׁשם ּכתב הּוא ∆»ƒ¿∆«Àƒְֵַ

ׁשעלֿידֹו החׁשן, ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמפרׁש
ּדבריו את ּומתּמם ּדבריו, מאיר עג)הּוא ּובמקּדׁש(יומא . ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

מחּסר  להיֹות ּגדֹול לכהן ׁשאיֿאפׁשר החׁשן, היה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשני
ׁשם  ועל ּבתֹוכֹו, היה לא הּׁשם אֹותֹו אבל ְְְֲִֵֵַַָָָָֹּבגדים,

ׁשּנאמר מׁשּפט, קרּוי הּוא הּכתב כז)אֹותֹו :(במדבר ְְֱִֶֶַַָָָ

האּורים" ּבמׁשּפט לֹו ŒÈa."וׁשאל ËtLÓŒ˙‡ ְְְִִַַָָ∆ƒ¿«¿≈
Ï‡¯NÈ∑ אם עלֿידֹו, ונֹוכחים נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ƒ¿»≈ְְְִִִִֵֶַָָָָ

אּגדה' ה'מדרׁש ּולפי לעׂשֹות. לא אֹו ּדבר ְְֲֲִִַַַַַָָָָֹלעׂשֹות
ׁשם  על מׁשּפט נקרא הּדין, מעּותי על מכּפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשהחׁשן

הּמׁשּפט  .סליחת ְְִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr `i jxk zegiy ihewl)

היה  לא הּׁשם אֹותֹו אבל . . החׁשן היה ׁשני ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּובמקּדׁש
ל)ּבתֹוכֹו כח, ויׁש(רׁש"י זה. ּדבר מזּכיר מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

מּלא  על־ידֹו ׁשּכן מהחׁשן, חלק היה הּׁשם ּדהּנה ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבאר,
מעׂשה  ּבין מפריד ׁשהּכתּוב מּזה אמנם, ּתפקידֹו. את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחׁשן

ÏÚכז  ÔB‰˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כח  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

ÔLÁaכט  Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡¯Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל  ˙ÈÂ ‡i¯e‡ ˙È ‡Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô¯‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡¯NÈ È·„ ‡Èc ˙È Ô¯‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡¯È„z¿ƒ»

minkg izty

(fk)ø:cFt`AW aWgl ,xnFl FpFvx§©©¥¤¤¨¥
ùlr mixAEgn Eid zFtzMd ,WExiR¥©§¥¨§¨¦©

dlrnl mipEzp zFrAHde ,agxA aWgd©¥¤¨Ÿ©§©©¨§¦§©§¨
sFq didW `vnpe ,aWgd sFqA odn¥¤§©¥¤§¦§¨¤¨¨

mEXn ,aWgd zNgzl riBn oWFgd©¤©¦©¦§¦©©¥¤¦
:'cFt`d aWgl lrOn' xn`PWgk dxez ¤¤¡©¦©©§¥¤¨¥
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חלק  ׁשאינם מׁשמע ותּומים', ה'אּורים נתינת ּובין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהחׁשן

ּבתֹור עצמֹו, ׁשהחׁשן ,ּכרח ועל ּכהּנהמהחׁשן. אינֹוּבגד – ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
ּתפקידֹו ואּלּו ׁשני; מּבית רׁש"י מסּתּיע ּכ ועל ּבּׁשם, ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָּתלּוי

ּבּׁשם.מׁשּפטּכחׁשן ּתלּוי ּכן – ְְִֵֵֶַָָֹ

ß xc` 'f iyily mei ß

(àì):úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
i"yx£„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑ עליו נּתן ÏÎz˙.לחגֹורה úׁשהאפֹוד ÏÈÏk∑ מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

.ּבֹו

(áì)áéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹
:òøwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNòî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©

i"yx£BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â∑ ּפתיחת הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל ּפי ¿»»ƒ…ְְְְִִִַַָ
הּצּואר  ּכפּול ∑BÎB˙a.ּבית לגּוּה", "ּכפיל ּכתרּגּומֹו: ֵַַָ¿ְְְִֵַַָָ

אֹורג  מעׂשה והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָלתֹוכֹו,
ּבמחט  ˙Á¯‡.ולא ÈÙk∑ ׁשּלהם ׁשהּׁשריֹונים למדנּו, ְְַַֹ¿ƒ«¿»ְְִִֶֶֶַַָָ

לתֹוכן  ּכפּול Ú¯wÈ.ּפיהם ‡Ï∑.יּקרע ׁשּלא ּכדי ְִֶָָ…ƒ»≈«ְִֵֶַָֹ
ׁשּבּתֹורה,àוהּקֹורעֹו לאוין מּמנין ׁשּזה ּבלאו, עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּנאמר  מּמּנּו", יסּורּו "לא וכן החׁשן", יּזח "ולא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹוכן:
הארֹון  .ּבבּדי ְֵַָָ

(âì)úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìò úéNòå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©
:áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeL-ìò éðL̈¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

i"yx£Èn¯∑ רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים עגּלים ƒ…≈ְֲֲִִִִִַָֻ
ּתרנגלת  ּכביצת Ê‰·.העׂשּויים ÈÓÚÙe∑ עם זגין ְְְֲִֵֶַַָֹ«¬…≈»»ִִָ

ׁשּבתֹוכם  È·Ò·.ענּבלים ÌÎB˙a∑,סביב ּביניהם ְְִִֶָָ¿»»ƒִֵֵֶָ

ּבׁשּולי  ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּבין
.הּמעיל  ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 336 'nr fh jxk y"ewl t"r)

adf igERzM F` mipFOxM LAW oipwix¥¨¦¤§§¦¦§©¥¨¨

סביב  על־ׁשּוליו . . ּתכלת רּמני על־ׁשּוליו ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹועׂשית
סביב: ּבתֹוכם זהב לג)ּופעמני (כח, ְֲִֵַָָָָֹֽֽ

רּמֹונים  ׁשני ּבין סביב, ּביניהם – סביב "ּבתֹוכם רׁש"י: ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָּופירׁש
ּדבּוק". אחד ֲֶַָָּפעמֹון

מׁשּמׁשין  הרּמֹונים היּו לא "אם־ּכן הרמּב"ן על־זה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹוהקׁשה
יעׂשם  חלּולים, ּכרּמֹונים עׂשּויים היּו לּמה לנֹוי, ואם ְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָּכלּום.
ּבהם  טמּונין "והּפעמֹונים מפרׁש ולכן זהב", ּתּפּוחי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכמין

ִִָ(ּברּמֹונים)".
להיֹות  צרי היה מה לנֹוי, היּו הרּמֹונים אם ׁשנחלקּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָונמצא,
אם  הרמּב"ן ולפי היּו, חלּולים הרּמֹונים רׁש"י לפי ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָצּורתם.

זהב". ּכ"ּתּפּוחי לעׂשֹותם צריכים היּו לנֹוי, נעׂשים ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָהיּו
היה  הּכהן־גדֹול ּדהּנה לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת לבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונראה

ּבבני  הּבחינֹות ּכל נרמזּו ּובבגדיו יׂשראל, ּכלל ׁשל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשלּוחם
הכי  הּדרּגה ׁשל מעלתם נרמזה המעיל' ּוב'ׁשּולי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל,

."ׁשּב "ריקנין יׂשראל ּבבני ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּתחּתֹונה
מרּמזים  המעיל' ּב'ׁשּולי - מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָלרׁש"י
מצֹות  מלאים ׁשּב ריקנין ׁש"אפילּו ׁשּלהם ה"נֹוי" ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמעלת

רּמֹונים. ּבצּורת ה"ריקנין" נרמזּו ולכן ְְְְְִִִִִֵֵַָָָּכרּמֹון"
ליֹודעי  . . נעימים "ּדברים ּגם יׁשנם ׁשּבפרּוׁשֹו לרמּב"ן, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָא

הּתֹורה)חן" על לפירּוׁשֹו ּב"פתיחה" הרמּב"ן ּתכלית (לׁשֹון אם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ
צריכים  היּו ׁשּב"ריקנין", וה"נֹוי" הּיפי לגּלֹות היא ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהרּמֹונים
ּבפנימּיּותֹו יהּודי ׁשּכל להראֹות זהב, ּתּפּוחי ּבצּורת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָלעׂשֹותם
הּוא  מציאּותֹו ּכל אלא מצֹות") "מלא (ורק "ריקן" ְְְִִֵֵֵֶַָָָָאינֹו

ה'. עֹובד זהב", ֵַַָָ"ּתּפּוח

ÏÎz‡:לא  ¯ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»

È‰Èלב  ‡¯Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ¯ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „·BÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈ¯Lƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

ÏÎz‡לג  ÈBn¯ È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
¯BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰ÈÈa ‡·‰„c ÔÈbÊÂ ¯BÁÒ¿¿«ƒ¿«¬»≈≈¿¿
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(ãì)éìeL-ìò ïBnøå áäæ ïîòt ïBnøå áäæ ïîòt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬
:áéáñ ìéònä©§¦−¨¦«

i"yx£'B‚Â ÔBn¯Â ·‰Ê ÔÓÚt∑אצלֹו ורּמֹון זהב, .ּפעמֹון «¬…»»¿ƒ¿ְְֲִֶַָָ

(äì)ì ïøäà-ìò äéäåBàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸
ñ :úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מן אחד מחּסר יּכנס אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם הן: ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּללּו ׁשמים áהּבגדים ּבידי מיתה חּיב ,. ְִִִִֵַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 338 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

'Wrx' oi` mixERMd mFiA§©¦¦¥©©

לבּוׁש היה לקדׁש, הּכהן־ּגדֹול ּכׁשּנכנס ּכּלּה, הּׁשנה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻּבכל
קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה ּכדי ּפעמֹונים, היּו ׁשּבׁשּוליו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּבמעיל

הּקדׁש" אל לה)ּבבאֹו כח, הּכּפּורים,(תרומה ּביֹום מה־ּׁשאין־ּכן . ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ
ּבהם  היּו ׁשּלא לבן, ּבבגדי לקדׁש־הּקדׁשים הּכהן־ּגדֹול ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹנכנס

ֲִַּפעמֹונים.
ּתנאי  הּוא קֹולֹו" "ונׁשמע הּׁשנה ׁשּבכל ּדכיון - ּבזה לעּין ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויׁש
אל  ּבבאֹו קֹולֹו ("ונׁשמע לּקדׁש ּבכניסתֹו ּומעּכב ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹעיּקרי
אין  הּכּפּורים ּביֹום טעמא מאי - ימּות") ולא . . ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹהּקדׁש

לזה? ְִֶָצרי
הּדרּוׁש: ּבדר - לבאר ְְְְֵֵֶֶַָויׁש

החסידּות ּבתֹורת ואילך,מבאר 2 עמ' תרצ"ט המאמרים (ספר ְְֲִַַָֹ
ּברעׁשובכ"מ) ּד"לא ּבאפן היא ה' עבֹודת ּכלל, ׁשּבדר ּדאף ,ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

יא)ה'" יט, היא (מלכים־א ּבעלי־ּתׁשּובה עבֹודת מּכל־מקֹום ,ְֲֲִִֵַַָָָ
והּטמאה, הּמות מקֹום - הרע מן הּוא ׁשּבֹורח ּכיון ּכי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּברעׁש.

ׁשּבֹורח  מּסּכנה, הּבֹורח ּוכדגמת ּברעׁש, היא עבֹודתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻלכן
ּגדֹול. ּובקֹול ּבזעקה ְְִָָָהּוא

הּקדׁש אל הּכהן־ּגדֹול ׁשּכניסת ּדמה לבאר, יׁש זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹועל־ּפי
ׁשהּוא  מּפני זה הרי קֹולֹו", ּד"ונׁשמע ּבאפן היא הּׁשנה) ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ(ּבכל
נמּוכֹות  ּבדרגֹות ׁשהם אּלּו ּגם יׂשראל, ּכל ׁשל ּכׁשלּוחם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנכנס
להראֹות  הּקדׁש" אל ּבבאֹו קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה צרי ולכן -ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
עּמֹו. נכנסים ּבעלי־ּתׁשּובה, - ּגדֹול ּברעׁש ׁשעבֹודתם א ּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּגם
ועֹונֹות, לחטאים מקֹום ּכׁשּיׁש ּכּולּה, הּׁשנה ּבכל זהּו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָא
ּבבריחה  ּברעׁש, היא ׁשעבֹודתם ּכאּלּו יׁש ּדאזי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָרחמנא־ליצלן,
אחד  ּבכל מתּגּלית ׁשּבֹו הּכּפּורים, ּביֹום אּולם הרע. ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָמן
ּכלל  ועֹונֹות ּדחטאים ּפגם אין ׁשּבּה נׁשמתֹו, עצם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּיׂשראל
אז  ּכי רעׁש, ּבלא הּקדׁש אל הּכהן־ּגדֹול נכנס אזי - ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּוכלל
"ּבקֹול  - להּקּב"ה הּבּטּול ּבתכלית יׂשראל ּבני ּכל ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָעֹומדים

ּדּקה". ְַָָָּדממה

(åì)éçezt åéìò zçzôe øBäè áäæ õév úéNòå§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´
:ýåýéì Lã÷ íúçŸ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ıÈˆ∑(ה לאזן (סוכה מאזן הּמצח על מּקיף אצ ּבעֹות, ׁשני רחב היה, זהב ׁשל טס .ּכמין ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(æì)nä-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNåúôðö §©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§¨®¤
:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

i"yx£˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑אֹומר הּוא אחר (שמות ּובמקֹום «¿ƒ¿≈∆ְֵֵַָ
ּכאן:לט) ּכתיב ועֹוד ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו :ְְְְְִִִֵֶַָָָ

על  "והיה אֹומר: הּוא ּולמּטה הּמצנפת", על ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"והיה
קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת אהרן", יט)מצח ׁשנינּו:(זבחים , ְֲִִִִֵַַַָָָֹ

BÓ¯Â‡לד  ‡·‰„„ ‡‚Ê ‡Bn¯Â ‡·‰„„ ‡bÊ«»¿«¬»¿ƒ»«»¿«¬»¿ƒ»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBÙÈL ÏÚ«ƒ≈¿ƒ»¿¿

˜dÏלה  ÚÓzLÈÂ ‡LnLÏ Ô¯‰‡ ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈
‡ÏÂ d˜tÓ·e ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»¿ƒ¿≈¿»

:˙eÓÈ¿

È‰BÏÚלו  ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ·‰„c ‡ˆÈˆ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ
:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k¿«¿»«…∆«»

ÏÚלז  È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
:È‰È ‡zÙˆÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»¿≈

minkg izty

(dl)ádR oEEknd oi`W ,dfA EpricFd¦¨¨¤¤¥©§¨Ÿ
DaEIg lr wx ,dziOd zElilW lr©§¦©¦¨©©¦¨
'zEni `N'We ,e`Nd on zaiIgzOd©¦§©¤¤¦©©§¤Ÿ¨
`le ,i`w dPEdk icbA EdNEM` `xwC¦§¨©§¦§¥§¨¨¥§Ÿ
DicEgl Dil KinqC cFt`d lirO ©̀§¦¨¥¦§¦¥§¥

'ElNd micbAd on cg` xQEgn'E .i`ẅ¥§©¤¨¦©§¨¦©¨
mixMfPd micbAd lM liaWA ,xn`wC§¨¨©¦§¦¨©§¨¦©¦§¨¦
ipW wxtaE .'eke xn`wC `Ed lirl§¥§¨¨©§¤¤¥¦
`xTn Edl wiRn f"i sC migafC¦§¨¦©©¥§¦§¨
,'mlFr zTgl dPEdM mdl dzide'C¦§¨§¨¨¤§¨§ª©¨

mzPEdM mdilr mdicbAW onfA¦§©¤¦§¥¤£¥¤§¨¨
oi` mdilr mdicbA oi` ,mdilr£¥¤¥¦§¥¤£¥¤¥
,dzinA Edl dede ,mdilr mzPEdM§¨¨£¥¤§¨¥§§¦¨
cFr oiIr ,dzinA WOXW xf xn xn`C§¨©¨¨¤¦¥§¦¨©¥

:m"`xdAel dxez §¨§¥



פז devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iyily meil inei xeriy
מּניח  ׁשּׁשם – לּמצנפת ציץ ּבין נראה היה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ'ׂשערֹו
הראׁש, ּבגבּה למעלה ׁשהּמצנפת למדנּו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּתפּלין'.
והּציץ  הּמצח, עד הראׁש ּכל ּבּה להּכנס עמּקה ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֻואינּה
ּבׁשני  ּבֹו ּותלּויין ּבּנקבים היּו והּפתילים ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמּלמּטה

ׁשּׁשה, ּובאמצעֹו. הּללּו.âּבׁשלׁשה ראׁשים מקֹומֹות ְְְְִִִֶַָָָָָֹ
ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד מלמעלה, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָּפתיל
ׁשלׁשּתן, הערף מאחֹורי הּפתילים ראׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוקֹוׁשר
את  מּקיפין ראׁשיו, ּופתילי הּטס אר ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹונמצאּו

ראׁשי  עם קׁשּור ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹהּקדקד,
נמצא  מלמעלה. הראׁש רחב ּפני על והֹול ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹֹהּׁשנים
אֹומר  הּוא האמצעי ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין ְְְְִִִֵֶַַָָָעׂשּוי
ראׁשֹו על הּציץ נֹותן והיה הּמצנפת", על ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ"והיה
מחזיקֹו האמצעי והּפתיל הּמצנפת, על ּכֹובע ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכמין
ּכל  ונתקּימּו מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּופתיל  הּפתיל, על וציץ הּציץ, על ּפתיל ְְְְְִִִִִִַַַַַָהּמקראֹות:

מלמעלה  הּמצנפת .על ְְְִִֶֶַַַָ

(çì)ïåò-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî-ìò äéäå§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ
úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ
éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìò äéäå íäéLã÷̈§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ‡NÂ∑אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן סליחה, לׁשֹון ¿»»«¬…ְְְִִֵֵַַָ

נמצא  עון. ׁשל הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹזז
הּקדׁשים  מן העון ‰ÌÈL„w.מסּלק ÔÂÚŒ˙‡∑ לרּצֹות ְִִֶַָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְַ

ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּבטמאה, ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל
הרי כה)(מנחות  ּפּגּול, עון אם נֹוׂשא? הּוא עון זה אי :ֲֲִִֵֵֵֶָֹֹ

נאמר: הרי נֹותר, עון ואם ירצה". "לא נאמר: ְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכבר
ׁשהקריב  הּכהן עון על ׁשּיכּפר לֹומר ואין יחׁשב". ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"לא
עון  ולא נאמר, הּקדׁשים" "עון ׁשהרי ְֱֲֲֲֳִֵֵֶֶַַָָֹֹֹטמא,

הּקרּבן  להכׁשיר אּלא מרּצה, אינֹו הא .הּמקריבים. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
„ÈÓz BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑ על ׁשּיהא לֹומר איֿאפׁשר ¿»»«ƒ¿»ƒְְִֵֶֶַַָ

העבֹודה, ּבׁשעת אּלא עליו אינֹו ׁשהרי ּתמיד, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמצחֹו
ׁשּלא  מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות 'ּתמיד', ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
האֹומר: ּולדברי ׁשעה. ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן ְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹהיה
אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על ְְְְִִֵֵֵֶַַַָעֹודהּו
ׁשּממׁשמׁש מלּמד ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמרּצה,

מּמּנּו ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו .ּבֹו ְְְִִִֶֶַַַָֹ

(èì)èðáàå LL úôðöî úéNòå LL úðúkä zöaLå§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬
:í÷ø äNòî äNòz©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

i"yx£zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל וכּלם מׁשּבצֹות, מׁשּבצֹות אֹותם .עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

(î)íéèðáà íäì úéNòå úðzë äNòz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−©§¥¦®
:úøàôúìe ãBáëì íäì äNòz úBòaâîe¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−§¦§¨«¤

i"yx£˙zÎ ‰NÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ∑ יֹותר ארּבעה ולא הּללּו מצנפת,:ãּבגדים היא – ּומגּבעֹות ואבנט ּכּתנת ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבּפרׁשה  למּטה הּכתּובים .ּומכנסים ְְְִִִַַַַָָָָָ

‡‰¯Ôלח  ÏBhÈÂ Ô¯‰‡„ È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂƒ≈«≈≈ƒ¿«¬…¿ƒ«¬…
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜ ˙ÈÂÚ ˙È»¬»«¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«≈≈ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z¿ƒ»¿«¬»¿√»¿»

zÙˆÓ‡לט  „aÚ˙Â ‡ˆe· ‡ezk ın¯˙e¿«≈ƒ»»¿«¿≈ƒ¿∆¿»
:¯iˆ „·BÚ „aÚz ‡ÈÓ‰Â ‡ˆe·„¿»¿∆¿»»«¿≈««»

ÔB‰Ïמ  „aÚ˙Â ÔÈezk „aÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¬…«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿
¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ ÔÈÈÓ‰∆¿»ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

minkg izty

(fl)âKxC milizRd oiagFYW oeiM¥¨¤£¦©§¦¦¤¤
dWlXnE ,lEtM cg` lM did awPd©¤¤¨¨¨¤¨¨¦§¨
did irvn`d lizRde .dXW did̈¨¦¨§©§¦¨¤§¨¦¨¨
did EPOn cg` hEge ,uiSd rvn`A§¤§©©¦§¤¨¦¤¨¨
,FcbpM miptAn cg`e uEgAn dlrnln¦§©§¨¦©§¤¨¦¦§¦§¤§
'zlkY lizR lr' o`M xn`W Edfe§¤¤¨©¨©§¦§¥¤

lizR eilr EpYIe' xn` xg` mFwnaE§¨©¥¨©©¦§¨¨§¦
Fwifgn irvn`d lizRde ,'zlkY§¥¤§©§¦¨¤§¨¦©£¦
lizR did `l i`C ,ltFp Fpi`W¤¥¥§¦Ÿ¨¨§¦
uiSd hnWp did irvn`d̈¤§¨¦¨¨¦§¨©¦

:dHnlgl dxez §©¨
(n)ãdUrYW FWExiR oi`W ,xnFlM§©¤¥¥¤©£¤

miqpknE ztpvn hpa`e zpYM dN`l§¥¤ªŸ¤§©§¥¦§¤¤¦§¨©¦
dUr oxd`l mB ixdW ,oxd`l `le§Ÿ§©£Ÿ¤£¥©§©£Ÿ¨¨
ozF` lMn ,FWExiR ikd `N` ,EN`M̈¥¤¨¨¦¥¦¨¨
dUrY oxd` lW micbA dpFnW§¨§¨¦¤©£Ÿ©£¤

:drAx``n dxez ©§¨¨



devzפח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f iyily meil inei xeriy

(àî)éçà ïøäà-úà íúà zLaìäåBzà åéða-úàå E §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈¦®
íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe íúà zçLîe¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈

:éì-eðäëå§¦«£¦«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑" האמּורים äאֹותם" ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ֲִָָ

מצנפת  ּוכתנתּֿתׁשּבץ, ּומעיל ואפֹוד חׁשן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹּבאהרן:
הּכתּובים  ּומכנסים וציץ, ּבכּלם åואבנט .למּטה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ

Bz‡ ÂÈaŒ˙‡Â∑ אֹותםæ ּבהם zÁLÓe.הּכתּובים ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»
Ì˙‡∑ ּבניו ואת אהרן הּמׁשחה ,çאת lÓe‡˙.ּבׁשמן …»ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹƒ≈»

Ì„ÈŒ˙‡∑ ּכׁשהּוא הּוא, חּנּו לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ∆»»ְְִִִֶַָָ

והלאה. יֹום מאֹותֹו ּבֹו מחזק להיֹות לדבר ְְְְְִִֵָָָָָָָֻנכנס
נֹותן  ּדבר, ּפקידת על אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּובלׁשֹון
גוואנט"ו  ׁשּקֹורין עֹור, ׁשל יד ּבית ּבידֹו ְִִֵֶֶַַָָהּׁשּליט

לאֹותּה(האנדשו"ה) וקֹורין ּבּדבר, מחזיקֹו הּוא ועלֿידֹו ,ְְְֲִִַַַָָָָ
ווירסטי"ר  ידים èמסירה מּלּוי .והּוא ְְִִִַָָ

(áî)äåøò øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNòå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®
:eéäé íéëøé-ãòå íéðúnî¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

i"yx£Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ ּולבניו הדיֹוט ∑ŒÈÒÎÓ·„.לאהרן לכהן וארּבעה ּגדֹול, לכהן ּבגדים ׁשמֹונה .הרי «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

(âî)ða-ìòå ïøäà-ìò eéäåíàáa åé|ãòBî ìäà-ìà §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À
ì çaænä-ìà ízLâá BàeàNé-àìå Lãwa úøL ´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬

ñ :åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîå ïåò̈−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑ אהרן על האּלה, הּבגדים ּכל ¿»««¬…ְֲִֵֶַַַָָָֹ

לֹו ּבהם ∑ÂÈaŒÏÚÂ.הראּויין Ì‡·a.האמּורים ְִָ¿«»»ֲִֶָָ¿…»
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ וכן הא ∑e˙ÓÂ.לּמׁשּכן éלהיכל, ∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈ָ

ּבגדים  מחּסר ׁשהמׁשּמׁש Œ˙wÁ.ּבמיתה ëלמדּת, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻÀ«
BÏ ÌÏBÚ∑ הּוא עֹולם", "חּקת ׁשּנאמר: מקֹום ּכל »ֱֶֶַַָָָֻ

ּבֹו לעּכב ּולדֹורֹות, מּיד .ּגזרה ְְְִֵֵַָָ

È‰Baמא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»¿»«¬…»¿»¿ƒ
ÔB‰a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e dnÚƒ≈¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

ıe·cמב  ÔÈÒÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¯Na ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È Ôk¯È „ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

ÔB‰ÏÚÓaמג  È‰Ba ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡·BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

minkg izty

(`n)ähpa`e ztpvnE zpYMd `lŸ©ªŸ¤¦§¤¤§©§¥
FCvA miaEzMd:mCalå,xnFl FpFvx ©§¦§¦§©¨§©

:zFhFicd`e lFcB odM` i`w miqpkn¦§¨©¦¨¥©Ÿ¥¨§©¤§
ælr hpa`de ztpvOde zpYMd mdW¤¥©ªŸ¤§©¦§¤¤§¨©§¥©

:dHnl xEn`d miqpkOdçiwER`l ©¦§¨©¦¨¨§©¨§©¥
lirlC 'mzF`' FnM micbA` i`w `lC§¨¨¥©§¨¦§¨¦§¥
onWA' xn`e .micbA` i`wC DiPin¦¥§¨¥©§¨¦§¨©§¤¤
,FzlEfA F` zif onWA `le 'dgWOd©¦§¨§Ÿ§¤¤©¦§¨
Ygwle' dixg`W dWxRA aizM oMW¤¥§¦©¨¨¨¤©£¤¨§¨©§¨
'dgWOd onW z` Ygwle micbAd z ¤̀©§¨¦§¨©§¨¤¤¤©¦§¨

:'ebeèci ziaA mci `NnIW ,WExiR¥¤§©¥¨¨§¥¨
xaCA dwfg gM Fl WIW oniql§¦¨¤¥Ÿ©£¨¨©¨¨
FciA qtFYX dn lM iM .eilr dPnzIW¤¦§©¤¨¨¦¨©¤¥§¨
xzFi ci iENinA qtFYde ,FzwfgA `Ed§¤§¨§©¥§¦¨¥
KklE ,Fci zvwA FqtY EN`n wfgEn§¨¥¦§¨¦§¨¨§¨
iENn dwfgA xacA wifgOd dPM¦¨©©£¦§¨¨©£¨¨¦

:cian dxez ¨
(bn)éi`we ,WCwOd dpAIWM ,WExiR¥§¤¦¨¤©¦§¨§¨¥

ld`'W iR lr s`e .lkid` 'crFn ld`'Ÿ¤¥©¥¨§©©¦¤Ÿ¤
lkidd ,cal oMWOd lr dxFn 'crFn¥¤©©¦§¨§¨©¥¨
iE`x dide ,oMWnC xnge lTn `aïŸ¦©¨Ÿ¤§¦§¨§¨¨¨

.lkidl oke oMWOl xnFl(awri zlgp) ©©¦§¨§¥©¥¨©£©©£Ÿ

opixn` `icdaC ,`xidp `le§¨§¦¨¦§¤§¨¨§¦©
'oMWn' xn`p EN` ,e"h sC zFrEaWA¦§©¦¤¡©¦§¨
,'eke xnF` iziid ,'WCwn' xn`p `le§Ÿ¤¡©¦§¨¨¦¦¥
'oMWn' xn`p `le 'WCwn' xn`p EN`e§¦¤¡©¦§¨§Ÿ¤¡©¦§¨
lkEp `lC rnWnE ,'eke xnF` iziid̈¦¦¥©§©§Ÿ©
dnA `le xnFge lwA `l cFnll¦§Ÿ§©¨¤§Ÿ§©
`dn df cnl axdW d`xp Kkl .EpivÖ¦§¨¦§¤¤¨©¨©¤¥¨

mipdM zxFzA opixn`C(ipinW zWxR)iAB §¨§¦©§©Ÿ£¦¨¨©§¦¦©¥
l` mk`FaA 'ebe YWY l` xkWe oii'©¦§¥¨©¥§§§£¤¤
,crFn ld` `N` il oi` ,'crFn ldŸ̀¤¥¥¦¤¨Ÿ¤¥
,minlFr ziaE dliW zFAxl oiPn¦©¦§©¦Ÿ¥¨¦
.o`M cr ,'mlFr zTg' xnFl cEnlY©§©ª©¨©¨
KEnqA azMX dnA axd oiEMzp dfle§¨¤¦§©¥¨©§©¤¨©§¨

:'mlFr zTg' wEqRAë`xTnC mEXnE ©¨ª©¨¦§¦§¨

dXXd wx Epcnl `l 'zEni `le'C¦§Ÿ¨Ÿ¨©§©©¦¨
lr `l la` ,DiPin lirlC micbA§¨¦¦§¥¦¥£¨Ÿ©
K` .eixg` miaEzMd uiSde miqpkOd©¦§¨©¦§©¦©§¦©£¨©
ElNd micbA ipW azM `l dOl ,dWẅ¤¨¨Ÿ¨©§¥§¨¦©¨
x`W mr mzF` lFlkle ,dlrnl oM mB©¥§©§¨§¦§¨¦§¨
'zEni `le' `xwC icM dPEdk icbA¦§¥§¨§¥¦§¨§Ÿ¨
`le' `xTn wFYWle ,EdNEM` i`w didi¦§¤¨¥©§§¦§¦§¨§Ÿ
`NW ,xnFl Wi `OWe .'Ezne oFr E`Ui¦§¨¨¥§¤¨¥©¤Ÿ
dpFnXd lM Fl Wi m` `weC xn`YŸ©©§¨¦¥¨©§¨
lM Wal `le dcFard care micbA§¨¦§¨©¨£¨§Ÿ¨©¨
did `l m` la` ,aiIg micbA dpFnXd©§¨§¨¦©¨£¨¦Ÿ¨¨
Eca`PW oFbM ,micbA dpFnXd lM Fl¨©§¨§¨¦§¤¤¤§
cFarl lFkiC `pin` ded ,E`nhp F`¦§§£¨¨¦¨§¨©£
icM Fl WIW mixzFPd micbAA dcFar£¨©§¨¦©¨¦¤¥§¥
xQEgOW ipRn oAxTd lHal `NW¤Ÿ§©¥©¨§¨¦§¥¤§¨
cOll ,`xizi 'Ezne' azM okl ,micbA§¨¦¨¥¨©¨¥§¥¨§©¥
aiIg micbA xQEgnA dcFar car m`W¤¦¨©£¨¦§©§¨¦©¨

:dzin` dxez ¦¨



פט devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g iriax meil inei xeriy

ß xc` 'g iriax mei ß

èë(à)íúà Lc÷ì íäì äNòz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈
íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

:íîéîz§¦¦«
i"yx£Á˜Ï∑ הן ּגזרֹות ּוׁשּתי קח, אחד ìּכמֹו ּפתרֹון ולהן לקיחה, ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת :.„Á‡ ¯t∑ ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»

ה  מעׂשה על ּפר ,îעגל לכּפר .ׁשהּוא ְֲֵֵֵֶֶַַַַָ

(á)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íúà äNòz íéhç úìñ ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£˙BvÓ È˜È˜¯e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑ הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ֲֵ
מּצֹות' 'לחם ּורקיקין, וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' ְְְִִִִֵֶֶַַָאּלּו

'חּלת  ּבענין למּטה הּקרּויה ׁשם לחם ðהיא על ׁשמן', ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
וכל  והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ּברבּוכה ׁשמן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנֹותן

עׂשר  עׂשר ּבאים עו)חּלֹותñהּמינין ÏeÏa˙.(מנחות ִִִֶֶֶֶַַָ¿…
ÔÓMa∑,קמח ּבהן ּכׁשהן ּובֹוללןòיֹוצק עה)ׁשמן .(שם «∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ÔÓMa ÌÈÁLÓ∑,יונית ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן אפּיתן אחר ¿Àƒ«»∆ְְְֲִִִַַָָָָָ
ׁשּלנּו ּכנּו"ן עׂשּויה .(שם)ׁשהיא ְֲִֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ek jxk zegiy ihewl)

יונית ּכ"ף ּכמין ב)מֹוׁשחן כט, לֹומר (רש"י לֹו היה לכאֹורה ְְְְִִִַָָָָָָ
מארי מה ּולׁשם נּו"ן, אֹות ּכצּורת היא ׁשהּמׁשיחה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָּבקּצּור
ּכמין  היא ׁשהּמׁשיחה לֹומר, ויׁש יונית". ּכ"ף "ּכמין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּומפרׁש

ּו'כהּנה'ּכ"ף  'ּכהן' הּמּלים ׁשּכן הּכהּנה, על לרמז ּכדי יונית ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻ
"ּכמין  היא ׁשהּמׁשיחה מדּגיׁש ולכן ּכ"ף; ּבאֹות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמתחילֹות

ּדוקאּכ"ף  ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה ְְִַָָָ

(â)ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìò íúBà zúðå§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
:íìéàä éðL úàå øtä-úàå§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

i"yx£Ì˙‡ z·¯˜‰Â∑,הּמׁשּכן חצר .הקמתֹוôּביֹום אל ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

Lc˜Ï‡א  ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
È¯Bz ¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÁLÓaב  ÔÏÈÙc ÔÈ¯Èht ÔÈˆÈ¯‚e ¯Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿

ÔB‰˙Èג  ·¯˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

minkg izty

hk(`)ìcg` ,miWxW ipW ,WExiR¥§¥¨¨¦¤¨
:dgiwl lW cg`e dgiw lWîdWwC ¤¦¨§¤¨¤§¦¨§¨¤

,xg` oin `le xR gwl dOl ,i"Wxl§©¦¨¨¨©©§Ÿ¦©¥
DiAB aizM `lC `kid lbr FnM xtC§©§¥¤¥¨§¨§¦©¥
dUrp xFbiHw oi`C `de .'dpW oA'¤¨¨§¨§¥©¥©£¤
zcFarA `weC uxiY m"`xd ,xFbiPq©¥¨§¥¥¥©§¨©£©
zWxtA oOwlE .uEg zcFarA `le mipR§¦§Ÿ©£©§©¨§¨¨©

:'d dvxi m` ,cFr EPWxt` eva dxez ©£¨§¤¦¦§¤
(a)ð'zFSn mgN'W gikFdl dfA FpFvx§¨¤§¦©¤¤¤©

lM llFM mgNW ipRn ,dkEax `Ed§¨¦§¥¤¤¤¥¨
`kdC mglC WxiR ikd mEXn ,mipiOd©¦¦¦¨¦¥¥§¤¤§¨¨
df'C `xTn FzgkFde .dkEax `Ed§¨§¨¨¦§¨§¤
ike ,'ebe 'gWOd mFiA eipaE oxd` oAxẅ§©©£Ÿ¨¨§¦¨©§¦
,FzF` gWOd mFIn eipal EpcnN dn©¨©§§¨¨¦¦¨©
zFxFcl hFicd lW FkEPig WiTn `N ¤̀¨©¦¦¤¤§§
,oiYiag `EdW lFcB odM lW oAxwl§¨§¨¤Ÿ¥¨¤£¦¦

aixwn `EdW oxd` iziagC oAxT dn©¨§©©£¦¥©£Ÿ¤©§¦
zkAxn' aizkcM ,dkEax `Ed mFi lkA§¨§¨§¦§¦ª§¤¤
mipdM eipA lW KEPig mFi s` ,'dp`iaY§¦¤¨©¦¤¨¨Ÿ£¦
dNg `id dkEaxde .dkEax mihFicd¤§¦§¨§¨§¨¦©¨
DcFrA DMxv lM oigzFxA dhElg£¨§§¦¨¨§¨§¨
KM xg`e ,xEPzA zt`p KM xg`e ,wvÄ¥§©©¨¤¡¥§©§©©¨
mit`p wiwxde dNgde .zagnA DpBhn§©§¨§©£©§©©¨§¨¨¦¤¡¦
onXA dlElA dNgde ,cal xEPzA§©§¨§©©¨§¨©¤¤
onWA gEWn wiwxde ,zlq DcFrA§¨Ÿ¤§¨¨¦¨©§¤¤
x`WE ,zipei 'k oinM FziIt` xg ©̀©£¦¨§¦§¨¦§¨
mixnF` Wie ,mipdMl lk`p onXd©¤¤¤¡¨©Ÿ£¦§¥§¦
lM dlkIW cr ogWFnE xfFge ogWFn§¨§¥§¨©¤¦§¤¨

:m"`x .bFNAW onXdñopixnbC ©¤¤¤©§¥§¨§¦©
o`M s` xUr oNdN dn ,dcFz ingNn¦©§¥¨©§©¨¤¤©¨
,xUr aizM `icdA dcFz ingle ,xUr¤¤§©§¥¨§¤§¨§¦¤¤
lMn cg` EPOn aixwde' DiA aizkC¦§¦¥§¦§¦¦¤¤¨¦¨

dcFYd wxtA opixn`e ,'dnExY oAxẅ§¨§¨§¨§¦©§¤¤©¨
xn`pe 'dnExY' o`M xn`p f"r sC©¤¡©¨§¨§¤¡©
dn ,'dnExY' xUrn znExzA mzd̈¨¦§©©£¥§¨©
cg` o`M s` dxUrn cg` oNdN§©¨¤¨¥£¨¨©¨¤¨

:dxUrnòdPWn dOl ,xnFl FpFvx ¥£¨¨§©¨¨§©¤
'migEWn' F` 'zFlElA' azM `le `xTd©§¨§Ÿ¨©§§¦

:oNkAb dxez §ª¨
(b)ômiaixw mpi` iM ,gAfOd l` `le§Ÿ¤©¦§¥©¦¥¨§¥¦

,oine oin lMn cg` `N` DFaBl©¨©¤¨¤¨¦¨¦¨¦
siqFdX dnE .oiprA dHnl aizkcM§¦§¦§©¨¨¦§¨©¤¦
zrA WExiR ,'Fznwd mFiA' xnFl©§£¨¨¥§¥
`l oMWOd znwde ,mcFw `le Fznwd£¨¨§Ÿ¤©£¨©©¦§¨Ÿ
lM iM ,oqip Wcg W`xA wx did̈¨©§ŸŸ¤¦¨¦¨
xzFqe dpFA did mi`ENOd ini zraW¦§©§¥©¦¦¨¨¤§¥

:mFi lkAc dxez §¨



devzצ zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g iriax meil inei xeriy

(ã)ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤
:íéna íúà zöçøå ãòBî¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

i"yx£zˆÁ¯Â∑ טבילת .הּגּוף öּכל זֹו ¿»«¿»ְִַַָ

(ä)-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìéòî úàå úðzkä©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
i"yx£z„Ù‡Â∑ סביבֹותיו והּסינר החגֹורה ותּקן .קּׁשט ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

(å)Lãwä øæð-úà zúðå BLàø-ìò úôðönä zîNå§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤
:úôðönä-ìò©©¦§¨«¤

i"yx£L„w‰ ¯Ê∑ הּציץ ּכמֹו∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְ
ּוׁשני  האמצעי הּפתיל עלֿידי למעלה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּפרׁשּתי

הערף, מאחֹורי ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין ׁשּבראׁשֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּפתילין
ּכֹובע  ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו .הּוא ְְְִִֶֶַַַ

(æ)BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
:Búà zçLîe¨«©§−̈Ÿ«

i"yx£B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית (תורת ּכ"ף ּכמין זֹו מׁשיחה נֹותן אף ּומחּברן ÷. עיניו ריסי ּובין ראׁשֹו על ׁשמן »«¿»…ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
.ּבאצּבעֹו ְְֶָ

(ç):úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

(è)íäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
úàlîe íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬

:åéða-ãéå ïøäà-ãé©©«£−Ÿ§©¨¨«
i"yx£Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑ לכהּנת זה, ידים ÂÈaŒ„ÈÂ.האּלה ùהּדברים עלֿידי ∑lÓe‡˙.עֹולם øמּלּוי Ô¯‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»

הּכהּנה úּבמּלּוי  .ּופקּדת ְְְִַַָֻֻ

ÔkLÓד  Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו  ˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

¯dLÈז  ÏÚ ˜È¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈

ÔÈezk:ח  ÔepLaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B·„ ‡a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ

minkg izty

(c)ö,milbxe mici WECiw `le§Ÿ¦¨©¦§©§©¦
rnWnC ,z"iAd gYtA 'miOA' aizkCn¦¦§¦©©¦§©¨©¥§©§©
in EpiidC ,xg` mFwnA mirEcid miOA©©¦©§¦§¨©¥§©§¥
DPin rnW ,d`q mirAx` mdW dewn¦§¤¤¥©§¨¦§¨§©¦¨

:`Ed FtEB lM zliahCd dxez ¦§¦©¨
(f)÷:onW zRih ,xnFl FpFvxg dxez §©¦©¤¤
(h)øl"fx ozF` EWxCW iR lr s`e§©©¦¤¨§¨©©

g"t sC oixcdpqaE f"i migafA¦§¨¦§©§¤§¦©
'mdl dzide' EWxce ,micbAd zWiall¦§¦©©§¨¦§¨§§¨§¨¨¤

,mlFr zPEdkl ElNd micbAd zWial§¦©©§¨¦©¨¦§©¨
mzPEdM mdilr micbAdW onfAW¤¦§©¤©§¨¦£¥¤§¨¨
oi` mdilr mdicbA oi` ,mdilr£¥¤¥¦§¥¤£¥¤¥
Wi ,mixfM Edl iede mdilr mzPEdM§¨¨£¥¤§¨¥§§¨¦¥
oOW oeiM ,xaFq l"f i"WxW xnFl©¤©¦©¥¥¨¤¦
lre oxd` lr Eide' lirlC `xwOd©¦§¨¦§¥§¨©©£Ÿ§©
on cg` xQEgndW Epcnl 'ebe 'eipÄ¨¨©§¤©§©¤¨¦
,dzin aiIg lirl miaEzMd micbAd©§¨¦©§¦§¥©¨¦¨
dGd `xwOd Wxtl df ipRn gxkEd§©¦§¥¤§¨¥©¦§¨©¤

`di `NW ,FWxcn itM `le FhEWR itM§¦§§Ÿ§¦¦§¨¤Ÿ§¥
:minrR aYkpM d`xpùici lr ¦§¤§¦§©©£©¦©§¥

,eixg` miaEzMd dN`d mixaCd©§¨¦¨¥¤©§¦©£¨
iENOW `l ,'ebe 'YhgWe' 'Yaxwde'§¦§©§¨§¨©§¨Ÿ¤¦
eixg` mi`Ad miaEzMde cEgl mdici§¥¤§§©§¦©¨¦©£¨

:cEglú`Ed mici iENn lMW ipRn §¦§¥¤¨¦¨©¦
`Ed xaC dfi` lr EpricFd ,KEPig¦¦¨©¥¤¨¨

:dfA KEPigdi dxez ©¦¨¤



צי devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g iriax meil inei xeriy

(é)ïøäà Cîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ
:øtä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

(àé):ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ׁשּלפני ּבחצר .הּפתח àהּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

(áé)çaænä úðø÷-ìò äzúðå øtä ícî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
:çaænä ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eòaöàa§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

i"yx£˙¯˜ŒÏÚ∑(נג ּבּקרנֹות (זבחים .מּמׁשáלמעלה ««¿…ְְְַַַָָָ
Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â∑ ׁשיריâ הּדם.ÁaÊn‰ „BÒÈŒÏ‡∑ פרק) ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«

דמדות) סביב,ג' סביב לֹו עׂשּוי קּבּול ּבית ּבליטת ְְִִִִִֵַָָָּכמין
הארץ  מן אּמה ׁשעלה .לאחר ְִֶֶַַַָָָָָ

(âé)úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä-ìò úøúiä©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤

:äçaænä zøè÷äå ïäéìò øLà£¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
i"yx£·¯w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰∑ ׁשעל הּקרּום הּוא «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְֶַַ

טיל"א  ׁשּקֹורין ‰i˙¯˙.הּכרס, ˙‡Â∑ טרּפׁשא הּוא ִֵֶַָ¿≈«…∆∆ְְַָ
אובר"ׁש ׁשּקֹורין הּכבד ∑k‰ŒÏÚ·„.דכבדא, מן ãאף ְְִֶַָ««»≈ִֵַַָ

עּמּה כהנים)יּטל .(תורת ִִָֹ

(ãé)óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
:àeä úàhç äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©−̈«

i"yx£L‡a Û¯Nz∑מצינּו זֹוäלא אּלא נׂשרפת, חיצֹונה .חּטאת ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(åè)åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(æè)z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£z˜¯ÊÂ∑(נב ּכנגד ,åּבכלי (זבחים וזֹורק ּבּמזרק אֹוחז ¿»«¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַַ
טעּון  קרּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה ּכדי ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּקרן

זבחים  ׁשאר אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ּבאצּבע æמּתנה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָ
מחצי  ּדמם ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאינן

ÓÊ‡י  ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Bz»

ÔkLÓיא  Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓÊƒ¿»

˜¯˙יב  ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

ÈÂ˙יג  ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

‡dÏÎeיד  ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

‡‰¯Ôטו  ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e:‡¯Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

B¯Ê˙Â˜טז  dÓc ˙È ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»¿≈¿ƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

minkg izty

(`i)àWExiR ,ev zWxtA WxtncM§¦§¨¥§¨¨©©¥
`dC ,WOn crFn ld` gztA `le§Ÿ§¤©Ÿ¤¥©¨§¨
,`Ed gAfn lW DpFtvA z`Hg zhigW§¦©©¨¦§¨¤¦§¥©

:xn`w gzRd cbpM `N`ai dxez ¤¨§¤¤©¤©¨¨©
(ai)ádHnl cFnrIW `le ,WExiR¥§Ÿ¤©£§©¨

`xwiQd hEgn gAfOd lzFkA wFxfie§¦§§¤©¦§¥©¦©¦§¨
oAxwA dUFrW FnM oxTd cbpM dHnlE§©¨§¤¤©¤¤§¤¤§¨§©

:migaGd lM x`WE dlFrâozFp ixdW ¨§¨¨©§¨¦¤£¥¥
z`e' xn` Ki`e ,zFpxTd lr oM mB mC̈©¥©©§¨§¥¨©§¤

z`e' xn` EN`M `N` ,'KRWY mCd lM̈©¨¦§Ÿ¤¨§¦¨©§¤
:'x`WPd mCd lMbi dxez ¨©¨©¦§¨

(bi)ãipinW zWxtA oOwl aizkcM§¦§¦§©¨§¨¨©§¦¦
lFHIW DPin rnW ,'caMd on zxzFId'©¤¤¦©¨¥§©¦¨¤¦
`Ed 'lr'e .zxzFId lr caMd on hrn§©¦©¨¥©©¤¤§©

:'mr' mFwnAci dxez ¦§¦
(ci)äzxg` dpFvig WIW iR lr s`e§©©¦¤¥¦¨©¤¤

z`Hgd lbr `EdW ,FGn uEg ztxUPd©¦§¤¤¦¤¥¤©©¨
zWxtAW(ev)[ipinW]ikdC xnFl Wi , ¤§¨¨©©§¦¦¥©§¨¦

,mi`ENin lW xnFlM 'Ff `N`' ,FWExiR¥¤¨§©¤¦¦
`Ed mi`ENin lW oM mB mzdC lbrC§¥¤§¨¨©¥¤¦¦
dPEdkA FkEPig zNgY dzid FAW¤¨§¨§¦©¦¦§¨
,`Ed `weC e`l `kdC 'Ff'e ,dlFcB§¨§§¨¨©©§¨

:FfA `vFIke Ff xnFlkEeh dxez §©§©¥¨
(fh)åcEnlY ,rAv`A `N` Fpi` F`¥¤¨§¤§©©§

wxfOA fgF` ,cviM `d ,'Ywxfe' xnFl©§¨©§¨¨¥©¥©¦§¨
:'ekeæ:z`f mbe ,xnFlMfi dxez §©§©Ÿ



devzצב zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h iying meil inei xeriy
ּבארץ  עֹומד אּלא ּבּכבׁש, עֹולה ואינֹו ּולמּטה, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמזּבח

ׁשאין ∑È·Ò·.וזֹורק  קדׁשים', ּב'ׁשחיטת מפרׁש ּכ ְֵ»ƒְְִִִֵֶַָָָָֹ
ּבקרן  האחת, ארּבע: ׁשהן מּתנֹות ׁשּתי אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ'סביב'

מּתנה  וכל ּבאלכסֹון, ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָזוית
ואי  איל הּקרן צּדי ּבׁשני הּדם נראית נמצא, .ל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

'סביב' קרּוי לכ סביב, רּוחֹות ּבארּבע .נתּון ְְְִִַַָָָָָ

(æé)åéòøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çzðz ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈
:BLàø-ìòå åéçúð-ìò zúðå§¨«©¨¬©§¨−̈§©Ÿ«

i"yx£ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑ נתחיו הּנתחים ,çעם ׁשאר על .מּוסף «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

(çé)àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

i"yx£ÁBÁÈ ÁÈ¯∑ רּוח רצֹוני לפני,èנחת ונעׂשה ׁשעל אׁש,éלׁשֹון ∑‡M‰.ׁשאמרּתי אברים הקטרת והיא ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵֶַַַָָ
.האׁש ֵָ

ß xc` 'h iying mei ß

(èé)åéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(ë)-ìò äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©
ïäa-ìòå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìòå ïøäà ïæà Ceðz§Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤
-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå úéðîéä íãé̈¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤

:áéáñ çaænä-ìò ícä©¨²©©¦§¥−©¨¦«
i"yx£Cez∑(צו פרשת כהנים, טנדרו"ס (תורת ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבתֹו האמצעי ּגדר הּסחּוס, הּוא :.Ì„È Ô‰a∑,הּגּודל ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ…∆»»ַָ

.האמצעי ëּובּפרק  ְִֶֶֶַָָ

(àë)ïîMîe çaænä-ìò øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨̧£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤
åéða-ìòå åéãâa-ìòå ïøäà-ìò úéfäå äçLnä©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²
éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìòå§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬

:Bzà åéðá̈−̈¦«

debיז  ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï ‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚ¯Îe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

‰e‡יח  ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

:‡e‰

‡‰¯Ôיט  CBÓÒÈÂ ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ  Ôz˙Â dÓ„Ó ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B·„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„e‡ Ìe¯¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â ‡ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

ÁLnÓe‡כא  ‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ««¿¿»ƒƒ¿»
ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc˙Â ‡˙e·¯„ƒ¿»¿«≈««¬…¿«¿ƒ¿«
‡e‰ Lc˜˙ÈÂ dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿««
:dnÚ È‰B· ÈLe·Ïe È‰B·e È‰BLe·Ïe¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

minkg izty

(fi)ç`dC ,migzPd lr sqEn `lŸ¨©©§¨¦§¨
eigzp llMn oM mB mirxMde axTd©¤¤§©§¨©¦©¥¦§©§¨¨
axTdW dxFn 'eigzp mr' xn`nE .md¥©£©¦§¨¨¤¤©¤¤
azM Kkl ,migzp llkA opi` mirxMde§©§¨©¦¥¨¦§©§¨¦§¨¨©
`pn ,zFWwdl oi`e .'migzp x`W lr'©§¨§¨¦§¥§©§§¨
'lr' `nlC ,'mr' 'lr'C i"Wxl Dil¥§©¦§©¦¦§¨©
lr' aizkCn xnFl WiC ,FrnWnM§©§¨§¥©¦¦§¦©
,KWtP dOn dWwe .'FW`x lre eigzp§¨¨§©Ÿ§¨¤¦©©§¨

lr `Ed Ki` migzp lr `Ed m`C§¦©§¨¦¥©
lr `Ed Ki` FW`x lr `Ed m`e ,FW`xŸ§¦©Ÿ¥©
lwe ,'mr' WxiR okl ,migzPd©§¨¦¨¥¥¥¦§©

:oiadlgi dxez §¨¦
(gi)èixdW ,dgEpn Fl oYi gixdW `lŸ¤¨¥©¦¥§¨¤£¥

:'ek 'Kl xnF` `l arx` m`' aizMwaC) §¦¦¤§©Ÿ©¨¤¤

(aFhgix Ll oi` `lde ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©£Ÿ¥§¥©

,zFnvrde xUAd mitxFVW z`Gn rẍ¦Ÿ¤§¦©¨¨§¨£¨
:'eke gEx zgp WxiR oklé`Ed 'dX`' ¨¥¥¥©©©¦¤

oM z`xwpe ,dlFrd lW mXd x`FY©©¥¤¨¨§¦§¥¥
EpYp dlFrd ixai` lMW ipRn¦§¥¤¨¥§¥¨¨¦§

:W`Ahi dxez ¨¥
(k)ëirvn`d `EdW KEpzC `inEC§¨¦§¤¨¤§¨¦

:ofF`A`k dxez ¨¤



צג devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h iying meil inei xeriy

(áë)áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå| §¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤
úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä|ézL ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

ïéîiä ÷BL úàå ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®
:àeä íéàlî ìéà ék¦²¥¬¦ª¦−«

i"yx£·ÏÁ‰∑אֹו הּדּקים, חלב מט)הּקיבהìזה .(חולין «≈∆ִֵֵֶֶַַַָ
‰ÈÏ‡‰Â∑'ּב'וּיקרא ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּולמּטה, הּכליֹות מן ¿»«¿»ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹ

ט) ׁשהּכליֹות (ג מקֹום יסירּנה", העצה "לעּמת ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּנאמר:
אליה  ׁשאין 'אליה', נאמר לא הּפר ּובאמּורי ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיֹועצֹות.
אין  ועז ׁשֹור אבל ואיל, וכבׂשה ּבכבׂש אּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקרבה

אליה  ‰ÔÈÓi.טעּונים ˜BL ˙‡Â∑ הקטרה מצינּו לא ְְִַָ¿≈«»ƒְִַָָָֹ
הּימין  ּבלבד îעם ּבׁשֹוק זֹו אּלא ‡ÏÈ.האמּורים, Èk ְְִִִִֵֶַָָָָƒ≈

‡e‰ ÌÈ‡lÓ∑ ּבּכל ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון .ðׁשלמים ƒÀƒְְְְִֵֶַַָֹֻ
ׁשלֹום  ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ׁשהּמּלּואים הּכתּוב ְְִִִִִִֶֶַַַָָָמּגיד
מצריכֹו אני לכ ולּבעלים. העבֹודה ּולעֹובד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָלּמזּבח,
מׁשה  וזהּו למנה, העבֹודה לעֹובד לֹו להיֹות ְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָֹהחזה
ׁשהם  ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשּמׁש

ּבענין  ּכּמפרׁש .ּבעלים ְְְִִַָָָָֹ

(âë)÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî ãçà¤¨®¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÁÏ ¯kÎÂ∑ החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑ ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆
כהנים)הרבּוכהñמּמין  עה)∑È˜¯Â˜.(תורת מן (מנחות ְִִָָ¿»ƒִ

מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל מעׂשר אחד ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹהרקיקין,
ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם הּבא לחם ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתרּומת

עם  לּכהנים נתּונה נזיר ואיל ּתֹודה לחמי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּתרּומת
חזה  אּלא למנה, למׁשה היה לא ּומּזה וׁשֹוק , ְְְִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹחזה

.ּבלבד  ְִַ

(ãë)zôðäå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£zÙ‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ∑ עסּוקין òׁשניהם ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְֲִֵֶ
ידֹו מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבתנּופה,
ּובניו  אהרן היּו ּובזה ּומניף, הּבעלים יד ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹּתחת

ּכהן  ּומׁשה סב)∑Ùez‰.ּבעלים, ּומביא ôמֹולי(מנחות ְִֵֶָֹֹ¿»ִִֵ

מעּכבת  ּו'תנּופה' ׁשּלֹו, העֹולם רּוחֹות ׁשארּבע ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָלמי
מעלה  'ּתרּומה', רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ְְְְֲֶֶֶַַָָָֻֻּומבּטלת
טללים  ּומעּכבת ׁשּלֹו, והארץ ׁשהּׁשמים למי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּומֹוריד

.רעים  ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּכהן ּומׁשה ּבעלים, ּובניו כד)אהרן כט, ּבפרׁשת (רש"י ואּלּו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹ
יד)ׁשמֹות ּכהן (ד, יהיה ׁשאהרן ּבכ נענׁש ׁשּמׁשה ּכתב ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

הּלוי " לֹומר:ואּתה ויׁש ימי א.". לאחר מּמּנּו ּפסקה הּכהּנה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
אין ב.הּמּלּואים. אבל מּזרעֹו. אּלא הּכהּנה ּפסקה לא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ

a¯z‡כב  ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡a¯z ‡¯Îc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡a¯˜ ¯Îc¿«À¿»»

ÁLÓכג  ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ ‡zÙeƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«
Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»

:ÈÈ¿»

È„‡כד  ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e È‰B·„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»

minkg izty

(ak)ìiAxe `aiwr iAxC `zbElR§§¨§©¦£¦¨§©¦
miTCd alg xaFq cg ,`Ed l`rnWi¦§¨¥©¥¥¤©©¦

:daiTd alg xaFq cgeîEpivn `l oke §©¥¥¤©¥¨§¥Ÿ¨¦
zxhwp minlW mr `Ad mgl znExY§©¤¤©¨¦§¨¦¦§¤¤
`N` ,mipdMl mipYp md ixdW ,FfM§¤£¥¥¦¨¦©Ÿ£¦¤¨

:dzid drW z`xFdð,WExiR ¨©¨¨¨§¨¥
`Ed o`M xEn`d 'mi`ENO'dWmFwnA ¤©¦¦¨¨¨¦§

`xwpe ,xg` mFwnA xEn`d 'minlW'§¨¦¨¨§¨©¥§¦§¨
oke ,mlW `ln lMW ipRn 'mi`ENn'¦¦¦§¥¤¨¨¥¨¥§¥
'minlW' iM ,'minlW' mW z`ixw `id¦§¦©¥§¨¦¦§¨¦

`de .lMA mlWEOW ,zEnlW oFWl `Ed§§¥¤§¨©Ÿ§¨
'mi`ENn' mWA m`xwE `xTd dPWC§¦¨©§¨§¨¨§¥¦¦
mi`ENOdW ciBn ,'minlW' mWA `le§Ÿ§¥§¨¦©¦¤©¦¦
,lMA mi`NEnn mdW xnFlM ,minlW§¥¦§©¤¥§¨¦©Ÿ

:'eke mFlW miniUOWbk dxez ¤§¦¦¨
(bk)ñ,'onW mgl zNge' aizkCn¦¦§¦§©©¤¤¤¤

ozFPW onW iEAx lr dxFn `EdW¤¤©¦¤¤¤¥
ozFPW mEXn ,dkEax EpiidC ,DkFzA§¨§©§§¨¦¤¥
zFNgd cbpM dkEaxA onW¤¤¨§¨§¤¤©©

:miwiwxdeck dxez §¨§¦¦
(ck)òsM lr lMd YnUe' aizkCn¦¦§¦§©§¨©Ÿ©©

iRM lr md m`e ,'Ytpde 'ebe oxd ©̀£Ÿ§¥©§¨§¦¥©©¥
aizkC ,sipn dWn did Ki` oxd ©̀£Ÿ¥¨¨¤¥¦¦§¦
Eid mdipW KgxM lr `N` ,'Ytpde'§¥©§¨¤¨©¨§¨§¥¤¨

:mitipnôoFWNn 'dtEpY' oFWlC §¦¦¦§§¨¦§
xW`e' aizkCn cixFnE dlrnE ,dtpd£¨¨©£¤¦¦¦§¦©£¤
oi`e ,dlrnl `id dnxde ,'mxEd¨©£¨¨¦§©§¨§¥

:dcxFd `lA diIlrdk dxez £¦¨§Ÿ¨¨



devzצד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h iying meil inei xeriy
לפי־זה  ׁשּכן הּמּלּואים, לימי רק ּכהן ׁשּנעׂשה לֹומר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמסּתּבר
נּתנה  מּכן לאחר ּכהּנה; לֹו נּתנה ולא נענׁש ׁשּבתחּלה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻנמצא,

נלקחה  ׁשּוב מּכן ּולאחר הּמּלּואים; ימי למׁש ּכהּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻלֹו
ִֶמּמּנּו.

(äë)-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©
:ýåýéì àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì äìòä̈«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ הראׁשֹון האיל ÁBÁÈ.עֹולה ׁשהעליתöעל ÁÈ¯Ï∑רצֹונֹו ונעׂשה ׁשאמר למי רּוח, .לנחת «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְְֲִֶַַַַַָָ
‰M‡∑ נּתן מקֹום ∑Ï‰'.לאׁש ׁשל .לׁשמֹו ƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

(åë)ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ
:äðîì Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«

i"yx£‰Ùez∑ ּבלע"ז וינטלי"ר והבאה, הֹולכה .לׁשֹון ¿»ְְֲַַַָָָָ

(æë)úà zLc÷å|äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈
ðeä øLàå óøLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLà £¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬

:åéðáì øLàîe ïøäàì§©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«
i"yx£‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»
'B‚Â∑ ּתרּומתם נֹוהגת להיֹות לדֹורֹות, והנפתם ÷קּדׁשם ¿ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

לא  אבל ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק ּבחזה) (נ"א ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָֹּכחזה

לאכל  ּולבניו" לאהרן "והיה אּלא: .להקטרה, ְְְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹֹ
Ì¯e‰∑ ּומֹוריד מעלה .לׁשֹון »ְֲִֶַ

(çë)éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏ∑ לּכהן יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת לּבעלים, ˙¯Óe‰.ׁשהּׁשלמים Èk ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹƒ¿»
‡e‰∑ הּזה וׁשֹוק .החזה ֶֶֶַָָ

(èë)åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîì§¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«

i"yx£ÂÈ¯Á‡ ÂÈ·Ï∑ ׁשּבא .אחריו ּבגדּלה øלמי ¿»»«¬»ְְֲִִֶַָָָֻ
‰ÁLÓÏ∑ׁשּיׁש ּבהם, ׁשהיא ùלהתּגּדל "מׁשיחה" ¿»¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּכמֹו ׂשררה, יח)לׁשֹון למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" : ְְְְְְְִַָָָָ

קה) ּבמׁשיחי"(תהלים ּתּגעּו "אל :.Œ˙‡ Ì·Œ‡lÓÏe ְְִִִַָ¿«≈»∆
Ì„È∑ הּוא הּבגדים ּגדֹולה מתלּבׁשúעלֿידי .ּבכהּנה »»ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻ

ÏÚכה  ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ô¯‰‡Ïכו  Èc ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ d˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰B·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡Ï ÈcÓ ‡ia¯À̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

Èaכח  ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â ‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿»»¿«¿»»¿≈
ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙eL¯Ù‡«¿»¿√»¿»

È‰B·Ïכט  ÔB‰È Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe¿≈¿»ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï È‰B¯˙a«¿ƒ¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰a¯À̃¿»¿

minkg izty

(dk)öixEni` zxhwdC ,xnFlM§©§©§¨©¥¥
.dlFrd zaxwd xg` didi minlW§¨¦¦§¤©©©§¨©¨¨
miUIW 'dlFrd lr' WxtY `NWe§¤Ÿ§¨¥©¨¨¤¨¦
lr dfgde wFXde minlW ixEni ¥̀¥§¨¦§©§¤¨¤©

:cgi mxihwie dlFrdek dxez ¨¨§©§¦¥©©
(fk)÷mnvr wFXde dfgd WCwIW `lŸ¤§©¥¤¨¤§©©§¨

EtpEd xaM EN`W ,o`M mixEn`d̈£¦¨¤¥§¨§
oYip dfgde ,wFXd xhwEde ,EnxEde§§§§©©§¤¨¤¦©

,zxg` dXEcw mdl oi`e ,dpnl dWnl§¤§¨¨§¥¨¤§¨©¤¤
,xn`w zFxFcl KgxM lr `N ¤̀¨©¨§¨§¨¨©
dtEpY mA zbdFp zFidl FWExitE¥¦§¤¤¨§¨
la`' ,mi`ENn lW wFWe dfgM dnxde©£¨¨§¨¤§¤¦¦£¨
`l la` xnFlM ,'dxhwdl `lŸ§©§¨¨§©£¨Ÿ
`N` ,'dxhwdl s` zFxFcl mWCwYW¤§©§¥§©§©§¨¨¤¨

:'eke 'oxd`l dide'gk dxez §¨¨§©£Ÿ

(hk)øodM FnFwnA zFidl ,xnFlM§©¦§¦§Ÿ¥
WFAll xEq` hFicd odM `dC ,lFcB̈§¨Ÿ¥¤§¨¦§
:lFcB odkl micgEind micbA dpFnW§¨§¨¦©§¨¦§Ÿ¥¨

ù:miCAd lr dgiWn oFWl KiIW oi`C§¥©¨§§¦¨©©©¦
úzFrAbn mdl YWage' aizM oMW¤¥§¦§¨©§¨¨¤¦§¨

oi` `d ,'mlFr zPEdM mdl dzide§¨§¨¨¤§©¨¨¥
:mixfM ied mdilr mdicbAl dxez ¦§¥¤£¥¤¨¥§¨¦



צה devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h iying meil inei xeriy

(ì)øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬
ì ãòBî ìäà-ìà àáé:Lãwa úøL ¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·Là∑ רצּופין.Ô‰k‰ ÌLaÏÈ∑ אׁשר ƒ¿«»ƒְִƒ¿»»«…≈ֲֶ
מּבניו  להיֹות ּתחּתיו áיקּום ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻ

ּגדֹול  ÚBÓ„.ּכהן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡∑(עג אֹותֹו(יומא ֵָֹ¬∆»…∆…∆≈
ולפנים  לפני ליּכנס הּמּוכן וזהּוâּביֹום ּכהן הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

אּלא  ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ׁשאין ּגדֹול, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

ÂÈaÓ.ּבֹו ÂÈzÁz∑ לכהןּֿגדֹול לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, «¿»ƒ»»ְְִֵֵֵֶַָֹ
את  ממּלא ּתחּתיומקֹומֹו,ãּבן ּכהןּֿגדֹול (תורת ימּנּוהּו ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹ

ÂÈaÓ.כהנים) ÂÈzÁz Ô‰k‰∑ לׁשֹון ּכל ראיה: מּכאן  «…≈«¿»ƒ»»ְְִָָָָ
עֹובד  ּפֹועל, לׁשֹון 'ּתביר'ä"ּכהן" נּגּון ,לפיכ מּמׁש. ְְְִִִֵֵֵַָָֹ

לפניו  נמׁש. ְְִָָָ

(àì)BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−
:Lã÷ í÷îa§¨¬Ÿ¨«

i"yx£L„˜ Ì˜Óa∑ ּבחצרå,מֹועד הּללּואהל היּוæׁשהּׁשלמים .קדׁשיֿקדׁשים ¿»…»…ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(áì)íçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤
:ãòBî ìäà çút ìqa øLà£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ּכלç ּכן קרּוי .החצר ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

(âì)íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà Lc÷ì§©¥´Ÿ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ ּבעליהם ׁשהם לפי ּובניו, .אהרן ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ
‡Ì‰a ¯tk ¯L∑ זרּות ּכל lÓÏ‡.ותעּוב èלהם, ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈

Ì„ÈŒ˙‡∑ ּבאילé הּללּוולחם.Ì˙‡ Lc˜Ï∑ֿׁשעל ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ֶַ
ונתקּדׁשּוëידי  ידיהם נתמּלאּו הּללּו הּמּלּואים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

È‰B˙BÁzל  ‡‰k ÔepLaÏÈ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«¿≈ƒ«¬»¿ƒ
‡LnLÏ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Èc È‰BaÓƒ¿ƒƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·¿¿»

d¯Òaלא  ˙È ÏM·˙e ·qz ‡ia¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ¿»¿«À¿»«»ƒ»¿«≈»ƒ¿≈
:LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒ

ÈÂ˙לב  ‡¯Îc ¯Òa ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

È˙לג  ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡¬≈¿»ƒ

minkg izty

(l)à,'mini zraW' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦§©¨¦
oWall Kixv dcFar lkA `dC§¨§¨£¨¨¦§¨§¨
lr KgxM lr `N` ,KM xg` ohiWtdlE§©§¦¨©©¨¤¨©¨§¨©
Eid mde ,i`w mi`ENOd ini zraW¦§©§¥©¦¦¨¥§¥¨

:mitEvxáeiYgY'W dfA EpricFd §¦¦¨¨¤¤©§¨
eipAn' zFidl iE`xe ,KEtd 'eipAn¦¨¨¨§¨¦§¦¨¨
eipAn odMd ,FWExiR didie ,'eiYgY©§¨§¦§¤¥©Ÿ¥¦¨¨
:dlFcB dPEdkl eiYgY mEwi xW`â £¤¨©§¨¦§¨§¨

(awri zlgp)Kixv KgxM lre .b"r `nFi ©£©©£Ÿ¨§©¨§¨¨¦
lkM oMWOd lr Wxtl oi`C ,oM Wxtl§¨¥¥§¥§¨¥©©¦§¨§¨
lM `dC ,dxFYAW 'crFn ld`'Ÿ¤¥¤©¨§¨¨
m`e ,oMWOd l` `al miE`x mipdMd©Ÿ£¦§¦¨Ÿ¤©¦§¨§¦
odM FzF` wEqRd ozFp oniQ dn oM¥©¦¨¥©¨Ÿ¥
`N` ,crFn ld` l` `al iE`xW¤¨¨Ÿ¤Ÿ¤¥¤¨

:miptle iptlA ixiinCãaizkCn §©§¦§¦§©§¦§¦¦¦§¦
z` `Nni xW`e' zFn ixg` zWxtA§¨¨©©£¥©£¤§©¥¤
mFwn `Nnn `EdW onfA xnFlM ,'Fcï§©¦§©¤§©¥§

:eizFa`äwEaC 'odM' zNn KgxM lrC £¨§©¨§¨¦©Ÿ¥¨
zNnl wEaC i`C ,'eipAn eiYgz'l§©§¨¦¨¨§¦¨§¦©
oM m` ,'odMd mWAli' xnFlM ,'mWAli'¦§¨¨§©¦§¨¨©Ÿ¥¦¥

xnFlM ,mrh ilA 'eiYgY' zNn x`Xi¦¨¥¦©©§¨§¦©©§©
KgxM lr `N` ,dn oipr WExiR `lA§Ÿ¥¦§©¨¤¨©¨§¨
oM m` ,dfl df miwEaC 'eiYgz'e 'odMd'©Ÿ¥§©§¨§¦¤¨¤¦¥
,WOn caFr lrFR 'odM' zNOW gkEn¨¤¦©Ÿ¥¥¥©¨
odM' 'oicn odM' FnM 'odM' zNn i`C§¦¦©Ÿ¥§Ÿ¥¦§¨Ÿ¥
,'Eid mipdM cec ipaE' FnkE 'oF`§§¥¨¦Ÿ£¦¨
oi` ,dNEcbE dxxU oFWl FWExiRW¤¥§§¨¨§¨¥
KxC oi` iM ,'eiYgY' zNn eixg` KWnp¦§¨©£¨¦©©§¨¦¥¤¤
xVd' F` 'eiYgY KlOd' xnFl oFWNd©¨©©¤¤©§¨©©
`N` ,`haOA Fpi` df iM ,'eiYgY©§¨¦¤¥©¦§¨¤¨
KFlni' F` 'eiYgY didi xW` KlOd'©¤¤£¤¦§¤©§¨¦§
xqg `xwn oM m` didie ,'eiYgY©§¨§¦§¤¦¥¦§¨¨¥
caFr 'odM' lW WExiR m` la` .xvwe§¨¨£¨¦¥¤Ÿ¥¥
`Ede ,zxWnd FnM Fpipre ,WOn©¨§¦§¨§©§¨¥§
wEaC 'odMd' zNnC ,xiRW iz` ,caFrd̈¥¨¥©¦§¦©©Ÿ¥¨
i"Wx WxiRW Edfe ,'eiYgY' zNn mr¦¦©©§¨§¤¤¥¥©¦
,'eiptl KWnp xiaY oEBp KkitlE'§¦¨¦§¦¦§¨§¨¨
`l ,'eiYgY' zNnl dHnl xnFlM§©§©¨§¦©©§¨Ÿ
wEaC Fpi` xiaYd iM ,'mWAli' zNnl§¦©¦§¨¨¦©§¦¥¨

:igxfn xESwA oiIre .`bxCl`l dxez ©©§¨§©¥§¦¦§¨¦

(`l)åmFwnA' ev zWxtA aizkCn¦¦§¦§¨¨©©§¨
:'crFn ld` xvgA WFcwæok `l m`C ¨©£©Ÿ¤¥§¦Ÿ¥

miNw miWcw `de ,lk`i `l xGd dOl̈¨©¨ŸŸ©§¨¨¨¦©¦
lkl oilk`p minlW EpiidC§©§§¨¦¤¡¨¦§¨

:mc`al dxez ¨¨
(al)ç,WOn crFn ld` gzR `lŸ¤©Ÿ¤¥©¨

iWcw x`W lMn ipd `pW i`nC§©§¨¨¥¦¨§¨¨§¥
ld` xvgA milk`Pd miWcẅ¨¦©¤¡¨¦©£©Ÿ¤

:crFnbl dxez ¥
(bl)èmi`ENOd li` ici lr ,xnFlM§©©§¥¥©¦¦

eipalE oxd`l xREM dGd mgNde dGd©¤§©¤¤©¤©§©£Ÿ§¨¨
`l m`C ,EUr xW` aErize zExf lM̈¨§¦£¤¨§¦Ÿ

:Dil irAin 'mdA ExRM xW`' oké`l ¥£¤ª§¨¤¦¨¥¥Ÿ
ziIUrA wx ,KEnQd mzlik` ici lr©§¥£¦¨¨©¨©©£¦©
EwGgzi f` hRWOM mgNde li`d̈©¦§©¤¤©¦§¨¨¦§©§

:dPEdMAëe"`e xqg didie ,WExiR ©§¨¥§¦§¤¨¥¨
dxFi df zlEfaE ,'mzF` WCwl' zNOn¦¦©§©¥¨§©¤¤
oi`e ,dPEdkl mWCwi mci iENOW¤¦¨¨§©§¥¦§¨§¥
od mi`ENiOd ziIUr wx ,oM oiprd̈¦§¨¥©£¦©©¦¦¥
mWCwlE dcFarl mci iENnl dAq¦¨§¦¨¨©£¨§©§¨



devzצו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h iying meil inei xeriy
‰Ì.לכהּנה  L„˜ Èk∑ האֹוכל לזר אזהרה למדנּו ּומּכאן קדׁשים, קדׁשים,ìקדׁשי הּמקרא קדׁשי ׁשּנתן ְִָֻƒ…∆≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

הם" ד"קדׁש מּׁשּום לּדבר .טעם ְִֵֶַַַָָֹ

(ãì)-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©
Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà zôøNå ø÷aä©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤

:àeä«

(äì)éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦
:íãé àlîz íéîé úòáL äëúàŸ¨®¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«

i"yx£‰Îk ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑ הּכתּוב ׁשנה ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ַָָָ
האמּור îוכפל  מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, , ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ועבֹודתם  ּכהנים, להיֹות ידיהם נתמּלאּו לא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹּבענין,

אֹותÎ˙‡∑‰.ּפסּולה  lÓz‡.ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L ְָ…»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈
'B‚Â∑ הּזה הּללּו,ðּבענין יֹום ּובּקרּבנֹות .ּבכל ¿ְְְִֶַַַָָָָָָ

(åì)úàhçå íéøtkä-ìò íBiì äNòz úàhç øôe©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìò Eøtëa çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ÏÚ∑ על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְִִִִֵַַַ
"ׁשבעת  ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, זרּות מּכל ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָהּמזּבח
ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ידם", ּתמּלא ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָימים
ּכגֹון  הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, האילים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכגֹון
הצר לכ ׁשמענּו, לא - הּמזּבח לחּטּוי ׁשהּוא ñּפר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֻ

ּכּפרת  אֹומר: ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹמקרא
ּבמלאכת òהּמזּבח  ּגזּול ּדבר איׁש התנּדב ׁשּמא ,הצר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

והּמזּבח  מּתנת "∑hÁÂ‡˙.הּמׁשּכן לׁשֹון ּותדּכי", ְְְִִֵַַַָ¿ƒ≈»ְְְֵַַַ
חּטּוי  קרּוי ּבאצּבע, הּנתּונים ‡˙B.ּדמים zÁLÓe∑ ְְְִִִֶַַָָ»«¿»…

הּמׁשיחֹות  וכל הּמׁשחה, ּכ"ף ôּבׁשמן .יונית ּכמין ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

(æì)Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé úòáL¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®
çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå§¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

ñ :Lc÷é¦§¨«
i"yx£L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑ ּכל" קדּׁשתֹו? היא ּומה ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְִַָָֻ

ׁשעלה  ּפסּול קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּנֹוגע
מּתֹו ירד. ׁשּלא להכׁשירֹו הּמזּבח קּדׁשֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹעליו,
ּבין  אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
ּפסּולֹו היה ׁשּלא ּדבר ּכגֹון ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ְְֵֵֶֶָָָָָָֹראּוי
ונעבד  ּומקצה והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: öּבּקדׁש, ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

אׁשר  "וזה לֹומר: ּתלמּוד ּבהן? וכּיֹוצא ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָוהּטרפה
אחריו הּסמּו צו)ּתעׂשה" פרשת כהנים עֹולה (תורת מה , ֲֲֶַַַָָָָ

מּׁשּבא  ונפסל ּכבר לֹו ׁשּנראה ראּויה, ּכל אף ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָראּויה,
וׁשּנׁשחט  והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון: ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָלעזרה,

לזמּנֹו חּוץ למקֹומֹוּבמחׁשבת ּבהן ÷וחּוץ וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ
נז) .(זבחים

Ú„לד  ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡ia¯˜ ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡¯ea ¯‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È¯‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה  ÏÎk ÔÈ„k È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

i¯etk‡לו  ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡¯B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

Lc˜˙eלז  ‡Áa„Ó ÏÚ ¯tÎz ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

minkg izty

:dPEdklìlW oine oin lMn ,WExiR ¦§¨¥¦¨¦¨¦¤
miWcTd iWcTn `l ,miWcw iWcẅ§¥¨¨¦Ÿ¦¨§¥©¢¨¦
mrh `xwOd ozPW oeiMW ,calA ElNd©¨¦§¨¤¥¨¤¨©©¦§¨©©

:lk`i `NW xf zxdf`lcl dxez §©§¨©¨¤ŸŸ©
(dl)î`pin` ded mzdn i`C ,WExiR¥§¦¥¨¨£¨¨¦¨

dUr `l m` la` xn`p `Ed devnl§¦§¨¤¡©£¨¦Ÿ¨¨
oi`e dPEdMd on oilqtp oi` xEn`d lM̈¨¨¥¦§¨¦¦©§¨§¥
:aMrl dPW Kkl ,dlEqR mzcFar£¨¨§¨§¨¦¨§©¥

ðdNErtA iCW aFWgp `NW ,xnFlM§©¤Ÿ©§¤©¦§¨

miwlg draWl FzF` wNgpE zg ©̀©§©¥§¦§¨£¨¦
cg` wlg mini draXdn mFi lkaE§¨¥©¦§¨¨¦¥¤¤¨
,DzF` WCwl mdl x`WPd zFNErRdn¥©§©¦§¨¨¤§©¥¨
mini draXdn mFie mFi lkAW `N ¤̀¨¤§¨¨¥©¦§¨¨¦
zFpAxTd lke zFNErRd lM EUrp©£¨©§§¨©¨§¨

:oiprA zFxEn`del dxez ¨£¨¦§¨
(el)ñxtE'C `xw il dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦§¨§©

aizM xaM ixd ,'mFIl dUrY z`Hg©¨©£¤©£¥§¨§¦
IENnE ,'mci z` `NnY mini draW'¦§¨¨¦§©¥¤¨¨¦

:mili`d ipW mr z`Hgd xR `Ed mcï¨©©©¨¦§¥¨¥¦
òaErize zExf lMn dxRM `l ,xnFlM§©Ÿ©¨¨¦¨¨§¦

oi`W ,eipaE oxd` zxRM iAB WxitcM¦§¥¥©¥©¨©©£Ÿ¨¨¤¥
:o`M mikiIWôs"M oFwixhFp ,WExiR ©¨¦¨¥§¦¨

:EpNW 'p zxEvM `Ede ,zipeifl dxez §¨¦§§©¤¨
(fl)ömcFw milqtp EN` lMW¤¨¥¦§¨¦¤

:oiE`x opi` mde ,dxfrl o`iadW¤¡¦¨¨£¨¨§¥¥¨§¦
÷dxfrl o`iadW xg`l EN` lMW¤¨¥§©©¤¡¦¨¨£¨¨

`le mCd oNW ,'oNd' WExitE .Elqtp¦§§¥©¨¤¨©¨§Ÿ



צז devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i iyiy meil inei xeriy

ß xc` 'i iyiy mei ß

(çì)äðL-éða íéNák çaænä-ìò äNòz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²
:ãéîz íBiì íéðL§©¬¦©−¨¦«

(èì)Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä-úà¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤
:íéaøòä ïéa äNòz éðMä©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

(î)Cñðå ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOòå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤
:ãçàä Nákì ïéé ïéää úòéáø§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£˙ÏÒ Ô¯OÚÂ∑ ּביצים מ"ג האיפה, עׂשירית ¿ƒ»……∆ֲִִִֵֵָָ
È˙k˙.ּביצה øוחמׁש ÔÓLa∑ נאמר לחֹובה לא ְֵֶָֹ¿∆∆»ƒְֱֶַָֹ

לּמאֹור", "ּכתית ׁשּנאמר לפי להכׁשיר, אּלא ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ"ּכתית",
למנחֹות? לפסלֹו יכֹול למנחֹות, ולא למאֹור ְְְְְְְִִַַָָָָָֹּומׁשמע
לּמאֹור" "ּכתית נאמר ולא "ּכתית", ּכאן לֹומר ְְֱִִֶַַַַָָָָֹּתלמּוד
הּטחּון  ׁשאף "ּכתית", צרי ׁשאין מנחֹות למעט ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

ּבהן ּכׁשר פו)ּבריחים ‰‰ÔÈ.(מנחות Ú·¯∑ ׁשלׁשה ִֵֵֶַָָָ∆««ƒְָֹ

סּכה:לספלים,∑CÒÂù.לֹוגין  ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ִ¿≈∆ְְְִִִֶֶֶַָָָֻ
ּומנּקבים  הּמזּבח ּבראׁש היּו ּכסף ׁשל ספלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשני
מקּלח  והּוא לתֹוכֹו, הּיין נֹותן ּדּקים. חטמין ׁשני ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַָּכמין
יֹורד  ּומּׁשם הּמזּבח ּגג על ונֹופל החטם ּדר úויֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

יֹורד לּׁשיתין  הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ּבית ּבמזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
לארץ  הּמזּבח .מן ְִִֵֶַַָָ

(àî)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì äMà ççéð çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯Ï∑ הּמנחה ואחרּֿכàעל ּבתחּלה, האברים הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת נאמר, ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר כג)הּמנחה, ּומנחה"(ויקרא "עֹולה :. ְְֱִִֶֶַַָָָ

(áî)éðôì ãòBî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìòŸ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´
éìà øaãì änL íëì ãòeà øLà ýåýé:íL E §Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

i"yx£„ÈÓz∑,יֹום אל ּבנּתים מּיֹום יֹום יפסיק .ולא »ƒְְְִִִֵֶַַֹ
ÌÎÏ „Úe‡ ¯L‡∑ ׁשם ,אלי לדּבר מֹועד ּכׁשאקּבע ¬∆ƒ»≈»∆ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּמעל áאקּבעּנּו מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ויׁש לבא. ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מׁשה  עם מדּבר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה הּנחׁשת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמזּבח

ּכמֹו הּכּפרת", "מעל אֹומרים: ויׁש הּמׁשּכן. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמּׁשהּוקם
כה)ׁשּנאמר ו"אׁשר (שמות הּכּפרת", מעל אּת "ודּברּתי : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

אּלא  הּמזּבח, על אמּור אינֹו ּכאן האמּור לכם" ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּועד
ּבּמקרא  הּנזּכר אהלֿמֹועד .על ְְִִֵֶַַַָָֹ

Èaלח  ÔÈ¯n‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡¯È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ‡L¿»¿≈¿»¿ƒ»

‡Ó¯‡לט  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

LÈ˙k‡מ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡¯ÓÁ ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÂ ‡È‰ ˙eÚ·«̄¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡¯Ó‡Ï¿ƒ¿»»

iLÓL‡מא  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

ÓÊ‡מב  ÔkLÓ Ú¯˙a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

minkg izty

ol F` ,dndAd dhgWPW mFIA wxfp¦§©©¤¦§£¨©§¥¨¨
`vIW ,'`vFIde' .mixEni`de xUAd©¨¨§¨¥¦§©¥¤¨¨
dlFr lW mixEni`d F` xUAd F` mCd©¨©¨¨¨¥¦¤¨
hgWPWe' .mirlTl uEg mW`e z`Hge§©¨§¨¨©§¨¦§¤¦§©
dhigW zrWA aWgW ,'FPnfl uEg¦§©¤¨©¦§©§¦¨
lFk`l F` eixai` F` eixEni` xihwdl§©§¦¥¨¥¨¨¤¡
'FnFwnl uEge' ,xEq`d mFiA xUAd©¨¨§¨¨§¦§
miWcw xUA lFk`l dhigWA aWgW¤¨©¦§¦¨¤¡§©¨¨¦

uEgF` mirlTl uEg EpiidC ,FnFwnl¦§§©§©§¨¦
:dnFgl uEggl dxez ©¨

(n)øqgpR zWxtA WxFtOW FnM§¤§¨§¨¨©¦§¨
,'dgpnl zlq dti`d zixiUre'©£¦¦¨¥¨Ÿ¤§¦§¨
dXW d`Qde ,oi`q dWlW dti`dW¤¨¥¨§¨§¦§©§¨¦¨
WW bFNde ,oiBEl drAx` aTde ,oiAw©¦§©©©§¨¨¦§©¥
zF`n rAx` dti`d `vnp ,miviA¥¦¦§¨¨¥¨©§©¥
FzixiUre ,miviA miYWE miWlW§¦§©¦¥¦©£¦¦
:dviA Wnge miviA WlWe mirAx`ù ©§¨¦§¨¥¦§Ÿ¤¥¨

'mixiC` ltqA' FnM ,zFpB` ,WExiR¥©¨§§¥¤©¦¦
:'ebeúFnM ,gAfn cFqiA miawp ,WExiR¥§¨¦¦¦§¥©§

:'oEqxdi zFzXd iM'`n dxez ¦©¨¥¨¥

(`n)àdgpOdW WxtY `le ,xnFlM§©§Ÿ§¨¥¤©¦§¨
,lilM oNEM opi`W zFgpn x`WM `id¦¦§¨§¨¤¥¨¨¨¦
dxFOd 'gFgip gixl' lW WExiR didie§¦§¤¥¤§¥©¦©©¤
lr aW `EdW ,DFaBl FNM FziIlr lr©£¦¨ª©¨©¤¨©

:dgpOd lr `le dlFrd iUaMan dxez ¦§¥¨¨§Ÿ©©¦§¨
(an)áoipr 'dOW Ll crE`'W `lŸ¤¦¨¥§¨¨¦§¨

,cEgl oipr oM mB 'Lil` xAcl'E cEgl§§©¥¥¤©¥¦§¨§
on 'dOW' zNn i"Wx hinWd KkitlE§¦¨¦§¦©¦¦©¨¨¦
'mW' dNOA iC didIW icM wEqRd©¨§¥¤¦§¤©©¦¨¨

:wEqRd sFqAWbn dxez ¤§©¨



devzצח zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ycew zayl inei xeriy

(âî):éãáëa Lc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòðå§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«
i"yx£‰nL Èz„ÚBÂ∑ ּבדּבּור עּמם ּכמלâ,אתועד ¿«¿ƒ»»ְְְִִֵֶֶֶַָ

ׁשם  עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום ∑Lc˜Â.הּקֹובע ְֲִֵֵַַַָָָָָ¿ƒ¿«
ּומדרׁש∑È„·Îaã.הּמׁשּכן  ּבֹו, ׁשכינתי ׁשּתׁשרה ְִַָƒ¿…ƒְְְִִִִֶֶַָ

ּבמכּבדים  ּבמכּבדי, אּלא ּבכבדי, ּתקרי אל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻאּגדה:

הקמתֹו, ּביֹום אהרן ּבני מיתת לֹו רמז ּכאן ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי.
מׁשה ׁשאמר י)וזהּו לאמר (ויקרא ה' ּדּבר אׁשר "הּוא : ְֲִֵֶֶֶֶֶַָֹֹ

ּבכבדי" "ונקּדׁש ּדּבר? והיכן אּקדׁש", .ּבקרֹובי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 166 'nr `l jxk y"ewl t"r)

dWn KxC ± "iYcrFpe"§©§¦¤¤Ÿ¤

יׂשראל  לבני ׁשּמה ְְְְִִִֵֵַָָָֹֽונעדּתי
עם  לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל ּבדּבּור עּמם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"אתּועד

ׁשם" רׁש"י)עבדיו ּוּבפירּוׁש מג. (כט, ְֲִֵַָָָ

הּמקֹום  היה מֹועד אהל ּדלכאֹורה רׁש"י ּבלׁשֹון לדּיק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹויׁש
"אתּועד  רׁש"י נקט ולּמה יׂשראל, ּבני אל הּקּב"ה ּדּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּׁשם
ּגם  ּדּברּו ׁשּׁשם ּדמׁשמע עבדיו" עם לדּבר . . ּבדּבּור ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעּמם

הּקּב"ה? אל יׂשראל ְְִֵֵֶַָָָּבני

עֹולמים" ׁש"ּבית ּדכמֹו רׁש"י, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָויׁש
הּקבּוע  הּמקֹום ׁשהיה ּתפּלה" ּבית "ּביתי ּגם ּבּכת ּוב ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָנקרא
הּמקֹום  היה מֹועד האהל כן ּכמֹו הּקּב"ה, אל יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלתפּלת
לתפּלה  ּגם אלא יׂשראל ּבני אל הּקּב"ה לדּבּור רק לא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּקבּוע

להקּב"ה יׂשראל ּבני ׁשל לאבן־עזרא ּולדּבּור הקצר פירוש (וראה ְְְִִֵֵֶַָָָ
הפסוק) .על

(ãî)-úàå çaænä-úàå ãòBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤
:éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

(äî):íéäìûì íäì éúééäå ìàøNé éða CBúa ézðëLå§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

(åî)íúà éúàöBä øLà íäéýìà ýåýé éðà ék eòãéå§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦Ÿ¨²
ì íéøöî õøàîô :íäéýìà ýåýé éðà íëBúá éðëL ¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎB˙· ÈÎLÏ∑ ּבתֹוכם אני לׁשּכן .עלֿמנת ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

ß xc` `"i ycew zay ß

ì(à)äNòz íéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−©«£¤¬
:BúàŸ«

i"yx£˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó∑ עליו סּמים äלהעלֹות עׁשן .קיטֹור ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr ,` jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

zkl rpvdA 'd zcFar£©§©§¥©¤¤

קטרת" מקטר מזּבח "ועׂשית ּכתּוב ּפרׁשתנּו א)ּבסֹוף ,(ל, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
עׂשּיתֹו. סדר ְֲִֵֵֶָָּומפרט

המפרׁשים ועוד)והקׁשּו כאן. החיים' 'אור ש"ך, ספורנו, (רמב"ן, ְְְְִִַָ
ולא  ּתצּוה, ּפרׁשת ּבסֹוף רק הּקטרת מזּבח הזּכר ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻמּדּוע

Lc˜˙ÈÂמג  Ï‡¯NÈ È·Ï Ôn˙ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È¯˜Èaƒ»ƒ

ÈÂ˙מד  ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה  Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÈzÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

‡È˜t˙מו  Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
ÈzÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰ÈÈa≈≈¬»¿»¡»¬

˜Ë¯˙א  È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈

minkg izty

(bn)âmEXn ,'xEAcA' Wxtl KxvEd§©§¨¥§¦¦
okl ,crezi dnA `xTA WxiR `NW¤Ÿ¥¥©§¨§©¦§©¥¨¥
dOle ,i"Wxl dWw Eze .'xEAcA' WxiR¥¥§¦§¨¤§©¦§¨¨
KlnM uxznE ,'iYxAce' aizM `lŸ§¦§¦©§¦§¨¥§¤¤
bdpOW ipRn FWExiRW ,'eke raFTd©¥©¤¥¦§¥¤¦§©
xn` xEAcl mFwn rFAwl KlOd©¤¤¦§©¨§¦¨©

:'iYxAce' mFwnA 'iYcrFpe'ã,xnFlM §©§¦¦§§¦©§¦§©

WCEwn `di FzpikW z`xWd ici lr©§¥©§¨©§¦¨§¥§¨
ixacl ENit` ,FWExitE .oMWOd©¦§¨¥£¦§¦§¥
`Ed ,'dOW mkl crE` xW`'W xnF`d̈¥¤£¤¦¨¥¨¤¨¨
gAfn `EdW WCwOA cgEin mFwn̈§¨©¦§¨¤¦§¥©
zNOW micFn mNM mFwn lMn ,zWgPd©§¤¦¨¨ª¨¦¤¦©
xnFlM ,crFn ld` l` aW 'WCwpe'§¦§©¨¤Ÿ¤¥§©

:FA izpikW dxWYWcn dxez ¤¦§¤§¦¨¦

l(`)ä'gAfn' lW z"iA cEwp `lCn¦§Ÿ¨¥¤¦§¥©
`Ed gxkdA ,'dlFrd gAfn' FnM gYtA§©¨§¦§©¨¨§¤§¥©
,'zxhw xhwn'l wEaC Fpi` 'gAfO'W¤¦§¥©¥¨§¦§©§Ÿ¤
ztqFzA `N` zEwiaC Fl oi`e§¥§¥¤¨§¤¤
icM gAfn' xn` EN`M ,'zFlrdl'§©£§¦¨©¦§¥©§¥
FWExiRW ,'zxhw xhwn eilr zFlrdl§©£¨¨¦§©§Ÿ¤¤¥

zxhw:miOq oWr lWa dxez §Ÿ¤¤£©©¦



צט devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ycew zayl inei xeriy
הּכלים? ׁשאר עם ּביחד ּתרּומה ְְְְִִֵַַַַָָָָּבפרׁשת

לֹומ  ׁשאר ויׁש עבֹודֹות ּבין חּלּוק מצינּו ּדהּנה הּדרּוׁש, ּבדר ר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
הּכהן  ּכׁשעבד הּכלים ּדבׁשאר הּזהב. מזּבח לעבֹודת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּכלים
מה־ּׁשאין־ּכן  מֹועד. ּבאהל לבד היה לא ּבהם, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעבֹודתֹו
לאדם  אסּור הּקטרת, הקטרת ׁשהיא הּזהב, מזּבח ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבעבֹודת
להקטרת  ּבנֹוגע ׁשּכתּוב ּוכמֹו העֹובד, הּכהן עם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיּכנס
ּבאהל  יהיה לא אדם "וכל הּזה ׁשּבּזמן מֹועד, ּבאהל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּקטרת

וגֹו'" יז)מֹועד טז, .(אחרי ְֵ
ב)ּוב'ירּוׁשלמי' הלכה סוף ה פרק מּזֹו(יומא יתירה איתא ְְִִִִֵַָָ

יהיּו לא אדם, ּפני ּפניהם ּודמּות ּבהן ׁשּכתּוב אֹותן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁש"אפילּו
ּבׁשעת  מֹועד ּבאהל היּו לא הּמלאכים ׁשאפילּו מֹועד", ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבאהל

הּקטרת. ְְֶַַַָֹהקטרת
מזּבח  עבֹודת ּכי הּכלים, מּׁשאר הּזהב מזּבח הבּדל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻולכן
מֹועד. ּבאהל ׁשהיּו העבֹודֹות ועיּקר ּתכלית היתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּזהב
את  עֹובדים ּבֹו ׁשּבּמקֹום ּבׁשעה היא נעלית הכי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּדהעבֹודה
העֹובד  הּכהן רק אּלא אחרים אנׁשים נמצאים אין ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּקּב"ה,

ְַָָוהּקּב"ה.
ּכׁשּנעׂשית  אינּה ה' ּבעבֹודת ׁשהּׁשלמּות הּכתּוב, מׁשמיענּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוזה
רק  היא ׁשהעבֹודה חׁשׁש יׁש אז ּכי אחרים, אנׁשים ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלפני
ּבצנעה  ּכׁשּנעׂשית אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ּפרסּום אֹו ּכבֹוד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשביל

ּבעצמֹו. ה' לׁשם ורק ְְְְֵֵֶַַַּובּסתר

(á)íéúnàå äéäé òeáø Baçø änàå Bkøà änà©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦
:åéúðø÷ epnî Búî÷«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«

(â)áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå åéúðø÷-úàå§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£Bbb חנּיתם ∑‡˙ ּבכל אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא העֹולה מזּבח אבל ּגג, לֹו היה .זה ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
·‰Ê ¯Ê∑ ּכהּנה לכתר הּוא .סימן ≈»»ְְִֶֶָָֻ

ã)(Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe|ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ
íézáì äéäå åécö éðL-ìò äNòz åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´

:änäa Búà úàNì íécáì§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨
i"yx£ÂÈ˙ÚÏˆ∑ היא זוּיֹות,åּכאן לפי לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְִִִַָָ

צּדיו" ׁשני "על ׁשּבׁשני æׁשּנאמר: זוּיֹותיו ׁשּתי על , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּטּבעֹות ∑È‰Â‰.צּדיו  ÌÈz·Ï.האּלה çמעׂשה ִָ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ

ÌÈc·Ï∑ ּתהיה ּבית .לבד הּטּבעת èלכל ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

(ä):áäæ íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«

(å)úãòä ïøà-ìò øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®
Eì ãòeà øLà úãòä-ìò øLà úøtkä éðôì¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−

:änL̈«¨
i"yx£˙Î¯t‰ ÈÙÏ∑ לדרֹום אֹו לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר: הּכּפרת",éׁשּמא "לפני לֹומר: ּתלמּוד ? ƒ¿≈«»…∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מּבחּוץ  הארֹון ּכנגד .מכּון ְְִֶֶַָָָֻ

È‰Èב  Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

È‰BÏ˙kג  ˙ÈÂ d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»»¿ƒ
¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿ƒ¿«¿∆≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

Ú¯lÓד  dÏ „aÚz ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈

:ÔB‰a¿

ÈÙÁ˙Âה  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

‡¯B‡ו  ÏÚ Èc ‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

minkg izty

(c)åd`R dxFn mFwn lkaE ,WExiR¥§¨¨¤¥¨
:cveæe`l eizFrlvC llMn ,WExiR §©¥¦§¨§©§¨©

o`M F`ivFd okle ,`Ed eiCv¦¨§¨¥¦¨
iYW' zNn cFr siqFde .FzErnWOn¦©§¨§¦¦©§¥
l` xnFlM ,'eiCv ipWAW eizFIef̈¦¨¤¦§¥¦¨§©©
xE`iA ztqFY eiCv ipW lrW aFWgY©§¤©§¥¦¨¤¤¥

iYW lr' xn` EN`M ,'eizFrlv'l§©§¨§¦¨©©§¥
aB`e .eiCv ipW lr EpiidC ,'eizFrlv©§¨§©§©§¥¦¨§©©
ipRn ,z"iA mFwnA 'lr'W oM mB WxiR¥¥©¥¤©¦§¥¦§¥

:eiCv lr `l eiCvA zFIeGdWç,WExiR ¤©¨¦§¦¨Ÿ©¦¨¥
on xqgd dUrOd l` aW 'dide' zNn¦©§¨¨¨¤©©£¤¤¨¥¦
:Dil irAin 'Eide' ok `l m`C ,`xwOd©¦§¨§¦Ÿ¥§¨¦¨¥¥

èmiYA xEarA Eidi zFrAHdW `lŸ¤©©¨¦§©£¨¦
didYW xEarA zFrAHd wx ,miCaE©¦©©©¨©£¤¦§¤

:cal ziAd dxez ©¦§¨
(e)éiptl' azke xfgC `d ,WExiR¥¨§¨©§¨©¦§¥

icM `Ed ,'zkxRd iptl' xg` 'zxRMd©©Ÿ¤©©¦§¥©¨Ÿ¤§¥
`EdW iR lr s` gAfOdW xn`Y `NW¤ŸŸ©¤©¦§¥©©©¦¤



devzק zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ycew zayl inei xeriy

(æ)ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäa§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨

i"yx£B·ÈËÈ‰a∑ הּמנֹורה ׁשל הּבזיכין נּקּוי לׁשֹון ¿≈ƒְְִִִֶַַָָ
ּבכל  מטיבן והיה ּבּלילה, ׁשּנׂשרפּו הּפתילֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּדׁשן

ּובקר  "נרֹות"∑‰p¯˙.ּבקר ּכל וכן ּבלע"ז, לוצי"ׁש ֶֶֹֹ«≈…ְְֵֵַַָ

העלאה, ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום חּוץ ּבּמנֹורה, ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָהאמּורֹות
הדלקה  לׁשֹון .ׁשהּוא ְְֶַָָ

(ç)äpøéè÷é íéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙ÏÚ‰·e∑ להבּתן להעלֹות יֹום ∑p¯ÈË˜È‰.ּכׁשּידליקם ּבין ëּבכל מקטיר ּופרס ׁשחרית מקטיר ּפרס , ¿«¬…ְְְְֲִֵֶַַַַָ«¿ƒ∆»ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
.הערּבים  ְִַַָ

(è)Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò eìòú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤
:åéìò eëqú àì¬Ÿ¦§−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï∑ מזּבח Ê¯‰.זה ìעל ˙¯Ë˜∑ …«¬»»ְִֵֶַַ¿…∆»»
מּזֹו חּוץ לֹו זרֹות ּכּלן נדבה, ׁשל קטרת ÏÚÂ‰.ׁשּום ְְִֶֶָָָָֹֻ¿…»

‰ÁÓe∑ עֹולה ועֹוף,îּומנחה ולא ּבהמה ׁשל עֹולה . ƒ¿»ְְְְִֵֶָָָָֹ
לחם  ׁשל היא .ּומנחה ְִִֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 'nr fh jxk y"ewl t"r)

aNd zEIpFvig mr wx dfdÎmlFr ipiprA wqrd̈¥¤§¦§§¥¨©¤©¦¦¦©¥

ּומנחה ועלה . . עליו ט)לא־תעלּו (ל, ְְֲִַָָָָֹֹֽ
הקדֹוׁשים ּבספרים ׁשּכתּוב מה שער ידּוע חכמה ראשית (ראה ְְִִֶַַַַָָָ

ועוד) ל. אות האותיות ש' של"ה פ"ו. מּיׂשראל האהבה אחד ְִִֵֶֶָָָׁשּכל
ׁשּכל  ונמצא .יתּבר לׁשבּתֹו ּומכֹון מׁשּכן ּבלּבֹו לעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָצרי

ה'. ּבעבֹודת ּכן ּגם יׁשנן ּבּמׁשּכן ׁשהיּו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָהעבֹודֹות
החסידּות ּבתֹורת שמות ּומבאר האמצעי, לאדמו"ר חיים תורת (ראה ְְֲִַַָֹ

ועוד) ואילך. א היא תמג, ואחד אחד ּבכל הּקרּבנֹות ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשעבֹודת
להעלֹותם  ׁשמים, לׁשם עֹולם־הזה עניני עם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָההתעּסקּות
ּבהמה  ׁשּלֹוקחים הּקרּבנֹות על־דר ׁשהּוא ,יתּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלקדּׁשתֹו

לה'". ניחֹוח "ריח להיֹות אֹותּה ּומעלים ְְֲִִִִֵַַַַַָּגׁשמית,
הקדֹוׁש הּזהר ּכלׁשֹון היא הּקטרת א)ועבֹודת רפח, ג (חלק ְְֲִִֶַַַַַַָֹֹ

הינּו הקב"ה, עם ההתקּׁשרּות אתקטרנא", קטירא ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָ"ּבחד

ׁשּיכּות  לֹו ואין לבּדֹו, הּקּב"ה עם קׁשּור האדם ּבּה ְְֲִֵַַַָָָָָָָָָָהעבֹודה
הּתֹורה). לּמּוד (ּכגֹון עֹולם־הזה עניני ְְְִִִֵֶַַָָעם

ּבלבד, החיצֹון מזּבח על היא הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָוהּנה
ּומנחה" עֹולה גֹו' עליו תעלּו "לא הּפנימי מזּבח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמה־ׁשאין־ּכן

הּקטרת. ּבׁשביל רק ְְְִִֶַַֹוהּוא
ּדהּמזּבח  לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּומּזה
ּופנימּיּות  האדם רגׁש ׁשהּוא מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהּפנימי
עניני  התערבּות ּבלי לבּדֹו, להקב"ה רק להיֹות צרי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָלּבֹו,
צריכה  הּגׁשמּיים, הּדברים ּדהעלאת והעבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָעֹולם־הזה.
ּכי  לּבֹו, חיצֹונּיּות ׁשהּוא החיצֹון", "מזּבח עם רק ְְִִִִִִִִֵֶַַַלהיֹות

ּבלבד. להקב"ה ורק א הם ורגׁשֹותיו לּבֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַָּפנימּיּות

(é)úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìò ïøäà øtëå§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
-Lã÷ íëéúøãì åéìò øtëé äðMa úçà íéøtkä©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤

ôôô :ýåýéì àeä íéLã÷̈«¨¦¬−©«Ÿ̈«

Ùˆa¯ז  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ È‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ¿«¿«¬ƒ«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«
:dp˜qÈ ‡iÈˆBa ˙È d˙e˜˙‡a ¯Ùˆaƒ¿«¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

iLÓL‡ח  ÔÈa ‡iÈˆBa ˙È Ô¯‰‡ ˙e˜Ï„‡·e¿«¿»«¬…»ƒ«»≈ƒ¿«»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯È„˙ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ dp˜qÈ«≈ƒ«¿…∆¿«»¿ƒ»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

ÔÈ‡¯Îeט  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:È‰BÏÚ ÔeÎq˙ ‡Ï ‡kÒÂ ‡˙ÁÓe ‡˙ÏÚÂ«¬»»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ

ÓcÓ‡י  ‡zLa ‡„Á È‰B¯˜ ÏÚ Ô¯‰‡ ¯tÎÈÂƒ«≈«¬…««¿ƒ¬»¿«»ƒ¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡zL· ‡„Á ‡i¯etk ˙‡hÁ««ƒ«»¬»¿«»¿«≈¬ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÔBÎÈ¯„ÏÙÙÙ ¿»≈…∆¿ƒ√»¿»

minkg izty

WOn rvn`A did `l zkxRd iptl¦§¥©¨Ÿ¤Ÿ¨¨¨¤§©©¨
F` inFxC lzFM cvl dhFp did `N ¤̀¨¨¨¤§©¤§¦
lkM did zkxRd ixdW ,ipFtv lzFM¤§¦¤£¥©¨Ÿ¤¨¨§¨
azke xfg ikd mEXn ,oMWOd agxŸ©©¦§¨¦¨¦¨©§¨©

:'ebe 'zxRMd iptl'f dxez ¦§¥©©Ÿ¤

(g)ëivge xwAA dpn ivg ,xnFlM§©£¦¨¤©Ÿ¤©£¦
dpn mFi lkA EpiidC ,miAxrd oiA dpn̈¤¥¨©§©¦§©§§¨¨¤

:mlWh dxez ¨¥
(h)ìzWgPd gAfOd lr la` ,xnFlM§©£¨©©¦§¥©©§¤

:aixwn dY`îzNOW ,xnFl FpFvx ©¨©§¦§©¤¦©
iOp i`w `xwC `WixA aizkC '`l'Ÿ¦§¦§¥¨¦§¨¨¥©¦
dlFr `le xn`p EN`M ,'dlFre' ©̀§¨§¦¤¡©§Ÿ¨

:dgpnEi dxez ¦§¨



קי devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ô¯‰‡ ¯tÎÂ∑ ּדמים Ma‰.מּתן ˙Á‡∑ ּביֹום ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»ְ

מֹות" ּב"אחרי ׁשּנאמר הּוא יז)הּכּפּורים, "ויצא (ויקרא : ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָ
עליו" וכּפר ה' לפני אׁשר הּמזּבח hÁ‡˙.אל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ««

ÌÈ¯tk‰∑ המכּפרים הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר הם «ƒÀƒְְְִִִִֵֶַַַַָ
מקּדׁש טמאת ˜„ÌÈL.וקדׁשיו ðעל L„˜∑ הּמזּבח ְְְִַַָָָָֻ…∆»»ƒְִֵַַ

הּללּו לּדברים אחרת:ñמקּדׁש לעבֹודה ולא ּבלבד ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr e jxk zegiy ihewl)

אחרת  לעבֹודה ולא ּבלבד, הּללּו לּדברים מקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻהּמזּבח
י) ל, ּגׁשמי,(רש"י ּבדבר הּׁשּמּוׁש את מסּמלת קרּבן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָהקרבת

ועבֹודה  ה'. עבֹודת לצר ׁשמים, לׁשם ּוׁשתּיה, אכילה ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכגֹון
מזּבח על להעׂשֹות צריכה הּלב',החיצֹון זֹו ּב'חּצֹונּיּות היינּו , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

לּמּוד  ּתפּלה ּכגֹון רּוחנית, עבֹודה ואּלּו יתרה. התלהבּות ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָּבלי
עם  הּפנימי, הּמזּבח על לעׂשֹות יׁש הּמצֹות, וקּיּום ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָהּתֹורה

ּובהתלהבּות. ּבלהט היינּו הּלב, ְְְְְֲִִִֵַַַַַ'ּפנימּיּות'

סימן. מיכא"ל פסוקים, תצוה ק"א פרשת חסלת

çñø ¯ áñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

minkg izty

(i)ð`nh `EdW odMd rcIWM ,WExiR¥§¤¨©©Ÿ¥¤¨¥
`EdW xEaqM ,bbFWA WCwOl qpkpe§¦§©©¦§¨§¥§¨¤
,WCwn lW `le oiNEg lW zial qpkp¦§¨§©¦¤¦§Ÿ¤¦§¨

lkF` `EdW xEaqe miWcw lk`W F`¤¨©¨¨¦§¨¤¥
d`nHA bbFW `EdW F` ,oiNEg xUA§©¦¤¥©ª§¨
,miWcw xUaE WCwOd ziA dGW rcFie§¥©¤¤¥©¦§¨§©¨¨¦

mFi lW xirUe xR xRkn did df lr©¤¨¨§©¥©§¨¦¤
:mixERiMdñdf oipr dn ok `l m`C ©¦¦§¦Ÿ¥¨¦§¨¤

:o`kl§¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc - zekxa(iyiy meil)

úBøNòîe úBîeøz úLøôì äèBñ(i-h d my),Bì LiL ìk ,Eì øîBì ¨§¨¨©§©©§©§Ÿ¤¤
óBñ ,ïäkì ïðúBð Bðéàå úBøNòîe úBîeøzyéãé ìò ïäëì Cøöð §©©§§¥§¨©Ÿ¥¦§¨§Ÿ¥©§¥

,BzLàdzewydl odkl `eal `ed jixve dheq ezy` ziyrpy ¦§
,mixn minøîàpL(my),'eéäé Bì åéLã÷ úà Léàå'z` akrny ± ¤¤¡©§¦¤¢¨¨¦§

,odkl mpzep epi`e miycwdéîñådéì Cxn`p el jenqae ±(ai d my) §¨¦¥
áéúëe ,'BzLà äèNú ék Léà Léà'(eh d my)'BzLà úà Léàä àéáäå' ¦¦¦¦§¤¦§§¦§¥¦¨¦¤¦§

,'åâå.odkd lv` mixnd mindn dzewydlãBò àìåel ic `le ± §Ÿ
dheq ezy` ziyrpy dnaàlàmbå' ,øîàpL ,ïäì CøöpL óBñLéà ¤¨¤¦§¨¨¤¤¤¡©§¦

'eéäé Bì åéLã÷ úà,weqtd yxcp jke ,envrl miycwd eidiy ± ¤¢¨¨¦§
epi`e ely miycw md eli`k makrny xnelk ,'eiycw z` yi`e'
xyrn lehil jixve ipr dyrpy ,zexyrnd 'eidi el' ,odkl mpzep

.ipr
ïðúð íàå ,÷çöé øa ïîçð áø øîà,odklóBñyøîàpL ,øMòúîmy) ¨©©©§¨©¦§¨§¦§¨¨¦§©¥¤¤¡©

(i d'äéäé Bì ïäkì ïzé øLà Léà'eizexyrn z` odkl ozepd ±Bì' ¦£¤¦¥©Ÿ¥¦§¤
.äaøä ïBîî 'äéäé¦§¤¨©§¥

íeMî äéëøa øa àðeä áø øîà[ly enyn-]ìk ,øtwä øæòìà éaø ¨©©¨©¤¤§¨¦©¦¤§¨¨©©¨¨
,Bøòöa íéîL íL ózLîä,'zn`d oiic' drxd lr jxanyïéìôBk ©§©¥¥¨©¦§©£§¦

øîàpL ,Búñðøt Bì(dk ak aei`),éøöa écL äéäå''Cì úBôòBz óñëå E ©§¨¨¤¤¡©§¨¨©©§¨¤§¤¤¨¨
.dletk jzqpxt didz jzxva myd didi m` ±øa ìàeîL éaø©¦§¥©

,øBtvk Bì úôôBòî Búñðøt ,øîà éðîçð,eixg` secxz ezqpxty ©§¨¦¨©©§¨¨§¤¤©¦
.'Cì úBôòBz óñëå' øîàpL¤¤¡©§¤¤¨¨

ïéà äøBú éøácî Bîöò ätøîä ìk ,äiLàé éaø øîà éáè éaø øîà̈©©¦¨¦¨©©¦Ÿ¦¨¨©§©¤©§¦¦§¥¨¥
øîàpL ,äøö íBéa ãBîòì çk Ba(i ck ilyn)øö äøö íBéa úétøúä' Ÿ©©£§¨¨¤¤¡©¦§©¦¨§¨¨©

'äëçkjl mipzep zxyd ik`ln eidi `l ,dxezd on zitxzd m` ± Ÿ¤¨
.jzxv meia gkénà éaø øîàeléôàå ,ìàeîL øîà äðúî øam` ¨©©¦©¦©©§¨¨©§¥©£¦

n dtxp,úçà äåöî,egek xv ,da wqrzdl yg `le ecil d`ay ¦§¨©©
,íB÷î ìkî 'úétøúä' øîàpL.zg` devna s` rnyny ¤¤¡©¦§©¦¨¦¨¨

:ux`l uega dpyd xeair oipra dyrn d`ian `xnbdáø øîà̈©©

éòzLî äåä eäáà éaø ,àøôñ,jk xtqn did ±éçà ïa àðéðç ãøiLk ©§¨©¦£¨£¨¦§¨¥§¤¨©£¦¨¤£¦
,õøàì äöeça íéLãç òáB÷å íéðL øaòî äéä ,äìBbì òLBäé éaø©¦§ª©©¨¨¨§©¥¨¦§¥©¢¨¦§¨¨¨¤

oixcdpqa epipyy ,dyr oick `lye(:`i)mipyd z` mixarn oi`
,dcedia `l`åéøçà eøbLl`xyi ux` inkg,íéîëç éãéîìz éðL ¦§©£¨§¥©§¦¥£¨¦

,ìèeá÷ ïa äéøëæ ìL Bða ïáe øôék ïa éñBé éaø,ecia zegnl ick ©¦¥¤¦¨¤§¤§©§¨¤§¨
äøBz ãBîìì ,déì eøîà ,íúàa änì ,íäì øîà íúBà äàøL ïåék¥¨¤¨¨¨¨©¨¤¨¨¨¤¨§¥¦§¨
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:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®

המשך מזמוח ביט מעמוד ג



קג mildz

éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ
:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨®̈¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦
éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«

ìèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì §¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ
:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìE −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤

éãáò ìkä ék íBiä eãîò:EáöEúøBú éìeì ¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöçkLà-àì íìBòì ©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´

éãewt:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
éúãò:ïðBaúà Eåöäáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈

:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬
:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«

åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥
éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³

:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦
ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ



mildzקד

:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦
äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§®̈¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨®̈¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨®̈§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«

åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦
ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦

àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אדר, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה צבי שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב אדר.

בעת רצון יזכירו אותו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ובבואינו זה עתה מימי הפורים, עליהם נאמר וזכרם לא יסוף מזרעם, ועד שאמרו רז"ל כל 

המועדים בטלים וימי הפורים לא יבטלו,

והרי ענין הזכרון אשר תומשך ההתעוררות ממנו בכל כחות הנפש ועד המעשה בפועל ואדרבה 

המעשה הוא העיקר

יהי רצון שיהי' כן בנוגע לכל ארבעת הענינים אשר היו בימים ההם בזמן הזה, אורה שמחה 

וששון ויקר כפשוטם וכמשמעם, אורה זו תורה וכו' ויקר אלו תפילין שהוקשה כל התורה )המצות( 

לתפילין,

עדי נזכה למסמך גאולה לגאולה, גאולה דאכתי עבדי אחשורוש אנן לגאולה האמיתית כימי 

צאתך מארץ מצרים וגו'

בברכה לבשו"ט.



קה

יום ראשון - ה' אדר
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום רביעי - ח' אדר
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שני - ו' אדר
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום חמישי - ט' אדר
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שלישי - ז' אדר
פרק לט

עד סוף פרק מג

יום שישי - י' אדר
מפרק נה

עד סוף פרק נט

שבת קודש - י"א אדר
פרק כ

מפרק ס עד סוף פרק סה

לשבוע פרשת תצוה תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל 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 
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zeidl dkixv ,ziwl`d
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ì,"àbøð déa décL- §©¥¥©§¨
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.eläæ ìòåeavne ecnrn zepeaygn zraepd zeavrd lr - §©¤
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¯ àøçà-àøèña dúeLaìúäå 'ä éðt øBàî d÷eçø¦¨¥§¥§¦§©§¨§¦§¨¨¢¨
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,"zaver dcn" enk ,"ueeik" `id ycewd oeyla "zeavr" dlnd
.llk zeig ea oi`e ,egexa letpe ueekn `edyàéä úeáöò ék¦©§¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå àì ÷øô÷éîòäì äáøä êéøàéùë íà óà

úåéäì 'éúùå äòùë ì"ðä 'éðééðòá
àì äìåãâ úåáöò éãéì àáé øáùð áìå çåø úëéîðá
ãöî àìå äâåð úôéì÷ ãöî àéä úåáöòù óàå ùåçé
åîå÷îá äåãçå æåò áéúë äùåã÷ä ãöá éë äùåã÷ä
äëìä øáãì ïëå äçîù êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéàå
'éçáî àéä àéîùã éìéîî àéä úåáöòä íàù àìà 'åëå
úåðåòä úâàã 'éôàù ì"æ é"øàä áúë ïëìå] äâåðáù áåè
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úîàá êà .ïî÷ìãë áöòä øçà äàáä äçîùä àéä
'ä éðô øåàî ä÷åçéø ìò ùôðä úåøéøîå øáùð áì ïéà
ïåùìá ììë úåáöò íùá íéàø÷ð à"ñá äúåùáìúäå
úåéç ïéàå ïáàë íèîåèî åáìù àéä úåáöò éë ùãå÷ä
úåéç ùé éøä äáøãà øáùð áìå úåøéøî ìáà åáìá
'éçáî úåéç àéäù ÷ø øîøîúäìå ìòôúäì åáìá
ìåìë áìä éë íéãñç 'éçáî äçîùäå úåùåã÷ úåøåáâ
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כז.1. טז, א הימים ב.2.דברי ל, ב.3.שבת לט, ב.4.סנהדרין קכא, כג.5.שבת יד, משלי
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íéøîà éèå÷éì

úåøåáâ 'éçá øøåòì êéøö íéúòì äðäå .ïäéúùî
'éîäáä ùôð 'éçá íäù íéðéãä ÷éúîäì éãë úåùåã÷ä
ïé÷úîð íéðéãä ïéà éë íãàä ìò å"ç èìåùùë ø"äöéå
åðééäå èä"öé íãà æéâøé íìåòì ì"æøà ïëìå ïùøùá àìà
øùåëä úòù êà êëì êéøöù åùôðá äàåøù úò ìëá
àéä íãà éðá áåøì êëì äéåàøå úãçåéîä äòù àéäù
éìá êë åà àîìòã éìéîî ä"àìá áöò àåäù äòùá
úåéäì áöòä êôäì øùåëä úòù àéä éæà äáñ íåù
'åëå æéâøé íìåòì ì"æøàî íéé÷ìå ì"ðä àðáùåçã éøîî

àîìòã éìéîîù úåáöòäî øèôé äæáå ì"ðë

àáé ë"çàå
åîçðì åáì ìà áéùé úàæù åðééäã úéúéîà äçîù éãéì
åáìì øîàì ì"ðä äìàä úîàäå 'éøáãä øçà íééìôëá
úéìëúá 'äî ãàî ÷åçø éðàù ÷ôñ éìá ïë àåä úîà
óåâä àåä éãáì éðà àåä äæ ìë êà 'åë áòåúîå õ÷åùîå
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.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כיון מובן, אינו מסביר ˘·‡Ó˙"לכאורה האם וכו', המדה היא כך כתבו: מהו א"כ כו', עצבות אי"ז
בדא"פ: וי"ל - האמת? דהיפך בתכלית,Ò„¯דיעה עצמו בעיני ונבזה ובטול שפלות - וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות התוצאות

) והחיות המציאות אותה Â·ˆÚ˙העדר ועל - וכו' כ"כ נפל זה איך מתמרמר תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה שאין אלא ,(
Ú‚¯‰) כתבו ג"כ יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' המדה היא דכך מסביר, החיות זה Ê"Á‡Ïדהעדר שאין שביאר,

מהפךÂ‡„¯·‰עצבות דעי"ז ממשיך) בכ"ז ,·ˆÚ‰ העצב כו' מעלה בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא דמילי
כו'". נפשו במר כו' א.7.האמתי ה, הכושר 8.ברכות שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה

שעת  היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין שבהיותו בפשטות, הכוונה - הרוחני ממצבו למרירות
נתון  שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר
בתוכה  לעורר ביותר קשה שמחה של  בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך: אכן היא האמת אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל בעצבות



`xcקח 'e ipy mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Lôð íò óebä àeä ,écáì éðà àeä äæ ìk Cà ,'eë áòúîe§Ÿ¨©¨¤£¦§©¦©¦¤¤
,BaL úéðeiçä.sebd z` dignd zindad ytpd -ìáà ©¦¦¤£¨

ì÷a elôà BðLiL ,Lnî "'ä ÷ìç" éaø÷a Lé íB÷î-ìkî¦¨¨¥§¦§¦¥¤©¨¤¤§£¦§©
,íélwaLdwl` wlg eaxwa yi "milway lw" mb ,oky - ¤©©¦

,lrnnLôð àéäL¤¦¤¤
õBöéð íò úéäìàä̈¡Ÿ¦¦¦
Laìîä Lnî úe÷ìà¡Ÿ©¨©§ª¨
àéäL ÷ø ,dúBéçäì dä§©£¨©¤¦
,ziwl`d ytpd -

,úeìb úðéçáaytpa - ¦§¦©¨
,dtilwd ly zindad
avna `vnp ip`y drya

.dfk cexi ipgexïk-íàå- §¦¥
,ixd,äaøcà:jtidl - ©§©¨

úéìëúa éðàM äî ìk̈©¤£¦§©§¦
áeòzäå 'äî ÷eçøä̈¦¥§©¦
Lôð éøä ¯ õewLå§¦£¥¤¤
úeìâa éaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¦§¨
úeðîçøäå ,øúBé ìBãb̈¥§¨©£¨
äæìå ,ãàî äìBãb äéìò̈¤¨§¨§Ÿ§¨¤

,okle -éúnâî ìk íéNà̈¦¨§©¨¦
dàéöBäì éöôçå§¤§¦§¦¨
,äæ úeìbî dúBìòäìe§©£¨¦¨¤
äéáà úéa ìà dáéLäì©£¦¨¤¥¨¦¨

,äéøeòðkdzidy enk ,dyxeyl :xnelk -äLaìúpL íã÷ ¦§¤¨Ÿ¤¤¦§©§¨
äúéäL ,éôeâa,f` -Bnò úãçéîe Cøaúé BøBàa úììëð §¦¤¨§¨¦§¤¤§¦§¨¥§ª¤¤¦

äz ïk äzò íâå ,úéìëúa,Cøaúé Ba úãçéîe äìeìk à- §©§¦§©©¨¥§¥§¨§ª¤¤¦§¨¥
,didi dfeïäa Léaìäì ,úBöîe äøBúa éúnâî ìk íéNàLk§¤¨¦¨§©¨¦§¨¦§§©§¦¨¤

,zevnae dxeza -äéúBðéça øNò ìkzepiga zxyr lky - ¨¤¤§¦¤¨
didi "lky"dy ,zeevne dxeza miyaeln eidi ytpd zegeke
dyrna zeevnd meiwa - "zecn"de ,dxezd zpada "yaeln"
z`xie 'd zad` zecn oda zeyealny enk ote` eze`a xeaice

,'eke 'dìéòì økæpk9,älôz úåöîa èøôáezbyen da - ©¦§¨§¥¦§¨§¦§©§¦¨
dxywle dzelbn ziwl`d ytpd z` `ivedl dnbnd cgeina

:ici lr - zewl`a dyxeyl÷òöìzrya wrvz ytpdy - ¦§Ÿ
,dlitzddàéöBäì ,õwLîä éôeâa dúeìbî dì øva 'ä ìà¤©©¨¦¨¨§¦©§ª¨§¦¨

Ba d÷áãìe ,øbñnî¦©§¥§¨§¨
Bæå .Cøaúé,ef dcear - ¦§¨¥§

dnypd z` `ivedl
dxifgdle seba dzelbn
Îlr d"awd mr dcegiil
llka zeevne dxez ici
,hxta dlitz iciÎlre
äáeLz" úðéça àéä¦§¦©§¨

"íéáBè íéNòîe10- , ©£¦¦
"daeyz" dxe`kl ,oky
ipy md "miaeh miyrn"e
"daeyz" :mipey mipipr
aihidle owzl ick d`a
,aehÎ`ld xard z`
md ,"miaeh miyrn" eli`e
mipipre zeevnd meiw

miyrpd miaehdzroi`e ,
"xar"l zekiiy mey mdl
mixywn cvik okÎm`e -
xac md eli`k mdipy z`
dry dti" :l"f epinkg oeylk) ?miaeh miyrne daeyz :cg`
,o`k xaqeny itk ,`l` .("miaeh miyrne daeyza zg`
- dxen`d dpeekd jezn zeyridl mikixv miaehd miyrndy

:xacd oaeiáéLäì éãk äNBòL íéáBè íéNòî ïäLz` - ¤¥©£¦¦¤¤§¥§¨¦
`idy ,ytpd"'ä ÷ìç",d"awdl -ìëc àLøLå àøB÷îì ¥¤¦§¨§¨§¨§¨

.ïéîìòmiyrny ,ixd .zenlerd lk yxeye xewn `edy - ¨§¦
miaehdl`oipr dfy ,dyxeye dxewnl ytpd zxfgda mixeyw

"daeyz"d.

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

íéøîà éèå÷éì
'ä ÷ìç éáø÷á ùé î"î ìáà åáù úéðåéçä ùôð íò
úéäìàä ùôð àéäù íéì÷áù ì÷á 'éôà åðùéù ùîî
àéäù ÷ø äúåéçäì äá ùáåìîä ùîî úå÷ìà õåöéð íò
÷åçéøä 'éìëúá éðàù äî ìë äáøãà ë"àå úåìâ 'éçáá
úåìâá éáù úéäìàä ùôð éøä õå÷éùå áåòéúäå 'äî
ìë íéùà äæìå ãàî äìåãâ äéìò úåðîçøäå øúåé ìåãâ
äáéùäì äæ úåìâî äúåìòäìå äàéöåäì éöôçå éúîâî
äúéäù éôåâá äùáìúðù íãå÷ 'éøåòðë äéáà úéá ìà
ïë äúò íâå úéìëúá åîò úãçåéîå 'úé åøåàá úììëð
'øåúá éúîâî ìë íéùàùë 'úé åá úãçåéîå äìåìë àäú
èøôáå ì"ðë äéúåðéçá øùò ìë ïäá ùéáìäì úåöîå
éôåâá äúåìâî äì øöá 'ä ìà ÷åòöì äìôú úåöîá
'éçá àéä åæå 'úé åá ä÷áãìå øâñîî äàéöåäì õ÷åùîä
äùåòù íéáåè íéùòî ïäù íéáåè íéùòîå äáåùú

éùäì éãë.ïéîìò ìëã àùøùå àøå÷îì 'ä ÷ìç á
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כמו  למרירות . להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו, מרירות; של הפכית תנועה
המקדש  בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן א): קט, (פסחים חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר
שמחה-קדושה  באה איפוא, כיצד, ישראל", בך "וישמחו מצוה, של שמחה להיות החג שמחת על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים
להיות  הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה של בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו
הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה - עצבות של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה,
נתון  שהוא בשעה זה: בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך יותר קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן,

הרוחניים. מעניניו למרירות להגיע יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה ד.9.בין יז.10.פרק ד, אבות



קט xc` 'f iyily mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ז' שלישי יום
פרק לא  ,n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åúãåáò 'éäú úàæå,80 'nr cr.'åâå 'ä íëéðôì

úçîN àéä ,äaø äçîNa åéîé ìk BúãBáò äéäz úàæå§Ÿ¦§¤£¨¨¨¨§¦§¨©¨¦¦§©
äéáà úéa ìà äáLå ,áòúîä óebäî dúàöa Lôpä©¤¤§¥¨¥©©§Ÿ¨§¨¨¤¥¨¦¨

,äéøeòðkef dayd ,dligza dzidy enk ,dyxeyl - ¦§¤¨
zrvazn,äãBáòäå äøBzä úòLadxez cnel `edyk - ¦§©©¨§¨£¨

zxfeg ,'d zceara wqere
dyxeya dcegiil ytpd
iptl dziidy enk
.seba dyalzdy

ì"æø øîàîëe11úBéäì : §©£©©©¦§
.äáeLúa åéîé ìk- ¨¨¨¦§¨

epiax w"k oeyl:
- oaen epi` dxe`klc"
- daeyz dyry xg`l
dyri aey dn lr
dpeekd `l` - "?daeyz
weqri cinzy ,`id
mexbl ,dcearae dxeza
dxewnl ytpd zaydl
oipr dfy ,dyxeye

.daeyzdäçîN Eì ïéàå§¥§¦§¨
úeìbäî úàök äìBãb§¨§¥¥©¨
Cìî ïa ìLîk ,äéáMäå§©¦§¨¦§©¤¤¤
ïçBèå äéáLa äéäL¤¨¨§¦§¨§¥

íéøeñàä úéáa12- §¥¨£¦
yxcp `ed ea dyw xq`n

,zekxtne zeyw zeceara weqrl,ätLàa ìeðîeeze`ne - §ª¨§©§¨
avn.Cìnä åéáà úéa ìà éLôçì àöéåel dpzipe - §¨¨§¨§¦¤¥¨¦©¤¤

dgnyd ef ixd - izeklnd eia` zial xefgl zexyt`d
dxezd zceara ,l`xyi oa ly ezgny `dz ok ;xzeia dlecbd
,jln oa `idy ,ytpd z` `iven `ed ,jk ici lr ik ,zeevnde
ekln - dyxeyl dze` xifgne ,mizegpd eipiprae seba dzelbn

.mler lyãîBò óebäL óàå,oiicr -Bîëe ,Báeòúå BöewLa §©¤©¥§¦§¦§
,"àéåçc àëLî" àø÷ðc øäfa áeúkL`xwp sebdy - ¤¨©Ÿ©§¦§¨©§¨§¦§¨

d "ygp") "ygpd xer" - "`iegc `kyn"zetilwd ylyl dpeek
,`xwp ,"dbep" ztilwny icedi ly eteb okle ,ixnbl ze`nhd

("ygpd xer" - "`iegc `kyn"13.ìL dúeîöòå dúeäî ék¦¨¨§©§¨¤
äMãwa ììkì áBèì Ctäð àì úéîäaä Lôpä,oky - ©¤¤©§¥¦Ÿ¤§©§¦¨¥©§ª¨

ytpd iyeal lr wx mirityn miaehd miyrnde zeevnd
dzedn eli`e .zinyb devn ziyrp mciÎlry zindad
miktdp mpi` ,dizegek :xnelk ,zindad ytpd ly dzenvre
dgnya zeidl leki `ed cvik okÎm`e ,"aeh"l jkÎiciÎlr
`ed zindad eytpe eteb zpigany rcei `edy drya ,dlecb

- !?zegp avn eze`a oiicr x`ypBLôð ø÷éz ,íB÷î-ìkî¦¨¨¦©©§

dúçîNa çîNì ,åéðéòazelbn dz`ivia ,ytpd zgny - §¥¨¦§Ÿ©§¦§¨¨
,dceare dxez iciÎlr zewl`a ycgn dzecg`zde ,sebdøúBé¥

,äæápä óebäîgenyl - eipira dxwi didz ytpdy - ¥©©¦§¤
,dfapd eteb xy`n - dzgnyaúçîN ìaìáìe áaøòì àlL¤Ÿ§©§¥§©§¥¦§©

.óebä ïBáöòa Lôpä- ©¤¤§¦§©
zpigany had ilany
zeidl daiq zniiw sebd
z`f lka didi ,zeavra
,ytpd zpigan dgnya
.daxda eipira dxwiy

Bæ äðéça ,äpäåote` - §¦¥§¦¨
ytpdy ,dcear ly df
dnvr zwzpn ziwl`d
ytpde sebd zelbn
zeevn iciÎlr ,zindad
zexnl ,miaeh miyrne
,ezezigpa x`yp sebdy
úàéöé úðéça àéä¦§¦©§¦©
da øîàpL ,íéøöî14: ¦§©¦¤¤¡©¨

,"íòä çøá ék"mry - ¦¨©¨¨
mixvnn `vi l`xyi
.dgixa ly dxeva
,deîz àeä äøBàëìc§¦§¨¨©

,úàæk äúéä änì- ¨¨¨§¨¨Ÿ
,mixvnn "gexal"éëå§¦

ì äòøôì eøîà elàçøëî äéä àì ,íìBòì éLôç íçlL ¦¨§§©§Ÿ§©§¨¨§¦§¨Ÿ¨¨ª§¨
ì?íçlLul`p drxt did ,eilr ekzipy zeknd xyr ixg` - §©§¨

ly dxeva zeidl jixv did df recn okÎm` ,mglyl dk oia
okn xg`le ,cala mini dylyl mi`veiy el xnel ,dnxr

?gexalàlàdyrpd xac lk ik -- zeinyba l`xyi ipa lv` ¤¨
zeinyba eid l`xyi ipa .zeipgexa `edy itk xac eze`n exewn
dtilwd zelba mdizenyp eid zeipgexay zngn ,mixvn zelba
drap zeinyba mixvnn mz`ivie ;mixvn ly d`nehde
xg`ne :zeipgexa mixvn z`nehn mdizenyp z`ivin
geka dxxgzyd ziwl`d mytpy jk dzid ,mixvnn mz`iviy
,oky) oda dwacpy mixvn ztilwe z`neh ly "rx"d on
ztilw mda oiicr ex`yp ,zindad mytpe mteb zpigan
ly dxeva mzle`b dzid zeinyba mb okl - (mixvn z`nehe

:"`ipz"d oeylae - dgixaìàøNé úBLôðaL òøäL éðtî- ¦§¥¤¨©¤§©§¦§¨¥
,zindad mytpe mteb zpiganììça Bt÷úa äéä ïéãò£©¦¨¨§¨§¤¨¨

,éìàîOäxvid lye zindad ytpd ly dnewn ,alay - ©§¨¦
rxd15,íúnâî ÷ø ,äøBz ïzî ãò íúîäæ ä÷ñt àì ék¦Ÿ¨§¨ª£¨¨©©©¨©§©¨¨

-àøèqä úeìbî úéäìàä íLôð úàöì äúéä íöôçå§¤§¨¨§¨¨¥©§¨¨¡Ÿ¦¦¨©¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
éäú úàæåäúçîù àéä äáø äçîùá åéîé ìë åúãåáò

äéáà úéá ìà äáùå áòåúîä óåâäî äúàöá ùôðä
ìë úåéäì ì"æøàîëå äãåáòäå äøåúä úòùá äéøåòðë
úåìâäî úàöë äìåãâ äçîù êì ïéàå äáåùúá åéîé
úéáá ïçåèå äéáùá äéäù êìî ïá ìùîë äéáùäå
åéáà úéá ìà éùôçì àöéå äôùàá ìååðîå íéøåñàä
ù"îëå åáåòéúå åöå÷éùá ãîåò óåâäù óàå êìîä
ìù äúåîöòå äúåäî éë àéåçã àëùî àø÷ðã øäæá
î"î äùåã÷á ììëéì áåèì êôäð àì úéîäáä ùôðä
óåâäî øúåé äúçîùá çåîùì åéðéòá åùôð ø÷éú
ïåáöòá ùôðä úçîù ìáìáìå ááøòì àìù äæáðä
øîàðù íéøöî úàéöé 'éçá àéä åæ 'éçá äðäå .óåâä
úàæë äúéä äîì äåîú àåä 'øåàëìã íòä çøá éë äá
äéä àì íìåòì éùôç íçìùì äòøôì åøîà åìéà éëå
ìàøùé úåùôðáù òøäù éðôî àìà íçìùì çøëåî
íúîäåæ ä÷ñô àì éë éìàîùä ììçá åô÷úá äéä ïééãò
íùôð úàöì äúéä íöôçå íúîâî ÷ø äøåú ïúî ãò
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א.11. קנג, שבת ˘ËÈÏ"‡:12.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה יא, שמות ורשב"ם כא. טז, שופטים ‡„ÂÓ"¯13."ראה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."136 ע' החקירה ס' - להצ"צ - ותפקחנה בד"ה בארוכה  הענין ה.14."וכמבואר יד, ‡„ÂÓ"¯15.שמות ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."'כו עין כהרף אפילו עיכבן שלא זה ג"כ מתורץ "בזה



`xcקי 'g iriax mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ח' רביעי יום
,80 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùú 'éçá úåéäìå,`n 'nr cr.áì éçîùî

,Cøaúé Ba ä÷áãìe ,íéøöî úàîè àéä ,àøçà̈¢¨¦ª§©¦§©¦§¨§¨¦§¨¥
áéúëãëe16,"'Bâå äøö íBéa éñeðîe éfòîe éfò 'ä" :- §¦§¦ª¦¨ª¦§¦§¨¨§

ly dcear zxev dpyi :xnelk ,"dgixa" oeyl - "iqepn"
,'d l` dgixaéabNî"¦§©¦
"'Bâå éñeðîe17àeäå" , §¦§§
"'Bâå éì ñBðî18.,ixd - ¨¦§

dgxa zeipgexay myk
,"rx"dn ziwl`d ytpd
,zeinyba mb did jk okl
ly ote`a d`a dle`bdy

."mrd gxa ik",ïëìå§¨¥
,ãéúòìdle`ba - ¤¨¦
,dcizrd,õøàä ïî äàîhä çeø 'ä øéáòiLk`linne - §¤©£¦©©ª§¨¦¨¨¤

rxd ik ,"rx"d on dgixa ly ef dxev zeipgexa didz `l
ly dxeva dle`bd didz `l zeinyba mb okl ,ixnbl lhazi

- okly ,"dgixa"áéúk19Cìä ék ,ïeëìú àì äñeðîáe" : §¦¦§¨Ÿ¥¥¦Ÿ¥
."'Bâå 'ä íëéðôì¦§¥¤§

mixvnn d`ivid ,j` -
,dqepn ly dxeva dzid
zipgexd dceara mb jke
sebdy s`y ,icedi ly
,ezezigpa oiicr x`yp
ytpd z`f lka z`vei
seba dzelbn ziwl`d
iciÎlr ,zindad ytpae

.mixvn z`ivi zpiga idefy ,miaeh miyrne zeevn

Bæ äáeLz úðéça úBéäìåiciÎlr dyxeyl ytpd zayd - §¦§§¦©§¨
,zeevne dxez,àaìc à÷îòî æò øúéå úàN øúéawnern - §¤¤§¥§¤¤¨¥¨§¨§¦¨

,aldLôpä úçîN íâå,ef "daeyz"l deelznd -äéäz §©¦§©©¤¤¦§¤
äçîNå äøBà úôñBzadf ixd -úòc Baì ìà áéLé øLàk §¤¤¨§¦§¨©£¤¨¦¤¦©©

äðeáúeopeaziyk - §¨
,dpeazae zrca ,eala

Bîçðì,ald z` - §©£
,BðBâéå BðBáöòî- ¥¤§¦

eavn zepeaygn miraepd
,ipgexdøkæpk øîàì¥Ÿ©¦§¨

'eë úîà ïä :ìéòì- §¥¥¡¤
zilkza wegx ip`y
arezne ,d"awdn

,uweyneàì éðà Cà©£¦Ÿ
,éîöò úà éúéNò- ¨¦¦¤©§¦

ziwl`d ytpdy dcaerd
dfk avnl `eal zlbeqn
ytpae seba zelb ly
dze` zekyend ,zindad
- xzeia milty mipiprl
z` izxvi ip` `l
lkei dfk avny zeaiqpd
d"awd `l` ,zeedzdl
ytpd z` yiald

avnl `eal zlbeqn `idy jk ,zindad ytpae seba ziwl`d
,dfk,Cøaúé BøBàî ÷ìç ãéøBäì ,úàæk 'ä äNò änìå- §¨¨¨¨¨Ÿ§¦¥¤¥¦§¨¥

,ziwl`d ytpdïéîìò ìk ááBñå àlîîä,zenlerd lk - ©§©¥§¥¨¨§¦
,áéLç àìk dén÷ àlëåerl lkde -,melkl aygp `l ezn §ª¨©¥§¨¨¦

BLéaìäå,d"awd yiald ,dnypd z` ,xe`d z` -àëLî"a §¦§¦§©§¨

"àéåçc"ygpd xer" ,xen`k ,`xwpd ,seba -"äçeøñ ätè"å §¦§¨§¦¨§¨
?jk d"awd dyr ,ok` ,dnl -Bæ äãéøé íà-ék äæ ïéàly - ¥¤¦¦§¦¨

,ziwl`d ytpd,äiìò Cøö àéä:dcixid ixg` `eazy - ¦Ÿ¤£¦¨
dâð útìwnL úéîäaä úéðeiçä Lôð ìk 'äì úBìòäì§©£©¨¤¤©¦¦©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©
úðéça ïä ,äéLeáì ìëå§¨§¤¨¥§¦©
äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤

,dlLelrzi mleky - ¤¨
,d"awd l`éãé-ìò©§¥

äNòîa ïúeLaìúä¦§©§¨§©£¤
äøBzä úáLçîe øeac¦©£¤¤©¨
zeevn ziiyr iciÎlr -
xeaicd iciÎlre ,dxezd
- dxez ipipra xedxdde
dlrzn jkÎiciÎlry
zindad ytpd
dxeaic ,dzaygne

,diyrneøàaúiL Bîëe]§¤¦§¨¥
ïn÷ì20Bæ äàìòä ïéðò §©¨¦§©©£¨¨

zindad ytpd ly -
diyealeéà ,úeëéøàaC ©£¦¥
àéäL,ef d`lrd - ¤¦

,[íìBòä úàéøa úéìëz©§¦§¦©¨¨
úàæ àBôà ïk-íàå§¦¥¥Ÿ
ìk äéäz úàæå ,äNòà¤¡¤§Ÿ¦§¤¨

éãìç éîé ìk éúnâî,iig ini jyn lk -ïäa ìëìqipkdl - §©¨¦¨§¥¤§¦¨Ÿ¨¤
,dxez ly dyrne xeaic ,daygnaBîëe ,éLôðå éçeø éiç©¥¦§©§¦§

áeúkL21éìà" :eðéäc ,"àOà éLôð 'ä E13ézáLçî øM÷ì ¤¨¥¤©§¦¤¨§©§§©¥©£©§¦
úBëìä éôeb ïä ïäå ,Cøaúé Bøeaãå BzáLçîa éøeaãå§¦¦§©£©§§¦¦§¨¥§¥¥¥£¨

,eðéðôì úBëeøòäexeaice ezaygn od od ,dxezd zekld - ¨£§¨¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åá ä÷áãìå íéøöî úàîåè àéä à"ñä úåìâî úéäìàä
éáâùî 'åâå äøö íåéá éñåðîå éæåòîå éæåò 'ä áéúëãëå 'úé
'ä øéáòéùë ãéúòì ïëìå 'åâå éì ñåðî àåäå 'åâå éñåðîå
éë ïåëìú àì äñåðîáå áéúë õøàä ïî äàîåèä çåø

.'åâå 'ä íëéðôì êìåä

øúéá åæ äáåùú 'éçá úåéäìå
äéäú ùôðä úçîù íâå àáìã à÷îåòî æò øúéå úàù
úòã åáì ìà áéùé øùàë äçîùå äøåà úôñåúá
'åë úîà ïä ì"ðë øîàì åðåâéå åðåáöòî åîçðì äðåáúå
úàæë 'ä äùò äîìå .éîöò úà éúéùò àì éðà êà
àìåëå ïéîìò ìë ááåñå àìîîä 'úé åøåàî ÷ìç ãéøåäì
äçåøñ äôèå àéåçã àëùîá åùéáìäå áéùç àìë 'éî÷
ìë 'äì úåìòäì äéìò êøåö àéä åæ äãéøé íà éë äæ ïéà
äéùåáì ìëå äâåð úôéì÷îù úéîäáä úéðåéçä ùôð
ïúåùáìúä é"ò äìù äùòîå øåáã äáùçî 'éçá ïä
ïéðò ïî÷ì ù"îëå] äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá
[íìåòä úàéøá úéìëú àéäù êéà úåëéøàá åæ äàìòä
éîé ìë éúîâî ìë äéäú úàæå äùòà úàæ àåôéà ë"àå
éùôð 'ä êéìà ù"îëå éùôðå éçåø ééç ïäá ìëì éãìç
åúáùçîá éøåáãå éúáùçî øù÷ì åðééäã àùà
äùòî ïëå åðéðôì 'åëåøòä úåëìä éôåâ ïä ïäå 'úé åøåáãå
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יט.16. טז, יט.17.ירמי' טז, עולם.18.ירמי' אדון יב.19.פיוט נב, ולז.20.ישעי' לו לה, א.21.בפרקים כה, תהלים



קיי xc` 'h iying mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ט' חמישי יום
פרק לב  ,`n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå .áì ÷øô,`n 'nr cr.úåëéøàá

xedxdde xeaicd iciÎlre ,d"awd lyxywn ,dxezd zeklda
,d"awd ly ezaygne exeaica ,ezaygne exeaic z` mc`d

,úBönä äNòîa äNòî ïëåzeevnd ziiyr iciÎlry - §¥©£¤§©£¥©¦§
ly dyrnd zpigal ,mc`ay dyrnd yeal xywzn ,dyrna

,d"awdúàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¥
äøBzä22úáéLî" ©¨§¦©

Leøt ,"Lôðdaiyn - ¤¤¥
ytpd z`døB÷îì¦§¨

äæ ìòå ,dLøLå§¨§¨§©¤
øîàð23:z`tn eala xeay `edy dryay ,epcnly dn lr - ¤¡©

,zeevne dxez iciÎlr envr z` gnyi - ipgexd eavne ecnrn
:weqta xn`p - dyxeye dxewnl eytp z` xifgi jkÎiciÎlre

:"áì éçnNî íéøLé 'ä éãewt",oeaygd iciÎlry - ¦¥§¨¦§©§¥¥
- ,zewl`l zindad eytp mb dlrzn ,zeevne dxez iciÎlry
ytpd zgnye ,xzei dwenre dlecb ,ely "daeyz"d didz
iptl xen`d oeaygd itl oky ,dgnye xe` xzei daxda didz
ziwl`d eytp ixd ,ok
sebd zelbn `vz cala
gxaze ,zindad ytpde
oiicr `edy ,"rx"d on
zpigan ixd f`e - etweza
znerl ;cexie zegp avna x`yp oiicr `ed zindad eytpe eteb
ecenil iciÎlr dlrzz zindad eytp mby opeazi m` ,z`f

.dgny daxd xacd el siqei - zeevn eneiwe dxez

.áì ÷øtmc`dy ixg`y ,owfd epax xiaqd ,`l wxt ,mcewd wxta ¤¤
eavnn eytp oeayg dyery iciÎlr ,"xayp al"le zexixnl ribn

zizin` dgnyl ribdl lczyi - zeidl jixvy enk eppi`y ipgexd

wegx `ed ,zindad ytpde sebd zpigan ,ok`y ,ezeppeazd iciÎlr

la` ,wegix zilkz d"awdn

,ziwl` ytp ixd ea yi

lrnn dwl` wlg `idy

ytpdy xg`ne ,ynn

sebd zelba z`vnp ziwl`d

zepngxe ,zindad ytpde

,lczyi - dilr dlecb

le`bl wqtd ila ,jk meyn

ef zelbn ziwl`d ytpd z`

,zewl`a dyxeyl dxifgdle

zeevnde dxezd meiw iciÎlr

d`ian ef dxfge daiy -

le .iaydne zelbdn d`ivid zgny :dlecb ytpÎzgnylsebdy zexn

eipira dxwi zeidl ytpd dkixv - aehÎ`lde zegpd eavna x`yp

zeavrd iciÎlr xtez ef dgnyy xeq` `linne ,sebdn xzei daxd

.sebdn zraepd,ìéòì íéøkæpä íéøácä íei÷ éãé-ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦©§¨¦©¦§¨¦§¥
,åéðéòa ñàîðå äæáð Bôeb úBéäìoeayg iciÎlr ,erpkzyda - ¦§¦§¤§¦§¨§¥¨

sebd dnk cr ,ytpd,cexiLôpä úçîN äéäz BúçîN ÷ø©¦§¨¦§¤¦§©©¤¤
dcáì,iwl`d eyxeyl xfege zelbdn `vei `edy dnn - §©¨

,miaeh miyrne zeevn iciÎlràáì äl÷å äøLé Cøc Bæ éøä£¥¤¤§¨¨§©¨¨Ÿ
"EBîk Eòøì záäàå" úåöî íei÷ éãéì1Lôð ìëì ¦¥¦¦§©§¨©§¨§¥£¨§¨¤¤

.ïè÷ ãòå ìBãbîì ìàøNiîmiyrnae zeevna lecbn lgd - ¦¦§¨¥§¦¨§©¨¨

eilr mlek z` ,miaeh miyrnae zeevna ohwa dlke ,miaeh
.envr z` ade` `edy enk aed`lñàîð BôebL øçàî ék¦¥©©¤¦§¨

,Bìöà áòúîez` ad`i eteb cvny llk mewn oi`y ixd - §Ÿ¨¤§
envr z` ad`iy llk mewn oi` ok ;zlefd z` xy`n xzei envr
,zlefd z` xy`n xzei

eaygaytpdy`id ely
xy`n dbixcna dlrnl
,oky ,zlefd ly ytpd
òãBé éî çeøäå Lôpäå§©¤¤§¨©¦¥©
ïLøLa ïúìòîe ïúlãb§ª¨¨©£¨¨§¨§¨
,íéiç íé÷ìàa ïøB÷îe- §¨¥Ÿ¦©¦

leki `ed ,`eti` ,cvik
`ide daeyg eytpyzrcl
?zlefd ytpn dlrnl
?ixnbl jetd avnd `ny

íbLa,mvra ik -ïlkL §¤©¤ª¨
,úBîéàúî.zg` dbixcna ,zeey zenypd lk -epiax w"k ©§¦

xirn- r"ta `"e`k zewlegn la` zeni`zny dfn xzei cere" :
j` ,zeni`zn zenypdy ,jk lr sqep :xnelk ."'ek cg` a`e dpd
envrl xac `id dnyp lke dipydn zg` zelcap od jk mr cgi
dxen dipyl zg` zeni`zn ody mixne` ep`y xacd mvr ik)

itk ixd - (ozecg`zdlr`le ozelcazdlrjiynn owfd epaxy
- eppiprl qgia xne`e,äðlëì ãçà áàåcg` yxeye cg` a` - §¨¤¨§ª¨¨

l`xyi ipa zeytp lkl2.:dxen`d ezxrd miiqn epiax w"k
dplek",mcew xn`p xy`n xzei df ixd :xnelk ."micg`zn -

.zg` zecg` - "dplekl" `ed "cg` a`"y jkaìk eàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§¨
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'éô ùôð úáéùî äøåúä úàø÷ð ïëìù úåöîä äùòîá
:áì éçîùî íéøùé 'ä éãå÷ô 'îàð æ"òå äùøùå äøå÷îì

äðäå áì ÷øôåôåâ úåéäì ì"ðä 'éøáãä íåé÷ é"ò
åúçîù ÷ø åéðéòá ñàîðå äæáð
àáì äì÷å äøùé êøã åæ éøä äãáì ùôðä úçîù äéäú
ìàøùéî ùôð ìëì êåîë êòøì úáäàå úåöî íåé÷ éãéì
åìöà áòåúîå ñàîð åôåâù øçàî éë .ïè÷ ãòå ìåãâîì
ïøå÷îå ïùøùá ïúìòîå ïúìåãâ òãåé éî çåøäå ùôðäå
äðìåëì 'à áàå úåîéàúî ïìåëù íâùá .íééç 'é÷ìàá
íùôð ùøåù ãöî ùîî íéçà ìàøùé ìë åàø÷ð ïëìå
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ח.22. יט, ט.23.שם יט, יח.1.שם יט, הבדלים 2.ויקרא שישנם הרי הנפשות, של - ומעלתן" גדולתן יודע "מי אומר הוא כן לפני
אלא  מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן אומר הוא כך אחר ומיד הנפשות, מדריגות בין
ישנם  כאן - המדריגות של  ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות", "בינה של השם חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש
ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך, החילוקים. אופן יודעים אנו שאין מה אלא זה אין לשניה; אחת מדריגה בין הבדלים
(בפרק  במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב" - אחד" "אב בחינת שהיא
ציור  עדיין אין שם האב, מוח מטיפת הוא ששורשו ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך הנשמה לשורש ביחס - שני)



`xcקיב 'h iying mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Lnî "íéçà" ìàøNé3;ãçà 'äa íLôð LøL ãvî ,enk - ¦§¨¥©¦©¨¦©Ÿ¤©§¨©¤¨
cg` a` zenypd lkl yi jk ,cg` a` yi mig` daxdly
aed`l xacd ,dxe`kl ,ixyt` cvik xaqen jka .cg` yxeye
zirah ixd `id envr zad` ,?envr z` enk zlefd z`

dad`d eli`e ,zizenvre
zizenvr dppi` ,zlefl
xace ,zxvepd dad` `l`
wfg cinz `ed izenvr
xvepd xac xy`n xzei
`ed ,`eti` ,cvik .ykxpe
zlefd z` aed`l leki
z` ade` `edy enk
,xen`d itl ,`l` ?envr
ipa lk dnypd zpigany
md ik ,mig` md l`xyi
oaen ,cg` yxeyn mi`a
zpigan ,oky .xacd
dad`d mb ixd dnypd

oia dad`dy dcn dze`a ,zizenvre zirah dad` `id zlefl
zpigan wx `ed xen`d lk ,mxa .zizenvre zirah `id mig`

,cala dnypd÷ø,z`f -íéNBòä ïëìå ,íé÷lçî íéôebäL ©¤©¦§ª¨¦§¨¥¨¦
äåçàå äáäà úBéäì øLôà éà ¯ äìôè íLôðå øwò íôeb¨¦¨§©§¨§¥¨¦¤§¨¦§©£¨§©§¨

,íäéðéa úézîàzlefl dad`d mda - ytpd ipipry xg`n - £¦¦¥¥¤
,sebd ipipr `l` ,xwird eipira mpi` - zizenvre zirah `id
ipydn cg` miwelge micxtp - zlefde `ed ixd ,sebd zpigane

,zizin` dad` mdipia xexyzy xyt` i`eàlà,dad` - ¤¨
.dcáì øáãa äéeìzäm`zda dad`d zlaben ,f`y - ©§¨§¨¨§©¨

dlha - lha ,dad`d z` mxebd "xac"dyke ,"xac"d zeleabl
- sebde eipira xwir `id ytpdy in eli`e .dad`d `linn

,ixd el yi ,lthdze`a ,zlefl zizenvr dad` ,ytpd zpigan
xiaqi ,oldl .mig` oiay zirahde zizenvrd dad`d ly dcn

cer oipr" owfd epaxxzeiicil d`ian dgnydy ,l"pda lecb
) "dlek dxezd lk `idy - efk devn meiwepiax w"k oeyl.(

ytpd cvn didz ezgnye ,eilr qe`n didi etebyk :xnelk
dxezd z` z`hand efk devn meiwl eze` `iai df ,caladlek

zece` xaec o`k cr `l` - l`xyi zad` zevn ,ok` ,`ide -
zad` - ef devn zece` xaeci oldle ,dnvrlyk ef devn
l"f epinkg ixac ,oky ."dlek dxezd lk" `idy itk - l`xyi4,

ceqi xnelk ,dxezd lk yxeye ceqi `id l`xyi zad`y
yxeyelklzeevn :zeevna mibeq ipy .xaqd miyxec ,zeevnd

,okl ,xyt` .mewnl mc` oiay zeevne ,exiagl mc` oiay
zeevnd lk meiwl ceqi meyn da yi l`xyi zad` cvik ,oiadl

z` enk zlefd zad`l yi zekiiy efi` ,mxa ;exiagl mc` oiay
- mewnl mc` oiay zeevna xidf didi dllbay jkl ,envr
zenec zeevn e` ,oilitz zevn ,lynl ,miiwi ,ef dad` llbay
zad`e" zevn miiwl icky ,xen`d xaqdd itl ,`l` ?zexg`
ixd ,ie`xk "jenk jrxl
miyery iciÎlr `wec df
z`e xwir dnypd z`
,xacd oaei - lth sebd
ok` `ed df xac mvry
oiay zeevnl mb ceqi
yxeye ceqi :mewnl mc`
`ed dlek dxezd
lrn ytpd z` zelrdl
owfd epaxy itke ,sebd

.oldl xiaqiøîàL eäæå4 §¤¤¨©
íei÷ ìò ï÷fä ìlä¦¥©¨¥©¦
ìk eäæ" :Bæ äåöî¦§¨¤¨

,dlk äøBzä- ©¨ª¨
d`iand `ide ,dlek dxezd ceqi `id "jenk jrxl zad`e"y

,dxezd ly zeevnd lk meiwl."'eë àeä àLeøt Cãéàålk - §¦¨¥¨
.ef devnl yexit mieedn x`ydäøBzä ìk LøLå ãBñé ék¦§§Ÿ¤¨©¨

ãò äìòî äìòî óebä ìò Lôpä úBìòäìe déaâäì àeä§©§¦©§©£©¤¤©©©§¨©§¨©
;ïéîìò ìëc àLøLå àøwò,zenlerd lk yxeye xwir cr - ¦¨¨§¨§¨§¨¨§¦

;dlrnl dhnln d`lrd edfyéLîäì íâåóBñ¯ïéà øBà C §©§©§¦¥
ïn÷ì øàaúiL Bîk ,ìàøNé úñðëa àeä¯Ceøa5eðéäc ,- ¨¦§¤¤¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨§©§

:drnyn "l`xyi zqpk"éåäîì ,ìàøNé ìk úBîLð øB÷îa¦§¦§¨¦§¨¥§¤¡¥
,à÷åc ãçàa ãçà(seqÎoi` xe`ny zecg`) "cg`" didiy - ¤¨§¤¨©§¨

`wec ,xnelk ,`wec "cg`" `idy itk "l`xyi zqpk" mr
,dhnl l`xyi zenypa zecg` zxxeyykãeøt LiLk àìå§Ÿ§¤¥¥

,úBîLpa íBìLå-ñç,zenypa dlilg cexit xxeyyk ,f`y - ©§¨©§¨
,ik - dhnle l`xyi zqpka jynp seqÎoi` xe` oi`-àLã÷c§ª§¨

éøa,íéât øúàa àéøL àì àeä-C,"dxey" d"awd oi` - §¦¨©§¨©£©¨¦
zecg` ea oi`y mewn ,mebt mewna ,dlbzn epi` `ed xnelk

;d`lníéøîBàL Bîëe6øBàa ãçàk eðlk eðéáà eðëøa" : §¤§¦¨§¥¨¦ª¨§¤¨§
éðt,"Eepyiyk - ?"jipt xe`a epkxa" zeidl leki izni` - ¨¤

,cg`k micge`n eplek epgp`yk ,"cg`k eplek"øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
:úeëéøàa øçà íB÷îazad`e" zevn ixd ,xen`l m`zda - §¨©¥©£¦

ly ozecg`e ozexywzd lr zqqean `idy xg`n ,"jenk jrxl
qgia zaiigne dtwz `id jkitl - l`xyi zenyp lklklcg`

xyt` ,`l` .ekeza dnyp yi icedi lkl ixd ik ,l`xyin
devny micedi mpyiy zxne`d `xnbdn jk lr zeywdl

:oldl "`ipz"d xne` jke - oze` `epyl
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íéøîà éèå÷éì
ø÷éò íôåâ 'éùåòä ïëìå .'é÷ìåçî íéôåâäù ÷ø ãçà 'äá
úéúéîà äåçàå äáäà úåéäì øùôà éà äìôè íùôðå

.äãáì øáãá äéåìúä àìà íäéðéáìò ï÷æä ììä ù"æå
àåä àùåøéô êãéàå äìåë äøåúä ìë åäæ åæ äåöî íåé÷
'åìòäìå äéáâäì àåä äøåúä ìë ùøåùå ãåñé éë .'åë
ìëã àùøùå àø÷éò ãò äìòî äìòî óåâä ìò ùôðä
ù"îë ìàøùé úñðëá ä"á ñ"à øåà êéùîäì íâå ïéîìò
ãçà éåäîì ìàøùé ìë úåîùð øå÷îá åðééäã ïî÷ì
àì ä"á÷ã úåîùðá å"ç ãåøéô ùéùë àìå à÷åã ãçàá
ãçàë åðìåë åðéáà åðëøá ù"îëå íéâô øúàá àéøù

:úåëéøàá à"îá ù"îëå êéðô øåàá
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והתחלקותם). השונים האברים של תבניתם להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן לאחר יורדת האב וכשטיפת נפרדים; אברים של
מאוחדות. הנשמות שכל - לכולנה" אחד "אב הנשמות שבשורש ˘ËÈÏ"‡:3.הרי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'כהפי) דומין או קרובים "ולא

ל"אחים שהכוונה הזקן, רבנו מציין כאחים, מתוארים ישראל שבני מה - ח)" יג, או ÓÓ˘לך "קרובים" של במובן כ"אחים" ולא ,"
אנשים "כי המלים על לך, לך בפרשת מתפרשת אחים שהמלה  (כמו -‡ÌÈÁ"דומים" אחים שני: פירוש "קרובים"; - אחים וגו':

פנים"). בקלסתר א.4."דומין לא, מ"א.5.שבת עשרה.6.פרק שמונה בתפילת



קיג xc` 'i iyiy mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י' שישי יום
,`n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîù 'îâá ù"îå,82 'nr cr.[úáùã

àøîba áeúkM äîe7äåöî ¯ àèçL Bøáça äàBøL énL , ©¤¨©§¨¨¤¦¤¤©£¥¤¨¨¦§¨
eäàðNiL Baøì øîBì íâå ,BúàðNì,`heg edyinyk ,ixd - ¦§Ÿ§©©§©¤¦§¨¥

`epyl devn :jtidl `l` ,eze` aed`l oi`y cala ef `l
"jenk jrxl zad`e" zevny ixd ,lirl epcnly dn itle ;eze`

`idlkl?l`xyin cg`
,ef dl`yl daeyzd -

:`ideðéäxn`py dn - ©§
,eze`pyl devny `xnba

df ixdäøBúa Bøáça©£¥§¨
,úBöîe`ed zlefdy - ¦§

edenky df oaena "exag"
dxez xney `ed mb
"hxt"ay `l` ,zeevne
xaere lykp `ed miieqn

- dxiarepiax w"ke
xiaqn8`linae" :dxrda

dler cenlz zbby elit`
`wec :xnelk ,"oecf
,"exag" `ed `hegdyk
,zeevne dxez xney
llba eze` `epyl devn
dxez oa ezeida ik ,e`hg

zbby" zngn ea lykp `edy ,dfk `hg mb el aygp ,(zeevne)
- efk dxnega zaygp ef dxiar ."oecf"k - "cenlzexaga

`wec `"k witqn epi` 'oecf dler'e" - ,cala zeevne dxeza
) "jzinr z` gikez gked zevn ea miiw xakeepiax w"k oeyl,(

aygp - "oecf dler" bbeya e`hgy zexnl ,"exiag"a mb :xnelk
didiy gxkdd on `l` ,eze` `epyl ick witqn df oi` ,oecfl

:sqep i`pz o`kúà çéëBz çëBä" úåöî Ba íi÷ øáëe§¨¦¥¦§©¥©¦©¤
"Eúéîò9mixne` l"f epinkge -10:"jzinr" lrEzàL íò- £¦¤¦¤¦§

,jil` deeyúBöîáe äøBúaeze` giked xak `edy zexnle - §¨§¦§
,e`hg lr,Bàèçî áL àì ïë-ét-ìò-óàåoecf f"de" - §©©¦¥Ÿ¨¥¤§
) "yexitaepiax w"k oeyl,(.'íéãøç øôñ'a áeúkL Bîk- §¤¨§¥¤£¥¦

.eze`pyl devn eze`Bøáç BðéàL éî ìáàdxeza - £¨¦¤¥£¥
] ,zeevnaeepiax w"k oeyl(l"tq) zebbyk - eizepecf `linae" :

,xnelk ,"zevne dxeza exiag" epi`y in ik ,["eze`pyl oi`e

ux`d inr" :l"f epinkg mixne` eilr ixd ,dxez oa epi`y
xaer `ed m` mb jkl m`zdae ,"zebbyk mdl zeyrp zepecf
aygp e`hgy oeikn ,eze` `epyl daiq jka oi` - oecfa dxiar
exiag epi` `edy dn lr sqepe ,('l wxt seq lirl d`x) dbbyk
mb `ed ,zeevnae dxeza

,Bìöà áø÷î Bðéàå- §¥§Ÿ¨¤§
dfi`ajk ,didiy oipr

cnli `edy dpkq oi`y
,epnnøîà äæ ìò äpä¦¥©¤¨©

ï÷fä ìlä11éåä" : ¦¥©¨¥¡¥
,ïøäà ìL åéãéîìzî¦©§¦¨¤©£Ÿ

,'eëå íBìL áäBà- ¥¨§
,mely scexeúà áäBà¥¤

ïáø÷îe úBiøaä©§¦§¨§¨
,"äøBzìlldy s` - ©¨

oi` ,miyp` zece` xacn
x`eza mze` x`zn `ed
"miyp`" e` "mc` ipa"
,"zeixa" x`eza `l`
íé÷Bçøä óàL ,øîBì©¤©¨§¦
,BúãBáòå 'ä úøBzî¦©©£¨
íLa íéàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¦§¥

àîìòa "úBiøa"z`hazn dcigid mzlrn ,mzq "zeixa" - §¦§©§¨
,dl`k mb - mze` `xa d"awdy ,jkaéøöïëLîì C- ¨¦§¨§¨

,mze` "jeynl"éàä élëå ,äáäà úBúBáò éìáçaiciÎlr - §¤§¥£©£¨§ª¥©
,df lkàì ïäå ;'ä úãBáòå äøBúì ïáø÷ì ìëeé éìeàåmbe - §©©§¨§¨§¨©£©§¥Ÿ

dlilg eaxwzi `l mde ,gilvi `l m` mb :xnelk ,`l m`
,'d zcearle dxezl.íéòø úáäà úåöî øëN ãéñôä àì- Ÿ¦§¦§©¦§©©£©¥¦

dxezl mze` axwl lczyde mze` ade` `edy xacd mvra
.mirx zad` zevn miiw xak - 'd zcearleíéáø÷îä íâå§©©§Ÿ¨¦

íçéëBäå åéìà,drxd mzbdpd lr -òî eáL àìåíäéúBðB- ¥¨§¦¨§Ÿ¨¥£¥¤
xen`kyíúàðNì äåönLmdiably ,oiicr xne` df oi` - ¤¦§¨¦§Ÿ¨

,`l` ,"jenk jrxl zad`e" zevn zniiw oi` aeyäåöî¦§¨
.ïk íb íáäàì,cgi mixacd ipy eidiy ixyt` cvik ,mxa - §©£¨©¥

jk mr cgie ,mze` `epylaed`l"`ipz"d xiaqn - ,mze`
:zecxtp zeaiq izyn zeraep dad`de d`pydy xg`ny oldl
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íéøîà éèå÷éì
éîù 'îâá ù"îå
åáøì øîåì íâå åúåàðùì äåöî àèçù åøéáçá äàåøù
íéé÷ øáëå úåöîå äøåúá åøéáçá åðééä .åäàðùéù
äøåúá êúàù íò êúéîò úà çéëåú çëåä úåöî åá
íéãøç 'ñá ù"îë åàèçî áù àì ë"ôòàå úåöîáå
øîà æ"ò äðä åìöà áøå÷î åðéàå åøéáç åðéàù éî ìáà
'åëå íåìù áäåà ïøäà ìù åéãéîìúî éåä ï÷æä ììä
óàù øîåì .äøåúì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà
úåéøá íùá 'éàø÷ð ïëìå åúãåáòå 'ä úøåúî íé÷åçøä
éàä éìåëå äáäà 'åúåáò éìáçá ïëùîì êéøö àîìòá
ãéñôä àì àì ïäå 'ä úãåáòå äøåúì ïáø÷ì ìëåé éìåàå
íçéëåäå åéìà íéáøå÷îä íâå íéòéø úáäà úåöî øëù
íáäàì äåöî íúåàðùì äåöîù íäéúåðåòî åáù àìå
äáäàå íäáù òøä ãöî äàðù úîà ïä ïäéúùå ë"â
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ב.7. טז, ערכין ב; קיג, פסחים הזקן:8.ראה רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי כאן מטעים שליט"א אדמו"ר שכ"ק כנראה
- וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ואילו חטאו. בגלל לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו "היינו

מכך? ההיפך לומר מסויימת סברא אין האם אותו? לשנוא ˘ËÈÏ"‡:אסור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ על) הטעם כאן לומר קשה
ביחס החטא בגלל הזדמנות Â¯È·ÁÏהשנאה כאן יש אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

החשש  (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן חברו, של הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה
ÔÈÚבחבירו ‰ÊÈ‡· לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - מספיק (2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'

מפני ‰˘ÈÂ‡לא ˙ÂÎ˙לשמור שנאתו)ÂÓˆÚכ"א (ע"י מזיק ה"ז - חסידות ע"פ משום·È‡„Âמתקלה! - חבירו עצמו ÙÒ˜את הצלת
באם רק לבוא שיוכל תתחברÏ‡מנזק אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כנ"ל, שיש, אלא כדבעי! ביצרו דוקא Ú˘¯Ïילחם (ולאו

כאן". קאי לא שבזה אלא ועמיתו), יז.9.חברו יט, א.10.ויקרא ל, יב.11.שבועות א, אבות



`xcקיד `"i ycew zay mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"א קודש שבת יום
פרק לג  ,82 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò âì ÷øô,an 'nr cr:'ä íàð

mday xzqend aehdn - dad`de ,mday rxdn - d`pyd
- dipyl zg` zexzeq od oi` -:úîà ïä ïäézLedad`d - §¥¤¥¡¤

:zizin` - d`pyde ,zizin` `idäàðN,mdl -òøä ãvî ¦§¨¦©¨©
,íäaL,`ehgl mze` `iand -äáäàå,mdl -úðéça ãvî ¤¨¤§©£¨¦©§¦©
áBhä- lirl xen`ky - ©

mb epyi - h"ie g"i wxta
`edy `l` ,xenb ryxa

,íäaL æeðbäfepb - ©¨¤¨¤
,mda xzqeneàeäL¤

íëBúaL úe÷ìà õBöéð¦¡Ÿ¤§¨
.úé÷ìàä íLôð äiçîä©§©¤©§¨¨¡Ÿ¦
ze`a ody xg`ne -
,zecxtp zeaiq izyn
zeybx ipy mileki
d`py ,dl` micbepn
icil elv` `eal ,dad`e

.mc` eze` l` iehia,íâå,eilr -Baìa íéîçø øøBòì §©§¥©£¦§¦
,äéìò,mday ziwl`d ytpd lr -úeìb úðéçáa àéä ék ¨¤¨¦¦¦§¦©¨

,íéòLøa äéìò øáBbä àøçà-àøèqî òøä CBúa§¨©¦¦§¨¨¢¨©¥¨¤¨¦§¨¦
,äáäàä úøøBòîe äàðOä úìháî úeðîçøäåjk lre - §¨©£¨§©¤¤©¦§¨§¤¤¨©£¨

:oldl xne` `edäãt øLà á÷òé"ì :áeúkM änî òãBpk©©¦©¤¨§©£Ÿ£¤¨¨
úà"íäøáà12ezcny zrya ,`id dpeekd ,ipgex oaena - ¤©§¨¨

yie ,mlrda elv` `id ,dad`de cqgd zcn ,mdxa` ly
ixd ,dad`d z` ekeza zelbl ,dzelble dze` zectl jxev
,mingxd zcn - "awri" - ?dze` dlbne dcety df `ed in
.dad`d z` zxxerne d`pyd z` zlhan zepngxy xen`k
zlhan zepngxdy - ?o`k xaecn d`py efi` lr ,dxe`kl
oi`y ixd ,eze`pyl devny "rx"l d`pyd lr m` - ?dze`

ixd ik ,dze` lhaldevndpeekdy - iaxd yxtn ?eze`pyl
eze`l ,mc`d zellkl d`pyd z` zlhan zepngxdy ,`id
d`py zeidl dkixvy ,xne` `edy xg`n :xnelk .llka mc`
zeidl odizy lre ,eay "aeh"l dad`e ,ekezay "rx"l
zeidl zekixv odizyy aeygl ile` ,xyt` ixd ,zeizin`
rxdy df `edy) llka mc`l qgide ybxde ,deey ote`a

rxd :"`ipz"a xne`y enk ,ea mi`vnp aehdemdayaehd e`
mday,xne` `ed okl .jkn mirtyen zeidl cer mileki (

zraepd ,mc` eze` lr zepngx ekeza xxeri `edy xg`ny

eilr rityz `id ,mc` eze` ly "rx"ae "aeh"a ezeppeazdn
ybx jezn eidi ,illk ote`a mc` eze`l ezeqgizde eybxy
eze`l daeh ziiyr ly dira xxerzzyke ,dad` ly qgie

mc`l miyer ixd daehe ,mc`elek,daehd z` el dyri - ,
j` zlaben "d`py"d ik
la` ,eay "rx"l wxe
mc` eze`l qgide ybxd
jezn eidi - llka

.dad`:epiax w"k oeylae
dfa cer siqeny d`xpk"
l` zn` odipyy s`y -
qgide ybxddy xn`i

elyodipya exagl-
ik .'ek deye 'idi lewy
xxerl jixvy oeeik
i"r edfe) 'ek mingx

zeppeazd`"aad`pyd lhan df if` (exagay x"ehda
(rxd) lirl 'wpd) exagl dad`d xxernemday(aehd) ,

mday(x"eh) f"ef :b"itxe .ohteyhtey -zellka - (oze`.
.exagay rxa wx opeaziyk mb eqgi lr rityi dfy oaene

ird lr sqep- 'eke egikedyk elit` ,exagl ybxddy - xw
edfy) el daeh ziiyrl rbepe .dad` f"d - ezellkl dpd
."l"we 'ek 'ize`veze dad` - f`y ,a"eike (ezellkl - dyer
eze`pyl devny in s`y ,owfd epax o`k xn` ,mipt lk lr
xn` jlnd cec ixd :dxe`kl ,eze` aed`l mb devn -

- "?miz`py d`py zilkz"-åéìò Cìnä ãåã øîà àìå]§Ÿ¨©¨¦©¤¤¨¨
"'Bâå íéúàðN äàðN úéìëz" :íBìMä13,ybx mey ila - ©¨©§¦¦§¨§¥¦§

,mdil` dad` lyïéàL ,íéñøB÷étàäå íéðénä ìò àlà¤¨©©¦¦§¨¤¦§¦¤¥
,ìàøNé éäìàa ÷ìç íäì`pey `edy cec xn` mdilr - ¨¤¥¤¥Ÿ¥¦§¨¥

aed`l devnd zniiw `l mdiabl ,oky .d`py zilkz mze`
iwl`a wlg mdl oi`"y xg`n ,mday "aeh"d zngn mze`

,"l`xyiàúéàãk,mi`ven ep`y enk -÷øt Léø àøîba ¦§¦¨©§¨¨¥¤¤
:[úaLc æèd`py zilkz - jlnd cec xn` mdilr - §©¨

`l - miqexwit`e mipin mpi`y dl` itlk eli`e .miz`py
mdilr xnel jiiyzilkz"devny in mb ik ,"miz`py d`py

"aeh"d zpigan eze` aed`l devn mb ixd - eze` `epyl
.eay

.âì ÷øticediy dryay ,owfd epax xiaqd ,a"l wxt iptly miwxta ¤¤
xxeri ,zeidl jixvy enk eppi`y ipgexd eavn llba zexixn icil `a

zeevn miiwiy iciÎlry oeayg ezeyra ,zizin` dgny ekeza cin

,zindad ytpde sebd zelbn ziwl`d eytp z` `ivei miaeh miyrne

,dyecwl ,dyrne xeaic daygn :diyeale zindad eytp z` diabi mbe

dxez ixac xacle aeygl ,ely dyrnde exeaic ,ezaygna ynzyiyk

.dyrna zeevn miiwle

äàBøLk èøôáe ,úézîàä Lôpä úçîN äéäz úàæ ãBòŸ¦§¤¦§©©¤¤¨£¦¦¦§¨§¤¤
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íéøîà éèå÷éì
íëåúáù úå÷ìà õåöéð àåäù íäáù æåðâä áåèä 'éçá ãöî
äéìò åáìá íéîçø øøåòì íâå úé÷ìàä íùôð äéçîä
äéìò øáåâä à"ñî òøä êåúá úåìâ 'éçáá àéä éë
äáäàä úøøåòîå äàðùä úìèáî úåðîçøäå 'éòùøá
øîà àìå] íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë
íéðéîä ìò àìà 'åâå íéúàðù äàðù úéìëú äò"äã
àúéàãë ìàøùé éäìàá ÷ìç íäì ïéàù íéñøå÷éôàäå

:[úáùã æ"è ô"ø àøîâá
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כב.12. כט, כב.13.ישעי' קלט, תהלים



קטו xc` `"i ycew zay mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éøvL íéðnæî íézòa BLôðaúçîNa døéàäìe dëkæì C §©§§¦¦§ª¨¦¤¨¦§©§¨§¨¦¨§¦§©
Búðéáe BìëNa øiöéå BzáLçî ÷éîòé éæà ,ááì,xnelk - ¥¨£©©£¦©£©§¦©¥§¦§¦¨

,zexidaa elkya lawzz - oldl ea xaeciy oipra - dpaddy
- eiptl gpend xeiva opeazn `ed eli`kCøaúé Bãeçé ïéðò¦§©¦¦§¨¥

,ézîàäizin`d dpipr - ¨£¦¦
wx epi` ,"'d zecg`" ly
,cigi dwl` `ed d"awdy
`l` ,mlerd z` `xay
,cigid "yi"d `edy
zizin`d ze`ivnd
`l - ecrla ik ,dcigid
itke ,xac mey miiw

:oldl xaqeiyéààeä C- ¥
,d"awdïéîìò ìk àlîî§©¥¨¨§¦

lk z` `lnn -
,zenlerdíéðBéìò¤§¦
,íéðBzçúå:xnelk - §©§¦

zeig zniiw xac lkay
dignd ziwl` zinipt
dignd dnypd enk ,eze`
zeig .sebd z` d`lnneef

gekl zn`zene zlaben
z` `xapd ly eleaiw
x`yiy ,ziwl`d zeigd
lhazi `le eneiwa
miiw df oipra ;ze`ivna
oiay zeiga lcad

zenlera :mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd
,mipezgzd zenlera xy`n xzei dielb zeigd mipeilrdelôàå©£¦

,Cøaúé "BãBák" àeä Bælä "õøàä ìk àìî"dpeekd - §Ÿ¨¨¨¤©¥§¦§¨¥
"zeig" ly zxg` dxevl1zenlerd z` dignd "zeig" -

,(aaeqe siwn zpiga `ed - "ceak") oinlr lk aaeq zpigaa
znvnevn dpi` ,ef "zeig" ;zenlerd lk z` siwn `edy ote`a
- `xapa drityn `id `l` ,mi`xapl m`zda zlabene
mey oi` ,ef zeig iable ,mi`xapdn daxda zilrp dzeida
cr ,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd oia lcad

- "eceak `ln" - inybd mlera mbyáéLç àìk dén÷ àlëå§ª¨©¥§¨¨¦
,Lnî,melk `lk aeyg - eiabl lkde -àeä Bcáì àeäå ©¨§§©

éîé úLL íã÷ Bcáì äéäL Bîk ,Lnî íéðBzçúå íéðBéìòä¤§¦§©§¦©¨§¤¨¨§©Ÿ¤¥¤§¥
,úéLàøamb jk ,d"awd caln xac mey miiw did `l ,f` - §¥¦

- oky ,cala `ed miiw - mi`xapde zenlerd e`xapy ixg`
epi` eli`k eiabl lkd,miiwíìBò Ba àøápL äfä íB÷na íâå§©©¨©¤¤¦§¨¨

,íàáö ìëå õøàäå íéîMä ,äfä,ux`d `ave minyd `av - ©¤©¨©¦§¨¨¤§¨§¨¨
,äfä íB÷nä àlîî Bcáì àeä äéä,e`xap mdy iptl -íâå ¨¨§©§©¥©¨©¤§©

äzòdl` lky ixg` -,e`xapéepL íeL éìa Bcáì àeä ïk ©¨¥§©§¦¦
,Lnî úeàéöna Bìöà íéìèa íéàøápä ìkL éðtî ,ììk§¨¦§¥¤¨©¦§¨¦§¥¦¤§¦§¦©¨

mdy ixd ,ynn ze`ivna lha lkd d"awd iably xg`ne -
mi`xapd lk cvik oiadl ick .e`xapy iptl eidy enk eiabl
xacd z` owfd epax xiaqn - d"awd iabl ze`ivna milha

:ytpdn lynaïøB÷îa äáLçnäå øeacä úBiúBà ìehák§¦¦©¦§©©£¨¨¦§¨
úeäî àeä ,ïLøLå§¨§¨¨
ïäL ,dúeîöòå Lôpä©¤¤§©§¨¤¥
äîëç :äéúBðéça øNò¤¤§¦¤¨¨§¨

,'eë úòãå äðéa- ¦¨¨©©
,dxeab ,cqg :zecnd
xewn ody 'eke zx`tz
xeaicd zeize` yxeye
mc` ,ixdy) daygnde
ly mipipr xacne ayeg
(zecn ly mipipr e` lky
lkyd zegek ,mde
zedn :mi`xwp ,zecnde
qgia ,ytpd zenvre
xeaicd iyeall

,daygndeíäa ïéàL- ¤¥¨¤
,zecnae lkyaúðéça§¦©

íã÷ ïéãò úBiúBà¦£©¦Ÿ¤
Leáìa úBLaìúnL¤¦§©§¦§
Bîk] äáLçnä©©£¨¨§
àëå ë ÷øôa øàaúpL¤¦§¨¥§¤¤§

.[íL ïiò ,úeëéøàa- ©£¦©¥¨
ligzn zeize`d oipry
xak mc`yk ,daygna
miiw o`ky ,ald zee`z z` e` lkyd z` rval ji` ayeg
- ipy mc`e ,dl` zeize`a xacne ayeg cg` mc`y ,lcadd
,envr "lky"a wnrzn `edy drya ,eli`e .zexg` zeize`a
cg`dy ,xnel oi` - miieqn xacl de`zd ybx ea ybxenyk e`
,oky .zexg` zeize`a - ipyde ,dl` zeize`a dee`zne oian
ielibe envr lkyd ielib `l` ,zeize` oiicr zeybxen `l f`
oi` ,daygnd e` xeaicd zeize`y myk ,ixd .dnvr dcnd

ize`n dlrnly ytpd ielib iabl jxr mey odlody iptle ;ze
zelelk oiicr odyk ,daygnd e` xeaicd zeize`a enlbzd
my ixd ,zelha od ,"zecn"d e` "lky"d - oyxeye oxewna
zeize` ly ze`ivn mey zybxen `ly ,ixnbl ze`ivna opi`
daygnde xeaicd zeize`n e`xapy) mi`xapd lk ,jk -
Îjexa seqÎoi` xe` - myxeye mxewn iabl milha (dlrnly
owfd epax `iai oldle .ytpd megzn lyn `ed xen`d .`ed

:inyb oiprn sqep lynøçà íB÷îa ïk-íb øàaúpL Bîëe2 §¤¦§¨¥©¥§¨©¥
àeä ,BøB÷îa LîMä øBàå åéæ ìeha ïéðòî ,äæì éîLb ìLî̈¨©§¦¨¤¥¦§©¦¦§©¤¤¦§

íL íbL ,òé÷øaL LîMä øeck óeb,ynyd xeck seba - ©©¤¤¤¨¨¦©¤©¨
,BøBàå Båéæ éàcå èMtúîe øéàî,ynyd ly -úàN øúéáe ¥¦¦§©¥©©¦§§¤¤§¥

,íìBòä ììça Búøàäå BúeèMtúäîeify lkk ,oky - ¥¦§©§§¤¨¨©£©¨¨
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íéøîà éèå÷éì
ãåò âì ÷øô'éúéîàä ùôðä úçîù äéäú úàæ

íéúòá åùôðá äàåøùë èøôáå
éæà ááì úçîùá äøéàäìå äëëæì êéøöù íéðîåæî
'úé åãåçé ïéðò åúðéáå åìëùá øééöéå åúáùçî ÷éîòé
íéðåúçúå íéðåéìò ïéîìò ìë àìîî àåä êéà éúéîàä
äéî÷ àìåëå 'úé åãåáë àåä åæìä õøàä ìë àìî 'éôàå
íéðåúçúå íéðåéìòá àåä åãáì àåäå ùîî áéùç àìë
íâå úéùàøá éîé úùù íãå÷ åãáì äéäù åîë ùîî
ìëå õøàäå íéîùä äæä íìåò åá àøáðù äæä íå÷îá
ïë äúò íâå äæä íå÷îä àìîî åãáì àåä äéä íàáö
íéàøáðä ìëù éðôî ììë éåðéù íåù éìá åãáì àåä
øåáãä úåéúåà ìåèéáë ùîî úåàéöîá åìöà íéìèá
äúåîöòå ùôðä úåäî àåä ïùøùå ïøå÷îá äáùçîäå
íäá ïéàù 'åë úòãå äðéá äîëç äéúåðéçá øùò ïäù
äáùçîä ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá

ë 'ôá ù"îë]à"îá ë"â ù"îëå [ù"ò úåëéøàá à"ëå '
åøå÷îá ùîùä øåàå åéæ ìåèéá ïéðòî äæì éîùâ ìùî
èùôúîå øéàî íù íâù òé÷øáù ùîùä øåãë óåâ àåä
åúøàäå åúåèùôúäî úàù øúéáå åøåàå ååéæ éàãå
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וכו'.1. קמי' וכולא סובב ממלא, ענינים הג' כאן שמזכיר - מהצ"צ תניא מקיצור מובן ג.2.כן פרק והאמונה" היחוד ב"שער



`xcקטז `"i ycew zay mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,xzei xi`n i`ce `ed ,ynyl xzei aexw ynydíML àlà- ¤¨¤¨
,ynyd xeck sebaàeä,xe`de eifd -BøB÷îa úeàéöna ìèä¥¦§¦¦§

:ììk úeàéöna Bðéà elàëeybxen ,ynyd xeck seba ,oky - §¦¥¦§¦§¨
epi` ynyd xe`e eif eli`e ,dnvr ynyd `edy ,cala xewnd

z` xzei axwl .llk xkip
df ixd ,lkyl mixacd
l"f epinkgy dn ,lynl

mixne`3`xdiha `bxy" :
wlecd xp) "ipd` i`n
,(!liren dn - mixdva
xpd oi`y ,dpeekd oi` ixd
eid m` ,ixdy ,xe` uitn
,xcgd zepelg z` miqkn
xecgi `l ynyd xe`y
f` miyibxn eid ,eil`
xg`n `l` ,xpd xe`a
ly xzei lecb xe` miiwy
xe` d`xp `l - ynyd
drtyd mey el oi`e xpd
lky xg`ne - llk
`id xpd ly eze`ivn

,jk ;ze`ivnl aygp `ed oi` - xi`n `ed oi`y oeik ixd ,xi`dl
`edy drya ,ze`ivn meyn ynyd xe`e eifa oi` ,jkn xzeie

.dnvr ynya ,exewna `vnpàeä ,ìLî-Cøc Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤¨¨
øBà àeäL BøB÷î éaâì úeàéöna Bàìîe íìBòä ìeha¦¨¨§Ÿ¦§¦§©¥§¤

,àeä-Ceøa óBñ-ïéàmilha - ei`exa lke mlerdy - ¥¨
iniiw mpi` eli`ke ,ze`ivnaÎjexa seqÎoi` xe` iabl ,llk m

,`ed.úeëéøàa íL øàaúpL Bîëezizin`d ezernyn efy - §¤¦§¨¥¨©£¦
,izin`d "yi"d `ed cala d"awdy ,"myd zecg`" oipr ly

.miiw xac mey oi` - ecrlae,äaøä äæa ÷éîòiLk ,äpäå- §¦¥§¤©£¦¨¤©§¥
,"'d zecg`" oipr z` oiadlúìéb óà BLôð ìâúå Baì çîNé¦§©¦§¨¥©§©¦©

äðeîàa ãàîe Lôðå áì ìëa ïpøå4àéä ék ,àéä äaø ék ,Bæ §©¥§¨¥§¤¤§Ÿ¤¡¨¦©¨¦¦¦

.Lnî íéäìà úáø÷oipr z` ahid yg mc`dy drya - ¦§©¡Ÿ¦©¨
.ynn d"awdl aexw `ed "'d zecg`"úéìëúå íãàä ìk äæå§¤¨¨¨¨§©§¦

úBéäì ¯ íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä ìk úàéøáe ,Búàéøa§¦¨§¦©¨¨¨¤§¦§©§¦¦§
Bì,d"awdl -,íéðBzçza Bæ äøéc,mipezgzd mi`xapa -Bîk ¦¨©©§¦§

ïn÷ì øàaúiL5 ¤¦§¨¥§©¨
.úeëéøàazilkz lky - ©£¦

lke mc`d z`ixa
mipeilrd zenlerd
de`zp ik ,`id mipezgzde
"dxic" el zeidl d"awd
,mipezgzd mi`xapa
epipr mda dlbziy
- "'d zecg`" ly izin`d
ly ezxic lynl enk
`vnpe xc da ,mc`
jk ,mc`d ly ezenvr
oipr zezin` dlbzz
mi`xapa "'d zecg`"

.mipezgzdänk ,äpäå§¦¥©¨
èBéãä úçîN äìBãb- §¨¦§©¤§

- epnn rexby dneìôLe§©
íãå-øNa Cìîì Búeáø÷úäa ,íéLðà`edyk wx `le - £¨¦§¦§¨§§¤¤¨¨¨¨

,efn dxizi `l` ,eil` axwznBnò Bzà øãå ïñëàúnä©¦§©§¥§¨¦¦
,Búéáam` ixd ,jlnd lkida cgi `le - ,miyp`d lty ly - §¥

,xzeia dlecb dgny mc`l daiqn ,mceÎxya jlnl ezeaxwzd
õ÷ ïéàì øîçå-ì÷å,c`na dlecb dgnydy -úøéãå úáø÷ì §©¨Ÿ¤§¥¥§¦§©§¦©

,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìîmc`dy dryay - ¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
ezxica oqk`zne xc lekiak d"awdy ote`ae ,d"awdl axwzn
,xzeia dlecb dgny mc`l aqdl jixv df xacy i`cee i`ce -

áéúëãëe6íàð ,éìà úLâì Baì áøò øLà äæ àeä éî ék" : §¦§¦¦¦¤£¤¨©¦¨¤¤¥©§ª
:"'ämc`d dyrp ,"'d cegi"l zelhazde dpen` iciÎlre -

.ez` cgi ezxica xc d"awdy ote`ae ,d"awdl aexw

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

íéøîà éèå÷éì
åøå÷îá úåàéöîá ìèá àåä íùù àìà íìåòä ììçá
ìùî êøã ùîî äëëå :ììë úåàéöîá åðéà åìéàëå
àåäù åøå÷î éáâì úåàéöîá åàåìîå íìåòä ìåèéá àåä
äæá ÷éîòéùë äðäå .'åëéøàá ù"ùîëå ä"á ñ"à øåà
áì ìëá ïðøå úìéâ óà åùôð ìâúå åáì çîùé äáøä
íéäìà úáø÷ àéä éë àéä äáø éë åæ äðåîàá ãàîå ùôðå
ìë úåàéøáå åúàéøá úéìëúå íãàä ìë äæå ùîî
'éðåúçúá åæ äøéã åì úåéäì 'éðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
úçîù äìåãâ äîë äðäå .úåëéøàá ïî÷ì ù"îë
íãå øùá êìîì åúåáø÷úäá íéùðà ìôùå èåéãä
úáø÷ì õ÷ ïéàì å"÷å åúéáá åîò åúà øãå ïñëàúîä
áøò øùà äæ àåä éî éë áéúëãëå ä"á÷ä ä"îî úøéãå

:'ä íàð éìà úùâì åáì
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א.3. כ, בראשית זוהר ראה ב. ס, ˘ËÈÏ"‡:4.חולין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ קורא [הוא מיוסד איז דאס ווייל - אמונה אן עס רופט "ער
האמונה על מיוסד] שזה מפני - אמונה הוא˘·„·¯לכך האמיתית השם דאחדות הענין שאפילו ועוד גו' נעשו שמים אצל ·‡ÂÓ‰ה'

‡"Â‡Î."'וכו שהוא י"ל ועוד ב), קמא, ב. ס, ל"ו.5.(עיין כא.6.פרק ל, ירמי'



קיז היום יום . . . 

ה'תש"גה אדר איום רביעי

חומש: תרומה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ושני . . . 68 דקב"ה לעילא.

ף ַרְגֵלינּו, ַהּכֹל הּוא ְלַזּכֹות ּוְלַטֵהר ֶאת  ָכל ְמקֹום ִמְדַרְך ּכַ ה ּבְ ִלי ׁשּום ֵצל ָסֵפק ּוְסֵפק ְסֵפָקא, ִהּנֵ ּבְ
ְזָרה  ר ּגָ ֲאׁשֶ ַרֲחָמָנא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש ּכַ לּוֵחי ּדְ ָרֵאל ׁשְ ל ִיׂשְ ה, ַוֲאַנְחנּו ּכָ ִפּלָ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ָהָאֶרץ ּבְ

ְכֵמנּו. ר ָהֳעְמָסה ַעל ׁשִ י ֵמֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ָחה ָהֶעְליֹוָנה, ֵאין ָחְפׁשִ ּגָ ָעָליו ַהׁשְ

ה'תש"גה אדר שנייום ששי

חומש: פקודי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והוא בהקדם . . . מד בראשו עכ"ל.

ֵאינֹו  ְלַבד ּדְ ה. ְולֹא זֹו ּבִ ֶאָחד ֻמְכָרִחים ֵהּמָ ם ּכְ ּלָ ֹפַעל – ּכֻ ְגֶלה, ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִלּמּוד ַהּנִ
ִעים ֶזה ָלֶזה, ּוְכַמֲאַמר "ְולֹא  ה ֵהם ְמַסּיְ ַרּבָ א ַאּדְ ֵני ֲחֵברֹו, ֶאּלָ ָהֶאָחד ִיְדֶחה אֹו ֻיְדֶחה ִמּפְ ְך לֹוַמר ׁשֶ ּיָ ׁשַ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – קֹונֹו",  ִעם  ד  ְתַחּסֵ ַהּמִ ָחִסיד  "ֵאיֶזהּו  ְגֶלה,  ַהּנִ ִלּמּוד  ִלְהיֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – ָחִסיד"  ָהָאֶרץ  ַעם 

ֹפַעל. ּמּוד ֲהלֹא הּוא ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהֲחִסידּות, ְוַתְכִלית ַהּלִ

ה'תש"גו אדר איום חמישי

חומש: תרומה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ולא עוד . . . 68 לעילא הרבה.

משיחות אאמו"ר: עס איז א מעלה נפלאה, ווָאס דער אויבערשטער ב"ה איז מזכה 
און מען קריגט א חוש מיט א געשמַאק א אידען ַא טובה טָאן, ביז אז יענער ווערט 
בא אים טייערער ווי ער בא זיך, ווארום אויף זיך קען ער געפינען כמה טעמים פאר 
ווָאס עס קומט איהם זָאל, ח"ו, זיין ניט גוט, ָאבער אויף דעם ַאנדערען איז דָאס ניט 

שייך כלל.

יִגים  ה, ּוַמּשִׂ רּוְך הּוא ְמַזּכֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ "ּב[: זֹו ַמֲעָלה ִנְפָלָאה, ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ן ַעל ַעְצמֹו  ּכֵ ֵעיֵני ַעְצמֹו. ׁשֶ הּוא ּבְ ֵעיָניו ָיָקר יֹוֵתר ִמׁשֶ ַהּזּוַלת ּבְ ת טֹוָבה ִליהּוִדי, ַעד ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ חּוׁש ְוֹעֶנג ּבַ
ָלל  לֹום, לֹא טֹוב, ַאְך ַעל ַהּזּוַלת ֶזה ּכְ ְהֶיה לֹו, ַחס ְוׁשָ ּיִ יַע ׁשֶ ה ִנּמּוִקים ַמּדּוַע ַמּגִ ּמָ ָיכֹול הּוא ִלְמֹצא ּכַ

ְך. ּיָ לֹא ׁשַ

ה'תש"גו אדר שנישבת
ָלאָכה.  ל ַהּמְ ַלם ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּתִ

ח.  ּמַ יַע ּוְתׂשַ ה, ּתֹוׁשִ ִמיד: ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ִבְרכֹות ַהְפטֹוָרה אֹוְמִרים ּתָ ּבְ
חומש: פקודי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: לה־לח.
תניא: והנה ביאור . . . והמשכיל יבין.

ַעל  ְלַאַנ"ׁש  דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֶ ּשׁ ַמה  ֵעצֹות  ִלּקּוֵטי  הּוא  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ַאַנ"ׁש:  ִזְקֵני  ֵאֶצל  ל  ְמֻקּבָ
ה  הּוא ַעּתָ מֹו ׁשֶ צּוָרתֹו ּכְ ְנָיא ּבְ ר ֶאת ֵסֶפר ַהּתַ ַקִיץ תקנ"ב ִהְתִחיל ְלַסּדֵ נֹות תק"מ־תק"ן. ּבְ ׁשְ ְיִחידּות ּבִ
פֹו. ּוֵמַהאי  ׁשּו, ְוַגם ִהְתִחילּו ְלַזּיְ ּבְ ּתַ ַמן ִנׁשְ ְך ַהּזְ ּנּו, ּוְבֶמׁשֶ קֹות ַרּבֹות ִמּמֶ ָבר ָהיּו ַהְעּתָ ְלָפֵנינּו. תקנ"ג – ּכְ
ִסְפרֹו  ֶאת  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ֵיׁש  ִלְדפּוס.  ְלָמְסרֹו  נּו  ַרּבֵ ֵרז  ִנְזּדָ זֹו[  ה  ּבָ ]=ּוִמּסִ ַטֲעָמא 
יקֹו,  ְלַהְעּתִ ְרׁשּות  ָנַתן  ְוָאז  ְוָזקּוק,  ָצרּוף  ָהָיה  ָבר  ּכְ תקנ"ה  ַנת  ׁשְ ּבִ ְוֵתָבה.  ָבה  ּתֵ ָכל  ּבְ ק  ְוִדּיֵ ְנָיא,  ַהּתַ
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היום יום . . . קיח
ׁשּו ְמָסרֹו ִלְדפּוס. ּבְ ּתַ קֹות ְוִנׁשְ ַרּבּו ַהַהְעּתָ ּוְכׁשֶ

רּוׁש  דֹול ּדְ נּו ַהּגָ ַנת תק"ן – ָאַמר ַרּבֵ יו – ׁשְ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלַחּיָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ר, ּבְ ר ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ְנָיא. ל ֵסֶפר ַהּתַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ת ּפְ לֹשֶׁ יק כּו'", ְוהּוא הּוא ׁשְ ִהי ַצּדִ יִעין אֹותֹו ּתְ ּבִ "ַמׁשְ

ה'תש"גז אדר איום ששי

חומש: תרומה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ומקדושה זו . . . מעט מעט.

הּוא –  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִליַח ֲאדֹון ּכֹל, ְלַמַען ָהִביא ְלֹפַעל – ּבְ י הּוא ׁשְ ָרֵאל ָעָליו ָלַדַעת, ּכִ ִיׂשְ ל ִאיׁש ּבְ ּכָ
אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ְוהּוא ַעל ְיֵדי  ֵהם ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ְבִריַאת ָהעֹוָלם, ׁשֶ ָנתֹו ּבִ ֵרְך ְוַכּוָ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ת ִמּדֹות טֹובֹות. ָרׁשַ ּיֹות ְוַהׁשְ ִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ

ה'תש"גז אדר שנייום ראשון

חומש: ויקרא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק לו. והנה . . . 90 ואפסי עוד.

אז מען געהט אין גאס דארף מען טרַאכטען דברי תורה צי אין מחשבה צי אין 
דבור, דָאס ווענדט זיך, צי מען מעג ע"פ דין ריידען דָארטען דברי תורה. ָאבער אז 
ער געהט און איז ניט פארנומען אין דברי תורה, זָאגט איהם דער שטיין אויף וועמען 
ער טרעט: בולאך )גולם( ווָאס טרעסטו אויף מיר? מיט ווָאס ביסטו העכער פאר מיר?

לּוי, ִאם  ָבר ּתָ ִדּבּור. ַהּדָ ָבה אֹו ּבְ ַמֲחׁשָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, אֹו ּבְ ְרחֹוב – ָצִריְך ְלַהְרֵהר ּבְ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה – ְמִטיָחה ּבֹו  ְבֵרי ּתֹוָרה. ַאְך ִאם הּוא הֹוֵלְך ְוֵאינֹו ָעסּוק ּבְ ם ּדִ ר ׁשָ ין, ְלַדּבֵ י ּדִ ר, ַעל ּפִ ֻמּתָ

ה ִהיא ֶעְליֹונּוְתָך ָעַלי? ּמֶ ה ּדֹוֵרְך ָעַלי? ּבַ ָהֶאֶבן ָעֶליָה הּוא ּדֹוֵרְך: ּגֶֹלם! ַמּדּוַע ַאּתָ

ה'תש"גח אדר אשבת

חומש: תרומה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק כח. ואפילו . . . ממש עמו.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל אריינגערופען א יונגערמַאן פון דעם מגיד'ס תלמידים, 
און הָאט איהם געזָאגט - מיט א ניגון, כדרכו - : "איך הָאב א מצוה פון ולמדתם 
אותם את בניכם, דו הָאסט א מצוה פון זן ומפרנס בני ביתו, לָאמיר זיך בייטען: איך 
וועל דיר געבען דו זָאלסט קענען מקיים זיין דיין מצוה, און דו לערען מיט מיין זון 
- דָאס איז געווען דער מיטעלער רבי - און הָאט איהם מבאר געווען סדר הלימוד: 
דָאס ערשטע לערענט מען אותיות א. ב . . . ווָאס איז אן אלף - א ּפינטעלע פון 
אויבען, א ּפינטעלע פון אונטען, א קו באמצע - דָאס איז אן אלף. א קינד מוז וויסען, 
אז דער אלף פון תורה איז דער יוד פון אויבען דער יוד פון אונטען מיט דעם קו פון 
אמונה ווָאס באהעפט זיי. נָאך א נוסחא איז דָא: "א יוד למעלה דָאס איז די נשמה, 

א איד למטה דָאס איז דער גוף, און א קו של יראת שמים באמצע".

ַדְרּכֹו – "ָעַלי ֵיׁש ִמְצַות  ִנּגּון, ּכְ יד, ְוָאַמר לֹו – ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ַעם ַאְבֵרְך ִמּתַ ן ֵאָליו ּפַ ֵקן ִזּמֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֵדי  ן ְלָך ּכְ ף: ֲאִני ֶאּתֵ יתֹו, ָהָבה ִנְתַחּלֵ ֵני ּבֵ ֵניֶכם", ָעֶליָך ֵיׁש ִמְצַות ָלזּון ּוְלַפְרֵנס ּבְ ם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ "ְוִלּמַ
ִני – ָהָיה ֶזה ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, – ּוֵבֵאר לֹו ֵסֶדר  ּבְ ה ְלַמד ִעם  ְוַאּתָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ְצָוה  ם ֶאת ַהּמִ ּתּוַכל ְלַקּיֵ ׁשֶ
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קיט היום יום . . . 
ֶאְמַצע –  ַחת, ַקו ּבָ ה ִמּתַ ַעל, ְנֻקּדָ ה ִמּמַ ית לֹוְמִדים אֹוִתּיֹות א־ב... ַמִהי "ָאֶלף"? – ְנֻקּדָ ּמּוד: ֵראׁשִ ַהּלִ
ַחת, ִעם ַקו  ּתַ ּמִ ַעל, ַה"ּיּוד" ׁשֶ ּמַ ּמִ ל ּתֹוָרה הּוא ַה"ּיּוד" ׁשֶ ָה"ָאֶלף" ׁשֶ ב ָלַדַעת, ׁשֶ זֹוִהי "ָאֶלף". ֶיֶלד ַחּיָ

ָרם". ַחּבְ ּמְ ָהֱאמּוָנה ׁשֶ

ל ִיְרַאת  ה – ֶזהּו ַהּגּוף, ְוַקו ׁשֶ ָמה, "ְיהּוִדי" ְלַמּטָ ׁשָ ְרָסה נֹוֶסֶפת: ""יּוד" ְלַמְעָלה זֹוִהי ַהּנְ ּגִ ָנּה  ֶיׁשְ
ֶאְמַצע". ַמִים ּבָ ׁשָ

ה'תש"גח אדר שנייום שני

חומש: ויקרא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והנה תכלית . . . מו במציאות.

ה ַאַחת ֵמֶאֶלף ֲאָנחֹות. ֱאלֵֹקינּו  ֻעּלָ ָביו: טֹוָבה ּפְ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֹפַעל ְוָיְחְנָך ָהֱאלִֹקים. ֲעבֹוָדה ּבְ ֹקד ּבַ ה, ֲעֹזב ֶאת ָהֲאָנָחה ּוׁשְ ים ֵהּמָ ַחי, ְותֹוָרה ּוִמְצֹות ִנְצִחּיִ

ה'תש"גט אדר איום ראשון

חומש: תצוה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק כט. אך . . . לו וגסותן.

אז מען געהט אין גאס און מען טרַאכט משניות תניא, און מ'זיצט אין קרָאם )סטָאר( 
מיט א חומש, א תהלים, איז איצט איז דָאס טייערער, ווי אין דער צייט, ווען אין 
גאס )סטריט( איז געווען ליכטיג באור תורה. מ'טָאר ניט געהן אין גאס אליבא רקניא, 

מען דארף הָאבען תורה, מיט ווָאס צו געהן אין גאס.

ה ֶזה  ים, ֲהֵרי ַעּתָ ִהּלִ ׁש, ּתְ ֲחנּות ִעם ֻחּמָ ִבים ּבַ ְנָיא, ְויֹוׁשְ ָניֹות, ּתַ ִבים ִמׁשְ ְרחֹוב ְוחֹוׁשְ הֹוְלִכים ּבָ ׁשֶ ּכְ
ְרחֹוב "ַעל ֵלב ֵריָקן".  ְך ּבָ אֹור ּתֹוָרה. ָאסּור ְלַהּלֵ ָהְרחֹוב ָהָיה מּוָאר ּבְ ְזַמן ׁשֶ ָהָיה ּבִ ִפי ׁשֶ ָיָקר יֹוֵתר ִמּכְ

ְרחֹוב. כּו ּבָ ּה ִיְתַהּלְ תֹוָרה, ִעּמָ ד ּבְ ֵיׁש ְלִהְצַטּיֵ

ה'תש"גט אדר שנייום שלישי

חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ולזה נתן . . . מו מהאר"י ז"ל.

ָקַמץ. חֹוָלם ְוֹלא ּבְ "ף ּבְ ָראָת - ַהּכָ ּבָ ת ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות אֹוְמִרים ַעל ּכֹל ַמה ּשֶׁ ִבְרּכַ ּבְ

ָהַרב  אֹוֵמר  ׁשֶ ַהֲחִסידּות  ַמֲאָמֵרי  ִיְלֹמד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ָיכֹול  רּות,  ְ ְלִהְתַקּשׁ ׁשּוָקה  ַהּתְ ּגֶֹדל 
י[. י ]=ּדַ ְלַבד לֹא ַסּגִ ִנים ּבִ ת ּפָ ְרִאּיַ י ּבִ ְוכֹוֵתב, ּכִ
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היום יום . . . קכ

ה'תש"גי אדר איום שני

חומש: תצוה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: והסיבה . . . לו בשר אדם.

ְנִגינֹות, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ַח ּבִ ֶבל, ַלְמַנּצֵ זֹון ֹקֶדם ַמִים ַאֲחרֹוִנים אֹוְמִרים ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ
ׁשּוב, ִלְבֵני ֹקַרח, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ ֲחנּון: ׁשִ ֵאין אֹוְמִרים ּבֹו ּתַ יֹום ׁשֶ ּבְ

ר ֵאַלי. ַאַחר ַמִים ַאֲחרֹוִנים ַוְיַדּבֵ

ה'תש"גי אדר שנייום רביעי

חומש: ויקרא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: וגם כבר . . . 92 מחייהו כו'.

טרם הנסיעה ממקום מדורו יסדר א חסידישען פארבריינגען, ויקבל ברכת הפרידה 
ווייל מען פָאהרט זיך  זיך ניט,  מחבריו הטובים, וכמאמר הידוע: חסידים זעגענען 

קיינמאל ניט פַאנַאנדער, וואו מ'איז - איז מען איין משפחה.

ֵרָדה ֵמֲחֵבָריו ַהּטֹוִבים,  ַהּפְ ת  ְרּכַ ּבִ ל  ִויַקּבֵ ר ִהְתַוֲעדּות ֲחִסיִדית,  ְיַסּדֵ קֹום ְמדֹורֹו  ִסיָעה ִמּמְ ַהּנְ ֶטֶרם 
ֵהיָכן  ֵמֵרֵעהּו.  ִאיׁש  ]=ִמְתַרֲחִקים[  נֹוְסִעים  ֵאיָנם  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ִנְפָרִדים,  לֹא  ֲחִסיִדים  דּוַע:  ַהּיָ ּוְכַמֲאָמר 

ָחה ַאַחת. ּפָ ִנְמָצִאים – ָאנּו ִמׁשְ ׁשֶ

ה'תש"גיא אדר איום שלישי

חומש: תצוה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: וכמאמר הלל . . . לו האדם עצמו.

ר ַהְיִדיָעה אֹו  ֵני ֶהְעּדֵ ן, ִמּפְ ם ָיָפה ְלַכּוֵ ְעּתָ ֵאין ּדַ ר ֵאּלּו ׁשֶ ה, ֲאׁשֶ ִפּלָ ּתְ ּבַ נֹות ׁשֶ ּוָ ִעְנַין ַהּכַ ל ּבְ ָידּוַע ּוְמֻקּבָ
תֹו  ִפּלָ ָלִלית: ִלְהיֹות ּתְ ָנה ּכְ ּוָ נּו ּכַ ַכּוְ ּיְ יק ׁשֶ ה, ַמְסּפִ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ָרִטּיֹות ּבְ נֹות ַהּפְ ּוָ ֹכָחם ִלְזּכֹר ּכַ ֵאין ּבְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ָלה. ִסְפֵרי ַקּבָ נֹות ַהְמֹבָארֹות ּבְ ּוָ ל ַהּכַ ֵרְך ִעם ּכָ ַמַעת ְלָפָניו ִיְתּבָ ִנׁשְ

ה'תש"גיא אדר שנייום חמישי
ֶקל. ֶ נּו. ַמֲחִצית ַהּשׁ ם. ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ר ֻמְקּדָ ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ

חומש: ויקרא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: רק שאח"כ . . . ארצך וגו'.

רּוָחִנּיּות,  ּבְ ָהַעְצִמי  ּוְמקֹוָרּה  ּה  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ֲהָלָכה  ל  ּכָ ֲהָבַנת  א(  ִרים:  ִעּקָ ִעְנָיִנים  ֵני  ׁשְ ּכֹוֶלֶלת  ֲחִסידּות 
ֲהָלָכה  ל  ּכָ ִעְנַין  ֲהָבַנת  ֲחִסידּות, ב(  ּבַ ְמֹבָאר  ּכַ ִעְנָינֹו  ְלִפי  ְועֹוָלם  ָכל עֹוָלם  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות  ְסִפירֹות  ּבִ ַהְינּו 
ִעְנָין  ֶזה  ּבָ ִלְמֹצא  ָצִריְך  ל־ָמקֹום  ִמּכָ ַהּתֹוָרה,  ְוִדין  ֱאלִֹקי  ֶכל  ְוׂשֵ ָחְכָמה  ִהיא  ׁשֶ ֲהַגם  ׁשֶ ַהְינּו  ֲעבֹוָדה,  ּבָ

י עֹוָלם ֶזה. ַחּיֵ ַהְנָהַגת ָהָאָדם ּבְ ֲעבֹוָדה ּבְ ּבָ

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תש"פ  אדר ה' ראשון יום נגע  ספק טהרת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰,íéòâð ÷ôñ ìk̈§¥§¨¦
÷÷æð àlL ãò ,øBäè ¯ øák eðéðnL úB÷ôqä éðMî õeç¦§¥©§¥¤¨¦§¨¨©¤Ÿ¦§©

..àîè B÷ôñ ,äàîèì ÷÷æpMî ìáà ;äàîèì§ª§¨£¨¦¤¦§©§ª§¨§¥¨¥
לטומאה") נזקק  ("שלא הוחלט שלא  נגע  שספק  זו הלכה

כהנים' ב 'תורת  נלמדת ח)טהור , פ"ד, "וראהו(תזריע מהפסוק 

את מטמא  ואינו  מטמא  הוא  הודאי "את  – אותו" וטמא  הכהן 

התוספות  אך  הכי)הספק". אי ד"ה ב, סה, צורך (נזיר שאין כתבו

יש אלא  לטומאה  הוזקק  שלא  נגע ספק לטהר  כדי  בפסוק

חזקתו. על הדבר  מעמידים  כי  לטהרו

יהושע ' ה 'פני  מנא)וכתב  בגמרא ב' ב י, נגעים(חולין שטומאת ,

פי על הולכים לא  טומאה בדיני טומאה : דיני  משאר  שונה 

וברשות טמא , ספקו היחיד ברשות ספק  כל אלא  החזקה 

הוחלט  לא אם  נגעים , בטומאת  ואילו  טהור , ספקו  הרבים

היחיד. ברשות  אפילו  טהור ספקו

נפתוח' ב)וב'מי ס"ק לא, נגעים(פרפר בין להבדל טעם  נתן

של  בדיבורו  תלויה  נגעים  וטומאת  טהרת  הטומאות : לשאר 

והגמרא  שם)הכהן , לטמאו "(נזיר או  "לטהרו  מהפסוק לומדת

בו ופתח  "הואיל הנגע  את  לטהר הכהן על ספק יש  שכאשר 

תחילה".dxdhaהכתוב 

א . הם : לטמא  הרמב "ם פסק שבהם  הספקות  שני  והנה ,

קדם לבן שער או  קדמה  בהרת אם ה"ט)ספק  פ"ב ב .(לעיל

שמא או  שפשתה  הבהרת היא  אם  וספק שפשתה , בהרת 

זה וספק  פשיון, כאן  ואין אחרת בהרת  וזו הלכה הראשונה 

ה"ו)טמא  פ"ד נגעים(לעיל ספק  משאר  נשתנו מדוע לעיין: ויש  .

טהור ? שספיקם 

קדם לבן שער  או קדמה  בהרת  אם  – הראשון  בספק  ואכן ,

התוספות  כבר  הקשו יהושע)– רבי ד"ה א יט, אין(נדה מדוע  ,

מכיון כי  ותירצו, הטהרה ? חזקת  על האדם את מעמידים 

מלבין, הוא  מכך  וכתוצאה  מהנגע  להיפגע  השיער  שדרך

השיער . להלבנת וגרמה  קדמה שהבהרת  מסתבר 

אחרת שזו  או  שפשתה, בהרת אותה  זו אם  - השני ובספק 

אלא הלכה לא  הקודמת שהבהרת  החזקה  על  להעמיד יש  –

ופשתה  בהרת  אותה  היא  נגעים זו  הרא"ש מ"א)(פירוש .פ"ה

ה'תש"פ  אדר ו' שני יום המצורע? את משלחים עיר מאיזו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰,òøönä ïéc¦©§Ÿ̈
äðçnì õeçî" :øîàpL ¯ øéòì õeç Bcáì áLBî Bì äéäiL¤¦§¤¨§©¨¦¤¤¡©¦©©£¤

.ìàøNé õøàa äîBç úBôwnä úBøéòa ¯ äæ øáãå ;"BáLBî¨§¨¨¤¨£¨©ª¨¨§¤¤¦§¨¥
הרע"ב  מ"ז)כתב  פ"א המוקפות(כלים בעיירות  היא  שהמצוה 

נון בן יהושע מימות מ"ו)חומה פ"ט ערכין להרמב"ם פיה"מ כי(וראה

למחנה חוץ והכוונה  מושבו", למחנה "מחוץ נאמר במצורע 

שהיו העיירות  את  קידש  הארץ את יהושע  וכשכבש  ישראל,

ישראל. כמחנה שיהיו  בימיו חומה  מוקפות 

מלכים בספר  ג)והנה , ז, אנשים(ב. ארבעה  אודות מסופר 

שומרון מהעיר  שולחו כי העיר , שער בפתח שישבו מצורעים 

מושבו'" למחנה  'מחוץ  שנאמר  כמו  המצורע, (רש"י "כדין 

שם) .ומצוד"ד

רעק"א  מ"ז)ובתוספות  פ"א אחד:(כלים חכם  קושית  הביא 

נון, בן  יהושע  מימות  חומה מוקפת  היתה לא  שומרון העיר 

כנאמר  עמרי, בידי  נבנתה  כד)שהרי  טז, א. ההר(מלכים את  "ויקן

כן, ואם  שומרון". בנה... אשר  העיר שם  את  ויקרא  שומרון ...

לעיר ? מחוץ  המצורעים  נשלחו מדוע 

כרכא ית  "וזבין  נאמר זה  פסוק  על יונתן  בתרגום  ותירץ :

אלא קיימת שהיתה  העיר  את  קנה שעמרי  היינו דשומרון ",

לומר ואפשר  'שומרון ', שמה  את  לה  ונתן  אותה  וביסס שחיזק

נון. בו יהושע  מימות חומה  מוקפת  היתה  שכן 

עטלינגר הגר "י  ס)אך  סי' החדשות ציון זה :(בנין על  הקשה 

בגמרא ב)הרי  קב, עמרי(סנהדרין זכה  מה  "מפני נאמר

מובן ומזה  ישראל", בארץ אחד  כרך  שהוסיף מפני למלכות ?

קיימת ! היתה לא  לכן וקודם העיר  את  שבנה 

התורה מדין היתה  לא  המצורעים  הוצאת  לדעתו ולכן 

העיר את  להשוות  רצה  שעמרי  משום  אלא המצורע  את  לשלח

אליהו ' דבי  ב'תנא  כנאמר לירושלים, ט)שומרון שכאשר(פרק ,

כך  יהודה, למלכי  שירושלים  "כשם  אמר : העיר  את  בנה 

מן המצורעים  את  שלחו זה  ומטעם  ישראל" למלכי  שומרון 

חומה . מוקפת  שהיתה  משום  ולא  העיר 

ה'תש"פ  אדר ז' שלישי יום הזה  בזמן מצורע טהרת

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰òøöî úøäè̈¢©§Ÿ̈
.úéaä éðôa àlLå úéaä éðôa ,õøàì äöeçáe õøàa úâäBð ¯ Bæ¤¤¨¨¤§¨¨¨¤¦§¥©©¦§¤Ÿ¦§¥©©¦

ישראל' ה 'תפארת  לט)ותמה אות נגעים למס' מאחר(פתיחה :

לא מדוע הבית', בפני 'שלא  גם  נוהגת  המצורע  שטהרת 

לפני שאלתו  את  הציע  וכאשר הזה ? בזמן נגעים דיני נוהגים

הסבר לו  ואין הדבר  תמוה  לו שגם  השיבו איגר , הגר "ע

הדעת . את  המניח

של  חידושו  פי  על  לדבר  הסבר  מצא  השנים  ברבות  אך

אברהם ' סק"ד)ה 'מגן  רא סי' כ'ספק(או"ח בזמננו  הכהנים  שדין  ,

וטהרת ומאחר  כהונה , ביחוסי  בקיאים  אנו אין כי כהנים '

ופאת זקנו  על תער בהעברת תורה  באיסורי כרוכה המצורע 

כהן' 'ספק  בכח  אין – המצוה  לצורך  רק  לו שהותרו  ראשו 

יוכל  לא בגדים , ונגעי  בתים  בנגעי ואף  תורה. איסורי  להתיר

אי כי  הבגד, את  לשרוף  או  הבית  את  לנתץ  להורות  הכהן 

מספק . מבעליו  ממון  להוציא  אפשר 

שלמה ' י"ח)וב 'תורה  מלואים 'לקח (ח"ט, מדרש  פי על מיישב 
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לה)טוב ' אין(תזריע, המקדש  בית שחרב לפי יוחנן , רבי  אמר  :

הנאמר פי על  והביאור  מורה ". בהם  "אין  כי  ממצורע  טומאה 

כהנים ' טז)ב 'תורת  פ"ה, עד (נגעים הנגעים את  רואה  "שאינו 

נגעים הלכות  שיודע  מי שגם הראב "ד  ופירש  רבו". שיורנו

את וראה רבו את  שימש  כן  אם  אלא  בהם  להורות  לו אין 

של  השימוש  פסק  שמהחורבן וכיון נגעים . במראות  פסיקתו 

(בדוגמת אלו  בדינים  ההוראה  נפסקה  רבו, אצל תלמיד 

בגלות ). שבטלה  חכמים ' 'סמיכת 

הזקן  ב)ואדמו"ר כב, ויקרא תורה פנימיות(לקוטי פי  על מפרש 

העניינים :

"ב הנראים  נמצאxerהנגעים אינו  שה 'רע' מלמדים  בשרו"

הנגעיםzeiniptב אין ולכן בחיצוניותו. רק  ונשאר  האדם

מפני החורבן אחר  זה  "בזמננו llkנוהגים  oiievn opi`yכי ,"

"אף ובימינו האדם , מפנימיות  ה 'רע ' יציאת על  מורים  הנגעים 

בפנימיותו " קצת הרע  עדיין והטוב הצדיק 

ערוך' סי"ג)וב 'שלחן לח סי' "מנודה(או"ח הלכה : נפסקה 

אור ' 'מאורי ובספר  תפילין ". להניח אסורים או"ח ומצורע  (ח"א

לח) אנוסי' אין הרי  בימינו ? קיים  מצורע  איסור  וכי תמה :

ואכן, בימינו ! כהן ראית  קיימת  לא  וכן בנגעים , בקיאים 

בשולחנו  הזקן סי"א)אדמו "ר  זו.(שם בהלכה מצורע  הזכיר  לא 

התשפ  אדר ח' רביעי יום הרע  לשון חומרת

:È ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìa øtñîäïBL ©§©¥§¨
äøBza øéäæî àeä äæ ïéðò ìòå ...òøèöéå BøBò äpzLî ...òøä̈¨¦§©¤§¦§¨©§©¦§¨¤©§¦©¨
éäìà 'ä äNò øLà úà øBëæ ...úòøvä òâða øîMä" :øîBàåE §¥¦¨¤§¤©©¨©©¨¥£¤¨¨¡Ÿ¤
,íéðLa epnî äìBãb àéäL äéçàa äøacL ..."Cøca ,íéøîì§¦§¨©¤¤¤¦§¨§¨¦¨¤¦§¨¦¤§¨¦
ìò óàå ...íiä ïî Bìéväì dîöòa äðkñå ,äékøa ìò ezìcâå§¦§©©¦§¤¨§¦§¨§©§¨§©¦¦©¨§©©
íéòLøä íãà éðáì øîçå ì÷ .úòøöa äLðòð ãiî ,ïë ét¦¥¦¨¤¤§¨§¨©©©¨Ÿ¤¦§¥¨¨¨§¨¦
úáéLé Cøc ...úBàìôðå úBìBãb øaãì íéaønL ,íéLthä©¦§¦¤©§¦§©¥§§¦§¨¤¤§¦©
úeðâa øtñì ïéàa Ck CBzîe ...éàáä éøáãa ïéaøî ...íéölä©¥¦©§¦§¦§¥£©¦¨¨¦§©¥¦§
CBzîe ...íéàéápa øaãì ìbøä íäì äéäé Ck CBzîe ...íé÷écvä©©¦¦¦¨¦§¤¨¤¤§¥§©¥©§¦¦¦

.øwòa ïéøôBëå íéäìàa øaãì ïéàa Ck̈¨¦§©¥¥Ÿ¦§§¦¨¦¨
על מדובר כאן  הרי להבין : rxdיש  oeylלטומאת הגורם 

בכלל  הרשעים' 'שיחת  אודות  הרמב "ם  מאריך ומדוע צרעת ,

הרע ? ללשון שייכת  שאינה 

הרע , לשון חומרת  את לבאר  הרמב "ם  כוונת  אם  ומאידך ,

דעות  בהלכות שהביא חז "ל מאמר  את  הביא לא  (פ"ז מדוע 

היינוה"ג) בעיקר ", כופר כאילו  הרע בלשון המספר  "כל :

הרע שמלשון  רק  כתב  וכאן ככפירה , חמור  עצמו הרע שלשון 

jkבאים  xg`? כפירה לידי

הדברים : וביאור 

של  הרעות  מידותיו א . עניינים : שני יש  הרע  בלשון 

לשון מדבר  אם  גם  ב . לזולתו. נזק  גורם  שבדיבורו המדבר 

אל  אותו  לגרור עלול  עצמו  הדיבור  להזיק , כוונה ללא הרע 

נקרא שהאדם  עד הנפש , לעצם  קשור  הדיבור  כוח  כי  הרע ,

אל  המדבר את  גורר  עצמו  הרע הדיבור ולכן 'מדבר', בתואר

הרע .

האדם על הבאים  הנגעים  כי  ללמדנו, הרמב "ם  בא  וזאת 

מעצם אלא לזולת , הנזק  גרימת  משום  אינם  הרע  לשון בגלל

הנהגת את  מדגיש  ולכן האדם . של הדיבור בכוח הפגם 

מרבים 'שבתחילה  i`adהרשעים  ixacaבו שאין דיבור ,'

drxמשום  dcin.מוחלט לרע האדם  את  מוביל הוא אך ,

הרע לשון חומרת  את כאן  הרמב "ם הזכיר  לא זה  ומטעם 

זו חומרה  על  מדובר אין  כאן  כי בעיקר ', כפר 'כאילו עצמו ,

הדיבור מעצם הנגרמת  בנפש הפגיעה  על אלא  הרע , בלשון

לכפירה . להגיע  עלול  שמחמתה 

מרים , ממעשה  נלמד זה  עניין  כיצד מפרט הרמב"ם  ולכן 

ואדרבה , למשה , להזיק  כוונה  מתוך  כלל היה  לא  שדיבורה 

ומכל  הים ", מן להצילו  עצמה  וסיכנה ברכיה  על "גידלתו הרי 

בצרעת . נענשה  מקום 

(jli`e 66 'nr ,ak zegiy ihewl)

ה'תש"פ  אדר ט' חמישי יום כתם  בראיית למפרע טומאה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰äàBøä̈¨
àîè ,íúkä åéìò àöîpL ãâaä ïëå ...òøôîì äàîè ¯ íúk¤¤§¥¨§©§¥©§¥©¤¤¤¦§¨¨¨©¤¤¨¥
äéä àìå ,äfä ÷eìçä éz÷ãa' :øîàzL ãò ?änk ãò ;òøôîì§©§¥©©©¨©¤Ÿ©¨©§¦¤¨©¤§Ÿ¨¨

.'íúk åéìò̈¨¤¤
הבגד  את  שבדקה  השעה  עד למפרע טמאה  כתם  הרואה 

הבגד כיבוס  שעת  עד או כתם  עליו  היה  חזקתו ולא  בכיבוס (כי

כס"מ) – .בדוק

טמאהור דם בראיית  כי דם , מראיית חמורה הכתם  איית 

לעת' 'מעת  רק טמאה למפרע לעת', 'מעת בתוך היתה הבגד בדיקת (ואם

ה"ד) לעיל הבדיקה, עד משעת למפרע  טמאה  כתם בראיית  ואילו

יותר בכתמים והחמירו לעת '. 'מעת  קודם  אף  הבדיקה שעת 

את יחזיקו  הרחם בית שכותלי מצוי הדבר  אין  בדם  כי  מבדם ,

יצא מתי  ידוע  שלא  בכתם  ואילו לעת', מ'מעת יותר הדם

לעת ' 'מעת  של  שיעור  בו  נתנו  לא  נדה מגופה , הל' האשכול (ספר

כס"מ) וראה לא. .סי'

טהרה ' ה 'סדרי  סקע"ד)והקשה  קצ סי' :(יו"ד

למפרע טמאה  כתם  שהרואה  כאן הרמב "ם דברי לכאורה ,

לדבריו בסתירה  הם  לעת ', 'מעת  קודם  ואף הבדיקה  שעת  עד 

ביאה  אסורי ה"ז)בהלכות  למפרע(פ"ט טמאה כתם  שבראיית

שעות'! וארבע  עשרים  'עד רק 

נדה ' ב)וב 'פתחי נב, נדה הלכות' ב'חידוד וכ"כ ב. נג, ביאר :(נדה

שעת עד למפרע  וטמאה בגדה  על כתם  ברואה  מדובר  כאן

איסורי בהלכות  ואילו לעת' 'מעת  קודם  שהוא  אף  הבדיקה 

לעת ' 'מעת רק  וטמאה  בשרה , על כתם  שראתה  מדובר  ביאה 

הוא אלא הבשר  על הכתם שישאר שכיח לא מכך שיותר כיון

ונופל. מתייבש 



קכג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שביארו כ)ויש  סי' יו"ד שלמה חמדת פ"ד. אמנה נפתוח :(מי

'מעת תוך היתה הבגד  שבדיקת מדובר  ביאה ' 'אסורי  בהל'

הבדיקה שעת  עד  רק  טמא  והבגד הכתם  מראיית  לעת'

כי לעת ', 'מעת  למפרע טמאה  הכתם  את  שראתה  והאשה 

דם  ראתה  לא  שהאשה  הוכחה  אין  הבגד ששהה מבדיקת  (ויתכן

הבגד) אל הגיע ואח"כ הרחם בית כותלי מדוברבין זו בהלכה  ואילו .

עד  טמא  שהבגד וכיון לעת' 'מעת  קודם היתה  שהבדיקה 

זמן עד  טמאה  הכתם  את  שראתה  האשה  גם  הבדיקה , שעת 

יש מגופה , הדם  יצא מתי  לדעת  אפשר  שאי  מאחר  כי  זה,

הבדיקה . שעת  עד להחמיר

ה'תש"פ  אדר י' שישי יום שעתה? דיה מאימתי - מעוברת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰òaøà©§©
¯ ïä elàå ;òøôîì úBànhî ïðéàå ïúòL ïic ïäL íéLð̈¦¤¥©¨§¨¨§¥¨¦©§§©§¥©§¥¥

.døaò økiMî ?úøaòî àéä Bæéà ...úøaòî§ª¤¤¥¦§ª¤¤¦¤ª©ª¨¨
עוברה משהוכר  קמא  תנא  לדעת  דם , שראתה  מעוברת 

למפרע  מטמאה  ב)אינה ז, רבי(נדה בשם  סומכוס  ומבאר  .

מתחילת חדשים שלושה  לאחר היא העובר  שהכרת מאיר 

ב)ההריון  ח, משעברו(שם היא  מעוברת  יוסי רבי לדעת ואילו .

למפרע . מטמאה  אינה  ואז  יום ) (תשעים  עונות ' 'שלוש  עליה 

טוב ' יום  ה'תוספות  מ"ד)והקשה  פ"א :(שם

יוסי רבי  לדעת  גם  הרי  קמא, ותנא  יוסי  רבי  נחלקו במה 

יום תשעים  עליה  עברו אם למפרע  מטמאה  בינונית אינה  (עונה

יום) שלושים קמא ?= תנא  וכדעת  חדשים , שלושה  היינו  ,

השני)ותירץ  :(בתירוץ

עליה עברו לא  אם  - העובר  הוכר  אם  גם  יוסי , רבי לדעת

למפרע מטמאה  אלא  שעתה ', 'דיה אומרים  אין יום תשעים 

אם אף  קמא , תנא  לדעת  אך לפקידה), מפקידה  או  לעת  (מעת 

יום  תשעים  עברו  עונות)לא אינה(שלוש עוברה  הוכר  אם 

למפרע . מטמאה 

קמא תנא שלדעת  לומר ניתן איך  תמה : אחרונה ' וה 'משנה 

חדשים שלושה  עברו  לא אם  אף שעתה' 'דיה  עוברה  משהוכר

לאחר רק  היא  העובר  שהכרת  סומכוס  ביאר  כבר  הרי -

הגמרא והוסיפה  חדשים . בסוף(שם)שלושה  ניכר  שהעובר

גם אלא  חדשים לתשעה בלידה  רק לא  חדשים  שלושה 

שלושה לסוף  רק  ניכר עוברה חדשים , לשבעה  היולדת 

תקופת שליש לסוף  ניכר  שהעובר  אומרים  ואין  חדשים ,

ושליש  חדשיים דהיינו דילדה)?ההיריון  ד"ה שם (רש"י

יוסי: ורבי  קמא  תנא מחלוקת  ביאור  זהו ולדבריו

לאחר רק למפרע  מטמאה  אינה מעוברת  קמא תנא  לדעת

אלו. חדשים  שלושה  בתוך דם  ראתה  אם  אף  חדשים  שלושה 

לאחר אלא  שעתה ' 'דיה  אומרים  אין יוסי  רבי לדעת ואילו 

בלי העובר  משניכר  יום ) (תשעים  עונות  שלוש  עליה שעברו 

דם . שתראה

עוברה משהוכר  שמעוברת  קמא , כתנא  הפוסק  והרמב "ם

ההיריון מתחילת  חדשים שלושה  משעברו  היינו, שעתה , דיה 

דם . בהם ראתה  ואפילו 

ה'תש"פ  אדר י"א קודש שבת חרס  כלי אויר טומאת

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰áæ̈
Ba òâð àìå ìéàBä ¯ Nøç éìk øéåàì Bìâø Bà Bãé ñéðëäL¤¦§¦¨©§©£¦§¦¤¤¦§Ÿ¨©
da àöBiëå äcpä ïéàL ;øBäè äæ éøä ¯ Bãéðä àìå BëBzî¦§Ÿ¡¦£¥¤¨¤¥©¦¨§©¥¨

.íéøáàì ïéànèî§©§¦§¥¨¦
היינו, מאוירו, מטמא חרס  כלי  הרי  השיג: והראב "ד 

בגמרא  שאמרו  ומה  והנדה . הזב  ידי ממגע  נטמא  (שבת האויר 

א) טומאתפב, לענין זה הרי לאיברים , מטמאה  הנדה  שאין

ומושב משקל ('מדרס')משכב  אם  רק הטומאה  את  שמעבירה

אם אבל המושב, או  המשכב על נסמך רובו או הגוף  כל 

מטמאה . אינה  רגלה , או  ידה  אחד, אבר רק  תשים 

מבריסק  הגר"ח כאן)ומבאר  הלוי חיים רבנו :(חדושי

אינה 'נדה  הגמרא  דברי משמעות  הרמב"ם , לדעת

הנדה  שטומאת  היא  הטומאות(והזב)לאיברים ' משאר  שונה

רובו, או הגוף כל  ידי על  נעשית הטומאה שהעברת בכך

הגוף במקצת  שכשנגעה  משום  היד  במגע  מטמאה  זאת  ובכל

מאווירו רק טומאה  מקבל  חרס כלי אך  בכולו  כנוגעת  זה  הרי 

'תוך' יטמא")מדין בתוכו אשר רגל ("כל או יד שהכניס הזב  ולכן  ,

לאויר שנכנס  האבר רק כי  טומאה  מעביר  אינו  הכלי  לאויר 

כטומאת ואינו ממנו, שחוץ  מה  ולא  'תוך' דין  לו יש  הכלי 

אינו יחיד אבר  וממילא כולו , כמגע  הגוף מקצת שמגע  מגע 

לאיברים '. מטמאה  הנדה  'אין  כי חרס  כלי  באויר מטמא 

שנטמא חרס  בכלי האמור  'תוך' דין  הראב"ד לדעת  ואילו

מחייב זה  אין אבל הטומאה , לקבלת  כתנאי  רק  הוא  מאוירו 

כשם אלא הכלי בתוך יהיו המטמא  של רובו או שכולו

כך  הגוף , כל כנגיעת היא  אחד אבר  נגיעת  מגע שבטומאת

הגוף כל  כהימצאות  היא  הכלי ב'תוך' אחד אבר הימצאות  גם

רק נאמר  לאיברים ' מטמאה  אינה  ש 'נדה  הגמרא ודין בתוכו.

או הגוף  כל בהישענות  רק  החלה ומושב  משכב  בטומאת

בודדים . איברים  בהישענות  ולא רובו

כל זמן שישנו המצב ד"גלינו מארצנו", הרי סימן שעדיין נשאר משהו מ"חטאינו".
משיחת פורים, ה'תשכ"ט



zrxvקכד z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ה'תש"פ  אדר ה' ראשון יום

zrxv z`nh zFkld
ספר טהרה -הלכות טומאת צרעת 

¦§ª§©¨©©
חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦

ודיניהם,1) השחין וצרבת ושחין מכווה היא זו אי יבאר
בהיפך, או מכווה שנעשה שחין זה, עם זה מצטרפים ואם
ואי  שחין, נעשית השבוע ובסוף הבשר בעור שהסגירו ומי
שיער  העלו שלא והזקן והראש דינם, ומה גיבח קרח זה

מעולם.

.‡¯BÚ‰ ËLÙÂ B¯Oa ¯BÚa ‰kÓ BÏ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»«»¿¿»¿ƒ¿«»
ÔB‚k ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‰kn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰kn‰ ˙ÓÁÓ≈¬«««»ƒ»¿»««»≈¬«»≈¿

ıÓ¯a B‡ ˙ÏÁ‚a ‰ÂÎpL2BalL Ô·‡a B‡ ÏÊ¯·a B‡ ∆ƒ¿»¿«∆∆¿∆∆¿«¿∆¿∆∆∆ƒ¿
L‡a3Ì‡Â ;‰ÂÎÓ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆¬≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ

‰ÂÎn‰ ‰˙È‰4Ô·‡a ‰˜lL ÔÈa ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‡lL »¿»«ƒ¿»∆…≈¬«»≈≈∆»»¿∆∆
ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‰ÂÎn‰ ‰˙È‰L ÔÈa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚa B‡¿≈¿«≈»∆≈∆»¿»«ƒ¿»≈¬«√ƒ

˙ÈÊÊÁ B‡ ·¯b ÔB‚k ,Ûeb‰5B‡ ,¯BÚ‰ „ÈÒÙ‰L «¿»»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»
e˙ÈÁL‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙˜l„Â ˙Ác˜ B‡ ˙ÙÁL«∆∆«««¿«∆∆¿«≈»∆∆ƒ¿ƒ

.ÔÈÁL ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ¯BÚ‰»¬≈∆ƒ¿»¿ƒ

חם.2) במעיינות 3)אפר שנתלבנו וברזל באבן מכה אבל
שחין. אלא מכווה אינה געש הר בלוע או בכתב4ֿ)חמים

"המכה". תימן: בעור.5)יד חולניים צמחים מיני

.·„etL ÔaÏ6Ba ‰k‰Â7(Ê¯·Ó) BL‡¯ ‰È‰ Ì‡ : ƒ≈«¿ƒ»ƒ»»…¿…»
„Á BL‡¯ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ÂÎÓ BÊ È¯‰ - [¯eck]8È¯‰ - «¬≈ƒ¿»¿ƒ»»…«¬≈

˜ÙÒ BÊ9‡È¯·Ë ÈÓa ‰˜Ï .ÔÈÁL B‡ ‰ÂÎÓ ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒƒ¿»¿ƒ»»¿≈¿∆¿»
˙Ù‚a B‡10.ÔÈÁL ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿ƒ

רומח.6) דקירה.7)כעין אלא 8)מכת ממש חד לא
פוצעת. וההכאה קצת שם,9)מחודד נפשטה שלא אבעיא

לליבונה" קודם "חידודה שם אמר ממש חד בסכין אבל
נידון  ולפיכך להכווייה קודם הסכין מחוד הפצע כלומר,

שנסחטו 10)כשחין. זיתים פסולת פירש: שם רש"י
שמנם. להוציא

.‚Ô‰ ˙Bi¯Ë ˙BkÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»»¿«∆≈«¿ƒ≈
eÈÁ .ÏÏk ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈ„¯BÓ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,¯eÓb Èet¯ e‡t¯˙Â ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»««ƒ
Ô‰ È¯‰ - ¯BÚ‰ ¯‡LÏ ‰ÓBc dÈ‡Â ˙˜lˆ ÌB˜n‰L∆«»«∆∆¿≈»»ƒ¿»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe ,¯·c ÏÎÏ ¯Oa‰ ¯BÚk11 ¿«»»¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ
.e¯‡aL BÓk ˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ¿≈»∆∆¿≈¿≈»¿∆≈«¿

ומחייה.11) לבן שיער פשיון,

.„eÏÈÁ˙‰12˙B‡t¯˙‰Ïe ˙BÈÁÏ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰ ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿
˙·¯ˆ ‡È‰ BÊ - ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‰tÏ˜ Ô‰ÈÏÚ ˙ÈOÚÂ¿«¬≈¬≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒ««ƒ»∆∆
,ÌL ‰¯eÓ‡‰ ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ÔÈÁM‰«¿ƒ»¬»«»ƒ¿««ƒ¿»»¬»»
ÔBÈOÙa B‡ Ô·Ï ¯ÚOa :ÔÈÓÈÒ ÈLa ˙B‡nËÓe13, ¿«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈»»»¿ƒ¿

„Á‡ Úe·L ‡l‡ ¯bÒ‰ Ô‰a ÔÈ‡Â14˙¯‰a ?„ˆÈk .15 ¿≈»∆∆¿≈∆»»«∆»≈««∆∆
‰È‰ Ì‡ :‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓa B‡ ÔÈÁM‰ ˙·¯ˆa ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆∆«¿ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»
- Ô·Ï ¯ÚO da ‰È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - Ô·Ï ¯ÚO da»≈»»»«¿ƒ…»»»≈»»»
„ÏB Ì‡ :Úe·M‰ ÛBÒa ‰‡¯ÈÂ .„Á‡ Úe·L ¯ÈbÒÈ«¿ƒ»«∆»¿ƒ¿∆¿«»«ƒ«
ÌeÏk da „ÏB ‡Ï Ì‡Â ;ËÈÏÁÈ - ‰˙Ot B‡ ¯ÚO da»≈»»¿»«¿ƒ¿ƒ…«»¿
Ô·Ï ¯ÚO da „ÏB B‡ ¯eht‰ ¯Á‡Ï ‰˙Ot .¯ËÙÈ -ƒ¿…»¿»¿«««ƒ«»≈»»»

ËÈÏÁÈ -16. «¿ƒ

שנינו:12) ה הלכה ו פרק נגעים פרשת כהנים בתורת שם.
לומר  תלמוד מורד, לפרש) אני (יכול יכול "שחין",
(שיתרפא  צלקת שייעשה עד יכול "ונרפא" אי "ונרפא",
לומר  תלמוד בלבד), צלקת במקומו ותישאר לגמרי,

נרפא. ולא נרפא כיצד? הא מחייה 13)"שחין", אבל
טומאה. סימן אחר 14)אינה טומאה סימן נולד לא ואם

ומכווה. בשחין אחד הסגר רק נאמר בתורה טהור. - ההסגר
סתם 15) "בהרת" כותב שרבינו מקום שבכל ביארנו, כבר

המראות, ארבעת לכל הכוונה הלבנונית, דירוג עם קשר ללא
ביצה. קרום סיד, צמר, ומכווה 16)שלג, שחין דין בזה

הבשר. בעור נגע כדין

.‰ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰17.‰Ê ÌÚ ‰Ê «¿ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ ,·e˙k‰ Ô˜lÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿»«»«∆≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
,¯Oa‰ ¯BÚÏ ÔÈOBt ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈOBt ÔÈ‡Â .‰Ê∆¿≈ƒ∆»∆¿≈ƒ¿«»»
‰È‰ ?„ˆÈk .ÔÎB˙Ï ‰OBt ¯Oa‰ ¯BÚ ˙¯‰a ‡ÏÂ¿…«∆∆«»»»¿»≈«»»

Ô‰ÈzLa ÒÈ¯‚k ˙¯‰·e ‰ÂÎn‰ „ˆa ÔÈÁL18È¯‰ - ¿ƒ¿««ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆¬≈
B‡ ‰iMÏ ‰˙OÙe Ô‰Ó ˙Á‡a ‰˙È‰ .¯B‰Ë ‰Ê∆»»¿»¿««≈∆»¿»«¿ƒ»

¯B‰Ë - ¯Oa‰ ¯BÚÏ ‰˙OtL19¯BÚa ˙¯‰a ‰˙È‰ . ∆»¿»¿«»»»»¿»«∆∆¿
CB˙a ‰È‰ .ÔBÈOt BÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰˙OÙe ¯Oa‰«»»»¿»¿««≈∆≈ƒ¿»»¿

ÒÈ¯‚k ÔÈÁL ˙·¯ˆ Btk20ÒÈ¯‚k ˙¯‰a d·e21- «»∆∆¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ
Ô·Ï ¯ÚOÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;¯ÈbÒÈ22‡ÏÂ «¿ƒ∆««ƒ∆≈»¿»¿≈»»»¿…

‰OÙ˙Â dcˆa ¯Á‡ ÔÈÁL BÏ „ÏeÈ ‡nL ,ÔBÈOÙÏ¿ƒ¿∆»ƒ»≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿ƒ¿∆
.BÎB˙Ï¿

אין 17) מכווה גריס וכחצי שחין גריס כחצי בו היו אם
שדיני  פי על ואף המנוגע, את ומטהרים לכגריס מצטרפים
"או  מהכתוב למדו שם כהנים בתורת שווים. ומכווה שחין
ביניהם. לחלק באה "או" המלה אש" מכוות ...

יחד.18) פשה 19)בשניהם אם רק מטמא והפשיון
עצמה. המחייה אותה ומילא 21)מצומצם.20)במקום

פשיון, של אפשרות כל אין כן ואם הצרבת מקום כל את
הבשר. לעור פושה שאינה אמרנו שערות 22)שהרי אין

היד. כף על צומחות

.ÂÔÈÁM‰ ˙‡ ‰ÂÎÓ ‰Ïha - ‰ÂÎÓ ‰OÚpL ÔÈÁL23; ¿ƒ∆«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»∆«¿ƒ
ÔÈ‡ Ì‡ .‰ÂÎn‰ ÔÈÁL Ïha - ÔÈÁL ˙ÈOÚpL ‰ÂÎÓeƒ¿»∆«¬≈¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - ‰ÂÎÓ Ì‡ ‰È‰ ÔÈÁL Ì‡ Úe„È24; »«ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈¿»¿

·e˙k‰ Ô˜lÁ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ‰‡ÓËÂ „Á‡ ÔÓÈÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ»∆»¿À¿»««¿…ƒ¿»«»
.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ ‡l‡∆»«∆≈ƒ¿»¿ƒ
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קכה zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

צירוף,23) לעניין מינה ונפקא הראשון. את מבטל השני
זה. עם זה מצטרפים שאינם הקודמת בהלכה שאמרנו

ומטמא.24)

.Ê‰OÚ Úe·M‰ ÛBÒ·e ÔÈÁLaL ˙¯‰·a B¯ÈbÒ‰ƒ¿ƒ¿«∆∆∆ƒ¿ƒ¿«»««¬»
¯Oa‰ ¯BÚ25ÛBÒ·e ¯Oa‰ ¯BÚa B¯ÈbÒ‰L B‡ , «»»∆ƒ¿ƒ¿«»»¿

‰lÁza ‰‡¯È - ÔÈÁL ˙ÈOÚ Úe·M‰26. «»««¬≈¿ƒ≈»∆«¿ƒ»

הבשר.25) בעור נגע עכשיו לפנינו ויש לגמרי נתרפא
שני 26) וטעון חדש נגע הוא כאילו כתחילה. להיות: צריך

הסגרים.

.Á¯LpL ÈÓ27ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ÔÈa ,BL‡¯ ¯ÚO Ïk28ÔÈa ƒ∆»«»¿«…≈≈¬«…ƒ≈
ÏÎ‡L ÔÈa ,¯ÚO Ïc‚Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰kÓ ˙ÓÁÓ≈¬««»∆≈»¿»¿«≈≈»≈∆»«
e¯ÈM‰L ÌÈ¯·c CÒ B‡ ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈMn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ««ƒƒ∆«≈»»¿»ƒ∆ƒƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ïc‚Ï Èe‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ÚO¿»««ƒ∆»¿«≈¿««¿«ƒ
B‡ Á¯˜ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰zÚ BL‡¯ ¯ÚO Ïk „a‡Â¿ƒ≈»¿«…«»¬≈∆ƒ¿»≈≈«

„˜„w‰ ÔÓ B¯ÚO ¯L Ì‡ .Áa‚29ÚÙBL ‰hÓÏe ƒ≈«ƒ»«¿»ƒ«»¿…¿«»≈«
¯‡eˆ ÏL ‰wt „ÚÂ ¯BÁ‡Ï30¯L Ì‡Â ;Á¯˜ ‡¯˜ - ¿»¿«ƒ»∆«»ƒ¿»≈≈«¿ƒ»«

BzÁct „‚k „Ú ÂÈÙÏ ÚÙBL ‰hÓÏe „˜„w‰ ÔÓ31- ƒ«»¿…¿«»≈«¿»»«¿∆∆««¿
.Áa‚ ‡¯˜ƒ¿»ƒ≈«

סוף 27) עד הבאות להלכות הקדמה כעין היא זו הלכה
כתוב  ובגבחת. שבקרחת נגעים בדיני העוסקות הפרק

יג, (ויקרא ובפסוק בתורה הוא" טהור הוא "קרח מ)
הבאים  ובפסוקים הוא". טהור הוא "גבח כתוב: שלאחריו
הקרחת  ובכן בגבחת. או בקרחת שפרחו הנגעים דיני נכתבו
שבהן, הנגעים אלא מטמאות, אינן לעצמן כשהן והגבחת
האלה. המונחים שני פירוש זו בהלכה רבינו ומבאר

רבינו:28) גורס ו הלכה י פרק נגעים פרשת כהנים בתורת
יטמא  לא (פירוש, טהור יהא חולי מחמת נשר יכול
בידי  קרחת מה וגבחת", "קרחת לומר תלמוד בנגעים)?
שאינה  קרחת מה כן) (אם או שמים. בידי גבחת אף שמים
שיער, לגדל ראוייה שאינה גבחת אף שער לגדל ראוייה
תלמוד  נשם? סך השערות) את שמשיר (סם נשם אכל מניין
- שהיא. קרחת (כל ריבה - (פעמיים) קרחת קרחת לומר
בקרחת  לנגע נתק בין מה ח בפרק לקמן ראה משנה). כסף

הראש.29)וגבחת. בגובה האמצעית הנקודה
הצוואר.30) מחוליות הראשונה מצחו.31)החוליה

.Ë˙B‡nhÓ ˙Áab‰Â ˙Á¯w‰32Ò ÈLa:ÔÈÓÈ «»««¿««««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ
;˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔBÈOÙ·e ‰ÈÁÓa¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈»∆∆¿≈¿≈»

¯Oa ¯BÚ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯Ók :Ô‰a ¯Ó‡pL33ÔÈ‡L ÈÙÏe . ∆∆¡«»∆¿«¿≈»««»»¿ƒ∆≈
Ô‰a ‰‡ÓË ÔÓÈÒ Ô·l‰ ¯ÚO‰ ÔÈ‡ ,¯ÚO Ô‰a34. »∆≈»≈«≈»«»»ƒ«À¿»»∆

Ì‡L ?˙BÚe·L ÈL·e ÔÈÓÈÒ ÈLa ÔÈ‡nhÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿≈»∆ƒ
‰ÈÁÓ da ‰˙È‰Â BzÁa‚a B‡ BzÁ¯˜a ˙¯‰a ‰˙È‰»¿»«∆∆¿»«¿¿««¿¿»¿»»ƒ¿»
ÛBÒa ‰‡¯ÈÂ .¯ÈbÒÈ - ‰ÈÁÓ da ‰˙È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ -«¿ƒ…»¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿
;ËÈÏÁÈ - ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏB Ì‡ :Úe·M‰«»«ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
B‡ ˙Ot .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ - ÌeÏk da „ÏB ‡Ï…«»¿«¿ƒ»«≈ƒ»»
- ÌeÏk da „ÏB ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - ‰ÈÁÓ da „ÏBpL∆«»ƒ¿»«¿ƒ…«»¿
¯eht‰ ¯Á‡Ï ‰ÈÁÓ da „ÏB B‡ ˙Ot Ì‡Â .¯ËÙÈƒ¿…¿ƒ»»«»ƒ¿»¿«««ƒ

ËÈÏÁÈ -35. «¿ƒ

נגע.32) בהן נראה בשר.33)אם כעור שדינן משמע
בפירוש 34) כתוב כן לבן. שיער צמח אם אפילו פירוש,

"היא". מהמלה זה ולמדו שם כהנים כאמור 35)בתורת
בשר. עור בנגעי למעלה

.È;BÊ ÌÚ BÊ ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ˙Áab‰Â ˙Á¯w‰«»««¿««««≈»ƒ¿»¿ƒ
.ÌÈzL Ô‰L „nÏÓ - BzÁa‚a B‡ BzÁ¯˜a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿¿««¿¿«≈∆≈¿«ƒ
‡ÏÂ ,¯Oa‰ ¯BÚ ¯‡LÏ ‡ÏÂ BÊÏ BfÓ ˙BOBt ÔÈ‡Â¿≈ƒ»¿…ƒ¿»«»»¿…

.ÔÎB˙Ï ‰OBt ¯Oa‰ ¯BÚ ˙¯‰a«∆∆«»»»¿»

.‡ÈÔ‰a ‰OÚÂ Á¯˜pL Ô˜f‰ B‡ ˙Áab‰ B‡ ˙Á¯w‰«»«««««««»»∆ƒ¿«¿«¬»»∆
¯BÚaL ‰ÂÎnÎÂ ÔÈÁMk ÔÈ‡nhÓ - ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»∆¿
¯Oa‰ ¯BÚk - eÁ¯˜pL Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰L ;¯Oa‰«»»∆»…«»»∆ƒ¿¿¿«»»
L‡¯‰ .Ô·Ï ¯ÚOa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ‡l‡ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»∆»∆≈ƒ«¿ƒ¿≈»»»»…
¯ÚO eÏÚ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯ÚO‰ Ô‰a ÁÓˆiL Ì„˜ Ô˜f‰Â¿«»»…∆∆ƒ¿«»∆«≈»«¬«ƒ…∆¡≈»

ÌÏBÚÓ36Ô‰ È¯‰ - Ô˜faLÂ L‡¯aL ÔÈÏecÏc‰ ÔÎÂ , ≈»¿≈«ƒ¿ƒ∆»…¿∆«»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe ¯Oa‰ ¯BÚk37ÈLe ¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿≈

ÒÈ¯q‰Â ‰M‡‰ Ô˜Ê ÔÎÂ .˙BÚe·L38eÏÚ‰ ‡lL „Ú »¿≈¿«»ƒ»¿«»ƒ«∆…∆¡
Oa‰ ¯BÚk Ô‰ È¯‰ - ¯ÚOÈ¯‰ - ¯ÚO eÏÚ‰ Ì‡Â ;¯ ≈»¬≈≈¿«»»¿ƒ∆¡≈»¬≈

,¯‡a˙iL BÓk ÔÈ˜˙a ‡nË˙nL ,LÈ‡‰ Ô˜Êk Ô‰≈ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈
.˙¯‰·a ‡nË˙Ó BÈ‡Â¿≈ƒ¿«≈¿«∆∆

צמחו 36) שטרם רך ותינוק זקן לו צמח שטרם נער כגון
ראשו. לבן.37)שערות ושיער מחייה פשיון,

הסנטר.38)

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
דינם,1) ומה בבהרת מתטמאים שאינם באדם מקומות יבאר

ונגלה  בקמט נולד בעובר, או והתגייר בהרת בו שהיתה גוי

טהור. ספיקם אם הנגעים ספק וכל מראהו, ונשתנה

.‡˙BÓB˜Ó el‡2:˙¯‰·a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L Ì„‡a ≈¿»»»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆
,‰t‰ CB˙Â ,ÌËÁ‰ CB˙Â ,ÔÊ‡‰ CB˙Â ,ÔÈÚ‰ CBz»«ƒ¿»…∆¿«…∆¿«∆
,„c‰ ˙Á˙Â ,¯‡evaL ÌÈËÓw‰Â ,ÔËaaL ÌÈËÓw‰Â¿«¿»ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ∆««»¿««««

ÈÁM‰ ˙È·e3Ï‚¯‰ ÛÎÂ ,4Ô˜f‰Â L‡¯‰Â ,Ô¯tv‰Â , ≈«∆ƒ¿«»∆∆¿«ƒ…∆¿»…¿«»»
ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,¯ÚO Ô‰a LiL5el‡ Ïk . ∆≈»∆≈»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰OBt Ú‚p‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ¿…«∆«∆¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
Ô·Ï Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ6. ƒƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆«≈À»»
‡l‡ ,ÈeÏb ¯BÚ BÈ‡ el‡ ÏÎÂ ,B¯Oa ¯BÚa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿»¿»≈≈»∆»

¯BÚ BÈ‡L Ô‰Ó7BÈ‡Â ‰qÎÓ ‡e‰Â ¯BÚ ‡e‰L Ô‰Óe ≈∆∆≈≈∆∆¿¿À∆¿≈
ÈeÏ‚8ÌÈ¯˙q‰ ˙È·k ÔBc ÌÈ˙ÙO‰ Ì„‡Â .9BÈ‡Â »¿…∆«¿»«ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈

.ÌÈÚ‚a ‡nhÓƒ«≈ƒ¿»ƒ

ח.2) פ"ו, נגעים שהיא 3)משנה במקום הזרוע, תחת
לגוף. שבעקב.4)מחוברת התחתון בשטח העגול הבשר

הרגל. לעצם מחוץ לפנים, הנמשך העקב שאר לא אבל
בדפוסים 5) הכסףֿמשנה. תיקן וכן תימן, בכ"י כך

ג. הלכה ה פרק למעלה ראה והמורדין. אם 6)החדשים:
טהור  - החלט אחרי או הסגר אחרי הגוף בכל הצרעת פרחה
בריא  עור נשאר שאם כאן, רבינו ומלמדנו ה"א). פ"ז (לקמן
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אותו. ומטהרים מעכב, זה אין האלה צפורן,7)במקומות
המשנה), על בפירושו (הרא"ש קשה שעורה הרגל וכף
שאר  כמו גלויה אינה הרגל שכף כתב בכסףֿמשנה אולם
בשרו". "בעור בכלל אינה ולפיכך העקב, חלקי

הסתרים".8) "בית נקראים הללו תוספתא 9)המקומות
נראה  שאינו מפני והטעם, הגר"א). (גירסת ה"ו פ"ב שם
כסףֿמשנה. ראה שפתיים. בהידוק פיו את סוגר כשהאדם

.·‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,Ô¯ÚO Ïk ¯LpL Ô˜f‰Â L‡¯‰»…¿«»»∆»«»¿»»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
e¯‡aL BÓk ,˙¯‰·a ÔÈ‡nhÓ - ˙·¯ˆ eÏÚ‰L10, ∆∆¡»∆∆ƒ«¿ƒ¿«∆∆¿∆≈«¿

¯Oa‰ ¯BÚ Ú‚ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈∆««»»
Ï·‡ ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÌÎB˙Ï ‰OBt∆¿»¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»¬»

Ô·Ï Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ11. ¿«¿ƒ∆«≈À»»

האלה,10) הדינים את כאן רבינו כפל וה"ט. ה"ג בפ"ה
למעלה. נכתבה שלא האחרונה, הבבא בניגוד 11)מפני

(ראה  מעכבים. שאינם הקודמת בהלכה שנמנו למקומות
ח. פ"ו נגעים משנה שם). ההערה

.‚˙¯‰a12‡ˆBiÎÂ ÔÊ‡Ï B‡ ÔÈÚÏ B‡ L‡¯Ï ‰ÎeÓq‰ «∆∆«¿»»…»«ƒ»…∆¿«≈
‰‡¯Â :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë - ‰ÂÎnÏ B‡ ÔÈÁMÏ B‡ Ô‰a»∆«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿»»
‰ˆeÁL Ïk ‰È‰iL - ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰«…≈∆«∆«¿«»»∆ƒ¿∆…∆»

.ÔBÈOÙÏ Èe‡¯Â ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚pÏ«∆«¿«»»¿»¿ƒ¿

פסק 12) ה"ו. פ"ב נגעים בתוספתא יהודה, בר' יוסי ר'
שהתנאֿ משמע כהנים' שב'תורת אףֿעלֿפי כמותו, רבינו
נאמר  ה"י פ"א שם שבתוספתא מפני עליו, חולק קמא

(כסףֿמשנה). "סתם" בלשון כדבריו

.„˙B¯‰a el‡13Ba ‰˙È‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ :˙B¯B‰Ë ≈∆»¿≈»ƒ∆»¿»
¯ib˙Â ˙¯‰a14¯aÚa ‰˙È‰ ,15,‰Ï‚Â ËÓwa ,„ÏBÂ «∆∆¿ƒ¿«≈»¿»¿À»¿««∆∆¿ƒ¿»

aÏk ¯LÂ eÁ¯˜Â ¯ÚO Ô‰a ‰È‰Lk Ô˜f·e L‡¯»…«»»¿∆»»»∆≈»¿ƒ¿¿¿»«»
‰ÂÎn·e ÔÈÁMa ‰˙È‰ ,˙¯‰a‰ ‰˙lb˙Â ¯ÚO‰«≈»¿ƒ¿«¿»««∆∆»¿»«¿ƒ«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙·¯ˆ eÏÚ‰Â ÔÈ„¯BÓ Ô‰Lk¿∆≈¿ƒ¿∆¡»∆∆¬≈≈¿¿≈
¯ÚO eÏÚiL Ì„˜ Ô˜fa B‡ L‡¯a ˙¯‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»««∆∆»…«»»…∆∆«¬≈»
˙¯‰a‰ ‰˙È‰L B‡ ,¯ÚO‰ CÏ‰Â ¯ÚO eÏÚ‰Â ÌÏBÚÓ≈»¿∆¡≈»¿»««≈»∆»¿»««∆∆
Ô‰ È¯‰Â eÈÁÂ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL dÓB˜Ó ‰OÚÂ ¯BÚa»¿«¬»¿»¿ƒƒ¿»¿»«¬≈≈
,ÔÈ‡ÓË dÙBÒÂ d˙lÁzL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Oa‰ ¯BÚk¿«»»««ƒ∆¿ƒ»»¿»¿≈ƒ
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÌÈ˙Èa ‰¯B‰Ë ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰16. ƒ¿»¿»¿»≈¿«ƒ¬≈¿»

efÚ‰L ÔÈa ,Ô‰È‡¯Ó epzL17‰‡¯È - e‰kL B‡ ƒ¿««¿≈∆≈∆≈≈∆»≈»∆
‰lÁza18˙¯‰a Ba ‰˙È‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk . «¿ƒ»≈«≈»ƒ∆»¿»«∆∆

‰ˆÈa Ìe¯˜k19B‡ ,‚ÏMk ˙ÈOÚ ¯ib˙pL ¯Á‡Ïe ƒ¿≈»¿««∆ƒ¿«≈«¬≈«∆∆
‰ˆÈa Ìe¯˜k ˙ÈOÚ ¯ib˙pL ¯Á‡Ïe ‚ÏMk ‰˙È‰L∆»¿»«∆∆¿««∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿≈»
,‰Ï‚pL ËÓ˜·e ,„ÏBpL ÔË˜a ÔÎÂ .‰lÁza ‰‡¯z -≈»∆«¿ƒ»¿≈¿»»∆«¿∆∆∆ƒ¿»
Ì‡ :eÈÁL ‰ÂÎÓ·e ÔÈÁL·e ,eÁ¯˜pL Ô˜Ê·e L‡¯·e¿…¿»»∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ
Ì‡Â ,‰lÁza e‡¯È - ˙B¯‰a‰ Ô˙B‡ ‰‡¯Ó ‰pzLƒ¿«»«¿≈»«∆»≈»«¿ƒ»¿ƒ

.˙B¯B‰Ë - Â‡Ï»¿

א.13) פ"ז, שם נגעים 14)משנה פרשת כהנים' ב'תורת
ב): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו וה"ב, ה"א א' פרק
שהנגעים  משמע עתיד, בלשון בשרו" בעור יהי' כי "אדם
שניתנה  אחרי שנשארו אףֿעלֿפי מתןֿתורה לפני שפרחו

אינם  שהנגעים למדו, ומכאן מטמאים. אינם - תורה
ובמקום  לטמא ראויים שהיו בשעה כשנולדו אלא מטמאים

לטומאה. גלוי.15)הראוי  מקום כחכמים,16)שאינו
שאמרו  ואףֿעלֿפי שם. יעקב בן אליעזר ר' דעת נגד
הלכה  (פירוש, ונקי קב אליעזר ר' משנת ב) סא, (עירובין
אין  אבל יחיד, עם במחלוקת נאמר שזה רבינו סובר כמותו),
וראה  צד. סי' יאיר, חוות שו"ת (ראה רבים נגד כמותו הלכה
במאה  שרק חננאל, רבינו בשם ב סימן פ"ד עירובין רא"ש
יד  וראה כמותו, הלכה - "קב" מספר - מקומות ושנים

תטו). אות עזה.17)מלאכי יותר נעשתה שלבנוניתם
יש 18) וכן (ר"מ), רומי בדפוס הוא וכן כתחילה, צ"ל:

חדש. נגע הוא כאילו פירוש, להלן. נקט 19)לתקן רבינו
שביניהם, בשינויים שהואֿהדין ומובן הקיצוניים. השינויים

ביצה. קרום או שלג למראה שנשתנה לבן צמר מראה

.‰˜ÙÒ Ïk20eÈnL ˙B˜ÙÒ ÈMÓ ıeÁ ,ÌÈÚ‚ »¿≈¿»ƒƒ¿≈¿≈∆»ƒ
¯·k21‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ¯B‰Ë ,22Ï·‡ ; ¿»»«∆…ƒ¿«¿À¿»¬»

‡ÓË B˜ÙÒ - ‰‡ÓËÏ ˜˜ÊpMÓ23ÌÈL ?„ˆÈk . ƒ∆ƒ¿«¿À¿»¿≈»≈≈«¿«ƒ
,ÚÏÒk ‰Ê·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ‰Êa ,Ô‰k Ïˆ‡ e‡aL∆»≈∆…≈»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆¿∆«
ÚÏÒk ‰Ê·e ÚÏÒk ‰Êa ‰È‰ Úe·M‰ ÛBÒ·e ,Ô¯ÈbÒ‰Â¿ƒ¿ƒ»¿«»«»»»∆¿∆«»∆¿∆«

‰˙Ot Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡Â24ÔÈa ÌÈL‡ ÈLa ÔÈa , ¿≈»«¿≈∆≈∆»¿»≈ƒ¿≈¬»ƒ≈
„Á‡ LÈ‡a25È‡ceL Èt ÏÚ Û‡L .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆»¬≈∆»∆««ƒ∆««

‰Êa Ú‚p‰ ‰Ot26‡È‰ BÊ È‡ Úe„È BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , »»«∆«»∆ƒ¿≈»«≈ƒ
‰Ê È‡a Ú„iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰˙OtL ˙¯‰a‰««∆∆∆»¿»¬≈∆»«∆≈«¿≈∆

B‡nË Ú‚27. ∆«ƒ¿

מ"א.20) פ"ה קדמה 21)שם בהרת אם ספק ה"ט: בפ"ב
ואחרי  כגריס, בהרת ה"ו: ד' ובפרק קדם. לבן שיעור או
או  ופשתה הבהרת אותה היא אם ספק כסלע, מצא ההסגר

היא. אחרת וזו הלכה ואפילו 22)הראשונה הוחלט, שלא
הוסגר. וה'.23)אם ד', משנה במי 24)שם זוכר אינו

כסלע. ובמי ההסגר, לפני כגריס בהרת בו 25)היתה שהיו
שניהם  ההסגר ואחרי כסלע, ואחד כגריס אחד נגעים, שני
כסלע. ואיזה כגריס היה איזה זוכר ואינו כסלע,

זה.26) ד 27)באדם פרשתא נגעים פרשת כהנים' ב'תורת
מטמא, הוא הוודאי את - ג) יג, (ויקרא אותו" "וטמא ה"ח:
לא  אבל הוודאי, הנגע את פירוש, הספק. את מטמא ואינו
אנו  שאין מפני טהור, - אחד באדם ואפילו הספק, הנגע את

פשה. נגע איזה יודעים

.Â˜˜ÊpMÓ28ÌÈL ?„ˆÈk .‡ÓË B˜ÙÒ - ‰‡ÓËÏ ƒ∆ƒ¿«¿À¿»¿≈»≈≈«¿«ƒ
,ÚÏÒk ‰Ê·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ‰Êa ,Ô‰k Ïˆ‡ e‡aL∆»≈∆…≈»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆¿∆«

‰ ÛBÒa ,Ì¯ÈbÒ‰Â‰Ê·e „BÚÂ ÚÏÒk ‰Êa È¯‰Â Úe·M ¿ƒ¿ƒ»¿«»««¬≈»∆¿∆«»»∆
ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - „BÚÂ ÚÏÒk29˙BÈ‰Ï Ô‰ÈL e¯ÊÁ . ¿∆«¿¿≈∆¿≈ƒ»¿¿≈∆ƒ¿
ÔBÈOt‰ CÏ‰ È¯‰L ,ÚÏÒk30Ô‰Ó „Á‡Ó31ÏÈ‡B‰ , ¿∆«∆¬≈»««ƒ¿≈∆»≈∆ƒ

ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - e‰Ê È‡ Úe„È BÈ‡Â32e¯ÊÁiL „Ú , ¿≈»«≈∆¿≈∆¿≈ƒ«∆«¿¿
‰‡ÓËÏ ˜˜ÊpMÓ :e¯Ó‡L e‰ÊÂ .ÒÈ¯‚k ˙BÈ‰Ï Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆»¿ƒ∆ƒ¿«¿À¿»
¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË B˜ÙÒ -¿≈»≈¿≈ƒ∆»¿»«∆∆»≈»

˙¯‰a‰ ˙‡ Ì„wL Ô·Ï33ezÎÙ‰L Ô·Ï ¯ÚOÂ »»∆»«∆««∆∆¿≈»»»∆¬»«
˙¯‰a‰34Ì„wL ‰Ê Úe„È BÈ‡Â ,35Ì‡ :Ct‰pL ‰fÓ ««∆∆¿≈»«∆∆»«ƒ∆∆∆¿«ƒ

BÏ ˜tzÒ ¯bÒ‰ CBzÓ36¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -37¯Á‡ Ì‡Â , ƒ∆¿≈ƒ¿«≈¬≈∆»¿ƒ««
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ËÏÁ‰38¯ÚO CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ∆¿≈¬≈∆»≈««ƒ∆»«≈»
„Á‡39‰È‰L ¯ÚO‰ Ì‡ ,CÏ‰ ‰Ê È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó ∆»≈∆¿≈≈«≈∆»«ƒ«≈»∆»»

.¯Á‡‰ ¯ÚO‰ B‡ ‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»«≈»»«≈

שם.28) אינו 29)משנה זה דין כלל. ספק כאן אין שהרי
שלאחריה. הבבא אלא לטומאה, לנזקק כולו.30)הדוגמה

כסלע.31) בו היה שבתחילה שם 32)מזה כהנים' ב'תורת
ואינו  מטהר, הוא הוודאי את - "וטיהרו" למדו: ה"ט, סוף

הספק. את פ"ב 33)מטהר (למעלה טומאה סימן ואינו
והוסגר. שאחרי 34)ה"ו) פירוש, טומאה. סימן והוא

לבהרת  שקדמו שתים לבנות, שערות ארבע נמצאו ההסגר
בבהרת. שנולדו השיער 35)ושתים בין מכיר הכהן אין
שנהפך. לשיער ארבע 36)שקדם את מצא ההסגר אחר

אלו  ובין לבהרת שקדמו אלו בין הבחין ולא השערות,
אותן. הפכה סימן 37)שהבהרת כאן יש שבוודאי אע"פ

כמו  המטמאות, הן שערות איזו יודע שאינו מפני - טומאה
בפשיון. והחליט 38)שאמרנו הכיר שמתחילה כגון

נשרו. איזו יודע ואינו שתים, נשרו "שיער"39)ואחרֿכך
שערה  משמעותה ו"שערה" זכר, ולשון קיבוצי שם הוא
שאחד  והכוונה, אחד". "שיער וכתב דייק רבינו יחידה.
יודע  ואינו הלך - שנהפך וסוג שקדם סוג - הסוגים משני
כשהלכה  רק לא הכוונה: "אףֿעלֿפי" שאמר ומה איזהו.
ואפשר  שתים, הלכו אם אפילו אלא שלוש, ונשארו אחת
לפרש, גם [אפשר טמא. - הטומאה מסימן כלום נשאר שלא
שהלכה  אפשר אם אבל טמא, שלם סוג הלך אם שדווקא
שבכל  מפני טהור, - השני מסוג והשניה זה מסוג אחת
נשארו  ולא נהפכה היא אולי להסתפק יש שהלכה שערה
מקור  להקל]. ספיקות שני כאן והרי מטמאות, שערות שתי

ה"ה. פ"ב נגעים בתוספתא זה דין

.Ê‡aL ÈÓ40B‡ ¯bÒ‰ CÈ¯vL e‰‡¯Â Ô‰k Ïˆ‡ ƒ∆»≈∆…≈¿»»∆»ƒ∆¿≈
BÏ e„ÏB B¯Ët B‡ B¯ÈbÒ‰ ‡lL „ÚÂ ,¯eËt ‡e‰L∆»¿«∆…ƒ¿ƒ¿»¿
LiL e‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .ËÈÏÁÈ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓË ÈÓÈÒƒ»≈À¿»¬≈∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆≈
‡ÓË' BÏ ¯Ó‡ÈÂ BËÈÏÁiL Ì„˜Â ‰‡ÓË ÈÓÈÒ Baƒ»≈À¿»¿…∆∆«¿ƒ¿…«»≈
B‡ ‰lÁza ‰È‰ Ì‡ :‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰ '‰z‡«»»¿»∆ƒ»≈À¿»ƒ»»«¿ƒ»

B¯ÈbÒÈ - ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa41Úe·L ÛBÒa ‰È‰ Ì‡Â , ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿»«
.B˙B‡ ¯ËÙÈ - ¯eht‰ ¯Á‡Ï B‡ ÈL≈ƒ¿«««ƒƒ¿…

ג.40) פ"ז, נגעים טומאה 41)משנה סימני נולדו אם אבל
ובין  להם שהלכו בין בהסגרו, יישאר ההסגר ימי בתוך

ישראל). (תפארת שנשארו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
טומאה,1) מסימני באחד והוחלט בהרת בו שהיתה מי יבאר

בשיער  החליטו ואם לבן, הפך כולו והוא בתחילה הבא ודין
או  כאחת בכולו הצרעת פרחה אם שתיהם, והשחירו לבן

מעט, מעט מחייה שפרחה ובה כגריס בהרת בו היתה
אברים  ראשי בכולו, צרעת ופרחה במחייה והוחלט כעדשה
כולו  הנהפך מטמאים אם מחייה משום מטמאים שאינם
ההופך  מעכב אם הבהרת בנגע ליטמא ראוי שאינו מי לבן,
לכהן  להראותו שהקדים מפני שנשכר נגע יש ודין לבן, כולו

מפסיד. ויש

.‡‰˙È‰L ÈÓ2ÈÓÈqÓ „Á‡a ËÏÁ‰Â ˙¯‰a Ba ƒ∆»¿»«∆∆¿À¿«¿∆»ƒƒ»≈
‰lÁza ÔÈa ,‰‡ÓË3¯bÒ‰ ¯Á‡ ÔÈa4,¯bÒ‰L B‡ , À¿»≈«¿ƒ»≈««∆¿≈∆À¿«

Ck ¯Á‡Â5ÔÈa ,Ô·Ï Ct‰Â BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯t ¿««»»¿»«»««¿À¿∆¿«»»≈
¯bÒ‰ CBzÓ Ct‰pL6‰Ê È¯‰ - ËÏÁ‰ CBzÓ ÔÈa ∆∆¿«ƒ∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬≈∆

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡ÏÂ ¯bÒ‰ Ì‡ Ï·‡ .¯B‰Ë»¬»ƒÀ¿«¿…«ƒ«À¿»
È¯‰ - BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯t ¯eht‰ ¯Á‡Ïe ,¯ËÙÂ¿ƒ¿«¿«««ƒ»¿»«»««¿À¬≈

ËÏÁÓ ‡ÓË ‰Ê7. ∆»≈À¿»

א.2) פ"ח, נגעים אחד 3)משנה, בו היה הכהן אל כשבא
והוחלט. טומאה שני,4)מסימני או ראשון שבוע בסוף

והוחלט. טומאה סימן המקרים 5)נמצא כל על נמשך זה
למעלה. כהנים'6)שנאמרו ב'תורת עדיין. הוחלט ולא

"וטיהר  תלמודֿלומר: הסגר ופריחת ה"ו: פ"ד נגעים פרשת
כולן. את לרבות – הוא" טהור הנגע... שם 7)את במשנה

טמא. – הטהור מן טהור... – הטמא מן הפורח אמרו:

.·‰lÁza ‡a‰8Ba ‰˙È‰ Ì‡ :Ô·Ï CÙ‰ Blk ‡e‰Â «»«¿ƒ»¿À»«»»ƒ»¿»
Ì‡ ;B˙B‡ ÔÈËÈÏÁÓ - ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL B‡ ‰ÈÁÓƒ¿»¿≈¿»¿»«¿ƒƒƒ

Ë ÔÓÈÒ ÌL ÔÈ‡.ÔBL‡¯ Úe·L B˙B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ - ‰‡Ó ≈»ƒ«À¿»«¿ƒƒ»«ƒ
Ba „ÏB ‡Ï ;BËÈÏÁÓ - ‰ÈÁÓ B‡ Ô·Ï ¯ÚO BÏ „ÏB«≈»»»ƒ¿»«¿ƒ…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡Ï .ÈL Úe·L B¯ÈbÒÓ - ÌeÏk¿«¿ƒ»«≈ƒ…«ƒ«À¿»
ÔÈ„k ‰ÏB„b‰ BÊ ˙¯‰a ÔÈcL .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆ƒ«∆∆«¿»¿ƒ

Ô·Ï ¯ÚOa BËÈÏÁ‰ .‰pËw‰9e¯ÈÁL‰Â Ba „ÏBpL «¿«»∆¿ƒ¿≈»»»∆«¿ƒ¿ƒ
,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL e¯Èˆ˜‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL¿≈∆««≈∆ƒ¿ƒ¿≈∆««≈∆
ÔÈÁM‰ ÛÈw‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï B‡ Ô‰ÈzLÏ ÔÈÁM‰ CÓÒƒ¿««¿ƒƒ¿≈∆¿««≈∆ƒƒ«¿ƒ
˙ÈÁÓe ÔÈÁM‰ Ô˜lÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL ˙‡∆¿≈∆««≈∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ¿«
‰Ê È¯‰ - ˜‰a‰Â ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿»¿«…«¬≈∆

¯B‰Ë10‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ B‡ ¯Á‡ Ô·Ï ¯ÚO BÏ „ÏB . »«≈»»»«≈ƒ¿»¬≈∆
‰lÁza Ô·Ï Blk ‡aL ÈtÓ ,‡ÓË11‰Á¯tL „Á‡ . »≈ƒ¿≈∆»À»»«¿ƒ»∆»∆»¿»

„Á‡Â ˙Á‡k BlÎa ˙Ú¯v‰12ËÚÓ ‰Á¯Ùe ‰˙OtL «»««¿À¿««¿∆»∆»¿»»¿»¿«
CBzÓ B‡ ¯bÒ‰ CBzÓ Ì‡ ,Blk ÔÈaÏ‰L „Ú ËÚÓ¿««∆ƒ¿ƒÀƒƒ∆¿≈ƒ

¯B‰Ë - ËÏÁ‰13‡ÓË - ¯eht‰ ¯Á‡ Ì‡Â ,14Ì‡Â , ∆¿≈»¿ƒ«««ƒ»≈¿ƒ
¯ÈbÒÈ - ‰lÁza15B‡ „Á‡ ‰‡¯Ó Blk ‰È‰L „Á‡ . «¿ƒ»«¿ƒ∆»∆»»À«¿∆∆»

ÏL Úa¯‡·e Ô·laL ˙B‡¯n‰ Úa¯‡a Ô·Ï Blk ‰È‰L∆»»À»»¿«¿«««¿∆«…∆¿«¿«∆
Ce˙t16ÔÈÙ¯ËˆÓ Ïk‰ -17,B‡nËÏ ÔÈa B¯‰ËÏ ÔÈa , »«…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¬≈¿«¿

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

מ"ז.8) נהפך 9)שם אם אבל לבן, כולו בתחילה לבא
(ראה  מטמאו לבן שיער אין - הסגר מתוך או החלט אחר

ה"ג). ה"ב,10)לקמן פ"ב (למעלה קטנה בבהרת כמו
ה"ג). שאינו 11)ופ"ג לבן, שיער לדין נמשך זה טעם

מפני  מטמא וכאן טומאה, מתוך לבן כולו הנהפך את מטמא
מטמאה  מחיה אבל הקודמת), בהערה (ראה בתחילה שבא
ראה  טומאה. מתוך נהפך אלא בתחילה באה כשלא אפילו

ה"ג. תימן,12)לקמן כת"י עפ"י תוקן ואחד, אחד...
ואחר. אחר... בדפוסים: ובין. בין... 'תורת 13)ופירושו

כאחת, כולה שפרחה אלא לי "אין ה"ה: פ"ג שם כהנים'
ואם  תלמודֿלומר: מנין? וחוזרת פורחת וחוזרת פורחת
('חפץ  הפריחה את מפסיקה היינו "חוזרת" תפרח". פרוח

א.14)חיים'). בהלכה שהפשיון 15)נתבאר טמא, ואינו
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zrxvקכח z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בלבד. הסגר אחר בלובן.16)מטמא מעורבת אדמומית
מ"ג.17) פ"א נגעים

.‚Ba ‰˙È‰18‰L„Úk ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a »¿»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»
BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯Ùe ,‰ÈÁna ËÏÁ‰Â19Ck ¯Á‡Â ¿À¿««ƒ¿»»¿»«»««¿À¿««»

‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰20Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰L B‡ , »¿»«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»¿ƒ»¿««»
BlÎa ‰Á¯t21¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -22¯ÚO BÏ „ÏB elÙ‡Â , »¿»¿À¬≈∆»«¬ƒ«≈»

Ô·Ï23ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;‡ÓË - ‰ÈÁÓ Ba ‰„ÏB . »»¿»ƒ¿»»≈∆∆¡«¿
‰L„Úk ‰È‰zL ‡e‰Â .‡ÓËÈ ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰≈»»»«ƒ¿»¿∆ƒ¿∆«¬»»

˙Úa¯Ó24Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ .¯˙È B‡ ¿À««»≈»¿»«∆∆»≈»»»
Èt ÏÚ Û‡ ,BlÎa ‰Á¯t Ck ¯Á‡Â ,Ô·Ï ¯ÚOa ËÏÁ‰Â¿À¿«¿≈»»»¿««»»¿»¿À««ƒ
ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë - „ÓBÚ BÓB˜Óa Ô·Ï ¯ÚOL∆≈»»»ƒ¿≈»∆∆¡«¿
‰Ê ‡nË˙Ó ‰ÈÁÓa - ‡ÓËÈ ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰≈»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
BÈ‡Â ,¯bÒ‰ ¯Á‡ B‡ ËÏÁ‰ ¯Á‡ Ô·Ï Blk Ct‰pL∆∆¿«À»»««∆¿≈««∆¿≈¿≈

Ô·Ï ¯ÚOa ‡nhÓ25Ík ¯Á‡Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰ . ƒ«≈¿≈»»»∆¿ƒ¿ƒ¿¿««»¿
- ‰ÈÁÓ Ba ˙È‡¯ Ì‡Â .¯B‰Ë - BlÎa ‰Á¯Ùe ‰˙Ot»¿»»¿»¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»

.‡ÓË»≈

מ"ב.18) פ"ח עודנו 19)שם המחיה, שנשארה זמן וכל
לתוכה.20)בטומאתו. הצרעת שטיהרו 21)פשתה לפני

הטומאה. סימן שנעלם מפני בזמן 22)הכהן נהפך שהרי
מיטמא 23)טומאה. לבן שהפך שם, במשנה כחכמים

רבי  דורש ה"ד, פ"ה שם כהנים' ב'תורת בלבד. במחיה
חי  בשר בו הראות "וביום יד) יג, (ויקרא מהכתוב עקיבא
טמא. החוזר לבן שיער ואין טמא, החוזר חי בשר יטמא"

נאמר. לבן בהפך זה בנגע 24)ופסוק טומאתה כשיעור
רבי  דעת נגד ה"א, שם כהנים' ב'תורת יוסי כרבי פסק קטן.
שהיא. בכל מטמאה לבן בהופך הפיטור אחר שמחיה מאיר

(25– לבן כולו שהפך לפני – בתחילה נטמא אם ואפילו
עצמו. לבן שיער אותו ע"י

.„‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Û‡26 «»≈≈»ƒ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»
Blk Ct‰p‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓe ÔÈ‡nËÓ ,˙¯‰a‰ CB˙aL∆¿««∆∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿«À

Ô·Ï27˙Ú¯ˆa Blk ÔÈaÏ‰L ¯bÒÓ B‡ ËÏÁÓ ?„ˆÈk . »»≈«À¿»À¿»∆ƒ¿ƒÀ¿»««
‰L„ÚkÓ ıeÁ28B‡ BÚaˆ‡ L‡¯a elÙ‡ ÈÁ ¯Oa ƒ«¬»»»»«¬ƒ¿…∆¿»

ÔÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ BÓËÁ L‡¯a¿…»¿¿«≈»∆¬≈¿À¿»¿≈
¯Oa ‰L„Úk Ba ¯ÊÁ Ì‡ ,¯‰ËÂ Ô·Ï Blk Ct‰pL ‰Ê∆∆∆¿«À»»¿»«ƒ»««¬»»»»
.ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ L‡¯a elÙ‡ ÈÁ«¬ƒ¿…∆»ƒ»≈»ƒ¬≈∆À¿»
elÙ‡ ,‰L„ÚkÓ ıeÁ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯ÓÏ Blk Ct‰∆¿«À¿«¿≈»««ƒ«¬»»¬ƒ
‰Ê È¯‰ - ˜‰·Ï Ct‰pL ,ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ L‡¯a¿…∆»ƒ»≈»ƒ∆∆¿«¿…«¬≈∆

ËÏÁÓ ‡ÓË29‡Ï - ˙Ú¯v‰ ‰˙qÎ ‰p‰Â :¯Ó‡pL ; »≈À¿»∆∆¡«¿ƒ≈ƒ¿»«»««…
˜‰a‰30ÈÁ ¯Oa ‰L„Ú‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ elÙ‡ . «…«¬ƒ»¿»ƒ¿»»¬»»»»«

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÊ È¯‰ - ˜‰a d˙ˆ˜Óe31Blk Ct‰ . ƒ¿»»…«¬≈ƒ«À¿»∆¿«À
‰‡¯Ók ¯Oa Ba ¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â ,¯‰ËÂ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯ÓÏ¿«¿≈»««¿»«¿««»»«»»¿«¿≈

˜‰a‰32¯Oa ‰L„Úk Ba ‰‡¯iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - «…«¬≈∆»«∆≈»∆«¬»»»»
˜‰a ‡Ï - ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;ÈÁ33. «∆∆¡«¿≈»»»«……«

- ˜‰a d˙ˆ˜Óe ÈÁ ¯Oa d˙ˆ˜Ó ‰L„Úk Ba ¯ÊÁ»««¬»»ƒ¿»»»»«ƒ¿»»…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡34.B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰Â ≈ƒ«À¿»«¬≈¿»√»

ה"ח.26) פ"ג למעלה המקומות 27)ראה כדין דינם ואין

מעכבים. שאינם ה"א בפ"ו מדבריו 28)שנמנו משמע
בתחילה  אפילו מעכב אינו מכעדשה פחות נשאר שאם
מ"ד). פ"ח נגעים אחרונה' 'משנה (ראה אותו ומטהרים

מ"ו.29) פ"ח מטמא 30)שם ואינו נגע אינו שבוהק
לבן. כולו בנהפך מעכב הוא ולפיכך ה"א), פ"א (למעלה

שהרי 31) לגופה, צריכה אינה מ"אפילו" החל זו, בבא כל
חזרה  דין מפני ונכתבה שלפניה, מהבבא היא כלֿשכן לא

ההלכה. בראשי 32)שבסוף דוקא ולא שבגוף, מקום בכל
לימוד 33)איברים. רבינו מביא המשנה, על [בפירושו

הבשר  ישוב כי "או טזֿיז): יג, (ויקרא בתורה כתוב אחר:
כן  גם "ונהפך נכתב: ולא הוא" טהור ללבן... ונהפך החי

במשנה 34)טהור]. כעדשה. ממש מחיה בו שאין זמן כל
סימן  מכעדשה פחות בוהק אומרים "וחכמים שנינו: שם,
רבינו, ומפרש בסוף". טומאה סימן ואין בתחילה טומאה
הבוהק  – וביחד מחיה, גם שם היתה הבוהק על שנוסף כגון
"בוהק  במשנה: גורס (הראב"ד בכעדשה. יש – המחיה עם
פחות  מחיה או כעדשה בוהק ומפרש, מכעדשה" ופחות
(ראה  בחזרה לא אבל בתחילה טומאה סימן הם  מכעדשה
ורבינו  הגירסא). ביאור נט אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת
(ראה  מעכב אינו בתחילה גם מכעדשה שפחות לשיטתו

שכתבנו). כמו לפרש הוכרח ולפיכך כו), הערה למעלה

.‰BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯tL ‡ÓË Ïk35‰lb˙ ,¯B‰Ë - »»≈∆»¿»«»««¿À»ƒ¿«»
˙Ú¯ˆa ‰qk˙Â ¯ÊÁ .‡ÓË - ÈÁ ¯Oa ‰L„Úk epnÓƒ∆«¬»»»»«ƒ¿»»«¿ƒ¿«»¿»««
ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,‡ÓË - ‰l‚˙Â ¯ÊÁ ,¯B‰Ë -36. »»«¿ƒ¿«»ƒ¿»¬ƒ≈»¿»ƒ

ÏÈÁ˙‰37ÛÈÒBÓ ‡e‰ È¯‰Â ˙Blb˙‰Ï ÈÁ‰ ¯Oa‰ ƒ¿ƒ«»»««¿ƒ¿««¬≈ƒ
„Ú B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰ - ˙ËÚÓ˙Ó ˙Ú¯v‰Â CÏB‰Â¿≈¿«»««ƒ¿«∆∆¬≈∆¿À¿»«

.ÒÈ¯‚kÓ ˙¯‰a‰ ËÚÓ˙zL∆ƒ¿«≈««∆∆ƒƒ¿ƒ

ככולו.35) זה הרי  מכעדשה, פחות נשאר שם 36)אם
טמא 37)מ"ד. איברים ראשי בו "חזרו אמרו: מ"א, שם

איברים  ראשי נקטה מכגריס". בהרתו שתתמעט עד
שאינם  איברים, ראשי רק נתגלו אם שאפילו לרבותא,
מקומות  נתגלו אם ומכלֿשכן טמא, – במחיה מטמאים

הגוף. שבשאר

.ÂÈe‡¯‰ Ïk38˙¯‰a‰ Ú‚a ‡nhÏ39CÙB‰‰ ·kÚÓ - »»»ƒ«≈¿∆«««∆∆¿«≈«≈
Ô·Ï Blk40- ˙¯‰a‰ Ú‚a ‡nhÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÏÎÂ , À»»¿…∆≈»ƒ«≈¿∆«««∆∆

L‡¯a ‡Ï Ï·‡ BlÎa ‰Á¯t ?„ˆÈk .·kÚÓ BÈ‡≈¿«≈≈«»¿»¿À¬»…»…
LpL B‡ ,ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎn·e ÔÈÁMa ,Ô˜f·e˙BÁt ¯‡ «»»«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿«»

‰L„ÚkÓ41ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎnÏÂ ÔÈÁMÏ CeÓÒ ÈÁ ¯Oa ƒ«¬»»»»«»«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ
Ô˜f‰Â L‡¯‰ ¯ÊÁ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ô˜fÏÂ L‡¯ÏÂ¿»…¿«»»¬≈∆»»«»…¿«»»
˙·¯ˆ eÏÚ‰Â ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰ eÈÁ Ì‡ ÔÎÂ ,eÁ¯˜Â42 ¿ƒ¿¿¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒ¿»¿∆¡»∆∆

‡ÓË ‰Ê È¯‰ -43Ô‰ È¯‰L ,Ô‰a ˙Ú¯v‰ Á¯ÙzL „Ú ¬≈∆»≈«∆ƒ¿««»««»∆∆¬≈≈
˙¯‰·Ï ÔÈÈe‡¯44˙B¯‰a ÈzL d· eÈ‰ .45da LÈ ˙Á‡ , ¿ƒ¿«∆∆»»¿≈∆»««≈»

‰¯B‰h‰ ‰Á¯Ùe ,‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»¿««¿»»¿»«¿»
‰‡ÓhÏ46,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - BlÎa ‰Á¯t Ck ¯Á‡Â «¿≈»¿««»»¿»¿À¬≈∆»

‰‡ÓËa ËÏÁÓ ‰È‰L ÈtÓ47‰¯B‰h‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈∆»»À¿»¿À¿»««ƒ∆«¿»
B˙ÙOa ˙Á‡ eÈ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Á¯tL ‡È‰ƒ∆»¿»¿…∆»¬ƒ»««ƒ¿»
ÈzLa B‡ ,‰BzÁz‰ B˙ÙOa ˙Á‡Â ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿««ƒ¿»««¿»ƒ¿≈
‰Ê ÔÈ˜a„ Ô‰LÎe ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ÈLa B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»ƒ¿≈ƒ≈≈»¿∆≈ƒ¿»ƒ∆
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˙Á‡ ˙¯‰·k ˙B¯‰a‰ ÈzL ÔÈ‡¯ ‰ÊÏ48ÏÈ‡B‰ , »∆ƒ¿ƒ¿≈«∆»¿«∆∆««ƒ
BlÎa ‰Á¯Ùe49.¯B‰Ë - »¿»¿À»

מ"ה.38) אחד 39)שם עם בהרת זה, במקום תצמח שאם
תטמא. – טומאה זה 40)מסימני ממקום נשאר אם

לב). הערה למעלה (ראה הצרעת בו פשתה שלא כעדשה
הראש 41) מקום א. מחמירים: צדדים שני כאן יש כן, ואם

אףֿעלֿ בעור, חי בשר מכעדשה פחות ב. מכעדשה: יותר
ספר'). ('קרית טהור נגע 42)פיֿכן שדיני אףֿעלֿפי

הם  הבשר, בעור בהרת מדיני שונים ומכווה בשחין
כעור  דינם שהרי לגמרי, נתרפאו אם ומכלֿשכן מעכבים.

ה"ג). פ"ה, (למעלה שבשעה 43)בשר ואףֿעלֿפי
ונראה, לבהרת. ראויים אלה מקומות היו לא בכולו שפרחה
לפני  טיהרו אם אבל עדיין, הכהן טיהרו כשלא שמדובר

) מטמאים והריפוי הקריחה אין נתרפאו או 'משנה שנקרחו
מעירים, רבינו נושאיֿכלי וכן המשנה מפרשי אחרונה').
בכחצי  ורק "טהורים", אלה בכל כתוב שבידינו שבמשנה
נמצאה  אחרת שגירסה ונראה "טמא". שם נאמר עדשה

(כסףֿמשנה). רבינו לידי שהגיעו עכשיו,44)בספרים
הכהן. לפני מ"ו.45)כשהביאם אם 46)שם וכלֿשכן

ראה  אחרונה'. ו'משנה ספר' ('קרית לטהורה מטמאה פרחה
ח). אות 'בועז' ישראל' כבר 47)'תפארת היה האדם

הטמא  מן ופרח זו בטומאה כלול גופו כל כן ואם טמא,
מפני  אחר: טעם אומר המשנה על בפירושו (הרא"ש
ה'ברטנורא'). פירש וכן בטמאה. נתבטלה שהטהורה

שביניהן.48) בריא בשר נראה מרוחקות, וכשהן
ורבינו 49) שם, במשנה מבואר זה דין מחוברות. כשהן

בבא  גם שלדעתו מפני עוד", "ולא המילים: שתי את הוסיף
סוברים, אחרים מפרשים אבל בכולו, בפריחה עוסקת זו
זו  בשפה גריס חצי כשהיה ומדובר עצמה, בפני בבא שזוהי
אין  פירושם ולפי ובאצבעות. בריסים וכן בזו, גריס וחצי
הראב"ד  כוונת היא שזאת (ונראה עוד". "ולא לומר מקום

בהשגתו).

.ÊLÈ50ÌÈc˜‰L ÈtÓ ¯kOÂ Ô‰kÏ BÚ‚ ‰‡¯Ó ≈«¿∆ƒ¿«…≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ
?„ˆÈk .„ÈÒÙÓe ‰‡¯Ó LÈÂ ,¯Á‡˙ ‡ÏÂ B˙B‡¯‰Ï¿«¿¿…ƒ¿«≈¿≈«¿∆«¿ƒ≈«
‡ÏÂ ,‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰Â ËÏÁÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»À¿»¿»¿»∆ƒ»≈À¿»¿…
;¯B‰Ë - BlÎa ‰Á¯tL „Ú Ô‰kÏ B˙B‡¯‰Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«¿«…≈«∆»¿»¿À»
Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ B¯ËÙe Ô‰kÏ ‰‡¯‰Â Ì„˜ el‡Â¿ƒ»«¿∆¿»«…≈¿»…∆∆≈»≈¿∆¿«

e¯‡aL BÓk ,ËÏÁÓ ‰È‰ - ¯eht‰ ¯Á‡51Ba ‰˙È‰ . «««ƒ»»À¿»¿∆≈«¿»¿»
ÌeÏk da ÔÈ‡Â ˙¯‰a52Ô‰kÏ B˙B‡¯‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «∆∆¿≈»¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿«…≈

el‡Â ;¯bÒ‰ CÈ¯ˆÂ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - BlÎa ‰Á¯tL „Ú«∆»¿»¿À¬≈∆»≈¿»ƒ∆¿≈¿ƒ
Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ B¯ÈbÒ‰Â Ô‰kÏ ‰‡¯‰Â Ì„»̃«¿∆¿»«…≈¿ƒ¿ƒ…∆∆≈»≈¿∆¿«

e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë ‰È‰ - ¯bÒ‰ CBzÓ53. ƒ∆¿≈»»»¿∆≈«¿

מ"י.50) ה"א.51)שם טומאה.52)למעלה סימן כל
שם.53)

ה'תש"פ  אדר ו' שני יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הסגר 1) בהם יש ואם מטמאים סימנין ובכמה הנתקים יבאר

צהוב  שיער ומה הנתק, את מגלחים כיצד דיניהם, וכל
ואם  זה את זה מעכבים אם והזקן הראש בתורה, האמור

מצטרפים.

.‡Ô‰aL ¯ÚO‰ ÏtiL ‡e‰ Ô˜f‰Â L‡¯‰ ÈÚ‚ƒ¿≈»…¿«»»∆ƒ…«≈»∆»∆
‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Èet ¯ÚO‰ ÌB˜Ó ¯‡MÈÂ B¯wÚÓ≈ƒ»¿ƒ»≈¿«≈»»¿∆«ƒ¿»

˜˙2ÒÈ¯‚kÓ ˙BÁt ˜˙ ÔÈ‡Â .3‰È‰L ÔÈa .Úa¯Ó‰ ∆∆¿≈∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿À»≈∆»»
˜ÓÚ ¯Ó‡ ‡ÏÂ .˜ÓÚ ‰È‰ ‡lL ÔÈa ˜ÓÚ e‰‡¯Ó«¿≈»…≈∆…»»»…¿…∆¡«»…
È„Èa - ˜ÓÚ ‰‡¯n ‰Ó :CÏ ¯ÓBÏ ‡l‡ ÔÈ˜˙aƒ¿»ƒ∆»«»««¿∆»…ƒ≈
‡ÈˆB‰Ï ;ÌÈÓL È„Èa - ‡nhn‰ ˜˙ Û‡ ,ÌÈÓL»«ƒ«∆∆«ƒ«≈ƒ≈»«ƒ¿ƒ

Ì„‡ B˜˙pL4‰ÏÚ‰L ÒÈ¯q‰Â ‰M‡‰Â .¯B‰Ë ‡e‰L , ∆¿»»»∆»¿»ƒ»¿«»ƒ∆∆¡»
ÌÈ˜˙a ‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÚO Ì˜Ê5. ¿»»≈»¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ

הוא 2) עצמו השיער מריטת בעור, שינוי כל אין ואפילו
שינוי  בלי נגע שאין וסוברים רבים רבינו על וחלקו הנגע.
וגבחת  קרחת בין מה לשאול: יש רבינו שיטת ולפי בעור.
פירושן, וגבחת שקרחת משנה, בכסף שם ומבאר נתק? ובין
ולא  טבעי דבר וזהו הפנים לצד או האחורי הצד כל שנקרח
ושערות  הזקן או הראש באמצע נקרח אם הוא ונתק חולני,

צדדיה. מכל הקרחת את מה 3)מקיפות לנתק, נגע "הקיש
פחות  אינו נתק אף מכגריס פחות אינו הבשר) (בעור נגע

מרט 4)מכגריס". אדם אלא מאליהן נפלו לא שהשערות
האשה 5)אותן. "זקן ז: הלכה ד פרק נגעים תוספתא

דבר". לכל כזקן הן הרי שיער משהעלו ... והסריס

.·˜c ·‰ˆ ¯ÚOa :ÌÈÓÈÒ ÈLa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ˜˙p‰«¿»ƒƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈»»…«
‰Ê ÏÎÂ .˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔBÈOÙ·e¿ƒ¿¿≈»∆∆¿≈¿≈»¿»∆
B‡ BL‡¯a ˜˙ BÏ „ÏBpL ÈÓ ?„ˆÈk .‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»≈«ƒ∆«∆∆¿…
‡ÏÂ ˙Bwc ˙Ba‰ˆ ˙B¯ÚO ÈzL Ba eÈ‰ Ì‡ :B˜Êaƒ¿»ƒ»¿≈¿»¿À«¿…

¯˙BÈ6‡Ï ;ËÈÏÁÈ - ÏÏk ¯BÁL ¯ÚO ˜˙pa ÌL ÔÈ‡Â ≈¿≈»«∆∆≈»»¿»«¿ƒ…
Úe·L ¯ÈbÒÈ - ·‰ˆ ‡ÏÂ ¯BÁL ‡Ï ¯ÚO Ba ‰È‰»»≈»…»¿…»…«¿ƒ»«
˜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¿«»¿≈
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¯·c ÏÎa ‰¯Lk11¯ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â .12‰Ê È¯‰ - ¿≈»¿»»»«¬ƒ»»»ƒ¬≈∆
.¯bÒÓ ‰Ê È¯‰ - BÁl‚ ‡ÏÂ B¯ÈbÒ‰ .Ál‚Ó¿«≈«ƒ¿ƒ¿…ƒ¿¬≈∆À¿»

שנתרפא.9) אחר הטהרה כגילוח לכהן זקוקה ואינה
שהוא.10) אופן בכל בתער 11)משמע דווקא ולאו

הטהרה. שערו.12)כתגלחת לגלח לו שאסור

.„˙È·˙k ‰È‰iL ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·‰ˆ ¯ÚO13 ≈»»…»»«»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
¯ˆ˜ ‰È‰iL ‡e‰ ˜c ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .·‰f‰14Ì‡ Ï·‡ ; «»»¿∆∆∆¡««∆ƒ¿∆»»¬»ƒ

- ·‰f‰ ˙È·˙k ·‰ˆ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,C¯‡ ‰È‰»»»…««ƒ∆»…¿«¿ƒ«»»
.‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡≈ƒ«À¿»

כדי 14)כגון.13) בו להיות צריך אבל השערות, משאר
בזוג. שיינטל

.‰ÔÈa ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ˙Bwc‰ ˙Ba‰v‰ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»«¿À««ƒ«À¿»≈
eÈ‰L ÔÈa ,BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó eÈ‰L ÔÈa BÊ „ˆa BÊ eÈ‰L∆»¿«≈∆»¿À»ƒ≈∆»
Ì„wL ÔÈa ,˜˙p‰ ÛBÒa eÈ‰L ÔÈa ˜˙p‰ ÚˆÓ‡a¿∆¿««∆∆≈∆»¿«∆∆≈∆»«
˙‡ ·‰v‰ ¯ÚO‰ Ì„wL ÔÈa ·‰v‰ ¯ÚO‰ ˙‡ ˜˙p‰«∆∆∆«≈»«»…≈∆»««≈»«»…∆
˙BÏh eÈ‰iL ‡e‰Â .‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‡e‰ È¯‰ - ˜˙p‰«∆∆¬≈ƒ«À¿»¿∆ƒ¿ƒ»

‚eÊa15.Ô·l‰ ¯ÚOa e¯‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿«≈»«»»

לבן 15) בשיער כמו במספריים, אותן לגזור יהיה שאפשר
בפרוטרוט. הסברו ושם א הלכה ב בפרק למעלה

.ÂÔÈ˜˙a ÏÈvn‰ ¯BÁM‰ ¯ÚO‰16È˙MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ «≈»«»««ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ¿≈
ÛÎÏ È„k Ôk¯‡ ‰È‰iL „Ú ˙BÏÈvÓ ÔÈ‡Â .˙B¯ÚO¿»¿≈»«ƒ«∆ƒ¿∆»¿»¿≈»…

Ô¯wÚÏ ÔL‡¯17eÈ‰L ÔÈa BÊ „ˆa BÊ eÈ‰L ÔÈa . …»¿ƒ»»≈∆»¿«≈∆»
˜˙p‰ ÚˆÓ‡a eÈ‰iL ‡e‰Â .˙B¯fÙÓ18ÔÓ ¯‡MÈÂ ¿À»¿∆ƒ¿¿∆¿««∆∆¿ƒ»≈ƒ

¯ÚO‰ ÔÈ·e BÎB˙aL ¯BÁM‰ ¯ÚO‰ ÔÈa Èet ˜˙p‰«∆∆»≈«≈»«»∆¿≈«≈»
e¯‡L Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ È„k BÏ ‰ˆeÁL∆»¿≈¿ƒ«¿≈¿»¬»ƒƒ¿¬
ÔÈ‡ - BÙBÒa ˜˙p‰ „ˆa ˙B¯BÁM‰ ˙B¯ÚO È˙M‰«¿≈¿»«¿¿««∆∆¿≈»
ÈzL ˜˙p‰ CB˙a ¯‡L Ì‡L ?˙BÏÈvÓ „ˆÈk .˙BÏÈvÓ«ƒ≈««ƒ∆ƒƒ¿«¿«∆∆¿≈
·‰ˆ ¯ÚO ˜˙pa „ÏBpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯BÁL ˙B¯ÚO¿»¿««ƒ∆««∆∆≈»»…
·‰ˆ ¯ÚOa BËÈÏÁ‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰OtL B‡ ˜c«∆»»¬≈∆»∆¿ƒ¿≈»»…
¯‰Ë - ˙B¯BÁL ˙B¯ÚO ÈzL ˜˙pa ÁÓˆÂ ÔBÈOÙa B‡¿ƒ¿¿»««∆∆¿≈¿»¿»«
ÔÈa .·‰v‰ ¯ÚO‰ „iÓe ÔBÈOt‰ „iÓ ˙BÏÈvÓe ,˜˙p‰«∆∆«ƒƒ««ƒ¿ƒ««≈»«»…≈
ÁÓBv‰L .BÙBÒa eÁÓvL ÔÈa ˜˙p‰ ÚˆÓ‡a eÁÓvL19 ∆»¿¿∆¿««∆∆≈∆»¿¿∆«≈«

ÌB˜Ó ÏÎa ÏÈvÓ20¯‡Lp‰Â ,21‰È‰iL „Ú ÏÈvÓ BÈ‡ «ƒ¿»»¿«ƒ¿»≈«ƒ«∆ƒ¿∆
‰Ów‰ ÔÓ ˜BÁ¯22.˙B¯ÚO ÈzL »ƒ«»»¿≈¿»

בין 16) בתחילה שנשאר בין שחור, שיער בנתק נמצא אם
בתורה  כתוב ההסגר לפני טהור. - ההסגר אחר שצמח
בתורת  ודרשו והסגיר" בו אין שחור "ושער לא): יג, (ויקרא
ולאחר  פטור; בו יש ואם ט): הלכה ח פרק (שם כהנים
בו  צמח שחור ושער לז): (שם בפירוש בתורה כתוב ההסגר

הוא. טהור הנתק גדול 17)נרפא יותר הוא זה שיעור
בזוג. ניטלות ממש 18)מהשיעור הנתק גבול על ולא

בלשון  "מבוצר" נקרא וזה אותו, המקיפות לשערות סמוך
החלט.19)המשנה. מבוצר.20)אחרי אינו אפילו

כלל.21) נקרחו שלא השחורות השיער 22)השערות
הנתק. את המקיף הבריא

.Ê‰·Ï ˙Á‡Â ‰¯BÁL ˙Á‡ ,eÁÓvL ˙B¯ÚO ÈzL23 ¿≈¿»∆»¿««¿»¿««¿»»
.˙BÏÈvÓ ÔÈ‡ - ‰¯ˆ˜ ˙Á‡Â ‰k¯‡ ˙Á‡ ,‰a‰ˆ B‡¿À»««¬À»¿««¿»»≈»«ƒ

לבנה 23) ואין מצילות שחורות ושתיהן שערות שתי
להציל. מצטרפת

.ÁBa „ÏBÂ ÔBÈOÙa B‡ ·‰ˆ ¯ÚOa ËÏÁ‰L ˜˙∆∆∆À¿«¿≈»»…¿ƒ¿¿«
- ¯ÁM‰ ¯ÚO‰ CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰ËÂ ¯BÁL ¯ÚO≈»»¿ƒ≈««ƒ∆»««≈»«»…
B‡ ¯Á‡ ·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏeiL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰¬≈∆»«∆ƒ»≈≈»»…«≈
.¯ÁM‰ ¯ÚO‰ CÏ‰L ¯Á‡Ó ¯Á‡ ÔBÈOt ‰OÙÈƒ¿∆ƒ¿«≈≈««∆»««≈»«»…
‡t¯˙pL ÔÂÈk - ‡e‰ ¯B‰Ë ˜˙p‰ ‡t¯ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»«∆∆»≈»∆ƒ¿«≈
ÔÓB˜Óa ‰‡ÓË ÈÓÈqL Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ ¯B‰Ë24. »««ƒ∆ƒ»≈À¿»ƒ¿»

נשארו 24) ידם על שהוחלט הטומאה סימני כלומר,
מטמאים. חדשים טומאה סימני נולדו אם אבל במקומם,

.ËÔÈa ‰lÁza BËÈÏÁ‰L ÔÈa ,·‰ˆ ¯ÚOa BËÈÏÁ‰∆¿ƒ¿≈»»…≈∆∆¿ƒ«¿ƒ»≈
ÈL Úe·L ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa BËÈÏÁ‰L∆∆¿ƒ¿»«ƒ¿»«≈ƒ

¯eht‰ ¯Á‡ BËÈÏÁ‰L B‡25·‰v‰ ¯ÚO‰ CÏ‰Â , ∆∆¿ƒ«««ƒ¿»««≈»«»…
È¯‰ - ÔBÈOt BÏ „ÏBpL B‡ ¯Á‡ ·‰ˆ ¯ÚO Ba „ÏBÂ¿«≈»»…«≈∆«ƒ¿¬≈

‰È‰Lk ËÏÁÓ ‰Ê26ÔÈa ,ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆À¿»¿∆»»¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈
e·L ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa¯Á‡ B‡ ÈL Ú ¿»«ƒ¿»«≈ƒ««

„ÏBpL B‡ ¯Á‡ ÔBÈOt ¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ CÏ‰Â ,¯eht‰«ƒ¿»««ƒ¿¿»«ƒ¿«≈∆«
‡lL „Ú .‰È‰Lk ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·‰ˆ ¯ÚO BÏ≈»»…¬≈∆À¿»¿∆»»«∆…
˙B¯ÚO ÈzL Ba ÁÈÓˆiL „Ú B‡ ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ¯‡MÈƒ»≈ƒ«À¿»«∆«¿ƒ«¿≈¿»

.˙B¯BÁL¿

צהובות.25) שערות שתי הללו 26)כשצמחו הדינים וכל
עור  בנגעי ד פרק בסוף למעלה שנאמר למה מתאימים

ובשר.

.È‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈ˜˙ ÈL27‰ËÈLÂ28¯BÁL ¯ÚO ÏL ¿≈¿»ƒ∆¿«∆¿ƒ»∆≈»»
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
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מבוצר. בלתי נשאר "טמא"31)השחור כתוב במשנה
פשה. אחד שנגע מפני שטמא מבארים המשנה ומפרשי
אינו  ופשיון ההסגר לפני כשנפרץ שהמדובר מפרש, ורבינו
ב), הלכה ד פרק למעלה (ראה הסגר אחר אלא מטמא
הכוונה  אלא אמרו, ממש טמא שלא מפרש הוא ולפיכך

הסגר.שהש  וטעון מציל אינו השחור למעלה 32)יער
והשיער  הנתקים שני את מחברות הפרצות כן ואם ולמטה

צדדיו. מכל נתק מוקף נקרא 33)השחור אינו מזה פחות
הנתק 34)מבוצר. כפשיון נידון אינו למה להבין, קשה

הגירסה  ששינה המשנה, על אחרונה משנה ראה הראשון.
פירצה  נולדה שאם לומר התכוון שרבינו ונראה כאן.
דינה  הראשונים הנתקים עד מגיעה ואינה השיטה באמצע
שני  בין עומדת שהיא שמפני אומרים אנו ואין חדש כנתק

מהם. כחלק תידון החיצון 36)האדם.35)הנתקים אבל
מבוצר. שבו השחור השער שהרי דנים 37)ניצל, אנו אין

חדש. כנגע אותה

.‡ÈÔÈ˜˙ ÈL ÔÎÂ ,epnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‰È‰L ˜˙∆∆∆»»≈ƒ∆¿≈¿≈¿»ƒ
‰ÊÏ ‰fÓ ‡ˆBÈ ËeÁL38ËeÁ‰ ·Á¯a LÈ Ì‡ , ∆≈ƒ∆»∆ƒ≈¿…««

˜e˙p‰39‡nhÏ ÔÈ˜˜BÊ - ˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ È„k40 «»¿≈¿ƒ«¿≈¿»¿ƒƒ«≈
Ba ÁÓBˆa ÔÈÏÈvÓe ÔBÈOÙe ˜c ·B‰ˆ ¯ÚOa41Ï·‡ ; ¿≈»»«ƒ¿«ƒƒ«≈«¬»

„Ú ÏÈvÓ BÈ‡ ËeÁ‰ B˙B‡a ¯‡Lp‰ ¯BÁL ¯ÚO≈»»«ƒ¿»¿«≈«ƒ«
ÒÈ¯‚k ËeÁ‰ ·Á¯ ‰È‰iL42. ∆ƒ¿∆…««ƒ¿ƒ

בנתק.39)ומחברם.38) אחד 40)הנגוע בחוט נולד אם
עצמם. בנתקים נולדו כאילו זה הרי הטומאה מסימני

יש 41) אם ואפילו מציל הוא שחור שיער בחוט צמח אם
בנתקים. טומאה מציל 42)סימן אינו שהמשואר מפני

החוט  ברוחב אין אם מבוצר שיהיה אפשר ואי במבוצר אלא
נקרא  אינו שהרי שערות, שש צמיחת מקום היינו כגריס
מכאן  שערות שתי ברוחב נתק מוקף הוא אם אלא מבוצר
שערות. שש וביחד באמצע השחורות השערות ושתי ומכאן

.·È[ÏÚ] ˜˙p‰ ‰OÙe ÒÈ¯‚k ˜˙ BL‡¯a ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿…∆∆ƒ¿ƒ»»«∆∆«
˙BÁt ‡l‡ ÏÏk ¯ÚO ÌL ¯‡L ‡ÏÂ BL‡¯ Ïk»…¿…ƒ¿«»≈»¿»∆»»
CBzÓ Blk ˜zpL ÔÈa ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÚO È˙MÓƒ¿≈¿»¬≈∆»≈∆ƒ«Àƒ
:¯Ó‡pL ;¯eht‰ ¯Á‡ B‡ ËÏÁ‰ CBzÓ B‡ ¯bÒ‰∆¿≈ƒ∆¿≈«««ƒ∆∆¡«

‡e‰ ¯B‰Ë ‡e‰ Á¯˜43B˜Êa ˜˙p‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈≈«»¿≈ƒ»»«∆∆ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - B˜Ê Ïk ˜zÂ¿ƒ«»¿»¬≈∆»¿««ƒ∆≈∆
Ïk CÏ‰ Ì‡L ,‡È‰ ‰Ïa˜ ,·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»∆ƒ¿»«»»ƒ∆ƒ»«»
Á¯wL Ô˜f‰ ¯BÚ ‡nË˙ÈÂ .‡e‰ ¯B‰Ë - Ô˜f‰ ¯ÚO44 ¿««»»»¿ƒ¿«≈«»»∆»«

.e¯‡aL BÓk ,¯Oa‰ ¯BÚ ÈÚ‚a¿ƒ¿≈«»»¿∆≈«¿

ב.43) הלכה ו, פרק נגעים פרשת כהנים בתורת דרשו כך
אחר  בכולו פרחה אם שבהרת א, הלכה ז פרק למעלה ראה
בקשר  שם בתורה נאמר פריחה שדין מפני טמא, - הפיטור
מטהרת  שהפריחה ומשמע יא) יג, (שם הוא" "טמא לכתוב

בלבד. הטומאה הראש.44)אחר לעור הדין והוא

.‚È˜e˙ B˜Ê Ïk B‡ ˜e˙ BL‡¯ ÏÎÂ ‰lÁza ‡a‰«»«¿ƒ»¿»…»»¿»»
¯ÈbÒÈ -45- ·‰ˆ ¯ÚO BÏ „ÏB ‡Ï Ì‡ .„Á‡ Úe·L «¿ƒ»«∆»ƒ…«≈»»…

;‡ÓË - ˜c ·‰ˆ ¯ÚO BÏ „ÏB Ì‡ .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ«¿ƒ»«≈ƒƒ«≈»»…«»≈
·‰ˆ ¯ÚO ¯eht‰ ¯Á‡ BÏ „ÏB .¯ËtÈ - BÏ „ÏB ‡Ï…«ƒ»≈««««ƒ≈»»…

¯BÁL ¯ÚO BÏ „ÏB .ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ -46‰Ê È¯‰ - ¬≈∆À¿»«≈»»¬≈∆
¯B‰Ë47¯ÚO BÏ „ÏBÂ Ô˜Ê B‡ L‡¯ ˜e˙ Blk ‡a‰ . »«»À¿…»»¿«≈»
¯BÁL48¯BÁM‰ ¯ÚO‰ CÏ‰ .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë - »»¿∆≈«¿»««≈»«»

ÔBÈOt ÌeMÓ ‡ÓË -49. »≈ƒƒ¿

הראש,45) חצי רק שנקרח וגבחת לקרחת דומה זה ואין
נתק. זה הרי כולו נקרח אם שיער 46)אבל שצמח אחר

כמו 47)הצהוב. הצהוב, ונשאר השחור הלך ואפילו
קטן. ההסגר.48)בנתק שם.49)אחר תוספתא

הוא  אם אבל הצד, מן הוא השחור כששיער והמדובר
פושה  הנגע אין שהרי פשיון, משום מטמא אינו באמצע

לו. מחוצה אלא לתוכו

.„È‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ Ô˜f‰Â L‡¯‰50ÔÈ‡Â , »…¿«»»≈»¿«¿ƒ∆∆∆¿≈»
:¯Ó‡pL ;‰ÊÏ ‰fÓ ÔÈOBt ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈ƒƒ∆»∆∆∆¡«
.ÌÈL ÔÈ·eLÁ Ô‰L „nÏÓ - Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰ ˙Ú¯»̂««»…«»»¿«≈∆≈¬ƒ¿«ƒ
ÏL ‰wt „Ú ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ ÏL ˜¯t‰Ó ?Ô˜Ê e‰Ê È‡Â¿≈∆»»≈«∆∆∆¿ƒ»∆¿«ƒ»∆
ËeÁ‰ ÔnL Ïk ,ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ËeÁ‰ ˙‡ Á˙BÓ .˙¯b¯b«¿∆∆≈«∆«≈…∆¿…∆…∆ƒ«
‰hÓÏe ËeÁ‰ ÔÓe ,L‡¯‰ ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe¿«¿»¬≈ƒ¿«»…ƒ«¿«»

.Ô˜f‰ ÏÏkÓ -ƒ¿««»»

להיפך.50) וכן טהור, - בזקן פרח ולא הראש בכל פרח אם
יהודה. כרבי פסק

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לראות 1) והכשרים בנגעים, המתטמאים הם מי יבאר

או  הטהור את המטמא כהן בהם, תלויים וטהרה שטומאה
אין  בסוף, שרואהו הוא בתחלה שרואהו הכהן איפכא,
שנראה  וחתן היום, מן שעה ובאיזו ביום אלא נגעים רואים
בו  שיראה ביום אלא פוטרים ולא מסגירים אין נגע, בו
בתוך  מחליטים או מסגירים אם בי"ג, או בשביעי או תחילה
הכהן  יאמר אם כאחד, נגעים שני רואים ואם הסגר, ימי
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¿∆»»≈¿≈¡…»≈
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;¯B‰Ë ¯ÓB‡ Ô‰k‰Â ,¯B‰Ë ¯Ó‡ ;‡ÓË ¯ÓB‡ Ô‰k‰Â¿«…≈≈»≈¡…»¿«…≈≈»
Ïk ‰È‰È Ì‰Èt ÏÚÂ :¯Ó‡pL .B¯ÈbÒÓ ‡e‰Â ,B¯ÈbÒ‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¿«ƒ∆ƒ¿∆»
- ‰ËBL B‡ ÔË˜ Ô‰k‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Ú‚ ÏÎÂ ·Èƒ̄¿»»««¬ƒ»»«…≈»»∆
.¯‚BÒ B‡ ¯ËBt B‡ ËÈÏÁÓ ‡e‰Â BÏ ¯ÓB‡ ÌÎÁ‰∆»»≈¿«¿ƒ≈≈
È¯·c ÏÚ CÓBÒ Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈≈«ƒ¿≈

‰‡B¯ Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÎÁ‰BÓˆÚ ÏÚ CÓBÒÂ ∆»»¬»ƒ»»«…≈∆¿≈««¿
,Ba¯ ep¯BiL „Ú ÌÈÚ‚ ÏkÓ Ú‚ ˙B‡¯Ï BÏ ¯eÒ‡ -»ƒ¿∆«ƒ»¿»ƒ«∆∆«
Ìlk Ì„‡ ÈÚ‚a Ô‰È˙BÓL·e ÌÈÚ‚p‰ ÏÎa È˜a ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»ƒ¿»«¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈»»À»

ÌÈza ÈÚ‚·e ÌÈ„‚a ÈÚ‚·e10. ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ

ה"א.8) פ"ג שם.9)שם והערות ה"ג פ"א למעלה ראה
הי"ז.10) פ"ה מצורע פ' כהנים' 'תורת

.‚Ô‰k11- ‡Óh‰ ˙‡ ¯‰Ë B‡ ¯B‰h‰ ˙‡ ‡nhL …≈∆ƒ≈∆«»ƒ≈∆«»≈
Ô‰k‰ B‡nËÂ ‡e‰ ‡ÓË :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï12, …»»¿∆∆¡«»≈¿ƒ¿«…≈

CBzÓ ÔÈa ,‡t¯pL Ú¯ˆÓe .Ô‰k‰ B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë»¿ƒ¬«…≈¿…»∆ƒ¿»≈ƒ
È¯‰ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ,ËÏÁ‰ CBzÓ ÔÈa ¯bÒ‰∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬ƒ«««»»ƒ¬≈

‰z‡ ¯B‰Ë Ô‰k BÏ ¯Ó‡iL „Ú B˙‡ÓËa ‰Ê13. ∆¿À¿»«∆…«…≈»«»

ט 11) פרק נגעים כהנים' 'תורת הי"ב; פ"א נגעים תוספתא
ואם 12)הי"ז. לטמאו, הכהן יכול טמא הוא אם כלומר,

בטהרה. וכך לטמאו. בכוחו אין - שם 13)לאו תוספתא
ה"ו.

.„È‡M¯ Ô‰k‰ ÔÈ‡14eÈ‰iL „Ú ‡Óh‰ ˙‡ ‡nËÏ ≈«…≈««¿«≈∆«»≈«∆ƒ¿
Ô‰ÎÂ .BÏ ‰ˆeÁL ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚p‰ ÌB˜Óa ÂÈÈÚ≈»ƒ¿«∆«¿«»»∆»¿…≈

‰‡¯L15Úe·L ÛBÒa e‰‡B¯L ‡e‰ - ‰lÁza Ú‚p‰ ∆»»«∆««¿ƒ»∆≈¿»«
BËÈÏÁÓ B‡ B¯ÈbÒnL ‡e‰Â ,ÈL Úe·L ÛBÒ·e ÔBL‡ƒ̄¿»«≈ƒ¿∆«¿ƒ«¿ƒ
- ‰ÏÁL B‡ ‰lÁz e‰‡¯L Ô‰k‰ ˙Ó .B¯ËBt B‡¿≈«…≈∆»»¿ƒ»∆»»

¯Á‡ Ô‰k e‰‡B¯16,ÔBÈOÙa B‡nËÏ ÏBÎÈ ÈM‰ ÔÈ‡Â . ≈…≈«≈¿≈«≈ƒ»¿«¿¿ƒ¿
.ÔBL‡¯ ‡l‡ ‰Ot ‡Ï Ì‡ ‰Ot Ì‡ Ú„BÈ ÔÈ‡L∆≈≈«ƒ»»ƒ…»»∆»ƒ

Ô‰k ÔÓ‡Â17,‰Ot ‡Ï ‰Ê Ú‚Â ‰Ot ‰Ê Ú‚ :¯ÓBÏ ¿∆¡»…≈«∆«∆»»¿∆«∆…»»
˙‡ ‰Ó„˜ BÊ ˙¯‰a B‡ ˙¯‰a‰ ˙‡ Ì„˜ ‰Ê Ô·Ï ¯ÚOÂ¿≈»»»∆»«∆««∆∆«∆∆»¿»∆

.Ô·Ï ¯ÚO≈»»»

שם.14) והערות ה"ג פ"ו למעלה ראה ה"י. שם
ד.15) ב, שם כהנים' ו'תורת ויב, הי"א שם תוספתא
הענין 17)שם.16) עבר שהיא, סיבה מפני אם פירוש,

אחר. כהן ליד מידו

.‰ÏÏÁ18ÏeÒt19ÂÈaÓ „Á‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈÚ‚ ˙i‡¯Ï »»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆∆¡«««ƒ»»
ÌÈ¯Lk ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ï·‡ .Ì˙p‰Îa - ÌÈ‰k‰20˙i‡¯Ï «…¬ƒƒ¿À»»¬»«¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«

˙Á‡a elÙ‡Â ‡ÓeÒ ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,ÌÈÚ‚¿»ƒƒ¿«∆…ƒ¿∆»«¬ƒ¿««
ÂÈÈÚÓ21ÂÈÈÚ ¯B‡Ó ‰‰kL Ô‰k elÙ‡Â .22‰‡¯È ‡Ï ≈≈»«¬ƒ…≈∆»»¿≈»…ƒ¿∆

.Ô‰k‰ ÈÈÚ ‰‡¯Ó ÏÎÏ :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ‚p‰ ˙‡∆«¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿≈≈≈«…≈

בה.18) אסור שכהן מאשה כהנים'19)שנולד 'תורת
לומר  תלמוד חללים? מרבה שאני יכול ה"ח: פ"א נגעים

כהונה. בקדושת שהוא מי כלומר, שם.20)"הכהנים",
מום  ובעל מבניו, אחד אל או ב): יג, (ויקרא שנאמר מפני

שאסור  אלא כהונה, קדושת עליו וחלה מבניו, כן גם הוא
הקרבנות. מ"ג.21)בעבודת פ"ב עיני 22)נגעים שם.

לומדים  "לכל" ומהמילה עיניים, שתי משמע "עיני" - הכהן
שם  טוב' יום וב'תוספות כהה. ולא מליאה ראיה שצריכה
אחת  בעין שסומא כשר. אחת עין ראיית כהתה שאם מפרש,

עיניו. בשתי דוקא כהייה אבל שפסול, אמרו

.ÂÌBia ‡l‡ ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡23¯ÈbÒ‰Ï ÔÈa , ≈ƒ∆«¿»ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÈÚ‰ ÏÎa È¯‰L ,¯ËÙÏ ÔÈa ËÈÏÁ‰Ï ÔÈa≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…∆¬≈¿»»ƒ¿»≈

˙È¯ÁLa ‡Ï ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡Â .'ÌBÈ·e' 'ÌBi·'24ÔÈa ‡ÏÂ ««¿≈ƒ…¿«¬ƒ¿…≈
ÈÙÏ ,ÔpÚÓ‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ˙Èa‰ CB˙a ‡ÏÂ ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿…¿««ƒ¿…¿«¿À»¿ƒ
˙È‡¯ ‰fÚL ÈÙÏ ,ÌÈ¯‰va ‡ÏÂ ;‰fÚ ˙È‡¯ ‰‰kL∆≈»ƒ¿≈«»¿…«»√«ƒ¿ƒ∆«»ƒ¿≈

‰‰k25˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚLa ?Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ È˙ÓÈ‡ .26 ≈»≈»«ƒ»¿»»¿ƒƒ
ÔÈa Ì„‡ ÈÚ‚ ÔÈa .˙ÈÚÈLz·e ˙ÈÈÓM·e ˙ÈLÈÓÁ·e«¬ƒƒ«¿ƒƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿≈»»≈

ÌÈz·e ÌÈ„‚a ÈÚ‚27. ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ

ה"א.23) ב, פרק נגעים כהנים' ומשנה 24)'תורת שם,
ב. פ"ב, אז.25)נגעים חזק השמש שאור כר'26)מפני

שם. "לכל 27)יהודה נדֿנה): יד, (ויקרא בתורה כתוב
הנגעים  כל הוקשו ולבית", הבגד ולצרעת ולנתק הצרעת נגע

הי"ד). פי"ג (לקמן לזה זה

.Ê˙aMÓ ıeÁ ,ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ÌBÈ ÏÎa28ÌBÈÂ ¿»ƒ∆«¿»ƒƒ«»¿
·BË29ÌBÈa B‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÌBÈ ÏÁ .»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«»¿

ÂÈ¯BÁ‡Ï ÔÈ¯È·ÚÓ - ·BË30¯·ca LÈÂ .31Ï˜‰Ï «¬ƒƒ«¬»¿≈«»»¿»≈
ÌBÈ ‡e‰L ,‰Ê ˙aL ÌBÈa ‰È‰iL ¯LÙ‡L .¯ÈÓÁ‰Ïe¿«¿ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆¿«»∆∆

‡ÓË ,˙B‡¯Ï Èe‡¯‰32ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏÈ ¯ÁÓÏe , »»≈»»≈¿»»≈¿»∆ƒ»≈
‰‡ÓË33BÏ e„ÏeÈ ¯ÁÓÏe ,¯B‰Ë ‰È‰iL ¯LÙ‡Â ; À¿»¿∆¿»∆ƒ¿∆»¿»»ƒ»¿

‰‡ÓË ÈÓÈÒ34B˙i‡¯ ˙ÚLa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â . ƒ»≈À¿»¿≈»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»
.˙aM‰ ¯Á‡Ï¿««««»

ד.28) פ"א, נגעים במשנה פ"ג,29)כחכמים שם משנה
כל  נגעים רואים שאין כחכמים פסק א. ז, קטן ומועד ב.
ה"ח. לקמן ראה המועד). בחול (אפילו הרגל ימי

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¿»
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ãycew zegiyn zecewpã

oi` ...dzynd ini zray el oipzep rbp ea d`xpy ozg"
."'ek dzynd xg` cr oze` oi`ex

הדין  בטעם אבל מ"ב), פ"ג (נגעים במשנה הדברים ומקור
מהפסוק  למדים יהודה רבי לדעת בגמרא, התנאים נחלקו
"מכאן  בו רואה אתה שאי יום שיש בו" הראות "וביום
לדעת  אבל ימים" שבעה לו נותנין נגע בו שנולד חתן אמרו
הכהן  וצוה אומר הוא "הרי מקל־וחומר זאת לומדים רבי
כל־שכן  הרשות לדבר לו ממתינים אם הבית את ופינו
לפני  בבית שהיו הכלים לפנות אפשר (שהרי מצוה" לדבר
כדעת  הטעם נקט והרמב"ם הם). וטהורים הכהן שיבוא

רבי.
הדין  גדר בעצם חלוקים הטעמים ששני לומר ויש
נגעי  רואים שאין זה יהודה, רבי לדעת לחתן. שממתינים
ולא  נגעים מראיית הופקעו אלו שימים מצד הוא החתן
על  חסה שהתורה מצד הוא שהדין רבי לדעת אבל שנדחו.

דחויה. של בגדר הוא הדין הרי יטמאו, שלא כליו
רק  הוא לו" "ממתינים שאם לדינא נפק"מ לומר יש ואולי
שאם  הרי הרגל, לאחרי הנגע ראיית לדחות שאפשר היתר
משא"כ  טמא. ה"ז אלו בימים הנגע את הכהן ראה בדיעבד
אם  שגם הרי נגעים, מראיית הופקעו אלו שימים לדעה

כלום. ראייתו אין אלו בימים הנגע את הכהן ראה
על־פי  אלו אופנים שני לפרש יש והמוסר הדרוש בדרך
שכל  שמבאר צרעת, טומאת הלכות בסוף הרמב"ם דברי
מעניין  תשובה שיעשה האדם לטובת הוא הצרעת עניין
של  ענין הוא הנגעים שענין מדבריו והיוצא הרע, לשון
וכמו  מדרכו, שישוב כדי האדם לטובת מלמעלה חסד

בטובו שכת  הא־ל שרצה המצוה "משורשי ה"חינוך" ב
אותם  ה' מאהבת בנו... את איש ייסר כאשר לייסרנו הגדול
סדרי  ומשנה ה' אוהב הרשע את ואפילו מוסרו". יודיע

תשובתו. למען עולם
"דבר  מפני הנגע ראיית דין הפקעת הנ"ל: האופנים שני
שני  על מלמדים רשות, לדבר אפילו הנגע דחיית או מצוה"
של  ממונו על חסה שהתורה בזה שביהודי. המעלות סוגי
חביב  שכל־כך מעלתו מתבטאת הרשע, אפילו יהודי כל
אף  אלא עליו רק לא חסה שהתורה עד הקב"ה אצל הוא

הרשות. דבר שזהו היות עם ממונו, על
מצוה, דבר מפני הנגע ראיית דין שמפקיעים זה ואילו
אם  שגם ישראל איש של המצוה מעשה מעלת על מורה
שגם  כ"כ ברשעו שעמד הנגע בו שנראה מי על מדובר
גופו, עור ואפילו בגדיו ונשתנו ביתו קירות שנשתנו אחרי
ראיית  דין להפקיע שלו מצוה" ה"דבר בכח יש מכל־מקום
שלו  המצוה מעשה קדושת גודל נרגש ובזה הנגע,

נגעים. טומאת דין שיחול אפשר אי שבגללה

שרבי  יהודה, ורבי רבי במחלוקת הפנימי הביאור גם זהו
הבזוי  ממונו על חסה שהתורה הראשונה שהמעלה סובר
יותר, גדולה מעלה היא הוא" ש"ישראל מצד רשע של
ודוחים  ימים שבעה לחתן ממתינים שבגללה הסיבה וזוהי
לו  ממתינים "אם שלו הק"ו גם וזהו שלו. הנגע ראיית את
של  חביבותן שאם מצוה" לדבר כל־שכן הרשות לדבר
הרשות  דברי בשביל הנגע ראיית לדחות מועילה ישראל

מצוה. של בעניין כל־שכן ישראל, של
הנגוע  של המצוה מעשה שגם שזה סובר יהודה רבי אבל
מעלה  היא קדושתו מצד הנגע ראיית דין להפקיע יכול
"חתן... בדין התורה חידוש שזהו סובר ולכן יותר, גדולה

המשתה". ימי ז' לו נותנין
(b"i oniq dxdh xtq zekln oii itÎlr)

שם.35) עד 36)נגעים נגעו את רואים אין כלומר,
משתה  ימי לו שהם החתונה, מיום ימים שבעת שיעברו

בגדים,37)ושמחה. נגעי דיני וי"ד פי"ג לקמן ראה
בתים. נגעי דיני שהרי 38)ובפט"ו המועד, לחול הכוונה

ז. בהלכה למעלה כבר נאמר טוב' והכתוב 39)ב'יום
יצוה  שהכהן פירוש, בבית", אשר כל יטמא "ולא מסיים:
ואפשר  לראות יבוא שהוא לפני בבית הנמצא כל את לפנות

טמא. הכל ויהיה או 40)שיטמאנו וכלה חתן שמחת
הרגל. שמחת

.Ë‡l‡ ÔÈ¯ËBt ‡ÏÂ ÔÈËÈÏÁÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯ÈbÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒ¿…¿ƒ∆»
‰lÁza Ba ‰‡¯iL ÌBÈ·41ÈÚÈ·Ma B‡ ,42ÌBÈa B‡ , ¿∆≈»∆«¿ƒ»«¿ƒƒ¿

˙BÚe·L ÈL Ô‰a ÔÈ¯ÈbÒnL ÌÈÚ‚pa ¯OÚ ‰LÏL43, ¿»»»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ»∆¿≈»
ÔÈÓÏe ÔBL‡¯ Úe·L ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·L ÌBiL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¿ƒ¿«»«ƒ¿ƒ¿«
ÈÚ‚a ÔÈa Ì„‡ ÈÚ‚a ÔÈa ,ÌÈÚ‚p‰ ÏÎa ÈL Úe·L»«≈ƒ¿»«¿»ƒ≈¿ƒ¿≈»»≈¿ƒ¿≈

.ÌÈ„‚·e ÌÈza»ƒ¿»ƒ

בו 41) ואין ולמעלה, ביצה מקרום ומראהו כגריס בו כשיש
או  מחיה בו כשיש מסגירים; - מחיה ולא לבן שיער לא
מקרום  למטה וכשמראהו מחליטים; - לבנות שערות שתי

פוטרים. - מכגריס פחות הוא או אם 42)ביצה אבל
זה, בשינוי כלל מתחשבים אין - שבעה בתוך הנגע נשתנה

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¿»»«…≈∆«∆«
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א.44) פ"ג, נזקק 45)שם, הכהן אין שני, נגע בו נולד אם
כלל. בתוך 46)לו שני נגע בו נולד אם הדין שהוא ונראה,

טומאה. סימני ובו ההסגר מפני 47)ימי שהסגירו לפני
הראשון. ה"י.48)הנגע פ"א אחת,49)תוספתא בבת

נגעים  משנה בשני. מתבונן ואחרֿכך באחד מתבונן אלא
א. פ"א

.‡ÈÚe‚50CÏ BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - B˙B‡¯Ï Ô‰ÎÏ ‡aL »«∆»¿…≈ƒ¿……«≈
‰‡B¯ - ÌÈL ÂÈÙÏ e‡a .„iÓ BÏ ˜˜Ê ‡l‡ ,·eLÂ»∆»ƒ¿»ƒ»»¿»»¿«ƒ∆
¯ÊBÁÂ ,BËÈÏÁÓ B‡ B¯ËBt B‡ B¯ÈbÒÓ ,ÔBL‡¯‰ ˙‡∆»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÈM‰ ˙‡ ‰‡B¯Â51. ¿∆∆«≈ƒ

הי"א.50) פ"א שם כל 51)תוספתא את שגמר אחר
בראשון. הטיפול

.·ÈÔ‰k‰ ÔÈ‡52Lw·Ï ˜e˜Ê53ÂÈ„È ÈÏÈv‡ ˙Áz54ÏL ≈«…≈»¿«≈«««ƒ≈»»∆
ÂÈ„Át ÔÈa B‡ Úe‚55ÌL ‡nL ÌÈËÓw‰ CB˙a B‡ »«≈¿»»¿«¿»ƒ∆»»

Ô‰k‰ ÈÈÚ ‰‡¯Ó ÏÎÏ :¯Ó‡pL ,Ú‚56CÙB‰a ÔÎÂ . ∆«∆∆¡«¿»«¿≈≈≈«…≈¿≈¿≈
Ô·Ï Blk57„ÓÚÈ „ˆÈÎÂ .58‡e‰ LÈ‡ Ì‡ ?Ô‰k‰ ÈÙÏ À»»¿≈««¬…ƒ¿≈«…≈ƒƒ

¯„BÚk „ÓBÚÂ ,Ì¯Ú ‰‡¯ -59˜ÒBÓÎe60Ì‡Â .ÌÈ˙ÈÊ ƒ¿∆»…¿≈¿≈¿≈≈ƒ¿ƒ
˙Î¯BÚk ˙·LBÈÂ ,‰n¯Ú ˙È‡¯ - ‡È‰ ‰M‡61 ƒ»ƒƒ¿≈¬À»¿∆∆¿∆∆

da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ62˙‚¯B‡Îe63ÌÈ„ÓBÚa64˙‰a‚nL , ¿ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆¿¿ƒ∆«¿««
Ú‚p‰ ‰È‰ Ì‡ .ÈÁM‰ ˙Èa ‰ÏbiL „Ú ˙ÈÓÈ‰ d„È»»«¿»ƒ«∆ƒ»∆≈«∆ƒƒ»»«∆«

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L ÔÓÊa Ô‰a ‰‡¯65;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ck ƒ¿∆»∆ƒ¿«∆≈¿ƒ»¬≈∆»≈
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - Ck ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk Ô‰a ‰‡¯ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿∆»∆¿∆≈¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ
‰‡¯ ‡e‰ Ck ,BÚ‚Ï ‰‡¯ Ì„‡‰L ÌLÎe .BÏ¿≈∆»»»ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿∆

BzÁÏ‚˙Ï66„ÓÚiLk B¯Oa ÏÎa ¯ÚO ‰‡¯È ‡Ï Ì‡L . ¿ƒ¿«¿∆ƒ…≈»∆≈»¿»¿»¿∆«¬…
e¯‡aL BÓk ‰M‡‰ ·LzLk B‡ ˜ÒBÓÎe ¯„BÚk Ì¯Ú»…¿≈¿≈¿∆≈≈»ƒ»¿∆≈«¿
¯‡La OtÁÏ ˜e˜Ê Ô‰k ÔÈ‡Â ,‰¯Lk ˙ÁÏ‚z BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿««¿≈»¿≈…≈»¿«≈ƒ¿»
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚO Ô‰a ¯‡L ‡nL ˙BÓB˜Ó¿∆»ƒ¿»»∆≈»««ƒ∆

¯‡a˙iL BÓk ,Ïk‰ Ál‚Ï CÈ¯ˆ67. »ƒ¿«≈««…¿∆ƒ¿»≈

מי"ד.52) פ"ב, המק 53)נגעים נראים לחפש. שאינם ומות
ואינם  הסתרים בית נקראים במיוחד, אותם כשבודקים אלא

ה"א. פ"ו למעלה ראה בנגעים. זרועותיו,54)מטמאים
השחי. את 55)בבית מכסה שהגוף במקום פירוש, אשכיו.

נראה. ואינו האשכים בלי 56)כיס לעיניים הנראה נגע
שהוא. כל אם 57)טיפול ה"א). פ"ז (למעלה טהור שהוא

את  מעכבים אינם - נגע בלי הסתרים בית מקומות נשארו
שכזו,58)הטהרה. בעמידה נסתרים שהם מקומות יש

אחר. באופן בעמידה שהוא 59)ונגלים אדמה כחופר
שברגל. למקומות קובעת זו עמידה רגליו. מפשק

המקומות 60) בודקים כך ידו. מגביה שהוא זיתים, לוקט
מכסות. לפשק 61)שהזרועות ודרכה העיסה, את לשה

הסתרים, בית נקרא אינו אז שמתגלה ומה רגליה, את קצת
שיעור  מספיק - באדמה לחפור אשה של דרכה שאין מפני
הנגלים  המקומות גם מטמאים שבאיש ואףֿעלֿפי זה.

לישה. בשעת נגלים ואינם עודר שהיא 62)כשהוא לנגע
הדד. השחי.63)תחת בית סביב כאריגה 64)לנגע לא

גדול  בכלי כאריגה אלא ואורגת, יושבת שהיא בפלך
ואורגים. וכן 65)שעומדים "כך", המלה את להוסיף יש

(ר"מ). רומא בדפוס כתבה 66)הוא שנתרפא, במצורע
פ"ד  נגעים ראה שערו". כל את "וגלח ט): יד, (ויקרא תורה

שם. אחרונה ומשנה טוב' יום ו'תוספות לקמן 67)מ"ב,
ה"א. פי"א

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הקוצץ 1) או המחייה הכוה או טומאה סימני התולש יבאר

בהרתו  שנקצצה מי כך, אחר או לכהן שיבא קודם הנגע
השנייה  ונפלה אחת לבנה שערה והתולש בכוונה, שלא
והנהגת  ימול, אם בערלתו בהרת שהיתה מי ודין וכו',
למצורע  מוסגר מצורע בין מה והמצורעת, המוחלט המצורע

לטומאה. שניהם ודין מוחלט,

.‡LÏBz‰2‰‡ÓË ÈÓÈÒ3B‡ ,Ô˙ˆ˜Ó ÔÈa Ôlk ÔÈa , «≈ƒ»≈À¿»≈À»≈ƒ¿»»
‰ÈÁn‰ ˙‡ ‰ÂBk‰4ıˆBw‰ B‡ ,d˙ˆ˜Ó B‡ dlk , «∆∆«ƒ¿»À»ƒ¿»»«≈

Blk Ú‚p‰5ÔÈa ,˙Èa‰ ÔÓ B‡ „‚a‰ ÔÓ B‡ B¯OaÓ «∆«Àƒ¿»ƒ«∆∆ƒ««ƒ≈
ËÏÁ‰ CB˙a B‡ ¯bÒ‰ CB˙a ÔÈa Ô‰kÏ ‡·iL Ì„…̃∆∆»…«…≈≈¿∆¿≈¿∆¿≈
.‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¯eht‰ ¯Á‡ B‡«««ƒ¬≈∆≈¿…«¬∆

¯ÓM‰ :¯Ó‡pL6˙BOÚÏÂ „‡Ó ¯ÓLÏ ˙Ú¯v‰ Ú‚a ∆∆¡«ƒ»∆¿∆««»««ƒ¿…¿…¿«¬
Ì˙Èeˆ ¯L‡k ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ ÌÎ˙‡ e¯BÈ ¯L‡ ÏÎk¿…¬∆∆¿∆«…¬ƒ«¿ƒƒ«¬∆ƒƒƒ

ı˜iL B‡ LÏ˙È ‡lL - e¯ÓLz7‰˜BÏ BÈ‡ Ï·‡ . ƒ¿¿∆…ƒ¿∆»…¬»≈∆
‰˜BÏ BÈ‡ - eÏÈÚB‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÂÈOÚÓ eÏÈÚBiL „Ú8. «∆ƒ«¬»¿ƒ…ƒ≈∆
˙B·Ï ˙B¯ÚO LÏL d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»«∆∆»»¿»¿»

˙Á‡ LÏ˙Â9‰pnÓ ¯‡LÂ ‰ÈÁn‰ ˙ˆ˜Ó ‰Âk , ¿»«««»»ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ∆»
‰L„Úk10.‰È‰Lk ‡ÓË ‡e‰ È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ - «¬»»≈∆∆¬≈»≈¿∆»»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ11ÔÎÂ . ¿≈…«≈»∆«ƒ«««¿¿≈
˜˙p‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ˜˙p‰ ˙‡ Ál‚Ó‰12‡Ï «¿«≈«∆«∆∆∆∆∆¡«¿∆«∆∆…
¯Ú˙a ˜˙p‰ Ïk Ál‚iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Ál‚È13¯zÓe . ¿«≈«¿≈«»«∆¿«≈«»«∆∆¿««À»

˙Ú¯v‰ da LiL BÙ˙k ÏÚ ËBÓa ‡OÏ Ú¯ˆnÏ14 «¿…»ƒ»¿«¿≈∆≈»«»««
·Èq‰ ¯L˜ÏÂ15- ‰‡ÓË ÈÓÈÒ eÎÏ‰ Ì‡Â ,BÏ‚¯ ÏÚ ¿ƒ¿…«ƒ««¿¿ƒ»¿ƒ»≈À¿»

.CÎÏ Ôek˙ ‡lL ‡e‰Â .eÎÏÈ≈¿¿∆…ƒ¿«≈¿»

מ"ד.2) פ"ז, צהוב 3)נגעים ושיער שבבהרת, לבן שיער
טומאה,4)שבנתק. סימן הוא הבהרת שבתוך חי בשר

מטמאה. ואינה כמחיה דינה אין נכוותה כלומר,5)ואם
קצץ  אם והואֿהדין שבו. הטומאה סימני את ולא עצמו

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
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ה"ב). פ"ג שם (תוספתא אותה יעביר חוטים 15)שהמוט
חבלים. מהם ועושים הדקל, סביב הנכרכים

.·„Ú ‰ÈÁn‰ ˙‡ ‰ÂkL B‡ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ LÏBz‰«≈ƒ»≈À¿»∆»»∆«ƒ¿»«
‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ô‰k Ïˆ‡ ‡a ‡lL∆…»≈∆…≈¬≈∆»¿≈ƒ»»
¯bÒ‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ï ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯bÒ‰ ÈÓÈa Ôk16. ≈ƒ≈∆¿≈¬≈∆»¿««¿≈∆¿≈

ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ËÏÁ‰L ¯Á‡ ÔLÏz Ì‡Â¿ƒ¿»»««∆À¿«»∆¬≈∆À¿»
B‡ BlÎa ˙Ú¯v‰ Á¯ÙzL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,‰È‰Lk¿∆»»¿≈»√»«∆ƒ¿««»««¿À

ÒÈ¯‚kÓ Bz¯‰a ËÚÓ˙zL „Ú17. «∆ƒ¿«≈««¿ƒƒ¿ƒ

עקיבא 16) כרבי פסק אחר. טומאה סימן מצא לא אם
קיבלו  ה"ג שם שבתוספתא מפני מ"ד, פ"ז נגעים במשנה
שם). הגר"א ביאור (ראה יהושע ורבי גמליאל רבן דבריו

שם.17) במשנה, כחכמים

.‚¯B‰Ë - ‰eÎa ‡lL dlk Bz¯‰a ‰ˆˆ˜pL ÈÓ18. ƒ∆ƒ¿¿»««¿À»∆…¿«»»»
dÙÈwn‰ ÈÁ‰ ¯Oa‰ Ïk ıˆ˜ Ì‡ :‰eÎa dˆˆ¿̃»»¿«»»ƒ»«»«»»««««ƒ»
˙ÈÓÏBÚ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk elÙ‡19; ¬ƒ¿««¬»≈»√»»ƒ

.BlÎa Á¯ÙzL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ÌeˆÓˆa dˆˆ¿̃»»¿ƒ¿≈»√»«∆ƒ¿«¿À

שם.18) הכל 19)משנה, שבזה אמרו, ה"ה שם בתוספתא
והטעם, בכולו. תפרח אם אפילו כלל, טהרה לו שאין מודים
נשאר  אם אבל שקצץ, החי בבשר פורחת היתה לא שמא
אליעזר  רבי לדעת אפילו טהור בכולו ופרחה חי בשר מקצת
באותו  שפרחה כשם ולומר, לתלות שאפשר (מפני במשנה
במה  המקיף): החוט בכל פורחת היתה כך הנשאר, מקצת
כחכמים, פסק ורבינו הבהרת. את בצמצום כשקצץ נחלקו?

שם.

.„LÏBz‰20È¯‰ - ‰iM‰ ‰¯LÂ ˙Á‡ ‰·Ï ‰¯ÚO «≈«¬»¿»»««¿»¿»«¿ƒ»¬≈
¯B‰Ë ‰Ê21- ˙Á‡ ‰¯LÂ ÌÈzL LÏz ,LÏL eÈ‰ . ∆»»»»«¿«ƒ¿»¿»««

B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰22‰L„Úk ‰ÈÁÓ Ba ‰˙È‰ .23‰Âk , ¬≈∆¿À¿»»¿»ƒ¿»«¬»»»»
‰¯˙È ‰˙È‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - dÈˆÁ CÏ‰Â dÈˆÁ∆¿»¿»«∆¿»¬≈∆»»¿»¿≈»

¯˙Bn‰ ‰Âk :‰L„ÚkÓ24‰Ê È¯‰ - ‰L„Úk CÏ‰Â ƒ«¬»»»»«»¿»««¬»»¬≈∆
¯B‰Ë25.‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¯˙Bn‰ CÏ‰Â ‰L„Úk ‰Âk ; »»»«¬»»¿»««»¬≈∆»≈

וה"ד.20) ה"ג שם תלש 21)תוספתא לא אם שאפילו
נטהר. שתי 22)היה נשארות היו תלש לא שאלמלי

האחת  שנשרה כשם אומרים אנו שאין ומשמיענו, שערות.
שנתלשו. השתים גם נושרות היו כך שנשארה,

מצומצמת.24)מצומצמת.23) עדשה על העולה החלק
ביסוד 25) המונח הכלל טהור. הוא מעשיו בלי שגם מכיוון

לטהר, מועיל אינו באיסור שעשה המעשה הוא: אלה דינים
מעשה  בלי שגם במקרה לטומאה גורמת אינה גם אבל

טהור. היה האסור

.‰‰˙È‰L ÈÓ26Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏBnÈ - B˙Ï¯Úa ˙¯‰a ƒ∆»¿»«∆∆¿»¿»ƒ¿««ƒ
dpÓÊa ‡lL ‰ÏÈÓ ‡È‰L27˙‡ ‰ÁB„ ‰OÚ ˙ÂˆnL ; ∆ƒƒ»∆…ƒ¿«»∆ƒ¿«¬≈»∆

‰Ï¯Ú‰ ¯BÚa CÏ‰Â ÏÓ Ì‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰OÚ˙ ‡Ï…«¬∆¿»»¿ƒ»¿»«¿»»¿»
Ba ËÏÁÓ ‰È‰L ÔÓÈÒ28Ôa¯˜a ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ»∆»»À¿»¬≈∆«»¿»¿«

Ú¯ˆÓ29. ¿…»

הפרק.26) סוף שם מילה 27)משנה, ב. קלב, שבת גמרא
שלא  הוא זה יום ואחר ללידתו, השמיני ביום היינו בזמנה

הכהן.28)בזמנה. החליטו נטהר 29)שכבר שהרי
מן  פטור הטומאה סימן והעביר שמל מוסגר אבל בטומאתו,

ה"ו). פ"ג שם (תוספתא מעולם נטמא שלא מפני הקרבן,

.Â‰OÚ ˙ÂˆÓ30‰qÎÓ ËÏÁn‰ Ú¯ˆn‰ ‰È‰iL31 ƒ¿«¬≈∆ƒ¿∆«¿…»«À¿»¿À∆
,Ï·‡k ÌÙO ÏÚ ‰ËBÚÂ ,BËelÁ ÈÓÈ Ïk L‡…̄»¿≈ƒ¿∆«»»¿»≈

Ì¯BÙe32‡e‰L ÂÈÏÚ ÌÈ¯·BÚ‰ ÚÈ„BÓe ,ÂÈ„‚a ≈¿»»ƒ«»¿ƒ»»∆
.¯ÓB‚Â Ú‚p‰ Ba ¯L‡ Úe¯v‰Â :¯Ó‡pL ;‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»«¬∆«∆«¿≈

ÏB„b Ô‰k elÙ‡33Ú¯Bt Ú¯ËˆpL34‰OÚL ,Ì¯BÙe ¬ƒ…≈»∆ƒ¿»«≈«≈∆¬≈
Ïk ÌBÏL ˙ÏÈ‡La ¯eÒ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„∆∆…«¬∆¿»ƒ¿ƒ«»»
- ‰ËÚÈ ÌÙO ÏÚÂ :¯Ó‡pL ,Ï·‡k BËelÁ ÈÓÈ¿≈ƒ¿»≈∆∆¡«¿«»»«¿∆
.L¯B„Â ‰BLÂ ‡¯B˜ Ï·‡ .˙B˜e·c ÂÈ˙ÙO eÈ‰iL∆ƒ¿¿»»¿¬»≈¿∆¿≈
ÏÎa ‚‰BÂ .BËelÁ ÈÓÈ Ïk ÒaÎÏe ¯tÒÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«≈¿«≈»¿≈ƒ¿≈¿»
È¯‰Â .ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa elÙ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¬ƒ¿«»¿»ƒƒ«¬≈
Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e ‰ÎÈÒ·e ‰ˆÈÁ¯a ¯zÓ ‡e‰35 À»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»

‰hn‰ LÈÓL˙·e36B˙hÓ ˙‡ Û˜BÊÂ37¯‡Lk ¿«¿ƒ«ƒ»¿≈∆ƒ»ƒ¿»
.ÌÚ‰»»

בגמרא 30) ומבואר מה) יג, (ויקרא בתורה כתוב זה כל
וטז. טו דף קטן, משמע,31)מועד רבינו של מלשונו

דעת  וזוהי הראש. כיסוי פירושה בתורה, האמורה שפריעה
המצוות' ב'ספר אולם א. טו, קטן במועד עקיבא רבי
אליעזר  כרבי שיער, לגידול שהכוונה פירש קסג, לאֿתעשה
"את  י): כא, (שם גדול בכהן האמור את פירש וכן שם,
המקדש  כלי מהל' פ"ה להלכה פסק וכן יפרע", לא ראשו

וצ"ע. ראשו 33)קורע.32)ה"ו. את (שם) בו שנאמר
יפרום. לא ובגדיו יפרע ל.34)לא הערה כל 35)ראה

קטן  במועד נפשטה שלא בעיה הם הללו הדברים שלושת
להקל. ופסק ופסק 36)שם, - ב ז, שם תנאים מחלוקת

להקל. יהודה את 37)כרבי להפוך שצריך כאבל ולא
המיטה.

.Ê,¯ÈÚÏ ıeÁ Bc·Ï ·LBÓ BÏ ‰È‰iL Ú¯ˆn‰ ÔÈcƒ«¿…»∆ƒ¿∆»¿«»ƒ
˙B¯ÈÚa ‰Ê ¯·„Â .B·LBÓ ‰ÁnÏ ıeÁÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ««¬∆»¿»»∆»¬»

„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰38. «À»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

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
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zrxvקלו z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'f iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אחר  שייך זה שאין הרי מושבו" למחנה "מחוץ להיות
החורבן.

(135 cenr g"i wlg y"ewl itÎlr)

חומה 38) המוקפות עיירות שנינו: מ"ז, פ"א כלים במסכת
המצורעין. את מתוכן שמשלחים ממנה, מקודשות

Á.˙Ú¯ˆn‰39‰ËBÚ ‡ÏÂ ˙Ó¯Bt dÈ‡Â ˙Ú¯Bt dÈ‡ «¿…««≈»««¿≈»∆∆¿…»
‰ÚÈ„BÓe ¯ÈÚÏ ıeÁÓ ‡È‰ ˙·LBÈ Ï·‡ ,ÌÙO ÏÚ«»»¬»∆∆ƒƒ»ƒƒ»
‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ‡ÏÂ .‰‡ÓË ‡È‰L ÌÈ¯Á‡Ï»¬≈ƒ∆ƒ¿≈»¿…«¿…»ƒƒ¿«∆»

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‡nËÓ‰ Ïk40Ô‰L ÏkÏ ÚÈ„B‰Ï ÔÈ·iÁ »«¿«¿ƒ∆»»»«»ƒ¿ƒ««…∆≈
‡ÓË ‡ÓËÂ :¯Ó‡pL ;Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆∆¡«¿»≈»≈

.‡ÓË ‡e‰L ÚÈ„BÓ ‡Óh‰ - ‡¯˜Èƒ¿»«»≈ƒ«∆»≈

הכתוב 39) מן זה למדו שם ובגמרא א. כג, סוטה משנה,
אשה. ולא הוא" צרוע "איש מד) יג, 'תורת 40)(שם

ה"ט. פי"ב נגעים כהנים'

.ËÏÚ ‰ËBÚÂ Ì¯BÙe Ú¯Bt ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÂ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«≈¿∆«
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÙO41. »»ƒ¿≈∆»≈

תורה.41) של ספק בכל כמו בו ומחמירים

.È„Á‡Â ¯bÒÓ Ú¯ˆÓ „Á‡42ÔÈÚÏ ËÏÁÓ Ú¯ˆÓ ∆»¿…»À¿»¿∆»¿…»À¿»¿ƒ¿«
‰‡ÓË43ÔÈÚÏ ËÏÁÓ Ú¯ˆÓÏ ¯bÒÓ Ú¯ˆÓ ÔÈa ÔÈ‡Â . À¿»¿≈≈¿…»À¿»ƒ¿…»À¿»¿ƒ¿«

,ÌÈ¯tˆÂ ˙ÁÏ‚˙Â ‰ÓÈ¯Ùe ‰ÚÈ¯t ‡l‡ ,‰‡ÓËÀ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ√ƒ
ÔÓe ˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯eËt ¯bÒ‰ CBzÓ ¯B‰h‰L∆«»ƒ∆¿≈»ƒ«ƒ¿««ƒ
˙‡ÓË Ï·‡ ,Ô‰a ·iÁ ËÏÁ‰ CBzÓ ¯B‰h‰Â ÌÈ¯tv‰«ƒ√ƒ¿«»ƒ∆¿≈«»»∆¬»À¿«

.¯·c ÏÎa ‰ÂL Ô‰ÈL¿≈∆»»¿»»»

לשניהם.42) אחד אינם 43)דין קרבנות חיוב לענין אבל
והטהור  שמן, ולוג אשם להביא חייב שהמוחלט שוים,
הכלל  מן כאן רבינו הוציא ולמה מביא. אינו הסגר מתוך
מפני  קרבנות? כתב ולא וציפורים, תגלחת ופרימה פריעה
הם  רבינו שמונה הדברים ד' וכל טהרתו, לפני שמדובר
(ראה  שנטהר אחרי מביא קרבנות אבל בטומאתו, בעודו

ה"ב). פי"א לקמן

.‡ÈÚ¯ˆn‰44˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ -45Ì„‡ ‡nËÓ . «¿…»»≈¬«À¿¿«≈»»
B¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe BÚbÓa ÌÈÏÎÂ46Ì„‡ ‡nËÓe , ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆«¬ƒ¿«≈»»

‡OÓa47·LBÓe ·kLÓ ‡nËÓe ,48Ô·‡ ˙Áz elÙ‡49 ¿«»¿«≈ƒ¿»»¬ƒ««∆∆
ÈtÓ .¯‰ËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÂ :¯Ó‡pL .‰·ÊÎe ·Êk¿»¿»»∆∆¡«¿ƒ∆¿»»¿»≈ƒƒ
·LBÓe ·kLÓ ‡nËlÓ ¯‰hL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰50. «¿»»¿∆»≈ƒ¿«≈ƒ¿»»

el‡ ÏÎa ËÏÁn‰ „Á‡Â ¯bÒn‰ „Á‡Â51. ¿∆»«À¿»¿∆»«À¿»¿»≈

ה"א.44) פ"א וכלים 45)כלים אדם שמטמאות הטומאות
לטומאה  ראשון נעשה בהן והנוגע הטומאה, אב נקראות

וכלים. אדם לא אבל ומשקין אוכלין מטמא כלי 46)והוא
אלא  החיצון בדופנו טומאה כשנגעה מיטמא אינו חרס
היתה  אלא עצמו בכלי הטומאה נגעה לא ואפילו מתוכו,
וה"ב). ה"א פי"ג כלים הל' (ראה טמא – באוירו תלויה

זה 47) ובא קרש על שישב כגון בו, נגע שלא אףֿעלֿפי
את  הרים הטמא אם בין השני, מצדו הקרש את והרים

להיפך. ובין על 48)הטהור ישב או שכב אם מ"ד. שם

זה  סדינים עשרה היו אם ואפילו טמאים, – וכדומה סדינים
באחרים  נגע ולא העליון על ישב או שכב והמצורע זה תחת

טמאים. כולם ישב 49)– והוא אבן תחת הסדינים שהיו
כסףֿמשנה, (ראה הטומאה מן מצילה האבן אין האבן, על
שכן  ממצורע, חמור זב שם: שאמרו סז, מפסחים שהקשה
כאן). משנהֿלמלך וראה ומושב. משכב עושה

ומושב.50) משכב מטמא שלפניֿזה כמו 51)ומשמע
הקודמת. בהלכה שנתבאר

.·ÈB˙‡È·a ‡nËnL ,Ú¯ˆÓa LÈ ‰¯˙È ‡¯ÓÁ52 À¿»¿≈»≈ƒ¿…»∆¿«≈¿ƒ»
ÒÎ ?„ˆÈk .¯bÒ‰ ÈÓÈa ÔÈa ËÏÁ‰ ÈÓÈa ÔÈa ,˙È·Ï¿«ƒ≈ƒ≈∆¿≈≈ƒ≈∆¿≈≈«ƒ¿«

‡ÓË - ˙È·Ï53,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙Èaa ¯L‡ Ïk ¿«ƒƒ¿»»¬∆««ƒ≈»»≈≈ƒ
.‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚ ,Ô‰a Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«»∆«¬ƒ¿À¿»

B·LBÓ ‰ÁnÏ ıeÁÓ :¯Ó‡pL54‡ÓË ‡e‰ ‰Ó -55, ∆∆¡«ƒ««¬∆»«»≈
Ì„‡ ¯·ÚÂ ÔÏÈ‡‰ ˙Áz „ÓBÚ ‰È‰ .‡ÓË B·LBÓ Û‡«»»≈»»≈««»ƒ»¿»«»»

‡ÓË - ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ¯B‰Ë56˙Áz „ÓBÚ ¯B‰h‰ ‰È‰ . »««»ƒ»ƒ¿»»»«»≈««
„ÓÚ Ì‡Â ;e‰‡nË ‡Ï - ÂÈzÁz Ú¯ˆn‰ ¯·ÚÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿»««¿…»«¿»…ƒ¿»¿ƒ»«
‡Ï ˜ÙÒ „ÓÚ ˜ÙÒ .·LBÓ BÏ ‰OÚ È¯‰L ,‡ÓË -ƒ¿»∆¬≈«¬»»»≈»«»≈…

¯B‰Ë - „ÓÚ57Ba¯Â BL‡¯ Ú¯ˆn‰ ÒÈÎ‰ .58- ˙È·Ï »«»ƒ¿ƒ«¿…»…¿À¿«ƒ
BÎB˙a LiL Ïk ‡ÓË59ÒÎ .60- ˙Òk‰ ˙È·Ï ƒ¿»…∆≈¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓ BÏ ÔÈOBÚ61‰·Á¯e ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ¿»»
˙Bn‡ Úa¯‡62‡ˆBÈÂ ÔBL‡¯ ÒÎÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ «¿««««¿««¿ƒ¿»ƒ¿≈

ÌÚ‰ ÌÚ „ÓÚÈ ‡ÏÂ Bc·Ï B·LBÓ ‰È‰iL È„k ,ÔB¯Á‡«¬¿≈∆ƒ¿∆»¿«¿…«¬…ƒ»»
.Ì˙B‡ ‡nËÈÂ ·ea¯Úa¿ƒ¿ƒ«≈»

מי"א.52) פי"ג, ונגעים שהה 53)שם. לא אפילו משמע
שם. נגעים במשנה תנאֿקמא כדעת ויצא. עין, כהרף

בו.54) נמצא שהוא פי"ב,55)המקום כהנים' 'תורת
נטמא",56)הי"ד. עמד "ואם עד אחריו והבאים זה דין

מ"ז. שם נגעים במס' פ"ו,57)מבוארים טהרות משנה,
בפירושו. שם רבינו שכתב מה ראה גופו 58)מ"ב. ושאר

לבית. מ"ח.59)מחוץ שם כשהוא 60)נגעים, כלומר,
להכנס. צד.61)רוצה מחיצות 62)מכל המוקף והשטח

הכנסת  ובית "מושבו", שהוא עצמו בפני כחדר דינו אלו
מעשרה  נמוכות מחיצות מוקף שטח אבל למושבו, מחוץ

עצמו. בפני מושב אינו אמות מארבע קצרות או טפחים

ה'תש"פ  אדר ז' שלישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
וכיצד 1) מצוותֿעשה ותגלחתו המצורע שטהרת יבאר

ושאר  והזייה, והתגלחת הצפור שחיטת ודין אותו, מטהרים
ומתי  איפה מצורע טהרת ודין בלילה, כשרים אם  מעשיו
כאחת, שנים מטהרים ואם מצורע, לטהר והכשרים נוהגת,
וכל  בהנאה מותרות הן אם והמשתלחת השחוטה צפור

דיניהן.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ë2¯‰ËiLk BzÁÏ‚˙Â , »√«¿…»ƒ¿«¬≈¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿«
‰OÚ ˙ÂˆÓ3‡È·Ó ?Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk . ƒ¿«¬≈≈«¿«¬ƒ∆«¿…»≈ƒ

˜¯ÊÓ4‡È‰ ‰Ïa˜Â ,L„Á O¯Á ÏL5,[L„Á] ‰È‰iL ƒ¿»∆∆∆»»¿«»»ƒ∆ƒ¿∆»»
˙ÈÚÈ·¯ BÎB˙Ï Ô˙BÂ6ÌÈiÁ ÌÈÓ7Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ¿≈¿¿ƒƒ«ƒ«ƒ»¿ƒ¿«≈
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˙‡hÁ ÈÓ Ô˙B‡8‡È·Óe .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê ¯eÚLÂ , »≈«»¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ
¯B¯c ÌÈ¯tˆ ÈzL9˙B¯B‰Ë10˙Ú¯ˆ ˙¯‰Ë ÌLÏ11, ¿≈ƒ√ƒ¿¿¿≈»√«»««

‰¯e¯a‰ ˙‡ ËÁBLÂ .¯‰hnÏ Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL12 ∆∆¡«¿»««ƒ«≈¿≈∆«¿»
‰È‰iL „Ú ‰vÓÓe ,Ò¯Á ÈÏÎaL ÌÈn‰ ÏÚ Ô‰ÈzLaL∆ƒ¿≈∆«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆∆¿«∆«∆ƒ¿∆
‰ËeÁM‰ ¯Btv‰ ¯·B˜Â ¯ÙBÁÂ ,ÌÈna ¯k Ìc‰«»ƒ»««ƒ¿≈¿≈«ƒ«¿»

ÂÈÙa13ıÚ ÏËBÂ .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â . ¿»»¿»»∆«»»ƒƒ«¿»¿≈≈
Ú¯k ÚÈ·¯k BÈ·ÚÂ ‰n‡ Bk¯‡ ‰È‰iL B˙ÂˆÓe ,Ê¯‡∆∆ƒ¿»∆ƒ¿∆»¿«»¿»¿ƒ¿ƒ«∆«

ÈÚ¯kÓ‰hn‰14ÈÂÏ ÌL BÏ ÔÈ‡L ·BÊ‡Â ,15BÓk , ƒ«¿≈«ƒ»¿≈∆≈≈¿«¿
ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,e¯‡aL16˙ÚÏBz ÈLe ,17BÏ˜LÓ , ∆≈«¿≈»ƒ∆«¿ƒ««ƒ¿»

BÓÚË Ì‡Â .Ï˜L18BÏÒt -19˙ÏÎz‰ ˙ÚÈ·ˆk ,20ÏÎÂ . ∆∆¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ««¿≈∆¿»
‰ÎÏ‰ - ÌÈ¯eÚM‰21¯Btv‰ ÔzLÏL ÌÚ Á˜BÏÂ . «ƒƒ¬»»¿≈«ƒ¿»¿»«ƒ

el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡Â .‰iÁ‰22ıÚÂ .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ««»¿«¿»»ƒƒ≈¿«¿ƒ∆∆∆¿≈
eÙl˜˙pL ·BÊ‡Â Ê¯‡23ÌÚ ·BÊ‡‰ C¯BÎÂ .ÔÈÏeÒt - ∆∆¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿≈»≈ƒ

˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏa Ê¯‡‰24ÛÈwÓe ,25ÈL‡¯ Ô‰Ï »∆∆¿»∆¿ƒ«ƒ»∆»≈
ÔzÚa¯‡ Ï·BËÂ ,‰iÁ‰ ¯Btˆ ÏL ·f‰ L‡¯Â ÌÈt‚‡¬««ƒ¿…«»»∆ƒ««»¿≈«¿«¿»
ÏÚ ÌÈÓÚt Ú·L ‰fÓe ,Ô‰ÈÏÚL Ìc·e ÈÏkaL ÌÈna««ƒ∆«¿ƒ«»∆¬≈∆«∆∆«¿»ƒ«
„ˆÈÎÂ .¯Btv‰ ˙‡ ÁlLÓe ,Ú¯ˆÓ ÏL B„È ¯Á‡««»∆¿…»¿«≈«∆«ƒ¿≈«
BÈ‡Â .‰ÓBÁÏ ıeÁ d˜¯BÊÂ ¯ÈÚa „ÓBÚ ?dÁlLÓ¿«¿»≈»ƒ¿¿»«»¿≈
¯a„nÏ ‡ÏÂ ¯ÈÚÏ ‡ÏÂ ÌiÏ ‡Ï ÂÈt CÙB‰26, ≈»»…«»¿…»ƒ¿…«ƒ¿»

‰¯ÊÁÂ dÁlL .‰„O‰ Èt Ï‡ ¯ÈÚÏ ıeÁÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»ƒ∆¿≈«»∆ƒ¿»¿»¿»
ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,dÁlLÓe ¯ÊBÁ -27Ck ¯Á‡Â . ≈¿«¿»¬ƒ≈»¿»ƒ¿««»

BÁl‚Ó „ˆÈk .Ú¯ˆn‰ ˙‡ Ô‰k‰ Ál‚Ó28¯È·ÚÓ ? ¿«≈««…≈∆«¿…»≈«¿«¿«¬ƒ
˙È·e ÈÁM‰ ˙Èa elÙ‡ ,‰‡¯p‰ B¯Oa Ïk ÏÚ ¯Úz«««»¿»«ƒ¿∆¬ƒ≈«∆ƒ≈
.˙ÚÏ„k ‰OÚiL „Ú ,Ûeb‰ Ïk ÏÚL ¯ÚO ‰Â¯Ú‰»∆¿»≈»∆«»««∆≈»∆ƒ¿««

B¯ÚO Ïk ˙‡ :¯Ó‡pL29BL‡¯ ¯Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ . ∆∆¡«∆»¿»ƒ≈»»∆¡«…
ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â B˜Êe30ËÚÓÏe ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ˙Ba¯Ï ? ¿»¿«≈»¿«…«≈»∆¿«≈

‰‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌËÁ‰ CB˙aL ¯ÚO31Ck ¯Á‡Â . ≈»∆¿«…∆¿ƒ∆≈ƒ¿∆¿««»
‡nËlÓe ‰‡È·a ‡nËlÓ ¯‰ËÈÂ ,Ï·BËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÓ¿«≈¿»»¿≈¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿«≈
‰BÓe ,‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒkÈÂ ,·LBÓe ·kLÓƒ¿»»¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒ«»∆
:¯Ó‡pL ,‰hn‰ LÈÓL˙a Ô‰a ¯eÒ‡Â .ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿»»∆¿«¿ƒ«ƒ»∆∆¡«

BÏ‰‡Ï ıeÁÓ32.‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡L „nÏÓ - ƒ¿»√¿«≈∆»¿«¿ƒ«ƒ»
˙¯zÓ ˙Ú¯ˆn‰Â33.‰hn‰ LÈÓL˙a ¿«¿…««À∆∆¿«¿ƒ«ƒ»

וגם 2) ח) - ד יד, (ויקרא בתורה האמור כל כוללת זו מצוה
בכלל. ראשונה לתגלחת 3)תגלחת והכוונה עצמה. בפני

כן  הראשונה. לתגלחתו השביעי ביום מגלחו שהכהן שנייה
[בספר  קיא. עשה המצוות בספר במפורש רבינו כתב
כלולה  אינה שנייה תגלחת למה רבינו מבאר שם המצוות
גמר  הן וזו שזו פי על ואף הקרבנות, הבאת של במצוה
ואילו  ... מלטמא טהרתו היא תגלחתו "...תכלית הטהרה:

כפרתו"]. להשלים היא קרבנותיו הבאת ספל 4)תכלית
חיים 5)גדול. מים "מה דרשו ב טו, סוטה בגמרא אמנם

מלאכה" בו נעשתה שלא כלי אף מלאכה בהם נעשתה שלא
גמורה. דרשה ואינה "אסמכתא" זו שדרשה רבינו סובר

בערך.6) גרם שמונים - הלוג או 7)רביעית מעיין מי
שוטפים. על 8)נהרות להזאה אדומה פרה אפר בהם לתת

במת. שנטמא מקבלות 9)אדם שאינן חפשיות, צפרים מין
לאכילה.10)תרבות. הכהן 11)כשרות אותן שיקח

שלוקח  לקבוע, צריך אינו אבל צרעת, טהרת לשם בכוונה
מצורע  כהנים בתורת שנינו זה דין זה. מצורע לטהרת
איש  בין מיטהר, לשם למיטהר" "ולקח ו: הלכה א פרשתא
לאשה, כשרות לאיש לקח אמרו: מיכן קטן, בין אשה בין
כשר  למצורע למצורע, כשר לבית לאיש, כשרות לאשה

יותר.12)לבית. המצורע.13)הבריאה בפני 
המטה.14) כרע שיעור נתפרש ולא ו. משנה י"ד פרק נגעים
למאכל 15) ראוי שיח והוא סתם "איזוב" לו קוראים אלא

טפח.16)אדם. - איזוב חייא: רבי תני א כו, נדה
יתוש 17) כמו שבתוכם אדומים גרגירים במיץ צבוע צמר

תולעת  בדם צבוע צמר מפרשים ויש "תולעת". השם ומכאן
תולעת. מביצי המתמצה בנוזל טבל 18)או אם פירוש,

אחר. צמר זה לטהרת 19)בנוזל הצמר בו לצבוע פסול
שבים,20)צרעת. ברייה בדם צבוע צמר הוא תכלת

טעימה. פוסלת בה וגם חילזון. איש 21)ששמה קבלה
א  ד, (עירובין מסיני שקיבלה רבינו, משה עד איש מפי

בתלמוד). מקומות ושני 22)ובכמה איזוב ארז, צפרים,
קליפתם.23)תולעת. השני 24)שהורדה תולעת היא

לשון  של וכתבנית ארוכה שהיא ומפני למעלה, שנאמרה
זהורית. של לשון קושר 25)נקראה: אינו אבל מקרב,

חביות", שתי מקיפים "אין ב לב, ביצה במסכת וכן אותה.
מקיפין  אין ב מו, בחולין המוקף", מן "שלא ב ל, בעירובין

ועוד. ב 26)בבועי, פרשתא מצורע פרשת כהנים בתורת
שלא  לים, וישלחנה ביפו יעמוד שלא שונים: אנו ה הלכה
לעיר  חוץ יעמוד שלא למדבר, וישלחנה בגבת יעמוד

לעיר. שם 27)וישלחנה ד. הלכה ח פרק נגעים תוספתא
פעמים  הרבה שהכוונה ומובן פעמים" ושש "חמש אמרו:
אבל  השדה, אל עדיין הגיעה כשלא והמדובר, הגבלה, בלי
באכילה  מותרת והיא הצפרים ככל דינה לשדה כשהגיעה

אחר. מצורע ראשונה.28)ולטהרת לרבות 29)תגלחת
גלויים. שאינם בתגלחת 30)מקומות נכתב זה פסוק

משנייה. ראשונה ולמדו דומה 31)שנייה, ואינו כלל,
מגביה  כשהאדם לפעמים שנגלה השחי, בית של לשיער

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«¬≈¿»¿≈
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‰Óe¯˙a ÏÎB‡ - BLÓL ·È¯Ú‰ .¯OÚÓa ÏÎB‡Â36; ¿≈¿«¬≈∆¡ƒƒ¿≈ƒ¿»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„wa ÏÎB‡ - B˙¯tk ‡È·‰37. ≈ƒ«»»≈«√»ƒ¿∆≈«¿

מטמא 34) ושרץ כשרץ", "מטמא ב: משנה י"ד פרק נגעים
במשא. ולא במגע וכלים נקרא 35)אדם ביום שטבל טמא

וקדשים  תרומה לאכול ואסור השמש שקיעת עד יום טבול
שני. מעשר באכילת הקריב 36)ומותר שלא פי על אף

תרומה. באכילת מותרים כפרה שמחוסרי קרבנותיו, עדיין
א.37) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות א בפרק

.‚‡l‡ Ál‚Ó BÈ‡ ˙BÁÏ‚z‰ ÈzLa Ál‚Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿«≈«∆»
˙B¯ÚO ÈzL ÁÈp‰L B‡ ¯Ú˙a ‡lL Álb Ì‡Â .¯Ú˙a¿««¿ƒƒ«∆…¿««∆ƒƒ«¿≈¿»
¯iL Ì‡Â .Ô‰k ‡l‡ BÁl‚Ó BÈ‡Â .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿¿≈¿«¿∆»…≈¿ƒƒ≈
‡Ï - ‰iMa ÔÁl‚Â ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚˙a ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»…
‡È‰ È¯‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ‡l‡ BÏ ‰˙ÏÚ»¿»∆»ƒ¿««««ƒ¿««¬≈ƒ

‰BL‡¯38.Ú¯ˆn‰ ˙¯‰ËÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»¿»«»≈¿»√««¿…»

ימים.38) שבעת אחר שנייה תגלחת וצריך

.„˙ÁÏ‚z39Ó ÔÈ‡ B˙‡f‰Â B˙ÏÈ·Ëe Ú¯ˆn‰˙B·kÚ ƒ¿«««¿…»¿ƒ»¿«»»≈»¿«¿
.ÌÈ·kÚÓ ÂÈOÚÓ Ïk ¯‡Le ,BÊ ˙‡ BÊ∆¿»»«¬»¿«¿ƒ

(מצוה)39) של "תגלחת אמרו: ו הלכה שם בתוספתא
אינם  מעשיו כל ושאר מעכבים והזאתו טבילתו מצורע,
ד  הלכה ב פרשתא מצורע פרשת כהנים ובתורת מעכבים".
מעכבים, - המצורע של בגופו הנעשים שדברים למדו,
וכיבוס  החיה הציפור שליחת כגון בגופו, שלא והנעשים

מעכבים. אינם בגדים,

.‰¯‡Le ,ÌBia - ‰Èf‰‰Â ˙ÁÏ‚z‰Â ¯Btv‰ ˙ËÈÁL¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿««¿««»»«¿»
,ÌÈL‡a - el‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa - ÂÈOÚÓ Ïk»«¬»≈«≈««¿»≈«¬»ƒ
- el‡ .ÌÈLa ÔÈa ÌÈL‡a ÔÈa - ÂÈOÚÓ Ïk ¯‡Le¿»»«¬»≈«¬»ƒ≈¿»ƒ≈
ÔÈa ÌÈ‰Îa ÔÈa - ÂÈOÚÓ Ïk ¯‡Le ,ÌÈ‰Îa¿…¬ƒ¿»»«¬»≈¿…¬ƒ≈

.Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈

.ÂÈÙa ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a ˙‚‰B BÊ Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ë»√«¿…»∆∆»»∆¿»»»∆ƒ¿≈
,B¯‰ËÏ ‰ÂˆÓ B‡nhL Ô‰ÎÂ .˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ ˙Èa‰««ƒ¿∆…ƒ¿≈««ƒ¿…≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«¬

ÔÈ¯Lk Ïk‰Â .B‡nËÏ B‡ B¯‰ËÏ :¯Ó‡pL40¯‰ËÏ ∆∆¡«¿«¬¿«¿¿«…¿≈ƒ¿«≈
·Ê elÙ‡ ,Ú¯ˆn‰ ˙‡41Ú¯ˆÓ ÔÈ‡Â .˙Ó ‡ÓË elÙ‡Â ∆«¿…»¬ƒ»«¬ƒ¿≈≈¿≈¿…»

,˙Á‡k ÔÈÚ¯ˆÓ ÈL ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡Â .Ú¯ˆÓ ¯‰ËÓ¿«≈¿…»¿≈¿«¬ƒ¿≈¿…»ƒ¿««
.˙BÏÈ·Á ˙BˆÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡L∆≈ƒƒ¿¬ƒ

הכהנים.40) פרשתא 41)כל מצורע פרשת כהנים בתורת
להיכנס  לו שמותר בכהן היא מצורע שטהרת דרשו ה, א,
מצורע  כהן ולפיכך לה, להיכנס אסור המצורע אשר למחנה,
מת, וטמא שזב נלמד ומכאן מצורע, לטהרת כשר אינו
- כמצורע חומה מוקפות לערים מחוץ משתלחים שאינם

לטהרה. כשרים

.Ê‰Ê Ú¯ˆÓ Ô‰a ¯‰hL ˙ÚÏBz ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ≈∆∆¿≈¿ƒ««∆ƒ≈»∆¿…»∆
˙ÁlzLn‰ ¯Btˆ ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚ¯ˆÓ Ô‰a ¯‰ËÓ -¿«≈»∆¿…»ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿«««
,‰ÁlzLpL ¯Á‡Ó ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚ¯ˆÓ da ¯‰ËÏ ¯zÓÀ»¿«≈»¿…»ƒ¬≈ƒ≈««∆ƒ¿«¿»

‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓe42‰¯eÒ‡ ‰ËeÁM‰ ¯Btv‰ Ï·‡ . À∆∆«¬ƒ»¬»«ƒ«¿»¬»

dËÁL .d˙ËÈÁL ˙ÚMÓ ?¯Ò‡z È˙ÓÈ‡Óe .‰‡‰a«¬»»≈≈»«≈»≈ƒ¿«¿ƒ»»¿»»
˙ÚÏBz ÈL ‡ÏÂ Ê¯‡ ıÚ ‡ÏÂ ·BÊ‡ ÌL ÔÈ‡Â43È¯‰ - ¿≈»≈¿…≈∆∆¿…¿ƒ««¬≈

dÓL ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰ËÈÁML ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ BÊ¬»«¬»»∆¿ƒ»∆≈»¿»¿»
‰ËÈÁL44¯·BÚ - ‰ËeÁM‰ ¯BtvÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â . ¿ƒ»¿»≈¿«ƒƒƒ«¿»≈

‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ :¯Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰OÚ ÏÚ«¬≈¿«…«¬∆∆∆¡«¿∆¬∆…
˙Ba¯Ï ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ì‰Ó eÏÎ‡…̇¿≈∆ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«
‡‰ - eÏÎ‡z ‰¯B‰Ë :¯Ó‡Â .‰ËeÁM‰ ¯Btv‰«ƒ«¿»¿∆¡«¿»…≈»
.‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙¯Á‡«∆∆……≈¿»«»ƒ¿«¬≈¬≈

תיכף 42) חזרה אם אבל וחזרה, לשדה כשהגיעה והמדובר
למעלה  רבינו כתב לשדה, כלל הגיעה ולא שילוחה אחר

פעמים. מאה אפילו לשלחה שצריך א ואמרנו 43)בהלכה
לא  השחיטה כן ואם מעכבת שהבאתם א בהלכה למעלה

כהלכתה. פוסק 44)נעשתה ורבינו שם תנאים מחלוקת
(פרט  שחיטה שמה ראוייה שאינה ששחיטה מקום בכל

הדם). לכיסוי

.Á,˙Ácp‰ ¯ÈÚ È¯tvÓ ÌÈ¯tv‰ ÈzL ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈«ƒ√ƒƒƒ√≈ƒ«ƒ««
ÌÈ¯tvÓ ‡ÏÂ ,‰¯Ê ‰„B·Úa ÔÙÈÏÁ‰L ÌÈ¯tvÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ√ƒ∆∆¡ƒ»«¬»»»¿…ƒƒ√ƒ

Ô˙ÂˆÓe .LÙp‰ ˙‡ e‚¯‰L45˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰iL ∆»¿∆«∆∆ƒ¿»»∆ƒ¿¿≈∆»
ÏÚ Û‡ .˙Á‡k Ô˙ÁÈ˜Ïe ,ÌÈÓ„·e ‰ÓB˜a ,‰‡¯Óa¿«¿∆¿»¿»ƒ¿ƒ»»¿««««
¯ÁÓÏ ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙Á‡ Á˜lL B‡ ˙BÂL ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»∆»««««¿««¿»»
˙B¯Lk - LÈ‡ ÌLÏ ÌÈ¯tv‰ ÈzL Á˜Ï .˙B¯Lk -¿≈»«¿≈«ƒ√ƒ¿≈ƒ¿≈
Ô‰a ¯‰ËÏ ˙B¯Lk - ‰M‡ ÌLÏ ;‰M‡ Ô‰a ¯‰ËÏ¿«≈»∆ƒ»¿≈ƒ»¿≈¿«≈»∆
;Ì„‡ ¯‰ËÏ ˙B¯Lk - ÚbÓ ˙Èa Ô‰a ¯‰ËÏ ;LÈ‡ƒ¿«≈»∆«ƒ¿À»¿≈¿«≈»»
Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL .ÚbÓ ˙È·Ï ˙B¯Lk - Ì„‡Ï ÔÁ˜Ï¿»»¿»»¿≈¿«ƒ¿À»∆∆¡«¿»«

.¯‰hnÏ«ƒ«≈

לכתחילה.45)

.ËËÁL46- ¯B¯„ ‰˙È‰ ‡lL ˙‡ˆÓÂ Ô‰Ó ˙Á‡ »«««≈∆¿ƒ¿≈∆…»¿»¿
ËÁL .‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓ ‰BL‡¯‰Â ,‰iMÏ ‚eÊ ÁwÈƒ««¿ƒ»¿»ƒ»À∆∆«¬ƒ»»«
‰BL‡¯‰Â ,‰iMÏ ‚eÊ ÁwÈ - ‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ ˙Á‡‰»««¿ƒ¿≈¿≈»ƒ««¿ƒ»¿»ƒ»

.‰‡‰a ˙¯zÓÀ∆∆«¬»»

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¿««««
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קלט zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'f iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙eÓzL48Ìc‰ CÙMÈ - ˙ÁlzLn‰ ‰˙Ó .49ÁwÈÂ ∆»≈»«ƒ¿«««ƒ»≈«»¿ƒ«
.˙B¯Á‡ ÌÈzL¿«ƒ¬≈

ההזאות.47) מפני 48)לפני זוג, בת לה לקחת ואסור
ראוייה  ואינה זוגה לבת אותה קבעה הראשונה ששחיטת
ששחיטה  השחיטה, לפני כשנטרפה כן שאין מה אחר, לזוג
בהנאה. אסורה השחוטה שגם מובן קובעת. אינה פסולה

אבל 49) מעכבות, שהזאות ההזאות, לפני כשמתה המדובר,
והשילוח  המצורע נטהר - ההזאות אחר המשתלחת מתה אם

מעכב. אינו

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
בהם 1) יש טומאה סימני וכמה בגדים צרעת שיעור יבאר

הם  ואם הבגדים, וגבחת קרחת דיניהם, וכל מצטרפין, ואם
בגד  שיעור כמה ודין לבן, וערבו צבוע שתיו או צבועים

בנגעים. מטמא

.‡ÒÈ¯‚k - ÌÈ„‚a ˙Ú¯ˆ2˙BÁt Ï·‡ ;Ì„‡ ˙Ú¯ˆk , »««¿»ƒƒ¿ƒ¿»««»»¬»»
:Ô‰a LÈ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏLe .¯B‰Ë - ÒÈ¯‚kÓƒƒ¿ƒ»¿»ƒ»≈À¿»≈»∆
ÔÈL¯ÙÓ ÔzLÏLe .ÔBÈOt‰Â ,ÌcÓ„‡ ,˜¯˜¯È¿«¿«¬«¿«¿«ƒ¿¿»¿»¿…»ƒ

‰¯Bza3ÔÈw¯ÈaL ˜¯i‰ ‡e‰ ˜¯˜¯È .4˜¯È ‡e‰L , «»¿«¿««»…∆«¿Àƒ∆»…
Îe Òeh‰ ÛÎk ,‰a¯‰Ï˜c‰ Èˆe‰5‡e‰ ÌcÓ„‡Â ; «¿≈ƒ¿«««»¿≈«∆∆«¬«¿«

˙È¯B‰Êk ,‰a¯‰ Ì„‡ ‡e‰L ,ÌÈn„‡aL Ì„‡6.‰ÙÈ »…∆»¬Àƒ∆»…«¿≈ƒ¿ƒ»»
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ ˙B‡¯Ó ÈLe7‰‡¯Óa .‰Ê ÌÚ ‰Ê ¿≈«¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿«¿≈

„ÓÚ Ì‡Â ,„‚a‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È¿«¿«¬«¿««¿ƒƒ∆«∆∆¿ƒ»«
˙BÚe·L ÈL ‰Ê ‰‡¯Óa8ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈËÈÏÁÓ -9ÔÎÂ . ¿«¿∆∆¿≈»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈

‰Ot Ì‡10ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈËÈÏÁÓ -11„‚a ?„ˆÈk . ƒ»»«¿ƒƒ¿¿ƒ≈«∆∆
˙Ú·L B¯ÈbÒÓ - ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È Ú‚ Ba ‰‡¯pL∆ƒ¿»∆«¿«¿«¬«¿««¿ƒƒ¿«
Û¯BOÂ BËÈÏÁÓ - ‰Ot Ì‡ :‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e ,ÌÈÓÈ»ƒ«¿ƒƒ∆ƒ»»«¿ƒ¿≈

„‚a‰ Ïk ˙‡12B‡ ,‰Ot ‡ÏÂ e‰‡¯Óa „ÓÚ Ì‡Â ; ∆»«∆∆¿ƒ»«¿«¿≈¿…»»
‰‰ÎÂ ‰OtL13B‡ ,Ô‰a ¯bÒ‰L ˙B‡¯n‰ ÈMÓ ∆»»¿»»ƒ¿≈««¿∆À¿«»∆

ÒaÎÈ - ‰Ot ‡ÏÂ ˜È¯B‰Ïe ÌÈc‡‰Ï ‰‡¯n‰ ÛÈÒB‰L∆ƒ««¿∆¿«¿ƒ¿ƒ¿…»»¿«≈
˙ÈL ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÈbÒÈÂ Ú‚p‰ ÌB˜Ó14ÛBÒ·e . ¿«∆«¿«¿ƒƒ¿«»ƒ≈ƒ¿

‰‰k Ì‡ :‰‡B¯ ,¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ ‡e‰L ,ÈL Úe·L»«≈ƒ∆¿»»»∆ƒ»»
˙ÈLÈÏL ‰‡¯ÓÏ15¯B‰ËÂ Òeak ÔeÚË ‰Ê È¯‰ -16; ¿«¿∆¿ƒƒ¬≈∆»ƒ¿»

˜¯˜¯È ‰È‰L ÔB‚k ,‰È‰M ‰nÓ Ú‚p‰ ‰pzL Ì‡Â¿ƒƒ¿«»«∆«ƒ«∆»»¿∆»»¿«¿«
Ú¯B˜ - ˜¯˜¯È ‰OÚÂ ÌcÓ„‡ B‡ ÌcÓ„‡ ‰OÚÂ¿«¬»¬«¿«¬«¿«¿«¬»¿«¿«≈«

Û¯BOÂ Ú‚p‰ ÌB˜Ó17˙ÈÏËÓ ¯ÙB˙Â ,Ú¯wM ‰Ó18 ¿«∆«¿≈«∆»«¿≈«¿ƒ
Blk BÒaÎÓe ,„‚a‰ ¯‡L ¯ËBÙe ,Ú¯wL ÌB˜na«»∆»«≈¿»«∆∆¿«¿À
¯bÒ‰L ‰‡¯na „ÓÚ Ì‡Â ;¯‰ËÂ BÏÈaËÓe ÈL Òeakƒ≈ƒ«¿ƒ¿»≈¿ƒ»«««¿∆∆À¿«

Blk ˙‡ Û¯OÈÂ BËÈÏÁÈ - ‰lÁza Ba19. «¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿…∆À

למעלה 2) ראה ה"ד. יד, פרק נגעים פרשת כהנים' 'תורת
ה"ז. מט.3)פ"א יד, ה"ב.4)ויקרא של 5)שם עלים

התמר. בתוספתא 6)עץ כסומכוס, פסק אדום. צבוע צמר
ה"ג. פ"א ה"ב.7)נגעים שם כהנים' שני 8)'תורת

ימים. שבוע בני הבגד.9)הסגרים כל בשבוע 10)את
שני.11)ראשון. הסגר בלי בתורה 12)מיד, מפורש

נב). יג, בינוני.13)(שם אדום או בינוני ירוק ומראהו
אבל 14) במראהו עמד א. היינו: הראשונים, המקרים שני

אבל  מ"ה, פי"א בנגעים מבוארים - וכהה פשה ב. פשה, לא

לפרשו, קשה וכו', המראה שהוסיף או השלישי: הדין
בקריתֿספר  והמבי"ט הראשון. לדין לגמרי דומה ולכאורה
שהיו  ממה יותר עוד נתחזקו הירקות או שהאדמימות פירש,

ההסגר. -15)לפני להיפך או לאדמדם מירקרק אבל
הבאה. בפיסקה דינו פרק 16)יבואר נגעים כהנים' ב'תורת

למראה  ולא שני למראה הנגע" כהה "והנה אמרו: ה"ו, טו
קריעת  ומצריך שני, הסגר אחרי מדבר זה פסוק שלישי.
אינו  שלישי למראה נשתנה שאם מזה ומשמע הנגע, מקום

קריעה. ה'תורת 17)צריך מדרשת רבינו למד זה דין
כהה" "והנה שהכתוב הקודמת, בהערה המובאה כהנים'
דעת  ולהיפך. לאדמדם מירקרק היינו שני, במראה מדבר
ירוק  הוא אפילו אדמדם, או ירקרק שאינו מה שכל רבינו,
שהוא. אחר מראה כל וכן שלישי, מראה נקרא - אדום או
לירקרק. ומאדמדם לאדמדם מירקרק היינו שני" ו"מראה
נה) (שם, הכתוב את מפרש שרבינו מבאר, ובכסףֿמשנה
הוא  טמא פשה לא והנגע עינו את הנגע הפך לא "והנה
הוא  אז ורק שני, למראה אפילו הפך שלא תשרפנו" באש
כמו  ודינו טמא, אינו שני למראה הפך שאם ומכאן, טמא.
וראה  חריפה, בצורה זו הלכה על משיג הראב"ד כהה. אם

מטלית?18)כסףֿמשנה. עליו טולה שהוא "ומנין טלאי.
אלא  עוד ואין נז), יג, (ויקרא עוד תראה ואם לומר: תלמוד
חור  יישאר ואם פירוש, ה"ד). שם כהנים (תורת מקומו"
נגע  שם שייראה אפשרות אין - הנגע בו שהיה במקום

יישרף.19)שנית. - בשני העומד ה: משנה שם

.·Ú‚20‰È‰L B‡ ÌcÓ„‡ ‰OÙe ˜¯˜¯È ‰È‰L ∆«∆»»¿«¿«»»¬«¿«∆»»
ÔBÈOt ‰Ê È¯‰ - ˜¯˜¯È ‰OÙe ÌcÓ„‡21. ¬«¿«»»¿«¿«¬≈∆ƒ¿

ד.20) משנה ב,21)שם יד, פרק נגעים כהנים' ב'תורת
זה  שמצטרפים מלמד יחיד, בלשון "והיה" מהכתוב דרשו

זה. עם

.‚BÏ ‰OÙe Ú‚ ‡Ïa È˜ ÌB˜Ó BÚˆÓ‡a ‰È‰L Ú‚∆«∆»»¿∆¿»»»ƒ¿…∆«»»
ıeÁÏ ‰OÙiL „Ú ,ÔBÈOt BÈ‡ - Ú‚p‰22ÔÈ‡L . «∆«≈ƒ¿«∆ƒ¿∆«∆≈

ÌÈ„‚·a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa ÔBÈOt BÎB˙Ï Ú‚p‰ ÔBÈOtƒ¿«∆«¿ƒ¿≈¿»»≈ƒ¿»ƒ
.ÌÈz·e»ƒ

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¿
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,BÏ ‰ˆeÁL „‚a‰ ÔÓ ËÚÓ ÒaÎÏ CÈ¯ˆ ,e¯‡aL∆≈«¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«∆∆∆»
Ú‚p‰ Ba ¯L‡ ˙‡ :¯Ó‡pL28ÌÈ„‚a ÈÚ‚ ÏÎÂ . ∆∆¡«≈¬∆«»«¿»ƒ¿≈¿»ƒ

ÔÈÓÓÒ ‰Ú·L Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ô˙B‡ ÔÈÒaÎnL29 ∆¿«¿ƒ»«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
,ÌÈÓ˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL C¯„k ,Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL∆«¬ƒƒ««∆∆¿∆∆∆«¬ƒƒ««¿»ƒ

e¯‡aL BÓk30.‰c ÔÈÚa ¿∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ»

ה"ה.27) פט"ו שם כהנים' "את 28)'תורת נאמר ולא
בו. שהנגע המקום משמע א.29)הנגע", צה, זבחים

לו.30) הלכה ביאה, איסורי מהלכות ט בפרק

.Â„‚a31BÓk ,˙ÈÏËÓ ¯Ù˙Â Ú‚p‰ ÌB˜Ó epnÓ Ú¯wL ∆∆∆»«ƒ∆¿«∆«¿»««¿ƒ¿
¯ÈzÓ - „‚a‰ ÏÚ ÒÈ¯‚k Ú‚ ¯ÊÁÂ ,e¯‡aL32˙‡ ∆≈«¿¿»«∆«ƒ¿ƒ««∆∆«ƒ∆

dÏÈvÓe ˙ÈÏËn‰33Ú‚p‰ ¯ÊÁ .„‚a‰ ¯‡L Û¯BOÂ , ««¿ƒ«ƒ»¿≈¿»«∆∆»««∆«
Ïk‰ ˙‡ Û¯BO - ˙ÈÏËn‰ ÏÚ34. «««¿ƒ≈∆«…

מ"ו.31) שם הבגד.32)נגעים מן מן 33)מפרידה
טהור. מבגד שבאה מפני הגירסא:34)הטומאה, במשנה,

עם  הבגד לכל שהכוונה רבינו ומפרש הבגד". את "שורף
והר"ש  ספר). (קרית הבגד מן חלק עכשיו שהוא המטלית,
ואם  עצמו, בפני כבגד נידונה שהמטלית מפרש, שם במשנה
אצבעות) שלוש של (מרובע שלוש על שלוש בה יש
מיטמאה  אינה זה כשיעור בה אין ואם נגע, כל כדין מסגירה
כדברי  משמע ה"ו פ"ו נגעים ובתוספתא כלל. בנגעים
סתם: בה שנאמר המשנה, על הסתמך רבינו אבל הר"ש,

הבגד. את שורף

.Ê‰ÏBh‰35¯bÒn‰ ÔÓ36¯B‰Ëa37„‚a‰ ÏÚ Ú‚ ¯ÊÁÂ «∆ƒ«À¿»¿»¿»«∆«««∆∆
˙ÈÏËn‰ ˙‡ Û¯BO -38„‚a‰ - ˙ÈÏËn‰ ÏÚ ¯ÊÁ . ≈∆««¿ƒ»««««¿ƒ«∆∆
Û¯OÈ ¯bÒn‰ ÔBL‡¯‰39„‚a‰ ˙‡ LnLz ˙ÈÏËn‰Â , »ƒ«À¿»ƒ»≈¿««¿ƒ¿«≈∆«∆∆

ÔÈÓÈÒa Ba ‰¯eÙz ‡È‰L40ÈL ÂÈÈÚa „ÓÚ Ì‡ : ∆ƒ¿»¿ƒ»ƒƒ»«¿≈»¿≈
Ïk‰ ÔÈÙ¯BO - ‰Ot B‡ ˙BÚe·L41. »»»¿ƒ«…

שם.35) ונסגר 36)משנה נגע בו שהיה מבגד חתך
נגע 37)ונטהר. בו נראה שלא בבגד הזו החתיכה את תפר
זיקה 38)מעולם. אין מנוגע, לבגד זיקה לה שהיה מכיון

חזר  כאילו ודינה טהור, לבגד חיבורה ע"י ממנה נפקעת זו
יישרף. הראשון שהבגד מאליו, מובן הנגע. מפני 39)בה

עצמו. לבגד חזר כאילו והריהו למטלית, זיקתו פקעה שלא
בו 40) נולד שהרי השני, הבגד את להסגיר צריך פירוש,

כוחם  במטלית, שיוולדו הטהרה או הטומאה וסימני נגע,
בשני  זיקה יש שלמטלית מזה, יוצא הבגד. כל לגבי יפה

המטלית 41)הבגדים. אבל הבגד, נטהר הנגע עבר ואם
לה  ואין הנגע לה כשחזר שריפה הוצרכה שהרי תישרף,

ברטנורא). וראה ספר. (קרית עולמית טהרה

.Á- ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È ‰lÁza Blk ‡aL „‚a∆∆∆»À«¿ƒ»¿«¿«¬«¿«
B¯ÈbÒÓ42ÈL Ba „ÓÚ Ì‡ .Úe·L ¯Á‡ Úe·L «¿ƒ»«««»«ƒ»«¿≈

Ú‚p‰ ‰OÙe B¯ÈbÒ‰L „‚a Ï·‡ .Û¯OÈ - ˙BÚe·L»ƒ»≈¬»∆∆∆ƒ¿ƒ»»«∆«
¯Á‡Â B¯ËtL B‡ ,ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È ‰OÚÂ BlÎa¿À¿«¬»¿«¿«¬«¿«∆¿»¿««
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È Blk ‡a B¯ËtL43. ∆¿»»À¿«¿«¬«¿«¬≈∆»

.Û¯OÈ - ‰OÙe Òk»«»»ƒ»≈

ה"ב.42) פ"ז למעלה ראה קטן. נגע ברייתא 43)כדין

לפריחה  מנין אומר: אבטולמוס בן נתן "ר' ב: פז, סנהדרין
ונאמר  באדם, וגבחת קרחת נאמר טהורה? שהיא בבגדים
כאן  אף טהור, בכולו פרח להלן מה בבגדים. וגבחת קרחת
לדין  בבגדים פריחה דין רבינו והשווה טהור". בכולו  פרח
(למעלה  הפיטור אחר אפילו בהם מטהרת שהפריחה נתקים,
החלט  מתוך רק מטמאה שהפריחה כבהרת ולא הי"ב), פ"ח
ומשנהֿלמלך. ראב"ד ראה ה"א). פ"ז (ראה הסגר מתוך או

.Ë„‚a44ÔB‚k ,‚È¯‡‰ ÔÓ ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÎBnL ∆∆∆ƒ¿ƒ«»»ƒ»»ƒ¿
ÒB‚Ò45„Ú ,‡nË˙Ó BÈ‡ - Ú‚ Ba ‰‡¯Â ,¯Óˆ ÏL »∆∆∆¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿«≈«

BÓˆÚ ‚È¯‡·e ÔÈÎBna Ú‚p‰ ‰‡¯iL46¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ∆≈»∆«∆««ƒ»»ƒ«¿¿∆∆∆¡«
el‡ - BzÁ¯˜ ,BzÁa‚· B‡ BzÁ¯˜a :ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒ¿»«¿¿««¿»«¿≈

ÌÈ˜ÁM‰47ÌÈL„Á‰ el‡ - BzÁab ,48. «¿»ƒ««¿≈«¬»ƒ

מי"א.44) פי"א שחוטים 45)נגעים פליש, - באידיש
פניו. על ובולטים מהאריג יחד.46)יוצאים בשניהם

ממנו.47) שיצאו המוכין שנקרחו ישן 'תורת 48)אריג
שחי"ת  גבהתו, = גבחתו ה"ט. פט"ו נגעים פרשת כהנים'

זוטרתא). פסיקתא בשם אהרן (קרבן מתחלפים וה"א

.ÈÌÈ„‚a‰49,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ÌÈÚe·v‰ «¿»ƒ«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
È„Èa ÔÈÚe·vL ÔÈa Ì„‡ È„Èa ÔÈÚe·vL ÔÈa≈∆¿ƒƒ≈»»≈∆¿ƒƒ≈

ÌÈÓL50ÌÈ·Ï e‰iL „Ú ,51BÈ˙ML „‚a .52Úe·ˆ »«ƒ«∆¿¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»«
Ba¯ÚÂ53Ïk‰ - Ô·Ï BÈ˙LÂ Úe·ˆ Ba¯Ú ,Ô·Ï ¿∆¿»»∆¿»«¿ƒ¿»»«…

‰‡¯p‰ ¯Á‡ CÏB‰54ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏMÓ ˙BÁt . ≈«««ƒ¿∆»ƒ»∆¿»«
‚È¯‡‰ ÔÓ ˙BÚaˆ‡ LÏL55ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡56. »∆¿»ƒ»»ƒ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

מ"ג.49) שחורים.50)שם מטלאים צמר כגון בטבע,
לפשתים 51) מהכתוב דרשו ה"ד פי"ג שם כהנים' ב'תורת

לבנה. צמר אף לבנה, פשתים מה מח) יג, (ויקרא ולצמר
כברייתו, פשתים "מה דרשו: ושם מטבעו, לבן הוא הפשתן
פשתן. לצבוע העולם דרך אין פירוש, כברייתו", צמר אף

האורך.52) בשתי.53)חוטי המעורבים הרוחב חוטי
האריגה.54) בסוג תלוי זה לעין. יותר ונראה שבולט מה

ה"ג. פ"ה נגעים נאמר 55)תוספתא ופשתים, צמר וחוטי
הבא. בפרק משנה 56)שיעורם לכלום. ראוי שאינו מפני

ב. פי"ב, נגעים

.‡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»≈
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‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰·Ï ˙ÈÏËÓa Ú‚p‰ ‰Ot Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«∆«¿«¿ƒ¿»»«∆∆¬≈∆
Úe·ˆ Ì‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÈOt65Blk ‰È‰ . ƒ¿««ƒ∆≈≈≈∆»«»»À
ÒÈ¯‚k elÙ‡ ,Ô·Ï „Á‡ Òt B·e Úe·ˆ66Ba ‰‡¯Â , »««∆»»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ú‚67‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ÂÈÈÚa „ÓÚ Ì‡L ;¯ÈbÒÈ - ∆««¿ƒ∆ƒ»«¿≈»¿…ƒ¿…
Û¯OÈ - ˙BÚe·L ÈL ‰‰k68. »»¿≈»ƒ»≈

ז.60) משנה פי"א מחתיכות 61)שם תפור הבגד כל
המשנה.62)קטנות. בלשון נראה 63)"קייטא" אם

ה"י. למעלה שנתבאר כמו כלל, מטמא אינו בצבוע
קובע.64) הנגע שמקום לבן, שכולו בגד מפני 65)כמו

והמדובר  הנגע. מן הרחוק פשיון מטמא שבבגדים
רחוק  פשיון אין מגריס בפחות אבל כגריס, הוא כשהפשיון

ה"ד. למעלה ראה הפס 66)מטמא. כל אפילו פירוש,
הגדול  לנגע אין כן ואם מכגריס, יותר גדול אינו הלבן
אינו  לצבוע הפשיון שהרי פשיון, של אפשרות כגריס

הסגר.67)מטמא. טעון אינו זה משיעור שפחות כגריס,
בן 68) יהודה כר' פשיון. בלא שיטמא אפשר כן, ואם

שם. במשנה בתירה

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שצבעו 1) מוסגר בגד בנגעים, שמטמאים הבגדים מין יבאר

שנתערב  מוחלט בגד באחרים, נתערב או לגוי מכרו או
לעיר. חוץ אותם שמשלחים המנוגעים ובגדים באחרים,

.‡‡nhÓ ÔÈ‡2‚aÌÈzLÙe ¯Óˆ È„‚a ‡l‡ ÌÈÚ ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ
·¯Ú‰ B‡ È˙M‰ B‡ ,„·Ïa3ÏÎÂ ,ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL ƒ¿««¿ƒ»≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿»

È„Èa Úe·v‰ ¯BÚ‰ Û‡ .C¯ ÔÈa ‰L˜ ÔÈa ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»≈»∆≈««»«»«ƒ≈
ÌÈÓL4ÌÈ„·l‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ5,ÌÈ„‚·k - »«ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÏ‰‡‰Â .ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓe6ÔÈa ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»…»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈
.¯BÚ ÏL eÈ‰L ÔÈa ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL eÈ‰L∆»∆∆∆ƒ¿ƒ≈∆»∆

המפורשים 2) אלה רק נמנו מח) – מז יג, (ויקרא בתורה
עבים,3)כאן. יותר והערב דקים חוטים הם השתי בצמר,

המשנה, על בפירושו (רבינו ניכר הבדל אין בפשתן אבל
מ"ח). פי"א, אבל 4)נגעים מטבעו, לבן לא גוון בעל עור

שצמר  אמרנו הקודם בפרק מטמא. אינו אדם בידי הצבוע
הם  ואפילו אחר גוון בעלי ולא לבנים רק מטמאים ופשתים
כך  שהוא בתנאי הצבוע, אף מטמא עור אבל כך, מטבעם
יהודה, רבי נגד מ"ג) (שם שמעון כרבי פסק שמים. בידי
אדם  בידי בצבוע כמותו סובר מאיר רבי שגם מפני

עליו 5)(כסףֿמשנה). דופקים אלא טווי, שאינו צמר
מתחבר. שהוא עד נגעים 6)בכוח פרשת כהנים' 'תורת

הי"ב. פי"ג,

.·ÌÈ„‚a‰ Ïk7,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL »«¿»ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
ÔÓ ÌÈ„‚a Á˜Bl‰ .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È„‚aÓ ıeÁƒƒ¿≈¿≈»ƒ«≈«¿»ƒƒ

‰lÁza e‡¯È - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰8ÌÈ‡Ïk ‡e‰L „‚a .9 »¿≈»ƒ≈»«¿ƒ»∆∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - ÌÈzLt‰ ÔÓe ¯Óv‰ ÔÓ10. ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

(רבינו 7) וקטנים ועבדים נשים של אפילו מ"א. שם
ה"א. פ"ט למעלה ראה המשנה). על נולד 8)בפירושו אם

כאילו  הנגע את דנים הישראל, אותם שקנה לפני נגע בהם
או  שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו נולד

ה"ד), פ"ו (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד עובר
אלא  כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה שבגד מפני
היה  לא עצמו הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
הנגע  את הכהן כשראה ומדובר שם). בפירושו (הר"ש ראוי
כגון  בטעות, החליטה או והסגירה ישראל, שקנאה לפני

ש  של שחשב בבגד גם - כן לא שאם ישראל, של הבגד
הכהן  לראיית שקדמו הימים את בחשבון מביאין אין ישראל

הי"ב). פי "ד לקמן 'תורת 10)מעורב.9)(משנהֿלמלך
ללבשו. שאסור ואע"פ ה"ב. פי"ג שם כהנים'

.‚ÌÈlÓb ¯Óˆ11:‰Ê ÌÚ ‰Ê Ô‡ÂhL ÌÈÏÁ¯ ¯ÓˆÂ ∆∆¿«ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿»»∆ƒ∆
‡nhÓ BÈ‡ - ÌÈlÓb‰ ÔÓ ·¯ Ì‡12·¯ Ì‡Â ,ÌÈÚ‚a ƒ…ƒ«¿«ƒ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ…
ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - ÌÈÏÁ¯‰ ÔÓ13- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ƒ»¿≈ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»

Òeap˜Â ÔzLÙa ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ14ÔÙ¯hL ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿««∆¿»»
ÊÚ ˙a ÏÁ¯Â .‰Êa ‰Ê15‡nhÓ dlL ¯Óv‰ ÔÈ‡ - ∆»∆¿»≈«≈≈«∆∆∆»ƒ«≈

B‡ Òeap˜ Ba¯ÚÂ ÔzLt BÈ˙L ‰È‰L „‚a .ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ∆∆∆»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¿««
‡nhÓ BÈ‡ - ÔzLt Ba¯ÚÂ Òeap˜ BÈ˙L16.ÌÈÚ‚a ƒ¿««¿∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

¯‡M‰Â ¯Óˆ B‡ ÔzLt Ba¯Ú B‡ BÈ˙L ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿«¿»
.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ ÌÈfÚ ÏL ‰ˆB»∆ƒƒ¿«≈»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

מ"ב.11) ברוב.12)שם בטל שהצמר 13)שהצמר מפני
בן  שמעון רבי מטהר פ"ה (בתוספתא ברוב נתבטל לא
'תפארת  ראה להקל. נגעים וספק כספק, שזה מפני יהודה,

כאן). (האנף 14)ישראל' לפשתן ודומה בשדה גדל
א.15)בלע"ז). יז, אחר 16)בכורות בזה הולכים ואין

פי"ב  למעלה (ראה צבוע ושתיו לבן בערבו כמו הנראה
ועירבו  סריקין ששתיו "בגד ה"ג: פ"ה נגעים תוספתא ה"י).
בנגעין". מטמאין אינם - סריקין ועירבו צמר שתיו צמר,
נגעים  במשנה והר"ש משי. מין הוא שסריקין רבינו ומפרש

צבוע. צמר – פירש מ"ד פי"א

.„¯BÚ‰17ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - „aÚÓ BÈ‡L18ÔÎÂ . »∆≈¿À»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈
BÈ‡ - ÌÈÏk epnÓ ‰OÚL Ì„˜ ÌÏ‚ ‡e‰L ¯BÚ‰»∆…∆…∆∆»»ƒ∆≈ƒ≈

¯BÚ‰ ÈÏk :¯Ó‡pL ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ19ÈÏk ÏÎÂ . ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿ƒ»¿»¿≈
Ô‰ÈËeLt ÔÈa ,¯BÚ‰20Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa21- Ô‰L Ïk »≈¿≈∆≈¿«¿≈∆»∆≈

.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

ע"י 17) אותו מעבדים רצוי, לשימוש ראוי יהיה שהעור כדי
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¿»
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מ"א.22) פ"א, נגעים שם 23)משנה, כהנים' ב'תורת שם.
מצמר  שהמשיחה בין בעור". "או הכתוב מן זה למדו ה"ט

שהיא. בכל מטמאה – מעור שהיא ובין גם 24)ופשתים
כאן. יוםֿטוב' 'תוספות ראה הימי. לא 25)העור היינו

זה  חיבור מועיל טומאה קבלת שלגבי תפירות, משתי פחות
באחד  טומאה נגעה שאם אחד, כבגד החלקים שני לדון

הבגד. כל נטמא מהם

.ÂÈÏk Ïk26˙B‡Óh‰ ¯‡La ‡nË˙‰Ï Èe‡¯‰27Û‡ , »¿ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»«À¿«
·f‰ Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ28‡lL ÈtÓ «ƒ∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿««»ƒ¿≈∆…

.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - ·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ‰OÚ«¬»¿ƒ¿»¿»¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ÚÏ˜ ÔB‚k29ÒÈ·LÂ ,˙Î¯t‰Â ,‰ÈÙÒ ÏL30ÏL ¿∆«∆¿ƒ»¿«»…∆¿»ƒ∆

‰Î·O31ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ,32˙BÚeˆ¯e ,Ë·‡‰Â , ¿»»ƒ¿¿¿»ƒ¿»«¿≈¿
ÒÈ¯‚k ·Á¯ Ô‰a LiL ÏcÒÂ ÏÚÓ33ÏÎÂ el‡ È¯‰ - ƒ¿»¿«¿»∆≈»∆…«ƒ¿ƒ¬≈≈¿…

¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«¿»
˙ÓÁ‰ .˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÌÈÏk‰34ÏÓ¯z‰Â35 «≈ƒ¿»ƒ¿»«≈∆¿«À¿»

Ôk¯„k ÔÈ‡¯36Ô‰È¯BÁ‡Ï ÔÎBzÓ Ú‚p‰ ‰OBÙe , ƒ¿ƒ¿«¿»∆«∆«ƒ»«¬≈∆
ÔÎB˙Ï Ô‰È¯BÁ‡Óe37ÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¬≈∆¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿≈

¯BÚ‰38.ÔÈÏeÙk‰ »«¿ƒ

מי"א.26) מת.27)שם בטמא או בשרץ נגיעה כגון
ישב 28) שכב, כולל ("דרס" שדרס הדבר את מטמא הזב

הדבר  על מונחת שאבן כגון בו, נגע לא אפילו עליו ורכב)
בהל' מבוארים מדרס, דיני (פרטי מדרס לטמא הראוי

ומושב). משכב הדק 30)מפרש.29)מטמאי הצעיף
ישראל'). ('תפארת פניהן על משלשלות שהנשים

למשנה,31) בפירושו (רבינו הראש על חובשות שהן הכיפה
מט"ז). פכ"ד מיוחדות 32)כלים ואינן מצוירות שאינן

ולפיכך  לספרים. רק ראויות מצוירות אבל בלבד, לספרים
גלם  חומר אלא בגד, שאינן מפני כלל, טומאה מקבלות אינן

ה"ו). כלים מהל' פכ"ב מכגריס 33)(ראה בפחות שהרי
כלל. מטמא נגע שהרועים 35)נאד.34)אין ילקוט,
חפציהם. בהם להיות 36)שמים דרכם והילקוט הנאד

אינן  הקשר שבמקום והכפלים אחד, מצד תמיד קשורים
נראה  שאינו מפני מטמא אינו אלה שבכפלים והנגע נראים.

הקשר. את מתירים זה 37)אלאֿאםֿכן בצד נגע נולד אם
שלפעמים  מפני ומטמא פשיון זה הרי שני, מצד ופשה
מהופכים. כשהם בהם ומשתמשים אותם מהפכים

משמע 38) וכן לצד. מצד פושה הנגע אין שבבגדים משמע
הי"ג. פ"ה נגעים בתוספתא

.ÊÔÈ„Ò39˙‡ ÔÈ‡B¯Â ÂÈËÓ˜ ˙‡ ÔÈËÈLÙÓ - Ën˜Ó‰ »ƒ«¿À»«¿ƒƒ∆¿»»¿ƒ∆
.BÚ‚ƒ¿

ה"ה.39) פ"א שם תוספתא

.Á·¯Ú‰Â È˙M‰40,ÔzLt ÏL ÔÈa ¯Óˆ ÏL ÔÈa , «¿ƒ¿»≈∆≈∆∆∆≈∆ƒ¿»
ÔaÏ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,eÂhiMÓ „iÓ ÔÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ»ƒ∆ƒ»««ƒ∆…ƒ≈

ÔzLt‰41¯Óv‰ ˜ÏL ‡ÏÂ42‰È‰È ‰nÎÂ .43˙Ú˜Ùa44 «ƒ¿»¿…»««∆∆¿«»ƒ¿∆ƒ¿««
ÏÚ LÏL epnÓ ‚¯‡Ï È„k ?ÌÈÚ‚a ‡nh˙Â ÈÂË ÏL∆¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡…ƒ∆»«
‰˙È‰L ÔÈa È˙L dlk ‰˙È‰L ÔÈa ,·¯ÚÂ È˙L LÏL»¿ƒ»≈∆≈∆»¿»À»¿ƒ≈∆»¿»

·¯Ú dlk45ÔÈ˜eÒt ÌÈËeÁÓ ˙ˆa˜Ó ˙Ú˜t‰ ‰˙È‰ .46 À»≈∆»¿»«¿««¿À∆∆ƒƒ¿ƒ
.ÌÈÚ‚a ‰‡nhÓ dÈ‡ -≈»ƒ«¿»ƒ¿»ƒ

לערב.40) או לשתי המיוחדים טווים, את 41)חוטים
ומתלבן. חמים במים מבשלים אין 42)הפשתן הצמר את

(רבינו  לרככו כדי חמים, במים אותו שורים אלא מבשלים
מ"ח. פי"א בנגעים כחכמים, פסק המשנה). על בפירושו

חלול.44)שם.43) קנה על כרוכים כל 45)חוטים
אחד. מסוג היה מונחים 46)החוט הם אלא קשרם, ולא

וכן  ('ברטנורא', מטמאים – קשרם אם אבל זה, על זה
יחובר  שכתב: שם, בפירושו רבינו של מלשונו גם משמע

חוט). "על" חוט

.Ë˙BiÚ˜t ÈzL47ËeÁa BÊÏ BÊ ˙B¯ÚÓ‰48ÔÎÂ , ¿≈«¿ƒ«¿…¿¿¿≈
ÛeÙÏ B˙ˆ˜nL È˙M‰49‰BÈÏÚ‰ „·k‰ ÏÚ50 «¿ƒ∆ƒ¿»»««…∆»∆¿»

Èt„ ÈL ÔÎÂ ,‰BzÁz‰ „·k‰ ÏÚ ÛeÙÏ B˙ˆ˜Óeƒ¿»»««…∆««¿»¿≈¿≈«≈
˜eÏÁ51‡a Ú‚p‰ ‰‡¯Â ,„Á‡ ËeÁa ˙B¯ÚnL„Á »∆¿…¿∆»¿ƒ¿»«∆«¿∆»

¯aÁÓ „Á‡ ËeÁL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ÈM‰ - Ô‰Ó≈∆«≈ƒ»««ƒ∆∆»¿«≈
˙Îqn‰ LÙa Ú‚p‰ ‰‡¯ .Ô‰ÈÈa52È˙M·e ≈≈∆ƒ¿»«∆«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰53„‚aa Ú‚p‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,54B˙ˆ˜Óe »≈««ƒ∆ƒ¿»«∆««∆∆ƒ¿»
È˙Ma55„ÓBÚ‰ È˙Ma Ú‚p‰ ‰‡¯ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»«∆««¿ƒ»≈
Bc·Ï56¯B‰Ë ‚e¯‡‰ -57Bc·Ï ‚e¯‡a ‰‡¯ ;58- ¿«»»»ƒ¿»»»¿«

¯B‰Ë „ÓBÚ‰ È˙M‰59˙‡ Û¯BO - ÔÈ„qa ‰‡¯ . «¿ƒ»≈»ƒ¿»«»ƒ≈∆
ÔÈÓÈp‰60¯B‰Ë ÔÈ„q‰ - ÔÈÓÈpa ‰‡¯ ;61ÔÓ ‰Ot . «ƒƒƒ¿»«ƒƒ«»ƒ»»»ƒ

‡ÓË ÔÈ„q‰ - ÔÈ„qÏ ÔÈÓÈp‰62. «ƒƒ«»ƒ«»ƒ»≈

מ"ט.47) פי"א, שם בחוט 48)משנה, לזו זו מחוברות
שתיהן. על  האריגה 50)כרוך.49)הכרוך בכסא 

ועליה  האריג בראש העליונה עגולות, קורות שתי קבועות
לחוטים  מחוברים והם נארגו שטרם השתי חוטי כרוכים

התחתונה. הקורה על המונחים כבר משנה,51)שנארגו
חלקים  משני עשויים החלוקים היו המשנה בתקופת שם.
והשני  מלפניו, לאדם תלוי אחד "חלוק") נקרא כך שם (ועל
והאורג  ברצועה, או בחוט החלקים שני את וקושרים מגבו,
של  רצועה ביניהם ומשאיר במחובר החלקים שני עושה
ומפרידם. זה במקום גוזר והקונה לבדם, שתי חוטי

המסכת 52) ונפש "מסכת", נקרא וערב שתי בו שיש האריג
אלא  השתי לתוך כבר הכניסו שהאורג הערב חוט הוא
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
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רבים). בהם הם 60)שהתלבטו נימין מ"י. פי"א נגעים
והם  לנוי הטלית או הסדין בקצות שמשאירים החוטים
אותם. גם מטמא שבסדין הנגע ולפיכך לסדין, טפלים

לנימין.61) טפל אינו פ"ה 62)שהסדין נגעים תוספתא
במשנה  ר"ש וראה טהור. הסדין שם: הגר"א (גירסת ה"י.

אחרת). בגירסת זו תוספתא שהביא כאן,

.È˜eÏÁ63˙Bi¯Ó‡‰ ˙‡ ÏÈvÓ - Ú‚ Ba ‰‡¯pL64 »∆ƒ¿»∆««ƒ∆»ƒ¿ƒ
ÌÈzLt B‡ ¯Óˆ ‰¯Ó‡‰ ‰˙È‰ elÙ‡ .BaL65- ∆¬ƒ»¿»»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ

.˙Ù¯O dÈ‡Â dÏÈvÓ«ƒ»¿≈»ƒ¿∆∆

שם.63) בד 64)משנה, חתיכת תופרים החלוק שפת על
לקישוט. החלוק שפת על שתופרים זהב פס או עבה

למשנה),65) בפירושו (רא"ש בנגעים מיטמא שאינו צבוע
פט"ו  נגעים כהנים' ב'תורת טמאות. לבן מצמר אימרות אבל
הנגע", בו "אשר נז) יג, (ויקרא הכתוב מן זה דין דרשו ה"ג,
ארגמן", הן "אפילו [במשנה: בנגעים. המיטמא דבר היינו
ולפי  ה"אפילו". את לפרש יוםֿטוב' ה'תוספות שם ונדחק
"אפילו", המילה מובנת הלבן, את מציל שאינו שאמרנו, מה
או  מתכת כגון בנגעים, כלל מטמא שאינו מין רק לא היינו
מציל  צמר שהוא ארגמן אפילו אלא וכדומה, גמלים צמר
שמקצתו  עצמו שבבגד ואףֿעלֿפי צבוע, שהוא מפני אותו
הי"ג), פי"ב (למעלה טמא הכל הלבן בחלק נגע ונולד צבוע
כהנים' ב'תורת משמע וכן באמריות. היא הכתוב גזירת

שם).

.‡È„‚a66- ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯ÎÓ B‡ BÚ·vL ¯bÒÓ ∆∆À¿»∆¿»¿»¿≈»ƒ
¯B‰Ë67ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .68ÌÈ¯B‰Ë Ôlk -69. »¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿ƒ
Bˆv˜70ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ71- LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ƒ¿¿»»ƒ»ƒ»«»
¯B‰Ë72B˙È‰a ¯zÓe ,73ÏÚ LÏL ˙Á‡ Ô‰a ‰˙È‰ . »À»«¬»»»¿»»∆««»«

.‰‡ÓË dc·Ï ‡È‰ - Ú‚ da ‰‡¯Â LÏL»¿ƒ¿»»∆«ƒ¿«»¿≈»

מי"ב.66) גויים 67)שם שבגדי (ה"א), למעלה נתבאר
ראויים  שאינם ומפני צבועים, וכן בנגעים, מטמאים אינם
שנולד  שבשעה אףֿעלֿפי מיטמאים, אינם עכשיו לטומאה

ה"י. פ"ה שם תוספתא ראויים, היו אפשר 68)הנגע ואי
וצריך  וכהה פשה המוסגר אם כגון המנוגעים, את להכיר
כהים  במנוגעים ונתערב ה"א) פי"ב (למעלה שנית להסגירו

מתחילה. לפני 69)כמותו מנוגע ספק הוא אחד שכל
– זה כגון נגעים וספק שנחלט) לפני =) לטומאה שנזקק
שנתערב  כגון תערובת, של אפשרות עוד וישנה להקל.

מי"ב. פי"א נגעים מס' מנוגעים. גויים לבגד 70)בבגדי
שם. מאוד.71)מוסגר. דקות שאין 72)חתיכות

קטנטות. מטליות על חלה אסור 73)הטומאה מנוגע בגד
רק  שלא ומשמיענו, לשורפו. מצווה התורה שהרי בהנאה,

חל. לא הנאה איסור גם אלא עליהם חלה אינה הטומאה

.·ÈËÏÁÓ „‚a74·¯Ú˙pL75ÔÈ‡ÓË Ôlk - ÌÈ¯Á‡a ∆∆À¿»∆ƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿≈ƒ
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa „Á‡ elÙ‡ ,eÙ¯OÈÂ76Bˆv˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿¬ƒ∆»¿«»¬»ƒ¿≈ƒƒ¿
ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ77.Ô˙È‰a ¯eÒ‡Â , ¿»»ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿»«¬»»»

שקרע 75)שם.74) כגון או גויים בבגדי כגון מכירו, ואינו
החור  במקום ותפר ונטהר, מנוגע שהיה הבגד מן מטלית
הבגד  ונטמא שקרע למטלית הנגע חזר ואח"כ אחרת מטלית

כמותו. מטולאים בבגדים ונתערב ה"ז) פי"ב (למעלה
בטל 76) אינו ולמה טמא. ספיקו לטומאה, שנזקק כיון

כך, כל חמור אינו שמוסגר מפרש, במשנה הרא"ש ברוב?
ב'תורת  בטל. אינו - החמור מוחלט אבל ברוב, בטל ולכן
ממארת" "צרעת דרשו: י"א, הלכה פי"ד נגעים כהנים'
ממנו. תהנה שלא מאירה בו תן נא) יג, (ויקרא

השינוי.77) ע"י נפקעת אינה החלט טומאת

.‚È„‚a „Á‡78¯bÒn‰ ·¯Ú B‡ È˙L B‡ ¯BÚ ÈÏk B‡ ∆»∆∆¿ƒ¿ƒ≈∆«À¿»
˙B·‡Ó ·‡ ‡e‰ È¯‰ .‰‡ÓË ÔÈÚÏ ËÏÁn‰ B‡«À¿»¿ƒ¿«À¿»¬≈»≈¬

Ú¯ˆÓ Ì„‡k ,‰‡Óh‰79ÚbÓa ‡nËÓ .¯·c ÏÎÏ «À¿»¿»»¿…»¿»»»¿«≈¿«»
˙ÁzÓ elÙ‡ ·LBÓe ·kLÓ ‰OBÚÂ ,‰‡È··e ‡OÓ·e¿«»¿ƒ»¿∆ƒ¿»»¬ƒƒ««

Ô·‡‰80ÈÏk B‡ ·¯Ú B‡ È˙L B‡ ÚbÓ „‚a ?„ˆÈk . »∆∆≈«∆∆¿À»¿ƒ≈∆¿ƒ
˙ÈÊk elÙ‡ Ô‰Ó ÒÈÎ‰L ÔÈÚbÓ‰ ¯BÚ81¯B‰Ë ˙È·Ï «¿À»ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¬ƒ¿«ƒ¿«ƒ»

eOÚÂ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË -ƒ¿»»¬∆««ƒ≈»»≈≈ƒ¿«¬
˙Áz Ápn‰ ·LBÓe ·kLÓ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÔlkÀ»ƒ¿À¿»¿≈ƒ¿»»«À»««

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ô‰Ó ˙ÈÊk ÁÈp‰Â ,Ô·‡‰‡ÓË - Ô·‡‰ »∆∆¿ƒƒ«¿«ƒ≈∆¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿»
.·LBn‰ B‡ ·kLn‰«ƒ¿»«»

לבית 78) מהיקש זה למדו פט"ז, שם כהנים' ב'תורת
והי"ב.79)המנוגע. הי"א פ"י למעלה ראה 80)ראה

וכסףֿמשנה. מ"ח.81)ראב"ד פי"ג נגעים

.„ÈLÏL da LiL ˙ÈÏËÓ82Èt ÏÚ Û‡ ,LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»»«»««ƒ
¯B‰Ë ˙È·Ï da¯ ÒÎpL ÔÂÈk - ˙ÈÊk da ÔÈ‡L∆≈»¿«ƒ≈»∆ƒ¿«À»¿«ƒ»

ez‡nË83ÌÈ˙ÈÊ ‰nk da eÈ‰ .84‰pnÓ ÒÎpL ÔÂÈk - ƒ¿«»»«»≈ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ∆»
ÔÈ¯eÚM‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË ¯B‰Ë ˙È·Ï ˙ÈÊk¿«ƒ¿«ƒ»ƒ¿»««ƒ∆»«ƒƒ

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰85¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,86Ú‚ ÏÎÏ : ¬»»¿∆ƒƒ«¬≈≈¿»∆«
ÈÚ‚ LÈw‰ - ˙ÈaÏÂ „‚a‰ ˙Ú¯ˆÏe ,˜˙pÏÂ ˙Ú¯v‰«»««¿«»∆¿»«««∆∆¿«»ƒƒƒƒ¿≈
˙ÓÏ Ú¯ˆn‰ ‰ÂL‰Â .ÌÈz·e ÌÈ„‚a ÈÚ‚Ï Ì„‡87, »»¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…»¿≈

el‡ Û‡ ,˙ÈfÎa ˙n‰ ‰Ó .˙nÎ È‰˙ ‡ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ«≈»«≈ƒ¿«ƒ«≈
.˙ÈÊÎaƒ¿«ƒ

כתנא83ֿ)אצבעות.82) פסק ה"ו. פ"ז נגעים תוספתא
ב.84)קמא. קג, יבמות ב.85)ברייתא ד, עירובין

הלכות 86) שכמה רבינו, מבאר המשנה לפירוש בהקדמתו
רבינו  ואומר במקרא, רמז להן יש בעלֿפה, למשל שנאמרו

מהן. אחת שזו קה.87)כאן, פיסקא בהעלותך, 'ספרי'

.ÂËÌÈÚbÓ‰ ÌÈ„‚a88,¯ÈÚÏ ıeÁ Ô˙B‡ ÔÈÁlLÓ - ¿»ƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ
‰ÊÂ .˙ÙwÓ dÈ‡L ÔÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»À∆∆»≈∆≈»À∆∆¿∆

Ì„‡aÓ ÌÈ„‚·a ¯ÓÁ89. …∆ƒ¿»ƒƒ»»»

הי"ג.88) פ"ז שם משתלח 89)תוספתא המנוגע שאדם
ה"ז). פ"י (למעלה בלבד חומה מוקפות מערים

ה'תש"פ  אדר ח' רביעי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
בהם 1) יש טומאה סימני וכמה בתים צרעת שיעור יבאר

יאמר  איך הבית בתוך נגע כשיראה ודין לזה, זה בין ומה
התנאים  חלונות, בו פותחים אם אפל ובית לכהן, האומר
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zrxvקמד z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אם  לארץ וחוצה וירושלים בנגעים, לטמא בבית שיהיו
מגוים. בתים והלוקח ישראל שבארץ גויים בתי מטמאים,

.‡ÔÈÒÈ¯‚ ÈLk - ÌÈza ˙Ú¯ˆ2‡ˆÓ .‰Ê „ˆa ‰Ê »««»ƒƒ¿≈¿ƒƒ∆¿«∆ƒ¿»
˙B¯ÚO LL ˙ÁÈÓˆ ÌB˜Ó BÓk Ú‚p‰ ·Á¯3,Ûeba …««∆«¿¿¿ƒ«≈¿»«
Úea¯a ˙B¯ÚO ‰¯OÚ ÌÈzLk Bk¯‡Â4˙BÁt‰Â . ¿»¿ƒ¿≈∆¿≈¿»¿ƒ«¿«»

‰ÎÏ‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ .¯B‰Ë - ÌÈz·a ‰Ê ¯eÚMÓƒƒ∆¿»ƒ»¿»«ƒƒ¬»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ5. ¿∆ƒƒ«

כגריס 2) שיעורם ובגדים אדם נגעי ג. משנה י"ב פרק נגעים
הנגע  את וראה בתים: בנגעי ונאמר ז) הלכה א פרק (למעלה
כשני  ששיעורם ללמד בא זה הרי לז) יד, (ויקרא הנגע והנה

הגריס.3)נגעים. מעוגל.4)שיעור כגריס דעת 5)לא
אלא  גמורה דרשה אינה למעלה שהבאנו שהדרשה רבינו,

פה. בעל מסיני משה שקיבל לשיעור אסמכתא

.·‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏL6,˜¯˜¯È ‰‡¯Ó :ÌÈz·a LÈ ¿»ƒ»≈À¿»≈¿»ƒ«¿≈¿«¿«
ÈLe .‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ ÔlÎÂ .ÔBÈOt‰Â ,ÌcÓ„‡Â«¬«¿«¿«ƒ¿¿À»¿…»ƒ«»¿≈

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ˙B‡¯n‰7CeÓq‰ ÔBÈOÙe .8Ïk - ««¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿«»»
˜BÁ¯‰Â ,‡e‰L9- ÁBh‰ ¯Á‡ ¯ÊBÁ‰ Ï·‡ .ÒÈ¯‚k - ∆¿»»ƒ¿ƒ¬»«≈««ƒ«

.ÔÈÒÈ¯‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ

טומאה",6) "סימני אלה למראות רבינו קרא למה הוברר לא
טומאה  סימני נקראים המראות ארבעת אין אדם בנגעי הלא
הטומאה  וסימני כלל, נגע אינם אחרים ומראות "נגע", אלא

ומחייה. לבן ושיער פשיון, מבגדים 7)הם: זה דין למד
א). יב, העיקרי).8)(למעלה נגע = (אום באום נוגע

האום.9) לבין בינו הפסק יש אם

.‚Ú‚p‰ ‰‡¯Ó ‰È‰iL „Ú ÔÈ‡nËÓ ÌÈza ÈÚ‚ ÔÈ‡≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ«∆ƒ¿∆«¿≈«∆«
¯Èw‰ ÔÓ ÏÙL10eÈ‰iL - ˙¯e¯Ú˜L :¯Ó‡pL ; »»ƒ«ƒ∆∆¡«¿«¬…∆ƒ¿

˙B‡¯n‰ ÈL·e .˙B¯Èwa ÔÈÚ˜BL11B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ ¿ƒ«ƒƒ¿≈««¿«¿ƒƒ
ÔÈËÈÏÁÓ12ÔÈˆ˙B ÔBÈOÙ·e ,13È¯Á‡ ‰Ot Ì‡Â , «¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»«¬≈

.¯‡a˙iL BÓk ,˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙B - ÁBh‰ƒ«≈∆»««ƒ¿∆ƒ¿»≈

העור.10) מן עמוק להיות שצריכים אדם בנגעי כמו
אדמדם.11) או לעולם 12)ירקרק מחליטים אין כלומר,

האלה. המראות משני באחד המנוגע.13)אלא המקום את

.„È‡cÂ Ú„BiL ,ÌÎÁ elÙ‡ - ˙Èaa Ú‚ ‰‡¯iLk¿∆≈»∆∆«««ƒ¬ƒ»»∆≈«««
‡l‡ ,˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚ :¯Ó‡ÈÂ ¯Ê‚È ‡Ï ,Ú‚ ‰fL∆∆∆«…ƒ¿…¿…«∆«ƒ¿»ƒ««ƒ∆»

Ô‰kÏ ¯ÓB‡14epÙe Ô‰k‰ ‰eˆÂ .˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚k : ≈«…≈¿∆«ƒ¿»ƒ««ƒ¿ƒ»«…≈ƒ
ÌÈ˜ ÈÏÈ·ÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈ·Á elÙ‡ ,˙Èa‰ ˙‡15¯Á‡Â , ∆««ƒ¬ƒ¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈»ƒ¿««
.Ú‚p‰ ‰‡¯ÈÂ ÒkÈÂ Ô‰k‰ ‡B·È Ck»»«…≈¿ƒ»≈¿ƒ¿∆«∆«

מצורע 14) פרשת כהנים בתורת כהן. של כבודו משום
כבושים  דברי הכהן לו יאמר אמרו: ז הלכה ה פרשתא
הרע  לשון על אלא באים הנגעים אין "בני, מוסר): (תוכחת
זכור  וכו' הצרעת בנגע "השמר חֿט): כד, (דברים שנאמר
ללמד  אלא לזה? זה עניין מה למרים". ד' עשה אשר את
מטרת  במשה)". (שדיברה הרע לשון על אלא נענשה שלא
הרע. מלשון ושיישמר לתשובה לעוררו היא הזו התוכחה

התורה 15) גזרה אחר, במקום טומאה מקבלים שאינם
של  ממונם על חסה שהתורה ומפני המנוגע. בבית שייטמאו

הבית. את ויסגיר הכהן שיבוא לפני לפנותם ציוותה ישראל
בדברי  תלוייה נגעים שטומאת פעמים, כמה כבר ביררנו

טהור. הכל החליט או הסגיר שלא זמן וכל הכהן

.‰˙‡ ˙B‡¯Ï ˙BBlÁ Ba ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ - ÏÙ‡ ˙Èa«ƒ»≈≈¿ƒ«ƒ¿∆
BÚ‚16¯Á‡Â .¯B‰Ë - Ba ‰‡¯ Ú‚p‰ ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ; ƒ¿∆»ƒ≈«∆«ƒ¿»»¿««

˙Èa‰ Á˙t ÏÚ „ÓÚÈÂ ‡ˆÈ Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆«…≈∆«∆«≈≈¿«¬…«∆«««ƒ
ËÈÏÁÈ B‡ ¯ÈbÒÈÂ ÛB˜Ln‰ „ˆa17;¯ËÙÈ B‡ ¿«««¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿…

- .˙Èa‰Œ˙‡ ¯ÈbÒ‰Â ˙Èa‰ ÔÓ Ô‰k‰ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»«…≈ƒ««ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ
,ÚbÓ‰ ˙Èa‰ CB˙a B‡ ,B˙Èa CB˙a ‡e‰Â ¯ÈbÒiL ‡Ï…∆«¿ƒ¿¿≈¿««ƒ«¿À»

BÁ˙t „ˆa ‡l‡ ,ÛB˜Ln‰ ˙Áz B‡18„ÓÚ Ì‡Â . ««««¿∆»¿«ƒ¿¿ƒ»«
‰Ê È¯‰ - ¯ÈbÒ‰Â B˙È·Ï CÏ‰L B‡ ÛB˜Ln‰ ˙Áz««««¿∆»«¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈∆

.¯bÒÓÀ¿»

פרשתא 16) מצורע פרשת כהנים תורת ג. משנה ב פרק שם
לאורי. ולא - לי" נראה "כנגע י"א: הלכה במשנה 17)ה,

רבינו  ודעת כהנים. בתורת וכן בלבד בהסגר זה דין אמרו
הסגר. ובין ופיטור החלט בין בזה הבדל עומד 18)שאין

אבל  מוסגר, הבית ואומר: מבחוץ המנוגע הבית פתח יד על
ור"ן  רש"י ודעת למלך. (משנה ממש לסוגרו צריך אינו

אמרו). ממש שסגירה ב נו, בנדרים

.ÂÚa¯‡ Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ˙Èa‰ ÔÈ‡≈««ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆«¿«
‰Úa¯‡ BÏ ‡‰ÈÂ ,¯˙È B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡«««¿««»≈ƒ≈«¿»»
,ÌÈˆÚÂ ¯ÙÚÂ ÌÈ·‡a ı¯‡a Èea ‡e‰Â ,ÌÈÏ˙k¿»ƒ¿»»»∆«¬»ƒ¿»»¿≈ƒ
Ì‡ Ï·‡ .B¯ÙÚ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆¬»»¿∆≈»¿∆¬»¬»ƒ
B‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt Ba ‰È‰»»»≈«¿««««¿««
ÏÚa B‡ ÌÈÏ˙k ‰LÏL ÏÚa ‰È‰L B‡ ,Ï‚Ú ‰È‰L∆»»»…∆»»««¿»¿»ƒ««
Úa¯‡ ÏÚ ÈeÏz B‡ ‰ÈÙÒa Èea ‰È‰L B‡ ,‰MÓÁ¬ƒ»∆»»»ƒ¿ƒ»»««¿«

˙B¯B˜19‰Úa¯‡ ÏÚ Èea ‰È‰ .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ -≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ»»»««¿»»
ÌÈ„enÚ20.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - «ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

המנוגע.19) הבית בנוי ועליהן בית, מתקרת הבולטות
עליהם.20) נשען והגג זויותיו בארבע

.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
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קמה zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ë‰‡¯Â ¯eÚMk ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡ Ba eÈ‰ ‡lL ˙Èa«ƒ∆…»¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿»
- ¯ÙÚÂ ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡ BÏ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â Ú‚ Ba∆«¿««»≈ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿»»

¯B‰Ë24. »

לטמא 24) ראוי הבית היה לא הנגע ראיית שבשעת מפני
בנגעים.

.ÈÔÏha - ÌÈÚ¯Êa BÎkqL ˙Èa25ÔÈLnLÓe ÏÈ‡B‰ . «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
- ˙Èa‰ ‡ÓË Ì‡Â ,ıÚk Ô‰ È¯‰ - ıÚ LÈÓLz«¿ƒ≈¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿»««ƒ

.¯‡a˙iL BÓk ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓË BnÚ e‡ÓËƒ¿¿ƒÀ¿»¬»¿∆ƒ¿»≈

אוכלים 25) דין עליהם ואין הבניין לגבי הזרעים את ביטל
חמורה. טומאה מטמאים שאינם

.‡È;ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»»»∆≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
‰˜lÁ˙ ‡Ï ÌÈÏLe¯ÈÂ ,ÌÎ˙fÁ‡ ı¯‡ ˙È·a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆∆¬À«¿∆ƒ»«ƒ…ƒ¿«¿»

ÌÈË·MÏ26Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Èz·e .27 «¿»ƒ»≈»¿≈»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

גם 26) ממעט זה ופסוק א. כו, מגילה אחוזתכם, ואינה
ישראל. עם של אחוזתם שאינה מפני אפילו 27)חו"ל,

ישראל. שבארץ

.·È‰‡¯È - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈza Á˜Bl‰«≈«»ƒƒ»¿≈»ƒ≈»∆
‰lÁza28. «¿ƒ»

בהם 28) נולד אם ישראל. ביד כשהבית הנגע נולד כאילו
נולד  כאילו הנגע את דנים הישראל אותם שקנה לפני נגע
עובר  או שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו
ד), הלכה ו פרק (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד
אלא  כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה שבית מפני
היה  לא עצמו הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
ישראל, שקנאה לפני הנגע את הכהן כשראה והמדובר ראוי.
של  שהבית שחשב כגון בטעות, החליטה או והסגירה
מביאין  אין ישראל של בבית גם כן לא שאם ישראל,

הכהן. לראיית שקדמו הימים את בחשבון

.‚È„Á‡ BcˆÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡ BcvL ˙Èa«ƒ∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „Á‡ BcˆÂ ı¯‡a „Á‡ Bcˆ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ∆»»»∆¿ƒ∆»¿»»»∆
ı¯‡aL ÌÈza‰ Ïk ¯‡Le .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿»»«»ƒ∆¿∆∆
ÔÈa Ì„‡ È„Èa ÌÈÚe·ˆ ÔÈa ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒƒ≈»»≈

ÌÈÓL È„Èa ÌÈÚe·ˆ29. ¿ƒƒ≈»«ƒ

מיטמאים.29) הלבנים שרק כבגדים ולא

.„È‰M‡‰ ˙Èa30˙Èa B‡ ˙Òk‰ ˙Èa ,ÔÈÙzM‰ ˙Èa , ≈»ƒ»≈«À»ƒ≈«¿∆∆≈
- ÌÈ„ÈÓÏzÏ B‡ ÔÈfÁÏ ‰¯Èc Ô‰a LiL L¯„n‰«ƒ¿»∆≈»∆ƒ»««»ƒ««¿ƒƒ

.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

יד,30) (ויקרא שנאמר מפני בגמרא, שם מפרש ב יא, יומא
לדרוש: דעתך על יעלה אפשר הבית" לו אשר "ובא לה):
משמיענו  השותפים), (בית להם ולא לו לה, ולא לו
אחוזתכם" ארץ "בבית לד): (שם, שנאמר מפני שמיטמאים,

ישראל. בארץ שהוא בית כל משמע

.ÂËÒe·‡‰ ˙B¯È˜31‰ˆÈÁn‰ ˙B¯È˜Â32ÔÈ‡ - ˙ÈaaL ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ»∆««ƒ≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

להאכיל 31) האבוס את עליו לתלות כדי בבית, קיר בנה אם
בהמתו. את רבינו 32)בו מפרש המשנה על בפירושו

מפני  בהמותיו על להגן לצל שנעשתה לתקרה שהכוונה
בנגעים. מיטמאה אינה ממש בבית היא ואפילו השמש

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
הנגע 1) שבהם האבנים חולץ ואיך בתים  נגעי הסגר יבאר

והבונה  נגע, בו שנראה גביו על ועלייה בית ודין כשחולץ,
המנוגע  בית מטהרים כיצד טהור, בבית מסוגרות אבנים

וטיחה. חליצה אחר

.‡˙BÚe·L ‰LÏL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈ ÌÈza ÈÚ‚2Ô‰L , ƒ¿≈»ƒ≈»∆∆¿≈¿»»∆≈
,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·L ÌBiL ;ÌBÈ ¯OÚ ‰ÚLzƒ¿»»»∆¿ƒƒ∆¿»¿»
‰z‡ ˙‡ˆÓ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ¯OÚ ‰LÏL ÌBÈÂ¿¿»»»∆¿»¿»ƒ¿≈»«»
e‰‡B¯ - ˙BÚe·L ‰LÏLÏ CÈ¯ˆ Ì‡L ,„ÓÏ»≈∆ƒ»ƒƒ¿»»≈
.¯OÚ ‰ÚLz ÌBÈ·e ,¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ·e ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿¿»»»¿ƒ¿»»»
.‰¯Bza L¯ÙÓ BÈ‡ ˙BÚe·L ‰LÏL ÌÈza ¯bÒ‰Â¿∆¿≈»ƒ¿»»≈¿…»«»

.Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c ÌÈza ÈÚ‚ ÈÈc ·¯ ÔÎÂ¿≈…ƒ≈ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»»≈

מ"ז.2) פ"ג נגעים

.·‰Ïa˜ È¯·„·e ‰¯Bza Ô‰a ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈc‰ ÏÎÂ¿»«ƒƒ«¿…»ƒ»∆«»¿ƒ¿≈«»»
˜¯˜¯È Ú˜BL Ú‚p‰ ‰‡¯ÈÂ Ô‰k‰ ‡B·iLk :Ì‰ Ck»≈¿∆»«…≈¿ƒ¿∆«∆«≈«¿«¿«
elÙ‡Â .ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÈbÒÈ ,e¯‡aL BÓk ,ÌcÓ„‡ B‡¬«¿«¿∆≈«¿«¿ƒƒ¿«»ƒ«¬ƒ

Blk B‡ˆÓ3¯ÈbÒÈ - ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È ‰lÁza4. ¿»À«¿ƒ»¿«¿«¬«¿««¿ƒ
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ú‚p‰ ‰‰k Ì‡ :e‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e«¿ƒƒ≈ƒ»»«∆«¿≈»ƒ«
;¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,„·Ïa Ú‚p‰ ÌB˜Ó ÛÏB˜ - CÏ‰ Ì‡ƒ»«≈¿«∆«ƒ¿«¿««ƒ»
.ÈL Úe·L ¯ÈbÒÓ - ‰Ot ‡ÏÂ ÂÈÈÚa „ÓÚL B‡ˆÓ¿»∆»«¿≈»¿…»»«¿ƒ»«≈ƒ
CÏ‰ B‡ Ú‚p‰ ‰‰k Ì‡ :¯OÚ ‰LÏL ÌBÈa e‰‡B¯Â¿≈¿¿»»»ƒ»»«∆«»«
;ÌÈ¯tˆa ˙Èa‰ ˙‡ ¯‰ËÓe Ú‚p‰ ÌB˜Ó ÛÏB˜ - BÏ≈¿«∆«¿«≈∆««ƒ¿ƒ√ƒ
„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∆»∆«∆«≈
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zrxvקמו z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ·‡ È˙MÓ ˙BÁt ıÏBÁ8„vÓ ÌÈ·‡ ÏËB BÈ‡Â . ≈»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈≈¬»ƒƒ«
.˙B¯Á‡ ÌÈ·‡ eÁ˜ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰Ê „ˆÏ Ô‡È·Óe ‰Ê∆¿ƒ»¿«∆∆∆¡«¿»¿¬»ƒ¬≈
¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL ,‰Ê „ˆÏ ‡È·Óe ‰Ê „vÓ ¯ÙÚ ‡ÏÂ¿…»»ƒ«∆≈ƒ¿«∆∆∆¡«¿»»
‡l‡ ,„ÈÒa ÁË BÈ‡Â .˙Èa‰ ˙‡ ÁËÂ ÁwÈ ¯Á‡«≈ƒ«¿»∆«»ƒ¿≈»¿ƒ∆»
‡È·Ó BÈ‡ .¯ÓB‚Â ÁwÈ ¯Á‡ ¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL ,¯ÙÚa¿»»∆∆¡«¿»»«≈ƒ«¿≈≈≈ƒ

Ô·‡9ÌÈzL ˙Áz ˙Á‡10ÌÈ·‡ ÈzL ‡ÏÂ ,ıÏÁL ∆∆««««¿«ƒ∆»«¿…¿≈¬»ƒ
‰ˆeÏÁ ˙Á‡ Ô·‡ ˙Áz11˙Áz ÌÈzL ‡È·Ó ‡l‡ , ««∆∆««¬»∆»≈ƒ¿«ƒ««

LÏL ˙Áz ÌÈzL ‡È·‰Ï BÏ LÈÂ .ÌÈzL12. ¿«ƒ¿≈¿»ƒ¿«ƒ««»

מ"ו.7) פי"ב את 8)שם "וחלצו מ): יד, (ויקרא שנאמר
רבים. בלשון אין 11)קטנות.10)גדולה.9)האבנים"

בראש  אמרנו שהרי אחת, אבן רק כשחלץ שהמדובר לפרש
לומר, ובעלֿכרחינו משתיים. פחות חולץ שאינו זו, הלכה
שחלץ, אחת אבן תחת אבנים שתי להביא שאסור שהכוונה,
פחות  להביא שמותר ואע"פ אבנים, כמה חלץ אם ואפילו
נא, אות יכין שם, ישראל תפארת ראה החולצות. ממספר

טוב'. יום להביא 12)ו'תוספות מותר שלוש, הוציא אם
יותר  שיחלוץ אלא הקפידה שלא גדולות, שתים במקומן
שאין  הקודמת בהערה (ראה מאחת יותר ושיביא מאחת,
יותר  חלץ אם אפילו אחת, חלוצה במקום שתים להביא

מאחת).

.„Ï˙k‰ ‰È‰13ÔÈˆÏBÁ Ô‰ÈL - B¯·Á ÔÈ·Ï BÈa »»«…∆≈¿≈¬≈¿≈∆¿ƒ
ÌÈ·‡ ÔÈ‡È·Ó Ì‰ÈLe ¯ÙÚ‰ ˙‡ ÌÈˆB˜ Ô‰ÈLe¿≈∆ƒ∆∆»»¿≈∆¿ƒƒ¬»ƒ

˙B¯Á‡14˙Èa‰ ÏÚa Ï·‡ ,15;¯ÙÚ‰ ˙‡ Bc·Ï ‡È·Ó ¬≈¬»««««ƒ≈ƒ¿«∆∆»»
ÁËÂ ÁwÈ ¯Á‡ ¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL16ÏthÓ B¯·Á ÔÈ‡ - ∆∆¡«¿»»«≈ƒ«¿»≈¬≈ƒ«≈

.‰ÁÈËa BnÚƒ¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek oivleg odipy exag oial epia lzekd did"

גם  חברו, לבין שבינו האבנים כל שחולצין משמע מדבריו
ב.) קכ"ח, (חולין רש"י לדעת אבל זווית. אבני שאינן כאלו
וכמו  שבמקצוע" "באבן רק הוא חולצין" ש"שניהם שמה
שבזוית  "אבן ב.) (פי"ג, בנגעים המשנה דברי את שפירש
שבזוית  המנוגעת "אבן כולו" את חולץ חולץ, כשהוא
שם  לתת הזויות דרך שכן זה, ובבית זה בבית שנראה
משני  ונראה הכותל עובי כל את המחזיקים גדולות אבנים
הצד  (גם כולה" את לחלוץ חיוב עליה יש זו שאבן הצדדים

הנגע). בו נראה שלא
חז"ל  מאמר בפירוש נחלקו ורש"י שהרמב"ם לומר ויש
היא  השכנות הרמב"ם שלדעת לשכנו", ואוי לרשע "אוי
שייכים  שבמהותם השכנים של האמיתית מהותם על סימן
פירושו  לשכנו" ואוי לרשע "אוי רש"י לשיטת אבל לזה. זה
לחלוץ  צריך ולכן שכנו. על פנימית השפעה לשכן שיש
אבל  השכן, של החלק לצד גם הבית שבזוית האבן כל את

בעצמו. השכן של האבנים את לא
(12 cenr bl wlg y"ewl itÎlr)

רבים:14)שם.13) בלשון כתובים האלה המעשים שכל

אחרות. אבנים ולקחו הקצו, אשר העפר וחלצו,
בו.15) יחיד.16)שהנגע בלשון

.‰˙ÈÂÊaL Ô·‡17˙‡ ıÏBÁ - ıÏBÁ ‡e‰L ÔÓÊa , ∆∆∆¿»ƒƒ¿«∆≈≈∆
ÔÓÊ·e ,dlk18BlL ˙‡ ı˙B - ı˙B ‡e‰L19ÁÈpÓe À»ƒ¿«∆≈≈∆∆«ƒ«
B¯·Á ÏL ˙‡20ÏL BÊ ‰È‰z Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ . ∆∆¬≈¿≈«»»»≈ƒƒ¿∆∆

BlL Ô·‡Ï „È BÓk B¯·Á21. ¬≈¿»¿∆∆∆

לבית 17) נכנס השני וחלקה המנוגע, בבית ממנה וחלק
"וחלצו".18)אחר. המנוגע.19)שנאמר הבית את

יחיד.ש 20) בלשון "ונתץ" חלק 21)נאמר אם פירוש,
את  ומביאה שלו, לחלק כביתֿיד נידון חבירו שבבית האבן
באוהל. מטמאה המנוגעת אבן שהרי חבירו, לבית הטומאה

ב. קכח, בחולין נפשטה שלא בעיא

.Â˙Èa22ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚ ‰˙È‰Â Ú‚ Ba ‰‡¯pL23- «ƒ∆ƒ¿»∆«¿»¿»¬ƒ»««»
‰iÏÚÏ ˙B¯Bw‰ ˙‡ Ô˙B24˙‡ Ô˙B - ‰iÏÚa ‰‡¯ ; ≈∆«»¬ƒ»ƒ¿»»¬ƒ»≈∆

ÂÈ·‡ - ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚ ‰˙È‰ ‡Ï .˙ÈaÏ ˙B¯Bw‰«««ƒ…»¿»¬ƒ»««»¬»»
BnÚ ÔÈˆz Ôlk B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚÂ25ÔÈaÏn‰ ˙‡ ÏÈvÓe .26 ¿≈»«¬»À»ƒ»ƒƒ«ƒ∆««¿¿ƒ

˙BBlÁ‰ È‚È¯Ò ˙‡Â27. ¿∆¿ƒ≈««

מ"ג.22) פי"ג נגע.23)נגעים אין כלומר,24)ובה
וכשהוא  טהורות, והן העליה מן הן כאילו נחשבו הקורות
את  לתמוך התקרה תחת עמודים מעמיד הבית את נותץ

הן 25)העליה. הרי אליו, לצרפן אחר בנין שאין מכיוון
המנוגע. מבנין שהם 26)חלק רבינו מפרש שם, במשנה

הקורה". לשטח העשויות 27)"ממעל שבחלונות, שבכות
החלון. מן יפלו שלא התינוקות על לשמירה

.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
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קמז zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - xc` 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
אסור 1) ואם הטומאות, מאבות אב המנוגע שבית יבאר

מאחוריהם, מטמאים אם ואבניו מוסגר בית ודין בהנאה,
רוב  הכנסת צריך אם בביאה, מטמא אם והמוחלט והמוסגר
עומד  שהיה מי בגדיו, וייטמאו ישהה וכמה המנוגע, בבית
המציל  בהיפך, או לבית חוץ ידיו ופשט המנוגע בבית
כו', המנוגע בבית מכוסה מציל אם המת באוהל מכוסה
שהיא  צרעת תורה שקראוהו ובבתים בבגדים האמור שינוי

בישראל. ופלא אות

.‡·‡ - ÚbÓ‰ ˙Èa2˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó3Ú‚Bp‰ Ïk , «ƒ«¿À»»≈¬«À¿»«≈«
B‡ ¯bÒ‰ ¯Á‡ epnÓ ÔÈˆÏBÁL ÌÈ·‡ ÔÎÂ .‡ÓË Baƒ¿»¿≈¬»ƒ∆¿ƒƒ∆««∆¿≈
Ôlk - B˙B‡ ÔÈˆ˙BpLk ˙Èa ÏL ¯ÙÚÂ ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡¬»ƒ¿≈ƒ¿»»∆«ƒ¿∆¿ƒÀ»
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ Ì‰Ó ˙ÈÊk ÏÎÂ ,˙B‡ÓË ˙B·‡¬À¿¿»¿«ƒ≈∆¿«≈»»¿≈ƒ

‡OÓ·e ÚbÓa4˙ÈÊk ÒÎ Ì‡ ?„ˆÈk .‰‡È··e5Ô‰Ó ¿«»¿«»¿ƒ»≈«ƒƒ¿«¿«ƒ≈∆
„‡Ó ˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË - ¯B‰Ë ˙È·Ï,ÌÈÏÎÂ Ì ¿«ƒ»ƒ¿»…¬∆««ƒ≈»»¿≈ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ .Ú¯ˆÓ Ì„‡k ‰‡È·a ÔÈ‡nËÓ ÔlkL∆À»¿«¿ƒ¿ƒ»¿»»¿…»¿À»¬ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - „ÈÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÔÙ¯O Ì‡Â .‰‡‰a«¬»»¿ƒ¿»»¿»»≈∆ƒ¬≈∆»

‰¯‡Ó Ba Ôz - ˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ :¯Ó‡pL .‰‡‰a6Ï‡Â «¬»»∆∆¡«»«««¿∆∆≈¿≈»¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÚÏ ıeÁ Ô˙B‡ ÔÈÁlLÓ ÔlÎÂ .Ba ‰‰z≈»∆¿À»¿«¿ƒ»»ƒ««ƒ

‰ÓBÁ ˙ÙwÓ dÈ‡L7. ∆≈»À∆∆»

מ"ד.2) פי"ג הי"ג.3)נגעים פי"ג למעלה ראה
נגע 4) לא אפי' במשא מטמאים ה"ח. פ"ו נגעים תוספתא

טומאה  מקבל שאינו עץ, על מונחים שהיו כגון בהם,
העץ. את מ"ח.5)והגביה (פ'6)שם כהנים' ב'תורת

שגם  המנוגעים, בגדים גבי זו דרשה נאמרה יא) יד, נגעים
ממארת". "צרעת נאמר ה"ד.7)בהם פ"ד מצורע פ' שם

הט"ו  פי"ג למעלה ראה ממצורע. יותר חמורים שהם נמצא,
מנוגעים. בגדים בדין

.·¯bÒÓ ˙Èa8:¯Ó‡pL ,BÎBzÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ «ƒÀ¿»≈¿«≈∆»ƒ∆∆¡«
.·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈ Ïk ˙Èa‰ Ï‡ ‡a‰Â¿«»∆««ƒ»¿≈ƒ¿ƒ…ƒ¿»«»»∆
Ba Ú‚Bp‰L ,ÂÈ¯BÁ‡Óe BÎBzÓ ‡nËÓ ËÏÁn‰ Ï·‡¬»«À¿»¿«≈ƒ≈¬»∆«≈«
‡ÓË ˙Èaa ˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ :¯Ó‡pL .‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»»≈∆∆¡«»«««¿∆∆««ƒ»≈
ÏÚ ‰‡ÓË BÏ ÛÈÒB‰Ï ‡l‡ !?‰È‰ ¯B‰Ë ÈÎÂ .‡e‰¿ƒ»»»∆»¿ƒÀ¿»«

‡ÓË Blk ‰È‰iL ,B˙‡ÓË9ÔÎÂ .ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡nËÈÂ À¿»∆ƒ¿∆À»≈ƒ«≈≈¬»¿≈
Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈ‡nËÓ ¯bÒÓa Ú‚p‰ Ô‰a LiL ÌÈ·‡10. ¬»ƒ∆≈»∆«∆«¿À¿»¿«¿ƒ≈¬≈∆

ה.8) יג, שם כהנים'9)משנה, ב'תורת נאמרה זו דרשה
הי"ג. פ"ד והאבנים 10)שם ה"ד. פ"ז נגעים תוספתא

ההלכה. בראש כאמור בלבד, מתוכן האחרות

.‚ËÏÁn‰Â ¯bÒn‰ „Á‡11‰‡È·a ‡nËÓ12?„ˆÈk . ∆»«À¿»¿«À¿»¿«≈¿ƒ»≈«
CÒÓ ‰È‰L ˙Èa13ÚbÓ ˙Èa Èab ÏÚ14ËÏÁÓ ÔÈa , «ƒ∆»»≈≈««≈«ƒ¿À»≈À¿»

˙Áz „ÓBÚ‰ - ÂÈÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡ B‡ ,¯bÒÓ ÔÈa≈À¿»ƒ»∆≈≈»»»≈««
‡e‰ È¯‰L ,‡ÓË ÔBˆÈÁ‰ ˙ÈaÏ ÒÎp‰ B‡ ÔÏÈ‡‰»ƒ»«ƒ¿»««ƒ«ƒ»≈∆¬≈

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ‡Óh‰ ˙Èa‰Â15˙ÚbÓ Ô·‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ«»≈««…∆∆»¿≈∆∆¿À««
.Ï‰‡a ¯L‡ Ïk ‡ÓË - ÌL ‰Áp‰Â Ï‰‡Ï ˙ÒÎp‰«ƒ¿∆∆¿…∆¿À¿»»ƒ¿»»¬∆»…∆

‰ ˙Áz ˙ÁpÓ ‰˙È‰‰È‰ .‡ÓË - ¯·BÚ ¯B‰h‰Â ÔÏÈ‡ »¿»À««««»ƒ»¿«»≈ƒ¿»»»
˙ÚbÓ Ô·‡a Ì„‡ ¯·ÚÂ ÔÏÈ‡‰ ˙Áz „ÓBÚ ¯B‰h‰«»≈««»ƒ»¿»«»»¿∆∆¿À««

·LBnL .e‰‡nË - ÌL dÁÈp‰ Ì‡Â ;e‰‡nË ‡Ï -…ƒ¿»¿ƒƒƒ»»ƒ¿»∆«
ÂÈˆÚÂ ÌÈ·‡ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,e‰BÓk ÚbÓ‰«¿À»»≈»»≈≈ƒ≈¬»ƒ¿≈»

B¯ÙÚÂ16. «¬»

למטה.11) האמורים בענינים שווה הבית 12)דינם כל אם
אחר. לאוהל מלמעלה.13)נכנס כגון 14)מכסה

מכסה  שתקרתו טהור, בית בתוך בנוי היה המנוגע שהבית
המנוגע. בית של נגעים 15)גגו במס' אלעזר, רבי כדעת

מ"ו. בהערות.16)שם הי"ב פ"י למעלה ראה מ"ז. שם

.„ÏÈ‰‡n‰17‰ÏÈ‰‡‰L B‡ ˙ÚbÓ Ô·‡ ÏÚ B„Èa ««¬ƒ¿»«∆∆¿À««∆∆¡ƒ»
ÚbiL „Ú ,¯B‰Ë - ÂÈÏÚ18. »»»«∆ƒ«

ה"ג.17) פ"ז נגעים בה"ג 18)תוספתא שאמרנו ומה
מאהיל  אחר כשדבר היינו באוהל, מטמאה המנוגעת שאבן
ה'תוספתא' בביאור (הגר"א הכלי או האדם ועל האבן על

שם).

.‰¯B‰Ë19elÙ‡ ,ÂÈ¯BÁ‡ C¯c ÚbÓ ˙È·Ï ÒÎpL »∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»∆∆¬»¬ƒ
Ï‡ ‡a‰Â :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë - BÓËÁÓ ıeÁ Blk ÒÎƒ¿«À≈»¿»∆∆¡«¿«»∆

‰¯Bz ‰‡nË ‰‡Èa C¯c - ˙Èa‰20. ««ƒ∆∆ƒ»ƒ¿»»

ב.19) יז, שבועות אחוריו 20)גמרא דרך כולו וכנשנכנס
נמצא  שהוא מפני אלא לבית, הכניסה מפני ולא נטמא,
שנטמא, מלפני בבית הנמצאים הכלים כמו הבית, בתוך

שם. טמאים. שהם

.Â‡ÓË - ‡ÓË ˙È·Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L ¯B‰Ë21. »∆ƒ¿ƒ…¿À¿«ƒ»≈ƒ¿»
˙ÈlË ÔÎÂ22LÏL ÏÚ LÏL ‰pnÓ ÒÈÎ‰L ‰¯B‰Ë ¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ∆»»«»

Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .˙‡ÓË - ‡ÓË ˙È·Ï23B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L ¿«ƒ»≈ƒ¿≈¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ
‡ÓË - ‡ÓË ˙È·Ï24ÒÈÎiL „Ú - ÌÈÏk ¯‡L Ï·‡ . ¿«ƒ»≈ƒ¿»¬»¿»≈ƒ«∆«¿ƒ

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
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לשמאלם. במשנה 30)רכים עראי. אכילת היא מזה פחות
ככר)". חצי = (פרס פרס אכילת "כדי אמרו: מ"ט) (שם
בינוניות. תרנגולת ביצי כשלוש הוא ככר שחצי רבינו ודעת

(31- טעימות לו מוסיף והלפתן טעים, חטים שפת מכיון
מהרה. נאכל הוא

.ÊÒÎpL ÈÓ32BÏcÒÂ ÂÈÙ˙k ÏÚ ÂÈÏÎÂ ÚbÓ ˙È·Ï ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»¿≈»«¿≈»¿«¿»
ÏÈvÓ BÈ‡L ;„iÓ ÔÈ‡ÓË Ô‰Â ‡e‰ - ÂÈtÎa BzÚaËÂ¿««¿¿«»¿≈¿≈ƒƒ»∆≈«ƒ
ÔÎÂ .Ô‰a Le·Ï ‡e‰L ÌÈÏk ‡l‡ „iÓ ‡nËlÓƒ¿«≈ƒ»∆»≈ƒ∆»»∆¿≈
ÌÈÏÎa ÔÈLe·Ï eÈ‰L ‰Ó‰a‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿«¿≈»∆»¿ƒ¿≈ƒ

„iÓ ÌÈÏk‰ e‡ÓË - ÚbÓ‰ ˙ÈaÏ eÒÎÂ33Ï·‡ . ¿ƒ¿¿««ƒ«¿À»ƒ¿¿«≈ƒƒ»¬»
.‰Ó‰ak ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ≈¿«≈À¿»«¿≈»

בהלכה 32) שנאמר למה מורחב ביאור הוא זה דין מ"ט. שם
חלוצים". שנכנסו "בכלים חלוצים.33)הקודמת: ככלים

לחשוב) (אתה "יכול ה"י: פ"ה מצורע פ' כהנים' 'תורת
(שלא  המנוגע בבית בגדים מצילים יהו והגוי הבהמה
אתה  (מכאן בגדיו" "וכבס תלמודֿלומר: מיד), ייטמאו
הבהמה  יצאו המנוגע, בבית מציל בגדים המטמא למד)
טומאה  מקבלים אינם (שהרי בגדים מטמאים שאין והגוי

המנוגע. בבית בגדים מצילים אין – כלל)

.Á‰È‰L ÈÓ34B„È ËLÙe ÚbÓ ˙È·a „ÓBÚ35ıeÁ ƒ∆»»≈¿«ƒ¿À»»«»
ÂÈ„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ ˙ÈaÏ36˙ÏÈÎ‡ È„k ‰‰L Ì‡ , ««ƒ¿«¿»¿»»ƒ»»¿≈¬ƒ«

ıeÁa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙BÚah‰ e‡ÓË - ¯eÚM‰37. «ƒƒ¿¿««»««ƒ∆≈«
ÔÎÂe‡ÓË - ÚbÓ ˙È·Ï B„È ËLÙe ıeÁa „ÓBÚ‰ ¿≈»≈«»«»¿«ƒ¿À»ƒ¿¿

„iÓ „·Ïa ÂÈ„È38˙ÏÈÎ‡ È„k ÌL e‰zL Ì‡Â . »»ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ«
˙B¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,ÂÈ˙BÚaË e‡ÓË - ¯eÚM‰39. «ƒƒ¿¿«¿»¿ƒ»¿

שם.34) כשיעור.35)משנה, ששהה על 36)לפני
ידיו. הגוף 37)אצבעות אחרי נגררות שהידים מפני
בפנים. מדרבנן.38)הנמצא ידים כחכמים,39)טומאת

טמאות  אינן מלבוש דרך שהכניסן מכיוון ונימוקם, שם.
בחוץ. נשאר האדם שגוף ואףֿעלֿפי כשיעור, שהו אם אלא

.ËÏÈvn‰ Ïk40ÏÈ˙t „ÈÓˆa41ÏÈvÓ - ˙n‰ Ï‰‡a »««ƒ¿»ƒ»ƒ¿…∆«≈«ƒ
‰qÎÓ42Ï‰‡a ‰qÎÓ ÏÈvn‰ ÏÎÂ ;ÚbÓ ˙È·a ¿À∆¿«ƒ¿À»¿»««ƒ¿À∆¿…∆
˙n‰43‰Ê È¯‰ - ÚbÓ‰ ˙Èaa ‰l‚Ó ‰È‰ elÙ‡ , «≈¬ƒ»»¿À∆««ƒ«¿À»¬≈∆

‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏk B‡ Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .¯B‰Ë»≈«¿≈∆∆¿≈¬»ƒ¿≈¬»»
eÈ‰Â ÔÎB˙a ÌÈÏÎÂ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ eÈ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»
„ÈÓˆ ÔÈÙwÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚbÓ‰ ˙Èaa ÔÈqÎÓ¿Àƒ««ƒ«¿À»««ƒ∆≈»À»ƒ»ƒ
˙ec‰Â ¯Ba‰ .¯B‰Ë ÔÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ Ô‰ - ÏÈ˙t44 »ƒ≈¿»«∆¿»»«¿«

ÚbÓ‰ ˙ÈaaL45ÌÈÏk - ÔÈl‚Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««ƒ«¿À»««ƒ∆≈¿Àƒ≈ƒ
.ÔÈ¯B‰Ë ÔÎB˙aL∆¿»¿ƒ

מי"ב.40) טומאה 41)שם מקבלים שאינם הכלים כל
שהם  חרס כלי וכן אדמה וכלי אבנים כלי כגון כלל,
בדופן  טומאה נגעה (אם מגבם ולא מתוכם טומאה מקבלים
באוהל  מליטמא שבתוכם מה את מצילים מבחוץ) הכלי
מהודק  בכיסוי פירוש, פתיל". ב"צמיד מכוסים הם אם המת
ה"א). פכ"א מת טומאת הל' (ראה יפה ומחובר

שם.42) יהודה כרבי מחובר. הכיסוי אין אפילו
לקמן.43) בנויה 44)מבואר – דות באדמה. חפורה – בור

הקרקע. שבתוכם 45)על מה על המת באוהל המצילים
מכוסים. כשהם

.ÈÌÈÈÚ ÏÏBk ,˙eÙzLa ¯eÓ‡‰ ÌL ‡e‰ ˙Ú¯v‰«»««≈»»¿À»≈ƒ¿»ƒ
Ì„‡‰ ¯BÚ Ô·Ï È¯‰L .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔÈ‡L ‰a¯‰«¿≈∆≈ƒ∆»∆∆¬≈…∆»»»
Èe¯˜ Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰ ¯ÚO ˙ˆ˜ ˙ÏÈÙe ,˙Ú¯ˆ Èe¯»̃»««¿ƒ«¿»¿«»…«»»»
.˙Ú¯ˆ Èe¯˜ ÌÈza‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÔÈÚ ÈepLÂ ,˙Ú¯»̂««¿ƒ≈«¿»ƒ«»ƒ»»««
‰¯Bz ez‡¯wL ,ÌÈz··e ÌÈ„‚·a ¯eÓ‡‰ ÈepM‰ ‰ÊÂ¿∆«ƒ»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿»«»
‡l‡ ,ÌÏBÚ ÏL B‚‰nÓ BÈ‡ ,ÌM‰ ˙eÙzLa ˙Ú¯»̂««¿À»«≈≈ƒƒ¿»∆»∆»
.Ú¯‰ ÔBLlÓ Ô¯È‰Ê‰Ï È„k Ï‡¯OÈa ‰È‰ ‡ÏÙÂ ˙B‡»∆∆»»¿ƒ¿»≈¿≈¿«¿ƒ»ƒ»»»

B˙Èa ˙B¯È˜ ˙BpzLÓ - Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰L46Ì‡ . ∆«¿«≈¿»»»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ız‰L „Ú BÚL¯a „ÓÚ Ì‡ ;˙Èa‰ ¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ»«ƒ¿«««ƒƒ»«¿ƒ¿«∆À«
·LBÈ ‡e‰L B˙È·aL ¯BÚ‰ ÈÏk ÔÈpzLÓ - ˙Èa‰««ƒƒ¿«ƒ¿≈»∆¿≈∆≈
„ÓÚ Ì‡Â ;e¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ Ì‡ .Ô‰ÈÏÚ ·ÎBLÂ¿≈¬≈∆ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»«
Ì‡ .ÂÈÏÚL ÌÈ„‚a‰ ÔÈpzLÓ - eÙ¯OiL „Ú BÚL¯a¿ƒ¿«∆ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆»»ƒ
- eÙ¯OiL „Ú BÚL¯a „ÓÚ Ì‡Â ;e¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ»«ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«∆ƒ»¿
,Bc·Ï ÌÒ¯ÙÓe Ïc·Ó ‰È‰ÈÂ ,Ú¯ËˆÈÂ B¯BÚ ‰pzLÓƒ¿«∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆À¿»¿À¿»¿«
˙eˆÈl‰ ‡e‰L ,ÌÈÚL¯‰ ˙ÁÈOa ˜qÚ˙È ‡lL „Ú«∆…ƒ¿«≈¿ƒ«»¿»ƒ∆«≈»
:¯ÓB‡Â ‰¯Bza ¯È‰ÊÓ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÂ .Ú¯‰ ÔBLÏÂ¿»»»¿«ƒ¿»∆«¿ƒ«»¿≈
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰OÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ .˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆««»««»≈¬∆»»¿»¡…∆
Ú¯‡ ‰Ó eBa˙‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .C¯ca ÌÈ¯ÓÏ¿ƒ¿»«∆∆¬≈≈ƒ¿¿»≈«
‰ÏB„‚ ‰˙È‰L ,‰ÈÁ‡a ‰¯acL !‰‡È·p‰ ÌÈ¯ÓÏ¿ƒ¿»«¿ƒ»∆ƒ¿»¿»ƒ»∆»¿»¿»
dÓˆÚa ‰kÒÂ ‰Èk¯a ÏÚ ezÏc‚Â ÌÈLa epnÓƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿∆»¿ƒ¿»¿«¿»
‰˙ÚË ‡l‡ B˙e‚a ‰¯a„ ‡Ï ‡È‰Â ,Ìi‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ«»¿ƒ…ƒ¿»ƒ¿∆»»¬»
Ïk ÏÚ „Èt˜‰ ‡Ï ‡e‰Â ,ÌÈ‡È· ¯‡LÏ ezÂL‰L∆ƒ¿«ƒ¿»¿ƒƒ¿…ƒ¿ƒ«»
Û‡Â ,„‡Ó ÂÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆∆¡«¿»ƒ∆»»¿…¿«
Ì„‡ È·Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ;˙Ú¯ˆa ‰LÚ „iÓ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ»∆∆¿»¿»«««»…∆ƒ¿≈»»
.˙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»«»»≈
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ÈÈ È‡¯È e¯a„ Ê‡ :¯Ó‡pL .da Ô˙B‡ ‰kÊÓe Ô„È ÏÚ«»»¿«∆»»∆∆¡«»ƒ¿¿ƒ¿≈¿»
ÔB¯kÊ ¯ÙÒ ·˙kiÂ ÚÓLiÂ ÈÈ ·L˜iÂ ,e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ƒ∆≈≈««¿≈¿»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆ƒ»

.BÓL È·LÁÏe ÈÈ È‡¯ÈÏ ÂÈÙÏ¿»»¿ƒ¿≈¿»¿¿≈¿

ÏÒ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜È ¿ƒ¿ƒ¿À¿«»««
ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ...l`xyia did `lte ze` `l`..."

שלמעלה  עניין זה שנס הוא פלא ובין נס בין ההבדל
אבל  הטבע, מערכות שידוד תוך ומתגלה לגמרי מהטבע
כאן  הרמב"ם שכותב וזה בטבע. המלובש נס הוא  פלא
בבית  טבעי כנגע בא אחד מצד הצרעת נגע כי ופלא" "אות
בבית  שמופיע שאחרי פלא הוא שני מצד אבל בבגד, או
יופיע  תשובה עשה לא ואם בבגד יופיע תשובה עשה ולא

וכו' בעור
(13 dxrd 165 cenr b"l wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ..rxd oeyln mxidfdl ick"

הרשעים: הלצים ישיבת "דרך את מתאר ההלכה ובהמשך
בגנות  לדבר באין כך ומתוך הבאי... בדברי מרבין בתחילה
ולתת  בנביאים לדבר הרגל להם יהיה כך ומתוך הצדיקים...
וכופרין  באלקים לדבר באין כך ומתוך בדבריהם... דופי
לתאר  הרמב"ם רוצה כאן הרי להבין וצריך כו'". בעיקר...
דיבור  הבאי, דברי והלא היא. היכן עד הרע לשון חומרת
וכפירה  הנביאים בדברי דופי נתינת הצדיקים, בגנות
אחרים, חמורים עניינים אלא הרע לשון אינם בעיקר
שיחת  השתלשלות סדר להביא הרמב"ם בחר ומדוע
הלכות  בסיום דווקא בעיקר, כפירה שסופה הרשעים

דעות. בהלכות ולא צרעת טומאת
"שיחת  בדבר הרמב"ם של לשונו שאריכות לומר ויש
שני  שבו הרע לשון של גדרו את להבהיר באה הרשעים"
הרע  לשון בדברי חבירו את מזיק שהוא האחד עניינים.
וכו'. שנאה או קנאה של רעות מידות מתוך הבאים שלו
בו  שהמדבר עצמו הדיבור מצד הרע לשון הוא והשני
הוא  שבאדם הדיבור שכוח הגם כי הרע, לתוך עצמו מושך
קשור  הוא זאת בכל האדם, את החוצה המבטא חיצוני כח
הרע  לשון דיבור ולכן "מדבר" הוא שתוארו האדם לעצם

הרע. אל יותר עוד האדם את מושך
הראשון  האופן שהרי ממרים, הדוגמא הרמב"ם הביא לכן
בה, שייך אינו שמדבר הרע לשון ידי על חברו היזק של
אלא  בגנותו דיברה "לא בעצמו הרמב"ם שמדגיש וכמו
שלא  ואף כו' דבריה על כלל הקפיד לא ומשה כו'" טעתה

מיד. נענשה למשה היזק שום גרמה
קירות  "השתנו שבתחילה הרע לשון על העונש תוך גם זהו
שבביתו, העור כלי משתנין ברשעו" "עמד ואם ביתו"

עשה  לא ואם שעליו, הבגדים משתנין ברשעו" "עמד
כניסת  לסדר שמתאים ויצטרע" עורו "משתנה תשובה
חיצוני  עניין רק זהו בתחילה הרע. לשון המדבר באדם הרע
הולך  ואח"כ כלל, באחר פוגע שאינו שלו בדיבור הקשור

ממש. שמצטרע עד ועוד עוד באדם ונטמע הרע
כי  "אדם הפסוק על אדמוה"ז דברי גם יובנו זה בהסבר
יותר  נעלה הכי השם הוא אדם שהרי כו'" בשרו בעור יהיה
צרעת  הנעלה באדם שתהיה יתכן ואיך ואנוש, איש מגבר
של  שהרע שם ומסביר חמורות. הכי מהטומאות שהיא
אדם  של בפנימיותו נכנס ואינו חיצוני עניין הוא הרע לשון
מלבושיו" "בסוף בלבד פסולת בבחינת בו נמצא אלא
"הצדיק  אפילו בימינו כי בזמננו צרעת נגע אין זה ומטעם
הרע  לשון ולכאורה בפנימיותו". קצת הרע עדיין והטוב
ב.) טו, (ערכין חז"ל ושקלוהו החמורות, מהעבירות הוא
כפר  ו"כאילו יעבור" ואל "יהרג שדינם עבירות שלוש כנגד
עצמו  מצד הרע לשון של הנ"ל בגדר מדבר שם כי בעיקר".
עלול  עצמו שבדיבור שהרע רק לחברו מזיק אינו שעדיין
שהוא  כתב ולכן נמוך, למקום ולהביאו המדבר את למשוך

מלבושיו". ש"בסוף עניין
(65 cenr a"k wlg y"ewl it lr)

ויקרא 46) רבה מדרש הם: זה ומלבב נאה סיום מקורות
פ"ו  נגעים ותוספתא א. וטז, ב, טו ערכין גמרא טז, פרשה

ה"ו.

ה'תש"פ  אדר ט' חמישי יום

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
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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
"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»««»»««∆∆¿«≈
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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¿¿»
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

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



ayeneקנב akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - xc` 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿»≈»∆

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

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



קנג ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - xc` 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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. ¿«≈«¿≈¿«≈»≈

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 מתאוה 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
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.·‰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»¿∆
‰˙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¿»»»«∆∆»≈¿«¿≈«¿«
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קנה ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - xc` 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰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
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

ה'תש"פ  אדר י' שישי יום

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¿»¿…»¬»»¿≈
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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

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
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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

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»
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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,
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

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



קנט ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - xc` 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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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
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»≈≈
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קסי ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - xc` 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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…»»¿…
˙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".
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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.

ה'תש"פ  אדר י"א ש"ק יום

ׁ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¿»¿»¿∆¿»
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«

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



קסג ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - xc` `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿≈∆«¿≈»¿»
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
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ayeneקסד akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - xc` `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
(cl oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

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
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
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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

.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»≈«»
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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

.‡¯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
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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



meil cg` wxt m"anx ixeriyxc` `"iÎ'd -t"yz'd

ה'תש"פ  אדר ה' ראשון יום

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שלווה 1) ישראל ודין בריבית, הגוי מן ללוות שמותר מבאר

לגוי  ערב להיות לו ושאסור לו, להחזיר וביקש הגוי מן
ונתגייר, הגוי מן מעות לווה ודין בריבית, לישראל שהלווה
ואין  להפסד, ורחוק לשכר קרוב מעותיו ליתן ושאסור
שלא  חבירו עם משתתף ודין שכר, למחצית חנווני מושיבין
ודין  מאוחרת, או מוקדמת ריבית ודין הקרן, עם השכר יצרף
אמירה  שכר ודין ומותרים, - ריבית כמו שהם דברים
ודין  ריבית, הערמת משום האסורים דברים ודין שמותר,

דינרים. משכיר

.‡ÔÈÂÏÓe Ô‰Ó ÔÈÂÏ - ·LBz ¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿≈»…ƒ≈∆«¿ƒ
Ô˙B‡˙Èa¯a2EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;3EÈÁ‡Ï - »¿ƒƒ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÏBÚ‰ ¯‡LÏÂ ,¯eÒ‡4CÈM‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓe .¯zÓ »¿ƒ¿»»»À»ƒ¿«¬≈¿«ƒ
CÈM˙ È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ5ÈtÓ . ¿≈»ƒ∆∆¡««»¿ƒ«ƒƒƒ

‰ÚeÓM‰6‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL e„ÓÏ7.‰¯Bz ÔÈc e‰ÊÂ . «¿»»¿∆ƒ¿«¬≈¿∆ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."iebl jiydl dyrÎzevne"

ש"אסור  אף מעכו"ם ריבית לקחת התורה שהתירה מה
אסור  וגם מנכרי בין מישראל בין תורה דין כלשהוא לגזול
ישראל  ואחד עכו"ם "ואחד וממכר, במקח אדם בני לרמות
שריבית  והונאה, מגזל ריבית שונה כי הזה", בדבר שוים
מעכו"ם  בריבית התורה הקילה ולכן הלוה, מדעת נלקחת
לעכו"ם. גם אסורים ולכן מדעתו שלא הם והונאה גזל אבל
לעכו"ם, להשיך מצות־עשה יש מדוע להבין צריך אבל

ומהו  ממון, חיסרון בו יש כי "נשך" קראתו התורה הלא
עכו"ם. של ממון לחסר שנצטווינו הטעם

ישראל  של בממונם העניינים: פנימיות פי על בזה והביאור
ומכיון  נשמתו" לשורש השייכים קדושים "ניצוצין ישנן
על  בכספו להרוויח יכול שאדם בעולמו הקב"ה שהטביע
של  הניצוצין שגם מובן הרי בריבית, אותו שילווה ידי
מאחר  אלא נשמתו לשורש שייכות איזו להם יש ריבית
של  בדרך אלא לבררן ניתן לא ריבית אסרה שהתורה

האסורים. הדברים כל של בניצוצין כמו דחי'ה
לגוי  להלוות שמותר רק שלא אומרים שיש מה יובן ובזה
ממנו  לקחת כדי לו להלוות מצוה שאף אלא בריבית
מוכח  הישראל להלוואת זקוק שהנכרי בזה כי הריבית,

בממונו. נמצאים ישראל של שניצוצין
(115 'r a"ig y"ewl)

ע:2) שכוונת 3)ב"מ מורה, זה פסוק על רבינו הסתמכות
בריבית, - תושב וגר הגוי מן ההלוואה היתר להוכיח רבינו
אזהרה  זה שפסוק ב, הל' פ"ד למעלה למבואר בהתאם
דבר  הגוי מן ההלוואה שלהתיר תימה, וזה הוא. ללווה
הלוואה  ולהתיר שם). ורש"י גמרא (עיין שמותר הוא פשוט
בזה  התעורר וכבר זה, מפסוק ללמוד אין בריבית לגוי
רבינו  בדברי לגרוס מציע והמשנהֿלמלך הלחםֿמשנה.
תשיך", "לנכרי עם אחד בפסוק הנאמר תשיך" לא "ולאחיך
הערה  בסמוך (ראה תישוך הכוונה: תשיך" ש"לנכרי וכשם
לא  כלומר תישוך, לא הכוונה: תשיך" לא "לאחיך כך ד),
רק  רבינו בדברי לגרוס נראה (ויותר בריבית תלווהו
ימוך  (כי "אחיך" נאמר ריבית שבפרשת וכוונתו: "לאחיך",
מותר  העולם שלשאר משמע נשך) מאתו תקח אל וגו' אחיך
קנט). סי' יורהֿדעה 'טור' (השווה להלוות ובין ללוות בין

משנה4ֿ) (עיין תושב וגר גוי כגון אחיך, נקראים שאינם
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(כסף5ֿ)למלך). בריבית הלווהו היינו תישוך, כלומר,
רסג.6)משנה). פיסקא כיֿתצא פרשת דברים, 'ספרי'

על 7) בלאו שהוזהרנו "כמו להם כשנלוה ריבית מהם לקבל
(כמבואר  חנם מתנת להם ליתן שלא לומר תחנם", "לא
אותם, כשנלוה אף ב'עשה'. הוזהרנו א) הל' ע"ז מהל' בפ"י
והשווה  (מגדלֿעוז, בריבית" אלא חנם אותם נלוה שלא
זאת  שאין הראב"ד ודעת קצח). עשין המצוות' 'ספר רבינו
שזה  הכוונה, מצותֿעשה" "זו ב'סיפרי' שאמרו ומה מצוה,
כלומר, אחיך, אצל - 'עשה' שנקרא - עשה מכלל הבא לאו
שהמשיך  לך ולומר לאחיך, ולא להשיך רשאי אתה לנכרי
הרמב"ן  דעת הוא (וכן 'עשה' על אף עובר הישראל את

ב). הל' פ"א למעלה והשווה התורה, בפירוש

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡8„·BÚ‰ ˙‡ ‰ÂÏÓ Ï‡¯OÈ ‰È‰iL »¿¬»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»≈«¿∆∆»≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk9ÂÈiÁ È„Îa ‡l‡ ,10e¯Êb . »ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿≈«»»¿

BnÚ B˙·ÈLÈ ·¯a ÂÈOÚnÓ „ÓÏÈ ‡nL11CÎÈÙÏ . ∆»ƒ¿«ƒ«¬»¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ∆¬≈

ÂÈÙlÓ Á¯Ba12,ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â .BÏˆ‡ ÏÈ‚¯ BÈ‡Â ≈«ƒ¿»»¿≈»ƒ∆¿¿«¿ƒ»»
Ba ÏÈ‚¯ BÈ‡L13˙BÂÏ‰Ï ¯zÓ - ÂÈOÚnÓ „ÓÏÏ ∆≈»ƒƒ¿…ƒ«¬»À»¿«¿

ÁÈÂ¯‰Ï elÙ‡ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ14˜·‡ ÏÎÂ . ¿≈»ƒ¿ƒƒ¬ƒ¿«¿ƒ«¿»¬«
ÏkÏ ˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ˙Èa¯15. ƒƒƒ»≈»ƒÀ∆∆«…

ע:8) רבינו 9)ב"מ שמבאר כמו מותר, – ריבית אבק אבל
ההלכה. להרווחה.10)בסוף לא - מחייתו לצורך

(שם).11) גזרו לא - חייו כדי עצמו 12)ועל מונע
יתבענו. שלא - הגוי אצל שמדרך 13)מלהראות הגוי, עם

מישיבת  וכ"ש הארץ עמי מישיבת להתרחק תלמידֿחכם
מהל' ופ"ו יא, הל' התורה יסודי מהל' פ"ה (השווה גוים
'מקור  (עיין ממעשיו ילמוד שמא לחוש ואין א) הל' דעות

קנט). סי' יורהֿדעה על "ועכשיו 14)חיים' כרבינא. שם
עצמם  אדם כל "עשו - המגידֿמשנה אומר - בארצותינו"
- רש"י משם שמעתי הרשב"א, וכתב כתלמידיֿחכמים.
וכן  חייו". לכדי שיעור ואין וארנונות מיסים שרבו מפני
מותר  (עכשיו) "והאידנא קנט: סי' בשו"ע הלכה נפסקה

ענין". ריבית 15)בכל שאבק לפי להרויח, ואפי' אדם לכל
בריבית  לגוי ההלוואה וכן מדבריהם, אלא אסורה אינו
לגזירה  וגזירה לגזירה, גזירה זו והרי הוא, מדבריהם איסור
ג). אות ג, חלק מו שער ה'תרומות' (בעל רבנן בה גזרו לא

.‚Ó ˙BÚÓ ‰ÂlL Ï‡¯OÈ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô16, ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz17„·BÚÏ ‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆»≈
Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¬≈ƒƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ≈∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏhiL „Ú . »≈»ƒ«∆ƒ…»≈»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ19.¯Á‡‰ Ï‡¯OÈ „Èa ÌzÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿»¿«¬…¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»≈»«≈

עא:16) אלא 17)ב"מ דוקא, לאו "לך" הריבית, את
ליד  ישר הריבית במעלה גם כי (במקומך), תחתיך כלומר
עלֿמנת  לך אלוה לחבירו כהאומר זה הרי כי אסור, - הגוי
קסח). סי' שם ('טור' אסור שהוא לגוי הריבית שתתן

ובמצות 18) - חובו לפרוע דעת על הגוי אצל המעות הביא
שאין  לפי אסור, - חבירו לישראל נתנם ובשליחותו הגוי

שמישראל  ומאחר הגוי, עם ישראל ביחסי שליחות תורת
בריבית  המלווהו הוא שהישראל נמצא - הכסף מקבל הוא

ונותנם 19)(שם). כשנוטלם דוקא ולאו - הישראל, מיד
גבי  על הניחם לישראל הגוי אמר אם הואֿהדין אלא ביד,
מאחר  מותר, - השני הישראל (משם) ונטלם והפטר, קרקע

שם). (גמרא הישראל באמצעות לידו באו שלא

.„,˙Èa¯a Ï‡¯OiÓ ˙BÚÓ ‰ÂlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»»ƒƒ¿»≈¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz20‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ21,Ï‡¯OÈ Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈¬≈∆À»¿ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿»≈

B„Èa ˙BÚn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡22, ««ƒ∆»«»≈»ƒ«»¿»
˙ÚcÓe ÏÈ‡B‰23‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô˙ Ï‡¯OÈ24. ƒƒ««ƒ¿»≈»«¬≈ƒƒ¿»

במישרין.20) (לישראל לו" אעלה "ואני באומר והואֿהדין
שם). הגוי 21)'טור' ובשביל (שם). לוה הוא הגוי שמן

נותנם. השני.22)הוא הישראל במצוותו,23)של
כי 24)בשליחותו. מלווהו, הישראל כאילו זה והרי

ישראל, אצל לגוי שליחות יש חכמים אמרו לחומרא
(כסףֿמשנה  בדיינים שיוצאת קצוצה ריבית כחומר ועשאום
והרשב"א  והרמב"ן רבינו). בדעת הרשב"א תלמידי בשם
ואינה  ריבית אבק אלא זה אין ולדעתם רבינו, על חולקים

מגידֿמשנה). (עיין בדיינים יוצאת

.‰„·BÚ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÏ˙Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿«≈
ÌÈ·ÎBk25„·BÚÂ .Ï‡¯OÈÏ ˙Èa¯a Ô˙BÂÏ‰Ï È„k , »ƒ¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈

Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰ÂÏ‰L ÌÈ·ÎBk26 »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿ƒ¿»≈
·¯Ú‰ Ú·BzL Ì‰ÈÈ„aL ÔÂÈkL ;·¯Ú BÏ ˙BÈ‰Ï ¯Á‡«≈ƒ¿»≈∆≈»∆¿ƒ≈∆∆≈«∆»≈

‰lÁz27˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ Ú·Bz ·¯Ú‰ ‡ˆÓ , ¿ƒ»ƒ¿»∆»≈≈«∆ƒ¿»≈»ƒƒ
Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ da ·iÁ ·¯Ú‰L∆∆»≈«»»»≈»ƒ¿ƒ»ƒƒ≈
- ‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡lL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈÏÚ»»»≈»ƒ∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰28. ¬≈∆À»

בריבית 25) אותם ילוה והגוי גוי, ביד להפקיד כלומר,
הוא  וכן הרי"ף, וכנוסחת סא: ב"מ ע"פ (כ "מ לישראל

ח). הל' ה פרק שם את 27)שם.26)בתוספתא ורואים
שתובעים  ישראל, לדיני (בניגוד כלווה - המלוה כלפי הערב
ונפרע  הערב אצל חוזר אז לו נתן לא ואם תחילה, הלווה את
כאילו  זה, והרי ג) הל' פכ"ה להלן שיתבאר כמו ממנו,

לישראל. והלווה וחזר הגוי מן לוה בשעה 28)הערב כי
הקרן  הלווה של חובו ממנו ונפרע הערב, אצל הגוי שחוזר
לישראל  מלוה הוא שעה באותה כאילו זה הרי והריבית,
ותובע  חוזר והריבית) הקרן (היינו שהלווהו ומה - חבירו

ממנו.

.Â‰ÂlL Ï‡¯OÈ29,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÚÓ ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Êe30¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ :¯ib˙Â , ¿»»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«∆…ƒ¿«≈

Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê31Ì‡Â ;˙Èa¯‰Â ¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿»ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê ¯ib˙pMÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿…

˙Èa¯‰32ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .33Ï‡¯OiÓ ‰ÂlL »ƒƒ¬»≈»ƒ∆»»ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂÏÓa ˙Èa¯‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ ,˙Èa¯a¿ƒƒ¿»«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿»««ƒ
˙‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ¯ib˙pL ¯Á‡ ÂÈÏÚ ÔÙ˜fL∆¿»»»»««∆ƒ¿«≈∆∆«∆∆¿∆
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ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La :e¯Ó‡È ‡lL ;˙Èa¯‰34.‰Ê ¯ib˙ »ƒƒ∆……¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
˙Èa¯‰ ˙BÚÓ Ïk ¯ib˙pL ¯Á‡ epnÓ Ï‡¯Oi‰ ‰·B‚Â¿∆«ƒ¿»≈ƒ∆««∆ƒ¿«≈»¿»ƒƒ

·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk Ô‰a ·iÁ˙pLÌÈ35. ∆ƒ¿«≈»∆¿∆»»≈»ƒ

עב.29) לחשבון 30)שם והקרן הריבית צירף זמן לאחר
לפלוני. חייב אני וכך כך עליהם: שטר לו וכתב אחד,

שם).31) (רש"י הוא וכקרן כגבוי, חשוב שזקפו שמשעה
מכיון 32) שהתגייר, קודם שהצטבר הריבית את לא ואפילו

של  ריבית כזקיפת הדבר נראה - שנתגייר לאחר שזוקפו
קעא). סי' ושו"ע 'טור' (מגידֿמשנה, לישראל ישראל

ריבית.34)שם.33) של מחוב עצמו אבל 35)לפטור
דעת  (וכן שנתגייר לאחר שעלה הריבית את גובה אינו

כרא"ש). ולא שם, ב'טור' הרמ"ה

.Ê‰ÂˆÓ36ÌÈc˜‰Ï37˙‡ÂÏ‰Ï ÌpÁa Ï‡¯OÈ ˙‡ÂÏ‰ ƒ¿»¿«¿ƒ«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»¿«¿»«
˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ38. ≈»ƒ¿ƒƒ

עא.36) ללוות.37)שם הבאים וגוי כלומר,38)ישראל
הגוי  הלואת למצות קודמת בחנם ישראל הלוואת מצות
ונכרי  "עמי (שם הריבית את מפסיד שהמלוה אע"פ בריבית,

קודם"). עמי -

.ÁÂÈ˙BÚÓ ÔziL Ì„‡Ï ¯eÒ‡39˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ »¿»»∆ƒ≈¿»»¿»»¿»
„ÒÙ‰Ï40‡¯˜ - Ôk ‰OBÚ‰Â .‡e‰ ˙Èa¯ ˜·‡ ‰fL , ¿∆¿≈∆∆¬«ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
ÚL¯41Ô˙ Ì‡Â .42ÔÈ„k „ÒÙ‰·e ¯ÎOa ÔÈ˜ÏBÁ - »»¿ƒ»«¿ƒ«»»«∆¿≈¿ƒ
˜ÒÚ‰43˜BÁ¯Â „ÒÙ‰Ï ·B¯˜ ÂÈ˙BÚÓ Ô˙Bp‰Â . »≈∆¿«≈¿»»¿∆¿≈¿»

¯ÎOÏ44„ÈÒÁ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ -45. ¿»»¬≈∆ƒ¿»»ƒ

נושא 39) יהיה לבדו המעות שמקבל דהיינו עיסקא, בתור
מהל' פ"ו (ראה מהרווח חלק יקבל הממון ובעל ונותן,

מב). הערה ולהלן וה"ב, א הל' ושותפין שם 40)שלוחין
חלקו  המעות בעל יקבל - רווח ישא העסק אם דהיינו ע.
המתעסק  על ההפסד אחריות הפסד, יהיה ואם שהתנו, כפי
"קרוב  שכתב ומה יד). הל' פ"ד למעלה (השווה בלבד
נותן  אפילו הואֿהדין כי דוקא, לאו להפסד" ורחוק לשכר
הרווח  של שווה חלוקה יסוד על דהיינו שכר, למחצית
כל  של עמלו שכר לו נותן אלאֿאםֿכן אסור, - וההפסד
מקובצת' ב'שיטה ריטב"א (ועיין ט הל' לקמן כמבואר יום,

ב'שיטה 41)שם). יהונתן (רבינו חכמים דברי על שעובר
הרשעים, ממדת הוא שזה שהכוונה ונראה שם). מקובצת'
רשעים", מדת "זו ד): פרק (ב"מ בתוספתא הנוסחא הוא וכן
שלי  ושלך שלי, שלי י) משנה (פ"ה באבות שאמרו עלֿדרך

רשע. חלוקה.42)- תנאי שום ביניהם התנו ולא בסתם,
שבעל 43) ב, א, הל' ושותפין שלוחין מהל' בפ"ו שנתבאר

מימי  יום כל של עמלו שכר למתעסק ליתן צריך הממון
ואם  ה"ט). פ"ד שכירות הלכות (ראה בטל כפועל השותפות
ברווח  חלקו שיהיה חכמים תיקנו עמלו, שכר ליתן רצה לא
אם  היינו ההפסד, באחריות חלקו מאשר יותר המתעסק של
המעות  ובעל הרווח שלישי שני המתעסק יטול רווח שם יש
ובעל  בשליש המתעסק נושא - הפסד של ובמקרה שליש,
חכמים  ש"תיקנו לפי הדבר, וטעם שלישים. בשני המעות
הממון  חצי יהיה בהם, להתעסק לחבירו מעות הנותן שכל
זו  תקנה ולפי פקדון, בתורת האחר והחצי הלוואה, בתורת

לאמצע  הממון כל של ההפסד או השכר שיהיה איֿאפשר
שכר  נוטל הממון בעל נמצא כן, אומר אתה שאם בשוה,
זה  אלא כלום, עושה ואינו פקדון שהם מעותיו חצי
שהלווהו  מעותיו מפני פקדון של בחצי לו טורח המתעסק
ב). הל' שם (רבינו ריבית" אבק לידי באים ונמצא

(עיין 44) חכמים שתיקנו משליש פחות ברווח שחלקו היינו
שם). מקובצת' ב'שיטה למעלה 45)ריטב"א והשווה שם,

מ. הערה

.ËÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡46ÈÂÁ47¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ48ÔzÈ ‡ÏÂ , ≈ƒƒ∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿…ƒ≈
˙B¯t Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ49ÌÈˆÈa ‡ÏÂ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ »ƒ«»∆≈¿«¬ƒ»»¿…≈ƒ

BlL ÔÈÏB‚¯z‰ ˙Áz ·ÈLB‰Ï50¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ51, ¿ƒ««««¿¿ƒ∆¿«¬ƒ»»
ÔÈÓL ÔÈ‡Â52ÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú53˙ÈˆÁÓÏ ÔÓhÙÏ ¿≈»ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿«¬ƒ

¯ÎO54BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO BÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,55B‡ . »»∆»ƒ≈»«¿«¬»¿
e¯‡aL BÓk ,B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˜qÚ˙n‰ ÁÂ¯ ‰È‰È56 ƒ¿∆∆««ƒ¿«≈≈«∆¿≈¿∆≈«¿

˙eÙzM‰ ÔÈÚa57. ¿ƒ¿««À»

סח.46) פירותיו.47)שם חלוקה 48)למכור יסוד על
וההפסד. הרווח של (שם).49)שווה הזול במקום

בגידול 50) לטפל יהיה ועליו הביצים, מקבל של
שווין 51)האפרוחים. שיהיו מה האפרוחים, רווח של

הביצים. דמי על וימסרם 52)יותר עתה, שווים הם כמה
לפטמם. ב"ב 53)לרועה בפירושו (רבינו צעירים חמורים

הפיטום.54)עח:). שבח של 55)של עמלו כלומר,
התרנגולים  בעל של ומזונו עמלו ושכר פירות, ולוקח חנווני
על  נוסף והעגלים האפרוחים למזון שמוציאים והרועה,

ביאורנו 56)עמלו. (וראה שם ושותפין שלוחין בהל'
מב). הערה עיסקא.57)למעלה יסוד על

.ÈÛzzLn‰58B‡ ,Ú˜¯˜a B‡ ˙BÚÓa B¯·Á ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ¬≈¿»¿«¿«
˜ÒÚ BÏ Ô˙Bp‰59¯ÎO‰ Û¯ˆÈ ‡Ï -60Ô¯w‰ ÌÚ61; «≈≈∆…¿»≈«»»ƒ«∆∆

¯ÎO ÌL ‰È‰È ‡Ï ‡nL62.˙Èa¯ È„ÈÏ ÔÈ‡a e‡ˆÓÂ , ∆»…ƒ¿∆»»»¿ƒ¿¿»ƒƒ≈ƒƒ
˙BÚÓ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ63·zÎÈÂ ˙eÙzL B‡ ˜ÒÚ ˙¯B˙a ¿≈…ƒ≈»¿«≈∆À»¿ƒ¿…

Ô˙B‡64„Èa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,˙eÓÈ ‡nL ;‰ÂÏÓ »ƒ¿»∆»»¿ƒ¿»«¿»¿«
˙Èa¯‰ ˙‡ Ba ‰·B‚Â ,L¯Bi‰65. «≈¿∆∆»ƒƒ

נושאים 58) ששניהם דהיינו שותפות, יסוד על בקרקע
שם). ושותפין שלוחין בהל' (רבינו השיתוף בממון ונותנים

המעות)59) (מקבל בלבד שאחד דהיינו עיסקא, יסוד על
חכמים  שהתירו בדרך (שם), השיתוף בממון ונותן נושא

בה"ח. הרווח.60)כמבואר או 61)אומדן בעסק כחלקו
ע"פ 62)בשותפות. ויגבה לו, יאמין לא המעות ובעל

סח.). (שם בו הנקוב כפי (כסף63ֿ)שטרו, קרקע או
בלבד.64)משנה). הקרן שמא 65)אפילו כלומר שם,

הקרן, של בהפסד חלקו לישא המעות בעל ועל הפסד יהיה
ישא  שהמוריש שביניהם התנאי את יודע שאינו - והיורש
בא  ונמצא ההפסד ניכוי ללא הקרן כל יגבה בהפסד, חלק

ריבית. גביית לידי

.‡ÈB˙B‡ ¯Á‡Ï B‡ ˙Èa¯‰ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡66?„ˆÈk . »¿«¿ƒ»ƒƒ¿«≈≈«
˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â ,epnÓ ˙BÂÏÏ ÂÈÈÚ Ô˙67 »«≈»ƒ¿ƒ∆¿»»¿«≈«ƒ¿

e‰ÂÏiL ÏÈ·La68epnÓ ‰ÂÏ .˙Óc˜Ó ˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒƒƒÀ¿∆∆»»ƒ∆
ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â69˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â , ¿∆¡ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ¿
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˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - BÏˆ‡ ÔÈÏËa eÈ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»∆»¿≈ƒ∆¿ƒƒƒ
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Ôk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .˙¯Á‡Ó70. ¿À∆∆¿ƒ»«¿»»≈¬≈∆¬«ƒƒ

עה:66) מתנות.67)שם כתב 68)דורונות, רבינו
כנוסחת  שלא בירושלמי, המשנה (כנוסחת נסתר בלשון
ומשמע  נוכח) בלשון - שתלווני" "בשביל בבבלי המשנה
אלא  הסבלונות, בשליחות כוונתו את פירש לא שאפילו
קס). סי' יורהֿדעה יוסף' ו'בית ('טור' אסור - סתם משלחו

בשביל 69) לו "ואומר הבבלי: ונוסחת הירושלמי, כנוסחת
הקודמת). הערה (ראה בדיינים 70)מעותיך" יוצאה ואינה

סב:). (שם

.·È‰ÂlL ÈÓ71Ì„wÓ ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,B¯·ÁÓ ƒ∆»»≈¬≈¿…»»»ƒƒ…∆
ÔÈ‡Â ,ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡ - ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿≈
BÁ˙ÙÏ ÌÈkLÈ B‡ ÌÈ¯·„a BÒl˜iL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ72; »ƒ«∆¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·„ elÙ‡ - ¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL73ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆»»»¬ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈

‡¯˜Ó ‰ÂÏn‰ ˙‡ „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡74‡¯Ó‚ B‡75Ïk »¿«≈∆««¿∆ƒ¿»¿»»»
;Ì„wÓ ‰Êa ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,B„Èa ÂÈ˙BÚnL ÔÓÊ¿«∆¿»¿»ƒ…»»»ƒ»∆ƒ…∆

¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL76. ∆∆¡«∆∆»»»

עה:71) יד.).72)שם ברכות (השווה בשלומו לשאול
בלבד.73) דיבור אפילו במקום 74)כלומר, אפילו - בחנם

(ראה  מקרא לימוד על שכר ליקח שלא עצמם, על שהחמירו
ז). הל' תורה תלמוד מהל' הדין 75)פ"א שמצד אע"פ

שם). ת"ת (בהל' כמבואר בשכר ללמד כלומר,76)אסור
אסור. - בלבד דיבור הנאת אפי'

.‚ÈÚc :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰77‡a Ì‡ ««¿∆∆¬≈……««ƒ»
¯ÓBÏk .ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt LÈ‡78B„aÎzL , ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿«∆¿«¿

¯k e‰˜L˙Â BÏÈÎ‡˙ÂÈe‡79.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¬ƒ¿«¿≈»»¿≈…«≈»∆

שבירושלמי).77) המשנה וכנוסחת עה: (שם תתוודע
וכו'".78) "דע באומרו: המלוה כוונת רבינו 79)כך דברי

- ולהשקותו להאכילו שכוונתו כן, אם לכאורה. תמוהים
בקבוצת  רבינו כללו ולמה גמור, ממון ריבית זה הרי
כך  על תמה וכבר דברים? ריבית משום האסורות ההלכות
הט"ז  בזה שכתב מה ראה קס. סי' יורהֿדעה יוסף' ב'בית
דברי  לפרש הכרח כל רואה איני ברם, ה. ס"ק קס בסי'
כוונתו  אלא בחנם, ושתיה אכילה על שהמדובר רבינו
ריבית  משום אסור ואעפ"כ כסף, תמורת מארחו כשהוא
(השווה  המלוה ובקשת הוראת ע"פ מארחו שהוא דברים,

דברי  פלוני").'ספרי' בשלום לשאול "לך רסב, ם

.„È˙Èa¯ BÓk Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ80?„ˆÈk .ÔÈ¯zÓe , ≈¿»ƒ∆≈¿ƒƒÀ»ƒ≈«
Ì„‡ Á˜BÏ81B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL82˙BÁÙa83BÈ‡Â ≈«»»¿»»∆¬≈¿»¿≈

LLBÁ84‰ÂÏiL È„k ,¯È„ B¯·ÁÏ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ≈À»¿»»ƒ≈«¬≈ƒ»¿≈∆«¿∆
˙Èa¯ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈBÏÙÏƒ¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆…»¿»»∆»ƒƒ

‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓ ‰‡a‰85:B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ . «»»ƒ«…∆««¿∆¿≈≈»»«¬≈
‡l‡ Ô˙ ‡lL ;ÈÂÏiL ÈBÏÙÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ¯È„ EÏ ‡‰≈¿ƒ»∆∆¡…ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒ∆…»«∆»

‰¯ÈÓ‡ ¯ÎO86. ¿«¬ƒ»

מתרבה.80) שממונו - כריבית ב"מ 81)נראין תוספתא
ה"ב. אחרים.82)פ"ד על לו הנקוב 83)שיש מהסכום

השטר  אחריות עליו מקבל כשהלוקח ודוקא בשטר.

לפרוע  ממה לו יהיה ולא הלוה יעני שאם כגון והמלוה,
זה  אין - המוכר על היא האחריות אם אבל ללוקח, ההפסד
ורחוק  לשכר קרוב שהוא לפי ואסור, הלוואה אלא מכר
קעג  סי' יורהֿדעה שו"ע רמב"ן, בשם (מגידֿמשנה להפסד

ד). ריבית 84)סעיף אלא תורה אסרה שלא - ריבית משום
דוד  (חסדי בסמוך רבינו שמבאר כמו למלווה, מלווה הבאה

שם). התוספתא סט:85)על שם.86)ב"מ

.ÂËÈtÓ Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈À»ƒ¿»«¬»ƒ¿≈
˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰87‰Ó ÈÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk .88¯Ó‡ ; «¬»«ƒƒ≈«»««¿≈ƒ»∆»«

ÌÈhÁ BÏ Ô˙Â ;‰Óa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ,ÈÏ ÔÈ‡ ‰Ó :BÏ»∆≈ƒƒƒ≈ƒ¿»∆¿»«ƒƒ
‰Óa89ÔÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ,90ÌÈÚL˙a epnÓ91‰Ê È¯‰ - ¿»∆¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¬≈∆
¯zÓ92Ô˙ È¯‰L ,˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ e‰e¯Ò‡ Ï·‡ , À»¬»¬»ƒ¿≈«¬»«ƒƒ∆¬≈»«

È¯‰ - ‰Êk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰Ó Á˜BÏÂ ÌÈÚLz BÏƒ¿ƒ¿≈«»∆¿ƒ»«¿»»»∆¬≈
epnÓ ‡ÈˆBÓ ‡e‰93‰‡Ó94ÔÈca95˙Èa¯ ˜·‡ elÙ‡L , ƒƒ∆≈»«ƒ∆¬ƒ¬«ƒƒ

Ô‡k ÔÈ‡96B„Èa ˙kLÓÓ ‰„O ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .97- ≈»¿≈ƒ∆»¿»»∆¿À¿∆∆¿»
‡Ï˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ ,‰„O‰ ÏÚ·Ï d˙B‡ ¯ÈkOÈÂ ¯ÊÁÈ …«¬…¿«¿ƒ»¿«««»∆ƒ¿≈«¬»«
˙Èa¯98‰ÊÏ Ô˙BÂ ,‰È‰Lk e‰„Oa „ÓBÚ ‰Ê È¯‰L ; ƒƒ∆¬≈∆≈¿»≈¿∆»»¿≈»∆

.e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La L„Á ÏÎa ¯ÎO»»¿»…∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿»

סב:87) זוז.88)שם מאה = השער 89)מנה כמחיר
מנה. לו לשלם התחייב והלוקח המלוה 90)בשוק, חזר

דמי 91)וקנאן. - מנה לו להחזיר הלוה ועל זוז,
ומוכר 92)ההלוואה. כחוזר אלא זה שאין ריבית, מתורת

השוק. משער נמוך הלוה.93)במחיר מן מוציא המלוה
ההלואה.94) דמי כל נזקקין 95)היינו, ביתֿדין כלומר,

יוצאה  שאינה ריבית, כאבק שלא למלוה, הלוה מן להוציא
שיתבאר  כמו ללוה, ממלוה ולא למלוה מלוה לא - בדיינים

א. הל' פ"ו שאמרו 96)לקמן הברייתא מלשון רבינו למדו
במה  ריבית. אבק אפילו בזה שאין משמע מותרין", "שהן
את  לו שימכור מתחילה התנה כשלא אמורים? דברים
(מגידֿמשנה). אסור - כשהתנה אבל בתשעים, החטים

חובו,97) הלוה יפרע שלא זמן כל פירותיה שיאכל עלֿמנת
שאינה  ריבית אבק אלא קצוצה ריבית זה שאין רבינו ודעת

ה"ז). פ"ו (לקמן בדיינים משכנתא 98)יוצאה הדין מצד
להמשכיר  ומשכיר וחוזר כשוכר זה והרי היא, כשכירות
ומפרש  נרשאי", כחכירי "ולא סח. (שם שמותר - ביותר
ריבית  שזהו רש"י דעת אבל הערמה, מפני שאיסורו רבינו

מגידֿמשנה). (עיין גמור

.ÊË¯eÒ‡99¯ÈkO‰Ï100‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .ÔÈ¯Èc‰ »¿«¿ƒ«ƒ»ƒ∆≈∆∆
BÓˆÚa ¯ÊBÁ ÈÏk‰L ,ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÈkOÓÏ101‰ÊÂ , ¿«¿ƒ∆«¿ƒ∆«¿ƒ≈¿«¿¿∆

˜·‡ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯È„ ‡È·Óe el‡ ‡ÈˆBÓƒ≈≈ƒƒ»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¬«
˙Èa¯102. ƒƒ

סט:99) אלא 100)שם הלוואה בלשון אומר שאינו
שכירות. הפחת,101)בלשון באחריות נושא השוכר ואין
מלאכה. אסור 102)מחמת שאינו נראה, רבינו מדברי

דעת  על משכירם אם אבל הוצאה, דעת על במשכירם אלא
- בהם להתנאות ששכרם כגון בעין, ויחזירם אצלו שיעמדו
פ"ד  ב"ד בתוספתא שנינו וכן ומותר, כלי כמשכיר זה הרי

(מגידֿמשנה).
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.ÊÈCÏÓ103Òn‰ ÔziL ÈÓ ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰L104 ∆∆∆»ƒ»∆»ƒ∆ƒ≈««
È„È ÏÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆw‰105Ô˙ ‡lL ‰Ê «»«»ƒ»ƒ«¿≈∆∆…»«

Èt ÏÚ Û‡ ,¯È„ B„È ÏÚ Ô˙Â ,Ba „aÚzLÈƒ¿«¿≈¿»««»ƒ»««ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈcÓ ¯˙È Ba „aÚzLnL106Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿≈»≈ƒƒ»¬≈∆À»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בני 103) הסכימו שהרי הארצות, באותן יוצא "שמטבעו
עבדים" לו והם אדוניהם שהוא דעתם וסמכה הארץ אותה

יח). הל' גזילה מהל' פ"ה גולגולת.104)(רבינו מס
עבור.105) שדין 106)בעד, - כמכר אלא הלוואה זה שאין

ומפרש  עג:). ב"מ עיין דינא. דמלכותא (דינא הוא דין המלך
ובאיסור  ריבית באיסור נוגעת שם בגמ' שהשאלה רבינו
בשניהם  להיתר ופשטוה - מדאי יותר בישראל ההשתעבדות
ח. הל' עבדים מהל' ובפ"א שם, גזילה הל' רבינו (השווה
המשנה'). 'מרכבת – שם עבדים בהל' הראב"ד השגת וראה

ה'תש"פ  אדר ו' שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
סאתיים 1) או דינרין, בחמישה סלע מלווה דין מבאר

מוכר  ודין בחצירו, לדור והתנה מלווה ודין בשלוש,
חבירו  מלווה ודין הם, ריבית שאכל שהפירות באסמכתא
חינם, בחצירו ידור ולא אצלו. שיעבוד עבדו ימשוך שלא
זמן  עד לי תחזיר לא אם לו ואמר השדה על מלווה ודין
כשיהיו  ואמר שדה או בית מוכר ודין שלי, היא הרי ידוע

ניכוי. בלא או בניכוי משכונה ודין לי, תחזירם מעות לי

.‡ÚÏÒ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2B‡ ,ÌÈ¯È„ ‰MÓÁa ««¿∆∆¬≈∆««¬ƒ»ƒ»ƒ
LÏL B‡ ,‰‡Òe ÚÏÒa ÚÏÒ B‡ ,LÏLa ÌÈhÁ ÌÈ˙‡Ò»«ƒƒƒ¿»∆«¿∆«¿»»
‰‡ÂÏ‰ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk ,¯È„Â ÔÈ‡Ò LÏLa ÔÈ‡Ò¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»»«¿»»

e‰L Ïk ˙ÙÒB˙a3‰‡ˆBÈÂ ,‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ¿∆∆»∆¬≈ƒƒ∆»¿¿»
ÔÈica4BnÚ ‰˙‰Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ .5¯e„iL ««»ƒ¿≈««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌpÁ B¯ˆÁa6¯ÎOL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú «¬≈ƒ»«∆«¬ƒ«¿»»∆»«
˙BÁÙa epnÓ7¯ÎO‰ ÔÓ BÏ ˙ÁBtL ,¯·c‰ ·ˆ˜Â , ƒ∆¿»¿»««»»∆≈ƒ«»»

ÌB˜Ó B„Èa ÔkLnL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú«∆«¬ƒ«¿»»∆ƒ¿≈¿»»
B¯ˆÁ ÔkLnL ÔB‚k ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙B¯tL8 ∆≈»¿ƒ¿≈««¿»»¿∆ƒ¿≈¬≈
,‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌpÁa Ba ¯e„iL ˙Ó ÏÚ«¿»∆»¿ƒ»¬≈ƒƒ∆»

‰„O ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .ÔÈica ‰‡ˆBÈÂ9¯ˆÁ B‡ ¿¿»««»ƒ¿≈«≈»∆»≈
‡zÎÓÒ‡a10˙B¯t‰ Ïk È¯‰ - Ûeb‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿«¿»ƒ¿…»»«¬≈»«≈

Â .Ô˙B‡ ¯ÈÊÁÓe ,˙Èa¯ ÏÎ‡LÈÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰ ∆»«ƒƒ«¬ƒ»¿«ƒ¿»ƒ
‰lÁzÓ ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ [‡lL]11˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰L , ∆…»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ∆

˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ˙B¯t‰ ˙‡ ÏÎ‡ Ì‡L ÈtÓ ;˙B¯t‰12 «≈ƒ¿≈∆ƒ»«∆«≈¬≈ƒƒ
ıeÁ ˙Èa¯ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ .‰¯Bz ÏL∆»¿»»»∆»ƒƒƒ
‡B·È ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - el‡Ó≈≈¬≈»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»

˙Èa¯ ˜·‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â .‰¯Bz ÏL ˙Èa¯Ï13BÈ‡Â . ¿ƒƒ∆»¿«ƒ¿»¬«ƒƒ¿≈
ÔÈica ‡ÈˆBÓ14. ƒ««»ƒ

ס:2) הן 3)בבאֿמציעא - שהיא תוספת באיזו כלומר,
כסף, הלוואת על אוכל של הן אוכל הלוואת על כסף של
יורהֿדעה  ו'טור' קצג, סמ"ג (ראה שהוא דבר כל תוספת הן
רבינו. בדעת הלחםֿמשנה כהבנת לא וזה קסא). סי'

ג).4) הל' פ"ד למעלה (ראה סא: ההלוואה 5)שם בשעת
ג). הל' לקמן עשויה 6)(ראה החצר שאין אע"פ סד: שם

להשכיר  החצר בעל דרך ואין להשכרה) (עומדת לשכר
כא). ובהערה ב, הל' להלן המקובל 7)(ראה השער מאשר

בין 8)בשוק. לחלק לדעתו בהתאם חצר, רבינו תפס
וכרם  שדה ובין תורה, של ריבית שהיא חצר, של משכנתא
ז. הל' להלן שיתבאר וכמו מדבריהם, אלא ריבית שאינה

נז.9) הערה ז הל' להלן ד.10)ראה הל' להלן יתבאר
ה.11) הל' להלן בהמשך 12)יתבאר והולכים המתבארים

הבאים. ממש,13)הפרקים ריבית ולא כריבית כלומר,
ממש. עפר ואינו עפר שהוא האבק סא:14)כעין שם

.·CLÓÈ ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰15È„k Bc·Ú ˙‡ ««¿∆∆¬≈…ƒ¿…∆«¿¿≈
·LBÈ „·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚiL∆«¬∆¿»»««ƒ∆»∆∆≈

ÏË·e16ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌpÁ B¯ˆÁa ¯e„È ‡ÏÂ . »≈¿…»«¬≈ƒ»««ƒ∆≈
¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ ¯ˆÁ‰17¯ˆÁ‰ ÏÚa C¯c ÔÈ‡Â , ∆»≈¬»¿»»¿≈∆∆««∆»≈

¯ÈkO‰Ï18¯c Ì‡Â .19¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ -20. ¿«¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«¬»»
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ‰ÏÚ‰ ‡Ï Ì‡Â21‡lL ÈÙÏ , ¿ƒ…∆¡»¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…

BnÚ ‰˙‰22e‰ÂÏiLCÎÈÙÏ .B¯ˆÁa ¯e„ÈÂ23Ì‡ , ƒ¿»ƒ∆«¿≈¿»«¬≈¿ƒ»ƒ
¯ˆÁ‰ ¯ÎO ˙BkÏ ‡·e ,B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡ƒ»¿«¿«∆»≈
- ·BÁ‰ „‚k ¯ÎO‰ ‰È‰ Ì‡ ,·BÁ‰ ÔÓ da ¯cL∆»»ƒ«ƒ»»«»»¿∆∆«
ÌÈic‰ e‡¯iL BÓk ‡l‡ ,Ïk‰ BÏ ‰kÓ BÈ‡24. ≈¿«∆«…∆»¿∆ƒ¿««»ƒ

‡ÈˆB‰L BÓk ‰Ê È¯‰ - ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L∆ƒ¿«≈¿…¿¬≈∆¿∆ƒ
ÔÈica B˙B‡25.ÔÈica ‰‡ˆBÈ dÈ‡ ˙Èa¯ ˜·‡Â , ««»ƒ«¬«ƒƒ≈»¿»««»ƒ

סד:).15) (שם לרשותו ומושך הדין,16)תוקף ומצד
מלשלם  פטור ובטל יושב כשהוא אחר של עבד המעביד
שנראה  אסור, כאן - ז) הל' גזילה מהל' בפ"ג (כמבואר

ריבית. בתור להשכרה.17)שמעבידו עומדת אינה
(כמבואר 18) שכר מלהעלות פטור בה, הדר אחר שאדם

בתור  בו שדר שנראה לפי אסור, למלוה - שם) גזילה בהל'
(שם). ודר.19)ריבית עבר על 20)ואם יעבור שלא כדי

ריבית. בדיינין.21)איסור יוצאת כך 22)ואינה משום
בשעת  עמו התנה שאם ומכאן, קצוצה. ריבית כאן אין
שאין  אע"פ א) הל' לעיל (ראה בחצרו שידור ההלוואה
הרי  - להשכיר החצר בעל דרך ואין לשכר, עשויה החצר
('בית  בדיינים ויוצאה היא תורה של וריבית כשוכרו זה

קסו). סי' יורהֿדעה הוא,23)יוסף' ריבית ואבק הואיל
מוציאים  ב"ד שאין ההלוואה החזיר כבר אם לומר צריך אין
לנכות  ובא החוב החזיר לא עדיין אם אפילו אלא השכר,
בסמוך  רבינו שמבאר וכמו הכל, מנכה אינו - השכר את

א). הל' ז פרק להלן השכירות 24)(השווה שער ע"פ
הניכוי  סכום יגיע שלא ובתנאי - מקום באותו הנהוג

והולך. רבינו שמבאר וכמו החוב, לכל דעת 25)כשיעור
כל  שהרי צ"ע, מלא לניכוי חלקי ניכוי בין המחלק רבינו
כהוצאה. זה הרי אחד, זוז אפילו ממנו, מנכה שאתה מה
האזל' 'אבן ועיין סז) דף (בב"מ הרשב"א בכך תמה וכבר
נכונה  פירש כאן, המשיג שהראב"ד [נראה, בזה. שכתב מה
בממשכן  לנכות המקום מנהג לפי שמנכה רבינו, כוונת
שזה  מפני חצירו, להשכיר דרכו אין שהלווה ואע"פ חצירו
לדברי  בהתאם חובו כל לו מנכה אינו ואעפ"כ ריבית, אבק
לא  וכו' זוזי שיעור "אכל משכנתא: גבי סז.) (שם אשי רב
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deleקעב deln zekld - mihtyn xtq - xc` 'e ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ריבית. אבק אפילו כאן אין ולכן זוזי" בלא ליה מסלקינן
המגיד]. הרב ע"י נדחתה הראב"ד של והשגתו

.‚ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈¿««¿«
È¯ˆÁa ¯ec :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú·z26„Ú »«¿»««…∆«¬≈ƒ«

‡lL ÈÙÏ ,˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - E·BÁ EÏ ¯ÈÊÁ‡L∆«¬ƒ¿¿¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…
Ôz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ıˆ˜27.CLa BÏ »«ƒ¿««¿»»∆∆¡«…ƒ≈¿∆∆

קסז,26) סי' בהגהותיו (הרמ"א שהוא ריבית כל והואֿהדין
בהלוואה,27)ב). כספך את נותן שאתה בשעה כלומר,

הנשך  על אלא תורה הקפידה שלא הרי בנשך, לו תתן לא
זו  (דרשה הפרעון זמן הרווחת בעד ולא ההלוואה, בעד
דרשוה  רבינו של שרבותיו וכנראה שלפנינו, במקורות אינה
ב"מ  הגמרא מסוגיית סמוכין יש ההוראה, ולגוף מעצמם.
שגם  וסוברים זו, הוראה על חולקים יש אולם עיי"ש, סד:
ראב"ד  (עיין היא קצוצה ריבית - זמן הרווחת בעד

כאן). ולחםֿמשנה בהשגותיו,

.„BÏ ¯Ó‡Â ,‰„O‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰28‡Ï Ì‡ : ««¿∆∆¬≈««»∆¿»«ƒ…
È¯‰ - ÈlL ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈL LÏL „Ú Ô‡kÓ ÈÏ ¯ÈÊÁ«̇¬ƒƒƒ»«»»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¬≈

‰˜ ‡Ï ‰Ê29‡zÎÓÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,30‰kÓ CÎÈÙÏ . ∆…»»ƒ¿≈∆ƒ«¿«¿»¿ƒ»¿«∆
ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk31‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ ‡e‰L ÈtÓ ,32. »«≈∆»«ƒ¿≈∆ƒƒ∆»

¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡33„Ú EÏ ¯ÈÊÁ‡ ‡Ï Ì‡ : ¬»ƒ»««≈ƒ…«¬ƒ¿«
ÂLÎÚÓ d˙B‡ ‰˜ ,ÌÈL LÏL34CB˙a BÏ ‡È·‰Â , »»ƒ¿≈»≈«¿»¿≈ƒ¿

˙B¯t BÏ ÔÈ‡ - LÏL35È¯‰ - LÏL ¯Á‡Ï BÏ ‡È·‰ ; »≈≈≈ƒ¿««»¬≈
Á˜BlÏ ˙B¯t‰ Ïk36. »«≈«≈«

מעות.28) מתן בשעת תוך 29)המלוה, החזיר שלא אע"פ
שנים. לפי 30)שלוש להקנותו, בלבו גמר לא שהרי

הקבוע  בזמן לשלם מעות לו יהיו שמא סומכת עדיין שדעתו
ו). ב, הל' פי"א מכירה הל' סמך 31)(ראה על בינתיים

המכר 32)המכר. שמעות נמצא והקנהו, גמר ולא הואיל
המעות  בשביל פירות אוכל (הלוקח) והמלוה הם, הלוואה
ה"ז). לקמן ראה הרי"ף דעת וכן כרבינא, סז. (ב"מ שהלווהו

תחזיר 33) לא אם (המלוה) הלוקח אמר והואֿהדין הלווה.
(לחםֿמשנה). שאילו 34)וכו' וקנה, - אסמכתא זה שאין

מכירה  הל' (רבינו מעכשיו הקנהו לא להקנותו, גמר לא
שאכל.35)שם). הפירות כל ומנכה שם.36)להלוקח,

מלמפרע, מכור שהשדה נמצא - התנאי קיים ולא הואיל
שלו. - שנים ג' תוך של אפי' הפירות כל לפיכך

.‰:Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ ¯Ó‡Â ,‰„O B‡ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ»∆¿»««≈«≈«
‰˜ ‡Ï - ÈÚ˜¯˜ ÈÏ ¯ÈÊÁz ˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLÎÏ37; ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ«¿»ƒ…»»

‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ - ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ38Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»«≈∆»«ƒƒ¿»ƒƒ»
BzÚcÓ Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈica39eÈ‰iLk : ««»ƒ¬»ƒ»««≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿

Á˜Bl‰Â ,¯zÓ - ‰Ê Ú˜¯˜ EÏ ¯ÈÊÁ‡ È‡ ˙BÚÓ EÏ¿»¬ƒ«¬ƒ¿«¿«∆À»¿«≈«
˙B¯t ÏÎB‡40.ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈≈«∆«¬ƒ¿»

ד.37) הל' למעלה סה:38)השווה שם.39)שם
בכסףֿמשנה  ועיין יא. הל' שם מכירה הל' רבינו (השווה

מדעתו 40)שם). הלוקח שהרי ריבית, אבק בזה "ואין
התנאי  בלי גם למכור הסכים והמוכר זה", בתנאי עצמו חייב

שם). (רבינו

.ÂÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,‰„O‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ41Ì‡ : »«∆«»∆¿»«ƒ¿»«»ƒƒ
EÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ‰˜ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡42Ïk - »««≈«≈«¿≈¿ƒ¿∆»

¯Ó‡ .ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ˙B¯t ÏÎB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ¿»»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰43 «≈«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆
¯ÎBn‰ :„iÓ ˙B¯t‰ ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÂLÎÚÓ≈«¿»¿≈∆¬ƒ∆¡…«≈ƒ»«≈
˙‡ˆÓÂ ,˙BÚn‰ ¯‡L Á˜Bl‰ ‡È·È ‡nL - ¯eÒ‡»∆»»ƒ«≈«¿»«»¿ƒ¿≈

BlL ‰„O‰44˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰ ‡ˆÓÂ ,45ÏÈ·La «»∆∆¿ƒ¿»«≈≈≈ƒ¿ƒ
Á˜Bl‰ Ïˆ‡ BÏ e¯‡LpL ˙BÚn‰46Á˜Bl‰ ÔÎÂ ; «»∆ƒ¿¬≈∆«≈«¿≈«≈«

˙ˆ˜Ó ÏÈ·La ÏÎ‡L ‡ˆÓÂ ,‡È·È ‡Ï ‡nL - ¯eÒ‡»∆»…»ƒ¿ƒ¿»∆»«ƒ¿ƒƒ¿»
¯ÎBn‰ Ïˆ‡ BÏ LiL ˙BÚn‰47˙‡ ÔÈÁÈpÓ CÎÈÙÏ . «»∆≈≈∆«≈¿ƒ»«ƒƒ∆

¯Ó‡ .Ô‰Ó „Á‡Ï e˙piL „Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰«≈«¿≈»ƒ«∆ƒ»¿¿∆»≈∆»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :¯ÎBn‰ BÏ48È¯‰ - «≈ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆¬≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ ‡È·iL „Ú ˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰«≈≈≈«∆»ƒ«≈«¿ƒ»«
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Á˜Bl‰49‰˜ :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ . «≈«ƒƒƒ∆»««≈¿≈

ÂLÎÚÓ50È¯‰ - EÏˆ‡ ·BÁ Ô‰ È¯‰ ˙BÚn‰ ¯‡Le , ≈«¿»¿»«»¬≈≈∆¿¿¬≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÎBn‰ ÏÎ‡ Ì‡Â ;˙B¯t ÏÎB‡ Á˜Bl‰«≈«≈≈¿ƒ»««≈ƒƒ

epnÓ51.ÏÎ‡M ‰Ó Ïk ƒ∆»«∆»«

שם.41) בבבאֿמציעא – ההלכה מעכשיו,42)מקור
המעות. מותר כשתביא תקנה הקרקע כל 43)ושאר

כלום. לו מקנה אינו המעות שיביא וקודם השדה,
מעכשיו.44) לו אמר שהרי בינתיים.45)למפרע,
שאר 48)בהלוואה.47)בהלואה.46) הבאת משעת

לו 49)המעות. שיש המעות מקצת בשביל שאכל שנמצא
המוכר. מעכשיו.50)אצל השדה, כל משום 51)קנה

מעותיו. המתנת בשביל שאוכל

.ÊBÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈ƒ¿≈
,‡BkLn‰ ÈÓÈ Ïk ‰È˙B¯t ÏÎ‡iL ˙Ó ÏÚ e‰„O»≈«¿»∆…«≈∆»»¿≈««¿»
˜·‡ BÊ È¯‰ - ÌeÏk BÏ ‰kÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«∆¿¬≈¬«

ˆBÈ dÈ‡Â ,˙Èa¯˙‡ ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡L .ÔÈÈca d‡ ƒƒ¿≈»¿»««»ƒ∆≈«¿«¿≈∆
˙Èa ÔkLÓÓÏ ‰ÓBc ‰„O‰52˙B¯t ‰„Oa ÔÈ‡ È¯‰L , «»∆∆ƒ¿«¿≈«ƒ∆¬≈≈«»∆≈

ÌL eÈ‰ÈÂ ÁÈÂ¯iL ¯LÙ‡Â ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ¿ƒ¿≈««¿»»¿∆¿»∆«¿ƒ«¿ƒ¿»
CÎÈÙÏe ,d˙„B·ÚÂ d˙ÚÈ¯Êa „ÈÒÙiL ¯LÙ‡Â ,˙B¯t53 ≈¿∆¿»∆«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬»»¿ƒ»
¯ÎnL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‡BkLn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .˙Èa¯ ˜·‡ ‡È‰ƒ¬«ƒƒ¿≈≈««¿»»¿ƒ∆»«

‡zÎÓÒ‡a54¯Ó‚ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡a ¯ÎBn‰L ; ¿«¿«¿»∆«≈¿«¿«¿»…»«
e‰˜‰Â55ÂÈ˙B¯ÙÏ ‰Ê Ûe‚ e‰˜‰Â ¯Ób ÔkLÓÓ‰Â ,56. ¿ƒ¿»¿«¿«¿≈»«¿ƒ¿»∆¿≈»

‡¯Ób‰ ÔÓ ‰‡¯È ‰ÊÎÂ57,˙Èa¯ ˜·‡ ‡BkLn‰L , ¿»∆≈»∆ƒ«¿»»∆««¿»¬«ƒƒ
d„ÈÓÚ‰Ï EÏ ÔÈ‡Â58BÓk ,e‰„O ÔkLÓÓa ‡l‡ ¿≈¿¿«¬ƒ»∆»ƒ¿«¿≈»≈¿

È˙Ba¯ e¯B‰L59:Ô‰ ˙BBkLÓ LÏML ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ∆««ƒ¿≈»»≈∆»«¿≈
˜·‡ ‡È‰L ‡BkLÓe ,‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‡È‰L ‡BkLÓ«¿»∆ƒƒƒ¿»«¿»∆ƒ¬«
BÏ ÔkLÓ ?„ˆÈk .˙¯zÓ ‡È‰L ‡BkLÓe ,˙Èaƒ̄ƒ«¿»∆ƒÀ∆∆≈«ƒ¿≈
ıÁ¯Ó B‡ ¯ˆÁ ÔB‚k ,¯È„z ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙B¯tL ÌB˜Ó»∆≈»¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿»
.‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ,˙eÁ B‡¬¿»«≈≈∆¬≈ƒƒ¿»
ÔÏÎ‡Â ˙B¯t ÌL e‡·e ,da ‡ˆBiÎÂ ‰„O BÏ ÔkLÓƒ¿≈»∆¿«≈»»»≈«¬»»
‡ˆBiÎÂ B¯ˆÁ ÔkLÓ Ì‡ ÔÎÂ .˙Èa¯ ˜·‡ BÊ È¯‰ -¬≈¬«ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈¬≈¿«≈
Èeka e‰„O ÔkLÓ .˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Èeka da»¿ƒ¬≈∆¬«ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ
e‰ÂÏ‰L ÔB‚k ?Èekp‰ ‡e‰ „ˆÈk .¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»≈««ƒ¿∆ƒ¿»
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¯Ó‡Â ,e‰„O B‡ B¯ˆÁ Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆¬≈»≈¿»«
‰L ÏÎa ÛÒk ‰ÚÓ EÏ ‰kÓ ÈÈ¯‰ :‰ÂÏn‰ BÏ««¿∆¬≈ƒ¿«∆¿»»∆∆¿»»»
¯ˆÁa ,ÈlL ÂÈ˙B¯t Ïk eÈ‰iL È„k ,BÊ Ú˜¯˜ ¯ÎOaƒ¿««¿«¿≈∆ƒ¿»≈»∆ƒ¿»≈

¯eÒ‡ - da ‡ˆBiÎÂ60¯zÓ - da ‡ˆBiÎÂ ‰„O·e ,61. ¿«≈»»¿»∆¿«≈»À»

תורה.52) של ריבית שהוא א הל' לעיל שנתבאר
ברור.53) הרווח שאין דבר על היא והקציצה הואיל
ו.54) - ד הל' לעיל של 55)שנתבאר פירות שאוכל נמצא

בהלוואה. המוכר שאצל המעות בשביל המוכר,
השדה 56) של ההקנאה ועצם גדלים. הם המלוה וברשות

רווח  על עמו קצץ לא שהרי קצוצה, ריבית אינה לפירותיו
וב'אבן  הלוי, חיים רבינו חידושי (עיין שנתבאר כמו ברור

והרי 57)האזל'). אשי, לרב רבינא ליה אמר סב. ב"מ
אין  ישראל) (בדיני ובדינינו וכו', נכייתא בלא משכנתא

הוא). ריבית (שאבק ללוה ממלוה לכאורה 58)מחזיקין
באסמכתא  מכר בדין בשמו שמסופר מה נוגדים הנ"ל דבריו
רבינא  (עשה ואפיק וחשיב עובדא רבינא עבד סז.): (שם
למה  וכן הלוקח), מיד הפירות והוציא וחישב מעשה
חנם  בחצרו ידור לא חבירו את המלוה סד:): (שם ששנינו
ערכין  (ועיין תורה של ריבית כלומר ריבית, שהוא מפני וכו'
רבינא  דברי את נפרש אם אלא אלו סתירות לסלק ואין לא).
משכנתא  דומה שאין ונפרש שדה, של במשכנתא סב. בדף
לאסמכתא, דומה המשכנתא אין וכן בית, לשל שדה של

שנתבאר. אצל 59)כמו אבל רבותיו, דעת הוא כן
הנ"ל, לסתירות אחרים ישובים מוצאים אנו הראשונים
ומנאם  משכנתא, בענין שונות דעות גם - מזה וכתוצאה

ח. הל' להלן וראה קעב, סי' ביור"ד משום 60)הגר"א
פחות  מנכה שהוא אע"פ קצוצה רבית זה ואין ריבית, אבק
שמנכה  בפירוש קצץ שלא לפי והטעם, בשכירות. מהמקובל

ההלוואה. בעד כתשלום אינו 61)פחות שהרווח לפי
בטוח. הרווח שאין מפני בזול הפירות כקונה זה הרי ברור,
למטה  הניכוי שהוזלת נמצא ברור, שהרווח בחצר אבל
מותר  בשכר בפחות, השכירה כאילו המקובל, ממחיר
למעלה  השווה סד: שם רש"י (ע"פ בהלוואה שהם המעות

א). הל'

.ÁÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰62‡BkLÓ ÏkL :63da ÔÈ‡L ƒ¿»¿ƒ∆»«¿»∆≈»
˜ÓÚÏ e„¯È ‡ÏÂ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‡È‰ È¯‰ - ÏÏk Èekƒ¿»¬≈ƒƒƒ¿»¿…»¿¿…∆
Ô‰Ï eM˜˙ CÎÈÙÏe ,¯ˆÁÏ ‰„O ÔÈa LÈ¯Ù‰Ï ¯·c‰«»»¿«¿ƒ≈»∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»∆

‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ È¯·c64,‡BkLÓ ÏkL :e¯B‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈«¿≈«¿»»¿≈∆»«¿»
¯eÒ‡ - Èeka elÙ‡65ÔÈ‡Â .‰„Oa ÔÈa ¯ˆÁa ÔÈa ¬ƒ¿ƒ»≈¿»≈≈¿»∆¿≈

?„ˆÈk :˙‡f‰ C¯ca ‡l‡ ˙¯zÓ ‡BkLÓ Ì‰Ï66 »∆«¿»À∆∆∆»«∆∆«…≈«
B‡ ˙Èa Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿»≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆«ƒ
BÊ Ú˜¯˜ ¯ÊÁz ÌÈL ¯OÚ ¯Á‡L BnÚ ‰˙‰Â ,‰„O»∆¿ƒ¿»ƒ∆««∆∆»ƒ«¬…«¿«
¯OÚ Ïk ‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌpÁ ‰ÈÏÚ·Ïƒ¿»∆»ƒ»¬≈∆À»∆¡…≈∆»»∆∆
,‰L ÏÎa ÌÈ¯Èc ÛÏ‡ ‰ÂL d¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈL»ƒ¬ƒ»»¿»»»∆∆∆ƒ»ƒ¿»»»

˙BÁÙa ¯ÎOL ÈÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L67˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ ∆≈∆∆»¿ƒ∆»«¿»¿≈ƒƒ¿»
·MÁÈ ,˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ÔÓÊ ÏkL :BnÚ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆ƒ∆»¿«∆»ƒ»¿«≈

‰L ÏÎa ¯OÚ BÏ68‰pnÓ B˜lÒÈÂ69‰Ê È¯‰ - ∆∆¿»»»ƒ«¿ƒ∆»¬≈∆
¯zÓ70‰Âl‰ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .71,‰ˆ¯iL ÔÓÊ ÏkL : À»¿≈ƒƒ¿»«…∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÌÈÓc‰ ¯‡L BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,Ba ¯cM ‰Ó BÏ ·MÁÓ¿«≈«∆»¿«¬ƒ¿»«»ƒ
,˙e¯ÈÎOk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈¬≈∆À»∆≈∆∆»ƒ¿ƒ
.e¯‡aL BÓk ,¯zÓ - ˙e¯ÈÎOaL È‡z ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿ƒÀ»¿∆≈«¿

שם.62) הרי"ף דעת הוא שגם 63)כן לפי שדה, של גם
ההלוואה. בשכר בפחות כשוכרה זה הרי ראה 64)בשדה

רבינא  דברי להעמיד לך אין הרי"ף ולדעת נו. הערה למעלה
לקמן. שיתבאר בדרך במשכנתא אלא סב.) כרב 65)(בדף

סז:). (שם אשי ורב פפא ורב היא 66)כהנא זו ומשכנתא
דסורא". "משכנתא בשם בגמרא ומותר 67)המוזכרת

פ"ח  להלן שיתבאר כמו קעב), סי' ב"י (עיין בחצר אפילו
הקרקע. בשכר להרבות שמותר ח: מן 68)הל' ינכה

שאכל. פירות בעד לשנה דינרים עשר עשר ההלוואה
מותר 69) ולגבות השדה להחזיר רצה אם המלוה, אבל

השדה  את נהר שטף אם ואפילו לו, שומעים אין - המעות
של  אחרים מנכסים לגבות יכול אינו - פירות מוציאה ואינה

בשאר 70)הלוה. מהֿשאיןֿכן – כשכירות אלא זה שאין
וגובה  מחזיר - השדה להחזיר המלוה רצה שאם משכנתות,
בפחות, שוכרו שהוא נמצא - הלוה נכסי מכל הלוואתו
(מגידֿמשנה). בהלוואה שהם המעות מותר מחמת

הדברים 71) הם הם שהרי צ"ע, לפנינו שהיא כפי זו פיסקא
ויש  וכו'". השדה בעל התנה אם "וכן לפניֿזה רבינו שכתב
פירושו  (וראה המלוה" "התנה בהם שכתוב נוסחאות

ב  ובאורֿשמח). רבינו במשנהֿלמלך משמיענו זו פיסקא
שדקדק  וזה ברור. הרווח כי אם בבית, אפילו מותר שזה
"מה  אומר וכאן השדה", "בעל הראשונה בבבא וכתב רבינו
ס"ק  קעב, סי' יורהֿדעה ש"ך ועיין (כסףֿמשנה, בו" שדר

ד).

ה'תש"פ  אדר ז' שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במקום 1) משכנתא וסידור קרקע, על משכונה דין מבאר

השכר. על מרבים ודין ידוע. לזמן שמסלקים

.‡ÔÓÊ „Ú ‰„O‰ ˙‡ BÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿≈∆«»∆«¿«
·eˆ˜2˙BÚÓ BÏ ‡È·iL „Ú B‡3˜lzÒÈÂ4‰È‰Â , »«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»

‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ‰ÂÏn‰5B·BÁ ¯eÚLk ÏÎ‡ elÙ‡ , ««¿∆≈»≈∆»¬ƒ»«¿ƒ
ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -6B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L ; ≈¿«¿ƒ¿…¿∆ƒ¿«≈

ÔÈ‡Â .ÔÈica epnÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ ‡Ïa¿…»¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ∆««»ƒ¿≈
ÂÈ˙BÚÓ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ7ÔÈ‡ - »ƒ«∆ƒ»«»≈«¿»≈

¯ËLÏ ¯ËMÓ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ8 ƒƒƒ∆¿≈≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»
ÏL B„Èa ˙kLÓÓ‰ Ú˜¯w‰ ‰˙È‰ .‡BkLÓa¿«¿»»¿»««¿««¿À¿∆∆¿»∆
‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - B·BÁ ¯eÚL ÏÎ‡Â ,ÌÈÓB˙È¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ¿…
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ ;ÌeÏÎ¿»«»≈«≈ƒƒƒ∆

¯˙i‰9ÔÈ·MÁÓ „ˆÈk .¯ËLÏ ¯ËMÓ BÏ ÔÈ·MÁÓe . «»≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈«¿«¿ƒ
ÓBÏ ˙kLÓÓ BÊ ‰„O ‰˙È‰L È¯‰ ?¯ËLÏ ¯ËMƒ¿»ƒ¿»¬≈∆»¿»»∆¿À¿∆∆

¯Á‡ ¯ËLa BÏ ˙kLÓÓ ˙¯Á‡ ‰„OÂ ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿»∆«∆∆¿À¿∆∆ƒ¿»«≈
˙B¯tÓ ÏÎ‡Â ,„Á‡ Ì„‡Ï ˙B„O‰ ÈzLe ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿≈«»¿»»∆»¿»«ƒ≈
‰‡Óa ‰iM‰ ˙B¯tÓe ,ÌÈMÓÁa ˙Á‡‰ ‰„O‰«»∆»«««¬ƒƒƒ≈«¿ƒ»¿≈»

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌÈMÓÁÂ10˙B¯t‰ ÔÓ zÏÎ‡ È¯‰ : «¬ƒƒ¿ƒ¬≈»«¿»ƒ«≈
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¯ËL ˙B¯ËL ÈM‰ el‡Îe .ÌeÏk EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿≈¿¿¿ƒ«¿≈¿»¿»
˙Á‡ ‡BkLÓe „Á‡11. ∆»«¿»««

הזמן 2) לפני החוב פירעון לדרוש יוכל לא שהמלווה
הקצוב.3)הקצוב. הזמן בתוך מן 4)אפילו המלווה

לללווה. ויחזירו בפרק 5)השדה שנתבאר כמו באיסור,
מקום  בין הבדל שאין רבינו שדעת ודע, ז. הלכה הקודם
הזמן  לפני החוב את לפרוע יכול שהלווה (שנהגו שמסלקים
מסלקים, שאין מקום ובין המלוה) את ולסלק מראש ִהקצוב
בגמרא  (ועיין ריבית אבק משום המשכונא אסורה ובשניהם
שני  בין הבדל שיש דעתם הראשונים מן כמה אבל סז:)
ב. הלכה הקודם בפרק משנה בלחם ועיין המקומות

(ראה 6) הדיינים שיראו כפי מנכים אלא סז. מציעא בבא
ב). הלכה החוב.7)שם בסמוך 8)מעות מבאר רבינו

ליה;9)כיצד. מסלקין - זוזי שיעור אכל "ובדיתמי שם
מיניה" מפקינן לא - ההלוואה) מדמי (יותר טפי  אכל
היתומים. כוח יפה - סילוק שלעניין הרי"ף), (כנוסחת

אבל 11)למלווה.10) יתומים. של הקרקע הייתה אם
מחוייב  הלווה ונמצא בנפרד שטר כל על דנים אדם בשאר
בחמישים, רק שאכל השטר בעד דינרים חמישים לו לשלם
הדיינים  עיני ראות לפי מנכים השני שבשטר ומההלוואה

המותר. את וגובה

.·e‚‰pL ÌB˜Ó12BÏ ‡È·iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ »∆»¬¿«≈««¿∆»¿«∆»ƒ
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ13¯·c »¬≈∆¿∆≈≈¿≈»ƒ¿»≈»»

ÛBÒ „Ú ‰ÂÏn‰ ˜lzÒÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈»∆»¬∆…ƒ¿«≈««¿∆«
ÔkLÓÓ‰ ÏÎÂ .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ¿«««¿»¬≈∆¿∆≈≈¿»«¿«¿≈

Ì˙Ò14.L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿»≈»¿«¿«¿≈»»…∆

תשאל 13)שם.12) ואם נעשה. המנהג דעת על הסתם שמן
אסורה? כזו משכנתא והרי במנהג זה דבר שיהיה ייתכן איך
אפשר  ומשיב: ה) (הלכה לקמן עצמו רבינו שואל זו שאלה

וכו'. בטעות זה מנהג שלא 14)שיהיה שנהגו במקום
משנה  (לחם הפירעון זמן על עימו התנה ולא לסלק,
משנה  והכסף משנה והמגיד שם) הריטב"א וכפירוש
בעניין  וידוע מקובל מנהג שאין במקום שהמדובר מפרשים,

המלוה). ִסילוק

.‚‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»¿«≈««¿∆»¿«∆ƒ¿∆
‰ÂÏn‰ BnÚ ‰˙‰Â ,‰Âl‰15ÛBÒ „Ú ˜lzÒÈ ‡lL «…∆¿ƒ¿»ƒ««¿∆∆…ƒ¿«≈«

B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ16‰È‰ . ¿«««¿»¬≈∆≈»¿«¿»»
Ïa˜Â ,BpÓÊ ÛBÒ „Ú ˜lzÒÓ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L ‚‰n‰«ƒ¿»∆≈««¿∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒ≈

ÂÈÏÚ ‰ÂÏn‰17ÂÈ˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ˙Ú ÏÎa ˜lzÒiL ««¿∆»»∆ƒ¿«≈¿»≈∆»ƒ¿»
˙B˜Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ -18.Ck ÏÚ B„iÓ ¬≈∆»ƒƒ¿ƒ»«»

וכרש"י).15) (שם, מעות מתן שאדם 16)בשעת שכשם
במשכונא. מתנה כך בשכירות תנאי מדעת 17)מתנה

כיוון 18)עצמו. ממנו, קנה לא שאם סודר, בקניין שם,
להתנות  המעוניין הוא והלווה לסלק, שלא המקום שמנהג
אלה  התנה, המלווה ואם עצמו. לטובת זה אין - כך על
סימן  דעה יורה יוסף (בית בו לחזור ויכול בעלמא, דברים
ובכמה  ו הלכה מכירה מהלכות י"א פרק השווה קעב.

שם). מקומות

.„‡BkLn‰19ÏÎa ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ì‚‰nL ÌB˜Óa , ««¿»¿»∆ƒ¿»»¿«≈««¿∆¿»
‡È·iL ˙Ú20‰ÂÏÓ ÏL ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÂÈ˙BÚÓ21 ≈∆»ƒ¿»≈««∆«¿∆
‰pnÓ ‰·B‚22Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰·BbL C¯„k23ÔÈ‡Â ; ∆ƒ∆»¿∆∆∆∆ƒ««¿«¿≈

ÌÈL Èt da ÏËB ¯BÎa‰24dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·Le ;25. «¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿««¿»
eÏLaL ˙B¯t elÙ‡ ÏËB BÈ‡ - B˙B‡ ˜lÒnLÎe¿∆¿«≈≈≈¬ƒ≈∆»¿

ı¯‡Ï eÏÙÂ26- B˜lÒiL Ì„˜ Ô˙B‡ dÈa‚‰ Ì‡Â . ¿»¿»»∆¿ƒƒ¿ƒ«»…∆∆¿«¿
BpÓÊ ÛBÒ „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óe .Ô˙B‡ ‰˜27 »»»»∆≈»¿«¿«¿«

epÓÈ‰ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa -28Èt da ÏËB ¯BÎa‰Â ; ««∆≈∆¿«¿≈»ƒ
dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈL29. ¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»

סז:19) ממנו.21)הלווה.20)שם לווה הזה שהמלווה
המלווה.22) בכל 23)מיורשי לסלקו יכול והלווה הואיל

הפירות  לשיעבוד אלא הקרקע בגוף קניין לאביהם אין עת,
אינם  יתומים של ומטלטלין מטלטלין. כדין ודינו
יא  (פרק שיתבאר כמו אביהם של חוב לבעל משועבדים

ז). הבכור 24)הלכה שהבן ז.) כא, (דברים תורה אמרה
האחרים  הבנים מחלק אביו בנכסי כפול חלק יורש
שהם  - המוחזקים בנכסים אלא נוטל שאינו כאן ומשמיענו
(כמבואר  אחרים על לו שיש במלווה ולא אביהם, ברשות
הממושכן  והקרקע ה). א, הלכה נחלות מהלכות ג פרק להלן
שירצה. עת בכל לסלקו יכול הלווה שהרי לו קנוי אינו בידו

(כמבואר 25) משמטת שאינה משכון כל כדין דינה שאין
של  לפי ה), הלכה ג פרק על למעלה המלווה אמרו א

הלווה  שאין במשכון אלא משמטת שביעית אין המשכון
הרי  - עת בכל מסלקו רצה שאם בנידון אבל לסלקו, יכול
משמטת  למה הקשה: [הרשב"א שבשטר. מלוה ככל ִהוא
לדרוש  יכול אינו המלווה הלא לסלקו? יכול כשהלווה
שאין  שנים לעשר כמלווה זה והרי זמנו לפני החוב פירעון
פרע  לא כשהלווה כאן שהמדובר ותירץ, משמטת? שביעית
יצא  כך ומתוך הפירעון. זמן אחר שביעית והגיעה בזמנו
זמן  שלאחר שביעית אין - לסלקו יכול אינו שאם לנו
פירעון  עד למלווה קנוי שהמשכון משום משמטת, הפירעון

משנה). (מגיד זכה 26)החוב ולא נפלו לווה של בשדה כי
המלווה. בבא 27)בהם בחידושיו מיגאש הר"י רבו כדעת

קכה. שהיא 28)בתרא לפי - הקרקע מן שגובה כדרך שם,
המשכונא. סוף עד למלוה מהלכות 29)קנויה ט פרק עיין

שם. משנה ובכסף ו, הלכה ויובל שמיטה

.‰BÊ ‡BkLnL Èt ÏÚ Û‡30˜·‡Â ‡È‰ ‰¯eÒ‡ ««ƒ∆«¿»¬»ƒ«¬«
e¯‡aL BÓk ,˙Èa¯31‰Ê ‚‰Ó ‰È‰iL ¯LÙ‡ , ƒƒ¿∆≈«¿∆¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ B‡ ,˙eÚËa32ÈÓ Ïk C¯„ B‡ , ¿»¿¿≈»ƒ∆∆»ƒ
˙Èa¯ ˜·‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰È„Ó d˙B‡a ÔkLÓe ‡ËBÁL∆≈ƒ¿≈¿»¿ƒ»ƒ«¬«ƒƒ

‚‰n‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰33˙‡fL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿ƒ«««ƒ¿»¿≈ƒ∆»∆…
Èeka ‡BkLn‰34. ««¿»¿ƒ

אוכל.30) שהמלווה הפירות בעד ניכוי בפרק 31)בלי
ז. הלכה עם 32)הקודם הישראל של במשכנתא כלומר,

כוכבים  העובדי אצל נהוג שכן לפרש ואין כוכבים העובד
בדיני  קובעים אינם הגויים שמנהגי לפי מקום, שבאותו

להוציא.33)ישראל. נזקקין דין בית ואין שם. רי"ף
שם.34) רבינו, לדעת - מותרת שהיא
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.Â¯ÊÁÂ ,Ï‡¯OÈÏ B¯ˆÁ ÔkLnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿»≈¿»«
ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿«¿≈
,Ï‡¯Oi‰ ‰wL ˙ÚÓ Ï‡¯OiÏ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ«»¿«¬»»«ƒ¿»≈≈≈∆»»«ƒ¿»≈

¯ÎO ‡Ïa ¯ˆÁa ¯„ ‡l‡35„·BÚ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ∆»»∆»≈¿…»»«∆«¬ƒ»≈
‡e‰ È¯‰L ;BÊ ¯ˆÁ ÏÚ BÏ LiL ˙BÚn‰ ˙‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ∆«»∆≈«»≈∆¬≈

Ì‰ÈÈ„a ÔkLÓÓ‰ ˙eL¯a36ÂÈ˙BÚÓ BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿«¿≈¿ƒ≈∆«∆ƒ≈¿»
.˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈

לא 35) כשהקונה שהמדובר, מפרש, שם רש"י עג: שם
- עליו קיבל שאם ומשמע, החוב. את לפרוע עליו קיבל
שכר  נוטל כאילו זה שהרי שכר, בלי לדור למלווה אסור
שכן  משנה, המגיד וכתב הפירעון. זמן הרחבת בעד הדיור
סוברים, והרשב"א שהרמב"ן מוסיף, והוא רבינו, דעת גם

שם. ראה מותר. - הקונה עליו קיבל בדיני 36)שאפילו
לזמן. כמכר המשכנתא את שדנים הגויים,

.ÊÏÚa ‰È‰Â ,B¯·Á „Èa ‰„O B‡ ˙Èa ÔkLÓÓ‰«¿«¿≈«ƒ»∆¿«¬≈¿»»««
‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ú˜¯w‰37:‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â , ««¿«≈≈∆»¿»«««¿∆

ÌÈÓ„a ÈÏ ‡l‡ ‰p¯kÓz ‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ¯kÓzLÎÏƒ¿∆ƒ¿…«¿«…ƒ¿¿∆»∆»ƒ¿»ƒ
el‡38¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -39‰p¯kÓz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ≈¬≈∆»¿ƒ»««ƒ¿¿∆»

È¯‰ - E˙B‡ ‰ÂÏÓ È‡ Ôk ˙Ó ÏÚÂ ,dÈÂLa ÈÏ ‡l‡∆»ƒ¿»¿»¿«¿»≈¬ƒ«¿∆¿¬≈
¯zÓ ‰Ê40. ∆À»

ולדעת 37) וכו'". שדה לו משכן בית לו "משכן סה: שם
- בנכייתא אפילו היתר צד בית של במשכנתא שאין רבינו
אלא  "בית" בה שנזכר הברייתא לפרש לך אין בהכרח

משנה). (מגיד פירות אוכל וכך,38)כשהלווה כך בסכום
שם). (רש"י משווייה פחות זה בפחות 39)וסכום שמוכרו

ההלוואה. השדה 40)מחמת קונה היאך תשאל ואם שם.
מעכשיו  באמר פה, המדובר בהכרח - היא אסמכתא והרי
מהלכות  ח בפרק רבינו בדברי שמבואר וכמו מידו וקנו
אלו, תנאים בכאן רבינו ביאר לא ואמנם כ. ז, הלכה מכירה
והיתרו  ריבית לאיסור שנוגע במה אלא כאן דן שאינו לפי

משנה). מגיד ראב"ד, (עיין

.ÁÚ˜¯w‰ ¯ÎOa ˙Ba¯‰Ï ¯zÓ41BÏ ¯ÈkO‰ ?„ˆÈk . À»¿«¿ƒ¿«««¿«≈«ƒ¿ƒ
È¯‰ ,ÈÏ Ô˙B ‰z‡ ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ˙‡∆∆»≈¿»«ƒ≈«¿»«»≈ƒ¬≈
¯ÎO Ôzz Ì‡Â ;‰L ÏÎa ÌÈÚÏÒ ¯OÚa EÏ ‡È‰ƒ¿¿∆∆¿»ƒ¿»»»¿ƒƒ≈¿«
‰Ê È¯‰ - L„Á ÏÎa ÚÏÒa ‡È‰ È¯‰ ,L„Áa L„Á…∆¿…∆¬≈ƒ¿∆«¿»…∆¬≈∆

¯zÓ42. À»

סה.41) פי 42)שם על (שם) בגמרא אמרו בזה והטעם
זמן  (בסוף לבסוף אלא משתלמת אינה ששכירות הכלל
הוא  הרי בחודש חודש "אם לו: כשאומר נמצא, השכירות).
כי  - השכירות דמי המתנת בשביל תוספת זה אין בסלע",
שער  הוא שכך אלא - גבייתו זמן הגיע לא עדיין הרי
היא  הרי מעכשיו "אם לו שאומר וזה בשוק. השכירות
המעות  הקדמת מפני אצלו הוא מוזיל סלעים" בעשר
אסור  המכר על אבל בשכירות, ודווקא בפחות. ומשכירו

א. הלכה ח פרק לקמן שיתבאר כמו להוסיף

.Ë¯ÈkOn‰43,‰LÏ ÌÈ¯Bk ‰¯OÚa B¯·ÁÏ ‰„O ««¿ƒ»∆«¬≈«¬»»ƒ¿»»
ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â44˙‡ Ô‰a Ò¯Ù‡L ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»«≈ƒ»«ƒ∆¬«¿≈»∆∆

‰„O‰45- ‰L ÏÎa ¯Bk ¯OÚ ÌÈL EÏ Ôz‡ È‡Â , «»∆«¬ƒ∆≈¿¿≈»»¿»»»
ÔÈ¯È„a ‰„O‰ ˙‡ Ò¯ÙÈ Ì‡L ÈtÓ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈∆«»∆¿ƒ»ƒ

d¯ÎO ‰È‰È ,el‡46¯˙BÈ47˙eÁ BÏ ¯ÈkO‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿∆¿»»≈¿≈ƒƒ¿ƒ¬
ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ,‰La ÔÈ¯È„ ‰¯OÚa ‰ÈÙÒ B‡¿ƒ»«¬»»ƒ»ƒ¿»»¿»«≈ƒ

˙eÁ Ô‰a ‰·‡L ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó48¯iˆ‡Â BÊ‰p »«ƒ∆∆¿∆»∆¬«¬«¿∆»
‰p¯iÎ‡Â49,‰ÈLÈÓLz ÈÏÎe BÊ ‰ÈÙÒ Ô‰a Ôw˙‡ B‡ , «¬«¿∆»¬«≈»∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ∆»

‰Ê È¯‰ - ‰L ÏÎa ¯Èc ¯OÚ ÌÈL EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â«¬ƒ«¬∆¿¿≈»»ƒ»¿»»»¬≈∆
¯zÓ50È„k ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . À»¬»ƒ»«≈ƒ»«ƒ¿≈

‰¯BÁÒa Ì‡ÈˆB‡ B‡ ,˙eÁa Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï51ÏL ¿ƒ¿«≈»∆«¬ƒ≈ƒ¿»∆
¯ÎOa EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÔÈÁlÓ Ô‰a ¯kO‡ B‡ ,‰ÈÙÒ¿ƒ»∆¿…»∆«»ƒ«¬ƒ«¬∆¿«»»

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆»

סט:43) הלוויני.44)שם ניכוש 45)כלומר, בזיבול,
וכו'. השדה.46)וחרישה שתוציא (הפירות) הריווח

שדה 47) מאשר גבוה משובחת, שדה חכירת שער והרי,
"החנות".48)זיבורית. להיות שצריך כדי 49)נראה

הקונה. עין את את 50)למשוך ישפץ שאם מפני שם,
יותר. שכרה יהיה - הספינה צרכי את יתקן או החנות

למקום.51) ממקום בספינה הובלתה מאחר 52)לשם שם,
תוספת  הרי - הספינה או החנות בגוף המעות משקיע שאינו

המעות. המתנת בשביל השכר

.ÈÌ„‡‰ ¯ÎOa ˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡53¯Ó‡È ‡Ï ?„ˆÈk . »¿«¿ƒ¿«»»»≈«……«
,ÛÒk ‰ÂL ‡È‰L BÊ ‰Î‡ÏÓ ÌBi‰ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ¬≈ƒƒ«¿»»∆ƒ»»∆∆
‰ÂL ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ¯Á‡ Úe·La EnÚ ‰OÚ‡ È‡Â«¬ƒ∆¡∆ƒ¿¿»««≈¿»»∆ƒ»»

ÌÈzL54. ¿«ƒ

שנתבאר 53) בדרך אמנם והולך. רבינו שמבאר וכדוגמא
כיצד? באדם, גם מותר - החצר בהיתר ח בהלכה למעלה
- מעכשיו תשלם אם הפועל: לו ואמר לשנה, פועל שכר
שכרי  הרי - בחודש חודש של ואם סלעים, עשר שכרי הרי

כל  כי חודש, בכל אלא סלע משתלמת אינה ששכירות זה ל
משנה). (מגיד אמור באדם גם מה 54)לבסוף, מתוך יוצא

ואעדור  עימי, נכש לו יאמר "לא יא) (הלכה בסמוך שיתבאר
עימך".

.‡È¯zÓ55ÌBi‰ ÈnÚ Lk :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»««¬≈«≈ƒƒ«
EnÚ ¯cÚ‡Â ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú ,¯ÁÓÏ EnÚ Lk‡Â«¬«≈ƒ¿¿»»¬…ƒƒ«¿∆¿…ƒ¿
CnÚ ¯cÚ‡Â ÈnÚ Lk :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .¯ÁÓÏ56, ¿»»¬»……««≈ƒƒ¿∆¿…ƒ»

„È¯‚ ÈÓÈ Ïk .CnÚ Lk‡Â ÈnÚ ¯„Ú57˙Á‡ -58ÏÎÂ , ¬…ƒƒ«¬«≈ƒ»»¿≈»ƒ««¿»
‰ÚÈ·¯ ÈÓÈ59ÈnÚ L¯Á :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .˙Á‡ - ¿≈¿ƒ»««¿……«¬ƒƒ

Á¯Ë È¯‰L ;‰ÚÈ·¯a EnÚ L¯Á‡ È‡Â ,„È¯ba«»ƒ«¬ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…«
ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰LÈ¯Á‰60¯˙È61‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ»ƒ«¿»ƒ»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆

עה.55) זו 56)שם מלאכה שפעמים מפני פלוני, לזמן
עליו  מקבל עבודתו שכר המתנת שבשביל ונמצא מזו קשה

קשה. במלאכה יובש 57)לפרוע לשון גריד, החמה. ימות
"יבשה  הפסוק על לז) פרק (סוף רבה בבראשית שאמרו כמו

כגריד. נעשית יד): ח, (בראשית להם 58)הארץ" אחד דין
גריד  של זה ביום עימי נכש לחבירו אדם ואומר כלומר
יום  שמא לחוש ואין - גריד של פלוני ביום עימך ואנכש
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בכך. להקפיד אדם בני דרך שאין מחבירו, ארוך אחד
תרביע 59) לא ובהמתך מלשון רביעה, הגשמים. ימות

(תענית  הקרקע את (מפרה) רובע שהגשם יט) יט, (ויקרא
לחה.60)ו:). הגריד.61)כשהשדה ימי מאשר

.·ÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰62BnÚ ˙BOÚÏ Û¯Á‰ ÈÓÈa «≈∆«≈ƒ≈«…∆«¬ƒ
¯w‰ ÈÓÈa63¯ÎO‰ BÏ Ô˙Â ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a64È¯‰Â , ƒ≈«…¿ƒ»¿»¿»««»»«¬≈

‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ Û¯Á‰ ÈÓÈa ‰ÂL B¯ÎO¿»»∆ƒ≈«…∆∆«¿»¬≈∆
ÏÈÊBiL È„k ÌBi‰ B˙B‡ ‰ÂÏÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«¿∆«¿≈∆ƒ
ÌBi‰Ó ÈnÚ ‰OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B¯ÎOa BÏ65 ƒ¿»¬»ƒ»«¬≈ƒƒ≈«
‰ÂML Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a ÈBÏt ÔÓÊ „ÚÂ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»¿»««ƒ∆»∆
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ B¯ÎO¿»∆«¿»¬≈∆À»ƒ¿
¯ÎO ÏËBk ‰‡¯ BÈ‡ - ‰zÚÓ ˙BOÚÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈«»≈ƒ¿∆¿≈¿«

B¯ÎOa BÏ Ô˙e ÌÈc˜‰L ,ÂÈ˙BÚÓ66. ¿»∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»

פו.62) בתרא לעבוד.63)בבא תיכף מתחיל ואינו
העבודה.64) התחלת ולפני ששכרו והוא 65)בשעה

ביום. בו לעבוד והרי 66)מתחיל בפחות, ששכר כמי אלא
ח. בהלכה למעלה שנתבאר לדין דומה זה

ה'תש"פ  אדר ח' רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בזול 1) פירות מכירת ודין המכר, על מרבין שאין מבאר

ודין  השדות, שומרי ודין זמורות קוני ודין הבשלתם, לפני
ואם  יין חביות דמי זוז מאתיים לך הא לומר לאדם שמותר
טבת, עד נוטלים ואין בתשרי קונים ודין תפסיד, יחמיצו
ודין  ברזל, צאן נכסי קבלת ודין ונשברה, ספינה משכיר ודין

ביצים. על להושיבה תרנגולת השכרת

.‡¯În‰ ÏÚ ˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡2B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰ ?„ˆÈk . »¿«¿««∆∆≈««≈«¬≈
ÈÏ Ôzz ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯«̃¿«ƒ«¿¿ƒ¿»«ƒ≈«¿»ƒ≈ƒ

‰‡Óa ElL Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓc‰3,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú Ì‡Â ; «»ƒ¬≈≈∆¿¿≈»¿ƒ«¿«¿ƒ
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Óe ÌÈ¯OÚa ElL Ì‰ È¯‰4, ¬≈≈∆¿¿∆¿ƒ≈»¬≈∆¬«ƒƒ
BÏ Ô˙pL ÏÈ·La ÌÈ¯OÚ ÏËBpL ÈÓk ‰ÓB„ ‰fL∆∆∆¿ƒ∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ∆»«

ÈBÏt ÔÓÊ „Ú da LnzL‰Ï ‰‡Ó5epÚa˙ÈLÎe .6 ≈»¿ƒ¿«≈»«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»∆
˙ÚLa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó ‡l‡ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡ - ÔÈca«ƒ≈«»ƒ≈∆»«∆»»»∆ƒ¿«

¯În‰7¯ÈÊÁÈ B‡ ,8ÔÎÂ .Ìi˜ ‰È‰ Ì‡ ,B„iÓ B¯kÓÓ «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒ»»«»¿≈
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú ÔÈÏËÏhÓ BÏ ¯ÎÓ Ì‡9eÈ‰Â ,‰‡Óa ƒ»«ƒ«¿¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈»¿»

ÌÈÚLz „iÓ ÂÈ˙BÚÓa ‰BwL ÈÓÏ ˜eMa ÔÈÂL10- »ƒ«¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰11B‡ ,ÌÈÚLz ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ; ¬≈∆»¿≈≈∆»ƒ¿ƒ

.˙Ói˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,B˙¯BÁÒ B„iÓ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ»¿»«∆∆

סה.2) בשוק.3)ב"מ השער הוא שהלוקח 4)וכך
נמצא, לרשותו, המקח כשעבר מיד המעות בנתינת מתחייב
מהֿשאיןֿכן  מעותיו, המתנת בשביל המכר על שמרבה
על  להרבות מותר לבסוף, אלא משתלמת שאינה - בשכירות

ח. הל' הקודם בפרק כמבואר שהמתין 5)השכר כלומר,
פלוני. זמן עד המקח בפרעון מאה 6)לו ויתבע המוכר,

כמו 7)ועשרים. בדיינים, יוצא אינו ריבית שאבק
א. הל' ו בפרק למעלה רצה 8)שנתבאר אם או כלומר,

אבל  שמכר, הדבר את חזרה ונוטל חוזר - בו לחזור המוכר

דעת  על אפילו לקנותו, גמר הלוקח שכן חוזר, אינו הלוקח
משנהֿלמלך). ועיין (לחםֿמשנה, ועשרים מאה

מסוים.9) זמן לאחר לו מכרו 10)שישלם אם אפילו
מעכשיו  ואם מאה, פלוני זמן עד אם פירש ולא בסתם,

מתיר 11)תשעים. שם נחמן [רב כריבית. שנראה לפי
אמרו: שם שבגמרא מפני כמותו, פסק לא ורבינו בסתם,
הלכתא  אמרו ולא אלעזר, כרבי והלכתא חמא, כרב הלכתא
שבקרקע  לפי מטלטלין", לו "מכר רבינו כתב נחמן]. כרב
כל  - ח) הל' מכירה מהל' בפי"ג (כמבואר אונאה לו שאין
וכך  כך מעכשיו אם אמר לא וגם וממכר, מקח דרך שהוא
ומותר  - כריבית נראה אינו - וכך כך פלוני לזמן ואם

(מגידֿמשנה).

.·Á˜Bl‰12e‰ÂLa ıÙÁ B¯·ÁÓ13BÏ ÔziL ˙Ó ÏÚ «≈«≈¬≈≈∆¿»≈«¿»∆ƒ≈
OÚ ÌÈL „ÚÂ Ô‡kÓ¯ÓBÏ È‡M¯ ‰Ê È¯‰ - L„Á ¯ ƒ»¿«¿≈»»…∆¬≈∆«««

.˙Èa¯ ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â ,˙BÁÙa „iÓ [ÈÏ] Ôz :BÏ≈ƒƒ»¿»¿≈≈ƒƒƒ

ה"ד.12) פ"ו ב"מ אסור,13)תוספתא משויו ביותר אבל
קעג  יו"ד יוסף' וב'בית הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו
ואח"כ  תחילה החפץ את קנה כשהלוקח רק שהתירו מבאר
דוד' 'חסדי ראה מיד. לו ישלם אם פחות שיקח המוכר אמר

התוספתא. על

.‚ÔÈÈ ÏL ˙È·Á14BÏ d¯ÎÓe ,¯È„ ‰zÚ ‰ÂL ‡È‰L »ƒ∆«ƒ∆ƒ»»«»ƒ»¿»»
ıÈw‰ „Ú ÌÈLa15˙Ó ÏÚ ,16da Ú¯‡z Ì‡L ƒ¿«ƒ«««ƒ«¿»∆ƒ∆¡«»

‰Ïwz17‰p¯kÓiL „Ú ¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ «»»¬≈ƒƒ¿«≈«∆ƒ¿¿∆»
Á˜Bl‰18- ‰¯aL B‡ ‰„·‡ Ì‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «≈«¬≈∆À»∆ƒ»¿»ƒ¿¿»

ÁÈÂ¯‰Ïe d¯ÎÓÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÌeÏk ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈¿¿ƒ…»»¿»¿»¿«¿ƒ«
ÌÈÏÚaÏ d¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ‰È‰ - da19BÏ d¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »»»¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌÈLa20E¯ÎO ‰È‰È ÌÈL ÏÚ ¯˙i‰ :BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿«ƒ¿»««»≈«¿«ƒƒ¿∆¿»¿
‡ˆÓz ‡Ï Ì‡Â ,d¯ÎÓÏ ÏthÓ ‰z‡L ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆«»ƒ«≈¿»¿»¿ƒ…ƒ¿»
Û‡ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈÏ ‰¯ÈÊÁ‰ ‰ˆ¯zL BÓk d¯ÎÓÏ¿»¿»¿∆ƒ¿∆«¬ƒ∆»ƒ¬≈∆À»«
‰È‰z ‰ˆÈÓÁ‰ B‡ ‰·‚ B‡ ‰„·‡ Ì‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿¿»∆¿ƒ»ƒ¿∆

Á˜Bl‰ ˙eL¯a21. ƒ¿«≈«

בלשון 14) (מגידֿמשנה, חמא" דרב "טרשא סה. שם
לג). ד, חלק מו שער התרומות' 'ספר ועיין "אולי",

עולה,15) היין כששער הקיץ, עד המעות בפרעון לו ממתין
בקיץ. מתייקר ביניהם.16)שהיין והתנו כלומר,

תשבר.17) או תאבד אם אינם 18)כגון היין שדמי נמצא
ממתין  הלוקח רצה ואם מכרה, שלא זמן כל אצלו בהלוואה
בשער  מוכרה הוא ואם ביותר, או בשנים ומוכרה הקיץ עד

בהפסדו. אשם עצמו הוא הרי - "ואם 19)הזול זה קטע
לבעלים" להחזירה לו היה בה, ולהרויח למכרה מצא לא
(ראה  ההלכה בסוף לקמן ומקומו בטעות, כאן נשתרבב

כ). דינר.20)הערה עתה שוה צריך 21)והיא כאן
בה, ולהרויח למכרה מצא לא "שאם שלמעלה הקטע לגרוס
מותר  למה טעם נתינת והוא לבעלים" להחזירה לו היה
לו  שהיה לפי רבינו ומסביר הלוקח, על כשהאחריות אפילו
בפ"ז  שנתבאר סרסור ככל דינו כן ואם לבעלים, להחזירו
יכול  כשאינו המדובר, הראשונה ובבבא שותפין. מהל'
יו"ד  (ש"ך המוכר על שהאחריות רק התירו ולכן להחזירה
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ו'פרישה' ובב"ח כאן, בלחםֿמשנה ועיין כט, ס"ק קעג סי'
השלמות). וראה שם,

.„‰ˆ¯È Ì‡L ,˙B¯t BÏ eÈ‰22ÁwÏÂ ˜eMa Ô¯ÎÓÏ »≈∆ƒƒ¿∆¿»¿»«¿ƒ«
‰¯OÚa Ô¯ÎBÓ ,„iÓ Ô‰ÈÓc23Ú·z Ì‡Â ;24Ô˙B‡ ¿≈∆ƒ»¿»«¬»»¿ƒ»«»

ÌÈLa Ô˙B‡ ‰˜È ,„iÓ ˙BÚn‰ ÔzÈÂ Ô˙B˜Ï Á˜Bl‰«≈«ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ»ƒ¿∆»ƒ¿≈
¯OÚ25ÌÈL „Ú ¯OÚ ÌÈLa Ô¯ÎÓÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈»»«¿≈

L„Á ¯OÚ26‰Ê ‡È·‰ elÙ‡L ;27,‰zÚ ÂÈ˙BÚÓ »»…∆∆¬ƒ≈ƒ∆¿»«»
Ô˙B‡ ‰B˜ ‰È‰ ¯OÚ ÌÈLa28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈»»»»∆»¿≈…«≈»∆

המוכר.22) מצד 23)יציע תבוא בשוק המכר כשהצעת
קונים. עליהם שיקפצו כדי אותו להוזיל יהיה צריך המוכר,

מצד 25)יבקש.24) באה ההצעה כאשר הפירות, כשער
ב"מ,26)הלוקח. הירושלמי (ע"פ ריבית משום בזה ואין

מגידֿמשנה). – דר"ח כיתנא גבי ו הל' הלוקח 27)פ"ה
לקנותן. וזה 28)המבקש - הוא כך הפירות ששווי הרי

ומוכר  המקח שמוזיל מפני אלא זה אין בעשר, מוכרן שהוא
קעג). סי' יו"ד, (ב"י למעות דוחקו מסיבת בפחות,

.‰˙B˜Ï ¯eÒ‡29¯ÓbiL Ì„˜ Òc¯t‰ È¯t »ƒ¿¿ƒ««¿≈…∆∆ƒ»≈
ÏMa˙ÈÂ30,¯OÚa ,‰zÚ ÏBÊa ¯ÎBnL ‰fL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆∆≈¿«»¿∆∆

˙ÙÒBz‰ ˙‡ˆÓ ,¯ÓbiLk ÌÈ¯OÚ ‰ÂML È¯t ‡e‰¿ƒ∆»∆∆¿ƒ¿∆ƒ»≈ƒ¿≈«∆∆
‰Ùw‰‰ ÏÈ·La31ÏBÊa Ï‚Ú ‰˜ Ì‡ Ï·‡ .32‰È‰ÈÂ , ƒ¿ƒ««»»¬»ƒ»»≈∆¿¿ƒ¿∆

Ì‡ È¯‰L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈc‚iL „Ú ÌÈÏÚa‰ Ïˆ‡≈∆«¿»ƒ«∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈ƒ
‰˙Èn‰Â LÁk‰Â ,‡e‰ Á˜Bl‰ ˙eL¯a - LÁk B‡ ˙Ó≈»«ƒ¿«≈«¿«¿»¿«ƒ»

ˆÓ ¯·c„ÈÓz Èe33. »»»»ƒ

עג.29) בב"מ כרב תיכף. עודנו 30)ולשלם כשהוא היינו,
בעיבוד  המוכר מטפל ובינתיים לו. יתנו ולכשיבשל - בוסר

י). הל' פ"ט לקמן (מגידֿמשנה שאם 31)הפרדס ואע"פ
בהפסד  נושא הלוקח יהיה קרה, או ברד כגון תקלה, תארע
לזה  תקנה יש "אמנם מצויים. זה הפסד גורמי שאין לפי -
ויחזיק  שנה, אותה של לפירותיהן הפרדס אילנות שיקנה -
בתחילת  רבינו שדקדק וזה (כסףֿמשנה). לקנותן" מיד בהם
ו). הל' לקמן (השווה הפרדס" "פרי ואמר: ההלכה

הבוקר 32) מן עגל בקונה פירוש, בתוורי", רב "מודה שם,
הם  רבים ההפסד (מקרי פסידא" "דנפיש (תוורי=בוקרים).

ב'תוספות'). עיי"ש הר"ח, כנוסחת שאין 33)- נמצא
ההפסד  אחריות בעד אלא ההקפה, בשביל התוספת

בו. נושא שהלוקח

.ÂÏÚÂ ÌÈ‚È¯O‰ ÏÚ Ì¯k‰ ÏÚ·Ï ˙BÚÓ Ô˙Bp‰«≈»¿«««∆∆««»ƒƒ¿«
˙B¯BÓf‰34Ô˙B‡ ‰B˜ ‡e‰Â ,¯˜Èa Ì‰L ,e˙¯kiLÎÏ «¿ƒ¿∆ƒ»¿∆≈¿…∆¿∆»

Ô‰a Ct‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - e˙¯kÈÂ eL·ÈiL „Ú ÏBÊa35 ¿«∆ƒ¿¿ƒ»¿¬≈∆»ƒ¿«≈»∆
‰B˜k ‡ˆÓpL ,ÌÈ¯aÁÓ Ì‰Lk36.ÂÈ˙B¯BÓÊÏ ÔÏÈ‡ ¿∆≈¿À»ƒ∆ƒ¿»¿∆ƒ»ƒ¿»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÚn‰ e‡ˆÓ - Ct‰ ‡Ï Ì‡Â37ÔÈÁ˜BÏ Ô‰Â , ¿ƒ…ƒ≈ƒ¿¿«»«¿»»¿≈¿ƒ
.¯eÒ‡Â ,‰Ùw‰‰ ÈtÓ ÏBÊa¿ƒ¿≈««»»¿»

להו 34) "אמר (שם: קטנים כשעודם הזימור, עונת לפני
הובא  הר"ח וכפירוש וכו'" שיבשא דשבשי להנהו שמואל

שם). וב'תוספות' שיבשא, ערך בקרקע 35)ב'ערוך'
שער  התרומות' 'ספר (עיין וניכוש בעידור - הגפנים שתחת

קעג). סי' יוסף' ב'בית ועיין ד, חלק בשעת 36)מ, עכשיו,
מעות. הזמירה.37)מתן עונת עד

.Ê˙B„O‰ È¯ÓBL38Ô¯ÎOa ÌÈhÁ Ì‰Ï ÔÈ˙BpL39 ¿≈«»∆¿ƒ»∆ƒƒƒ¿»»
ÏBÊa40˜qÚ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ,Ô¯bÏ e‡B·iLk - Ô¯b‰ ÔÓ ¿ƒ«…∆¿∆»«…∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

Ô¯ba ‰Î‡ÏÓa Ô‰nÚ41el‡‰ ÌÈhÁ‰ eÈ‰iL È„k , ƒ»∆ƒ¿»»«…∆¿≈∆ƒ¿«ƒƒ»≈
˙e¯ÈÎO‰ ÔÓÊ ÛBÒa eÏËpL42- Ck eOÚ ‡Ï Ì‡Â . ∆»¿¿¿««¿ƒ¿ƒ…»»

˙e¯ÈÎO‰ ˙‡ˆÓ43‰ÊÂ ,‰ÂÏÓk ÌÈÏÚa‰ Ïˆ‡ ƒ¿≈«¿ƒ≈∆«¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆
b‰ „Ú Ô¯ÎO e¯Á‡L ÈtÓ ÏBÊa eÁ˜lL.Ô¯ ∆»¿¿ƒ¿≈∆≈¬¿»»««…∆

הקציר.39)שם.38) עד הקמה שמירת מאשר 40)בעד
בשוק. ובירורה.41)השער התבואה, כי 42)בדישת

מלאכתם  כאילו זה הרי בגורן, במלאכה מסייעים הם כאשר
השכירות, תשלום זמן הגיע שעתה נמצא הגורן, עד נמשכת
בזה  אין ולפיכך לבסוף, אלא משתלמת אינה השכירות כי
מאשר  בפחות ומוכר שמוזיל כמי אלא בזול להם כשנותן

בשוק. הקציר.43)השער אחר תיכף פרעונה שזמן

.ÁÔÈÒÈ¯‡44ÔÈ˜lÒÓ ˙B„O‰ ÈÏÚa eÈ‰L45ÔÓ Ô˙B‡ ¬ƒƒ∆»«¬≈«»¿«¿ƒ»ƒ
¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎa ÔÈÒÈ¯‡‰ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,ÔÒÈa ‰„O‰46 «»∆¿ƒ»¿¿ƒ»∆»¬ƒƒ¿»∆«…∆

ÔÈ‡Ò Úa¯‡47,¯i‡ „Ú e‰„O CB˙a ÔÈÒÈ¯‡ ‰Ê ÁÈp‰Â , «¿«¿ƒ¿ƒƒ«∆¬ƒƒ¿»≈«ƒ»
ÌL ÔÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡Ò LL Ô‰Ó ÏËÂ¿»«≈∆≈¿ƒ¬≈∆À»¿≈»

˙Èa¯48. ƒƒ

בניסן 45)שם.44) התבואה לקצור האריסים את מאלצים
כור.46)ולהסתלק. בית של החכירות.47)שטח שכר

מפני 48) אלא סאין, הארבע המתנת בשביל התוספת, אין כי
זה  זמן ובמשך אייר, עד בשדהו התבואה את שמשאיר

האריס. ומרוויח גדל והיבול צרכה כל התבואה מתבשלת

.ËÌÈhÁ Á˜Bl‰49,¯ÚM‰ ÔÎÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ «≈«ƒƒ«¿«¿ƒ¿∆«¿≈«««
ÌÈhÁ‰ ˙‡ ˙Ba‚Ï ‡aLÎe ,˙BÚn‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â¿»«∆«»¿∆»ƒ¿∆«ƒƒ

‰cna BÏ ÛÈÒB‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï50‰Ê È¯‰ - ¯˙È BÏ Ô˙Â ¿««¿«ƒ«ƒ»¿»«»≈¬≈∆
‡Ï - ‰ˆ¯ el‡Â ,BÏ ÛÈÒB‰ BBˆ¯a È¯‰L ;¯zÓÀ»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»»…

È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÛÈÒB‰51. ƒ∆¬≈…»»»¿«

עג:49) מתנה.50)שם לשם - התוספת 51)מרצונו על
ובלחםֿמשנה  יא, הל' פ"ה י; הל' פ"ד לעיל (ועיין

שם) ובביאורנו

.È¯zÓ52ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc ÔzÏ Ì„‡Ï53B¯·ÁÏ À»¿»»ƒ≈¿≈»ƒ∆«ƒ«¬≈
- ÈBÏt ÌBÈ „Ú Ô‡kÓ ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ¿«ƒ∆¿ƒ»ƒ»«¿ƒ
‡È‰ È¯‰ - ‰¯È˜B‰ B‡ ‰ÏÈÊB‰ Ì‡ Ï·‡ ,E˙eL¯aƒ¿¿¬»ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ
¯ÎOÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ ,ÏBf‰ ÂÈÏÚ ÏawL ÔÂÈkL ;ÈlL∆ƒ∆≈»∆ƒ≈»»«¬≈∆»¿»»

„ÒÙ‰Ïe54Ì„‡Ï ¯zÓ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .55 ¿∆¿≈¿≈…«≈»∆¿≈À»¿»»
ÏÔÈÈ ÏL ÔÈck ‰‡Ó È¯L˙a B¯·ÁÓ ˙B˜56,¯È„a ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿≈≈»«ƒ∆«ƒ¿ƒ»

¯ÈÊÁÓe ,˜„Ba ÔÏËBpLÎe ,˙·Ë „Ú ÔÏËB BÈ‡Â¿≈¿»«≈≈¿∆¿»≈«¬ƒ
ÔÈÈ ‡l‡ epnÓ ‰˜ ‡lL ;·Bh‰ ÔÈi‰ Á˜BÏÂ ıÓÁ‰«…∆¿≈«««ƒ«∆…»»ƒ∆∆»«ƒ
ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ ‰lÁzÓ - eˆÈÓÁ‰L el‡Â ,·BË¿≈∆∆¿ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ

ıÈÓÁ‰Ï57ÔÓf‰ ¯Á‡ „Ú ¯·c‰ Ú„B ‡Ï Ï·‡ ,58. ¿«¿ƒ¬»…««»»««««¿«

סד.52) (מגידֿמשנה).53)שם שקנה החבית את וציין 
קרוב 54) זה הרי - הזול סיכון עליו קיבל לא אם אולם
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או  החמיצה אם שהרי - להפסד ורחוק הוקירה) (אם לשכר
לתנאי  הסכים המוכר כי ואסור, – המוכר יפסיד הוזלה

שם). רמב"ן (עיין המעות הקדמת מפני שם 55)שכזה
אינו 56)עג: וגם קונה, שהוא הכדים את בורר ואינו

יוסף'סי' ('בית ברשותך" - החמיצה "אם המוכר עם מתנה
שם). השו"ע במפרשי וראה כבר 57)קעג; בהם היה

ניכר. בלתי ראויים 58)קלקול היו לא - טבת לאחר אבל
אותם  יבדוק ואם החמיצו, הלוקח וברשות להחמיץ,
המעות  הקדמת שבשביל נמצא החומץ, ויחזיר כשנוטלם
'בית  (עיין טוב ביין החומץ את לו להחליף המוכר הסכים

שם). השו"ע ובמפרשי יוסף'

.‡Èe‚‰pL ÌB˜Ó59,d¯ÎO ÏhÏÂ ‰ÈÙq‰ ¯kOÏ »∆»¬ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ…¿»»
‰˙ÁtM ‰Ó BÏ ÔÈÓL ,‰¯aL Ì‡Â60ÌlLÓe61¯˙È ¿ƒƒ¿¿»»ƒ«∆»¬»¿«≈»≈
¯zÓ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d¯ÎO ÏÚ62¯ÈÒ ¯ÈkO‰Ï «¿»»¬≈∆À»¿≈À»¿«¿ƒƒ

˙ÁtM ‰Ó ÈÓ„e ¯ÎO‰ ÏËBÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙LÁ ÏL∆¿∆¿«≈¿≈«»»¿≈«∆»«
BÏ˜LnÓ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒƒ¿»¿≈…«≈»∆

סט:59) בשעת 60)שם שווה שהיתה למה בהקבלה
ובמגידֿמשנה). יג, הל' להלן (השווה את 61)שכירה

את 62)הפחת. עליו שקיבל מכיון אומרים: אנו ואין
השכר  ואםֿכן בהלוואה, אצלו הם הספינה דמי הרי הפחת,
הספינה  לו מחזיר וכשהשוכר תוספת, הוא משלם שהוא
של  וטעמו כריבית. זה הרי - השכר את מוסיף הפחת ודמי
מחיים  דמים עשאה "שלא לפי (שם), בגמרא אמרו דבר
- דמים עשאה לא כלומר (=שבירה)", מיתה לאחר אלא
עצמו  על קיבל לא אבל שבירה, של אלא הפחת את לשלם
בחיים  מחזירה כשהוא שימוש מחמת הבא הפחת אחריות
כל  שאין - וכך והואיל שהיא, כמות ומחזירה (=בעין)
כשכירות, אלא כמלוה זה אין - השוכר באחריות הפחת
בשכירות, מותר - אונסין אחריות עליו לקבל - זה ודבר
הפקדון  בעל "מתנה ט: הל' שכירות, מהל' בפ"ב כמבואר
(עיין  כשואל" בכל חייבים להיות ושוכר שכר נושא על

יג). הל' לקמן והשווה שם. הרשב"א, כי 63)חידושי אם
שכרו, נוטל - הקודמת) הערה (ראה בעין מחזירו הוא הרי
עלייהו  מקבלי "דהא (שם) בגמרא אמרו הדבר ובטעם
כמה  דכל הנחושת) דמי (פחת דנחשא חוסכא (הבעלים)
מחמת  נפחתים דמיה (שהנחושת דמיה" בצרי דמיקלי

שם). רשב"א הנחושת. את ששורפת באש השימוש

.·ÈÏÊ¯a Ô‡ˆ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡64Ï‡¯OiÓ65‡e‰L ÈtÓ , ≈¿«¿ƒ…«¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆
˙Èa¯ ˜·‡66BÏ ‰È‰L È¯‰ ?ÏÊ¯a Ô‡ˆ Ô‰ „ˆÈÎÂ . ¬«ƒƒ¿≈«≈…«¿∆¬≈∆»»

˙Bfb‰ eÈ‰ÈÂ ,Ô‰a Ïth‰Ï epnÓ ÌÏa˜Â ,Ô‡ˆ ‰‡Ó≈»…¿ƒ¿»ƒ∆¿ƒ«≈»∆¿ƒ¿«ƒ
„Ú ,ÚÈ·¯Ï B‡ LÈÏLÏ ,ÚˆÓ‡Ï ·ÏÁ‰Â ˙B„Ïe‰Â¿«¿»¿∆»»»∆¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ««
e˙Ó Ì‡Â ;Ì‰ÈÈa e˙‰L BÓk ,ÌÈ˙L „Ú B‡ ‰L»»«¿»«ƒ¿∆ƒ¿≈≈∆¿ƒ≈

Ì‰ÈÓc ÌlLÓ Ïa˜Ó‰ È¯‰ ,Ô‡v‰67,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «…¬≈«¿«≈¿«≈¿≈∆¬≈∆»
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ Ô‡v‰ ÏÚa È¯‰L68. ∆¬≈«««…»¿»»¿»¿∆¿≈

B‡ e¯˜e‰ Ì‡L ,Ô‡v‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ≈»»«««…∆ƒ¿
eÙ¯Ë Ì‡ B‡ eÏÊe‰69‰Ê È¯‰ - B˙eL¯a Ô‰ È¯‰ ¿ƒƒ¿¿¬≈≈ƒ¿¬≈∆

¯zÓ70.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿≈…«≈»∆

מתו.64) אם האחריות עליו מקבל שהמקבל עיסקא, ע: שם
מהו. ברזל צאן רבינו מבאר או 65)ובסמוך הגוי מן אבל

מדבריהם, אפילו הגוי עם מותר ריבית שאבק מותר, לגוי
ב. הל' פ"ה למעלה קרובה 66)כמבואר שהיא עיסקא כל

ריבית. כאבק דינה - הממון לבעל להפסד ורחוקה לשכר
ובטוח 67) קיים שהקרן ברזל", "צאן נקראו כך שם על

המקבלים  היו כלל שבדרך ולפי כברזל. פוחת ואינו לבעליו
סחורה  בכל - עיסקא כל נקראת דקה, בהמה לקבל נוהגים
שם). רש"י (ע"פ ברזל" "צאן בשם אלו, בתנאים - שהיא

ואסור 68) הוא ריבית אבק - להפסד ורחוק לשכר קרוב וכל
ח). הל' שם, כל 69)(כמבואר הנותן עליו שמקבל כלומר,

אונסין. של ובין הוזלה של בין משמע,70)האחריות,
סי' הגר"א (ב"י; אסור - בלבד הוזלה אחריות קיבל שאם
הוזלו, או הוקרו שאם הנוסחא: תימן ובכת"י ג. ס"ק קעז,
זו  ולנוסחא ברשותו. הן הרי נטרפו אם או ברשותו. הן הרי
בלבד  הזול אחריות עליו מקבל אם שגם רבינו דדעת משמע

שם). ב'טור', הובא הריב"ן כדעת מותר, –

.‚ÈÌM‰71È¯‰ ,‰˙Ó Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÓ ‰¯t «»»»≈¬≈¿»«ƒ≈»¬≈
ÌÈLÏLa ÈÏÚ ‰zÚ ‡È‰72EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÌÈ¯Èc73 ƒ«»»«ƒ¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ«¬∆¿

ÌÈiÁÓ d‡OÚ ‡lL ÈÙÏ ;¯zÓ - L„Á ÏÎa ÚÏÒ∆«¿»…∆À»¿ƒ∆…¬»»≈«ƒ
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ,ÌÈÓc74. »ƒ∆»¿««ƒ»

שם.71) בשעת 72)ברייתא כך שוויה יהיה לא ואפילו
חיה.73)מיתה. שהיא זמן כל מלאכתה, אם 74)בשכר

שהיא, כמות מחזירה - בחיים שהיא עוד כל אבל תמות,
האחריות  כל שאין והואיל מלאכה. מחמת שהכחישה אע"פ
ומותר  להפסד, ורחוק לשכר קרוב זה אין - המקבל על
יא, הל' למעלה והשווה (מגידֿמשנה, שכר לו להעלות
(הי"א) ספינה דין הקדים שרבינו הדבר, [תמוה סא). הערה
ספינה  דין ששת רב מבסס שם בגמרא והרי פרה, שם לדין

פרה"]. "השם הברייתא על

.„È˙¯kOÓ75ÏÚ ·LÈÏ ˙Ï‚¯z dz¯·ÁÏ ‰M‡ «¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¿¿…∆≈≈«
ÌÈÁB¯Ù‡ ÈLa ÌÈˆÈa‰76ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒƒ

.˙Èaƒ̄ƒ

סח:75) מצוי 76)שם הפחת אין כי אם התרנגולת, בשכר
פירש  (כך מלאכה מחמת שנכחשת בבהמה כאשר בתרנגולת
לשון  מורה וכך שם. מקובצת' ב'שיטה הובא הראב"ד,
ההלכות  קבוצת בתוך רבינו שסידרו מזה משמע וכן רבינו,
'חסדי  – אחרת שמפרש שם רש"י ועיין ופחת. שכר של

טז. הל' פ"ה למעלה והשווה ד. פרק התוספתא, על דוד'

.ÂËÏL ÌÈ¯È„ ‰Úa¯‡ B¯·Áa ‰LB ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆«¬≈«¿»»ƒ»ƒ∆
˙Èa¯77Ô‰a BÏ Ô˙Â ,78ıÙÁ79‰MÓÁ ‰ÂML80, ƒƒ¿»«»∆≈∆∆»∆¬ƒ»

epnÓ ÔÈ‡ÈˆBnLk81‰MÓÁ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -82, ¿∆ƒƒƒ∆ƒƒƒ∆¬ƒ»
Ô‰a BÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .B„ÈÏ ‡a ˙Èa¯ ˙¯B˙·e ÏÈ‡B‰ƒ¿«ƒƒ»¿»¿≈ƒ»«»∆

ÈÏk B‡ ˙eÒk83BÓˆÚ ÈÏk‰ ˙‡ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -84 ¿¿ƒƒƒƒ∆∆«¿ƒ«¿
Ô‰a BÏ ¯ÈkO‰ .BÓˆÚ ˙eÒk‰ B˙B‡Â85‰ÂML ÌB˜Ó ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»∆»∆»∆

ÔÈ‡ÈˆBÓ - epnÓ ÔÈ‡ÈˆBnLk ,ÔÈ¯È„ ‰LÏL B¯ÎO¿»¿»ƒ»ƒ¿∆ƒƒƒ∆ƒƒ
,‰Ê ÌB˜Ó epnÓ ¯ÎO ‰Úa¯‡a È¯‰L ;‰Úa¯‡ epnÓƒ∆«¿»»∆¬≈¿«¿»»»«ƒ∆»∆

ÂÈÏÚ ÏawL86. ∆ƒ≈»»

כלומר,79)תמורתם.78)קצוצה.77) מסוים, שאינו
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שאינו  בהם, וכיוצא פירות כגון עליהם הבעלים שם שאין
בסמוך). (ראה ריבית של שהוא שהשער 80)ניכר כגון

סאים. חמש לו ונתן דינרים, בארבעה סאים ארבע בשוק
קצוצה 81) שריבית א), הל' פ"ה (למעלה שנתבאר כמו

בדיינים. החפץ 82)יוצאה של כשווי רבא. בשם סה. שם
אין  - בעין עדיין הוא אפילו - עצמו החפץ אבל בשוק,
שבא  אע"פ קיים המקח מסוים, שאינו שכל אותו, מוציאים
של  משכון גבי ה"א בפ"ג למעלה איסור. מחמת לידו
בשם  וכתבנו ממנו. מוציאים משכן שאם רבינו פסק אלמנה,
דבר  שכל ד:) (תמורה כרבא שפסק לפי הטעם, הריב"ש
מועילה, עשייתו אין - ועשה ועבר לעשות התורה שאסרה
איסור  כל אין כאן שבנידון מפני קיים? הקנין כאן ולמה
ומעכב  בעדו ללווה משלם שאינו בזה אלא החפץ, בהקנאת

הרבית. בשביל תמורתו המסויים,83)בידו דבר כל וכן
הרמב"ן  בשם (מגידֿמשנה ריבית של שהוא בו שניכר

"כי 84)והרשב"א). (שם) בגמרא אמרו הדבר, ובטעם
דרביתא  גלימתא - וקאי דמכסי גלימא לימרו דלא היכי
בו  מתלבש שהוא הלבוש הבריות: יאמרו שלא =) היא"

הוא). ריבית של לבוש - ארבעת 85)תדיר תמורת שם,
(בכת"י 86)הדינרים. ארבעה לשלם עליו קיבל המלוה

עליו). קיבל והרי תימן:

ה'תש"פ  אדר ט' חמישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
דין 1) שם וכולל הכלים, על או הפירות על פוסק דין מבאר

מוליך  ודין הזול, למקום היוקר ממקום המעלים חמרים
קטנים, כשהם בזול פירות קונה ודין למקום, ממקום פירות

שיגדלו. עד בשדה שיישארו ומתנה

.‡ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡2˙B¯t‰ ÏÚ3¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú4‡ˆÈ . ≈¿ƒ««≈«∆≈≈«««»»
‰ÊÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈ˜ÒBt - ¯ÚM‰5‰ÊÏ LÈ -6. «««¿ƒ««ƒ∆≈»∆≈»∆

ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˜eMÏ Úe·˜ ÌÈhÁÏ ¯ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»«««¿ƒƒ»«««¿«¿ƒ
BÏ Ô˙BÂ ,ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ÏÚ BnÚ ˜ÒBt ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒa¿∆«¬≈∆≈ƒ«≈»¿ƒ¿≈
ÏL ‰‡Ò ‰‡Ó BÏ ÔzÈ Ì‡Â ;ÌÈÚÏÒ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈≈»¿»∆
- ÚÏÒa ‰‡Ò ÌÈhÁ‰ eÈ‰iL ˙Úa ,ÔÓÊ ¯Á‡ ÌÈhÁƒƒ««¿«¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿»¿∆«
¯ÎBnÏ ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÏk ˙Èa¯ ‰Êa ÔÈ‡≈»∆ƒƒ¿»««ƒ∆…»»«≈

˜ÒtL ˙Úa ÏÏk ÌÈhÁ7?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .8 ƒƒ¿»¿≈∆»««∆¿»ƒ¬ƒ
ÌeÏk BÏ ‰È‰ ‡lLa9˜ÒtL ˙Úa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ¿∆…»»¿≈«ƒ»≈∆»«

ÂÈÏÚ10ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó ¯ÎBnÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;11, »»¬»ƒ»»«≈≈«ƒ¿
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡12‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¬≈∆

¯ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ÂÈÏÚ ˜ÒÙÏ ¯zÓ13. À»ƒ¿…»»««ƒ∆¬«ƒ…»»«««
ÏÚ ˜ÒBt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯ˆBwÏ ‰lÁz ‡e‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿ƒ»«¿ƒ¬≈∆≈«

LÈ„b Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ÌÈhÁ‰14ÔÈi‰ ÏÚ ˜ÒBÙe . «ƒƒ««ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ≈«««ƒ
ËÈ·Úa ÌzÈÂ ÌÈ·Ú‰ ¯ˆ·iMÓ15- ÔÓM‰ ÏÚÂ ; ƒ∆ƒ¿…»¬»ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿««∆∆

ÔËÚna ÌÈ˙ÈÊ Ô˙pMÓ16‰pÚwLiMÓ - „Èq‰ ÏÚÂ ; ƒ∆»«≈ƒ««¬»¿««ƒƒ∆¿«¿∆»
¯ˆBi‰ ‰OÚiMÓ O¯Á ÈÏk ÏÚ ˜ÒBt ÔÎÂ .ÔL·ka«ƒ¿»¿≈≈«¿≈∆∆ƒ∆«¬∆«≈

ÌÈˆÈa17?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰lL18‰È‰La ≈ƒ∆»∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»
Ô¯ÙÚ19Ô·Ï20‰ ÏÚ ˜ÒBt - ¯ÁL ¯ÙÚ Ï·‡ ;ÌÈÏk ¬»»»»¬»»»»…≈««≈ƒ

‡e‰L ÈtÓ ,eOÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ epnÓ ÔÈOÚp‰««¬ƒƒ∆««ƒ∆…«¬ƒ¿≈∆

‰ÊÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ21ÔÎÂ .‰ÊÏ LÈ - »«…¿««ƒ∆≈»∆≈»∆¿≈
Ï·f‰ ÏÚ BnÚ ˜ÒBt22Èt ÏÚ Û‡ ‰M‰ ˙BÓÈ Ïk ≈ƒ««∆∆»¿«»»««ƒ

.„ÈÓz ÈeˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ï·Ê BÏ ÔÈ‡L∆≈∆∆ƒ¿≈∆»»ƒ

עב:2) בבאֿמציעא בכך 3)משנה זמן לאחר לו ליתנם
המעות. לו ומקדים - בינתיים יתייקרו אם ואפילו וכך,

ד.4) הל' לקמן כאלה.5)ראה פירות אין ללווה
לקנותם 6) - הלוקח והן המוכר הן - הם ויכולים לאחר,

המקח  וחל לו, שיש כמו זה והרי בשוק, הללו במעות
בגמרא  (עיין נתייקרו לוקח ברשות - וכשיתייקרו מעכשיו,
בזה  שכתב מה וראה סב: שם וברש"י עב: סג: שם

הראב"ד. בשם -7)הריטב"א בו לחזור יכול הוא והרי
בפכ"ב  (רבינו שפרע" ב"מי הוא הרי בו, חוזר שאם מכיון
עצמו  על לקבל רצונו שאין אנו מניחים ג) הל' מכירה, מהל'
הפירות  כאילו אנו רואים כך ומשום הזו, ביה"ד קללת
קללת  נוסח אע"פ. ד"ה סב: שם ('תוספות' הלווה ברשות

ה"ב). פ"ז מכירה בהלכות מבוארת שפרע" שם 8)"מי
השער. שיצא עד פוסקים שאין אלא 9)סב: דוקא. לאו

המעות  סך כנגד פירות כמות בידו היתה שלא לומר, התכוון
לו. לו 10)שמקדים שאין לפי לוקח לרשות באו ולא

מאותו  למוכר עתה לו שאין מאחר לחול, מה על למקח
לו  יתנם והוא יתייקרו ואם השער, יצא לא  ועדיין המין,
הקדמת  מפני בזול לו שנותנם נמצא - הפסיקה כשער

כשי 11)המעות. (מגידֿמשנה).כלומר, מעותיו עור
הבאה.12) בהלכה כאן 13)יתבאר אין - לו שיש מכיון

נתייקרו, ברשותו נתייקרו ואם לו קנוי הוא שמעכשיו ריבית,
מדרבנן, אלא איסורו אין לו כשאין גם כי משך, שלא ואע"פ
בתשובה  הרי"ף וראה עב:, שם (רש"י גזור לא לו וכשיש

שם). מקובצת' ב'שיטה עודם 14)הובא הגרעינים שם,
- (=פעולות) מלאכות שתי עדיין מחוסרים והם בשבלים,

ב. בהל' רבינו שמבאר כמו וזרייה, "שם 15)דישה
ריכוכם), (לשם הענבים בו יקובצו אשר לחפירה (=כינוי)
המשנה, בפירוש (רבינו מעטן" הזיתים חפירות שיקראו כמו

ד). משנה פ"י שם 16)טהרות שמקבצים המקום "שם
(רבינו  שמנם" להוציא ראויים ויהיו שיתרככו עד הזיתים
הכתוב  מלשון והוא - ג). משנה פ"ד מעשרות בפיה"מ
בערכו). (הערוך, חלב מלאו עטיניו כד): כא, (איוב

בצה 17) מלשון שהוא מפרש שם (רש"י גולמים חמר גושי
בלא  גומא "היגאה יא) ח, (שם הכתוב כלשון חרוקה), (בית
ביצה) (ערך וה'ערוך' במים. מגובל שהעפר שם על - בצה"
שהבית  משמע ביצה, כצורת עגול החמר עושה . . . אומר:
מקובצת' 'שיטה (ועיין תבניתן שם על כך ונקראו צרויה,

הראב"ד). בשם שיעשה 18)שם עד פוסק שאינו עד. שם
שלהם. ביצים ממנו.19)היוצר הנעשים החרש, כל של

מצוי.20) וב'שיטה 21)שאינו 'תוספות' (עיין ביצים
שם). עב:22)מקובצת' במשנה שם

.·- ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ¯qÁÓ ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆¿À»¿»»««¿«ƒ
BÈ‡ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL ¯qÁÓ ‰È‰ .ÂÈÏÚ BnÚ ˜ÒBt≈ƒ»»»»¿À»»¿»≈

˜ÒBt23¯qÁÓ ‡e‰L ÔÂÈkL ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈∆»ƒ≈»»«««∆≈»∆¿À»
ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL»¿»¬≈∆¿ƒ∆≈≈«ƒ

ÌeÏk24?„ˆÈk .ÔÈ„Ú ÌÏBÚÏ ‡a ‡Ï BÓÎe ,25LÈ„b ¿¿…»»»¬«ƒ≈«»ƒ
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deleקפ deln zekld - mihtyn xtq - xc` 'h iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

LÓMa ‰Áp‰ ¯qÁÓ ‰È‰L26L·ÈiL27‰i¯Êe ‰LÈ„Â ∆»»¿À»«»»«∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ»
‰È‰ ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˜ÒBt BÈ‡ -≈≈»»∆»ƒ≈»»«««»»
.ÂÈÏÚ ˜ÒBt - ‰i¯Êe ‰LÈ„ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â ,L·È»≈¿≈¿À»∆»ƒ»¿ƒ»≈»»

‰ÙÈÙÏ ÔÈ¯qÁÓ eÈ‰L ¯ˆBÈ ÏL ÌÈˆÈa28LeaÈÂ ≈ƒ∆≈∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰Ù¯Oe ÔL·kÏ ‰ÎÏB‰Â29˜ÒBt BÈ‡ - ‰‡ˆB‰Â ¿»»«ƒ¿»¿≈»¿»»≈≈

‰ÎÏB‰ ‡l‡ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È eÈ‰ ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿À»ƒ∆»»»
‡e‰Â .Ô‰ÈÏÚ ˜ÒBt - ‰Ù¯Oe ÔL·kÏ30C¯„ ‰È‰iL «ƒ¿»¿≈»≈¬≈∆¿∆ƒ¿∆∆∆

‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔL·k‰ ÔÓ B˙B‡ ‡ÈˆB‰Ï Á˜Bl‰«≈«¿ƒƒ«ƒ¿»¬»ƒ»»
,LÏL ÔÈ¯qÁÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈˆBnL ‡e‰ ¯ÎBn‰«≈∆ƒ¬≈≈¿À»ƒ»

˜ÒBt BÈ‡Â31‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈¬≈∆«∆≈≈«««¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שלש 23) - פוסק שתים "מחוסר עד.): (שם האומר כרב,
פוסק". השער.24)אינו שיצא עד פוסקים שאין

שם.25) בגמרא בשקלאֿוטריא מובאות אלו דוגמאות
בחמה.26) העומרין "לשון 28)שיתיבש.27)שטוח

מדתן, לפי "שמגלגלן - קכט:) (שבת התינוק" את מלפפין
ב"מ  (רש"י קיבול" בית להן ועושה קטנות, אם גדולות אם
ו). משנה פ"ד טהרות המשנה בפירוש רבינו וראה שם.

בכבשן.29) שם.31)ובלבד.30)צירוף

.‚CÏB‰‰32ÂÈÏÁ¯ ˙‡ ÊÊ‚ÏÂ ÂÈfÚ ˙‡ ·ÏÁÏ «≈«¬…∆ƒ»¿ƒ¿…∆¿≈»
˙Bc¯ÏÂ33‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓe ,Bz¯ek ˙‡ ¿ƒ¿∆««¿¿»¬≈¿»««

CÏ ¯eÎÓ ˙B·ÏBÁ ÈfÚM34¯eÎÓ ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó , ∆ƒ«¿»»«∆¿≈«¿»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - CÏ ¯eÎÓ ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÏ35. »«∆««¿ƒ»»»¬≈∆À»

CÎÂ Ck ˙B·ÏBÁ ÈfÚM ‰Ó :BÏ ¯Ó‡ Ï·‡36EÏ ¯eÎÓ ¬»»««∆ƒ«¿»¿»»¿
CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó ,CÎÂ CÎa¿»¿»«∆¿≈«¿»¿»»¿¿»
ÎÂ CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÎÂC ¿»«∆««¿ƒ»»¿»»¿¿»¿»

¯eÒ‡ -37ÔÎÂ .˜eMaL ¯ÚMk BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ ‡l‡ , »∆»ƒ≈»«ƒ«««∆«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

סד.32) ודבוקות 33)שם חלות חלות שעשויות שם "על
דבר  כל של הבדלה לשון רדייה, נקרא - דופן אל מדופן
ראה  שם; (רש"י בתנור" מדובקת פת כרדיית הנדבק,

ט). יד, והלוקח 34)שופטים הכללי, המחיר את וקבע
הדמים. את תניב 35)שילם אם ההפסד עליו שקיבל כיון

ולהפסד. לשכר קרוב זה הרי - שנתן הדמים  מכדי פחות
שנתבאר  כמו להפסד, ורחוק לשכר קרוב אלא אסרו ולא

השער.36)למעלה. יצא לא מפני 37)ועדיין לו שמוזיל
לו. שהקדים מעותיו

.„ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯ÈÚ ÏL ¯ÚL ÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡≈¿ƒ«««∆¬»ƒ¿≈∆≈
Úe·˜ ¯ÚM‰38‰È„naL ¯ÚL ÏÚ ‡l‡ ,39eÈ‰ . «««»«∆»«««∆«¿ƒ»»

˙BLÈÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ‰È„na ˙BL„Á‰ ÌÈhÁ‰«ƒƒ«¬»«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«ƒ»
ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - ÚÏÒa LÏL40¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú41 »¿∆«≈¿ƒ«∆≈≈«««

ÔLiÏÂ L„ÁÏ42˙BËB˜Ï ÏL ÔÈhÁ eÈ‰ .43ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ∆»»¿«»»»ƒƒ∆»«¿«¿ƒ
ÚÏÒa44˙BËB˜lÏ ˜ÒBt - LÏL ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ , ¿∆«¿∆««««ƒ»≈«»

˙BËB˜Ï ¯ÚLk45˙Èa‰ ÏÚ·Ï ˜ÒÙÈ ‡ÏÂ ,46„Ú ¿««»¿…ƒ¿…¿««««ƒ«
˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÚM‰ Ú·wiL47. ∆ƒ»««««¿««««ƒ

עב:38) ושלשה 39)שם שנים ומתמיד קבוע שהשער

שם). מקובצת' ב'שיטה הובא בתשובה, (רי"ף חדשים
גירסת 40) וכן (שם, הישנות על בין החדשות על בין

אחיד.41)הרי"ף). הפרשי 42)שער שיש  עוד שכל
הוא  ועתיד מתמיד, השער אין - ולישן לחדש שער
והן  חדש על הן אחד בשער ולעמוד קצר זמן תוך להשתנות
מפני  עליו פוסקים שאין עיירות של כשער זה והרי ישן, על

(מגידֿמשנה). קבוע לקט 43)שאינו המלקט "עני שם,
ולא  זרע ולא חרש לא כלומר לקוט, נקרא: - ופאה שכחה
חננאל, (רבינו בלקיטה" אלא בפירות זכה לא וכו' קצר

שם). מקובצת' ב'שיטה תבואות 44)הובא "סתם כי
ומערבין  שדות, מכמה שלוקטין מתוך יפין אינן לקוטות

שם). (רש"י חיטין" שיבלי עם שיפון ששער 45)שיבלי
השער  ישתווה לא הסתם שמן הוא, קבוע שער הלקוטות
הבית  בעל תבואות לשער יפות שאינן הלקוטות תבואות של

ג). ס"ק קעה סי' יו"ד ט"ז בסלע 46)(עיין סאים ארבע
- הבית בעל עם הפוסק הסתם שמן לפי הלקוטות, כשער
ובט"ז  עיי"ש שם, (גמרא מעותיו נותן יפים פירות דעת על
עתיד  ואינו הוא שקבוע פוסק, - שלש על אבל שם), וש"ך,
שם). ט"ז, (מגידֿמשנה, הלקוטות שער עם להשתוות

הבית 47) בעל של השער שנקבע כך אירע אם אלא כלומר,
חלק  מו, שער תרומה' 'גידולי (עיין לקוטות כשל בארבע,

ס). אות ד,

.‰˜ÒÙÏ ¯zÓ ¯ÚM‰ Úa˜pL ÔÂÈk48¯ÚM‰ ÏÚ ≈»∆ƒ¿««««À»ƒ¿…««««
dB·b‰49ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˙B¯kÓ ÌÈhÁ‰ eÈ‰ ?„ˆÈk . «»«≈«»«ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

ÌÈhÁ‰ BÏ ÔziL BnÚ ˜ÒÙe ,ÚÏÒa50,ÏBf‰ ¯ÚMk ¿∆«»«ƒ∆ƒ≈«ƒƒ««««
¯OÚ BÏ Ô˙B - ÚÏÒa ÔÈ‡Ò ¯OÚ Ôk ¯Á‡ e„ÓÚ Ì‡ƒ»¿««≈∆∆¿ƒ¿∆«≈∆∆
¯ÚLa BnÚ ˜Òt È¯‰L ,˜eMa ‰È‰L ¯ÚMk ,ÔÈ‡Ò¿ƒ«««∆»»«∆¬≈»«ƒ¿««

dB·b51¯ÚMa BnÚ ˜Òt ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ˙BÚn‰ BÏ Ô˙ . »«»««»¿»¿…»«ƒ«««
BÏ Ô˙pLk ÔÈÂL eÈ‰L ¯ÚMk Ô˙B - eÏÊe‰Â ,dB·b‰«»«¿¿≈«««∆»»ƒ¿∆»«

¯ÊÁL ÈÓe ;˙BÚn‰52Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó -53‰na . «»ƒ∆»«¿«≈ƒ∆»««∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c54Ì‡ Ï·‡ ;BÓˆÚ ˙Úc ÏÚ ˜ÒBÙa ¿»ƒ¬ƒ¿≈««««¿¬»ƒ

BÈ‡ - Á˜Bl‰ ÔÈa ¯ÎBn‰ ÔÈa ,ÌÈ¯Á‡Ï ÁÈÏL ‰È‰»»»ƒ««¬≈ƒ≈«≈≈«≈«≈
BÈ‡Â ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ B‡ ÏBf‰ ¯ÚMk ‡l‡ ÏËB≈∆»«««««¬ƒ∆«»ƒ¿≈

ÁÈÏLa Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó55:¯ÓB‡ ÁlLÓ‰ È¯‰L , ¿«≈ƒ∆»«¿»ƒ«∆¬≈«¿«≈«≈
˙eÚÏ ‡ÏÂ EÈzÁÏL Ôw˙Ï56e¯‡aL BÓk ,57. ¿«≈¿«¿ƒ¿…¿«≈¿∆≈«¿

במשנה.48) זול,49)שם במחיר היינו פירות, של
וכמו  שם), (רש"י מועטים" בדמים נמכרים הרבה "שפירות

בסמוך. רבינו יוזלו.50)שמבאר אם פלוני, לזמן
גם 51) עכשיו לקנות יכול שהרי - רבית משום בזה ואין

שבידו. במעות הגבוה בשער שחזר 52)מאחרים בין
הלוקח. שחזר ובין הדין 53)המוכר מצד כי אם עד: שם

נקנים  המטלטלין אין חכמים שמתקנת לפי בו, לחזור יכול
לא  - בו החוזר כל ברם במשיכה. או בהגבהה אלא במעות,
(אוררין  שפרע" "מי עליו לקבל וחייב ישראל מעשה עשה
המבול  דור מאנשי שפרע "מי ואומרים: בביתֿדין אותו
שטבעו  וממצרים ועמורה סדום ומאנשי הפלגה דור ומאנשי
בהל' (רבינו בדיבורו" עומד שאינו ממי יפרע הוא בים,

ב). א, הל' פ"ז א; הל' פ"ג, לא 54)מכירה שאם שם,
בעת  שווים שהיו כשער נותן - הגבוה בשער עמו פסק
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וכו'. שליחו 55)הפסיקה השליח עיוות (עיין אם תו
השער 56)מגידֿמשנה). על ולפסוק לפרש לך והיה

בו  וחזר לו, שאמר ממה השליח שינה לא ואם הגבוה.
שפרע". ב"מי – המשלח - הוא הרי - בפ"א 57)המשלח

שהוא  בכל שטעה שהשליח ב, הל' ושותפין שלוחין מהל'
חוזר. - במטלטלין בין בקרקע בין -

.ÂÌÈhÁ‰ eÈ‰58ÏËÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˙B¯kÓ »«ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ¿∆«¿»«
Ô˙Â ,ÌÈÓc‰ ˙‡59BÏ LÈ Ì‡ ,ÚÏÒa LÓÁ BÏ ∆«»ƒ¿»«»≈¿∆«ƒ≈

ÌÈhÁ60¯zÓ -61ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ·BÁ ÌÈhÁ BÏ eÈ‰ .62, ƒƒÀ»»ƒƒ≈∆¬≈ƒ
;¯eÒ‡ - BÏ ÔzÈÂ ÂÈhÁ ‰a‚iL „Ú ˙BÚn‰ ÏËÂ¿»««»«∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ≈»
‰Ê È¯‰Â ,ÌÈ‡ el‡Îe ,‰i·b ÔÈ¯qÁÓ Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»«¬≈∆

.BÙÈwnL ÈtÓ BÏ ÏÈÊB‰Â ÔÓÊ BÏ Ú·B˜k¿≈«¿«¿ƒƒ¿≈∆«ƒ

סג:58) ובס"א;59)שם רומא בדפוס הוא (כן ויתן צ"ל:
פלוני. לזמן שיתן עלֿמנת כלומר שיתן), תימן: ובכת"י

והוא 60) מחסנו של המפתח אבד או אחר במקום שהם אלא
למעות. בפחות.61)דחוק כמוכרו זה הרי - לו שיש כיון

שם.62)

.ÊÚa¯‡ ‰È„na ÌÈhÁ‰ eÈ‰,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò »«ƒƒ«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«
ÌÈ¯Ùk·e63¯bzÏ ÚÏÒ ÔzÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒa LL «¿»ƒ≈¿∆«¬≈∆À»ƒ≈∆«««»

‡È·iL È„k64eÈ‰iL ‡e‰Â .¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ‡Ò LL ¿≈∆»ƒ≈¿ƒƒ«¿»¿∆ƒ¿
e„·‡ - e·‚ B‡ C¯ca e„·‡ Ì‡ ,Á˜Bl‰ ˙eL¯aƒ¿«≈«ƒ»¿«∆∆ƒ¿¿»¿

·eLÁ Ì„‡Â .BÏ65‰Ê ˙BOÚÏ ¯eÒ‡66‰¯BÁÒ ÈÈÓ·e . ¿»»»»«¬∆¿ƒ≈¿»
ÔÈÈeˆÓ ‰¯BÁÒ ÈÈÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ -»¿»»»¿ƒ∆≈ƒ≈¿»¿ƒ

˙B¯Ùk67. ¿≈

אזלן 63) בכפרי ארבעה, ארבעה אזלי "בסורא עג. שם
ורש"י  בכפרים. ר"ל בכפרי, רבינו (ומפרש חמשא" חמשא

מקום). שם בכפרי: מפרש (שו"ע 64)שם פלוני" "לזמן
ריבית  משום חוששים ואין בש"ך). ועיי"ש טז, ס"ק קעג סי'
לפי  ו), הל' (השווה למפרע הכסף לו שנתן מפני לו שמוזיל
כמוכר  זה והרי השער, יצא וכבר בכפרים מצויים שהפירות
אחריות  עליו לקבל הלוקח על ולפיכך הזול, במקום לו
ברש"י  שם ועיין בגמ', (שם רבינו שמבאר כמו הדרך,

קעג). סי' ט"ז ועיין ביותר 65)ו'תוספות', להזהר שעליו
הדין. משורת לפנים מהתגר 66)ולהתנהג נוטל אם אבל

הסאה  שכר בעד שהרי חשוב, לאדם אפילו מותר - חמש
בגמרא). (שם, טורח - התגר - תימן:67)הוא בכת"י

לפי  בפירות, אלא התירו ולא כלומר, כפירות. תמיד מצויין
תרומה' ב'גידולי וראה שם, בגמ' (עיין תמיד מצויים שהם

מא). ד, חלק מו, שער

.ÁÔÈ¯nÁ‰68Úa¯‡ ÌÈhÁ‰ È¯‰Â ,¯ÈÚÏ eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ«¬≈«ƒƒ«¿«
Ô‰È¯ÈkÓÏ e¯ÎÓe eÏÈÊB‰ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò69B‡ ¿ƒ¿∆«ƒ»¿¿«ƒ≈∆

‰lÁz Ô‰Ï e˙pL ˙BÚÓa ,ÚÏÒa LÓÁ Ô‰È¯ÒÙÒÏ¿«¿¿≈∆»≈¿∆«¿»∆»¿»∆¿ƒ»
eÒkiLk70¯ÈÚÏ71ÏÎÏ e¯kÓÈÂ Ô‰ÈwO eÁzÙiL „Ú ¿∆ƒ»¿»ƒ«∆ƒ¿¿«≈∆¿ƒ¿¿¿»

ÏBÊa Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ el‡ ÔÈ‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡»»¬≈∆À»∆≈≈¿ƒ»∆¿
,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ eÁ˜È ‡ÏÂ ‰zÚ ˙BÚÓ e˙pL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»¿…ƒ¿∆»¿««¿«
ÔÈ„ÚÒÓe ¯ÚM‰ ˙‡ Ì‰Ï ÔÈÚÈ„BnL ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆ƒƒ»∆∆«««¿«¬ƒ

Ì˙B‡72. »

הנוסחא 68) והשווה עג: (שם למכור לעיר תבואה המביאים
ה). הלכה פ"ד שם ובכת"י,69)בתוספתא רומא בדפוס

להם  המוכרים החנויות לבעלי כלומר למוכריהן, הנוסחא:
סעודתם. כשנכנסו.70)צרכי תימן: בפרעון 71)בכת"י

עד  הלוואה בתורת לעיר כניסתם בשעת להם שנתנו המעות
בדרך  להם נתנו אם כי החיטים, וימכרו שקיהם שיפתחו
- בסמוך רבינו שמבאר הטעמים בלי אפילו מותר - מכר
שנתבאר  כמו - אותו ומסעדים השכר להם שמודיעים
שיתן  וכו' סאין ד' נמכרות החיטים "היו ו: בהל' למעלה
להם  יש כאן הרי מותר", חיטים לו יש אם בסלע ה' לו

מגידֿמשנה). וראה (משנהֿלמלך. שמספקים 72)חטים
(ריטב"א. לחמוריהם ומזון סעודתם צרכי מוזל במחיר להם

שם). בגמרא ועיין

.ËÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÂÈ˙B¯t CÈÏBn‰73B¯·Á B‡ˆÓ , «ƒ≈»ƒ»¿»¿»¬≈
ÈÏ Ìz :BÏ ¯Ó‡Â74ÈÏ LiL ˙B¯t EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â , ¿»«¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿≈∆≈ƒ

¯zÓ - ÌL BÏ LÈ Ì‡ :ÌB˜Ó B˙B‡a ÈBÏt ÌB˜Óa75, ¿»¿ƒ¿»ƒ≈»À»
¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â76‰¯BÁÒ CÈÏBÓ ‰È‰ .77ÌB˜nÓ ¿ƒ»»»»ƒ¿»ƒ»

BÓk ‰ÈÓ„ EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÈÏ Ìz :BÏ ¯Ó‡ ,ÌB˜ÓÏ¿»»«¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿»∆»¿
¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡ :ÌB˜Ó B˙B‡a ‰ÂML78„Ú ∆»»¿»ƒ»¿»ƒ¿«≈«

¯zÓ - ÌLÏ ÚÈb‰L79- Á˜BÏ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡Â , ∆ƒƒ«¿»À»¿ƒ»¿»ƒ¿≈«
¯eÒ‡80. »

היוקר.73) למקום הזול ממקום בהלוואה.74)שם,
העמידם 75) מעכשיו היוקר, במקום פירות לו שיש כיון

כאן  אין - בסאה סאה לו ומחזיר משך, שלא ואע"פ ברשותו
(רש"י  גזרו לא - לו יש ואם ריבית, אבק אלא קצוצה ריבית

ב). הלכה פ"י לקמן וראה המתנתו,76)שם, "שבשכר
שם). (רש"י, היוקר" במקום זה לו שם.77)נותן

או 78) אבדו שאם המוכר, על הסחורה אחריות אם היינו,
מפסיד. הוא - שתמכר,79)נגנבו עד מלוה כאן "שאין

(רש"י  הוא" הראשונים בעלים של - ביוקר שנמכר מה וכל
ג. הלכה פ"ח, למעלה השווה מעכשיו 80)שם). שהרי

ביוקר  דמיה אח"כ לו וכשנותן אצלו, כמלוה היא הסחורה
הוא. ריבית -

.ÈÔ˙Bp‰81ÈÓc ,el‡ ÔÈ‡eM˜ ‰¯OÚ ÈÓc ‰pb‰ ÏÚ·Ï «≈¿«««ƒ»¿≈¬»»ƒƒ≈¿≈
BnÚ ‰˙‰Â ,ÌÈpË˜ Ô‰ È¯‰Â ,el‡ ÌÈÁÈh·‡ ‰¯OÚ¬»»¬«ƒƒ≈«¬≈≈¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - eÏÈc‚iLÎÏ BÏ ÌziL82‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈
Ô‰ÈÏ‡Ó ÌÈÏ„b Ì‰Â ÔÁÈpÓ83Ô‰Lk ‰zÚ Ôˆˆ˜ el‡Â , «ƒ»¿≈¿≈ƒ≈¬≈∆¿ƒ¿»»«»¿∆≈

Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡a eÈ‰ ‡Ï - ÌÈpË˜84Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ…»»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈…
ÏÚ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ Ba ÔÈ‡L ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ»»∆≈∆¿≈¿…ƒ»«

.¯ÎBn‰«≈

כרבא.81) סד. שנתבאר 82)שם למה דומה זה ואין
למה  וכן פרדס, בפירות זה בכגון ה, הלכה פ"ח למעלה
לאסור, - חולבות שעזי מה בדין ג הלכה למעלה שנתבאר

והולך. רבינו שמבאר וברשות 83)כמו נוסף טיפול ללא
הן  שעדיין פרדס בפירות מהֿשאיןֿכן – גדלו הלוקח
(מגידֿמשנה). ומפסיד. חנם מטפל והמוכר טיפול, מחוסרים

כי 84) מתרבה, הוא מאליו כי אם בחלב, מהֿשאיןֿכן
אינו  זמן לאחר הבא החלב הרי רבו" קא מיניה "לאו החלב
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תחלוב  (ואם מכר, בשעת בבהמה שהיה החלב מכח גדל
מכח  גדלים קישואים אבל במקומו). אחר יבוא עתה הבהמה
והולכים  גדלים עצמם והם מכר, בשעת היו שכבר הקטנים

רש"י). פירוש וע"פ שם, (גמרא

ה'תש"פ  אדר י' שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
השער 1) לפי סתם ולפרוע סתם לשאול שמותר דין מבאר

את  מלווה ודין קבוע, לזמן פירות משאיל ודין שבשוק,
אחרים. פירות על הלוואה מעמיד ודין אריסיו,

.‡¯ÎBnÏ ¯znL ÌLk2˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ3, ¿≈∆À»«≈ƒ¿…«««∆«
˙B¯t‰ ˙BÂÏÏ ¯zÓ Ck4Ì˙Ò5‡Ïa Ì˙Ò ÔÈÚ¯BÙe »À»ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿»¿…

˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜6¯ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk . ¿ƒ«¿««««∆«≈«»»«««
Ì‰ÈLÏ Úe„ÈÂ Úe·˜7- ÔÈ‡Ò ¯OÚ B¯·ÁÓ ‰ÂÏÂ , »«¿»«ƒ¿≈∆¿»»≈¬≈∆∆¿ƒ

e¯˜e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Ò ¯OÚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ«»¿«¬ƒ∆∆¿ƒ««ƒ∆¿
el‡Â ,Úe„È ¯ÚM‰ ‰È‰ epnÓ ‰ÂlLk È¯‰L ;ÌÈhÁ‰«ƒƒ∆¬≈¿∆»»ƒ∆»»«««»«¿ƒ

BÏ ¯ÈÊÁÓe ‰B˜ ‰È‰ ‰ˆ¯8.ÔÓÊ BÏ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L , »»»»∆«¬ƒ∆¬≈…»«¿«

ללוקח.2) יד: א.3)בכתב הלכה ט בפרק כמבואר
ונמצא 4) - יתייקרו שמא בסאה, סאה ללוות חכמים שאסרו

דמים  אותן שיעשה לא אם שהלווהו, ממה יותר לו פורע
ב. הלכה להלן דמים,5)כמבואר אותם שיעשה מבלי

(בבא  בסמוך רבינו שמבאר כמו זמן קביעת בלא ודווקא
סתם", ופורעין סתם "לווין שאמרו כחכמים עה. מציעא
של  פירושו ראה - זמן קביעת בלא דהיינו רבינו ומפרש
רבינו, ודעת המשנה). ומרכבת ריטב"א. ועיין שם רש"י
שהיה  או המין מאותו לו שיש פי על אף זמן, שקובע שכל
ובטעם  ב. הלכה לקמן שמבאר כמו אסור - קבוע השער
שמחירו  דבר על זמן, הקובע שכל משנה המגיד אומר הדבר
פלוני, זמן שקבע נראה, פירות, כגון ומוזיל מתייקר והוא נד
אסור. כך ומפני הפירות אז יתייקרו שלדעתו משום

פירות 6) בו לקנות שאפשר שבשוק השער על בהסתמך
שם). ברש"י הובא הבה"ג וכפירוש עב: שיצא 7)(שם

שם). עיין קסב סימן יוסף (בית -8)השער מייד פורעו
סאה  ללוות שמותר המין מאותו ללווה לו יש כאילו זה והרי

ב. הלכה בסמוך כמבואר בסאה

.·BÏ ‰È‰9¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL ÔÈn‰ B˙B‡Ó »»≈«ƒ∆»»¬≈∆À»
˙BÂÏÏ10ÏÚ Û‡ ,Ì˙Ò Ú¯BÙe ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜ ‡Ïa Ì˙Ò ƒ¿¿»¿…¿ƒ«¿«≈«¿»««

¯ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt11‰‡Ò BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¬«ƒ…»»««««¬ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Ò ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - „·Ïa12˙Á‡ ‰tË BÏ ‰˙È‰ . ƒ¿«…∆»∆»«»¿ƒ»¿»ƒ»««

Èa¯‚ ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - ÔÈÈ ÏL B‡ ÔÓL ÏL13ÔÈÈ ∆∆∆∆«ƒ…∆»∆»«»«¿≈«ƒ
Úa˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï .ÔÓLÂ»∆∆…»»≈«ƒ¿¿…ƒ¿«
È¯‰ - ˜eM‰ ¯ÚL eÚ„È ‡lL B‡ ÔÈ„Ú ˜eM‰ ¯ÚL«««¬«ƒ∆…»¿«««¬≈

¯eÒ‡ ‰Ê14‰‡Òa ‰‡Ò ˙BÂÏÏ15˙B¯t‰ ¯‡La ÔÎÂ .16 ∆»ƒ¿¿»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«≈
ÌÈÓc Ô˙B‡ ‰OÚiL „Ú Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡Ï -17‰ÂÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆»«∆«¬∆»»ƒ¿ƒ»»

˙B¯t BÏ ¯ÈÊÁÓ - eÏÊe‰Â ,[ÌÈÓc] Ô˙B‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…»»»»ƒ¿¿«¬ƒ≈
e¯˜e‰ Ì‡Â ;Ï˜Lnk B‡ ‰ÂlL ‰cnk18ÌÈÓc ÏËB - «ƒ»∆»»«ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ

B˙B‡Ó BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L∆»»ƒƒ¿««¿»»««ƒ∆≈≈

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa Úe·˜ ¯ÚM‰ ‰È‰L B‡ ÔÈn‰«ƒ∆»»«««»««¬≈∆»
Úe·˜ ÔÓÊ „Ú ˙B¯Ùa ˙B¯t ˙BÂÏÏ19,Ì˙Ò ‰ÂÏ ‡l‡ ; ƒ¿≈¿≈«¿«»«∆»…∆¿»

.Ú¯ÙiL ÔÓÊ ‰ÊÈ‡a Ú¯BÙe≈«¿≈∆¿«∆ƒ¿«

עה.9) למלווה 10)שם פירותיו נקנים ההלוואה שבשעת
התירו  ממש קניין זה שאין פי, על ואף הוקרו, וברשותו
נשך  משום בה אין בסאה סאה שהלוואת משום חכמים,

מד:). רש"י פי (על גזרו לא לו וכשיש שם 11)דאורייתא,
הלכה  ט בפרק (כמבואר פירות בפסיקת שאמרו וכדרך עה.

סאה 12)א). כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו לפי שם,
כלווה  - רואים אנו ושוב שתיים, לו שיש ונמצא - לו שיש
בסאה, סאה שהלוואה לפי לעולם, וכן שתיים, כנגד שתיים
משנה). (מגיד בה הקלו - התורה מן איסור בה אין

שם).13) עיין בערכו (הערוך עד:14)חביות שם
שהלווהו.15) ממה יותר לו פורע ונמצא יתייקרו שמא
מד:).16) מציעא בבא (עיין וליזול להתייקר שדרכם
וזוקף 17) בשוק השער כפי החיטים דמי עימו קוצץ היינו

הוקרו  בין לו פורע - עכשיו שקבעו בסכום בדמים, ִהמלוה
(שם). מעות הלווהו כאילו זה שהרי הוזלו, בין הפירות

שהוא 19)שם.18) נראה זמן שקובע שכל שביארנו, כמו
שאמרו  ממה נלמד זה דין (מקור יתייקרו זמן שלאותו סומך
אדם  יאמר "לא ג) הלכה בסמוך רבינו ומביאו (עה. שם
מפרש, ורבינו לגורן". לך אתן ואני חיטין כור הלווני לחבירו
זמן  לו שקבע מפני ואסרו לו, ביש אפילו הוא שהמדובר
"עד  ההיתר: בצד (שם) בסיפא שאמרו למה בדומה - לגורן

משנה). (מגיד לו ביש הוא שהמדובר בני", שיבוא

.‚È‡Â ÌÈhÁ ¯Bk ÈÂÏ‰ :B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯Ó‡È ‡Ï……«»»«¬≈«¿≈ƒƒƒ«¬ƒ
Ô¯bÏ ¯Bk EÏ ¯ÈÊÁ‡20„Ú ÈÂÏ‰ :BÏ ¯ÓB‡ ‡l‡ ; «¬ƒ¿«…∆∆»≈«¿≈ƒ«

Èa ‡B·iL21ÁzÙn‰ ‡ˆÓ‡L „Ú B‡22. ∆»¿ƒ«∆∆¿»««¿≈«

לפירעון 20) זמן לו קובע דהיינו הגורן, לזמן כלומר,
לו). ביש אפילו כאן מדובר רבינו שבידו 21)(ולדעת

למחסנו. במשנה).22)המפתח (שם, לי שאבד

.„BÏ ¯ÈÊÁÓ - eÏÊe‰ Ì‡ :Úe·˜ ÔÓÊ „Ú ˙B¯t ‰ÂÏ»»≈«¿«»«ƒ¿«¬ƒ
ÌÈÓ„ BÏ Ô˙B - e¯˜e‰ Ì‡Â ;Ú·wL ÔÓfa ˙B¯t≈«¿«∆»«¿ƒ¿≈»ƒ

‰‡ÂÏ‰‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L23. ∆»»ƒƒ¿«««¿»»

ב.23) הלכה בסוף למעלה כמבואר

.‰ÌÈhÁa ÌÈhÁ ÂÈÒÈ¯‡ ˙‡ Ì„‡ ‰ÂÏÓ24Ú¯ÊÏ25, «¿∆»»∆¬ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿∆«
‰„OÏ ÒÈ¯‡‰ „¯iL Ì„˜ ÔÈa26„¯iL ¯Á‡ ÔÈa27. ≈…∆∆»«»»ƒ«»∆≈««∆»«

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28?ÒÈ¯‡‰ ÔziL e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬∆ƒ≈»»ƒ
ÔÓÊ Ïk B˜lÒÏ Ú˜¯w‰ ÏÚa „Èa È¯‰L ,Ú¯f‰ ˙‡∆«∆«∆¬≈¿«««««¿«¿«¿»¿«

Ô˙ ‡lL29˙‡ ÔzÏ Ú˜¯w‰ ÏÚa C¯cL ÌB˜Óa Ï·‡ . ∆…»«¬»¿»∆∆∆««««¿«ƒ≈∆
Ú¯f‰30¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÒÈ¯‡‰ „¯È ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ : «∆«ƒ¬«ƒ…»«»»ƒ¬≈∆À»

‡ˆÓ ,B˜lÒÏ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ;ÌÈhÁa ÌÈhÁ ˙BÂÏ‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒƒ∆¬«ƒ≈¿«¿ƒ¿»
ÌÈhÁ BÏ ¯ÈÊÁiL ˙Úc ÏÚ „¯È ‰„OÏ „¯iL ˙Úa»≈∆»««»∆»««««∆«¬ƒƒƒ

e‰ÂÏ‰L31‰„OÏ „¯iL ¯Á‡ Ï·‡ .32BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿»¬»««∆»««»∆ƒ¿≈
B˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡Â ,Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - B˜lÒÏ ÏBÎÈ»¿«¿¬≈¿»»»¿»¿«¿

Ì˙Ò e‰ÂÏÓ Ï·‡ ,Ú¯ÊÏ ÌÈhÁa ÌÈhÁ33¯ÚL ÏÚ ƒƒ¿ƒƒ¿∆«¬»«¿≈¿»«««
˜eMaL34. ∆«
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בסאה.24) באריסות 25)סאה שקיבל בשדה זריעתם לשם
עד:). (שם לגורן לפורעם האריס ועל בשום 26)- לעבדה

בו. זכה לא ועדיין בו.27)עבודה זכה שאף 28)שכבר
מלווהו. - ירד לסלקו 29)אם הקרקע בעל וביד הואיל

היבול  כשיאסוף להחזירו מנת על הזרע ממנו שלווה בשעה
פחות  השדה מתבואת ליטול הסכים אלא הלוואה, זו אין -
(שם  שקיבל. הזרע כשיעור - אריסים שאר משנוטלים

והטיל 30)וברש"י). המקום ממנהג הקרקע בעל ושינה
הזרע. הבאת האריס כשיעור 31)על מחלקו לו וינכה

הקרקע 32)הזרע. בעל ונתחייב - האריס בה זכה וכבר
נימוק  מאיזה - כן אחרי הסכים שהאריס אלא הזרע, בנתינת

זו. הוצאה עצמו על לקבל - זמן.33)שהוא קביעת בלא
אדם.34) בכל שהתירו כדרך

.Â‰LB ‰È‰L ÈÓ35ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ,˙BÚÓ B¯·Áa ƒ∆»»∆«¬≈»¿»«≈ƒ
‡ˆ :BÏ ¯Ó‡ ;ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ‰ˆB¯ È‡L ,È˙BÚÓ¿«∆¬ƒ∆ƒ«»∆ƒƒ»«≈
ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰ÈÂ ,ÂLÎÚ ÏL ¯ÚLk ÈÏÚ Ô˙B‡ ‰OÚÂ«¬≈»»«¿««∆«¿»¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ
ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ÌÈhÁ BÏ LÈ Ì‡ :‰‡ÂÏ‰a ÌÈhÁ36 ƒƒ¿«¿»»ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»

¯zÓ -37¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ B˙B‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;38. À»¿ƒ≈«ƒ¬≈∆»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL39˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ ¯znL ∆…»¿¬»ƒ∆À»ƒ¿…«««∆«

Ô˙Ba ‡l‡ ,ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿≈«ƒ∆»¿≈
˙B¯t Ô‰a ˙B˜Ï ÂÈ˙BÚÓ40„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ï·‡ ; ¿»ƒ¿»∆≈¬»»∆¿«¬ƒ

¯eÒ‡ - ˙B¯t‰ ·b ÏÚ B˙‡ÂÏ‰41BÏ eÈ‰iL „Ú , «¿»»«««≈»«∆ƒ¿
,ÌÈhÁ ÂÈÏÚ B˙‡ÂÏ‰ ‰OÚÂ ,ÌÈhÁ ‰ÂlÏ ‰È‰ .˙B¯t≈»»«…∆ƒƒ¿»»«¿»»»»ƒƒ
‰ˆB¯ È‡L ,ÌÈhÁ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÓÊ ¯Á‡ ‡·e»««¿«¿»«≈ƒƒƒ∆¬ƒ∆

‡ˆ :BÏ ¯Ó‡ ;ÔÈÈ Ô‰ÈÓ„a ÁwÏÂ Ô¯ÎÓÏÔ˙B‡ ‰OÚÂ ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿≈∆«ƒ»«≈«¬≈»
È¯‰ - ÔÈÈ BÏ LÈ Ì‡ :‰zÚ ˜eMaL ¯ÚMk ÔÈÈ ÈÏÚ»««ƒ«««∆««»ƒ≈«ƒ¬≈
ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÈ BÏˆ‡ B˙‡ÂÏ‰ ˙ÈOÚÂ ,¯zÓ ‰Ê∆À»¿«¬≈«¿»»∆¿«ƒ¿ƒ≈«ƒ

BÏ ‰È‰ ‡lL È¯‰ .¯eÒ‡ -42¯ÈÊÁ‰Â ¯·ÚÂ ,43 »¬≈∆…»»¿»«¿∆¡ƒ
- Ck ¯Á‡ ˙B¯t ‰wL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯t ‰‡ÂÏ‰‰««¿»»≈««ƒ∆»»≈««»
˙BÚÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˙B¯t BÏ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈≈∆»≈»

e‰ÂÏ‰L44. ∆ƒ¿»

סג.35) על 36)שם עימו פוסק סאה לו יש אם כלומר,
ב) (בהלכה שנתבאר כלווה, המוכר שאין יותר על ולא סאה
אלא  כן אמרו שלא סאין", כמה עליה לווה סאה לו "יש
ונמצא  סאה כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו הטעם מתוך
שמשעה  מפני במוכר, שייך אינו זה וטעם שתיים, לו שיש
(הלווה) המוכר מרשות לגמרי יוצאת היא הרי עליה שפסק
הרשב"א. בשם משנה מגיד - (המלווה) הלוקח לרשות

א. הלכה ט פרק למעלה בפוסק 37)וראה שאמרו וכדרך
א. ט, פרק למעלה כמבואר מעותיו פי 38)ונותן על אף

השער. למעלה.39)שיצא פי 40)כמבואר על שאף משום
פרק  (ראה שקיבל במעות לקנותם ויכול לזה יש לזה שאין

בביאורנו). שם במה 41)ט - מעות בידו שאין מאחר
בפרק  כמבואר ואסור, - השער יצא לא כאילו זה והרי יקנה,

רש"י). פי על סג. (שם שם לבבא 42)ט נמשך זה
באיסור.43)הראשונה. פירות על ההלוואה זקף

שאין 44) ו) ד, פרק (למעלה בו שאמרנו ריבית אבק כדין
למלווה. מלֹווה ִֶמוציאים

ה'תש"פ  אדר י"א ש"ק יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ידו 1) כתב מוציא ודין בעדים, חבירו את מלווה דין מבאר

היורשים  מן שגובה בשטר מלווה ודין לו, חייב שהוא
ודין  מהיורשים, נגבית אם פה על מלוה ודין ִומהלקוחות,
על  מצוה ודין קרקע, לו ויש מטלטלין לו שאין לווה
ודין  תפס, שמחיים טוען ודין אביהם, חוב לפרוע היתומים
באחריות  שדה מוכר ודין אביהם, בחוב קרקע שגבו יתומים

במלוה. השדה דמי עליו ִוזקף

.‡ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2¯Ó‡L B‡ , ««¿∆∆¬≈ƒ¿≈≈ƒ∆»«
ÌÈ„ÚÏ3:B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ : ¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ«»»∆»∆

È„Ú Ìz‡4‰ÂÏÓ ˙‡¯˜ BÊ - ‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L «∆≈«∆¬ƒ«»»∆»∆ƒ¿≈ƒ¿»
‰t ÏÚ5ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,6ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «∆¿≈»ƒ¿»¿¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»«

˙q‰ ÚaL - ÈzÚ¯t :Ck ¯Á‡ ¯Ó‡Â7Ï·‡ .¯ËÙÂ ¿»«««»»«¿ƒƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¬»
.ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ - ¯ËLa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿»»ƒ¿»¿¿≈ƒ
BÈ‡ - ‰Ê ¯ËL ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿»«»«¿ƒ¿»∆≈

ÔÓ‡8ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,9ÌÈ„Ú ‡·‰ B‡ :BÏ10„ÓÚ B‡ ∆¡»∆»¿ƒ»≈≈ƒ¬…
ÌlLÂ11ÈÏÚ eÈ‰ :ÌÈ„ÚÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .B·BÁ BÏ ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈ƒ¡»«

Ô˙e„Ú ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆¬ƒ«»»∆»∆≈¿ƒ≈»
˙e„Ú ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓÏ e¯ÈÊÁÈ ‡lL ,‰ÂÏnÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ««¿∆∆…«¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈

¯ËLa12¯ËL e·˙k :‰Âl‰ Ô‰Ï ¯Ó‡iL „Ú ,13 ƒ¿»«∆…«»∆«…∆ƒ¿¿»
Ck Ô‰Ï ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ .BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ14ÔÈÎÈ¯ˆ , ¿ƒ¿¿««ƒ∆»«»∆»¿ƒƒ

Ba CÏn‰Ï15ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ,¯ËMa eÓ˙ÁL ¯Á‡ ¿ƒ»≈««∆»¿«¿»¿««»¿ƒ
B„iÓ e˜ .‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰16‰Ó BÏ ·iÁ ‡e‰L «¿»¿«««¿∆»ƒ»∆«»»∆

¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆…»«
„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ ÔÈ˜ Ì˙qL ,e·˙k Ô‰Ï17ÔÈ‡Â , »∆¿…∆¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈»

Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ18. ¿ƒƒ¿ƒ»≈

קעה.2) כט.).3)בבאֿבתרא (סנהדרין עדים בפני הודה
עדי.4) אתם בלשון: או ממלוה 5)כלומר, להבדיל

לקמן. שיתבאר כמו בדיניהם שחלוקים בשטר,
צריך 6) אינו - בעדים חבירו את "המלוה מא: שבועות

בעדים". מ:).7)לפורעו (שם הגמרא חכמי מתקנת
את 8) בידי השארת למה פרעת, אם אומר: המלוה שהרי

אולם,11)שפרעת.10)ביתֿדין.9)השטר? מא. שם
נוטל  ואח"כ נשבע פרעתיך, שלא לי השבע הלוה: טען אם

ב. הל' פי"ד להלן שיתבאר כמו לוה,12)- של לחובתו
מלוה  עלֿפה, עדות תימן: (בכת"י בעדים לפורעו שיצטרך

כט:13)בשטר). סנהדרין מ. ותנו.14)ב"ב כתבו
בדיבורו.15) עומד עדיין פרק 16)אם (עיין חליפין בקנין

לפרעון  נכסיו שעבוד על ה) הל' מכירה מהלכות ה
(עיין  השטר נכתב לא אפילו הלקוחות מן וגובה ההלוואה,
ה'טור'). על שם יוסף' וב'בית א. לט, סימן חו"מ שו"ע

כוחו שכשם 17) ייפה הסתם, מן כך, - בקנין כוחו שמייפה
וברשב"ם). מ. (ב"ב כתיבה לפי 18)לענין הנתינה, לפני

נה.). (כתובות כלום" קנין לאחר ש"אין

.·¯ËL ·˙kL ‰ÂÏ19B„È ·˙Îa20ÌÈ„Ú Ba „ÈÚ‰Â ,21, …∆∆»«¿»ƒ¿«»¿≈ƒ≈ƒ
¯Lk ¯ËL ‰Ê È¯‰ - ‰ÂÏnÏ B˙e22·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿»««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ»«
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ÌÈ„Ú Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ËL23ÈÙa ‰ÂÏnÏ B˙e , ¿»««ƒ∆≈≈ƒ¿»««¿∆ƒ¿≈
ÌÈ„Ú24¯ËLa ‰ÂÏÓ BÊ È¯‰ -25·˙k ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈ƒ¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»

ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L26¯ÒÓpL ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ e‡¯˜ÈÂ , ∆≈»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»≈ƒ∆ƒ¿«
Ì‰ÈÙa27ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .28¯ÓBÏ CÈ¯vL ,‰¯B‰L ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ∆»∆»ƒ«

e„ÈÚ‰Â eÓ˙Á :Ì‰ÈÙa B¯ÒnL ÌÈ„ÚÏ29¯ÒÓpL »≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«
ÌÎÈÙa30. ƒ¿≈∆

החתום 20)הודאה.19) על הבא פלוני בן פלוני אני כגון:
א). סט, סי' ושו"ע 'טור' (ראה . . . חייב שאני מודה

(ש"ך 21) הוא שכתבֿידו החתימה, לקיום לא - תוכנו על
ח). ס"ק ו'בית 22)סי' ו, ס"ק מ סי' הגר"א (עיין פו. גיטין

טו). ס"ק סט סי' וסמ"ע חתימה.23)יוסף' עדי 24)עדי
כרבי 25)מסירה. הלכה האומר: כשמואל, פ: גיטין

בשטרות. אף כרתי) מסירה (עדי "לא 26)אלעזר כב: שם
שטרות  בשאר אבל בגיטין, אלא המזדייף) (כתב ר"א הכשיר
יעמדו  למען חרש בכלי ונתתם יד) לב, (ירמיה דכתיב לא,
כשרים  שאינם בשטרות הוא הכתוב ("גזירת רבים" ימים
ב'תוספות' ר"י - רבים" ימים לעמוד ראויים הם אם אלא

אבל). ד"ה מה 27)שם, על בפניהם, יקראוהו לא שאם
יא:). (שם זמן לאחר מעידים האי 28)הם ורב שרירא רב

יב). ס"ק מ, סימן (הגר"א קעו. ב"ב ע"פ (מגידֿמשנה)
לא 29) נפרד, בשטר העדתכם כתבו כלומר, העידו. או חתמו

- לחתום יודעים אינם אם - או וחתמו, ההודאה של על
בכסףֿ הובא (תשב"ץ, ב"ד בפני בעלֿפה כך על העידו

הלחםֿמשנה). וכהבנת קול 30)משנה, לזה שיצא כדי
מעידים  אינם - להם אומר וכשאינו הדבר), (שיתפרסם

(מגידֿמשנה). קול לו ואין הם, רשאים כי אם וכותבים

.‚B„È ·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰31ÌL ÔÈ‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L ƒ»»¿«»∆«»¿≈»
˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú32È¯‰ - ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ≈ƒ««ƒ∆À¿«¿«»¿≈ƒ¬≈

‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‰Ê33- Ú¯tL ÔÚË Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ ∆¿ƒ¿»«∆¿»»»¿ƒ»«∆»«
¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL34ÔÓ ‡Ï ‰Ê ·˙Îa ‰·B‚ BÈ‡Â . ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»∆…ƒ
ÔÈL¯Bi‰35˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‡ÏÂ36. «¿ƒ¿…ƒ«»

במשנה.31) קעה: הוא.32)ב"ב שכתבֿידו בב"ד נתקיים
על 33) אלא תוכנו, על אישור - ב"ד של הקיום שאין

בגמ'). קעו. (שם הוא שכתבֿידו כי 34)הכתיבה אם
בידי  "שטרך לטעון: יכול המלוה אין - המלוה ביד השטר
נזהר  הלוה שאין מפני אצלי) שטרך (למה בעי" מאי
כשר  השטר ואין הואיל הפרעון, אחר מלוה ביד מלהשאירו
(שם  בסמוך כמבואר המשועבדים, הנכסים מן בו לגבות

להרמב"ן). ה' ובמלחמות אביהם.35)ברי"ף, פרעו שמא
דברים  משלשה אחד ע"פ כגון פרע, שלא ברי אם אבל
(כסףֿ עלֿפה כמלוה גובה - ו) הלכה (לקמן שיתבאר

ד.36)משנה). הלכה להלן כמבואר עלֿפה, כמלוה

.„¯ËLa ‰ÂÏÓ Ïk37ÔÓe ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡ ‰·Bb - »ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ«¿ƒƒ
˙BÁB˜l‰38¯‡a˙iL BÓk ,39‰·Bb - ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓe ; «»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»«∆∆

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡40ÔÓ d˙B‡ ‰·B‚ BÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ¿≈∆»ƒ
˙BÁB˜l‰41dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ .42Û¯ËÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÏB˜ «»¿ƒ∆≈»¿ƒ»…ƒ¿…

da43Á˜Bl‰Â ,dÏ LÈ ÏB˜ - ¯ËLaL ‰ÂÏÓ Ï·‡ . »¬»ƒ¿»∆ƒ¿»≈»¿«≈«
‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰44ÏL ÂÈÒÎpL Ú„iL „Ú Ï‡L ƒ¿ƒ««¿∆…»««∆≈«∆¿»»∆

˙Áz ‰Âl‰ ÈÒÎ ÏkL ;ÂÈÏÚL ‰ÂÏÓa ÔÈ„aÚLÓ ‰Ê∆¿À¿»ƒ¿ƒ¿»∆»»∆»ƒ¿≈«…∆««
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ „eaÚL45. ƒ¿««¿∆ƒ«»

כמבואר 37) בו. מפורשת נכסים אחריות שאין גם לרבות
שלא  "שאחריות א, הל' ואבידה גזילה מהלכות בפי"ח
בין  הלוואה בשטרי בין היא, טעותֿסופר - בשטר נתפרשה

וממכר". מקח שלווה,38)בשטרי לאחר הלוה מן שקנו
למלוה. נכסיו יח.39)ונשתעבדו פרק שכבר 40)להלן

קעו. ב"ב ועיין יג: (קידושין אביהם בחיי הנכסים נשתעבדו
שם). חכמים.41)וברי"ף עלֿפה 42)מתקנת למלוה

לווה. בצינעא - הלווה שכל הפסד 43)קול, משום
לכל. ידוע שאין בדבר, להזהר יכולים שאין לקוחות,

בדבר.44) אשר 45)חקר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
והואֿהדין  – החוצה" העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
לקוחות, הפסד משום אלא שם) ב"ב (רשב"ם מקרקעין
כמבואר  הלקוחות מן גובה אינו עלֿפה מלוה חכמים אמרו
בבבאֿ כעולא תורה, של על העמידוהו ובשטר - למעלה
מלוה  ואחד בשטר מלוה אחד תורה, "דברי קעה: בתרא

שיעב  טעמא מאי משועבדים, מנכסים גובה ודא עלֿפה
גובה  אינו עלֿפה מלוה אמרו: טעם מה ואלא דאורייתא,

וכו'". דלקוחות פסידא משום חורין, בני מנכסים אלא

.‰ÌÈ„Úa e‰„O ¯ÎBn‰46È„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆÈÂ , «≈»≈¿≈ƒ¿»»ƒ««¿≈
Á˜Bl‰47¯ËL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,48Á˜Bl‰ „Èa «≈«««ƒ∆≈»¿»¿««≈«

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BËÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ -49BÓk , ¬≈∆≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿
¯‡a˙iL50¯ÎBÓ ‡ÈÒ‰¯Ùa - ¯ÎBn‰ ÏkL ;51ÏB˜Â , ∆ƒ¿»≈∆»«≈¿«¿∆¿»≈¿

BÏ LÈ52. ≈

מא:46) מידו.47)שם אותה הוציא מוכר של בעלֿחוב
מכר.48) שדה 49)שטר מכירת אחר שעבדם או שמכרם
א.50)זו. הלכה כא, פרק עליו 51)להלן שיקפצו כדי

במקח. ויוסיפו - -52)קונים נזהר שלא השני והלוקח
(שם). עצמו על הפסיד

.Â‡l‡ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙Èa‚ ‰t ÏÚL ‰‡ÂÏ‰‰ ÔÈ‡≈««¿»»∆«∆ƒ¿≈ƒ«¿ƒ∆»
‰eˆÂ ,da ‰„BÓ ·iÁLk :el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»¿»ƒ≈¿∆«»∆»¿ƒ»

BÈÏÁa53ÂÈÏÚ ÈBÏÙÏ LiL‰˙È‰L B‡ .ÔÈ„Ú ·BÁ ¿»¿∆≈ƒ¿ƒ»»¬«ƒ∆»¿»
‡È‰ ‰˜ÊÁÂ ,dÚ¯ÙÏ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ,ÔÓÊÏ ‰‡ÂÏ‰‰««¿»»ƒ¿«¿…ƒƒ«¿«¿»¿»«¬»»ƒ

BpÓÊ CB˙a Ú¯Bt Ì„‡ ÔÈ‡L54e‰ecpL B‡ .55„Ú ∆≈»»≈«¿¿«∆ƒ«
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈ·B‚ el‡ Ïk .BÈeca ˙Óe ÔziL56‡Ïa ∆ƒ≈≈¿ƒ»≈ƒƒ«¿ƒ¿…

‰Úe·L57,‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ ‰È‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬»ƒ»≈ƒ∆»»«»»∆»∆
,ÌeÏk L¯Bi‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡ - e‰ÂÏ‰ eÈÙa B‡¿»≈ƒ¿»≈∆ƒ«≈¿

BÚ¯t ‡nL58ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;59ÔÈ‡ - ∆»¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈
Ô‰È·‡ „È ·˙k ‡ÈˆBÓ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯»̂ƒ¿»¿¿≈ƒ¿≈ƒƒ¿««¬ƒ∆
e¯‡aL BÓk ,ÌeÏk Ba ‰·B‚ BÈ‡ - BÏ ·iÁ ‡e‰L60. ∆«»≈∆¿¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

."epnf jez rxet mc` oi` dwfg"

שלפעמים  סוברים ורבא אביי אבל לקיש, ריש דעת והוא
כדי  לשלם ורוצה הפירעון זמן קודם מעות לאדם מזדמנים
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קפה dele deln zekld - mihtyn xtq - xc` `"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הגיע  לא שעדיין שבמקום לקיש לריש ורבא אביי ומודים
אם  כגון זמנו" תוך פורע אדם ש"אין חזקה יש החיוב, זמן
השוכר  כי זמנך, תוך פרעתיך לומר נאמן שאינו בית השכיר
ביתו  או הבית יפול אם כלל חיוב לידי יבוא שלא חושש
חיוב  לידי יבוא ולא זה מבית ויוציאנו עצמו המשכיר של

כלל.
בחזקת  בנו הרי האב מת שאם הבן, בפדיון ועל־דרך־זה
ימות  שמא חושש עדיין נתחייב ולא שמאחר נפדה, שלא
זמן  קודם פורע אינו וממילא כלל, חיוב לידי יבוא ולא הבן

החיוב.
ההלוואה  בשעת שנתחייב כיון במלווה, מה־שאין־כן
עשוי  שאדם ורבא אביי סוברים מיד, נכסיו ונשתעבדו

זמנו. תוך לפרוע
למלווה. גם קשורה זמנו, תוך פורע אדם שאין החזקה
יפות  פנים בסבר לעני ליתן שצריך הוא בצדקה הדין שהרי
לדרוש  יכול המלווה ואין גמ"ח היא גם הלוואה והלא
יפות. פנים סבר של ההנהגה היפך זמנו תוך ההלוואה
אסור  לפרוע לו שאין יודע אם זמנו לאחר גם הרי ובנוסף,
לבעל  עצמו להראות לאדם ש"אסור אלא עוד ולא לנוגשו
שלא  לפניו לעבור אפילו לו, שאין שיודע בזמן חובו
המלווה  שגם ומובן תובעו" שאינו אע"פ יכלימו או יפחידו

זמנו. תוך חובו תובע אינו
ישראל  בכורו בנו את לפדות הקב"ה של ל"חיוב" בנוגע
"מה  הרי ולכאורה אחישנה", "זכו נאמר הנה מהגלות,
יפרע  ומדוע לעשות" לישראל מצוה הוא עושה ְֶַשהקב"ה

זמנו. תוך "חובו" הקב"ה
שאין  הסיבה הבן, לפדיון שבנוגע כיון בזה: והביאור
לחשוש  מקום שיש מפני היא אביו פדאו שמא לחשוש

זו ש  סיבה שייך לא כאן הרי החיוב, לזמן יגיע לא מא
ישראל  בנו את לפדות כביכול "חייב" שהקב"ה ובוודאי
תוך  פורע אדם שאין הסיבה לקיש לריש וגם מהגלות.
זמנו, תוך לפרוע יוכל שלא דעתו שגילה כיון היא זמנו
סיבה  כל אין וממילא הקב"ה אצל שייך אינו שבוודאי דבר
"שכינתא  שגם ובפרט מהגלות, הפדיה את ח"ו לדחות

הגאולה? את לעכב מה ולשם בגלותא"
(i oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

קעד:).53) (שם מיתתו לקיש 54)קודם כריש ה: שם
מיתמי. ואפילו קעד:).55)שאמר: (שם לפרוע סירובו על

ובמגיד56ֿ) א פי"ד, להלן (עיין קטנים בין גדולים בין
ה:).57)משנה). (שם נפרע לא שעדיין הוברר שהרי

טוען 58) היה בחיים היה ואילו בחיים, בהיותו אביהם
נאמן. והיה - -59)פרעתי יתומים בשביל טוענים ואנו

בה. נאמן היה שאביהם טענה ג.60)כל הלכה למעלה

.ÊÔÈÏËÏhÓ BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏ61Ú„B Ì‡ :Ú˜¯˜ BÏ LÈÂ …∆∆≈ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿«ƒ«
ÌÈ¯Á‡ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ‰ÏBzL ÔÈc ˙È·Ï62B˙B‡ ÔÈÙBk - ¿≈ƒ∆∆¿»¿«¬≈ƒƒ

¯kÓÏ63¯·c Ì‰Ï Ú„B ‡Ï Ì‡Â ;B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÏÂ ƒ¿…¿ƒ≈¿««¿ƒ…«»∆»»
ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ‰Ê64‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ BÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ∆«¬ƒƒ«ƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈa‚Óe ÂÈÒÎaL ˙ÈBÈaÏ ÔÈ„¯BÈ Ck ¯Á‡Â ,Ì‡È·È¿ƒ≈¿««»¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿»»«¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,B·BÁ ÏÚ·Ï65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .66 ¿««¿∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï·‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙpL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»ƒƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
ÔÓ Ú¯tÈ ‡Ï - ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,L¯Bi‰«≈≈»»≈»…ƒ»«ƒ
Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ B‡ ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¬ƒ»À¿»ƒƒ¿»≈∆

ÌÈ¯Á‡67ÔÈÏËÏhn‰L ;68ÏÚa „eaÚL ˙Áz ÔÈ‡ ¬≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ≈»««ƒ¿««
‰¯Bz‰ ÔÓ ·BÁ69. ƒ«»

להגבות 61) ורוצה מטלטלין או ממון לו שאין האומר:
קודמים  מטלטלין הדין ומצד - הקרקע מן לבעלֿחובו
וראה  ד. הל' ס"א, (למעלה כמבואר הקרקע מן לגבייה

שם). המלוה.62)בביאורנו מן לטרוח 63)להבריח
במעות. לבעלֿחובו ופורע - הקרקע מתקנת 64)ולמכור

כג). הערה פ"א למעלה ביאורנו (ראה להלן 65)הגאונים
כבינונית. דינו בעלֿחוב – חכמים שמתקנת א. פי"ט,

המטלטלין.66) מן לרשות 67)שגובה באו לא ועדיין
עקיבא). כרבי פד: (כתובות יתומים.68)היתומים של

דעל 69) מגלימא אפי' גובה - קיים הלווה בעוד כי שם,
מעותיו  הלוה לו שהרי כתפיו) שעל (מהמעיל כתפיה
משכונו, ויטול ב"ד שליח יבוא אמרה: והתורה ונשתעבד,
יוציא  בו נושה אתה אשר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
עם  לו מה הלוה, כשמת אבל החוצה". העבוט את אליך
קרקעות  אבל לו. נשתעבדו ולא ממנו לוו לא הרי היתומים?
שנכסיו  ערב, מדין מחיים למלוה נשתעבדו כבר - שירשו
אבל  כשהלוהו, המלוה סמך ועליהם ערביו, הם אדם של
סמך  עליהם לא שהרי להם, אין ערב דין אפילו - מטלטלין
רש"י  (ע"פ ולאבדם להצניעם הלוה וביד הואיל המלוה,
המטלטלין, מן גובה שבעלֿחוב הגאונים ומתקנת סז:). ב"מ

יא. הלכה לקמן שיתבאר כמו

.Á‰ÂˆÓ70ÔÓ Ô‰È·‡ ·BÁ Ú¯ÙÏ ÔÈÓB˙È‰ ÏÚ ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«¬ƒ∆ƒ
ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰71ÔÈ‡ - ÔzÏ L¯Bi‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¿ƒ…»»«≈ƒ≈≈

B˙B‡ ÔÈÙBk72ÌÈiÁÓ ·BÁ ÏÚa ÒÙz Ì‡Â .73‰·Bb - ƒ¿ƒ»«««≈«ƒ∆
‰˙ÈÓ ¯Á‡L ÔÚË L¯Bi‰Â ,ÔÒÙz ÌÈiÁnL ÔÚË .Ô‰Ó≈∆»«∆≈«ƒ¿»»¿«≈»«∆««ƒ»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï L¯Bi‰ ÏÚ - ÒÙz74B‡ ;75Ú·MÈ »«««≈¿»ƒ¿»»ƒ»«
‰ÂÏn‰76È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ ,BÏ ·iÁ ‡e‰ CÎÂ CkL ««¿∆∆»¿»«»¿»ƒ¿…«¿≈
Ô‰ÈÓ„77eÈ‰ .ÒÙz ÌÈiÁnL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ , ¿≈∆¿≈ƒ¿»∆≈«ƒ»«»

˙B¯ËL ÒÙzL ÌÈ¯·c‰78ÔBkLÓ Ô‰L ÔÚËÂ ,79ÈaB„80 «¿»ƒ∆»«¿»¿»«∆≈«¿¿»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÂÏn‰ ÏÚ - ÒÙz ÌÈiÁnLÂ B·BÁ ÏÚ«¿∆≈«ƒ»««««¿∆¿»ƒ¿»»
¯ÈÊÁÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .ÒÙz ÌÈiÁnL∆≈«ƒ»«¿ƒ…≈ƒ¿»»«¬ƒ

ÌÙeb ˙B˜Ï ÔÚBË BÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈL¯BiÏ81‡l‡ , «¿ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿»∆»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï82. »¿»»∆»∆

שיעבוד 70) תחת אינם המטלטלין הדין מן כי אם כלומר,
(בבאֿ לפרוע אביהם, כבוד משום היתומים, על מצוה -

קנז.). עליהם 71)בתרא אין - משלהם אבל שהורישם,
- אב) כיבוד (מצות כיבוד (לב.) בקידושין כמבואר מצוה,
"הגהות  מגידֿמשנה. שם, בבאֿבתרא (ע"פ אב משל

הכותב). פרק כתובות, מצות 72)אשר"י" לקיים כדי
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מודיעה  (שהתורה בצדה שכרה שמתן מצוה ש"כל כיבוד,
יאריכון  "למען בה שנאמר אב בכיבוד כגון המצוה, שכר
את  להכריח עליה" מוזהרים מטה של ביתֿדין אין ימיך")

קז). סי' ('טור' קי: בחולין כמבואר בהיות 73)המסרבים,
פד:). (כתובות היתומים בהם זכו לא ועדיין בחיים, אביהם

גם 74) נאמן - בידי היא לקוחה לטעון: שיכול שמתוך
שלאחר  ראיה להביא היורש ועל תפסתי, מחיים לטעון:

שם). (גמרא תפסם ליורש.75)מיתה - עדים אין אם
לקמן 76) (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדרך - חפץ בנקיטת

ג). הלכה אומר 77)פי"ג רצה שאילו שתפס, החפץ של
בידי. הוא פה.78)לקוח (שם אחרים על חוב שטרי

איתתא"). ד"ההיא שם.79)בעובדא ונתבאר 80)רי"ף
אצל  מטלטלין נעשה המשכון שאין ה), הלכה (פ"ג למעלה

אומרים 81)בניו. ב"ד שהרי נאמן, אינו - כך טען אם וגם
הל' מכירה מהלכות (בפ"ו כמבואר מכר, שטר הבא לו:
מסר  שלא לידו, השטר במסירת נקנה חוב שטר "שאין יֿיא)
יקנה  וכיצד ביד. נתפסת הראיה ואין שבו, הראיה אלא לו
וימסור  . . . פלוני שטר קנה המקנה: לו שיכתוב השטר?
ומסירה" בכתיבה שנקנה ונמצא - החוב) (=שטר השטר לו
ז). הל' פט"ז ולקמן מגידֿמשנה, ועיין שם, (רי"ף

וצ"ע).82) לחםֿמשנה, (ועיין ביד נתפסת הראיה ואין

.ËÏˆ‡ Ô‰È·‡Ï ‰È‰L ·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ÌÈÓB˙È¿ƒ∆»«¿«¿∆»»«¬ƒ∆≈∆
˙Ba‚ÏÂ ¯ÊÁÏ Ì‰È·‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï LÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈¿««∆¬ƒ∆«¬…¿ƒ¿

Ô‰Ó d˙B‡83‡È‰ Ì‰È·‡ ÏL BÊ Ú˜¯˜ È¯‰L ;84. »≈∆∆¬≈«¿«∆¬ƒ∆ƒ

בעלֿחוב 83) של שיעבודו תחת אינו עצמו החוב כי אם
לא.). של 84)(פסחים שיעבוד תחת שהיו מנכסים כלומר,

היא  כך - אביהם של שיעבוד תחת שהיא וכשם אביהם,
למעלה  כמבואר אביהם, של בעלֿחוב של שיעבוד תחת
חייב  ולוי מאה, לשמעון חייב שהיה "ראובן ו): הלכה (פ"ב
(ב'תוספות' לשמעון" ונותנין מלוי מוציאין מאה, לראובן
על  לאביהם שיש בחוב כן אומרים אין למה שאלו: שם
משועבד  עצמו החוב גם והלא קרקע? גבו ולא אחרים
שעבוד  תחת הוא שקרקע ותירצו, אביהם? של לבעלֿחוב
הלוקח, מן ויטרוף בעלֿחוב יבוא אותו ימכור שאם מלא,
גובה  בעלֿחוב אין המלוה ימכרם שאם מטלטלין אבל
אביהם  להם שהניח וחוב גמור, שעבוד שעבודם אין אותם,

כמטלטלין). דינו -

.ÈÔ·e‡¯85˙eÈ¯Á‡a ÔBÚÓLÏ ‰„O ¯ÎnL86Û˜ÊÂ , ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿¿«¬»¿»«
˙Óe ,Ô·e‡¯Ï ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰„O‰ ÈÓc ÔBÚÓLƒ¿¿≈«»∆»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

Ô·e‡¯87ÔBÚÓMÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e , ¿≈»««∆¿≈ƒ¿…ƒ¿¿
˙BÚÓa ÔBÚÓL BÒiÙe ,‰„O‰88ÔÈc‰ - BÏ CÏ‰Â «»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿»««ƒ

‰ÂÏna ÔBÚÓL eÚa˙ÈÂ Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ e‡B·iL ,Ô˙B≈∆»¿≈¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»
È¯‰L ,ÂÈÏÚ Û˜fL89ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ˙„aÚLÓ dÈ‡ ∆»«»»∆¬≈≈»¿À¿∆∆¿««∆

Ô·e‡¯90CÎÈÙÏ .91Ô‰Ï Ô˙B - Áwt ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ≈«≈»∆
Ô·e‡¯Ó Á˜lL Ú˜¯w‰92‰ÂÏna93,BÓˆÚ ÏÚ Û˜fL ««¿«∆»«≈¿≈«ƒ¿»∆»«««¿
Ô‰Ó d˙B‡ Û¯BËÂ ¯ÊBÁÂ94ÏÚ·Ï Ô˙pL ˙BÚn‰ ÈtÓ ¿≈¿≈»≈∆ƒ¿≈«»∆»«¿««

È¯‰L ,epnÓ d˙B‡ Û¯ËÈ ‡lL È„k Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ∆¿≈¿≈∆…ƒ¿…»ƒ∆∆¬≈
Ô·e‡¯Ó dÁ˜Ï ˙eÈ¯Á‡a95. ¿«¬»¿»»≈¿≈

צב.85) -86)כתובות בדין בעלֿחוב אותו יטרוף שאם

מעותיו. לו חורין 87)יחזיר בני ניידי דלא נכסי הניח ולא
נשתעבדו). ולא נמכרו שלא דמי 88)(קרקעות של בחוב

ליתומים. שחייב הקרקע.89)השדה דמי של זה חוב
לפייס 90) לך היה ולא כלומר, – ז) (הלכה למעלה כמבואר

שירשנו  אלו מעות שהרי השדה, בדמי אבינו של בעלֿחוב
לבעלֿחוב. משועבדות אינן לאו 92)שם.91)מאבינו,

מן  מגבים שאין ואע"פ שהוא, קרקע כל והואֿהדין – דוקא
שלא  כדי מגבים, כאן - מטלטלין ללווה כשיש הקרקע
מיימוניות). בהגהות כתוב וכן (מגידֿמשנה, שמעון יפסיד

החוב.93) פרעון ט)94)בתור (הלכה למעלה כמבואר
מגידֿמשנה  (ועיין יתומים שגבו הקרקע מן גובה שבעלֿחוב

מיימוניות). היתומים.95)והגהות על חוזר ובדין אביהם,

.‡ÈÌÈB¯Á‡‰ ÌÈB‡‚ ewz ¯·k96ÏÚa ‰È‰iL ,Ìlk ¿»ƒ¿¿ƒ»«¬ƒÀ»∆ƒ¿∆««
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈÏËÏhÓ ‰·Bb ·BÁ97Ï‡¯OÈ ÔÈc ÔÎÂ . ∆ƒ«¿¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»≈

·¯Úna Ï·‡ .ÌÏBÚaL ÔÈc ˙Èa ÏÎa98ÔÈ·˙Bk eÈ‰ ¿»≈ƒ∆»»¬»««¬»»¿ƒ
ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï LiL :˙B·BÁ È¯ËLa¿ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ««¿«ƒ
‰·B‚ ‡ˆÓÂ ;B˙BÓ ¯Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ≈¿«»≈««¿ƒ¿»∆

ÏÚ99‰Ê È‡z100‰wz‰ ÔÓ ¯˙BÈ101ÏB„b ‚ÈÒe . «¿«∆≈ƒ««»»¿»»
eOÚ102BÊ ‰w˙a ‰Âl‰ Ú„È ‡Ï ‡nL .¯·ca103, »«»»∆»…»««…∆¿«»»

ÔÈck ‡lL ‡ˆBÈ ÌÈÓB˙È ÔBÓÓ ‡ˆÓÂ104Ák ÔÈ‡L . ¿ƒ¿»»¿ƒ≈∆…«ƒ∆≈…«
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a105ÌÈÓB˙È da ·iÁÏ106. ¿«»««¬ƒ¿«≈»¿ƒ

אוצר 96) (ראה יצחק בר מר בר גאון הלוי הונא רב בימי
ואילך). 210 מעמוד כתובות, בני 97)הגאונים רוב שכיום,

עליהם  סומך ובעלֿחוב במטלטלין, מסחרם עיקר אדם,
ח). הלכה אישות מהלכות טז פרק מגידֿמשנה, (ראה

אפריקה.98) לפי.99)צפון תימן: שכל 100)בכת"י
קיים, - בתורה שכתוב מה על אפילו שבממון, בדבר תנאי,

ט. הלכה שכירות מהלכות בפ"ב שעלֿפי 101)כמבואר
להם  כשאין אלא יתומים של מטלטלין גובה אינו התקנה,
קרקע  להם כשיש אפילו גובה התנאי לפי אבל קרקע,

חשובה 102)(מגידֿמשנה). תועלת עוד שיש כלומר,
הלכות  והשווה (מגידֿמשנה. התקנה על נוסף זה, בתנאי
גדולים  ואנשים הוא, גדול תיקון זה "ודבר שם: אישות
מן  גובה האלמנה ונמצא כו' זה דבר הנהיגו ונבונים

אחרונים"). בתקנת ולא זה בתנאי של 103)המטלטלין
שיעבד 104)הגאונים. לא - זו בתקנה ידע שלא מכיון

לזה  שקרא ומה מותו. לאחר מהם שיגבו עלֿמנת מטלטליו
שמצד  מפני הדין, משורת לפנים כעין שזה ומשמעו "סייג",
המטלטלין  מן גובה עלֿפה) במלוה (אפילו בעלֿחוב - הדין
מתוך  כתב, לא אפילו המנהג) (וכן הגאונים תקנת יסוד על
אפילו  נכסיו כל ושיעבד זו תקנה יודע אדם שכל ההנחה
מתוך  לתקן, המערב גאוני ראו ואףֿעלֿפיֿכן המטלטלין.
כך  על שיתנה - הוא רחוק כי אם - ידע לא שמא החשש
כאן). בכסףֿמשנה המובאים הריב"ש דברי (ע"פ בפירוש

התלמוד.105) חתימת לאחר אף 106)שעמדו בה ולדון
אומרים  שאנו כדרך פשטה, כאילו - פשטה שלא  במקומות
שם  אישות בהל' רבינו דברי (ע"פ הגדולה הסנהדרין בתקנת
"והיות  תורה'): (ל'משנה בהקדמה רבינו דברי והשווה ה"ט.
יחידים, התלמוד) אחר (שעמד מדינה אותה של ב"ד
. . . שנים מכמה בטל ואחד שבעים של הגדול וביתֿדין
.(". . . אחרת מדינה כמנהג לנהוג זו מדינה כופין אין לפיכך
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zeevnd xtq m"anx ixeriyxc` `"iÎ'd -t"yz'd

ה'תש"פ  אדר ה' ראשון יום

קיב. עשה מצות
― הקי"ב הּכרהּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ

"והּצרּוע יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּיפרׁשּו ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּמצרע
פרּוע יהיה וראׁשֹו ּפרּומים יהיּו ּבגדיו הּנגע ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹאׁשרּֿבֹו

יקרא" טמא וטמא יעטה dn)ועלֿׂשפם ,bi `xwie). ְְְְִֵֵֶַַָָָָָ
ּבספרא אמרם היא עׂשה מצות ׁשּזֹוהי :(rixfz)והראיה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ

ׁשּנאמר lecb)"לפי odka)לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו ְְְֱִִֶֶַָָָֹֹֹ
i)יפרֹום" ,`k my)ּומה מנּגע? ׁשהּוא אףֿעלּֿפי יכֹול , ְְִִֶַַָָָֻ

פרּוע" יהיה וראׁשֹו פרּומים יהיּו "ּבגדיו מקּים: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹאני
ּבֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּגדֹול, מּכהן חּוץ ְְֲִֵֶַַָָָָֹּבכלֿאדם
קרּועים, ּפרּומים, ּבגדיו יהיּו ּגדֹול ּכהן אף ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹהּנגע"

ּפרע יגּדל ּפרּוע, יהיה xt`)וראׁשֹו lcbd xry `xwp jk). ְְְִֵֶֶַַַָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשל ּפריעה אֹו ׁשּפרימה ּכן, אם ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּברּור,
ׁשאּתה "ּכלֿמקֹום אצלנּו: הּוא והּכלל ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹּבלאֿתעׂשה,
אתֿׁשניהם לקּים יכֹול אּתה אם ולאֿתעׂשה, עׂשה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמֹוצא
וכיון אתֿלאֿתעׂשה". וידחה עׂשה יבֹוא לאו ואם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּוטב;
ּפֹורע נצטרע אם ּגדֹול ּכהן ּכי אֹומרים, ׁשהם ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמצאנּו
לנּו נמסר ּוכבר עׂשה. מצות ׁשּזֹו ראיה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָּופֹורם,
הּכר, לעצמם לעׂשֹות צריכים טמאים ׁשאר ׁשּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּקּבלה,

ספרא ּולׁשֹון מהם. אדם ּבני ׁשּיפרׁשּו "טמא(my)ּכדי : ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּתלמּוד מּנין? אתֿהאדם וכלֿהמטּמאין נּדה ּובֹועל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמת

ּכלֿטמא ענינֹו: יקרא". טמא וטמא mxet)לֹומר: epi`y) ְְְִִֵֵֵַָָָָָָ
והּוא: טמא, ׁשהּוא עצמֹו על להכריז צריxkid oikixvy) ְְְְִִֵֶַַַָָ

,zrxevnae mi`nh x`ya epiide ,`ln dta fixkiy e` ,xnelk
f`y dnixte drixt ipniq zervn`a "fixki"y rxevnak e`

(dta ynn fixkdl jxev `l` oi`הּכר לעצמֹו ְְִֵֶֶַָׁשּיׂשים
ׁשּיּבדלּו ּכדי נטמא, ּבֹו וׁשהּנֹוגע טמא ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמראה

ּכּלֹו אין מצרע ׁשל זה ׁשהּכר נתּבאר ּוכבר (lkמּמּנּו. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֻ
(zexkidd ipniqאמרם והּוא לנׁשים, bk.)חֹובה dheq): ְְְִָָָָ

אבל ּופֹורמת" ּפֹורעת האּׁשה ואין ּופֹורם ּפֹורע ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ"האיׁש
dicbaa)עֹוטה dqkn)עצמּה על ּומֹודיעה ׂשפם על ְִַַַָָָָָ

(dta ynn dfxkda)הּטמאים zrxvּכׁשאר z`neh 'ldae) ְְִִֵַָ
(dher dpi`c wqt d dkld e wxt.

ה'תש"פ  אדר ו' שני יום

קי. עשה מצות
― ועׂשר מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

הּמעׂשה ידי על מןֿהּצרעת הּטהרה ׁשּתהא ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
ּבּמקרא ci)המפרׁש `xwie)ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ והּוא: , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

mixibxbnּתֹולעת `veid Ð mec` uina dreav xnv zqit) ַַ
(Ð cg` lka dievn dxirf zrlezy drteza mipiit`znd

מהּֿׁשּנזּכר. ּכל ּבהם וׁשּיעׂשה חּיים, ּומים צּפרים ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוׁשּתי
ׁשּבאר ּכמֹו והּבית. האדם יטהר עצמֹו הּזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּובּמעׂשה
המטהרים הּדברים ׁשּמיני ,ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב.
ּכללי אחד מינים: ׁשלׁשה הם ּתֹורתנּו, לפי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻמןֿהּטמאה

הּטמאֹו מּמיני מינים לׁשני המיחדים ―ּוׁשנים הּכללי ת. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָֻֻ
אּלא הּטהרה לֹו ּתּׂשג לא ׁשּכלֿטמא ּבּמים, הּטהרה ֳֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻהּוא

נּדה מי ― הּׁשני והּמין ּבּמים; ׁשּיּטהר d`fdאחר in) ְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
(dxtd xt` mrוהּמין מת; לטמאת מיחד ּדבר והּוא ,ְְְְְִֵַַָָָֻֻ

ּומים צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַהּׁשליׁשי
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר לּצרעת. מיחד ּדבר והּוא ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻחּיים.
ּבמּסכת ― הראׁשֹונה מצרע טהרת ּכלֹומר: זֹו, ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָֹמצוה

ci)נגעים wxt). ְִָ

ה'תש"פ  אדר ז' שלישי יום

קיא. עשה מצות
יום ראשוןֿ שלישי ה ֿ'ז 'אדר 
― הקי"א להתּגּלח,הּמצוה הּמצרע ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

הּׁשנּיה הּטהרה לֹו x`eanyוהיא dn ixg` .ipy aly) ְְֳִִַַָָָ
(fhw xeriy Ð iw devnaנגעים ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,wxt) ְְְְִִֵֶָָ

(ci"יגּלח הּׁשביעי בּיֹום "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
(h ,ci `xwie)מּקדם הזּכרנּו ּוכבר .(bv dyr zevn)ֿאת ְְְִִֶֶַָֹ

h)ּדבריהם ,ci `xwie `xtq)ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה : ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר והלוּים". והמצרע הּנזיר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָֹמצוה:
ּתגלחת מנינּו טעם מאיזה ל אבאר וכאן נגעים. ּבסֹוף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָזֹו
ּבפני מצוה קרּבנֹותיו והבאת עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹמצרע

fr)עצמּה dyr zevn)קבענּו אּלא ּבּנזיר ּכן עׂשינּו ולא , ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
אחת ּכמצוה קרּבנֹותיו והבאת bv)ּתגלחּתֹו dyr zevn) ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָ

קרּבנֹותיו, להבאת ּתגלחּתֹו ּבין קׁשר אין ׁשהּמצרע, ―ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
א מּתגלחּתֹו הּמּׂשגת הּמּׂשגתוהּתכלית הּתכלית ינּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻ

ּ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: ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ
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`xcקפח `"iÎ'g ycewÎzayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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). ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ

ה'תש"פ  אדר ח' רביעי יום

קג. קב. עשה מצות
― הק"ב מנּגעהּמצוה ּבגד להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

ּבגדים: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָטמא
אֹו הסּגר צרי ּמהם מה מטּמאים, ואי מּטּמאים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאי
מּכל זה, וזּולת וטהרה רחיצה אֹו ׂשרפה אֹו ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹקריעה

ּבּקּבלה ּׁשּבא ּומּמה ּבּכתּוב wxtמהּֿׁשּנאמר mirbp zkqn) ֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ
(`i.

― הק"ג מנּגעהּמצוה ּבית להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֻ
מהם איזה ּבּתים: טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא] ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמא
ּבּמה ּכּלֹו, נתיצת אֹו הּקירֹות נתיצת אֹו הסּגר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻצרי

מטּמא. ואי ְְִֵֵֵַַמּטּמא

ה'תש"פ  אדר ט' חמישי יום

צט. עשה מצות
― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

וכלֿ נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻטמאה
ִֶָּדיניה.

ה'תש"פ  אדר י' שישי יום

ק. עשה מצות
― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּיֹולדת. ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

ה'תש"פ  אדר י"א ש"ק יום

קו. עשה מצות
יום רביעיֿ שבתֿ קודש ח ֿ'י "א אדר 
― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָנעׂשית
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i"yx
(„È).òîùð äîøá ìå÷ אישתמע עלמא ברום קלא

יתיה  שלח כד נבייא ירמיה על דבכן ישראל בית קל
בן  גדליה אל הגולים מאחר לשוב מרמתא נבוזראדן

זה בספר שאמר כמו לט )אחיקם äëáî:(לקמן  ìçø
.äéðá ìò ואמהות אבות שהלכו אמר אגדה מדרש

בהיכל  דמות מנשה שהעמיד על הקב"ה את לפייס
עולם  של רבונו לפניו אמרה רחל נכנסה נתפייס, ולא
הוי  בשרֿודם, רחמי או רחמיך מרובים מי רחמי
בתוך  צרתי הכנסתי אני והלא מרובים רחמיך אומר
אלא  עבד לא אבי את יעקב שעבד עבודה שכל ביתי
אחותי  את הכניסו לחופה ליכנס כשבאתי בשבילי,
אתה  אף סימני לה שמסרתי אלא ששתקתי די ולא
לה  אמר להם. שתוק בביתך צרתך בניך הכניסו אם
ולצדקתך  לפעולתך שכר יש סנגוריא, למדת יפה

לאחותך: סימנך קומפליינ"ט ããåðúî.(ÊÈ)שמסרת
לך ינוד מי לשון יט )בלע"ז ביסורין éðúøñé.:(לעיל 

הקב"ה: ãîåì.אתה àì ìâòë בלע"ז פושאגויילונ"י
הבקר מלמד ד )לשון לכך (שופטים בתחילה, הייתי

לך: תועבותי:éúîçð.(ÁÈ)חטאתי על מתחרט אני
.éòãåä:בלעז אפרינו"יי שמעלתי בעצמי שהתבוננתי

.éøåòð úôøç חטאת על לחרפני אויבי שיכולים
íéøôà.(ËÈ)נעורי: éì øé÷é ïáä,שכינה דברי הן

שמא  לרחם עלי נהפך לבי ואני מתנודד הוא כלומר
שהוא  אחד בן אלא לו שאין כמו הוא יקירי בני

רצונו. כל לו בלעז:íéòåùòùעושה אישבניימני"ץ .
.åá éøáã éãî ויקרא ומדרש בו. מדבר שאני עת בכל

לרחם  תורתי שלימדתיו בו שנתתי דיבורי די רבה
עליו:

cec zcevn
(„È).ÚÓ˘ ‰Ó¯· ÏÂ˜והוא קול נשמע מרום בשמי  הנה 

מר: בכי Î·Ó‰.יללת  ÏÁ¯אשר אמנו רחל  של  ההוא הקול 
האומות : לבין שגלו  בניה  על  לקבל ‡Ó‰.מבכה  ממאנת 

גלו: כולם כי בארצם נשאר מי  אין כי ÍÈÈÚÂ.(ÂË)תנחומין
מדמעה: עיניך Í˙ÏÂÚÙÏ.מנעי ¯Î˘ ˘È ÈÎבשעה ארז"ל

ואמרה המקום לפני רחל  נכנסה  בהיכל  דמות מנשה שהעמיד 
צרתי הכנסתי הלא ואני ודם בשר  מרחמי מרובים  רחמיך  הלוא
ואף אחותי לאה  ביד הסימנים מסרתי בעצמי כי ביתי בתוך 
לה ואמר להם , מחול בביתך  צרתך הכניסו בניך  אם  אתה
הסימנים שמסרת  פעולתך  על  שכר  תקבל עתה הנה  המקום 
שעם בניך  לפעולת ר "ל  או אויב , מארץ בניך  ישובו זה ובגמול 

אויב: מארץ ישובו זה  ובגמול  מצותיו  ועשו בה ' כחשו לא  בבל  גלות ˙˜Â‰.(ÊË)קושי ˘ÈÂטוב לאחרית  לצפות  מקום לך  יש
שונות : במלות  הדבר  וכפל  לגבולם בניך ישובו זה בגמול  כי ˘È˙ÚÓ.(ÊÈ)לבניך  ÚÂÓ˘מלכות אשר שמעתי המקום  מאמר הוא

אזני לגלות ביסורין  יסרתני הנה ואומר ומקונן המצטער כדרך  בראש  מתנודד  הוא הנה אפרים  ע"ש הנקראים  השבטים עשרת
כמוהו: אני כן וימשך  יחזור ירגילהו וכאשר בעול  למשוך הורגל  לא  אשר  הזה כעגל המוסר קבלתי והנה אתה‰˘È·È.למוסר 

אליך: ואשוב אעשה וכן אליך לשוב לבי ‡È‰Ï.תעורר '‰ ‰˙‡ ÈÎ:אליך לשוב מהראוי כן ˘È·Â.(ÁÈ)אם È¯Á‡ ÈÎאחרי
שעשיתי: העוונות  על ומתחרט תוהא  אני הרעים מדרכי ‰ÈÚ„Â.ששבתי  È¯Á‡Âהטוב עשיתי שלא בעצמי שהתבוננתי אחרי

המתחרט : אדם כדרך  הירך על ביד  È¯ÂÚ.ספקתי ˙Ù¯Á È˙‡˘ ÈÎהי עתה חטאתי כאשר העוונותר"ל חרפת  עלי נזכרים ו 
מנערותו: רשע  זה הנה עליו יאמר  עבירה עובר רואהו  כשאדם  רשע  בדרך  ללכת האדם  כשיתמיד  הדרך  כן  כי מאז שעשיתי 

(ËÈ).¯È˜È Ô·‰מתי אשר עמו משעשע  שאביו נחמד לילד לי הוא וכי יקיר לבן לי הוא  אפרים וכי שאמר  המקום  מאמר זהו
רב זמן עד  מלזכרו  יפסוק שלא לו החביב בבנו המדבר האב  כדרך רב זמן עוד  אזכרנו אם  כי מיד אפסוק  לא בו  מדבר שאני

שמו: בזכרון יתענג ÔÎ.כי ÏÚ:עליו וארחם לו מעי  המו  לכן  מרובה  זמן בו זוכר ואני הואיל 

oeiv zcevn
(„È).‰Ó¯·: הרמים יללה :È‰.בשמים ˙ÌÈ¯Â¯Ó.ענין 

מרירות : מיאון :‡Ó‰.מלשון הנדהÂ˙Ó„„.(ÊÈ)מל ' מל '
מדברÓÂÏ„.והנעה : למוד  פרא  כמו ההרגל ב)ענין  :(לעיל
(ÁÈ).È˙ÓÁ:וחרטה מחשבה היפוך  הכאהÈ˙˜ÙÒ.ענין ענין

כפיו את ויספוק כד)כמו הגוף :Í¯È.:(במדבר מל 'È˙‡˘.צד 
וסבל : וחשוב:È˜È¯.(ËÈ)משא יקר  ענין˘ÌÈÚÂ˘Ú.מלשון 

יונק ושעשע  וכן לשמוח  יא)התעסקות וכןÈ„Ó.:(ישעיה מתי
עברו כח)מדי צואריוÂÚ„.:(שם על  ויבך כמו ריבוי, ענין הוא

מז)עוד רחמים‰ÂÓ.:(בראשית הכמרת  ענין והוא המייה מל '
מעיך  המון וכן סג)וחמלה :(ישעיה

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אדר א', ה'תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

כיון שכותב  ניט אן" אבל  זיך  רבנו הזקן, אשר "מיט אן עצה שלאגט מען  ...מספרים בשם 

לי ע"ד מצבו ורצונו שיהי' ביכולתו להעתיק מושבו לעבר הים, הנה, לדעתי, מתאים יותר ובהרבה, 

להשתדל ע"ד אחת המדינות בדרום אמריקא, מאשר אודות ארצות הברית, כפי הידיעות המתקבלות 

- שם בקל יותר להסתדר, כי רוב המהגרים באים לכאן, ומי שאין שאלת חינוך ב"ב שלו עומדת אצלו 

על הפרק, סרה עי"ז המניעה העיקרית להתיישבות שם.

אחתום באיחול בריאות הנכונה והסתדרות טובה בגו"ר,

הדו"ש ומברכו.
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(„È).òîùð äîøá ìå÷ אישתמע עלמא ברום קלא

יתיה  שלח כד נבייא ירמיה על דבכן ישראל בית קל
בן  גדליה אל הגולים מאחר לשוב מרמתא נבוזראדן

זה בספר שאמר כמו לט )אחיקם äëáî:(לקמן  ìçø
.äéðá ìò ואמהות אבות שהלכו אמר אגדה מדרש

בהיכל  דמות מנשה שהעמיד על הקב"ה את לפייס
עולם  של רבונו לפניו אמרה רחל נכנסה נתפייס, ולא
הוי  בשרֿודם, רחמי או רחמיך מרובים מי רחמי
בתוך  צרתי הכנסתי אני והלא מרובים רחמיך אומר
אלא  עבד לא אבי את יעקב שעבד עבודה שכל ביתי
אחותי  את הכניסו לחופה ליכנס כשבאתי בשבילי,
אתה  אף סימני לה שמסרתי אלא ששתקתי די ולא
לה  אמר להם. שתוק בביתך צרתך בניך הכניסו אם
ולצדקתך  לפעולתך שכר יש סנגוריא, למדת יפה

לאחותך: סימנך קומפליינ"ט ããåðúî.(ÊÈ)שמסרת
לך ינוד מי לשון יט )בלע"ז ביסורין éðúøñé.:(לעיל 

הקב"ה: ãîåì.אתה àì ìâòë בלע"ז פושאגויילונ"י
הבקר מלמד ד )לשון לכך (שופטים בתחילה, הייתי

לך: תועבותי:éúîçð.(ÁÈ)חטאתי על מתחרט אני
.éòãåä:בלעז אפרינו"יי שמעלתי בעצמי שהתבוננתי

.éøåòð úôøç חטאת על לחרפני אויבי שיכולים
íéøôà.(ËÈ)נעורי: éì øé÷é ïáä,שכינה דברי הן

שמא  לרחם עלי נהפך לבי ואני מתנודד הוא כלומר
שהוא  אחד בן אלא לו שאין כמו הוא יקירי בני

רצונו. כל לו בלעז:íéòåùòùעושה אישבניימני"ץ .
.åá éøáã éãî ויקרא ומדרש בו. מדבר שאני עת בכל

לרחם  תורתי שלימדתיו בו שנתתי דיבורי די רבה
עליו:

cec zcevn
(„È).ÚÓ˘ ‰Ó¯· ÏÂ˜והוא קול נשמע מרום בשמי  הנה 

מר: בכי Î·Ó‰.יללת  ÏÁ¯אשר אמנו רחל  של  ההוא הקול 
האומות : לבין שגלו  בניה  על  לקבל ‡Ó‰.מבכה  ממאנת 

גלו: כולם כי בארצם נשאר מי  אין כי ÍÈÈÚÂ.(ÂË)תנחומין
מדמעה: עיניך Í˙ÏÂÚÙÏ.מנעי ¯Î˘ ˘È ÈÎבשעה ארז"ל

ואמרה המקום לפני רחל  נכנסה  בהיכל  דמות מנשה שהעמיד 
צרתי הכנסתי הלא ואני ודם בשר  מרחמי מרובים  רחמיך  הלוא
ואף אחותי לאה  ביד הסימנים מסרתי בעצמי כי ביתי בתוך 
לה ואמר להם , מחול בביתך  צרתך הכניסו בניך  אם  אתה
הסימנים שמסרת  פעולתך  על  שכר  תקבל עתה הנה  המקום 
שעם בניך  לפעולת ר "ל  או אויב , מארץ בניך  ישובו זה ובגמול 

אויב: מארץ ישובו זה  ובגמול  מצותיו  ועשו בה ' כחשו לא  בבל  גלות ˙˜Â‰.(ÊË)קושי ˘ÈÂטוב לאחרית  לצפות  מקום לך  יש
שונות : במלות  הדבר  וכפל  לגבולם בניך ישובו זה בגמול  כי ˘È˙ÚÓ.(ÊÈ)לבניך  ÚÂÓ˘מלכות אשר שמעתי המקום  מאמר הוא

אזני לגלות ביסורין  יסרתני הנה ואומר ומקונן המצטער כדרך  בראש  מתנודד  הוא הנה אפרים  ע"ש הנקראים  השבטים עשרת
כמוהו: אני כן וימשך  יחזור ירגילהו וכאשר בעול  למשוך הורגל  לא  אשר  הזה כעגל המוסר קבלתי והנה אתה‰˘È·È.למוסר 

אליך: ואשוב אעשה וכן אליך לשוב לבי ‡È‰Ï.תעורר '‰ ‰˙‡ ÈÎ:אליך לשוב מהראוי כן ˘È·Â.(ÁÈ)אם È¯Á‡ ÈÎאחרי
שעשיתי: העוונות  על ומתחרט תוהא  אני הרעים מדרכי ‰ÈÚ„Â.ששבתי  È¯Á‡Âהטוב עשיתי שלא בעצמי שהתבוננתי אחרי

המתחרט : אדם כדרך  הירך על ביד  È¯ÂÚ.ספקתי ˙Ù¯Á È˙‡˘ ÈÎהי עתה חטאתי כאשר העוונותר"ל חרפת  עלי נזכרים ו 
מנערותו: רשע  זה הנה עליו יאמר  עבירה עובר רואהו  כשאדם  רשע  בדרך  ללכת האדם  כשיתמיד  הדרך  כן  כי מאז שעשיתי 

(ËÈ).¯È˜È Ô·‰מתי אשר עמו משעשע  שאביו נחמד לילד לי הוא וכי יקיר לבן לי הוא  אפרים וכי שאמר  המקום  מאמר זהו
רב זמן עד  מלזכרו  יפסוק שלא לו החביב בבנו המדבר האב  כדרך רב זמן עוד  אזכרנו אם  כי מיד אפסוק  לא בו  מדבר שאני

שמו: בזכרון יתענג ÔÎ.כי ÏÚ:עליו וארחם לו מעי  המו  לכן  מרובה  זמן בו זוכר ואני הואיל 

oeiv zcevn
(„È).‰Ó¯·: הרמים יללה :È‰.בשמים ˙ÌÈ¯Â¯Ó.ענין 

מרירות : מיאון :‡Ó‰.מלשון הנדהÂ˙Ó„„.(ÊÈ)מל ' מל '
מדברÓÂÏ„.והנעה : למוד  פרא  כמו ההרגל ב)ענין  :(לעיל
(ÁÈ).È˙ÓÁ:וחרטה מחשבה היפוך  הכאהÈ˙˜ÙÒ.ענין ענין

כפיו את ויספוק כד)כמו הגוף :Í¯È.:(במדבר מל 'È˙‡˘.צד 
וסבל : וחשוב:È˜È¯.(ËÈ)משא יקר  ענין˘ÌÈÚÂ˘Ú.מלשון 

יונק ושעשע  וכן לשמוח  יא)התעסקות וכןÈ„Ó.:(ישעיה מתי
עברו כח)מדי צואריוÂÚ„.:(שם על  ויבך כמו ריבוי, ענין הוא

מז)עוד רחמים‰ÂÓ.:(בראשית הכמרת  ענין והוא המייה מל '
מעיך  המון וכן סג)וחמלה :(ישעיה
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àúBNòäì Búãå Cìnä-øác òébä øLà Ba íBé øNò äLBìLa øãà Lãç-àeä Lãç øNò íéðLáe¦§¥Á¨¨̧¹Ÿ¤´Ÿ¤£À̈¦§¨̧¨¨¬Æ½£¤̧¦¦¯©§©©¤²¤§¨−§¥¨®
ì íéãeäiä éáéà eøaN øLà íBia:íäéàðNa änä íéãeäiä eèìLé øLà àeä CBôäðå íäa èBìL ©À£¤̧¦§¹Ÿ§¥³©§¦Æ¦§´¨¤½§©£´½£¤̧¦§§¯©§¦²¥−¨§Ÿ§¥¤«

áì LBøåLçà Cìnä úBðéãî-ìëa íäéøòa íéãeäiä eìä÷ðãîò-àì Léàå íúòø éL÷áîa ãé çìL ¦§£¸©§¦¹§¨¥¤À§¨§¦Æ©¤´¤¢©§¥½¦§´Ÿ©½̈¦§©§¥−¨«¨¨®§¦ÆŸ¨©´
:íénòä-ìk-ìò ícçt ìôð-ék íäéðôìâäëàìnä éNòå úBçtäå íéðtøcLçàäå úBðéãnä éøN-ìëå ¦§¥¤½¦«¨©¬©§−̈©¨¨©¦«§¨¨¥̧©§¦¹§¨£©§©§§¦´§©©À§Ÿ¥³©§¨¨Æ

:íäéìò éëcøî-ãçt ìôð-ék íéãeäiä-úà íéàOðî Cìnì øLàãBòîLå Cìnä úéáa éëcøî ìBãâ-ék £¤´©¤½¤§©§¦−¤©§¦®¦«¨©¬©«©¨§§©−£¥¤«¦«¨³¨§§©Æ§¥´©¤½¤§¨§−
:ìBãâå CìBä éëcøî Léàä-ék úBðéãnä-ìëa CìBääïãáàå âøäå áøç-úkî íäéáéà-ìëa íéãeäiä ekiå ¥´§¨©§¦®¦«¨¦¬¨§§©−¥¬§¨«©©³©§¦Æ§¨´Ÿ§¥¤½©©¤¬¤§¤−¤§©§¨®

:íðBöøk íäéàðNá eNòiåå(ñ) :Léà úBàî Lîç ãaàå íéãeäiä eâøä äøéaä ïLeLáeæ(ñ) | úàå ©©«£¬§Ÿ§¥¤−¦§¨«§©´©¦À̈¨§³©§¦Æ§©¥½£¥¬¥−¦«§¥¯
:àútñà | úàå (ñ) ïBôìc | (ñ) úàå àúcðLøtç| úàå (ñ) àéìãà | (ñ) úàå àúøBt (ñ) | úàå ©§©§¨²¨§¥¬©«§−§¥¬©§¨«¨§¥¯¨²¨§¥¬£©§−̈§¥¬

:àúãéøàè:àúæéå | úàå éãøà (ñ) | úàå (ñ) éñéøà | (ñ) úàå àzLîøt (ñ) | úàåééða úøNò £¦¨«¨§¥³©§©Æ§¨Æ§¥´£¦©½§¥¬£¦©−§¥¬©§¨«¨£Â¤¤§¥̧
:íãé-úà eçìL àì äfaáe eâøä íéãeäiä øøö àúãnä-ïa ïîäàéíéâeøää øtñî àa àeää íBia ¨¨¯¤«©§¨²¨Ÿ¥¬©§¦−¨¨®©̧¦½̈¬Ÿ¨§−¤¨¨«©´©À¨´¦§©¯©«£¦²

:Cìnä éðôì äøéaä ïLeLaáéLîç ãaàå íéãeäiä eâøä äøéaä ïLeLa äkìnä øzñàì Cìnä øîàiå §©¬©¦−̈¦§¥¬©¤«¤©¸Ÿ¤©¤¹¤§¤§¥´©©§À̈§©´©¦¿̈¨§Á©§¦¸§©¥¹£¥¯
CúLwa-äîe Cì ïúpéå CúìàM-äîe eNò äî Cìnä úBðéãî øàLa ïîä-éða úøNò úàå Léà úBàî¥´¦À§¥Æ£¤´¤§¥«¨½̈¦§¨²§¦¬©¤−¤¤´¨®©§¥«¨¥Æ§¦¨´¥«½̈©©¨¨¥¬

:Nòúå ãBòâéíBiä úãk úBNòì ïLeLa øLà íéãeäiì øçî-íb ïúpé áBè Cìnä-ìò-íà øzñà øîàzå −§¥¨«©³Ÿ¤¤§¥Æ¦©©¤´¤½¦¨¥´©¨À̈©§¦Æ£¤´§½̈©£−§¨´©®
:õòä-ìò eìúé ïîä-éða úøNò úàåãéïîä-éða úøNò úàå ïLeLa úc ïúpzå ïk úBNòäì Cìnä øîàiå §¥²£¤¬¤§¥«¨−̈¦§¬©¨¥«©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ§¥«¨´¥½©¦¨¥¬−̈§¨®§¥²£¤¬¤§¥«¨−̈

:eìzåèïLeLá eâøäiå øãà Lãçì øNò äòaøà íBéa íb ïLeLa-øLà íéãeäiä (íééãåäéä) eìäwiå ¨«©¦«¨£º©§¦´£¤§À̈©Â§´©§¨¨³¨¨Æ§´Ÿ¤£½̈©©«©§´§½̈
ìL:íãé-úà eçìL àì äfaáe Léà úBàî Læèãîòå | eìä÷ð Cìnä úBðéãîa øLà íéãeäiä øàLe §¬Ÿ¥−¦®©̧¦½̈¬Ÿ¨§−¤¨¨«§¨´©§¦¿£¤Á¦§¦¸©¤¹¤¦§£´§¨´Ÿ

:íãé-úà eçìL àì äfaáe óìà íéòáLå äMîç íäéàðNa âøäå íäéáéàî çBðå íLôð-ìòæé-íBéa ©©§À̈§Æ©Æ¥´Ÿ§¥¤½§¨ŸÆ§´Ÿ§¥¤½£¦¨¬§¦§¦−¨®¤©̧¦½̈¬Ÿ¨«§−¤¨¨«§
ìL:äçîNå äzLî íBé Búà äNòå Ba øNò äòaøàa çBðå øãà Lãçì øNò äLçé(íééãåäéäå) §Ÿ¨¬¨−̈§´Ÿ¤£¨®§À©§©§¨¨³¨¨Æ½§¨´ŸŸ½−¦§¤¬§¦§¨«

ìLa eìä÷ð ïLeLa-øLà íéãeäiäåBúà äNòå Ba øNò äMîça çBðå Ba øNò äòaøàáe Ba øNò äL §©§¦´£¤§À̈¦§£Æ¦§Ÿ¨³¨¨Æ½§©§¨¨¬¨−̈®§À©©£¦¨³¨¨Æ½§¨´ŸŸ½
:äçîNå äzLî íBéèéäòaøà íBé úà íéNò úBæøtä éøòa íéáLiä íéæøtä (íéæåøôä) íéãeäiä ïk-ìò −¦§¤¬§¦§¨«©¥º©§¦´©§¨¦À©Ÿ§¦»§¨¥´©§¨¼Ÿ¦À¥Â´©§¨¨³

:eäòøì Léà úBðî çBìLîe áBè íBéå äzLîe äçîN øãà Lãçì øNòëíéøácä-úà éëcøî ázëiå ¨¨Æ§´Ÿ¤£½̈¦§¨¬¦§¤−§´®¦§¬©¨−¦¬§¥¥«©¦§´Ÿ¨§§©½¤©§¨¦−
íéøôñ çìLiå älàä:íé÷Bçøäå íéáBøwä LBøåLçà Cìnä úBðéãî-ìëa øLà íéãeäiä-ìk-ìà ¨¥®¤©¦§©̧§¨¦¹¤¨©§¦À£¤Æ§¨§¦Æ©¤´¤£©§¥½©§¦−§¨§¦«

àëäðL-ìëa Ba øNò äMîç-íBé úàå øãà Lãçì øNò äòaøà íBé úà íéNò úBéäì íäéìò íi÷ì§©¥»£¥¤¼¦§´Ÿ¦À¥Â´©§¨¨³¨¨Æ§´Ÿ¤£½̈§¥²£¦¨¬¨−̈®§¨¨−̈
:äðLåáëìáàîe äçîNì ïBâiî íäì Ctäð øLà Lãçäå íäéáéBàî íéãeäiä íäá eçð-øLà íéîik §¨¨«©¨¦À£¤¨̧¨¤³©§¦Æ¥´§¥¤½§©ÀŸ¤£¤Á¤§©̧¨¤³¦¨Æ§¦§½̈¥¥−¤

:íéðBéáàì úBðzîe eäòøì Léà úBðî çBìLîe äçîNå äzLî éîé íúBà úBNòì áBè íBéì§´®©£´À̈§¥Æ¦§¤´§¦§½̈¦§³©¨Æ¦´§¥¥½©¨−¨«¤§¦«
i"yx

(‚).äëàìîä éùåòå צרכי לעשות ממונים שהיו אותם
ïîä.(È)המלך: éðá úøùò אלו עולם בסדר ראיתי

שכתוב  כמו וירושלים יהודה על שטנה שכתבו עשרה
בתחלת  אחשורוש ובמלכות ד) (עזרא עזרא בספר
ומה  וירושלם, יהודה יושבי על שטנה כתבו מלכותו
כורש  בימי הגולה מן העולים לבטל השטנה היא
הכותים  עליהם והלשינו הבית את לבנות שהתחילו
המן  והתנשא אחשורוש ומלך כורש וכשמת והחדילום
בשם  ושלחו בבנין שבירושלים אותן יעסקו שלא דאג

לבטלן: הנהר עבר לשרי åçìùאחשורוש àì äæááå
.íãé úà:בממון צרה עין המלך יתן úàå(È‚)שלא

.õòä ìò åìúé ïîä éðá úøùò:שנהרגו אותן
(„È).úã ïúðúå:המלך מאת חוק íéæåøôä.(ËÈ)נגזר

ומוקפין  עשר בארבעה חומה בערי יושבים שאינם
מימות  שיהיה צריך זה והיקף כשושן בט''ו חומה

רבותינו: ולמדו דרשו כך נון. בן שם çåìùîå.יהושע
רפי: נקודה השי''ן לפיכך משמע, משמר כמו דבר

(Î).éëãøî áúëéå:שהיא כמות הזאת המגילה, היא

c dpyn xyr mipy wxt oileg zkqn

‚úôôBòî äúéä:ïwa úBòâBð äéôðkL ïîæa–ì áiççlL;ïwa úBòâBð äéôðk ïéà–lî øeètçlL.íL ïéà ¨§¨§¤¤¦§©¤§¨¤¨§©¥©¨§©¥©¥§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©¥¨
ãçà çBøôà àlà,úçà äöéa Bà–ì áiççlL,øîàpL(å ,áë íéøáã):"ï÷"–íB÷î ìkî ï÷.ïéçBøôà íL eéä ¤¨¤§©¤¨¥¨©©©¨§©¥©¤¤¡©©¥¦¨¨¨¨¤§¦

ïéçéøôî,úBøæeî íéöéa Bà–lî øeètçlL,øîàpL(íù):"íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä-ìò úöáø íàäå"–äî ©§¦¦¥¦¨¨¦§©¥©¤¤¡©§¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦©©¥¦¨
àîi÷ éða ïéçBøôà,àîi÷ éða íéöéa óà,úBøæeî eàöé;ïnàì ïéëéøö íéöéaä äîe,ïnàì ïéëéøö ïéçBøôàä óà, ¤§¦§¥©¨¨©¥¦§¥©¨¨¨§¨¨©¥¦§¦¦§¦¨©¨¤§¦§¦¦§¦¨

ïéçéøôî eàöé.äøæçå dçlL,äøæçå dçlL,íéîòt äMîçå äòaøà elôà–áiç,øîàpL(æ ,íù íù):çlL" ¨§©§¦¦¦§¨§¨§¨¦§¨§¨§¨£¦©§¨¨©£¦¨§¨¦©¨¤¤¡©©¥©
"çlLz.øîà:íéðaä úà çlLîe íàä úà ìèBð éðéøä–ì áiççlL,øîàpL(íù):"íàä-úà çlLz çlL". §©©¨©£¥¦¥¤¨¥§©¥©¤©¨¦©¨§©¥©¤¤¡©©¥©§©©¤¨¥

ïwì ïøéæçäå íéðaä ìèð,íäéìò íàä äøæç Ck øçàå–lî øeètçlL. ¨©©¨¦§¤¡¦¨©¥§©©¨¨§¨¨¥£¥¤¨¦§©¥©
„íéðaä ìò íà ìèBpä–äãeäé éaøøîBà:çlLî Bðéàå ä÷Bì.íéîëçåíéøîBà:ä÷Bì Bðéàå çlLî.ììkä äæ: ©¥¥©©¨¦©¦§¨¥¤§¥§©¥©©£¨¦§¦§©¥©§¥¤¤©§¨

äNò íe÷ da LiL äNòú àG úåöî ìk–äéìò ïé÷Bì ïéà. ¨¦§©©£¤¤¤¨£¥¥¦¨¤¨

bbbb.glyl aiig owa zerbep ditpky onfa:úáééç ï÷á úåòâåð äéôðë íàã äðéî òîù ,úáùåé áúë àìå úöáåø áúëãîå .úôôåòî àìå ,úöáåø àø÷ øîàã
.gly xn`py:òîùî íìåòì.'eke mipad z` lhp:ïîåæî ï÷ äéì éåä íéðáä úà ìèðã ïåéëã

cccc.glyn epi`e dwelç÷ú àì ,àø÷ øîà÷ éëäå ,òîùî àø÷éòî çìù äãåäé éáø øáñã ,àîòè åðééä àëä ,åéìò ïé÷åì ïéà äùòì ÷úéðä åàìã áâ ìò óà
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äùòú àìå äùò úøáò àìà äùòì ÷úéð ïàë ïéàå ,íàä úà çìùú çìù ,ï÷ä àöîúùë úåùòì êéìò ùé äî ìáà íàäoi`

.dilr oiwel:ä÷åì ,åãé úçú äúî åà äèçùå íéðáä ìòî íà ç÷åìä ïåâë ,äùòä íéé÷ àì íà ìáà .äáù äùò íéé÷ íà

`xephxa yexit
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ג ה נ ש מ ר ו א ב

פטור . הוא וכיצד  הקן  בשילוח אדם חייב כיצד ללמד  באה משנתנו

úôôBòî äúéä,הביצים על או  האפרוחים על מרחפת האם היתה – ÈÀÈÀÆÆ
ïwa úBòâBð äéôðkL ïîæa,בביצים או  באפרוחים –çlLì áiç ÄÀÇÆÀÈÆÈÀÇÅÇÈÀÇÅÇ

אותה; –çlLlî øeèt ,ïwa úBòâBð äéôðk ïéà בגמרא – ÅÀÈÆÈÀÇÅÈÄÀÇÅÇ
"והאם שכתוב הטעם, הביצים",zvaexמבואר  על  או האפרוחים על

ולא  "רובצת" וכתוב הואיל  אבל  מעופפת, לא אבל  "רובצת" ודרשו:

בכלל היא הרי בקן, נוגעות כנפיה שאם למדים, "יושבת" כתוב
íL"רובצת". ïéà, בקן –úçà äöéa Bà ,ãçà çBøôà àlà ÅÈÆÈÆÀÇÆÈÅÈÇÇ

רובצת "והאם שכתוב: פי על אף –miviad lr e` migext`d lr,"
רבים, çlLìבלשון  áiç,האם את –"ï÷" :øîàpL יקרא "כי – ÇÈÀÇÅÇÆÆÁÇÇ

xetv ow:ודורשים íB÷îלפניך", ìkî ï÷ אלא בו אין  אפילו  – ÅÄÈÈ
ביצים" או "אפרוחים נאמר ולא קן; נקרא אחת ביצה או  אחד  אפרוח

הדבר. מצוי  שכך  מפני  אלא רבים ïéçéøôîבלשון ïéçBøôà íL eéäÈÈÆÀÄÇÀÄÄ
לאמם עוד  צריכים ואינם לפרוח, היודעים גדולים אפרוחים –lra)

,cgia daxd zegxety zeterd jxcy okzi" :azek "aeh mei zetqez"
;("lirtda oeyld o`k `a okl ,enr exagl gixtn cg` lk `vnpeBà

úBøæeî íéöéa או אפרוח – שאין מקולקלות, ביצים בקן  שהיו  ÅÄÈ
מהן, çlLlîנוצר  øeèt–,האם úöáøאת íàäå" :øîàpL ÈÄÀÇÅÇÆÆÁÇÀÈÅÙÆÆ

"íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä-ìò והאם" לכתוב היה די והרי – ÇÈÆÀÙÄÇÇÅÄ
לפניך צפור קן יקרא "כי  מקודם: כבר  כתוב שהרי עליהם", רובצת

הארץ על  או עץ בכל  miviaבדרך e` migext`:דורשים מכאן  אלא ,"

àîi÷ éða ïéçBøôà äî,להתקיים ויכולים חיים שהם –óà ÈÆÀÄÀÅÇÈÈÇ
àîi÷ éða íéöéa, הקן בשילוח מחייבות –úBøæeî eàöéמכלל – ÅÄÀÅÇÈÈÈÀÈ

קיימא; בני ואינן הואיל הקן, שילוח ïéëéøöמצוות íéöéaä äîeÈÇÅÄÀÄÄ
ïnàì, אותן שתחמם –ïnàì ïéëéøö ïéçBøôàä óà ובאלו – ÀÄÈÇÈÆÀÄÀÄÄÀÄÈ

האם, את לשלח התורה ïéçéøôîחייבה eàöé מצוות מכלל – ÈÀÇÀÄÄ
לאמם. עוד צריכים ואינם הואיל  הקן, את dçlLשילוח שילח – ÄÀÈ

הבנים,äøæçåהאם, על –äMîçå äòaøà elôà ,äøæçå dçlL ÀÈÀÈÄÀÈÀÈÀÈÂÄÇÀÈÈÇÂÄÈ
áiç ,íéîòt,לשלחה שוב –"çlLz çlL" :øîàpL– ÀÈÄÇÈÆÆÁÇÇÅÇÀÇÇ

הפועל, מקור היא "שלח" "המלה כותב: למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם
מאה  אפילו  לשלחה שחייב ומכאן והרב", המעט על נופל והמקור 

אאאא).).).).פעמים לאלאלאלא,,,, מציעא מציעא מציעא מציעא  בבאבבאבבאבבא הלשון ((((עייןעייןעייןעיין מכפל  זה דורשים ((((עיין עיין עיין עיין ויש 

התורההתורההתורההתורה).).).). עלעלעלעל úàמפרשיםמפרשיםמפרשיםמפרשים çlLîe íàä úà ìèBð éðéøä :øîàÈÇÂÅÄÅÆÈÅÀÇÅÇÆ
íéðaä,הבנים את ושילח –çlLì áiç,האם את –:øîàpL ÇÈÄÇÈÀÇÅÇÆÆÁÇ

"íàä-úà çlLz çlL";הבנים את ולא דווקא, האם את – ÇÅÇÀÇÇÆÈÅ
חס  לכן טיפול, עדיין  צריכים והבנים "שהואיל  לומר , יש  הדבר וטעם

לנפשם" ולעזבם תמימה תמימה תמימה תמימה ").").").").לשלחם íéðaä("("("("תורה תורה תורה תורה  ìèðלאחר – ÈÇÇÈÄ
האם,ששיל את ïwìח ïøéæçäå, בו שהיו  קן לאותו –Ck øçàå ÀÆÁÄÈÇÅÀÇÇÈ

íäéìò íàä äøæç,הבנים על  –çlLlî øeètשהואיל אותה, – ÈÀÈÈÅÂÅÆÈÄÀÇÅÇ
שאין  א) (משנה לעיל ושנינו מזומנים, הם הרי  בבנים, כבר  וזכה

מזומנים. בשאינם אלא נוהגת הקן שילוח מצוות

ד ה נ ש מ ר ו א ב

הקן. שילוח מצוות על  העובר  של בעונשו  דנה זו  משנה

íéðaä ìò íà ìèBpä תקח "לא הלאו : על ועובר צפור, מקן – ÇÅÅÇÇÈÄ
הבנים", על çlLîהאם Bðéàå ä÷Bì :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÆÀÅÀÇÅÇ

שעבר וכיון  שבתורה, תעשה" "לא על שעבר משום ארבעים לוקה
"שלח" סובר : יהודה שרבי אותה, לשלח חייב אינו האם, את ולקח

משמע את ((((גמראגמראגמראגמרא),),),),מעיקרא לקחת לא מתחילה האדם שמצּווה כלומר
"שלח  אלא האם"... תקח "לא הוא: הכתוב ופירוש לשלחה, אלא האם

אם  הנוטל  הלכך תקנה; לו אין שוב ולקחה, עבר  ואם אותה; תשלח"
משלח. ואינו לוקה הבנים, Bðéàåעל çlLî :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÇÅÇÀÅ

ä÷Bì הכתוב פירוש שכן  הוא, לעשה הניתק לאו  חכמים: שסוברים – Æ
האם", את תשלח "שלח ולקחת, עברת ואם האם"..., תקח "לא הוא:
ידי על  הלאו  את לתקן הבנים על האם את שנטל אדם שיכול  כלומר

לוקה. ואינו משלח ולפיכך  כך , אחר  האם ìkשילוח :ììkä äæÆÇÀÈÈ
äNò íe÷ da LiL äNòú àG úåöî,עליה עוברים שאם – ÄÀÇÇÂÆÆÆÈÂÅ

כמו  לעשה", הניתק "לאו נקראת וזו  עשה, במצוות לתקנה יכולים
שכתוב עבוט, בענין  כגון  או  חכמים, לדעת יייי):):):):בענייננו כדכדכדכד,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

והעב  באת ואם עבוטו ", לעבוט ביתו  אל  תבוא תשיב "לא "השב טת,
עשה, מצוות את שמקיימים כיון – העבוט" את äéìòלו  ïé÷Bì ïéàÅÄÈÆÈ

עשה, מצוות את קיים שלא מי  ברם, הלאו . על  מלקות חייבים אין –
יכול שאינו  ששילחה, קודם שמתה או ושחטה, האם את שלקח כגון

לוקה. הוא הרי ב"עשה", עבירתו  את לתקן minkgk.עוד  dklde

izdw - zex`ean zeipyn
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è-÷øô øúñàakÎ`

àúBNòäì Búãå Cìnä-øác òébä øLà Ba íBé øNò äLBìLa øãà Lãç-àeä Lãç øNò íéðLáe¦§¥Á¨¨̧¹Ÿ¤´Ÿ¤£À̈¦§¨̧¨¨¬Æ½£¤̧¦¦¯©§©©¤²¤§¨−§¥¨®
ì íéãeäiä éáéà eøaN øLà íBia:íäéàðNa änä íéãeäiä eèìLé øLà àeä CBôäðå íäa èBìL ©À£¤̧¦§¹Ÿ§¥³©§¦Æ¦§´¨¤½§©£´½£¤̧¦§§¯©§¦²¥−¨§Ÿ§¥¤«

áì LBøåLçà Cìnä úBðéãî-ìëa íäéøòa íéãeäiä eìä÷ðãîò-àì Léàå íúòø éL÷áîa ãé çìL ¦§£¸©§¦¹§¨¥¤À§¨§¦Æ©¤´¤¢©§¥½¦§´Ÿ©½̈¦§©§¥−¨«¨¨®§¦ÆŸ¨©´
:íénòä-ìk-ìò ícçt ìôð-ék íäéðôìâäëàìnä éNòå úBçtäå íéðtøcLçàäå úBðéãnä éøN-ìëå ¦§¥¤½¦«¨©¬©§−̈©¨¨©¦«§¨¨¥̧©§¦¹§¨£©§©§§¦´§©©À§Ÿ¥³©§¨¨Æ

:íäéìò éëcøî-ãçt ìôð-ék íéãeäiä-úà íéàOðî Cìnì øLàãBòîLå Cìnä úéáa éëcøî ìBãâ-ék £¤´©¤½¤§©§¦−¤©§¦®¦«¨©¬©«©¨§§©−£¥¤«¦«¨³¨§§©Æ§¥´©¤½¤§¨§−
:ìBãâå CìBä éëcøî Léàä-ék úBðéãnä-ìëa CìBääïãáàå âøäå áøç-úkî íäéáéà-ìëa íéãeäiä ekiå ¥´§¨©§¦®¦«¨¦¬¨§§©−¥¬§¨«©©³©§¦Æ§¨´Ÿ§¥¤½©©¤¬¤§¤−¤§©§¨®

:íðBöøk íäéàðNá eNòiåå(ñ) :Léà úBàî Lîç ãaàå íéãeäiä eâøä äøéaä ïLeLáeæ(ñ) | úàå ©©«£¬§Ÿ§¥¤−¦§¨«§©´©¦À̈¨§³©§¦Æ§©¥½£¥¬¥−¦«§¥¯
:àútñà | úàå (ñ) ïBôìc | (ñ) úàå àúcðLøtç| úàå (ñ) àéìãà | (ñ) úàå àúøBt (ñ) | úàå ©§©§¨²¨§¥¬©«§−§¥¬©§¨«¨§¥¯¨²¨§¥¬£©§−̈§¥¬

:àúãéøàè:àúæéå | úàå éãøà (ñ) | úàå (ñ) éñéøà | (ñ) úàå àzLîøt (ñ) | úàåééða úøNò £¦¨«¨§¥³©§©Æ§¨Æ§¥´£¦©½§¥¬£¦©−§¥¬©§¨«¨£Â¤¤§¥̧
:íãé-úà eçìL àì äfaáe eâøä íéãeäiä øøö àúãnä-ïa ïîäàéíéâeøää øtñî àa àeää íBia ¨¨¯¤«©§¨²¨Ÿ¥¬©§¦−¨¨®©̧¦½̈¬Ÿ¨§−¤¨¨«©´©À¨´¦§©¯©«£¦²

:Cìnä éðôì äøéaä ïLeLaáéLîç ãaàå íéãeäiä eâøä äøéaä ïLeLa äkìnä øzñàì Cìnä øîàiå §©¬©¦−̈¦§¥¬©¤«¤©¸Ÿ¤©¤¹¤§¤§¥´©©§À̈§©´©¦¿̈¨§Á©§¦¸§©¥¹£¥¯
CúLwa-äîe Cì ïúpéå CúìàM-äîe eNò äî Cìnä úBðéãî øàLa ïîä-éða úøNò úàå Léà úBàî¥´¦À§¥Æ£¤´¤§¥«¨½̈¦§¨²§¦¬©¤−¤¤´¨®©§¥«¨¥Æ§¦¨´¥«½̈©©¨¨¥¬

:Nòúå ãBòâéíBiä úãk úBNòì ïLeLa øLà íéãeäiì øçî-íb ïúpé áBè Cìnä-ìò-íà øzñà øîàzå −§¥¨«©³Ÿ¤¤§¥Æ¦©©¤´¤½¦¨¥´©¨À̈©§¦Æ£¤´§½̈©£−§¨´©®
:õòä-ìò eìúé ïîä-éða úøNò úàåãéïîä-éða úøNò úàå ïLeLa úc ïúpzå ïk úBNòäì Cìnä øîàiå §¥²£¤¬¤§¥«¨−̈¦§¬©¨¥«©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ§¥«¨´¥½©¦¨¥¬−̈§¨®§¥²£¤¬¤§¥«¨−̈

:eìzåèïLeLá eâøäiå øãà Lãçì øNò äòaøà íBéa íb ïLeLa-øLà íéãeäiä (íééãåäéä) eìäwiå ¨«©¦«¨£º©§¦´£¤§À̈©Â§´©§¨¨³¨¨Æ§´Ÿ¤£½̈©©«©§´§½̈
ìL:íãé-úà eçìL àì äfaáe Léà úBàî Læèãîòå | eìä÷ð Cìnä úBðéãîa øLà íéãeäiä øàLe §¬Ÿ¥−¦®©̧¦½̈¬Ÿ¨§−¤¨¨«§¨´©§¦¿£¤Á¦§¦¸©¤¹¤¦§£´§¨´Ÿ

:íãé-úà eçìL àì äfaáe óìà íéòáLå äMîç íäéàðNa âøäå íäéáéàî çBðå íLôð-ìòæé-íBéa ©©§À̈§Æ©Æ¥´Ÿ§¥¤½§¨ŸÆ§´Ÿ§¥¤½£¦¨¬§¦§¦−¨®¤©̧¦½̈¬Ÿ¨«§−¤¨¨«§
ìL:äçîNå äzLî íBé Búà äNòå Ba øNò äòaøàa çBðå øãà Lãçì øNò äLçé(íééãåäéäå) §Ÿ¨¬¨−̈§´Ÿ¤£¨®§À©§©§¨¨³¨¨Æ½§¨´ŸŸ½−¦§¤¬§¦§¨«

ìLa eìä÷ð ïLeLa-øLà íéãeäiäåBúà äNòå Ba øNò äMîça çBðå Ba øNò äòaøàáe Ba øNò äL §©§¦´£¤§À̈¦§£Æ¦§Ÿ¨³¨¨Æ½§©§¨¨¬¨−̈®§À©©£¦¨³¨¨Æ½§¨´ŸŸ½
:äçîNå äzLî íBéèéäòaøà íBé úà íéNò úBæøtä éøòa íéáLiä íéæøtä (íéæåøôä) íéãeäiä ïk-ìò −¦§¤¬§¦§¨«©¥º©§¦´©§¨¦À©Ÿ§¦»§¨¥´©§¨¼Ÿ¦À¥Â´©§¨¨³

:eäòøì Léà úBðî çBìLîe áBè íBéå äzLîe äçîN øãà Lãçì øNòëíéøácä-úà éëcøî ázëiå ¨¨Æ§´Ÿ¤£½̈¦§¨¬¦§¤−§´®¦§¬©¨−¦¬§¥¥«©¦§´Ÿ¨§§©½¤©§¨¦−
íéøôñ çìLiå älàä:íé÷Bçøäå íéáBøwä LBøåLçà Cìnä úBðéãî-ìëa øLà íéãeäiä-ìk-ìà ¨¥®¤©¦§©̧§¨¦¹¤¨©§¦À£¤Æ§¨§¦Æ©¤´¤£©§¥½©§¦−§¨§¦«

àëäðL-ìëa Ba øNò äMîç-íBé úàå øãà Lãçì øNò äòaøà íBé úà íéNò úBéäì íäéìò íi÷ì§©¥»£¥¤¼¦§´Ÿ¦À¥Â´©§¨¨³¨¨Æ§´Ÿ¤£½̈§¥²£¦¨¬¨−̈®§¨¨−̈
:äðLåáëìáàîe äçîNì ïBâiî íäì Ctäð øLà Lãçäå íäéáéBàî íéãeäiä íäá eçð-øLà íéîik §¨¨«©¨¦À£¤¨̧¨¤³©§¦Æ¥´§¥¤½§©ÀŸ¤£¤Á¤§©̧¨¤³¦¨Æ§¦§½̈¥¥−¤

:íéðBéáàì úBðzîe eäòøì Léà úBðî çBìLîe äçîNå äzLî éîé íúBà úBNòì áBè íBéì§´®©£´À̈§¥Æ¦§¤´§¦§½̈¦§³©¨Æ¦´§¥¥½©¨−¨«¤§¦«
i"yx

(‚).äëàìîä éùåòå צרכי לעשות ממונים שהיו אותם
ïîä.(È)המלך: éðá úøùò אלו עולם בסדר ראיתי

שכתוב  כמו וירושלים יהודה על שטנה שכתבו עשרה
בתחלת  אחשורוש ובמלכות ד) (עזרא עזרא בספר
ומה  וירושלם, יהודה יושבי על שטנה כתבו מלכותו
כורש  בימי הגולה מן העולים לבטל השטנה היא
הכותים  עליהם והלשינו הבית את לבנות שהתחילו
המן  והתנשא אחשורוש ומלך כורש וכשמת והחדילום
בשם  ושלחו בבנין שבירושלים אותן יעסקו שלא דאג

לבטלן: הנהר עבר לשרי åçìùאחשורוש àì äæááå
.íãé úà:בממון צרה עין המלך יתן úàå(È‚)שלא

.õòä ìò åìúé ïîä éðá úøùò:שנהרגו אותן
(„È).úã ïúðúå:המלך מאת חוק íéæåøôä.(ËÈ)נגזר

ומוקפין  עשר בארבעה חומה בערי יושבים שאינם
מימות  שיהיה צריך זה והיקף כשושן בט''ו חומה

רבותינו: ולמדו דרשו כך נון. בן שם çåìùîå.יהושע
רפי: נקודה השי''ן לפיכך משמע, משמר כמו דבר

(Î).éëãøî áúëéå:שהיא כמות הזאת המגילה, היא

c dpyn xyr mipy wxt oileg zkqn

‚úôôBòî äúéä:ïwa úBòâBð äéôðkL ïîæa–ì áiççlL;ïwa úBòâBð äéôðk ïéà–lî øeètçlL.íL ïéà ¨§¨§¤¤¦§©¤§¨¤¨§©¥©¨§©¥©¥§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©¥¨
ãçà çBøôà àlà,úçà äöéa Bà–ì áiççlL,øîàpL(å ,áë íéøáã):"ï÷"–íB÷î ìkî ï÷.ïéçBøôà íL eéä ¤¨¤§©¤¨¥¨©©©¨§©¥©¤¤¡©©¥¦¨¨¨¨¤§¦

ïéçéøôî,úBøæeî íéöéa Bà–lî øeètçlL,øîàpL(íù):"íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä-ìò úöáø íàäå"–äî ©§¦¦¥¦¨¨¦§©¥©¤¤¡©§¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦©©¥¦¨
àîi÷ éða ïéçBøôà,àîi÷ éða íéöéa óà,úBøæeî eàöé;ïnàì ïéëéøö íéöéaä äîe,ïnàì ïéëéøö ïéçBøôàä óà, ¤§¦§¥©¨¨©¥¦§¥©¨¨¨§¨¨©¥¦§¦¦§¦¨©¨¤§¦§¦¦§¦¨

ïéçéøôî eàöé.äøæçå dçlL,äøæçå dçlL,íéîòt äMîçå äòaøà elôà–áiç,øîàpL(æ ,íù íù):çlL" ¨§©§¦¦¦§¨§¨§¨¦§¨§¨§¨£¦©§¨¨©£¦¨§¨¦©¨¤¤¡©©¥©
"çlLz.øîà:íéðaä úà çlLîe íàä úà ìèBð éðéøä–ì áiççlL,øîàpL(íù):"íàä-úà çlLz çlL". §©©¨©£¥¦¥¤¨¥§©¥©¤©¨¦©¨§©¥©¤¤¡©©¥©§©©¤¨¥

ïwì ïøéæçäå íéðaä ìèð,íäéìò íàä äøæç Ck øçàå–lî øeètçlL. ¨©©¨¦§¤¡¦¨©¥§©©¨¨§¨¨¥£¥¤¨¦§©¥©
„íéðaä ìò íà ìèBpä–äãeäé éaøøîBà:çlLî Bðéàå ä÷Bì.íéîëçåíéøîBà:ä÷Bì Bðéàå çlLî.ììkä äæ: ©¥¥©©¨¦©¦§¨¥¤§¥§©¥©©£¨¦§¦§©¥©§¥¤¤©§¨

äNò íe÷ da LiL äNòú àG úåöî ìk–äéìò ïé÷Bì ïéà. ¨¦§©©£¤¤¤¨£¥¥¦¨¤¨

bbbb.glyl aiig owa zerbep ditpky onfa:úáééç ï÷á úåòâåð äéôðë íàã äðéî òîù ,úáùåé áúë àìå úöáåø áúëãîå .úôôåòî àìå ,úöáåø àø÷ øîàã
.gly xn`py:òîùî íìåòì.'eke mipad z` lhp:ïîåæî ï÷ äéì éåä íéðáä úà ìèðã ïåéëã

cccc.glyn epi`e dwelç÷ú àì ,àø÷ øîà÷ éëäå ,òîùî àø÷éòî çìù äãåäé éáø øáñã ,àîòè åðééä àëä ,åéìò ïé÷åì ïéà äùòì ÷úéðä åàìã áâ ìò óà
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äùòú àìå äùò úøáò àìà äùòì ÷úéð ïàë ïéàå ,íàä úà çìùú çìù ,ï÷ä àöîúùë úåùòì êéìò ùé äî ìáà íàäoi`

.dilr oiwel:ä÷åì ,åãé úçú äúî åà äèçùå íéðáä ìòî íà ç÷åìä ïåâë ,äùòä íéé÷ àì íà ìáà .äáù äùò íéé÷ íà
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פטור . הוא וכיצד  הקן  בשילוח אדם חייב כיצד ללמד  באה משנתנו

úôôBòî äúéä,הביצים על או  האפרוחים על מרחפת האם היתה – ÈÀÈÀÆÆ
ïwa úBòâBð äéôðkL ïîæa,בביצים או  באפרוחים –çlLì áiç ÄÀÇÆÀÈÆÈÀÇÅÇÈÀÇÅÇ

אותה; –çlLlî øeèt ,ïwa úBòâBð äéôðk ïéà בגמרא – ÅÀÈÆÈÀÇÅÈÄÀÇÅÇ
"והאם שכתוב הטעם, הביצים",zvaexמבואר  על  או האפרוחים על

ולא  "רובצת" וכתוב הואיל  אבל  מעופפת, לא אבל  "רובצת" ודרשו:

בכלל היא הרי בקן, נוגעות כנפיה שאם למדים, "יושבת" כתוב
íL"רובצת". ïéà, בקן –úçà äöéa Bà ,ãçà çBøôà àlà ÅÈÆÈÆÀÇÆÈÅÈÇÇ

רובצת "והאם שכתוב: פי על אף –miviad lr e` migext`d lr,"
רבים, çlLìבלשון  áiç,האם את –"ï÷" :øîàpL יקרא "כי – ÇÈÀÇÅÇÆÆÁÇÇ

xetv ow:ודורשים íB÷îלפניך", ìkî ï÷ אלא בו אין  אפילו  – ÅÄÈÈ
ביצים" או "אפרוחים נאמר ולא קן; נקרא אחת ביצה או  אחד  אפרוח

הדבר. מצוי  שכך  מפני  אלא רבים ïéçéøôîבלשון ïéçBøôà íL eéäÈÈÆÀÄÇÀÄÄ
לאמם עוד  צריכים ואינם לפרוח, היודעים גדולים אפרוחים –lra)

,cgia daxd zegxety zeterd jxcy okzi" :azek "aeh mei zetqez"
;("lirtda oeyld o`k `a okl ,enr exagl gixtn cg` lk `vnpeBà

úBøæeî íéöéa או אפרוח – שאין מקולקלות, ביצים בקן  שהיו  ÅÄÈ
מהן, çlLlîנוצר  øeèt–,האם úöáøאת íàäå" :øîàpL ÈÄÀÇÅÇÆÆÁÇÀÈÅÙÆÆ

"íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä-ìò והאם" לכתוב היה די והרי – ÇÈÆÀÙÄÇÇÅÄ
לפניך צפור קן יקרא "כי  מקודם: כבר  כתוב שהרי עליהם", רובצת

הארץ על  או עץ בכל  miviaבדרך e` migext`:דורשים מכאן  אלא ,"

àîi÷ éða ïéçBøôà äî,להתקיים ויכולים חיים שהם –óà ÈÆÀÄÀÅÇÈÈÇ
àîi÷ éða íéöéa, הקן בשילוח מחייבות –úBøæeî eàöéמכלל – ÅÄÀÅÇÈÈÈÀÈ

קיימא; בני ואינן הואיל הקן, שילוח ïéëéøöמצוות íéöéaä äîeÈÇÅÄÀÄÄ
ïnàì, אותן שתחמם –ïnàì ïéëéøö ïéçBøôàä óà ובאלו – ÀÄÈÇÈÆÀÄÀÄÄÀÄÈ

האם, את לשלח התורה ïéçéøôîחייבה eàöé מצוות מכלל – ÈÀÇÀÄÄ
לאמם. עוד צריכים ואינם הואיל  הקן, את dçlLשילוח שילח – ÄÀÈ

הבנים,äøæçåהאם, על –äMîçå äòaøà elôà ,äøæçå dçlL ÀÈÀÈÄÀÈÀÈÀÈÂÄÇÀÈÈÇÂÄÈ
áiç ,íéîòt,לשלחה שוב –"çlLz çlL" :øîàpL– ÀÈÄÇÈÆÆÁÇÇÅÇÀÇÇ

הפועל, מקור היא "שלח" "המלה כותב: למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם
מאה  אפילו  לשלחה שחייב ומכאן והרב", המעט על נופל והמקור 

אאאא).).).).פעמים לאלאלאלא,,,, מציעא מציעא מציעא מציעא  בבאבבאבבאבבא הלשון ((((עייןעייןעייןעיין מכפל  זה דורשים ((((עיין עיין עיין עיין ויש 

התורההתורההתורההתורה).).).). עלעלעלעל úàמפרשיםמפרשיםמפרשיםמפרשים çlLîe íàä úà ìèBð éðéøä :øîàÈÇÂÅÄÅÆÈÅÀÇÅÇÆ
íéðaä,הבנים את ושילח –çlLì áiç,האם את –:øîàpL ÇÈÄÇÈÀÇÅÇÆÆÁÇ

"íàä-úà çlLz çlL";הבנים את ולא דווקא, האם את – ÇÅÇÀÇÇÆÈÅ
חס  לכן טיפול, עדיין  צריכים והבנים "שהואיל  לומר , יש  הדבר וטעם

לנפשם" ולעזבם תמימה תמימה תמימה תמימה ").").").").לשלחם íéðaä("("("("תורה תורה תורה תורה  ìèðלאחר – ÈÇÇÈÄ
האם,ששיל את ïwìח ïøéæçäå, בו שהיו  קן לאותו –Ck øçàå ÀÆÁÄÈÇÅÀÇÇÈ

íäéìò íàä äøæç,הבנים על  –çlLlî øeètשהואיל אותה, – ÈÀÈÈÅÂÅÆÈÄÀÇÅÇ
שאין  א) (משנה לעיל ושנינו מזומנים, הם הרי  בבנים, כבר  וזכה

מזומנים. בשאינם אלא נוהגת הקן שילוח מצוות
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הקן. שילוח מצוות על  העובר  של בעונשו  דנה זו  משנה

íéðaä ìò íà ìèBpä תקח "לא הלאו : על ועובר צפור, מקן – ÇÅÅÇÇÈÄ
הבנים", על çlLîהאם Bðéàå ä÷Bì :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÆÀÅÀÇÅÇ

שעבר וכיון  שבתורה, תעשה" "לא על שעבר משום ארבעים לוקה
"שלח" סובר : יהודה שרבי אותה, לשלח חייב אינו האם, את ולקח

משמע את ((((גמראגמראגמראגמרא),),),),מעיקרא לקחת לא מתחילה האדם שמצּווה כלומר
"שלח  אלא האם"... תקח "לא הוא: הכתוב ופירוש לשלחה, אלא האם

אם  הנוטל  הלכך תקנה; לו אין שוב ולקחה, עבר  ואם אותה; תשלח"
משלח. ואינו לוקה הבנים, Bðéàåעל çlLî :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÇÅÇÀÅ

ä÷Bì הכתוב פירוש שכן  הוא, לעשה הניתק לאו  חכמים: שסוברים – Æ
האם", את תשלח "שלח ולקחת, עברת ואם האם"..., תקח "לא הוא:
ידי על  הלאו  את לתקן הבנים על האם את שנטל אדם שיכול  כלומר

לוקה. ואינו משלח ולפיכך  כך , אחר  האם ìkשילוח :ììkä äæÆÇÀÈÈ
äNò íe÷ da LiL äNòú àG úåöî,עליה עוברים שאם – ÄÀÇÇÂÆÆÆÈÂÅ

כמו  לעשה", הניתק "לאו נקראת וזו  עשה, במצוות לתקנה יכולים
שכתוב עבוט, בענין  כגון  או  חכמים, לדעת יייי):):):):בענייננו כדכדכדכד,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

והעב  באת ואם עבוטו ", לעבוט ביתו  אל  תבוא תשיב "לא "השב טת,
עשה, מצוות את שמקיימים כיון – העבוט" את äéìòלו  ïé÷Bì ïéàÅÄÈÆÈ

עשה, מצוות את קיים שלא מי  ברם, הלאו . על  מלקות חייבים אין –
יכול שאינו  ששילחה, קודם שמתה או ושחטה, האם את שלקח כגון

לוקה. הוא הרי ב"עשה", עבירתו  את לתקן minkgk.עוד  dklde

izdw - zex`ean zeipyn



`קצב dpyn oey`x wxt zexeka zkqn

‰òøöîä úà øäèì elôà íéðaä ìò íà íãà ìhé àG.øqàk àéäL äl÷ äåöî íà äîe,äøBz äøîà(íù): ¦Ÿ¨¨¥©©¨¦£¦§©¥¤©§Ÿ̈¨¦¦§¨©¨¤¦§¦¨¨§¨¨
"íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì",äøBzaL úBøeîç úBöî ìò øîçå ì÷. §©©¦©¨§©£©§¨¨¦©¨Ÿ¤©¦§£¤©¨

Ô È Ï Â Á ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

z e x e k a z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡éøëð ìL BøBîç øaò ç÷Blä,Bì øëBnäå,éàMø BðéàL ét ìò óà,Bì ózzLnäå,epnî ìa÷îäå,Bì ïúBpäå ©¥©ª©£¤¨§¦§©¥©©¦¤¥©©§©¦§©¥§©§©¥¦¤§©¥
äìa÷a–äøBëaä ïî øeèt,øîàpL:(âé ,â øáãîá)"ìàøNéa"–íéøeèt íiåìe íéðäk .íéøçàa àG ìáà,ìwî §©¨¨¨¦©§¨¤¤¡©§¦§¨¥£¨©£¥¦Ÿ£¦§¦¦§¦¦©

øîçå:øaãna ìàøNé ìL eøèt íà,ïîöò ìL eøèôiL àeä ïéc. ¨Ÿ¤¦¨§¤¦§¨¥©¦§¨¦¤¦§§¤©§¨

dddd.xqi`k `idy devn:èòåî øáã àìà ñéë ïåøñç äá ïéàù

˙Â¯ÂÎ· ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.ixkp ly exeng xaer gweldøåîç øèô àìà äøåëáá äùåã÷ äàîè äîäá êì ïéàù ,åøåîç øáåò è÷ð éëäìå .àåä øåëáå åîà éòîá àåäùë
:äøåäè äîäá øåëáá éøééî éðéøçà é÷øô êðä ìëå .äéì éøùå ÷éñô ,øåîç øèôã äéìéî ïøèåæã éãééàå ,ãáìá.i`yx epi`y it lr s`äîäá éøëðì øåëîì
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áéúëãë ,äøèô(íù)áéúëãë ,øáãîá ìàøùé éøåëá úùåã÷ åòé÷ôä íéåìä ,øîà÷ éëä àìà .íúîäá úçú íéåìä úîäá úàå(íù)ìë úçú íéåìä úà ç÷
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áéúëã ,äøåëáä ïî ïéøåèô ïäéøåîç éøèôù åðãîì(ç"é íù)åðùé íãà øåëáá åðùéù ìë ,äãôú äàîèä äîäáä øåëá úàå íãàä øåëá úà äãôú äãô êà
äîäá øåëáá:ïî÷ìãë ,íéåìå íéðäë åøèôð àì äøåäè äîäá øåëáî ìáà .äàîè äîäá øåëáá åðéà íãà øåëáá åðéàù ìëå ,äàîè
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שילוח  מצוות המקיים של  שכרו  גודל  ללמד  באה המסכת את המסיימת משנתנו
שבתורה. חמורות מצוות שמקיים מי  שכן וכל קלה, מצוה שהיא הקן ,

òøöîä úà øäèì elôà íéðaä ìò íà íãà ìhé àG שכן – ÄÙÈÈÅÇÇÈÄÂÄÀÇÅÆÇÀÙÈ
נאמר שנתרפא דדדד):):):):במצורע ידידידיד,,,, שתי((((ויקראויקראויקראויקרא למטהר ולקח הכהן  "וצוה

כגון  מצוה קיום לשם שאפילו ללמד , משנתנו ובאה חיות", צפרים

למדים  ובגמרא הקן. שילוח מצוות על  לעבור  אסור  המצורע, לטהרת
"שלח שכתוב: ממה מצוה glyz"זה לדבר שאפילו מקום, מכל  –

המצורע  טהרת ענין המשנה ונקטה הבנים. על  האם את לקחת אסור

הרי קרבנות בשאר  שכן  לרבותא, – מעופות הבאים קרבנות סתם ולא
מה  הקן , שילוח מצוות זה ידי  על ממש  שמבטלים ונמצא העוף נקרב

מצוותה  בה שמקיימים לאחר הצפרים שאחת במצורע, כן שאין
שילוח, מצוות בה לקיים עוד  שאפשר  והרי לנפשה, אותה משלחים

הבנים על האם את לקחת זה בכגון  גם אסור  מקום """"תפארת תפארת תפארת תפארת מכל  ((((עייןעייןעייןעיין

øqàkישראלישראלישראלישראל").").")."). àéäL äl÷ äåöî íà äîe הנגרם שההפסד – ÈÄÄÀÈÇÈÆÄÀÄÈ
מדינר ), 1/24) כאיסר ושוויו הוא מועט זו  מצוה ידי על  äøîàÈÀÈלו

"íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì" :äøBz: דרשו ובגמרא –ornl ÈÀÇÇÄÇÈÀÇÂÇÀÈÈÄ
jl ahii,טוב שכולו לעולם –mini zkx`de,ארוך שכולו  לעולם –

äøBzaL úBøeîç úBöî ìò øîçå ì÷ וחסרון טורח בהן שיש  – ÇÈÙÆÇÄÀÂÆÇÈ
גדול. שכרו  שהמקיימן  כיס,

ú å ø å ë á ú ë ñ î
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שפטר  היא והלכה חמור. פטר  בדיני  פרקנו  עוסק בהקדמה, כבר  שהזכרנו כפי
גוי. של  טהורה בהמה לבכור  הדין והוא בכורה, קדושת לו  אין גוי  של חמור 
עם  שותפות לו  שיש  במי או  בכור, שהוא גוי , של  אתונו  עובר  בקונה דנה משנתנו
ולויים  שכהנים ללמד , משנתנו באה כן  בזה. וכיוצא הבכור , בעוברה או באתון גוי
בכור  ברם, אדם. בכור מפדיון  הם שפטורים כשם חמור , פטר מפדיון פטורים

פרטיה. לכל הבכורה קדושת עליו  חלה לוי , או כהן  של  טהורה בהמה

éøëð ìL BøBîç øaò ç÷Blä אתונו שבמעי  עובר  מגוי  הקונה – ÇÅÇËÇÂÆÈÀÄ
,(dawpe xkf ernyn dpyna xeng),בכור Bìוהוא øëBnäåהמוכר או  – ÀÇÅ

אתונו , עובר  éàMøלגוי  BðéàL ét ìò óà גסה בהמה למכור  – ÇÇÄÆÅÇÇ
בה  יעשה והגוי  לגוי , בהמתו ישכיר או ישאיל  גם שמא גזירה לגוי ,

בהמתו שביתת על ישראל  מצּווה והרי  בשבת, משנה משנה משנה משנה מלאכה ((((עייןעייןעייןעיין

ו ו ו ו ),),),), אאאא,,,, זרהזרהזרהזרה Bìעבודה עבודה עבודה עבודה  ózzLnäå או באתונו שותפות לגוי  שיש  או – ÀÇÄÀÇÅ
או  היד  כגון וידוע, מסויים הגוי  של חלקו  ואפילו שבמעיה, בעובר

אותו  חותכים שאם כזה, אבר דהיינו  אמו , של או העובר  של הרגל
מום, בעלת נשארת היא הרי epnîמהבהמה ìa÷îäåהמקבל או  – ÀÇÀÇÅÄÆ

האתון  אבל  בולדותיה, חולקים שיהיו  כדי  בה, לטפל  אתון  הגוי מן
היא, הגוי  של  äìa÷aעצמה Bì ïúBpäåשל היא שהאתון  או – ÀÇÅÀÇÈÈ

הישראל, עם בולדותיה ולחלוק בה לטפל אותה מקבל והגוי ישראל,
äøBëaä ïî øeèt אלו בכל  –(mlek epyip dnl x`ean `xnbae) ÈÄÇÀÈ

בו  חלק לגוי  ויש הואיל  בבכורה, קדוש אינו מהאתון  שנולד הבכור 
באמו , "ìàøNéa"או  :øîàpL בכור כל  לי "הקדשתי  –l`xyia," ÆÆÁÇÀÄÀÈÅ
l`xyia"íéøçàa",ודורשים: àG ìáà.בגויים לא –íiåìe íéðäk ÂÈÇÂÅÄÙÂÄÀÄÄ
íéøeètלוי או כהן של חמורו  שפטר כלומר  חמור, פטר  מדין – ÀÄ

הבכורה, מן  øîçåפטור  ìwî:וחומר מקל  זה דבר  שלמדים –íà ÄÇÈÙÆÄ
øaãna ìàøNé ìL eøètשל אדם בכורי את פטרו הלויים אם – ÈÀÆÄÀÈÅÇÄÀÈ

שכתוב כמו  קדושתם, והפקיעו  במדבר מה מה מה מה ):):):):ישראל גגגג,,,, "קח ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

ישראל ", בבני  בכור כל  תחת הלוים ìLאת eøèôiL àeä ïécÄÆÄÀÀÆ
ïîöò,עצמם של  אדם בכורי  את שיפטרו  הוא וחומר קל  הרי  – ÇÀÈ

שלא  הם מבכוריהם הבכורה קדושת תפקיע הלווייה שקדושת כלומר
בפד חייבים פטורים יהיו והלויים הכהנים שבכורי  שלמדנו  ומאחר יון;

שכתוב  הבכורה, מן פטורים חמוריהם בכורי שאף הרי  הבכורה, מן
טוטוטוטו):):):): יחיחיחיח,,,, הבהמה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר בכור ואת האדם, בכור את תפדה פדה "אך 

אדם בבכור שישנו כל  ודורשים: תפדה", oeictaהטמאה aiigy)
,(xekadטמאה בהמה בבכור xeng),ישנו xht oeicta aiig) שאינו וכל

טמאה בהמה בבכור  אינו  והלויים, הכהנים כגון  אדם, ((((גמרא גמרא גמרא גמרא בבכור 

א א א א ).).).). דדדד,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות 

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn oey`x wxt zexeka zkqn

·øBîç ïéîk äãìiL äøt,ñeñ ïéîk äãìiL øBîçå–äøBëaä ïî øeèt,øîàpL(ë ,ãì ;âé ,âé úåîù):"øîç øèt", ¨¨¤¨§¨§¦£©£¤¨§¨§¦¨¦©§¨¤¤¡©¤¤£Ÿ
"øBîç øèt",íéîòô éðL–øBîç ãìBpäå øBîç ãìBiä àäiL ãò.äìéëàa íä äîe?ïéîk äãìiL äøBäè äîäa ¤¤£§¥§¨¦©¤§¥©¥£§©¨£¨¥©£¦¨§¥¨§¨¤¨§¨§¦
äàîè äîäa–äìéëàa øzî;äøBäè äîäa ïéîk äãìiL äàîèe–äìéëàa øeñà,àîhäî àöBiäL–àîè, §¥¨§¥¨ª¨©£¦¨§¥¨¤¨§¨§¦§¥¨§¨¨©£¦¨¤©¥¥©¨¥¨¥

øBähä ïî àöBiäå–øBäè.øBäè âc òìaL àîè âc–äìéëàa øzî;àîè âc òìaL øBäèå–àa øeñàäìéë, §©¥¦©¨¨¨¨¥¤¨©¨¨ª¨©£¦¨§¨¤¨©¨¨¥¨©£¦¨
åéìecb BðéàL éôì. §¦¤¥¦¨

‚äøka àHL øBîç,íéøëæ éðL äãìéå–ïäkì ãçà äìè ïúBð;äá÷ðe øëæ–Bîöòì ãçà äìè Léøôî.ézL £¤¦§¨§¨§¨§¥§¨¦¥¨¤¤¨©Ÿ¥¨¨§¥¨©§¦¨¤¤¨§©§§¥
íéøëæ éðL eãìéå eøka àHL íéøBîç–ïäkì íééìè éðL ïúBð;äá÷ðe øëæ,äá÷ðe íéøëæ éðL Bà–äìè ïúBð £¦¤¦§§¨§§¥§¨¦¥§¥§¨¦©Ÿ¥¨¨§¥¨§¥§¨¦§¥¨¥¨¤

aaaa.xeht qeq oink dcliy xenge xeng oink dcliy dxtäãìéù äøô àðéîà äåä ,ñåñ ïéîë äãìéù øåîç àðú àìå øåîç ïéîë äãìéù äøô àðú éà
äãìéù øåîç ìáà ,úåèåì÷ äéúåñøô àäå úå÷åãñ äéúåñøô àä ,íéðø÷ äì ïéà àäå íéðø÷ äì ùé àäã ,ììë éããäà åîã àìã íåùî øåèôã àåä øåîç ïéîë
,äøåëáá ùåã÷ àì ñåñã íåùî øåèôã àåä ñåñ ïéîë äãìéù øåîç àðéîà äåä ,àùéø àðú àìå àôéñ àðú éàå .áééçìå àåä íåãà øåîç àîéà ,ñåñ ïéîë

:éëéøö ,áééçéì àîéà äøåëáá éùã÷ åäééåøúã øåîç ïéîë äãìéù äøô ìáà.minrt ipy xeng xht xeng xhtäúà äàøá ãçå ,øåëá ìë éì ùã÷á ãç
:éìà øîåà.dlik`a edn:äìéëàá åäî ãìåðì äîåã úãìåéä ïéàù äîäá øîåìë.`nh `nhdn `veidyïî àöåé éø÷î àìå øúåî .ïéòøöå íéøåáã ùáãå

÷ðéì ìáà ,ùøéôùë øúåî íãàä áìçå .ùáãä äùòð ïäîå úåðìéàä éçøôî úåìëåàù ,ïôåâì åúåà úåñéðëî àìà ïøùáî åúåà úåöîî ïéàù éôì ,àîèä
:øåñàå àîèä ïî àöåé éåä ,äàîè äéçå äîäá ìù áìç øàù ìëå .øåñà äùàä éãùî.xedh bc rlay `nh bcáåøã ïåéë ,òìáù äéì ïðéæç àìã â"òà

:éîã åðéðôá òìáù åîë ,ïðéîá íéöéøùî íéâã
bbbb.odkl cg` dlh ozep:øåëá åäééðéî ãç êùôð äîîã .ïåéãôá.dawpe xkfïéã ïàë ïéàå äìçú äàöé äá÷ð åà ,øåëá àåäå äìçú øëæ àöé íà òåãé ïéàå

:äøåëá.dlh yixtn:øåîç øèôä úùåã÷ åéìò òé÷ôîå ,÷ôñ íåùî.envrl `edeéáçî àéöåî éåä ïäëã ,ïäëì åððúé àìå äìèä ìëàé åîöò àåäù,åø
àåä ìæâ àìà ,åðåéãôá àìå åá àì äùåã÷ ïéà áåù äùá åàãôù øåîâ øåîç øèô åìéôàã ,àëéì àøåñéàå .äìçú àöé øëæäù íéãò àéáäì äéàøä åéìòå

:àåä ÷ôñã ìæâ àëéì àëäå ,àåä åðåîîã ,ïäëì äìè ïúåð åðéà íà àëéàã.'ek eclie zexeng izyéðù åà .øëæä ìéáùá ïäëì ãçà äìè ïúåð ,äá÷ðå øëæ

`xephxa yexit

i y i l y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בהמה  כמין  שילדה טהורה בהמה כגון לאמו, דומה שאינו בולד דנה משנתנו

מותר  אם גם משנתנו  דנה אגב ודרך בבכורה. הוא חייב אם להיפך, או  טמאה,

באכילה. הוא

øBîç ïéîk äãìiL äøt,בבכורה חייבים ששניהם פי על  אף – ÈÈÆÈÀÈÀÄÂ
øBîçå א ñeñתון ,– ïéîk äãìiL דומים ששניהם פי על  אף – ÇÂÆÈÀÈÀÄ

äøBëaäבצורתם, ïî øeèt עליו חלה לא בכור, הוא הולד אם – ÈÄÇÀÈ
בכורה, éðLקדושת ,"øBîç øèt" ,"øîç øèt" :øîàpLÆÆÁÇÆÆÂÙÆÆÂÀÅ

íéîòô"בשה תפדה חמור  פטר "וכל  א) יג יג יג יג ););););– יגיגיגיג,,,, "ופטר((((שמות שמות שמות שמות  ב) ÀÈÄ
בשה" תפדה ככככ),),),),חמור לדלדלדלד,,,, מכאן :((((שמות שמות שמות שמות  ãìBiäולמדים àäiL ãòÇÆÀÅÇÅ

øBîç ãìBpäå øBîç כן אם אלא בבכורה חייב חמור  פטר אין – ÂÀÇÈÂ
הם. החמורים ממין שניהם והולד  äìéëàaהאם íä äîe אותם – ÈÅÇÂÄÈ

אכילה? בענין  דינם מה לאמם, דומים äãìiLשאינם äøBäè äîäaÀÅÈÀÈÆÈÀÈ
äàîè äîäa ïéîk, חמור כמין  שילדה פרה כגון –äìéëàa øzî ÀÄÀÅÈÀÅÈËÈÇÂÄÈ

באכילה, הוא מותר  טמאה כבהמה נראה שהולד פי על אף –äàîèeÀÅÈ
äøBäè äîäa ïéîk äãìiL, עגל כמין שילדה אתון כגון  –øeñà ÆÈÀÈÀÄÀÅÈÀÈÈ

äìéëàa;באכילה הוא אסור טהורה, כבהמה נראה שהולד  אף – ÇÂÄÈ
כתוב ברייתא: מובאת דדדד):):):):בגמרא יאיאיאיא,,,, תאכלו ((((ויקראויקראויקראויקרא לא זה את "אך

ומפריס  גרה מעלה שהוא לך יש  – הפרסה" וממפריסי  הגרה ממעלי

אינו  או הטמא. מן שנולד טהור זה זה? ואיזה אוכלו, אתה ואי  פרסה
הפרסה" וממפריסי הגרה "ממעלי  ומאי הטהור? מן  הנולד  טמא אלא

לומר תלמוד תאכל? לא הפרסה וממפריסי  הגרה ממעלי  הבא דבר –
הטהור מן הנולד טמא ואין טמא, הוא – לכם" הוא "טמא בגמל :

טהור "; אלא øBähäטמא ïî àöBiäå ,àîè àîhäî àöBiäLÆÇÅÅÇÈÅÈÅÀÇÅÄÇÈ
øBäè הולכים שתמיד  סימן , לתת באה שמשנתנו  מבואר בגמרא – È

לפי הטמא, מן יוצא נקרא ואינו מותר  דבורים דבש ברם, האם. אחר 
ומהם  הגן  מפרחי  הן  אוכלות אלא מגופן , אותו  ממצֹות הדבורים ַשאין

במעיהן  הדבש הוא ((((גמראגמראגמראגמרא),),),),נעשה הרי  טמאה, בהמה של  חלב ָאבל 
ואסור. הטמא מן  øBäèיוצא âc òìaL àîè âc שנמצא כלומר  – ÈÈÅÆÈÇÈÈ

שרוב  משום "שבלע", המשנה ונקטה טמא, דג של  במעיו טהור  דג

בפנינו  בלע כאילו זה והרי במינם, משריצים בבבב),),),),דגים ח ח ח ח ,,,, øzîËÈ((((גמראגמראגמראגמרא
äìéëàa, הטהור הדג –àîè âc òìaL øBäèå טמא דג אבל  – ÇÂÄÈÀÈÆÈÇÈÈÅ

טהור, דג של  במעיו הטמא,øeñàäìéëàaשנמצא הדג –éôì ÈÇÂÄÈÀÄ
åéìecb BðéàL גידוליו ברם בלעו. חי  כשהוא אלא הדג, של  – ÆÅÄÈ

טהור. הטהור  מן שהיוצא מותרים,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

חמור . פטר  ספק של  דין  ללמד באה משנתנו

äøka àHL øBîç, עדיין ילדה שלא –íéøëæ éðL äãìéå– ÂÆÄÀÈÀÈÀÈÀÅÀÈÄ
הבכור, מהם מי יודעים ïäkìואין ãçà äìè ïúBð,בפדיונם – ÅÈÆÆÈÇÙÅ
בכור; ודאי  מהם אחד  äá÷ðeשהרי øëæ,ונקבה זכר  ילדה אם – ÈÈÀÅÈ

ראשונה  יצאה הנקבה או  בכור , והוא ראשון יצא הזכר אם יודעים ואין
בכור , כאן Bîöòìואין  ãçà äìè Léøôî ופודה טלה מפריש  – ÇÀÄÈÆÆÈÀÇÀ

צריך ואינו לעצמו, הטלה את לוקח אבל ספק, משום הזכר  את בו
ממנו  להוציא בא הכהן ואם בכור , כאן אין  שמא מספק, לכהן  ליתנו 

שהמוציא  ראשון, יצא שהזכר ראיה הבא הישראל: לו אומר הטלה, את
שפדאו  גמור  חמור פטר  שאפילו כאן, אין  ואיסור  הראיה. עליו  מחברו 

בהקדמה  שבארנו  כמו בפדיונו, ולא בו  לא קדושה אין  שוב בשה,
חמור שפטר סובר, משנתנו  של  שהתנא מבואר , בגמרא למסכתנו .

מחיים אפילו בהנאה dtixr),אסור  mcew) את לפדות צריך ולפיכך 
חמור . פטר  קדושת ממנו  להפקיע כדי  ספק, משום íéøBîçהזכר  ézLÀÅÂÄ

eøka àHL, ילדו לא שעדיין –éðL eãìéåíéøëæלכל שנולד – ÆÄÀÀÈÀÀÅÀÈÄ
חמור, פטר ïäkìאחת íééìè éðL ïúBð– את ואינו לפדות יכול  ÅÀÅÀÈÄÇÙÅ

אחד; בטלה äá÷ðeשניהם øëæ,נקבה והשנייה זכר  ילדה שאחת – ÈÈÀÅÈ
äá÷ðe íéøëæ éðL Bà או ונקבה, זכר  והשנייה זכר ילדה שאחת – ÀÅÀÈÄÀÅÈ

נקבה, והשנייה זכרים שני ילדה ïäkìשאחת ãçà äìè ïúBð– ÅÈÆÆÈÇÙÅ
הנקבה  לאחר יצא שמא ספק, השני אבל  בכור, ודאי אחד  זכר  שהרי 
ששנינו  כדין לעצמו, והוא טלה עוד מפריש ולפיכך הזכר, לאחר או

ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).לעיל  ézLe((((רשרשרשרש""""יייי;;;; íéøëæ éðL Bà ,øëæå úBá÷ð ézLÀÅÀÅÀÈÈÀÅÀÈÄÀÅ
úBá÷ð יצאה נקבה אחת כל אצל  שמא ספק כאן  ויש הואיל  – ÀÅ

íeìkראשונה, ïäkì ïàk ïéàוזכר נקבות בשתי  שמספק אלא – ÅÈÇÙÅÀ
שני מפריש נקבות ושתי  זכרים ובשני לעצמו, והוא טלה מפריש 

izdw - zex`ean zeipyn
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‰òøöîä úà øäèì elôà íéðaä ìò íà íãà ìhé àG.øqàk àéäL äl÷ äåöî íà äîe,äøBz äøîà(íù): ¦Ÿ¨¨¥©©¨¦£¦§©¥¤©§Ÿ̈¨¦¦§¨©¨¤¦§¦¨¨§¨¨
"íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì",äøBzaL úBøeîç úBöî ìò øîçå ì÷. §©©¦©¨§©£©§¨¨¦©¨Ÿ¤©¦§£¤©¨

Ô È Ï Â Á ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

z e x e k a z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡éøëð ìL BøBîç øaò ç÷Blä,Bì øëBnäå,éàMø BðéàL ét ìò óà,Bì ózzLnäå,epnî ìa÷îäå,Bì ïúBpäå ©¥©ª©£¤¨§¦§©¥©©¦¤¥©©§©¦§©¥§©§©¥¦¤§©¥
äìa÷a–äøBëaä ïî øeèt,øîàpL:(âé ,â øáãîá)"ìàøNéa"–íéøeèt íiåìe íéðäk .íéøçàa àG ìáà,ìwî §©¨¨¨¦©§¨¤¤¡©§¦§¨¥£¨©£¥¦Ÿ£¦§¦¦§¦¦©

øîçå:øaãna ìàøNé ìL eøèt íà,ïîöò ìL eøèôiL àeä ïéc. ¨Ÿ¤¦¨§¤¦§¨¥©¦§¨¦¤¦§§¤©§¨

dddd.xqi`k `idy devn:èòåî øáã àìà ñéë ïåøñç äá ïéàù

˙Â¯ÂÎ· ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.ixkp ly exeng xaer gweldøåîç øèô àìà äøåëáá äùåã÷ äàîè äîäá êì ïéàù ,åøåîç øáåò è÷ð éëäìå .àåä øåëáå åîà éòîá àåäùë
:äøåäè äîäá øåëáá éøééî éðéøçà é÷øô êðä ìëå .äéì éøùå ÷éñô ,øåîç øèôã äéìéî ïøèåæã éãééàå ,ãáìá.i`yx epi`y it lr s`äîäá éøëðì øåëîì

:úáùá äëàìî äá úéùòðù éðôî .äñâ.el szzyndeåðîî êúçé íàù ïîæ ìë .åîà ìù åà ,øåëá ìù åìâø åà åãé ïåâë ,òåãéå íéåñî éøëðä ÷ìç åìéôà
:øåèôå éøëð úåôúåù äæ éøä íåî úìòá äîäáä øàùú øáà åúåà.epnn lawndeúåãìåá ïé÷ìåç åäéù éãë äá ìôèîå äìá÷î ìàøùéå éøëð ìù äøåîçäù

:éøëð ìù äîäáä óåâ ìáà.dxekad on xehtøîàðù ,åîàá åà åá ÷ìç éøëðì ùéå ìéàåä ,ùåã÷ åðéà éøëðì àåä øëîù åà éøëðä ïî äð÷ù øáåò åúåà
('â øáãîá):éøëðá àìå ,ìàøùéá øåëá ìë éì éúùã÷ä.xacna l`xyi ly z` exht m`äîäá ,äîäá øèôã ,øáãîá ìàøùé ìù ïúîäá åøèô àì íéåìä

áéúëãë ,äøèô(íù)áéúëãë ,øáãîá ìàøùé éøåëá úùåã÷ åòé÷ôä íéåìä ,øîà÷ éëä àìà .íúîäá úçú íéåìä úîäá úàå(íù)ìë úçú íéåìä úà ç÷
,íéåì ìù ïîöòî äøåëá úùåã÷ äò÷ôåäù åðãîìù øçàîå ,ïîöò ìù úà òé÷ôúù àåä ïéã ,ìàøùé ìù ïúùåã÷ úà íéåìä úùåã÷ äòé÷ôä íàå ,'åë øåëá

áéúëã ,äøåëáä ïî ïéøåèô ïäéøåîç éøèôù åðãîì(ç"é íù)åðùé íãà øåëáá åðùéù ìë ,äãôú äàîèä äîäáä øåëá úàå íãàä øåëá úà äãôú äãô êà
äîäá øåëáá:ïî÷ìãë ,íéåìå íéðäë åøèôð àì äøåäè äîäá øåëáî ìáà .äàîè äîäá øåëáá åðéà íãà øåëáá åðéàù ìëå ,äàîè
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שילוח  מצוות המקיים של  שכרו  גודל  ללמד  באה המסכת את המסיימת משנתנו
שבתורה. חמורות מצוות שמקיים מי  שכן וכל קלה, מצוה שהיא הקן ,

òøöîä úà øäèì elôà íéðaä ìò íà íãà ìhé àG שכן – ÄÙÈÈÅÇÇÈÄÂÄÀÇÅÆÇÀÙÈ
נאמר שנתרפא דדדד):):):):במצורע ידידידיד,,,, שתי((((ויקראויקראויקראויקרא למטהר ולקח הכהן  "וצוה

כגון  מצוה קיום לשם שאפילו ללמד , משנתנו ובאה חיות", צפרים

למדים  ובגמרא הקן. שילוח מצוות על  לעבור  אסור  המצורע, לטהרת
"שלח שכתוב: ממה מצוה glyz"זה לדבר שאפילו מקום, מכל  –

המצורע  טהרת ענין המשנה ונקטה הבנים. על  האם את לקחת אסור

הרי קרבנות בשאר  שכן  לרבותא, – מעופות הבאים קרבנות סתם ולא
מה  הקן , שילוח מצוות זה ידי  על ממש  שמבטלים ונמצא העוף נקרב

מצוותה  בה שמקיימים לאחר הצפרים שאחת במצורע, כן שאין
שילוח, מצוות בה לקיים עוד  שאפשר  והרי לנפשה, אותה משלחים

הבנים על האם את לקחת זה בכגון  גם אסור  מקום """"תפארת תפארת תפארת תפארת מכל  ((((עייןעייןעייןעיין

øqàkישראלישראלישראלישראל").").")."). àéäL äl÷ äåöî íà äîe הנגרם שההפסד – ÈÄÄÀÈÇÈÆÄÀÄÈ
מדינר ), 1/24) כאיסר ושוויו הוא מועט זו  מצוה ידי על  äøîàÈÀÈלו

"íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì" :äøBz: דרשו ובגמרא –ornl ÈÀÇÇÄÇÈÀÇÂÇÀÈÈÄ
jl ahii,טוב שכולו לעולם –mini zkx`de,ארוך שכולו  לעולם –

äøBzaL úBøeîç úBöî ìò øîçå ì÷ וחסרון טורח בהן שיש  – ÇÈÙÆÇÄÀÂÆÇÈ
גדול. שכרו  שהמקיימן  כיס,

ú å ø å ë á ú ë ñ î
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שפטר  היא והלכה חמור. פטר  בדיני  פרקנו  עוסק בהקדמה, כבר  שהזכרנו כפי
גוי. של  טהורה בהמה לבכור  הדין והוא בכורה, קדושת לו  אין גוי  של חמור 
עם  שותפות לו  שיש  במי או  בכור, שהוא גוי , של  אתונו  עובר  בקונה דנה משנתנו
ולויים  שכהנים ללמד , משנתנו באה כן  בזה. וכיוצא הבכור , בעוברה או באתון גוי
בכור  ברם, אדם. בכור מפדיון  הם שפטורים כשם חמור , פטר מפדיון פטורים

פרטיה. לכל הבכורה קדושת עליו  חלה לוי , או כהן  של  טהורה בהמה

éøëð ìL BøBîç øaò ç÷Blä אתונו שבמעי  עובר  מגוי  הקונה – ÇÅÇËÇÂÆÈÀÄ
,(dawpe xkf ernyn dpyna xeng),בכור Bìוהוא øëBnäåהמוכר או  – ÀÇÅ

אתונו , עובר  éàMøלגוי  BðéàL ét ìò óà גסה בהמה למכור  – ÇÇÄÆÅÇÇ
בה  יעשה והגוי  לגוי , בהמתו ישכיר או ישאיל  גם שמא גזירה לגוי ,

בהמתו שביתת על ישראל  מצּווה והרי  בשבת, משנה משנה משנה משנה מלאכה ((((עייןעייןעייןעיין

ו ו ו ו ),),),), אאאא,,,, זרהזרהזרהזרה Bìעבודה עבודה עבודה עבודה  ózzLnäå או באתונו שותפות לגוי  שיש  או – ÀÇÄÀÇÅ
או  היד  כגון וידוע, מסויים הגוי  של חלקו  ואפילו שבמעיה, בעובר

אותו  חותכים שאם כזה, אבר דהיינו  אמו , של או העובר  של הרגל
מום, בעלת נשארת היא הרי epnîמהבהמה ìa÷îäåהמקבל או  – ÀÇÀÇÅÄÆ

האתון  אבל  בולדותיה, חולקים שיהיו  כדי  בה, לטפל  אתון  הגוי מן
היא, הגוי  של  äìa÷aעצמה Bì ïúBpäåשל היא שהאתון  או – ÀÇÅÀÇÈÈ

הישראל, עם בולדותיה ולחלוק בה לטפל אותה מקבל והגוי ישראל,
äøBëaä ïî øeèt אלו בכל  –(mlek epyip dnl x`ean `xnbae) ÈÄÇÀÈ

בו  חלק לגוי  ויש הואיל  בבכורה, קדוש אינו מהאתון  שנולד הבכור 
באמו , "ìàøNéa"או  :øîàpL בכור כל  לי "הקדשתי  –l`xyia," ÆÆÁÇÀÄÀÈÅ
l`xyia"íéøçàa",ודורשים: àG ìáà.בגויים לא –íiåìe íéðäk ÂÈÇÂÅÄÙÂÄÀÄÄ
íéøeètלוי או כהן של חמורו  שפטר כלומר  חמור, פטר  מדין – ÀÄ

הבכורה, מן  øîçåפטור  ìwî:וחומר מקל  זה דבר  שלמדים –íà ÄÇÈÙÆÄ
øaãna ìàøNé ìL eøètשל אדם בכורי את פטרו הלויים אם – ÈÀÆÄÀÈÅÇÄÀÈ

שכתוב כמו  קדושתם, והפקיעו  במדבר מה מה מה מה ):):):):ישראל גגגג,,,, "קח ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

ישראל ", בבני  בכור כל  תחת הלוים ìLאת eøèôiL àeä ïécÄÆÄÀÀÆ
ïîöò,עצמם של  אדם בכורי  את שיפטרו  הוא וחומר קל  הרי  – ÇÀÈ

שלא  הם מבכוריהם הבכורה קדושת תפקיע הלווייה שקדושת כלומר
בפד חייבים פטורים יהיו והלויים הכהנים שבכורי  שלמדנו  ומאחר יון;

שכתוב  הבכורה, מן פטורים חמוריהם בכורי שאף הרי  הבכורה, מן
טוטוטוטו):):):): יחיחיחיח,,,, הבהמה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר בכור ואת האדם, בכור את תפדה פדה "אך 

אדם בבכור שישנו כל  ודורשים: תפדה", oeictaהטמאה aiigy)
,(xekadטמאה בהמה בבכור xeng),ישנו xht oeicta aiig) שאינו וכל

טמאה בהמה בבכור  אינו  והלויים, הכהנים כגון  אדם, ((((גמרא גמרא גמרא גמרא בבכור 

א א א א ).).).). דדדד,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות 

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn oey`x wxt zexeka zkqn

·øBîç ïéîk äãìiL äøt,ñeñ ïéîk äãìiL øBîçå–äøBëaä ïî øeèt,øîàpL(ë ,ãì ;âé ,âé úåîù):"øîç øèt", ¨¨¤¨§¨§¦£©£¤¨§¨§¦¨¦©§¨¤¤¡©¤¤£Ÿ
"øBîç øèt",íéîòô éðL–øBîç ãìBpäå øBîç ãìBiä àäiL ãò.äìéëàa íä äîe?ïéîk äãìiL äøBäè äîäa ¤¤£§¥§¨¦©¤§¥©¥£§©¨£¨¥©£¦¨§¥¨§¨¤¨§¨§¦
äàîè äîäa–äìéëàa øzî;äøBäè äîäa ïéîk äãìiL äàîèe–äìéëàa øeñà,àîhäî àöBiäL–àîè, §¥¨§¥¨ª¨©£¦¨§¥¨¤¨§¨§¦§¥¨§¨¨©£¦¨¤©¥¥©¨¥¨¥

øBähä ïî àöBiäå–øBäè.øBäè âc òìaL àîè âc–äìéëàa øzî;àîè âc òìaL øBäèå–àa øeñàäìéë, §©¥¦©¨¨¨¨¥¤¨©¨¨ª¨©£¦¨§¨¤¨©¨¨¥¨©£¦¨
åéìecb BðéàL éôì. §¦¤¥¦¨

‚äøka àHL øBîç,íéøëæ éðL äãìéå–ïäkì ãçà äìè ïúBð;äá÷ðe øëæ–Bîöòì ãçà äìè Léøôî.ézL £¤¦§¨§¨§¨§¥§¨¦¥¨¤¤¨©Ÿ¥¨¨§¥¨©§¦¨¤¤¨§©§§¥
íéøëæ éðL eãìéå eøka àHL íéøBîç–ïäkì íééìè éðL ïúBð;äá÷ðe øëæ,äá÷ðe íéøëæ éðL Bà–äìè ïúBð £¦¤¦§§¨§§¥§¨¦¥§¥§¨¦©Ÿ¥¨¨§¥¨§¥§¨¦§¥¨¥¨¤

aaaa.xeht qeq oink dcliy xenge xeng oink dcliy dxtäãìéù äøô àðéîà äåä ,ñåñ ïéîë äãìéù øåîç àðú àìå øåîç ïéîë äãìéù äøô àðú éà
äãìéù øåîç ìáà ,úåèåì÷ äéúåñøô àäå úå÷åãñ äéúåñøô àä ,íéðø÷ äì ïéà àäå íéðø÷ äì ùé àäã ,ììë éããäà åîã àìã íåùî øåèôã àåä øåîç ïéîë
,äøåëáá ùåã÷ àì ñåñã íåùî øåèôã àåä ñåñ ïéîë äãìéù øåîç àðéîà äåä ,àùéø àðú àìå àôéñ àðú éàå .áééçìå àåä íåãà øåîç àîéà ,ñåñ ïéîë

:éëéøö ,áééçéì àîéà äøåëáá éùã÷ åäééåøúã øåîç ïéîë äãìéù äøô ìáà.minrt ipy xeng xht xeng xhtäúà äàøá ãçå ,øåëá ìë éì ùã÷á ãç
:éìà øîåà.dlik`a edn:äìéëàá åäî ãìåðì äîåã úãìåéä ïéàù äîäá øîåìë.`nh `nhdn `veidyïî àöåé éø÷î àìå øúåî .ïéòøöå íéøåáã ùáãå

÷ðéì ìáà ,ùøéôùë øúåî íãàä áìçå .ùáãä äùòð ïäîå úåðìéàä éçøôî úåìëåàù ,ïôåâì åúåà úåñéðëî àìà ïøùáî åúåà úåöîî ïéàù éôì ,àîèä
:øåñàå àîèä ïî àöåé éåä ,äàîè äéçå äîäá ìù áìç øàù ìëå .øåñà äùàä éãùî.xedh bc rlay `nh bcáåøã ïåéë ,òìáù äéì ïðéæç àìã â"òà

:éîã åðéðôá òìáù åîë ,ïðéîá íéöéøùî íéâã
bbbb.odkl cg` dlh ozep:øåëá åäééðéî ãç êùôð äîîã .ïåéãôá.dawpe xkfïéã ïàë ïéàå äìçú äàöé äá÷ð åà ,øåëá àåäå äìçú øëæ àöé íà òåãé ïéàå

:äøåëá.dlh yixtn:øåîç øèôä úùåã÷ åéìò òé÷ôîå ,÷ôñ íåùî.envrl `edeéáçî àéöåî éåä ïäëã ,ïäëì åððúé àìå äìèä ìëàé åîöò àåäù,åø
àåä ìæâ àìà ,åðåéãôá àìå åá àì äùåã÷ ïéà áåù äùá åàãôù øåîâ øåîç øèô åìéôàã ,àëéì àøåñéàå .äìçú àöé øëæäù íéãò àéáäì äéàøä åéìòå

:àåä ÷ôñã ìæâ àëéì àëäå ,àåä åðåîîã ,ïäëì äìè ïúåð åðéà íà àëéàã.'ek eclie zexeng izyéðù åà .øëæä ìéáùá ïäëì ãçà äìè ïúåð ,äá÷ðå øëæ
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בהמה  כמין  שילדה טהורה בהמה כגון לאמו, דומה שאינו בולד דנה משנתנו

מותר  אם גם משנתנו  דנה אגב ודרך בבכורה. הוא חייב אם להיפך, או  טמאה,

באכילה. הוא

øBîç ïéîk äãìiL äøt,בבכורה חייבים ששניהם פי על  אף – ÈÈÆÈÀÈÀÄÂ
øBîçå א ñeñתון ,– ïéîk äãìiL דומים ששניהם פי על  אף – ÇÂÆÈÀÈÀÄ

äøBëaäבצורתם, ïî øeèt עליו חלה לא בכור, הוא הולד אם – ÈÄÇÀÈ
בכורה, éðLקדושת ,"øBîç øèt" ,"øîç øèt" :øîàpLÆÆÁÇÆÆÂÙÆÆÂÀÅ

íéîòô"בשה תפדה חמור  פטר "וכל  א) יג יג יג יג ););););– יגיגיגיג,,,, "ופטר((((שמות שמות שמות שמות  ב) ÀÈÄ
בשה" תפדה ככככ),),),),חמור לדלדלדלד,,,, מכאן :((((שמות שמות שמות שמות  ãìBiäולמדים àäiL ãòÇÆÀÅÇÅ

øBîç ãìBpäå øBîç כן אם אלא בבכורה חייב חמור  פטר אין – ÂÀÇÈÂ
הם. החמורים ממין שניהם והולד  äìéëàaהאם íä äîe אותם – ÈÅÇÂÄÈ

אכילה? בענין  דינם מה לאמם, דומים äãìiLשאינם äøBäè äîäaÀÅÈÀÈÆÈÀÈ
äàîè äîäa ïéîk, חמור כמין  שילדה פרה כגון –äìéëàa øzî ÀÄÀÅÈÀÅÈËÈÇÂÄÈ

באכילה, הוא מותר  טמאה כבהמה נראה שהולד פי על אף –äàîèeÀÅÈ
äøBäè äîäa ïéîk äãìiL, עגל כמין שילדה אתון כגון  –øeñà ÆÈÀÈÀÄÀÅÈÀÈÈ

äìéëàa;באכילה הוא אסור טהורה, כבהמה נראה שהולד  אף – ÇÂÄÈ
כתוב ברייתא: מובאת דדדד):):):):בגמרא יאיאיאיא,,,, תאכלו ((((ויקראויקראויקראויקרא לא זה את "אך

ומפריס  גרה מעלה שהוא לך יש  – הפרסה" וממפריסי  הגרה ממעלי

אינו  או הטמא. מן שנולד טהור זה זה? ואיזה אוכלו, אתה ואי  פרסה
הפרסה" וממפריסי הגרה "ממעלי  ומאי הטהור? מן  הנולד  טמא אלא

לומר תלמוד תאכל? לא הפרסה וממפריסי  הגרה ממעלי  הבא דבר –
הטהור מן הנולד טמא ואין טמא, הוא – לכם" הוא "טמא בגמל :

טהור "; אלא øBähäטמא ïî àöBiäå ,àîè àîhäî àöBiäLÆÇÅÅÇÈÅÈÅÀÇÅÄÇÈ
øBäè הולכים שתמיד  סימן , לתת באה שמשנתנו  מבואר בגמרא – È

לפי הטמא, מן יוצא נקרא ואינו מותר  דבורים דבש ברם, האם. אחר 
ומהם  הגן  מפרחי  הן  אוכלות אלא מגופן , אותו  ממצֹות הדבורים ַשאין

במעיהן  הדבש הוא ((((גמראגמראגמראגמרא),),),),נעשה הרי  טמאה, בהמה של  חלב ָאבל 
ואסור. הטמא מן  øBäèיוצא âc òìaL àîè âc שנמצא כלומר  – ÈÈÅÆÈÇÈÈ

שרוב  משום "שבלע", המשנה ונקטה טמא, דג של  במעיו טהור  דג

בפנינו  בלע כאילו זה והרי במינם, משריצים בבבב),),),),דגים ח ח ח ח ,,,, øzîËÈ((((גמראגמראגמראגמרא
äìéëàa, הטהור הדג –àîè âc òìaL øBäèå טמא דג אבל  – ÇÂÄÈÀÈÆÈÇÈÈÅ

טהור, דג של  במעיו הטמא,øeñàäìéëàaשנמצא הדג –éôì ÈÇÂÄÈÀÄ
åéìecb BðéàL גידוליו ברם בלעו. חי  כשהוא אלא הדג, של  – ÆÅÄÈ

טהור. הטהור  מן שהיוצא מותרים,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

חמור . פטר  ספק של  דין  ללמד באה משנתנו

äøka àHL øBîç, עדיין ילדה שלא –íéøëæ éðL äãìéå– ÂÆÄÀÈÀÈÀÈÀÅÀÈÄ
הבכור, מהם מי יודעים ïäkìואין ãçà äìè ïúBð,בפדיונם – ÅÈÆÆÈÇÙÅ
בכור; ודאי  מהם אחד  äá÷ðeשהרי øëæ,ונקבה זכר  ילדה אם – ÈÈÀÅÈ

ראשונה  יצאה הנקבה או  בכור , והוא ראשון יצא הזכר אם יודעים ואין
בכור , כאן Bîöòìואין  ãçà äìè Léøôî ופודה טלה מפריש  – ÇÀÄÈÆÆÈÀÇÀ

צריך ואינו לעצמו, הטלה את לוקח אבל ספק, משום הזכר  את בו
ממנו  להוציא בא הכהן ואם בכור , כאן אין  שמא מספק, לכהן  ליתנו 

שהמוציא  ראשון, יצא שהזכר ראיה הבא הישראל: לו אומר הטלה, את
שפדאו  גמור  חמור פטר  שאפילו כאן, אין  ואיסור  הראיה. עליו  מחברו 

בהקדמה  שבארנו  כמו בפדיונו, ולא בו  לא קדושה אין  שוב בשה,
חמור שפטר סובר, משנתנו  של  שהתנא מבואר , בגמרא למסכתנו .

מחיים אפילו בהנאה dtixr),אסור  mcew) את לפדות צריך ולפיכך 
חמור . פטר  קדושת ממנו  להפקיע כדי  ספק, משום íéøBîçהזכר  ézLÀÅÂÄ

eøka àHL, ילדו לא שעדיין –éðL eãìéåíéøëæלכל שנולד – ÆÄÀÀÈÀÀÅÀÈÄ
חמור, פטר ïäkìאחת íééìè éðL ïúBð– את ואינו לפדות יכול  ÅÀÅÀÈÄÇÙÅ

אחד; בטלה äá÷ðeשניהם øëæ,נקבה והשנייה זכר  ילדה שאחת – ÈÈÀÅÈ
äá÷ðe íéøëæ éðL Bà או ונקבה, זכר  והשנייה זכר ילדה שאחת – ÀÅÀÈÄÀÅÈ

נקבה, והשנייה זכרים שני ילדה ïäkìשאחת ãçà äìè ïúBð– ÅÈÆÆÈÇÙÅ
הנקבה  לאחר יצא שמא ספק, השני אבל  בכור, ודאי אחד  זכר  שהרי 
ששנינו  כדין לעצמו, והוא טלה עוד מפריש ולפיכך הזכר, לאחר או

ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).לעיל  ézLe((((רשרשרשרש""""יייי;;;; íéøëæ éðL Bà ,øëæå úBá÷ð ézLÀÅÀÅÀÈÈÀÅÀÈÄÀÅ
úBá÷ð יצאה נקבה אחת כל אצל  שמא ספק כאן  ויש הואיל  – ÀÅ

íeìkראשונה, ïäkì ïàk ïéàוזכר נקבות בשתי  שמספק אלא – ÅÈÇÙÅÀ
שני מפריש נקבות ושתי  זכרים ובשני לעצמו, והוא טלה מפריש 

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäkì ãçà;øëæå úBá÷ð ézL,úBá÷ð ézLe íéøëæ éðL Bà–íeìk ïäkì ïàk ïéà. ¤¨©Ÿ¥§¥§¥§¨¨§¥§¨¦§¥§¥¥¨©Ÿ¥§
„äøka àHL úçàå äøka úçà,íéøëæ éðL eãìéå–ïäkì ãçà äìè ïúBð;äá÷ðe øëæ–ãçà äìè Léøôî ©©¦§¨§©©¤¦§¨§¨§§¥§¨¦¥¨¤¤¨©Ÿ¥¨¨§¥¨©§¦¨¤¤¨

Bîöòì.øîàpL(ë ,ãì úåîù):"äNá äcôz øBîç øèôe"–íéfòä ïîe íéNákä ïî,äá÷ðe øëæ,ïè÷å ìBãb,íéîz §©§¤¤¡©¤¤£¦§¤§¤¦©§¨¦¦¨¦¦¨¨§¥¨¨§¨¨¨¦
íeî ìòáe.äaøä íéîòt Ba äãBôe.øOòúäì øécì ñðëð.úî íàå–Ba íéðäð. ©©¤§¨¦©§¥¦§¨©¦§¦§©¥§¦¥¤¡¦

‰ìâòa àG íéãBt ïéà,äiça àGå,äèeçMa àGå,äôøha àGå,íéàìka àGå,éBka àGå.øæòìà éaøíéàìka øézî, ¥¦¨¥¤§©©¨§©§¨§©§¥¨§©¦§©¦§©©¦¤§¨¨©¦©¦§©¦
äN àeäL éðtî;éBka øñBàå,÷ôñ àeäL éðtî.ïäkì Bðúð–Bîi÷ì éàMø ïäkä ïéà,åézçz äN LéøôiL ãò. ¦§¥¤¤§¥©¦§¥¤¨¥§¨©Ÿ¥¥©Ÿ¥©©§©§©¤©§¦¤©§¨

éàãå àëéà øëæ ãç àäã ïäëì ãçà äìè íéðúåð ,äá÷ð äãìé úçàå íéøëæ éðù äãìé àãç éîð éà åà äá÷ðå øëæ äãìé àãçå øëæ äãìé àãçã ,äá÷ðå íéøëæ
:(åè (åîöòì àåäå äìè ùéøôî äìçú äàöé äá÷ðä àîùã ÷ôñ éåäã êãéààå ,øåëá.zeawp izye mixkf ipy,äá÷ðå øëæ äãìé àãç ìë àîùã ,ïä ÷ôñ

øáñ í"áîø ìáà .éúåáø åùøéô êë ,ïîöòì ïäå åäééøåñéàì éòå÷ôàì íéàìè éðù ïäéìò ùéøôî àìà ,íåìë ïàë ïäëì ïéà êëìä ,äìçú åàöé úåá÷ðä àîùå
äãìé ïäéúùî úçà àîù ,øëæå úåá÷ð éúù åãìéùë àáåè é÷éôñ êðäî ãç ìëá àëéàã íåùî ,ùéøôäì êéøö åðéà åîöòì äìè åìéôàå íåìë ïäëì ïàë ïéàã
êëìä ,úåá÷ð éúùå íéøëæ éðùá ùé äáøä úå÷éôñ ïëå .øëæ äéøçàå äá÷ð åà ,äá÷ð åéøçàå øëæ úøçàäå äá÷ð äãìé åæ àîù åà ,øëæ úøçàäå úåá÷ð éúù

:ø÷éò éúåáø ùåøéôå .ùéøôî åðéà åîöòì äìè åìéôà
cccc.envrl cg` dlh yixtn dawpe xkf:äá÷ðä úà äãìé äøëá àìù äúåà àîùã.dya dctz xeng xhte xn`pyíéùáë äù ,òîùîá äù ìë

:'åë äá÷ð äù åà øëæ äù ,íéæò äù åàdcete.zeax minrt ea:åì åðúðå ïäë øæç íà.xyrzdl xicl qpkpéøèô ÷ôñ äøùò åì åéäù ìàøùé ïåâë
ïäå ïééù äøùò ïäéìò ùéøôäå íéøåîçàåäå .úåîäá øàù íéøùòîù êøãë ïøùòîå ,øùòúäì úåîäáä íù íéñéðëîù íå÷îì øéãì íéñðëð åìà éøä ,åìù

:øùòúäì åéùáë øàù íò øéãì ñðëðù [íéðù åà ãçà äù íäéìò ùéøôäå] íéðù åà ãçà øåîç øèô ÷ôñ åì äéä íàù ïéãä.ea mipdp zn m`eäù
ïäëã àúåùøá äéùøôàã àðãéòîã ,íééçî åãéì òéâä àìù éô ìò óà ïäëä åá äðäð ïäë ãéì àåáéù íãå÷ íéìòá ãéá úî íà ,øåîç øèô ïåéãôì åùéøôäù

:éà÷
dddd.diga `le:ìéàå éáö.dhegya `le:èåçù äùá.dtixha `le:äìòîìå äáåëøàä ïî äéìâø åëúçðù ïåâë.mi`lk:ìçø ìò àáù ùéú`edy iptn

.dy:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .äù ïééåø÷ æò ïéá ìçø ïéáã.iek:äîäá ÷ôñ äéç ÷ôñ ,àéä äîöò éðôá äéøá.odkl epzp:åîöò øåîç øèôäyixtiy cr
.eizgz dyïäëì øåîç øèô ïúåðä ìàøùé êëìä ,åéúçú äù ùéøôäì àìù äæ ïéðòì íéãåùç íéðäëäù éôìå .øåîç øèôá ùîúùé ë"çàå .åîöòì àåäå

:åéðôá ïäëä åðãôéù ãò íùî ææ åðéà

`xephxa yexit

חמור פטר קדושת מספקֿבכור  להפקיע כדי לעצמו, והם טלאים
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). להפריש,((((רש רש רש רש """"יייי;;;; צריך  אינו  לעצמו  טלה אפילו  הרמב"ם, ולפי

ילדה  אחת שמא וזכר  נקבות בשתי  שכן  ספקות, הרבה כאן שיש  לפי
נקבה  והשנייה נקבה ילדה אחת שמא או זכר, והשנייה נקבות שתי

רבים  נקבות ושתי זכרים בשני וכן  להיפך; או  זכר, ואחריה תחילה
לעצמו  אפילו  כלום מפריש  אינו  הלכך  הספקות, """"תוספות תוספות תוספות תוספות הם ((((עייןעייןעייןעיין

ברישא ברישא ברישא ברישא ).).).). כך כך כך כך  סוברסוברסוברסובר אינואינואינואינו הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם מדוע מדוע מדוע מדוע  טובטובטובטוב",",",", מברטנורא,יוםיוםיוםיום הרב וכותב
הוא  לעיל , שהבאנו הראשון  הפירוש  היינו מרבותיו, שקיבל  שהפירוש 

עיקר.
i r i a x m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ספק  שהוא הולד בדין ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
חמור . פטר  פודים במה ללמד , המשנה באה כן  חמור . פטר 

a úçàäøk, בכור ילדה כבר אחת אתון –äøka àHL úçàå– ÇÇÄÀÈÀÇÇÆÄÀÈ
עדיין, ילדה íéøëæשלא éðL eãìéå איזה ידוע ואין  ונתערבו  – ÀÈÀÀÅÀÈÄ

חמור , פטר הוא ïäkìמהם ãçà äìè ïúBð מהם אחד שהרי – ÅÈÆÆÈÇÙÅ
בכור ; äá÷ðeודאי  øëæמי ידוע ואין  ונקבה, זכר  שתיהן ילדו – ÈÈÀÅÈ

האתון  או  בכור , הוא והרי בכרה, שלא האתון  אם הזכר, את ילדה מהן
בכור, ואינו Bîöòìשבכרה, ãçà äìè Léøôî טלה מפריש – ÇÀÄÈÆÆÈÀÇÀ

אבל אותו , ילדה בכרה שלא אותה שמא הזכר , את מספק בו  ופודה
הנקבה, את ילדה בכרה שלא אותה שמא לכהן, הטלה את נותן  אינו

הקודמת. במשנה שבארנו כמו  הראיה, עליו מחברו oiipneוהמוציא
?dlha micety"äNá äcôz øBîç øèôe" :øîàpL"ו "שה – ÆÆÁÇÆÆÂÄÀÆÀÆ

íéfòäמשמע ïîe íéNákä ïî,עזים שה ובין  כבשים שה בין  – ÄÇÀÈÄÄÈÄÄ
משמעו  וכן "שה"; נקרא כבש  שהוא טלה שגם äá÷ðeומכאן  øëæÈÈÀÅÈ

נקבה, שה ובין זכר שה בין –ïè÷å ìBãb, קטן ובין גדול בין  – ÈÀÈÈ
íeî ìòáe íéîzכשר מאלו אחד בכל מום; בעל  ובין  תמים בין  – ÈÄÇÇ
חמור. פטר  äaøäלפדות íéîòt Ba äãBôeהחזיר הכהן  שאם – ÆÀÈÄÇÀÅ

אחר, חמור פטר בו  לפדות יכול  חמור, פטר  בו  שפדה השה את לו 
פעמים הרבה בספק ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).((((רשרשרשרש""""יייי;;;;וכן כאן  שמדובר מפרשים, ויש 

ח  טלה פטרי  מפריש חמורים, פטרי  ספק כמה לו  יש שאם מורים,
לעצמו והוא כולם, את בו  ופודה אם ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););אחד  זה דעה ולפי 

במשנה  ששנינו  כפי נקבות, ושתי זכרים שני  ילדו אתונות שתי
שבארנו  כמו לעצמו , טלאים שני מספק להפריש  צריך  אינו  הקודמת,

שהם  הזכרים משני אחד כל  בו  שפודה בלבד, אחד  טלה אלא שם,
חמורים. פטרי  ספק øOòúäìשני  øécì ñðëðשהפריש טלה – ÄÀÈÇÄÀÄÀÇÅ

שאר עם לדיר הוא נכנס חמור, פטר ספק בו  ופדה לעצמו אדם
ספק  עשרה לו שהיו  מי  וכן בהמה. מעשר  מהם להפריש כבשיו ,

טלאים עשרה עליהם והפריש חמורים, i"yx),פטרי yexit itl) והם
הבהמות כשאר  ומעשרם לדיר נכנסים אלו  הרי  íàåÀÄ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).שלו ,

úî חמור פטר לפדיון  שה הפריש –,(i`ce) שבא קודם השה ומת Å
הכהן, של  Baלידו íéðäð, בו נהנה שהכהן  מבואר  בגמרא – ÆÁÄ

מת  אפילו  הלכך הכהן; ברשות עומד הוא השה שהופרש שמשעה

ו . במשנה להלן  חכמים כדעת הוא, הכהן משל ישראל, בבית

ה ה נ ש מ ר ו א ב

חמור . פטר  בהם פודים שאין חיים בעלי מונה משנתנו

íéãBt ïéà,חמור פטר  –äiça àGå ,ìâòa àG,צבי כגון – ÅÄÈÅÆÀÇÇÈ
äèeçMa àGå,שחוט בשה –äôøha àGå ניכרת שטרפותה – ÀÇÀÈÀÇÀÅÈ

ולמעלה, הארכובה מן רגליה שנחתכו  כגון íéàìkaבחייה, àGå– ÀÇÄÀÇÄ
ומרחל, מתיש  שה éBkaכגון  àGå;בהמה ספק חיה ספק שהוא – ÀÇ

וצביה מתיש  הבא לולד כאן שהכוונה מפרשים, """"תפארת תפארת תפארת תפארת ויש ((((עייןעייןעייןעיין

שכתוב:ישראלישראלישראלישראל").").")."). לפי אלו , בכל  פודים שאין  dya",והטעם dctz"
בלבד חיים ועזים כבשים אלא שה קרוי øæòìà((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).).ואין éaøÇÄÆÀÈÈ

íéàìka øézî,ומרחל מתיש  שבא בשה –äN àeäL éðtî– ÇÄÇÄÀÇÄÄÀÅÆÆ
עז  ובין  רחל  "שה",(yiz)שבין éBkaקרויים øñBàå בו לפדות – ÀÅÇ

חמור , ôñ÷פטר àeäL éðtî.בהמה ספק חיה ספק –ïäkì Bðúð ÄÀÅÆÈÅÀÈÇÙÅ
עצמו , החמור פטר  את –LéøôiL ãò ,Bîi÷ì éàMø ïäkä ïéàÅÇÙÅÇÇÀÇÀÇÆÇÀÄ

åézçz äNכך ואחר  שלו , והוא החמור, פטר את בו  שיפדה – ÆÇÀÈ
החמור. בפטר  ישתמש
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ÂøBîç øèt ïBéãt Léøônä,úîå–øæòéìà éaøøîBà:Búeéøçàa ïéáiç,ïa ìL íéòìñ Lîçk.íéîëçå ©©§¦¦§¤¤£¨¥©¦¡¦¤¤¥©¨¦§©£¨§¨¥§¨¦¤¥©£¨¦
íéøîBà:Búeéøçàa ïéáiç ïéà,éðL øNòî ïBéãôk.ãéòä÷Bãö éaøå òLBäé éaøúnL øBîç øèt ïBéãt ìò, §¦¥©¨¦§©£¨§¦§©£¥¥¦¥¦©¦§ª©§©¦¨©¦§¤¤£¤¥

íeìk ïäkì ïàk ïéàL.øBîç øèt úî–øæòéìà éaøøîBà:øáwé,ìL Búàðäa øzîeäìè.íéîëçåíéøîBà: ¤¥¨©Ÿ¥§¥¤¤£©¦¡¦¤¤¥¦¨¥ª¨©£¨¨¤¨¤©£¨¦§¦
éøö Bðéàøáwäì C,ïäkì äìhäå. ¥¨¦§¦¨¥§©¨¤©Ÿ¥

ÊBúBcôì äöø àG–åéøçàî õéôB÷a BôøBò,BøáB÷å.äôéøò úåöîì úîãB÷ äiãt úåöî,øîàpL,âé úåîù) ¨¨¦§§§¦¥©£¨§§¦§©§¦¨¤¤§¦§©£¦¨¤¤¡©
(âé:"Bzôøòå äcôú-àG íàå".äiãt úåöîì úîãB÷ äãéòé úåöî,øîàpL(ç ,àë íù):"dcôäå dãòé àG-øLà". §¦¦§¤©£©§¦§©§¦¨¤¤§¦§©§¦¨¤¤¡©£¤§¨¨§¤§¨

äöéìç úåöîì úîãB÷ íeaé úåöî,äðBLàøa,ì ïéðekúî eéäLåöî íLä;åéLëòå,ì ïéðekúî ïéàLäåöî íL, ¦§©¦¤¤§¦§©£¦¨¨¦¨¤¨¦§©§¦§¥¦§¨§©§¨¤¥¦§©§¦§¥¦§¨
eøîà:íeaé úåöîì úîãB÷ äöéìç úåöî.ïBãàa älàb úåöî;íãà ìëì íãB÷ àeä,øîàpL(æë ,æë àø÷éå): ¨§¦§©£¦¨¤¤§¦§©¦¦§©§ª¨¨¨¥§¨¨¨¤¤¡©

"Ekøòa økîðå ìàbé àG-íàå". §¦¦¨¥§¦§©§¤§¤

eeee.oad oeict ly mirlq yngk:åúåéøçàá áééçã.ipy xyrn oeictkàäå íéìùåøéá ìåëàì àðîçø äéáééç óñë àéääã .åúåéøçàá áééç åðéà ãáà íàã
êà à"ëçå .äãôú êéðá øåëá ìëå 'åâå äùá äãôú øåîç øèôå øîàðù ,íãà øåëáì øåîç øèô áåúëä ùé÷äù åðéöî ïëù ,øæòéìà 'øã àîòèå .äéì ìæà

:øçà øáãì àìå åéúù÷ä äééãôì ,äãôú äàîèä äîäáä øåëá úàå íãàä øåëá úà äãôú äãôi`y.melk odkl o`k oïëå .ïðáøë ,åúåéøçàá áééç ïéàù
:äëìä.xeng xht zn:ïäëì åðúð àì ïééãòå ïåéãôä ùéøôäù øçàì.xawi xne` xfril` iaxäéùøôà àìã ïàîë ,äìèä úåéøçàá áééç àåäå ìéàåäã

:éîã.xzene:åùéøôä àìù éîë äìè ìù åúàðäá ìàøùé.xawdl jixv oi`øèô ìù åúùåã÷ äò÷ôåäå ïäë úåùøá äéì í÷ äìèì äéùøôàã àðãéòîã
:äëìä ïëå .øåîç

ffff.uitew:øùá åá íéëúçî íéáö÷äù ïè÷ ïæøâ ïéîë ìåãâ ïéëñ.etxere:åôøò ìåîî åùàø êúåçù åðééä.exaewe:äôéøò øçàì äàðäá øåñàù éôìzevn
.dciri:äéøáòä äîàá.devn myl mipeekzn eidy dpey`xaïë ïéàå .äåöî íå÷îá àìù äåøòá òâåô éåä ïåîî íùì éåð íùì íáéîä íéøîåà åéäå

:ïåîî íùìå éåð íùì äîáé åìéôàå éøîâì åì äøúåä éøä íéðá àìá åéçà úîùë äðéî çà úùà øåñéà ò÷ôå ìéàåä àìà ,äëìä.oec`a dle`b zevn
éñåî àåäù ,íãà ìëì íãå÷ ïåãàá äúééãô úåöî ,úéáä ÷ãáì äîäá ñéôúîä:ùîåçä úà ó
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קודם  חמור  פטר לפדיון שהפריש השה מת שאם ד, במשנה לעיל למדנו כבר 

הכהן. ברשות עומד  הוא הרי השה שהופרש  שמשעה הכהן, בו  נהנה לכהן, שנתנו

וחכמים. אליעזר רבי  נחלקו  זה שבעניין  ללמד, באה משנתנו 

úîå ,øBîç øèt ïBéãt Léøônä חמורו פטר  שפדה כגון  – ÇÇÀÄÄÀÆÆÂÈÅ
לכהן, שנתנו קודם השה ומת ïéáiçבשה, :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÈÄ

Búeéøçàa לכהן לתת וצריכים השה, באחריות חייבים הבעלים – ÀÇÂÈ
אחר, ïaשה ìL íéòìñ Lîçk האב שחייב הבן , פדיון  של  – ÀÈÅÀÈÄÆÅ

לפי אליעזר, רבי  של וטעמו ח); (ח, לקמן  שיבואר  כפי באחריותן ,
שכתוב אדם, לבכור  חמור פטר  התורה שהקישה יח יח יח יח ,,,,שמצינו  ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

הטמאה טוטוטוטו):):):): הבהמה בכור ואת האדם בכור  את תפדה פדה "אך 
Búeéøçàaתפדה". ïéáiç ïéà :íéøîBà íéîëçå הבעלים אין – ÇÂÈÄÀÄÅÇÈÄÀÇÂÈ

אחר, שה לכהן  לתת צריכים אין  שמת וכיון השה, באחריות חייבים
éðL øNòî ïBéãôk אינו שני, מעשר בו  שפדה הכסף, אבד  שאם – ÀÄÀÇÂÅÅÄ

אבד והרי לירושלים, להעלות הוא חייב כסף שאותו  באחריותו, חייב

סוברים  כי  אליעזר , רבי על  חולקים חכמים – להעלות. מה לו  ואין
ולא  פדיון  לענין  אלא אדם לבכור חמור פטר  הכתוב הקיש שלא הם,

אחרים. øètלעניינים ïBéãt ìò ÷Bãö éaøå òLBäé éaø ãéòäÅÄÇÄÀËÇÀÇÄÈÇÄÀÆÆ
únL øBîç,לעיל שבארנו  כפי  –íeìk ïäkì ïàk ïéàL– ÂÆÅÆÅÈÇÙÅÀ

אחר. שה לכהן  ליתן  חייבים הבעלים שאין  חכמים, dkld.כדברי oke
øBîç øèt úî, לכהן נתנו  לא ועדיין  בשה, אותו שפדה לאחר  – ÅÆÆÂ

øáwé :øîBà øæòéìà éaø שכן נפדה, לא כאילו החמור  פטר  – ÇÄÁÄÆÆÅÄÈÅ
הפדיון , של  באחריותו  חייבים שהבעלים לשיטתו  הולך אליעזר רבי

ברשות  עומד  הוא הרי הכהן , לידי  הפדיון  בא שלא שעד ומכאן
לכהן , הפדיון את שנתנו קודם החמור פטר  כשמת הלכך הבעלים;

בכורתו , בקדושת ויקבר  נפדה, לא כאילו  זה Búàðäaהרי  øzîeËÈÇÂÈÈ
äìè ìL לפדיון תחילה שהפריש טלה של בהנאתו  מותר  ישראל  – ÆÈÆ

לעיל. שבארנו כפי הפרישו, לא כאילו  זה שהרי זה, חמור פטר 
øáwäì Céøö Bðéà :íéøîBà íéîëçå הולכים חכמים שכן – ÇÂÈÄÀÄÅÈÄÀÄÈÅ

הוא  הרי החמור, פטר  לפדיון הטלה את שהפרישו שמשעה לשיטתם,

פטר של  קדושתו  טלה באותו  כבר  הופקעה והרי  כהן , ברשות עומד
להיקבר, צריך  ואינו בהנאה החמור פטר  מותר  ולפיכך äìhäåÀÇÈÆהחמור ,

ïäkì.לכהן הטלה את לתת וצריכים –.minkgk dklde ÇÙÅ

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ואגב  "וערפתו ", למצוות קודמת חמור פטר  פדיית שמצוות ללמד באה זו  משנה
קדימה. דין בהן  שיש אחרות מצוות למנות המשנה מוסיפה זה ענין

BúBcôì äöø àG, חמורו פטר  את לפדות רצה לא אם –BôøBò ÈÈÄÀÀ
åéøçàî õéôB÷a כמו ערפו , מצד גדולה בסכין  ראשו  חותך – ÀÄÅÇÂÈ

יגיגיגיג):):):):שכתוב יגיגיגיג,,,, וערפתו ",((((שמות שמות שמות שמות  תפדה לא שאסורBøáB÷å"ואם – ÀÀ
בהנאה, הוא אסור אם תנאים נחלקו העריפה לפני ואמנם בהנאה; הוא

הכל. לדברי  בהנאה הוא אסור העריפה לאחר id`אבל dklde שבין
בהנאה. הוא אסור העריפה לאחר ובין ÷úîãBמחיים äiãt úåöîÄÀÇÀÄÈÆÆ

äôéøò úåöîì קודמת פדיונו מצוות חמור, פטר  לו  שיש  מי  – ÀÄÀÇÂÄÈ
עריפתו , Bzôøòå"למצוות äcôú-àG íàå" :øîàpL ומכאן – ÆÆÁÇÀÄÄÀÆÇÂÇÀ

לעורפו , מצווה לפדותו, רצה לא שאם אלא לפדותו , התורה שמעדיפה
לעיל . ששנינו ãéòéכמו úåöîäiãt úåöîì úîãB÷ ä באמה – ÄÀÇÀÄÈÆÆÀÄÀÇÀÄÈ

העבריה  האמה את לייעד האדון  על המוטלת שהמצווה דהיינו העבריה,
ולצאת  להיפדות לה לאפשר  עליו המוטלת למצוה היא קודמת שלו

עבריה:øîàpLמרשותו, באמה –"dcôäå dãòé àG-øLà"– ÆÆÁÇÂÆÀÈÈÀÆÀÈ
להיפדות. לה לסייע הוא מצּווה יעדה לא ÷úîãBשאם íeaé úåöîÄÀÇÄÆÆ

äöéìç úåöîìלפני לייבום ונפלה בנים, בלי בעלה שמת אשה – ÀÄÀÇÂÄÈ
חליצה, למצוות קודמת לייבמה המצוה eéäLאחיו , ,äðBLàøaÈÄÈÆÈ

äåöî íLì ïéðekúî היבמים כשהיו  בראשונה, חכמים אמרו כך  – ÄÀÇÀÄÀÅÄÀÈ
ייבום; מצוות לקיים íLìמתכוונים ïéðekúî ïéàL ,åéLëòåÀÇÀÈÆÅÄÀÇÀÄÀÅ

äåöî,ממון או נוי  משום אותה מייבמים אלא –úåöî :eøîà ÄÀÈÈÀÄÀÇ
íeaé úåöîì úîãB÷ äöéìç שמשנתנו במפרשים, ומבואר  – ÂÄÈÆÆÀÄÀÇÄ

בערווה  פוגע כאילו  זה הרי ממון , לשם או נוי  לשם שהמייבם סוברת,

אשת  איסור  ופקע הואיל  אלא כן, הלכה אין אבל מצוה; לשם שלא
ייבמה  ואפילו לגמרי, לו הותרה הרי  בנים, בלא אחיו  כשמת ממנה אח

לחלוץ. נהגו מקום ומכל ממון. ולשם נוי ïBãàaלשם älàb úåöîÄÀÇÀËÈÈÈ
של זו  מצוה בדמים, לפדותה וצריך  הבית לבדק בהמה המקדיש  –

izdw - zex`ean zeipyn
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äãìé ïäéúùî úçà àîù ,øëæå úåá÷ð éúù åãìéùë àáåè é÷éôñ êðäî ãç ìëá àëéàã íåùî ,ùéøôäì êéøö åðéà åîöòì äìè åìéôàå íåìë ïäëì ïàë ïéàã
êëìä ,úåá÷ð éúùå íéøëæ éðùá ùé äáøä úå÷éôñ ïëå .øëæ äéøçàå äá÷ð åà ,äá÷ð åéøçàå øëæ úøçàäå äá÷ð äãìé åæ àîù åà ,øëæ úøçàäå úåá÷ð éúù
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חמור פטר קדושת מספקֿבכור  להפקיע כדי לעצמו, והם טלאים
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). להפריש,((((רש רש רש רש """"יייי;;;; צריך  אינו  לעצמו  טלה אפילו  הרמב"ם, ולפי

ילדה  אחת שמא וזכר  נקבות בשתי  שכן  ספקות, הרבה כאן שיש  לפי
נקבה  והשנייה נקבה ילדה אחת שמא או זכר, והשנייה נקבות שתי

רבים  נקבות ושתי זכרים בשני וכן  להיפך; או  זכר, ואחריה תחילה
לעצמו  אפילו  כלום מפריש  אינו  הלכך  הספקות, """"תוספות תוספות תוספות תוספות הם ((((עייןעייןעייןעיין

ברישא ברישא ברישא ברישא ).).).). כך כך כך כך  סוברסוברסוברסובר אינואינואינואינו הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם מדוע מדוע מדוע מדוע  טובטובטובטוב",",",", מברטנורא,יוםיוםיוםיום הרב וכותב
הוא  לעיל , שהבאנו הראשון  הפירוש  היינו מרבותיו, שקיבל  שהפירוש 

עיקר.
i r i a x m e i
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ספק  שהוא הולד בדין ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
חמור . פטר  פודים במה ללמד , המשנה באה כן  חמור . פטר 

a úçàäøk, בכור ילדה כבר אחת אתון –äøka àHL úçàå– ÇÇÄÀÈÀÇÇÆÄÀÈ
עדיין, ילדה íéøëæשלא éðL eãìéå איזה ידוע ואין  ונתערבו  – ÀÈÀÀÅÀÈÄ

חמור , פטר הוא ïäkìמהם ãçà äìè ïúBð מהם אחד שהרי – ÅÈÆÆÈÇÙÅ
בכור ; äá÷ðeודאי  øëæמי ידוע ואין  ונקבה, זכר  שתיהן ילדו – ÈÈÀÅÈ

האתון  או  בכור , הוא והרי בכרה, שלא האתון  אם הזכר, את ילדה מהן
בכור, ואינו Bîöòìשבכרה, ãçà äìè Léøôî טלה מפריש – ÇÀÄÈÆÆÈÀÇÀ

אבל אותו , ילדה בכרה שלא אותה שמא הזכר , את מספק בו  ופודה
הנקבה, את ילדה בכרה שלא אותה שמא לכהן, הטלה את נותן  אינו

הקודמת. במשנה שבארנו כמו  הראיה, עליו מחברו oiipneוהמוציא
?dlha micety"äNá äcôz øBîç øèôe" :øîàpL"ו "שה – ÆÆÁÇÆÆÂÄÀÆÀÆ

íéfòäמשמע ïîe íéNákä ïî,עזים שה ובין  כבשים שה בין  – ÄÇÀÈÄÄÈÄÄ
משמעו  וכן "שה"; נקרא כבש  שהוא טלה שגם äá÷ðeומכאן  øëæÈÈÀÅÈ

נקבה, שה ובין זכר שה בין –ïè÷å ìBãb, קטן ובין גדול בין  – ÈÀÈÈ
íeî ìòáe íéîzכשר מאלו אחד בכל מום; בעל  ובין  תמים בין  – ÈÄÇÇ
חמור. פטר  äaøäלפדות íéîòt Ba äãBôeהחזיר הכהן  שאם – ÆÀÈÄÇÀÅ

אחר, חמור פטר בו  לפדות יכול  חמור, פטר  בו  שפדה השה את לו 
פעמים הרבה בספק ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).((((רשרשרשרש""""יייי;;;;וכן כאן  שמדובר מפרשים, ויש 

ח  טלה פטרי  מפריש חמורים, פטרי  ספק כמה לו  יש שאם מורים,
לעצמו והוא כולם, את בו  ופודה אם ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););אחד  זה דעה ולפי 

במשנה  ששנינו  כפי נקבות, ושתי זכרים שני  ילדו אתונות שתי
שבארנו  כמו לעצמו , טלאים שני מספק להפריש  צריך  אינו  הקודמת,

שהם  הזכרים משני אחד כל  בו  שפודה בלבד, אחד  טלה אלא שם,
חמורים. פטרי  ספק øOòúäìשני  øécì ñðëðשהפריש טלה – ÄÀÈÇÄÀÄÀÇÅ

שאר עם לדיר הוא נכנס חמור, פטר ספק בו  ופדה לעצמו אדם
ספק  עשרה לו שהיו  מי  וכן בהמה. מעשר  מהם להפריש כבשיו ,

טלאים עשרה עליהם והפריש חמורים, i"yx),פטרי yexit itl) והם
הבהמות כשאר  ומעשרם לדיר נכנסים אלו  הרי  íàåÀÄ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).שלו ,

úî חמור פטר לפדיון  שה הפריש –,(i`ce) שבא קודם השה ומת Å
הכהן, של  Baלידו íéðäð, בו נהנה שהכהן  מבואר  בגמרא – ÆÁÄ

מת  אפילו  הלכך הכהן; ברשות עומד הוא השה שהופרש שמשעה

ו . במשנה להלן  חכמים כדעת הוא, הכהן משל ישראל, בבית

ה ה נ ש מ ר ו א ב

חמור . פטר  בהם פודים שאין חיים בעלי מונה משנתנו

íéãBt ïéà,חמור פטר  –äiça àGå ,ìâòa àG,צבי כגון – ÅÄÈÅÆÀÇÇÈ
äèeçMa àGå,שחוט בשה –äôøha àGå ניכרת שטרפותה – ÀÇÀÈÀÇÀÅÈ

ולמעלה, הארכובה מן רגליה שנחתכו  כגון íéàìkaבחייה, àGå– ÀÇÄÀÇÄ
ומרחל, מתיש  שה éBkaכגון  àGå;בהמה ספק חיה ספק שהוא – ÀÇ

וצביה מתיש  הבא לולד כאן שהכוונה מפרשים, """"תפארת תפארת תפארת תפארת ויש ((((עייןעייןעייןעיין

שכתוב:ישראלישראלישראלישראל").").")."). לפי אלו , בכל  פודים שאין  dya",והטעם dctz"
בלבד חיים ועזים כבשים אלא שה קרוי øæòìà((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).).ואין éaøÇÄÆÀÈÈ

íéàìka øézî,ומרחל מתיש  שבא בשה –äN àeäL éðtî– ÇÄÇÄÀÇÄÄÀÅÆÆ
עז  ובין  רחל  "שה",(yiz)שבין éBkaקרויים øñBàå בו לפדות – ÀÅÇ

חמור , ôñ÷פטר àeäL éðtî.בהמה ספק חיה ספק –ïäkì Bðúð ÄÀÅÆÈÅÀÈÇÙÅ
עצמו , החמור פטר  את –LéøôiL ãò ,Bîi÷ì éàMø ïäkä ïéàÅÇÙÅÇÇÀÇÀÇÆÇÀÄ

åézçz äNכך ואחר  שלו , והוא החמור, פטר את בו  שיפדה – ÆÇÀÈ
החמור. בפטר  ישתמש
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ÂøBîç øèt ïBéãt Léøônä,úîå–øæòéìà éaøøîBà:Búeéøçàa ïéáiç,ïa ìL íéòìñ Lîçk.íéîëçå ©©§¦¦§¤¤£¨¥©¦¡¦¤¤¥©¨¦§©£¨§¨¥§¨¦¤¥©£¨¦
íéøîBà:Búeéøçàa ïéáiç ïéà,éðL øNòî ïBéãôk.ãéòä÷Bãö éaøå òLBäé éaøúnL øBîç øèt ïBéãt ìò, §¦¥©¨¦§©£¨§¦§©£¥¥¦¥¦©¦§ª©§©¦¨©¦§¤¤£¤¥

íeìk ïäkì ïàk ïéàL.øBîç øèt úî–øæòéìà éaøøîBà:øáwé,ìL Búàðäa øzîeäìè.íéîëçåíéøîBà: ¤¥¨©Ÿ¥§¥¤¤£©¦¡¦¤¤¥¦¨¥ª¨©£¨¨¤¨¤©£¨¦§¦
éøö Bðéàøáwäì C,ïäkì äìhäå. ¥¨¦§¦¨¥§©¨¤©Ÿ¥

ÊBúBcôì äöø àG–åéøçàî õéôB÷a BôøBò,BøáB÷å.äôéøò úåöîì úîãB÷ äiãt úåöî,øîàpL,âé úåîù) ¨¨¦§§§¦¥©£¨§§¦§©§¦¨¤¤§¦§©£¦¨¤¤¡©
(âé:"Bzôøòå äcôú-àG íàå".äiãt úåöîì úîãB÷ äãéòé úåöî,øîàpL(ç ,àë íù):"dcôäå dãòé àG-øLà". §¦¦§¤©£©§¦§©§¦¨¤¤§¦§©§¦¨¤¤¡©£¤§¨¨§¤§¨

äöéìç úåöîì úîãB÷ íeaé úåöî,äðBLàøa,ì ïéðekúî eéäLåöî íLä;åéLëòå,ì ïéðekúî ïéàLäåöî íL, ¦§©¦¤¤§¦§©£¦¨¨¦¨¤¨¦§©§¦§¥¦§¨§©§¨¤¥¦§©§¦§¥¦§¨
eøîà:íeaé úåöîì úîãB÷ äöéìç úåöî.ïBãàa älàb úåöî;íãà ìëì íãB÷ àeä,øîàpL(æë ,æë àø÷éå): ¨§¦§©£¦¨¤¤§¦§©¦¦§©§ª¨¨¨¥§¨¨¨¤¤¡©

"Ekøòa økîðå ìàbé àG-íàå". §¦¦¨¥§¦§©§¤§¤

eeee.oad oeict ly mirlq yngk:åúåéøçàá áééçã.ipy xyrn oeictkàäå íéìùåøéá ìåëàì àðîçø äéáééç óñë àéääã .åúåéøçàá áééç åðéà ãáà íàã
êà à"ëçå .äãôú êéðá øåëá ìëå 'åâå äùá äãôú øåîç øèôå øîàðù ,íãà øåëáì øåîç øèô áåúëä ùé÷äù åðéöî ïëù ,øæòéìà 'øã àîòèå .äéì ìæà

:øçà øáãì àìå åéúù÷ä äééãôì ,äãôú äàîèä äîäáä øåëá úàå íãàä øåëá úà äãôú äãôi`y.melk odkl o`k oïëå .ïðáøë ,åúåéøçàá áééç ïéàù
:äëìä.xeng xht zn:ïäëì åðúð àì ïééãòå ïåéãôä ùéøôäù øçàì.xawi xne` xfril` iaxäéùøôà àìã ïàîë ,äìèä úåéøçàá áééç àåäå ìéàåäã

:éîã.xzene:åùéøôä àìù éîë äìè ìù åúàðäá ìàøùé.xawdl jixv oi`øèô ìù åúùåã÷ äò÷ôåäå ïäë úåùøá äéì í÷ äìèì äéùøôàã àðãéòîã
:äëìä ïëå .øåîç

ffff.uitew:øùá åá íéëúçî íéáö÷äù ïè÷ ïæøâ ïéîë ìåãâ ïéëñ.etxere:åôøò ìåîî åùàø êúåçù åðééä.exaewe:äôéøò øçàì äàðäá øåñàù éôìzevn
.dciri:äéøáòä äîàá.devn myl mipeekzn eidy dpey`xaïë ïéàå .äåöî íå÷îá àìù äåøòá òâåô éåä ïåîî íùì éåð íùì íáéîä íéøîåà åéäå

:ïåîî íùìå éåð íùì äîáé åìéôàå éøîâì åì äøúåä éøä íéðá àìá åéçà úîùë äðéî çà úùà øåñéà ò÷ôå ìéàåä àìà ,äëìä.oec`a dle`b zevn
éñåî àåäù ,íãà ìëì íãå÷ ïåãàá äúééãô úåöî ,úéáä ÷ãáì äîäá ñéôúîä:ùîåçä úà ó
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קודם  חמור  פטר לפדיון שהפריש השה מת שאם ד, במשנה לעיל למדנו כבר 

הכהן. ברשות עומד  הוא הרי השה שהופרש  שמשעה הכהן, בו  נהנה לכהן, שנתנו

וחכמים. אליעזר רבי  נחלקו  זה שבעניין  ללמד, באה משנתנו 

úîå ,øBîç øèt ïBéãt Léøônä חמורו פטר  שפדה כגון  – ÇÇÀÄÄÀÆÆÂÈÅ
לכהן, שנתנו קודם השה ומת ïéáiçבשה, :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÈÄ

Búeéøçàa לכהן לתת וצריכים השה, באחריות חייבים הבעלים – ÀÇÂÈ
אחר, ïaשה ìL íéòìñ Lîçk האב שחייב הבן , פדיון  של  – ÀÈÅÀÈÄÆÅ

לפי אליעזר, רבי  של וטעמו ח); (ח, לקמן  שיבואר  כפי באחריותן ,
שכתוב אדם, לבכור  חמור פטר  התורה שהקישה יח יח יח יח ,,,,שמצינו  ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

הטמאה טוטוטוטו):):):): הבהמה בכור ואת האדם בכור  את תפדה פדה "אך 
Búeéøçàaתפדה". ïéáiç ïéà :íéøîBà íéîëçå הבעלים אין – ÇÂÈÄÀÄÅÇÈÄÀÇÂÈ

אחר, שה לכהן  לתת צריכים אין  שמת וכיון השה, באחריות חייבים
éðL øNòî ïBéãôk אינו שני, מעשר בו  שפדה הכסף, אבד  שאם – ÀÄÀÇÂÅÅÄ

אבד והרי לירושלים, להעלות הוא חייב כסף שאותו  באחריותו, חייב

סוברים  כי  אליעזר , רבי על  חולקים חכמים – להעלות. מה לו  ואין
ולא  פדיון  לענין  אלא אדם לבכור חמור פטר  הכתוב הקיש שלא הם,

אחרים. øètלעניינים ïBéãt ìò ÷Bãö éaøå òLBäé éaø ãéòäÅÄÇÄÀËÇÀÇÄÈÇÄÀÆÆ
únL øBîç,לעיל שבארנו  כפי  –íeìk ïäkì ïàk ïéàL– ÂÆÅÆÅÈÇÙÅÀ

אחר. שה לכהן  ליתן  חייבים הבעלים שאין  חכמים, dkld.כדברי oke
øBîç øèt úî, לכהן נתנו  לא ועדיין  בשה, אותו שפדה לאחר  – ÅÆÆÂ

øáwé :øîBà øæòéìà éaø שכן נפדה, לא כאילו החמור  פטר  – ÇÄÁÄÆÆÅÄÈÅ
הפדיון , של  באחריותו  חייבים שהבעלים לשיטתו  הולך אליעזר רבי

ברשות  עומד  הוא הרי הכהן , לידי  הפדיון  בא שלא שעד ומכאן
לכהן , הפדיון את שנתנו קודם החמור פטר  כשמת הלכך הבעלים;

בכורתו , בקדושת ויקבר  נפדה, לא כאילו  זה Búàðäaהרי  øzîeËÈÇÂÈÈ
äìè ìL לפדיון תחילה שהפריש טלה של בהנאתו  מותר  ישראל  – ÆÈÆ

לעיל. שבארנו כפי הפרישו, לא כאילו  זה שהרי זה, חמור פטר 
øáwäì Céøö Bðéà :íéøîBà íéîëçå הולכים חכמים שכן – ÇÂÈÄÀÄÅÈÄÀÄÈÅ

הוא  הרי החמור, פטר  לפדיון הטלה את שהפרישו שמשעה לשיטתם,

פטר של  קדושתו  טלה באותו  כבר  הופקעה והרי  כהן , ברשות עומד
להיקבר, צריך  ואינו בהנאה החמור פטר  מותר  ולפיכך äìhäåÀÇÈÆהחמור ,

ïäkì.לכהן הטלה את לתת וצריכים –.minkgk dklde ÇÙÅ
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ואגב  "וערפתו ", למצוות קודמת חמור פטר  פדיית שמצוות ללמד באה זו  משנה
קדימה. דין בהן  שיש אחרות מצוות למנות המשנה מוסיפה זה ענין

BúBcôì äöø àG, חמורו פטר  את לפדות רצה לא אם –BôøBò ÈÈÄÀÀ
åéøçàî õéôB÷a כמו ערפו , מצד גדולה בסכין  ראשו  חותך – ÀÄÅÇÂÈ

יגיגיגיג):):):):שכתוב יגיגיגיג,,,, וערפתו ",((((שמות שמות שמות שמות  תפדה לא שאסורBøáB÷å"ואם – ÀÀ
בהנאה, הוא אסור אם תנאים נחלקו העריפה לפני ואמנם בהנאה; הוא

הכל. לדברי  בהנאה הוא אסור העריפה לאחר id`אבל dklde שבין
בהנאה. הוא אסור העריפה לאחר ובין ÷úîãBמחיים äiãt úåöîÄÀÇÀÄÈÆÆ

äôéøò úåöîì קודמת פדיונו מצוות חמור, פטר  לו  שיש  מי  – ÀÄÀÇÂÄÈ
עריפתו , Bzôøòå"למצוות äcôú-àG íàå" :øîàpL ומכאן – ÆÆÁÇÀÄÄÀÆÇÂÇÀ

לעורפו , מצווה לפדותו, רצה לא שאם אלא לפדותו , התורה שמעדיפה
לעיל . ששנינו ãéòéכמו úåöîäiãt úåöîì úîãB÷ ä באמה – ÄÀÇÀÄÈÆÆÀÄÀÇÀÄÈ

העבריה  האמה את לייעד האדון  על המוטלת שהמצווה דהיינו העבריה,
ולצאת  להיפדות לה לאפשר  עליו המוטלת למצוה היא קודמת שלו

עבריה:øîàpLמרשותו, באמה –"dcôäå dãòé àG-øLà"– ÆÆÁÇÂÆÀÈÈÀÆÀÈ
להיפדות. לה לסייע הוא מצּווה יעדה לא ÷úîãBשאם íeaé úåöîÄÀÇÄÆÆ

äöéìç úåöîìלפני לייבום ונפלה בנים, בלי בעלה שמת אשה – ÀÄÀÇÂÄÈ
חליצה, למצוות קודמת לייבמה המצוה eéäLאחיו , ,äðBLàøaÈÄÈÆÈ

äåöî íLì ïéðekúî היבמים כשהיו  בראשונה, חכמים אמרו כך  – ÄÀÇÀÄÀÅÄÀÈ
ייבום; מצוות לקיים íLìמתכוונים ïéðekúî ïéàL ,åéLëòåÀÇÀÈÆÅÄÀÇÀÄÀÅ

äåöî,ממון או נוי  משום אותה מייבמים אלא –úåöî :eøîà ÄÀÈÈÀÄÀÇ
íeaé úåöîì úîãB÷ äöéìç שמשנתנו במפרשים, ומבואר  – ÂÄÈÆÆÀÄÀÇÄ

בערווה  פוגע כאילו  זה הרי ממון , לשם או נוי  לשם שהמייבם סוברת,

אשת  איסור  ופקע הואיל  אלא כן, הלכה אין אבל מצוה; לשם שלא
ייבמה  ואפילו לגמרי, לו הותרה הרי  בנים, בלא אחיו  כשמת ממנה אח

לחלוץ. נהגו מקום ומכל ממון. ולשם נוי ïBãàaלשם älàb úåöîÄÀÇÀËÈÈÈ
של זו  מצוה בדמים, לפדותה וצריך  הבית לבדק בהמה המקדיש  –
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‡éøëð ìL Búøt øaò ç÷Blä,Bì øëBnäå,éàMø BðéàL ét ìò óà,Bì ózzLnä,epnî ìa÷îäå,Bì ïúBpäå ©¥©ª©¨¨¤¨§¦§©¥©©¦¤¥©©©¦§©¥§©§©¥¦¤§©¥

äìa÷a–äøBëaä ïî øeèt,øîàpL(âé ,â øáãîá):"ìàøNéa",íéøçàa àG ìáà.íéáiç íiåìe íéðäk;eøèôð àG §©¨¨¨¦©§¨¤¤¡©§¦§¨¥£¨©£¥¦Ÿ£¦§¦¦©¨¦¦§§
äøBäè äîäa øBëaî,øBîç øètîe ïaä ïBéãtî àlà eøèôð àGå. ¦§§¥¨§¨§¦§§¤¨¦¦§©¥¦¤¤£

·ïLc÷äì òeá÷ íeî íãwL íéLãwä ìk,ecôðå–äøBëaa íéáiç,úBðznáe,ãáòäìe ææbì ïélçì ïéàöBéå, ¨©¢¨¦¤¨©¨©§¤§¥¨§¦§©¨¦©§¨©©¨§§¦§ª¦¦¨¥§¥¨¥
ïáìçå ïãìåeïðBéãt øçàì øzî,øeèt õeça ïèçBMäå,äøeîz íéNBò ïéàå,eãté eúî íàå;ïîe øBëaä ïî õeç §¨¨©£¨¨ª¨§©©¦§¨§©£¨©¨§¥¦§¨§¦¥¦¨¦©§¦

øNònä. ©©£¥
‚ïîeî úà ïLc÷ä íãwL ìk,ïLc÷äì øáBò íeî Bà,ecôðå òeá÷ íeî íäì ãìBð ïàkî øçàìe–ïî ïéøeèt ¨¤¨©¤§¥¨¤¨¥§¤§¥¨§©©¦¨©¨¤¨©§¦§§¦¦

äøBëaä,úBðznä ïîe,ãáòäìe ææbì ïélçì ïéàöBé ïðéàå,øeñà ïáìçå ïãìåeïðBéãt øçàì,áiç õeça ïèçBMäå, ©§¨¦©©¨§¥¨§¦§ª¦¦¨¥§¥¨¥§¨¨©£¨¨¨§©©¦§¨§©£¨©©¨
ïéNBòåäøeîz,eøáwé eúî íàå. §¦§¨§¦¥¦¨¥

a`̀̀̀.i`yx epi`y t"r` .ezxt xaer gweld:äñâ äîäá åì øåëîì
bbbb aaaa.onen z` oycwd mcwy lke .'ek oycwdl reaw men mcwy miycwd lk:ïéìåç úëñîá ìéòì åðùøéô éáá éúøú êðä

`xephxa yexit

שהקדישוה; בעליה על דהיינו  האדון , על  מוטלת ÷íãBפדייתה àeäÅ
íãà ìëì האדון לפדותה, רוצה והאדון לקנותה, אחר בא אם – ÀÈÈÈ

Ekøòa"קודם, økîðå ìàbé àG-íàå" :øîàpL לא אם – ÆÆÁÇÀÄÄÈÅÀÄÀÇÀÆÀÆ
ע  ערכין ייגאל ובמסכת אחר . אדם לכל הדבר יימכר הבעלים, ידי ל

על להקדש  חומש  שמוסיפים לפי  קודמים, שהבעלים אמרו : ב) (ח,

ערכה. במחיר  אותה שקונה באחר, כן שאין מה הבהמה, של  ערכה

i y y m e i
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דיני נשנים הששי הפרק סוף ועד בפרקנו  שהחל למסכתנו, בפתיחה הזכרנו כבר 
פוטרת  באמו  או  בעובר הגוי ששותפות ללמד באה משנתנו  טהורה. בהמה בכור
גם  נישנו  אלו  עניינים טהורה. בהמה בבכור  חייבים ולויים ושכהנים הבכורה, מן 

חמור . פטר  לגבי  א, משנה הקודם, בפרק

éøëð ìL Búøt øaò ç÷Blä, פרתו שבמעי  עובר מגוי הקונה – ÇÅÇËÇÈÈÆÈÀÄ
בכור, הוא Bìוהעובר øëBnäå, פרתו עובר  לגוי המוכר או –óà ÀÇÅÇ

éàMø BðéàL ét ìò בפרק שבארנו כמו לגוי , גסה בהמה למכור  – ÇÄÆÅÇÇ
א, במשנה Bìהקודם ózzLnä או בפרתו שותפות לגוי  שיש  או – ÇÄÀÇÅ

שם, כמבואר שבמעיה, epnîבעובר ìa÷îäå מן המקבל או  – ÀÇÀÇÅÄÆ
עצמה  הפרה אבל בולדותיה, עמו  לחלוק כדי  בה, לטפל פרה הגוי

היא, הגוי  äìa÷aשל  Bì ïúBpäåישראל של  היא שהפרה או  – ÀÇÅÀÇÈÈ
אלו  בכל בולדותיה; עמו חולק והוא בה, לטפל  ממנו  מקבלה והגוי 

äøBëaä ïî øeètהואיל בכורה, קדושת העובר  על חלה שלא – ÈÄÇÀÈ
באמו , או בו  חלק לגוי  "ìàøNéa"ויש :øîàpLלי "הקדשתי  – ÆÆÁÇÀÄÀÈÅ

בכור  ודורשים:l`xyiaכל  ,",l`xyiaíéøçàa àG ìáàשבכור – ÂÈÇÂÅÄ
קדוש . אינו גוי  של טהורה íéáiçבהמה íiåìe íéðäkבבכור – ÙÂÄÀÄÄÇÈÄ

אותו  ולאכול בהמתו  בכור להקריב חייב שהכהן כלומר  טהורה, בהמה
äøBäè((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם););););בקדושה äîäa øBëaî eøèôð àG התורה – ÄÀÀÄÀÀÅÈÀÈ

טהורה, בהמה מבכור והלויים הכהנים את פטרה eøèôðלא àGåÀÄÀÀ
øBîç øètîe ïaä ïBéãtî àlà במשנה הקודם בפרק כמבואר – ÆÈÄÄÀÇÅÄÆÆÂ

onvr").א ly exhtiy `ed oic ,xacna l`xyi ly exht m`")
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ששם  אלא ב), (י , חולין  במסכת כולן כבר  נישנו שלאחריה והמשנה זו משנה
שבהן. הבכורה דיני  משום – וכאן  שבהן, המתנות דיני משום נישנו

íéLãwä ìk,למזבח שהוקדשו  בהמות –òeá÷ íeî íãwL ÈÇÃÈÄÆÈÇÈÇ
ïLc÷äì, שהוקדשו קודם קבוע מום בהן  שהיה –ecôðå שאף – ÀÆÀÅÈÀÄÀ

עבר אם מקום מכל  מומים, בעלי למזבח להקדיש שאסור  פי  על 
דמים קדושת עליהן  חלה sebd),והקדישן, zyecw `le) אותן ופודים

שנפדו, שלאחר  ללמד, משנתנו ובאה קרבנות; בדמיהן íéáiçÇÈÄומביאים
äøBëaa,הבכורה בקדושת קדוש  הוא הרי בכור , ילדו אם –úBðznáe ÇÀÈÇÇÈ

והקיבה; והלחיים הזרוע את לכהן  מהן  לתת חייב אותן שחט שאם –

קדושה  שאין המתנות, ומן הבכורה מן הן פטורין  פדיונן קודם אבל 
קדושה, על ææbìחלה ïélçì ïéàöBéåãáòäìe פדיונן לאחר – ÀÀÄÀËÄÄÈÅÀÅÈÅ

בגיזה ומותרות לחולין הבהמות ïáìçåובעבודה,יוצאות ïãìåeÀÈÈÇÂÈÈ
ïðBéãt øçàì øzîלאחר מהן שנחלב והחלב להן  שנולד  הולד  – ËÈÀÇÇÄÀÈ

אסורים, פדיונן , שלפני  וחלבן ולדן  אבל מותרים; ïèçBMäåÀÇÂÈפדיונן,
õeça,פדיונן קודם אפילו  לעזרה, –øeètויש שהואיל  מכרת, – ÇÈ

לפנים  ראוי  שאינו וכל בפנים, להיקרב ראויים אינם הרי  מום בהן
חוץ, שחוטי משום עליו חייבים äøeîzאין  íéNBò ïéàå– ÀÅÄÀÈ

"הרי שאמר : דהיינו בהמה, בהם המיר שאם פדיונם, קודם אפילו
קדושה, כל התמורה על  חלה לא זו ", תמורת זו  eúîבהמה íàåÀÄÅ

שנפדו, קודם –eãté ראויים שאינם פי  על  ואף מיתה, לאחר – ÄÈ
מקום  מכל לכלבים, להאכילם הקדשים את פודים ואין לכלבים, אלא

מיתה; לאחר לפדותם מותר  הגוף, קדושת עליהם חלה ולא הואיל 
øNònä ïîe øBëaä ïî õeç שקדם פי  על שאף בהמה, של  – ÄÇÀÄÇÇÂÅ

קדושתו  הבכור שהרי  גמורה, קדושה עליהם חלה להקדשן  קבוע מום
ובעל המזבח, על  קרב שתם אלא מום, בעל ובין תם בין  מרחם

כתוב בהמה ובמעשר  במומו ; לכהן ניתן לבלבלבלב----לגלגלגלג):):):):מום כז כז כז כז ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

תם  בין  והיינו לרע", טוב בין  יבקר לא לה', קודש  יהיה "העשירי 
מום. בעל  ובין
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מום. בהן  נולד כך ואחר  לקרבנות שהוקדשו  בבהמות דנה זו  משנה

ïîeî úà ïLc÷ä íãwL ìk כשהיו למזבח שהוקדשו בהמות – ÈÆÈÇÆÀÅÈÆÈ
מום,תמימ  בהן נולד  כך  ואחר  øáBòות, íeî BàקדםïLc÷äì ÅÀÆÀÅÈ

וחלה  כמום, חשוב שאינו  עובר  מום בהן היה שהוקדשו  שקודם –

הגוף, קדושת ÷òeáעליהן  íeî íäì ãìBð ïàkî øçàìeוהרי – ÀÇÇÄÈÇÈÆÈÇ
לפדותן , קדושת ecôðåמצוה עליהן  וחלה הואיל כן, פי  על  אף – ÀÄÀ

äøBëaäהגוף, ïî ïéøeèt אינו פדיונן  לאחר  בכור ילדו אם – ÀÄÄÇÀÈ
בחולין הטעם שבארנו כמו הבכורה, בקדושת ב ב ב ב ))))קדוש  משנה משנה משנה משנה  יייי ,((((פרקפרקפרקפרק

úBðznä ïîe הזרוע את לכהן לתת חייב אינו  אותן שחט שאם – ÄÇÇÈ
והקיבה, ãáòäìeוהלחיים ææbì ïélçì ïéàöBé ïðéàå שאף – ÀÅÈÀÄÀËÄÄÈÅÀÅÈÅ

שם  הטעם שבארנו  כמו  ובעבודה, בגיזה הם אסורים פדיונם לאחר
ב ב ב ב )))) יייי,,,, ïðBéãt,((((חוליןחוליןחוליןחולין øçàì øeñà ïáìçå ïãìåe נתעברו שאם – ÀÈÈÇÂÈÈÈÀÇÇÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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„éøëpä ïî ìæøa ïàö ìa÷îä,úBãìå–ïéøeèt,úBãìå éãìåe–ïéáiç.úçz úBãìå ãéîòäíäéúBnà,éãìå ©§©¥Ÿ©§¤¦©¨§¦§¨§¦©§¥§¨©¨¦¤¡¦§¨©©¦¥¤©§¥
úBãìå–ïéøeèt,úBãìå éãìå éãìåe–ïéáiç.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:úBøBc äøNò ãò elôà– §¨§¦©§¥©§¥§¨©¨¦©¨¦§¤©§¦¥¥£¦©£¨¨
ïéøeèt,éøëpì ïúeéøçàL. §¦¤©£¨¨©¨§¦

cccc.ixkpd on lfxa o`v lawndïäì åéäéù úåãìå ïúåàå ,åìæåä ïéá åúî ïéá íéðù øùò ãò íéîã ïúåà åì úúìå íéáåö÷ íéîãá åéúåîäá éøëðä åì íùù
:ïäéðéá åäé ïîæ åúåà ãò.oixeht zecleéàå ,äîäá ñéôú éøëðì éæåæ áéäé àì éàã .äøåëáä ïî åøèôé åøëáéå åìãâéùë ïàö ïúåà ìù ïäéúåãìå .äøåëáä ïî

åîàá éøëð ãé àëééùã ìëã ,äøåëáä ïî úåøåèô úåãìå ïúåàì åéäéù úåøåëá úåãìå êëìä .úåãìåá éøëð ãé àëééùã çëúùà ,úåãìå ñéôú äîäá çëùî àì
ïðéñøâ éëä :úåãìå éãìå ñôúîì éøëð ãé àëééù àì éàä éìåëã ,ïäëì åðúðé ,ìæøá ïàöì éòéáø åðééäã ,úåãìå éãìå åøëáéù äî ìáà .äøåëáä ïî øåèô àåä

.miaiig zecle icle icle oixeht zecle icle odizen` zgz zecle cinrdúåãìåá çë åì úåéäì éøëðì çúô åì çúôù ,ïäéúåîà úçú úåãìå ãéîòä
úåîäá ìù úåãìå éãìå êëìä .ïåùàøä ìùî éôè ãçà øåãá àëééùå éôè éøëð ãé àîéìà àúùä ,é÷ìçì úåòéâîä úåãìå ìåèú úåîäáä åúåîé íà åì øîàå

:ïäëì åðúðé ,ìæøá ïàöì éùéîç åðééäã ,åøëáéùë úåãìå ìù úåãìå éãìåå .åäãéãá éøëðä ãé àëééùå ìéàåä ,äøåëáä ïî úåøåèô åøëáùë ìæøá ïàöozeixg`y
.ixkpl:â"áùøë äëìä ïéàå .ñéôú éøëð çëùîã äî ìë íìåòìã
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פדיונן , קודם ילדו  אם שכן ומכל  פדיונן, לאחר  וילדו פדיונן לפני 
התירה  שלא אסור , חלבן  וכן  נפדה, ואינו  הוא שקדוש אסור, הולד 

חלבן, ולא בשרן  אלא התורה õeçaבהן  ïèçBMäå קודם לעזרה, – ÀÇÂÈÇ
בארנוáiçשנפדו , וכבר בחוץ, קדשים שחיטת משום יייי,,,,– ((((חוליןחוליןחוליןחולין ÇÈ

ומשנתנו ב ב ב ב )))) שבעין, בדוקין אלא מום בהן  היה שלא כאן  שמדובר  ,
ירדו  לא למזבח עלו  שאם זה, בכגון  הסובר היא עקיבא ((((זבחים זבחים זבחים זבחים רבי 

ג ג ג ג )))) חייבט ט ט ט ,,,, פדיונן, לפני  בחוץ השוחטן ולפיכך  `oiברם,((((גמראגמראגמראגמרא).).).).,
,ok dkld,פטור בחוץ השוחטו  בפנים, ליקרב ראוי שאינו  כל אלא

äøeîz ïéNBòå עליה חלה בהמה, בהן  המיר  שאם פדיונן, קודם – ÀÄÀÈ
eúîקדושה, íàå,פדיונם לפני –eøáwé הקדשים את פודים שאין  – ÀÄÅÄÈÅ

לכלבים. להאכילם

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שייכות  לגוי שיש בהמה שכל ללמד , מוסיפה והיא א, למשנה המשך  היא משנתנו
rvn`a"),בה ieb ci").הבכורה מן  פטורה היא הרי 

éøëpä ïî ìæøa ïàö ìa÷îäבמחיר הגוי  מן  בהמות המקבל  – ÇÀÇÅÙÇÀÆÄÇÈÀÄ
עשר עד  כגון מסויים, מועד עד  סכום אותו  לו לשלם מנת על קצוב,
אותו  עד  להן שיוולדו  והולדות יוזלו, ובין הבהמות ימותו בין שנים,

ביניהם יחלקו  שלהן ((((רש רש רש רש """"יייי););););מועד שהקרן לפי  ברזל", "צאן  ונקראות

קצוב, בממון  הנכרי מן  צאן המקבל מפרשים: ויש  כברזל . לגוי  קיימת
ביניהם שיחלקו עמו  ישראלופסק של ההפסד  יוזלו, ואם השכר , את

ברזל,úBãìå((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),בלבד  צאן  בהמות אותן של –ïéøeèt מן – ÀÈÀÄ

בקדושת  קדושים אינם הולדות מן שנולדו  שהבכורים כלומר  הבכורה,
מה  ישראל ישלם לא ואם שהואיל  הטעם, מבואר  בגמרא הבכורה.

ש"יד נמצא ומולדותיהן, האלו  הבהמות מן הנכרי יגבה עמו , שקצב
באמצע  נכרי שיד וכל  בולדות, שייכות לגוי  שיש  כלומר באמצע", נכרי

הבכורה. מן  ïéáiçפטורה ,úBãìå éãìåeכלומר בבכורה, – ÇÀÅÀÈÇÈÄ
קדושים  ברזל צאן  בהמות אותן  של הולדות מולדי שנולדו שהבכורים

שייכות. כל לגוי אין ולדות שבולדי לפי  הבכורה, ãéîòäÆÁÄבקדושת
BãìåíäéúBnà úçz ú הבהמות ימותו שאם לנכרי, הישראל אמר – ÀÈÇÇÄÅÆ

לומר צריך היה לא והרי לחלקו, המגיעים הולדות יטול ממנו  שקיבל 
נתן  שבזה אלא הולדות, מן לגבות רשות לו יש  הכי  שבלאו כן , לו 

אף ולפיכך  ולדות, מולדי  אף לגבות לנכרי  úBãìåכוח éãìåשל – ÇÀÅÀÈ
ברזל , צאן שנולדו ïéøeètאותן שהבכורים כלומר הבכורה, מן  – ÀÄ

נכרי יד  שהרי הבכורה, בקדושת קדושים אינם הולדות מולדי
לעיל , שבארנו  כמו ïéáiçבאמותיהם, ,úBãìå éãìå éãìåe– ÇÀÅÇÀÅÀÈÇÈÄ

החמישי הדור דהיינו ולדותיהן , של הולדות מולדי  שנולדו הבכורים
הבכורה. בקדושת קדושים ברזל , צאן  בהמות ïaלאותן  ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆ

ïéøeèt ,úBøBc äøNò ãò elôà :øîBà ìàéìîb,הבכורה מן – ÇÀÄÅÅÂÄÇÂÈÈÀÄ
éøëpì ïúeéøçàL מאותן שיהיו  הולדות כל  על אחריות לנכרי  שיש  – ÆÇÂÈÈÇÈÀÄ

המגיע  את מהם לגבות בידו  והרשות ממנו , ישראל  שקיבל הבהמות

הולדות  לו, המגיע את לנכרי ישראל  סילק  שלא זמן  כל ולפיכך לו ,
בהם. שייכות לנכרי שיש הבכורה, מן פטורים דורות עשרה עד  אפילו

.l`ilnb oa oerny oaxk dkld oi`e
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡éøëð ìL Búøt øaò ç÷Blä,Bì øëBnäå,éàMø BðéàL ét ìò óà,Bì ózzLnä,epnî ìa÷îäå,Bì ïúBpäå ©¥©ª©¨¨¤¨§¦§©¥©©¦¤¥©©©¦§©¥§©§©¥¦¤§©¥

äìa÷a–äøBëaä ïî øeèt,øîàpL(âé ,â øáãîá):"ìàøNéa",íéøçàa àG ìáà.íéáiç íiåìe íéðäk;eøèôð àG §©¨¨¨¦©§¨¤¤¡©§¦§¨¥£¨©£¥¦Ÿ£¦§¦¦©¨¦¦§§
äøBäè äîäa øBëaî,øBîç øètîe ïaä ïBéãtî àlà eøèôð àGå. ¦§§¥¨§¨§¦§§¤¨¦¦§©¥¦¤¤£

·ïLc÷äì òeá÷ íeî íãwL íéLãwä ìk,ecôðå–äøBëaa íéáiç,úBðznáe,ãáòäìe ææbì ïélçì ïéàöBéå, ¨©¢¨¦¤¨©¨©§¤§¥¨§¦§©¨¦©§¨©©¨§§¦§ª¦¦¨¥§¥¨¥
ïáìçå ïãìåeïðBéãt øçàì øzî,øeèt õeça ïèçBMäå,äøeîz íéNBò ïéàå,eãté eúî íàå;ïîe øBëaä ïî õeç §¨¨©£¨¨ª¨§©©¦§¨§©£¨©¨§¥¦§¨§¦¥¦¨¦©§¦

øNònä. ©©£¥
‚ïîeî úà ïLc÷ä íãwL ìk,ïLc÷äì øáBò íeî Bà,ecôðå òeá÷ íeî íäì ãìBð ïàkî øçàìe–ïî ïéøeèt ¨¤¨©¤§¥¨¤¨¥§¤§¥¨§©©¦¨©¨¤¨©§¦§§¦¦

äøBëaä,úBðznä ïîe,ãáòäìe ææbì ïélçì ïéàöBé ïðéàå,øeñà ïáìçå ïãìåeïðBéãt øçàì,áiç õeça ïèçBMäå, ©§¨¦©©¨§¥¨§¦§ª¦¦¨¥§¥¨¥§¨¨©£¨¨¨§©©¦§¨§©£¨©©¨
ïéNBòåäøeîz,eøáwé eúî íàå. §¦§¨§¦¥¦¨¥

a`̀̀̀.i`yx epi`y t"r` .ezxt xaer gweld:äñâ äîäá åì øåëîì
bbbb aaaa.onen z` oycwd mcwy lke .'ek oycwdl reaw men mcwy miycwd lk:ïéìåç úëñîá ìéòì åðùøéô éáá éúøú êðä

`xephxa yexit

שהקדישוה; בעליה על דהיינו  האדון , על  מוטלת ÷íãBפדייתה àeäÅ
íãà ìëì האדון לפדותה, רוצה והאדון לקנותה, אחר בא אם – ÀÈÈÈ

Ekøòa"קודם, økîðå ìàbé àG-íàå" :øîàpL לא אם – ÆÆÁÇÀÄÄÈÅÀÄÀÇÀÆÀÆ
ע  ערכין ייגאל ובמסכת אחר . אדם לכל הדבר יימכר הבעלים, ידי ל

על להקדש  חומש  שמוסיפים לפי  קודמים, שהבעלים אמרו : ב) (ח,

ערכה. במחיר  אותה שקונה באחר, כן שאין מה הבהמה, של  ערכה
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דיני נשנים הששי הפרק סוף ועד בפרקנו  שהחל למסכתנו, בפתיחה הזכרנו כבר 
פוטרת  באמו  או  בעובר הגוי ששותפות ללמד באה משנתנו  טהורה. בהמה בכור
גם  נישנו  אלו  עניינים טהורה. בהמה בבכור  חייבים ולויים ושכהנים הבכורה, מן 

חמור . פטר  לגבי  א, משנה הקודם, בפרק

éøëð ìL Búøt øaò ç÷Blä, פרתו שבמעי  עובר מגוי הקונה – ÇÅÇËÇÈÈÆÈÀÄ
בכור, הוא Bìוהעובר øëBnäå, פרתו עובר  לגוי המוכר או –óà ÀÇÅÇ

éàMø BðéàL ét ìò בפרק שבארנו כמו לגוי , גסה בהמה למכור  – ÇÄÆÅÇÇ
א, במשנה Bìהקודם ózzLnä או בפרתו שותפות לגוי  שיש  או – ÇÄÀÇÅ

שם, כמבואר שבמעיה, epnîבעובר ìa÷îäå מן המקבל או  – ÀÇÀÇÅÄÆ
עצמה  הפרה אבל בולדותיה, עמו  לחלוק כדי  בה, לטפל פרה הגוי

היא, הגוי  äìa÷aשל  Bì ïúBpäåישראל של  היא שהפרה או  – ÀÇÅÀÇÈÈ
אלו  בכל בולדותיה; עמו חולק והוא בה, לטפל  ממנו  מקבלה והגוי 

äøBëaä ïî øeètהואיל בכורה, קדושת העובר  על חלה שלא – ÈÄÇÀÈ
באמו , או בו  חלק לגוי  "ìàøNéa"ויש :øîàpLלי "הקדשתי  – ÆÆÁÇÀÄÀÈÅ

בכור  ודורשים:l`xyiaכל  ,",l`xyiaíéøçàa àG ìáàשבכור – ÂÈÇÂÅÄ
קדוש . אינו גוי  של טהורה íéáiçבהמה íiåìe íéðäkבבכור – ÙÂÄÀÄÄÇÈÄ

אותו  ולאכול בהמתו  בכור להקריב חייב שהכהן כלומר  טהורה, בהמה
äøBäè((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם););););בקדושה äîäa øBëaî eøèôð àG התורה – ÄÀÀÄÀÀÅÈÀÈ

טהורה, בהמה מבכור והלויים הכהנים את פטרה eøèôðלא àGåÀÄÀÀ
øBîç øètîe ïaä ïBéãtî àlà במשנה הקודם בפרק כמבואר – ÆÈÄÄÀÇÅÄÆÆÂ

onvr").א ly exhtiy `ed oic ,xacna l`xyi ly exht m`")
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ששם  אלא ב), (י , חולין  במסכת כולן כבר  נישנו שלאחריה והמשנה זו משנה
שבהן. הבכורה דיני  משום – וכאן  שבהן, המתנות דיני משום נישנו

íéLãwä ìk,למזבח שהוקדשו  בהמות –òeá÷ íeî íãwL ÈÇÃÈÄÆÈÇÈÇ
ïLc÷äì, שהוקדשו קודם קבוע מום בהן  שהיה –ecôðå שאף – ÀÆÀÅÈÀÄÀ

עבר אם מקום מכל  מומים, בעלי למזבח להקדיש שאסור  פי  על 
דמים קדושת עליהן  חלה sebd),והקדישן, zyecw `le) אותן ופודים

שנפדו, שלאחר  ללמד, משנתנו ובאה קרבנות; בדמיהן íéáiçÇÈÄומביאים
äøBëaa,הבכורה בקדושת קדוש  הוא הרי בכור , ילדו אם –úBðznáe ÇÀÈÇÇÈ

והקיבה; והלחיים הזרוע את לכהן  מהן  לתת חייב אותן שחט שאם –

קדושה  שאין המתנות, ומן הבכורה מן הן פטורין  פדיונן קודם אבל 
קדושה, על ææbìחלה ïélçì ïéàöBéåãáòäìe פדיונן לאחר – ÀÀÄÀËÄÄÈÅÀÅÈÅ

בגיזה ומותרות לחולין הבהמות ïáìçåובעבודה,יוצאות ïãìåeÀÈÈÇÂÈÈ
ïðBéãt øçàì øzîלאחר מהן שנחלב והחלב להן  שנולד  הולד  – ËÈÀÇÇÄÀÈ

אסורים, פדיונן , שלפני  וחלבן ולדן  אבל מותרים; ïèçBMäåÀÇÂÈפדיונן,
õeça,פדיונן קודם אפילו  לעזרה, –øeètויש שהואיל  מכרת, – ÇÈ

לפנים  ראוי  שאינו וכל בפנים, להיקרב ראויים אינם הרי  מום בהן
חוץ, שחוטי משום עליו חייבים äøeîzאין  íéNBò ïéàå– ÀÅÄÀÈ

"הרי שאמר : דהיינו בהמה, בהם המיר שאם פדיונם, קודם אפילו
קדושה, כל התמורה על  חלה לא זו ", תמורת זו  eúîבהמה íàåÀÄÅ

שנפדו, קודם –eãté ראויים שאינם פי  על  ואף מיתה, לאחר – ÄÈ
מקום  מכל לכלבים, להאכילם הקדשים את פודים ואין לכלבים, אלא

מיתה; לאחר לפדותם מותר  הגוף, קדושת עליהם חלה ולא הואיל 
øNònä ïîe øBëaä ïî õeç שקדם פי  על שאף בהמה, של  – ÄÇÀÄÇÇÂÅ

קדושתו  הבכור שהרי  גמורה, קדושה עליהם חלה להקדשן  קבוע מום
ובעל המזבח, על  קרב שתם אלא מום, בעל ובין תם בין  מרחם

כתוב בהמה ובמעשר  במומו ; לכהן ניתן לבלבלבלב----לגלגלגלג):):):):מום כז כז כז כז ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

תם  בין  והיינו לרע", טוב בין  יבקר לא לה', קודש  יהיה "העשירי 
מום. בעל  ובין
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מום. בהן  נולד כך ואחר  לקרבנות שהוקדשו  בבהמות דנה זו  משנה

ïîeî úà ïLc÷ä íãwL ìk כשהיו למזבח שהוקדשו בהמות – ÈÆÈÇÆÀÅÈÆÈ
מום,תמימ  בהן נולד  כך  ואחר  øáBòות, íeî BàקדםïLc÷äì ÅÀÆÀÅÈ

וחלה  כמום, חשוב שאינו  עובר  מום בהן היה שהוקדשו  שקודם –

הגוף, קדושת ÷òeáעליהן  íeî íäì ãìBð ïàkî øçàìeוהרי – ÀÇÇÄÈÇÈÆÈÇ
לפדותן , קדושת ecôðåמצוה עליהן  וחלה הואיל כן, פי  על  אף – ÀÄÀ

äøBëaäהגוף, ïî ïéøeèt אינו פדיונן  לאחר  בכור ילדו אם – ÀÄÄÇÀÈ
בחולין הטעם שבארנו כמו הבכורה, בקדושת ב ב ב ב ))))קדוש  משנה משנה משנה משנה  יייי ,((((פרקפרקפרקפרק

úBðznä ïîe הזרוע את לכהן לתת חייב אינו  אותן שחט שאם – ÄÇÇÈ
והקיבה, ãáòäìeוהלחיים ææbì ïélçì ïéàöBé ïðéàå שאף – ÀÅÈÀÄÀËÄÄÈÅÀÅÈÅ

שם  הטעם שבארנו  כמו  ובעבודה, בגיזה הם אסורים פדיונם לאחר
ב ב ב ב )))) יייי,,,, ïðBéãt,((((חוליןחוליןחוליןחולין øçàì øeñà ïáìçå ïãìåe נתעברו שאם – ÀÈÈÇÂÈÈÈÀÇÇÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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„éøëpä ïî ìæøa ïàö ìa÷îä,úBãìå–ïéøeèt,úBãìå éãìåe–ïéáiç.úçz úBãìå ãéîòäíäéúBnà,éãìå ©§©¥Ÿ©§¤¦©¨§¦§¨§¦©§¥§¨©¨¦¤¡¦§¨©©¦¥¤©§¥
úBãìå–ïéøeèt,úBãìå éãìå éãìåe–ïéáiç.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:úBøBc äøNò ãò elôà– §¨§¦©§¥©§¥§¨©¨¦©¨¦§¤©§¦¥¥£¦©£¨¨
ïéøeèt,éøëpì ïúeéøçàL. §¦¤©£¨¨©¨§¦

cccc.ixkpd on lfxa o`v lawndïäì åéäéù úåãìå ïúåàå ,åìæåä ïéá åúî ïéá íéðù øùò ãò íéîã ïúåà åì úúìå íéáåö÷ íéîãá åéúåîäá éøëðä åì íùù
:ïäéðéá åäé ïîæ åúåà ãò.oixeht zecleéàå ,äîäá ñéôú éøëðì éæåæ áéäé àì éàã .äøåëáä ïî åøèôé åøëáéå åìãâéùë ïàö ïúåà ìù ïäéúåãìå .äøåëáä ïî

åîàá éøëð ãé àëééùã ìëã ,äøåëáä ïî úåøåèô úåãìå ïúåàì åéäéù úåøåëá úåãìå êëìä .úåãìåá éøëð ãé àëééùã çëúùà ,úåãìå ñéôú äîäá çëùî àì
ïðéñøâ éëä :úåãìå éãìå ñôúîì éøëð ãé àëééù àì éàä éìåëã ,ïäëì åðúðé ,ìæøá ïàöì éòéáø åðééäã ,úåãìå éãìå åøëáéù äî ìáà .äøåëáä ïî øåèô àåä

.miaiig zecle icle icle oixeht zecle icle odizen` zgz zecle cinrdúåãìåá çë åì úåéäì éøëðì çúô åì çúôù ,ïäéúåîà úçú úåãìå ãéîòä
úåîäá ìù úåãìå éãìå êëìä .ïåùàøä ìùî éôè ãçà øåãá àëééùå éôè éøëð ãé àîéìà àúùä ,é÷ìçì úåòéâîä úåãìå ìåèú úåîäáä åúåîé íà åì øîàå

:ïäëì åðúðé ,ìæøá ïàöì éùéîç åðééäã ,åøëáéùë úåãìå ìù úåãìå éãìåå .åäãéãá éøëðä ãé àëééùå ìéàåä ,äøåëáä ïî úåøåèô åøëáùë ìæøá ïàöozeixg`y
.ixkpl:â"áùøë äëìä ïéàå .ñéôú éøëð çëùîã äî ìë íìåòìã
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פדיונן , קודם ילדו  אם שכן ומכל  פדיונן, לאחר  וילדו פדיונן לפני 
התירה  שלא אסור , חלבן  וכן  נפדה, ואינו  הוא שקדוש אסור, הולד 

חלבן, ולא בשרן  אלא התורה õeçaבהן  ïèçBMäå קודם לעזרה, – ÀÇÂÈÇ
בארנוáiçשנפדו , וכבר בחוץ, קדשים שחיטת משום יייי,,,,– ((((חוליןחוליןחוליןחולין ÇÈ

ומשנתנו ב ב ב ב )))) שבעין, בדוקין אלא מום בהן  היה שלא כאן  שמדובר  ,
ירדו  לא למזבח עלו  שאם זה, בכגון  הסובר היא עקיבא ((((זבחים זבחים זבחים זבחים רבי 

ג ג ג ג )))) חייבט ט ט ט ,,,, פדיונן, לפני  בחוץ השוחטן ולפיכך  `oiברם,((((גמראגמראגמראגמרא).).).).,
,ok dkld,פטור בחוץ השוחטו  בפנים, ליקרב ראוי שאינו  כל אלא

äøeîz ïéNBòå עליה חלה בהמה, בהן  המיר  שאם פדיונן, קודם – ÀÄÀÈ
eúîקדושה, íàå,פדיונם לפני –eøáwé הקדשים את פודים שאין  – ÀÄÅÄÈÅ

לכלבים. להאכילם
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שייכות  לגוי שיש בהמה שכל ללמד , מוסיפה והיא א, למשנה המשך  היא משנתנו
rvn`a"),בה ieb ci").הבכורה מן  פטורה היא הרי 

éøëpä ïî ìæøa ïàö ìa÷îäבמחיר הגוי  מן  בהמות המקבל  – ÇÀÇÅÙÇÀÆÄÇÈÀÄ
עשר עד  כגון מסויים, מועד עד  סכום אותו  לו לשלם מנת על קצוב,
אותו  עד  להן שיוולדו  והולדות יוזלו, ובין הבהמות ימותו בין שנים,

ביניהם יחלקו  שלהן ((((רש רש רש רש """"יייי););););מועד שהקרן לפי  ברזל", "צאן  ונקראות

קצוב, בממון  הנכרי מן  צאן המקבל מפרשים: ויש  כברזל . לגוי  קיימת
ביניהם שיחלקו עמו  ישראלופסק של ההפסד  יוזלו, ואם השכר , את

ברזל,úBãìå((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),בלבד  צאן  בהמות אותן של –ïéøeèt מן – ÀÈÀÄ

בקדושת  קדושים אינם הולדות מן שנולדו  שהבכורים כלומר  הבכורה,
מה  ישראל ישלם לא ואם שהואיל  הטעם, מבואר  בגמרא הבכורה.

ש"יד נמצא ומולדותיהן, האלו  הבהמות מן הנכרי יגבה עמו , שקצב
באמצע  נכרי שיד וכל  בולדות, שייכות לגוי  שיש  כלומר באמצע", נכרי

הבכורה. מן  ïéáiçפטורה ,úBãìå éãìåeכלומר בבכורה, – ÇÀÅÀÈÇÈÄ
קדושים  ברזל צאן  בהמות אותן  של הולדות מולדי שנולדו שהבכורים

שייכות. כל לגוי אין ולדות שבולדי לפי  הבכורה, ãéîòäÆÁÄבקדושת
BãìåíäéúBnà úçz ú הבהמות ימותו שאם לנכרי, הישראל אמר – ÀÈÇÇÄÅÆ

לומר צריך היה לא והרי לחלקו, המגיעים הולדות יטול ממנו  שקיבל 
נתן  שבזה אלא הולדות, מן לגבות רשות לו יש  הכי  שבלאו כן , לו 

אף ולפיכך  ולדות, מולדי  אף לגבות לנכרי  úBãìåכוח éãìåשל – ÇÀÅÀÈ
ברזל , צאן שנולדו ïéøeètאותן שהבכורים כלומר הבכורה, מן  – ÀÄ

נכרי יד  שהרי הבכורה, בקדושת קדושים אינם הולדות מולדי
לעיל , שבארנו  כמו ïéáiçבאמותיהם, ,úBãìå éãìå éãìåe– ÇÀÅÇÀÅÀÈÇÈÄ

החמישי הדור דהיינו ולדותיהן , של הולדות מולדי  שנולדו הבכורים
הבכורה. בקדושת קדושים ברזל , צאן  בהמות ïaלאותן  ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆ

ïéøeèt ,úBøBc äøNò ãò elôà :øîBà ìàéìîb,הבכורה מן – ÇÀÄÅÅÂÄÇÂÈÈÀÄ
éøëpì ïúeéøçàL מאותן שיהיו  הולדות כל  על אחריות לנכרי  שיש  – ÆÇÂÈÈÇÈÀÄ

המגיע  את מהם לגבות בידו  והרשות ממנו , ישראל  שקיבל הבהמות

הולדות  לו, המגיע את לנכרי ישראל  סילק  שלא זמן  כל ולפיכך לו ,
בהם. שייכות לנכרי שיש הבכורה, מן פטורים דורות עשרה עד  אפילו

.l`ilnb oa oerny oaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אדר ראשון, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

של  מענינו  דעת  מסיח  שאינו  לזה  ובעיקר  אד"ר,  מער"ח  שי'  כת"ר  מכתב  לקבלת  נהניתי 

הרה"ח וכו' מהר"ש שי' שו"ב.

כל   - כהן  שפתי  כי  א(,  יב,  )שבת  גדול  מכהן  הוא  נלמד  הדעת  היסח  איסור  אשר  ולהעיר   -

הכהנים ול"ד כהן גדול - ישמרו דעת. ויעויין בזח"ג קמו, ב, אשר זהו גם בזמה"ז )משא"כ ציץ( ושם 

מוכח דעי"ז דוקא יכול הוא לברך את ישראל. -

ויהי רצון שתהי' העכבה לטובה, בטוב הנראה והנגלה, הטוב לנו. וכל המתפלל בעד כו' נענה 

תחלה, אשר יבשר כת"ר בשו"ט בהקדם בענינו הוא.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן



dlibnקצח zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כה פיו äðùîדף ולשמור בתפילתו ליזהר האדם שצריך מבארת המשנה

בתפילתו øîBàä:משגיאות  ¨¥
úeðénä Cøc Bæ éøä ,íéáBè Eeëøáé, לברך ראויים הצדיקים שרק כאומר שהוא §¨§¦£¥¤¤©¦

ה' בתפילתו את האומר .,éîçø eòébé øBtö ï÷ ìòE קן על רחמיך שהגיעו כשם - ©©¦©¦©£¤
עלינו, ורחם חוס כן הבנים, על האם ליקח ואסרת האומרåציפור øëféכן áBè ìò §©¦¨¥

EîLההודאה בברכת האומר וכן לך, נודה עמנו שגמלת טובותיך על -,íéãBî íéãBî §¤¦¦
.BúBà ïé÷zLî.הטעם יתבאר ובגמרא §©§¦

כהלכה: שלא מלפרש ליזהר יש תורה בדברי שגם מבאר úBéøòaהתנא äpënä- ©§©¤©£¨
לקלון  כינוי הוא שערוה שאומר בכינוי, עריות פרשת את BúBà,הדורש ïé÷zLî. §©§¦

הפסוקøîBàäו  את המפרש כא)- יח CìBnì'(ויקרא øéáòäì ïzú àì Eòøfîe' ¨¥¦©§£Ÿ¦¥§©£¦©¤
היא àúeiîøàaשהכוונה àøaòàì ïzz àì ממנה ותוליד הנכרית על תבא אל - Ÿ¦¥§©§¨¨©£¨¦¨

זרה  לעבודה äôéæða,בן BúBà ïé÷zLî בגערה ממשמעו - הכתוב את שעוקר מפני ,. §©§¦¦§¦¨
àøîâ.הגונים אינם המשנה שהזכירה התפילה נוסחאות מדוע מבארת שואלת הגמרא

íéãBîהאומרàîìLaהגמרא: íéãBî משום להשתיקו, שצריך ézLkמובן éæçéîc ¦§¨¨¦¦§¤¡¥¦§¥
úBieLø.חס־ושלום אלהות לשתי כמודה שנראה -å האומר EîL,כן øëfé áBè ìò ¨§©¦¨¥§¤

énðמשום אותו, àìמדבריוòîLîcמשתקים òø ìòå ïéà áBè ìò על שרק - ©¦§©§©©¦§©©Ÿ
הרעה, על ולא לה' להודות יש נד.)ïðúהרי eהטובה Cøáì(ברכות íãà áéiç ברוך] §©©¨¨¨§¨¥

האמת] Cøáîדיין àeäL íLk äòøä ìò[והמטיב הטוב àlà[ברוך .äáBhä ìò ©¨¨¨§¥¤§¨¥©©¨¤¨
éîçøהאומר eòébé øBtö ï÷ ìòàîòè éàî ,E פגם איזה אותו, משתקים מדוע - ©©¦©¦©£¤©©£¨

הקב"ה. של רחמנותו בהזכרת יש

הגמרא: àáøòîaמבארת éàøBîà éøz da éâéìtוהם ישראל, בארץ -éñBé éaø §¦¥¨§¥¨¨¥§©£¨¨©¦¥
øîà ãç ,àãéáæ øa éñBé éaøå ïéáà øa אותו ÷äàðמשתקים ìéènL éðtî ©¨¦§©¦¥©§¦¨©¨©¦§¥¤¥¦¦§¨

úéLàøa äNòîa העופות על רק חס שהקב"ה כאומר שהוא -.éðtî øîà ãçå §©£¥§¥¦§©¨©¦§¥
åéúBcî äNBòL מצוותיו-][íéîçø àeä-Ceøa-LBãwä ìL שטעם שאומר - ¤¤¦¨¤©¨¨©£¦

רחמנות, משום הוא המצוותåהמצוה úBøéæbבאמת àlà ïðéà להודיע עלינו, שהטיל §¥¨¤¨§¥
מובן. טעמם כשאין אף מצוותיו ושומרים עבדיו שאנו

úéçðc àeääהתיבה לפני ירד -,äaøc dén÷ ו,øBtö ï÷ ìò zñç äzà øîà ©§¨¦©¥§©¨¨©©¨©§¨©©¦
,Bða úàå BúBà ìò zñç äzà) eðéìò íçøå ñeç äzà ביום לשחטם שאסרת ©¨§©¥¨¥©¨©§¨©§¤§

ééevøìאחד, ïðaøî éàä òãé änk ,äaø øîà ,(eðéìò íçøå ñeç äzà©¨§©¥¨¥¨©©¨©¨¨©©¥©¨¨§©¥
déøîì.הקב"ה לפני כראוי שמתפלל אדונו, את לרצות זה חכם יודע כמה -déì øîà §¨¥¨©¥
éiaàלרבהïðz BúBà ïé÷zLî àäå.משבחו אתה ואיך הגמרא:במשנתינו, אומרת ©©¥§¨§©§¦§©
daøå,ששיבחוàòác àeä éiaàì éãecçì אבי את לחדד רצה לו - שישיב י §©¨§©¥§©©¥¦§¨

.מהמשנה 

נוסף: ÷dénמעשה úéçðc àeää[לפני לתיבה àðéðç,[-ירד éaøc וøîà בברכה ©§¨¦©¥§©¦£¦¨¨©
שמונה־עשרה של õénàäå.ראשונה ÷æçäå øécàä àøBpäå øBabä ìBãbä ìàä̈¥©¨©¦§©¨¨©¦§¤¨¨§¨©¦

déì øîà,חנינא ìרבי eäðézîéiñCøîc déçáL כל את למנות סיימת האם - ¨©¥¦©§¦§¦§¨¥§¨¨
אומרים  שאנו סבור שהינך משמע שתיקנו, מה על שהוספת שמכך הקב"ה, של שבחיו

שום  אין אחד בשבח אף והרי לשבחו, במה עוד מצאת ואתה הקב"ה של שבחו כל את

שבחו, לסוף להגיע יכולה àúìzבריה éðä àzLä הגדול' אלו שלשה אף הרי - ©§¨¨¥§¨¨
מזכירים, שאנו והנורא' àúééøBàaהגיבור äLî eäðéáúëc åàì éà לא אם - ¦¨§©§¦§Ÿ¤§¨§¨

בתורה  כתבם רבינו eäðéð÷úåאנשיeúàå,שמשה äìBãbä úñðk אלו לשבחים §¨§¤¤©§¨§©§¦§
התפילה, eäìבתוך ïðéøîà àì ïðà היינו ולא מדעתנו, אותם אומרים היינו לא - £¨Ÿ©§¦¨§

i"yx

äðùîêøã äæ éøä íéáåè êåëøáé
úåðéîÐmiryx llek epi`y

ecnl minkge ,mewn ly egaya
rx dgixy dpalgn (a ,e zezixk)
,zxehwd ipnnq oia aezkd d`pne
oz`vxda aezkd okixvny

.zg` dceb`a ozeidløåôö ï÷ ìò
êéîçø åòéâéÐjingx :dfd oeylk

mgxe qeg jk ,xetv ow lr oiribn
.epilrêîù øëæé áåè ìòåÐlr

ipy xn`y e` .jl dcep jizeaeh
rxek `edyk 'micen' minrtÐ

.dl yxtn `xnbae .eze` oiwzyn
úåéøòá äðëîäÐyxtn `xnba

,iepika zeixr zyxt yxecy
xaic ynn dexr `l :xne`e
epeyla aezkd dpik `l` ,aezkd
oelw dlbnd ,dexr dze` `xwe
`ed iepik .miaxa en` oelwe eia`
gayl exeaic jtdny ,jtid oeyl
minkg oeyla yi daxde .i`pbl e`
"yi` miray il dtq`" :ixtqa
"izrxa d`x` l`e" (`i xacna)

(my)Ð,xnel el did mzrxa
xaca `veik .aezkd dpiky `l`
xey zipaza mceak z` exinie"
iceak ,(ew mildz) "ayr lke`
.aezkd dpiky `l` ,xnel el did
øéáòäì ïúú àì êòøæîå øîåàä

êìåîìÐdiebd lr `az `l
.dxfÎdcearl oa cilezeïé÷úùî

äôéæðá åúåàÐaezkd xwery
weg zcear `edy ernynn
,y`l odipa xiardl miixen`l
aiigne ,diebd lr `al zxk ozepe
oic zia zzine bbeyd lr z`hg

d`xzda cifnd lr.àøîâéúùë
úåéåùøÐdel` dcene lawne

.del` xg`äòøä ìòÐjexa"
."zn`d oiicäáåèä ìòÐjexa"

."aihnde aehdäàð÷ ìéèîÐ
lre ,qg zeterd lr :xnel

.qg epi` zeige zendadàìà ïðéàå
êìî úøéæâÐ,eler epilr lihdl

ixneye eicar epgp`y ricedl
.eizevnäøåúá äùî åäðéáúëãÐ

.(i mixac) "mipt `yi `l xy` `xepde xeabd lecbd l`d"äìåãâä úñðë éùðàÐdzre" (h dingp) `xfr xtqa



קצט dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הקב"ה, של שבחיו את כלל éàäמפרטים élek zøîà zàå מוסיף אתה ואיך - §©§¨§©§¥©

לך אמשול אלו, כל את דומה,ìLîמדעתך הדבר éôìàלמה óìà Bì eéäL íãàì ¨¨§¨¨¤¨¤¤©§¥
ïéñl÷î eéäå ,áäæ éøðéc íéôìàמשבחים -óìàa) BúBà אלפים éøðécאלפי ( £¨¦¦§¥¨¨§¨§©§¦§¤¤¦§¥

,óñk האם.Bì àeä éàðb àì תיקנו שהם מה על שבחים להוסיף אין כן .ועל ¤¤Ÿ§©
חנינא: רבי של נוספת íéîLמימרא éãéa ìkä ,àðéðç éaø øîà לטבע הנוגע כל - ¨©©¦£¦¨©Ÿ¦¥¨©¦

מה' עליו נגזר íéîL,,האדם úàøiî õeç הבחירה ובידו האדם, ביד מסורה שהיא ¦¦§©¨©¦
רשע  או צדיק להיות יב)øîàpL,אם י éäìà(דברים 'ä äî ìàøNé äzòå'ìàBL E ¤¤¡©§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤¥

,'äàøéì íà ék Cnòî בידך וזה בידו שהכל לפי ממך שואל הוא לבדו זה .דבר ¥¦¨¦¦§¦§¨
הגמרא: àéäמקשה éúøèeæ àúléî äàøéc ììkî'ליראה אם 'כי מלשון משמע - ¦§¨§¦§¨¦§¨§§¥¦

דבר  היא באמת והאם מהאדם, הקב"ה מבקש אותה שרק קטן, דבר היא שמים שיראת

הגמרא:קטן. כן ïéàמתרצת -eðéaø äLî éaâìהשיגה éúøèeæשכבר àúléî ¦§©¥Ÿ¤©¥¦§¨§§¥
,àéä.זו בלשון אמר Bìולכן Léå ìBãb éìk epîéä ïéLwánL íãàì ìLî,ברשותו זה ÷ïè,כלי éìëk åéìò äîBc לפי ¦¨¨§¨¨¤§©§¦¥¤§¦¨§¥¤¨¨¦§¦¨¨

ולהיפך, להשיגו. לטרוח צריך כלישאינו ממנו מבקשים åéìòאם äîBc ,Bì ïéàå ïè÷ המבוקשìBãb éìëk לטרוח שצריך ¨¨§¥¤¨¨¦§¦¨
קטן. כדבר לו דומה זו, מדה רבינו למשה שהיתה מאחר כן כמו להשיגו.

i"yx

`xepde xeabd lecbd l`d epidl`
."cqgde zixad xneyúàøéî õåç

íéîùÐ,mc` icia dxeqn dze`
.jkl eal oikn envr `ed `diy
oikdl ecia zlekidy ab lr s`
xnegk dpd" aizkc ,eil` epaal
zia icia mz` ok xveid cia
xne`e (gi dinxi) "l`xyi
"mkxyan oa`d al z` izexiqde"

.(el l`wfgi)

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אדר, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יוסף אהרן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ח אדר עם המצורף אליו.

בעת רצון יזכירו אותו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע, בענינים שכותב.

- ולשאלתו איך להשפיע על קרובים בעניני תורה ומצות, רואים אשר לפעמים יש להשפיע על 

ידי ידידים ומכירים - יותר מאשר השפעה ישירה אף שגם בעצמם צריכים לעשות בזה כמובן,

התקוה שהשתתפו בהתועדות דיום ההילולא יו"ד שבט וכ"ד טבת שלפניו,

והרי השנה שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש. מ. סימפסון

מזכיר



xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc - zekxa(oey`x meil)

dyxc `xnbd d`ian ,laa ly dpaxegn `xnbd dxacy ab`
:df oipra,øæòìà ïa äéîøé éaø øîàykeìl÷úð ,ìáa äìl÷úð± ¨©©¦¦§§¨¤¤§¨¨¦§©§¨¨¤¦§©§

l mb dzllw dwifd,äéðëLla` ,epikyl ie`e ryxl ie` meyn §¥¤¨
ykeëøaúð ,ïBøîBL äìl÷úðl dkxa dzllwn d`a ±.äéðëLxace ¦§©§¨§¦§¨§§¥¤¨

yk ,miweqtd on micnel ep` dfäéðëL eìl÷úð ìáa äìl÷úðep` ¦§©§¨¨¤¦§©§§¥¤¨
n micnláéúëc(bk ci diryi),'íéî éîâàå ãt÷ LøBîì äézîNå' ¦§¦§©§¦¨§©¦Ÿ§©§¥¨¦

inb` my eidie ,cetiw `xwpd uxyl dyexi didze ,laa axgzy
my e`eai ,daxg didzy oeike ,miaxgd zenewnd jxck ,min

yke .dipkyl ewifie ,zerx zeige zetereëøaúð ïBøîBL äìl÷úð¦§©§¨§¦§¨§
,äéðëLn micnl ep`áéúëc(e ` dkin)äãOä éòì ïBøîBL ézîNå' §¥¤¨¦§¦§©§¦§§¦©¨¤

,'åâå 'íøë éòhîì,oexney axgzy `apzn `iapdy ,xnelk §©¨¥¨¤
,minxk da erhi wx ,aeyii da didi `le ,mipa` ilba `lnzze
dipky ita zxkfpy ,oexneyl `id dlrne ,dipky dpnn epdie

.daehl
lr mikxany `pepnd ax xn`y ztqep dkxa d`ian `xnbd

:di`xéñBìëeà äàBøä ,àðeðîä áø øîàå[mr oend±],ìàøNéyiy §¨©©©§¨¨¤§¥¦§¨¥
`eaix miyy mda,,íéæøä íëç Ceøa øîBàdn rceiy xnelk ¥¨£©¨¨¦

d`exde ,el` lk alayéñBìëeà[mr oend-]øîBà ,íéáëBë éãáBò §¥§¥¨¦¥
weqtd z`(ai p dinxi)'åâå íënà äLBa'dPd ,mkYclFi dxtg ,c`n ¨¦§¤§Ÿ¨§¨©§§¤¦¥

[mkztiq`-] mkzqipky xnelk ,'daxre dIv xAcn miFB zixg ©̀£¦¦¦§¨¦¨©£¨¨
mkvx` seqa ,dlecba dzid mkzligzy s`y ,mkl dyea didz

.dnny xacnk didz
:`pepnd ax ixack `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

,íéæøä íëç Ceøa øîBà ,ìàøNé éñBìëeà äàBøägay ozepy ¨¤§¥¦§¨¥¥¨£©¨¨¦
s`y ,mewnlízòc ïéàLmc` ipa lyïäéôeöøt ïéàå ,äæì äæ äîBc ¤¥©§¨¨¤¨¤§¥©§¥¤
,äæì äæ íéîBc:`xnbd zxtqn .cg` lk alay dn `ed rceiïa ¦¤¨¤¤

àñBìëeà äàø àîBæcner didyk ,l`xyi ly lecb ldw ±áb ìò ¨¨¨§¨©©
äìòî[dbxcn-],úéaä øäaee .íéæøä íëç Ceøa øîàdidy oeikn ©£¨§©©©¦¨©¨£©¨¨¦

,xn`e dkxa cer siqed ,dk`lna wqer did `le ,mkg cinlz
ì elà ìk àøaL Ceøa,éðLnL`ven ip`e ,mirxefe miyxeg mdy ¨¤¨¨¨¥§©§¥¦

mleky `nef oa xn` recn zx`an `xnbd .dlik`l oken lkd
y :eynyl e`xapàeä[`nef oa-]íãà òâé úBòéâé änk ,øîBà äéä̈¨¥©¨§¦¨©¨¨

ønòå øö÷å òøæå Løç ,ìBëàì út àönL ãò ïBLàøäz` sq` ± ¨¦©¤¨¨©¤¡¨©§¨©§¨©§¦¥
,mixnerdLãå,milayd z`äøæåuend z` cixtdl gexa mze` §¨§¨¨

,mipirxbdnøøáe,zleqtd z` `ivedlïçèå,mipirxbd z` ¨©§¨©
ãé÷øäå,gnwd z` dtip ±ìåLdqird z`äôàå,dze`åwxøçà §¦§¦§¨§¨¨§©©

å ,ìëà Ckeli`àöBîe íékLî éðàz`elà ìk[elld zek`lnd-] ¨¨©§£¦©§¦¥¨¥
ïéðweúî[xak zeieyr-]ãò ïBLàøä íãà òâé úBòéâé änëå .éðôì §¨¦§¨©§©¨§¦¨©¨¨¨¦©

ïaìå ææb ,LBaìì ãâa àönL[dwip-]õtðå,xnvd z`äåèåeze` ¤¨¨¤¤¦§¨©§¦¥§¦¥§¨¨
,miheglâøàå,bix`l mihegd z`åwx,LBaìì ãâa àöî Ck øçà §¨©§©©¨¨¨¤¤¦§

àöBîe íékLî éðàåz`elà ìk[elld zek`lnd-]íéðweúî ©£¦©§¦¥¨¥§¨¦
[xak zeieyr-],éðôìmiwqery miyp`d ieaix ici lr `ed df lke §¨©

,xqg ipi` izpicna miievn mpi`y mixac x`y s`e .dk`lna
e ,ip` xiyryìëdéúéa çúôì úBàáe úBã÷BL úBneàinr zeyrl ¨§¨§¤©¥¦

,dxegqelà ìk àöBîe íékLî éðàåmipnefn [mixacd lk-].éðôì ©£¦©§¦¥¨¥§¨©
:`nef oa xn`y sqep xac d`ian `xnbdàeä[`nef oa-]äéä̈¨
úBçøè änk ,øîBà eäî áBè çøBà ,øîBàzeaxúéaä ìòa çøè ¥¥©©¥©¨¦§¨©©©©©¦

éðôì àéáä øNa änk ,éìéáLa,lek`léðôì àéáä ïéé änk,zezyl ¦§¦¦©¨¨¨¥¦§¨©©¨©¦¥¦§¨©
úBà÷ñeìb änk,mgl zexkk ±çøè àì çøhM äî ìëå ,éðôì àéáä ©¨§§¨¥¦§¨©§¨©¤¨©Ÿ¨©

çøBh äî ,øîBà eäî òø çøBà ìáà .éìéáLa àlàdgxih efi` ike ± ¤¨¦§¦¦£¨¥©¨©¥©©
äæ úéaä ìòa çøè,ixearúçà äëéúç ,ézìëà úçà útxya ly ¨©©©©©¦¤©©©¨©§¦£¦¨©©
ãçà ñBk ,ézìëàoii lyìk ,éúéúLd,äæ úéaä ìòa çøhL çøBè ¨©§¦¤¨¨¦¦¨©¤¨©©©©©¦¤

.åéðáe BzLà ìéáLa àlà çøè àìŸ¨©¤¨¦§¦¦§¨¨
øîBà eäî áBè çøBà ìòweqta xn`p dn ±(ck el aei`),ék øëæ' ©¥©©¥§Ÿ¦

,'íéLðà eøøL øLà Bìòô àébNúz` licbie ,gxe`d xekfiy xnelk ©§¦¨¢£¤Ÿ§£¨¦
egxhy ,ezia iyp` ehiad eilry xn`ie ,ziad lra ly elrt

e .jk lk epikdeáéúk òø çøBà ìò(ck fl my),'åâå íéLðà eäeàøé ïëì' ©¥©¨§¦¨¥§¥£¨¦
zaeha xikn epi`y rx gxe` `edy oeiky ,'al inkg lM d`xi `lŸ¦§¤¨©§¥¥
.minkg mipa el eidi `l df mc`e ,mc` ipa epnn mi`xi ,egx`n

sqep xac `xnbd d`ian ,`qlke` oiprn `xnbd dxacy ab`
xn`p :df oipra(ai fi '` l`eny)iWi FnWE 'ebe izxt` Wi` oA cece'§¨¦¤¦¤§¨¦§¦©

'ebeàîézéàå ,àáø øîà ,'íéLðàá àa ï÷æ ìeàL éîéa Léàäåyie ± §¨¦¦¥¨¨¥¨©£¨¦¨©¨¨§¦¥¨
z`f xn`y mixne`àîézéàå ,ãéáæ áøz`f xn`y mixne` yie ± ©§¦§¦¥¨

,àéòLBà áø'yi`d'yL ,ãåã éáà éLé äæe ,did aeyg mc`àöi ©©§¨¤¦©£¦¨¦¤¨¨
dnglnlàñBìëeàa,miyp` `eaix miyy lr xy `edyk ±ñðëðå §§¨§¦§©

dnglndnLøãå ,àñBìëeàadxezaàñBìëeàamiyy iptl ± §§¨§¨©§§¨
.miyp` `eaix

ïðéèé÷ð ,àleò øîày epicia laewn ±àñBìëeà ïéàyiy lecb mr ± ¨©¨§¦¦©¥§¨
,mifxd mkg eilr jxal.ìááa:`xnbd zxne`àðzepipy ± §¨¤¨¨

,`ziixaaàñBìëeà ïéàmkg jexa eilr mikxany lecb mr ± ¥§¨
,mifxd.àBaø íéMMî äúeçt§¨¦¦¦¦

:di`x lr mikxany zetqep zekxa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaäàBøän cg`Búîëçî ÷ìçL Ceøa øîBà ,ìàøNé éîëç ¨¤©§¥¦§¨¥¥¨¤¨©¥¨§¨
.åéàøéìn cg` d`exdeïúpL Ceøa øîBà ,íéáëBë éãáBò éîëç ¦¥¨©§¥§¥¨¦¥¨¤¨©

äàBøä .åéúBiøáì Búîëçîn cg`÷ìçL Ceøa øîBà ,ìàøNé éëìî ¥¨§¨¦§¦¨¨¤©§¥¦§¨¥¥¨¤¨©
,åéàøéì BãBákîn cg` d`exdeCeøa øîBà ,íéáëBë éãáBò éëìî ¦§¦¥¨©§¥§¥¨¦¥¨

.åéúBiøáì BãBákî ïúpL¤¨©¦§¦§¦¨
,ìàøNé éëìî úàø÷ì õeøì íãà ìczLé íìBòì ,ïðçBé éaø øîàick ¨©©¦¨¨§¨¦§©¥¨¨¨¦§©©§¥¦§¨¥

,mze`xlãáìa ìàøNé éëìî úàø÷ì àìå,uexl yieléôà àlà §Ÿ¦§©©§¥¦§¨¥¦§©¤¨£¦
íéáëBë éãáBò éëìî úàø÷ìick ,mze`xl uexl yiäkæé íàL ¦§©©§¥§¥¨¦¤¦¦§¤

,giynd jln ly eceak z` d`xie ,`ad mlerlïéçáédnéëìî ïéa ©§¦¥©§¥
,íéáëBë éãáBò éëìîì ìàøNéxky ilhep ceak dnk d`xie ¦§¨¥§©§¥§¥¨¦

.mlerd zene` ikln ceakn xzei daexn ,zeevnd
:`xnbd zxtqnäåä øBäð ébñ úLL áø,did xeir ±élek éìæà÷ eåä ©¥¤©¦§£¨£¨¨§¦¥

àkìî étà éìea÷ì àîìòz` liawdl miyp`d lk mikled eid ± ¨§¨§©¥©¥©§¨
,jlnd iptúLL áø eäééãäa ìæà í÷åjlde zyy ax cnre ± §¨£©©£©§©¥¤

,mdnrçkLàé÷Bãö àeää dé,cg` iwecv e`vn ±déì øîàiwecvd ©§§¥©§¦¨©¥
,lyn jxca zyy axlàøäðì éaöçmikled minlyd mickd ± ©§¥§©£¨

,min ae`yl xdplàéiì éðâk,mikled md dnl mixeayd mickd ± ©§¥©¨
jlil jl dn ,jlnd z` d`xz `le ,dz` xeiry dz`y ,xnelk

.ez`xwldéì øîà,zyy axpéî éôè àðòãéc éæç àzCd`xze `a ± ¨©¥¨£¦§¨©§¨§¥¦¨
.jlnd `a izn jnn xzei aeh rcei ip`yék àúéén÷ àcðeb óìç£©§¨©©§¨¦

àLååà à÷zrnyd ick jez jlnd ielnn dpey`x zk dxar ± ¨¨§¨
,`a jlndy iwecvd xaqe ,dlend yrxé÷Bãö àeää déì øîà̈©¥©§¦

,zyy axlàkìî àúà,jlnd `a eiykr ±àì ,úLL áø déì øîà £¨©§¨¨©¥©¥¤Ÿ
éúà÷,eiykr jlnd `a `l ±àLååà à÷ ék àðééðz àcðeb óìç± ¨¨¥£©§¨¦§¨¨¦¨¨§¨

zrnyd ick jez dxar `id s`e ,jlnd ielnn dipy zk dxar
,dlend yrxé÷Bãö àeää déì øîà,zyy axléúà à÷ àzLä ¨©¥©§¦©§¨¨¨¥

àkìî,jlnd `a eiykr ±àkìî éúà à÷ àì ,úLL áø déì øîà± ©§¨¨©¥©¥¤Ÿ¨¨¥©§¨
,eiykr jlnd `a `léìçà÷úL à÷ ék éàúéìz ózk dxar ± £¦§¦©¦¨¨§¨

,yrx zrnyd `la jlnd ielnn ziyilyúLL áø déì øîà̈©¥©¥¤
,iwecvlàkìî éúà àzLä éàcå.jlnd `a eiykr ±àeää déì øîà ©©©§¨¨¥©§¨¨©¥©
é÷Bãö,zyy axlàä Cì àðî,jlnd `a eiykry rcei dz` oipn ± §¦§¨¨¨

àòé÷øc àúeëìî ïéòk àòøàc àúeëìîc ,déì øîàzeklnd ixcq ± ¨©¥§©§¨§©§¨§¥©§¨¦§¦¨
rnyp `l 'd `ayke ,miny zekln xcqk md ,ux`a miklnd ly

,yrxáéúëc'd ceak eil` d`xpyk `iapd edil`ahi '` mikln) ¦§¦
(ai-`i,÷æçå äìBãb çeøå ,øáò 'ä äpäå ,'ä éðôì øäá zãîòå àö'¥§¨©§¨¨¨¦§¥§¦¥Ÿ¥§©§¨§¨¨

,Lòø çeøä øçàå ,'ä çeøá àì ,'ä éðôì íéòìñ øaLîe íéøä ÷øôî§¨¥¨¦§©¥§¨¦¦§¥Ÿ¨©§©©¨©©©
äîîc ìB÷ Làä øçàå ,'ä Làá àì ,Là Lòøä øçàå ,'ä Lòøá àìŸ¨©©§©©¨©©¥Ÿ¨¥§©©¨¥§¨¨

,'äwã.'d `a dnnc didyk wxe ©¨
àkìî àúà ék,jlnd `ayk ±déì Cøáî à÷å úLL áø çút± ¦£¨©§¨¨©©¥¤§¨§¨¥¥

.eizeixal eceakn ozpy jexa jxiaeïàîì ,é÷Bãö àeää déì øîà̈©¥©§¦§©
úëøáî à÷ déì úéæç àìc.d`ex jpi`y in lr jxan dz` ike ± §Ÿ¨¥¥¨§¨§©

:`xnbd zl`eyé÷Bãö àeääc déìò éåä éàîeeze`l rxi` dne ± ©£¥£¥§©§¦
:`xnbd zxne` .iwecvéøîàc àkéà,mixne` yi ±éäBøáç ¦¨§¨§¦©§¦

déðéòì eäðéìçkeipir z` exwip iwecvd ly eixag ±,éøîàc àkéàå ¨£¦§§¥¥§¦¨§¨§¦
y ,mixne` yie ±úBîöò ìL ìb äNòðå ,Ba åéðéò ïúð úLL áø± ©¥¤¨©¥¨§©£¨©¤£¨

.ltpe exya awxp xake ,ax onf iptl zn eli`k d`xp dide ,zny
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המשך קעמוד חכו



רי ezny in` cenr gp sc ± iyily wxtzekxa
äéðëù åìì÷úð ìáá äìì÷úð.epkyl ie` ryxl ie` :xnelk:ãåô÷å úà÷.zetere zeig

mipkyd z` oiwifne mirx:ìàøùé éøò äá åìì÷úðù íøë éòèîå äãùä éò ìáà.d`pd

mipkyl `id:éñåìëåà.`eax miyy ly lecb lig:íéæøä íëç.lk alay dn rceid

el`:éðùîùì.oken `ven ip`e mirxefe miyxeg mdy:úåàáå úåã÷åù úåîåà ìë
éçúôì.dxegql elv` oi`a lkde did xiyr:

äëæé íàù.jln ceaka d`xie `ad mlerl

giynd:ïéçáé.xky ilhep ceak xzi dnk

mlera zene`d ceak didy dnn xzei zevn

dfd:àøäðì éáöç.mikled minlyd oickd

min ae`yl xdpl:àééì éðâëmixeayd =

okidlmikled dnl :xnelkdz`y dz` s`e

jlz okidl ed`xz `le `neqàãðåâzk =:

àðéã éîçøåhtyn miade` =:äéðéòì åäðéìçëeipirl exwp =:àôìå÷.zecxl lwn:

åâøäì íëùä êâøäì àá íà äøîà äøåúä..(ak zeny) 'ebe [`vni] "zxzgna m`"

jnvr cinrz `l xzeg ep`vnz [`vni] m`y `ed rceiy zeytp iwqr lr `ay itl

dz` mkyd :dxez dxn` jbxdie jilr mewiy ok zrcl `a `ede jpenn livdln

edbxde:÷ìîò úîçìî åæ äëìîîäaizkc Ð

(fi zeny) "di qk lr ci ik" zekln `qk da

dlrzi wlnra 'iil dngln ici lr :xnelk

e`qk:àùðúîä.rnyn ze`iyp oeyl aizkcn

"laeze jyn y`x `iyp lr":ùàøì ìëì.lkl

`edy :xnelk `ypzn `ed y`xl zeidl mwd

ecinrne xfeb:àúéâøâ ùéø.lr dpennd xea

zewydl ick min oze`lnl zexitg oixtegd

.odizecy oda
êåøá
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24

25

ìáa äìl÷úð :øæòìà ïa äéîøé éaø øîà¯eìl÷úð ¨©©¦¦§§¨¤¤§¨¨¦§©§¨¨¤¦§©§
ïBøîBL äìl÷úð ,äéðëL¯äìl÷úð .äéðëL eëøaúð §¥¤¨¦§©§¨§¦§¨§§¥¤¨¦§©§¨

ãt÷ LøBîì äézîNå" :áéúëc ,äéðëL eìl÷úð ìáä¤¦§©§§¥¤¨¦§¦§©§¦¨§©¦Ÿ
:áéúëc ,äéðëL eëøaúð ïBøîBL äìl÷úð ."íéî éîâàå§©§¥¨¦¦§©§¨§¦§¨§§¥¤¨¦§¦
øîàå .'åâå "íøë éòhîì äãOä éòì ïBøîL ézîNå"§©§¦Ÿ§§¦©¨¤§©¨¥¨¤§¨©

ìàøNé éñBìëBà äàBøä :àðeðîä áø¯Ceøa" :øîBà ©©§¨¨¤§¥¦§¨¥¥¨
íéBâ éñBìëBà ."íéæøä íëç¯"íënà äLBa" :øîBà £©¨¨¦§¥¦¥¨¦§¤

ìàøNé éñBìëBà äàBøä :ïðaø eðz .'åâå¯ïa .äæì äæ íéîBc ïäéôeöøt ïéàå ,äæì äæ äîBc ízòc ïéàL ."íéæøä íëç Ceøa" :øîBà ¨©¨©¨¤§¥¦§¨¥¥¨£©¨¨¦¤¥©§¨¨¤¨¤§¥©§¥¤¦¤¨¤¤
ì eìà ìk àøaL Ceøá"e ,"íéæøä íëç Ceøa" :øîà ,úéaä øäa äìòî áb ìò àñBìëBà äàø àîBæänk :øîBà äéä àeä ."éðLnL ¨¨¨§¨©©©£¨§©©©¦¨©¨£©¨¨¦¨¤¨¨¨¥§©§¥¦¨¨¥©¨

ìå ,ãé÷øäå ,ïçèå ,øøáe ,äøæå ,Lãå ,ønòå ,øö÷å ,òøæå ,Løç :ìBëàì út àönL ãò ïBLàøä íãà òâé úBòéâéCk øçàå ,äôàå ,L §¦¨©¨¨¨¦©¤¨¨©¤¡¨©§¨©§¨©§¦¥§¨§¨¨¥¥§¨©§¦§¦§¨§¨¨§©©¨
,âøàå ,äåèå ,õtðå ,ïaìå ,ææb :LBaìì ãâa àönL ãò ïBLàøä íãà òâé úBòéâé änëå .éðôì ïéðweúî elà ìk àöBîe íékLî éðàå ,ìëà̈©©£¦©§¦¥¨¥§¨¦§¨©§©¨§¦¨©¨¨¨¦©¤¨¨¤¤¦§¨©§¦¥§¦¥§¨¨§¨©
àöBîe íékLî éðàå ,éúéa çúôì úBàáe úBã÷BL úBneà ìk .éðôì íéðweúî dlà ìk àöBîe íékLî éðàå ,LBaìì ãâa àöî Ck øçàå§©©¨¨¨¤¤¦§©£¦©§¦¥¨¥¤§¨¦§¨©¨§¨§¤©¥¦©£¦©§¦¥

øîBà eäî áBè çøBà :øîBà äéä àeä .éðôì elà ìk¯"àéáä ïéé änk ,éðôì àéáä øNa änk ,éìéáLa úéaä ìòa çøè úBçøè änk ¨¥§¨©¨¨¥¥©©¥©¨§¨¨©©©©©¦¦§¦¦©¨¨¨¥¦§¨©©¨©¦¥¦
çøhM äî ìëå ,éðôì àéáä úBà÷ñeìb änk ,éðôì¯øîBà eäî òø çøBà ìáà ."éìéáLa àlà çøè àì¯"úéaä ìòa çøè çøBh äî §¨©©¨§§¨¥¦§¨©§¨©¤¨©Ÿ¨©¤¨¦§¦¦£¨¥©©©¥©©¨©©©©©¦

äæ úéaä ìòa çøhL çøBè ìk ,éúéúL ãçà ñBk ,ézìëà úçà äëéúç ,ézìëà úçà út ?äæ¯."åéðáe BzLà ìéáLa àlà çøè àì ¤©©©¨©§¦£¦¨©©¨©§¦¤¨¨¦¦¨©¤¨©©©©©¦¤Ÿ¨©¤¨¦§¦¦§¨¨
îBà eäî áBè çøBà ìòø¯áéúk òø çøBà ìò ."íéLðà eøøL øLà Bìòô àébNú ék øëæ"¯éîéa Léàäå" .'åâå "íéLðà eäeàøé ïëì" ©¥©©¥§Ÿ¦©§¦¨¢£¤Ÿ§£¨¦©¥©©§¦¨¥§¥£¨¦§¨¦¦¥

,àñBìëBàa ñðëðå ,àñBìëBàa àöéL ãåã éáà éLé äæ :àéòLBà áø àîéúéàå ãéáæ áø àîéúéàå àáø øîà ,"íéLðàa àa ï÷æ ìeàL̈¨¥¨¨£¨¦£©¨¨§¦¥¨©§¦§¦¥¨©©£¨¤¦©£¦¨¦¤¨¨§§¨§¦§©§§¨
ïðéèé÷ð :àleò øîà .àñBìëBàa Løãå¯éîëç äàBøä :ïðaø eðz .àBaø íéMMî äúeçt àñBìëBà ïéà :àðz .ìááa àñBìëBà ïéà §¨©§§¨£©¨§¦¦©¥§¨§¨¤¨¨¥§¨§¨¦¦¦¦¨©¨©¨¤©§¥

ìàøNé¯íìBòä úBîeà éîëç ,"åéàøéì Búîëçî ÷ìçL Ceøa" :øîBà¯éëìî äàBøä ."íãå øNáì Búîëçî ïúpL Ceøa" :øîBà ¦§¨¥¥¨¤¨©¥¨§¨¦¥¨©§¥¨¨¥¨¤¨©¥¨§¨§¨¨¨¨¨¤©§¥
ìàøNé¯íìBòä úBneà éëìî ,"åéàøéì BãBákî ÷ìçL Ceøa" :øîBà¯:ïðçBé éaø øîà ."íãå øNáì BãBákî ïúpL êeøa" :øîBà ¦§¨¥¥¨¤¨©¦§¦¥¨©§¥¨¨¥¨¤¨©¦§§¨¨¨¨¨©©¦¨¨

äkæé íàL ,íìBòä úBneà éëìî úàø÷ì eléôà àlà ãáìa ìàøNé éëìî úàø÷ì àìå ,ìàøNé éëìî úàø÷ì õeøì íãà ìczLé íìBòì§¨¦§©¥¨¨¨¦§©©§¥¦§¨¥§Ÿ¦§©©§¥¦§¨¥¦§©¤¨£¦¦§©©§¥¨¨¤¦¦§¤
¯eäééãäa ìæà í÷å ,àkìî étà éìea÷ì àîìò élek éìæà÷ eåä ,äåä øBäð éâñ úLL áø .íìBòä úBneà éëìîì ìàøNé éëìî ïéa ïéçáé©§¦¥©§¥¦§¨¥§©§¥¨¨©¥¤©¦§£¨¨¨¨§¥¥¨§¨§©¥©¥©§¨§¨£©©£©§

péî éôè àðòãéc éæç àz :déì øîà !?àéiì éðâk ,àøäðì éáöç :déì øîà àðéî àeää déçkLà .úLL áøék ,àúéén÷ àcðeb óìç .C ©¥¤©§§¥©¦¨£©¥©§¥§©£¨©§¥©¨£©¥¨£¦§¨©£¨§¥¦¨£©§¨©©§¨¦
àeää déì øîà àLååà à÷ ék ,àðééðz àcðeb óìç .éúà÷ àì :úLL áø déì øîà .àkìî àúà :àðéî àeää déì øîà àLååà à÷̈¨§¨£©¥©¦¨£¨©§¨£©¥©¥¤¨¨¨¥£©§¨¦§¨¨¦¨¨§¨£©¥©

éìç .àkìî éúà à÷ àì :úLL áø déì øîà .àkìî éúà à÷ àzLä :àðéîéàcå :úLL áø déì øîà ,à÷úL à÷ ék ,éàúéìz ó ¦¨¨§¨¨¨¥©§¨£©¥©¥¤¨¨¨¥©§¨¨¥§¦¨¥¦¨¨§¨£©¥©¥¤©©
déì øîà .àkìî éúà àzLäzãîòå àö" áéúëc .àòé÷øc àúeëìî ïéòk àòøàc àúeëìîc :déì øîà ?àä Cì àðî :àðéî àeää ¨§¨¨¥©§¨£©¥©¦¨§¨¨¨£©¥§©§¨§©§¨§¥©§¨¦§¦¨¦§¦¥§¨©§¨

øçàå .'ä Lòøá àì Lòø çeøä øçàå 'ä çeøá àì 'ä éðôì íéòìñ øaLîe íéøä ÷øôî ÷æçå äìBãb çeøå øáò 'ä äpäå 'ä éðôì øäá̈¨¦§¥§¦¥Ÿ¥§©§¨§¨¨§¨¥¨¦§©¥§¨¦¦§¥Ÿ¨©§©©¨©©©Ÿ¨©©§©©
ïàîì :àðéî àeää déì øîà .déì Cøáî à÷å úLL áø çút ,àkìî àúà ék ."äwã äîîc ìB÷ Làä øçàå 'ä Làá àì Là Lòøä̈©©¥Ÿ¨¥§©©¨¥§¨¨©¨¦£¨©§¨§©©¥¤§¨§¨¥¥£©¥©¦¨§©
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ìéñk ìL dnç àìîìà :ãöék àä ."ìéñëe äîéë äNò" áéúke ,"äîéëå ìéñk Lò äNò"¯,äîék ìL äpéö éðtî íìBò íéi÷úð àì Ÿ¤¨§¦§¦¨§¦Ÿ¥¦¨§¦¨¥©¦§¨¥ª¨¤§¦Ÿ¦§©¥¨¦§¥¦¨¤¦¨

äîék ìL äpéö àìîìàå¯øeðéc øäða çpîc àaø÷òã àö÷eò åàì éà ,éøéîbå .ìéñk ìL dnç éðtî íìBò íéi÷úð àì¯ïàî ìk §¦§¨¥¦¨¤¦¨Ÿ¦§©¥¨¦§¥ª¨¤§¦§¦¦¦¨§¨§©§©¨§©©¦§©¦¨©
éàî ."çzôz ìéñk úBëLî Bà äîék úBpãòî øM÷úä" :áBiàì àðîçø déì øîà÷c eðééäå .éiç äåä àì àaø÷ò déì à÷éøè äåäc©£¨§¦¨¥©§©¨¨£¨©¥§©§§¨¨©¥©£¨¨§¦©§©¥©£©¦¨§§¦§©¥©©
éøîà ?àúBé éàî .àúBé :äãeäé áø øîà ?"Lò" éàî .ïøcaîc dì éøîàå ,éôðëîc dì éøîà .éáëk äàîk :ìàeîL øîà ?"äîék"¦¨£©§¥¦§¨Ÿ§¥¨§¦¨¦§©§¥§¨§¦¨§¦©§¨©¨£©©§¨¨©¨¨§¦
àéfçúîe ,äøñç àîìà ."íçðú äéða ìò Léòå" :áéúëc ,äìè áðæ øîàc ïàîk àøazñîe .àìâòc àLéø :dì éøîàå ,äìè áðæ :dì̈§©¨¤§¨§¦¨¥¨§¤§¨¦§©§¨§©©£©§©¨¤¦§¦§©¦©¨¤¨©§¥©§¨¨§¨¦§©§¨
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc - zekxa(oey`x meil)

:dii`x lr mikxany zetqep zekxa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaéza äàBøäixiyre ibidpn,ìàøNémze` d`ex m` ¨¤¨¥¦§¨¥

ïáeMéa,ipy zia onfa didy enk ,dxeabae sweza miayei mdyk ± §¦¨
,äðîìà ìeáb áévî Ceøa øîBàl`xyi elynp oey`x zia oaxegay ¥¨©¦§©§¨¨

xn`py ,dpnl`l(` ` dki`)ziaa l`xyi zle`be ,'dpnl`k dzid'
mze` d`ex m`e .dpnl` leab zavdk `id ,ipyøîBà ,ïðaøeça§§¨¨¥

.úîàä ïéic êeøä©¨¨¡¤
d`exd,íéáëBë éãáBò ézae` d`ex m`mzøîBà ,ïáeMéamdilr ¨¥§¥¨¦§¦¨¥

weqtd z`(dk eh ilyn)''ä çqé íéàb úéa'miakek icaer iza - ¥¥¦¦©
mze` d`ex m`e .'d xewri mi`bzndøîBà ,ïðaøeçaweqtd z` §§¨¨¥

(` cv mildz),'òéôBä úBî÷ð ìà 'ä úBî÷ð ìà'z` 'd dlibe d`xdy ¥§¨¥§¨¦©
.eznwp

:`xnbd zxtqnàçøBàa éìæà à÷ eåä àcñç áøå àìeòeid ± ¨§©¦§¨£¨¨§¦§§¨
,jxca mikledéác àçútà eèî ékaxgd ezia gztl eribdyk ± ¦§©¦§¨§¥

lyãâð ,éàìéðç øa àpç áøylgp -çðzàå àcñç áø.gp`pe ± ©¦¨©£¦©§©©¦§¨§©§©
àleò déì øîà,`cqg ax z` `ler l`y ±úçðzî à÷ éànà± ¨©¥¨©©¨¦§©©

,gp`p dz` recnøîàäåxn` ixde ±,áøyäçðà`idy ,dwifn §¨¨©©£¨¨
øîàpL ,íãà ìL Bôeb éöç úøáBL(`i `k l`wfgi)çðàä íãà ïá äzàå' ¤¤£¦¤¨¨¤¤¡©§©¨¤¨¨¥¨©

'åâå íéðúî ïBøáLamd mipznde ,'mdipirl gp`Y zExixnaE §¦§¨§©¦¦§¦¥¨©§¥¥¤
.sebd rvn`aøîà ïðçBé éaøåzxaey dgp`yóàz`ìL Bôeb ìk §©¦¨¨¨©©¨¤
øîàpL ,íãà(ai `k my),éìà eøîàé ék äéäå',çðàð äzà äî ìò E ¨¨¤¤¡©§¨¨¦Ÿ§¥¤©¨©¨¤¡¨

'åâå áì ìk ñîðå ,[äàá ék] äòeîL ìà zøîàådzdke mici lk Etxe §¨©§¨¤§¨¦¨¨§¨¥¨¥§¨¨¨©¦§¦£¨
.'miO dpklY miMxA lke gEx lk̈©§¨¦§©¦¥©§¨©¦

déì øîà,`lerl `cqg ax aiyd ±çðzà àì éëéä`l ji` ± ¨©¥¥¦Ÿ¤§©
d`ex ip`yk ,gp`dàúéai`lipg xa `pg ax ly df zia ±eåäc ¥¨©£

àîîéa àúééôà ïézéL da,meia zete` miyy ea eidy ±ïézéLå ¨¦¦¨§¨¨¦¨¨§¦¦
àéìéìa àúééôà,dlila zete` miyye ±éøöc ïàî ìëì ïééôàåC± ¨§¨¨§¥§¨§¨§¨§¨©¦§¦

,jixvy in lkl zete`eàñék ïî àãé ì÷L àìåxiqn did `le ± §Ÿ§©§¨¦¦¨
,zern ly qikn eci z` i`lipg xa `pg axéúà àîìéc ,øáñc± ¦§©¦§¨¨¥

dwcv lehil `eai `ny,íéáBè øa éðòdgtynn `edy ,xnelk ¨¦©¦
,ipr mzqn xzei dwcv lehil yiiazny ,diqkpn dcxiy dxiyr

éñëî à÷ àñéëì déì eèîcàåó,zernd qik z` e`iaiy cre ± §©§¨¥§¦¨¨¦§¦
.iprd yiiazi

eúåc ,df ziaa did xac cere ±éáa òaøà déì ïéçéút eåäel eid ± §£§¦¦¥©§©¨¥
,migzt drax`àîìòc àúçeø òaøàìick ,mlerd iciv rax`l ± §©§©£¨§¨§¨

,ziad gzt z` `evnl miiprd egxhi `lyïéôk ìééò äåäc ìëå§¨©£¨¨¦¨¦
òáN ék ÷éôð`vei did ,arx `edyk zial qpkp didy lke ± ¨¦¦¨¥©
,ray `edykéàøaà úøBva éðLa éøòNe éhç déì eãL eåäå± ©£¨¥¦¥§¨¥¦§¥©¤©¨©

,lek`l mdl oi` miipr mpi`y mc` ipa s` f`y ,zxeva zepyae
mihig df zial uegn mikilyn eid ,dwcv lehil miyea j`

,mixeryeàîîéa ì÷Lîì àúléî àôéñëc ïàî ìëcin lky ± §¨©¦§¦¨¦§¨§¦§©¦¨¨
,meia lehile `eal exear `id dyeayàéìéìa ìé÷Lå éúà`a ± ¨¥§¨¦§¥§¨

,dlila lhepeàlúa ìôð àzLä,lz dyrpe ltp df zia eiykre ± ©§¨¨©§¦¨
çðzà àìå.jk lr gp`d `l ike ± §Ÿ¤§©
déì øîà,`cqg axl `leréëäjk -áøçL íBiî ,ïðçBé éaø øîà ¨©¥¨¦¨©©¦¨¨¦¤¨©

øîàpL ,eáøçiL íé÷écö ìL ïäéza ìò äøéæb äøæâð ,Lc÷nä úéa¥©¦§¨¦§§¨§¥¨©¨¥¤¤©¦¦¤¥¨§¤¤¡©
(h d diryi)lya `eal dcizrd zeprxetd lr diryi z`eapa

,miryxd zryxéðæàa'xfby ,izrnyíéza àì íà ,úBàáö 'ä §¨§¨§¨¦Ÿ¨¦
ì íéaø,eéäé änLmizaeíéáBèå íéìãbeidi,'áLBé ïéàîmilecb'e ©¦§©¨¦§§Ÿ¦§¦¥¥¥

,miwicv ly ,xnelk ,miaehe milecb ly mizay epiid ,'miaehe
.eaxgi,ïðçBé éaø øîàåy,ïáeMéì ïøéæçäì àeä Ceøa LBãwä ãéúò §¨©©¦¨¨¨¦©¨¨§©£¦¨§¦¨
øîàpL(` dkw mildz)ïBiö øäk 'äa íéçèBaä ãåãì úBìònä øéL'`l ¤¤¡©¦©©£§¨¦©§¦©§©¦Ÿ

iza z` weqtd dnicy dnn yexcl yie ,'aWi mlFrl hFOi¦§¨¥¥
,jk ,oeiv xdl 'da mighead miwicvdäîy enk ±ãéúò ïBiö øä ©©¦¨¦
,BáeMéì Bøéæçäì àeä Ceøa LBãwä,mi`iapd e`apzpy enkóà ©¨¨§©£¦§¦©

,ïáeMéì ïøéæçäì àeä Ceøa LBãwä ãéúò íé÷écö ìL ïäézaoeike ¨¥¤¤©¦¦¨¦©¨¨§©£¦¨§¦¨
.axgpy lr gp`dl jl oi` ,xefgl micizry

dééæç,`cqg axa `ler d`x ±dézòc áLéiî àìcdayiizp `ly ± ©§¥§Ÿ¦©©©§¥
e ,jka ezrcdéì øîà,`cqg axlBaøk àäiL ãáòì Bic,epec`k ± ¨©¥©¨¤¤¤§¥§©

jl oi`e ,axg `ed jexa yecwd ly ezia `edy ,ycwnd zia s`e
dnn xzei 'd car i`lipg xa `pg ax ly ezia oaxeg lr xrhvdl

.ycwnd zia oaxeg lr xrhvn dz`y
:dii`x lr mikxany zekxa cer d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaa,ïéca íëúà øöé øLà Ceøa ,øîBà ,ìàøNé éøá÷ äàBøä̈¤¦§¥¦§¨¥¥¨£¤¨©¤§¤©¦
íëúà ìkìëå ,ïéca íëúà ïæå[mkikxv z` mkl wtiqe-]óñàå ,ïéca §¨¤§¤©¦§¦§¥¤§¤©¦§¨©

[dzin ,dnypd ztiq`-]ïéca íëîé÷äì ãéúòå ,ïéca íëúàmlerl ¤§¤©¦§¨¦©£¦§¤©¦
.miznd ziigza `adïîçð áøc déîMî da íéiñî àðéáøc déøa øî©§¥§©¦¨§©¥¨¦§¥§©©§¨

,jk dkxaa miiqle siqedl yiy ,ongp ax mya xn` ±øtñî òãBéå§¥©¦§©
íéúnä äiçî Ceøa ,íëúà íéi÷ìe íëúBéçäì ãéúò àeäå ,íëlek. §¤§¨¦§©£§¤§©¥¤§¤¨§©¤©¥¦

d`exde :`ziixad ixac jyndøîBà ,íéáëBë éãáBò éøá÷z` ¦§¥§¥¨¦¥
weqtd(ai p dinxi)'åâå íënà äLBa'dPd ,mkYclFi dxtg c`n ¨¦§¤§Ÿ¨§¨©§§¤¦¥

.'daxre dIv xAcn miFB zixg ©̀£¦¦¦§¨¦¨©£¨¨
:dii`x lr mikxany dkxa cer d`ian `xnbdòLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©

Bøéáç úà äàBøä ,éåì ïa,ezii`xa dpdpe gny `ede eilr aiagd ¤¥¦¨¤¤£¥
ìL øçàìíBé íéL,ed`x `lyeðòébäå eðîéi÷å eðééçäL Ceøa øîBà §©©§Ÿ¦¥¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨
.äfä ïîfìed`ex m`eLãç øNò íéðL øçàì,ed`x `lyøîBà ©§©©¤§©©§¥¨¨Ÿ¤¥

.íéúnä äiçî êeøä§©¤©¥¦
,Lãç øNò íéðL øçàì àlà ,álä ïî çkzLî únä ïéà ,áø øîà̈©©¥©¥¦§©¥©¦©¥¤¨§©©§¥¨¨Ÿ¤

øîàpL(bi `l mildz),'ãáà éìëk éúééä álî úîk ézçkLð'zndy ¤¤¡©¦§©§¦§¥¦¥¨¦¦¦§¦Ÿ¥
xyr mipy xg`l miy`iizn dcia`ny myke ,dcia`k `ed ixd

.yceg xyr mipy xg`l gkzyn znd ok ,yceg
:`xnbd zxtqnt áøéìæà÷ eåä òLBäé áøc déøa àðeä áøå àt ©¨¨§©¨§¥§©§ª©£¨¨§¦

àçøBàa,jxca mikldn eid ±déa eòâtea eybte ±déøa àðéðç áøa §§¨¨§¥§©£¦¨§¥
ðéæçc éãäa ,déì eøîà ,à÷éà áøcCjepi`xyk cin ±Cìò ïðéëéøa §©¦¨¨§¥©£¥©£¦¨¨¥¦©£¨

ézøz,zekxa izy jilr epkxa ±,åéàøéì Búîëçî ÷ìç øLà Ceøa ©§¥¨£¤¨©¥¨§¨¦¥¨
,l`xyi inkgn mkg zii`x lrezkxa,eðééçäL,xag zii`x lr ¤¤¡¨
.mei miyely jepi`x `ly oeikeäì øîà`pipg ax mdl xn` ± ¨©§

,`wi` axc dixaénð àðà,ip` s` ±eëðéúæçc ïåékizi`xy ± £¨©¦¥¨©£¨¦§
,mkz`ìàøNé úéa ïååáø ïézéLk éàålò eëðézáLçizaygd ± £©§¦§¦¨©§¦¦¦§¨¥¦§¨¥

,l`xyin `eaix miyyk mkz`àúìz eëééìò àðéëøáeizkxae ± ¨§¦¨£©§§¨¨
,zekxa yly mkilrðäézøú Cmz`y zekxa izy mze` ± ¨¨©§¥

,ilr mzkxaemb izkxa,íéæøä íëç Ceøad`exd jxany enk ¨£©¨¨¦
.l`xyin `eaix miyy

eøîàdéìdixa `pipg axl ryedi axc dixa `ped axe `tt ax ¨§¥
,`wi` axcéàä élek úîékçxikn dz`y ,jk lk dz` mkg m`d ± ©¦©¥©

,miptd znkga epaeäééðéò déa éáäé`ped axe `tt ax ea epzp ± ¨£¦¥¥©§
,rxd oir ea dhlye ,mpir z` ryedi axc dixaáéëLexhtpe - §¦

.`wi` axc dixa `pipg ax
:dii`x lr mikxany zekxa cer d`ian `xnbdòLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©

íéð÷äaä úà äàBøä ,éåì ïazecewpa `ln mxery miyp` ± ¤¥¦¨¤¤©©£¨¦
,miycrk ze`xpdúBiøaä äpLî Ceøa øîBàmdy zeixa `xay - ¥¨§©¤©§¦

.zeixad x`yn zepey
éáéúéîepipy ,iel oa ryedi iax ixac lr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥

,`ziixaaéLekä úà äàø,c`n xegy `edy mc` ±øBçébä úàå± ¨¨¤©¦§¤©¦
,c`n mec` `edy mc`ï÷åålä úàå,i`cn xzei oal `edy mc` ± §¤©©§¨

çtwä úàå,dxiqg eznew zi`xp jk jezny ,dlecb ephay mc` ± §¤©¦¥©
ñppä úàå,c`n jenp mc` ±ñB÷éðøcä úàåexery mc` ±dqekn §¤©©¨§¤©©§¦
,zelai,úBiøaä úà äpLî Ceøa øîBàdyrpy iepiy md el` lky ¥¨§©¤¤©§¦

d`exd la` .mn` irnn mdaòhwä úà,eici erhwpy mc` ±úàå ¤©¦¥©§¤
àîeqä,eipir izya xeir ±Làøä ééeút úàåweac exryy mc` ± ©¨§¤§¥¨Ÿ

,calk cgiøbçä úàå,eilbx erhwpy mc` ±,ïéçL äkenä úàå §¤©¦¥§¤©¥§¦
íéð÷äaä úàå,miycrk ze`xpd zecewpa `ln mxery miyp` ± §¤©©£¨¦

,úîà ïéic Ceøa øîBàlry ixd .yper ici lr df mdl `a ik ¥¨©¨¡¤
.zeixad dpyn `le ,zn`d oiic jxan mipwda

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì,iel oa ryedi iax xn`y dn ± Ÿ©§¨¨
`edy in d`x m` wx `ed ,zeixad dpyn jxan mipwda d`exdy

jk.Bnà éònîeàä,zn`d oiic jxany `ziixaa exn`y dne ± ¦§¥¦¨
c in d`x m` wx `edãéìéúéàc øúa.jk dyrp clepy xg`y ± ¨©§¦§§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך קעמוד נט



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc - zekxa(ipy meil)

éøèc àôøèkóici lre ,[yiht-] qpxewa eze` ekidy xqg xack ± §¦§¨§¨¦
ea mixqgy lfn `id yiry oeike ,xqgd mewnd mzqpe hytzp jk

.dlhd apf `edy i`ce ,miakek
dlhd apfa `vnp yir lfny zernynd z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .dlh lfn y`x xg` scexk d`xpeàìæàc éàäå§©§¨§¨
døúa,dlh lfnn wlg `edy ,dnik lfn xg` yir zkledy dne ± ©§¨

`ed ,eixg` ztcexk zi`xpemeyndì äøîàc[dnikl yir-]áä §¨§¨¨©
éða éìmiakekdy .ja mireawy ily miakekd z` il xifgd ± ¦¨©

,leand onfn dnika mireaw ,yira mixqgdLBãwäL äòLaL¤§¨¨¤©¨
e ,äîékî íéáëBë éðL ìèð ,íìBòì ìeaî àéáäì Lwa àeä Ceøajka ¨¦¥§¨¦©¨¨¨©§¥¨¦¦¦¨

mci lry ,miawp ipy exvepdîúñì LwaLëe ,íìBòì ìeaî àéáä± ¥¦©¨¨§¤¦¥§¨§¨
ick exvepy miawpd z` ze`lnl `ed jexa yecwd dvxyke

,leand z` wiqtdl.dîúñe Léòî íéáëBë éðL ìèð̈©§¥¨¦¥©¦§¨¨
:`xnbd zl`eydì øcäéìåipy z` dnikl 'd xifgd `l recn ± §¤§©¨

ick yirn miakek lehil jxved dnle ,dpnn lhpy miakekd
:`xnbd daiyn .dze`lnlBúéìeçî àlîúî øBaä ïéàxtegd ± ¥©¦§©¥¥§¨

`lnzi `l ,ekezl xeadn `ivedy xtrd z` ozie xefgi m` ,xea
xefgl ick dnik ly miakeka ic did `l ,o`k s`e ,jka xead

.exvepy miawpd z` mezqleénð éà,xnel yi xg` ote`a ±ïéà ¦©¦¥
øBâépñ äNòð øBâéh÷mze`e ,zekf cnlne xfeg daeg cnlnd oi` ± ©¥©£¤©¥

xyt` i`e ,md 'xebihw' llka ,leand `a mci lry miakekd
.mci lr leand wqtiy xnelk ,'xebipq' eyriy

:`xnbd zl`eyéðéøçà éáëk éøz dì éøáéìå'd `xa `l recn ± §¦§¥¨§¥Ÿ¨¥©£¦¥
lhp dnle ,diawp z` ze`lnl ick ,miycg miakek ipy dnikl

xn`py meyn :`xnbd daiyn .yirn miakek(h ` zldw)ìk ïéà'¥¨
,'LîMä úçz Lãçxg` dycg dixa mey dzyrp `ly ,xnelk ¨¨©©©¨¤

.mlerd `xapy
,ïîçð áø øîà`eal cizrldì ïøéæçäì àeä Ceøa LBãwä ãéúò± ¨©©©§¨¨¦©¨¨§©£¦¨¨

,dpnn elhipy miakekd z` yirl xifgdløîàpL(al gl aei`) ¤¤¡©
,'íçðú äéða ìò Léòå'lk mr cgi ldpzdl yir dcizry xnelk §©¦©¨¤¨©§¥

.dly miakekd
dpyna epipy(.cp lirl):úBòåfä ìòåezxeabe egky jexa xne` 'eke §©©§¨

:`xnbd zxxan .mler `lnéàîd md dn -úBòåæ.dpyna epypy ©§¨
:`xnbd daiynàäBb ,àðéè÷ áø øîà.ux`d zcirx ± ¨©©§¦¨¨
:`xnbd zxtqnàçøBàa ìéæà÷ äåä àðéè÷ áø,jxca jldn did ± ©§¦¨£¨¨¨¦§§¨

àéîè àáBà éác àçútà àèî ékly ziad gzt cil ribdyk ± ¦§¨©¦§¨§¥¨©§¨
,zn zenvra seyik dyerd ae` lraBb çðbàäux`d drfrcfp ± §©¨

,c`n c`nøîà,`pihw axàéîè àáBà òãé éîrcei m`d ± ¨©¦¨©¨©§¨
,ae`d lra sykndeäî àäBb éàäux`d zcirx d`a ji` ± ©¨©

e ,eixac z` syknd rny .z`fdàì÷ déì àîøelew z` mixde ± §¨¥¨¨
,`xweàðòãé àì éànà ,àðéè÷ àðéè÷ipi`y dz` xeaq recn ± §¦¨§¦¨©©Ÿ¨©§¨

y ,rceiïéa øòöa íééeøML åéða úà øëBæ àeä Ceøa LBãwäL äòLa§¨¨¤©¨¨¥¤¨¨¤§¦§©©¥
BìB÷å ,ìBãbä íiì úBòîã ézL ãéøBî ,íìBòä úBneà[zerncd lew-] ¨¨¦§¥§¨©¨©¨§

àäBb eðééäå ,BôBñ ãòå íìBòä óBqî òîLðdf lew zngne ± ¦§¨¦¨¨§©§©§¨
.ux`d zrfrcfnàéîè àáBà ,àðéè÷ áø øîàlra syknd ± ¨©©§¦¨¨©§¨

,ae`dàeä áéck,`ed oxwy -ïéáéck déléîe`edy mixacd s`e ± ©¦¦¥©¦¦
c ,md mixwy eiykr xne`éëä éàenk d`a ux`d zcirx m`y ± ¦¨¦

,xn`ydéì éòaéî àäBb àäBb,rfrcfdl ux`l did minrt ipy ± ¨¨¦¨¥¥
:`xnbd zxne` .zerncd izy zngnàéä àìåax xn`y dn ± §Ÿ¦

zn`ay ,oekp df oi` ,md xwy syknd ixacy `pihwàäBb àäBb¨¨
ãéáò,minrt ipy zrfrcfn ux`d ±déì éãBà àìc éàäådne ± ¨¦§©§Ÿ¥¥

`ed ,syknd ixacl `pihw ax dced `lyélek éòèéì àìc éëéä ék¦¥¦§Ÿ¦§¦¥
déøúaà àîìò.eixg` jlil miyp`d lk erhi `ly ± ¨§¨©©§¥

:ux`d zcirx d`a dnn mitqep mixaqd d`ian `xnbdáøå§©
déãéc àðéè÷[envra-]øîà,ux`d zcirx d`a dnn x`al §¦¨¦¥¨©

`ed ,xrhvn `ed jexa yecwdy dryayåétk ÷ôBñz` xagn-] ¥©¨
wteqy epivne ,ux`d zrfrcfn `veid lewdne ,[efl ef eici zetk

,eitk z` 'døîàpL(ak `k l`wfgi)éúçðäå étk ìà étë äkà éðà íâå' ¤¤¡©§©£¦©¤©¦¤©¦©£¦Ÿ¦
,øîBà ïúð éaø .'éúîç,xrhvn `ed jexa yecwdy dryaäçðà £¨¦©¦¨¨¥£¨¨

`ed,çðàúî,gp`p `edy epivne ,ux`d z` dcirxn ef dgp`e ¦§¨¥©
øîàpL(bi d my),'ézîçpäå ía éúîç éúBçðäå'xg`ly ,'d xn`y ¤¤¡©©£¦¦£¨¦¨§¦¤¨§¦

iziyry drxd lr hxgz`e izng xearz ,milyexi z` aixg`y
s` lekiake ,eqrkn ay `ed gp`p `edyk ,qreky mc`e ,mdl

oniq ,eqrkn ayyk 'd lv`.mcew gp`py `ed
éøîà ïðaøåjexa yecwdy drya ,mixne` mixg` mi`xen`e ± §©¨¨¨§¦

`ed ,xrhvn `ed,òé÷øa èòBa,ux`d z` dcirxn ef dhirae ¥¨¨¦©
,riwxa hrea `edy epivneøîàpL(l dk dinxi)äðòé íéëøãk ããéä' ¤¤¡©¥¨§Ÿ§¦©£¤

,'õøàä éáLé ìk ìà,ezia lr 'd la`zi ,ziad oaxeg xg`ly ¤¨Ÿ§¥¨¨¤
miapr ikxecy enk ux`d iayei l` wrvie ,riwxa hraie jexcie

.df z` df fxfl miwrev,øîà á÷òé øa àçà áøyecwdy drya ©£¨©©£Ÿ¨©
`ed ,xrhvn `ed jexa,ãBákä àqk úçz åéìâø úà ÷çBcdwigce ¥¤©§¨©©¦¥©¨

,ceakd `qk zgz eilbx zwigcy epivne ,ux`d z` dcirxn ef
,ux`l zrbnøîàpL(` eq diryi)õøàäå éàñk íéîMä 'ä øîà äk' ¤¤¡©Ÿ¨©©¨©¦¦§¦§¨¨¤
,'éìâø íãä`qk zgz eilbx z` `ed jexa yecwd wgecy ixd £Ÿ©§¨

.ux`l cr ezwigc zrbne ,ceakd
dpyna epipy(.cp lirl):íéîòøä ìòåezxeabe egky jexa xne` 'eke §©¨§¨¦

:`xnbd zxxan .mler `lníéîòø éàîepypy minrxd md dn ± ©§¨¦
:`xnbd daiyn .mdilr mikxany dpynaéððò ,ìàeîL øîà̈©§¥£¨¥

àìbìâa,dfa df mikkgzn mippryk rnypd lew ±øîàpLmildz) §©§©¨¤¤¡©
(hi fr,'õøàä Lòøzå äæâø ìáz íé÷øá eøéàä ìbìba Eîòø ìB÷'ixd ©©§©©§©¥¦§¨¦¥¥¨§¨©¦§©¨¨¤

.lblba xvep minrxd lewyéøîà ïðaøå,exn` mixg` mi`xen`e ± §©¨¨¨§¦
n xvep minrxd lewyéããäì àiî éëôLc éððòmikteyd mippr ± £¨¥§¨§¦©¨©£¨¥

,dfl df minøîàpL(bi i dinxi),'íéîMa íéî ïBîä Bzz ìB÷ì',xnelk ¤¤¡©§¦£©¦©¨©¦
ixd ,ezgbyde 'd znkg z` mqxtn ,minya mipzipd mind lewy

.lew zxvei minya mind zpizpy,øîà á÷òé øa àçà áølewy ©£¨©©£Ÿ¨©
n xvep mrxdàððòa ÷éøác àôéwz à÷øay` ly wfg wxa ± ©§¨©¦¨§¨¦©£¨¨

,mippra wifany[àãøác] (àæøáã) éæéæb øaúîezekizg xayne ± §©©§¦¥§©§¨
.mrxd `ed xaypd cxad ly lewde ,cxa ly

,øîà éMà áøc jkn xvep minrxd lewéìçìçî éìeçìç éððò± ©©¦¨©£¨¥©§¥§©§§¦
mipprdy,zvw milelgeäééîetà áMðîe à÷éæ éúàågex d`ae ± §¨¥¦¨§©¥©©§

,mrx lew rnyp f`e ,mdit lr zayepeéðc íet ìò à÷éæk éîãå± §¨¥§¦¨©¨¥
.lew zrnyn `idy ,zeiag it lr zayepd gexl dnec df ixde

:`xnbd zxne`àøazñîexnel xazqne ±,á÷òé øa àçà áøk ¦§©§¨§©£¨©©£Ÿ
ep` ixdy ,cxa ly zekizg xaynd wxan `ed mrxd lewy

,mi`exà÷øa ÷éøác,wxad wixan dligzy ±éððò éîäðîexg`e ± §¨¦©§¨§©£¦£¨¥
,mrxd lew rnypy xnelk ,mipprd mined jkàøèî éúàåxg`e ± §¨¥¦§¨

.xhn `a jk
dpyna epipy(.cp lirl):úBçeøä ìòåezxeabe egky jexa xne` 'eke §©¨

:`xnbd zxxan .mler `lnúBçeø éàîepipy zegex dfi` lr ± ©
:`xnbd daiyn .mdilr mikxany dpynaàôòæ ,ééaà øîàgex ± ¨©©©¥©£¨

.dteqa d`ad
éøéîb ,ééaà øîàå,epicia laewn ±éåä àì àéìéìa àôòæcgexy - §¨©©©¥§¦¦§©£¨§¥§¨Ÿ¨¥

:`xnbd zl`ey .dlila d`a dpi` ,dteqa d`adïðéæç à÷ àäå§¨¨¨¦©
éåäc:`xnbd daiyn .dlila d`ay dteq mi`ex ep` ixde ±àeää §¨¥©

àîîéa éìeçúàc`ed ,dlila d`ay mi`ex ep`y dn ± §©§¥¦¨¨
.meia xak dligzdykéøéîb ,ééaà øîàå,epicia laewn ±àôòæc §¨©©©¥§¦¦§©£¨

éà÷ àì éòL ézøz,zery izy zkynp dteq oi`y ±íéi÷ìz` dfa ©§¥¨¥Ÿ¨¥§©¥
øîàpM äî(h ` megp).'äøö íéîòt íe÷ú àì':`xnbd zl`eyàäå ©¤¤¡©Ÿ¨©£©¦¨¨§¨

éà÷c ïðéæç à÷.zery izy zkynpy dteq mi`ex ep` ixde ± ¨¨¦©§¨¥
`id ,zery izy zkynpy mi`ex ep`y dteq :`xnbd daiyn

ote`aéðéa éðéa ÷éñôîc.zeryd izy oia dwqtd dzidy ± §©§¦¥¥¥¥
dpyna epipy(.cp lirl):àìî Búøeáâe BçkL Ceøa øîBà íé÷øaä ìòå§©©§¨¦¥¨¤Ÿ§¨¨¥

.íìBò:`xnbd zl`eyíé÷øa éàîepypy miwxad md dn ± ¨©§¨¦
:`xnbd daiyn .mdilr mikxany dpynaà÷øa ,àáø øîà- ¨©¨¨©§¨

.wxa
äàãéçé à÷øa ,àáø øîàå,zg` mrt `l` wixad `lyk ±à÷øáe §¨©¨¨©§¨§¦¨¨©§¨

àøeéç,dpal y` ly wxa ±àz÷eøé à÷øáe,dwexi y` ly wxae ± ¦§¨©§¨§§¨
úéîBøc ïøwî ïééúàå úéáøòî ïø÷a ï÷ìñc éððòåmilerd mippre ± ©£¨¥§¨§¨§¤¤©£¨¦§¨§¨¦¤¤§¦
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רה ezny in` cenr hp sc ± iyily wxtzekxa
éøèã àôøèëó.qpxewa dknk ifgzne qepk ede`yry etebn edenzqe xqg `edy xac:

éøèã àôøèó`txhck `ifgznc `pixg` `pyil .dtexh dvia enk ze`kda dken =

xeaig oink oitipq e`yre cgi wacp sxhn:àìæàã éàäå.dnik xg` yir:áä äì äøîàã
éðá éì.ily miakek ipy:øãäéìå.dpnid lhpy onvr miakek oze` dnikl:àäåâ.mpeyla

`deb ux`d zcirx oixew:àéîè àáåà.ae` lra

.znd zenvra seyk dyery zenvr ly

zia :milk zkqna el dnece .zenvr Ð "`inh"

zia `inh `ln :i`d ax yxite .`inh `ln

df lr di`x `iade .zenvr `ln `edy

"`inh wigy qepixc`" ipzwc dax ziy`xan

oi`y `nh ae` yxtl oi`e .zenvr wigy epiidc

oeyld df:àäåâ çðâ.:xnelk yrxze yrbze

`cg `deb gpb .c`n c`n ux`d zrfrcfp

oeyld oke `id `zlin:äéì éòáéî àäåâ àäåâ.
zernc izy cbpk rfrcfdl el did minrt ipy:

åéôë ÷ôåñ..ux`d zrfrcfn lew eze`ne

itk dk` ip` mb" xn`py wteq eitky epivny

(`k l`wfgi) "itk l`:çðàúî äçðà.dze`ne

xn`py gp`zny epivne rwxwd cirxn dgp`

mc`k lekiak (d l`wfgi) "ma izng izegipde"

el dyere ezrc mgpzne gp`zne dnig el yiy

gex zgp:éúîçðäå.iziyry drxd lr mgp`

odl:äðòé íéëøåãë ããéä.riwxa hreae jxecy:

éìâø íåãä õøàäå.ceakd `qk zgz dgcy oebk

eilbx mecd `idy ux`l cr ehera ribne:éððò
àìâìâá.rnype oikkgzne oittegzn mippr

lblba oirbet mipprd :xg` oeyl .lewd

lewd eze`e mgxk lra lblbd mr zelblbzne

minrx epiid:à÷øá.y` ly miwxa:îåéæéæâ øáú
àæøáã.= ififb .minrx epiid lewd eze`e

cxa ly zekizg y"iivlb:éìçìçî éìåçìç.
minrx epiide ediilr `wif aypne ippr:éîäðî

éððòmipprd zened =:àôòæl"iiaxehteq =:

à÷øáxdp wixan oeyl `"xifelyi` =:à÷øá
äàãéçé.cg` mrt `l` wixad `ly:à÷øáå

ïééù÷ åäìåë àú÷åøé à÷øáå àøåéçmpi`y Ð

dkxa ly:äúøáç éôàì àãç ï÷ìñã.ipyy

df z` df mirbet mippr:ø÷á ïðò.reaw `l:ãë
éðâå êé÷ù êåî àøîç øá àøèî éáá çúôî.m`

ip` jl xhn jl cxi xwaa jizlc gztzyk

`iadl mewnl mewnn jledd xng Ð xne`

jizgz jwy letk = ipbe jiwy jen Ð d`eaz

d`eaz `iadl dp`e dp` jlz `le eilr oyize

ikd .mybd liaya lefa mihgd eidiy itl

:opiqxbàáéòá øè÷ã àä.ara minyd exywzp

ax myb cxi ik aeh f` dar:àððòá øéè÷ã àä.
ynn ea oi`y xwa opr `ed yelw opr:êéøö

åéðô ìò ìåôéù.'d ceak d`xn `edy itl:êåøë
éðúå.jexa"e "ziy`xa dyer jexa" edleka

`cga edlekl ipze jexk ."mler `ln egky

elld zekxa izy mlek lre `aa:íéøää ìò.
cg` mewna opi`y "mler `ln" ikexal ivn `l

enewna cg`e cg` lk `l`:äùåò êåøá øîåà
úéùàøá.edeqk jk xg`e eziixa dzid jky

mippr:àðúñà.zipetv gex =
äúôå÷úá
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ìòla` ,mrfa mi`ayk Ð oizipzn :inlyexi Ð "mler `ln ezxeabe egky" xne` zegexd

."ziy`xa dyer jexa" xne` Ð zgpa oi`ayk

êëìäjxan ikide .ef dkxaa jexaa oinzeg oi`c :wgvi epiax xne` .ediiexzl edpixnip

."zixad xkefe ezreaya miiwe ezixaa on`p mlerd jln epidl` 'd dz` jexa" Ð

àáø`ln ezxeabe egky" jxan mzd xn`

Ð "ziy`xa dyrn dyer"e "mler

oke .dvxiy dfi` ,i`d e` i`d e` xne` :yexit

.qtl` ax yxit

êëìäze`cedd aex Ð ediiexzl edpixnip

gazyia epwz jkitl .ze`cedd l`e

lecb jln l` 'd dz` jexa" dkxad meiq xg`

."ze`cedd l` zegayza
aehd
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."äøö íéîòt íe÷z àì" :øîàpM äî íéi÷ì ,éà÷ àì éòL ézøz àôòæc¯ïðéæç à÷ àäå §©£¨©§¥¨¥¨¨¥§©¥©¤¤¡©Ÿ¨©£©¦¨¨§¨¨¨¥©

!éà÷c¯éàî ."íìBò àìî Búøeáâe BçkL Ceøa" øîBà íé÷øaä ìòå .éðéa éðéa ÷éñôîc §¨¥§©§¦¥¦¥¦§©©§¨¦¥¨¤Ÿ§¨¨¥¨©
,àú÷Bøé à÷øáe ,àøeéç à÷øáe ,äàãéçé à÷øa :àáø øîàå .à÷øa :àáø øîà ?"íé÷øa"§¨¦£©¨¨§¨¨©£©¨¨§¨¨§¦¨¨§¨¨¦¨¨§¨¨§§¨
dzøáç étàì àãç ï÷ìñc éððò ézøúå ,úéîBøc ïøwî ïééúàå úéáøòî ïø÷a ï÷ìñc éððòå¯ ©£¨¥§¨§¨§¤¤©£¨¦§¨§¨¦¤¤§¦§©§¥£¨¥§¨§¨£¨§©¥£¤§¨

dpéî à÷ôð éàîì .ïééL÷ eälek¯éléî éðäå .éîçø éòaîì¯eäa úéì àøôöa ìáà ,àéìéìa §©§¨§©©§¨¦¨§¦¨¥©£¥§¨¥¦¥§¥§¨£¨§©§¨¥§
íëcñçå" :áéúëc ,àLLî eäa úéì àøôöc éððò éðä :÷çöé øa ìàeîL éaø øîà .àLLî§¨¨£©©¦§¥©¦§¨¨¥£¨¥§©§¨¥§§¨¨¦§¦§©§§¤
øa ,àøèéî éáa çzôî ãk :éLðéà éøîà àä ,ééaàì àtt áø déì øîà .'åâå "ø÷a ïðòk©£©Ÿ¤£©¥©©¨§©©¥¨¨§¦¡¨¥©¦§©¨¥¦§¨©

éwN CBî ,àønç!éðâe C¯àä ,àéL÷ àì¯àä ,àáéòa øè÷c¯éaø øîà .éððòa øè÷c ©¨¨©¦§¦¨©§¨¨¦§©§¥¨¨¦§©©£¨¥¨©©¦
:øîàpL ,álaL úéîeî÷ò èBLôì àlà íéîòø eàøáð àì :éåì ïa òLBäé éaø øîà éøcðñkìà£¤§©§§¦¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ¦§§§¨¦¤¨¦§©§¦¤©¥¤¤¡©
úà äàBøä :éåì ïa òLBäé éaø øîà éøcðñkìà éaø øîàå ."åéðôlî eàøiL äNò íéäìàäå"§¨¡Ÿ¦¨¨¤¦§¦§¨¨§¨©©¦£¤§©§§¦¨©©¦§ª©¤¥¦¨¤¤

éøö ïðòa úLwääàøàå 'åâå ïðòá äéäé øLà úLwä äàøîk" :øîàpL ,åéðt ìò ìBtiL C ©¤¤¤¨¨¨¦¤¦©¨¨¤¤¡©§©§¥©¤¤£¤¦§¤¤¨¨¨¤§¤
éàcå éëeøa ìáà .àzL÷ì ãéâñc ïàîk éæçîc íeMî ,àáøòîa dìò éèééì ,"éðt ìò ìtàå̈¤Ÿ©¨©¨§¦£¨§©©§¨¦§¤¡¥§©§¨¥§©§¨£¨¨¥©©

Cøáî éàî .Cøáî¯ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ,àðz àúéðúîa ."úéøaä øëBæ Ceøa" §¨¥©§¨¥¨¥©§¦§©§¦¨¨¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨
ð Ckìä :àtt áø øîà ."Bøîàîa íéi÷å Búéøáa ïîàð" :øîBà à÷Bøa ïaeäééåøúì eäðéøîé ¤§¨¥¤¡¨¦§¦§©¨§©£¨£©©©¨¦§¨¥§¦§§©§©§

éðä ìk ehà ."úBòábä ìòå íéøää ìò" ."Bøîàîa íéi÷å Búéøáa ïîàðå úéøaä øëBæ Ceøa"¨¥©§¦§¤¡¨¦§¦§©¨§©£¨©¤¨¦§©©§¨©¨¨¥
:ééaà øîà !"äNò øènì íé÷øa" :áéúëäå ?eäðéð úéLàøá äNòî åàì ,àzLä ãò ïøîàc©£©©©¨§¨¨©£¥§¥¦¦§§¨§¦§¨¦©¨¨¨¨£©©©¥

àëä ,"úéLàøá äNòî äNBò"å ,"íìBò àìî BçkL Ceøa" ,ézøz Cøáî íúä :øîà àáø .éðúe CBøk¯"úéLàøá äNòî äNBò" §§¥¨¨£©¨¨§¨¥©§¥¨¤Ÿ¨¥¨§¤©£¥§¥¦¨¨¤©£¥§¥¦
"íìBò àìî BçkL" ,àkéà¯dúøäèa òé÷ø äàBøä :éåì ïa òLBäé éaø øîà .àkéì¯øîà ?éúîéà ."úéLàøa äNBò Ceøa" :øîBà ¦¨¤Ÿ¨¥¨¥¨¨©©¦§ª©¤¥¦¨¤¨¦©§¨¢¨¨¥¨¤§¥¦¥¨©£©

ì eäì àélâîe ,àðzñà àúà àøôöáe ,àéìéì élek àøèî àúà ék :ééaàíøôø øîàc ,àcñç áø øîà àtt øa íøôøc éâéìôe .àiîL ©©¥¦£¨¦§¨¥¥§¨§©§¨£¨¦§¨¨§©§¨§¦§©¨§¦¦§©§¨©©¨¨©©¦§¨§¨©©§¨
"íúeñk íéNà ÷Nå úeøã÷ íéîL Léaìà" :øîàpL ,dúøäèa òé÷ø úéàøð àì Lc÷nä úéa áøçL íBiî :àcñç áø øîà àtt øa. ©©¨¨©©¦§¨¦¤¨©¥©¦§¨Ÿ¦§¥¨¦©§¨¢¨¨¤¤¡©©§¦¨©¦©§§©¨¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc - zekxa(ipy meil)

éøèc àôøèkóici lre ,[yiht-] qpxewa eze` ekidy xqg xack ± §¦§¨§¨¦
ea mixqgy lfn `id yiry oeike ,xqgd mewnd mzqpe hytzp jk

.dlhd apf `edy i`ce ,miakek
dlhd apfa `vnp yir lfny zernynd z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .dlh lfn y`x xg` scexk d`xpeàìæàc éàäå§©§¨§¨
døúa,dlh lfnn wlg `edy ,dnik lfn xg` yir zkledy dne ± ©§¨

`ed ,eixg` ztcexk zi`xpemeyndì äøîàc[dnikl yir-]áä §¨§¨¨©
éða éìmiakekdy .ja mireawy ily miakekd z` il xifgd ± ¦¨©

,leand onfn dnika mireaw ,yira mixqgdLBãwäL äòLaL¤§¨¨¤©¨
e ,äîékî íéáëBë éðL ìèð ,íìBòì ìeaî àéáäì Lwa àeä Ceøajka ¨¦¥§¨¦©¨¨¨©§¥¨¦¦¦¨

mci lry ,miawp ipy exvepdîúñì LwaLëe ,íìBòì ìeaî àéáä± ¥¦©¨¨§¤¦¥§¨§¨
ick exvepy miawpd z` ze`lnl `ed jexa yecwd dvxyke

,leand z` wiqtdl.dîúñe Léòî íéáëBë éðL ìèð̈©§¥¨¦¥©¦§¨¨
:`xnbd zl`eydì øcäéìåipy z` dnikl 'd xifgd `l recn ± §¤§©¨

ick yirn miakek lehil jxved dnle ,dpnn lhpy miakekd
:`xnbd daiyn .dze`lnlBúéìeçî àlîúî øBaä ïéàxtegd ± ¥©¦§©¥¥§¨

`lnzi `l ,ekezl xeadn `ivedy xtrd z` ozie xefgi m` ,xea
xefgl ick dnik ly miakeka ic did `l ,o`k s`e ,jka xead

.exvepy miawpd z` mezqleénð éà,xnel yi xg` ote`a ±ïéà ¦©¦¥
øBâépñ äNòð øBâéh÷mze`e ,zekf cnlne xfeg daeg cnlnd oi` ± ©¥©£¤©¥

xyt` i`e ,md 'xebihw' llka ,leand `a mci lry miakekd
.mci lr leand wqtiy xnelk ,'xebipq' eyriy

:`xnbd zl`eyéðéøçà éáëk éøz dì éøáéìå'd `xa `l recn ± §¦§¥¨§¥Ÿ¨¥©£¦¥
lhp dnle ,diawp z` ze`lnl ick ,miycg miakek ipy dnikl

xn`py meyn :`xnbd daiyn .yirn miakek(h ` zldw)ìk ïéà'¥¨
,'LîMä úçz Lãçxg` dycg dixa mey dzyrp `ly ,xnelk ¨¨©©©¨¤

.mlerd `xapy
,ïîçð áø øîà`eal cizrldì ïøéæçäì àeä Ceøa LBãwä ãéúò± ¨©©©§¨¨¦©¨¨§©£¦¨¨

,dpnn elhipy miakekd z` yirl xifgdløîàpL(al gl aei`) ¤¤¡©
,'íçðú äéða ìò Léòå'lk mr cgi ldpzdl yir dcizry xnelk §©¦©¨¤¨©§¥

.dly miakekd
dpyna epipy(.cp lirl):úBòåfä ìòåezxeabe egky jexa xne` 'eke §©©§¨

:`xnbd zxxan .mler `lnéàîd md dn -úBòåæ.dpyna epypy ©§¨
:`xnbd daiynàäBb ,àðéè÷ áø øîà.ux`d zcirx ± ¨©©§¦¨¨
:`xnbd zxtqnàçøBàa ìéæà÷ äåä àðéè÷ áø,jxca jldn did ± ©§¦¨£¨¨¨¦§§¨

àéîè àáBà éác àçútà àèî ékly ziad gzt cil ribdyk ± ¦§¨©¦§¨§¥¨©§¨
,zn zenvra seyik dyerd ae` lraBb çðbàäux`d drfrcfp ± §©¨

,c`n c`nøîà,`pihw axàéîè àáBà òãé éîrcei m`d ± ¨©¦¨©¨©§¨
,ae`d lra sykndeäî àäBb éàäux`d zcirx d`a ji` ± ©¨©

e ,eixac z` syknd rny .z`fdàì÷ déì àîøelew z` mixde ± §¨¥¨¨
,`xweàðòãé àì éànà ,àðéè÷ àðéè÷ipi`y dz` xeaq recn ± §¦¨§¦¨©©Ÿ¨©§¨

y ,rceiïéa øòöa íééeøML åéða úà øëBæ àeä Ceøa LBãwäL äòLa§¨¨¤©¨¨¥¤¨¨¤§¦§©©¥
BìB÷å ,ìBãbä íiì úBòîã ézL ãéøBî ,íìBòä úBneà[zerncd lew-] ¨¨¦§¥§¨©¨©¨§

àäBb eðééäå ,BôBñ ãòå íìBòä óBqî òîLðdf lew zngne ± ¦§¨¦¨¨§©§©§¨
.ux`d zrfrcfnàéîè àáBà ,àðéè÷ áø øîàlra syknd ± ¨©©§¦¨¨©§¨

,ae`dàeä áéck,`ed oxwy -ïéáéck déléîe`edy mixacd s`e ± ©¦¦¥©¦¦
c ,md mixwy eiykr xne`éëä éàenk d`a ux`d zcirx m`y ± ¦¨¦

,xn`ydéì éòaéî àäBb àäBb,rfrcfdl ux`l did minrt ipy ± ¨¨¦¨¥¥
:`xnbd zxne` .zerncd izy zngnàéä àìåax xn`y dn ± §Ÿ¦

zn`ay ,oekp df oi` ,md xwy syknd ixacy `pihwàäBb àäBb¨¨
ãéáò,minrt ipy zrfrcfn ux`d ±déì éãBà àìc éàäådne ± ¨¦§©§Ÿ¥¥

`ed ,syknd ixacl `pihw ax dced `lyélek éòèéì àìc éëéä ék¦¥¦§Ÿ¦§¦¥
déøúaà àîìò.eixg` jlil miyp`d lk erhi `ly ± ¨§¨©©§¥

:ux`d zcirx d`a dnn mitqep mixaqd d`ian `xnbdáøå§©
déãéc àðéè÷[envra-]øîà,ux`d zcirx d`a dnn x`al §¦¨¦¥¨©

`ed ,xrhvn `ed jexa yecwdy dryayåétk ÷ôBñz` xagn-] ¥©¨
wteqy epivne ,ux`d zrfrcfn `veid lewdne ,[efl ef eici zetk

,eitk z` 'døîàpL(ak `k l`wfgi)éúçðäå étk ìà étë äkà éðà íâå' ¤¤¡©§©£¦©¤©¦¤©¦©£¦Ÿ¦
,øîBà ïúð éaø .'éúîç,xrhvn `ed jexa yecwdy dryaäçðà £¨¦©¦¨¨¥£¨¨

`ed,çðàúî,gp`p `edy epivne ,ux`d z` dcirxn ef dgp`e ¦§¨¥©
øîàpL(bi d my),'ézîçpäå ía éúîç éúBçðäå'xg`ly ,'d xn`y ¤¤¡©©£¦¦£¨¦¨§¦¤¨§¦

iziyry drxd lr hxgz`e izng xearz ,milyexi z` aixg`y
s` lekiake ,eqrkn ay `ed gp`p `edyk ,qreky mc`e ,mdl

oniq ,eqrkn ayyk 'd lv`.mcew gp`py `ed
éøîà ïðaøåjexa yecwdy drya ,mixne` mixg` mi`xen`e ± §©¨¨¨§¦

`ed ,xrhvn `ed,òé÷øa èòBa,ux`d z` dcirxn ef dhirae ¥¨¨¦©
,riwxa hrea `edy epivneøîàpL(l dk dinxi)äðòé íéëøãk ããéä' ¤¤¡©¥¨§Ÿ§¦©£¤

,'õøàä éáLé ìk ìà,ezia lr 'd la`zi ,ziad oaxeg xg`ly ¤¨Ÿ§¥¨¨¤
miapr ikxecy enk ux`d iayei l` wrvie ,riwxa hraie jexcie

.df z` df fxfl miwrev,øîà á÷òé øa àçà áøyecwdy drya ©£¨©©£Ÿ¨©
`ed ,xrhvn `ed jexa,ãBákä àqk úçz åéìâø úà ÷çBcdwigce ¥¤©§¨©©¦¥©¨

,ceakd `qk zgz eilbx zwigcy epivne ,ux`d z` dcirxn ef
,ux`l zrbnøîàpL(` eq diryi)õøàäå éàñk íéîMä 'ä øîà äk' ¤¤¡©Ÿ¨©©¨©¦¦§¦§¨¨¤
,'éìâø íãä`qk zgz eilbx z` `ed jexa yecwd wgecy ixd £Ÿ©§¨

.ux`l cr ezwigc zrbne ,ceakd
dpyna epipy(.cp lirl):íéîòøä ìòåezxeabe egky jexa xne` 'eke §©¨§¨¦

:`xnbd zxxan .mler `lníéîòø éàîepypy minrxd md dn ± ©§¨¦
:`xnbd daiyn .mdilr mikxany dpynaéððò ,ìàeîL øîà̈©§¥£¨¥

àìbìâa,dfa df mikkgzn mippryk rnypd lew ±øîàpLmildz) §©§©¨¤¤¡©
(hi fr,'õøàä Lòøzå äæâø ìáz íé÷øá eøéàä ìbìba Eîòø ìB÷'ixd ©©§©©§©¥¦§¨¦¥¥¨§¨©¦§©¨¨¤

.lblba xvep minrxd lewyéøîà ïðaøå,exn` mixg` mi`xen`e ± §©¨¨¨§¦
n xvep minrxd lewyéããäì àiî éëôLc éððòmikteyd mippr ± £¨¥§¨§¦©¨©£¨¥

,dfl df minøîàpL(bi i dinxi),'íéîMa íéî ïBîä Bzz ìB÷ì',xnelk ¤¤¡©§¦£©¦©¨©¦
ixd ,ezgbyde 'd znkg z` mqxtn ,minya mipzipd mind lewy

.lew zxvei minya mind zpizpy,øîà á÷òé øa àçà áølewy ©£¨©©£Ÿ¨©
n xvep mrxdàððòa ÷éøác àôéwz à÷øay` ly wfg wxa ± ©§¨©¦¨§¨¦©£¨¨

,mippra wifany[àãøác] (àæøáã) éæéæb øaúîezekizg xayne ± §©©§¦¥§©§¨
.mrxd `ed xaypd cxad ly lewde ,cxa ly

,øîà éMà áøc jkn xvep minrxd lewéìçìçî éìeçìç éððò± ©©¦¨©£¨¥©§¥§©§§¦
mipprdy,zvw milelgeäééîetà áMðîe à÷éæ éúàågex d`ae ± §¨¥¦¨§©¥©©§

,mrx lew rnyp f`e ,mdit lr zayepeéðc íet ìò à÷éæk éîãå± §¨¥§¦¨©¨¥
.lew zrnyn `idy ,zeiag it lr zayepd gexl dnec df ixde

:`xnbd zxne`àøazñîexnel xazqne ±,á÷òé øa àçà áøk ¦§©§¨§©£¨©©£Ÿ
ep` ixdy ,cxa ly zekizg xaynd wxan `ed mrxd lewy

,mi`exà÷øa ÷éøác,wxad wixan dligzy ±éððò éîäðîexg`e ± §¨¦©§¨§©£¦£¨¥
,mrxd lew rnypy xnelk ,mipprd mined jkàøèî éúàåxg`e ± §¨¥¦§¨

.xhn `a jk
dpyna epipy(.cp lirl):úBçeøä ìòåezxeabe egky jexa xne` 'eke §©¨

:`xnbd zxxan .mler `lnúBçeø éàîepipy zegex dfi` lr ± ©
:`xnbd daiyn .mdilr mikxany dpynaàôòæ ,ééaà øîàgex ± ¨©©©¥©£¨

.dteqa d`ad
éøéîb ,ééaà øîàå,epicia laewn ±éåä àì àéìéìa àôòæcgexy - §¨©©©¥§¦¦§©£¨§¥§¨Ÿ¨¥

:`xnbd zl`ey .dlila d`a dpi` ,dteqa d`adïðéæç à÷ àäå§¨¨¨¦©
éåäc:`xnbd daiyn .dlila d`ay dteq mi`ex ep` ixde ±àeää §¨¥©

àîîéa éìeçúàc`ed ,dlila d`ay mi`ex ep`y dn ± §©§¥¦¨¨
.meia xak dligzdykéøéîb ,ééaà øîàå,epicia laewn ±àôòæc §¨©©©¥§¦¦§©£¨

éà÷ àì éòL ézøz,zery izy zkynp dteq oi`y ±íéi÷ìz` dfa ©§¥¨¥Ÿ¨¥§©¥
øîàpM äî(h ` megp).'äøö íéîòt íe÷ú àì':`xnbd zl`eyàäå ©¤¤¡©Ÿ¨©£©¦¨¨§¨

éà÷c ïðéæç à÷.zery izy zkynpy dteq mi`ex ep` ixde ± ¨¨¦©§¨¥
`id ,zery izy zkynpy mi`ex ep`y dteq :`xnbd daiyn

ote`aéðéa éðéa ÷éñôîc.zeryd izy oia dwqtd dzidy ± §©§¦¥¥¥¥
dpyna epipy(.cp lirl):àìî Búøeáâe BçkL Ceøa øîBà íé÷øaä ìòå§©©§¨¦¥¨¤Ÿ§¨¨¥

.íìBò:`xnbd zl`eyíé÷øa éàîepypy miwxad md dn ± ¨©§¨¦
:`xnbd daiyn .mdilr mikxany dpynaà÷øa ,àáø øîà- ¨©¨¨©§¨

.wxa
äàãéçé à÷øa ,àáø øîàå,zg` mrt `l` wixad `lyk ±à÷øáe §¨©¨¨©§¨§¦¨¨©§¨

àøeéç,dpal y` ly wxa ±àz÷eøé à÷øáe,dwexi y` ly wxae ± ¦§¨©§¨§§¨
úéîBøc ïøwî ïééúàå úéáøòî ïø÷a ï÷ìñc éððòåmilerd mippre ± ©£¨¥§¨§¨§¤¤©£¨¦§¨§¨¦¤¤§¦
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eznyרו ina cenr hp sc ± iyily wxtzekxa
äúôå÷úá.f`ne zexe`nd ziilz zry `id dtwid zlgzl my zxfeg `idy mewn

ynyle siwdl dligzd:éåä úîéà.i`w dztewza dng`:íéðù äðåîùå íéøùò ìë.ly

zltep dtewz zeidl dng ly lecb xefgn xfegyk dpenye mixyr seqay oqip ztewz

iriax lil zlgz dry `id i`zaya zexe`nd ziilz zrya:òáøà éäâð úìúã àúøåàá.
lil ligzie zaya iyily ly eyny aixrdy

iriax:éäâð`zrnya "migqt"a xn`ck lil =

idbp `ilill exwc `zkec `ki`c (`b) `ziinw:

éàúáù.iriax lil ly dpey`x dry my

od zery raye .zexe`n elzp dry dze`ay

swda `vnz .l"kpg m"vy dlilg zexfege

:zelild zlgz zery ipniq mler ly oxcq

ipy lil zlgz .akek zay i`ven ;m"lg y"pvk

iriax lil zlgz dbep iyily lil zlgz wcv

iyy lil zlgz dng iying lil zlgz i`zay

zlgz xcqe .mic`n zay lil zlgz dpal Ð

dtewze .y"pvk m"lg :xgyd zelrk minid

xnelk dvgne zery ray dzxagn zkyen

dzxag da dltpy dryde meid xg` zxg`zn

rax`l zery miyly ixd .dvgne zery ray

mipy rax`l .dpyl riaxe mei ixd .zetewz

zlgza zltep dtewz oi`y zcnl .mini dyng

xefgn `edy mipy rax` seql `l` dlild

.lecb xefgnl miphw mixefgn draye .ohw

zlgzl d`a dpi`y ixd e"`bd f"ac :jipniqe

mixyrl mipy dpenye mixyrn `l` iriax lil

d`a ohw xefgn lk y`xa .mipy dpenye

d`a lecbd xefgn y`xae dlild zlgzl

iriax lil zlgz `edy dpey`xd dtewzl:

"úéùàøá äùåò êåøá" øîåà ìááã àøùâà.miw

mc` ici lr ekeldn zxt dpzyp `ly edl

ipa edeaiqd dhnle myn la` dlrnle myn

zxg` jxc mc`:éàñøô äåéðùã àðãéàäå.
dyer" eilr jxan oi` xybl dlrnln

idi` .lirle `xiwc idi`n `l` "ziy`xa

zxtd lr `edy fegn my ixiwc:ïéãç.oitixg

oi`y zezyl miaehe mipf`na lewyl oilwe `in

:opiqxb ikd .sebd z` oiciaknéøåçéâã éàäå
àîîéá éùîùîã íåùî.oinec` odipa jkitl

frla y"ex meid zinenc`k:åäééðéò éãééðã.
mirpe micp mdipir:äìë úàø÷ì ïúç àöéùî.

zltep dthdyke ux`d lr oiveaw mindy

dz`xwl zhlea dpezgz dth odilr:òîù
òîùî.dlila minyb ecxi xn`l edexyay

"aihnde aehd" xne`:àúøåô äúà.micen

jl epgp`:àáåè àúà"aihnde aehd" Ð:úéà
àòøà äéì.el aihdy aihnde aehd:úéá äðá

ùãç."epiigdy" xne` ely eleky:ìùå åìù
íéøçà.:opiqxb ikd ."aihnde aehd"äðá ïðúäå

'åëå ùãç úéá.zetzey dil zi`c `d `iyw `l

`d `l` opiqxb `le .zetzey dil zilc `d

`vexiz :eyexit ikde .`rx` dil zi`c `de

zilca "jl epgp` micen" dizkeca i`w opipyc

zi`ca Ð "aihnde aehd" `rx` dil`wce .dil

`l "epiigdy" xne` ycg zia dpa jl `iyw

zetzey el oi`y ycg zia dpac `edd `iyw

zi`ca minyb la` "epiigdy" jxan dilre da

`id da zetzey el yiy daeh Ð `rx` dil

ef daeha enr szey rwxw el yiy in lk ixdy:

àéðúäå.`zegipa:øáã ìù åøö÷.ellk :xnelk

xac ly:áéèîäå áåèä øîåà àåä óåñáìå.lr

oky eia`n dyexi el dx`ypy dyexid zexeya

miqkp gipd :xnelk eyxeie eia` zn edexya:ïéé éåðéù."otbd ixt `xea" jxal jixv oi` oey`xd on aeh xg` oii el e`iade dcerqa oii dzy:íå÷î éåðéù.xg` zial jlde o`kn `vi

oii el e`iade:ïäá àöåéë åì ùé åìéôà øîà ïðçåé éáø.elv` `id ycg dipw oiprle li`ed dyexin..jxal jixv
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áåèäoii` `weecc .aihnde aehd oikxan oi` Ð xya iepiy`e mgl iepiy` la` .aihnde

.`l mgle xya la` ,aihnde aehd oikxan Ð gnyne cirqc ,izxz dia zi`c

mikxan gaeyn oexg`dyk `wecc :(`,`w) "migqt iaxr"a xi`n oa l`eny epiax yxite

ax xa `a` iax xn` ,"oikxan cvik"c inlyexia j` .`l Ð ea `veika la` ,aihnde aehd

epi` oii iepiy .oyie ycg oii lr jxal jixv :`ped

zrcd gqid ,jxal jixv mewn iepiy ,jxal jixv

Ð oyi oexg`dyk `wec rnyn .mewn iepiyk

oexg`d oi` elit`c :yxit mz epiaxe .ith sicrc

i`cn xzei `zerixbl dpzyi `ly wx ,aiyg

gzet didy ziage ziag lk lr iax da miiqne

m` citw `lc rnyne ,"aihnde aehd" jxan did

xkci` oyic ab lr s` .e`l m` gaeyn oexg`d

yexitle .dilr bilt iaxc `nip mewn lkn ,seqa

iaxc jdl dpcinri xi`n oa l`eny epiax

lr jxan did wtqne ,aeh oexg`d m` wteqna

yxtn mz epiax j` .`ed gaeyn `ny cg` lk

miyxtn yie .yxitck wlgl `a iaxc `caerc

n oyie ycgc `eddc"otbd ixt `xea" zkxaa ixii

ok epivn `l la` ,ikd xzac mewn iepiyc `inec

.eply `xnba

íúä`ede Ð dicda ezyc dxeag ipa `ki`c

,`l cigi la` ,enr eipae ezy` m` oicd

`lc ,oii iepiy lr cigi jxan oi` epiigdy elit`e

lk oke .`zcg` wx epiigdy jxany cigi ogky`

opixn`ck "epiigdy" jxan elk`yk ycg ixt

.(a,n oiaexir) "oiaxrn lka" seqaéáøåopgei

iaxk `zklde Ð mda `veik dpw elit` xn`

dpw xcde dpw elit` `xza `pyilc `ail` opgei

.jxal jixv Ð el`a `veik miycg milk el eidy

iablc oky lkn axc iabl opgei iaxk ol `niiwc

`wec :wgvi epiax xne`e .dizeek `zkld ax

milk hwp ycg ziac `inec miaeyg micbaa

milrpn enk jk lk oiaeyg mpi`y la` ,miycg

.jxal jixv oi` Ð oda `veike welge ze`iltp`e

mixac seq `l :`a` xa `iig iax xn` ,inlyexia

iax .od miycg eli`k miwgy elit` `l` ,miycg

xne` Ð dpw :xn` `a` xa `iig iax mya awri

yal ;"aihnde aehd" xne` Ð el ozip ;"epiigdy"

oeir jixve ."minexr yialn" xne` Ð micba

`l` aihnde aehd ogky` `lc eply `xnba

.dicda `pixg` `ki`ca
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,dúøeáâa äðáì ,dúôe÷úa änç äàBøä :ïðaø eðz̈©¨©¨¤©¨¦§¨¨§¨¨¦§¨¨
äNBò Ceøa" :øîBà ,ïøãñk úBìfîe ,íúBléñîa íéáëBëå§¨¦¦§¦¨©¨§¦§¨¥¨¤
äðBîLe íéøNò ìk :ééaà øîà ?éåä úîéàå ."úéLàøa§¥¦§¥©¨¥£©©©¥¨¤§¦§¤
àúøBàa éàúaLa ïñéð úôe÷z äìôðå øBæçî øãäå ,ïéðL̈¦©£©©£§¨§¨§©¦¨§©§©§§¨
"íiä äàBøä :øîBà äãeäé éaø" .òaøà éäâð úìúc¦§¨©§¥©§©©¦§¨¥¨¤©¨
øîà àaà øa éîø øîà ?änk ãò "íé÷øôì" .'åëå¦§¨¦©©¨¨©¨¦©©¨¨©

ìL ãò :÷çöé áøøîà àaà øa éîø øîàå .íBé íéL ©¦§¨©§¦§¨©¨¦©©¨¨©
Ceøa" :øîBà ìáác àøLbà úøt äàBøä :÷çöé áø©¦§¨¨¤§¨©¦§¨§¨¤¥¨

éàñøt deéðLc àðãéàäå ."úéLàøa äNBò¯øBáL éaî ¤§¥¦§¨¦¨¨§©§©§¨¥¦¥¨
éîø øîàå .ìéòìe àøé÷c éäéàî :øîà óñBé áø ,ìéòìe§¥©¥£©¥¦¦§¦¨§¥§¨©¨¦
:øîBà àðzñéaLc àøLbà úìâc äàBøä :àaà øa©©¨¨¤¦§©©¦§¨§©¦§¨¨¥
:éLà áø øîà ?"ì÷cç" éàî ."úéLàøa äNBò Ceøa"¨¤§¥¦©¦¤¤£©©©¦

"úøt" éàî .ïél÷å ïécç åéîénL¯.ïéaøå ïéøt åéîénL ¤¥¨©¦§©¦©§¨¤¥¨¨¦§©¦
àæBçî éða éôéøçc éàä :àáø øîàå¯eúLc íeMî ©£©¨¨©©£¦¦§¥§¨¦§¨

éøBçéâc éàä ,úìâãc àiî¯,àîîéa éLnLîc íeMî ©¨§¦§©©§¦¦¦¦§©§¦¦¨¨
eäééðéò éãééðc éàäå¯íeMîìò" .ìôà úéáa eøééãc §©§¨§¦¥©§¦§¨§§©¦¨¥©

!?Cøáî "áéènäå áBhä" íéîLbä ìòå .'åë "íéîLbä©§¨¦§©©§¨¦©§©¥¦§¨¥
éúîéàî :àðz àúéðúîa dì éøîàå ,eäaà éaø øîàäå§¨£©©¦©¨§¨§¦¨§©§¦¨¨¨¥¥¨©

íéîLbä ìò ïéëøáî¯éàî .älk úàø÷ì ïúç àöiMî §¨§¦©©§¨¦¦¤¨¨¨¨¦§©©¨©
ätè ìk ìò Eì eðçðà íéãBî" :äãeäé áø øîà ?ïéëøáî§¨§¦¨©©§¨¦£©§§©¨¦¨
eléà" :éëä da íéiñî ïðçBé éaøå ,"eðì zãøBäL ätèå§¦¨¤©§¨¨§©¦¨¨§©¥¨¨¦¦
úBãBäì ïé÷étñî eðçðà ïéà 'åëå íik äøéL àìî eðéô¦¨¥¦¨©¨¥£©§©§¦¦§
áBø 'ä äzà Ceøa ,äåçzLz" ãò "eðéäìà 'ä Eì§¡Ÿ¥©¦§©£¤¨©¨
!?"úBàãBää ìk" àìå "úBàãBää áBø" ."úBàãBää¯ ©¨©¨§Ÿ¨©¨

îàCkìä :àtt áø øîà ."úBàãBää ìàä" àîéà :àáø ø £©¨¨¥¨¨¥©¨£©©©¨¦§¨
"úBàãBää áBø" eäééåøúì eäðéøîéð."úBàãBää ìàä"å ¥§¦§§©§©§©¨§¨¥©¨

!àéL÷ àlàå¯àä ,àéL÷ àì¯àä ,òîLî òîLc¯ §¤¨©§¨¨©§¨¨¦§©¦§©¨
.éæçî àæçc¯òîLî òîLc¯,úBáBè úBøBNa eðééä ©£¨¤§¥¦§©¦§©©§§

!"áéènäå áBhä Ceøa" :øîBà úBáBè úBøBNa ìò :ïðúe§©©§¥¨©§©¥¦
àä ,àéL÷ àìå ,éæçî éæçc éãéàå éãéà àlà¯àúàc ¤¨¦¦§¦¦§¨¥¤§¥§¨©§¨¨©£¨

àä ,àzøet¯àä ,àéL÷ àìå ,àáeè àúàc àäå àä :àîéà úéòaéàå .àáeè àúàc¯déì úéàc §¨¨©£¨¨§¦¨¥¥¨¨§¨©£¨¨§¨©§¨¨§¦¥
àä ,àòøà¯.àòøà déì úéìc¯úéa äða :ïðz àäå !?Cøáî "áéènäå áBhä" àòøà déì úéà ©§¨¨§¥¥©§¨¦¥©§¨©§©¥¦§¨¥§¨§©¨¨©¦

íéLãç íéìk äð÷å Lãç¯íéøçà ìLå BlL ,"äfä ïîfì eðòébäå eðééçäL Ceøa" :øîBà¯:øîBà ¨¨§¨¨¥¦£¨¦¥¨¤¤¡¨§¦¦¨©§©©¤¤§¤£¥¦¥
!"áéènäå áBhä"¯àä ,àéL÷ àì¯àä ,úeôzeL déì úéàc¯Bøö÷ :àéðúäå .úeôzeL déì úéìc ©§©¥¦¨©§¨¨§¦¥¨¨§¥¥¨§¨©§¨§¨

áBhä Ceøa" :øîBà Bøéáç ìL ìòå BlL ìò ,"eðîéi÷å eðééçäL Ceøa" :øîBà àeä BlL ìò ,øác ìL¤¨¨©¤¥¨¤¤¡¨§¦§¨©¤§©¤£¥¥¨©
!?"áéènäå áBhä" Cøáî àì déãäa àðéøçàì úéìc àëéä ìëå ."áéènäå¯:déì eøîà ,àéðúäå §©¥¦§¨¥¨§¥§©£¦¨©£¥¨§¨¥©§©¥¦§¨©§¨¨§¥

!"áéènäå áBhä Ceøa" øîBà ,øëæ BzLà äãìé¯.øëæa dì àçéðc ,déãäa BzLà àkéàc ,éîð íúä ¨§¨¦§¨¨¥¨©§©¥¦¨¨©¦§¦¨¦§©£¥§¦¨¨§¨¨
Ceøa" :øîBà àeä óBqáìe ,"úîàä ïéic Ceøa" :øîBà älçza ,BLøBé àeäå åéáà úî :òîL àz̈§©¥¨¦§§©§¦¨¥¨©©¨¡¤§©¥¨

!"áéènäå áBhä¯÷c éçà àkéàc ,éîð íúäéøö Bðéà ïéé éepéL :òîL àz .déãäa éúøé à,Cøáì C ©§©¥¦¨¨©¦§¦¨©¥§¨¨§¦©£¥¨§©¦©¦¥¨¦§¨¥
éøö íB÷î éeðéLBðéà ïéé éepéL eøîàL ét ìò óà :ïðçBé éaø øîà àaà øa óñBé éaø øîàå .Cøáì C ¦¨¨¦§¨¥§¨©©¦¥©©¨¨©©¦¨¨©©¦¤¨§¦©¦¥

éøö!"áéènäå áBhä Ceøa" :øîBà ìáà ,Cøáì C¯.déãäa eúLc äøeáç éða àkéàc ,éîð íúä ¨¦§¨¥£¨¥¨©§©¥¦¨¨©¦§¦¨§¥£¨§¨©£¥
ìáà ,ïäa àöBik Bì ïéàL àlà eðL àì :àðeä áø øîà .'åëå "íéLãç íéìk äð÷å Lãç úéa äða"¨¨©¦¨¨§¨¨¥¦£¨¦¨©©¨Ÿ¨¤¨¤¥©¥¨¤£¨

ïäa àöBik Bì Lé¯éøö Bðéàïäa àöBik Bì Lé eléôà :øîà ïðçBé éaøå .Cøáì C¯éøö.Cøáì C ¥©¥¨¤¥¨¦§¨¥§©¦¨¨¨©£¦¥©¥¨¤¨¦§¨¥
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc - zekxa(ipy meil)

dyrn dyer mzii`x lr mikxany mixac cer d`ian `xnbd
:ziy`xaïðaø eðz,`ziixaadúôe÷úa änç äàBøäeay mewna ± ¨©¨¨¨¤©¨¦§¨¨

zyya riwxa dziilz mewn `edy ,mlerd z` siwdl dligzd
d`exd e` ,ziy`xa inidúøeáâa äðáìriwxa dziilz mewna ± §¨¨¦§¨¨
,ziy`xa ini zyyaíéáëBëåmdyk ,zkl iakek zynge - §¨¦

micneríúBléñîa,d`ixad zligza eid eay mewna ±úBìfîe ¦§¦¨©¨
ïøãñk,mz`ixa zligza eidy xcqk ±.úéLàøá äNBò Ceøa øîBà §¦§¨¥¨¥§¥¦

:`xnbd zl`eyéåä úîéàådngd zcnery onfd `ed izne ± §¥©¨¥
:`xnbd daiyn .ziy`xa ini zyya riwxa dzlzp eay mewna

,ééaà øîàa `a df onfïéðL éðîúå ïéøNò ìëdpenye mixyr ± ¨©©©¥¨¤§¦§©§¥§¦
,dkelid xcq z` dngd zniiqnyk ,mipyøãäåligzn aeye ± §¨©

øBæçî,dngd jelid lyàúøBàa éàúaLa ïñéð úôe÷z äìôðå ©§§¨§¨§©¦¨§©§©§§¨
òaøà éäâð úìúcdlild zligza zltep oqip ztewz zligze ± ¦§¨©§¥©§©

drydy ,iriax mei lil `edy ,reaya iyily mei xg`y
meia dngd z` d`exde .i`zay z`xwp iriax lil ly dpey`xd

.jxan ,xweaa iriax
dpyna epipy(.cp lirl):äàBøä øîBà äãeäé éaøz`'åëå íiälecbd ©¦§¨¥¨¤©¨

ed`exy onfa ,lecbd mid z` dyry jexa xne`.íé÷øôìzxxan ¦§¨¦
:`xnbd,änk ãò,dii`xl dii`xn xearl jixv onf dnk xnelk ©©¨

:`xnbd daiyn .miwxtl eze` d`exy aygiy ickøa éîø øîà̈©¨¦©
øîà àaà[mya-]ìL ãò ,÷çöé éaø,íBé íéLd`x `l m`y xnelk ©¨¨©©¦¦§¨©§Ÿ¦

.jxan ,ed`ex okn xg`le ,mei miyly lecbd mid z`
xa inx xn`y dii`xd zkxa oipra ztqep dreny d`ian `xnbd

:wgvi iax mya `a`øîà àaà øa éîø øîàå[mya-],÷çöé éaø §¨©¨¦©©¨¨©©¦¦§¨
äàBøäxdp z`ìáác àøLbà úøt`xwpd xybdn xaerd ewlga ± ¨¤§¨©¦§¨§¨¤

,dlrn cvle 'laac `xyb'a øîBàäNBò Ceødyrn,úéLàøáoick ¥¨¥§¥¦
epizpyna x`eany zexdp d`exd(my)wlgy ,mcia laewny ,

.mlerd z`ixan ekelid dpzyd `l ,dlrnle xybd ony xdpd
myy oeik ,eilr mikxan oi` ,dhn cvle xybdny ewlg lr la`
dyrn zii`x ezii`xa oi`e ,ekelid mewn z` mc` ipa epiy

:`xnbd zxne` .ziy`xaéàñøt äeéðLc àðcéàäåepiyy meidke ± §©¦§¨§©§¨©§¨¥
,dlrn cvle xybd ony ewlga mb zxt xdp jelid z` miqxtd

xaerd ewlg z` d`exd `l` jxan oi`øBáL éaîmewndn ± ¦¥§
,zxt xdp lv` `vnpy 'xeay ia' `xwpyìéòìecvle myne - §¥

e .dlrn,øîà óñBé áøxdpd wlg z` d`ex m` `l` jxan epi`y ©¥¨©
xaerdìéòìe àøé÷c éäéàîcvle '`xiwc idi`' `xwpd mewndn ± ¥¦¦§¦¨§¥
.dlrn

:zexdpd lr dii`xd zkxa zece` ztqep drenyøa éîø øîàå§¨©¨¦©
äàBøä ,àaàxdp z`úìâc[lwcg-]àðzñéáLc àøLbàewlga ± ©¨¨¤¦§¨©¦§¨§¨¦§§¨

,dlrn cvle '`pzqiayc `xyb' `xwpd xybdn xaerdøîBà¥
äNBò Ceøadyrn,úéLàøádlrnle myn ik ,zexdp d`exd oick ¨¥§¥¦

.mlern ekelid mewn dpzyp `l
z` zx`an ,[zlbc-] lwcge zxt zexdp lr `xnbd dxacy ab`

:`xnbd zl`ey .mzenyéàîoeyld edn ±.ì÷cç:`xnbd daiyn ©¦¤¤
ïécç åéîénL ,éMà áø øîà,gaeyn mnrhy xnelk ,mitixg ±ïél÷å ¨©©©¦¤¥¨©¦§©¦

:`xnbd zl`ey .sebd lr miciakn mpi`y dizyl miaehe mdéàî©
oeyld edn ±.úøt:`xnbd daiyn,ïéáøå ïéøt åéîénLxnelk §¨¤¥¨¨¦§¨¦

.xhn mikixv mpi`e ,mnvrn miaxzn eininy
àæBçî éða éôéøçc éàä ,àáø øîàåmitixg `fegn ipay mrhd ± §¨©¨¨©©£¦¦§¥§¨

`ed ,mdúìâãc àiî eúLc íeMîe .lwcgd in z` mizeyy ±éàä ¦§¨©¨§¦§¨©
éøBçéâc`ed ,md minec`y mrhde ±àîîéa éLnLîc íeMî± §¦¥¦¦§©§¦¦¨¨

minec` mdl miclepd mipad okle ,meia mzhin miynyny
.meid zinenc`keäééðéò éãééðc éàäåzecp mdipiry mrhde ± §©§¨§¦¥©§
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,`ziixaa epipy df xacy mixne`,íéîLbä ìò ïéëøáî éúîéàî¥¥¨©§¨§¦©©§¨¦
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áéènäå`ed[àéðz] (ïðú) àäå ,Cøáî,`ziixaa epipy ixde ±äða §©¥¦§¨¥§¨©§¨¨¨
eðééçäL Ceøa øîBà íéLãç íéìk äð÷å Lãç úéaepniiweeðòébäå ©¦¨¨§¨¨¥¦£¨¦¥¨¤¤¡¨§¦¦¨
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meyn `ed ,rwxw el yiyk minyb zcixi lr aihndedéì úéàc§¦¥
úeôzeL`id ixdy ,ef daeha enr mitzeyy miyp` cer yiy ± ¨

.rwxw el yiy in lkl daeheàäjxan ycg zia dpay dne ± ¨
meyn `ed ,epiigdyúeôzeL déì úéìcmiyp` cer oi`y ± §¥¥¨

.ef daeha enr mitzeyy
:df uexizl di`x d`ian `xnbdàéðúäå,`ziixaa epipy oke ± §¨©§¨
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êøáì êéøö ïéà ìëä éøáã äð÷å øæçå äð÷ã.`l` jxal jixv xn` `l opgei iax `dc

`ed ycg diipw oiprlc meyn:ìëä éøáã äð÷å åì ùé éëã ììëî 'åë éøîàã àëéàå
êøáì êéøö.yecg `kilc dpwe xfge dpwc `l` jxal jixv oi` xn` `l `ped ax `dc

llk:ùåãç àëéàã äð÷å åì ùé ìáà.jixvc `ed dcen:êë ïéáêë ïéáå.el yiy oia

eiykre mipey`xd dpw `le li`ed el oi`y oia

dpw.jxal jixv:éáøë àìå øéàî éáøë àì
äãåäéyia `l` bilt `l dcedi iax elit`c Ð

dpwe xfge dpwa la` dpwe el.`l:à÷ñîã
ïåèøù àòøàdil dede mind zngn u"nil =

lafl:àéä äòø àäéî àúùä.d`eaz zlagny

"zn`d oiic jexa" jxane ef dpy ly:áåèä ìòå
äòøä ïéòî àéäù."aihnde aehd" jxai:éàî

àéä.d`ivn gky`c oebk:çéøñé àìù.rxfd

m` mini dyly xg`le cle didie helwi `l`

zlren dltz oi`e gixqd xak hlw `l:àìù
ìãðñ àäé.didie xg` cle ezy` xarzz `ly

mi ly bcl dnece oey`x ly ezxev zget

:(adk) dcp zkqna opixn` ikd .lcpq enyy

exiag z` xhqy mc`l lyn .svxpy `l` did cle ezlgzne mi ly lcpql dnec lcpq

eixeg`l ezxev xifgde:éðäî éîå.ielz xacd `lde mei mirax` jeza elit` xkfl dltz

.zg` zaa mdipy erixfdy oebk `ipdnc dl zgkyn :opiqxb ikd .dlgz drxfdaìë
àø÷ éàäì äéì úùøãã éëéä.zernyn `cgl yixcn:ùéøãî äéùéøì äéôéñî.oekpy in

'iia geha eal.`xii `l drx drenyn:éøáãá
áéúë äøåú.`ny "cinz cgtn mc` ixy`"

mzepyl xifgn `ed jk jezny epnn gkzyz

cinz:ïðáø åðú.mizy :xn`c .dxn` i`fr oa

ez`ivia mizye ezqipka:äá ïì úéì.xdfi

qpki l` xak ryt m` e` ryti `ly envra

dpkq mewna:éðá éáugxnd zia =:äéúåúî.
mivgex mc` ipae dkezl miltep mindy dxitg

dab lry dxwz iab lr:äéøáà ãçáerexfa Ð

d`n cr ewifgd dfa dfe mipy e` cg` wifgd

cg`e:àçà éáøã åðééä.ipz`vedy iiece` irac

melyl:'åëå íãà éðá ìù ïëøã ïéàù.:xnelk

ywal `l` ze`etxa weqrl mdl did `l
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Ba ïéâøBäå ïéðcL Cøëa ìáà ,Ba ïéâøBäå ïéðc ïéàL Cøëa àlà eðL àì :àðzî áø øîà¯áø øîà ,éøîàc àkéà .da ïì úéì ¨©©©¨¨Ÿ¨¤¨¦§©¤¥¨¦§§¦£¨¦§©¤¨¦§§¦¥¨¨¦¨§¨§¦¨©©
éìéc Lðéà déì énøúî àìc ïéðîéæ ,Ba ïéâøBäå ïéðcL Cøëa eléôà :àðzî:øîBà ,õçønä úéáì ñðëpä ,ïðaø eðz .àúeëæ déì ó ©¨¨£¦¦§©¤¨¦§§¦¦§¦§¨¦§©¥¥¡¨§¨¥¥§¨¨©¨©©¦§¨§¥©¤§¨¥

éðôlî ïBöø éäé"ïBòå äì÷ì÷ øác éa òøàé íàå ,ïBòå äì÷ì÷ øác éa òøàé ìàå ,Ba àöBiëå äfî éðìévzL éäìà 'ä E¯àäz §¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤©¦¥¦¦¤§©¥§©¤¡©¦§©©§¨¨§¨§¦¤¡©¦§©©§¨¨§¨§¥
áøc déîMî àðz ïëå Lé÷ì Léø øîàc ;ïèOì äéîet çzôì àìc ,éëä Lðéà àîéì àì :ééaà øîà ."éúBðBò ìëì äøtk éúúéî¦¨¦©¨¨§¨£©£©©©¥¨¥¨¡¨¨¦§¨¦§©¥©¨¨§¨©¥¨¦§¥¨¨¦§¥§©

äàø÷ éàî :óñBé áø øîà .ïèOì åét íãà çzôé ìà íìBòì :éñBé¯eäì øãäà éàî ,"eðéîc äøîòì eðééä íãñk èòîk" áéúëc ¥§¨©¦§©¨¨¦©¨¨£©©¥©§¨¨¦§¦¦§©¦§Ÿ¨¦©£Ÿ̈¨¦©©£©§
àéáð¯éðôì éðà äãBî" :àçà áø øîà ?øîBà éàî ÷éôð ék .'åâå "íãñ éðéö÷ 'ä øáã eòîL"éaø ."øeàä ïî éðzìväL 'ä E ¨¦¦§§©§¦¥§Ÿ¦¨¥©¥¨©©©¨¤£¦§¨¤¤¦©§©¦¦¨©¦

eðééä :øîà .déøáà ãça éøáb ãçå äàî áéæL àãenò ìò í÷ àqéð déì Léçøúà ,déúezî éða éa úéçôà ,éða éáì ìò eäaà©¨©§¥¨¥¦§¦¥¨¥¦¥¦§§¦¥¦¨¨©©¨§¦§¨§©©§¥§©¤§¥£©©§
éðôlî ïBöø éäé" :øîBà íc æéwäì ñðëpä .àçà áø øîàc ,àçà áøcìà ék ,éðàtøúe äàeôøì éì äæ ÷ñò àäiL éäìà 'ä E §©©¨§¨©©©¨©¦§¨§©¦¨¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤§¥¥¤¤¦¦§¨§©§¥¦¦¥

éðúc ,éëä Lðéà àîéì àì :ééaà øîà ."eâäpL àlà úåàtøì íãà éða ìL ïkøc ïéàL éôì ,úîà Eúàeôøe äzà ïîàð àôBø¥¤¡¨©¨§¨§¡¤§¦¤¥©§¨¤§¥¨¨§©Ÿ¤¨¤¨££©©©¥¨¥¨¡¨¨¦§¨¥
"àtøé àtøå" :ìàòîLé éaø éác¯."ípç àôBø Ceøa" :àçà áø øîà ?øîBà éàî éà÷ ék .úåàtøì àôBøì úeLø äðzépL ïàkî §¥©¦¦§¨¥§©Ÿ§©¥¦¨¤¦§¨§¨¥§©Ÿ¦¨¥©¥£©©©¨¨¥¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc - zekxa(iyily meil)

:mdixacn `xnbd zwiicneììkî,jkn rnyn ±éëc[m`y-]äð÷ ¦§¨§¦¨¨
,dl`k milkøæçåeiykr,äð÷åléøö ïéà ìkä éøác,Cøáì Cixdy §¨©§¨¨¦§¥©Ÿ¥¨¦§¨¥

z` dpw `ly meyn `l` jxal jixvy xn` `l opgei iax s`
epi` milkd z` dpw m` la` ,dyexia el eltp `l` ,milkd

.jxan
:opgei iaxe `ped ax zwelgna xg` oeyl d`ian `xnbdàkéàå§¦¨

éøîàc,zxg` oeyla ef dreny exn`y yie ±àì ,àðeä áø øîà §¨§¦¨©©¨Ÿ
eðL,epiigdy jxan miycg milk dpewdy df oic dpyp `l ±àlà ¨¤¨
käð÷ àlLdl`k milkøæçåeiykrïéà ,äð÷å øæçå äð÷ ìáà ,äð÷å ¤Ÿ¨¨§¨©§¨¨£¨¨¨§¨©§¨¨¥

éøöeléôà ,øîà ïðçBé éaøå .Cøáì Cm`äð÷,dl`k milkøæçå ¨¦§¨¥§©¦¨¨¨©£¦¨¨§¨©
eiykréøö äð÷å.Cøáì C:mdixacn `xnbd zwiicneììkî± §¨¨¨¦§¨¥¦§¨

,jkn rnynéëc[m`y-]Bì Léel eltpy dl`k milk xak §¦¤
,dyexiaäð÷ål milk cer eiykréøö ìkä éøác,Cøáì Cs` ixdy §¨¨¦§¥©Ÿ¨¦§¨¥

dl`k milk xak dpwyk `l` ,jxan epi`y xn` `l `ped ax
`l` ,mcew dpw `l m` la` ,ef diipwa yecig mey elv` oi`e

.jxany `ped ax dcen ,dyexia el eltp
:ipyd oeyld lr dywn `xnbdéáéúéîepipy ,daiyid ipa eywd ± ¥¦¥

:`ziixaaBì ïéàå Lãç úéa äðaxg` zia,Ba àöBiky e`íéìk äð÷ ¨¨©¦¨¨§¥©¥¨¨¥¦
Bì ïéàå íéLãçmixg` milkéøö ,íäa àöBikCøáì Cla` ,epiigdy £¨¦§¥©¥¨¤¨¦§¨¥

m`Bì Lémilk e` zia xakéøö ïéà ,íäa àöBikéaø éøác ,Cøáì C ¤©¥¨¤¥¨¦§¨¥¦§¥©¦
Ck ïéáe Ck ïéa ,øîBà äãeäé éaø .øéàîmda `veik el oi` m` oia - ¥¦©¦§¨¥¥¨¥¨

,dpw `l mipey`xd z`y oeik ,el yi m` oiaeéøö.Cøáì Czx`ane ¨¦§¨¥
:zxne`e `iyewd z` `xnbdàn÷ àðLéìì àîìLa`ziixad ± ¦§¨¨§¦§¨©¨

oeyld enk opgei iaxe `ped ax zwelgnd z` yxtp m` zpaen
yiy meyn ,dyexia el`k milk el eltpy ina ewlgpy oey`xd

y xnelàðeä áøxaq,øéàî éaøkdl`k milk xak el yi m`y ©¨§©¦¥¦
,jxan epi`ïðçBé éaøåxaq,äãeäé éaøkdl`k milk el yi m` mby §©¦¨¨§©¦§¨

,jxanàøúa àðLéìì àlàenk mzwelgn z` yxtp m` la` ± ¤¨§¦§¨©§¨
,dyw ,el`k milk xak dpwy ina wx ewlgpy ,ipyd oeyld

eàðeä áø àîìLa,dyw `l jxan epi`y xn`y `ped axle ± ¦§¨¨©¨
xaeq `edy xnel xyt`y,äãeäé éaøkdl`k milk el yi m`y §©¦§¨

,dl`k milk xak dpw envr `ed m`e ,jxan ,dyexia el eltpy
,jxan epi`øîàc ïðçBé éaø àlàmilk dpw envra `ed m` s`y ¤¨©¦¨¨§¨©

,jxan dl`kïàîkmpi` eixacy ,eixac z` xn` in zhiyk ±àì §©Ÿ
,äãeäé éaøk àìå øéàî éaøkjxany xn` `l dcedi iax s`y §©¦¥¦§Ÿ§©¦§¨

dpw envra `ed m` la` ,dyexia dl`k milk el e`a m` `l`
.jxan epi`y dcedi iax dcen dl`k milk

:`xnbd zvxznïðçBé éaø Cì øîà,xnele uxzl opgei iaxl yi ± ¨©¨©¦¨¨
m`y `l` xn` `l dcedi iaxy s`e ,dcedi iaxk xaeq `edy

,jxan dyexia dl`k milk el eltpäãeäé éaøìc ïécä àeäm`äð÷ ©¦¦§©¦§¨¨¨
,dl`k milk xakøæçåeiykrénð ,äð÷åok mb ±éøöàäå ,Cøáì C §¨©§¨¨©¦¨¦§¨¥§¨

éâìôéî à÷cxi`n iaxe dcedi iax ewlgpy mrhde ±ay inBì Lé §¨¦§§¦§¤
dyexia el eltpy milkäð÷åina ewlgp `le ,dl`k milk eiykr §¨¨

`ed ,dl`k milk xak dpw envr `edyBçk EòéãBäìz`-] §¦£Ÿ
[eyecigeléôàc ,øéàî éaøcy inäð÷milkBì Léåmilk xak §©¦¥¦©£¦¨¨§¤

,dyexia el eltpy dl`kéøö ïéàïkL ìëå ,Cøáì Ciax zrcly ¥¨¦§¨¥§¨¤¥
envra `ed m` xi`näð÷,dl`k milk xakøæçåeiykr,äð÷å ¨¨§¨©§¨¨

éøö ïéàc.Cøáì C §¥¨¦§¨¥
:`xnbd zl`eyeâìôéìådcedi iaxe xi`n iax ewlgie ±ay inäð÷ §¦§§§¨¨

,äð÷å øæçåxi`n iax xn`i dfaeéøö ïéàc,Cøáì CickBçk EòéãBäì §¨©§¨¨§¥¨¦§¨¥§¦£Ÿ
[eyecig z`-],äãeäé éaøcjixv dl`k milk xak dpwy in s`y §©¦§¨

l:`xnbd daiyn .jxaéãò àøézäc çkdéì ó`pzl sicr ± Ÿ©§¤¥¨¨¦¥
epi`e ,xzei lwin `edy meyn ,xi`n iax zrc z` eprinydl
ici lr `le dyexi ici lr el`k milk el yia elit` jxal jixvn

.dipw
:dpyna epipy'åë äòøä ìò Cøáî.daehd lr oirn §¨¥©¨¨¨

lr mb 'zn`d oiic' jxal yiy dpynd ixac z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .daeh da yiy drxéîc éëéäefi` ,xaecn dna - ¥¦¨¥

daiyn .'zn`d oiic' dilr jxan ok it lr s`e daeh da yi drx

:`xnbddéòøàa à÷ãa ì÷Lc ïBâkedcya min shy qpkpy - §§¨©¦§¨§©§¥
y ,mirxfd z` shyedéãéãì àéä àáèc áb ìò óàdaeh el yiy - ©©©§¨¨¦§¦¥

,jkaïBèøéN àòøà à÷qîc,hihe ytx rwxwd dlrny -àçáLå §©§¨©§¨¦§§¨§¨
,ze`ad mipyl zgaeyn ziyrpe zlacfne -äòø àäéî àzLä©§¨¦¨¨¨

àéädz`eaz z` ciqtdy iptn ,el `id drx dzr mewn lkn - ¦
.'zn`d oiic' dilr jxan jkitl ,ef dpy ly

:dpyna epipy'åë äáBhä ìòå.drxd lr oirn §©©¨
mb 'aihnde aehd' jxal yiy dpynd ixac z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .drx da yiy daeh lréîc éëéä,xaecn dna - ¥¦¨¥
.'aihnde aehd' dilr jxan ok it lr s`e drx da yi daeh efi`

:`xnbd daiynçkLàc ïBâk[`vny-],äàéöîyáb ìò óà §§©§©§¦¨©©©
cy xyt`déãéãì àéä äòø,[el-]dì ìé÷L àkìî da òîL éàc §¨¨¦§¦¥§¦¨©¨©§¨¨¦¨

dépéî,epnn dpgwi jlnd z`f rnyi m`y -äáBè àäéî àzLä ¦¥©§¨¦¨¨
àéäaehd' dilr jxan jkitl ,el `id daeh dzr mewn lkn - ¦

.'aihnde
:dpyna epipy'åë ãìzL ïBöø éäé ,øîàå ,úøaeòî BzLà äúéä̈§¨¦§§¤¤§¨©§¦¨¤¥¥

,xkf izy`.àåL úlôz Bæ éøä£¥§¦©¨§
dpi` xkf didiy xaer lr dlitzy dpynd ixaca dpc `xnbd

:`xnbd dywn .dlirenéîçø épäî àìådliren dlitz oi` ike - §Ÿ§©¦©£¥
,jk lráéúî[dywd-],óñBé áøz` dcliy xg` d`l lv` xn`p ¥¦©¥
oeleaf(`k l ziy`xa),'äðéc dîL úà àø÷zå úá äãìé øçàå'yie §©©¨§¨©©¦§¨¤§¨¦¨
,xxaléàî[xn`py edn-]øçàå'dclixnel did ic `ld ,'za ©§©©

e ,'za clze',áø øîà`id aezkd zpeekïéc äàì äðcL øçàì ¨©©§©©¤¨¨¥¨¦
dîöòa,xkfa dxarzp xy`k,äøîàåixdíéèáL øNò íéðL §©§¨§¨§¨§¥¨¨§¨¦

,á÷òiî úàöì ïéãéúòmkezneäMLxak mihay,éðnî eàöémdy £¦¦¨¥¦©£Ÿ¦¨¨§¦¤¦
,oeleafe xkyyi dcedi iel oerny oae`xäòaøàåe`vi mihayïî §©§¨¨¦

izy,úBçôMäxy`e cbe ddlan ilztpe oc ,zg` lkn mipy ©§¨
,dtlfnéøäxak eclepyäøNòmicizr mipy cere ,mihay £¥£¨¨

e ,cleeidlíàxaeräæ`ed irnay,øëæixdìçø éúBçà àäz àì ¦¤©¨¨Ÿ§¥£¦¨¥
elit`,úBçôMä úçàkcg` hay dpnn z`vl cizry `vnp ik §©©©§¨

e ,dawp `l` xkf didi `ly dlltzd jkitl ,calaäëôäð ãiî¦¨¤¤§¨
dpicøîàpL ,úáìweqt eze`a,'äðéc dîL úà àø÷zå'my lr §©¤¤¡©©¦§¨¤§¨¦¨

didiy xaer lr dlitz dlireny ixd .dnvra d`l dpcy oicd
.dawp e` xkf

:`xnbd zvxzníéqð äNòî ïéøékæî ïéà,di`x epnn `iadl ¥©§¦¦©£¥¦¦
xaerd oi` rahd jxc it lry ,did qp d`l lv` dyrndy
lr dliren dlitzd oi` llk jxca ok lre ,xkfl dawpn jtdzn

.`ey zlitz `ide ,jk
:sqep uexizàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

eze`yäàìc äNòî,dzlitz dliredyíBé íéòaøà CBúa ©£¤§¥¨§©§¨¦
dxeair zligzläåä,df xac lr dlitz dliren ok` f`y ,[did-] £¨

àéðúãklr lltzdl mc` jixvy zelitzd oipra `ziixaa ¦§©§¨
jynay ,ezy` ly dxeairìLíéðBLàøä íéîé äLxg`ly §Ÿ¨¨¦¨¦¦

yinyzdçéøñé àlL íéîçø íãà Lwáéirnay rxfd lwlwzie §©¥¨¨©£¦¤Ÿ©§¦©
e .xaer dyrie hlwi `l` ,dy`dìMîäLminiíéòaøà ãòåmei ¥¦§Ÿ¨§©©§¨¦

àäiL íéîçø Lwáéxaerd,øëæziyrp `l mei mirax` cr ik §©¥©£¦¤§¥¨¨
e .dawp e` xkf cled zxevìL ãòå íBé íéòaøàîLwáé íéLãç äL ¥©§¨¦§©§Ÿ¨¢¨¦§©¥

àlL íéîçøoey`xd z` wegci xy` sqep xaer ezy` xarzz ©£¦¤Ÿ
eàäéoey`xdìcðñ.['lcpq' enyy bck mipt `ll dkern dxev-] §¥©§¨
eìMîãòå íéLãç äLseqäMLmiycg.ìôð àäé àlL íéîçø Lwáé ¦§Ÿ¨¢¨¦§©¦¨§©¥©£¦¤Ÿ§¥¥¤
eäMMîmiycgäòLz ãòåmiycgàöiL íéîçø Lwáéen` irnn ¦¦¨§©¦§¨§©¥©£¦¤¥¥

.íBìLaokzie ,xkf didiy lltzdl xyt` mei mirax` cry ixd §¨
dlitzdy epzpyn dxn`y dne ,df onf jeza dzid d`l zlitzy
.mei mirax` xg`ly dlitzl dzpeek ,`ey zlitz `id jk lr

dlitz dliren mei mirax` cr ik `ziixad ixaca dpc `xnbd
:`xnbd dywn .xkf didiy xaerd lréîçø épäî éîeike - ¦§©¦©£¥

,llk df xacl dlitz dlirenøîàäå[xn` ixde-]déøa ÷çöé éaø §¨¨©©¦¦§¨§¥
[epa-],énà áøcd yinyz zrya m`,älçz òéøæî Léàxnelk §©©¦¦©§¦©§¦¨

[dnc epiid] dy`d rxf witqdy iptl mgxd l` yi`d rxf ribdy
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רט ezny in` cenr q sc ± iyily wxtzekxa
êøáì êéøö ïéà ìëä éøáã äð÷å øæçå äð÷ã.`l` jxal jixv xn` `l opgei iax `dc

`ed ycg diipw oiprlc meyn:ìëä éøáã äð÷å åì ùé éëã ììëî 'åë éøîàã àëéàå
êøáì êéøö.yecg `kilc dpwe xfge dpwc `l` jxal jixv oi` xn` `l `ped ax `dc

llk:ùåãç àëéàã äð÷å åì ùé ìáà.jixvc `ed dcen:êë ïéáêë ïéáå.el yiy oia

eiykre mipey`xd dpw `le li`ed el oi`y oia

dpw.jxal jixv:éáøë àìå øéàî éáøë àì
äãåäéyia `l` bilt `l dcedi iax elit`c Ð

dpwe xfge dpwa la` dpwe el.`l:à÷ñîã
ïåèøù àòøàdil dede mind zngn u"nil =

lafl:àéä äòø àäéî àúùä.d`eaz zlagny

"zn`d oiic jexa" jxane ef dpy ly:áåèä ìòå
äòøä ïéòî àéäù."aihnde aehd" jxai:éàî

àéä.d`ivn gky`c oebk:çéøñé àìù.rxfd

m` mini dyly xg`le cle didie helwi `l`

zlren dltz oi`e gixqd xak hlw `l:àìù
ìãðñ àäé.didie xg` cle ezy` xarzz `ly

mi ly bcl dnece oey`x ly ezxev zget

:(adk) dcp zkqna opixn` ikd .lcpq enyy

exiag z` xhqy mc`l lyn .svxpy `l` did cle ezlgzne mi ly lcpql dnec lcpq

eixeg`l ezxev xifgde:éðäî éîå.ielz xacd `lde mei mirax` jeza elit` xkfl dltz

.zg` zaa mdipy erixfdy oebk `ipdnc dl zgkyn :opiqxb ikd .dlgz drxfdaìë
àø÷ éàäì äéì úùøãã éëéä.zernyn `cgl yixcn:ùéøãî äéùéøì äéôéñî.oekpy in

'iia geha eal.`xii `l drx drenyn:éøáãá
áéúë äøåú.`ny "cinz cgtn mc` ixy`"

mzepyl xifgn `ed jk jezny epnn gkzyz

cinz:ïðáø åðú.mizy :xn`c .dxn` i`fr oa

ez`ivia mizye ezqipka:äá ïì úéì.xdfi

qpki l` xak ryt m` e` ryti `ly envra

dpkq mewna:éðá éáugxnd zia =:äéúåúî.
mivgex mc` ipae dkezl miltep mindy dxitg

dab lry dxwz iab lr:äéøáà ãçáerexfa Ð

d`n cr ewifgd dfa dfe mipy e` cg` wifgd

cg`e:àçà éáøã åðééä.ipz`vedy iiece` irac

melyl:'åëå íãà éðá ìù ïëøã ïéàù.:xnelk

ywal `l` ze`etxa weqrl mdl did `l
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äð÷å øæçå äð÷ éëc ììkî¯éøö ïéà ìkä éøácC ¦§¨§¦¨¨§¨©§¨¨¦§¥©Ÿ¥¨¦
àlà eðL àì :àðeä áø øîà ,éøîàc àkéàå .Cøáì§¨¥§¦¨§¨§¦¨©©¨Ÿ¨¤¨

äð÷å øæçå äð÷ ìáà ,äð÷å øæçå äð÷ àlL¯ïéà ¤Ÿ¨¨§¨©§¨¨£¨¨¨§¨©§¨¨¥
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ïéléôz çpî ìáà ,ïéléôz çpî àìc àlà ïøîà¯.da ïì úéì:øîàpL ,álä éçzôî éðL ïéa áLBéå ,áeáæì äîBc òøä øöé :áø øîà £©©¤¨§¨©©§¦¦£¨©©§¦¦¥¨¨¨©©¥¤¨©¤¦§§¥¥§¥©§§¥©¥¤¤¡©

úBéìë ézL :ïðaø eðz ."õáBø úàhç çútì" :øîàpL ,äîBc àeä ähç ïéîk :øîà ìàeîLe ."ç÷Bø ïîL òéaé Léàáé úåî éáeáæ"§¥¨¤©§¦©¦©¤¤¥©§¥¨©§¦¦¨¤¤¤¡©©¤©©¨¥¨©¨©§¥§¨
áìå Bðéîéì íëç áì" :áéúëc ,BìàîNì äòøå Bðéîéì äáBèc àøazñîe .äòøì BzöòBé úçàå äáBèì BzöòBé úçà ,íãàa Ba Lé¥¨¨¨©©©§§¨§©©©§§¨¨¦§©§¨§¨¦¦§¨¨¦§Ÿ¦§¦¥¨¨¦¦§¥

ì ,ïéáî áì ,úBöòBé úBéìk :ïðaø eðz ."BìàîNì ìéñk,ìB÷ àéöBî äð÷ ,ìëàî éðéî ìk àéöBîe ñéðëî èLå ,øîBb ät ,Czçî ïBL §¦¦§Ÿ¨©¨©§¨£¥¥¦¨§©¥¤¥¥¤©§¦¦¨¦¥©£¨¨¤¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc - zekxa(iriax meil)

,äáBèì ìkä,`xew lebpxzd e` ,wlec xpd did m` ixd ,o`k oke ©Ÿ§¨
dn ok m` ,ize` mb miaeye ia mipigan miebd eid ,xrep xengd e`

.izaehl did mzyely ipnn elhipy
:dxv zra zebdpzd oipra ztqep `xnináø øîà àðeä áø øîàå§¨©©¨¨©©

LBãwä éðôì ïéèòeî íãà ìL åéøác eéäé íìBòì ,øéàî éaø íeMî¦©¦¥¦§¨¦§§¨¨¤¨¨¨¦¦§¥©¨
àeä Ceøa`l` dlrn itlk zeyw xaci `l dxv eilr d`a m`y - ¨

,mingx ywai wxøîàpL(` d zldw)ét ìò ìäáz ìà'ìà Eaìå ,E ¤¤¡©©§©¥©¦§¦§©
ìò äzàå íéîMa íéäìàä ék ,íéäìàä éðôì øáã àéöBäì øäîé§©¥§¦¨¨¦§¥¨¡Ÿ¦¦¨¡Ÿ¦©¨©¦§©¨©

éøáã eéäé ïk ìò ,õøàä.'íéhòî E ¨¨¤©¥¦§§¨¤§©¦
weqtdy ,dpyna epipy(d e mixac)lka jidl` 'd z` zad`e'

oiae aehd xvia oia 'd z` cearl mc` aiigy cnll `a 'jaal
yiy mixvid ipy oipra ztqep dyxc d`ian `xnbd .rxd xvia

:mc`láéúëc éàî ,àcñç áø øa ïîçð áø Løc(f a ziy`xa)øöéiå' ¨©©©§¨©©¦§¨©¦§¦©¦¤
ï"éãeé éðLa 'íãàä úà íéäìà 'äaezk eli`k df ixd ,['xviie'-] ¡Ÿ¦¤¨¨¨¦§¥¦

y aezkd dfa fnxy `l` .'xvie' miinrtLBãwä àøa íéøöé éðL§¥§¨¦¨¨©¨
àeä Ceøa,mc`a.òø øöé ãçàå ,áBè øöé ãçà ¨¤¨¥¤§¤¨¥¤¨

:`xnbd dywné÷úîäîäa ,äzòî àlà ,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨¤¨¥©¨§¥¨
da áéúk àìcoeyl dzxiviaì úéì ,'øöéiå'àøöé ddl oi` ike - §Ÿ§¦¨©¦¤¥¨¦§¨

,rxd xviàèòáe àëLðå ,à÷fîc ïðéæç à÷ àäåmi`ex ep` ixde - §¨¨¨¦©§©§¨§¨§¨¨£¨
.rxd xvi dl yiy gkene ,zhreae zkyepe dwifn `idyàlàyi ¤¨

df weqt yexcl,éæt ïa ïBòîL éaø øîàc ,éæt ïa ïBòîL éaøãk¦§©¦¦§¤¨¦§¨©©¦¦§¤¨¦
ick ,'xvie' miinrt aezk eli`k df ixde ,o"icei ipya 'xviie' xn`p

,yexcpy,éøöBiî éì éBà,rxd ixvi zvr xg` jl` m` ipyipriy ¦¦§¦
,éøöiî éì éBàåxg` jl` `ly onf lk dxiar ixedxda ipcixhiy §¦¦¦§¦

.ezvrénð éàeyxecl xyt`éaø øîàc ,øæòìà ïa äéîøé éaøãk ¦©¦¦§©¦¦§§¨¤¤§¨¨§¨©©¦
,øæòìà ïa äéîøérnyn ,o"icei ipya 'xviie' mc`d z`ixaa xn`p ¦§§¨¤¤§¨¨

,jcnll ,zepey zexev izy ea eidyïéôeöøt ecmipt ipy -àøa ©§¦¨¨
ïBLàøä íãàa àeä Ceøa LBãwäxeg`e mipt ieyr eteb did `ly - ©¨¨§¨¨¨¦

,dawp ipyd ecvne xkf cg`d ecvn ,mipte mipt `l` ,mc` ipak
øîàpL(d hlw mildz)'éðzøö íã÷å øBçà'il zxv ixeg`ne iptln - ¤¤¡©¨¨¤¤©§¨¦

xkf ,zecxtp zeixa izyl d"awd Fkzg jk xg`e .mipt zxev
.dawpe

deg z`ixaa xn`p :df oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
(ak-`k a ziy`xa)gTIe ,oWiIe mc`d lr dnCxY midl` 'd lRIe'©©¥¡Ÿ¦©§¥¨©¨¨¨©¦¨©¦©

,dPYgY xUA xBqIe eizrlSn zg`òìvä úà íéäìà 'ä ïáiåxW` ©©¦©§Ÿ¨©¦§Ÿ¨¨©§¤¨©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨£¤
.'mc`d l` d`aie dX`l mc`d on gwlìàeîLe áøidn ewlgp ¨©¦¨¨¨§¦¨©§¦¤¨¤¨¨¨©§¥

,df weqta zxkfpd rlvdøîà ãçl aezkd zpeekyóeöøt,sqep ©¨©©§
itk] d"awd mcixtd jk xg`e eziixa zligzn mc`l didy

,[x`azpyøîà ãçål aezkd zpeekyáðæzligzn mc`l el didy §©¨©¨¨
.deg z` epnn xvie mc`n Flhp d"awde ,eziixa

:`xnbd dywnáéúëc eðééä ,óeöøt øîàc ïàîì àîìLa(my mildz) ¦§¨¨§©§¨©©§©§¦§¦
'éðzøö íã÷å øBçà'.mipt zxev il zxv ixeg`ne iptln -àlà ¨¨¤¤©§¨¦¤¨

.'éðzøö íã÷å øBçà' éàî ,áðæ øîàc ïàîìezhiyl :`xnbd daiyn §©§¨©¨¨©¨¨¤¤©§¨¦
df weqt x`al yi,énà éaø øîàc ,énà éaøãk,'mcwe xeg`' edn ¦§©¦©¦§¨©©¦©¦

øBçà[oexg`-]íã÷å ,úéLàøá äNòîì-][oey`xe.úeðòøeôì ¨§©£¥§¥¦¨¤¤§§¨
:in` iax ly ezpeek idn zxxan `xnbdäNòîì øBçà' àîìLa¦§¨¨¨§©£¥

'úéLàøádpeekdy ,edn oaenàúaL éìòî ãò éøaà àìc`ly - §¥¦§Ÿ¦¨¥©©£¥©§¨
.ziy`xa dyrn lkl oexg` dide zay axr cr mc`d `xapàlà¤¨

in` iax xn`y dn la` -,'úeðòøeôì íã÷å'xxal yiúeðòøet ¨¤¤§§¨§¨
éàîc.ezpeek zeprxet efi` lr -Lçðc úeðòøeô àîéìéàd`ay - §©¦¥¨§¨§¨¨

mc`d yprpy in` iax zpeeke ,ocr oba ygpd F`ihgdy lr el
,jk xnel xyt` i` ixd ,dligzäìeãba ,øîBà éaø ,àéðúäå- §¨©§¨©¦¥©§¨

zeaiyg ly xacaìBãbä ïî ïéìéçúî,dxeagayäììwáexacae - ©§¦¦¦©¨©§¨¨
zeprxet lyïèwä ïî ïéìéçúîy xewnd .dxeagayäleãba ©§¦¦¦©¨¨©§¨

áéúëc ,ìBãbä ïî ïéìéçúîzkepga dgpnd zlik` ieeiv iabl ©§¦¦¦©¨¦§¦
okynd(ai i `xwie)åéða øîúéà ìàå øæòìà ìàå ïøäà ìà äLî øaãéå'©§©¥Ÿ¤¤©£Ÿ§¤¤§¨¨§¤¦¨¨¨¨

eç÷ ,íéøúBpädgpOd z`'åâåixd ,'ebe 'gAfOd lv` zFSn dElk`e ©¨¦§¤©¦§¨§¦§¨©¥¤©¦§¥©
y xewnde .eipal jk xg`e oxd`l dligz deivyïéìéçúî äììwa©§¨¨©§¦¦

,ïèwä ïî,ocr oba m`hg lr ixdyìl÷úð älçzad,Lçðxn`py ¦©¨¨©§¦¨¦§©¥¨¨

(ci b ziy`xa),'ebe 'dndAd lMn dY` xEx`'óBqáìe[jk xg`e-] ¨©¨¦¨©§¥¨§©
,äeç äìl÷úðxn`py(fh b my)dAx` dAxd xn` dX`d l`' ¦§©§¨©¨¤¨¦¨¨©©§¨©§¤
,'ebe 'KpFaSr,íãà ìl÷úð óBqáìexn`py(fi b my)'ebe xn` mc`lE' ¦§¥§©¦§©¥¨¨§¨¨¨©

.'ebe 'LxEarA dnc`d dxEx`àlàin` iax zpeek jgxk lr £¨¨£¨¨©£¤¤¨
láéúëc ,ìeaîc úeðòøetea(bk f my)ìò øLà íe÷éä ìk úà çniå' §¨§©¦§¦©¦©¤¨©§£¤©

'äîäa ãòå íãàî äîãàä éðt,'ebeäîäa øãäå íãà àLéøa- §¥¨£¨¨¥¨¨§©§¥¨§¥¨¨¨©£©§¥¨
jk xg`e ,epnn zeprxetd dligzdy oeik mc`d z` xikfd dligz

.dndad z` xikfd
:apfn deg dxvepy xaeqd lr dywn `xnbdøîàc ïàîì àîìLa¦§¨¨§©§¨©

`id rlvdyáéúëc eðééä ,óeöøt(f a my),ï"éãeé éðLa 'øöéiå' ©§©§¦§¦©¦¤¦§¥¦
.[x`azpy itk] zepey zexev izy ea eid mc` z`ixaayàlà¤¨

øîàc ïàîì`id rlvdyáðæ,eziixa zligzn mc`l didyéàî §©§¨©¨¨©
'øöéiå'yi ezhiyl :`xnbd zvxzn .o"icei ipya azkp recn - ©¦¤

df weqt x`al,éæt ïa ïBòîL éaø øîàc ,éæt ïa ïBòîL éaøãkedn ¦§©¦¦§¤¨¦§¨©©¦¦§¤¨¦
,o"icei ipya 'xviie' aezkyéøöBiî éì éBàe.éøöiî éì éBà ¦¦§¦¦¦¦§¦

:`xnbd dywnáéúëc eðééä ,óeöøt øîàc ïàîì àîìLa(a d my) ¦§¨¨§©§¨©©§©§¦§¦
'íàøa äá÷ðe øëæ'xkf xak did mc`d z`ixa zligzay ,'ebe ¨¨§¥¨§¨¨

.[x`azpy itk] dawpeäá÷ðe øëæ' éàî ,áðæ øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¨¨©¨¨§¥¨
,'íàøa:`xnbd zvxzn .cala xkf did ezxivi zligza ixd §¨¨

df weqt x`al yi ezhiyláéúk ,éîø eäáà éaøc ,eäáà éaøãk¦§©¦£¨§©¦£¨¨¥§¦
,'íàøa äá÷ðe øëæ',mipy e`xap dligzny rnynáéúëe(e h my) ¨¨§¥¨§¨¨§¦

,'íãàä úà äNò íéäìà íìöa ék'cg` `xap dligzny rnyne ¦§¤¤¡Ÿ¦¨¨¤¨¨¨
.cala,ãöék àäy `l`,íéðL úàøáì äáLçîa äìò älçzalre ¨¥©©§¦¨¨¨§©£¨¨¦§Ÿ§©¦

,'m`xa dawpe xkf' xn`p df.ãçà àlà àøáð àì óBqáìe§©Ÿ¦§¨¤¨¤¨
:`xnbd dywnáéúëc eðééä ,óeöøt øîàc ïàîì àîìLazxivia ¦§¨¨§©§¨©©§©§¦§¦

deg(`k a my)eizrlSn zg` gTIe','äpzçz øNa øbñiåxg`y ©¦©©©¦©§Ÿ¨©¦§Ÿ¨¨©§¤¨
d`lnl jixv dide `neb enewna x`yp ipyd sevxtd z` lhpy
dfazze ,ezy` dpnn dlhipy `nebd z` d`xi `ly ick xyaa

.eilr,'äpzçz øNa øBbñiå' éàî ,áðæ øîàc ïàîì àlàxg`l ixd ¤¨§©§¨©¨¨©©¦§¨¨©§¤¨
:`xnbd zvxzn .melk xqg mc`d did `l apfd zlihpéaø øîà̈©©¦

àîézéàå ,äéîøéz`f xn`y mixne` yie -áø àîézéàå ,ãéáæ áø ¦§§¨§¦¥¨©§¦§¦¥¨©
Cúç íB÷îì àlà äëøöð àì ,÷çöé øa ïîçðxyad z` xebql - ©§¨©¦§¨Ÿ¦§§¨¤¨¦§£¨

.jzgd mewna gezt x`ypy
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLa`id rlvdyáéúëc eðééä ,áðæ ¦§¨¨§©§¨©¨¨©§¦§¦
deg zxivia(ak a my)ïáiå'on gwl xW` rlSd z` midl` 'd ©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨£¤¨©¦

z` d"awd epnn dpa mc`n apfd zlihp xg`y ,'dX`l mc`d̈¨¨§¦¨
.deg,'ïáiå' éàî ,óeöøt øîàc ïàîì àlàdiepa xak dzid ixd ¤¨§©§¨©©§©©¦¤

:`xnbd zvxzn .mc`n dcixtde dkzg wx d"awde ,dlek
df weqt jxvp ezhiylïBòîL éaø Løãc ,àéñðî ïa ïBòîL éaøãëì§¦§©¦¦§¤§©§¨§¨©©¦¦§

'ä ïáiå' áéúëc éàî ,àéñðî ïa'ebe,'òìvä úàoeyl da xn`p recn ¤§©§¨©¦§¦©¦¤¤©¥¨
,oipaàeä Ceøa LBãwä dòìwL ãnìîäeçìxry zrilw dl dyr - §©¥¤§¨¨©¨¨§©¨

,dzetiildàéáäåjk.ïBLàøä íãàì'oaie' oeyly di`xde §¡¦¨§¨¨¨¦
,xry zrilw lr zyxtznàúòéì÷ì ïéøB÷ íiä ékøëa ïkL¤¥¦§©¥©¨¦¦§¦£¨

,[xry zrilwl-].'àúéiða'§¦¨¨
:weqt eze`n zxg` dyxc,øçà øácdeg zxivia aezky edn ¨¨£¥

,'ïáiå',oipa oeylaàðz àúéðúîa dì éøîàå ,àcñç áø øîàyie - ©¦¤¨©©¦§¨§¨§¦¨§©§¦¨¨¨
,`ziixaa xak epipy jky mixne`àeä Ceøa LBãwä dàðaL ãnìî§©¥¤§¨¨©¨¨

k äeçìzxevøöBà ïéða,d`eaz lyäæ øöBà äîeze` mipeaøö÷ §©¨§¦§©¨¨¨¤¨¨
[xv-]éãk ähîlî áçøå äìòîìîlkeiyúBøétä úà ìa÷ìlkl ¦§©§¨§¨¨¦§©¨§¥§©¥¤©¥

eciaki ,dlrnln agxe dhnln xv ,jtidl didi m` ik ,edaeb
,milzkd z` ehie o`kne o`kn eilzk lr zexitdóàdäøö÷ äMà ©¦¨§¨¨

éãk ähîlî äáçøe äìòîìîlkezy.ãìeä úà ìa÷ì ¦§©§¨§¨¨¦§©¨§¥§©¥¤©¨¨
z` d"awd lhpy xg`l :weqtd ly eteq z` mb zyxec `xnbd

xn`p ,deg z` dpnn `xae mc`d on rlvd(my)ìà äàéáéå'©§¦¤¨¤
,øæòìà ïa äéîøé éaø øîà .'íãàä,'d`iaie' ednäNòpL ãnìî ¨¨¨¨©©¦¦§§¨¤¤§¨¨§©¥¤©£¨

ïBLàøä íãàì ïéáLBL àeä Ceøa LBãwäezpezg ikxva wqrzn - ©¨¨§¦§¨¨¨¦
,egnyl ezteg zcerqeìBãb øBæçiL ,õøà Cøc äøBz äãnì ïàkî¦¨¦§¨¨¤¤¤¤¤©£¨

úeðéáùBLa ïè÷ íòohwy inl oiayey zeidl mc` lczyiy - ¦¨¨§§¦
,ezeaiyga epnnBì òøé ìàå.eipira rx xacd didi `le - §©¥©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך קעמוד חל



ריג
ezny in` cenr `q sc ± iyily wxtzekxa

äáåèì ìëä.ize` daeye `a qiibd did `xew lebpxzd e` xrep xengd did eli`e ize` d`ex qiibd did welc xp did eli`:à÷æîã ïðéæç÷ àäåzwfny =:éøöåéî éì éåà.jl` m`

eixg` jl` `l m`e ixvi ixg`.mixedxda iprbind ixvin il ie`:ïéôåöøô åã.deg cg`d on dyre mipyl eglve eixg`n cg`e eiptln cg` dlgz e`xa oitevxt ipy:íã÷å øåçà
éðúøö.oitevxt ipy epiidc dxev oeyl:íàøá äá÷ðå øëæ.eed ixz mziixa zlgzn :rnyn:ïáéå áéúëã åðééä.oipa jixv didy:ïáéå éàî.dpap xak `lde:úåøéôä úà ìá÷ì éãë.

mdilr ciakn `yndy o`kle o`kl dlrnln milzkd z` ztgec d`eazd `dz dlrnln agxe dhnln xvw didi m`y:ïéáùåù.ebeeifae eztega lczyn:óåöøô øîàã ïàîìå.
xg` cvn dawpe xkf cg` cvn did ezlgzne:

àùéøá éâñ åäééðéî éä.jldn did sevxt edfi`

miptl:åúùà àéä åìéôà.xacd i`pb:åì äðîãæð
øùâä ìò.eiptl `ide yi` zy`:äð÷ìñé

ïéããöì.diptl xeariy cr:øäðá äùà éøåçà.
dfe mind iptn dicba zdabn yi` zy` ixeg`

da lkzqn:òø ä÷ðé àì ãéì ãé.dynk elit`

`ed jexa yecwd ly epinin dxez lawy epiax

irzyn dy`a `xwe rx dwpi `l:õøàä íò.
ef dpyn cnl `ly minkg icinlz yny `l

`id elit`e dy` ixeg` mc` jldi `l :epipyy

ezy`:ïîçð áø øîà÷ã éàîìå.dixg` jldy

zia ly zewepiz mr ax ia elit` ok m` ynn

`xw `l inp oax:íéììôúî øåáöäù äòùá.
zia dfane ler wxetk d`xp qpkp epi`y oeikc

zqpkd:éãéî éøã éàå.`gkenc i`pb o`k oi`

ieynd iptn qpkp `lc i`dc `zlin:àëéà éàå
àðéøçà àçúô.xaq ifgc o`nc iefa o`k oi`

leril `pixg` `gzta:òéáé..zereara` oeyl

zereara`e dgizx dlrn gixqn dwyn lk:

úàèç.dil yixc dhg oeyl:úåöòåé úåéìë.z`

ok dyr :ald:ïéáî áìäå.m` zeyrl el yi dn

e`l m` zeilkd zvrl rnyi:úåéìëäù ïéðîå
úåöòåé.xy` 'd z` jxa`" (fh mildz) xn`py

"izeilk ipexqi zelil s` ipvri:áìäù ïéðîå
ïéáî."oiai eaale" (e ediryi) xn`py:ïåùì

êúçî.eitn `ivedl xeacd:äôäå.miztyd md

.e`ivene xneb
úáàåù
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc - zekxa(iriax meil)

dúáàBL äàéø,qxkd iptecl cran ,dkezlïé÷Lî éðéî ìk ¥¨¤¤¨¦¥©§¦
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mlerd ze`pde ,cala dfd mlera lehil mikixv eyry miaeh
melk dfd mlerdn zepdil mpevxa oi`y ,miwicvl zecrein `ad

.cala `ad mlera mdizeevn xky milhepe
ceredéLôða Lðéà òãéì ,àáø øîàenvr oegal mc`d jixv - ¨©¨¨¥©¦¦§©§¥
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,íëéúBáà íò éúBáàdzid ezpeeke .zezyxd on elvpiz jke £©¦£¥¤
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,rnya BúîLð äúöiL ãòexne`,äøîàå ìB÷ úa äúöé .'ãçà' ©¤¨§¨¦§¨§¤¨¨§¨©§¨§¨
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gxfndíéðôìå íéôBvä ïî àlàleki myn dtevyky mewnd on - ¤¨¦©¦§¦§¦
xzei aexw `edy dfn miptl mewn lkae ,ziad xd z` ze`xl

.ziad xdlå`weecäàBøaleki epi` m` la` ,ziad xd z` myn §§¤
m` aexw mewna elit` e` ,xzei wegx `vnpy oebk ,myn eze`xl

.xzen ,myn eze`xl xyt` i`e jenp mewn `ed
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc - zekxa(iying meil)

ð úçà íòt ,àáé÷ò éaø øîà ,àéðzúéáì òLBäé éaø øçà ézñðë ©§¨¨©©¦£¦¨©©©©¦§©§¦©©©¦§ª©§¥
àqkä,dcedi ux`aìL epnî ézãîìåíéøác äLizlkzqdyk ©¦¥§¨©§¦¦¤§Ÿ¨§¨¦

.dptp `ed cvikïéðôð ïéàL ézãîìdfd onfa elit` dcedi ux`a ¨©§¦¤¥¦§¦
oia oeekn erexity ote`aàlà ,áøòîe çøæîoia oeekn erexityk ¦§¨©£¨¤¨

ïéòøôð ïéàL ézãîìå ,íBøãå ïBôöecera sebd z` milbn oi` - ¨§¨§¨©§¦¤¥¦§¨¦
àlà ãneòîxak `edyk,áMeéî`ly exya d`xi `ly ick §¨¤¨§¨

,jxevlïéçp÷î ïéàL ézãîìåeikxv dyry xg`acia àlà ïéîéci §¨©§¦¤¥§©§¦§¨¦¤¨§
éàfò ïa déì øîà .ìàîNike ,`aiwr iaxlïàk ãò[jk lk-]zæòä §Ÿ¨©¥¤©©©¨¥©§¨

éðtEaøa E.el` lka zlkzqdydéì øîàzia zekld ,`aiwr iax ¨¤§©§¨©¥
`qkdéøö éðà ãBîììå ,àéä äøBz.C ¨¦§¦§£¦¨¦

:oipr eze`a ztqep `ziixaézñðëð úçà íòt ,øîBà éàfò ïa ,àéðz©§¨¤©©¥©©©©¦§©§¦
ìL epnî ézãîìå ,àqkä úéáì àáé÷ò éaø øçàézãîì .íéøác äL ©©©¦£¦¨§¥©¦¥§¨©§¦¦¤§Ÿ¨§¨¦¨©§¦

ïéðôð ïéàLoiaàlà áøòîe çøæîoiaïéàL ézãîìå ,íBøãå ïBôö ¤¥¦§¦¦§¨©£¨¤¨¨§¨§¨©§¦¤¥
àlà ïéîia ïéçp÷î ïéàL ézãîìå ,áMeéî àlà ãneòî ïéòøôð¦§¨¦§¨¤¨§¨§¨©§¦¤¥§©§¦©¨¦¤¨

éðt zæòä ïàk ãò ,äãeäé éaø Bì øîà .ìàîOaBì øîà .Eaøa Eoa ©§Ÿ¨©©¦§¨©¨¥©§¨¨¤§©§¨©
,i`fréøö éðà ãBîììå ,àéä äøBz.C ¨¦§¦§£¦¨¦

ly mewnl eax xg` qpkpy sqep cinlza dyrn d`ian `xnbd
:eiyrnn cenll ick zeripváøc dééøet äézez àðb ìò àðäk áø©©£¨¨§¨¥§¥§©

e ,ax ly ezhin zgz akye qpkp `pdk ax -÷çNå çNc déòîL©§¥§¨§¨©
åéëøö äNòådnr wgve ezy` mr dlha dgiy ax xaicy rny - §¨¨§¨¨

.ezhin yniye ,yinyzl dzevxl ickdéì øîà`pdk ax xn` - ¨©¥
,axléøN àìãk àaàc déîet éîcàìéLáz ódnec `a` ly eit - ¨¥¥§©¨¦§Ÿ¨¦©§¦¨

zelw dz` bdep ,xnelk .mlern liyaz rnb `ly arx mc`k
zyniy `l mlern eli`k d`xp dz`y cr jze`zl efk y`x

.jzhindéì øîà,`pdk axl ax÷et ,zà àëä ,àðäk`v - ¨©¥©£¨¨¨©§
,dvegdàòøà çøBà åàìco`k zeidl ux` jxc ef oi`y oeik - §¨©©§¨

.efk dryaBì øîàyinyz zekld ,`pdk axãBîììå ,àéä äøBz ¨©¨¦§¦§
éøö éðà.C £¦¨¦

`l` oinia gpwl oi`y zeziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd
.l`nya:`xnbd zxxan.ìàîOa àlà ïéîia ïéçp÷î ïéà äî éðtî¦§¥¨¥§©§¦©¨¦¤¨©§Ÿ

:xacd mrha zerc rax` d`ian `xnbd,àáø øîàoi`y mrhd ¨©¨¨
,oinia migpwnïéîia äðzéð äøBzäL éðtî,d"awd lyøîàpL ¦§¥¤©¨¦§¨©¨¦¤¤¡©

(a bl mixac),'Bîì úc Là Bðéîéî'['zc y`' z`xwpd] dxezdy epiid ¦¦¥¨¨
jkitl ,xzei daeyg oini ciy ixd .d"awd ly epinin epl dpzip

.dpebn xac da zeyrl oi`,øîà äpç øa øa äaøoi`y mrhd ©¨©©©¨¨©
,oinia migpwnätì äáBø÷ àéäL éðtî,dtl dhiyedl milibx - ¦§¥¤¦§¨©¤

.xzeia diwp didzy jixv jkitl,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøåmrhd §©¦¦§¤¨¦¨©
,oinia migpwn oi`yda øLBwL éðtîd z`ïéléôz,dipyd eci lr ¦§¥¤¥¨§¦¦

e .dzefal ie`x oi` jkitl,øîà ÷çöé øa ïîçð áøoi`y mrhd ©©§¨©¦§¨¨©
,oinia migpwnäøBú éîòè da äàønL éðtîebdpy iptn - ¦§¥¤©§¤¨©£¥¨

exiag cnery ,`iapa xihtdl e` dxeza `exwl mc` dleryk
lewd zdabd zxev itl xie`a zipnid eci jilene eriiql elv`

.dpebn xac ef cia zeyrl oi` jkitl ,`xwnd inrh zpibpne
:df oipra ewlgp mi`pzd mby `xnbd d`ianeøæòéìà éaø .éàpúk§©¨¥©¦¡¦¤¤

,øîBà,oinia migpwn oi`y mrhdòLBäé éaø .da ìëBàL éðtî ¥¦§¥¤¥¨©¦§ª©
da áúBkL éðtî ,øîBà.zefefne oilitz dxez ixtqàáé÷ò éaø ¥¦§¥¤¥¨©¦£¦¨

.äøBú éîòè da äàønL éðtî ,øîBà¥¦§¥¤©§¤¨©£¥¨
:`qkd ziaa zeripv oipra cerìk ,éàìéðç øa íeçðz éaø øîà̈©©¦©§©£¦©¨
ìMî ìBvð ,àqkä úéáa òeðvä,íéøác äL,mdeïîe íéLçpä ïî ©¨©§¥©¦¥¦¦§Ÿ¨§¨¦¦©§¨¦¦

ïé÷éfnä ïîe íéaø÷òäziaa zeidl mkxc el` lky .[micyd-] ¨©§©¦¦©©¦¦
`qkd ziaa repv `edyk la` ,myl qpkpd lkl wifdle `qkd
miny miaxwrde miygpd oi`e dwizyae zgpa eizerepz lk ixd
mdy zeripvd zlrn iptn eilr miqg micyd mbe ,eil` mail

.ea mi`exíéøîBà Léå,`qkd ziaa zeripva bdpzndyóà §¥§¦©
,åéìò íéáMeéî åéúBîBìç.ezpya eze` milidan miwifnd oi`y itl £¨§¨¦¨¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàéøáèa äåäc àqkä úéa àeää- ©¥©¦¥©£¨¦§¤§¨
,dixah xira didy cg` `qk ziaa dyrnéa déa éìééò eåä ék¦£¨§¦¥¥

é÷æzî àîîéa eléôà éøzipy elit` eil` miqpkp eid xy`ky - §¥£¦¦¨¨¦©§¦
mle` .miwefip eid ,meid zerya elit`e ,eicgi miyp`énà éaø©¦©¦

déãeçì ãçå ãç déa éìééò eåä éqà éaøåcg` lk eil` miqpkp eid - §©¦©¦£¨§¦¥©§©§¥
,cegl mdné÷æzî àìå.miwefip eid `l ok it lr s`e -eäì éøîà §Ÿ¦©§¦¨§¦§

eúéôzñî àì ,ïðaø.ewfpiz `ny mi`xi mkpi` ike -eäì éøîàiax ©¨¨Ÿ¦§§¦¨§¦§
,iq` iaxe in`ïðéøéîb äìa÷ ïðàeplaiwy zxeqn yi epl - £©©¨¨§¦¦©

.wfpip `ly dilr mikneq ep`e ,`qkd ziaa bedpl cvik epizeaxn
àúe÷éúLe àúeòéðö ,àqkä úéác äìa÷oipra eplaiwy zxeqnd - ©¨¨§¥©¦¥§¦¨§¦¨

miqpkp ep` okle ,my wezyle repv zeidl ,`qkd zia zbdpd
d`ex cg`d didi `ly ,zeripv meyn ecal cg` lk `qkd zial

oke .df mr df ggeyl `eap `ly icke ,exiag ly erexit z`äìa÷©¨¨
éøeqéc,mixeqi mc`d lr mi`ayk bedpl cvik epizeaxn zxeqn - §¦¥

éîçø éòáîe àúe÷éúL`l` eilr mi`ad mixeqia hral `ly - §¦¨¦§¥©£¥
.eilrn mxiqiy d"awdn mingx ywale ,dwizya mlawl

`qkd ziaa miwifn micyd oi` llk jxcay x`ean df dyrna
mdn ,miyrn ipy d`ian `xnbd .ecal myl qpkpy inl `l`

:cg`d dyrnd .df xacl zevr dnk zecnlpdéì àéaøî ,ééaà©©¥§©§¨¥
àqkä úéáì déãäa ìòéîì àøîà [dénà]dzid iia` ly en` - ¦¥¦§¨§¥©©£¥§¥©¦¥

qpkiy ick ,cinz enr jliy eze` zcnlne dy eliaya zlcbn
.ecal iia` myl qpki `le `qkd zial ezi`

:`xnbd zl`eyàéãb déì àéaøìeicb en` el lcbze -jxevl mifr §©§¨¥©§¨
:`xnbd daiyn .dy el dlcib recn ,df.ólçéî øéòNa øéòN̈¦§¨¦¦©©

slgzi `nye ,mifr xiryk ezxev `qkd zia ly cyd ,xnelk
`edy iia` xeaqie ,`qkd zial iia` mr jlie xiry eze`a cyd

.en` el dpzpy xiryd
:ipyd dyrndàLéø éåäc énwî ,àáø,daiyi y`x dyrpy iptl - ¨¨¦©¥©£¥¥¨

,ezia ilzek ixeg`n el didy `qkd ziaa zeptil `vei didyk
àð÷ìa àæebîà àcñç áø úa déì àL÷ø÷î`cqg ax za dzid - §©§§¨¥©©¦§¨©§¨§¨¨¨

,ea zywywne zyegp ly ltq jeza feb` zpzep `ax ly ezy`
`axe ,miwifnd z`e miygpd z` dgixan lewd zrnydy itl

la` .uegan lzekl xarn dcbpk dptp didCìîc øúaxg`l - ¨©§¨©
oeik ,miwifnd iptn dxizi dxiny jixv dide ,daiyi y`x dyrpy

,mc` ipa x`yan xzei minkg icinlza mi`pwzn mdydéì àãáò©§¨¥
déLéøà àãé déì àçpîe àúååkmewnd cbpk oelg el dzyr - ©§¨©§¨¥§¨©¥¥

jxc ziad jezn dci z` d`iven dzide ,ziad ixeg`n ea dptpy
.my dptpy zra exneyl ey`x lr dzgipne oelgd

:mitqep miyp` yiy mewna dptpd oic,àleò øîàzeptil jxvpd ¨©¨
,sqep mc` enr yieãiî äðôð øãbä éøBçàwgxzdl jixv epi`e £¥©¨¥¦§¤¦¨

it lr s`e .ed`ex exiag oi`e mdipia dwiqtn xcbdy oeik ,melk
.giti m` rnyi exiagyäò÷aáemewn el oi`e zecy mewn `idy ©¦§¨

wgxznyk zeptil xzen ,my xzzqdlLhòúnL ïîæ ìk[gitn-] ¨§©¤¦§©¥
.òîBL Bøáç ïéàå`l mb exiagy ote`a wgxzdl jixv epi` la` §¥£¥¥©

rney mbe ed`ex exiagyk `weec zeptil xeqi` yiy epiid .ed`xi
,d`ex epi`e rneyyk e` ,rney epi`e d`exyk la` ,ezgtd

.xzen
:zwlegd drcøãbä éøBçà ,éëä éðúî ïúð øa éñéàexiag oi`y ¦¦©¨¨©§¥¨¦£¥©¨¥

`weec zeptil xzen ,ed`exïîæ ìkxeriya wgxznyLhòúnL ¨§©¤¦§©¥
[gitn-]äò÷aáe .òîBL Bøáç ïéàå`weec zeptil xzenïéàL ïîæ ìk §¥£¥¥©©¦§¨¨§©¤¥

,eäàBø Bøáçepiid .giti m` rnyi `l mb dfk wgxna `edyky £¥¥
.cala rneya oiae cala d`exa oia zeptil xeqi` yiy

:ozp xa iqi` lr `xnbd dywn,éáéúéîzexdha epipy(a"n i"t) ¥¦¥
iptn cad ziaay onyd lr mixneyy ,zexdh ixney iabl
ekxved m`y ,ede`nhie ea erbi `ly ux`d inr milretd

,zeptil mixneydøãbä éøBçàì ïéðôðå ãaä úéa çútî ïéàöBé§¦¦¤©¥©©§¦§¦©£¥©¨¥
,gztl dkenqdïéøBäè ïäåoi`y ,dxdh zwfga x`yp onyde - §¥§¦

mixzeny ixd .ea rbpe ux`d mr qpkp onfd eze`a `ny miyyeg
,egiti m` renyl mileki my mi`vnpdy s` xcbd ixeg` zeptil

.ozp xa iqi` ixack `ly,ozp xa iqi` zrcl :`xnbd zvxzn
ad zxinyel÷ä úBøäè,xzei ewgxzi `ly mixneyd lr minkg §§¨¥¥

`ly cr wgxzdl jixv mc` x`y la` .oxneyl mikixvy oeik
.giti m` exiag rnyi
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ריז
ezny in` cenr aq sc ± iyily wxtzekxa

'åëå òùåäé éáø øçà.ded dcediae:ïàë ãò.el` lka zlkzqpy jax ipta jipt zfrd df lk :xnelk:÷çùå çùã.yinyz ievix ly dlha dgiy ezy` mr:åéëøö äùòå.yniye

ezhn:éøù àìãëàìéùáú ó.jze`zl df y`x zelw bdep dz`y mlern jzhn zyny `ly enk arx mc`k:éøùófrla x"ined =:äôì äáåø÷ùdtl dhiyedl oilibx Ð:øùå÷ù
ïéìéôú äá.el`ny rexfa:äøåú éîòè.zke mi`iap dxez ly `xwn inrh zepibpjtdn xteye `bxce `hyt ly dpibpd zenirp levlvae lew zdabda oia xtqay cewipa oia miae

l`xyi ux`n mi`ad mi`xewa izi`x dpibpd mrh itl eci jilen:ïé÷éæîä ïîå íéáø÷òä ïîå íéùçðä ïî.ze`pwzdl miyibxn miygpd oi`e dwizyae zgpa bdpzn ezripv jeznc

eilr oiqg oiwifnd s`e .ea:ïéáùåéî åéúåîåìç
åéìò.eze` oilidan oiwifnd oi`y:äìá÷.

`qkd ziaa epizeaxn eplawy bdpne zxeqn:

àúå÷éúù éøåñéã äìá÷.oixeqia hrai `ly

eilr mi`ad:àøîéà äéì äéáøîel zlcbn =

cinz enr jledy ezcnlne dy:øéòù.ly cy

ediryi) xn`p mdilre xiryl dnec `qkd zia

"my ecwxi mixirye" (bi:àð÷ìá àæåâîà.zpzep

`ede zian ea zywxwne zygp ly ltqa feb`

uegan dcbpk dptp:êìîã øúá.y`x dyrpe

.miwifnd iptn ith xeniy jixv daiyi

xzei minkg icinlza micyd mi`pwzny

mc` ipa x`yn:àúååëmewn cbpk oelg =

.ziad ixeg` my dptp `edyäðôð øãâä éøåçà
ãéî.melk wgxzdl jixv oi`e:äò÷ááå.jixv

ly miyehr exag rnyi `ly ick wgxzdl

`ly ick cr wgxzdl jixv oi` la` .dhn

ep`xi:'åëå øîà éùà áø.onwl cr opiqxb `l

ikda ozp xa iqi`cl iwenc:úéá çúôî ïéàöåé
ãáä.m` cad zia ony ly zexdh ixnyn

oiptpe cad zia gztn mi`vei zeptl ekxved

`ny oiyyeg oi`e gztd iptly xcbd ixeg`l

oiptp :`nl` rbie ux`d mr qpki jk jeza

cin xcbd ixeg`l:åì÷ä úåøäèá.liaya

`qkd ziaa elwd zexdh zxiny:å÷çøé äîë.
zexdh ixney:åäàåø àäéù éãë.epi`c oeike

zeptl jxved m` jgxk lr xzei wgxzdl leki

ep`xi `ly irac iqi`c `zaeiz dpti Ð:

ïðáø åäá åìé÷àã.ziaa elwd ozxiny liaya

`qkd:äéì éæç äéãéãì ìáà.z` envr `ed la`

wigxi `le ze`xl leki exag:äðôðù íå÷îá
íåéá.meiak dlila mc` ipan wgxzn:âéäðé

åîöò íãà.zeptl:úéøçù.meid mcew:úéáøòå.
dkygyn:÷çøúäì êéøö àäé àìù éãë.

dlila oiwgxzn oi` :`nl`:àúëåã éì åðô.
mc` ipan:íåéá äðôðù êøãë.gth rext oiprl

ayeine (abk) i`nw iwxta opixn`ck miigthe

lirl opixn`ck:úéåæ ïø÷ì.zief oxw yi m`

`le meiak dlila my wlzqdl jixv jenq

ielba dpti:ùîùî.geztl mqiwa e` xexva

oeyl .(`at) zay zkqna opixn`ck miawp

oeyle .jlkeln `di `ly ayend ynyn :xg`

mityk meyn il dnl ok m`c oebd oey`x

äîå åéãâá íéëìëåìî øáë áùéù ïåéë éì ÷åôéú
åùåîùî ìéòåééì àì éì àì.il elkez `l:àì

íéúçú àìå íéçú.miieyrd mitykd zeny md

zeipezgz ici lr:éðäî àìå éðä àì.olek `l

ozvwn `le:éùøç àìå àùøçã éùøç àì
àúùøçã`le xkf sykn zEtykn `le =

`le ipd `l :xg` oeyl .dawp dtykn zEtykn

.zEtykn cer lirei `le glvi `l = ipdn

ìò
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àáødcar jlnc xza 'ek `yix dedc inwn

:dniz Ð 'ek `ci dil `gpne `zeek dil

ly ezxiht xg` cr `ax jln `l jgxk lrc

oke ,`icd xac `caera lirl rnynck ,iia`

`iz` iia`c edziac dneg :xn`wc zeaezka

edfe .(`,dq) "it lr s`" wxt seqa ,`axc dinwl

dzxiht melga d`xc rnyn (`,ep) lirlc ,dniz

`l mewn lkn :xnel yie !iia`c ezxiht mcew

.iia` xg` cr dxhtp

úåëøá úëñîã úåôñåú å÷éìñ

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc - zekxa(iyiy meil)

àîéàåa ,xen`e ±øeñàc úéaä øäea qpkdlàôìéì ,ìòðîacnlp ± §¥¨©©©¦§¨§¦§¨¥§¨
xnege lwa dwiwxìòðnî,xeq`léøLc úñðkä úéa ìáàxzeny ± ¦¦§¨£¨¥©§¤¤§¨¦

ea qpkdléìécà ,ìòðîaóxnege lwa dwiwx cnel dz`y cr ± §¦§¨©§¨¦
óìéð ,øzéäìe ìòðnîxnege lwa cnlp ±àéøcðtwîziaa dxeq`y ¦¦§¨§¤¥¥©¦©©§¨§¨

,dqe`n dpi`y s` zqpkd,øeqàìewx xeq`l xazqn okydwi §¦
.dqe`n `idy oeik zqpkd ziaa

,àáø øîà àlàxazqny meyn zqpkd ziaa dwiwx xizdl yi ¤¨¨©¨¨
`edy xnelék[enk-]Búéa,mc` lyãéô÷ àéøcðtwà Búéa äî ¦¥©¥©©©§¨§¨¨¦

Lðéàe ,`ixcptw eyri `ly citwn mc` eziaay enk ±ä÷é÷øà ¦¦©§¦¨
Lðéà ãéô÷ àì ìòðîe,citwn mc` oi` ±óàaàéøcðt÷ ,úñðkä úéá ¦§¨Ÿ¨¦¦¦©¥©§¤¤©©§¨§¨

,øeñàc àeäla`éøL ìòðîe ä÷é÷ø.xzen - §¨§¦¨¦§¨¨¦
:dpyna epipy'åëå Lc÷naL úBëøá éîúBç ìk,mixne` eid oey`x ¨§¥§¨¤©¦§¨

elwliwy ipy ycwnae ,'mlerd cr l`xyi idel` 'd dz` jexa'
mler `l` oi`y mixne`e `ad mlera mixtek eidy miwecvd
cre mlerd on' dkxad znizga mixne` eidiy epwiz ,cg`
zl`ey .ok exn`iy owzl ekxved recn x`az `xnbd .'mlerd

:`xnbdänì Ck ìkcre mlerd on' exn`iy owzl ekxved dnl ± ¨©¨¨
,cg` `l` mler oi`y mixne` eidy mipind meyn m` ,'mlerd
on' mixne` eidy meyn `l` lewliwd `a `ly rnyn ixd
did xzei aeh ok m`e ,cg` mler `l` oi`y rnyny ,'mlerd

.lewliw o`k didi `le 'mlerd on' xnel `le xvwl epwziy
:`xnbd daiynLc÷na ïîà ïéðBò ïéàL éôì`l` ,jxand xg` §¦¤¥¦¨¥©¦§¨

m` s` oky oeike ,'cre mlerl ezekln ceak my jexa' miper
oiicr ik ,zlrez dfn didi `l 'mlerd on' llk xnel `ly epwzi
ceak my jexa' gqep iptn ,cg` mler `l` oi` mipind exn`i
ekxved jkl ,cg` mler mixikfn ea mby 'cre mlerl ezekln
mler yiy xxazp dfay ,'mlerd cre mlerd on' exn`iy owzl
ceak my jexa' mixne`y it lr s` f`e ,mipind ixac elhae ycg

cg` mler `l` oi`y xnel e`ai `l 'cre mlerl ezekln.
`ziixa d`ian `xnbd(:n dheq)on` miper oi`y weqtdn zyxecd

:ycwnaøîàpL ,Lc÷na ïîà ïéðBò ïéàL ïépîe(d h dingp)eîe÷' ¦©¦¤¥¦¨¥©¦§¨¤¤¡©
,'íìBòä ãò íìBòä ïî íëéäìà 'ä úà eëøajexa' xne` jxandy ¨£¤¡Ÿ¥¤¦¨¨©¨¨
,'mlerd cre mlerd on l`xyi idel` 'døîBàå(my)(úà) eëøáéå' §¥¦¨§¤
,'äläúe äëøa ìk ìò íîBøîe EãBák íLjexa' mixne` miperdy ¥§¤§©©¨§¨¨§¦¨

.'cre mlerl ezekln ceak myìBëéy xnel iziidúBëøaä ìk ¨¨©§¨
,úçà äläz ïäì àäz ïlekmrt exn`i dpexg`d dkxad seqay ¨§¥¨¥§¦¨©©

.'cre mlerl ezekln ceak my jexa' zekxad lk lr zg`ãeîìz©§
øîBì,aezkd epcnln ±ìk ìò ,'äläúe äëøa ìk ìò íîBøîe' ©§©©¨§¨¨§¦¨©¨

äëøáe äëøadnvr ipta.äläz Bì ïz §¨¨§¨¨¤§¦¨
:dpyna epipy'åëå Bøáç íBìLa ìàBL íãà àäiL eðé÷úämya ¦§¦¤§¥¨¨¥¦§£¥
xn`py ,myd(c a zex)mixvFTl xn`Ie mgl ziAn `A fra dPde'§¦¥Ÿ©¨¦¥¤¤©Ÿ¤©§¦

xne`e ,''d Lkxai Fl Exn`Ie ,mkOr 'd(ai e mihtey)xFAB LOr 'd' ¦¨¤©Ÿ§§¨¤§¦§¦
xne`e ,'ligd(ak bk ilyn)iM fEaY l`e'xne`e ,'LO` dpwfmildz) ¤¨¦§©¨¦¨§¨¦¤

(ekw hiwrecn x`az `xnbd .'LzxFY Extd 'dl zFUrl zr'¥©£©¥¥¨¤
:`xnbd zl`ey .miweqtd lkn di`x `iadl dpynd dkxved

øîBàå éàîxak ixd ,sqep weqt `iadl dpynd dkxved recn ± ©§¥
zpeek `id jk :`xnbd daiyn .freaa xn`py dnn ok epcnl

,dpyndøîà÷ déLôðc dézòcî æòa àîéz éëåfreay xn`z m`e ± §¦¥¨Ÿ©¦©§¥§©§¥¨¨©
,epnn cenll oi`e ,envr zrc lr ok dyr myd mya l`yyàz̈

òîLoercbl `ay j`lndy ,xg` weqtn xacl di`x rnye `a ± §©
el xn` y`ei oaøîà÷c àeä Càìî àîéz éëå ,'ìéçä øBab Enò 'ä'¦§¦¤¨¦§¦¥¨©§¨§¨¨©

ïBòãâì déì`a `l j`lndy xn`ze ef di`x mb dgcz m`e ± ¥§¦§
zegilya ok el xn` `l` ekxal `le oercb ly enelya le`yl

,enr mydy exyal d"awdòîL àzxacl di`x rnye `a ± ¨§©
aezky ,xg` weqtn'Enà äð÷æ ék æeáz ìà'frea z` dfaz l` ± ©¨¦¨§¨¦¤

in lr mdl yi ik ,l`xyi ipwfn cnl `l` ,dyr ezrcny xn`ze
,eknqiy,øîBàå,'EúøBz eøôä 'äì úBNòì úò'jnq df weqt lre §¥¥©£©¥¥¨¤

.myd mya le`yl frea
:mipiipr ipya 'zeyrl zr' weqtd z` yexcl yiy x`an `ax

àø÷ éàä ,àáø øîàweqt ±,eyxcl z`a m` dfdéôéñì déLéøî ¨©¨¨©§¨¥¥¥§¥¥
Léøcî déLéøì déôéqî Léøcîeteql ezligzn eyxcl xyt` ± ¦§¦¦¥¥§¥¥¦§¦

,eixac z` `ax yxtne .ezligzl eteqn eyxcl xyt`edéLéøî¥¥¥
Léøcî déôéñì,ezaizkk yxcp `ed jk ±''äì úBNòì úò''dl yi ± §¥¥¦§¦¥©£©

,epevx ixaer z` yiprdle htyn zeyrl mipnfíòè éàîdn ± ©©©
,zeprxet mdilr `iany mrhdíeMîydéôéqî .'EúøBz eøôä' ¦¥¥¨¤¦¥¥

Léøcî déLéøìjpevx iyer ,ezligzl eteqn yxcp `ed jk ±eøôä' §¥¥¦§¦¥¥
àîòè éàî ,'EúøBz,jzxez z` mixitny mrhd dn ±úò' íeMî ¨¤©©£¨¦¥

''äì úBNòìly enyl xcbe biiq zeyrl jixvy onf `edy ± ©£©
.`ed jexa yecwd

:''dl zeyrl zr' oipra `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaa ©§¨
ïéñéðënä úòLa ,øîBà ï÷fä ìläxecd inkg oi`y drya ± ¦¥©¨¥¥¦§©©©§¦¦

,micinlzl dxez miviaxnøft.micinlzl dpye jzxez z` dz` ©¥
íéøfôîä úòLa,dxez miviaxn xecay milecbdy drya ±ñpk ¦§©©§©§¦©¥

s`y ,micinlzd z` cnlze dxxy lehiz l`e jzxez z` dz`
.deprd zcina feg`l miny ceakl dfäøBzäL øBc úéàø íàå§¦¨¦¨¤©¨

øft ,åéìò äáéáçciqtzy yeygz l`e ,mixg`l cnle jzxez z` £¦¨¨¨©¥
,jkaøîàpL(ck `i ilyn),,'ãBò óñBðå øfôî Lé'epi`y wx `l xnelk ¤¤¡©¥§©¥§¨

.cer el sqepy `l` ciqtnäáéáç äøBzä ïéàL øBc úéàø íàå§¦¨¦¨¤¥©¨£¦¨
ñpk ,åéìòdxez ixac lihze mixg`l dcnlz l`e jzxez z` ¨¨©¥

,oeifal'EúøBz eøôä 'äì úBNòì úò' øîàpLmday mipnf yi - ¤¤¡©¥©£©¥¥¨¤
.mixg`l dcnlln dxezd z` xtdl jixv

mewna dxezd cenil oipra `xtw xa ixac z` d`ian `xnbd
:micnel oi`yúìæ ,àøt÷ øa Løc,lefa dxegq zi`x m` ±õBá÷ ¨©©©¨¨¨©§

dpéî äð÷.xwiizdl dteqy ,dpnn dpwze uawz ±øáb úéìc øúàa §¥¦¨©£©§¥§©
,d`xed zexedl yi` my oi`y mewna ±øáb éåä ïnz`dz my ± ©¨¡¥§©

.yi`
dpéî òîL ,ééaà øîàc `xtw xa ixacn gken -øáb úéàc øúàa ¨©©©¥§©¦¨©£©§¦§©

øáb éåäz àì ïnz`dz `l my d`xed dxeiy yi` yiy mewna ± ©¨Ÿ¤¡¥§©
:`xnbd dywn .yi`àèéLtoi`y ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨

eax ipta dkld zexedl(:aq oiaexir)ecnll iia` jxved recne ,
:`xnbd zvxzn .`xtw xa ixac jezníäéðMLa àlà äëøöð àìŸ¦§§¨¤¨§¤§¥¤

ïéåLxtw xa ixacn cenll iia` jxved `l ±ote`l `l` ` ¨¦
lecb jpi`e mkg cinlz yiy mewna z`a m`y ,miey mdipyy

.enewna zexedl dxhr lehiz l` epnn
:`xtw xa ly enyn mitqep mixn`n d`ian `xnbdøa Løc̈©©

éëøc ìëa' ,da ïéeìz äøBú éôeb ìkL äpè÷ äLøt éäBæéà ,àøt÷E ©¨¨¥¦¨¨¨§©¨¤¨¥¨§¦¨§¨§¨¤
éúçøà øMéé àeäå eäòã'E(e b ilyn),miny myl eidi jiyrn lky , ¨¥§§©¥Ÿ§Ÿ¤

.zeyx ly mixac elit`eäøéáò øáãì eléôà ,àáø øîàelit` - ¨©¨¨£¦¦§©£¥¨
ok dyer dz` m`e ,xacl jail oz ,dxiar xearl `a dz`yk

.dilr xear ,lnxkd xda edil` oebk ,devn jxevl
.äl÷å äi÷ð úeðneà Bða úà íãà ãnìé íìBòì ,àøt÷ øa Løc̈©©©¨¨§¨§©¥¨¨¤§¨§¦¨§©¨

:`xnbd zl`eyàéä äî:`xnbd daiyn .ef zepne`áø øîà ©¦¨©©
àúeiîìúc àèçî ,àcñç.mixyi mixtz mewxl ± ¦§¨©£¨§©§¦¨

:iax ly enyn mixn`n dnk d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaéaø ©§¨©¦
øîàpL ,Búéa CBúa íéòø íãà äaøé ìà íìBòì ,øîBà(ck gi ilyn) ¥§¨©©§¤¨¨¥¦§¥¤¤¡©

'òòBøúäì íéòø Léà',el mirixn seqal ,mirx daxd el yiy in ± ¦¥¦§¦§¥©
.mdnr hhewzny

àéðz,`ziixaañeôBøètà íãà äpîé ìà ,øîBà éaølr dpenn ± ©§¨©¦¥©§©¤¨¨©Ÿ§
eiqkpBúéa CBúa,dxiar icil ezy` `az `lyäpéî àì éìîìàL §¥¤¦§¨¥Ÿ¦¨

óñBé úà øôéèBtl,øác BúBàì àa àì ,Búéa CBúa ñeôBøètà ¦©¤¥©Ÿ§§¥Ÿ¨§¨¨
.ezy` dzpif hrnky

àéðz,`ziixaaøéæð úLøt äëîñð änì ,øîBà éaø(`l-`i d xacna) ©§¨©¦¥¨¨¦§§¨¨¨©¨¦
äèBñ úLøôì(`k-` e my),dìe÷ì÷a äèBñ äàBøä ìkL ,Eì øîBì± §¨¨©¨©§¤¨¨¤¨§¦§¨

dze` miwyny drya dze` miyiiane dze` mileepnyk
,ycwnaïéiä ïî Bîöò øéféxeq`d ,xifp zeidl envr lr lawi ± ©¦©§¦©©¦

.dxiarl dl mxb `ede y`x zelw icil `ian oiidy ,oii ziizya
:dheq zyxt ly zekinqd oipra ztqep dyxc d`ian `xnbd

ðøt éaøc déøa äi÷æç øîàaø øîà CúLøt äëîñð änì ,ïðçBé é ¨©¦§¦¨§¥§©¦©§¨¨©©¦¨¨¨¨¦§§¨¨¨©
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רכי
ezny in` cenr bq sc ± iyily wxtzekxa

ìòðîá øåñàã úéáä øä àîéàå.zqpkd zia la` xnege lwa `xeqi`l dipin dwiwx opitli

`xeqi`l `ixcptwn opitli `l` `qi`n dwiwxc dxizdl dwiwx slip `l lrpna ixyc:

êãåáë íù åëøáéå.idl` 'd jexa :xne` jxande .miper cre mlerl ezekln ceak my jexa

ricedl mlerd cre mlerd on epwzy `ztqeza yxtn .mlerd cre mlerd on l`xyi

`l` melk `ad mlerd iptl dfd mlerd oi`y

eizekxa ebidpd :xnelk .oilwxhd iptl xecfextk

`ad mlerl milibx zeidl ick dfd mlera

jex` eleky:úçà äìäú.jexa :zg` mrt epriy

cre mlerl ezekln ceak my:úåëøáä ìë ìò.
dpexg` dkxa seqa:äéúòãî æòåá àîéú éëå

ãáò.dipin opixnb `le:òîù àú.opixnbc

oercbl xn`y j`lnn:àåä êàìî àîéú éëå
ïåòãâì äéì øîà÷ã.enelya l`y `l :xnelk

mewnd z`n xn`w zegilya `l` ekxa `le

dipin opixnb `le enr dpikydy exyal:àú
êîà äð÷æ éë æåáú ìà òîù.frea z` feaz l`

ik l`xyi ipwfn cenl `l` dyr ezrcn xn`l

'dl zeyrl zr" xn`py jenqiy in lr el yi":

'åë äéùéøì äéôéñî.df `xwnl eyxcl z`a m`

jetda oia ezaizka oia dti eyxcl jl yi:

äéôéñì äéùéøîåøôä íåùî 'äì úåùòì úò.
ixaera zeiprxet htyn zeyrl 'dl md mizr

epevx.jzxez extdc meyn:äéùéøì äéôéñî.
lnxkd xda edil` oebk epevx iyer ezxez extd

xeqi` zrya dnaa aixwdy (gi '` mikln)

l`xyia xcbe biiq zeyrl zrc meyn zenad

`ed jexa yecwd ly enyl:íéñéðëîä úòùá.
micinlzl dxez miviaxn xecd inkg oi`y:

øæô.micinlzl zepyl dz`:íéøæôîä úòùá.
dxez miviaxn xecay milecbdy:ñðë.dz`

miny ceakl ef s`c .mdilr dxxy lehz `le

'dl zeyrl zr" aizke deprd zcna feg`l `id

"jzxez extd:äøåúä ïéàù øåã úéàø íàå

ñðë åéìò äáéáç.oeifal dxez ixac lihz l`e:êúøåú åøôä.myl qepkdy drya dxftln

:opiqxb ikd .minyäðéî äð÷ õåá÷ úìæ.seq`e dpin dpwe ueaw lefa `ihnwxt zi`x m`

xwizdl dteqy:àèéùô.il dnl iia`c `däîì !åáø éðôá äëìä íãà äøåé àìù àèéùô
àììëî òîùîì ééáàì éì:åðîî ìåãâ êðéàå íëç ãéîìú íå÷îá úàá íà ïéåù ïäéðùùá

enewna yexcl dxhr lehz l` Ð:êéëøã ìëá.
dxiar xearl elit`:åäòã.jxev m` al oz

lnxkd xda edil` oebk `ed devn.dilr xear:

àúåéîìúã àèçîy"iieab ly c"iyexa =

dprn inlzk zexey zexey zeieyr zexitzdy:

òòåøúäì.uvexzdl =ñåôåøèåôà.qipkn

eiqkp `ivene:úåøùòîå úåîåøú åì ùéù ìë
åúùà éãé ìò åì êøöðù óåñ ïäëì ïðúåð åðéàå.

:opiqxb ikd .dheq ziyrpyel eiycw z` yi`e

aizke ezy` dhyz ik yi` yi` dil jinqe eidi

eidi el eiycw z` yi` .ezy` z` yi`d `iade.

mielle mipdkl opzep epi`e el` eiycw akrny:

ïäì êøöðù óåñ.lehil jkl jixve ipr dyrpy

ipr xyrn:åéäé åì.ekxhvi envrl:íù óúùîä
åøòöá íéîù.i` "zn`d oiic" drxd lr jxany

eiptln mingx ywany :inp:êéøöá.jzxva:

úåôòåú."zltke" opinbxznck dlitk oeyl

(ek zeny) sirze:úéôøúä.meia dxez ixacn

dkgk xv dxv:úçà äåöî åìéôàå.dtxzp m`

da wqrzdl yg `le ecil d`ayk dpnn.xv

egk:íå÷î ìëî úéôøúä.zg` devna s`

rnyn:'åëå íéðù øáòî.z` oixarn oi` :opze

lk "eyxcz epkyl" aizkc dcedia `l` mipyd

ly epkya `l` edi `l yxec dz`y zeyixc

(a`i) oixcdpqc `nw wxta mewn:åéøçà åøâù.
ecia zegnl:úéðá øáë.:xnel epny zlcbdy

md xecd ilecb:ïë äùò óñåé ïá àáé÷ò àìäå.
izcxiyk :`aiwr iax xn` "zenai"a opzc

dy`d `xza" wxta mipy xarl `rcxdpl

.(`akw) "dzxve dlra jldy
åøîàå
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ìòðîa øeñàc úéaä øä :àîéàå¯ìáà ,ìòðnî àôìéì §¥¨©©©¦§¨§¦§¨¥§¨¦¦§¨£¨
éìécà ,ìòðîa éøLc úñðkä úéaøzéäìe ìòðnî ó¯ ¥©§¤¤§¨¥§¦§¨©§¨¥¦¦§¨§¤¥

,Búéa ék :àáø øîà àlà !øeqàìe àéøcðtwî óìéð¥©¦©©§¨§¨§¦¤¨£©¨¨¦¥
Búéa äî¯àéøcðtwààì ìòðîe ä÷é÷øà ,Lðéà ãéô÷ ©¥©©©§¨§¨¨¥¡¨©§¦¨¦§¨¨
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc - zekxa(iyiy meil)

ïéòîBL íà ,äìBbaL eðéçàì eøîàå,el renyl `ly epixacl,áèeî §¦§©£¥¤©¨¦§¦¨
øäì eìòé ,åàì íàåmipeay minrd jxck bdpzdl ,mixdd cg`l - §¦¨©£¨¨

,mixda zenaäiçàdlebd ipa y`x `edyäéððç ,çaæî äðáéoa £¦¨¦§¤¦§¥©£©§¨
,iel didy ,ryedi iax ly eig`øBpëa ïbðé,gafnd iptleøtëéå §©¥§¦§¦§§

eøîàéå íleky mnvr lrìk eòb ãiî .ìàøNé éäìàa ÷ìç íäì ïéà ¨§Ÿ§¥¨¤¥¤¥Ÿ¥¦§¨¥¦¨¨¨
íòädlebay,ìàøNé éäìàa ÷ìç eðì Lé ,íBìLå ñç ,eøîàå ,äiëáa ¨¨¦§¦¨§¨§©§¨¥¨¥¤¥Ÿ¥¦§¨¥

.l`xyi ux` inkg ly mzrc elaiwe mda exfge
:`xnbd dywnänì Ck ìëåmipy xeair lr jk lk exingd recn ± §¨©¨¨

mrl exn`e ezecpl evxy cr ,ux`l uega miycg zeriawe
:`xnbd zvxzn .l`xyi idl`a wlg mdl didi `ly dlebay

øîàpL íeMî(b a diryi),'íéìLeøéî 'ä øáãe äøBú àöz ïBivî ék' ¦¤¤¡©¦¦¦¥¥¨§©¦¨¨¦
.l`xyi ux`a `l` miycgd z` reawle mipyd z` xarl oi`y

:`pipg `nihy dn z` minkgd exdih ji` dywn `xnbdàîìLa¦§¨¨
didy xacd oaen ±àeä[`pipg-]íäå øäèîxtik oa iqei iax-] §©¥§¥

[lheaw oa dixkf ly epa oae,ïéànèîewqt ixdyàlà ,àøîeçì §©§¦§§¨¤¨
didy dnéåä éëéä ,ïéøäèî íäå ànèî àeä,ok did ji` ±àäå §©¥§¥§©£¦¥¦¨¥§¨

àéðz,`ziixaa,øäèì éàMø Bøáç ïéà ànhL íëçm`eïéà øñà ©§¨¨¨¤¦¥¥£¥©©§©¥¨©¥
,øézäì éàMø Bøáç.`pipg `nihy dn z` exdih ji` ok m`e £¥©©§©¦

:`xnbd zvxznéøáñ÷ok zeyrl xzen didy mixaeq md ±ék ¨¨§¦¦
déøúa eøøbð àìc éëéä.dlebd ipa eixg` ekyni `ly ick - ¥¦§Ÿ¦¨§©§¥

:dpaia mxka exn`py mixac d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
äðáéa íøkì eðéúBaø eñðëpLk,dpaia oixcdpqd ayen mewnl ± §¤¦§§©¥©¤¤§©§¤

éaø ìL Bða øæòéìà éaøå ,äéîçð éaøå ,éñBé éaøå ,äãeäé éaø íL eéä̈¨©¦§¨§©¦¥§©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤§¤©¦
ílek eçút ,éìéìbä éñBémdixac z`aoiprãBákd ilraàéðñëà ¥©§¦¦¨§¨§§©§©§¨

mdizaa migxe` minkg icinlz miqipkndäãeäé éaø çút .eLøãå§¨§¨©©¦§¨
didyíéøaãîä Làø[dligz xacnd±]íB÷î ìëaeixac z` Ÿ©§©§¦§¨¨
ãBáëad icnel,Løãå äøBzlbrd dyrn xg`l weqta aezkzeny) ¦§¨§¨©

(f blàìäå .'äðçnì õeçî Bì äèðå ìäàä úà çwé äLîe'dì÷ íéøác Ÿ¤¦©¤¨Ÿ¤§¨¨¦©©£¤©£Ÿ§¨¦©
÷çeøî äéä àlL 'ä ïBøà äîe ,øîBçål`xyi dpgnníéðL àlà ¨¤¨£¤Ÿ¨¨§¨¤¨§¥

äøBz äøîà ,ìéî øNò(my),'ãòBî ìäà ìà àöé 'ä Lwáî ìk äéäå' ¨¨¦¨§¨¨§¨¨¨§©¥¥¥¤Ÿ¤¥
,''d ywan' `xwp cren ld`l jleddyíéëìBäL íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦¤§¦

änëå änk úçà ìò ,äøBz ãBîìì äðéãîì äðéãnîe øéòì øéòîmdy ¥¦§¦¦§¦¨¦§¦¨¦§¨©©©©¨§©¨
.'d iywan mi`xwp

l` 'd ixac oipra exn`py miweqtd z` yexcl dkiynn `xnbd
weqta aezk :cren ld`a dyn(`i bl my),íéðt äLî ìà 'ä øaãå'§¦¤¤Ÿ¤¨¦

eøa LBãwä Bì øîà ,÷çöé éaø øîà ,'íéðt ìà,äLî ,äLîì àeä C ¤¨¦¨©©¦¦§¨¨©©¨¨§Ÿ¤Ÿ¤
íéðt øéañð äzàå éðàdfl dfäëìäa.dkld cnlpy zra - £¦§©¨©§¦¨¦©£¨¨

éðàL íLk ,äLîì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà Ck ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨¨©©¨¨§Ÿ¤§¥¤£¦
,íéðt Eì ézøañä,dxeza jail gztp df ici lreøañä äzà Ck ¦§©§¦§¨¦¨©¨©§¥

øæçäå ìàøNéì íéðtz`,BîB÷îì ìäàädpgnl uegn x`yz m`y ¨¦§¦§¨¥§©§¥¨Ÿ¤¦§
,mdilr qrek dz`y xkipy ,zetref mipt dfa mdl d`xn dz`

.dxezd cenll mail gzti `le
weqta aezk cer(my),'åâå äðçnä ìà áLå'oEp oA rWFdi FzxWnE §¨¤©©£¤§¨§§ª©¦

,'ld`d KFYn Wini `l xrpCeøa LBãwä Bì øîà ,eäáà éaø øîà ©©Ÿ¨¦¦¨Ÿ¤¨©©¦£¨¨©©¨¨
åLëò ,äLîì àeädpgnd on jld` z` zwgxdyeøîàé,l`xyi §Ÿ¤©§¨Ÿ§

áøä[d"awd±]ñòëa,lbrd dyrn meyn mdilråd mbãéîìz ¨©§©©§©§¦
[dyn±],ñòëa,qrk mdl d`xn dz` mbyíäéìò àäz äî ìàøNé §©©¦§¨¥©§¥£¥¤

jkld ,mze` axwi in -øéæçî äzà íàz`,áèeî BîB÷îì ìäàä ¦©¨©£¦¨Ÿ¤¦§¨
ãéîìz ïeð ïa òLBäé åàì íàåEdidiézçz úøLîáéúëc eðééäå ,E §¦¨§ª©¦©§¦§§¨¥©§¤§©§¦§¦

.'äðçnä ìà áLå':`xnbd dtiqenïë ét ìò óà ,àáø øîàs` - §¨¤©©£¤¨©¨¨©©¦¥
l`xyil d"awd dvxzpy xg`l dpgnl ld`d z` aiydy it lr

,okynd mwedeøácä àöé àìryedi zece` el xn`py,äìháì Ÿ¨¨©¨¨§©¨¨
eizgz zxyn ryedi dyrpeøòð ïeð ïa òLBäé BúøLîe' øîàðL)¤¤¡©§¨§§ª©¦©©

.(ìäàä CBzî Léîé àìŸ¨¦¦¨Ÿ¤
:dpaia mxka exn`py mixacl zxfeg `xnbdäãeäé éaø çút ãBòå§¨©©¦§¨

ãBáëad icnel,Løãå äøBzweqta aezk(h fk mixac)dyn xn`y ¦§¨§¨©
xacna ekldy dpy mirax` xg` a`en zeaxra l`xyilúkñä'©§¥

,'íòì úééäð äfä íBiä ,ìàøNé òîLe,zeywdl yieéëåaíBiä BúBà §©¦§¨¥©©¤¦§¥¨§¨§¦©
íBé BúBà àìäå ,ìàøNéì äøBz äðzðaäðL íéòaøà óBñeidy ¦§¨¨§¦§¨¥©£Ÿ©§¨¦¨¨

xacna l`xyi,äéäz`vl dpey`xd dpya dzid dxezd zlawe ¨¨
,mixvnn l`xyi ipaàlàweqtd `aìò äøBz äáéáçL Eãnìì ¤¨§©¤§¤£¦¨¨©

.éðéñ øäî äðzpL íBék íBéå íBé ìëa äéãîBì§¤¨§¨¨§¤¦§¨¥©¦©
:dcedi iax ixacl di`x d`ian `xnbdéaøc déøa íeçðz éaø øîà̈©©¦©§§¥§©¦

òãz ,Bkò øôk Léà àéiçdaiag zeidl dxezd dkixvy ,`ed jky ¦¨¦§©©¥©
,dpzipy meikòîL úàéø÷ àøB÷ íãà éøäLmei lk,úéáøòå úéøçL ¤£¥¨¨¥§¦©§©©£¦§©§¦

ãçà áøòåm`àøB÷ Bðéàeilr daiag dpi`y d`xn `ed ixd §¤¤¤¨¥¥
e ,dpyik dze` aiygn `l` dycgkúàéø÷ àø÷ àlL éîk äîBc¤§¦¤Ÿ¨¨§¦©

.íìBòî òîL§©¥¨
xn`p :dcedi iax `iady weqtdn zetqep zeyxc d`ian `xnbd

weqta,'úkñä'xnelk ,'zk-yr' xn`p eli`k yexcl yieeNò ©§¥£
.äøeáça àlà úéð÷ð äøBzä ïéàL éôì ,äøBza e÷ñòå úBzk úBzk¦¦§¦§©¨§¦¤¥©¨¦§¥¤¨©£¨
áéúëc éàî ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc ,àðéðç éaøa éñBé éaøãk± ¦§©¦¥§©¦£¦¨§¨©©¦¥§©¦£¦¨©¦§¦

weqtd zpeek idn(el p dinxi)áøç ,'eìàðå íécaä [ìà] (ìò) áøç'¤¤¤©©¦§Ÿ¨¤¤
`eazíéîëç éãéîìz ìL íäéàðBN ìò[minkgd lr-]iLãa íéáLB ©§¥¤¤©§¦¥£¨¦¤§¦©
ãáa,cegl cg` lk ±ãBò àìå .äøBza íé÷ñBòåef drx wx `le ± §©§§¦©¨§Ÿ

,mdilr `eazíéLthnL àlàmicnely zngn miyth miyrp ± ¤¨¤¦©§¦
c ,calàëä áéúëzecigia dxeza wqerd mkg cinlza,'eìàðå' §¦¨¨§Ÿ¨

íúä áéúëedyn lr rxd oeyl dxaicy mixn zrxv oipraxacna) §¦¨¨
(`i aiz`Hg Epilr zWz `p l` ipc` iA dWn l` oxd` xn`Ie'øLà ©Ÿ¤©£Ÿ¤Ÿ¤¦£Ÿ¦©¨¨¥¨¥©¨£¤

eðìàBðzeytha epbdpy lr epl legnz xnelk ,'Ep`hg xW`e ©§©£¤¨¨
'el`ep' jk ,zeyth oeyl `ed 'epl`ep' myy enke ,jilr epxaice

.zeyth oeyl `ed,'eðàèç øLàå' øîàpL ,íéàèBçL àlà ãBò àìå§Ÿ¤¨¤§¦¤¤¡©©£¤¨¨
d`ian zeytihdy rnyn 'ep`hg'l jenq 'epl`ep' xn`py jkne

.`hglàëäî àîéà úéòaéàz`f micnely xn`z dvxz m` - ¦¨¥¥¨¥¨¨
xn`py ,o`kn(bi hi diryi)ïòBö éøN eìàBð','mixvn z` Erzd 'ebe £¨¥©¦§¤¦§©¦

`hgl d`ian ['el`ep'-] zeytihdy rnyn ,`heg epiid dreze
.['erzd'-]

:ztqep dyxc weqtdn d`ian `xnbdä' ,øçà øácòîLe úkñ ¨¨©¥©§¥§©
,'ìàøNéxnelk ,'zk-yr' xn`p eli`k yexcl yieíëîöò eúzk ¦§¨¥©§©§§¤

mknvr exrve mizezk mknvr eyr ±äøBú éøác ìòick ©¦§¥¨
.mka eniiwziyïéàL ïépî ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léø øîàãk¦§¨©¥¨¦§¨©¥¨¦¦©¦¤¥

øîàpL ,äéìò Bîöò úéînL éîa àlà ïéîéi÷úî äøBú éøácxacna) ¦§¥¨¦§©§¦¤¨§¦¤¥¦©§¨¤¨¤¤¡©
(ci hi'ìäàa úeîé ék íãà äøBzä úàæ'ina ,dxezd dievn okid - Ÿ©¨¨¨¦¨§Ÿ¤

.dxez ild`a envr zinny
:df weqtn ztqep dyxc d`ian `xnbdòîLe úkñä' ,øçà øác̈¨©¥©§¥§©

,'ìàøNé,xnelk ,'zk-qd' xn`p eli`k yexcl yieñäwezy ± ¦§¨¥©
mixacd eidiy cr cnel dz`y dn lr zeiyew dywz l`e

,ahid jita mixebyúzk Ck øçàådn dywde ,zcnly dn z` §©©¨©¥
.mixacd jl eayiiziy cr ,mivexiz uxze ,zeywdl jl yiy

äøBz íãà ãBîìé íìBòì ,àáø øîàc ,àáøãkzqxib `dzy cr ¦§¨¨§¨©¨¨§¨¦§¨¨¨
,eita el dxeby eyexite cenlzdäbäé Ck øçàåecenlza oiiri - §©©¨¤§¤

.uxzle zeywdle xacl xac zencl
:dxezd cenil oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdéaø éác éøîà̈§¦§¥©¦

éàpé,i`pi iax ly eyxcn ziaa exn` ±éàîáéúëc(bl l ilyn)ék' ©©©¦§¦¦
,'áéø àéöBé íétà õéîe ,íã àéöBé óà õéîe ,äàîç àéöBé áìç õéî¦¨¨¦¤§¨¦©¦¨¦©©¦¦¦

,äøBz ìL äàîç àöBî äzà éîaenk ,d`xedl ribny epiidc §¦©¨¥¤§¨¤¨
,algay xgaend wlgd `edy d`ngd÷ðiL áìç àé÷nL éîa§¦¤¥¦¨¨¤¨©

äéìò Bnà éãMîlr en` icyn uvny algd z` `iveny ina ± ¦§¥¦¨¤¨
,'`ivei alg uin ik' ,weqtd z` yexcl yi jke .dxezd ixac
dkef xnelk ,'d`ng' ,en` icyn uvny algd z` `ivend xnelk

.dxez ly d`ngl
aezk cer :lirl `aedy weqtd z` yexcl dkiynn `xnbd

,weqtaíòt Baø åéìò ñòBkL ãéîìz ìk ,'íã àéöBé óà õéîe'¦©¦¨¨©§¦¤¥¨¨©©©
.øBäè íãì àîè íc ïéa ïéçáäì äëBæ ,÷úBLå äðBLàøyi jke ¦¨§¥¤§©§¦¥¨¨¥§¨¨

eax ly qrkd z` uvend xnelk ,'s` uine' ,weqtd z` yexcl
zrcl dkef xnelk ,'mc `ivei' ,yiiazn `edy it lr s` elaeqe

.xedh mcl `nh mc oia oigadl dcp mc zekld
,weqta aezk ceråéìò ñòBkL ãéîìz ìk ,'áéø àéöBé íétà õéîe'¦©©¦¦¦¨©§¦¤¥¨¨
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המשך קעמוד חכה



xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc - zekxa(ycew zay meil)

øîàpLmec` caer ly ezkxa oipra(d ek '` minid ixac),éúlòt' ¤¤¡©§ª§©
,'íéäìà Bëøá ék (áéúëå) ,éðéîMäz` weqtd hxity xg`y epiide ©§¦¦¦¥£¡Ÿ¦

rnyn ,'midl` ekxa ik' xn`p mec` caer ly eipa zpeny
eziaa oex`d didy lr mec` caer z` 'd jxiay dkxady

,mcewn el eidy eipa zpeny lr dtiqed[áéúëe](g weqt my)ìk' §¦¨
ìéç [Léà] (éùðà) íäéçàå íäéðáe änä íãà ãáò(ì) [éðaî] älà¥¤¦§¥Ÿ¥¡Ÿ¥¨§¥¤©£¥¤¦©¦

,'íãà ãáòì íéðLe íéML äãáòì çkamiyy caerl eidy xnelk ©Ÿ©©£Ÿ̈¦¦§©¦§Ÿ¥¡Ÿ
miyng cere ,lirl mixkfend eipa zpeny mdn ,mipa mipye
qxka dyy zg` lk dizelk zpenye ezy` ecliy mipa rax`e

.'d ekxiay dkxad gkn cg`
:ield oia` iax xn`y zexnin dnk d`ian `xnbdïéáà éaø øîà̈©©¦¨¦

äòMä úà ÷çBcä ìk ,éålälcbzdl e` xyrzdl rbiiznd ± ©¥¦¨©¥¤©¨¨
,un`zne xfeg ok it lr s`e ,gilvn epi`y d`exeBz÷çBc äòL± ¨¨©§

`l oiicr ik gilvn epi`e lykp `ed xnelk ,eze` wgec onfd
.jkl die`xd dryd dribdäòMä éðtî äçãpä ìëåepi`yky in ± §¨©¦§¤¦§¥©¨¨
,ezry ribzy oiznn gilvnåéðtî úçãð äòLdcizr onf xg`l ± ¨¨¦§¥¦¨¨

.zglven dry el zeidl
:eixacl di`x d`ian `xnbdóñBé áøc ,óñBé áøå äaøcîdid ¦§©¨§©¥§©¥

`xwp,éðéñ,zeziixa daxda iwa didy itläaøådid ipngp xa ¦©§©¨
`xwp,íéøä ø÷Bò,dxeza ltletne sixg didy itleäì àëéøèöà ¥¨¦¦§§¦¨§
àzòL,daiyid y`x mdn cg` didiy minkgd mdl ekxved ± ©§¨

íúäì eçìL,[l`xyi ux`l] myl ±íäî äæéà íéøä ø÷Bòå éðéñ ¨§§¨¨¦©§¥¨¦¥¤¥¤
íãB÷,daiyi y`xl ezepnleäì eçìL,l`xyi ux`n,íãB÷ éðéñ ¥¨§§¦©¥

àihç éøîì ïéëéøö ìkäL,xeknl mihg uawy inl mikixv mlek ± ¤©Ÿ§¦¦§¨¥¦©¨
.zereny uawy inl xnelkóñBé áø åéìò ìa÷ àì ïë ét ìò óà©©¦¥Ÿ¦¥¨¨©¥
meyn ,daiyi y`x zeidléàcìk déì éøîàcmifegd el exn`y ± §¨§¦¥©§¨¥

,miakekaïéðL ïézøz úëìîizy [daiyi y`x didz] jelnz ± ¨§©©§¥§¦
zen` dligz jeln` m` sqei ax xn`e ,zenz jk xg`e mipy
zeidl `le dryd iptn dgcp zeidl xga jkle ,mizpy ixg`

,el dcnr dryde ,daiyi y`xyïéðL ïézøúå ïéøNò äaø Cìî± ¨©©¨¤§¦§©§¥§¦
e ,dpy mizye mixyr daiyid y`x dax didóñBé áø Cìîxg`l ¨©©¥

dax ly ezenàbìôe ïéðL ïézøzoeiky epiide ,dvgne mizpy ± ©§¥§¦©§¨
mixyr cer ige eliaya dryd zigcp dryd iptn dgcp didy

.dpy mizye
:`xnbd dtiqenðä ìkäaø Cìîc éðL Cdidy mipyd mze` lk ± ¨¨¨§¥§¨©©¨

e ,envra dxxy mey sqei ax bdp `l daiyi y`x daxeléôà£¦
àø÷ àì déúéáì àðneàjled did mc fiwdl jixv didyk elit`e ± ¨¨§¥¥Ÿ§¨

.eil` `texd z` `iadl gley did `le `texd zial
áéúëc éàî ,éålä ïéáà éaø øîàåweqtd zpeek idn ±(a k mildz) §¨©©¦¨¦©¥¦©¦§¦

ðòé','á÷òé éäìà íL EábNé äøö íBéa 'ä Ewx ikeá÷òé éäìà`ed ©©§§¨¨§©¤§¥¡Ÿ¥©£Ÿ¡Ÿ¥©£Ÿ
,÷çöéå íäøáà éäìà àìå,wgvie mdxa` z` mb xikfd `l recne §Ÿ¡Ÿ¥©§¨¨§¦§¨

`l`äøBwä ìòáì ïàkîick mewnl mewnn dlhlhl dvexd ¦¨§©©©¨
,dxewd z`iypa el riiqiy in el yie dnr zepaldéáòa ñðkiL¤¦¨¥§¨§¨

äøB÷ ìLdxewd ly cakd dwlg zgz envr miyi ±`yi exage ¤¨
xzei gexhl lhen eilre ely `id ixdy ,lwd wlgd z`
`ed epia` awriy itl ,'awri idl`' weqta xn`p jkle ,dz`iypa
ywal lhen eilre ,mleciba gxhe ely mipad lky ,dxewd lra

.mingx mdilr
,dëBúa éeøL íëç ãéîìzL äceòqî äðäpä ìk ,éålä ïéáà éaø øîàå§¨©©¦¨¦©¥¦¨©¤¡¤¦§¨¤©§¦¨¨¨§¨

øîàpL ,äðéëL åéfî äðäð eléàkxacnl exzi z`ia oipragi zeny) §¦¤¡¤¦¦§¦¨¤¤¡©
(ai,éðôì äLî ïúç íò íçì ìëàì ìàøNé éð÷æ ìëå ïøäà àáiå'©¨Ÿ©£Ÿ§Ÿ¦§¥¦§¨¥¤¡¨¤¤¦Ÿ¥Ÿ¤¦§¥

,eìëà äLî éðôì àìäå ,eìëà íéäìà éðôì éëå ,'íéäìàärecne ¨¡Ÿ¦§¦¦§¥¡Ÿ¦¨§©£Ÿ¦§¥Ÿ¤¨§
,'midl`d iptl' xn`pàlàweqtd `aCì øîBìyäðäpä ìk ¤¨©¨¨©¤¡¤

,äðéëL åéfî äðäð eléàk dëBúa éeøL íëç ãéîìzL äceòqîokle ¦§¨¤©§¦¨¨¨§¨§¦¤¡¤¦¦§¦¨
.midl`d iptl elk`y mda xn`p

øèôpä ,éålä ïéáà éaø øîàåcxtpd ±Cì Bì øîàé ìà ,Bøáçî §¨©©¦¨¦©¥¦©¦§¨¥£¥©Ÿ©¥
ì Cì àlà íBìLaäLîì Bì øîàL Bøúé éøäL ,íBìLz` afryk §¨¤¨¥§¨¤£¥¦§¤¨©§Ÿ¤

mixvnl aeyl oicnì Cì''íBìL(gi c zeny),äìòdyn,çéìöäå ¥§¨¨¨§¦§¦©
eli`e ,l`xyi ly max dyrpyíBìLáàì Bì øîàL ãåcjldyk ¨¦¤¨©§©§¨

ea cxny mcew epnn'íBìLa Cì'(h eh 'a l`eny)melya` ly eteq , ¥§¨
y didäìúðå Cìä.ebxde a`ei `ay cr ey`x zexrya oli`a ¨©§¦§¨

øèôpä ,éålä ïéáà éaø øîàåcxtpd ±Cì Bì øîàé ìà ,únä ïî §¨©©¦¨¦©¥¦©¦§¨¦©¥©Ÿ©¥
ìøîàpL ,íBìLa Cì àlà íBìLepia` mdxa`l(eh eh ziy`xa)äzàå' §¨¤¨¥§¨¤¤¡©§©¨

éúáà ìà àBázíBìLa Emixne` znly ixd ,'daFh daiUA xaTY ¨¤£Ÿ¤§¨¦¨¥§¥¨¨
.'melya'

:dlitzd xg`l cin cneld ly exky oipra xn`n d`ian `xnbd
ñðëðå úñðkä úéaî àöBiä ,àéiç øa éåì éaø øîàcinLøãnä úéáì ¨©©¦¥¦©¦¨©¥¦¥©§¤¤§¦§¨§¥©¦§¨
øîàpL ,äðéëL éðt ìa÷îe äëBæ ,äøBza ÷ñBòå(g ct mildz)eëìé' §¥©¨¤§©¥§¥§¦¨¤¤¡©¥§

'ïBiöa íéäìà ìà äàøé ìéç ìà ìéçîziaay mr ieaixn mikledd - ¥©¦¤¨¦¥¨¤¤¡Ÿ¦§¦
.dpiky ipt ze`xl ekfi yxcnd ziaay mr ieaixl zqpkd

:df weqtn zxg` dyxc d`ian `xnbdéMà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¦
íìBòa àìå äfä íìBòa àì äçeðî íäì ïéà íéîëç éãéîìz ,áø øîà̈©©©§¦¥£¨¦¥¨¤§¨Ÿ¨¨©¤§Ÿ¨¨

,àaädaiyin miklede dfd mlera dxeza milnr mdy enky ©¨
iptl `ad mlera dxeza milnr md jk ,yxcnl yxcnne daiyil

,dpikyd'ïBiöa íéäìà ìà äàøé ìéç ìà ìéçî eëìé' øîàpLekli - ¤¤¡©¥§¥©¦¤¨¦¥¨¤¤¡Ÿ¦§¦
miwqerd mr ieaixl dfd mlera dxeza miwqerd mr ieaixn
l` d`xi' xy`k dxeza ewqri my mby ,`ad mlera dxeza

.dpikyd eifn mipdpy mzxiht zrya epiide ,'oeiva midl`
:minkg icinlzl gay ixaca zkqnd z` zniiqn `xnbdøîà̈©

,íìBòa íBìL íéaøî íéîëç éãéîìz ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨©§¦¥£¨¦©§¦¨¨¨
øîàpL(bi cp diryi)éða ìëå'éða íBìL áøå ,'ä éãenì C,'Cxaky oeike ¤¤¡©§¨¨©¦¦¥§©§¨¨¦

did ,weqtd seqa 'jipa' xn`e xfg dnl ''d icenl jipa lke' xn`p
y cnll `a `l` ,'mnely axe' xnel eléða' éø÷z ìààlà 'C ©¦§¥¨¨¦¤¨

éðBa','Cmely miaxn mlerd z` mipea mdy minkg icinlzdy ¨¦
.mlera

'ìBLëî Bîì ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL'(dqw hiw mildz)mely ± ¨¨§Ÿ£¥¨¤§¥¨¦§
.elyki `le jzxez iade`l didi ax
éúBðîøàa äåìL Cìéça íBìL éäé''C(f akw mildz),éòøå éçà ïòîì' §¦¨§¥¥©§¨§©§§¨¦§©©©©§¥¨

'Cì áBè äL÷áà eðéäìà 'ä úéa ïòîì ,Ca íBìL àp äøaãàakw my) £©§¨¨¨¨§©©¥¡Ÿ¥£©§¨¨
(h-g,'íBìMá Bnò úà Cøáé 'ä ïzé Bnòì æò 'ä'(`i hk my). Ÿ§©¦¥§¨¥¤©©¨

úåëøá úëñî äì à÷éìñå äàåøä êìò ïøãä
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כיוון שהתורה היא "תורת אמת" – בוודאי אינה דורשת מיהודי דבר שאין ביכולתו לפעול, שהרי "אין הקדוש־ברוך־הוא בא בטרוניא 
עם בריותיו".

משיחת פורים, ה'תשכ"ט



רכה ezny in` cenr cq sc ± iyily wxtzekxa
éðéîùä éúìòô øîàðù.`ide `ipnz aiyg `we .minid ixaca aiyg `w mec` caer ipa

mipey`xd mipa dpeny mdilr siqed rax`e miyng md dyy dcli zg` lk .ziriyz

mec` caerl mipye miyy ixd:äòùä úà ÷çåãä.dwfga jelnl yway melya` oebk:

àúòù åäì àëéøèöà.ekxved opiqxb "edl `kixhv`" .daiyi y`x mdn cg` zeidl

minkg mdl:éðéñ.iwa didy sqei axl oixew eid

daxd zeziixaa:íéøä ø÷åò.ipngp xa daxl

letlta xzei ccegn didy:àéèç éøîì.inl

uawy inl :xnelk xeknl d`eaz uawy

zereny:éàãìë äéì éøîàã.sqei axl:úëìî
ïéðù ïéúøú.seql zen` dlgz jeln` m` :xn`

jelnl da` `le dryd iptn dgcpe mizpy

jka eizepy ciqtd `ly el dcnr dryde:àø÷ àì äéúéáì àðîåàoze` lk bdp `l Ð

gley did `le `texd zial jled did mc fiwdl jixv didyke dxxy cv mey mipyd

eil` `al:äøå÷ä éáåòá æçàéù.:xnelk .oipaa dzzl mewnl mewnn dlhlhl `a m`

mingx mdilr ywai mleciba gxhe ely mipad lky awri:úîä ïî øèôðä.eidyk

eid dxeawl mewnl mewnn zepex` mikilen

mixg`e el` mixfege xirl xirn eze` mieln

mixhtp ixw mixfegde d`lde myn eze` mieln

epnn xhtdl zeyx oilhep:äçåðî íäì ïéàÐ

.yxcnl yxcnne daiyil daiyin

äì à÷éìñå äàåøä êìò ïøãä
úåëøá úëñî

1
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5
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

,"íéäìà Bëøá ék" áéúëe ,"éðéîMä éúlòt" :øîàpL¤¤¡©§ª§©©§¦¦§¦¦¥§¡Ÿ¦
Léà íäéçàå íäéðáe änä íãà ãáò éðaî älà ìk"¨¥¤¦§¥Ÿ¥¡Ÿ¥¨§¥¤©£¥¤¦
éaø øîà ."íãà ãáòì íéðLe íéML äãáòì çka ìéç©¦©Ÿ©©£Ÿ¨¦¦§©¦§Ÿ¥¡Ÿ¨©©¦

äòMä úà ÷çBcä ìk :éålä ïéáà¯,Bz÷çBc äòL ¨¦©¥¦¨©¥¤©¨¨¨¨©§
äòMä éðtî äçãpä ìëå¯äaøcî ,åéðtî úçãð äòL §¨©¦§¤¦§¥©¨¨¨¨¦§¥¦¨¨¦§©¨

àëéøèöà .íéøä ø÷Bò äaøå ,éðéñ óñBé áøc .óñBé áøå§©¥§©¥¦©§©¨¥¨¦¦§§¦¨
àì ïë ét ìò óà .àihç éøîì ïéëéøö ìkäL ,íãB÷ éðéñ :eäì eçìL ?íãB÷ íäî äæéà ,íéøä ø÷Bòå éðéñ :íúäì eçìL ,àzòL eäì§©§¨§©§¨¨¦©§¥¨¦¥¤¥¤¥§©§¦©¥¤©Ÿ§¦¦§¨¥¦©¨©©¦¥Ÿ
ðä ìk .àbìôe ïéðL ïézøz óñBé áø Cìî ,ïéðL ïézøúå ïéøNò äaø Cìî .ïéðL ïézøz zëìî :éàcìk déì éøîàc ,óñBé áø åéìò ìa÷C ¦¥¨¨©¥§¨§¦¥©§¨¥¨§©§©§¥§¦§©©¨¤§¦§©§¥§¦§©©¥©§¥§¦©§¨¨¨¨

ðòé" áéúëc éàî :éålä ïéáà éaø øîàå .àø÷ àì déúéáì àðneà eléôà ,äaø Cìîc éðL"á÷òé éäìà íL EábNé äøö íBéa 'ä E¯ §¥¦§©©¨£¦¨¨§¥¥¨§¨§¨©©¦¨¦©¥¦©¦§¦©©§§¨¨§©¤§¥¡Ÿ¥©£Ÿ
äceòqî äðäpä ìk :éålä ïéáà éaø øîàå .äøB÷ ìL déáòa ñðkiL äøBwä ìòáì ïàkî !?÷çöéå íäøáà éäìà àìå "á÷òé éäìà"¡Ÿ¥©£Ÿ§Ÿ¡Ÿ¥©§¨¨§¦§¨¦¨§©©©¨¤¦¨¥§¨§¨¤¨§¨©©¦¨¦©¥¦¨©¤¡¤¦§¨
,"íéäìàä éðôì äLî ïúç íò íçì ìëàì ìàøNé éð÷æ ìëå ïøäà àáiå" :øîàpL .äðéëL åéfî äðäð eléàk dëBúa éeøL íëç ãéîìzL¤©§¦¨¨¨§¨§¦¤¡¤¦¦§¦¨¤¤¡©©¨Ÿ©£Ÿ§¨¦§¥¦§¨¥¤¡¨¤¤¦Ÿ¥¤¦§¥¨¡Ÿ¦

dëBúa éeøL íëç ãéîìzL äceòqî äðäpä ìk :Eì øîBì àlà !eìëà äLî éðôì àìäå ?eìëà íéäìà éðôì éëå¯åéfî äðäð eléàk §¦¦§¥¡Ÿ¦¨§©£Ÿ¦§¥¤¨§¤¨©§¨©¤¡¤¦§¨¤©§¦¨¨¨§¨§¦¤¡¤¦¦
ì Cì" àlà ,"íBìLa Cì" Bì øîàé ìà Bøáçî øèôpä :éålä ïéáà éaø øîàå .äðéëLì Cì" äLîì Bì øîàL Bøúé éøäL ,"íBìL"íBìL §¦¨§¨©©¦¨¦©¥¦©¦§¨¥£¥©Ÿ©¥§¨¤¨¥§¨¤£¥¦§¤¨©§¤¥§¨

¯"íBìLa Cì" íBìLáàì Bì øîàL ãåc ,çéìöäå äìò¯Cì" Bì øîàé ìà únä ïî øèôpä :éålä ïéáà éaø øîàå .äìúðå Cìä ¨¨§¦§¦©¨¦¤¨©§©§¨¥§¨¨©§¦§¨§¨©©¦¨¦©¥¦©¦§¨¦©¥©Ÿ©¥
ìéúáà ìà àBáú äzàå" :øîàpL ,"íBìLa Cì" àlà ,"íBìLúéáì ñðëðå úñðkä úéaî àöBiä :àéiç øa éåì éaø øîà ."íBìLa E §¨¤¨¥§¨¤¤¡©§©¨¨¤£Ÿ¤§¨¨©©¦¥¦©¦¨©¥¦¥©§¤¤§¦§¨§¥

äøBza ÷ñBòå Løãnä¯øîà éLà øa àéiç éaø øîà ."ïBiöa íéäìà ìà äàøé ìéç ìà ìéçî eëìé" øîàpL ,äðéëL éðt ìa÷îe äëBæ ©¦§¨§¥©¨¤§©¥§¥§¦¨¤¤¡©¥§¥©¦¤¨¦¥¨¤¤¡Ÿ¦§¦¨©©¦¦¨©©¦¨©
øîà ."ïBiöa íéäìà ìà äàøé ìéç ìà ìéçî eëìé" :øîàpL ,àaä íìBòa àìå äfä íìBòa àì äçeðî íäì ïéà íéîëç éãéîìz :áø©©§¦¥£¨¦¥¨¤§¨Ÿ¨¨©¤§Ÿ¨¨©¨¤¤¡©¥§¥©¦¤¨¦¥¨¤¤¡Ÿ¦§¦¨©

éða ìëå" :øîàpL ,íìBòa íBìL íéaøî íéîëç éãéîìz :àðéðç éaø øîà øæòìà éaøéða íBìL áøå 'ä éãenì Céða" éø÷z ìà ,"C"C ©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨©§¦¥£¨¦©§¦¨¨¨¤¤¡©§¨¨©¦¦¥§©§¨©¦©¦§¦¨©¦
éðBa" àlàéúBðîøàa äåìL Cìéça íBìL éäé" ,"ìBLëî Bîì ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL" ."CíBìL àð äøaãà éòøå éçà ïòîì" ,"C ¤¨¨¦¨©§Ÿ£¥¨¤§¥¨¦§§¦¨§¥¥©§¨§©§§©¦§©©©©§¥¨£©§¨¨¨

."íBìMá Bnò úà Cøáé 'ä ïzé Bnòì æò 'ä" ,"Cì áBè äL÷áà eðéäìà 'ä úéa ïòîì" ,"Cä§©©¥¡Ÿ¥£©§¨¨Ÿ§©¦¥§¨¥¤©©¨

úåëøá úëñî äì à÷éìñå äàåøä êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc - zekxa(iyiy meil)

éðéãì úBðBîî éðéc ïéa ïéçáäì äëBæ ,÷úBLå äiðLe äðBLàø íòt Baø©©©¦¨§¦¨§¥¤§©§¦¥¦¥¨§¦¥
.úBLôðz` uvend xnelk ,'mit` uine' ,weqtd z` yexcl yi jke §¨

xnelk ,'aix `ivei' ,dipye dpey`x mrt elaeqe eax ly qrkd
.zeytp ipicl zepenn ipic oia oigadl dkef

:zepenn ipic ly dlrnd z` mi`ex dpnn dpyn d`ian `xnbd
ïðúcdpyna(:drw a"a),÷Bñòé íkçúiL äöBøä øîBà ìàòîLé éaø ¦§©©¦¦§¨¥¥¨¤¤¦§©¥©£

.òáBð ïéòîk ïäL ,ïäî øúBé äøBza òBö÷î Eì ïéàL ,úBðBîî éðéãa§¦¥¨¤¥§¦§©©¨¥¥¤¤¥§©§¨¥©
:dxezd cenil oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥

áéúëc éàî ,éðîçð øa(al l ilyn)ãé úBnæ íàå ,àOðúäá zìáð íà' ©©§¨¦©¦§¦¦¨©§¨§¦§©¥§¦©¨¨
,'äôìy cnlläøBú éøác ìò Bîöò ìaðîä ìkz` eaxl l`eyy ± §¤¨©§©¥©§©¦§¥¨

,el mibreld eixagn yiy it lr s`e el yiy zewitqd lkBôBñ
íîæ íàå ,àOðúäìoziy eteq ,le`yln eit z` mzq m`e ±,äôì ãé §¦§©¥§¦¨©¨§¤

.edel`yiyk aiydl rci `ly
:dpaia mxka exn`py mixacl zxfeg `xnbdäéîçð éaø çúẗ©©¦§¤§¨

áéúëc éàî ,Løãå àéðñëà ãBáëamr mglpy iptl le`y xn`y ¦§©§©§¨§¨©©¦§¦
wlnr(e eh '` l`eny),CBzî eãø eøq eëì éðéwä ìà ìeàL øîàiå'©Ÿ¤¨¤©¥¦§ª§¦

,'ìàøNé éða ìk íò ãñç äúéNò äzàå ,Bnò Eôñà ït é÷ìîòglyy £¨¥¦¤Ÿ¦§¦§©¨¨¦¨¤¤¦¨§¥¦§¨¥
`ly ick mdn ecxtiy wlnr mr miayeid [exzi ipa-] ipiwd l`
dyn mr cqg dyr mdia` exziy oeik ,dnglna bbeya mbxdi

elik`de,l`xyi lk mr cqg dyr eli`k xacd aygpe ,àìäå©£Ÿ
d,Bîöò ãBáëì àlà äLî úà áø÷ àlL Bøúi äîe ,øîBçå ì÷ íéøác§¨¦©¨¤©¦§¤Ÿ¥©¤Ÿ¤¤¨¦§©§

ea xn`p ,ezcerql `ai dyny lecb ceak exzil aygp didy,Ck̈
,l`xyi lk mr cqg dyr eli`k aygpyíëç ãéîìz çøàîä©§¨¥©©§¦¨¨

änëå änk úçà ìò ,åéñëpî eäpäîe eä÷Lîe Bìéëàîe ,Búéa CBúa§¥©£¦©§¥§©¥¦§¨¨©©©©¨§©¨

.l`xyi lk mr cqg dyer eli`k el aygpy
,Løãå àéðñëà ãBáëa éñBé éaø çútweqta aezk(g bk mixac)àì' ¨©©¦¥¦§©§©§¨§¨©Ÿ

éçà ék éîãà áòúú,'Böøàá úééä øâ ék éøöî áòúú àì ,àeä E §©¥£Ÿ¦¦¨¦Ÿ§©¥¦§¦¦¥¨¦¨§©§
eipa mr awri `ayk ,wgcd zrya `ipqk` mkl eid miixvndy

,l`xyi ux`a didy arxd onfa mixvnlàìäåd,øîBçå ì÷ íéøác ©£Ÿ§¨¦©¨¤
øîàpL ,ïîöò CøBöì àlà ìàøNé úà eáø÷ àlL íéiøön äîeoipra ©¦§¦¦¤Ÿ¥§¤¦§¨¥¤¨§¤©§¨¤¤¡©

mixvna xebl eig` e`ayk sqein drxt zywa(e fn ziy`xa)íàå'§¦
,'éì øLà ìò äð÷î éøN ízîNå ìéç éLðà ía Léå zòãémda xn`p ¨©§¨§¤¨©§¥©¦§©§¨¨¥¦§¤©£¤¦

,Ck,l`xyil `ipqk` eyniyy lr daeh mdl xikdl jixvy ¨
,åéñëpî eäpäîe eä÷Lîe Bìéëàîe ,Búéa CBúa íëç ãéîìz çøàîä©§¨¥©©§¦¨¨§¥©£¦©§¥§©¥¦§¨¨

änëå änk úçà ìò.daeh el xikdl yiy ©©©©¨§©¨
,Løãå àéðñëà ãBáëa éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà éaø çúẗ©©¦¡¦¤¤§¤©¦¥©§¦¦¦§©§©§¨§¨©
mec` caer ly eziaa didy zixad oex` oipra weqta aezk

miycg dyly(ai-`i e 'a l`eny)(ézbä) íBãà ãáBò úà 'ä Cøáéå''ebe ©§¨¤¤¥¡©¦¦
àìäå ,'íéäìàä ïBøà øeáòadìëà àlL ïBøà äîe ,øîBçå ì÷ íéøác ©££¨¡Ÿ¦©£Ÿ§¨¦©¨¤¨¨¤Ÿ¨©

,äúLåick ze`ved eilr `ivedl mec` caer jixv did `le §¨¨
,ezewydle elik`dlàlàwxõaøå ãakugxe `h`h ±,åéðôì ¤¨¦¥§¦¥§¨¨

ea xn`p,Ck,'d ekxiayBìéëàîe ,Búéa CBúa íëç ãéîìz çøàîä ¨©§¨¥©©§¦¨¨§¥©£¦
änëå änk úçà ìò ,åéñëpî eäpäîe eä÷Lîe.'d ekxaiy ©§¥§©¥¦§¨¨©©©©¨§©¨

zl`ey .mec` caer jxazpy dkxad idn zx`an `xnbd
:`xnbdBëøaL äëøa àéä éàî:`xnbd daiyn .mec` caerl 'd ©¦§¨¨¤¥§

äéúBlk äðBîLe úBîç Bæ ,àãéáæ øa äãeäé áø øîàdl eidy ¨©©§¨©§¦¨£§¤©¤¨
,dipa zpenyneãìiLzg` lk.ãçà ñøëa äML äML ¤¨§¦¨¦¨§¤¤¤¨
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רכו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc - zekxa(oey`x meil)

oirk `rx`c `zeklny ea xkfeny sqep dyrn d`ian `xnbd
:`xnbd zxtqn .`riwxc `zeklnàøáb àeääì décâð àìéL éaø©¦¦¨©§¥§©©§¨

úéøöî ìòác,zixvn lray mc` dwld ±éa éöøe÷ déa ìëà ìæà §¨©¦§¦£©¨©¥§¥¥
àkìî,jlnd ziaa `liy iax lr oiylde yi` eze` jld ±øîà ©§¨¨©

,jlnd iyp`léàãeäéa àøáb ãç àkéàlv` cg` mc` yi ± ¦¨©©§¨¦¨¥
,micedidàkìîc àðîøä àìa àðéc ïééc à÷cila mipic ocy ± §¨¨¦¦¨§Ÿ¨§¨¨§©§¨

.jlndn zeyxà÷zñéøt déìò øcLxn`iy ,gily jlnd gly ± ©©£¥§¦§§¨
.htynl `eal `liy iaxlàúà ék,htynl `liy iax `ayk ± ¦£¨

déì éøîà,mihteyd el exn` ±éàäì dézãâð àîòh äîrecn ± ¨§¦¥©©£¨§©§¥§©
.df mc` ziwldeäì øîàmeyn ,`liy iax mdl dpr ±ìò àác ¨©§§¨©

àzøîç.oez` lray ±déì éøîà,mihteyd el exn` ±Cì úéà £¨§¨¨§¦¥¦¨
éãäñ.jk lr micr jl yi m`d ±eäì øîà,`liy iax mdl dpr ± ©£¥¨©§
ïéà.ok ±ãéäñàå Léðéàk déì éncà eäiìà àúà`iapd edil` `a ± ¦£¨¥¦¨¦©¥¥§¦¦§©§¦

.oez` lra df mc`y cirde ,mc`k mihteyl dncpedéì éøîà± ¨§¦¥
,`liy iaxl mihteyd exn`éëä éà,oez` df mc` lray ,ok m` ± ¦¨¦

àeä àìè÷ øa.ezbxd `l recne ,`ed zen oa ±eäì øîàdpr ± ©§¨¨¨©§
,`liy iax mdlïðà,micedid ep` ±ïéòøàî ïðéìâc àîBiîmein ± £©¦¨§¨¦©¥©§¦
,epvx`n epilbyìè÷îì àúeLø ïì úéì,bexdl zeyx epl oi` ± ¥¨§¨§¦§©

ïezà,mz` ±déa eãéáò ïeúéòác éàî.mkpevx itk ea eyr ±ãò ©©§¨¦£¦¥©
àðéãa déa éðéiòîc,df oica mihteyd epiiry cera ±éaø çút ¦§©§¦¥§¦¨¨©©¦

àìéL'dl d`ced ozpeøîàåweqtd z`minid ixac)(`i hk '`'ä Eì' ¦¨§¨©§
'åâå äøeábäå älãbäux`aE minXA lk iM cFdde gvPde zx`tYde ©§ª¨§©§¨§©¦§¤¤§©¥©§©¦Ÿ©¨©¦¨¨¤

.'W`xl lkl `VpzOde dklnOd 'd Lldéì éøîàeze` el`y ± §©©§¨¨§©¦§©¥§Ÿ§Ÿ¨§¦¥
,mihteydúøîà÷ éàî,zxn` dn ±eäì øîàiax mdl aiyd ± ©¨¨§©¨©§

,`liyàðéîà÷ éëä,izxn` jk ±éøaàúeëìî áéäéc àðîçø C ¨¦¨¨¦¨§¦©£¨¨¦¦©§¨
àòé÷øc àúeëìî ïéòk àòøàaoirk ux`a zekln ozpy 'd jexa ± §©§¨§¥©§¨¦§¦¨

,minyay zeklndàðéc éîçøå àðèìeL eëì áäéåmkl ozpe ± ¦©§§¨¨§©£¥¦¨
.htyn miade`y mihteye ,oehlyeøîà,mihteyddéìò àáéáç ¨§£¦¨£¥

éàä élek àúeëìîc àø÷ém` ,oehlyd ceak eilr aiag jk lk ± §¨¨§©§¨¥©
,oecl zeyx lawl `ed ie`x okàôìe÷ déì éáäélwn el epzp ± ¨£¦¥§¨

e ,yiprdl dvex `edy in z` zecxlàðéc ïec déì eøîàjl yi ± ¨§¥¦¨
.mipic oecl zeyx

÷éôð äåä ék,htyndn `liy iax `viyk ±àøáb àeää déì øîà ¦£¨¨¦¨©¥©©§¨
,eze` dwld `liy iaxy mc` eze` el xn` ±àqéð àðîçø ãéáò̈¦©£¨¨¦¨

ìéëä éøwLzxwiy dz`y ,mipxwyl miqip 'd dyer ike ± §©¨¥¨¦
jl dyrpe ,oez` `le dieb izlra `ldy ,oez` izlray zxn`yk

.jlivdl edil` `ay qpdéì øîà,`liy iaxéøîç åàì ,òLø ¨©¥¨¨¨£¨¥
eøwéà,mixeng miiebd e`xwp `l ike ±áéúëcmiebd lr xn`py ± ¦§¦§¦

(k bk l`wfgi)dééæç .'íøNa íéøBîç øNa øLà'`liy iax d`x ± £¤§©£¦§¨¨©§¥

,mc` eze`léøîç eäðéø÷c eäì àøîéîì ìéæà÷c`ed jledy ± §¨¨¦§¥§¨§§¨¦§£¨¥
.mixeng mze` dpiky mihteyl xneløîà,`liy iaxéàämc`±] ¨©©

[dfàeä óãBø,ipbxdl ixg`àa íà ,äøîà äøBzäåmc`,Eâøäì ¥§©¨¨§¨¦¨©£¨§
íkLädz` micwz ±déìè÷å àôìe÷a dééçî ,Bâøäìlwna edkd ± ©§¥§¨§©§¥§§¨§©§¥

.ebxde ,mihteyd el epzpy
øîà,`liy iaxàø÷ éàäa àqéð éì ãéáòúàå ìéàBäqp il dyrpe ± ¨©¦§¦§£¦¦¦¨§©§¨

,'ebe 'dNEcBd 'd Ll' ly df weqt izxn`y dnadéì àðéLøc± §©§¨¨§¦¨¥
,yxce .yxc jxca eze` yxt`Bæ ,'äleãbä 'ä Eì'ly ezlecb `id §©§¨

a 'dúéLàøá äNòî,mlerd z`ixaa ±øîBà àeä ïëåyxetn oke ± ©£¥§¥¦§¥¥
xn`py ,dlecb `id mlerd z`ixay weqtaei`)(i h a,úBìãâ äNò'Ÿ¤§Ÿ

'ø÷ç ïéà ãò.mpiadl mdixg` xewgl xyt` i`y zelecb ± ©¥¥¤
,íéøöî úàéöé Bæ ,'äøeábäå',dxeab da didyøîàpL(`l ci zeny) §©§¨§¦©¦§©¦¤¤¡©

'åâå äìãbä ãiä úà ìàøNé àøiå'.'mixvnA 'd dUr xW` ©©§¦§¨¥¤©¨©§Ÿ¨£¤¨¨§¦§©¦
òLBäéì Bì eãîòL äðáìe änç Bæ ,'úøàôzäå',ixen`d mr mglpyk §©¦§¤¤©¨§¨¨¤¨§¦ª©

øîàpL(bi i ryedi)dúìtî Bæ ,'çöpäå' .'åâå 'ãîò çøéå LîMä íciå' ¤¤¡©©¦Ÿ©¤¤§¨¥©¨¨§©¥©©¨¨¨
éîBø ìL,`eal cizrl didzyøîBà àeä ïëåxn`py enke ± ¤¦§¥¥
mzltna(b bq diryi),'åâå 'éãâa ìò íçöð æéå'oeyl `ed 'mgvp'y §¥¦§¨©§¨©

.gvpøîàpL ,ïBðøà éìçð úîçìî Bæ ,'ãBääå'(ci `k xacna)ïk ìò' §©¦§¤¤©£¥©§¤¤¡©©¥
'åâå äôeña áäå úà 'ä úBîçìî øôña øîàé.'oFpx` milgPd z`e ¥¨©§¥¤¦§£¤¨¥§¨§¤©§¨¦©§
,àøñéñ úîçìî Bæ ,'õøàáe íéîMa ìë ék'dzidy da yxetny ¦Ÿ©¨©¦¨¨¤¦§¤¤¦§¨

,minydnøîàpL(k d mihtey)'íúBlñnî íéáëBkä ,eîçìð íéîL ïî' ¤¤¡©¦¨©¦¦§¨©¨¦¦§¦¨
øîBà àeä ïëå ,÷ìîò úîçìî Bæ ,'äëìînä 'ä Eì' .'åâå(fh fi zeny), §©©§¨¨¦§¤¤£¨¥§¥¥

,'dé ñk ìò ãé ék'dlrzi wlnra 'd zngln ici lry ,xnelk ¦¨©¥¨
dn z` yexcl yi ,dkeln `qk wlnra xn`py oeike ,e`qk

.wlnr zngln lr 'dklnnd' xn`pyâBb úîçìî Bæ 'àOðúnäå'§©¦§©¥¦§¤¤
,âBâîe,`eal cizrl didzyøîBà àeä ïëå(` hl l`wfgi),éìà éðpä'E ¨§¥¥¦§¦¥¤

,'ìáúå CLî Làø àéNð âBbxn`py weqtd z` yexcl yiy §¦Ÿ¤¤§ª¨
,bebne beb zngln lr xacn `edy ,ze`iyp oeyla `ypznd

.`iyp beba xn`py
dn :`xnbd zxne` .df weqta zetqep zeyxc d`ian `xnbd

`VpzOde' weqta xn`pyàáø øa ïðç áø øîà ,'Làøì ìëìyøîà §©¦§©¥§Ÿ§Ÿ¨©©¨¨©¨¨¨©
,ïðçBé éaø,y`xl zeidl mwd lkl `ypn 'dy `ed eyexity ©¦¨¨

e ,y`xl ecinrne xfebd `edy xnelkàúébøb Léø eléôà± £¦¥©§¦¨
zewydl min mze`lnl zexea zexitg mixtegd lr dpennd

zecyd,déì eðî àiîL ïîzxne` .eze` mipnn minydn ± ¦§©¨¨¥
,`xnbdàáé÷ò éaøc déîMî àðz àúéðúîa`ziixaa epipy ± §©§¦¨¨¨¦§¥§©¦£¦¨

,xg` ote`a weqtd z` yxcy ,`aiwr iax ly enyn'ä Eì'§
'úøàôzäå' ,úBøBëa úkî Bæ 'äøeábäå' ,óeñ íé úòéø÷ Bæ 'äleãbä©§¨§¦©©§©§¨©©§§©¦§¤¤

.Lc÷nä úéa Bæ 'ãBääå' ,íéìLeøé Bæ 'çöpäå' ,äøBz ïzî Bæ©©¨§©¥©§¨©¦§©¥©¦§¨
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המשך קיאוח למס' קחכות ליום חאשון עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אד"ר, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה קלמן שי'

שלום וברכה!

וארשום כאן איזה הערות  נהניתי מהדו"ח המפורט מביה"ס "בית רבקה" דקראון הייטס, 

בנוגע לדו"ח זה:

בהשפה  דיבורם  בעת  בלה"ק  שונות  מלים  ללמוד  הילדים  להרגיל  שמשתדלים  מש"כ  )א( 

המשך קעמוד הקא



רכז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc - zekxa(ipy meil)

,mexc cvn mi`ae axrn cvadzøáç étàì àãç ï÷ìñc éððò ézøzå§©§¥£¨¥§¨§¨£¨§©¥£¤§¨
,dfa df mirbete exiag xar l` cg` milery mippr ipye ±eälek§

ïééL÷:`xnbd zl`ey .dkxa ly mpi`y ,md miyw mlek ±éàîì ¨§¨§©
dpéî à÷ôð.`ax exn` ok lry df xac `ed aeyg oipr dfi`l - ¨§¨¦¨

:`xnbd daiynéîçø éòáîìywal yi ,el`n cg` `eaiyky ± §¦§¥©£¥
:`xnbd zxne` .ewifi `ly mingxéléî éðäåmpi` el` mixace ± §¨¥¦¥
mixacd el`n cg` `a m` `l`ìáà ,àéìéìae`a m`àøôöa± §¥§¨£¨§©§¨

,xweaaàLMî eäa úéì.zeynn mda oi` ± ¥§©¨¨
:xwea ippr oipra dreny d`ian `xnbdøa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©

àøôöc éððò éðä ,÷çöé,xweaa mi`xpd mippr mze` ±eäa úéì ¦§¨¨¥£¨¥§©§¨¥§
àLMî,xdn mixftzny ,zeynn mda oi` ±áéúëc(c e ryed) ©¨¨¦§¦

,'åâå 'ø÷a ïðòk íëcñçå'dpi` mkzwcve mkzaeh lky xnelk §©§§¤©£©Ÿ¤
:`xnbd dywn .melk epi`y xwea oprk `id ixde ,melkdéì øîà̈©¥

éLðéà éøîà àä ,ééaàì àtt áø,xnel mc` ipa milibx ixde ±ãk ©¨¨§©©¥¨¨§¦¦§¥©
àøèéî éáa çzôî,xhn cxei xweaa zlcd z` migzetyk m` ± ¦§¨¨¥¦§¨

àøîç øaxeknl mewnl mewnn jledd xng `edy mc` oa ± ©£¨¨
,d`eazéwN CBîéðâe Cl`e ,eilr oyize jizgz jwy z` letk ± ©¨§¥

z` xeknl `vnz `ly oeik ,d`eaz xeknl dp`e dp` jlz
lk jyna `eai i`ceay mybd ieaix zngn lefa `l` mihigd

:`xnbd zvxzn .xwea ippra ynn yiy ixd .meidàä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨
àáéòa øè÷cxweaa `ad myby xnel mc` ipa milibxy dn ± §¨©§¦¨

opra minyd exywpyk `l` df oi` ,meid lk myb `eaiy dxen
e ,ax myb `eaiy dxen `edy ,aréððòa øè÷c àäxn`y dne ± ¨§¨©©£¨¥

exywzpyk `ed ,zeynn ea oi` xwea opry ,wgvi xa l`eny iax
.yelw opra minyd

øîà éøcðñkìà éaø øîà[mya-]eàøáð àì ,éåì ïa òLBäé éaø ¨©©¦£¤§¨§§¦¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ¦§§
àlà ,íéîòøickálaL úéîeî÷ò èBLôìzeaygnd z` xyiil ± §¨¦¤¨¦§©§¦¤©¥

k ,alay zenewrdmipind zeaal z` cixgdl ick `ay ,xnel
mc`d ipa e`xiiy 'd dyery ,weqta epivn oky ,daeyza eaeyiy

,eiptlnøîàpL(ci b zldw).'åéðôlî eàøiL äNò íéäìàäå' ¤¤¡©§¨¡Ÿ¦¨¨¤¦§¦§¨¨
ryedi iax mya ixcpqkl` iax xn`y sqep xac d`ian `xnbd

:iel oaøîà éøcðñkìà éaø øîàå[mya-]äàBøä ,éåì ïa òLBäé éaø §¨©©¦£¤§¨§§¦¨©©¦§ª©¤¥¦¨¤
éøö ,ïðòa úLwä úà,åéðt ìò ìBtiL Cd`xnk `id zywdy meyn ¤©¤¤¤¨¨¨¦¤¦©¨¨

,'d ceakøîàpL(gk ` l`wfgi)'åâå ïðòá äéäé øLà úLwä äàøîk' ¤¤¡©§©§¥©¤¤£¤¦§¤¤¨¨
,'d cFaM zEnC d`xn `Ed aiaq DbPd d`xn oM ,mWBd mFiA§©¤¤¥©§¥©Ÿ©¨¦©§¥§§

éðt ìò ìtàå äàøàå:`xnbd zxne` .'xAcn lFw rnW`eéèééì ¨¤§¤¨¤Ÿ©¨©¨¤§©§©¥¨§¦
àáøòîa dìòiax ixack miyerd z` elliw l`xyi ux` ipa ± £¨§©£¨¨
,iel oa ryedic íeMî,zyw d`ex `edyk eipt lr ltepdéæçî ¦§¦§¥

àzL÷ì ãéâñc ïàîkipay s`e .zywl degzyny ink d`xp ± §©§¨¦§©§¨
lr ecitwd l`xyi ux`,eipt lr ltepe zyw d`exdéëeøa ìáà± £¨¨¥
,zyw zii`x lr jxal.Cøáî éàcå©©§¨¥

:`xnbd zxxanCøáî éàîlr jxany dkxad gqep `id dn ± ©§¨¥

jxan :`xnbd daiyn .zyw zii`x,úéøaä øëBæ Ceøa`ed xkefy ¨¥©§¦
.mlerd z` aixgi `ly ,leand xg` gpl raypy zixad z`

àðz àúéðúîa,epipy `ziixaa ±ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø §©§¦¨¨¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
,øîBà à÷Bøa,jk jxan zyw d`exd,Bøîàîa íéi÷å Búéøáa ïîàð §¨¥¤¡¨¦§¦§©¨§©£¨

`ly xn`y dn z` miiwne ,ezixa lr xearl `ly `ed on`py
.miryxd eaxy s` mlerd z` aixgdlCkìä ,àtt áø øîà± ¨©©¨¨¦§¨
,ef dkxaa ze`gqep izy exn`py xg`neäééåøúì eäðéøîéðyi ± ¥§¦§§©§©§
jxale ,ze`gqepd izy z` xnel eplïîàðå úéøaä øëBæ Ceøä¥©§¦§¤¡¨

.Bøîàîa íéi÷å Búéøáa¦§¦§©¨§©£¨
dpyna epipy(.cp lirl):úBòábä ìòå íéøää ìòlre minid lre ©¤¨¦§©©§¨

.ziy`xa dyrn dyer jexa xne` zexacnd lre zexdpd
:`xnbd zl`eyàzLä ãò ïøîàc éðä ìk eèàmixacd lk ike ± ¨¨¨¥©£¨¨©©§¨

[miwxae zegex ,minrx ,zeref ,oiwif] dzr cr dpyna epypy
,mler `ln ezxeabe egky mdilr mikxanyúéLàøá äNòî åàì̈©£¥§¥¦

eäðéðoi` jk meyne ,ziy`xa dyrna eyrpy mixac mpi` ± ¦§
,ziy`xa dyrn dyer mdilr jxaláéúëäåxn`p ixde ±i dinxi) §¨§¦

(bi.'äNò øènì íé÷øa':`xnbd daiynéðúe CBøk ,ééaà øîàoi` - §¨¦©¨¨¨¨¨©©©¥§§¦
,cgi mlek z` zepyl yi `l` ,dpynd iwlg ipy oia wiqtdl jl
,mler `ln ezxeabe egky e` ,zekxa izyn zg` jxan mlek lre

.ziy`xa dyrn dyer e`íúä ,øîà àáømiiepyd lk lr ± ¨¨¨©¨¨
,[miwxae zegex ,minrx ,zeref ,oiwif] o`k cr dpynaézøz Cøáî§¨¥©§¥

mdy zekxa izyn zg` ±BçkL CeøaezxeabeäNBòå ,íìBò àìî ¨¤Ÿ¨¥¨§¤
,úéLàøá äNòîla`àëä,'eke zerabe mixda ,o`k ±äNòî äNBò ©£¥§¥¦¨¨¤©£¥
àkéà úéLàøála` ,mdilr jxal ozip ±àkéì íìBò àìî BçkL± §¥¦¦¨¤Ÿ¨¥¨¥¨

cg` lk `l` ,mewn lka mi`vnp mpi`y ,mdilr jxal xyt` i`
.enewna cg`e

:ziy`xa dyrn dyer eilr mikxany sqep xac d`ian `xnbd
dúøäèa òé÷ø äàBøä ,éåì ïa òLBäé éaø øîàxnelk ,dzelilva - ¨©©¦§ª©¤¥¦¨¤¨¦©§¨¢¨¨

,dxizqn opr oi`y,úéLàøá [äNòî] äNBò Ceøa øîBà`xap jky ¥¨¥©£¥§¥¦
:`xnbd zxxan .miard edeqik jk xg` wxe ,riwxdéúîéà¥¨©

,ef dkxa mikxan,ééaà øîà,ok jxanàéìéì élek àøèî àúà ék ¨©©©¥¦£¨¦§¨¥¥§¨
,dlild lk xhn cxiyk ±àðzñà àúà àøôöáed`a xweaae ± §©§¨£¨¦§¨¨

mipprd z` dxfite zipetv gexì eäì àélâîeàiîLz` dzlibe ± §©§¨§¦§©¨
.minyd

:`xnbd zxne`éâéìôedn lr miwleg iia`e iel oa ryedi iax ± §¦¦
cxn`øîà àtt øa íøôø[mya-]àtt øa íøôø øîàc ,àcñç áø §©§¨©¨¨¨©©¦§¨§¨©©§¨©¨¨

øîà[mya-]òé÷ø úéàøð àì ,Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,àcñç áø ¨©©¦§¨¦¤¨©¥©¦§¨Ÿ¦§¥¨¦©
dúøäèa,dzelilva ±øîàpL(b p diryi)÷Nå ,úeøã÷ íéîL Léaìà' §¨¢¨¨¤¤¡©©§¦¨©¦©§§©

,'íúeñk íéNà,mzxdha e`xi `le miqekn minyd eidiy xnelk ¨¦§¨
zii`x lr jxal ozip meiky exn`y iia`e iel oa ryedi iaxe

`cqg ax ixac lr miwleg i`ce dzxdha minyd.
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המשך קיאוח למס' קחכות ליום שני עמ' א

המדוברת היא שפת המדינה, הנה להרגיל הילד לערב בשיחתו שתי לשונות, לכאורה, גם חלק הסותר 

ברגילות כזו.

)ב( בנוגע תפילת שחרית להילדים, לא מובן לי מה ענינו של הפזמון אדון עולם שם. ובטח יש 

בידו סדר "ברכות ותפלות" שהו"ל ויעיין שם עמוד 2, ברכות הבקר לילדים קטנים.

)ג( בברכות הנהנין שמזכיר חסרות ברה"נ הרגילות כמו פה"ע פה"א וכו'. וכן בריך רחמנא.

)ד( לא מוזכר בהדו"ח אם מרגילים הילדים בעניני דרך ארץ, כגון הנהגה באכילה וכו', עזר 

לחברו וכו'.

המשך מעמוד הבודם

המשך קעמוד חכט



רכח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc - zekxa(iyily meil)

dy`d didz ,cled zxivi jxevl my sq`zdl,äá÷ð úãìBéla` ¤¤§¥¨
d m`älçz úòøæî äMàdidz ,yi`d rxf dngxl ribdy mcew ¦¨©§©©§¦¨

øîàpL ,øëæ úãìBézclei iabl(a ai `xwie)äãìéå òéøæú ék äMà' ¤¤¨¨¤¤¡©¦¨¦©§¦©§¨§¨
,'øëæxkf zcily cnll d`a ,zxzein `idy ,'rixfz' zaize ¨¨

rawp xeaird zligzn xaky ixd .dligz dy`d zrxfda dielz
.dawp e` xkf xaerd didi m`

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä,xaecnd dna `ziixaa o`k - ¨¨§©¨§¦©
,úçà úáa íäéðL eòéøæäL ïBâkdidi m` rawp oi` dfk ote`ae §¤¦§¦§¥¤§©©©

lr dlitz dliren f` cre ,mei mirax` cr dawp e` xkf xaerd
.jk

:dpyna epipyCøca àa äéäoevx idi xne`e xira dgev lew rnye ¨¨¨©¤¤
.`ey zlitz ef ixd ,izia jeza `dz `ly

:exira dgev lew rney oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaCøca àa äéäL ï÷fä ìläa äNòî,ezialìB÷ òîLå ©£¤§¦¥©¨¥¤¨¨¨©¤¤§¨©
øéòa äçåö.da rxi`y rx xac dfi` zngnïéàL éðà çèáeî ,øîà §¨¨¨¦¨©§¨£¦¤¥
d rxe`ndåéìòå .éúéa CBúa äæezenk miwicve lld lr -áeúkä ¤§¥¦§¨¨©¨

øîBà(f aiw mildz).''äa çeèa Baì ïBëð ,àøéé àì äòø äòeîMî' ¥¦§¨¨¨Ÿ¦¨¨¦¨©©
:weqtd z` zx`an `xnbdàø÷ éàäì úLøãc éëéä ìk ,àáø øîà̈©¨¨¨¥¦§¨§©§©§¨

,dfd weqtd z` yexczy ote` lka -Léøcî déôéñì déLéøî± ¥¥¥§¥¥¦§¦
oke ,[ezaizk xcqk] eteql ey`xn yxcp `ed ixddéLéøì déôéqî¦¥¥§¥¥

Léøcî,`ax x`ane .ey`xl eteqn yxcp `ed ixd ±déLéøî ¦§¦¥¥¥
Léøcî déôéñì,jk yxcp `ed eteql ey`xn -àì äòø äòeîMî §¥¥¦§¦¦§¨¨¨Ÿ

àøéée ,eil` zrbep `id `ny yeyglíòh äî,dpnn `xi epi` ¦¨©©©
y iptnïBëð[on`p-]Baì`ede ,'dl'äa çeèae .epxnyiydéôéqî ¨¦¨©©¦¥¥

Léøcî déLéøìm` ,jk yxcp `ed ey`xl eteqn -ïBëð[on`p-] §¥¥¦§¦¨
Baì`ede 'dl'äa çeèa,epxnyiy.àøéé àì äòø äòeîMî ¦¨©©¦§¨¨¨Ÿ¦¨

efi`e dievx db`c efi` x`azn epnn ,dyrn d`ian `xnbd
:dievx dpi` db`cdéøúa ìéæà à÷ äåäc àãéîìz àeäädyrn - ©©§¦¨©£¨¨¨¦©§¥

ixg` jldn didy cg` cinlzaà÷eLa ,éñBé éaøa ìàòîLé éaøc§©¦¦§¨¥§©¦¥§¨
ïBiöc,[oeiv ly weya-]ãéçôî à÷c dééæçl`rnyi iax ed`x - §¦©§¥§¨§©¥

.daiq ilan cgtn `edydéì øîà,l`rnyi iaxzà äàhçlra - ¨©¥©¨¨©§
,dz` mi`hgáéúëcoaxegd xec lr diryi z`eapa(ci bl diryi) ¦§¦

,'íéàhç ïBiöa eãçt'dz` oke ,oeivay mi`hegd lr cgt letiy ¨£§¦©¨¦
.oeiva jzeida mzenk cgtndéì øîà,cinlz eze`áéúëäå ¨©¥§¨§¦

[aezk ixde-](ci gk ilyn),'ãéîz ãçôî íãà éøLà'aehy rnyn ©§¥¨¨§©¥¨¦
.mlerd ipiipra b`ece cgtn zeidl mc`ldéì øîà,l`rnyi iax ¨©¥

áéúk äøBú éøáãa àeää,xn`p dxez ixac lr weqt eze` ± ©§¦§¥¨§¦
ecgt iptne ,mgkyi `ny cinz b`ece cgtn zeidl mc`d jixvy

.cgtl el oi` mixac x`ya la` ,cinz mppyie xefgi
:oipr eze`a sqep dyrndéøúa ìéæàå ìé÷L äåä ,ïúð øa äãeäé- §¨©¨¨£¨¨¦§¨¦©§¥
ixg` jlede rqet didçðzà ,àðeðîä áøc,ozp xa dcedi gp`p - §©©§¨¦§©

.xac dfi` lr ezb`c jezndéì øîà,`pepnd axàeää éòa íéøeqé ¨©¥¦¦¨¥©
déLôpà ééeúàì àøábywan [ozp xa dcedi] mc` eze` ike - ©§¨§¨¥©©§¥

,envr lr mixeqi `iadláéúëc(dk b aei`)éðéúàéå ézãçt ãçô ék' ¦§¦¦©©¨©§¦©¤¡¨¥¦
ézøâé øLàå,'éì àáézra izcgt xy` cgtdy `ed weqtd yexite ©£¤¨Ÿ§¦¨Ÿ¦

oze` il erxi` ok` ik ,il` `a dpd ,zerx il` e`eai ot izeely
lre ,`eal odl mxebd `ed ,zerxd iptn cgtd mvry ixd ,zerx
el xn` .cgtn dz` odn zerxd z` jilr `ian jpid jcgta ok

,ozp xa dcediáéúk àäå[aezk ixde-](my ilyn)ãçôî íãà éøLà' §¨§¦©§¥¨¨§©¥
.'ãéîz,`pepnd ax el aiydáéúk äøBú éøáãa àeääweqtd - ¨¦©§¦§¥¨§¦

.mixac x`ya `l la` ,xen`ke ,dxez ixac lr xn`p `edd
:dpyna epipyCøkì ñðëpäxne` i`fr oa ,'eke mizy lltzn ©¦§¨©§©

xary lr d`ced ozep ,ez`ivia mizye ezqipka mizy ,rax`
.cizrd lr wreve

xikfdy zelitzd rax` od dn zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:i`fr oaïðaø eðz,`ziixaaBúñéðëaqpkidl dvex `edyk ± ¨©¨¨¦§¦¨
,jxkléðôlî ïBöø éäé ,øîBà eäîäæ Cøëì éðñéðëzL éäìà 'ä E ©¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤©§¦¥¦¦§©¤

ìñðëð .íBìL,jxkløîBà,ezqipk xg`éðôì éðà äãBîéäìà 'ä E §¨¦§©¥¤£¦§¨¤¡Ÿ©
ì äæ Cøëì éðzñðëäLúàöì Lwa .íBìL,jxkd onïBöø éäé ,øîBà ¤¦§©§©¦¦§©¤§¨¦¥¨¥¥§¦¨

éðôlîì äæ Cøkî éðàéöBzL éúBáà éäìàå éäìà 'ä Eàöé .íBìLon ¦§¨¤¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¦¥¦¦§©¤§¨¨¨
,jxkdøîBà,ez`ivi xg`éðôì éðà äãBîéðúàöBäL éäìà 'ä E ¥¤£¦§¨¤¡Ÿ©¤¥©¦

ì äæ Cøkîì éðúàöBäL íLëe ,íBìLì éðëéìBz Ck íBìLíBìL ¦§©¤§¨§¥¤¥©¦§¨¨¦¥¦§¨
éðëîñúå[ipxfrze-]ìì éðãéòöúå íBìLìk ókî éðìévúå ,íBìL §¦§§¥¦§¨§©§¦¥¦§¨§©¦¥¦¦©¨

.Cøca áøBàå áéBà¥§¥©¤¤
:el` zelitz lltzdl yi mikxk eli`a zx`an `xnbdáø øîà̈©©

eðL àì ,àðúî,ez`iviae jxkl ezqipka lltzdl yiy df oicàlà ©§¨Ÿ¨¤¨
Ba ïéâøBäå ïéðc ïéàL Cøëaxg`e dligz mipcy oic zia ea oi`y - ¦§©¤¥¨¦§§¦

lr jkitl ,htyn ila yiprdl mewnd iyp` jxc `l` ,mibxed jk
zecedl myn `veid lr oke ,wfpi `ly lltzdl myl qpkpd

.melya myn `viyïéðcL Cøëa ìáàdligzåjk xg`,Ba ïéâøBä £¨¦§©¤¨¦§§¦
da ïì úéìd`ced `le ezqipka dlitz `l ekixvdl epl oi` - ¥¨¨

.edeyipri `le ryti `ly xdfidl `ed leki ik ,ez`ivia
éøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi -,àðúî áø øîà ¦¨§¨§¦¨©©©§¨

Ba ïéâøBäå ïéðcL Cøëa eléôàm`y ,el` zelitz lltzdl eilr £¦¦§©¤¨¦§§¦
,xac dfi`a my edecygiy rx`iLðéà déì éîøúî àìc ïéðîéæ¦§¦§Ÿ¦§§¥¥¦¦

éìécàúeëæ déì ó,zekf eilr cnliy mc` el oncfi `l minrtl - §¨¦¥§¨
.dpkq icil `eal lelr `ed my s`y `vnpe

s`y] ugxnd zial qpkpl dlitz dae `ziixa d`ian `xnbd
dpkq mewnl aygp `ed:[ïðaø eðz,`ziixaaõçønä úéáì ñðëpä ¨©¨¨©¦§¨§¥©¤§¨
éðôlî ïBöø éäé ,øîBàìàå ,Ba àöBikîe äfî éðìévzL éäìà 'éé E ¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤©¦¥¦¦¤¦©¥§©

àäz ïBòå äì÷ì÷ øác éa òøàé íàå ,ïBòå äì÷ì÷ øác éa òøàé¤¡©¦§©©§¨¨§¨§¦¤¡©¦§©©§¨¨§¨§¥
.éúBðBò ìëì äøtk éúúéî¦¨¦©¨¨§¨£©

:df dlitz gqep lr zwlegd drc d`ian `xnbdàì ,ééaà øîà̈©©©¥Ÿ
éëä Lðéà àîéìxac ia rx`i m`e' df gqepa mc` xn`i l` - ¥¨¦¦¨¦
,'eke 'dlwlwïèOì déîet çzôì àìczcinl eit geztl `ly - §Ÿ¦§©¥©¨¨

,eilr bxhwzy oicddéîMî àðz ïëå ,Lé÷ì Léø øîàcepipy oke-] §¨©¥¨¦§¥¨¨¦§¥
[enyn `ziixaa.ïèOì åét íãà çzôé ìà íìBòì ,éñBé éaøc§©¦¥§¨©¦§©¨¨¦©¨¨

:ohyl dt geztl oi`y jkl xewn d`ian `xnbd,óñBé áø øîà̈©©¥
äàø÷ éàî,ohyl eit geztl xeq`y cnlp weqt dfi`n -áéúëc ©§¨¨¦§¦

xird oaxega mnvr lr milyexi iyp` exn`y(h ` diryi)'d ilEl'¥
cixU Epl xizFd zF`av,'eðéîc äøîòì eðééä íãñk èòîk,xnelk §¨¦¨¨¦¦§¨¦§Ÿ¨¦©£Ÿ̈¨¦

eplek micnyp epiiid d"awd epilr mgixy ilel.dxenre mecqk
,dxenrle mecql mpiga mnvr enicy oeikeeäì øcäà éàîdn - ©©§©§

d mdl aiydàéáð'd xaca(i ` my)'åâå íãñ éðéö÷ 'éé øáã eòîL' ¨¦¦§§©§¦¥§Ÿ
mirxd mkiyrna minec mz`y ,'dxnr mr Epidl` zxFY Epif`d©£¦©¡Ÿ¥©£Ÿ¨
z` exxer mxeaicay ixd .dxenr iyp`le mecq [ixy-] ipivwl

.dxenrle mecql mzencle daeg mdilr cnll oicd zcin
:`xnbd zxne` .ugxnd zian `veil dlitz÷éôð ék`ed xy`k ± ¦¨¦

,ugxnd zian `veiéàî`edéðôì éðà äãBî ,àçà áø øîà ,øîBàE ©¥¨©©£¨¤£¦§¨¤
øeàä ïî éðzìväL éäìà 'éé.[y`d on-] ¡Ÿ©¤¦©§©¦¦¨

:ugxnd ziaay dpkqd oipra dyrnéðá éáì ìò eäáà éaøqpkp - ©¦£¨¨§¥¨¥
,ugxnd zialdéúezî éðá éa úéçtàzia ztvix dhhenzd - ¦§¦¥¨¥¦¥

dide micenr iab lr dieyr dtvixd dzidy] eizgzn ugxnd
.[dizgzn llgàqéð déì Léçøúàe ,qp el dyrp -àãenò ìò í÷ ¦§§¦¥¦¨¨©©¨

,ex`ypy micenrd cg` lr eda` iax cnrp -éøáb ãçå äàî áéæL§¦¥¨§©©§¥
déøáà ãçaici lr ,ely zg` rexfa miyp` cg`e d`n livde - §©¤§¥

mixg`e ,mixg`a ewifgd mde ,mdn mipy e` cg`a wifgdy
.dtvixd zgzy llgd l` letiln mlek elvip jke ,mixg`aøîà̈©

,eda` iax(àçà áø øîàc) àçà áøc eðééäax xn`y dn edf - ©§§©£¨§¨©©£¨
melya ez`ivi lr zecedl eilr ugxnd zian ez`iviay `g`.

yiy oipr `ed s`y] mc fiwnl dlitz dae `ziixa d`ian `xnbd
:[dpkq eaéðôlî ïBöø éäé ,øîBà íc æéwäì ñðëpäàäiL éäìà 'éé E ©¦§¨§©¦¨¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤§¥

Eúàeôøe äzà ïîàð àôBø ìà ék ,éðàtøúå ,äàeôøì éì äæ ÷ñò¥¤¤¦¦§¨§¦§¨¥¦¦¥¥¤¡¨¨¨§¨§
.eâäpL àlà úBàtøì íãà éða ìL ïkøc ïéàL éôì ,úîà`l ,xnelk ¡¤§¦¤¥©§¨¤§¥¨¨§©¤¨¤¨£
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המשך קעמוד יד



רכט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc - zekxa(iying meil)

:ozp xa iqi` lr dywne `xnbd zxfeg,òîL àzly `tiqa epipy ¨§©
dpyn dze`(my),ïéøBäè eéäéå e÷çøé änkmixneyl xzen dnk - ©¨¦§£§¦§§¦

,dxdh zwfga onyd x`yie wgxzdleäàBø àäiL éãkwx - §¥¤§¥¥
oeike .onya rbi m` ux`d mr z` ze`xl xneyd lekiy ote`a
oi`e zeptil jxvp m` jgxk lr ,xzei wgxzdl leki xneyd oi`y
mi`vnpdy it lr s` dcyd ipt lr zeptil el xzen xcb my
.ozp xa iqi` ixack `ly ,eze`xl mileki cad zial uegn

,ozp xa iqi` zrcl :`xnbd zvxzneléwàc úBøäè éìëBà éðàL̈¦§¥§¨§©¦
ïðaø eäaelwdy ,mixedh milk`n zxinya oicd `ed dpey - §©¨¨

.mxneyl mikixvy oeik xzei ewgxzi `ly mixneyd lr minkg
.ed`ex exiag didi `ly cr wgxzdl jixv mc` x`y la`

:sqep uexiz,øîà éMà áøly `tiqdn ozp xa iqi` lr `iyew oi` ©©¦¨©
,x`al yiy meyn ,zexdha `idd dpyndBøáç ïéàL ïîæ ìk' éàî©¨§©¤¥£¥

,ïúð øa éñéà øîà÷c 'äàBøepiidáç ïéàL ïîæ ìkBòeøt úà äàBø Bø ¤§¨¨©¦¦©¨¨¨§©¤¥£¥¤¤¥
,eteb ielib -déì éæç déãéãì ìáà,exiag z` d`ex `ed la` - £¨§¦¥¨¥¥

milekie exiag ipirn xizqdl jixv epi` eteb x`y z`y iptn
,dpynd zpeek z` x`al yi df it lre .df z` df ze`xl
ze`xl elkei `l cad ziaa mi`vnpdy cr miwgxzn mixneydy
cad zia l` myn hiadl mileki oiicr la` ,mrexit z`

.mzxinya jiyndle
:`qkd ziaa zeripvd zlrn oipra dyrn d`ian `xnbdàeää©

ïîçð áøc dén÷ úéçðc àðcôñz` citqdl cxiy octqa dyrn - ©§¨¨¦§¦©¥§©©§¨
e ,ongp ax ly eipta xhtpdøîà,ectqdaåéúBçøBàa òeðö éàä ¨©©¨©§§¨

éà úòãéå àqkä úéáì déãäa zìééò zà ,ïîçð áø déì øîà .äåä£¨¨©¥©©§¨©§£©§§©£¥§¥©¦¥§¨§©¦
àì éà òeðödid m` jl rcepe `qkd zial enr zqpkp dz` ike - ¨©¦Ÿ

i` ,`qkd ziaa repv did m` jl rcep `ly oeike .`l e` repv
,eikxca repv didy eilr xnel jl xyt`'òeðö' ïéøB÷ ïéà ,àéðúc§©§¨¥¦¨©

.àqkä úéáa òeðvL éîì àlà¤¨§¦¤¨©§¥©¦¥
:`xnbd zl`eydépéî déì à÷ôð éàî ,ïîçð áøåel ztki` dn - §©©§¨©¨§¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .`l e` mipekp octqd ixac m`íLk ,àéðúc íeMî¦§©§¨§¥
ïéòøôpLdlrn ly oic ziaaíéúnä ïîmdilr mixtqn xy`k ¤¦§¨¦¦©¥¦

z` xikfn df xacy itl ,mda eid `ly miaeh miyrn mctqda
,mdizepeerïéðcôqä ïî ïéòøôð Ck,el` mixac mixne`dåok ¨¦§¨¦¦©©§¨¦§

mirxtpîïäéøçà ïéðBòä ïxkipe citqnd xg` on` miperd lkn - ¦¨¦©£¥¤
zecedl `ly ongp ax citwd jkitl .xaca micen mdy dfa

.jk lr ypri `ly ick ,octq eze` ly eixaca
:dlila dptpl `qkd ziaa zeripvd oipra `ziixa d`ian `xnbd

.íBia äðôpL íB÷îa äìéla äðôpä äæ ,òeðö eäæéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¤¨©¤©¦§¤©©§¨§¨¤¦§¤©
xyt` i`y it lr s` ,dlila dptpdy `ziixad zpeek zehyta
zeptil jled didy mewnd cr wgxzdl jixv ,dkiyga eze`xl

:`xnbd dywn jkitl .ede`xi `ly ick meia myéðéàjk m`d - ¦¦
,oicd `edâéäðé íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîàäå[libxi-]úà íãà §¨¨©©§¨¨©©§¨©§¦¨¨¤

Bîöòzeptilúéáøòå úéøçLmrte meid xe` mcew zg` mrt - ©§©£¦§©§¦
,dlild zcx xg`l ztqepàlL éãkmeid rvn`a eiawpl jxhvi §¥¤Ÿ

eéøö àäé÷çøúäì Cdlilay gkene .dcya zeptil zklle ezian §¥¨¦§¦§©¥
.meia xeq`y mewna zeptil xzeneúåixd ,`iyew cere -àáø §¨¨

ìéî ãò ìéæà äåä àîîéalin ly wgxn cr jled did meia - ¦¨¨£¨¨¦©¦
,zeptil ick ezianì déì øîà àéìéìáeàzëec éì ept ,déònL §¥§¨¨©¥§©¨¥©¦§¨

àúîc dáBçøail epikd ,eiynynl xne` did dlila eli`e - ¦§¨§¨¨
.my zeptil jl`e xird aegxa mc` ipan iept mewndéì øîà ïëå§¥¨©¥

ì àøéæ éaøàiøáç úéa éøBçà àkéàc ïàî éæç ,déònLin d`x - ©¦¥¨§©¨¥£¦©§¦¨£¥¥©§©¨
,mixagd zia ixeg`n `vnpéðtîì àðéòácip` ywany iptn - §¨¥¨§¦§¥

xird aegxa `lde .miyp`n iept mewnd didiy jixve my zeptil
s`e ,ede`xiy iptn meia zeptil xyt` i` mixagd zia ixeg`ne
x`eank `ly ,dlila my zeptil `xif iaxe `ax ekld ok it lr

.`ziixaa
:`xnbd zvxznàîéz àìdlila dptiy `ziixad zpeekyíB÷îa Ÿ¥¨§¨

,meia dptpyàîéà àlàdzpeeky,íBia äðôpL Cøãk`ly epiid ¤¨¥¨§¤¤¤¦§¤©
,eiptln miigthe eixg`n gth `l` dlbi `le ,ayiy cr eteb dlbi
xyt` i` dlilay s` .meia dptp `edyk dyer `edy jxck

.dkiyga eze`xl
:ax ixac oial `ziixad ixac oiay dxizqd lr sqep uexizáø©

àîéz eléôà ,øîà éMà`ziixad zpeekyíB÷îa','meia dptpyàì ©¦¨©£¦¥¨§¨Ÿ
úéåæ ïø÷ì àlà äëøöð`l` z`f xnel `ziixad dkxved `l - ¦§§¨¤¨§¤¤¨¦

oxw my yi m` ,dkiyga `edy s` ,dlila dptpdy eprinydl
zkll mikixvy meia miptpd jxck ,my zeptil zkll jixv zief

.gezt mewna dpti `le ,xzzqdl zief oxwl
:eixacl di`x d`iane ,ax ixac l` zxfeg `xnbdáø øîà ,àôeb¨¨©©

Bîöò úà íãà âéäðé íìBòì ,áø øîà äãeäézeptil,úéáøòå úéøçL §¨¨©©§¨©§¦¨¨¤©§©£¦§©§¦
àlL éãka eiawpl jxhvie meid rvn`éøö àäéàéðz .÷çøúäì C §¥¤Ÿ§¥¨¦§¦§©¥©§¨

àöå íkLä ,øîBà éàfò ïa ,éëä énð`ve xwead xe` mcew mew - ©¦¨¦¤©©¥©§¥¨¥
,zeptilàöå áøòä,zeptil aey `ve dlild cxiy cr dkg -éãk ©£¥¨¥§¥

.÷çøúz àlL¤Ÿ¦§©¥
ziiyr oipra sqep oic eae `ziixad jynd z` d`ian `xnbd

:eikxvLîLîm` ,mqiw e` dphw oa` ici lr zrahd ita dligz ©§¥
,d`ivid lr lwdl ick awpd z` geztl jxev jl yiåjk xg`.áL §¥

áLz ìàådligzåjk xg`,LîLîziptnå áLBiä ìkLjk xg` §©¥¥§§©§¥¤¨©¥§
àéîtñàa íéôLk ïéNBò eléôà ,LîLîî,dwegx ux` `idyïéàa §©§¥£¦¦§¨¦§©§©§¨¨¦

åéìò.el miwifne ¨¨
:`xnbd zxxanáéúéå éLpà éàådligz ayie gky m`e -Ck øçàå §¦¦§¥¦¦§©©¨

dézðwz éàî ,LîLî.mitykd on lvpidl ezpwzl dyri dn - ¦§¥©©©§¥
:`xnbd daiynéëä àîéì éà÷ ékeikxv ziiyr xg`l mewiyk - ¦¨¥¥¨¨¦

,jk xn`iéì àì éì àì',[il elkez `l ,il elkez `l-]íéçz àì Ÿ¦Ÿ¦Ÿ©¦
íézçz àìå`xwpd seyikd `le 'migz' `xwpd seyikd `l-] §Ÿ©§¦
,['mizgz'éðäî àìå éðä àì,[mzvwn `le mlek `l-]éLøç àì Ÿ¨¥§Ÿ¥¨¥Ÿ©§¥

'àúLøçc éLøç àìå àLøçciteyik `le mityknd iteyik `l-] §¨¨¨§Ÿ©§¥§¨§¨¨
.mdn lvpi df ygl ici lre .[zFtyknd
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המשך קיאוח למס' קחכות ליום רמישי עמ' א

)ה( מן הראוי לעשות זכר לתפלת המנחה קודם הסיום, כגון באמירת הפסוק פותח את ידך וגו' 

פסוקים שאחרי עלינו - אל תירא וכו'.

בטח ידוע לו עד כמה מסר כ"ק מו"ח אדמו"ר נפשו על החינוך הכשר והחזקת היהדות גם 

בענינים "פשוטים" ביותר, אף שהי' בידו להשתמש בזמנים אלו בלימוד רזין דאורייתא ורזין דרזין, 

בעבודתו  אומץ  מוסיף  כת"ר  גם  ובטח  למותר.  אך  והאריכות  מאתנו  אחד  לכל  השכל  מוסר  וזהו 

החינוכית בהשפעתו על תלמידיו ומחונכיו וגם בבית הוריהם שי' להאירם באור תורה ומצוה באופן 

המתאים לדברי רז"ל דברים היוצאים מן הלב, שהפי' בזה גם כפשוטו הארציקע רייד.

בברכת הצלחה בעבודתו בחינוך הכשר ובעניניו הפרטים.

המשך מעמוד חכז



רל
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc - zekxa(iriax meil)

:`xnbd zxxanøîàc ïàîìe`id rlvdy,óeöøtcg` seb `xape §©§¨©©§
,o`kn dawpe o`kn xkf didyàLéøa ébñ eäéépéî éädid mdn in - ¥¦©§©¦§¥¨

`vnpe eiptl jldn xkfd did m`d ,xnelk .y`xa jldn
.jtidl `ny e` ,eixeg`n cinz zrqet dawpdyøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©

àLéøa ébñ àøáâc àøazñî ,÷çöéjldn did yi`dy xazqn - ¦§¨¦§©§¨§©§¨©¦§¥¨
,ux` jxc `id oky ,y`xaCøca äMà éøBçà íãà Cläé àì ,àéðúc§©§¨Ÿ§©¥¨¨£¥¦¨©¤¤

,dizerepze dkeld ici lr xedxd icil `eai `nyeléôàå`id m` ©£¦
BzLàm`e .dpebn df ixd mewn lknBì äðncæðzkldn yi` zy` ¦§¦§©§¨
eiptlïéããöì äp÷lñé ,øLbä ìò.diptl xeariy cr cvd on jli - ©©¤¤§©§¤¨¦§¨¦
newlg el yi mewn lkn ecia dxiary s` ,dfa xdfp epi`y i

,`ad mlerlåmle`äMà éøBçà øáBòä ìkzxaer `idyk d`eyp §¨¨¥£¥¦¨
øäpa,mind jeza,àaä íìBòì ÷ìç Bì ïéàz` ddiabny oeik ©¨¨¥¥¤¨¨©¨

x`ean ixd .dxyaa lkzqn `ede mind on eahxi `ly ick dicba
jkitl ,dixg` zkll el oi` ezy` `id m` elit`y ef `ziixaa
did xkfd ,oitevxt ipy eidy mc`d zxivi zligza mby xnel yi

.miptln jldn
:yi` zy`a zelkzqd xeqi` oipra ztqep `ziixa,ïðaø eðz̈©¨¨

äöønä[dpend-],dãéì Bãiî äMàì úBòîjezn ok dyer m` ©©§¤¨§¦¨¦¨§¨¨
drx daygníéáBè íéNòîe äøBz Bãéa Lé eléôà ,da ìkzñäì éãk§¥§¦§©¥¨£¦¥§¨¨©£¦¦

øîàpL ,ípäéb ìL dðécî ä÷pé àì eðéaø äLîkxdfp epi`y in iabl §Ÿ¤©¥Ÿ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ¤¤¡©
dxf dy`n wgxzdl(`k `i ilyn)ãéì ãé'dynk `ed m` elit`-] ¨§¨

[ecil d"awd ly ecin dxez laiwy epiax,'òø ä÷pé àì,xnelkàì Ÿ¦¨¤¨Ÿ
.ípäéb ìL dðécî ä÷pé¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ

:dy` xg` jelid oipra cerîçð áø øîàï,awri xaçBðîeia` ¨©©©§¨¨©
,xeabd oeyny ly,äéä õøàä íò,jkl xewndeáéúëcd`ayk ©¨¨¤¨¨¦§¦

dcya cnerd j`lnd l` dnr `eaiy el xnel ezy`(`i bi mihtey)

mwIe''BzLà éøçà çBðî Cìiåminkgd lv` cnl `ly gkene ,'ebe ©¨¨©¥¤¨©©£¥¦§
elit`e ,jxca dy` ixg` jldl mc`l oi`y ef dkld rci `le

.ezy` `id
:`xnbd dywné÷úîéab ,äzòî àlà ,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨¤¨¥©¨©¥

äð÷ìà`iapd l`eny ly eia`,'BzLà éøçà äð÷ìà Cìiå' áéúëc ¤§¨¨¦§¦©¥¤¤§¨¨©£¥¦§
åokòLéìà éaâ`iapdáéúëcel xyal zinpeyd dy`d d`ayk §©¥¡¦¨¦§¦

dpa zen lr(l c 'a mikln),'äéøçà Cìiå í÷iå'ikeénð éëädpeekd ©¨¨©¥¤©£¤¨¨¦©¦
,Lnî äéøçàeid ryil`e dpwl` ixdy ,jk yxtl oi` i`ce ixd ©£¤¨©¨

.mi`iapàlàekldy my dpeekd i`ce,dúöò éøçàå äéøác éøçà ¤¨©£¥§¨¤¨§©£¥£¨¨
ok m`énð àëäjldy yxtl yi ,gepn iabléøçàå äéøác éøçà ¨¨©¦©£¥§¨¤¨§©£¥
,dúöò.did ux`d mry dgked o`kn oi`e £¨¨

:`xnbd dtiqenïîçð áø øîà÷c éàîìe ,éMà áø øîàyíò çBðî ¨©©©¦§©§¨¨©©©§¨¨©©
äéä õøàäok m` ,ynn ezy` ixg` jldeàø÷ àì énð áø éa eléôà ¨¨¤¨¨£¦¥©©¦Ÿ¨¨

micnely `xwn ly eheyt z` elit` rci `le cnl `l -
,oax ziaa zewepizdøîàpL`ayk xfril` mr dwax zkilda ¤¤¡©

wgvi l` dzgwl(`q ck ziy`xa)äðákøzå äéúBøòðå ä÷áø í÷zå'©¨¨¦§¨§©£¤¨©¦§©§¨

,'Léàä éøçà äðëìzå íélîbä ìò'yi`d ixg` dpklze' zeaizd ©©§©¦©¥©§¨©£¥¨¦
[xfril`-] yi`d ixg` `weec ekldy cnll e`ae ,zexzeinàìå§Ÿ

,Léàä éðôì.jxca dy` ixg` zkll yi`l xeq`y o`kn ¦§¥¨¦
:jelid oipra mitqep mipic d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîàahen ¨©©¦¨¨

xearl,éøà éøBçà,ix`d ea rbti `ny dpkq wtq dfa yiy s` £¥£¦
àìåxearl.äMà éøBçàxearl ahene,äMà éøBçàdfa yiy s` §Ÿ£¥¦¨£¥¦¨

,xedxd yygàìåxearléøBçàly mewn,úBìfîe íéáëBk úãBáò §Ÿ£¥£©¨¦©¨
xearl ahene .dixg` jyni `nyúBìfîe íéáëBk úãBáò éøBçà£¥£©¨¦©¨
,jyni `ny cala yyg `edyàìåxearlúñðkä úéa éøBçà §Ÿ£¥¥©§¤¤

,ïéìltúî øeaväL äòLaqpkp epi`e my xaer eze` d`exdy oeik §¨¨¤©¦¦§©§¦
z` dfane zeevnd ler wxet `edy xaeq xeaivd mr lltzdl

.zqpkd ziaåmle`ïøîà àìxeqi` dfa yiyàlàote`aéøc àìc §Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¥
éãéî,ieyn mey `yep epi`y -da ïì úéì éãéî éøc éàåm` la` - ¦¦§¦¨¥¦¦¥¨¨

epi`y dny gken ik ,zqpkd zial i`pb dfa oi` ixd ieyn `yep
.eilry ieynd iptn `ed qpkpàçút àkéìc àlà ïøîà àìå§Ÿ£¨¨¤¨§¥¨¦§¨

àðéøçà,zqpkd zial sqep gzt oi`y -àðéøçà àçút àkéà éàå ©£¦¨§¦¦¨¦§¨©£¦¨
da ïì úéì,zqpkd zial oeifa dfa oi` ixd sqep gzt yi m` la` - ¥¨¨

.ipyd gzta qpkidl `ed cizry zekfl eze` oc d`exd ikàìå§Ÿ
àøîç áéëø àìc àlà ïøîàjldn `l` xeng lr akex epi`y - £¨¨¤¨§Ÿ¨¦£¨¨

,eilbxa,da ïì úéì àøîç áéëø ìáàzekfl eze` oc d`exd ik £¨¨¦£¨¨¥¨¨
.exeng z` xenyl cexhy iptn qpkp epi`yàìc àlà ïøîà àìå§Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ

ìáà ,ïéléôz çpî`ed m`,da ïì úéì ïéléôz çpîoilitzd ixdy ©©§¦¦£¨©©§¦¦¥¨¨
.dlitzd ilhann epi`e zeevn scex `edy eilr zegiken
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המשך קיאוח למס' קחכות ליום חקיעי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אדר, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לתלמידות הסמינריון "בית רבקה"

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי פ"ש על ידי חבר-ההנהלה מהתקדמות הסמנריון, ותקותי שההתקדמות תתמיד 

בקצב הולך ומוסיף, כצווי חכמינו זכרונם לברכה - מעלין בקדש.

המשך קעמוד הקא



רלי

וביום זה, יום הולדת את משה רבינו, בודאי שמהראוי להתבונן, כי לידתו והצלתו וחינוכו של 

מושיען של ישראל באו לו עקב התמסרותן של שתי נשים בישראל, אם ובת - יוכבד אמו ומרים אחותו. 

ובה בשעה שגזירות פרעה הגיעו לשיא קושי השעבוד עד שגרמו לנפילת רוח והסתייגות אפילו בין ארזי 

הלבנון שבדור, אף על פי כן לא נפלו ברוחן שתי נשים אלו, האם והבת, "המילדות העבריות", ואדרבה 

המשיכו בעבודתן במסירות נפש ממש להחיות את הילדים, ובעוצם הגלות הקימו דור הגאולה. ולא רק 

על הנשים האצילו מרוחן ואמץ לבן, אלא גם על האנשים, עד שזכו שעל ידן יבוא מושיען של ישראל 

להוציא את עם בני ישראל משעבוד לגאולה.

והוא הדבר בדורות האחרונים של הגלות המר הזה, ובפרט בדורנו זה, אותו התפקיד ואותה 

אחריות והזכות שעלו בגורלן של הנשים שבגלות הראשון הם נחלת הנשים שבגלות זה האחרון, כמו 

שהדגיש תכופות כ"ק מו"ח אדמו"ר בכתב ובעל פה.

ובשנת סגולה זו, שנת מלאת ג' יובלות להסתלקותו של רבנו הזקן, בעל התניא והשולחן ערוך 

ומייסד תנועת חב"ד שיטתה ואורח חיי', יש לזכור ולהתרשם גם מהשפעתה הגדולה של אמו של בעל 

חינוכו של אדמו"ר הזקן, כמתואר באריכות בספר הזכרונות לכ"ק  על  רבקה,  היובל, היא הרבנית 

מו"ח אדמו"ר.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הסתפק  לא  עיקר,  ושמעשה  ועושה,  אומר  להיות  למדתו  ובהתאם 

בתעמולה, ועמד ויסד רשת בתי ספר וסמינריונים "בית רבקה" בארצנו הקדושה ובתפוצות לחנך בהם 

בנות ישראל ברוח יוכבד ומרים.

אחריותן  בגודל  תכרנה  הסמינריון  תלמידות  אשר  עמוק  ולב  מקרב  מקוה  הנני  לזאת,  אי 

וזכותן, ותנצלנה כל כוחותיהן לספוג מהרוח הזה, רוח דעת ויראת ה', אשר הסמינריון רוצה להנחיל 

להן. וכיון שהתלמידות עתידות להיות מורות ומדריכות בישראל, אמות לבנים ועקרת הבית, הרי כל 

הוספה בחינוכן וידיעתן נכפלת פי כמה וכמה בתלמידות ובבתים שתקימנה לכבוד ולתפארת, וכדאית 

כל השתדלות והתאמצות בכיוון זה.

ובהנהגה  ושקידה  בהתמדה  בלימוד  להצליח  ואחת  אחת  לכל  ברכתו  ישלח  יתברך  השם 

מתאימה ויקוים בכל אחת ואחת מכן - אחותנו את היי לאלפי רבבה וגו'.

בברכה לחג פורים שמח ולהמשיך ההתעוררות בכל ימות השנה - המחכה לבשורות טובות.

 ב"ה,  כ"ט שבט, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר

מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז שבט, בו מבקש עזר בסידור נאומים שיוכל לנאום לפני עדתו וכו',

מהותם  את  מתאר  שאינו  כיון  קהלתו  בשביל  המתאים  לדרוש  חומר  להורות  קשה  הנה 

)סוחרים, מלומדים, צעירים, זקנים וכיו"ב(, ודרישותיהם מה שהם מחפשים בדרשתו של הרב. אבל, 

בכלל, יוכל למצוא בהקריאה והקדושה חומר מספיק לסוגים שונים של אחב"י באמריקא. ולדוגמא: 

המשך קעמוד הקא

המשך מעמוד הבודם

אגרות קודש



רלב

כשרות )ישנו שם מאמר גם באנגלית(, תפקידם של הנשים )בקול קורא לנשים(, ענין הגלות והגאולה 

וכו' וכו'. כן ישנו שם המשך על כל הסדרות ועל כל ההפטרות אשר יוכל להשתמש בו על כל פנים בתור 

יסוד וחומר לבנין דרשה.

נושא מיוחד שרוצה לדרוש אודותיו ומחפש מקורות ומראה-מקומות  יש ברעיונו איזה  אם 

בהשייך אליו, מטובו להודיעני ואשתדל בזה.

לפלא שאין מזכיר מאומה ע"ד חיים הדתיים של קהלתו, ופעולותיו להחזקת היהדות ואפילו 

בהפצת מעינות דא"ח. סו"ס "גם" זה מוטל עליו, ובודאי ניתנו לו הכוחות למלא תפקיד זה, וכשיתחיל 

- יצליח.

בברכה, המחכה לבשורות טובות,

מנחם שניאורסאהן

 ב"ה,  ה' אדר א', ה'תשי"א 

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור באמונה

כו' מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

בעתו קבלתי את הפ"נ ששלח בעד עצמו, בעד זוגתו תחי' בעד... וב"ב יחיו, וקראתים ביום 

על  רחמים  להבא,  יעורר  וגם  הוא  מעורר  ובטח  שלו,  הציון  על  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  ההילולא 

המקושרים אליו בכלל, ועל כבוד זוגתו והנ"ל, יחיו כולם בטוב, בפרט להמצטרך להם, והשי"ת ימלא 

ברכות צדיק על מילואן, כי גדולים צדיקים כו' יותר מבחייהן.

ויוכל לבשרני טובות מהטבת בריאות כהנ"ל.

כן מטובו להודיע ממצב מר... ביהדות ושמירת המצות.

ידוע פתגם הבעש"ט, אשר לפעמים נשמה יורדת למטה לשבעים שמונים שנה בשביל לעשות 

טובה לאחד או לאחת מבנ"י בגשמיות או ברוחניות.

אבל פשיטא שאין להסתפק בעשיית טובה פעם אחת או שתים כו' אלא, כמורגל בלשון רז"ל 

אפילו מאה פעמים )עיין חולין פ"ז, א': הכא כתיב מיעוטא(,

ואם עוזר להנ"ל בבריאות, פרנסה וכו' בטח מתענין גם כן במצבם ברוחניות ועוזר להם ככל 

האפשרי בזה.

וכלשון הכתוב בפרשת השבוע: ונשא אהרן )ומעשה אבות סימן לבנים( את משפט בנ"י על לבו 

לפני הוי' תמיד.

בברכה ופ"ש כל חבורתו תחי',

מ. שניאורסאהן

אגרות קודש
המשך מעמוד הבודם
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dkld ixe`ia
ùéàì ïéá [æö,מעליו שייפלו שחוששים דברים כגון -

אמות  ארבע ויטלטל בושה מחמת מעליו שיסירם או
הרבים  .105ברשות
äùàì ïéá [çö שמקפידה או החוצצים דברים כגון -

לשלוף  שדרכה תכשיטים או בטבילה, להסירן
לחברותיה  .106ולהראות

òâøá àîù [èö חוששים לא מאוד מועט שבזמן -
שבת. שהוא שישכחו

zetqede mipeiv
בדברים 105) גם לחוש ח סעיף על שא סי' לעיל וראה

קריאה. משקפי כגון קרובות לעיתים להסיר שדרכו
לאיש.106) גם האסורים לדברים בנוסף

•
"inei ax" gel itl ztd zriva/mici zlihp zekld owfd epax jexr ogley

ראשונה ‡ פעמים ב' יטול לאכול ורוצה צרכיו העושה
ידיו  לנקות אלא לאכילה מכשרת שאינה נטילה יטול
ידים  נטילת על לברך כשרה נטילה ושנייה יצר אשר לברך
(מפני  יצר אשר תחלה ויברך כשרה אחת נטילה יטול שאם
נטילת  על ואח"כ תדירה) שהיא ועוד תחלה בה שנתחייב
תחלה  יברך אם ואף לברכתה נטילה בין הפסק יהיה ידים
בין  הפסק יהיה מקום מכל יצר אשר ואח"כ ידים נטילת על
עסק  בדברי ביניהם להפסיק אוסרים ויש להמוציא נטילה

קס"ו. בסי' כמ"ש אחר וענין

מיד  יצר אשר יברך אחת פעם אלא ליטול רוצה אינו ואם
עליהן  ששפך לאחר מלכלוכן לנקותן ידיו כשמשפשף
כשרות  אינן אבל לברכה כשרות ידיו שאז ראשונה שטיפה
נטילת  על יברך ואז שניים מים עליהן שישפוך עד לאכילה
נטילה  בין הפסק כאן אין זה שבענין הניגוב בשעת ידים
עד  הנטילה נגמרה לא כי להמוציא נטילה בין ולא לברכתה
כאחת  ידיו שתי על ששפך וכגון שניים מים עליהם ששפך

מים  עליהם שישפוך עד בזו זו לשפשפן יכול אין שאל"כ
קס"ב. בסי' שנתבאר כמו שניים

פעמים  שרוב לפי פעמים ב' ליטול נכון יותר מקום ומכל
על אחת בבת רביעית לשפוך אחת רגילין כל על או ידיו ב'

לטהרן  שניים מים א"צ ושוב ראשונה בשטיפה עצמה בפני
הפסק. כאן ויש

מים  ששפך עד לברך ושכח כשרה אחת נטילה נטל ואם
אשר  תחלה יברך לא אחת בבת רביעית ששפך או שניים
שכבר  לפי ידים נטילת על ויברך שנית ויטול ויחזור יצר
על  לברך יכול ואינו הראשונה בנטילה חובתו ידי יצא
בה  מחויב שאינו כיון בלבדה השניה נטילה על ידים נטילת
שהפסיק  נמצא השנייה אחר הראשונה נטילה על יברך ואם
על  ידים נטילת על תחילה יברך אלא לברכתה נטילה בין
אינה  יצר אשר שברכת יצר אשר ואח"כ לבדה זו נטילה
היא  ידים שלטהרת כיון להמוציא נטילה בין הפסק חשובה

כן. גם באה
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מטעם  להפסק יותר לחוש יש לברכתה נטילה בין (אבל
נטילה  בין הפסקות שתי בזו שיש ועוד קנ"ח בסי' שנתבאר

להמוציא). נטילה ובין לברכתה

* * *
ומשיחין  להמוציא ידים נטילת בין מלהשיח הנזהרין ואותן
שלא  להזהירם וצריך הם טועים לברכתה ידים נטילת בין

כלל. ישיחו

המוציא  לברך שא"צ כיון הסעודה באמצע צרכיו עושה ואם
אשר  להפסקת לחוש ואין אחת פעם אלא ידיו ליטול א"צ
יש  להמוציא נטילה בין אפילו כי לאכילה נטילה בין יצר
ואין  קס"ו בסי' שנתבאר כמו כזה מועט בהפסק מתירין
מפני  להמוציא נטילה בין אלא האוסרים לדברי חוששין
ניזוק  אינו לנטילה המוציא ברכת התוכף כל חכמים שאמרו
א"צ  המוציא ברכת שם כשאין אבל סעודה אותה בכל
תקנת  מפני הכל לדברי האסור גדול מהפסק אלא ליזהר
וכמו  שם כמ"ש סעודה ידים לנטילת תיכף שתיקנו חכמים

קס"ד: בסי' שנתבאר

אחרונה · ברכה רבות נפשות בורא לברך שחייב דבר אכל
בורא  ואח"כ יצר אשר תחלה יברך מים והטיל ושכח
התדיר  וכל יותר תדירה יצר אשר שברכת מפני רבות נפשות

לחבירו: קודם מחבירו

מפני ‚ תחילה ידיו נוטל הגדול בסעודה מסובין רבים אם
שלא  באחרונה ליטול רגילין גדולים שקצת אלא כבודו
עסק  דברי לדבר ושלא כולם שיטלו עד בשהייה להפסיק

קסו: סי' שיתבאר כמו אחר וענין

לאכול: ורוצה צרכיו העושה דין קסה סימן א חלק

יתעסק ‡ שלא אלא סעודה ידים לנטילת תיכף אמרו לא
ואפילו  מהסעודה דעתו שיסיח עד עסק באיזה בינתיים
לדקדק  שצריך בחמין מוזגו אם היום לקידוש כוס למזוג
מהסעודה  הדעת היסח זה הרי ייתר או יחסר שלא הרבה
לכל  הדין והוא לסעודה ידים נטילת בין לעשותו ואסור
שום  בינתיים עושה ואינו בטל יושב אם אבל בזה כיוצא
ואפילו  הרבה ששוהה פי על אף הדעת היסח בו שיש מעשה
לאכול  ודעתו לפניו שהשולחן כיון לחוש אין מעט משיח
ולכן  הדעת היסח לידי יבא שלא בדברים יפליג שלא ובלבד
ולא  להמוציא ידים נטילת בין והבדלה קידוש לומר מותר
בלבד. אחרונים במים אלא ברכה ידים לנטילת תיכף אמרו

* * *
במים  כמו ליזהר צריך ראשונים במים שגם אומרים ויש
ניזוק  אינו ברכה ידים לנטילת התוכף אמרו שהרי אחרונים
מה  אחרונים שבמים ראשונים במים וזהו סעודה אותה בכל
אפילו  להפסיק שלא ליזהר צריך לפיכך היה כבר שהיה
הפסק  נקרא זה שבשיעור אמה כ"ב הילוך כדי בשהיה
נקרא  אחר לבית מביתו הלך (ואם במקומו יושב אפילו
אפילו  להפסיק אין לצורך ושלא מעט) הולך אפילו הפסק
איזה  (או תורה בדברי אפילו אסור ולדבר מועטת בשהייה
הכוס) על להבדיל כגון הסעודה מענין שלא מרובה ברכה

לדבריהם. לחוש וטוב חול בדבר לומר צריך ואין

וענין  עסק באיזה מלדבר אלא ליזהר צריך אין מקום ומכל
הפסק  חשובין אינן תיבות ג' או ב' בעלמא שיחה אבל אחר
ענין  בהם שאין (כיון אחרונים במים אפילו הכל לדברי
אותו  כששואלין לאו או הן להשיב שמותר שכן וכל שלם)

דבר.

בין  אפילו הפסק חשוב אינו וצרכיה הסעודה ומענין
שכן  וכל להמוציא נטילה בין שכן כל לאכילה המוציא
הסעודה  למקום ידיו שנטל ממקום והילוך בניגוב שהשהייה
אלא  הסעודה צורך שהוא כיון הפסק חשובין אינן
אם  הסעודה למקום סמוך ידיו ליטול צריך שלכתחילה
קודם  בחמין קידוש של הכוס למזוג שצריך שכמו אפשר
הסעודה  צורך הוא שהקידוש אע"פ הכל לדברי הנטילה
מותר  לכתחילה (ואפילו הנטילה קודם למזוג שאפשר כיון

ל  נטילה בין סעודה בצרכי עליהם להפסיק שכח אם המוציא
מי  לכן לאכילה) המוציא בין שאסרו אע"פ הנטילה קודם
כמ"ש  הסעודה קודם מזונו על יום בכל להתפלל שנוהג
לו  מותר הנטילה קודם להתפלל ושכח הקדוש בזוהר

להמוציא. נטילה בין בכך להפסיק

(ויש  להמוציא נטילה בין רועי ה' מזמור לומר נהגו והעולם
קודם  נקיות הידים שאין שלפעמים לפי זכות עליהם ללמד
לדברי  הפסק חשוב ואינו סעודה מענין שזהו וכיון הנטילה
הנטילה  קודם לאמרו להזהר לטרוח שלא בו הקילו הכל

כפים): בנקיון

הפת: בציעת דיני קסו סימן א' חלק

* * *
מזון ‡ אכילת אחר ה' את לברך התורה מן עשה מצות

ומדברי  וגומר ה' את וברכת ושבעת ואכלת שנאמר
שבע  כשהוא אם אמרו ושתיה אכילה כל לפני לברך סופרים
הזה  מהעולם הנהנה וכל שכן כל לא רעב כשהוא מברך
הארץ  לה' שנאמר שמים מקדשי נהנה כאלו ברכה בלא

ומלואה.

לכמה  כוללת ברכה עליהם מברך ומשקה אוכל כל ועל
ובורא  הארץ פירות מיני לכל האדמה פרי בורא כמו מינים
שמתוך  והפת היין מן חוץ העץ פירות לכל העץ פרי
מכלל  הוציאוהו שהיין לעצמן ברכה להן קבעו חשיבותן
חשיבותו  מפני הגפן פרי בורא עליו לברך האילן פירות
והפת  אנוש לבב ישמח ויין שנאמר הלב את שמשמח
מן  לחם המוציא עליו לברך הארץ פירות מכלל הוציאו
לבב  ולחם שנאמר הלב שסועד הלחם חשיבות מפני הארץ

יסעד: אנוש

היפה · במקום הברכה פרוסת לבצוע היא הברכה וכבוד
היטב  יפה ונתקשה יפה שנאפה מקום והוא שבפת
אם  כגון הרך ממקום ולא שבפת מובחר שהוא מאפייה
אלא  רך שהוא מאמצעיתה יבצע לא פרוסה פת לפניו הביאו

שלם. בפת שבפת המובחר מקום שהוא מלמעלה יבצע

לקרום  שמתחיל ממקום לבצוע שצריך אומרים ויש
שלנו  ובתנורים בתנור הפת כשנאפית תחלה ולהתבשל
העליון  שצד אומרים יש התנור שולי על הפת שמושיבין
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שצד  אומרים ויש התנור אויר מחום תחלה להתבשל מתחיל
אש  שהיתה התנור שולי מחום תחלה מתבשל התחתון
הפת  מצדי לבצוע יש שניהם ידי ולצאת עליו בוערת

ו  העליון מצד שהעיקר ולחתוך אע"פ התחתון מצד מעט
אש  שהיתה שבימיהם בתנורים אפילו אחרונה כסברא
מדובקת  שהיתה הפת אפיית בשעת התנור בשולי בוערת

רנ"ד. בסימן שיתבאר כמו בדפנותיו

לאפות  התחיל הצד זה כי המתבקע שכנגד בצד ויבצע
שכנגדו: הצד שנתבקע עד העיסה ונדחקה

* * *
ולא ‚ שלימה כשהיא הפת על לברך המובחר מן מצוה

לפניו  הביאו אם עליה לברך ואח"כ תחילה לפורסה
המובחר  מן מצוה פרוסה לפניו הביאו אם ואף שלימה
עד  ממנה יפרוס ולא גדולה פרוסה כשהיא כך עליה לברך

הברכה. לאחר

פרוסה  או שלימה שהיא בעוד הברכה כל שתכלה וצריך
עניית  שיכלה עד יבצע לא הברכה שגמר אחר וגם גדולה
לפי  בברכתו חובתם ידי יוצאים אם העונים רוב מפי אמן
המאריכים  המיעוט אבל היא הברכה מכלל אמן עניית שגם
יותר  באמן המאריך שכל עליהם להמתין א"צ מדאי יותר

טועה. אלא אינו מדאי

קודם  הלחם מן הבציעה פרוסת בסכין מעט לחתוך וטוב
ברכה  בין החיתוך בשהיית יפסיק שלא כדי לברך שיתחיל
הברכה  כל שתכלה אחר עד ממנו מפרידה ואינו לאכילה
בענין  הוא אם כזה מועט חתך ע"י כפרוס חשוב הלחם ואין
יותר  יחתוך ולא עמה הככר שאר יעלה בפרוסה יאחז שאם
בפרוסה  יאחז שאם בענין יותר יחתוך שאם הזה מכשיעור
תעלה  בככר יאחז שאם אע"פ עמה הככר שאר יעלה לא

דבר. לכל כפרוס זה הרי עמה הפרוסה

לאחר  עד בלחם כלל לחתוך אין טוב ויום בשבת לפיכך
הזה  מכשיעור יותר ויחתוך ידו תשמיט שמא כי הברכה
משנה  לחם להיות צריך ובשבת פרוסה על שבצע ונמצא
לאכילה  ברכה בין החיתוך שהיית להפסק לחוש ואין שלם
אלא  הפסק חשובה אינה דיבור בלא בלבדה שהשהייה
שכח  אם מקום ומכל טוב היותר צד על כן עושים שבחול
שאוחז  שכל משנה הלחם הפסיד לא בחול כמו בשבת וחתך
דבר. לכל כשלם הוא הרי עמו עולה הככר ושאר בפרוסה

שאין  כיון שיברך קודם בה לחתוך א"צ בחול גם דקה ועוגה
הברכה: אחר בשבירתה שהות

* * *
מפני „ קטנה פרוסה לבצוע שלא ארץ דרך מהלכות

מפני  בחול מכביצה יותר גדולה ולא עין כצר שנראה
גדולה  פרוסה לבצוע מצוה בשבת אבל כרעבתן שנראה
כמו  לרעבתנות לחוש ואין הסעודה לכל לו שתספיק

רע"ד. בסימן שיתבאר

או  ביתו בני עם אוכל אם אבל לבדו כשאוכל זה וכל
שיתן  כך כל גדולה פרוסה לבצוע המובחר מן מצוה אורחים

זו  מפרוסה בברכתו חובתם ידי היוצאים המסובים לכל
ממנה. הנשאר מהלחם ולא עליה שבירך

מהמסובין  אחד לכל בין לבוצע בין המוציא פרוסת ושיעור
אחת  בבת כולו ויאכלנו מכזית פחות לא שהוא אומרים יש
לברך  ראוי שהוא כל אפילו שהרי כזית שא"צ אומרים ויש
יהא  שלא זית כחצי המוציא פרוסת שתהא ודי המוציא

נוהגין: וכן עין כצר נראה

בלשון ‰ ולא עבר בלשון אותן מברכים כולן הברכות כל
בא  שהוא זה לחם הארץ מן הוציא כבר שהרי הוה
שמברכין  ומה זה מזון או זה פרי ברא וכבר ממנו ליהנות
לשון  ג"כ משמע הוא שבורא מפני הוא שברא ולא בורא
וכן  הפסוק בלשון מברכין לכן השמים בורא כמ"ש עבר
מצור  מים לך המוציא כמ"ש עבר לשון ג"כ משמע המוציא

החלמיש.

לשון  מורה אינו שהמוציא ולומר לטעות מקום שיש ואע"פ
לא  ועדיין מצרים סבלות מתחת אתכם המוציא כמ"ש עבר
שכשתצאו  הכתוב שכוונת לומר שיש ואף אז הוציאם
אתכם  המוציא הוא אלהיכם ה' אני כי שתדעו לכם אעשה
לחם  מוציא לומר יותר ראוי היה מקום מכל הוא עבר ולשון
ממצרים  מוציאם אל כמ"ש העבר על מבורר לשון שהוא
המוציא  מברכין אעפ"כ יצאו כבר בלעם פרשת וכשנאמרה
של  ומ"ם העולם של מ"ם שהם האותיות לערב שלא כדי

מהן. אחת תבלע ביניהם ריוח יתנו לא שאם מוציא

מפני  הוא אותיות ערבוב שיש אע"פ מן לחם שאומרים ומה
לחם  להוציא וגו' לבהמה חציר מצמיח הפסוק לשון שהוא
בכל  הכתוב לשון תפשו והתפלות הברכות שכל הארץ מן
וכן  מן ובין לחם בין ריוח ליתן ליזהר וצריך דאפשר מה

בברכות: ששוות אותיות ב' שאר בין

* * *
Â שאין כמו בידו הלחם שיתפוס קודם המוציא לברך אין

כשהמצוה  לעשייתן סמוך אלא המצות על מברכין
בסימן  שנתבאר כמו לכן קודם ולא לעשותה בידו מזומנת

ואח"כ  בירך (ואם אבל כ"ה ולברך לחזור א"צ בידו נטלו
כמו  ולברך לחזור צריך לפניו הביאוהו ואח"כ בירך אם

ר"ו): בסי' שיתבאר

Ê עליו שמברכין דבר שכל בימינו הלחם שיתפוס צריך
שתי  עליו שיתן וטוב הברכה בשעת בימין לאחוז צריך
לא  בפת התלויות מצות י' כנגד אצבעות י ' בהן שיש ידיו
ופיאה  שכחה לקט כלאים זריעת ובחמור בשור תחרוש
תיבות  י' יש ולכך וחלה ושני ראשון מעשר תרומות בכורים
וי' לבהמה חציר מצמיח בפסוק תיבות וי' המוציא בברכת
ארץ  בפסוק תיבות וי' ישברו אליך כל עיני בפסוק תיבות

כו': חטה

Á ללפת ליפתן או מלח לפניו שיביאו עד לברך יתחיל לא
משום  בטעם נאכלת שתהא כדי ברכה של פרוסה בו
ואם  שיביאו עד הדבר יתאחר אם ואפילו הברכה כבוד
ואחד  אחד כל לפני שיביאו עד להמתין צריך רבים המסובין
אחר  מיד לטעום וצריכים בברכתו חובתם ידי יוצאים שהם

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



c"agרלו i`iyp epizeax zxezn

בתבלין  מתובלת או נקיה פת היא ואם שיתבאר כמו ברכתו
א"צ  חריבה פת לאכול שנתכוין או שלנו כעין במלח או
להפסק  לחוש ואין בידו הרשות להמתין רוצה ואם להמתין
פי  על אף הסעודה לצורך שהוא כיון להמוציא נטילה בין

המוציא. לצורך שאינו

שהשולחן  לפי השולחן על מלח להניח נהגו מקום מכל
תקריב  קרבנך כל על ונאמר כקרבן והאכילה למזבח דומה
זה  על זה וממתינים השולחן על יושבים וכשישראל מלח
עליהם  מקטרג השטן מצות בלא והם ידיהם שיטלו עד

השולחן  על להניחו מצוה לכן עליהם מגין מלח וברית
פרוסת  לטבל יש הקבלה פי ועל ממנו יאכלו לא אפילו

פעמים. ג' במלח הבציעה

עליו  להרוג שלא ליזהר טוב למזבח דומה שהשולחן וכיון
הכנסת  בית שהרי לחוש אין כנה עליו לזרוק (אבל כנה
בו  לזרוק יכול ואעפ"כ בו לאכול שאסור חמורה שקדושתו

צ"ז): בסימן ש[נ]תבאר כמו התפלה בשעת שלא כנה

הבוצע: הוא ומי הבציעה וזמן מקום קסז סימן א' חלק
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ובלב ‰Â‰(יג) וכן לחכימין חכמתא יהיב שאמר זהו
דלחכימין  וכה"ג חכמה נתתי לב חכם כל
ערך  כפי דהיינו חכמה נותן הוא דוקא לב חכם וכן

והוא  המקולקל לתקן ברורים לברר וחכמתו עבודתו
נותנין  ממש לפי"ע כך כו' לאור חשך לאין יש להפך
דשרש  מוכרח מזה וא"כ לעצמו. ברכה בתוס' ח"ע לו
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ממקור  למעלה מגיע הזה והבירור התיקון ומקור
דחכמתו  אור תוס' שתלוי מאחר הקודם חכמתו
בחכמתו  זה לדבר שיתקן ותיקון בעבודה רק עצמותה
שעבודה  ודאי אלא בטפל העיקר תולה האיך דאל"כ
ממקור  יותר העליון ומקור מכח רק בא זה ותיקון
בח"ת  ח"ע שירידת יובן ולפי"ז וד"ל. שכלו עצם
הנ"ל  ומטעם ח"ע עצמו' עלי' לצורך בירורים לברר
שזהו  נובלות בבחי' למטה שירדה דתורה בח"ע הרי
כח  בהן יש שמבררים הללו דנובלות קאמר לשבח
מקור  של מגופה יותר ועליון פנימי ממקור ועוז
למעלה  תורה דעמל ונמצא דתורה מעלה של חכמה
עם  תנאי שהיה וזהו מעלה של תורה של מגופה
התורה  ידי שעל דעה"ד דברור משום כו' ימ"ב ששת

ברא  זה שבשביל העיקר הוא מאמרות שלמט' ביו"ד
עלייה  צורך שהיא לפי בח"ת ח"ע אור ירד ולזה
שהיה  במים דמים עליון מיחוד גם למעלה להיות
ולא  במ"ע מ"ת התכללות רק זה דאין הבריאה קודם
העליון  ירידת בחי' אבל דמ"ע דח"ע ממקור למעלה
מ"ע  דח"ע ממקור למעלה מגיע לברר דמ"ת דח"ע
במה  הנ"ל הקושיא ומתורץ הנ"ל. מטעם עצמה
שקודם  ומ"ת דמ"ע מיחוד ביותר מ"ת מעלת שמצינו

במ"ת  ומ"ת מ"ע חבור שהיה מה יתורץ וגם הבריאה
בשביל  הגם כי כלל המבדיל רקיע נתבטל שלא אע"פ
משום  הרקיע הבדלת צריך לברר בח"ת ח"ע ירידה
מקור  מטה למטה לבא העצמי ממקומו זו דירידה
שנעשו  מאין יש שנבראו בעולמות שהוא המתברר
כל  ולהעלים לצמצם צריך הרקיע הבדלת אחר מח"ת
כלי  צמצום באופן להתלבש עצמותו חכמת בחי'
להתלבש  שצריך אומנות בכלי המתקן כמו המתברר
דוקא  להבדיל לרקיע שצריך וזהו כו' אומנתו בכלי
היינו  מ"ת בזמן ומ"ת למ"ע חבור שהיה ומה
הדברות  ביו"ד בדבור שבח"ת הברור כח שנתחבר
נעוץ  כי דמ"ע ח"ע מבחי' שלמעלה ומקורו שבשרשו
תחלה  במחשבה עלה מעשה דסוף בתחלתן סופן
רקיע  בלי הבריאה קודם ומ"ת מ"ע כחבור ולא קודם
ומעשה  בדבור שהן כמו מ"ת אדרבה אלא מבדיל
שמעל  ממ"ע גם למעלה עלו ונשמע נעשה כשא'
אל  כו' מ"ח שיצאו לע"ל וכמו הנ"ל מטעם לרקיע
זו  הבדלה אין כי מבדיל שרקיע אע"פ הקדמוני הים
בח"ת  דח"ע וצמצום ירידת בשעת ומ"ת מ"ע בין רק
המקור  בעצמות נעוץ הבירור זה כח שרש אבל לברר

וד"ל: ממש דח"ע
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Í‡ ולא בעמל לא הוא ברה"ע דהנה הוא הענין
העולמות  ההשתלשלות שכלליות לפי ביגיעה,
על  קאי בחכ' שעמלו ומ"ש בעלמא, מהארה רק הוא

פנ  תאיר אדם חכמת בה שנא' נמשך התורה ובתורה יו,
ולגבי  בחכ', שעמלו עמל נק' ולזה פנימיות המשכה
הפנימי  שפע נק' והארה זיו מבחי' רק שהוא ברה"ע
על  קאי דאורייתא עמלא בחי' לפ"ז ונמצא עמל. בשם
מבחי' גבוה היותר בחי' שזהו אומנתו שתורתו מי

עראי  שמלאכתן שהגם עראי, ומלאכתן קבע תורתן
היש  ביטול בחי' רק וה"ז מלאכה, לעשות צריכים מ"מ
שעז"נ  גבוה היותר בחי' הוא אומנתן תורתן אבל לאין,
הנ"ל  בברכות וכמשארז"ל צאנכם, ורעו זרים ועמדו
וזורע  חרישה בשעת חורש אדם אפשר רשב"י שהקשה
כשעושים  אלא נעשית, אימתי תורתן וקוצר כו'
בכל  וז"ע אחרי', ע"י נעשית מלאכתן אז רצוש"מ
הרבה  גבוה שהוא דק"ש ראשונה בפ' שנא' מאדך
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נפש  וזהו דק"ש. שני' בפ' הנא' דגנך ואספת מבחי'
זה  במקום עמל הוא ע"ז שארז"ל לו עמלה עמל
שמחזרת  רש"י (פי' אחר במקום לו עומלת והתורה
תורה  טעמי לו למסור קונה מאת ומבקשת עליו
חסידים  ע"ד שזהו שמפרש בח"א וע' וסדרי'),
ע"י  נעשית שמלאכתן בברכות שארז"ל הראשונים

מלאכה. לעמל צריכים ואינם אחרים

Ê"ÚÂ ע"ד עבודתם שיהי' בישראל, עמל ראה ולא אמר
השמש, תחת שנק' עראי ומלאכתן קבע תורתן
שמשא. מן לעילא שהיא דאורייתא עמלא בחי' כ"א

וע"ד ‰' דלעילא הוי' ש' על קאי פי' עמו, אלקיו
לבין  ביני שהתניתי שמי הוא במד"ר שארז"ל
שמי  מבחי' שלמעלה הגדול שמו בחי' שזהו עצמי,

כו'. ספירות עשר בריותי, לבין ביני שהתניתי
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לו  ואין עמלק, – גוים וסיבת ראשית זכירה. – לזה והעצה בדרך, קרך אשר הדגשת
דקדושה. מדות ז' לעומת – רעות מדות ז' בירור.

*¯BÎÊ" ּבצאתכם ּבּדר עמלק ל עׂשה אׁשר את »ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
מּזה  ּדמּובן וגֹו'. "ּבּדר קר אׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָמּמצרים,
הּוא  ּפעּלתֹו ׁשּמקֹום הא', עמלק, ׁשל ּבענינֹו ענינים ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֻב'
"אׁשר  הּוא ּפעּלתֹו ואפן מּמצרים", ּבצאתכם ,ּבּדר"ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻ
ּדהעצה  והב', ה'. ּדר את ׁשּמקרר הּוא ּדענינֹו ,"ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָקר
את  "זכֹור מצות ּדזהּו הּזכירה, היא עמלק ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָלקלּפת
ׁשעמלק  ּתמיד לזּכר ׁשּצריכים עמלק", ל עׂשה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאׁשר
מצרים, ּדיציאת הּדר והעּקר ה', ּדר לקרר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָענינֹו

ּבא  ּוגבּולים, מהּמצרים לצאת ׁשּמתעֹוררים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּדבׁשעה
ּומׁשּברים  ּדֹוחים עצמּה זֹו ּובזכירה ּומקרר, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָעמלק
ּגֹוים  "ראׁשית ּכתיב ּדהּנה הּוא, והענין עמלק. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָקליּפת
לכל  ראׁשית הּוא ּדעמלק אבד", עדי ואחריתֹו ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָֹעמלק,
ּדכתיב  ּבקדּׁשה ּכמֹו ּדר ועל מהם, ּובהבּדלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּגֹוים,
הּוא  ראׁשֹון" "אני הּנה אחרֹון", ואני ראׁשֹון ֲֲֲֲִִִִִִֵַַ"אני

עלמין  ּכל סֹובב ממּלא א ּבחינת לבחינת מקֹור ּדזהּו , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
עלמין  ּדסדר ב ּכל הּמקֹורים ּכמֹו אינֹו הרי זה ׁשּמקֹור , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
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המאמרים *) בספר ואילך נדפס 570 עמוד ב חלק קונטרסים –

העולמות.א. כל את) כללית, (כהארה סובב שהוא) באופן לעולם אלוקי אור לעולם,ב.(השפעת אלוקי אור (השפעת
העולמות. כל את) (בהתאמה, ממלא שהוא) באופן
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מקֹור  ׁשּזהּו עלמין ּכל סֹובב ּדבחינת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָהׁשּתלׁשלּות,
כן  ּכמֹו הבּדלה, ּבבחינת זה הרי עלמין ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדממּלא
הּוא  עמלק הּנה זה, ּבלעּמת קץ אין הבּדלֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻלהבּדיל
סּבה  רק והּוא מהם, ּובהבּדלה הּגֹוים לכל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָראׁשית
להם. סּבה ׁשהּוא עמלק", ּגֹוים "ראׁשית וזהּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָלהם,
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לעתיד, יתּבררּו הרי הּגֹוים ּכל הּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָולכן

ט) ג, לקרא (צפניה ברּורה ׂשפה עּמים אל אהּפ "אז ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹ
ּדכתיב  ּבעמלק ּכן ּׁשאין מה וגֹו', ה'" ּבׁשם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֻכּלם
אפׁשר  ואי הּגֹוים, סּבת להיֹותֹו אבד", עדי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹ"ואחריתֹו
הּוא  עמלק ואּבּוד ּתּקּונֹו. זהּו אּבּודֹו אם ּכי ְְְֲִִִִִִֵֵֶָָלהתּברר,
מּדֹות  ז' הם עממין ז' ּדהּנה עצמי, אֹור ּגּלּוי ידי ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָעל
ּדקדּׁשה, מּדֹות ּדז' והּלעּמתֿזה הּקלּפֹות ׁשהם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻֻרעֹות
ּדאהבה  ּבאלקּות, הרצֹון הּוא ּדקדּׁשה ׁשאהבה ְְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָֹֻּדכמֹו
מּפני  ּבאלקּות ׁשרֹוצה והּוא רצֹון, ׁשהּוא אבה ְְְֱִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשרׁשֹו
ּבאלקּות  ׁשּמתּבֹונן והינּו וטֹוב, חּיים הּוא ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַֹֹׁשאלקּות
ּבאלקּות, רֹוצה הּוא הרי ּדאלקּות, הּטֹוב אצלֹו ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַָֹֹונרּגׁש

ּכדבעי  מתּבֹונן ׁשּכאׁשר הּוא אצלֹוג ּדהאמת נרּגׁש הרי , ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבּלעּמתֿזה  יׁש ּכן הּנה ּבמּוחׁש, ּדאלקּות ְְֱִֵֵֵֶֶַַַָֹֻהּטֹוב
הּטֹוב  מּפני הּגׁשמּיים ּבּדברים ּׁשרֹוצה מה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהאהבה,

זה  ׁשאין והינּו הּבהמית, הּנפׁש ׁשל להּׂשכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּנראה
לטֹובתֹו רק הּוא אּלא מאלקּות, נפרד להיֹות ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹׁשרֹוצה
ּגׁשמי  ּבטֹוב ׁשּבֹוחר הּבהמית הּנפׁש ׁשל ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָולהנאתֹו
ּכי  "ּבהמה", ּבׁשם נקרא ולכן לֹו, ּׁשּטֹוב ּבמה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָורֹוצה
ּבלּתי  הּנפׁש ּומעניני הּגּוף, ּבעניני ענינּה ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּבהמה

י  וכן ּכלל, אׁשר יֹודעת אדם ּבני ּבמּדֹות להבּדיל ׁשנם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ימי  ּכל יׁשּתּדלּו ּובהם הּגּוף עניני הּוא ענינם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּכל
הּטֹוב  ּוברבֹות להם, יחסר ּפן ידאגּו זה על ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָחייהם,
ּדזהּו יתּפארּו, ּובֹו יׂשמחּו הּזה הּטֹוב על הּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָהּגׁשמי
הּטֹוב  אחר נמׁש להיֹות הּבהמית הּנפׁש ׁשל ענינֹו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָּכל
אחר  נמׁש להיֹות האדם על ּופֹועל והחמרי, ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּגׁשמי
וׁשלֹום  חס אׁשר עד האדם את מֹוׁש הּוא ּכ וכל ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָזה,
האדם  הרי ּפעמים ּדכּמה האנֹוׁשי, הּׂשכל על ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמכּסה
ּבגנבה  נפׁשֹו מסּכן ּגם הּוא לּבֹו ּבׁשרירּות ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָההֹול
רחמנא  ׁשּנעׂשה עד נפׁשֹו ּתאות למּלאת למען ְְְְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹּוגזלה
הּׂשכל  ׁשּמאּבד ׁשּכן ּומּכל נפׁש, וגֹונב רֹוצח ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלּצלן
רּוחניּות  פּון ענין ּגאנצען ּדעם אן ווערט ער ְְְְֱִִִֶֶֶֶָָָָֹהאלקי,

געטליכקייט  נעׂשה ד אּון אׁשר עד ּדחי אל מּדחי ויֹורד , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַ
רע, ּבעמקי נֹופל לּצלן ְְְֲִִֵֵַָָָָרחמנא

דחי, אל מדחי יורד ומשם לרוחניות, לב שימת העדר – האדם ונפילת ירידת סיבת
כשית. עבית שמנת

Ï·‡יׁש לּצלן רחמנא והּנֹופל הּיֹורד ּגם הּנה ּבאמת ¬»ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּונפילתֹו, ירידתֹו ּגרמּו אׁשר וסּבה התחלה ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָלֹו
הרּוחנּיּות  על לב ׂשימת העּדר הּוא הּסּבה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהתחלת
פארנעמט  זי מיט טאן אּון רּוחנּיּות העבֹודה, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָודרכי

ארט  קיין אינם ה ניט העבֹודה ודרכי הרּוחנּיּות וכאׁשר , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּותפּלה  ּבתֹורה ׁשעֹוסק הגם הּנה אז מקֹום, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּתֹופסים
הרּגׁש ּבלא הּוא זה ּכל אבל הּמצות, את ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּומקּים
אׁשר  לירידה הּסּבה התחלת הּוא רּוחני, וחּיּות ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָעבֹודה
רּוחנּיּות  ּדכאׁשר ּגמּורה, נפילה לידי מביאֹו וׁשלֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָחס
הּנה  ארט, אן פארנעמט רּוחניּות וען מקֹום, ּתֹופס ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָהיה
ּומחלטה  ּגמּורה ּבהּׂשגה אצלֹו ּומּׂשג מּובן הרי ְְְְֲֵֶַָָָָָָָָֻֻאז
חּיּות  הרּגׁש ּבלי הּמצות וקּיּום ּותפּלה הּתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּדלּמּוד
הּוא  ּגעפיהל, ּגעטליכער א אלקי, הרּגׁש הינּו ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַֹּפנימי,

ּד נׁשמה, ּבלא ּדמהּות ּכגּוף היֹות עם הּנה הּנבראים ְְְְְְֱִִִִֵַַָָָֹ
יֹודעים  החּיים יקר אבל הּוא, מה יֹודעים אינם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹהחּיּות
זה  את הּנה החּיים, העּדר ׁשּכן ּומּכל הּנבראים, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּגם
ּתפּלתֹו לּמּודֹו, ענין ּדכל יתּבֹונן וכאׁשר הּכל, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹיֹודעים
זה  הּנה נׁשמה, ּבלא ּכגּוף הּוא ׁשּלֹו הּמצות ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹוקּיּום
ּבתפּלה  היא ועבֹודה עבֹודה. לידי אֹותֹו מביא ְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָעצמֹו

ּפעמים  הּדעת ּבהעמקת אלקי, ּבענין ְְְְְְֱֲֲִִִִַַַַַַַַָֹּבהתּבֹוננּות
הענין  אצלֹו נרּגׁש ׁשּיהיה עד ּפעמים, ּכּמה עד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָוׁשלׁש
חליׁשּות  נעׂשה זה ידי ּדעל ויראה, ּבאהבה ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָויתעֹורר
ּבהעּדר  א נֹופל. זה קם ּכׁשּזה הּבהמית, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּנפׁש
על  לּבֹו נֹותן הּוא ּכׁשּלעּתים ּגם אֹו לגמרי, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהעבֹודה
ההתּבֹוננּות  ׁשאין ּכדבעי, העבֹודה אין אבל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָעבֹודה,
האהבה  ּובמילא הּדעת, ּבהעמקת ואינּנה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאמּתית
ּולפי  לבד ּדמיֹון ורק לגמרי, ּבחיצֹונּיּות הן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָויראה
הּתפּלה  ּדבעת לגמרי, ׁשּנפסקת יעּוף וכחלֹום ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעה
ּובבֹואֹו ּפנים, ּכל על טֹוב רׁשם איזה יׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹואחריה
ּגם  ועֹובר וחֹולף הּכל מּמּנּו נׁשּכח עֹולם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹּבעניני
הּבהמית, ּדנפׁש החמרּיּות התּגּברּות ונעׂשה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹהרׁשם,
איז  ער ּדנהנה, עצמֹו הרגׁש ּבעניני הּוא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּובתחּלה

זי פּון וכן ו צּופרידן ּבעבֹודתֹו, והן ּבתֹורתֹו הן , ְְְְְֲִִֵֵֵַָָ
ׁשּמתנהג  לֹו ׁשּנדמה עֹולם, ּבעניני הנהגֹותיו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבדרכי
להיֹות  ׁשּצרי ּכמֹו ּבעסקיו והן ּבביתֹו הן עניניו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבכל
עצמֹו ּבהנאת עליו זחה לבבֹו ולהיֹות ּתֹורה, ּפי ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָעל

זי מיט צּופרידען איז ער ווייל זה ז מעצמֹו, הּנה , ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַ
חמרּיּות  ּדי ּבנפׁשֹו, אלקי אֹור ׁשאין אֹותֹו מגּׁשם ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹעצמֹו
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לאזט  ּדער זי פּון צּופרידענקייט זיין פּון ווערט ְְְְְִִֶֶֶַַָָוואס
קיין  ּבדברים ח ניט ּתאוה לדבר ּוכׁשּבא רּוחני, הרּגׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוׁשתּיה  אכילה ּבעניני הן עסקיו ּבעניני הן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻהּמּתרים
ניט  זי קען ער עצמֹו, על להעמיד יכֹול אינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָוהנהגה
ּבא  איז מּתר ּדער ער, וואס זאת ּולבד ְְְִֶֶֶַַַָָָֹֻאּפהאלטען,

מּתר  ּברייטער א מרחב, א מיט מתחיל ט אים הּנה , ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
וואס  מּתר ּדער הינּו הּספקֿמּתר, אל הּמּתר מן ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻֻלירד
מּתיר  ּדאס האט מען נאר מּתר, ניט ּדאס איז ְִִִֶַָָָָָָֻלעֹולם

זה י ּגעמאכט  נעׂשה ואצלֹו ׁשֹונים, והּתרים ּבהכׁשרים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
ּבדברים  ּגם וׁשלֹום חס לּפל ּבא ּומּזה וּדאי, ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֻלמּתר
לּצלן, רחמנא הירידה ׁשל הּסדר הּוא ּדכ ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורים,
ׁשהּוא  ׁשמנּת, הּוא ּדתחּלה ּכׂשית", עבית ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָ"ׁשמנּת
אּון  זי מיט צּופרידן ווערט מען מעצמֹו, עצמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָהנאת

זי ּבעלי יא פּון ּבטבעי וכּידּוע מהנאֹותיו, ענג ּומקּבל , ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
העּקר  אם ּכי ּכ ּכל נֹוגע אינֹו הּדבר ּדעצם ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהנאה,

נפקאֿמּנּה ּדאין הינּו מּזה, ּׁשּנהנה מה ּבעצם יב הּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הרגיל  ּדבר ׁשהּוא אֹו ערב ודבר יקר הּוא אם ְִִֵֶַָָָָָָָָָָָהּדבר
ּתאותֹו, ּוממּלא ּׁשּנהנה מה הּוא העּקר אּלא ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּופׁשּוט,
מאכט  עם רּוח, קֹורת לֹו ּדעֹוׂשה – "ׁשמנּת" ְְְְִֶֶַַַַָָּדזהּו
ּדי  וגס, עב ׁשּנעׂשה – "עבית" צּופרידענקייט, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָאים
עס  אּון חמרית'ּדיג, ּגראּב אים מאכט ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָצּופריעדענקייט
רחמנא  ווערט עס ּביז רּוחני, הרּגׁש קיין ניט ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָּדעראלזט

מכּסה  איז עס אז "ּכׂשית", ּדער הּׂשכל יג לּצלן ּגם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ונמצא  לּצלן, רחמנא רע ּבכל נֹופל ׁשּנעׂשה ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָהאנֹוׁשי,
החמרּיּות, התּגּברּות סּבת היא העבֹודה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּדהעּדר
חלקה  ּכל וׁשלֹום חס מאּבד החמרּיּות ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוהתגּברּות
יֹורד  נעׂשה וׁשלֹום חס ּכי עד רּוחני, ּבהרּגׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָטֹובה
הּוא  העּתים מן לעת ּכאׁשר אמנם לּצלן. רחמנא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָונֹופל

וע  ּבעניניו ּבנפׁשֹו רצֹון מתעֹורר הּפּו ׁשהן אי ׂשּיֹותיו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבתכלית, למעלה ׂשנאּוי ׁשהּוא ואי ,יתּבר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּבֹורא
ּובא  לּבֹו ּבכל לה' וׁשב ּבנפׁשֹו מתמרמר הּוא ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָהרי

לֹו". ורפא "וׁשב ּוכתיב העבֹודה, ּדרכי ְְְְֲִִֵֵַָָָָָלידי

את  ומבטל אלקי, אור בנפשו ומאיר מסודרת עבודתו הרוחני, לכיוון פונה כשהאדם
ובחוצפה. להכעיס לאלקות מנגד עמלק קליפת אבל הרעות, המדות של החשך

‰p‰Â,רעֹות להּמּדֹות ּבהּנֹוגע העבֹודה הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְְֲִֵֶַַַָָָָ
אֹור  ּגּלּוי יהיה ׁשּלא מסּתירים ׁשהם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹּדענינם
את  ׁשּממׁשיכים ההמׁשכה ידי על והּוא ּבנפׁשֹו, ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָֹאלקי
מתּגּבר  האדם ּכאׁשר אבל ּכּנ"ל, עֹולם לעניני ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהאדם
עצמֹו את ונֹותן ּותפּלה, ּבתֹורה העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּבׁשקידת
עצמֹו את ּׁשּנֹותן מה עצמּה זֹו ּדנתינה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלהרּוחנּיּות,
איּבערגעּבן  ּדער הּגׁשמּיּות, מן אֹותֹו מעּתיק ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָלרּוחנּיּות,

ּגׁשמּיּות  פּון אּפ אים רייסט רּוחניּות צּו ּומבּדילֹויד זי ְְְְִִִִִַַַַ
אּפגעפרעגט  אים ּבא ווערט חמרּיּות אז החמרּיּות, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָמן
ּדעם  אן אֹוי אים ּבא ווערט ּגׁשמּיּות אפּלּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָלגמרי,

זאת טו געׁשמאק  לבד הּנה הרּוחנּיּות, אל ּבנתינתֹו ּכי , ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּובעניני  ּבכלל, מּדֹותיו וזּכּו ּבברּור עבֹודתֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָאׁשר
לֹו יׁש אחד ּכל ּכי ּבפרט, הּפרטּיים חסרֹונֹותיו ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּתּקּון
המׁשכת  ּבעניני והן הּמחין ּבעניני הן ּפרטי, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹחסרֹון
אל  ּונתינה הּמסירה ידי על הּנה רעים, ּורגילּות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּלב
לבד  הּנה הּלב, וׂשימת ּבסדר היא העבֹודה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהרּוחנּיּות,
הּזה  והאֹור ּבנפׁשֹו, אלקי אֹור לֹו מאיר הּנה ְְְֱִִִֵֵֶַַָֹֹזאת
אמנם  ּומתּבּטלים. רעֹות הּמּדֹות ׁשל החׁש את ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדֹוחה
עֹומד  עמלק ּכי זֹו, עבֹודה מֹועלת אינּה עמלק ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָלקלּפת

ּבין  ההפרׁש ּדזהּו לאלקּות, וׂשֹונא אלקי אֹור ּגּלּוי ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹנגד
ׁשהם עמ  זה אין הרי רעֹות ּדהּמּדֹות עממין, לז' לק ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשהם  הּוא ענינם ּכל אם ּכי ּדאלקּות, להּטֹוב ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָֹמתנּגדים
ּדר ועל ּדגׁשמּיּות, להּטֹוב האדם את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָממׁשיכים
ׁשּנמׁשכת  אם ּכי הּׂשכל אל מנּגדת ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהּבהמה
עמלק  קלּפת ּכן ּׁשאין מה ּבלבד, הּגּוף צרכי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאחרי
ּבהעזה  הּוא התנּגדּותֹו ואפן לאלקּות, מנּגד ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹהּוא
ּתאוה  הּבעל ּבין ההפרׁש ּדזהּו ּגדֹולה, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָֻוחצּפא
על  הּפֹורקי ּבטבעי רֹואים ּדאנּו להכעיס, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹלהעֹוׂשה
ׁשהם  ּכאּלּו ׁשּיׁשנם לּצלן, רחמנא ׁשמים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמלכּות
אֹותם, לׂשאת יּוכל ׁשּלא ה', ועֹובדי ּתֹורה ּבני ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹׂשֹונאים

ּדעם  פארטראגן ניט קען והגם טז ער אלקים, ירא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
להּזיקֹו, לֹו אׁשר ּבכל לֹו נֹוגע אינֹו האנֹוׁשּיּות ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּמּצד
עצמֹו ּומֹונע ּכלל, לסבלֹו יכֹול לא מקֹום ְְְְִֵַַָָָָָֹמּכל
ׂשנאה  אם ּכי ּפרטית ׂשנאה זה ואין עּמֹו, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָָמּלהּפגׁש
אלקים, ּדיראי הּסּוג את לסּבל יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָֹֹּכללית
והֹוללים  מרּבה ּבמּדה ּתאוה ּבעלי ׁשהם ּכאּלּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻויׁשנם
מהּסּוג  יֹותר עֹוד ּפרּוצים הם ּובׁשאיפתם ְְְִִִִֵֵֵַָָֹלמאד,
ּתֹורה  ּבני ׂשֹונאים אינם מקֹום ּומּכל הּנ"ל, על ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹּדפֹורקי
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לשום.ח. מקום נותנת אינה מעצמו, מרוצה שהוא מכך שנוצרת שהוא,ט.החומריות זאת ולבד להתאפק, יכול אינו הוא
רחב. "מותר" - מרחב עם אצלו הוא זאת.י.המותר שהתירו אלא מותר, אינו שבאמת עם יא.ה"מותר" מרוצה נהיה

ומעצמו. ה'יג.הבדל.יב.עצמו שנהיה, עד רוחני, להרגש מקום נותן לא וזה חמרי, מגושם, אותו עושה הרצון שביעות
מכסה. שזה ה"כשית" מגשמיות.יד.יצילנו, אותו מנתקת לרוחניות לגמרי,טו.ההתמסרות  מופרכת אצלו נהיית שחמריות

התענוג. את אצלו מאבדת גם גשמיות את.טז.אפילו לסבול יכול אינו
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צרי היה ּתאוה הּבעל הרי ּדלכאֹורה ה', ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָועֹובדי
ׁשהרי  לנגּדֹו, הּוא ה' העֹובד ּכי ה' עֹובד את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָֹלׂשנא
מׁשּקע  ׁשהּוא הּוא ּתאוה הּבעל ׁשל וענינֹו ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֻמהּותֹו
ה' והעֹובד וכּו', ּובהֹוללּות ּגׁשמּיים ותענּוגים ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָּבתאוֹות
ׁשּום  להתאּוֹות ׁשּלא הּוא ענינֹו ּדכל מּזה, ההיפ ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹהּוא
היא  העבֹודה הרי הּמכרחי ּבּדבר וגם ּגׁשמי, ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֻּתענּוג
הּתֹועלת  את רק ּולקּבל וטעם ּתענּוג מּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָלהתרחק
הם  הרי ּכן אם הּתֹורה, ּפי על ּגּופֹו לחיי ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֻהּמכרח
לׂשנא  צרי היה ה' והעֹובד לזה, זה ּומנּגדים ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹֻהפכים
את  לׂשנא צרי היה ּתאוה והּבעל ּתאוה, הּבעל ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאת
ׂשֹונא  אינֹו ה' ועֹובד אלקים הירא אמנם ה', ְְְֱִֵֵֵֵֵַָָָֹהעֹובד

ׁשּנאמר מּטעם ּתאוה, הּבעל לה)את קד, (ּתהלים ְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָ

רז"ל ואמרּו וגֹו', הארץ" מן חּטאים י,"יּתּמּו (ּברכֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ

ּכא) מּצד "חּטאים ואּדרּבה חֹוטאים", ולא תיב ְְְְְִִִִַַַַָָֹ
ּבעלי  ׁשּנמצאים זה על להצטער צריכים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהעבֹודה
עליהם  ּולרחם ׁשמים מלכּות על ּופֹורקי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָֹּתאוה
רּוח  יערה ּכי ותחנּונים ּתפּלה ּבבּקׁשת לה' ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָּולהתחּנן

ּדליהּדרּו רחמים ּולעֹורר ּבתׁשּובה לעֹוררם יז מּמרֹום ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָ
מיני  ּבכל לקרבם עז ּבכל ּבזה ּולהׁשּתּדל ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבתׁשּובה,
ּפֹועל  הּוא ואם הּתֹורה, ּדיני ּפי על ׁשהּוא ּכמֹו ְְִִִֵֵֵֶַַָקרּוב
ּבענין  אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּכמֹו ּגדֹול זכּות הּוא ְְְְְְִֵֶַַָָָֹֹזאת
ּׁשּכתּוב  מה ּדזהּו ּתהיה", ּכפי מּזֹולל "יקר ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָלהֹוציא
ּובּקׁשתֹו רחמים ּדהמבּקׁש הארץ", מן חּטאים ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ"יּתּמּו
ׁשחזרּו לפי אינם", עֹוד "ּורׁשעים ּדזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָמתקּבלת,
ידי  ׁשעל ה'", את נפׁשי "ּברכי הּנה אז ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבתׁשּובה,
ּומהאי  ּבנפׁשֹו, ּגדֹול אֹור ּגּלּוי לֹו מאיר זאת ְְֲִִֵֵַַָָֹעבֹודתֹו

ּתאוה,יח טעמא  הּבעל את ׂשֹונא אינֹו ה' העֹובד הּנה ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ה', העֹובד את לׂשנא צרי היה ּתאוה הּבעל ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹאבל
ׁשמים, וירא ּתֹורה לבן ׂשֹונא אינֹו מקֹום ְִִִֵֵֵֶַָָָָּומּכל
לירא  הּדעת קרּוב להם ׁשּיׁש ּכאּלּו יׁשנם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָולפעמים
ּבכל  אבל לפניהם, מתּבּטלים וגם ה' ועֹובד ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָֹאלקים
אלקים  וירא ּתֹורה לבן וׁשלֹום חס ׂשֹונאים אינם ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹֹאפן
חפצֹו סּבת ּכי מּפני הּוא הּדבר וטעם ה', ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָועֹובד
ּבלבד, הּגּופנית להנאתֹו רק הּוא הּגׁשמּיים ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָּבּתענּוגים
עצמֹו הּמֹונע ה' עֹובד את ׂשֹונא אינֹו ּכן ְְֵֵֵֵֵֶַַַַועל

ּכל  הרי להכעיס, על הּפֹורק אבל ּגׁשמּיים. ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹמּתענּוגים
לפעמים  הּנה ולכן לאלקּות, לנּגד רק הּוא ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹעׂשּיֹותיו
ּבכל  לׁשמצה ּפרּוע אינֹו ׁשֹונֹות מּסּבֹות אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶַָָָלהיֹות
ׁשּמׁשּקע  הנאה הּבעל יכֹול ּכמֹו ותאוֹות ּתענּוגים ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֻעניני
ּבן  ׂשֹונא והּוא להכעיס, הּוא ענינֹו ּכל אבל ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָּבתאוֹות,
קלּפת  וזהּו לאלקּות, מנּגד ׁשהּוא מּפני ה' ועֹובד ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּתֹורה

אלקּות. לגּלּוי מנּגד ׁשהּוא ּברּמ"ז עמלק איתא יט ּדהּנה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
וּיקהל) ּפרׁשת אחד,(ריׁש ענין הם ּובלעם ּדעמלק , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּכתיב כד)ּדבבלעם ועמלק (ּבּמדּבר עליֹון", ּדעת "וידע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
יֹודע  ׁשעמלק והינּו ּבֹו, למרד ּומכּון רּבֹונֹו את ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹיֹודע
אבל  עליֹון", ּדעת "וידע ענין ׁשּזהּו אלקּות, ּזה ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמה
וכּמה  ּכּמה ויׁש לאלקּות, ּולנּגד למרד הּוא ענינֹו ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּכל
ּבדּקּות  להיֹות ׁשּיכֹול עד עמלק, קלּפת ּבפעּלֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻּדרּגֹות
ּכׁשּמתּבֹונן  והּוא אלקי, אֹור ּגּלּוי ּכׁשּיׁש ּדגם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָֹּכזֹו
ׁשּיֹודע  עד היטב ּומבינּה אלקית ּבהּׂשגה ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבׂשכלֹו
ּכלל  יתּפעל לא לּבֹו מקֹום ּומּכל מּמׁש, ּבמחֹו ְְְֱִִִֵַַָָָָֹֹֹאלקּות
,"ּבּדר קר "אׁשר ּדעמלק, הּקרירּות והּוא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָמּזה,
עבֹודה, ּדהעּדר קרירּות זה ואין ה', ּבדר מקרר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשהּוא
יתּפעל  לא ׁשהּלב ּדרּוחנּיּות, הענין את ׁשּמקרר אם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכי
הּוא  עמלק קלּפת ּדפעּלת והּמקֹום אלקי. ענין ְְְְֱֲִִִִֵַַַַַָָֹֻעל
מהּמצרים  לצאת רֹוצה האדם ּדכאׁשר ה', ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדר
ּכתיב  ּדהּנה ּומקרר, עמלק ּבא – ּדגׁשמּיּות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָּוגבּולים
העם  "וּירא ּוכתיב הּוא", אכלה אׁש אלקי ה' ְְְֱִִֵֶַַָָָֹֹ"ּכי
ּבחמימּות  הּוא הרּוחנּיּות ענין ּדכל ְְֲִִִַַַָָָָוּינּועּו",
להתּפעל  לבלי ׁשּמקרר הּוא עמלק ּוקלּפת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָוהתּפעלּות,
ׁשּזה  הסּכם, ּבדר ׁשהּוא אפן ּבזה ויׁש אלקי. ענין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹעל
רּוחני, ענין מּׁשּום להתּפעל לבלי ּבנפׁשֹו הסּכם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּכמֹו
הּוא  עמלק קלּפת ּפעּלת ואפן יֹותר, ּגרּוע עֹוד ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻוזה
הּוא  "מי ואֹומר ספקֹות ׁשעֹוׂשה ספקֹות, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָּבהּטלת
ׁשהענין  יֹודע עצמֹו ׁשהּוא הגם ,"ּכ ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהאֹומר
ּבגימטרּיא  עמלק אבל אלקי, רּוחני ּדבר והּוא ְְְֱֲֲִִִִֵֵַָָָָָָֹּכן,
וזהּו ורּוחני, אלקי ענין ּבכל ספק ׁשּמּטיל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"ספק",
הּוא  ּדתּקּונֹו אבד", עדי ואחריתֹו עמלק ּגֹוים ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָֹ"ראׁשית

וא  ואּבּוד, ׁשבירה ּבדר על רק הּוא עמלק ׁשל ּבּודֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ
עצמי. אֹור ּגּלּוי ְְִִֵַידי

עצמות  – החכמה כח אלקית. בהשכלה עצומה יגיעה ע"י – עמלק קליפת איבוד
השכלה  ובין לשמיעה ראיה בין חילוקים המוחין. התפשטות – הבינה כח המוחין,

והשגה.

e‰ÊÂּדאּבּודֹו כּו', עמלק" ל עׂשה אׁשר את "זכֹור ¿∆ְְֲֲִֵֵֶָָָָ
עצמי  אֹור ּגּלּוי ידי על רק הּוא עמלק ְְְֲִִִִֵֵַַַַָּדקלּפת

ידי ועל מהּׂשגה, למעלה הּוא ּׁשּבעצם יגיעה מה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
והּוא  ּבהּׂשגה, ּגם ּבא ּבׂשר ויגיעת נפׁש ּביגיעת ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָעצּומה

אׁשר  עמק ּבענין אלקית ּבהׂשּכלה להתחּכם עצמֹו ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹליּגע
ּבכלי  ּבהּׂשגה ׁשּבא עד ההּׂשגה, מענין למעלה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּוא
ּכח  ּבין ההפרׁש ידּוע ּדהּנה הּוא, והענין מחֹו. ּוכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹׂשכלֹו
הּוא  הׂשּכלה ׁשהּוא החכמה ּדכח הּבינה, לכח ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהחכמה
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הּוא  הּׂשגה ׁשהּוא הּבינה וכח הּמחין, ְְִִֶַַַַַָָָֹֹעצמּות
החכמה  הרי מׂשּכל ּדבר ּבכל ּדהּנה הּמחין. ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהתּפּׁשטּות
עצם  הּוא הרי ההׂשּכלה ּדנקּדת מׂשּכל, הּדבר עצם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻהּוא
ּברּבּוי  ׁשּבא הענין הבנת הּוא וההּׂשגה הענין, ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָהׂשּכלת
נעׂשה  ּדוקא ּדבזה היֹות ועם הסּברים, ּוברּבּוי ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּפרטים
הענין  את ׁשּיֹודע הגם ההׂשּכלה, ּדבנקּדת מּׂשג, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻהענין
מקֹום  מּכל מּׂשג, הענין ּובהּׂשגה עדין, מּׂשג אינֹו ְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָָֻֻאבל
הרי  האֹור הּנה ולכן לבד, התּפּׁשטּות היא הּׂשגה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָהרי
האֹור  עצם ׁשּזהּו הענין, ּדּקּות מאיר ההׂשּכלה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבנקּדת
ּכי  מתעּלם, זה אֹור הּנה ּובהּׂשגה ההׂשּכלה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשל
זה  הרי ּבההּׂשגה, הּנרּגׁש אֹור וגם הּמּׂשג, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהאֹורֿׂשכל
ּבכח  הּוא זה וכל האֹור, עצם ולא האֹור התּפּׁשטּות ְְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹרק
הּוא  החכמה ּכח ּדכללּות הּבינה, ּכח לגּבי ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹהחכמה
הרי  ּובפרטּיּות התּפּׁשטּות, ׁשהּוא הּבינה ּכח לגּבי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹעצמי
ּדכח  הּׂשכלי הא' מדרגֹות, ב' יׁש ּגּופא החכמה ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹֹּבכח

החכמה, ּדכח הראּיה הּוא והב' ּדעּקר החכמה, וידּוע ְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָֹ
היא  ּדראּיה הּׂשכל, עין ראּית והיא הראּיה היא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהחכמה
ׁשרֹואה  ואמּתתּה, הידיעה עּקר היא ואּדרּבה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָידיעה,
ּדעם  ּוׁשמיעה, ּדראּיה ּבהּכחֹות ּוכמֹו הענין, ועצם ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹמהּות
הּנה  מקֹום מּכל המחּברים, ּכחֹות הם ּדׁשניהם ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָֹהיֹות
יֹודע  אינֹו הרי ּוׁשמיעה הּמהּות, עצם ׁשרֹואה הּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָראּיה
הרי  ּומּׁשמיעתֹו מהּזּולת, ּׁשּׁשֹומע מה רק הּמהּות ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָעצם
זה  הרי ּכן אם הּדבר, ׁשל מהּותֹו הּוא אי מבין ֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּוא
הּמהּות, עצם ראּית ולא הּמציאּות וצּיּור התּפּׁשטּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַֹרק
יֹודע  ּדוקא ואז הּפרטים ּכל לׁשמע צרי ּבׁשמיעה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹולכן
מבין  אינֹו הּדברים ּפרטי יׁשמע לא ואם ּומבינֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹהּדבר
ּומּבין  עצמֹו ּבפני ּפרט ּכל לׁשמע צרי אם ּכי הּדבר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאת
ּבהּבטה  הּכל רֹואה הרי והראּיה הענין. את יֹודע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻּכּלם
ּבנקּדה  הּכל ׁשּנתּפס העצם את ׁשרֹואה מּפני והינּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאחת,
היא  ּדחכמה הידיעה ּדעּקר החכמה, ּבכח הּוא וכן ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֹאחת,
הּוא  ּדחכמה הּׂשכלי ּגם הּנה זה ׁשּלגּבי ראּיה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבבחינת
חכמתא  "האי זּוטא ּבאּדרא וכדאיתא ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָהתּפּׁשטּות,

מּנּה ואּפיק ּדחכמה כ אתּפׁשטת ּדהּׂשכלי הרי ּבינה", ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָ
התּפּׁשטּות, ּבחינת זה הרי ּדבינה, ההּׂשגה הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמּזה
ההּנחה  הּוא העּקר הּנה ּדחכמה ּבהּׂשכלי ּדגם ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָוידּוע

אּפלייג  ּדער ּבינה כא ׂשכלית, ּכן אם הּׂשכלי, הּוא ּובינה , ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָ
ּבין  ההפרׁש וזהּו לבד, התּפּׁשטּות הּוא הּׂשגה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
עצמי, הּוא ּדהׂשּכלה מהּותן, ּבעצם להּׂשגה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָהׂשּכלה
ּבענין  חלּוקים הם וכן התּפּׁשטּות, הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָוהּׂשגה
ּבהתחּלקּות  ׁשּבא הּוא ּדהתּפּׁשטּות ּדהמׁשכה ְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָהמׁשכתם,

זֹו הרי הּמתּפּׁשט ּדאֹור למרחֹוק, נמׁש ואינֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָמדרגֹות
והדרגה, ּבסדר ּומתּגּלה נמׁשכת היא הארה וכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהארה,
ׁשּמתמעט  הּוא וגּלּוי והעלם וגּלּוי, העלם ּבדר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַוהינּו

ּבבח  הּוא ההמׁשכה ׁשּבסֹוף עד למדרגה ינת מּמדרגה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ּבסדר  לא הּוא העצם המׁשכת אבל לגמרי, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמעּוט
הּוא  הרי ׁשהּוא ּכמֹו ּכן ועל וגּלּוי, ּדהעלם ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָוהדרגה
רק  נמׁש הארה התּפּׁשטּות אבל מקֹום, ּבכל ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָנמׁש
חּלּוקי  ּבזה יׁש ולכן האֹור, ׁשּמתמעט וגּלּוי העלם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבדר
לגמרי. האֹור מתמעט הּתחּתֹונה ּובּמדרגה ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָמדרגֹות,
מקּבל, הּוא ּדבהּׂשגה להּׂשגה, הׂשּכלה ּבין הפרׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָועֹוד
עצם  ׁשּנתחּדׁש הּוא ּכאן ׁשהרי מקּבל, אינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּדהׂשּכלה
הּמׂשּכיל, מּכח ּבאה ההׂשּכלה ּדנקּדת היֹות ועם ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻהּׂשכל,
ולא  הּׂשכל, מקֹור הּוא הּמׂשּכיל ּׁשּכח מה זהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹהּנה
ׁשּנמׁשכת  אם ּכי הּמׂשּכיל, מּכח מקּבל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהׂשּכלה
ּדכח  ההׂשּכלה, מציאּות היה לא ּדתחּלה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹֹמּמקֹורּה,
ׁשּנתחּדׁש הּוא וכאן ּכללי, ׂשכל ּכח הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּמׂשּכיל
מקּבל  וכל מהׂשּכלה, מקּבל הּׂשגה אבל הּׂשכל. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמציאּות
וכאׁשר  עּמֹו, מתעּצם ואינֹו הּדבר עצם עדין לֹו אין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהרי
ואינֹו אצלֹו נתּפס העצם הרי העצם את ולֹוקח ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמקּבל
זמן  ּכל הּנה ותלמיד, ּוברב עֹוד. מקּבל ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָּבמדרגת
אינֹו ּבעצמֹו ׁשהּוא הענין, אצלֹו נתעּצם לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּתלמיד
ואם  הרב, מן להתרחק יכֹול אינֹו ּברּור, על אֹותֹו ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָיֹודע
והעלמֹות, סתירֹות מקּבל וגם אצלֹו, נׁשּכח יהיה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָיתרחק
יֹודע  ּבעצמֹו ׁשהּוא ּדהינּו הענין, אצלֹו מתעּצם ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכאׁשר
ואינֹו מהרב, להתרחק יכֹול אז הענין, אמּתית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּומבין
אם  ּפרטית והּׂשגה ּבׂשכל וזהּו והעלמֹות, סתירֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמקּבל
ההּׂשגה  ענין ּבכללּות יּובן כן ּוכמֹו לאו, אם ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָמתעּצם
והּׂשגה  העצם את ׁשּתֹופסת הּוא ּדראּיה הראּיה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלגּבי
ּכן  על ואׁשר מתעּצם, ואינֹו הּדבר התּפּׁשטּות רק ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהיא
והּׂשגה  למרחֹוק, נמׁש חכמה ׁשהּוא הׂשּכלה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּנה
למרחֹוק. נמׁש ואינֹו התּפּׁשטּות רק זהּו ּבינה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא
ׁשהּוא  ההתּבֹוננּות, הּוא ּדבינה הּוא, ּבעבֹודה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָוההפרׁש
הּיֹום  ּכל ועל ּבּתפּלה, ּבעבֹודתֹו ּבּה ׁשעֹוסק ּבעת ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָרק
והּוא  הׂשּכלה ׁשהּוא חכמה אבל ּבלבד, רׁשם רק ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹנׁשאר
דעהּו", ּדרכי "ּבכל להיֹות נמׁש מּזה הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָעצמי,
אלקי. הענין אצלֹו נרּגׁש עׂשּיֹותיו ּובכל עניניו ְְְְְְֱֲִִִִִִֶָָָָָָָָֹּדבכל
ׁשל  ּדאּבּודֹו כּו', עמלק" ל עׂשה אׁשר את "זכֹור ְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָוזהּו
ּתֹורה  ּדברי ׁשּיהיּו והּוא זכירה, ידי על הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָעמלק
ּבהם  ּולהרהר לחׁשב יכֹול אׁשר זכרֹונֹו ּבכח ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹחקּוקים
עמלק. קלּפת מאּבדים ּבזה הּנה מקֹום, ּובכל עת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבכל
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.ËÎ.`pzda` elk` ic `ipr `ngl `d– אבהתנא
לחמא  הא הגלות. ענין – עניא לחמא ה'מוחין'. ענין
את  אכלה עניא" ה"לחמא – אבהתנא אכלו די עניא

ה'מוחין'. את "אכלה" הגלות ה"אבהתנא",
ובעיקרו  הבחנה, 'מוחין', היא העבודה עיקר
בדרך  זה היה הבית בזמן בגלות. לכך זקוקים
בא  כך  להיראות שבא "כשם למטה, מלמעלה

לרע.1לראות" טוב בין והכרה הבחנה היתה ממילא ,
כדי  'מוחין' שיהיו ההכרח מן הגלות, בזמן ואילו
אלקית. בהשגה הבחנה ובמיוחד ההבחנה, שתהיה

באלקות. והרגשה להשגה כלי הם 'מוחין'
א) ברוך־הוא: הבורא לעבודת מבואות שני ישנם
ישנן  ב'מדות' מהשגה. הבאה הרגשה ב) עול. קבלת
הרגש, מדות שכל, שעל־פי מדות מדריגות: שלש
ענין  והוא המדות, שורש גם ויש טבעיות. ומדות
העבודה  עיקר "מבוא". הוא זה כל אך עצמי'. 'רצון
השגה  על בשכלו ולהתייגע  לעמול 'מוחין', היא
הרגשה  בפנימיות, אצלו מורגש  שהענין עד אלקית,

בפועל. לעבודה המביאה
זה  הרי חסרון, הם 'מדות' בלי ש'מוחין' ולמרות
כמו  ה'מוחין'. של 'אבן־הבוחן' הן' שה'מדות מפני
התפעלות  כך ה'מדות', על 'אבן־הבוחן' הוא שה'פועל'
ה'מוחין'. על 'אבן־הבוחן' על־כל־פנים היא שכלית,
אינו  שהלב  הלב , טמטום ענין בדא"ח שמוסבר כפי

השגה. אינה שהשגתו הוראה שזוהי מתפעל,
קר  דבר אין המתים', 'תחיית היא המוח' 'עבודת
ענין  הם ולכן קרירות, הם 'מוחין' מת. מאשר יותר
על  הוראה שהם והסדר, ההתיישבות המתינות,
'תחיית  זהו – במוח אלקי אור מאיר וכאשר קרירות,

המתים'.
במהות  רק לא מזה זה חלוקים ו 'מדות' 'מוחין'
ב'מדות' הזולת: על פעולתם באופן גם אלא עצמם,
להידמות  יכול הקטן הזולת, עם להשתוות מקום יש
הזולת. על ביטול פועלים ה'מוחין' ואילו ביותר, לגדול
'בעל  כשרואה פשוט איש במוחש: רואים שאנו וכפי
אותו  מבין שאינו למרות ובטל, מתפעל הוא – מוחין'

לזולת יש  ב'מדות' ואילו אל כלל. השתוות הקטן
הגדול.

בין  ההבדל את ותבינו סיפורים, שני לכם אספר
הזולת. על השפעתם ואת ל'מדות', 'מוחין'

לאזשע  – אליעזר בשם אחד היה בליובאוויטש א)

פלעוונא. אצל שירת הוא טורקיה במלחמת ברוך'ס, –
במלחמה? עשית מה לאזשע, אותו: שואלים כשהיו
צעק, מפורסם) צבא (שר סקאבעליאוו עונה: היה

הפיקוד. את וניהל  צעקתי ואני
ריחוק  את מבין היה בעצמו הוא שגם למרות
אמר  זאת בכל סקאבעליאוו, לבין שבינו הערך
צעקתי, ואני צעק סקאבעליאוו גמורה: הכי ברצינות

הגדול. אל ישתווה שהקטן מקום יש ב'מדות' שכן
חיה  משפחתנו שכל – תרס"ז – הזמן במשך ב)

הרב 2בווירצבורג  את פעמים כמה אבי ביקר ,
גדול, ירא־שמים היה במברגר הרב  ז"ל. במברגר
גדול  עצמי, יחוס בעל היה שלו, האבות יחוס על נוסף
בשאלותיהם, אליו פונים היו רבנים הרבה בתורה,
למדנות  משולבות ארוכות תשובות להם ענה והוא
כמה  אתו שוחח הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד עמוקה.

גדולה. בעמקות שונים בענינים פעמים
כ"ק  הוד אל במברגר הרב  בא אחת, פעם
בכתיבת  אז עסק אאמו"ר כ"ק הרה"ק. אאמו"ר
מפלגת  שחברי מאז כי תרס"ו, ר"ה מאמרי המשך
טשארני  בנאות־דשא פרעות עשו ציון" "פועלי
לא  לווירצבורג, שבא עד – תרס"ו מנ"א ז' – רוטשעי

שאמר. המאמרים את כתב
אלה  ד"ה ל"ח, (מאמר תרס"ו דברים מפרשת 
ד"ה  מ"ח, (מאמר תרס"ז וירא פרשת עד הדברים)

אני), המכסה אמר וה'
כתבם. – לווירצבורג וכשבא

מה  לראות רשות ביקש במברגר, הרב  כשנכנס
– כותב שהוא

אאמו"ר  כ"ק הוד את מצא בבואו אחת פעם כי
המוקדשין  פסולי בהלכות ענין לעצמו כותב הרה"ק
נהנה  במברגר הרב  הרמב"ם. בדברי בפלפול
כ"ק  הסכים ולא להעתיקו, רשות וביקש מהפלפול
למשך  הכתב את לו השאיל כי־אם אאמו"ר,
איזה  כותב עתה שגם במברגר הרב  וחשב שבועיים.

– בנגלה ענין
במעלות  שמדבר המאמר את שראה כיוון אבל
– גדולה בהתפעלות אמר המלאכים, על הנשמות
עסק  לכם יש אשכנזי: יהודי של מתינותו לפי־ערך

רב . בביטול אחור ונסוג ומלאכים... בנשמות
על  גם הזולת, על ביטול פועלים שה'מוחין' מה זה

מוחין'. 'בעל שהוא מי
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`ipr `ngl `d,המרה הגלות –`pzda` elk` ic–
של  בענין רק לא ה'מוחין', "אבהתנא", את אוכלת

משה" אל שמעו ש"ולא לאי־הרגשה 3השגה הסיבה ,
כלומר  יהודי, שבכל ה"משה" של ה"דעת"4פנימית

הבא  רוח" מה"קוצר היא באלקות, יהודי לכל שיש
בלבד  זו שלא הרי והנמהר. המר הגלות משעבוד
השגה  שאין ה'מוחין', את 'אוכלת' המרה שהגלות
השכלית  ההבחנה את אוכלת הגלות אלא באלקות,

בפועל. לעבודה הנוגעת
.Ï רק לא בפועל, לעבודה נוגעת שכלית הבחנה

מקיימי  יהודים ובסתם ה' עובדי של הנמוכות בדרגות
בעבודתו  גם נוגעת שכלית הבחנה ומצוות, תורה

גמור. צדיק של ביותר הנעלה
ידוע  סיפור שהוא למרות סיפור, לכם אספר
פעם  כל אך פעמים, כמה עליו דיברו וכבר ומפורסם,

המסופר. שבענין העומק מורגש 
מצ'רנוביל  נחום מנחם רבי הרה"ק שהרה"צ ידוע
היה  ותמיד גדול, עני היה זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה
דורון  אחד חסיד לו הביא אחת, פעם בפרנסתו. דחוק
כסף. רובל מאה שהם – בשטרות רובל מאות שלש
הראשון  הגבאי והמקורב, הרה"צ של ביתו בני
ייפטרו  סוף־סוף שכן מאד, נהנו בקודש, המשמש
בשר  לחם, עבור חייבים שהיו העצומים מהחובות

הבית. צרכי ושאר ודגים
מאות  שלוש את שהביא החסיד שיצא אחרי
מכן  לאחר חסידים. עשרות כמה עוד נכנסו הרובל,
הרה"צ  סגר התפילה ואחרי ערבית, לתפילת הפסיקו
בינו  עסוק והיה זמן, למשך חדרו את נחום מנחם רבי
וציווה  חדרו דלת את פתח מכן, לאחר עצמו. לבין
ואחר־ אצלו, היה שכבר החסידים אחד את להכניס
מאוחרת  שעה עד חסידים עוד לקבל המשיך כך

בלילה.
המכלכל  הראשון הגבאי הוא המקורב, בא בלילה
כסף  לו שיתן לבקש נחום, מנחם רבי הרה"צ בית את
מאות  משלוש ובידעו הדרושה, ההוצאה  ָלכלכלת
וכבר  מהחובות, חלק לשלם שיוכל בטוח היה הרובל,

בעל־חוב. לכל יתן כמה רשימה הכין
השולחן, מגירת את פתח נחום, מנחם רבי הרה"צ

שהב  המעמדות כספי את מניח היה לו בה ושנתנו יאו
אחרת, במגירה מונחים היו לצדקה הפדיונות כספי –
וירא  – חליפין של חשש של חשש גם יהיה שלא
והרבה  כסף מטבעות כמה שם מונחים כי המקורב
על  ויתמה ראה, לא השטרות ואת נחושת, מטבעות

כך.

כל  את לקחת לו אמר נחום מנחם רבי הרה"צ
דינרי  שלשה גם היו בהם והנחושת, הכסף מטבעות
כל  מספר ועלה הגבאי אותם וספר – רענדלאך – זהב
רובל  למאה קרוב  הזהב דינרי עם יחד המטבעות

בשטרות.
אומר  באין מקומו על עומד נשאר המקורב
לא  הרובל מאות שלוש אודות לשאול כי ודברים,
מה  ללבו נגע  כי לעשות, מה ידע ולא בנפשו, הרהיב 

החובות. את לשלם יוכל שלא
המקורב  פני את ראה נחום, מנחם רבי הרה"צ
עצובים, פניך מדוע לו: ויאמר מאד. עגומים שהם
הטוב  בחסדו שלח בשר לכל לחם הנותן ת"ל, הרי,
שונים, ממקומות יחיו ישראל מבני והרבה חנם, חסד

כזה. סכום לנו והביאו וטרחו עמלו
של  מקורבו להיות הראוי איש שהיה אף המקורב
דבר  כי להתאפק, היה יכול לא זאת בכל הרה"צ,
ללבו  נגע  הרה"צ בבית ששרר הגדול והדוחק החובות
דברים  הכואב מלבו ניתקו מעצמם וכמו מאד, מאד
שהביא  הרובל מאות שלוש והיכן הלב : מן היוצאים
חלק  לשלם אפשר זה סכום בצירוף אשר פלוני, חסיד

מהחובות?!
לי  הביאו – נחום מנחם רבי הרה"צ אמר – אכן
לרשותי, שמסרום הראשון וברגע רובל, מאות שלוש
כן  ואחרי כזה, גדול סכום לי מגיע מדוע התפלאתי
ולבני־ לי לתת השי"ת בעיני חן מצאתי כי נהניתי,
כבוד  של ובדרך גדולה בהרחבה מזונותי את ביתי
לי  נתן השי"ת כי בזה, כשהתבוננתי אבל כזה, גדול
בא  זה שמא גדול בצער הייתי גשמית, השפעה

רוחני. שפע איזה במקום
לפני  שגילה אחד היה אצלי, שביקרו החסידים בין
שכר  שילם שלא כשנה שזה איך לבבו, מצוקת את
ירא־שמים  אבל מדוכא עני הוא והמלמד בניו, לימוד
ישלם  סוף־כל־סוף כי בתקוה בניו עם ולומד גדול,
המלון  ובית הריחיים חכירת בעד ממנו מגיע ועוד לו,
אדון  יגרשהו ישלם לא ואם חדשים, שמונה עבור
הבכירה, בתו עם שידוך עשה כולם ועל האחוזה,

במה. לו ואין לחופה להכניסה וצריך
הדבר  אפשר כי בדעתי, עלה  זאת כל כששמעתי
גדול  סכום אותו כי צדקה, גבאי להיות השי"ת שזיכני
כאלו: גדולות במצוות שאזכה כדי הוא לי שהובא
שאלתי  כלה. והכנסת משפחה הצלת תורה, תלמוד
כלה, הכנסת וצרכי חובותיו עולים כמה החסיד, את

מכוון. הסכום כי וראיתי
לחסיד כ  הרובל מאות שלוש את לתת שהחלטתי
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כזה  גדול סכום לתת כדאי האם ברעיוני עלה האמור,
לכל־ להחיות אפשר אלה במעות הרי אחד, לאיש

פרנסה. להן שתהיה משפחות שש הפחות
שתי  כי לעשות, מה ידעתי ולא במבוכה באתי
לאותו  הסכום כל את לתת האומרת זו הדיעות,
משפחות  לכמה הסכום את לחלק האומרת וזו חסיד,
בדבר, הכרעה לי היה ולא וישרות, צודקות שתיהן –

להכריע. איך להתבונן כדי חדרי את סגרתי
שתי  כי הכרה, לידי באתי בדבר, כשהתבוננתי
האומרת  והדיעה השופטים, משני באות הדיעות
היצר־ דעת איננה משפחות, לכמה הסכום את לחלק

צריך  היה היצר־הטוב דעת היתה אם שכן הטוב,
לאמר: הסכום, לי כשהובא מיד דעתו את לחוות

הכסף  את קח רובל, מאות שלוש לך הובאו נחום,
תחלק  חלקים חמשה חלקים, לששה וחלקהו
אמר  לא הוא אבל לעצמך. תקח אחד וחלק לנצרכים,
קול  את לשמוע השי"ת זיכני כאשר אלא כן, לי
היצר־הרע  בא אז שצריך, כפי לעשות היצר־הטוב

לרמותני. חוכמתו באומנות
לחסיד  קראתי היצר־הטוב, עצת את וקיימתי

הרובל. מאות שלוש את לו ונתתי

b"yz'd gqtd bg ,ipyd xcq
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נדדו  הם אשתו. ואת מלוצק, הנסתר העילוי הסנדלר, וולף ר' את לפקוד החלה ארוכה גלות
וולף. ר' עסק שבה הסנדלרות ממלאכת התפרנסו נדודיהם במהלך לכפר. ומכפר לעיר מעיר
להסתרת  או לפרנסה אמצעי מאשר יותר הרבה בה בראותו רב, בחשק וולף ר' עסק זו במלאכה

ולמדנותו. צדקנותו

תמיד  להתרועע הזדמנות בה ראה במיוחד ואידיאלֿחיים. רב סיפוק במלאכה מצא וולף ר'
לו  נתנה הסנדלרות נשמתו. להט בכל אהב אותם פשוטים, המוניים ואנשים מלאכה בעלי עם
שהוא, בגד בכל מתעטף אדם מבגדים: נעליים שונות עניים. אנשים עם חסד לגמול הזדמנות
איפוא, בלבד, זו לא והשלג. הגשם רטיבות דרכן תעבור שלא שלמות להיות חייבות נעליו אך
נטל  שאף אלא מיותרת, פרוטה עבורה לקח ולא מתוקנת עבודה ידו מתחת הוציא וולף שר'
כספים  בידו שיהיו רצה שלא משום ראשית טעמים: משני עשה זאת במיוחד. זולים דמיֿעבודה
חוסר  בגלל נעליהם מתיקון יימנעו לא עניים שאנשים כדי ושנית, החיוניים, צרכיו מכדי יותר

כסף.

הרחק  לא בווהלין, לכפר בהגיעו נסתיימו הם ארוכה. תקופה וולף ר' של נדודיו נמשכו כך
המאורע  - עד מעמד החזיקה זו "תמידות" תמידי. משכן לו וקבע השתקע שם מלוקטש,

ליובאוויטש. את לעזוב שנאלץ כשם בנדודיו, להמשיך שוב שאילצהו

היה  יכול ליובאוויטש. את עזב מאז חיפש אותה השלוה את זה בכפר וולף ר' מצא תחלה
קנה  וולף ר' נסתר. צדיק שהוא איש של דעתו על שיעלה מבלי כרצונו, הצנועים חייו את לנהל
בזכות  במלאכתו, ונאמנותו יושרו בזכות הגויים, בין להבדיל, וגם, יהודים, בין טוב שם לעצמו
בגלל  איש. על מדבר ואינו איש עם רב שאינו ונוח שקט אדם היותו ובזכות הזולים, מחיריו
"וולפקע  בשם הגויים בפי נקרא ולפשטותו, לטובֿלבו מכיריו עלֿידי שיוחסה המיוחדת, שתיקתו

הטוב). (וולף דוברי"
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אלא  אינו זה ופשוט צנוע שאדם יודע היה שאיש מבלי רב זמן זה מצב נמשך היה ודאי
אילץ  מסוים שמאורע אלא נסתר. וגאון שם צדיק לקדש כדי גדלותו, את לגלות וולף ר' את

שמים.

להשיג  ניסה תחלה לנצרות. יהודים להעביר למטרה לו ששם קתולי כומר דר כפר באותו
בככר  וגויים, יהודים הכפר, תושבי כל את לכנס נהג הוא חלקלקות. ובדברי בפיתויים מטרתו
ה"גאולה" בשורת את מתאר היה זה בנאומו נאום. ולשאת  נוצרים, ימיֿאיד לפני במיוחד השוק,
לכך  בהתאם אחד. כעם ובאחוה בשלום יחיו ויהודים שגויים ודרישתה לעולם, הנצרות שהביאה

העמים. בין להתערבות גם הטיף

במיוחד  שומעיהם, על רב רושם השאירו ליהודים גויים בין ידידות על הכומר של דבריו
היהודים  הרגישו מכך כתוצאה היהודים. עם אנושית בצורה להתנהג החלו אשר - הגויים מבין
הפיכת  על הדברים ברם, החדשה. ההתפתחות את יפה בעין והעריכו יותר, בטוחים עצמם את
נשארו  היהודים כלל, השפיעו לא - הדדית התערבות ידי על אחד לעם והגויים היהודים

שלהם. באמונתם והגויים שלהם באמונתם

להכשרת  רק נועדו הכומר של השפר שאמרי לדעת נוכחו והיהודים רב זמן עבר לא אך
לנצרות. לעבור ליהודים ברורה בקריאה ויצא האמתית כוונתו את גילה דבר של בסופו הקרקע.
היא  הקתולית) (בגרסתה שהנצרות ו"הוכיח" היהודית האמונה את בגלוי להתקיף החל הוא
כרמזים  פירש אותם התנ"ך מן פסוקים ציטט "למדנותו" את בהפגינו היחידה. האמתית האמונה
הנוצריים  המיסיונרים הזמנים בכל משתמשים בהן מפורסמות נוסחאות אותן אלה היו לנצרות.
"הוכחות" מול לעמוד מסוגלים יודעיֿספר יהודים הנצרות. בצדקת כאמצעיֿשכנוע למיניהם
לבין  ישראל גדולי בין פומביים ויכוחים ההיסטוריה במהלך היו כבר לדחותן. ומצליחים אלה
כפר  באותו ברם , המדומות. וההוכחות הטענות כל לאל הושמו בהם אשר נוצריים מנהיגים
המקום  של היהודים התושבים לכומר. להשיב עצמו על שיקבל אחד יהודי אף נמצא לא ווהליני
לשונו. וחלקלקות הכומר של "הוכחותיו" עם להתמודד בכוחם היה שלא  פשוטים אנשים היו 

העיז  הוא ויותר. יותר התעודד מצדו הכומר ואילו במבוכה. איפוא, שרויים, היו היהודים
עליהם  - התנ"ך מן "הוכחותיו" את ולדחות לו להשיב מסוגלים היהודים אין שאם להכריז

הבא. ובעולם הזה בעולם מאושרים יותר יהיו "כמובן" שאז דתם , את מיד להמיר

ובהזדמנות  מדבריו, מעשיות לתוצאות וקיווה מוצלח לציד ציפה מנצח, עצמו את ְִַבהרגישו
והחל  השוק בכיכר ויהודים, גויים הכפר, תושבי כל את שוב כינס נוצרי, יוםֿאיד לפני הבאה,

כלפי להשמיע לעג חצי בשלחו היהודית, האמונה נגד מיוחדת בחריפות יצא הפעם דבריו. ִֵאת
הנוכחים  היהודים מן רב בתוקף דרש - הקתולית הנצרות אמיתיות את וב"הוכיחו" תורתֿישראל,

להשתמד.

גדול. עצמי בטחון מתוך בפאתוס, הכומר קרא - דברי?!" על להשיב איֿמי מוכן ִֵ"האם

שהוא  והודיעו הכומר אל צלול בקול פנה הוא היהודי. הקהל שורות מבין מישהו יצא לפתע
לו. לענות מוכן

וולף  ר' מאשר אחר זה שאין לראות ונדהמו הדובר, אל מבטיהם את הפנו הנוכחים כל
הגויים. בפי מכונה שהוא כפי - דוברי" "וולפקע הסנדלר,
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כמעט? אחת מלה אף ממנו שמע לא שאיש שעה פיו, את לפצות זה ברֿנש מסוגל איך
לרגע. התפלא הכומר וגם משתאה, הביט הקהל

כולנו  ונשמע הבמה אל נא "עלה . - שהתאושש לאחר הכומר הכריז - וולפקע" מאד, "טוב
אל  היהודים את ללחוץ יצליח דוברי" "וולפקע באמצעות שדווקא בטוח היה הוא בפיך!" מה

הקיר.

צחה  פולנית בשפה פיו את פתח הכל ולהפתעת הבמה, על וולף ר' עלה מדודים בצעדים
החל  הוא שהשמיע. הדברים של בתוכנם הייתה ביותר הגדולה ההפתעה אך אמיתי". "כגוי
ציטט  בדבריו שבדבריו. הגיחוך את מצדו והוכיח הכומר של "הוכחותיו" את לאחת אחת לדחות
שכל  בכך היה בדבריו החידוש צחה. לפולנית במהירות ותרגמם התנ"ך מן פסוקים וולף ר'
משמעות  את הבין לא שהכומר בפשטות הוכיח הוא בצדקתם. ונוכחו יפה אותם הבינו הנוכחים 

אותם. סילף ואף הפסוקים,

הסתיים  הויכוח וולף. ר' עם להתמודד כדי בפיו מלים היו שלא כיון לשתוק נאלץ הכומר
הצילם  וולף שר' בידעם שמחה, מלאי היו היהודים הכומר. על הסנדלר של הברור בניצחונו
והמפתיעה  הנפלאה ההתגלות מן התפעלותם את להסתיר יכלו לא הגויים גם אך גדולה, מסכנה

עינים. למראה והדיוט שתקן אותו וולף, ר' של

נאומיו. שמיעת לשם השוק לכיכר התושבים מכינוס חדל הכומר

ואשתו  וולף שר' התברר אלול חודש בראשית הקציר. בעונת הקיץ, באמצע אירע זה דבר
הכפר. מן נעלמו

קידוש  לשם ברירה, לפניו היתה ולא בדבר, הכרח היה כאשר להתגלות החליט וולף ר' -
ולאֿיהודים, יהודים לו, מעניקים היו בו בכפר להישאר שוב רצה לא מכן לאחר ברם, שמים. שם
אופן. בשום בזה חפץ שלא דבר הסנדלרות, מלאכת מלאכתו, על לוותר נאלץ והיה רב כבוד
ועיירות, ערים עלֿפני נדודים של חדשה בסדרה לפתוח החליט - ביצע כבר שליחותו  שאת מאחר
המוני  איש מאשר יותר שהוא בו יחשוד שאיש מבלי מפריע, באין במלאכתו לעסוק יוכל בהן
באורח  כפיו מיגיע ולהתפרנס בפשטות, לחיות פשוטים, אנשים עם להתחבר יוכל כך פשוט.

דעתו. לפי לו המגיע מן יותר אחת בפרוטה שיהנה מבלי וישר, כשר

להפסיד  רצו שלא כיוון וולף, ר' אחר לחפש תחילה ניסו ולאֿיהודים, יהודים הכפר, תושבי
נעלמו. עקבותיו אך אותו ,
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ycew zexb`

תש"ה  פורים, שושן ב"ה,

ברוקלין 

משה  מוה"ר הרב אי"א וו"ח עוז ידידי

שי' ליב

וברכה! שלום

הרה"ח  עוז ידידי את שולח הנני כי להודיעו הנני בזה

יע"א, לשיקאגא לעוויטין הלוי שי' שמואל מוה"ר אי"א

ומטרת  ויותר, שבועות כשני במשך אצלם להתארח

כמו  שי', אנ"ש עם התועדות לשם ורק אך היא נסיעתו

חסידי  החסידים בעדת לפנים קדמתה מקדם נהוג שהי'

אדמו"ר  כ"ק הוד הראשון אבינו של בנשיאותו חב"ד,

בשביל  שדרי"ם שולח שהי' זי"ע, נבג"ם זצוקללה"ה הזקן

שדרי"ם  שולח הי' ועוד הצדקה, ומגביות המעמדות חזוק
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להתועד  בכדי ורק אך שיהיו איזה כספים עניני בשביל לא

שיעורי  קביעות דבר על ולעוררם לעודדם אנ"ש, עם

הנני  כזה ובאופן החסידות. בדרכי והתחזקות לימודים

לשם  לא הנ"ל, שי' הרש"ל הרה"ח וידי"ע ידי"נ את שולח

ולא  חב"ד כולל ולא מעמד לא שיהיו, איזה מעמדות

שי'. אנ"ש עם להתועד בשביל ביחוד כ"א הישיבה, בשביל

הכנסיות  בתי כל את  יבקר אשר לסדר מבקשו והנני

אותו  יבקרו שי' אנ"ש אשר יסדר כן שי', אנ"ש של

מאנ"ש  סגולה ויחידי בחירי אשר יסדר כן שלו, באכסניא

שי', מאנ"ש מכריהם את גם ויזמינו אליהם, יזמינוהו שי'

בתנאי  ומפורש פארבריינגען. חסידישען א בשביל והכל

בבתי  הן זו, בהזדמנות להשתמש לא ומשולש כפול

איזה  בשביל פרטים, אנשים אצל בבקורים והן הכנסיות

שתהי'. מגבית

ויבא  צהרים, מחר יסע בעזה"י אשר הדבר אפשר

בעזה"י  יסע לאו ובאם בוקר, עש"ק להצלחה בעזה"י

יודיע  שי' וידידי בוקר. ב' יום אי"ה ויבא צהרים, א' ביום

ולידידי  שי', וויינבערג הרב לידי"ע שי', העכט הרב לידי"ע

בית  אל יבאו והם ידידי אשר שי', הערשבערג הרב

יצטרפו  ואם שי'. הרש"ל הרה"ח ידי"ע פני לקבל הנתיבות

דרכו  יצליח והשי"ת טוב. בודאי שי' מאנ"ש בע"ב  איזה

בגשמיו  יחיו וב"ב אנ"ש וברוחניות.ויתברכו ת

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אדר, תשכ"ג

ברוקלין.

 ועדת הבחירות דכפר חב"ד מיסודו  

ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מאדר"ח אדר עם המצורף אליו והמכתב שקדמו,

מודיעים תוצאות הבחירות.

ויהי רצון אשר יתאים הועד הנבחר לתפקידו, כפי המקווה ממיסד כפר חב"ד הוא כ"ק מו"ח 

אדמו"ר, לבסס כפר חב"ד בגשם וברוח גם יחד, ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.

שהרי גם הגשם של בני ובנות ישראל, בהם בחר ה', אף שנדמו בחומריותם לענינים אלו של 

או"ה,

וע"פ הדגשת רבותינו נשיאינו, מתחיל מאדמו"ר הזקן,

אשר השנה, שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא שלו,

בענין אהבת ישראל, תתפשט השפעת כפר חב"ד ג"כ באופן האמור - הלוך והוסיף הלוך ואור, 

וכאמור זה כ"פ שהכפר יהי' המרכז ממנו יפוצו המעינות חוצה, מעינות דברי אלקים חיים, בכל ארצנו 

הקדושה ת"ו ועד שיחדירו את עניני הגשם והגוף כנ"ל.

ויעשה כל זה מתוך שמחה וטוב לבב אמיתיים.

וחמרא למרא וטיבותא לשקיא )עיין בספר המצות לאדמו"ר הצ"צ, מצות מילה פרק שלישי( 

לכל חברי ועדת הבחירות, על עבודתם ופעולתם בהנהלת הבחירות וכו'.

בברכה לבשו"ט תכה"י מתאים לענין חדש זה, אשר משנכנס )תיכף( מרבין בשמחה.
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˙B¯O‰ ˙B¯‚BÁL . . ¯ÈÒ ÔÈÓk . . ‡e‰L ,ÈÏ ¯ÓB‡ ÈaÏÂ¿ƒƒ≈ƒ∆¿ƒƒ»∆¿«»
ד) כח, ִַ(רׁש"י

סּוס  על רֹוכבת ׂשרה רׁש"י ראה ׁשּפעם ְִֶֶֶַַַַָָָָָֻמסּפר,

ׁשראה  ּכ על הצטער ּבתחּלה ּבסינר. חגּורה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכׁשהיא

זה  ּכי ּדעּתֹו, נחה ּפרּוׁשֹו את ּכׁשּכתב א ּכזה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמראה

ׁשרמז  ׁשּזהּו לֹומר ויׁש האפֹוד. מעׂשה את להבין לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָסּיע

" מּמארע ÈaÏÂרׁש"י חּיּובי ּדבר להֹוציא הּכח לי": אֹומר ִַ¿ƒƒְְִִִִִֵַַָָָֹֹ

האלקית, הּנפׁש ׁשל העצם 'יחידה', מּדרּגת נֹובע ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשלילי

ּבּלב. מׁשּכנּה ְְִֵֶַָָׁשּמקֹום
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:øBäè áäæâëúBòaè ézL ïLçä-ìr úéNrå ¨−̈¨«§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´

úBö÷ éðL-ìr úBòahä ézL-úà zúðå áäæ̈®̈§¨«©À̈¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬
:ïLçäãë-ìr áäfä úúár ézL-úà äzúðå ©«¤§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©

:ïLçä úBö÷-ìà úòahä ézLäëézL úàå §¥−©©¨®Ÿ¤§−©«¤§¥̧§¥³
úBöaLnä ézL-ìr ïzz úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´©¦§§®
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìr äzúðå§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

åëéðL-ìr íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNrå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øár-ìà øLà BúôN-ìr ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

:äúéaæëíúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNrå ¨«§¨§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈
åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìr©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãBôàä áLçì ìrnî Bzøaçî únrìçëeñkøéå §ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«§¦§§´
ïLçä-úàáéúëåúòáèîéø÷úòaè-ìà åéúòahî ¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈¤©§³Ÿ



רנט iriax ,iyily - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãBôàä áLç-ìr úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä̈«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤¨«¥®
:ãBôàä ìrî ïLçä çfé-àìåèëïøäà àNðå §«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«§¨¨´©«Â£ÂŸ

Baì-ìr ètLnä ïLça ìûøNé-éða úBîL-úà¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²©¦−
:ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«

ì-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤
ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìr eéäå íénzä©ª¦½§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®
Baì-ìr ìûøNé-éða ètLî-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²

:ãéîz ýåýé éðôìñ ¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'nr el jxk zegiy ihewl)

˙Á‡‰ Ô·‡‰ ÏÚ Ì˙ÓMÓ ‰ML(י (כח, ƒ»ƒ¿…»«»∆∆»∆»
'Â‚Â Ï‡¯NÈ ÚÓL e¯Ó‡L ,ÚÓL ˙B·z ÈL‡¯(הּטּורים (ּבעל »≈≈¿«∆»¿¿«ƒ¿»≈ִַַַ

. . יׂשראל "ׁשמע ליעקב אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹרצֹונֹו

. . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב ּפתח ואז אחד", אּלא ּבלּבנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאין

ועד" א)לעֹולם נו, וכ"ה (פסחים הּׁשמֹות ׁשׁשת זה, ּולפי . ְְְִֵֵֶֶֶַָָ

אֹותּיֹות  וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ּכתף ׁשל ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהאֹותּיֹות

ּכתף  ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות וׁשׁשת יׂשראל'; 'ׁשמע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשל

ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד  הן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׂשמאל

הּכֹולל). ִֵַ(עם

éùéìùàì:úìëz ìéìk ãBôàä ìérî-úà úéNrå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
áìáéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹

:røwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNrî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©
âìúrìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìr úéNrå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©

L-ìr éðL:áéáñ íëBúa áäæ éðîrôe áéáñ åéìe ¨¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«
ãìéìeL-ìr ïBnøå áäæ ïîrt ïBnøå áäæ ïîrt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬

:áéáñ ìérnääìì ïøäà-ìr äéäåòîLðå úøL ©§¦−¨¦«§¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´
àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà Bàáa BìB÷ÂÂ§Ÿ¸¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ

:úeîéñåìåéìr zçzôe øBäè áäæ õév úéNrå ¨«§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ
:ýåýéì Lã÷ íúç éçeztæì-ìr Búà zîNå ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«§©§¨³ŸÆ©

-éðt ìeî-ìà úôðönä-ìr äéäå úìëz ìéút§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§®̈¤¤¬§¥«
:äéäé úôðönäçìàNðå ïøäà çöî-ìr äéäå ©¦§¤−¤¦«§¤«§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧

ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä ïår-úà ïøäà©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½
ãéîz Bçöî-ìr äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½

:ýåýé éðôì íäì ïBöøìèìLL úðúkä zöaLå §¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½
:í÷ø äNrî äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

îíäì úéNrå úðzë äNrz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−

ãBáëì íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−
:úøàôúìeàîéçà ïøäà-úà íúà zLaìäåE §¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½

íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà åéða-úàå§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²
:éì-eðäëå íúà zLc÷åáî-éñðëî íäì äNrå §¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«©«£¥³¨¤Æ¦§§¥

íéðúnî äåør øNa úBqëì ãáíéëøé-ãrå ½̈§©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦§©§¥©−¦
:eéäéâî-ìà | íàáa åéða-ìrå ïøäà-ìr eéäå ¦«§«§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤

ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãrBî ìäàúøL ´Ÿ¤¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´
Bì íìBò úwç eúîå ïår eàNé-àìå Lãwa©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−

:åéøçà Bòøæìeñ §©§¬©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr fh jxk zegiy ihewl)

L„w‰ Ï‡ B‡B·a BÏB˜ ÚÓLÂ(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆
ּברעׁש היא עבֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָאדם

הּמעיל, ּׁשּׁשּולי מה זהּו הּסּכנה. מּפני ּכבֹורח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובסערה,

קֹול. מׁשמיעים זֹו, ּפחּותה ּבדרּגה ׁשּנמצא ליהּודי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשרֹומזים

היא  עבֹודתֹו ּגמּור, לבּטּול ּכבר ׁשהּגיע אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ה'". ּברעׁש "לא ּדּקה", ּדממה ְְַַַָָָָֹּב"קֹול

éòéáøèëàíäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²
ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúà Lc÷ì§©¥¬Ÿ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²

:íîéîz íéðL íìéàåáúvî úlçå úBvî íçìå §¥¦¬§©−¦§¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ
úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤

:íúà äNrz íéhçâãçà ìñ-ìr íúBà zúðå ¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈
éðL úàå øtä-úàå ìqa íúà záø÷äå§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®§¤̧©½̈§¥−§¥¬

:íìéàäãçút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå ¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©
:íéna íúà zöçøå ãrBî ìäàä-úà zç÷ìå ´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤

úàå úðzkä-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ
Bì zãôàå ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìérî§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤§¨«©§¨´½

:ãôàä áLçaåBLàø-ìr úôðönä zîNå §¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®
:úôðönä-ìr Lãwä øæð-úà zúðåæzç÷ìå §¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©©¦§¨«¤§¨«©§¨Æ

öéå äçLnä ïîL-úàzçLîe BLàø-ìr z÷ ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®¨«©§−̈
:Búàç:úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå Ÿ«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

èíäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®

:åéða-ãéå ïøäà-ãé úàlîeéøtä-úà záø÷äå ¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈
íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå ãrBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−



iyingרס - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øtä Làø-ìràéýåýé éðôì øtä-úà zèçLå ©¬Ÿ©¨«§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®
:ãrBî ìäà çútáéäzúðå øtä ícî zç÷ìå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²

ícä-ìk-úàå Eraöàa çaænä úðø÷-ìr©©§¬Ÿ©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´
:çaænä ãBñé-ìà CtLzâé-ìk-úà zç÷ìå ¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¨«©§À̈¤¨

-ìr úøúiä úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´

:äçaænä zøè÷äå ïäéìrãéøtä øNa-úàå £¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨§¤§©³©¨Æ
õeçî Làa óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½¦−

:àeä úàhç äðçnìåèçwz ãçàä ìéàä-úàå ©©«£¤®©−̈«§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

æèz÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨®̈¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìræéðz ìéàä-úàååéçúðì çz ©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨®̈

-ìrå åéçúð-ìr zúðå åérøëe Baø÷ zöçøå§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬©§¨−̈§©
:BLàøçéäìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå Ÿ«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬

:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeä−©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ek jxk zegiy ihewl)

ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆
˙ÈÂÈ Û"Î ÔÈÓk ÔÁLBÓ(רׁש"י) ¿»¿ƒ¿»ƒִַ

לפ ּפרט ׁשּבהיכל, הּׁשמן ּכל את הּיונים טּמאּו חנּכה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבימי

ׁשּׁשמּני ,ּכ על ּומבאר טהֹור. ׁשּנׁשאר היינּו‰‰ÏÎÈאחד – ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ«≈»ְַ

ּבּה. נלחמּו ׁשהּיונים לחכמה), רֹומז (ׁשמן ׁשּבקדּׁשה Ctחכמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ«
Y ÔÓM‰ הּיונים על התגּברּו ׁשּבכחּה הּכתר, ספירת היינּו «∆∆ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הרמז זהּו ÈÂÈ˙ונּצחּום. Û"Îa ראׁשי כ"ף, אֹות ׁשל ּבכחּה – ְְִֶֶֶָ¿«¿»ƒְֵֶָָֹ

ּבׂשפתם k˙¯ּתבֹות להׁשּתּמׁש ואף הּיונים את לנּצח נּתן , ֵ∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמׁשיחה. לצר ְְְִִֶַָָֹֻּבקדּׁשה,

éùéîçèéïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáeëzèçLå ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§¨´

ïæà Ceðz-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤
íãé ïäa-ìrå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìrå ïøäà©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ
-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤

:áéáñ çaænä-ìr ícäàëícä-ïî zç÷ìå ©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¨«©§º̈¦©¨̧
-ìr úéfäå äçLnä ïîMîe çaænä-ìr øLà£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤©¦§¨¼§¦¥¨³©
Bzà åéðá éãâa-ìrå åéða-ìrå åéãâa-ìrå ïøäà©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®
:Bzà åéðá éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬¨−̈¦«

áë-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå§¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤

ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä | áìçä©¥´¤©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ
ïäéìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL | úàå§¥´§¥´©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½

:àeä íéàlî ìéà ék ïéîiä ÷BL úàåâëøkëå §¥−´©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−«§¦©̧
ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®

:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqîãëìkä zîNå ¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§©§¨´©½Ÿ
íúà zôðäå åéðá étk ìrå ïøäà étk ìr©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²

:ýåýé éðôì äôeðzäëíãiî íúà zç÷ìå §−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈
äìòä-ìr äçaænä zøè÷äåéðôì çBçéð çéøì §¦§©§¨¬©¦§¥−¨©¨«Ÿ®̈§¥³©¦¸©Æ¦§¥´

:ýåýéì àeä äMà ýåýéåëäæçä-úà zç÷ìå §Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À
äôeðz Búà zôðäå ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈

:äðîì Eì äéäå ýåýé éðôìæëäæç | úà zLc÷å ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«§¦©§º̈¥´£¥´
ðeä øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzäøLàå ó ©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬©−©«£¤´

øLàîe ïøäàì øLàî íéàlnä ìéàî íøeä¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬§©«£−Ÿ¥«£¤¬
:åéðáìçëúàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå §¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ

úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

èëåéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£®̈
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîììúráL §¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«¦§©´

àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé̈¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ
ì ãrBî ìäà-ìà:Lãwa úøLàììéà úàå ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤§¥²¥¬

:Lã÷ í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ¨«
áìíçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤

:ãrBî ìäà çút ìqa øLàâìíúà eìëàå £¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«§³Ÿ¨Æ
íúà Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈§©¥´Ÿ¨®

íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå:ãìøNaî øúeé-íàå §¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«§¦¦¨¥º¦§©¯
-úà zôøNå ø÷aä-ãr íçlä-ïîe íéàlnä©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤

:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpääìúéNrå ©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«§¨¦¹¨
äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨

:íãé àlîz íéîé úráLåìäNrz úàhç øôe ¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«©̧©¹̈©«£¤³
Eøtëa çaænä-ìr úàhçå íéøtkä-ìr íBiì©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©§©¤§−

:BLc÷ì Búà zçLîe åéìræìíéîé úráL ¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«¦§©´¨¦À
çaænä äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìr øtëz§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³©¦§¥̧©Æ

:Lc÷é çaæna râpä-ìk íéLã÷ Lã÷ñ ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©¦§¨«



רסי iriay ,iyy - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk(לז (כט, »«≈««ƒ¿≈«ƒ¿»
‰Èe‡¯ Ïk Û‡ ,‰Èe‡¯ ‰ÏBÚ ‰Ó(רש"י) «»¿»«»¿»

והּׁשּי הראּוי ּבדבר רק קדּׁשה להחּדיר נּתן :ל ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֻלֹומר

הּטהֹורים  ּדברים "ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון הּקדּׁשה. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻלגבּול

לא  רז"ל ּכמאמר . . מעׂשית הּמצוה נעׂשית ׁשּבהם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּומּתרים

וכן  ,ּבפי ּומּתרים טהֹורים אּלא ׁשמים למלאכת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻהכׁשר

וכּיֹוצא  ּגזל, ׁשאינן הּצדקה ּומעֹות ערלה, ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאתרֹוג

ֶָּבהם".

éùùçìíéNák çaænä-ìr äNrz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯
:ãéîz íBiì íéðL äðL-éðaèìNákä-úà §¥«¨¨²§©¬¦©−¨¦«¤©¤¬¤

äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNrz ãçàä̈«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−
:íéaørä ïéaîúéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOrå ¥¬¨«©§¨«¦§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ

:ãçàä Nákì ïéé ïéää úréáø Cñðå ïéää òáø¤´©©¦½§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«
àîíéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦

ççéð çéøì dl-äNrz dkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì äMàáîçút íëéúøãì ãéîz úìò ¦¤−©«Ÿ̈«Ÿ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©

änL íëì ãreà øLà ýåýé éðôì ãrBî-ìäà«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨
éìà øaãì:íL EâîìûøNé éðáì änL ézãrðå §©¥¬¥¤−¨«§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®

c÷ðå:éãáëa LãîãrBî ìäà-úà ézLc÷å §¦§©−¦§Ÿ¦«§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−
ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬

:éìäîíäì éúééäå ìûøNé éða CBúa ézðëLå ¦«§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−
:íéýìûìåîøLà íäéäìà ýåýé éðà ék eòãéå ¥«Ÿ¦«§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧

ì íéøöî õøàî íúà éúàöBäéðà íëBúá éðëL ¥¯¦Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−
:íäéäìà ýåýéô §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr el zegiy ihewl)

ÌÎB˙a ÈÎLÏ(מו (כט, ¿»¿ƒ¿»
dB·b C¯ˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ C¯ˆ Ï‡¯NÈa ‰ÈÎM‰(רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«

עיּקר  האם – הּמקּדׁש ּבית לגּבי נחלקּו והרמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

הּוא ˜¯Ba˙ענינֹו ‰ÈÎM‰אֹו‰˜¯·˙ ˙ÁeÓ ׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמקּדׁש הרמּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡¯NÈהּדעֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈
ּבׁשביל  אֹו עבֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְֲִִִִִִַַָָָוהּפלּוגּתא

ּכאן  הרמּב"ן מּדברי להעיר ויׁש ּבתֹוכם. הּׁשכינה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהׁשראת

ּכאן). ּבחּיי רּבנּו ּגם ְְֵֵֵַַַָ(ּוראה

éòéáùìàéör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬
:Búà äNrz íéhLáBaçø änàå Bkøà änà ¦¦−©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ

:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàå äéäé reáø̈´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«
âåéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²

æ Bl úéNrå åéúðø÷-úàå áéáñ:áéáñ áäæ ø ¨¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
ãìr Bøæì úçzî | Bl-äNrz áäæ úòaè ézLe§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ

íézáì äéäå åécö éðL-ìr äNrz åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦®̈§¨¨Æ§¨¦´
:änäa Búà úàNì íécáìä-úà úéNrå §©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨§¨¦¬¨¤

:áäæ íúà úétöå íéhL éör íécaäåäzúðå ©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¨«©¨³
éðôì úãrä ïøà-ìr øLà úëøtä éðôì BúàŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´
:änL Eì ãreà øLà úãrä-ìr øLà úøtkä©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−¨«¨

æø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìr øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäaçïøäà úìräáe §¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ

ãéîz úøè÷ äpøéè÷é íéaørä ïéa úøpä-úà¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²
:íëéúøãì ýåýé éðôìèúøè÷ åéìr eìrú-àì ¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤

:åéìr eëqú àì Cñðå äçðîe äìòå äøæéøtëå ¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ¦§−¨¨«§¦¤³
úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìr ïøäà©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
íëéúøãì åéìr øtëé äðMa úçà íéøtkä©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ttt «Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
.ïîéñ ì"àëéî ,íé÷åñô à"÷

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äéîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(208 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓÈÒ Ï"‡ÎÈÓ ,ÌÈ˜eÒt ‡"˜¿ƒƒ»≈ƒ»

מׁשה ׁשל ׁשמֹו נעלם ׁשּבפרׁשתנּו ּבּספרים, ּבעל איתא (ראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּפרׁשה) ריׁש אֹותּיֹות הּטּורים ּכמסּפר הּוא ּפסּוקיה מסּפר ולכן , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ



xihtnרסב - l - xekf zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
והּנה, הא. ׁשין מם - ּבמבטא הּנעלמֹות מׁשה, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּמּלּוי

מהרׁש"א  (ראה מ'ּׁשם' ׁשּלמעלה 'עצם', על מֹורה זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמסּפר

ב)חגיגה "נפׁש(ט, הּוא ׁשק' ּפעמים, ק"א ּפרקֹו הּׁשֹונה לגּבי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּוביֹום  מּמעל"). אלקה "חלק הּוא וק"א ּונׁשמה", ְְְֱִֵֶַַַַָָֹרּוח

התעּלה  לפרׁשתנּו, סמּו ׁשחל אדר, ז' מׁשה, ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהסּתּלקּותֹו

מ'ּׁשם'. ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֶַַָלעצמּיּותֹו,

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³

éøçà íéìLçpä-ìk Eaér äzàå Eàìå râéå ó §Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ
:íéýìû àøéèééýìû ýåýé çéðäa äéäåE|Eì ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â
éáéà-ìkîéýìû-ýåýé øLà õøàa áéáqî EE ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈«Â¡Ÿ¤Â

øëæ *øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì ïúðŸ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤´¤
:çkLz àì íéîMä úçzî ÷ìîr

øåëæúùøô
£¨¥½¦©−©©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

.(ìåâñá) øëæ éðùáå (äøéöá) øëæ ïåùàøä .øëæ úìéî íééîòô íéøîåà¥«¤¤«¤

.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

,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

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì øåëæ úùøôì äøèôäåè à-ìàåîù

åèá÷ìîr äNr-øLà úà ézã÷t úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¨©¾§¦¥²£¤¨¨¬£¨¥−
:íéøönî Búìra Cøca Bì íN-øLà ìûøNéìâCì äzr §¦§¨¥®£¤¨¬Æ©¤½¤©«£Ÿ−¦¦§¨«¦©¨Á¥̧

mixn zxhr
áézã÷t úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¨©¾§¦

éðà øëBæ÷ìîr äNr-øLà úà ¥£¦¥²£¤¨¨¬£¨¥−
Bì íN-øLà ìûøNéìíéáøàî §¦§¨¥®£¤¨¬Æ©£¨¦

úBìéçå:íéøönî Búìra Cøca §¥©¤½¤©«£Ÿ−¦¦§¨«¦
â÷ìîr-úà äúékäå Cì äzr©¨Á¥̧§¦¦¹̈¤£¨¥À



רסג

-úà ízîøçäå ÷ìîr-úà äúékäå§¦¦¹̈¤£¨¥À§©«£©§¤Æ¤
äzîäå åéìr ìîçú àìå Bì-øLà-ìk̈£¤½§¬Ÿ©§−Ÿ¨¨®§¥«©º̈
øBMî ÷ðBé-ãrå ììòî äMà-ãr Léàî¥¦´©¦À̈¥«Ÿ¥Æ§©¥½¦´

:øBîç-ãrå ìîbî äN-ãråãònLéå §©¤½¦¨−̈§©£«©§©©³
íéàìha íã÷ôiå írä-úà ìeàL̈Æ¤¨½̈©¦§§¥Æ©§¨¦½
íéôìà úøNrå éìâø óìà íéúàî̈©¬¦¤−¤©§¦®©«£¤¬¤£¨¦−

:äãeäé Léà-úàäøér-ãr ìeàL àáiå ¤¦¬§¨«©¨¬Ÿ¨−©¦´
:ìçpa áøiå ÷ìîrå-ìà ìeàL øîàiå £¨¥®©−̈¤©¨«©©´Ÿ¤¨´¤

é÷ìîr CBzî eãø eøq eëì éðéwä©¥¦¿§Áª̧§¹¦´£¨«¥¦À
ãñç äúéNr äzàå Bnr Eôñà-ït¤Ÿ¦«§Æ¦½§©º̈¨¦³¨¤̧¤Æ
íéøönî íúBìra ìàøNé éða-ìk-ír¦¨§¥´¦§¨¥½©«£¨−¦¦§¨®¦

:÷ìîr CBzî éðé÷ øñiåæiåìeàL C ©¨¬©¥¦−¦¬£¨¥«©©¬¨−
øLà øeL EàBa äìéåçî ÷ìîr-úà¤£¨¥®¥«£¦¨Æ«£´½£¤−

:íéøöî éðt-ìrçââà-úà Ntúiå ©§¥¬¦§¨«¦©¦§²Ÿ¤£©¬
íéøçä írä-ìk-úàå éç ÷ìîr-Cìî¤«¤£¨¥−¨®§¤¨¨−̈¤«¡¦¬

:áøç-éôìèïàvä áèéî-ìrå ââà-ìr íräå ìeàL ìîçiå §¦¨«¤©©§ŸÁÁ¨¸§¨¹̈©£À̈§©¥©´©ŸÁÁ
eáà àìå áBhä-ìk-ìrå íéøkä-ìrå íéðLnäå ø÷aäå§©¨¨̧§©¦§¦³§©©¨¦Æ§©¨©½§¬Ÿ¨−

:eîéøçä dúà ñîðå äæáîð äëàìnä-ìëå íîéøçäééäéå ©«£¦¨®§¨©§¨¨²§¦§¨¬§¨¥−Ÿ¨¬¤«¡¦«©«§¦Æ
:øîàì ìûeîL-ìà ýåýé-øácàé-úà ézëìîä-ék ézîçð §©§Ÿ̈½¤§¥−¥«Ÿ¦©À§¦¦«¦§©³§¦¤

øçiå íé÷ä àì éøác-úàå éøçàî áL-ék Cìîì ìeàL̈Æ§¤½¤¦¨Æ¥©«£©½§¤§¨©−´Ÿ¥¦®©¦̧©Æ
ìL:äìélä-ìk ýåýé-ìà ÷ræiå ìàeîáéìûeîL íkLiå ¦§¥½©¦§©¬¤§Ÿ̈−¨©¨«§¨©©§¥¯§¥²

ì ãbiå ø÷aa ìeàL úàø÷ììeàL-àa øîàì ìûeîL ¦§©¬¨−©®Ÿ¤©ª©̧¦§¥¹¥ÀŸ¨«¨³
:ìbìbä ãøiå øáriå áqiå ãé Bì áévî äpäå äìîøkäâéàáiå ©©§¤̧¨Æ§¦¥̧©¦¬Æ½̈©¦ŸÆ©©«£½Ÿ©¥−¤©¦§¨«©¨¬Ÿ

ýåýéì äzà Ceøa ìeàL Bì øîàiå ìeàL-ìà ìûeîL§¥−¤¨®©Ÿ̄¤´¨À¨³©¨Æ©«Ÿ̈½

`xenl iy
,ízîøçäå (â.eúéøëúå,'åâå äN ãòå øBMîíépLîe ,íéôLk éìòa eéäL §©£©§¤§©§¦¦§©¤¤¨©£¥§¨¦§©¦

.äîäáì íéîBc úBéäì íîöò úà,ònLéå (ãìB÷ úòîLä éãé ìò äôñà ïéðò ¤©§¨¦§¦¦§¥¨©§©©¦§©£¥¨©§¥©§¨©

.óqàîä,íéàìha íã÷ôiåìL Bðàvî äìè çwiL ãçàå ãçà ìëì øîà ©§©¥©¦§§¥©§¨¦¨©§¨¤¨§¤¨¤¦©¨¤¦Ÿ¤

ía øîàpL ,ìàøNé úà úBðîì øeñàL éôì .íéàìhä úà äðî Ck øçàå ,Cìnä©¤¤§©©¨¨¨¤©§¨¦§¦¤¨¦§¤¦§¨¥¤¤¡©¨

"áøî øôqé àì".(ai,al ziy`xa) Ÿ¦¨¥¥Ÿ

,éìâø.ìâø éëìBä,äãeäé Léà úà ©§¦§¥¤¤¤¦§¨
eøkæpL ïëzéå) .äãeäé èáMî eéä øLà£¤¨¦¥¤§¨§¦¨¥¤¦§§

.(eéä íéøBabL CBzî ícáìáøiå (ä §©¨¦¤¦¦¨©¨¤
,ìçpaìò ,eøîà ì"æøå .ìçpa íçliå ©¨©©¦¨¤©©©§¨§©

äîe ,Bîöò úà ïãå áø ìçð é÷ñò¦§¥©©¨§¨¤©§©

óøò äøBz äøîà úçà Lôð ìéáLa¦§¦¤¤©©¨§¨¨£Ÿ

eìlä úBLôpä ìk ìéáLa ,ìçpa äìâò¤§¨©©©¦§¦¨©§¨©¨

äî úBîäa ,àèç íãà íà .ïkL-ìk àìŸ¨¤¥¦¨¨¨¨§¥¤

,ìeàL ,Bì äøîàå ìB÷ úa äàöé .eàèç̈§¨§¨©§¨§¨¨

.EàøBaî øúBé "äaøä ÷écö éäz ìà"©§¦©¦©§¥¥¦©£

,éðéwä (å,Bøúé éðaî ,éðéwä úçtLî ©¥¦¦§©©©¥¦¦§¥¦§

.íL íéáLBé eéäL,Eôñàì,ïBélk ïBL ¤¨§¦¨Ÿ¦§§¦¨

"äôqz ït" Bîk.(fi,hi ziy`xa)ãñç §¤¦¨¤¤¤
,ìàøNé éða ìk íòeðäpL ¦¨§¥¦§¨¥¤¤¡

,ìàøNé éð÷æ ìëå ïøäàå äùî Búãeòqî¦§¨Ÿ¤§©£Ÿ§¨¦§¥¦§¨¥

ìk íò ãñç äNò elàk åéìò äìòîe©£¤¨¨§¦¨¨¤¤¦¨

.ìàøNé éða,øeL EàBa (æøLà ãò §¥¦§¨¥£©£¤

ì àBáz.øeL,íéðLnäå (èúBîäaä ¨§§©¦§¦©§¥

.ïkøòa íéðL ét úBìeôëe úBàéøaä©§¦§¦§©¦§¤§¨

,íéøkä.íéðîMä íéNákäìëå ©¨¦©§¨¦©§¥¦§¨
,äëàìnäLnLnL äð÷nä ìëå ©§¨¨§¨©¦§¤¤§©¥

.äëàìîì,ñîðå äæáîð.úçLðå äæáð ¦§¨¨§¦§¨§¨¥¦§¤§¦§¨

,ãé Bì áévî (áéíB÷î íL Bì ïéëî ©¦¨¥¦¨¨

.äfaä úà ÷lçìe ìéçä úà úBðçäì§©£¤©©¦§©¥¤©¦¨

mixn zxhr
ízîøçäåäúéøëe ïBélk ïéðòåéìr ìîçú àìå Bì-øLà-ìk-úà §©«£©§¤Æ¦§©¦¨§¦¨¤¨£¤½§¬Ÿ©§−Ÿ¨®̈

ìîbî äN-ãrå øBMî ÷ðBé-ãrå ììòî äMà-ãr Léàî äzîäå§¥«©º̈¥¦´©¦À̈¥«Ÿ¥Æ§©¥½¦´§©¤½¦¨−̈
:øBîç-ãråãònLéåóBñàiåíã÷ôiå írä-úà ìeàLíúBà äðî §©£«©§©©³©¤¡¨Æ¤¨½̈©¦§§¥Æ¨¨¨

íéàìhaúìbìâì ìàøNé úà úBðîì øeñàL éôì (á áë àîåé) Lnîíéúàî ©§¨¦½©¨§¦¤¨¦§¤¦§¨¥§ª§Ÿ¤¨©¬¦
éìâø óìàíéáëBø àì ,ìâø éëìBä ¤−¤©§¦®§¥¤¤Ÿ§¦

Léà-úà íéôìà úøNrå©«£¤¬¤£¨¦−¤¦¬
:äãeäéäøér-ãr ìeàL àáiå §¨«©¨¬Ÿ¨−©¦´

áøiå ÷ìîríçliå:ìçpaåøîàiå £¨¥®©−̈¤©¦¨¥©¨«©©´Ÿ¤
éðéwä-ìà ìeàL,Bøúé éðaeëì ¨´¤©¥¦¿§¥¦§§Á

eãø eøqeãøtäé÷ìîr CBzîék ª̧§¹¦¨§¦´£¨«¥¦À¦

,ãøò áâða äãeäé øaãîa ïéáLBé eéä̈§¦§¦§©§¨§¤¤£¨

÷ìîò àeä ãøòåBnr Eôñà-ït ©£¨£¨¥¤Ÿ¦«§Æ¦½
íîéøçà úòaãñç äúéNr äzàå §¥©£¦¥§©º̈¨¦³¨¤̧¤Æ

ìàøNé éða-ìk-írøîàé Bøúé ìò ¦¨§¥´¦§¨¥½©¦§Ÿ©

íéèôBL ãéîòäì õòiLíúBìra ¤¨©§©£¦§¦©«£−̈
CBzî éðé÷ øñiå íéøönî¦¦§®̈¦©¨¬©¥¦−¦¬

:÷ìîræiå÷ìîr-úà ìeàL C £¨¥«©©¬¨−¤£¨¥®
EàBa äìéåçîàBáz øLà ãò ¥«£¦¨Æ«£´©£¤¨

ì:íéøöî éðt-ìr øLà øeL §½£¤−©§¥¬¦§¨«¦
ç÷ìîr-Cìî ââà-úà Ntúiå©¦§²Ÿ¤£©¬¤«¤£¨¥−

-éôì íéøçä írä-ìk-úàå éç̈®§¤¨¨−̈¤«¡¦¬§¦
:áøçèìîçiåeìîçìeàL ¨«¤©©§ŸÁÁ¨§¨¸

áèéî-ìrå ââà-ìr íräåììMä §¨¹̈©£À̈§©¥©´©¨¨

íéðLnäå ø÷aäå ïàväøNáa ©ŸÁÁ§©¨¨̧§©¦§¦³§¨¨

íéðîLeíéøkä-ìråíéNákä §¥¦§©©¨¦Æ©§¨¦

íéðîMäeáà àìå áBhä-ìk-ìrå ©§¥¦§©¨©½§¬Ÿ¨−
eöø àìåäëàìnä-ìëå íîéøçä §Ÿ¨©«£¦®̈§¨©§¨¨²
äð÷nääæáîðäéeæañîðåúçLpä ©¦§¤§¦§¨¬§¨§¨¥−©¦§¨

:eîéøçä dúàéýåýé-øác éäéå Ÿ¨¬¤«¡¦«©«§¦Æ§©§Ÿ̈½
:øîàì ìûeîL-ìààéézîçð ¤§¥−¥«Ÿ¦©À§¦

éaìa äúìò äáLçî Cetä-ék ¦©£¨¨¨§¨§¦¦¦«
-ék Cìîì ìeàL-úà ézëìîä¦§©³§¦¤¨Æ§¤½¤¦
íé÷ä àì éøác-úàå éøçàî áL̈Æ¥©«£©½§¤§¨©−´Ÿ¥¦®

ì øçiåLìàeîBîöò ìò ñòk ©¦̧©Æ¦§¥½¨©©©§

÷ræiåìeàL ìò äléôúaýåýé-ìà ©¦§©¬¦§¦¨©¨¤§Ÿ̈−
:äìélä-ìkáéìûeîL íkLiå ¨©¨«§¨©©§¥¯§¥²

úëììãbiå ø÷aa ìeàL úàø÷ì ¨¤¤¦§©¬¨−©®Ÿ¤©ª©̧
ììeàL-àa øîàì ìûeîL ¦§¥¹¥ÀŸ¨«¨³

áévî äpäå äìîøkäãéîòîBì ©©§¤̧¨Æ§¦¥̧©¦¬©£¦Æ
ãé÷lçì íB÷î Bîöòì íL äNBò ½̈¤¥§©§¨§©¥

äfaäáqiåáBqé íMîeãøiå øáriå ©¦¨©¦ŸÆ¦¨¦©©«£½Ÿ©¥−¤
ìbìbäì ãbeä äæ ìkìàeîL: ©¦§¨«¨¤©¦§¥

âéìeàL-ìà ìûeîL àáiå©¨¬Ÿ§¥−¤¨®
äzà Ceøa ìeàL Bì øîàiå©Ÿ̄¤´¨À¨³©¨Æ



רסד

:ýåýé øác-úà éúîé÷äãéøîàiå £¦−Ÿ¦¤§©¬§Ÿ̈«©´Ÿ¤
éðæàa äfä ïàvä-ìB÷ äîe ìàeîL§¥½¤²«©¬Ÿ©¤−§¨§¨®

:rîL éëðà øLà ø÷aä ìB÷ååèøîàiå §´©¨½̈£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©¸Ÿ¤
ìîç øLà íeàéáä é÷ìîrî ìeàL̈¹¥«£¨«¥¦´¡¦À£¤̧¨©³
ïrîì ø÷aäå ïàvä áèéî-ìr írä̈¨Æ©¥©³©ŸÆ§©¨½̈§©¬©

éäìà ýåýéì çáæøúBiä-úàå E §−Ÿ©©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¤©¥−
:eðîøçäæèìeàL-ìà ìàeîL øîàiå ¤«¡©«§©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½

ýåýé øac øLà úà El äãébàå óøä¤µ¤§©¦´¨§½¥Á£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²
:øac Bì øîàiå äìélä éìàæéøîàiå ¥©−©¨®§¨©¬Ÿ¤−©¥«©´Ÿ¤

éðéra äzà ïè÷-íà àBìä ìàeîLE §¥½£À¦¨³Ÿ©¨Æ§¥¤½
EçLîiå äzà ìûøNé éèáL Làø²Ÿ¦§¥¬¦§¨¥−¨®¨©¦§¨«£¯

:ìàøNé-ìr Cìîì ýåýéçéCì øîàiå Cøãa ýåýé EçìLiå §Ÿ̈²§¤−¤©¦§¨¥«©¦§¨«£¬§Ÿ̈−§¨®¤©ÀŸ¤¥´
íúBlk ãr Bá zîçìðå ÷ìîr-úà íéàhçä-úà äzîøçäå§©«£©§º̈¤©«©¨¦Æ¤£¨¥½§¦§©§¨´½©¬©−̈

:íúàèéììMä-ìà èrzå ýåýé ìB÷a zrîL-àì änìå Ÿ¨«§¨¬¨«Ÿ¨©−§¨§´§Ÿ̈®©©̧©Æ¤©¨½̈
:ýåýé éðéra òøä NrzåëøLà ìûeîL-ìà ìeàL øîàiå ©©¬©¨©−§¥¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤¨¹¤§¥À£¤³

àéáàå ýåýé éðçìL-øLà Cøca Cìàå ýåýé ìB÷a ézrîL̈©̧§¦Æ§´§Ÿ̈½¨«¥¥¾©¤−¤£¤§¨©´¦§Ÿ̈®¨«¨¦À
:ézîøçä ÷ìîr-úàå ÷ìîr Cìî ââà-úààëírä çwiå ¤£©Æ¤´¤£¨¥½§¤£¨¥−¤«¡©«§¦©¦©̧¨¨¯

éäìà ýåýéì çaæì íøçä úéLàø ø÷áe ïàö ììMäîE ¥«©¨¨²¬Ÿ¨−̈¥¦´©¥®¤¦§²Ÿ©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:ìbìbaáërîLk íéçáæe úBìòa ýåýéì õôçä ìûeîL øîàiå ©¦§¨«©Ÿ́¤§¥À©¥³¤©«Ÿ̈Æ§Ÿ´§¨¦½¦§−Ÿ©
ìB÷a:íéìéà áìçî áéL÷äì áBè çáfî rîL äpä ýåýé §´§Ÿ̈®¦¥³§¸Ÿ©Æ¦¤´©½§©§¦−¥¥¬¤¥¦«

âëzñàî ïré øöôä íéôøúe ïåàå éøî íñ÷-úàhç ék¦³©©¤̧¤Æ¤½¦§¨¬¤§¨¦−©§©®©À©¨©̧§¨Æ
:Cìnî Eñàîiå ýåýé øác-úàãëìàeîL-ìà ìeàL øîàiå ¤§©´§Ÿ̈½©¦§¨«§−¦¤«¤©¸Ÿ¤¨³¤§¥Æ

`xenl iy
,ìeàL ìà (âé.ìeàL íL äéäL ìbìbä ìà,óøä (æèéøeacî áæò.E ¤¨¤©¦§¨¤¨¨¨¨¤¤£Ÿ¦¦¤

éðéòa äzà ïè÷ íà àìä (æé,'åâå Eìîç øLà" ìeàL Bì øîàL éôì £Ÿ¦¨Ÿ©¨§¥¤§¦¤¨©¨£¤¨©

íà àBìä ,ìàeîL Bì øîà .íòðîì äöø àìå ,àeä àìå ìîç íòä øîBìk ,"íòä̈¨§©¨¨¨©§Ÿ§Ÿ¨¨§¨§¨¨©§¥£¦

éðéòa äzà ïè÷éðéòa ïè÷ äzàL ét-ìò-óà øîBìk ,Eìò ìcbúäì úéöø àìå E ¨Ÿ©¨§¥¤§©©©¦¤©¨¨Ÿ§¥¤§Ÿ¨¦¨§¦§©¥©

ìàøNé éèáL Làø àìä ,íòðîìe íòä̈¨§¨§¨£ŸŸ¦§¥¦§¨¥

íäéìò Cìîì 'ä EçLî Cëéôìe äzà©¨§¦¨§¨£§¤¤£¥¤

íòðîìe äøLéä Cøcä ìò íâéäðäì§©§¦¨©©¤¤©§¨¨§¨§¨

éàå ,äøáòäîìò øáòì íúBà zçpä C ¥¨£¥¨§¥¦©§¨¨©£Ÿ©

.'ä éøác,íúBà íúBlk ãò (çé ¦§¥©©¨¨
.íúBà elëé Ezà øLà íòäL ãò©¤¨¨£¤¦§§©¨

,'åâå ézòîL øLà (ëàì ,øîBìk £¤¨©§¦§©Ÿ

ìB÷a ézòîL àlà ,øîBà äzàL éôk§¦¤©¨¥¤¨¨©§¦§

.'åëå,íøçä úéLàø (àëáèéî ¥¦©¥¤¥©

.íøçä,éøî íñ÷ úàhç ék (âë ©¥¤¦©©¤¤¤¦
ék ,ìBãb àèç àeä íñ÷ àèçL Bîk§¤¥§¤¤¥§¨¦

Bçèáî íNå ä"á÷äî BðBçèa øéñî àeä¥¦¦§¥§¨¦§©

éî ,éønä àèç àeä ìBãb äëk ;íñwa©¤¤¨¨¨¥§©¤¦¦

.äevM äî äNBò Bðéàå 'ä ét äøînL¤©§¤¦§¥¤©¤ª¨

,øöôä íéôøúe ïåàåøác Bîëe §¨¤§¨¦©§©§§©

àeä äëk ;íéôøza LiL eäzäå ø÷Mä©¤¤§©Ÿ¤¥©§¨¦¨¨

.íéøeacä éeaø àeäL ,øöôäa§©§©¤¦©¦¦

mixn zxhr
ýåýéìEúBà Cøáé 'äýåýé øác-úà éúîé÷ääàa úeëfäå ,éðúéeö øLà ©«Ÿ̈½§¨¥§£¦−Ÿ¦¤§©¬§Ÿ̈«£¤¦¦¨¦§©§¨¨

Eãé ìò:ãéìàeîL øîàiå'ä øác zîi÷ íàåäfä ïàvä-ìB÷ äîe ©¨§©Ÿ́¤§¥½§¦¦©§¨§©¤²«©¬Ÿ©¤−
rîL éëðà øLà ø÷aä ìB÷å éðæàa÷ìîòî änä íàä:åèøîàiå §¨§®̈§´©¨½̈£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©¦¥¨¥£¨¥©¸Ÿ¤

ìeàLúîà ïäïàvä áèéî-ìr írä ìîç øLà íeàéáä é÷ìîrî ¨¹¥¡¤¥«£¨«¥¦´¡¦À£¤̧¨©³¨¨Æ©¥©³©ŸÆ
éäìà ýåýéì çáæ ïrîì ø÷aäåE §©¨½̈§©¬©§−Ÿ©©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®

ïîöòì ÷éæçäì àìåøúBiä-úàå §Ÿ§©£¦§©§¨§¤©¥−
çBaæì íéeàø íðéàL:eðîøçä ¤¥¨§¦¦§©¤«¡©«§

æèìeàL-ìà ìàeîL øîàiå©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½
óøäïzîäøLà úà El äãébàå ¤µ¤©§¥§©¦´¨§½¥Á£¤̧

Bì øîàiå äìélä éìà ýåýé øac¦¤¯§Ÿ̈²¥©−©®̈§¨©¬Ÿ¤−
:øacæéàBìä ìàeîL øîàiåóà ©¥«©Ÿ́¤§¥½£À©

äzà ïè÷-íàáLçðéðéraEíB÷î ¦¨³Ÿ©¨Æ¤§¨§¥¤½¨

àìäLàøìk ìò CìBnä Làøä £Ÿ²Ÿ¨Ÿ©¥©¨

äzà ìûøNé éèáLãBòå ¦§¥¬¦§¨¥−®̈¨§

ìàøNé-ìr Cìîì ýåýé EçLîiå©¦§¨«£¯§Ÿ̈²§¤−¤©¦§¨¥«
íà òecîe ,íäéìò äôéwz Eãé ïk íàå§¦¥¨§©¦¨£¥¤©©¦

ììMî úç÷ì íãéa úéçî àì ïk¥Ÿ¦¦¨§¨¨¨©©¦§©

÷ìîò:çéàìäýåýé EçìLiå £¨¥£Ÿ©¦§¨«£¬§Ÿ̈−
Cøãaäfääzîøçäå Cì øîàiå §®̈¤©¤©ÀŸ¤¥´§©«£©§º̈

÷ìîr-úà íéàhçä-úà¤©«©¨¦Æ¤£¨¥½
:íúà íúBlk ãr Bá zîçìðå§¦§©§¨´½©¬©−̈Ÿ¨«

èéýåýé ìB÷a zrîL-àì änìå§¨¬¨«Ÿ¨©−§¨§´§Ÿ̈®
íòä éøác øeáòáe ,ìëå ìkî íîéøçäì§©£¦¨¦Ÿ¨Ÿ©£¦§¥¨¨

'ä ìB÷a zòîL àìèrzåzøäî Ÿ¨©§¨§©©̧©Æ¦©§¨

éðéra òøä Nrzå ììMä-ìà¤©¨½̈©©¬©¨©−§¥¥¬
:ýåýéë-ìà ìeàL øîàiå §Ÿ̈«©¸Ÿ¤¨¹¤
ìûeîLàlà ,äzà øîàz øLàk àì §¥ÀŸ©£¤Ÿ©©¨¤¨

øLàïkýåýé ìB÷a ézrîL £¤³¥¨©̧§¦Æ§´§Ÿ̈½
ýåýé éðçìL-øLà Cøca Cìàå̈«¥¥¾©¤−¤£¤§¨©´¦§Ÿ̈®

÷ìîr Cìî ââà-úà àéáàåíò ¨«¨¦À¤£©Æ¤´¤£¨¥½¦

åézçlL àì íB÷î-ìkî ,åézâøä àlL¤Ÿ£©§¦¦¨¨Ÿ¦©§¦

úò ìëa Bâøäì éãéáe BLôðì-úàå §©§§¨¦§¨§§¨¥§¤
:ézîøçä ÷ìîràëììMäî óàå £¨¥−¤«¡©«§¦§©¥©¨¨

àlà äîeàî éðà ézç÷ì àìçwiå Ÿ¨©§¦£¦§¨¤¨©¦©̧
úéLàø ø÷áe ïàö ììMäî írä̈¨¯¥«©¨¨²¬Ÿ¨−̈¥¦´

íøçääáBè äðeëì äæåçaæì ©¥®¤§¤§©¨¨¨¦§²Ÿ©
éäìà ýåýéì:ìbìba Eáëøîàiå ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨«©Ÿ́¤

ýåýéì õôçä ìûeîLïBöø éëå §¥À©¥³¤©«Ÿ̈Æ§¦§

'äìB÷a rîLk íéçáæe úBìòa§Ÿ´§¨¦½¦§−Ÿ©§´
ýåýéøácä ïë àìrîL äpä §Ÿ̈®Ÿ¥©¨¨¦¥³§¸Ÿ©Æ

áBè àeä 'ä úåöîìáBè çáfî §¦§©¦¤´©½
áéL÷äìåéðôì áBè ,Bøáãìíéìéà áìçî'ä çaæî ìò:âëéøî íñ÷-úàhç ékLðBòk ,íñ÷ úàhçk äåL 'ä eäevM äî äNBò BðéàL éønä úàhç §©§¦−¦§¨§¨¨¥¥¬¤¥¦«©¦§©¦³©©¤̧¤Æ¤½¦©©©¤¦¤¥¤©¤¦¨¨¤§©©¤¤§¤

ìLíéôøúe ïåàåìL LðBò ïkøöôäEzòãa ÷éæçäì øéöôî äzàM äîaCìnî Eñàîiå ýåýé øác-úà zñàî ïréðBòa Eúeëìî øñeúåE:ãëøîàiå ¤§¨¬¤§¨¦−¥¤¤©§©®§©¤©¨©§¦§©£¦§©§§©À©¨©̧§¨Æ¤§©´§Ÿ̈½©¦§¨«§−¦¤«¤§©©§§©£¤©¸Ÿ¤
éøác-úàå ýåýé-ét-úà ézøár-ék éúàèç ìàeîL-ìà ìeàLEéøîàî øBzñì íéøác äaøî éðàM äîa'åëå ézòîL øLà øîBìå Eéúàøé ék ¨³¤§¥Æ¨½̈¦¦«¨©¬§¦¤¦§Ÿ̈−§¤§¨¤®§©¤£¦©§¤§¨¦¦§©£¨¤§©£¤¨©§¦¦³¨¥̧¦Æ



רסה

-úàå ýåýé-ét-úà ézøár-ék éúàèç̈½̈¦¦«¨©¬§¦¤¦§Ÿ̈−§¤
éøácòîLàå írä-úà éúàøé ék E §¨¤®¦³¨¥̧¦Æ¤¨½̈¨«¤§©−

:íìB÷aäëéúàhç-úà àð àN äzrå §¨«§©¾̈¨¬−̈¤©¨¦®
:ýåýéì äåçzLàå énr áeLååëøîàiå §´¦¦½§¤§©«£¤−©«Ÿ̈«©³Ÿ¤

ék Cnr áeLà àì ìeàL-ìà ìàeîL§¥Æ¤¨½¬Ÿ¨−¦¨®¦³
ýåýé Eñàîiå ýåýé øác-úà äzñàî̈©̧§¨Æ¤§©´§Ÿ̈½©¦§¨«§´§Ÿ̈½

:ìàøNé-ìr Cìî úBéäîæëáqiå ¦«§¬¤−¤©¦§¨¥«©¦¬Ÿ
ðëa ÷æçiå úëìì ìûeîLBìérî-ó §¥−¨¤®¤©©«£¥¬¦§©§¦−

:òøwiåçëòø÷ ìàeîL åéìà øîàiå ©¦¨©«©³Ÿ¤¥¨Æ§¥½¨©̧
éìrî ìûøNé úeëìîî-úà ýåýéE §Ÿ̈¹¤©§§¯¦§¨¥²¥«¨¤−

:jnî áBhä Erøì dðúðe íBiäèëøwLé àì ìàøNé çöð íâå ©®§¨¾̈§¥«£−©¬¦¤«¨§©Æ¥´©¦§¨¥½¬Ÿ§©¥−
:íçpäì àeä íãà àì ék íçpé àìåìäzr éúàèç øîàiå §´Ÿ¦¨¥®¦´¬Ÿ¨¨²−§¦¨¥«©´Ÿ¤¨½̈¦©À̈

éúéåçzLäå énr áeLå ìûøNé ãâðå énr-éð÷æ ãâð àð éðãak©§¥¬¦¨²¤¬¤¦§¥«©¦−§¤¤́¦§¨¥®§´¦¦½§¦§©«£¥−¦
éäìà ýåýéì:EàììeàL eçzLiå ìeàL éøçà ìàeîL áLiå ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤«©¨¬¨§¥−©«£¥´¨®©¦§©¬¨−

:ýåýéìáì÷ìîr Cìî ââà-úà éìà eLébä ìûeîL øîàiå ©«Ÿ̈«©´Ÿ¤§¥À©¦³¥©Æ¤£©Æ¤´¤£¨¥½
:úånä-øî øñ ïëà ââà øîàiå úpãrî ââà åéìà Cìiå©¥¤́¥½̈£©−©«£©®Ÿ©´Ÿ¤£½̈¨¥−¨¬©©¨«¤

âìíéLpî ìkLz-ïk Eaøç íéLð äìkL øLàk ìàeîL øîàiå©´Ÿ¤§¥½©«£¤̧¦§¨³¨¦Æ©§¤½¥¦§©¬¦¨¦−
:ìbìba ýåýé éðôì ââà-úà ìûeîL óqLéå EnàãìCìiå ¦¤®©§©¥̧§¥¯¤£¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨«©¥¬¤

:ìeàL úráb Búéa-ìà äìr ìeàLå äúîøä ìûeîL§¥−¨«¨¨®¨§¨²¨¨¬¤¥−¦§©¬¨«

`xenl iy
ðëa ÷æçiå (æë,òøwiå Bìéòî óðëa æçà ìeàLBòðîì ìàeîL ìL Bìéòî ó ©©£¥¦§©§¦©¦¨©¨¨©¦§©§¦¤§¥§¨§

ðkä òø÷ð æàå ,úëìlî,ìeàL ìéòîa òø÷ ìàeîML íéøîBà Lé ,BLøãî éôìe .ó ¦¨¤¤§¨¦§©©¨¨§¦¦§¨¥§¦¤§¥¨©¦§¦¨

ðk úà úøëiL énL Bì æîøåòø÷ ìàeîML íéøîBà Léå .åézçz Cìîé Bìéòî ó §¨©¤¦¤¦§Ÿ¤§©§¦¦§Ÿ©§¨§¥§¦¤§¥¨©

.úeìáà ïîéñì Bîöò ìL ìéònä,ìàøNé çöð (èëìL BðBçöð àeäL ä"á÷ä ©§¦¤©§§¦©£¥¥©¦§¨¥¤¦§¤

.ìàøNé,íçpé àìå øwLé àìïåék ¦§¨¥Ÿ§©¥§Ÿ¦¨¥¥¨

øwLé àì ,øçàì äëeìnä äðzð øákL¤§¨¦§¨©§¨§©¥Ÿ§©¥

ìò äáLçî Côäì íçpé àìå Búçèáäî¥©§¨¨§Ÿ¦¨¥©£Ÿ©£¨¨©

.äæ,'åâå éúàèç øîàiå (ì,øîBìk ¤©Ÿ¤¨¨¦§©

.'åâå àð éðãak ,éúàèçL ét-ìò-óà©©¦¤¨¨¦©§¥¦¨

,úpãòî (áììLa øeL÷ìL úBàìL ©£©Ÿ¨§©§§¨¤

äçîNa åéìà Cìä ,øçà Leøt .ìæøa©§¤¥©¥¨©¥¨§¦§¨

.åéiçî BúBî øça ék ,âeðòúáeøî øñ §©£¦¨©¥©¨¨©
,úånä.úånä úeøéøî åéìà áø÷å øñ ©¨¤¨§¨©¥¨§¦©¨¤

,Eaøç íéLð äìkL øLàk (âì©£¤¦§¨¨¦©§¤
,íäéða íò íéLðà zâøä EaøçaL éôk§¦¤§©§§¨©§¨£¨¦¦§¥¤

.ïäéðaîe ïäéìòaî úBìekL íäéLð eéäå§¨§¥¤©¦©£¥¤¦§¥¤

,Enà íéLpî ìkLz ïkïéòk ¥¦§©¦¨¦¦¤§¥

Enà äéäz ,ïäì äîBãå ïää íéLpä©¨¦¨¥§¨¨¤¦§¤¦§

.Enî äìekL,óqLéå.òwáéå Bîk ©¨¦§©§©¥§©§©©

,ìeàL úòáb.ìeàL úòáâì ¦§©¨§¦§©¨

mixn zxhr
íìB÷a òîLàå írä-úà'ä ét úBøîäì éúàèç äæ éãé ìòå:äëäzrå ¤¨½̈¨«¤§©−§¨«§©§¥¤¨¨¦§©§¦§©¾̈

éøác ézøáòL ìòEéúàhç-úà àð àN'ä ét ézøáòL ìòåénr áeLå ©¤¨©§¦§¨¤¨¬−̈¤©¨¦®§©¤¨©§¦¦§´¦¦½
:ýåýéì äåçzLàååëCnr áeLà àì ìeàL-ìà ìàeîL øîàiå §¤§©«£¤−©«Ÿ̈«©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½¬Ÿ¨−¦®̈
éà ,Ea ñàî 'ä íàåEnò áeLà CEñàîiå ýåýé øác-úà äzñàî ék §¦¨©§¥¨¦§¦³¨©̧§¨Æ¤§©´§Ÿ̈½©¦§¨«§´

:ìàøNé-ìr Cìî úBéäî ýåýé§Ÿ̈½¦«§¬¤−¤©¦§¨¥«
æëúëìì ìûeîL áqiåìeàL íòî ©¦¬Ÿ§¥−¨¤®¤¥©¨

÷æçiåæçà ìeàLðëaBìérî-óìL ©©«£¥¬¨¨©¦§©§¦−¤

Bnòî úëìlî Bòðîì ìàeîLòøwiå §¥§¨§¦¨¤¤¥¦©¦¨©«
ðkä òø÷ðó:çëåéìà øîàiå ¦§¨©¨¨©³Ÿ¤¥¨Æ
ìàeîLïîéñì àéä ,àéää äòéøwä §¥½©§¦¨©¦¦§¦¨

øákLúeëìîî-úà ýåýé òø÷ ¤§¨¨©̧§Ÿ̈¹¤©§§¯
éìrî ìûøNédðúðe íBiä E ¦§¨¥²¥«¨¤−©®§¨¾̈

jnî áBhä Erøìãåc eäæ: §¥«£−©¬¦¤«¨¤¨¦

èëdðúð øák ék äëeìnä zãaà øák§¨¦©§¨©§¨¦§¨§¨¨

øçàììàøNé çöð íâå-LBãwä §©¥§©Æ¥´©¦§¨¥½©¨

ìàøNé ìL BðBçöð àeäL àeä-Ceøaàì ¨¤¦§¤¦§¨¥¬Ÿ
øwLé,Búçèáäaíçpé àìåøçàì §©¥−§©§¨¨§´Ÿ¦¨¥®§©©

ïîæ:íçpäì àeä íãà àì ék §©¦´¬Ÿ¨¨²−§¦¨¥«
ìøîàiåék óàéúàèçúàæ ìk íò ©Ÿ́¤©¦¨½̈¦¦¨Ÿ

énr-éð÷æ ãâð àð éðãak äzr©À̈©§¥¬¦¨²¤¬¤¦§¥«©¦−
énr áeLå ìûøNé ãâðå§¤´¤¦§¨¥®§´¦¦½
éäìà ýåýéì éúéåçzLäå:E §¦§©«£¥−¦©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

àììeàL éøçà ìàeîL áLiå Ÿ©¨¬¨§¥−©«£¥´¨®
:ýåýéì ìeàL eçzLiå©¦§©¬¨−©«Ÿ̈«

áìéìà eLébä ìûeîL øîàiå©Ÿ́¤§¥À©¦³¥©Æ
åéìà Cìiå ÷ìîr Cìî ââà-úà¤£©Æ¤´¤£¨¥½©¥´¤¥½̈

úpãrî ââàìLa øeL÷úBàìL £©−©«£©®Ÿ¨§©§§¨

ïëà ââà øîàiåúîàa-øî øñ ©Ÿ́¤£½̈¨¥−¤¡¤¨¬©
úånäæeaä éiç íéøOä éðéòa ék ,éìàî ©¨«¤¥¥©¦§¥¥©¨¦©¥©

ïî øúBé äL÷ úånä úBôéìç úeãáòäå§¨©§£¦©¨¤¨¤¥¦

úånä:âìøLàk ìàeîL øîàiå ©¨¤©´Ÿ¤§¥½©«£¤̧
Eaøç íéLð äìkLíáéLBäì ¦§¨³¨¦Æ©§¤½§¦¨

ïäéðaîe ïäéìòaî úBðîìàìkLz-ïk ©§¨¦©§¥¤¦§¥¤¥¦§©¬
íéLpîäéäzEnàEnî äìekL ¦¨¦−¦§¤¦¤®©¨¦§

óqLéåò÷áiåââà-úà ìûeîL ©§©¥̧©¦§©§¥¯¤£¨²
ìíéðL:ìbìba ýåýé éðôìãìCìiå ¦§©¦¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨«©¥¬¤

äìr ìeàLå äúîøä ìûeîL§¥−¨«¨¨®¨§¨²¨¨¬
:ìeàL úráb Búéa-ìà¤¥−¦§©¬¨«

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¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤



רסו

øåáéöá äàéø÷ì äåöú úùøôì äøèôä

ú"åîùìåâî ÷øô ìà÷æçéá

é-úà ìàøNé-úéa-úà ãbä íãà-ïá äzà©¨´¤¨À̈©¥³¤¥«¦§¨¥Æ¤

:úéðëz-úà eããîe íäéúBðBrî eîìkéå úéaä©©½¦§¦¨«§−¥«£«¥¤®¨«§−¤¨§¦«

àéúéaä úøeö eùr-øLà ìkî eîìëð-íàå§¦¦§§º¦´Ÿ£¤¨ÀŸ©´©©¿¦

úàå åéúøeö-ìëå åéàáBîe åéàöBîe Búðeëúe§«¨¿«¨¿̈«¨¨´§¨«Ÿ¿̈§¥´

òãBä åéúøBz-ìëå åéúøeö-ìëå åéúwç-ìk̈ªŸ¨Á§¨«Ÿ¨³§¨«Ÿ¨Æ©´

eùrå åéúwç-ìk-úàå Búøeö-ìk-úà eøîLéå íäéðérì áúëe íúBà½̈§−Ÿ§¥¥¤®§¦§§º¤¨«¨²§¤¨ªŸ−̈§¨¬Ÿ

:íúBàáéáéáñ Bìáb-ìk øää Làø-ìr úéaä úøBz úàæ|Lã÷ áéáñ ¨«−Ÿ©´©¨®¦©´ŸÂ̈Â̈¨§ªº¨¦³¨¦Æ´Ÿ¤

`xenl iy
,íäéúBðåòî eîìkéå (é,ãéúòä Lc÷nä úéa ïéða ìò íäì øtñzL úòa ék §¦¨§¥£Ÿ¥¤¦§¥¤§©¥¨¤©¦§©¥©¦§¨¤¨¦

.äæa eîìkéå íäéúBðåòa áøçpL ïBLàøä ïéðaa eøëfé,úéðëz úà eããîe ¦¨§©¦§¨¨¦¤¤¡©©£Ÿ¥¤§¦¨§¨¤¨§¤¨§¦
.ïéðaä ïBaLç ïëz úà íäì äøBî äzàL Eãé ìò eãcîéåeîìëð íàå (àé §¦§§©¨§¤©¨¤¨¤¤Ÿ¤¤§©¦§¨§¦¦§§

,eNò øLà ìkîúà íäì òãBä æà ,eNòL íéòøä íéNònä ìkî eîìké íà ¦Ÿ£¤¨¦¦¨§¦¨©©£¦¨¨¦¤¨¨©¨¤¤

íäì úBNòì ãéúò éðàM äîïéðáa ©¤£¦¨¦©£¨¤§¦§©

.Lc÷nä,Búðeëúeåéàz ïBaLç ©¦§¨§¨¤§¨¨

ìå.åéúBëL,åéàáBîe åéàöBîeúcî §¦§¨¨¨¨¨¦©

.íkøc íéàáe íéàöBiL ,íéçútäìëå ©§¨¦¤§¦¨¦©§¨§¨
,åéúBøeö.øãçå øãç ìk úøeöúàå ¨©¨¤¤§¤¤§¥

,åéúBwç ìkìëa LnzLäì éeàøM äî ¨ª¨©¤¨§¦§©¥§¨

.øãçå øãç,åéúBøeö ìëåúøeö ¤¤§¤¤§¨¨©

.úBøéwä ìòL íéçeztä,åéúBøBz ìëå ©¦¦¤©©¦§¨¨
.íòäå íéðäkä úãéîò íB÷îáúëe §£¦©©Ÿ£¦§¨¨§Ÿ

,íäéðéòìáúk älàä íéøácä ìk úà §¥¥¤¤¨©§¨¦¨¥¤§Ÿ

.Ba eãîìiL éãk ,íäéðéòìáéáñ (áé §¥¥¤§¥¤¦§§¨¦
,íéLã÷ Lã÷ áéáñìkL ïåék ¨¦Ÿ¤¨¨¦¥¨¤¨

mixn zxhr
éúéaä-úà ìàøNé-úéa-úà ãbä íãà-ïá äzàúéaä ïéða øetñ úà ©¨´¤¨À̈©¥³¤¥«¦§¨¥Æ¤©©½¦¤¦¦§©©©¦

ïëìå ,íéákòî íäéúBðBòL ÷ø 'ä éðôì ïBëð ãîBòå ììëeLîe éeða úéàøL¤¨¦¨¨§§¨§¥¨¦§¥©¤£¥¤§©§¦§¨¥

íäéúBðBrî eîìkéåì eøäîéåBãBáëa ãéúòä úéa äàøúé æàå ,äáeLúa áeL §¦¨«§−¥«£«¥¤®¦©£¨¦§¨§¨¦§¨¤©¦¤¨¦¦§

eããîeéãé ìò eããîé æàåEúéðëz-úàïéðaä ïBaLç ïëBz úà: ¨«§−§¨¦§§©¨¤¤¨§¦«¤¤¤§©¦§¨

àéeîìëð-íàåíéîìëð eéäé íà §¦¦§§º¦¦§¦§¨¦

eùr-øLà ìkîíúBà òãBä æà ¦´Ÿ£¤¨ÀŸ¨©¨

úéaä úøeöøä úîBçî íéðôlM äî ©´©©¿¦©¤¦§¦¥©©

ììëa úéaäBúðeëúeBðéða úBðeëz ©©¦¦§¨§«¨¿§¦§¨

ìaíéàúáe úBëLåéàáBîe åéàöBîe ¦§¨§¨¦«¨¿̈«¨¨´
íéøkæpä íéøòMaåéúøeö-ìëåúøeö ©§¨¦©¦§¨¦§¨«Ÿ¿̈©

Bîöò éðôa úéa ìkåéúwç-ìk úàå ¨©¦¦§¥©§§¥´¨ªŸ¨Á
úBðçìLáe íézáa ønzLäì éeàøM äî©¤¨§¦§©¥§¨¦§ª§¨

ìáeúBëLåéúøeö-ìëåúøeö ¦§¨§¨«Ÿ¨³©

.úBøéwä ìòL íéçeztäåéúøBz-ìëå ©¦¦¤©©¦§¨«Ÿ¨Æ
íéLpìå ìàøNéìe íéðäkì úBøæòä ÷ìç¥¤¨£¨©Ÿ£¦§¦§¨¥§©¨¦

íúBà òãBäBúøeöå úéaä úBðeëz ©´½̈§©©¦§¨

íäéðérì áúëeúéaä ïéða eàøé íäå §−Ÿ§¥¥¤®§¥¦§¦§©©©¦

ãéúòìeøîLéåíaìa-ìk-úà ¤¨¦§¦§§º§¦¨¤¨
åéúwç-ìk-úàå BúøeöéeàøM äî «¨²§¤¨ªŸ¨−©¤¨

ãBîòì ekæé æàå ,øãç ìëa LnzLäì§¦§©¥§¨¤¤§¨¦§©£

äiçzaíúBà eùråãéúòì:áéúéaä úøBz úàæäéäé ìëéää ,äìòîì úøkæpäáéáñ Bìáb-ìk øää Làø-ìr|áéáñàeäíéLã÷ Lã÷ãâðk ¦§¦¨§¨¬Ÿ¨«¤¨¦−Ÿ©´©®̈¦©¦§¤¤§©§¨©¥¨¦§¤©´ŸÂ̈Â̈¨§ªº¨¦³¨¦Æ´Ÿ¤¨«¨¦½§¤¤
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,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
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ãëìr íéðäkä eëéìLäå ýåýé éðôì ízáø÷äåíúBà eìräå çìî íäé §¦§©§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¦§¦̧©«Ÿ£¦³£¥¤Æ¤½©§¤«¡¬¨²

:ýåýéì äìòäëø÷a-ïa øôe íBiì úàhç-øérN äNrz íéîé úráL Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§©´¨¦½©«£¤¬§¦«©−̈©®©¯¤¨¨²
íéîéîz ïàvä-ïî ìéàå:eùréåëeøäèå çaænä-úà eøtëé íéîé úráL §©¬¦¦©−Ÿ§¦¦¬©«£«Ÿ¦§©´¨¦À§©§Æ¤©¦§¥½©§¦«£−

:åéãé eàìîe Búàæëeùré äàìäå éðéîMä íBiá äéäå íéîiä-úà elëéå Ÿ®¦§−¨¨«¦«©−¤©¨¦®§¨¨Á©¸©§¦¦¹¨À̈§¨©«£¸Ÿ

íàð íëúà éúàöøå íëéîìL-úàå íëéúBìBò-úà çaænä-ìr íéðäkä©«Ÿ£¦³©©¦§¥̧©Æ¤«¥¤Æ§¤©§¥¤½§¨¦´¦¤§¤½§ª−

:ýåýé éðãà£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

`xenl iy
.BúiNò úîìLä íBéa Bëðçì çaænä éètLî,íiåìä íéðäkä (èéíéàaä íéðäkä ¦§§¥©¦§¥©§¨§§©§¨©£¦¨©Ÿ£¦©§¦¦©Ÿ£¦©¨¦

.éåì èáMî,÷Bãö òøfîéîéa Lc÷nä úéáa LnML ïBLàøä ìBãbä ïäkä äéä àeä ¦¥¤¥¦¦¤©¨¨¨©Ÿ¥©¨¨¦¤¦¥§¥©¦§¨¦¥

.BîL ìò eàø÷ð Cëéôì ,äîìL,úàhçì ø÷a ïa øtìà äzúðå" ìò áñeî §ŸŸ§¦¨¦§§©§©¤¨¨§©¨¨©§¨©¨¤

."'åâå íéðäkä,äøæòä úBpt òaøà ìàå åéúBðø÷ òaøà ìò (ëòaøà ìò ©Ÿ£¦©©§©©§¨§¤©§©¦¨£¨¨©©§©

ïéða ìL úBiåfä òaøà ìòå çaænä úBðø÷©§©¦§¥©§©©§©©¨¦¤¦§©

.çaænä âb,áéáñ ìeábä ìàåïëzé ©©¦§¥©§¤©§¨¦¦¨¥

ìeáâa àeäL ,ãBñéä ìò øîàð äfL¤¤¤¡©©©§¤¦§

.çaænä.(cec zcevn)BúBà úàhçå ©¦§¥©§¦¥¨
,eäzøtëåçaænä úà øäèz äæa §¦©§¨¨¤§©¥¤©¦§¥©

éeàø úBéäì äMã÷a Bñéðëäì eäwðúe§©¥§©§¦¦§ª¨¦§¨

.àaäìe ïàkî åéìò øtëìã÷ôîa (àë §©¥¨¨¦¨§©¨§¦§©
,úéaä,øîBìk .äìk úéaäL íB÷îa ©©¦§¨¤©©¦¨¤§©

.úéaì õeçî LBã÷ íB÷îa§¨¨¦©©¦

,'ä éðôì ízáø÷äå (ãëàéä Bæ §¦§©§¨¦§¥¦

.çaænä ìòL äøè÷ääeëéìLäå ©©§¨¨¤©©¦§¥©§¦§¦
,çìî íäéìò íéðäkäáeúkk ©Ÿ£¦£¥¤¤©©¨

ðaø÷ ìk ìò" äøBza"çìî áéø÷z E ©¨©¨¨§¨§©§¦¤©

.(bi,a `xwie),eNòé íéîéîz (äë§¦¦©£
.ìéàä úàå øtä úà äìBò ïaø÷ì§¨§©¨¤©¨§¤¨©¦

,åéãé eàìîe (åëúà eëðçé äæa ¦§¨¨¨¤©§§¤

.çaænä©¦§¥©

mixn zxhr
éeàøå ïeâä:íc åéìr ÷øæìå äìBò åéìr úBìräìèéíéðäkä-ìà äzúðå ¨§¨§©«£³¨¨Æ½̈§¦§¬Ÿ¨−̈¨«§¨«©¨´¤©«Ÿ£¦´

÷Bãö òøfî íä øLà íiåìäïäkäéìà íéáøwä,äøæ-äãBáò eãáò àlL ©«§¦¦¿£¤´¥Á¦¤̧©¨¹©Ÿ¥©§Ÿ¦´¥©À¤Ÿ¨§£¨¨¨

Bãé ìò äNòð Cepçä äéäéå äiçza ãBîòiL BøNaì äåäé éðãà íàðøt éðúøL ¦§¤©£©§¦¨§¦§¤©¦©£¤©¨§ª²£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−§¨«§¥®¦©¬
:úàhçì ø÷a-ïaëåéúðø÷ òaøà-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìåìL ¤¨−̈§©¨«§¨«©§¨´¦¨À§¨«¸©¹̈©©§©³©§Ÿ¨Æ¤

çaænääøærä úBpt òaøà-ìàåâb ©¦§¥©§¤©§©Æ¦´¨«£¨½̈©

çaænäúàhçå áéáñ ìeábä-ìàå ©¦§¥©§¤©§−¨¦®§¦¥¨¬
BúBàçaænä úà øäèz äæa −¨¤§©¥¤©¦§¥©

eäzøtëåäMeã÷a Bñéðëäì: §¦©§¨«§©§¦¦§¨

àëúàhçä øtä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−©¨´©«©®̈
ã÷ôîa BôøNeúåöîaúéaäíB÷îa §¨Æ§¦§©´§¦§©©©½¦§¨

LBã÷Lc÷nì õeçîïëeî íB÷î ¨¦−©¦§¨«¨¨

øä úîBçî íéðôì ,íéôøNpä úôéøNì¦§¥©©¦§¨¦¦§¦¥©©

úéaä:áëáéø÷z éðMä íBiáe ©©¦©Æ©¥¦½©§¦²
úàhçì íéîz íéfr-øérN§¦«¦¦¬¨¦−§©®̈

eàhçåeøäèé ícä é÷øBæçaænä-úà §¦§Æ§¥©¨§©£¤©¦§¥½©
øéòOä íc ú÷éøæaeàhç øLàkíBéa ¦§¦©©©¨¦©«£¤¬¦§−§

ïBLàøøtaøtä íc ú÷éøæa: ¦©¨«¦§¦©©©¨

âëàhçî EúBlëaíéìLz øLàk §©«§−¥«©¥®©£¤©§¦

øéòOä íc ú÷éøæa çaænä úà øäèì§©¥¤©¦§¥©¦§¦©©©¨¦

áéø÷zäøæòä ìàø÷a-ïa øt ©§¦Æ¤¨£¨¨©´¤¨¨´
íéîzíeî éìaîïàvä-ïî ìéàå ¨¦½¦§¦§©¬¦¦©−Ÿ
:íéîzãëízáø÷äåçaænä ìò ¨¦«§¦§©§−̈©©¦§¥©

íéðäkä eëéìLäå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§¦§¦̧©«Ÿ£¦³
ìrçìî íäéðaø÷ ìk ìò áéúëãkE £¥¤Æ¤½©§¦§¦©¨¨§¨§

('á àø÷éå) çìî áéø÷zíúBà eìräå ©§¦¤©§¤«¡¬¨²
:ýåýéì äìòäëíéîé úráL Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§©´¨¦½

äNrzéðMä íBia eNòL Cøãk-øérN ©«£¤¬§¤¤¤¨©©¥¦§¦«
ìéàå ø÷a-ïa øôe íBiì úàhç©−̈©®©¯¤¨¨²§©¬¦

íéîéîz ïàvä-ïîeùréúBìBòì: ¦©−Ÿ§¦¦¬©«£«Ÿ§

åë-úà eøtëé íéîé úráL¦§©´¨¦À§©§Æ¤
çaænäøéòOä íãaBúà eøäèåéôì ©¦§¥½©§©©¨¦§¦«£−Ÿ®§¦

:õøàä ééBb ãéa àîèpLåéãé eàìîe ¤¦§¨§©¥¨¨¤¦§−¨¨«
çaænä úà eëðçé äæáe äìBòä úáø÷äa: §©§¨©¨¨¨¤©§§¤©¦§¥©

æëelëéåíéðäkä eîéìLé øLàkúàúòáLíéîiä-øãqä äæ ìòíëéîìL-úàå íëéúBìBò-úà çaænä-ìr íéðäkä eùré äàìäå éðéîMä íBiá äéäå ¦«©−©£¤©§¦©Ÿ£¦¤¦§©©¨¦®©¤©¥¤§¨¨Á©¸©§¦¦¹¨À̈§¨©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦³©©¦§¥̧©Æ¤«¥¤Æ§¤©§¥¤½
íëúà éúàöøåeìlä úBðaøwä éãé-ìò íëì äveøî äéäà:ýåýé éðãà íàð §¨¦´¦¤§¤½¤§¤§¤¨¤©§¥©¨§¨©¨§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«



רסט

ìäà úãár-ìr Búà zúðå ìàøNé éða úàî¥¥Æ§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤
ýåýé éðôì ïBøkæì ìûøNé éðáì äéäå ãrBî¥®§¨¨Á¦§¥̧¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:íëéúLôð-ìr øtëìô(ìàøùé)æéýåýé øaãéå §©¥−©©§«Ÿ¥¤«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàçéBpëå úLçð øBik úéNrå ¤¤¬¥«Ÿ§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬

ãrBî ìäà-ïéa Búà zúðå äöçøì úLçð§−¤§¨§¨®§¨«©¨´ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ
:íéî änL zúðå çaænä ïéáeèéïøäà eöçøå ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦§¨«£²©«£¬Ÿ

:íäéìâø-úàå íäéãé-úà epnî åéðáeëíàáa ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤©§¥¤«§Ÿº̈
Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãrBî ìäà-ìà¤¯Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´

ì çaænä-ìà ízLâáäMà øéè÷äì úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−
:ýåýéìàëeúîé àìå íäéìâøå íäéãé eöçøå ©«Ÿ̈«§¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®

Bòøæìe Bì íìBò-÷ç íäì äúéäå§¨«§¨̧¨¤¯¨¨²¬§©§−
:íúøãìô §«ŸŸ¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc - zekxa(iying meil)

éøæBú÷epiidc ,'xweadn' weqtd zpeek dfe ,gafnd lr enc zwixf ± §¦¨
zwixf zry cr epiidc 'cren zr cre' ,cinzd zhigy zryn
dxiykn dwixfdy ,cinzd zcear xnb ly crend `edy ,enc

.oaxwd z`,Lnî úBöç ãò ,øîà ïðçBé éaøxyk xgy ly cinzy ©¦¨¨¨©©£©¨
zcear xnb ly crend `ed onf eze` cre ,zevg cr daxwdl

.cinzd
ixg` dzidy dtibnd oipra xn`py sqep weqt zyxec `xnbd

:l`xyi z` cec dpnyáø ,íòa úéçLnä Càìnì øîàiå'sxd dYr ©Ÿ¤©©§¨©©§¦¨¨©©¨¤¤
'Lci(fh ck my).Càìnì àeä Ceøa LBãwä déì øîà ,øæòìà éaø øîà ¨¤¨©©¦¤§¨¨¨©¥©¨¨©©§¨

áø éì ìBè[lecbd z`-]úBáBç änk íäî òøtéì Ba LiL ,íäaL± ¦©¤¨¤¤¤¦¨©¥¤©¨
.zepeer dnk lr xtkl ezzina yiyïa éLéáà úî äòL dúBàa§¨¨¨¥£¦©¤

.ïéøãäðñ ìL daeøk ìe÷ML äéeøö§¨¤¨§¨¤©§¤§¦
:xkfpd oipra xn`py sqep weqt zyxec `xnbd'ä äàø úéçLäáe'§©§¦¨¨

'íçpiå(eh `k '` minid ixac):`xnbd zl`ey .éàîdn ±äàømyd ©¦¨¤©¨¨
.mgpzdl el mxby:`xnbd daiynäàø ,áø øîàz`,eðéáà á÷òé ¨©©¨¨©£Ÿ¨¦

áéúëc(b al ziy`xa)íàø øLàk á÷òé øîàiå','df midl` dpgn ¦§¦©Ÿ¤©£Ÿ©£¤¨¨©£¥¡Ÿ¦¤
.awri z` d`xy yexcl yi dii`x oeyl awria xn`py meyne

øîàpL ,äàø ÷çöé ìL Bøôà ,øîà ìàeîLe(g ak ziy`xa)íéäìà' §¥¨©¤§¤¦§¨¨¨¤¤¡©¡Ÿ¦
,'äOä Bì äàøéd`xy yexcl yi dii`x oeyl ea xn`py meyne ¦§¤©¤

.eze`óñk ,øîà àçtð ÷çöé éaødíéøetkxacna l`xyi epzpy ©¦¦§¨©¨¨¨©¤¤¦¦
oey`xd oipnaøîàpL ,äàø(fh l zeny)íéøetkä óñk úà zç÷ìå' ¨¨¤¤¡©§¨©§¨¤¤¤©¦¦

,'åâå 'ìàøNé éða úàî.df oipn lr xtik `edeúéa ,øîà ïðçBé éaø ¥¥§¥¦§¨¥©¦¨¨¨©¥
áéúëc ,äàø Lc÷nä(ci ak ziy`xa).'äàøé 'ä øäa' ©¦§¨¨¨¦§¦§©¥¨¤

:df oipra mi`xen` cer ewlgpy d`ian `xnbdda éâéìtewlgp ± §¦¦¨
dfaãç ,éðîçð øa ìàeîL éaøå éãéà øa á÷òé éaø[cg`-],øîà ©¦©£Ÿ©¦¦§©¦§¥©©§¨¦©¨©

ãçå ,äàø íéøetkä óñk[cg`e-].äàø Lc÷nä úéa ,øîàdwiqn ¤¤©¦¦¨¨§©¨©¥©¦§¨¨¨
:`xnbdàc ïàîk àøazñîeøîàpL ,äàø Lc÷nä úéa øî(my) ¦§©§¨§©§¨©¥©¦§¨¨¨¤¤¡©

.'äàøé 'ä øäa íBiä øîàé øLà'£¤¥¨¥©§©¥¨¤
:dpyna epipy'åëå Bì÷îa úéaä øäì íãà ñðké àìepyri `le Ÿ¦¨¥¨¨§©©©¦§©§

:`xnbd zl`ey .'`ixcptw' edn zx`an `xnbd .`ixcptwéàî©
.àéøcðt÷:`xnbd daiyndîLk àéøcðt÷ ,àáø øîàzernynk ± ©©§¨§¨¨©¨¨©©§¨§¨¦§¨

.dnydéîMî àcà øa àpç áøå[enyn-]déøa ànñ áøc[epa-]áøc §©¦¨©©¨¦§¥§©©¨§¥§©
Lðéà øîàc ïàîk ,øîà éøî,miyp`d mixne`y enk ±àðôéwîcà ¨¦¨©§©§¨©¦¦©§©¦§¨

àäa ìeòéà éøcàmda qpk` mizad zxey z` siwn ip`y cr ± ©¨¥¥§¨
.'ixc` `ptiwnc`' oewixhep `ed `ixcptwy ,ikxc z` xvwl

:zqpkd ziaa `ixcptw oipra dpc `xnbdäaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨
àéøcðt÷ BúBNòì àlL úðî ìò úñðkä úéáì ñðëpä ,deáà øa`l` ©£©©¦§¨§¥©§¤¤©§¨¤Ÿ©£©©§¨§¨

,ea zedyl ickøzeîez`ivia elàéøcðt÷ BúBNòìvlegztn z` ¨©£©©§¨§¨
.jka ekxc xvwny it lr s` xg`

íà ,øîà eäáà éaøzqpkd zia dpap eay mewndBøwéòî ìéáL äéä ©¦£¨¨©¦¨¨§¦¥¦¨
,zqpkd zia dpapy mcew -øzeî.ea xearl ¨

úñðkä úéáì ñðëpä ,àðeä áø øîà Baìç áø øîàzpn lr,ìltúäì ¨©©¤§¨©©¨©¦§¨§¥©§¤¤§¦§©¥
øzeîez`ivia elàéøcðt÷ BúBNòìit lr s` xg` gztn z`vle ¨©£©©§¨§¨

,ziad xda mb miyer eid oky ,jka ekxc xvwnyøîàpLl`wfgi) ¤¤¡©

(h en'åâå 'íéãòBna 'ä éðôì õøàä íò àááe'oFtv xrW KxC `Ad §Ÿ©¨¨¤¦§¥©£¦©¨¤¤©©¨
xrW KxC `vi abp xrW KxC `Ade ,abp xrW KxC `vi zFgYWdl§¦§©£¥¥¤¤©©¤¤§©¨¤¤©©¤¤¥¥¤¤©©
lky ,'`vi Fgkp iM Fa `A xW` xrXd KxC aEWi `l ,dpFtv̈¨Ÿ¨¤¤©©©£¤¨¦¦§¥¥
cg` xry jxc miqpkp eid di`x zevn miiwl e`ay l`xyi

.ipyd xrydn mi`veie
:dpyna epipyä÷é÷øeziad xda dxeq` dwixi ±.øîBçå ìwî §¦¨¦©¨¤

ziaa dwiwx oiprae dfd onfa ziad xda dwiwx oipra dpc `xnbd
:zqpkdúéaä øäa ÷÷Bøä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éáéa áø øîà̈©©¥©¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨¥§©©©¦
äfä ïîfa,[ziad oaxeg xg`l-]Bðéò úáa ÷÷Bø eléàkyecwd ly ©§©©¤§¦¥§©¥

enk ,my z`vnp lekiaky `ed jexaøîàpL(b h '` mikln)xn`Ie' ¤¤¡©©Ÿ¤
'ebe eil` 'd,'íéîiä ìk íL éaìå éðéò äéäårnyn 'minid lk'e ¥¨§¨¨¥©§¦¦¨¨©¨¦

.ziad oaxeg xg`l elit`
àéøL úñðkä úéáa ä÷é÷ø ,àáø øîà,zxzen ±ìòðnà äåäc éãéî ¨©¨¨§¦¨§¥©§¤¤©§¨¦¦©£¨©¦§¨

,lrpn zlirp oick ±äîy myk -øeñà úéaä øäa ìòðneúéáa ©¦§¨§©©©¦¨§¥
øeñàc àeä úéaä øäa ä÷é÷ø óà ,øzeî úñðkäla`úñðkä úéáa ©§¤¤¨©§¦¨§©©©¦§¨§¥©§¤¤

éøL.xzen ± ¨¦
:`xnbd dywndì éøîàå ,àáøì àtt áø déì øîàmixne` yie ± ¨©¥©¨¨§¨¨§¨§¦¨

xn`ydì éøîàå ,àáøì àðéáøxn`y mixne` yie ±øa àcà áø ©¦¨§¨¨§¨§¦¨©©¨©
éìécà ,àáøì àðúîódwiwx cnel dz`y cr ±,ìòðnî`weecy ©§¨§¨¨©§¨¦¦¦§¨

,xzen zqpkd ziaa la` xeq` ziad xdaóìéðdwiwx cnlp ± ¥©
,àéøcðtwî.xeq` zqpkd ziaa s`y ¦©©§¨§¨

:`xnbd zvxzndéì øîàd ,`axéìé àpzódwiwx oic cnl ± ¨©¥©¨¨¦
úøîà zàå ,ìòðnîdwiwx oic cenll yiy xne` dz`e ± ¦¦§¨§©§¨§©

.àéøcðtwî¦©©§¨§¨
y ep`vn okid zx`an `xnbdzl`ey .lrpnn dwiwx cnl `pzd

:`xnbdàéä éàî:`xnbd daiyn .ok epipy okid ±àéðúc,`ziixaa ©¦§©§¨
,BìâøaL Bìòðîa àìå ,BãéaL Bì÷îa àì úéaä øäì íãà ñðké àìŸ¦¨¥¨¨§©©©¦Ÿ§©§¤§¨§Ÿ§¦§¨¤§©§

Búcðeôáe ,Bðéãña Bì íéøeøvä úBòîa àìådlelg dxebgae ± §Ÿ§¨©§¦¦§¦§§¨
d zern da zzl dieyrd,àéøcðt÷ äpNòé àìå ,åéøBçàì úìLôeî§¤¤©£¨§Ÿ©£¤¨©©§¨§¨

ä÷é÷øedxeq`,ïBéfa Cøc Ba ïéàL ìòðn äîe ,ìòðnî øîBçå ìwî §¦¨¦©¨¤¦¦§¨©¦§¨¤¥¤¤¦¨
ok it lr s`äøBz äøîàdpqd z` ze`xl axwzdy dynl ¨§¨¨

xread(d b zeny)éìòð ìL'éìâø ìòî Eàì ïBéfa Cøc àéäL ä÷é÷ø ,'E ©§¨¤¥©©§¤§¦¨¤¦¤¤¦¨Ÿ
ïkL ìk.lrpnn dwiwx cnl `pzdy ixd .ziad xda xq`zy ¨¤¥

:dkiynn `ziixadéøö Bðéà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaøCcenll ©¦¥©§¨¥¥¨¦
,cenll yi jk `l` ,lrpnn xnege lwa ziad xda dwiwxàeä éøä£¥

øîBà(a c xzq`)àìäå ,'÷N Leáìa Cìnä øòL ìà àáì ïéà ék' ¥¦¥¨Ÿ¤©©©¤¤¦§¨©£Ÿ
däîe ,øîBçå ì÷ íéøáciabl my,ñeàî BðéàL ÷Oepi`y cere §¨¦©¨¤©©¤¥¨

`l`Ck ,íãå øNa éðôì,jlnd xrya ea `eal oi`y zeklnd oic ¦§¥¨¨¨¨¨
ä÷é÷ø,ziad xda,äñeàî àéäL`idy cereéëìî Cìî éðôì §¦¨¤¦§¨¦§¥¤¤©§¥

ïkL ìk àì ,íéëìnä.dxeq`y ©§¨¦Ÿ¨¤¥
déì øîà,`axl `tt axàðéîà÷ éëä àðà,xne` ip` jk ip` ±àîéð ¨©¥£¨¨¦¨£¦¨¥¨

àøîeçì àëäå àøîeçì àëädxnegl [ziad xda] o`k mb cnlp ± ¨¨§§¨§¨¨§§¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה - שבת זכור - בערים שונות בעולם ער
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
06:0706:0008:2508:2108:5808:5409:5809:5512:2312:2217:3917:4418:0518:0917:2318:20באר שבע )ח(

06:0806:0008:2408:1908:5808:5409:5809:5412:2212:2117:4017:4518:0418:0817:1418:19חיפה )ח(

06:0605:5908:2308:1908:5708:5309:5609:5312:2112:2017:4217:4618:0318:0817:0618:18ירושלים )ח(

06:0806:0108:2508:2008:5908:5409:5809:5512:2312:2217:3917:4318:0518:0917:2318:20תל אביב )ח(

06:3506:2308:3508:2909:1909:1310:1710:1212:3712:3517:3917:4818:1318:2217:2918:35אוסטריה, וינה )ח(

07:0507:1109:3809:4110:1610:1911:2311:2414:0514:0320:0119:5220:2820:1919:3620:30אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:3606:2508:3808:3209:2109:1510:1810:1412:3912:3817:4317:5218:1618:2417:3318:37אוקראינה, אודסה )ח(

06:0905:5808:1008:0308:5308:4709:5109:4612:1112:1017:1417:2317:4717:5617:0318:09אוקראינה, דונייצק )ח(

06:2106:0908:2108:1409:0508:5810:0209:5712:2212:2117:2417:3317:5818:0717:1418:20אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:4806:3608:4508:3809:3109:2410:2810:2312:4812:4617:4817:5818:2218:3217:3818:46אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:4106:2808:3808:3109:2409:1710:2110:1612:4012:3917:4017:5018:1518:2517:3018:38אוקראינה, קייב )ח(

07:0106:5009:0508:5909:4609:4010:4410:4013:0513:0418:1318:2118:4218:5018:0219:03איטליה, מילאנו )ח(

06:2306:2208:5408:5309:2209:2110:2510:2412:5612:5518:3018:2818:5218:5018:1018:59אקוואדור, קיטו )ח(

06:4106:4709:1509:1809:5209:5310:5810:5813:3813:3619:3119:2319:5719:4919:0620:00ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:2707:3410:0010:0310:4010:4311:4711:4914:3014:2820:2720:1720:5720:4720:0120:59ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:3806:2908:4908:4409:2709:2110:2510:2212:4912:4717:5918:0618:2818:3417:4718:45ארה״ב, בולטימור )ח(

06:2906:1908:3808:3309:1709:1110:1510:1112:3812:3717:4817:5418:1718:2317:3518:35ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:2906:2008:3908:3309:1709:1210:1610:1212:3812:3717:4817:5518:1718:2417:3618:35ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:0706:5709:1409:0909:5409:4810:5210:4813:1413:1318:2318:3018:5319:0018:1119:12ארה״ב, דטרויט )ח(

06:4706:4009:0509:0109:3809:3410:3810:3513:0413:0218:2218:2618:4718:5018:0719:00ארה״ב, האוסטון )ח(

06:2006:1208:3508:3109:1009:0610:1010:0612:3412:3317:4917:5418:1618:2117:3518:31ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:4406:3809:0509:0109:3609:3310:3710:3413:0313:0218:2318:2618:4818:5118:0819:00ארה״ב, מיאמי )ח(

06:2506:1608:3408:2909:1309:0710:1110:0712:3412:3317:4317:5018:1318:1917:3118:31ארה״ב, ניו הייבן )ח(

06:5306:4409:0308:5709:4109:3510:3910:3513:0213:0118:1218:1918:4118:4818:0018:59ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:2506:1508:3308:2709:1209:0610:1010:0612:3312:3117:4117:4918:1118:1817:2918:30ארה״ב, שיקגו )ח(

06:3306:3409:0609:0709:3709:3710:4110:4013:1613:1418:5718:5319:2019:1618:3519:25בוליביה, לה-פס )ח(

07:2607:1309:2209:1510:0910:0111:0511:0013:2513:2318:2418:3418:5919:0918:1419:23בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:2607:1309:2209:1510:0910:0211:0611:0013:2513:2318:2418:3519:0019:1018:1519:23בלגיה, בריסל )ח(

06:0206:0508:3708:3809:0809:0910:1310:1312:5012:4918:3918:3418:5918:5418:1719:03ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5105:5308:2508:2608:5708:5710:0110:0112:3812:3718:2318:1718:4718:4118:0018:51ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:4506:3208:4008:3209:2709:2010:2410:1812:4312:4117:4317:5318:1718:2717:3718:41בריטניה, לונדון )ח(

06:5606:4208:4708:3909:3709:2910:3310:2712:5112:5017:4717:5918:2518:3617:4218:51בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:5206:3908:4508:3809:3409:2610:3010:2512:4912:4717:4817:5918:2318:3417:3918:48גרמניה, ברלין )ח(

07:0806:5609:0508:5809:5109:4410:4810:4313:0813:0618:0818:1818:4318:5217:5819:06גרמניה, פרנקפורט )ח(

06:0106:0408:3508:3709:0809:0910:1310:1312:5112:4918:4418:3819:0318:5618:2119:06דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:5806:5309:2209:1909:5209:4910:5310:5113:2113:1918:4418:4619:0819:0918:2819:19הודו, מומבאי )ח(

06:5306:4909:1809:1509:4809:4510:4910:4713:1713:1618:4118:4219:0419:0618:2419:15הודו, פונה )ח(

06:2406:1208:2508:1809:0809:0110:0510:0112:2612:2517:2917:3818:0218:1117:1818:23הונגריה, בודפשט )ח(

06:3406:2508:4308:3809:2209:1610:2010:1612:4312:4117:5217:5818:2118:2817:3918:39טורקיה, איסטנבול )ח(

06:5606:4809:0809:0309:4509:4010:4410:4013:0713:0618:1918:2518:4718:5318:0619:04יוון, אתונה )ח(

06:4406:3308:4608:3909:2909:2210:2610:2212:4712:4617:5017:5918:2318:3217:4018:44מולדובה, קישינב )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



רעי לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה - שבת זכור - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:5506:5009:1909:1609:4909:4610:5010:4813:1813:1718:4118:4319:0519:0718:2519:16מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:0606:1408:3708:4209:2209:2510:2910:3113:1513:1319:1719:0619:4919:3818:5019:51ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:2806:2208:4808:4409:2009:1610:2010:1712:4612:4518:0418:0818:2918:3317:4918:43נפאל, קטמנדו )ח(

06:4706:3808:5708:5209:3509:3010:3410:3012:5712:5518:0618:1318:3518:4117:5218:53סין, בייג'ין )ח(

07:1407:1309:4509:4410:1410:1211:1611:1513:4713:4619:2019:1819:4219:4019:0119:49סינגפור, סינגפור )ח(

06:2106:0808:1508:0809:0308:5610:0009:5412:1812:1717:1617:2717:5218:0317:0718:17פולין, ורשא )ח(

06:1106:1108:4408:4409:1409:1310:1710:1612:5112:5018:3018:2718:5318:4918:0918:58פרו, לימה )ח(

07:1907:0809:2209:1610:0409:5811:0210:5713:2313:2218:2818:3619:0019:0818:1719:20צרפת, ליאון )ח(

07:3207:2009:3109:2410:1610:0911:1311:0813:3313:3218:3618:4619:0819:1818:2619:31צרפת, פריז )ח(

06:0806:0608:3708:3609:0609:0410:0810:0712:3912:3718:1018:0918:3218:3117:5118:40קולומביה, בוגוטה )ח(

06:5306:4308:5908:5409:4009:3410:3810:3313:0012:5818:1018:1718:3818:4517:5818:57קנדה, טורונטו )ח(

06:3206:2108:3608:2909:1709:1110:1510:1112:3612:3517:4317:5118:1418:2217:3218:34קנדה, מונטריאול )ח(

06:1506:0708:2908:2409:0409:0010:0310:0012:2812:2617:4117:4718:0818:1417:2818:24קפריסין, לרנקה )ח(

07:4507:3009:3409:2610:2510:1711:2111:1513:3813:3718:3318:4519:1119:2318:2519:38רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:2007:0509:0708:5809:5909:5110:5510:4913:1213:1018:0818:2018:4418:5718:0019:12רוסיה, מוסקבה )ח(

07:0106:4909:0208:5609:4509:3910:4310:3813:0313:0218:0718:1618:3918:4817:5619:01רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:0606:5409:0709:0009:5009:4410:4710:4313:0813:0718:1618:2418:4418:5318:0519:06שוויץ, ציריך )ח(

06:3406:3109:0108:5909:3009:2810:3210:3013:0012:5918:2718:2818:5018:5018:0918:59תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



בער

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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Issue # 00722
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P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר 

הימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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