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נקודות משיחות קודש - מזמור קיז מתוך "תהילות מנחם"
 א-ב – הללו את הוי' כל גוים שבחהו כל האומים. 

כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם הללוי'

"אמת הוי' לעולם" – אחדות הוי'
הוי'",  "אמת  פשוטה,  אחדות  שהוא  האמיתי  שענינו  הוא  הוי'"  ב"ואמת  הפירוש  ג. 
יומשך ויתגלה בתוך ה"עולם" – במציאות של ריבוי והתחלקות, ומצד זה נפעל שכל הריבוי 

הלזה הוא באחדות.

והענין בזה, "הוי'" הוא מלשון מהווה1, וכמ"ש2 "בראשית ברא אלקים את השמים ואת 
הארץ", "את השמים לרבות תולדותיהם ואת הארץ לרבות תולדותי'"3, וזוהי נקודה המאחדת 

את כל פרטי הבריאה כולה, מאחר ש"הוי' אחד"4 ברא אותם.

1( זח"ג רנז, סע"ב. פרדס ש"א פ"ט.
2( בראשית א, א.

3( פרש"י שם, יד.
4( ואתחנן ו, ד.

נקודות משיחות קודש - מזמור קיז מתוך "תהילות מנחם"
 א-ב – הללו את הוי' כל גוים שבחהו כל האומים. 

כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם הללוי'

"אמת הוי' לעולם" – אחדות הוי'
הוי'",  "אמת  פשוטה,  אחדות  שהוא  האמיתי  שענינו  הוא  הוי'"  ב"ואמת  הפירוש  ג. 
יומשך ויתגלה בתוך ה"עולם" – במציאות של ריבוי והתחלקות, ומצד זה נפעל שכל הריבוי 

הלזה הוא באחדות.

והענין בזה, "הוי'" הוא מלשון מהווה1, וכמ"ש2 "בראשית ברא אלקים את השמים ואת 
הארץ", "את השמים לרבות תולדותיהם ואת הארץ לרבות תולדותי'"3, וזוהי נקודה המאחדת 

את כל פרטי הבריאה כולה, מאחר ש"הוי' אחד"4 ברא אותם.

1( זח"ג רנז, סע"ב. פרדס ש"א פ"ט.
2( בראשית א, א.

3( פרש"י שם, יד.
4( ואתחנן ו, ד.

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





כללי מפתח  

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

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

)ג וילדה זכר גו ה אשה כי תזריע"מאמר ד'   

ה   ...............................  ח"מתש'ה  מצורע- תזריעפרשת שבת 

)ד  י ..................  ח"תשמ'האייר ' ב) ליל ומוצאי(שיחות

)ה יט  ..........  ח"תשמ'מצורע ה- שיחת שבת פרשת תזריע

)ו אל  ......  ח"תשמ'ה, מצורע-פרשת תזריעבת משיחות ש

)ז זל  .......................  זיכרך  מצורערשת פשיחות -לקוטי  

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

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

)ט  דמ  ........  מצורע-פרשת תזריע –ילקוט גאולה ומשיח

)י המ  ....  מצורע-פרשת תזריעלשבוע יומי חומש  ישיעור

)יא  וע  ...........   מצורע-פרשת תזריעלשבוע שיעורי תהלים

)יב  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

זע  ................................   רעמצו-פרשת תזריעלשבוע  

)יג  הפ  .........  מצורע-פרשת תזריעלשבוע " היום יום"לוח

)יד חפ  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)טו – צא  .......  מצורע-פרשת תזריעלשבוע פרקים ליום ' ג

)טז –  חלק   ...  מצורע-פרשת תזריעלשבוע פרק אחד ליום

)יז – ונק  .........  מצורע-פרשת תזריעלשבוע ות צוספר המ

)יח  עם ביאורים  סוטהמסכת  

חנק  ..................................................  כאף עד ד טוף מד

)יט ביאים וכתובים נ  

וקפ  ......................................  מב- אמאיוב פרק , סא-ספרק  ישעיה

)כ  ותכתובמסכת  –משניות  

חפק  .......................................................ביאור קהתי

)כא  הקצ  ..................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

  

)כב  עם ביאורים זבחיםמסכת  

וקצ  ....................................................... חעד דף  במדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כג  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

דכר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד סוכהת שולחן ערוך הלכו  

דכר  .......................................ר הזקן"אדמו י לוח רב יומילפ

)כה  תורהלקוטי  

זכר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כו  התשובשערי   

לר  .......................................................  ר האמצעי"אדמו

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

אלר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כח ב"תורת שמואל תרל   

אלר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כט  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

בלר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)ל םמתורג( אידיש –ם מאמריספר ה(  

דלר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)לא

זלר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב  אגרות קודש  

לחר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לג רמ  ............................................  פרק ב ביאורים לפרקי אבות

)לד  אמר  ......................................  חומש לקריאה בציבור

נבר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לה

)לו  נדר  ..................   מצורע-פרשת תזריעלשבוע לוח זמנים

)לז נהר  .............  קודש שבת לערבת הדלקת נרות צוסדר מ
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰M‡'ג ֹו זכר  וילדה  תזריע  ּבזה 1ּכי ּומבאר  , ƒ»ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

ּפר ׁשתנּו ּתֹורה ' (החסידי'ׁשע 2ּב'ל ּקּוטי ְֲִִִֵֵֶַָָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּדאמר ּו מזרעת 3ּפר ׁשה ), א ּׁשה  ְְְִֵַַַַָָָָָ

ּכל  ּכי ה ּוא , ה ּדבר  וטעם  זכר , יֹולדת  - ְְִִֶֶַַַָָָָָָּתח ּלה 

איׁש וכן מ ּזה , זה  ּכל ּולים  ׁשּבקד ּׁשה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻהענינים 

הרי  ּוגב ּורה , חסד  והם  ּונקבה , זכר  ּדהינּו ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוא ּׁשה 

ּבחסד  הרי ּובהת ּגּלּות  מ ּזה , זה  ּכל ּולים  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַהם 

ּוכמ ֹו החסד . מת ּגּלה  ּובגב ּורה  ה ּגב ּורה , ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָמת ּגּלה 

ימין  ׁשה ּוא  ּדר ֹום  ׁשּבצד  ּבפ ׁשט ּות , ּבע ֹולם  ְְְִֶֶֶַַָָָָׁשה ּוא 

ולכן  החם , ּתקף  ה ּוא  ּבהת ּגּלּות  הרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹוחסד ,

ׁשהחסד  הרי מיּׁשב , אינֹו וגם  ׁשח ֹורים , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻה ּכּוׁשים 

ה ּיּׁשּוב . והע ּדר  ׁשחר ּות  מ ּגב ּורה , ּכל ּול  ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּבּדר ֹום 

ּוגב ּורה , ׂשמאל  ׁשה ּוא  צפ ֹון ּבצד  ּגיסא ,  ְְְְִִֶַָָָָֹּולאיד

הם  ׁשם  ׁשהאנׁשים  חסד  ה ּוא  ההת ּגּלּות  ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי

א ּמֹות  ׁשבעים  ׁשל  ה ּיּׁשּוב  ע ּקר  ּוב ֹו .4לבנים , ְְִִִִִֶַַָֻ

הר ּוח ֹות , אר ּבע  ּכל  נכלל ֹות  א ּלּו ר ּוח ֹות  ְְְִִֵֵַַָָָ[ּוב ׁשּתי

ולכן  אח ֹור , נקרא  ּומערב  ּפנים , נקרא  מזרח  ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָּכי

ֿ ּדר ֿ ועל  ׂשמאל ], ה ּוא  וצפ ֹון ימין, ה ּוא  ְְְִֶֶַָָָֹּדר ֹום 

ּבהם  ׁשּנקרא  ּבׁשמ ֹות  למעלה  ּגם  ה ּוא  ְְְִֵֶֶֶַַַָָָזה 

ויׁש חסד , ּבחינת  ׁשה ּוא  מ "ה  ׁשם  ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָה ּקּב"ה ,

ּבחינת  יׁש והרי ּגב ּורה , ּבחינת  ׁשה ּוא  ב "ן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָׁשם 

מה  יּובן ּובזה  ׁשּבב "ן. ּומ "ה  ׁשּבמ "ה , ְְֶֶֶַָָב "ן

ענין  ּכי זכר ", יֹולדת  - ּתח ּלה  מזרעת  ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁש"א ּׁשה 
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ב ).)1 יב , (תזריע  פרשתנו ואילך.)2ריש א יט , א.)3תזריע  לא, נדה א. ס , ואילך.)4ברכות סע "ד שם. לקו"ת

    
תזריע: פרשת השבוע, פרשת בתחילת נאמר 

'B‚ ÎÊ ‰„ÏÈÂ ÚÈÊ˙ Èk ‰M‡1, דיני את ומפרט ממשיך  והכתוב ƒ»ƒ«¿ƒ«¿»¿»»»
נקבה  יולדת ושל  זכר  יולדת של  והקרבנות Êa‰הטהרה ‡Óe¿…»»∆

'‰Bz ÈËewÏ'a על הזקן  אדמו "ר  של  חסידות מאמרי  המכיל  ספר  ¿ƒ≈»
של  (והמועדים) התורה פרשיות

(ושיר  ודברים במדבר  ויקרא, החומשים

'תורה  לספר  המשך  ספר  והוא השירים)

של  חסידות מאמרי  המכיל  אור '

התורה  לפרשיות הזקן  אדמו "ר 

ושמות, בראשית בחומשים

e˙Lt2 השבוע לפרשת במאמר  »»»≈
תזריע  ∆ÚL'È„ÈÒÁ‰)«¬ƒƒפרשת

‰Lt שנהוג כפי  החסידות, הפרשה »»»
אדמו "ר  של  החסידות למאמרי  לקרוא

ו 'לקוטי  אור ' 'תורה בספרים הזקן 

Ï"Êתורה' eÈ˙Ba eÓ‡c ,(3 ¿»¿«≈
בגמרא  ‰lÁz ˙ÚÊÓ ‰M‡ƒ»«¿««¿ƒ»

c‰ ÌÚËÂ ,ÎÊ ˙„ÏBÈ∆∆»»¿«««»»
יש  האשה מצד  מהשפעה שכתוצאה

זכר  של  Ïkלידה Èk ,‡e‰ƒ»
ÌÈÏeÏk ‰M„˜aL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆«¿À»¿ƒ

,‰fÓ ‰Ê בהם שיש דברים וגם ∆ƒ∆
הפכי ,לכאורה  ואפילו  שונה תוכן 

בזה  זה קשורים דבר  של  לאמיתו 

למשל  כמו , מזה זה וכלולים

וכן  העליונות, שבספירות ה'התכללות'

מידות  האדם, בנפש להם במקביל 

ואפילו  שונות הן  והחסד  הגבורה

בהן  קיימת זאת ובכל  מזו  זו  הפכיות

ו 'חסד  שבחסד ' 'גבורה ויש התכללות

M‡Â‰שבגבורה' LÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ»
„ÒÁ Ì‰Â ,‰˜e ÎÊ eÈ‰c¿«¿»»¿≈»¿≈∆∆

המש  בחינת האיש, של  פיע,עניינו 

,‰e‚e בחינת האשה של  עניינה ¿»
Ê‰המקבל , ÌÈÏeÏk Ì‰ È‰¬≈≈¿ƒ∆

˙elb˙‰e ,‰fÓ ששני לאחר  ƒ∆¿ƒ¿«
בהעלם, בזה זה כלולים העניינים

ביטוי  ולידי  גילוי  לידי  באים הם כאשר  גם הוא כך  הדברים, ≈¬‰Èבפנימיות
,‰eb‰ ‰lb˙Ó „ÒÁa של והשפעה גילוי  יש יש כאשר  בכך חסד , «∆∆ƒ¿«»«¿»

ההשפעה  את (המצמצם שבחסד  הגבורה של  גילוי  הקליטה לפי גם יכולת

וכו ') הראוי  למקום אותה ומכווין  ההשפעה את המקבל  «¿»e‚e‰של 
„ÒÁ‰ ‰lb˙Ó של גילוי  גם בכך  יש הגבורה מידת של  פעולה יש וכאשר  ƒ¿«∆«∆∆

וכד '. גשמים' 'גבורת לגבי  בחסידות כמבואר  e‰L‡החסד , BÓÎe עניין ¿∆
eËLÙa˙,ההתכללות  ÌÏBÚa,בגשמיותÔÈÓÈ ‡e‰L ÌBc „ˆaL »»¿«¿∆¿«»∆»ƒ

,„ÒÁÂ ימין זרוע חסד  ימינא', דרועא 'חסד  – אליהו ' ב'פתח כמבואר  ¿∆∆
של  שעבודתו  הנגבה' ונסוע הלוך  אברם 'ויסע הכתוב על  בחסידות (וכמבואר 

מידת  היא מידתו  כי  דרום, צד  הנגב, לצד  כנסיעה מתוארת אבינו  אברהם

והחסד ) ‰e‡האהבה ˙elb˙‰a È‰ דרום צדÔÎÏÂ ,ÌÁ‰ Û˜z ¬≈¿ƒ¿«…∆«…¿»≈
ÌÈLek‰ העולם בדרום הגרים «ƒ

Ì‚Â ,ÌÈBÁL של הדרום אזור  ¿ƒ¿«
MÈÓהעולם  BÈ‡ אזור כמו  כך  כל  ≈¿À»
ÌBcaLהצפון , „ÒÁ‰L È‰¬≈∆«∆∆∆«»

˙eÁL ,‰ebÓ ÏeÏk כמבואר »ƒ¿»«¬
קשור  הלבן  שהצבע וחסידות בקבלה

החסד  ‰eMiבמידת cÚ‰Â עניין ¿∆¿≈«ƒ
שפע. וחוסר  צמצום «C„È‡Ïe¿ƒשל 

,‡ÒÈb, שני ˆÔBÙמצד  „ˆa של ƒ»¿«»
e‚e‰,העולם  Ï‡ÓN ‡e‰L∆¿…¿»

(גבורה) דוחה שמאל  מעניין  גם כמובן 

מקרבת  ≈¬‰È(חסד )וימין 
˙elb˙‰‰ של הצפון  שבחלק «ƒ¿«

למידת  השייך  ‰e‡הגבורה,העולם,
ÌL ÌÈL‡‰L „ÒÁ צפון בצד  ∆∆∆»¬»ƒ»

Be ,ÌÈÏ Ì‰ של בחלק הצפוני  ≈¿»ƒ
הארץ  ÏLכדור  eMi‰ wÚƒ««ƒ∆

˙Bn‡ ÌÈÚL4ÈzLe] . ƒ¿ƒÀƒ¿≈
˙BÁe והדרום ≈‡elהצפון 

,˙BÁe‰ Úa‡ Ïk ˙BÏÏÎ גם ƒ¿»»«¿«»
ומערב, ˜‡מזרח ÁÊÓ Èkƒƒ¿»ƒ¿»

,ÌÈt בפסוק (כמו  הקדמי  החלק »ƒ
(מזרח) וקדמה (מערב) ימה 'ופרצת

(דרום) ונגבה ˜‡וצפונה ÚÓe«¬»ƒ¿»
,ÔÈÓÈ ‡e‰ ÌBc ÔÎÏÂ ,BÁ‡»¿»≈»»ƒ
ŒÏÚÂ ,[Ï‡ÓN ‡e‰ ÔBÙˆÂ¿»¿…¿«
‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ ‰ÊŒCc∆∆∆«¿«¿»

Ì‰aבאלוקות  ‡˜pL ˙BÓLa«≈∆ƒ¿»»∆
,‰"aw‰ מצינו זה בעניין  שגם «»»

בתוכן  הן  וגבורה חסד  של  התכללות

בהתגלות, והן  ÌLהעניין  LiL∆≈≈
LÈÂ ,„ÒÁ ˙ÈÁa ‡e‰L ‰"Ó∆¿ƒ«∆∆¿≈
,‰eb ˙ÈÁa ‡e‰L Ô" ÌL≈∆¿ƒ«¿»
ה"א, וא"ו , ה"א, יו "ד , היינו  אל "ף, אותיות במילוי  כתוב הוי ' שם כאשר 

במילוי  כתוב הוי ' שם וכאשר  ,(45) מ"ה היא הללו  האותיות של  הגימטרייא

היא  הללו  האותיות של  הגימטרייא ה"ה ו "ו , ה"ה, יו "ד , היינו  ה"א, אותיות

ב"ן , לשם משפיע החסד , עניין  מ"ה, ששם וחסידות בקבלה ומבואר  .(52) ב"ן 

הגבורה  Ô"aLעניין  ‰"Óe ,‰"ÓaL Ô" ˙ÈÁa LÈ È‰Â והוא «¬≈≈¿ƒ«∆¿∆¿
בגבורה. (מ"ה) החסד  והתכללות (מ"ה) בחסד  (ב"ן ) הגבורה התכללות עניין 

ÔeÈ ‰Êe הפ של התוכן  נימי  ‰lÁz ˙ÚÊÓ ‰M‡"L ‰Ó »∆»«∆ƒ»«¿««¿ƒ»
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)כב  עם ביאורים זבחיםמסכת  
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  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כג  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

דכר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד סוכהת שולחן ערוך הלכו  
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)כה  תורהלקוטי  
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)כט  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   
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)ל םמתורג( אידיש –ם מאמריספר ה(  
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  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)לא
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)לב  אגרות קודש  

לחר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו
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נבר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לה

)לו  נדר  ..................   מצורע-פרשת תזריעלשבוע לוח זמנים

)לז נהר  .............  קודש שבת לערבת הדלקת נרות צוסדר מ



ו     

חסד  ּבחינת  ה ּוא  ׁשּבא ּׁשה  ("ּתזריע ") ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהה ׁשּפעה 

חסד  ּבחינת  ׁשה ּוא  זכר " "יֹולדת  ולכן ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבּה,

ּבע  הענין ּגם  ׁשם  מבאר  זה , ּולפי ב ֹודת וכ ּו', ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

וכ ּו'. ה ּמּדֹות  הת ּכּלל ּות  להיֹות  ׁשּצריכה  ְְְְְִִִִֶַַָָָָהאדם 

‰p‰Â אחר ּפר ּוׁש מביא  ׁשם  ה ּדר ּוׁש ּבתח ּלת  ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֵַַַָ

ּתח ּלה  מזרעת  ("א ּׁשה  ה ּנ"ל  רז"ל  ְְְְִִִֵַַַַַַַָָּבדברי

ּכי  ליּׁשב , נדחק ּו והפל ֹוס ֹופים  זכר "). יֹולדת  -ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ

ּבאה  ה ּזכר  ט ּפת  הרי ּתח ּלה , מזרעת  ׁשא ּׁשה  ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלפי

ר ּבֹותינּו מאמר   ּדר ֿ (על  ּגבר ' ו'ע ּלאה  ְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָלאחר ֹונה 

הח ּתּום " אחר   ה ֹול "ה ּכל  ֿ ּכ5ז"ל  ואחר  .( ְִֵַַַַַַַֹ

הא ּׁשה  ׁשּמּזרע  ּכפ ׁשּוט ֹו, ּומפר ׁש זה , ּפר ּוׁש ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּדֹוחה 

ּגם  מק ֹום  ׁשּיׁש ּפׁשּוט  זה  וה ּנה  וכ ּו'. ה ּזכר  ְְִֵֵֶֶַַָָָָָּבא 

וכ ּמבאר  ּבּתֹורה , ׁשה ּובא  ּכיון הרא ׁשֹון, ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹל ּפר ּוׁש

אאמו"ר  ּבּתֹורה ,6ּבמכ ּתב  ׁשּנאמר  מה  ׁשּכל  ְְֱִֶֶֶַַַַָָ

ּכּלם  היא ", "ּבד ּותא  עליה  ׁשאמר ּו ההלכה  ְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָֻאפ ּלּו

ׁש"ּבד ּותא  אמר  עצמ ֹו וה ּוא  ה ', אמר  ְְְֶַַַַָָָָמ ּמׁש

ּכּלם  ּב"תיּוב ּתא " ׁשּנׁשאר  ה ּדברים  וכן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻהיא ",

וכ ּו', ה "ּתיּוב ּתא " ֿ ּכן ּגם  אמר  וה ּוא  ה ', ְְְְֲֵַַַָָָָאמרם 

נצחית . ׁשהיא  מה ּתֹורה  חלק  ה ּוא  ׁשה ּכל  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹוהינּו

ׁשּבּתֹורה , ּבגליא  ל ּדברים  ּבנֹוגע  ה ּוא  ּכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָואם 

ּבפנימ ּיּות  ה ּוא  ׁשּכן ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  ְְִִִֵֶַַַַַָָעל 

חלק  ה ּוא  ׁשּבזה  ֿ ּדע ּתא ' ה 'קסלקא  ׁשּגם  ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָה ּתֹורה ,

ׁשּלמעלה  א ּלא  וכ ּו', נצחית  ׁשהיא  ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָמה ּתֹורה 

עדין  לכא ֹורה  אבל  ה ּׁשנּיה . ּכּדעה  היא  ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָה ּמּסקנא 

ּפר ּוׁש את  ּתח ּלה  הביא  מ ּדּוע  ּבא ּור , ְִִֵֵֵֵֶַַָּדֹור ׁש

מ ּלכ ּתח ּלה  הביא  ולא  א ֹות ֹו, ודחה  ְְְְִִִִִֵַַָָָֹהפל ֹוס ֹופים 

ׁשּזה ּו ּובפרט  ּכותיּה. ׁשּמּסיק  ה ּפר ּוׁש ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאת 

וכ ּו' ק ׁשיא  לא  ּתמן ּדלית  ה ּתֹורה , .7ּפנימ ּיּות  ְְְְִִֵַַָָָֹֻ

ׁשה ּטעם  ל ֹומר , אפ ׁשר  היה  לכא ֹורה  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָוה ּנה 

זה  ׁשּפר ּוׁש לידע  ּכדי ה ּוא  זה  ּפר ּוׁש ְֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשה ּובא 

ה ּדעה  להבאת  ּבּנגלה  ה ּטעם  ּוכמ ֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָנׁשלל ,

ׁשהרי  ּכן, ל ֹומר  ֿ אפ ׁשר  אי אבל  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָה ּנׁשללת .

ּב'ל ּקּוטי  הרא ׁשֹון ה ּפר ּוׁש ה ּוא  ׁשּנּדחה  ְְִִִֵֵֵֶַַָָה ּפר ּוׁש
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א.)5 יב , רסו.)6ברכות ע ' אגרות לוי "צ  סכ"ו.)7לקוטי  באגה"ק  ונת' הובא (ברע "מ ). ב  קכד, זח "ג

    
,"ÎÊ ˙„ÏBÈ שונים ו 'זכר ' ש'אשה' הגם פלא, זה ואין  סתירה זו  שאין  ∆∆»»

לעיל , כמבואר  שונים, והגבורה שהחסד  כשם ובתכונותיהם ÔÈÚבעניינם Èkƒƒ¿«
,daL „ÒÁ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰M‡aL ("ÚÈÊz") ‰ÚtL‰‰««¿»»«¿ƒ«∆»ƒ»¿ƒ«∆∆∆»

של  עניינה חסד ,ואמנם גם נכלל  בגבורה אבל  גבורה הוא ≈«¿ÔÎÏÂהאשה
e‰L‡האשה  "ÎÊ ˙„ÏBÈ"∆∆»»∆

,‰Ê ÈÙÏe ,'eÎÂ „ÒÁ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆¿¿ƒ∆
ÌL ‡Ó ב'לקוטי הנזכר  במאמר  ¿»≈»

BÚa„˙תורה' ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»«¬«
ה'‰‡„Ìשל הרוחנית  את העובד  »»»

˙eÏlk˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈvL∆¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿
'eÎÂ ˙Bcn‰ צריכה ה' ועבודת «ƒ¿

(אהבה,להיות  חסד  בהתכללות

צמצום). (יראה, וגבורה השפעה)

Lec‰ ˙lÁ˙a ‰p‰Â המאמר ¿ƒ≈ƒ¿ƒ««¿
תורה' Letב'לקוטי  ‡ÈÓ ÌL»≈ƒ≈

Ï"p‰ Ï"Ê È„a Á‡«≈¿ƒ¿≈««««
 ‰lÁz ˙ÚÊÓ ‰M‡")ƒ»«¿««¿ƒ»
ÌÈÙBÒBÏÙ‰Â .("ÎÊ ˙„ÏBÈ∆∆»»¿«ƒƒ

המדע  Èkאנשי  ,MÈÏ e˜Á„ƒ¿¬¿«≈ƒ
,‰lÁz ˙ÚÊÓ ‰M‡L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ»«¿««¿ƒ»

האשה  מצד  ראשונה,וההשפעה באה

‰‡a Îf‰ ˙tË È‰¬≈ƒ««»»»»
'b ‰‡lÚ'Â ‰BÁ‡Ï מושג) »«¬»¿ƒ»»»«

תערובת  דיני  לגבי  נאמר  שבמקורו 

והכוונה  והיתר , איסור  או  וחלב בשר 

הנמצא  על  גובר  למעלה שהנמצא

העליון  הוא שהזכר  וכיון  למטה),

יולדת  והאשה גוברת שלו  ההשפעה

eÈ˙Baזכר  Ó‡Ó CcŒÏÚ)«∆∆«¬««≈
Ï"Ê ברכות לעניין  …»"‰Ïkבגמרא,

ÍÏB‰"ÌezÁ‰ Á‡5, נוסח ≈¿«««ƒ
הזכר  כאן  וגם הברכה, של  החתימה

גוברת  השפעתו  ולכן  אחרון  ).הוא
‰ÁBc CkŒÁ‡Â הזקן אדמו "ר  ¿«««∆

תורה' Ê‰ב'לקוטי  Let אנשי של  ≈∆
BËeLÙk,המדע, LÙÓe¿»≈ƒ¿

Îf‰ ‡a ‰M‡‰ ÚfnL∆ƒ∆«»ƒ»»«»»
.'eÎÂ¿

ÌB˜Ó LiL ËeLt ‰Ê ‰p‰Â¿ƒ≈∆»∆≈»
,ÔBL‡‰ LetÏ Ìb דוחה אותו  ««≈»ƒ

e‰L‡הזקן ,אדמו "ר  ÔÂÈk≈»∆»
zÎÓa ‡nÎÂ ,‰Bza«»¿«¿…»¿ƒ¿«

"ÂÓ‡‡6 רבי ורבי , מורי  אבי  אדוני 

הרבי , של  אביו  יצחק, Ó‰לוי  ÏkL∆»«

‡˙e„a" ‰ÈÏÚ eÓ‡L ‰ÎÏ‰‰ elÙ‡ ,‰Bza Ó‡pL∆∆¡««»¬ƒ«¬»»∆»¿»∆»¿»
,"‡È‰, נכון לא e‰Â‡דבר  ,'‰ Ó‡ LnÓ Ìlk הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ƒÀ»«»»«¿

ÌÈc‰ ÔÎÂ ,"‡È‰ ‡˙e„a"L Ó‡ BÓˆÚ ז "ל חכמינו  של  «¿»«∆¿»ƒ¿≈«¿»ƒ
"‡zeÈ˙"a ‡LpL, הסבר להם  ואין  ‰',בקושיא, ÌÓ‡ Ìlk ∆ƒ¿«ƒ¿¿»À»¬»»

‡e‰Âהוא ֿ ֿ ברוך  ŒÌbהקדוש Ó‡ ¿»««
"‡zeÈz"‰ Ôk קשה זה שדבר  ≈«¿¿»

הסבר  לו  Ïk‰Lואין  eÈ‰Â ,'eÎÂ¿¿«¿∆«…
שזו  הקביעה וגם המוקשה הדבר  גם

Bz‰Ó‰קושיא ˜ÏÁ ‡e‰≈∆≈«»
‡e‰ Ôk Ì‡Â .˙ÈÁˆ ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ¿ƒ≈

‡ÈÏ‚a ÌÈcÏ Ú‚Ba בחלק ¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»
Œ˙Á‡ŒÏÚהגלוי  ,‰BzaL∆«»«««

‡e‰ ÔkL ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»∆≈
ÌbL ,‰Bz‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«»∆«

'‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜'‰ שעלו הדברים «»«¿»«¿»
הדעת נדחו ‰,ÊaLעל  לבסוף אם גם ∆»∆

התקבלו , Bz‰Ó‰ולא ˜ÏÁ ‡e‰≈∆≈«»
‡l‡ ,'eÎÂ ˙ÈÁˆ ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ¿∆»

‰ÏÚÓlLברוחניות‡˜qn‰ ∆¿«¿»««¿»»
.‰iM‰ ‰Úck ‡È‰ƒ«≈»«¿ƒ»

LBc ÔÈ„Ú ‰B‡ÎÏ Ï‡¬»ƒ¿»¬«ƒ≈
,e‡a הנדחה הפירוש אם גם ≈

עדיין  התורה, מדברי  חלק הם ודחייתו 

‰È‡תמוה ÚecÓ הזקן אדמו "ר  ««≈ƒ
ÌÈÙBÒBÏÙ‰ Let ˙‡ ‰lÁz¿ƒ»∆≈«ƒƒ
‡È‰ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ‰Á„Â¿»»¿…≈ƒ
Let‰ ˙‡ ‰lÁzÎlÓƒ¿«¿ƒ»∆«≈

dÈ˙Âk ˜ÈqnL. כמוהו שהמסקנה ∆«ƒ¿»≈
˙eiÓÈt e‰fL ËÙeƒ¿»∆∆¿ƒƒ

,‰Bz‰ הזוהר ÈÏc˙שכדברי  «»¿≈
‡ÈL˜ ‡Ï ÔÓz בחלק שם שאין  «»…À¿»

קושיא לא התורה של  eÎÂ7'הסוד  ¿
לעץ  זאת מדמה (והזוהר  מחלוקת ולא

בעץ  כמו  ורע טוב בו  שאין  החיים

חיים)? כולו  אלא הדעת,

LÙ‡ ‰È‰ ‰B‡ÎÏ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»»»∆¿»
Let ‡e‰L ÌÚh‰L ,ÓBÏ«∆«««∆»≈

‰Ê שנדחה Ú„ÈÏלמרות È„k ‡e‰ ∆¿≈≈«
להודיע ÏÏL,לדעת, ‰Ê LetL∆≈∆ƒ¿«

‰Ï‚pa ÌÚh‰ BÓÎe הפשט בחלק ¿««««ƒ¿∆
התורה, של  הגלוי  החלק וההלכה,

Ï‡ .˙ÏÏLp‰ ‰Úc‰ ˙‡‰Ï«¬»««≈»«ƒ¿∆∆¬»
È‰L ,Ôk ÓBÏ LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»«≈∆¬≈
Let‰ ‡e‰ ‰ÁcpL Let‰«≈∆ƒ¿»«≈
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ז    

ׁשני  ּבין הח ּלּוק  ּתכן ה ּוא  ּגּופא  זה  והרי ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹּתֹורה ',

האחר ֹון  - הרא ׁשֹון ה ּפר ּוׁש ׁשּלפי ְֲִִִֵֵֶַַַָָה ּפר ּוׁשים ,

זכר ", יֹולדת  - ּתח ּלה  מזרעת  "א ּׁשה  (ולכן ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגֹובר 

הרא ׁשֹו - ה ּׁשני ול ּפר ּוׁש ּגֹובר ), ׁשּבּסֹוף  ה ּזכר  ן ּכי ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

מ ּׁשּום  ה ּוא  זכר " ׁש"ּיֹולדת  מה  ׁשּלכן ִֵֵֶֶֶֶַָָָּגֹובר ,

ּתח ּלה . ׁשהזריעה  הא ּׁשה  מ ּזרע  נברא  ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשה ּזכר 

לא  הרא ׁשֹון ׁשה ּפר ּוׁש ּבּתֹורה , ּגם  מ ּובן ִִֵֶֶַַַָָָֹּומ ּזה 

יׁשנֹו ּבעצמ ֹו ׁשּבֹו א ּלא  א ֹות ֹו, ל ׁשלל  ּבכדי ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹנאמר 

ה ּכּונה  עמק  ֿ ּכן ּגם  ׁשּזה ּו ל ֹומר , [ויׁש ח ּיּובי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹענין

ה 'קסלקא ֿ ׁשּגם  אאמו"ר  ּבמכ ּתב  ׁשּכת ּוב  ְְְְִֶֶַַַַָָָָּבמה 

היא  ּבזה  ׁשה ּכּונה  ּבּתֹורה , חלק  ה ּוא  וכ ּו' ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּדע ּתא '

ׁשה ּטעם  ל ֹומר , ויׁש ח ּיּובי]. ענין ּגם  ּבֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּיׁש

מ ּׁשּום  ה ּוא , ּכאן ֿ ּדע ּתא ' ה 'קסלקא  ְְְִֶַַַָָָָָׁשה ּובאה 

הת ּכּלל ּות  ענין מבאר  ּגּופא  זה  ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹׁשּבמאמר 

(ּבמאמר  ּבּתֹורה  מביא  ולכן והחסדים , ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָה ּגב ּור ֹות 

ׁשּגם  אי נלמד  ׁשּמּמּנּו ּבּתֹורה , ׁשלילי ענין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָזה )

ח ּיּובי. ענין יׁשנֹו ְְִִִֶָּבֹו

‰p‰Â ענין 8ּבּמאמרים מבאר  ֿ זה  ׁשּלאחרי ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשה 'ּלּקּוטי  ּומ ּכיון וכ ּו'. והחת ּונה  ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָה ּמילה 

(ה 'ּצמח  ּביׂשראל  נׂשיא  ֿ ידי על  נס ּדר  ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּתֹורה '

היא 9צדק ' ׁשּלֹו ׁשה ּנׂשיא ּות  ּבד ֹור ֹו נׂשיא  ,( ְְִִִֶֶֶֶַָ

ה ֹורא ֹות  הן ׁשּלֹו (והה ֹורא ֹות  נצחית  ְְְִִִֵֶַָָנׂשיא ּות 

ּכן  ׁשּנס ּדר  ּובפרט  ה ּדֹור ֹות , ּכל  על  ְְְִִִִֵֶַַַָָנצח ּיֹות )

ה ּוא  הרי ׁשּבדפ ּוס  ענין ּכל  א ׁשר  ְְְֲֲִִִֵֶֶָָּבדפ ּוס 

ּבד ּיּוק .10לד ֹור ֹות  ה ּוא  זה  סדר  ׁשּגם  מ ּזה , מ ּובן , ְְִִֵֶֶֶֶַָ

ּכי  ּד"א ּׁשה  העב ֹודה  ׁשלמ ּות  לאחרי ּדוקא  ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָּכי

הת ּכּלל ּות  ּדהינּו וכ ּו', זכר " וילדה  ְְְְְְְְִִַַַַָָָָתזריע 

לבחינת  ֿ זה  לאחרי ּבאים  והחסדים , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָה ּגב ּור ֹות 

וכ ּו'. ה ּנּׂשּואין וענין ְְְִִִִַַַָה ּמילה 

ÔÈÚ‰Â ּכּנראה וכ ּו' ּגב ּור ֹות  ׁשל  ּבמ ּצב  ה ּוא  ּבכלל  ֿ ה ּזה  הע ֹולם  ּדה ּנה  ה ּוא , ¿»ƒ¿»ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ח ּיים ' ּב'עץ  וכ ּמפרש  ה ּתניא 11ּבח ּוׁש, ּבספר  ה ּקל ּפֹות 12וה ּובא  א ׁשר  , ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ט ֹוב , ּכּלּה היא  ׁשה ּתֹורה  ּבּתֹורה , ה ּובא  זה  ׁשענין ּגּופא  מ ּזה  אבל  ּבֹו. ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּגֹובר ֹות 
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ח     

ט ֹוב , ׁשל  ענין יׁשנֹו עצמ ֹו ּבזה  ׁשּגם  מ ּובן, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָהרי

ׁשם  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי "ח ֹוׂש13וכ ּמּובא  ענין ְְְִִֵֵַַָָָ

ּבנֹו" ׂשֹונא  "ׁשבט ֹו",14ׁשבט ֹו ּבענין מעלה  ׁשּיׁש , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָ

ההעלם  ֿ ידי ועל  החסד . ענין נכלל  זֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבגב ּורה 

ענין  יהיה  ׁשאז ּדלעתיד , ה ּגּלּוי אל  ּבאים  ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָוהס ּתר 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּבׁשלמ ּות ֹו, אלקי15ה ּמילה  ה ' ּומל  ְְֱִִֵֶֶַָָָֹ

 זרע לבב  ואת   לבב ענין 16את  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  , ְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ּבׁשלמ ּות ּה, ֿ ה ּוא  ּברי ֿ וק ּוד ׁשא  ּדיׂשראל  ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻהחת ּנה 

ּבּמדר ׁש ה ּפס ּוק 17ּכדאיתא  ּבּיֹום 18על  והיה  ְְְִִִַַַַָָָָָ

ּבעלי. ע ֹוד  לי ּתקראי ולא  איׁשי ּתקראי ּגֹו' ְְְְְְִִִִִִִִַַֹהה ּוא 

רק  (לא  ה ּנּׂשּואין ענין יהיה  ֿ לבא  ְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלעתיד 

ּבׁשלמ ּות ֹו, ּוב "ן מ "ה  יח ּוד  אז ויהיה  ְְְִִִִֵֵֶָאר ּוסין),

"עטרת  להיֹות  ס "ג  ל ׁשם  ע ֹולה  ב "ן ׁשּׁשם  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַעד 

מ "ה 19ּבעל ּה" ׁשם  ל ׁשם 20ׁשל  ׁשע ֹולה  ועד  , ְְְֵֵֶֶֶַַָ

האזרחי  לאיתן מ ׂשּכיל  ּבחינת  ּכל 21ע "ב , (עם  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּבמאמר  ּכּמבאר  האזרחי"), ּב"איתן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹה ּפר ּוׁשים 

אדמ ֹו"ר  מו"ח  ועד 22כ "ק  ה ּזקן), אדמ ֹו"ר  (ּבׁשם  ְְְְֵֵַַַַָ

. ית ּבר ּומה ּות ֹו לעצמ ּות ֹו עטרה  להיֹות  ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָׁשע ֹולה 

‰p‰Â אבל ׁשּבעבר , ּדבר  ה ּוא  ה ּנ"ל  ה ּגב ּור ֹות  ¿ƒ≈ְֲֶֶַַַָָָָָ

ּובפרט  צר ֹות  היּו ׁשּכבר  לאחרי ְְְְֲִֵֶַַָָָָָעכ ׁשו

"לא  הרי  ה ּקֹודם , ּבּדֹור  ּובפרט  א ּלּו, ְְֲִֵֵֵַַָֹּבד ֹור ֹות 

צרה " ּפעמים  יֹותר 23תק ּום  ֿ וחמר  וקל  ֿ ׁשּכן וכל  , ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

על  וחסד  ט ֹוב  מע ּתה  יהיה  ּובטח  ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמ ּפעמים ,

מ ׁשיח  ּבביאת  יהיה  זה  ענין ואמ ּתית  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָיׂשראל ,

מתחיל  ליׂשראל ", ט ֹוב   א" יהיה  ׁשאז ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָצדקנּו,

ּתֹורה  א ּלא  ט ֹוב  אין ה ּתֹורה , והינּו24מענין , ְְְִֵֵֶַַַָָָ

ּתֹורה  וה ּׂשגה , והס ּברה  ּבהבנה  ה ּתֹורה  ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּתהיה 

ּתצא  מא ּתי עב ֹודת 25חד ׁשה  ֿ ידי על  ּובפרט  . ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָ
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(בסופו). ח  פי "ב , יח .)18במדב "ר ב , ד.)19הושע  יב , עם )20משלי  סידור תקמד. ע ' ואילך. תקלו ע ' תקס "ח  סה"מ  ראה

וש"נ. ואילך. תרג ע ' לע "ל ערך צ "צ , דא"ח  - הליקוטים ס ' ב . מ , בראשית אוה"ת ב . קלב , א.)21דא"ח  פט , תהלים

פ "ג.)22 החסידות לימוד קונטרס  וראה ואילך). 72 (ס "ע  תש"ג אדם יהא לעולם ט .)23ד"ה א, נחום - הכתוב  אבות )24ל'

ועוד. ג. ג.)25פ "ו, פי "ג, ויק "ר ד. נא, ישעי '

    
ÌL '‰Bz ÈËewÏ'a ‡enÎÂ ,BË ÏL ÔÈÚ BLÈ BÓˆÚ13 «¿∆¿ƒ¿»∆¿«»¿ƒ≈»»

BËL CNBÁ" ÔÈÚ מלייסר חינוכו )ונמנע (לצורך  בנו  BN‡את ƒ¿«≈ƒ¿≈
"Ba14‰ÏÚÓ LiL ורצוי , טוב "BËL",עניין  ÔÈÚa והמעלה ¿∆≈«¬»¿ƒ¿«ƒ¿

ב'שבטו 'e‚aL‰היא  השימוש ‰ÒÁ„.של  ÔÈÚ ÏÏÎ BÊ ∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿««∆∆
zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚÂ שיש ¿«¿≈«∆¿≈¿∆¿≈

כעת  הזה ‰Èelbבעולם Ï‡ ÌÈ‡a»ƒ∆«ƒ
,„È˙ÚÏc,המשיח Ê‡Lבימות ƒ¿»ƒ∆»

‰ÏÈn‰ ÔÈÚ ‰È‰È מדובר עליו  ƒ¿∆ƒ¿««ƒ»
ב'לקוטי  זו  פרשה ובמאמרי  זו  בפרשה

BÓkתורה' ,B˙eÓÏLaƒ¿≈¿
e˙kL15 על בתורה בהבטחות ∆»

לבוא  ‡˙לעתיד  EÈ˜Ï‡ '‰ ÏÓe»¡…∆∆
EÚÊ Ï ˙‡Â EÏ16ŒÏÚÂ , ¿»¿¿∆¿««¿∆¿«

Ï‡NÈc ‰p˙Á‰ ÔÈÚ ‰ÊŒCc∆∆∆ƒ¿««¬À»¿ƒ¿»≈
‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜Â בני של  ¿¿»¿ƒ

ֿ הוא  ֿ ברוך  והקדוש ישראל 

,d˙eÓÏLa לעתיד הוא גם יהיה ƒ¿≈»
שמובא È‡„k˙‡לבוא, כפי  ƒ¿ƒ»

L„na17˜eÒt‰ ÏÚ18 בו «ƒ¿»««»
כנסת  לרעייתו , אומר  הוא ברוך  הקדוש

Bb'ישראל , ‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â¿»»««
הגאולה, ÏÂ‡בבוא ÈLÈ‡ È‡˜zƒ¿¿ƒƒƒ¿…

ÈÏÚa „BÚ ÈÏ È‡˜z הוא ו 'אישי ' ƒ¿¿ƒƒ«¿ƒ
מ'בעלי '. יותר  ופנימי  יותר  חזק קשר 

ÔÈÚ ‰È‰È ‡ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿«
ÔÈ‡eOp‰ ובני ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש בין  «ƒƒ

‡ÔÈÒeישראל  ˜ ‡Ï) רק שהוא …«≈ƒ
וההקדמה  וההכנה הראשון  השלב

הנישואין  ‡Êלעניין  ‰È‰ÈÂ לעתיד ), ¿ƒ¿∆»
(חסד ,Ó"‰והתכללות eÁÈ„לבוא  ƒ

המקבל )Ô"eהמשפיע) (גבורה,

Ô" ÌML „Ú ,B˙eÓÏLaƒ¿≈«∆≈
‚"Ò ÌLÏ ‰ÏBÚ של הגימטריא ∆¿≈

היא  הי ) ואו  (הי  יו "ד  במילוי  הוי ' שם

לשם  יתעלה ב"ן  שם ֿ לבוא ולעתיד  ס"ג 

dÏÚa"ס"ג  ˙ËÚ" ˙BÈ‰Ï19 ƒ¿¬∆∆«¿»
‰"Ó ÌL ÏL20, זאת תמורת ∆≈

משם  מקבל  (האשה) ב"ן  שם שכעת

לבעלה  שפע ומקור  'עטרה' תהיה האשה ֿ לבוא לעתיד  הבעל ) (האיש, מ"ה

‰ÏBÚL „ÚÂ שם,"Ú ÌLÏ Ô" במילוי הוי ' שם של  הגימטריא ¿«∆∆¿≈
ה"י ) וי "ו , ה"י , (יו "ד , ‰‡ÈÁÊיודי "ן " Ô˙È‡Ï ÏÈkNÓ ˙ÈÁa21ÌÚ) ¿ƒ««¿ƒ¿≈»»∆¿»ƒƒ

"ÈÁÊ‡‰ Ô˙È‡"a ÌÈLet‰ Ïk ישן לשון  'איתן ' חוזק, לשון  'איתן ' »«≈ƒ¿≈»»∆¿»ƒ
ועוד  ÂÓ"ועתיק ˜"Î Ó‡Óa ‡nk ,("BÓ„‡ Á22ÌLa) «¿…»¿«¬««¿¿≈

,(Ô˜f‰ "BÓ„‡ של הקשר  אודות «¿«»≈
פנימיות  עניין  שהוא ל 'איתן ' ע"ב שם

לשם  ב"ן  שם של  והעלייה החכמה,

לעניין  גם תהיה ֿ לבוא לעתיד  ע"ב

'איתן ', בחינת של  והפנימי  העמוק

בחינת  נעשית זו  עלייה בגלל  וכאמור ,

'עטרה' ב"ן , שם למעלה, האשה

והיא  מעליה הן  שכעת בחינות ל 'בעלה'

מהן  ÏBÚL‰מקבלת „ÚÂ ב"ן שם ¿«∆∆
B˙eÓˆÚÏ ‰ËÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿¬»»¿«¿

Ca˙È B˙e‰Óe של המהות עצם «ƒ¿»≈
בעצמו . ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

Ï"p‰ ˙Beb‰ ‰p‰Â שבעולם ¿ƒ≈«¿««
ומספר  חיים' מ'עץ לעיל  (כמובא הזה

‡Ïהתניא) ,ÚaL c ‡e‰»»∆∆»»¬»
eÈ‰ kL ÈÁ‡Ï ÂLÎÚ«¿»¿«¬≈∆¿»»
,el‡ ˙BB„a ËÙe ˙B»̂ƒ¿»¿≈

,Ì„Bw‰ Bca ËÙe היו שבו  ƒ¿»««≈
כידוע, במיוחד , גדולות ≈¬‰Èצרות

"‰ˆ ÌÈÓÚt Ìe˜˙ ‡Ï"23, …»«¬«ƒ»»
˙BÈ ÓÁÂŒÏ˜Â ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈¿«»…∆≈
‰zÚÓ ‰È‰È ÁËe ,ÌÈÓÚtÓƒ«¬«ƒ∆«ƒ¿∆≈«»

Ï‡NÈ,ולתמיד  ÏÚ „ÒÁÂ BË»∆∆«ƒ¿»≈
‰Ê ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡Â הטוב של  «¬ƒƒƒ¿»∆

ישראל  לבני  Èa‡˙האמיתי  ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«
C‡" ‰È‰È Ê‡L ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈∆»ƒ¿∆«

Ï‡NÈÏ",רק  BË יהיה והטוב ¿ƒ¿»≈
ÏÈÁ˙Ó החל,‰Bz‰ ÔÈÚÓ «¿ƒ≈ƒ¿««»

אבות  בפרקי  ז "ל  חכמינו  ≈‡ÔÈכמאמר 
‰Bz ‡l‡ BË24eÈ‰Â , ∆»»¿«¿

‰‰a ‰Bz‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«»«¬»»
,‰‚O‰Â ‰aÒ‰Â הנביא וכדברי  ¿«¿»»¿«»»

ֿ לבוא  לעתיד  התורה התגלות אודות

‡ˆz Èz‡Ó ‰L„Á ‰Bz25. »¬»»≈ƒƒ≈≈
ËÙeלבוא ֿ לעתיד  התורה בגילוי  במיוחד החידוש È„ÈŒÏÚיהיה ƒ¿»«¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78



ט    

ׁשה ּתֹורה  ח ּוצה , ה ּמעינֹות  הפצת  ּבאפן ְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָֹהאדם 

ׁשּמח ּוץ  "ח ּוצה " והינּו "ח ּוצה ", ּבבחינת  ְְְְִִִִֶֶֶַַָָנמ ׁשכת 

רמ "ח  עצמ ֹו, ׁשּבאדם  "ח ּוצה " ּכֹולל  וגם  ְְֵֶַַָָָָָָָלאדם ,

ּבמח ׁשבה  מ ּזה  ּולמעלה  ּגידים , ושס "ה  ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָאברים 

ׁשּבֹו מ ּדֹות  מ ּזה  ּולמעלה  ׁשּבֹו, ּומע ׂשה  ,26ּדּבּור  ְְֲִִִֶֶֶֶַַָ

ּב'ל ּקּוטי  ּכּמבאר  ׁשּבֹו, ה ּמֹוחין ּגם  מ ּזה  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּולמעלה 

לתח ּלת ֹו קר ֹוב  ה ּנפ ׁש27ּתֹורה ' ּכח ֹות  ע ׂשר  ׁשּגם  , ְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

היא  הרי ה ּנפ ׁש ועצם  עצמ ּה, ה ּנפ ׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאינם 

ֿ ידי  ׁשעל  , ית ּבר ּומה ּות ֹו עצמ ּות ֹו עם  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֻמאחדת 

וא ּתם  וה ּׁשלמה , האמ ּתית  ל ּגא ּלה  ּבאים  זה  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּכל 

יׂשראל  ּבני אחד  לאחד  ֿ ידי 28ּתל ּקט ּו על  ּובפרט  . ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

ּתל ּקט ּו "וא ּתם  ּבדגמת  ׁשהיא  ה ּתֹורה  ְְְְְִִֶֶַַַָֻֻל ּמּוד 

יׂשראל " ּבני אחד  ּבספר 29לאחד  ה ּלּמּוד  ּוכמ ֹו . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

אחד  לאחד  ּתל ּקט ּו "וא ּתם  ּדגמת  ּתֹורה ', ְְְְְִֵֶֶַַַַָָֻֻ'ל ּקּוטי

ׁשּגם  הרמ ּב"ם  ל ּמּוד  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  יׂשראל ", ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבני

ה ּמׁשנה  ל ּמּוד  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ל ּקּוט , ה ּוא  ְְְִִִִֶֶֶַַָספר ֹו

ל ּקּוט  היא  ׁשּגם  ה ּקד ֹוׁש ר ּבנּו (ּולהעיר 30ׁשח ּבר  ְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּלֹומדים  אב ֹות  ּבפרקי ׁשני ּפרק  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהתחלת 

כ ּו'), א ֹומר  ר ּבי ה ּקד ֹוׁש, ר ּבנּו ּבמאמר  היא  ְֲִִֵֵַַַַַַָה ּיֹום ,

ה ּיע ּוד  ק ּיּום  אל  ּבאים  זה  ּכל  ֿ ידי "מהרה 31ועל  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשמיעת  וכ ּו' יה ּודה " ּבערי יּׁשמע  אלקינּו ְְְְֱִִֵֵַַָָָֹה '

ק ֹול ֹות  חמ ּׁשה  ׁשּכנגד  ֿ וכ ּלה , חתן ק ֹול ֹות  ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָחמ ּׁשה 

ּתֹורה  נּתנה  ׁשּכת ּוב 32ׁשּבהם  מה  ויק ּוים  קהל 33, ְִִֶֶֶַַָָָָָָ

א ּלא  עתיד  ּבל ׁשֹון רק  לא  ה ּנה , יׁשּוב ּו ְִִֵֶַָָָָָֹּגד ֹול 

ּתצא " מא ּתי חד ׁשה  "ּתֹורה  ׁשּכת ּוב  מה  וגם  ה ּנה , ּבא ּו ׁשּכבר  עבר , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבל ׁשֹון

ּבעגלא  מ ּמׁש, ּומ ּיד  ּתכף  זה  ּכל  ׁשּיהיה  ה ּוא  והע ּקר  יצאה , ׁשּכבר  עבר , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּבל ׁשֹון

ִַּדידן.
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ש.ז. החזקה.)30שמות יד לספרו הרמב "ם י ֿיא.)31הקדמת לג, ירמי ' ע "פ  - ברכות" "שבע  ב .)32ברכת ו, ברכות

ז.)33 לא, ירמי '

    
‰Bz‰L ,‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ ÔÙ‡a Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»¿…∆¬»«««¬»»∆«»

˙ÎLÓ גילוי ובאה "eÁˆ‰"לידי  eÈ‰Â ,"‰ˆeÁ" ˙ÈÁa ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«»¿«¿»
,BÓˆÚ Ì„‡aL "‰ˆeÁ" ÏÏBk Ì‚Â ,Ì„‡Ï ıeÁnL שהם ∆ƒ»»»¿«≈»∆»»»«¿

,ÌÈ„Èb ‰"Ò˘Â ÌÈ‡ Á"Ó שגם החלקים) האדם של  החיצוניים ≈»ƒ¿ƒƒ
מהתורה) יושפעו  «¿»¿ÏÚÓÏe‰הם

‰NÚÓe eac ‰LÁÓa ‰fÓƒ∆¿«¿»»ƒ«¬∆
˙BcÓ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe ,BaL∆¿«¿»ƒ∆ƒ

BaL26‰fÓהרגשות  ‰ÏÚÓÏe , ∆¿«¿»ƒ∆
ÔÈÁBn‰ Ìb השכל,BaL ««ƒ∆

B˜ '‰Bz ÈËewÏ'a ‡nk«¿…»¿ƒ≈»»
B˙lÁ˙Ï27˙BÁk NÚ ÌbL , ƒ¿ƒ»∆«∆∆…

LÙp‰ שלושה בו  (שיש השכל  היינו  «∆∆
והמידות  דעת) בינה חכמה – חלקים

חסד , – חלקים שבעה בהן  (שיש

יסוד , הוד , נצח, תפארת, גבורה,

dÓˆÚ,מלכות) LÙp‰ ÌÈ‡≈»«∆∆«¿»
הם  גם 'חוצה'ולכן  ∆∆¿ÌˆÚÂנחשבים

ÌÚ ˙„Á‡Ó ‡È‰ È‰ LÙp‰«∆∆¬≈ƒ¿À∆∆ƒ
,Ca˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ«¿«ƒ¿»≈
‰l‡bÏ ÌÈ‡a ‰Ê Ïk È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»∆»ƒ«¿À»

,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ נאמר עליה »¬ƒƒ¿«¿≈»
Èa „Á‡ „Á‡Ï eËwÏz Ìz‡Â¿«∆¿À¿¿««∆»¿≈

Ï‡NÈ28È„ÈŒÏÚ ËÙe . ƒ¿»≈ƒ¿»«¿≈
˙Ó‚„a ‡È‰L ‰Bz‰ „enÏƒ«»∆ƒ¿À¿«
„Á‡ „Á‡Ï eËwÏz Ìz‡Â"¿«∆¿À¿¿««∆»

"Ï‡NÈ Èa29. לימוד כלומר  ¿≈ƒ¿»≈
בני  כל  ואסיפת לליקוט שדומה תורה

ÙÒaישראל , „enl‰ BÓÎe¿«ƒ¿≈∆
,'‰Bz ÈËewÏ' לקוטי 'ש' נקרא ƒ≈»

„Á‡Ï eËwÏz Ìz‡Â" ˙Ó‚cÀ¿«¿«∆¿À¿¿««
ŒCcŒÏÚÂ ,"Ï‡NÈ Èa „Á‡∆»¿≈ƒ¿»≈¿«∆∆
BÙÒ ÌbL Ì"aÓ‰ „enÏ ‰Ê∆ƒ»«¿«∆«ƒ¿

ËewÏ ‡e‰ כל התורה של  הלכות ƒ
אחד , ספר  ∆∆∆»¿ÊŒCcŒÏÚÂ‰לתוך 

ea aÁL ‰Ln‰ „enÏƒ«ƒ¿»∆ƒ≈«≈
ËewÏ ‡È‰ ÌbL LB„w‰30 של «»∆«ƒƒ

התנאים  דברי  ‡B˙כל  È˜Ùa ÈL ˜t ˙ÏÁ˙‰L ÈÚ‰Ïe)¿»ƒ∆«¿»«∆∆≈ƒ¿ƒ¿≈»
ÓB‡ Èa ,LB„w‰ ea Ó‡Óa ‡È‰ ,ÌBi‰ ÌÈ„ÓBlL∆¿ƒ«ƒ¿«¬««≈«»«ƒ≈

„eÚi‰ Ìei˜ Ï‡ ÌÈ‡a ‰Ê Ïk È„ÈŒÏÚÂ ,('eÎ31 בברכת שאומרים ¿«¿≈»∆»ƒ∆ƒ«ƒ
תורה' ב'לקוטי  וכאמור  הנישואין ,נישואין , עניין  על  מדובר  תזריע פרשת של 

ÚÓMÈ eÈ˜Ï‡ '‰ ‰‰Ó"¿≈»¡…≈ƒ»«
˙ÚÈÓL 'eÎÂ "‰„e‰È ÈÚa¿»≈¿»¿¿ƒ«
,‰lÎÂŒÔ˙Á ˙BÏB˜ ‰MÓÁ¬ƒ»»»¿«»
Ì‰aL ˙BÏB˜ ‰MÓÁ „‚kL∆¿∆∆¬ƒ»∆»∆

‰Bz ‰z32, חכמינו (כמאמר  ƒ¿»»
רב  אמר  חלבו  רבי  "ואמר  בגמרא: ז "ל 

ואינו  חתן  מסעודת הנהנה כל  הונא,

שנאמר  קולות בחמשה עובר  משמחו ,

וכל  חתן  קול  שמחה וקול  ששון  קול 

ואם  ה'... את הודו  אומרים קול  כלה

בן  יהושע רבי  אמר  שכרו , מה משמחו ,

בחמשה  שניתנה לתורה זוכה לוי :

השלישי  ביום ויהי  שנאמר  קולות,

וענן  וברקים קולות ויהי  הבוקר  בהיות

קול  ויהי  שופר ... וקול  ההר  על  כבד 

בקול ") יעננו  והאלוקים השופר ...

e˙kL ‰Ó ÌÈe˜ÈÂ33 בנבואת ƒ««∆»
‰p‰,ירמיה  eeLÈ ÏB„b Ï‰»̃»»»≈»

ישראל , ˜לארץ ‡Ï" ישובו" …«
„È˙Ú ÔBLÏa לשוב שעתידים היינו  ƒ¿»ƒ

e‡a kL ,Ú ÔBLÏa ‡l‡∆»ƒ¿»»∆¿»»
‰Bz" e˙kL ‰Ó Ì‚Â ,‰p‰≈»¿««∆»»
ÔBLÏa "‡ˆz Èz‡Ó ‰L„Á¬»»≈ƒƒ≈≈ƒ¿

,Ú לעבר ויהפוך  kLיקויים »»∆¿»
Ïk ‰È‰iL ‡e‰ wÚ‰Â ,‰‡ˆÈ»¿»¿»ƒ»∆ƒ¿∆»
‡Ï‚Úa ,LnÓ „iÓe ÛÎz ‰Ê∆≈∆ƒ««»«¬»»

Ô„Èc(המושגים לפי  (מהר  במהירות ƒ«
שלנו .
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י

      
מוגה  בלתי

 מהר "ש אדמר "ר  של  ההולדת  יום  הוא  אייר  נכדו 1ב ' הוא  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  שכ "ק  ,
ֿ מקומו. וממלא 

מהר "ש  אדמו"ר  של  פניו לקלסתר  דומה  היה  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  פניו שקלסתר  כידוע 2ולהעיר , ,
תואר  ובראותו אדמו"ר , מו"ח  לכ "ק  שנכנס  מהר "ש , אדמו"ר  של  מזמנו החסידים  מזקני באחד  הסיפור 
ראה  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  פני תואר  שבראותו הסביר , הדבר , לפשר  ֿ כך  אחר  וכששאלוהו התעלף ... - פניו

מהר "ש !... אדמו"ר  רבו, פני תואר  עיניו לנגד 

של  ההולדת  שיום  גובר ומובן, שמזלו - בנוגע 3בישראל  פעולתו פועל  -  ולכן ,
זה  סגולה  יום  לנצל  הורנו..4יש  אשר  ישרה  "בדרך  בהליכה  ולהוסיף  להתבונן כדי - בשנה " "אחת  -

ועד " סלה  ד "נצח  באופן באורחותיו", .5ונלכה 

הידוע  הנותן 6ובלשון "כל  דייקא , ("יתן" לו שנותנים  מה  לקחת  שצריך  היינו, לבו", אל  יתן "החי -
נותן  הוא  יפה  האדם 7בעין לפני לאכול  ומוכן הערוך  ("כשולחן המוכן מן אל 8) וליתן ,( לבא" אשר  ,
שייפין" לכל  עד 9פליג  בפנימיותו, שחודר  מכיון האדם , מציאות  כל  הגוף , אברי בכל  ופועל  שנמשך  ,

ד "יתפרנסון" באופן להיות  שצריך  חב "ד  חסידות  כשיטת  כבשרו, ובשר  דם  בדוגמת 10שנעשה  דוקא ,
כבשרו. ובשר  דם  שנעשית  ושתיה  אכילה 

 ד "לכתחילה באופן ההנהגה  אודות  ההולדת ' יום  'בעל  של  הכללית  ההוראה  - לראש  ולכל 
:11אריבער "

"" - גופא  ובזה  והגבהה . הרמה  של  באופן היא  שההנהגה  - פירושו ",היינו אריבער ".
אלא ) עבודה , עניני וכמה  כמה  לאחרי זמן, משך  לאחרי רק  (לא  היא  והגבהה  הרמה  של  באופן שההנהגה 

ומיד  עבודתו.תיכף 

לחג בנוגע  - הכתוב  ובלשון גבוה , הכי לענין ביחס  גם  והגבהה  הרמה  כולל  - "אריבער " ועוד : זאת 
הגבעות " על  מקפץ  ההרים  על  "מדלג  - אזלינן דמיניה  ולמעלה 12הפסח  ֿ גבי על  הוא  שהדילוג  היינו, ,

ביחס  אפילו .("אריבער ")

ד " הדיוק  שגם  לוודאי, קרוב  גבוה .וי"ל , הכי לענין ביחס  והגבהה  הרמה  כולל  אריבער "

והגבהה ), (הרמה  התנשאות  מלשון הוא  "נשיא " כי - הנשיאות  ענין כללות  עם  זה  ענין לקשר  ויש 
העם " מכל  גבוה  ומעלה  "משכמו במלך  שכתוב  ֿ וכמה 13וכמו ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  "אריבער ", ענין שזהו ,

של  "נשיא " 14 שענינה ,, אלא גופא ; בתורה  "אריבער " הדין, לאדם משורת  שבנוגע 
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אייר.1) ב' יום" "היום .5 ֿ 7 ע' מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר
א.2) ח , (קהלת פניו" תאיר אדם ד "חכמת מהענין להעיר

אצל  ועאכו"כ  אדם, כל  אצל  אפילו - ב) מט , הדור,נדרים
כו'. ונכדיו לבניו גם ונמשך 

הביאור 3) - העדה ובקרבן ה"ח . פ"ג  ר"ה ירושלמי  ראה
(ע"ד  פסח  של  אחרון משיחת בקונטרס נכלל  המזלות, בענין

עיי "ש. ס"ד , הולדת) ביום ההנהגה
סקכ "ז 4) הוספות (כש"ט  הבעש"ט  מתורת וק"ו במכ "ש

צריך  שומע, או רואה שיהודי  בעולם דבר שמכל  וש"נ) ואילך .
לקונו. בעבודתו הוראה ללמוד 

א).5) (קמו, סז"ך  אגה"ק
ב.6) ז, קהלת
וש"נ.7) רע"א, נג , ב"ב ראה
משפטים.8) ר"פ פירש"י 

ב.9) רכא, רע"ב. קסא, זח "ג  ראה
(10.35 הערה 136 ע' חכ "ד  לקו"ש וראה בסופו. ת"ו תקו"ז

וש"נ.
העולם 11) ומקדים: - תריז. ע' ח "א מהוריי "צ אדמו"ר אג "ק

אפשרות  כשאין ורק "ארונטער", לילך  צריך  שלכתחילה סבור
אדמו"ר  אומר - סבור אני  ואילו "אריבער", הולכים אחרת

"אריבער". לכתחילה לילך  שצריך  - מהר"ש
ח .12) ב, שה"ש
ועוד .13) ב. תשסד , ד ) (כרך  וירא אוה"ת וראה ב. ט , ש"א
שבת 14) (ע"ד  בתורתו עצמותו את מכניס שהנשיא ובפרט 

לתהלים  (רד "ק הוראה מלשון תורה – הוראותיו גם כולל  א), קה,
דיני ש"רוב תמורה) הל ' (סוף הרמב"ם וכפס"ד  ועוד ), ח . יט ,

המעשים". כל  וליישר הדעות לתקן . . אלא אינן התורה

     

החידוש  כאן ואילו נשיאות , של  לדרגה  שמגיע  עד  כו' ענינים  וכמה  וכמה  זמן משך  להמתין צריך  סתם 
הוא  הנשיאות  שענין אריבער ".הוא  "לכתחילה  עבודתו,

ב  מודגש  זה  ביום וענין מהר "ש  אדמו"ר  ' צדק ה 'צמח  פתגם  כידוע  הולדתו 15- אודות 
עבודה ב " של  ענין כל  התחלת  לפני (עוד  בלידתו ומיד  שתיכף  היינו, כבר 16", ישנו (

ה 'ריבונו  (בנוסח  ֿ זה  לאחרי והוסיפו דורו, בני כל  ביום  בו שספרו כפי  - שבתפארת " "תפארת  ענין בגלוי
רב  שפע  יושפע  ֿ זה  ֿ ידי ש "על  עולם ') העולמות "17של  מזה !18בכל  גדול  אריבער " "לכתחילה  לך  שאין ,

אלא ) התנשאות , של  באופן רק  (לא  הוא  נשיא  שהרי - ֿ ישראל  בני כל  על  פועל  ישראל  נשיא  וכאמור ,
מלך  נוסף 19גם  היינו, אריבער ", "לכתחילה  ענין יהיה  אצלם  שגם  - המדינה  בני לכל  מעניניו שמשפיע  ,

העבודה  תחילת  גם  תהיה  בקודש , עליה  של  באופן היא  כסדרם ") ("תמידים  התמידית  שהעבודה  לכך 
שאר  בכל  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ראש ", את  (אפילו) "נשא  נשיאות , של  לאופן עד  ד "אריבער ", באופן

כו'. הסביבה  בכל  זאת  שפועל  אלא  עוד  ולא  עניניו,

: ישראל בני כל  על  ומלך  נשיא  ופעולת  ושייכות  לקשר  בנוגע  ביאור  להוסיף  ויש 

שלו  ההילולא ' ישראל 20ב 'המשך  "נצח  - הנצח  מדת  ענין את  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  מבאר 
להנחם " הוא  אדם  לא  כי ינחם , ולא  ישקר  דהון 21לא  האוצרות  סגולות  המלך  מבזבז הנצחון שבשביל  -

וחתום  וכמוס  דבר , לשום  מזה  השתמש  לא  מעולם  אשר  דור , אחר  מדור  שנים  כמה  והנקבץ  הנאסף  יקר 
החיל , מאנשי ואחד  אחד  לכל  ונותנם  האוצרות , כל  מבזבז הוא  המלחמה  ניצוח  בעת  הנה  רואה , כל  מעין

ישראל ". "נצח  הנצחון, נעשה  ֿ ידם  ועל  שבהם 

זו  שלא  כו', המלכים  אבותיו ואוצרות  אוצרותיו המלך , של  ויקרים  נעלים  הכי הענינים  גם  כלומר ,
בשביל  הרי, - אחד  לאף  אותם  מראה  אינו גם  אלא  המלכות , להנהגת  אפילו בהם  משתמש  שאינו בלבד 

ש  בלבד  זו לא  הנצחון, , זאת עוד  אלא  האוצרות , החיל ,את  מאנשי ואחד  אחד  לכל 
של  לאופן האוצרות .ועד 

בתחתונים  דירה  יתברך  לו לעשות  הנצחון, ענין שבשביל  - בנמשל  האוצרות 22ודוגמתו כל  את  מגלים  ,
של  באופן באים  עצמם  שהמעיינות  חוצה ", המעיינות  ו"הפצת  גילוי ענין שזהו בזבוז, של  לאופן עד  כו'

תכלית . אין עד  מטה  למטה  קץ , אין עד  מעלה  מלמעלה  ה "חוצה ", במקום  גם  הפצה 

היהדות  נקודת  בגילוי שעוסקים  החיל  אנשי ובפועל , בגלוי השלוחים , אצל  במיוחד  מודגש  זה  וענין
ישראל ". ד "נצח 

עם  ביחד  עשו, שכבר  הגדולות  הפעולות  - השלוחים  של  פעולתם  אודות  להזכיר  המקום  וכאן
ככה . פעמים  כמה  להוסיף  הטובות  ההחלטות 

השליחות  ענין כללות  הרי - ובגלוי בפועל  שלוחים  שהם  מסויים  חוג אודות  שהמדובר  שאף  ולהעיר ,
הזקן  רבינו שמבאר  כפי מישראל , ואחד  אחד  לכל  שלוחי"23שייך  שהן המצוות  את  "כבדו ,24בענין

(העליון) אדם  של  "שלוחו מישראל  ואחד  אחד  כל  נעשה  שלוחי", "שהן המצוות , קיום  ֿ ידי שעל 
ממש ",25כמותו" דהמשלח  "כמותו דירה 26ועד  יתברך  לו לעשות  השליחות  שהרי פעמים ), כמה  (כמדובר 

יעלה , במסילתו אחד  שכל  והטף , והנשים  האנשים  מישראל , ואחת  אחד  כל  ֿ ידי על  נעשית  בתחתונים ,
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ונתפרסם 15) דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח  כ "ק ע"י  לנו שנמסר
(ראה גם נצחים ולנצח  לדורות הוראה - (1 בהערה (נסמן

שפב). ע' ח "ב מהוריי "צ אדמו"ר אג "ק
פעולת 16) כמו בכלל , עבודה גם אלא שלו, עבודה רק לא

וכיו"ב. המעלות" "שיר
"שפע17) אלא סתם, "שפע" רק ".לא
העולמות 18) והן מטה, למטה עד  התחתונים, העולמות הן

הימנו. למעלה שאין מעלה למעלה עד  העליונים,
דוד 19) "ועבדי  ֿ כה) כד  לז, (יחזקאל  עליהם",כמ "ש

עבדי  מי"ודוד  לכל  בנוגע גם מובן ומזה לעולם", להם
"נשיא". - לו" יקראו אשר ש"שמו

פי "א.20) השי "ת לגני  באתי  ד "ה
ועוד .21) שכט . ע' תרכ "ו, סה"מ  וראה כט . טו, ש"א
ובכ "מ .22) פל "ד , תניא ועוד . טז. נשא תנחומא ראה
ג .23) א, ויקרא לקו"ת
וא"ו.24) ויגש תנחומא
לד ,25) וש"נ.ברכות במשנה. - ב
ועוד .26) סרכ "ח . הריב"ש שו"ת



יי      

החידוש  כאן ואילו נשיאות , של  לדרגה  שמגיע  עד  כו' ענינים  וכמה  וכמה  זמן משך  להמתין צריך  סתם 
הוא  הנשיאות  שענין אריבער ".הוא  "לכתחילה  עבודתו,

ב  מודגש  זה  ביום וענין מהר "ש  אדמו"ר  ' צדק ה 'צמח  פתגם  כידוע  הולדתו 15- אודות 
עבודה ב " של  ענין כל  התחלת  לפני (עוד  בלידתו ומיד  שתיכף  היינו, כבר 16", ישנו (

ה 'ריבונו  (בנוסח  ֿ זה  לאחרי והוסיפו דורו, בני כל  ביום  בו שספרו כפי  - שבתפארת " "תפארת  ענין בגלוי
רב  שפע  יושפע  ֿ זה  ֿ ידי ש "על  עולם ') העולמות "17של  מזה !18בכל  גדול  אריבער " "לכתחילה  לך  שאין ,

אלא ) התנשאות , של  באופן רק  (לא  הוא  נשיא  שהרי - ֿ ישראל  בני כל  על  פועל  ישראל  נשיא  וכאמור ,
מלך  נוסף 19גם  היינו, אריבער ", "לכתחילה  ענין יהיה  אצלם  שגם  - המדינה  בני לכל  מעניניו שמשפיע  ,

העבודה  תחילת  גם  תהיה  בקודש , עליה  של  באופן היא  כסדרם ") ("תמידים  התמידית  שהעבודה  לכך 
שאר  בכל  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ראש ", את  (אפילו) "נשא  נשיאות , של  לאופן עד  ד "אריבער ", באופן

כו'. הסביבה  בכל  זאת  שפועל  אלא  עוד  ולא  עניניו,

: ישראל בני כל  על  ומלך  נשיא  ופעולת  ושייכות  לקשר  בנוגע  ביאור  להוסיף  ויש 

שלו  ההילולא ' ישראל 20ב 'המשך  "נצח  - הנצח  מדת  ענין את  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  מבאר 
להנחם " הוא  אדם  לא  כי ינחם , ולא  ישקר  דהון 21לא  האוצרות  סגולות  המלך  מבזבז הנצחון שבשביל  -

וחתום  וכמוס  דבר , לשום  מזה  השתמש  לא  מעולם  אשר  דור , אחר  מדור  שנים  כמה  והנקבץ  הנאסף  יקר 
החיל , מאנשי ואחד  אחד  לכל  ונותנם  האוצרות , כל  מבזבז הוא  המלחמה  ניצוח  בעת  הנה  רואה , כל  מעין

ישראל ". "נצח  הנצחון, נעשה  ֿ ידם  ועל  שבהם 

זו  שלא  כו', המלכים  אבותיו ואוצרות  אוצרותיו המלך , של  ויקרים  נעלים  הכי הענינים  גם  כלומר ,
בשביל  הרי, - אחד  לאף  אותם  מראה  אינו גם  אלא  המלכות , להנהגת  אפילו בהם  משתמש  שאינו בלבד 

ש  בלבד  זו לא  הנצחון, , זאת עוד  אלא  האוצרות , החיל ,את  מאנשי ואחד  אחד  לכל 
של  לאופן האוצרות .ועד 

בתחתונים  דירה  יתברך  לו לעשות  הנצחון, ענין שבשביל  - בנמשל  האוצרות 22ודוגמתו כל  את  מגלים  ,
של  באופן באים  עצמם  שהמעיינות  חוצה ", המעיינות  ו"הפצת  גילוי ענין שזהו בזבוז, של  לאופן עד  כו'

תכלית . אין עד  מטה  למטה  קץ , אין עד  מעלה  מלמעלה  ה "חוצה ", במקום  גם  הפצה 

היהדות  נקודת  בגילוי שעוסקים  החיל  אנשי ובפועל , בגלוי השלוחים , אצל  במיוחד  מודגש  זה  וענין
ישראל ". ד "נצח 

עם  ביחד  עשו, שכבר  הגדולות  הפעולות  - השלוחים  של  פעולתם  אודות  להזכיר  המקום  וכאן
ככה . פעמים  כמה  להוסיף  הטובות  ההחלטות 

השליחות  ענין כללות  הרי - ובגלוי בפועל  שלוחים  שהם  מסויים  חוג אודות  שהמדובר  שאף  ולהעיר ,
הזקן  רבינו שמבאר  כפי מישראל , ואחד  אחד  לכל  שלוחי"23שייך  שהן המצוות  את  "כבדו ,24בענין

(העליון) אדם  של  "שלוחו מישראל  ואחד  אחד  כל  נעשה  שלוחי", "שהן המצוות , קיום  ֿ ידי שעל 
ממש ",25כמותו" דהמשלח  "כמותו דירה 26ועד  יתברך  לו לעשות  השליחות  שהרי פעמים ), כמה  (כמדובר 

יעלה , במסילתו אחד  שכל  והטף , והנשים  האנשים  מישראל , ואחת  אחד  כל  ֿ ידי על  נעשית  בתחתונים ,
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ונתפרסם 15) דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח  כ "ק ע"י  לנו שנמסר
(ראה גם נצחים ולנצח  לדורות הוראה - (1 בהערה (נסמן

שפב). ע' ח "ב מהוריי "צ אדמו"ר אג "ק
פעולת 16) כמו בכלל , עבודה גם אלא שלו, עבודה רק לא

וכיו"ב. המעלות" "שיר
"שפע17) אלא סתם, "שפע" רק ".לא
העולמות 18) והן מטה, למטה עד  התחתונים, העולמות הן

הימנו. למעלה שאין מעלה למעלה עד  העליונים,
דוד 19) "ועבדי  ֿ כה) כד  לז, (יחזקאל  עליהם",כמ "ש

עבדי  מי"ודוד  לכל  בנוגע גם מובן ומזה לעולם", להם
"נשיא". - לו" יקראו אשר ש"שמו

פי "א.20) השי "ת לגני  באתי  ד "ה
ועוד .21) שכט . ע' תרכ "ו, סה"מ  וראה כט . טו, ש"א
ובכ "מ .22) פל "ד , תניא ועוד . טז. נשא תנחומא ראה
ג .23) א, ויקרא לקו"ת
וא"ו.24) ויגש תנחומא
לד ,25) וש"נ.ברכות במשנה. - ב
ועוד .26) סרכ "ח . הריב"ש שו"ת
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הרמב "ם  ֿ דין מפסק  כמובן יחדיו, כולם  ֿ ישראל  בני לכל  ועד  הרבים , דרך  נעשית  שמסילתו ֿ ידי 27ועד  שעל 
והצלה ". תשועה  ולהם  לו וגרם  זכות , לכף  כולו העולם  כל  ואת  עצמו את  "הכריע  אחת ", "מצוה 

'שנת  זו: בשנה  יתירה  והטף "ובהדגשה  והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  ששומעין 28- ,
שומעה " הגבורה  מפי . . "כאילו המלך , מפי התורה  ושנת 29פרשיות  ,  שפורצת שמחה  - 

וההגבלות  הגדרים  .30כל 

***

 הענינים על  להתעכב  יש  - ושנה  שנה  בכל  שישנו מהר "ש  אדמו"ר  הולדת  יום  ענין כללות  על  נוסף 
זו: בשנה  אייר  בב ' המיוחדים 

טוב  כי בו שהוכפל  השלישי, ביום  השבוע , בימי קביעותו - לראש  לבריות 31לכל  וטוב  לשמים  טוב  ,32.
ד "טוב  באופן וחלקו לשמים ", ד "טוב  באופן הוא  מהיום  שחלק  הכוונה  שאין פעמים , כמה  כמדובר 
מצד  מיוחד  עילוי נוסף  ובשניהם  טוב ", כי בו "הוכפל  השלישי ביום  ורגע  רגע  שכל  אלא  לבריות ",

אריבער ". ד "לכתחילה  ובאופן כו', המזל  התגברות 

ֿ חמשים ֿ המאה  שנת  התחלת  זו, בשנה  ההולדת  ביום  שמתחיל  השנים  למספר  בנוגע  - ועיקר  ועוד 
תשמ "ח ). אייר  ב ' - תקצ "ד  אייר  (ב ' וחמש 

בעולם  ההסתלקות , לאחרי גם  ששייך  – השנים  למספר  המתאים  תהלים  קאפיטל  אמירת  מנהג  ֿ פי ועל 
כידוע  לאחרי 33האמת , ֿ עדן) נשמתו אדמו"ר  (כ "ק  אביו של  ההולדת  יום  אודות  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  סיפור 

שמתחיל  השנים  למספר  המתאים  הקאפיטל  פסוקי על  האמת  בעולם  תורה  אמירת  סדר  בענין הסתלקותו,
תהלים , ספר  מזמורי ק "נ כל  שמסיימים  שנה  וחמשים  מאה  לאחרי ֿ דידן, בנידון הרי - זה  הולדת  ביום 

לתושיה " "כפלים  - יותר  נעלה  (באופן תהלים  ספר  מהתחלת  פעם  עוד  ומתחילים  ֿ זה ,34חוזרים  ֿ פי ועל  ,(
מזמור  - הוא  קנ"ה , שנת  התחלת  זו, בשנה  ההולדת  ביום  שמתחיל  תהלים .המזמור  שבספר 

להוראה  והשייכות  הקשר  ביאור  - ובמיוחד  כולל  זה , במזמור  הפסוקים  על  להתעכב  יש  לכך , ובהתאם 
כדלקמן. אריבער ", "לכתחילה  ההולדת , יום  בעל  של  הכללית 

 חמישי גו'":35במזמור  ביתך  אבוא  חסדך  ברוב  "ואני נאמר  ,

ממדידה  שלמעלה  חסד  הקב "ה ", של  "חסדו על  קאי - "חסדך " אלא  סתם , חסד  רק  לא  - "חסדך "
הגמרא  מדברי גם  כמובן חסדו"36והגבלה , לעולם  "כי עילוי הפלאת  הקב "ה 37אודות  שברא  דורות  "כ "ו ,

מופלג . בריבוי ושנים  ימים  האריכו שלכן בחסדו", אותם  וזן כו' בעולמו

" - מזה  של ויתירה  באופן זה  הרי גופא , הקב "ה ) של  (חסדו שב "חסדך " היינו, חסדך ",
" ענין מודגש  שבזה  "רוב ("ברוב "), עדיין זה  אין ד "אריבער ", באופן זה  שאין זמן כל  כי ,"

חסדך ".

לכל  ֿ כח  נתינת  - השניה ) בפעם  (ובפרט  זה  מזמור  לומר  כשמתחילים  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  וענין
ה  על  לפעולה  בנוגע  והן לעצמו בנוגע  הן מישראל , ואחד  את אחד  "הקהל  הקהל ', ב 'שנת  (ובפרט  זולת 

"נעים  המלך , דוד  (כדברי ביתך " אבוא  חסדך  ברוב  "ואני בהם  שיקויים  והטף "), והנשים  האנשים  העם ,
ישראל " מישראל 38זמירות  ואחד  אחד  כל  בשם  וארבע 39, לביתו לבוא  זוכה  מישראל  ואחד  אחד  שכל  ,(

ל  הקב "ה , של  חסדך ".אמותיו "ברוב  - אריבער " ד "לכתחילה  ובאופן ,
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ה"ד .27) פ"ג  תשובה הל '
יב.28) לא, וילך 
ה"ו.29) פ"ג  חגיגה הל ' רמב"ם
ואילך .30) רכג  ס"ע תרנ"ז, סה"מ  בארוכה ראה
ו).31) פ"ד , (מב"ר ז א, בראשית פירש"י 
ועוד .32) ב. לג , בראשית אוה"ת וראה אץ מ , קידושין
שנז.33) ע' בהוספות פר"ת סה"מ 

רפמ "ו.34) שמו"ר ראה
ח .35) פסוק
א.36) קיח , פסחים
קלו.37) מזמור תהלים
א.38) כג , ש"ב
(א).39) ד  פ"ד . שהש"ר ראה
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תעטרנו": רצון "כצינה  - המזמור  וסיום 

למגן" הוא  "דומה  מקיף , של  ענין הוא  – אדם "40"צינה " של  רוחותיו שלש  "המקפת  וגם 41, .
"תסובבנו" - מקיף  של  ענין הוא  הראש 41"תעטרנו" את  שמסבבת  העטרה  בדוגמת  ,40.

האדם  מציאות  כל  את  מסבבת  העטרה  ֿ דידן, בנידון ואילו בלבד . הראש  את  מסבבת  עטרה  אמנם ,
בחינת  תעטרנו", גו' "כצינה  אלא  "כצינה ", סתם , מקיף  רק  לא  - גופא  ובזה  תעטרנו"). גו' ("כצינה 

דמקיף . המקיף 

ו"תעטרנו" ֿ עצמו, בפני "רצון" ֿ עצמו, בפני "כצינה " רק  לא  - ביחד  הענינים  כל  שחיבור  ומובן,
ברצון" תסובבנו כן הגוף , את  מסבבת  שהצינה  "כמו שפירושו: תעטרנו", רצון "כצינה  אלא  בפניֿעצמו,

אריבער ". ד "לכתחילה  באופן זה  הרי -

***

 שעמהם שיעורים  - זו שנה  בקביעות  אייר  לב ' השייכים  בתורה  השיעורים  על  גם  להתעכב  נהוג 
נשיאינו  רבותינו (כהוראת  לחיות  צריכים  ממש .42ובהם  הגוף  בחיי גם  חודר  שזה  באופן ,(

ענין  על  מורה  - לידה  זכר ": וילדה  תזריע  כי "אשה  - שתחילתה  השבוע , בפרשת  - לראש  ולכל 
כידוע  "אם 43הגאולה , - אופנים  שני ישנם  גופא  ובזה  ללידה . וגאולה  לעיבור , נמשל  ,44תלד "שגלות 

"וילדה  ":או

במכילתא  המבואר  ֿ דרך  על  – הוא  זכר , בבחינת  לגאולה  נקבה , בבחינת  גאולה  שבין "כל 45החילוק 
כל  אף  לידה , צער  לה  יש  שהנקבה  "כלומר , זכר ", בלשון דלעתיד  משירה  חוץ  נקבה , לשון השירות 
הגאולה  לגבי העתידה  הגאולה  עילוי וזהו צער ", אחריה  שאין מלעתיד  חוץ  צער , אחריהם  יש  הנסים 

גלות . אחריה  שאין גאולה  תהיה  העתידה  הגאולה  שרק  - מצרים " מארץ  צאתך  ד "ימי

" בכתוב  כמפורש  - החילוק  וטעם    מזריע כשה "איש  ֿ כן ֿ שאין מה  זכר ", וילדה  (אזי)
נקבה " "יולדת  שאז :46תחילה ",

אתערותא  של  באופן שהיתה  מכיון - מצרים " מארץ  צאתך  ב "ימי הקב "ה ),הגאולה  (זה 
של  באופן הגאולה  היתה  לכן תחילה ", (גלות );מזריע  צער  אחריה  שיש  ,

. . המתים  ותחיית  המשיח  ימות  של  השלימות .. ש "תכלית  מכיון - העתידה  הגאולה  ֿ כן ֿ שאין מה 
תלוי  בתניא (כמבואר  הגלות " משך  זמן "47כל  היינו, ,(" תזריע כי ֿ ישראל ) (כנסת 

"וילדה  אזי - מקבל ) בחינת  "אשה ", הביטול , בענין (שתחילתה  דוקא  ֿ דלתתא  אתערותא  ",(תחילה ),
אפילו שבטלה  ועד  גלות , אחריה  שאין הגלות גאולה  ענין את  שמהפכים  מכיון - הגלות  לענין

למיתקא  ומרירו לנהורא  חשוכא  אתהפכא  גאולה , ממנו ישנן 48ועושים  "גאולה " שבתיבת  בכך  כמודגש  ,
"ג מ "גולה " נעשה  עולם ", של  "אלופו האל "ף , המשכת  ֿ ידי שעל  אלא  "גולה ", .49ולה "אותיות 

וטף  נשים  האנשים  וכל  ביתו, בני עצמו, בגאולת  מתעסק  ואחד  אחד  שכל  ֿ זה  ֿ ידי על  – לזה  וההכנה 
נפשי" בשלום  ("פדה  פרטית  גאולה  אצלם  שתהיה  לימוד 50שבסביבתו, (או בתפילה  העבודה  ֿ ידי על  (

הקודש ' ב 'אגרת  כמבואר  כו'), יוצא 51התורה  מישראל , אחד  כל  שבנפש  מהשכינה  פרטי ניצוץ  ש "כל 
עוד  ומזרזים  ממהרים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  שבלב ", ועבודה  תפילה  זו שעה  בחיי שעה , לפי והשביה  מהגלות 
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עה"פ.40) מצו"צ
עה"פ.41) פרש"י 
ואילך .42) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
שם.43) תו"ח  - ובארוכה וארא. ר"פ תו"א
ה.44) יב,
קטז.45) פסחים - ונאמר ה"ג  בתוד "ה הובא ה, טו, בשלח 

כ .

וש"נ.46) א. ס. ברכות
לז.47) פרק ריש
א.48) ד , זח "א ראה
ובכ "מ .49) ג . לה, בהעלותך  לקו"ת ספל "ב. ויק"ר ראה
יט .50) נה, תהלים
סע"ב).51) (קה, ס"ד 
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תשובה ' ב 'שערי האמצעי אדמו"ר  שמבאר  כפי ֿ ישראל , בני כללות  של  נפשי" בשלום  ה "פדה  את  52יותר 

גלות . אחריה  שאין גאולה  העתידה , בגאולה  יהיה  ובשלימותו לאמיתתו נפשי" בשלום  "פדה  שענין

 חלב ואיסור  דם  איסור  דיני פרטי נתבארו ברמב "ם  היומי בשיעור  ברמב "ם : היומי .53שיעור 

הדעות " "לתקן - האדם  בעבודת  הענין תוכן (לכאורה ):54וביאור  והיפוכו דבר  מצינו וחלב  בדם  :
עיקר  אדרבה , הרי - לקדושה  בנוגע  ואילו חמור . איסור  לגמרי, המושלל  דבר  זה  הרי - להדיוט  בנוגע 
(פרשת  כהנים  פרשת  בהפטרת  הכתוב  כלשון ודם , חלב  בהקרבת  הוא  הקרבנות  בהקרבת  הכהנים  עבודת 

כהנים "55אמור  "ממלכת  מישראל , ואחד  אחד  כל  על  דקאי - ודם "56) חלב  לי להקריב  לפני "ועמדו -57.

בספרים  כמבואר  - שבדבר  צריך 58ומהטעמים  ודם , חלב  ענין שזהו האדם , חיות  שעיקר  להדגיש 
ודם ", חלב  לי "להקריב  כאמור , קדושה , בעניני אלא ) הרשות , עניני חול , בעניני (לא  להיות 

הנפש " הוא  "הדם  החיות , ענין הוא  – "דם " ו"חלב ": "דם " הענינים  שני - יותר  היינו,59ובפרטיות  ,
זה החיות  שכל  כו'), וצפרניים  שערות  גם  (כולל  הרגל  עד  מהראש  הגוף , מציאות  כל  לקיום 

הגוף  אברי לכל  מהלב  הדם  וסיבוב  הילוך  ֿ ידי על  עניני60נעשה  - השומן ענין הוא  – ו"חלב " ;.

סיפוקן  צרכי "חסרונן.. ו"להחיות ", "חסרונן" - נפשות " "בורא  ברכת  בנוסח  שכתוב  מה  ֿ דרך  [ועל 
לצורך  להם  וצריכים  חסרים  שהם   שבראם הדברים  שאר  הם  בהם , ו"להחיות  ,"" 61בהם,

חסידות  בדרושי גם  ],62כמובא 

והן  המוכרחת , החיות  - לדם  בנוגע  הן להיות  צריך  לה ' שהקרבן - ודם " חלב  לי "להקריב  ענין וזהו
- אחר  ובסגנון להקב "ה , האדם ) מציאות  כל  (הכוללים  שניהם  את  ליתן התענוג , ענין - לחלב  בנוגע 

תענוג ). לשם  (הוספה  כהלכתם " ומוספים  המוכרחת ) (עבודה  כסדרם  "תמידים 

 יום טוב , כי בו שהוכפל  השלישי יום  זה , יום  שלקראת  - זו בשנה  אייר  לב ' השייך  נוסף  ענין
שנה  של  מהר "ש  אדמו"ר  של  מאמרים  ספר  - פרטית  בהשגחה  - לאור  יצא  מהר "ש , אדמו"ר  הולדת 

תרל "ד ). (שנת  שלימה 

מאמ  כי - ההולדת  יום  ענין כללות  עם  זה  ענין לקשר  הגיעו ויש  ולא  ֿ יד , בכתב  ֿ עתה  עד  היו אלו רים 
ל  יצאו ועתה  בלבד , סגולה  ליחידי אלא   העולם לאויר  שיצא  הלידה  ענין ובאופן 63(דוגמת  ,(

דורות  לדורי דפוס , .64של 

הפסוק  על  הוא  הראשון שהמאמר  - שבזה  פרטית ' ה 'השגחה  מודגשת  כך  כדי ברא 65ועד  "בראשית 
איש  לידת  ובדוגמת  ֿ דרך  על  כולו, העולם  מציאות  ובריאת  לידת  שתוכנו, הארץ ", ואת  השמים  את  אלקים 

פרטי.

כדלקמן. הזה , המאמרים  בספר  הראשון מהמאמר  תוכן או נקודה  לחזור  הראוי מן ולכן,

 על (גם ) קאי הארץ " ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית  שהפסוק  מבאר  המאמר , בתחילת 
ֿ לשונו: וזה  הספירות , עשר  בריאת 

היה  העולם  בריאת  שתחילת  הארץ ") ואת  השמים  את  אלקים  ברא  (ד "בראשית  הפשוט  "הפירוש 
לכתוב  צריך  היה  לבד , הפשוט  זה  פירוש  על  הכוונה  היתה  אם  אך  והארץ .. השמים   אלקים
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פי "א.52) בשלום פדה ד "ה
ֿ ז.53) פ"ו אסורות מאכלות הל '
(54.14 שבהערה רמב"ם ראה
הקטנים"55) על  גדולים להזהיר ואמרת, "אמור - גם כולל 

כזה, באופן הוא החינוך  שגם היינו, ובפירש"י ), אמור (ר"פ
האנשים  העם, את "הקהל  הקהל ', 'שנת זו, בשנה יתירה ובהדגשה
ּתׂשמח  - שמחה ומתוך  זה, בענין כולם לחנך  והטף", ְִַוהנשים

ְַַוּתׂשמח .
ו.56) יט , יתרו
טו.57) מד , יחזקאל 

ובכ "מ .58) ואילך , סע"א עח , פינחס לקו"ת ראה
כג .59) יב, ראה פ'
סל "א.60) אגה"ק ראה
רז.61) סו"ס או"ח  אדה"ז ושו"ע ב"י 
א.62) נב, ויקרא לקו"ת
נר 63) . . אמו במעי  "כשהוולד  ב) ל , (נדה ממארז"ל  להעיר

כולה". התורה כל  אותו ומלמדין כו' ראשו על  לו דלוק
(64.1 שבהערה אג "ק ראה
א.65) א, בראשית



טו      

העולם , אומר את  היה  או "ברוא ", לתיבת  דבוקה  "בראשית " תיבת  היתה  ואז וארץ , שמים 
נאמר  מה  ומפני תחילה , לשון ההקדם  על  לומר  הכתוב  לשון כי הארץ .. ואת  השמים  את  אלקים  ברא 

ברא "? בראשית  כאן

האצילות ". התהוות  מס ּפר  פרטיים , הנבראים  יצירת  כל  שקודם  לומר , יש  הכוונה  "אלא  ְֵַומתרץ ,

ראשית  וירא  שכתוב  כמו חכמה , בחינת  היינו, בראשית , אומרו "וזהו - הכתוב  בלשון לפרט  וממשיך 
חכמה "66לו  ראשית  ראשית 67, ב ' היינו "בראשית ", ואומרו תתאה ".68. וחכמה  עילאה  חכמה  ,

הארץ , ואת  השמים  את  ֿ כך  אחר  "ואמר  ודעת . בינה  בחינת  על  דקאי - אלקים " "ברא  בכתוב  וממשיך 
בחינת  היא  ו"הארץ " דאצילות . עליונות  מדות  לבחינת  רומזים  ומים , אש  בחינת  הוא  "שמים " כי היינו
מה  כי כו'", ֿ עילאה  בחכמה  כלולה  בלתי ֿ עצמה  בפני שהיא  כמו ֿ תתאה  חכמה  בחינת  היינו המלכות ,
ֿ תתאה  חכמה  זה  הרי ֿ תתאה , וחכמה  ֿ עילאה  חכמה  על  קאי ראשית , ב ' "בראשית ", שתיבת  לעיל  שנאמר 
המלכות , בספירת  במקומה , שעומדת  כפי ֿ תתאה  חכמה  אבל  ֿ עילאה , בחכמה  שכלולה  כפי מלכות ) (בחינת 

ארץ . בחינת  היא  הרי

כו'", אלקים  ברא  ספירות  עשר  בחינות  כל  שגם  כו', ברא  בראשית  הכתוב  פירוש  "ונמצא  ומסיים :
תמצא , מאין ("והחכמה  מאין יש  בריאה  ענין הוא  דאצילות  החכמה  שבחינת  בפרטיות  לבאר  וממשיך 

ליש  מאין בריאה  שפירושו "ברא ", הלשון זה  על  נופל  שלכן מאין"), יש  בריאה  ענין .69שזהו

נאמר  ספירות , עשר  על  קאי הארץ " ואת  השמים  את  אלקים  ברא  ש "בראשית  שהפירוש  ולהעיר ,
"בראשית 70בזהר  נאמר  שלא  שמכיון - עצמו הכתוב  מלשון וההכרח  ההוכחה  מוסיף  זה  שבמאמר  אלא  ,

" ֿ אם  כי כו'", ברא  "בתחילה  או כו'", ברא  כו' ברוא   הפירוש שמלבד  לומר , צריך  כן על  כו'",
ספירות . עשר  נבראו הנבראים  כל  יצירת  שלפני הכתוב  רמז הפשוט ,

כמו  הם  הספירות .. ש "ענין - הנבראים  כל  יצירת  לפני ספירות , עשר  בהתהוות  הצורך  לבאר  וממשיך 
פעולתו". בהם  פועל  שהאומן האומן כלי

כל  ה 'סובב  ֿ הוא  ברוך  ֿ סוף  ֿ אין מאור  דוקא  נמשך  שהגשמיות  "מאחר  השאלה : נשאלת  דלכאורה 
ואחד  אחד  וכל  ֿ מדבר , ֿ חי ֿ צומח  בדומם  הרבה  ברואים  שיש  המדרגות , ריבוי התהוות  יהיה  מאין עלמין',
בתכלית  פשוט  אחדות  הוא  עלמין' כל  ה 'סובב  ֿ הוא  ברוך  ֿ סוף  אין הלא  לחבירו, שוה  ואינו משתנה 

מאד "? בהתחלקות  המציאות  ריבוי ממנו יומשך  ואיך  הפשיטות ,

נמשך  ֿ הוא  ברוך  ֿ סוף  ֿ אין מאור  ש "ההמשכה  היינו, ספירות , עשר  התהוות  ענין ומבאר  מקדים  ולכן
פרטי  בהם  ויש  מזה , זה  מתכללים  שהמדות  ולפי מזה .. זה  רב  בהתחלקות  הם  והמדות  . . המדות  על ֿידי

המתהוים מ  גשמיים  בנבראים  שונים  הנמצאים  מיני ריבוי הם  ֿ כן כמו לכן . . שונות  רבות  דות 
האומנות " "כלי ֿ משל  ֿ דרך  על  הם  הספירות  שעשר  מובן, ֿ זה  ֿ פי ועל  ֿ ידם ". על  ֿ הוא  ברוך  ֿ סוף  ֿ אין מאור 
שאין  התחתון הזה  בעולם  גשמיים  וארץ  לשמים  עד  הנבראים , פרטי כל  התהוות  נעשה  ֿ ידם  ועל  שבהם 

ממנו. למטה  תחתון

תחלה  ברא  למה  טעם , נתינת  כמו שזהו "פירוש : תוהו", היתה  "והארץ  ֿ זה : שלאחרי  בכתוב  וממשיך 
היתה  ש "הארץ  לפי הנבראים , ריבוי יהיה  ֿ ידם  ועל  שבהם  עד  מזה , זה  כלולים  ושיהיו ספירות  העשר 
הכלים , ומיעוט  האור  ריבוי היה  בתוהו כי ונודע  התיקון, לעולם  שקדם  התוהו עולם  בחינת  והיינו תוהו",
דתוהו  המדות  תוקף  מצד  ולכן ההתכללות .. ענין בהם  היה  שלא  והיינו זו, תחת  זו נקודות  בבחינת  והיו
העולם  קיום  שיהיה  כדי לזה  הכלים , שבירת  בהם  היה  דתוהו האור  ריבוי ומצד  התכללות , בהם  היה  שלא 
עד  בזו, זו המדות  התכללות  ושיהיה  הכלים  בריבוי ספירות  עשר  תחילה  ברא  התוהו, בחינת  ובירור 

כו'". בזו זו המדות  מזגי ריבוי מחמת  הנבראים , התהוות  ריבוי ויהיה  האורות  יתקיימו ֿ זה  ֿ ידי שעל 
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כא.66) לג , ברכה
יו"ד .67) קיא, תהלים
ועוד .68) עה"פ, פירש"י 

עה"פ.69) רמב"ן ראה
תרנ"א 70) (סה"מ  תרנ"א ברא בראשית בד "ה נת' ב. רנו, ח "א

ואילך ). פט  ע'



טז     

: האדם בעבודת  הענין וביאור 

ספירות  עשר  התיקון, עולם  נברא  ֿ כך  ואחר  תוהו", היתה  "הארץ  ל 'תיקון', קדם  [ש 'תוהו' הבריאה  סדר 
האדם  לעבודת  גם  ונוגע  שייך  התוהו"] בחינת  ובירור  העולם  קיום  שיהיה  "כדי כו', התכללות  של  באופן
ממנו, למטה  תחתון שאין תחתון של  ומצב  במעמד  היא  ֿ עצמה  מצד  התיקון') ('עולם  העולם  מציאות  כי -

" של  יצרה "באופן לשבת  בראה  תוהו "לא  היא  הבריאה  שכוונת  אלא  "מעשינו 71", ֿ ידי שעל  –
ד " ומצב  במעמד  יהיה  שהעולם  ישראל  יפעלו יתברך ועבודתינו", לו לעשות  - הידוע  ובלשון יצרה ",

. יתברך לו ("לשבת ") ומושב  דירה  בתחתונים ,

"תוהו", של  ומצב  במעמד  הוא  ֿ עצמו מצד  ה "חוצה " כי - חוצה " המעיינות  "הפצת  ענין תוכן גם  וזהו
יצרה ". ד "לשבת  ומצב  מעמד  ב "חוצה " גם  נעשה  חוצה ", מעינותיך  ש "יפוצו ֿ זה  ֿ ידי ועל 

"תוהו", של  באופן יהיה  לא  גופא , יצרה " "לשבת  שענין מדגישה  החסידות  שתורת  להוסיף , ויש 
היינו, צבאם . וכל  וארץ  שמים  הנבראים , של  בפנימיותם  ויחדור  שיומשך  אלא  בלבד , מקיף  בבחינת  היינו,

כבשרו. ובשר  דם  שנעשה  ד "יתפרנסון", לאופן עד  יצרה ", "לשבת  בכוונת  חדורה  הנבראים  שמציאות 

ואת  השמים  את  ורואה  לעולם , יוצא  יהודי כאשר  לקונו: האדם  בעבודת  ההוראה  מובנת  ֿ זה  ֿ פי ועל 
בהתאם  יצרה ", ד "לשבת  הענין בהם  לפעול  הוא  ושליחותו שתפקידו לדעת , עליו – צבאם  וכל  הארץ 

ומנהיגו. העולם  בורא  של  לרצונו

שנצטוו  מצוות  משבע  החל  העולם , אומות  גם  כולל  הנבראים , בכל  לפעול  וצריכים  יכולים  זה  וענין
הבריאה  בתחילת  נח , מפני 72בני אותן ויעשה  אותן "שיקבל  - תורה  במתן שנוסף  הציווי לאחרי והעיקר , .

בהן" נצטוו מקודם  נח  שבני רבינו משה  ֿ ידי על  והודיענו בתורה , הקב "ה  בהן .73שציוה 

ועד  העולם , אומות  אצל  שיתקבלו באופן הדברים  להסביר  וצריכים  שיכולים  פעמים , כמה  וכמדובר 
את  להחדיר  שיש  כולן, המדינות  בכל  ופרסם  הכריז המדינה  שנשיא  זו, במדינה  במוחש  שראו כפי -
מצוות  ומנהיגו, העולם  בורא  שציוה  המצוות  שבע  אודות  קטנים ) וקטני הקטנים  מחינוך  (החל  התודעה 

יצרה ". "לשבת  ענין תוכן שזהו ויושר , צדק  מוסר , ֿ פי על  העולם  קיום  תלוי שבהן

- כולו) הספר  (תחילת  הנ"ל  המאמר  והדפסת  פרסום  עם  בקשר  יתירה  הדגשה  נוספת  זה  ובכל 
אייר : ב ' לקראת  - פרטית  בהשגחה 

עין  "טוב  אשר  ישראל , נשיא  של  ֿ קודש  ֿ יד  מכתב  הראשונה  בפעם  עולם , לאור  יצא  זה  (וספר ) מאמר 
לדל " מלחמו נתן כי יבורך  רבינו 74הוא  משה  על  שנאמר  פסוק  "רעיא 75- הראשון, ורועה  הנשיא  ,

לכל 76מהימנא " בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  דרא ", שבכל  דמשה  "אתפשטותא  ישראל , ֿ כמה 77ֿנשיאי ֿ אחת  (ועל 
"מלחמו" לדל ", מלחמו ש "נתן אריבער "), ד "לכתחילה  באופן היא  דמשה " "אתפשטותא  כאשר  וכמה 
בדרכיו, ההולכים  לכל  ֿ כח  נתינת  גם  כולל  ממש , שלו לחם  אלא  ה "דל ", ערך  לפי רק  לא  היינו, דייקא ,
ה "חוצה ". למקום  אותו ומביאים  עצמו, המעיין את  שמפיצים  ועד  ב "חוצה ", גם  זה  ענין להפיץ  שיוכלו

אחר  הולך  הלילה  בקדשים  שהרי היום , שלאחרי הלילה  גם  כולל  - הולדתו ביום  בעמדנו ובפרט 
וחלבים 78היום  אברים  בלילה  מקטירים  שלכן היום 79, מקרבנות  בתפילת 80שנשארו הזה , בזמן (ודוגמתו

וחלבים 81ערבית  אברים  הקטר  כנגד  לעסוק 82שהיא  מיוחדה  ֿ כח  נתינת  ישנה  אזי גובר , שמזלו שמכיון - (
אריבער ". ד "לכתחילה  ובאופן אלו, ענינים  בכל 
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יח .71) מה, ישעי '
הראשון,72) אדם שנצטווה מצוות שש יותר: ובפרטיות

רפ"ט ). מלכים הל ' (רמב"ם לנח  שנוספה השביעית והמצוה
ספ"ח .73) שם רמב"ם
ט .74) כב, משלי 
א.75) לח , נדרים
רפמ "ב.76) תניא ראה
רע"א).77) קיד , רע"א. (קיב, תס"ט  תקו"ז
א.78) יד , תמורה סע"א. פג , חולין
המוכרח .79) דבר הגוף, למבנה שייכים ש"אברים" להעיר,

(ס"ז) לעיל  המדובר ע"ד  - והתענוג  השומן בחי ' הם ו"חלבים"
כסדרם  "תמידים ברמב"ם), היומי  (בשיעור וחלב דם בענין

כהלכתם". ומוספים
שם.80) תמורה,
חובה 81) קבעוה האידנא הרי  רשות, ערבית שתפילת ואף

לכאו"א  מחודשים כחות שניתנו ועכצ"ל , רלה), ר"ס (טאו"ח 
אברים  להקטיר - ישראל  גם אלא ולוי , כהן רק לא - מישראל 

הרוחנית). (בעבודה היום דקרבנות וחלבים
ב.82) כו, ברכות

     

בפעם  עולם  לאור  שיצא  המאמרים  בספר  הלימוד  ֿ ידי על  בזה  הפעולה  את  שיתחילו ונכון כדאי ולכן,
ד " ובאופן בתורה "הראשונה , ועוסקים  דורנו,83שיושבים  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  מאמר  [כידוע 

בתורה " ועוסקים  שיושבים  "עשרה  שתחילתו הראשונה , תמוז י"ב  חגיגת  לקראת  ברבים  ללמוד  ],84שנתן
ד "לימוד  ובאופן פונה (עשרה ), העבודה  שעות  שלאחרי "שכיר " כמו לא  היינו, בתורה ",

ובוודאי  כו'), השינה  בעת  (אפילו תמידי באופן בעסק  שמונח  עסק ", "בעל  כמו אלא  אחרים . לענינים 
כמה  אלא  בתורה ", ועוסקים  שיושבים  "עשרה  רק  לא  עצמו, מהלימוד  החל  הסביבה , כל  על  גם  ישפיעו

ומתפשט . שהולך  ובאופן כו', עשיריות 

***

 והטף והנשים  האנשים  ואחת , אחד  לכל  לתת  הצדקה , בענין לסיים  - ֿ דא  בכגון 'שליחות 85כרגיל  ,
לצדקה . מצוה '

ואחת  אחד  לכל  ושייכותה  השליחות , בענין ג ) (סעיף  לעיל  המדובר  עם  זו שליחות  לקשר  ויש 
פעמים  כמה  כמדובר  - הגאולה  לענין ובשייכות  בקשר  - יותר  ובפרטיות  בתוספת 86מישראל . ש "שליח " ,

הקשור  בענין בשליחות  יתירה  ובהדגשה  "משיח ". בגימטריא  נפשו) כחות  עשר  בכל  השליחות  (קיום  יו"ד 
הגאולה " את  שמקרבת  צדקה  "גדולה  הצדקה , מצות  - גאולה  .87עם 

 יום בעל  של  תהלים  מזמור  אודות  ה ) (סעיף  לעיל  המדובר  עם  הצדקה  ענין ולקשר  להוסיף  ויש 
תעטרנו": רצון "כצינה  וחותמו שסיומו - זו בשנה  שמתחיל  ההולדת 

כל  את  שמקיף  תעטרנו", גו' "כצינה  אלא  הראש , על  עטרה  רק  אינו "תעטרנו" שענין לעיל  נתבאר 
כו'. הראש  שעל  העטרה  גם  כולל  הראש , עד  מהרגל  האדם , מציאות 

על  שמעמידו אדם , של  ב "ממונו נעשית  – גיסא  מחד  קצוות : שני בה  שיש  - הצדקה  בענין ודוגמתו
בראשו"88רגליו" ישועות  "כובע  ֿ זה  ֿ ידי על  נעשה  - גיסא  ולאידך  הרגלים , מן למטה  להיותו ,89,

ה "עטרה ". בדוגמת  הראש , על  הוא  שה "כובע "

משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה  ("ישועות "), הישועה  ענין נעשה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  – והעיקר 
– גו'" ביתך  אבוא  חסדך  ברוב  "ואני שכתוב  מה  מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל  יקויים  שאז צדקנו,

במדרש  ואיתא  כהנים ", "ממלכת  הם  ישראל  כל  שהרי ֿ הקדשים , לקודש  עד  ֿ המקדש , שפירושו 90לבית 
הרמב "ם  ֿ דין וכפסק  גדולים ", רוחו 91"כהנים  נדבה  אשר  כו' ואיש  איש  כל  אלא  בלבד , לוי שבט  "לא 

קדשים " קודש  נתקדש  זה  הרי וכו' .אותו

,"בראשו ישועות  "כובע  כאמור  הגאולה , קירוב  את  יפעל  הצדקה , בענין וחותם  שהסיום  ֿ רצון ויהי
התוקף  בכל  עומדים  משיחא , (רגלי) בעקבות  עדיין נמצאים  שכאשר  רגליו, על  שמעמידו - ֿ זה  לפני ועוד 

צדקנו. משיח  פני לקבלת  (ברגלים ) בריקוד  ללכת  אריבער " ד "לכתחילה 

בזריזות  לצדקה  הנתינה  ֿ ידי על  ובפרט  זריזות , של  באופן - זה  ליעקב ,92וכל  דבריו "מגיד  שהרי ,
לישראל " ומשפטיו של 93חוקיו באופן להיות  צריכה  הגאולה  בקירוב  הקב "ה  של  פעולתו גם  וממילא , ,

הקיצין" כל  ש "כלו מפני המוכרח , על  יתירה  זריזות  כל 94זריזות , ביטול  אריבער ", ד "לכתחילה  ובאופן ,
עין" כהרף  עיכבן "לא  הזמן, ממש .95הגבלות  ומיד  תיכף  ,
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מ "ו.83) פ"ג  אבות
וש"נ.84) פב, ע' ח "ב מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק
זכין 85) שהרי  ישראל , כלל  של  ֿ כחם באי  בתור גם כולל 

וש"נ). במשנה. ב פא, (עירובין בפניו שלא לאדם
ועוד .86) .326 ע' חכ "ה לקו"ש
ב).87) (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
וש"נ.88) א. קיט , פסחים
ס"ג .89) אגה"ק וראה יז. נ, ישעי '

יט ,90) (יתרו עה"פ בעה"ט  [פ]. פע"ט  בראשית אגדת ראה
ו).

בסופן.91) ויובל  שמיטה הל '
סכ "א.92) אגה"ק רמז. ר"ס יו"ד  שו"ע ראה
ט .93) פ"ל , שמו"ר וראה יט . קמז, תהלים
ב.94) צז, סנהדרין
מא.95) יב, בא ופירש"י  מכילתא



יז      

: האדם בעבודת  הענין וביאור 

ספירות  עשר  התיקון, עולם  נברא  ֿ כך  ואחר  תוהו", היתה  "הארץ  ל 'תיקון', קדם  [ש 'תוהו' הבריאה  סדר 
האדם  לעבודת  גם  ונוגע  שייך  התוהו"] בחינת  ובירור  העולם  קיום  שיהיה  "כדי כו', התכללות  של  באופן
ממנו, למטה  תחתון שאין תחתון של  ומצב  במעמד  היא  ֿ עצמה  מצד  התיקון') ('עולם  העולם  מציאות  כי -

" של  יצרה "באופן לשבת  בראה  תוהו "לא  היא  הבריאה  שכוונת  אלא  "מעשינו 71", ֿ ידי שעל  –
ד " ומצב  במעמד  יהיה  שהעולם  ישראל  יפעלו יתברך ועבודתינו", לו לעשות  - הידוע  ובלשון יצרה ",

. יתברך לו ("לשבת ") ומושב  דירה  בתחתונים ,

"תוהו", של  ומצב  במעמד  הוא  ֿ עצמו מצד  ה "חוצה " כי - חוצה " המעיינות  "הפצת  ענין תוכן גם  וזהו
יצרה ". ד "לשבת  ומצב  מעמד  ב "חוצה " גם  נעשה  חוצה ", מעינותיך  ש "יפוצו ֿ זה  ֿ ידי ועל 

"תוהו", של  באופן יהיה  לא  גופא , יצרה " "לשבת  שענין מדגישה  החסידות  שתורת  להוסיף , ויש 
היינו, צבאם . וכל  וארץ  שמים  הנבראים , של  בפנימיותם  ויחדור  שיומשך  אלא  בלבד , מקיף  בבחינת  היינו,

כבשרו. ובשר  דם  שנעשה  ד "יתפרנסון", לאופן עד  יצרה ", "לשבת  בכוונת  חדורה  הנבראים  שמציאות 

ואת  השמים  את  ורואה  לעולם , יוצא  יהודי כאשר  לקונו: האדם  בעבודת  ההוראה  מובנת  ֿ זה  ֿ פי ועל 
בהתאם  יצרה ", ד "לשבת  הענין בהם  לפעול  הוא  ושליחותו שתפקידו לדעת , עליו – צבאם  וכל  הארץ 

ומנהיגו. העולם  בורא  של  לרצונו

שנצטוו  מצוות  משבע  החל  העולם , אומות  גם  כולל  הנבראים , בכל  לפעול  וצריכים  יכולים  זה  וענין
הבריאה  בתחילת  נח , מפני 72בני אותן ויעשה  אותן "שיקבל  - תורה  במתן שנוסף  הציווי לאחרי והעיקר , .

בהן" נצטוו מקודם  נח  שבני רבינו משה  ֿ ידי על  והודיענו בתורה , הקב "ה  בהן .73שציוה 

ועד  העולם , אומות  אצל  שיתקבלו באופן הדברים  להסביר  וצריכים  שיכולים  פעמים , כמה  וכמדובר 
את  להחדיר  שיש  כולן, המדינות  בכל  ופרסם  הכריז המדינה  שנשיא  זו, במדינה  במוחש  שראו כפי -
מצוות  ומנהיגו, העולם  בורא  שציוה  המצוות  שבע  אודות  קטנים ) וקטני הקטנים  מחינוך  (החל  התודעה 

יצרה ". "לשבת  ענין תוכן שזהו ויושר , צדק  מוסר , ֿ פי על  העולם  קיום  תלוי שבהן

- כולו) הספר  (תחילת  הנ"ל  המאמר  והדפסת  פרסום  עם  בקשר  יתירה  הדגשה  נוספת  זה  ובכל 
אייר : ב ' לקראת  - פרטית  בהשגחה 

עין  "טוב  אשר  ישראל , נשיא  של  ֿ קודש  ֿ יד  מכתב  הראשונה  בפעם  עולם , לאור  יצא  זה  (וספר ) מאמר 
לדל " מלחמו נתן כי יבורך  רבינו 74הוא  משה  על  שנאמר  פסוק  "רעיא 75- הראשון, ורועה  הנשיא  ,

לכל 76מהימנא " בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  דרא ", שבכל  דמשה  "אתפשטותא  ישראל , ֿ כמה 77ֿנשיאי ֿ אחת  (ועל 
"מלחמו" לדל ", מלחמו ש "נתן אריבער "), ד "לכתחילה  באופן היא  דמשה " "אתפשטותא  כאשר  וכמה 
בדרכיו, ההולכים  לכל  ֿ כח  נתינת  גם  כולל  ממש , שלו לחם  אלא  ה "דל ", ערך  לפי רק  לא  היינו, דייקא ,
ה "חוצה ". למקום  אותו ומביאים  עצמו, המעיין את  שמפיצים  ועד  ב "חוצה ", גם  זה  ענין להפיץ  שיוכלו

אחר  הולך  הלילה  בקדשים  שהרי היום , שלאחרי הלילה  גם  כולל  - הולדתו ביום  בעמדנו ובפרט 
וחלבים 78היום  אברים  בלילה  מקטירים  שלכן היום 79, מקרבנות  בתפילת 80שנשארו הזה , בזמן (ודוגמתו

וחלבים 81ערבית  אברים  הקטר  כנגד  לעסוק 82שהיא  מיוחדה  ֿ כח  נתינת  ישנה  אזי גובר , שמזלו שמכיון - (
אריבער ". ד "לכתחילה  ובאופן אלו, ענינים  בכל 
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יח .71) מה, ישעי '
הראשון,72) אדם שנצטווה מצוות שש יותר: ובפרטיות

רפ"ט ). מלכים הל ' (רמב"ם לנח  שנוספה השביעית והמצוה
ספ"ח .73) שם רמב"ם
ט .74) כב, משלי 
א.75) לח , נדרים
רפמ "ב.76) תניא ראה
רע"א).77) קיד , רע"א. (קיב, תס"ט  תקו"ז
א.78) יד , תמורה סע"א. פג , חולין
המוכרח .79) דבר הגוף, למבנה שייכים ש"אברים" להעיר,

(ס"ז) לעיל  המדובר ע"ד  - והתענוג  השומן בחי ' הם ו"חלבים"
כסדרם  "תמידים ברמב"ם), היומי  (בשיעור וחלב דם בענין

כהלכתם". ומוספים
שם.80) תמורה,
חובה 81) קבעוה האידנא הרי  רשות, ערבית שתפילת ואף

לכאו"א  מחודשים כחות שניתנו ועכצ"ל , רלה), ר"ס (טאו"ח 
אברים  להקטיר - ישראל  גם אלא ולוי , כהן רק לא - מישראל 

הרוחנית). (בעבודה היום דקרבנות וחלבים
ב.82) כו, ברכות

     

בפעם  עולם  לאור  שיצא  המאמרים  בספר  הלימוד  ֿ ידי על  בזה  הפעולה  את  שיתחילו ונכון כדאי ולכן,
ד " ובאופן בתורה "הראשונה , ועוסקים  דורנו,83שיושבים  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  מאמר  [כידוע 

בתורה " ועוסקים  שיושבים  "עשרה  שתחילתו הראשונה , תמוז י"ב  חגיגת  לקראת  ברבים  ללמוד  ],84שנתן
ד "לימוד  ובאופן פונה (עשרה ), העבודה  שעות  שלאחרי "שכיר " כמו לא  היינו, בתורה ",

ובוודאי  כו'), השינה  בעת  (אפילו תמידי באופן בעסק  שמונח  עסק ", "בעל  כמו אלא  אחרים . לענינים 
כמה  אלא  בתורה ", ועוסקים  שיושבים  "עשרה  רק  לא  עצמו, מהלימוד  החל  הסביבה , כל  על  גם  ישפיעו

ומתפשט . שהולך  ובאופן כו', עשיריות 

***

 והטף והנשים  האנשים  ואחת , אחד  לכל  לתת  הצדקה , בענין לסיים  - ֿ דא  בכגון 'שליחות 85כרגיל  ,
לצדקה . מצוה '

ואחת  אחד  לכל  ושייכותה  השליחות , בענין ג ) (סעיף  לעיל  המדובר  עם  זו שליחות  לקשר  ויש 
פעמים  כמה  כמדובר  - הגאולה  לענין ובשייכות  בקשר  - יותר  ובפרטיות  בתוספת 86מישראל . ש "שליח " ,

הקשור  בענין בשליחות  יתירה  ובהדגשה  "משיח ". בגימטריא  נפשו) כחות  עשר  בכל  השליחות  (קיום  יו"ד 
הגאולה " את  שמקרבת  צדקה  "גדולה  הצדקה , מצות  - גאולה  .87עם 

 יום בעל  של  תהלים  מזמור  אודות  ה ) (סעיף  לעיל  המדובר  עם  הצדקה  ענין ולקשר  להוסיף  ויש 
תעטרנו": רצון "כצינה  וחותמו שסיומו - זו בשנה  שמתחיל  ההולדת 

כל  את  שמקיף  תעטרנו", גו' "כצינה  אלא  הראש , על  עטרה  רק  אינו "תעטרנו" שענין לעיל  נתבאר 
כו'. הראש  שעל  העטרה  גם  כולל  הראש , עד  מהרגל  האדם , מציאות 

על  שמעמידו אדם , של  ב "ממונו נעשית  – גיסא  מחד  קצוות : שני בה  שיש  - הצדקה  בענין ודוגמתו
בראשו"88רגליו" ישועות  "כובע  ֿ זה  ֿ ידי על  נעשה  - גיסא  ולאידך  הרגלים , מן למטה  להיותו ,89,

ה "עטרה ". בדוגמת  הראש , על  הוא  שה "כובע "

משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה  ("ישועות "), הישועה  ענין נעשה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  – והעיקר 
– גו'" ביתך  אבוא  חסדך  ברוב  "ואני שכתוב  מה  מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל  יקויים  שאז צדקנו,

במדרש  ואיתא  כהנים ", "ממלכת  הם  ישראל  כל  שהרי ֿ הקדשים , לקודש  עד  ֿ המקדש , שפירושו 90לבית 
הרמב "ם  ֿ דין וכפסק  גדולים ", רוחו 91"כהנים  נדבה  אשר  כו' ואיש  איש  כל  אלא  בלבד , לוי שבט  "לא 

קדשים " קודש  נתקדש  זה  הרי וכו' .אותו

,"בראשו ישועות  "כובע  כאמור  הגאולה , קירוב  את  יפעל  הצדקה , בענין וחותם  שהסיום  ֿ רצון ויהי
התוקף  בכל  עומדים  משיחא , (רגלי) בעקבות  עדיין נמצאים  שכאשר  רגליו, על  שמעמידו - ֿ זה  לפני ועוד 

צדקנו. משיח  פני לקבלת  (ברגלים ) בריקוד  ללכת  אריבער " ד "לכתחילה 

בזריזות  לצדקה  הנתינה  ֿ ידי על  ובפרט  זריזות , של  באופן - זה  ליעקב ,92וכל  דבריו "מגיד  שהרי ,
לישראל " ומשפטיו של 93חוקיו באופן להיות  צריכה  הגאולה  בקירוב  הקב "ה  של  פעולתו גם  וממילא , ,

הקיצין" כל  ש "כלו מפני המוכרח , על  יתירה  זריזות  כל 94זריזות , ביטול  אריבער ", ד "לכתחילה  ובאופן ,
עין" כהרף  עיכבן "לא  הזמן, ממש .95הגבלות  ומיד  תיכף  ,
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מ "ו.83) פ"ג  אבות
וש"נ.84) פב, ע' ח "ב מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק
זכין 85) שהרי  ישראל , כלל  של  ֿ כחם באי  בתור גם כולל 

וש"נ). במשנה. ב פא, (עירובין בפניו שלא לאדם
ועוד .86) .326 ע' חכ "ה לקו"ש
ב).87) (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
וש"נ.88) א. קיט , פסחים
ס"ג .89) אגה"ק וראה יז. נ, ישעי '

יט ,90) (יתרו עה"פ בעה"ט  [פ]. פע"ט  בראשית אגדת ראה
ו).

בסופן.91) ויובל  שמיטה הל '
סכ "א.92) אגה"ק רמז. ר"ס יו"ד  שו"ע ראה
ט .93) פ"ל , שמו"ר וראה יט . קמז, תהלים
ב.94) צז, סנהדרין
מא.95) יב, בא ופירש"י  מכילתא
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בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה  - לנו" תהיה  ו"כן
הנה "96ובבנותינו" ישובו גדול  "קהל  והטף ", והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  ענני 97, "עם  שבאים  ,

גבולך 98שמיא " את  אלקיך  ה ' ש "ירחיב  הקדושה , אומות 99לארצנו עשר  ארץ  "עלי 100, ענין ֿ דרך  (על 
נימין"101עשור " עשר  של  כינור  נימין 102, שמונה  של  כינור  שלימות  על  נוסף  הקודש ,103, עיר  לירושלים  ,(

עליון" יכוננה  ביתך ".104ש "הוא  "אבוא  - ֿ הקדשים  ולקודש  ֿ המקדש  לבית  ,

ביום  בעמדנו לגאולה ובפרט  ממש  ומיד  תיכף  באים  שממנו - טוב  כי בו שהוכפל 
ֿ המקדש  תורה 'ובית  ב 'לקוטי כמבואר  ֿ הקדשים , לקודש  עד  לשון 105, (קדשים  הקדשים " ש "קודש 

על  קאי שלישית ) בחינה  ֿ הקדשים , וקודש  היעוד רבים , קיום  גם  כולל  יקימנו "ביום 106ראשונות ,
עפר " שוכני ורננו "הקיצו - לפניו" שמזלו 107ונחיה  מכיון – מזה  ויתירה  בתוכם , ההולדת ' יום  ו'בעל  ,

אביו  של  הולדת  ביום  התורה  אמירת  אודות  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  סיפור  ֿ דרך  על  בראש , הוא  הולך  גובר ,
חסידות  מאמר  ממנו לשמוע  באים  הנשיאים  שכל  -108.

העיקר " הוא  באצבעו 109ו"המעשה  "מראה  ממש , גלוי ובאופן ממש , בפועל  במעשה  יקויים  זה  שכל  -
זה " לו"110ואומר  קוינו הוי' זה  גו' זה  אלקינו "הנה  "זה "111, פעמים  שתי לתושיה ",112, ד "כפלים  באופן ,

מוריך " את  רואות  עיניך  והיו מוריך  עוד  יכנף  "לא  יתברך 113כי ומהותו עצמותו את  בשר  בעיני שרואים  ,
ממש . בפועל  במעשה  - כאמור  - יהיה  שזה  ֿ רצון ויהי ממש , ממש 
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ט .96) יו"ד , בא
ז.97) לא, ירמי '
יג .98) ז, דניאל 
יח .99) יט , שופטיס

עה"פ.100) פירש"י 
ד .101) צב, תהלים
ב.102) יג , ערכין
ביום103) ד "ויהי  מהענין ש"נטל להעיר ,"

ובפירש"י ). שמיני  (ר"פ עטרות"
ה.104) פז, תהלים
א.105) ה, פקודי 
ב.106) ו, הושע
יט .107) כו, ישעי '
יום 108) בעל  של  תורתו ללימוד  בנוגע גם מובן ומזה

ובפרט  היא, אחת שתורה מתורתו, שיהי ' ענין איזה - ההולדת
ברא  "בראשית כולה, הבריאה הולדת בענין האמורה תורתו
עשר  השתלשלות, סדר מהתחלת הארץ", ואת השמים את אלקים
ס"ט  (כנ"ל  ממנו למטה שאין התחתון לעוה"ז עד  ספירות,
תחת  שהיא הצדקה, בענין (סי "ג ) לעיל  האמור ע"ד  - בארוכה)
"כובע  לבחי ' עד  ופועלת שבתחתון, תחתון אדם, של  רגליו

בראשו". ישועות
מי "ז.109) פ"א אבות
טו,110) בשלח  פירש"י  ספכ "ג . שמו"ר בסופה. תענית ראה

ב.
ט .111) כה, ישעי '
שם.112) שמו"ר
א).113) (מו, פל "ו תניא וראה כ . ל , ישעי '

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dheq(ipy meil)

oziy jixvíéî éab ìò øôòxtrd lr min `le -ïàk óà ,- ¨¨©©¥©¦©¨
d oziy jixv dnec` dxt xt`a.íéî éab ìò øôòdxfb dze`ne ¨¨©©¥©¦

,dnec` dxt xt` oicn dheq oic mb cnlp dey¯ ïàk äîext`a ©¨
m` `l` ,`aekirl df oic oi` ,dnec` dxtíéc÷äd z`íénì øôò ¦§¦¨¨©©¦

ïläì óà ,øLkm` ,dheq iabl -íéc÷äd z`,íénì øôòcarica ¨¥©§©¨¦§¦¨¨©©¦
.øLk,`xnbd zl`ey¯ íúäådxt xt`aïìðî ,z` micwd m`y ¨¥§¨¨§¨¨

,zayine .xyk carica minl xt`déáéúk éàø÷ éøzdnec` dxta §¥§¨¥§¦¥
df z` df mixzeq dxe`klyáéúk ,ozpe"åéìò,"miig minàîìà §¦¨¨©§¨

d z` ozepy rnyn -àLéøa øôàmind z` ozep eilreéúëe ,á ¥¤§¥¨§¦
àîìà ,'éìk ìà íééç íéî'd z` ozepy rnyn -àLéøa íéîl` ©¦©¦¤¤¦©§¨©¦§¥¨

.mzpizp zrya ilkl mind oia uvegd ilka xac oi`e ,ilkdàä̈
ãöékm` ,elld zeiernynd izy z` miniiwnäöødligz ozil ¥©¨¨

äæmind -,ïúBðm`eäöødligz oziläæ,xt`d -ïúBð.xyke ¤¥¨¨¤¥
eilre mind z` ozi dligzkly dheqn dey dxifba micnely `l`

.xt`d z` ozi,`xnbd zx`anïðaøås`y dheq in iabl mixaeqd §©¨¨
xt` iabl mby mixaeq ,leqt minl xtr ozil micwd m` carica
dny ,df ote`a miweqtd zxizq z` miayiine .ok oicd dnec` dxt

miig min ozpe" xn`py"éìk ìàa `ed¯ à÷åczeyrl jixvy ¤¤¦©§¨
leqt xt`d z` mcew ozp m`e `wec df xcqk.xn`py dne,'åéìò'¨¨

jixv `l` ,dlrnln mind lr xt`d zpizpa ic oi`y cnll `a
ïáøòì,opax lr `xnbd zl`ey .mind jeza xt`d z` axrl - §¨§¨

df xcqk `wec dyriy epcnll `a 'ilk l`' xn`pdy eyxc recn
,cgi maxriy xnel `a 'eilr'eàîéàåxn`py dny ,jtidl'åéìò' §¥¨¨¨

à÷åcnll -ozi eilre wix ilkl xt`d z` dligz zzl jixvy epc ©§¨
xn`py dne ,mind z`'éìk ìà'epcnlléìka ïúeiç àäzL- ¤¤¦¤§¥¦¨©§¦

eay ilkl epxiarie cg` ilka oiirndn mind lehi `ly epcnll
ilk eze`a oiirnd on mind lehil jixv `l` ,z`hg ind z` dyer
yiy opax mixaeq ,`xnbd zvxzn .z`hg ind z` ea dyery

oky ,xtrd z` mdilre mind z` dligz mipzepy yexcläî©
íB÷î ìëa eðéöndheq in iabl -,z`e ,mind z` ozep dligzy ¨¦§¨¨

døéLëîozep xtrd z` -.äìòîìy cenll xazqn okleïàk óà ©§¦§©§¨©¨
y ok epic ,dxt iabl -äìòîì øéLëîdligz mind z` ozepy - ©§¦§©§¨

,dpizpd xcqa akrl 'ilk l`'n eyxc jkle ,xt`d z` mdilre
.eicgi xt`de mind axrl jixvy 'eilr'ne
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המשך ביאור למסכת סוקה ליום ששה עשר לעומר עמ' ב



יט

     
מוגה  בלתי

"לבו אל  יתן "והחי ענין אודות  האחרונה , בתקופה  להמדובר  -1בהמשך  כו' והטוב  השמחה  בקו
בענין  הוספה  להיות  צריכה  ֿ לראש  לכל  "חיים "הרי, שנקראת  ענין 2, נעשה  התורה  ֿ ידי שעל  היינו, ,

חיים  תוספת  לבו", אל  יתן "אין3"והחי - הטוב  בקו ," תורה ישרים 4אלא  ה ' "פיקודי - השמחה  ובקו
."5משמחי

המשנה  כמאמר  - בתורה  בהוספה  התורה "6ומהאופנים  לימוד  בתורה ", ועוסקים  שיושבים 
דוקא . (ברבים ) בעשרה 

כשרות " בחזקת  ישראל  ש "כל  מכיון מהעשרה 7ובהקדמה : ואחד  אחד  שכל  פשוט , וגם  מובן  הרי ,
ביטול  חומר  בגודל  התניא , ספר  בתחילת  הזקן רבינו שמאריך  (כפי פנוי רגע  בכל  בתורה  ועוסק  יושב 
כדי  ערוך ') 'שולחן ֿ פי (על  העולם  בעניני שעוסק  מהזמן ש 'גוזל ' אלא  עוד , ולא  אחד ), לרגע  אפילו תורה 

התורה  בלימוד  יותר  עוד  .8להוסיף 

" של  באופן הוא  ביחיד ) (גם  שלו התורה  שלימוד  מובן ֿ כן מו"ח וכמו כ "ק  שמבאר  כפי - "
דורנו  נשיא  על 9אדמו"ר  מיוסד  "עסק ", של  באופן אלא  סתם , לימוד  רק  לא  בתורה , ה "עסק " במעלת 

ֿ חדש ' ה 'בית  "10דברי נוסחאות ) כמה  (לפי התורה  ברכת  נוסח  תורה ".בפירוש  בדברי

ברבים  התורה  לימוד  בתורה ", ועוסקים  שיושבים  "עשרה  - יותר  גדולה  מעלה  ישנה  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
פנוי), רגע  בכל  תורה  למד  ֿ זה  לפני גם  (שהרי הלימוד  בכמות  נוסף  שלא  אף  כלומר , דוקא , (בעשרה )
ונעלית  מיוחדת  איכות  נוספת  ֿ מקום  מכל  בתורה ", "עוסק  של  באופן כבר  למד  הלימוד  לאיכות  בנוגע  וגם 
(בעשרה ) ברבים  תורה  ללמוד  להשתדל  ואחד  אחד  כל  צריך  ולכן מישראל , עשרה  קדושת  מעלת  מצד  יותר 
ב 'אגרת  הזקן רבינו שמבאר  כפי בו", עסוקין שהציבור  בדבר  ֿ אם  כי אחר , ענין "ללמוד  ולא  דוקא ,

.11הקודש '

חג - הראשונה  תמוז י"ב  חגיגת  עם  בקשר  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ששלח  שהמאמר  ולהעיר ,
במכתבו  שמדגיש  כפי ישראל , לכללות  בי"ב 12הגאולה  הקב "ה  גאל  בלבד  אותי ש "לא  למאמר ) (המצורף 

(כל  יכונה " ישראל  בשם  אשר  את  וגם  מצוה , שומרי הקדושה , תורתנו מחבבי כל  את  גם  ֿ אם  כי תמוז,
המאמר  הוא : - שבישראל ) בתורה "13הסוגים  ועוסקים  שיושבים  לימוד 14"עשרה  עילוי גודל  נתבאר  שבו ,

דוקא . (ברבים ) בעשרה  התורה 

:( רגיל בלתי (בזמן רגילה  בלתי התוועדות  - זו להתוועדות  ושייכות  לקשר  באים  ומכאן

הוספה  להיות  צריכה  לכן רגיל , בלתי ענין הוא  לבו") אל  יתן "והחי נאמר  (עליו המאורע  שכל  מכיון
ז"ל  חכמינו כדרשת  בתורה , ההוספה  - ֿ לראש  ולכל  ושמחה , טוב  חיים , בעניני גם  רגילה  "ראה 15בלתי

.( א סעיף  (כנ"ל  ושמחה  טוב  של  באופן תורה ", זו - אשה  עם 

ֿ ידי על  ובמיוחד ) (גם  נעשה  זה  בתורה וענין ועוסקים  מתאספים  מישראל  וכמה  שכמה  –
יותר  מודגשת  שבזה  שמחה , של  התוועדות  מתוך  - גופא  ובזה  בתורה ", ועוסקים  שיושבים  "עשרה  יחדיו,

שבתורה . השמחה 
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ב.1) ז, קהלת - הכתוב ל '
ספל "ד .2) דר"נ אבות
מרבה 3) תורה מרבה זה): דשבת (פרק מ "ז פ"ב אבות ראה
חיים.
מ "ג .4) פ"ו שם
ט .5) יט , תהלים
מ "ו.6) פ"ג  שם
ה"ב.7) פ"ב קידוה"ח  הל ' רמב"ם
ועוד .8) .312 ע' ח "ו לקו"ש גם ראה

ע'9) קיב. ע' תרפ"ח  ואילך . א רנח , ח "א קונטרסים סה"מ 
ועוד . קכז.

ונוסחא).10) (ד "ה סמ "ז או"ח 
א).11) (קלז, סכ "ג 
וש"נ.12) פ. ע' ח "ב שלו אג "ק
הנ"ל .13) המכתב ל '
קמח .14) ע' תרפ"ח  בס"מ  נדפס
ע'15) ח "ה שליט "א אדמו"ר אג "ק וראה ב. ל , קידושין ראה

רסו.
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: תשמח ושנת  הקהל ', 'שנת  – זו בשנה  יתירה  הדגשה  נוספת  זה  ובכל 

גו' ילמדו ולמען ישמעו למען גו' והטף  והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  - הוא  ד "הקהל " התוכן
הזאת " התורה  דברי כל  והנשים 16את  (האנשים  בתורה  עסק  מהם  ואחד  אחד  כל  ֿ זה  לפני שגם  אף  כלומר , ,

כו', קדושה  לחזקת  עד  כשרות '', בחזקת  ישראל  ש "כל  כאמור , דיליה ), שיעורא  לפום  חד  כל  והטף ,
" פעולת  ֿ ידי על  יותר  גדול  עילוי נוסף  ֿ מקום  התורה מכל  לימוד  תוכן גם  שזהו העם ", את 

דוקא .

לשנת  בנוגע  וּתׂשמח ,וכן ּתׂשמח  - גופא  ובזה  השמחה , בענין יתירה  הוספה  להיות  שצריכה  –ְְִַַַ
לאחרים . בנוגע  והן לעצמו בנוגע  הן

מישראל , וכמה  כמה  של  שמחה  של  להתוועדות  בנוגע  יתירה  הדגשה  יש  זו בשנה  הרי שכן, ומכיון
יחד . גם  ושמחה  "הקהל " הענינים , שני נעשים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  – תורה  בדברי עוסקים  שבה 

 ועוסקים שיושבים  ד "עשרה  העילוי כללות  מלבד  - ההתוועדות  במעלת  עיקרי ענין עוד  להוסיף  ויש 
אשר  ישראל , ואחדות  ישראל  אהבת  ענין מודגש  שבה  - הוא  בהתוועדות  העיקריים  מהענינים  בתורה ":

הגלות  סיבת  את  מבטלים  ֿ זה  ֿ ידי הגלות .17על  המסובב , גם  ממילא  בדרך  בטל  - הסיבה  ובהיבטל  ,

הידוע  הפתגם  שישנו שאף  של 18[ולהעיר , ענין להיות  צריך  אלא  ממילא ", "בדרך  אין חסידים  שאצל 
בענין  הצורך  לשלול  הכוונה  אין ממילא ", "בדרך  הגלות  ביטול  אודות  בהאמור  הרי, – כו' עבודה 

ל  ושייכים  הקשורים  ענינים  יותר , נעלים  בענינים  להיות  תוכל  שהעבודה  – אדרבה  אלא  העבודה ,
ממילא ], בדרך  יהיה  זה  כי הגלות , ביטול  בשביל  לעבודה  יצטרכו שלא  מכיון הגלות ), ביטול  רק  (לא 

לבו"), אל  יתן "והחי נאמר  שעליו הענין (כולל  ֿ רצויים  הבלתי הענינים  כל  גם  יתבטלו ממילא  ובדרך 
ש  - מזה  יתירה  אלא  כלל , רושם  מהם  נשאר  שלא  באופן רק  ולא   הרמב "ם ֿ דין פסק  ֿ דרך  על  ,19

וימי  טובים  ימים  להיות  עתידים  שהם  אלא  עוד , ולא  המשיח , לימות  ליבטל  עתידים  האלו הצומות  ש "כל 
ראשם " על  עולם  "שמחת  - השמחה  לשלימות  עד  ושמחה ", .20ששון

שלאחרי  - תורה " זו חיים .. "ראה  - לתורה  בנוגע  גם  הוא  שכן בפירוש ) מצינו שלא  (אף  לומר  ויש 
באופן  שניות  ולוחות  ראשונות  לוחות  יהיו ֿ לבוא  שלעתיד  בלבד  זו לא  הרי, הלוחות , בשבירת  הירידה 
תתהפך  עצמה  הלוחות ) (בשבירת  שהירידה  מזה , יתירה  אלא  הלוחות , משבירת  כלל  רושם  ישאר  שלא 

לטוב .

 ביטול ממש , בפועל  לקיומם  ומיד  תיכף  נבוא  אלו, בענינים  שמהדיבור  - העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי
ֿ ידי  על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  ושמחה , לטוב  והפיכתם  ֿ רצויים , הבלתי הענינים  כל  וביטול  הגלות 

צדקנו. משיח 

הוא " כהן "אלקיכם  שהרי זריזות , של  באופן - זה  הם "21וכל  זריזין ו"כהנים  ש "כלו 22, לאחרי ובפרט  ,
בתשובה " אלא  תלוי הדבר  ואין הקיצין, חדא "23כל  וברגעא  חדא  "בשעתא  שהיא  ,24.

שכתוב  כמו – לראש  לכל  - (ואדרבה  גם  לישראל ")25כולל  ומשפטיו חוקיו ליעקב , דבריו "מגיד 
- ומיד  ותיכף  חדא ", וברגעא  חדא  "בשעתא  שנעשית  התשובה , לענין בנוגע  הן כביכול , להקב "ה , ביחס 

ישראל , של  גאולתם  עם  ביחד  (כביכול ) השכינה  גאולת  הגאולה ,

נגאלין" הן ש "מיד  - ובבנותינו"26ובפשטות  בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ישובו 27, גדול  "קהל  ,
גבולך "28הנה " את  אלקיך  ה ' ד "ירחיב  העילוי בה  שיתווסף  הקדושה , לארצנו לירושלים 29, - גופא  ושם  ,
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יב.16) לא, וילך 
ב.17) ט , יומא ראה
(18.119 ע' תש"ב 57 ע' ה'ש"ת סה"ש
בסופן.19) תעניות הל '
יא.20) נא, יו"ד . לה, ישעי '
סע"א.21) לט , סנהדרין
ה"כ .22) פ"ג  שבת הל ' רמב"ם וש"נ. א. כ , שבת

ב.23) צז, סנהדרין
סע"א.24) קכט , זח "א
ט .25) פ"ל , שמו"ר וראה יט . קמו, תהלים
ה"ו.26) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם
ט .27) יו"ד , בא
ז.28) לא, ירמי '
ובפירש"י .29) ח  יט , שופטים

    

ד "וראמה " העילוי בה  שיתווסף  הקודש , הלוחות 30עיר  נמצאים  שבו וקודש ֿהקדשים  ֿ המקדש  לבית  עד  ,
ראשונות  לוחות  ושברי שניות  ד ).31(לוחות  סעיף  (כנ"ל  יותר  גדול  עילוי יתווסף  בהם  גם  אשר  ,(

הנראה  ובאופן טפחים , מעשרה  למטה  ממש  בפועל  ומיד , תיכף  יתקיים  זה  שכל  - כאמור  - והעיקר 
היעוד  קיום  עדי בשר , לעיני דידן 32והנגלה  בעגלא  מוריך ", את  רואות  עיניך  והיו מוריך  עוד  יכנף  "ולא 

ממש .

 הזקן רבינו והוראת  תורת  עם  גם  קשור  לבו" אל  יתן "החי ענין עם ש "צריכים 33כללות 
קוראין  שבו השבת  ביום  ובפרט  זמן, באותו ולומדים  שקוראין השבוע  פרשת  עם  "לחיות " היינו, הזמן",

כולה . הפרשה  כל 

ב "חיות " יותר  עוד  נוסף  ֿ כן ואם  יחדיו, שמחברים  פרשיות  שתי שקוראין - זו בשבת  יתירה  ובהדגשה 
פרשיות . שתי של  התורה  עניני עם  "לחיות " שצריכים  מכיון התורה , בעניני

אלו פרשיות  משתי אחת  כל  קוראין שבהם  שנים  שיש  מכיון יותר : פרשה ובפרטיות  כל  ,
שונים . בזמנים  שונים  כו') עבודה  (ואופני ענינים  שני שהם  מוכח  בפניֿעצמה , (שבת ) מיוחד  בזמן

הדדית  השפעה  יש  בוודאי לזו, זו הסמוכות  (שבועות ) שבתות  שתי אודות  שמדובר  שמכיון אמת  [הן
על  משפיע  המאוחר  שהזמן גם  אלא  שלאחריו, הזמן על  משפיע  המוקדם  שהזמן באופן רק  לא  - ביניהם 
שהזמן  היינו, ֿ זה , שלאחרי לזמן הכנה  להיות  צריכה  ענינים  וכמה  שבכמה  מזה  כדמוכח  שלפניו, הזמן

כו'. שונים  בזמנים  ענינים  שני הם  הרי ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  אבל  - שלפניו הזמן על  משפיע  המאוחר 

יחדיו  אותן שמחברים  ובאופן הפרשיות  שתי קוראין בזה ) (וכיוצא  זו שבשנה  מכיון זה , עם  וביחד 
שתי  לתוכן בנוגע  הן הפרשיות , שתי עם  לבו") אל  יתן ("והחי "לחיות " ולימוד  הוראה  להיות  צריכה  –

יחד . לחיבורן בנוגע  והן הפרשיות ,

ובאופן  והטף ", והנשים  "האנשים  מישראל , ואחת  אחד  לכל  ושייך  המובן באופן להיות  צריך  זה  וכל 
העיקר  הוא  "המעשה  בפועל , במעשה  לעשותם "34שיומשך  ''היום  כדלקמן.35, כפשוטו, "היום " ,

 וכמה ֿ ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  סוף , אין עד  ענינים  ריבוי יש  הפרשיות  משתי אחת  שבכל  - ובהקדמה 
הפרשיות . בשמות  המרומז התוכן על  להתעכב  יש  ולכן יחד , שתיהן כשמחברים 

הפכיים , ענינים  - מזה  יתירה  אלא  שונים , ענינים  שהם  רק  לא  מודגש  הפרשיות  בשמות  ֿ דידן, ובנידון
של  ענין הוא  יחד  חיבורם  :שלכן

"" יצרה ("לשבת  העולם  ישוב  ענין הוא  – גו'" תזריע  כי "אשה  - "36- גופא  העולם  ובישוב  ,(
דרכו"וילדה  ש ''איש  מכיון אשר  ,""37 העולם ישוב  ֿ ידו על  נעשה  ,.

ֿ רצוי  בלתי ענין עם  קשור  השניה  הפרשה  של  שמה  ז"ל 38ולאידך , רבותינו במדרשי כמבואר  שנקרא 39,
הענינים  (כפשטות  העולם  ישוב  היפך  - שתוכנו הטוב ), היפך  – ע ' ר ' (אותיות  כו'" שם  "מוציא  שם  על 

לרעהו  איש  ובין לאשתו איש  בין שמבדיל  למחנה 40- מחוץ  ישב , "בדד  - זו במדה  הוא  עונשו גם  שלכן ,(
מחנות "41מושבו" לשלוש  "חוץ  ,42.
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ב.30) עה, ב"ב וראה יו"ד . יד , זכרי '
וש"נ.31) ב. ח , ברכות ראה
א).32) (מו, פל "ו תניא וראה כ . ל , ישעי '
ואילך .33) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
סי "ז.34) פ"א אבות
ואתחנן.35) ס"פ
רע"ב.36) מא, גיטין וראה יח . מה, ישעי '
וש"נ.37) ב. סה, יבמות
נהרא 38) ("נהרא  בישראל  קדושות קהילות בכמה ולכן,

א  בשמה, זו לפרשה קורין אין טהרה".ופשטי '") "פרשת בשם לא
בתחילת  שמופיע כשם זו פרשה גם שקורין בקהילות אבל 

זה  הרי  - בפירוש זה שם שקורין התורה בקריאת ובפרט  הפרשה,
ואילך ). 100 ע' ח "ז לקו"ש (וראה ֿ רצוי  בלתי  ענין

ג .39) פט "ז, ויק"ר ב. טו, ערכין ראה
סדר 40) שכללות כידוע – הענינים ברוחניות הוא וכן

ת"ק  מהלך  הקב"ה "הלך  ענין עם קשור כו' העולמות השתלשלות
ענין  וממילא טוב", "שם (ב)). א פ"ז, (קה"ר שם" לו לקנות שנה
(גילוי העולם ישוב היפך  הוא הטוב) (היפך  כו'" שם "מוציא

בעולם). אלקות והמשכת
מו.41) יג , (תזריע) פרשתנו
עה"פ.42) פירש"י 



כי     

ד "וראמה " העילוי בה  שיתווסף  הקודש , הלוחות 30עיר  נמצאים  שבו וקודש ֿהקדשים  ֿ המקדש  לבית  עד  ,
ראשונות  לוחות  ושברי שניות  ד ).31(לוחות  סעיף  (כנ"ל  יותר  גדול  עילוי יתווסף  בהם  גם  אשר  ,(

הנראה  ובאופן טפחים , מעשרה  למטה  ממש  בפועל  ומיד , תיכף  יתקיים  זה  שכל  - כאמור  - והעיקר 
היעוד  קיום  עדי בשר , לעיני דידן 32והנגלה  בעגלא  מוריך ", את  רואות  עיניך  והיו מוריך  עוד  יכנף  "ולא 

ממש .

 הזקן רבינו והוראת  תורת  עם  גם  קשור  לבו" אל  יתן "החי ענין עם ש "צריכים 33כללות 
קוראין  שבו השבת  ביום  ובפרט  זמן, באותו ולומדים  שקוראין השבוע  פרשת  עם  "לחיות " היינו, הזמן",

כולה . הפרשה  כל 

ב "חיות " יותר  עוד  נוסף  ֿ כן ואם  יחדיו, שמחברים  פרשיות  שתי שקוראין - זו בשבת  יתירה  ובהדגשה 
פרשיות . שתי של  התורה  עניני עם  "לחיות " שצריכים  מכיון התורה , בעניני

אלו פרשיות  משתי אחת  כל  קוראין שבהם  שנים  שיש  מכיון יותר : פרשה ובפרטיות  כל  ,
שונים . בזמנים  שונים  כו') עבודה  (ואופני ענינים  שני שהם  מוכח  בפניֿעצמה , (שבת ) מיוחד  בזמן

הדדית  השפעה  יש  בוודאי לזו, זו הסמוכות  (שבועות ) שבתות  שתי אודות  שמדובר  שמכיון אמת  [הן
על  משפיע  המאוחר  שהזמן גם  אלא  שלאחריו, הזמן על  משפיע  המוקדם  שהזמן באופן רק  לא  - ביניהם 
שהזמן  היינו, ֿ זה , שלאחרי לזמן הכנה  להיות  צריכה  ענינים  וכמה  שבכמה  מזה  כדמוכח  שלפניו, הזמן

כו'. שונים  בזמנים  ענינים  שני הם  הרי ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  אבל  - שלפניו הזמן על  משפיע  המאוחר 

יחדיו  אותן שמחברים  ובאופן הפרשיות  שתי קוראין בזה ) (וכיוצא  זו שבשנה  מכיון זה , עם  וביחד 
שתי  לתוכן בנוגע  הן הפרשיות , שתי עם  לבו") אל  יתן ("והחי "לחיות " ולימוד  הוראה  להיות  צריכה  –

יחד . לחיבורן בנוגע  והן הפרשיות ,

ובאופן  והטף ", והנשים  "האנשים  מישראל , ואחת  אחד  לכל  ושייך  המובן באופן להיות  צריך  זה  וכל 
העיקר  הוא  "המעשה  בפועל , במעשה  לעשותם "34שיומשך  ''היום  כדלקמן.35, כפשוטו, "היום " ,

 וכמה ֿ ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  סוף , אין עד  ענינים  ריבוי יש  הפרשיות  משתי אחת  שבכל  - ובהקדמה 
הפרשיות . בשמות  המרומז התוכן על  להתעכב  יש  ולכן יחד , שתיהן כשמחברים 

הפכיים , ענינים  - מזה  יתירה  אלא  שונים , ענינים  שהם  רק  לא  מודגש  הפרשיות  בשמות  ֿ דידן, ובנידון
של  ענין הוא  יחד  חיבורם  :שלכן

"" יצרה ("לשבת  העולם  ישוב  ענין הוא  – גו'" תזריע  כי "אשה  - "36- גופא  העולם  ובישוב  ,(
דרכו"וילדה  ש ''איש  מכיון אשר  ,""37 העולם ישוב  ֿ ידו על  נעשה  ,.

ֿ רצוי  בלתי ענין עם  קשור  השניה  הפרשה  של  שמה  ז"ל 38ולאידך , רבותינו במדרשי כמבואר  שנקרא 39,
הענינים  (כפשטות  העולם  ישוב  היפך  - שתוכנו הטוב ), היפך  – ע ' ר ' (אותיות  כו'" שם  "מוציא  שם  על 

לרעהו  איש  ובין לאשתו איש  בין שמבדיל  למחנה 40- מחוץ  ישב , "בדד  - זו במדה  הוא  עונשו גם  שלכן ,(
מחנות "41מושבו" לשלוש  "חוץ  ,42.
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ב.30) עה, ב"ב וראה יו"ד . יד , זכרי '
וש"נ.31) ב. ח , ברכות ראה
א).32) (מו, פל "ו תניא וראה כ . ל , ישעי '
ואילך .33) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
סי "ז.34) פ"א אבות
ואתחנן.35) ס"פ
רע"ב.36) מא, גיטין וראה יח . מה, ישעי '
וש"נ.37) ב. סה, יבמות
נהרא 38) ("נהרא  בישראל  קדושות קהילות בכמה ולכן,

א  בשמה, זו לפרשה קורין אין טהרה".ופשטי '") "פרשת בשם לא
בתחילת  שמופיע כשם זו פרשה גם שקורין בקהילות אבל 

זה  הרי  - בפירוש זה שם שקורין התורה בקריאת ובפרט  הפרשה,
ואילך ). 100 ע' ח "ז לקו"ש (וראה ֿ רצוי  בלתי  ענין

ג .39) פט "ז, ויק"ר ב. טו, ערכין ראה
סדר 40) שכללות כידוע – הענינים ברוחניות הוא וכן

ת"ק  מהלך  הקב"ה "הלך  ענין עם קשור כו' העולמות השתלשלות
ענין  וממילא טוב", "שם (ב)). א פ"ז, (קה"ר שם" לו לקנות שנה
(גילוי העולם ישוב היפך  הוא הטוב) (היפך  כו'" שם "מוציא

בעולם). אלקות והמשכת
מו.41) יג , (תזריע) פרשתנו
עה"פ.42) פירש"י 



כב    

יתחברו  איך  ועיקר : ועוד  (ב ) השניה , הפרשה  של  משמה  ההוראה  מהי (א ) להבין: צריך  ֿ זה  ֿ פי ועל 
יחדיו? אלו ענינים  שני

 של בקו עבודה  קוין; בשני נחלקת  האדם  עבודת  כללות  בזה : הביאור  טוב "ונקודת  "עשה  -43,
של  בקו ועבודה  העולם , ישוב  "תזריע ", ענין גו'"שזהו "סור  מענינים 43- ולהתרחק  לסור  ,

עולם . על  ישובו היפך  שהם  הענינים  להרחיק  השניה , הפרשה  של  תוכנה  שזהו ֿ רצויים , בלתי

והנשים  האנשים  מישראל , ואחת  אחד  לכל  שייכים  טוב ") ועשה  מרע  ("סור  הפרשיות  שתי עניני ושני
נאמרו ששניהם  דמכיון - ציווי והטף  ובלשון השניה ,44, הפרשה  ענין והן ד "תזריע ", הענין [הן

בכוחו  שהם  בוודאי  מישראל , ואחת  אחד  לכל  מושבו"] למחנה  מחוץ  ישב  "בדד  הציווי נאמר  שבו
-"איני  מישראל  ואחת  אחד  כל  של  כוחן"45וביכלתו לפי אלא  כו' .46מבקש 

כוונת  למלא  ("תזריע "), העולם  ישוב  בענין לפעול  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  בכחו יותר : ובפרטיות 
כולל  אליהן, השייכות  במצוות  – לנשים  בנוגע  הן לאנשים , בנוגע  הן ומצוות , תורה  קיום  ֿ ידי על  הבריאה 
נוסף  ראשון), פרק  סוף  ֿ תורה  תלמוד  בהלכות  הזקן רבינו שמבאר  (כפי להן הצריכות  ההלכות  לימוד  גם 

כו'" לגברייהו ונטרין כו' ובאתנויי כו' באקרויי זכיין, במאי "נשים  ענין כללות  לטף ,47על  בנוגע  והן ,
כו'. חינוך  מצד 

" מדיוק  ולהעיר  להוסיף  ואחד ויש  אחד  כל  אצל  שייך  זה  שענין – דייקא  "אשה " תזריע ", כי
"איש  ֿ ידי  על  העולם  ישוב  שלימות  זכר ", "וילדה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ("וילדה "), הלידה  ענין כי ממש ,

בישראל " צבא  "יוצא  גיל  עשרים , בן שנעשה  לאחרי רק  שייך  - לכבוש " לאחרי 48(ש )דרכו - הפחות  ולכל 
במצוות ; מחוייב  שנעשה  שנה , י"ג  בן שנעשה 

" ענין "אבל  האשה , שתכונת  מכיון - תזריע " ממש ,כי מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל  ישנה  ,"
אצלו  שייך  ומיד  תיכף  לכן "מקבל ", של  בתנועה  ומיד  תיכף  הוא  הרי שנולד  בשעה  כי קטן, ועד  למגדול 

"תזריע ". ענין

הענינים  ולבטל  להרחיק  גו"', "סור  בענין לפעול  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  בכוחו ֿ כן וכמו
וקדושה . לטוב  להפכם  - השלימות  לתכלית  ועד  למחנה ", "מחוץ  שיהיו ֿ רצויים  הבלתי

 מ יש  ולכן שונים , עבודה  אופני שני הם  אלו קוין שני היינו,והנה , שונים , זמנים  בשני שיהיו קום 
''סור  השלילה , בקו (בעיקר ) שמתעסק  זמן ומשך  טוב ", "עשה  החיוב , בקו (בעיקר ) שמתעסק  זמן משך 

ֿ רצויים . בלתי מענינים  גו'"

עבודה  אופני בשני לעסוק  שיש  – זו) בשנה  (המודגש  הפרשיות  שתי בחיבור  חידוש  ישנו זה  ובענין
גם ) אלא  שונים , בזמנים  רק  (לא  אלו   שאין יחד , הפרשיות  שתי חיבור  ובדוגמת  ֿ דרך  על  ,

אלא  השניה , לפרשה  שייך  בשבוע  מסויים  וחלק  הראשונה , לפרשה  שייך  בשבוע  מסויים  שחלק  באופן זה 
לרגע  עד  ֿ זה , שלפני הפרשה  סיום  של  הראשון מהרגע  - כולו השבוע  במשך  ורגע  רגע  שכל  באופן

מחוברות . שהן כפי הפרשיות  לשתי שייך  - ֿ זה  שלאחרי הפרשה  מתחילה  שלאחריו האחרון,

לעשות  להמתין פנאי שאין - דמשיחא  עקבתא  זה , בדורנו יתירה  בהדגשה  הוא  זה  שענין להוסיף , ויש 
נוגע  שלכן העבודה , עניני כל  את  ולסיים  למהר  יש  אלא  ֿ עצמו, בפני מיוחד  בזמן ועבודה  עבודה  כל 

יחד . הקוין בשני הפעולה  את  להדגיש  ביותר 

 הענינים שלילת  שעבודת  מלמדנו הפרשיות  שתי חיבור  בפועל : למעשה  בנוגע  - פשוטות  ובאותיות 
והתעסקות  יגיעה  דורשת  אינה  הזולת ) עם  לפעולה  בנוגע  והן לעצמו, בנוגע  (הן ֿ רצויים  הבלתי
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כז.43) לז, טו. לד , תהלים - הכתוב ל '
ג ).44) פו, תשא בתו"א המבואר (ע"ד  הבטחה גם הכולל 
ג .45) פי "ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
נשמתן"46) פרחה ודיבור דיבור כל  "על  ֿ תורה שבמתן דאף

התורה  כל  להם ניתנה לאח "ז הרי  ד ), פכ "ט , שמו"ר ב. פח , (שבת

שאין  נפלא "יחוד  של  באופן – ועד  לקבל , שיוכלו באופן כולה
פ"ה). (תניא כו'" כמוהו יחוד 

וש"נ.47) א. יז, ברכות
ועוד .48) ג . א, במדבר

    

נעשה  ("תזריע ") החיוב  בקו העבודה  ֿ ידי שעל  ֿ אם  כי כו', מיוחד  בזמן ֿ עצמה  בפני  ביטול
(כנ"ל  חיוב  בעניני יותר  עוד  להוסיף  יכולים  שאז לטוב , להפיכתם  עד  ֿ רצויים , הבלתי הענינים  ושלילת 

ד ). סעיף 

בנוגע  גם  אלא  כנ"ל ), יותר , בה  להוסיף  (שיכולים  החיוב  בקו לעבודה  בנוגע  רק  לא  - שבזה  והעילוי
קו  בכל  בעבודה  ֿ כן ֿ שאין (מה  הימין בקו חדורה  היא  שגם  עצמם , ֿ רצויים  הבלתי לענינים  ביחס  לעבודה 

דוחה '' ושמאל  מקרבת  ''ימין חילוק  שמודגש  - ֿ עצמו שההתעסקו 49בפני לכך  נוסף  (יחד )), הקוין בשני ת 
שכתוב  מה  ֿ דרך  על  ידים ", "בשתי מתוך 50היא  ימיש  ש "לא  יהושע , לתלמידו (בנוגע  רבינו במשה 

ידיו"51האוהל " "בשתי ידיו", את  "ויסמוך  ניצוץ 52) (מצד  מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל  גם  נמשך  שמזה  ,
שבקרבו  הרבה "53משה  תלמידים  ("והעמידו הזולת  עם  לפעולתו בנוגע  גם  ,(54.(

 באופן לגאולה  ממש  בקרוב  נזכה  האמורים , הענינים  בכל  ועבודתינו מעשינו ֿ ידי שעל  ֿ רצון ויהי
חדש " "שיר  - זכר " גלות 55ד "ילדה  אחריה  שאין העתידה , בגאולה  השיר  על  דקאי זכר , לשון להיותה 56, ,

נצחית . גאולה 

והענין  הנצחון, מעלת  קצוות , שני ישנם  בזה  גם  אשר  "נצחון", מלשון גם  הוא  ש "נצחית " ולהעיר ,
נשאר  שלא  באופן הוא  הנצחון גם  לעיל , האמור  ֿ פי ועל  לנצחון, עד  עמו ללחום  שהוצרכו ֿ רצוי הבלתי

ביותר  נעלית  ממדרגה  ששרשו - שבנצחון הטוב  הענין רק  ונשאר  המלחמה , מענין כלל  ובשבילו 57רושם  ,
ישראל , נשיאי - החיל  פקידי ֿ ידי (על  החיל  מאנשי ואחד  אחד  לכל  ונותנים  כו' האוצרות  כל  מבזבזים 

ההילולא ' ב 'המשך  בארוכה  כמבואר  דורנו), נשיא  אדמו"ר  מו"ח  לכ "ק  .58עד 

ואחד  אחד  לכל  כו' האוצרות  כל  ומתגלים  נמשכים  האחרונים  הגלות  שבימי - לנו" תהיה  ו"כן
יחד . גם  ובגשמיות  וברוחניות  וברוחניות , בגשמיות  להם , המצטרך  בכל  מישראל ,

העולמות ", בכל  רב  שפע  "יושפע  - העומר  ספירת  שלאחרי עולם " של  ה "רבונו בנוסח  שאומרים  וכפי
(בספירה  שבועות " "שלשה  שעברו לאחרי ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  הספירה , ימי בכל  מודגש  זה  שענין

חזקה "59היום  הוי זימני ("בתלת  ה "חזקה " ענין ישנו שאז למימ 60), ("מצוה  השבועות  במנין גם  יומי,) ני
שבועי" למימני המדות 61ומצוה  עיקרי בירור  נשלם  שבו שבהוד ", "הוד  בעומר , לל "ג  ומתכוננים  ,(

העומר ) ספירת  ענין .62(כללות 

כידוע  - קצוות  של  חיבור  מודגש  בעומר  בל "ג  שגם  "שבת 63ולהעיר , ענין עם  קשור  בעומר  של "ג 
אחים  "64" שבהוד "הוד  בספירת  גם  ומודגש  בה 62. שאין תחתונה , הכי דרגה  זו הרי גיסא  שמחד 

גיסא , ולאידך  שבהודאה . הודאה  - גופא  ובזה  בלבד , הודאה  של  באופן ֿ אם  כי והמדות , המוחין גילוי
"יום  יוחאי, בן שמעון דרבי ההילולא  היתה  זה  ביום  שלכן עליון, הכי גילוי מאיר  זו תחתונה  בדרגה 

שמחתנו".65שמחתו" "זמן ישראל , לכלל  שמחה  יום  ונעשה  ,

וגילוי, אור  של  ובאופן ממש , בפועל  לקיומם  ומיד  תיכף  נזכה  אלו, ענינים  בכל  שמהדיבור  - והעיקר 
" בענין גם  ספיר "כמודגש  אבן כמו בהירות , לשון הוא  "וספרתם  באצבעו 66העומר ", ש "מראה  ועד  ,
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הי "ז.49) פ"ד  לאדה"ז ת"ת הל ' וש"נ. א. מז, סוטה
ובפירש"י .50) כג  כז, פינחס
יא.51) לג , תשא
אלא 52) הימין, בקו היא הידים שתי  שפעולת – גם כולל 

חיובי , רק מלכתחילה שהוא בענין מדובר ידיו" את שב"ויסמוך 
בקו  חדורה גו'" "סור פעולת שגם - הוא והחידוש טוב", "עשה

הימין.
גו'"53) ה' את "ליראה - ממש בפועל  בעבודה גם שפעולתו

רפמ "ב). תניא (ראה
מ "א.54) פ"א אבות
א.55) קמט , א. צו, תהלים
פסחים 56) - ונאמר ה"ג  בתוד "ה הובא א. טו, בשלח  מכילתא
ב. קטז,

ב.57) כא, (תזריע) פרשתנו לקו"ת ראה
פי "א.58) ה'שי "ת לגני  באתי  ד "ה
היום 59) לכל  גם היא שייכת - בלילה היא שהספירה דאף

ברכה). (בלי  ביום סופר בלילה, לספור שכח  אם שלכן כולו,
או"ח  אדה"ז (שו"ע שלאח "ז בלילות (בברכה) לספור וממשיך 

סכ "ד ). סתפ"ט 
ג .60) קט , ג . סז, יתרו מתו"א ולהעיר וש"נ. רע"ב. קו, ב"מ 
א.61) סו, מנחות
א).62) (דש, בעומר הל "ג  שער דא"ח ) (עם סידור
רע"ב.63) נט , זח "ג  ראה
א.64) קלג , תהלים
פ"ז.65) ספה"ע שער פע"ח  ראה
ב.66) לה, אמור לקו"ת



כג     

יתחברו  איך  ועיקר : ועוד  (ב ) השניה , הפרשה  של  משמה  ההוראה  מהי (א ) להבין: צריך  ֿ זה  ֿ פי ועל 
יחדיו? אלו ענינים  שני

 של בקו עבודה  קוין; בשני נחלקת  האדם  עבודת  כללות  בזה : הביאור  טוב "ונקודת  "עשה  -43,
של  בקו ועבודה  העולם , ישוב  "תזריע ", ענין גו'"שזהו "סור  מענינים 43- ולהתרחק  לסור  ,

עולם . על  ישובו היפך  שהם  הענינים  להרחיק  השניה , הפרשה  של  תוכנה  שזהו ֿ רצויים , בלתי

והנשים  האנשים  מישראל , ואחת  אחד  לכל  שייכים  טוב ") ועשה  מרע  ("סור  הפרשיות  שתי עניני ושני
נאמרו ששניהם  דמכיון - ציווי והטף  ובלשון השניה ,44, הפרשה  ענין והן ד "תזריע ", הענין [הן

בכוחו  שהם  בוודאי  מישראל , ואחת  אחד  לכל  מושבו"] למחנה  מחוץ  ישב  "בדד  הציווי נאמר  שבו
-"איני  מישראל  ואחת  אחד  כל  של  כוחן"45וביכלתו לפי אלא  כו' .46מבקש 

כוונת  למלא  ("תזריע "), העולם  ישוב  בענין לפעול  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  בכחו יותר : ובפרטיות 
כולל  אליהן, השייכות  במצוות  – לנשים  בנוגע  הן לאנשים , בנוגע  הן ומצוות , תורה  קיום  ֿ ידי על  הבריאה 
נוסף  ראשון), פרק  סוף  ֿ תורה  תלמוד  בהלכות  הזקן רבינו שמבאר  (כפי להן הצריכות  ההלכות  לימוד  גם 

כו'" לגברייהו ונטרין כו' ובאתנויי כו' באקרויי זכיין, במאי "נשים  ענין כללות  לטף ,47על  בנוגע  והן ,
כו'. חינוך  מצד 

" מדיוק  ולהעיר  להוסיף  ואחד ויש  אחד  כל  אצל  שייך  זה  שענין – דייקא  "אשה " תזריע ", כי
"איש  ֿ ידי  על  העולם  ישוב  שלימות  זכר ", "וילדה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ("וילדה "), הלידה  ענין כי ממש ,

בישראל " צבא  "יוצא  גיל  עשרים , בן שנעשה  לאחרי רק  שייך  - לכבוש " לאחרי 48(ש )דרכו - הפחות  ולכל 
במצוות ; מחוייב  שנעשה  שנה , י"ג  בן שנעשה 

" ענין "אבל  האשה , שתכונת  מכיון - תזריע " ממש ,כי מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל  ישנה  ,"
אצלו  שייך  ומיד  תיכף  לכן "מקבל ", של  בתנועה  ומיד  תיכף  הוא  הרי שנולד  בשעה  כי קטן, ועד  למגדול 

"תזריע ". ענין

הענינים  ולבטל  להרחיק  גו"', "סור  בענין לפעול  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  בכוחו ֿ כן וכמו
וקדושה . לטוב  להפכם  - השלימות  לתכלית  ועד  למחנה ", "מחוץ  שיהיו ֿ רצויים  הבלתי

 מ יש  ולכן שונים , עבודה  אופני שני הם  אלו קוין שני היינו,והנה , שונים , זמנים  בשני שיהיו קום 
''סור  השלילה , בקו (בעיקר ) שמתעסק  זמן ומשך  טוב ", "עשה  החיוב , בקו (בעיקר ) שמתעסק  זמן משך 

ֿ רצויים . בלתי מענינים  גו'"

עבודה  אופני בשני לעסוק  שיש  – זו) בשנה  (המודגש  הפרשיות  שתי בחיבור  חידוש  ישנו זה  ובענין
גם ) אלא  שונים , בזמנים  רק  (לא  אלו   שאין יחד , הפרשיות  שתי חיבור  ובדוגמת  ֿ דרך  על  ,

אלא  השניה , לפרשה  שייך  בשבוע  מסויים  וחלק  הראשונה , לפרשה  שייך  בשבוע  מסויים  שחלק  באופן זה 
לרגע  עד  ֿ זה , שלפני הפרשה  סיום  של  הראשון מהרגע  - כולו השבוע  במשך  ורגע  רגע  שכל  באופן

מחוברות . שהן כפי הפרשיות  לשתי שייך  - ֿ זה  שלאחרי הפרשה  מתחילה  שלאחריו האחרון,

לעשות  להמתין פנאי שאין - דמשיחא  עקבתא  זה , בדורנו יתירה  בהדגשה  הוא  זה  שענין להוסיף , ויש 
נוגע  שלכן העבודה , עניני כל  את  ולסיים  למהר  יש  אלא  ֿ עצמו, בפני מיוחד  בזמן ועבודה  עבודה  כל 

יחד . הקוין בשני הפעולה  את  להדגיש  ביותר 

 הענינים שלילת  שעבודת  מלמדנו הפרשיות  שתי חיבור  בפועל : למעשה  בנוגע  - פשוטות  ובאותיות 
והתעסקות  יגיעה  דורשת  אינה  הזולת ) עם  לפעולה  בנוגע  והן לעצמו, בנוגע  (הן ֿ רצויים  הבלתי
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כז.43) לז, טו. לד , תהלים - הכתוב ל '
ג ).44) פו, תשא בתו"א המבואר (ע"ד  הבטחה גם הכולל 
ג .45) פי "ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
נשמתן"46) פרחה ודיבור דיבור כל  "על  ֿ תורה שבמתן דאף

התורה  כל  להם ניתנה לאח "ז הרי  ד ), פכ "ט , שמו"ר ב. פח , (שבת

שאין  נפלא "יחוד  של  באופן – ועד  לקבל , שיוכלו באופן כולה
פ"ה). (תניא כו'" כמוהו יחוד 

וש"נ.47) א. יז, ברכות
ועוד .48) ג . א, במדבר

    

נעשה  ("תזריע ") החיוב  בקו העבודה  ֿ ידי שעל  ֿ אם  כי כו', מיוחד  בזמן ֿ עצמה  בפני  ביטול
(כנ"ל  חיוב  בעניני יותר  עוד  להוסיף  יכולים  שאז לטוב , להפיכתם  עד  ֿ רצויים , הבלתי הענינים  ושלילת 

ד ). סעיף 

בנוגע  גם  אלא  כנ"ל ), יותר , בה  להוסיף  (שיכולים  החיוב  בקו לעבודה  בנוגע  רק  לא  - שבזה  והעילוי
קו  בכל  בעבודה  ֿ כן ֿ שאין (מה  הימין בקו חדורה  היא  שגם  עצמם , ֿ רצויים  הבלתי לענינים  ביחס  לעבודה 

דוחה '' ושמאל  מקרבת  ''ימין חילוק  שמודגש  - ֿ עצמו שההתעסקו 49בפני לכך  נוסף  (יחד )), הקוין בשני ת 
שכתוב  מה  ֿ דרך  על  ידים ", "בשתי מתוך 50היא  ימיש  ש "לא  יהושע , לתלמידו (בנוגע  רבינו במשה 

ידיו"51האוהל " "בשתי ידיו", את  "ויסמוך  ניצוץ 52) (מצד  מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל  גם  נמשך  שמזה  ,
שבקרבו  הרבה "53משה  תלמידים  ("והעמידו הזולת  עם  לפעולתו בנוגע  גם  ,(54.(

 באופן לגאולה  ממש  בקרוב  נזכה  האמורים , הענינים  בכל  ועבודתינו מעשינו ֿ ידי שעל  ֿ רצון ויהי
חדש " "שיר  - זכר " גלות 55ד "ילדה  אחריה  שאין העתידה , בגאולה  השיר  על  דקאי זכר , לשון להיותה 56, ,

נצחית . גאולה 

והענין  הנצחון, מעלת  קצוות , שני ישנם  בזה  גם  אשר  "נצחון", מלשון גם  הוא  ש "נצחית " ולהעיר ,
נשאר  שלא  באופן הוא  הנצחון גם  לעיל , האמור  ֿ פי ועל  לנצחון, עד  עמו ללחום  שהוצרכו ֿ רצוי הבלתי

ביותר  נעלית  ממדרגה  ששרשו - שבנצחון הטוב  הענין רק  ונשאר  המלחמה , מענין כלל  ובשבילו 57רושם  ,
ישראל , נשיאי - החיל  פקידי ֿ ידי (על  החיל  מאנשי ואחד  אחד  לכל  ונותנים  כו' האוצרות  כל  מבזבזים 

ההילולא ' ב 'המשך  בארוכה  כמבואר  דורנו), נשיא  אדמו"ר  מו"ח  לכ "ק  .58עד 

ואחד  אחד  לכל  כו' האוצרות  כל  ומתגלים  נמשכים  האחרונים  הגלות  שבימי - לנו" תהיה  ו"כן
יחד . גם  ובגשמיות  וברוחניות  וברוחניות , בגשמיות  להם , המצטרך  בכל  מישראל ,

העולמות ", בכל  רב  שפע  "יושפע  - העומר  ספירת  שלאחרי עולם " של  ה "רבונו בנוסח  שאומרים  וכפי
(בספירה  שבועות " "שלשה  שעברו לאחרי ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  הספירה , ימי בכל  מודגש  זה  שענין

חזקה "59היום  הוי זימני ("בתלת  ה "חזקה " ענין ישנו שאז למימ 60), ("מצוה  השבועות  במנין גם  יומי,) ני
שבועי" למימני המדות 61ומצוה  עיקרי בירור  נשלם  שבו שבהוד ", "הוד  בעומר , לל "ג  ומתכוננים  ,(

העומר ) ספירת  ענין .62(כללות 

כידוע  - קצוות  של  חיבור  מודגש  בעומר  בל "ג  שגם  "שבת 63ולהעיר , ענין עם  קשור  בעומר  של "ג 
אחים  "64" שבהוד "הוד  בספירת  גם  ומודגש  בה 62. שאין תחתונה , הכי דרגה  זו הרי גיסא  שמחד 

גיסא , ולאידך  שבהודאה . הודאה  - גופא  ובזה  בלבד , הודאה  של  באופן ֿ אם  כי והמדות , המוחין גילוי
"יום  יוחאי, בן שמעון דרבי ההילולא  היתה  זה  ביום  שלכן עליון, הכי גילוי מאיר  זו תחתונה  בדרגה 

שמחתנו".65שמחתו" "זמן ישראל , לכלל  שמחה  יום  ונעשה  ,

וגילוי, אור  של  ובאופן ממש , בפועל  לקיומם  ומיד  תיכף  נזכה  אלו, ענינים  בכל  שמהדיבור  - והעיקר 
" בענין גם  ספיר "כמודגש  אבן כמו בהירות , לשון הוא  "וספרתם  באצבעו 66העומר ", ש "מראה  ועד  ,
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הי "ז.49) פ"ד  לאדה"ז ת"ת הל ' וש"נ. א. מז, סוטה
ובפירש"י .50) כג  כז, פינחס
יא.51) לג , תשא
אלא 52) הימין, בקו היא הידים שתי  שפעולת – גם כולל 

חיובי , רק מלכתחילה שהוא בענין מדובר ידיו" את שב"ויסמוך 
בקו  חדורה גו'" "סור פעולת שגם - הוא והחידוש טוב", "עשה

הימין.
גו'"53) ה' את "ליראה - ממש בפועל  בעבודה גם שפעולתו

רפמ "ב). תניא (ראה
מ "א.54) פ"א אבות
א.55) קמט , א. צו, תהלים
פסחים 56) - ונאמר ה"ג  בתוד "ה הובא א. טו, בשלח  מכילתא
ב. קטז,

ב.57) כא, (תזריע) פרשתנו לקו"ת ראה
פי "א.58) ה'שי "ת לגני  באתי  ד "ה
היום 59) לכל  גם היא שייכת - בלילה היא שהספירה דאף

ברכה). (בלי  ביום סופר בלילה, לספור שכח  אם שלכן כולו,
או"ח  אדה"ז (שו"ע שלאח "ז בלילות (בברכה) לספור וממשיך 

סכ "ד ). סתפ"ט 
ג .60) קט , ג . סז, יתרו מתו"א ולהעיר וש"נ. רע"ב. קו, ב"מ 
א.61) סו, מנחות
א).62) (דש, בעומר הל "ג  שער דא"ח ) (עם סידור
רע"ב.63) נט , זח "ג  ראה
א.64) קלג , תהלים
פ"ז.65) ספה"ע שער פע"ח  ראה
ב.66) לה, אמור לקו"ת



כד    

זה " "זה "67ואומר  פעמים  ושתי בימינו 68, במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  ,
ממש .

***

.'גו תזריע " כי "אשה  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

***

 בהערות ענין רש "י, פירוש  עם  השבוע  בפרשת  פסוק  ללמוד  ֿ קודש  השבת  ביום  התוועדות  בכל  נהוג 
בענינים  הביאור  להשלים  לזה , (ונוסף  ברמב "ם  היומי בשיעור  וענין השבוע , בפרשת  הזוהר  על  אאמו"ר 

כו'). באמצע  ונשארו ֿ זה  לפני אודותם  שדובר 

בהתחלת  הראשון רש "י לפירוש  בנוגע  לבו" אל  יתן "והחי ענין לבאר  יש  - רש "י לפירוש  בנוגע 
תורתו  כך  בראשית , במעשה  ועוף  חיה  בהמה  כל  אחר  אדם  של  שיצירתו כשם  שמלאי: "א "ר  הפרשה :

כדלקמן. ועוף ", חיה  בהמה  תורת  אחר  נתפרשה 

הפסוק  על  – אודותם  שהעירו רש "י מפירושי אחד  על  להתעכב  יש  לזה , תפרח 69ונוסף  פרוח  "ואם 
מאורו": שחשך  לכהן "פרט  הכהן", עיני מראה  לכל  גו' הצרעת 

שמובן  מכיון מאומה , מפרש  אינו ורש "י ֿ זה , שלפני בפסוקים  פעמים  כמה  נזכרה  - הכהן ראיית 
עיני  מראה  "לכל  - זה  בפסוק  מדוע  ֿ כן, ואם  לראות . שיכול  בכהן רק  שייך  הכהן" ש "וראה  בפשטות 

לקמן. שיתבאר  וכפי קמ "ל ?! מאי מאורו", שחשך  לכהן "פרט  לפרש  רש "י הוצרך  - הכהן"

 אאמו"ר הזוהר 70בהערות  מאמר  אל 71מובא  ואמר : פתח  יהודה  שחרחורת 72"רבי שאני תראוני
למבואר  ומציין הדין", תוקף  על  "רומז ש "שחרות " מבאר  ֿ זה  שלאחרי ובהערה  וכו'", השמש  ששזפתני

אני". "שחורה  בענין תורה ' ב 'לקוטי

(כמוזכר  כו' הכושים  שחרות  בענין פרשתנו ריש  תורה ' ב 'לקוטי מהמבואר  גם  ולהעיר  להוסיף  ויש 
כדלקמן. לבו", אל  יתן "והחי לקונו, האדם  בעבודת  וההוראה  הלימוד  גם  לבאר  ויש  במאמר ). - לעיל 

 וכל" אסורות : מאכלות  הלכות  סיום  – "סיום " של  ענין ישנו - ברמב "ם  היומי לשיעור  בנוגע 
הקב "ה , לשם  נפשו וממרק  לנפשו יתירה  וטהרה  קדושה  מביא  כו') הנקיות  (בענין אלו בדברים  הנזהר 

אני".73שנאמר  קדוש  כי קדושים , והייתם  והתקדשתם 

סיו  על  ביאורים  הרמב "ם  במפרשי מצינו שלא  - אף ובהקדמה  כו', ומוסר  אגדה  בעניני ההלכות  מי
מובן: אינו שלכאורה  ֿ דידן, בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל  והסבר , בביאור  צורך  יש  אלו בענינים  שגם 

אלא  מסויים , דבר  על  שאינם  ולאוין עשין בתורה  ש "יש  הרמב "ם  כותב  ד ', שורש  המצוות ' ב 'ספר 
מצוה  שאינו לפי עצמה , בפני  כמצוה  הזה  הציווי את  למנות  מקום  (ש )אין . . כולן המצוות  כל  כוללים 

קדושים " והייתם  "והתקדשתם  תהיו", "קדושים  שכתוב  ממה  דוגמא  ומביא  מסויים ". דבר  איזה  74לעשות 

כו'". עליו שצויתיך  מה  כל  בעשותך  קדוש  היה  אמר  כאילו התורה , כל  לקיים  ציוויים  ש "הם  -

זה  מפסוק  לומדים  איך  מובן, אינו ֿ זה  ֿ פי ועל   בידים לאכול  "אסרו כמו: הנקיות , ענין -
מזוהמות " ז"ל 75מסואבות  חכמינו שדרשו אלו 76(כפי קדושים , והייתם  ראשונים . מים  אלו "והתקדשתם ,

שנאמר  כו' אלו בדברים  הנזהר  ש "כל  ומסיים  הרמב "ם , שמביא  הפרטים  שאר  וכן אחרונים "), מים 
כל  לקיום  הנוגע  כללי ציווי הוא  זה  שפסוק  בשעה  בה  - אני" קדוש  כי קדושים , והייתם  והתקדשתם 

לקמן. שיתבאר  וכפי כולה ? התורה 
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ב.67) טו, בשלח  פירש"י  ספכ "ג . שמו"ר בסופה. תענית ראה
שם.68) שמו"ר
יב.69) יג , תזריע
עדר).70) (ע' פרשתנו ריש לוי "צ לקוטי 
ב.71) מה, ח "ג 

ו.72) א, שה"ש
מד .73) יא, שמיני 
ב.74) יט , קדושים
ל .75) הלכה שם
סע"ב.76) נג , ברכות

    

 עם בקשר  והתוועדויות  מסיבות  עבור  המשמח  דבר  שהכינו אלו אודות  להזכיר  המקום  כאן
בעניני  ועבודתינו מעשינו כללות  ֿ ידי על  אני", קדוש  כי קדושים , והייתם  "והתקדשתם  בענין פעולות 

ומצוות . תורה 

אני" קדוש  "כי ֿ חסדים : וגמילות  (עבודה ) תפילה  תורה  הקוין: שלושת  נרמזים  זה  שבפסוק  לומר , ויש 
וענין  אני". קדוש  "כי להקב "ה , האדם  של  מציאותו ביטול  מודגש  שבה  התפילה , ענין על  קאי -
- גופא  ובזה  האדם . פעולת  מודגשת  שבהן ומצוות  תורה  על  קאי - קדושים " והייתם  "והתקדשתם 

מלמע  ֿ כח  נתינת  על  קאי קדושים " "והייתם  ואילו ֿ עצמו, מצד  האדם  פעולת  על  קאי לה ,"והתקדשתם "
המצוות  קיום  על  קאי - ֿ עצמו מצד  האדם  פעולת  - "והתקדשתם " ותורה : מצוות  בין החילוק  שזהו

התורה . על  קאי - מלמעלה  ֿ כח  נתינת  – קדושים " "והייתם  המצוות ), כל  כללות  - ֿ חסדים  (גמילות 

למעלה  עליה  גם  כולל  למעלה , יעלו אלו, פעולות  עבור  המשקה  קנקני שהכינו אלו - ֿ דא  בכגון וכרגיל 
 בגופם להשתתף  המסובים  כל  את  ויזמינו הדברים , פרטי ויכריזו לציבור , בנוגע  לפעולה  כהכנה  ,

כו'. ובממונם  בנשמתם  או

די" בלי עד  ברכה  לכם  "והריקותי בענין יותר  עוד  יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ֿ רצון -77ויהי לראש  ולכל  ,
ישראל . כלל  פעולות  שאר  בתוככי אלו, בפעולות  להצלחה  בנוגע 

ברכה "]. לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה  חלוקת  [לאחרי

***

 אודות נזכר  שבהם  ֿ זה , שלפני הפסוקים  משאר  זה  בפסוק  השינוי בטעם  רש "י: בפירוש  הביאור 
רגליו", ועד  מראשו גו' ש "כסתה  צרעת  ראיית  אודות  מדובר  זה  שבפסוק  שמכיון לומר  רצו - הכהן ראיית 
שכח  בכהן צורך  יש  כזה  שבמקרה  רש "י מפרש  ולכן כו', יתירה  השתדלות  מתוך  חזקה  בראיה  צורך  יש 

מאורו". שחשך  לכהן "פרט  יותר , בתוקף  הוא  שלו הראיה 

גו' ש ''כסתה  בצרעת  כי נכון, אינו זה  הסבר  אבל ,  , הראיה באיכות  שיתוסף  צורך  אין "
קטן  חלק  לראות  שבמקום  היינו, בלבד , בכמות  הוספה  ֿ אם  כי בזה , וכיוצא  השתדלות  ביתר  חזקה  ראיה 
כל  ראיית  שבשביל  אלא  אינו ביניהם  שהחילוק  רגליו'', ועד  "מראשו הגוף , כל  את  לראות  יצטרך  בגוף ,

מידי  לא  ותו יותר , ארוך  זמן במשך  צורך  יש  .78הגוף 

מצד  אינו מאורו") שחשך  לכהן "פרט  כאן (לפרש  רש "י של  שהכרחו לומר , צריך  כן הענין,ועל 
" בפירושו) רש "י (שמעתיק  הלשון דיוק  מפני ֿ אם  הכהן":כי עיני מראה 

" סתם ,הלשון ראיה  מספיק  לא  זה  שבענין מדגיש , הכהן"), עיני "למראה  (ולא  הכהן" עיני מראה 
" שהיא  כזו בראיה  צורך  יש  הוא אלא  הכהן של  הראיה  שכח  היינו, הכהן", עיני כל מראה  ,

"סומא " (ולא  דייקא  "חשך " מאורו", שחשך  לכהן "פרט  הראיה , אור 79כח  כמו הראיה , כח  שנחלש  ,(
" זה  אין ֿ כן ואם  קצת , הכהן".שחשך  עיני מראה 

( זה שבפסוק  הענין תוכן מצד  הכרח  (ולא  הכתוב  לשון מדיוק  הוא  שהלימוד  האמור  ֿ פי על  והנה ,
המיוחד  במקרה  רק  (לא  הכהן ראיית  ענין לכללות  בנוגע  ללמדנו בא  זה  פסוק  אם  ובירור , עיון צריך  -
לראות  יכול  אינו מאורו שחשך  שכהן רגליו"), ועד  מראשו גו' הצרעת  "כסתה  - זה  בפסוק  מדובר  שבו

רגליו". ועד  מראשו גו' הצרעת  ב "כסתה  מיוחד  דין שזה  או נגעים ,

מקרא " של  לפשוטו אלא  באתי לא  ש "אני מכיון - התורה  על  רש "י לפירוש  שייך  לא  זה  ענין ,80אמנם ,
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וש"נ.77) סע"ב. לב, שבת וראה יו"ד . ג , מלאכי 
רגליו"78) ועד  "מראשו שיראה צורך  אין פשש"מ  ע"פ שהרי ,

 .וכיו"ב .

(79" רק לא הכהן", "וראה כלל  שייך  לא מראה שאצלו
הכהן". עיני 

ח .80) ג , בראשית פירש"י 



כה     

 עם בקשר  והתוועדויות  מסיבות  עבור  המשמח  דבר  שהכינו אלו אודות  להזכיר  המקום  כאן
בעניני  ועבודתינו מעשינו כללות  ֿ ידי על  אני", קדוש  כי קדושים , והייתם  "והתקדשתם  בענין פעולות 

ומצוות . תורה 

אני" קדוש  "כי ֿ חסדים : וגמילות  (עבודה ) תפילה  תורה  הקוין: שלושת  נרמזים  זה  שבפסוק  לומר , ויש 
וענין  אני". קדוש  "כי להקב "ה , האדם  של  מציאותו ביטול  מודגש  שבה  התפילה , ענין על  קאי -
- גופא  ובזה  האדם . פעולת  מודגשת  שבהן ומצוות  תורה  על  קאי - קדושים " והייתם  "והתקדשתם 

מלמע  ֿ כח  נתינת  על  קאי קדושים " "והייתם  ואילו ֿ עצמו, מצד  האדם  פעולת  על  קאי לה ,"והתקדשתם "
המצוות  קיום  על  קאי - ֿ עצמו מצד  האדם  פעולת  - "והתקדשתם " ותורה : מצוות  בין החילוק  שזהו

התורה . על  קאי - מלמעלה  ֿ כח  נתינת  – קדושים " "והייתם  המצוות ), כל  כללות  - ֿ חסדים  (גמילות 

למעלה  עליה  גם  כולל  למעלה , יעלו אלו, פעולות  עבור  המשקה  קנקני שהכינו אלו - ֿ דא  בכגון וכרגיל 
 בגופם להשתתף  המסובים  כל  את  ויזמינו הדברים , פרטי ויכריזו לציבור , בנוגע  לפעולה  כהכנה  ,

כו'. ובממונם  בנשמתם  או

די" בלי עד  ברכה  לכם  "והריקותי בענין יותר  עוד  יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  ֿ רצון -77ויהי לראש  ולכל  ,
ישראל . כלל  פעולות  שאר  בתוככי אלו, בפעולות  להצלחה  בנוגע 

ברכה "]. לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה  חלוקת  [לאחרי

***

 אודות נזכר  שבהם  ֿ זה , שלפני הפסוקים  משאר  זה  בפסוק  השינוי בטעם  רש "י: בפירוש  הביאור 
רגליו", ועד  מראשו גו' ש "כסתה  צרעת  ראיית  אודות  מדובר  זה  שבפסוק  שמכיון לומר  רצו - הכהן ראיית 
שכח  בכהן צורך  יש  כזה  שבמקרה  רש "י מפרש  ולכן כו', יתירה  השתדלות  מתוך  חזקה  בראיה  צורך  יש 

מאורו". שחשך  לכהן "פרט  יותר , בתוקף  הוא  שלו הראיה 

גו' ש ''כסתה  בצרעת  כי נכון, אינו זה  הסבר  אבל ,  , הראיה באיכות  שיתוסף  צורך  אין "
קטן  חלק  לראות  שבמקום  היינו, בלבד , בכמות  הוספה  ֿ אם  כי בזה , וכיוצא  השתדלות  ביתר  חזקה  ראיה 
כל  ראיית  שבשביל  אלא  אינו ביניהם  שהחילוק  רגליו'', ועד  "מראשו הגוף , כל  את  לראות  יצטרך  בגוף ,

מידי  לא  ותו יותר , ארוך  זמן במשך  צורך  יש  .78הגוף 

מצד  אינו מאורו") שחשך  לכהן "פרט  כאן (לפרש  רש "י של  שהכרחו לומר , צריך  כן הענין,ועל 
" בפירושו) רש "י (שמעתיק  הלשון דיוק  מפני ֿ אם  הכהן":כי עיני מראה 

" סתם ,הלשון ראיה  מספיק  לא  זה  שבענין מדגיש , הכהן"), עיני "למראה  (ולא  הכהן" עיני מראה 
" שהיא  כזו בראיה  צורך  יש  הוא אלא  הכהן של  הראיה  שכח  היינו, הכהן", עיני כל מראה  ,

"סומא " (ולא  דייקא  "חשך " מאורו", שחשך  לכהן "פרט  הראיה , אור 79כח  כמו הראיה , כח  שנחלש  ,(
" זה  אין ֿ כן ואם  קצת , הכהן".שחשך  עיני מראה 

( זה שבפסוק  הענין תוכן מצד  הכרח  (ולא  הכתוב  לשון מדיוק  הוא  שהלימוד  האמור  ֿ פי על  והנה ,
המיוחד  במקרה  רק  (לא  הכהן ראיית  ענין לכללות  בנוגע  ללמדנו בא  זה  פסוק  אם  ובירור , עיון צריך  -
לראות  יכול  אינו מאורו שחשך  שכהן רגליו"), ועד  מראשו גו' הצרעת  "כסתה  - זה  בפסוק  מדובר  שבו

רגליו". ועד  מראשו גו' הצרעת  ב "כסתה  מיוחד  דין שזה  או נגעים ,

מקרא " של  לפשוטו אלא  באתי לא  ש "אני מכיון - התורה  על  רש "י לפירוש  שייך  לא  זה  ענין ,80אמנם ,
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וש"נ.77) סע"ב. לב, שבת וראה יו"ד . ג , מלאכי 
רגליו"78) ועד  "מראשו שיראה צורך  אין פשש"מ  ע"פ שהרי ,

 .וכיו"ב .

(79" רק לא הכהן", "וראה כלל  שייך  לא מראה שאצלו
הכהן". עיני 

ח .80) ג , בראשית פירש"י 



כו    

פסקי  לכתוב  ענינו ואין מאורו", שחשך  לכהן "פרט  הוא  הכהן" עיני מראה  "לכל  שהפירוש  ובנידוןֿדידן,
ההלכה  בדרך  שלמדים  (כפי הכהן ראיית  ענין כללות  על  ללמד  בא  זה  פסוק  אם  לאו.81הלכות , אם  (

זה  אם  [בין דוקא  זה  בפסוק  נאמר  הכהן" עיני מראה  ש "לכל  הטעם  לבאר  רש "י צריך  לא  ֿ כן וכמו
דרושה  דוקא  זה  שבמצב  הטעם  מהו - רגליו" ועד  מראשו גו' הצרעת  ל "כסתה  בנוגע  מיוחד  דין

 זה שדין הטעם  מהו - הכהן ראיית  ענין לכללות  בנוגע  מזה  למדים  אם  ובין ,  בפסוק
בפרטי  השינויים  טעם  לבאר  צריך  שאינו כשם  - רגליו"] ועד  מראשו גו' הצרעת  "כסתה  אודות  המדבר 

מקרא ". של  "פשוטו ֿ אם  כי ענינים , בשאר  ההלכות 

" מקרא של  "פשוטו לימוד  שבדרך  - הכהן ראיית  ענין לכללות  בנוגע  לעיל , בהאמור  להוסיף  ויש 
מאורו"), שחשך  לכהן ("פרט  הכהן של  הראיה  כח  בשלימות  צורך  שאין בלבד  זו שלא  לומר  מסתבר 

סומא . כהן ֿ ידי על  גם  להיות  יכול  אלא  כלל , הכהן בראיית  צורך  שאין מזה , יתירה  אלא 

(כמו, הגוף  מאברי באחד  להיות  שצריכה  פעולה  בהם  מזכירה  שהתורה  ענינים  בכמה  ובהקדמה :
שייך  אינו זה  שדין למדים  הלכה  ֿ פי על  כאשר  שגם  מצינו בזה ), וכיוצא  בעינים , ראיה  - הכהן" "וראה 

התורה . על  בפירושו זה  לימוד  רש "י מזכיר  לא  זה , אבר  אצלו שחסר  במי

חרש , או סומא  או אלם  או חגר  או גדם  אמו) או (אביו מהן אחד  "היה  - ומורה  סורר  בבן ולדוגמא :
שנאמר  ומורה , סורר  בן נעשה  ולא 82אינו - ואמרו חגרים , ולא  - אותו והוציאו גדמים , ולא  – בו ותפשו

חרשים " ולא  - בקולנו שומע  איננו סומים , ולא  – זה  בננו מזכיר 83אלמים , אינו רש "י ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  .
ואמו  אביו אם  גם  להתקיים  זה  ענין יכול  הכתובים , פשטות  לימוד  בדרך  כי התורה , על  בפירושו זה  ענין

בזה ). (וכיוצא  אחר  ֿ ידי על  – כו' חגרים  או גדמים 

גם  להתקיים  הדבר  יכול  ֿ מקום  מכל  הכהן", "וראה  שנאמר  שאף  ֿ דידן, בנידון לומר  יש  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
כש  - סומא  כהן ֿ ידי ֿ פי על  על  תיקבע  והטהרה  שהטומאה  הוא  העיקר  כי שראה , מה  לו ואומר 

כהן" ֿ פי על  אלא  וטהרתן נגעים  טומאת  שאין הוא , הכתוב  ("גזירת  יראה 84כהן שהכהן הכרח  ואין ,(
הנגע . את  בעצמו

החכם  נגעים ), מראות  בדיני בקי (שאינו לראות  יודע  שאינו ש "כהן מזה  - לדבר  ראיה  להביא  ויש 
וכו'" טהור  אומר  והכהן טהור , אמור  טמא . אומר  והכהן טמא , אמור  לו: ואומר  זה 85רואהו דין (שגם 

ה  דיני לא  שידע  צורך  שאין שכשם  מובן, ומזה  הכתובים ), מפשטות  מעצמו שמובן מכיון רש "י, ביא 
צורך  אין ֿ כן כמו נגעים , שהכהןמראות  הוא  שהעיקר  טעמא , בתר  דזיל  טהור בכלל , או טמא 

סמך  סמך על  על  טהור  או טמא  לומר  יכול  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  אחר .החכם , של 

שצריך  מיוחד  חידוש  יש  הכהן", עיני מראה  לכל  גו' וכסתה  גו' תפרח  פרוח  "ואם  בפסוק  ֿ זה , ֿ פי ועל 
דוקא , הכהן ראיית  להיות  שצריכה  היינו, מאורו", שחשך  לכהן "פרט  הכהן", עיני מראה  "לכל  להיות 

עוד " ויחכם  לחכם  ו"תן זה , בכל  להאריך  ויש  הכהן". עיני מראה  "לכל  בשלימותה , ראיה  אלא  עוד  .86ולא 

. דלעיל בשיחות  נכלל  - לבו" אל  יתן ב "החי כו'", שמלאי "א "ר  הראשון, רש "י בפירוש  הביאור 

: האדם בעבודת  גו'" שחרחורת  שאני תראוני "אל  בענין הזוהר  על  אאמו"ר  להערות  בנוגע  הביאור 

("אל  להסתכל  שאין - הוא  השמש ", ששזפתני שחרחורת  שאני תראוני ב "אל  הפשוט  הפירוש 
צדדית , סיבה  מפני אלא  זה  שאין מכיון כו', שחרות  של  ומצב  במעמד  נמצא  שיהודי זה  על  תראוני")

השלימות  בתכלית  הוא  הרי שלו והפנימיות  העצם  מצד  אבל  השמש ", .87"ששזפתני 
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עה"פ.81) תו"כ  ראה
יט .82) כא, תצא
(83- סע"א עא, (מסנהדרין ה"י  פ"ז ממרים הל ' רמב"ם

במשנה).
ב.84) יג , תזריע פירש"י 

רפ"ג .85) נגעים (ממשנה ה"ב פ"ט  צרעת טומאת הל ' רמב"ם
ת  שם).תו"כ  זריע
ט .86) ט , משלי 
שייכותו 87) אודות שמלאי , ר' לדברי  בנוגע משנת"ל  ע"ד 

לתורה. מישראל  כאו"א של  העצמית

    

שורש  לה  שיש  בהכרח  - ֿ רצוי בלתי באופן השמש " "שזפתני פעולת  יותר : בעומק  בזה  להוסיף  ויש 
נעלית  בדרגה  הוא  הענין ששורש  מורה  זה  הרי למטה , הירידה  שתגדל  ככל  [ואדרבה , בקדושה  ומקור 

כידוע  עצמה 88ביותר , לשמש  בנוגע  הן ביותר ], למטה  יורד  ביותר , הגבוה  לתכונת שכל  בנוגע  והן ,
שחרחורת ". "אני מזה  שכתוצאה  השיזוף 

החושך , מבחינת  הוא  ש "השחרות  ונאוה ", אני "שחורה  בענין תורה ' ב 'לקוטי כמבואר  - בזה  והענין
סתרו" חושך  בחינת 89ישת  ונשתלשל  נמשך  שמזה  אור , מגילוי למעלה  שהיא  בקדושה  נעלית  דרגה  היינו,

סתרו". חושך  "ישת  דקדושה , החושך  לבחינת  עד  לקדושה , להפכו כדי ֿ זה ', ד 'לעומת  החושך 

בפרשתנו  תורה ' ב 'לקוטי המבואר  עם  זה  לקשר  כו',90ויש  והגבורות  החסדים  התכללות  בענין
מאור  שלמעלה  בבחינה  הוא  החושך  שורש  ואדרבה , האור . ענין כלול  בחושך  שגם  לומר , יש  ֿ זה  ֿ פי שעל 

סתרו". חושך  "ישת  וגילוי,

וגם  בלב , ונגלית  נראית  שאינה  מסותרת  היא  ש "האהבה .. השחרות , שמצב  - האדם  בנפש  ודוגמתו
הבהמית " בנפש  שמלובשת  שק  בלבוש  מכוסה  שלמעלה 91היא  הנשמה  עצם  דקדושה , השחרות  עם  קשור  ,

שהיא  אהבתה  בנקודת  עצמה  אלקית  בנפש  פועלים  "אין ֿ רצויים  הבלתי הענינים  כל  כי הגילוי, מענין
וחזקה " בקיומה  ההיפך 89תשאר  אל  ההיפך  מן לבו ולהפך  ברוחו ולשלוט  למשול  "יכול  ֿ ידה  על  ואדרבה , ,

.90כו'"

 שמפורש - וכו' הדרוש  בדרך  אלא  זה  שאין באמרם  מבקשים ", הם  ש "תואנה  לאלו - להוסיף  ויש 
ה 'ירושלמי': בשם  ב 'תוספות ' הדבר 

בירושלמי  איתא  - במודים  לכריעה  ב 'תוספות '92בנוגע  מגרמיה ",93והובא  כרע  הוא  מודים , מטי ש "כד 
בלבד . הרגילות  מצד  אלא  כו', ההתבוננות  מצד  אינה  במודים  שהכריעה  היינו,

והלוואי  יום , שבכל  מעשים  זה  שהרי - וה 'תוספות ' ה 'ירושלמי' מדברי והוכחות  בראיות  צורך  ואין
היה  אזי כדבעי, בהם  מתבונן האדם  היה  שאילו ביותר , פשוטים  דברים  ישנם  קורה : שזה  כמו יקרה  שלא 

. . לפ אני "מודה  באמירת  ולדוגמא : הקב "ה ! המלכים  מלכי ש "מלך  מתבונן היה  אילו - ניך "
פסוקי  בשמו", קראו לה ' "הודו - התפילה  בהמשך  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  במעשיו", ורואה  עליו עומד 

העמידה . לתפילת  עד  שמע , וקריאת  שמע  קריאת  ברכות  דזמרה ,

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  הטבע 94וכתורת  דרך  שלפי התפילה , אחר  חי שאדם  ֿ יתברך  מהשם  גדול  חסד  ש "זהו
נעילה  לתפילת  בנוגע  רק  (לא  אמורים  והדברים  מכוין". שהוא  הגדולות  הכוונות  מכח  למות .. לו היה 

יום ! שבכל  תפילה  לכל  בנוגע  אלא ) הכיפורים , ביום 

מציאות  שיש  כך , כדי ועד  בתפילה ... כוונתו מדת  בנפשיה  איניש  ידע  לפועל , בנוגע  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
כו'. הרגילות  שמצד  כריעה  ֿ אם  כי כו', מדות  ולא  מוחין לא  מגרמיה ", ש "כרע 

שהתפילה  כזה  במצב  שגם  - מישראל  ואחד  אחד  כל  של  מעלתו את  מדגיש  זה  הרי גיסא , ולאידך 
מצד  וההשתחוואה  הכריעה  ענין אצלו יש  כוונה , בלי היא   שבכריעה היינו, מגרמיה ", "כרע  ,

שלמעלה  הנשמה  עצם  מצד  הביטול  מתבטא  שחרות ), של  במצב  (להיותו כו' ההתבוננות  מצד  שאינה  זו
כו'. והשגה  מהבנה 

: הרמב "ם בדברי דיוקים  כמה  בהקדים  יובן - לבו" אל  יתן ב "החי ברמב "ם  היומי בשיעור  הביאור 

ב 'ספר  ואילו - אני" קדוש  "כי הכתוב  סיום  את  גם  הרמב "ם  מביא  אסורות , מאכלות  הלכות  בסיום  א )
אני"? קדוש  "כי הכתוב  סיום  את  מביא  ואינו קדושים ", והייתם  "והתקדשתם  רק  מביא  המצוות '

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

מלכות 88) לבוש יביאו ד "ה הפורים, שער אורה שערי  ראה
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ואילך .89) א יט , תזריע
א.90) ו, שה"ש

ד .91) ה, שם
סה"ד .92) פ"ב ברכות
סע"ב.93) קסד , ב"ב ב. טז, ר"ה סע"ב. קיח , שבת
סל "ה.94) הריב"ש צוואת



כז     

שורש  לה  שיש  בהכרח  - ֿ רצוי בלתי באופן השמש " "שזפתני פעולת  יותר : בעומק  בזה  להוסיף  ויש 
נעלית  בדרגה  הוא  הענין ששורש  מורה  זה  הרי למטה , הירידה  שתגדל  ככל  [ואדרבה , בקדושה  ומקור 

כידוע  עצמה 88ביותר , לשמש  בנוגע  הן ביותר ], למטה  יורד  ביותר , הגבוה  לתכונת שכל  בנוגע  והן ,
שחרחורת ". "אני מזה  שכתוצאה  השיזוף 

החושך , מבחינת  הוא  ש "השחרות  ונאוה ", אני "שחורה  בענין תורה ' ב 'לקוטי כמבואר  - בזה  והענין
סתרו" חושך  בחינת 89ישת  ונשתלשל  נמשך  שמזה  אור , מגילוי למעלה  שהיא  בקדושה  נעלית  דרגה  היינו,

סתרו". חושך  "ישת  דקדושה , החושך  לבחינת  עד  לקדושה , להפכו כדי ֿ זה ', ד 'לעומת  החושך 

בפרשתנו  תורה ' ב 'לקוטי המבואר  עם  זה  לקשר  כו',90ויש  והגבורות  החסדים  התכללות  בענין
מאור  שלמעלה  בבחינה  הוא  החושך  שורש  ואדרבה , האור . ענין כלול  בחושך  שגם  לומר , יש  ֿ זה  ֿ פי שעל 

סתרו". חושך  "ישת  וגילוי,

וגם  בלב , ונגלית  נראית  שאינה  מסותרת  היא  ש "האהבה .. השחרות , שמצב  - האדם  בנפש  ודוגמתו
הבהמית " בנפש  שמלובשת  שק  בלבוש  מכוסה  שלמעלה 91היא  הנשמה  עצם  דקדושה , השחרות  עם  קשור  ,

שהיא  אהבתה  בנקודת  עצמה  אלקית  בנפש  פועלים  "אין ֿ רצויים  הבלתי הענינים  כל  כי הגילוי, מענין
וחזקה " בקיומה  ההיפך 89תשאר  אל  ההיפך  מן לבו ולהפך  ברוחו ולשלוט  למשול  "יכול  ֿ ידה  על  ואדרבה , ,

.90כו'"

 שמפורש - וכו' הדרוש  בדרך  אלא  זה  שאין באמרם  מבקשים ", הם  ש "תואנה  לאלו - להוסיף  ויש 
ה 'ירושלמי': בשם  ב 'תוספות ' הדבר 

בירושלמי  איתא  - במודים  לכריעה  ב 'תוספות '92בנוגע  מגרמיה ",93והובא  כרע  הוא  מודים , מטי ש "כד 
בלבד . הרגילות  מצד  אלא  כו', ההתבוננות  מצד  אינה  במודים  שהכריעה  היינו,

והלוואי  יום , שבכל  מעשים  זה  שהרי - וה 'תוספות ' ה 'ירושלמי' מדברי והוכחות  בראיות  צורך  ואין
היה  אזי כדבעי, בהם  מתבונן האדם  היה  שאילו ביותר , פשוטים  דברים  ישנם  קורה : שזה  כמו יקרה  שלא 

. . לפ אני "מודה  באמירת  ולדוגמא : הקב "ה ! המלכים  מלכי ש "מלך  מתבונן היה  אילו - ניך "
פסוקי  בשמו", קראו לה ' "הודו - התפילה  בהמשך  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  במעשיו", ורואה  עליו עומד 

העמידה . לתפילת  עד  שמע , וקריאת  שמע  קריאת  ברכות  דזמרה ,

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  הטבע 94וכתורת  דרך  שלפי התפילה , אחר  חי שאדם  ֿ יתברך  מהשם  גדול  חסד  ש "זהו
נעילה  לתפילת  בנוגע  רק  (לא  אמורים  והדברים  מכוין". שהוא  הגדולות  הכוונות  מכח  למות .. לו היה 

יום ! שבכל  תפילה  לכל  בנוגע  אלא ) הכיפורים , ביום 

מציאות  שיש  כך , כדי ועד  בתפילה ... כוונתו מדת  בנפשיה  איניש  ידע  לפועל , בנוגע  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף 
כו'. הרגילות  שמצד  כריעה  ֿ אם  כי כו', מדות  ולא  מוחין לא  מגרמיה ", ש "כרע 

שהתפילה  כזה  במצב  שגם  - מישראל  ואחד  אחד  כל  של  מעלתו את  מדגיש  זה  הרי גיסא , ולאידך 
מצד  וההשתחוואה  הכריעה  ענין אצלו יש  כוונה , בלי היא   שבכריעה היינו, מגרמיה ", "כרע  ,

שלמעלה  הנשמה  עצם  מצד  הביטול  מתבטא  שחרות ), של  במצב  (להיותו כו' ההתבוננות  מצד  שאינה  זו
כו'. והשגה  מהבנה 

: הרמב "ם בדברי דיוקים  כמה  בהקדים  יובן - לבו" אל  יתן ב "החי ברמב "ם  היומי בשיעור  הביאור 

ב 'ספר  ואילו - אני" קדוש  "כי הכתוב  סיום  את  גם  הרמב "ם  מביא  אסורות , מאכלות  הלכות  בסיום  א )
אני"? קדוש  "כי הכתוב  סיום  את  מביא  ואינו קדושים ", והייתם  "והתקדשתם  רק  מביא  המצוות '

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

מלכות 88) לבוש יביאו ד "ה הפורים, שער אורה שערי  ראה
ועוד . ואילך . פל "ב ואילך . פי "ב

ואילך .89) א יט , תזריע
א.90) ו, שה"ש

ד .91) ה, שם
סה"ד .92) פ"ב ברכות
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כח    

היא  קדושה  הרי טהרה , ֿ כך  ואחר  קדושה  כותב  מדוע  - לנפשו" יתירה  וטהרה  קדושה  "מביא  ב )
קדושה " לידי כו' מביאה  "טהרה  מטהרה , בהלכה 95למעלה  שמצינו וכפי לא 96, (סתם ) וטהרה  שטבילה 

לקודש ? מהני

במים " ושוטף  "ומורק  כמו רחיצה , מלשון כו"', נפשו "וממרק  ממשיך  ֿ כך  ואחר  דלכאורה ,97ג ) -
נפשו"?! ב "ממרק  הצורך  מהו לנפשו", יתירה  וטהרה  קדושה  ש "מביא  לאחרי

נפשו "ממרק  הדיוק  מהו ד ) ?"

:"לבו אל  יתן ב "החי זה  בכל  הביאור  לומר  ויש 

בסיום  שכתוב  מה  אבל  התורה , כל  לקיום  בנוגע  כללי ציווי אמנם  הוא  קדושים " והייתם  "והתקדשתם 
תורה  בקיום  העבודה  שכללות  - התורה  כל  לקיום  בנוגע  ענין עוד  מוסיף  זה  הרי אני", קדוש  "כי הכתוב 

" מצד  להיות  צריכה  ומצוות   ."

" - הרמב "ם  ובלשון :"

שעובד  אפילו או שכר , לקבל  כדי או העונש , מיראת  עבודה  אופנים , בכמה  להיות  יכולה  ה ' עבודת 
" לשמה , עבודה  - יותר  נעלה  עבודה  אופן ישנו אבל  כו'. הטובות  כל  לו שנתן בגלל  ה ' את  ,"

עבודה  - תשובה  הלכות  בסוף  הרמב "ם  .ובלשון

וציור  גדר  היא  אהבה  גם  כי מאהבה , מעבודה  אפילו יותר  נעלה  ענין הוא  הקב "ה " ש "לשם  לומר , ויש 
כו' "98מסויים  ֿ אם  כי הקב "ה , את  שאוהב  מפני (רק ) לא  - היא  השלימות  תכלית  ולכן , ."

 גם ביטוי לידי בא  זה  הרי כללי, ענין הוא  הקב "ה " "לשם  שהעבודה  ֿ פי ֿ על  אף  והנה , 
יתירה ": "נקיות  –

ֿ עשה  מצוות  כל  קיום  ומצוות , תורה  בקיום  עבודתו כללות  על  שנוסף  - הוא  יתירה " "נקיות  תוכן
וכיוצא  מסואבות  בידים  לאכול  (שלא  יתירה " ב "נקיות  גם  מוסיף  הוא  הרי ֿ תעשה , לא  ממצוות  וזהירות 

בזה ).

"לתק  האדם , בנפש  בעבודה  הדעות "וענינו 'עשה '99ן ומצוות , תורה  עניני כל  שמקיים  לאחרי שגם  -
קדושה  ש "מביא  יותר , נעלית  לדרגה  מתעלה  קדושים ", והייתם  "והתקדשתם  הציווי מצד  ֿ תעשה ', ו'לא 
שבעבודתו  מ "מציאותו", עצמו את  שמטהר  היינו, הקב "ה ", לשם  נפשו וממרק  לנפשו, יתירה  וטהרה 

קדושת  קדושים ", והייתם  מ "והתקדשתם  (למעלה  אני" קדוש  ד "כי הענין רק  "יורגש  - (
."

ככל  כי, - נפשו" ממרק  ֿ כך ) (ואחר  כו' טהרה  ֿ כך ) (ואחר  "קדושה  הסדר : גם  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
הקדושה  לאחרי גם  ולכן עתה , עד  שבעבודתו החסרון את  יותר  מרגיש  יותר , נעלית  לדרגה  שמתעלה 
עבודתו  לעבוד  שיזכה  עד  - נפשו" "ממרק  להיות  שצריך  אלא  עוד  ולא  טהרה , של  ענין אצלו להיות  צריך 

" ."

: לעיל האמור  לכל  דוגמא  להביא  ויש 

רבב  שנמצא  ֿ חכם  "תלמיד  שהרי – ֿ הארץ  לעם  ֿ חכם  תלמיד  שבין החילוקים  אחד  הוא  הנקיות  ענין
כו'" בגדו צדדין"100על  משני בור  ושל  אחד , מצד  ֿ חכמים ) (תלמידי בנאין "של  שכאשר 99, מובן, ומזה  .

היו  לא  ֿ זה  שלפני מענינים  גם  יותר , נקיות  ממנו נדרשת  ֿ חכם ', ב 'תלמיד  יותר  נעלית  לדרגה  מתעלה 
כ "רבב ". אצלו נחשבים 
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בסופן.95) אוכלין טומאת הל ' רמב"ם סוטה. סוף משנה
אבות 96) שאר הל ' רמב"ם במשנה. - רע"ב יח , חגיגה

ה"ב. פי "ג  הטומאות
כא.97) ו, צו

היראה.98) ענין גם שכוללת באופן היא האהבה כאשר אפילו
בסופן.99) תמורה הל ' רמב"ם ראה

א.100) קיד , שבת

    

ז"ל  חכמינו אמרו יותר : עוד  ולהמתיק  להוסיף  ולא 101ויש  ושנה  קרא  אפילו וכו' ֿ הארץ  עם  "איזהו
ושנה ", "קרא  התורה , בלימוד  שנתעלה  לאחרי שגם  היינו, ֿ הארץ ", עם  זה  הרי  ֿ חכמים , תלמידי שימש 

ֿ חכמים . תלמידי שימש  שלא  זמן כל  ֿ הארץ " ל "עם  עדיין נחשב 

תלמ  שימוש  מעניני ז"ל והנה , חכמינו אמרו עליו - ֿ חכמים  יותר 102ידי תורה  של  שימושה  "גדולה 
מסותא " לבי אבתריה  מאניה  ש "מובילנא  - המרחץ .103מלימודה " לבית  אחריו בגדיו להוליך  היינו, ,

- הוא  נעלה  הכי באופן ֿ חכמים  תלמידי שימוש  מובן: אינו ולכאורה ,  תלמיד" שנעשה  ,
רבו" את  מכולם "104המחכים  יותר  ש "מתלמידי כך  כדי עד  נעלה 105, ענין הוא  כזה  שימוש  אשר  ,

המרחץ ?! לבית  הבגדים  הולכת  שימוש  לגבי ֿ ערוך  באין

- המרחץ  לבית  הבגדים  בהולכת  ֿ חכמים  תלמידי  שימוש  מעלת  ז"ל  חכמינו מדגישים  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
וטהרה  "קדושה  להיות  צריך  רבו", את  המחכים  "תלמיד  התורה , בלימוד  השלימות  לאחרי שגם  לרמז, כדי
ענין  שזהו והטהרה , הנקיות  בענין ביטוי לידי הבא  דבר  הקב "ה ", לשם  נפשו וממרק  לנפשו, יתירה 
שאפילו  כך , כדי עד  ברוחניות . ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בגשמיות , וטהרה  נקיות  המרחץ , לבית  ההליכה 
"לימודה " לגבי מסויים ) (בפרט  עילוי בו יש  המרחץ , לבית  בגדיו את  לשאת  ֿ חכמים  תלמידי שימוש 
ש "קרא  (לאחרי העבודה  שלימות  עם  קשור  זה  שענין מכיון רבו"), את  ש "מחכים  באופן הלימוד  גם  (כולל 

הקב "ה ". לשם  נפשו "ממרק  - כו"') ושנה 

זירא  רבי של  ממאמרו - כללית  דוגמא  ואם 106ועוד  אנשים , בני אנו - מלאכים  בני ראשונים  "אם  ,
דוסא  בן חנינא  רבי של  כחמורו ולא  כחמורים , אנו - אנשים  בני יאיר "107ראשונים  בן פנחס  רבי ,108ושל 

מרבו, יותר  גדולים  שהיו אלו ואפילו רבו, גם  כולל  דורו, בני כל  על  שאמר  היינו, ,
"ראשונים ", של  יתירה  וטהרה  הקדושה  דרגת  לגבי הרי כו', התורה  בלימוד  מעלתם  גודל  שלאחרי

" הם  "נחשבים  - גופא  ובזה  ,"        מזוכך היה  שלו שה "חומר " ,"
מעושר ! שאינו במאכל  מעצמו שהרגיש  ֿ כך  כל 

הזה , בעולם  למד  שאדם  ש "התורה  - הזה  בזמן התורה  לימוד  ענין לכללות  בנוגע  - מזה  ויתירה 
" משיח של  תורתו הדורות ,109לפני כל  במשך  התורה  לימוד  של  וההפלאה  העילוי כל  שלאחרי היינו, ,

שאז  ֿ לבוא , דלעתיד  והטהרה  הקדושה  שלימות  לאחרי משיח , של  תורתו לגבי "הבל " בבחינת  זה  הרי
השלימות . בתכלית  הקב "ה " "לשם  הענינים  כל  יהיו

 בקיום ועבודתינו" "מעשינו כללות  על  שנוסף  - בפשטות  מובנת  - בפועל  בעבודה  מזה  וההוראה 
לנפשו  יתירה  וטהרה  קדושה  "מביא  ֿ ידם  שעל  אלו בדברים  יתירה  השתדלות  להיות  צריכה  ומצוות , תורה 

הקב "ה ". לשם  נפשו וממרק 

ומצוותיה , תורה  יהדות , עניני בכל  ועבודתינו" ב "מעשינו עוז וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  - ובפשטות 
יותר  מודגשת  שבהם  דמשיחא , עקבתא  אלו, בימינו ובפרט  הקב "ה ", לשם  יתירה .. וטהרה  "קדושה  מתוך 

ֿ לבוא . דלעתיד  לשלימות  ההכנה 

אחת  הלכה  "סיום " אשר  הרמב "ם , שיעורי לימוד  גם  כולל  התורה , בלימוד  ההוספה  - לראש  ולכל 
שיעורי  לימוד  כללות  אודות  ולזרז לעורר  המתאים  זמן הוא  אסורות ) מאכלות  הלכות  סיום  (ובנידוןֿדידן,
ומתפשט  והולך  מישראל , ואלפים  מאות  אצל  ונתפשט  שנתקבל  כהמנהג  ליום , פרקים  שלושה  הרמב "ם 

יותר . עוד 

בעומר , בל "ג  המיוחדות  לפעולות  בנוגע  הן - גרמא  שהזמן הענינים  אודות  גם  לעורר  יש  ֿ כן וכמן
האנשים  העם , את  "הקהל  - הקהל ' 'שנת  זו, בשנה  יתירה  ובהדגשה  יוחאי, בן שמעון רבי של  שמחתו יום 
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וש"נ.101) ב. מז, ברכות
סע"ב.102) ז, שם
ה"ח .103) פ"ה ת"ת הל ' רמב"ם וראה וש"נ. ב. כז, עירובין

ה"ז. פ"א עבדים הל '
א.104) יד , חגיגה

ספ"ה.105) ת"ת הל ' רמב"ם וש"נ. א. ז, תענית
ב.106) קיב, שבת
ספ"ח .107) דר"נ אבות ראה
ואילך .108) סע"א ז, חולין ראה
ח .109) פי "א, שם רפ"ב. קה"ר



כט     

ז"ל  חכמינו אמרו יותר : עוד  ולהמתיק  להוסיף  ולא 101ויש  ושנה  קרא  אפילו וכו' ֿ הארץ  עם  "איזהו
ושנה ", "קרא  התורה , בלימוד  שנתעלה  לאחרי שגם  היינו, ֿ הארץ ", עם  זה  הרי  ֿ חכמים , תלמידי שימש 

ֿ חכמים . תלמידי שימש  שלא  זמן כל  ֿ הארץ " ל "עם  עדיין נחשב 

תלמ  שימוש  מעניני ז"ל והנה , חכמינו אמרו עליו - ֿ חכמים  יותר 102ידי תורה  של  שימושה  "גדולה 
מסותא " לבי אבתריה  מאניה  ש "מובילנא  - המרחץ .103מלימודה " לבית  אחריו בגדיו להוליך  היינו, ,

- הוא  נעלה  הכי באופן ֿ חכמים  תלמידי שימוש  מובן: אינו ולכאורה ,  תלמיד" שנעשה  ,
רבו" את  מכולם "104המחכים  יותר  ש "מתלמידי כך  כדי עד  נעלה 105, ענין הוא  כזה  שימוש  אשר  ,

המרחץ ?! לבית  הבגדים  הולכת  שימוש  לגבי ֿ ערוך  באין

- המרחץ  לבית  הבגדים  בהולכת  ֿ חכמים  תלמידי  שימוש  מעלת  ז"ל  חכמינו מדגישים  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
וטהרה  "קדושה  להיות  צריך  רבו", את  המחכים  "תלמיד  התורה , בלימוד  השלימות  לאחרי שגם  לרמז, כדי
ענין  שזהו והטהרה , הנקיות  בענין ביטוי לידי הבא  דבר  הקב "ה ", לשם  נפשו וממרק  לנפשו, יתירה 
שאפילו  כך , כדי עד  ברוחניות . ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בגשמיות , וטהרה  נקיות  המרחץ , לבית  ההליכה 
"לימודה " לגבי מסויים ) (בפרט  עילוי בו יש  המרחץ , לבית  בגדיו את  לשאת  ֿ חכמים  תלמידי שימוש 
ש "קרא  (לאחרי העבודה  שלימות  עם  קשור  זה  שענין מכיון רבו"), את  ש "מחכים  באופן הלימוד  גם  (כולל 

הקב "ה ". לשם  נפשו "ממרק  - כו"') ושנה 

זירא  רבי של  ממאמרו - כללית  דוגמא  ואם 106ועוד  אנשים , בני אנו - מלאכים  בני ראשונים  "אם  ,
דוסא  בן חנינא  רבי של  כחמורו ולא  כחמורים , אנו - אנשים  בני יאיר "107ראשונים  בן פנחס  רבי ,108ושל 

מרבו, יותר  גדולים  שהיו אלו ואפילו רבו, גם  כולל  דורו, בני כל  על  שאמר  היינו, ,
"ראשונים ", של  יתירה  וטהרה  הקדושה  דרגת  לגבי הרי כו', התורה  בלימוד  מעלתם  גודל  שלאחרי

" הם  "נחשבים  - גופא  ובזה  ,"        מזוכך היה  שלו שה "חומר " ,"
מעושר ! שאינו במאכל  מעצמו שהרגיש  ֿ כך  כל 

הזה , בעולם  למד  שאדם  ש "התורה  - הזה  בזמן התורה  לימוד  ענין לכללות  בנוגע  - מזה  ויתירה 
" משיח של  תורתו הדורות ,109לפני כל  במשך  התורה  לימוד  של  וההפלאה  העילוי כל  שלאחרי היינו, ,

שאז  ֿ לבוא , דלעתיד  והטהרה  הקדושה  שלימות  לאחרי משיח , של  תורתו לגבי "הבל " בבחינת  זה  הרי
השלימות . בתכלית  הקב "ה " "לשם  הענינים  כל  יהיו

 בקיום ועבודתינו" "מעשינו כללות  על  שנוסף  - בפשטות  מובנת  - בפועל  בעבודה  מזה  וההוראה 
לנפשו  יתירה  וטהרה  קדושה  "מביא  ֿ ידם  שעל  אלו בדברים  יתירה  השתדלות  להיות  צריכה  ומצוות , תורה 

הקב "ה ". לשם  נפשו וממרק 

ומצוותיה , תורה  יהדות , עניני בכל  ועבודתינו" ב "מעשינו עוז וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  - ובפשטות 
יותר  מודגשת  שבהם  דמשיחא , עקבתא  אלו, בימינו ובפרט  הקב "ה ", לשם  יתירה .. וטהרה  "קדושה  מתוך 

ֿ לבוא . דלעתיד  לשלימות  ההכנה 

אחת  הלכה  "סיום " אשר  הרמב "ם , שיעורי לימוד  גם  כולל  התורה , בלימוד  ההוספה  - לראש  ולכל 
שיעורי  לימוד  כללות  אודות  ולזרז לעורר  המתאים  זמן הוא  אסורות ) מאכלות  הלכות  סיום  (ובנידוןֿדידן,
ומתפשט  והולך  מישראל , ואלפים  מאות  אצל  ונתפשט  שנתקבל  כהמנהג  ליום , פרקים  שלושה  הרמב "ם 

יותר . עוד 

בעומר , בל "ג  המיוחדות  לפעולות  בנוגע  הן - גרמא  שהזמן הענינים  אודות  גם  לעורר  יש  ֿ כן וכמן
האנשים  העם , את  "הקהל  - הקהל ' 'שנת  זו, בשנה  יתירה  ובהדגשה  יוחאי, בן שמעון רבי של  שמחתו יום 

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

וש"נ.101) ב. מז, ברכות
סע"ב.102) ז, שם
ה"ח .103) פ"ה ת"ת הל ' רמב"ם וראה וש"נ. ב. כז, עירובין

ה"ז. פ"א עבדים הל '
א.104) יד , חגיגה

ספ"ה.105) ת"ת הל ' רמב"ם וש"נ. א. ז, תענית
ב.106) קיב, שבת
ספ"ח .107) דר"נ אבות ראה
ואילך .108) סע"א ז, חולין ראה
ח .109) פי "א, שם רפ"ב. קה"ר



ל    

הקיץ , בימי החינוך  לענין בקשר  לפעולות  בנוגע  והן פשוט ), וגם  כמובן כו', מחיצות  (עם  והטף " והנשים 
פעמים . כמה  כמדובר 

התחלת  השני", "חודש  בדוגמת  שהוא  שני, פרק  - זו בשבת  שלומדים  אבות  לפרקי גם  באים  ומכאן
הקיץ . ימי תקופת  כללות 

אבות  בפרקי ענין יתבאר  ֿ כך  ואחר  שמח , בניגון עתה  יפסיקו כבר ... התעייף  שהקהל  מכיון אמנם ,
שני. פרק  זו, שבת  של 

וגאולה  השלישי ֿ המקדש  בית  "שלישי", לענין זוכים  ומיד  שתיכף  - העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי
ממש . בימינו במהרה  השלישית ,

. לעיל נדפס  - אבות  בפרקי הביאור 

ֿ כך  ואחר  המקדש ", בית  שיבנה  כו' ֿ רצון "יהי לנגן שי', ֿ ציבור  לשליח  צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
אחרונה ]. ברכה  אמירת  אודות  הזכיר 
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

 הנהלת חברת קופת בחורים דישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעבודתם  יצליחו  אשר  מהשי"ת  ויה"ר  ודו"ח,  עבודתם  תאור  ובו  מכתבם  קבלתי  בנועם 

בגשמיות וברוחניות גם יחד.

מה שמפליא הוא שמוסד הקשור עם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הנה יצמצם 

כ"כ הוצאתו שלא תהי' יותר על ההכנסה, וכמדומה לי שזהו המוסד היחידי בד' אמות של ליובאוויטש 

המתנהג ככה. לא הייתי מתערב בזה לולי החשש שיש אצלי, שמפני שיטה זו לא להרבות ההוצאה על 

ההכנסה, מצמצמים בעבודתם גם במקום נחיצות בה, ובודאי למותר לעוררם ע"ד מדת הבטחון בכלל, 

ולא באתי בזה אלא בהערה ובהארה שכדאי להשתמש במדת הבטחון גם בענין פרטי זה ולהיות רואים 

אשר אם יגדילו ההוצאה לפ"ע, הרי בודאי יומצא להם מקורי הכנסה יותר גדולים, ואפשר אדרבה זהו 

הדרך, וכמבואר בחסידות בהחילוק דאברים וכלים, אשר אברים הם לא רק מקבלים החיות אלא גם 

ממשיכים החיות, אשר מזה מובן שכשיגדילו צנורי האברים ממשיכים חיות יותר גדול.

הרי  דעפיציט,  של  ובמקרה  במקום  בהם  להשתמש  האמצעים  שיהי'  הנ"ל  לכל  ובהתאם 

מוסג"פ גמ"ח מאחת הקופות אשר אצלי בסך מאתיים שקל, ובמילא הרי יש בידם להגדיל ההוצאה 

תומ"י עכ"פ במאתיים שקל יותר מההכנסה.

בברכה לכל המתעסקים בקופה זו המשתתפים והמסייעים בידם, אשר השי"ת יזכה את בית 

חב"ד שיוכרחו לנתינת גמ"ח לא מפני ההכרח בגשמיות אלא רק כדי להיות עי"ז מרכבה לספירת חסד 

דאצילות וכמסופר בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר )תש"א(.

בברכת הצלחה וכ"ט.



לי

     
מאידיש ) (תרגום

 שלומדים אבות  בפרקי הראשונה  במשנה  .
זו  פרק בשבת  אבות , פרקי "לומר  המנהג  [לפי

"רבי  איתא ; לעצרת "] פסח  שבין שבת  בכל  אחד 

כל  האדם , לו שיבור  ישרה  דרך  היא  איזו אומר 
האדם ". מן לו ותפארת  לעושי' תפארת  שהיא 

להבין: וצריך 

דרך  היא  "איזו תורה ) (ע "פ  השאלה  מהי א )
היא  ישרה " ש "דרך  בפשטות  מובן הרי - ישרה "
ב 'שולחן  ועד  - במשנה  (ובפרט  בתורה  שכתוב  כמו
דרכי  ישרים  "כי הכתוב  דיבר  מלא  ומקרא  ערוך '),

גו'"ה '" ישרים  ה ' "פיקודי ,!?

"איזו  הוא  במשנה  הלשון תמוה : וביותר  ב )
ישרה  דרך  היא   " היתכן ולכאורה : .

("שיבור " יברר  לבד  שהוא  האדם  אל  שמוסרים 
"שיברור " ה "דרך מלשון מהי בשכלו ויחליט  (

התורה ! ניתנה  לזה  הרי ישרה "?!

("איזו  השאלה  על  המענה  מובן אינו עד "ז ג )
שהיא  "כל  - האדם ") לו שיבור  ישרה  דרך  היא 
נוח  "שיהא  האדם ", מן לו ותפארת  לעושי' תפארת 

ממנו" אדם  בני נוחין ויהיו שייך לו זה  איך  ;
מה  תלוי' תהי' ישרה " דרך  היא  "איזו שההחלטה 
(לו  ו"נוח " "תפארת " שהיא  מרגיש  שהאדם 

ולאחרים )?!

" הוא  במשנה  (המדוייק ) שהלשון ובפרט 
לו  ש "נוח  דבר  כל  היינו, לעושי'", תפארת  שהיא 

י  "דרך  זוהי - שרה "!כו'"

 לא שבמשנה  לומר , אפשר  הי' לכאורה  .
ש  דברים  אודות  אלא מדובר  בתורה , עליהם 

הרשות  דברי ד "האי אודות  אבות  מסכת  וכתוכן ,

למהוי דבעי דאבות "מאן מילי כו' לקיים 
האדם , של  ובחירתו לרשותו תורה  נתנה  שזה 
טובה " ה "עצה  באה  זה  ועל  האדם ", לו "שיבור 

תפארת  שהיא  "כל  תהי' שיבחר  הישרה  שהדרך 
המשנה  במפרשי כמבואר  כו'", ובארוכה לעושי' ,

דעות  בהל ' -' פרקים להרמב "ם ,וב 'שמונה 
ודעה  דעה  שבבל  בינונית  מדה  היא  ישרה  ש "הדרך 

וכו'" זה  לאדם  לו שיש  הדעות  "המעלות מכל  ,
לו הממוצעות " ותפארת  לעושי' "תפארת  שזהו ,
האדם ". מן

את  נותנים  מדוע  ביאור : צריך  עדיין אבל 
בדברי  ישרה " ל "דרך  בנוגע  וההחלטה  הבירור 

האדם ? ודעת  לרגש  הרשות ,

מזה : האדם ויתירה  על  לסמוך  יכולים 
עצמו  אצל  קרוב  רע שהוא  האדם  לב  ו"יצר  ,

לדעת מנעוריו" ראוי הוא  פעם  בכל  שלא  ופשוט  ,
הקרוב  שהאדם  בכדי הרי ישרה "?! ה "דרך  מהי
בדרך  - לפעמים  (ועד  "יתעה " לא  וכו' עצמו אצל 

מהתורה ) הפכית  אפילו או מתאימה  ויהי'שאינה  ,
היכן  ישרה " ה "דרך  את  לו המראה  דרך ' 'מורה  לו

לו ניתנה  - הוראה ללכת  מלשון ).(תורה 

"האדם ", - האדם " לו "שיבור  לומר  אפשר  איך 
"האדם " אלא  כשר , אדם  עכ "פ  או צדיק  דוקא  לאו

את סתם , בפשטות  אדם ?!הכולל 
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סע"ב.1) כב, בנדרים וכ "ה א'. משנה ב' פרק
יהודה 2) "רבי  בשם נקרא לאח "ז תיכף שבמשנה ולהעיר

היינו  הנשיא, יהודה ש"רבי  (וש"נ) ב לב, שבת (ראה הנשיא"
ואכ "מ . רבי ").

י .3) יד , הושע
ט .4) יט , תהלים
א.5) כח , בתמיד  רבי , במאמר ועד "ז
ועוד .6) כאן. לאבות רע"ב
כאן.7) תוי "ט  ראה
א.8) ל , ב"ק

שם.9) תויו"ט 
רמב"ם.10) רע"ב.
פ"א.11)
כאן.12) להרמב"ם בפיה"מ  נסמן פ"ד .
ה"ד .13) שם דעות הל '
שם.14) להרמב"ם פיה"מ 
ב.15) כה, יבמות א. י , ב. ט , סנהדרין
כא.16) ח , נח 
גם 17) נאמר זה שמטעם יעקב) (בעין שם לנדרים ר"ן וראה

אותו", ומשבחים מפארים אחרים "שגם - האדם" מן לו "תפארת
אבל  בעיניו". ישר אויל  דרך  גם בעיניו, רק ישרה היא "אם כי 
ועיקר: ב) לעושי '"? "תפארת נאמר למה א) ביאור: צריך  לפי "ז
בני בדעת ולא התורה בדעת תלוי ' הישרה דרך  איזו ההכרעה
לטעות  יכולים אותו) ומשבחים (שמפארים אחרים גם שהרי  אדם,

כו'.
ירה.18) ערך  שלו השרשים ספר ח . יט , לתהלים רד "ק ראה

ב. נג , זח "ג  וראה בראשית. ר"פ גו"א



לב    

: בזה הביאור  לומר  ויש  .

הוא  ומצוותי' התורה  כל  של  היסוד  שעיקר  אף 
המצוות  עול  וקבלת  שמים  מלכות  עול  -קבלת 

"נעשה  בנ"י אמרו ֿ תורה  מתן שלפני מצינו מ "מ 
"נעשה "ונשמע " שאמרו לאחרי , רק לא  -

אלא  עול ), (קבלת  יצוה  שהקב "ה  מה  כל  "נעשה "
הבנה  מלשון "נשמע " .גם 

להיות  צריך  המצוות  קיום  מובן: אינו ולכאורה 
הקב "ה  ציווי מצד  אלא ) השכל , חיוב  מצד  -(לא 

הבנה )? (מלשון "ונשמע " הוסיפו ומדוע 

גורעת  לכאורה  "ונשמע " שההוספה  ובפרט 
הקב "ה  ציווי (קיום  ד "נעשה " העול  את  ומקטינה 

עול )? קבלת  מצד 

"נעשה " שבאמרם  "הקדימו הגם  "נשמע ",
לנשמע '" שה נעשה  הדגישו ," ה "נעשה הוא 

צורך  יש  מזה : ויתירה  הבנה , גם  ישנה  אעפ "כ , -
 גם והוסיפו שינו ולמה  קודם . ש "נעשה "

"נשמע "?

תורה  ללמוד  כאו"א  על  חיוב  שיש  ואף 
 כפי" האדם  בשכל  ולהתבונן ("נשמע ")
ולידע "כחו" להשיג  יכולה  שהיא  מה  "כפי ,,

והשגה  בהבנה  תורה  שלומד  מה  גופא  זה  הרי מ "מ 
מעשיות , מצוות  [כמו הקב "ה  ציווי מצד  ה "ז
בתורה  שהלימוד  נמצא  הקב "ה ], ציווי מצד  שקיומן
דוקא  ֿ עול  בקבלת  (קיום  ב "נעשה " פרט  רק  הוא 

הקב "ה ). של  ציווי עוד 

"נעשה " אמרם  לאחרי כאשר  אבל 
בפני  ענין (גם ) הוא  שה "נשמע " מוכח , - "ונשמע "

.עצמו 

 בקיום העבודה  שלימות  בזה : והביאור  .
ד "נעשה " להענין שבנוסף  היא , ומצוותי' התורה 

("נשמע ") וירגיש  האדם  יבין עול ) (קבלת 
 תורה של  כו' וההכרח  והיוקר  הטוב 

ומצוות .

האלקית , נפש  הנשמה , רק  (לא  - מזה  ויתירה 
הנפש  גם  הטוב אלא ) ותרגיש  תבין

ה ' אהבת  במצות  שהוא  וכפי ומצוות , שבתורה 
המצוות  כל  את  להיות (הכוללת  שצריך  - (

ובכל  נפשך  ובכל  לבבך  בכל  אלקיך  ה ' את  "ואהבת 
–מאדך " לבבך  "בכל  ," יצריך.

שקיומם  ונשמע ", "נעשה  בנ"י אמרו ולכן
קשר  (בלי ד "נעשה " ההתחלה  לאחרי יהי' תומ "צ 
ההכרח  יובן שבשכלם  "ונשמע ", גם  כו') לשכל 

דתומ "צ . והיוקר 

היוקר  יבין האדם  (ששכל  זה  ענין אבל 
שלב  הוא  בפעם דתומ "צ ) ולכן ה '. בעבודת 

ה ' דיבר  אשר  הדברים  "כל  בנ"י אמרו הראשונה 
 בלבד בעשי' הקב "ה  ציוויי שיקיימו ,",

אשר  "כל  השני השלב  בא  זה , ולאחרי עול . בקבלת 
ה ' דיבר   באופן הוא  התומ "צ  שקיום  ,"

דתומ " העילוי את  מבין השכל  צ .שגם 

 היא "איזו אומרת  שהמשנה  מה  יובן עפ "ז .
ישרה  דרך   :"

[ה "דרך  המצוות  שקיום  היא , העבודה  שלימות 
' ה "פיקודי ," שיבור" באופן יהי' גו'"]

אלא לו עול , קבלת  בדרך  רק  לא  שיקיימם  ,"
הדרך  זוהי כי (ויבחר ) יבין בשכלו שהאדם  גם 

הישרה .

שהיא  "כל  היא  האדם " לו שיבור  ישרה  וה "דרך 
באופן  יהי' התומ "צ  שקיום  לעושי'", תפארת 
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במשנה.19) א יג , ברכות ראה
ז.20) כד , משפטים
ג .21) שם,
"דבר 22) הבנה; מלשון ד ) ו, (ואתחנן ישראל " "שמע כמו

ועוד . ֿ י ), ט  ג , א (שמואל  עבדך " שומע כי 
"קדושה 23) מאכא"ס) הל ' (סוף זה ביום רמב"ם שיעור ראה

א) י "ל : ועפ"ז הקב"ה". לשם נפשו וממרק לנפשו יתירה וטהרה
כי קדושים) והייתם ''(והתקדשתם הכתוב סיום גם שמביא מה
גו'" שה"והתקדשתם ד ), שורש סוף כבסהמ "צ (דלא אני " קדוש
לשון  ב) הקב"ה". "לשם אני ", קדוש ''כי  מפני  - לשמה הוא
הוא  מירוק (דלכאורה וטהרה" "קדושה לאחרי  נפשו" "וממרק
קדושה  של  במצב אפילו כי  - וטהרה) לקדושה ומביא לפני 
צורך  יש עדיין הקב"ה" "לשם להעבודה בערך  הרי  יתירה, וטהרה
ה"ז  לדרגתו שבערך  חכם, תלמיד  של  בגד  על  רבב וע"ד  במירוק.
קיד , שבת - כלל ) פגם זה אין ע"ה, לדרגת שבערך  (אף כו' פגם
לקודש  (ועד  בהתוועדות בארוכה נתבארו - לזה דוגמאות ועוד  א.

ואילך ). ב יח , חגיגה - אדומה פרה לגבי  דקד "ק
א.24) פח , שבת
תמורה.25) הל ' סוף שם וראה מעילה. הל ' סוף הרמב"ם ל '
ס"ד .26) פ"א ת"ת בהל ' אדה"ז ל '

נעשה 27) כנגד  אחד  כתרים, שני  לו ש"קשרו מזה גם וכמובן
שם). (שבת, נשמע" כנגד  ואחד 

ג28) פ"ד ). (תניא ֿ עשה מצוות רמ "ח  כל  ֿ עשה שרש מצות ם
שם). (תניא מל "ת שס"ה כל  שורש שהיא דיראה

ה.29) ו, ואתחנן
במשנה.30) א נד , ברכות
במצוותיו 31) "קדשנו לקיומן: קודם המצוות בברכת כמודגש

וציוונו".



לג     

המפארים  ויופי תפארת  הם  שתומ "צ  איך  שיראה 
לעושי'". "תפארת  - המקיימם  האדם  את  ומייפים 

גם  להיות  צריך  אלא  מספיק , לא  עדיין וזה 
מן לו לו "ותפארת  שיש  והחיות  שהרגש  - "

שמסביבו  אנשים  שגם  עד  כך , כדי עד  הוא  בתומ "צ 
שבתומ "צ . היופי את  ֿ ידו על  רואים 

 וטעמים מהרמזים  גם  שזהו להוסיף , ויש  .
פרק  התחלת  היא  זו אבות :שמשנה  בפרקי

תורה  קיבל  "משה  היא  ראשון פרק  תחילת 
ההוראות  שקיום  ההדגשה  - כו'" ומסרה  מסיני
מסיני  קבלם  שמשה  זה  מצד  להיות  צריך 

בפעם (מהקב "ה ) העם " כל  "ויען בדוגמת  -
ה ' דיבר  אשר  הדברים  "כל  לקיים הראשונה  ,"

; הקב "ה ציוויי

לפרק  באים  בעבודת ואח "כ  השני השלב  ,
שצריך  ההדגשה  - היא  זה  בפרק  ההתחלה  ולכן ה ',

לו "שיבור  (גם ) בוחר להיות  שהאדם  ,"
"כל בשכלו  השני' בפעם  בנ"י מענה  בדוגמת  -

נעשה  ה ' דיבר  ".אשר 

 ישרה דרך  היא  "איזו הלשון לבאר  ויש  .
האדם " לו שב "יבור  יותר , בעומק  האדם " לו שיבור 
וה "דרך  דרכים , שתי - ובכללות  כמה  ישנם  גופא ,

."'כו תפארת  שהיא  "כל  היא  "

הבהמית  הנפש  את  לנצח  בכדי בזה : והענין
של  רצונו על  יעבור  שיהודי לרצות  שיכול  והיצר 
"שיבור  באופן יהיו שתומ "צ  ולפעול  ר "ל , הקב "ה 

דרכים : שתי בכללות  ישנם  – האדם " לו

נכנס  שהוא  היא , הראשונה  עם הדרך 
עי"ז  להביא , רוצה  שהיצה "ר  החושך  ועם  היצה "ר ,
את  שמענה  וכיו"ב , וסיגופים  בתעניות  שמתעסק 
והתאוה  הרצון את  שמחליש  עד  והנה "ב , הגוף 

וזה  אותם . ששובר  ועד  הזה , עולם  לתענוגי שלהם 
מצד  שגם  ונה "ב , בגוף  וזיכוך  לשינוי סו"ס  מביא 
אמיתי, באופן – האדם " לו "שיבור  יהי' הנה "ב 

תומ "צ . לקיים  שירצה 

סו"ס  שתביא  תורה , ע "פ  דרך  גם  היא  הזו הדרך 
ונה "ב  הגוף  "דרך לזיכוך  זו אין אבל  , מצד "

ישר " האדם  את  האלקים  עשה  זו "אשר  דרך  כי
מן כתוצאה  ובאה  המקדש ),קשורה  (בית 

הרמב "ם  ישראל ובלשון ("שכל  התעניות  שימי -
כדי  בהן, שאירעו הצרות  "מפני הם  בהם ") מתענים 
על  כו'" התשובה  דרכי לפתוח  הלבבות  לעורר 
לתענית  בנוגע  ועד "ז לחורבן, שגרמו החטאים 
"בגלל  הבאה  ר "ל  צרה " שתבוא  "בזמן ה "ז פרטי,

כו'" הרעים  לתשובה מעשיהם  מביא  שזה  ,
[ולכן  ישרה  בדרך  לא  אבל  החטא , ולתיקון

יהיו  הענינים  כאשר  ֿ לבוא , לעתיד  התכלית 
"כל  - ה )שלימות  עתידים ב (תכלית  האלו הצומות 

עתידים  שהם  אלא  עוד  ולא  המשיח , לימות  ליבטל 
כו'" ושמחה  ששון וימי ֿ טוב  יום  ].להיות 

"שלא  ההנהגה  הרגילה , עבודה  שע "פ  וכידוע 
ישב  ולא  אשה  ישא  ולא  יין ישתה  ולא  בשר  יאכל 

הרמב "ם  כפס "ד  היא  כו'" נאה  "דרך בדירה  -
נקרא  זו בדרך  וה "הולך  בה " לילך  ואסור  רעה 

 מאשר עליו וכיפר  בנזיר  אומר  הוא  שהרי 
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אבות.32) מס' לריש רע"ב ראה
זהיר 33) "והוי  המשנה בהמשך  הביאור לומר יש ועפ"ז

דחסידותא  מילתא זה אין דלכאורה : כו"' כבחמורה קלה במצוה
עול ), (קבלת ל "נעשה" בנוגע לא קאי  המשנה שתוכן אלא -
ל "נשמע", בנוגע אלא וחמורה, קלה בין חילוק אין זה שמצד 
בין  כו') שכל  (ע"פ חילוק יש האדם, והרגש דעת לשיקול  שניתן
שיש  אלא ביניהם, חילוק שאין (לא אומרים ולכן וחמורה. קלה
במצוה  זהיר "הוי  ומ "מ ) חמורה, וזו קלה זו ביניהם, גדול  חילוק
(כפי ה"נשמע" שגם היא העבודה שלימות כי  כבחמורה", קלה

ד "נעשה". עול  קבלת עם חדור צ"ל  בפ"ע) ענין שהוא
הזמנים 34) ואין שוות דיעותיהם אין כי  אופנים, כמה ובה
שווים.

כב)35) קט , (תהלים שאמר המלך  דוד  שגם לומר יש ועפ"ז
פ"א) (תניא בתענית" הרגו כי  יצה"ר לו שאין בקרבי , חלל  "לבי 
(דפשיטא  יצריך " בשני  לבבך , בכל  גו' ד "ואהבת העבודה לו הי '
נעשה  תענית בדרך  עבודה ע"י  גם כי  - זו) במצוה לו חסר שלא

בנה"ב. זיכוך 
הרע  מיצר ש"עשה יותר נעלית בדרגה אברהם הי ' מ "מ  אלא

 יכול הי ' (ש"לא דוד  משא''כ  ה"ה), פ"ט  ברכות (ירושלמי  "
בשני לבבך , "בכל  אהבה לו שהי ' אף בלבבו"), והרגו בו לעמוד 

לא כי  בקרבי ", חלל  "לבי  אמר אברהם),יצריך ", (כמו לטוב
בידי  "שיש לטוב, אותו כפה ֿ אם -כי  ולבי  ד "ה (רש"י  "

משה  (פני  בוראו" רצון לעשות אותו "כפה ב), סא, ברכות
ואכ "מ . שם). בירושלמי 

כט .36) ז, קהלת
רפ"ה.37) תעניות הל '
רפ"א.38) שם
פ''ד .39) להרמב"ם פרקים שמונה וראה
טעמא 40) ע"פ - (ובפרט  דבפשטות תעניות. הל ' סוף רמב"ם

תעניות. שאר וכ ''ש בקרא, המפורשים האלו דמילתא)
הצרות 41) היו שמקודם מכיון ישרה, דרך  זה אין אבל 

ורק הישרה והצומות, ודרך  ושמחה. לששון נהפכים הם
שהעבודה - ה"תפארת"היא מרגשת נה"ב שגם היא

בפנים. כדלקמן דתומ "צ,
שם.42) להרמב"ם פרקים שמונה גם וראה רפ"ג . דעות הל '



לד    

חכמים  אמרו הנפש , על  שלא חטא  נזיר  אם  ומה 
מכל  עצמו המונע  כפרה , צריך  היין מן אלא  פירש 
חכמים  ציוו לפיכך  ֿ וכמה , ֿ כמה  ֿ אחת  על  ודבר  דבר 
שמנעתו  מדברים  אלא  עצמו אדם  ימנע  שלא 
כו'". תורה  שאסרה  מה  דייך  לא  כו', בלבד  התורה 

(שאצלם  צדיקים  כמה  אצל  שמצינו [ומה 
מכמה  עצמם  את  שפירשו ישרה ") ב "דרך  העבודה 
שהם  בזה , הטעמים  אחד  לומר  יש  וכו', ענינים 
מהדברים  שהפרישה  כזו נעלית  לדרגה  הגיעו
חלק  כ "א  צער , של  ענין אצלם  היתה  לא  הגשמיים 

שלהם ]. מהטבע 

ה "דרך  שהיא  השני', -והדרך  היא  ,"
וקדושה  וטוב  אור  בהוספת  מתעסק  שיהודי
אלא  ונה "ב , הגוף  בשבירת  רק  עוסק  ואינו דתומ "צ ,
לעצמם  שבתומ "צ  כו' הטוב  את  להם  שמסביר 
ועד  האדם "), מן לו ותפארת  לעושי' ("תפארת 
גופא  אותם  ומנצל  ויבינו, ירגישו עצמם  מצד  שהם 
וכו'. שמים  לשם  ושתי' אכילה  בתומ "צ , להוספה 

ואזי  ועד דנה "ב , והרע  החושך  "נדחה "
שנתברר .

ישרה " ה "דרך  ע "פ וזוהי במיוחד  כמודגש  –
שבדורות  - חב "ד  חסידות  ובפרט  החסידות , שיטת 

תעניות  ריבוי לעשות  הדרך  אין דוקא אלו אלא  ,
עמו" תעזוב  את "עזוב  מסבירה  חב "ד  וחסידות  ,

מיניה ", ד "יתפרנסון באופן דתומ "צ  וההכרח  היוקר 
כמ "פ  כמדובר  להבין, יוכל  הנה "ב  שגם  עד 

בארוכה .

ישרה " ה "דרך  החסידות , תורת  אומרת  ולכן,
גוף  (עם  ומצבו במעמדו שבעמדו יהודי, עבור 
ילמדם  מבוררים ) לא  עדיין שהם  אע "פ  ונה "ב ,
"שלא  בתחילה  החסידות , תורת  - כולל  תורה ,
בא  לשמה  שלא  "מתוך  יבוא  ואח "כ  לשמה ",

את לשמה " לו יתן החסידות  תורת  ולימוד  ,
ונה "ב  הגוף  שגם  האמיתיים , והרגשות  ההסברות 
ועד  יהודי, עבור  טוב  הם  שתומ "צ  איך  ירגישו

הנה "ב . את  יהפוך  שעי"ז

 ראשון פרק  בין לחילוק  בנוגע  הנ"ל  ע "פ  .
הפרק  שאת  יומתק , - שני לפרק  אבות ) (דפרקי
האחרון  ב (שבת  שנה ) (בכל  לומדים  הראשון
השני  הפרק  ואת  ניסן), (חודש  הראשון ד )חודש 

אייר ): (חודש  השני ד )חודש  הראשון ב (שבת 

מצרים , יציאת  – היא  ניסן חודש  של  הנקודה 
ערום  ("ואת  האדם  עבודת  ע "י באה  לא  שיצי"מ 

כ "א ועריה " ( אייר חודש  של  והנקודה  .
ועד  האדם , (ועבודת ) ספירת  העומר , ספירת  - היא 

נה "ב  וזיכוך  .לבירור 

הנ"ל : פרקים  שני עם  מתאים  וזה 

בחודש  (שלומדים  הראשון בפרק  ההדגשה 
קיום  מסיני", תורה  קיבל  "משה  - היא  הראשון)

הציווי מצד  בפרק המצוות  וההדגשה  ;
ישרה  "דרך  - היא  השני) בחודש  (שלומדים  השני

לו המטה .שיבור  עבודת  "

 לפרשת והשייכות  הרמז גם  שזהו לומר , ויש  .
כלל  בדרך  שקוראים  (מצורע ), תזריע  השבוע ,
בשבת  זו) (כבשנה  שנים  ובכו"כ  אייר , בחודש 

פרק  אבות :שלומדים  בפרקי

תזריע " כי) ד "(אשה  נקבה )התוכן (לשון
ובלשון  למעלה . מלמטה  העבודה  את  מדגיש 
שאדמו"ר  כפי דלתתא , אתערותא  - החסידות 

המאמר הזקן  את  תחילה ,מבאר  מזרעת  "אשה 
על  כביכול  מרמז ו"אשה " ש "איש " זכר ", יולדת 
התחלת  תחילה ", מזרעת  וכש "אשה  וכנס "י, הקב "ה 
זכר ", "יולדת  אזי דלתתא , באתערותא  העבודה 
היהודי  מן בא  זה  כי ֿ קיימא , בת  היא  העבודה 

האדם ". לו "שיבור  עצמו,

"מקבל " דרגת  על  גם  קאי ש "אשה " ולהוסיף ,
(כולל  נולד  ֿ עתה  שזה  בתינוק  אפילו בכאו"א , שיש 
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וש"נ.43) סע"א. יא, תענית
של 44) (תושב"כ  התניא ספר בשער אדה"ז מלשון ולהעיר

. . בינונים של  ספר . . אמרים לקוטי  שה"ספר חב"ד ) חסידות
וקצרה  ארוכה בדרך  מאד , הדבר אליך  קרוב כי  פסוק על  מיוסד 

ובו בעזה"י ,  דרך" , ה"דרך (וביאור וקצרה"
ע"ד  המדובר בתניא כי  - אחת) במשנה הוא שבאבות ישרה"

עצות    וראה וכו'. היצר במלחמת ובמילא ,
בארוכה. המלקט  הקדמת

פ"ג .45) אגה"ת ראה
(כתר 46) עה"פ הבעש"ט  וכתורת ה. כג , משפטים - הכתוב ל '

סקצ"א. להה"מ  לאו"ת הוספות וראה סט "ז), הוספות טוב, שם

תשובה.47) הל ' סוף רמב"ם וראה וש"נ. ב. נ, פסחים
ז.48) טז, יחזקאל 
וש"נ.49) שמיני . ש"פ משיחת קונטרס ראה
הפרשה.50) כל  תוכן על  שמורה הפרשה, שם
פרשתנו.51) ריש לקו"ת
וש"נ.52) א, ס, ברכות



לה     

כח  אצלו מאיר  אינו שעדיין בידיעות ), תינוק 
הכח  יש  אצלו גם  מקבל ; מיד  ה "ה  שלו, ההשפעה 

"תזריע " .לפעול 

" תזריע כי "אשה  עה "פ  יותר : ובפרטיות  .
אדם  של  שיצירתו כשם  שמלאי, "א "ר  פירש "י:
כך  בראשית , במעשה  ועוף  חי' בהמה  כל  אחר 

ועוף ". חי' בהמה  תורת  אחר  נתפרשה  תורתו

בראשית , למעשה  קדמה  התורה  להבין: וצריך 
בראשית  שמעשה  "אסתכל ועד  התורה , ע "י

עלמא " וברא  שכאן באורייתא  היתכן וא "כ  -
כך  כו' שיצירתו "כשם  להיפך , הוא  הסדר 

?תורתו"

בזה : הביאור  י"ל  הנ"ל , וע "פ 

ע "י נברא  שהעולם  (כפי הבריאה  )סדר 
וע "י  קדמה , שהתורה  למטה , מלמעלה  בדרך  היא 

עלמא ". ברא  - באורייתא  "אסתכל 

שהעבודה  כפי האדם , בעבודת  גם  הוא  ועד "ז
(קיום  לבד  "נעשה " הראשון, בשלב  עדיין היא 
אינו  עצמו, מצד  האדם  אבל  קב "ע ). בדרך  התומ "צ 

 העילוי את  וכו' לבו ובמדות  בשכלו עדיין
ממנו, "באים " (אינם  האדם  מעשי שאז - שבתומ "צ 
ודיני  מציוויי ו"נבראים " מיוסדים  אלא ) מהאדם ,

התורה .

- (כנ"ל ) היא  האדם  בעבודת  השלימות  תכלית 
ומדותיו "נעשה  (שכלו מציאותו מצד  שגם  ,"

התורה . של  האמת  ותאיר  תורגש  וכו')

שענינה  תזריע , (בפרשת  רש "י אומר  ולכן
של  שיצירתו "כשם  כנ"ל ) למעלה , מלמטה  עבודה 
(מציאות ) שמיצירתו כו'", תורתו כך  כו' אדם 

ל )תורה  (ובא  לומד  מ "ש גופא , וע "ד  , ומבשרי"
אלקה ". אחזה 

שלב  הוא  הנ"ל  שסדר  -ואע "פ  ה ' בעבודת 
כשניעור יש  "מיד " יום , בכל  כאו"א  אצל 

נטילת  להיות  צריך  התורה  לימוד  לפני משנתו:
בידים  מפיו תורה  דברי להוציא  ("אסור  ידים 

התורה מטונפות " ברכת  לברך  צריך  לזה  בנוסף  ,(
משנתו" כשניעור  "מיד  ואעפ "כ  הרי וכו'.

ה "ז  חי, שהוא  שמרגיש  מזה  גופא , "מבשרי"
לפניך  אני "מודה  להקב "ה , להודות  אצלו מעורר 

נשמתי". בי שהחזרת  כו'

, בעולם שנמצאים  מכיון השאלה ; ונשאלת  .
עדיין  אינה  (שהתורה  והסתר ' 'העלם  מלשון
כל  אחרי אדם  של  "יצירתו גופא  ושם  בגלוי),

קדמך  ש "יתוש  ועד  ועוף ", חי' יש בהמה  איך  ,
ל "תורתו"? יבוא  שמ "יצירתו" בכחו

("נעשה ") ה ' בעבודת  הראשון שהשלב  יהודי
בשלימות , כבר  לו השני יש  לשלב  כבר  והגיע 

לבוא  יכול  שמ "יצירתו" מובן - ונשמע ") ("נעשה 
כך  כו' שיצירתו "כשם  ההוראה  אבל  ל "תורתו",
ועד  לכאו"א , התורה ) הוראות  (ככל  ה "ה  תורתו"
יש  ואיך  (ברוחניות ), ידים  נטילת  לפני שעדיין לזה 

הנ"ל ? על  הכח  לו

בעל  את  רש "י מביא  זו, שאלה  לתרץ  וכדי
"אמר  המאמר  :"

 " בגמרא אמו אומר  במעי שתינוק  ,
מלאך  ש "בא  וזה  כולה ", התורה  כל  אותו "מלמדין
אינו  כולה ", התורה  כל  ומשכחו פיו על  וסטרו

מבטל   שמכסה כ "א  שלמד , התורה  את 
לו  נותנת  שלמד  והתורה  שעה ), (לפי רק  ומעלים 

העולם  לאויר  שיצא  לאחרי תורה  ללמוד  כח 

שלמד  דבר  שכח  כשמישהו בפשטות : גם  [כמובן
יכול  שנית ],פעם , זאת  לומד  כאשר  בזה 

אלקה  "חלק  שהיא  נשמתו מצד  - מזה  ויתירה 

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

שייך 53) שלו) מפעולות ופירות (התוצאות "וילדה" משא"כ 
ד "וילדה  השלימות ועאכו"כ  זמן. לאחרי  דאיש רק שמעלתו ,"

כשנעשה  רק תהי ' א) לה, קידושין ב. סה, (יבמות לכבוש דרכו
י "ג . בן עכ "פ או צבא), (איש עשרים בן

ועוד .54) ואילך . סע"א קסא, זח "ב
(55- כו "' תורתו לכן כו' שיצירתו "מפני  נאמר שלא ואף

כו"'. יצירתו כך  כו' שתורתו "כשם ולכתוב הסדר לשנות הו"ל 
היא 56) ההתחלה - דאבות ראשון שבפרק מזה גם להעיר

דברים שלשה "על  ולאח "ז כו'" תורה קיבל  עומד ";"משה
לו  שיבור ישרה "דרך  היא ההתחלה - דאבות שני  בפרק משא"כ 

 ד "מה הידוע כפירוש ממך " למעלה מה "דע ולאח "ז ,"
הוא ב.שלמעלה קיב, שלו או"ת סקצ"ח . להה"מ  (לקו"א

.(23 ע' תש"ד  השיחות ס' וראה
כו.57) יט , איוב
ס"ו.58) ס"א או"ח  אדה"ז ושו"ע טושו"ע
בתחילתו.59) אדה"ז סידור
א.60) לח , סנהדרין פרשתנו. ריש ויק"ר
ב.61) ל , נדה
ג .62) יח , ראה א. מד , שלח  לקו"ת ראה



לו    

ממש " אין ממעל  כי השכחה , ענין מגיע  אינו שם 
כבודך  כסא  לפני .שכחה 

אפילו  יהי', שרק  מצב  באיזה  בכחו, יש  ולכן
התורה , של  האמת  את  לגלות  העולם , של  בהעלם 

ומדותיו. שכלו ושל  העולם , מציאות  ושל 

: מזה שלמדים  ההוראות  אחת  .

איפוא  ורואים  דאמת , אליבא  כשמתבוננים 
כו'. ברוח  מאד  ליפול  יכולים  ה ', בעבודת  נמצאים 

יהדות  אודות  לדבר  הולכים  כאשר  ועד "ז
ב "חוצה ", שנמצא  יהודי עם  התורה  ומעיינות 
שלכאורה  ליהודי ועד  והחומרי, הגשמי הזה  בעולם 
לא  ֿ יהודי חינוך  קיבל  כי ב "חוצה ", הי' הזמן כל 
לחשוב , יכולים  ר "ל , נתחנך ) לא  בכלל  (או טוב 

עליו. לפעול  יוכלו איך 

בפרק  מהמשנה  הלימוד  בא  שכל וע "ז ,
להסביר  יכולים  שנמצא , ומצב  מעמד  בכל  יהודי,

באופן  שבתומ "צ , וההכרח  והיוקר  הטוב  את  לו
וירגיש  שיבין  לו שיבור  ישרה  "דרך  ,

האדם ".

, אבות בפרקי שני בפרק  שמהלימוד  ויה "ר 
כל  ובלי מלחמות  כל  בלי ישרה ", ב "דרך  ילכו

השלישי, המקדש  לבית  הגלות , מחושך  מניעות 

בזמן  ועבודתינו מעשינו תזריע ", כי ומ "אשה 
נפעל  זכר "הגלות , חדש ""וילדה  ה "שיר  ,

זכר דלעת "ל  נצחית בלשון גאולה  שתהי' עי"ז ,
גלות  אחרי' ,שאין

דידן. ובעגלא  ממש , בימינו ובמהרה 
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רפ"ב.63) תניא
ס"י .64) פ"ב לאדה"ז ת"ת הל ' וראה ב. לב, ברכות ראה

רפל "ז.65) תניא ראה
ע'66) פרשתנו באוה"ת הובא פרשתנו. ריש הק' אוה"ח  ראה

ואילך . תתט  ע' ואילך . תצא
ואילך .67) תתט  ע' ואילך . תצה ע' ע. ע' שם אוה"ת
א.68) טו, בשלח  מכילתא
ב.69) קטז, פסחים - ונאמר ה"ג  תוד "ה ראה

אגרות קודש

]חדש הגאולה תשי"ג[

מה שהקשה במכתבו האחרון על המסקנא בנדה )מב, א( דהוי כרואה מתוספתא זבים רפ"ג, 

איירי  דבש"ס  קושיתו,  הבנתי  לא   - כנוגעת  הוי  וא"כ  סותרה  אין  מינה  אין  בזבה  הגר"א  פי'  דלפי 

בפולטת ש"ז שקבלה ובתוספתא - ברואה אינה מינה, דאפילו טומאה דנוגעת אין עי"ז, דאין האשה 

מטמאה בלובן.

ב( מה שהקשה במכתבו שם - בר"ש זבים פ"ד מ"ו, דמפרש בתוספתא הנ"ל דאין מינו סותרו 

היינו זב שראה כו' שאין סותר אלא יום א' משא"כ בזבה דסותרת ז', דא"כ ה"ז חומר בזבה ולא בזב.

בעצם הדין יש להקשות, דכיוון דגזה"כ הוא דדוקא זיבה גמורה סותרת כל ז' ולא  הנה גם 

כשהיא מעורבת, א"כ גם בזבה צ"ל הדין כן, דאם תראה לובן בימי זובה הרי אף שא"א בלא צחצוחי 

זיבה, לא תסתור אלא יום א' )ראה נדה כב, א ובתוס' שם(.

עוד צע"ק לפי' זה - דהול"ל אין מינו מעורב סותר.

גם לכאורה צ"ע, מש"כ הר"ש דעל פי' הב' יש כמה קושיות - מה הן.

ולישב כל הערות הנ"ל, ובאשר בלא"ה מוכרח לומר דהר"ש במשנה זו נדפס בלתי מתוקן, כי 

בין התיבות "אשה בראי'" חסרות כמה תיבות כמובן. אולי אפ"ל, דנפל בדפוס עוד טעות ובמקום "ופי' 

זה" צ"ל "ופי' הא' לא יתכן" - ומיושב כל הנ"ל. ומה שמפרשי התוס' העתיקו פי' הא' ולא הב' - הנה 

קלבד"מ, שלא הרגישו בכל הערות הנ"ל.
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הקודש ללשון מתורגם 
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"ÍÂ˙" ‰ÏÈÓÏ È"˘ È˘ÂÈÙ

הפסוק  תנוך 1מן  על  ונתן  האשם מדם הכהן  "ולקח 
"תנוך " המילה את רש"י מצטט  המטהר ...", אוזן 
לי, נודע לא תנוך  ולשון  שבאוזן , אמצעי "גדר  ומפרש

טנדרוס" לו  קורים .2והפותרים

נפוצה  אינה "תנוך " המילה אמנם, להבין : צריך 
בתורה  מוזכרת3כל ֿכך  כבר  היא אבל  ,,בחומש

צו  תצוה 4בפרשת בפרשת לפניֿכן , ואף יתר ֿעל ֿכן :5, .
תצוה "תנוך ,בפרשת ואומר : המילה, את רש"י

האמצעי  הסחוס טנרוס"6הוא שקורין  האוזן  .7שבתוך 
פירש כבר  רש"י אם כך , המילה ואם את
כך ? על  חוזר  הוא מדוע "תנוך ",

רש"י  אין  מדוע סיבה, ישנה אם וממהֿנפשך :
על  לחזור  צריך  והוא תצוה, בפרשת בפירושו  מסתפק
הרי  "תנוך ", המילה את שוב אומרת התורה כאשר  כך 

בפעם שוב זו  מילה לפרש רש"י היה צריך 
צו ? בפרשת מופיעה, שהיא

.

˘ÂÈÙ Â˙Â‡ ÏÚ ˜ÂÈ„ ÊÂÁ ÂÈ‡ È"˘

צו  בפרשת בפשטות: לענות היה ניתן  לכאורה,
בתחילה  רש"י דפרשת 8אומר  הזה הענין  ש"כל  ,

צריך  הוא אין  ולכן  תצוה", בואתה פירשתי המילואים
בפרשת  המפורשת "תנוך ", המילה פירוש על  לחזור 
המילה  מובאת בפרשתנו , ואילו  ענין . באותו  תצוה,

לגמרי. אחר  בענין 

מובן , כאן  רש"י מדברי כי מובן , זה אין  עדיין  אך 
המילה  של  פירוש אותו  על  לחזור  רק בכוונתו  שאין 

כי: תצוה, כבפרשת "תנוך "

רש"י  צריך  מדוע א) המתעוררים: לקשיים נוסף
ב) הוסברה? שכבר  מילה של  פירוש על  לחזור  בכלל 

בחזרה  צורך  יש זאת בכל  בפירוש 9אם היה די –
10 למילה בדומה – שבאוזן " אמצעי "גדר 

תצוה  בפרשת אשר  בפסוק, אחר ֿכך  המופיעה "בוהן "
בפרשתנו  ואילו  האמצעי", בפרק "הגודל  מפרש הוא

"גודל ". בקיצור  אומר  הוא

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

יד.1) יד, פרשתנו 
בפני 2) האוזן  שבאמצע להגדר שכוונתו  משמע רש "י  לשון  מפשטות

וכן  סק"ד. שם ט"ז  סק"ז . שט סי ' יו "ד לטור בפרישה כמ"ש  האוזן  נקב
" בפנים) לקמן  (שהובא תצוה בפ' רש "י  האוזן ".מלשון 

תרגם  (וכן  אודנא" "רום כח) כה. יז . (יד. כאן  כת"א דלא* הוא ולפי "ז 
דרשב"י  במכילתא הוא ועד"ז  בפנים. דלקמן  צו  ופ' תצוה בפ' עה"פ
וצו  תצוה (ופ' כאן  כתיב"ע כ"א שבאוזן ), בגבוה ו : כא, משפטים
ולחם  מתויו "ט שם (ראה רכט סי ' חיו "ד צ"צ משו "ת ולהעיר שם)**.
סחוס  נק' אוזן  של דגובה בש "ס מפרש "י  דמוכח דבכורות) רפ"ו  חמודות
מ, (בכורות מפרש "י  גם ומשמע שם), תצוה בפ' גם ברש "י  שהובא (הל'
ו "גדר  "תנוך" ל' לפרש  יש  ועפ"ז  תנוך, נק' כולו  אוזן  של דעליונה ב)
בפירוש  ולכאורה – בארוכה*** עיי "ש  הת"א לפי ' גם שבאוזן ", האמצעי 
הש "ס. על לפרש "י  עה"ת רש "י  פירוש  בין  לחלק אין  ובמציאות המלה

דמכיון  י "ל "מן אבל מום לענין  א) לז , (שם במשנה
אבל משמע החסחוס שם), פרש "י  – אוזן  של רכה (אלי ' העור" מן 

וכו '. כהתויו "ט העליונה כל כולל שם) (פרש "י  האוזן " "תנוך – שחסחוס
ותנוך חסחוס לשון  "תנוך"כי  פי ' אבל העליונה, על גם לפרש 

אבל  שם. וט"ז  כפרישה ממש  האמצעי  גדר הוא לפרש "י  מצ"ע ו "סחוס"
ולהלכה  (בפרש "י ) תנוך לשון  בפי ' רק הוא שם הט"ז  שמ"ש  צ"ל לפ"ז 
(הקשה) העליונה כל הוא שם) (שבשו "ע התנוך מן  בחסרון  שנפגמה ס"ל
האוזן  שבשפת העור ולא השו "ע לשון  סיום מפרש  שהרי  האוזן , של

ב"יגדיל  (נדפס האמליר הרי "א מ"ש  ע"ד – רכה באלי ' בכורות כפרש "י 
אבל  הרד"ל). תשובת מב ע' שם וראה לו . ע' תשל"ח תשרי  נ .י . תורה"

.39 .13 הערה לקמן  וראה בט"ז . כן  לא מוכח שם הצ"צ .בשו "ת
ריע".3) לו  "אין  שם תצוה ראב"ע ראה
כד.4) כג . ח,
כ.5) כט,
בתויו "ט 6) כנ "ל משמע ומזה רש "י . כת"י  ובכו "כ וב' א' בדפוס כ "ה

גדר  הסחוס "הוא אחדים ובדפוסים "סחוס". נק' העליונה שכל וצ"צ
האמצעי ".

ב'7) בדפוס בפרשתנו  וכ"ה ב'. ובדפוס הדפוסים ברוב כ"ה
בפרש "י  גורסים ויש  "טינדרוס". כבפרשתנו  הוא ראשון  ובדפוס (טינרוס),
הסחוס. ד"ה א לז , בכורות בפרש "י  וכ"ה "טנדרין ". ופרשתנו  תצוה

"טנדרוס". כבפרשתנו  שם בכורות וברגמ"ה "טנדריס". שם וברע"ב
ה.8) ח,
יזכור 9) לא למקרא) חמש  ש (הבן  ויתכן  רגיל בלתי  לשון  שהוא כיון 

שפירש  שלפנ "ז .מה חומש 
פירושו 10) ומפרש  שחוזר רש "י  בפירוש  כמ"פ שמצינו  וכמו 

בנדו "ד  וכ"ה יותר. באריכות (בחומש ) לפנ "ז  פירש  שכבר מה ב' פעם
" שם שכתב תצוה בפ' פי ' לגבי  מקצר פירושו  שבתחלת 

כאן האמצעי  אבל שבאוזן ". אמצעי  "גדר רק ובפרשתנו  האוזן ".
בפנים. כדלקמן  ומשנה מוסיף פירושו  בהמשך

                          
      

                            
        

                        



לח   

כאן  רש"י פירוש הרי  פירושו לעומת
נודע  לא תנוך  "ולשון  (א) מוסיף הוא תצוה. שבפרשת

" (ב ) לומר ,לי", הכרחי ולפיכך  לו ". קורים
משהו  כאן  לפרש מתכוון  "תנוך ",שרש"י לגבי

דוקא .הקשור 

.‚

È"˘ ˘ÂÈÙ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

להבין : יש כמו ֿכן 

לא תנוך  "לשון  במילים רש"י כוונת מהי א)
שום  אין  "תנוך " שבביטוי היא כוונתו  אם לי":
שבאוזן ", אמצעי "גדר  זה שבגללה מיוחדת משמעות
בין  קשר  שום בהם שאין  בתורה רבים שמות ישנם הרי
ואפילו  מכנה, הוא שאותו  הדבר  לבין  השם משמעות
רש"י  מסביר  "בוהן " המילה את עצמו : זה בפסוק
למרות  לי", נודע לא בוהן  "לשון  אומר  ואינו  "גודל ",
לבין  "בוהן " בין  משמעותי קשר  מציין  הוא שאין 

"גודל ".

ביטוי  שזהו  לי", נודע "לא אומר  הוא מדוע ב)
אחרים, כבמקומות אומר  ואינו  רש"י, אצל  נפוץ שאינו 

וכדומה? ידעתי" "לא

" באומרו  נראה ג) טנדרוס" לו  קורים
מתכוון  שרש"י ה"לעז "11בפשטות, שזהו  של 12לכך 

ובלעז  כדרכו , לומר , רש"י היה צריך  כך , ואם "תנוך ",
בלעז ") "טנדרוס (או : טנדרוס" לו  ?!13קורין 

הלעז  את שבדיוק לומר  [קשה   ידע לא
בכך ]. ה"פותרים" לעזרת נזקק והוא בעצמו , רש"י

משתמש  אינו  שרש"י לכך  הסבר  נמצא אם גם ד )

"בלעז " הוא 14בביטוי מדוע להבין  קשה אז  גם ,
"והפותרים" – נדיר  כל ֿכך  בתואר  ולא 15משתמש ,

"והמחברים" "והמפרשים", יותר : רגילים בביטויים
בדומה  פרשו ,16וכדומה, סרוק בן  מנחם רש"י: ללשון 

וכדומה. חברו 

.„

"ÌÈ‰Î ˙Â˙" Ò‰ ˙‡ ÏÂÏ˘Ï È"˘ ˙ÂÂÎ

הוא: זה לכל  ההסבר 

רש"י  מתכוון  לי" נודע לא תנוך  "ולשון  באומרו 
המובא  הפירוש את מקרא, של  פשוטו  לפי לשלול ,
הקשר  בפשטות מובן  שממנו  כאן , כהנים" ב"תורת
כדלהלן  האמצעי", "גדר  לבין  "תנוך " בין  המשמעותי

רש"י ה'. תנוך בסעיף "ולשון  במילים זה פירוש
כי לי", נודע של לא פשוטו  לפי מתאים הוא

מקרא.

רש"י אין  כלל  בדרך  אלא אמנם, פירושים,
בלי  מקרא, של  פשוטו  לפי הפירוש את מיד  מפרש
אחרים  ולחלקים להלכה הפירוש בהתאמת התחשבות
"תורת  של  הפירוש את לשלול  צריך  כאן  אך  בתורה.
בפרשתנו , רש"י של  רבים פירושים כי כהנים",
כפי  כהנים", מ "תורת לקוחים בכלל  ויקרא ובחומש

שמציין   בפסוק – יתר ֿעל ֿכן  מהם. בחלק
רש"י מצטט  מ "תורת הקודם פירוש של 

" ואומר  כהנים"כהנים", וכווונתו 17בתורת ,
."כהנים ב"תורת הפירוש בהמשך 

רש"י  של  שפירושו  יראו  שכאשר  איפוא, יתכן ,
יחשבו  כהנים", מ "תורת לקוח  שבאוזן " אמצעי "גדר 

את גם מקבל  לגבי שרש"י כהנים" "תורת של 
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טינדרוס 11) לו  קורין  והפותרים "אומרו  כאן  בפרש "י  הזכרון  בספר
לדעת  תנוך לשון  לי  נודע לא ולכן  עברית או  ארמית היא אם ידעתי  לא

הפותרים".
טנדרוס".12) "שלועזים שם וברגמ"ה "בלעז ". שם בכורות ברע"ב

שם. לרד"ק השרשים ס' וראה
ולא 13) טנרוס) שקורין  תצוה: בפ' (וכן  לו " "קורין  רש "י  שכתב זה

בכדי  שהוא לומר אפשר לכאורה – בכ"מ כדרכו  בלעז , טנדרוס כתב
בד  "(גדר)שנדע בלשון  וגם מצ"ע "הסחוס" בלשון  כי  באוזן  מקומו  יוק

כפי  שבאוזן * הקשה חלק כל שכולל לפרש  אפשר שבאוזן " אמצעי 
(נוסף  אבל .(6 ,2 הערה (כנ "ל הש "ס על רש "י  בפירוש  והצ"צ התויו "ט
ד"ה  א לז , בכורות בש "ס במשנה גם א) הרי ): 2 בהערה הנ "ל על

" כתב כנ "ל) רש "י  דעת מפרשים (שבו  ב)החסחוס טנדרין ".

" הדפוסים) (לכל מפורש  תצוה לטעות.בפרש "י  מקום ואין  האוזן "
פסח. הל' שלאחרי  חמץ מכירת הל' סוף בשו "ע אדה"ז  מלשון  ולהעיר

.39 הערה לקמן  וראה ואכ"מ.
וראה 14) ועוד. לז . ל, ויצא ג . יא, נח כז . א, בראשית פרש "י  גם ראה

שלפנ "ז . הערה ובתחלת .11 הערה
לדוגמא:15) ראה לפנ "ז , בפרש "י  כבר נמצא וכיו "ב "פתרון " הלשון 

שם, יב. כה, תרומה ב. כג , שם יג . כא, משפטים ח. כ, יתרו  כא. יוד, בא
המקרא  וביאור פירוש  היינו  "פתרון " פי ' מהנ "ל ברוב אבל ד. כז , שם מ.

בנדו "ד. משא"כ בכתוב, מפורש  שאינו  התיבה או 
מא.16) שם, ח. ל, ויצא ב. טו , .לך
בתו "כ".17) "כדאיתא ב' ובדפוס

                         
                        
                        

                 



לט    

כאן  רש"י פירוש הרי  פירושו לעומת
נודע  לא תנוך  "ולשון  (א) מוסיף הוא תצוה. שבפרשת

" (ב ) לומר ,לי", הכרחי ולפיכך  לו ". קורים
משהו  כאן  לפרש מתכוון  "תנוך ",שרש"י לגבי

דוקא .הקשור 

.‚

È"˘ ˘ÂÈÙ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

להבין : יש כמו ֿכן 

לא תנוך  "לשון  במילים רש"י כוונת מהי א)
שום  אין  "תנוך " שבביטוי היא כוונתו  אם לי":
שבאוזן ", אמצעי "גדר  זה שבגללה מיוחדת משמעות
בין  קשר  שום בהם שאין  בתורה רבים שמות ישנם הרי
ואפילו  מכנה, הוא שאותו  הדבר  לבין  השם משמעות
רש"י  מסביר  "בוהן " המילה את עצמו : זה בפסוק
למרות  לי", נודע לא בוהן  "לשון  אומר  ואינו  "גודל ",
לבין  "בוהן " בין  משמעותי קשר  מציין  הוא שאין 

"גודל ".

ביטוי  שזהו  לי", נודע "לא אומר  הוא מדוע ב)
אחרים, כבמקומות אומר  ואינו  רש"י, אצל  נפוץ שאינו 

וכדומה? ידעתי" "לא

" באומרו  נראה ג) טנדרוס" לו  קורים
מתכוון  שרש"י ה"לעז "11בפשטות, שזהו  של 12לכך 

ובלעז  כדרכו , לומר , רש"י היה צריך  כך , ואם "תנוך ",
בלעז ") "טנדרוס (או : טנדרוס" לו  ?!13קורין 

הלעז  את שבדיוק לומר  [קשה   ידע לא
בכך ]. ה"פותרים" לעזרת נזקק והוא בעצמו , רש"י

משתמש  אינו  שרש"י לכך  הסבר  נמצא אם גם ד )

"בלעז " הוא 14בביטוי מדוע להבין  קשה אז  גם ,
"והפותרים" – נדיר  כל ֿכך  בתואר  ולא 15משתמש ,

"והמחברים" "והמפרשים", יותר : רגילים בביטויים
בדומה  פרשו ,16וכדומה, סרוק בן  מנחם רש"י: ללשון 

וכדומה. חברו 

.„

"ÌÈ‰Î ˙Â˙" Ò‰ ˙‡ ÏÂÏ˘Ï È"˘ ˙ÂÂÎ

הוא: זה לכל  ההסבר 

רש"י  מתכוון  לי" נודע לא תנוך  "ולשון  באומרו 
המובא  הפירוש את מקרא, של  פשוטו  לפי לשלול ,
הקשר  בפשטות מובן  שממנו  כאן , כהנים" ב"תורת
כדלהלן  האמצעי", "גדר  לבין  "תנוך " בין  המשמעותי

רש"י ה'. תנוך בסעיף "ולשון  במילים זה פירוש
כי לי", נודע של לא פשוטו  לפי מתאים הוא

מקרא.

רש"י אין  כלל  בדרך  אלא אמנם, פירושים,
בלי  מקרא, של  פשוטו  לפי הפירוש את מיד  מפרש
אחרים  ולחלקים להלכה הפירוש בהתאמת התחשבות
"תורת  של  הפירוש את לשלול  צריך  כאן  אך  בתורה.
בפרשתנו , רש"י של  רבים פירושים כי כהנים",
כפי  כהנים", מ "תורת לקוחים בכלל  ויקרא ובחומש

שמציין   בפסוק – יתר ֿעל ֿכן  מהם. בחלק
רש"י מצטט  מ "תורת הקודם פירוש של 

" ואומר  כהנים"כהנים", וכווונתו 17בתורת ,
."כהנים ב"תורת הפירוש בהמשך 

רש"י  של  שפירושו  יראו  שכאשר  איפוא, יתכן ,
יחשבו  כהנים", מ "תורת לקוח  שבאוזן " אמצעי "גדר 

את גם מקבל  לגבי שרש"י כהנים" "תורת של 

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

טינדרוס 11) לו  קורין  והפותרים "אומרו  כאן  בפרש "י  הזכרון  בספר
לדעת  תנוך לשון  לי  נודע לא ולכן  עברית או  ארמית היא אם ידעתי  לא

הפותרים".
טנדרוס".12) "שלועזים שם וברגמ"ה "בלעז ". שם בכורות ברע"ב

שם. לרד"ק השרשים ס' וראה
ולא 13) טנרוס) שקורין  תצוה: בפ' (וכן  לו " "קורין  רש "י  שכתב זה

בכדי  שהוא לומר אפשר לכאורה – בכ"מ כדרכו  בלעז , טנדרוס כתב
בד  "(גדר)שנדע בלשון  וגם מצ"ע "הסחוס" בלשון  כי  באוזן  מקומו  יוק

כפי  שבאוזן * הקשה חלק כל שכולל לפרש  אפשר שבאוזן " אמצעי 
(נוסף  אבל .(6 ,2 הערה (כנ "ל הש "ס על רש "י  בפירוש  והצ"צ התויו "ט
ד"ה  א לז , בכורות בש "ס במשנה גם א) הרי ): 2 בהערה הנ "ל על

" כתב כנ "ל) רש "י  דעת מפרשים (שבו  ב)החסחוס טנדרין ".

" הדפוסים) (לכל מפורש  תצוה לטעות.בפרש "י  מקום ואין  האוזן "
פסח. הל' שלאחרי  חמץ מכירת הל' סוף בשו "ע אדה"ז  מלשון  ולהעיר

.39 הערה לקמן  וראה ואכ"מ.
וראה 14) ועוד. לז . ל, ויצא ג . יא, נח כז . א, בראשית פרש "י  גם ראה

שלפנ "ז . הערה ובתחלת .11 הערה
לדוגמא:15) ראה לפנ "ז , בפרש "י  כבר נמצא וכיו "ב "פתרון " הלשון 

שם, יב. כה, תרומה ב. כג , שם יג . כא, משפטים ח. כ, יתרו  כא. יוד, בא
המקרא  וביאור פירוש  היינו  "פתרון " פי ' מהנ "ל ברוב אבל ד. כז , שם מ.

בנדו "ד. משא"כ בכתוב, מפורש  שאינו  התיבה או 
מא.16) שם, ח. ל, ויצא ב. טו , .לך
בתו "כ".17) "כדאיתא ב' ובדפוס

                         
                        
                        

                 

   

הוא  לפיכך  אמצעי". "גדר  לבין  "תנוך " שבין  הקשר 
לי". נודע לא תנוך  "ולשון  מדגיש

רש"י  שימוש (א) הקושיות: שתי נפתרות זה לפי
לא תנוך  "ולשון  שרש"י בביטוי העובדה (ב) לי",

תצוה: בפרשת זאת אומר  אינו 

תנוך  "ולשון  לומר  יכול  אינו  רש"י  הוא כי ,"
 אבל תנוך ". ל "לשון  כהנים" "תורת פירוש את יודע

"לא זה מוכר בפירוש אינו  הוא אצלי 18": ומקובל 
"אלא לפרש באתי לא אשר  ," מקרא .19של 

ולא  בפרשתנו , אלה דברים רש"י אומר  לפיכך 
לשלול  נוהג רש"י אין  כלל  בדרך  כי תצוה, בפרשת
זאת, לעשות מיוחדת סיבה יש בפרשתנו  ורק פירושים,
אין  תצוה בפרשת הפסוק על  חז "ל  בדברי לכך , ובנוסף

תנוך " ל "לשון  .20הסבר 

.‰

"ÌÈ‰Î ˙Â˙" Ï˘ Ò‰‰

ודאי, תוך  על  "יכול  נאמר : כאן  כהנים" ב"תורת
של  גובה על  יכול  – נוך  על  אי נוך . על  תלמוד ֿלומר 

אמצעי".21אוזן  גדר  זה כיצד ? הא נוך . תוך  תלמוד ֿלומר  ,

כהנים"22המפרשים  ה"תורת שכוונת מסבירים,
אלא  אמצעי", ל "גדר  שם סתם אינו  ש"תנוך " היא,
"נו "ן " האות ותוספת בפנים. "תוך " מלשון  א) הוא:
הכתובות  הקודש, בלשון  אחרות רבות כבמילים היא

"נו "ן " ללא ולפעמים "נו "ן " עם מלשון 23לפעמים ב) .
אנך " "חומת – רום 24"נך " של  במשמעות –25

.26וגובה 

שם, ה"תי"ו " והשמטת כאן , ה"אלף" השמטת
הקודש. בלשון  אחרות כבמילים כדלעיל , היא,

שמוסיפים  בתנ "ך , רבות במילים מוצאים –
"אל "ף" השורש עצם,לאותיות שם וזה "תי"ו ",

רש"י  פירוש (לפי אנך  המילה ובמילה 27כגון  ,(
דבר ..." "מבין  רש"י מפרש אותה אשר  ,28"ובתבונה",

רבות. מילים ועוד 

את כולל  ש"תנוך " "תוך "וכיון  – המשמעויות
ל "גדר  התורה מתכוונת שבכך  יוצא, – ו "נוך "

.29אמצעי"

לפי  גם מתאים זה שפירוש הטעות, את לשלול  כדי
 תנוך "ולשון  רש"י מדגיש ,."לי נודע

שכבר  כיון  במיוחד  בפירוש וזאת, למדנו 
30"ש ,דיה "אנפה"היא כלומר , ."

"אף". כמילה ורוגז , כעס מלשון  היא "נו "ן ") (עם

בפירושו  מקרא, של  פשוטו  בדרך  שגם מובן , ומכך 
לפעמים הכתובות מילים יש רש"י, אות של 

ולפעמים .מסויימת,

.Â

ÔÂ˘ÏÓ ÂÈ‡ "ÍÂ˙" ‡˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ

"Í‡"Â "ÍÂ˙"

היא: זה פירוש מקבל  אינו  שרש"י לכך  הסיבה
"נו "ן " עם לפעמים הכתובה שמילה סובר , רש"י
פירוש  המילים מן  אחת לכל  יש "נו "ן ", בלי ולפעמים

לפי31אחר  ,  .

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

כא).18) מא, (מקץ קרבנה אל באו  כי  נודע ולא ע"ד
שגם 19) אף וכיו "ב. ידעתי " "לא רש "י  כותב מקומות דבכמה והא

לפי : הוא – וש "נ  2 הערה 1 ע' ח"ה לקו "ש  ראה – רז "ל מדרשי  יש  שם
בדרז "ל  גם ב) בפנים. כדלקמן  דרז "ל, לשלול פרש "י  דרך אין  שבכלל א)
בפשטות  השלילה מובנת באם לשלול צריך אינו  וכיו "ב כתו "כ אתר על

כלל). הפשט ע"ד אינו  (כי 
גדר 20) "זה שם בתו "כ שמפרש  אף ֿ כד) כג  ח, (שם צו  בפ' וגם

כבפרשתנו . "תנוך" לתיבת השייכות מפרש  אינו  האמצעי "
הלל:21) רבינו  פי ' עם אהרן ; הקרבן  פי ' עם הנדפסים בתו "כ כ"ה

בתו "כ  וכ"ה מ"ט. פי "ד נגעים ותויו "ט בר"ש  הובא וכן  המלבי "ם. פי ' עם
פי ' עם הנדפס בתו "כ אבל ודיי ). תוך על (יכול מנוקד רומי  כת"י  ע"פ
גרס  רענן  ובזית גובה. על יכול תנוך על אי  תנוך על ת"ל הראב"ד:
בפי ' הועתק וכן  וכו '. אוזן  על אי  אוזן  ת"ל כו ' ודאי  תנוך על (בילקוט):
ר"ה. בפי ' נוסחאות בחילופי  שם וראה ודאי . תנוך  על יכול הלל: רבינו 

לתו "כ.22) בפירושם אהרן  וקרבן  ראב"ד וראה כאן . מלבי "ם ראה
מ"ט. פי "ד נגעים תויו "ט

בפנים.23) לקמן  ראה – האנפה כמו 
ז .24) ז , עמוס
אודנא".25) "רום תנוך תיבת אונקלוס תרגם שכן  2 הערה לעיל ראה
האיך 26) נוך מלת פי ' ידעתי  "לא כאן  אהרן  בקרבן  במ"ש  וצ"ע

נאספו  מלשון  אותו  מוציא "ושמא כאן  לתו "כ ובראב"ד החצון ". על מורה
הקשה  הוא האוזן  של הגבוה וכן  מאד קשים אנשים שפירושו  נכים עלי 
הרכה  פי ' ודאי ": תנוך "על פי ' שם לילקוט רענן  זית  ובפי ' שבאוזן ".
שבאוזן  תחתון  מקום דהיינו  הלל: רבינו  ובפי ' באוזן . למטה שהוא

נוסחאות. בחילופי  שם וראה נוך. תחת דמשמע
ג .27) כה, ח"ש 
ג .28) לא, תשא
(29.2 הערה דלעיל בת"י  וכ"ה
יט.30) יא, שמיני 
שם 31) במלבי "ם) (וכ"ה ועוד ותויו "ט אהרן  וקרבן  הראב"ד מפירוש 

מורכבת  מלה היא "תנוך" תיבת התו "כ שלדעת שמפרשים משמע
ולהעיר  בהנון *. משתמשים אינם "תוך" לפי ' ולפ"ז  ו "נוך". מ"תוך"

                         
   



מ   

אפיך " "וברוח  על  הוא: לכך  רש"י 32ההכרח  מפרש
כביכול  הכתוב דיבר  אף של  נחיריים משני "היוצא
אוזן  להשמיע כדי ודם, בשר  מלך  דוגמת בשכינה
כועס  שאדם דבר , להבין  שיוכלו  ההווה כפי הבריות
אפו  ומרוח  וכן  באפו , עשן  עלה וכן  מנחיריו , רוח  יוצא
נחה  שזעפו  אפי, אאריך  שמי למען  שאמר  וזהו  יכלו ,
אף  וכל  קצרה... נשימתו  כועס וכשהוא ארוכה, נשימתו 

כן ..." אומר  אני שבמקרא .33וחרון 

להיות  יכולה "אף" שהמילה שלמרות מובן , מזה
רק  ברור  זה הרי כאנפה, וכעס, רוגז  של  משמעות בעל 
"עשן " "רוח " המילים עם ביחד  כתובה היא כאשר 

(נשימותי  המילה 34"אאריך " משמעות אבל  וכדומה, (
אף "אף" האיבר  אלא ורוגז , כעס איננה

.35כפשוטו 

מקרא, של  בפשוטו  להסביר  אפשר  אי לכן 
"תוך ". מלשון  הוא ש"תנוך "

מקבל  אינו  מלשון רש"י היא "תנוך " שהמילה
לשינויים  בנוסף כי אנך ", כ "חומת וגובה, רום – "נוך "
המילה  הרי כדלעיל , ו "תי"ו ", "אל "ף" שבאותיות
זהו  אלא "רום", מלשון  אינה כשלעצמה, "אנך "

חומה  של  יושרה למדידת שבין 36"בדיל " והקשר  ,
שמניחים "בדיל " בכך  רק הוא ו "רום" "גובה" לבין 

החומה  לגובה ה"בדיל " .37את

של  שהמשמעות בפשטות, לומר  איֿאפשר  לפיכך 
שבין  הדמיון  בעקבות – גובה" "על  היא תנוך " "על 
איננה  בעצמה "אנך " המילה כי – "אנך " לבין  "תנוך "

כמו  אינן  "תנוך " האותיות כאשר  ובמיוחד  38"גובה",

כדלעיל  "אנך ", .39האותיות

.Ê
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" רש"י דברי גם מובנים האמור , כל  לפי
תצוה  בפרשת כדבריו  שלא טנדרוס", לו  קורים

טנרוס". "שקורין 

פתרון  לענין  בדומה הוא ה"פותרים" של  ענינם
ששר  בראשית, בחומש לפניֿכן , שמסופר  כפי חלום,
לו  פתר  ויוסף שריגים", "שלשה בחלום ראה המשקים

ימים" ל "שלשת היא חלום 40שהכוונה לגבי גם וכך  .
"שבע  שהן  פתר  שיוסף פרות..." "שבע על  פרעה

"שנים",41שנים" או  "ימים" ראו  לא בחלום כלומר , .
החלום, כוונת את והראה גילה פתר , יוסף ובכל ֿזאת
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תיבות  מב' מורכבת אחת שתיבה בנדו "ד א) כאלה: בפי ' סוגים שכמה
יוצא זו  תיבה וכיו "ב ופי ' כו ) לב, (האזינו  "אפאיהם" ב) התיבות: מב'

הם  אי  אף אמרתי  תיבות לג ' זו  תיבה כו ' תרגם ואונקלוס כותב: שרש "י 
– משא"כ תיבות, לג ' מפרידם רק והפי ' בהתיבה ישנם האותיות

שפירש "י  "שמים" ג ) נוך). (תוך התיבות לב' משמש  שה"וך" בנדו "ד
היא  ההוספה שעיקר – כו '" שערבן  ומים אש  מים.. "שא ח) א, (בראשית
אל"ף  חסרות הרבה תיבות לנו  ש "יש  ומים", אש  מים "שא אל"ף אות
רש "י  מפרשי  וראה כא). י , בא (פרש "י  נכרת" האל"ף הברת שאין  לפי 
"שם  שם פרש "י  ד) ועוד). לדוד. משכיל רש "י , דקדוקי  לבוש , (רא"ם, שם
שם)*, לדוד משכיל (וראה לאחריו  וגם לפניו  המ' דמפרשים – מים"
אף  לה"תיו " (גם) ששייכות "וך" התיבות שמפרשים בנדו "ד משא"כ

ועוד.שהנו "ן  .
ח.32) טו , בשלח
כג .33) יח, וירא פרש "י  וראה
עצמו .34) האף להאריך אפשר אי  שהרי 
ליסוד 35) יתירה בו  והנון  ומלתם כמו  "ונמלתם יא) (יז , לך בפרש "י 

יתירה  נון  ה"ז  – כו '" נושא של ונ ' נוסף של  נ ' כגון  לפרקים בו  הנופל
רש "י  פירש  שלא ומזה התיבה. באמצע ולא התיבה** בתחלת נופל כיסוד
מוכח  שלו ) השרשים בספר (כהרד"ק אנף משרש  הוא שאף שם בבשלח

בנדו "ד. מובן  ועד"ז  כן . ס"ל שלא
שם.36) עמוס (ועוד) ומצודות פרש "י  ראה

שכתב 37) רבוע) בחצאי  הוא (אבל (שם) ח"ש  לפרש "י  ובפרט
מן  שהוא אנך שם."חומת צו  פ' לתו "כ ראב"ד וראה רגלים".

ובפרש "י 38) הוספה, היא האל"ף אנך שבתיבת שם ח"ש  בפרש "י 
"תנוך" בתיבת לכאורה י "ל ועפ"ז  תי "ו . מוסיפים שלפעמים ב ג , שמות
שם  ח"ש  פרש "י  שמצד ע"ז  (נוסף אבל שבאנך. "נכה" השורש  בזה שיש 
הוספת  הרי ) שלפנ "ז , כבהערה גובה***, נוך, – כבתו "כ לפרש  אין 
ראה  – הדביקות ענין  על להורות היא שם שמות ברש "י  המבואר התי "ו 

בנדו "ד. שייך שאינו  – רחובות) (באר רש "י  דקדוקי 
אולי 39) – שבאוזן  האמצעי  בגדר (2 הערה (הנ "ל הצ"צ פי ' ע"פ

"ולשון  שמוסיף שזה עה"ת: בפרש "י  ההלכה ע"ד מופלאים מענינים י "ל
בפי ' שבתו "כ, הפי ' לשלול רק לא כוונתו  לי " נודע לא "תנוך"תנוך

לפרש  יש  מצ"ע שבאוזן " אמצעי  "גדר הלשון  להלכה: גם שנפק"מ כ"א
כיון  האמצעי  גדר ו "נק' כ"סחוס" שקשה אוזן  של העליונה כל על שקאי 
בעליונית  שם דגם ועוד האוזן  מן  גדול בחלק למטה מקיף דבר לו  שיש 
שוה"ג לעיל וראה שם. (צ"צ הקשה" ע"ג  קצת רך עור קצת יש  האוזן 
אמרם  "והוא מפרש  שם וגם כן  משמע בפיה"מ ברמב"ם שגם 13 להערה
– "תנוך" בתיבת התו "כ לפי ' משא"כ האמצעי "), גדר זה אוזן  תנוך
כפי ' האוזן  נקב בפני  האמצעי  גדר שהוא לומר מוכרח – "נוך" "תוך"

שם****. וק"א לתו "כ. הראב"ד
יב.40) מ, וישב
כו .41) מא, מקץ

                            
                  

                   
                      

                   



מי    

כלומר , שנים. ולשבע ימים לשלשה היא שהכוונה
שאינם  דברים שני בין  שווה צד  מוצאים "פותרים"

זהים.

נודע  לא תנוך  "ולשון  אומר  שרש"י לאחר  לפיכך ,
ההשוואה  מתאימה אין  פשוטו ֿשל ֿמקרא שלפי – לי"
ואומר , ממשיך  הוא – ו "נוך " ל "תוך " "תנוך " של 

טנדרוס":ש" לו  קורים

ה  שפות אלה בין  ומשווים דרך 42"פותרים" שלפי ,
"תנוך " של  הדמיון  מפני תנוך " ל "לשון  הסבר  יש פירושם
שה"לעז " לכך  הסיבה שזוהי אומרים, ו "נוך ", ל "תוך "
הללו  המילים שתי כי "טנדרוס", הוא "תנוך " של 
של  צליל  יש "טנדרוס" במילה – בצליליהן  "דומות"

" למילה בדומה ו "וא"ו ", "נו "ן " ולכן "תי"ו ", – "
"טנדרוס".ה" הוא ב"לעז " "תנוך " המילה של  "

.Á
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ייתכן  כיצד  שמילה לכאורה, מקרא, של 
בתקופתב" " כשל זהה שורש בעלת תהיה ,

בלשון  מילהמילה ,!?

מזה יותר  מוצאים אנו  הרי –  בפרשת
והאמורי 43דברים  שריון  לחרמון  יקראו  "צידונים על  :

בלשון  שלג "הוא רש"י אומר  שניר " לו  יקראו 
אשכנז ובלשון  בלשון  "שלג" המילה כלומר , ."

בתקופת כנען  "האמוריים",ובלשון  כבשפת היא
המופיעה מילה – שניר " לו  "יקראו  .אשר 

אשכנז , בלשון  שלג נקרא עתה גם [ולהעיר :
"סנאו "] "שניי", – ל "שניר " בדומה .44ובאנגלית,

שהיא  רש"י, בתקופת "טנדרוס" המילה לכך  ודומה
שבחומש. "תנוך ", השורש מן 

.Ë
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רש"י: שבפירוש תורה של  מיינה

הקבלה  בספרי היא 45מוסבר  לנגעים שהסיבה ,

וכתיב  כמת חשוב מצורע כי החכמה, אור  "הסתלקות
בחסידות  בחכמה". ולא בהרחבה 46ימותו  זה ענין  מוסבר 

של  הדרגה – דאימא" "מוחין  האדם: עבודת לגבי
האדם  אצל  מעוררים הבורא, בגדלות התבוננות "בינה",
העצמית  ממציאותו  לצאת רצון  "רצוא", מדרגת אהבה

באלקות. ולהכלל 

מבינה, הנעלית ה"חכמה", דרגת דאבא", "מוחין 
מסוג  עבודה אלקות, כלפי מוחלטת להתבטלות גורמים
על ֿידי  התבטלות אלא הנפש, כלות שאינה "שוב" של 

למטה. ובמצוות בתורה התעסקות

החכמה": אור  "הסתלקות עקב נגרמים "נגעים"
ועקב  החכמה, של  המוחלטת ההתבטלות חסרה כאשר 
לדרגת  הנפש וכלות ה"רצוא" הורדת חסרה זאת
דרגת  יכולה אז  המצוות, וקיום התורה לימוד  – "שוב"
דאימא" "מוחין  של  מהתבוננות (הנובעת ה"רצוא"
כוחות  (=השפעת לחיצונים" "יניקה לאפשר  בלבד )

בתפילה שההתלהבות כפי החיצוני) יכולה לצד 
לידי  ועד  וכדומה, עצמית ישות הרגשת לידי להביא

רצויה  בלתי .47התלהבות

על ֿידי  נעשים ורפואתם הנגעים תיקון  לפיכך 
וכך  החכמה, אור  את למטה מוריד  שהוא הכהן ,
כמוסבר  החיצונים, יניקת ונדחית הנגעים נטהרים

בחסידות. בהרחבה

.È
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פרטים  שני ישנם הכהן  על ֿידי "48בטהרה :
ו " הכהן " לתקן אל  כדי למחנה". מחוץ אל  הכהן 

אור  של  השפע בהורדת להסתפק אין  הנגעים את
")החכמה  לפניֿכן צורך  יש אלא ,("...

ב(מקור ב" התיקון  – הכהן " הנגעים,49אל 
"מוחין  באמצעות שנעשה דבר  הנפש. וכלות ב)"רצוא"
הכהן  על ֿידי ה"שוב", אל  והתאמתם (בינה), דאימא"
אחר ֿכך  מתאפשר  ה"רצוא" תיקון  עם וביחד  חכמה. –
אל  החכמה אור  והבאת הורדת – הכהן ..." "ויצא
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שרשרות42) ואף כב: כח, בתצוה רש "י  ל' גם יובן  מנחם עפי "ז 
כו '. שהרי "ש  ואמר שרשים לשון  כו '

ט.43) ג ,
וא"כ 44) שבלה"ק, "שלג " משורש  באים שכולם י "ל, מזו  ויתירה

כנדו "ד. הרי "ז 
ועוד.45) פרשתנו *. ריש  בלקו "ת הובא פ"ז . של"ח ע"ח

המצורע.46) טומאת מצות להצ"צ סהמ"צ שם. פרשתנו  לקו "ת
ובכ"מ.
תו "ח 47) ואילך. ג  סא, (תו "א וכו ' דקדושה פלשתים ע"ד שם. לקו "ת

פ"ו ). תולדות ר"פ
ואילך.לק 48) א כה, פרשתנו  ו "ת
אלא 49) – (מקומו  לשם לבוא שמותר  למקום צ"ל ש "והובא" להעיר

       



מב   

האפשרות  מתבטלת כך  ועל ֿידי דאימא", "מוחין 
לנגעים.

ובפירוש  בפסוק רמוזים בטהרה אלו  פרטים שני
"ונתן  על רש"י: "...הימנית המטהר 

אל  הכהן ") ("ונתן  – החכמה אור  המשכת על  מורה
והתבוננות  "שמיעה" "אוזן ", – דאימא .50מוחין 

– לי" נודע לא תנוך  "ולשון  רש"י אומר  כך  ועל 
" דאימא, במוחין  אוזן ", שב"תנוך  והתיקון  הטהרה

"51 מוחין המשכת ידי על  מעצמם באים אינם ,
בתיקון  תחילה צורך  יש אלא הכהן , באמצעות דאבא,
כשם  עצמה בבינה – דאימא מוחין  של  הפגם

הפגם  במקום להיות צריכה .52שהתשובה

"לא בביטוי משתמש נפעל ,[רש"י לשון  ,"
"לא  בביטוי ולא מאליה, הנעשית ופעולה "ידיעה"

וכדומה]. ידעתי"

במילה  נרמז  דאימא שבמוחין  והתיקון 
גילוי  חלומות, כבפתרון  שמשמעותה, "והפותרים",
שונים, הנראים דברים שני של  הפנימי התוכן  ופירוש

ואיחודם. קישורם כך  ועל ֿידי

היא: בענינינו  האדם בעבודת הדברים משמעות
וה"רצוא" ההתלהבות את דאימא", "מוחין  את פותרים
הכוונה  על ֿפי שנדרש כפי שיהיו , מבינה, הנובעים

הפנימית.

"על  עד  ב"תנוך ", החכמה אור  נמשך  מכן  ולאחר 
במעשה, המצוות בקיום – רגלו " בוהן  ועל  ידו ... בוהן 

וברגל  ,53ביד 

הכהן  עליו  "וכיפר  – הנגעים מתבטלים ואז 
.54טהר "ו 
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  היא שההבאה או  עה"פ), ספורנו  – הכהן  למקום הקרוב
עה"פ). (תו "כ להשהות שלא בנפשו 

(ק,50) שם  סהמ"צ  וראה כו '. בינה נק' אזן  (וש "נ ): בערכו  מאו "א ראה
שמיעה  בחי ' כמו  והיא והתבוננות השגה הוא בינה דאימא במוחין  סע"ב)
נגעים  למס' הערות לוי "צ מתורת (בפנים) הנ "ל ע"ד הדבר.ולהעיר שמשיג 

ואילך. שנט ע'
ידענו 51) לא כו ' ע"ס צו ) ר"פ מק"מ (ראה נפשי  ידעתי  לא הפי ' ע"ד

פנימיות  מצד ב) כח, (ברכות כו ' דרך באיזו  יודע איני  א) סד, חקת (לקו "ת
בגורל  אך ד"ה ואילך. א'נט ע' פנחס (אוה"ת מידיעה שלמעלה הנפש 

סע"ד). נ , ויקרא לקו "ת וראה תרצ"ו . תרפ"ח, אשרינו  ד"ה תרכ"ו .
במוחין 52) המעוות תחלה לתקן  שצריך זה לענין  שם פרשתנו  לקו "ת
דאימא.
שם.53) לוי "צ תורת ראה
כ.54) יד, פרשתנו 
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"ג ניסן, ה'תיש"א 

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום מוצש"ק ט' לחוד"ז, המודיע מביאתם שלום לקנדה, ומהתחלתו 

בהסתדרות, ויה"ר מבעל הרצון הוא השי"ת שיסתדר באופן המתאים לפניהם בגשמיות וברוחניות 

ויוכל לקבוע עתים בתורת הנגלה ותורת החסידות מתוך הרחבה ומנוחת הנפש ומנוחת הגוף, ויוסיף 

אומץ גם בהקו דצדקה.

אבל אין כדאי לחכות עד גמר הסתדרותו בקביעות העתים, כי התורה, ובפרט לימוד התורה 

בקביעות, היא היא כלי הממשיך וכלי המקבל לטוב גשמי ורוחני. וככל אשר יקדים בעשיית כלי זה כן 

תקדם הברכה לבוא, וככל אשר יגדיל הכלי כן תגדל המשכת וקבלת הברכה.

בעתו נתקבל משלוח מנות קנקן מלא בנדיקטין ות"ח על זה.

מוסג"פ הקונטרס לפסח עם מכתב כללי השייך אליו ואסיים בברכת חג הפסח כשר ושמח, 

והסתדרות הנכונה בגשמיות וברוחניות בקרוב ממש.

הפו"ש כהדו"ש.



מג

ן־ יו יֹוָבב ּבֶ ְחּתָ ְמלְֹך ּתַ ַלע ַוּיִ ָמת ּבָ בראשית לו, לג־לד: ַוּיָ
ֵמֶאֶרץ  ם  ֻחׁשָ יו  ְחּתָ ּתַ ְמלְֹך  ַוּיִ יֹוָבב  ָמת  ַוּיָ ה:  ְצָרֽ ִמּבָ ֶזַרח 

י: יָמִנֽ ֽ ַהּתֵ

קלו

לעתיד יבולע המות, דבשרשו הוא מז' מלכי דתהו, ורמז 
בפ' )ישעי' כו, יט( "יחיו מתיך" בגי' "בלע יובב חשם"

דתהו  מלכים  מהז'  מתהו,  הוא  המיתה1  שרש  הנה 

לתקן  הוא  למטה  האדם  עבודת  ענין  וכל  וכו',  שמתו 

כל זה.

ורק לעתיד כשיתוקן הכל כתיב2 בלע המות לנצח.

1( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן יא. יב.

2( ישעי' כה, ח. ]ראה גם לעיל סימן קיג[.

הג'  הוא  יקומון  נבלתי  מתיך  יחיו  שכתוב3  והיינו 

מלכים הראשונים4 דעת חסד וגבורה, שהם בל"ע יוב"ב 

חש"ם מספרם5 מתי"ך במכוון.

שיתתקנו  מה  הוא  יקומון",  "נבלתי  כתיב  "ואח"כ 

חכמה  נובלות  נובלות,  בחי'  שהם  דחו"ב  האחוריים 

ומפני  נובלות,  מלשון  נבלתי  והיינו  בינה,  נובלות 

ביטול  רק  ח"ו  מיתה  הי'  לא  דחו"ב  שבהאחוריים 

וירידה בלבד לכן אין צריך לכתוב בהם יחיו כי לא מתו, 

רק יקומון, שיקומו מירידתם.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד יח

3( שם כו, יט.

4( ראה עץ חיים שער )ח( דרושי הנקודות פרק ד. לעיל סימן קכג. 

קכו. קלד. קלה. לקמן סימן קמב.

וכן   ,470  =  )348( חש"ם   +  ,)20( יוב"ב   +  ,)102 )בגי'  בל"ע   )5

מתיך = 470.

ילקוט לוי יצחק על התורה

             

         
          

     
         

        
         

        
         

           
         

         
        

        
      

       
           

         
   

        
    









































המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' ב

             

         
     

       
           

       
          

    
        

       
         

        
        
         

          
         
        

      
       

        
         

         
          

  
        

          
        





















































המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' א



מד

האריה בשורשו – גבוה יותר מהשור, כי פני אריה אל הימין כו' . . ידוע שכל הגבוה גבוה ביותר נופל למטה מטה ביותר ולכן האריה 
ששורשו גבוה יותר, בנפילתו למטה נעשה חיה טמאה, מה־שאין־כן השור . . להיותו למטה מ'פני אריה', לכן גם לאחר השבירה אינו 

נפרד מן הקדושה, אלא הוא בהמה טהורה.
ממאמר שבת פרשת אחרי־קדושים, ה'תשכ"ח

יב, ב – דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי 
כימי  ימים  שבעת  וטמאה  זכר  וילדה  תזריע 

נדת דותה תטמא

וזהו  זכר"  לשון  "שיר  בחי'  האחרונה  גאולה 
"וילדה זכר", וקודם לזה יהי' ד' גליות, המרומז בפ' 
– "וטמאה שבעת ימים" )גלות בבל(, "כימי נדת" 
)גלות  "תטמא"  יון(,  )גלות  "דותה"  מדי(,  )גלות 

אדום(, ואח"כ גאולה שלימה

במסכת  של"ה  הגאון  הנה  זכר.  וילדה  תזריע  כי  אשה 
ישראל  וארץ  תורה  חז"ל  דאמרו  הא  על  כתב  פסחים 
יסורין של  הי'  ועולם הבא ביסורין, שקודם קבלת התורה 
במדבר  עיכוב  של  יסורין  הי'  ישראל  ארץ  וקודם  מצרים, 
ארבעים שנה, וקודם עוה"ב הם ד' גליות כדי שיזדככו, וזהו 
)קהלת ב( כיתרון האור מן החושך, למען שיקבלו ישראל 
ועול  כנגד מדבר,  ועול מצות  עול מצרים,  כנגד  עול תורה 
יראת הרוממות כנגד ד' גליות שהוא עיקר עוה"ב, שישיגו 
יראה ואהבה בשלימות, שיהיו מרכבה כמו האבות מרכבה 

בחייהם שנאמר )בראשית יז( ויעל אלקים מעל אברהם.

גלות,  אחריו  שאין  זכר  בבחינת  יהי'  האחרונה  הגאולה 
ישראל,  בית  לי  וזרעתי  וכתיב  זכר,  ל'  חדש  שיר  ויהי' 
שעיקר פיזור הגלות להוסיף גרים על ישראל לקבץ נפוצות 

הניצוצות.

ישראל  כנסת  היא  אשה  תזריע,  כי  אשה  שכתוב  וזהו 
יש  הראשונות  שהגאולות  נקיבה,  בלשון  הכל  שנקרא 
אחריהם גלות, ואמר כי תזריע, שיהיו זרועים בארבע כנפות 
הארץ. וילדה זכר, שהיא גאולה אחרונה שהוא בחינת זכר 
לגאולה  שיזכו  מאוד  לזכות  צריך  רק  גלות.  אחריו  שאין 
אחרונה שהוא עוה"ב חיות הנצחיות, ובזה צריך לד' גליות.

העמים,  ארץ  בטומאת  ישראל  היו  בבל  בגלות  והנה 
ובגלות מדי ויון היו ישראל בארץ ישראל, ובתחלת מלכות 
פרס היו ישראל בבבל קודם בנין בית המקדש ואח"כ היו 
בארץ ישראל, לכך כתיב וטמאה שבעת ימים, רמז על גלות 

בבל שהיו בארץ טמאה שבעת ימים, היינו שבעין שנין.

בבבל  היו  שבתחלתם  מדי,  גלות  על  רמז  נדת,  כימי 
וז"ש כימי נדת לרמז על טומאה,  ואחר כך בארץ ישראל, 

ולא נכתב טומאה בפירוש.

דותה מרמז על גלות יון, שהיו בא"י רק שצרות גדולות 
היו בימי יון, לכך פירש רש"י דותה לשון מדוה וחולה ולא 

לשון טומאה.

ר"ת  תטמ"א  כתיב  לכך  אדום,  גלות  על  מרמז  תטמא 
'תהיה 'טמאה 'מגלות 'אדום.

כתיב  לכך  בימינו,  במהרה  שלימה  גאולה  יהי'  ואח"כ 
וטמא,  ערל  ישאר  שלא  ערלתו,  בשר  ימול  השמיני  וביום 
ויום השמיני מרמז על בחינת מדה השמינית שהוא עוה"ב 

שאז יהי' גאולה שלימה בב"א.
גנזי יוסף

עתידין  בניסן  אם  יא.(  )ר"ה  המחלוקת  ביאור 
אשה  מאחז"ל  בזה  ומפרש  בתשרי,  או  ליגאל 
מזרעת תחלה יולדת זכר, איש מזריע תחלה יולדת 

נקבה וכו'

אשה כי תזריע וילדה זכר. אשה מזרעת תחילה יולדת 
זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה )ברכות ס.(. ובו יבואר 
הפלוגתא חד אמר בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל, וחד 

אמר בניסן נגאלו ובתשרי עתידין ליגאל )ר"ה יא.(.

הכלל יש שהקדוש ברוך הוא בעצמו ברוב רחמיו מרחם 
ויש  התחתונים.  התעוררות  שום  בלי  ישראל,  עמו  על 
מחמת  ישראל  עמו  על  עצמו  מרחם  הוא  ברוך  שהקדוש 
במה  הנאים  במעשיהם  ישראל,  מעמו  התחתונים  מעשה 
לפני  טוב  יותר  הב'  והבחינה  מצותיו,  ומקיימים  שעושים 

עמו ישראל.

בכל  חיות  המשפיע  הוא  ברוך  הקדוש  כי  הרמז,  וזהו 
והעולמות  "איש",  בשם  נקרא  העולמות  כל  על  ורגע  עת 
בבחינת  נקראים  ורגע  עת  בכל  מאתו  חיות  המקבלים 

"אשה".

וזהו אשה מזרעת תחילה, דהיינו כשהשפע בא מחמת 
מעשה התחתונים, יולדת זכר, מרמז כשהשפע בא מחמת 
יולדת  וזהו  ח"ו,  קטרוג  שום  בו  אין  התחתונים,  מעשה 
זכר, על הרמז כאיש גבורתו )שופטים ח, כא(. איש מזריע 
עמו  על  השפע  מעורר  בעצמו  כשהקב"ה  דהיינו  תחילה, 
יולדת נקבה, על הרמז תש כחו כנקבה  ישראל, זהו הרמז 

)ברכות לב.(, כי שם ח"ו יש קטרוג.

ולא פליגי, כי כשיהי' אי"ה הגאולה  וזהו הרמז בגמרא, 
במהרה בימינו מחמת התעוררות התחתון, אז יהי' הגאולה 
בתשרי, אפילו שהחודש הזה מורה על הדין, כיון שהגאולה 
יהי' אי"ה מחמת התעוררות התחתון, אבל כשיהי' הגאולה 
דינין  שאין  בעת  בניסן,  דווקא  יהי'  אז  רחמיו,  רוב  מחמת 
שורה כלל, כי על זה רומז שהחודש ניסן נקרא חודש אביב, 
אל"ף בי"ת כסדר, ותשרי הוא אותיות תשר"ק )זוה"ק ח"ב 
ותשרי הוא  ניסן הוא אור הישר מורה על חסד,  כי  קפו.(, 

אור החוזר מורה על דין )זוה"ק שם(1.
קדושת לוי

1( ראה ]קדושת לוי[ פר' בא ד"ה היום אתם יוצאים.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תזריע              
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¦§¨«
ÚÈÊ˙ Èk ‰M‡∑(רבה ׂשמלאי:(ויקרא ר ּבי אמר  ƒ»ƒ«¿ƒ«ְִַַַַָ

וע ֹוף  ח ּיה  ּבהמה  ּכל  אחר  אדם  ׁשל  ׁשּיצירת ֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשם 
ּתֹורת  אחר  נת ּפר ׁשה  ּתֹורת ֹו ּכ ּברא ׁשית , ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּבמע ׂשה 

וע ֹוף  ח ּיה  ˙ÚÈÊ.ּבהמה  Èk∑(כז ׁשאפ ּלּו(נדה לר ּבֹות  ְֵַָָָƒ«¿ƒ«ְֲִֶַ
טמאה  א ּמֹו זרע , ּכמין ונע ׂשה  ׁשּנמחה  מח ּוי, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָילד ּתּו

ÓËz‡.לדה  d˙Bc ˙c ÈÓÈk∑ טמאה ּכל  ּכסדר  ֵָƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»ְְֵֶָָֻ
נפ ּתח  ואפ ּלּו לדה , ּבטמאת  מ ּטּמאה  ּבנּדה , ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֻהאמ ּורה 

ּדם  ּבלא  מ ּגּופ ּה.∑d˙Bc.ה ּקבר  ה ּזב  ּדבר  ל ׁשֹון ְֶֶַָֹ¿»ְִַָָָָ
ּדם  ר ֹואה  א ּׁשה  ׁשאין וחלי, מדוה  ל ׁשֹון אחר : ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹל ׁשֹון

עליה  ּכבדין ואבריה  רא ׁשּה ּתחלה , .ׁשּלא  ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ

      

ח ח ח ח ה ה ה ה  מזרעתמזרעתמזרעתמזרעת א א א א הההה נקבהנקבהנקבהנקבה,,,, י י י י לדתלדתלדתלדת ח ח ח ח הההה מזריע מזריע מזריע מזריע   ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאי אי אי אי
זכרזכרזכרזכר ס)י י י י לדתלדתלדתלדת (ברכות ֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

,ק ה נר את צדק " ה "מח  ראה  לילה  החזי נת ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד 
"על  ה אמר לפניו  אמר ,ת ק להס   י  יל תְְְְְְֲִִַַַַַָָָָֹ

 אי" :ל אמר ה אמר, אחרי  ע מד ".  ל הע  ברי ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹלה 
 א זהי   נקבה " י לדת ח ה  דב רה ־לאה ,מזריע  (הר נית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(הזק אדמ "ר  ל  זה  זכר" י לדת ח ה  מזרעת "א ה  . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ַָא ה .

        

תזריע תזריע תזריע תזריע  י י י י  ב )א א א א הההה (יב , ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָ
האלקי ,""""א א א א הההה"""" ר אל לחזר ה מה  לתקת רמז  ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

  על ה א  א ה    ה רררר מק מק מק מק מאי "י  הא ה , ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ב )לקחה " .(בראשית ָָ

תזריע תזריע תזריע תזריע """" למר """"י י י י  . אר א א  אפרית אינ ה ריעה   ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
'לברח ' ראי   אד אי האמ רה , ה קה  למרת י  ,ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָל
לברר   כבת  ל הע  ע לעב ד  עליו  א א  , ל הע ְְְֲִִֶַָָָָָָָָמ

.תלהעלְֲַ

             

     

זכר זכר זכר זכר  וילדהוילדהוילדהוילדה תזריע תזריע תזריע תזריע  י י י י  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽא א א א הההה
המה  ל אחר  אד ל צירת   מלאי , רי  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר
רת  אחר נתרה  רת  רא ית, מע ה    וע ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָוח ה 

.  וע ח ה  רש"י)המה  ובפירוש ב . (יב , ְֵַָָָ
מע ה    ס  אד ל יצירת י ה כ ת מה  להבי  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוצרי
,  וע המה  אחר רת תרה  זה  לבי – ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָרא ית
' ש היינ ,"' כ  ' כ  " מלאי  רי  אמר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָעל־זה 

. ה  וי  א  ְִִִֵֵָָעניני
נח ת   האד ניא , ק ה אדמ "ר ברי  על־י  לבאר  ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָוי
לחטא , ביכל חירה  על ה א  זאת  בראי ה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֹמ ל

על  לל לעב ר  לי יכ  אינ  בראי ה אר ־איְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמה ־
מע ה  רק  לא  ה א   יניה ההב ל הינ ,רית נְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹרצ
כלל  אי  אצל לחטא , אפרת   א א  פעל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחטא 

. אד ־אימה ־ לחטא , ְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹהאפרת
ה דר  רה ,  תיהר סדר לבא ר    נב א  ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמ ה 
,' כ ה המה  רת ננית תח ה  ה בד , אל מה ל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָה א 
לחטא ,  לי יכ  אינ –   וע ח ה  בהמה  והעי י  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹה רר
האפרת    –  האד מה ירר י תר נקל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָה א 

. האד רת ננית לאחרי ־זה  רק  ולכ ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלחטא ,
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מה               
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¦§¨«
ÚÈÊ˙ Èk ‰M‡∑(רבה ׂשמלאי:(ויקרא ר ּבי אמר  ƒ»ƒ«¿ƒ«ְִַַַַָ

וע ֹוף  ח ּיה  ּבהמה  ּכל  אחר  אדם  ׁשל  ׁשּיצירת ֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשם 
ּתֹורת  אחר  נת ּפר ׁשה  ּתֹורת ֹו ּכ ּברא ׁשית , ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּבמע ׂשה 

וע ֹוף  ח ּיה  ˙ÚÈÊ.ּבהמה  Èk∑(כז ׁשאפ ּלּו(נדה לר ּבֹות  ְֵַָָָƒ«¿ƒ«ְֲִֶַ
טמאה  א ּמֹו זרע , ּכמין ונע ׂשה  ׁשּנמחה  מח ּוי, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָילד ּתּו

ÓËz‡.לדה  d˙Bc ˙c ÈÓÈk∑ טמאה ּכל  ּכסדר  ֵָƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»ְְֵֶָָֻ
נפ ּתח  ואפ ּלּו לדה , ּבטמאת  מ ּטּמאה  ּבנּדה , ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֻהאמ ּורה 

ּדם  ּבלא  מ ּגּופ ּה.∑d˙Bc.ה ּקבר  ה ּזב  ּדבר  ל ׁשֹון ְֶֶַָֹ¿»ְִַָָָָ
ּדם  ר ֹואה  א ּׁשה  ׁשאין וחלי, מדוה  ל ׁשֹון אחר : ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹל ׁשֹון

עליה  ּכבדין ואבריה  רא ׁשּה ּתחלה , .ׁשּלא  ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ

      

ח ח ח ח ה ה ה ה  מזרעתמזרעתמזרעתמזרעת א א א א הההה נקבהנקבהנקבהנקבה,,,, י י י י לדתלדתלדתלדת ח ח ח ח הההה מזריע מזריע מזריע מזריע   ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאי אי אי אי
זכרזכרזכרזכר ס)י י י י לדתלדתלדתלדת (ברכות ֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

,ק ה נר את צדק " ה "מח  ראה  לילה  החזי נת ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד 
"על  ה אמר לפניו  אמר ,ת ק להס   י  יל תְְְְְְֲִִַַַַַָָָָֹ

 אי" :ל אמר ה אמר, אחרי  ע מד ".  ל הע  ברי ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹלה 
 א זהי   נקבה " י לדת ח ה  דב רה ־לאה ,מזריע  (הר נית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(הזק אדמ "ר  ל  זה  זכר" י לדת ח ה  מזרעת "א ה  . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ַָא ה .

        

תזריע תזריע תזריע תזריע  י י י י  ב )א א א א הההה (יב , ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָ
האלקי ,""""א א א א הההה"""" ר אל לחזר ה מה  לתקת רמז  ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

  על ה א  א ה    ה רררר מק מק מק מק מאי "י  הא ה , ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ב )לקחה " .(בראשית ָָ

תזריע תזריע תזריע תזריע """" למר """"י י י י  . אר א א  אפרית אינ ה ריעה   ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
'לברח ' ראי   אד אי האמ רה , ה קה  למרת י  ,ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָל
לברר   כבת  ל הע  ע לעב ד  עליו  א א  , ל הע ְְְֲִִֶַָָָָָָָָמ

.תלהעלְֲַ

             

     

זכר זכר זכר זכר  וילדהוילדהוילדהוילדה תזריע תזריע תזריע תזריע  י י י י  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽא א א א הההה
המה  ל אחר  אד ל צירת   מלאי , רי  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר
רת  אחר נתרה  רת  רא ית, מע ה    וע ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָוח ה 

.  וע ח ה  רש"י)המה  ובפירוש ב . (יב , ְֵַָָָ
מע ה    ס  אד ל יצירת י ה כ ת מה  להבי  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוצרי
,  וע המה  אחר רת תרה  זה  לבי – ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָרא ית
' ש היינ ,"' כ  ' כ  " מלאי  רי  אמר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָעל־זה 

. ה  וי  א  ְִִִֵֵָָעניני
נח ת   האד ניא , ק ה אדמ "ר ברי  על־י  לבאר  ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָוי
לחטא , ביכל חירה  על ה א  זאת  בראי ה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֹמ ל

על  לל לעב ר  לי יכ  אינ  בראי ה אר ־איְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמה ־
מע ה  רק  לא  ה א   יניה ההב ל הינ ,רית נְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹרצ
כלל  אי  אצל לחטא , אפרת   א א  פעל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחטא 

. אד ־אימה ־ לחטא , ְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹהאפרת
ה דר  רה ,  תיהר סדר לבא ר    נב א  ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמ ה 
,' כ ה המה  רת ננית תח ה  ה בד , אל מה ל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָה א 
לחטא ,  לי יכ  אינ –   וע ח ה  בהמה  והעי י  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹה רר
האפרת    –  האד מה ירר י תר נקל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָה א 

. האד רת ננית לאחרי ־זה  רק  ולכ ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלחטא ,
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מו              
         

תזריע תזריע תזריע תזריע  י י י י  ב )א א א א הההה ....(יב , .... י י י י ראל ראל ראל ראל  נסתנסתנסתנסת על על על על  .... .... ירמז ירמז ירמז ירמז  ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מצו מצו מצו מצו תתתת הזרעתהזרעתהזרעתהזרעת .... .... א א א א הההה החיי(קראתקראתקראתקראת ה "ה (אור  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

'א ה '   י ראל נסת נקראת  מ ועל ,' אי' ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָנקרא 
יה די אפא , מב א , א ה    ה זאת". לקחה   מאי "י  –ְְֳִִִִֵֵֵֵַַָָֹֻ
זה   אד וה ה , אליו . להתקרב  ה א  נרצ וכל לה ', ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָר

. ל והע   מה לה תק  איפה  ,'פ ה ל'כלת לה יע  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעלל
וארצת  מ ת מצת 'לזרע ' ח ב  ה א    ה תב , דנְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹמל
מביאה  היא   ורק  , אר היא  טפ ריעה   )ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

צמיחה ). ְִִֵָלידי 

    ©−©§¦¦®¦−§©¬¨§¨«
              

   

"ערלת ר י ל ה מיני    ב" לס ק  ג )ק ר ,(יב , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ה ת, את חה   זמ "מילה  'ער לח' הלכה  נ ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻי
ואפיל ,   ערלת ר י ל ה מיני    ב ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָאמר:

שלא)ת" סימ תחילת אדה "ז .(שו "ע ְַָ
א ב למא  לא . בר   י ת, מילה  ל זה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעני
היא  ז הרי  ,ב מ  ה ת   י נ את ל ה א  ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָהאב 
  ה את מל אחר מ הל א  א ר אבל ; ידי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמצוה 
ה צוה  אי יו לכא רה , הרי   רא  רא  ה א   כמְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ולע ת  זה   עצמ להכניס  ל לה  דוקא , עליו  ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָמ טלת

ה ת? מ מירת היפ ְְִִֵֶַַַָָע לה 
ה ילה  עני יטי  לידי  א  זה  א רה , למר  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָוי
את   י מד ה ילה  עני  ספרי מבאר ה ה  .ת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלאמי

א  למס ר כ מ ה די  ,'נפ ה 'מסירת ה עני" להק נפ ת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
אלת  זה   י ה רה  על־י  ואפיל ח נת,   ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָלי 

ה "ז)ספק ת פ"ט סנהדרי ירושלמי ראה   פינחס מעשה  .(וע"ד  ְֵ

ה פי  י ראל רת מ ד  היא  ז ת־נפמסיר י  ,ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָוהינ
ל   ב מח ז"ל תינר כמאמר מה רה , אפיל ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָלמעלה 

ה רה  למח בת   בר, לכל קדמה  פ"א,י ראל ב "ר  (ראה  ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ
פי"ד ) תדבא"ר  .ד .

מעלה  י ראל ' ה 'עצ ילי  ה א  ה ילה  עני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכיו
ה הל  כ ה ילה , פע לת דג מ זה  הרי  לכ ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמה רה ,
 ת ח ל ל מע ה  לע ת רחנת, נפ ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָלמס ר

ה ינק . את ְִֶַָולמ ל
יכ ל  אינ  ת ולמ ל נפ למס ר כ מ אינ ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָמ הל
ניסת  חילת נע ית ה ילה  על־ידי  הרי  י  ח ל;   ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָלמ ל

ה ד ה  ז סוס"ד )נפ מהד "ת או "ח אדה "ז והינ(שו "ע , ְְְֶֶַַָ
מעלה  ק ד א ־רי ־ה א  י ראל העצמית ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהתק רת
ה א  הל נראית ז כ נה   א אפרי  זה  ודבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמה רה ,

ברית.  להכניס ה ינק  את ְְְִִִִֶַַָלמ ל

         

ערלתערלתערלתערלת רררר י י י י ל ל ל ל  ההההמיני מיני מיני מיני       ב ב ב ב( ג האבהאבהאבהאב(יב , ,,,, א א א א מ מ מ מ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
 ל ל ל ל למ למ למ למ  נ נ נ נ על על על על  מ ה (ירושלמי)מצמצמצמצהההה ז ח בה  נלמדת בבלי  ְְְְְְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֻֻֻֻ

לבאר:  וי ."נ יצחק  את  אברה "ו מל ב ב ב ב     אמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
תבה ה ה ה מיני מיני מיני מיני  נזר לא  (הרי   ה על מ לת ה צוה  – ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻ

יכ ל  אינ ה ינק  אחר א א  האב ), על מ לת ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהיא 

האב . על ה רה  ת א ה ילה  , מ לק אברה אברה אברה אברה –ו ו ו ו מל מל מל מל  ְְְְְְִִַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
א ר  , ינייה ואי א  האב . על מ כ ח ה  מ לת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻה צוה 
 א עליו  ה צוה  מ לת  הא נל: ולא  לבגרת ה יע   ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻה

האב . ַָָעל

             

   

::::ערלתערלתערלתערלת רררר י י י י ל ל ל ל  ההההמיני מיני מיני מיני       ב ב ב ב( ג (יב , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
ערלת ר י ל ה מיני    ב אמר  ה את ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלמ ל

המצוות) במני היד , ספר  " רמב)

ית' אמר וה א  , ה את למ ל נ היא  רטו  ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָמצוה 
זכר. ל  לכ ה ל  רטו )לאברה מצוה  המצוות (ספר  ְְִֶַָָָָָָ

ה "יד ", לספר ה צת ספר י ה י   טע להבי  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוצרי
אמר מ ה  זאת למד  ה צת "ב (פר תנ )בספר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מ ה  זאת למד  ה "יד " בספר ,"ערלת ר י ל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹה מיני 
זכר"? ל  לכ "ה ל אבינ  לאברה ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָאמר

ה ני ת פר  " הרמ תב  מה   י הק ב וי חולי) ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ
ז) פרק  סואנ אי   ה  י ע  א  מרחיקי אנ מה  ְִִִֵֶַַַָָָ"ל

עליו ־  ינר מ ה  על־ידי  ה "ה  מצות א א  י ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹע
. . ג פניו ,  ביאיל זה  אמר ה "ה  לא  , ל ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹה
 עצמ מל  ל עליו ־ה אבינ  אברה מ ני  מלי אנ ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָאי

„d˙ÏÚ:ג  ‡Òa Ê‚È ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»¿»¿¿≈



                  
  

              
מ ה  על־ידי  תנ א צה  ה "ה  מ ני  א א  ית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואני 

." ל עליו ־ה אבינ  אברה ל  מ מ ל ינְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָר
 עליה ינצט ה צת  א  ע ה  ה צת   ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָהינ
על־ידי ה "ה  צי  מ ני  ורק   א ה א  מ ־רה ,  ד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָק

ֶֹמ ה .
ה צת  לאר מילה  מצות י הב ל  למר,  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוי
א מילה  צות מ ־רה ,  ד ק  א  עליה צטְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
אברה ל ברית  להכניס" ה א  כנ מ ־רה , ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָלאחר
ה "ה  יונ מ ני  ה א  ה צוה  ח ב  א ־על־י  ,"ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאבינ

זה  ל  ע , לאברה ה י  גלל ולא  ינר מ ה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹעל־ידי 
י ,"אבינ  אברה ל רית" ה א  ת מה כנְְְִִִֶַַָָָָָ

. אברה  ע כרתה  רית ת א  רי ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָמתק
פר  ה "יד ": לספר ה צת ספר י ה י י   ע  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוזה

 ה ה צוה ה "ד " הח ב  מק ר מביא  ולכ הלכה , ספר א  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ה צת  וספר מ ־רה ), (לאחרי  זריע  פרת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה א 
מביא  ,(תיה והלכ כנ) ה צת ר ה א  ענינְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ
בית ה ה צוה , ל וגדר ת מה  המבארי  בית ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָה

.אבינ  אברה ְִֵֶַָָָאצל

       §¦¬Æ§´¤¨¦½¥¥−¦§¥´¨«¢¨®
     §¨´Ÿ¤«Ÿ¦À̈§¤©¦§¨Æ´Ÿ¨½Ÿ©
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Lz∑:ּכמ ֹו ע ּכבה , ל ׁשֹון א ּלא  "ּתׁשב " אין ≈≈ְְֵֵֵֶַָָָ

א) בקד ׁש",(דברים יג )"וּתׁשב ּו ּבאלני (בראשית "וּיׁשב  ְְְֵֵֵֵֵֶַַָֹ
‰Ë‰.ממרא " ÈÓ„a∑ טה ֹורה ׁשר ֹואה , ֿ ּפי ֿ על  .אף  ְֵַƒ¿≈»√»ְִֶַַָָ

‰‰Ë ÈÓ„a∑ּכמ ֹו ּדבר  ׁשם  וה ּוא  ה "א , מ ּפיק  לא  ƒ¿≈»√»ְְִֵֵַָָֹ
d‰Ë.'טהר ' ÈÓÈ∑ׁשּלּה טהר  ימי – ה "א  .מ ּפיק  ַֹ¿≈»√»ְִֵֵֶַַָֹ

Úb˙Œ‡Ï∑' ּב'יבמ ֹות ׁשּׁשנּויה  ּכמ ֹו לא ֹוכל , (דף אזהרה  …ƒ»ְְְִֵֶַָָָָָ
שם)∑L„˜ŒÏÎa.עה) יבמות יד . ה ּתר ּומה ,(מכות את  לר ּבֹות  ¿»…∆ְְֶַַָ

ואין  ׁשבעה  לס ֹוף  ׁשּטבלה  , אר יֹום  טב ּולת  ׁשּזֹו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹלפי
יֹום  ׁשל  הח ּמה  ׁשקיעת  עד  לטהר ּה מעריב  ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָׁשמ ׁשּה

טהרת ּה ּכּפרת  את  ּתביא  ׁשּלמחר  .אר ּבעים , ְְֳִִֶֶַַַָָָָָָָָ

          

טהרהטהרהטהרהטהרה דמי דמי דמי דמי  ד )ב ב ב ב  אאאא־ ־ ־ ־ על על על על ־ ־ ־ ־ יייי(יב , טהרהטהרהטהרהטהרה:::: דמי דמי דמי דמי  ְְְְְְְְֳֳֳֳֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
 והוהוהוהא א א א  הההה""""א א א א ,,,, מ מ מ מ יק יק יק יק  לא לא לא לא  טהרהטהרהטהרהטהרה:::: דמי דמי דמי דמי  טהטהטהטהרהרהרהרה.... ְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹרררראהאהאהאה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹ

טהרטהרטהרטהר  מ מ מ מ ח (רש"י)ברברברבר את להפ  האד ל  פקיד ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ
 לכל־לרא  א וה צו ת. ה רה  אמצע ת לא ר  ל ְְְְְְְִֶַַַָָָָֹֹהע
להפ יכ ל אז ורק  עליו , מ יע   הח אי לו א  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹעליו 
ר"י : ר סדר נרמז זה  עני לא ר.  הח ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאת

  סביב ראה   אד    טה רה " ראה  ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ"א ־על־י 
א א  מ ה , מ ע  מתח ב  אינ ה א  ה מאה ), על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ(רמז
"וה א   י תר נעלית לדרה  מ יע  ועל־ידי ־זה  טה ר. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָנאר
פ ה ה א  א א  טה ר,  האד רק  לא  טהר",  מ בר  ְֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ

טהר".  "ל " " ה ל  טבע את ְְְִֶֶֶַַַַָֹמ ה 
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מז               
מ ה  על־ידי  תנ א צה  ה "ה  מ ני  א א  ית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואני 

." ל עליו ־ה אבינ  אברה ל  מ מ ל ינְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָר
 עליה ינצט ה צת  א  ע ה  ה צת   ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָהינ
על־ידי ה "ה  צי  מ ני  ורק   א ה א  מ ־רה ,  ד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָק

ֶֹמ ה .
ה צת  לאר מילה  מצות י הב ל  למר,  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוי
א מילה  צות מ ־רה ,  ד ק  א  עליה צטְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
אברה ל ברית  להכניס" ה א  כנ מ ־רה , ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָלאחר
ה "ה  יונ מ ני  ה א  ה צוה  ח ב  א ־על־י  ,"ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאבינ

זה  ל  ע , לאברה ה י  גלל ולא  ינר מ ה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹעל־ידי 
י ,"אבינ  אברה ל רית" ה א  ת מה כנְְְִִִֶַַָָָָָ

. אברה  ע כרתה  רית ת א  רי ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָמתק
פר  ה "יד ": לספר ה צת ספר י ה י י   ע  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוזה

 ה ה צוה ה "ד " הח ב  מק ר מביא  ולכ הלכה , ספר א  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ה צת  וספר מ ־רה ), (לאחרי  זריע  פרת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה א 
מביא  ,(תיה והלכ כנ) ה צת ר ה א  ענינְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ
בית ה ה צוה , ל וגדר ת מה  המבארי  בית ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָה

.אבינ  אברה ְִֵֶַָָָאצל

       §¦¬Æ§´¤¨¦½¥¥−¦§¥´¨«¢¨®
     §¨´Ÿ¤«Ÿ¦À̈§¤©¦§¨Æ´Ÿ¨½Ÿ©

  §−Ÿ§¥¬¨«¢¨«
Lz∑:ּכמ ֹו ע ּכבה , ל ׁשֹון א ּלא  "ּתׁשב " אין ≈≈ְְֵֵֵֶַָָָ

א) בקד ׁש",(דברים יג )"וּתׁשב ּו ּבאלני (בראשית "וּיׁשב  ְְְֵֵֵֵֵֶַַָֹ
‰Ë‰.ממרא " ÈÓ„a∑ טה ֹורה ׁשר ֹואה , ֿ ּפי ֿ על  .אף  ְֵַƒ¿≈»√»ְִֶַַָָ

‰‰Ë ÈÓ„a∑ּכמ ֹו ּדבר  ׁשם  וה ּוא  ה "א , מ ּפיק  לא  ƒ¿≈»√»ְְִֵֵַָָֹ
d‰Ë.'טהר ' ÈÓÈ∑ׁשּלּה טהר  ימי – ה "א  .מ ּפיק  ַֹ¿≈»√»ְִֵֵֶַַָֹ

Úb˙Œ‡Ï∑' ּב'יבמ ֹות ׁשּׁשנּויה  ּכמ ֹו לא ֹוכל , (דף אזהרה  …ƒ»ְְְִֵֶַָָָָָ
שם)∑L„˜ŒÏÎa.עה) יבמות יד . ה ּתר ּומה ,(מכות את  לר ּבֹות  ¿»…∆ְְֶַַָ

ואין  ׁשבעה  לס ֹוף  ׁשּטבלה  , אר יֹום  טב ּולת  ׁשּזֹו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹלפי
יֹום  ׁשל  הח ּמה  ׁשקיעת  עד  לטהר ּה מעריב  ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָׁשמ ׁשּה

טהרת ּה ּכּפרת  את  ּתביא  ׁשּלמחר  .אר ּבעים , ְְֳִִֶֶַַַָָָָָָָָ

          

טהרהטהרהטהרהטהרה דמי דמי דמי דמי  ד )ב ב ב ב  אאאא־ ־ ־ ־ על על על על ־ ־ ־ ־ יייי(יב , טהרהטהרהטהרהטהרה:::: דמי דמי דמי דמי  ְְְְְְְְֳֳֳֳֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
 והוהוהוהא א א א  הההה""""א א א א ,,,, מ מ מ מ יק יק יק יק  לא לא לא לא  טהרהטהרהטהרהטהרה:::: דמי דמי דמי דמי  טהטהטהטהרהרהרהרה.... ְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹרררראהאהאהאה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹ

טהרטהרטהרטהר  מ מ מ מ ח (רש"י)ברברברבר את להפ  האד ל  פקיד ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ
 לכל־לרא  א וה צו ת. ה רה  אמצע ת לא ר  ל ְְְְְְְִֶַַַָָָָֹֹהע
להפ יכ ל אז ורק  עליו , מ יע   הח אי לו א  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹעליו 
ר"י : ר סדר נרמז זה  עני לא ר.  הח ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאת

  סביב ראה   אד    טה רה " ראה  ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ"א ־על־י 
א א  מ ה , מ ע  מתח ב  אינ ה א  ה מאה ), על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ(רמז
"וה א   י תר נעלית לדרה  מ יע  ועל־ידי ־זה  טה ר. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָנאר
פ ה ה א  א א  טה ר,  האד רק  לא  טהר",  מ בר  ְֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ

טהר".  "ל " " ה ל  טבע את ְְְִֶֶֶַַַַָֹמ ה 
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מח              
BÈ˜‰Â∑( פג סנהדרין יט. מע ּכב ּה(זבחים ׁשאין , לל ּמד ¿ƒ¿ƒְְְְֵֶֶַַָ

זה  ה ּוא ? זה  ואי מהם . אחד  א ּלא  ּבּקד ׁשים  ְֱֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹלאכל 
מי  וטהרה ", ה ּכהן עליה  "וכ ּפר  ׁשּנאמר : ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹח ּטאת ,

ּתל ּויה  ה ּטהרה  ּבֹו לכ ּפר , ּבא  מ ּכלל ∑‰ËÂ‰.ׁשה ּוא  ְְֳֵֶַַָָָָ¿»¬»ְִָ
טמאה  קר ּויה  ּכאן .ׁשעד  ְְֵֶַָָָ

      §¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À
        ³§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ−̈§¤¨´§©¨®§¦¤¬

   ̈¤²¨©Ÿ¥−§¨¥«¨
˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏÚÏ „Á‡∑הקדימ ּה לא  ∆»¿…»¿∆»¿«»ְִִָֹ

ק ֹודם  ח ּטאת  – להקרבה  אבל  למקרא ּה, א ּלא  ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָה ּכת ּוב 
ה ּתדיר ' 'ּכל  ּבפרק  ּב'זבחים ' ׁשנינּו ּכ צ 'לע ֹולה , (דף  ְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

.ע "א)
    ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

     ̈À̈¦¦«§¤³§«§¨Æ§¥³«©©̧©Æ´
     ©¤½¤§¨¨¬§«§¨−§¤´©¨¨®©§¨Æ

     ¤©«£´Ÿ©Ÿ¥½²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«
'B‚Â ˙ÁtÒŒB‡ ˙‡N∑(פ "א נגעים (נגעים ׁשמ ֹות  ¿≈«««¿ְְִָ

מ ּזֹו זֹו ּולבנֹות  טייא "ר ∑‰a˙.הם , חבר ּבּור ֹות  ְִֵָ«∆∆ְֲַ
וכן לז)ּבלע "ז, ּבּׁשחק (איוב  ה ּוא  "ּבהיר  ‡‰Ô.ים ": Ï‡ ְְְִִֵַַַָָ∆«¬…

'B‚Â∑ וטהרתן נגעים  טמאת  ׁשאין היא , ה ּכת ּוב  ּגזרת  ¿ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּכהן ֿ ּפי על  .(ת"כ )א ּלא  ִֵֶַָֹ

        

 הני הני הני הניהההה מ מ מ מ ניו ניו ניו ניו  אחד אחד אחד אחד  אל אל אל אל   א א א א  ה ה ה ההההה  אהר אהר אהר אהר אל אל אל אל  ב )והוהוהוהבא בא בא בא  (יג , ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ַַַַֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֹֹ
 עצמ מ געי    ח ראה   אד  געי ה פ"ב )ל נגעי) ְְְִִִֵֶַַָָָָ

אד רחני    מ 'נגע ' ל  ראה "  אד  געי ה ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָ"ל
א א  זה  אי לדעת עליו  ,לתז אצל ,  ח  "  ח" ֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָראה ,

 עצמ ה א  יו מ ,חבר  ת א ראה  ה א   " עצמ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ"מ געי 
ה ד עה , ה על־ ־טב  כתרת . א  מי מ ְְְִֵֵַַַַַָָלק י 
ת א עי ה כחה  ז הרי  ,לתז רע  ראה   אד ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא ר

. עצמ  נמצא   ְְִַַָרע 

         

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגע לנגע לנגע לנגע  רררר ע ע ע ע רררר ב )והיהוהיהוהיהוהיה (יג , ְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
 לד לד לד לד נ נ נ נ  לכ לכ לכ לכ נתנתנתנתרררררררר,,,, לא לא לא לא   עדי עדי עדי עדי לב לב לב לב יו יו יו יו   ס ס ס ס סלתסלתסלתסלת ְְְְַַַַֹֹרק רק רק רק  ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ

חיצחיצחיצחיצנ נ נ נ תתתת .... .... רררר ב ב ב ב( תורה (לקוטי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִָָָָ
: סי לה  יהיה יהיה יהיה יהיה וי מקרה י י י י  א א  הרגיל, בר זה  אי – ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ

ררררנקרית. ואע ע ע ע רררר  האד  לעצ  אינ ה גע  – ְְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
לבד . ר לע  י ־א ,ר לב צרעת צרעת צרעת צרעת ננננלא  גע גע גע גע  נגע  – ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

רק  א א  ,תנלחיצ אפ  אינ ה גע  נגיעה ;  ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמ
. ֵַנגע 
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צרעתצרעתצרעתצרעת לנגע לנגע לנגע לנגע  רררר ע ע ע ע רררר ב )והיהוהיהוהיהוהיה ס ס ס ס     (יג , סלתסלתסלתסלת רק רק רק רק  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹ
.... .... רררר ב ב ב ב  לד לד לד לד נ נ נ נ  לכ לכ לכ לכ נתנתנתנתרררררררר,,,, לא לא לא לא   עדי עדי עדי עדי ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַָָָָֹֹלב לב לב לב יו יו יו יו  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ

תורה )חיצחיצחיצחיצנ נ נ נ תתתת על (לקוטי  אי  נגעי הרי  לאל,  י ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַָָֹ
למי ה נה  למר,  וי י תר. חמ ר  ע ה א  הרע , ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָל

רעה . נה  ללא  לב , ימת חסר  מ הרע  ל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹד ר
רק  א א  ,ת פנימ ה בר, נפ אינ הרע  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונמצא ,

.תנחיצ היינ ,ר דְְְִִִַ

         

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגע לנגע לנגע לנגע  רררר ע ע ע ע רררר ב )והיהוהיהוהיהוהיה ס ס ס ס     (יג , סלתסלתסלתסלת רק רק רק רק  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹ
.... .... רררר ב ב ב ב  לד לד לד לד נ נ נ נ  לכ לכ לכ לכ נתנתנתנתרררררררר,,,, לא לא לא לא   עדי עדי עדי עדי ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַָָָָֹֹלב לב לב לב יו יו יו יו  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ

תורה )חיצחיצחיצחיצנ נ נ נ תתתת ה (לקוטי מ ע  ,לפר  י זה  לפי  ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָֹ
זה   אד אצל ה ה , . געי ה את ראה  אינ ר מא  חְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

רא ה   להתצמצ יכ ל ואינ ד ל,  תק ה א  הרא ה  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹא ר
רחנת  וענינ נהר'); 'סגי  ה מא  נקרא  כ) ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹמית
 ולכ טב .  , האד ל ה נימ ת את רק  ראה  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻה א ,

חיצנית. סלת  ה גע  את ראה  ה א  ְִִֵֶֶֶֶַַֹאי

         

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגע לנגע לנגע לנגע   ר ר ר ר ע ע ע ע רררר ב )והיהוהיהוהיהוהיה א א א א ררררת ת ת ת (יג ,  ה ה ה ה .... ....  נגעי נגעי נגעי נגעי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
קד קד קד קד הההה ק ק ק ק יא יא יא יא  ינא ינא ינא ינא  .... ....  ני ני ני ני תורה )עלי עלי עלי עלי ב רה (לקוטי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

א א  ה פע , מניעת , צמצ אינ ר רת רת רת רתגגגג, פע ה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֶַַֹֹ
 ודי  צמצ מ ה  מ לל ולכ ה ק ל, מ לי  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמעלה 

ה א  ר נגע  :א  וא .טפ רת רת רת רתגגגג, ה קד ל ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹ ְֶֶֶֶֶָֹֹֻ

ק י ,עלי עלי עלי עלי ני ני ני ני "א רת  יני  מה לל א א  ," ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
 י  לידי  א  וה בר טמא . נגע  מראה  מ לל  מהְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
 ה ה אמירת מ כ ח ה : טה ר מראה  – טפ ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹנגע 
ה ב רה  המ קת א א  ה מאה , מ טהרה  אינ ְְְֳִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ'טה ר'

לחסד . ְֲִֶֶַָָוהפיכת

         

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגע לנגע לנגע לנגע   ר ר ר ר ע ע ע ע רררר ב )והיהוהיהוהיהוהיה א א א א ררררת ת ת ת (יג ,  ה ה ה ה .... ....  נגעי נגעי נגעי נגעי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
קד קד קד קד הההה ק ק ק ק יא יא יא יא  ינא ינא ינא ינא  .... ....  ני ני ני ני תורה )עלי עלי עלי עלי "א רת (לקוטי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

לי יכ  אינ א רת , תה א רת היינ " ני ְְְְִִֵֶֶַָֹעלי
ב ', לי  'רצא  היינ  האד בעב דת . כלי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלהתל
.'פ ה 'לת ה ', א ר וללל   ה מ לי  לצאת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָה קה 

ההתלהב ת  אחר  מ" , ניהחיצ יניקת להי ת יכ ל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָמ ה 
חינת  . . להתה ת י כל רה , ע סק  אינ  א ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָתפה ,
יצחק ': לוי  מ 'רת להעיר  וי וכעס ". ק ידא  , יניְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

." ה גימטרא   ְְְִִַַָָֹהמצר"ע 

         

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגע לנגע לנגע לנגע   ר ר ר ר ע ע ע ע רררר ב )והיהוהיהוהיהוהיה א א א א ררררת ת ת ת (יג ,  ה ה ה ה .... ....  נגעי נגעי נגעי נגעי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
קד קד קד קד הההה ק ק ק ק יא יא יא יא  ינא ינא ינא ינא  .... ....  ני ני ני ני תורה )עלי עלי עלי עלי זה ,(לקוטי לפי  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

י ב " "דד  מצרע  תב  מה  לבאר  תאתאתאתאי למעל למעל למעל למעל,והינ , ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מ אר  לגמרי  ב לת י תר, נעלית דרה  ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻד ר

מב ל  'מצרע ', קרא  מ יח ,   להעיר, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻה רגת.
ונא   יר עב י  י יל "ה ה   תב  , הע מ ל ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָלגמרי 

.(נר מ ה  למעלה  מהאב ת (למעלה  מאד "  ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹוגב

             

     

אהראהראהראל אל אל אל ־ ־ ־ ־ אהר והוהוהוהבא בא בא בא  .... .... אתאתאתאת רררר רררר־ ־ ־ ־ בע בע בע בע יייי־ ־ ־ ־ יהיהיהיהיהיהיהיה  אד אד אד ָָָָָָָָאדְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
:::: הני הני הני הניהההה מ מ מ מ ניו ניו ניו ניו  אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ אחד אחד אחד אחד   א א א א  ה ה ה הב )הההה .(יג , ַַַַֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִֹֹֽֽֽֽ

וה הרה  ה מאה  –  נגעי לרא ת רי ה ל ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָָֹא ־על־י 
, אהר  החכ לרא ת, י דע  אינ ה יצד , .ה ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹליה 

טמא  א מר ה וה טמא , אמ ר ,ל הלכות וא מר " רמב) ְְֱֵֵֵֵֵַָָֹ
ב ) הלכה  ט פרק צרעת טומאת

 א קט ה א  ה ה א ־על־י  לא : בר ה א  זה  יְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ברי על  מ ס ולכ) וההלכה  י ה את י דע  ואינ ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָטה ,
 י ה פס ק  מי  יהיה  ה א  דוקא  ה רה  א מרת ,( ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהחכ

'טמא '. לפעל ְְֵַַָֹויאמר
 י צרעת בטמאת , האד ועב דת ר ה דר למר  ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻוי
לחנה    מח י ב  "דד  טמא ת: אר אינ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָח מרא 

ה א     וג מחנת, לג'   מח נלח  המצרע  ," ב ְְְְֲִִֶַַַָָָָמ
. אחרי  טמאי  ע לא  אפיל "דד ", לבד  לבת  ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹצרי
עד ,ל־ חמ רה  טמאה  היא  ה רעת רחנת, כ  כמְְְֲִִֵַַַַָָָָָָ
ה ד ה  למחנה  כ ת ל ל אי  על־יד טמא  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמי 

." ב מ לחנה    מח"ֲִֶַַָ
אי ־אפר  ,ל־ חמ ר בר ה רה  מלדת ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל־זה 

על־ידי  א א  י ראל להע ת  ע את לבר" ענינ ,ה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
 י זה  לפס ק  יכ ל אמת י ראל א הב  רק  ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאהבה ".
ולא  ינח  א   לסמ אפר עליו  רק  י  יה די . על ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹחמ ר
ורק  לה יר, רה  על־י   עמי ה ל את  ויח ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָי ק ט,
 ־י  ה ח י  וה מ ל ה גע . את יטא  ימצא , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹא 

.ב ָמ



מט               
         

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגע לנגע לנגע לנגע  רררר ע ע ע ע רררר ב )והיהוהיהוהיהוהיה ס ס ס ס     (יג , סלתסלתסלתסלת רק רק רק רק  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹ
.... .... רררר ב ב ב ב  לד לד לד לד נ נ נ נ  לכ לכ לכ לכ נתנתנתנתרררררררר,,,, לא לא לא לא   עדי עדי עדי עדי ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַָָָָֹֹלב לב לב לב יו יו יו יו  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ

תורה )חיצחיצחיצחיצנ נ נ נ תתתת על (לקוטי  אי  נגעי הרי  לאל,  י ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַָָֹ
למי ה נה  למר,  וי י תר. חמ ר  ע ה א  הרע , ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָל

רעה . נה  ללא  לב , ימת חסר  מ הרע  ל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹד ר
רק  א א  ,ת פנימ ה בר, נפ אינ הרע  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונמצא ,

.תנחיצ היינ ,ר דְְְִִִַ

         

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגע לנגע לנגע לנגע  רררר ע ע ע ע רררר ב )והיהוהיהוהיהוהיה ס ס ס ס     (יג , סלתסלתסלתסלת רק רק רק רק  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹ
.... .... רררר ב ב ב ב  לד לד לד לד נ נ נ נ  לכ לכ לכ לכ נתנתנתנתרררררררר,,,, לא לא לא לא   עדי עדי עדי עדי ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַָָָָֹֹלב לב לב לב יו יו יו יו  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ

תורה )חיצחיצחיצחיצנ נ נ נ תתתת ה (לקוטי מ ע  ,לפר  י זה  לפי  ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָֹ
זה   אד אצל ה ה , . געי ה את ראה  אינ ר מא  חְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

רא ה   להתצמצ יכ ל ואינ ד ל,  תק ה א  הרא ה  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹא ר
רחנת  וענינ נהר'); 'סגי  ה מא  נקרא  כ) ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹמית
 ולכ טב .  , האד ל ה נימ ת את רק  ראה  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻה א ,

חיצנית. סלת  ה גע  את ראה  ה א  ְִִֵֶֶֶֶַַֹאי

         

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגע לנגע לנגע לנגע   ר ר ר ר ע ע ע ע רררר ב )והיהוהיהוהיהוהיה א א א א ררררת ת ת ת (יג ,  ה ה ה ה .... ....  נגעי נגעי נגעי נגעי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
קד קד קד קד הההה ק ק ק ק יא יא יא יא  ינא ינא ינא ינא  .... ....  ני ני ני ני תורה )עלי עלי עלי עלי ב רה (לקוטי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

א א  ה פע , מניעת , צמצ אינ ר רת רת רת רתגגגג, פע ה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֶַַֹֹ
 ודי  צמצ מ ה  מ לל ולכ ה ק ל, מ לי  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמעלה 

ה א  ר נגע  :א  וא .טפ רת רת רת רתגגגג, ה קד ל ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹ ְֶֶֶֶֶָֹֹֻ

ק י ,עלי עלי עלי עלי ני ני ני ני "א רת  יני  מה לל א א  ," ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
 י  לידי  א  וה בר טמא . נגע  מראה  מ לל  מהְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
 ה ה אמירת מ כ ח ה : טה ר מראה  – טפ ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹנגע 
ה ב רה  המ קת א א  ה מאה , מ טהרה  אינ ְְְֳִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ'טה ר'

לחסד . ְֲִֶֶַָָוהפיכת

         

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגע לנגע לנגע לנגע   ר ר ר ר ע ע ע ע רררר ב )והיהוהיהוהיהוהיה א א א א ררררת ת ת ת (יג ,  ה ה ה ה .... ....  נגעי נגעי נגעי נגעי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
קד קד קד קד הההה ק ק ק ק יא יא יא יא  ינא ינא ינא ינא  .... ....  ני ני ני ני תורה )עלי עלי עלי עלי "א רת (לקוטי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

לי יכ  אינ א רת , תה א רת היינ " ני ְְְְִִֵֶֶַָֹעלי
ב ', לי  'רצא  היינ  האד בעב דת . כלי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלהתל
.'פ ה 'לת ה ', א ר וללל   ה מ לי  לצאת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָה קה 

ההתלהב ת  אחר  מ" , ניהחיצ יניקת להי ת יכ ל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָמ ה 
חינת  . . להתה ת י כל רה , ע סק  אינ  א ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָתפה ,
יצחק ': לוי  מ 'רת להעיר  וי וכעס ". ק ידא  , יניְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

." ה גימטרא   ְְְִִַַָָֹהמצר"ע 

         

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגע לנגע לנגע לנגע   ר ר ר ר ע ע ע ע רררר ב )והיהוהיהוהיהוהיה א א א א ררררת ת ת ת (יג ,  ה ה ה ה .... ....  נגעי נגעי נגעי נגעי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
קד קד קד קד הההה ק ק ק ק יא יא יא יא  ינא ינא ינא ינא  .... ....  ני ני ני ני תורה )עלי עלי עלי עלי זה ,(לקוטי לפי  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

י ב " "דד  מצרע  תב  מה  לבאר  תאתאתאתאי למעל למעל למעל למעל,והינ , ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מ אר  לגמרי  ב לת י תר, נעלית דרה  ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻד ר

מב ל  'מצרע ', קרא  מ יח ,   להעיר, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻה רגת.
ונא   יר עב י  י יל "ה ה   תב  , הע מ ל ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָלגמרי 

.(נר מ ה  למעלה  מהאב ת (למעלה  מאד "  ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹוגב

             

     

אהראהראהראל אל אל אל ־ ־ ־ ־ אהר והוהוהוהבא בא בא בא  .... .... אתאתאתאת רררר רררר־ ־ ־ ־ בע בע בע בע יייי־ ־ ־ ־ יהיהיהיהיהיהיהיה  אד אד אד ָָָָָָָָאדְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
:::: הני הני הני הניהההה מ מ מ מ ניו ניו ניו ניו  אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ אחד אחד אחד אחד   א א א א  ה ה ה הב )הההה .(יג , ַַַַֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִֹֹֽֽֽֽ

וה הרה  ה מאה  –  נגעי לרא ת רי ה ל ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָָֹא ־על־י 
, אהר  החכ לרא ת, י דע  אינ ה יצד , .ה ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹליה 

טמא  א מר ה וה טמא , אמ ר ,ל הלכות וא מר " רמב) ְְֱֵֵֵֵֵַָָֹ
ב ) הלכה  ט פרק צרעת טומאת

 א קט ה א  ה ה א ־על־י  לא : בר ה א  זה  יְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ברי על  מ ס ולכ) וההלכה  י ה את י דע  ואינ ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָטה ,
 י ה פס ק  מי  יהיה  ה א  דוקא  ה רה  א מרת ,( ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהחכ

'טמא '. לפעל ְְֵַַָֹויאמר
 י צרעת בטמאת , האד ועב דת ר ה דר למר  ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻוי
לחנה    מח י ב  "דד  טמא ת: אר אינ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָח מרא 

ה א     וג מחנת, לג'   מח נלח  המצרע  ," ב ְְְְֲִִֶַַַָָָָמ
. אחרי  טמאי  ע לא  אפיל "דד ", לבד  לבת  ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹצרי
עד ,ל־ חמ רה  טמאה  היא  ה רעת רחנת, כ  כמְְְֲִִֵַַַַָָָָָָ
ה ד ה  למחנה  כ ת ל ל אי  על־יד טמא  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמי 

." ב מ לחנה    מח"ֲִֶַַָ
אי ־אפר  ,ל־ חמ ר בר ה רה  מלדת ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל־זה 

על־ידי  א א  י ראל להע ת  ע את לבר" ענינ ,ה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
 י זה  לפס ק  יכ ל אמת י ראל א הב  רק  ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאהבה ".
ולא  ינח  א   לסמ אפר עליו  רק  י  יה די . על ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹחמ ר
ורק  לה יר, רה  על־י   עמי ה ל את  ויח ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָי ק ט,
 ־י  ה ח י  וה מ ל ה גע . את יטא  ימצא , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹא 

.ב ָמ
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ÔÏ CÙ‰ Ú‚pa ÚNÂ∑ והפ ׁשח ֹור  מ ּתח ּלה  ¿≈»«∆«»«»»ְְִִַָָָ

ׁשנים  ׂשער  ּומע ּוט  ה ּנגע ; ּבת ֹו ÓÚ˜.(ת"כ )ללבן ְְְִִֵֶַַַָָָ»…
BNa BÚÓ∑( ת"כ) ּכמראה ה ּוא , עמק  לבן מראה  ּכל  ≈¿»ְְְֵֶַַָָָָֹ

ה ּצל  מן עמ ּקה  ‡˙B.ח ּמה  ‡nËÂ∑ טמא' ל ֹו: יאמר  ֲִֵַַָָֻ¿ƒ≈…ֵַָֹ
ה ּכת ּוב  ּגזרת  ה ּוא , טמאה  סימן לבן ׁשּׂשער  .א ּתה ', ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
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‰‡ÓŒÔÈ‡ ˜ÓÚÂ∑ּפר ּוׁשֹו ידע ּתי ה ּׁשב ּוע ,∑ÈbÒ‰Â.לא  ס ֹוף  עד  יראה  ולא  אחד , ּבבית  יס ּגיר ּנּו ¿»…≈«¿∆»ְִֵַָֹ¿ƒ¿ƒְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

עליו  סימנים  .ויֹוכיח ּו ְִִִָָָ
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ÂÈÈÚa∑ הרא ׁשֹון ּוב ׁשע ּור ֹו ÈL˙.ּבמראה ּו .BÈbÒ‰Â∑ מחלט טמא  רא ׁשֹון, ּבׁשב ּוע  ּפׂשה  אם  .הא  ¿≈»ְְְִִֵַָ¿ƒ¿ƒ≈ƒְְִִֵַָָָָָָֻ
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‰‰k∑ּבמראית ֹו עמד  אם  הא  מ ּמראית ֹו; הכהה  ≈»ְְְְִִִִַַַָָָֻ

טמא  – ּפׂשה  טה ֹור ∑ÁtÒÓ˙.א ֹו נגע  ÒaÎÂ.ׁשם  ֵָָָƒ¿««ֵֶַָ¿ƒ∆
‰ËÂ ÂÈ„‚a∑וצרי טמא  נקרא  להס ּגר , ונזקק  ה ֹואיל  ¿»»¿»≈ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

.טבילה  ְִָ
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Òa‡ג  CLÓ ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»ƒ¿«ƒ¿»
ÈÊÁÓe ÂÁÈÓÏ CÈÙ‰˙‡ ‡LzÎÓa ÚNÂ¿≈»¿«¿»»ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ»∆¡≈
LzÎÓ dÒa CLÓa ˜ÈnÚ ‡LzÎÓ«¿»»«ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿«
:d˙È ‡ÒÈÂ ‡‰k dpÊÁÈÂ ‡e‰ ‡˙eÈ‚Ò¿ƒ»¿∆¡ƒ≈«¬»ƒ»≈»≈

dÒaד  CLÓa ‡È‰ ‡eÁ ‡‰a Ì‡Â¿ƒ«¬»«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈
‡Ï ‡ÚNe ‡ÎLÓ ÔÓ ‡‰ÊÁÓ ˙ÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒ≈∆¡»»ƒ«¿»¿»»»
‡LzÎÓ ˙È ‡‰k bÒÈÂ ÂÁÈÓ CÈÙ‰˙‡ƒ¿¬ƒ≈ƒ»¿«¿««¬»»«¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡ÚLƒ¿»ƒ

Â‰‡ה  ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈa ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»¿»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡Ï ‰Â‰ „k Ì˜ ‡LzÎÓ«¿»»»«¬»»≈«¿»»
ÔÈÓBÈ ‡ÚL ‡‰k dpbÒÈÂ ‡kLÓa¿«¿»¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

:˙eÈzƒ¿»

eÈz˙ו ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈa d˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»≈¿»¿ƒ»»ƒ¿»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â¿»»¿»«¿»»¿»≈«¿»»
ÚaˆÈÂ ‡È‰ ‡˙È„Ú ‡‰k dpk„ÈÂ ‡kLÓa¿«¿»ƒ«ƒ≈«¬»¬ƒ»ƒƒ««

:Èk„ÈÂ È‰BLeÏ¿ƒ¿ƒ¿≈

˙aז ‡kLÓa ‡˙È„Ú ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¬ƒ»¿«¿»»«
˙eÈ˙ ÈÊÁzÈÂ d˙ek„Ï ‡‰ÎÏ ÈÊÁz‡c¿ƒ«¬ƒ¿«¬»¿«≈¿ƒ«¬ƒƒ¿»

:‡‰ÎÏ¿«¬»



    
    

     
     

      
    

    
      
    
   

     
     

      
      

       
    
     

    
      

      
     
      
      
     

      
     

    
     
      

     
     
     

        
   

     



ני               

      §¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬
   ©Ÿ¥−¨©¬©¦«

Ô‰k‰ B‡nËÂ∑, מחלט ה ּוא  הרי ּומ ּׁשּטּמא ֹו ¿ƒ¿«…≈ְְֲִִֵֶָֻ
ּבפר ׁשת  האמ ּור  ּולקר ּבן ּולתגלחת  לצ ּפרים  ְְְְְְְֳִִִַַַָָָָָָָוזק ּוק 

ּתהיה " ‰Â‡."זאת  ˙Úˆ∑, צרעת ה ּזאת . ה ּמס ּפחת  ְִֶֹ»««ƒְִַַַַַַָֹ
זכר  ל ׁשֹון נגע , נקבה . .ל ׁשֹון ְְְֵֶַָָָ

      ¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈¤©Ÿ¥«

         

 ה ה ה ההההה אל אל אל אל  והוהוהוהבא בא בא בא   אד אד אד אד תהיהתהיהתהיהתהיה י י י י  צרעתצרעתצרעתצרעת ט)נגע נגע נגע נגע  י (יג , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵֵֹֹ
ההק מה  והרי  , חד עני ל סגנ נקט מ ע  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹלאל,
נאמר   לה ה ה  למר,  וי לעיל. אמ רה  בר צרעת ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלדיני 
ה תב זרת אינ ה ט בדר ה א ", טה ר לב הפ "ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

טבע א א  חלי  זה  אי מ כיחה  ז פעה   סברא  ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹא א 
,לב הפ  א ר ללי : י א  תח הרי  .  ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻה
אל  "וה בא  א אי ולכ צרעת", "נגע  חלת א ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאי

."ה ֵַֹה

      §¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§−̈
     ¥¨´¨¨®¦§©²¨¨¬©−©§¥«

˙ÈÁÓe∑ ה ּלבן מקצת  ׁשּנה ּפ ּבלע "ז, שנימינ"ט  ƒ¿«ְְְִֶֶֶַַַַָֹ
טמאה  סימן ה ּוא  אף  ּבׂשר , למראה  ה ּׂשאת  ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻׁשּבת ֹו
לבן; ׂשער  ּבלא  ּומחיה  מחיה , ּבלא  לבן ׂשער  -ְְְְִִֵֵָָָָָָָָֹֹ

אף  ּב"ׂשאת ", א ּלא  מחיה  נאמרה  ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואף 
טמאה  סימן ה ּוא  ות ֹולד ֹותיהן ה ּמרא ֹות  .ּבכל  ְְְְְִֵֶַַַָָֻ

      ̈©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½§¦§−©Ÿ¥®
    ́Ÿ©§¦¤½¦¬¨¥−«

‡È‰ ˙LB ˙Úˆ∑ ּתחת היא  יׁשנה  מ ּכה  »««∆∆ƒְִַַַָָָ
ותח ּתיה  מלמעלה  ּבריאה  נראית  זֹו וח ּבּורה  ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָה ּמחיה ,

– מחיה  ועלתה  ה ֹואיל  ּתאמר : ׁשּלא  לחה ; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹמלאה 
.אטהר ּנה  ֲֲֶַָ

     §¦¨¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©
     ¥¨´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−

 ¥¥¬©Ÿ¥«
BL‡Ó∑ רגליו ועד  אדם  ‰Ô‰k.ׁשל  ÈÈÚ ‰‡ÓŒÏÎÏ∑מא ֹור ֹו ׁשח ׁש לכהן .ּפרט  ≈…ְְֶַַָָָ¿»«¿≈≈≈«…≈ְְְֵֶַָָֹ

     §¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ¤¨§¨½
      §¦©−¤©¨®©ª²¨©¬¨−̈¨¬«

     §¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«

ÈÁ Na Ba ˙B‡‰ ÌBÈe∑ּבֹו צמחה  אם  ¿≈»»»«ְִָָ
טמאה ?! סימן ׁשה ּמחיה  ּפר ׁש ּכבר  הרי (ת"כ )מחיה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

רא ׁשי  ואר ּבעה  מע ׂשרים  ּבאחד  ה ּנגע  ׁשהיה  הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָא ּלא 
נראה  ׁשאין לפי מחיה  מ ּׁשּום  מט ּמאין ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאברים 
רא ׁש וחזר  , ואיל  איל ׁשּׁשֹופע  ּכאחד  ּכּלֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻה ּנגע 
ׁשהבריא  ּכג ֹון ׁשֹוּמן, ֿ ידי על  ׁשּפּוע ֹו ונת ּגּלה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהאבר 

ה ּכת ּוב  ל ּמדנּו ה ּמחיה , ּבֹו ונראית  רחב  ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָונע ׂשה 
יֹום ∑ÌBÈe.ׁשּתט ּמא  יׁש לל ּמד , ל ֹומר ? ּתלמ ּוד  מה  ְֵֶַ¿ְְֵֵַַַַ

מ ּכאן  ּבֹו. ר ֹואה  א ּתה  ׁשאין יֹום  ויׁש ּבֹו ר ֹואה  ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשא ּתה 
ל ֹו, ה ּמׁשּתה , ימי ׁשבעת  ּכל  ל ֹו נֹותנין חתן, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאמר ּו:
ל ֹו נֹותנין ּברגל , וכן ּולבית ֹו. ולכס ּות ֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָּולאצט ּלית ֹו,

הרגל  ימי .ּכל  ְֵֶֶָָ

kLÓa‡ח  ‡˙È„Ú ˙ÙÒB‡ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»≈«¬ƒ»¿«¿»
:‡È‰ ‡˙eÈ‚Ò ‡‰k dp‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»¿ƒ»ƒ

ÂÏ˙ט  È˙zÈÂ ‡L‡a È‰˙ È‡ eÈ‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ¬≈¿≈«¬»»¿ƒ≈≈¿»
:‡‰k«¬»

kLÓa‡י  ‡eÁ ‡˜ÓÚ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»«¿»«¿»¿«¿»
‡˙ÈÁ ‡Òa ÌLÂ eÁÏ ÚN ˙ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ¬»«≈»¿ƒ»¿∆ƒ¿»«¿»

:‡z˜nÚa¿«ƒ¿»

dÒaיא  CLÓa ‡È‰ ‡˜ÈzÚ ˙eÈ‚Ò¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿≈
:‡e‰ ‡ÒÓ È‡ d‚ÒÈ ‡Ï ‡‰k dp‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»»«¿¿ƒ≈¬≈¿»»

ÈÙÁ˙Âיב  ‡kLÓa ‡˙eÈ‚Ò ÈbÒ˙ ‡bÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»¿«¿»¿«¬≈
„ÚÂ dLÈÓ ‡LzÎÓ CLÓ Ïk ˙È ‡˙eÈ‚Ò¿ƒ»»»¿««¿»»≈≈≈¿«

:‡‰Î ÈÈÚ eÊÈÁ ÏÎÏ È‰BÏ‚«¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

Ïkיג  ˙È ‡˙eÈ‚Ò ˙ÙÁ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»¬«¿ƒ»»»
CÈÙ‰˙‡ dlk ‡LzÎÓ ˙È Èk„ÈÂ dÒaƒ¿≈ƒ«ƒ»«¿»»À≈ƒ¿¬ƒ

:‡e‰ ÈÎc ÂÁÓÏ¿∆¡«¿≈

È‰Èיד  ‡iÁ ‡Òa d ÈÊÁz‡„ ‡ÓBÈe¿»¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»«»¿≈
:‡ÒÓ¿»»



נב              
              

     

יטמא יטמא יטמא יטמא :::: חי חי חי חי  רררר  הרא הרא הרא הרא תתתת      בי בי בי בי( יד (יג , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
מרא  ב )איתא  ז, קט י (מועד   י , הרא ת   בי" : ְְִֵֵַָָָָ

,אמר א מ . ראה  א ה  אי    י  וי , ראה  ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָא ה 
רי ברי  ,' כ ה ה  ימי  ז' ל תנינ נגע ,  לד  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחת
פ ה ה וצה  א מר ה א  הרי  . צרי אינ א מר, רי  ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹיה דה .
לדבר  ל־ הרת, לדבר ל  יני ממ  א ה ית, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָאת

ְִָמצוה ".
איר אי י ה גדר יה דה  ורי  רי   קיחל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָונראה ,
א . : יפ א ני  למר  י , ימי מס  ימי  ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָנגעי
 א  ימי  פקע ה ב . . אחרי  לימי ה גע  רא ת  חיְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

לל.  עליה  חלי ולא  , נגעי ראית ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹמ יני 
וראה  ה ה עבר  א ה א ,  יפ הא ני  י 'וה 'נפקא ־מינ]ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ראית  את  חי  מרי א  א , א  ימי ה גע  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָאת
הרי , י ה גע  את וראה  ,ה ה חה  לא   א ה ה  ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹה גע ,

 א  ימי  פקע ה ,' ה פ א  מרי א  א  א טמא . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָזה 
 כ אי ה גע , את ראה   א   ה ה  ה גע , ראית ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמ יני 

.[ לְ
את  ה מד  רי  יה דה . לרי  רי  י ה חלקת  טע  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹוזה
 סבירא ־לי מ מע  ה ית", את פ ה ה מ "וצה  י ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹה
ליו  את ציא  עד  "ל  יני ממ" ח ה , גדר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָה א 
 ־אימה ־ מה . לזמ ה גע  ראית את  חי וד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַמה ית,
 י  י" " הרא ת   בי" מה ס ק  ה מד  יה דה  ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָלרי 
ה גע , ראית את  חי רק  זה  אי ," ראה  א ה  ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאי 
יני עליו   חלי ולא  , נגעי מראית ה פקע  זה    ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹא א 

לל.  ְֵָא
יהודה , ורבי רבי מחלוקת לפי־זה  ש שנתבארה  ,הדברי במקור  ויעויי)

הרשות) לדבר  ג ממתיני א.

      §¨¨©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬©©²
   ̈¥¬−¨©¬©«

‡e‰ ˙Úˆ∑ זכר ל ׁשֹון ּבׂשר , הה ּוא . .ה ּבׂשר  »««ְַַָָָָָָ

       ́¦¬¨²©¨¨¬©©−§¤§©´§¨¨®−̈
¤©Ÿ¥«

      §¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨¨®§¦©
    ©Ÿ¥²¤©¤−©¨¬«

    ¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«
ÔÈÁL∑(ח ה ּבׂשר (חולין ׁשּנתח ּמם  ח ּמּום , ל ׁשֹון ¿ƒְְִִֵֶַַָָ

הא ּור  מחמת  ׁשּלא  מ ּכה , מחמת  ל ֹו ה ּבא  .ּבל ּקּוי ְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ
‡tÂ∑ נגע עלה  ּובמק ֹומ ֹו אר ּוכה , העלה  ה ּׁשחין ¿ƒ¿»ְְֱֲִִֶֶַַָָָָ

.אחר  ֵַ

      §¨º̈¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤
   §¨¨´£©§¨®¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«

˙ÓcÓ„‡ ‰Ï ˙‰ B‡∑ ואדם לבן – מרא ֹות  ּבׁשני ּומערב  ּפת ּו א ּלא  חלק , לבן ה ּנגע  .ׁשאין «∆∆¿»»¬«¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

Òa‡טו dp‡ÒÈÂ ‡iÁ ‡Òa ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»«»ƒ»≈ƒ≈ƒ¿»
:‡e‰ ˙eÈ‚Ò ‡e‰ ‡ÒÓ ‡iÁ«»¿»»¿ƒ

ÂÁÓÏטז CÈÙ‰˙ÈÂ ‡iÁ ‡Òa e˙È È‡ B‡¬≈¿ƒ¿»«»¿ƒ¿¬ƒ¿∆¡»
:‡‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ¿ƒ≈≈¿»«¬»

LzÎÓ‡יז CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»ƒ¿¬ƒ«¿»»
:‡e‰ ÈÎc ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î Èk„ÈÂ ÂÁÓÏ¿∆¡»ƒ«≈«¬»»«¿»»¿≈

ÁL‡יח  dkLÓa d È‰È È‡ ‡Òeƒ¿»¬≈¿≈≈¿«¿≈ƒ¬»
:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ

‰‡יט  B‡ ‡eÁ ‡˜ÓÚ ‡ÁL ˙‡a È‰ÈÂƒ≈«¬«ƒ¬»«¿»«¿»«¬»
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      §¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨−̈
      ̈©´¨¨®§¦§©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬

̈¨«¨
ÏÙL ‰‡Ó∑ מן עמ ּקה  ח ּמה  ּכמראה  ועמק  ׁשפל  נראה  ה ּוא  לבנינּות ֹו מ ּתֹו א ּלא  ׁשפל , מ ּמׁשּה ואין «¿∆»»»ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

.ה ּצל  ֵַ

      §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈
      §¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−

 ¦§©¬¨¦«

      §¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©
¦«

‡Â‰ Ú‚∑ ה ּבהרת א ֹו ה ּזאת  .ה ּׂשאת  ∆«ƒְֵֶֶַַַַֹ

     §¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤
    ©§¦−¦®§¦«£−©Ÿ¥«

‰ÈzÁz∑ּבמק ֹומ ּה.ÔÈÁM‰ ˙ˆ∑ּכתר ּגּומ ֹו «¿∆»ְִָ»∆∆«¿ƒְְַ
ּבּבׂשר . ה ּנּכר  הח ּמּום  ר ׁשם  א ּלא  אינֹו ׁשחנא ', ֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ'ר ׁשם 
ח ּמּום , מחמת  ה ּנר ּגע  ע ֹור  רגיעה , ל ׁשֹון "צרבת " ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּכל 

ג )ּכמ ֹו כא רייטרי"ר (יחזקאל  ֿ ּפנים ". ּכל  ֿ ב ּה "ונצרב ּו : ְְְְִִָָָ
ּבלע "ז ∑ˆ˙.ּבלע "ז  .רייטרישמענ"ט  ְַַ»∆∆ְַַ

     

      ́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈¦§©´
     ©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

˙ÈÁÓ‰ÂÎn‰∑ ּכׁשחיתה ּבלעז. שנימני"ט  ƒ¿««ƒ¿»ְְְֶַַָָ
חלקה ; לבנה  א ֹו ּפת ּוכה , לבהרת  נהפכה  ְְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָָה ּמכוה 

הם . ׁשוים  ׁשחין וסימני מכוה  ח)וסימני ול ּמה (חולין ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָ

זה : עם  זה  מצטרפין ׁשאין ל ֹומר , ה ּכת ּוב ? ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָח ּלקן
יּדֹונּו לא  ּבּמכוה , ּגריס  וחצי ּבּׁשחין ּגריס  חצי ְְְְֲֲִִִִִִִַַַַָֹנֹולד 

.ּכגריס  ְִִ

       §¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤
      ©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨¨®¨

     §¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«

      §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈
      §¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−

 ¦§©¬¨¦«

Â‰‡כ  ‡‰Î ÈÊÁÈÂ‡kLÓ ÔÓ CÈkÓ ‡‰ÊÁÓ ¿∆¡≈«¬»¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»
‡‰k dÈ‡ÒÈÂ ÂÁÓÏ CÈÙ‰˙‡ dÚNe¿»«ƒ¿¬ƒ¿∆¡»ƒ»≈ƒ≈«¬»

:˙‡È‚Ò ‡ÁLa ‡È‰ ‡˙eÈ‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

eÁכא  ÚN da ˙ÈÏ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈«≈»ƒ»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡ÚL ‡‰k dpbÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

‰k‡כב  ‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿«¿»ƒ»≈«¬»
:‡È‰ ‡LzÎÓ d˙È»≈«¿»»ƒ

‡ÙÒB˙כג  ‡Ï ‡z‰a ˙Ó˜ ‡‰˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»«∆«¿»»≈«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡È‰ ‡ÁL ÌL∆ƒ¬»ƒƒ«ƒ≈«¬»

„eכד  ‰‡Âk dkLÓ È‰È È‡ ‡Ò B‡ƒ¿»¬≈¿≈¿«¿≈¿»»¿
B‡ ‡˜ÓÒ ‡eÁ ‡‰a ‰‡Âk ÌL È‰˙e¿≈∆¿»»«¬»«¿»«¿»

:‡eÁ«¿»

eÁכה  ÚN CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»««¬»¿»ƒ¿¬ƒ≈»ƒ»
‡˙eÈ‚Ò ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ‡‰ÊÁÓe ‡z‰a¿«∆¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»¿ƒ»
LzÎÓ ‡‰k d˙È ‡ÒÈÂ ‰‡È‚Ò ‰‡ÂÎa ‡È‰ƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ»≈»≈«¬»«¿«

:‡È‰ ‡˙eÈ‚Ò¿ƒ»ƒ

ÚNכו ‡z‰a ˙ÈÏ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈¿«∆¿»≈»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe eÁƒ»«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡ÚL ‡‰k dpbÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ
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‰ÈzÁz∑ּבמק ֹומ ּה.ÔÈÁM‰ ˙ˆ∑ּכתר ּגּומ ֹו «¿∆»ְִָ»∆∆«¿ƒְְַ
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˙ÈÁÓ‰ÂÎn‰∑ ּכׁשחיתה ּבלעז. שנימני"ט  ƒ¿««ƒ¿»ְְְֶַַָָ
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Â‰‡כ  ‡‰Î ÈÊÁÈÂ‡kLÓ ÔÓ CÈkÓ ‡‰ÊÁÓ ¿∆¡≈«¬»¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»
‡‰k dÈ‡ÒÈÂ ÂÁÓÏ CÈÙ‰˙‡ dÚNe¿»«ƒ¿¬ƒ¿∆¡»ƒ»≈ƒ≈«¬»
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:ÔÈÓBÈ ‡ÚL ‡‰k dpbÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

‰k‡כב  ‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿«¿»ƒ»≈«¬»
:‡È‰ ‡LzÎÓ d˙È»≈«¿»»ƒ

‡ÙÒB˙כג  ‡Ï ‡z‰a ˙Ó˜ ‡‰˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»«∆«¿»»≈«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡È‰ ‡ÁL ÌL∆ƒ¬»ƒƒ«ƒ≈«¬»

„eכד  ‰‡Âk dkLÓ È‰È È‡ ‡Ò B‡ƒ¿»¬≈¿≈¿«¿≈¿»»¿
B‡ ‡˜ÓÒ ‡eÁ ‡‰a ‰‡Âk ÌL È‰˙e¿≈∆¿»»«¬»«¿»«¿»

:‡eÁ«¿»

eÁכה  ÚN CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»««¬»¿»ƒ¿¬ƒ≈»ƒ»
‡˙eÈ‚Ò ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ‡‰ÊÁÓe ‡z‰a¿«∆¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»¿ƒ»
LzÎÓ ‡‰k d˙È ‡ÒÈÂ ‰‡È‚Ò ‰‡ÂÎa ‡È‰ƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ»≈»≈«¬»«¿«

:‡È‰ ‡˙eÈ‚Ò¿ƒ»ƒ

ÚNכו ‡z‰a ˙ÈÏ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈¿«∆¿»≈»
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     §¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ
      ̈½§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«

    §¦©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ
      §¦´¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½

  ¦«¨¤¬¤©¦§−̈¦«

       §¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−¨®©§−Ÿ¬
§¨¨«

Ô˜Ê B‡ L‡a∑ ּבׂשער סימנֹו ׁשּזה  ּבׂשר , ׁשּבמק ֹום  לנגע  ׂשער  ׁשּבמק ֹום  נגע  ּבין לח ּלק  ה ּכת ּוב  ּבא  ¿…¿»»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
צהב  ּבׂשער  סימנֹו וזה  .לבן ְְִֵֶָָָָָֹ

     §¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³©§¥̧Æ¨´Ÿ
         ¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ¨®§¦¥̧Ÿ³©Ÿ¥Æ¤´¤

     ½¨©©¨²Ÿ¬©¨−̈«
‰ˆ ÚN Be∑ לצהב ׁשּבֹו ׁשח ֹור  ׂשער  ׁשּנה ּפ.‡e‰ ˜˙∑ נגע ׁשל  ׁשמ ֹו ׂשער (ת"כ )ּכ .ׁשּבמק ֹום  ≈»»…ְְֵֶֶֶַָָָֹ∆∆ְְִֵֶֶֶַָָ

     §¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«
       ©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦

    ©Ÿ¥²¤¤¬©©¤−¤¦§©¬¨¦«
Ba ÔÈ‡ ÁL ÚNÂ∑ ׂשער ּבֹו היה  אם  הא  ¿≈»»…≈ִֵָָָָ

– ׁשח ֹור  ׁשּׂשער  לה ּסגר , צרי ואין טה ֹור  – ְְִִֵֵֵֶָָָָָָׁשח ֹור 
ׁשחר  "וׂשער  ׁשּנאמר : ּכמ ֹו ּבנתקים , ה ּוא  טהרה  ְְְֱֳִִִֵֶֶַַָָָָָֹסימן

וג ֹו'" ֿ ּבֹו .צמח  ְַָ

     §¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ
      «Ÿ¨¨´©¤½¤§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´

   ©¤½¤¥¬¨−Ÿ¦¨«
'B‚Â ‰NÙŒ‡Ï ‰p‰Â∑ טמא – צהב  ׂשער  ּבֹו היה  א ֹו ּפׂשה , אם  .הא  ¿ƒ≈…»»¿ִֵֵָָָָָָָָֹ

     §¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧©Ÿ¥
   ¤©¤²¤¦§©¬¨¦−¥¦«

‡ÙÒB‡כז Ì‡ ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈa ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»ƒ»»
LzÎÓ d˙È ‡‰k ‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙≈¿«¿»ƒ»≈«¬»»≈«¿«

:‡È‰ ‡˙eÈ‚Ò¿ƒ»ƒ

‡ÙÒB˙כח  ‡Ï ‡z‰a ˙Ó˜ ‡‰˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»««∆¿»»≈«
dpk„ÈÂ ‡È‰ ‰‡Âk ˜ÓÚ ‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓa¿«¿»¿ƒ»¿»…∆¿»»ƒƒ«ƒ≈

:‡È‰ ‰‡Âk ÌL È‡ ‡‰k«¬»¬≈∆¿»»ƒ

LzÎÓ‡כט  d È‰È È‡ ‡˙z‡ B‡ ‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈≈«¿»»
:Ô˜„ B‡ ‡LÈa¿≈»ƒ¿»

È‰BÊÁÓל  ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»∆¡ƒ
˜cÚc ˜nÒ ÚN de ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ«ƒƒ«¿»≈≈»À»«¿»
‡LÈ ˙eÈ‚Ò ‡e‰ ‡˜˙ ‡‰k d˙È ‡ÒÈÂƒ»≈»≈«¬»ƒ¿»¿ƒ≈»

:‡e‰ ‡˜„ B‡ƒ¿»

Â‰‡לא  ‡˜˙ LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈ È‡Â«¬≈∆¡≈«¬»»«¿«ƒ¿»¿»
Ìk‡ ÚNÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰BÊÁÓ ˙ÈÏ≈∆¡ƒ«ƒƒ«¿»¿≈»À»
˙ÚL ‡˜˙ LzÎÓ ˙È ‡‰k bÒÈÂ da ˙ÈÏ≈≈¿«¿««¬»»«¿«ƒ¿»ƒ¿«

:ÔÈÓBÈƒ

ÚÈL‡‰לב  ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»¿ƒ»»
˜nÒ ÚN d ‰Â‰ ‡ÏÂ ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿»¬»≈≈»À»

:‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ˙ÈÏ ‡˜˙ ÈÊÁÓe∆¡≈ƒ¿»≈«ƒƒ«¿»

Ál‚Èלג  ‡Ï ‡˜˙ ÌÚ„e ‡˜˙ ÈÁÒ Ál‚ÈÂƒ««»√»≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿«»
:˙eÈz ÔÈÓBÈ ‡ÚL ‡˜˙ ˙È ‡‰k bÒÈÂ¿«¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»



     
     
       
      

    
     
      
   

    
     

     

              
Álb˙‰Â∑ ה ּנתק Ï‡.סביב ֹות  ˜˙p‰Œ˙‡Â ¿ƒ¿«»ְִֶֶַ¿∆«∆∆…

Ál‚È∑( ת"כ) ּכדי סביב  ל ֹו סמ ּו ׂשער ֹות  ׁשּתי מ ּניח  ¿«≈«ְְְִִֵֵַַָָָ
ה ּׂשער ֹות  יעב ֹור  יפ ׂשה  ׁשאם  ּפׂשה , אם  נּכר  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיהא 

ה ּגּלּוח  למק ֹום  .ויצא  ְְִִֵֵַַ

     §¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â
      «Ÿ¨¨³©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®

     §¦©³ŸÆ©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«

     §¦¨¬¦§¤²©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«
B˙‰Ë ÈÁ‡∑ה ּפ לאחר  ּפֹוׂשה  א ּלא  לי ׁשני?אין ׁשב ּוע  ּובס ֹוף  רא ׁשֹון ׁשב ּוע  ּבס ֹוף  אף  מ ּנין ּטּור , «¬≈»√»ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

יפ ׂשה " "ּפׂשה  ל ֹומר : .ּתלמ ּוד  ְְִֶַַָ

      §¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥
    ©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ¨¥¬«

     §¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨Ÿ¨«©²
      ¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«

ÁL ÚNÂ∑ׁשאינֹו והאדם  ה ּירק  אף  מ ּנין ¿≈»»…ְִִֵֶַַַָָָֹֹ
ּדֹומה  "צהב " ּול ׁשֹון "וׂשער ". ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְְֵֶַַָָָֹֹצהב ?
אורפל "א  "זהב ", ּכמ ֹו "צהב ", ה ּזהב , ְְְִַַָָָָֹֹלתבנית 

‰Ô‰k.ּבלע "ז  B‰ËÂ ‡e‰ B‰Ë∑ טמא הא  ְַַ»¿ƒ¬«…≈ֵָָ
טה ֹור  לא  ה ּכהן, ז)ׁשּטהר ֹו .(מו"ק  ֲִֵֶַָֹֹ

    §¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«§¨−̈¤«¨®Ÿ
 ¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ

˙‰a∑ חבר ּבּור ֹות. ∆»…ְֲַ

     §¨¨´©Ÿ¥À§¦¥§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´
       §¨®Ÿ¬Ÿ©²¨©¬¨−¨¬«

˙Ï ˙B‰k∑ ּכהה א ּלא  עז ׁשּלהן לבן .ׁשאין ≈¿»…ֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
˜‰a∑ ׁשּקֹורין אדם , אדם  ּבב ׂשר  ה ּנראה  לבן ּכמין …«ְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

ּכאיׁש ּבהק , קר ּוי אדמימ ּות ֹו, חבר ּבּור ֹות  ּבין ְְְֲִִֵַַַָֹרוש "ו,
צח  ּבלבן ה ּבׂשר  מבהיק  לעד ׁשה  עד ׁשה  ׁשּבין .עד ׁשן ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

     

       §¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«
‡e‰ B‰Ë ‡e‰ Á˜∑,נתקין מ ּטמאת  טה ֹור  ≈≈«»ְְִִַָָֻ

ׂשער ,ׁשאינֹו מק ֹום  ׁשהם  וזקן, רא ׁש ּבסימני נּדֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּומחיה  לבן, ּבׂשער  ּבׂשר : ע ֹור  נגעי ּבסימני ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָא ּלא 

.ּופ ׂשיֹון  ְִ

ÚÈL‡‰לד  ‡ÓBÈa ‡˜˙ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»¿»¿ƒ»»
È‰BÊÁÓe ‡kLÓa ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿«¿»∆¡ƒ
‡‰k d˙È Èk„ÈÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«ƒƒ«¿»ƒ«≈»≈«¬»
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˙aלה  ‡kLÓa ‡˜˙ ÛÒBÈ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ¿»¿«¿»»«
:d˙eÎc»≈

kLÓa‡לו ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»≈ƒ¿»¿«¿»
:‡e‰ ‡ÒÓ ˜nÒ ÚNÏ ‡‰k wÈ ‡Ï»¿«≈«¬»¿≈»À»¿»»

ˆÁÓלז Ìk‡ ÚNÂ ‡˜˙ Ì˜ ‰Â‰ „k Ì‡Â¿ƒ«¬»»ƒ¿»¿≈»À»¿«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡e‰ ÈÎc ‡˜˙ Èqz‡ da≈ƒ«ƒƒ¿»¿≈ƒ«ƒ≈«¬»

ÔB‰Òaלח  CLÓ È‰È È‡ ‡˙z‡ B‡ ‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿
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:‡e‰
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נו              
         

ע ע ע ע ר ר ר ר  נגעי נגעי נגעי נגעי  ס ס ס ס ני ני ני ני  א א א א א א א א  .... ....  וזק וזק וזק וזק  רא רא רא רא ס ס ס ס ני ני ני ני       נ נ נ נ  אינ אינ אינ אינְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מ )רררר יג , רא "(רש"י "י רט ללד  א  מפר אינ ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹ

" ר"י  מפר ה א " "נתק  על : ע  קונ מטא . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאינ
נצר  אינ ה גע  היינ ער",   מק נגע  ל  מְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
 מ "ק  תב  ," הרמ (דלא  וקא  ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹמ ירה 

ער). נירת ענינ ק  א  רא גע  היינ ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹה ער",
"י רט  למר סברא  אי נגע , אינ ערת ירת יו מְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
א א  זה ; את ללל צר ואי טמאה ,  ס ה א  " ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֻרא

ל ינ מלד  זה .נגע נגע נגע נגע ה תב    מק לד  ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

       §¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬
«

ÂÈt ˙‡tÓ Ì‡Â∑ ּומ ּׁשּפּוע ּבּכלל , ּומ ּכאן ׁשּמּכאן ה ּצדעין ואף  "ּגּבחת ", קר ּוי ּפניו, ּכל ּפי קדקד  מ ּׁשּפּוע  ¿ƒƒ¿«»»ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
"קרחת " קר ּוי אח ֹוריו ּכל ּפי .קדקד  ְְֲֵַַַָָָָֹ

      §¦¦«§¤³©¨©̧©Æ´©©©½©¤−©¨¨´£©§¨®
     ̈©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬§©©§«

ÔÏ Ú‚ÌcÓ„‡∑? ה ּמרא ֹות ׁשאר  מ ּנין .ּפת ּו ∆«»»¬«¿»ְְִִַַַָָ
– ּבׂשר " ע ֹור  צרעת  "ּכמראה  ל ֹומר : ּכמראה ּתלמ ּוד  ְְְְְֵֵַַַַַַָָָ

ֿ יהיה  ּכי "אדם  ּבׂשר ': 'ע ֹור  ּבפר ׁשת  האמ ּור  ְְִִֶַַַַָָָָָָָָָה ּצרעת 
ּבאר ּבע  ׁשּמט ּמא  ּבֹו? אמ ּור  ּומה ּו ֿ ב ׂשר ֹו". ְְְְְֵֶַַַַָָבע ֹור 

צרעת  ּכמראה  ולא  ׁשב ּוע ֹות , ּבׁשני ונּדֹון ְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹמרא ֹות 
ולא  אחד , ּבׁשב ּוע  נּדֹון ׁשה ּוא  ּומכוה , ּבׁשחין ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹהאמ ּור 
ּבאר ּבע  מט ּמאין ׁשאין ׂשער , מק ֹום  ׁשל  נתקין ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכמראה 

ות ֹולד ּתּה ּבהרת  ות ֹולד ּתּה, ׂשאת  .מרא ֹות : ְְְְְְֵֶֶַַַַָָ

     §¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´
      £©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬

̈¨«

      ¦«¨¬©−¨¥¬®©¥§©§¤²©Ÿ¥−
 §Ÿ¬¦§«

BÚ‚ BL‡a∑ לר ּבֹות מ ּנין נתקין, א ּלא  לי אין ¿…ƒ¿ְְִִִִֵֶַַָָ
יט ּמא ּנּו", "ט ּמא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  המנּגעים ? ְְְְְִֵֶַַַַַָָֻׁשאר 

יהיּו "ּבגדיו א ֹומר : ה ּוא  ּכּלן על  ּכּלן. את  ְְְִֵֶַַָָָָֻֻלר ּבֹות 
וג ֹו'" .פרמים  ְְִֻ

     §©¨¹©£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ
      §ŸÆ¦«§¤´¨½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−

¦§¨«
ÌÈÓÙ∑ קר ּועים.ÚeÙ∑ ׂשער ŒÏÚÂ.מג ּדל  ¿Àƒְִ»«ְֵָָֻ¿«

‰ËÚÈ ÌÙN∑ ּכאבל.ÌÙN∑ גרינו"ן ה ּׂשפתים , ׂשער  »»«¿∆ְֵָ»»ְְִַַַָ
˜È‡.ּבלע "ז  ‡ÓË ‡ÓËÂ∑, טמא ׁשה ּוא  מ ׁשמיע  ְַַ¿»≈»≈ƒ¿»ְִֵֶַַָ

מ ּמּנּו ה)ויפר ׁשּו .(מו"ק  ְְְִִֶ

       ̈§¥º£¤̧©¤¬©²¦§−̈¨¥´®¨¨´
    ¥¥½¦¬©©«£¤−«¨«

LÈ „„a∑ יֹוׁשבים טמאים  ׁשאר  יהיּו ׁשּלא  »»≈≈ְְְְִִִֵֶָֹ
טמאים  מ ּׁשאר  ּנׁשּתּנה  מה  ר ּבֹותינּו: ואמר ּו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָע ּמֹו.
ּבין  הרע  ּבל ׁשֹון הב ּדיל  וה ּוא  ה ֹואיל  ּבדד ? ְְְִִִֵֵֵָָָָָליׁשב 

יּבדל  ה ּוא  אף  לרעה ּו, איׁש ּובין לא ׁשּתֹו ıeÁÓ.איׁש ְְְִִִִֵֵֵֵַָƒ
‰ÁnÏ∑ מחנֹות ל ׁשל ׁש סז)ח ּוץ  .(פסחים ««¬∆ְֲַָֹ

dLÈמא  ÚN zÈ È‰Bt‡ Ï˜lÓ Ì‡Â¿ƒƒ»√≈¬ƒ««¿«≈≈
:‡e‰ ÈÎc ‡e‰ LBÏb¿¿≈

d˙eLBÏ‚מב  B‡ d˙eÁ˜ È‰È È‡Â«¬≈¿≈¿»»≈ƒ¿≈
‡È‰ ‡È‚Ò ˙eÈ‚Ò ˜BnÒ eÁ LzÎÓ«¿«ƒ»«¿ƒ»¿»ƒ

:d˙eLBÏ‚ B‡ d˙eÁ˜a¿»»≈ƒ¿≈

LzÎÓ‡מג  ˜ÈnÚ ‡‰Â ‡‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»≈«¬»¿»«ƒ«¿»»
d˙eLBÏ‚ B‡ d˙eÁ˜a ‡˜nÒ ‡eÁ«¿»«¿»¿»»≈ƒ¿≈

:‡Òa CLÓ ‡˙eÈ‚Ò ÈÊÁÓk¿∆¡≈¿ƒ»¿«ƒ¿»

dp‡ÒÈמד  ‡‡Ò ‡e‰ ‡ÒÓ ‡e‰ È‚Ò b¿«¿ƒ¿»»»√»¿»≈ƒ≈
:dLzÎÓ dLÈa ‡‰k«¬»¿≈≈«¿»≈

ÔB‰Èמה  È‰BLeÏ ‡LzÎÓ d Èc ‡È‚Òe¿ƒ»ƒ≈«¿»»¿ƒ¿
‡Ï‡k ÌÙN ÏÚÂ ÚÈÙ È‰È dLÈÂ ÔÈÚfÓ¿«¿ƒ¿≈≈¿≈¿ƒ«¿«»»«¬≈»
:È˜È Ôe‡zÒ˙ ‡ÏÂ Ôe‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÛhÚ˙Èƒ¿«»¿»ƒ¿«¬¿»ƒ¿«¬ƒ¿≈

‡ÒÓמו ‡ÒÓ È‰È d ‡LzÎÓ Èc ÈÓBÈ Ïk»≈ƒ«¿»»≈¿≈¿»»¿»»
‡˙ÈLÓÏ ‡aÓ ˙ÈÈ È‰B„BÁÏa ‡e‰ƒ¿ƒ≈≈ƒ»»¿«¿ƒ»

:d˙BÓ¿≈

              
         

י י י י דל דל דל דל  ההההא א א א  אאאא .... .... הרע הרע הרע הרע       ל ל ל ל הב הב הב הב יל יל יל יל  והוהוהוהא א א א  (רש"י ההההאיל איל איל איל  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
מו ) ענג יג , מק ל ר־ית  ה :' עיני 'מא ר ספר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָתב 

אפ  מ ראל, אחד  ל מ ל כ ד ר . . ד ל מרע   ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

מב ל  ה א  אמת, א מר אפ מ ראל, אחד  על ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרע 
 מה . . ביכ ל עצב ת מ ת  מביא  . . ה רא  ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָענג
עליו .  אי  נגעי  מ ה  נגד  מ ה  כר לכ לנגע . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמענג

       §©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́¤½¤−
 §¤¬¤¦§¦«

       ³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−§©¨®¤´§½
  −§¨§¤¬¤«

ÓvÏÂ ÌÈzLtÏ∑, ּפׁשּתים ׁשל ׁשל  א ֹו «ƒ¿ƒ¿«»∆ְִִֶֶ
BÚ.צמר  B‡∑ מלאכה ּבֹו נע ׂשה  ׁשּלא  ע ֹור  .זה  ֶֶ¿ְֲֶֶַָָָֹ

BÚ ˙Î‡ÏÓŒÏÎa B‡∑ּבֹו ׁשּנע ׂשה  ע ֹור  זה  ¿»¿∆∆ֲֶֶַָ
.מלאכה  ְָָ

eÈ‚Òמז LzÎÓ d È‰È È‡ ‡LeÏe¿»¬≈¿≈≈«¿«¿ƒ
:Ôzk LeÏa B‡ ÓÚ LeÏaƒ¿¬«ƒ¿ƒ»

ÓÚÏe‡מח  ‡zÎÏ ‡Ú B‡ ‡È˙L B‡¿ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:CLÓ „ÈÚ ÏÎa B‡ ‡kLÓ B‡¿«¿»¿»ƒƒ¿»



    
      

      
     
    
     
    
    
    
     
    
    
     
    
    

      
     
     
    

        
      
     
    
     
    
    

    
      

    
   
     

    
     

      
   
    
      
     
    
    

   
      
    
    
    
      
     

      
     
     
    

      
    
       
     
     
   

       
    
     
    
     

       
     
     
    
    
    
   

     
     

    
    

    
 

    
    
     

     
    
    
    
     
    
       
     
     
     
    
     
    
    

  



נז               
         

י י י י דל דל דל דל  ההההא א א א  אאאא .... .... הרע הרע הרע הרע       ל ל ל ל הב הב הב הב יל יל יל יל  והוהוהוהא א א א  (רש"י ההההאיל איל איל איל  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
מו ) ענג יג , מק ל ר־ית  ה :' עיני 'מא ר ספר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָתב 

אפ  מ ראל, אחד  ל מ ל כ ד ר . . ד ל מרע   ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

מב ל  ה א  אמת, א מר אפ מ ראל, אחד  על ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרע 
 מה . . ביכ ל עצב ת מ ת  מביא  . . ה רא  ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָענג
עליו .  אי  נגעי  מ ה  נגד  מ ה  כר לכ לנגע . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמענג

       §©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́¤½¤−
 §¤¬¤¦§¦«

       ³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−§©¨®¤´§½
  −§¨§¤¬¤«

ÓvÏÂ ÌÈzLtÏ∑, ּפׁשּתים ׁשל ׁשל  א ֹו «ƒ¿ƒ¿«»∆ְִִֶֶ
BÚ.צמר  B‡∑ מלאכה ּבֹו נע ׂשה  ׁשּלא  ע ֹור  .זה  ֶֶ¿ְֲֶֶַָָָֹ

BÚ ˙Î‡ÏÓŒÏÎa B‡∑ּבֹו ׁשּנע ׂשה  ע ֹור  זה  ¿»¿∆∆ֲֶֶַָ
.מלאכה  ְָָ

eÈ‚Òמז LzÎÓ d È‰È È‡ ‡LeÏe¿»¬≈¿≈≈«¿«¿ƒ
:Ôzk LeÏa B‡ ÓÚ LeÏaƒ¿¬«ƒ¿ƒ»

ÓÚÏe‡מח  ‡zÎÏ ‡Ú B‡ ‡È˙L B‡¿ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:CLÓ „ÈÚ ÏÎa B‡ ‡kLÓ B‡¿«¿»¿»ƒƒ¿»



    
      

      
     
    
     
    
    
    
     
    
    
     
    
    

      
     
     
    

        
      
     
    
     
    
    

    
      

    
   
     

    
     

      
   
    
      
     
    
    

   
      
    
    
    
      
     

      
     
     
    

      
    
       
     
     
   

       
    
     
    
     

       
     
     
    
    
    
   

     
     

    
    

    
 

    
    
     

     
    
    
    
     
    
       
     
     
     
    
     
    
    

  



נח              

       §¨¨̧©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
     «©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©

  ®§¨§−̈¤©Ÿ¥«
˜˜È∑ ׁשּביר ּקין ׁשּבאד ּמים ∑‡„ÌcÓ.ירק  .אדם  ¿«¿«ִִֶָֹֻ¬«¿»ֲִֶַָֹֻ

     §¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬
 ¨¦«

      §¨¨̧¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©Æ
      Â©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤
      ¥«¨¤¬¨−¦§¨¨®¨©©©§¤²¤©¤−©¨¥¬

«
˙‡ÓÓ ˙Úˆ∑" ממאיר "ס ּלֹון כח)ל ׁשֹון ּתהנה (יחזקאל  ׁשּלא  מארה , ּבֹו 'ּתן ּומדר ׁשֹו: ּבלע "ז. פויינט "ש  »«««¿∆∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.הימ ּנּו' ֵֶ

     §¨©¸¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤
      ©¤̧¤Æ´©¦§¦½¤¨§¦´¨½£¤
       ¦«§¤¬−©¨®©¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«

ÌÈzLt B‡ Óva∑, ּפׁשּתים ׁשל  א ֹו צמר  ׁשל  «∆∆«ƒ¿ƒְִִֶֶֶֶ
ואניצי  צמר  ּגּזי יביא  יכ ֹול  ּומדר ׁשֹו: ּפׁשּוט ֹו. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָזה ּו
ּבא ׁש "הוא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ע ּמֹו? ויׂשרפם  ְְְְְִִִִֵֵַַָָּפׁשּתן
מה  ֿ ּכן, אם  ע ּמּה. אחר  ּדבר  צריכה  אינּה – ְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּתּׂשרף "

את  לה ֹוציא  ב ּפׁשּתים "? א ֹו "ּבּצמר  ל ֹומר : ְְְִִִֶֶֶַַַַּתלמ ּוד 
אחר  מ ּמין ׁשהן ׁשּבֹו, סח)האמר ּיֹות  אמר ּיֹות ,(פסחים . ְְִִִִִִֵֵֶֶַָ

אמרא  ּכמ ֹו ׂשפה , .ל ׁשֹון ְְְִָָָ

      §¦»¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤
      ¬©§¦−´¨¥®¤−§¨§¦«

      §¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬£¤−©¨®©§¦§¦¬
 ¦§©¨¦−¥¦«

Ú‚p‰ BaŒL‡ ּבלבד ?∑‡˙ ה ּנגע  מק ֹום  יכ ֹול  ≈¬∆«»«ְְִֶַַַָ
ה ּבגד  ּכל  יכ ֹול  ה ּנגע ". ֿ ּבֹו א ׁשר  "את  ל ֹומר : ְֲֵֶֶֶַַַַַָָָּתלמ ּוד 

ּכיצד ?ּכּלֹו הא  "ה ּנגע ". ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּכּבּוס ? טע ּון ְִֵַַַַַָָָֻ
ע ּמֹו ה ּבגד  מן .יכ ּבס  ְִִֵֶֶַַ

     

     §¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â
      «Ÿ¨©̧©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´½
      ̈¥−¦§§¤®§¤´¤¦½§¨«©§−¬§©©§«

‡Bמט  ‡LeÏa ˜BnÒ B‡ ˜BÈ ‡LzÎÓ È‰ÈÂƒ≈«¿»»»«ƒ¿»
Ô‡Ó ÏÎ B‡ ‡Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡kLÓ¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«
:‡‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡e‰ ‡˙eÈ‚Ò LzÎÓ CLÓcƒ¿««¿«¿ƒ»¿ƒ«¬≈¿«¬»

LzÎÓ‡נ ˙È bÒÈÂ ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿«¿«»«¿»»
:ÔÈÓBÈ ˙ÚLƒ¿«ƒ

‡Èנא  ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»¿ƒ»»¬≈
B‡ ‡È˙L B‡ ‡LeÏa ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»
‡kLÓ „Ú˙È Èc ÏÎÏ ‡kLÓ B‡ ‡Ú¿«¿»¿«¿»¿…ƒƒ¿¬≈«¿»
‡ÒÓ ‡LzÎÓ ‡ÊÁÓ ˙eÈ‚Ò ‡„ÈÚÏ¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿»«¿»»¿»»

:‡e‰

È˙נב  B‡ ‡È˙L ˙È B‡ ‡LeÏ ˙È „È˜BÈÂ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»
Ô‡Ó Ïk ˙È B‡ ‡zÎ B‡ ‡ÓÚa ‡Ú«¿»¿«¿»¿ƒ»»»»«
˙eÈ‚Ò È‡ ‡LzÎÓ d È‰È Èc CLÓcƒ¿«ƒ¿≈≈«¿»»¬≈¿ƒ

:„˜Bzz ‡ea ‡È‰ ‡ÊÁÓ¿«¿»ƒ¿»ƒ»

LzÎÓ‡נג  ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈«¬»¿»»≈«¿»»
Ô‡Ó ÏÎa B‡ ‡Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡LeÏƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«

:CLÓcƒ¿»

LzÎÓ‡נד  d Èc ˙È ÔeeÁÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»ƒ≈«¿»»
:˙eÈz ÔÈÓBÈ ˙ÚL dbÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»

Â‰‡נה  ‡LzÎÓ ˙È eeÁc ˙a ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿«»»«¿»»¿»
‡Ï ‡LzÎÓe ‰Â‰ „k ÔÓ ‡LzÎÓ ‡L ‡Ï»¿»«¿»»ƒ«¬»«¿»»»
‡È‰ ‡z dp„˜Bz ‡ea ‡e‰ ‡ÒÓ ÛÒB‡≈¿»»¿»¿ƒ≈«¿»ƒ

:d˙e˙cÁ B‡ d˙e˜ÈÁLaƒ¿ƒ≈¿«»≈

              
Òak‰ ÈÁ‡∑ הע ׂשֹות ‰Ú‚p.ל ׁשֹון CÙ‰Œ‡Ï «¬≈À«≈ְֵָ…»««∆«

BÈÚŒ˙‡∑מ ּמראית ֹו הכהה  NÙŒ‡Ï‰.לא  Ú‚p‰Â∑ ∆≈ְְִִַָֹֻ¿«∆«…»»
צרי ואין טמא . ּפׂשה , ולא   הפ לא  ׁשאם  ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשמענּו,
מה  יֹודע  איני ּפׁשה , ולא   הפ ּופ ׁשה .  הפ לא  ְִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹל ֹומר 
ה ּנגע ", את  "והס ּגיר  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ל ֹו? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָיע ׂשה 
וכ ּו', א ֹומרים  וחכמים  יה ּודה . ר ּבי ּדברי ֿ מק ֹום , ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָמ ּכל 
ה ּמקרא  ליּׁשב  ּכאן ּורמזּתיה  ּכהנים ', ּב'ת ֹורת  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹּכדאיתא 

אפניו  ‰Â‡.על  ˙˙Át∑ּכמ ֹו ּגּמא , יז)ל ׁשֹון ב  :(שמואל  ְַָָ¿∆∆ƒְְָֻ
ׁשּמראיו  נגע  היא , ׁשפלה  ּכל ֹומר  ה ּפחתים ", ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ"ּבאחת 

BzÁa‚.ׁשֹוקעין  B‡ BzÁ˜a∑:ּכתר ּגּומ ֹו ְִ¿»«¿¿««¿ְְַ
בחדת ּות ּה א ֹו יׁשנים .∑˜BzÁ.ּבׁשחיק ּות ּה ׁשחקים  ְְִִֵֵַָ»«¿ְְִִָָ

לפריחה  מ ּנין ֿ ׁשוה ': ל 'גזרה   ׁשהצר ה 'ּמדר ׁש' ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּומ ּפני
וג ּבחת " "קרחת  נאמרה  טה ֹורה ? ׁשהיא  ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָּבבגדים 
ּלה ּלן  מה  ּבבגדים . וג ּבחת " "קרחת  ונאמרה  ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָָָָּבאדם ,
טה ֹור , – ּבכ ּלֹו ּפרח  ּכאן אף  טה ֹור , – ּבכ ּלֹו ְְַַַָָָָָֻֻּפרח 
ּפר ּוׁשֹו ּולענין וג ּבחת ". "קרחת  ל ׁשֹון ה ּכת ּוב  אחז  ְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָלכ
וג ּבחת  יׁשנים , ל ׁשֹון - קרחת  מ ׁשמע ֹו: זה ּו ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָותר ּגּומ ֹו,
ּבקדמ ּות ֹו, א ֹו ּבאחרית ֹו נכ ּתב  ּכא ּלּו חד ׁשים , ל ׁשֹון -ְְְְְְֲֲִִִִַַָָ
ּכמ ֹו ּפנים , ל ׁשֹון וה ּגּבחת  אח ֹורים  ל ׁשֹון ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָׁשה ּקרחת 
ּכל  וה ּקרחת , וג ֹו'", ּפניו מ ּפאת  "ואם  ְְְְִִֶַַַַָָָָָׁשּכת ּוב :
ּב'ת ֹורת  מפר ׁש ּכ ּולאחריו, ה ּקדקד  מן ויֹורד  ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּׁשֹופע 

.ּכהנים ' ֲִֹ
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Ú‚p‰ Ì‰Ó ÒÂ∑ ּפי ֿ על  ּבּתח ּלה  ּכׁשּכּבס ּוה ּו אם  ¿»≈∆«»«ְְְִִִִֶַַָ
לגמרי  ה ּנגע  מ ּמּנּו סר  ÈL˙.ּכהן, ÒaÎÂ∑ ל ׁשֹון ְְִֵֵֶֶַַַָֹ¿À«≈ƒְ

ל ּבּון: ל ׁשֹון זֹו ׁשּבפר ׁשה  'ּכּבּוסין' ׁשל  ּתר ּגּום  ְְְְִִִִֶֶַָָָָטבילה .

 לכ לט ּבל , א ּלא  לל ּבּון ׁשאינֹו מ ּזה , ח ּוץ  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ"ויתח ּור ".
לטבילה , ׁשהן ּבגדים  ּכּבּוסי ּכל  וכן 'ויצט ּבע '. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּתר ּגּומ ֹו

'וּיצט ּבע ' .מתר ּגמין ְְְְִִַַָֻ

         

וכ וכ וכ וכ סססס ההההגע גע גע גע   מה מה מה מה וסרוסרוסרוסר כ כ כ כ ס ס ס ס  א א א א רררר ההההתי תי תי תי ............  א א א א ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻוהוהוהוהגד גד גד גד 
וטהרוטהרוטהרוטהר נח)ניתניתניתנית (יג , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָ

סר  ,ה על־י  תח ה   ה ס  א ה גע :  מה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוסר
טבילה  ל נית: וכ ס  לגמרי . ה גע   (רש"י)מ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻ

האד עב דת נית" "וכ ס  עני : א ר ְְֲִִֵֵַַַַָָָֻ
חטא  על תבה  ב   אד  תח ה "  ה ס"ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
מה  לגמרי  ל "נמחל  לגמרי " ה גע   מ "סר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָחטא ,

"ל ה מצות על פ"ב )עבר התשובה  נית",(אגרת "וכ ס  ְְִִֵֶֶֶַַַַַָֻ

...קר להביא   צרי היה  ה '... לפני  לרצ היה   אמנ" ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָ
"קר   מק ה א  ה ענית  .(ש)ועכשו ... ְְְְֲִִַַַָָָ

האד על  ה '" לפני  לרצ" להי ת די   טבילה " ל"ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָ
ה עת  'מי  טבילה  על־ידי  תבה ", ימיו  "ל ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָלהי ת

ה בה ' 'א רת וכ באר ה רה . ל ט)ה ה ר' (פרק ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹ
על־ידי ה ע ית ע אה ', 'בה  הינ תבה " ימיו  "ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָל

רה . וה קידה  ְְִֵֶַַָָָהעסק 

         

טבילהטבילהטבילהטבילה      נח)ל ל ל ל יג , ל (רש"י ה רה  את לבאר אפר ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
. ני ני  זה  הסרתאאאאס  מ מע תה ה ה ה געגעגעגע. זה  לפי  , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

.ל הסרתבבבב– ואז טמאת טמאת טמאת טמאת . ה גד , כל התטה  ה גע  ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻֻֻֻ
"וכ ס  אמר מ ה  טבילה . – ת מע ניתניתניתניתממע מ " ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ

˙aנו ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â ‡‰Î ‡ÊÁ Ì‡Â¿ƒ¬»«¬»¿»»¿»«¿»»»«
ÔÓ B‡ ‡LeÏ ÔÓ d˙È ÚÊe d˙È eÂÁc¿«»»≈¿«»≈ƒ¿»ƒ

:‡Ú ÔÓ B‡ ‡È˙L ÔÓ B‡ ‡kLÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»

‡Bנז ‡È˙L B‡ ‡LeÏa „BÚ ÈÊÁ˙z Ì‡Â¿ƒƒ¿¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»
‡È‰ ‡È‚Ò CLÓc Ô‡Ó ÏÎ B‡ ‡Ú¿«¿»¿»«ƒ¿«»¿»ƒ

:‡LzÎÓ d Èc ˙È dp„˜B˙ ‡ea¿»¿ƒ≈»ƒ≈«¿»»

Ô‡Óנח  ÏÎ B‡ ‡Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡LeÏe¿»ƒ¿»«¿»»«
‡LzÎÓ ÔB‰pÓ ÈcÚÈÂ eÁ˙È Èc CLÓcƒ¿«ƒƒ¿««¿∆¿≈ƒ¿«¿»»

:Èk„ÈÂ ˙eÈz ÚaËˆÈÂ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿≈



נט               
Òak‰ ÈÁ‡∑ הע ׂשֹות ‰Ú‚p.ל ׁשֹון CÙ‰Œ‡Ï «¬≈À«≈ְֵָ…»««∆«

BÈÚŒ˙‡∑מ ּמראית ֹו הכהה  NÙŒ‡Ï‰.לא  Ú‚p‰Â∑ ∆≈ְְִִַָֹֻ¿«∆«…»»
צרי ואין טמא . ּפׂשה , ולא   הפ לא  ׁשאם  ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשמענּו,
מה  יֹודע  איני ּפׁשה , ולא   הפ ּופ ׁשה .  הפ לא  ְִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹל ֹומר 
ה ּנגע ", את  "והס ּגיר  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ל ֹו? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָיע ׂשה 
וכ ּו', א ֹומרים  וחכמים  יה ּודה . ר ּבי ּדברי ֿ מק ֹום , ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָמ ּכל 
ה ּמקרא  ליּׁשב  ּכאן ּורמזּתיה  ּכהנים ', ּב'ת ֹורת  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹּכדאיתא 

אפניו  ‰Â‡.על  ˙˙Át∑ּכמ ֹו ּגּמא , יז)ל ׁשֹון ב  :(שמואל  ְַָָ¿∆∆ƒְְָֻ
ׁשּמראיו  נגע  היא , ׁשפלה  ּכל ֹומר  ה ּפחתים ", ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ"ּבאחת 

BzÁa‚.ׁשֹוקעין  B‡ BzÁ˜a∑:ּכתר ּגּומ ֹו ְִ¿»«¿¿««¿ְְַ
בחדת ּות ּה א ֹו יׁשנים .∑˜BzÁ.ּבׁשחיק ּות ּה ׁשחקים  ְְִִֵֵַָ»«¿ְְִִָָ

לפריחה  מ ּנין ֿ ׁשוה ': ל 'גזרה   ׁשהצר ה 'ּמדר ׁש' ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּומ ּפני
וג ּבחת " "קרחת  נאמרה  טה ֹורה ? ׁשהיא  ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָּבבגדים 
ּלה ּלן  מה  ּבבגדים . וג ּבחת " "קרחת  ונאמרה  ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָָָָּבאדם ,
טה ֹור , – ּבכ ּלֹו ּפרח  ּכאן אף  טה ֹור , – ּבכ ּלֹו ְְַַַָָָָָֻֻּפרח 
ּפר ּוׁשֹו ּולענין וג ּבחת ". "קרחת  ל ׁשֹון ה ּכת ּוב  אחז  ְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָלכ
וג ּבחת  יׁשנים , ל ׁשֹון - קרחת  מ ׁשמע ֹו: זה ּו ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָותר ּגּומ ֹו,
ּבקדמ ּות ֹו, א ֹו ּבאחרית ֹו נכ ּתב  ּכא ּלּו חד ׁשים , ל ׁשֹון -ְְְְְְֲֲִִִִַַָָ
ּכמ ֹו ּפנים , ל ׁשֹון וה ּגּבחת  אח ֹורים  ל ׁשֹון ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָׁשה ּקרחת 
ּכל  וה ּקרחת , וג ֹו'", ּפניו מ ּפאת  "ואם  ְְְְִִֶַַַַָָָָָׁשּכת ּוב :
ּב'ת ֹורת  מפר ׁש ּכ ּולאחריו, ה ּקדקד  מן ויֹורד  ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּׁשֹופע 

.ּכהנים ' ֲִֹ
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Ú‚p‰ Ì‰Ó ÒÂ∑ ּפי ֿ על  ּבּתח ּלה  ּכׁשּכּבס ּוה ּו אם  ¿»≈∆«»«ְְְִִִִֶַַָ
לגמרי  ה ּנגע  מ ּמּנּו סר  ÈL˙.ּכהן, ÒaÎÂ∑ ל ׁשֹון ְְִֵֵֶֶַַַָֹ¿À«≈ƒְ

ל ּבּון: ל ׁשֹון זֹו ׁשּבפר ׁשה  'ּכּבּוסין' ׁשל  ּתר ּגּום  ְְְְִִִִֶֶַָָָָטבילה .

 לכ לט ּבל , א ּלא  לל ּבּון ׁשאינֹו מ ּזה , ח ּוץ  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ"ויתח ּור ".
לטבילה , ׁשהן ּבגדים  ּכּבּוסי ּכל  וכן 'ויצט ּבע '. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּתר ּגּומ ֹו

'וּיצט ּבע ' .מתר ּגמין ְְְְִִַַָֻ

         

וכ וכ וכ וכ סססס ההההגע גע גע גע   מה מה מה מה וסרוסרוסרוסר כ כ כ כ ס ס ס ס  א א א א רררר ההההתי תי תי תי ............  א א א א ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻוהוהוהוהגד גד גד גד 
וטהרוטהרוטהרוטהר נח)ניתניתניתנית (יג , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָ

סר  ,ה על־י  תח ה   ה ס  א ה גע :  מה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוסר
טבילה  ל נית: וכ ס  לגמרי . ה גע   (רש"י)מ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻ

האד עב דת נית" "וכ ס  עני : א ר ְְֲִִֵֵַַַַָָָֻ
חטא  על תבה  ב   אד  תח ה "  ה ס"ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
מה  לגמרי  ל "נמחל  לגמרי " ה גע   מ "סר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָחטא ,

"ל ה מצות על פ"ב )עבר התשובה  נית",(אגרת "וכ ס  ְְִִֵֶֶֶַַַַַָֻ

...קר להביא   צרי היה  ה '... לפני  לרצ היה   אמנ" ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָ
"קר   מק ה א  ה ענית  .(ש)ועכשו ... ְְְְֲִִַַַָָָ

האד על  ה '" לפני  לרצ" להי ת די   טבילה " ל"ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָ
ה עת  'מי  טבילה  על־ידי  תבה ", ימיו  "ל ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָלהי ת

ה בה ' 'א רת וכ באר ה רה . ל ט)ה ה ר' (פרק ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹ
על־ידי ה ע ית ע אה ', 'בה  הינ תבה " ימיו  "ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָל

רה . וה קידה  ְְִֵֶַַָָָהעסק 

         

טבילהטבילהטבילהטבילה      נח)ל ל ל ל יג , ל (רש"י ה רה  את לבאר אפר ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
. ני ני  זה  הסרתאאאאס  מ מע תה ה ה ה געגעגעגע. זה  לפי  , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

.ל הסרתבבבב– ואז טמאת טמאת טמאת טמאת . ה גד , כל התטה  ה גע  ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻֻֻֻ
"וכ ס  אמר מ ה  טבילה . – ת מע ניתניתניתניתממע מ " ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ

˙aנו ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â ‡‰Î ‡ÊÁ Ì‡Â¿ƒ¬»«¬»¿»»¿»«¿»»»«
ÔÓ B‡ ‡LeÏ ÔÓ d˙È ÚÊe d˙È eÂÁc¿«»»≈¿«»≈ƒ¿»ƒ

:‡Ú ÔÓ B‡ ‡È˙L ÔÓ B‡ ‡kLÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»

‡Bנז ‡È˙L B‡ ‡LeÏa „BÚ ÈÊÁ˙z Ì‡Â¿ƒƒ¿¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»
‡È‰ ‡È‚Ò CLÓc Ô‡Ó ÏÎ B‡ ‡Ú¿«¿»¿»«ƒ¿«»¿»ƒ

:‡LzÎÓ d Èc ˙È dp„˜B˙ ‡ea¿»¿ƒ≈»ƒ≈«¿»»

Ô‡Óנח  ÏÎ B‡ ‡Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡LeÏe¿»ƒ¿»«¿»»«
‡LzÎÓ ÔB‰pÓ ÈcÚÈÂ eÁ˙È Èc CLÓcƒ¿«ƒƒ¿««¿∆¿≈ƒ¿«¿»»

:Èk„ÈÂ ˙eÈz ÚaËˆÈÂ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿≈



ס              
מפר לכ מה . כ  לה  וי  לרא  המ א  ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹה א 
  הרא ה גד : את  מטהרי  ניה היינ 'טבילה ', ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָל

ו  ה גע , את ל מסיר ה א   א  א ה מאה . את ה ני  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻ

רק  ה גד , את טהר לא  לל  הרא נמצא  – 'ל'ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ִֵַה ני .

      ÂŸ©¸¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À
       ³©§¦Æ´¨¥½¤−¨§¦®§©«£−¬

 §©§«

.סימ בני"ה  ,פסוקי תזריע ס"ז פרשת חסלת

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      ³Ÿ¦«§¤Æ©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈
¤©Ÿ¥«

'B‚Â Úˆn‰ ˙Bz ‰È‰z ˙‡Ê∑(כא ּבּלילה (מגילה א ֹות ֹו מטהרין ׁשאין .מל ּמד , …ƒ¿∆««¿…»¿ְְְֲִֵֵֶַַַַָ

             

     

טהרתטהרתטהרתטהרת      י י י י ההההצרע צרע צרע צרע  רתרתרתרת היההיההיההיה ֹֹזאתזאתזאתזאת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֳֳֳֳָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ת א מטהרי אי מלד  ,'וג ה צרע  רת היה  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹזאת

רש"י)ילה  ובפירוש ב . (יד , ְַַָ
 אי מי חד  ללימ ד  הצרכנ מ ע  : יפר  ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֻוהק
הבאת  ללת ה צרע  טהרת והרי  ילה , ה צרע  ְְְְֲֲֲֳִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָמטהרי
'תרת  ינדדר ילה , קרנת  מקריבי ואי ,ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָקר

ה ס ק  על ' הני(לח ז, ה רנת (צו  ל – "תצ   י" ְְֲִֶַַַַָָָָֹֹ
.  רק   ריְִֵַַ

ללת    י יבת אי , בית ה פטת למר  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַוי
 י ב קר ויהי  ערב  "ויהי  רא ית מע ה  וכדחזינ ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָה ילה ,
 י" תב  ילה , היתה  כ רת מ ת על וע ד , ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָאחד ".
ל  ר היא  ה ט, דר   וא כ ר". ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָה תי 

ר"י צר ה ולכ ,"תצ   י" מ לימ ד    מק אי ְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹר"י ,
ה צרע . פרת מי חד  ְְְְִַַָָָָללימ ד 

ה יב ת  ר"י  מע יק  ד ר־ה תחיל, מזה  יר ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַויד יק 
לתיבת  ואיל ה צרע ", רת היה  "י  ""זאת ְְְְְִִֵֶַַַָֹ

ר"י רמז ילה ) מטהרי אי נלמד  מ ה  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ(כא רה 
ללמ ד אי  לב "  י" מ בת "ל, יו – "'וג"ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
נתיחד , זה  ס ק  ורק  ילה . אינ מקרא ) ל טפ)ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
 ולכ ה י חדת, ת מע למ ה יב ת ל נדרת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
 ויעויי] ילה ". ולא   "ל א "  י" יבת   ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹנדרת

התיבות]. בשאר  הדיוקי השיחה   בפני

             

     

ויצאויצאויצאויצא :::: ה ה ה האל אל אל אל ־ ־ ־ ־ הההה והוהוהוהבא בא בא בא  .... .... ההההצרע צרע צרע צרע  רתרתרתרת היה היה היה היה  ֹֹזאתזאתזאתזאת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ל ל ל ל חנהחנהחנהחנה      אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ מח מח מח מח  ה ה ה הב ־ג )הההה (יד , ַַַַֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ

הרי ,"ה ה אל "וה בא  ה תב  ל יא ר  צרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹולכא רה 
אל  יב א   והיא י ראל, למחנה  לה נס  ה צרע  על ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנאסר
אל  א  – "ה ה "ויצא  ה א  ה תב   המ ואכ ,ה ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹה
"וה בא ",  ה יא ר  צרי  לחנה ".   מח" ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָה צרע 

"בא ". נכ ב  ְְִַָֹולא 
החסיד ת: דר זה  ְְֲִֵֶֶֶַַָוה יא ר

מחמת  מ יע  לחנה ,   מח דד  לי ב  ה צרע  ל נ ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָע
ל־הרע  ר החמ ר  מו )חטא יג , תזריע  (רש"י  וא , ְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

הרחנית  תדר מחמת היא  לחנה    מח ת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָהימצא
ה מצא  יה די  על  וג ה ד ה . לגב ל   מח ה א  ְְְְְְִִִִִַַַַָָָנמצא 
 וזה בה . לע ת פ ה רה  מבטיחה  זה , ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָמ ב 
בא  ת מע – "ה ה אל "וה בא   ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהרמז
ו אי , ר מ רח  עליו  יערה  ה "ה  כיו , רחעל־ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ה חנה . אל ֲֶֶֶַַָב 

ÓÚנט  LeÏa eÈ‚Ò LzÎÓ„ ‡˙ÈB‡ ‡c»«¿»¿«¿«¿ƒƒ¿¬«
Ô‡Ó Ïk B‡ ‡Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡zÎ B‡ƒ»»ƒ¿»«¿»»«

Ù Ù Ù :d˙e‡ÒÏ B‡ d˙eÈk„Ï CLÓcƒ¿»¿«»≈¿«¬≈

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„„d˙eÎב  ‡ÓBÈa ‡È‚Ò„ ‡˙ÈB‡ È‰˙ ‡c»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿»≈
:‡‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ¿ƒ≈≈¿»«¬»



                  



סי               
ה בה  היה  ה א  ה ' רצ   ל־ס־  ְְְְִֵֶֶֶַָָָוכיו
א ,"ה ה "ויצא  נאמר  לכ ה צרע , ל ת נימ ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמ
המרממת  מ מעלה , מ נה  דר היא  ה בה  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָח ת

היא  אחר־ העב דה  הרי  ,"ה ה "אל ה צורע  ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאת
את   י א להמ ה פי   האד לדרת "הח צה ", ה ד ה  ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ

ה צורע . אל י צא  ה ה  כ הרמז  וזה , ד ־עצמ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמ

      §¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²
  ¦§¨¬¤«©©¨©−©¦©¨«©

‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑ח ּלּוט ֹו ּבימי ׁשם  ׁשּנׁשּתּלח  מחנֹות  ל ׁשל ׁש .ח ּוץ  ∆ƒ««¬∆ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

     §¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©©¦©¥²§¥«¦¢¦¬©−
     §Ÿ®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ

˙BiÁ∑(קמא לטרפ ֹות (חולין ּפרט ∑B‰Ë˙.ּפרט  «ְְִֵָ¿…ְָ
הרע  ל ׁשֹון על  ּבאין ׁשה ּנגעים  לפי טמא . (ערכין לע ֹוף  ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

הזקק ּוטו)  לפיכ ּדברים , ּפט ּפּוטי מע ׂשה  ׁשה ּוא  ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֻ
ק ֹול  ּבצפצ ּוף  ּתמיד  ׁשּמפט ּפטין צ ּפרים , .לטהרת ֹו ְְְְְְֳֳִִִִִֶַָָָ

Ê‡ ıÚÂ∑ הר ּוח ּגּסּות  על  ּבאין ׁשה ּנגעים  ÈLe.לפי ¿≈∆∆ְְִִִֶַַַַָָָ¿ƒ
Ê‡Â ˙ÚÏB˙∑עצמ ֹו יׁשּפיל  ויתר ּפא ? ּתּקנת ֹו מה  ««¿≈…ְְְְִִֵַַַַַָָ

ּוכאזֹוב  ּכת ֹולעת  ‡Ê.מ ּגאות ֹו ıÚ∑ ארז ׁשל  .מ ּקל  ְְֲִֵַַַָ≈∆∆ֵֶֶֶַ
˙ÚÏB˙ ÈLe∑ זה ֹורית צב ּוע  צמר  ׁשל  כ "ט)ל ׁשֹון .(ב "מ ¿ƒ««ְִֶֶֶַָָ

     §¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´¨«¤¨®¤§¦
  ¤−¤©©¬¦©¦«

ÌÈiÁ ÌÈÓŒÏÚ∑,ּבכלי ּתח ּלה  א ֹותם  רביעית נֹותן הן? וכ ּמה  ּבהם , נּכר  צ ּפֹור  ּדם  ׁשּיהא  .ּכדי ««ƒ«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

     ¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤
      §¤§¦¬©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈§¥´

       ©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«
d˙‡ ÁwÈ ‰iÁ‰ tv‰Œ˙‡∑ׁשאינֹו מל ּמד  ∆«ƒ…««»ƒ«…»ְֵֵֶַ

העץ  אבל  לעצמ ּה, מפריׁשּה א ּלא  ע ּמהם , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָא ֹוגד ּה
ׁשּנאמר : ּכענין ה ּזה ֹורית , ּבל ׁשֹון יחד  ּכר ּוכים  ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָוהאזֹוב 
קיחה  ֿ האזב ", ואת  ה ּתֹולעת  ֿ ׁשני ואת  הארז ֿ עץ  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"ואת 

ּכן  אג ּדה , ּבכלל  ׁשאינּה ּכׁשם  יכ ֹול , ל ׁשל ׁשּתן. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻאחת 
א ֹותם  "וטבל  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  טבילה ? ּבכלל  ּתהא  ְְְְְִִֵַַַַָָָֹלא 
טבילה  לכלל  ה ּצּפֹור  את  החזיר  הח ּיה ", ה ּצּפֹור  .ואת  ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

     §¦À̈©©¦©¥²¦©¨©−©¤´©§¨¦®
     §¦´£½§¦©²¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«

    §¦¤Á©¦©¥̧¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À
      §¨©³©©̧¦Æ§¨¥½§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²

   ¦¬§¨«¢−¦§©¬¨¦«
BÏ‰‡Ï ıeÁÓ LÈÂ∑(קמא חולין ה ּמּטה (ת"כ , ּבת ׁשמיׁש ׁשאס ּור  .מל ּמד  ¿»«ƒ¿»√ְְְִִֵֶַַַָָ

ÈÊÁÈÂג  ‡˙ÈLÓÏ ‡aÓÏ ‡‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿∆¡≈
ÔÓ ‡˙eÈ‚Ò LzÎÓ Èqz‡ ‡‰Â ‡‰k«¬»¿»ƒ«ƒ«¿«¿ƒ»ƒ

:‡È‚Ò¿ƒ»

ˆÔÈtד  ÔÈzz ÈkcÓÏ qÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ«¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿ƒ
ÈB‰Ê Úˆe ‡Ê‡„ ‡Ú‡Â ÔÈÎc ÔÈiÁ«ƒ»¿»¿»»¿«¿»¿«¿ƒ

:‡BÊ‡Â¿≈»

Ô‡ÓÏה  ‡„Á ‡tˆ ˙È ÒBkÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ»ƒ¬»¬»¿«
:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚ ÛÒÁc«¬««≈««

„‡Ê‡ו ‡Ú‡ ˙ÈÂ d˙È qÈ ‡˙ÈÁ ‡tˆ ˙È»ƒ¬»«¿»ƒ«»«¿»»»¿«¿»
ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡BÊ‡ ˙ÈÂ ÈB‰Ê Úˆ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿
ÏÚ ‡ÒÈÎc ‡tˆc ‡Ó„a ‡˙ÈÁ ‡tˆ ˙ÈÂ¿»ƒ¬»«¿»ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»«

:ÚeaÓ ÈÓ≈««

ÔÈÓÊז ÚL ‡˙eÈ‚Ò ÔÓ ÈkcÓc ÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ
Èt‡ ÏÚ ‡˙ÈÁ ‡tˆ ˙È ÁlLÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ««»ƒ¬»«¿»««≈

:‡Ï˜Á«¿»

Ïkח  ˙È Ál‚ÈÂ È‰BLeÏ ˙È ÈkcÓc ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«≈»¿ƒƒ««»»
ÏBÚÈ Ôk ˙e Èk„ÈÂ ‡iÓ ÈÁÒÈÂ dÚN«¬≈¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈»«≈≈
‡ÚL dkLÓÏ ‡aÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿«¿¿≈«¿»

:ÔÈÓBÈƒ



           



סב              

     §¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´¤¨§¨À¤
     Ÿ³§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ¥½̈§¤¨§¨−
      §©¥®©§¦¤´¤§¨À̈§¨©¤§¨²©©−¦§¨¥«

kŒ˙‡'B‚Â BÚNŒÏ∑ ונראה ׂשער  ּכּנּוס  מק ֹום  ּכל  להביא  ּוכלל , ּופרט  .ּכלל  ∆»¿»¿ְְְְְְְִִִֵָָָָָָָ

     ©´©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬
      ©©²©§¨−̈§¦¨®§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤

     ¦§¨Æ§¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤
˙Á‡ ‰NÎÂ∑ לח ּטאת.ÌÈNÚ ‰LÏLe∑ ¿«¿»««ְַָ¿…»∆¿…ƒ

ׁשל  וא ׁשמ ֹו ׁשח ּטאת ֹו ה ּלל ּו, ּכב ׂשים  ׁשל ׁשה  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלנס ּכי
נסכים  טע ּונין יז)מצרע  ÔÓL.(סוטה „Á‡ ‚ÏÂ∑ לה ּזֹות ְְְִִָָֹ¿…∆»»∆ְַ

ּבה ֹונֹות  ּומ ּתן אזנֹו ּתנּו על  מ ּמּנּו ול ּתן ׁשבע  .עליו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

     §¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−
     §Ÿ¨®¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«

'‰ ÈÙÏ∑(פ "א כלים צא. ּכּפּורים (מנחות מח ּסר  ׁשה ּוא  לפי עצמ ּה, ּבעזרה  ולא  נּקנֹור  .ּבׁשער  ƒ¿≈ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֻ

     §¨©̧©Ÿ¥¹¤©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²
        §¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

ÌL‡Ï B˙‡ È˜‰Â∑ א ׁשם ל ׁשם  העזרה  לת ֹו חי ∑ÛÈ‰Â.יקריב ּנּו ּתנּופה  טע ּון ÛÈ‰Â.ׁשה ּוא  ¿ƒ¿ƒ…¿»»ְְְֲִֵֶַָָָָָ¿≈ƒְֶַָָ¿≈ƒ
Ì˙‡∑ה ּלג ואת  הא ׁשם  .את  …»ְֶֶַָָָֹ

     §¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¤
     ©«©¨²§¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈

     ̈«¨¨¬Æ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«
Óa'B‚Â ËÁLÈ L‡ ÌB˜∑ ה ּמזּבח  יר על  ƒ¿¬∆ƒ¿«¿ְִֵֶֶַַַ

ּבת ֹורת  נאמר  ּכבר  והלא  ל ֹומר ? ּתלמ ּוד  ּומה  ְְְֱֲֶַַַַַַַָָֹּבּצפ ֹון,
ׁשחיטת ֹו טע ּון ׁשהא ׁשם  אהרן", את  "צו ּבפר ׁשת  ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָֹא ׁשם 
ּבהעמדה . ל ּדֹון א ׁשמ ֹות  מ ּכלל  זה  ׁשּיצא  לפי ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָּבּצפ ֹון?

כ ) לכ (זבחים העמדת ֹו? ּבמק ֹום  ׁשחיטת ֹו ּתהא  ְְְְֲִִֵַָָָָָיכ ֹול 
וג ֹו'" יׁשחט  א ׁשר  ּבמק ֹום  "וׁשחט ... Èk.נאמר : ְְְְֱֲִִֶֶַַַָƒ

˙‡hÁk∑ הח ּטא ֹות ּככל  ‰e‡.ה ּזה ∑‰‡ÌL.ּכי ««»ְִַַָָ»»»ֶַ

Ô‰kÏ∑ זה א ׁשם  ה ׁשוה  ּבּכהן, ה ּתל ּויֹות  עב ֹוד ֹות  ּבכל  «…≈ְְְֲִֵֶַַָָָָֹ
ׁשאר  מ ּכלל  ּדמ ֹו ויצא  ה ֹואיל  ּתאמר : ׁשּלא  ְְְְִִֶַַָָָָָָֹֹלח ּטאת ,
מ ּתן  טע ּון יהא  לא  ּובה ֹונֹות , ּתנּו על  לה ּנתן ְְְְֲִֵֵַַַָָָֹא ׁשמ ֹות 
ּכח ּטאת  "ּכי נאמר :  לכ מזּבח ? לג ּבי ואמ ּורים  ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּדמים 
למעלה  נּתן ּדמ ֹו יהא  יכ ֹול  ל ּכהן". ה ּוא  ְְְִֵֵַַָָָָָָָֹהא ׁשם 

ּכהנים ' ּב'ת ֹורת  וכ ּו', ל ֹומר  ּתלמ ּוד  .ּכח ּטאת ? ְְְֲִַַַַַָֹ

dÚNט  Ïk ˙È Ál‚È ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈ È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»¿««»»«¬≈
Ïk ˙ÈÂ È‰BÈÚ ÈÈb ˙ÈÂ d˜c ˙ÈÂ dLÈ ˙È»≈≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ≈≈ƒ¿»»
˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLeÏ ˙È ÚaˆÈÂ Ál‚È dÚN«¬≈¿«»ƒ««»¿ƒ¿«¿≈»

:Èk„ÈÂ ‡iÓa dÒaƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈

ÔÈÓÏLי  ÔÈn‡ ÔÈz qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‡˙Ï˙e ‡zÓÏL ‡zL ˙a ‡„Á ‡zn‡Â¿ƒ«¿»¬»««»¿∆¿»¿»»
‡bÏÂ ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈBÒÚ∆¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿À»

„Á:‡ÁLÓc «¿ƒ¿»

ÈkcÓcיא  ‡b ˙È ÈkcÓ„ ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»ƒ¿«≈»«¿»¿ƒ«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙a ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÈÂ¿»¿√»¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èיב  ˜ÈÂ ‡„Á ‡n‡ ˙È ‡‰k qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»¬»ƒ»≈»≈
ÔB‰˙È ÌÈ‡Â ‡ÁLÓ„ ‡bÏ ˙ÈÂ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»À»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó‡¬»»√»¿»

È˙יג  ÒBkÈ Èc ˙‡a ‡n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬«ƒƒ»
È‡ LÈc˜ ˙‡a ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ«»»¿»¬»»«¬««ƒ¬≈
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡‰ÎÏ ‡e‰ ‡ÓL‡ ‡˙‡hÁk¿«»»¬»»¿«¬»…∆¿ƒ

:‡e‰



   
    

 

   
     
     
     

     
     
    
    

      
     

      

     
     
     
    
    

      
 

              

      §¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²
      ¬Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

 ©§−©§¨¦«
Cez∑ טנדרו"ס ל ֹו: ק ֹורים  וה ּפֹותרים  לי, נֹודע  לא  "ּתנּו" ּול ׁשֹון ׁשּבאזן; אמצעי .ּגּודל ∑Ô‰a.ּגדר  ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ…∆ָ

       §¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©¨®¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−
©§¨¦«

     §¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
     ©©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¤§¤§¨²¤¬©

  §¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«
'‰ ÈÙÏ∑( ת"כ) ה ּקד ׁשים קד ׁשי ּבית  .ּכנגד  ƒ¿≈ְְֳִֵֵֶֶַָָ

      ¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º
      ³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

    ©§−©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«

      §©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
     ©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

    §¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−
   ¦ª§¨®§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«

    §¤«¡¨©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨
    §¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¨¥«

‰Án‰Œ˙‡Â∑ ּבהמה ׁשל  נסכים  .מנחת  ¿∆«ƒ¿»ְְְִִֵֶַָָ

     

       §¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤¤¨¬
       ̈¨²¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧¨¬

   ©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤

‰k‡יד  ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓ ‡‰k qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¬»
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe ÏÚ«¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

dÏ‚ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È:‡ÈnÈc ¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

È„‡טו ÏÚ ˜ÈÈÂ ‡ÁLÓ„ ‡blÓ ‡‰k qÈÂ¿ƒ««¬»ƒÀ»¿ƒ¿»ƒƒ«¿»
:‡Ï‡ÓNc ‡‰Î„¿«¬»ƒ¿»»

ÔÓטז ‡ÈnÈ„ dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»∆¿¿≈¿«ƒ»ƒ
‡ÁLÓ ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ ÚL dÚaˆ‡a¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ√»¿»

ÏÚיז ‡‰k ÔzÈ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ‡LÓeƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ≈«¬»«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓc ‡„e‡ Ìe¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
‡Óc ÏÚ ‡ÈnÈc dÏ‚ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¿»

:‡ÓL‡„«¬»»

„‰Î‡יח  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓa ‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ tÎÈÂ ÈkcÓc LÈ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈¿ƒ«≈ƒ«≈¬ƒ«¬»√»

:ÈÈ¿»

ÈkcÓcיט  ÏÚ tÎÈÂ ‡˙‡hÁ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»«»»ƒ«««¿ƒ«≈
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Ôk ˙e d˙BqÓƒ¿≈»«≈ƒ»¬»»

Áa„ÓÏ‡כ  ‡˙ÁÓ ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»¬»»¿»ƒ¿»»¿«¿¿»
:Èk„ÈÂ ‡‰k È‰BÏÚ tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿≈

qÈÂכא  ‡˜a„Ó d„È ˙ÈÏÂ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿≈¿≈«¿¿»¿ƒ«
È‰BÏÚ ‡tÎÏ ‡Ó‡Ï ‡ÓL‡ „Á n‡ƒ««¬»»«¬»»¿«»»¬ƒ
‡ÁÓÏ ÁLÓa ÏÈÙc „Á ‡zÏÒ ‡BÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»

:‡ÁLÓ„ ‡bÏÂ¿À»¿ƒ¿»
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ÔÓטז ‡ÈnÈ„ dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»∆¿¿≈¿«ƒ»ƒ
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סד              
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      ́Ÿ©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬
  ̈−§¨«¢¨«

     

    ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

       ¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−
      ©«£ª¨®§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«

˙Úˆ Ú‚ Èz˙Â∑(רבה להם (ויקרא היא  ּבׂשֹורה  ¿»«ƒ∆«»««ְִֶָָ
אמ ֹור ּיים  ׁשהטמינּו לפי עליהם , ּבאים  ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָׁשה ּנגעים 
ׁשנה  אר ּבעים  ּכל  ּבּתיהם  ּבקיר ֹות  זהב  ׁשל  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָמטמ ֹונּיֹות 

ה ּבית  נֹותץ  ה ּנגע  ֿ ידי ועל  ּבּמד ּבר , יׂשראל  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשהיּו
.ּומ ֹוצאן  ְָ

        

צרעתצרעתצרעתצרעת נגע נגע נגע נגע  לד )ונתונתונתונתי י י י  מטמ מטמ מטמ מטמ נ נ נ נ ת ת ת ת (יד ,  י י י ירררר אמ אמ אמ אמ  הטמינ הטמינ הטמינ הטמינ ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
רמז (רש"י) וקא ,  יר האמ ל  יה ב  פיע ה  געי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָה

וקא   א הרע . ל על  אי  געי ה  רע , ר ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעל
כח   לה נ הרי  'מטמ נת',  נ י  א  י בְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

תב   כמ קד ה .   האמ האמ האמ האמ ריריריריה ר מ מ מ מ ד ד ד ד  לקח לקח לקח לקח י י י י  א א א א רררר ְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
בק בק בק בק יייי ה ר חרחרחרחרי י י י  ח  את מ 'אמ רי ' לקחת  י : ְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָֹ

 בתפה  תרה    להתיתיתיתי בבע בבע בבע בבע .צל צל צל צל תי תי תי תי  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵַָָָָָָ

             

   

לאח לאח לאח לאח ה ה ה ה   לכ לכ לכ לכ  נת נת נת נת אני אני אני אני  א א א א רררר  נע נע נע נע  אר אר אר אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ אר  תבא תבא תבא תבא ִִִִָָָָֹֹי י י י  ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
:::: תכ תכ תכ תכ אח אח אח אח  אר אר אר אר ביתביתביתבית צרעתצרעתצרעתצרעת נגע נגע נגע נגע  לד )ונתונתונתונתי י י י  (יד , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ

הרע ,  מ  להזהיר די  י ראל היה  ופלא  ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָא ת
עמד  וא . . ית קירת מ נת הרע , ל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהמס ר
. בית הע ר לי  י מ – ה ית   ה עד   ערְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
. עליו   גדי ה י מ ,רפ עד   ער עמד   וא .ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
ויצטרע , ר ע מ ה  ,רפ עד   ער עמד   וא .ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
יחת  יתע ק  א  עד  , לב  מפרס מ בדל ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻויהיה 
ה א  זה  עני ועל הרע , ל ה יצנת היא  , עיְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהר
א ר  את זכ ר . . הצרעת נגע  ה מר וא מר רה  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמזהיר
מה  ננהת א מר ה א  הרי  ,ר  למרי  אלקי ה ' ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹע ה 

ה ביאה .  למרי ה "י)ארע  פט"ז צרעת טומאת הלכות " רמב) ְְְִִֵַַָָ
לכא רה  ה יא   י הק , " הרמ ברי  בא ר למר  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֻוי
ח מר  ע סק  ע ת הלכ ת להכניס   הוה ־לי ז ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהלכה 
ת א תב  מ ע  ,(' וכ עיקר" פר איל") ְְִִַַַַָָָָָָָָל־הרע 

צרעת? ְְִַַָהלכ ת

ע ת  הלכ ת אי א . ל־הרע  וני  תרי  , לח  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָוי
ע סק  (לחבר  אד י  יירצ לי   עניני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ(המד ר
ע ר  –  אד רע ת מ ת מחמת ה א  ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָל־הרע 

על־י  גר ה ק  ה א  זה  ר לת.החל  ד ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
א  לגמרי , חיצני  ל־הרע   " הרמ ע סק  א ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאבל
אד ה א   ג ה וע ר רעה . נה  ללא   סת יחה   ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָֹמ
ה ביאה   במרי ,נפ  ג זה  רע  י ר , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָעצמ
ה ק .   ר די היה  ולא  ,תלג נתנה  לא  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹודאי 

לגמרי חיצני  ה א  ה ־הרע  בתח ה  א מר: ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָועל־זה 
ה א  מ ה  נגד  מ ה  נ הע    לכ המד ר,  ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלהאד
– חיצני  הכי  ה בר וה א  , מהאד חלק  אינ ,ביתְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
ל־  ד רי   האד  י ממ , ל חס ־ו  א אבל . ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָרכ
נענ  לכ למ תיו ,  לטבע לח ר מתחיל הרע  ְְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָהרע ,
וא .ית מ רת י תר אליו   ביקר  ה מי יו  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָכלי 
י תר, ע ד  ח דר הרע  הרי  , ער לעמ ד   י ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָממ

טמא . נע ה   עצמ ה א  ועד  בגדיו , צרעת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמתא 

             

   

אראראראר ביתביתביתבית צרעתצרעתצרעתצרעת נגע נגע נגע נגע  ונתונתונתונתי י י י  .... ....  נע נע נע נע  אר אר אר אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ אר  תבא תבא תבא תבא ִִִִָָָָֹֹי י י י  ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
:::: תכ תכ תכ תכ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֻֻֻֻֽֽֽֽאח אח אח אח

ל  מטמ נת  יר אמ הטמינ לפי  . .  לה היא  ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַָָרה 

ד ר. י ראל  הי נה  מ ' ל  יה קירת (יד ,זהב  ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
רש"י) ובפירוש לד .

ל  ר מק (ה א  דר ה את הכריח  מה  יא ר  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָצרי

Ï‡לב  Èc eÈ‚Ò LzÎÓ d Èc ‡˙ÈB‡ ‡c»«¿»ƒ≈«¿«¿ƒƒ»
:d˙eÎ„a d„È ˜a„«̇¿≈¿≈¿»≈

ÓÈÓÏ:לג  Ô‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‰Èלד  ‡‡ Èc ÔÚÎ„ ‡Ú‡Ï ÔeÏÚ˙ È‡¬≈≈¬¿«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈
˙Èa eÈ‚Ò LzÎÓ Ôz‡Â ‡ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ¿¿«¬»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿≈

:ÔBÎzÒÁ‡ ‡Ú‡«¿»«¬«¿¿



סו              
 הי נה   עיאר "ל  מטמיני  הי לפר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָר"י )
 כ פטת, לפר אפר והרי  ד ר", ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָי ראל
הא מ ת   הי וע ג  סיח מ לת עקב ת הח ה  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָההטמנה 

" עליה חיט"(בלק תחילת והח (רש"י פחד  נאחז אז , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
? תיהצר א ְְְִֵֶַלהטמי

. כ והי בר   י  מ ה הטמנת זה : ה יא ר למר  ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָוי
י ראל   א יב א  ה חד  על היא  מגה  אחד , ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמ ד 

נ ממ את  ח וי לחמה    חהיא וינ מראה  , מאיד  א . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
מטמיני  כ , תיה מ למק  ב י ע ד  קוה  על  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
.חזר לכ  מ ה  לה עמ ד  , י ה קירת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָהא צרת

נה   עיאר ל  מטמיני  הי דר ה ברי  בנ י ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָבזה 
עיהאר ל  מ  הטמנת וע ג).  סיח מ לת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ(ולא 
ראל   ידע  מצרי יציאת בר   מ היתה  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָנה 
ל" ה ה ",  ב י רביעי  "ר ה תב  לה  הרי  ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָיחזר
 מ .[ לארצ לחזר   זמ ה יע   וידע] האמ רי "  ְְְְְֱֲֲִִִִֶַַַַָָָָָע
לה נת ה  מע יו , ליה  ארצ  ע יבת ,ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהבינ
מארצ  ה    לח י י ראל בני    י יב א  א לי  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה קוה 
וליקח  לב  כל י ואז דבעי ), א  יתנהג  א)ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
הטמינ  לכ מקרא  ל טפ ה י ה  וז ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָה טמ נת.

. לקח  ב קוה    המב א  מע ה  , נ ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָממ

      ¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©
  ¦§¨¬¦−©¨«¦

˙Èaa ÈÏ ‰‡ Ú‚k∑( ת"כ פי "ב , ּבר ּור (נגעים ּדבר  יפסק  לא  וּדאי, נגע  ׁשה ּוא  ׁשּיֹודע  חכם  ּתלמיד  אפ ּלּו ¿∆«ƒ¿»ƒ«»ƒְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לי" נראה  "ּכנגע  א ּלא : לי', נראה  'נגע  .ל ֹומר : ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

      §¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ
      ¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©¨®¦§©¬©

    ¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬¤©¨«¦
'B‚Â Ô‰k‰ ‡È ÌËa∑ ז ּכהן ׁשּכל  ׁשאין מן ¿∆∆»…«…≈¿ְֵֵֶֶַָֹ

טמאה  ּתֹורת  ׁשם  אין ל ֹו, L‡ŒÏk.נזקק  ‡ÓËÈ ‡ÏÂ ְְִֵַָָָֻ¿…ƒ¿»»¬∆
˙Èaa∑( ת"כ), ה ּנגע ויראה  ה ּכהן ויבא  יפ ּנה ּו לא  ׁשאם  «»ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ

חסה  מה  ועל  יטמא . ּׁשּבת ֹוכ ֹו מה  וכל  להס ּגר  ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָנזקק 

ואם  ויּטהר ּו, יט ּבילם  – ׁשטף  ּכלי על  אם  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּתֹורה ?
לא  הא  טמאת ֹו. ּבימי יאכלם  – ּומ ׁשקין אכלין ְְְֳִִִֵֵַַָָָֹֹֻעל 
טהרה  להם  ׁשאין חרס , ּכלי על  א ּלא  ּתֹורה  ְֳֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָחסה 

.ּבמקוה  ְְִֶ

     §¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦
     §©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈

¦©¦«
˙eÚ˜L∑( ת"כ) ּבמראיהן .ׁשֹוקע ֹות  ¿«¬…ְְְֵֶַ

     §¨¨©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬
  ¤©©−¦¦§©¬¨¦«

      §¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬
  ©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦

dÏÈ„cלה  È˙ÈÈÂÓÈÓÏ ‡‰ÎÏ ÈeÁÈÂ ‡˙Èa ¿≈≈¿ƒ≈≈»ƒ«ƒ¿«¬»¿≈»
:‡˙Èa ÈÏ ÈÊÁ˙‡ ‡LzÎÓk¿«¿»»ƒ¿¬ƒƒ¿≈»

ÏBÚÈלו ‡Ï „Ú ‡˙Èa ˙È ÔepÙÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«»≈»«»≈
Èc Ïk ‡zÒÈ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k«¬»¿∆¡≈»«¿»»¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k ÏBÚÈ Ôk ˙e ‡˙Èa¿≈»»«≈≈«¬»¿∆¡≈»

:‡˙Èa≈»

ÈÏ˙Îaלז ‡LzÎÓ ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»«¿»»¿»¿≈
CÈkÓ ÔB‰ÈÊÁÓe Ô˜ÓÒ B‡ Ô˜È ÔÈ˙Át ‡˙È≈»«¬ƒ«¿»«¿»∆¡≈«ƒ

:‡Ï˙k ÔÓƒ»¿»

bÒÈÂלח  ‡˙Èa Ú˙Ï ‡˙Èa ÔÓ ‡‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»ƒ≈»ƒ¿«≈»¿«¿«
:ÔÈÓBÈ ‡ÚL ‡˙Èa ˙È»≈»ƒ¿»ƒ

Â‰‡לט  ÈÊÁÈÂ ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈa ‡‰k e˙ÈÂƒ«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈¿»
:‡˙È ÈÏ˙Îa ‡LzÎÓ ˙ÙÈÒB‡ƒ««¿»»¿»¿≈≈»



    
      
    

      
     
    

    
    

              

      §¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©
     §¦§¦³¤§¤Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

ÌÈ‡‰Œ˙‡ eˆlÁÂ∑,'ויׁשּלפ ּון' ּכתר ּגּומ ֹו: ¿ƒ¿∆»¬»ƒְְְִַַ
ּכמ ֹו: מ ּׁשם , כה)יּטל ּום  ל ׁשֹון (דברים נעל ֹו", "וחלצה  ְְְְְֲִִַָָָ

ÓË‡.הסרה  ÌB˜ÓŒÏ‡∑( ת"כ) טהר ֹות ׁשאין מק ֹום  ֲָָ∆»»≈ְֵֶָָ

ה ּלל ּו ׁשהאבנים  ה ּכת ּוב ,  ל ּמד ׁשם . ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָמ ׁשּתּמׁשֹות 
ּבֹו ּבע ֹודן מק ֹומן .מט ּמא ֹות  ְְְְַָָ

              

   

 האבני האבני האבני אתאתאתאת־ ־ ־ ־ האבני צצצצ וח וח וח וח  ה ה ה ההההה מ )וצוצוצוצהההה (יד , ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
לרע א י  אמר א מ , לצי ח  ניה מלד  – ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוחלצ

כנל הפסוק)א י  על כהני (תורת ְִֵ
:" לצי ח  ניה" די  יר ה  מצינ  יפרְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

תב  ועוד )ר"י  לרשע. אוי דבור ־המתחיל סוכה  מסכת  סו) ִֵַ
 אב נגע  , האבני את וחלצ ניא , ' הני ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ"'תרת
יטתל זה  י פיר ,והינ ."לצי ח ניה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָקצע ,
ה ראה  אב ה א  קצע , אב נגע  נראה   א ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָה א ,
חלק  את  א ,ל האב את  לחל  בי ח , י ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָב '

ה גע .  נראה  א  ית ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהאב
 ימפר  י  ופרק א ו , משנה  יב  פרק לנגעי אחרונה  משנה  (ראה  ְְִֵַָ

ב ) משנה  ח ביג  , י ב ' י תל נגע  נראה   א  ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ה גע , נגד  ית כ תל  האבני את  לחל כ ה  ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

אבניו . ה גע  נגע  לא   וג ה גע , נראה  לא  בית  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹא
א י לרע  "א י  ה לל פיר לי  זה  דבר לפר  ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָוי

: יפ א ב ' למר  י ,"כנְְְִִֵֵַַל

מע י לרעה  יני  על , ה למי סמיכ ת ה ר רע  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָא .
ב . לרעה . עליו  יפע ל הרע  י  "כנל "א י  ולכ ,כ ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָה
זה  ,ל מה  כ ה   סימ היא  הרי  לרע  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָה כינת
 וזה לני . אחד   ה  מי מ ני  ה א  זה  ליד  זה   ריְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
אמת  כ ה   מראה  לרע  ה כינת י  ,"כנל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ"א י 

להרע . ה א  ְֶָָָמה 
על  רק  על הרע  ר"י  לדעת המנגע . אב ה בר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוה א 
בי ח ה גע   ד ק  אב רק  ,  וא .כ ה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמע י 
על    על אב המנגע  חלק  אמרינ אז ,צ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלח

מנגע . היה  ה ני  ְְִִֵֵֶֶֶַָחלק 
א   ,סימ היא  כינת  ימפר  א ־איְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמה ־
מ כיחה  ה כינת הרי  לזה , זה   מי ד  יהאנ  נראי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא 
ה גע נראה  לא   א   ,עניננ ה ה  , ה  מי ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאמת
 לאב  ה  כי מ  מ לה כיח   י , א  אבני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלל
. צ לח  בי ח ולכ לגע . כ ת  א  אבני   ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהמנגע ,

     §¤©©²¦©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ
     £¤´¦§½¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

Úˆ˜È∑) ּבלע"ז הר ּבה )דריצי "ר  יׁש מ ׁשנה  .ּובל ׁשֹון «¿ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָ
˙ÈaÓ∑( ת"כ) מ ּבפנים.ÈÒ∑ ּב'ת ֹורת ה ּנגע . סביב ֹות  ƒ«ƒְִִִ»ƒְְִֶַַַ

ה ּנגע  אבני ׁשּסביב  ה ּטיח  ׁשּיקלף  ּכן, נדר ׁש .ּכהנים ' ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ
eˆ˜‰∑ סביב ה ּנגע  ּבקצ ֹוע  ק ּצע ּו א ׁשר  קצה , .ל ׁשֹון ƒ¿ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

     §¨«§Æ£¨¦´£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®
    §¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤©¨«¦

      §¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦©©−¦¥´¤
     ̈«£¨¦®§©«£¥²¦§¬¤©©−¦§©«£¥¬¦«©

˙Bˆ˜‰∑ ח ּלץ" אבל  ה ּטֹוח , וכן הע ׂשֹות , ל ׁשֹון ƒ¿ְְֲִִֵֵֵַָָ
וה ּוא  ׁשח ּלצן, האדם  אל  ה ּלׁשֹון מ ּוסב  ֿ האבנים " ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָאת 

'ּדּבר ' 'ּכּפר ', ּכמ ֹו ּכבד , ל ׁשֹון ‰Ú‚p.מ ׁשקל  eLÈ Ì‡Â ְְִִִֵֵֵַָָ¿ƒ»«∆«

'B‚Â∑( ת"כ): ל ֹומר ּתלמ ּוד  טמא ? יהא  ּבּיֹום , ּבֹו חזר  יכ ֹול  ¿ְְֵֵַַַַָָָ
לה ּלן  האמ ּורה  'ּׁשיבה ' מה  יׁשּוב ". "ואם  ה ּכהן", ְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹ"וׁשב 

ׁשב ּוע  ּבס ֹוף  ּכאן האמ ּורה  'ׁשיבה ' אף  ׁשב ּוע , .ּבס ֹוף  ְְֲִַַַָָָָָָ

       ¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©
    ©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«

Ô‰מ  Èc ‡i‡ ˙È ÔeÙlLÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»«¿«»ƒ¿∆
˙‡Ï ‡z˜Ï ‡aÓÏ Ô‰˙È ÔeÓÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ»»¿«¿»«¬«

:‡ÒÓ¿»»

BÁÒמא  BÁÒ ÂÈbÓ ÔeÙÏ˜È ‡˙Èa ˙ÈÂ¿»≈»¿«¿ƒ»¿¿
‡z˜Ï ‡aÓÏ eÙÈl˜ Èc ‡ÙÚ ˙È ÔeÓÈÂ¿ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿«¿»

:‡ÒÓ ˙‡Ï«¬«¿»»

˙‡aמב  ÔeÏÚÈÂ ÔÈÁ‡ ‡i‡ ÔeqÈÂ¿ƒ¿«¿«»»√»ƒ¿«¬«¬«
:‡˙Èa ˙È ÚeLÈÂ qÈ ÔÁ‡ ÙÚÂ ‡i‡«¿«»«¬«»√»ƒ«ƒ«»≈»

˙aמג  ‡˙Èa ÈbÒÈÂ ‡LzÎÓ e˙È Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿≈¿≈»»«
‡˙Èa ˙È eÙÈl˜c ˙e ‡i‡ ˙È ÔeÙÏLÈcƒ«¿»«¿«»»«¿«ƒ»≈»

:ÚL˙Èc ˙e»«ƒ¿»

LzÎÓ‡מד  ÛÒB‡ ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¡≈¿»≈«¿»»
‡ÒÓ ‡˙Èa ‡È‰ ‡ÊÁÓ ˙eÈ‚Ò ‡˙Èa¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»¿»»

:‡e‰



סז               

      §¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©
     §¦§¦³¤§¤Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

ÌÈ‡‰Œ˙‡ eˆlÁÂ∑,'ויׁשּלפ ּון' ּכתר ּגּומ ֹו: ¿ƒ¿∆»¬»ƒְְְִַַ
ּכמ ֹו: מ ּׁשם , כה)יּטל ּום  ל ׁשֹון (דברים נעל ֹו", "וחלצה  ְְְְְֲִִַָָָ

ÓË‡.הסרה  ÌB˜ÓŒÏ‡∑( ת"כ) טהר ֹות ׁשאין מק ֹום  ֲָָ∆»»≈ְֵֶָָ

ה ּלל ּו ׁשהאבנים  ה ּכת ּוב ,  ל ּמד ׁשם . ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָמ ׁשּתּמׁשֹות 
ּבֹו ּבע ֹודן מק ֹומן .מט ּמא ֹות  ְְְְַָָ

              

   

 האבני האבני האבני אתאתאתאת־ ־ ־ ־ האבני צצצצ וח וח וח וח  ה ה ה ההההה מ )וצוצוצוצהההה (יד , ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
לרע א י  אמר א מ , לצי ח  ניה מלד  – ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוחלצ

כנל הפסוק)א י  על כהני (תורת ְִֵ
:" לצי ח  ניה" די  יר ה  מצינ  יפרְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

תב  ועוד )ר"י  לרשע. אוי דבור ־המתחיל סוכה  מסכת  סו) ִֵַ
 אב נגע  , האבני את וחלצ ניא , ' הני ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ"'תרת
יטתל זה  י פיר ,והינ ."לצי ח ניה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָקצע ,
ה ראה  אב ה א  קצע , אב נגע  נראה   א ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָה א ,
חלק  את  א ,ל האב את  לחל  בי ח , י ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָב '

ה גע .  נראה  א  ית ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהאב
 ימפר  י  ופרק א ו , משנה  יב  פרק לנגעי אחרונה  משנה  (ראה  ְְִֵַָ

ב ) משנה  ח ביג  , י ב ' י תל נגע  נראה   א  ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ה גע , נגד  ית כ תל  האבני את  לחל כ ה  ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

אבניו . ה גע  נגע  לא   וג ה גע , נראה  לא  בית  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹא
א י לרע  "א י  ה לל פיר לי  זה  דבר לפר  ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָוי

: יפ א ב ' למר  י ,"כנְְְִִֵֵַַל

מע י לרעה  יני  על , ה למי סמיכ ת ה ר רע  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָא .
ב . לרעה . עליו  יפע ל הרע  י  "כנל "א י  ולכ ,כ ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָה
זה  ,ל מה  כ ה   סימ היא  הרי  לרע  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָה כינת
 וזה לני . אחד   ה  מי מ ני  ה א  זה  ליד  זה   ריְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
אמת  כ ה   מראה  לרע  ה כינת י  ,"כנל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ"א י 

להרע . ה א  ְֶָָָמה 
על  רק  על הרע  ר"י  לדעת המנגע . אב ה בר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוה א 
בי ח ה גע   ד ק  אב רק  ,  וא .כ ה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמע י 
על    על אב המנגע  חלק  אמרינ אז ,צ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלח

מנגע . היה  ה ני  ְְִִֵֵֶֶֶַָחלק 
א   ,סימ היא  כינת  ימפר  א ־איְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמה ־
מ כיחה  ה כינת הרי  לזה , זה   מי ד  יהאנ  נראי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא 
ה גע נראה  לא   א   ,עניננ ה ה  , ה  מי ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאמת
 לאב  ה  כי מ  מ לה כיח   י , א  אבני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלל
. צ לח  בי ח ולכ לגע . כ ת  א  אבני   ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהמנגע ,

     §¤©©²¦©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ
     £¤´¦§½¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

Úˆ˜È∑) ּבלע"ז הר ּבה )דריצי "ר  יׁש מ ׁשנה  .ּובל ׁשֹון «¿ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָ
˙ÈaÓ∑( ת"כ) מ ּבפנים.ÈÒ∑ ּב'ת ֹורת ה ּנגע . סביב ֹות  ƒ«ƒְִִִ»ƒְְִֶַַַ

ה ּנגע  אבני ׁשּסביב  ה ּטיח  ׁשּיקלף  ּכן, נדר ׁש .ּכהנים ' ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ
eˆ˜‰∑ סביב ה ּנגע  ּבקצ ֹוע  ק ּצע ּו א ׁשר  קצה , .ל ׁשֹון ƒ¿ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

     §¨«§Æ£¨¦´£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®
    §¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤©¨«¦

      §¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦©©−¦¥´¤
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˙Bˆ˜‰∑ ח ּלץ" אבל  ה ּטֹוח , וכן הע ׂשֹות , ל ׁשֹון ƒ¿ְְֲִִֵֵֵַָָ
וה ּוא  ׁשח ּלצן, האדם  אל  ה ּלׁשֹון מ ּוסב  ֿ האבנים " ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָאת 

'ּדּבר ' 'ּכּפר ', ּכמ ֹו ּכבד , ל ׁשֹון ‰Ú‚p.מ ׁשקל  eLÈ Ì‡Â ְְִִִֵֵֵַָָ¿ƒ»«∆«

'B‚Â∑( ת"כ): ל ֹומר ּתלמ ּוד  טמא ? יהא  ּבּיֹום , ּבֹו חזר  יכ ֹול  ¿ְְֵֵַַַַָָָ
לה ּלן  האמ ּורה  'ּׁשיבה ' מה  יׁשּוב ". "ואם  ה ּכהן", ְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹ"וׁשב 

ׁשב ּוע  ּבס ֹוף  ּכאן האמ ּורה  'ׁשיבה ' אף  ׁשב ּוע , .ּבס ֹוף  ְְֲִַַַָָָָָָ

       ¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©
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Ô‰מ  Èc ‡i‡ ˙È ÔeÙlLÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»«¿«»ƒ¿∆
˙‡Ï ‡z˜Ï ‡aÓÏ Ô‰˙È ÔeÓÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ»»¿«¿»«¬«

:‡ÒÓ¿»»

BÁÒמא  BÁÒ ÂÈbÓ ÔeÙÏ˜È ‡˙Èa ˙ÈÂ¿»≈»¿«¿ƒ»¿¿
‡z˜Ï ‡aÓÏ eÙÈl˜ Èc ‡ÙÚ ˙È ÔeÓÈÂ¿ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿«¿»

:‡ÒÓ ˙‡Ï«¬«¿»»

˙‡aמב  ÔeÏÚÈÂ ÔÈÁ‡ ‡i‡ ÔeqÈÂ¿ƒ¿«¿«»»√»ƒ¿«¬«¬«
:‡˙Èa ˙È ÚeLÈÂ qÈ ÔÁ‡ ÙÚÂ ‡i‡«¿«»«¬«»√»ƒ«ƒ«»≈»

˙aמג  ‡˙Èa ÈbÒÈÂ ‡LzÎÓ e˙È Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿≈¿≈»»«
‡˙Èa ˙È eÙÈl˜c ˙e ‡i‡ ˙È ÔeÙÏLÈcƒ«¿»«¿«»»«¿«ƒ»≈»

:ÚL˙Èc ˙e»«ƒ¿»

LzÎÓ‡מד  ÛÒB‡ ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¡≈¿»≈«¿»»
‡ÒÓ ‡˙Èa ‡È‰ ‡ÊÁÓ ˙eÈ‚Ò ‡˙Èa¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»¿»»
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סח              
‰Nt ‰p‰Â ‰‡Â Ô‰k‰ ‡e∑( ת"כ) לא יכ ֹול  »«…≈¿»»¿ƒ≈»»ָֹ

"צרעת  נאמר : ּפׂשה ? ֿ ּכן ֿ אם  א ּלא  טמא , הח ֹוזר  ְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיהא 
ּבבגדים : ממארת " "צרעת  ונאמר : ּבב ּתים , ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָממארת "
ּפֹוׂשה , ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על  אף  הח ֹוזר  את  ט ּמא  ּלה ּלן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמה 
ּפֹוׂשה . ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על  אף  הח ֹוזר  את  ט ּמא  ּכאן ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאף 
ּכאן  אין ּפׂשה "? "וה ּנה  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מה  ֿ ּכן, ְְִִֵֵֵַַַָָָאם 
היה  ֿ ה ּבית " את  "ונתץ  א ּלא  זה , מקרא  ׁשל  ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָמק ֹומ ֹו
וה ּנה  וראה  ה ּנגע ... ֿ יׁשּוב  "ואם  אחר : לכ ּתב  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹל ֹו
הע ֹומד  נגע  על  א ּלא  לל ּמד  ּבא  לא  הא  ְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּפׂשה "?!
ּומצא ֹו ׁשני ׁשב ּוע  ּבס ֹוף  ּובא  רא ׁשֹון, ּבׁשב ּוע  ְְְְִִֵֵַַָָָָָּבעיניו
ּבע ֹומד  ּכל ּום  למעלה  ה ּכת ּוב  ּבֹו ּפר ׁש ׁשּלא  ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּפׂשה ,
ׁשאינֹו זה , ּבפ ׂשיֹון ּכאן  ול ּמד רא ׁשֹון. ּבׁשב ּוע  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּבעיניו

ּבע ֹומד  א ּלא  ּיע ׂשה מד ּבר  ּומה  ּבּׁשני. ּופ ׂשה  ּברא ׁשֹון ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ֿ ה ּבית "? את  "ונתץ  ל ֹו:  ׁשּסמ ּכמ ֹו יּתצ ּנּו יכ ֹול  ְְְִִֶֶֶַַַַָָָל ֹו?
נלמד  ה ּכהן", "ּובא  ה ּכהן", "וׁשב  ל ֹומר : ְְְִֵֵַַַַַָָֹֹּתלמ ּוד 
ל ֹו ונֹותן וטח  וק ֹוצה  ח ֹולץ  ּׁשיבה  מה  מ ּׁשיבה ; ְְְִִִִֵֵֶַָָָָּביאה 
ׁשב ּוע . ל ֹו ונֹותן וטח  וק ֹוצה  ח ֹולץ  ּביאה  אף  ְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשב ּוע ,

נֹותץ . חזר , טה ֹור ואם  חזר , עמד (ת"כ )לא  ׁשאם  ּומ ּנין . ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּתלמ ּוד  ׁשב ּוע ? ל ֹו ונֹותן וטח  וק ֹוצה  ח ֹולץ  ּובזה , ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָּבזה 

מד ּבר ?)"ּובא"(ל ֹומר : ה ּכת ּוב  ּבּמה  יבא ", ּבא  "ואם  ְְִֵֶַַַַָָָֹֹ
ּבפ ֹוׂשה  אם  אמ ּור . ּכבר  הרי ּברא ׁשֹון, ּבפ ֹוׂשה  ְְְֲִִִֵֶֶָָָאם 

אמ ּור : אינֹו הא  אמ ּור . ּכבר  הרי "ואם )"ּובא"(ּבּׁשני, , ְְֲִִֵֵֵַָָָָָ
ּובא  רא ׁשֹון ׁשב ּוע  ּבס ֹוף  ׁשּבא  את  א ּלא  יבא ", ְִֶֶֶַָָָָָֹֹּבא 
הע ֹומד  זה  ֿ פ ׂשה ", לא  וה ּנה  "וראה  ׁשני ׁשב ּוע  ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבס ֹוף 
ּכאן: ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו , ויל יּפטר  יכ ֹול  ל ֹו? יע ׂשה  ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמה 
נר ּפא  "ּכי ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ֿ ה ּבית "? את  ה ּכהן ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ"וטהר 

ל ֹו? יע ׂשה  מה  הרפא ּוי. את  א ּלא  טהר ּתי לא  ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹה ּנגע ",
מה  למ ּטה : אמ ּורה  ּו'ביאה ' למעלה  אמ ּורה  ְְְֲֲִִַַַָָָָָָ'ּביאה '
ל ּה ּדּגמר  ׁשב ּוע  ל ֹו ונֹותן וטח  וק ֹוצה  ח ֹולץ  ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָּבעליֹונה 
ּכדאיתא  וכ ּו' ּכ ּבּתח ּתֹונה  אף  ּביאה , זה ּו ׁשיבה  ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָזה ּו
ּבנגע  א ּלא  נתיצה  אין ּדבר : ׁשל  ּגמר ֹו ּכהנים '. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּב'ת ֹורת 
צרי הח ֹוזר  ואין וטיחה , וק ּצּוי חליצה  אחר  ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהח ֹוזר 
ֿ יׁשּוב ", "ואם  ה ּוא : ּכ ה ּמקרא ֹות  וסדר  ְְְְִִִֵֶַָָָּפׂשיֹון.
"ּובא  ּבּבית ", "והאכל  ֿ ה ּבית ", אל  "וה ּבא  ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ"ונתץ ",
ּבע ֹומד  ה ּכת ּוב  וד ּבר  ּפׂשה ". וה ּנה  וראה  ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹה ּכהן
ׁשב ּוע  ּובס ֹוף  להס ּגר ֹו, ׁשני ׁשב ּוע  ל ֹו ׁשּנֹותן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּברא ׁשֹון,
ח ֹולץ  ל ֹו? ּיע ׂשה  ּומה  ׁשּפׂשה , וראה  ּבא  להס ּגר ֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשני
חזר  לא  נֹותץ , – חזר  ׁשב ּוע . ל ֹו ונֹותן וטח  ְְְֵֵֶַַַָָָָֹוק ֹוצה 
ׁשב ּוע ֹות  מ ּׁשל ׁשה  יֹותר  ּבנגעים  ׁשאין צ ּפרים , טע ּון –. ְְֳִִִִִֵֵֶָָָָֹ

‡È ‡aŒÌ‡Â∑ ׁשני ׁשב ּוע  p‰Â‰.לס ֹוף  ‰‡Â ¿ƒ…»…ְִֵַָ¿»»¿ƒ≈
‰NÙŒ‡Ï∑ ּבעיניו ּבע ֹומד  לל ּמד  ּבא  זה  מקרא  …»»ְְְִֵֵֵֶַָָָָ

יטהר ּנּו, יכ ֹול  ל ֹו? ּיע ׂשה  מה  ּוב ּׁשני, ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָּברא ׁשֹון
ה ּבית "? את  ה ּכהן "וטהר  מקרא : ׁשל  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכמ ׁשמע ֹו
א ּלא  טהר ּתי לא  ה ּנגע ", נר ּפא  "ּכי ל ֹומר : ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹּתלמ ּוד 
וה ּוטח  ׁשהקצה  ה ּבית  א ּלא  רפא ּוי ואין הרפא ּוי, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאת 
וטיחה  וק ּצּוי חליצה  טע ּון זה , אבל  ה ּנגע . חזר  ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹולא 
יבא ", ֿ ּבא  "ואם  נדר ׁש: ה ּמקרא  וכן ׁשליׁשי. ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹוׁשב ּוע 
טיחה  ואין יט ּיח ּנּו, ֿ פ ׂשה ", לא  וה ּנה  "וראה  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבּׁשני,
וטהר  ֿ ה ּבית  את  ה ּטֹוח  "ואחרי וק ּצּוי; ח ּלּוץ  ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹּבלא 
"ּכי  ה ּׁשב ּוע , לס ֹוף  חזר  לא  אם  ֿ ה ּבית ", את  ְִִִֵֶַַַַַַָָֹֹה ּכהן
ׁשּטע ּון  הח ֹוזר  על  ּפר ׁש ּכבר  חזר , ואם  ה ּנגע ", ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָנר ּפא 

.נתיצה  ְִָ

     §¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤¥½̈§¥−¨
      £©´©¨®¦§¦Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

     §©¨Æ¤©©½¦¨§¥−¦§¦´Ÿ®¦§−̈
©¨¨«¤

B˙‡ ÈbÒ‰ ÈÓÈŒÏk∑( ת"כ) ׁשּקלף ימים  ולא  »¿≈ƒ¿ƒ…ְִֶַָָֹ
נגע ֹו? את  ׁשּקלף  ה ּמחלט  מ ֹוציא  ׁשאני יכ ֹול  נגע ֹו. ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻאת 

ֿ ימי" "ּכל  ל ֹומר : Ú‰Œ„Ú.ּתלמ ּוד  ‡ÓËÈ∑( ת"כ) ְְֵַַָƒ¿»«»»∆
אפ  יכ ֹול  ּבגדים . מט ּמא  ׁשאין ּבכדי מל ּמד , ׁשהה  ּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּפרס ? פג )אכילת  ּבּבית (עירובין "והאכל  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְְֲִִֵַַַַַָָֹ

מ ּנין? ׁשֹוכב  א ֹוכל , א ּלא  לי אין ֿ ּבגדיו". את  ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיכ ּבס 
וׁשֹוכב , א ֹוכל  א ּלא  לי אין "וה ּׁשכב ". ל ֹומר  ְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹּתלמ ּוד 
"יכ ּבס ", ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מ ּנין? ׁשֹוכב  ולא  א ֹוכל  ְְְִִֵֵֵַַַַֹֹלא 
וׁשכב "? "אכל  נאמר : ל ּמה  ֿ ּכן אם  ר ּבה . ְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ"יכ ּבס ",

ּפרס  אכילת  ּכדי ל ׁשֹוכב  ׁשע ּור  מא)ל ּתן .(ברכות ְְְֲִִִֵֵֵַָ
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'B‚Â ‡Óh‰ ÌBÈa ˙B‰Ï∑מט ּמא ֹו יֹום  ואיזה  מטהר ֹו יֹום  .איזה  ¿…¿«»≈¿ְְְְֲֵֵֶֶַַ

    ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

      ©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À
      ¦³¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«

Ê ‰È‰È Èk∑? טמא יהא  מק ֹום  מ ּכל  זב  יכ ֹול  ƒƒ¿∆»ְִֵֵָָָָָ
ּבׂשר ֹו ּכל  ולא  "מ ּבׂשר ֹו", ל ֹומר : מג )ּתלמ ּוד  נדה .(ת"כ . ְְְְִַַָָָֹ

טמא  לדין זכיתי לב ׂשר , ּבׂשר  ּבין ה ּכת ּוב  ׁשחלק  ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאחר 
מט ּמאה  ׁשהיא  מ ּמק ֹום  ּזבה , מה  ּבזבה : וטמא  ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּבזב 
זיבה . - חמ ּורה  טמאה  מט ּמאה  נּדה , - ק ּלה  ְְְְֲִִַַָָָָָָָֻֻטמאה 
מט ּמא  קרי, - ק ּלה  טמאה  ׁשּמט ּמא  מ ּמק ֹום  ה ּזב , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻאף 

זיבה  - חמ ּורה  ÓË‡.טמאה  BBÊ∑( ת"כ) על ל ּמד  ְֲִָָָֻ»≈ִֵַ
מט ּמאה  ׁשהיא  נ"ד )ה ּטּפה  ּבצק (נדה למי ּדֹומה  זֹוב  . ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ודח ּוי ׂשע ֹורין ודהוי )ׁשל  ּביצה (ס "א ללבן וד ֹומה  , ְְְְִֵֶֶֶָָֹ
ׁשאינּה ּביצה  ּכלבן ק ׁשּור  זרע , ׁשכבת  ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹה ּמּוזרת .

.מ ּוזרת  ֶֶ

      §²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−§®¨´§¨º¤À
    «¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−¦«

∑ּבׂשר ֹו את  ׁשּזב  ריר  ּכמ ֹו∑‡˙BBÊŒ.ל ׁשֹון »ְְִֶֶָָ∆ְ
צל ּול  ׁשּיֹוצא  וס ֹותם ∑‡ÌÈzÁ‰ŒB.ריר  עב  ׁשּיֹוצא  ִֵֶָ∆¿ƒְֵֵֶָ

ּפׁשּוט ֹו. זה ּו זֹוב ֹו; מ ּטּפת  ּבׂשר ֹו ונס ּתם  הא ּמה  ּפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָאת 
מ"ג )ּומדר ׁשֹו: נדה ח'. ראיֹות (מגילה הרא ׁשֹון ה ּכת ּוב  מנה  ְְִִִַָָָָָ

זֹוב ֹו מ ּבׂשר ֹו "זב  ׁשּנאמר : "טמא ", ּוקרא ֹו ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָׁשּתים 

ּוקרא ֹו ׁשל ׁש רא ּיֹות  ה ּׁשני ה ּכת ּוב  ּומנה  ה ּוא ", ְְִִֵֵַַָָָָָָֹטמא 
ֿ זֹוב ֹו את  ּבׂשר ֹו רר  ּבזֹוב ֹו, "טמאת ֹו ׁשּנאמר : ְְְֱֵֶֶֶַָָָָֻ"טמא ",
ּכיצד ? הא  הוא ", טמאת ֹו מ ּזֹוב ֹו, ּבׂשר ֹו ֿ הח ּתים  ְְְִִִֵֶַָָָֻא ֹו

לקר ּבן  מזקיק ּתֹו וה ּׁשליׁשית  לטמאה  .ׁשּתים  ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֻ

        

לקרלקרלקרלקר  מזקיק מזקיק מזקיק מזקיק והוהוהוהלי לי לי לי יתיתיתית לטמאהלטמאהלטמאהלטמאה  י י י י( ג טו , (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
לגי ולא  ,קר לגי  ה א  ההב ל ל י מ לאל,  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹי
  הרא ה ס ק   א ה ה  למר,  וי ה מאה . ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻחמרת
די  כ אי ראי ת, ל וה ני  ראי ת י  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָֹע סק 

היה  "וזאת היינ , ט מ  בית ה ני  את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹלה ציא 
מאת  ,  א ב מ ה א ". ל"טמא   המ א  "ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻֻטמאת
 אחר עני  ה  קיחל  רחועל־ וה ;  בי ה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָני 

.ר ה ְַַָָח בת

     ̈©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨®
   §¨©§¦²£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

c‡נז ‡ÈÎ„ ‡ÓBÈe ‡‡ÒÓ ‡ÓBÈa ‡Ùl‡Ï¿«»»¿»¿»»»¿»«¿»»
:‡˙eÈ‚Òc ‡˙ÈB‡«¿»ƒ¿ƒ»

ÓÈÓÏ:א  Ô‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

bב  ÔB‰Ï ÔeÓÈ˙Â Ï‡NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿¿¿«
‡ÒÓ dBc dNaÓ È‡c È‰È È‡ b¿«¬≈¿≈»ƒƒƒ¿≈≈¿»»

:‡e‰

È˙ג  dNa  dB„a d˙BÒ È‰z ‡„Â¿»¿≈¿≈¿≈»ƒ¿≈»
dBcÓ dNa ÌÈ˙Á B‡ dBc:‡È‰ d˙BÒ ≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ

È‰Èד  ‡Bc È‰BÏÚ ekLÈ Èc ‡kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ˙ÈÈ„ ‡Ó ÏÎÂ ‡ÒÓ¿»»¿»»»¿≈≈¬ƒ¿≈¿»»



    
    
      
     

        
      
     

      
   

   
    

      
     
      
     

      
     
     

     
     
    
      

       
      

     
     

  

              
kLn‰ŒÏk∑ מיחד אפ ּלּו יכ ֹול  למ ׁשּכב . הרא ּוי »«ƒ¿»ְְְֲִִָָָָָֻ

'א ׁשר ל  יׁשּכב ", "א ׁשר  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  אחרת ? מלאכה  ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּתמיד  המיחד  יׁשּכב ", "א ׁשר  א ּלא : נאמר , לא  ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשכב '

מלאכ ּתנּו' ונע ׂשה  'עמד  ל ֹו: ׁשא ֹומרים  זה  יצא  , לכ. ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹ
LÈŒL‡∑ יׁשב ֿ "א ׁשר  א ּלא : נאמר , לא  'יׁשב ' ¬∆≈≈ֱֲֵֵֶֶֶַַָָֹ

 לכ ּתמיד  ּבמיחד  ה ּזב , .עליו" ְְִַַָָָָָָֻ

      §¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥§¨¨²§¨©¬
  ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

BkLÓa ÚbÈ L‡ LÈ‡Â∑ ה ּמׁשּכב על  ל ּמד  ¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»ְִִֵַַָ
לט ּמא  ה ּטמאה  אב  נע ׂשה  ׁשּזה  ה ּמּגע , מן ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשחמ ּור 

א ּלא  אינ ֹו מ ׁשּכב , ׁשאינֹו וה ּמּגע  ּבגדים ; לט ּמא  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאדם ,
ּומ ׁשקין  אכלין א ּלא  מט ּמא  ואינֹו ה ּטמאה , .ולד  ְְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָֻ

     §©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨−̈©¨®§©¥
    ( הספר (חצי §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

ÈÏk‰ŒÏÚ Li‰Â∑( ת"כ) וכן מ ֹוׁשב , מ ּׁשּום  מט ּמאין ּכּלן זה , על  זה  ּכלים  ע ׂשרה  אפ ּלּו נגע , לא  אפ ּלּו ¿«…≈««¿ƒְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
.ּבמ ׁשּכב  ְְִָ

       §©Ÿ¥−©¦§©´©¨®§©¥§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
©¨¨«¤

      §¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤§¨¨²§¨©¬©©−¦
 §¨¥¬©¨¨«¤

B‰ha f‰ ˜ÈŒÈÎÂ∑(נה נדה ּבמ ּׂשא (ת"כ . מט ּמא  ׁשהרק  נׂשא ֹו, א ֹו ּבֹו .ונגע  ¿ƒ»…«»«»ְְְְֵֶַַַָָָָֹ

     §¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨«
kn‰ŒÏÎÂ∑ מ ּׁשּום טמא  ארצו"ן, ׁשּקֹורין סר ּגא , ׁשל  ה ּתפ ּוס  ּכג ֹון: עליו, יׁשב  ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  אף  ¿»«∆¿«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מ ֹוׁשב  טמאת  טמא  אליו"ש , ׁשּקֹורין והא ּכף  .מר ּכב . ְְְִֵֶֶַָָָָָֻֻ

      §¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©
      ̈¨®¤§©¥´½̈§©¥§¨¨²§¨©¬©©−¦

 §¨¥¬©¨¨«¤
ÂÈzÁ˙ ‰È‰È L‡ ÏÎa Ú‚p‰ŒÏÎÂ∑( ת"כ) ׁשל ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ֶ

ואין  טמא , ּבֹו ה ּנֹוגע  ׁשּיהא  ה ּמר ּכב  על  ול ּמד  ּבא  ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָזב .
מ ּבּמר ּכב  ּבּמׁשּכב  חמר  וה ּוא  ּבגדים , ּכּבּוס  .טע ּון ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

Ì˙B‡ ‡NBp‰Â∑ור ּקֹו זֹוב ֹו ה ּזב , ּבענין האמ ּור  ּכל  ¿«≈»ְְְִַַָָָָֻ
מ ּׂשאן  וה ּמר ּכב , וה ּמׁשּכב  רגליו ּומימי זרע ֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוׁשכבת 

ּבגדים  לט ּמא  אדם  .מט ּמא  ְְְִֵֵַַָָָ

       §¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´©¨®¦
     §¦¤§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ∑ טבל ׁשּלא  ּבע ֹוד  ¿»»…»««»ƒְֶַָֹ
ּומח ּסר  ׁשבעה  וספר  מ ּזֹוב ֹו ּפסק  ואפ ּלּו ְְְְֲִִִִַַַָָָָָֻֻמ ּטמאת ֹו,
ה ּכת ּוב  ׁשה ֹוציא  וזה  טמא ֹותיו. ּבכל  מט ּמא  ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻטבילה ,

, לל ּמד ידים , ׁשטיפת  ּבל ׁשֹון זב  ׁשל  ּגּופ ֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָטבילת 
איבר  א ּלא  מים , ּביאת  טע ּון ֿ ה ּסתרים  ּבית  ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין

ה ּידים  ּכמ ֹו סו)ה ּגל ּוי נדה .(ת"כ . ְִַַַָָ

È‰BLeÏה  ÚaˆÈ dkLÓa ˜È Èc ‚e¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿««¿ƒ
:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

Bc‡ו È‰BÏÚ ˙ÈÈc ‡Ó ÏÚ ˙ÈÈ„e¿≈≈«»»ƒ≈≈¬ƒ»»
„Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ÈÁÒÈÂ È‰BLeÏ ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«¿»

È‰BLeÏז ÚaˆÈ ‡Bc Òa ˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿««¿ƒ
:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BLeÏח  ÚaˆÈÂ ‡ÈÎ„a ‡Bc ˜BÈ È‡Â«¬≈≈»»¿«¿»ƒ««¿ƒ
:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰Èט  ‡Bc È‰BÏÚ ekÈ Èc ‡kÓ ÏÎÂ¿»∆¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:‡ÒÓ¿»»

È‰Èי  È‰B˙BÁ˙ È‰È Èc ÏÎa ˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿…ƒ¿≈¿ƒ¿≈
ÔB‰˙È ÏBËÈ„e ‡LÓ „Ú ‡ÒÓÚaˆÈ ¿»»««¿»¿ƒ»¿¿««

„Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ÈÁÒÈÂ È‰BLeÏ¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«
:‡LÓ«¿»

Ï‡יא  È‰B„ÈÂ ‡Bc da ˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈»»ƒƒ»
‡iÓ ÈÁÒÈÂ È‰BLeÏ ÚaˆÈÂ ‡iÓa ÛËL¿«¿«»ƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»

:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»



עי               
kLn‰ŒÏk∑ מיחד אפ ּלּו יכ ֹול  למ ׁשּכב . הרא ּוי »«ƒ¿»ְְְֲִִָָָָָֻ

'א ׁשר ל  יׁשּכב ", "א ׁשר  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  אחרת ? מלאכה  ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּתמיד  המיחד  יׁשּכב ", "א ׁשר  א ּלא : נאמר , לא  ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשכב '

מלאכ ּתנּו' ונע ׂשה  'עמד  ל ֹו: ׁשא ֹומרים  זה  יצא  , לכ. ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹ
LÈŒL‡∑ יׁשב ֿ "א ׁשר  א ּלא : נאמר , לא  'יׁשב ' ¬∆≈≈ֱֲֵֵֶֶֶַַָָֹ

 לכ ּתמיד  ּבמיחד  ה ּזב , .עליו" ְְִַַָָָָָָֻ

      §¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥§¨¨²§¨©¬
  ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

BkLÓa ÚbÈ L‡ LÈ‡Â∑ ה ּמׁשּכב על  ל ּמד  ¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»ְִִֵַַָ
לט ּמא  ה ּטמאה  אב  נע ׂשה  ׁשּזה  ה ּמּגע , מן ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשחמ ּור 

א ּלא  אינ ֹו מ ׁשּכב , ׁשאינֹו וה ּמּגע  ּבגדים ; לט ּמא  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאדם ,
ּומ ׁשקין  אכלין א ּלא  מט ּמא  ואינֹו ה ּטמאה , .ולד  ְְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָֻ

     §©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨−̈©¨®§©¥
    ( הספר (חצי §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

ÈÏk‰ŒÏÚ Li‰Â∑( ת"כ) וכן מ ֹוׁשב , מ ּׁשּום  מט ּמאין ּכּלן זה , על  זה  ּכלים  ע ׂשרה  אפ ּלּו נגע , לא  אפ ּלּו ¿«…≈««¿ƒְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
.ּבמ ׁשּכב  ְְִָ

       §©Ÿ¥−©¦§©´©¨®§©¥§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
©¨¨«¤

      §¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤§¨¨²§¨©¬©©−¦
 §¨¥¬©¨¨«¤

B‰ha f‰ ˜ÈŒÈÎÂ∑(נה נדה ּבמ ּׂשא (ת"כ . מט ּמא  ׁשהרק  נׂשא ֹו, א ֹו ּבֹו .ונגע  ¿ƒ»…«»«»ְְְְֵֶַַַָָָָֹ

     §¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨«
kn‰ŒÏÎÂ∑ מ ּׁשּום טמא  ארצו"ן, ׁשּקֹורין סר ּגא , ׁשל  ה ּתפ ּוס  ּכג ֹון: עליו, יׁשב  ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  אף  ¿»«∆¿«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מ ֹוׁשב  טמאת  טמא  אליו"ש , ׁשּקֹורין והא ּכף  .מר ּכב . ְְְִֵֶֶַָָָָָֻֻ

      §¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©
      ̈¨®¤§©¥´½̈§©¥§¨¨²§¨©¬©©−¦

 §¨¥¬©¨¨«¤
ÂÈzÁ˙ ‰È‰È L‡ ÏÎa Ú‚p‰ŒÏÎÂ∑( ת"כ) ׁשל ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ֶ

ואין  טמא , ּבֹו ה ּנֹוגע  ׁשּיהא  ה ּמר ּכב  על  ול ּמד  ּבא  ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָזב .
מ ּבּמר ּכב  ּבּמׁשּכב  חמר  וה ּוא  ּבגדים , ּכּבּוס  .טע ּון ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

Ì˙B‡ ‡NBp‰Â∑ור ּקֹו זֹוב ֹו ה ּזב , ּבענין האמ ּור  ּכל  ¿«≈»ְְְִַַָָָָֻ
מ ּׂשאן  וה ּמר ּכב , וה ּמׁשּכב  רגליו ּומימי זרע ֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוׁשכבת 

ּבגדים  לט ּמא  אדם  .מט ּמא  ְְְִֵֵַַָָָ

       §¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´©¨®¦
     §¦¤§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ∑ טבל ׁשּלא  ּבע ֹוד  ¿»»…»««»ƒְֶַָֹ
ּומח ּסר  ׁשבעה  וספר  מ ּזֹוב ֹו ּפסק  ואפ ּלּו ְְְְֲִִִִַַַָָָָָֻֻמ ּטמאת ֹו,
ה ּכת ּוב  ׁשה ֹוציא  וזה  טמא ֹותיו. ּבכל  מט ּמא  ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻטבילה ,

, לל ּמד ידים , ׁשטיפת  ּבל ׁשֹון זב  ׁשל  ּגּופ ֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָטבילת 
איבר  א ּלא  מים , ּביאת  טע ּון ֿ ה ּסתרים  ּבית  ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין

ה ּידים  ּכמ ֹו סו)ה ּגל ּוי נדה .(ת"כ . ְִַַַָָ

È‰BLeÏה  ÚaˆÈ dkLÓa ˜È Èc ‚e¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿««¿ƒ
:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

Bc‡ו È‰BÏÚ ˙ÈÈc ‡Ó ÏÚ ˙ÈÈ„e¿≈≈«»»ƒ≈≈¬ƒ»»
„Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ÈÁÒÈÂ È‰BLeÏ ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«¿»

È‰BLeÏז ÚaˆÈ ‡Bc Òa ˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿««¿ƒ
:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BLeÏח  ÚaˆÈÂ ‡ÈÎ„a ‡Bc ˜BÈ È‡Â«¬≈≈»»¿«¿»ƒ««¿ƒ
:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰Èט  ‡Bc È‰BÏÚ ekÈ Èc ‡kÓ ÏÎÂ¿»∆¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:‡ÒÓ¿»»

È‰Èי  È‰B˙BÁ˙ È‰È Èc ÏÎa ˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿…ƒ¿≈¿ƒ¿≈
ÔB‰˙È ÏBËÈ„e ‡LÓ „Ú ‡ÒÓÚaˆÈ ¿»»««¿»¿ƒ»¿¿««
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:‡LÓ«¿»

Ï‡יא  È‰B„ÈÂ ‡Bc da ˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈»»ƒƒ»
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f‰ BaŒÚbÈŒL‡ NÁŒÈÏÎe∑איזה ּו 'עד  ּכהנים ': ּב'ת ֹורת  ּכדאיתא  וכ ּו', מאח ֹוריו ּבֹו נגע  אפ ּלּו יכ ֹול  ¿ƒ∆∆¬∆ƒ««»ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ה ּסט ֹו' זה  א ֹומר : הוי ּככ ּלֹו? ׁשה ּוא  .מ ּגע ֹו ְֱֵֵֵֶֶֶַָֻ

              

     

 ט ט ט ט י י י י  ע ע ע לי לי לי לי ־ ־ ־ ־ ע וכל וכל וכל וכל ־ ־ ־ ־ י י י י ברברברבר ההההב ב ב ב   ע ע ע ע ־ ־ ־ ־ רררר־ ־ ־ ־ י י י י א א א א כלי כלי כלי כלי ־ ־ ־ ־ חרחרחרחרְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
:::: י י י י( יב (טו , ִִִִַַַַָָָָֽֽֽֽ

 י ע  א ר  למר למ ד  ,' כ מאח ריו   נגע  אפיל ְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָיכ ל
.' וכ(כהני (תורת ְ

לי ־אימה ־ מאח ריו , נטמא  חר לי  אי ה א  י ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָה
"מאח ריו ". ה מא  נגע   א    טמאי מ כת, לי   א  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָע

:נ לק  האד עב דת הרמז, דר זה  לפר  ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוי
מעפר".  ד יס"  האד על רמז מעפר, ע י  חר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלי 
נקרא  מתנ גי  , האד   על רמז ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָו "אח ריו "

." רי אח"ֲִַ
לעס ק  יכ ל  האד אי  למ ע ה "ה  הטיע  טבע  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוה ה 
א א  ועב דה , רה  ג לבד   יחנר  עניני  זמ ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָכל
תה  אכילה  "אח ריו ", עניני    להתע ק  ה א  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָמ כרח 
ג לה מר ה מה  כל כדי  זה , וכ צא  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָפרנסה 

. ָָָהאד

ה ה ,  ל ע עניני   ה "אח ריו " ע סק   האד , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאמנ
עלל  וטהרה , קד ה  ל נעלית דרא  לה אר יכ ל ְְְְְְֲֳִֵֵֵֶַַָָָָָָָואינ
טמאת  "נטמאה " מתנ   על־ידי ־זה  לח ב  ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָה א 

ה ה .  ל ֶַָע
ה ה רה  ה מה  מאח ריו ", נטמא  חרס  לי  אי"  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוזה
על־ידי נטמאת ואינ ,וטהרת ת קד ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָנארת

.  ה רלצ  ה  דברי ְְְְִִִֵֶֶַַַָההתע ק ת
האד על ה ה ,  ל ע טמאת לה מא  א  די   ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹא
ביטל   עצמ את  יר חרס ", "לי  בחינת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָלה אר
בחינת  ה א   א ־אימה ־ היה ", לל עפר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ"ונפי 
את   יר מי  על ורמז וגדל, צמח   ע ," ע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ"לי 
את  ק ה  מ כת", "לי  בחינת ה א   א גד ל,  ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָעצמ
נטמא  אז הרי  בענוה , ביטל מתנהג ואינ ברזל,  ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָעצמ
את   א לטא   לי יכ ה ה   ל ע ועניני  מאח ריו , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָה א 

. ל חס ־ו מתְְִַָָנ
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zÈיב  ‡Bc da ˜È Èc ÛÒÁc Ô‡Óe««¬«ƒƒ¿«≈»»ƒ»«
:‡iÓa ÛhzLÈ Ú‡c Ô‡Ó ÏÎÂ¿»«¿»ƒ¿««¿«»

dÏיג  ÈÓÈÂ dBcÓ ‡Bc Èk„È È‡Â«¬≈ƒ¿≈»»ƒ≈¿ƒ¿≈≈
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ÈÈ Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ tÎÈÂ ‡˙ÏÚ¬»»ƒ««¬ƒ«¬»√»¿»

:dBcÓƒ≈

ÈÁÒÈÂטז ‡ÚÊ ˙ÎL dpÓ ˜Bt˙ È‡ ‚e¿«¬≈ƒƒ≈ƒ¿««¿»¿«¿≈
„Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ dNa Ïk ˙È ‡iÓ¿«»»»ƒ¿≈ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«¿»
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ÌÈn eˆÁÂ∑ ׁשהרי זרע , ּבׁשכבת  נֹוגע  מ ּׁשּום  ה ּטעם  ואין ּבביאה , הא ּׁשה  ׁשּתּטמא  היא   מל ּגזרת  ¿»¬««ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
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‰Ê ‰È‰˙ŒÈk∑( ת"כ)? אבריה מ ּכל  מאחד  יכ ֹול  ƒƒ¿∆»»ִֵֵֶֶָָָָָ

ל ֹומר  כ )ּתלמ ּוד  ּדמיה ",(ויקרא ֿ מק ֹור  את  ּגּלתה  "והיא  : ְְְְִִֶֶַַָָָ
ה ּמק ֹור  מן ה ּבא  א ּלא  מט ּמא  ּדם  יז)אין Ìc.(נדה ְִֵֵֶַַַָָָָ»

dNa dÊ ‰È‰È∑, לט ּמא זֹוב  קר ּוי זֹוב ּה אין ƒ¿∆…»ƒ¿»»ְֵֵַָָ

אדם  ה ּוא  ֿ ּכן ֿ אם  יח)ּכמ ֹו∑d˙ca.א ּלא  יח :(איוב  ִֵֶָָֹ¿ƒ»»ְ
אדם  ּכל  מ ּמּגע  מנּדה  ׁשהיא  ינּדה ּו", È‰z‰."ּומ ּתבל  ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻƒ¿∆

d˙c∑ רא ׁשֹונה רא ּיה  א ּלא  ראתה  לא  .אפ ּלּו ¿ƒ»»ְֲֲִִִֶָָָָָֹ
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‡e‰ kLn‰ŒÏÚ Ì‡Â∑( ת"כ) ה ּיֹוׁשב א ֹו ה ּׁשֹוכב , ¿ƒ««ƒ¿»ֵֵַַ
אף  ּבּה, נגע  לא  אפ ּלּו מ ֹוׁשב ּה, על  א ֹו מ ׁשּכב ּה ְֲִִַַַַָָָָָָֹעל 

העל  ּבּמקרא  האמ ּורה  טמאה  ּבדת  ׁשּטע ּון ה ּוא  יֹון, ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֻ
ּבגדים  ה ּמר ּכב ∑ÈÏk‰ŒÏÚ.ּכּבּוס  את  BÚ‚a.לר ּבֹות  ְִִָ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿

È‰BÏÚיז È‰È Èc CLÓ ÏÎÂ LeÏ ÏÎÂ¿»¿¿»¿«ƒ¿≈¬ƒ
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 §¨¥¬©¨¨«¤

    §¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®§©¥
    §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

     §¦̧©«©¦§¹̈À©©§¦²£¤¦¬
   ¤«¤¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤

‡e‰ kLn‰ŒÏÚ Ì‡Â∑( ת"כ) ה ּיֹוׁשב א ֹו ה ּׁשֹוכב , ¿ƒ««ƒ¿»ֵֵַַ
אף  ּבּה, נגע  לא  אפ ּלּו מ ֹוׁשב ּה, על  א ֹו מ ׁשּכב ּה ְֲִִַַַַָָָָָָֹעל 

העל  ּבּמקרא  האמ ּורה  טמאה  ּבדת  ׁשּטע ּון ה ּוא  יֹון, ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֻ
ּבגדים  ה ּמר ּכב ∑ÈÏk‰ŒÏÚ.ּכּבּוס  את  BÚ‚a.לר ּבֹות  ְִִָ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿

È‰BÏÚיז È‰È Èc CLÓ ÏÎÂ LeÏ ÏÎÂ¿»¿¿»¿«ƒ¿≈¬ƒ
‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa ÚaËˆÈÂ ‡ÚÊ ˙ÎLƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿«»ƒ≈¿»»

:‡LÓ „Ú««¿»

ÚÊ‡יח  ˙ÎL d˙È b ekLÈ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«»«ƒ¿««¿»
:‡LÓ „Ú Ôe‡ÒÈÂ ‡iÓa ÔeÁÒÈÂ¿«¿¿«»¿ƒ¿¬««¿»

„dBיט  È‰È Ìc ‡È„ È‰˙ È‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿≈»¿»»¿≈«
ÏÎÂ d˜eÁÈ È‰z ÔÈÓBÈ ‡ÚL dNa¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ«¿»

:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰È da ˜Èc¿ƒ¿««¿≈¿»»««¿»

È‰Èכ  d˜eÁÈa È‰BÏÚ ekL˙ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈
:‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ˙È˙ Èc ÏÎÂ ‡ÒÓ¿»»¿…ƒ≈≈¬ƒ¿≈¿»»

dkLÓaכא  ˜Èc ÏÎÂÈ‰BLeÏ ÚaˆÈ ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿«¿««¿ƒ
:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚכב  ˙È˙ Èc ‡Ó ÏÎa ˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿»»»ƒ≈≈¬ƒ
„Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ÈÁÒÈÂ È‰BLeÏ ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«¿»

‰È‡כג  Èc ‡Ó ÏÚ B‡ ‡e‰ ‡kLÓ ÏÚ Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿¿»«»»ƒƒ
„Ú ‡ÒÓ È‰È da d˜Óa È‰BÏÚ ‡˙È»¿»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿»»«

:‡LÓ«¿»



    
       
     
       

      
     

       

     
     

     
       

     
     
      

    
    

       
     
     

    



עד              
‡ÓËÈ B∑ ׁשּנתר ּבה ה ּמר ּכב , על  א ּלא  מד ּבר  אינֹו ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ֿ ה ּכלי" ÓËÈ‡.מ "על  BŒBÚ‚a∑ ּכּבּוס טע ּון ואינֹו ְִֵַַ¿»¿ƒ¿»ְִֵָ
לט ּמא  אדם  מט ּמא  מ ּגע ֹו אין ׁשה ּמר ּכב  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבגדים ,

.ּבגדים  ְִָ

       §¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈
     §¨¥−¦§©´¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈

 ¦§¨«
ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e∑( לג נדה לרגל ּה,(ת"כ . יעלה  יכ ֹול  ¿ƒƒ»»»»ְְֲֶַַָָ

ׁשל ׁשה  א ּלא  יטמא  לא  לנּדתה , ּבחמ ּׁשי עליה  ּבא  ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשאם 
ימים ". ׁשבעת  "וטמא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּכמ ֹות ּה? ְְְְִִִֵַַַָָָָימים 

היא  מה  עליו"? נּדת ּה "ּותהי ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְִִִַַַַָָָָּומה 
ּוכלי  אדם  מט ּמא  ה ּוא  אף  חרס , ּוכלי אדם  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמט ּמאה 

.חרס  ֶֶ

      §¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ
     ¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´

     ª§¨À̈¦¥¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«
ÌÈa ÌÈÓÈ∑ ימים Ïad˙cŒ˙Ú.ׁשל ׁשה  ‡∑ »ƒ«ƒְִָָֹ¿…∆ƒ»»

נּדת ּה ימי ׁשבעת  ׁשּיצא ּו eÊ˙ŒÈÎ.אחר  B‡∑ את ְְְִִֵֶַַַָָָƒ»ֶ
ה ּלל ּו ה ּימים  עג )∑d˙cŒÏÚ.ׁשל ׁשת  מ ּנּדת ּה(נדה מפלג  ְִֶַַָָֹ«ƒ»»ְִִָָָֻ

זֹו. ּבפר ׁשה  חר ּוץ  ּומ ׁשּפט ּה זבה , היא  זֹו אחד , ְְִִֶָָָָָָָָָיֹום 
נק ּיים  ׁשבעה  ספירת  טע ּונה  ׁשּזֹו ה ּנּדה , ּכדת  ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹולא 

נק ּיים , ׁשבעה  ספירת  טע ּונה  אינּה וה ּנּדה  ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָוקר ּבן,
ׁשאינּה ּבין ר ֹואה  ּבין ּבנּדת ּה, ּתהיה  ימים  ׁשבעת  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָא ּלא 
נּדה  ס ֹוף  ׁשּבין יֹום  י"א  זֹו ּבפר ׁשה  ודר ׁשּו ְְְִֵֶָָָָָָר ֹואה ;
ּבאחד  ׁשּתראה  רצ ּופין ׁשל ׁשה  ׁשּכל  נּדה , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹלתח ּלת 

זבה  ּתהא  ה ּלל ּו, יֹום  .ע ׂשר  ְֵַָָָָָ

         

 י י י ירררר  ימי ימי ימי ימי  מ מ מ מ ז ז ז ז ב ב ב ב  יז יז יז יז ב ב ב ב  י י י י  כה )וא וא וא וא הההה ע ע ע ע ר ר ר ר (טו , אחד אחד אחד אחד  ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
נ נ נ נ הההה לתח לתח לתח לתח תתתת נ נ נ נ הההה  ס ס ס ס  י י י י      מאאמו "ר (רש"י)י י י י מע י  ְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ב ת: רא י  – ניא  שליט"א : והרה "ח  נזיר נזיר נזיר נזיר הרה "ג דה דה דה דה  ְִִִִֵֵַָָָָָָָָָָ

רז"ל.יאיאיאיא למאמר ב )(ה נה  עב , לתדה ,(נדה  מ לג "חצי  : ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָֹ
הלכה  – לנה  נה  י   י ע ר ואחד  לנזיר, יי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָרביעית

מ יני "). ְִִֶַֹלמ ה 

    ̈©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈
     §¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´

    ̈½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«

      §¨©¥¬©−̈¦§¨®§¦¤§¨¨²§¨©¬©©−¦
 §¨¥¬©¨¨«¤

     §¦¨«£−̈¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬¨¦−
 §©©¬¦§¨«

      ©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−
      §¥´¨®§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤

¥«

d˜eÁכד  È‰˙e d˙È b ekLÈ kLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»«¿≈ƒ«
‡kLÓ ÏÎÂ ÔÈÓBÈ ˙ÚL ‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»

:‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ekLÈ Ècƒƒ¿¬ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ÈbÒכה  ÔÈÓBÈ dÓc Bc e„È È‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿¿«ƒ«ƒƒ
d˜eÁ ÏÚ e„˙ È‡ B‡ d˜eÁ ÔcÚ ‡Ïa¿»ƒ«ƒ«¬≈¿«ƒ«
È‰z d˜eÁ ÈÓBÈk d˙BÒ Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈ƒ«¿≈

:‡È‰ ‡‡ÒÓ¿»√»ƒ

ÈÓBÈכו Ïk È‰BÏÚ ekL˙ Èc ‡kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»≈
Èc ‡Ó ÏÎÂ dÏ È‰È d˜eÁ kLÓk dB„«¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»»ƒ
:d˜eÁ ˙‡BÒk È‰È ‡ÒÓ È‰BÏÚ ˙È≈̇≈¬ƒ¿»»¿≈¿¬«ƒ«

ÚaˆÈÂכז ‡ÒÓ È‰È ÔB‰a ˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿¿≈¿»»ƒ««
„Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ÈÁÒÈÂ È‰BLeÏ¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«¿»

ÚL˙כח  dÏ ÈÓ˙Â dBcÓ ˙‡ÈÎc Ì‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ¿«
:Èk„z Ôk ˙e ÔÈÓBÈƒ»«≈ƒ¿≈

ÔÈÈÙLכט  ÔÈz dÏ qz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»»ƒ««¿≈«¿ƒƒ
‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙È˙Â ‰BÈ Èa ÔÈz B‡¿≈¿≈»¿«¿ƒ»¿¿»«¬»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»



עה               

     §¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®
      §¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«

    §¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ
    §ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«

Ìzf‰Â∑וכן ּפריׁשה , א ּלא  'נזירה ' (ישעיה אין ¿ƒ«¿∆ְְְִִֵֵֶָָָ
וכןא) אח ֹור ", "נזר ּו מח): אחיו"(בראשית "נזיר  :.‡ÏÂ ְְִֵֶָָָֹ¿…

Ì˙‡ÓËa e˙ÓÈ∑מק ּדׁש מט ּמא  ׁשל  ה 'ּכרת ' הרי »À¿À¿»»ְְֲִֵֵֵֶַַָָ
'מיתה ' .קר ּוי ִָָ

      ¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©
§¨§¨¨«

f‰ ˙Bz ˙‡Ê∑ּתֹורת ֹו ּומה ּו אחת . רא ּיה  ÚÊŒ˙ÎL.ּבעל  epnÓ ‡ˆz L‡Â∑ ּכבעל ה ּוא  הרי …««»ְִַַַַַָָ«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«∆«ְֲֵַַ
ערב  טמאת  טמא  .קרי, ְִֵֶֶֶַָֻ

        

אחתאחתאחתאחת רא רא רא רא הההה לב )על על על על  טו , (רש"י ְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ
זר  ראי ת, ל  א  י לבעל ה נה  ר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלא 
ה פיע קרי , על ל ינ מ י תר חמ ר ינ י  ְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָלעיל,
אחת, רא ה  לבעל ה נה  מפר א א  . מ לאחר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָתב 

ה בד : אל ה ל מ  ה  בית ה לפי ־זה  קרי , בעל ינְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
קרי קרי קרי קרי  בעל בעל בעל בעל  אחת אחת אחת אחת  רא רא רא רא ה ה ה ה  על על על על  ערב .זב זב זב זב  טמאת –נ נ נ נ ה ה ה ה – ְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

בעה . רא רא רא רא ת ת ת ת טמאת  ל ל ל ל  א א א א  י י י י על על על על  ח בזב זב זב זב  – ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ ְְְְִִִִִֹֹ
. י נק בעה  טמאה טמאה טמאה טמאה ספירת  ע ע ע ע רת.כב כב כב כב  א ר – ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָ

     §©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥¨®
   §¦¾£¤¬¦§©−¦§¥¨«

BBÊŒ˙‡ f‰Â∑: למעלה מפר ׁשת  ׁשּתֹורתן רא ּיֹות , ׁשל ׁש ּובעל  רא ּיֹות  ׁשּתי ּבעל  ¿«»∆ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

.סימ עיד "ו  ,פסוקי מצורע צ ' פרשת חסלת

ÏÚ˙‡ל  „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»««»»¿»«¬»»
:d˙BÒ BcÓ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k dÏÚ tÎÈÂƒ««¬««¬»√»¿»ƒ¿«

ÏÂ‡לא  ÔB‰˙‡BqÓ Ï‡NÈ Èa ˙È ÔeLÙ˙Â¿«¿¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¬»¿¿»
Èc ÈkLÓ ˙È ÔB‰‡Òa ÔB‰˙‡BÒa Ôe˙eÓÈ¿¿¬»¿¿»»¿»«¿¿ƒƒ

:ÔB‰ÈÈ≈≈

ÎL˙לב  dpÓ ˜Bt˙ È„Â ‡B„c ‡˙ÈB‡ ‡c»«¿»¿»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
:d ‡‡zÒ‡Ï ‡ÚÊ«¿»¿ƒ¿»»»«

dBcלג  ˙È È‡„„ÏÂ d˜eÁÈa ‰˙BÒ„ÏÂ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ»≈
ÌÚ ekLÈ Èc ‚ÏÂ ‡a˜Ïe Î„Ïƒ¿«¿À¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

Ù Ù Ù :‡‡ÒÓ¿»»»

       



     
    
     

    
    

     
    
     
      
     

  
    

     
 

     
    

      
     

       
     

 
      

     
     

      
     
    
   

    



עו

יום ראשון - ל' ניסן
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום רביעי - ג' אייר
מפרק יח 

עד סוף פרק כב

יום שני - א' אייר
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום חמישי - ד' אייר
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שלישי - ב' אייר
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שישי - ה' אייר
מפרק כט 

עד סוף פרק לד

שבת קודש - ו' אייר
פרק כ

מפרק לה עד סוף פרק לח

לשבוע פרשת אחרי־קדושים תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 



עז              

ניסן  ל' ראשון  יום 
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ב.10. ב, ג .11.קדושין צח , ל .12.תהלים לא, כ -כא.13.משלי  כה-כו.14.פרק עג , תהלים
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מח .15. ב.16.בפרק יז, זרה עבודה לב.17.ראה תהלים, להאריז"ל  תורה א.18.בלקוטי  כט , ברכות ‡„19"ÂÓ.ראה ˜"Î ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘– בזה אדמו"ר מו"ח  מכ ' ג "כ  ‰‡‰‰"וראה 'È„Ó ˙ÂÈËÙÂכאן אדה"ז דכוונת – העבודה קונ' בסוף הנדפס –‰‰‡Ï

תקס"ב  בס' מאדה"ז מבואר שבזה התשובה וענין צ"ל . והא דהא – תשובה שענינו דראב"ד  הסיפור מפשטות יוקשה לא ולכן דראב"ד .
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אייר  א' שני יום 
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מח .15. ב.16.בפרק יז, זרה עבודה לב.17.ראה תהלים, להאריז"ל  תורה א.18.בלקוטי  כט , ברכות ‡„19"ÂÓ.ראה ˜"Î ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘– בזה אדמו"ר מו"ח  מכ ' ג "כ  ‰‡‰‰"וראה 'È„Ó ˙ÂÈËÙÂכאן אדה"ז דכוונת – העבודה קונ' בסוף הנדפס –‰‰‡Ï

תקס"ב  בס' מאדה"ז מבואר שבזה התשובה וענין צ"ל . והא דהא – תשובה שענינו דראב"ד  הסיפור מפשטות יוקשה לא ולכן דראב"ד .

             

אייר  ב' שלישי יום 
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זה שייך  דאיך  – בבכי ' נפשו דיצאה ג "כ  ומובן א). יג , א. התשובה".Ú"‰‡:(ז, מצד  בא שזה ב.1.אלא קג , א; לא,2.חלק משלי 
כח .3.כג . כט , ט .4.דברים כו, א.5.ישעי ' סח , ג ; חלק
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ב.6. נז, א.7.ברכות רפא, ג ; חלק זהר
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אייר  ג' רביעי יום 
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ב.6. נז, א.7.ברכות רפא, ג ; חלק זהר

             

אייר  ד' חמישי יום 
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א.8. רעג , ב ; רטז, ג . חלק זהר ˘ËÈÏ"‡:9.ראה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ נמשך דאם – זה פועל  חכם, שהוא דמי  למדת ÚË"ע"ד 
(דמדבר  מספ"י  ג "כ  וכמובן וכיו"ב. בביטול  הנ"ל  פועלים – ביטול  בעצמו שפעל  מי  בחכמה; הם פועלים ורחמים) הגבורה (או האהבה

הזהר ל ' ריש גם כאן דמביא ג "כ  מובן ובזה – עבודה) עה"ח , בקונ' כמבואר – זו באהבה ‡ÈÂג "כ  ˙ Ï„˙˘‡„ הכוונה הי ' דאם –
משה שאהבת È˘Ú˙כאן ‰ÓˆÚ דעת ממשיך  רועה בתור דמשה אלא - כו', לון דרחים כו' כברא הול "ל  – אהבתו ממנה) (שמץ

מאברהם". היא – ואהבה וביטול ) חכ ' – מהותו ומעיקר בזה, ג "כ  – (ואתפשטותי '
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א.10. מ , מ "א.11.קדושין פרק ˘ËÈÏ"‡:12.בסוף "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ כטבע נעשה להיות צריך  בזה דאשתדל ) דכברא "(באהבה
(באהבה  בזה. תועיל  הקול ) ידי  (על  הכוונה שהתעוררות יותר מובן ולכן לגופניות; שייך  ולא ושכל , שבהרגש ענין – אבינו שהוא

שזהו כטבע נעשה להיות צריך  אויתיך ) איןÂÈÈÁדנפשי  אם ולכאורה –ÂÙÂ‚ מעונה שהי ' לאחרי  – נפשו חיי  (כהרגשתו זה מרגיש
הרוחני ?". הלב כוונת בזה תועיל  מה כו')
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א.10. מ , מ "א.11.קדושין פרק ˘ËÈÏ"‡:12.בסוף "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ כטבע נעשה להיות צריך  בזה דאשתדל ) דכברא "(באהבה
(באהבה  בזה. תועיל  הקול ) ידי  (על  הכוונה שהתעוררות יותר מובן ולכן לגופניות; שייך  ולא ושכל , שבהרגש ענין – אבינו שהוא

שזהו כטבע נעשה להיות צריך  אויתיך ) איןÂÈÈÁדנפשי  אם ולכאורה –ÂÙÂ‚ מעונה שהי ' לאחרי  – נפשו חיי  (כהרגשתו זה מרגיש
הרוחני ?". הלב כוונת בזה תועיל  מה כו')
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ו.13. תיקון
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ה'תש"גל ניסן, ר"ח, טו לעומריום רביעי

חומש: קדושים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ואף אם . . . 126 מצרפה כו'.

ים ּומֹוֲעֵדי ַאַנ"ׁש –  י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ַפְגָרא – ּבְ ת ְמָבְרִכים, ְויֹוֵמי ּדְ ּבָ ית, ׁשַ ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ַהִהְתַוֲעדּות ּדִ
ָרִטִיים. יֶהם ַהּפְ ָבּתֵ ְחיּו ּבְ ּיִ ה – ֵאֶצל ַאַנ"ׁש ׁשֶ ה ַמְלּכָ ְמַלּוֶ ֶנֶסת. ַהִהְתַוֲעדּות ּדִ ֵבית ַהּכְ ם ּבְ ְצִריִכים ְלִהְתַקּיֵ

ה'תש"גא אייר, ב דר"ח, טז לעומריום חמישי

חומש: קדושים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה ב' . . . סד אהבת עולם.

מען הָאט געזָאגט אמָאל פאר'ן טַאטען - אין א פארבריינגען ספירה־צייט אין די 
יָאהרען תרנ"א־נ"ג: דעם אלטען רבין'ס חסידים פלעגען אלעמָאל ציילען. דער ווָארט 

יום 
ראשון

יום 
שני

היום יום . . . 



היום יום . . . פו
איז דעם טַאטען זייער געפעלען געווָארען. ואמר: אזוי איז דער ענין העבודה. די 
שעות דארפען זיין געציילטע, דאן זיינען די טעג געציילטע. אז עס גייט אוועק א 
טָאג, דארף מען וויסען ווָאס מ'הָאט אויפגעטָאן און ווָאס מ'דארף ווייטער טָאן . . 

בכלל דארף מען זעהן אז דער מָארגען זָאל זיין א סך שענער ווי דער היינט.

ִנים תרנ"א־נ"ג – ֲחִסיֵדי ַאְדמֹו"ר  ׁשָ ִפיָרה ּבְ ל ְיֵמי ַהּסְ ִהְתַוֲעדּות ׁשֶ א – ּבְ נֹוְכחּות ַאּבָ ַעם ָאְמרּו ּבְ ּפַ
"ֲעבֹוָדה";  ל  ׁשֶ ִעְנָיָנּה  זֹוִהי  ְוָאַמר:  א,  ַאּבָ ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  ָמָצא  ְמֹאד  ם  ְתּגָ ַהּפִ סֹוְפִרים.  ִמיד  ּתָ ָהיּו  ֵקן  ַהּזָ
ׁש  ֲעלּו ּוַמה ּיֵ עֹוֵבר יֹום, ָצִריְך ָלַדַעת ַמה ּפָ ׁשֶ ִמים ְספּוִרים. ּכְ עֹות ְצִריכֹות ִלְהיֹות ְספּורֹות, ְוָאז ַהּיָ ָ ַהּשׁ

ר 'ַהּיֹום'. ה יֹוֵתר "ָיֶפה" ֵמֲאׁשֶ ָחר' ִיְהֶיה ַהְרּבֵ ַה'ּמָ ִמיד ׁשֶ ל ּתָ ּדֵ ּתַ ָעִתיד.. ֵיׁש ְלִהׁשְ ִלְפֹעל ּבֶ

ה'תש"גב אייר, יז לעומריום ששי

חומש: קדושים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק שאעפ"כ . . . וכנודע.

יום הולדת את אאזמו"ר - בשנת תקצ"ג.
צו זיבען יָאהר הָאט עם אמָאל דער צ"צ פארהערט. דער זיידע הָאט געמַאכט אזוי 
גוט, אז זיין מלמד איז זייער נתפעל געווָארען, האט זיך ניט געקענט איינהאלטען 
און געזָאגט דעם צ"צ: הַא, ווָאס זָאגט איהר, ער מַאכט גוט. דער צ"צ הָאט איהם 

געענטפערט: ווָאס איז די התפעלות, אז תפארת שבתפארת מאכט גוט.

ַנת תקצ"ג. ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ – ּבִ ֶדת ֶאת ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ יֹום ֻהּלֶ

ֵעל  ּלֹו ִהְתּפַ ׁשֶ ד  ַהְמַלּמֵ ׁשֶ ְך ִהְצִליַח,  ּכָ ל  ּכָ ָבא  ַעם. ַהּסָ ּפַ ָחנֹו  ּבְ ַמח ֶצֶדק"  ַבע, ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ ִגיל ׁשֶ ּבְ
ם אֹוְמִרים? הּוא ַמְצִליַח! ָעָנה לֹו  ַמח ֶצֶדק": ַהא, ָמה ַאּתֶ ק, ְוָאַמר ַל"ּצֶ ל ְלִהְתַאּפֵ ְמֹאד, לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ

ְפֶאֶרת" ַמְצִליָחה? ּתִ ּבַ ְפֶאֶרת ׁשֶ "ּתִ ֵעל ׁשֶ ׁש ְלִהְתּפַ ַמח ֶצֶדק": ַמה ּיֵ ַה"ּצֶ

ה'תש"גג אייר, יח לעומרשבת
ַבר גו' ֲהִלְדֹרׁש ֹאִתי.  ַהְפָטָרה: ַוְיִהי ּדְ

חומש: קדושים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק מה. עוד יש . . . כמ"ש במ"א.

ָלה. ֵאין ׁשֹוִתים ַמִים ֹקֶדם ַהְבּדָ

ׁש  ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ מֹוֵתיֶהם, ֶאְפׁשָ ֳאָרם ּוׁשְ י ּתָ ם ָרעֹות ַעל ּפִ ּדֹות ַהּלֹא טֹובֹות, אֹו ּגַ ם ַהּמִ ּדֹות, ַאף ּגַ ל ַהּמִ ּכָ
ָלַמד  ֵמהַאִניּפָאִליא  ַזַצ"ל  זּוְסָיא  ם  ּלָ ְמׁשֻ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  ׁשֶ ּוְכמֹו  ַהּתֹוָרה,  י  ּפִ ַעל  ַלֲעבֹוַדת ה'  ֶהם  ּבָ
ָקָטן  ַהּיֹוֵתר  ָבר  ּדָ ג(  ָנה  ַסּכָ ּבְ ַעְצמֹו  ַמֲעִמיד  ב(  ֶלֶכת  ַהְצֵנַע  א(  ב:  ּנָ ִמּגַ ָהֲעבֹוָדה  ַדְרֵכי  ּבְ ָרִכים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ
ַעם  ּפַ ּבַ ִהְצִליַח  לֹא  ִאם  ז(  ה  ּוְמַקּוֶ ּבֹוֵטַח  ו(  ְזִריזּות  ה(  דֹוָלה,  ּגְ ִטְרָחא  ּבְ ָעֵמל  ד(  דֹול  ּגָ ָדָבר  ּכְ ָחׁשּוב 

ָעִמים. ה ּפְ ָהִראׁשֹוָנה חֹוֵזר ַהְרּבֵ

יום 
שלישי

יום 
רביעי



פז היום יום . . . 

ה'תש"גד אייר, יט לעומריום ראשון

חומש: אמור, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק מו. ויש . . . סה חבירו אליו.

ִנים. לֹשׁ ׁשָ ינֹוק ַעד ְמלֹאת לֹו ׁשָ ֲערֹות רֹאׁש ּתִ ר ׂשַ ּלֹא ְלַסּפֵ ַח ְוׁשֶ ּלֹא ְלַגּלֵ ָרֵאל ׁשֶ ִמְנַהג ִיׂשְ

רֹו  ָרֵאל. ְוִעּקָ ִמְנָהֵגי ִיׂשְ דֹול ּבְ ָבר ּגָ ינֹוק( – הּוא ּדָ ל ּתִ ְסּפֶֹרת[ )ׁשֶ ׁשֶערֶענֶעׁש ]=ּתִ ָערֹות – ָאּפְ ִזיַזת ַהּשְׂ ּגְ
יל ֶאת  ְלַהְרּגִ ר  ְלַהּדֵ ָנֲהגּו  אֹות ָהרֹאׁש  ּפֵ ַחת  ְוַהּנָ ִזיָזה  ַהּגְ ּוִמּיֹום  אֹות ָהרֹאׁש.  ּפֵ ָאַרת  ַהׁשְ ּדְ ַהִחּנּוְך  ּבְ הּוא 

ה. ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ זֹון ּוְקִריַאת ׁשְ ת ַהּמָ ַחר ּוִבְרּכַ ַ ית ָקָטן ּוִבְרכֹות ַהּשׁ יַאת ַטּלִ ִעְנַין ְנׂשִ ינֹוק ּבְ ַהּתִ

ה'תש"גה אייר, כ לעומריום שני

חומש: אמור, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה זהו . . . סה המלך.

רבינו הזקן קבל מר' מרדכי הצדיק ששמע מהבעש"ט: עס קומט ַארָאּפ א נשמה 
אויף דער וועלט און לעבט ָאּפ זיבעציג אכציג יָאהר, צוליב טָאן א אידען א טובה 

בגשמיות ובפרט אין רוחניות.

ם־טֹוב: ַעל־ׁשֵ ַמע ֵמַהּבַ ָ ּשׁ יק ׁשֶ ּדִ ַכי ַהּצַ ל ֵמר' ָמְרּדְ ֵקן ִקּבֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ

ִמּיּות ּוִבְפָרט  ַגׁשְ ֵדי ַלֲעׂשֹות ִליהּוִדי טֹוָבה ּבְ ָנה, ּכְ מֹוִנים ׁשָ ְבִעים־ׁשְ ָמה ָלעֹוָלם ְוָחָיה ׁשִ יֹוֶרֶדת ְנׁשָ
רּוָחִנּיּות. ּבְ

ה'תש"גו אייר, כא לעומריום שלישי

חומש: אמור, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והנה ככל . . . 130 באריכות.

אמרז"ל: אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה, ופירשו הוד כ"ק אבותינו 
רבותינו הקדושים, אזא דבר תורה ווָאס מַאכט איהם - דעם הערער - פאר א מהלך . 
ענין ההילוך הוא לעלות מדרגא לדרגא בעילוי אחר עילוי, מעלת הנשמות על מעלות 
המלאכים, דעלי' זו היא ביותר על ידי עבודה בפועל טוב, טָאן א טובה א אידען 

בגשמיות בכלל וברוחניות בפרט.

ּוֵפְרׁשּו הֹוד  ֲהָלָכה",  ַבר  ּדְ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ֵמֲחֵברֹו  ָאָדם  ֵטר  ִיּפָ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה: "ַאל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 
ְך'.  ֲאִזין – ִל'ְמַהּלֵ ה אֹותֹו – ֶאת ַהּמַ עֹוׂשֶ ֶזה, ׁשֶ ַבר ּתֹוָרה ּכָ ים, ּדְ דֹוׁשִ ת ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ
ְלָאִכים,  מֹות ַעל ַמֲעלֹות ַהּמַ ׁשָ ִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי, ַמֲעַלת ַהּנְ א ּבְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ִעְנַין ַהִהּלּוְך הּוא ַלֲעלֹות ִמּדַ
ְכָלל ּוְברּוָחִנּיּות  ִמּיּות ּבִ ַגׁשְ ֹפַעל טֹוב, ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ִליהּוִדי ּבְ יֹוֵתר ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה ּבְ ה זֹו ִהיא ּבְ ֲעִלּיָ ּדַ

ְפָרט. ּבִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



פח            

ה'תשע"ח  ניסן ל' ראשון יום           

        
         


הטומאה ? בפני  מציל אינו  מתי  פתיל בצמיד חרס  כלי 

רש "י ולדעת  הרמב "ם ברברבי )לדעת ד "ה א צו , גדול(שבת כלי 

נפחת אבל ברובו, נפחת אם רק  הטומאה מפני  מציל  אינו

עדיין  רימון' 'במוציא הוא הנקב  אם אפילו הכלי , מרוב  פחות

מציל , אינו רימון' 'במוציא ניקב  אם  קטן  כלי  ואילו  מציל,

הכלי רוב  הוא הנקב  אם גם רימון' מ'מוציא  פחות אבל

מציל . קטן), הכלי  (שהרי 

המהרש "א)והתוספות הסבר  לפי  ברברבי , הא ד "ה על(שם הקשו 

ברוב  נקב  גדול בכלי  אם קטן: לכלי  גדול כלי בין זו  חלוקה 

קטן  כלי  יפסל לא  מדוע  מטומאה, מציל ואינו פוסל הכלי 

נשאר ברובו , שנפחת  גדול  כלי  אדרבה, והרי ברובו? שנפחת

קטן  כלי  כן ואם  נפסל, זאת ועם קטן בכלי  מאשר  יותר בו

'במוציא נפחת לא  אם אף  ברובו כשנפחת  שיפסל שכן כל

רימון'?

רימון' 'במוציא  שניקב  גדול  כלי התוספות לדעת ולכן

ורוב  הכלי  מרוב  פחות  שהנקב  אף  מטומאה  מציל ואינו נפסל 

פחות ניקב  אפילו רובו, שנפחת  קטן כלי  ואילו שלם, הכלי 

מטומאה . מציל ואינו נפסל  רימון' מ 'במוציא 

אחרונה' א)וה 'משנה יז , רש "י(כלים שיטת  את  מבאר

והרמב "ם:

מרימון, גדולים  לדברים  מיועד  ששימושו היינו גדול , כלי 

ואינו  תשמישו את מבטל  אינו עדיין רימון' 'במוציא  נקב  ולכן

ברובו  נפחת  אם  ורק  הטומאה, בפני  ומציל כלי , מתורת בטל

קטן  כלי  ואילו מציל . ואינו נפסל לתשמישו, ראוי  ואינו

'במוציא ניקב  כאשר הרי  מרימון, קטנים לדברים  המיועד

ובטל לתשמישו ראוי אינו  ברובו) שלם  שהוא (אף  רימון'

ביותר קטן וכלי  מטומאה, מציל  אינו ולכן כלי , מתורת 

מתורת בטל רימון, ממוציא  קטן שהנקב  אף  ברובו , שנפחת

מטומאה . מציל ואינו כלי 

ה'תשע"ח  אייר א' שני יום  ?' '    

        
       

טעם יותר יש  מעוברת  שבפרה משמע  הרמב "ם מלשון

ויש התעברה. ולא זכר עליה  שעלה  בפרה מאשר  לפסול

הזכר , עליית  מחמת  הוא  מעוברת  פרה של הפסול הרי להבין:

לפסול? סיבה  מוסיף  העיבור ומדוע 

מלבד נוסף , מטעם פסולה  מעוברת פרה  כי  לומר ויש 

נפסלת היא  עוברה , את נושאת והיא  מאחר - הזכר  עליית 

מלאכה  שעשתה  פרה  א)כדין ב, פרה טוב יום .(תוספות

וחכמים אליעזר רבי  מחלוקת את  לפרש  יש  שם)ובכך  (פרה

כחלק  נחשב  העובר אליעזר רבי  לדעת  מעוברת. פרה  בדין

אמו ')מהאם ירך  ואילו ('עובר  וכשרה . אחר  גוף  נושאת היא  ואין

אחר גוף  נושאת  והאם נפרד  גוף  נחשב  העובר  חכמים לדעת

שם)ופסולה  פרה ורע"ב .(ר "ש 

מותר כיצד  כן , אם  כך: על  להקשות  יש  לכאורה  אך 

היא והרי בשבת , הרבים לרשות  לצאת  מעוברת לאשה

לרשות? מרשות  משא  ו )מוציאה דקשייתא', .('קבא

גמור , במשא  רק  הוא  בשבת  הוצאה איסור כי  לומר ויש 

נפרד כגוף  נחשב  הוא אם  אפילו האשה , שבמעי  העובר  אך 

בו, לצאת שמותר כתכשיט ודינו אליה  טפל הוא  הרי מהאם ,

פוסל משא כל אדומה  בפרה נד )אך ע' דיישובא' .('קבא

הרמב " דברי  את שביארו הזכרויש  עליית  אחר: באופן ם

אם אך  הבעלים, ברצון נעשה  הדבר אם  רק  הפרה  את פוסלת

שלא שומר שהעמיד כגון בכך, מעונין שאינו דעתו גילה 

הרי זכר, עליה ועלה כראוי שמר לא והשומר  זכר עליה  יעלה 

נוח  בוודאי  הזכר, ידי  על  התעברה  הפרה  אם  אך  כשרה , היא 

זה . באופן אפילו נפסלת והיא  בכך לו 

שהמעוברת לומר צריך  "אין הרמב "ם  שכתב  וזהו

נוח  בוודאי  הזכר עליית  ידי  על התעברה שאם היינו פסולה",

נפסלת  כן ועל  בכך שם)לבעלים פרה אחרונה .(משנה

ה'תשע"ח  אייר ב' שלישי יום  ?        

        
         

     
משנה ': ה 'כסף  וכתב 

שנאמר אדומה  פרה ששריפת אמרו ב ) קה , (זבחים בגמרא 

ל מחוץ  היתה  למחנה" מחוץ  אל אותה "והוציא  בה 
לירושלים חוץ  היינו ,– הבית הר  שכינה, מחנה – המקדש  (בית

הי "א) פ"ז  הבחירה בית הל ' ראה ישראל . מחנה – ירושלים שאר  לויה, .מחנה

במשנה  מפורש  מ"ו )וכן פ"ג בהר(פרה הפרה  את ששרפו

שכתב  מה  כן ואם ירושלים. של ממזרחה שהוא המשחה 

הפרה את  ששורפים הרמב "ם  (לויה למחנה (מחוץ

והכוונה  דוקא לאו הוא  (מחנות לשלש  .(מחוץ

אמת ' ה 'שפת שם)אך  מבאר:(זבחים

הגמרא שריפת(שם)משמעות  שמעון רבי  לדעת שרק  היא

שוה ' מ 'גזירה  לומד הוא כי מחנות , לשלש  מחוץ  היא הפרה

של ושעיר פר שריפת לדין שווה  אדומה  פרה  שריפת  שדין

חכמים לדעת  אבל  מחנות , לשלש  מחוץ  שהיא  הכפורים  יום 

לשלש חוץ  היא  הפרה  ששריפת  שוה' מ 'גזירה  ללמוד  אין



פט             

מחוץ  אינו הפרה ששריפת  הרמב "ם פסק  וכן מחנות.

מחנות)לירושלים  לשלש  הבית (חוץ להר חוץ  לויה)אלא .(מחנה

אם לכאורה , והוסיף : המשנה ', ה'מרכבת ביאר  זה  וכעין

לשלש חוץ  היא הפרה ששריפת  שוה ' מ'גזירה למדים  אין

למחנה ' מחוץ  אל אותה 'והוציא  שהנאמר לנו מנין מחנות,

משמעו  (לויה ולא(מחנה (שכינה ,(מחנה

הבית ? בהר היינו

חוץ ' 'שחוטי  מאיסור ללמוד יש  מחוץ אלא  קרבנות (שחיטת

למחנה "למקדש ) מחוץ  ישחט "אשר בו ג)שנאמר יז , (ויקרא

לויה  למחנה ב).והכוונה  קז , שהיא(זבחים הפרה  שריפת ואף 

הרמב "ם כדברי  לויה , למחנה הכוונה  למחנה" בית "מחוץ  (הל '

שם) לויה".הבחירה כמחנה העזרה... פתח עד  הבית הר "מפתח

אמת ': ה 'שפת ומוסיף 

הר ואם  אותה". שורפין היו המשחה  "בהר הרמב "ם כתב 

לירושלים  מחוץ  הוא ד )המשחה יד , זכריה שאף (ראה לומר  יש 

בירושלים , אף  לשורפה  היה  אפשר הדין מעיקר  כך , עשו  אם 

הבית . להר  מחוץ 

ה'תשע"ח  אייר ג ' רביעי יום            

        
    

ומצאנו  בהלכה  תחומים לכמה נוגע  שניקב  כלי  של דינו

הרמב "ם . בדברי לכך שונות  התייחסויות 

מקבל אינו  ושוב  כלי  מתורת בטל שנסדק  כלי  בטומאה:

ייעודו  פי  על כלי  בכל  נקבע  הסדק  גודל  ושיעור טומאה .

כלים בהל ' הרמב "ם שמפרט  כפי ואילך )המקורי , ה"א כלי(פי "ט .

בגודל נקב  ידי  על כלי  מתורת  יוצא מאכלים  לאחסון המיועד

היינו  משקה ', 'כונס  בשיעור בנקב  – למשקים  המיועד  זית .

דרך לכלי  המשקה  יכנס  משקה על  אותו מניחים  שכאשר 

הלאה . וכן הנקב .

וכתב  ידים. לנטילת  פסול שנשבר  כלי  ידים : בנטילת

הי "א)הרמב "ם  פ"ו  ברכות הכלי(הל ' את הפוסל השבר  ששיעור  ,

את המטהר שבר כל  כלומר , טומאה . לדיני  מקביל  לנטילה

ידיים . לנטילת  אותו פוסל מטומאה, הכלי 

בשיעור שנקב  כאן הרמב "ם כותב  חטאת מי  ובקידוש

המים ולקידוש  חטאת  מי  למילוי  הכלי  את  פוסל משקה ' 'כונס 

בכלי ) שהתמלאו  המים על  האפר  הכלים(נתינת סוגי בין חילק  ולא

נפסל למאכלים  המיועד כלי  שאפילו מדבריו ומשמע  השונים.

הקטן בשיעור  שם)בנקב  ברכות הל ' משנה לחם .(ראה

שהוא חטאת מי  בקידוש  כי  לבאר יש  החילוק  ובטעם 

ידים בנטילת אך קטן, בנקב  תמיד נפסל  הכלי  מדאורייתא

משקה ' 'כונס  של הקטן בשיעור שנקב  הקילו מדרבנן שהיא 

למאכלים המיועד  בכלי  ולא  למשקים  המיועד בכלי  פוסל

ה) קעו , סי ' יו "ד  צדק .(צמח

די אין חטאת  למי  הכלי  כשרות  לצורך כי  להוסיף  ויש 

את למלא ראוי להיות  עליו אלא 'כלי ' שם  עליו שיש  בכך 

נשפכים המים ואם  כלי ' אל חיים מים  עליו 'ונתן – יעודו

ממנו  בטל שלא  אע "פ  פסול הוא הרי  למים , ראוי ואין ממנו

כלי . שם 

עליו  שיש  בכך  רק  תלויה  הכלי כשרות  ידים  בנטילת  אך 

אף  כשר עליו, כלי  שם  שעדיין בשיעור  ניקב  ואם  'כלי ', שם

מעט ממנו נוזלים  המים  לה)אם  סי ' שבת, – חיים .(משנת

ה'תשע"ח  אייר ד' חמישי יום  ?      

       
        

א)בגמרא פ, אליעזר(זבחים רבי  בדבר : תנאים  נחלקו

בגמרא אמרו חכמים של ובטעמם פוסלים . וחכמים מכשיר 

עמו  ומתערב  נבלל אחר במשקה  המתערב  משקה שלדעתם 

'יש (כי המשקאות  משני  מעורבת  וטיפה  טיפה וכל לגמרי 

כאשר וממילא  שיעור', צריכה 'הזאה לדעתם  וכן בילה '),

הכשרים מהמים שלם שיעור אין המעורבים מהמים  מזים 

הפסולים . המים  גם  בהם  מעורבים שהרי 

הרמב "ם: בדברי  לכאורה  סתירה יש  זה  ולפי 

ה"ח)להלן "כל(פ"י  אלא  שיעור צריכה  אינה שהזאה  פסק 

פסק  מדוע  כן ואם טהור", – שהוא  כל  המים  מן בו שנגע 

שכל אע "פ  והרי  פסולים, המעורבים  שהמים כחכמים  כאן 

גם בה שיש  בכך די הפסולים , מהמים גם מעורבת טיפה

המים מן בו שנגע  "כל  מועלת הזאה שהרי הכשרים  מהמים 

שהוא "? כל

קורקוס  המהר "י  כאן )ומתרץ  בכס"מ :(מובא

שיעור צריכה  אינה  ההזאה  הרמב "ם לדעת   ,

גופו  על  שיבואו מים של  ביותר קטנה  כמות  שגם  היינו

כדי במים  שיעור  שיהא צריך מקום  מכל אך  אותו, מטהרת

כאשר ולכן מזים , שבהם האזוב  גבעולי  את  בהם לטבול

על אין כי  פסולה , ההזאה פסולים מים עם  מעורבים  המים

טהורים . מים של  שלם  שיעור האזוב 

מתרצים: ויש

בכל כשרים הם  הרי  מעורבים אינם המים  כאשר אמנם

בטלה אחרים  מים  עם  מעורבים  כשהמים  אך שהוא ,

שיעור צריכים אלא  שהוא בכל  כשרים אינם ושוב  חשיבותם

ב) בועז  מ"א, פ"ט פרה ישראל  .(תפארת
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' ב

            

ה'תשע"ח  אייר ה' שישי יום          

       
          

     
מחט  ולכן אדם הזאת מכוח  לבוא צריכה  חטאת  מי  הזאת

ידוע  לא  אך חטאת  מי  עליה והזו החרס  על שהיתה  טמאה 

החרס  על נפלו  או המזה מכוח המחט על  באו המים האם

של מכוחו כבאים  נחשבים  הם אין המחט, על  הותזו ומשם 

שנינו כך  ועל שהיזה . מ"ב)האדם פי "ב המחט (פרה על "ספק  :

פסולה". הזאתו - עליה ומיצה  היזה  החרס  על  ספק  היזה,

אחרונים  הרמב"ם)והקשו גליון  רעק"א להפר "ח, חיים :(מים

רבא ב)לדעת עז , וחזרה(סנהדרין  בכותל אבן הזורק  ,

לאחור חזרה  האבן כי  מיתה , חייב  אדם  והרגה לאחוריה 

על חטאת  מי  שהזאת  זו מהלכה מקשה  והגמרא הזורק . מכוח 

הותזו  ומשם  החרס  על ההזאה היתה  שמא נפסלת  המחט

המזה , מכוח שבאו כמים  נחשב  זה ואין המחט על המים

היזה  החרס  על  "ספק  במקום  ישומתרצת : עליה "

" במשנה  ההזאהלגרוס  שבגללו הספק  כלומר, עליה".

' שמא  הוא  הותזו נפסלת  לא  המחט שעל והמים  עליה'

המחט, על  הזאה והלכה מדרון "היה כי  לשם  הגיעו אלא

  "(שם על(רש "י  הותזו המים  כאשר אבל  ,

') למחט וניתזו וחזרו המזההחרס  מכוח הם  הרי  עליה')

וחזרה בכותל אבן שהזורק  רבא  של כדינו כשרה , וההזאה 

באה . היא  מכוחו לאחור

פוסק  שהרמב "ם הי "ב)וכיון פ"ג רוצח ש "הזורק (הל ' כרבא

שמכחו  חייב ... והרגה לאחוריה  האבן וחזרה בכותל  צרור 

נמצה החרש  'מן שמא  הוא  שהספק  כאן כתב  איך  באה ", היא 

לאחור החוזרת זריקה  והרי  ההזאה, נפסלת  ובגללו עליה '

היא ? כשרה והזאה  באה  היא מכוחו

שכתבו המלך )ויש  כתר  שם, סנהדרין  לנר  הנכונה(ערוך  שהגרסה 

החרש  מן  "ספק  היא: פסולה"ברמב "ם  הזייתו - עליה

שמא הוא  והספק  המחט  על נמצאו שהמים רש "י, כפירוש 

כלל . המזה מכוח ולא  החרס  שיפוע  מחמת לשם הגיעו

שם)והרש "ש  נכונה(סנהדרין  שלפנינו  הרמב "ם  שגרסת נקט

היזה  החרס  על "ספק  הגמרא לשון משמעו כי  עליה"

כשרה ההזאה כזה ובאופן המזה  כוח  ידי  על הגיעו שהמים

נמצה החרש  מן "ספק  וכתב  שינה  הרמב "ם נפעל )אבל ",(לשון 

מכוח  ולא המחט אל והגיעו המים נתמצו שמאליהם  היינו

פסולה . הזאתו  ולכן המזה

ה'תשע"ח  אייר ו' קודש  שבת   

        
        
רש "י ד )לדעת יג ויקרא עה"ת בעל(בפרושו  את סוגר הכהן

הימים . שבעת  סוף  עד  החוצה  ייראה  שלא  הבית בתוך הנגע 

הרא "ש  ב)ובתוספת  ז , הכוונה(מו "ק רש "י  לשיטת  כי  הוסיף 

שיהא הסגר, דהיינו אליו, נכנס  אדם "ואין בבית  סגור שהוא 

לשון  שמשמעות  העיר אך הימים" שבעת  כל בבית סגור

הסגר  היא הנגע " את "והסגיר... הסגרהפסוק  ולא

: אלו דרכים  משני  באחד הוא שההסגר פירש  ולכן ,

"כדי הנגע , סביב  בצבע  סימון ידי  על הנגע  את  שיסגיר א.

והחכם שהוא, בכל  מטמא  הפשיון כי פשה , אם ניכר  שיהא 

כל פשיון על  עין בטביעת  לעמוד  לו  אפשר  אי  שבחכמים 

חינוך' ה'מנחת  [וכתב  סביב ". סימן יעשה לא אם  (מצוה שהוא 

כתב קסט) שהרי  הנגע  סביב  מסמן  אינו הרמב "ם  שלדעת ,

ה"ד )להלן אחר ,(פ"ט כהן רואהו תחילה ... שראהו הכהן "מת

לא או פשה  אם  יודע  שאין בפשיון, לטמאו יכול  השני  ואין

גם הרי  – הנגע  את  לסמן  צריך  הראשון הכהן ואם  פשה ",

הנגע ?] פשה אם  לדעת יוכל  השני 

עליו  ולהגן לסגור כדי וכדו', בבד הנגע  את שיחבוש  ב .

וחיכוך . שפשוף  או מכה  ידי  על יוסר  שלא

למלך ' ה"ז )וה 'משנה  פי "ד  אמירת(להלן  ענינו  שההסגר פירש 

אחר לבדיקה  להמתין  וצריך מוסגר שהוא  הנגע  לבעל הכהן

שהיא . כל פעולה  לעשות  צורך  אין אך ימים , שבעת 

המחנה בתוך הוא  המצורע  הסגר  האם ראשונים דנו  ועוד

רש "י  לדעת  מחנות . לשלוש  מחוץ  א)או ז , מוסגר(מו "ק מצורע 

התוספות כתבו אך מחנות, לשלוש  מחוץ  לצאת  צריך  אינו

אמר ) ד "ה מפורש (שם, שהרי  בו חזר ב)שרש "י  ח, שלענין (מגילה

שווים . והמוחלט המוסגר למחנה , מחוץ  שילוח

המאירי  שם)והקשה  טעון (מגילה המוסגר אם  תאמר "שמא  :

הוא ?" למחנה  מחוץ  והרי  מוסגר, קוראהו אתה  היאך שילוח ,

עומד". הוא  למחנה  שחוץ  שבבית  "אפשר ותירץ :



צי                 
         

       

ה'תשע"ח  ניסן  ל' ראשון  יום 

  



     

חרס 1) כלי  ואם פתיל, מצמיד המצילים הכלים דין יבאר
שיהיה  צריך כמה באוהל המצילים כלים באוהל, מציל
קורה  לאוהל, סמכם אם לאוהל חוץ  מצילים ואם בדופנם,
וטומאה  לכותל מכותל נתונה והיא טפח  פותח  בה שיש
וטומאה  הבית שבתוך בור בקורה, תלויה וקדירה תחתיה
בתוכו  ומנורה הבית בתוך הבנוי  חדות בבור, וכלי  בבית
וכלי הבית בתוך הבנוי  חדות החדות, פי  מכסה שלו והפרח 
תנור  והחדות, הבית בין טומאה והיתה פיו על נתון המציל
קדירה  להיפך, או החדש פי  על וסרידה חדש בתוך ישן

החבית. עם דפנותיה ומרח  החבית פי  על שכפאה

.‡:Ó‡pL ?˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvnL ÏÈ˙t „ÈÓˆÏ ÔÈpÓƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ∆«ƒ¿…∆«≈∆∆¡«
.‡e‰ ‡ÓË ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ L‡ Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ¿…¿ƒ»«¬∆≈»ƒ»ƒ»»»≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .B‰Ë  ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ LÈ ‡‰»≈»ƒ»ƒ»»»ƒƒ«¿»
,„Ïa OÁ ÈÏÎa ‡l‡ a„Ó e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ»¿∆≈«»¿«≈∆»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿«

BÁ˙t C„ ‡l‡ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÏk2‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ¿ƒ∆≈ƒ«≈∆»∆∆ƒ¿¿ƒ»ƒ»»
Ïk ÏÚ ÏÈv‰  ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓe Ìe˙Ò BÁ˙tƒ¿»À»»ƒ»ƒƒƒ«…
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ÓÁÂ Ï˜ .BÎB˙aL∆¿«»…∆¿»«≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË3ÌÈÏÏ‚ ÈÏk :Ì‰Â .ÏÈ˙t „ÈÓˆa eÏÈviL4, À¿»∆«ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ
BBÚÂ ‚c‰ ˙BÓˆÚ ÈÏÎe ,‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿≈«¿«»¿

‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ,ÛBÚ‰ ˙BÓˆÚÂ5ÏL ÌÈÒe , ¿«¿»¿≈≈«»¿ƒ»¿»ƒ∆
˙ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏ‚Â ,ÌÈÏk ÔÈ‡Â ÔÈËeLt Ô‰L ıÚ6Ïk . ≈∆≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»¿≈¿≈«∆∆»

ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈc‰ Ì‡ .ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ el‡≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÁzL ÌÈÏkÏÂ ÔÈÚeÏaÏ ÓÁÂ Ï˜ ,eÏv Ûwn‰«À»ƒ¿«»…∆«¿ƒ¿«≈ƒ∆««

ÌÈÏ‰‡‰7„ÈÓˆa ÔÈÏÈvnL ÌÈÏÎÏ ÌÈÏ‰‡ ÔÈa ‰Ó . »…»ƒ«≈…»ƒ¿≈ƒ∆«ƒƒ¿»ƒ
,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ ÌÈÏk‰L ?ÏÈ˙t»ƒ∆«≈ƒ≈»«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ

.„Ïa ÈeqÎa ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏ‰‡‰Â¿»…»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿«

"פתוח ".2) המלה על מסתמכת הדרשה מגבו. לא אבל
השמועה  מפי  אלא גמורה דרשה כאן שאין רבינו ואומר

מגבם.3)למדו. ולא מתוכם בקר 4)לא מרפש עשויים
סאה.5)מיובש. ארבעים חולין 6)שמחזיק  בברייתא

טהורין; פשוטיהן טמאין, עץ  כלי  "גולמי  אמרו: א כה,
= כלים גולמי  טמאים". פשוטיהן טהורין, מתכת כלי  גולמי 
בית  להם שיש פי  על ואף  מלאכתם, נגמרה שלא כלים
אבל  קיבול, בית להם שאין כלים = פשוטים קיבול;

נגמרה. הטומאה.7)מלאכתם ובין בינם מפסיק  שאוהל

.e‰ÙkL CtLÓ8ÈeqÎa ÏÈvÓ 9Èt ÏÚ Û‡ . «¿≈∆»»«ƒ¿ƒ««ƒ
ÔË˜ ˜ e˜ B˙ˆwL10Ìe˙Òk ‡e‰ È‰ 11. ∆¿»»∆∆»»¬≈¿»

למטה.8) הרחב  ופיו עליו 9)הניחו מונח  שהמשפך הדבר
כמכוסה. הצר.10)חשוב  זה 11)הפה שנקב  מפני 

שנעשה  כנקב  דינו אין הכלי  יצירת מתחילת בכוונה נעשה
בכל  מציל) שאינו (כלומר, שמטמא שלם בכלי  אדם בידי 

משנה). (כסף  שהוא

.‚Ô‰a eÈ‰ Ì‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ»»∆
ÏÚ Ì‰Èt ÏÚ Ô‡ÙÎe ÁÙË Ìe ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆««∆«¿»»«ƒ∆«
ÔÓ ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ı‡‰»»∆««ƒ∆…≈«¿»ƒ»ƒƒ
„Ú Ô‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk ÔÈÏÈvÓ el‡ È‰  ÔÈ„„v‰«¿»ƒ¬≈≈«ƒƒ»«∆«¿≈∆«
Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÏÈvÓ Ï‰‡‰Â Ï‰‡k Ô‰L ÈtÓ ,ÌB‰z‰«¿ƒ¿≈∆≈¿…∆¿»…∆«ƒ∆»ƒ≈
.ÔÈÏÈvÓ OÁ ÈÏk ÈÏ‰‡ ÔÈ‡L ,LÁ ÈÏk ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ¿ƒ∆∆∆≈»√≈¿≈∆∆«ƒƒ

˙ÈÁ ?„ˆÈk12dÁnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙkL ≈«»ƒ∆¿»«ƒ»««ƒ∆≈¿»
:Ó‡pL ;‡ÓË ‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk  ÔÈ„„v‰ ÔÓ ËÈËa¿ƒƒ«¿»ƒ»«∆«¿∆»»≈∆∆¡«
˜Èa„‰ .Bab ÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓ»̂ƒ»ƒ»»¿…»ƒ»ƒ««ƒ¿ƒ

ÌÈ„„v‰ ÔÓ dÁÓe Ï˙kÏ ‰Èt13˙ÏvÓ 14Ïk ÏÚ ƒ»«…∆≈¿»ƒ«¿»ƒ«∆∆«»
ÁÓ ‡Ï Ì‡Â .Ï˙ka dc‚kL Ïk ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿«…∆¿∆¿»«…∆¿ƒ…≈«
ÏÈvÓ OÁ ÈÏk ÔÈ‡L ;˙ÏvÓ dÈ‡  ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»«∆∆∆≈¿ƒ∆∆«ƒ

Ï‰‡ ÌeMÓ15ÌÈÏk‰ Ïk ‡L Ï‡ .e‡aL BÓk , ƒ…∆¿∆≈«¿¬»¿»»«≈ƒ
ÈÙ„a ˙B˜ec Ô‰È˙Bit eÈ‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆»ƒ≈∆¿¿»¿≈
ÔÈÏÈvÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa ÔÈÏÈvÓ  ˙Èa‰««ƒ«ƒƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿≈∆≈«ƒƒ

CÎÈÙÏ .Ï‰‡ ÌeMÓ16ÈÏk‰ ÔÙ„a ‰È‰iL CÈˆ17 ƒ…∆¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿∆¿…∆«¿ƒ
ÁÙË18„Ú ÌÈÏ‰‡ ˙BÙc ÌÚ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L , ∆«∆≈«≈ƒ«ƒƒƒ»¿…»ƒ«

,ÁÙË ÈˆÁ ÔÙ„ ÈÏkÏ ‰È‰ .[ÁÙË] ÔÙc Ô‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆…∆∆«»»«¿ƒ…∆¬ƒ∆«
‰Ê ˜Èa„‰Â ,ÁÙË ÈˆÁ ‰ÙO Ï‰‡‰ ÔÙcÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â¿»»≈ƒ…∆»…∆»»¬ƒ∆«¿ƒ¿ƒ∆

‰ÊÏ19,ÏÈvÓ BÈ‡  ÁÙË ÏÏÁ ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »∆««ƒ∆≈»»»∆«≈«ƒ
„Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ‰È‰iL „Ú20. «∆ƒ¿∆∆«ƒ»∆»

חרס .12) לכותל.13)של והידקו הפה כל זה 14)סביב 
בספרי . שנתמעט  גביו" "על בכלל פתיל 15)אינו וצמיד

מירוח . בלי  מציל אוהל.16)אינו מדין שמציל מפני 
הדופן.17) אוהל 18)גובה אין כי  שוליו, עד דופנו מראש

מטפח . בין 19)פחות טפח  ריווח  ונוצר לשפה הכלי  דופן
האוהל. לדופן הכלי  בכלי .20)שולי  או האוהל בדופן

.„ÌÈÙaÓ ÔÈÏÈvnL ÌLk21Ck ,Ï‰‡‰ ˙BÙc ÌÚ ¿≈∆«ƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿»…∆»
Ï‰‡‰ È‰L ,Ï‰‡Ï ÔÎÓÒ Ì‡ Ï‰‡Ï ıeÁ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ»…∆ƒ¿»»»…∆∆¬≈»…∆

ÌÁÓ ÈÏk ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏkÓ Èeqk ‰OÚ22BÏ LiL «¬»ƒƒ»»≈«¿ƒ≈«∆≈
BÁÈp‰L ,ÁÙË ÔÙ„23˙B„˙È Èab ÏÚ24Ï‰‡Ï ıeÁ …∆∆«∆ƒƒ««≈¿≈»…∆

ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ï‰‡‰ ÔÙ„Ï ÂÈt CÓÒÂ25 ¿»«ƒ¿…∆»…∆¿»¿»À¿»«¿»
ÔÈB‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk26ˆÁ Ï˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ»»»¿…∆»≈

Ï‰‡ Ï˙k ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÏÈvÓ BÈ‡  ‰p‚ Ï˙ÎÏ B‡27; ¿…∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ∆≈»…∆…∆
eÏÈ‰‡‰ È‰L ,ÌÈ‡ÓË ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈÏk CÎÈÙÏe¿ƒ»≈ƒ∆¿«¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈∆¡ƒ

‰‡Óh‰ ÏÚ28. ««À¿»

הטומאה.21) אוהל בו 22)בתוך שמחממים גדול כלי 
צידו.23)מים. הקרקע .24)על מן טפח  ומרוחק 
המיחם.25) של 26)תחת התחתון שדופן פי  על אף 

אחר. באהל מונחים שהם מפני  עליהם מאהיל האוהל
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צב                
         

והגינה.27) החצר על תקרה שאין אינו 28)מפני  שהכלי 
חוצץ .

.‰Ï˙kÓ ‰e˙ ‡È‰Â ÁÙË Á˙Bt da LiL ‰B˜»∆≈»≈«∆«¿ƒ¿»ƒ…∆
ÔÓ ‰ÈeÏz ‰„˜e ,‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ Ï˙ÎÏ,‰Bw‰ ¿…∆¿À¿»«¿∆»¿≈»¿»ƒ«»

d˙B‡ ‰qÎÓe dlk ‰„w‰ ÈÙa ˙Ú‚B ‰Bw‰ ‰˙È‰Â¿»¿»«»««¿ƒ«¿≈»À»¿«»»
ÌÈB‰Ë ‰„waL ÌÈÏk 29ÈeqÎa eÏv‰ È‰L , ≈ƒ∆«¿≈»¿ƒ∆¬≈À¿¿ƒ

Ì‰Ï Ï‰‡‰30‰Bwa ‰qÎÓ ‰„w‰ Èt ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . »…∆»∆¿ƒ…»»ƒ«¿≈»¿À∆«»
ÁÂ Ì‰ÈÈa ‡l‡31‡ÓË ‰„waM ‰Ó Ïk 32, ∆»≈≈∆∆«»«∆«¿≈»»≈

.‰‡ÓË dÓˆÚ ‰„w‰Â¿«¿≈»«¿»¿≈»

בפי29) נוגעת שהקורה א. לטהר: תנאים שני  קובע  רבינו
טמאים; - שהוא כל אפילו מרוחקת היא אם אבל הקדירה,

מכוסה. כולו הקדירה פי  שיהיה ומה 30)ב . לקדירה
שהוא.31)שבתוכה. על 32)כל מאהילה הקורה

מפני מצילה, ואינה שבתוכם ומה הקדירה ועל הטומאה
הקדירה. ובין שבינה הריווח 

.ÂÌ‡ ,Baa ÌÈÏÎÂ ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,˙Èa‰ CB˙aL Ba∆¿««ƒ¿À¿»««ƒ¿≈ƒ«ƒ
ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰ ÈÏÎa B‡ ˜ÏÁ Òa ‰qÎÓ ‰È‰»»¿À∆¿∆∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆≈…∆

B‰Ë BaaM ‰Ó Ïk È‰  ÁÙË33ÔÈa BaÏ ‰È‰ . ∆«¬≈»«∆«»»»«ƒ¿»
ÈÏÎa e‰qkL ÔÈa ,ı‡‰ ÏÚ ÁÙË dBb ÂÈÙÏ ÈÒ»ƒ¿ƒ»«∆««»»∆≈∆ƒ»ƒ¿ƒ

ÔÙ„ BÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰34È‰  ««ƒ∆≈…∆≈∆…»¿»…∆¬≈
Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ÔÙ„ BÏ LÈ È‰L ,ÏÈvÓ ‰Ê35. ∆«ƒ∆¬≈≈…∆∆«ƒ»«≈

מציל,33) אינו מטפח  פחות שדופנו בכלי  כסהו אם אבל
אינם  שבחפירה הבור (קירות ג בהלכה למעלה כמבואר
כמו  טהור, - כלל דופן לכיסוי  אין ואם כדפנות). נחשבים

חלק . מזה.34)בנסר פחות אלא טפח  דופן 35)גבוה
הבניין.

.Ê˙ecÁ36,BÎB˙a ‰BÓe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ««»¿««ƒ¿»¿
Át‰Â37˙ecÁ‰ Èt ‰qÎÓe ‡ˆBÈ dlL38ÈÏk Ô˙Â , ¿«∆«∆»≈¿«∆ƒ««¿»«¿ƒ

ÔÚL ‡e‰ È‰Â ˙ecÁ‰ Èt ÏÚ ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvn‰««ƒ¿…∆«≈«ƒ«««¬≈ƒ¿»
‰Bn‰ Át ÏÚ39‰Bn‰ ÏËpz Ì‡ :ÔÈ‡B  «∆««¿»ƒƒƒ»≈«¿»

„ÓBÚ ÏÈvn‰ ÈÏk‰Â40Ïk ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È‰  ¿«¿ƒ««ƒ≈¬≈∆«ƒ«…
˙ecÁaL˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈaL ÌÈÏÎÂ ,41 ∆««¿≈ƒ∆≈¿««¿ƒ¿«««
ÌÈB‰Ë42ÌB‰z‰ „Ú43ÏÚ Û‡ ,‰B‰Ë ‰Bn‰ Û‡Â , ¿ƒ««¿¿««¿»¿»««

‰‡ Át‰ ˙ÙOL Èt44Ì‡Â ;˙ecÁ‰Â Èeqk‰ ÔÈa ƒ∆¿««∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿««¿ƒ
Â‡Ï45‡ÓË Ïk‰ 46. »«…»≈

כתלים 36) בנויים לשפתו ומסביב  בור הוא דות או חדות
דפנות. עם כאוהל דינו מפרש:37)ולפיכך שם רבינו

הנר". תשים עליו את 38)"אשר ומכסה רחב  הוא הפרח 
הבית. לתוך בולט  אינו אבל הדות דופן ונשאר 39)עובי 

ו  הכיסוי  בין אווירי  בבית.ריווח  וטומאה הדות, דופן בין
הדות.40) לתוך נופל הכלים 41)ואינו אפילו פירוש,

המנורה  פרח  עובי  כנגד שהוא השטח  באותו הנמצאים
מצלת. ואינה כלי  עצמה את 42)שהיא שרואים מפני 

הדות. שפת על מונח  הוא כאילו הכלים 43)הכיסוי 
שהוא. עומק  בכל הדות כותלי  תחת אבל 44)הנמצאים

הפרח  כשעובי  והמדובר, למעלה. שביארנו כמו בולט , לא
הבית  מן הטומאה עוברת טפח  בו כשיש אבל מטפח , פחות

שחדות  ואומרים, ו"דות" "חדות" בין מבדילים [יש לדות.
קרקע  גבי  על בנוי  ודות עמוקה לא חפירה סביב  בניין הוא
אחד  ודות שחדות משמע  רבינו של מפירושו אולם חלקה,

הדות.45)הם]. לתוך הכיסוי  יפול המנורה תינטל שאם
אינו 46) שכזה ואוהל האוהל את מעמיד טמא שכלי  מפני 

מציל.

.ÁÏÚ Ôe˙ ÏÈvn‰ ÈÏÎe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ˙ecÁ‰«««»¿««ƒ¿ƒ««ƒ»«
B‡ ˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÂÈtƒ¿»¿»À¿»≈¿««¿ƒ¿«««
CB˙aL Ï‰‡‰ ÔÈ‡L ;‡ÓË ˙Èa‰  ˙ecÁ‰ CB˙a¿««««ƒ»≈∆≈»…∆∆¿
‰‡ÓË ‰˙È‰ .e‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ÚBÓ ˙Èa‰««ƒ≈««À¿»¿∆≈«¿»¿»À¿»
ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ ,˙ecÁ‰ ÈÏ˙ÎaL ÌÈÏk  ˙Èaa««ƒ≈ƒ∆¿»¿≈««ƒ≈ƒ¿»∆«

ÌÈB‰Ë  ÁÙË Ìe ÏÚ ÁÙË ÏÚ47 Â‡Ï Ì‡Â , «∆««∆«¿ƒ¿ƒ»
ÌÈ‡ÓË48˙Èa ÏMÓ ÌÈÁ ˙ecÁ‰ ÈÏ˙k eÈ‰ Ì‡Â .49 ¿≈ƒ¿ƒ»»¿≈««¿»ƒƒ∆«ƒ

Ck ÔÈe Ck ÔÈa 50ÈÏ˙kÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈB‰Ë ≈»≈»¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ»¿≈
ÏÈvnL ÌLÎe .˙Èa‰51ÏÈvÓ Ck ,BÎB˙a ˙ecÁ‰ ««ƒ¿≈∆«ƒ««¿»«ƒ

ÔLi‰ epz‰L ,e‡a k .ÂÈÏ˙Îa52ÏÎk ‡e‰ È‰ ƒ¿»»¿»≈«¿∆«««»»¬≈¿»
ÔÈOÚ ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÌÈ‡ÈÓ Ô‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»«¬ƒ
‡l‡ BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe ,ÌÈÏ‰‡…»ƒƒ¿≈∆≈«ƒ««∆¿∆»
.ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ‡Lk ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»À»»ƒ»ƒƒ¿»≈ƒ««ƒƒ

L„Á‰ epz‰L ,e‡a ÔÎÂ53,‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈÏÎk BÈ‡ ¿≈≈«¿∆««∆»»≈¿≈ƒ¿ƒ¿»∆
BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ CÎÈÙÏe ,Ï‰‡ ‰OÚ ‡l‡∆»«¬∆…∆¿ƒ»«ƒ««∆¿
ÈeqÎÂ .ÌÈÏ‰‡k ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa „Ïa ÈeqÎa¿ƒƒ¿«¿…»ƒ»ƒ¿…»ƒ¿ƒ

.‡„ÈÒ ‡˜ ‡e‰ epz‰««ƒ¿»¿ƒ»

כשהמקום 47) והמדובר, ז. הלכה כ בפרק  קמור ביב  כמו
טפח . ברוחב  לבית ולא הדות לחלל פתוח  אינו הכלים שבו

אוהל.48) אינם שהרי  מצילים, אינם הבור כגון 49)כותלי 
בנוי ושם הבית לכתלי  מחוץ  עד והולך מרחיב  הדות שחלל

לבית. שמחוץ  בכתלים וכלים הדות, מכתלי  בין 50)חלק 
טפח . פותח  שם שאין ובין טפח  פותח  שם שיש

אם 51) טהורים הכלים למה הנימוק  את משלימה זו פיסקה
חדש. דין משמיעה ואינה טפח  פותח  של 52)אין תנור

בו. השתמשו שטרם פי  על אף  באש שהוסק  טיט 
הוסק .53) לא אבל שנתייבש

.ËzL„Á‰ CB˙a ÔLÈ ep54,L„Á‰ Èt ÏÚ ‡„ÈÒe «»»¿∆»»¿ƒ»«ƒ∆»»
ÔLi‰ epz‰ Èt ÏÚ ÔÚL Èeqk‰ È‰Â55Ì‡ :ÔÈ‡B  «¬≈«ƒƒ¿»«ƒ«««»»ƒƒ

‡„Èq‰ Ïtz ÔLi‰ ÏËpiLk56ÏÎÂ ,ÏÈv‰ ‡Ï  ¿∆ƒ»≈«»»ƒ…«¿ƒ»…ƒƒ¿…
BÎB˙aL57‡ÓË58B‰Ë Ïk‰  Â‡Ï Ì‡Â ;59‰È‰ . ∆¿»≈¿ƒ»«…»»»

ÔLi‰ Èt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„Èq‰Â ÔLi‰ CB˙a L„Á‰60, ∆»»¿«»»¿«¿ƒ»À«««ƒ«»»
CB˙aL Ïk  ÁÙhÓ ˙BÁt Èeqk‰Â L„Á‰ ÔÈa LÈ Ì‡ƒ≈≈∆»»¿«ƒ»ƒ∆«…∆¿

ÂÈt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„Èq‰ el‡Îe ,B‰Ë L„Á‰61. ∆»»»¿ƒ«¿ƒ»À«««ƒ

בבית.54) קצת 55)וטומאה בולט  הישן שהתנור כגון
להחדש. החדש.56)מחוץ  וכל 57)לתוך החדש בתוך

הישן. שבתוך הכלים את 58)שכן מעמיד שהישן מפני 
מציל. אינו וישן הוא 59)הכיסוי , החדש שהתנור מפני 

בטיט  מרוח  כשאינו אפילו מכוסה הוא אם ומציל אוהל
פתיל). שבתוכו.60)(צמיד החדש משפת גבוהה ששפתו

מטפח .61) פחות בפתח  נכנסת אינה שטומאה כבר, נתבאר
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צג                 
         

והגינה.27) החצר על תקרה שאין אינו 28)מפני  שהכלי 
חוצץ .

.‰Ï˙kÓ ‰e˙ ‡È‰Â ÁÙË Á˙Bt da LiL ‰B˜»∆≈»≈«∆«¿ƒ¿»ƒ…∆
ÔÓ ‰ÈeÏz ‰„˜e ,‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ Ï˙ÎÏ,‰Bw‰ ¿…∆¿À¿»«¿∆»¿≈»¿»ƒ«»

d˙B‡ ‰qÎÓe dlk ‰„w‰ ÈÙa ˙Ú‚B ‰Bw‰ ‰˙È‰Â¿»¿»«»««¿ƒ«¿≈»À»¿«»»
ÌÈB‰Ë ‰„waL ÌÈÏk 29ÈeqÎa eÏv‰ È‰L , ≈ƒ∆«¿≈»¿ƒ∆¬≈À¿¿ƒ

Ì‰Ï Ï‰‡‰30‰Bwa ‰qÎÓ ‰„w‰ Èt ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . »…∆»∆¿ƒ…»»ƒ«¿≈»¿À∆«»
ÁÂ Ì‰ÈÈa ‡l‡31‡ÓË ‰„waM ‰Ó Ïk 32, ∆»≈≈∆∆«»«∆«¿≈»»≈

.‰‡ÓË dÓˆÚ ‰„w‰Â¿«¿≈»«¿»¿≈»

בפי29) נוגעת שהקורה א. לטהר: תנאים שני  קובע  רבינו
טמאים; - שהוא כל אפילו מרוחקת היא אם אבל הקדירה,

מכוסה. כולו הקדירה פי  שיהיה ומה 30)ב . לקדירה
שהוא.31)שבתוכה. על 32)כל מאהילה הקורה

מפני מצילה, ואינה שבתוכם ומה הקדירה ועל הטומאה
הקדירה. ובין שבינה הריווח 

.ÂÌ‡ ,Baa ÌÈÏÎÂ ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,˙Èa‰ CB˙aL Ba∆¿««ƒ¿À¿»««ƒ¿≈ƒ«ƒ
ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰ ÈÏÎa B‡ ˜ÏÁ Òa ‰qÎÓ ‰È‰»»¿À∆¿∆∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆≈…∆

B‰Ë BaaM ‰Ó Ïk È‰  ÁÙË33ÔÈa BaÏ ‰È‰ . ∆«¬≈»«∆«»»»«ƒ¿»
ÈÏÎa e‰qkL ÔÈa ,ı‡‰ ÏÚ ÁÙË dBb ÂÈÙÏ ÈÒ»ƒ¿ƒ»«∆««»»∆≈∆ƒ»ƒ¿ƒ

ÔÙ„ BÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰34È‰  ««ƒ∆≈…∆≈∆…»¿»…∆¬≈
Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ÔÙ„ BÏ LÈ È‰L ,ÏÈvÓ ‰Ê35. ∆«ƒ∆¬≈≈…∆∆«ƒ»«≈

מציל,33) אינו מטפח  פחות שדופנו בכלי  כסהו אם אבל
אינם  שבחפירה הבור (קירות ג בהלכה למעלה כמבואר
כמו  טהור, - כלל דופן לכיסוי  אין ואם כדפנות). נחשבים

חלק . מזה.34)בנסר פחות אלא טפח  דופן 35)גבוה
הבניין.

.Ê˙ecÁ36,BÎB˙a ‰BÓe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ««»¿««ƒ¿»¿
Át‰Â37˙ecÁ‰ Èt ‰qÎÓe ‡ˆBÈ dlL38ÈÏk Ô˙Â , ¿«∆«∆»≈¿«∆ƒ««¿»«¿ƒ

ÔÚL ‡e‰ È‰Â ˙ecÁ‰ Èt ÏÚ ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvn‰««ƒ¿…∆«≈«ƒ«««¬≈ƒ¿»
‰Bn‰ Át ÏÚ39‰Bn‰ ÏËpz Ì‡ :ÔÈ‡B  «∆««¿»ƒƒƒ»≈«¿»

„ÓBÚ ÏÈvn‰ ÈÏk‰Â40Ïk ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È‰  ¿«¿ƒ««ƒ≈¬≈∆«ƒ«…
˙ecÁaL˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈaL ÌÈÏÎÂ ,41 ∆««¿≈ƒ∆≈¿««¿ƒ¿«««
ÌÈB‰Ë42ÌB‰z‰ „Ú43ÏÚ Û‡ ,‰B‰Ë ‰Bn‰ Û‡Â , ¿ƒ««¿¿««¿»¿»««

‰‡ Át‰ ˙ÙOL Èt44Ì‡Â ;˙ecÁ‰Â Èeqk‰ ÔÈa ƒ∆¿««∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿««¿ƒ
Â‡Ï45‡ÓË Ïk‰ 46. »«…»≈

כתלים 36) בנויים לשפתו ומסביב  בור הוא דות או חדות
דפנות. עם כאוהל דינו מפרש:37)ולפיכך שם רבינו

הנר". תשים עליו את 38)"אשר ומכסה רחב  הוא הפרח 
הבית. לתוך בולט  אינו אבל הדות דופן ונשאר 39)עובי 

ו  הכיסוי  בין אווירי  בבית.ריווח  וטומאה הדות, דופן בין
הדות.40) לתוך נופל הכלים 41)ואינו אפילו פירוש,

המנורה  פרח  עובי  כנגד שהוא השטח  באותו הנמצאים
מצלת. ואינה כלי  עצמה את 42)שהיא שרואים מפני 

הדות. שפת על מונח  הוא כאילו הכלים 43)הכיסוי 
שהוא. עומק  בכל הדות כותלי  תחת אבל 44)הנמצאים

הפרח  כשעובי  והמדובר, למעלה. שביארנו כמו בולט , לא
הבית  מן הטומאה עוברת טפח  בו כשיש אבל מטפח , פחות

שחדות  ואומרים, ו"דות" "חדות" בין מבדילים [יש לדות.
קרקע  גבי  על בנוי  ודות עמוקה לא חפירה סביב  בניין הוא
אחד  ודות שחדות משמע  רבינו של מפירושו אולם חלקה,

הדות.45)הם]. לתוך הכיסוי  יפול המנורה תינטל שאם
אינו 46) שכזה ואוהל האוהל את מעמיד טמא שכלי  מפני 

מציל.

.ÁÏÚ Ôe˙ ÏÈvn‰ ÈÏÎe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ˙ecÁ‰«««»¿««ƒ¿ƒ««ƒ»«
B‡ ˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÂÈtƒ¿»¿»À¿»≈¿««¿ƒ¿«««
CB˙aL Ï‰‡‰ ÔÈ‡L ;‡ÓË ˙Èa‰  ˙ecÁ‰ CB˙a¿««««ƒ»≈∆≈»…∆∆¿
‰‡ÓË ‰˙È‰ .e‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ÚBÓ ˙Èa‰««ƒ≈««À¿»¿∆≈«¿»¿»À¿»
ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ ,˙ecÁ‰ ÈÏ˙ÎaL ÌÈÏk  ˙Èaa««ƒ≈ƒ∆¿»¿≈««ƒ≈ƒ¿»∆«

ÌÈB‰Ë  ÁÙË Ìe ÏÚ ÁÙË ÏÚ47 Â‡Ï Ì‡Â , «∆««∆«¿ƒ¿ƒ»
ÌÈ‡ÓË48˙Èa ÏMÓ ÌÈÁ ˙ecÁ‰ ÈÏ˙k eÈ‰ Ì‡Â .49 ¿≈ƒ¿ƒ»»¿≈««¿»ƒƒ∆«ƒ

Ck ÔÈe Ck ÔÈa 50ÈÏ˙kÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈB‰Ë ≈»≈»¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ»¿≈
ÏÈvnL ÌLÎe .˙Èa‰51ÏÈvÓ Ck ,BÎB˙a ˙ecÁ‰ ««ƒ¿≈∆«ƒ««¿»«ƒ

ÔLi‰ epz‰L ,e‡a k .ÂÈÏ˙Îa52ÏÎk ‡e‰ È‰ ƒ¿»»¿»≈«¿∆«««»»¬≈¿»
ÔÈOÚ ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÌÈ‡ÈÓ Ô‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»«¬ƒ
‡l‡ BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe ,ÌÈÏ‰‡…»ƒƒ¿≈∆≈«ƒ««∆¿∆»
.ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ‡Lk ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»À»»ƒ»ƒƒ¿»≈ƒ««ƒƒ

L„Á‰ epz‰L ,e‡a ÔÎÂ53,‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈÏÎk BÈ‡ ¿≈≈«¿∆««∆»»≈¿≈ƒ¿ƒ¿»∆
BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ CÎÈÙÏe ,Ï‰‡ ‰OÚ ‡l‡∆»«¬∆…∆¿ƒ»«ƒ««∆¿
ÈeqÎÂ .ÌÈÏ‰‡k ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa „Ïa ÈeqÎa¿ƒƒ¿«¿…»ƒ»ƒ¿…»ƒ¿ƒ

.‡„ÈÒ ‡˜ ‡e‰ epz‰««ƒ¿»¿ƒ»

כשהמקום 47) והמדובר, ז. הלכה כ בפרק  קמור ביב  כמו
טפח . ברוחב  לבית ולא הדות לחלל פתוח  אינו הכלים שבו

אוהל.48) אינם שהרי  מצילים, אינם הבור כגון 49)כותלי 
בנוי ושם הבית לכתלי  מחוץ  עד והולך מרחיב  הדות שחלל

לבית. שמחוץ  בכתלים וכלים הדות, מכתלי  בין 50)חלק 
טפח . פותח  שם שאין ובין טפח  פותח  שם שיש

אם 51) טהורים הכלים למה הנימוק  את משלימה זו פיסקה
חדש. דין משמיעה ואינה טפח  פותח  של 52)אין תנור

בו. השתמשו שטרם פי  על אף  באש שהוסק  טיט 
הוסק .53) לא אבל שנתייבש

.ËzL„Á‰ CB˙a ÔLÈ ep54,L„Á‰ Èt ÏÚ ‡„ÈÒe «»»¿∆»»¿ƒ»«ƒ∆»»
ÔLi‰ epz‰ Èt ÏÚ ÔÚL Èeqk‰ È‰Â55Ì‡ :ÔÈ‡B  «¬≈«ƒƒ¿»«ƒ«««»»ƒƒ

‡„Èq‰ Ïtz ÔLi‰ ÏËpiLk56ÏÎÂ ,ÏÈv‰ ‡Ï  ¿∆ƒ»≈«»»ƒ…«¿ƒ»…ƒƒ¿…
BÎB˙aL57‡ÓË58B‰Ë Ïk‰  Â‡Ï Ì‡Â ;59‰È‰ . ∆¿»≈¿ƒ»«…»»»

ÔLi‰ Èt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„Èq‰Â ÔLi‰ CB˙a L„Á‰60, ∆»»¿«»»¿«¿ƒ»À«««ƒ«»»
CB˙aL Ïk  ÁÙhÓ ˙BÁt Èeqk‰Â L„Á‰ ÔÈa LÈ Ì‡ƒ≈≈∆»»¿«ƒ»ƒ∆«…∆¿

ÂÈt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„Èq‰ el‡Îe ,B‰Ë L„Á‰61. ∆»»»¿ƒ«¿ƒ»À«««ƒ

בבית.54) קצת 55)וטומאה בולט  הישן שהתנור כגון
להחדש. החדש.56)מחוץ  וכל 57)לתוך החדש בתוך

הישן. שבתוך הכלים את 58)שכן מעמיד שהישן מפני 
מציל. אינו וישן הוא 59)הכיסוי , החדש שהתנור מפני 

בטיט  מרוח  כשאינו אפילו מכוסה הוא אם ומציל אוהל
פתיל). שבתוכו.60)(צמיד החדש משפת גבוהה ששפתו

מטפח .61) פחות בפתח  נכנסת אינה שטומאה כבר, נתבאר
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.È‡„ÈÒ62‰ÙO dÏ LiL ÒÁ ÏL63˙Ù„BÚ ‡È‰Â ¿ƒ»∆∆∆∆≈»»»¿ƒ∆∆
ÏÚ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe epz‰ Èt «ƒ««À∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ»¿»

‡ÓË Ïk‰  dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË64Ï‡ ; À¿»«¿∆»««»«…»≈¬»
B‰Ë epz ÏL BÈÂ‡ „‚k65„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ¿∆∆¬ƒ∆«»»¿»À¿»¿∆∆

epz ÏL BÈÂ‡66Bc‚kÓ 67ÏÎÂ ,‡ÓË ÚÈ˜Ï ÏÚ ¬ƒ∆«ƒ¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»
.B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó«∆¿»

ד 62) של מוקדם את בירור יסלול סרידה בדיני  רבינו עת
שלפנינו, בהלכה דבריו להבנת ונוחה קצרה להסברה הדרך
וחוצצת  כנסר דינה כלל שפה לה שאין סרידה א. ובכן:
ששנינו  כמו ג), הלכה י "ב  פרק  למעלה (ראה הטומאה בפני 
מכסה  כשהיא אמורים, דברים במה ו. משנה ה פרק  באהלות
על  מונחת היא אם אבל כלי , שאינו הוסק  שלא חדש תנור
כלי . על נשענת שהיא מפני  חוצצת, אינה (מוסק ) ישן תנור
ישן. בתנור אפילו חוצצת פתיל, צמיד מוקף  התנור אם ב .
נחשב  פתיל צמיד ומוקף  צדדיו מכל סתום שתנור והטעם,
עודפת  הסרידה אם ולפיכך ככלי . ולא טומאה לעניין כאבן
הכלים  כל טמאים תחתיה, וטומאה התנור מן טפח  ברוחבה
אבל  הטומאה, ועל עליהם מאהיל שהעודף  מפני  שתחתיה,
הרי שפה לה יש אם ג. חוצצת. שהסרידה טהור, שעליה מה
פחות  לתנור חוץ  יוצאת ואם קיבול, בית לה שיש כלי  היא
תחתיה  בין שכנגדה מה כל מטמאה תחתיה וטומאה מטפח 
אבל  חוצצת, אינה שהסרידה רצוצה) (כשהיא גבה על ובין
וטומאה  טפח  לחוץ  יוצאת אם ד. טהור. שבצידה מה
שעל  מה וגם שתחתיה מה כל טמא גבה, על או תחתיה
חוצצת  אינה שפה עם שהסרידה לתנור, שמחוץ  בחלק  גבה

שה  כלי .מפני  עצמה שונים:63)יא אנו א במשנה שם
בפותח  צדדיו מכל ועודף  חדש תנור פי  על נתון שהוא "נסר
של  המשכה שהיא משנתנו שגם אנו, מניחים ולפיכך טפח ".
ורבינו  פירשה. שלא פי  על אף  טפח  בעודף  עוסקת א, משנה

כדרכו. המשנה, לשון ועל 64)נקט  העודף  שתחת מה כל
בין 65)גביו. ומפסיק  פתיל צמיד מוקף  שהוא מפני 

האוויר  על מאהיל דבר אין וגם תנור של אווירו ובין העודף 
ישן  בתנור והמדובר התנור. שכנגד האוויר על וגם הטמא
שבתוכו  מה על מציל ואינו כטיט  דינו חדש תנור אבל
צמיד  כשאינו אבל פתיל, בצמיד נאמר זה וכל פתיל. בצמיד
מאהילה  הסרידה שהרי  התנור, שבתוך מה גם טמא פתיל

הטומאה. ועל הסרידה.66)עליו יד 67)על בכתב 
הטומאה. מקום נגד פירוש, כנגדו. תימן:

.‡È‰„˜68˙ÈÁ‰ Èt ÏÚ d‡ÙkL69‰È˙BÙc ÁÓe ¿≈»∆¿»»«ƒ∆»ƒ≈«»¿∆»
ÏvÓ  ˙ÈÁ‰ ÌÚ‰Ó ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙ ƒ∆»ƒ«∆∆«»«∆¿»¿««

˙ÈÁ‰ ˙B˙ÙO ÔÈe dÈaM70Èt ÏÚ dÈLB‰ . ∆≈»≈ƒ¿∆»ƒƒ»«ƒ
dk„k ˙ÈÁ‰71ÁÓe72ÈtÓ ;˙ÏvÓ dÈ‡  ∆»ƒ¿«¿»≈«≈»«∆∆ƒ¿≈

ÏÈvÓ ‡ÓË ÈÏk ÔÈ‡Â ,dÈÂ‡Ó ‰‡nË˙Ó ‰„w‰L73, ∆«¿≈»ƒ¿«¿»≈¬ƒ»¿≈¿ƒ»≈«ƒ
.e‡aL BÓk¿∆≈«¿

חרס .68) בבית.69)של הקדירה 70)וטומאה שפי  כגון
בין  טיט  של עבה שכבה שנתן כגון או החבית פי  על עודף 

השפתות. שוליה.71)שתי  פי72)על על אף  כלומר,
שכלי73)שמירח . נטמאה, לא פיה על כשכפאה אבל

מגבו. מטמא אינו חרס 

     
ודפנותיהם 1) כלים קרקעות ושולי  המחצים דין יבאר

טיט  בו שנתן חרס  כלי  פתיל, בצמיד מצילים אם מאחוריהם
יציל  ולא יינקב  כמה עד חרס  כלי  ביטלו, אם חציו עד
פתיל  צמיד ומוקף  פיו על סרידה שהיתה תנור פתיל, בצמיד
פתיל  צמיד המוקף  תנור התנור, ונסדק  המת באוהל  ונתון
מוקפת  חבית שניקבה, חבית מגופת או בעינו נקב  שניקב 
חרס  של ומניקת טהורים משקין מליאה שהיא פתיל צמיד
וסתמו  מצידה שניקבה חבית המת, באוהל ונתונה בתוכה
מגופת  מקיפים, וכמה הנקב  חצי  אגף  ואם הנקב , את שמרים
מלמעלה  החרס  שנתקלף  זפותה וחבית שנתחלחלה חבית

עומד. והזפת

.‡ÔÈˆÁn‰ ÈÏeLÌÈÏk‰ ˙BÚ˜˜ ÈÏeLÂ ≈«¿»ƒ¿≈«¿¿«≈ƒ
Ô‰ÈBÁ‡Ó Ô‰È˙BÙ„ÂÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡  ¿»¿≈∆≈¬≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÓÒ˜ .˙n‰ Ï‰‡aÔÙLÂÔÈÏÈvÓ  ÌÈÏk Ô‡OÚÂ ¿…∆«≈ƒ¿¿»¿»»«¬»»≈ƒ«ƒƒ

.ÌÈÏk ‡l‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ∆»≈ƒ

גדול 2) חרס  כלי  = מחץ  ה"י . פ "ז כלים תוספתא
קערורית  ובקרקעיתו הגת, מן יין לשאוב  בו שמשתמשים
מ "ה). פ "ה לפרה בפירושו (רבינו המחץ " "שולי  ונקראת

קיבול 3) בית פירוש, תימן. בכת"י  הגירסא וכן הכלים, צ "ל:
אלא, ד"ה א, מט , נדה [בתוספות מבחוץ . הכלי  שבשולי 
וקרקעות  המחצים "שולי  וגורסים: זו, תוספתא מובאת

על 4)הכלים"]. בהגהותיו (הגר"א שקערורית שם יש אם
גם  למוחקה ורצוי  "מאחוריהן", המלה מוחק  התוספתא
מצלת). שבדפנות שקערורית אין בפנים גם שהרי  כאן,

אותן.5) החליקן.6)חתך

.OÁ ÈÏkBÏha ‡Ï  BÈˆÁ „Ú ËÈË Ba Ô˙pL, ¿ƒ∆∆∆»«ƒ«∆¿…ƒ¿
.ÏÈvÓ  ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÚÈ˜L‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ«∆«≈ƒ«ƒ

ה"ז.7) שם, ולפיכך 8)תוספתא כלי , מתורת יצא לא
מציל, אינו כלי  מתורת הוצא אם אבל פתיל, בצמיד מציל
ראה  ה"ה). פ "כ (למעלה בלבינה הבלועה טבעת כמו

כסף ֿמשנה.

.‚ÈÏkOÁ‡ÈˆBÓa ˜piL „Ú ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ¿ƒ∆∆«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈¿ƒ
ÔBnÏB„‚e .Ba ˙ÁtiL „Ú ÈÏk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆ƒ»≈À≈«¿ƒ

[BÈˆÁ] ˙ÁÙpL ÏB„‚Ì˙ÒÂ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ BÙÈw‰Â , »∆ƒ¿«∆¿¿ƒƒ»ƒ»ƒ¿»«
ÏÚ Û‡ ,ÏÈvÓ ‰Ê È‰  ÏÈ˙t „ÈÓˆa ˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»ƒ»ƒ¬≈∆«ƒ««

‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÈÏk eLÁ BÈ‡L ÈtÈÏk Ï‡ . ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«À¿»¬»¿ƒ
Ì˙Ò ‡ÏÂ ˜e„Ò B‡ e˜ ‰È‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ «À»»ƒ»ƒ∆»»»»¿…»«

?˜pa ‰È‰È ‰nÎÂ .ÏÈvÓ BÈ‡Â ‡ÓË  ˜p‰Ì‡ «∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿«»ƒ¿∆«∆∆ƒ
ÌÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk ‰È‰;ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa BeÚL  »»¿ƒ∆»»√»ƒƒ¿ƒ≈ƒ

‰˜LÓ ÒBÎa BeÚL  ‰˜LÓÏ ÈeOÚ ‰È‰ÈeOÚ‰ . »»»¿«¿∆ƒ¿≈«¿∆∆»
CÎÏe CÎÏ‡ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ ˜piMÓe , ¿»¿»«ƒƒ¿À¿»ƒ∆ƒ»≈

„Ú B‡ ˜p‰ ÌzÒiL „Ú ÏÈvÓ BÈ‡ ‰˜LÓ ÒBÎa¿≈«¿∆≈«ƒ«∆ƒ¿…«∆∆«
.epËÚÓiL∆¿»¬∆

א.9) וצו, ב , צה, דרך 10)שבת יעבור בינוני  שרימון
ב "מוציא  מתחילה מאוד. תמוהה זו הלכה לכאורה הנקב .
נאמר  לפעמים שנית: זיתים"; ב "מוציא ומסיימת רימון"
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בצמיד  הפחת "מקום סתימת ולפעמים סתם, "סתימה"
הנ"ל, כלים למשנה רבינו בפירוש מעמיק  עיון אולם פתיל".
לאכלין  "העשוי  שם: שנינו הזו. ההלכה הסבר לנו מגלה
ובכונס  וכו' כמשקין שיעורן למשקין עשוי  כזיתים, שיעורן
לסוגיית  זו משנה בין הסתירה על מעיר ורבינו משקה".
רובו, או רימון כמוציא שיעור הקובעת הנ"ל, שבת הגמרא
סתימה  בלי  אפילו מציל זית מכמוציא שבפחות ומבאר
פתיל  צמיד על תורה הקפידה שלא שם, שבת כרש"י  [וסובר
הצד  מן בכוונה שלא כשניקב  אבל בלבד, הכלי  פי  על אלא
בגמרא  הקבועים מהשיעורים פחות הוא הפחת אם מציל
וא"כ  זית כמוציא ניקב  ואם פתוח "], "כלי  שנאמר מפני  שם,
הנקב  את סתם אם אלא מציל אינו טומאה, לקבל כלי  אינו
פי גדול (רימון רימון כמוציא הנקב  היה ואם פתיל, בצמיד
אין  קטן בכלי  לקטן, גדול כלי  בין הבדל יש מזית) כמה
בכלל. ועד חציו עד מציל ובגדול להציל, מועיל פתיל צמיד
דק  עיון שהוא זה, והבן וכותב : ביאורו, מסיים ורבינו
לאור  ולענין). ד"ה שם שבת תוספות (ראה הטעאה ומקום
בבא  וסתירות. קשיים ללא ההלכה מתפרשת זה, בירור
למעלה  הוא והנקב  קטן, חרס  בכלי  עוסקת זו ראשונה
דינו  יתבאר זה, משיעור למטה הוא (ואם זיתים ממוציא

ההלכה). גדול.11)בסוף  מרובו,12)כלי  בפחות אבל
"הא  אמרו: שם [בגמרא מציל. - רימון כמוציא הנקב  אפילו
ושם  בגדולים, כאן (בעברית: בזוטרי " הא ברברבי ,
רוב , בגדולים רש"י ) פירש (וכן רבינו ומפרש בקטנים).

רימון כמוציא כאן)].ובקטנים וראב "ד שם, תוספות (ראה
רימון.13) מכמוציא פחות שנפחת קטן בכלי  והואֿהדין
טומאה.14) מקבל פ "ט 15)אינו כלים קטן. בין גדול בין

פתיל.16)מ "ח . סתימה 17)בצמיד בלי  יציל שלא כדי 
פתיל. אוכלין.18)בצמיד בו  יעמיד 19)להניח  שאם

המשקה. ייכנס  - קצת וילחוץ  משקה על המנוקב  הכלי  שולי 
ולמשקין.20) החומרות:21)לאוכלין שתי  עליו נותנים

בכונס  מציל ואינו זיתים, כמוציא שיינקב  עד טומאה מקבל
שאין  מפני  השניה, החומרא את רק  כאן מבאר (רבינו משקה
בצמיד  הצלה בדיני  אלא כלים בטומאת כאן עוסקים אנו
אבל  מעצמו, בניקב  אמורים הללו הדינים וכל פתיל).
לפרש  גם [אפשר שהוא. בכל שיעורם - בכוונה כשניקבו
קטן  כלי  בין הבדל שיש ולומר, אחר באופן רבינו שיטת
בקטן  חציו. עד רימון כמוציא גדול כלי  ובין זית, כמוציא
בגדול  אבל הנקב , במקום פתיל צמיד בלי  סתימה מספיקה
כאן  רבינו שמבאר כמו פתיל. צמיד צריך חציו שנפחת
"מציל  הראשונה בבבא שאמר מה זה, פירוש ולפי  בפירוש.
של  ולא הכלי  פי  שעל פתיל הצמיד הכוונה פתיל", בצמיד
גדול  בכלי  נאמרה "כיצד", בבבא והדוגמא הנקב , סתימת
פירושה  הנקב ", סתם "ולא שהפיסקא יוצא ומזה בלבד.

יותר]. לי  נראה והראשון פתיל. צמיד בלי  סתימה

.„epz‡„ÈÒ ‰˙È‰L„ÈÓˆ ÛwÓe ÂÈt ÏÚ «∆»¿»¿ƒ»«ƒÀ»»ƒ
ÏÈ˙tÂ‰È‰ Ì‡ :epz‰ ˜cÒÂ ,˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙ »ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ¿«««ƒ»»

ÚcÓ Èt ‡ÏÓ ˜„q‰‡ÓË  ÁÙË Ûw‰ ‡e‰L , «∆∆¿…ƒ«¿≈«∆∆≈∆«ƒ¿»
˜„qa Òk‰Ï ÏBÎÈ Úcn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,epz‰««¿««ƒ∆≈««¿≈«»¿ƒ»≈«∆∆
epz‰  Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰ÂLa B˙BÓk ‡e‰ È‰ ‡l‡∆»¬≈¿¿»∆»ƒ»««
ÚcÓ Èt ‡ÏÓk :ÂÈt ÏÚL ‡„Èq‰ ‰˜cÒ .B‰Ë»ƒ¿¿»«¿ƒ»∆«ƒƒ¿…ƒ«¿≈«

ÒÎÔ‡kÓ ˙BÁt ;‡ÓË ‰Ê È‰ „ÈÓˆa Ïv  ƒ¿»¬≈∆»≈»ƒ»ƒ»¿»ƒ
Í‡ B˙B‡ ÔÈ‡B ÔÈ‡  Ï‚Ú ˜„q‰ ‰È‰ .ÏÈ˙t‡l‡ , »ƒ»»«∆∆»…≈ƒ»…¿∆»

.ÒÎ ÚcÓ Èt ‡ÏÓk BeÚLƒƒ¿…ƒ«¿≈«ƒ¿»

מ "ז.22) ומכסים 23)שם דפנות, לו שיש גדול חרס  כלי 
התנורים. את בטיט 24)בו לתנור מחוברת שהיתה

לכוון 25)וכדומה. כדי  הבהמה צואר על שנותנים מלמד

המרדע .26)הילוכה. מעובי  קצת גדול הסדק 
טהור.27) - שווים הם נלאו 28)אפילו שם. המשנה לשון

הרי החמורה: התמיהה את ליישב  המשנה מפרשי  כל
רואים  אין ארוך, הוא אם גורס : והרא"ש הוא? עגול המרדע 

שלמה. ומלאכת טוב ' יום 'תוספות ראה עגול. אותו

.‰epzÏL BÈÚa ˜ wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ ««À»»ƒ»ƒ∆ƒ«∆∆¿≈∆
epz‰Áeh‰LBk ‡ÏÓ ˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :ÒÎ ««»ƒ»»«∆∆¿…ƒ¿»

˜ÏB„ ‡e‰Lk ‡ˆBÈÂ‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È‰  ¿≈¿∆≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ»»
Ïv  ‰fÓ ˙BÁt ˜p‰. «∆∆»ƒ∆ƒ»

מ "ח .29) את 30)שם להוציא התנור של בגגו עשוי  נקב 
(ר"ש). התנור עין ונקרא בטיט 31)העשן, אותה שטחו

התנור. של חומו יפוג שלא כדי  פלך.32)וסגרוה
הנקב .33) דרך אותו כשמוציאים כבה כחכמים 34)ואינו
שם.

.ÂBcvÓ epz‰ wÒÎ LBk ‡ÏÓ BeÚL  ƒ«««ƒƒƒ¿…ƒ¿»
˜ÏB„ ‡lL ‡ˆBÈÂ˙ÈÁ‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ . ‰wpL ¿≈∆…≈¿≈¿«∆»ƒ∆ƒ¿»

‰iL ‰ˆÈÓ ÒkzL È„k deÚLÔBÙÈL ÏL.˜pa ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»¿ƒ»∆ƒ«∆∆
ÌÈˆÁÂ‰ˆÈÓ ÒkzL È„k ÔeÚL  ewpL ÌÈÏB„b «¬»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»

‰˜ ÏL ‰iLÌÈc ‰na .ÔÈB‰Ë  Ô‡kÓ ˙BÁt . ¿ƒ»∆»∆»ƒ»¿ƒ«∆¿»ƒ
‡LÏ eOÚ Ì‡ Ï‡ ;ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡¬ƒƒ¿«∆«¬¿«ƒ¬»ƒ«¬ƒ¿»

Ô‰L ÏÎa ew elÙ‡ ,ÔÈ˜Ln‰ÔÈ‡Â ,e‡ÓË  ««¿ƒ¬ƒƒ¿¿»∆≈ƒ¿¿¿≈
Û‡Â .˜p‰ ÌzÒiL „Ú Ì‰Ï ÏÈÚBÓ ÏÈ˙t „ÈÓv‰«»ƒ»ƒƒ»∆«∆ƒ¿…«∆∆¿«
È„Èa ‡lL ewpL ‡l‡ eÓ‡ ‡Ï ,ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊaƒ¿«∆«¬¿«ƒ…»¿∆»∆ƒ¿∆…ƒ≈
 Ô‰L Ïk elÙ‡ ,Ì„‡ È„Èa eOÚ Ì‡ Ï‡ ;Ì„‡»»¬»ƒ«¬ƒ≈»»¬ƒ»∆≈

ÌÈ‡ÓË.˜p‰ Ì˙qiL „Ú ÔÈÏv ÔÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈«∆∆

המשנה 35) מפרשי  וכל מצידו". "ניקב  כתוב : שם במשנה
המירוח . במקום העין של מצידו קטן 36)מבארים, שיעור

סתם 37)מדולק . החבית. פי  בו שסותמים חרס  של פקק 
היא. חרס  של - השני .38)חבית תבואה 39)הקשר מין 

ויש  וחלול דק  שלו וקנה בלעז), (רוגגן השעורה ממשפחת
בינוני , – האמצעי  עבה, שלמטה הקשר קשרים, שלושה בו

דק . מחביות.40)והעליון גדולים סוף 41)כלים קנה
קשרים. ובהם חלולים, הם ואגמים נהרות שפת על הגדל
מן  יין לשאוף  היו רגילים מכולם. עבה הוא התחתון והקשר
ושיעורם  סוף , בקנה החצבים ומן שיפון, של בקנה החביות

זה. להרגל משקה 42)מותאם מכונס  פחות לא אבל
מבאר  משקין? לשאר יין בין ומה למשנה). בפירושו (רבינו
היין, של טעמו מפיג שהאויר למשנה, בהגהותיו הגר"א
יותר  שיעור צריך ולפיכך הנקב , מן מרוצה אינו היין ובעל
רוצים  והבעלים להם, יפה האויר משקין שאר אבל גדול.

בעצמם. עשוהו כאילו דינו ולפיכך שהרי43)בנקב ,
כפתח . הנקב  את החשיב  שהמנקב  מפני  הסתימה, נפתחה
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צה                 
         

בצמיד  הפחת "מקום סתימת ולפעמים סתם, "סתימה"
הנ"ל, כלים למשנה רבינו בפירוש מעמיק  עיון אולם פתיל".
לאכלין  "העשוי  שם: שנינו הזו. ההלכה הסבר לנו מגלה
ובכונס  וכו' כמשקין שיעורן למשקין עשוי  כזיתים, שיעורן
לסוגיית  זו משנה בין הסתירה על מעיר ורבינו משקה".
רובו, או רימון כמוציא שיעור הקובעת הנ"ל, שבת הגמרא
סתימה  בלי  אפילו מציל זית מכמוציא שבפחות ומבאר
פתיל  צמיד על תורה הקפידה שלא שם, שבת כרש"י  [וסובר
הצד  מן בכוונה שלא כשניקב  אבל בלבד, הכלי  פי  על אלא
בגמרא  הקבועים מהשיעורים פחות הוא הפחת אם מציל
וא"כ  זית כמוציא ניקב  ואם פתוח "], "כלי  שנאמר מפני  שם,
הנקב  את סתם אם אלא מציל אינו טומאה, לקבל כלי  אינו
פי גדול (רימון רימון כמוציא הנקב  היה ואם פתיל, בצמיד
אין  קטן בכלי  לקטן, גדול כלי  בין הבדל יש מזית) כמה
בכלל. ועד חציו עד מציל ובגדול להציל, מועיל פתיל צמיד
דק  עיון שהוא זה, והבן וכותב : ביאורו, מסיים ורבינו
לאור  ולענין). ד"ה שם שבת תוספות (ראה הטעאה ומקום
בבא  וסתירות. קשיים ללא ההלכה מתפרשת זה, בירור
למעלה  הוא והנקב  קטן, חרס  בכלי  עוסקת זו ראשונה
דינו  יתבאר זה, משיעור למטה הוא (ואם זיתים ממוציא

ההלכה). גדול.11)בסוף  מרובו,12)כלי  בפחות אבל
"הא  אמרו: שם [בגמרא מציל. - רימון כמוציא הנקב  אפילו
ושם  בגדולים, כאן (בעברית: בזוטרי " הא ברברבי ,
רוב , בגדולים רש"י ) פירש (וכן רבינו ומפרש בקטנים).

רימון כמוציא כאן)].ובקטנים וראב "ד שם, תוספות (ראה
רימון.13) מכמוציא פחות שנפחת קטן בכלי  והואֿהדין
טומאה.14) מקבל פ "ט 15)אינו כלים קטן. בין גדול בין

פתיל.16)מ "ח . סתימה 17)בצמיד בלי  יציל שלא כדי 
פתיל. אוכלין.18)בצמיד בו  יעמיד 19)להניח  שאם

המשקה. ייכנס  - קצת וילחוץ  משקה על המנוקב  הכלי  שולי 
ולמשקין.20) החומרות:21)לאוכלין שתי  עליו נותנים

בכונס  מציל ואינו זיתים, כמוציא שיינקב  עד טומאה מקבל
שאין  מפני  השניה, החומרא את רק  כאן מבאר (רבינו משקה
בצמיד  הצלה בדיני  אלא כלים בטומאת כאן עוסקים אנו
אבל  מעצמו, בניקב  אמורים הללו הדינים וכל פתיל).
לפרש  גם [אפשר שהוא. בכל שיעורם - בכוונה כשניקבו
קטן  כלי  בין הבדל שיש ולומר, אחר באופן רבינו שיטת
בקטן  חציו. עד רימון כמוציא גדול כלי  ובין זית, כמוציא
בגדול  אבל הנקב , במקום פתיל צמיד בלי  סתימה מספיקה
כאן  רבינו שמבאר כמו פתיל. צמיד צריך חציו שנפחת
"מציל  הראשונה בבבא שאמר מה זה, פירוש ולפי  בפירוש.
של  ולא הכלי  פי  שעל פתיל הצמיד הכוונה פתיל", בצמיד
גדול  בכלי  נאמרה "כיצד", בבבא והדוגמא הנקב , סתימת
פירושה  הנקב ", סתם "ולא שהפיסקא יוצא ומזה בלבד.

יותר]. לי  נראה והראשון פתיל. צמיד בלי  סתימה

.„epz‡„ÈÒ ‰˙È‰L„ÈÓˆ ÛwÓe ÂÈt ÏÚ «∆»¿»¿ƒ»«ƒÀ»»ƒ
ÏÈ˙tÂ‰È‰ Ì‡ :epz‰ ˜cÒÂ ,˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙ »ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ¿«««ƒ»»

ÚcÓ Èt ‡ÏÓ ˜„q‰‡ÓË  ÁÙË Ûw‰ ‡e‰L , «∆∆¿…ƒ«¿≈«∆∆≈∆«ƒ¿»
˜„qa Òk‰Ï ÏBÎÈ Úcn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,epz‰««¿««ƒ∆≈««¿≈«»¿ƒ»≈«∆∆
epz‰  Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰ÂLa B˙BÓk ‡e‰ È‰ ‡l‡∆»¬≈¿¿»∆»ƒ»««
ÚcÓ Èt ‡ÏÓk :ÂÈt ÏÚL ‡„Èq‰ ‰˜cÒ .B‰Ë»ƒ¿¿»«¿ƒ»∆«ƒƒ¿…ƒ«¿≈«

ÒÎÔ‡kÓ ˙BÁt ;‡ÓË ‰Ê È‰ „ÈÓˆa Ïv  ƒ¿»¬≈∆»≈»ƒ»ƒ»¿»ƒ
Í‡ B˙B‡ ÔÈ‡B ÔÈ‡  Ï‚Ú ˜„q‰ ‰È‰ .ÏÈ˙t‡l‡ , »ƒ»»«∆∆»…≈ƒ»…¿∆»

.ÒÎ ÚcÓ Èt ‡ÏÓk BeÚLƒƒ¿…ƒ«¿≈«ƒ¿»

מ "ז.22) ומכסים 23)שם דפנות, לו שיש גדול חרס  כלי 
התנורים. את בטיט 24)בו לתנור מחוברת שהיתה

לכוון 25)וכדומה. כדי  הבהמה צואר על שנותנים מלמד

המרדע .26)הילוכה. מעובי  קצת גדול הסדק 
טהור.27) - שווים הם נלאו 28)אפילו שם. המשנה לשון

הרי החמורה: התמיהה את ליישב  המשנה מפרשי  כל
רואים  אין ארוך, הוא אם גורס : והרא"ש הוא? עגול המרדע 

שלמה. ומלאכת טוב ' יום 'תוספות ראה עגול. אותו

.‰epzÏL BÈÚa ˜ wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ ««À»»ƒ»ƒ∆ƒ«∆∆¿≈∆
epz‰Áeh‰LBk ‡ÏÓ ˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :ÒÎ ««»ƒ»»«∆∆¿…ƒ¿»

˜ÏB„ ‡e‰Lk ‡ˆBÈÂ‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È‰  ¿≈¿∆≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ»»
Ïv  ‰fÓ ˙BÁt ˜p‰. «∆∆»ƒ∆ƒ»

מ "ח .29) את 30)שם להוציא התנור של בגגו עשוי  נקב 
(ר"ש). התנור עין ונקרא בטיט 31)העשן, אותה שטחו

התנור. של חומו יפוג שלא כדי  פלך.32)וסגרוה
הנקב .33) דרך אותו כשמוציאים כבה כחכמים 34)ואינו
שם.

.ÂBcvÓ epz‰ wÒÎ LBk ‡ÏÓ BeÚL  ƒ«««ƒƒƒ¿…ƒ¿»
˜ÏB„ ‡lL ‡ˆBÈÂ˙ÈÁ‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ . ‰wpL ¿≈∆…≈¿≈¿«∆»ƒ∆ƒ¿»

‰iL ‰ˆÈÓ ÒkzL È„k deÚLÔBÙÈL ÏL.˜pa ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»¿ƒ»∆ƒ«∆∆
ÌÈˆÁÂ‰ˆÈÓ ÒkzL È„k ÔeÚL  ewpL ÌÈÏB„b «¬»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»

‰˜ ÏL ‰iLÌÈc ‰na .ÔÈB‰Ë  Ô‡kÓ ˙BÁt . ¿ƒ»∆»∆»ƒ»¿ƒ«∆¿»ƒ
‡LÏ eOÚ Ì‡ Ï‡ ;ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡¬ƒƒ¿«∆«¬¿«ƒ¬»ƒ«¬ƒ¿»

Ô‰L ÏÎa ew elÙ‡ ,ÔÈ˜Ln‰ÔÈ‡Â ,e‡ÓË  ««¿ƒ¬ƒƒ¿¿»∆≈ƒ¿¿¿≈
Û‡Â .˜p‰ ÌzÒiL „Ú Ì‰Ï ÏÈÚBÓ ÏÈ˙t „ÈÓv‰«»ƒ»ƒƒ»∆«∆ƒ¿…«∆∆¿«
È„Èa ‡lL ewpL ‡l‡ eÓ‡ ‡Ï ,ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊaƒ¿«∆«¬¿«ƒ…»¿∆»∆ƒ¿∆…ƒ≈
 Ô‰L Ïk elÙ‡ ,Ì„‡ È„Èa eOÚ Ì‡ Ï‡ ;Ì„‡»»¬»ƒ«¬ƒ≈»»¬ƒ»∆≈

ÌÈ‡ÓË.˜p‰ Ì˙qiL „Ú ÔÈÏv ÔÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈«∆∆

המשנה 35) מפרשי  וכל מצידו". "ניקב  כתוב : שם במשנה
המירוח . במקום העין של מצידו קטן 36)מבארים, שיעור

סתם 37)מדולק . החבית. פי  בו שסותמים חרס  של פקק 
היא. חרס  של - השני .38)חבית תבואה 39)הקשר מין 

ויש  וחלול דק  שלו וקנה בלעז), (רוגגן השעורה ממשפחת
בינוני , – האמצעי  עבה, שלמטה הקשר קשרים, שלושה בו

דק . מחביות.40)והעליון גדולים סוף 41)כלים קנה
קשרים. ובהם חלולים, הם ואגמים נהרות שפת על הגדל
מן  יין לשאוף  היו רגילים מכולם. עבה הוא התחתון והקשר
ושיעורם  סוף , בקנה החצבים ומן שיפון, של בקנה החביות

זה. להרגל משקה 42)מותאם מכונס  פחות לא אבל
מבאר  משקין? לשאר יין בין ומה למשנה). בפירושו (רבינו
היין, של טעמו מפיג שהאויר למשנה, בהגהותיו הגר"א
יותר  שיעור צריך ולפיכך הנקב , מן מרוצה אינו היין ובעל
רוצים  והבעלים להם, יפה האויר משקין שאר אבל גדול.

בעצמם. עשוהו כאילו דינו ולפיכך שהרי43)בנקב ,
כפתח . הנקב  את החשיב  שהמנקב  מפני  הסתימה, נפתחה
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.Ê˙ÈÁ˙˜ÈÓe ÔÈB‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰LÏL »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
ÒÁ‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙ÈÁ‰Â ,dÎB˙a ∆∆¿»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»

ÔÈB‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ˙ÈÁ‰  ˙n‰ Ï‰‡a˙˜Èn‰Â , ¿…∆«≈∆»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»
ÈtÓ ,‰‡ÓË˙Ùwn‰ ˙ÈÁ‰ CB˙a ˙Á‡‰ d˙ˆwL ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»»««¿∆»ƒ«À∆∆

ÏÚ Û‡ .Ìe˙Ò BÈ‡Â ˙n‰ Ï‰‡Ï Áe˙t ÈM‰ ‰ˆw‰Â¿«»∆«≈ƒ»«¿…∆«≈¿≈»««
.Ìe˙Òk Ì˜Ú‰ ÔÈ‡  ‰n˜Ú ‡È‰L Ètƒ∆ƒ¬À»≈∆»…¿»

מ "ב .44) יין 45)שם עלֿידו שמוצצים וחלול ארוך כלי 
החבית. ורבינו 46)מן סתם, "מניקת" כתוב  במשנה

וכסף ֿמשנה). ראב "ד (ראה חרס  של - ֿ 47)מפרש ואף 
צמיד  מידי  החבית יצאה לא לחוץ , פתוחה שהמינקת עלֿפי 
שלמעלה  פיה אין עקום, המינקת שקנה מפני  והטעם, פתיל.
רבינו  מסיים עצמה טומאת לגבי  אבל לחבית, פתח  נעשה
כמה  מתעכבים העיקום שבמקום מפני  כסתום", העקום "אין
מפני כביתֿשמאי , פסק  קיבול. כבית זה הרי  - יין טיפות

כמותם. והורו ביתֿהלל שחזרו

.Á˙ÈÁdcvÓ ‰wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰ »ƒ«À∆∆»ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ»
ÌÈÓL eÓ˙ÒÂÛ‚‡ .ÏÈv‰  ˜p‰ ˙‡˜p‰ ÈˆÁ ¿»¿¿»ƒ∆«∆∆ƒƒ»«¬ƒ«∆∆

BÈˆÁ Ì˙ÒÂ˜ÙÒ ‰Ê È‰ ‡Ï Ì‡ ÏÈv‰ Ì‡ ¿»«∆¿¬≈∆»≈ƒƒƒƒ…
‰BÓÊa ˜p‰ ˙‡ Ì˙Ò .ÏÈv‰ÁÓiL „Ú ÔÓ ƒƒ»«∆«∆∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ

ÔÈ„„v‰ÌÈÓÒ˜ ÈLa BÓ˙Ò .ÔÓ ÁÓiL „Ú  «¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«ƒ
dzÁÏ ‰BÓÊ ÔÈe ÔÈ„„v‰Ò ÔÎÂ .ÏÚ Ôe˙pL «¿»ƒ≈¿»«¬∆¿»¿≈∆∆∆»«

ÌÈÒ ÈL eÈ‰ .ÏÈv‰]  ÔÈ„„v‰ ÔÓ ÁÓe epz‰ Ètƒ««≈«ƒ«¿»ƒƒƒ»¿≈¿»ƒ
˙‡ aÁ .BÁÏ Ò [ÔÈe ÔÈ„„v‰ ÔÓ ÁÓiL „Ú «∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ≈∆∆«¬≈ƒ≈∆

ıÚ ÏL ÌÈÓÒÓa ÌÈÒ ÈLB‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ∆≈¿«≈»∆
ÔÈÓ‚eL Ô‰ÈÏÚ ÛtlLÔÓ ÁÓÏ CÈˆ BÈ‡  ∆ƒ≈¬≈∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈«ƒ
?ÔÈÙÈwÓ ‰na .ÚˆÓ‡‰,ÔÈÒt‚e ˙ÈÒÁe „ÈÒa »∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÓÁe ‰‡Bˆe ËÈËa ,‰ÂÚLe ˙ÙÊac ÏÎe , ¿∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿≈»¿»»»
ıÚa ‡Ï ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡Â .ÁÓ˙n‰,˙ÙBÚa ‡ÏÂ «ƒ¿»≈«¿≈«ƒƒ…¿««¿…¿∆∆

ÏÈ˙t ‡e‰L ÈtÓ„ÈÓˆ BÈ‡Â‰Ï„a ÔÈÙÈwÓe . ƒ¿≈∆»ƒ¿≈»ƒ«ƒƒƒ¿≈»
‰LÎ‰ ‡lL ‰ÓL˙Bt ÈÓa ‰LBlpL ˜ˆe, ¿≈»∆…À¿¿»¿»≈∆ƒ»¿≈≈

.ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË cL ;‡ÓËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆»»»≈≈≈

מ "ו.48) פ "י  שבחבית.49)שם היין סתם 50)שמרי 
וכדומה. השני .51)בטיט  הנקב  חצי  סתמו השמרים

פירוש 52) ולפי  ב , קה, קמא בבא נפשטה, שלא בעיא
ולענין. ד"ה א, צו, שבת גפן.53)התוספות עץ  של ענף 

דופן 55)בטיט .54) שבין הדקים הסדקים את לסתום כדי 
על  טיט  למרוח  צריך אינו אבל הזמורה, ובין החבית

סופגיותה. למרות עצמה זמורות 56)הזמורה שתי 
לחתך. חתך הצמיד ואפילו לאורכן, שם.57)חתוכות

רבינו,59)קרש.58) שם ומפרש "בסינין". במשנה,
בנסרים. העשויים בנקבים שתוחבים עץ  של יתידות

את 60) והדביק  מדבקת, לחלוחית שעליה עץ  קליפת מין
ׁשעם). מפרש (והר"ש הנסרים חיבור במקום ֵַַהקליפה

פתיל.61) צמיד דין עליו שיהיה כדי  מין 62)מחברים,
המתמרח  במים.אדמה גיבול בלי  יפה רכה 63)ת מתכת

באידיש). ("ציון" לעופרת מודבק 65)כיסוי .64)דומה
חרס . בכלי  המדובר מיובשת.66)יפה. לקבל 67)תאנה 

שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם אוכלין טומאה.

טומאת  מה' פ "א (ראה המשקין משבעת באחד נתלחלחו
ה"ב ). שבעת 68)אוכלין בין נימנה שלא פירות מיץ 

המשקין.

.Ë˙ÈÁ‰ ˙Ùe‚Ó‰ÏÁÏÁ˙pLdÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»ƒ∆ƒ¿«¿¬»««ƒ∆≈»
˙ËÓL˙ÏvÓ ‰È‡ .„ÈÓv‰ ÚÚ˙ È‰L , ƒ¿∆∆≈»«∆∆∆¬≈ƒ¿»««»ƒ
eck‰˙Ú˜a‰ÂÈÓb ÏL˙ÈÁ‰ Èt ÏÚ Ô˙pL ««¿«¿««∆¿ƒ∆»««ƒ∆»ƒ

ÏÈv˙ ‡Ï  ÔÈ„„v‰ ÔÓ ÁÓeÏk ÏÚ ÁÓiL „Ú , ≈«ƒ«¿»ƒ…«ƒ«∆ƒ¿««»
‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ˙Ú˜a‰ Ïk ÏÚÂ eck‰ÔÎÂ . ««¿«»«¿««ƒ«»¿«¿»¿≈

„‚a ÏL ˙ÏËÓaÏL ‰˙È‰ .ÈÏk‰ Èt ÏÚ dLwL ¿«¿≈∆∆∆∆¿»»«ƒ«¿ƒ»¿»∆
‰ÁÈLÓa dL˜e BÚ ÏL B‡ ÈÔÓ ÁÓ Ì‡ , ¿»∆¿»»ƒ¿ƒ»ƒ≈«ƒ

ÏÈv‰  ÔÈ„„v‰. «¿»ƒƒƒ

מ "ג.69) מפי71)נתרופפה.70)שם יוצאת אינה
שם.72)החבית. ככדור 73)כחכמים שכרכה מטלית

שלוש  על משלוש גדולה המטלית אם ואפילו מ "ד). (שם
אינה  והקטינה ככדור שכרכה מכיוון טומאה, מקבלת והיא

ומצלת טומאה ישראל).מקבלת צ "ל:74)(תפארת
כדור.75)והפקעת. ועשה וכרכו ארוך, עשב  מין

שבהם.76) הנקבים  "מלמעלן 77)מפני  כתוב : במשנה
שהוא  במקום מלמטה שימרח  שם, הרא"ש ופירש ומלמטן".
מחוץ  שבולט  מה כל היינו ומלמעלה, החבית. בדופן נוגע 
שם). ר"ש (ראה כך מפרש רבינו שגם ונראה לחבית.

החוטים.78) בין נקבים בה דק .79)שיש עור 80)חבל
מנוקבים. אינם ונייר

.È˙ÓÁ‚c‰ BÚ ÏLÈp‰ B‡Ô‰a LÈaÏ‰L ≈∆∆«»«¿»∆ƒ¿ƒ»∆
˙ÈÁ‰ ˙‡dˆe˙ÏvÓ BÊ È‰  ‰hÓlÓ. ∆∆»ƒ¿»»ƒ¿«»¬≈«∆∆

ÁnL Èt ÏÚ Û‡ ,dˆ ‡Ï Ì‡Â‡Ï  ÔÈ„„v‰ ÔÓ ¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈«ƒ«¿»ƒ…
ÏÈvz. «ƒ

ה"ז).81) פ "ז כלים (תוספתא גדול מקבל 82)נאד שאינו
ה"א). פכ"א (למעלה טומאה.83)טומאה מקבל אינו נייר

החמת.84) בשולי  ומכוסה למעלה החבית קשרה 85)ופי 
החבית. שולי  תחת החבית 86)מלמטה לשולי  מירחו אם

פי על פתיל צמיד כאן אין הלא מצלת, ולמה (כסף ֿמשנה).
ה"ג)? פכ"א למעלה (ראה השולים במקום אלא החבית
סותמת  היא כי  לנאד, פתיל צמיד משמשת שהחבית מפני 
מפני ה"ג, שבפכ"א כפויה לחבית דומה זה ואין פיו. את
על  הוא כאן אבל הכלי , פי  תחת הוא פתיל הצמיד ששם
הנמצאת  החבית על מציל שהנאד מזה, יוצא הכלי . פי 
כלים  במשנה הר"ש פירוש פי  (על פיו את וסותמת בתוכו

ד). לנמק 87)פ "י , גם (ואפשר יתפרק  שהמירוח  מפני 
מן  הוא המירוח  שהרי  פתוח , נשאר הנאד שפי  מפני 

הצדדים).

.‡È˙ÈÁÛl˜˙pL ‰˙eÙÊ‰ÏÚÓÏÓ ÒÁ‰ »ƒ¿»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ¿«¿»
„Ú B˜Á„e ˙Ùf‰ ÏÚ Èeqk‰ Ô˙Â ,„ÓBÚ dlL ˙Ùf‰Â¿«∆∆∆»≈¿»««ƒ««∆∆¿»«
ÔÈe Èeqk‰ ÔÈa „ÓBÚ ˙Ùf‰ ‡ˆÓÂ ,˙Ùfa ˜a„iL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿»«∆∆≈≈«ƒ≈
ÒÈen‰ ÈÏÎa ÔÎÂ .ÏÈvÓ ‰Ê È‰  ˙ÈÁ‰ Ú˜˜ «¿«∆»ƒ¬≈∆«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»

ÔÈa ÁÓ˙n‰ ‰È‰L ÔÈÁÓ˙n‰ ÌÈcÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»≈«≈
È‰  ÔÈ˜ec Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ê BÓk ÈÏk‰ ÔÈe Èeqk‰«ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ¿«…¿ƒ¬≈

ÏÈvÓ ‰Ê. ∆«ƒ
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צו                
         

מ "ה.88) הזפת.89)שם מעל ונתקלף  מדופנה חלק  נשבר
במשנה:90) מלוח . דגים שומן בהם שנותנים כדים

כחכמים.91)"קבוסים".

      
מצילים,1) מה על פתיל בצמיד המצילים כלים דין יבאר

עמי אם בקדשים או פרה באפר בהם שמשתמשים חרס  כלי 
וטומאה  לעלייה בית שבין ארובה עליהם, נאמנים הארץ 
בעריבה  לשה אשה בה היתה הארובה, פי  על וקדירה בבית
על  מרודד ומקצתו בעלייה נטוי  אוהל היה ואם עץ , של

הארובה.

.‡ÌÈÏk‰ ÏkÌÈÏÈvn‰ÏÚ ÔÈÏÈvÓ  ÏÈ˙t „ÈÓˆa »«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ«ƒƒ«
ÌÈ„‚a ÔÈa ,ÔÈ˜LÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÔÎB˙aM ‰Ó Ïk»«∆¿»≈√»ƒ≈«¿ƒ≈¿»ƒ

ÛËL ÈÏÎe,ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡ .‰Bz ÔÈc e‰Ê . ¿≈∆∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ‡l‡ ÏÈvÓ BÈ‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ ÒÁ ÈÏkL∆¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ≈«ƒ∆»«
eÈ‰iL ÌÈÁ‡ ÒÁ ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈∆∆¬≈ƒ∆ƒ¿
ÈÏk Ûwn‰ ÒÁ ÈÏk CB˙a eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;BÎB˙a¿¬»ƒ»¿¿ƒ∆∆«À»¿≈
eÓ‡ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ‡ÓË el‡ È‰  ÌÈ„‚a B‡ ÛËL∆∆¿»ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈»»¿

?ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ‡Lk Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lLÈtÓ ∆…«ƒ««…ƒ¿»≈ƒ««ƒƒƒ¿≈
ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ ‡ML∆¿»«≈ƒ««ƒƒ≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈
ÈÏk ÏÎÂ ,ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÒÁ∆∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»≈≈≈¿»¿ƒ

‡a˙iL BÓk ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ı‡‰ ÌÚ‡Ï ‰nÏÂ . «»»∆¿∆¿«À¿»¿∆ƒ¿»≈¿»»…
eÓ‡Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡Ï ı‡‰ ÌÚ ÏL ÒÁ ÈÏk :, »¿¿ƒ∆∆∆«»»∆…«ƒ««…

ÈtÓ ?B‰Ë ‡e‰ È‰L ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ Á ÏLÂ¿∆»≈«ƒ««…∆¬≈»ƒ¿≈
ÏÈ‡B‰ :ÓB‡L ,BÓˆÚ ÈÈÚa ‡ÓË ı‡‰ ÌÚ ÔÈ‡L∆≈«»»∆»≈¿≈≈«¿∆≈ƒ
Á‰ „Á‡Â È‡ „Á‡ ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÓ ÒÁ ÈÏÎe. ¿ƒ∆∆«ƒ««…∆»¬ƒ¿∆»∆»≈

eLÁ CÎÈÙÏeÏk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL eÊ‚Â‰ÓÏÂ . ¿ƒ»»¿»¿∆…«ƒ««…¿»»
ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÈvÓ :eÓ‡»¿«ƒ«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈

ÁÌÚ b ÏÚ Ô‰ ÌÈ‡ÓË ‰LÏM‰ el‡L ÈtÓ ?Ò∆∆ƒ¿≈∆≈«¿»¿≈ƒ≈«««
eÈ‰iL Á‡ ÔÈa ˙n‰ Ï‰‡a eÈ‰iL Ì„˜ ÔÈa ı‡‰»»∆≈…∆∆ƒ¿¿…∆«≈≈««∆ƒ¿
ÌÚÓ Á‰ Ï‡LÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ÌL»««»ƒ»ƒ¿»…ƒ¿«∆»≈≈«
‡l‡ ÒÁ ÈÏk ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ı‡‰»»∆…»ƒ¿…«¿ƒ¿…¿≈∆∆∆»
‰‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ È‰L ,ÔÈ‡ÓË Ô‰L ˙Úc ÏÚ«««∆≈¿≈ƒ∆¬≈≈»∆»√»

ÌÏBÚÏÛËL ÈÏk Ï‡ .‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a ‡BÈ ‡ÏÂ , ¿»¿…»»∆ƒ≈«»»¬»¿≈∆∆
ÚbÓ ÈtÓ ÔÏÈaËÓe ı‡‰ ÌÚÓ Á‰ Ì˙B‡ Ï‡BL≈»∆»≈≈«»»∆«¿ƒ»ƒ¿≈««
,˙B‰Ëa Ô‰a LnzLÓe BLÓL ÈÚÓe ı‡‰ ÌÚ«»»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»
ÛËL ÈÏk epnÓ Ï‡LÈ ‡nL ÌÈÓÎÁ eLÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¬»ƒ∆»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ∆∆
È‰L ,BlL ÒÁ ÈÏÎa ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ‰È‰ kL∆¿»»»««»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆∆∆∆¬≈
˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È‰Â ,ÏvpL ‰n„Ó ‰f‰ ı‡‰ ÌÚ«»»∆«∆¿«∆∆ƒ««¬≈»≈À¿«
Ba LnzLÈÂ BLÓL ÈÚÈÂ Á‰ ÏÈaËÈÂ ,‰ÚLƒ¿»¿«¿ƒ∆»≈¿«¬ƒƒ¿¿ƒ¿«≈
‡lL eÊb ‰Ê ÈtÓe .‰Ïwz È„ÈÏ ‡BÈÂ ˙B‰Ëaƒ¿»¿»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆»¿∆…

.BÎB˙aL ÛËL ÈÏk ÏÚ ÒÁ ÈÏk ÏÈvÈ«ƒ¿ƒ∆∆«¿ƒ∆∆∆¿

מי "ד.2) פ "א ה"א.3)עדויות פכ"א למעלה נמנו
במקווה.4) טהרה להם שיש אבנים,5)כלים כלי  כגון

אדמה. וכלי  גללים משכב 6)כלי  מטמאי  מהל' פ "י 
ה"א. אֿב .7)ומושב , כב , לא 8)חגיגה דבר שום על

החבר.9)יציל. ובין  אני  שואל 10)בין חבר שהרי 
ומטבילם  במקווה טהרה להם שיש כלים מעםֿהארץ 

לחבר  ישאיל שמא חכמים וחששו לערב , בהם ומשתמש
שלדעתו  פתיל, בצמיד חרס  בכלי  המת באוהל שהיו כלים
וצריכים  ימים, שבעה טמאים הם לחבר אבל טהורים , הם
מצילים. ואינם טמאים עםֿהארץ  שכלי  מפני  פרה מי  הזאת

ומשקין.11) אוכלין על לו 12)אלא אין שנטמא חרס  כלי 
אשר  "כל לג): יא, (ויקרא בתורה ככתוב  במקווה, טהרה
הבנת  הקורא, על להקל (כדי  תשבורו" ואותו יטמא בתוכו
סדר  את קצת לשנות לנכון מצאנו המסובכים, הנימוקים

המאוחר). את ולהקדים הדברים

.Ì„‡„ÈÓˆ ˙ÙwÓe ˙ÈÁ‰ CB˙a Ôe˙ ‰È‰L »»∆»»»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ
,ÈÏ ‰‡ÈÂ .˜Ï ÏÏBb d‡OÚ elÙ‡Â .B‰Ë  ÏÈ˙t»ƒ»«¬ƒ¬»»≈¿∆∆¿≈»∆ƒ

Ì„‡‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL ÒÁ ÈÏk ÏÚ eÊ‚ ‡lL ‰fL, ∆∆∆…»¿«¿ƒ∆∆∆…«ƒ«»»»
ÈeˆÓ BÈ‡L c ÏÎÂ ,ÈeˆÓ BÈ‡L „ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»∆≈»¿»»»∆≈»

.Ba eÊ‚ ‡Ï…»¿

  

        
         

צמיד  המוק כלי  של  השוני  לדיני בהמש בא  זה  די
בתוכו  שהיו   אחרי חרס  וכלי  ומשקי אוכלי שמציל פתיל

אוהל. מטומאת
בעבודה   החיי עניי ה ': בעבודת זו  הלכה  לבאר ויש 
אלקיכ בה '  הדבקי  ואת" בה ' הדביקות הוא  רוחנית
מקור  והוא   חיי נקרא  שהקב "ה  כיו ," היו  כולכ  חיי
התורה   קיו על־ידי  היא  ית' בו  הדביקות וממילא  , החיי
שעל־  וחיבור' 'צוותא  מלשו היא  'מצוה ' שהרי  והמצוות,

לקב "ה . יהודי  בי חיבור נעשה  ידה 
בה ', דביקות של במצב  הזה   בעול נמצא  יהודי  כאשר  ג
הקליפות   עול הגשמי , הזה   לעול ירידתו   עצ הרי 
הכניסה  בדוגמת היא  בו ,  גוברי  הרשעי אשר וסט"א 

ר"ל. המת לאוהל
שנעשה  חרס  לכלי  עצמו  את להכניס  היא  לזה  והעצה 
"ואנכי – הביטול עניי ה ' בעבודת ועניינו  האדמה , מעפר
 הופ  מציאותו  כל את מבטל הוא  וכאשר ואפר", עפר
עצמו   להקי צרי  ובנוס קדושה . של למציאות עצמו  את
לקבל  יכול המת לאוהל פתח  ישנו  כאשר כי  פתיל, בצמיד 
בקודש  הבנויות ש "הלשכות שמצינו  על־דר השפעה ,
פתח  אפילו  יש  שכאשר היינו  חול", תוכ לחול, ופתוחות

 תוכ" על הדבר משפיע  ולטומאה  לסתולחול צרי ולכ ,"
פתיל. בצמיד  החבית

      

ה"ח .13) פט "ו אהלות יש 14)בתוספתא, באדם גם הרי 
שלא  יחשוב  חרס  כלי  בתוך שיהיה שעםֿהארץ  לחשוש
אינו  טמא וכלי  טמאים שכליו מפני  נטמא ולמעשה נטמא,

מציל.

.‚ÒÁ ÈÏkB‡ ‰t‰ Ù‡a Ô‰a ÔÈLnzLnL ¿≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈∆«»»
ÈtÓ ,Ì˙‰Ë ÏÚ ÌÈÓ‡ ı‡‰ ÈnÚ  ÌÈL„˜a¿»»ƒ«≈»»∆∆¡»ƒ«»√»»ƒ¿≈
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צז                 
         

מ "ה.88) הזפת.89)שם מעל ונתקלף  מדופנה חלק  נשבר
במשנה:90) מלוח . דגים שומן בהם שנותנים כדים

כחכמים.91)"קבוסים".

      
מצילים,1) מה על פתיל בצמיד המצילים כלים דין יבאר

עמי אם בקדשים או פרה באפר בהם שמשתמשים חרס  כלי 
וטומאה  לעלייה בית שבין ארובה עליהם, נאמנים הארץ 
בעריבה  לשה אשה בה היתה הארובה, פי  על וקדירה בבית
על  מרודד ומקצתו בעלייה נטוי  אוהל היה ואם עץ , של

הארובה.

.‡ÌÈÏk‰ ÏkÌÈÏÈvn‰ÏÚ ÔÈÏÈvÓ  ÏÈ˙t „ÈÓˆa »«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ«ƒƒ«
ÌÈ„‚a ÔÈa ,ÔÈ˜LÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÔÎB˙aM ‰Ó Ïk»«∆¿»≈√»ƒ≈«¿ƒ≈¿»ƒ

ÛËL ÈÏÎe,ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡ .‰Bz ÔÈc e‰Ê . ¿≈∆∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ‡l‡ ÏÈvÓ BÈ‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ ÒÁ ÈÏkL∆¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ≈«ƒ∆»«
eÈ‰iL ÌÈÁ‡ ÒÁ ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈∆∆¬≈ƒ∆ƒ¿
ÈÏk Ûwn‰ ÒÁ ÈÏk CB˙a eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;BÎB˙a¿¬»ƒ»¿¿ƒ∆∆«À»¿≈
eÓ‡ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ‡ÓË el‡ È‰  ÌÈ„‚a B‡ ÛËL∆∆¿»ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈»»¿

?ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ‡Lk Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lLÈtÓ ∆…«ƒ««…ƒ¿»≈ƒ««ƒƒƒ¿≈
ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ ‡ML∆¿»«≈ƒ««ƒƒ≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈
ÈÏk ÏÎÂ ,ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÒÁ∆∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»≈≈≈¿»¿ƒ

‡a˙iL BÓk ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ı‡‰ ÌÚ‡Ï ‰nÏÂ . «»»∆¿∆¿«À¿»¿∆ƒ¿»≈¿»»…
eÓ‡Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡Ï ı‡‰ ÌÚ ÏL ÒÁ ÈÏk :, »¿¿ƒ∆∆∆«»»∆…«ƒ««…

ÈtÓ ?B‰Ë ‡e‰ È‰L ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ Á ÏLÂ¿∆»≈«ƒ««…∆¬≈»ƒ¿≈
ÏÈ‡B‰ :ÓB‡L ,BÓˆÚ ÈÈÚa ‡ÓË ı‡‰ ÌÚ ÔÈ‡L∆≈«»»∆»≈¿≈≈«¿∆≈ƒ
Á‰ „Á‡Â È‡ „Á‡ ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÓ ÒÁ ÈÏÎe. ¿ƒ∆∆«ƒ««…∆»¬ƒ¿∆»∆»≈

eLÁ CÎÈÙÏeÏk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL eÊ‚Â‰ÓÏÂ . ¿ƒ»»¿»¿∆…«ƒ««…¿»»
ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÈvÓ :eÓ‡»¿«ƒ«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈

ÁÌÚ b ÏÚ Ô‰ ÌÈ‡ÓË ‰LÏM‰ el‡L ÈtÓ ?Ò∆∆ƒ¿≈∆≈«¿»¿≈ƒ≈«««
eÈ‰iL Á‡ ÔÈa ˙n‰ Ï‰‡a eÈ‰iL Ì„˜ ÔÈa ı‡‰»»∆≈…∆∆ƒ¿¿…∆«≈≈««∆ƒ¿
ÌÚÓ Á‰ Ï‡LÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ÌL»««»ƒ»ƒ¿»…ƒ¿«∆»≈≈«
‡l‡ ÒÁ ÈÏk ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ı‡‰»»∆…»ƒ¿…«¿ƒ¿…¿≈∆∆∆»
‰‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ È‰L ,ÔÈ‡ÓË Ô‰L ˙Úc ÏÚ«««∆≈¿≈ƒ∆¬≈≈»∆»√»

ÌÏBÚÏÛËL ÈÏk Ï‡ .‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a ‡BÈ ‡ÏÂ , ¿»¿…»»∆ƒ≈«»»¬»¿≈∆∆
ÚbÓ ÈtÓ ÔÏÈaËÓe ı‡‰ ÌÚÓ Á‰ Ì˙B‡ Ï‡BL≈»∆»≈≈«»»∆«¿ƒ»ƒ¿≈««
,˙B‰Ëa Ô‰a LnzLÓe BLÓL ÈÚÓe ı‡‰ ÌÚ«»»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»
ÛËL ÈÏk epnÓ Ï‡LÈ ‡nL ÌÈÓÎÁ eLÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¬»ƒ∆»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ∆∆
È‰L ,BlL ÒÁ ÈÏÎa ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ‰È‰ kL∆¿»»»««»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆∆∆∆¬≈
˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È‰Â ,ÏvpL ‰n„Ó ‰f‰ ı‡‰ ÌÚ«»»∆«∆¿«∆∆ƒ««¬≈»≈À¿«
Ba LnzLÈÂ BLÓL ÈÚÈÂ Á‰ ÏÈaËÈÂ ,‰ÚLƒ¿»¿«¿ƒ∆»≈¿«¬ƒƒ¿¿ƒ¿«≈
‡lL eÊb ‰Ê ÈtÓe .‰Ïwz È„ÈÏ ‡BÈÂ ˙B‰Ëaƒ¿»¿»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆»¿∆…

.BÎB˙aL ÛËL ÈÏk ÏÚ ÒÁ ÈÏk ÏÈvÈ«ƒ¿ƒ∆∆«¿ƒ∆∆∆¿

מי "ד.2) פ "א ה"א.3)עדויות פכ"א למעלה נמנו
במקווה.4) טהרה להם שיש אבנים,5)כלים כלי  כגון

אדמה. וכלי  גללים משכב 6)כלי  מטמאי  מהל' פ "י 
ה"א. אֿב .7)ומושב , כב , לא 8)חגיגה דבר שום על

החבר.9)יציל. ובין  אני  שואל 10)בין חבר שהרי 
ומטבילם  במקווה טהרה להם שיש כלים מעםֿהארץ 

לחבר  ישאיל שמא חכמים וחששו לערב , בהם ומשתמש
שלדעתו  פתיל, בצמיד חרס  בכלי  המת באוהל שהיו כלים
וצריכים  ימים, שבעה טמאים הם לחבר אבל טהורים , הם
מצילים. ואינם טמאים עםֿהארץ  שכלי  מפני  פרה מי  הזאת

ומשקין.11) אוכלין על לו 12)אלא אין שנטמא חרס  כלי 
אשר  "כל לג): יא, (ויקרא בתורה ככתוב  במקווה, טהרה
הבנת  הקורא, על להקל (כדי  תשבורו" ואותו יטמא בתוכו
סדר  את קצת לשנות לנכון מצאנו המסובכים, הנימוקים

המאוחר). את ולהקדים הדברים

.Ì„‡„ÈÓˆ ˙ÙwÓe ˙ÈÁ‰ CB˙a Ôe˙ ‰È‰L »»∆»»»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ
,ÈÏ ‰‡ÈÂ .˜Ï ÏÏBb d‡OÚ elÙ‡Â .B‰Ë  ÏÈ˙t»ƒ»«¬ƒ¬»»≈¿∆∆¿≈»∆ƒ

Ì„‡‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL ÒÁ ÈÏk ÏÚ eÊ‚ ‡lL ‰fL, ∆∆∆…»¿«¿ƒ∆∆∆…«ƒ«»»»
ÈeˆÓ BÈ‡L c ÏÎÂ ,ÈeˆÓ BÈ‡L „ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»∆≈»¿»»»∆≈»

.Ba eÊ‚ ‡Ï…»¿

  

        
         

צמיד  המוק כלי  של  השוני  לדיני בהמש בא  זה  די
בתוכו  שהיו   אחרי חרס  וכלי  ומשקי אוכלי שמציל פתיל

אוהל. מטומאת
בעבודה   החיי עניי ה ': בעבודת זו  הלכה  לבאר ויש 
אלקיכ בה '  הדבקי  ואת" בה ' הדביקות הוא  רוחנית
מקור  והוא   חיי נקרא  שהקב "ה  כיו ," היו  כולכ  חיי
התורה   קיו על־ידי  היא  ית' בו  הדביקות וממילא  , החיי
שעל־  וחיבור' 'צוותא  מלשו היא  'מצוה ' שהרי  והמצוות,

לקב "ה . יהודי  בי חיבור נעשה  ידה 
בה ', דביקות של במצב  הזה   בעול נמצא  יהודי  כאשר  ג
הקליפות   עול הגשמי , הזה   לעול ירידתו   עצ הרי 
הכניסה  בדוגמת היא  בו ,  גוברי  הרשעי אשר וסט"א 

ר"ל. המת לאוהל
שנעשה  חרס  לכלי  עצמו  את להכניס  היא  לזה  והעצה 
"ואנכי – הביטול עניי ה ' בעבודת ועניינו  האדמה , מעפר
 הופ  מציאותו  כל את מבטל הוא  וכאשר ואפר", עפר
עצמו   להקי צרי  ובנוס קדושה . של למציאות עצמו  את
לקבל  יכול המת לאוהל פתח  ישנו  כאשר כי  פתיל, בצמיד 
בקודש  הבנויות ש "הלשכות שמצינו  על־דר השפעה ,
פתח  אפילו  יש  שכאשר היינו  חול", תוכ לחול, ופתוחות

 תוכ" על הדבר משפיע  ולטומאה  לסתולחול צרי ולכ ,"
פתיל. בצמיד  החבית

      

ה"ח .13) פט "ו אהלות יש 14)בתוספתא, באדם גם הרי 
שלא  יחשוב  חרס  כלי  בתוך שיהיה שעםֿהארץ  לחשוש
אינו  טמא וכלי  טמאים שכליו מפני  נטמא ולמעשה נטמא,

מציל.

.‚ÒÁ ÈÏkB‡ ‰t‰ Ù‡a Ô‰a ÔÈLnzLnL ¿≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈∆«»»
ÈtÓ ,Ì˙‰Ë ÏÚ ÌÈÓ‡ ı‡‰ ÈnÚ  ÌÈL„˜a¿»»ƒ«≈»»∆∆¡»ƒ«»√»»ƒ¿≈
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Ïk‰ ÏÚ eÏÈvÈ CÎÈÙÏe ,‰a‰ Ô‰a ÌÈ‰Ê Ô‰L∆≈ƒ¿»ƒ»∆«¿≈¿ƒ»«ƒ««…
.ÒÁ ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ««ƒ∆≈∆∆∆

מ "ה.15) פ "ה אהלות

.„‰a‡,˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ¬À»∆≈«ƒ«¬ƒ»¿À¿»««ƒ
‰„˜e‰a‡‰ Èt ÏÚ ‰e˙ÒBÎa ‰e˜e ¿≈»¿»«ƒ»¬À»¿»¿≈
‰˜LÓ‰‡ÓË ‰„w‰ ‰B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,‰˙È‰ . «¿∆«¿≈»¿≈»¿»¬ƒ»¿»»¿»

ÒÁ ÈÏÎe ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Ó ‰iÏÚaL Ïk  ‰ÓÏL¿≈»…∆»¬ƒ»≈√»ƒ«¿ƒ¿≈∆∆
ÔÈ‡L ;ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚaL ÛËL ÈÏÎe Ì„‡ Ï‡ ,B‰Ë»¬»»»¿≈∆∆∆»¬ƒ»¿≈ƒ∆≈
ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‡l‡ ıˆBÁ ÒÁ ÈÏk¿ƒ∆∆≈∆»«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿≈

B‰Ë ‰iÏÚaL ÏÎÂ ,ÒÁ„ÈÓˆ ˙Áz ‡e‰ el‡k ∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿ƒ««»ƒ
ÏÎa ÏÈ˙tÒÁ ÈÌ„‡‰ e‡nËÂ .,BÊ ‰iÏÚaL »ƒƒ¿ƒ∆∆¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ»

Èeˆn‰ „ ‡e‰L ÈtÓ‰iÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆»»«»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒ»
‡ÓË ÈÏk‰  ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÈÏk BÊ¿ƒ«»¿«≈»≈«¿ƒ«¿ƒ»≈

‰ÚL ˙‡ÓËÔÈB‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ,‰M‡ da ‰˙È‰ . À¿«ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ»¿»»ƒ»
ıÚ ÏL ‰Úa ‰LÏÔÈ‡ÓË ‰Ú‰Â ‰M‡‰  »»«¬≈»∆≈»ƒ»¿»¬≈»¿≈ƒ

Ba ˙˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk B‰Ë ˜ˆa‰Â ,‰ÚL ˙‡ÓË. À¿«ƒ¿»¿«»≈»»¿«∆∆∆
‰Lt‰pt Ì‡ ÔÎÂ .ez‡ÓË  B ‰Ú‚Â ‰ÊÁÂ ≈¿»¿»¿»¿»¿»ƒ¿«¿≈ƒƒ»

‰iÏÚaL ÛËL ÈÏkÓ Á‡ ÈÏÎÏ ÔÈ˜Ln‰ B‡ ˜ˆa‰«»≈««¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈∆∆∆»¬ƒ»
BÊ ‰a‡ Èt ÏÚ ‰È‰ .Á‡‰ ÈÏk‰ ÚbÓa e‡ÓË ƒ¿¿¿«««¿ƒ»«≈»»«ƒ¬À»

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ‡LÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L , ¿»≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿ƒ
e‡aL BÓk ‰‡ÓËı‡‰ ÌÚ ÚbÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , À¿»¿∆≈«¿¿ƒ»≈«««»»∆

B‡ ‰n„‡ ‰ÙÏ B‰h‰ ÒÁ ÈÏk ‰È‰L B‡ ,‡nËÓ¿«≈∆»»¿ƒ∆∆«»¿»»¬À»
ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È‰  Ô˙‰Ë ÏÚ ÔÈÓ‡ Ïk‰L ,L„˜Ï¿…∆∆«…∆¡»ƒ«»√»»¬≈∆«ƒ«

ÈeË Ï‰‡ ‰È‰ .‰iÏÚaM ‰Ó ÏkB˙ˆ˜Óe ‰iÏÚa »«∆»¬ƒ»»»…∆»»¬ƒ»ƒ¿»
„cÓ‰Ê È‰  ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ‰a‡‰ ÏÚ ¿À»«»¬À»∆≈«ƒ»¬ƒ»¬≈∆
ÏÈvÓBbb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ÂÏ‰‡‰L ,‰a‡‰ ÏÚ «ƒ¿««ƒ∆≈««»¬À»∆»…∆

e‡aL BÓk ÈeqÎa ÏÈvÓ. «ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

מ "ב .16) חרס .17)שם כולה.18)של את ומכסה
ה"ב .19) פכ"ב  למעלה למטה,20)ראה גבה אם אפילו

לתוכה  הזה הקטן הנקב  דרך עוברת שהטומאה מפני 
אינה  שטומאה ואף ֿעלֿפי  שבתוכה, מה כל ואת ומטמאתה
עצמה  שלטומאת מפני  והטעם, מטפח . בפחות עוברת

מ "ח ). פ "י  כלים (ראה קטן בנקב  גם מפני21)חודרת
טפח . פותח  בנקב  שבעליה,22)שאין מה וכל פירוש,

הרחבת  אלא חדש דין זה (אין טהור שהוא למעלה שאמרנו
ומשקין 23)הנימוק ). אוכלין על אלא מציל אינו ולפיכך

בה"א. כמבואר חרס , שאמרנו 24)וכלי  אף ֿעלֿפי 
האדם. על מציל פתיל שצמיד ב ), שאדם 25)(בהלכה

בלבד. מציל שאינו דבר טיהרו ב  ובהלכה בעליה, יימצא
המת.26) באוהל נטמא הצילה.27)שהרי  הקדירה
פתיל.28) בצמיד שניצל חרס  של ואינה 29)להוציא

לא  - שמטמאתו נאמר שאם בנגיעתה, הבצק  את מטמאה
אוכלין  על שמציל קבעו וחכמים כלום, ההצלה תועיל

למשנה). בפירושו (רבינו מן 30)ומשקין ידיה סילקה
אדמה.31)הבצק . וכלי  גללים כלי  אבנים כלי  כגון

ה"א.32) פכ"א מ "ב .33)למעלה פ "ז עודף 34)שם
הארובה. את ומכסה כל 35)נסחב  בבית, טומאה יש אם

מפני טפח , פותח  בארובה יש אם ואפילו טהור, שבעליה
עצמו. האוהל כמו מציל המרודד של 36)שהעודף 

ה"ג.37)האוהל. פכ"א למעלה

ה'תשע"ח  אייר א' שני יום 

       
בנסרים 1) או טהורים בקנקנים שחלקו בית דין יבאר

ואין  תבן מלא שהוא בית האחד, בחציו וטומאה ויריעות
שתי שבין כותל בתוכו, וטומאה טפח  פותח  לקורות בינו
הבית, את המשמש כותל ודין הכותל, בתוך וטומאה בתים

סלע . וחציו בנין עוביו שחצי  כותל ודין

.‡ÌÈp˜˜a B˜lÁL ˙Èa2„ÚÂ ı‡‰ ÔÓ ˙BB‰Ë «ƒ∆ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»»∆¿«
ÌÈp˜w‰ Èt ‰È‰ Ì‡ :„Á‡‰ BÈˆÁa ‰‡ÓËÂ ,‰Bw‰«»¿À¿»¿∆¿»∆»ƒ»»ƒ««¿«ƒ

˙BÏÈvÓ el‡ È‰  ‰‰h‰ ÈtÏk3ÈtÏk eÈ‰ Ì‡Â , ¿«≈«»√»¬≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈
˙BÏÈvÓ ÔÈ‡  ‰‡Óh‰4ËÈËa ÔÁË .5ÌÈÙaÓ ÔÈa ,6 «À¿»≈»«ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ

ıeÁaÓ ÔÈa7ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ :ÔÈ‡B  ≈ƒ«ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈
Ïk‰ È‰Â ,ÏÈvÓ BÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÓ  BÓˆÚ«¿«ƒ¿ƒ»≈«ƒ«¬≈«…

.„Á‡ Ï‰‡…∆∆»

חרס .2) וכלים 3)של מגבו, מיטמא אינו חרס  שכלי 
חוצצים. הבית דפנות עם מתוכם 4)טהורים נטמאו שהרי 

דפנות. עם אפילו חוצץ  אינו טמא לצד 5)וכלי  ופיהם
הטהרה.6)הטומאה. הטומאה.7)מצד בצד

.ÌÈÒa B˜lÁL ˙Èa8˙BÚÈÈa B‡9ÔÓ B˜lÁ Ì‡ , «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒƒƒƒ¿ƒ
ÔÈ„„v‰10˙BBw‰ ÈtÏkÓ B‡11‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â , «¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿»«À¿»

˙Èaa12ÔÈaL B‡ Ï˙k‰ ÔÈe ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk  ««ƒ≈ƒ∆≈«¿ƒ»≈«…∆∆≈
ÔÈB‰Ë ˙BBw‰Â ‰ˆÈÁn‰13ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»«À¿»≈

˙ÈaaL ÌÈÏk  ˙BBwÏ ‰vÁÓ ÔÈa B‡ Ï˙kÏ ‰vÁÓ¿ƒ»«…∆≈¿ƒ»«≈ƒ∆««ƒ
‡ˆz ‡lL ‰‡Óh‰ ˙ÚBÓ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈«¿ƒ»«««À¿»∆…≈≈

‡nË˙e14eÈ‰ .˙Èa‰ CB˙aL Ï‰‡a e‡aL BÓk , ¿«≈¿∆≈«¿¿…∆∆¿««ƒ»
dÓˆÚ ‰ˆÈÁn‰ ÈÚ CB˙a ÌÈÏk‰15‰˙È‰L ÔÈa , «≈ƒ¿√ƒ«¿ƒ»«¿»≈∆»¿»

:˙Èa‰ CB˙a ‰˙È‰L B‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»∆»¿»¿««ƒ
ÌÈ‡ÓË  ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡16, ƒ»»¿«≈ƒ∆««∆«¿≈ƒ

ÔÈB‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â17˙Èa‰ ÔÈc „ˆÈk e‡a Îe . ¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¿≈«ƒ««ƒ
Bˆ‡ ÈtÏkÓ B˜lÁ Ì‡18. ƒƒ¿ƒ¿«≈«¿

וחוצצים.8) טומאה מקבלים לאוהל 9)שאינם שקבען
טומאה. שמקבלות פי  על אף  את 10)וחוצצות העמיד

הבית. כתלי  בין בזקיפה מפרידה 11)המחיצה המחיצה
עלייה. כעין גבה על וקמה והקורות, הבית החלק 12)בין

בית. נקרא לחוץ  הפתח  מפני13)שבו מצילה שהמחיצה
ולא  המחיצה שאחורי  לחלק  להיכנס  הטומאה דרך שאין

הבית. פתח  דרך אלא הרי14)לעלייה לצאת סופה אם
שיצאה. לפני  אף  מטמאה בבבא 15)היא שם במשנה

בעובי רבינו ומפרש שבחצץ " "כלים כתוב : האחרונה
והכלים  לעבר מעבר חור במחיצה שהיה וכגון המחיצה

שם. לחור.16)מונחים נכנסת שהטומאה מפני 
ואין 17) טפח . ברום טפח  על טפח  בו שאין פתח  כל כדין

שכלים  ד), הלכה (לקמן בתים שני  שבין לכותל דומה זה
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צח                
         

בסדק  אין אפילו טמאים הטומאה שלצד בחציו הנמצאים
(פירוש, הבית" את משמשת "אינה זו שמחיצה מפני  טפח ,
(במשנה  כותל דין לה אין ולפיכך הבית), בניין צורך ואינה
דומה  זו והרי  הבית) את המשמש כותל כתוב : ג, ו, פרק  שם
בתוך  וטומאה ז) הלכה י "ח  פרק  (למעלה המגדל לקיר
כתב  שם רבינו אמנם טהורים. - שבעוביו שכלים המגדלים
הבית  בתוך בעומד הדין הוא אבל באוויר" עומד "היה
טפח  בו וכשיש המשנה. לשון נקט  ורבינו הרא"ש) (כדעת
מפני הטהרה שלצד בחצייה המונחים הכלים גם טמאים

ניד  אינה עראית מחיצה ככותל.שהיא בנה 18)ונית
נשאר  הבית ופתח  לרצפה, סמוך הבית שטח  פני  על מחיצה

המחיצה. מן למעלה

.‚Ôz ‡ÏÓ ‡e‰L ˙Èa19˙BBw‰ ÔÈÏ BÈa ÔÈ‡Â «ƒ∆»≈∆∆¿≈≈¿≈«
ÌÈÙa ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt20ÔÈa Ôz‰ CB˙a ÔÈa , ≈«∆«À¿»ƒ¿ƒ≈¿«∆∆≈

˙‡ÈˆÈ „‚kL ÌÈÏk‰ Ïk  ˙BBwÏ Ôz ÔÈa ‰˙È‰L∆»¿»≈∆∆«»«≈ƒ∆¿∆∆¿ƒ«
‰‡Óh‰21Á˙t ÏL B‡BÏÓa22‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÌÈ‡ÓË «À¿»ƒ¿∆∆«¿≈ƒ»¿»À¿»

ÌÈÙaL ÌÈÏk  Á˙t ÏL B‡BÏÓa ÔzÏ ıeÁ23Ì‡ , «∆∆ƒ¿∆∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ
ÔÈB‰Ë  ÁÙË Ìe ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ24, ≈ƒ¿»∆««∆««∆«¿ƒ

ÔÈ‡ÓË Â‡Ï Ì‡Â25Á˙Bt ˙BBwÏ Ôz ÔÈa LÈ Ì‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆«≈«
Ck ÔÈe Ck ÔÈa  ÁÙË26ÔÈ‡ÓË27Ôz‰ ÔÈ‡L ; ∆«≈»≈»¿≈ƒ∆≈«∆∆

.B˙BpÙÏ BzÚc Ôz Ì˙qL ÈtÓ ,ıˆBÁ≈ƒ¿≈∆¿«∆∆«¿¿«

הכותל 19) עד בלבד, הפתח  שכנגד המקום פנוי  ונשאר
התבן. את דרכו ולהוציא בו להיכנס  בחלק 20)הנגדי 

בו. אפילו 21)שהתבן הפתח , שכנגד הפנוי  המקום כל
נקרא  שם, תעבור לא שהטומאה מהפתח , הרחוק  החלק 
הזה  המקום דרך תצא שהטומאה מפני  הטומאה" "יציאת

טהרות). (סדרי  הוא אחד שטח  התוספתא,22)וכולו לשון
הרבה  רחב  שהפתח  פי  על אף  הפתח , כל ברוחב  והכוונה:
הכלים  שגם ונראה ונושאיה. המת מיטת מרוחב  יותר
טפח . ברום טפח  על טפח  במקומם אין אם טמאים שבתבן

התבן.23) ואף 24)שבתוך עצמו בפני  אוהל שהוא מפני 
על  הוא מציל התבן, את להוציא הבית בעל שדעת פי  על
על  שאף  אוהל בתוך עראי  אוהל כל כמו מליטמא הטהרה
שם, לצאת כשדרכה מלטמא הטומאה על מציל שאינו פי 

מליטמא. הטהורים על מציל כאן 25)אבל אין שהרי 
שבעל  מציל התבן אין מחיצה משום וגם שיצילו אוהל
שדעתו  שמחיצה לשיטתו, (רבינו לפנותו עתיד הבית
מקום  כל את סותמת כשהיא אפילו חוצצת, אינה לפנותה

ובין 26)הטומאה). טפח  פותח  הכלים במקום יש בין
בו. ואינו 27)שאין אוהל בתוך אוהל כאן שיש משום

בין  טפח  פותח  כשאין אבל לפנותו, דעתו כשאין אלא מציל
טומאה  אין שהרי  אוהל, בתוך אוהל זה אין לקורות התבן

התבן. על מאהילה

.„˙Èa  Ï˙k‰ CB˙a ‰‡ÓËÂ ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï˙k…∆∆≈¿≈»ƒ¿À¿»¿«…∆«ƒ
‡ÓË ‰‡ÓhÏ Bw‰28‰‰hÏ Bw‰Â ,29B‰Ë30. «»«À¿»»≈¿«»«»√»»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰˙È‰31‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL  »¿»∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»
:Ï˙k‰ CB˙a ÌÈÏk‰Â ,ÌÈza‰ ÈMÓ „Á‡a ‰‡Óh‰«À¿»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿«≈ƒ¿«…∆
‰‰Ë ÈtÏÎe BÈˆÁÓ ;ÌÈ‡ÓË  ‰‡ÓË ÈtÏÎe BÈˆÁÓ≈∆¿¿«≈À¿»¿≈ƒ≈∆¿¿«≈»√»
‰ÈÊÚÓ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÓË  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;ÔÈB‰Ë 32 ¿ƒ∆¡»¿∆¡»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»

:‰ÈÊÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰Â ,‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ÔÈaL∆≈««ƒ¿»¬ƒ»¿«À¿»¿«¬ƒ»
;‰B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ‡ÓË ˙Èa‰  ‰hÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«»««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»
;B‰Ë ˙Èa‰Â ‰‡ÓË ‰iÏÚ‰  ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«¿»»¬ƒ»¿≈»¿««ƒ»
„Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»À¿»¿∆»
‰‡ÓË ÈtÏÎe dÈˆÁÓ :‰ÈÊÚn‰ CB˙a ÌÈÏÎÂ ,Ô‰Ó≈∆¿≈ƒ¿««¬ƒ»≈∆¿»¿«≈À¿»
‰ˆÁÓ ;ÔÈB‰Ë  ‰‰Ë ÈtÏÎe dÈˆÁÓ ;ÔÈ‡ÓË ¿≈ƒ≈∆¿»¿«≈»√»¿ƒ∆¡»
ÈÂ‡Ï ‰ÈÊÚn‰ ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL  ‰ˆÁÓÏ33 ¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»««¬ƒ»»¬ƒ

,‡ÓË ˙Èa‰  ‰hÓÏe dÈˆÁÓ :dÎB˙a ‰‡ÓËÂ¿À¿»¿»≈∆¿»¿«»««ƒ»≈
B‰Ë ‰‡Óh‰ „‚k elÙ‡ ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â34, ¿»≈ƒ¿«¿»¬ƒ¿∆∆«À¿»»

Óh‰ ‰ËLt È‰L˙Èa‰ ÏÎa ‰‡35‰‡Óh‰ ‰˙È‰ ; ∆¬≈»¿»«À¿»¿»««ƒ»¿»«À¿»
B‰Ë ˙Èa‰  ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ36‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â , ≈∆¿»¿«¿»««ƒ»¿»≈ƒ¿«¿»

‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k37,‡ÓË ˙Èa‰  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ¿∆∆«À¿»»≈∆¡»¿∆¡»««ƒ»≈
È‡ È‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â¿»≈ƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈ƒ

ÌˆÓˆÏ LÙ‡38. ∆¿»¿«¿≈

פי28) על ואף  הטומאה, במקום טפח  פותח  כשאין המדובר
הכותל  של זה שחלק  משום רצוצה, טומאה דין עליה אין כן
כאילו  הטומאה את אנו ורואים עצמו. הבית מן כחלק  הוא
טפח  פותח  יש ואם מציל. הטיט  שאין בטיט , שקועה היא
סתום  כקבר הוא הרי  לבית, פתוח  ואינו הטומאה במקום

צד. מכל הטומאה.29)שמטמא מן רחוק  שהוא פירוש,
אחר 30) הנגרר הכותל בחצי  נמצאת שהטומאה משום,

השני . הכותל.31)הבית עובי  תקרה.32)באמצע 
גג.33) עליה רצוצה 34)שאין כטומאה אותה דנים ואין

שכנגדה. מה כל ומטמאה לרקיע  עד הבוקעת
היא 35) כאילו הטומאה, את שרואים למעלה והסברנו

אינה  כן ואם טיט  מכוסה שהיא אלא הבית בתוך מונחת
חוצצת. והמעזיבה רצוצה ועלייה.36)כלל בבית כמו

רצוצה 37) היא כך ומשום בבית כמונחת אינה שהרי 
טהור. - הצד מן המעזיבה על העומד אבל כנגדה, ומטמאה

למעלה 38) משהו מונחת הטומאה שמא האדם את מטמאים
מונחת  היא שמא הבית את ומטמאים המעזיבה, מחצי 
אין  בתים שני  בין בכותל [למעלה מחצייה. למטה משהו
לטהר  אפשר ואי  שווים הבתים שהרי  זה, לטעם צריכים אנו
לאוויר  מגולה המעזיבה כאן אבל השני , את ולטמא אחד
העומד  האדם דין בין לחלק  כך כל מוזר נראה הדבר ואין
שאי הנימוק  את רבינו מביא כך ומפני  הבית, לדין למעלה

לצמצם]. אפשר

.‰‰ˆÁÓ ÔBcÈ  ˙Èa‰ ˙‡ LnLÓ‰ Ï˙k ÔÎÂ¿≈…∆«¿«≈∆««ƒƒ∆¡»
CeÓÒ ˙Èa‰ ‚‚Â ,ÈÂ‡Ï ‡e‰L Ï˙k ?„ˆÈk .‰ˆÁÓÏ¿∆¡»≈«…∆∆»¬ƒ¿«««ƒ»

Ï˙k‰ ÏÚ kÓ BÈ‡Â Ï˙kÏ39CB˙a ‰ˆeˆ ‰‡ÓËÂ , «…∆¿≈À¿»««…∆¿À¿»¿»¿
„ÓÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰  ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ :Ï˙k‰«…∆»¿»≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿»…≈

Ï˙k‰ L‡ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ40‚b ÏÚ „ÓBÚk ,B‰Ë ƒ¿«¿»«…«…∆»¿≈««
„ÓBÚ‰Â ,B‰Ë ˙Èa‰  ıeÁÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ ;˙Èa‰««ƒ»¿»≈∆¿¿«««ƒ»¿»≈
‰ËLt ‡Ï È‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈…»¿»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .˙Èa‰ CB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿««ƒ»¿»«À¿»∆¡»¿∆¡»
‰ËLt È‰L ,B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ ««ƒ»≈¿»≈ƒ¿«¿»»∆¬≈»¿»

ÌÈÙaÓ Ï˙k‰Ó ÏË .˙Èaa ‰‡Óh‰41ÛÈÒB‰L B‡ «À¿»««ƒ»«≈«…∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ
Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ıeÁaÓ Ï˙ka«…∆ƒ««∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ…∆
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צט                 
         

בסדק  אין אפילו טמאים הטומאה שלצד בחציו הנמצאים
(פירוש, הבית" את משמשת "אינה זו שמחיצה מפני  טפח ,
(במשנה  כותל דין לה אין ולפיכך הבית), בניין צורך ואינה
דומה  זו והרי  הבית) את המשמש כותל כתוב : ג, ו, פרק  שם
בתוך  וטומאה ז) הלכה י "ח  פרק  (למעלה המגדל לקיר
כתב  שם רבינו אמנם טהורים. - שבעוביו שכלים המגדלים
הבית  בתוך בעומד הדין הוא אבל באוויר" עומד "היה
טפח  בו וכשיש המשנה. לשון נקט  ורבינו הרא"ש) (כדעת
מפני הטהרה שלצד בחצייה המונחים הכלים גם טמאים

ניד  אינה עראית מחיצה ככותל.שהיא בנה 18)ונית
נשאר  הבית ופתח  לרצפה, סמוך הבית שטח  פני  על מחיצה

המחיצה. מן למעלה

.‚Ôz ‡ÏÓ ‡e‰L ˙Èa19˙BBw‰ ÔÈÏ BÈa ÔÈ‡Â «ƒ∆»≈∆∆¿≈≈¿≈«
ÌÈÙa ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt20ÔÈa Ôz‰ CB˙a ÔÈa , ≈«∆«À¿»ƒ¿ƒ≈¿«∆∆≈

˙‡ÈˆÈ „‚kL ÌÈÏk‰ Ïk  ˙BBwÏ Ôz ÔÈa ‰˙È‰L∆»¿»≈∆∆«»«≈ƒ∆¿∆∆¿ƒ«
‰‡Óh‰21Á˙t ÏL B‡BÏÓa22‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÌÈ‡ÓË «À¿»ƒ¿∆∆«¿≈ƒ»¿»À¿»

ÌÈÙaL ÌÈÏk  Á˙t ÏL B‡BÏÓa ÔzÏ ıeÁ23Ì‡ , «∆∆ƒ¿∆∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ
ÔÈB‰Ë  ÁÙË Ìe ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ24, ≈ƒ¿»∆««∆««∆«¿ƒ

ÔÈ‡ÓË Â‡Ï Ì‡Â25Á˙Bt ˙BBwÏ Ôz ÔÈa LÈ Ì‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆«≈«
Ck ÔÈe Ck ÔÈa  ÁÙË26ÔÈ‡ÓË27Ôz‰ ÔÈ‡L ; ∆«≈»≈»¿≈ƒ∆≈«∆∆

.B˙BpÙÏ BzÚc Ôz Ì˙qL ÈtÓ ,ıˆBÁ≈ƒ¿≈∆¿«∆∆«¿¿«

הכותל 19) עד בלבד, הפתח  שכנגד המקום פנוי  ונשאר
התבן. את דרכו ולהוציא בו להיכנס  בחלק 20)הנגדי 

בו. אפילו 21)שהתבן הפתח , שכנגד הפנוי  המקום כל
נקרא  שם, תעבור לא שהטומאה מהפתח , הרחוק  החלק 
הזה  המקום דרך תצא שהטומאה מפני  הטומאה" "יציאת

טהרות). (סדרי  הוא אחד שטח  התוספתא,22)וכולו לשון
הרבה  רחב  שהפתח  פי  על אף  הפתח , כל ברוחב  והכוונה:
הכלים  שגם ונראה ונושאיה. המת מיטת מרוחב  יותר
טפח . ברום טפח  על טפח  במקומם אין אם טמאים שבתבן

התבן.23) ואף 24)שבתוך עצמו בפני  אוהל שהוא מפני 
על  הוא מציל התבן, את להוציא הבית בעל שדעת פי  על
על  שאף  אוהל בתוך עראי  אוהל כל כמו מליטמא הטהרה
שם, לצאת כשדרכה מלטמא הטומאה על מציל שאינו פי 

מליטמא. הטהורים על מציל כאן 25)אבל אין שהרי 
שבעל  מציל התבן אין מחיצה משום וגם שיצילו אוהל
שדעתו  שמחיצה לשיטתו, (רבינו לפנותו עתיד הבית
מקום  כל את סותמת כשהיא אפילו חוצצת, אינה לפנותה

ובין 26)הטומאה). טפח  פותח  הכלים במקום יש בין
בו. ואינו 27)שאין אוהל בתוך אוהל כאן שיש משום

בין  טפח  פותח  כשאין אבל לפנותו, דעתו כשאין אלא מציל
טומאה  אין שהרי  אוהל, בתוך אוהל זה אין לקורות התבן

התבן. על מאהילה

.„˙Èa  Ï˙k‰ CB˙a ‰‡ÓËÂ ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï˙k…∆∆≈¿≈»ƒ¿À¿»¿«…∆«ƒ
‡ÓË ‰‡ÓhÏ Bw‰28‰‰hÏ Bw‰Â ,29B‰Ë30. «»«À¿»»≈¿«»«»√»»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰˙È‰31‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL  »¿»∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»
:Ï˙k‰ CB˙a ÌÈÏk‰Â ,ÌÈza‰ ÈMÓ „Á‡a ‰‡Óh‰«À¿»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿«≈ƒ¿«…∆
‰‰Ë ÈtÏÎe BÈˆÁÓ ;ÌÈ‡ÓË  ‰‡ÓË ÈtÏÎe BÈˆÁÓ≈∆¿¿«≈À¿»¿≈ƒ≈∆¿¿«≈»√»
‰ÈÊÚÓ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÓË  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;ÔÈB‰Ë 32 ¿ƒ∆¡»¿∆¡»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»

:‰ÈÊÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰Â ,‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ÔÈaL∆≈««ƒ¿»¬ƒ»¿«À¿»¿«¬ƒ»
;‰B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ‡ÓË ˙Èa‰  ‰hÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«»««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»
;B‰Ë ˙Èa‰Â ‰‡ÓË ‰iÏÚ‰  ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«¿»»¬ƒ»¿≈»¿««ƒ»
„Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»À¿»¿∆»
‰‡ÓË ÈtÏÎe dÈˆÁÓ :‰ÈÊÚn‰ CB˙a ÌÈÏÎÂ ,Ô‰Ó≈∆¿≈ƒ¿««¬ƒ»≈∆¿»¿«≈À¿»
‰ˆÁÓ ;ÔÈB‰Ë  ‰‰Ë ÈtÏÎe dÈˆÁÓ ;ÔÈ‡ÓË ¿≈ƒ≈∆¿»¿«≈»√»¿ƒ∆¡»
ÈÂ‡Ï ‰ÈÊÚn‰ ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL  ‰ˆÁÓÏ33 ¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»««¬ƒ»»¬ƒ

,‡ÓË ˙Èa‰  ‰hÓÏe dÈˆÁÓ :dÎB˙a ‰‡ÓËÂ¿À¿»¿»≈∆¿»¿«»««ƒ»≈
B‰Ë ‰‡Óh‰ „‚k elÙ‡ ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â34, ¿»≈ƒ¿«¿»¬ƒ¿∆∆«À¿»»

Óh‰ ‰ËLt È‰L˙Èa‰ ÏÎa ‰‡35‰‡Óh‰ ‰˙È‰ ; ∆¬≈»¿»«À¿»¿»««ƒ»¿»«À¿»
B‰Ë ˙Èa‰  ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ36‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â , ≈∆¿»¿«¿»««ƒ»¿»≈ƒ¿«¿»

‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k37,‡ÓË ˙Èa‰  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ¿∆∆«À¿»»≈∆¡»¿∆¡»««ƒ»≈
È‡ È‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â¿»≈ƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈ƒ

ÌˆÓˆÏ LÙ‡38. ∆¿»¿«¿≈

פי28) על ואף  הטומאה, במקום טפח  פותח  כשאין המדובר
הכותל  של זה שחלק  משום רצוצה, טומאה דין עליה אין כן
כאילו  הטומאה את אנו ורואים עצמו. הבית מן כחלק  הוא
טפח  פותח  יש ואם מציל. הטיט  שאין בטיט , שקועה היא
סתום  כקבר הוא הרי  לבית, פתוח  ואינו הטומאה במקום

צד. מכל הטומאה.29)שמטמא מן רחוק  שהוא פירוש,
אחר 30) הנגרר הכותל בחצי  נמצאת שהטומאה משום,

השני . הכותל.31)הבית עובי  תקרה.32)באמצע 
גג.33) עליה רצוצה 34)שאין כטומאה אותה דנים ואין

שכנגדה. מה כל ומטמאה לרקיע  עד הבוקעת
היא 35) כאילו הטומאה, את שרואים למעלה והסברנו

אינה  כן ואם טיט  מכוסה שהיא אלא הבית בתוך מונחת
חוצצת. והמעזיבה רצוצה ועלייה.36)כלל בבית כמו

רצוצה 37) היא כך ומשום בבית כמונחת אינה שהרי 
טהור. - הצד מן המעזיבה על העומד אבל כנגדה, ומטמאה

למעלה 38) משהו מונחת הטומאה שמא האדם את מטמאים
מונחת  היא שמא הבית את ומטמאים המעזיבה, מחצי 
אין  בתים שני  בין בכותל [למעלה מחצייה. למטה משהו
לטהר  אפשר ואי  שווים הבתים שהרי  זה, לטעם צריכים אנו
לאוויר  מגולה המעזיבה כאן אבל השני , את ולטמא אחד
העומד  האדם דין בין לחלק  כך כל מוזר נראה הדבר ואין
שאי הנימוק  את רבינו מביא כך ומפני  הבית, לדין למעלה

לצמצם]. אפשר

.‰‰ˆÁÓ ÔBcÈ  ˙Èa‰ ˙‡ LnLÓ‰ Ï˙k ÔÎÂ¿≈…∆«¿«≈∆««ƒƒ∆¡»
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Ï˙k‰ L‡ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ40‚b ÏÚ „ÓBÚk ,B‰Ë ƒ¿«¿»«…«…∆»¿≈««
„ÓBÚ‰Â ,B‰Ë ˙Èa‰  ıeÁÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ ;˙Èa‰««ƒ»¿»≈∆¿¿«««ƒ»¿»≈
‰ËLt ‡Ï È‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈…»¿»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .˙Èa‰ CB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿««ƒ»¿»«À¿»∆¡»¿∆¡»
‰ËLt È‰L ,B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ ««ƒ»≈¿»≈ƒ¿«¿»»∆¬≈»¿»

ÌÈÙaÓ Ï˙k‰Ó ÏË .˙Èaa ‰‡Óh‰41ÛÈÒB‰L B‡ «À¿»««ƒ»«≈«…∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ
Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ıeÁaÓ Ï˙ka«…∆ƒ««∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ…∆
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ıeÁaÓ ÏË ;‡ÓË ˙Èa‰  ÌÈÙÏÂ42ÛÈÒB‰L B‡ ¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈»«ƒ«∆ƒ
ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ÌÈÙaÓ Ï˙k‰ ÈÚa»√ƒ«…∆ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ

B‰Ë ˙Èa‰  ıeÁÏÂ Ï˙k43‰e˙ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . …∆¿«««ƒ»»¿»«À¿»¿»
Ï˙k‰ Èab ÏÚ44˙Èa‰  ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ elÙ‡ , ««≈«…∆¬ƒ≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ

B‰Ë45. »

לגג.39) מחוץ  נשאר הכותל הטומאה 40)ראש כנגד בין
הצדדים. מן ולחוץ ,41)ובין מחצייה היתה הטומאה

הבית. בפנים מהכותל דקה שכבה והטומאה 42)וקילף 
ולפנים. מחצייה אחרי43)היתה לבית שיכניסו הטהרות
טהורים. - הזה בראש 44)השינוי  כאמור לגג מחוץ  שהוא

זו. את 45)הלכה משמש אינו שהכותל משום והטעם,
לאוויר. גלויה שהטומאה ועוד, הבית.

.ÂÏ˙k‰ ˙‡ LnLÓ‰ ˙Èa46ÌeM‰ ˙tÏ˜k ÔBcÈ 47. «ƒ«¿«≈∆«…∆ƒƒ¿ƒ««
ÌÈÎek ÈL ÙBÁ‰ ?„ˆÈk48„ˆa BÊ ˙BÚÓ ÈzL B‡ ≈««≈¿≈ƒ¿≈¿»¿«
ÌÈza ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÊ49‰OÚÂ Ú˜wa ÌÈeÙÁ «∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¬ƒ««¿«¿«¬»

‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ô‰ÈL ÔÈa ÏÈcn‰ Ï˙k Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆««¿ƒ≈¿≈∆¿»¿»À¿»
 ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ï˙ka ÌÈÏÎÂ ÌÈzaa«»ƒ¿≈ƒ«…∆ƒ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««
Ì‡ ,ÌÈzaa ÌÈÏÎÂ ‰Ê Ï˙Îa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÔÈB‰Ë¿ƒ»¿»À¿»¿…∆∆¿≈ƒ«»ƒƒ
,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈB‰Ë  ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒƒ≈»«¿»

ÚÏq‰ Ï˙ÎÂ ,‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBc ÔÈa Ï˙kL50B‡ ∆…∆ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»¿…∆«∆«
ÔBc Ô‡kÓe Ô‡kÓ tÁiLk ı‡‰ LebÓ ‰OÚpL∆«¬»ƒ»»∆¿∆«¿…ƒ»ƒ»ƒ

.ÌeM‰ ˙tÏ˜kƒ¿ƒ««

עשה 46) שהכותל מפני  הבית" את "משמש נקרא בנוי  כותל
חפירת  ידי  על מוקם מערות שתי  שבין וכותל הבית, את
ביניהן  ונשארת מכאן ומערה מכאן מערה שחפרו המערות,
את  משמשת המערה ולפיכך סלע  או עפר של מחיצה

השום 47)הכותל. כקליפת דקה מחיצה אפילו כלומר,
בין  הבדל ואין טהור הכל - והטהרות הטומאה בין מפרידה

ולחוץ . מחצייה ובין ולפנים מתים 48)מחצייה קברי 
לאורך  מתאים בעומק  מערות בכתלי  חצובים היו שלהם

כוך. נקראת כזו חצובה וחפירה שטחים 49)הארונות,
מחיצות 50)חלולים. ונעשו בסלע  וכדומה בית חצבו אם
מאליהן.

.Ê‰ˆÁÓ ÔBc  ÚÏÒ BÈˆÁÂ ÔÈa BÈÚ ÈˆÁL Ï˙k…∆∆¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿∆«ƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ51. ¿∆¡»

מבפנים 51) הוא השום כקליפת הנידון שהסלע  פי  על ואף 
טמא. הבית -

.Á˙Èa‰ ˙BB˜ ÔÈa ‰˙È‰L ‰‡ÓË52ÔÈ‡ elÙ‡ , À¿»∆»¿»≈««ƒ¬ƒ≈
B‰Ë ˙Èa‰  ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‡l‡ ‰ÈzÁz53ÔÈ‡BÂ , «¿∆»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ»¿ƒ

‰ˆeˆ ‡È‰ el‡k ‰‡Óh‰ ˙‡54‰‡nËÓe ı‡a ∆«À¿»¿ƒƒ¿»»»∆¿«¿»
 ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óa LÈ Ì‡Â .„Ïa dc‚k¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿»∆««∆«

‡ÓË Ïk‰55˙Èa‰ CB˙a ˙È‡ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .56 «…»≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈¿««ƒ
Èab ÏÚ ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL .‡ÓË ˙Èa‰ Ck ÔÈe Ck ÔÈa≈»≈»««ƒ»≈¿≈¿»ƒ∆««≈

‡È‰L ˙È‡ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL Ï˙ka ‰‡ÓËÂ ‰Ê57CB˙Ï ∆¿À¿»«…∆∆≈≈∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿
‡ÓË ‡e‰  Ô‰Ó ˙Á‡ Â‡Ï Ì‡Â ,B‰Ë BÁÂ ««≈∆»≈«¬≈»¿ƒ»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔÈBc58. ƒƒ∆¡»¿∆¡»

וביניהן 52) ועליהן שכנגדו לכותל מכותל נתונות הקורות
עצמה. הקורה בתוך כשהטומאה המדובר מטיט . המעזיבה

(למעלה 53) השום כקליפת ונידונה סלע  כדין קורה דין
ואפשר  מכריעים שינויים בה נעשו שלא מפני  ו), הלכה
א, סז, קמא בבבא אמרו זה (וכעין לקלקלה מבלי  להוציאה
"משמש  תורת עליה אין עליו") שמו "מריש קורה: גזל גבי 
כשמורידים  נפרכת שהיא במעזיבה, כן שאין מה הבית", את

טפח .54)אותה. על טפח  במקומה כשאין המדובר
מפני רצוצה טומאה דין אין ד) בהלכה (למעלה במעזיבה
להיבקע  עומדות שאינן קורות, כן שאין מה נפרכת, שהיא

משנה). מכל 55)(כסף  המטמא סתום כקבר היא שהרי 
השום.56)צדדיו. כקליפת אפילו עליה שאין פירוש,

השום.57) כקליפת אפילו שהוא כשהטומאה 58)כל
וכשהיא  טמא, העליון הפתח  העליונה, הכותל במחצית

טמא. התחתון בתחתונה

       
תחתיו,1) רצוצה וטומאה הבית בתוך העומד עמוד יבאר

טפח , רום על טפח  על טפח  ומקומה הכותל שבתוך טומאה
וטומאה  לתשמיש לעשותו שדרך הכתלים שבעובי  גדול חור
וכלב  מזה. למעלה או זה בצד זה פרדסקים ב ' ודין בתוכו,
בתוך  עוברה שמת האשה ימים, שלשה תוך מת בשר שאכל
ואם  שליה, שהפילה האשה לילד, שמקשה והאשה מעיה
בתוך  עוברה שמת האשה מת, ואחד חי  אחד ילדים ב ' ילדה

טמאה. טבעת והבולע  המיילדת, בו ונגעה מעיה

.‡„enÚ‰ˆeˆ ‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ‰ «»≈¿««ƒ¿À¿»¿»
BÈ‡Â ,˙„BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË  ÂÈzÁz«¿»À¿»««¿»««¿∆∆¿≈
Át ‰È‰ Ì‡Â .„Ïa ‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡ ‡nËÓ ¿«≈∆»¿∆∆«À¿»ƒ¿«¿ƒ»»∆«
ÌÈÏk‰  Át‰ ˙Áz ÌÈÏÎÂ ‰Ê „enÚÓ ‡ˆBÈ≈≈«∆¿≈ƒ«««∆««≈ƒ

ÌÈB‰Ë‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡L ,. ¿ƒ∆≈¿«≈∆»¿∆∆«À¿»

מ "ו.2) פ "ו פנוי .3)אהלות טפח  על טפח  במקומה שאין
פרח .4) בתבנית עשוי  העמוד מן בולט  שם 5)קישוט 

את 6)מ "ז. דנים אנו שאין ומשמיענו מצידיה, ולא
אוהלים  ושיפועי  הפרח , של האוהל כשיפוע  העמוד

ה"ז). פי "ח  למעלה (ראה כאוהלים

.[‰‡Óh‰ ÌB˜Óa LÈ Ì‡Â]ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ¿ƒ≈ƒ¿«À¿»∆««∆««
ÏkÓ ‡nËÓe Ìe˙Ò ˜k ‡e‰ È‰  ÁÙË Ìe∆«¬≈¿∆∆»¿«≈ƒ»
.w‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È‰L ,‡ÓË Blk ˙Èa‰Â ,ÂÈÈÒ¿ƒ»¿««ƒÀ»≈∆¬≈∆¡ƒ««∆∆

הטומאה 7) ע "י  התפוס  לשטח  מחוץ  הפנוי  במקום כלומר,
ה"ד). פ "ז למעלה (ראה

.‚Ï˙k‰ CB˙aL ‰‡ÓËÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óe À¿»∆¿«…∆¿»∆««∆««
elÙ‡ ,‰Ê Ï˙k ÏÚ ˙BÈea‰ ˙BiÏÚ‰ Ïk  ÁÙË Ìe∆«»»¬ƒ«¿«…∆∆¬ƒ

OÚ„Ú Ìe˙Ò ˜ Blk Ï˙k‰ È‰L ;˙B‡ÓË , ∆∆¿≈∆¬≈«…∆À∆∆»«
˙Ï‰‡Ó Ô‰Ó ‰iÏÚ ÏÎÂ ,˙BiÏÚ‰ Ï˙k ‡e‰Â ,BÙBÒ¿…∆»¬ƒ¿»¬ƒ»≈∆«¬∆∆

w‰ ÏÚ˙Èa ‰a .Ô‡kÓ ˙Èe Ô‡kÓ Ï˙k‰ „ˆa ««∆∆»»«ƒ¿««…∆ƒ»«ƒƒ»
L‡ ‡ˆÓpL „Ú ÌÈza‰ ÈL Èab ÏÚ ‰iÏÚ ‰e»»¬ƒ»««≈¿≈«»ƒ«∆ƒ¿»…
È‰  ‰iÏÚ‰ Ú˜˜ ÚˆÓ‡a ‡e‰ ‡Óh‰ Ï˙k‰«…∆«»≈¿∆¿««¿«»¬ƒ»¬≈
‰iÏÚ‰Â ,w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰ È‰L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿≈»∆¬≈∆¡ƒ»««∆∆¿»¬ƒ»
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ÏÚ BÊ Ô‰L ÈtÓ ,‰B‰Ë dab ÏÚ ‰Èea‰ ‰iM‰«¿ƒ»«¿»««»¿»ƒ¿≈∆≈«
dÏ˙k ‡Óh‰ Ï˙k‰ ÔÈ‡Â BÊ Èab. «≈¿≈«…∆«»≈»¿»

מ "א.8) פ "ז בה 9)שם שהטומאה והכותל זו, גבי על זו
העליונה. לעליה עד במקום 10)מגיע  כשיש זה כל

דינו  טפח , על טפח  בו אין ואם טפח . על טפח  הטומאה
את  ומטמא ה"ה, בפכ"ד למעלה הבית, את המשמש ככותל
שתחתיו  החדרים את ולא בלבד הטומאה שכנגד החדר

חוצצת 12)שם.11)ושעליו. התחתונה העליה ותקרת
הטומאה. בפני 

.„BÁÏB„bÌ„‡ Èa CcL ÌÈÏ˙k‰ ÈÚaL »∆»√ƒ«¿»ƒ∆∆∆¿≈»»
‰˙È‰L ,˜Òct ‡˜p‰ ‡e‰Â ,LÈÓL˙Ï B˙BOÚÏ«¬¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ¿∆»¿»

ÂÈÏÚ LÈÂ BÎB˙a ˙ÁpÓ ‰‡ÓË ˙Be‚Ò ˙B˙Ïc À¿»À««¿¿≈»»¿»¿
B‰Ë ˙Èa‰B‡ B˙ÈÚ˜˜a ‰ˆeˆ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ««ƒ»»¿»«À¿»¿»¿«¿»ƒ

el‡k Blk BÁ‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B  Bb‚a B‡ ÂÈÏ˙Îaƒ¿»»¿«ƒ∆»«À¿ƒ
ÌeË‡ ‡e‰ÔÈ‡BÂ ,‡e‰ Ì‡ :‰‡Óh‰ ÌB˜Ó »¿ƒ¿«À¿»ƒ

Ú ÈˆÁa‰˙È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ˙Èa‰  ÌÈÙlL Ï˙k‰ È «¬ƒ√ƒ«…∆∆ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»¿»
‰ˆÁÓ ;B‰Ë ˙Èa‰  ıeÁÏÂ Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡ÓËÀ¿»≈¬ƒ…∆¿«««ƒ»∆¡»

.‡ÓË ˙Èa‰  ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»««ƒ»≈

הי "א.13) פ "ז שם טפח 14)תוספתא על מטפח  פחות לא
טפח . הערה 15)ברום (ראה עליו יש אפילו פירוש,

גירסתנו 16)הבאה). וכך טמא, הבית מגיה: הכסף ֿמשנה
דרך  לצאת הטומאה שסוף  מפני  והטעם, שם. בתוספתא

לבית. בכתליו:18)סתום.17)הדלתות לטומאה דוגמה
ועומקו  לחוץ , פתוח  והפרדיסק  טפחים, ששה הכותל עובי 
מצד  טפחים שני  במרחק  הכותל בעובי  והטומאה שלושה,
אומרים  אנו אין הפרדיסק , של מחללו אחד וטפח  הבית,
זה  במקום עוביו שהרי  ולחוץ , הכותל של מחציו שהטומאה
הוא  כאילו החור את רואים אלא טפחים, שלושה הוא
ונמצא  טפחים, ששה הוא הכותל עובי  כן, ואם אטום.
הבית  מן טפחים משני  יותר לא המרוחקת שהטומאה

טמא. והבית הפנימית, במחצית מקומה

.‰ÔÈ˜ÒcÙ ÈL‰Ê b ÏÚ ‰Ê B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê, ¿≈«¿ƒ¿ƒ∆¿«∆∆««∆
ÁzÙÂ ,Ô‰Ó „Á‡a ˙ÁpÓ ‰‡ÓËÂ˙Èa‰Â ‡e‰  ¿À¿»À««¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿««ƒ

B‰Ë BÁÂ ,‡ÓËCB˙a ‰ˆeˆ ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »≈«¬≈»»¿»À¿»¿»¿
,ÔÈÓeË‡ Ô‰ el‡k ÔÈ˜Òct‰ ˙‡ ÔÈ‡B  ÔÈa‰«ƒ¿»ƒ∆««¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¬ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈÂ. ¿ƒ∆¡»¿∆¡»

ז.19) פ "ו, שם נעולות.20)משנה ודלתותיהם 
נפתחה.21) דרך 22)הדלת כשאין חוצצת, הנעולה הדלת

גם  אם אבל פעמים. כמה שנתבאר כמו שם, לצאת הטומאה
טפח  פותח  בו שיש מכיוון הטומאה, לו נכנסת פתוחה דלתו

קמור). ביב  דין ה"ז פ "כ למעלה שביארנו 23)(ראה כמו
הקודמת. ההלכה בסוף 

.Â˙ÈÊkıeÁaÓ ˙Èa‰ ˙t˜Ò‡a ˜a„Ó ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈À¿»¿«¿À«««ƒƒ«
B‰Ë ˙Èa‰ÔBcÈ  ‰t˜Ò‡‰ ˙Áz ıeˆ ‰È‰ . ««ƒ»»»»««»«¿À»ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓÛB˜LnÏ ˜a„Ó ‰È‰ .˙Èa‰  ∆¡»¿∆¡»»»À¿»««¿««ƒ
‡ÓË. »≈

ה"ח .24) פי "ב  משקוף .25)שם עליו שאין במקום
עליו 26) יש ואם פתוחה, כשהדלת אפילו שם, יהושע  כר'

מאהיל  שהמשקוף  מפני  טמא, הבית פתוחה והדלת משקוף 
נעולה  הדלת ואם הבית, אוהל עם ומתחבר הטומאה על
הטומאה  דרך שאין מפני  מאהיל, המשקוף  אפילו טהור

ישראל). (תפארת חוצצת הדלת ולכן כמו 27)להכנס ,
- ולחוץ  מחציה כבפנים, - ולפנים מחציה בכותל, במונחת

שמחוץ 29)שם.28)כבחוץ . כחלק  מודבק  אם אפילו
הוא  הפנימי  שחלקו מפני  מודה, יהושע  ר' גם בזה לדלת.
הבית. לגבי  בטל כולו לכן הבית, מאוהל חלק  עצמו
מאשר  לקרקע  יותר נמשכת שהיא באסקופה, מהֿשאיןֿכן

לבית.

.ÊÏÎ‡L Ïk˙Óe ˙n‰ Oa‰LÏL CB˙a ∆∆∆»«¿««≈≈¿¿»
ÌÈÓÈÏÏÁ ÔÈ‡B  ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ ÏhÓ ‡e‰ È‰Â »ƒ«¬≈À»«»«¿À»ƒ¬«

BÙebÓ ‰‡Óh‰ÌÈÙÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚k ‡e‰ Ì‡ : «À¿»ƒƒ¿∆∆««¿¿ƒ¿ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ ˙Èa‰  ıeÁÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚kÓe , ««ƒ»≈ƒ¿∆∆««¿¿«««ƒ

B‰Ë. »

מ "ז.30) פי "א מטמא 31)שם אינו חי , הוא אם אבל
בגופו  בלועה שהטומאה מפני  ימים, שלושה בתוך אפילו

וה"ה). ה"ב , פ "כ הבשר 32)(למעלה עדיין נתעכל ולא
ה"ד). פ "כ למעלה שהטומאה 33)(ראה בגופו המקום

האיצטומכה, רבינו: כותב  למשנתנו, (בפירושו שם מונחת
קיבה). אין 34)פירוש, ובין טפח , פותח  בחללו שיש בין

מאהיל 35)בו. העליון צידו טפח , פותח  בחללו יש אם
כל  ולפיכך עליו, מאהיל והמשקוף  חוצץ , ואינו הטומאה על
הרי טפח , פותח  בו אין ואם הטומאה, כאוהל הבית
שדלת  ומפני  הבית, לתוך ועולה ובוקעת רצוצה הטומאה
תפארת  (ראה הבית לכל הטומאה מתפשטת פתוחה הבית

ב ). אות רצוצה טומאה דיני  ארבע " "קרית כר'36)ישראל
טוב ' יום 'תוספות (ראה הרע "ב  פירוש לפי  במשנתנו, יוסי 
לדין  זה בין ההבדל מהו בדבר, לעיין [ויש טהרות). וסדרי 
רבינו  מטהר ולמה ה"ב , בפי "ח  האסקופה על מוטל אדם
מן  הכלב  של גופו מקצת אם אפילו בחוץ , הכלב  כשקיבת

ולפנים?]. המשקוף 

.Á‰M‡‰‰OÚ Ì‡ ,‰ÈÚÓ CB˙a daÚ ˙nL »ƒ»∆≈À»»¿≈∆»ƒ«¬»
‰wÙk ÏÙp‰ L‡ÌÁ‰ ÁzÙpL ÔÂÈk  È˙L ÏL …«≈∆¿ƒ»∆¿ƒ≈»∆ƒ¿«»∆∆

ÏÚ Û‡ ,aÚ‰ ÈtÓ ˙Èa‰ ‡ÓË L‡‰ ‰‡pL „Ú«∆ƒ¿»»…ƒ¿»««ƒƒ¿≈»À»««
.‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»»

מ "ד.37) פ "ז, לחוטי38)שם פלך של המעוגל כראש
ע "א). כב  (בכורות האורך

.Ë‰L˜nL ‰M‡‰˙ÈÏ ˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ „ÏÈÏ »ƒ»∆«¿»≈≈¿»¿»ƒ«ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÔBL‡‰ ˙Èa‰  ÈL ˙Èa ˙Ó ÏÙ ‰ÏÈt‰Â¿ƒƒ»≈∆≈¿«ƒ≈ƒ««ƒ»ƒ»≈

ÏÙ ÏL BL‡ ‡ˆÈ Ba ‰˙È‰Lk ‡nL ,˜ÙÒa.‰f‰ ¿»≈∆»¿∆»¿»»»…∆≈∆«∆
‰wÙk ÏÙp‰ L‡ ‰È‰ ‡lLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»…«≈∆¿ƒ»
˙Èa‰  ‰wÙk ÏÙp‰ L‡ ÏÈbÚ‰ Ì‡ Ï‡ ;È˙L ÏL∆¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»««ƒ
‰˙È‰ ‡Ï ,ÌL dÓÁ ÁzÙ el‡L ;B‰Ë ÔBL‡‰»ƒ»∆ƒƒ¿««¿»»…»¿»
˙Ïh ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏ‚ ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««¿∆»¿ƒ»ƒ»¿»ƒ∆∆

ÌÈt‚‡aÔBL‡‰ ˙Èa‰  ˙ÈÏ ˙ÈaÓ ‰e‡ÈˆB‰Â «¬««ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ««ƒ»ƒ
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ÏÚ BÊ Ô‰L ÈtÓ ,‰B‰Ë dab ÏÚ ‰Èea‰ ‰iM‰«¿ƒ»«¿»««»¿»ƒ¿≈∆≈«
dÏ˙k ‡Óh‰ Ï˙k‰ ÔÈ‡Â BÊ Èab. «≈¿≈«…∆«»≈»¿»

מ "א.8) פ "ז בה 9)שם שהטומאה והכותל זו, גבי על זו
העליונה. לעליה עד במקום 10)מגיע  כשיש זה כל

דינו  טפח , על טפח  בו אין ואם טפח . על טפח  הטומאה
את  ומטמא ה"ה, בפכ"ד למעלה הבית, את המשמש ככותל
שתחתיו  החדרים את ולא בלבד הטומאה שכנגד החדר

חוצצת 12)שם.11)ושעליו. התחתונה העליה ותקרת
הטומאה. בפני 

.„BÁÏB„bÌ„‡ Èa CcL ÌÈÏ˙k‰ ÈÚaL »∆»√ƒ«¿»ƒ∆∆∆¿≈»»
‰˙È‰L ,˜Òct ‡˜p‰ ‡e‰Â ,LÈÓL˙Ï B˙BOÚÏ«¬¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ¿∆»¿»

ÂÈÏÚ LÈÂ BÎB˙a ˙ÁpÓ ‰‡ÓË ˙Be‚Ò ˙B˙Ïc À¿»À««¿¿≈»»¿»¿
B‰Ë ˙Èa‰B‡ B˙ÈÚ˜˜a ‰ˆeˆ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ««ƒ»»¿»«À¿»¿»¿«¿»ƒ

el‡k Blk BÁ‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B  Bb‚a B‡ ÂÈÏ˙Îaƒ¿»»¿«ƒ∆»«À¿ƒ
ÌeË‡ ‡e‰ÔÈ‡BÂ ,‡e‰ Ì‡ :‰‡Óh‰ ÌB˜Ó »¿ƒ¿«À¿»ƒ

Ú ÈˆÁa‰˙È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ˙Èa‰  ÌÈÙlL Ï˙k‰ È «¬ƒ√ƒ«…∆∆ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»¿»
‰ˆÁÓ ;B‰Ë ˙Èa‰  ıeÁÏÂ Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡ÓËÀ¿»≈¬ƒ…∆¿«««ƒ»∆¡»

.‡ÓË ˙Èa‰  ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»««ƒ»≈

הי "א.13) פ "ז שם טפח 14)תוספתא על מטפח  פחות לא
טפח . הערה 15)ברום (ראה עליו יש אפילו פירוש,

גירסתנו 16)הבאה). וכך טמא, הבית מגיה: הכסף ֿמשנה
דרך  לצאת הטומאה שסוף  מפני  והטעם, שם. בתוספתא

לבית. בכתליו:18)סתום.17)הדלתות לטומאה דוגמה
ועומקו  לחוץ , פתוח  והפרדיסק  טפחים, ששה הכותל עובי 
מצד  טפחים שני  במרחק  הכותל בעובי  והטומאה שלושה,
אומרים  אנו אין הפרדיסק , של מחללו אחד וטפח  הבית,
זה  במקום עוביו שהרי  ולחוץ , הכותל של מחציו שהטומאה
הוא  כאילו החור את רואים אלא טפחים, שלושה הוא
ונמצא  טפחים, ששה הוא הכותל עובי  כן, ואם אטום.
הבית  מן טפחים משני  יותר לא המרוחקת שהטומאה

טמא. והבית הפנימית, במחצית מקומה

.‰ÔÈ˜ÒcÙ ÈL‰Ê b ÏÚ ‰Ê B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê, ¿≈«¿ƒ¿ƒ∆¿«∆∆««∆
ÁzÙÂ ,Ô‰Ó „Á‡a ˙ÁpÓ ‰‡ÓËÂ˙Èa‰Â ‡e‰  ¿À¿»À««¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿««ƒ

B‰Ë BÁÂ ,‡ÓËCB˙a ‰ˆeˆ ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »≈«¬≈»»¿»À¿»¿»¿
,ÔÈÓeË‡ Ô‰ el‡k ÔÈ˜Òct‰ ˙‡ ÔÈ‡B  ÔÈa‰«ƒ¿»ƒ∆««¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¬ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈÂ. ¿ƒ∆¡»¿∆¡»

ז.19) פ "ו, שם נעולות.20)משנה ודלתותיהם 
נפתחה.21) דרך 22)הדלת כשאין חוצצת, הנעולה הדלת

גם  אם אבל פעמים. כמה שנתבאר כמו שם, לצאת הטומאה
טפח  פותח  בו שיש מכיוון הטומאה, לו נכנסת פתוחה דלתו

קמור). ביב  דין ה"ז פ "כ למעלה שביארנו 23)(ראה כמו
הקודמת. ההלכה בסוף 

.Â˙ÈÊkıeÁaÓ ˙Èa‰ ˙t˜Ò‡a ˜a„Ó ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈À¿»¿«¿À«««ƒƒ«
B‰Ë ˙Èa‰ÔBcÈ  ‰t˜Ò‡‰ ˙Áz ıeˆ ‰È‰ . ««ƒ»»»»««»«¿À»ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓÛB˜LnÏ ˜a„Ó ‰È‰ .˙Èa‰  ∆¡»¿∆¡»»»À¿»««¿««ƒ
‡ÓË. »≈

ה"ח .24) פי "ב  משקוף .25)שם עליו שאין במקום
עליו 26) יש ואם פתוחה, כשהדלת אפילו שם, יהושע  כר'

מאהיל  שהמשקוף  מפני  טמא, הבית פתוחה והדלת משקוף 
נעולה  הדלת ואם הבית, אוהל עם ומתחבר הטומאה על
הטומאה  דרך שאין מפני  מאהיל, המשקוף  אפילו טהור

ישראל). (תפארת חוצצת הדלת ולכן כמו 27)להכנס ,
- ולחוץ  מחציה כבפנים, - ולפנים מחציה בכותל, במונחת

שמחוץ 29)שם.28)כבחוץ . כחלק  מודבק  אם אפילו
הוא  הפנימי  שחלקו מפני  מודה, יהושע  ר' גם בזה לדלת.
הבית. לגבי  בטל כולו לכן הבית, מאוהל חלק  עצמו
מאשר  לקרקע  יותר נמשכת שהיא באסקופה, מהֿשאיןֿכן

לבית.

.ÊÏÎ‡L Ïk˙Óe ˙n‰ Oa‰LÏL CB˙a ∆∆∆»«¿««≈≈¿¿»
ÌÈÓÈÏÏÁ ÔÈ‡B  ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ ÏhÓ ‡e‰ È‰Â »ƒ«¬≈À»«»«¿À»ƒ¬«

BÙebÓ ‰‡Óh‰ÌÈÙÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚k ‡e‰ Ì‡ : «À¿»ƒƒ¿∆∆««¿¿ƒ¿ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ ˙Èa‰  ıeÁÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚kÓe , ««ƒ»≈ƒ¿∆∆««¿¿«««ƒ

B‰Ë. »

מ "ז.30) פי "א מטמא 31)שם אינו חי , הוא אם אבל
בגופו  בלועה שהטומאה מפני  ימים, שלושה בתוך אפילו

וה"ה). ה"ב , פ "כ הבשר 32)(למעלה עדיין נתעכל ולא
ה"ד). פ "כ למעלה שהטומאה 33)(ראה בגופו המקום

האיצטומכה, רבינו: כותב  למשנתנו, (בפירושו שם מונחת
קיבה). אין 34)פירוש, ובין טפח , פותח  בחללו שיש בין

מאהיל 35)בו. העליון צידו טפח , פותח  בחללו יש אם
כל  ולפיכך עליו, מאהיל והמשקוף  חוצץ , ואינו הטומאה על
הרי טפח , פותח  בו אין ואם הטומאה, כאוהל הבית
שדלת  ומפני  הבית, לתוך ועולה ובוקעת רצוצה הטומאה
תפארת  (ראה הבית לכל הטומאה מתפשטת פתוחה הבית

ב ). אות רצוצה טומאה דיני  ארבע " "קרית כר'36)ישראל
טוב ' יום 'תוספות (ראה הרע "ב  פירוש לפי  במשנתנו, יוסי 
לדין  זה בין ההבדל מהו בדבר, לעיין [ויש טהרות). וסדרי 
רבינו  מטהר ולמה ה"ב , בפי "ח  האסקופה על מוטל אדם
מן  הכלב  של גופו מקצת אם אפילו בחוץ , הכלב  כשקיבת

ולפנים?]. המשקוף 

.Á‰M‡‰‰OÚ Ì‡ ,‰ÈÚÓ CB˙a daÚ ˙nL »ƒ»∆≈À»»¿≈∆»ƒ«¬»
‰wÙk ÏÙp‰ L‡ÌÁ‰ ÁzÙpL ÔÂÈk  È˙L ÏL …«≈∆¿ƒ»∆¿ƒ≈»∆ƒ¿«»∆∆

ÏÚ Û‡ ,aÚ‰ ÈtÓ ˙Èa‰ ‡ÓË L‡‰ ‰‡pL „Ú«∆ƒ¿»»…ƒ¿»««ƒƒ¿≈»À»««
.‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»»

מ "ד.37) פ "ז, לחוטי38)שם פלך של המעוגל כראש
ע "א). כב  (בכורות האורך

.Ë‰L˜nL ‰M‡‰˙ÈÏ ˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ „ÏÈÏ »ƒ»∆«¿»≈≈¿»¿»ƒ«ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÔBL‡‰ ˙Èa‰  ÈL ˙Èa ˙Ó ÏÙ ‰ÏÈt‰Â¿ƒƒ»≈∆≈¿«ƒ≈ƒ««ƒ»ƒ»≈

ÏÙ ÏL BL‡ ‡ˆÈ Ba ‰˙È‰Lk ‡nL ,˜ÙÒa.‰f‰ ¿»≈∆»¿∆»¿»»»…∆≈∆«∆
‰wÙk ÏÙp‰ L‡ ‰È‰ ‡lLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»…«≈∆¿ƒ»
˙Èa‰  ‰wÙk ÏÙp‰ L‡ ÏÈbÚ‰ Ì‡ Ï‡ ;È˙L ÏL∆¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»««ƒ
‰˙È‰ ‡Ï ,ÌL dÓÁ ÁzÙ el‡L ;B‰Ë ÔBL‡‰»ƒ»∆ƒƒ¿««¿»»…»¿»
˙Ïh ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏ‚ ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««¿∆»¿ƒ»ƒ»¿»ƒ∆∆

ÌÈt‚‡aÔBL‡‰ ˙Èa‰  ˙ÈÏ ˙ÈaÓ ‰e‡ÈˆB‰Â «¬««ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ««ƒ»ƒ
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‰wÙk ÏÙp‰ L‡ ÏÈbÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ˜ÙÒ ‡ÓË»≈¿»≈««ƒ∆∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»
È˙L ÏL. ∆¿ƒ

שם.39) חברותיה.40)אהלות הנימ 41)בידי  וק מאותו
ראשון. בבית ראשו הנפל הוציא שמא שאמרנו:

.È‰ÏÈt‰L ‰M‡‰‡ÈÏL.È‡cÂ ‡ÓË ˙Èa‰  »ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»««ƒ»≈««
.„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡e‰ ‰˜ÊÁ¬»»∆≈ƒ¿»¿…»»

א.42) כו, נדה מונח 43)משנה שהוולד עור של שק  כעין
בו.

.‡È‰„ÏiL ÈÓ:˙Ó „Á‡Â ÈÁ „Á‡ ,ÌÈ„ÏÈ ÈL ƒ∆»¿»¿≈¿»ƒ∆»«¿∆»≈
B‰Ë ÈÁ‰  ÔBL‡ ‡ˆÈ ˙n‰ Ì‡Ú‚ ‡Ï È‰L , ƒ«≈»»ƒ««»∆¬≈…»«

ÌÏBÚ‰ ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓ Ba ÔBL‡ ‡ˆÈ ÈÁ‰ Ì‡Â ; ƒ∆»»«¬ƒ»»¿ƒ««»»ƒ
˙n‰ Ba ÚbÈ ‡lL LÙ‡ È‡ È‰L ,‡ÓË ‡e‰ È‰¬≈»≈∆¬≈ƒ∆¿»∆…ƒ««≈
ÂÈÁ‡ ÏbÏb˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÏBÚ‰ ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓƒ∆»»«¬ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«¬»

BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈiÁ Áe Ba ÔÈ‡L ,Ô‡k. ¿∆∆∆≈««ƒ¿≈¿«¬ƒ«¿

מ "ה.44) ואינו 45)שם שבעה טומאת טמא אינו פירוש,
טומאת  טמא אבל במת, כנוגע  ושביעי  שלישי  הזאה  צריך
גם  טמאה ושהיא במת שנגעה באמו שנגע  מפני  ערב 
לנקבה. עשר וארבעה לזכר ימים שבעה כיולדת,

מטמאה 46) אינה האשה של גופה בתוך בו והנגיעה
הבית  מן החי  את כשהוציאו והמדובר ה"א). פ "כ  (למעלה
שבעה  טומאת החי  נטמא כן, לא שאם המת. שיצא לפני 

המת. נמשך 47)באוהל החי  אין תחילה, המת כשיצא
מלהתגלגל  עצמו את ומעכב  מתאמץ  שהוא מפני  אחריו,
מתגלגל  חיים רוח  בו שאין דבר אבל שיצא, המת אחרי 

במשנתנו). רבינו של (מפירושו הפתוח  למקום מאליו

.È‰„ÏiL ‰M‡‰BÓk ÔË˜ ÏÙ elÙ‡ ,˙Ó „ÏÂ »ƒ»∆»¿»»»≈¬ƒ≈∆»»¿
e‡aL‰ÚL ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ È‰ ˙Ó . ∆≈«¿¬≈ƒ¿≈»À¿«ƒ¿»≈

‰iÁ‰ ‰ËLÙe ‰ÈÚÓ CB˙a daÚ‰Ú‚Â d„È ˙‡ À»»¿≈∆»»¿»««»∆»»¿»¿»
‡ˆiL „Ú ‰B‰Ë ‰M‡‰Â ,‰ÚL ‰‡ÓË ‰iÁ‰  Ba««»¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»¿»«∆≈≈
Ba Úbz ‡nL ‰Êb ,Ì‰ÈcÓ ‰iÁ‰ ˙‡ÓËÂ .„Ïe‰«»»¿À¿«««»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ«

B„ÊBtÏ ‡ˆiMÓ˙Èa ÚbÓ ÔÈ‡ ‰Bz‰ ÔÓ Ï‡ . ƒ∆≈≈«¿¿¬»ƒ«»≈««≈
ÌÈ˙q‰Ú‚Bp‰ ,ÌÈÚn‰ CB˙a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;ÚbÓ «¿»ƒ«»ƒ¿¿«≈«ƒ«≈«

ÚÏBa‰ ÔÎÂ .B‰Ë BaÚÏe ÊÁÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË »¿≈«≈««««¿≈»¿»«»«
BÊa BÊ eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰B‰Ë ˙ÚaË ‰ÈÁ‡«¬∆»«««¿»««ƒ∆»¿»
d˙‡ÓËa ‰‡Óh‰Â ,ÚbÓ BÈ‡  ÂÈÚÓ CB˙a È‡cÂa ¿««¿≈»≈«»¿«¿≈»¿À¿»»

d˙‰Ëa ‰B‰Ëe. ¿»¿»√»»

א.48) עא, חולין ה"א.49)משנה פ "ב  למעלה
נגע 50) שהרי  ושביעי , שלישי  הזאה וטעונה מת, טומאת

נקבה  הפילה ואם כיולדת, גם טמאה שהיא (מובן במת גופה
טומאת  בדיני  עוסקים אנו כאן אבל יום, עשר ארבעה טמאה

שבעה). טומאת כתב  ולפיכך בלבד, המיילדת.51)מת
הלידה.52) אברי  של החיצון החלק  א. עב , מקום 53)שם

מטבעו. ב .54)מכוסה עא, הגוף .55)שם מן כשתצא

ויצאתאשריך56) בטומאה שנכנסת מת, טומאת הלכות

כלים). מסכת סיום (ראה בטהרה

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿À¿«≈

  
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 


ÔÈc (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ

‰ËÂ ‰c ÈÓ ˙‡ÓË ÔÈc ( .‰n„‡ ‰t.Ô˙ »»¬À»ƒÀ¿«≈ƒ»¿»√»»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

  
לוקחים 1) ואם כשירה, שנים כמה בת אדומה פרה יבאר

ובאי בה, שפוסלות והמראות זקנה, היתה אם לגדלה, עגלה
בה, פוסלת העבודה ואם בה, הפוסלים המומים מקום, זה
ומצאו  פרה לקחו ואם פיסול, בה שנולד פרה עבודה, זו  ואי 
אם  יום וטבולי  הפרה, נעשית מי  יד על ממנה, נאה אחרת

בה. כשרים

  

אדומה . פרה  הלכות באות מת, טומאת להלכות בהמש
של  פניו  ש "נתכרכמו  חז"ל במדרשי  המבואר על־דר
הנטמא  זה  של טהרתו  תהא  במה  ידע  שלא  משה "
פרשת  לו  נאמרה  ולכ מת, טומאת – חמורה  הכי  בטומאה 
אדומה  פרה  הלכות הביא   " הרמב  ג כ אדומה , פרה 
אלו  הלכות  לסיי מבלי  מת, טומאת הלכות לאחר  תיכ
 תיקו של  ענייני בביאור בספרו  מקומות בכמה  כדרכו 

הדעות.
      

.‡‰t ˙ÂˆÓ‰n„‡ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zLB‡ ƒ¿«»»¬À»∆ƒ¿∆«»»ƒ
Úa‡ ˙a‰Lk  ‰˜Ê ‰˙È‰ Ì‡Â .ÔÈ‡L ‡l‡ ; ««¿«¿ƒ»¿»¿≈»¿≈»∆»∆≈

ÈÁLz ‡nL ,dÏ ÔÈÈzÓÓÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÒt˙Â «¿ƒƒ»∆»«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ
d˙B‡ ÔÈÏc‚Óe ‰Ï‚Ú ‰Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ :Ó‡pL ; ∆¿»¿«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿≈∆»»

‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt  ‰Ï‚Ú ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï .‰Ï‚Ú ‡ÏÂ¿…∆¿»…»¿∆»∆¿»¿ƒ»∆»
ÌÈÓ„.‰t ‰OÚ˙Â ÏÈc‚zL „Ú ‰ÈÏÚa Ïˆ‡ ‰È‰˙Â »ƒ¿ƒ¿∆≈∆¿»∆»«∆«¿ƒ¿≈»∆»»

‰kLl‰ ˙ÓezÓ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏÂ. ¿¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿»

מ "א.2) פ "א בטבילה 3)פרה נטהרים אינם מת טמאי 
אפר  עליהם שנתנו מים הזאת צריכים אלא בלבד, במקווה

לקמן. מפורשים ודיניה אדומה, שלא 4)פרה זמן כל
רבינו  בקר". "עגלת או "עגלה" נקראת זה, לגיל הגיעה
בקר" ו"עגלת שנה, בן הוא סתם שעגל מבאר, שם בפירושו

שתים. בת שם.5)היא שאינה 6)כחכמים, משמע  שם.
שנים. מארבע  יותר עליה עברו אם אלא זקינה  נקראת
הקרבנות, מעשה מהל' בפ "א לדבריו מנוגד זה ולכאורה
מבאר: למלך' וב 'משנה זקן. נקרא שלוש מבן למעלה שפר
עבור  אחר זקינה נקראת שלוש, מבת שתחילתה אדומה פרה
מבן  שתחילתו פר וכן ארבע , מבת למעלה ז.א. שנתיים.

שנתיים. עליו כשתעבורנה זקן נקרא של 7)שתים, טבען
ושתי הגיל, עלות עם לכהה מבהיר גוונן את לשנות שערות

הפרה. את פוסלות שחורות זוטא.8)שערות 'ספרי '
פ "ה 9) בבבאֿמציעא (וכן מחירה את ומשלמים קובעים

הפירות). על פוסקים אין כל 10)מ "ז: מ "ב . פ "ד שקלים
מחצית  לתת מחוייב  ולמעלה עשרים מגיל מישראל גבר
לקניית  ובעיקר ביתֿהמקדש לצרכי  עתיק ) (מטבע  השקל
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קב                
         

לחדר  שהכניסום הכהנים לידי  ניתנו השקלים קרבנות.
הפסח , לפני  – בשנה פעמים ושלוש בביתֿהמקדש, (לשכה)
גדולות  קופות שלוש ממלאים – סוכות ולפני  שבועות לפני 
שבקופות  המטבעות השוטפים. לצרכים השקלים מאתם

הלשכה". "תרומת נקראים

.‰Bza Ó‡pL ‰Ê˙ÓÈÓz  '‰ÓÈÓz' ∆∆∆¡««»¿ƒ»¿ƒ«
˙eÓÈÓ„‡‰ÓB˜ ˙ÓÈÓz ‡Ï ,‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ ; «¿ƒ…¿ƒ«»∆»ƒ»¿»

‰Òp‰Lk ÈzL da eÈ‰ .ÌÈL„w‰ ‡Lk , «»»¿≈»ƒ¿»«√»ƒ»»¿≈
˙BÚO‡nb CB˙a ˙BBÁL B‡ ˙BÏ˙Á‡B‡ , ¿»¿»¿¿À»««

˙BÒBk ÈL CB˙a.‰ÏeÒt  BÊ ÏÚ BÊ ˙BÁpÓ Ô‰Â ¿¿≈¿≈À»«¿»

שם.11) ב 'ספרי '12)במדבר, אדומות. שערותיה שכל
או  באדמות. תמימה – תמימה דרשו: קכג, פיסקה חוקת,
אומר: כשהוא מום)? בה יהיה (שלא במומים תמימה (אולי )
מה  כן) (אם הא אמורים, מומים הרי  מום" בה אין "אשר
באדמות. תמימה שתהא תמימה? תלמודֿלומר

גבוהה.13) קומתה קומה.14)שתהיה פרה 15)נמוכת
לא  אבל ב ), מה, (בכורו' באדם הוא מום ננסות, מ "ב . פ "ב ,

מ "ה.16)בבהמה. שם יושבים 17)פרה השערות שרשי 
"גומות". נקראות והן שבעור, קטנטנות בשקיעות

בראתי18) ונימא נימא "כל אמרו: - א טז, [בבבאֿבתרא
הבהמה  מעור האדם עור שונה ואולי  עצמה". בפני  גומא לה

ישראל')). "היו 19)('תפארת שנינו: מ "ה, פ "ב  פרה במס '
אחת  גומא בתוך לבנות או שחורות שערות שתי  בה
בתוך  היו אחד, כוס  בתוך אפילו אומר יהודה רבי  פוסלות.
שם  ופירש פסולה". – זו את זו מוכיחות והן כוסות שתי 
מן  (הרבה) כלל בו יש הגשם מן עגול הוא "וכוס  רבינו:
השערות  פירוש, אחד". בשטח  השיער) (צ "ל השיעור
והם  (הגר"א), תלתלים כעין הבהמה גוף  על מסודרות

ודעת  רטובות. כשהן ביותר רביבולטות שנחלקו רבינו
או  גומות משתי  יוצאות שערות שתי  בדין ותנאֿקמא יהודה
תנאֿקמא  זו. על זו מונחות או בזו זו כרוכות ואינן יותר
פ "ב  פרה בתוספתא בפירוש אמרו (וכן פוסלות שאינן סובר
ואומר  חולק  יהודה ורבי  כשירה), – גומות שתי  בתוך ה"ב :
ואפילו  פסולה, אחת בכוס  אפילו אלא אחת בגומא רק  שלא
שתי בתוך "היו במשנה: שאמרו ומה זו. על זו מונחות אינן
הוא. הכל דברי  פסולה" - זו את זו מוכיחות והן כוסות
רבי ומשום תנאֿקמא, לדעת אחת בכוס  הדין שכן ומובן
שתי נקט  מוכיחות, אינן אפילו אחת בכוס  הפוסל יהודה
כדרכו  המשנה, לשון ונקט  כתנאֿקמא, פסק  ורבינו כוסות.

רבים. במקומות

.‚da eÈ‰˙BÚO ÈzLÔwÚÔL‡Â ÌÈc‡Ó »»¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿…»
CÏB‰ Ïk‰  ÌÈc‡Ó ÔL‡Â ÈÁLÓ ÔwÚ ,ÈÁLÓ«¿ƒƒ»»«¿ƒ¿…»«¿ƒ«…≈

wÚ‰ Á‡ÌÈtÒÓa ÊÊB‚Â .ÈÁLn‰ ÔL‡ ˙‡ ««»ƒ»¿≈¿ƒ¿»«ƒ∆…»««¿ƒ
ÌÈL„˜a ‰fb ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡ÂB˙ek ÔÈ‡L , ¿≈≈ƒƒ»¿»»ƒ∆≈«»»

Ê‚Ï. »…

זו.21)שם.20) על זו ומונחות בשתים או אחת בגומא
צמיחתן.22) שם.23)מקום תוספתא 24)כחכמים,

ה"ד. פ "ב  שצריך 25)פרה כותב , למשנה בפירוש רבינו
פסולה. – גזז שלא זמן וכל אמרה 26)לגזוז, התורה

בשאר  והואֿהדין צאנך", בכור תגוז "לא יט ) טו, (דברים
המזבח . על הקרבים מספיק 27)קדשים אינו זה טעם

היא  אדומה פרה קדושת אבל מזבח , קדשי  גזיזת להתיר
תיקונים  לצרכי  שהוקדשו (דברים הבית בדק  כקדושת
מעילה  בהל' פוסק  ורבינו וכדומה). בביתֿהמקדש ושיפוצים
גזרו  ולא חכמים, גזירת הוא גזיזתם שאיסור הי "ב ) (פי "א

כאן. האמור הנימוק  מפני  בפרה

.„ÌÈc‡n‰ ÔÓ ‡MiL CÈˆÂ‚eÊa ÏËpiL È„k; ¿»ƒ∆ƒ»≈ƒ««¿ƒ¿≈∆ƒ»≈¿
‚eÊa ˙Ïh dÈ‡L ‰ÚO ÏkLel‡k ‡È‰ È‰  ∆»«¬»∆≈»ƒ∆∆¿¬≈ƒ¿ƒ

dÈ‡B‡ ˙BÏ ˙BÚO ÈzL da eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿ƒ»ƒ»»¿≈¿»¿»
‚eÊa ÔÈË˜Ï ÔÈ‡L ˙BBÁL‰Lk BÊ È‰ . ¿∆≈»ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈»

השחור.28) העליון גזיזת מספריים.29)אחרי 
אותן.30) תופסות אינן המספריים [במסכת 31)שסכיני 

שערות  של שיעורן הוא כמה חכמים מחלוקת ב ) (נב , נידה
כולן  כדברי  "הלכה אמרו: שם ובגמרא וכו'. ובנגעים בפרה
בזוג  ניטלות ששיעור שם), (בפירוש רבינו ודעת להחמיר".
זו, הלכה בסוף  פסק  לכך ובהתאם שבכולם, הקטן הוא
פוסלות  – בזוג הנקלטות שחורות או לבנות שערות ששתי 
לבן  ששיער ה"א) (פ "ב  צרעת טומאת בהל' וכן הפרה. את
ולכאורה  ב ). הערה שם (ראה בבהרת מטמא בזוג שניטל
הוא  המאדים שיעור אם הכשיר למה כאן, דבריו תמוהים
ראשון  לכוף  כדי  להצריך החמיר ולא בזוג, שינטל כדי 
רבינו, שדעת ונראה, שם? ישמעאל רבי  כדעת לעיקרן
עליהן  שערות צרויה) (השין שם בזוג, הנקלטות ששערות
נקבעו  אולם אינן", "כאילו בהן אמרו ולא הכול, לדברי 
שיעורי ומהם מסיני , למשה הלכה (מהם דבר לכל שיעורים
זה  אין אבל מספיק , אינו הללו משיעורים ולמטה חכמים)
ועיקרן  משחיר בראשון ולכן אינו", "כאילו שהדבר אומר
להן  קבעה לא לעצמן כשהן האדומות השערות הרי  מאדים,
שערותיה  שכל פרה שהרי  מיוחד, שיעור חכמים ולא התורה
צריכים  אנו ומה עליהן, שערות שם רק  אם כשירה, קצרות
עור  לבין השחורות בין הפסק  אומר, הוי  להכשירה? כדי 
עליהן  שערה שם אם שהן כל שערות מספיקות ולזה הפרה,

ביאור)). בתוספת משנה' ה'כסף  אף ֿעלֿפי32)(עלֿפי 
שחור. או לבן ארכן אדומות 33)שכל ששערות משמע 

ז  משיעור פוסלות.קצרות – ה

.‰eÈ‰„‚È  ÌÈBÁL ‰ÈÙÏË B‡ ‰È˜ÏbÏb . »«¿∆»¿»∆»¿ƒ»…«¿«
ÔÈÚ‰ÌÈÏÒBt Ô‰È‡Ó ÔÈ‡  ÔBLl‰Â ÌÈpM‰Â »«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»≈«¿≈∆¿ƒ

.‰Ùa¿»»

מ "ב .34) ד,35)שם (דניאל אילנא " "גודו כמו יחתוך
הקליפה  את לחתוך שמותר מבואר, - א מד, בבכורות יא).
אם  אבל הקרן", "זכרות הנקראת העצם גבי  שעל החיצונה
ופסולה. מום בעלת נעשית עצמה הזכרות את חתך

שם.36) פרה,

.Âda ‰˙È‰ÁÓvL Èt ÏÚ Û‡ ,dÎ˙ÁÂ ˙ÏaÈ »¿»»«∆∆«¬»»««ƒ∆»«
‰ÏeÒt  Ì„‡ ÚO dÓB˜Óa. ƒ¿»≈»»…¿»

שאין 38)שם.37) לפי  מנמק : הראב "ד יהודה. כרבי 
לקוי . שיער הוא אלא גמורה, אדמימות בו עולה
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לחדר  שהכניסום הכהנים לידי  ניתנו השקלים קרבנות.
הפסח , לפני  – בשנה פעמים ושלוש בביתֿהמקדש, (לשכה)
גדולות  קופות שלוש ממלאים – סוכות ולפני  שבועות לפני 
שבקופות  המטבעות השוטפים. לצרכים השקלים מאתם

הלשכה". "תרומת נקראים

.‰Bza Ó‡pL ‰Ê˙ÓÈÓz  '‰ÓÈÓz' ∆∆∆¡««»¿ƒ»¿ƒ«
˙eÓÈÓ„‡‰ÓB˜ ˙ÓÈÓz ‡Ï ,‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ ; «¿ƒ…¿ƒ«»∆»ƒ»¿»

‰Òp‰Lk ÈzL da eÈ‰ .ÌÈL„w‰ ‡Lk , «»»¿≈»ƒ¿»«√»ƒ»»¿≈
˙BÚO‡nb CB˙a ˙BBÁL B‡ ˙BÏ˙Á‡B‡ , ¿»¿»¿¿À»««

˙BÒBk ÈL CB˙a.‰ÏeÒt  BÊ ÏÚ BÊ ˙BÁpÓ Ô‰Â ¿¿≈¿≈À»«¿»

שם.11) ב 'ספרי '12)במדבר, אדומות. שערותיה שכל
או  באדמות. תמימה – תמימה דרשו: קכג, פיסקה חוקת,
אומר: כשהוא מום)? בה יהיה (שלא במומים תמימה (אולי )
מה  כן) (אם הא אמורים, מומים הרי  מום" בה אין "אשר
באדמות. תמימה שתהא תמימה? תלמודֿלומר

גבוהה.13) קומתה קומה.14)שתהיה פרה 15)נמוכת
לא  אבל ב ), מה, (בכורו' באדם הוא מום ננסות, מ "ב . פ "ב ,

מ "ה.16)בבהמה. שם יושבים 17)פרה השערות שרשי 
"גומות". נקראות והן שבעור, קטנטנות בשקיעות

בראתי18) ונימא נימא "כל אמרו: - א טז, [בבבאֿבתרא
הבהמה  מעור האדם עור שונה ואולי  עצמה". בפני  גומא לה

ישראל')). "היו 19)('תפארת שנינו: מ "ה, פ "ב  פרה במס '
אחת  גומא בתוך לבנות או שחורות שערות שתי  בה
בתוך  היו אחד, כוס  בתוך אפילו אומר יהודה רבי  פוסלות.
שם  ופירש פסולה". – זו את זו מוכיחות והן כוסות שתי 
מן  (הרבה) כלל בו יש הגשם מן עגול הוא "וכוס  רבינו:
השערות  פירוש, אחד". בשטח  השיער) (צ "ל השיעור
והם  (הגר"א), תלתלים כעין הבהמה גוף  על מסודרות

ודעת  רטובות. כשהן ביותר רביבולטות שנחלקו רבינו
או  גומות משתי  יוצאות שערות שתי  בדין ותנאֿקמא יהודה
תנאֿקמא  זו. על זו מונחות או בזו זו כרוכות ואינן יותר
פ "ב  פרה בתוספתא בפירוש אמרו (וכן פוסלות שאינן סובר
ואומר  חולק  יהודה ורבי  כשירה), – גומות שתי  בתוך ה"ב :
ואפילו  פסולה, אחת בכוס  אפילו אלא אחת בגומא רק  שלא
שתי בתוך "היו במשנה: שאמרו ומה זו. על זו מונחות אינן
הוא. הכל דברי  פסולה" - זו את זו מוכיחות והן כוסות
רבי ומשום תנאֿקמא, לדעת אחת בכוס  הדין שכן ומובן
שתי נקט  מוכיחות, אינן אפילו אחת בכוס  הפוסל יהודה
כדרכו  המשנה, לשון ונקט  כתנאֿקמא, פסק  ורבינו כוסות.

רבים. במקומות

.‚da eÈ‰˙BÚO ÈzLÔwÚÔL‡Â ÌÈc‡Ó »»¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿…»
CÏB‰ Ïk‰  ÌÈc‡Ó ÔL‡Â ÈÁLÓ ÔwÚ ,ÈÁLÓ«¿ƒƒ»»«¿ƒ¿…»«¿ƒ«…≈

wÚ‰ Á‡ÌÈtÒÓa ÊÊB‚Â .ÈÁLn‰ ÔL‡ ˙‡ ««»ƒ»¿≈¿ƒ¿»«ƒ∆…»««¿ƒ
ÌÈL„˜a ‰fb ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡ÂB˙ek ÔÈ‡L , ¿≈≈ƒƒ»¿»»ƒ∆≈«»»

Ê‚Ï. »…

זו.21)שם.20) על זו ומונחות בשתים או אחת בגומא
צמיחתן.22) שם.23)מקום תוספתא 24)כחכמים,

ה"ד. פ "ב  שצריך 25)פרה כותב , למשנה בפירוש רבינו
פסולה. – גזז שלא זמן וכל אמרה 26)לגזוז, התורה

בשאר  והואֿהדין צאנך", בכור תגוז "לא יט ) טו, (דברים
המזבח . על הקרבים מספיק 27)קדשים אינו זה טעם

היא  אדומה פרה קדושת אבל מזבח , קדשי  גזיזת להתיר
תיקונים  לצרכי  שהוקדשו (דברים הבית בדק  כקדושת
מעילה  בהל' פוסק  ורבינו וכדומה). בביתֿהמקדש ושיפוצים
גזרו  ולא חכמים, גזירת הוא גזיזתם שאיסור הי "ב ) (פי "א

כאן. האמור הנימוק  מפני  בפרה

.„ÌÈc‡n‰ ÔÓ ‡MiL CÈˆÂ‚eÊa ÏËpiL È„k; ¿»ƒ∆ƒ»≈ƒ««¿ƒ¿≈∆ƒ»≈¿
‚eÊa ˙Ïh dÈ‡L ‰ÚO ÏkLel‡k ‡È‰ È‰  ∆»«¬»∆≈»ƒ∆∆¿¬≈ƒ¿ƒ

dÈ‡B‡ ˙BÏ ˙BÚO ÈzL da eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿ƒ»ƒ»»¿≈¿»¿»
‚eÊa ÔÈË˜Ï ÔÈ‡L ˙BBÁL‰Lk BÊ È‰ . ¿∆≈»ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈»

השחור.28) העליון גזיזת מספריים.29)אחרי 
אותן.30) תופסות אינן המספריים [במסכת 31)שסכיני 

שערות  של שיעורן הוא כמה חכמים מחלוקת ב ) (נב , נידה
כולן  כדברי  "הלכה אמרו: שם ובגמרא וכו'. ובנגעים בפרה
בזוג  ניטלות ששיעור שם), (בפירוש רבינו ודעת להחמיר".
זו, הלכה בסוף  פסק  לכך ובהתאם שבכולם, הקטן הוא
פוסלות  – בזוג הנקלטות שחורות או לבנות שערות ששתי 
לבן  ששיער ה"א) (פ "ב  צרעת טומאת בהל' וכן הפרה. את
ולכאורה  ב ). הערה שם (ראה בבהרת מטמא בזוג שניטל
הוא  המאדים שיעור אם הכשיר למה כאן, דבריו תמוהים
ראשון  לכוף  כדי  להצריך החמיר ולא בזוג, שינטל כדי 
רבינו, שדעת ונראה, שם? ישמעאל רבי  כדעת לעיקרן
עליהן  שערות צרויה) (השין שם בזוג, הנקלטות ששערות
נקבעו  אולם אינן", "כאילו בהן אמרו ולא הכול, לדברי 
שיעורי ומהם מסיני , למשה הלכה (מהם דבר לכל שיעורים
זה  אין אבל מספיק , אינו הללו משיעורים ולמטה חכמים)
ועיקרן  משחיר בראשון ולכן אינו", "כאילו שהדבר אומר
להן  קבעה לא לעצמן כשהן האדומות השערות הרי  מאדים,
שערותיה  שכל פרה שהרי  מיוחד, שיעור חכמים ולא התורה
צריכים  אנו ומה עליהן, שערות שם רק  אם כשירה, קצרות
עור  לבין השחורות בין הפסק  אומר, הוי  להכשירה? כדי 
עליהן  שערה שם אם שהן כל שערות מספיקות ולזה הפרה,

ביאור)). בתוספת משנה' ה'כסף  אף ֿעלֿפי32)(עלֿפי 
שחור. או לבן ארכן אדומות 33)שכל ששערות משמע 

ז  משיעור פוסלות.קצרות – ה

.‰eÈ‰„‚È  ÌÈBÁL ‰ÈÙÏË B‡ ‰È˜ÏbÏb . »«¿∆»¿»∆»¿ƒ»…«¿«
ÔÈÚ‰ÌÈÏÒBt Ô‰È‡Ó ÔÈ‡  ÔBLl‰Â ÌÈpM‰Â »«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»≈«¿≈∆¿ƒ

.‰Ùa¿»»

מ "ב .34) ד,35)שם (דניאל אילנא " "גודו כמו יחתוך
הקליפה  את לחתוך שמותר מבואר, - א מד, בבכורות יא).
אם  אבל הקרן", "זכרות הנקראת העצם גבי  שעל החיצונה
ופסולה. מום בעלת נעשית עצמה הזכרות את חתך

שם.36) פרה,

.Âda ‰˙È‰ÁÓvL Èt ÏÚ Û‡ ,dÎ˙ÁÂ ˙ÏaÈ »¿»»«∆∆«¬»»««ƒ∆»«
‰ÏeÒt  Ì„‡ ÚO dÓB˜Óa. ƒ¿»≈»»…¿»

שאין 38)שם.37) לפי  מנמק : הראב "ד יהודה. כרבי 
לקוי . שיער הוא אלא גמורה, אדמימות בו עולה
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.ÊÔÈÓen‰ Ïk,‰Ùa ÔÈÏÒBt  ÌÈL„˜a ÔÈÏÒBt‰ »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔÙ„ ‡ˆBÈ ‰˙È‰ .ÌeÓ da ÔÈ‡ L‡ :Ó‡pLB‡ ∆∆¡«¬∆≈»»¿»≈…∆

ÈÁÓÔ˙‡ B‡‰ÙË B‡‰ÚapL B‡ ¿ƒ∆¿«¿≈»∆ƒ¿¿»
 ÁaÊnÏ ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt‰ ÏkL ;‰ÏeÒt¿»∆»«¿ƒ∆«√»ƒ«ƒ¿≈«
˜„a ÈL„˜k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ‰t‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt¿ƒ∆«»»¿««ƒ∆ƒ¿»¿≈∆∆
ÁwÏ zÓe .˙‡hÁ e˙k‰ d‡˜e ÏÈ‡B‰ ,˙Èa‰««ƒƒ¿»»«»«»À»ƒ«

ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ d˙B‡dÚ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â »ƒ»≈»ƒ¿≈¿ƒ∆»¿»»
BzÓ‰a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ,ÌÈÎBk „BÚ‰‰˙È . »≈»ƒ∆≈«¿ƒ¿∆¿¿≈»

‰t:Ó‡pL .da ˙ÏÒBt ‰„BÚ‰L ,ÌÈL„w‰ ÏÚ »»««√»ƒ∆»¬»∆∆»∆∆¡«
:ÓB‡ ‰ÙeÚ ‰Ï‚Úe ,ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï L‡¬∆…»»»∆»…¿∆¿»¬»≈
ÏÚ ‰Ó ;ÏÚa ‰ÎLÓ ‡Ï L‡ da „aÚ ‡Ï L‡¬∆…À«»¬∆…»¿»¿…»…
ÏÚ Û‡ ,ÏÚk ˙B„BÚ ‡L ‰OÚ  ‰Ï‚Úa eÓ‡‰»»¿∆¿»»»¿»¬¿…«…
‡l‡ .ÏÚk ˙B„BÚ ‡L da ÏÒÙÈ  ‰Ùa eÓ‡‰ »»¿»»ƒ¿…»¿»¬¿…∆»

˙ÚLa ‡lL ÔÈa ‰„BÚ ˙ÚLa ÔÈa ÏÒBt ÏÚ‰L∆»…≈≈ƒ¿«¬»≈∆…ƒ¿«
‰„BÚ˙ÚLa ‡l‡ ˙BÏÒBt ÔÈ‡ ˙B„BÚ ‡Le , ¬»¿»¬≈¿∆»ƒ¿«

‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚ‰ ‰ÈÏÚ L˜ ?„ˆÈk .‰„BÚ¬»≈«»«»∆»»…««ƒ∆…
˙ÏÒÙ dÈ‡  Le„Ï dÒÈÎ‰ ;‰ÏeÒt  da LÁ»«»¿»ƒ¿ƒ»»≈»ƒ¿∆∆

‰ÈÏÚ Î .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .da Le„iL „Ú, «∆»»¿≈…«≈»∆»«»∆»
dÊa ‰Ï˙ ,‰ÈÏÚ ÔÚLÏt˜ ,‰p‰ ˙‡ da ÚÂ ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿»«»∆«»»ƒ≈

‰ÒBn‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ‰ÈÏÚ Ô˙ ,‰ÈÏÚ B˙ÈlË Ô˙ , »∆»∆«≈»»««ƒ»∆»»«»∆»
‰ÏeÒt  ÌÈwO ÏL ˙eÒkÌ‡ :‰ÒBÓa dL˜ . ¿∆«ƒ¿»¿»»¿≈»ƒ

˙„BÓ ‰˙È‰Â‡Ï Ì‡Â ,‰Lk  ‰ÈÓL ‰ÎÈˆe »¿»∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿≈»¿ƒ»
.‡e‰ ÈBOÓ ‰ÎÈˆ dÈ‡L ‰ÈÓL ÏkL ;‰ÏeÒt ¿»∆»¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«

d ‰OÚ‰ÈÏÚ B˙ÈlË Ot ,˜ÈÏÁz ‡lL ÏcÒ »»»«¿»∆…«¬ƒ≈««ƒ»∆»
ÏÏk‰ ‰Ê .‰Lk  ÔÈef‰ ÈtÓ‡e‰L Ïk : ƒ¿≈«¿ƒ¿≈»∆«¿»…∆

dkˆÏ‰Lk Á‡ CˆÏ ;Ú .‰ÏeÒt ˙ÈO ¿»¿»¿≈»¿…∆«≈¿»«¬≈
‰ÈÏ‡Ó ‰Î‡ÏÓ daÌ‡ ,ÂÈÏ‡Ó ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚL B‡ »¿»»≈≈∆»∆»»»∆»…≈≈»ƒ

Ì‡L ,da „aÚ ‡Ï L‡ :Ó‡pL ;‰ÏeÒt  BBˆÏƒ¿¿»∆∆¡«¬∆…À«»∆ƒ
da „ÚL ÈÓk ‰Ê È‰  BBˆÏ da „aÚ,CÎÈÙÏ . À«»ƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«»¿ƒ»

‰Lk  ÛBÚ‰ ‰ÈÏÚ ÔÎL Ì‡ ÎÊ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ; ƒ»«»∆»»¿≈»»»»∆»»»
‰ÏeÒt.‰ÏeÒt ˙aÚÓ‰L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ«∆«¿À∆∆¿»
dÒÈÎ‰‰˜Ï‰ÈÏ‡Ó ‰L„Â;‰Lk  ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈∆»¿≈»

‰ÏeÒt  Le„˙Â ˜ÈzL È„k dÒÈÎ‰‰OÚ È‰L , ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ«¿»¿»∆¬≈»»
BBˆÏ.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿≈…«≈»∆

מ "ג.39) אלא 40)שם הרחם, דרך טבעי  באופן נולדה לא
והוציאוה. בסכין הבהמה דופן את כלב ,41)פתחו נתן

מחירה. פרה בשכרה.42)ולקח  פרה שקיבלה זונה
הפנימיים 43) איברים כגון מום, עושה שאינה טריפות

ע "א). יא (חולין וכדומה אדם.44)שניקבו עליה בא
כחכמים.45) ואם 46)שם. מרובים, אדומה פרה דמי 

יקנוה. לא - שרבעה גמרא 47)יוודע  פ "ב . פרה תוספתא
א. מו, עבודות 48)סוטה ובין עול בין הבדל קיים כלומר,

כל 49)אחרות. בה עשה לא אבל העול, את עליה שנתן
למטה. כמבואר שהיא, ג.50)עבודה פ "ב , פרה משנה,

אחר.51) גוף  בחלק  בנתלה הקשור 52)הואֿהדין החבל
אבל  פוסלת, אינה וקשירתו "מוסירה" נקרא הבהמה בראש
הרי - הפרה על והניחו באויר התלוי  החלק  את קיפל אם

ונפסלה. משא בנתינה 53)זה אבל משא, לשם כשהתכוון
ישראל'). ('תפארת פוסל עול רק  - כוונה ובלי  בלבד

א).54) נב , (שבת שתברח  לה.55)ואפשר צ "ל:
כלל.57)שם.56) האדם לצורך ולא בלבד, הפרה לצורך
כבד.58) משא גם 59)אפילו הוא שהדבר אף ֿעלֿפי 

א). ל, (בבאֿמציעא ב :61)שם.60)לצרכה ל, שם,
(עין  עובד קוראים) (אנו וקרינן קמוצה) (עין עבד כתיב 
דעבד. (בדומה) דומיא עובד (צריכים) בעינן שרוקה),

הבעלים.62) ברצון שלא בידיעתו,63)שזה שלא אפילו
כשאנו  אמנם, שתלד. כדי  לבעליה, הדבר שרצוי  מפני 

נוח  לא הפרה את פיפוסלים בהפסדו שכרו יצא שהרי  לו,
ולפיכך  בכך, וירצה העגל דמי  ירויח  נכשירה אם אבל כמה,

להכשירה. יחד,65)שם.64)אין קשורות פרות צמד
התבואה. שיבלי  את בפרסותיהן לא 66)ודשות והוא

כלל. לדישה בבבאֿמציעא 67)נתכוון וכן א. כו, בפסחים
פרה  בתוספתא אולם ערופה, בעגלה זה דין מובא - א ל,

בפרה. נאמר ה"ב  לצורך 68)פ "ב  גם שהתכוון ואף ֿעלֿפי 
הפרה.

.Á‰t‰„tz  Ïeqt da „ÏBpL‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . »»∆«»ƒƒ»∆¿≈ƒ≈»
dBÚ ÈtÓ ‰„tz dOa ÏÈÎ‡‰Ï ‡Ï Ï‡ , ƒ»∆ƒ¿≈»¬»…¿«¬ƒ¿»»

ÌÈÏÎÏ. ƒ¿»ƒ

ב .69) יא, שבועות להקרב 70)ברייתא, העומדים קדשים
שקדושתה  אדומה פרה אבל פדיון, להם אין המזבח  על

פדיון. לה יש – הבית בדק  כקדושת שם.71)קלה
לכלבים.72) להאכילם כדי  הקדשים את פודים שאין

שהוממו  קדשים בדין הכתוב  מן זה דרשו - א טו, בבכורות
(ראה  לכלביך ולא – "ואכלת" טו): יב , (דברים ונפדו
שרבינו  (אף ֿעלֿפי  משום). ד"ה ב , יא, שבועות 'תוספות'
העמדה  צריכים הבית בדק  שקדשי  ערכין, מהל' בפ "ה פסק 
את  "והעמיד יב ): כז, (ויקרא בתורה ככתוב  והערכה,
בהמה  להעמיד אפשר ואי  והעריך", הכהן... לפני  הבהמה
(שבועות, עליהן" מתנה ביתֿדין "לב  אדומה פרה – מתה
תנאי על אותה מקדיש אותה הקונה ביתֿדין פירוש, שם)

לחולין). תצא – לה יצטרכו לא שאם

.Ë‰ËÁLÔÈlÁ ÌLÏ˙tÎÓ dÈ‡Â ‰„tz . ƒ¿¬»¿≈Àƒƒ»∆¿≈»¿«∆∆
dzÎÚÓ b ÏÚ ‰ËÁLÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡  ƒ¿¬»«««¬«¿»≈»ƒ¿

.˙ÈÓÏBÚ»ƒ

שם.73) "נשחטה 74)שבועות, סתם : נאמר בברייתא,
חילק  ולא חולין, לשם שנשחטה רבינו ומפרש תפדה".
שלא  או מערכתה) גבי  (על במקומה נשחטה בין רבינו
לפדותה. מותר חולין לשם שנשחטה מכיוון במקומה,
עליה  מתנה ביתֿדין שלב  מפני  הטעם, אמרו שם, (בגמרא
ופירשו  לחולין, תצא תיפסל שאם אותה, שמקדישים בשעה
זה, ביתֿדין תנאי  שעלֿידי  הכי , אי  ד"ה שם ב 'תוספות'
שהכול  להקדישה) מומה (שקדם מעיקרו מום כבעל דינה

והערכה). העמדה צריכה שאינה אינה 75)מודים כלומר,
מצאנו  אחרת. פרה להביא וצריכים אפרה, להזאת ראויה
א. כח , קטן מועד במסכת אדומה, בפרה כפרה לשון

פ "ג 76) לקמן (ראה ושריפתה פרה לשחיטת המזומן המקום
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להוציאה 77)ה"א). הדבר גנאי  מלא, בהכשר כשנשחטה
אם  אבל פיסול, בה כשאין ומדובר שם). (רש"י  לחולין
(למעלה  במקומה. נשחטה אם אפילו תיפדה – נפסלה
שלא  ובין במקומה בין חילק  ולא רבינו סתם בה"ח 
פירושו  אולם אחרת, בדרך פירש איש' (ה'חזון במקומה).

דוחק ). נראה

.ÈeÁ˜ÏBÊ È‰  ‰pnÓ ‰‡ ˙Á‡ e‡ˆÓe ‰t »¿»»»¿«∆∆»»ƒ∆»¬≈
.ÌeÓa ‡lL ‰„tzƒ»∆∆…¿

שם.78)

.‡ÈËBÈ„‰ Ô‰k Û‡‰t‰ ˙ÙOÏ Lk; «…≈∆¿»≈ƒ¿≈««»»
Ô‰‡ ÔÈ„ÚÂ ,Ô‰k‰ ÊÚÏ‡ Ï‡ d˙‡ Ìz˙e :Ó‡pL∆∆¡«¿«∆…»∆∆¿»»«…≈«¬«ƒ«¬…

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .Ìi˜ ‰È‰˙ÈOÚ BÊ :e„ÓÏ »»«»ƒƒ«¿»»¿«¬≈
ÔÈa ÏB„b Ô‰Îa ÔÈa  ˙Bt‰ Ïk ‡Le ,ÊÚÏ‡a¿∆¿»»¿»»«»≈¿…≈»≈

.ËBÈ„‰ Ô‰Îa¿…≈∆¿

השורה.79) מן "ושלא 80)כהן מ "א): פ "ד (פרה שנינו
של  דרכו אמנם מכשיר". יהודה ורבי  פסולה, – גדול בכהן
מפני כמותו פסק  לא כאן אולם כתנאֿקמא, לפסוק  רבינו
בימי שנעשתה (פרה "זאת אמרו: קכג) (חוקת שב 'ספרי '
כהן  של סגנו אז שהיה אהרן, (בן באלעזר נעשית משה)
יוסי רבי  מאיר. רבי  דברי  גדול, בכהן הפרות כל ושאר גדול)
זאת  אומרים: יעקב  בן אליעזר ורבי  שמעון ורבי  יהודה ורבי 
בכהן  בין גדול בכהן בין הפרות כל ושאר באלעזר, נעשית
הוא  פרה במסכת שהתנאֿקמא רבינו למד ומכאן הדיוט ".
כרבים  ופסק  חבריו, ארבעת עליו וחולקים מאיר, רבי 

רבינו.81)(כסף ֿמשנה). משה עד איש מפי  איש

.Èd˙B‡ ‰OBÚ‰ÂÌÈÏk ‰Úa‡ LBÏÔ‰k ÏL ¿»∆»≈«¿»»≈ƒ∆…≈
Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ,ËBÈ„‰∆¿≈∆¬»»…≈∆¿≈∆¬»»…≈

ÏB„b. »

שם.82) לובש 83)פרה, הדיוט  שכהן לבן בגדי  ארבעה
במקדש. עבודתו לובש 84)בשעת אחרות שבעבודות

זה  למדו - קכג פיסקה חוקת, ב 'ספרי ' בגדים. שמונה
מלשונו  בהן). נדרשת שהתורה המידות (אחת מ 'גזירהֿשוה'
שכהן  הבגדים באותם אותה עושה גדול שכהן משמע ,
ואף ֿעלֿפי ה"ד, פ "ד שם בתוספתא שנינו וכן עושה, הדיוט 
לאבנטו  דומה אינו גדול כהן של אבנטו אחרות שבעבודות
המקדש  כלי  מהל' בפ "ח  רבינו כתב  וכן הדיוט . כהן של
הדיוט  כהן של אבנט  גדול כהן לובש פרה שבעשיית ה"ג,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.‚ÈÔÈ˜ÒBÚ‰ ÏkaeÈ‰L ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰t »»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«∆»
ÌBÈ ÈÏeËLc˜Ïe ‰t‰ ‰OÚÓÏ ÌÈLk  ¿≈¿≈ƒ¿«¬≈«»»¿«≈

ÈÚ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,dÙ‡Ó ˙Bf‰Ïe¿«≈∆¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…∆¡ƒ
 'B‰Ë LÈ‡' ‰Lt‰ ÏÎa Ó‡pL ‰fL .ÔLÓLƒ¿»∆∆∆∆¡«¿»«»»»ƒ»

ÈL OÚÓÏ B‰h‰ ‡e‰B‰Ë BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ; «»¿«¬≈≈ƒ««ƒ∆≈»
.‰ÙÏ B‰Ë ‰Ê È‰  BLÓL ÈÚiL „Ú ‰Óe˙Ïƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿¬≈∆»¿»»

"והזה 85) יט ): יט , (במדבר הכתוב  מן למדו - ב  מג, ביומא
בפרה. כשר יום שטבול הטמא", על טמא 86)הטהור

אחר שטב  השמש שקעה שלא זמן כל יום" "טבול נקרא ל
המים.87)טבילתו. על הפרה אפר את בכלים 88)לתת

ומותר  ובתרומה, בקודש אסור יום טבול שנינו: מ "ה  פ "א
(שני ). במעשר

.„ÈÔÈ˜B„v‰‰t‰ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÓB‡ eÈ‰ «¿ƒ»¿ƒ∆≈«¬≈«»»
˙Èa ÔÈc ˙Èa eÈ‰ CÎÈÙÏ .LÓL ÈÚÓa ‡l‡ Lk»≈∆»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ»»≈ƒ¿«ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÈLıLa ‰t‰ ˙‡ ÛBO‰ ≈ƒ¿«¿ƒ∆«…≈«≈∆«»»¿∆∆
ÏhÏ È„k ,da ˜ÒBÚ Ck Á‡Â ÏBËÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿≈¿««»≈»¿≈¿«≈
‡Ï ,ÌÁe ÏÚ ‰ÏBÚ‰Ó ÌÈBnL ÌÈ„f‰ el‡ Ècƒ¿≈≈«≈ƒ∆ƒ≈»∆«»…
Ù‡ ÌÎB˙Ï ÔÈÒÈÎnL ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ .‰Ïaw‰ ÔÓƒ««»»¿≈»«≈ƒ∆«¿ƒƒ¿»≈∆

ÌBÈ ÈÏeË Ìlk  ‰t‰. «»»À»¿≈

שבעלֿפה.89) בתורה שכפרה שני , בית בימי  דתית כת
מ "ז.90) פ "ג שטימאוהו 91)פרה ה"ד שם (בתוספתא

גבי הבאה בהלכה לשיטתו ורבינו עליו. ידים סמיכת ע "י 
יום  טבול שיהיה שהקפידו יהושע  כרבי  שפסק  שפופרת,
רבי שיטת לפי  היא והתוספתא שם), הערה (ראה דאורייתא
הכהן  את לטמא אפשרות שם היתה לא ואולי  אליעזר.
והכהן  הצדוקים, יד שגברה בזמן היה המעשה שהרי  בשרץ ,
לחדרו  שרץ  להכניס  יתנו שלא ומובן מחבריהם, היה הגדול
מנגיעת  להשמר זה לכהן לו היה אפשר אי  אבל הכהן, של
ד"ה  שם יוםֿטוב ' 'תוספות ראה מהפרושים. אחד ידי 

קנה,92)ומטמאים). של שפופרת מדין רבינו למד זה דין
הבאה). הלכה (ראה מ "ד פ "ה, פרה במשנה,

.ÂËC˙BÁ‰‰˜ ÏL ˙ÙBÙLÙ‡ da ÁÈp‰Ï «≈¿∆∆∆»∆¿«ƒ«»≈∆
.da ÁÈpÈ Ck Á‡Â ‰pÏÈaËÈÂ d˙B‡ ‡nËÈ  ˙‡hÁ«»¿«≈»¿ƒ¿¿∆»¿««»«ƒ«»

‰ÏÈË ÔeÚË dÏÈaËn‰Â dÎ˙BÁ‰Â‰e‡OÚL ÈtÓ , ¿«¿»¿««¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿≈∆¬»»
CÎÈÙÏe .BlL ÈÚÈMa ˙Ó ‡ÓËk‰ÎÈˆ dÈ‡ ƒ¿≈≈«¿ƒƒ∆¿ƒ»≈»¿ƒ»
d‡nËÓ ‡l‡ ,ÈÚÈLe ÈLÈÏL ‰‡f‰˙B‡‰Ï È„k «»»¿ƒƒ¿ƒƒ∆»¿«¿»¿≈¿«¿

da Ô˙BÂ dÏÈaËÓe ÔÈ˜B„vÏ. «¿ƒ«¿ƒ»¿≈»

פרה.93) למעשה טהור הוא אם (פרה 94)אפילו שנינו
בכל  "חטאת" (סתם לחטאת שחתכה "שפופרת מ "ד): פ "ה
יט , (במדבר הכתוב  עלֿפי  אדומה, פרה משמעותה זו מסכת
יהושע  רבי  מיד, יטביל אומר אליעזר רבי  היא), חטאת ט ):
(בהלכה  אמרנו הדברים: פירוש ויטביל". יטמא אומר
ומפני יום, טבולי  שהם בכלים נעשית שהפרה הקודמת),
טמאים  שיהיו בטהרה הנגמרים הכלים על גזרו שחכמים
שאין  אליעזר רבי  אומר ב ) כ, חגיגה (משנה, ולפרה לקודש
הוציא  (כשטהור בטהרה שנגמרה השפופרת את לטמא צורך
שתהיה  כדי  ולהטבילה כלי ) ונעשתה הרך התוך את  ממנה
לפרה  טמאה היא שהרי  מיד, מטבילה אלא יום, טבולת
יש  ולפיכך א), כג, (חגיגה שלו שביעי  ביום מת כטומאת
טהור  יום שטבול הפרושים לדעת עובדתי  פרסום כבר
מודים  הצדוקים שאין מכיוון סובר, יהושע  ורבי  לפרה.
כחכמים, למעשה הלכה קביעת כאן אין חכמים, בגזירות
ועוד, זה. בכלי  להשתמש מותר הצדוקים לדעת גם שהרי 
לקודש  שמש הערב  צריכה אינה הפרושים לדעת גם שהרי 
הפסול  יום שטבול הוכחה כאן ואין בלבד, לפרה אלא
טומאה  השפופרת את מטמאים ולכן לפרה, כשר לקודש
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להוציאה 77)ה"א). הדבר גנאי  מלא, בהכשר כשנשחטה
אם  אבל פיסול, בה כשאין ומדובר שם). (רש"י  לחולין
(למעלה  במקומה. נשחטה אם אפילו תיפדה – נפסלה
שלא  ובין במקומה בין חילק  ולא רבינו סתם בה"ח 
פירושו  אולם אחרת, בדרך פירש איש' (ה'חזון במקומה).

דוחק ). נראה

.ÈeÁ˜ÏBÊ È‰  ‰pnÓ ‰‡ ˙Á‡ e‡ˆÓe ‰t »¿»»»¿«∆∆»»ƒ∆»¬≈
.ÌeÓa ‡lL ‰„tzƒ»∆∆…¿

שם.78)

.‡ÈËBÈ„‰ Ô‰k Û‡‰t‰ ˙ÙOÏ Lk; «…≈∆¿»≈ƒ¿≈««»»
Ô‰‡ ÔÈ„ÚÂ ,Ô‰k‰ ÊÚÏ‡ Ï‡ d˙‡ Ìz˙e :Ó‡pL∆∆¡«¿«∆…»∆∆¿»»«…≈«¬«ƒ«¬…

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .Ìi˜ ‰È‰˙ÈOÚ BÊ :e„ÓÏ »»«»ƒƒ«¿»»¿«¬≈
ÔÈa ÏB„b Ô‰Îa ÔÈa  ˙Bt‰ Ïk ‡Le ,ÊÚÏ‡a¿∆¿»»¿»»«»≈¿…≈»≈

.ËBÈ„‰ Ô‰Îa¿…≈∆¿

השורה.79) מן "ושלא 80)כהן מ "א): פ "ד (פרה שנינו
של  דרכו אמנם מכשיר". יהודה ורבי  פסולה, – גדול בכהן
מפני כמותו פסק  לא כאן אולם כתנאֿקמא, לפסוק  רבינו
בימי שנעשתה (פרה "זאת אמרו: קכג) (חוקת שב 'ספרי '
כהן  של סגנו אז שהיה אהרן, (בן באלעזר נעשית משה)
יוסי רבי  מאיר. רבי  דברי  גדול, בכהן הפרות כל ושאר גדול)
זאת  אומרים: יעקב  בן אליעזר ורבי  שמעון ורבי  יהודה ורבי 
בכהן  בין גדול בכהן בין הפרות כל ושאר באלעזר, נעשית
הוא  פרה במסכת שהתנאֿקמא רבינו למד ומכאן הדיוט ".
כרבים  ופסק  חבריו, ארבעת עליו וחולקים מאיר, רבי 

רבינו.81)(כסף ֿמשנה). משה עד איש מפי  איש

.Èd˙B‡ ‰OBÚ‰ÂÌÈÏk ‰Úa‡ LBÏÔ‰k ÏL ¿»∆»≈«¿»»≈ƒ∆…≈
Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ,ËBÈ„‰∆¿≈∆¬»»…≈∆¿≈∆¬»»…≈

ÏB„b. »

שם.82) לובש 83)פרה, הדיוט  שכהן לבן בגדי  ארבעה
במקדש. עבודתו לובש 84)בשעת אחרות שבעבודות

זה  למדו - קכג פיסקה חוקת, ב 'ספרי ' בגדים. שמונה
מלשונו  בהן). נדרשת שהתורה המידות (אחת מ 'גזירהֿשוה'
שכהן  הבגדים באותם אותה עושה גדול שכהן משמע ,
ואף ֿעלֿפי ה"ד, פ "ד שם בתוספתא שנינו וכן עושה, הדיוט 
לאבנטו  דומה אינו גדול כהן של אבנטו אחרות שבעבודות
המקדש  כלי  מהל' בפ "ח  רבינו כתב  וכן הדיוט . כהן של
הדיוט  כהן של אבנט  גדול כהן לובש פרה שבעשיית ה"ג,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.‚ÈÔÈ˜ÒBÚ‰ ÏkaeÈ‰L ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰t »»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«∆»
ÌBÈ ÈÏeËLc˜Ïe ‰t‰ ‰OÚÓÏ ÌÈLk  ¿≈¿≈ƒ¿«¬≈«»»¿«≈

ÈÚ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,dÙ‡Ó ˙Bf‰Ïe¿«≈∆¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…∆¡ƒ
 'B‰Ë LÈ‡' ‰Lt‰ ÏÎa Ó‡pL ‰fL .ÔLÓLƒ¿»∆∆∆∆¡«¿»«»»»ƒ»

ÈL OÚÓÏ B‰h‰ ‡e‰B‰Ë BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ; «»¿«¬≈≈ƒ««ƒ∆≈»
.‰ÙÏ B‰Ë ‰Ê È‰  BLÓL ÈÚiL „Ú ‰Óe˙Ïƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿¬≈∆»¿»»

"והזה 85) יט ): יט , (במדבר הכתוב  מן למדו - ב  מג, ביומא
בפרה. כשר יום שטבול הטמא", על טמא 86)הטהור

אחר שטב  השמש שקעה שלא זמן כל יום" "טבול נקרא ל
המים.87)טבילתו. על הפרה אפר את בכלים 88)לתת

ומותר  ובתרומה, בקודש אסור יום טבול שנינו: מ "ה  פ "א
(שני ). במעשר

.„ÈÔÈ˜B„v‰‰t‰ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÓB‡ eÈ‰ «¿ƒ»¿ƒ∆≈«¬≈«»»
˙Èa ÔÈc ˙Èa eÈ‰ CÎÈÙÏ .LÓL ÈÚÓa ‡l‡ Lk»≈∆»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ»»≈ƒ¿«ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÈLıLa ‰t‰ ˙‡ ÛBO‰ ≈ƒ¿«¿ƒ∆«…≈«≈∆«»»¿∆∆
ÏhÏ È„k ,da ˜ÒBÚ Ck Á‡Â ÏBËÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿≈¿««»≈»¿≈¿«≈
‡Ï ,ÌÁe ÏÚ ‰ÏBÚ‰Ó ÌÈBnL ÌÈ„f‰ el‡ Ècƒ¿≈≈«≈ƒ∆ƒ≈»∆«»…
Ù‡ ÌÎB˙Ï ÔÈÒÈÎnL ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ .‰Ïaw‰ ÔÓƒ««»»¿≈»«≈ƒ∆«¿ƒƒ¿»≈∆

ÌBÈ ÈÏeË Ìlk  ‰t‰. «»»À»¿≈

שבעלֿפה.89) בתורה שכפרה שני , בית בימי  דתית כת
מ "ז.90) פ "ג שטימאוהו 91)פרה ה"ד שם (בתוספתא

גבי הבאה בהלכה לשיטתו ורבינו עליו. ידים סמיכת ע "י 
יום  טבול שיהיה שהקפידו יהושע  כרבי  שפסק  שפופרת,
רבי שיטת לפי  היא והתוספתא שם), הערה (ראה דאורייתא
הכהן  את לטמא אפשרות שם היתה לא ואולי  אליעזר.
והכהן  הצדוקים, יד שגברה בזמן היה המעשה שהרי  בשרץ ,
לחדרו  שרץ  להכניס  יתנו שלא ומובן מחבריהם, היה הגדול
מנגיעת  להשמר זה לכהן לו היה אפשר אי  אבל הכהן, של
ד"ה  שם יוםֿטוב ' 'תוספות ראה מהפרושים. אחד ידי 

קנה,92)ומטמאים). של שפופרת מדין רבינו למד זה דין
הבאה). הלכה (ראה מ "ד פ "ה, פרה במשנה,

.ÂËC˙BÁ‰‰˜ ÏL ˙ÙBÙLÙ‡ da ÁÈp‰Ï «≈¿∆∆∆»∆¿«ƒ«»≈∆
.da ÁÈpÈ Ck Á‡Â ‰pÏÈaËÈÂ d˙B‡ ‡nËÈ  ˙‡hÁ«»¿«≈»¿ƒ¿¿∆»¿««»«ƒ«»

‰ÏÈË ÔeÚË dÏÈaËn‰Â dÎ˙BÁ‰Â‰e‡OÚL ÈtÓ , ¿«¿»¿««¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿≈∆¬»»
CÎÈÙÏe .BlL ÈÚÈMa ˙Ó ‡ÓËk‰ÎÈˆ dÈ‡ ƒ¿≈≈«¿ƒƒ∆¿ƒ»≈»¿ƒ»
d‡nËÓ ‡l‡ ,ÈÚÈLe ÈLÈÏL ‰‡f‰˙B‡‰Ï È„k «»»¿ƒƒ¿ƒƒ∆»¿«¿»¿≈¿«¿

da Ô˙BÂ dÏÈaËÓe ÔÈ˜B„vÏ. «¿ƒ«¿ƒ»¿≈»

פרה.93) למעשה טהור הוא אם (פרה 94)אפילו שנינו
בכל  "חטאת" (סתם לחטאת שחתכה "שפופרת מ "ד): פ "ה
יט , (במדבר הכתוב  עלֿפי  אדומה, פרה משמעותה זו מסכת
יהושע  רבי  מיד, יטביל אומר אליעזר רבי  היא), חטאת ט ):
(בהלכה  אמרנו הדברים: פירוש ויטביל". יטמא אומר
ומפני יום, טבולי  שהם בכלים נעשית שהפרה הקודמת),
טמאים  שיהיו בטהרה הנגמרים הכלים על גזרו שחכמים
שאין  אליעזר רבי  אומר ב ) כ, חגיגה (משנה, ולפרה לקודש
הוציא  (כשטהור בטהרה שנגמרה השפופרת את לטמא צורך
שתהיה  כדי  ולהטבילה כלי ) ונעשתה הרך התוך את  ממנה
לפרה  טמאה היא שהרי  מיד, מטבילה אלא יום, טבולת
יש  ולפיכך א), כג, (חגיגה שלו שביעי  ביום מת כטומאת
טהור  יום שטבול הפרושים לדעת עובדתי  פרסום כבר
מודים  הצדוקים שאין מכיוון סובר, יהושע  ורבי  לפרה.
כחכמים, למעשה הלכה קביעת כאן אין חכמים, בגזירות
ועוד, זה. בכלי  להשתמש מותר הצדוקים לדעת גם שהרי 
לקודש  שמש הערב  צריכה אינה הפרושים לדעת גם שהרי 
הפסול  יום שטבול הוכחה כאן ואין בלבד, לפרה אלא
טומאה  השפופרת את מטמאים ולכן לפרה, כשר לקודש
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לדעת  בניגוד בה ומשתמשים אותה ומטבילים דאורייתא
יהושע . כרבי  רבינו ופסק  יתירה 95)הצדוקים. מעלה שם.

בקודש. שאינה של 96)בפרה שביעי  כיום שטומאה מפני 
ושביעי . שלישי  הזאה שטעון מת, טמא כסתם ולא מת, טמא

שביארנו.97) כמו דאורייתא, לפני98)טומאה פרה אפר
החמה. שקיעת

ה'תשע"ח  אייר ב' שלישי יום 

   1 
אדומה 1) פרה בטהרת עשו יתרות והרחקות שמעלות יבאר

הן. ומה

.‡˙B˜Á‰Â ‰n„‡ ‰t ˙‰Ëa eOÚ ˙B˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈»¿»√«»»¬À»¿«¿»
ÈtÓ ;‰ÈOÚÓ ÏÎa ˙n‰ ˙‡ÓhÓ e˜ÈÁ‰ ˙BÏB„b¿ƒ¿ƒƒÀ¿««≈¿»«¬∆»ƒ¿≈
ÏÊÏÊÏ e‡BÈ ‡nL eLÁ ,ÌBÈ ÈÏeËa ‰Lk ‡È‰L∆ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆»»¿«¿≈
 d˙B‡ ÛBO‰ Ô‰k‰ ÔÈLÈÙnLk ,‰Ê ÈtÓe .da»ƒ¿≈∆¿∆«¿ƒƒ«…≈«≈»

‰ÊÚa ˙ÎeÓ ‰kLÏÏ B˙B‡ ÔÈLÈÙÓ2Ô‡ ˙Èe . «¿ƒƒ¿ƒ¿»∆∆»¬»»≈∆∆
ÔÈ‡L ÌÈ‡ ÈÏk ‰ÈÏk ÏkL ÈtÓ ,˙‡˜ ‰˙È‰»¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆»≈∆»¿≈¬»ƒ∆≈
Ïk LnzLÓ ‰È‰ Ô‡‰ ÈÏÎe .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈»∆∆»»ƒ¿«≈»
ÂÈÁ‡ Ba ÔÈÚ‚B eÈ‰ ‡ÏÂ .‰LÙ‰‰ ÈÓÈ ˙ÚLƒ¿«¿≈««¿»»¿…»¿ƒ∆»

˙Ba‰Ï È„k ,ÌÈ‰k‰.B˙‰Ëa «…¬ƒ¿≈¿«¿¿»√»

  

       
       

       

כשר  הפרה  מעשה  שאי  אומרי היו  הצדוקי" :וממשי
שני בבית בית־די היו  לפיכ שמש , במעורבי  אלא 
בו  וכיוצא   בשר הפרה  את  השור הכה את מטמאי
הזדי אלו  דברי  לבטל כדי  בה , עוסק  ואח "כ  וטובל

הקבלה ". מ לא  , רוח על מהעולה   שמורי
לזלזל  יבואו  שמא  מאוד   נזהרי אחד  מצד  :להבי וצרי
עשו  גדולות" ו "הרחקות יתרות" ו "מעלות אדומה  בפרה 
יו טבול שדווקא  כדי  הכה את מטמאי שני  ומצד  בה ,
לזלזול   חוששי ואי , הצדוקי דברי  לבטל כדי  בה  יעסוק 
לא  שעדיי  הג בה , יעסוק   יו שטבול אדומה  בפרה 

שמשו . העריב 
האמיתית  קדושתו  דרגת את  קובעי כאשר בזה : והביאור
 אי אחר, מעניי קלה  שקדושתו   ואומרי , מסוי עניי של
 ה המשתלח , בשעיר  השוני  הדיני כגו כלל, זלזול בזה 
טול  לו   ואומרי בשערו   מתלשי" שהיו  שילוחו  באופ
"דוחפו  שהיה  לעשייתו  בנוגע  וה כו '". וצא  טול וצא ,
קלי שה הבית בקדשי  או  ויורד ", מתגלגל והוא  לאחוריו 
הדיני אלו  כי  וכו ', לפדות שאי המזבח  מקדשי 
יבואו  שמא  לחשוש  אי ולכ ודבר, דבר לכל  המיוחדי
עלול   יו בטבול מותרת אדומה  שפרה  זה  אבל . בה לזלזל
 זריזי להיות  צריכי שאי לומר יבואו  כי  זלזול, לידי  להביא 

טבילה  בלא  מותר כ  יו בטבול שמותר  וכש בטהרתה ,
אדומה . לפרה  יתירות" "מעלות עשו  זה   ומשו כלל,

      

(ביומא 2) יוחנן ורבי  הבירה" פני  "שעל כתוב : שם במשנה
רבינו  כותב  ולמה הבית בהר מקום הוא שבירה אומר שם)
נתקדשו  שלא שהלשכות ונראה, בעזרה? מוכנת ללשכה כאן
בכלל  העזרה, בשטח  שהן פי  על אף  המקדש, בקדושת

נתקדשה. לא זו ולשכה הן, "בירה"

.Ô‰k ÔÈLÈÙÓ ‰t‰ ˙ÙO Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙ÚLƒ¿«»ƒ…∆¿≈««»»«¿ƒƒ…≈
ÏB„b Ô‰k ÔÈLÈÙnL ÌLk ,B˙ÈaÓ d˙B‡ ÛBO‰«≈»ƒ≈¿≈∆«¿ƒƒ…≈»
ea ‰LnÓ ‰Ïa˜ ‰Ê „Â .ÌÈetk‰ ÌBÈ ˙„BÚÏ3. «¬««ƒƒ¿»»∆«»»ƒ∆«≈

‰È‰ÈÂ ‰c ‡ˆnz ‡nL ,BzL‡Ó B˙B‡ ÔÈLÈÙÓ ÔÎÂ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ¿∆»ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿∆
ÌÈÓÈ ˙ÚL ‡ÓË4. »≈ƒ¿«»ƒ

ודעת 3) המקרא. מן הפרשה מצות דרשו א. ב , יומא במסכת
ממשה  מקובל הדין אלא גמורה דרשה זאת שאין רבינו,

המקרא. על והסמיכוהו כנידה".4)רבינו - נידה "בועל

.‚˙ÈBÙˆ ‰ÚL Ïk da LBÈ ‰È‰L ‰kLl‰«ƒ¿»∆»»≈»»ƒ¿»¿ƒ
˙‡hÁk ‡È‰L BÈkÊ‰Ï È„k ,‰˙È‰ ˙ÈÁÊÓƒ¿»ƒ»¿»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ««»

ıeÁa ˙ËÁL ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔBÙva ˙ËÁLp‰5. «ƒ¿∆∆«»««ƒ∆ƒƒ¿∆∆«

המקדש.5) לבית חוץ 

.„ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk6ÂÈÏÚ ÔÈfÓ ‰LÙ‰‰ ÈÓÈ ˙ÚMÓ »»ƒƒ¿«¿≈««¿»»«ƒ»»
ıeÁ .Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ˙ÓÏ ‡ÓË ‡nL ,˙‡hÁ ÈÓ≈«»∆»ƒ¿»¿≈¿…»«
È‡L ÈÙÏ ;‰‡f‰ CÈˆ ÔÈ‡L ,‰LÙ‰Ï ÈÚÈ ÌBiÓƒ¿ƒƒ««¿»»∆≈»ƒ«»»¿ƒ∆ƒ

B˙‡ÓËÏ ÈLÈÏL ‡Ï ‰È‰È ‡lL LÙ‡7ÈÚÈL ‡ÏÂ8, ∆¿»∆…ƒ¿∆…¿ƒƒ¿À¿»¿…¿ƒƒ
„Ú ÈÚÈL ˙‡f‰ ÌeMÓ ‰ÏBÚ ÈÚÈM ‰‡f‰ ÔÈ‡L∆≈«»»«¿ƒƒ»ƒ«»«¿ƒƒ«
CÈˆ ÔÈ‡L ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .‰ÈÙlÓ ÈLÈÏMa ‰fiL∆«∆«¿ƒƒƒ¿»∆»ƒ«ƒ»»∆≈»ƒ

ÈÚÈLe ÈLÈÏLa ‡l‡ ‰‡f‰9ÊÂ ;„Ïa ‰LÙ‰Ï‰ «»»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««¿»»ƒ¿«¿∆
‰t eOÚ ‰˙È ‰ÏÚÓ ,ÌBÈ Á‡ ÌBÈ ÔÈfnL10. ∆«ƒ«««¬∆¿≈»»«»»

פרה 6) מי  הזאת צריך במת שנטמא מי  א. משנה ג פרק  פרה
צריך  וזה השביעי . וביום לטומאתו השלישי  ביום אדומה

שביעי . או שלישי  הוא שמא יום בכל לא 7)הזאה שהרי 
קפדנית. בשמירה בלשכה בהיותו אפשר 8)נטמא אמנם

כגון  לטומאה, שביעי  יהיה להפרשה שרביעי  הדבר,
דינו  אין הזאה לעניין אבל לטומאה, רביעי  ביום שהופרש
כמו  לטומאתו, שלישי  יום הזאת קיבל שלא מפני  כשביעי 

רבינו. הקפיד 9)שמבאר שלא מת טמא אלא ככל תורה ה
ההזאה  אחר ימים ארבעה שתהיה שביעי  הזאת על
כלום. בכך אין שנתאחרה ראשונה הזאה אבל הראשונה,

שאין 10) הכיפורים, יום מבעבודת יותר בה והחמירו שם.

בלבד. ושביעי  שלישי  אלא עליו מזים

.‰ÏeÁiL È„k ,B˙B‡ ÔÈLÈÙÓ eÈ‰ ˙aMa ÈÚÈa»¿ƒƒ««»»«¿ƒƒ¿≈∆»
‰ÁBc dÈ‡ ‰Èf‰‰L ;˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ¿ƒƒ∆ƒ¿¿«»∆««»»≈»»

‰Èf‰ CÈˆ ÔÈ‡ ÈÚÈ‰Â ,˙aL11. «»¿»¿ƒƒ≈»ƒ«»»

אחר 11) ביום אותו יפרישו ואם הקודמת, בהלכה כמבואר
הזאה. ימי  שני  נפסיד
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.ÂÔ‰a ÂÈÏÚ ÔÈfnL ‰LÙ‰‰ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈««¿»»∆«ƒ»»»∆
k eÙOpL ˙Bt‰ ÔÓ ‰t Ù‡Ó ÔÈfÓ12‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈≈∆»»ƒ«»∆ƒ¿¿¿»¿ƒ…

epnÓ ÔÈfÓ  „Ïa ˙Á‡ ‰t Ù‡ ‡l‡ ÌL ‰È‰»»»∆»≈∆»»««ƒ¿««ƒƒ∆
‰MM‰ Ïk ÂÈÏÚ13. »»»«ƒ»

  

           
 

קיימת". ושל בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו  הנה 
 עושי משבע  מצאו  "לא  המשנה  בלשו מדויק  זה  ועניי
ומי ומאחת,  משתי משלוש , מארבע , מחמש , משש ,
של  פרתו  שאפר היינו  כו '" משה  עשה  הראשונה  :עשא

לעד .  קיי משה 
      

היה 12) שנשרפה פרה כל מאפר שליש ואילך, משה מימות
י "א). משנה (שם בחיל המקדש בבית ששת 13)שמור כל

שהיו  חטאות מכל וכו' עליו "ומזין אמרו: במשנה הימים.
פרה  אפר עליו מזים היו יום שכל רבינו שם ומפרש שם",
החטאות. מכל מזים היו ויום יום שכל מפרשים ויש אחרת,

בפירושו. לשיטתו - כאן ורבינו

.Ê‡l‡ ÂÈÏÚ ‰fÓ ÔÈ‡ ,‰LÙ‰‰ ÈÓÈa ÂÈÏÚ ÔÈfnLk¿∆«ƒ»»ƒ≈««¿»»≈«∆»»∆»
‰È‰iL CÈˆ ‰fn‰L ,ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL Ì„‡»»∆…ƒ¿»¿≈≈»∆««∆»ƒ∆ƒ¿∆
‰f‰Â ‡ÓËpL LÈ‡ ÂÈÏÚ ‰fÈ :Ó‡z Ì‡Â .B‰Ë»¿ƒ…««∆»»ƒ∆ƒ¿»¿À»

B‰Ë ‰È‰ ‡Ï ÂÈÏÚ ‰f‰L ‰Ê ‡nL ?ÂÈÏÚ14˙‡ÓhÓ »»∆»∆∆ƒ»»»…»»»ƒÀ¿«
ÏÚ ˙Bf‰Ï ÔÈLc˜Óe Ô‰a ÔÈ‡ÏÓnL ÌÈÏk‰ ÔÎÂ .˙Ó≈¿≈«≈ƒ∆¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿««
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L eÈ‰ ÌÈ‡ ÈÏk Ìlk  ÛBO‰ Ô‰k‰«…≈«≈À»¿≈¬»ƒ»∆≈¿«¿ƒ
eOÚL Ô‰ ˙B˙È ˙BÏÚÓ ÌÈc‰ el‡ ÏÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿»≈«¿»ƒ«¬¿≈≈∆»
?ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL LÈ‡ ‡ˆnÈ „ˆÈÎÂ .da»¿≈«ƒ»≈ƒ∆…ƒ¿»¿≈≈»
,ÚÏq‰ Èab ÏÚ ˙BÈea ÌÈÏLeÈa eÈ‰ ˙BˆÁ¬≈»ƒ»«ƒ¿««≈«∆«

ÌB‰z‰ ˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁ˙Â15eÈ‰ ÔÈ‡ÈÓe . ¿«¿≈∆»ƒ¿≈∆∆«¿¿ƒƒ»
Ì‰Èa ˙‡ ÌL ˙BÏc‚Óe ÌL ˙B„ÏBÈÂ ˙BaÚ ÌÈL16. »ƒÀ»¿¿»¿«¿»∆¿≈∆

,ÌÈÂL ÔÈ‡ÈÓ ,ÛBO‰ Ô‰k‰ ÏÚ ˙Bf‰Ï eˆiLÎe¿∆ƒ¿¿«««…≈«≈¿ƒƒ¿»ƒ
˙BÁeÙ Ô‰ÈÒkL ÈtÓ17Ô‰Èab ÏÚ ÌÈÁÈpÓe , ƒ¿≈∆¿≈≈∆¿«ƒƒ««≈∆

˙B˙Ïc18È„k ,˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ˙B˜BÈz‰ ÔÈLBÈÂ , ¿»¿¿ƒ«ƒ««≈«¿»¿≈
Ï‰‡‰ ‰È‰iL19˜ ÈtÓ ,ı‡‰ ÔÈÏ ÌÈa ÏÈcÓ ∆ƒ¿∆»…∆«¿ƒ≈»¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆

ÁBÏÈMÏ ÔÈÎÏB‰Â Ì„Èa Ô‡ ÏL ˙BÒBÎÂ ,ÌB‰z‰20. «¿¿∆∆∆¿»»¿¿ƒ«ƒ«
ÔÈ‡ÏÓÓe ÌL ÔÈ„BÈ ,ÁBÏÈMÏ eÚÈb‰21LeÁÏ ÔÈ‡L . ƒƒ«ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆≈»

a˜Ï Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡L ,ÌB‰z‰ ˜ ÈtÓ ÌL»ƒ¿≈∆∆«¿∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…
ÔÈÎÏB‰Â ˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ÔÈLBÈÂ ÔÈÏBÚÂ .˙B‰aƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ««≈«¿»¿¿ƒ
ÔÈ„BÈ ,˙Èa‰ ‰Ï eÚÈb‰ .˙Èa‰ ‰Ï ÔÈÚÈbnL „Ú«∆«ƒƒ¿«««ƒƒƒ¿«««ƒ¿ƒ
˙BÊÚ‰Â ˙Èa‰ ‰ ÏkL ÈtÓ .Ô‰ÈÏ‚ ÏÚ ÔÈÎl‰Óe¿«¿ƒ««¿≈∆ƒ¿≈∆»«««ƒ¿»¬»
ÔÈÎl‰Óe .ÌB‰z‰ ˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ ‰È‰ Ô‰ÈzÁz «¿≈∆»»»ƒ¿≈∆∆«¿¿«¿ƒ

‰ÊÚ‰ Á˙t „Ú22ÏL Ïl˜ ‰È‰ ‰ÊÚ‰ Á˙Ùe . «∆«»¬»»¿∆«»¬»»»»«»∆
ÔÈfÓe ˙BÒBkaL ÌÈna ÔÈ˙BÂ Ù‡‰ ÔÈÏËB ,Ù‡≈∆¿ƒ»≈∆¿¿ƒ««ƒ∆««ƒ
˙B˜BÈz‰ eÈ‰ ÔÈÏÈaËÓe .ÛBO‰ Ô‰k‰ ÏÚ««…≈«≈«¿ƒƒ»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBO‰ ÏÚ ÔÈfÓe ÔÈLc˜Óe ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ««≈««ƒ

‰‡ÓËa e‡ÓË ‡nL ,˙n‰ ˙‡ÓhÓ ÔÈB‰Ë Ô‰L∆≈¿ƒƒÀ¿««≈∆»ƒ¿¿¿À¿»
.˙Á‡«∆∆

הטמא.14) על הטהור והזה יט ): יט , (במדבר אמרה והתורה
להגיע 15) אפשר ואי  התהום עד רב  בעומק  קבר יש שמא

אינו  אמה אלף  אפילו גביו על שעפר וקבר ולבדוק , שם
מה  כל ומטמאה ועולה בוקעת והיא הטומאה בפני חוצץ 
על  טפח  חלול מקום הקבר מן למעלה יש ואם שכנגדה,
עוברת. הטומאה ואין מפסיק  הוא טפח  בגובה טפח 

שמונה",16) בני  שיהיו "עד ב : הלכה ג פרק  שם בתוספתא
קרי . יראו שלא כדי  הטעם, בברטנורא ופירש מזה. יותר ולא

ובין 17) גביהם על היושבים התינוקות בין ויפסיקו רחבות
לעבור. שעליהם במקומות הנמצאת הטומאה

הטומאה.18) בפני  אוהל,19)שחוצצות נעשות הדלתות
תחתיהן. הנמצא על מאהילות הן שוטף 20)שהרי  נהר

לירושלים. רבינו,21)קרוב  כותב  זו הלכה בסוף 
לקמן  דבריו את נוגד זה ולכאורה מקדשים, שהתינוקות
מחרש  חוץ  המים למלאות כשרים "הכול ב : הלכה ו בפרק 
וקטן". שוטה מחרש חוץ  לקדש כשרים והכול וקטן, שוטה
מפני וביאר במשנתנו זו סתירה על עמד טוב  יום בתוספות
חשש  מחמת היא הפרה את העושה הכהן על ההזאה שכל
על  קידוש וגם מילוי  התירו לכן חכמים, ומגזירת טומאה

קטן. אפר 22)ידי  שמור ששם לחיל הסמוכה נשים עזרת
הפרות.

.ÁÂÈÏÎa ‡lÓÈ ‡Ï  ˙Bf‰Ïe ˙‡lÓÏ ÏhL ˜BÈzƒ∆»«¿«…¿«…¿«≈¿≈»
˙Bf‰Ï ÏhL ˜BÈ˙Â .ÏhL Èt ÏÚ Û‡ ,Á‡ ˜BÈzƒ«≈««ƒ∆»«¿ƒ∆»«¿«
ÏaËiL „Ú ,Á‡ Ô‰k ÏÚ ‰fÓ BÈ‡  ‰Ê Ô‰k ÏÚ«…≈∆≈«∆«…≈«≈«∆ƒ¿…
˙‡hÁÏ Ìe‰hL ÌÈÏk ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Ê ‰OÚÓ ÌLÏ¿≈«¬≈∆«…≈¿≈≈ƒ∆ƒ¬¿«»
Ì‰a ˜qÚ˙È ‡Ï  BÊ ˙‡hÁÏ Ìe‰hL Ì„‡ Èe BÊ¿≈»»∆ƒ¬¿«»…ƒ¿«≈»∆
el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ .dÓLÏ eÏaËiL „Ú ˙Á‡ ‰Ùa¿»»«∆∆«∆ƒ¿¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ»≈

.‰ta ˙B˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈«»»

   1 
אותה,1) שורפים וכיצד הפרה שורפים מקום זה באי  יבאר

לשלשה  זה, את זה מעכבים אם התולעת ושני  והארז האזוב 
כמה  חלק , בכל מתקדש ומי  הפרה אפר חולקים היו חלקים

עשאם. ומי  זו במצוה משנצטוו נעשו פרות

.‡˙Èa‰ ‰Ï ıeÁ ‡l‡ ‰t‰ ˙‡ ÔÈÙBO ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«»»∆»¿«««ƒ
‰e .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ d˙‡ ‡ÈˆB‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…»∆ƒ««¬∆¿«

‰ÁLn‰3LÎÂ .d˙B‡ ÔÈÙBO eÈ‰4‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ «ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»ƒ≈«
ÔÈtk ÔÈtk Èea ÂÈzÁ˙Â ,‰ÁLn‰ ‰Ï ˙Èa‰5‰tÎÂ , ««ƒ¿««ƒ¿»¿«¿»»ƒƒƒƒ¿ƒ»

Ètk ÈzL Ïk ÏÚÔ6ÏÚ ‰tk‰ ÈÏ‚ ÈzL eÈ‰iL È„k , «»¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿≈«¿≈«ƒ»«
‚b7Ïk‰ ˙Áz ‰È‰zL È„k ,‰ÈzÁzL ÔÈtk ÈzL «¿≈ƒƒ∆«¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«««…

ÌB‰z‰ ˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ8ÌB˜Óe d˙ÙO ÌB˜Ó Û‡ . »ƒ¿≈∆∆«¿«¿¿≈»»¿
ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁz  ‰ÁLn‰ ‰a eÈ‰L ‰ÏÈh‰«¿ƒ»∆»¿««ƒ¿»«¿≈∆»ƒ¿≈
ÔÈ„ÚÒÓ‰ ÏÎÂ ÛBO‰Â ‰t‰Â .ÌB‰z‰ ∆̃∆«¿¿«»»¿«≈¿»«¿«¬ƒ
Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ‰Ï ˙Èa‰ ‰Ó ÔÈ‡ˆBÈ d˙ÙOaƒ¿≈»»¿ƒ≈«««ƒ¿««ƒ¿»««≈
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קז                 
         

.ÂÔ‰a ÂÈÏÚ ÔÈfnL ‰LÙ‰‰ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈««¿»»∆«ƒ»»»∆
k eÙOpL ˙Bt‰ ÔÓ ‰t Ù‡Ó ÔÈfÓ12‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈≈∆»»ƒ«»∆ƒ¿¿¿»¿ƒ…

epnÓ ÔÈfÓ  „Ïa ˙Á‡ ‰t Ù‡ ‡l‡ ÌL ‰È‰»»»∆»≈∆»»««ƒ¿««ƒƒ∆
‰MM‰ Ïk ÂÈÏÚ13. »»»«ƒ»

  

           
 

קיימת". ושל בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו  הנה 
 עושי משבע  מצאו  "לא  המשנה  בלשו מדויק  זה  ועניי
ומי ומאחת,  משתי משלוש , מארבע , מחמש , משש ,
של  פרתו  שאפר היינו  כו '" משה  עשה  הראשונה  :עשא

לעד .  קיי משה 
      

היה 12) שנשרפה פרה כל מאפר שליש ואילך, משה מימות
י "א). משנה (שם בחיל המקדש בבית ששת 13)שמור כל

שהיו  חטאות מכל וכו' עליו "ומזין אמרו: במשנה הימים.
פרה  אפר עליו מזים היו יום שכל רבינו שם ומפרש שם",
החטאות. מכל מזים היו ויום יום שכל מפרשים ויש אחרת,

בפירושו. לשיטתו - כאן ורבינו

.Ê‡l‡ ÂÈÏÚ ‰fÓ ÔÈ‡ ,‰LÙ‰‰ ÈÓÈa ÂÈÏÚ ÔÈfnLk¿∆«ƒ»»ƒ≈««¿»»≈«∆»»∆»
‰È‰iL CÈˆ ‰fn‰L ,ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL Ì„‡»»∆…ƒ¿»¿≈≈»∆««∆»ƒ∆ƒ¿∆
‰f‰Â ‡ÓËpL LÈ‡ ÂÈÏÚ ‰fÈ :Ó‡z Ì‡Â .B‰Ë»¿ƒ…««∆»»ƒ∆ƒ¿»¿À»

B‰Ë ‰È‰ ‡Ï ÂÈÏÚ ‰f‰L ‰Ê ‡nL ?ÂÈÏÚ14˙‡ÓhÓ »»∆»∆∆ƒ»»»…»»»ƒÀ¿«
ÏÚ ˙Bf‰Ï ÔÈLc˜Óe Ô‰a ÔÈ‡ÏÓnL ÌÈÏk‰ ÔÎÂ .˙Ó≈¿≈«≈ƒ∆¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿««
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L eÈ‰ ÌÈ‡ ÈÏk Ìlk  ÛBO‰ Ô‰k‰«…≈«≈À»¿≈¬»ƒ»∆≈¿«¿ƒ
eOÚL Ô‰ ˙B˙È ˙BÏÚÓ ÌÈc‰ el‡ ÏÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿»≈«¿»ƒ«¬¿≈≈∆»
?ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL LÈ‡ ‡ˆnÈ „ˆÈÎÂ .da»¿≈«ƒ»≈ƒ∆…ƒ¿»¿≈≈»
,ÚÏq‰ Èab ÏÚ ˙BÈea ÌÈÏLeÈa eÈ‰ ˙BˆÁ¬≈»ƒ»«ƒ¿««≈«∆«

ÌB‰z‰ ˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁ˙Â15eÈ‰ ÔÈ‡ÈÓe . ¿«¿≈∆»ƒ¿≈∆∆«¿¿ƒƒ»
Ì‰Èa ˙‡ ÌL ˙BÏc‚Óe ÌL ˙B„ÏBÈÂ ˙BaÚ ÌÈL16. »ƒÀ»¿¿»¿«¿»∆¿≈∆

,ÌÈÂL ÔÈ‡ÈÓ ,ÛBO‰ Ô‰k‰ ÏÚ ˙Bf‰Ï eˆiLÎe¿∆ƒ¿¿«««…≈«≈¿ƒƒ¿»ƒ
˙BÁeÙ Ô‰ÈÒkL ÈtÓ17Ô‰Èab ÏÚ ÌÈÁÈpÓe , ƒ¿≈∆¿≈≈∆¿«ƒƒ««≈∆

˙B˙Ïc18È„k ,˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ˙B˜BÈz‰ ÔÈLBÈÂ , ¿»¿¿ƒ«ƒ««≈«¿»¿≈
Ï‰‡‰ ‰È‰iL19˜ ÈtÓ ,ı‡‰ ÔÈÏ ÌÈa ÏÈcÓ ∆ƒ¿∆»…∆«¿ƒ≈»¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆

ÁBÏÈMÏ ÔÈÎÏB‰Â Ì„Èa Ô‡ ÏL ˙BÒBÎÂ ,ÌB‰z‰20. «¿¿∆∆∆¿»»¿¿ƒ«ƒ«
ÔÈ‡ÏÓÓe ÌL ÔÈ„BÈ ,ÁBÏÈMÏ eÚÈb‰21LeÁÏ ÔÈ‡L . ƒƒ«ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆≈»

a˜Ï Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡L ,ÌB‰z‰ ˜ ÈtÓ ÌL»ƒ¿≈∆∆«¿∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…
ÔÈÎÏB‰Â ˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ÔÈLBÈÂ ÔÈÏBÚÂ .˙B‰aƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ««≈«¿»¿¿ƒ
ÔÈ„BÈ ,˙Èa‰ ‰Ï eÚÈb‰ .˙Èa‰ ‰Ï ÔÈÚÈbnL „Ú«∆«ƒƒ¿«««ƒƒƒ¿«««ƒ¿ƒ
˙BÊÚ‰Â ˙Èa‰ ‰ ÏkL ÈtÓ .Ô‰ÈÏ‚ ÏÚ ÔÈÎl‰Óe¿«¿ƒ««¿≈∆ƒ¿≈∆»«««ƒ¿»¬»
ÔÈÎl‰Óe .ÌB‰z‰ ˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ ‰È‰ Ô‰ÈzÁz «¿≈∆»»»ƒ¿≈∆∆«¿¿«¿ƒ

‰ÊÚ‰ Á˙t „Ú22ÏL Ïl˜ ‰È‰ ‰ÊÚ‰ Á˙Ùe . «∆«»¬»»¿∆«»¬»»»»«»∆
ÔÈfÓe ˙BÒBkaL ÌÈna ÔÈ˙BÂ Ù‡‰ ÔÈÏËB ,Ù‡≈∆¿ƒ»≈∆¿¿ƒ««ƒ∆««ƒ
˙B˜BÈz‰ eÈ‰ ÔÈÏÈaËÓe .ÛBO‰ Ô‰k‰ ÏÚ««…≈«≈«¿ƒƒ»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBO‰ ÏÚ ÔÈfÓe ÔÈLc˜Óe ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ««≈««ƒ

‰‡ÓËa e‡ÓË ‡nL ,˙n‰ ˙‡ÓhÓ ÔÈB‰Ë Ô‰L∆≈¿ƒƒÀ¿««≈∆»ƒ¿¿¿À¿»
.˙Á‡«∆∆

הטמא.14) על הטהור והזה יט ): יט , (במדבר אמרה והתורה
להגיע 15) אפשר ואי  התהום עד רב  בעומק  קבר יש שמא

אינו  אמה אלף  אפילו גביו על שעפר וקבר ולבדוק , שם
מה  כל ומטמאה ועולה בוקעת והיא הטומאה בפני חוצץ 
על  טפח  חלול מקום הקבר מן למעלה יש ואם שכנגדה,
עוברת. הטומאה ואין מפסיק  הוא טפח  בגובה טפח 

שמונה",16) בני  שיהיו "עד ב : הלכה ג פרק  שם בתוספתא
קרי . יראו שלא כדי  הטעם, בברטנורא ופירש מזה. יותר ולא

ובין 17) גביהם על היושבים התינוקות בין ויפסיקו רחבות
לעבור. שעליהם במקומות הנמצאת הטומאה

הטומאה.18) בפני  אוהל,19)שחוצצות נעשות הדלתות
תחתיהן. הנמצא על מאהילות הן שוטף 20)שהרי  נהר

לירושלים. רבינו,21)קרוב  כותב  זו הלכה בסוף 
לקמן  דבריו את נוגד זה ולכאורה מקדשים, שהתינוקות
מחרש  חוץ  המים למלאות כשרים "הכול ב : הלכה ו בפרק 
וקטן". שוטה מחרש חוץ  לקדש כשרים והכול וקטן, שוטה
מפני וביאר במשנתנו זו סתירה על עמד טוב  יום בתוספות
חשש  מחמת היא הפרה את העושה הכהן על ההזאה שכל
על  קידוש וגם מילוי  התירו לכן חכמים, ומגזירת טומאה

קטן. אפר 22)ידי  שמור ששם לחיל הסמוכה נשים עזרת
הפרות.

.ÁÂÈÏÎa ‡lÓÈ ‡Ï  ˙Bf‰Ïe ˙‡lÓÏ ÏhL ˜BÈzƒ∆»«¿«…¿«…¿«≈¿≈»
˙Bf‰Ï ÏhL ˜BÈ˙Â .ÏhL Èt ÏÚ Û‡ ,Á‡ ˜BÈzƒ«≈««ƒ∆»«¿ƒ∆»«¿«
ÏaËiL „Ú ,Á‡ Ô‰k ÏÚ ‰fÓ BÈ‡  ‰Ê Ô‰k ÏÚ«…≈∆≈«∆«…≈«≈«∆ƒ¿…
˙‡hÁÏ Ìe‰hL ÌÈÏk ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Ê ‰OÚÓ ÌLÏ¿≈«¬≈∆«…≈¿≈≈ƒ∆ƒ¬¿«»
Ì‰a ˜qÚ˙È ‡Ï  BÊ ˙‡hÁÏ Ìe‰hL Ì„‡ Èe BÊ¿≈»»∆ƒ¬¿«»…ƒ¿«≈»∆
el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ .dÓLÏ eÏaËiL „Ú ˙Á‡ ‰Ùa¿»»«∆∆«∆ƒ¿¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ»≈

.‰ta ˙B˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈«»»

   1 
אותה,1) שורפים וכיצד הפרה שורפים מקום זה באי  יבאר

לשלשה  זה, את זה מעכבים אם התולעת ושני  והארז האזוב 
כמה  חלק , בכל מתקדש ומי  הפרה אפר חולקים היו חלקים

עשאם. ומי  זו במצוה משנצטוו נעשו פרות

.‡˙Èa‰ ‰Ï ıeÁ ‡l‡ ‰t‰ ˙‡ ÔÈÙBO ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«»»∆»¿«««ƒ
‰e .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ d˙‡ ‡ÈˆB‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…»∆ƒ««¬∆¿«

‰ÁLn‰3LÎÂ .d˙B‡ ÔÈÙBO eÈ‰4‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ «ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»ƒ≈«
ÔÈtk ÔÈtk Èea ÂÈzÁ˙Â ,‰ÁLn‰ ‰Ï ˙Èa‰5‰tÎÂ , ««ƒ¿««ƒ¿»¿«¿»»ƒƒƒƒ¿ƒ»

Ètk ÈzL Ïk ÏÚÔ6ÏÚ ‰tk‰ ÈÏ‚ ÈzL eÈ‰iL È„k , «»¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿≈«¿≈«ƒ»«
‚b7Ïk‰ ˙Áz ‰È‰zL È„k ,‰ÈzÁzL ÔÈtk ÈzL «¿≈ƒƒ∆«¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«««…

ÌB‰z‰ ˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ8ÌB˜Óe d˙ÙO ÌB˜Ó Û‡ . »ƒ¿≈∆∆«¿«¿¿≈»»¿
ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁz  ‰ÁLn‰ ‰a eÈ‰L ‰ÏÈh‰«¿ƒ»∆»¿««ƒ¿»«¿≈∆»ƒ¿≈
ÔÈ„ÚÒÓ‰ ÏÎÂ ÛBO‰Â ‰t‰Â .ÌB‰z‰ ∆̃∆«¿¿«»»¿«≈¿»«¿«¬ƒ
Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ‰Ï ˙Èa‰ ‰Ó ÔÈ‡ˆBÈ d˙ÙOaƒ¿≈»»¿ƒ≈«««ƒ¿««ƒ¿»««≈

.‰Ê Lk∆∆∆
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שנפסלו 2) קדשים שריפת מקום היה הבית שבהר מפני 
"חוץ  כאן כתב  ה"ד), הקרבנות מעשה מהלכות פ "ז (רבינו
אלא  הבית שבהר השריפה במקום לא כלומר, הבית". להר
ב , סח , (יומא ירושלים לחומת שמחוץ  השריפה במקום
המשחה  ובהר כאן: מסיים עצמו ורבינו ב ). קה, וזבחים
מסולקת  (ובזה אותה שורפים היו לחומה) מחוץ  (שהוא
לחומת  חוץ  נשרפת פרה הלא רבינו, על החזוןֿאיש תמיהת

הבית?). להר חוץ  כתב  ולמה למזרח 3)ירושלים,
גשר.4)ירושלים. שורות 6)קשתות.5)כעין שתי 

על  עמדה עליונה כיפה וכל חבירתה, גבי  על אחת עשו,
התחתונה. השורה של כיפות הרגל.7)שתי  כנגד שלא

חצירות.8) גבי  ה"ז ב  בפרק  כמבואר

.„ˆÈk9ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰ Ï‡OÈ È˜Ê ?d˙B‡ ÔÈÙBO ≈«¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈»«¿ƒƒ
Ô‰ÎÂ .ÌL ‰È‰ ‰ÏÈË ˙Èe .‰ÁLn‰ ‰Ï Ô‰ÈÏ‚a¿«¿≈∆¿««ƒ¿»≈¿ƒ»»»»¿…≈
ÔÈ‡e Lk‰ ÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‰t‰Â d˙ÙOa ÔÈ„ÚÒÓ‰Â¿«¿«¬ƒƒ¿≈»»¿«»»¿ƒ««∆∆»ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe .‰ÁLn‰ ‰Ï10ÔÈÎÓBÒÂ ,11 ¿««ƒ¿»¿«¿ƒ∆«…≈¿¿ƒ
Ô‰k‰ ÏÚ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈ˜f‰12ÏË :BÏ ÌÈÓB‡Â «¿≈ƒ∆¿≈∆««…≈¿¿ƒ¿…

ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈÓB‡ ,ÏB„b Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡13Ô‰k ««¿ƒ»»…≈»¿ƒƒƒ…≈
ÌÈˆÚÂ .‚tzÒÂ ‰ÏÚÂ ,ÏËÂ „È .˙Á‡ ÏË ,ÏB„b»¿…««»«¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿≈ƒ
ÈˆÚÂ ,ÌÈLBe ÌÈBl‡ ,ÌÈÊ‡ :ÌL eÈ‰ ÌÈcÒÓ¿À»ƒ»»¬»ƒ«ƒ¿ƒ«¬≈

‰˜ÏÁ ‰‡z14Ïc‚Ó ÔÈÓk ‰ÎÚÓ ÔÈOBÚÂ .15, ¿≈»¬»»¿ƒ«¬»»¿ƒƒ¿»
˙BBlÁ da ÔÈÁzÙÓe16˙aÏÓ e‡‰ ‰È‰zL È„k ,17 ¿«¿ƒ»«¿≈∆ƒ¿∆»¿«∆∆

‰‡Óe .Ô‰a18‰t‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÎÂ .ÚÓa ‰ÎÚn‰ »∆«¿≈««¬»»¿«¬»¿¿ƒ∆«»»
‚‚Ó ÏL ÏÁa19,‰ÎÚn‰ Èab ÏÚ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ¿∆∆∆»»¿¿ƒ»««≈««¬»»

ÁÊÓa „ÓBÚ Ô‰k‰ .ÚÓÏ ‰ÈÙe ÌB„Ï dL‡…»¿»»∆»¿«¬»«…≈≈¿ƒ¿»
BÏ‡ÓOa Ìc‰ Ïa˜Óe BÈÓÈa ËÁBL .ÚÓÏ ÂÈÙe20. »»¿«¬»≈ƒƒ¿«≈«»ƒ¿…

˙ÈÏ‡ÓO‰ BtÎaL Ìc‰ ÔÓ ˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡a ‰fÓe«∆¿∆¿»«¿»ƒƒ«»∆¿««¿»ƒ
‰‡f‰ Ïk ÏÚ ,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙Èa „‚k ÌÈÓÚt ÚL∆«¿»ƒ¿∆∆≈»¿≈«√»ƒ«»«»»
ÌÈÏeÒt Úaˆ‡aL Ìc‰ ÈÈLe .Ìca Úaˆ‡ ˙ÏÈË¿ƒ«∆¿««»¿»≈«»∆»∆¿«¿ƒ
ÏL dÙe‚a BÚaˆ‡ Áp˜Ó ‰‡f‰ Ïk ÏÚ CÎÈÙÏ ,‰Èf‰Ï¿«»»¿ƒ»«»«»»¿«≈«∆¿»¿»∆

‰t21ÂÈ„È ˙‡ Áp˜Ó ,˙Bf‰lÓ Ób .22ÏL dÙe‚a »»»«ƒ¿«¿«≈«∆»»¿»∆
ÌÈˆÚa L‡‰ ˙‡ ˙Èv‰Â .‰ÎÚn‰ ÔÓ „BÈÂ ‰t»»¿≈ƒ««¬»»¿ƒƒ∆»≈¿≈ƒ
L‡‰ ÏÈÁ˙‰Â ‰ÎÚn‰ ÈˆÚ ˙Áz ÔÒÈÎ‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ¿ƒ»««¬≈««¬»»¿ƒ¿ƒ»≈
e‡‰ ˙viL „Ú dÏ nLÓe ˜BÁa „ÓBÚ Ô‰k‰Â ,da»¿«…≈≈¿»¿«≈»«∆ƒ«»

daa23,BÊ‡Â Ê‡ ıÚ ÏËB Ck Á‡Â .dËa Úw˙Â ¿À»¿ƒ»«ƒ¿»¿««»≈≈∆∆¿≈
ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡24Ï˜LÓ ˙ÚÏB˙a Úeˆ ÓˆÂ , ≈»ƒ∆«¿∆∆»«¿««ƒ¿«

ÌÈÚÏÒ ‰MÓÁ25?‰Ê Ê‡ ıÚ :ÌL ÌÈ„ÓBÚÏ ÓB‡Â . ¬ƒ»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»≈∆∆∆
BÊ‡ ?‰Ê BÊ‡ ?‰Ê BÊ‡ ?‰Ê Ê‡ ıÚ ?‰Ê Ê‡ ıÚ≈∆∆∆≈∆∆∆≈∆≈∆≈

ÏBz ÈL ?‰Ê ˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê ˙Ú ∆¿ƒ««∆¿ƒ««∆¿ƒ««
ÔÈÓB‡ Ô‰Â .„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL ?‰Ê∆»¿»ƒ«»∆»¿∆»¿≈¿ƒ
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ :BÏ≈≈≈»¿»ƒ«»∆»
,Ô‰ ‰ÚL ÌÈÊ‡ ÈÈnL ÈÙÏ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .„Á‡Â¿∆»¿»»»»¿ƒ∆ƒ≈¬»ƒƒ¿»≈
ÔÈÚBvL LÈ  Ì„‡ Úev‰Â ,‰Úa‡ BÊ‡ ÈÈÓeƒ≈≈«¿»»¿«»«»…≈∆¿ƒ
LÈÂ ,‡kÏa B˙B‡ ÔÈÚBvL LÈÂ ,‰‡eÙa B˙B‡¿»¿≈∆¿ƒ¿«»¿≈
ÌÈbb‰ ‡È‰ ˙ÚÏBz‰Â .˙ÚÏB˙a B˙B‡ ÔÈÚBvL∆¿ƒ¿««¿«««ƒ««¿¿ƒ
BÓk Ô‰Â ,ÌÈeÁ‰ ÈÈÚ‚Ï ÌÈÓBc‰ ˙BÈa ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈¿
.Ô‰Ó Èbb ÏÎa LÈ LezÈ BÓk ˙ÚÏB˙Â ,‚B‡‰»¿««¿«≈¿»«¿ƒ≈∆

ÌÈÈn‰ Ô‰ el‡L Ô‰Ï ‰l‚Óe ÏkÏ ÚÈ„BÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ««…¿«∆»∆∆≈≈«ƒƒ
BÊ‡‰ ‡e‰ ‰Bza eÓ‡‰ BÊ‡‰Â .‰Bza ÌÈeÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»»«»»≈
.˙B„w‰ Ba ÔÈÏa˙Óe ÌÈza ÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¬≈»ƒ¿«¿ƒ«¿≈
.‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÔzLÏL  ˙ÚÏBz‰Â Ê‡‰Â BÊ‡‰»≈¿»∆∆¿«««¿»¿»¿«¿ƒ∆∆∆
Ï‡ CÈÏLÓe ÈL ÏL ÔBLÏa Ê‡‰ ÌÚ BÊ‡‰ CBÎÂ¿≈»≈ƒ»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ∆
.‰t‰ ˙ÙO CBz Ï‡ CÈÏL‰Â :Ó‡pL ,dËa CBzƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆¿≈««»»
Á‡ ‡ÏÂ daa e‡‰ ˙viL Ì„˜ CÈÏLÓ BÈ‡Â¿≈«¿ƒ…∆∆ƒ«»¿À»¿…««

Ù‡ ‰OÚzL26Ï‡ :Ó‡pL ;‰ÏeÒt  CÈÏL‰ Ì‡Â , ∆≈»∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆∆¡«∆
Á‡ ‡ÏÂ daa e‡‰ ˙viL Ì„˜ ‡Ï  ˙ÙO CBz¿≈«……∆∆ƒ«»¿À»¿…««
ÔÈa ˙Á‡k ÔzLÏL CÈÏL‰L ÔÈa .Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆≈∆ƒ¿ƒ¿»¿»¿««≈
B‡ dÙeb CB˙Ï CÈÏL‰L ÔÈa ,‰Ê Á‡ ‰Ê CÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ∆««∆≈∆ƒ¿ƒ¿»
CÈÏL‰ Ck Á‡Â ‰ÈÏ‡Ó ‰Ú˜pL ÔÈa ,d˙ÙO CB˙Ï¿¿≈»»≈∆ƒ¿¿»≈≈∆»¿««»ƒ¿ƒ

‰Lk  ÈÏÎa B‡ B„Èa dÚwL ÔÈa27. ≈∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿≈»

פ "ג,9) פרה במשניות מקורם זו, בהלכה האמורים הדינים
לקמן. שיתבארו אחדים פרטים למעלה 10)בתוספת ראה

הי "ד. כשלא 11)פ "ב  הכהן, את מטמאים כיצד מבאר
בשרץ . לטמאו אפשרות היו 12)היתה לא והזקנים

לפרה. המעלה.13)טהורים רום לאדם שאין 14)תואר
קשרים. או חורים למעלה.15)בה וצר למטה רחב 

פתוחים.16) ומתחזקת.17)מקומות מתלהבת
את 18) בו שמדליקים הצד גמי .19)האש.החזית, מין
מצוותה 20) אמרו: קכג, פיסקה חוקת בספרי  בכלי . ולא ביד

רגל. מצוות ולא יד גמר 21)מצוות כתוב : במשנתנו
(בזבחים  אביי  ומפרש פרה. של בגופה ידו מקנח  מלהזות,
מזרק , בשפת אצבעו מקנח  להזאה הזאה שבין ב ) צג,
מתפלא  ובכסף ֿמשנה פרה. של בגופה ידו מקנח  וכשגמר
תירוצו. לעומק  ירדתי  ולא אביי . מדברי  רבינו נטה למה
פיסקא  בספרי  נתן כר' סובר שרבינו מתרץ , אברהם ובזרע 

גמר. לא ובין גמר בין מחלק  שאינו גם 22)קכ"ג,
מנחות  מקובצת' [ב 'שיטה הדם. את בה שקיבל השמאלית
מקנח , במאי  "בפנים" עתיקים: כת"י  לפי  גירסא מביא ב , ז,
מזרק , בשפת אביי : ואומר בפנים, הנעשים בקרבנות פירוש,
רבינו]. לעיני  היתה זו שגירסא ונראה נמחק . והשאר

קכד.23) פיסקא חוקת בספרי  עקיבא, א.24)כר' כו, נדה
[בתקופה 25) זוז" "עשרה משקל אמרו: א, מב , ביומא

מסתמך  כאן ובהגהה משקלות]. המטבעות שימשו העתיקה
שהם  ביהודה, זוז "עשרה מ "ח : פ "י  תרומות משנה על
עצמו  רבינו הקדימו כבר אולם בגליל". סלעים חמשה
משקל  רבינו העדיף  למה נתבאר ולא למשנתנו. בפירושו
זוזים. ארבעה היה שהסלע  יהודה, משקל על גליל

ה"ז.26) פ "ג פרה שם.27)תוספתא תוספתא

.‚‰Ó‚28‡È‰ ,˙BÏ˜Óa d˙B‡ ÔÈËBÁ  d˙ÙO ƒ¿¿»¿≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ
Ïk‰ ˙‡ ÔÈBÎÂ ,Ô‰a ‰ÙOpL ‰ÎÚn‰ ÈˆÚ ÏÎÂ¿»¬≈««¬»»∆ƒ¿¿»»∆¿¿ƒ∆«…
ÔÈa ,Ù‡ ‰È‰ÈÂ L˙kiL LÙ‡L BÁL ÏÎÂ .˙BÎaƒ¿»¿»»∆∆¿»∆ƒ»≈¿ƒ¿∆≈∆≈
‰OÚiL „Ú B˙B‡ ÔÈL˙Bk  ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ÔÈa dOaÓƒ¿»»≈ƒ»≈ƒ¿ƒ«∆≈»∆
‡LpL ÌˆÚ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ  Ù‡ Ba ÔÈ‡LÂ ;Ù‡≈∆¿∆≈≈∆«ƒƒ¿»∆∆∆ƒ¿«
.LzÎ ‰È‰ Ck ÔÈe Ck ÔÈa  ‰ÙO ‡Ïa ‰ÈÓˆÚÓ≈¬»∆»¿…¿≈»≈»≈»»»ƒ¿»

יא.28) פ "ג, במשנה מקורה זו הלכה כל
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.„,‰ÊÚa BÁÈp‰Ï dÙ‡Ó ÌeÏk ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿≈∆¿»¿«ƒ»¬»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe .‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â :Ó‡pL29eÈ‰ ∆∆¡«¿ƒƒ«ƒ««¬∆¿»¬»ƒ»

ÏÈÁa Ôz „Á‡ :dÙ‡ Ïk ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ30‰a „Á‡Â , ¿ƒ∆»∆¿»∆»ƒ»«≈¿∆»¿«
‰Ê .˙BÓLn‰ ÏÎÏ ˜lÁ˙Ó „Á‡Â ,‰ÁLn‰«ƒ¿»¿∆»ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»∆

˜lÁ˙nL31ÔÈLc˜Ó ÌÈ‰k‰ eÈ‰  ˙BÓLn‰ ÏÎÏ ∆ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»»«…¬ƒ¿«¿ƒ
ÔÈfÓ Ï‡OÈ eÈ‰  ‰ÁLn‰ ‰a ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ«¿««ƒ¿»»ƒ¿»≈«ƒ
:Ó‡pL ;ÚˆÓe ÔÎeÓ ‰È‰ ÏÈÁa ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ««≈»»»À¿»∆∆¡«
„nÏÓ  ˙ÓLÓÏ Ï‡OÈ Èa ˙„ÚÏ ‰˙È‰Â¿»¿»«¬«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆¿«≈
‰t Ïk Ù‡Ó ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈÚÈˆnL∆«¿ƒƒƒ∆¿≈»«¿ƒƒ≈≈∆»»»

˙Bt ÚL˙Â .ÏÈÁa ÔÈÙBOL ‰Ùe32eOÚ ˙Bn„‡ »»∆¿ƒ«≈¿≈«»¬À«¬
.‰iMa ˙Èa‰ ÁL „Ú BÊ ‰ÂˆÓa eeËˆpMÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»«∆»«««ƒ«¿ƒ»
ÚLÂ ,‡ÊÚ ‰OÚ ‰iL ,ea ‰LÓ ‰OÚ ‰BL‡ƒ»»»∆«≈¿ƒ»»»∆¿»¿∆«
CÏn‰ ‰OÚÈ ˙ÈÈOÚ‰Â .˙Èa‰ ÔaÁ „Ú ‡ÊÚÓ≈∆¿»«À¿«««ƒ¿»¬ƒƒ«¬∆«∆∆

.ÔBˆ È‰È Ôk ,ÔÓ‡ .‰ÏbÈ ‰‰Ó ,ÁÈLn‰«»ƒ«¿≈»ƒ»∆»≈≈¿ƒ»

  

         
  

שקוע להיות יכול יהודי  ה ': לעבודת מזה  וההוראה 
ולשכוח  אחר, יהודי  על ובהשפעה  ציבורית בעסקנות
שג ההוראה  באה  ועל־כ בעצמו ,  הרוחניי מענייניו 
שלא  ולהשמר לזכור צרי אחר, יהודי  " מטהרי" כאשר
להגיע יצטר שבגללו  עצמו  בו  מת טומאת של עניי יהיה 

אדומה . פרה  לאפר
     

  

       
    

שנעשו  הפרות למספר  " הרמב מציי מדוע  להבי וצרי
שיעשה  העשירית לפרה   ג ציי ומדוע  הדורות, כל במש

המשיח  של מל והקרבנות  הענייני מכל כמובדלת
 מל שיעשנה  והדגיש  יחזקאל, שבנבואת "הנשיא "

המשיח .
גו '" פרה  אלי "ויקחו   המילי על בזה : הביאור לומר ויש 
בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו  דווקא ), למשה  (שנאמרו 
"אמר  פרה ",  טע מגלה  אני  ל" אמרו  ועוד  קיימת". ושל
וביארו  העגל", חטא  על ותכפר פרה  תבוא  הקב "ה 
מטומאת  לטהרה  העגל חטא  בי השייכות את  המפרשי
ישראל  בני  אצל מיתה  היתה  לא  העגל חטא  שלולא  מת,
פסקה  תורה  במת שהרי  המות", ממלא "חירות היתה  כי 
על־ידי וחזרה  המיתה )  גור – הדעת  ע (מחטא  זוהמת

העגל. חטא 
יסוד כי  רבינו , למשה  אדומה  פרה  של השייכות תוב עפ"ז
בפועל  הטומאה  ביטול רק  אינו  אדומה  פרה  של הטהרה 
המיתה , עני היינו  מעיקרא , הטומאה  סיבת ביטול  ג אלא 

שהרי  הנצחיות – רבינו  משה  של הכח  את צרי ולזה 
עומד להל מה  משה .... מת "לא   נצחיי משה  מעשי 
ופרה  פרה  כל של הטהרה  ולכ כו '". כא  א ומשמש ,

רבינו . משה  שעשה  שבפרה  הטהרה  לכח  צריכה 
הפרה  על בכתבו   " הרמב שמרמז מה   ג יוב ובזה 
בכלל  אדומה  פרה  על־ידי  הטהרה  ששלימות העשירית,
כפרה  שאי המשיח , מל בידי  שתיעשה  בפרה  רק  תהיה 

לעתיד ־לבוא . עד  העגל לחטא  גמורה 
     

(חומת 30)שם.29) חומה מוקף  היה המקדש שטח  כל
ונקראת  רשת מעשה גדר היתה החומה מן לפנים הבית), הר
ברוחב  המקדש של מזרח  בצד מהסורג שלפנים ושטח  סורג,

"חיל". נקרא אמות שם.31)עשר כחכמים 32)תוספתא
ו. פ "ג שם במשנה

   1 
רצתה 1) לא ואם כאחת, אדומות פרות ב ' שוחטים אם יבאר

לשמה  שלא שנשחטה פרה עמה, אחרת מוציאים אם לצאת
היזו  אם בכלי , דמה מקבל או מבשרה לאכול מנת על או
חיסר  או ההיכל כנגד כיוון שלא או כאחת כהנים (שבעה)
היזה  או ממערכתה חוץ  הדם הוציא כו', מהמתנות אחת
חוץ  שרפה שריפתה, ממקום חוץ  שחטה ואם בלילה,
פקע  או חסר ואם שרף  ואחרֿכך הפשיטה או למערכתה
ידים  בקידוש שלא שרפה ואם בלינה, נפסלת אם ממנה,
לה  מרבה ואם בעצים, שלא שרפה מקדש, והיכן ורגלים,

עצים.

.‡ÔÈËÁBL ÔÈ‡:Ó‡pL ,˙Á‡k ˙Bn„‡ ˙Bt ÈzL ≈¬ƒ¿≈»¬À¿««∆∆¡«
.d˙‡ ËÁLÂ¿»«…»

קכג.2) חוקת 'ספרי '

.‰˙ˆ ‡ÏdnÚ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ˙‡ˆÏ ‰t …»¿»»»»≈≈ƒƒƒ»
‰ÁL,‰n„‡ ‡ÏÂ ;eËÁL ‰ÁL :eÓ‡È ‡lL , ¿…»∆……¿¿…»»¬¿…¬À»

.eËÁL ÌÈzL :eÓ‡È ‡lL∆……¿¿«ƒ»¬

מ "ז.3) פ "ג לצאת,4)פרה, רוצה ואינה מתעקשת כשפרה
גם  הולכת ועמה למוליכה, הנשמעת אחרת פרה לוקחים

המסרבת.

.‚‰tdÓLÏ ‡lL ‰ËÁLpLÏawL B‡ ,B‡ »»∆ƒ¿¬»∆…ƒ¿»∆ƒ≈
‰f‰LdÓLÏ ‡lLÂ dÓLÏ B‡ ,dÓLÏ ‡lLB‡ , ∆ƒ»∆…ƒ¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

B‡ Ô‰Îa ‡lL ˙ÈOÚpL B‡ ,dÓLÏÂ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¿ƒ¿»∆«¬≈∆…¿…≈
ÌÈ„‚a qÁÓa‰Ê È„‚a d‡OÚL B‡ ,È„‚a B‡ ƒ¿À«¿»ƒ∆¬»»¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿≈
‰ÏeÒt  ÏÁB‡ dOaÓ ÏÎ‡Ï ˙Ó ÏÚ dËÁL . …¿»¿»»«¿»∆¡…ƒ¿»»

‰Lk  dÓcÓ ˙BzLÏÁÈ da Ó‡ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ»»¿≈»¿ƒ∆…∆¡«»≈«
ÁBÁÈ. ƒ«

ה"א.5) פ "ד שוחטה 6)שם שהוא אמר שחיטה בשעת
חטאת. או עולה כגון הקרבנות, אחד דמה.7)לשם

ה"ב .8) פ "ג עולה.9)ראה ולשם אדומה פרה לשם כגון
הבגדים.10) ארבעת כל לבש גדול.11)שלא כהן של
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.„,‰ÊÚa BÁÈp‰Ï dÙ‡Ó ÌeÏk ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿≈∆¿»¿«ƒ»¬»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe .‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â :Ó‡pL29eÈ‰ ∆∆¡«¿ƒƒ«ƒ««¬∆¿»¬»ƒ»

ÏÈÁa Ôz „Á‡ :dÙ‡ Ïk ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ30‰a „Á‡Â , ¿ƒ∆»∆¿»∆»ƒ»«≈¿∆»¿«
‰Ê .˙BÓLn‰ ÏÎÏ ˜lÁ˙Ó „Á‡Â ,‰ÁLn‰«ƒ¿»¿∆»ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»∆

˜lÁ˙nL31ÔÈLc˜Ó ÌÈ‰k‰ eÈ‰  ˙BÓLn‰ ÏÎÏ ∆ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»»«…¬ƒ¿«¿ƒ
ÔÈfÓ Ï‡OÈ eÈ‰  ‰ÁLn‰ ‰a ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ«¿««ƒ¿»»ƒ¿»≈«ƒ
:Ó‡pL ;ÚˆÓe ÔÎeÓ ‰È‰ ÏÈÁa ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ««≈»»»À¿»∆∆¡«
„nÏÓ  ˙ÓLÓÏ Ï‡OÈ Èa ˙„ÚÏ ‰˙È‰Â¿»¿»«¬«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆¿«≈
‰t Ïk Ù‡Ó ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈÚÈˆnL∆«¿ƒƒƒ∆¿≈»«¿ƒƒ≈≈∆»»»

˙Bt ÚL˙Â .ÏÈÁa ÔÈÙBOL ‰Ùe32eOÚ ˙Bn„‡ »»∆¿ƒ«≈¿≈«»¬À«¬
.‰iMa ˙Èa‰ ÁL „Ú BÊ ‰ÂˆÓa eeËˆpMÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»«∆»«««ƒ«¿ƒ»
ÚLÂ ,‡ÊÚ ‰OÚ ‰iL ,ea ‰LÓ ‰OÚ ‰BL‡ƒ»»»∆«≈¿ƒ»»»∆¿»¿∆«
CÏn‰ ‰OÚÈ ˙ÈÈOÚ‰Â .˙Èa‰ ÔaÁ „Ú ‡ÊÚÓ≈∆¿»«À¿«««ƒ¿»¬ƒƒ«¬∆«∆∆

.ÔBˆ È‰È Ôk ,ÔÓ‡ .‰ÏbÈ ‰‰Ó ,ÁÈLn‰«»ƒ«¿≈»ƒ»∆»≈≈¿ƒ»

  

         
  

שקוע להיות יכול יהודי  ה ': לעבודת מזה  וההוראה 
ולשכוח  אחר, יהודי  על ובהשפעה  ציבורית בעסקנות
שג ההוראה  באה  ועל־כ בעצמו ,  הרוחניי מענייניו 
שלא  ולהשמר לזכור צרי אחר, יהודי  " מטהרי" כאשר
להגיע יצטר שבגללו  עצמו  בו  מת טומאת של עניי יהיה 

אדומה . פרה  לאפר
     

  

       
    

שנעשו  הפרות למספר  " הרמב מציי מדוע  להבי וצרי
שיעשה  העשירית לפרה   ג ציי ומדוע  הדורות, כל במש

המשיח  של מל והקרבנות  הענייני מכל כמובדלת
 מל שיעשנה  והדגיש  יחזקאל, שבנבואת "הנשיא "

המשיח .
גו '" פרה  אלי "ויקחו   המילי על בזה : הביאור לומר ויש 
בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו  דווקא ), למשה  (שנאמרו 
"אמר  פרה ",  טע מגלה  אני  ל" אמרו  ועוד  קיימת". ושל
וביארו  העגל", חטא  על ותכפר פרה  תבוא  הקב "ה 
מטומאת  לטהרה  העגל חטא  בי השייכות את  המפרשי
ישראל  בני  אצל מיתה  היתה  לא  העגל חטא  שלולא  מת,
פסקה  תורה  במת שהרי  המות", ממלא "חירות היתה  כי 
על־ידי וחזרה  המיתה )  גור – הדעת  ע (מחטא  זוהמת

העגל. חטא 
יסוד כי  רבינו , למשה  אדומה  פרה  של השייכות תוב עפ"ז
בפועל  הטומאה  ביטול רק  אינו  אדומה  פרה  של הטהרה 
המיתה , עני היינו  מעיקרא , הטומאה  סיבת ביטול  ג אלא 

שהרי  הנצחיות – רבינו  משה  של הכח  את צרי ולזה 
עומד להל מה  משה .... מת "לא   נצחיי משה  מעשי 
ופרה  פרה  כל של הטהרה  ולכ כו '". כא  א ומשמש ,

רבינו . משה  שעשה  שבפרה  הטהרה  לכח  צריכה 
הפרה  על בכתבו   " הרמב שמרמז מה   ג יוב ובזה 
בכלל  אדומה  פרה  על־ידי  הטהרה  ששלימות העשירית,
כפרה  שאי המשיח , מל בידי  שתיעשה  בפרה  רק  תהיה 

לעתיד ־לבוא . עד  העגל לחטא  גמורה 
     

(חומת 30)שם.29) חומה מוקף  היה המקדש שטח  כל
ונקראת  רשת מעשה גדר היתה החומה מן לפנים הבית), הר
ברוחב  המקדש של מזרח  בצד מהסורג שלפנים ושטח  סורג,

"חיל". נקרא אמות שם.31)עשר כחכמים 32)תוספתא
ו. פ "ג שם במשנה

   1 
רצתה 1) לא ואם כאחת, אדומות פרות ב ' שוחטים אם יבאר

לשמה  שלא שנשחטה פרה עמה, אחרת מוציאים אם לצאת
היזו  אם בכלי , דמה מקבל או מבשרה לאכול מנת על או
חיסר  או ההיכל כנגד כיוון שלא או כאחת כהנים (שבעה)
היזה  או ממערכתה חוץ  הדם הוציא כו', מהמתנות אחת
חוץ  שרפה שריפתה, ממקום חוץ  שחטה ואם בלילה,
פקע  או חסר ואם שרף  ואחרֿכך הפשיטה או למערכתה
ידים  בקידוש שלא שרפה ואם בלינה, נפסלת אם ממנה,
לה  מרבה ואם בעצים, שלא שרפה מקדש, והיכן ורגלים,

עצים.

.‡ÔÈËÁBL ÔÈ‡:Ó‡pL ,˙Á‡k ˙Bn„‡ ˙Bt ÈzL ≈¬ƒ¿≈»¬À¿««∆∆¡«
.d˙‡ ËÁLÂ¿»«…»

קכג.2) חוקת 'ספרי '

.‰˙ˆ ‡ÏdnÚ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ˙‡ˆÏ ‰t …»¿»»»»≈≈ƒƒƒ»
‰ÁL,‰n„‡ ‡ÏÂ ;eËÁL ‰ÁL :eÓ‡È ‡lL , ¿…»∆……¿¿…»»¬¿…¬À»

.eËÁL ÌÈzL :eÓ‡È ‡lL∆……¿¿«ƒ»¬

מ "ז.3) פ "ג לצאת,4)פרה, רוצה ואינה מתעקשת כשפרה
גם  הולכת ועמה למוליכה, הנשמעת אחרת פרה לוקחים

המסרבת.

.‚‰tdÓLÏ ‡lL ‰ËÁLpLÏawL B‡ ,B‡ »»∆ƒ¿¬»∆…ƒ¿»∆ƒ≈
‰f‰LdÓLÏ ‡lLÂ dÓLÏ B‡ ,dÓLÏ ‡lLB‡ , ∆ƒ»∆…ƒ¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

B‡ Ô‰Îa ‡lL ˙ÈOÚpL B‡ ,dÓLÏÂ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¿ƒ¿»∆«¬≈∆…¿…≈
ÌÈ„‚a qÁÓa‰Ê È„‚a d‡OÚL B‡ ,È„‚a B‡ ƒ¿À«¿»ƒ∆¬»»¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿≈
‰ÏeÒt  ÏÁB‡ dOaÓ ÏÎ‡Ï ˙Ó ÏÚ dËÁL . …¿»¿»»«¿»∆¡…ƒ¿»»

‰Lk  dÓcÓ ˙BzLÏÁÈ da Ó‡ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ»»¿≈»¿ƒ∆…∆¡«»≈«
ÁBÁÈ. ƒ«

ה"א.5) פ "ד שוחטה 6)שם שהוא אמר שחיטה בשעת
חטאת. או עולה כגון הקרבנות, אחד דמה.7)לשם

ה"ב .8) פ "ג עולה.9)ראה ולשם אדומה פרה לשם כגון
הבגדים.10) ארבעת כל לבש גדול.11)שלא כהן של
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שנאמר 12) חטאת, שנקראה מפני  פסולה, לשמה שלא
לשמה. שלא פסולה וחטאת היא" "חטאת יט ): יט , (במדבר
ב 'ספרי ' כן גם למדנו חול, ובגדי  זהב  בגדי  בגדים, ומחוסר
למשנה  בפירושו רבינו אולם זה, מפסוק  קכד פיסקה שם
הכיפורים. יום מעבודת ב 'גזירהֿשוה' למדנו זה שכל כותב 

"פסולה".13) שם גורסים ויש מ "ג. כלומר,14)שם
שהרי רבים, (תמהו מזבח . לגבי  קרבים אינם ובשרה שדמה
כזו  מחשבה אין ניחוח " "ריח  בהם שנאמר בקרבנות גם
זבחים  במשנה – כמותם שהלכה – חכמים לדעת פוסלת
לפי גם יפה שכוחו זה נימוק  מוסיף  שרבינו ונראה א. לה,
פוסלת  כזו שמחשבה שם, במשנה אליעזר רבי  דעת

בקרבנות).

.„pL ;‰ÏeÒt  ÈÏÎa dÓc Ïa˜ÊÚÏ‡ Á˜ÏÂ :Ó‡ ƒ≈»»ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆¿»»
˙ÂˆÓ ‡ÏÂ „È ˙ÂˆÓ d˙ÂˆÓ  BÚaˆ‡a dÓcÓ Ô‰k‰«…≈ƒ»»¿∆¿»ƒ¿»»ƒ¿«»¿…ƒ¿«

ÈÏk. ¿ƒ

קכג.15) פיסקה שם, 'ספרי '

.‰ÈÏÎa ‰f‰.‰ÏeÒt B˙‡f‰  Ô‰Ó ˙Á‡ elÙ‡ ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ««≈∆«»»¿»
‰ÚL ef‰ .‰ÏeÒt  BÏ‡ÓOa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰f‰ƒ»««≈∆ƒ¿…¿»ƒƒ¿»

ÌÈ‰k„Á‡k Ô˙Èf‰‰Ê Á‡ ‰Ê ;‰ÏeÒt Ô˙Èf‰  …¬ƒ«»»»¿∆»«»»»¿»∆««∆
‰Lk ‰ÏeÒt  ÏÎÈ‰‰ „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ .; ¿≈»ƒ»¿…ƒ≈¿∆∆«≈»¿»

„‚k ÔeÎiL „Ú  „ÚBÓ Ï‰‡ Èt ÁÎ Ï‡ :Ó‡pL∆∆¡«∆…«¿≈…∆≈«∆¿«≈¿∆∆
e‰‡B ‰È‰ÈÂ ÏÎÈ‰‰dÙO B‡ dËÁL Ì‡ ÔÎÂ . «≈»¿ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»»¿»»

d˙‡ ËÁLÂ :Ó‡pL ;‰ÏeÒt  ÏÎÈ‰‰ „‚k ‡lL∆…¿∆∆«≈»¿»∆∆¡«¿»«…»
ÂÈÙÏ. ¿»»

ה"א.16) פ "ד שם אחת.17)תוספתא, הזאה הזה אחד כל
אחת.18) מ "ב .20)שם.19)בבת פ "ד פרה
מזה.21) שהוא בשעה ההיכל את יראה לא 22)הכהן

כנגד  ולשרוף  לשחוט  שצריך זה ממקרא נלמד כיצד נתבאר
מן  מהיקש אלה דינים למדו - א קיג, זבחים (בגמרא ההיכל

הזאה).

.Â?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naËÁL B‡ ÛO B‡ ‰f‰L «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ»»«»«
ÂÈBÁ‡ ‰È‰L B‡ ÔBÙˆ „‚k B‡ ÌBc‰ „‚k¿∆∆«»¿∆∆»∆»»¬»
„‚k ÂÈÙe ÚÓe ÁÊÓ ÔÈa „ÓÚ Ì‡ Ï‡ ;Lc˜nÏ«ƒ¿»¬»ƒ»«≈ƒ¿»«¬»»»¿∆∆
˜ec˜„a [ÏÎÈ‰‰] „‚k Ôek ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰‰«≈»««ƒ∆…ƒ≈¿∆∆«≈»¿ƒ¿

‰Lk . ¿≈»

פסולה.23) ההיכל, כנגד א 24)שלא כח , מנחות כרבא,
משנתנו  גם לדעתו מתפרשת וכן הברייתא, של בפירושה -

ג). (פ "ד,

.ÊqÁÌÈzL ÏË .‰ÏeÒt  ˙Bzn‰ ÔÓ ˙Á‡ ƒ≈««ƒ««»¿»»«¿«ƒ
,ÌÈzL ‰f‰Â ˙Á‡ ÏË .‰ÏeÒt B˙‡f‰  ˙Á‡ ‰f‰Â¿ƒ»«««»»¿»»«««¿ƒ»¿«ƒ
‰f‰Â ÏË ‡l‡ ‰iL ‰‡f‰ MÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ≈«»»¿ƒ»∆»»«¿ƒ»

‰ÏeÒt B˙Èf‰  ˙Á‡‰ÏÈË BÚaˆ‡ ÏË ?„ˆÈk . «∆∆«»»¿»≈«»«∆¿»¿ƒ»
˙ÈÚÈLe ˙ÈML ‰f‰Â ˙ÈMLÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ««ƒ∆»«

‰f‰ .‰ÏeÒt B˙Èf‰  ˙ÈÚÈL ‰f‰Â BÚaˆ‡ ÏËÂ¿»«∆¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»»¿»ƒ»
ÊÁ elÙ‡ ,˙ÈÈÓLe [˙ÈÚÈL] ˙ÈÚÈL ‰ÏÈhÓƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¬ƒ»«
ÏkL ;‰Lk  ˙ÈÈÓL ‰f‰Â ˙ÈÈÓL ‰ÏÈË ÏËÂ¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»∆…

‰Ê ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌeÏk BÈ‡ ÚM‰ ÏÚ ÛÈÒBnL∆ƒ««∆«≈¿¿∆ƒ¿∆∆
Ì‡ d˙B‡ ÛBO‰ Ô‰k‰ Ï‡ ;Á‡ Ô‰k ÛÈÒB‰L∆ƒ…≈«≈¬»«…≈«≈»ƒ
CÈˆ BÈ‡L „a ˜qÚ˙pL ÈtÓ ,‰ÏeÒt  ÛÈÒB‰ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»»∆≈»ƒ

.d˙ÙO ˙ÚLaƒ¿«¿≈»»

זו 25) מעכבות שבפרה הזאות "שבע  א: כז, מנחות משנה,
הכתוב  מן למדו קכד, פיסקה חוקת, ב 'ספרי ' זו". את
מעשיה, מכל אחד שינה שאם היא" "חטאת י ) יט , (במדבר
(שם): בפרה שכתוב  משום רבא, מנמק  שם ובגמרא פסולה.
מעכב . – חוקה לשון בו שנאמר מקום וכל עולם", "חוקת

מנמק ,26) להמבי "ט  ספר' ב 'קרית ה"א. פ "ד, פרה תוספתא,
שתי ולא הזאה לכל אחת טבילה קבעה שהתורה מפני 
הפרה  נפסלה כאן האמורים הדינים שבכל ודעתו, טבילות.
שלא  פעולה שעשה מפני  והטעם בלבד, ההזאה אותה ולא

כשירה. הזאה מששית 27)לצורך "הזה שם: במשנה,
את  גם הזה ששית מטבילה רבינו, ומפרש שביעית".
טבילה  אמרה והתורה בינתיים, אצבע  טבילת בלי  השביעית
אפילו  (פוסל מעכב  פרה במעשה שינוי  כל הזאה. לכל
רבינו: מפרש במשנתנו כד. הערה למעלה ראה בדיעבד).
והזה  שביעית, טבילה וטבל זה אחר שב  שהוא ואף ֿעלֿפי 
כבר  שהוא לפי  יספיק  לא זה הנה שביעית, הזאה ממנה

פסלה.

.Á‡ÈˆB‰‰f‰Â dzÎÚnÓ ıeÁ Ìc‰ ˙‡ ƒ∆«»ƒ«¬«¿»¿ƒ»
‰ÏeÒt. ¿»

ה"ו.28) פ "ג שם למערכתה.29)תוספתא, חוץ 
לשטח 30) הדם את יחזיר לא ולכתחילה נפסלה. הפרה

למערכתה  הדם את החזיר אם אבל להזות, מנת על מערכתה
וקשה  גירסאות, כמה ישנן זו (בתוספתא כשירה. – והזה

רבינו). גירסת את לקבוע 

.Ë‰f‰ÌBia ˙BÈf‰ LL ‰f‰ elÙ‡ ,‰ÏÈla dÓcÓ ƒ»ƒ»»««¿»¬ƒƒ»≈«»«
‰ÏeÒt  ‰ÏÈla ˙Á‡Â. ¿««««¿»¿»

ה"א.31) פ "ד שם שהתורה 32)תוספתא, בקרבנות, כמו
שם). (במדבר, 'חטאת' לפרה קראה

.ÈdËÁLdËÁL elÙ‡ ,d˙ÙO ÌB˜nÓ ıeÁ ¿»»ƒ¿¿≈»»¬ƒ¿»»
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ.‰ÏeÒt  ƒ¿ƒƒ«»¿»

א.33) קיב , קיג,34)זבחים שם בגמרא ירושלים. חומת
את  הקריב  שאם הדעת, על להעלות שאפשר אמרו, - א

כשירה. היא – יותר מקודש למקום הפרה

.‡ÈdÙOB‡ ,‰ÈÏÚ ‰ËÁLpL ‰ÎÚnÓ ıeÁ ¿»»ƒ«¬»»∆ƒ¿¬»»∆»
ÛOL B‡ ,˙BÎÚÓ ÈzLa dÙOe ÌÈLÏ d˜lÁL∆ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¬»∆»«

‰ÏeÒt  ˙Á‡ ‰ÎÚÓa ÌÈzL˙ÈOÚpL Á‡ Ì‡Â . ¿«ƒ¿«¬»»««¿»¿ƒ««∆«¬≈
dab ÏÚ ÛBO  ˙Á‡ ‡ÈÓ Ù‡.LLBÁ BÈ‡Â ≈∆≈ƒ«∆∆≈««»¿≈≈

ודעת 35) מגיתה". חוץ  "שרפה שנינו: שם מ "ב . פ "ד פרה
ובפירושו  (כסף ֿמשנה), הך היינו ומערכה שגת רבינו
גת  כעין מסודרים "עצים מפרש: - א קיב , זבחים למשנה
שמדובר  ונראה המשחה". בהר אותה ששוחטים במקום
(שם  יוחנן כרבי  ופסק  ההיכל, פתח  כנגד שלא כששרפה
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קי                
         

מפרשים, (ויש במשנתנו. הברטנורא פירש וכן א). קיג,
לשורפה  שצריך מפני  פסולה, – ההיכל פתח  נגד שאפילו
מלשון  רבינו לשון שינוי  יתפרש דעתם על שחיטתה. במקום
לאו  הוא שאמרו, מגיתה" ש"חוץ  להשמיענו שבא המשנה

פסולה). – ממערכתה חוץ  אפילו אלא כמו 36)דווקא,
אותה  ודרשו: "אותה" שנאמר מפני  ה"א, למעלה בשחיטה,

לבדה. ה"ה.37)– פ "ד שם תוספתא, הראשונה. גבי  על

.ÈÂ dËÈLÙ‰dÁz dlk ÛO Ck Á‡Â ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿««»»«À»
‰LkdLtÓ elÙ‡ ,ÌeÏk ‰pnÓ qÁ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒƒ≈ƒ∆»¿¬ƒƒƒ¿»
‰ÏeÒtÚ˜t .,dÚOÓ elÙ‡ ,dOaÓ B‡ dBÚÓ ¿»»«≈»ƒ¿»»¬ƒƒ¿»»

ÈÊÁÈ  ˙ÈÊkıeÁ Ú˜t .‰ÏeÒt  ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ…∆¡ƒ¿»»«
Ú˜t .BÓB˜Óa BÙBOÂ ÂÈÏÚ ‰aÓ  dzÎÚÓÏ¿«¬«¿»«¿∆»»¿¿ƒ¿»«
CÈˆ BÈ‡  dLtÓ B‡ ‰ÈÙÏhÓ ,‰ÈwÓƒ«¿∆»ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈»ƒ

ÈÊÁ‰Ï. ¿«¬ƒ

מ "ג.38) שלימה 39)שם כשהיא לשרפה צריך לכתחילה
לפני נותחה אם נפסלה לא בדיעבד אבל א) יא, (חולין

שבמעיה.40)שריפתה. המעוכל כתוב 41)האוכל
על  דמה ואת בשרה ואת עורה "את ה): יט , (שם בתורה

ישרוף ". ה"ז.42)פרשה פ "ג פרה תוספתא,
חוץ 43) ומבשרה משערה מעורה "פקע  שנינו: בתוספתא

זה  הרי  ממערכתה חוץ  פסול, החזיר לא ואם יחזיר, לגיתה
לפרש  עלינו עלֿכרחנו כאן במקומו". ושורפו עליו מרבה
לשרוף  עצים מערכת מסדרים ובה בקרקע , חפירה היא שגת
החפירה. כל את ממלאה אינה והמערכה הפרה, את עליה
פסול, החזיר לא ואם להחזיר צריך לגת חוץ  ונפל פקע  ואם
עצים  מרבה המערכה מן רחוק  הגת בתוך ונפל פקע  אם אבל
וכן  שנפל. במקום ושורפו מקומו עד המערכה את ומרחיב 

כאן. רבינו דברי  גם להבין שם.44)יש תוספתא,

.‚È‰t‰‰ËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏa ˙ÏÒÙ dÈ‡ «»»≈»ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
.‰Lk  ÁÓÏ ‰ÙOÂ B˙ÎÏ‰k dÓ„ ‰f‰Â ÌBi‰«¿ƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»»¿≈»

ה"א.45) פ "ד שם תוספתא,

.„ÈdÙOÔB‡‰tk qÁÓ B‡‰Lk . ¿»»≈¿À««»»¿≈»

ב .46) יז, בפ "ב 47)זבחים (רבינו קרוביו מיתת ביום אבל
בלבד  הקבורה שלפני  אומרים ויש ה"ט ). מקדש ביאת מהל'
הקרובים  את רבינו מונה ה"א, אבל מהל' בפ "ב  אונן. נקרא

מיתתם. על מביאים 48)שאוננים ויולדת וזבה זב  מצורע ,
הקרבתם  ולפני  שמשם, והעריב  שטבלו אחרי  קרבנות

כיפורים", "מחוסרי  פסולים 49)נקראים שהם ואף ֿעלֿפי 
לפי והטעם, חטאת. – לפרה קראה והתורה בקרבנות,
יש  הי "ג) פ "א (למעלה בפרה כשר יום טבול תורה שאמרה
כיפורים, ומחוסר אונן להכשיר קלֿוחומר מזה ללמוד
ד"ה  שם ('תוספות' טבולֿיום מטומאת קלה שטומאתם

שרפה).

.ÂËdÙOLec˜a ‡lL,‰ÏeÒt  ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ¿»»∆…¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿»
‰„BÚ ÔÈÚk ‰ÈOÚnL ÈtÓLc˜Ó ÔÎÈ‰Â .ÂÈ„È ƒ¿≈∆«¬∆»¿≈¬»¿≈»¿«≈»»

L ÈÏÎa ?ÂÈÏ‚Â˙ÌÈÙaıeÁa Lc˜ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈«
‰„È˜Óa elÙ‡ ,ÏÁ ÈÏkÓeÏÈ‡B‰ ,Lk  ÒÁ ÏL ƒ¿ƒ…¬ƒƒ¿ƒ»∆∆∆»≈ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËnLk ÔÎÂ .ıeÁa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ¿»«¬∆»«¿≈¿∆«¿ƒƒ∆«…≈
e‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ‡nËnL Á‡ ÛBO‰BÈ‡  «≈««∆¿«¿ƒ¿∆≈«¿≈

Lc˜Ïe ÊÁÏ CÈˆÈÏeËa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ , »ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬∆»ƒ¿≈
ÌBÈ.

מ "א.50) פ "ד ורגליו 51)פרה ידיו לרחוץ  מחויב  כהן
"קידוש". נקראת זו ורחיצה בעבודה, מתחיל שהוא לפני 

קרבנות.52) ב .53)עבודת ב , שנתקדש 54)זבחים כלי 
המקדש. מס '56)בעזרה.55)לצרכי  (בסוף  קטנה. כוס 

כך). לפרש אין שכאן מובן קטן. לוח  רבינו: מפרש שבת,
ה"ב .57) פ "ג צריך 58)למעלה וטבל, שנטמא כהן

א.59)לקדש. כ, שם

.ÊËdÙOÌÈˆÚa ‡lLÌÈˆÚ ÏÎa B‡elÙ‡ , ¿»»∆…¿≈ƒ¿»≈ƒ¬ƒ
‡‚a B‡ L˜ad˙ÂˆÓe .‰Lk ËÚÓÈ ‡lL ¿«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»∆…¿«≈

ÈÏÈÁ dÏ ‡e‰ ‰aÓ Ï‡ ,dÏ Èe‡‰ ÔÓ ÌÈˆÚ dÏ»≈ƒƒ»»»¬»«¿∆»¬ƒ≈
BÊ‡˙‡ ˙Ba‰Ï È„k ‰ÙO ÔÓÊa ÔÂÈ BÊ‡Â ≈¿≈»»ƒ¿«¿≈»¿≈¿«¿∆

BÏ LÈÂ .Ù‡‰„Ú d˙ÙOa ÌÈˆÚ ˙Ba‰Ï »≈∆¿≈¿«¿≈ƒƒ¿≈»»«
da ÛÈÒB‰ Ì‡ ,Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï‡ ;Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ»

„Á‡ ıÚ elÙ‡‰Ï˜Ó Ù‡ ÚÓk ‰Ê È‰ Ù‡a ¬ƒ≈∆»¬≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿∆¿≈∆
.‰t‰«»»

מ "ג.60) פ "ד הפרה.61)פרה גוף  את הצית אלא
(פ "ג 62) למעלה שנמנו מסוגים לא אפילו שהם, עצים בכל

"זבל 63)ה"ב ). רבינו: מפרש פ "ג, תחילת שבת בהל'
קצירת  אחר בקרקע  שנשאר למה שהתכוון ונראה שדות",

מ "ד.64)התבואה. ה"ו:65)שם פ "ד פרה בתוספתא,
מרבין  כשהיו אף  יהודה, רבי  אמר עצים. לה מרבה "לעולם
יפה  שאפרו מפני  אזוב  חבילי  אלא מרבין היו לא לה
תנאֿקמא  על חולק  אינו יהודה שרבי  רבינו ודעת ומרובה".
(כסף ֿמשנה). כמותו פסק  ולפיכך דבריו, מפרש אלא

אפר.66) שתיעשה עד לו מותר מעצים 67)כלומר, אפר
חולין. לצרכי  שנשרפו

.ÊÈ‰t‰ ‰OÚÓ Ïk‡l‡ BÈ‡ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ »«¬≈«»»ƒ¿ƒ»¿«≈∆»
‰p‰k ÈÎÊe ,ÌBiada ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰Â ,„Ú , «¿ƒ¿≈¿À»¿«¿»»∆∆»«

Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï‡ .Ù‡ ‰OÚzLÒpk Ì‡ , ∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚL B‡ ‰M‡ ezÒpkL B‡ ‰ÏÈla dÙ‡∆¿»««¿»∆ƒ¿«ƒ»∆»»¿»»

ÚLa ˙Á‡‰Lk BÊ È‰  B˙ÒÈk ˙ÔÈpÓe . «∆∆ƒ¿«¿ƒ»¬≈¿≈»ƒ«ƒ
Ì„‡ ÏÎa Ù‡‰ ˙ÙÈÒ‡LLÁÓ ıeÁ Ï‡OiÓ ∆¬ƒ«»≈∆¿»»»ƒƒ¿»≈≈≈≈

ÔË˜Â ‰ËBLÓ‡pL ?.B‰Ë LÈ‡ ÛÒ‡Â : ∆¿»»∆∆¡«¿»«ƒ»
ÏÏkÓÌ„‡ :Ó‡ el‡Îe .Ô‰k ‰ÎÈˆ dÈ‡L ƒ¿»∆≈»¿ƒ»…≈¿ƒ»«»»

˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ÔÈpÓe .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,B‰Ë»≈ƒ≈ƒ»ƒ«ƒ∆«¿»»∆∆
?dad˙‡ ËÁLÂ :Ó‡pL‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . »∆∆¡«¿»«…»ƒƒ«¿»

˜qÚ˙ Ì‡L ,„nÏÏ ‡l‡ e˙k‰ ‡a ‡lL ,e„ÓÏ»¿∆…»«»∆»¿«≈∆ƒƒ¿«≈
:Ó‡Â .dÏÒt  d˙ËÈÁL ˙ÚLa Á‡ „a¿»»«≈ƒ¿«¿ƒ»»¿»»¿∆¡«
,„nÏÏ .da ÂÈÈÚ eÈ‰iL  ÂÈÈÚÏ ‰t‰ ˙‡ ÛOÂ¿»«∆«»»¿≈»∆ƒ¿≈»»¿«≈
‰OÚzL „Ú ‰ËÈÁL ˙ÚMÓ da ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L∆«¿»»∆∆»ƒ¿«¿ƒ»«∆≈»∆
˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ d˙ÙOa ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ .Ù‡≈∆¿»»≈ƒ¿≈»»¿»»¿»»«∆∆

.Ù‡ ‰OÚzL „Ú ,dÏÒt ¿»»«∆≈»∆≈∆
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קיי                 
         

מפרשים, (ויש במשנתנו. הברטנורא פירש וכן א). קיג,
לשורפה  שצריך מפני  פסולה, – ההיכל פתח  נגד שאפילו
מלשון  רבינו לשון שינוי  יתפרש דעתם על שחיטתה. במקום
לאו  הוא שאמרו, מגיתה" ש"חוץ  להשמיענו שבא המשנה

פסולה). – ממערכתה חוץ  אפילו אלא כמו 36)דווקא,
אותה  ודרשו: "אותה" שנאמר מפני  ה"א, למעלה בשחיטה,

לבדה. ה"ה.37)– פ "ד שם תוספתא, הראשונה. גבי  על

.ÈÂ dËÈLÙ‰dÁz dlk ÛO Ck Á‡Â ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿««»»«À»
‰LkdLtÓ elÙ‡ ,ÌeÏk ‰pnÓ qÁ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒƒ≈ƒ∆»¿¬ƒƒƒ¿»
‰ÏeÒtÚ˜t .,dÚOÓ elÙ‡ ,dOaÓ B‡ dBÚÓ ¿»»«≈»ƒ¿»»¬ƒƒ¿»»

ÈÊÁÈ  ˙ÈÊkıeÁ Ú˜t .‰ÏeÒt  ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ…∆¡ƒ¿»»«
Ú˜t .BÓB˜Óa BÙBOÂ ÂÈÏÚ ‰aÓ  dzÎÚÓÏ¿«¬«¿»«¿∆»»¿¿ƒ¿»«
CÈˆ BÈ‡  dLtÓ B‡ ‰ÈÙÏhÓ ,‰ÈwÓƒ«¿∆»ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈»ƒ

ÈÊÁ‰Ï. ¿«¬ƒ

מ "ג.38) שלימה 39)שם כשהיא לשרפה צריך לכתחילה
לפני נותחה אם נפסלה לא בדיעבד אבל א) יא, (חולין

שבמעיה.40)שריפתה. המעוכל כתוב 41)האוכל
על  דמה ואת בשרה ואת עורה "את ה): יט , (שם בתורה

ישרוף ". ה"ז.42)פרשה פ "ג פרה תוספתא,
חוץ 43) ומבשרה משערה מעורה "פקע  שנינו: בתוספתא

זה  הרי  ממערכתה חוץ  פסול, החזיר לא ואם יחזיר, לגיתה
לפרש  עלינו עלֿכרחנו כאן במקומו". ושורפו עליו מרבה
לשרוף  עצים מערכת מסדרים ובה בקרקע , חפירה היא שגת
החפירה. כל את ממלאה אינה והמערכה הפרה, את עליה
פסול, החזיר לא ואם להחזיר צריך לגת חוץ  ונפל פקע  ואם
עצים  מרבה המערכה מן רחוק  הגת בתוך ונפל פקע  אם אבל
וכן  שנפל. במקום ושורפו מקומו עד המערכה את ומרחיב 

כאן. רבינו דברי  גם להבין שם.44)יש תוספתא,

.‚È‰t‰‰ËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏa ˙ÏÒÙ dÈ‡ «»»≈»ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
.‰Lk  ÁÓÏ ‰ÙOÂ B˙ÎÏ‰k dÓ„ ‰f‰Â ÌBi‰«¿ƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»»¿≈»

ה"א.45) פ "ד שם תוספתא,

.„ÈdÙOÔB‡‰tk qÁÓ B‡‰Lk . ¿»»≈¿À««»»¿≈»

ב .46) יז, בפ "ב 47)זבחים (רבינו קרוביו מיתת ביום אבל
בלבד  הקבורה שלפני  אומרים ויש ה"ט ). מקדש ביאת מהל'
הקרובים  את רבינו מונה ה"א, אבל מהל' בפ "ב  אונן. נקרא

מיתתם. על מביאים 48)שאוננים ויולדת וזבה זב  מצורע ,
הקרבתם  ולפני  שמשם, והעריב  שטבלו אחרי  קרבנות

כיפורים", "מחוסרי  פסולים 49)נקראים שהם ואף ֿעלֿפי 
לפי והטעם, חטאת. – לפרה קראה והתורה בקרבנות,
יש  הי "ג) פ "א (למעלה בפרה כשר יום טבול תורה שאמרה
כיפורים, ומחוסר אונן להכשיר קלֿוחומר מזה ללמוד
ד"ה  שם ('תוספות' טבולֿיום מטומאת קלה שטומאתם

שרפה).

.ÂËdÙOLec˜a ‡lL,‰ÏeÒt  ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ¿»»∆…¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿»
‰„BÚ ÔÈÚk ‰ÈOÚnL ÈtÓLc˜Ó ÔÎÈ‰Â .ÂÈ„È ƒ¿≈∆«¬∆»¿≈¬»¿≈»¿«≈»»

L ÈÏÎa ?ÂÈÏ‚Â˙ÌÈÙaıeÁa Lc˜ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈«
‰„È˜Óa elÙ‡ ,ÏÁ ÈÏkÓeÏÈ‡B‰ ,Lk  ÒÁ ÏL ƒ¿ƒ…¬ƒƒ¿ƒ»∆∆∆»≈ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËnLk ÔÎÂ .ıeÁa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ¿»«¬∆»«¿≈¿∆«¿ƒƒ∆«…≈
e‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ‡nËnL Á‡ ÛBO‰BÈ‡  «≈««∆¿«¿ƒ¿∆≈«¿≈

Lc˜Ïe ÊÁÏ CÈˆÈÏeËa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ , »ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬∆»ƒ¿≈
ÌBÈ.

מ "א.50) פ "ד ורגליו 51)פרה ידיו לרחוץ  מחויב  כהן
"קידוש". נקראת זו ורחיצה בעבודה, מתחיל שהוא לפני 

קרבנות.52) ב .53)עבודת ב , שנתקדש 54)זבחים כלי 
המקדש. מס '56)בעזרה.55)לצרכי  (בסוף  קטנה. כוס 

כך). לפרש אין שכאן מובן קטן. לוח  רבינו: מפרש שבת,
ה"ב .57) פ "ג צריך 58)למעלה וטבל, שנטמא כהן

א.59)לקדש. כ, שם

.ÊËdÙOÌÈˆÚa ‡lLÌÈˆÚ ÏÎa B‡elÙ‡ , ¿»»∆…¿≈ƒ¿»≈ƒ¬ƒ
‡‚a B‡ L˜ad˙ÂˆÓe .‰Lk ËÚÓÈ ‡lL ¿«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»∆…¿«≈

ÈÏÈÁ dÏ ‡e‰ ‰aÓ Ï‡ ,dÏ Èe‡‰ ÔÓ ÌÈˆÚ dÏ»≈ƒƒ»»»¬»«¿∆»¬ƒ≈
BÊ‡˙‡ ˙Ba‰Ï È„k ‰ÙO ÔÓÊa ÔÂÈ BÊ‡Â ≈¿≈»»ƒ¿«¿≈»¿≈¿«¿∆

BÏ LÈÂ .Ù‡‰„Ú d˙ÙOa ÌÈˆÚ ˙Ba‰Ï »≈∆¿≈¿«¿≈ƒƒ¿≈»»«
da ÛÈÒB‰ Ì‡ ,Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï‡ ;Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ»

„Á‡ ıÚ elÙ‡‰Ï˜Ó Ù‡ ÚÓk ‰Ê È‰ Ù‡a ¬ƒ≈∆»¬≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿∆¿≈∆
.‰t‰«»»

מ "ג.60) פ "ד הפרה.61)פרה גוף  את הצית אלא
(פ "ג 62) למעלה שנמנו מסוגים לא אפילו שהם, עצים בכל

"זבל 63)ה"ב ). רבינו: מפרש פ "ג, תחילת שבת בהל'
קצירת  אחר בקרקע  שנשאר למה שהתכוון ונראה שדות",

מ "ד.64)התבואה. ה"ו:65)שם פ "ד פרה בתוספתא,
מרבין  כשהיו אף  יהודה, רבי  אמר עצים. לה מרבה "לעולם
יפה  שאפרו מפני  אזוב  חבילי  אלא מרבין היו לא לה
תנאֿקמא  על חולק  אינו יהודה שרבי  רבינו ודעת ומרובה".
(כסף ֿמשנה). כמותו פסק  ולפיכך דבריו, מפרש אלא

אפר.66) שתיעשה עד לו מותר מעצים 67)כלומר, אפר
חולין. לצרכי  שנשרפו

.ÊÈ‰t‰ ‰OÚÓ Ïk‡l‡ BÈ‡ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ »«¬≈«»»ƒ¿ƒ»¿«≈∆»
‰p‰k ÈÎÊe ,ÌBiada ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰Â ,„Ú , «¿ƒ¿≈¿À»¿«¿»»∆∆»«

Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï‡ .Ù‡ ‰OÚzLÒpk Ì‡ , ∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚL B‡ ‰M‡ ezÒpkL B‡ ‰ÏÈla dÙ‡∆¿»««¿»∆ƒ¿«ƒ»∆»»¿»»

ÚLa ˙Á‡‰Lk BÊ È‰  B˙ÒÈk ˙ÔÈpÓe . «∆∆ƒ¿«¿ƒ»¬≈¿≈»ƒ«ƒ
Ì„‡ ÏÎa Ù‡‰ ˙ÙÈÒ‡LLÁÓ ıeÁ Ï‡OiÓ ∆¬ƒ«»≈∆¿»»»ƒƒ¿»≈≈≈≈

ÔË˜Â ‰ËBLÓ‡pL ?.B‰Ë LÈ‡ ÛÒ‡Â : ∆¿»»∆∆¡«¿»«ƒ»
ÏÏkÓÌ„‡ :Ó‡ el‡Îe .Ô‰k ‰ÎÈˆ dÈ‡L ƒ¿»∆≈»¿ƒ»…≈¿ƒ»«»»

˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ÔÈpÓe .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,B‰Ë»≈ƒ≈ƒ»ƒ«ƒ∆«¿»»∆∆
?dad˙‡ ËÁLÂ :Ó‡pL‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . »∆∆¡«¿»«…»ƒƒ«¿»

˜qÚ˙ Ì‡L ,„nÏÏ ‡l‡ e˙k‰ ‡a ‡lL ,e„ÓÏ»¿∆…»«»∆»¿«≈∆ƒƒ¿«≈
:Ó‡Â .dÏÒt  d˙ËÈÁL ˙ÚLa Á‡ „a¿»»«≈ƒ¿«¿ƒ»»¿»»¿∆¡«
,„nÏÏ .da ÂÈÈÚ eÈ‰iL  ÂÈÈÚÏ ‰t‰ ˙‡ ÛOÂ¿»«∆«»»¿≈»∆ƒ¿≈»»¿«≈
‰OÚzL „Ú ‰ËÈÁL ˙ÚMÓ da ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L∆«¿»»∆∆»ƒ¿«¿ƒ»«∆≈»∆
˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ d˙ÙOa ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ .Ù‡≈∆¿»»≈ƒ¿≈»»¿»»¿»»«∆∆

.Ù‡ ‰OÚzL „Ú ,dÏÒt ¿»»«∆≈»∆≈∆
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מ "ד.68) פ "ד כהן,69)שם טעונה שחיטה שגם משמע 
שכשירה  בפירוש פסק  המוקדשין פסולי  מהל' בפ "א אולם

זו. הלכה סוף  ראה אז 70)בזר. עשה בה המתעסק  אם
פסולה. הפרה – שריפתה לצורך אינה שהיא מלאכה איזו

ה"ו.71) פ "ד שם ומג,72)תוספתא, ב . מב , יומא במסכת
מהמקרא. זה דרשו - אשה.73)א ובין איש בין

מיהת 74) א) מג, (שם חכמים ודרשו "והניח ", אמרה ורה
דעת. בהן אין ואלה להניח , דעה בו נימוק 75)שיש

אדם. בכל "כהן",76)להכשיר ולא "איש" שאמר מזה
כשר. כהן) (לא זר שגם ברור מלאכה 77)יוצא עשה שאם

נפסלה. – פרה במעשה עוסק  שהיה בשעה אחרת
ופירושה 78) האשה, את מוציאה אינה איש המילה כלומר,

"טהור" הזר, את להכשיר "איש" אמרו: שם בגמרא אדם. –
ט ) יט , (במדבר בתורה כתוב  פירוש: האשה. את להכשיר
מלמדת  "איש" המילה הפרה", אפר את טהור איש "ואסף 
מיותרת, שהיא "טהור" והמילה כהן, צריך אינו שאיסוף 
למעשה  פסול וטמא היא" "חטאת יט ) (שם, בה נאמר שהרי 
אבל  תורה, הקפידה בלבד טהרה שעל ללמד באה חטאת,

המין. על רב ,79)לא לדעת זו דרשה נאמרה - א מב , שם
ממקרא  למדו שמואל לדעת אבל כהן, צריכה פרה ששחיטת
מהכתוב  נלמד מלאכה ופסול בזר, כשירה ששחיטתה זה
רבינו  שהרי  הדבר, ותמוה לעיניו. הפרה את ושרף  ה) (שם,
פרה  ששחיטת ה"ב , המוקדשין פסולי  מהל' בפ "א פסק 
(ונראה  מלאכה? פסול זה ממקרא למד וכיצד בזר, כשרה
מהפסוק  הדרשות שתי  לדרוש שאפשר רבינו, בדעת לומר
הפסוק  קטע  את רק  כאן והביא רבינו דקדק  ולפיכך הזה,
"לפניו" ומן מלאכה, פסול לומדים שממנו אותה", "ושחט 
לרבינו  לו נראית כשמואל. רואה, ואלעזר שוחט  שזר למדנו,
(פסול  הדעת להיסח  מיוחד לימוד שצריכים רב , סברת
פסק  להלכה אבל בשריפה, גם וכן בשחיטה מלאכה)
עי ' סתירה. כל בכך ואין כשירה, בזר ששחיטה כשמואל

שם). בגמרא

.ÁÈËÁLdnÚ ˙Á‡ ‰Ó‰a ‰ËÁLÂ ‰t‰ ˙‡ »«∆«»»¿ƒ¿¬»¿≈»«∆∆ƒ»
Ôek˙ ‡Ï È‰L ,‰Lk  dnÚ ˙ÚÏ„ ‰ÎzÁ B‡ ∆¿¿»¿««ƒ»¿≈»∆¬≈…ƒ¿«≈

dnÚ ‰ËÁLpL ‰Ó‰a‰L Èt ÏÚ Û‡ ;‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»««ƒ∆«¿≈»∆ƒ¿¬»ƒ»
‰ÏÈÎ‡Ï ‰Lk.‰ek ‰ÎÈˆ ÔÈlÁ‰ ˙ËÈÁL ÔÈ‡L , ¿≈»«¬ƒ»∆≈¿ƒ««Àƒ¿ƒ»«»»

˙ÚÏc‰ CzÁÏ Ôek˙ Ì‡ Ï‡˙ÚLa ‰ÎzÁÂ ¬»ƒƒ¿«≈«¿…«¿««¿∆¿¿»ƒ¿«
.‰Î‡ÏÓ dnÚ ‰OÚ È‰L ,‰ÏeÒt  ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»∆¬≈»»ƒ»¿»»

א.80) לב , בסכין 81)חולין ששחט  כגון בכוונה, שלא
מן 82)ארוכה. דעתו שמסיח  מפני  פוסלת מלאכה עשיית

הדעת. היסח  בה אין כוונה בלי  שמלאכה ומובן הפרה,
שני83) תלויים שם, רבא בדברי  שלפנינו הגירסה לפי 

כוונה  צריכה אינה חולין בהמת שחיטת אם בזה, זה הדינים
ואת  אותה ולא אותה" "ושחט  מהדרשה פסולה, הפרה  –
הפרה  – פסולה החולין בהמת שחיטת ואם חבירתה,
שמכשיר  כאן רבינו על משנה' ה'כסף  ומתפלא כשירה,
ולא  תרי "), לבי  שטרא "מזכי  אומר: תלמודי  (פתגם שתיהן
רבא. בדברי  הגירסא את לשנות אלא אחרת דרך מצא

אחרת.84)עיי "ש. בהמה לשחוט  נתכוון אם וכלֿשכן

ה'תשע"ח  אייר ג' רביעי יום 

   1 
מטמאים 1) סוף  ועד מתחלה בפרה העוסקים שכל יבאר

והפרה  בגדים, מטמא ממטמאיו שיפרוש אחר אם בגדים,
כל  אפרה, שהכניסו אחר בה המתעסק  מטמאה, אם עצמה
הוא  מקום ובאיזה אפר, שייעשו עד מטמאים הנשרפים
ושעירים  פרים הנושאים בגדים מטמאים מאימתי  שורף ,

הנשרפים.

.‡ÔÈ‡nËÓ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk»»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«¿«¿ƒ
ıÚ CÈÏLÓe ËÁBMa Ó‡pL .Ô˙iOÚ ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a¿»ƒ»¿«¬ƒ»»∆∆¡««≈«¿ƒ≈
:ÛBOa Ó‡Â ;BOa ıÁÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÂ :Ê‡∆∆¿ƒ∆¿»»¿»«¿»¿∆¡««≈
˙‡ ÛÒ‡‰ ÒaÎÂ :Ó‡Â ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡ ÛO‰Â¿«≈…»¿«≈¿»»¿∆¡«¿ƒ∆»…≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ da ÔÈ˜ÒBÚ‰ ÏkL ,„nÏÓ .‰t‰ Ù‡≈∆«»»¿«≈∆»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«
LÓL Ú‰Â ‰ÏÈË ÔÈeÚËe ÌÈ„‚a ÌÈ‡nËÓ ÛBÒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆
‡nËÓ d˙iOÚ ˙ÚLa dnLÓ‰ Ï‡ .‰Bz ÔÈcƒ»¬»«¿«¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿«≈

È‡ da ÊÈÊÈ ‡nL ‰Êb ,Ì‰ÈcÓ ÌÈ„‚a2. ¿»ƒƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»ƒ»≈»

  

         
      

את  שמוני  העול אומות בדברי  חז"ל בדברי  להבי וצרי
את  תטהר אדומה  שפרה  יתכ אי זו : מצוה  על ישראל
הסיפור  על־פי  בזה  והביאור . הטהורי את ותטמא  הטמאי
לתת  שכדי  שמסקנתו  האמצעי  אדמו "ר אצל שהיה  הידוע 
למצוא  צרי לו ,  הראויי התשובה  וסדר התיקו את  לאד
של  מצבו   ג ועוד , דדקות. בדקות דומה  עניי בעצמו 
" הריי אדמו "ר  פתג כידוע  לו , נוגע  שיהיה  צרי הזולת
קרהו ", אשר כל את מרדכי  לו  "ויגד  מהמגילה  הפסוק  על

עצמו . לו  קרה  חברו  של העניי כאילו  להרגיש  שצרי
לו  שתהיה  המטהר צרי אדומה , פרה  בטהרת  ג כ
לטהר  שיוכל כדי  הטהרה , היפ של למצב  מסוימת שייכות

חברו . את
      

בפרה.2) כעסוק  יהיה ודינו שריפתה לצורך

.ÌB˜Ó Ïk3'ÂÈ„‚a ÒaÎÈ' ˙B‡ÓËa ‰Bza Ó‡pL »»∆∆¡««»¿À¿¿«≈¿»»
Ì‰ „Ïa ÂÈÏÚL ÌÈ„‚a‰L e„nÏÏ ‡a ‡Ï …»¿«¿≈∆«¿»ƒ∆»»ƒ¿«≈
Ba ÚbiL ÈÏk B‡ „‚a ÏkL ,„nÏÏ ‡l‡ ;ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆»¿«≈∆»∆∆¿ƒ∆ƒ«
Ô‰ È‰  ÂÈ‡nËÓa BeaÁ ˙ÚLa ‰f‰ ‡Óh‰«»≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿«¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ ÂÈ‡nËnÓ LÙiL Á‡ Ï‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»««∆ƒ¿ƒ¿«¿»≈¿«≈
ÂÈÏÚL „‚a „Á‡  ‰Ïp‰ ˙‡ ‡OBp‰ ?„ˆÈk .ÌÈ„‚a¿»ƒ≈««≈∆«¿≈»∆»∆∆∆»»
Ô‰ È‰ d‡OB ‡e‰L ÔÓÊ Ïk Ba ÚbiL ÈÏk B‡¿ƒ∆ƒ«»¿«∆¿»¬≈≈
È‰ ‡OBp‰ ‰Ê ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ Ô‰ È‰Â ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈∆«≈¬≈
 ‰Ïp‰ ˙‡ CÈÏL‰Â ÂÈ‡nËnÓ Lt .ÔBL‡ ‡e‰ƒ≈≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ∆«¿≈»

‡Â ,‰È‰L ˙BÓk ÔBL‡ ‡e‰ È‰„‚a B‡ ÈÏÎa ÚbÈ Ì ¬≈ƒ¿∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ∆∆
,ÌÈÏk ‡nËÓ ‰‡ÓË „ÏÂ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ‡nËÓ BÈ‡ ≈¿«≈∆≈¿«À¿»¿«≈≈ƒ
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.‰Ïa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ÙÒ ˙lÁ˙a e‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆¿≈…«≈ƒ¿≈»
˙ÚLa ÈÏÎa B‡ „‚a Ú‚ Ì‡ ,‰ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»¿ƒ«»»ƒ»«¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿«
Á‡ Ï‡ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ È‰  ‰ÙO ˙ÚLa B‡ ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿«¿≈»¬≈≈¿≈ƒ¬»««
Ì‡ ,ÏË ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈOÚnÓ LÙiL∆ƒ¿ƒ«¬∆»««ƒ∆¬«ƒ…»«ƒ
‰‡Óh‰ „ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,B‡nËÓ BÈ‡  ÈÏÎa Ú‚4. »«ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ¿≈∆¿««À¿»
ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ dÓˆÚ ‰t‰Â5 ¿«»»«¿»≈»¿«¿»…»»¿…≈ƒ
‡Óh‰ ‡e‰ „Ïa da ˜qÚ˙n‰ ‡l‡ ,Ba eÚ‚pL∆»¿∆»«ƒ¿«≈»ƒ¿««»≈
.da ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‰ÏÈË ÔeÚËÂ¿»¿ƒ»¿«≈¿»ƒ»¿«∆≈»

שאר 3) לעשות "מנין ו: פרשתא ו פרק  שמיני  כהנים תורת
וטמא". לומר תלמוד כבגדים? לטומאה.4)כלים ראשון

הטומאה. ולד נעשים הטומאה באב  הנוגעים וכלים אדם
המדובר 5) שכאן אלא אוכלים, מטמאה שאינה הדין והוא

ז. בהלכה דבריו על וסמך בלבד וכלים אדם בטומאת

.‚;d˙ÂˆÓk ˙ÙOpL ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»»
Ïeqt Ú‡ .B‰Ë da ˜qÚ˙n‰  ‰ÏÒÙ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿¿»«ƒ¿«≈»»≈«ƒ

d˙ËÈÁLa6Ïeqt Ú‡ .ÌÈ„‚a ‰‡nËÓ dÈ‡  ƒ¿ƒ»»≈»¿«¿»¿»ƒ≈«ƒ
‡nËÓ dÏeqt ÈÙÏ da ˜ÒBÚ‰ Ïk  d˙Èf‰a¿«»»»»»≈»ƒ¿≈ƒ»¿«≈

ÌÈ„‚a7.ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ dÏeqt Á‡Ï , ¿»ƒ¿««ƒ»≈¿«≈¿»ƒ

פרה.6) אפר לשם כשירה פעולה כל בה נעשה לא הרי 
ולא 7) כמצוותה נעשתה לא זו פרה הרי  אומרים אנו ואין

מכיוון  דבר, של וטעמו פיסולה. לפני  אפילו בגדים תטמא
בלי לטהרתם חוזרים אינם נטמאו, הכלים או שהאדם

שמש. והערב  טבילה

.„Ôk Á‡ da ˜qÚ˙n‰  dÙ‡ ˙‡ ÒÎÏ ÌÈÏL‰ƒ¿ƒƒ¿…∆∆¿»«ƒ¿«≈»««≈
B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ ÔÎÂ B˙Úˆ‰a B‡ Ù‡‰ ˜elÁa8‡ÏÂ . ¿ƒ»≈∆¿«¿»»¿≈«≈«»¿…

˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk ‡l‡ ,„Ïa ‰t‰9ÌÈt‰ ÔÓ «»»ƒ¿«∆»»««»«ƒ¿»ƒ«»ƒ
˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ ÌÙBO‰  ÌÈÈÚO‰ ÔÓeƒ«¿ƒƒ«¿»¿«≈¿»ƒƒ¿«
Ùa ÓB‡ ‡e‰ È‰L .Ù‡ eOÚiL „Ú B˙ÙO¿≈»«∆≈»≈∆∆¬≈≈¿«
ÈtÓ .ÒaÎÈ Ì˙‡ ÛO‰Â :ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ¿«≈…»¿«≈ƒƒ

‡ ÔÈa ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰10e‰iL ÌÈÙOp‰ ÏÎÏ «¿»»¿∆∆ƒ¿«»¿»«ƒ¿»ƒ∆¿
ÌÈc ‰na .Ù‡ eOÚiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈»≈∆«∆¿»ƒ
Ô˙ÂˆÓk eÙOÂ Ïeqt Ô‰Ï Ú‡ ‡lLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆…≈«»∆ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿»»

ÔLc‰ ˙Èa11ÔÈÙO  ‰ÊÚa eÏÒÙ Ì‡ Ï‡ ; ¿≈«∆∆¬»ƒƒ¿¿»¬»»ƒ¿»ƒ
ÌL12ÔÎÂ .B‰Ë ÔÙBOÂ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙk »ƒ¿≈«À¿»ƒ¿¿»»¿≈

Ô‰a ˜qÚ˙n‰13Ù‡ eOÚiMÓ14BÈ‡.ÌÈ„‚a ‡nËÓ «ƒ¿«≈»∆ƒ∆≈»≈∆≈¿«≈¿»ƒ
Ct‰Ó‰ ÔB‚k ,‰ÙOa ÚiÒÓ‰ ‰Ê ?ÛBO e‰Ê È‡Â¿≈∆≈∆«¿«≈«ƒ¿≈»¿«¿«≈
‰˙BÁ‰Â L‡a Ct‰Ó‰Â ÌÈˆÚ CÈÏLn‰Â Oaa«»»¿««¿ƒ≈ƒ¿«¿«≈»≈¿«∆
˙Èvn‰ Ï‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L‡‰ ÚzL È„k ÌÈÏÁ‚∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«»≈¿«≈»∆¬»««ƒ

e‡‰15ÈtÓ e„ÓÏ Ck .B‰Ë  ‰ÎÚn‰ ˙‡ cÒÓ‰Â »¿«¿«≈∆««¬»»»»»¿ƒƒ
ÔÈÙOp‰ ÌÈÈÚOe ÌÈt ‡OBp‰L ,‰ÚeÓM‰«¿»∆«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‡ÓË  ÔÙOÏ ÔLc‰ ˙ÈÏ Ô‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿≈«∆∆¿»¿»»≈¿«≈¿»ƒ
ÔeÚËÂ ,Ô˙ÎÏB‰a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ‰Bz ÔÈcƒ»»¿«∆≈¿»»»¿»
ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ BÓk ;LÓL Ú‰Â ‰ÏÈË¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿«¿«≈«∆«»ƒ
Ba ÚbiL ÈÏk ÏÎÂ „‚a Ïk ‡nËÓ ‡e‰L ,ÏÊ‡ÊÚÏ«¬»≈∆¿«≈»∆∆¿»¿ƒ∆ƒ«
:Ó‡pL ,BÁelLa ˜qÚ˙nL ÔÓÊ Ïk ÂÈÏÚL ÌÈÏka«≈ƒ∆»»»¿«∆ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¡«

.ÂÈ„‚a ÒaÎÈ ÏÊ‡ÊÚÏ ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰Â¿«¿«≈«∆«»ƒ«¬»≈¿«≈¿»»

הפרה.8) בעיסוק  האחרון המעשה הוא האפר איסוף 
צבור 9) של דבר העלם פר הכיפורים, יום של ושעיר פר

עבודה  עוון על ציבור של חטאת ושעירי  משיח  כהן ופר
ומשמעותה,10)זרה. בהן נדרשת שהתורה המידות אחת

הדומים. העניינים בכל גם מחייב  כאן שנאמר הדבר
ירושלים.11) לחומת זריקת 12)שמחוץ  לאחר נפסלו אם

הבית. בהר אותם שורפים זריקה לפני  נפסלו ואם דמם,
הנשרפים.13) ושעירים מצוותם,14)בפרים ונגמרה

פרה. כאפר איסוף  טעון אינו אפרם בעצים.15)שהרי 

.‰ÌÈÈÚOe ÌÈt ÔÈ‡OBp‰ ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
Ìe‡O .‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ Ô‰a e‡ˆiMÓ ?ÌÈÙOp‰«ƒ¿»ƒƒ∆»¿»∆¿«»¬»»¿»
‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÌÈ‡OBp‰ ˙ˆ˜Ó e‡ˆÈÂ ˙BËBÓa¿¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿«»¬»»
,ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ e‡ˆiL el‡  e‡ˆÈ ‡Ï ÌÈBÁ‡‰Â¿»«¬ƒ…»¿≈∆»¿¿«¿ƒ¿»ƒ
.e‡ˆiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL el‡Â¿≈∆¬«ƒ…»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈¿

eÊÁÂ e‡ˆÈ16‰  ‰ÊÚÏ‰ÊÚa ÔÈ‡OBp17B‰Ë18„Ú »¿¿»¿»¬»»«¿ƒ»¬»»»«
‰ÊÚÏ ıeÁ „ÓBÚ ‰È‰ .Ô‰a ‡ˆiL19Ì˙B‡ CLBÓe ∆≈≈»∆»»≈»¬»»≈»

eÊÁL Á‡Ó ÌMÓ20È‰Â ıeÁÏ e‡ˆÈ Îe ÏÈ‡B‰ , ƒ»≈««∆»¿ƒ¿»»¿««¬≈
.‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰ È‰  ıeÁa ÌÎLBn‰ ‰Ê∆«¿»«¬≈¿≈»≈

לנושאם.17)הפרים.16) והתחילו אחרים אנשים באו
מטמאים 18) הם ולפיכך יצאו כבר הפרים אומרים אנו ואין

(במדבר  שנאמר לפי  דבר, של וטעמו בהם. המטפל כל את
משמע  המחנה", אל יבוא ואחר במים בשרו "ורחץ  ז), יט ,
בעזרה. עודם הלא ואלה למחנה, מחוץ  נמצא שהוא

הפרים.19) את שנית להוציא שבאו האחרים האנשים
הפרים.20)

.ÂÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ ÌÈ„‚a ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Óe21? ≈≈»«¿«≈¿»ƒ«¿«≈«∆«»ƒ
B˙iÁc ˙ÚL „Ú ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiMÓƒ∆»»¿«¿»«ƒ«¿«¿ƒ»

ÏÊ‡ÊÚÏ22Ú‚ Ì‡ ,e‰ÁcL Á‡ Ï‡ .23ÌÈÏÎa «¬»≈¬»««∆»»ƒ»«¿≈ƒ
ÌÈB‰Ë  ÌÈ„‚e24. ƒ¿»ƒ¿ƒ

ורחץ 21) כו): טז, (ויקרא בו ונאמר הכיפורים, ביום לעזאזל
המחנה. אל יבא ואחר במים את 22)בשרו דוחה שהוא

זקוף ). סלעי  הר = (צוק  הצוק  מן הדוחה.23)השעיר
השעיר. מן שפירש בשעה דחייתו לפני  נגע  אם הדין והוא

הטומאה.24) כוולד ומשקין אוכלין מטמא אבל

.ÊelÙ‡ ,ÔÓˆÚ ÔÈÙOp‰ ÌÈÈÚOe ÌÈÙa Ú‚Bp‰«≈«¿»ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»¬ƒ
ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,e‡ˆiL Á‡««∆»¿≈»»≈≈ƒ≈√»ƒ≈

ÔÈ˜LÓ25ÈÚOa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ .B‰Ë Ïk‰  «¿ƒ«…»¿≈ƒ»¿¿»ƒ
 B˙ÎÏB‰ ÔÓÊa BÓˆÚ ÁlzLn‰el‡ ÔÈ‡L .ÔÈB‰Ë «ƒ¿«≈««¿ƒ¿«»»¿ƒ∆≈≈

ÛO‰Â :Ó‡pL ,„Ïa Ô‰a ˜qÚ˙nÏ ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆»«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈
.B‰Ë  Ú‚Bp‰ Ï‡ ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡…»¿«≈¿»»¬»«≈«»

שבידינו 25) הספרים גירסת לפי  א. קה, זבחים דימי  כרב 
אחר" ממקום טומאה הכשר "צריכים שם): רש"י  גורס  (וכן
פרים  חכמים שלדעת כפשוטם, הדברים מפרש ורבינו
אלא  אוכלין, טומאת מטמאים אינם אדומה ופרה הנשרפים
אינם  נטמאו שלא זמן כל אבל וכדומה, בשרץ  נגעו אם

מטמאים.
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.‰Ïa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ÙÒ ˙lÁ˙a e‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆¿≈…«≈ƒ¿≈»
˙ÚLa ÈÏÎa B‡ „‚a Ú‚ Ì‡ ,‰ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»¿ƒ«»»ƒ»«¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿«
Á‡ Ï‡ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ È‰  ‰ÙO ˙ÚLa B‡ ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿«¿≈»¬≈≈¿≈ƒ¬»««
Ì‡ ,ÏË ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈOÚnÓ LÙiL∆ƒ¿ƒ«¬∆»««ƒ∆¬«ƒ…»«ƒ
‰‡Óh‰ „ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,B‡nËÓ BÈ‡  ÈÏÎa Ú‚4. »«ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ¿≈∆¿««À¿»
ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ dÓˆÚ ‰t‰Â5 ¿«»»«¿»≈»¿«¿»…»»¿…≈ƒ
‡Óh‰ ‡e‰ „Ïa da ˜qÚ˙n‰ ‡l‡ ,Ba eÚ‚pL∆»¿∆»«ƒ¿«≈»ƒ¿««»≈
.da ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‰ÏÈË ÔeÚËÂ¿»¿ƒ»¿«≈¿»ƒ»¿«∆≈»

שאר 3) לעשות "מנין ו: פרשתא ו פרק  שמיני  כהנים תורת
וטמא". לומר תלמוד כבגדים? לטומאה.4)כלים ראשון

הטומאה. ולד נעשים הטומאה באב  הנוגעים וכלים אדם
המדובר 5) שכאן אלא אוכלים, מטמאה שאינה הדין והוא

ז. בהלכה דבריו על וסמך בלבד וכלים אדם בטומאת

.‚;d˙ÂˆÓk ˙ÙOpL ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»»
Ïeqt Ú‡ .B‰Ë da ˜qÚ˙n‰  ‰ÏÒÙ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿¿»«ƒ¿«≈»»≈«ƒ

d˙ËÈÁLa6Ïeqt Ú‡ .ÌÈ„‚a ‰‡nËÓ dÈ‡  ƒ¿ƒ»»≈»¿«¿»¿»ƒ≈«ƒ
‡nËÓ dÏeqt ÈÙÏ da ˜ÒBÚ‰ Ïk  d˙Èf‰a¿«»»»»»≈»ƒ¿≈ƒ»¿«≈

ÌÈ„‚a7.ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ dÏeqt Á‡Ï , ¿»ƒ¿««ƒ»≈¿«≈¿»ƒ

פרה.6) אפר לשם כשירה פעולה כל בה נעשה לא הרי 
ולא 7) כמצוותה נעשתה לא זו פרה הרי  אומרים אנו ואין

מכיוון  דבר, של וטעמו פיסולה. לפני  אפילו בגדים תטמא
בלי לטהרתם חוזרים אינם נטמאו, הכלים או שהאדם

שמש. והערב  טבילה

.„Ôk Á‡ da ˜qÚ˙n‰  dÙ‡ ˙‡ ÒÎÏ ÌÈÏL‰ƒ¿ƒƒ¿…∆∆¿»«ƒ¿«≈»««≈
B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ ÔÎÂ B˙Úˆ‰a B‡ Ù‡‰ ˜elÁa8‡ÏÂ . ¿ƒ»≈∆¿«¿»»¿≈«≈«»¿…

˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk ‡l‡ ,„Ïa ‰t‰9ÌÈt‰ ÔÓ «»»ƒ¿«∆»»««»«ƒ¿»ƒ«»ƒ
˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ ÌÙBO‰  ÌÈÈÚO‰ ÔÓeƒ«¿ƒƒ«¿»¿«≈¿»ƒƒ¿«
Ùa ÓB‡ ‡e‰ È‰L .Ù‡ eOÚiL „Ú B˙ÙO¿≈»«∆≈»≈∆∆¬≈≈¿«
ÈtÓ .ÒaÎÈ Ì˙‡ ÛO‰Â :ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ¿«≈…»¿«≈ƒƒ

‡ ÔÈa ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰10e‰iL ÌÈÙOp‰ ÏÎÏ «¿»»¿∆∆ƒ¿«»¿»«ƒ¿»ƒ∆¿
ÌÈc ‰na .Ù‡ eOÚiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈»≈∆«∆¿»ƒ
Ô˙ÂˆÓk eÙOÂ Ïeqt Ô‰Ï Ú‡ ‡lLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆…≈«»∆ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿»»

ÔLc‰ ˙Èa11ÔÈÙO  ‰ÊÚa eÏÒÙ Ì‡ Ï‡ ; ¿≈«∆∆¬»ƒƒ¿¿»¬»»ƒ¿»ƒ
ÌL12ÔÎÂ .B‰Ë ÔÙBOÂ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙk »ƒ¿≈«À¿»ƒ¿¿»»¿≈

Ô‰a ˜qÚ˙n‰13Ù‡ eOÚiMÓ14BÈ‡.ÌÈ„‚a ‡nËÓ «ƒ¿«≈»∆ƒ∆≈»≈∆≈¿«≈¿»ƒ
Ct‰Ó‰ ÔB‚k ,‰ÙOa ÚiÒÓ‰ ‰Ê ?ÛBO e‰Ê È‡Â¿≈∆≈∆«¿«≈«ƒ¿≈»¿«¿«≈
‰˙BÁ‰Â L‡a Ct‰Ó‰Â ÌÈˆÚ CÈÏLn‰Â Oaa«»»¿««¿ƒ≈ƒ¿«¿«≈»≈¿«∆
˙Èvn‰ Ï‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L‡‰ ÚzL È„k ÌÈÏÁ‚∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«»≈¿«≈»∆¬»««ƒ

e‡‰15ÈtÓ e„ÓÏ Ck .B‰Ë  ‰ÎÚn‰ ˙‡ cÒÓ‰Â »¿«¿«≈∆««¬»»»»»¿ƒƒ
ÔÈÙOp‰ ÌÈÈÚOe ÌÈt ‡OBp‰L ,‰ÚeÓM‰«¿»∆«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‡ÓË  ÔÙOÏ ÔLc‰ ˙ÈÏ Ô‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿≈«∆∆¿»¿»»≈¿«≈¿»ƒ
ÔeÚËÂ ,Ô˙ÎÏB‰a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ‰Bz ÔÈcƒ»»¿«∆≈¿»»»¿»
ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ BÓk ;LÓL Ú‰Â ‰ÏÈË¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿«¿«≈«∆«»ƒ
Ba ÚbiL ÈÏk ÏÎÂ „‚a Ïk ‡nËÓ ‡e‰L ,ÏÊ‡ÊÚÏ«¬»≈∆¿«≈»∆∆¿»¿ƒ∆ƒ«
:Ó‡pL ,BÁelLa ˜qÚ˙nL ÔÓÊ Ïk ÂÈÏÚL ÌÈÏka«≈ƒ∆»»»¿«∆ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¡«

.ÂÈ„‚a ÒaÎÈ ÏÊ‡ÊÚÏ ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰Â¿«¿«≈«∆«»ƒ«¬»≈¿«≈¿»»

הפרה.8) בעיסוק  האחרון המעשה הוא האפר איסוף 
צבור 9) של דבר העלם פר הכיפורים, יום של ושעיר פר

עבודה  עוון על ציבור של חטאת ושעירי  משיח  כהן ופר
ומשמעותה,10)זרה. בהן נדרשת שהתורה המידות אחת

הדומים. העניינים בכל גם מחייב  כאן שנאמר הדבר
ירושלים.11) לחומת זריקת 12)שמחוץ  לאחר נפסלו אם

הבית. בהר אותם שורפים זריקה לפני  נפסלו ואם דמם,
הנשרפים.13) ושעירים מצוותם,14)בפרים ונגמרה

פרה. כאפר איסוף  טעון אינו אפרם בעצים.15)שהרי 

.‰ÌÈÈÚOe ÌÈt ÔÈ‡OBp‰ ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
Ìe‡O .‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ Ô‰a e‡ˆiMÓ ?ÌÈÙOp‰«ƒ¿»ƒƒ∆»¿»∆¿«»¬»»¿»
‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÌÈ‡OBp‰ ˙ˆ˜Ó e‡ˆÈÂ ˙BËBÓa¿¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿«»¬»»
,ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ e‡ˆiL el‡  e‡ˆÈ ‡Ï ÌÈBÁ‡‰Â¿»«¬ƒ…»¿≈∆»¿¿«¿ƒ¿»ƒ
.e‡ˆiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL el‡Â¿≈∆¬«ƒ…»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈¿

eÊÁÂ e‡ˆÈ16‰  ‰ÊÚÏ‰ÊÚa ÔÈ‡OBp17B‰Ë18„Ú »¿¿»¿»¬»»«¿ƒ»¬»»»«
‰ÊÚÏ ıeÁ „ÓBÚ ‰È‰ .Ô‰a ‡ˆiL19Ì˙B‡ CLBÓe ∆≈≈»∆»»≈»¬»»≈»

eÊÁL Á‡Ó ÌMÓ20È‰Â ıeÁÏ e‡ˆÈ Îe ÏÈ‡B‰ , ƒ»≈««∆»¿ƒ¿»»¿««¬≈
.‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰ È‰  ıeÁa ÌÎLBn‰ ‰Ê∆«¿»«¬≈¿≈»≈

לנושאם.17)הפרים.16) והתחילו אחרים אנשים באו
מטמאים 18) הם ולפיכך יצאו כבר הפרים אומרים אנו ואין

(במדבר  שנאמר לפי  דבר, של וטעמו בהם. המטפל כל את
משמע  המחנה", אל יבוא ואחר במים בשרו "ורחץ  ז), יט ,
בעזרה. עודם הלא ואלה למחנה, מחוץ  נמצא שהוא

הפרים.19) את שנית להוציא שבאו האחרים האנשים
הפרים.20)

.ÂÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ ÌÈ„‚a ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Óe21? ≈≈»«¿«≈¿»ƒ«¿«≈«∆«»ƒ
B˙iÁc ˙ÚL „Ú ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiMÓƒ∆»»¿«¿»«ƒ«¿«¿ƒ»

ÏÊ‡ÊÚÏ22Ú‚ Ì‡ ,e‰ÁcL Á‡ Ï‡ .23ÌÈÏÎa «¬»≈¬»««∆»»ƒ»«¿≈ƒ
ÌÈB‰Ë  ÌÈ„‚e24. ƒ¿»ƒ¿ƒ

ורחץ 21) כו): טז, (ויקרא בו ונאמר הכיפורים, ביום לעזאזל
המחנה. אל יבא ואחר במים את 22)בשרו דוחה שהוא

זקוף ). סלעי  הר = (צוק  הצוק  מן הדוחה.23)השעיר
השעיר. מן שפירש בשעה דחייתו לפני  נגע  אם הדין והוא

הטומאה.24) כוולד ומשקין אוכלין מטמא אבל

.ÊelÙ‡ ,ÔÓˆÚ ÔÈÙOp‰ ÌÈÈÚOe ÌÈÙa Ú‚Bp‰«≈«¿»ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»¬ƒ
ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,e‡ˆiL Á‡««∆»¿≈»»≈≈ƒ≈√»ƒ≈

ÔÈ˜LÓ25ÈÚOa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ .B‰Ë Ïk‰  «¿ƒ«…»¿≈ƒ»¿¿»ƒ
 B˙ÎÏB‰ ÔÓÊa BÓˆÚ ÁlzLn‰el‡ ÔÈ‡L .ÔÈB‰Ë «ƒ¿«≈««¿ƒ¿«»»¿ƒ∆≈≈

ÛO‰Â :Ó‡pL ,„Ïa Ô‰a ˜qÚ˙nÏ ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆»«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈
.B‰Ë  Ú‚Bp‰ Ï‡ ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡…»¿«≈¿»»¬»«≈«»

שבידינו 25) הספרים גירסת לפי  א. קה, זבחים דימי  כרב 
אחר" ממקום טומאה הכשר "צריכים שם): רש"י  גורס  (וכן
פרים  חכמים שלדעת כפשוטם, הדברים מפרש ורבינו
אלא  אוכלין, טומאת מטמאים אינם אדומה ופרה הנשרפים
אינם  נטמאו שלא זמן כל אבל וכדומה, בשרץ  נגעו אם

מטמאים.
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   1 
מקום 1) זה מאי  פרה אפר עליהם שנותנים המים יבאר

או  המים למלאות הכשרים דבר, זה ובאי  אותם, ממלאים
הכשרים  כלים בלילה, כשרים וקידוש מילוי  ואם לקדש,
טומאה, המקבל בדבר למלאות והמסייע  ולקדש, למלאות
המים  בכלי , ממנו ומילא וחזר הגת לתוך המעיין המפנה

התערובת. ומי  למלאות הכשרים

.‡ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡  ‰t‰ Ù‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»»≈∆«»»≈¿«¿ƒ
˙B‰p‰ ÔÓ B‡ ˙BÈÚn‰ ÔÓe ,ÈÏÎa ‡l‡ Ô˙B‡»∆»ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ«¿»

ÔÈÎLBn‰2ÈÏk Ï‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙Â :Ó‡pL ;3. «¿ƒ∆∆¡«¿»«»»«ƒ«ƒ∆∆ƒ
ÌÈn‰ ÏÚ ‰t‰ Ù‡ ˙È˙e4‡˜p‰ ‡e‰ e‡lÓ˙pL ¿ƒ«≈∆«»»«««ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»

ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ Ù‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔzpL el‡‰ ÌÈn‰Â ,Lecƒ̃¿««ƒ»≈∆ƒ«¬≈∆»≈∆≈«ƒ¿»ƒ
ÈÓ e˙k‰ Ô‡wL Ì‰Â ,ÔÈLc˜Ó ÌÈÓe ˙‡hÁ ÈÓ≈«»«ƒ¿À»ƒ¿≈∆¿»»«»≈

‰c5. ƒ»

  

        
       

מפני לא  הוא  בכלי " אלא  אות ממלאי ש "אי זה 
אלא  קיבול, בית לו  שיש  דבר ללא   מי לקחת שאי ־אפשר
וההוראה  דווקא . קיבול בית בו  שיש  בכלי  למלאות שצרי
בכלי שיבוא  צרי והמשכה  גילוי  של עניי שכל מזה ,
המשכה  של החשיבות מקומות בכמה  כמבואר דווקא ,

הטבע . בגדרי 
 להל  " הרמב וכפירוש  ," חיי" להיות  המי  צריכי  בנוס
פע אפילו  חרבי  המי  וא ,"פסולי המכזבי  מי"

."פסולי   שני בשבע 
תמידיות   רצ צריכה  היהודי  שעבודת היא  ההוראה  ובזה 
של  באופ זה  שאי הדבר מורה   כ לא   שא וקביעות,
בעילוי בעבודתו  שתהיה  צרי ,מכ ויתירה  לאמיתו . אמת
 בער שלא  עילוי  שהיא  האמיתית להליכה  עד  עילוי  אחר
דרגתו  את לגמרי  שמבטל כ כדי  עד  הקודמת, לדרגתו 
תעניתא  מאה  ש "ישב  זירא  ברבי  שמצינו  כפי  הקודמת,
של  לעילוי  לבוא  כדי  מיניה " בבלאה  גמרא  דלישתכח 
זו  ששכחה  וכמבואר .־ערובאי שהוא  ירושלמי  תלמוד 
של  הלימוד  דר של אלא  ח "ו  עצמו  הלימוד  של אינה 

בבלי . התלמוד 
      

פסולים.2) שניקוו בורות מי  מלמדנו 3)אבל זה מקרא
בורות  מי  ב . בכלים; אלא ממלאים שאין א. הדינים: שני 
מושכים. נהרות או מעיינות מי  פירושו חיים" "מים פסולים.

ואחרֿכך 4) האפר את "נתן שנינו: ה"ב , פ "ו פרה בתוספתא
הטעם, מפורש ב  טז, סוטה ובגמרא פסול". המים, את נתן
שהמים  משמע  כלי ", אל חיים "מים תורה שכתבה  מפני 
ביניהם. אפר הפסק  בלי  לכלי , ישר להגיע  צריכים

ט .5) יט , במדבר

.ÌÈLk Ïk‰6‰ËBL LÁÓ ıeÁ ,ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ «…¿≈ƒ¿«…««ƒ≈≈≈∆

ÔË˜Â7Lc˜Ï ÔÈLk Ïk‰Â ;8‰ËBL LÁÓ ıeÁ , ¿»»¿«…¿≈ƒ¿«≈≈≈≈∆
ÔË˜Â9ÔÈ‡Â ,ÈÏÎa ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡Â . ¿»»¿≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈

ÈÏkÓ ‡l‡ ÔÈfÓ10‰ÏÈla ÔÈLk Lecw‰Â Èeln‰Â .11, «ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈ƒ««¿»
ÔÈÏBË ÔÈ‡Â ÔÈfÓ ÔÈ‡ Ï‡12ÌBia ‡l‡13ÌBi‰ ÏÎÂ . ¬»≈«ƒ¿≈¿ƒ∆»«¿»«

‰ÏÈËÏÂ ‰‡f‰Ï Lk14. »≈¿«»»¿ƒ¿ƒ»

פ "ד 6) (ראה האפר לאיסוף  מילוי  מדמה רבינו אשה. אפילו
שם.7)הי "ז). ובהערות ה"ז, פ "ב  האפר 8)ראה לתת

המים. כתנאֿקמא.9)על מ "ד, פ "ה, פ "א 10)פרה ידים
ה"ו.11)מ "ב . פ "ד פרה במי12)תוספתא האזוב  את

הטמא. על להזות כדי  מי "א.13)חטאת, פי "ב  פרה
על  הטהור "והזה יט ): (שם, תורה שכתבה מפני  והטעם,
בהיקש  למדנו אזוב  וטבילת וכו'". השלישי  ביום הטמא
בפירושו  (רבינו והזה . . . וטבל שנאמר: משום מהזאה,

שם). במשנה 14)למשנה הדין מקור רושם הכסף ֿמשנה
שהרי "הזאה", במשנה שנאמר למה התכוון לא ב . כ, מגילה
זה  שאמרו: למה אלא קרבנות, דם להזאת הכוונה  שם

היום. כל כשר ביום, שמצוותו כל הכלל,

.‚ÔÈLc˜Óe ÔÈfÓe ÔÈ‡ÏÓÓ ÌÈÏk‰ ÏÎa15elÙ‡ , ¿»«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
ÎaÌÈÏÏ‚ ÈÏ16‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ‡ ÈÏÎe17.‰ÈÙÒe ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ Ï‡ .ÌÈÏk‰ Ïk „Á‡Â ÒÁ ÈÏk „Á‡Â¿∆»¿≈∆∆¿∆»»«≈ƒ¬»≈¿«¿ƒ
ÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ÔÈfÓ ‡ÏÂ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â18‡ÏÂ , ¿≈¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»¿«≈ƒ¿…

ıÁn‰ ÈÏeLa19˙ÈÁ‰ ˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,20‡ÏÂ , ¿≈«««¿…ƒ¿«∆»ƒ¿…
ÂÈÙÁa21˙Ï‚z‰ ˙ˆÈa ‡ÏÂ ,22˙˜La ‡ÏÂ , ¿»¿»¿…¿≈«««¿¿…∆¿…¿…∆
ÚÏÒaL23ÌÈˆBi‰ ˙ˆÈa Ï‡ .24‡È‰L ÈtÓ ,‰Lk ∆¿∆«¬»≈««¿ƒ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ

.‰Ó„‡ ÈÏk¿ƒ¬»»

ורבינו 15) מקדשים". הכלים "בכל שנינו: מ "ה, פ "ה בפרה
לקידוש. והזאה מילוי  מיובש.16)מדמה בקר רפש

ככלי .17) דינם אין טומאה שלגבי  כלי18)ואף ֿעלֿפי 
שבור. בדופן קיבול בית ונשאר חרס 19)שנשבר כלי 

קיבול  בית לו יש מבחוץ  ובשוליו הגת, מן יין בו לשאוב 
בפנים). הכלי  בשולי  גומא מפרשים, בה 20)(ויש יש אם

אלא  משקין לקבלת משמש אינו זה שחור מפני  קיבול, בית
החבית. מן המגופה את ולהוציא אצבע  בו לתחוב 

היד.21) במשנה.22)בכף  שם בית 23)כחכמים שחצב 
(רבינו  מעיינות מי  בו ונופלים לקרקע , המחובר בסלע  קיבול
בין  הבדל אין אולם חפירה". בו יהיה "אם שם: כותב 

אדם). בידי  חצובה ובין טבעית חרס 24)חפירה כלי  יוצרי 
קיבול, בית לה ויש מטיט , ביצה תבנית בתחילה גובלים
ביצת  להם. הרצויה התבנית לה נותנים מכאן ולאחר
לקדש  מותר ואף ֿעלֿפי ֿכן גלמי , חומר איפוא היא היוצרים

ו). משנה (שם כלי  כבר שהיא מפני  בה

.„ıÚ ÈÏk ÈÏeL25ÔÈ‡  ÌˆÚ ÈÏÎe ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ≈¿≈≈¿≈¿ƒ¿≈∆∆≈
ÌÈÏk ÌOÚÈÂ Ìw˙ÈÂ Ô˙B‡ ÛeLiL „Ú Ô‰a ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ»∆«∆»»ƒ«¿≈¿«¬≈≈ƒ

ÔÓˆÚ ÈÙa26dÈ˜˙‰L ‰Ùe‚Ó ÔÎÂ .27 ÈÏk ˙BÈ‰Ï ƒ¿≈«¿»¿≈¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈe .da ÔÈLc˜Ó28da Lc˜Ï ‰Lk29, ¿«¿ƒ»≈«««¬ƒ¿≈»¿«≈»

˙Bf‰Ïe da ˙‡lÓÏ ‰LkL ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆¿≈»¿«…»¿«
‰pnÓ30. ƒ∆»

קיבול 25) בית להם שיש כלים שולי  ה"ו. פ "ה שם תוספתא
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קיד                
         

אין 26)מבחוץ . - למעלה ושוליו הכלי  את הפך אם אבל
בהם. הר"ש 27)מקדשים גירסת לפי  שם, תוספתא

קשה 28)והגר"א. וקליפתה גדולה שהיא היענה, בת של
כלים. ממנה ומתקנים שם.29)כאבן, תוספתא

קידוש:30) גבי  בתורה נאמר כלי , שצריכים הדין עיקר
למדנו  והזאה ומילוי  כלי ". אל חיים מים עליו "ונתן
גם  כשר שהוא ברור לקידוש, הכשר ולפיכך מקידוש,

והזאה. למילוי 

.‰ÈÏk31ÚÏÒa B‡ ı‡a BaÁL32BaÁ elÙ‡ , ¿ƒ∆ƒ¿»»∆¿∆«¬ƒƒ¿
Ba ÔÈLc˜Ó  „ÈÒa33‰ËÚ ‰OÚ .epnÓ ÔÈfÓe34ÏL ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ∆»»¬»»∆

ÈÏkÏ ÈÒ ËÈË35eÎÏ‰L „Ú ÔÈÙˆ ÈÏkaL ÌÈn‰Â ,36 ƒ»ƒ«¿ƒ¿««ƒ∆«¿ƒ»ƒ«∆»¿
ÈÏk‰ ÌÚ ‰ËÚ‰ ˙Ïh Ì‡ :‰ËÚÏ37ÌÈn‰ È‰  »¬»»ƒƒ∆∆»¬»»ƒ«¿ƒ¬≈««ƒ

‰Ó„‡ ÈÏÎa Ô‰ È‰L ,ÌÈLk dÎB˙aL38Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¿»¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ»
ÏÚ B‡ ÚÏÒa ËÈË ÏL ‰ËÚ ÛÈw‰L ÈÓk Ô‰ È‰ ¬≈≈¿ƒ∆ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆««
ÔÈ‡L ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÌÈÓ d˙B‡ ‡lÓe ı‡‰»»∆ƒ≈»«ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

ז.31) פ "ה, שם בראשית.32)משנה מימי  לקרקע  מחובר
הסלע .33) או האדמה לגבי  נתבטל לא שם.34)הכלי 
לסלע 35) שחיברו בכלי  שהמדובר אומר, במשנה רבינו

בסוף  כאן לשונו משמעות גם וכן הראשונה. שבבבא
טיט  של בעטרה הכלי  כל את שהקיף  ומפרש, ההלכה,
שהעטרה  כוונתו נראה הכלי . שפת על עודפת ושפתה
והיא  הכלי  ובין בינה חלול ונוצר הכלי , מן קצת מרוחקת
הם  הכלי  שפת על עוברים וכשהמים הכלי , לשולי  מחוברת

לחלול. על 36)נשפכים שעברו אחרי  לעטרה שהגיעו
הכלי . במקומה.37)שפת נשארת ולא מתפוררת ואינה

תלוש,38) בסלע  שהמדובר פירש (הר"ש בסלע  קשור שאינו
הברטנורא). פירוש וכן

.ÂÒÁ ÈÏk39‰˜LÓ ÒBÎa wpL40ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡  ¿ƒ∆∆∆ƒ«¿≈«¿∆≈¿«¿ƒ
‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa w Ì‡ Ï‡ ;Ba ÔÈLc˜Óe41 ¿«¿ƒ¬»ƒƒ«¿ƒ«¿∆

.Ba ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ

ב .39) צה, שבת במסכת רבא, של יכניסו 40)מימרא אם
הנקב . דרך ייכנסו למשקין, המנוקב  המקום את

אבל 41) הנקב , דרך יוצא המנוקב  הכלי  שבתוך המשקה
פחות  הוא זה ששיעור מובן דרכו. נכנסים אינם המשקין
באיזה  פירשו לא שם, רבא וגם כאן [רבינו משקה. מכונס 
מוציא  ואינו מים שמוציא נקב  שיש ברור אמרו. משקה

למים]. שהכוונה ונראה שמן.

.ÊwpL ÈÏk42‰hÓlÓ43 ÔÈËeËÓÒa BÓ˙Òe ¿ƒ∆ƒ«ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÈÏk‰ ÏebÚ ÏÚ ÔÈ‡ BaL ÌÈn‰L ,ÏeÒt44ÏÚ ‡l‡ »∆««ƒ∆≈»«ƒ«¿ƒ∆»«

˜˜t‰45‰È‰ .Lk ‰Ê È‰  B˜˜Ùe „v‰ ÔÓ e˜46 «¿»»»»ƒ««¿»¬≈∆»≈
.epnÓ ˙Bf‰Ïe Lc˜Ïe ˙‡lÓÏ¿«…¿«≈¿«ƒ∆

מ "ז.42) פ "ה כלים,44)בשוליים.43)פרה סתם
הם. הפקק 45)עגולים ולולא המים, את מחזיק  אינו הכלי 

נשפכים. ֿ 46)היו והוא הנקב , מן שלמטה החלק  פירוש,
הרישא  משום "פקקו", ונקט  הנקב . את סתם כשלא הדין
הרא"ש  פירוש (כן פסול - פקקו שאפילו מלמטה, בנקוב 

במשנה). והגר"א

.ÁÌÈÓ ÛÏBf‰47ÂÈÏ‚e ÂÈ„Èa ÔÈÚn‰ ÔÓ48 «≈«ƒƒ««¿»¿»»¿«¿»
ÌÈÒÁe49ÔÈÏeÒt  ˙ÈÁ‰ CB˙Ï Ô˙Â50‡lL ÈtÓ , «¬»ƒ¿»«¿∆»ƒ¿ƒƒ¿≈∆…

˙ÈÁ‰ ˙‡ Ô˙ .ÈÏÎa e‡lÓ˙51ÌÈn‰ ˜Á„Â ÌÈna ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ««ƒ¿»«««ƒ
˙ÈÁÏ eÚiL È„k ˙B˜È ÈÏÚa B‡ ÂÈÏ‚a B‡ ÂÈ„Èa¿»»¿«¿»«¬≈¿»¿≈∆««¿∆»ƒ

ÔÈÏeÒt el‡ È‰ 52È„k ÌÈna BÚwL Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ¿≈
Ì‡Â .ÔÈÏeÒt  ˙ÈÁÏ eÎÙMÈÂ eÏÚÈÂ ÌÈn‰ ea‚iL∆ƒ¿¿««ƒ¿«¬¿ƒ»¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÊB‚‡ ÈÏÚa B‡ ÌÈ˜ ÈÏÚa Ôk ‰OÚ53ÌÈn‰ È‰  »»≈«¬≈»ƒ«¬≈¡¬≈««ƒ
Ì‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈLk¿≈ƒ∆«¿»»»∆¿«≈À¿»ƒ
;ÔÈÏeÒt ÌÈn‰  ÈÏk‰ e‡ÏÓiL È„k ÌÈn‰ Ba ÚiÒƒ«««ƒ¿≈∆¿«¿«¿ƒ««ƒ¿ƒ

.ÌÈLk  ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L „a ÚiÒ Ì‡Â¿ƒƒ«¿»»∆≈¿«≈À¿»¿≈ƒ

ה"ב .47) פ "ו פרה בידיים 48)תוספתא המים את שואב 
ברגליים. חרס .49)או כלי  רבינו 50)שברי  גורס  כך

לפרש  גם ואפשר שלנו. שבספרים כגירסא ולא בתוספתא,
המושך, הנהר או המעיין במקום רגליו או ידיו שהעמיד

לחבית. המים זרם את מ "ד.51)והפנה פ "ו פרה
המקבל 52) דבר בסיוע  או באמצעות לחבית שנכנסו מפני 

מקבלים 53)טומאה. ואינם לאכילה ראויים אינם שניהם

טומאה.

.Ë‰Ùn‰54‡b‰ CB˙Ï B‡ ˙b‰ CB˙Ï ÔÈÚn‰55, ««¿∆««¿»¿««¿«∆∆
;ÌÈÏeÒt  ˙b‰ B‡ ‡b‰ B˙B‡Ó ÈÏÎa ‡lÓe ÊÁÂ¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ≈«∆∆««¿ƒ
ÈÏÎa ÔÈÚn‰ ÔÓ ÌÈn‰ ˙ÁÈ˜Ï ‰È‰zL CÈˆ È‰L∆¬≈»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ«««ƒƒ««¿»ƒ¿ƒ

.‰lÁza«¿ƒ»

ועלו 54) במעיין, ידו שהשקיע  מפרש, שם רבינו מ "ה. שם
מן  חריץ  שעשה פירש והר"ש הגת. לתוך ונשפכו המים
את  סתם ואחרֿכך לתוכו מים וזרמו הגת, עד המעיין

גבים 55)החריץ . "כמשק  מלשון עמוק , לא קטן בור
(הר"ש). ד לג, בישעיה שוקק "

.ÈÌi‰56ÏB„b‰57‰Â˜Ók 58CÎÈÙÏ .ÔÈÚÓk BÈ‡Â , «»«»¿ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ»
˙B‰p‰ ÏÎÂ .Lec˜Ï epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡59ÔÈÏeÒt60 ≈¿«¿ƒƒ∆¿ƒ¿»«¿»¿ƒ

ÌÈni‰ ‡Le .˙‡hÁ ÈÓ Ô‰Ó Lc˜Ï61ÔÈÚÓk 62. ¿«≈≈∆≈«»¿»««ƒ¿«¿»

מ "ח .56) פ "ח  ולאוקיינוס 57)שם התיכון לים הכוונה
ישראל). "ולמקוה 58)(תפארת י ): א, (בראשית שנאמר

ושבים  חוזרים שמימיו אף ֿעלֿפי  ולפיכך ימים", קרא המים
לקדש  פסולים "נובעים") להם קורא א סז, חולין (ובגמרא

הכתוב . מים 59)מגזירת של תערובות  חשש עליהם שיש
הגר"א 60)פסולים. [גירסת ה"א. פ "ט  פרה תוספתא

כך, גורס  הוא רבינו בדברי  גם וכנראה "כשרות", בתוספתא:
המושכים  הנהרות שכל א, בהלכה דבריו על בהסתמך
רבינו  כתב  תערובות, חשש בהם שאין נהרות אבל כשרים].

כשרים. שהם א בהלכה כנרת 61)למעלה כגון הקטנים,
לקידוש.62)וחולה. כשרים

.‡ÈÔÈ‚p‰ ÌÈn‰Â63ÌÈni‰ ‡MÓ64ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â , ¿««ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»««ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏeÒt  ÔÈÏÁBÊ65Ì‰ È‰  ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰Â . ¬ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ««¿»¬≈≈

ÌÈLÎe ÔÈÚÓk66. ¿«¿»¿≈ƒ

בגומות.63) ונקווים ונמשכים הים שפת את עוברים
הגדול.64) מים הנגררים יוסי65)וכלֿשכן כר' לחטאת,

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



קטו                 
         

אין 26)מבחוץ . - למעלה ושוליו הכלי  את הפך אם אבל
בהם. הר"ש 27)מקדשים גירסת לפי  שם, תוספתא

קשה 28)והגר"א. וקליפתה גדולה שהיא היענה, בת של
כלים. ממנה ומתקנים שם.29)כאבן, תוספתא

קידוש:30) גבי  בתורה נאמר כלי , שצריכים הדין עיקר
למדנו  והזאה ומילוי  כלי ". אל חיים מים עליו "ונתן
גם  כשר שהוא ברור לקידוש, הכשר ולפיכך מקידוש,

והזאה. למילוי 

.‰ÈÏk31ÚÏÒa B‡ ı‡a BaÁL32BaÁ elÙ‡ , ¿ƒ∆ƒ¿»»∆¿∆«¬ƒƒ¿
Ba ÔÈLc˜Ó  „ÈÒa33‰ËÚ ‰OÚ .epnÓ ÔÈfÓe34ÏL ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ∆»»¬»»∆

ÈÏkÏ ÈÒ ËÈË35eÎÏ‰L „Ú ÔÈÙˆ ÈÏkaL ÌÈn‰Â ,36 ƒ»ƒ«¿ƒ¿««ƒ∆«¿ƒ»ƒ«∆»¿
ÈÏk‰ ÌÚ ‰ËÚ‰ ˙Ïh Ì‡ :‰ËÚÏ37ÌÈn‰ È‰  »¬»»ƒƒ∆∆»¬»»ƒ«¿ƒ¬≈««ƒ

‰Ó„‡ ÈÏÎa Ô‰ È‰L ,ÌÈLk dÎB˙aL38Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¿»¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ»
ÏÚ B‡ ÚÏÒa ËÈË ÏL ‰ËÚ ÛÈw‰L ÈÓk Ô‰ È‰ ¬≈≈¿ƒ∆ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆««
ÔÈ‡L ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÌÈÓ d˙B‡ ‡lÓe ı‡‰»»∆ƒ≈»«ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

ז.31) פ "ה, שם בראשית.32)משנה מימי  לקרקע  מחובר
הסלע .33) או האדמה לגבי  נתבטל לא שם.34)הכלי 
לסלע 35) שחיברו בכלי  שהמדובר אומר, במשנה רבינו

בסוף  כאן לשונו משמעות גם וכן הראשונה. שבבבא
טיט  של בעטרה הכלי  כל את שהקיף  ומפרש, ההלכה,
שהעטרה  כוונתו נראה הכלי . שפת על עודפת ושפתה
והיא  הכלי  ובין בינה חלול ונוצר הכלי , מן קצת מרוחקת
הם  הכלי  שפת על עוברים וכשהמים הכלי , לשולי  מחוברת

לחלול. על 36)נשפכים שעברו אחרי  לעטרה שהגיעו
הכלי . במקומה.37)שפת נשארת ולא מתפוררת ואינה

תלוש,38) בסלע  שהמדובר פירש (הר"ש בסלע  קשור שאינו
הברטנורא). פירוש וכן

.ÂÒÁ ÈÏk39‰˜LÓ ÒBÎa wpL40ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡  ¿ƒ∆∆∆ƒ«¿≈«¿∆≈¿«¿ƒ
‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa w Ì‡ Ï‡ ;Ba ÔÈLc˜Óe41 ¿«¿ƒ¬»ƒƒ«¿ƒ«¿∆

.Ba ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ

ב .39) צה, שבת במסכת רבא, של יכניסו 40)מימרא אם
הנקב . דרך ייכנסו למשקין, המנוקב  המקום את

אבל 41) הנקב , דרך יוצא המנוקב  הכלי  שבתוך המשקה
פחות  הוא זה ששיעור מובן דרכו. נכנסים אינם המשקין
באיזה  פירשו לא שם, רבא וגם כאן [רבינו משקה. מכונס 
מוציא  ואינו מים שמוציא נקב  שיש ברור אמרו. משקה

למים]. שהכוונה ונראה שמן.

.ÊwpL ÈÏk42‰hÓlÓ43 ÔÈËeËÓÒa BÓ˙Òe ¿ƒ∆ƒ«ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÈÏk‰ ÏebÚ ÏÚ ÔÈ‡ BaL ÌÈn‰L ,ÏeÒt44ÏÚ ‡l‡ »∆««ƒ∆≈»«ƒ«¿ƒ∆»«

˜˜t‰45‰È‰ .Lk ‰Ê È‰  B˜˜Ùe „v‰ ÔÓ e˜46 «¿»»»»ƒ««¿»¬≈∆»≈
.epnÓ ˙Bf‰Ïe Lc˜Ïe ˙‡lÓÏ¿«…¿«≈¿«ƒ∆

מ "ז.42) פ "ה כלים,44)בשוליים.43)פרה סתם
הם. הפקק 45)עגולים ולולא המים, את מחזיק  אינו הכלי 

נשפכים. ֿ 46)היו והוא הנקב , מן שלמטה החלק  פירוש,
הרישא  משום "פקקו", ונקט  הנקב . את סתם כשלא הדין
הרא"ש  פירוש (כן פסול - פקקו שאפילו מלמטה, בנקוב 

במשנה). והגר"א

.ÁÌÈÓ ÛÏBf‰47ÂÈÏ‚e ÂÈ„Èa ÔÈÚn‰ ÔÓ48 «≈«ƒƒ««¿»¿»»¿«¿»
ÌÈÒÁe49ÔÈÏeÒt  ˙ÈÁ‰ CB˙Ï Ô˙Â50‡lL ÈtÓ , «¬»ƒ¿»«¿∆»ƒ¿ƒƒ¿≈∆…

˙ÈÁ‰ ˙‡ Ô˙ .ÈÏÎa e‡lÓ˙51ÌÈn‰ ˜Á„Â ÌÈna ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ««ƒ¿»«««ƒ
˙ÈÁÏ eÚiL È„k ˙B˜È ÈÏÚa B‡ ÂÈÏ‚a B‡ ÂÈ„Èa¿»»¿«¿»«¬≈¿»¿≈∆««¿∆»ƒ

ÔÈÏeÒt el‡ È‰ 52È„k ÌÈna BÚwL Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ¿≈
Ì‡Â .ÔÈÏeÒt  ˙ÈÁÏ eÎÙMÈÂ eÏÚÈÂ ÌÈn‰ ea‚iL∆ƒ¿¿««ƒ¿«¬¿ƒ»¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÊB‚‡ ÈÏÚa B‡ ÌÈ˜ ÈÏÚa Ôk ‰OÚ53ÌÈn‰ È‰  »»≈«¬≈»ƒ«¬≈¡¬≈««ƒ
Ì‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈLk¿≈ƒ∆«¿»»»∆¿«≈À¿»ƒ
;ÔÈÏeÒt ÌÈn‰  ÈÏk‰ e‡ÏÓiL È„k ÌÈn‰ Ba ÚiÒƒ«««ƒ¿≈∆¿«¿«¿ƒ««ƒ¿ƒ

.ÌÈLk  ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L „a ÚiÒ Ì‡Â¿ƒƒ«¿»»∆≈¿«≈À¿»¿≈ƒ

ה"ב .47) פ "ו פרה בידיים 48)תוספתא המים את שואב 
ברגליים. חרס .49)או כלי  רבינו 50)שברי  גורס  כך

לפרש  גם ואפשר שלנו. שבספרים כגירסא ולא בתוספתא,
המושך, הנהר או המעיין במקום רגליו או ידיו שהעמיד

לחבית. המים זרם את מ "ד.51)והפנה פ "ו פרה
המקבל 52) דבר בסיוע  או באמצעות לחבית שנכנסו מפני 

מקבלים 53)טומאה. ואינם לאכילה ראויים אינם שניהם

טומאה.

.Ë‰Ùn‰54‡b‰ CB˙Ï B‡ ˙b‰ CB˙Ï ÔÈÚn‰55, ««¿∆««¿»¿««¿«∆∆
;ÌÈÏeÒt  ˙b‰ B‡ ‡b‰ B˙B‡Ó ÈÏÎa ‡lÓe ÊÁÂ¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ≈«∆∆««¿ƒ
ÈÏÎa ÔÈÚn‰ ÔÓ ÌÈn‰ ˙ÁÈ˜Ï ‰È‰zL CÈˆ È‰L∆¬≈»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ«««ƒƒ««¿»ƒ¿ƒ

.‰lÁza«¿ƒ»

ועלו 54) במעיין, ידו שהשקיע  מפרש, שם רבינו מ "ה. שם
מן  חריץ  שעשה פירש והר"ש הגת. לתוך ונשפכו המים
את  סתם ואחרֿכך לתוכו מים וזרמו הגת, עד המעיין

גבים 55)החריץ . "כמשק  מלשון עמוק , לא קטן בור
(הר"ש). ד לג, בישעיה שוקק "

.ÈÌi‰56ÏB„b‰57‰Â˜Ók 58CÎÈÙÏ .ÔÈÚÓk BÈ‡Â , «»«»¿ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ»
˙B‰p‰ ÏÎÂ .Lec˜Ï epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡59ÔÈÏeÒt60 ≈¿«¿ƒƒ∆¿ƒ¿»«¿»¿ƒ

ÌÈni‰ ‡Le .˙‡hÁ ÈÓ Ô‰Ó Lc˜Ï61ÔÈÚÓk 62. ¿«≈≈∆≈«»¿»««ƒ¿«¿»

מ "ח .56) פ "ח  ולאוקיינוס 57)שם התיכון לים הכוונה
ישראל). "ולמקוה 58)(תפארת י ): א, (בראשית שנאמר

ושבים  חוזרים שמימיו אף ֿעלֿפי  ולפיכך ימים", קרא המים
לקדש  פסולים "נובעים") להם קורא א סז, חולין (ובגמרא

הכתוב . מים 59)מגזירת של תערובות  חשש עליהם שיש
הגר"א 60)פסולים. [גירסת ה"א. פ "ט  פרה תוספתא

כך, גורס  הוא רבינו בדברי  גם וכנראה "כשרות", בתוספתא:
המושכים  הנהרות שכל א, בהלכה דבריו על בהסתמך
רבינו  כתב  תערובות, חשש בהם שאין נהרות אבל כשרים].

כשרים. שהם א בהלכה כנרת 61)למעלה כגון הקטנים,
לקידוש.62)וחולה. כשרים

.‡ÈÔÈ‚p‰ ÌÈn‰Â63ÌÈni‰ ‡MÓ64ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â , ¿««ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»««ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏeÒt  ÔÈÏÁBÊ65Ì‰ È‰  ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰Â . ¬ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ««¿»¬≈≈

ÌÈLÎe ÔÈÚÓk66. ¿«¿»¿≈ƒ

בגומות.63) ונקווים ונמשכים הים שפת את עוברים
הגדול.64) מים הנגררים יוסי65)וכלֿשכן כר' לחטאת,
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פסולים  שזוחלים מודה יהודה ר' שגם ואפשר שם. במשנה
ימים. בשאר פ "ה 66)גם "הזוחלין מקוואות מ "ה,

כמעיין".

.ÈÌÈÓ67ÔÈkn‰68ÔÈfÎÓ‰Â69Ô‰ el‡Â .ÔÈÏeÒt  «ƒ«Àƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÌÈLBt‰ B‡ ÌÈÁeÏn‰ :ÔÈkn‰70Ì‰ ÌÈfÎÓ‰Â . «Àƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«¿ƒ≈

ÌÈÈ˜Ó ÌÈÓÚtL ˙BÈÚn‰71.ÔÈLÈÂ ÔÈÁ ÌÈÓÚÙe ««¿»∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ≈ƒ
.ÔÈÏeÒt  ÌÈL ÚLÏ ˙Á‡ ÌÚt ÔÈÁ eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»¬≈ƒ««««¿∆«»ƒ¿ƒ

˙va ÈLa ÔÈÁ eÈ‰ Ì‡ Ï‡72˙Ba ÌÈLÏ B‡ ¬»ƒ»¬≈ƒƒ¿≈«…∆¿»ƒ«
ÌÈÓÚÙe ÔÈaÓ ÌÈÓÚt Ô‰ÈÓÈÓ eÈ‰L B‡ ,ÚMÓ ˙È»≈ƒ∆«∆»≈≈∆¿»ƒ¿Àƒ¿»ƒ
ÔÈÚÓe .ÌÈLk el‡ È‰  ÔÈÁ ÔÈ‡Â ÔÈËÚeÓ»ƒ¿≈»¬≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ«¿»

‰lÁza ‡ˆBi‰73Lk 74‡nL ˜cÏ CÈˆ BÈ‡Â , «≈«¿ƒ»»≈¿≈»ƒƒ¿…∆»
.fÎÈ¿«≈

מ "ט .67) פ "ח  לגוף .68)פרה מזיקים כלשון 69)שהם
יבואר. לקמן יא). נח , (ישעיה מימיו" יכזבו לא "אשר

הנקראים 70) הם חמים, או מטבעם מלוחים שמימיו מעיין
מימיה"71)"מוכים". בו "כהקיר מלשון: מים, מוציאים

ז). ו, הכלל.72)(ירמיה מן יוצאת גשמים עצירת
לא.73) או יכזב  אם יודעים אנו ואין חדש, מעיין
ה"ב .74) פ "ט  פרה בתוספתא כחכמים

.‚ÈÌÈva ÈÓ75,ÔÈÏeÒt  CeÓi‰ ÈÓe Ôci‰ ÈÓe ≈ƒƒ≈««¿≈≈««¿¿ƒ
˙BBÚz‰ ÈÓ Ô‰L ÈtÓ76:˙BBÚz‰ ÈÓ Ô‰ el‡Â . ƒ¿≈∆≈≈««¬¿≈≈≈««¬

ÔÈ‡  ÔÈÏeÒt ÌÈÓa eÚ˙pL Lec˜Ï ÌÈLk ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ≈
ÌÈLk ÌÈÓ Ï‡ ;Ì‰ÈL ˙ÚzÓ ÔÈ‡ÏÓÓ¿«¿ƒƒ«¬…∆¿≈∆¬»«ƒ¿≈ƒ
˙BÈÚn‰ ÈzL ÈÓÈÓ ÔB‚k ,ÌÈLk ÌÈÓa eÚ˙pL∆ƒ¿»¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿≈««¿»

Ô‰Ó ÔÈ‡ÏÓÓ  eÎLÓÂ eÚ˙pL77. ∆ƒ¿»¿¿ƒ¿¿¿«¿ƒ≈∆

מרעה 75) שמקומות שנמצאים מים פירוש, שם. יוד משנה
רך. טיט  בהם פסולים.76)שמעורב  מים בהם מעורבים

פסול.77) תערובת משום כשרים תערובת על גזרו ולא
שם. כחכמים

.„ÈÌÈn‰78epzLpL79ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÔÈÈepL80 ««ƒ∆ƒ¿«ƒƒ≈¬««¿»
.ÔÈLk¿≈ƒ

מי "א.78) צבעם.79)שם או טעמם ולא 80)נשתנה
החוץ . מן דבר מתערובת

.ÂË‡a81eOÚÂ ‰Ó„‡ B‡ ˙ÈÒÁ dÎB˙Ï ÏÙpL ¿≈∆»«¿»«¿ƒ¬»»¿«¬
ÔÈeÎÚ ‰ÈÓÈÓ82CÈˆ ÔÈ‡Â ‰pnÓ ‡lÓÓ  ≈∆»¬ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈»ƒ

ÔÈzÓ‰Ï83ÛËL dÎB˙Ï ÏÙ .84ÌÈÓL‚ ÈÓÈÓ ÏL85 ¿«¿ƒ»«¿»∆∆∆≈≈¿»ƒ
ÏˆzL „Ú ÔÈzÓÈ86. «¿ƒ«∆≈«

מעיין.81) מקרקע 82)שהוא וחול אבק  עליית על ֿידי 
שם). בפירושו (רבינו שהחול 83)הבאר החול, שקיעת עד

שם. עקיבא כר' פוסל. אינו המעיין, מקרקעית הבא
ה"ב .84) פ "ט  שם הבאר 85)תוספתא מי  מראה ונשתנה

שם). הקודמת.86)(הגר"א לצלילותם המים שיחזרו
אין  ולפיכך במים, כלֿכך מתערבים אינם ואדמה חרסית
שלא  המים ונשתנו מתערבים גשמים מי  אבל להמתין. צריך
חולק  אדם (אין שווים הכול בתוספתא: שנינו עצמם. מחמת

שצריך  גשמים מי  של שטף  לתוכה שירד בבאר זה) על
להמתין.

.ÊË˙n‡87ÌÈn‰88d˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰ ,˜BÁÓ ‰‡a‰ ««««ƒ«»»≈»ƒ¿ƒ»»
‰pÓLiL „Ïe .‰pnÓ ˙‡lÓÏ ‰Lk  ÔÈÚn‰ ÔÓƒ««¿»¿≈»¿«…ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿¿∆»

Ì„‡ ‰p˜ÒÙÈ ‡lL89ÌÈn‰ ÔÓ ‡lÓÓ ‡ˆÓÂ , ∆…ƒ¿¿∆»»»¿ƒ¿»¿«≈ƒ««ƒ
.ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÔÈÚn‰ ÔÓ Ô˙lÁz e˜ÒtL∆»¿¿ƒ»»ƒ««¿»∆≈¿ƒ

במשנה.87) מעיין 88)שם ומי  בקרקע , עמוק  חריץ 
בו. תיפסק 89)מושכים אפילו דווקא, לאו "אדם"

מחובר  שאינו האמה בחלק  שנשארו המים נפסלו מאליה,
שמירה. שצריכה כתנאֿקמא, פסק  למעיין.

   1 
או 1) שיתקדשו קודם במים פוסלת המלאכה אם יבאר

הממלא  ומילוי , ובהזייה בקידוש פוסל אם השכר בהזאה,
או  לאחרים והממלא באחרת, מלאכה ועושה אחת בידו
חמשה  לקדשם חביות חמש שמילאו חמשה לעצמו,
ומים  לקדש מים למלאות הרוצה לערבם, ונמלכו קידושים
ונותן  הממלא כו', בו למלאות חבל השואל לצרכיו, אחרים
לשוקת  ונותן הממלא תשבר, שלא החבית והצניע  לחבית
הדלי שלשל ונמלך, לשתות והממלא מהשוקת חרסית ופינה

נמלך. ואח "כ לחטאת שמלאם ומים מידו, החבל ונפסק 

.‡˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰eLc˜˙iL Ì„˜ ÌÈnadÈ‡Â , «¿»»∆∆««ƒ…∆∆ƒ¿«¿¿≈»
‰Ïa˜ Èc Ô‰ el‡ ÌÈ„e .‰‡f‰a ˙ÏÒBt?„ˆÈk . ∆∆««»»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»≈«

˙ÚLa ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙Â Lec˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰«¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»«∆∆ƒ¿«
a B‡ ,Èeln‰˙Úa B‡ ,‡lÓnL ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚL «ƒƒ¿«»«««ƒ∆¿«≈¿≈

ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰ÚnLÌÏBÚÏ .ÔÏÒt  ∆¿»∆»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»»¿»
.Ù‡‰ ˙‡ Ô‰Ï ÏÈËiL „Ú ÌÈna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆««ƒ«∆»ƒ»∆∆»≈∆
ÔÈ‡  ‰c ÈÓ eOÚÂ eLc˜˙Â Ù‡‰ ˙‡ ÏÈË‰≈ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿¿«¬≈ƒ»≈
ÌÈn‰ CÈÏBn‰ ‡l‡ ;Ô‰a ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆»∆∆»«ƒ««ƒ
˜ÒBÚ ‡e‰Â ÈÏÎÏ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰ÚÓ B‡ ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
B„Èa Ô‰Ó ‰fÓ ÔÎÂ .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡  ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓaƒ¿»»«∆∆≈¿»¿¿≈«∆≈∆¿»

.˙Á‡‰ B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‡e‰Â ˙Á‡««¿∆¿»»¿»»«∆∆

ד.2) פ "ד, פרה עליהם.3)משנה, האפר נתינת לפני 
קכד 4) פיסקה חוקת, ב 'ספרי ' רבינו. משה עד איש מפי  איש

מנין  במים בפרה, פוסלת שמלאכה אלא לי  אין שנינו: -
ט ): יט , (במדבר תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (שמלאכה
אפילו  או נדה". למי  למשמרת ישראל בני  לעדת "והיתה
נדה", "למי  תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (המלאכה קידשו
מים  שלמדנו רבינו מפרש ובמשנתנו נדה. מי  הם כבר
"למי של "ל" ואות פסוק , באותו נכללו ששניהם מפרה,
ואחרי נדה, מי  לעשותם חושב  שהאדם משמעותה, נדה"
בהם. מדבר הכתוב  ואין נדה, מי  נעשו כבר האפר נתינת
הכתוב , של מפשוטו יוצאים שאינם שהדינים כבר, (נתבאר
ומקובל  הם, מקובלים דינים מהפשוט , נוטה דרשה ע "י  אלא
"דברי כאן: רבינו אומר ולפיכך הכתוב , את כך לדרוש גם
הכתוב ). מן ב 'ספרי ' שנדרשים אף ֿעלֿפי  קבלה"

את 5) יתן שבו לכלי  מהמעיין, המים את בו ששאב  מהכלי 
המים. על האפר
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.ÎO‰‰Èf‰e Lecwa ÏÒBtÏÒBt BÈ‡Â , «»»≈«ƒ««»»¿≈≈
ÈelnaB‡ ˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ï BÎO ÏËBp‰ ?„ˆÈk . «ƒ≈««≈¿»¿«≈≈«»

‰Ún‰ ÈÓk ÌÈn‰ Ô˙B‡ È‰  Ô‰Ó ˙Bf‰ÏÙ‡‰Â ¿«≈∆¬≈»««ƒ¿≈«¿»»¿»≈∆
‰Ï˜Ó Ù‡kÎO ‡e‰ ÏËB Ï‡ .ÌeÏk BÈ‡L ¿≈∆ƒ¿∆∆≈¿¬»≈»»

,ÌpÁa Ô˙B‡ ÔÈLc˜Óe .ÔÎÈÏB‰Ï B‡ ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ¿«…««ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
Ô˜Ê ‰fn‰ B‡ Lc˜Ó‰ ‰È‰ .ÌpÁa ‰fn‰ Ô‰Ó ‰fÓe «∆≈∆««∆¿ƒ»»»«¿«≈««∆»≈

Lwe ‡Óh‰ ‡e ,ÂÈÏ‚ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿«≈««¿»»«»≈ƒ≈
 ˙Bf‰Ï B‡ Lc˜Ï ˜BÁ ÌB˜Óa BnÚ CÏ‰Ï epnÓƒ∆«¬…ƒ¿»»¿«≈¿«
ÏËa ÏÚBÙk BÎO Ô˙BÂ ,BÓÁ‰ ÏÚ BÈkÓ ‰Ê È‰¬≈∆«¿ƒ««¬¿≈¿»¿≈»≈

‰pnÓ BÏhaL ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏËaL‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«≈»¿»»∆ƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ»»
‡ÓË ‰È‰Â ,Ô‰kÏÎ‡lÓ ezÚBn‰ ‰‡ÓËa …≈¿»»»≈¿À¿»««¿ƒ∆¡…

B˙ÓezÈ‰  Lc˜Ï B‡ ˙Bf‰Ï BnÚ CÏiL ˙Úa ¿»¿≈∆≈≈ƒ¿«¿«≈¬≈
BÎÒÂ e‰˜LÓe BÏÈÎ‡Ó ‰Ê ‰Î‡ÏnÓ BÏha Ì‡Â ; ∆«¬ƒ«¿≈¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»»

ÏkL .‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL ÏËa ÏÚBÙk BÎO BÏ Ô˙B≈¿»¿≈»≈∆»¿»»∆»
,‰‡f‰ B‡ Lecwa kzOpL ÎO ÔÈ‡ ÌÈc‰ el‡≈«¿»ƒ≈»»»∆ƒ¿«≈«ƒ««»»
‰Ó „‚k ‡l‡ ÏË ‡ÏÂ ÌeÏk ÁÈÂ‰ ‡Ï È‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿¿…»«∆»¿∆∆«

.„ÈÒÙ‰M∆ƒ¿ƒ

א.6) כט , בכורות או 7)משנה, לקדש כדי  שכר קיבל אם
למדו  שם בגמרא פסולה, וההזאה המים נתקדשו לא להזות,

המקרא. מן שם.8)זה לקידוש.9)גמרא, שפסולים
שרופים.10) עצים שם.11)אפר שכר 12)משנה, כפי 

טירחת  מניעת ערך את המלא משכרו שמנכים בינוני  פועל
לקבל  מסכים הפועל היה במה שמים כלומר, העבודה.
(רבינו  לקבל לו מותר זה סכום ורק  ממלאכתו, ולהיבטל

למשנה). טומאה.13)בפירושו לו תגרום ההליכה
תרומה 14) ממחיר גדול שמחירם חולין לקנות וצריך

בלבד. לכהנים רק  גופם 15)שמותרת לסוך היו רגילים
משמע  – המשנה לשון גם שהיא – (מלשונו בשמן
דמי ינכה לא למה נתבאר ולא חינם, ומשקהו שמאכילהו

תרומה).

.‚‡lÓÓ‰B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ B„È ˙Á‡a «¿«≈¿««»¿∆¿»»¿»
ÌÈLÏ ‡lnL B‡ ,Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓ‰ B‡ ,˙Á‡‰»«∆∆«¿«≈¿«≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ

˙Á‡k‡ˆÓÂ ,‰Î‡ÏÓ Èeln‰L ;ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL  ¿««¿≈∆¿ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»
.˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ BnÚ ‰OÚ el‡k Ì‰ÈMÓ ÈelÓ Ïk»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»ƒ¿»»«∆∆
‡lnL ÔÈa ,Èelna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ,eÚ„B‰ Îe¿»«¿∆«¿»»∆∆«ƒ≈∆ƒ≈

.ÌÈÁ‡Ï ‡lnL ÔÈa BÓˆÚÏ¿«¿≈∆ƒ≈«¬≈ƒ

מ "ב .16) פ "ז כמבואר 17)פרה כשרים, זה אחר בזה אבל
בה"ד.

.„‡lÓÓ‰BÊ ˙BiÁ ÛÏ‡ ‡lÓ elÙ‡ ,ÌÈÁ‡Ï «¿«≈«¬≈ƒ¬ƒƒ≈∆∆»ƒ
Ì„‡ Èa ÛÏ‡Ï BÊ Á‡„Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈLk Ôlk  ««¿∆∆¿≈»»À»¿≈ƒ¿»∆»

˙ÈÁ BÓˆÚÏ ‡lÓ .ÔLc˜Óe BlL ÌÈn‰ ÏËB Ô‰Ó≈∆≈««ƒ∆¿«¿»ƒ≈¿«¿»ƒ
„Á‡ ÈÏÎÏ ˙BiÁ‰ Ïk ıa˜Ï Ôek˙ Ì‡ :˙ÈÁ Á‡««»ƒƒƒ¿«≈¿«≈»∆»ƒƒ¿ƒ∆»
 „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Óe Ù‡‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ CÈÏL‰Ïe¿«¿ƒ¬≈∆∆»≈∆¿«¿»ƒ∆»

‡e‰ „Á‡ ÈelÓ Ïk‰L ,ÌÈLk ÔlkÌ‡ Ï‡ ; À»¿≈ƒ∆«…ƒ∆»¬»ƒ
Ôlk  dÓˆÚ ÈÙa ˙ÈÁÂ ˙ÈÁ Ïk Lc˜Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿«≈»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»À»
˙ÏÒÙ ‰BL‡‰L ;‰BÁ‡‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈÏeÒt¿ƒƒ»«¬»∆»ƒ»ƒ¿∆∆

,‰iM‰ ÈelÓ ‡e‰Â ,Lc˜iL Ì„˜ ‰OÚL ‰Î‡Ïna«¿»»∆»»…∆∆¿«≈¿ƒ«¿ƒ»
‰Lk ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏM‰ ÈelÓa ˙ÏÒÙ ‰iM‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿ƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈»

‰BÁ‡ ‡l‡. ∆»«¬»

התבאר 18) זה שדין כותב  שם, למ "א בפירושו רבינו
בין  ההבדל את ומנמק  ה"ד) לפ "ז התכוון (כנראה בתוספתא
כל  מילוי  אחר הרי  לאחרים, מילא אם לעצמו: ובין לאחרים
אין  ולהיפך זו, שבחבית במים פעולתו את גמר חבית
במילא  אבל הקודמים, את פוסלים האחרונים המילויים
המפסיקה  מלאכה הוא השני  המילוי  הרי  לקדש כדי  לעצמו

המילוי . את ופוסל לקידוש מילוי  שאם 19)בין משמע ,
(וכן  לעצמו. במילא כמו הדין אחד, לאדם חביות כמה מילא
ידיו). בשתי  לאחר במילא ה"ה בפ "ח  מדבריו משמע 

הגדול.20) לכלי  המים כל שפיכת עם ייגמר והמילוי 
הקידוש.21) לבין מילואה בין מלאכה כל עשה שלא

.‰‰MÓÁ‰MÓÁ ÔLc˜Ï ˙BiÁ LÓÁ e‡ÏnL ¬ƒ»∆ƒ¿»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»
ÌÈLec˜˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ Ù‡‰ CÈÏLiL ÔB‚k , ƒƒ¿∆«¿ƒ»≈∆«»««¿««

Lec˜ Ôlk ÔLc˜Ïe ÔÚÏ eÎÏÓÂ ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿ƒ¿¿¿»¿»¿«¿»À»ƒ
eÎÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï Ìe‡ÏnL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿¿
‡Ï È‰L ,ÔÈLk Ôlk  ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÔLc˜Ï¿«¿»¬ƒ»ƒƒÀ»¿≈ƒ∆¬≈…

Á‡ ÈelÓa ‡lÓÓ‰ ˜qÚ˙‡lnL „ÈÁi‰ Ï‡ . ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«≈¬»«»ƒ∆ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÌLc˜Ï ˙BiÁ LÓÁ»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»ƒƒ««ƒ
‡l‡ Lk ÔÈ‡  „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï CÏÓÂ ÊÁL∆»«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ∆»≈»≈∆»

ÔBÁ‡ÔLc˜Ï CÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÌLc˜Ï Ô‡ÏÓ . «¬ƒ¿»¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿«¿»
LcwL ‰Ê ‡l‡ Lk ÔÈ‡  ÔÈLec˜ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈»≈∆»∆∆ƒ≈

‰lÁzaÁ‡Ï Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .EÏ Lc˜ :el‡ ˙‡ «¿ƒ»¿≈ƒ»«¿«≈«≈¿∆≈
Ï‡ .‰lÁza Ô‰Ó ‰Lc˜˙pL BÊ ‡l‡ Lk ÔÈ‡ ≈»≈∆»∆ƒ¿«¿»≈∆«¿ƒ»¬»

ÈÏ Lc˜ :BÏ Ó‡ Ì‡ÔÈLk Ôlk È‰  el‡ ˙‡; ƒ»««≈ƒ∆≈¬≈À»¿≈ƒ
Ô‡ÏÓ „Á‡ Lec˜Ï È‰LCÏÓpL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈¿ƒ∆»ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿«

ÔÈLec˜ ‰MÓÁ dLc˜Ï ‰ÈÏÚ‡e‰ Lc˜ ‡Ï È‰  »∆»¿«¿»¬ƒ»ƒƒ¬≈…ƒ≈
Á‡ ‡l‡.BÏ Lc˜ ∆»«≈ƒ≈

מ "א.22) חביתו.23)שם את יקדש אחד וגם 24)שכל
לקידוש. מילוי  בין הפסק  היה נפסלו 25)לא הראשונות

כשרות. להיות חוזרות ואינן שנמלך, והאחרות 26)לפני 
ובין  מילויין בין המפסיק  ראשון קידוש עלֿידי  נפסלו
כל  ששם מפני  שנמלכו, לחמשה דומה זה ואין קידושן.
הפסק . כל אין ובה בלבד, שלו בחבית מטפל אחד

לקדש 27) ונמלך אחד קידוש לקדש במילאן המדובר
אחת  כל לקדש עלֿמנת בתחילה מילאן שאם חמשה.
המלויים  ע "י  הראשונות החביות ארבע  נפסלו בפני ֿעצמה

למעלה. שנתבאר כמו מסתלק 28)שאחריהן, והממלא
מילאן  הוא וכאילו במקומו, בא השני  הרי  הענין, מכל

למשנתנו). בפירושו כל 29)(רבינו לו אין השני  כן, ואם
כל  עושה אינו שמילא והראשון המילוי , במעשה השתדלות

שמילאו.30)מלאכה. בחמישה  לא 31)כמו למה נימוק 
הראשונים. ארבעה כשרה 32)נפסלו שבנמלך, ואמרנו

בלבד. את 33)הראשונה פוסל ואינו מילא, שלא
אחר. אדם של המילויים

.Â‰ˆB‰ÌÈÁ‡ ÌÈÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ˙‡lÓÏ »∆¿«…«ƒ¿«¿»«ƒ¬≈ƒ
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קיז                 
         

.ÎO‰‰Èf‰e Lecwa ÏÒBtÏÒBt BÈ‡Â , «»»≈«ƒ««»»¿≈≈
ÈelnaB‡ ˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ï BÎO ÏËBp‰ ?„ˆÈk . «ƒ≈««≈¿»¿«≈≈«»

‰Ún‰ ÈÓk ÌÈn‰ Ô˙B‡ È‰  Ô‰Ó ˙Bf‰ÏÙ‡‰Â ¿«≈∆¬≈»««ƒ¿≈«¿»»¿»≈∆
‰Ï˜Ó Ù‡kÎO ‡e‰ ÏËB Ï‡ .ÌeÏk BÈ‡L ¿≈∆ƒ¿∆∆≈¿¬»≈»»

,ÌpÁa Ô˙B‡ ÔÈLc˜Óe .ÔÎÈÏB‰Ï B‡ ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ¿«…««ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
Ô˜Ê ‰fn‰ B‡ Lc˜Ó‰ ‰È‰ .ÌpÁa ‰fn‰ Ô‰Ó ‰fÓe «∆≈∆««∆¿ƒ»»»«¿«≈««∆»≈

Lwe ‡Óh‰ ‡e ,ÂÈÏ‚ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿«≈««¿»»«»≈ƒ≈
 ˙Bf‰Ï B‡ Lc˜Ï ˜BÁ ÌB˜Óa BnÚ CÏ‰Ï epnÓƒ∆«¬…ƒ¿»»¿«≈¿«
ÏËa ÏÚBÙk BÎO Ô˙BÂ ,BÓÁ‰ ÏÚ BÈkÓ ‰Ê È‰¬≈∆«¿ƒ««¬¿≈¿»¿≈»≈

‰pnÓ BÏhaL ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏËaL‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«≈»¿»»∆ƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ»»
‡ÓË ‰È‰Â ,Ô‰kÏÎ‡lÓ ezÚBn‰ ‰‡ÓËa …≈¿»»»≈¿À¿»««¿ƒ∆¡…

B˙ÓezÈ‰  Lc˜Ï B‡ ˙Bf‰Ï BnÚ CÏiL ˙Úa ¿»¿≈∆≈≈ƒ¿«¿«≈¬≈
BÎÒÂ e‰˜LÓe BÏÈÎ‡Ó ‰Ê ‰Î‡ÏnÓ BÏha Ì‡Â ; ∆«¬ƒ«¿≈¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»»

ÏkL .‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL ÏËa ÏÚBÙk BÎO BÏ Ô˙B≈¿»¿≈»≈∆»¿»»∆»
,‰‡f‰ B‡ Lecwa kzOpL ÎO ÔÈ‡ ÌÈc‰ el‡≈«¿»ƒ≈»»»∆ƒ¿«≈«ƒ««»»
‰Ó „‚k ‡l‡ ÏË ‡ÏÂ ÌeÏk ÁÈÂ‰ ‡Ï È‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿¿…»«∆»¿∆∆«

.„ÈÒÙ‰M∆ƒ¿ƒ

א.6) כט , בכורות או 7)משנה, לקדש כדי  שכר קיבל אם
למדו  שם בגמרא פסולה, וההזאה המים נתקדשו לא להזות,

המקרא. מן שם.8)זה לקידוש.9)גמרא, שפסולים
שרופים.10) עצים שם.11)אפר שכר 12)משנה, כפי 

טירחת  מניעת ערך את המלא משכרו שמנכים בינוני  פועל
לקבל  מסכים הפועל היה במה שמים כלומר, העבודה.
(רבינו  לקבל לו מותר זה סכום ורק  ממלאכתו, ולהיבטל

למשנה). טומאה.13)בפירושו לו תגרום ההליכה
תרומה 14) ממחיר גדול שמחירם חולין לקנות וצריך

בלבד. לכהנים רק  גופם 15)שמותרת לסוך היו רגילים
משמע  – המשנה לשון גם שהיא – (מלשונו בשמן
דמי ינכה לא למה נתבאר ולא חינם, ומשקהו שמאכילהו

תרומה).

.‚‡lÓÓ‰B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ B„È ˙Á‡a «¿«≈¿««»¿∆¿»»¿»
ÌÈLÏ ‡lnL B‡ ,Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓ‰ B‡ ,˙Á‡‰»«∆∆«¿«≈¿«≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ

˙Á‡k‡ˆÓÂ ,‰Î‡ÏÓ Èeln‰L ;ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL  ¿««¿≈∆¿ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»
.˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ BnÚ ‰OÚ el‡k Ì‰ÈMÓ ÈelÓ Ïk»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»ƒ¿»»«∆∆
‡lnL ÔÈa ,Èelna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ,eÚ„B‰ Îe¿»«¿∆«¿»»∆∆«ƒ≈∆ƒ≈

.ÌÈÁ‡Ï ‡lnL ÔÈa BÓˆÚÏ¿«¿≈∆ƒ≈«¬≈ƒ

מ "ב .16) פ "ז כמבואר 17)פרה כשרים, זה אחר בזה אבל
בה"ד.

.„‡lÓÓ‰BÊ ˙BiÁ ÛÏ‡ ‡lÓ elÙ‡ ,ÌÈÁ‡Ï «¿«≈«¬≈ƒ¬ƒƒ≈∆∆»ƒ
Ì„‡ Èa ÛÏ‡Ï BÊ Á‡„Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈLk Ôlk  ««¿∆∆¿≈»»À»¿≈ƒ¿»∆»

˙ÈÁ BÓˆÚÏ ‡lÓ .ÔLc˜Óe BlL ÌÈn‰ ÏËB Ô‰Ó≈∆≈««ƒ∆¿«¿»ƒ≈¿«¿»ƒ
„Á‡ ÈÏÎÏ ˙BiÁ‰ Ïk ıa˜Ï Ôek˙ Ì‡ :˙ÈÁ Á‡««»ƒƒƒ¿«≈¿«≈»∆»ƒƒ¿ƒ∆»
 „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Óe Ù‡‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ CÈÏL‰Ïe¿«¿ƒ¬≈∆∆»≈∆¿«¿»ƒ∆»

‡e‰ „Á‡ ÈelÓ Ïk‰L ,ÌÈLk ÔlkÌ‡ Ï‡ ; À»¿≈ƒ∆«…ƒ∆»¬»ƒ
Ôlk  dÓˆÚ ÈÙa ˙ÈÁÂ ˙ÈÁ Ïk Lc˜Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿«≈»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»À»
˙ÏÒÙ ‰BL‡‰L ;‰BÁ‡‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈÏeÒt¿ƒƒ»«¬»∆»ƒ»ƒ¿∆∆

,‰iM‰ ÈelÓ ‡e‰Â ,Lc˜iL Ì„˜ ‰OÚL ‰Î‡Ïna«¿»»∆»»…∆∆¿«≈¿ƒ«¿ƒ»
‰Lk ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏM‰ ÈelÓa ˙ÏÒÙ ‰iM‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿ƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈»

‰BÁ‡ ‡l‡. ∆»«¬»

התבאר 18) זה שדין כותב  שם, למ "א בפירושו רבינו
בין  ההבדל את ומנמק  ה"ד) לפ "ז התכוון (כנראה בתוספתא
כל  מילוי  אחר הרי  לאחרים, מילא אם לעצמו: ובין לאחרים
אין  ולהיפך זו, שבחבית במים פעולתו את גמר חבית
במילא  אבל הקודמים, את פוסלים האחרונים המילויים
המפסיקה  מלאכה הוא השני  המילוי  הרי  לקדש כדי  לעצמו

המילוי . את ופוסל לקידוש מילוי  שאם 19)בין משמע ,
(וכן  לעצמו. במילא כמו הדין אחד, לאדם חביות כמה מילא
ידיו). בשתי  לאחר במילא ה"ה בפ "ח  מדבריו משמע 

הגדול.20) לכלי  המים כל שפיכת עם ייגמר והמילוי 
הקידוש.21) לבין מילואה בין מלאכה כל עשה שלא

.‰‰MÓÁ‰MÓÁ ÔLc˜Ï ˙BiÁ LÓÁ e‡ÏnL ¬ƒ»∆ƒ¿»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»
ÌÈLec˜˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ Ù‡‰ CÈÏLiL ÔB‚k , ƒƒ¿∆«¿ƒ»≈∆«»««¿««

Lec˜ Ôlk ÔLc˜Ïe ÔÚÏ eÎÏÓÂ ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿ƒ¿¿¿»¿»¿«¿»À»ƒ
eÎÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï Ìe‡ÏnL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿¿
‡Ï È‰L ,ÔÈLk Ôlk  ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÔLc˜Ï¿«¿»¬ƒ»ƒƒÀ»¿≈ƒ∆¬≈…

Á‡ ÈelÓa ‡lÓÓ‰ ˜qÚ˙‡lnL „ÈÁi‰ Ï‡ . ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«≈¬»«»ƒ∆ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÌLc˜Ï ˙BiÁ LÓÁ»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»ƒƒ««ƒ
‡l‡ Lk ÔÈ‡  „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï CÏÓÂ ÊÁL∆»«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ∆»≈»≈∆»

ÔBÁ‡ÔLc˜Ï CÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÌLc˜Ï Ô‡ÏÓ . «¬ƒ¿»¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿«¿»
LcwL ‰Ê ‡l‡ Lk ÔÈ‡  ÔÈLec˜ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈»≈∆»∆∆ƒ≈

‰lÁzaÁ‡Ï Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .EÏ Lc˜ :el‡ ˙‡ «¿ƒ»¿≈ƒ»«¿«≈«≈¿∆≈
Ï‡ .‰lÁza Ô‰Ó ‰Lc˜˙pL BÊ ‡l‡ Lk ÔÈ‡ ≈»≈∆»∆ƒ¿«¿»≈∆«¿ƒ»¬»

ÈÏ Lc˜ :BÏ Ó‡ Ì‡ÔÈLk Ôlk È‰  el‡ ˙‡; ƒ»««≈ƒ∆≈¬≈À»¿≈ƒ
Ô‡ÏÓ „Á‡ Lec˜Ï È‰LCÏÓpL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈¿ƒ∆»ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿«

ÔÈLec˜ ‰MÓÁ dLc˜Ï ‰ÈÏÚ‡e‰ Lc˜ ‡Ï È‰  »∆»¿«¿»¬ƒ»ƒƒ¬≈…ƒ≈
Á‡ ‡l‡.BÏ Lc˜ ∆»«≈ƒ≈

מ "א.22) חביתו.23)שם את יקדש אחד וגם 24)שכל
לקידוש. מילוי  בין הפסק  היה נפסלו 25)לא הראשונות

כשרות. להיות חוזרות ואינן שנמלך, והאחרות 26)לפני 
ובין  מילויין בין המפסיק  ראשון קידוש עלֿידי  נפסלו
כל  ששם מפני  שנמלכו, לחמשה דומה זה ואין קידושן.
הפסק . כל אין ובה בלבד, שלו בחבית מטפל אחד

לקדש 27) ונמלך אחד קידוש לקדש במילאן המדובר
אחת  כל לקדש עלֿמנת בתחילה מילאן שאם חמשה.
המלויים  ע "י  הראשונות החביות ארבע  נפסלו בפני ֿעצמה

למעלה. שנתבאר כמו מסתלק 28)שאחריהן, והממלא
מילאן  הוא וכאילו במקומו, בא השני  הרי  הענין, מכל

למשנתנו). בפירושו כל 29)(רבינו לו אין השני  כן, ואם
כל  עושה אינו שמילא והראשון המילוי , במעשה השתדלות

שמילאו.30)מלאכה. בחמישה  לא 31)כמו למה נימוק 
הראשונים. ארבעה כשרה 32)נפסלו שבנמלך, ואמרנו

בלבד. את 33)הראשונה פוסל ואינו מילא, שלא
אחר. אדם של המילויים

.Â‰ˆB‰ÌÈÁ‡ ÌÈÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ˙‡lÓÏ »∆¿«…«ƒ¿«¿»«ƒ¬≈ƒ
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ÂÈÎˆÏÔLB˜Â ,‰lÁz ÂÈÎˆ ÏL ˙‡ ‡lÓÓ  ƒ¿»»¿«≈∆∆¿»»¿ƒ»¿¿»
,˙‡hÁ ÏL ˙‡ ‡lÓÓ Ck Á‡Â ,ÂÈBÁ‡Ï ÔÚBËÂ¿¬»«¬»¿««»¿«≈∆∆«»

‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙È ‡lL È„kÈeln‰ Á‡Ì˙BÂ , ¿≈∆…ƒ¿«≈ƒ¿»»«««ƒ¿¿»
ÂÈÙÏ.CÏB‰Â ¿»»¿≈

מ "ה.34) פרטיים.35)שם היו 36)צרכים בזמנם
בחבל  פיהם את וקושרים עור, של בנודות מים ממלאים

יישפכו. שלא כדי  לצרכיו 37)וכדומה, המים מילוי 
חטאת.38)הפרטיים. מי  מי39)של את נתן ואם

יט , (במדבר תורה שכתבה לפי  פסולים, – לאחוריו החטאת
מאחוריו  הם ואם לשומרם, שצריך משמע  "למשמרת", ט ):
מדרבנן, שפסולים (נראה מעולה שמירה לשמרן יכול אינו
ראה  לאחוריו. כשהמים גם השמירה מספיקה ומדאורייתא

ה"ד). פ "י  לקמן

.ÊÌÈLBÓˆÚÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿«¿ƒ»∆»¿∆»¿«¿
‰Ê ÏÚ ‰Ê e‰Èa‚‰ÂBÙebÓ B‡ B„iÓ ıB˜ ‰ÊÏ ‰Ê ÏËÂ ¿ƒ¿ƒ∆«∆¿»«∆»∆ƒ»ƒ

B‡elÓ ˙ÚLa„Á‡ Lec˜Ï Ì‰ÈL e‡ÏÓ Ì‡ : ƒ¿«ƒƒƒ¿¿≈∆¿ƒ∆»
ÌÈLk ÌÈn‰ BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk Lc˜Ï e‡ÏÓ Ì‡Â ; ««ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿«≈»∆»¿«¿

ÂÈÓÈÓ ÏÒt ıBw‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ B‡ dÈa‚‰L ‰Ê. ∆∆ƒ¿ƒ«ƒ∆«»«≈»

מי "א.40) החביות.41)שם בהגבהת לזה זה עזרו
המילוי .42) בעבודת לו מפריע  התחוב  לערב 43)והקוץ 

המעורבים. המים על האפר את וליתן המים מפני44)את
האחד. המילוי  לצורך היו המלאכות מפני45)שכל

שלו. המילוי  לצורך שלא המילוי  בשעת מלאכה שעשה

.ÁÏ‡BM‰ÏÁ‰ ÏËÂ ,‡lÓe Ba ˙‡lÓÏ ÏÁ «≈∆∆¿«…ƒ≈¿»««∆∆
ÌÈÏÚaa Ú‚Ùe ,BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓe ÂÈ„ÈaÔ˙Â Bk„a ¿»»≈»«¿≈»««¿»ƒ¿«¿¿»«

ÔÈLk  Cl‰Ó ‡e‰Lk ÏÁ‰ ˙‡ Ô‰Ï‡ˆÈ Ì‡Â . »∆∆«∆∆¿∆¿«≈¿≈ƒ¿ƒ»»
˙‡ ÏÒt  ÌÈÏÚaÏ ÏÁ‰ CÈÏB‰Ï È„k Cc‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈¿ƒ«∆∆«¿»ƒ»«∆

ÌÈn‰. ««ƒ

מ "ו.46) החבל.47)שם את הולכת 48)שהשאילו
מלאכה. אינה דרך, הוספת בלי  שלא 49)החבל ההליכה

פוסלת. - המים לצורך

.Ë‡lÓÓ ‰È‰L ÈÓÏÚ Ba ‡lnL ÏÁ‰ CÈÏLÓe ƒ∆»»¿«≈«¿ƒ«∆∆∆ƒ≈«
ıa˜Â ÊÁ ‡lnL Á‡Â ,ı‡‰ÔÏÒt  B„È ÏÚ. »»∆¿««∆ƒ≈»«¿ƒ≈«»¿»»

.ÌÈLk ÌÈn‰  B„È CB˙Ï ıa˜Óe ‰ÏB„ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿«≈¿»««ƒ¿≈ƒ

מ "ז.50) ידו.51)שם סביב  אותו ה 52)כרך יה אפשר
השלכת  ע "י  עבודה והוסיף  דליה, אגב  ידו על לכרוך לו

הקרקע . על החבל

.È‡lÓÓ‰˙ÈÁÏ Ô˙BÂ,ÌÈÓ ‰p‡ÏÓiL „Ú «¿«≈¿≈¿»ƒ«∆¿«¿∆»«ƒ
˙ÈÁ‰ ˙‡ ÚÈˆ‰ÂMz ‡lL‰È‰L ‰ÚLa ¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ∆…ƒ»≈¿»»∆»»

dbÏ ˙Ó ÏÚ ‰Èt ÏÚ d‡ÙkL B‡ ,‡lÓÓ˙‡lÓÏ ¿«≈∆¿»»«ƒ»«¿»¿«¿»¿«…
Ì‡ Ï‡ .‡e‰ Èeln‰ CvÓ ‰fL ,Lk  da»»≈∆∆ƒ…∆«ƒ¬»ƒ

Lecw‰ ˙‡ da CÈÏB‰Ï È„k db B‡ dÚÈˆ‰ ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈¿ƒ»∆«ƒ
Èeln‰ CˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È‰L ,ÏÒt. »«∆¬≈»»¿»»∆≈»¿…∆«ƒ

˙˜M‰ ÔÓ ˙ÈÒÁ ‰pÙe ,˙˜LÏ Ô˙BÂ ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¿≈¿…∆ƒ»«¿ƒƒ«…∆
 ÌÈa ÌÈÓ ˜ÈÊÁzL ÏÈLa Ì‡ :ÈelÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒƒƒ¿ƒ∆«¬ƒ«ƒ«ƒ

‡lL ÏÈLa Ì‡Â ;Èeln‰ Cˆ BÊ È‰L ,ÌÈLk¿≈ƒ∆¬≈…∆«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…
ÛÏBÊ ‡e‰L ‰ÚLa B˙B‡ ÔÈkÚÓ ÔÈÒÁ‰ eÈ‰È˙‡ ƒ¿«¬»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆≈∆
.ÔÈÏeÒt el‡ È‰  ˙˜Ma ‡lnL ÌÈn‰««ƒ∆ƒ≈«…∆¬≈≈¿ƒ

מ "ח .53) חבית 54)שם לתוך ומערה קטן, בדלי  ממלא
פעמים, כמה דולה שהוא אף ֿעלֿפי  שתתמלא. על גדולה

אחד. מילוי  זה שם 55)הרי  שאין במקום להעמידה
ושבים. ובהמה.56)עוברים אדם להוציא 57)ברגלי 

חטאת. מי  לשם נשאבו שלא המים את את 58)ממנה 
על  פרה אפר מפזר החבית, כשנתמלאה המקודשים. המים
פעם  אחר פעם ממנה שואב  הוא הזה הקידוש ואחר המים
את  נגב  או הצניע  ואם קטנה, לחבית ונותן צרכיו כפי 
המקודשים. המים את להוליך כדי  הקטנה החבית

הזאה.59) או קידוש לצורך מן 60)אלא המים את מוציא
השוקת.

.‡È‡lÓÓ‰ÈÓÏ ÂÈÏÚ MÁÂ CÏÓÂ ,˙BzLÏ ÈÏ„ «¿«≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈»»¿≈
 MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú Ì‡ :˙‡hÁ«»ƒ«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈

‰ÚÓbÏ CÈˆ BÈ‡ÂÈÏc‰ ÚÈb‰MÓ Ì‡Â ; ¿»∆¿≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ∆ƒƒ««¿ƒ
bÏ CÈˆÂ ‰ÚÓ  MÁ ÌÈnÏ‡lÓÈ Ck Á‡Â ««ƒƒ≈¿»∆¿»ƒ¿«≈¿««»¿«≈

B„iÓ ÏÁ‰ ˜ÒÙÂ ÈÏc‰ ÏLÏL .˙‡hÁÏ BaÌ‡ , ¿«»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««∆∆ƒ»ƒ
BÈ‡Â ‰ÚÓ  ÂÈÏÚ MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈»»¿»∆¿≈

bÏ CÈˆÌÈn‰ CB˙a e‰„BÚ ‡e‰Â CÏÓ .MÁÂ »ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈¿««ƒ¿ƒ≈
bÏ CÈˆ BÈ‡Â ‰ÚÓ  ˙‡hÁ ÈÓÏ ÂÈÏÚÌÈÓ . »»¿≈«»¿»∆¿≈»ƒ¿«≈«ƒ

˙‡hÁ ÈÓÏ Ô‡ÏnL‡lÓ˙pL Á‡Â ,Ô‰ÈÏÚ MÁ ∆ƒ¿»¿≈«»¿««∆ƒ¿«≈ƒ≈¬≈∆
ÌÈn‰ ÏÒt ˙BzLÏ ÈÏk‰ ˙‡ ‰hiLk  Ô˙BzLÏ, ƒ¿»¿∆«∆∆«¿ƒƒ¿»«««ƒ

.ÌeÏk Ô‰Ó ‰˙L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»≈∆¿

שונות,61) גירסאות בה ויש ה"ב , פ "ה פרה תוספתא
כאן. דבריו מתוך ניכרת רבינו המים 62)וגירסת את שופך

הדלי שהורדת מפני  חטאת, למי  פסולים הם כלומר, ששאב .
חטאת. מי  לשם שלא הגעת 63)היתה שלפני  המחשבה

הדלי את לנגב  יצטרך שלא במקצת, הועילה למים הדלי 
(כסף ֿמשנה). קידוש במחשבת אחרים מים שאיבת לפני 

כלום,64) מועילה אינה למים הדלי  שהגיע  אחר המחשבה
שצריך  פסולים מים רטיבות בו שיש דלי  ככל זה דלי  ודין

למים.65)ניגוב . הדלי  נפסק .66)ונפל בלא כמו
שהוציאו.67) ולפני  למים, שהגיע  אחר ה'כסף 68)נמלך

גירסתנו: לקיים אפשר אולם לנגב ". "וצריך גורס  משנה'
בכת"י וכן (ר"מ ) רומי  בדפוס  היא וכן לנגב ", צריך "ואינו
למים  עד הדלי  את הוריד לא שהוא מפני  והטעם, תימן.
אנו  החבל, קריעת ע "י  מאליו שנפל אלא שתיה במחשבת
הדלי הגעת לפני  נפסקה כאילו לשתיה מחשבתו רואים
(עד  הדינים שני  את כלל לא למה ברור לא (אמנם למים.
לגירסת  גם אולם אחת, בבבא שהגיע ) ואחר הגיע  שלא
ולא  נפסק  דיני  אחת בבבא כלל לא למה קשה משנה' ה'כסף 

שווה). דינם שהרי  ד.69)נפסק , פ "ט , שם משנה,
שנתקדשו.70) פוסלת 71)ולפני  אינה לבדה המחשבה

והטעם, שם. במשנה יהושע  כרבי  ההטייה, מעשה עם אלא
המים  משמירת הדעת היסח  משום הוא שהפסול מפני 
כי דעתו מסיח  אינו מעשה עשה שלא זמן וכל לחטאת,
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קיח                
         

מים  דין יתבאר הט "ו) (פ "ט  לקמן ישתה. ולא יימלך שמא
מקודשים.

ה'תשע"ח  אייר ד' חמישי יום 

   1 
המים,1) על האפר שיתן קודם אחר בדבר המתעסק  יבאר

מים  הממלא בהיפך, או ועמד מלאכה משום בו שאין דבר
היו  מלאכה, הבעלים ועשו לשומרם לאחר ומסרם לקדשם

והמקד  מלאכה, מהם אחד ועשה המים שומרים ש שנים
שעשה  קידוש או מילוי  באחרת, מלאכה ועשה אחת בידו
לי מלא או קדש האומר לאחד, או לעצמו מלאכה עמו
וההולך  לך, ואקדש לי  מלא אמר אם לך, ואמלא ואקדש

עושה. מה לקדש

.‡‰‡B‰ ‰B‰Â „ÓÚÂ BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓ eÈ‰L ÈÓ2 ƒ∆»≈»«¿≈¿»«¿»»»
ÂÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,ÔÈc ÔcL B‡ ,ÌÈÁ‡Ï3‰‡Ó B‡4, «¬≈ƒ∆»ƒ∆»¿»¿»»≈¬»

Cc‰ ˙‡ ÌÈÁ‡Ï ‰‡‰L B‡5‚‰L B‡ ,6B‡ LÁ ∆∆¿»«¬≈ƒ∆«∆∆∆»«»»
È‰  ÌÚÈˆ‰Ï ˜eM‰ ÔÓ ÔÈÏÎ‡ ÏË B‡ ,˜Ú«¿»»«√»ƒƒ«¿«¿ƒ»¬≈
ÔziL Ì„˜ Á‡ „a ˜qÚ˙ È‰L ,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰««ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈¿»»«≈…∆∆ƒ≈
ÔÏÎ‡Ï ÔÈÏÎ‡‰ ÏË Ì‡ Ï‡ .ÌÈn‰ ÏÚ Ù‡‰»≈∆«««ƒ¬»ƒ»«»√»ƒ¿»¿»
˜Ú B‡ LÁ ‚‰L B‡ ,Cl‰Ó ‡e‰Lk ÔÏÎ‡Â«¬»»¿∆¿«≈∆»«»»«¿»

B˙B‡ ÔÈkÚÓ‰7CvÓ ‰fL ,ÌÈLk ÌÈn‰ È‰  «¿«¿ƒ¬≈««ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ…∆
ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰8ÌeMÓ ‡e‰L c Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »«««ƒ∆«¿»»»»∆ƒ

‡Ï ÔÈa „ÓÚ ÔÈa ,Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ e‰OÚL ‰Î‡ÏÓ¿»»∆»»…∆««»≈∆≈»«≈…
‡Ï Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ BÈ‡L „Â ;ÏÒt  „ÓÚ»«»«¿»»∆≈ƒ¿»»ƒ…
ÌÈna Cl‰Ó ‰È‰ .ÏÒt  „ÓÚ Ì‡Â ,ÌÈLk  „ÓÚ»«¿≈ƒ¿ƒ»«»«»»¿«≈««ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba CÏiL ÌB˜Ó BÎel‰ ˙ÚLa ıÙe»«ƒ¿«ƒ»∆≈≈««ƒ

c‚Ï ˙Ó ÏÚ ıtL9ÌÈLk 10Ì„˜ „b Ì‡Â ; ∆»««¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿ƒ»«…∆
ÔÈÏeÒt  Ù‡‰ ÔziL11‰ˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ .12,ÏÎ‡Ï ˙Bt ∆ƒ≈»≈∆¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆¡…

˙Bˆ˜‰Ï B˙ekL Èt ÏÚ Û‡13‡M‰ ˙‡14;ÔÈLk  ««ƒ∆«»»¿«¿∆«¿»¿≈ƒ
ÏÒt  Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ ‰ˆ˜‰ Ì‡Â15. ¿ƒƒ¿»…∆««»≈∆»«

והיתר.2) איסור בסידור 3)בענייני  כדיין השתתף 
יכולה 4)החליצה. ואחיה, אמה שהשיאוה יתומה קטנה

והנישואין  זה בבעלי  רוצה אינני  עדים בפני  ולומר למאן
אחת 5)בטלים. עשה אם אבל בעמד, המדובר כאן עד

כשרים. המים - הילוכו אגב  הילוך 6)מאלה אגב  אפילו
ששני מפני  להצניעם". אוכלין "נטל הבא הדין מתפרש וכן

עמד. לא אפילו פוסלים ממש מלאכה הם אינו 7)אלה
הסכנה. מפני  בדרכו להמשיך שרבינו 8)יכול נראה

עמד. אפילו אותו המעכבים ועקרב  בנחש מכשיר
חטאת.9) מי  בלי  לצורך 10)כשיחזור היא הפירצה 

ואפילו  מלאכה, שהיא פי  על אף  פוסלת ואינה המים הולכת
את  כך אחר לגדור התחייבות בלי  לפרוץ  לו נתנו לא אם

לפני11)הפירצה. שהיה מה על הוסיף  שלא פי  על אף 
(מהר"ם  המים לצורך שלא מלאכה היא הרי  שפרץ ,

למשנה). בפירושו ויש 13)קצץ .12)מרוטנבורג לקצוץ 
לייבוש. לשטוח  על 14)מפרשים שנשארו הפירות את

יתחייב  לא אם לאכול לו נותן אינו הפירות ובעל העץ 

כן. אחר אותם לצורך 15)להקצות אינה זו שמלאכה
ממש. האכילה

.‰Ó ˜ÊÂ ,È˙B‰Â ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚLa ÏÎB‡ ‰È‰»»≈ƒ¿«»«««ƒ¿ƒ¿»««
‰ˆ˜n‰ ˙Á˙Ï B‡ ‰‡z‰ ˙Á˙Ï È˙B‰M16Ì‡ : ∆ƒ¿«««¿≈»¿«««À¿∆ƒ

,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ È‰  ˙Bt‰ e„‡È ‡lL Ôek˙ƒ¿«≈∆……¿«≈¬≈««ƒ¿ƒ
Cˆ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ Ô˜Ê Ì‡Â ;‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È‰L∆¬≈»»¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈…∆
ÔÒÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰ .ÔÈLk ÌÈn‰ È‰  Ô‰a»∆¬≈««ƒ¿≈ƒ«¿«≈«ƒ¿«¿»¿»»
eÏÒÙ ‡Ï  ‰Î‡ÏÓ ÌÈÏÚa‰ eOÚÂ ,ÔÓLÏ Á‡Ï¿«≈¿»¿»¿»«¿»ƒ¿»»…ƒ¿¿
ÓBM‰ ‰OÚ Ì‡Â ;ÓBLÏ ÔÒÓ È‰L ,ÌÈn‰««ƒ∆¬≈¿»»¿≈¿ƒ»»«≈
˙Áz ÒÎ ‡e‰Â B˙eLa Ô‰ È‰L ,ÔÏÒt  ‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆¬≈≈ƒ¿¿ƒ¿«««
„Á‡ ‰OÚÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÓBL ÌÈL eÈ‰ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆««ƒ¿»»∆»
;nLÓ ÈM‰ È‰L ,ÌÈLk ÌÈn‰  ‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó≈∆¿»»««ƒ¿≈ƒ∆¬≈«≈ƒ¿«≈

ÔBL‡‰ ÊÁ17ÓLÏ18‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ÈM‰ „ÓÚÂ »«»ƒƒ¿…¿»««≈ƒ¿»»¿»»
ÌÈLk ÌÈn‰ 19‰Î‡ÏÓ ÔÈÓBM‰ Ïk eOÚiL „Ú , ««ƒ¿≈ƒ«∆«¬»«¿ƒ¿»»

˙Á‡k20. ¿««

לייבשן.16) תאנים בה ונותנים לבזבז לה שיש מחצלת
מלאכה.17) שעשה מסיח 18)אחר הוא מלאכה בעשיית

לשמור". "חזר רבינו אומר ולפיכך השמירה מן דעתו
שמירה.19) בשעת מלאכה עשו ששניהם פי  על אף 
המים 20) - אחרת בשעה מלאכה עשה אחד כל אם אבל

השמירה. נפסקה לא שהרי  כשרים

.‚Ì‡ :‰iMa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ B„È ˙Á‡a Lc˜Ó‰«¿«≈¿««»¿»»¿»»«¿ƒ»ƒ
ÔzÓ Ì„˜ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È‰L ,ÏÒt  Lc˜ BÓˆÚÏ¿«¿ƒ≈»«∆¬≈»»¿»»…∆««

ÌÈna Ù‡21,ÌÈLk ÌÈn‰  Lc˜ BÁÏ Ì‡Â ; ≈∆««ƒ¿ƒ«¬≈ƒ≈««ƒ¿≈ƒ
BÁ ÏL ÂÈÓÈÓ ÏÒBt ‰Ê ÔÈ‡L22;‰OÚL ‰Î‡Ïna ∆≈∆≈≈»∆¬≈«¿»»∆»»
Lecwa ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰ ÔÈ‡L23‡e‰Â ,ÌÈna ‡l‡24 ∆≈«¿»»∆∆«ƒ∆»««ƒ¿

.ÌÈÏÚa‰ B‡ ÓBM‰ ‰OBÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆«≈«¿»ƒ

מלאכה.21) לעשות התחיל לידו האפר שלקח  בשעה שהרי 
המלאכה]. קדמה שמא הטעם, מפרש חבירו 22)[והר"ש

ומלאכה  בקידוש, אלא המים במילוי  פעולה כל לו מסר לא
האפר. נתינת עד במילוי  רק  פי23)פוסלת על אף  ולפיכך

פוסלת. מלאכתו אין בקידוש, פעולה לו שנמסרה
התנאים 24) שני  קיימים אם רק  פוסלת מלאכה ובכן, בתנאי .

ב . המים; על האפר נתינת לפני  נעשתה אם א. האמורים:
על  השמירה לו שנמסרה מי  או הבעלים המלאכה את עשו

המים.

.„,ÏeÒt BlL  ˙Á‡k Á‡Ïe BÓˆÚÏ Lc˜Ó‰«¿«≈¿«¿¿«≈¿««∆»
BÓˆÚ ÏL ÌÈn‰ eÏÒÙ È‰L25˜qÚ˙pL ˜ÒÚa ∆¬≈ƒ¿¿««ƒ∆«¿»≈∆∆ƒ¿«≈

Ì‰ÈL  ˙Á‡k ÌÈLÏ Lc˜ Ì‡ Ï‡ .BÁ Lec˜a¿ƒ¬≈¬»ƒƒ≈ƒ¿«ƒ¿««¿≈∆
.ÌÈÁ‡ ÈÓ ˙ÏÒBt BzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡L ,ÔÈLk¿≈ƒ∆≈¿«¿∆∆≈¬≈ƒ

האפר.25) נתינת לפני 

.‰ÂÈ„È ÈzLa BÓˆÚÏ ‡lÓÓ‰26Lec˜a :˙Á‡k «¿«≈¿«¿ƒ¿≈»»¿««¿ƒ
Lk  ÌÈLec˜ ÈLa ,ÏeÒt  „Á‡27BÓˆÚÏ Lc˜ . ∆»»ƒ¿≈ƒƒ»≈ƒ≈¿«¿

„Á‡ Lec˜a :˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa28ÌÈLk 29ÈLa , ƒ¿≈»»¿««¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿≈
ÔÈLec˜30ÔÈÏeÒt 31˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa Lc˜Â ‡lÓ . ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈ƒ¿≈»»¿««
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קיט                 
         

מים  דין יתבאר הט "ו) (פ "ט  לקמן ישתה. ולא יימלך שמא
מקודשים.

ה'תשע"ח  אייר ד' חמישי יום 

   1 
המים,1) על האפר שיתן קודם אחר בדבר המתעסק  יבאר

מים  הממלא בהיפך, או ועמד מלאכה משום בו שאין דבר
היו  מלאכה, הבעלים ועשו לשומרם לאחר ומסרם לקדשם

והמקד  מלאכה, מהם אחד ועשה המים שומרים ש שנים
שעשה  קידוש או מילוי  באחרת, מלאכה ועשה אחת בידו
לי מלא או קדש האומר לאחד, או לעצמו מלאכה עמו
וההולך  לך, ואקדש לי  מלא אמר אם לך, ואמלא ואקדש

עושה. מה לקדש

.‡‰‡B‰ ‰B‰Â „ÓÚÂ BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓ eÈ‰L ÈÓ2 ƒ∆»≈»«¿≈¿»«¿»»»
ÂÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,ÔÈc ÔcL B‡ ,ÌÈÁ‡Ï3‰‡Ó B‡4, «¬≈ƒ∆»ƒ∆»¿»¿»»≈¬»

Cc‰ ˙‡ ÌÈÁ‡Ï ‰‡‰L B‡5‚‰L B‡ ,6B‡ LÁ ∆∆¿»«¬≈ƒ∆«∆∆∆»«»»
È‰  ÌÚÈˆ‰Ï ˜eM‰ ÔÓ ÔÈÏÎ‡ ÏË B‡ ,˜Ú«¿»»«√»ƒƒ«¿«¿ƒ»¬≈
ÔziL Ì„˜ Á‡ „a ˜qÚ˙ È‰L ,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰««ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈¿»»«≈…∆∆ƒ≈
ÔÏÎ‡Ï ÔÈÏÎ‡‰ ÏË Ì‡ Ï‡ .ÌÈn‰ ÏÚ Ù‡‰»≈∆«««ƒ¬»ƒ»«»√»ƒ¿»¿»
˜Ú B‡ LÁ ‚‰L B‡ ,Cl‰Ó ‡e‰Lk ÔÏÎ‡Â«¬»»¿∆¿«≈∆»«»»«¿»

B˙B‡ ÔÈkÚÓ‰7CvÓ ‰fL ,ÌÈLk ÌÈn‰ È‰  «¿«¿ƒ¬≈««ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ…∆
ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰8ÌeMÓ ‡e‰L c Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »«««ƒ∆«¿»»»»∆ƒ

‡Ï ÔÈa „ÓÚ ÔÈa ,Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ e‰OÚL ‰Î‡ÏÓ¿»»∆»»…∆««»≈∆≈»«≈…
‡Ï Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ BÈ‡L „Â ;ÏÒt  „ÓÚ»«»«¿»»∆≈ƒ¿»»ƒ…
ÌÈna Cl‰Ó ‰È‰ .ÏÒt  „ÓÚ Ì‡Â ,ÌÈLk  „ÓÚ»«¿≈ƒ¿ƒ»«»«»»¿«≈««ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba CÏiL ÌB˜Ó BÎel‰ ˙ÚLa ıÙe»«ƒ¿«ƒ»∆≈≈««ƒ

c‚Ï ˙Ó ÏÚ ıtL9ÌÈLk 10Ì„˜ „b Ì‡Â ; ∆»««¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿ƒ»«…∆
ÔÈÏeÒt  Ù‡‰ ÔziL11‰ˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ .12,ÏÎ‡Ï ˙Bt ∆ƒ≈»≈∆¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆¡…

˙Bˆ˜‰Ï B˙ekL Èt ÏÚ Û‡13‡M‰ ˙‡14;ÔÈLk  ««ƒ∆«»»¿«¿∆«¿»¿≈ƒ
ÏÒt  Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ ‰ˆ˜‰ Ì‡Â15. ¿ƒƒ¿»…∆««»≈∆»«

והיתר.2) איסור בסידור 3)בענייני  כדיין השתתף 
יכולה 4)החליצה. ואחיה, אמה שהשיאוה יתומה קטנה

והנישואין  זה בבעלי  רוצה אינני  עדים בפני  ולומר למאן
אחת 5)בטלים. עשה אם אבל בעמד, המדובר כאן עד

כשרים. המים - הילוכו אגב  הילוך 6)מאלה אגב  אפילו
ששני מפני  להצניעם". אוכלין "נטל הבא הדין מתפרש וכן

עמד. לא אפילו פוסלים ממש מלאכה הם אינו 7)אלה
הסכנה. מפני  בדרכו להמשיך שרבינו 8)יכול נראה

עמד. אפילו אותו המעכבים ועקרב  בנחש מכשיר
חטאת.9) מי  בלי  לצורך 10)כשיחזור היא הפירצה 

ואפילו  מלאכה, שהיא פי  על אף  פוסלת ואינה המים הולכת
את  כך אחר לגדור התחייבות בלי  לפרוץ  לו נתנו לא אם

לפני11)הפירצה. שהיה מה על הוסיף  שלא פי  על אף 
(מהר"ם  המים לצורך שלא מלאכה היא הרי  שפרץ ,

למשנה). בפירושו ויש 13)קצץ .12)מרוטנבורג לקצוץ 
לייבוש. לשטוח  על 14)מפרשים שנשארו הפירות את

יתחייב  לא אם לאכול לו נותן אינו הפירות ובעל העץ 

כן. אחר אותם לצורך 15)להקצות אינה זו שמלאכה
ממש. האכילה

.‰Ó ˜ÊÂ ,È˙B‰Â ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚLa ÏÎB‡ ‰È‰»»≈ƒ¿«»«««ƒ¿ƒ¿»««
‰ˆ˜n‰ ˙Á˙Ï B‡ ‰‡z‰ ˙Á˙Ï È˙B‰M16Ì‡ : ∆ƒ¿«««¿≈»¿«««À¿∆ƒ

,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ È‰  ˙Bt‰ e„‡È ‡lL Ôek˙ƒ¿«≈∆……¿«≈¬≈««ƒ¿ƒ
Cˆ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ Ô˜Ê Ì‡Â ;‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È‰L∆¬≈»»¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈…∆
ÔÒÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰ .ÔÈLk ÌÈn‰ È‰  Ô‰a»∆¬≈««ƒ¿≈ƒ«¿«≈«ƒ¿«¿»¿»»
eÏÒÙ ‡Ï  ‰Î‡ÏÓ ÌÈÏÚa‰ eOÚÂ ,ÔÓLÏ Á‡Ï¿«≈¿»¿»¿»«¿»ƒ¿»»…ƒ¿¿
ÓBM‰ ‰OÚ Ì‡Â ;ÓBLÏ ÔÒÓ È‰L ,ÌÈn‰««ƒ∆¬≈¿»»¿≈¿ƒ»»«≈
˙Áz ÒÎ ‡e‰Â B˙eLa Ô‰ È‰L ,ÔÏÒt  ‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆¬≈≈ƒ¿¿ƒ¿«««
„Á‡ ‰OÚÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÓBL ÌÈL eÈ‰ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆««ƒ¿»»∆»
;nLÓ ÈM‰ È‰L ,ÌÈLk ÌÈn‰  ‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó≈∆¿»»««ƒ¿≈ƒ∆¬≈«≈ƒ¿«≈

ÔBL‡‰ ÊÁ17ÓLÏ18‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ÈM‰ „ÓÚÂ »«»ƒƒ¿…¿»««≈ƒ¿»»¿»»
ÌÈLk ÌÈn‰ 19‰Î‡ÏÓ ÔÈÓBM‰ Ïk eOÚiL „Ú , ««ƒ¿≈ƒ«∆«¬»«¿ƒ¿»»

˙Á‡k20. ¿««

לייבשן.16) תאנים בה ונותנים לבזבז לה שיש מחצלת
מלאכה.17) שעשה מסיח 18)אחר הוא מלאכה בעשיית

לשמור". "חזר רבינו אומר ולפיכך השמירה מן דעתו
שמירה.19) בשעת מלאכה עשו ששניהם פי  על אף 
המים 20) - אחרת בשעה מלאכה עשה אחד כל אם אבל

השמירה. נפסקה לא שהרי  כשרים

.‚Ì‡ :‰iMa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ B„È ˙Á‡a Lc˜Ó‰«¿«≈¿««»¿»»¿»»«¿ƒ»ƒ
ÔzÓ Ì„˜ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È‰L ,ÏÒt  Lc˜ BÓˆÚÏ¿«¿ƒ≈»«∆¬≈»»¿»»…∆««

ÌÈna Ù‡21,ÌÈLk ÌÈn‰  Lc˜ BÁÏ Ì‡Â ; ≈∆««ƒ¿ƒ«¬≈ƒ≈««ƒ¿≈ƒ
BÁ ÏL ÂÈÓÈÓ ÏÒBt ‰Ê ÔÈ‡L22;‰OÚL ‰Î‡Ïna ∆≈∆≈≈»∆¬≈«¿»»∆»»
Lecwa ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰ ÔÈ‡L23‡e‰Â ,ÌÈna ‡l‡24 ∆≈«¿»»∆∆«ƒ∆»««ƒ¿

.ÌÈÏÚa‰ B‡ ÓBM‰ ‰OBÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆«≈«¿»ƒ

מלאכה.21) לעשות התחיל לידו האפר שלקח  בשעה שהרי 
המלאכה]. קדמה שמא הטעם, מפרש חבירו 22)[והר"ש

ומלאכה  בקידוש, אלא המים במילוי  פעולה כל לו מסר לא
האפר. נתינת עד במילוי  רק  פי23)פוסלת על אף  ולפיכך

פוסלת. מלאכתו אין בקידוש, פעולה לו שנמסרה
התנאים 24) שני  קיימים אם רק  פוסלת מלאכה ובכן, בתנאי .

ב . המים; על האפר נתינת לפני  נעשתה אם א. האמורים:
על  השמירה לו שנמסרה מי  או הבעלים המלאכה את עשו

המים.

.„,ÏeÒt BlL  ˙Á‡k Á‡Ïe BÓˆÚÏ Lc˜Ó‰«¿«≈¿«¿¿«≈¿««∆»
BÓˆÚ ÏL ÌÈn‰ eÏÒÙ È‰L25˜qÚ˙pL ˜ÒÚa ∆¬≈ƒ¿¿««ƒ∆«¿»≈∆∆ƒ¿«≈

Ì‰ÈL  ˙Á‡k ÌÈLÏ Lc˜ Ì‡ Ï‡ .BÁ Lec˜a¿ƒ¬≈¬»ƒƒ≈ƒ¿«ƒ¿««¿≈∆
.ÌÈÁ‡ ÈÓ ˙ÏÒBt BzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡L ,ÔÈLk¿≈ƒ∆≈¿«¿∆∆≈¬≈ƒ

האפר.25) נתינת לפני 

.‰ÂÈ„È ÈzLa BÓˆÚÏ ‡lÓÓ‰26Lec˜a :˙Á‡k «¿«≈¿«¿ƒ¿≈»»¿««¿ƒ
Lk  ÌÈLec˜ ÈLa ,ÏeÒt  „Á‡27BÓˆÚÏ Lc˜ . ∆»»ƒ¿≈ƒƒ»≈ƒ≈¿«¿

„Á‡ Lec˜a :˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa28ÌÈLk 29ÈLa , ƒ¿≈»»¿««¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿≈
ÔÈLec˜30ÔÈÏeÒt 31˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa Lc˜Â ‡lÓ . ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈ƒ¿≈»»¿««
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BÓˆÚÏ32ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL 33ÂÈ„È ÈzLa Á‡Ï ‡lÓ . ¿«¿¿≈∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ¿≈»»
 ÔÈLec˜ ÈLa ,Lk  „Á‡ Lec˜a :˙Á‡k¿««¿ƒ∆»»≈ƒ¿≈ƒƒ

ÔÈÏeÒt34Lec˜a ÔÈa ,˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa Á‡Ï Lc˜ . ¿ƒƒ≈¿«≈ƒ¿≈»»¿««≈¿ƒ
ÌÈLk Ô‰ÈL  ÔÈLec˜ ÈLa ÔÈa „Á‡35‡lÓ . ∆»≈ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒƒ≈

ÏeÒt Èeln‰  Á‡Ï ˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa Lc˜Â36, ¿ƒ≈ƒ¿≈»»¿««¿«≈«ƒ»
Lk Lecw‰Â37BnÚ ‰OÚL ÈelÓ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿«ƒ»≈∆«¿»»ƒ∆»»ƒ

 Á‡Ï ‡lnL ÔÈa BÓˆÚÏ ‡lnL ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ¿»»≈∆ƒ≈¿«¿≈∆ƒ≈¿«≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ Ô˙ÎÏ‰k e‡lÓ˙pL ÌÈÓ ÏÎÂ .ÏeÒt»¿»«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»»¿»»¿»»
Ô‰ È‰  BlL ÌÈn‰ eÈ‰ Ì‡ :Ù‡‰ ˙‡ ÔziL Ì„…̃∆∆ƒ≈∆»≈∆ƒ»««ƒ∆¬≈≈
c ÏÎÂ .ÔÈLk  Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡Â ,ÔÈÏeÒt¿ƒ¿ƒ»∆«≈¿≈ƒ¿»»»

B„ÈaL38BÈ‡L ÓBL ÌL LiL ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ∆¿»¿»»¿»»≈∆≈»≈∆≈
ÏeÒt  ÓBL [ÌL] ÔÈ‡L ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ39; ∆¿»»≈∆≈»≈»

[ÌL] LÈ Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ B„Èa BÈ‡L „Â¿»»∆≈¿»¿»»¿»»ƒ≈»
ÏÒt ‡Ï  ÓBL40ÏÒt  ÓBL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,41. ≈…»«ƒ≈»≈»«

חביות.26) אחד 27)שתי  "בקידוש גורס : משנה הכסף 
- אחד בקידוש ומפרש, פסול" קידושין בשני  כשר
שהרי כשר, - ולקדשם אחד לכלי  המים כל לקבץ  כשנתכוון
הלכה  ז פרק  (כלמעלה כשרים - זה אחר בזה מילא אפילו
- עצמה בפני  חבית כל לקדש - קידושין בשני  אבל ד),
ואין  הראשון את פוסל שני  שמילוי  מפני  פסולים, שניהם

קדמה. חבית איזו יודעים ידיו 28)אנו בשתי  אפר הטיל
אחת. קדמה 29)לחבית ואפילו הוא אחד שקידוש מפני 

אחת  בידו הטיל כאילו כלום, בכך אין לשנייה אחת יד
קימעה. כאחת.30)קימעה חביות לשתי  אפר הטיל

ואין 31) השנייה שבחבית המים את פוסל הראשון שקידוש
ה), הלכה ז (פרק  כבר [נתבאר ראשונה. איזו יודעים אנו

המילוי ]. את הקידוש פוסל חבית 32)שלעצמו מילא
קודם. שמילאה חבית השנייה 33)וקידש מילוי  קדם שמא

השנייה, מילוי  ידי  על הראשונה ונפסלה הראשונה לקידוש
הראשונה. קידוש ידי  על נפסלה אין 34)והשנייה במילוי 

פוסלת  הממלא שמלאכת לאחרים, ובין לעצמו בין הבדל
למעלה. שנתבאר כמו לאחרים, קידש 35)אפילו כמו

ד. בהלכה כאחת הקידוש.36)לשניים לו קדם שמא
שנתבאר 37) כמו נפסל לא לקידוש, המילוי  קדם שאפילו

ג. לו.38)בהלכה מסר חבירו אלא שלו שאינו פי  על אף 
המים 39) משמירת הדעת בהיסח  תלוי  אינו המלאכה פיסול

פוסלת  שמלאכה הראב "ד (ודעת הוא עצמו בפני  פיסול אלא
הדעת). היסח  אחרים,40)מפני  בשל פוסלת אינה מלאכה

אחר. שומר יש שהרי  כאן אין הדעת בשעת 41)והיסח 
השמירה. מן דעתו מסיח  הוא המלאכה עשיית

.Â‰Ê eLc˜Â ,CÏ Lc˜‡Â ÈÏ Lc˜ :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿ƒ¿∆
Lc˜ È‰L ,ÏeÒt ÈM‰Â ,Lk ÔBL‡‰  ‰ÊÏ»∆»ƒ»≈¿«≈ƒ»∆¬≈ƒ≈

ÎOa42‰Ê e‡ÏÓe ,CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ ‡lÓ :BÏ Ó‡ . ¿»»»««≈ƒ«¬«≈»ƒ¿∆
BÏ ‡lÓiL B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏeÒt ÔBL‡‰  ‰ÊÏ»∆»ƒ»ƒ¿«»»∆¿«≈
Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓk ‰Ê È‰ ,‰Ê ÈelÓ ÛÏÁ BÁ43 ¬≈≈∆ƒ∆¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈

ÔÈÏeÒt Ô‰L44,zÓ ÎOa Èeln‰L ,Lk ÈM‰Â ; ∆≈¿ƒ¿«≈ƒ»≈∆«ƒ¿»»À»
B˙eÎa ÔÈ‡Â ,‡lnL Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ ‡Ï È‰Â«¬≈…»»¿»»««∆ƒ≈¿≈¿«»»

Á‡ ÈelÓ45. ƒ«≈

(42- בשכר שקידוש ב ) הלכה ז (פרק  למעלה ונתבאר
לא  שקידש שבשעה מפני  כשר הראשון והקידוש פסול.
הקידוש  שהרי  שכר, כל יקבל לא וגם בשכרו כלום קיבל

פסול. יהיה אחת.43)השני  ז 44)בבת פרק  כלמעלה
וגם  שני . מילוי  לגבי  מלאכה הוא מילוי  שכל מפני  ג, הלכה

כמלאכה. שני  למילוי  מחשבתו את רואים הוא 45)כאן
אינו  עצמו בשביל מילוי  על אבל לחבירו למלא רק  מתכוון
כשקידש  והמדובר, נתמלאו. כבר מימיו שהרי  כלל, חושב 
קידשם  לא שאם לחבירו, ממלא שהוא לפני  מימיו את
נתינת  לפני  לחבירו שמילא מפני  נפסלו, מימיו גם עדיין,

שלו. במים האפר

.ÊÔ‰ÈL  CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ Lc˜ :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆
˘ecw‰ ˙ÏÒBt dÈ‡ ‰Î‡Ïn‰L ;ÔÈLk46Èeln‰Â , ¿≈ƒ∆«¿»»≈»∆∆«ƒ¿«ƒ

.ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL  CÏ Lc˜‡Â ÈÏ ‡lÓ .zÓ ÎOa¿»»À»«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆¿ƒ
‡lÓÓk ‡e‰ È‰L  ÏeÒt ‰lÁza ‡lnL ‰Ê∆∆ƒ≈«¿ƒ»»∆¬≈ƒ¿«≈

˙Á‡k Lc˜Óe47LcwL ‰ÊÂ ;‰Î‡ÏÓa ÌÈn‰ ÏÒÙe , ¿«≈¿««»«««ƒƒ¿»»¿∆∆ƒ≈
ÈÊÁ‰ el‡Îe ,ÎOa Lc˜ È‰L  ÏeÒt ‰BÁ‡a»«¬»»∆¬≈ƒ≈¿»»¿ƒ∆¡ƒ

.ÂÈÏÚL BÁ∆»»

המילוי46) מחשבת אין ולפיכך ג, הלכה למעלה כמבואר
נחשבת  אינה בשבילו למלא וההבטחה הקידוש. את פוסלת

מפני  זה כשכר, אם שהרי  עליה, סומך אינו שהמקדש
שנתקדשו. מימיו את יפסול הקידוש 47)יקיימה מחשבת
לך. ואמלא לי  במלא כמו כקידוש,

.ÁÁ˙BÙe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏËB ‰Ê È‰  Lc˜Ï CÏB‰‰«≈¿«≈¬≈∆≈∆««¿≈«≈«
Ù‡ Ba tÁÏ CÈˆ Ì‡ Ìc˜ ÏËBÂ ,Ù‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈∆¿≈«¿…ƒ»ƒ«¿…≈∆
‡È‰Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÈÏBÓe ÌlÒ ÏËBÂ ,‰t‰«»»¿≈À»ƒƒ»¿»¿»ƒ

LÎÂ ,Ù‡‰48‰qk Ba Lc˜Ï Ù‡‰ ÏËpMÓ Ì‡Â . »≈∆¿»≈¿ƒƒ∆»«»≈∆¿«≈ƒ»
ÛÈ‚‰L B‡ Ù‡‰ Ba ‰È‰L ÈÏk‰49B‡ ˙Ïc‰ ˙‡ «¿ƒ∆»»»≈∆∆≈ƒ∆«∆∆

ÈÏk‰ ˙‡ Û˜fL50ÌÈnÏ Ù‡‰ CÈÏLiL Ì„˜ ı‡a ∆»«∆«¿ƒ»»∆…∆∆«¿ƒ»≈∆««ƒ
ÌÈn‰ ÏÒt 51ÌÈÓ Ba Lc˜Ï Lk Ù‡‰ Ï‡ ; »«««ƒ¬»»≈∆»≈¿«≈«ƒ

‡lL È„k B„Èa Ù‡‰ Ba LiL ÈÏk‰ ˙‡ Û˜Ê .ÌÈÁ‡¬≈ƒ»«∆«¿ƒ∆≈»≈∆¿»¿≈∆…
ft˙È52Ì‡ È‰L ;LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,ÌÈLk  ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆¬≈ƒ

ÏÒt  e‰qk Ì‡Â ,ÏÒt  ı‡a BÁÈp‰53˙‡ ÏË . ƒƒ»»∆»«¿ƒƒ»»«»«∆
epnÓ ÈÊÁ‰Â ‰aÓ ‡e‰L ‰‡Â Ù‡‰54Lk 55. »≈∆¿»»∆¿À∆¿∆¡ƒƒ∆»≈

epnÓ ÏËÂ ‰aÓ ‡e‰L ‰‡Â ÌÈn‰ ÏÚ Ù‡‰ Ô˙»«»≈∆«««ƒ¿»»∆¿À∆¿»«ƒ∆
Lk  ÌÈÁ‡ ÌÈÓ Lc˜Ï56ÌÒ˜ .57˙ÈÊ ‰ÏÚ ¿«≈«ƒ¬≈ƒ»≈ƒ¿≈¬≈«ƒ

Ù‡‰ Ba ˙BzÁÏ58Ù‡ ˜ÈÊÁÈ ‡lL ÏÈLa Ì‡ : «¿»≈∆ƒƒ¿ƒ∆…«¬ƒ≈∆
‰‰a59ÏÒt 60ÈÏka Ù‡‰ ÒkiL ÏÈLa Ì‡Â ,61 «¿≈»«¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ»≈»≈∆«¿ƒ

Lk 62. »≈

הקידוש.48) לצורך הם אלה שנטל 50)סגר.49)שכל
האפר. את ולא 51)ממנו האפר לצורך הם אלה כל

האפר  נתינת לפני  מלאכה עשה כן ואם זה קידוש בשביל
המים. הוא 52)על המים על האפר את שופך כשהוא

לא  ואם שפופרת) (במשנה: בו שהאפר הכלי  את מטה
שבו. האפר יתפזר שאמר:53)יזקפנו למה הנימוק  המשך

כבר  נאמר פסול, כיסהו שאם עצמו, הדין אפשר". "אי 
המים.54)למעלה. על נתינתו האפר 55)לפני  שהחזרת
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הר"ש). בשם משנה (כסף  מלאכה אינה לשפופרת
המים.56) על האפר נתינת אחר פוסלת אינה שמלאכה מפני 
לשפופרת).57) והתאימו חתך מפרשים: (ויש קטף 
יעבור 58) שהאפר כדי  לשפופרת, והכניסו מרזב  כעין עשהו

פניו. המים.59)על לתוך אפר הרבה יפול שלא
לקמץ 60) אלא זה, קידוש לצורך אינה זו מלאכה שהרי 

יתפזר 61)אפר. לא בה, שהאפר השפופרת את כשיטה
לתוכו. יפול אלא בו, שהמים לכלי  חוץ  מעשה 62)האפר

הקידוש. לצורך הוא זה

   1 
כוונה 1) צריך ואם פרה, באפר המים מקדשים כיצד יבאר

מכשיעור  ופחות זה בכלי  מכשיעור פחות קידש כו', לקידוש
שנית. פעם ממנו מקדשים אם במים שנגע  אפר אחר, בכלי 
ספוג  היה מים, מלאים שהם גדול בכלי  שהוא קטן וכלי 
שנתנו  אחת שבאבן שוקתות ושתי  האפר שנתן בעת במים
שוקת, ועשאן לזו זו שהקיפן אבנים שתי  מהן, לאחת אפר
כלי המטביל אחרים, מים בהם שנתערבו מקודשים ומים
שנפלו  מקודשים מים לקדש, ראויים שאינם במים לחטאת
מי חיה, או בהמה מהם ששתתה או ורמשים שרצים לתוכם
מי על החושב  מראיהם, שנשתנו חטאת אפר או חטאת
או  מכוסים ומצאם מגולים שהניחם מים לשתותם, חטאת

לשמרם. לטמא מקודשים מים המוסר איפכא,

.‡ÔÈLc˜Ó „ˆÈk2˙‡ Ô˙B ?‰t‰ Ù‡a ÌÈn‰ ˙‡ ≈«¿«¿ƒ∆««ƒ¿≈∆«»»≈∆
Ù‡ Ô˙BÂ ,ÈÏÎa ˙‡hÁ ÈÓ ÌLÏ e‡lÓ˙pL ÌÈn‰««ƒ∆ƒ¿«¿¿≈≈«»ƒ¿ƒ¿≈≈∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰‡iL È„k ÌÈn‰ Èt ÏÚ«¿≈««ƒ¿≈∆≈»∆«¿≈««ƒ««ƒ

ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰ÏB„b ˙ÈÁ ‡È‰L3Ì‡Â .Ïk‰ ÚÓe , ∆ƒ»ƒ¿»¿≈»«ƒ¿»≈«…¿ƒ
ÏÒt  ÌÈn‰ ÂÈÏÚ Ô˙ Ck Á‡Â ‰lÁz Ù‡‰ Ô˙4. »«»≈∆¿ƒ»¿««»»«»»««ƒ»«

ÂÈÏÚ Ô˙Â :‰Bza Ó‡pL ‰Ê e‰Óe5È„k ?ÌÈiÁ ÌÈÓ «∆∆∆¡««»¿»«»»«ƒ«ƒ¿≈
ÌÈna Ù‡‰ ˙‡ ÚÏ6. ¿»≈∆»≈∆««ƒ

  

          
  

 בעניי בלקו "ת המבואר  ע זה  סדר עולה  אי להבי וצרי
כל  כללות כי  התורה " "חוקת אדומה  פרה  מצות שנקראה 
אדומה  פרה   ג וכ ושוב , רצוא  היא  כולה  התורה 
ה "שוב ", היא   המי ונתינת ה "רצוא " הוא  האפר ששריפת
להיות  צרי  שקוד הוא  בכללות העבודה  סדר והלא 
שבכל  התפילה  עבודת כסדר ה "שוב " עניי ואח "כ  ה "רצוא "
התורה  לימוד  על־ידי  ואח "כ  ה "רצוא ", עניי שהיא   יו

ה "שוב ". עניי נעשה  המצוות  וקיו
אינו  ומדוע  , למי  קוד אפר להיות צרי היה  ועל־פי ־זה 
עליו  נת ואח "כ  תחילה  האפר נת  א" מזו  ויתירה  .כ
 שנות  המי  שג הוא  שהדי שכיו לומר ויש  פסל".  המי
האד מחשבת שמצד  והיינו  האפר, להיות צרי בתחילה 

בכלי .  המי לנתינת קודמת האפר על המחשבה  הרי 
חדור  להיות צרי (אפר) הרצוא  עניי  שג לומר יש  ועוד 

היסוד והוא  ( מי) שוב  – הביטול תנועת על ומיוסד 
.כול המצוות כל  לקיו

      

ב .2) טז, על 3)סוטה שייראה מכדי  יותר לתת צריך אינו
המים. שמעון.4)פני  ר' דעת נגד שם, כחכמים

האפר.5) על המים שנותן האפר 6)ומשמע  נתינת אחר
מבואר, שם האפר. על מים ויהיו הכול יערב  המים, על
בתורה  כתוב  פירוש, דווקא. כלי " "אל אומרים שחכמים

שהמ  משמע  כלי ", אל חיים הכלי"מים אל ישר ניתנים ים
האפר. אל ולא

.Ôek˙iL CÈˆ Lc˜Ó‰7ÏÚ B„Èa Ù‡‰ ÔzÈÂ «¿«≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈»≈∆¿»«
Ôek˙Ó ‰È‰iL „Ú  ‡ÓhÏ eÁ˜ÏÂ :Ó‡pL ;ÌÈn‰««ƒ∆∆¡«¿»¿«»≈«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈

‰Èf‰Ïe ÈelÓÏe Lec˜Ï8ÔÓ Ù‡‰ ÏÙ Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ¿ƒ¿«»»¬»ƒ»«»≈∆ƒ
Ù‡‰ ÏËpL B‡ ,ÌÈn‰ CB˙Ï Ù‡‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈»≈∆¿««ƒ∆»«»≈∆
ÏÚ B„iÓ Ù‡‰ ÏÙÂ Áe‰ B‡ BÁ BÙÁ„e B„Èa¿»¿»¬≈»«¿»«»≈∆ƒ»«

ÈÏk‰ „ˆ ÏÚ B„iÓ Ù‡‰ ÏÙpL B‡ ,ÌÈn‰9ÏÚ B‡ ««ƒ∆»«»≈∆ƒ»«««¿ƒ«
ÏeÒt ‰Ê È‰  ÌÈnÏ ÏÙ Ck Á‡Â B„È10. »¿««»»«««ƒ¬≈∆»

ה"ג.7) פ "ו משמע 8)תוספתא לטמא", "ולקחו
הפעולות. שאר וכן הטמא. טהרת לשם תהיה שהלקיחה

מ "א.9) פ "ו, פרה .10)משנה . . "ולקחו שנאמר מפני 
עצמו. הוא יתן שלקח , מה משמע  ונתן",

.‚Lc˜11È„kÓ ˙BÁÙe ‰Ê ÈÏÎa ‰‡f‰ È„kÓ ˙BÁt ƒ≈»ƒ¿≈«»»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈
Ù‡‰ ‰È‰ .eLc˜˙ ‡Ï  Á‡ ÈÏÎa ‰‡f‰12ÏÚ Ûˆ «»»ƒ¿ƒ«≈…ƒ¿«¿»»»≈∆»«

‰ÏÚÓÏÓ epnÓ ÒÎÂ ÌÈn‰ Èt13ÌÈÓ Ba Lc˜Â ¿≈««ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ≈«ƒ
ÔÈ‡  ÌÈna Ú‚pL ÏÎÂ ;ÔÈLc˜Ó el‡ È‰  ÌÈÁ‡¬≈ƒ¬≈≈¿À»ƒ¿…∆»«««ƒ≈

‰iL ÌÚt Ba ÔÈLc˜Ó14elÙ‡Â .BbpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¿ƒ««¿ƒ»¿««ƒ∆ƒ¿«¬ƒ
ÌÈn‰ Èab ÏÚ Ù‡‰ ˙‡ ‰˙Â Áe‰ ‰L15BÈ‡  »¿»»«¿»¿»∆»≈∆««≈««ƒ≈

.Ba Lc˜Óe BbÓ¿«¿¿«≈

ב .11) צג, מ "ב .12)זבחים פ "ו שלא 13)פרה אפר
במים. שם.14)נרטב  למעלה 15)כחכמים, ואמרנו

האפר  נפסל אף ֿעלֿפי ֿכן מקודשים, המים שאין (ה"ב )
במשנתנו, חכמים של מדבריהם זה דין למד רבינו לקידוש.
לא  אפילו ומשמע  בו, מקדשים אין במים שנגע  כל שאמרו:

המים. נתקדשו

.„ÔË˜ ÈÏk16ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ Ô‰Â ÏB„‚ ÈÏk CB˙a ‰È‰L ¿ƒ»»∆»»¿¿ƒ»¿≈¿≈ƒ«ƒ
ÈÏkaL ÌÈna Ù‡‰ Ô˙pL ÔÂÈk  ÔÈÚÓ ÌÈn‰Â¿««ƒ¿…»ƒ≈»∆»«»≈∆««ƒ∆«¿ƒ
Û‡Â ;ÔËw‰ ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈn‰ Ïk eLc˜˙ ÏB„b‰«»ƒ¿«¿»««ƒ∆¿«¿ƒ«»»¿«
È‰L ,Ù‡ BÏ ÒÎ ‡ÏÂ ˙BÈa ˆ ÂÈt ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»ƒ«¿≈¿…ƒ¿«≈∆∆¬≈

.ÔÈÚÓ Ôlk ÌÈn‰««ƒÀ»¿…»ƒ

ג.16) משנה שם

.‰‚BÙÒ ‰È‰17È‰  Ù‡‰ Ô˙pL ˙Úa ÌÈn‰ CB˙a »»¿¿««ƒ¿≈∆»«»≈∆¬≈
ÈÏÎa ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏeÒt ‚BÙqaL ÌÈn‰18„ˆÈk . ««ƒ∆«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ¿ƒ≈«
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הר"ש). בשם משנה (כסף  מלאכה אינה לשפופרת
המים.56) על האפר נתינת אחר פוסלת אינה שמלאכה מפני 
לשפופרת).57) והתאימו חתך מפרשים: (ויש קטף 
יעבור 58) שהאפר כדי  לשפופרת, והכניסו מרזב  כעין עשהו

פניו. המים.59)על לתוך אפר הרבה יפול שלא
לקמץ 60) אלא זה, קידוש לצורך אינה זו מלאכה שהרי 

יתפזר 61)אפר. לא בה, שהאפר השפופרת את כשיטה
לתוכו. יפול אלא בו, שהמים לכלי  חוץ  מעשה 62)האפר

הקידוש. לצורך הוא זה

   1 
כוונה 1) צריך ואם פרה, באפר המים מקדשים כיצד יבאר

מכשיעור  ופחות זה בכלי  מכשיעור פחות קידש כו', לקידוש
שנית. פעם ממנו מקדשים אם במים שנגע  אפר אחר, בכלי 
ספוג  היה מים, מלאים שהם גדול בכלי  שהוא קטן וכלי 
שנתנו  אחת שבאבן שוקתות ושתי  האפר שנתן בעת במים
שוקת, ועשאן לזו זו שהקיפן אבנים שתי  מהן, לאחת אפר
כלי המטביל אחרים, מים בהם שנתערבו מקודשים ומים
שנפלו  מקודשים מים לקדש, ראויים שאינם במים לחטאת
מי חיה, או בהמה מהם ששתתה או ורמשים שרצים לתוכם
מי על החושב  מראיהם, שנשתנו חטאת אפר או חטאת
או  מכוסים ומצאם מגולים שהניחם מים לשתותם, חטאת

לשמרם. לטמא מקודשים מים המוסר איפכא,

.‡ÔÈLc˜Ó „ˆÈk2˙‡ Ô˙B ?‰t‰ Ù‡a ÌÈn‰ ˙‡ ≈«¿«¿ƒ∆««ƒ¿≈∆«»»≈∆
Ù‡ Ô˙BÂ ,ÈÏÎa ˙‡hÁ ÈÓ ÌLÏ e‡lÓ˙pL ÌÈn‰««ƒ∆ƒ¿«¿¿≈≈«»ƒ¿ƒ¿≈≈∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰‡iL È„k ÌÈn‰ Èt ÏÚ«¿≈««ƒ¿≈∆≈»∆«¿≈««ƒ««ƒ

ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰ÏB„b ˙ÈÁ ‡È‰L3Ì‡Â .Ïk‰ ÚÓe , ∆ƒ»ƒ¿»¿≈»«ƒ¿»≈«…¿ƒ
ÏÒt  ÌÈn‰ ÂÈÏÚ Ô˙ Ck Á‡Â ‰lÁz Ù‡‰ Ô˙4. »«»≈∆¿ƒ»¿««»»«»»««ƒ»«

ÂÈÏÚ Ô˙Â :‰Bza Ó‡pL ‰Ê e‰Óe5È„k ?ÌÈiÁ ÌÈÓ «∆∆∆¡««»¿»«»»«ƒ«ƒ¿≈
ÌÈna Ù‡‰ ˙‡ ÚÏ6. ¿»≈∆»≈∆««ƒ

  

          
  

 בעניי בלקו "ת המבואר  ע זה  סדר עולה  אי להבי וצרי
כל  כללות כי  התורה " "חוקת אדומה  פרה  מצות שנקראה 
אדומה  פרה   ג וכ ושוב , רצוא  היא  כולה  התורה 
ה "שוב ", היא   המי ונתינת ה "רצוא " הוא  האפר ששריפת
להיות  צרי  שקוד הוא  בכללות העבודה  סדר והלא 
שבכל  התפילה  עבודת כסדר ה "שוב " עניי ואח "כ  ה "רצוא "
התורה  לימוד  על־ידי  ואח "כ  ה "רצוא ", עניי שהיא   יו

ה "שוב ". עניי נעשה  המצוות  וקיו
אינו  ומדוע  , למי  קוד אפר להיות צרי היה  ועל־פי ־זה 
עליו  נת ואח "כ  תחילה  האפר נת  א" מזו  ויתירה  .כ
 שנות  המי  שג הוא  שהדי שכיו לומר ויש  פסל".  המי
האד מחשבת שמצד  והיינו  האפר, להיות צרי בתחילה 

בכלי .  המי לנתינת קודמת האפר על המחשבה  הרי 
חדור  להיות צרי (אפר) הרצוא  עניי  שג לומר יש  ועוד 

היסוד והוא  ( מי) שוב  – הביטול תנועת על ומיוסד 
.כול המצוות כל  לקיו

      

ב .2) טז, על 3)סוטה שייראה מכדי  יותר לתת צריך אינו
המים. שמעון.4)פני  ר' דעת נגד שם, כחכמים

האפר.5) על המים שנותן האפר 6)ומשמע  נתינת אחר
מבואר, שם האפר. על מים ויהיו הכול יערב  המים, על
בתורה  כתוב  פירוש, דווקא. כלי " "אל אומרים שחכמים

שהמ  משמע  כלי ", אל חיים הכלי"מים אל ישר ניתנים ים
האפר. אל ולא

.Ôek˙iL CÈˆ Lc˜Ó‰7ÏÚ B„Èa Ù‡‰ ÔzÈÂ «¿«≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈»≈∆¿»«
Ôek˙Ó ‰È‰iL „Ú  ‡ÓhÏ eÁ˜ÏÂ :Ó‡pL ;ÌÈn‰««ƒ∆∆¡«¿»¿«»≈«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈

‰Èf‰Ïe ÈelÓÏe Lec˜Ï8ÔÓ Ù‡‰ ÏÙ Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ¿ƒ¿«»»¬»ƒ»«»≈∆ƒ
Ù‡‰ ÏËpL B‡ ,ÌÈn‰ CB˙Ï Ù‡‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈»≈∆¿««ƒ∆»«»≈∆
ÏÚ B„iÓ Ù‡‰ ÏÙÂ Áe‰ B‡ BÁ BÙÁ„e B„Èa¿»¿»¬≈»«¿»«»≈∆ƒ»«

ÈÏk‰ „ˆ ÏÚ B„iÓ Ù‡‰ ÏÙpL B‡ ,ÌÈn‰9ÏÚ B‡ ««ƒ∆»«»≈∆ƒ»«««¿ƒ«
ÏeÒt ‰Ê È‰  ÌÈnÏ ÏÙ Ck Á‡Â B„È10. »¿««»»«««ƒ¬≈∆»

ה"ג.7) פ "ו משמע 8)תוספתא לטמא", "ולקחו
הפעולות. שאר וכן הטמא. טהרת לשם תהיה שהלקיחה

מ "א.9) פ "ו, פרה .10)משנה . . "ולקחו שנאמר מפני 
עצמו. הוא יתן שלקח , מה משמע  ונתן",

.‚Lc˜11È„kÓ ˙BÁÙe ‰Ê ÈÏÎa ‰‡f‰ È„kÓ ˙BÁt ƒ≈»ƒ¿≈«»»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈
Ù‡‰ ‰È‰ .eLc˜˙ ‡Ï  Á‡ ÈÏÎa ‰‡f‰12ÏÚ Ûˆ «»»ƒ¿ƒ«≈…ƒ¿«¿»»»≈∆»«

‰ÏÚÓÏÓ epnÓ ÒÎÂ ÌÈn‰ Èt13ÌÈÓ Ba Lc˜Â ¿≈««ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ≈«ƒ
ÔÈ‡  ÌÈna Ú‚pL ÏÎÂ ;ÔÈLc˜Ó el‡ È‰  ÌÈÁ‡¬≈ƒ¬≈≈¿À»ƒ¿…∆»«««ƒ≈

‰iL ÌÚt Ba ÔÈLc˜Ó14elÙ‡Â .BbpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¿ƒ««¿ƒ»¿««ƒ∆ƒ¿«¬ƒ
ÌÈn‰ Èab ÏÚ Ù‡‰ ˙‡ ‰˙Â Áe‰ ‰L15BÈ‡  »¿»»«¿»¿»∆»≈∆««≈««ƒ≈

.Ba Lc˜Óe BbÓ¿«¿¿«≈

ב .11) צג, מ "ב .12)זבחים פ "ו שלא 13)פרה אפר
במים. שם.14)נרטב  למעלה 15)כחכמים, ואמרנו

האפר  נפסל אף ֿעלֿפי ֿכן מקודשים, המים שאין (ה"ב )
במשנתנו, חכמים של מדבריהם זה דין למד רבינו לקידוש.
לא  אפילו ומשמע  בו, מקדשים אין במים שנגע  כל שאמרו:

המים. נתקדשו

.„ÔË˜ ÈÏk16ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ Ô‰Â ÏB„‚ ÈÏk CB˙a ‰È‰L ¿ƒ»»∆»»¿¿ƒ»¿≈¿≈ƒ«ƒ
ÈÏkaL ÌÈna Ù‡‰ Ô˙pL ÔÂÈk  ÔÈÚÓ ÌÈn‰Â¿««ƒ¿…»ƒ≈»∆»«»≈∆««ƒ∆«¿ƒ
Û‡Â ;ÔËw‰ ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈn‰ Ïk eLc˜˙ ÏB„b‰«»ƒ¿«¿»««ƒ∆¿«¿ƒ«»»¿«
È‰L ,Ù‡ BÏ ÒÎ ‡ÏÂ ˙BÈa ˆ ÂÈt ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»ƒ«¿≈¿…ƒ¿«≈∆∆¬≈

.ÔÈÚÓ Ôlk ÌÈn‰««ƒÀ»¿…»ƒ

ג.16) משנה שם

.‰‚BÙÒ ‰È‰17È‰  Ù‡‰ Ô˙pL ˙Úa ÌÈn‰ CB˙a »»¿¿««ƒ¿≈∆»«»≈∆¬≈
ÈÏÎa ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏeÒt ‚BÙqaL ÌÈn‰18„ˆÈk . ««ƒ∆«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ¿ƒ≈«

‡ÏÂ ,‚BÙqÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈn‰ Ïk ˙‡ ÛÏBÊ ?‰OÚÈ«¬∆≈∆»««ƒ«∆«ƒ««¿¿…
ÔÈÙˆ ÌÈn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‚BÙqa Ú‚ Ì‡Â .‚BÙqa ÚbÈƒ««¿¿ƒ»««¿««ƒ∆««ƒ»ƒ
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ÔÈ‡ˆBÈ20CB˙Ï ‚BÙÒ ÏÙ .ÔÈLk‰ ÌÈna ÔÈÚ˙Óe ¿ƒƒ¿»¿ƒ««ƒ«¿≈ƒ»«¿¿
BÏËB  ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰21,ÈÏkÏ ıeÁ BËÁBÒÂ ««ƒ«¿À»ƒ¿¿¬«¿ƒ

ÔÈLk ÈÏkaL ÌÈn‰Â22. ¿««ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ

כלי .18)שם.17) אל אמרה: בכל 19)והתורה פירוש,
הרבה. אפילו שהיא, קל.20)כמות לחץ  ע "י 

ע "י21) מים יצאו שמא חושש ואינו המים, מן מוציאו
קלה. ֿ 22)סחיטה הכסף  פסולים. - שנסחטו המים אבל

קודם  נפל משום גזרו מנמק : קורקוס  הר"י  בשם משנה
ועוד  בספוג. הנגיעה לאסור כלֿכך החמירו ולא קידוש,
הם  הרי  סחיטה, ע "י  אלא יוצאים שאינם המים כי  נימוק :
ה"ה  פ "ה פרה בתוספתא זה דין מקור הכלי . מן כנשפכו
כמו  היא רבינו וגירסת זו, בתוספתא שיבושים (נפלו

שלפנינו). בספרים

.ÂÈzL23˙B˙˜L24Ô‡aL25Ù‡‰ ˙‡ Ô˙pL ˙Á‡ ¿≈¿»∆¿∆∆««∆»«∆»≈∆
Ì‡Â .ÔÈLc˜Ó ‰iMaL ÌÈn‰ ÔÈ‡  Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï¿««≈∆≈««ƒ∆«¿ƒ»¿À»ƒ¿ƒ

BÊÏ BÊ ˙Be˜ eÈ‰26„Bp‰ ˙ÙBÙLk27eÈ‰L B‡ , »¿»ƒ¿∆∆«∆»
Ô‰Èab ÏÚ ÔÈÙˆ ÌÈn‰28Ô˙Â ,ÌeM‰ ˙tÏ˜k elÙ‡ ««ƒ»ƒ««≈∆¬ƒƒ¿ƒ««¿»«

ÔÈLc˜Ó ‰iMaL ÌÈn‰ È‰  Ô‰Ó ˙Á‡Ï Ù‡29. ≈∆¿««≈∆¬≈««ƒ∆«¿ƒ»¿À»ƒ

ח .23) פ "ה, שם חצובים.24)משנה קיבול בתי  שני 
בקרקע .25) מחוברת שתי26)לא שבין במחיצה נקב  היה

לשניה. מאחת דרכן עוברים והמים השקתות,
נותנים 27) עור, של שבנודות המשקין לשפוך כשרוצים

יזלפו  שלא כדי  יפה, אותו וקושרים פיו לתוך שפופרת
חוזרות  אצבעות "שתי  כעובי  ושיעורה הצדדים. מן המשקין
אצבעות  שתי  בנקב  להכניס  שאפשר פירוש, למקומן".

ברווח . אותן ולסבב  ואמה) המחיצה 28)(אצבע  גבי  על
הצפים. במים מחוברות שתיהן ונמצאו ביניהן, המפרידה

אחד.29) ככלי  שהן מפני 

.ÊÌÈ‡ ÈzL30˙˜L Ô‡OÚÂ BÊÏ BÊ ÔÙÈw‰L31ÔÎÂ , ¿≈¬»ƒ∆ƒƒ»»«¬»»…∆¿≈
˙BÚ ÈzL32˜ÏÁa Ù‡ Ô˙Â ,‰˜ÏÁpL ˙˜L ÔÎÂ , ¿≈¬≈¿≈…∆∆∆¿¿»¿»«≈∆¿≈∆

Ô‰ÈÈaL ÌÈn‰  Ô‰Ó „Á‡33ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡34Ì‡Â . ∆»≈∆««ƒ∆≈≈∆≈»¿À»ƒ¿ƒ
ÒÈÒt‚a B‡ „ÈÒa ÔaÁ35˙Á‡k ÏËp‰Ï ˙BÏBÎÈ Ì‰Â ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ»≈¿««

ÔÈLc˜Ó Ô‰ÈÈaL ÌÈn‰ 36. ««ƒ∆≈≈∆¿À»ƒ

מ "ט .30) פתוחה 31)שם חציבה היתה שבשתיהן כגון
נוצרה  לזו זו וכשהסמיכן מלמעלה, ופתוחה אחד מצד

(ראב "ד).32)שוקת. עריבות שברי  שכנגד 33)כלומר,
לידו  יטול ואם בטיט , כשחיברן והמדובר שביניהן. החריץ 
דרך  יוצאים המים אין אולם השוקת. תשבר אחד חלק 
חיברם  לא ואם מקודשים, שבשוקת המים ולפיכך הסדק ,
(כסף ֿמשנה). פסול הקידוש וכל כלי  כאן אין כלל,

של 34) השני  לחצייה גם משתייך החריץ  שמקום מפני 
החלקים  בשני  אפר נתן אם אבל נתקדשו, שמימיה השוקת

שבחריץ . המים גם נתקדשו לועזיות 35)- לשונות בהרבה
גיפס . אחד.36)- בחלק  רק  האפר נתן אם אפילו

.ÁÔÈLc˜Ó ÌÈÓ37pLÏk ÌÈÁ‡ ÌÈÓ Ô‰a eÚ˙ «ƒ¿À»ƒ∆ƒ¿»¿»∆«ƒ¬≈ƒ»
el‡ È‰  Lec˜Ï e‡lÓ˙pL ÌÈÓ elÙ‡ ,‡e‰L∆¬ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¬≈≈

ÔÈÏeÒt38ÏË ÔÎB˙Ï „È Ì‡ ÔÎÂ .39el‡ È‰  ¿ƒ¿≈ƒ»«¿»«¬≈≈

ÔÈ˜LÓ ÔÎB˙Ï ÏÙ .ÔÈÏeÒt40,Ïk‰ ‰ÚÈ  ˙Bt ÈÓe ¿ƒ»«¿»«¿ƒ≈≈¿»∆«…
ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ jk Á‡Â ÈÏk‰ bÏ CÈˆÂ¿»ƒ¿«≈«¿ƒ¿««»ƒ≈¿«ƒ¿À»ƒ

ÒBÓB˜ BÈc ÔÎB˙Ï ÏÙ .ÌÈÁ‡41Ìez˜˜Â42ÏÎÂ ¬≈ƒ»«¿»¿¿«¿«¿¿»
bÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ‰ÚÈ  ÌLB ‡e‰L c43Ì‡L ; »»∆≈¿»∆¿≈»ƒ¿«≈∆ƒ

.‰‡ ‡e‰ È‰ ,ÌLB‰ c ÌL ‡MÈƒ»≈»»»»≈¬≈ƒ¿∆

מ "א.37) פ "ט  המים 38)שם יתבטלו שלא החמירו בפרה
בזבחים  נתבאר ונימוקם כחכמים, [פסק  בכשרים. הפסולים
מפני מלא שיעור אין וכאן שיעור, צריכה שהזאה א, פ ,
לא  פעמיים יזה אם ואפילו בהם, מעורבים פסולים שמים
שרבינו  ואף ֿעלֿפי  מצטרפות. אינן שהזאות מפני  יועיל
הטמא  על שהיא כל הזאה נפלה שאם פסק  ה"ז) פ "י  (לקמן
להיות  צריך - מזים שבו האזוב  שעל הוא מודה נטהר,

קורקוס )]. (הר"י  האומר 39)שיעור אליעזר, ר' דעת נגד
עולה". והטל בחמה בכל 40)"יניחנה "משקין" המונח 

חלב , מים, המשקין: שבעת פירושו התלמודית, הספרות
הנסחטים  מיצים אבל דבורים. ודבש דם, יין, טל , שמן,
כאן  וגם פירות", "מי  נקראים וענבים, מזיתים חוץ  מפירות,
ולנגב  לערות צריך טל, או מים בנפלו שגם מזה, ויוצא כך.
רבינו  כתב  ולמה כלי . באותו אחרים מים לקדש כשרוצה
להשמיענו  בא ששם מפני  "פסולים"? סתם ראשונה בבבא
אליעזר  ר' נגד כחכמים שהלכה המקודשים, המים דין
מה  על סמך וניגוב , לעירוי  ובנוגע  הזיות. שתי  יזה שאמר:
ג). אות בועז ישראל, (תפארת שניה בבבא שיתבאר

צובע .41) נחושת,42)שרף ֿאילן חלקיקי  מכילים מים
צבע . מהם על 43)ועושים צבע  רשמי  נשארו לא אם

יועיל. לא והניגוב  להסירם, צריך נשארו ואם הכלי . דופני 

.ËÏÈaËn‰44ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÌÈÓa ˙‡hÁÏ ÈÏk ««¿ƒ¿ƒ¿«»¿«ƒ∆≈»¿ƒ
Lc˜Ï45bÏ CÈˆ 46BÏÈaË‰ .Ba Lc˜È Ck Á‡Â ¿«≈»ƒ¿«≈¿««»¿«≈ƒ¿ƒ

bÏ CÈˆ BÈ‡  Lc˜Ï ÔÈÈe‡‰ ÌÈÓa47Ì‡Â . ¿«ƒ»¿ƒ¿«≈≈»ƒ¿«≈¿ƒ
CÎ ÔÈe Ck ÔÈa  ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ Ba ÛÒ‡Ï BÏÈaË‰ƒ¿ƒ∆¡…«ƒ¿À»ƒ≈»≈»

bÏ CÈˆ48. »ƒ¿«≈
לפני44) טבילה צריכים הכלים כל מ "ב . פ "ה שם

חטאת. למי  בהם ראה 45)שמשתמשים חיים. מים שאינם
פ "ו. המים 46)למעלה לחלוחית את להעביר כדי 

הכלי . דופני  שעל שצריכים 47)הפסולים ואף ֿעלֿפי 
במים  כמו הלחלוחית על הקפידו לא קידוש, לשם מילוי 
כמו  זה הרי  חטאת, לצרכי  שהטבילו מפני  ועוד, פסולים.

ישראל). (תפארת מילוי  מים 48)לשם שתערובת מפני 
שהיא. בכל פוסלת - במקודשים מקודשים שאינם

.È‰Èe˜49Lc˜Ï ÔÈÈe‡‰ ÌÈÓa dÏÈaË‰L50 ≈»∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿«≈
da ÔÈLc˜Ó51˙‡hÁ ÈÓ dÎB˙Ï ÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡ Ï‡ ;52, ¿«¿ƒ»¬»≈¿ƒ¿»≈«»

ÔÈ‡ˆBÈÂ dÎB˙a ÌÈÚÏ Ô‰a ‰ÏaË‰L ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ∆À¿¿»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿¿ƒ
˙‡ÓË .Ô˙B‡ ÔÈÏÒBÙe ˙‡hÁ ÈÓa ÔÈÚ˙Óeƒ¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ»ƒ¿»

da ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡  ‰eÏÈaË‰Â53ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰L , ¿ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆««¿ƒ«¿≈ƒ
Ô˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌÈna eÚ˙ÈÂ e‡ˆÈ dÙe‚a ÔÈÚÏp‰«ƒ¿»ƒ¿»≈¿¿ƒ¿»¿««ƒ∆¿«¿ƒ»

.dÎB˙a¿»

הקליפה 49) ונשארה שבתוכה, מה את שהוציאו דלעת
ספוגי , גוף  שהיא ומפני  מים. בה לשאוב  וראויה העבה,
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קכב                
         

מ "ג). (שם ממנה ונפלטים מים בה במשניות 50)נבלעים
גורס  ורבינו לקדש". ראויים שאין "במים הגירסא שבידינו,

אגב 51)"הראויים". מים ספגה שמא חוששים ואין
המים  לתוך ונפלטים חטאת, מי  לשם נשאבו ולא טבילה,
ראויים  שאינם במים הטבילוה אם אבל לקידוש. העומדים
ניגוב ). בדין הקודמת ההלכה (ראה חוששים - לקדש

יותר 52) במקודשים, מקודשים שאינם בתערובת החמירו
מילוי . לשם שלא שנשאבו מים בטומאה 53)מתערובת

(כסף ֿמשנה). יותר החמירו

.‡ÈÔÈLc˜Ó ÌÈÓ54ÌÈOÓe ÌÈˆ˜L ÔÎB˙Ï ÏÙpL «ƒ¿À»ƒ∆»«¿»¿»ƒ¿»ƒ
Ô‰È‡Ó epzLpL B‡ eÚwa˙Â55ÔÈÏeÒt 56elÙ‡ . ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿««¿≈∆¿ƒ¬ƒ

ÌÈLÈ eÈ‰57‰pk‰Â ‰Èc‰Â ‰ÏÓp‰ ÔB‚k ,˙BÈa »¿≈ƒ¿≈¿«¿»»¿«ƒ»¿«ƒ»
ÔÈLetÁ dÎB˙Ï ÏÙ .‰‡ezaL58‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆«¿»»«¿»ƒƒ««ƒ∆…

,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ È‰  Ô‰È‡Ó epzL ‡ÏÂ eÚwa˙ƒ¿«¿¿…ƒ¿««¿∆∆¬≈««ƒ¿ƒ
˙ÙBÙLk ‡È‰L ÈtÓ59dÎB˙a ÔÈÒÎ ÌÈn‰Â ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆¿««ƒƒ¿»ƒ¿»

.daL ‰Ál‰ ÌÚ dÎBzÓ ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒƒ»ƒ«≈»∆»

מ "ב .54) פ "ט  שלא 55)שם ואף ֿעלֿפי  המים, של
לתוכם 56)נתבקעו. שנפלטה מוכיח  המים מראה שינוי 

החיים. בעלי  של קשה.57)ליחותם ועורם מטבעם,
כנפים 58) על סוככות קשות כנפים בעלת שחורה תולעת

ישר.59)דקות. והמעי  רחבים יציאתה מקום וכן פיה,

.ÈÔÈLc˜Ó ÌÈÓ60 ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ô‰Ó ˙˙ML «ƒ¿À»ƒ∆»»≈∆¿≈»«»
ÔÈÏeÒt61,‰Bi‰ ÔÓ ıeÁ ;ÔÈÏeÒt  ˙BÙBÚ‰ Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»»¿ƒƒ«»

tÓ˙ˆˆBÓ ‡È‰L È62Ú˙Óe ‰ÈtÓ ‡ˆBÈ È ÔÈ‡Â ƒ¿≈∆ƒ∆∆¿≈ƒ≈ƒƒ»ƒ¿»≈
ÌÈˆM‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈna63ıeÁ ;ÔÈÏÒBt ÔÈ‡  e˙ML ««ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»≈»¿ƒ

˙‡ˆÓÂ ,‰BLÏa ˙˜wÏÓ ‡È‰L ÈtÓ ,‰cÏÁ‰ ÔÓƒ«À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿ƒ¿≈
.ÌÈnÏ ‰ÈtÓ ‰‡ˆBÈ ‰Ál‰«≈»¿»ƒƒ»««ƒ

מ "ג.60) ניגרים 61)שם בריר, מעורבים שמים מפני 
במשנה). (רבינו לכלי  וחוזרים שותה,62)מפיהן כשהיא

ומוצצת. קימעה פיה את השרצים 63)פותחת שמונת
(חולדה) החולד ל): - כט  יא, (ויקרא בתורה האמורים
והתנשמת. והחומט  והלטאה והכח  והאנקה והצב  והעכבר

.‚È˙‡hÁ ÈÓ64Ô‰È‡Ó epzLpL65 ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ≈«»∆ƒ¿««¿≈∆≈¬««¿»
ÔLÚ ˙ÓÁÓ epzL ;ÌÈLk66e„ÈÏ‚‰ .ÔÈÏeÒt 67 ¿≈ƒƒ¿«≈¬«»»¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈLk  eÁBnÂ eÊÁÂ68eÁBn elÙ‡ .69.‰nÁ ¿»¿¿ƒ¿≈ƒ¬ƒƒ««»
.ÔÈÏeÒt  e‡a ÔÁÓ‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿»»¿ƒ

נקט 64) שרבינו אלא הך, היינו חטאת ומי  מקודשים מים
שאב . שמהם המקורות של פ "ט 65)לשונם פרה תוספתא

המים.66)ה"ה. את מעכיר הקור.67)עשן מפני  קרשו
נימוח 69)שם.68) כמו דינו - אדם בידי  לא טבעי , חימום

מאליו.

.„È˙‡hÁ Ù‡70B‡ BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÂÈ‡Ó epzLpL ≈∆«»∆ƒ¿««¿»≈¬««¿
Lk  ÔLÚ ˙ÓÁÓ71ÏÙpL B‡ ,˜‡ ˙ÓÁÓ epzL . ≈¬«»»»≈ƒ¿«≈¬«»»∆»«

‰Ï˜Ó Ù‡ Ba Ú˙pL B‡ ,ÒÈÒt‚ B‡ „ÈÒ BÎB˙Ï72 ¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿∆
.ÏeÒt ‰Ê È‰  ‡e‰L Ïk»∆¬≈∆»

אפר.71)שם.70) לגבי  זר דבר אינו שעשן מפני 
אדומה.72) פרה משריפת שלא פשוט , אפר

.ÂËLBÁ‰73,ÔÏÒt ‡Ï  Ô˙BzLÏ ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ «≈«≈«»ƒ¿»…¿»»
Ô‰Ó ‰zLiL „Ú74BBb CB˙Ï ÈÏk‰ ÔÓ CÙL Ì‡Â . «∆ƒ¿∆≈∆¿ƒ»«ƒ«¿ƒ¿¿

ÏÒt ‡Ï  ÈÏkaL ÌÈna B˙ÙO ‰Ú‚ ‡ÏÂ75. ¿…»¿»¿»««ƒ∆«¿ƒ…»«

ד.73) פ "ט , פרה ר'74)משנה של בשיטתו יוסי  כר'
מסיח  אינו מקודשים כבר שהמים מפני  והטעם, יהושע .
שתה  אם אבל האחרון. ברגע  בו יחזור אולי  מהם, דעתו
(ראה  אחרים חיים בעלי  כמו שבפיו, הרוק  מפני  פסלם,

מקודשים). שאינם מים דין פ "ז סוף  המים 75)למעלה את
שלא  זהירותו והטעם, כשר. גרגר ואם שם: בכלי . שנשארו
לגמרי , דעתו הסיח  שלא מוכיחה במים, בשפתיו לנגוע 

שישארו. המים של הכשרן על וחשב 

.ÊËÈÏk76‡e ‰l‚Ó BÁÈp‰L ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ Ba LiL ¿ƒ∆≈«ƒ¿À»ƒ∆ƒƒ¿À∆»
BÈ‡L Ì„‡ ‡nL ;ÔÈÏeÒt el‡ È‰  ‰qÎÓ B‡ˆÓe¿»¿À∆¬≈≈¿ƒ∆»»»∆≈
.È‡cÂa e‰qk Ì„‡ È‰L ,Ô‰a Ú‚ ˙‡hÁÏ B‰Ë»¿«»»«»∆∆¬≈»»ƒ»¿««
‰ÏBÎÈ Ì‡ :‰l‚Ó B‡ˆÓe ‡e ‰qÎÓ BÁÈp‰ƒƒ¿À∆»¿»¿À∆ƒ¿»

‰cÏÁ‰77 ‰ÏÈla ÏË BÏ „iL B‡ epnÓ ˙BzLÏ «À¿»ƒ¿ƒ∆∆»««««¿»
ÈzL Ô‡k LiL ÈtÓ .ÔÈLk  Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÏeÒÙ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈∆≈»¿≈
Ì‡Â ;OÓÂ ‰iÁ ‰Ó‰a B‡ ‰lb Ì„‡ ˜ÙÒ :˙B˜ÙÒ¿≈»≈»»ƒ»¿≈»«»»∆∆¿ƒ

B‰Ë ‰È‰ ‡nL ,e‰lb Ì„‡ ÓBÏ ‡ˆÓz78˙‡hÁÏ ƒ¿»«»»ƒ»∆»»»»¿«»
.‡Ï B‡…

מ "א.76) פי "א למעלה 77)שם (ראה בשתייתה הפוסלת
והיתר,78)הי "ב ). באיסור בין מותר - להתיר ספקות ושני 

וטהרה. בטומאה ובין

.ÊÈÒBn‰79Lec˜Ï e‡lÓ˙pL ÌÈÓ B‡ ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ «≈«ƒ¿À»ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È‰  ÔÓLÏ ‡ÓËÏ80. ¿»≈¿»¿»¬≈≈¿ƒ

מ "י .79) פ "ז הטומאה.80)שם מן כראוי  שומר אינו טמא

.ÁÈÌÈL81„Á‡ ‡ÓËÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÓBL eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿»∆»
ÈL ÏL B˙eLa Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈLk  Ô‰Ó82‰Ë . ≈∆¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈ƒ»«

Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈLk  ÈM‰ ‡ÓËÂ ÓLÏ ÊÁÂ¿»«ƒ¿…¿ƒ¿»«≈ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
ÔBL‡ ÏL B˙eLa83ÌÈn‰  ˙Á‡k Ô‰ÈL e‡ÓË . ƒ¿∆ƒƒ¿¿¿≈∆¿««««ƒ

ÔÈÏeÒt84. ¿ƒ

מ "א.81) פ "ח  עליהם.82)שם שומר שחזר 83)השני 
דומים 84)לטהרתו. [דינים טהור. שומר להם שאין מפני 

ה"ב )]. (פ "ח  למעלה נתבארו

   1 
בעצמו 1) הוא שיהיה צריך אם לקידוש מים הממלא יבאר

מ  אם והמזה, אצלו המקדש ומניחם מים אדם ומקדש מלא
ובספינה, בנהר יוליכם אם למקום, ממקום מוליכם ואם
חטאת  מי  לאחוריו, הכלי  מפשיל אם שנתקדשו ומים
שמזין  וזה המזה להזות, כשר הוא ומי  במשקל, ששקלם
הזייה. לכל האיזוב  טבילת צריך ואם כוונה, צריך אם עליו

.‡‡lÓÓ‰‡e‰ ‰È‰iL CÈˆ BÈ‡  Lec˜Ï ÌÈÓ «¿«≈«ƒ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿∆
.„Á‡ ‰fÓe „Á‡ Lc˜Ó ‡l‡ ,‰fn‰Â Lc˜Ó‰ BÓˆÚ«¿«¿«≈¿««∆∆»¿«≈∆»«∆∆»
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מ "ג). (שם ממנה ונפלטים מים בה במשניות 50)נבלעים
גורס  ורבינו לקדש". ראויים שאין "במים הגירסא שבידינו,

אגב 51)"הראויים". מים ספגה שמא חוששים ואין
המים  לתוך ונפלטים חטאת, מי  לשם נשאבו ולא טבילה,
ראויים  שאינם במים הטבילוה אם אבל לקידוש. העומדים
ניגוב ). בדין הקודמת ההלכה (ראה חוששים - לקדש

יותר 52) במקודשים, מקודשים שאינם בתערובת החמירו
מילוי . לשם שלא שנשאבו מים בטומאה 53)מתערובת

(כסף ֿמשנה). יותר החמירו

.‡ÈÔÈLc˜Ó ÌÈÓ54ÌÈOÓe ÌÈˆ˜L ÔÎB˙Ï ÏÙpL «ƒ¿À»ƒ∆»«¿»¿»ƒ¿»ƒ
Ô‰È‡Ó epzLpL B‡ eÚwa˙Â55ÔÈÏeÒt 56elÙ‡ . ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿««¿≈∆¿ƒ¬ƒ

ÌÈLÈ eÈ‰57‰pk‰Â ‰Èc‰Â ‰ÏÓp‰ ÔB‚k ,˙BÈa »¿≈ƒ¿≈¿«¿»»¿«ƒ»¿«ƒ»
ÔÈLetÁ dÎB˙Ï ÏÙ .‰‡ezaL58‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆«¿»»«¿»ƒƒ««ƒ∆…

,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ È‰  Ô‰È‡Ó epzL ‡ÏÂ eÚwa˙ƒ¿«¿¿…ƒ¿««¿∆∆¬≈««ƒ¿ƒ
˙ÙBÙLk ‡È‰L ÈtÓ59dÎB˙a ÔÈÒÎ ÌÈn‰Â ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆¿««ƒƒ¿»ƒ¿»

.daL ‰Ál‰ ÌÚ dÎBzÓ ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒƒ»ƒ«≈»∆»

מ "ב .54) פ "ט  שלא 55)שם ואף ֿעלֿפי  המים, של
לתוכם 56)נתבקעו. שנפלטה מוכיח  המים מראה שינוי 

החיים. בעלי  של קשה.57)ליחותם ועורם מטבעם,
כנפים 58) על סוככות קשות כנפים בעלת שחורה תולעת

ישר.59)דקות. והמעי  רחבים יציאתה מקום וכן פיה,

.ÈÔÈLc˜Ó ÌÈÓ60 ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ô‰Ó ˙˙ML «ƒ¿À»ƒ∆»»≈∆¿≈»«»
ÔÈÏeÒt61,‰Bi‰ ÔÓ ıeÁ ;ÔÈÏeÒt  ˙BÙBÚ‰ Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»»¿ƒƒ«»

tÓ˙ˆˆBÓ ‡È‰L È62Ú˙Óe ‰ÈtÓ ‡ˆBÈ È ÔÈ‡Â ƒ¿≈∆ƒ∆∆¿≈ƒ≈ƒƒ»ƒ¿»≈
ÌÈˆM‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈna63ıeÁ ;ÔÈÏÒBt ÔÈ‡  e˙ML ««ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»≈»¿ƒ

˙‡ˆÓÂ ,‰BLÏa ˙˜wÏÓ ‡È‰L ÈtÓ ,‰cÏÁ‰ ÔÓƒ«À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿ƒ¿≈
.ÌÈnÏ ‰ÈtÓ ‰‡ˆBÈ ‰Ál‰«≈»¿»ƒƒ»««ƒ

מ "ג.60) ניגרים 61)שם בריר, מעורבים שמים מפני 
במשנה). (רבינו לכלי  וחוזרים שותה,62)מפיהן כשהיא

ומוצצת. קימעה פיה את השרצים 63)פותחת שמונת
(חולדה) החולד ל): - כט  יא, (ויקרא בתורה האמורים
והתנשמת. והחומט  והלטאה והכח  והאנקה והצב  והעכבר

.‚È˙‡hÁ ÈÓ64Ô‰È‡Ó epzLpL65 ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ≈«»∆ƒ¿««¿≈∆≈¬««¿»
ÔLÚ ˙ÓÁÓ epzL ;ÌÈLk66e„ÈÏ‚‰ .ÔÈÏeÒt 67 ¿≈ƒƒ¿«≈¬«»»¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈLk  eÁBnÂ eÊÁÂ68eÁBn elÙ‡ .69.‰nÁ ¿»¿¿ƒ¿≈ƒ¬ƒƒ««»
.ÔÈÏeÒt  e‡a ÔÁÓ‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿»»¿ƒ

נקט 64) שרבינו אלא הך, היינו חטאת ומי  מקודשים מים
שאב . שמהם המקורות של פ "ט 65)לשונם פרה תוספתא

המים.66)ה"ה. את מעכיר הקור.67)עשן מפני  קרשו
נימוח 69)שם.68) כמו דינו - אדם בידי  לא טבעי , חימום

מאליו.

.„È˙‡hÁ Ù‡70B‡ BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÂÈ‡Ó epzLpL ≈∆«»∆ƒ¿««¿»≈¬««¿
Lk  ÔLÚ ˙ÓÁÓ71ÏÙpL B‡ ,˜‡ ˙ÓÁÓ epzL . ≈¬«»»»≈ƒ¿«≈¬«»»∆»«

‰Ï˜Ó Ù‡ Ba Ú˙pL B‡ ,ÒÈÒt‚ B‡ „ÈÒ BÎB˙Ï72 ¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿∆
.ÏeÒt ‰Ê È‰  ‡e‰L Ïk»∆¬≈∆»

אפר.71)שם.70) לגבי  זר דבר אינו שעשן מפני 
אדומה.72) פרה משריפת שלא פשוט , אפר

.ÂËLBÁ‰73,ÔÏÒt ‡Ï  Ô˙BzLÏ ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ «≈«≈«»ƒ¿»…¿»»
Ô‰Ó ‰zLiL „Ú74BBb CB˙Ï ÈÏk‰ ÔÓ CÙL Ì‡Â . «∆ƒ¿∆≈∆¿ƒ»«ƒ«¿ƒ¿¿

ÏÒt ‡Ï  ÈÏkaL ÌÈna B˙ÙO ‰Ú‚ ‡ÏÂ75. ¿…»¿»¿»««ƒ∆«¿ƒ…»«

ד.73) פ "ט , פרה ר'74)משנה של בשיטתו יוסי  כר'
מסיח  אינו מקודשים כבר שהמים מפני  והטעם, יהושע .
שתה  אם אבל האחרון. ברגע  בו יחזור אולי  מהם, דעתו
(ראה  אחרים חיים בעלי  כמו שבפיו, הרוק  מפני  פסלם,

מקודשים). שאינם מים דין פ "ז סוף  המים 75)למעלה את
שלא  זהירותו והטעם, כשר. גרגר ואם שם: בכלי . שנשארו
לגמרי , דעתו הסיח  שלא מוכיחה במים, בשפתיו לנגוע 

שישארו. המים של הכשרן על וחשב 

.ÊËÈÏk76‡e ‰l‚Ó BÁÈp‰L ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ Ba LiL ¿ƒ∆≈«ƒ¿À»ƒ∆ƒƒ¿À∆»
BÈ‡L Ì„‡ ‡nL ;ÔÈÏeÒt el‡ È‰  ‰qÎÓ B‡ˆÓe¿»¿À∆¬≈≈¿ƒ∆»»»∆≈
.È‡cÂa e‰qk Ì„‡ È‰L ,Ô‰a Ú‚ ˙‡hÁÏ B‰Ë»¿«»»«»∆∆¬≈»»ƒ»¿««
‰ÏBÎÈ Ì‡ :‰l‚Ó B‡ˆÓe ‡e ‰qÎÓ BÁÈp‰ƒƒ¿À∆»¿»¿À∆ƒ¿»

‰cÏÁ‰77 ‰ÏÈla ÏË BÏ „iL B‡ epnÓ ˙BzLÏ «À¿»ƒ¿ƒ∆∆»««««¿»
ÈzL Ô‡k LiL ÈtÓ .ÔÈLk  Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÏeÒÙ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈∆≈»¿≈
Ì‡Â ;OÓÂ ‰iÁ ‰Ó‰a B‡ ‰lb Ì„‡ ˜ÙÒ :˙B˜ÙÒ¿≈»≈»»ƒ»¿≈»«»»∆∆¿ƒ

B‰Ë ‰È‰ ‡nL ,e‰lb Ì„‡ ÓBÏ ‡ˆÓz78˙‡hÁÏ ƒ¿»«»»ƒ»∆»»»»¿«»
.‡Ï B‡…

מ "א.76) פי "א למעלה 77)שם (ראה בשתייתה הפוסלת
והיתר,78)הי "ב ). באיסור בין מותר - להתיר ספקות ושני 

וטהרה. בטומאה ובין

.ÊÈÒBn‰79Lec˜Ï e‡lÓ˙pL ÌÈÓ B‡ ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ «≈«ƒ¿À»ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È‰  ÔÓLÏ ‡ÓËÏ80. ¿»≈¿»¿»¬≈≈¿ƒ

מ "י .79) פ "ז הטומאה.80)שם מן כראוי  שומר אינו טמא

.ÁÈÌÈL81„Á‡ ‡ÓËÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÓBL eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿»∆»
ÈL ÏL B˙eLa Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈLk  Ô‰Ó82‰Ë . ≈∆¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈ƒ»«

Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈLk  ÈM‰ ‡ÓËÂ ÓLÏ ÊÁÂ¿»«ƒ¿…¿ƒ¿»«≈ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
ÔBL‡ ÏL B˙eLa83ÌÈn‰  ˙Á‡k Ô‰ÈL e‡ÓË . ƒ¿∆ƒƒ¿¿¿≈∆¿««««ƒ

ÔÈÏeÒt84. ¿ƒ

מ "א.81) פ "ח  עליהם.82)שם שומר שחזר 83)השני 
דומים 84)לטהרתו. [דינים טהור. שומר להם שאין מפני 

ה"ב )]. (פ "ח  למעלה נתבארו

   1 
בעצמו 1) הוא שיהיה צריך אם לקידוש מים הממלא יבאר

מ  אם והמזה, אצלו המקדש ומניחם מים אדם ומקדש מלא
ובספינה, בנהר יוליכם אם למקום, ממקום מוליכם ואם
חטאת  מי  לאחוריו, הכלי  מפשיל אם שנתקדשו ומים
שמזין  וזה המזה להזות, כשר הוא ומי  במשקל, ששקלם
הזייה. לכל האיזוב  טבילת צריך ואם כוונה, צריך אם עליו

.‡‡lÓÓ‰‡e‰ ‰È‰iL CÈˆ BÈ‡  Lec˜Ï ÌÈÓ «¿«≈«ƒ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿∆
.„Á‡ ‰fÓe „Á‡ Lc˜Ó ‡l‡ ,‰fn‰Â Lc˜Ó‰ BÓˆÚ«¿«¿«≈¿««∆∆»¿«≈∆»«∆∆»
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ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ‰ÚÓe ÈÏÎa Ì„‡ ‡lÓÓ ÔÎÂLc˜Óe ¿≈¿«≈»»ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«≈
ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰ ‰ÚÓe ,Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ«≈¿»∆««ƒ«¿À»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ

.Á‡ ÈÏkÓ ‰fÓe«∆ƒ¿ƒ«≈

א.2) מג, משמע 3)יומא וכן ה"א, פ "ט  פרה תוספתא
פרה. במס ' משניות בכמה

.Ì„‡ ‡lÓÓÏk Lec˜ ‡Ïa BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe ÌÈÓ ¿«≈»»«ƒ«ƒ»∆¿¿…ƒ»
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÎÈÏBÓe ,ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ‰ˆiL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆¿≈¿»¿ƒ»ƒ»¿»
˙Ú ÏÎa ÔLc˜Óe Ù‡ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,ÈÚÏ ÈÚÓe≈ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆≈∆¿«¿»¿»≈
ÌÈÓÈ BÏˆ‡ Ì„‡ ÔÁÈpÓ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰ ÔÎÂ .‰ˆiL∆ƒ¿∆¿≈««ƒ«¿À»ƒ«ƒ»»»∆¿»ƒ
,enziL „Ú CÈˆ ‡e‰L ÌBÈ ÏÎa Ô‰Ó ‰fÓe ÌÈLÂ¿»ƒ«∆≈∆¿»∆»ƒ«∆ƒ«
Ì„‡ nLÓe .ÈÚÏ ÈÚÓe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÎÈÏBÓeƒ»ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ¿«≈»»

BÎÈÏBÓe BÏˆ‡ ‰t Ù‡ÈÚÓe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ≈∆»»∆¿ƒƒ»¿»≈ƒ
˙Á‡ ÌÚt .ÈÚÏ˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰L ÈÏk eÎÈÏB‰ ¿ƒ««««ƒ¿ƒ∆»»≈«»

Ú˜˜a ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‡ˆÓÂ ,Ôcia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»««¿≈¿ƒ¿»¿«ƒƒ«≈¿«¿«
ÔÈc ˙Èa eÊ‚ ‰ÚL d˙B‡a .ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ‰ÈÙq‰«¿ƒ»¿ƒ¿¿««ƒ¿»»»»¿≈ƒ
˙‡hÁ Ù‡ ‡ÏÂ ˙‡hÁ ÈÓ ÔÈÈÚÓ ÔÈ‡L ,ÏB„b‰«»∆≈«¬ƒƒ≈«»¿…≈∆«»

‰a‡ÏÂ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ÌËÈLÈ ‡ÏÂ ,‰ÈÙÒe ¿»»ƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈«¿≈««ƒ¿…
Ï‡ .ÈM‰ „vÏ Ì˜ÊÈÂ Ô‡kÓ ‰p‰ „ˆa „ÓÚÈ«¬…¿««»»ƒ»¿ƒ¿¿≈«««≈ƒ¬»

B‡eˆ „Ú ÌÈna Ì„‡ ‡e‰ BÚ‰t Ù‡ B„Èe ≈»»««ƒ««»¿»≈∆»»
Ô‰L ÌÈ˜È‰ ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÎÂ .ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ B‡«ƒ¿À»ƒ¿≈»»¿≈ƒ»≈»ƒ∆≈
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙‡hÁÏ e‡lÓ˙pL ÌÈÓe ,˙‡hÁÏ ÔÈB‰Ë¿ƒ¿«»«ƒ∆ƒ¿«¿¿«»«¬«ƒ…

Ó  eLc˜˙‰ÈÙÒa ‰a Ì˙B‡ ÔÈÈÚ. ƒ¿«¿«¬ƒƒ»¿»»ƒ¿ƒ»

ט .4) פ "ג, חגיגה ומוליכו.5)תוספתא תימן: בכת"י 
א.6) כג, מ "ה,7)חגיגה פ "ט  פרה ובמשנה שם. כחכמים,

גזרו  "שלא עקביה בן חנניה דעת נגד הנהרות, בכל שגזרו
שהיה". כמעשה ובספינה בירדן שם.8)אלא פרה,

בנתינת 9) שנתקדשו אחר חטאת מי  על אלא גזרו שלא שם,
האפר.

.‚ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒa ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ ÔÈÈÚÓ «¬ƒƒ«ƒ¿À»ƒƒ¿ƒ»«»«»
ÏÚ ‡l‡ eÊ‚ ‡lL ;ÌÈn‰ Èt ÏÚ [Ì‰a] ÔÈËLÂ¿»ƒ»∆«¿≈««ƒ∆…»¿∆»«

.‰a Ù‡‰ ÏÚÂ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰««ƒ«¿À»ƒ¿«»≈∆¿»»

את 10) מצמצמים שאינם החכמים שאפילו משמיענו,
הגדול, הים על הרחיבוה לא שהיה, לכמעשה הגזירה
בברייתא: מלשונם זה ולמד בו. גזרו לא בספינה ואפילו
ים. לא אבל נהרות משמע  הנהרות" שאר ואחד הירדן "אחד

.„ÌÈÓ CÈÏBn‰ÌÈÓ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,ÔLc˜Ï «ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ««ƒ
eLc˜˙pL.ÂÈÙÏ ‡l‡ ÂÈBÁ‡Ï ÈÏk‰ ÏÈLÙÈ ‡Ï , ∆ƒ¿«¿…«¿ƒ«¿ƒ«¬»∆»¿»»

 ÔÈeÓL Ô‰L ÔÓÊa ;‰c ÈÓÏ ˙ÓLÓÏ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆∆¿≈ƒ»ƒ¿«∆≈¿ƒ
 ˙BiÁ ÈzL ‡lÓ .ÔÈÏeÒt  Â‡Ï Ì‡Â ,‰c ÈÓ Ô‰≈≈ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ≈¿≈»ƒ

LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,ÂÈBÁ‡Ï ˙Á‡Â ÂÈÙÏ ˙Á‡ Ô˙B. ≈««¿»»¿«««¬»ƒ¿≈∆ƒ∆¿»

מ "ו.11) פ "ז, מדעתו 12)שם, רבינו הוסיף  זו בבא 
הם  הדעת היסח  ופסול מלאכה שפסול לשיטתו, בהתאם
שנתקדשו, מים פוסלת אינה אמנם והמלאכה ענינים, שני 
שיטת  כבר (נתבארה אותם. פוסלת הדעת היסח  אבל
משמירת  הדעת היסח  מפני  פוסלת שמלאכה הראב "ד,

מים  פוסלת אינה שמלאכה ששנינו, ומכיוון המים.
השיג  ולפיכך פוסלת, אינה הדעת שהיסח  ברור מקודשים,

רבינו). דברי  על מדאורייתא,13)כאן אמנם היא השמירה
– מאחוריו ולא דווקא מלפניו מעולה שמירה חובת אבל
ולא  שאי ֿאפשר, במקום גזרו ולא היא, חכמים גזירת
ה"ו). פ "ז למעלה (ראה פעמיים ללכת הממלא על החמירו

.‰ÔÏ˜ML ˙‡hÁ ÈÓÏ˜LÓaBzÚc ÁÈq‰ Ì‡ : ≈«»∆¿»»¿ƒ¿»ƒƒƒ««¿
ÔÈÏeÒt ÌÈc Ï˜L Ì‡ Ï‡ .ÔÈLk  Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ»«¿»ƒ

 ˙Ï˜LÓ Ô‡OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙‡hÁ ÈÓa ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿≈«»ƒ«¬»»ƒ¿…∆
ÔÏÒt˙ÓLÓ BÊ ÔÈ‡L ,ÌÈB‰h‰ el‡ Ïk . ¿»»∆≈ƒ¿∆∆»≈«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ ,ÔÈfnL B‡ ÔÈLc˜nL B‡ ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈»«≈ƒ
eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰Ó ÔÈfnLÂ Ì‰Ó ÔÈLc˜Óe ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈∆¿∆«ƒ≈∆ƒ»
È‰  ÔLÓL ÈÚ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÈÏeË¿≈««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿»¬≈

ÌÈLk el‡Lecw‰Â Èeln‰Â ‰t‰ ‰OÚÓ ÏkL ; ≈¿≈ƒ∆»«¬≈«»»¿«ƒ¿«ƒ
ÈtÓe .e‡aL BÓk ,ÌBÈ ÏeËa Lk ‰Èf‰‰Â¿««»»»≈ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿≈
Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe ÛËL ÈÏk Ïk ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆»¿≈∆∆«¿ƒƒ»

.˙‡hÁ ÈÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ Ck Á‡Â¿««»ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«»

אֿב .14) נג, מסקנת 15)גיטין המים, משקל לדעת כדי 
– לאו ואם פסולים, דעתו הסיח  אם – "כנגדן" שם הגמרא
המים  כנגד שהניח  היינו "שכנגדן" רבינו ומפרש כשרים.

המאזנים. בכף  גם 16)משקלות פוסל הדעת שהיסח  מפני 
המקודשים. "בגופם",17)במים אמרו שם בגמרא

רבינו  פירוש ולפי  מהם. דעתו הסיח  כשלא אפילו פסולים
דברים  לשקול במשקלות בהם שהשתמש הכוונה "בגופם"
'חזון  ראה שם. הסוגיא בפירוש אחרת דרך (לרש"י  אחרים

שמח '). ו'אור ט )18)איש' יט , (במדבר אמרה והתורה
עצמם  במים שמלאכה מזה יוצא נדה". למי  "למשמרת
אינה  שמלאכה שאמרו ומה במקודשים, אפילו פוסלת
בשעת  אחרת מלאכה עשה אם הכוונה הקידוש, אחר פוסלת

שצט ). מצוה חינוך' 'מנחת (ראה במים נתבאר 19)עיסוקו
של  במקומן כאן אלו דברים וכפלו ופ "ד, הי "ג, פ "א למעלה

חטאת. במי  העוסקים אדם לבני  הנוגעות ההלכות

.ÂÔÈLk Ïk‰ÌeËÓËÂ ‰M‡Ó ıeÁ ,˙Bf‰Ï «…¿≈ƒ¿«≈ƒ»¿À¿
ÒBÈ‚Bc‡Â˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜Â [‰ËBL LÁÂ]; ¿«¿¿ƒ¿≈≈∆¿»»∆≈««

Lk ÏÚ‰Â .˙Bf‰Ï Lk  ˙Ú„ Ba LiL ÔË˜ Ï‡ ¬»»»∆≈««»≈¿«¿∆»≈»≈
‰f‰L ˙Ú„ Ba LiL ÔË˜ .‡ÓË ÏÚ‰ ÔÈ‡L ,˙Bf‰Ï¿«∆≈∆»≈»≈»»∆≈««∆ƒ»

ezcÚÒÓ ‰M‡‰Â B„Èa ÌÈn‰ BÏ ‰ÊÁ‡L ÔB‚k , ¿»ƒ»¿«««¿∆»¬»««ƒ¿»
.‰‡f‰ ˙ÚLa B„Èa ÊÁ‡z ‡lL „Ïe ,‰Lk B˙‡f‰«»»¿≈»ƒ¿«∆…∆¡…¿»ƒ¿««»»

.‰ÏeÒt  B˙Èf‰ ˙ÚLa B„Èa ‰ÊÁ‡ Ì‡Â¿ƒ»¬»¿»ƒ¿««»»¿»

מ "י .20) פי "ב  אשה.21)פרה ספק  במשנה:22)שהם
הכתוב , מן דרשו - א מג, (ביומא דעת". בו שאין "ותינוק 
מים  למילוי  פסול שהוא אף ֿעלֿפי  להזות כשר שקטן
שהרי דעת, בו שיש קטן רק  שהכשירו ומובן אפר. ולאיסוף 
שבאיסוף  יוצא, ומזה ה"ז). (לקמן כוונה צריכה הזאה
וקטן", שוטה מחרש "חוץ  מ "ד) פ "ה (פרה ששנינו ומילוי 
ג  במשנה יוםֿטוב ' ('תוספות דעת בו שיש קטן גם פסול

שם)). יומא מברייתא קושייתו וראה שם.23)שם,

.ÊB‰ËÏ ‡Óh‰ ÏÚ ˙Bf‰Ïe ÔeÎÏ CÈˆ ‰fn‰; ««∆»ƒ¿«≈¿«««»≈¿«¬
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קכד                
         

‰Ê Ï‡ .‰ÏeÒt B˙‡f‰  ‰eÎa ‡lL ‰f‰ Ì‡Â¿ƒƒ»∆…¿«»»«»»¿»¬»∆
ÂÈÏÚ ÔÈfnLÌ„‡‰ ÏÚ ÔÈfÓ ‡l‡ ,‰ek CÈˆ BÈ‡ ∆«ƒ»»≈»ƒ«»»∆»«ƒ«»»»

˙Bf‰Ï Ôek˙n‰ .BzÚ„Ï ‡lLÂ BzÚ„Ï‰f‰Â ÂÈÙÏ ¿«¿¿∆…¿«¿«ƒ¿«≈¿«¿»»¿ƒ»
‰ÏeÒt B˙Èf‰  ÂÈÙÏ ‰f‰Â ÂÈBÁ‡Ï ,ÂÈBÁ‡Ï. «¬»«¬»¿ƒ»¿»»«»»¿»

B˙Èf‰  ÂÈt ÏL ÔÈ„„vÏ ‰f‰Â ÂÈÙÏ ˙Bf‰Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿»»¿ƒ»«¿»ƒ∆»»«»»
‰Lk. ¿≈»

ולא 24) יט ) (שם, הטמא" על הטהור "והזה זוטא: 'ספרי '
לטמא. נתכוון שלא מ "ב .25)בזמן במשנה,26)שם

זו.27)שם. להזאה התכוון שלא של 28)מפני  הצדדים
כפניו. דינם פניו,

.Á‰fn‰‰ÏÈË CÈˆ BÈ‡‡l‡ ,‰Èf‰ ÏÎÏ ««∆≈»ƒ¿ƒ»¿»«»»∆»
eÓbiL „Ú ‰Èf‰ Á‡ ‰Èf‰ ‰fÓe BÊ‡‰ ˙‡ ÏBË≈∆»≈«∆«»»«««»»«∆ƒ»¿

ÌÈn‰ÏÚ B‡ Ì„‡ Èa ‰nk ÏÚ ˙Á‡ ‰Èf‰ ‰fÓe . ««ƒ«∆«»»««««»¿≈»»«
ÔÓ Ba Ú‚pL Ïk .‰‡Ó elÙ‡ ,˙Á‡k ÌÈÏk ‰nk«»≈ƒ¿««¬ƒ≈»…∆»«ƒ

B‰Ë  ‡e‰L Ïk ÌÈn‰‰fn‰ Ôek˙iL ‡e‰Â , ««ƒ»∆»¿∆ƒ¿«≈««∆
BÊ‡‰ ˙‡ ÏË .ÂÈÏÚ ˙Bf‰ÏÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙Â ¿«»»»«∆»≈¿ƒ¿«≈¿««

‰‡ÓË Ïa˜nL cÌ„‡‰ ÏÚ B‡d˙B‡Ó ‰f‰Â , »»∆¿«≈À¿»«»»»¿ƒ»≈»
,‰Ó‰a‰ ÏÚ B‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L c ÏÚ ‰ÏÈË¿ƒ»«»»∆≈¿«≈À¿»««¿≈»
ÊÁÏ CÈˆ BÈ‡  BÊ‡a ÌÈÓ e‡L Ì‡ƒƒ¿¬«ƒ»≈≈»ƒ«¬…

ÏÈaË‰ÏeÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ‡M‰ ÔÓ ‰fÓ ‡l‡ , ¿«¿ƒ∆»«∆ƒ«¿»«»»»«
‰Lk B˙ÏÈË ˙lÁz È‰L ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰«≈ƒ«¿≈ƒ∆¬≈¿ƒ«¿ƒ»¿≈»

‰˙È‰c ÏÚ ˙Bf‰Ï BÊ‡‰ ˙‡ ÏË Ì‡ Ï‡ . »¿»¬»ƒ»«∆»≈¿««»»
Ì„‡‰ ÏÚ ‰f‰Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ B‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»««¿≈»¿ƒ»«»»»

‰ÏeÒt B˙Èf‰  ‡Óh‰ ÈÏk‰ ÏÚ B‡ÊÁiL „Ú , ««¿ƒ«»≈«»»¿»«∆«¬…
ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙ÈÂ ‰iL ÌÚt ÏaËÈÂ¿ƒ¿…««¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿««»»»«

.‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ c»»«¿«≈À¿»

חטאת.30)שם.29) במי  אזוב  שבאזוב .31)טבילת
מאה".32) "עד המשנה מלשון זה מ "ג.33)למד שם
ללמוד 34) יש למשנתנו, בפירושו רבינו של מלשונו כלים.

(ראה  טמא באדם וכן ממש, טמאים בכלים שמדובר
ישראל'). ו'תפארת המשנה,35)'ברטנורא' לשון נקט 

טעם  לי  נתברר (ולא בפני ֿעצמה בבבא "אדם" שכתבה
במשנה). ומפרש 36)הכפילות ישנה", "לא במשנה:

שנית. פעם להטביל צריך שאינו דבר 37)רבינו, לשם
הזאה. "אם 38)שצריך (במשנה: פסולה. שהטבילה מפני 

זה, ולפי  שנית, לטבול צריך מפרש ורבינו ישנה". באזוב  יש
אפילו  הכוונה באזוב ", יש "אם ששנינו: מה לפרש צריך
א. יז, ביומא חננאל' 'רבינו גירסת ראה באזוב . מים נשארו

שם). רש"י  וראה ופירושו.

.ËÏÈaË‰BÈ‡L c ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙Â BÊ‡‰ ˙‡ ƒ¿ƒ∆»≈¿ƒ¿«≈¿««»»∆≈
ÌÈÙhÓ‰ ÌÈn‰  ‰‡ÓË Ïa˜ÓÔÈLk,CÎÈÙÏ . ¿«≈À¿»««ƒ«¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‰eÎa BÊ‡‰ ˙‡ Ô‰a ÏÈaË‰Â ÊÁÂ ÈÏka eÙË Ì‡ƒ»¿«¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ»∆∆»≈¿«»»
.‰Lk B˙Èf‰  ‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ c ÏÚ ˙Bf‰Ï¿««»»«¿«≈À¿»«»»¿≈»

שם.39) האזוב .40)פרה, לא 41)מן בכוונה הטבילה
אבל  והזה", "וטבל... אמרה התורה שהרי  פסולה, נכונה
שאינו  דבר על הזה שאפילו ונראה, בכשרותם. נשארו המים

נטפו  ואם באזוב , שנשארו המים נפסלו לא טומאה, מקבל
ולהזות. האזוב  את בהם לטבול מותר - לחטאת טהור לכלי 

.È˙‡hÁ ÈÓÈL‡ elÙ‡ Ô‰a ÏBË  eËÚÓ˙pL ≈«»∆ƒ¿«¬≈»∆¬ƒ»≈
ÔÈÏBÚ‚‚tÒÈ ‡lL „Ïe ,‰fÓe˙ÈÁBÏˆ . ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«∆…¿«≈¿ƒ

Bk„k ‰ÏÚÓe ÏBË  ˆ ‰ÈtLCÈˆ BÈ‡Â ,‰fÓe ∆ƒ»«≈«¬∆¿«¿«∆¿≈»ƒ
ÈÏk‰ Ècˆa ÚbÈ ‡nL ‰f‰Ï.‰iL ÌÚÙa ¿ƒ»≈∆»ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿««¿ƒ»

מ "ב .42) האזוב .43)שם של הבדים שלא 44)ראשי 
למשנתנו). בפירושו (רבינו יטבול אלא הכלי , מדופני  יקנח 

פעמים.46)שם.45) כמה שם 47)אפילו שנדבקו
ועכשיו  הקודמת, בפעם האזוב  הוצאת אגב  מים טיפות
טבילה  כאן ואין בהן ויזה הטיפות אותן את האזוב  יעלה
אבל  קצת, מגומגם הסגנון אמנם שם). במשנה (רבינו,

וכסף ֿמשנה). ראב "ד (ראה ברורה הכוונה

ה'תשע"ח  אייר ה' שישי יום 

   1 
ביום 1) טבל ואם פרה, במי  מת טמא מטהרים כיצד יבאר

הזאה, בלא ימים כמה ושהה במת שנטמא מי  בלילה, והיזה
המטמאין  ושכל בשביעי , ולא בשלישי  עליו שהוזה מי 
הגבעולים  נפרדו ואם אזוב , מצוות כיצד הזאה, מקבלין
ואי באזוב , מזים מאימתי  ודין אגדו, שלא או העלים ונשרו

הכשר. אזוב  זהו

.‡Ì„‡ Á˜BÏ ?‰c ÈÓa ˙Ó ‡ÓË ÌÈ‰ËÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ¿≈≈¿≈ƒ»≈«»»
‰LÏL B‰Ë2ÔÈÁÏ˜3,˙Á‡ ‰c‚‡ Ô„‚B‡Â BÊ‡ ÏL »¿»¿»ƒ∆≈¿¿»¬À»««

„Á‡ ÏBÚb „Â „a ÏÎe4ÔÈÏBÚ‚ ÈL‡ ÏBËÂ , ¿»«»«ƒ¿∆»¿≈»≈ƒ¿ƒ
ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ‰fÓe Ôek˙Óe ,ÈÏkaL ‰c ÈÓa¿≈ƒ»∆«¿ƒƒ¿«≈«∆«»»»«
ızL Á‡ ÈÚÈM‰ ÌBie ÈLÈÏM‰ ÌBia ÌÈÏk‰«≈ƒ««¿ƒƒ««¿ƒƒ««∆»≈
.Lk  ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ‰f‰ Ì‡Â .‰nÁ‰««»¿ƒƒ»ƒ∆»»««««»≈

ÌBia ÏBË ÈÚÈM‰ ÌBia ÂÈÏÚ ‰fiL Á‡Â5ÈÚÓe ¿««∆«∆»»««¿ƒƒ≈««¬ƒ
BÊ‡‰ ˙‡ ÏË .ÚÏ B‰Ë ‡e‰ È‰Â BLÓLƒ¿«¬≈»»∆∆»«∆»≈
‰f‰Â ÌBia BÊ‡‰ ˙‡ ÏhL B‡ ,ÌBia ‰f‰Â ‰ÏÈla««¿»¿ƒ»«∆»«∆»≈«¿ƒ»

ÔÈ‡nËÓ ÌÈn‰Â ,‰ÏeÒt B˙‡f‰  ‰ÏÈla6ÈÓ ÌeMÓ ««¿»«»»¿»¿««ƒ¿«¿ƒƒ≈
‡a˙iL BÓk ,˙‡hÁ7BÊ‡‰ ˙ÏÈË ‰È‰zL „Ú . «»¿∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆¿ƒ«»≈

ÌÈna8ÌBie ÈLÈÏM‰ ÌBia epnÓ B˙‡f‰ÂÈÚÈM‰ ««ƒ¿«»»ƒ∆««¿ƒƒ««¿ƒƒ
„enÚ ‰ÏÚMÓ ‰OÚÂ Ú Ì‡Â .‰nÁ‰ ızL Á‡««∆»≈««»¿ƒ»«¿»»ƒ∆»»«

.e‡aL BÓk ,Lk  ÁM‰«««»≈¿∆≈«¿

מפסח 2) שווה בגזירה זה למדו קכח  פיסקא חוקת בספרי 
אזוב ", אגודת "ולקחתם כב ) יב , (שמות בו שכתוב  מצרים

משלושה. פחות אגודה שלהם.3)ואין השורש עם בדים
מפרידם 4) יותר יש ואם אחד משורש בדים כמה יצאו שלא

שגבעול  אמר שם ח  למשנה בפירוש (רבינו כשירים וכולם
כך, לפרש אפשר אי  כאן אולם שייפתח , לפני  פרח  הוא

ט ). משנה שם צריך 5)וראה שהטמא לומר התכוון לא
אומרת  שם) (פרה המשנה שהרי  בלילה, ולא ביום לטבול
רבינו  כותב  וכן בלילה" טובל עצמו הוא "אבל בפירוש:
הטהרה  את למהר אפשר כיצד מבאר, אלא הבאה, בהלכה

ב ). הלכה ו פרק  למעלה משנה של 6)(כסף  המים פירוש,
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‰Ê Ï‡ .‰ÏeÒt B˙‡f‰  ‰eÎa ‡lL ‰f‰ Ì‡Â¿ƒƒ»∆…¿«»»«»»¿»¬»∆
ÂÈÏÚ ÔÈfnLÌ„‡‰ ÏÚ ÔÈfÓ ‡l‡ ,‰ek CÈˆ BÈ‡ ∆«ƒ»»≈»ƒ«»»∆»«ƒ«»»»

˙Bf‰Ï Ôek˙n‰ .BzÚ„Ï ‡lLÂ BzÚ„Ï‰f‰Â ÂÈÙÏ ¿«¿¿∆…¿«¿«ƒ¿«≈¿«¿»»¿ƒ»
‰ÏeÒt B˙Èf‰  ÂÈÙÏ ‰f‰Â ÂÈBÁ‡Ï ,ÂÈBÁ‡Ï. «¬»«¬»¿ƒ»¿»»«»»¿»

B˙Èf‰  ÂÈt ÏL ÔÈ„„vÏ ‰f‰Â ÂÈÙÏ ˙Bf‰Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿»»¿ƒ»«¿»ƒ∆»»«»»
‰Lk. ¿≈»

ולא 24) יט ) (שם, הטמא" על הטהור "והזה זוטא: 'ספרי '
לטמא. נתכוון שלא מ "ב .25)בזמן במשנה,26)שם

זו.27)שם. להזאה התכוון שלא של 28)מפני  הצדדים
כפניו. דינם פניו,

.Á‰fn‰‰ÏÈË CÈˆ BÈ‡‡l‡ ,‰Èf‰ ÏÎÏ ««∆≈»ƒ¿ƒ»¿»«»»∆»
eÓbiL „Ú ‰Èf‰ Á‡ ‰Èf‰ ‰fÓe BÊ‡‰ ˙‡ ÏBË≈∆»≈«∆«»»«««»»«∆ƒ»¿

ÌÈn‰ÏÚ B‡ Ì„‡ Èa ‰nk ÏÚ ˙Á‡ ‰Èf‰ ‰fÓe . ««ƒ«∆«»»««««»¿≈»»«
ÔÓ Ba Ú‚pL Ïk .‰‡Ó elÙ‡ ,˙Á‡k ÌÈÏk ‰nk«»≈ƒ¿««¬ƒ≈»…∆»«ƒ

B‰Ë  ‡e‰L Ïk ÌÈn‰‰fn‰ Ôek˙iL ‡e‰Â , ««ƒ»∆»¿∆ƒ¿«≈««∆
BÊ‡‰ ˙‡ ÏË .ÂÈÏÚ ˙Bf‰ÏÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙Â ¿«»»»«∆»≈¿ƒ¿«≈¿««

‰‡ÓË Ïa˜nL cÌ„‡‰ ÏÚ B‡d˙B‡Ó ‰f‰Â , »»∆¿«≈À¿»«»»»¿ƒ»≈»
,‰Ó‰a‰ ÏÚ B‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L c ÏÚ ‰ÏÈË¿ƒ»«»»∆≈¿«≈À¿»««¿≈»
ÊÁÏ CÈˆ BÈ‡  BÊ‡a ÌÈÓ e‡L Ì‡ƒƒ¿¬«ƒ»≈≈»ƒ«¬…

ÏÈaË‰ÏeÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ‡M‰ ÔÓ ‰fÓ ‡l‡ , ¿«¿ƒ∆»«∆ƒ«¿»«»»»«
‰Lk B˙ÏÈË ˙lÁz È‰L ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰«≈ƒ«¿≈ƒ∆¬≈¿ƒ«¿ƒ»¿≈»

‰˙È‰c ÏÚ ˙Bf‰Ï BÊ‡‰ ˙‡ ÏË Ì‡ Ï‡ . »¿»¬»ƒ»«∆»≈¿««»»
Ì„‡‰ ÏÚ ‰f‰Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ B‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»««¿≈»¿ƒ»«»»»

‰ÏeÒt B˙Èf‰  ‡Óh‰ ÈÏk‰ ÏÚ B‡ÊÁiL „Ú , ««¿ƒ«»≈«»»¿»«∆«¬…
ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙ÈÂ ‰iL ÌÚt ÏaËÈÂ¿ƒ¿…««¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿««»»»«

.‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ c»»«¿«≈À¿»

חטאת.30)שם.29) במי  אזוב  שבאזוב .31)טבילת
מאה".32) "עד המשנה מלשון זה מ "ג.33)למד שם
ללמוד 34) יש למשנתנו, בפירושו רבינו של מלשונו כלים.

(ראה  טמא באדם וכן ממש, טמאים בכלים שמדובר
ישראל'). ו'תפארת המשנה,35)'ברטנורא' לשון נקט 

טעם  לי  נתברר (ולא בפני ֿעצמה בבבא "אדם" שכתבה
במשנה). ומפרש 36)הכפילות ישנה", "לא במשנה:

שנית. פעם להטביל צריך שאינו דבר 37)רבינו, לשם
הזאה. "אם 38)שצריך (במשנה: פסולה. שהטבילה מפני 

זה, ולפי  שנית, לטבול צריך מפרש ורבינו ישנה". באזוב  יש
אפילו  הכוונה באזוב ", יש "אם ששנינו: מה לפרש צריך
א. יז, ביומא חננאל' 'רבינו גירסת ראה באזוב . מים נשארו

שם). רש"י  וראה ופירושו.

.ËÏÈaË‰BÈ‡L c ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙Â BÊ‡‰ ˙‡ ƒ¿ƒ∆»≈¿ƒ¿«≈¿««»»∆≈
ÌÈÙhÓ‰ ÌÈn‰  ‰‡ÓË Ïa˜ÓÔÈLk,CÎÈÙÏ . ¿«≈À¿»««ƒ«¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‰eÎa BÊ‡‰ ˙‡ Ô‰a ÏÈaË‰Â ÊÁÂ ÈÏka eÙË Ì‡ƒ»¿«¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ»∆∆»≈¿«»»
.‰Lk B˙Èf‰  ‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ c ÏÚ ˙Bf‰Ï¿««»»«¿«≈À¿»«»»¿≈»

שם.39) האזוב .40)פרה, לא 41)מן בכוונה הטבילה
אבל  והזה", "וטבל... אמרה התורה שהרי  פסולה, נכונה
שאינו  דבר על הזה שאפילו ונראה, בכשרותם. נשארו המים

נטפו  ואם באזוב , שנשארו המים נפסלו לא טומאה, מקבל
ולהזות. האזוב  את בהם לטבול מותר - לחטאת טהור לכלי 

.È˙‡hÁ ÈÓÈL‡ elÙ‡ Ô‰a ÏBË  eËÚÓ˙pL ≈«»∆ƒ¿«¬≈»∆¬ƒ»≈
ÔÈÏBÚ‚‚tÒÈ ‡lL „Ïe ,‰fÓe˙ÈÁBÏˆ . ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«∆…¿«≈¿ƒ

Bk„k ‰ÏÚÓe ÏBË  ˆ ‰ÈtLCÈˆ BÈ‡Â ,‰fÓe ∆ƒ»«≈«¬∆¿«¿«∆¿≈»ƒ
ÈÏk‰ Ècˆa ÚbÈ ‡nL ‰f‰Ï.‰iL ÌÚÙa ¿ƒ»≈∆»ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿««¿ƒ»

מ "ב .42) האזוב .43)שם של הבדים שלא 44)ראשי 
למשנתנו). בפירושו (רבינו יטבול אלא הכלי , מדופני  יקנח 

פעמים.46)שם.45) כמה שם 47)אפילו שנדבקו
ועכשיו  הקודמת, בפעם האזוב  הוצאת אגב  מים טיפות
טבילה  כאן ואין בהן ויזה הטיפות אותן את האזוב  יעלה
אבל  קצת, מגומגם הסגנון אמנם שם). במשנה (רבינו,

וכסף ֿמשנה). ראב "ד (ראה ברורה הכוונה

ה'תשע"ח  אייר ה' שישי יום 

   1 
ביום 1) טבל ואם פרה, במי  מת טמא מטהרים כיצד יבאר

הזאה, בלא ימים כמה ושהה במת שנטמא מי  בלילה, והיזה
המטמאין  ושכל בשביעי , ולא בשלישי  עליו שהוזה מי 
הגבעולים  נפרדו ואם אזוב , מצוות כיצד הזאה, מקבלין
ואי באזוב , מזים מאימתי  ודין אגדו, שלא או העלים ונשרו

הכשר. אזוב  זהו

.‡Ì„‡ Á˜BÏ ?‰c ÈÓa ˙Ó ‡ÓË ÌÈ‰ËÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ¿≈≈¿≈ƒ»≈«»»
‰LÏL B‰Ë2ÔÈÁÏ˜3,˙Á‡ ‰c‚‡ Ô„‚B‡Â BÊ‡ ÏL »¿»¿»ƒ∆≈¿¿»¬À»««

„Á‡ ÏBÚb „Â „a ÏÎe4ÔÈÏBÚ‚ ÈL‡ ÏBËÂ , ¿»«»«ƒ¿∆»¿≈»≈ƒ¿ƒ
ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ‰fÓe Ôek˙Óe ,ÈÏkaL ‰c ÈÓa¿≈ƒ»∆«¿ƒƒ¿«≈«∆«»»»«
ızL Á‡ ÈÚÈM‰ ÌBie ÈLÈÏM‰ ÌBia ÌÈÏk‰«≈ƒ««¿ƒƒ««¿ƒƒ««∆»≈
.Lk  ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ‰f‰ Ì‡Â .‰nÁ‰««»¿ƒƒ»ƒ∆»»««««»≈

ÌBia ÏBË ÈÚÈM‰ ÌBia ÂÈÏÚ ‰fiL Á‡Â5ÈÚÓe ¿««∆«∆»»««¿ƒƒ≈««¬ƒ
BÊ‡‰ ˙‡ ÏË .ÚÏ B‰Ë ‡e‰ È‰Â BLÓLƒ¿«¬≈»»∆∆»«∆»≈
‰f‰Â ÌBia BÊ‡‰ ˙‡ ÏhL B‡ ,ÌBia ‰f‰Â ‰ÏÈla««¿»¿ƒ»«∆»«∆»≈«¿ƒ»

ÔÈ‡nËÓ ÌÈn‰Â ,‰ÏeÒt B˙‡f‰  ‰ÏÈla6ÈÓ ÌeMÓ ««¿»«»»¿»¿««ƒ¿«¿ƒƒ≈
‡a˙iL BÓk ,˙‡hÁ7BÊ‡‰ ˙ÏÈË ‰È‰zL „Ú . «»¿∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆¿ƒ«»≈

ÌÈna8ÌBie ÈLÈÏM‰ ÌBia epnÓ B˙‡f‰ÂÈÚÈM‰ ««ƒ¿«»»ƒ∆««¿ƒƒ««¿ƒƒ
„enÚ ‰ÏÚMÓ ‰OÚÂ Ú Ì‡Â .‰nÁ‰ ızL Á‡««∆»≈««»¿ƒ»«¿»»ƒ∆»»«

.e‡aL BÓk ,Lk  ÁM‰«««»≈¿∆≈«¿

מפסח 2) שווה בגזירה זה למדו קכח  פיסקא חוקת בספרי 
אזוב ", אגודת "ולקחתם כב ) יב , (שמות בו שכתוב  מצרים

משלושה. פחות אגודה שלהם.3)ואין השורש עם בדים
מפרידם 4) יותר יש ואם אחד משורש בדים כמה יצאו שלא

שגבעול  אמר שם ח  למשנה בפירוש (רבינו כשירים וכולם
כך, לפרש אפשר אי  כאן אולם שייפתח , לפני  פרח  הוא

ט ). משנה שם צריך 5)וראה שהטמא לומר התכוון לא
אומרת  שם) (פרה המשנה שהרי  בלילה, ולא ביום לטבול
רבינו  כותב  וכן בלילה" טובל עצמו הוא "אבל בפירוש:
הטהרה  את למהר אפשר כיצד מבאר, אלא הבאה, בהלכה

ב ). הלכה ו פרק  למעלה משנה של 6)(כסף  המים פירוש,
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מטמאים. הפסולה א,7)ההזאה הלכה ט "ו פרק  לקמן
פירוש, מצוותם, נעשה שלא זמן כל מטמאים חטאת שמי 

כהלכתם. הטמא על הוזו זה 8)שלא דין כתב  למעלה
הדין. כך בטבילה שגם ומשמיענו מוסיף  וכאן בהזאה

.,‰‡f‰ ‡Ïa ÌÈÓÈ ‰nk ‰‰LÂ ˙Óa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿≈¿»»«»»ƒ¿…«»»
ÔÈfÓe ,ÌÈÓÈ ‰LÏL eÈÙa ‰BÓ  ˙Bf‰Ï ‡BiLk¿∆»¿«∆¿»≈¿»»ƒ«ƒ
ÈÚÓe ÈÚÈMa ÏBËÂ ,ÈÚÈMe ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ»»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ«¬ƒ
‡aL ı‡‰ ÌÚa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .BLÓLƒ¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆∆»
BÈ‡  ÈlL ÈLÈÏL ÌBi‰ :Ó‡ elÙ‡L ,˙Bf‰Ï¿«∆¬ƒ»««¿ƒƒ∆ƒ≈
˙BÓÏ CÈˆ CÎÈÙÏ ,‡ÓË ÌBi‰ ‡nL ,ÔÓ‡∆¡»∆»«ƒ¿»¿ƒ»»ƒƒ¿

˙Bf‰Ï ‡aL Á Ï‡ ;eÈÙa9ÏÚ B‡ ÂÈÏÚ ÔÈfÓ  ¿»≈¬»»≈∆»¿««ƒ»»«
„iÓ ÂÈÏk10‰f‰L ÈÓ .11ÂÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ ≈»ƒ»ƒ∆À»»»«¿ƒƒ¿…À»»»

‰ˆiL ˙Ú ÏÎa ÏBË  ÌÈÓÈ ‰nk ‰‰LÂ ,ÈÚÈMa«¿ƒƒ¿»»«»»ƒ≈¿»≈∆ƒ¿∆
ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ,‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,ÈÚÈM‰ Á‡«««¿ƒƒ≈«≈««¿»«ƒ»»
ÏË elÙ‡ .‰ÏÈË Á‡ ÔÈa ‰ÏÈË Ì„˜ ÔÈa ,ÌBia«≈…∆¿ƒ»≈««¿ƒ»¬ƒ»«

ÈÈOÚ ÏÈÏa B‡ ÈÚÈLz ÏÈÏa12ÁÓÏ ÂÈÏÚ ÔÈfÓ  ¿≈¿ƒƒ¿≈¬ƒƒ«ƒ»»¿»»
‰nÁ‰ ı‰ Á‡13. ««»≈««»

לטומאתו.9) שלישי  יום שהיום ראשונה 10)ואומר הזאה
שנייה. הזאה כליו על או עליו מזים ימים ארבעה ואחר

מוסר 11) יא משנה יב , פרק  פרה למשנה בפירושו רבינו
כמה  שם ויש קכט , פיסקא חוקת בספרי  אלה דינים מקור
שמיני , שביעי , ליום אלא לי  אין גורס : ורבינו גירסאות,
לטומאתו  בשביעי  היזה לא אם (פירוש מניין ועשירי  תשיעי 
טהור)? שהוא מניין בעשירי , או בתשיעי  בשמיני , אלא
לא  אפילו אופן (בכל מקום מכל - "וחטאו" לומר תלמוד
טבילה  קדמה אם אומר שהייתי  ממשיך: והספרי  בשביעי ).
בגדיו  "וכבס  כך ואחר "וחטאו" לומר תלמוד יצא, להזאה
נאמרה  זו אחרונה שדרשה רבינו שם ומפרש במים". ורחץ 
רשאי תשיעי  או בשמיני  היזה אם אבל בשביעי , כשהיזה רק 
שעליו  שהכתוב  מפני  ונימוקו, ההזאה, קודם לטבול הוא
פסק  ולפיכך בשביעי . בהזאה מדבר הספרי  לימוד מסתמך
ביום  עליו שיזה "ואחר שביעי ; בהזאת א, בהלכה למעלה
כותב : ימים כמה בשהה זו ובהלכה וכו'" טובל השביעי 
טבילה". לאחר בין טבילה קודם בין ביום עליו "ומזין

מחר.12) יום של החמה שקיעת עד יום טבול והוא
לפני13) כשטבל שכן ומכל שנייה. טבילה צריך ואינו

הטבילה. טהרת ונגמרה החמה שקיעת

.‚ÔÈ‡nhn‰ Ïk14ÌÈÊ ?„ˆÈk .‰‡f‰ ÔÈÏa˜Ó »«ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«»»≈«»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈfÓ  ˙Óa e‡ÓËpL ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ˙BÊÂ¿»ƒ¿¿∆ƒ¿¿¿≈«ƒ¬≈∆
Û‡ ,˙Ó ˙‡ÓhÓ ÔÈB‰Ë Ì‰ È‰Â ÈÚÈLe ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒƒÀ¿«≈«
‰f‰Â :Ó‡pL .˙Á‡ ‰‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿≈ƒÀ¿»«∆∆∆∆¡«¿ƒ»
‰Èf‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .ÈLÈÏM‰ ÌBia ‡Óh‰ ÏÚ ‰h‰«»…««»≈««¿ƒƒ»»«¿»∆«»»
Ïa˜Ó ÏÚ‰ ÔÎÂ .‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆««ƒ∆»≈¿≈∆»≈¿«≈
ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL ÏÚ ?„ˆÈk .‰‡f‰«»»≈«»≈∆ƒ¿»¿≈¿À»»»¿ƒƒ
ÏBË ÏBniLÎe ,˙Ó ˙‡ÓhÓ B‰Ë ‰Ê È‰  ÈÚÈLe¿ƒƒ¬≈∆»ƒÀ¿«≈¿∆ƒ≈

ÚÏ ÌÈL„wa ÏÎB‡Â15. ¿≈«√»ƒ»∆∆

אמרו:14) א צג, ובזבחים ובברייתא יט  חוקת זוטא ספרי 

(כסף  במחלוקת שנוי  אינו זה שדין ונראה עליה". מזין "נדה
בטהרה".15)משנה). פסחיהם ועשו וטבלו "מלו שם:

.„BÊ‡ ˙ÂˆÓ16ÁÏ˜Â ÁÏ˜ ÏÎÂ ,ÔÈÁÏ˜ ‰LÏL  ƒ¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆«»∆«
BÚ‚ ‰LÏL e‡ˆÓ .„Á‡ ÏBÚbÂÈÈLe .ÔÈÏ ƒ¿∆»ƒ¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»»

ÌÈL17Á˜Ï Ì‡ B‡ .18.Lk  Ô„‚‡Â ‰lÁza ÌÈL ¿«ƒƒ»«¿«ƒ«¿ƒ»«¬»»»≈
‡L ‡Ï elÙ‡ ,ÔÈÏÚ‰ eLÂ ÔÈÏBÚb‰ e„t˙ƒ¿»¿«ƒ¿ƒ¿»¿∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿«
ÈÈML ;Lk  ‡e‰L Ïk ‡l‡ Ì‰Ó ÏBÚb ÏkÓƒ»ƒ¿≈∆∆»»∆»≈∆¿»≈

‡e‰L ÏÎa BÊ‡‰19ÔÈca ‰LÏL Ba LiL ÁÏ˜ .20 »≈¿»∆∆«∆≈¿»«ƒ
B˜qÙÓ21˙BÈ‰Ï B˙ÂˆnL ;ÔzLÏL „‚B‡ Ck Á‡Â ¿«¿¿««»≈¿»¿»∆ƒ¿»ƒ¿
‰c‚‡22‰È‰iL ‰Bza Lt˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¬À»««ƒ∆…ƒ¿»≈«»∆ƒ¿∆

B‡ B˜qÙ ‡ÏÂ B„‚‡L B‡ B„‚‡ ‡ÏÂ B˜qÙ .‰c‚‡¬À»ƒ¿¿…¬»∆¬»¿…ƒ¿
BÊ‡‰ .Lk  Ba ‰f‰Â B„‚‡ ‡ÏÂ B˜qÙ ‡lL∆…ƒ¿¿…¬»¿ƒ»»≈»≈

ˆw‰23B„‚B‡ 24LBk‰ ÏÚ ËeÁa25,Ba ‡ˆBiÎÂ «»»¿¿««¿«≈
ÏBËÂ26‰fÓe BÊ‡a ÊÁB‡Â ,‰ÏÚÓe ÌÈna27˜tzÒ . ¿≈««ƒ«¬∆¿≈»≈«∆ƒ¿«≈

ËeÁ‰ ÔÓ Ì‡ BÏ28LBk‰ ÔÓ B‡ ‰f‰29ÔÓ B‡ ƒƒ«ƒ»ƒ«ƒ
ÏBÚb‰30‰ÏeÒt B˙‡f‰ 31. «ƒ¿«»»¿»

כהקדמה 16) כאן ונכפלה למעלה כבר נאמרה זו הלכה תחילת
אחריה. הבאים לדינים ואגדם 17)קצרה שלושה לקח  אם

לכתחילה. בהם להזות מותר מהם אחד מצוה 18)ונאבד
שניים  רק  לקח  ואם קלחים שלושה לקחת המובחר מן
"לרבנן  אמרו א יג, בסוכה לכתחילה. להזות מותר ואגדם
כרבנן. רבינו ופסק  לעכב  לא אבל למצוה" שלושה
כשר, כן גם אחד נשתייר שאם חכמים אמרו שם [בברייתא
שפסק  ונראה כשרים, שניים שרק  משמע  כאן רבינו ומדברי 

עליו]. חולק  אין שבמשנתנו מפני  יוסי  כרבי  לפני19)בזה
שניים  שצריך רבינו ופסק  הבדים מספר בשיירי  המדובר כן
זה  ודבר עצמו, ובד בד כל של בשיריים המדובר וכאן

זה. בסיומו להדגיש כך 20)התכוון גורס  שרבינו נראה
אחד. משורש יוצאים בדים ששלושה ומפרש, במשנה
קלחים. שלושה בו שיש איזוב  כתוב : שלפנינו בספרי 

הבדים.21) שלושת את א 22)מפריד (הלכה למעלה
קכח , פיסקא חוקת הספרי  דברי  הובאו הראשונה) בהערה
בשלושה  שמצוותו מצרים מפסח  שווה בגזירה שלמדנו
לאגדם. שמצוה נלמד עצמה זו שווה ומגזירה בדים

החטאת.23) למי  יגיע  לא בידו קושרו.24)וכשיאחזנו
בכוש.26)פלך.25) אוחז להזות 27)כשהוא שצריך

אחר. דבר ידי  על להניעו ולא עצמו בו 28)באיזוב  שאגד
האיזוב . בדי  בו.29)את כשירה.30)שקשרו והזאתו

אותו 31) מוציאה הזאה ספק  ואין טמא וודאי  שהוא מפני 
הוודאית. טומאתו מידי 

.‰˙BÓza ‡ÏÂ BÊ‡‰ ˙B˜BÈa ‡Ï ÔÈfÓ ÔÈ‡32, ≈«ƒ…¿¿»≈¿…«¿»
‡lL ÔÈÏBÚb ?˙B˜Bi‰ Ô‰ el‡ .ÔÈÏBÚba ‡l‡∆»«ƒ¿ƒ≈≈«¿ƒ¿ƒ∆…

eÏÓ‚33 Lc˜nÏ ÒÎÂ ˙B˜Bia ÂÈÏÚ ‰f‰L ÈÓe . »¿ƒ∆À»»»«¿¿ƒ¿««ƒ¿»
eËt34ıiMÓ ?BÊ‡a ÔÈfÓ È˙ÓÈ‡Óe .35BÊ‡Â . »≈≈»««ƒ»≈ƒ∆»≈¿≈

Ïk .Úˆn‰ ˙‡ Ba ‰ËÏ Lk  ‰c ÈÓ Ba ‰f‰L∆À»≈ƒ»»≈¿«≈∆«¿…»»
ÈÂÏ ÌL BÏ LiL BÊ‡36ÔÈBwL BÊ‡‰Â .ÏeÒt  ≈∆≈≈¿«»¿»≈∆ƒ

„eÁÈa BÊ‡ B˙B‡37BÊ‡‰ ‡e‰Â ,Lk‰ ‡e‰  ≈¿ƒ«»≈¿»≈
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קכו                
         

B˙B‡ ÔÈBwL ‰Ê Ï‡ ;ÌÈza ÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¬≈»ƒ¬»∆∆ƒ
.ÏeÒt  Èa„Ó BÊ‡Â ˙ÈÏÁk BÊ‡Â ÔÂÈ BÊ‡≈»»¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»

למשנה).32) בפירושו (רבינו האיזוב  זרע  שבו כיס 
בארץ ".33) אשר "הוא רבינו: מפרש במשנה מאוד, רכים
למלקות,34) בו התרו אם ממלקות ובמזיד מחטאת בשוגג

ומדרבנן  התורה, מן וכשרים שמם, איזוב  יונקות שגם מפני 
בתמרות  הזה ואם שנייה. הזאה וצריך זו בהזאה יצא לא

שם. קמא כתנא פסק  קטן 35)חייב . (כיס  ניצה יוציא
פיתוחו). לפני  בו טמון את 36)שהפרח  המלווה נוסף  שם

"איזוב ". תוספת.37)השם בלי 

.Â‰L‡ ÏL BÊ‡38‰„BÚ ÏLÂ ˙Ácp‰ ÈÚ ÏLÂ ≈∆¬≈»¿∆ƒ«ƒ««¿∆¬»
‰‡ÓË ‰Óez ÏLÂ ‰Ê39‰ÏeÒt 40‰Óez ÏL . »»¿∆¿»¿≈»¿»∆¿»
‰fÈ ‡Ï  ‰B‰Ë41.Lk  ‰f‰ Ì‡Â , ¿»…«∆¿ƒƒ»»≈

בזה 38) כיוצא אליל. לשם שניטעו אחרים ונטעים אילן
ב ) לא, (שם בגמרא ופירשו לולב  גבי  ב , כט , בסוכה שנינו
אמרה  שהתורה משה) (שבזמן דמשה באשירה שהמדובר
"כתותי ולפיכך באש" תשרפון "ואשריהם ג): יב , (דברים
ולולב  שיעור) בו ואין הוא וטחון (ככתות שיעוריה" מיכתת
אינן  הארץ  כיבוש אחרי  שניטעו האשירות אבל שיעור. צריך
אסורות  שהן פי  על אף  בדיעבד וכשירות שריפה טעונות
הן  חובה (המצוות ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות בהנאה,
לאשירה  מתכוונת כאן התוספתא שגם ונראה, הנאה). ולא
(הר"ש  שיעור צריך שאיזוב  מפני  ופסול משה שבזמן

ז). י "א פרק  למשנה שלקטו 39)בפירושו איזוב  שם.
ומעשרות. בתרומה חייב  הוא 40)לאכילה אם אפילו

פרק  לקמן (ראה החטאת מי  את מטמא ואינו מכביצה פחות
יא) יט , (במדבר תורה שאמרה מפני  והטעם, ו). הלכה י "ב 
צריך  בהזאה העיסוק  שכל למדנו הטמא" על הטהור "והזה

למשנתנו). בפירושו (הרא"ש בטהרה כיוצא 41)להיות
שם  ופירשו תרומה של אתרוג גבי  ב  לד, בסוכה שנינו בזה
לקבל  שמכשירה מפני  או שמפסידה מפני  ב ) (לה, בגמרא

טומאה.

.ÊÚÏ BËwlL BÊ‡ÌÈˆ42ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ eÏÙÂ43 ≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»»«¿ƒ
BbÓ44‰Èf‰Ï Lk ‡e‰Â45ÔÈÏÎ‡Ï BËwÏ .46eÏÙÂ ¿«¿¿»≈¿«»»ƒ¿»√»ƒ¿»¿

ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ47È‰L ,ÏeÒt  BbpL Èt ÏÚ Û‡ , »»«¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»∆¬≈
‰Èf‰Ï ‡ÓË48ÏÎÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏkL ; ƒ¿»¿«»»∆»««¿ƒ¿»»√»ƒ¿»

ÌÈÏk‰49BÓk ,˙‡hÁ ÔÈÚÏ ÌÈ‡ÓËk Ô‰ È‰ «≈ƒ¬≈≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««»¿
ÌÈˆÚÏ Ë˜Ïk ‰Ê È‰  ˙‡hÁÏ BËwÏ .e‡aL50, ∆≈«¿ƒ¿¿«»¬≈∆¿ƒ¿»¿≈ƒ

.Ba ‰fÓe BbÓ  ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ eÏÙ Ì‡Â¿ƒ»¿»»«¿ƒ¿«¿«∆

טומאה,42) מקבל אינו לאוכלו בכוונה נלקט  שלא איזוב 
אנשים  שיש פי  על ואף  אדם למאכל מיוחד שאינו מפני 
אפילו  אדם, למאכל מיוחד שהוא דבר אבל אותו, שאוכלים

טומאה. מקבל - להסקה לקטו טמאים 43)אם אפילו
במי44)ממש. המשקין טיפות תתערבנה שלא כדי 

טומאה.45)החטאת. מקבל אינו מחשבתו 46)שהרי 
באחד  כשיוכשר טומאה לקבל וראוי  אוכל אותו עושה

המשקין. חטאת.47)משבעת בטהרת נשמרו שלא
אותם 48) ידי  ועל לחטאת נטהרו שלא במשקין בנגיעתו

והטומאה  וההכשר טומאה, לקבל הוכשר עצמם המשקין
כאחת. חטאת.49)באים בטהרת נשמרו רק 50)שלא

כאוכל. אותו עושה אכילה מחשבת

   1 
השיעור 1) הוא כמה עליו והיזה במת שנטמא אדם יבאר

בני שני  על או כלים שני  על להזות נתכוון בו, ליגע  הצריך
שני על היזה לאחר, ממנו ונפל האחד על והיזה כאחת אדם
שהם  הכלים כאחת, שניהם על היזה אם לו ונסתפק  כלים
לטומאה  חיבור או לזה ולא לזה או ולהזייה לטומאה חיבור

להזייה. ולא

.‡Ïk Ú‚pL ÔÂÈk  ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»¿≈¿À»»»≈»∆»«»
‡ÓË ÏL BOa BÚÓ ÌB˜Ó ÏÎa ‰cp‰ ÈnÓ ‡e‰L∆ƒ≈«ƒ»¿»»≈¿»∆»≈

‰Èf‰ BÏ ‰˙ÏÚ2L‡ ÏÚ ‰‡f‰‰ ‰ÏÙ elÙ‡ . »¿»«»»¬ƒ»¿»««»»«…
BBLÏa ‰Ú‚ Ì‡ Ï‡ .B˙ÙO L‡ ÏÚ B‡ BÚaˆ‡∆¿»«…¿»¬»ƒ»¿»ƒ¿

ÌeÏk dÈ‡ 3ÈeÏbaL ÌÈÈ‡k ÔBLl‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ≈»¿««ƒ∆«»»≈»ƒ∆«»
‰‡ÓË ÔÈÚÏ4e‡aL BÓk ,5ÈeÏbaL ÌÈÈ‡k ÔÈ‡ , ¿ƒ¿«À¿»¿∆≈«¿≈»»≈»ƒ∆«»

ÈÏk ÔÎÂ .‰ÏÈËe ‰‡f‰ ÔÈÚÏ6‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL ¿ƒ¿««»»¿ƒ»¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿ƒ»
ÈnÓ ‡e‰L Ïk ÈÏk ÏL BÙe‚Ï ÚÈb‰L ÔÂÈk  ÂÈÏÚ»»≈»∆ƒƒ«¿∆¿ƒ»∆ƒ≈

.‰‡f‰ BÏ ‰˙ÏÚ ‰cp‰«ƒ»»¿»«»»

שהזאה 2) חכמים של דעתם שמפרש א), צג, (זבחים כרבא
להיות  צריך שבכלי  בגמרא, שם ופירשו שיעור. צריכה אינה
רבינו  כתב  (וכן האזוב  של גבעולים ראשי  טבילת כשיעור
כל  טיפה מספיקה הטמא על אבל ה"א), בפט "ו לקמן

ורבנן 3)שהיא. רבי  מחלוקת גלוי . מקום שאינה מפני 
כחכמים. ופסק  א כה, שם.4)בקידושין עולא דברי 

ה"ג.5) מת טומאת מהלכות מ "ב :6)בפ "א פי "ב  פרה
מאה". הן אפילו הכלים ועל האדם על "מזין

.ÌÈÏk ÈL7ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙pL Ì„‡ Èa ÈL B‡ ¿≈≈ƒ¿≈¿≈»»∆ƒ¿«≈¿««
ÏÚÓ ÌÈn‰ eÙËÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰Â ˙Á‡k Ô‰ÈL¿≈∆¿««¿ƒ»«∆»≈∆¿»¿««ƒ≈«
eÏtiL „Ú B˙‡ÓËa ÈM‰ È‰  ÈM‰ ÏÚ ÔBL‡‰»ƒ««≈ƒ¬≈«≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿

˙ÈˆÓz‰ ÔÓ ‡Ï ,‰fn‰ ˙Èf‰Ó ÌÈn‰ ÂÈÏÚ8ÏÚ ‰f‰ . »»««ƒ≈«»«««∆…ƒ««¿ƒƒ»«
B‡ „Á‡k Ô‰ÈL ÏÚ ‰f‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ÌÈÏk ÈL¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ»«¿≈∆¿∆»

‰ÏeÒt B˙Èf‰  ÂÈÏÚ ‰ˆÓ BÁÓ9. ≈¬≈ƒ¿»»»«»»¿»

שמקורה 7) זו, שבהלכה השניה מהבבא יוצא זה דין
ב . פי "ב , פרה מן 8)במשנה לא אחר, ממקום המתמצים

טומאה,9)האזוב . ודאי  מידי  מוציאה אינה הזאה שספק 
פי "א  למעלה (ראה חזקתו על טמא העמד אומרים: ואנו

ה"ד).

.‚ËÁÓ10OÁ‰ ÏÚ ‰e˙pL11ÏÚ ˜ÙÒ ,‰ÈÏÚ ‰f‰Â ««∆¿»««∆∆¿ƒ»»∆»»≈«
B˙Èf‰  ‰ÈÏÚ ‰ˆÓ OÁ‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‰f‰ ËÁn‰«««ƒ»»≈ƒ«∆∆ƒ¿»»∆»«»»

‰ÏeÒt12. ¿»

הזאה.11)שם.10) לו אין חרס  בבות 12)וכלי  שלוש
החוט , מן ספק  א. הזאה: בספק  המדובר ובכולן זו, במשנה
ג. כלים; שני  ב . מ "ד); פי "א למעלה (ראה האזוב  מן ספק 
בבא  כל זו", אף  זו "לא בסדר ונשנו החרס . על מחט 
בכלל  אם הוא שהספק  בחוט , רק  לא קודמתה. על מוסיפה
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קכז                 
         

B˙B‡ ÔÈBwL ‰Ê Ï‡ ;ÌÈza ÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¬≈»ƒ¬»∆∆ƒ
.ÏeÒt  Èa„Ó BÊ‡Â ˙ÈÏÁk BÊ‡Â ÔÂÈ BÊ‡≈»»¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»

למשנה).32) בפירושו (רבינו האיזוב  זרע  שבו כיס 
בארץ ".33) אשר "הוא רבינו: מפרש במשנה מאוד, רכים
למלקות,34) בו התרו אם ממלקות ובמזיד מחטאת בשוגג

ומדרבנן  התורה, מן וכשרים שמם, איזוב  יונקות שגם מפני 
בתמרות  הזה ואם שנייה. הזאה וצריך זו בהזאה יצא לא

שם. קמא כתנא פסק  קטן 35)חייב . (כיס  ניצה יוציא
פיתוחו). לפני  בו טמון את 36)שהפרח  המלווה נוסף  שם

"איזוב ". תוספת.37)השם בלי 

.Â‰L‡ ÏL BÊ‡38‰„BÚ ÏLÂ ˙Ácp‰ ÈÚ ÏLÂ ≈∆¬≈»¿∆ƒ«ƒ««¿∆¬»
‰‡ÓË ‰Óez ÏLÂ ‰Ê39‰ÏeÒt 40‰Óez ÏL . »»¿∆¿»¿≈»¿»∆¿»
‰fÈ ‡Ï  ‰B‰Ë41.Lk  ‰f‰ Ì‡Â , ¿»…«∆¿ƒƒ»»≈

בזה 38) כיוצא אליל. לשם שניטעו אחרים ונטעים אילן
ב ) לא, (שם בגמרא ופירשו לולב  גבי  ב , כט , בסוכה שנינו
אמרה  שהתורה משה) (שבזמן דמשה באשירה שהמדובר
"כתותי ולפיכך באש" תשרפון "ואשריהם ג): יב , (דברים
ולולב  שיעור) בו ואין הוא וטחון (ככתות שיעוריה" מיכתת
אינן  הארץ  כיבוש אחרי  שניטעו האשירות אבל שיעור. צריך
אסורות  שהן פי  על אף  בדיעבד וכשירות שריפה טעונות
הן  חובה (המצוות ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות בהנאה,
לאשירה  מתכוונת כאן התוספתא שגם ונראה, הנאה). ולא
(הר"ש  שיעור צריך שאיזוב  מפני  ופסול משה שבזמן

ז). י "א פרק  למשנה שלקטו 39)בפירושו איזוב  שם.
ומעשרות. בתרומה חייב  הוא 40)לאכילה אם אפילו

פרק  לקמן (ראה החטאת מי  את מטמא ואינו מכביצה פחות
יא) יט , (במדבר תורה שאמרה מפני  והטעם, ו). הלכה י "ב 
צריך  בהזאה העיסוק  שכל למדנו הטמא" על הטהור "והזה

למשנתנו). בפירושו (הרא"ש בטהרה כיוצא 41)להיות
שם  ופירשו תרומה של אתרוג גבי  ב  לד, בסוכה שנינו בזה
לקבל  שמכשירה מפני  או שמפסידה מפני  ב ) (לה, בגמרא

טומאה.

.ÊÚÏ BËwlL BÊ‡ÌÈˆ42ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ eÏÙÂ43 ≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»»«¿ƒ
BbÓ44‰Èf‰Ï Lk ‡e‰Â45ÔÈÏÎ‡Ï BËwÏ .46eÏÙÂ ¿«¿¿»≈¿«»»ƒ¿»√»ƒ¿»¿

ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ47È‰L ,ÏeÒt  BbpL Èt ÏÚ Û‡ , »»«¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»∆¬≈
‰Èf‰Ï ‡ÓË48ÏÎÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏkL ; ƒ¿»¿«»»∆»««¿ƒ¿»»√»ƒ¿»

ÌÈÏk‰49BÓk ,˙‡hÁ ÔÈÚÏ ÌÈ‡ÓËk Ô‰ È‰ «≈ƒ¬≈≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««»¿
ÌÈˆÚÏ Ë˜Ïk ‰Ê È‰  ˙‡hÁÏ BËwÏ .e‡aL50, ∆≈«¿ƒ¿¿«»¬≈∆¿ƒ¿»¿≈ƒ

.Ba ‰fÓe BbÓ  ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ eÏÙ Ì‡Â¿ƒ»¿»»«¿ƒ¿«¿«∆

טומאה,42) מקבל אינו לאוכלו בכוונה נלקט  שלא איזוב 
אנשים  שיש פי  על ואף  אדם למאכל מיוחד שאינו מפני 
אפילו  אדם, למאכל מיוחד שהוא דבר אבל אותו, שאוכלים

טומאה. מקבל - להסקה לקטו טמאים 43)אם אפילו
במי44)ממש. המשקין טיפות תתערבנה שלא כדי 

טומאה.45)החטאת. מקבל אינו מחשבתו 46)שהרי 
באחד  כשיוכשר טומאה לקבל וראוי  אוכל אותו עושה

המשקין. חטאת.47)משבעת בטהרת נשמרו שלא
אותם 48) ידי  ועל לחטאת נטהרו שלא במשקין בנגיעתו

והטומאה  וההכשר טומאה, לקבל הוכשר עצמם המשקין
כאחת. חטאת.49)באים בטהרת נשמרו רק 50)שלא

כאוכל. אותו עושה אכילה מחשבת

   1 
השיעור 1) הוא כמה עליו והיזה במת שנטמא אדם יבאר

בני שני  על או כלים שני  על להזות נתכוון בו, ליגע  הצריך
שני על היזה לאחר, ממנו ונפל האחד על והיזה כאחת אדם
שהם  הכלים כאחת, שניהם על היזה אם לו ונסתפק  כלים
לטומאה  חיבור או לזה ולא לזה או ולהזייה לטומאה חיבור

להזייה. ולא

.‡Ïk Ú‚pL ÔÂÈk  ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»¿≈¿À»»»≈»∆»«»
‡ÓË ÏL BOa BÚÓ ÌB˜Ó ÏÎa ‰cp‰ ÈnÓ ‡e‰L∆ƒ≈«ƒ»¿»»≈¿»∆»≈

‰Èf‰ BÏ ‰˙ÏÚ2L‡ ÏÚ ‰‡f‰‰ ‰ÏÙ elÙ‡ . »¿»«»»¬ƒ»¿»««»»«…
BBLÏa ‰Ú‚ Ì‡ Ï‡ .B˙ÙO L‡ ÏÚ B‡ BÚaˆ‡∆¿»«…¿»¬»ƒ»¿»ƒ¿

ÌeÏk dÈ‡ 3ÈeÏbaL ÌÈÈ‡k ÔBLl‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ≈»¿««ƒ∆«»»≈»ƒ∆«»
‰‡ÓË ÔÈÚÏ4e‡aL BÓk ,5ÈeÏbaL ÌÈÈ‡k ÔÈ‡ , ¿ƒ¿«À¿»¿∆≈«¿≈»»≈»ƒ∆«»

ÈÏk ÔÎÂ .‰ÏÈËe ‰‡f‰ ÔÈÚÏ6‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL ¿ƒ¿««»»¿ƒ»¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿ƒ»
ÈnÓ ‡e‰L Ïk ÈÏk ÏL BÙe‚Ï ÚÈb‰L ÔÂÈk  ÂÈÏÚ»»≈»∆ƒƒ«¿∆¿ƒ»∆ƒ≈

.‰‡f‰ BÏ ‰˙ÏÚ ‰cp‰«ƒ»»¿»«»»

שהזאה 2) חכמים של דעתם שמפרש א), צג, (זבחים כרבא
להיות  צריך שבכלי  בגמרא, שם ופירשו שיעור. צריכה אינה
רבינו  כתב  (וכן האזוב  של גבעולים ראשי  טבילת כשיעור
כל  טיפה מספיקה הטמא על אבל ה"א), בפט "ו לקמן

ורבנן 3)שהיא. רבי  מחלוקת גלוי . מקום שאינה מפני 
כחכמים. ופסק  א כה, שם.4)בקידושין עולא דברי 

ה"ג.5) מת טומאת מהלכות מ "ב :6)בפ "א פי "ב  פרה
מאה". הן אפילו הכלים ועל האדם על "מזין

.ÌÈÏk ÈL7ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙pL Ì„‡ Èa ÈL B‡ ¿≈≈ƒ¿≈¿≈»»∆ƒ¿«≈¿««
ÏÚÓ ÌÈn‰ eÙËÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰Â ˙Á‡k Ô‰ÈL¿≈∆¿««¿ƒ»«∆»≈∆¿»¿««ƒ≈«
eÏtiL „Ú B˙‡ÓËa ÈM‰ È‰  ÈM‰ ÏÚ ÔBL‡‰»ƒ««≈ƒ¬≈«≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿

˙ÈˆÓz‰ ÔÓ ‡Ï ,‰fn‰ ˙Èf‰Ó ÌÈn‰ ÂÈÏÚ8ÏÚ ‰f‰ . »»««ƒ≈«»«««∆…ƒ««¿ƒƒ»«
B‡ „Á‡k Ô‰ÈL ÏÚ ‰f‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ÌÈÏk ÈL¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ»«¿≈∆¿∆»

‰ÏeÒt B˙Èf‰  ÂÈÏÚ ‰ˆÓ BÁÓ9. ≈¬≈ƒ¿»»»«»»¿»

שמקורה 7) זו, שבהלכה השניה מהבבא יוצא זה דין
ב . פי "ב , פרה מן 8)במשנה לא אחר, ממקום המתמצים

טומאה,9)האזוב . ודאי  מידי  מוציאה אינה הזאה שספק 
פי "א  למעלה (ראה חזקתו על טמא העמד אומרים: ואנו

ה"ד).

.‚ËÁÓ10OÁ‰ ÏÚ ‰e˙pL11ÏÚ ˜ÙÒ ,‰ÈÏÚ ‰f‰Â ««∆¿»««∆∆¿ƒ»»∆»»≈«
B˙Èf‰  ‰ÈÏÚ ‰ˆÓ OÁ‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‰f‰ ËÁn‰«««ƒ»»≈ƒ«∆∆ƒ¿»»∆»«»»

‰ÏeÒt12. ¿»

הזאה.11)שם.10) לו אין חרס  בבות 12)וכלי  שלוש
החוט , מן ספק  א. הזאה: בספק  המדובר ובכולן זו, במשנה
ג. כלים; שני  ב . מ "ד); פי "א למעלה (ראה האזוב  מן ספק 
בבא  כל זו", אף  זו "לא בסדר ונשנו החרס . על מחט 
בכלל  אם הוא שהספק  בחוט , רק  לא קודמתה. על מוסיפה
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נפלה  שבוודאי  כלים, בשני  גם אלא האזוב , מן הטיפה נפלה
ויותר  פסולה. - השני  לכלי  גם והגיעה האזוב  מן הטיפה
אחד  כלי  על שנפלה שהטיפה כלים בשני  רק  לא מזה,
אפילו  אלא להזאה, יותר ראויה ואינה מצוותה נעשית
נעשית  לא החרס  על נפלה אם שאפילו החרס , על במחט 
על  ונפלה החרס  מן ניתזה שאפילו לחשוב  ואפשר מצוותה,
פסולה, שהיא המשנה אותנו משמיעה כשרה, היא המחט 
הטמא  הכלי  על האזוב  מן ישר לבוא צריכה שההזאה מפני 

ישראל). (תפארת

.„ÌÈÏk13ÔÈÏvÙÓ‰14,ÌÈÓÒÓa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈaÁnL ≈ƒ«¿À»ƒ∆¿À»ƒ∆»∆¿«¿¿ƒ
˙tÒÓ ÔB‚k15ÌÈ˜t ÏL16ÈËÈ‰ ÏL ÏÓÊÈ‡Â17 ¿«¿…∆∆¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18‰‡ÓËÏ eaÁ  ¿«≈»∆ƒ¿«¿»»ƒ¿À¿»
‰Èf‰Ïe19‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL ,20Ï eaÁ BÈ‡ ‡ ¿«»»∆…ƒ¿«¿»»≈ƒ…

?‰Èf‰Ïe ‰‡ÓËÏ eaÁ Ô‰ „ˆÈk .‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ»∆¿…»∆≈«≈ƒ¿À¿»¿«»»
‡ÓË  ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓË Ì‡L∆ƒƒ¿»∆»≈∆ƒ¿«¿»»ƒ¿»

ÈM‰21 ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡Â , «≈ƒ¿ƒƒ»«∆»≈∆ƒ¿«¿»»
„ˆÈÎÂ .„Á‡ Ûeb Ô‰ el‡Îe ,Ô‰ÈLÏ ‰Èf‰ ‰˙ÏÚ»¿»«»»ƒ¿≈∆¿ƒ≈∆»¿≈«
‡ÓË Ì‡L ?‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï eaÁ BÈ‡≈ƒ…¿À¿»¿…¿«»»∆ƒƒ¿»
,BÁ ‡ÓË ‡Ï  ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆…ƒ¿«¿»»…ƒ¿»¬≈
˙ÚLa ‡lL Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰Â Ô‰ÈL e‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿¿¿≈∆¿ƒ»«∆»≈∆∆…ƒ¿«
.ÔÈaÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÁ ‰Ë ‡Ï  ‰Î‡ÏÓ¿»»…ƒ≈¬≈««ƒ∆≈¿À»ƒ

ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡ .‰Bz ÔÈc e‰ÊÂ22eÈ‰iL ,eÊb ¿∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿∆ƒ¿
‰Êb ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL elÙ‡ ‰‡ÓËÏ eaÁƒ¿À¿»¬ƒ∆…ƒ¿«¿»»¿≈»
Ô‰Ó „Á‡a ‰Ú‚ Ì‡ ÌÏBÚÏe ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚL ÌeMÓƒ¿«¿»»¿»ƒ»¿»¿∆»≈∆
eÈ‰È ‡lL ,Ô‰ÈÏÚ eÊb ÔÎÂ .BÁ ‡ÓË  ‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿»¬≈¿≈»¿¬≈∆∆…ƒ¿
‡lL ÌeMÓ ‰Êb ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa elÙ‡ ‰Èf‰Ï eaÁƒ¿«»»¬ƒƒ¿«¿»»¿≈»ƒ∆…
‡Ï  Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡ ÌÏBÚÏe ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaƒ¿«¿»»¿»ƒƒ»«∆»≈∆…
ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÂÈÏÚ Ì‚ ‰fiL „Ú ,BÁ ‰Ëƒ≈¬≈«∆«∆«»»ƒ≈»«¿»∆»
eaÁ BÈ‡Â ‰‡ÓËÏ eaÁ ÚÓBL ‰z‡L ÌB˜Ó»∆«»≈«ƒ¿À¿»¿≈ƒ

Ì‰ÈcÓ ‰Ê‚ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡  ‰Èf‰Ï23Cc‰ ÏÚ , ¿«»»≈∆∆»¿≈»ƒƒ¿≈∆««∆∆
.e‡aL∆≈«¿

ב .13) מח , ובשעת 14)שבת מתפרקים, הכלי  חלקי 
מחוברים. החלקים חלקים.16)מספריים.15)מלאכה

ובו 17) איזמל, בו שמכניסים עץ  של "דפוס  מפרש רש"י 
כנראה  מתכוון רבינו אולם (מעצד). הקרשים" את מחליקים
במסמרים" לזה זה "שמחוברים כתב : שהרי  אחר, לכלי 

במסמרים. מחוברים חלקיו אין שהאדם 18)ומעצד בזמן
בהם. לקמן.19)משתמש ואפילו 20)מבואר

מחוברים. בטומאה.21)כשהפרקים הוא נגע  כאילו
א.22) מט , שם בין 23)כרבא, הבדל אין התורה שמן

חיבור  שהוא מה וכל להזאה, חיבור ובין לטומאה חיבור
להזאה. חיבור הוא לטומאה

.‰ÔB‚k ,„Á‡ Ûe‚k eOÚpL „Ú ÔaÁL ÌÈÏk ÈL¿≈≈ƒ∆ƒ¿»«∆«¬¿∆»¿
eaÁ el‡ È‰  ˙BÚÈÈ ÈzL B‡ ÌÈ„‚a ÈL ÙzL∆»«¿≈¿»ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈ƒ

‰‡ÓËÏ24‰‡f‰Ïe25„Á‡ ÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,26. ¿À¿»¿«»»ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ∆»

מדרבנן.25)לחומרא.24) אפילו ראה 26)לקולא,
הבאה. ההלכה

.ÂÏÏL27ÔÈÒBk‰28ÌÈ‡ÏÎa eÙz ‡e‰L „‚a‰Â29 ¿««¿ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈz‰Ï ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â30‰Èf‰Ï eaÁ BÈ‡ 31Ô‰ È‰Â , ¿≈¿ƒ¿«ƒ»≈ƒ¿«»»«¬≈≈

ÌÈlq‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ eaÁ32ÏzwaL33ÏL ‰hn‰Â , ƒ¿À¿»¿≈««ƒ∆««¿»¿«ƒ»∆
ÏaË34‰ÈÏk ÏL Ô˜Â ,35È‡ˆBÈ ÏL ÌÈ˜Â , «¿»¿∆∆∆¿ƒ»¿«¿«ƒ∆¿≈
ÌÈÎ„36˙BÁzÙn‰ ˙ÏLÏLÂ ,37‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ eaÁ  ¿»ƒ¿«¿∆∆««¿¿ƒ¿À¿»¿…

ÏÒ ÏÎa ‰fn‰ ÔÓ ÌÈn‰ eÚbiL CÈˆ ‡l‡ ;‰‡f‰Ï¿«»»∆»»ƒ∆ƒ¿««ƒƒ««∆¿»«
ÏÎe ,Ô˜Â Ô˜ ÏÎe ,ÁzÙÓe ÁzÙÓ ÏÎe ,ÏÒÂ»«¿»«¿≈««¿≈«¿»∆∆»∆∆¿»

.˙ÏvÙÓ‰ BÊ ‰hnÓ ‰B˜Â ‰B˜»¿»ƒƒ»«¿À∆∆

קצר.27) לזמן שנעשתה כובסים 28)תפירה של דרכם
כביסה  אגב  יאבדו שלא כדי  גדולים, עם קטנים בגדים לחבר

אחרים. של בבגדים להחליפם שלא כדי  שעטנז,29)או
פשתן. בחוט  צמר בגדי  שתפר כגון יחדיו, ופשתים  צמר

ואף ֿעלֿפי30) גמור. חיבור זה אין ולפיכך האיסור, מפני 
קיימא. בת היא לעצמה כשהיא הזה 31)שהתפירה אם

הם  שלטומאה ואף ֿעלֿפי  השני , נטהר לא מהם אחד על
מ "ט .32)חיבור. פי "ב  קשורים 33)פרה גדולים סלים

תלויים  והם חמורים, גבי  על פירות בהם ומובילים יחד,
גם  וכנראה שם. (ר"ש משמאלו והשני  החמור מימין אחד

שקיצר). אלא לכך, התכוון בפירושו לדוש 34)רבינו כלי 
מתפרקים. חלקים מכמה מחובר והוא תבואה, בו

"קרן"35) נקראת והרגל מתפרקות, שרגליה מתים מיטת
בפירושו). חוליות 36)(רבינו עשויים קרן בתבנית כלים

לשתייה. בהם ומשתמשים בהם 37)חוליות, שתלויים
מפתחות. כמה

.ÊaÁÓ‰38˙B˙Òk LÏL39ÏL LLÂ ,Óˆ ÏL «¿«≈»¿»∆∆∆¿≈∆
˙BÁtËÓ ‰OÚ ÌÈzL B‡ ,ÌÈÈ„Ò ‰LÏL B‡ ,ÔzLtƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»

‡ È‰ ‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ eaÁ el40Ô‡kÓ ˙È ;41 ¬≈≈ƒ¿À¿»¿«»»»≈ƒ»
‰‡ÓËÏ eaÁ42‰‡f‰Ï ‡ÏÂ43˙ÈlËÂ „Á‡ ˜eÏÁ . ƒ¿À¿»¿…¿«»»»∆»¿«ƒ

‰‡ÓËÏ eaÁ Ô‰ È‰  „Á‡ ÔÈ˜eÏ˜e ˙Á‡««¿¿»ƒ∆»¬≈≈ƒ¿À¿»
Ïk ,˙BÈa ÔÈÁ B‡ ˙BÈa ÔÈk‡ eÈ‰ elÙ‡ ,‰Èf‰Ïe¿«»»¬ƒ»¬Àƒ¿≈¿»ƒ¿≈…

Ô‰L44ÔÈÁÈpnL ÌÈ„‚a ÈL ‰Ê ?ÔÈ˜eÏ˜ e‰Ê È‡Â . ∆≈¿≈∆¿¿»ƒ∆¿≈¿»ƒ∆«ƒƒ
Ô‰Ó ÔÈOBÚÂ ˙Á‡k Ô˙B‡ ÔÈÙB˙Â Ô‰ÈÈa ÔÙb Ó∆̂∆∆∆≈≈∆¿¿ƒ»¿««¿ƒ≈∆

.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈÏ ˜eÏÁ»ƒ«¿»ƒ

מ "ב .38) פכ"ט  מפני39)כלים בו שמתכסים עב  בגד
ה.40)הקור. בהלכה כמו אחד, גדול כבגד דינם

כאן.41) האמור מהמספר יותר חיבר לחומרא,42)אם
התורה. בגדים 43)כדין הרבה כלֿכך לחבר רגילים אין

תספיק  שלא חכמים וגזרו אותם. יפרידו כך ומפני  ביחד,
שההזאה  משמע , הכובסים. בשלל כמו אחד, בגד על הזאה
אפילו  - האחרים וכל הזה, שעליו בגד לאותו רק  מועילה

נטהרו. לא - זו הלכה בראש הקבוע  גודל 44)המספר כל
שהוא.

.ÁÈeqk45ÌÁn‰46˙ÏLÏLa aÁnL47ÏÚ ‰f‰ : ƒ«≈«∆¿À»¿«¿∆∆ƒ»«
Ïk‰ ‰Ë  ÌÁn‰48‰Ë ‡Ï  Èeqk‰ ÏÚ ‰f‰ ; «≈«»««…ƒ»««ƒ…»«
ÌÁn‰49.ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú «≈««∆«∆»»

ה"י .45) פי "ב  מים.46)פרה בו לחמם גדול כלי 
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קכח                
         

והכיסוי48)למיחם.47) הכלי , עיקר  הוא שהמיחם מפני 
שם. כביתֿהלל לו. מודים.49)טפל ביתֿהלל גם בזה

.Ë‚ef‰50ÏaÚ‰Â51Ì‡Â ,‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ eaÁ  «¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»¿«»»¿ƒ
Ô‰ÈL e‰Ë  Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰52. ƒ»«∆»≈∆»¬¿≈∆

מ "ט .50) ודופק 51)שם המתנועע , הפעמון של הלשון
המקיפו. הזוג מפרידים 52)על ואין אחד כלי  שהם מפני 

אותם.

.ÈÈÂh‰53Ba ÔÈÊBL B‡ ÌÈzLt‰ Ba ÌÈÂÂhL «¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈÙtÏnL ıÚ‰ :Ba LÈ ÔÈÙe‚ ‰LÏL  ÌÈÏÁ‰«¬»ƒ¿»ƒ≈»≈∆¿«¿ƒ»»

LBk ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÈeÂh‰54ÏÊa‰ B‡ ˙LÁp‰Â ; «»¿«ƒ¿»¿«¿∆««¿∆
ÔÈÏ˙Bt daL ,‡Bpˆ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ıÚ‰ L‡aL∆¿…»≈¿«ƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ
˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,LBk‰ ÚˆÓ‡aL ÌÈÁ‰Â ;ÔÈÂBËÂ¿ƒ¿»≈«ƒ∆¿∆¿««¿ƒ«ƒ¿≈

‡wt55Ba ÔÈÏ˙BtL LBk‰ .56‡Ï  ‡ÓËpL ÌÈÏÁ‰ ƒ»«∆¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿»…
‰fÈ57LBk‰ ÏÚ ‡ÏÂ BlL ‡wt‰ ÏÚ58ÏÚ ‡l‡ , «∆««ƒ»∆¿…««∆»«

‡Bpv‰59.Ïk‰ ‰Ë  ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡Â ; «ƒ»¿ƒƒ»«∆»ƒ¿»¿»»««…
ÔzLt ÏLÂ60,‰lÁzÎÏ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏÚ ‰fÓ  ¿∆ƒ¿»«∆«∆»ƒ¿»¿»¿«¿ƒ»

.eaÁ ÔzLÏML∆¿»¿»ƒ

מ "ח .53) כוש 54)שם במונח  רבינו משתמש לפעמים
את  מגדיר הוא בעיקרו אבל במשנה, וכן בשלימותו, לפלך

בלבד. רבינו 55)העץ  כותב  מ "ז, פ "ט  לכלים בפירושו
הכוש, של השני  בראשו פירוש, הכוש. בראש היא שהפיקה

כאן. המשנה מפרשי  כל פירשו לפלך 56)וכן הכוונה כאן
עליו.58)לכתחילה.57)בשלימותו. שמלפפים העץ 

הכלי .59) עיקר פשתן,60)שהיא בו שטווים הפלך חלקי 
חבלים. בו ששזורים הכלי  חלקי  מאשר מהודקים יותר הם

.‡ÈBÚ61‰ÒÈÚ ÏL62˙BwÙÏ aÁÓ ‡e‰L63 ∆¬ƒ»∆¿À»¿ƒ
‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ eaÁ64˙BhÓ ÏL ÔaÏn‰ .65BÈ‡  ƒ¿À¿»¿«»»««¿≈∆ƒ≈

‰‡f‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï eaÁ66. ƒ…¿À¿»¿…¿«»»

למיטות 62)שם.61) עור של שוליים לעשות היו רגילים
היו  כפתורים וכעין מצידיהם, יוצאות ועניבות תינוקות, של
את  אליהם ומחברים השוליים ליד העריסה בדפנות תלויים
מורידים  ביותר, מלוכלכים כשהשוליים ולפעמים, העניבות.

לנקותם. כדי  השוליים מפני64)לכפתורים.63)את
במקרים  אלא העור את מורידים ואין אחד, כלי  שהכול

רב . זמן ובהפסק  הכלל, מן מפרש 65)יוצאים רבינו
מן  למעלה מורכב  עץ  של "מרובע  הוא שמלבן במשנתנו
תבנית  מבוארת ב , הלכה ד פרק  כלים בהלכות המיטה".

שם. ראה וחלקיה. רופף ,66)המיטה שחיבורו מפני 
מפרש  [הר"ש המלבן. את מורידים המיטה את וכשמזיזים

המיטה]. כרעי  תחת מונחים שמלבנות

.ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk67˙BÁe„w‰68ÔÈkq‰ v ÔB‚k , »¿«≈ƒ«¿¿ƒ«««ƒ
eaÁ  Ba ÒÎ ÏÊa‰Â e˜ vp‰L ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆«ƒ»»¿««¿∆ƒ¿»ƒ
ıÚ ÔB‚k ,˙B˜eÁ‰ ˙B„i‰ Ï‡ .‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ¿À¿»¿«»»¬»«»«¬¿≈

‰‡f‰Ï eaÁ BÈ‡  ÏÊaa ÒÎ ıÚ‰L ,˙ÈÁ‰69. «¬ƒ∆»≈ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿«»»

וקצה 68)שם.67) עמוק , חור בהן יש מקדח . מלשון

בו. תחוב  יו 69)הכלי  מהודקות רגילים הקדוחות ואין תר
בנקל. מתנתקות והחרוקות לנתקן,

    1 
הכל 1) הן, ומה החטאת בטהרת עשו יתרות שמעלות יבאר

חומרתה. מפני  חטאת טהרת על נאמנין

.‡˙B˙È ˙BÏÚÓ˙‡hÁ‰ ˙‰Ëa eOÚÌ„‡‰L : «¬¿≈»¿»√«««»∆»»»
Èab ÏÚ LnLÓe „ÓBÚÂ L„˜Ï ÏË elÙ‡ ,B‰h‰«»¬ƒ»«¿…∆¿≈¿«≈««≈

˙‡hÁÏ B‰Ë BÈ‡ ,ÁaÊn‰‡ÏÂ ‰t‰ ˙ÙOÏ ‡ÏÂ «ƒ¿≈«≈»¿«»¿…ƒ¿≈««»»¿…
ÔLc˜Ï ‡ÏÂ ÌÈn‰ ÈelÓÏÏaËiL „Ú ˙Bf‰Ï ‡ÏÂ ¿ƒ««ƒ¿…¿«¿»¿…¿««∆ƒ¿…

ÔÎÂ .˙‡hÁÏ B‰Ë ‰È‰È Ck Á‡Â ˙‡hÁ ÌLÏ¿≈«»¿««»ƒ¿∆»¿«»¿≈
˙‡hÁÏ B‰Ë BÈ‡ ,‰ÊÚaL ˜ÊÓ elÙ‡ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¬ƒƒ¿»∆»¬»»≈»¿«»
ÏÎÂ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÔÎÂ .˙‡hÁ ÌLÏ e‰eÏÈaËiL „Ú«∆«¿ƒ¿≈«»¿≈»»√»ƒ¿»
ÔÈÚÏ Ô‰ È‰ ,ÔÈB‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿«

.ÔÈ‡nËÓ‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡k ˙‡hÁ«»»√»ƒ«¿ƒ«¿«¿ƒ

הכלל.2) מן יוצאות טהרה אדומה.3)דרגות פרה טהרת
והזאתו.4) הדם קבלת במים 5)לשחיטה, אפרה את לתת

זו, הלכה מקור הטמאים. על מהם להזות על ֿמנת חיים
א. כ, בחגיגה

.ÈÏk ÏkÈt ÏÚ Û‡ ,LBÓÏ B‡ kLÓÏ Èe‡‰ »¿ƒ»»¿ƒ¿»¿»««ƒ
˙‡hÁ Èa‚Ï ‡e‰ È‰ ,L„w‰ Èa‚Ï B‰Ë ‡e‰L∆»¿«≈«…∆¬≈¿«≈«»

f‰ Ò„ÓkÔa ÔÁBÈ .˙‡hÁ ÌLÏ e‰eÏÈaËiL „Ú ¿ƒ¿««»«∆«¿ƒ¿≈«»»»∆
‡„b„eb‰È‰Â ,ÂÈÓÈ Ïk L„w‰ ˙‰Ëa ÏÎB‡ ‰È‰ ¿»»»»≈¿»√««…∆»»»¿»»

˙‡hÁ‰ ÔÈÚÏ f‰ Ò„Ók BzÁtËÓ. ƒ¿«¿¿ƒ¿««»¿ƒ¿«««»

מרכב 7)שם.6) מושב , משכב , כולל "מדרס " המונח 
ומושב . משכב  מטמאי  בהל' מפורשים ודיניהם ומדרס ,

התנאים.8) שלו 9)מגדולי  חולין מאכלי  על מקפיד היה
קדושים. דברים כטהרת טהורים, שיהיו

.‚Ïk˙B‡Óh‰ „ÏÂ‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »¿««À¿««ƒ∆≈¿«≈
e‡aL BÓk ,L„˜Ï elÙ‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡È‰  »»¿…≈ƒ¬ƒ¿…∆¿∆≈«¿¬≈

eÓ‡ CÎÈÙÏ .˙‡hÁÏ ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‡e‰: ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ»»¿
Lc˜Ó‰‡nL ,Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÈ ‡Ï ˙‡hÁ ÈÓ ˙‡ «¿«≈∆≈«»…ƒ¿«∆««¿»∆»

ÔÈ˜LÓ eÏtÈÏkL ,‡ÓË Ïcq‰ ‡ˆÓÂ Ïcq‰ ÏÚ ƒ¿«¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»««¿»»≈∆»
‰Ê ‡nË˙ÈÂ ,˙‡hÁ‰ Èa‚Ï Ô‰ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿≈ƒ≈¿«≈««»¿ƒ¿«≈∆

Ïcqa B˙ÚÈ‚a Lc˜Ó‰˙‡hÁ ÈÓ e‡ˆÓÂ , «¿«≈ƒ¿ƒ»««¿»¿ƒ¿¿≈«»
ÌÈ‡ÓË. ¿≈ƒ

מ "ב .10) פ "ח  ראשון,11)פרה נקרא הטומאה באב  הנוגע 
הטומאה. ולד נקראים וכולם הלאה. וכן שני , הוא בו והנוגע 

ה"זֿח .12) פ "ה מת טומאת שם.13)בהל' במשנה,
המים.14) על האפר את טהורים 15)הנותן שאינם

חששו  לא ולמה לחטאת. ובגדים אדם ומטמאים לחטאת,
ליפול  משקין של שדרכם מפני  בגדיו, על משקין יפלו שמא
של  פירושו (ע "פ  מזה להזהר וקשה הסנדלים על
וראה  וכסף ֿמשנה. ראב "ד ראה למשנה. ה'ברטנורא'

במשנתנו). יוםֿטוב ' על 16)'תוספות הטיפה תיפול אם
בנגיעה, כלים מטמאים שמשקין האדם, את תטמא לא רגלו,
(לקמן  בידיו נגעו אלאֿאםֿכן מטמאים אינם האדם את אבל
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קכט                 
         

והכיסוי48)למיחם.47) הכלי , עיקר  הוא שהמיחם מפני 
שם. כביתֿהלל לו. מודים.49)טפל ביתֿהלל גם בזה

.Ë‚ef‰50ÏaÚ‰Â51Ì‡Â ,‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ eaÁ  «¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»¿«»»¿ƒ
Ô‰ÈL e‰Ë  Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰52. ƒ»«∆»≈∆»¬¿≈∆

מ "ט .50) ודופק 51)שם המתנועע , הפעמון של הלשון
המקיפו. הזוג מפרידים 52)על ואין אחד כלי  שהם מפני 

אותם.

.ÈÈÂh‰53Ba ÔÈÊBL B‡ ÌÈzLt‰ Ba ÌÈÂÂhL «¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈÙtÏnL ıÚ‰ :Ba LÈ ÔÈÙe‚ ‰LÏL  ÌÈÏÁ‰«¬»ƒ¿»ƒ≈»≈∆¿«¿ƒ»»

LBk ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÈeÂh‰54ÏÊa‰ B‡ ˙LÁp‰Â ; «»¿«ƒ¿»¿«¿∆««¿∆
ÔÈÏ˙Bt daL ,‡Bpˆ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ıÚ‰ L‡aL∆¿…»≈¿«ƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ
˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,LBk‰ ÚˆÓ‡aL ÌÈÁ‰Â ;ÔÈÂBËÂ¿ƒ¿»≈«ƒ∆¿∆¿««¿ƒ«ƒ¿≈

‡wt55Ba ÔÈÏ˙BtL LBk‰ .56‡Ï  ‡ÓËpL ÌÈÏÁ‰ ƒ»«∆¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿»…
‰fÈ57LBk‰ ÏÚ ‡ÏÂ BlL ‡wt‰ ÏÚ58ÏÚ ‡l‡ , «∆««ƒ»∆¿…««∆»«

‡Bpv‰59.Ïk‰ ‰Ë  ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡Â ; «ƒ»¿ƒƒ»«∆»ƒ¿»¿»»««…
ÔzLt ÏLÂ60,‰lÁzÎÏ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏÚ ‰fÓ  ¿∆ƒ¿»«∆«∆»ƒ¿»¿»¿«¿ƒ»

.eaÁ ÔzLÏML∆¿»¿»ƒ

מ "ח .53) כוש 54)שם במונח  רבינו משתמש לפעמים
את  מגדיר הוא בעיקרו אבל במשנה, וכן בשלימותו, לפלך

בלבד. רבינו 55)העץ  כותב  מ "ז, פ "ט  לכלים בפירושו
הכוש, של השני  בראשו פירוש, הכוש. בראש היא שהפיקה

כאן. המשנה מפרשי  כל פירשו לפלך 56)וכן הכוונה כאן
עליו.58)לכתחילה.57)בשלימותו. שמלפפים העץ 

הכלי .59) עיקר פשתן,60)שהיא בו שטווים הפלך חלקי 
חבלים. בו ששזורים הכלי  חלקי  מאשר מהודקים יותר הם

.‡ÈBÚ61‰ÒÈÚ ÏL62˙BwÙÏ aÁÓ ‡e‰L63 ∆¬ƒ»∆¿À»¿ƒ
‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ eaÁ64˙BhÓ ÏL ÔaÏn‰ .65BÈ‡  ƒ¿À¿»¿«»»««¿≈∆ƒ≈

‰‡f‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï eaÁ66. ƒ…¿À¿»¿…¿«»»

למיטות 62)שם.61) עור של שוליים לעשות היו רגילים
היו  כפתורים וכעין מצידיהם, יוצאות ועניבות תינוקות, של
את  אליהם ומחברים השוליים ליד העריסה בדפנות תלויים
מורידים  ביותר, מלוכלכים כשהשוליים ולפעמים, העניבות.

לנקותם. כדי  השוליים מפני64)לכפתורים.63)את
במקרים  אלא העור את מורידים ואין אחד, כלי  שהכול

רב . זמן ובהפסק  הכלל, מן מפרש 65)יוצאים רבינו
מן  למעלה מורכב  עץ  של "מרובע  הוא שמלבן במשנתנו
תבנית  מבוארת ב , הלכה ד פרק  כלים בהלכות המיטה".

שם. ראה וחלקיה. רופף ,66)המיטה שחיבורו מפני 
מפרש  [הר"ש המלבן. את מורידים המיטה את וכשמזיזים

המיטה]. כרעי  תחת מונחים שמלבנות

.ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk67˙BÁe„w‰68ÔÈkq‰ v ÔB‚k , »¿«≈ƒ«¿¿ƒ«««ƒ
eaÁ  Ba ÒÎ ÏÊa‰Â e˜ vp‰L ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆«ƒ»»¿««¿∆ƒ¿»ƒ
ıÚ ÔB‚k ,˙B˜eÁ‰ ˙B„i‰ Ï‡ .‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ¿À¿»¿«»»¬»«»«¬¿≈

‰‡f‰Ï eaÁ BÈ‡  ÏÊaa ÒÎ ıÚ‰L ,˙ÈÁ‰69. «¬ƒ∆»≈ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿«»»

וקצה 68)שם.67) עמוק , חור בהן יש מקדח . מלשון

בו. תחוב  יו 69)הכלי  מהודקות רגילים הקדוחות ואין תר
בנקל. מתנתקות והחרוקות לנתקן,

    1 
הכל 1) הן, ומה החטאת בטהרת עשו יתרות שמעלות יבאר

חומרתה. מפני  חטאת טהרת על נאמנין

.‡˙B˙È ˙BÏÚÓ˙‡hÁ‰ ˙‰Ëa eOÚÌ„‡‰L : «¬¿≈»¿»√«««»∆»»»
Èab ÏÚ LnLÓe „ÓBÚÂ L„˜Ï ÏË elÙ‡ ,B‰h‰«»¬ƒ»«¿…∆¿≈¿«≈««≈

˙‡hÁÏ B‰Ë BÈ‡ ,ÁaÊn‰‡ÏÂ ‰t‰ ˙ÙOÏ ‡ÏÂ «ƒ¿≈«≈»¿«»¿…ƒ¿≈««»»¿…
ÔLc˜Ï ‡ÏÂ ÌÈn‰ ÈelÓÏÏaËiL „Ú ˙Bf‰Ï ‡ÏÂ ¿ƒ««ƒ¿…¿«¿»¿…¿««∆ƒ¿…

ÔÎÂ .˙‡hÁÏ B‰Ë ‰È‰È Ck Á‡Â ˙‡hÁ ÌLÏ¿≈«»¿««»ƒ¿∆»¿«»¿≈
˙‡hÁÏ B‰Ë BÈ‡ ,‰ÊÚaL ˜ÊÓ elÙ‡ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¬ƒƒ¿»∆»¬»»≈»¿«»
ÏÎÂ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÔÎÂ .˙‡hÁ ÌLÏ e‰eÏÈaËiL „Ú«∆«¿ƒ¿≈«»¿≈»»√»ƒ¿»
ÔÈÚÏ Ô‰ È‰ ,ÔÈB‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿«

.ÔÈ‡nËÓ‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡k ˙‡hÁ«»»√»ƒ«¿ƒ«¿«¿ƒ

הכלל.2) מן יוצאות טהרה אדומה.3)דרגות פרה טהרת
והזאתו.4) הדם קבלת במים 5)לשחיטה, אפרה את לתת

זו, הלכה מקור הטמאים. על מהם להזות על ֿמנת חיים
א. כ, בחגיגה

.ÈÏk ÏkÈt ÏÚ Û‡ ,LBÓÏ B‡ kLÓÏ Èe‡‰ »¿ƒ»»¿ƒ¿»¿»««ƒ
˙‡hÁ Èa‚Ï ‡e‰ È‰ ,L„w‰ Èa‚Ï B‰Ë ‡e‰L∆»¿«≈«…∆¬≈¿«≈«»

f‰ Ò„ÓkÔa ÔÁBÈ .˙‡hÁ ÌLÏ e‰eÏÈaËiL „Ú ¿ƒ¿««»«∆«¿ƒ¿≈«»»»∆
‡„b„eb‰È‰Â ,ÂÈÓÈ Ïk L„w‰ ˙‰Ëa ÏÎB‡ ‰È‰ ¿»»»»≈¿»√««…∆»»»¿»»

˙‡hÁ‰ ÔÈÚÏ f‰ Ò„Ók BzÁtËÓ. ƒ¿«¿¿ƒ¿««»¿ƒ¿«««»

מרכב 7)שם.6) מושב , משכב , כולל "מדרס " המונח 
ומושב . משכב  מטמאי  בהל' מפורשים ודיניהם ומדרס ,

התנאים.8) שלו 9)מגדולי  חולין מאכלי  על מקפיד היה
קדושים. דברים כטהרת טהורים, שיהיו

.‚Ïk˙B‡Óh‰ „ÏÂ‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »¿««À¿««ƒ∆≈¿«≈
e‡aL BÓk ,L„˜Ï elÙ‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡È‰  »»¿…≈ƒ¬ƒ¿…∆¿∆≈«¿¬≈

eÓ‡ CÎÈÙÏ .˙‡hÁÏ ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‡e‰: ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ»»¿
Lc˜Ó‰‡nL ,Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÈ ‡Ï ˙‡hÁ ÈÓ ˙‡ «¿«≈∆≈«»…ƒ¿«∆««¿»∆»

ÔÈ˜LÓ eÏtÈÏkL ,‡ÓË Ïcq‰ ‡ˆÓÂ Ïcq‰ ÏÚ ƒ¿«¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»««¿»»≈∆»
‰Ê ‡nË˙ÈÂ ,˙‡hÁ‰ Èa‚Ï Ô‰ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿≈ƒ≈¿«≈««»¿ƒ¿«≈∆

Ïcqa B˙ÚÈ‚a Lc˜Ó‰˙‡hÁ ÈÓ e‡ˆÓÂ , «¿«≈ƒ¿ƒ»««¿»¿ƒ¿¿≈«»
ÌÈ‡ÓË. ¿≈ƒ

מ "ב .10) פ "ח  ראשון,11)פרה נקרא הטומאה באב  הנוגע 
הטומאה. ולד נקראים וכולם הלאה. וכן שני , הוא בו והנוגע 

ה"זֿח .12) פ "ה מת טומאת שם.13)בהל' במשנה,
המים.14) על האפר את טהורים 15)הנותן שאינם

חששו  לא ולמה לחטאת. ובגדים אדם ומטמאים לחטאת,
ליפול  משקין של שדרכם מפני  בגדיו, על משקין יפלו שמא
של  פירושו (ע "פ  מזה להזהר וקשה הסנדלים על
וראה  וכסף ֿמשנה. ראב "ד ראה למשנה. ה'ברטנורא'

במשנתנו). יוםֿטוב ' על 16)'תוספות הטיפה תיפול אם
בנגיעה, כלים מטמאים שמשקין האדם, את תטמא לא רגלו,
(לקמן  בידיו נגעו אלאֿאםֿכן מטמאים אינם האדם את אבל
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נגיעה  בכל האדם את מטמא במשקין שנטמא והכלי  ה"י ),
טימאוני , לא מטמאיך אומר: (האדם) הוא "והרי  שהיא.

המשנה). (מליצת טמאתני " מונים 17)ואתה שאין
ה"ו). (לקמן ושלישי  ושני  ראשון לחטאת

.„ÓÂÈ„È e‡ÓËpL È„Ïa˙‡ ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ„a ƒ∆ƒ¿¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜LÓa B‡ ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL ÔB‚k ,ÌÈ„i‰«»«ƒ¿∆»«»√»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆
‡l‡ CÈˆ BÈ‡Â L„˜Ï B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿…∆¿≈»ƒ∆»

ÂÈ„È ˙ÏÈË‡a˙iL BÓk ,„ÏaÏk ‡ÓË È‰  ¿ƒ«»»ƒ¿«¿∆ƒ¿»≈¬≈ƒ¿»»
‰ÏÈË CÈˆÂ ˙‡hÁ‰ ÔÈÚÏ BÙeb‡Ï elÙ‡ . ¿ƒ¿«««»¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ…

˙Á‡ B„È ‡l‡ ˙‡ÓË‡e‰ È‰Â ,Blk ‡ÓË  ƒ¿»∆»»««ƒ¿»À«¬≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡. ƒ¿À¿»

מ "ז.18) פי "ב  נטמא.19)שם לא לקודש 20)וגופו
סאה. בארבעים טבילה אבות 21)צריכות מהל' בפ "ח 

ה"ז. הגוף .22)הטומאות כל פ "י23)טבילת בפרה
בידו  ומשקין באוכלין שנגע  לחטאת "הטהור שנינו: מ "ב ,

אחת. בידו אפילו משמע  טמא", נתבארה 24)– לא
כמו  כלל, ושני  ראשון מונים אין בחטאת הרי  כוונתו,
מצא  ולא בזה, שהתבלט  איש' 'חזון ראה בה"ו. שיתבאר

זו. לתמיהה יישוב 

.‰‰ÏÈË ÔeÚh‰ ÏkÔÈa ‰Bz‰ ÔÓ ÔÈa , »«»¿ƒ»≈ƒ«»≈
‡nËÓ ,Ì‰ÈcÓ˙‡hÁ ÈÓ ˙‡Ù‡ ˙‡Â ƒƒ¿≈∆¿«≈∆≈«»¿∆≈∆

ÚbÓa ˙‡hÁ ÈÓ ‰fn‰ ˙‡Â ˙‡hÁ‰‡OÓeÔÎÂ . ««»¿∆««∆≈«»¿«»¿«»¿≈
LÎn‰ BÊ‡‰ ˙‡ ‡nËÓe‡lÓ˙pL ÌÈn‰ ˙‡Â , ¿«≈∆»≈«À¿»¿∆««ƒ∆ƒ¿«¿

B‰h‰ Ô˜È‰ ÈÏk‰ ˙‡Â ,eLc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒ¿«¿¿∆«¿ƒ»≈»«»
‡Ï Ï‡ ÚbÓa el‡Ó „Á‡ Ïk ‡nËÓ .˙‡hÁÏ¿«»¿«≈»∆»≈≈¿«»¬»…

‡OÓaÏÒt  ˙‡hÁ Ù‡ ˙ˆ˜Óa Ú‚pL ‡ÓËÂ . ¿«»¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈∆«»»«
Blk ˙‡. ∆À

מ "ו.25) פי "א שלא 26)שם אלא לקודש, טבל אם אפילו
חטאת. לטהרת האפר.27)התכוון עליהם שניתן

בהם.28) נגע  נגיעה,29)אם בלא אותם נשא הוא אם
מקבל  שאינו דבר על מונח  היה החטאת מי  עם שהכלי  כגון

ממקומו. הזיזו או הגביהו והטמא שנרטב 30)טומאה,
שאינם  במשקין נרטב  שאם לחטאת, טהורים במשקין

הטמא. נגיעת לפני  נפסל כבר לחטאת, לא 31)טהורים
אבל  לחטאת, המקודשים דברים על אלא משא חומרת גזרו
שם. כחכמים, פסק  שנתקדשו. טרם לחטאת למזומנים לא
נשא  שהטהור פירושה מקום, בכל האמורה משא (טומאת
בזב  מטמא הטהור את נושא כשטמא אבל הטומאה, את
בכל  חבר לו מצאנו "שלא א פג, בשבת ששנינו כמו בלבד,
בחטאת). עשו יתירה שמעלה אלא כולה", התורה

מ "א.32) פ "ח  עדויות,

.ÂÔÈBÓ ÔÈ‡C„k ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡ ˙‡hÁÏ ≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿∆∆
ÌLÏ eÏhL ‰OÚ ?„ˆÈk .L„˜Ïe ‰Óe˙Ï ÔÈBnL∆ƒƒ¿»¿…∆≈«¬»»∆»¿¿≈
Èa‚Ï ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï elÙ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ ˙‡hÁ«»¿ƒ¿»∆»≈∆¬ƒ…ƒ¿»∆»¿«≈
BÁa Ú‚Â ,„Ïa B„È ˙‡ÓËpL ÔB‚k ,„Ïa ˙‡hÁ«»ƒ¿«¿∆ƒ¿»»ƒ¿«¿»««¬≈
.˙‡hÁÏ ÔÈ‡ÓË Ôlk  ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BÁa BÁÂ«¬≈«¬≈¬ƒ≈≈»À»¿≈ƒ¿«»

ÌÈÏk ÔÎÂ,Ô‰Ó ÈÏk ‡ÓËpL ˙‡hÁÏ ÌÈB‰h‰ ¿≈≈ƒ«¿ƒ¿«»∆ƒ¿»¿ƒ≈∆

˙‡hÁ Èa‚Ï „Ïa ÂÈBÁ‡ ‡l‡ e‡ÓË ‡Ï elÙ‡, ¬ƒ…ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿«¿«≈«»
ÈL ÈÏÎa ‰Ê ÈÏk Ú‚Â ,ÂÈBÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔB‚k¿∆»¿«¿ƒ«¬»¿»«¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈ƒ
,˙‡hÁ‰ Èa‚Ï Ôlk ÌÈÏk‰ e‡ÓË  ÈLÈÏLa ÈLÂ¿≈ƒƒ¿ƒƒƒ¿¿«≈ƒÀ»¿«≈««»

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈≈»

מ "ז.33) פי "ב  ישראל'34)פרה, 'תפארת (ראה מ "ח . שם
בכלי שנגע  שאדם מבאדם, יותר החמירו שבכלים יד, 'בועז'
אבל  בידיו, נגע  אם אלא מתטמא אינו לחטאת טהור שאינו
שהיא). נגיעה בכל מתטמא וכלי  נטמא, לא בגופו נגע  אם

ההלכה 35) בסוף  ומקומן מיותרות, חטאת" "לגבי  המילים
אם  בטעות. כאן ונכפלו מאה", הן "אפילו הפיסקה  לפני 
שגם  ולפרש לטעות אפשר לפנינו, שהיא כמו הגירסא נקיים
ומשנתנו  באחוריו. כשנגעו תוכו נטמא לא חטאת לגבי 
נטמא  - אחריו שנטמאו חטאת של לגין בפירוש: אומרת

תוכו.

.ÊÈe‡‰ Ïkf‰ Ò„Óa ‡nË˙‰ÏÈt ÏÚ Û‡ , »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿««»««ƒ
L„˜Ï B‰Ë ‡e‰LB„È‰ Ì‡ ,h‰ ˙‡hÁÏ B‰ ∆»¿…∆ƒ¡ƒ«»¿«»

˙‡hÁÏ B‰h‰ ÔÎÂ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËƒ¿»««ƒ∆…»«¿≈«»¿«»
˙‡hÁÏ B‰Ë BÈ‡L Ì„‡‰ ˙‡ „È‰L„È‰L B‡ , ∆≈ƒ∆»»»∆≈»¿«»∆≈ƒ

‰Ê Ì„‡ ÏL ÂÈÏ‚ ÈÓÈÓ ˙‡ B‡ Bw ˙‡,‡ÓË  ∆À∆≈≈«¿»∆»»∆ƒ¿»
Ò„ÓÏ Èe‡ BÈ‡L ÈÏk Ï‡ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«¬»¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»
.Ba Ú‚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙‡hÁÏ B‰h‰ ˙‡ ‡nËÓ BÈ‡ ≈¿«≈∆«»¿«»∆»ƒ≈»«

מ "א.36) פי "א לשכיבה,37)שם המיוחדים כלים
משכב  בהל' מבוארים דיניהם פרטי  ולרכיבה. לישיבה

אבל 38)ומושב . לתרומה, בטהור משנתנו מפרש הר"ש
הערה  לקמן (ראה נגיעה בלא מטמא אינו לקודש הטהור

שם). והשלמות "כל 39)נב , שנינו: שם במשנה הזיזו.
(וכן  רבינו ומפרש לחטאת", מדף  – מדרס  לטמא הראוי 
מדף . טומאת נטמא לחטאת, הטהור הסיטו שאם הר"ש)
לז): כו, (ויקרא המקרא מלשון מדרבנן, קלה טומאה פירוש,

שם). בפירושו (רבינו, נדף " עלה שהוא 40)"קול אע "פ 
השלמות). (ראה לקודש נאמר 41)טהור שם בתוספתא

וסובר  לתרומה. ובטהור רבי , בשם רגליו ומימי  רוקו דין
לקודש. הואֿהדין דוקא, לאו שהתרומה רבינו

.ÁÈÏk‡Óh‰˙Ó ‡ÓËaB‰h‰ B„È‰ Ì‡ , ¿ƒ«»≈ƒ¿≈≈ƒ¡ƒ«»
ÏÚ Û‡Â ,Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ÓË  ˙‡hÁÏ¿«»ƒ¿»¿««ƒ∆…»«¿««

e‡aL BÓk ,‡OÓa ‡nËÓ ˙Ó ‡ÓË ÔÈ‡L Èt. ƒ∆≈¿≈≈¿«≈¿«»¿∆≈«¿
˙Ï„a ÈeÏz ‰È‰L ˙Ó ‡ÓË ‡e‰L ÁzÙÓ ?„ˆÈk≈««¿≈«∆¿≈≈∆»»»¿∆∆
˙‡ „È‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ïc‰ ˙‡ ˙‡hÁÏ B‰h‰ ‚ÒÂ¿»««»¿«»∆«∆∆ƒ¿≈ƒ∆

‡ÓË  ‡Óh‰ ÁzÙn‰ıM‰ ˙‡ ËÈÒ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««¿≈««»≈ƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ∆«∆∆
ÚÊ ˙ÎL ˙‡ÂÏÚ Û‡ ,˙‡hÁÏ ‡ÓË ‰Ê È‰  ¿∆ƒ¿«∆«¬≈∆»≈¿«»««

‡a˙iL BÓk ,‡OÓa ÔÈ‡nËÓ el‡ ÔÈ‡L Èt. ƒ∆≈≈¿«¿ƒ¿«»¿∆ƒ¿»≈

ראוי43)שם.42) שאינו בדבר מדובר, ממש. טמא
"טמא 44)למדרס . שונים: אנו שם, בתוספתא התורה. מן

שהנדה  הדין פירוש, מדף ". טמא ולא מת טמא שאמרו,
ולא  דאורייתא בטומאה רק  נאמר נגיעה בלא מטמאה

מדרבנן. קלה ה"ט .45)בטומאה מת טומאת מהל' בפ "ה
לה"ז.46) השלמות בתוספתא 47)ראה שם. תוספתא
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המילים  את מוחק  והגר"א הנבילה". "ואת כתוב : שלפנינו
מטמא  שנבילה מפני  גורסן, אינו רבינו שגם ונראה האלו.

חולין. אפילו אבות 48)במשא מהל' בפ "ד לקמן – שרץ 
ה"א. שם – זרע  שכבת ה"ב . הטומאות

.Ë˙‡hÁÏ B‰h‰ÔÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰L ÌÈÏÎa Ú‚pL «»¿«»∆»«¿≈ƒ∆»¿«¿»ƒ
f‰Èt ÏÚ Û‡ ,ÛcÓ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈¿≈«ƒ¿»ƒ«»««ƒ

‡e‰LL„˜Ï B‰Ë˙‡hÁÏ ‡ÓË ÈÏk ÔÎÂ . ∆»¿…∆ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ
.˙‡hÁÏ ‡ÓË  ÛcÓa Ú‚pL ˙‡hÁÏ B‰h‰«»¿«»∆»«¿«»ƒ¿»¿«»

מ "ב .49) הרבה 50)שם שהיו כגון הזב , בהם נגע  ולא
בו  נגע  התחתון ורק  זה, גבי  על זה עליו מונחים כלים
אבל  התורה, מן נטמאו לא העליונים אבל התורה. מן ונטמא
שהזב  לכלים שדומים משום טומאה עליהם גזרו חכמים
התורה. מן טמאים מאה, אפילו שכולם, עליהם, שוכב 
ומושב  משכב  מהל' פ "ו (ראה "מדף " נקראת זו וטומאה

מפני52)הנוגע .51)ה"ג). לקודש נטמא לא פירוש,
בלבד, ומשקין אוכלין ומטמא לטומאה כראשון דינו שמדף 

האדם. את לא ראויים 53)אבל אינם שהכלים ואף ֿעלֿפי 
כשהנידם  אפילו מטמאים למדרס  ראויים הם שאם למדרס ,
הלא  שואל: קורקוס , הר"י  בשם משנה' (ה'כסף  נגיעה. בלי 
שאינם  אלא לגמרי  טהורים בכלים גם מטמאה נגיעה
כאן  להשמיענו בא ומה ה"ז) בסוף  (למעלה לחטאת טהורים
נגע  אם רק  מטמאים טהורים שכלים והשיב , במדף ? בנגיעה
לאוכלין  בדומה מטמאה, אינה בגופו נגיעה אבל בידיו,
(ראה  בגופו). נגע  אם גם מטמא מדף  אבל ומשקין,

השלמות).

.È˙‡hÁÏ B‰h‰ÔÈa ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL «»¿«»∆»«»√»ƒ«¿ƒ≈
Èa‚Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÏkL ,ÌÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈB‰Ë¿ƒ≈¿≈ƒ∆»√»ƒ«¿ƒ¿«≈
Ïk ‡ÓË  B„Èa Ô‰a Ú‚ Ì‡ ,ÔÈB‰Ë ÔÈ‡ ˙‡hÁ«»≈»¿ƒƒ»«»∆¿»ƒ¿»»

e‡aL BÓk ,BÙebBÏ‚a Ô‰a Ú‚ .‡La B‡ ¿∆≈«¿»«»∆¿«¿ƒ¿»
B‰Ë  Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ B„Èa ÔËÈÒ‰L B‡ BÙebÔÎÂ . ∆¡ƒ»¿»¿…»«»∆»¿≈

Ú‚ Ì‡ep˙aÌÈ‡L ÌÈÏk ‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ»«¿«¿«≈ƒ¿»≈ƒ∆≈»
˙‡hÁÏ ÔÈB‰ËBÏ‚a Ú‚ Ì‡ Ï‡ ;Blk ‡ÓË  ¿ƒ¿«»ƒ¿»À¬»ƒ»«¿«¿

.‰È‰L BÓk ˙‡hÁÏ B‰Ë ‡e‰ È‰  Ô‰a»∆¬≈»¿«»¿∆»»

שם.54) ה"ד.55)משנה, משנה'56)למעלה ה'כסף 
חלקי בשאר נגיעה לבין בידיו נגיעה בין שההבדל מפרש,
בטמאים  לא אבל טהורים, ומשקין באוכלין נאמר הגוף 
שלא  בכלים, בנגע  הקודמת מהלכה ראיה והביא ממש.
דחה  שמח ' (ב 'אור הגוף . מגע  לבין ידים מגע  בין חילק 
ראויים  שכלים לכלים, אוכלין לדמות שאין מפני  זו, ראיה
וולד  כשהם גם לגזור מקום ויש הטומאה אב  להיות
הטומאה. אב  נעשים אינם ומשקין אוכלין אבל הטומאה,

מלשו  גם משמע  והבדל וכן למשנתנו. בפירושו הר"ש של נו
כתב  ראויים, לשאינם הטומאה אב  להיות ראויים בין זה
בהלכה  אחרונה הערה (ראה למ "ד בפירושו עצמו רבינו

בין 57)הקודמת). מדובר בזה וגם שם. במשנה כחכמים,
ב 'אליהו  גם וכן ישראל', ('תפארת בטמאים ובין בטהורים

שם). מ "ד.58)רבה' חרס ,60)בידו.59)שם של
למשנה). בפירושו (רבינו לעולם הטומאה אב  נעשה שאינו

כלי61) אבל האדם, בגוף  שנגעו חרס  כלי  על גזרו שלא

בלשון  נקראים במקווה, טהרה להם שיש (כלים שטף 
שם). (רבינו, גזרו שטף ") "כלי  חכמים

.‡È˙‡hÁÏ B‰h‰ÌÈÓ CB˙Ï BaÂ BL‡ ÒÈÎ‰L «»¿«»∆ƒ¿ƒ…¿À¿«ƒ
ÔÈe‡L Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË  ˙‡hÁÏ e‡lÓ˙pL; ∆ƒ¿«¿¿«»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

 ÔÈe‡L ÌÈÓa BaÂ BL‡ ‡a‰L ,ÌÈÙBÒ ÈcÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«»…¿À¿«ƒ¿ƒ
‡a˙iL BÓk ,‡ÓË. ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈

מ "ג.62) פי "א נקראים 63)שם בכלים הנמצאים מים
בהם. הטובל את מטהרים ואינם בפ "ט 64)"שאובים",

אינם  חטאת שמי  שאמרו, מפני  ה"א. הטומאות אבות מהל'
שאינו  את שמטמאים כמו לחטאת הטהור את מטמאים
לא  בהם ורובו ראשו הבא שגם ולומר לטעות אפשר טהור,
אותו  מטמאים אלא כן, דבר שאין המשנה מלמדת נטמא,
שהוא  מבאר, שם בפירושו (רבינו אחרים. שאובים מים כמו
שני , נעשו בו הנוגעים ואוכלין לטומאה ראשון נעשה
שני האדם את עושים אחרים שאובים שמים ואף ֿעלֿפי 
מפני והטעם שם). הטומאות, אבות בהל' (רבינו לטומאה
נטמא  לחטאת והטמא לחטאת, ונפסל כשני , נטמא שהוא
ראה  במשנתנו). (רבינו ראשון ונעשה חטאת במי  בנגיעה

יג). אות 'בועז' במשנתנו, ישראל' 'תפארת

.ÈÔÈÓ‡ Ïk‰ÈnÚ elÙ‡Â ,˙‡hÁ‰ ˙‰Ë ÏÚ «…∆¡»ƒ«»√«««»«¬ƒ«≈
ı‡‰Ïk‰ da eOÚL el‡ ˙BÏÚÓe ,d˙ÓÁ ÈtÓ , »»∆ƒ¿≈À¿»»«¬≈∆»»«…

Èa ˙„ÚÏ ‰˙È‰Â :‰Bza Ó‡ È‰Â .da ÔÈ‰Êƒ¿»ƒ»«¬≈∆¡««»¿»¿»«¬«¿≈
‰ÈÓLÏ ÔÈÈe‡ Ï‡OÈ Ïk  ˙ÓLÓÏ Ï‡OÈ. ƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒ»

ÈÏk elÙ‡ ,B˙ÈaÓ ÈÏk ‡È‰L ı‡‰ ÌÚ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»»∆∆≈ƒ¿ƒƒ≈¬ƒ¿ƒ
ÒÁ‰Ê È‰  ˙‡hÁÏ B‰Ë ‰Ê ÈÏk :Ó‡Â , ∆∆¿»«¿ƒ∆»¿«»¬≈∆

B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,epnÓ ÔÈfÓe Ba ÔÈLc˜Óe ,B‰Ë»¿«¿ƒ«ƒƒ∆¿««ƒ∆
:Ó‡L ı‡‰ ÌÚ ÔÎÂ .‰Óe˙ÏÂ L„˜Ï ‡ÓË ÈÏk¿ƒ»≈¿…∆¿ƒ¿»¿≈«»»∆∆»«
:Ó‡Â BÏˆ‡ ˙‡hÁ ÈÓ eÈ‰L B‡ ,˙‡hÁÏ È‡ B‰Ë»¬ƒ¿«»∆»≈«»∆¿¿»«
.da ÏÊÏÊÓ Ï‡OiÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡  Ô‰ ÔÈB‰Ë¿ƒ≈∆¡»∆≈»»ƒƒ¿»≈¿«¿≈»
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קלי                 
         

המילים  את מוחק  והגר"א הנבילה". "ואת כתוב : שלפנינו
מטמא  שנבילה מפני  גורסן, אינו רבינו שגם ונראה האלו.

חולין. אפילו אבות 48)במשא מהל' בפ "ד לקמן – שרץ 
ה"א. שם – זרע  שכבת ה"ב . הטומאות

.Ë˙‡hÁÏ B‰h‰ÔÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰L ÌÈÏÎa Ú‚pL «»¿«»∆»«¿≈ƒ∆»¿«¿»ƒ
f‰Èt ÏÚ Û‡ ,ÛcÓ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈¿≈«ƒ¿»ƒ«»««ƒ

‡e‰LL„˜Ï B‰Ë˙‡hÁÏ ‡ÓË ÈÏk ÔÎÂ . ∆»¿…∆ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ
.˙‡hÁÏ ‡ÓË  ÛcÓa Ú‚pL ˙‡hÁÏ B‰h‰«»¿«»∆»«¿«»ƒ¿»¿«»

מ "ב .49) הרבה 50)שם שהיו כגון הזב , בהם נגע  ולא
בו  נגע  התחתון ורק  זה, גבי  על זה עליו מונחים כלים
אבל  התורה, מן נטמאו לא העליונים אבל התורה. מן ונטמא
שהזב  לכלים שדומים משום טומאה עליהם גזרו חכמים
התורה. מן טמאים מאה, אפילו שכולם, עליהם, שוכב 
ומושב  משכב  מהל' פ "ו (ראה "מדף " נקראת זו וטומאה

מפני52)הנוגע .51)ה"ג). לקודש נטמא לא פירוש,
בלבד, ומשקין אוכלין ומטמא לטומאה כראשון דינו שמדף 

האדם. את לא ראויים 53)אבל אינם שהכלים ואף ֿעלֿפי 
כשהנידם  אפילו מטמאים למדרס  ראויים הם שאם למדרס ,
הלא  שואל: קורקוס , הר"י  בשם משנה' (ה'כסף  נגיעה. בלי 
שאינם  אלא לגמרי  טהורים בכלים גם מטמאה נגיעה
כאן  להשמיענו בא ומה ה"ז) בסוף  (למעלה לחטאת טהורים
נגע  אם רק  מטמאים טהורים שכלים והשיב , במדף ? בנגיעה
לאוכלין  בדומה מטמאה, אינה בגופו נגיעה אבל בידיו,
(ראה  בגופו). נגע  אם גם מטמא מדף  אבל ומשקין,

השלמות).

.È˙‡hÁÏ B‰h‰ÔÈa ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL «»¿«»∆»«»√»ƒ«¿ƒ≈
Èa‚Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÏkL ,ÌÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈB‰Ë¿ƒ≈¿≈ƒ∆»√»ƒ«¿ƒ¿«≈
Ïk ‡ÓË  B„Èa Ô‰a Ú‚ Ì‡ ,ÔÈB‰Ë ÔÈ‡ ˙‡hÁ«»≈»¿ƒƒ»«»∆¿»ƒ¿»»

e‡aL BÓk ,BÙebBÏ‚a Ô‰a Ú‚ .‡La B‡ ¿∆≈«¿»«»∆¿«¿ƒ¿»
B‰Ë  Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ B„Èa ÔËÈÒ‰L B‡ BÙebÔÎÂ . ∆¡ƒ»¿»¿…»«»∆»¿≈

Ú‚ Ì‡ep˙aÌÈ‡L ÌÈÏk ‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ»«¿«¿«≈ƒ¿»≈ƒ∆≈»
˙‡hÁÏ ÔÈB‰ËBÏ‚a Ú‚ Ì‡ Ï‡ ;Blk ‡ÓË  ¿ƒ¿«»ƒ¿»À¬»ƒ»«¿«¿

.‰È‰L BÓk ˙‡hÁÏ B‰Ë ‡e‰ È‰  Ô‰a»∆¬≈»¿«»¿∆»»

שם.54) ה"ד.55)משנה, משנה'56)למעלה ה'כסף 
חלקי בשאר נגיעה לבין בידיו נגיעה בין שההבדל מפרש,
בטמאים  לא אבל טהורים, ומשקין באוכלין נאמר הגוף 
שלא  בכלים, בנגע  הקודמת מהלכה ראיה והביא ממש.
דחה  שמח ' (ב 'אור הגוף . מגע  לבין ידים מגע  בין חילק 
ראויים  שכלים לכלים, אוכלין לדמות שאין מפני  זו, ראיה
וולד  כשהם גם לגזור מקום ויש הטומאה אב  להיות
הטומאה. אב  נעשים אינם ומשקין אוכלין אבל הטומאה,

מלשו  גם משמע  והבדל וכן למשנתנו. בפירושו הר"ש של נו
כתב  ראויים, לשאינם הטומאה אב  להיות ראויים בין זה
בהלכה  אחרונה הערה (ראה למ "ד בפירושו עצמו רבינו

בין 57)הקודמת). מדובר בזה וגם שם. במשנה כחכמים,
ב 'אליהו  גם וכן ישראל', ('תפארת בטמאים ובין בטהורים

שם). מ "ד.58)רבה' חרס ,60)בידו.59)שם של
למשנה). בפירושו (רבינו לעולם הטומאה אב  נעשה שאינו

כלי61) אבל האדם, בגוף  שנגעו חרס  כלי  על גזרו שלא

בלשון  נקראים במקווה, טהרה להם שיש (כלים שטף 
שם). (רבינו, גזרו שטף ") "כלי  חכמים

.‡È˙‡hÁÏ B‰h‰ÌÈÓ CB˙Ï BaÂ BL‡ ÒÈÎ‰L «»¿«»∆ƒ¿ƒ…¿À¿«ƒ
ÔÈe‡L Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË  ˙‡hÁÏ e‡lÓ˙pL; ∆ƒ¿«¿¿«»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

 ÔÈe‡L ÌÈÓa BaÂ BL‡ ‡a‰L ,ÌÈÙBÒ ÈcÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«»…¿À¿«ƒ¿ƒ
‡a˙iL BÓk ,‡ÓË. ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈

מ "ג.62) פי "א נקראים 63)שם בכלים הנמצאים מים
בהם. הטובל את מטהרים ואינם בפ "ט 64)"שאובים",

אינם  חטאת שמי  שאמרו, מפני  ה"א. הטומאות אבות מהל'
שאינו  את שמטמאים כמו לחטאת הטהור את מטמאים
לא  בהם ורובו ראשו הבא שגם ולומר לטעות אפשר טהור,
אותו  מטמאים אלא כן, דבר שאין המשנה מלמדת נטמא,
שהוא  מבאר, שם בפירושו (רבינו אחרים. שאובים מים כמו
שני , נעשו בו הנוגעים ואוכלין לטומאה ראשון נעשה
שני האדם את עושים אחרים שאובים שמים ואף ֿעלֿפי 
מפני והטעם שם). הטומאות, אבות בהל' (רבינו לטומאה
נטמא  לחטאת והטמא לחטאת, ונפסל כשני , נטמא שהוא
ראה  במשנתנו). (רבינו ראשון ונעשה חטאת במי  בנגיעה

יג). אות 'בועז' במשנתנו, ישראל' 'תפארת

.ÈÔÈÓ‡ Ïk‰ÈnÚ elÙ‡Â ,˙‡hÁ‰ ˙‰Ë ÏÚ «…∆¡»ƒ«»√«««»«¬ƒ«≈
ı‡‰Ïk‰ da eOÚL el‡ ˙BÏÚÓe ,d˙ÓÁ ÈtÓ , »»∆ƒ¿≈À¿»»«¬≈∆»»«…

Èa ˙„ÚÏ ‰˙È‰Â :‰Bza Ó‡ È‰Â .da ÔÈ‰Êƒ¿»ƒ»«¬≈∆¡««»¿»¿»«¬«¿≈
‰ÈÓLÏ ÔÈÈe‡ Ï‡OÈ Ïk  ˙ÓLÓÏ Ï‡OÈ. ƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒ»

ÈÏk elÙ‡ ,B˙ÈaÓ ÈÏk ‡È‰L ı‡‰ ÌÚ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»»∆∆≈ƒ¿ƒƒ≈¬ƒ¿ƒ
ÒÁ‰Ê È‰  ˙‡hÁÏ B‰Ë ‰Ê ÈÏk :Ó‡Â , ∆∆¿»«¿ƒ∆»¿«»¬≈∆

B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,epnÓ ÔÈfÓe Ba ÔÈLc˜Óe ,B‰Ë»¿«¿ƒ«ƒƒ∆¿««ƒ∆
:Ó‡L ı‡‰ ÌÚ ÔÎÂ .‰Óe˙ÏÂ L„˜Ï ‡ÓË ÈÏk¿ƒ»≈¿…∆¿ƒ¿»¿≈«»»∆∆»«
:Ó‡Â BÏˆ‡ ˙‡hÁ ÈÓ eÈ‰L B‡ ,˙‡hÁÏ È‡ B‰Ë»¬ƒ¿«»∆»≈«»∆¿¿»«
.da ÏÊÏÊÓ Ï‡OiÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡  Ô‰ ÔÈB‰Ë¿ƒ≈∆¡»∆≈»»ƒƒ¿»≈¿«¿≈»
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זה   טע כי  לעצמו " אדומה  פרה  ועושה  הול ואחד  אחד 
נקט  ולכ  האר מעמי  טומאה " "חזקת להסיר מספיק  אינו 

בה ". מזלזלי אי חומרתה  ש "מפני   הטע
     

מ "ה.65) פ "ה נזהרים 66)שם ואינם שאינם במצוות,
מגעם. על טומאה וגזרו וטהרה, טומאה בדיני  מקפידים

ה"ח .67) פ "ג חגיגה לו 68)תוספתא, אין נטמא שאם
נטמא, שמא חוששים אין אף ֿעלֿפי ֿכן במקווה, טהרה
ולטהרו. להטבילו יכול נטמא שאפילו שטף  כלי  ומכלֿשכן

ה'תשע"ח  אייר ו ' ש "ק יום 

     1 
מצידו,1) שרץ  בו ונגע  חטאת אפר בו שהיה חרס  כלי  יבאר

בו, וכיוצא שני  אוכל גבי  על או השרץ  גבי  על הכלי  הניח 
מקודשים  שאינם מים או פתיל, בצמיד ניצל חטאת אפר אם
לחטאת  טהור שאינו במקום עומד היה לחטאת, הטהור וכלי 
שעברה  הזייה לחוץ , חטאת מי  בו שיש כלי  עם ידו והוציא
קדש  בו שיש וכלי  חטאת אפר בו שיש כלי  טומאה, גבי  על
ספק  וכל בידו, הכלים שני  הסיט  או הגביה בזה, זה שנגעו
לחטאת, דינו מה תרומה לגבי  טהור שהוא טומאות
חטאת. לגבי  דינם מה התרומה את בהם שתולין הספיקות

.‡ıL Ba Ú‚Â ˙‡hÁ Ù‡ Ba ‰È‰L ÒÁ ÈÏk¿ƒ∆∆∆»»≈∆«»¿»«∆∆
BcvÓ2elÙ‡ BabÓ ‡nËÓ ÒÁ ÈÏk ÔÈ‡L ,B‰Ë  ƒƒ»∆≈¿ƒ∆∆¿«≈ƒ«¬ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,ıM‰ Èab ÏÚ ÈÏk‰ ÁÈp‰ .˙‡hÁ Èa‚Ï¿«≈«»ƒƒ««¿ƒ««≈«∆∆««ƒ
:Ó‡pL ;‡ÓË Ù‡‰ È‰  ÈÏk‰ ‡ÓË ‡lL∆…ƒ¿»«¿ƒ¬≈»≈∆»≈∆∆¡«
ÌB˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â ,B‰Ë ÌB˜Óa ‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ««¬∆¿»»¿≈∆»
BÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ ,„Ïa ıM‰ Èab ÏÚ ‡ÏÂ .B‰Ë»¿…««≈«∆∆ƒ¿«∆»¬ƒƒƒ

ÈL ÏÎ‡ Èab ÏÚ3Ô˙‡ÓhL ÌÈcÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ««≈…∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆À¿»»
;Ù‡‰ ‡ÓË È‰  ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ì‰Â ‰l˜ ‰‡ÓËÀ¿»«»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈ƒ¿»»≈∆

B‰Ë ÌB˜Óa :Ó‡pL4lL ÌeL [Èab] ÏÚ ‰È‰È ‡ ∆∆¡«¿»»∆…ƒ¿∆««≈
˙‡hÁ Ù‡ Ba ‰È‰L ÒÁ ÈÏk ÔÎÂ .ÌÏBÚa ‰‡ÓËÀ¿»»»¿≈¿ƒ∆∆∆»»≈∆«»

‡ÓË ˙ÈaL ‰a‡ ÏÚ Ôe˙Â5ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ : ¿»«¬À»∆¿«ƒ»≈ƒ»»«¿ƒ
˙ÈaÏ ÏLÏLÓ6ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â Ù‡‰ ‡ÓË  ¿À¿»««ƒƒ¿»»≈∆¿««ƒ∆≈

ÁÙË Á˙Bt ‰a‡a7ÏLÏLÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;8Ì‡ , »¬À»≈«∆«¿ƒ…»»¿À¿»ƒ
‡ÓË  ÁÙË Á˙Bt ‰a‡a ‰È‰9. »»»¬À»≈«∆«»≈

מתוכו.2) ולא הכלי  ואינו 3)מצד לטומאה שני  שהוא
של  דינו מה להסתפק  מקום [יש בחולין. שלישי  עושה
ולכאן. לכאן פנים יש בקודש. רביעי  ושל בתרומה שלישי 
ששלישי להסיק  יש שני " "אוכל שכתב  רבינו, של ומלשונו

זה]. לעניין טמא מקום נקראים אינם פירוש,4)ורביעי 
הטמאים  שדברים וכשם תורה כשל דבריהם עשו חכמים
אף  גביהם, שעל האפר את התורה מן פוסלים מדאורייתא
גם  חכמים גזרו כך מטמאה, אינה בכלי  שהנגיעה פי  על
שהאפר  לפרש, גם [ואפשר מדבריהם. הטמאים בדברים
אינו  חכמים מדברי  הטמא שהמקום מפני  התורה, מן פסול
דברי בסיום מוצא אתה זה לפירוש קל וסיוע  טהור. נקרא
זה  אולם בעולם". טומאה "שום גבי  על יהיה שלא רבינו:

- רבים בה שהתלבטו הסבוכה לבעייה אותנו מכניס 
לעניינים  מועילה חכמים גזירת אם - ואחרונים ראשונים

תורה]. דברי  באוהל.5)שהם המטמאים דברים בו שיש
הארובה 6) מפי  יצא ולא הבית בתוך הנמצא הארובה לחלק 

טומאה 7)לבית. ואין טפח  ברום רוחב  וטפח  אורך טפח 
טהור. המקום שאין מפני  והטעם, זה. משיעור בפחות נכנסת
העומד  חרס  לכלי  דומה וזה הטמא הבית בתוך האפר שהרי 

השרץ . הארובה.8)על פי  על מונח  מפני9)אלא
ונכנסת  חוצץ  אינו והכלי  לארובה נכנסת שהטומאה

הכלי . לתוך הטומאה

.Ô‡ ÏL ÈÏk‰ ‰È‰10ÁÙË Á˙Bt da LiL ÔÈa , »»«¿ƒ∆∆∆≈∆≈»≈«∆«
B‰Ë Ù‡‰  da ÔÈ‡L ÔÈa11. ≈∆≈»»≈∆»

לא 10) סופרים מדברי  אפילו כלל טומאה מקבל שאינו
מתוכו. ולא משנה).11)מגבו (כסף  משולשל כשאינו

חוצץ . הוא כלל טומאה מקבל שאינו מפני 

.‚ÛwÓe ÌÈLc˜Ó ÌÈÓ B‡ Ù‡ Ba LiL ÈÏk ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆≈≈∆«ƒ¿À»ƒÀ»
ÏÈ˙t „ÈÓˆ12ÌÈn‰Â Ù‡‰ È‰  ˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙Â »ƒ»ƒ¿»¿…∆«≈¬≈»≈∆¿««ƒ

;ÏÈ˙t „ÈÓˆa ˙Ïv ˙‡hÁ‰ Ù‡ ÔÈ‡L .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈≈∆««»ƒ∆∆¿»ƒ»ƒ
.B‰Ë ÌB˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â ,B‰Ë ÌB˜Óa :Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿≈∆»»

מכוסה 12) חרס  כלי  ופירושו, טו) יט , (במדבר המקרא לשון
ומחובר. מהודק  בכיסוי 

.„L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ13„ÈÓˆa ÔÈÏv ÔÈ‡ ¿≈√»ƒ«¿ƒ∆…∆≈»ƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÈ˙t14B‰h‰ Ô˜È ÈÏÎe ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÓ Ï‡ . »ƒ¬»«ƒ∆≈»¿À»ƒ¿ƒ≈»«»

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÏÈ˙t „ÈÓˆa Ïv  ˙‡hÁÏ¿«»ƒ»¿»ƒ»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË Ì‡ Ï‡ ;ÌÈB‰Ë ÌÈÏÚa‰ eÈ‰Lk¿∆»«¿»ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿¿«¿»ƒ
ÂÈÓÈÓ eÈ‰ ?„ˆÈk .Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈn‰ eÏÒÙ ƒ¿¿««ƒ¿»»∆≈≈«»≈»

Ì‰Â ‡e‰Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈÙwÓ15Ô‰ÈL  ˙n‰ Ï‰‡a À»ƒ»ƒ»ƒ¿»≈¿…∆«≈¿≈∆
ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈn‰Â ıeÁaÓ ‡e‰ ‰È‰ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ»»ƒ«¿««ƒ∆≈»¿À»ƒ

ÌÈÙaÓ16ÔÈB‰Ë Ô‰ÈL 17ÌÈn‰Â ÌÈÙa ‡e‰ . ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿««ƒ
ÔÈÏeÒt ÂÈÓÈÓ Ck ,‡ÓË ‡e‰L ÌLk  ıeÁa18. «¿≈∆»≈»≈»¿ƒ

פתיל.13) בצמיד ניצל הקודש אין א: כה, חגיגה
"במקום 14) תורה כתבה שלא מפני  והטעם, שם. משנה

מפני נפסלים המקודשים ומים לבד, באפר אלא טהור"
שבהם. מקודשים.15)האפר שאינם באוהל 16)המים

פתיל. בצמיד שאינם 17)המת שמים למעלה, נתבאר
פתיל. בצמיד ניצולים טמא 18)מקודשים שאדם מפני 

ט  פרק  למעלה וראה בכורים, ומנחת זהב  (זר עליהם שומר
י "ז). הלכה

.‰epz‰ Èab ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L ˙‡hÁÏ B‰h‰19 «»¿«»∆»»≈««≈««
ËLÙe ˙‡hÁÏ ÌÈB‰Ë ÌÈ‡L ÌÈÏkÓ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ≈ƒ∆≈»¿ƒ¿«»»«
ÔÎÂ ,B„Èa ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏÎe epzÏ ıeÁ B„È»««¿ƒ∆≈≈«»¿»¿≈
ÈÓ Ô‰a LiL ÌÈÏk ÈLe epz‰ Èab ÏÚ Ïhn‰ ‰»̃∆«À»««≈««¿≈≈ƒ∆≈»∆≈
el‡ È‰  Ô‡kÓ „Á‡Â Ô‡kÓ „Á‡ Ba ÔÈÈeÏz ˙‡hÁ«»¿ƒ∆»ƒ»¿∆»ƒ»¬≈≈
ÏÈ‡B‰Â ,˙‡hÁÏ B‰h‰ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ∆≈»¿»«»¿«»¿ƒ
ÏÚ ÔÈÁpÓ el‡k Ô‰ È‰  epz‰ ÏÚ ÔÈÚL Ì‰Â¿≈ƒ¿»ƒ«««¬≈≈¿ƒÀ»ƒ«
Ô˜È ÈÏk B„Èe epz‰ ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .ÂÈab«»¬»ƒ»»≈«««¿»¿ƒ≈»
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קלב                
         

el‡ È‰  ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÓ B‡ ˙‡hÁÏ B‰h‰«»¿«»«ƒ∆≈»¿À»ƒ¬≈≈
ÔÈB‰Ë20ËLÙe epzÏ ıeÁ „ÓBÚ ‰È‰ .eÈ‰L ˙BÓk ¿ƒ¿∆»»»≈««»«

ÏÚ BÈÚ‰Â ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏk ÏËÂ ÔBlÁÏ B„È»««¿»«¿ƒ∆≈≈«»¿∆¡ƒ«
ÏÚ ‰ÚL ‰Èf‰ ÔÎÂ .B‰Ë ‰Ê È‰  epz‰ Èab«≈««¬≈∆»¿≈«»»∆»¿»«

‰‡ÓË Èab21LBÓe kLÓ ÔB‚k ,22 Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «≈À¿»¿ƒ¿»»¿«≈»∆
‰B‰Ë BÊ È‰23. ¬≈¿»

אינו 19) ולפיכך לעולם הטומאה אב  נעשה שאינו חרס , של
ברגלו. בו שנגע  האדם את תורה 20)מטמא הקפידה לא

ידיו  מנגיעת נטמאו ולא בלבד, באפר אלא טהור מקום על
נטמא. לא עצמו שהאדם במקום 21)מפני  המים את זרק 

הזאה  הטעון הטמא על ונפלו טומאה פני  על ועברו טהור
טהור. במקום טומאה 22)העומד שמטמאים זב  של

ונבילה. שרץ  על עברה אם שכן ומכל חמורה,
ג 23) הלכה י  פרק  פרה בתוספתא המוזה. את ומטהרת

(צג, בזבחים אביי  ופירש מודה, עקיבא רבי  אף  שבזה אמרו,
שמא  לגזור מקום אין מידו נעקרה כבר שהטיפה מפני  א)

הטמא. במקום יניחנה

.ÂeÚ‚pL L„˜ Ba LiL ÈÏÎe ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏk¿ƒ∆≈≈«»¿ƒ∆≈…∆∆»¿
,Ba LiL ÏÎÂ ˙‡hÁ ÏL ÈÏk ‡ÓË È‰  ‰Êa ‰Ê∆»∆¬≈ƒ¿»¿ƒ∆«»¿…∆≈
B‰h‰ Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰È‰Lk B‰Ë L„w‰ ÈÏk Ï‡¬»¿ƒ«…∆»¿∆»»¿≈ƒ»««»
ı‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ Ô‰Lk ÂÈ„È ÈzLa Ô‰ÈLa ˙‡hÁÏ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿∆≈À»ƒ«»»∆
˙‡hÁÏ B‰h‰ È‰L ;˙‡hÁ ÏL ‡ÓË È‰ ¬≈ƒ¿»∆«»∆¬≈«»¿«»
BÓk ,˙‡hÁÏ B‰Ë BÈ‡L ÈÏk‰ ˙ÚÈ‚a ‡ÓËƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ∆≈»¿«»¿

.˙‡hÁ ÈÓ ˙‡ ‡nËÂ ÊÁÂ ,e‡aL∆≈«¿¿»«¿ƒ≈∆≈«»

.ÊdÈa‚‰24ÂÈ„È ÈzLa ÌÈÏk‰ ÈL25.ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL  ƒ¿ƒ«¿≈«≈ƒƒ¿≈»»¿≈∆¿≈ƒ
Ú‚pL Ì„‡ Ba Ú‚pL ÈtÓ  ‡ÓË ˙‡hÁ ÏL ‰Ê∆∆«»ƒ¿»ƒ¿≈∆»«»»∆»«
ÈtÓ  ‡ÓË L„˜ ÏLÂ ;˙‡hÁÏ B‰Ë BÈ‡L ÈÏÎaƒ¿ƒ∆≈»¿«»¿∆…∆ƒ¿»ƒ¿≈
Ô‰L ,‰c ÈÓ ˙‡ÈOa ‡ÓË ‡e‰Â B‰Èa‚‰L ‰Ê∆∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»∆≈

e‡ÓËpL ÈtÓ ‡OÓa ÔÈ‡nËÓ26ÏL ÈÏk‰ ˙ÓÁÓ ¿«¿ƒ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈¬««¿ƒ∆
Èa Cek L„˜ ÏL ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .L„…̃∆¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ∆…∆»ƒ¿»

Ba Ú‚ ‡ÏÂ Èpa B‰Èa‚‰Â27˙‡hÁ‰ dÈa‚‰Â ,28B„Èa ¿ƒ¿ƒ«¿»¿…»«¿ƒ¿ƒ«««»¿»
ÈÏka Ú‚ ‡Ï È‰L ;ÔÈB‰Ë Ô‰ÈL  ‰iL29‡ÏÂ ¿ƒ»¿≈∆¿ƒ∆¬≈…»««¿ƒ¿…

L„w‰ ÈÏÎa Ú‚B ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .˙‡hÁÏ ‡ÓËƒ¿»¿«»¬»ƒ»»≈«ƒ¿ƒ«…∆
ÔÈ‡ÓË Ì‰ÈL  Èa ˙‡hÁ ÏL ‰È‰ elÙ‡ ,B„Èa30. ¿»¬ƒ»»∆«»ƒ¿»¿≈∆¿≈ƒ

לחטאת.24) הטהור הד 25)האדם בשל והוא נגע  אם ין
חטאת. של את והגביה שנטמא,26)קודש להיות: צריך

קודש  של בכלי  בנגיעתו לחטאת נטמא שהאדם מפני  פירוש
במים  נגע  שלא פי  על ואף  במשא החטאת מי  אותו מטמאים
חטאת  מי  אין לחטאת, טהור שהוא זמן כל אבל עצמם,

ז). שורש במשנתנו (רבינו אותו עצמו.27)מטמאים בכלי 
בנייר.28) כרוך שאינו פי  על מטמא 29)אף  אינו זה וכלי 

ואם 30)במשא. נגיעה. בלי  אפילו פירושה משא טומאת
הקודש  כלי  את ומטמא וחוזר החטאת כלי  הנושא נטמא כן

בנגיעתו.

.ÁËÈÒ‰31 Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏk‰ ÈL ˙‡ ≈ƒ∆¿≈«≈ƒ¿»¿…»«»∆
˙‡hÁÏ B‰Ë BÈ‡L ÈÏk‰ ÔÈ‡L ;ÔÈB‰Ë Ô‰ÈL¿≈∆¿ƒ∆≈«¿ƒ∆≈»¿«»

‡l‡ ,B„Èa Ba ÚbiL „Ú ˙‡hÁÏ B‰h‰ ˙‡ ‡nËÓ¿«≈∆«»¿«»«∆ƒ«¿»∆»
.e‡aL BÓk ,Ò„ÓÏ Èe‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿∆≈«¿

הזיז.31)

.Ë‰Óez Èa‚Ï B‰Ë ‡e‰L ˙B‡Óh‰ ˜ÙÒ Ïk32, »¿≈«À¿∆»¿«≈¿»
ÏÎÂ ;˙‡hÁÏ B‰Ë ‡e‰ È‰  ‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¬≈»¿«»¿»
e„ÏB Ì‡ ,‰Óez‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÏBzL ˙B˜Ùq‰«¿≈∆ƒ»∆∆«¿»ƒ¿

˙‡hÁa33ÔÈÎtL el‡ È‰ 34˙B‰Ë eOÚ Ì‡Â .35 ¿«»¬≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬¿»
el‡ ˙B˜ÙÒ Ô‰Ï e„ÏBpL Ì„‡Â ÌÈÏk Ô˙B‡ Èab ÏÚ««≈»≈ƒ¿»»∆¿»∆¿≈≈
˙B‰h‰ Ô˙B‡ È‰  Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎtL ˙B‡hÁ‰L∆««»ƒ¿»ƒ¬≈∆¬≈»«¿»

˙BÈeÏz36˙BÙÙ‰Â .37˙BB‰Ë Ô‰ È‰Â ,ÌÈÏÎk ÔÈ‡ ¿¿»¿»≈»¿≈ƒ«¬≈≈¿
.˙‡hÁÏe L„˜Ïe ‰Óe˙Ïƒ¿»¿…∆¿«»

ספק 32) א. תרומה: לעניין הם טומאה ספק  סוגי  שלושה
שאין  ב . הספק ; בה שנולד התרומה את ששורפים טומאה,
המשנה: (בלשון אותה אוכלים לא גם אבל אותה שורפים
אלה  ספקות בטהרתה, נשארה התרומה ג. "תולים");

ה. פרק  טהרות במסכת נתבארו נולדו 33)לסוגיהם אם
חטאת. במי  כאלה ראוייה 34)ספקות שהיא תרומה

ספק  בה נולד אם ולפיכך בידיים לאבדה אסור לאכילה
חטאת  מי  אבל טהורה, היא שמא לשורפה אסור טומאה
לשפוך  מותר לשתייה ראויים אינם נטמאו לא שאפילו

חטאת.35)אותם. בטהרת שנעשו אנו 36)חולין ואין
חולין  גם זה, ספק  על נשפכים חטאת ומי  הואיל אומרים
מפני והטעם, תלויות. הן אלא יישרפו, חטאת טהרת על
שופכים  אם הפסד כל אין ומשתה מאכל דבר אינם שהמים
ראויות  הטהרות אבל להזאה. ראויים אינם שהרי  אותם,

עליהן. גזרו ולא מעץ .37)לאכילה שבכות

.È‰Ïc38‰ÏÙpL ‰Óez ÏL39˙‡hÁ ÈÓ CB˙Ï ¿≈»∆¿»∆»¿»¿≈«»
‰ˆÈk da LÈ Ì‡ :dÏÎ‡Â dÏËe40,ÔÈ‡ÓË ÌÈn‰  ¿»»«¬»»ƒ≈»¿≈»««ƒ¿≈ƒ

ÏkL ;‰B‰Ë ‰˙È‰L ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ïc‰ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»«¿≈»¿≈»≈∆»¿»¿»∆»
.˙‡hÁÏ B‰Ë BÈ‡ ,L„˜ ÏÎ‡ elÙ‡ ,ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¬ƒ…∆…∆≈»¿«»

‰˙ÈÓ iÁ dÏÎB‡‰Â41‰‡ÓË ‰Óez ÏÎ‡L ÈtÓ ,42. ¿»¿»«»ƒ»ƒ¿≈∆»«¿»¿≈»
ÏÎ‡‰ ÔÈ‡L ;Ô˙‰Ëa ÌÈn‰  ‰ˆÈk da ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿≈»««ƒ¿»√»»∆≈»…∆
‰Óe˙Ï ÔÈa ,‰ˆÈk Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈÁ‡ ‡nËÓ¿«≈¬≈ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»≈ƒ¿»

.˙‡hÁÏ ÔÈa L„˜Ï ÔÈa≈¿…∆≈¿«»

אחד.38) לגוש ונדבקו בעיגול שנדרסו יבשות תאינים
הבעלים.39) מרצון לא פחות 40)מעצמה אוכלים

מטמאים. אינם זה שמים.41)משיעור יש 42)בידי 
כבר  והוא לכתוב : ובמקומה "טמאה" המלה את למחוק 
אינו  טמאה תרומה שהאוכל תימן), יד (כתב  נדה ממי  נטמא
שנטמא  מפני  מיתה חייב  שלפנינו ובנידון מיתה, חייב 
תרומה  שאכל וטמא הזאה. לצורך שלא חטאת מי  בנגיעת

שמים. בידי  מיתה חייב 

     1 
שיעור 1) וכמה הזאה, לצורך שלא חטאת במי  הנוגע  יבאר

חטאת  במי  והנוגע  מצוותן שעשו אחר בהן הנוגע  הזאה,
פירות, מי  או מעיין מי  לתוכם שנפלו חטאת מי  שנפסלו,
גבי על שנתנו כשר אפר מקלה, באפר שנתערב  פרה ואפר
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קלג                 
         

el‡ È‰  ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÓ B‡ ˙‡hÁÏ B‰h‰«»¿«»«ƒ∆≈»¿À»ƒ¬≈≈
ÔÈB‰Ë20ËLÙe epzÏ ıeÁ „ÓBÚ ‰È‰ .eÈ‰L ˙BÓk ¿ƒ¿∆»»»≈««»«

ÏÚ BÈÚ‰Â ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏk ÏËÂ ÔBlÁÏ B„È»««¿»«¿ƒ∆≈≈«»¿∆¡ƒ«
ÏÚ ‰ÚL ‰Èf‰ ÔÎÂ .B‰Ë ‰Ê È‰  epz‰ Èab«≈««¬≈∆»¿≈«»»∆»¿»«

‰‡ÓË Èab21LBÓe kLÓ ÔB‚k ,22 Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «≈À¿»¿ƒ¿»»¿«≈»∆
‰B‰Ë BÊ È‰23. ¬≈¿»

אינו 19) ולפיכך לעולם הטומאה אב  נעשה שאינו חרס , של
ברגלו. בו שנגע  האדם את תורה 20)מטמא הקפידה לא

ידיו  מנגיעת נטמאו ולא בלבד, באפר אלא טהור מקום על
נטמא. לא עצמו שהאדם במקום 21)מפני  המים את זרק 

הזאה  הטעון הטמא על ונפלו טומאה פני  על ועברו טהור
טהור. במקום טומאה 22)העומד שמטמאים זב  של

ונבילה. שרץ  על עברה אם שכן ומכל חמורה,
ג 23) הלכה י  פרק  פרה בתוספתא המוזה. את ומטהרת

(צג, בזבחים אביי  ופירש מודה, עקיבא רבי  אף  שבזה אמרו,
שמא  לגזור מקום אין מידו נעקרה כבר שהטיפה מפני  א)

הטמא. במקום יניחנה

.ÂeÚ‚pL L„˜ Ba LiL ÈÏÎe ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏk¿ƒ∆≈≈«»¿ƒ∆≈…∆∆»¿
,Ba LiL ÏÎÂ ˙‡hÁ ÏL ÈÏk ‡ÓË È‰  ‰Êa ‰Ê∆»∆¬≈ƒ¿»¿ƒ∆«»¿…∆≈
B‰h‰ Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰È‰Lk B‰Ë L„w‰ ÈÏk Ï‡¬»¿ƒ«…∆»¿∆»»¿≈ƒ»««»
ı‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ Ô‰Lk ÂÈ„È ÈzLa Ô‰ÈLa ˙‡hÁÏ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿∆≈À»ƒ«»»∆
˙‡hÁÏ B‰h‰ È‰L ;˙‡hÁ ÏL ‡ÓË È‰ ¬≈ƒ¿»∆«»∆¬≈«»¿«»
BÓk ,˙‡hÁÏ B‰Ë BÈ‡L ÈÏk‰ ˙ÚÈ‚a ‡ÓËƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ∆≈»¿«»¿

.˙‡hÁ ÈÓ ˙‡ ‡nËÂ ÊÁÂ ,e‡aL∆≈«¿¿»«¿ƒ≈∆≈«»

.ÊdÈa‚‰24ÂÈ„È ÈzLa ÌÈÏk‰ ÈL25.ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL  ƒ¿ƒ«¿≈«≈ƒƒ¿≈»»¿≈∆¿≈ƒ
Ú‚pL Ì„‡ Ba Ú‚pL ÈtÓ  ‡ÓË ˙‡hÁ ÏL ‰Ê∆∆«»ƒ¿»ƒ¿≈∆»«»»∆»«
ÈtÓ  ‡ÓË L„˜ ÏLÂ ;˙‡hÁÏ B‰Ë BÈ‡L ÈÏÎaƒ¿ƒ∆≈»¿«»¿∆…∆ƒ¿»ƒ¿≈
Ô‰L ,‰c ÈÓ ˙‡ÈOa ‡ÓË ‡e‰Â B‰Èa‚‰L ‰Ê∆∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»∆≈

e‡ÓËpL ÈtÓ ‡OÓa ÔÈ‡nËÓ26ÏL ÈÏk‰ ˙ÓÁÓ ¿«¿ƒ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈¬««¿ƒ∆
Èa Cek L„˜ ÏL ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .L„…̃∆¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ∆…∆»ƒ¿»

Ba Ú‚ ‡ÏÂ Èpa B‰Èa‚‰Â27˙‡hÁ‰ dÈa‚‰Â ,28B„Èa ¿ƒ¿ƒ«¿»¿…»«¿ƒ¿ƒ«««»¿»
ÈÏka Ú‚ ‡Ï È‰L ;ÔÈB‰Ë Ô‰ÈL  ‰iL29‡ÏÂ ¿ƒ»¿≈∆¿ƒ∆¬≈…»««¿ƒ¿…

L„w‰ ÈÏÎa Ú‚B ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .˙‡hÁÏ ‡ÓËƒ¿»¿«»¬»ƒ»»≈«ƒ¿ƒ«…∆
ÔÈ‡ÓË Ì‰ÈL  Èa ˙‡hÁ ÏL ‰È‰ elÙ‡ ,B„Èa30. ¿»¬ƒ»»∆«»ƒ¿»¿≈∆¿≈ƒ

לחטאת.24) הטהור הד 25)האדם בשל והוא נגע  אם ין
חטאת. של את והגביה שנטמא,26)קודש להיות: צריך

קודש  של בכלי  בנגיעתו לחטאת נטמא שהאדם מפני  פירוש
במים  נגע  שלא פי  על ואף  במשא החטאת מי  אותו מטמאים
חטאת  מי  אין לחטאת, טהור שהוא זמן כל אבל עצמם,

ז). שורש במשנתנו (רבינו אותו עצמו.27)מטמאים בכלי 
בנייר.28) כרוך שאינו פי  על מטמא 29)אף  אינו זה וכלי 

ואם 30)במשא. נגיעה. בלי  אפילו פירושה משא טומאת
הקודש  כלי  את ומטמא וחוזר החטאת כלי  הנושא נטמא כן

בנגיעתו.

.ÁËÈÒ‰31 Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏk‰ ÈL ˙‡ ≈ƒ∆¿≈«≈ƒ¿»¿…»«»∆
˙‡hÁÏ B‰Ë BÈ‡L ÈÏk‰ ÔÈ‡L ;ÔÈB‰Ë Ô‰ÈL¿≈∆¿ƒ∆≈«¿ƒ∆≈»¿«»

‡l‡ ,B„Èa Ba ÚbiL „Ú ˙‡hÁÏ B‰h‰ ˙‡ ‡nËÓ¿«≈∆«»¿«»«∆ƒ«¿»∆»
.e‡aL BÓk ,Ò„ÓÏ Èe‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿∆≈«¿

הזיז.31)

.Ë‰Óez Èa‚Ï B‰Ë ‡e‰L ˙B‡Óh‰ ˜ÙÒ Ïk32, »¿≈«À¿∆»¿«≈¿»
ÏÎÂ ;˙‡hÁÏ B‰Ë ‡e‰ È‰  ‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¬≈»¿«»¿»
e„ÏB Ì‡ ,‰Óez‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÏBzL ˙B˜Ùq‰«¿≈∆ƒ»∆∆«¿»ƒ¿

˙‡hÁa33ÔÈÎtL el‡ È‰ 34˙B‰Ë eOÚ Ì‡Â .35 ¿«»¬≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬¿»
el‡ ˙B˜ÙÒ Ô‰Ï e„ÏBpL Ì„‡Â ÌÈÏk Ô˙B‡ Èab ÏÚ««≈»≈ƒ¿»»∆¿»∆¿≈≈
˙B‰h‰ Ô˙B‡ È‰  Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎtL ˙B‡hÁ‰L∆««»ƒ¿»ƒ¬≈∆¬≈»«¿»

˙BÈeÏz36˙BÙÙ‰Â .37˙BB‰Ë Ô‰ È‰Â ,ÌÈÏÎk ÔÈ‡ ¿¿»¿»≈»¿≈ƒ«¬≈≈¿
.˙‡hÁÏe L„˜Ïe ‰Óe˙Ïƒ¿»¿…∆¿«»

ספק 32) א. תרומה: לעניין הם טומאה ספק  סוגי  שלושה
שאין  ב . הספק ; בה שנולד התרומה את ששורפים טומאה,
המשנה: (בלשון אותה אוכלים לא גם אבל אותה שורפים
אלה  ספקות בטהרתה, נשארה התרומה ג. "תולים");

ה. פרק  טהרות במסכת נתבארו נולדו 33)לסוגיהם אם
חטאת. במי  כאלה ראוייה 34)ספקות שהיא תרומה

ספק  בה נולד אם ולפיכך בידיים לאבדה אסור לאכילה
חטאת  מי  אבל טהורה, היא שמא לשורפה אסור טומאה
לשפוך  מותר לשתייה ראויים אינם נטמאו לא שאפילו

חטאת.35)אותם. בטהרת שנעשו אנו 36)חולין ואין
חולין  גם זה, ספק  על נשפכים חטאת ומי  הואיל אומרים
מפני והטעם, תלויות. הן אלא יישרפו, חטאת טהרת על
שופכים  אם הפסד כל אין ומשתה מאכל דבר אינם שהמים
ראויות  הטהרות אבל להזאה. ראויים אינם שהרי  אותם,

עליהן. גזרו ולא מעץ .37)לאכילה שבכות

.È‰Ïc38‰ÏÙpL ‰Óez ÏL39˙‡hÁ ÈÓ CB˙Ï ¿≈»∆¿»∆»¿»¿≈«»
‰ˆÈk da LÈ Ì‡ :dÏÎ‡Â dÏËe40,ÔÈ‡ÓË ÌÈn‰  ¿»»«¬»»ƒ≈»¿≈»««ƒ¿≈ƒ

ÏkL ;‰B‰Ë ‰˙È‰L ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ïc‰ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»«¿≈»¿≈»≈∆»¿»¿»∆»
.˙‡hÁÏ B‰Ë BÈ‡ ,L„˜ ÏÎ‡ elÙ‡ ,ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¬ƒ…∆…∆≈»¿«»

‰˙ÈÓ iÁ dÏÎB‡‰Â41‰‡ÓË ‰Óez ÏÎ‡L ÈtÓ ,42. ¿»¿»«»ƒ»ƒ¿≈∆»«¿»¿≈»
ÏÎ‡‰ ÔÈ‡L ;Ô˙‰Ëa ÌÈn‰  ‰ˆÈk da ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿≈»««ƒ¿»√»»∆≈»…∆
‰Óe˙Ï ÔÈa ,‰ˆÈk Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈÁ‡ ‡nËÓ¿«≈¬≈ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»≈ƒ¿»

.˙‡hÁÏ ÔÈa L„˜Ï ÔÈa≈¿…∆≈¿«»

אחד.38) לגוש ונדבקו בעיגול שנדרסו יבשות תאינים
הבעלים.39) מרצון לא פחות 40)מעצמה אוכלים

מטמאים. אינם זה שמים.41)משיעור יש 42)בידי 
כבר  והוא לכתוב : ובמקומה "טמאה" המלה את למחוק 
אינו  טמאה תרומה שהאוכל תימן), יד (כתב  נדה ממי  נטמא
שנטמא  מפני  מיתה חייב  שלפנינו ובנידון מיתה, חייב 
תרומה  שאכל וטמא הזאה. לצורך שלא חטאת מי  בנגיעת

שמים. בידי  מיתה חייב 

     1 
שיעור 1) וכמה הזאה, לצורך שלא חטאת במי  הנוגע  יבאר

חטאת  במי  והנוגע  מצוותן שעשו אחר בהן הנוגע  הזאה,
פירות, מי  או מעיין מי  לתוכם שנפלו חטאת מי  שנפסלו,
גבי על שנתנו כשר אפר מקלה, באפר שנתערב  פרה ואפר
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בטלים  אם חטאת מי  לתרומה, הטהור בהם נגע  פסולים מים
עליהם  שמזים ממים המזה חטאת, מי  ששתתה ופרה בטיט ,
באזוב  המזה ודין פסולים, המים נמצאו כך ואחר לרבים
מים. עליו והרי  עליו שהיזה כלי  והמגביה לחטאת, הטמא

.‡‰‡f‰ CˆÏ ‡lL ˙‡hÁ ÈÓa Ú‚Bp‰2Ì„‡ ÔÈa , «≈«¿≈«»∆…¿…∆«»»≈»»
BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡Â ,‡ÓË  ÌÈÏk ÔÈa3; ≈≈ƒ»≈¿≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»

‰p‰ .Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ ‰cp‰ ÈÓa Ú‚p‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈«¿≈«ƒ»ƒ¿»«»»∆ƒ≈
.‰Bz ÏL ˙B‡Óh‰ ˙B‡Ó ‡ ‰cp‰ ÈnL ,z„ÓÏ»«¿»∆≈«ƒ»»≈¬«À¿∆»

‡e‰L ÏÎa ÔÚbÓ ˙‡ÓËÂ4‰‡f‰ È„k Ô‰a ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿««»»¿»∆¿ƒ»»»∆¿≈«»»
‡OÓe ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ 5Ô‡OBpL B‡ Ô‰a Ú‚Bp‰Â , ¿«¿ƒ¿«»¿«»¿«≈«»∆∆¿»

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ  CˆÏ ‡lL6˙ÚLa B‡ ∆…¿…∆¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ¿«
ÂÈ‡nËnÓ LÙiL „Ú B‡OÓ7ÈÓ ‰fÓe :Ó‡pL . «»«∆ƒ¿ƒ¿«¿»∆∆¡««≈≈

‡Óh‰ ÏÚ ‰fÓa a„Ó BÈ‡ .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ ‰cp‰8; «ƒ»¿«≈¿»»≈¿«≈¿«∆««»≈
È‰iL ÓÁÂ Ï˜ ,‡Óh‰ ˙‡ ‰Ë Ì‡.B‰Ë ‡e‰ ‰ ƒƒ≈∆«»≈«»…∆∆ƒ¿∆»

ÈÓ ‰fÓe :‰Bza Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»«≈≈
eÚLÏ ‡l‡ Ó‡ ‡Ï  ‰cp‰9‡OBp‰ B‡ Ú‚Bp‰L , «ƒ»…∆¡«∆»¿ƒ∆«≈««≈

‰Èf‰ È„k Ô‰a LiL ‰c ÈÓ‡ÓË  ‰‡f‰ CˆÏ ‡lL ≈ƒ»∆≈»∆¿≈«»»∆…¿…∆«»»»≈
?‰‡f‰ eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .‰Bz ÔÈc ÌÈ„‚a ‡nËÓe¿«≈¿»ƒƒ»¿«»ƒ«»»
‰na .ÌÈna BÊ‡ ÏL ÔÈÏBÚ‚ ÈL‡ ÏaËiL È„k¿≈∆ƒ¿…»≈ƒ¿ƒ∆≈««ƒ«∆
Ú‚pL ÔÓÊa ?ÔÈ‡nËÓ ˙‡hÁ ÈnL ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆≈«»¿«¿ƒƒ¿«∆»«
Ï‡ ;Ô˙ÂˆÓ eOÚiL Ì„˜ CˆÏ ‡lL Ô‡O B‡ Ô‰a»∆¿»»∆…¿…∆…∆∆«¬ƒ¿»»¬»

ÏÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡  Ô˙ÂˆÓ eOÚL Á‡10È‰ ?„ˆÈk . ««∆»ƒ¿»»≈»¿«¿ƒ¿»≈«¬≈
ÏÚ B‡ ‡Óh‰ Ì„‡‰ ÏÚ ‰f‰Â BÊ‡‰ ˙‡ ÏhL∆»«∆»≈¿ƒ»«»»»«»≈«
‡Óh‰ ÏÚÓ ÔÈ„BÈÂ ÔÈ˙˙BL ÌÈn‰ eÈ‰Â ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈««»≈
B‡ ı‡‰ ÏÚ ‰‡f‰ ˙ÚLa ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ ÔÎÂ ,ı‡Ï»»∆¿≈««ƒ«ƒ»ƒƒ¿««»»«»»∆

ÌÈB‰Ë ÌÈn‰ Ô˙B‡ È‰  B‰h‰ ÏÚ11Ô‰a Ú‚Bp‰Â , ««»¬≈»««ƒ¿ƒ¿«≈«»∆
c ÏÚ ˙Bf‰Ï BÊ‡‰ ˙‡ ÏÈaË‰ .B‰Ë Ô‡OBp‰Â¿«¿»»ƒ¿ƒ∆»≈¿««»»

‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L12ÔÈÙhÓ‰ ÌÈn‰ È‰ 13ÔÈLk ∆≈¿«≈À¿»¬≈««ƒ«¿«¿ƒ¿≈ƒ
Ô‰Ó ˙Bf‰Ï14e‡aL BÓk ,15˙‡ÓË ÔÈ‡nËÓ CÎÈÙÏ . ¿«≈∆¿∆≈«¿¿ƒ»¿«¿ƒÀ¿«

‰ÏÈh‰ È‰L ,Ô˙ÂˆÓ eOÚ ‡lL ÈÙÏ ,˙‡hÁ ÈÓ≈«»¿ƒ∆…»ƒ¿»»∆¬≈«¿ƒ»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L c ÌLÏ ‰˙È‰16. »¿»¿≈»»∆≈¿«≈À¿»

א).2) ט , (נדה מטמאים אינם הזאה לצורך אבל
בכלים 3) נגע  אם ומכלֿשכן מגעו. בשעת אפילו כלומר,

כשיעור  במים כשאין והמדובר, המים. מן שפירש אחר
במגע .4)הזאה. מטמאה קטנה טיפה בלי5)אפילו

והמים  זה גבי  על זה מונחים כלים הרבה כגון נגיעה,
שהזיזם  או בתחתון, רק  ונגע  כולם את והגביה בעליון,

קכט ). פיסקא חוקת, (ספרי  נגיעה בלי  בכלים 6)ממקומם
במגע ". בגדים "וחשוכי  חטאת: מי  גבי  שנינו מ "ב , פ "א
במי האדם כשנגע  מטומאה בגדים למנוע  רבינו, ופירש
מנוגדים  כאן רבינו דברי  ולכאורה אותם. נשא ולא חטאת
הי "ג, הטומאות אבות מהלכות בפ "ו אולם זו, למשנה
הנוגע  . . . חטאת "מי  וכתב : כאן, שסתם מה רבינו מפרש
שאי ֿאפשר  נושא, משום מגעו בשעת בגדים מטמא בהם
הנושא  שאחד ביארנו וכבר אותם, יסיט  שלא במים שיגע 
מגע , משום מיטמא שאינו תתפרש והמשנה המסיט ", ואחד

(כסף ֿמשנה). מיטמא - משא משום והבגדים 7)אבל
מפני טהורים, - הטומאה מן שפירש אחר בהם שנגע 

בנגיעה  מיטמאים אינם וכלים לטומאה, ראשון הוא שהאדם
פרשתא  מצורע  פרשת כהנים' ב 'תורת הטומאה. מאב  אלא
- בגדיו" יכבס  במשכבו יגע  אשר "ואיש דרשו: ה"ט , ב 
בגדים. מטמא אינו - פירש בגדים, מטמא מגעו בשעת

במשא. מטמאים לשאר למדו ט .8)ומכאן נדה
ומטמאה 9) במשא המטמאה המים כמות היא מה ללמדנו

מ "ד.10)בגדים. פי"ב , פרה שנעשה 11)משנה מפני 
תורה. שציוותה מה כבר כלי12)בהם על או הבהמה על

טהור.13)אבנים. לכלי  האזוב  בהם 14)מן כשיטביל
מפני טומאה, המקבל דבר על הזאה לשם האזוב  את

פסולה. היא הראשונה ה"ט .15)שהטבילה פ "י  למעלה
שם. בהערות המקבל 16)ראה דבר על הזה אפילו כלומר,

גם  פסולה, שכשהטבילה מפני  מצוותם, נעשה לא טומאה
באזוב  שנשארו המים ולפיכך פסולה, שלאחריה ההזאה

מטמאים.

.˙‡hÁ ÈÓ ÔÈ‡17eOÚiL Ì„˜ Ïk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ≈≈«»¿«¿ƒ∆«……∆∆«¬
eÈ‰iL „Ú Ô˙ÂˆÓ18ÈÓ Ï‡ .‰‡f‰Ï ÔÈLÎe ÔÈB‰Ë ƒ¿»»«∆ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ¿«»»¬»≈

‰˙˙ML B‡ ÌÈÓ Ô‰a Ú˙pL ÔB‚k ,eÏÒÙpL ˙‡hÁ«»∆ƒ¿¿¿∆ƒ¿»≈»∆«ƒ∆»¿»
ÔÈÏÒBt‰ ÌÈc‰ el‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a Ô‰Ó≈∆¿≈»¿«≈»∆≈≈«¿»ƒ«¿ƒ

Ô˙B‡19‡ÓË  ‰Óe˙Ï B‰h‰ Ô‰a Ú‚ Ì‡ :20ÔÈa , »ƒ»«»∆«»ƒ¿»ƒ¿»≈
BÙeb ‡La Ú‚pL ÔÈa ÂÈ„Èa Ú‚pL21Ì„‡ Ô‰a Ú‚ ; ∆»«¿»»≈∆»«ƒ¿»»«»∆»»

B‰Ë ‡e‰ È‰  ÂÈ„Èa elÙ‡Â ˙‡hÁÏ B‰h‰22 «»¿«»«¬ƒ¿»»¬≈»
‰È‰L ˙BÓk23. ¿∆»»

מ "ח .17) פ "ט  הם.18)שם אם אלא נמנו 19)פירוש,
ויג. יב  הי "א, בפ "ט  תרומה 20)למעלה לאכול ואסור

ראויים  ואינם שנפסלו כיון התורה, מן אבל חכמים. מגזירת
לתרומה, אלא גזרו ולא (כסף ֿמשנה). מטמאים אינם להזאה

לחולין. לא ג.21)אבל הלכה שהוא 22)ראה "לפי
רבינו  לשון (להאדם)". לו טהור שהוא מה ממין (המים)
אינם  כשרים חטאת שמי  מפני  לומר, התכוון שם. בפירושו
בפסולים, חכמים גזרו לא לחטאת, הטהור את מטמאים

הזאה. לצורך שלא נוגע  שהוא צ "ל:23)ואף ֿעלֿפי 
תימן). (כת"י  שהיה כמות

.‚˙‡hÁ ÈÓ24e‡ÓËpL Á‡ Ô‰a Ú‚Â e‡ÓËpL ≈«»∆ƒ¿¿¿»«»∆««∆ƒ¿¿
 BÙe‚a ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,‰Óe˙Ï B‰h‰ Ì„‡»»«»ƒ¿»≈¿»»≈¿

‡ÓË25 ÂÈ„Èa ˙‡hÁÏ B‰h‰ Ô‰a Ú‚ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»«»∆«»¿«»¿»»
‡ÓË26B‰Ë ‡e‰ È‰  BÙeb ‡La Ú‚ ;27˙BÓk ƒ¿»»«ƒ¿»¬≈»¿

.‰È‰L∆»»

בנפסלו.25)שם.24) מפני26)כמו והטעם, גופו. כל
טמאים. במשקין במגע 27)שנגע  מטמאים אינם שמשקין

בגוף .

.„˙‡hÁ ÈÓ28‰Â˜Ó ÈÓ B‡ ÔÈÚÓ ÈÓ ÔÎB˙Ï eÏÙpL ≈«»∆»¿¿»≈«¿»≈ƒ¿∆
‡OÓa ÔÈ‡nËÓ  ˙‡hÁ ÈÓ  Ì‡ :˙Bt ÈÓ B‡29; ≈≈ƒ…≈«»¿«¿ƒ¿«»

 ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡  ˙Bt ÈÓ  Ì‡Â¿ƒ…≈≈≈¿«¿ƒ∆¡»¿∆¡»
‰Ï˜Ó Ù‡a Ú˙pL ‰t Ù‡ .ÔÈ‡nËÓ30Lc˜Â ¿«¿ƒ≈∆»»∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ≈

ÔÈ‡nËÓ  ‰t Ù‡ ‰ ‰È‰ Ì‡ :ÔlÎa31ÈÓa ¿À»ƒ»»»…≈∆»»¿«¿ƒ¿≈
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡  ‰Ï˜Ó Ù‡ ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰cƒ»¿ƒ»»»…≈∆ƒ¿∆≈¿«¿ƒ

ÚbÓa32‡OÓa ÔÈ‡nËÓ Ï‡33. ¿«»¬»¿«¿ƒ¿«»
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קלד                
         

ה"ג.28) פ "ט  פרה אבל 29)תוספתא לתרומה, הטהור את
שגם  ונראה ה"ב ). ראה (חזוןֿאיש, לחטאת הטהור את לא
הטומאות  אבות מהלכות בפ "ו רבינו כדברי  מטמא, במגע 

להסיטם. ולא במים ליגע  שאי ֿאפשר עצי30)הי "ג, אפר
שרופים. ז.31)חולין פ "ט , פרה שאפר 32)משנה מפני 

אנו  מקלה, אפר הוא שהרוב  ומכיוון יפה. נבלל אינו באפר
נגע . מקלה באפר והטעם,33)אומרים: א. כג, בכורות

הפרה. אפר את גם שנשא מפני 

.‰Lk Ù‡34ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÌÈn‰ Èab ÏÚ B˙pL ≈∆»≈∆¿»««≈««ƒ∆≈»¿ƒ
ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,‰Óe˙Ï B‰h‰ Ô‰a Ú‚Â ÔLc˜Ï¿«¿»¿»«»∆«»ƒ¿»≈¿»»≈
ÂÈ„Èa elÙ‡ ,˙‡hÁÏ B‰h‰ Ô‰a Ú‚ .‡ÓË  BÙe‚a¿ƒ¿»»«»∆«»¿«»¬ƒ¿»»

‰È‰L ˙BÓk B‰Ë ‰Ê È‰ 35. ¬≈∆»¿∆»»

מ "ט .34) שנפסלו 35)שם, חטאת למי  שווים דיניהם כל
(ה"ג).

.Â˙‡hÁ ÈÓ36‡lL ,ËÈËa ÌÏa‚È ‡Ï  eÏÒÙpL ≈«»∆ƒ¿¿…¿«¿≈¿ƒ∆…
ÈnL ;‡ÓËÈÂ ËÈha ÚbÈ ‡nL ,ÌÈÁ‡Ï ‰Ïwz ÌOÚÈ«¬≈«»»«¬≈ƒ∆»ƒ««ƒ¿ƒ¿»∆≈

‡È‰ ˙‡hÁ :Ó‡pL ,ËÈËa ÔÈÏËa ÌÈ‡ ˙‡hÁ37. «»≈»¿≈ƒ¿ƒ∆∆¡««»ƒ

מ "ה.36) זו 37)שם דרשה רבינו מביא למשנה בפירושו
מצאתיה. לא שבידינו בספרי  אולם הספרי , בשם

.Ê˙˙ML ‰t38‰ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁ ÈÓ »»∆»»≈«»««ƒ∆ƒ¿¬»
˙BÚL Úa‡Â ÌÈOÚ CB˙a39B‰Ë dOa 40. ¿∆¿ƒ¿«¿«»¿»»»

 ÔÈeÓL Ô‰L ÔÓÊa ;‰c ÈÓÏ ˙ÓLÓÏ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆∆¿≈ƒ»ƒ¿«∆≈¿ƒ
,eÏËa  ‰t Ô˙‡˙ML ÔÓÊa Ï‡ ,ÔÈÏËa ÔÈ‡≈»¿≈ƒ¬»ƒ¿«∆¿»»«»»»¿

ÌÈeÓL ÌÈ‡ È‰L41. ∆¬≈≈»¿ƒ

עדיין.39)שם.38) נתעכלו שנגע 40)ולא אף ֿעלֿפי 
שבמעיה. החטאת במי  שחיטה חוקת,41)אחר ספרי 

מפני תנאֿקמא, נגד במשנתנו יהודה כר' פסק  קכה. פיסקא
שלושים  לפני  נשאלה זו הלכה "וכבר (שם): בספרי  שאמרו
שם  נאמר וכן בשרה", את וטיהרו ביבנה, זקנים ושמונה

(כסף ֿמשנה). טרפון ור' הגלילי  יוסי  ר' בשם

.Á‰fn‰42‰f‰Â ,ÌÈa‰ ÏÚ epnÓ ÔÈfnL ÔBlÁÓ ««∆≈«∆«ƒƒ∆«»«ƒ¿À»
ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ e‡ˆÓ Ck Á‡Â ,Lc˜nÏ ÒÎÂ ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿««ƒ¿»¿««»ƒ¿¿««ƒ¿ƒ

eËt ‰Ê È‰ 43ÏÚ Ô‰Ó ÔÈfnL ÌÈn‰ ˙˜ÊÁL ; ¬≈∆»∆∆¿«««ƒ∆«ƒ≈∆«
Òe‡k ‰Ê È‰Â ,ÔÈLk Ô‰L ÌÈa‰44‰f‰ Ì‡ Ï‡ . »«ƒ∆≈¿≈ƒ«¬≈∆¿»¬»ƒÀ»

ÌÈn‰ e‡ˆÓÂ Lc˜nÏ ÒÎÂ „ÈÁÈ ÏL ÔBlÁÓ ÂÈÏÚ»»≈«∆»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿¿««ƒ
„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜a iÁ  ÔÈÏeÒt45BÏ ‰È‰L ÈtÓ , ¿ƒ«»¿»¿»∆¿≈ƒ¿≈∆»»

ÏÌÈ˜ÈÏÁÓ .Lc˜nÏ ÒkÈ Ck Á‡Â ÌÈn‰ ÏÚ ˜c46 ƒ¿…«««ƒ¿««»ƒ»≈«ƒ¿»«¬ƒƒ
ÌÈa ÏL ÔBlÁÓ ı‡a ÌÈ˙˙BML ÌÈna ÌÚ‰ eÈ‰47, »»»««ƒ∆¿ƒ»»∆≈«∆«ƒ

ÔÈLLBÁ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Lc˜nÏ ÌÈÒÎÂ Ô˙B‡ ÌÈÒB„Â¿¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿…»¿ƒ
.Ô‰ ÔÈÏeÒt ‡nL Ô‰Ï»∆∆»¿ƒ≈

מ "ד.42) פי "ב  ששגג 43)שם טמא כאדם קרבן, מלהביא
למקדש. המים 44)ונכנס  אם לחקור צריך היה שלא מפני 

טעם  עוד רבינו מוסיף  למשנתנו, [בפירושו כשרים. היו
אמרו, הרי  טמא, הוא שמא ספק  היה אם שאפילו ואומר,

טהור]. ספיקו - הרבים ברשות טומאה עשיר 45)ספק 
בני שני  או תורים שתי  מביא ועני  שעירה, או כשבה מביא

החטאות, ברוב  סולת. מביא דלות") ("דלי  מדוכא ועני  יונה,
קבועה". "חטאת ונקראות לעני , עשיר בין הבדל אין

רבים,47)שם.46) טמאים על מזים היו הזה החלון דרך
מתלכלכים  ובגדיהם מתחלקים היו והעם מים, שם ונאספו

שם). (רבינו

.Ë‰fn‰48‡Óh‰ BÊ‡a49˙‡hÁÏ50Ba LÈ Ì‡ : ««∆¿≈«»≈¿«»ƒ≈
ÔÈÏeÒt ÌÈn‰  ‰ˆÈk51Ba ÔÈ‡ ;[‰ÏeÒt] B˙Èf‰Â ¿≈»««ƒ¿ƒ¿«»»¿»≈
ÌÈLk ÌÈn‰  ‰ˆÈk52‰ÏeÒt B˙‡f‰Â53BÊ‡Â . ¿≈»««ƒ¿≈ƒ¿«»»¿»¿≈

‰Ê54,‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ BÁÏ BÁÂ BÁ ‡nËÓ ∆¿«≈¬≈«¬≈«¬≈¬ƒ≈≈»
˙‡hÁÏ ÔÈBÓ ÔÈ‡L55. ∆≈ƒ¿«»

מ "ו.48) יא 49)שם פרק  (ראה לאכילה שלקטו כגון
לקודש.50)ה"ז). טהור טמא 51)והוא היה ואם

(רבינו  פסולים רק  ולא טמאים המים לקודש, או לתרומה
בפחות 52)בפירושו). אחרים מטמא טמא אוכל שאין

ה"א). פ "ד אוכלים טומאת (הלכות זה משיעור
האדם 53) בין הטהור", "והזה יט ): יט , (במדבר שנאמר

מזים. שבו האזוב  ובין כביצה.54)המזה בו כשיש
ה"ו.55) פי "ג למעלה ראה

.ÈdÈa‚n‰56È„k ÌÈn‰ ÂÈÏÚ È‰Â ÂÈÏÚ ‰f‰L ÈÏk ««¿ƒ«¿ƒ∆À»»»«¬≈»»««ƒ¿≈
,ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ Ô˙ÂˆÓ eOÚL ÌÈn‰L ;B‰Ë  ‰‡f‰«»»»∆««ƒ∆»ƒ¿»»≈»¿«¿ƒ

e‡aL BÓk57. ¿∆≈«¿

בקורדום".56) הטהור הוא "אוחז מ "ה למעלה 57)שם
ה"א.

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
ספר טהרה -הלכות טומאת צרעת 


ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
˙Úˆa ˙BB‰Ï (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿¿»««
ÈÓÈÒ ıwÈ ‡lL ( .‰Bza e˙k‰ dÈ„k Ì„‡»»¿ƒ»«»«»∆…»…ƒ»≈
Úˆn‰ ‰È‰iL („ .˜˙p‰ Ál‚È ‡lL (‚ .‰‡ÓËÀ¿»∆…¿«««∆∆∆ƒ¿∆«¿…»
ÏÚ ‰iËÚÂ BL‡ ˙ÚÈÙe ÂÈ„‚a ˙ÚÈ˜a ÌÒÙÓ¿À¿»ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ«…«¬ƒ»«
Ïk ˙‡ Úˆn‰ Ál‚iL (Â .˙Úˆ ˙‰Ë (‰ .ÌÙO»»»√«»««∆¿«««¿…»∆»
˙Úˆ ÔÈc (Á .„‚a‰ ˙Úˆ ÔÈc (Ê .‰ËiLk BÚO¿»¿∆ƒ¿«ƒ»«««∆∆ƒ»««

.˙Èa‰««ƒ
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
ואם 1) בה, מראות וכמה הבשר, עור צרעת זהו אי  יבאר

עמוק  שאינו נגע  ומראה הפיתוך מראה זה, עם זה מצטרפים
בהרת  שנאמר מקום וכל צרעת, נגע  כל שיעור הבשר, מעור
הבשר. עור בצרעת הם טומאה סימני  שלשה דווקא, הוא אם

.‡Oa‰ BÚ ˙Úˆ2BÚ‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÔÈaÏiL ‡e‰3, »«««»»∆«¿ƒ»ƒ»
‰ˆÈa Ìe˜k ˙Èel‰ ‰È‰˙Â4‰ˆÈa ÌewÓe ¿ƒ¿∆««¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»

‰ÏÚÓÏe5‰‰„ ‡È‰L ˙ÈeÏ Ï‡ .6‰ˆÈa‰ ÌewÓ ¿«¿»¬»«¿ƒ∆ƒ≈»ƒ¿«≈»
˜‰a ‡l‡ ,˙Úˆ dÈ‡  ‰hÓÏe7.‡e‰ ¿«»≈»»««∆»…«

בשרו 2) בעור יהיה כי  אדם ב ): יג, (ויקרא בתורה האמורה
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קלה                 
         

ה"ג.28) פ "ט  פרה אבל 29)תוספתא לתרומה, הטהור את
שגם  ונראה ה"ב ). ראה (חזוןֿאיש, לחטאת הטהור את לא
הטומאות  אבות מהלכות בפ "ו רבינו כדברי  מטמא, במגע 

להסיטם. ולא במים ליגע  שאי ֿאפשר עצי30)הי "ג, אפר
שרופים. ז.31)חולין פ "ט , פרה שאפר 32)משנה מפני 

אנו  מקלה, אפר הוא שהרוב  ומכיוון יפה. נבלל אינו באפר
נגע . מקלה באפר והטעם,33)אומרים: א. כג, בכורות

הפרה. אפר את גם שנשא מפני 

.‰Lk Ù‡34ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÌÈn‰ Èab ÏÚ B˙pL ≈∆»≈∆¿»««≈««ƒ∆≈»¿ƒ
ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,‰Óe˙Ï B‰h‰ Ô‰a Ú‚Â ÔLc˜Ï¿«¿»¿»«»∆«»ƒ¿»≈¿»»≈
ÂÈ„Èa elÙ‡ ,˙‡hÁÏ B‰h‰ Ô‰a Ú‚ .‡ÓË  BÙe‚a¿ƒ¿»»«»∆«»¿«»¬ƒ¿»»

‰È‰L ˙BÓk B‰Ë ‰Ê È‰ 35. ¬≈∆»¿∆»»

מ "ט .34) שנפסלו 35)שם, חטאת למי  שווים דיניהם כל
(ה"ג).

.Â˙‡hÁ ÈÓ36‡lL ,ËÈËa ÌÏa‚È ‡Ï  eÏÒÙpL ≈«»∆ƒ¿¿…¿«¿≈¿ƒ∆…
ÈnL ;‡ÓËÈÂ ËÈha ÚbÈ ‡nL ,ÌÈÁ‡Ï ‰Ïwz ÌOÚÈ«¬≈«»»«¬≈ƒ∆»ƒ««ƒ¿ƒ¿»∆≈

‡È‰ ˙‡hÁ :Ó‡pL ,ËÈËa ÔÈÏËa ÌÈ‡ ˙‡hÁ37. «»≈»¿≈ƒ¿ƒ∆∆¡««»ƒ

מ "ה.36) זו 37)שם דרשה רבינו מביא למשנה בפירושו
מצאתיה. לא שבידינו בספרי  אולם הספרי , בשם

.Ê˙˙ML ‰t38‰ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁ ÈÓ »»∆»»≈«»««ƒ∆ƒ¿¬»
˙BÚL Úa‡Â ÌÈOÚ CB˙a39B‰Ë dOa 40. ¿∆¿ƒ¿«¿«»¿»»»

 ÔÈeÓL Ô‰L ÔÓÊa ;‰c ÈÓÏ ˙ÓLÓÏ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆∆¿≈ƒ»ƒ¿«∆≈¿ƒ
,eÏËa  ‰t Ô˙‡˙ML ÔÓÊa Ï‡ ,ÔÈÏËa ÔÈ‡≈»¿≈ƒ¬»ƒ¿«∆¿»»«»»»¿

ÌÈeÓL ÌÈ‡ È‰L41. ∆¬≈≈»¿ƒ

עדיין.39)שם.38) נתעכלו שנגע 40)ולא אף ֿעלֿפי 
שבמעיה. החטאת במי  שחיטה חוקת,41)אחר ספרי 

מפני תנאֿקמא, נגד במשנתנו יהודה כר' פסק  קכה. פיסקא
שלושים  לפני  נשאלה זו הלכה "וכבר (שם): בספרי  שאמרו
שם  נאמר וכן בשרה", את וטיהרו ביבנה, זקנים ושמונה

(כסף ֿמשנה). טרפון ור' הגלילי  יוסי  ר' בשם

.Á‰fn‰42‰f‰Â ,ÌÈa‰ ÏÚ epnÓ ÔÈfnL ÔBlÁÓ ««∆≈«∆«ƒƒ∆«»«ƒ¿À»
ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ e‡ˆÓ Ck Á‡Â ,Lc˜nÏ ÒÎÂ ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿««ƒ¿»¿««»ƒ¿¿««ƒ¿ƒ

eËt ‰Ê È‰ 43ÏÚ Ô‰Ó ÔÈfnL ÌÈn‰ ˙˜ÊÁL ; ¬≈∆»∆∆¿«««ƒ∆«ƒ≈∆«
Òe‡k ‰Ê È‰Â ,ÔÈLk Ô‰L ÌÈa‰44‰f‰ Ì‡ Ï‡ . »«ƒ∆≈¿≈ƒ«¬≈∆¿»¬»ƒÀ»

ÌÈn‰ e‡ˆÓÂ Lc˜nÏ ÒÎÂ „ÈÁÈ ÏL ÔBlÁÓ ÂÈÏÚ»»≈«∆»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿¿««ƒ
„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜a iÁ  ÔÈÏeÒt45BÏ ‰È‰L ÈtÓ , ¿ƒ«»¿»¿»∆¿≈ƒ¿≈∆»»

ÏÌÈ˜ÈÏÁÓ .Lc˜nÏ ÒkÈ Ck Á‡Â ÌÈn‰ ÏÚ ˜c46 ƒ¿…«««ƒ¿««»ƒ»≈«ƒ¿»«¬ƒƒ
ÌÈa ÏL ÔBlÁÓ ı‡a ÌÈ˙˙BML ÌÈna ÌÚ‰ eÈ‰47, »»»««ƒ∆¿ƒ»»∆≈«∆«ƒ

ÔÈLLBÁ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Lc˜nÏ ÌÈÒÎÂ Ô˙B‡ ÌÈÒB„Â¿¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿…»¿ƒ
.Ô‰ ÔÈÏeÒt ‡nL Ô‰Ï»∆∆»¿ƒ≈

מ "ד.42) פי "ב  ששגג 43)שם טמא כאדם קרבן, מלהביא
למקדש. המים 44)ונכנס  אם לחקור צריך היה שלא מפני 

טעם  עוד רבינו מוסיף  למשנתנו, [בפירושו כשרים. היו
אמרו, הרי  טמא, הוא שמא ספק  היה אם שאפילו ואומר,

טהור]. ספיקו - הרבים ברשות טומאה עשיר 45)ספק 
בני שני  או תורים שתי  מביא ועני  שעירה, או כשבה מביא

החטאות, ברוב  סולת. מביא דלות") ("דלי  מדוכא ועני  יונה,
קבועה". "חטאת ונקראות לעני , עשיר בין הבדל אין

רבים,47)שם.46) טמאים על מזים היו הזה החלון דרך
מתלכלכים  ובגדיהם מתחלקים היו והעם מים, שם ונאספו

שם). (רבינו

.Ë‰fn‰48‡Óh‰ BÊ‡a49˙‡hÁÏ50Ba LÈ Ì‡ : ««∆¿≈«»≈¿«»ƒ≈
ÔÈÏeÒt ÌÈn‰  ‰ˆÈk51Ba ÔÈ‡ ;[‰ÏeÒt] B˙Èf‰Â ¿≈»««ƒ¿ƒ¿«»»¿»≈
ÌÈLk ÌÈn‰  ‰ˆÈk52‰ÏeÒt B˙‡f‰Â53BÊ‡Â . ¿≈»««ƒ¿≈ƒ¿«»»¿»¿≈

‰Ê54,‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ BÁÏ BÁÂ BÁ ‡nËÓ ∆¿«≈¬≈«¬≈«¬≈¬ƒ≈≈»
˙‡hÁÏ ÔÈBÓ ÔÈ‡L55. ∆≈ƒ¿«»

מ "ו.48) יא 49)שם פרק  (ראה לאכילה שלקטו כגון
לקודש.50)ה"ז). טהור טמא 51)והוא היה ואם

(רבינו  פסולים רק  ולא טמאים המים לקודש, או לתרומה
בפחות 52)בפירושו). אחרים מטמא טמא אוכל שאין

ה"א). פ "ד אוכלים טומאת (הלכות זה משיעור
האדם 53) בין הטהור", "והזה יט ): יט , (במדבר שנאמר

מזים. שבו האזוב  ובין כביצה.54)המזה בו כשיש
ה"ו.55) פי "ג למעלה ראה

.ÈdÈa‚n‰56È„k ÌÈn‰ ÂÈÏÚ È‰Â ÂÈÏÚ ‰f‰L ÈÏk ««¿ƒ«¿ƒ∆À»»»«¬≈»»««ƒ¿≈
,ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ Ô˙ÂˆÓ eOÚL ÌÈn‰L ;B‰Ë  ‰‡f‰«»»»∆««ƒ∆»ƒ¿»»≈»¿«¿ƒ

e‡aL BÓk57. ¿∆≈«¿

בקורדום".56) הטהור הוא "אוחז מ "ה למעלה 57)שם
ה"א.

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
ספר טהרה -הלכות טומאת צרעת 


ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
˙Úˆa ˙BB‰Ï (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿¿»««
ÈÓÈÒ ıwÈ ‡lL ( .‰Bza e˙k‰ dÈ„k Ì„‡»»¿ƒ»«»«»∆…»…ƒ»≈
Úˆn‰ ‰È‰iL („ .˜˙p‰ Ál‚È ‡lL (‚ .‰‡ÓËÀ¿»∆…¿«««∆∆∆ƒ¿∆«¿…»
ÏÚ ‰iËÚÂ BL‡ ˙ÚÈÙe ÂÈ„‚a ˙ÚÈ˜a ÌÒÙÓ¿À¿»ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ«…«¬ƒ»«
Ïk ˙‡ Úˆn‰ Ál‚iL (Â .˙Úˆ ˙‰Ë (‰ .ÌÙO»»»√«»««∆¿«««¿…»∆»
˙Úˆ ÔÈc (Á .„‚a‰ ˙Úˆ ÔÈc (Ê .‰ËiLk BÚO¿»¿∆ƒ¿«ƒ»«««∆∆ƒ»««

.˙Èa‰««ƒ
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
ואם 1) בה, מראות וכמה הבשר, עור צרעת זהו אי  יבאר

עמוק  שאינו נגע  ומראה הפיתוך מראה זה, עם זה מצטרפים
בהרת  שנאמר מקום וכל צרעת, נגע  כל שיעור הבשר, מעור
הבשר. עור בצרעת הם טומאה סימני  שלשה דווקא, הוא אם

.‡Oa‰ BÚ ˙Úˆ2BÚ‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÔÈaÏiL ‡e‰3, »«««»»∆«¿ƒ»ƒ»
‰ˆÈa Ìe˜k ˙Èel‰ ‰È‰˙Â4‰ˆÈa ÌewÓe ¿ƒ¿∆««¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»

‰ÏÚÓÏe5‰‰„ ‡È‰L ˙ÈeÏ Ï‡ .6‰ˆÈa‰ ÌewÓ ¿«¿»¬»«¿ƒ∆ƒ≈»ƒ¿«≈»
˜‰a ‡l‡ ,˙Úˆ dÈ‡  ‰hÓÏe7.‡e‰ ¿«»≈»»««∆»…«

בשרו 2) בעור יהיה כי  אדם ב ): יג, (ויקרא בתורה האמורה
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צרעת. לנגע  בשרו בעור והיה צרעת 3)וכו' להוציא
דברים  במה בפ "ח . לקמן יתבארו שדיניה בזקן, או בראש
העור, מחלת שהיא באיזו קשורה כשהלבנונית אמורים,
וכן  צרעת. אינו - לגמרי  בריא בעור לבן כתם סתם אבל
בעור  "והיה ה"ו: פ "א נגעים פרשת כהנים' ב 'תורת שנינו
שהכוונה  ברור ממנו. מצטער שהוא מלמד לנגע ", בשרו
והמצוה' 'התורה (ראה מצער גירוי  או כאב  לו גורם שהנגע 

שם). הקליפה 4)למלבי "ם ולא שבפנים הרך כקרום
מ "א  פ "א נגעים ישראל' ('תפארת החיצונית הקשה

עזה.5)ב 'בועז'). יותר שנאמר 7)כהה.6)לבנונית
הוא. טהור בעור פרח  הוא בוהק  לט ): (שם,

.˙B‡Ó Úa‡Â8:Ô‰ el‡Â ,Oa‰ BÚ ˙Úˆa LÈ ¿«¿««¿≈¿»«««»»¿≈≈
‰‡ ‡e‰L ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ˙BÈa ÊÚ ÔÏ…∆«¿≈∆≈¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿∆

˙‰a ‡˜p‰ ‡e‰ ,‚ÏMk Oa‰ BÚa9‡e‰L ÔÏÂ . ¿«»»«∆∆«ƒ¿»«∆∆¿…∆∆
Ôa Ok ÏL È˜ Óˆk ‰‡pL ,ËÚÓ ‰fÓ ‰‰„≈∆ƒ∆¿«∆ƒ¿∆¿∆∆»ƒ∆∆∆∆

BÓBÈ10‡˜p‰ ‡e‰ ,11˙‡O12˙‡O‰ ÔÓ ‰‰cL ÔÏÂ . «ƒ¿»¿≈¿…∆∆≈∆ƒ«¿≈
ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk ‰‡pL ,ËÚÓ13˙‰a‰ ˙„ÏBz ‡e‰ ,14, ¿«∆ƒ¿∆¿ƒ«≈»∆∆««∆∆

˙ÁtÒ ˙‡˜Â15,ËÚÓ ÏÎÈ‰‰ „ÈqÓ ‰‰cL ÔÏÂ . ¿ƒ¿≈«««¿…∆∆≈∆ƒƒ«≈»¿«
‰ˆÈa Ìe˜k ‡e‰ È‰Â16Ì‚Â ,˙‡O‰ ˙„ÏBz ‡È‰ , «¬≈ƒ¿≈»ƒ∆∆«¿≈¿«

z„ÓÏ ‰p‰ .˙ÁtÒ ‡˜ ‰Ê17‡e‰L ‰‡n‰L , ∆ƒ¿»«««ƒ≈»«¿»∆««¿∆∆
‡e‰L ‰‡n‰Â ,˙‰a‰ ˙ÁtÒ ‡e‰ ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk¿ƒ«≈»«««««∆∆¿««¿∆∆
˙ÁtÒ ÔBLÏ ÔÈ‡L ;˙‡O‰ ˙ÁtÒ ‡È‰ ‰ˆÈa Ìe˜kƒ¿≈»ƒ««««¿≈∆≈¿«««
ÌÈzL  ÌÈÚ‚ ˙B‡Ó :eÓ‡ Ô‡kÓ .‰ÏÙË ‡l‡∆»¿≈»ƒ»»¿«¿¿»ƒ¿«ƒ

Úa‡ Ô‰L18.‰zÁtÒÂ ˙‡O ,dzÁtÒÂ ˙‰a : ∆≈«¿««∆∆¿««¿»¿≈¿««¿»

מ "א.8) פ "א כי9)נגעים אדם ב ): (שם, בתורה האמורה
על  כך ונקראה בהרת. או ספחת או שאת בשרו בעור יהיה
(איוב  בשחקים" הוא "בהיר כמו והבהיר, העז הלובן שם
כהנים' וב 'תורת התורה. על בפירושו רש"י  – כא) לז,
לבנוניתה? תהא "וכמה שנינו: ה"ב ) פ "ב  נגעים, (פרשת
כשלג". מצורעת מרים והנה י ) יב , (במדבר שנאמר כשלג,

(רבינו 10) לנקותו כדי  צמרו את שרחצו ואחר שנולד, ביום
שם). המשנה על שם.11)בפירושו בתורה,

בפירושו 12) רבינו מאיר. רבי  דעת נגד שם במשנה כחכמים
או  לבנה "שאת לט ): (שם, שהכתוב  אומר שם למשנה

ביותר. הלבנות הן שאלו מוכיח  לבנה" בית 13)בהרת של
ההי את שמלבינים מפני  מאד, לבן שהוא בכל המקדש, כל

שם). ישראל' ('תפארת מ "ד פ "ג מדות במס ' כמפורש שנה,
נקראים 14) – ושאת בהרת – בתורה המפורשים הנגעים

תולדות, נקראים - להם כטפלים מדרשה והנלמדים אבות,
הבאה. בהערה ראה "ספחת". מהמילה ונלמדו

טפילה,15) אלא ספחת ואין אמרו: - ב  ו, שבועות בגמרא
אחת  אל נא ספחני  לו): ב , (שמואלֿא אומר הוא וכן

ה,16)הכהונות. (שבועות עקיבא רבי  שיטת נוקט  רבינו
נבדלים  פירוש מזו", למעלה "זו הם המראות שארבעת ב )
לכך, בהתאם ומסודרים לבנוניתם חוזק  בדרגת מזה זה הם
מראה  ואחריה בראש, נשנית ביותר עזה שלבנוניתה בהרת
מלובן  למעלה לבנוניתה והשאת לבן, כצמר שהוא השאת
דיהה  שלבנוניתו ביצה מקרום למעלה וסיד ההיכל, סיד
הלבנונית, בסוג הוא ההבדל לרבנן אבל הקודמות. משלוש

לסוג  דומה שאינו מיוחד מסוג הוא והסיד השלג לובן
בפירושו  והרמב "ן כאן. (ראב "ד ביצה וקרום צמר של הלובן
הוא  הבהרת לובן שסוג מבאר ג) יג, (ויקרא התורה על
'תפארת  וראה השאת. סוג מהֿשאיןֿכן ומסנוור מבריק 
לשני המראות את ג"כ שחילק  נגעים מס ' בתחילת ישראל'

מזהיר). ובלתי  מזהיר שהבהרת 17)סוגים: שאמרנו, מזה
ללמוד  יש ביצה, מקרום לבן יותר וסיד משאת, לבנה יותר
לשאת. טפל ביצה וקרום לבהרת, טפל הוא שסיד

למעלה 18) "זו עקיבא: רבי  ששיטת משמע , שם בגמרא
ותולדות  אבות לשיטת מנוגדת מזו" למעלה וזו מזו,
דברי על חמורה תמיהה ומכאן מ "א, פ "א בנגעים השנויה
ב 'כסף  זל"ז. המנוגדות השיטות שתי  שנוקט  כאן רבינו
השקלאֿוטריא  שאמנם ומבאר, זו תמיהה על עמד משנה'
השיטות, שתי  בין ניגוד על מסתמכת שם שבועות במס '
מודה  עקיבא רבי  שגם אפשר - א ו, שם המסקנה לפי  אבל
בהערה  נוסף  ביאור במשנתנו. שנשנו כפי  ותולדות באבות

הבאה.

.‚ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ Ôlk  el‡ ÌÈÚ‚ ˙B‡Ó Úa‡«¿««¿¿»ƒ≈À»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
‰Ê19ÈÓÁ‰Ï ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,20˙i‡ ˙lÁ˙a ÔÈa ; ∆≈¿»≈≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ«

Ú‚p‰21‰ÚM‰ ÛBÒa ÔÈa ,22ËÙpL Á‡Ï ÔÈa , «∆«≈¿«ƒ¿»≈¿««∆ƒ¿«
Úˆn‰23ËÏÁ B‡24Blk ‰È‰L Ú‚ „Á‡ ?„ˆÈk . «¿…»∆¿«≈«∆»∆«∆»»À

Ìe˜k B‡ È˜ Óˆk B‡ ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk B‡ ‚ÏLk ÔÏ»»¿∆∆¿ƒ«≈»¿∆∆»ƒƒ¿
˙‰a‰ ‰‡Ók Ôl‰ ˙ˆ˜Ó ‰È‰L Ú‚ „Á‡Â ,‰ˆÈa≈»¿∆»∆«∆»»ƒ¿»«…∆¿«¿≈««∆∆

˙Átq‰ ‰‡Ók B˙ˆ˜Óe ˙‡O‰ ‰‡Ók B˙ˆ˜Óe25 ƒ¿»¿«¿≈«¿≈ƒ¿»¿«¿≈««««
Ìe‡Ó ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .eLÁ ‡e‰ „Á‡ ‰‡Ók Ïk‰«…¿«¿∆∆»»ƒ≈»»¿»

ÌÈÓÎÁ26Ô‰L ÌÈzL  ÌÈÚ‚ ˙B‡Ó :eÓ‡Â ¬»ƒ¿»¿«¿¿»ƒ¿«ƒ∆≈
?Úa‡27˙B‡na ÔÈ‰Ï È„k28BÈ‡L Ô‰k ÏkL . «¿«¿≈¿»ƒ««¿∆»…≈∆≈
ÈkÓ29B˙B‡ ÔÈ„nÏnLk Ô‰È˙BÓLe ˙B‡n‰ «ƒ««¿¿≈∆¿∆¿«¿ƒ

ÈkÈÂ ÔÈiL „Ú ,Ú‚p‰ ‰‡È ‡Ï  B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe30 ƒƒ…ƒ¿∆«∆««∆»ƒ¿«ƒ
dzÁtÒ ‡È‰ BÊÂ ˙‰a‰ ‡È‰ BÊ :Ó‡ÈÂ31‡È‰ BÊ , ¿…«ƒ««∆∆¿ƒ««¿»ƒ

.dzÁtÒ ‡È‰ BÊÂ ˙‡O‰«¿≈¿ƒ««¿»

הללו 19) מראות "ארבעה שונים: אנו מ "ג, שם בנגעים
ואפילו  בדבר, הגבלה כל שאין ומשמע  זע "ז", מצטרפים
ביניהן  שיש בהרת, עם שאת של תולדה או התולדות שתי 
משמע  וכן מצטרפות. כן גם דרגות, שלוש של הבדל
והיה  שדרשו: ה"ד, פ "א נגעים פרשת כהנים' מ 'תורת
צרעת" לנגע  "והיה ב ): יג, (שם בתורה נאמר (פירוש,
בנגעים  מדבר הכתוב  והרי  "והיו", נאמר ולא יחיד, בלשון

מפני  זה, עם זה שמצטרפים מלמד נחשבים רבים) שכולם
ורא"ש  ואע "ג, ד"ה א ו, שבועות רש"י  (ראה כאחד
ששונה  שמי  משמע , שם בסוגיה אמנם למשנתנו). בפירושו
שלה, אב  עם רק  מצטרפת שתולדה סובר ותולדות אבות
שם  המסקנה לפי  אבל בשקלאֿוטריא, נאמר זה אולם
בצירוף , קובעות אינן הלובן שדרגות עקיבא, דרבי  אליבא
אבות  שגם אפשר הנגעים, טבעי  לימוד לשם רק  ונאמרו
טבעי לימוד לשם אלא צירוף  דיני  לענין נקבעו לא ותולדות
ובשמותיהם  בהם בקיא שאינו כהן "וכל ומראותיהם הנגעים
וראה  משנה'. 'כסף  שם). (גמרא הנגעים" את רואה אינו

זו. הלכה בסוף  רבינו מביא 20)דברי  הצירוף  אם בין
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קלו                
         

נקדים  כיצד? עליו. מחמיר הוא אם בין למצורע , הקלה
מביאים  בנגע  שלקה אדם א. בשר: עור נגעי  דיני  עיקרי 
(שיעורו  כגריס  גדול נגע  הכהן מצא אם ב . הכהן. אל אותו
מחיה  או שהלבינו שערות שתי  בו ויש ה"ז) לקמן יתבאר
מצורע  הוא שהמנוגע  מודיע  הוא כעדשה, חי ) (בשר
הכהן  האלה, הסימנים משני  אחד בנגע  אין אם ג. מוחלט .
אם  ד. לקמן). יבוארו ההסגר (פרטי  ימים לשבעה מסגירו
לא  וגם הימים שבעת אחרי  הנגע  התרחב ) =) פשה לא
הכהן  מסגירו למעלה, שאמרנו הטומאה סימני  בו נולדו
אחד  בו נולדו לא שני  הסגר אחרי  אם ה. לשבוע . שנית
מחיה, לבנות, שערות שתי  – הטומאה סימני  משלושת
אדם  בנגעי  שלישי  הסגר אין ולעולם הכהן. מטהרו – פשיון
ויקרא  התורה על בפירושו רש"י  וראה כאן. הפרק  סוף  (ראה
אחרי הנגע  פשה אם ו. שם). מזרחי  אליהו וברבינו ו. יג,
אם  ז. מוחלט . מצורע  הוא - שני  הסגר או ראשון הסגר
ופרחה  הצרעת התרחבה שהוחלט  אחרי  או ההסגר אחרי 
בתחילה, הגוף  בכל הצרעת פרחה אם ח . טהור. – גופו בכל
נפרש. ועכשיו המנוגע . את ומסגירים נגע  ככל דינה

במנוגע 21) שהיה כגון בלבד, לחומרא הוא הצירוף  כאן
מצטרפים  שאת, מראה גריס  וכחצי  בהרת מראה גריס  כחצי 
או  טומאה סימני  בנגע  כשאין אותו ומסגירים גריס  לשיעור
ב ). דין (ראה טומאה סימן בו כשיש אותו מחליטים

להקל 22) בשניהם ויש שני . הסגר או ראשון הסגר של
שבעת  ואחרי  ונסגר, כגריס  בהרת בו היתה כיצד? ולהחמיר.
אומרים  אנו אין שאת, מראה ונמצא הלבנונית ירדה הימים

הסגר  וטעון חדש נגע  המראות שזה שני  דנים אלא ראשון,
שלישי הסגר טעון ואינו שנית, אותו ומסגירים אחד  כנגע 
ואחרי כגריס , בהרת בו היתה כיצד? ולהחמיר ה). דין (ראה
למראה  והפך הנגע  מחצית של הלבנונית הוכהה ההסגר
שונים  נגעים כשני  החצאים שני  את דנים אנו אין שאת,
וכן  אחד. כנגע  אותם ודנים מצטרפים אלא מכגריס  פחותים
ולפעמים  להקל לפעמים הוא הצירוף  שני  הסגר בסוף 
ואחרי גריסים, כשני  בהרת בו היתה כיצד? להקל להחמיר.
והשאר  שאת, יותר או גריס  הנגע  במקום מצאו שני , הסגר
זה  הוא – שאת – חדש נגע  אומרים אנו אין שהיה, כמה
פשה  שלא הוא אחד ונגע  מצטרפים אלא הסגר, וטעון
ניתוספה  ולהחמיר: ה). דין (ראה וטהור – שני  בהסגר
את  ומחליטים פשיון זה הרי  שאת, מכגריס  פחות אפילו

ו). דין (ראה ופטרוהו 23)המנוגע  שטיהרוהו פירוש,
שיער  – טומאה סימני  נמצאו כשלא היינו, נגעים, מדיני 
שפטרוהו  אחרי  ואם שני . הסגר אחרי  – מחיה פשיון, לבן,
היה  הפשיון אם ואפילו מוחלט  מצורע  הוא הצרעת, פשתה

הראשון. לנגע  הוא מצטרף  - אחד אחר 24)ממראה אם
שני דנים אנו הגוף , בכל אחר ממראה נגע  פרח  החליטה
הדינים  כל ז). דין (ראה אותו ומטהרים אחד כנגע  המראות

מ "ג. פ "א נגעים במסכת בקיצור נשנו כסיד 25)שלמעלה,
אלא  גריס  שיעור בנגע  אין ואפילו ביצה, כקרום או ההיכל

מצטרפים. – המראות ארבעת כל נצרף  מ "א.26)אם שם
טמא.27) – ולמעלה ביצה מקרום לומר: היה רצוי  ויותר
הנגעים.28) ולראות להכיר הכהנים שבועות 29)שלימדו

א. ה"ב ):30)ו, (פ "ט  לקמן רבינו לדברי  סתירה בזה אין
והוא  לו אומר החכם שוטה, או קטן הכהן היה "ואפילו

עצמו  על סומך אינו כשכהן מדובר ששם מפני  מחליט ",
רבינו, שם שמבאר כמו מלמדו, שהחכם מה ואומר כלל
מזדקק  ואינו בינתו על לסמוך רוצה כשהכהן וכאן
שיבין  עד נגעים לראות לו אסור בקיא, חכם של להוראותיו
אחר). הסבר שם משנה' ב 'כסף  וראה ספר', ('קרית  ויכיר

בנגעי31) גם בקיא להיות שצריך רבינו כותב  (שם) לקמן
ובגדים. בתים

.„˙ˆ˜Ó el‡ ˙B‡Ó Úa‡Ó Ôl‰ ‰‡Óa ‰È‰»»¿«¿≈«…∆≈«¿««¿≈ƒ¿»
;‡e‰ ˙Úˆ Ú‚ ‰Ê Ìb  Ba ˙ÚÓ ˙eiÓeÓ„‡«¿ƒ¿…∆∆«∆∆«»««
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,˙ÓcÓ„‡ ‰Ï ˙‰ B‡ :Ó‡pL∆∆¡««∆∆¿»»¬«¿»∆¿«ƒ

˙‡OÏ32ÒÏe ˙‡O ÏL ˙ÁtqÏÂ.˙‰a‰ ˙Át «¿≈¿««««∆¿≈¿«««««∆∆
,Ì„‡ ËÚÓe ˙ÈelÓ ÚÓ ‡e‰L ,‰f‰ ‰‡n‰Â¿««¿∆«∆∆¿…»ƒ«¿ƒ¿«…∆

Ce˙t ‡˜p‰ ‡e‰33Úa‡a Ce˙t‰ ‰‡Ó „ˆÈÎÂ . «ƒ¿»»¿≈««¿≈«»¿«¿«
˙BÒBk Úa‡ Ô‰ el‡k ?el‡ ˙B‡Ó34ÏÁ ˙B‡ÏÓ35, «¿≈¿ƒ≈«¿«¿≈»»

‰iMe ,Ì„ ÈtË ÈL ‰BL‡‰ ÒBka Ú˙Â¿ƒ¿»≈«»ƒ»¿≈ƒ≈»«¿ƒ»
˙ÈÚÈe ,ÔÈtË ‰BÓL ˙ÈLÈÏMe ,ÔÈtË ‰Úa‡«¿»»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ»¿ƒƒ
‰‡n‰ ‡e‰ ˙‰aaL Ce˙t‰ .ÔÈtË OÚ ‰MLƒ»»»ƒƒ«»∆««∆∆««¿∆
,˙ÈLÈÏL ÒBk ‰‡Ók  ˙‡OaL Ce˙t‰Â ,ÈÚÈ‰»¿ƒƒ¿«»∆«¿≈¿«¿≈¿ƒƒ
,‰iM‰ ÒBk‰ ‰‡Ók  ˙‰a‰ ˙ÁtÒaL Ce˙t‰Â¿«»∆¿«««««∆∆¿«¿≈««¿ƒ»
ÒBk‰ ‰‡Ók  ˙‡O‰ ˙ÁtÒaL Ce˙t‰Â¿«»∆¿««««¿≈¿«¿≈«

‰BL‡‰36. »ƒ»

ה"ג,32) פ "ד נגעים פרשת כהנים' ב 'תורת מ "ב . פ "א נגעים
(בלי חלקה תטמא השאת לחשוב ) (אפשר "יכול שונים: אנו
כזו, (בתערובת בפתוך תטמא והברת אדמומית) תערובת
מנין  בלבד), בהרת אצל בתורה נכתבה "אדמדמת" שהרי 
בבהרת? בשאת האמור ואת בשאת, בבהרת האמור את ליתן
מפני (שם) במשנה רבינו ופירש היא". צרעת תלמודֿלומר
(זוהי מזו. זו למדים היא" "צרעת כתוב  בשאת בבהרת שגם
שוה", "גזירה ונקראת בהן נדרשת שהתורה המידות אחת
מזה  ולומדים המילה, אותה נמצאת מקומות שבשני  היינו

שווה). דינם הענינים ארמית.33)ששני  בלשון מעורב 
אשא  "פתיכין ב ): כה, (איוב  עוזיאל בן יונתן בתרגום
יוםֿטוב ' ('תוספות ומים אש מעורבים פירוש: ומיא",

('מראה 34)במשנתנו). הלוג רביעית מחזיקה כוס  סתם
ד). סי ' א.35)כהן' ו, מפרש,36)שבועות רבינו

אלאֿאםֿכן  בה ניכרת אדמומית אין ביותר הלבנה שבהרת
ניכרת  הכהים ובמראות אודם, של גדולה כמות תתערב 
שהלבנונית  מה וכל קטנה, יותר כמות כשנתערבה אדמומית
הדרושה, האדום החומר כמות מצטמצמת והולכת, מחלישה
'כסף  וראה הסדר, את מהפך (הראב "ד ניכרת שתהיה כדי 

משנה').

.‰Ce˙t‰ ÔÈa Ôl‰ ÔÈa ,el‡‰ ˙B‡n‰ Ïk37, »««¿»≈≈«»»≈«»
ÔÈe .ÔÈeLÁ Ô‰ „Á‡ ‰‡ÓÎe ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿«¿∆∆»≈¬ƒ≈
B˙ˆ˜Óe ÔÏ B˙ˆ˜Ó B‡ ÔÏ Blk Ú‚p‰ ‰È‰L∆»»«∆«À»»ƒ¿»»»ƒ¿»
ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,‡e‰ „Á‡ ‰‡Ók Ïk‰  ÌcÓ„‡¬«¿««…¿«¿∆∆»≈¿»≈≈

.ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ

המראות 37) שארבעה רבינו השמיענו בה"ג למעלה
מוסיף  וכאן מצטרפים, אדמימות) תערובת (בלי  החלקים
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קלז                 
         

נקדים  כיצד? עליו. מחמיר הוא אם בין למצורע , הקלה
מביאים  בנגע  שלקה אדם א. בשר: עור נגעי  דיני  עיקרי 
(שיעורו  כגריס  גדול נגע  הכהן מצא אם ב . הכהן. אל אותו
מחיה  או שהלבינו שערות שתי  בו ויש ה"ז) לקמן יתבאר
מצורע  הוא שהמנוגע  מודיע  הוא כעדשה, חי ) (בשר
הכהן  האלה, הסימנים משני  אחד בנגע  אין אם ג. מוחלט .
אם  ד. לקמן). יבוארו ההסגר (פרטי  ימים לשבעה מסגירו
לא  וגם הימים שבעת אחרי  הנגע  התרחב ) =) פשה לא
הכהן  מסגירו למעלה, שאמרנו הטומאה סימני  בו נולדו
אחד  בו נולדו לא שני  הסגר אחרי  אם ה. לשבוע . שנית
מחיה, לבנות, שערות שתי  – הטומאה סימני  משלושת
אדם  בנגעי  שלישי  הסגר אין ולעולם הכהן. מטהרו – פשיון
ויקרא  התורה על בפירושו רש"י  וראה כאן. הפרק  סוף  (ראה
אחרי הנגע  פשה אם ו. שם). מזרחי  אליהו וברבינו ו. יג,
אם  ז. מוחלט . מצורע  הוא - שני  הסגר או ראשון הסגר
ופרחה  הצרעת התרחבה שהוחלט  אחרי  או ההסגר אחרי 
בתחילה, הגוף  בכל הצרעת פרחה אם ח . טהור. – גופו בכל
נפרש. ועכשיו המנוגע . את ומסגירים נגע  ככל דינה

במנוגע 21) שהיה כגון בלבד, לחומרא הוא הצירוף  כאן
מצטרפים  שאת, מראה גריס  וכחצי  בהרת מראה גריס  כחצי 
או  טומאה סימני  בנגע  כשאין אותו ומסגירים גריס  לשיעור
ב ). דין (ראה טומאה סימן בו כשיש אותו מחליטים

להקל 22) בשניהם ויש שני . הסגר או ראשון הסגר של
שבעת  ואחרי  ונסגר, כגריס  בהרת בו היתה כיצד? ולהחמיר.
אומרים  אנו אין שאת, מראה ונמצא הלבנונית ירדה הימים

הסגר  וטעון חדש נגע  המראות שזה שני  דנים אלא ראשון,
שלישי הסגר טעון ואינו שנית, אותו ומסגירים אחד  כנגע 
ואחרי כגריס , בהרת בו היתה כיצד? ולהחמיר ה). דין (ראה
למראה  והפך הנגע  מחצית של הלבנונית הוכהה ההסגר
שונים  נגעים כשני  החצאים שני  את דנים אנו אין שאת,
וכן  אחד. כנגע  אותם ודנים מצטרפים אלא מכגריס  פחותים
ולפעמים  להקל לפעמים הוא הצירוף  שני  הסגר בסוף 
ואחרי גריסים, כשני  בהרת בו היתה כיצד? להקל להחמיר.
והשאר  שאת, יותר או גריס  הנגע  במקום מצאו שני , הסגר
זה  הוא – שאת – חדש נגע  אומרים אנו אין שהיה, כמה
פשה  שלא הוא אחד ונגע  מצטרפים אלא הסגר, וטעון
ניתוספה  ולהחמיר: ה). דין (ראה וטהור – שני  בהסגר
את  ומחליטים פשיון זה הרי  שאת, מכגריס  פחות אפילו

ו). דין (ראה ופטרוהו 23)המנוגע  שטיהרוהו פירוש,
שיער  – טומאה סימני  נמצאו כשלא היינו, נגעים, מדיני 
שפטרוהו  אחרי  ואם שני . הסגר אחרי  – מחיה פשיון, לבן,
היה  הפשיון אם ואפילו מוחלט  מצורע  הוא הצרעת, פשתה

הראשון. לנגע  הוא מצטרף  - אחד אחר 24)ממראה אם
שני דנים אנו הגוף , בכל אחר ממראה נגע  פרח  החליטה
הדינים  כל ז). דין (ראה אותו ומטהרים אחד כנגע  המראות

מ "ג. פ "א נגעים במסכת בקיצור נשנו כסיד 25)שלמעלה,
אלא  גריס  שיעור בנגע  אין ואפילו ביצה, כקרום או ההיכל

מצטרפים. – המראות ארבעת כל נצרף  מ "א.26)אם שם
טמא.27) – ולמעלה ביצה מקרום לומר: היה רצוי  ויותר
הנגעים.28) ולראות להכיר הכהנים שבועות 29)שלימדו

א. ה"ב ):30)ו, (פ "ט  לקמן רבינו לדברי  סתירה בזה אין
והוא  לו אומר החכם שוטה, או קטן הכהן היה "ואפילו

עצמו  על סומך אינו כשכהן מדובר ששם מפני  מחליט ",
רבינו, שם שמבאר כמו מלמדו, שהחכם מה ואומר כלל
מזדקק  ואינו בינתו על לסמוך רוצה כשהכהן וכאן
שיבין  עד נגעים לראות לו אסור בקיא, חכם של להוראותיו
אחר). הסבר שם משנה' ב 'כסף  וראה ספר', ('קרית  ויכיר

בנגעי31) גם בקיא להיות שצריך רבינו כותב  (שם) לקמן
ובגדים. בתים

.„˙ˆ˜Ó el‡ ˙B‡Ó Úa‡Ó Ôl‰ ‰‡Óa ‰È‰»»¿«¿≈«…∆≈«¿««¿≈ƒ¿»
;‡e‰ ˙Úˆ Ú‚ ‰Ê Ìb  Ba ˙ÚÓ ˙eiÓeÓ„‡«¿ƒ¿…∆∆«∆∆«»««
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,˙ÓcÓ„‡ ‰Ï ˙‰ B‡ :Ó‡pL∆∆¡««∆∆¿»»¬«¿»∆¿«ƒ

˙‡OÏ32ÒÏe ˙‡O ÏL ˙ÁtqÏÂ.˙‰a‰ ˙Át «¿≈¿««««∆¿≈¿«««««∆∆
,Ì„‡ ËÚÓe ˙ÈelÓ ÚÓ ‡e‰L ,‰f‰ ‰‡n‰Â¿««¿∆«∆∆¿…»ƒ«¿ƒ¿«…∆

Ce˙t ‡˜p‰ ‡e‰33Úa‡a Ce˙t‰ ‰‡Ó „ˆÈÎÂ . «ƒ¿»»¿≈««¿≈«»¿«¿«
˙BÒBk Úa‡ Ô‰ el‡k ?el‡ ˙B‡Ó34ÏÁ ˙B‡ÏÓ35, «¿≈¿ƒ≈«¿«¿≈»»

‰iMe ,Ì„ ÈtË ÈL ‰BL‡‰ ÒBka Ú˙Â¿ƒ¿»≈«»ƒ»¿≈ƒ≈»«¿ƒ»
˙ÈÚÈe ,ÔÈtË ‰BÓL ˙ÈLÈÏMe ,ÔÈtË ‰Úa‡«¿»»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ»¿ƒƒ
‰‡n‰ ‡e‰ ˙‰aaL Ce˙t‰ .ÔÈtË OÚ ‰MLƒ»»»ƒƒ«»∆««∆∆««¿∆
,˙ÈLÈÏL ÒBk ‰‡Ók  ˙‡OaL Ce˙t‰Â ,ÈÚÈ‰»¿ƒƒ¿«»∆«¿≈¿«¿≈¿ƒƒ
,‰iM‰ ÒBk‰ ‰‡Ók  ˙‰a‰ ˙ÁtÒaL Ce˙t‰Â¿«»∆¿«««««∆∆¿«¿≈««¿ƒ»
ÒBk‰ ‰‡Ók  ˙‡O‰ ˙ÁtÒaL Ce˙t‰Â¿«»∆¿««««¿≈¿«¿≈«

‰BL‡‰36. »ƒ»

ה"ג,32) פ "ד נגעים פרשת כהנים' ב 'תורת מ "ב . פ "א נגעים
(בלי חלקה תטמא השאת לחשוב ) (אפשר "יכול שונים: אנו
כזו, (בתערובת בפתוך תטמא והברת אדמומית) תערובת
מנין  בלבד), בהרת אצל בתורה נכתבה "אדמדמת" שהרי 
בבהרת? בשאת האמור ואת בשאת, בבהרת האמור את ליתן
מפני (שם) במשנה רבינו ופירש היא". צרעת תלמודֿלומר
(זוהי מזו. זו למדים היא" "צרעת כתוב  בשאת בבהרת שגם
שוה", "גזירה ונקראת בהן נדרשת שהתורה המידות אחת
מזה  ולומדים המילה, אותה נמצאת מקומות שבשני  היינו

שווה). דינם הענינים ארמית.33)ששני  בלשון מעורב 
אשא  "פתיכין ב ): כה, (איוב  עוזיאל בן יונתן בתרגום
יוםֿטוב ' ('תוספות ומים אש מעורבים פירוש: ומיא",

('מראה 34)במשנתנו). הלוג רביעית מחזיקה כוס  סתם
ד). סי ' א.35)כהן' ו, מפרש,36)שבועות רבינו

אלאֿאםֿכן  בה ניכרת אדמומית אין ביותר הלבנה שבהרת
ניכרת  הכהים ובמראות אודם, של גדולה כמות תתערב 
שהלבנונית  מה וכל קטנה, יותר כמות כשנתערבה אדמומית
הדרושה, האדום החומר כמות מצטמצמת והולכת, מחלישה
'כסף  וראה הסדר, את מהפך (הראב "ד ניכרת שתהיה כדי 

משנה').

.‰Ce˙t‰ ÔÈa Ôl‰ ÔÈa ,el‡‰ ˙B‡n‰ Ïk37, »««¿»≈≈«»»≈«»
ÔÈe .ÔÈeLÁ Ô‰ „Á‡ ‰‡ÓÎe ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿«¿∆∆»≈¬ƒ≈
B˙ˆ˜Óe ÔÏ B˙ˆ˜Ó B‡ ÔÏ Blk Ú‚p‰ ‰È‰L∆»»«∆«À»»ƒ¿»»»ƒ¿»
ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,‡e‰ „Á‡ ‰‡Ók Ïk‰  ÌcÓ„‡¬«¿««…¿«¿∆∆»≈¿»≈≈

.ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ

המראות 37) שארבעה רבינו השמיענו בה"ג למעלה
מוסיף  וכאן מצטרפים, אדמימות) תערובת (בלי  החלקים
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מראות  צירוף  שדין מפני  מצטרפים, הפתוכים שגם ואומר
ומשמע  הפתוכים, דיני  אחרי  מ "ג) פ "א (בנגעים נשנה נגעים

צירוף . בדין כלול למעלה האמור שכל

.ÂOa‰ BÚ ˙Úˆ ‰‡Ó Ïk38Ú‚ ‰Èe˜ dÈ‡39 »«¿≈»«««»»≈»¿»∆«
BÚÓ ˜ÓÚ Ú‚p‰ ‰‡Ó ‰È‰iL „Ú ‰‡nhÓ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿»«∆ƒ¿∆«¿≈«∆«»…≈

Oa‰40B˙LÈLÓa ˜ÓÚ ‡Ï .41,ÔÈÚ‰ ˙È‡Óa ‡l‡ , «»»…»…ƒ¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»«ƒ
Ï‡ .Ïv‰ ÔÓ ‰wÓÚ ÔÈÚÏ ˙È‡p‰ ‰nÁ‰ ‰‡Ók¿«¿≈««»«ƒ¿≈»«ƒ¬À»ƒ«≈¬»
‡L ÌÚ ‰ÂLa Ce˙t‰ B‡ Ôl‰ ‰‡Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¿≈«…∆«»¿»∆ƒ¿»
ÁÓˆ BÓk ‡l‡ ,Ú‚ BÈ‡  BÚ‰ ÔÓ dB‚ B‡ BÚ‰»»«ƒ»≈∆«∆»¿∆«

.Ûeba ÌÈÏBÚ‰ ÌÈÁÓv‰ ÔÓƒ«¿»ƒ»ƒ«

והזקן,38) הראש מנגעי  חוץ  האדם, שבגוף  הנגעים כל
יתבארו  וזקן ראש נגעי  ודיני  הבשר. עור צרעת נקראים

בפ "ח . הפתוכים.39)לקמן ובין הלבנים המראות בין
הנגע 40) "ומראה ג): יג, (ויקרא בתורה כתוב  ב . ו, שבועות

שאת  "אין (שם): בגמרא שאמרו ומה בשרו". מעור עמוק 
שהיא  מפני  הבהרת ממראה שגבוהה פירושו, גבוה" אלא
(כסף ֿמשנה). העור ממראה עמוקה אבל ממנה, כהה

ומורגש 41) הנגע , ממקום ממש גבוה הבריא העור שיהיה
עמוק " ממשו אין עמוק , הנגע  "ומראה היד. במשמוש
לומר, התכוון ה"ה). פ "ב  נגעים פרשת כהנים' ('תורת
– מראהו אלא העור מבשר ממש עמוק  הנגע  אין שאפילו
אם  עליו צרעת דין ממש עמוק  כשהוא גם אבל צרעת, נקרא

ספר'). ('קרית עמוק  מראהו

.Ê˙Úˆ ÔÈa Ì„‡ ˙Úˆ ÔÈa ,˙Úˆ ÈÚ‚ Ïk eÚLƒ»ƒ¿≈»««≈»««»»≈»««
ÒÈ‚k  ÌÈ„‚a42È˜Ïw‰43ÚaÓ ‡e‰L44‡e‰Â . ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ∆¿À»¿

ÌÈLÏL ˙ÁÈÓˆ È„k Oa‰ BÚÓ ÚaÓ ÌB˜Ó»¿À»≈«»»¿≈¿ƒ«¿ƒ
LLÂ45.Á ˙BÚO LLÂ C‡ ˙BÚO LL ,˙BÚO ¿≈¿»≈¿»…∆¿≈¿»…«

‰fÓ ˙BÁt‰ ÏÎÂ46˙Úˆ Ú‚ BÈ‡47. ¿»«»ƒ∆≈∆«»««

מ "א.42) פ "ו מפול 43)נגעים גדול יותר שהוא פול מין
שם. גדל שהוא המקום שם על כך ונקרא רגיל,

במס '44) רבינו מפרש כך מרובע . הוא עצמו הפול פירוש,
שלו  שהגרגרים אחד מין הפולים "ומן מ "ח : פ "ה מעשרות
הידוע  והוא למקום, מיוחסים מרובעים (גדילים?) גדולים
הוא  שהגריס  שפירש, כאן רא"ש (וראה הקלקי ". כגריס 
ומשלימים  הקרנות ארבע  את עליו שמוסיפים אלא עגול

ושש 45)לריבוע ). שלושים של כעוביין לא כלומר,
יו"ד  (ש"ך בממוצע  בו שגדלות המקום כשטח  אלא שערות,

יח ). ס "ק  קצ  ברוחב ,46)סי ' וכן באורך שערות משש
שערות. 36 למקום ויצטרף  לרבעו כדי  בו שיש ואע "פ 

הבאה.47) בהלכה ראה

.ÁelÙ‡ ,˙BÚO LÓÁ ˙ÁÈÓˆ È„k BaÁ ‰È‰L Ú‚∆«∆»»»¿¿≈¿ƒ«»≈¿»¬ƒ
˙Úˆ Ú‚ BÈ‡Â ,B‰Ë ‰Ê È‰  ‰n‡ Bk‡ ‰È‰»»»¿«»¬≈∆»¿≈∆«»««

ÒÈ‚k Úea Ba ‰È‰iL „Ú48‰ÎÏ‰ ÔÈeÚM‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿ƒ¿»«ƒƒ¬»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ49. ¿∆ƒƒ«

(שם)48) המשנה על בפירושו כגריס . וברוחב  כגריס  באורך
ממש, מרובעת להיות צריכה הנגע  תבנית שאין רבינו, מבאר
ולא  מרובע  גריס  בו להכניס  שאפשר מקום שתתפוס  אלא

הנגע . מגבולות א.49)יחרוג ד, עירובין

.Ë˙‰a Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk50‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰  »»∆…««∆∆«ƒƒ¿»
˙B‡Ó Úa‡51‰È‰iL ‡e‰Â .Ce˙t ÏL B‡ ÔÏ ÏL «¿««¿∆…∆∆»¿∆ƒ¿∆

‰ÊÂ .Oa‰ BÚÓ ˜ÓÚ ‰È‰ÈÂ ,˙È B‡ ÒÈ‚k Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆»…≈«»»¿∆
Ì˙Ò ˙‰a B˙B‡ ÔÈB˜ e‡L ‡e‰52‡È‰L ˙‰a . ∆»ƒ«∆∆¿»«∆∆∆ƒ

a ˙È‡ ‚ÏLk ‰fÚ‰‰k ÔÏ ‡e‰L Ì„‡53˙‰e , «»¿∆∆ƒ¿≈¿»»∆»»≈»«∆∆
ÈLeÎa ˙È‡ ‰‰k ‡È‰L54ÔÈÚLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰fÚ ∆ƒ≈»ƒ¿≈¿ƒ«»¿ƒ»≈¿«¬ƒ

ÈBÈa ‡l‡ Ïk‰55.ÁL ‡ÏÂ ÔÏ ‡Ï BÈ‡L , «…∆»¿≈ƒ∆≈…»»¿…»…

בבהרת.50) שהוא דין איזה שנאמר בפירושו 51)פירוש,
נאמר  שוה', מ 'גזירה שלמדו רבינו, כותב  (שם) המשנה על
בכל  ליתן "צרעת", אחרים בנגעים ונאמר "צרעת", בבהרת

בבהרת. האמור את כאן 52)הנגעים מסתיימת הענין לפי 
עצמו. בפני  ענין ואילך ומכאן אפילו 53)ה"ט , לפעמים

ביצה. מקרום  שחור.54)למטה מראה 55)שעורו לפי 
ביותר. כהה ולא ביותר בהיר לא בינוני , אדם של עורו

מ "א. פ "ב  נגעים במס ' כחכמים,

.ÈOa‰ BÚ ˙Úˆa Ô‰ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏL56: ¿»ƒ»≈À¿»≈¿»«««»»
,ÔÏ ÚO‰ÈÁn‰Â57ÔBÈOt‰Â ,58ÔÈLÙÓ ÔzLÏLe . ≈»»»¿«ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¿»¿…»ƒ

ÔÏ ÚO de ˙‰a Ba ‰„ÏBpL ÈÓ ?„ˆÈk .‰Bza«»≈«ƒ∆¿»«∆∆»≈»»»
Ó‡ÈÂ BËÈÏÁÈ  Ô‰k‰ e‰‡iLk ,ÈÁ Oa ˙ÈÁÓ B‡ƒ¿«»»«¿∆ƒ¿≈«…≈«¿ƒ¿…«
‚qÈ  ‰ÈÁÓ ‡ÏÂ ÔÏ ÚO da ‰È‰ ‡Ï .‡ÓË59 »≈…»»»≈»»»¿…ƒ¿»ƒ»≈

ÚO ˙‰aa „ÏB Ì‡ :e‰‡B ÈÚÈMe .ÌÈÓÈ ˙ÚLƒ¿«»ƒ«¿ƒƒ≈ƒ«««∆∆≈»
;ËÏÁÓ ‰Ê È‰  ‰ÙÈÒB‰Â ‰˙OtL B‡ ,‰ÈÁÓ B‡ ÔÏ»»ƒ¿»∆»¿»¿ƒ»¬≈∆À¿»
‰˙Ot ‡ÏÂ ÔÏ ÚO ‡ÏÂ ‰ÈÁÓ ‡Ï da „ÏB ‡Ï…«»…ƒ¿»¿…≈»»»¿…»¿»
ÔzLÏMÓ „Á‡ da „ÏB Ì‡ .ÈL ÚeL ÈbÒÈ  BÚa»«¿ƒ»«≈ƒƒ«»∆»ƒ¿»¿»
ÔÈ‡L ;epËÙÈÂ B‰Ë ‰Ê È‰  Â‡Ï Ì‡Â ,BËÈÏÁÓ «¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»¿ƒ¿¿∆∆≈

˙BÚeL ÈL ÏÚ ˙È bÒ‰ Oa‰ BÚ ÈÚ‚a60Ì‡Â . ¿ƒ¿≈«»»∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ
ÔÏ ÚO Ba „ÏB B‡ Ú‚p‰ ‰Ot ‰ËÂ BËtL Á‡Ï¿««∆¿»¿»≈»»«∆««≈»»»

‰‡ÓË ËÏÁÓ ‰Ê È‰  ‰ÈÁÓ B‡61. ƒ¿»¬≈∆À¿»À¿»

לז.56) הערה למעלה הנגע .57)ראה באמצע  בריא בשר
הבאים.58) בפרקים מבוארים דיניהם פרטי  הנגע . התרחבות
אותו 59) סוגרים שאין כתב  ה"ה פי "ד לקמן למלך' ב 'משנה

רש"י אולם מוסגר, הנך לו: אומר הכהן אלא בבית, ממש
כתב  וכן ממש, מסגירו שהכהן אומר התורה על בפירושו
דעתו. קיבלו שם וה'תוספות' והר"ן ב . נו, בנדרים גם

ה).60) (דין ה"ג למעלה שכתבנו מה פ "ג 61)ראה נגעים
מ "ג.

.‡È˙ÈOÚ bÒ‰‰ Á‡Ïe ‚ÏLk ‰fÚ ‰˙È‰L ˙‰a«∆∆∆»¿»«»¿∆∆¿«««∆¿≈«¬≈
‰ˆÈa Ìe˜k ‰lÁza ‰˙È‰L B‡ ,‰ˆÈa Ìe˜kƒ¿≈»∆»¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»

‰˙È‰L ˙BÓk ‡È‰ È‰  ‚ÏLk ˙ÈOÚÂ62ÔÈ‡L ; ¿«¬≈¿∆∆¬≈ƒ¿∆»¿»∆≈
.‰‰Ë ÔÓÈÒ B˙i‰k ‡ÏÂ ,‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰‡n‰ ˙efÚ«««¿∆ƒ«À¿»¿…¿ƒ»ƒ«»√»
‰‰k ˙ÈOÚÂ ˙B‡Ó Úa‡Ó ËÚÓ˙ Ì‡ ‡l‡∆»ƒƒ¿«≈≈«¿««¿¿«¬≈≈»

˜‰a ˙ÈOÚ È‰L ,‰ˆÈa ÌewÓ63.B‰Ë CÎÈÙÏe , ƒ¿≈»∆¬≈«¬≈…«¿ƒ»»
Ú‚p‰ ‰‰k ‰p‰Â :‰Bza Ó‡pL ‰Ê e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈«∆∆∆¡««»¿ƒ≈≈»«∆«

?Ô‰k‰ B‰ËÂ BÚa Ú‚p‰ ‰OÙ ‡ÏÂ64‰‰k Ì‡L ¿…»»«∆«»¿ƒ¬«…≈∆ƒ»»
˙B‡Ó Úa‡Ó65‰Ot ‡ÏÂ ‰‰k ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .B‰Ë  ≈«¿««¿»¿≈ƒ…≈»¿…»»

‰Ê È‰  ‰ÈÁÓ ‡ÏÂ ÔÏ ÚO ‡Ï B „ÏB ‡ÏÂ¿…«…≈»»»¿…ƒ¿»¬≈∆
B‰Ë66. »
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כלל.62) נשתנה לא כאילו דינה מ "ז. פ "ד ראה 63)שם
ה"א. טהרה,64)למעלה סימן הוא הנגע  שכהיית ומשמע 

טמא. – כהה לא שאם מכאן לכאורה ללמוד אפשר וכן
ביצה.65) מקרום "ולא 66)למטה תורה שאמרה ומה

מות  ואמו אביו "ומכה כמו פשה, לא או הכוונה פשה"

אומר, התורה על בפירושו ורש"י  טו). כא, (שמות יומת"
טמא. – פשה לא אפילו כהה לא אבל טהור, הנגע " ש"כהה
ראה  רבינו. כדעת ופסק  רש"י  דעת מפריך שם (והרמב "ן

מ "ג). פ "א שם יוםֿטוב ' 'תוספות



       

ה'תשע"ח  ניסן  ל' ראשון  יום 


 

   1 
מתעניות 1) תעניות, במקצת שעושין הסדר בו נתבאר

זה  וטכסיס  הברכות ותוספת התפילה, מענין הגשמים,
בית  שהיה בזמן הבית, בהר נוהג היה וכיצד בזמננו,
ולא  ירדו גשמים כמה בביאור הפרק  ונסתיים קיים. המקדש

להתענות. יצטרכו

.‡ËÓ ÏL ˙BBÁ‡‰ ˙BiÚz ÚMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa2 ¿»»ƒ∆««¬ƒ»«¬∆»»
‰Ê „Ò ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó3‰z‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ :4dBÁÏ ƒ¿«¿ƒ«≈∆∆ƒƒ∆«≈»ƒ¿»

ÈÚ ÏL5ÌÈwOa ÌÈqk˙Óe ÌÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏÎÂ ,6. ∆ƒ¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
‰Ï˜Ó Ù‡ ÔÈ˙BÂ7‰z‰ Èab ÏÚ8ÙÒ Èab ÏÚÂ ¿¿ƒ≈∆ƒ¿∆««≈«≈»¿««≈≈∆

‰Bz9„Á‡Â .ÌaÏ ÚÈÎ‰Ïe ‰iÎa‰ ˙‡ ÏÈc‚‰Ï È„k , »¿≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ»¿«¿ƒ«ƒ»¿∆»
L‡e ‡ÈOp‰ L‡a Ô˙BÂ Ù‡‰ ÔÓ ÏËB ÌÚ‰ ÔÓƒ»»≈ƒ»≈∆¿≈¿…«»ƒ¿…

ÔÈc ˙Èa ‡10ÔÈlÙz ˙Áp‰ ÌB˜Óa11eÓÏkiL È„k , «≈ƒƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿
.BL‡a Ô˙BÂ ÏËB „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .eeLÈÂ¿»¿»∆»¿∆»≈¿≈¿…

עושים 2) אין - צרות שאר על בתעניות אבל מטר, של דוקא
(לחםֿמשנה). הזה טו,3)כסדר תענית במשנה הסדר, כל

תורה.4)א  ספר עיר,5)שבה של לרחובה יוצאים אנו
בפרהסיא  עצמנו את נבזה - נענינו ולא בצנעא צעקנו לומר:
צנוע  כלי  לומר: לרחוב , ספרֿתורה ומוציאים טז.) (תענית

(שם). בעוונינו ונתבזה לנו אנו 6)היה הרי  לומר:
(שם). כבהמה משריפה.7)חשובים הוא 8)אפר כן

בצרה" אנכי  "עמו משום הוא והטעם טו.). (שם, במשנה
טז.). (שם צר" לו צרתם לפי9)ו"בכל א טז, שם הוא כן

וכן  ספרֿתורה", על מקלה אפר "נותנין מניכן: כת"י  נוסחת
משנה'. ב 'כסף  וראה - א) (ד, לאסתר שני  בתרגום הוא

מאחרים"10) למתבייש מעצמו מתבייש דומה ש"אינו
טו:). התפילין).11)(תענית (הם פאר תחת אפר לשים

.Ck Á‡Â12.ÔÈLBÈ Ô‰Â ,ÌÎÁ Ô˜Ê Ô‰ÈÈa ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿««»«¬ƒƒ≈≈∆»≈»»¿≈¿ƒ
ÌL ‰È‰ ‡Ï13ÌL ‰È‰ ‡Ï .ÌÎÁ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ Ô˜Ê …»»»»≈»»«¬ƒƒ»»…»»»

‰eˆ ÏL Ì„‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ ‡ÏÂ Ô˜Ê ‡Ï14ÓB‡Â . …»≈¿…»»«¬ƒƒ»»∆»¿≈
ÔÈLeak Èc Ì‰ÈÙÏ15˙ÈÚz ‡ÏÂ ˜O ‡Ï ,eÈÁ‡ : ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒƒ«≈…«¿…«¬ƒ

eÈˆÓ ÔkL .ÌÈBË ÌÈOÚÓe ‰eLz ‡l‡ ,ÔÈÓBb¿ƒ∆»¿»«¬ƒƒ∆≈»ƒ
˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡iÂ :‰ÂÈ ÈL‡a Ó‡ ‡lL .‰ÂÈa¿ƒ¿≈∆…∆¡«¿«¿≈ƒ¿≈««¿»¡…ƒ∆

.Ì‰ÈOÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡iÂ :‡l‡ ,Ì˙ÈÚz ˙‡Â ÌwO«»¿∆«¬ƒ»∆»««¿»¡…ƒ∆«¬≈∆
‰Ïawe16.ÌÎÈ„‚a Ï‡Â ÌÎÏ eÚ˜ :ÓB‡ ‡e‰ ««»»≈ƒ¿¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆

eeLÈÂ ÌaÏ ÚÈÎiL „Ú ,BÁk ÈÙk el‡ ˙BÈÚa ÛÈÒBÓeƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ…«∆«¿ƒ«ƒ»¿»
.‰eÓ‚ ‰eLz¿»¿»

א.12) טו, שם בברייתא.13)משנה, א טז, שם
והרא"ש 14) (רש"י ). דבריו" שישמעו כדי  קומה, "בעל

הציבור. על פרנס  אותו למנות שראוי  ת"ח  דברי15)פירש
ומעוררים  הלב  את הכובשים וקשים חזקים תוכחה

בניגוד 16)לתשובה. הנביאים מפי  בציווי  שקיבלנו
ציווי ולא דברים סיפור אלא שאינו ביונה, הקודם , לפסוק 

שם). במשנה, (רש"י 

.‚‰lÙ˙a ÔÈ„ÓBÚ ,ÔÈLeak Èc ‰Ê ÓBbL Á‡Â17. ¿««∆≈∆ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡‰ eaˆ ÁÈÏL ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ
Èe‡ ÔÈLeak‰ Èc ÓB‡L B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â .el‡≈¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«ƒƒ»

Ïlt˙Ó  Ïlt˙‰Ï18.Á‡ ÔÈ„ÈBÓ  Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ«≈

שם.17) בחכמה 18)משנה, הציבור גדול שהוא שמכיון
להתפלל. לו ראוי  טובים, ובמעשים

.„?el‡ ˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡‰ ‡e‰ ‰Ê È‡Â19LÈ‡ ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ≈ƒ
‰lÙ˙a ÏÈ‚ ‡e‰L20Â .ÌÈ‡È ‰B˙a ˙B˜Ï ÏÈ‚ ∆»ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒƒ

ÌÈe˙Îe21ÏtËÓe .22BÏ ÔÈ‡Â23‰ÚÈ‚È BÏ LÈÂ . ¿ƒ¿À»¿≈¿≈¿ƒ»
‰„Oa24ÂÈB˜ ÏÎÂ B˙È Èe ÂÈa ‰È‰È ‡ÏÂ . «»∆¿…ƒ¿∆¿»»ƒ¿≈≈¿»¿»

ÔÓ Ô˜È B˙Èa ‰È‰È ‡l‡ ,‰Ú ÏÚa ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰«ƒ¿ƒ»»««¬≈»∆»ƒ¿∆≈≈»ƒ
Ca ÏÙL .B˙e„ÏÈa Ú ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙BÚ‰25. »¬≈¿…»»»»≈«¿«¿¿«∆∆

ÌÚÏ ‰vÓe26‰ÓÈÚ BÏ LÈÂ .27‰È‰ Ì‡Â .Ú BÏB˜Â ¿À∆»»¿≈¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»
‡ÙÓ ‰Ê È‰ ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk ÌÚ Ô˜Ê28BÈ‡ Ì‡Â ; »≈ƒ»«ƒ»≈¬≈∆¿…»¿ƒ≈

Ïlt˙È ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰  Ô˜Ê29. »≈ƒ¿≈»«ƒ»≈ƒ¿«≈

בברייתא.19) א טז, "שכל 20)שם בתפילתו, יטעה שלא
לה:). (ברכות לו" רע  סימן וטעה שיהיו 21)המתפלל

בפיו. שגורים - וכו' התורה מן שרובם התפילה, פסוקי 
וילדים.22) טף  לו דואג 23)שיש שלבו לפרנסם, במה

לבו. מקירות ומתפלל יותר 24)עליו, מכוון עלֿידי ֿזה
הגשמים. על לבריות 26)עניו.25)בתפילה נוח 

לתפילתו. הלב .27)ומסכימים את הוא 28)מושך כן
הרי כו'", ורגיל זקן התיבה לפני  "מורידין שם: במשנה,

זקן. אחרי  מהדרים תענית 29)שלכתחילה בברייתא שהרי 
"זקן". נזכר לא שם
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קלט                
         

כלל.62) נשתנה לא כאילו דינה מ "ז. פ "ד ראה 63)שם
ה"א. טהרה,64)למעלה סימן הוא הנגע  שכהיית ומשמע 

טמא. – כהה לא שאם מכאן לכאורה ללמוד אפשר וכן
ביצה.65) מקרום "ולא 66)למטה תורה שאמרה ומה

מות  ואמו אביו "ומכה כמו פשה, לא או הכוונה פשה"

אומר, התורה על בפירושו ורש"י  טו). כא, (שמות יומת"
טמא. – פשה לא אפילו כהה לא אבל טהור, הנגע " ש"כהה
ראה  רבינו. כדעת ופסק  רש"י  דעת מפריך שם (והרמב "ן

מ "ג). פ "א שם יוםֿטוב ' 'תוספות



       

ה'תשע"ח  ניסן  ל' ראשון  יום 


 

   1 
מתעניות 1) תעניות, במקצת שעושין הסדר בו נתבאר

זה  וטכסיס  הברכות ותוספת התפילה, מענין הגשמים,
בית  שהיה בזמן הבית, בהר נוהג היה וכיצד בזמננו,
ולא  ירדו גשמים כמה בביאור הפרק  ונסתיים קיים. המקדש

להתענות. יצטרכו

.‡ËÓ ÏL ˙BBÁ‡‰ ˙BiÚz ÚMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa2 ¿»»ƒ∆««¬ƒ»«¬∆»»
‰Ê „Ò ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó3‰z‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ :4dBÁÏ ƒ¿«¿ƒ«≈∆∆ƒƒ∆«≈»ƒ¿»

ÈÚ ÏL5ÌÈwOa ÌÈqk˙Óe ÌÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏÎÂ ,6. ∆ƒ¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
‰Ï˜Ó Ù‡ ÔÈ˙BÂ7‰z‰ Èab ÏÚ8ÙÒ Èab ÏÚÂ ¿¿ƒ≈∆ƒ¿∆««≈«≈»¿««≈≈∆

‰Bz9„Á‡Â .ÌaÏ ÚÈÎ‰Ïe ‰iÎa‰ ˙‡ ÏÈc‚‰Ï È„k , »¿≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ»¿«¿ƒ«ƒ»¿∆»
L‡e ‡ÈOp‰ L‡a Ô˙BÂ Ù‡‰ ÔÓ ÏËB ÌÚ‰ ÔÓƒ»»≈ƒ»≈∆¿≈¿…«»ƒ¿…

ÔÈc ˙Èa ‡10ÔÈlÙz ˙Áp‰ ÌB˜Óa11eÓÏkiL È„k , «≈ƒƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿
.BL‡a Ô˙BÂ ÏËB „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .eeLÈÂ¿»¿»∆»¿∆»≈¿≈¿…

עושים 2) אין - צרות שאר על בתעניות אבל מטר, של דוקא
(לחםֿמשנה). הזה טו,3)כסדר תענית במשנה הסדר, כל

תורה.4)א  ספר עיר,5)שבה של לרחובה יוצאים אנו
בפרהסיא  עצמנו את נבזה - נענינו ולא בצנעא צעקנו לומר:
צנוע  כלי  לומר: לרחוב , ספרֿתורה ומוציאים טז.) (תענית

(שם). בעוונינו ונתבזה לנו אנו 6)היה הרי  לומר:
(שם). כבהמה משריפה.7)חשובים הוא 8)אפר כן

בצרה" אנכי  "עמו משום הוא והטעם טו.). (שם, במשנה
טז.). (שם צר" לו צרתם לפי9)ו"בכל א טז, שם הוא כן

וכן  ספרֿתורה", על מקלה אפר "נותנין מניכן: כת"י  נוסחת
משנה'. ב 'כסף  וראה - א) (ד, לאסתר שני  בתרגום הוא

מאחרים"10) למתבייש מעצמו מתבייש דומה ש"אינו
טו:). התפילין).11)(תענית (הם פאר תחת אפר לשים

.Ck Á‡Â12.ÔÈLBÈ Ô‰Â ,ÌÎÁ Ô˜Ê Ô‰ÈÈa ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿««»«¬ƒƒ≈≈∆»≈»»¿≈¿ƒ
ÌL ‰È‰ ‡Ï13ÌL ‰È‰ ‡Ï .ÌÎÁ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ Ô˜Ê …»»»»≈»»«¬ƒƒ»»…»»»

‰eˆ ÏL Ì„‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ ‡ÏÂ Ô˜Ê ‡Ï14ÓB‡Â . …»≈¿…»»«¬ƒƒ»»∆»¿≈
ÔÈLeak Èc Ì‰ÈÙÏ15˙ÈÚz ‡ÏÂ ˜O ‡Ï ,eÈÁ‡ : ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒƒ«≈…«¿…«¬ƒ

eÈˆÓ ÔkL .ÌÈBË ÌÈOÚÓe ‰eLz ‡l‡ ,ÔÈÓBb¿ƒ∆»¿»«¬ƒƒ∆≈»ƒ
˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡iÂ :‰ÂÈ ÈL‡a Ó‡ ‡lL .‰ÂÈa¿ƒ¿≈∆…∆¡«¿«¿≈ƒ¿≈««¿»¡…ƒ∆

.Ì‰ÈOÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡iÂ :‡l‡ ,Ì˙ÈÚz ˙‡Â ÌwO«»¿∆«¬ƒ»∆»««¿»¡…ƒ∆«¬≈∆
‰Ïawe16.ÌÎÈ„‚a Ï‡Â ÌÎÏ eÚ˜ :ÓB‡ ‡e‰ ««»»≈ƒ¿¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆

eeLÈÂ ÌaÏ ÚÈÎiL „Ú ,BÁk ÈÙk el‡ ˙BÈÚa ÛÈÒBÓeƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ…«∆«¿ƒ«ƒ»¿»
.‰eÓ‚ ‰eLz¿»¿»

א.12) טו, שם בברייתא.13)משנה, א טז, שם
והרא"ש 14) (רש"י ). דבריו" שישמעו כדי  קומה, "בעל

הציבור. על פרנס  אותו למנות שראוי  ת"ח  דברי15)פירש
ומעוררים  הלב  את הכובשים וקשים חזקים תוכחה

בניגוד 16)לתשובה. הנביאים מפי  בציווי  שקיבלנו
ציווי ולא דברים סיפור אלא שאינו ביונה, הקודם , לפסוק 

שם). במשנה, (רש"י 

.‚‰lÙ˙a ÔÈ„ÓBÚ ,ÔÈLeak Èc ‰Ê ÓBbL Á‡Â17. ¿««∆≈∆ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡‰ eaˆ ÁÈÏL ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ
Èe‡ ÔÈLeak‰ Èc ÓB‡L B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â .el‡≈¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«ƒƒ»

Ïlt˙Ó  Ïlt˙‰Ï18.Á‡ ÔÈ„ÈBÓ  Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ«≈

שם.17) בחכמה 18)משנה, הציבור גדול שהוא שמכיון
להתפלל. לו ראוי  טובים, ובמעשים

.„?el‡ ˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡‰ ‡e‰ ‰Ê È‡Â19LÈ‡ ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ≈ƒ
‰lÙ˙a ÏÈ‚ ‡e‰L20Â .ÌÈ‡È ‰B˙a ˙B˜Ï ÏÈ‚ ∆»ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒƒ

ÌÈe˙Îe21ÏtËÓe .22BÏ ÔÈ‡Â23‰ÚÈ‚È BÏ LÈÂ . ¿ƒ¿À»¿≈¿≈¿ƒ»
‰„Oa24ÂÈB˜ ÏÎÂ B˙È Èe ÂÈa ‰È‰È ‡ÏÂ . «»∆¿…ƒ¿∆¿»»ƒ¿≈≈¿»¿»

ÔÓ Ô˜È B˙Èa ‰È‰È ‡l‡ ,‰Ú ÏÚa ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰«ƒ¿ƒ»»««¬≈»∆»ƒ¿∆≈≈»ƒ
Ca ÏÙL .B˙e„ÏÈa Ú ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙BÚ‰25. »¬≈¿…»»»»≈«¿«¿¿«∆∆

ÌÚÏ ‰vÓe26‰ÓÈÚ BÏ LÈÂ .27‰È‰ Ì‡Â .Ú BÏB˜Â ¿À∆»»¿≈¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»
‡ÙÓ ‰Ê È‰ ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk ÌÚ Ô˜Ê28BÈ‡ Ì‡Â ; »≈ƒ»«ƒ»≈¬≈∆¿…»¿ƒ≈

Ïlt˙È ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰  Ô˜Ê29. »≈ƒ¿≈»«ƒ»≈ƒ¿«≈

בברייתא.19) א טז, "שכל 20)שם בתפילתו, יטעה שלא
לה:). (ברכות לו" רע  סימן וטעה שיהיו 21)המתפלל

בפיו. שגורים - וכו' התורה מן שרובם התפילה, פסוקי 
וילדים.22) טף  לו דואג 23)שיש שלבו לפרנסם, במה

לבו. מקירות ומתפלל יותר 24)עליו, מכוון עלֿידי ֿזה
הגשמים. על לבריות 26)עניו.25)בתפילה נוח 

לתפילתו. הלב .27)ומסכימים את הוא 28)מושך כן
הרי כו'", ורגיל זקן התיבה לפני  "מורידין שם: במשנה,

זקן. אחרי  מהדרים תענית 29)שלכתחילה בברייתא שהרי 
"זקן". נזכר לא שם
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.‰eaˆ ÁÈÏLe30ÏÈÁ˙Ó31˙ka „Ú Ïlt˙Óe ¿ƒ«ƒ«¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«
˙BÙBLÂ ˙BBÎÊ ÓB‡Â ."Ï‡OÈ Ï‡Bb"32ÔÈÚÓ ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¿»≈≈

.ÈÚiÂ È˙‡˜ Èl ‰˙va '‰ Ï‡ :ÓB‡Â .‰v‰«»»¿≈∆«»»»ƒ»»ƒ««¬≈ƒ

.'‰ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓ .'B‚Â ÌÈ‰‰ Ï‡ ÈÈÚ ‡O‡∆»≈«∆∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
.'B‚Â ÛËÚÈ ÈÎ ÈÚÏ ‰lÙz¿ƒ»¿»ƒƒ«¬…¿

שם.30) במשנה הסדר, שמונהֿעשרה.31)כל תפילת
קמא).32) כתנא שם, (משנה השנה בראש כמו

.Â‡ ‰‡ :ÓB‡Â .BÁk ÈÙk ÌÈeÁ˙ Èc ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒ…¿≈¿≈»
ÓB‡Â .ÔpÁ˙Óe .eÏ‡‚Ï ‰Óe eÈ ‰ÈÂ eÈÚ¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈«≈¿»√≈ƒ¿«≈¿≈
‰a eÈ‡ Ì‰‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :ÂÈeÁz ÛBÒa¿«¬»ƒ∆»»∆«¿»»»ƒ¿«
ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰iBn‰«ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆

.Ï‡OÈ Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Cea .‰f‰ ÌBia««∆»«»≈ƒ¿»≈

.Ê˙BÎa LL ÛÈÒB‰Ï ÏÈÁ˙Óe33BÊ ÛÈÒBÓ ‡e‰L «¿ƒ¿ƒ≈¿»∆ƒ
ÌÈeÁ˙ È„a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ÔpÁ˙Óe .BÊ Á‡««ƒ¿«≈¿»««≈∆¿ƒ¿≈«¬ƒ
‡e‰L ÈÙk ,L„w‰ È˙kÓe ‰Ïa˜ ÈcÓ ÌÈ˜eÒÙe¿ƒƒƒ¿≈«»»ƒƒ¿≈«…∆¿ƒ∆

:el‡ ˙BÓÈ˙Áa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ .ÏÈ‚»ƒ¿≈¿»««≈∆«¬ƒ≈

תענית.33) לתפילת מיוחדות

.Á‰LÓ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰BL‡a»ƒ»≈ƒ∆»»∆∆
ÂÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B‡«¬≈«««¬∆∆¿∆¿ƒ¿«

˙BÁkLp‰ ÎBÊ '‰ ‰z‡ Cea .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ34. «¬«¿∆««∆»«»≈«ƒ¿»

ומיואשים,34) כנשכחים מצרים בשעבוד ישראל שהיו לפי 
וגאלם. אותם זכר והקב "ה

.Ë,ÏbÏba ÚLB‰È ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰iMa«¿ƒ»≈ƒ∆»»∆¿À««ƒ¿»
.‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆««∆

‰Úez ÚÓBL '‰ ‰z‡ Cea35. »«»≈«¿»

נפלה 35) שעלֿידם השופרות, עלֿידי  ביריחו נענה שיהושע 
יריחו. חומת

.ÈÏ‡eÓL ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰tˆna«ƒ¿»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰˜Úˆ ÚÓBL '‰ ‰z‡ Cea .‰f‰36. «∆»«»≈«¿»»

(36 ֿ (שמואל ה'" אל שמואל "ויזעק  כתוב : שבשמואל לפי 
ט ). ז, א

.‡È‰a e‰iÏ‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈÚÈa»¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆≈ƒ»¿«
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÏÓk‰««¿∆«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Cea .‰f‰37. «∆»«»≈«¿ƒ»

יח ,37) (מלכיםֿא ענני " ה' "ענני  לה': התפלל שאליהו לפי 
לז).

.ÈÈÚÓa ‰BÈ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰‚c‰«»»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰ ‰z‡ Cea .‰f‰38. «∆»«»»∆¿≈»»

ג).38) ב , (יונה לי " מצרה "קראתי  התפלל: שיונה לפי 

.‚È‰ÓÏLe „Âc ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈMMa«ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿……

ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÌÈÏLeÈa B¿ƒ»«ƒ«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÏÚ ÌÁÓ‰ '‰ ‰z‡ Cea .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Ú«̂¬«¿∆««∆»«»«¿«≈«

ı‡‰39,‰Îe ‰Îa Ïk Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ . »»∆¿»»»ƒ»≈««»¿»»¿»»
.˙BÎa Ïk Á‡ ÔÈBÚL C„k¿∆∆∆ƒ««»¿»

ד"ה 39) טז: תענית ('תוספות' הארץ  על התפללו ששניהם
מח :]. ברכות [וראה ברוך).

.„ÈÓB‡ ˙ÈÚÈMa40ÓB‚Â .'eÎÂ ‡ÙÂ '‰ e‡Ù : «¿ƒƒ≈¿»≈¿≈»≈¿¿≈
‰f‰ „qÎÂ .˙BˆBˆÁa ÔÈÚ˜B˙Â ,„q‰ ÏÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»««≈∆¿¿ƒ«¬¿¿«≈∆«∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»»

שמונהֿעשרה.40) של הרגילה התפילה בהמשך  כלומר,

.ÂËeÈ‰ ,ÌÈÏLeÈa ‰f‰ „q‰ ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿«¿ƒ««≈∆«∆ƒ»«ƒ»
ÁÊn‰ ÚL „‚k ˙Èa‰ ‰Ï ÔÈÒpk˙Ó41ÔÈÏlt˙Óe ƒ¿«¿ƒ¿«««ƒ¿∆∆«««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

‰ÚL ÈÓ" ÓBÏ eaˆ ÁÈÏL ÚÈbnLÎe .‰f‰ „qk«≈∆«∆¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ«ƒ∆»»
È‰Ï‡ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :ÓB‡ ,"Ì‰‡ ˙‡∆«¿»»≈»«»¡…≈¡…≈

ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡OÈ42Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Cea , ƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „Bk ÌL Cea :ÂÈÁ‡ ÔÈBÚ Ô‰Â .Ï‡OÈƒ¿»≈¿≈ƒ«¬»»≈¿«¿

˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ43,eÚ˜z :ÌÈÚ˜BzÏ ÓB‡ ¿»»∆¿«««¿∆∆≈«¿ƒƒ¿
‰ÚL ÈÓ :ÓB‡Â Ïlt˙n‰ ÊBÁÂ .eÚ˜z ,Ô‰‡ Èa¿≈«¬…¿»¿≈«ƒ¿«≈¿≈ƒ∆»»
ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰iBn‰ ‰a Ì‰‡ ˙‡∆«¿»»¿««ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÌÈ‰k‰ ÔÈÚ˜Bz Ck Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜«¬«¿∆««∆¿««»¿ƒ«…¬ƒ

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈÓe44. ¿ƒƒ¿¿ƒ

ב .41) טו, תענית ברכות 42)משנה, חותמי  שכל לפי 
א. סג, ברכות במשנה כמבואר זה, בנוסח  אמרו שבמקדש

הכנסת.43) בית על הממונה שני44)שמש ישנם זה, לפי 
במדינה, התפילות לבין במקדש התפילות בין חילוקים
כבוד  שם ברוך ענו ובמקדש תקעו, ולא אמן ענו שבמדינה

משנה'. 'מגיד ועי ' ותקעו, מלכותו,

.ÊËÔÓ ‰BL‡ ‡È‰L ,BÊÏ ‰iM‰ ‰Îaa ÔÎÂ¿≈«¿»»«¿ƒ»»∆ƒƒ»ƒ
È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ Cea :da Ì˙BÁ ,ÛÈÒBnL LM‰«≈∆ƒ≈»»¡…ƒ¡…≈
ÎBÊ '‰ ‰z‡ Cea ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡OÈƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „Bk ÌL Cea :ÔÈBÚ Ô‰Â .˙BÁkLp‰«ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿«¿
Èa ,eÚÈ‰ :Ô‰Ï ÓB‡ ˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿«««¿∆∆≈»∆»ƒ¿≈
‰ÚL ÈÓ :ÓB‡Â eaˆ ÁÈÏL ÊBÁÂ .eÚÈ‰ ,Ô‰‡«¬…»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈ƒ∆»»
ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B‡Â ‰LÓ ˙‡∆∆«¬≈«««¬∆∆¿∆
ÔÈÚÈÓ Ck Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿∆««∆¿««»¿ƒƒ

.ÔÈÚÈÓe ÔÈÚ˜B˙Â¿¿ƒ¿ƒƒ

.ÊÈ,eÚ˜z :ÓB‡ ˙Á‡a .‰Îe ‰Îa Ïk ÏÚ ÔÎÂ¿≈«»¿»»¿»»¿««≈ƒ¿
.˙BÎa‰ ÚL Ïk Ó‚iL „Ú .eÚÈ‰ :ÓB‡ ˙Á‡e¿««≈»ƒ«∆ƒ¿…»∆««¿»
,ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈÓe ÔÈÚ˜Bz ÌÚt :ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«…¬ƒ««¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .ÌÈÓÚt ÚL ÔÈÚÈÓe ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈÓ ÌÚÙe««¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿≈
Ô‰LÎe .„Ïa ˙Èa‰ ‰a ‡l‡ ‰Ê „q‰ ÌÈOBÚƒ«≈∆∆∆»¿«««ƒƒ¿»¿∆≈
ÙBMe ˙BˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ,ÌL ÔÈÚÈÓe ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬¿«»

eÓ‡L BÓk ,˙Á‡k45. ¿««¿∆»«¿

ה"ד.45) פ "א למעלה
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קמ               
         

.ÁÈÌ˙B‡ ÔÈÊBbL ÌB˜Ó Ïk  el‡‰ ˙BiÚz ÚL∆««¬ƒ»≈»»∆¿ƒ»
˙ÈÏ ÌÚ‰ Ïk ÔÈ‡ˆBÈ ,ÔÈÏlt˙nL Á‡  ÌL»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»»¿≈
Ìz‡ È‰ :ÓBÏk .ÌL ÌÈpÁ˙Óe ÔÈÎBe ˙Bw‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿«¬≈«∆

ÌÎÈÎcÓ eeLz ‡Ï Ì‡ el‡k ÌÈ˙Ó46˙ÈÚz ÏÎe . ≈ƒ»≈ƒ…»ƒ«¿≈∆¿»«¬ƒ
ÔÈÏlt˙Ó ,eav‰ ÏÚ ÔÈÊBbL ˙Bv‰ ˙BiÚzÓƒ«¬ƒ«»∆¿ƒ««ƒƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚ ˙lÙz47.ÌB˜Ó ÏÎa ¿ƒ«¿ƒ»¿»»

א.46) טז, א.47)תענית כו, שם משנה,

.ËÈe˜ÒÙÈÂ ÔÈ„BÈ eÈ‰È È˙Ó „Ú  ÌÈÓLb Ì‰Ï e„È»¿»∆¿»ƒ«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿
‰Á‰ ı‡‰ ˜ÓÚa e„iMÓ ?˙ÈÚz‰ ÔÓ eav‰48 «ƒƒ««¬ƒƒ∆»¿¿…∆»»∆«¬≈»

e„iL „Ú ,‰„eÚe .ÌÈÁÙË  ˙ÈBÈe .ÁÙË∆«¿≈ƒƒ¿«ƒ«¬»«∆≈¿
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa49. ¿…∆¿»¿»ƒ

מעובדת.48) החולקים 49)שאינה כחכמים ב . כה, תענית
מאיר. רבי  על

ה'תשע"ח  אייר א' שני יום 

   1 
קבלה,1) מדברי  שהם צומות, הארבעה עניני  בו נתבארו

תשעה  צום בענין הביאור רוב  והיה שם. כמבואר וממנהג,
ונמשך  דברים. בהרבה השאר, מן חמור שהוא לפי  באב ,
הבית. חורבן מפני  הזה בזמן לעשותו שאסור מה ביאור לזה
חייב  הוא מה יהודה, וערי  המקדש ובית ירושלים והרואה
בביאור  האחרון הפרק  זה ונסתיים אבלות. מפני  לעשות
בימות  ושמחה ששון ימי  להיות עתידין האלו שהצומות

המשיח .

.‡ÈtÓ Ì‰a ÌÈpÚ˙Ó Ï‡OÈ ÏkL ÌÈÓÈ ÌL LÈ≈»»ƒ∆»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿≈
ÈÎc ÁzÙÏ ˙Bl‰ BÚÏ È„k ,Ô‰a eÚ‡L ˙Bv‰«»∆≈¿»∆¿≈¿≈«¿»ƒ¿…««¿≈
‰OÚÓe ,ÌÈÚ‰ eÈOÚÓÏ ÔBkÊ ‰Ê ‰È‰ÈÂ .‰eLz‰«¿»¿ƒ¿∆∆ƒ»¿«¬≈»»ƒ«¬≈
eÏÂ Ì‰Ï ÌbL „Ú ,‰zÚ eÈOÚÓk ‰È‰L eÈ˙B‡¬≈∆»»¿«¬≈«»«∆»«»∆¿»
.ÈËÈ‰Ï eL el‡ ÌÈc ÔBÎÊaL .˙Bv‰ Ô˙B‡»«»∆¿ƒ¿¿»ƒ≈»¿≈ƒ
.'B‚Â Ì˙‡ ÔBÚ ˙‡Â ÌBÚ ˙‡ ecÂ˙‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«∆¬»¿∆¬¬…»¿

.‰ÈÏ„b ‚‰ BaL ,ÈL˙a ÈLÈÏL ÌBÈ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»
aÒÂ ,˙‡Lp‰ Ï‡OÈ ˙ÏÁb ˙aÎÂ ,Ì˜ÈÁ‡ Ôa∆¬ƒ»¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿∆∆¿ƒ≈

Ô˙eÏb Ì˙‰Ï2Ïa CÏÓ CÓÒ BaL ,˙Ëa ÈÈOÚÂ . ¿»≈»»«¬ƒƒ¿≈≈∆»«∆∆»∆
BˆÓa d‡È‰Â ,ÌÈÏLeÈ ÏÚ ÚL‰ v‡„Îe¿«¿∆«»»»«¿»«ƒ∆¡ƒ»¿»
eÚ‡ ÌÈ„ ‰MÓÁ Êen˙a OÚ ‰ÚLÂ .˜BˆÓe¿»¿ƒ¿»»»¿«¬ƒ»¿»ƒ≈¿

˙BÁel‰ eazL :Ba3ÔBL‡ ˙ÈaÓ „ÈÓz‰ ÏËe ,4, ƒ¿«¿«»««»ƒƒ«ƒƒ
ÈL ÔaÁa ÌÈÏLeÈ ‰Ú˜‰Â5ÒBÓBËÒBt‡ ÛOÂ , ¿»¿¿»¿»«ƒ¿À¿»≈ƒ¿»««¿

ÚL‰6‰Bz‰ ˙‡7ÌÏˆ „ÈÓÚ‰Â ,.ÏÎÈ‰a »»»∆«»¿∆¡ƒ∆∆«≈»

ועל 2) הנשארה, הפליטה על החורבן לאחר לראש שמינוהו
בראש  כי  "אמרו ירוחם: רבנו וכתב  כולם. גלו שנהרג, ידי 

חול". ליום תעניתו ונדחה נהרג בסיוון 3)השנה בששה
משה  עלה בהשכמה בסיוון בשבעה הדברות, עשרת ניתנו
כלים  נמצאו יום, ארבעים שם ושהה התורה שאר לקבל
העגל  את ישראל שעשו ראה וכשירד בתמוז עשר בשבעה

לעיניהם. הלוחות את על 4)וישבר נבוכדנצר כשצר

בתמוז. בי "ז התחיל זה כי  בידינו וקבלה כי5)ירושלים.
בתשעה  לצדקיהו שנה עשרה "בעשתי  כתוב  הראשון בבית
בתענית  הבבלי  התלמוד לפי  הוא כן העיר". הובקעה לחודש
כאן", יש חשבונות "קלקול כי  סובר הירושלמי  אבל כח :
שבו  התאריך, מישראל נשכח  החורבן של צרות מרוב 
לאמיתו  אבל בתמוז, לתשעה בטעות ונרשם העיר הובקעה

בתמוז. עשר בשבעה ראשון בבית גם היה דבר שר 6)של
שני . בית חורבן בימי  היה 7)יווני  זה כי  בידינו וקבלה

בתמוז. בי "ז

.‚ÏÚ Ê‚ :Ba eÚ‡ ÌÈ„ ‰MÓÁ ‡a ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿««
ı‡Ï eÒkÈ ‡lL a„na Ï‡OÈ8˙Èa‰ ÁÂ .9 ƒ¿»≈«ƒ¿»∆…ƒ»¿»»∆¿»«««ƒ

‰BL‡a10‰iMe11˙Èe ,‰ÏB„b ÈÚ ‰„kÏÂ . »ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈«
Ì‰Ï ‰È‰Â .Ï‡OiÓ ˙Be ÌÈÙÏ‡ da eÈ‰Â .dÓL¿»¿»»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿»»»∆

ÏB„b CÏÓ12‡e‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e Ï‡OÈ Ïk en„Â , ∆∆»¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈«¬»ƒ∆
ÁÈLn‰ CÏÓ13,Ìlk e‚‰Â ,ÌÈiÓB‰ „Èa ÏÙÂ , ∆∆«»ƒ«¿»«¿«»ƒƒ¿∆∆¿À»

Lc˜n‰ ˙Èa ÔaÁ BÓk ‰ÏB„‚ ‰ˆ ‰˙È‰Â14Be . ¿»¿»»»¿»¿À¿«≈«ƒ¿»
ÌBia15ÚL‰ ÒBtBÒBBË LÁ ˙eÚÙÏ ÔÎen‰ ««»¿À¿»»«¿¿»»»

ÔBiˆ :Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈÈÒ ˙‡Â ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»¿∆¿ƒ»¿«≈«∆∆¡«ƒ
.LÁ˙ ‰„O»∆≈»≈

(8- ההוא" בלילה העם "ויבכו נאמר: מרגלים בפרשת
באב  תשעה ליל לילה אותו יוחנן, רבי  אמר רבה ו"אמר
של  בכייה בכיתם אתם הוא, ברוך הקדוש להם אמר היה,

לדורות". בכייה לכם קובע  ואני  המקדש.9)חינם, בית
בא 10) לחודש... בשבעה החמישי  "ובחודש שכתוב :

את  וישרוף  ירושלים, בבל מלך עבד טבחים רב  נבוזראדן
וכתיב : ירושלים", בתי  כל ואת המלך בית ואת ה' בית
רב  נבוזראדן בא לחודש... בעשור החמישי  "ובחודש
באב  בשבעה כיצד? הא ה'..." בית את וישרוף  טבחים....
סמוך  ובתשעה בו, וקלקלו ואכלו להיכל גויים נכנסו
היום  כל והולך דולק  והיה האּור את בו הציתו לחשיכה

חייב ".11)כולו. ליום וחוב  זכאי  ליום זכות "מגלגלין
המלך.12) כוזיבא יוחי ,13)בן בן שמעון רבי  "תני 

כוזבא  דרך - מיעקב " כוכב  "דרך דורש: היה רבי  עקיבא
דין  אמר: הווה כוזבא בר חמי  הווה כד עקיבא רבי  ֵמיעקב ,

משיחא". מלכא היה 14)הוא זה כי  בידינו וקבלה
באב . חכמים.15)בתשעה ביד קבלה זו אף 

.„ÔÈLÙÓ Ô‰ È‰ ,el‡‰ ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa‡Â¿«¿»»¿≈«»≈¬≈≈¿…»ƒ
ÌBˆ .'B‚Â ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ‰ ÌBˆ :‰Ïawa««»»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿
L„Áa ‡e‰L ,Êen˙a OÚ ‰ÚL ‰Ê  ÈÚÈ‰»¿ƒƒ∆ƒ¿»»»¿«∆«…∆

ÈÚÈ‰16‡e‰L ,‡a ‰ÚLz ‰Ê  ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ; »¿ƒƒ¿«¬ƒƒ∆ƒ¿»¿»∆
,ÈL˙a ‰LÏL ‰Ê  ÈÚÈM‰ ÌBˆÂ ;ÈLÈÓÁ‰ L„Áa«…∆«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ∆¿»¿ƒ¿≈
‰OÚ ‰Ê  ÈÈOÚ‰ ÌBˆÂ ;ÈÚÈM‰ L„Áa ‡e‰L∆«…∆«¿ƒƒ¿»¬ƒƒ∆¬»»

.ÈÈOÚ‰ L„Áa ‡e‰L ,˙Ëa¿≈≈∆«…∆»¬ƒƒ

הזה 16) "החודש שנאמר לחדשים, השנה ראש הוא שניסן
השנה". לחדשי  לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם

.‰˙BpÚ˙‰Ï el‡ ÌÈpÓÊa Ï‡OÈ Ïk e‚‰Â17, ¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿«
„‡a OÚ ‰LÏLe18ÈÓÈa epÚ˙‰L ˙ÈÚzÏ ÎÊ , ƒ¿»»»«¬»≈∆««¬ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

ÏÁ Ì‡Â .Ì˙˜ÚÊÂ ˙BÓv‰ Èc :Ó‡pL ,ÔÓ‰»»∆∆¡«ƒ¿≈«…¿«¬»»¿ƒ»
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קמי                
         

.ÁÈÌ˙B‡ ÔÈÊBbL ÌB˜Ó Ïk  el‡‰ ˙BiÚz ÚL∆««¬ƒ»≈»»∆¿ƒ»
˙ÈÏ ÌÚ‰ Ïk ÔÈ‡ˆBÈ ,ÔÈÏlt˙nL Á‡  ÌL»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»»¿≈
Ìz‡ È‰ :ÓBÏk .ÌL ÌÈpÁ˙Óe ÔÈÎBe ˙Bw‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿«¬≈«∆

ÌÎÈÎcÓ eeLz ‡Ï Ì‡ el‡k ÌÈ˙Ó46˙ÈÚz ÏÎe . ≈ƒ»≈ƒ…»ƒ«¿≈∆¿»«¬ƒ
ÔÈÏlt˙Ó ,eav‰ ÏÚ ÔÈÊBbL ˙Bv‰ ˙BiÚzÓƒ«¬ƒ«»∆¿ƒ««ƒƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚ ˙lÙz47.ÌB˜Ó ÏÎa ¿ƒ«¿ƒ»¿»»

א.46) טז, א.47)תענית כו, שם משנה,

.ËÈe˜ÒÙÈÂ ÔÈ„BÈ eÈ‰È È˙Ó „Ú  ÌÈÓLb Ì‰Ï e„È»¿»∆¿»ƒ«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿
‰Á‰ ı‡‰ ˜ÓÚa e„iMÓ ?˙ÈÚz‰ ÔÓ eav‰48 «ƒƒ««¬ƒƒ∆»¿¿…∆»»∆«¬≈»

e„iL „Ú ,‰„eÚe .ÌÈÁÙË  ˙ÈBÈe .ÁÙË∆«¿≈ƒƒ¿«ƒ«¬»«∆≈¿
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa49. ¿…∆¿»¿»ƒ

מעובדת.48) החולקים 49)שאינה כחכמים ב . כה, תענית
מאיר. רבי  על

ה'תשע"ח  אייר א' שני יום 

   1 
קבלה,1) מדברי  שהם צומות, הארבעה עניני  בו נתבארו

תשעה  צום בענין הביאור רוב  והיה שם. כמבואר וממנהג,
ונמשך  דברים. בהרבה השאר, מן חמור שהוא לפי  באב ,
הבית. חורבן מפני  הזה בזמן לעשותו שאסור מה ביאור לזה
חייב  הוא מה יהודה, וערי  המקדש ובית ירושלים והרואה
בביאור  האחרון הפרק  זה ונסתיים אבלות. מפני  לעשות
בימות  ושמחה ששון ימי  להיות עתידין האלו שהצומות

המשיח .

.‡ÈtÓ Ì‰a ÌÈpÚ˙Ó Ï‡OÈ ÏkL ÌÈÓÈ ÌL LÈ≈»»ƒ∆»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿≈
ÈÎc ÁzÙÏ ˙Bl‰ BÚÏ È„k ,Ô‰a eÚ‡L ˙Bv‰«»∆≈¿»∆¿≈¿≈«¿»ƒ¿…««¿≈
‰OÚÓe ,ÌÈÚ‰ eÈOÚÓÏ ÔBkÊ ‰Ê ‰È‰ÈÂ .‰eLz‰«¿»¿ƒ¿∆∆ƒ»¿«¬≈»»ƒ«¬≈
eÏÂ Ì‰Ï ÌbL „Ú ,‰zÚ eÈOÚÓk ‰È‰L eÈ˙B‡¬≈∆»»¿«¬≈«»«∆»«»∆¿»
.ÈËÈ‰Ï eL el‡ ÌÈc ÔBÎÊaL .˙Bv‰ Ô˙B‡»«»∆¿ƒ¿¿»ƒ≈»¿≈ƒ
.'B‚Â Ì˙‡ ÔBÚ ˙‡Â ÌBÚ ˙‡ ecÂ˙‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«∆¬»¿∆¬¬…»¿

.‰ÈÏ„b ‚‰ BaL ,ÈL˙a ÈLÈÏL ÌBÈ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»
aÒÂ ,˙‡Lp‰ Ï‡OÈ ˙ÏÁb ˙aÎÂ ,Ì˜ÈÁ‡ Ôa∆¬ƒ»¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿∆∆¿ƒ≈

Ô˙eÏb Ì˙‰Ï2Ïa CÏÓ CÓÒ BaL ,˙Ëa ÈÈOÚÂ . ¿»≈»»«¬ƒƒ¿≈≈∆»«∆∆»∆
BˆÓa d‡È‰Â ,ÌÈÏLeÈ ÏÚ ÚL‰ v‡„Îe¿«¿∆«»»»«¿»«ƒ∆¡ƒ»¿»
eÚ‡ ÌÈ„ ‰MÓÁ Êen˙a OÚ ‰ÚLÂ .˜BˆÓe¿»¿ƒ¿»»»¿«¬ƒ»¿»ƒ≈¿

˙BÁel‰ eazL :Ba3ÔBL‡ ˙ÈaÓ „ÈÓz‰ ÏËe ,4, ƒ¿«¿«»««»ƒƒ«ƒƒ
ÈL ÔaÁa ÌÈÏLeÈ ‰Ú˜‰Â5ÒBÓBËÒBt‡ ÛOÂ , ¿»¿¿»¿»«ƒ¿À¿»≈ƒ¿»««¿

ÚL‰6‰Bz‰ ˙‡7ÌÏˆ „ÈÓÚ‰Â ,.ÏÎÈ‰a »»»∆«»¿∆¡ƒ∆∆«≈»

ועל 2) הנשארה, הפליטה על החורבן לאחר לראש שמינוהו
בראש  כי  "אמרו ירוחם: רבנו וכתב  כולם. גלו שנהרג, ידי 

חול". ליום תעניתו ונדחה נהרג בסיוון 3)השנה בששה
משה  עלה בהשכמה בסיוון בשבעה הדברות, עשרת ניתנו
כלים  נמצאו יום, ארבעים שם ושהה התורה שאר לקבל
העגל  את ישראל שעשו ראה וכשירד בתמוז עשר בשבעה

לעיניהם. הלוחות את על 4)וישבר נבוכדנצר כשצר

בתמוז. בי "ז התחיל זה כי  בידינו וקבלה כי5)ירושלים.
בתשעה  לצדקיהו שנה עשרה "בעשתי  כתוב  הראשון בבית
בתענית  הבבלי  התלמוד לפי  הוא כן העיר". הובקעה לחודש
כאן", יש חשבונות "קלקול כי  סובר הירושלמי  אבל כח :
שבו  התאריך, מישראל נשכח  החורבן של צרות מרוב 
לאמיתו  אבל בתמוז, לתשעה בטעות ונרשם העיר הובקעה

בתמוז. עשר בשבעה ראשון בבית גם היה דבר שר 6)של
שני . בית חורבן בימי  היה 7)יווני  זה כי  בידינו וקבלה

בתמוז. בי "ז

.‚ÏÚ Ê‚ :Ba eÚ‡ ÌÈ„ ‰MÓÁ ‡a ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿««
ı‡Ï eÒkÈ ‡lL a„na Ï‡OÈ8˙Èa‰ ÁÂ .9 ƒ¿»≈«ƒ¿»∆…ƒ»¿»»∆¿»«««ƒ

‰BL‡a10‰iMe11˙Èe ,‰ÏB„b ÈÚ ‰„kÏÂ . »ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈«
Ì‰Ï ‰È‰Â .Ï‡OiÓ ˙Be ÌÈÙÏ‡ da eÈ‰Â .dÓL¿»¿»»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿»»»∆

ÏB„b CÏÓ12‡e‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e Ï‡OÈ Ïk en„Â , ∆∆»¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈«¬»ƒ∆
ÁÈLn‰ CÏÓ13,Ìlk e‚‰Â ,ÌÈiÓB‰ „Èa ÏÙÂ , ∆∆«»ƒ«¿»«¿«»ƒƒ¿∆∆¿À»

Lc˜n‰ ˙Èa ÔaÁ BÓk ‰ÏB„‚ ‰ˆ ‰˙È‰Â14Be . ¿»¿»»»¿»¿À¿«≈«ƒ¿»
ÌBia15ÚL‰ ÒBtBÒBBË LÁ ˙eÚÙÏ ÔÎen‰ ««»¿À¿»»«¿¿»»»

ÔBiˆ :Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈÈÒ ˙‡Â ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»¿∆¿ƒ»¿«≈«∆∆¡«ƒ
.LÁ˙ ‰„O»∆≈»≈

(8- ההוא" בלילה העם "ויבכו נאמר: מרגלים בפרשת
באב  תשעה ליל לילה אותו יוחנן, רבי  אמר רבה ו"אמר
של  בכייה בכיתם אתם הוא, ברוך הקדוש להם אמר היה,

לדורות". בכייה לכם קובע  ואני  המקדש.9)חינם, בית
בא 10) לחודש... בשבעה החמישי  "ובחודש שכתוב :

את  וישרוף  ירושלים, בבל מלך עבד טבחים רב  נבוזראדן
וכתיב : ירושלים", בתי  כל ואת המלך בית ואת ה' בית
רב  נבוזראדן בא לחודש... בעשור החמישי  "ובחודש
באב  בשבעה כיצד? הא ה'..." בית את וישרוף  טבחים....
סמוך  ובתשעה בו, וקלקלו ואכלו להיכל גויים נכנסו
היום  כל והולך דולק  והיה האּור את בו הציתו לחשיכה

חייב ".11)כולו. ליום וחוב  זכאי  ליום זכות "מגלגלין
המלך.12) כוזיבא יוחי ,13)בן בן שמעון רבי  "תני 

כוזבא  דרך - מיעקב " כוכב  "דרך דורש: היה רבי  עקיבא
דין  אמר: הווה כוזבא בר חמי  הווה כד עקיבא רבי  ֵמיעקב ,

משיחא". מלכא היה 14)הוא זה כי  בידינו וקבלה
באב . חכמים.15)בתשעה ביד קבלה זו אף 

.„ÔÈLÙÓ Ô‰ È‰ ,el‡‰ ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa‡Â¿«¿»»¿≈«»≈¬≈≈¿…»ƒ
ÌBˆ .'B‚Â ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ‰ ÌBˆ :‰Ïawa««»»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿
L„Áa ‡e‰L ,Êen˙a OÚ ‰ÚL ‰Ê  ÈÚÈ‰»¿ƒƒ∆ƒ¿»»»¿«∆«…∆

ÈÚÈ‰16‡e‰L ,‡a ‰ÚLz ‰Ê  ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ; »¿ƒƒ¿«¬ƒƒ∆ƒ¿»¿»∆
,ÈL˙a ‰LÏL ‰Ê  ÈÚÈM‰ ÌBˆÂ ;ÈLÈÓÁ‰ L„Áa«…∆«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ∆¿»¿ƒ¿≈
‰OÚ ‰Ê  ÈÈOÚ‰ ÌBˆÂ ;ÈÚÈM‰ L„Áa ‡e‰L∆«…∆«¿ƒƒ¿»¬ƒƒ∆¬»»

.ÈÈOÚ‰ L„Áa ‡e‰L ,˙Ëa¿≈≈∆«…∆»¬ƒƒ

הזה 16) "החודש שנאמר לחדשים, השנה ראש הוא שניסן
השנה". לחדשי  לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם

.‰˙BpÚ˙‰Ï el‡ ÌÈpÓÊa Ï‡OÈ Ïk e‚‰Â17, ¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿«
„‡a OÚ ‰LÏLe18ÈÓÈa epÚ˙‰L ˙ÈÚzÏ ÎÊ , ƒ¿»»»«¬»≈∆««¬ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

ÏÁ Ì‡Â .Ì˙˜ÚÊÂ ˙BÓv‰ Èc :Ó‡pL ,ÔÓ‰»»∆∆¡«ƒ¿≈«…¿«¬»»¿ƒ»
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ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa ˙BÈ‰Ï „‡a OÚ ‰LÏL19 ¿»»»«¬»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ
ÈLÈÓÁa ÔÈpÚ˙Óe20„Á‡ Ï‡ .OÚ „Á‡ ‡e‰L , ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ∆««»»¬»∆»

ÔÈÁBc ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa‡Ó≈«¿»»¿≈«∆»ƒ¿¿«»ƒ
˙aM‰ Á‡Ï B˙B‡21˙aL Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁ .22, ¿««««»»ƒ¿¿∆∆«»

ÔÈ‡ el‡‰ ˙BÓBv‰ ÏÎe .˙aL Úa ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿∆∆«»¿»«»≈≈
Ï‡ ,‰ÏÈÚ ˙lÙz Ô‰a ÔÈÏlt˙Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÈ˙Ó«¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬»
ÔlÎe ."‰LÓ ÏÁÈÂ"a ‰ÁÓe ˙ÈÁL ‰Bza ÔÈB˜ƒ«»«¬ƒƒ¿»¿«¿«∆¿À»

‰ÏÈla ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡23‡a ‰ÚLzÓ ıeÁ ,24. ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒƒ¿»¿»

ושמחה 17) ששון להו וקרי  הרביעי ...) (צום צום להו "קרי 
הכי פפא רב  אמר - ולשמחה)? לששון יהודה לבית (יהיה
גזרת  יש ולשמחה, לששון יהיו שלום שיש בזמן קאמר,
מתענים  רצו שלום ואין המלכות גזרת אין צום, המלכות
שאין  הזה, שבזמן לקבוע  הרמב "ם ובא מתענים", אין רצו
וכבר  להתענות, ישראל כל נהגו המלכות, גזירת ואין שלום

לחובה. הצומות את עליהם  אחאי18)קבלו דרב  בשאילתות
כולן  עיירות בין כפרים בין כרכים "בין (פקודי ): גאון
יצחק  בר שמואל רבי  דאמר באדר, עשר בשלושה מתענין
ועמוד  נקהלו שנאמר: הוא, לכל קהילה זמן עשר שלושה
תענית". יום קהילה? מאי  בו עשר בשלושה נפשם על

מקדימין 19) אמרו "באלו ה. במגילה מהמשנה זאת ולמדו
מקדימים  - מגילה מקרא שמקדימים שכשם מאחרין", ולא
לנס . זכר אלא לפורענות שאינו אדר, י "ג צום את

השבת.20) כבוד  מפני  להתענות אין שבת כי21)שבערב 
השבת. כבוד מפני  להתענות אין שבת עשרה 22)בערב 

קביעות  לפי  שישי  ביום חלים אינן הצומות שאר כי  בטבת,
שלנו. התענית.23)החדשים יום שעל 24)ליל שכיון

ואין  שלום אין שהרי  בהם, להתענות חיוב  אין הדין פי 
מתשעה  חוץ  הצומות, ביתר נהגו לא נהגו, שכך אלא גזירה,

יחידים. כתענית אלא באב ,

.Â˙aLÂ .‰ÁÓOa ÔÈËÚÓÓ ‡ ÒkiMÓ25ÏÁL ƒ∆ƒ»≈»¿«¬ƒ¿ƒ¿»¿«»∆»
tÒÏ eÒ‡ ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ‡a ‰ÚLz26ÒaÎÏe27 ƒ¿»¿»ƒ¿¿»»¿«≈¿«≈

ı‰‚Ó ÈÏk LaÏÏÂ28ÔzLÙ ÈÏk elÙ‡ ,29ÚiL „Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿…»¬ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬…
.eÒ‡ ˙ÈÚz‰ Á‡Ï ÁÈp‰Ïe ÒaÎÏ elÙ‡Â .˙ÈÚz‰««¬ƒ«¬ƒ¿«≈¿«ƒ«¿««««¬ƒ»
‡ÏÂ ,BÊ ˙aLa Oa ÏÎ‡Ï ‡lL Ï‡OÈ e‚‰ Îe¿»»¬ƒ¿»≈∆…∆¡…»»¿«»¿…
˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙ÈÚz‰ ÚiL „Ú ,ıÁnÏ eÒkÈƒ»¿«∆¿»«∆«¬…««¬ƒ¿≈¿
.˙ÈÚz‰ „Ú L„Á‰ L‡Ó ‰ËÈÁM‰ ÏhÏ e‚‰pL∆»¬¿«≈«¿ƒ»≈…«…∆«««¬ƒ

מגוהץ .28)בגדים.27)להסתפר.26)שבוע .25) בגד
שבת  לפני  שכבסוהו מגוהץ , שאינו מכובס , בגד ללבוש אבל

מותר. - כך.29)זו כל בו ניכר הגיהוץ  שאין פי  על אף 

.ÊÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â .c ÏÎÏ BÓBÈk BÏÈÏ ‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»≈¿¿»»»¿≈¿ƒ
ÌBÈk ,eÒ‡ BlL ˙BLÓM‰ ÔÈe .ÌBÈ „BÚaÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆»¿
‰cÚqa ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ Oa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÌÈetk‰«ƒƒ¿……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ«¿À»

da ˜ÈÒÙn‰30BÏ LiL BzbÓ ÔÈÈ ‡e‰ ‰˙BL Ï‡ ; ««¿ƒ»¬»∆«ƒƒƒ∆≈
˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL31BÏ LiL ÁÈÏÓ Oa ÏÎB‡Â , ¿»»ƒ»¿≈»»»ƒ«∆≈
˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL32.ÔÈÏÈLz ÈL ÏÎ‡È ‡ÏÂ . ¿»»ƒ»≈¿……«¿≈«¿ƒƒ

והנסכים,30) הקרבנות ובטלו המקדש בית שחרב  שמיום
שאין  אלא השנה, ימות בכל ויין מבשר להינזר צריכים היינו

החמירו  ולכן בו לעמוד יכול שאינו דבר הציבור על לגזור
המפסקת. בסעודה לכתחילה 31)לפחות, כשר שאינו

כשלמים",32)לנסכים. שהוא זמן "כל אמרו: בגמרא
בו  אין ששוב  ויום, ולילה יום עליו שעברו לאחר כלומר

שמחה.

.Á?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na33‡a ‰ÚLz Ú ÏÎ‡L «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«∆∆ƒ¿»¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆÁ Ì„˜ „ÚÒ Ì‡ Ï‡ .˙BˆÁ Á‡««¬¬»ƒ»«…∆¬««ƒ
ÚÂ .‰ˆiM ‰Ó Ïk ÏÎB‡ ,da ˜ÈÒÙÓ ‡e‰L∆«¿ƒ»≈»«∆ƒ¿∆¿∆∆
Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡  ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»∆»ƒ¿¿«»≈¿∆»

‰ÓÏL ˙cÚÒk elÙ‡ BÁÏL ÏÚ ‰ÏÚÓe ,Bkˆ34ÔÎÂ . »¿«¬∆«À¿»¬ƒƒ¿À«¿……¿≈
qÁÓ BÈ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL BÓˆÚ ‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»«¿∆»ƒ¿¿«»≈¿«≈

ÌeÏk35. ¿

תבשילין.33) שני  בסעודה יאכל אוכל 34)שלא "שהיה
שם). (רש"י  סולת" כור ושריו ליום 35)הוא הצום ונדחה

ראשון.

.Ë˙BÈ ÏaÒÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,ÌÚ‰ Ïk ˙cÓ ‡È‰ BÊƒƒ«»»»∆≈»¿ƒƒ¿…≈
:Ô˙cÓ ‰˙È‰ Ck ,ÌÈBL‡‰ ÌÈ„ÈÒÁ Ï‡ ;È‡cÓƒ«¬»¬ƒƒ»ƒƒ»»¿»ƒ»»

BcÏ Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰ ‡a ‰ÚLz Ú36˙t ∆∆ƒ¿»¿»»¿ƒƒ»»»¿««
,ÌÈÈÎÂ epz ÔÈa LBÈÂ ,ÌÈÓa dBLÂ ,ÁÏÓa ‰Á¬≈»¿∆«¿»¿«ƒ¿≈≈«¿ƒ«ƒ
‰‚‡„a ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ ‰ÈÏÚ ‰˙BLÂ ,dÏÎB‡Â¿¿»¿∆»∆»ƒ∆«ƒƒ¿»»
Èe‡ ‰Êk .ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓk ,‰iÎe ÔBÓnLe¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈À»¿»»»∆»
eÏÎ‡ ‡Ï eÈÓiÓe .‰fÓ B˜ B‡ ,˙BOÚÏ ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒ«¬»ƒ∆ƒ»≈…»«¿
‡l‡ ,ÌÈL„Ú ÏL elÙ‡ ,ÏÈLz ‡a ‰ÚLz Ú∆∆ƒ¿»¿»«¿ƒ¬ƒ∆¬»ƒ∆»

.˙aLa ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»¿«»

וידום".36) בדד "ישב 

.È‰ÚL˙a ˙BÓÈÏLÓe ˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe ˙BaÚÀ»¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»
‡a37,ÔBˆa ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ,‰ˆÈÁa eÒ‡Â . ¿»¿»ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ≈¿≈

ÏL ‰ÎÈÒa eÒ‡Â .ÌÈna BÚaˆ‡ ËÈLB‰Ï elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ¿»¿ƒ»∆
‚eÚz38ÌBÈk  ‰hn‰ LÈÓL˙e ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚe , «¬ƒ¿ƒ«««¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿

 ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈetk‰«ƒƒ¿∆»¬«¬¿»»
.ÔÈOBÚ ÔÈ‡  ˙BOÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÔÈOBÚƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ
,ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â .ÔÈÏËa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó ÏÎe¿»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈ƒ¿»¿¬»ƒ
‰Îa ÔÓÈÒ ‰‡B BÈ‡ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ‰L∆»∆¿»»≈∆ƒ«¿»»

.ÌÏBÚÏ¿»

שחולה 37) מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל
באב . בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו שאין פי  על אף 

מותר.38) הזוהמא להעביר אבל

.‡ÈÌBÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆»
ÌÈÂc ÌÈLBÈ ‡l‡ ,‡a ‰ÚL˙a39ÌÈÁ‡Â ¿ƒ¿»¿»∆»¿ƒ»ƒ¿∆¡»ƒ

ÌÈÈÊÁÓ ,ÌBÏL ı‡‰ ÌÚ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÏ‡k«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆«»»∆»«¬ƒƒ
L‡ „ÎÂ ‰Ù ‰ÙOa BÏ40‰ÚL˙a ˙B˜Ï eÒ‡Â . ¿»»»»¿…∆…¿»ƒ¿¿ƒ¿»

‰Lne ,ÌÈe˙ka B‡ ÌÈ‡Èpa B‡ ‰Bza ‡a¿»«»«¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»
˙B„b‰e ‡Óbe ˙BÎÏ‰e41‡l‡ ‡B˜ BÈ‡Â . «¬»«¿»»««»¿≈≈∆»

.e‰ÈÓÈaL ÌÈÚ‰ ÌÈce ˙BÈ˜e Bi‡a¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»ƒ∆¿ƒ¿¿»
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קמב                
         

Ba ÔÈÏËa Ôa ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ˙Â42ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜Óe . ¿ƒ∆≈«»¿≈ƒƒ¿»«¬»ƒ
L‡ ÏL ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ‡lL ÔÈ‚‰B43. ¬ƒ∆…¿«ƒ«¿ƒƒ∆…

החורבן.39) על וצער מכאב  דרכי40)עצבים משום ֵ
לב ".41)שלום. משמחי  ישרים ה' "פקודי  שנאמר:

שמחה.42) להם גורמת בלימוד שההתקדמות
ארץ 43) משמים "השליך כתוב : ובחורבן פאר, שנקראים

באב  תשעה שדין אלו, חכמים וסוברים ישראל". תפארת
בתפילין. שאסור ראשון, ביום אבל ֳֵכדין

.ÈB˙B‡a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ ewz ,Lc˜n‰ ˙Èa ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆»¿
iÎÓe „iÒÓ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÔÈBa ÔÈ‡L ,Bc‰44ÔÈk «∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿À»¿À»¿ƒ¿«

B˙Èa ÁË ‡l‡ ;ÌÈÎÏn‰45iLÓe „ÈÒa „ÒÂ ËÈËa «¿»ƒ∆»»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈
Á˙t‰ „‚k ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÌB˜Ó46.„ÈÒ ‡Ïa ¿«»««»¿∆∆«∆«¿…ƒ

d˙˜ÊÁa BÊ È‰ ,˙iÎÓe ˙„iÒÓ ˆÁ Á˜Bl‰Â47, ¿«≈«»≈¿À∆∆¿À∆∆¬≈¿∆¿»»
.ÌÈÏ˙k‰ ÛÏ˜Ï B˙B‡ ÌÈiÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒƒ¿…«¿»ƒ

הקיר.44) על נאים הכנסת 45)ציורים בית כי  אומרים יש
זה. בכלל אינם המדרש לבית.46)ובית בכניסה שיראוהו

יהודי .47) אינו זאת שעשה

.‚È‰cÚÒ ˙BOÚÏ ÔÁÏL CBÚ‰L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈À¿»«¬¿À»
ËÚÓ epnÓ qÁÓ ,ÌÈÁB‡Ï48Èet ÌB˜Ó ÁÈpÓe , ¿¿ƒ¿«≈ƒ∆¿««ƒ«»»

.ÌL ˙˙Ï ˙BÈe‡‰ ˙BÚw‰ ÔÓ ‰Ú˜ ‡Ïa¿…¿»»ƒ«¿»»¿»≈»
˙iLÓ ,‰f‰Â ÛÒk‰ ÈËÈLÎz ‰OBÚ ‰M‡‰LÎe¿∆»ƒ»»«¿ƒ≈«∆∆¿«»»¿«∆∆
‰È‰È ‡lL È„k ,Ô‰a ˙‚‰BpL ËÈLÎz‰ ÈÈnÓ ÔÈÓƒƒƒ≈««¿ƒ∆∆∆»∆¿≈∆…ƒ¿∆

Á˜BÏ ,‰M‡ ‡OB Ô˙Á‰LÎe .ÌÏL ËÈLÎz49Ù‡ «¿ƒ»≈¿∆∆»»≈ƒ»≈«≈∆
el‡ ÏÎÂ .ÔÈlÙz‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó BL‡a Ô˙BÂ ‰Ï˜Óƒ¿∆¿≈¿…¿«»««¿ƒƒ¿»≈
CÁkL‡ Ì‡ :Ó‡pL ,ÌÈÏLeÈ kÊÏ È„k  ÌÈc‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿»«ƒ∆∆¡«ƒ∆¿»≈
‡Ï Ì‡ ÈkÁÏ ÈBLÏ ˜a„z .ÈÈÓÈ ÁkLz ,ÌÈÏLeÈ¿»»ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ…
L‡ ÏÚ ÌÈÏLeÈ ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ ,ÈÎkÊ‡∆¿¿≈ƒƒ…«¬∆∆¿»«ƒ«…

.È˙ÁÓOƒ¿»ƒ

תבשיל.48) לחסר צריך אינו טוב  ויום שבת לסעודת אבל
צבור,49) תענית בעת העם כל שעושים כמו בעצמו, החתן

שמחתי ". ראש "על נאמר שהרי 

.„ÈL eÊb ÔÎÂÓÊ ÈÈÓ ÏÎÂ .ÈL ÈÏÎa ÔbÏ ‡l ¿≈»¿∆…¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆∆
eÒ‡Â Ô‰a ÁÓOÏ eÒ‡ ÈL ÏL ÏB˜ ÈÚÈÓLÓ ÏÎÂ¿»«¿ƒ≈∆ƒ»ƒ¿…«»∆¿»
ÔÈi‰ ÏÚ ‰ta ‰ÈL elÙ‡Â .ÔaÁ‰ ÈtÓ ,ÔÚÓLÏ¿»¿»ƒ¿≈«À¿»«¬ƒƒ»«∆«««ƒ
Ïk e‚‰ Îe .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ÈMa :Ó‡pL ,‰eÒ‡¬»∆∆¡««ƒ…ƒ¿»ƒ¿»»¬»
˙B‡„B‰ ÏL ÈL B‡ ˙BÁaLz Èc ÓBÏ Ï‡OÈƒ¿»≈«ƒ¿≈À¿»ƒ∆»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡Ï50.ÔÈi‰ ÏÚ »≈¿«≈»∆«««ƒ

וכלה.50) חתן בבית כגון:

.ÂËCk Á‡Â51‡lL ,ÌÈ˙Á ˙BËÚ ÏÚ eÊb ¿««»»¿««¿¬»ƒ∆…
,ÏÈÏk ÌeL BL‡a Ô˙Á‰ ÁÈpÈ ‡lLÂ .ÏÏk ÌÁÈp‰Ï¿«ƒ»¿»¿∆…«ƒ«∆»»¿…¿ƒ

eÊb ÔÎÂ .‰ËÚ‰ Ì‰Â ˙Ùˆn‰ Ò‰ :Ó‡pL52ÏÚ ∆∆¡«»≈«ƒ¿∆∆¿»≈»¬»»¿≈»¿«
˙Blk ˙BËÚ53ÏL Ï‡ ,‰Ê B‡ ÛÒk ÏL ‰È‰ Ì‡ , «¿«ƒ»»∆∆∆»»¬»∆

.‰lkÏ zÓ ÏÈ„b¿ƒÀ»««»

על 51) שצר אספסיינוס , של מלחמה) חיל =) בפולמוס 
החורבן. בעת שנחרב 52)ירושלים טיטוס , של בפולמוס 

גדולה. יותר הייתה והצרה ידו על דווקא 53)הבית
מותרים. אחרים אבל גזרו וכלות בחתנים

.ÊËÌaÁa ‰„e‰È ÈÚ ‰‡L ÈÓ54ÈÚ :ÓB‡ , ƒ∆»»»≈¿»¿À¿»»≈»≈
,daÁa ÌÈÏLeÈ ‰‡ .ÚB˜Â ,a„Ó eÈ‰ EL„»̃¿¿»ƒ¿»¿≈«»»¿»«ƒ¿À¿»»

'B‚Â a„Ó ÌÈÏLeÈ :ÓB‡55,BaÁa Lc˜n‰ ˙Èa . ≈¿»«ƒƒ¿»¿≈«ƒ¿»¿À¿»
ÔÎÈ‰Óe .ÚB˜Â ,'B‚Â ez‡Ù˙Â eL„˜ ˙Èa :ÓB‡≈≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈¿¿≈«≈≈»

ÌÈÙBv‰ ÔÓ ?Ú˜Ï iÁ56ÚB˜ ,Lc˜nÏ ÚÈbiLÎe . «»ƒ¿…«ƒ«ƒ¿∆«ƒ««ƒ¿»≈«
CcÓ ‡BiLk ,‰lÁz Lc˜na Ú‚t Ì‡Â .Á‡ Ú∆̃««≈¿ƒ»««ƒ¿»¿ƒ»¿∆»ƒ∆∆
.ÌÈÏLeÈ ÏÚ ÛÈÒBÓe ,Lc˜n‰ ÏÚ ÚB˜  a„n‰«ƒ¿»≈«««ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ

גויים 54) שיד היינו, ש"חורבנן" והב "ח  יוסף  הבית וכתבו
עליהן. שלטת "וקורע ".55)עודנה כאן: נוסף  אחר בנוסח 

על  וקורע  חוזר יהודה, ערי  על קרע  שכבר פי  על ואף 
הקודש. עיר לירושלים מקו 56)ירושלים מסביב  ם

המקדש. מקום את משם לראות שאפשר

.ÊÈB„Èa ÚB˜ Ìlk el‡‰ ÌÈÚw‰ Ïk57.„nÚÓ »«¿»ƒ»≈À»≈«¿»≈À»
BaÏ ˙‡ ‰l‚iL „Ú ,ÂÈÏÚL ˙eÒk Ïk ÚB˜Â58BÈ‡Â . ¿≈«»¿∆»»«∆¿«∆∆ƒ¿≈

‰Á‡Ó59‡e‰ È‡M Ï‡ .ÌÏBÚÏ el‡ ÌÈÚ˜ ¿«∆¿»ƒ≈¿»¬»««
˙BÓlÒ ÔÈÓk ÔÙ˙Ïe ÔË˜ÏÏ ,ÔÏÏÓÏ ,ÔÏÏLÏ60. ¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿ƒÀ»

כלי .57) ידי  על כנגד 58)ולא שמאלו בצד הקרע  שעושה
ואם, אב  על כקריעה דינן אלו שקריעות רבינו, וסובר ליבו.
והראב "ד  הקריעה. איחוי  לעניין בגמרא אותן שהשוו כשם

זה. על הקרעים 59)חולק  את שמחברת מיושרת תפירה
הקרע 60)כבראשונה. שהיכר מיושרות שאינן תפירות

נשאר.

.ÁÈCBz ,‡Â CÏB‰ ,ÌÈÏLeÈÏ ‡e CÏB‰ ‰È‰»»≈»ƒ»«ƒ≈»»
Á‡Ï Ì‡Â ;Á‡ Ú˜ ÚB˜ BÈ‡  ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ≈≈«∆««≈¿ƒ¿««

ÚB˜Â ÊBÁ  ÌBÈ ÌÈLÏL61. ¿ƒ≈¿≈«

המקדש.61) ומקום יהודה בערי  הדין וכן

.ËÈ˙BÓÈÏ ÏËaÏ ÌÈ„È˙Ú el‡‰ ˙BÓBv‰ Ïk»«»≈¬ƒƒƒ»≈ƒ
ÌBÈ ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú Ì‰L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÁÈLn‰«»ƒ«¿…∆»∆≈¬ƒƒƒ¿
'‰ Ó‡ ‰k :Ó‡pL .‰ÁÓOÂ ÔBOO ÈÓÈÂ BËƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«…»«
ÈÚÈM‰ ÌBˆÂ ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ‰ ÌBˆ ,˙B‡¿̂»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
‰ÁÓOÏe ÔBOOÏ ‰„e‰È ˙ÈÏ ‰È‰È ÈÈOÚ‰ ÌBˆÂ¿»¬ƒƒƒ¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿»

e‰‡ ÌBÏM‰Â ˙Ó‡‰Â ,ÌÈBË ÌÈ„ÚÓÏe62. ¿…¬ƒƒ¿»¡∆¿«»¡»

לישראל,62) טובים ימים להיות עתידים ימים "אותם
עליה  המתאבלים וכל וגו', הרביעי  צום ה' אמר כה שנאמר
שמחו  שנאמר הבא, לעולם עימה הם שמחים הזה, בעולם

וגו'". אוהביה כל בה וגילו ירושלים את

˙BiÚz ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

ה'תשע"ח  אייר ב' שלישי יום 

  
הל'מגילהוחנוכה


ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ1ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»
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קמג                 
         

Ba ÔÈÏËa Ôa ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ˙Â42ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜Óe . ¿ƒ∆≈«»¿≈ƒƒ¿»«¬»ƒ
L‡ ÏL ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ‡lL ÔÈ‚‰B43. ¬ƒ∆…¿«ƒ«¿ƒƒ∆…

החורבן.39) על וצער מכאב  דרכי40)עצבים משום ֵ
לב ".41)שלום. משמחי  ישרים ה' "פקודי  שנאמר:

שמחה.42) להם גורמת בלימוד שההתקדמות
ארץ 43) משמים "השליך כתוב : ובחורבן פאר, שנקראים

באב  תשעה שדין אלו, חכמים וסוברים ישראל". תפארת
בתפילין. שאסור ראשון, ביום אבל ֳֵכדין

.ÈB˙B‡a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ ewz ,Lc˜n‰ ˙Èa ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆»¿
iÎÓe „iÒÓ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÔÈBa ÔÈ‡L ,Bc‰44ÔÈk «∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿À»¿À»¿ƒ¿«

B˙Èa ÁË ‡l‡ ;ÌÈÎÏn‰45iLÓe „ÈÒa „ÒÂ ËÈËa «¿»ƒ∆»»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈
Á˙t‰ „‚k ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÌB˜Ó46.„ÈÒ ‡Ïa ¿«»««»¿∆∆«∆«¿…ƒ

d˙˜ÊÁa BÊ È‰ ,˙iÎÓe ˙„iÒÓ ˆÁ Á˜Bl‰Â47, ¿«≈«»≈¿À∆∆¿À∆∆¬≈¿∆¿»»
.ÌÈÏ˙k‰ ÛÏ˜Ï B˙B‡ ÌÈiÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒƒ¿…«¿»ƒ

הקיר.44) על נאים הכנסת 45)ציורים בית כי  אומרים יש
זה. בכלל אינם המדרש לבית.46)ובית בכניסה שיראוהו

יהודי .47) אינו זאת שעשה

.‚È‰cÚÒ ˙BOÚÏ ÔÁÏL CBÚ‰L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈À¿»«¬¿À»
ËÚÓ epnÓ qÁÓ ,ÌÈÁB‡Ï48Èet ÌB˜Ó ÁÈpÓe , ¿¿ƒ¿«≈ƒ∆¿««ƒ«»»

.ÌL ˙˙Ï ˙BÈe‡‰ ˙BÚw‰ ÔÓ ‰Ú˜ ‡Ïa¿…¿»»ƒ«¿»»¿»≈»
˙iLÓ ,‰f‰Â ÛÒk‰ ÈËÈLÎz ‰OBÚ ‰M‡‰LÎe¿∆»ƒ»»«¿ƒ≈«∆∆¿«»»¿«∆∆
‰È‰È ‡lL È„k ,Ô‰a ˙‚‰BpL ËÈLÎz‰ ÈÈnÓ ÔÈÓƒƒƒ≈««¿ƒ∆∆∆»∆¿≈∆…ƒ¿∆

Á˜BÏ ,‰M‡ ‡OB Ô˙Á‰LÎe .ÌÏL ËÈLÎz49Ù‡ «¿ƒ»≈¿∆∆»»≈ƒ»≈«≈∆
el‡ ÏÎÂ .ÔÈlÙz‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó BL‡a Ô˙BÂ ‰Ï˜Óƒ¿∆¿≈¿…¿«»««¿ƒƒ¿»≈
CÁkL‡ Ì‡ :Ó‡pL ,ÌÈÏLeÈ kÊÏ È„k  ÌÈc‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿»«ƒ∆∆¡«ƒ∆¿»≈
‡Ï Ì‡ ÈkÁÏ ÈBLÏ ˜a„z .ÈÈÓÈ ÁkLz ,ÌÈÏLeÈ¿»»ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ…
L‡ ÏÚ ÌÈÏLeÈ ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ ,ÈÎkÊ‡∆¿¿≈ƒƒ…«¬∆∆¿»«ƒ«…

.È˙ÁÓOƒ¿»ƒ

תבשיל.48) לחסר צריך אינו טוב  ויום שבת לסעודת אבל
צבור,49) תענית בעת העם כל שעושים כמו בעצמו, החתן

שמחתי ". ראש "על נאמר שהרי 

.„ÈL eÊb ÔÎÂÓÊ ÈÈÓ ÏÎÂ .ÈL ÈÏÎa ÔbÏ ‡l ¿≈»¿∆…¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆∆
eÒ‡Â Ô‰a ÁÓOÏ eÒ‡ ÈL ÏL ÏB˜ ÈÚÈÓLÓ ÏÎÂ¿»«¿ƒ≈∆ƒ»ƒ¿…«»∆¿»
ÔÈi‰ ÏÚ ‰ta ‰ÈL elÙ‡Â .ÔaÁ‰ ÈtÓ ,ÔÚÓLÏ¿»¿»ƒ¿≈«À¿»«¬ƒƒ»«∆«««ƒ
Ïk e‚‰ Îe .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ÈMa :Ó‡pL ,‰eÒ‡¬»∆∆¡««ƒ…ƒ¿»ƒ¿»»¬»
˙B‡„B‰ ÏL ÈL B‡ ˙BÁaLz Èc ÓBÏ Ï‡OÈƒ¿»≈«ƒ¿≈À¿»ƒ∆»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡Ï50.ÔÈi‰ ÏÚ »≈¿«≈»∆«««ƒ

וכלה.50) חתן בבית כגון:

.ÂËCk Á‡Â51‡lL ,ÌÈ˙Á ˙BËÚ ÏÚ eÊb ¿««»»¿««¿¬»ƒ∆…
,ÏÈÏk ÌeL BL‡a Ô˙Á‰ ÁÈpÈ ‡lLÂ .ÏÏk ÌÁÈp‰Ï¿«ƒ»¿»¿∆…«ƒ«∆»»¿…¿ƒ

eÊb ÔÎÂ .‰ËÚ‰ Ì‰Â ˙Ùˆn‰ Ò‰ :Ó‡pL52ÏÚ ∆∆¡«»≈«ƒ¿∆∆¿»≈»¬»»¿≈»¿«
˙Blk ˙BËÚ53ÏL Ï‡ ,‰Ê B‡ ÛÒk ÏL ‰È‰ Ì‡ , «¿«ƒ»»∆∆∆»»¬»∆

.‰lkÏ zÓ ÏÈ„b¿ƒÀ»««»

על 51) שצר אספסיינוס , של מלחמה) חיל =) בפולמוס 
החורבן. בעת שנחרב 52)ירושלים טיטוס , של בפולמוס 

גדולה. יותר הייתה והצרה ידו על דווקא 53)הבית
מותרים. אחרים אבל גזרו וכלות בחתנים

.ÊËÌaÁa ‰„e‰È ÈÚ ‰‡L ÈÓ54ÈÚ :ÓB‡ , ƒ∆»»»≈¿»¿À¿»»≈»≈
,daÁa ÌÈÏLeÈ ‰‡ .ÚB˜Â ,a„Ó eÈ‰ EL„»̃¿¿»ƒ¿»¿≈«»»¿»«ƒ¿À¿»»

'B‚Â a„Ó ÌÈÏLeÈ :ÓB‡55,BaÁa Lc˜n‰ ˙Èa . ≈¿»«ƒƒ¿»¿≈«ƒ¿»¿À¿»
ÔÎÈ‰Óe .ÚB˜Â ,'B‚Â ez‡Ù˙Â eL„˜ ˙Èa :ÓB‡≈≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈¿¿≈«≈≈»

ÌÈÙBv‰ ÔÓ ?Ú˜Ï iÁ56ÚB˜ ,Lc˜nÏ ÚÈbiLÎe . «»ƒ¿…«ƒ«ƒ¿∆«ƒ««ƒ¿»≈«
CcÓ ‡BiLk ,‰lÁz Lc˜na Ú‚t Ì‡Â .Á‡ Ú∆̃««≈¿ƒ»««ƒ¿»¿ƒ»¿∆»ƒ∆∆
.ÌÈÏLeÈ ÏÚ ÛÈÒBÓe ,Lc˜n‰ ÏÚ ÚB˜  a„n‰«ƒ¿»≈«««ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ

גויים 54) שיד היינו, ש"חורבנן" והב "ח  יוסף  הבית וכתבו
עליהן. שלטת "וקורע ".55)עודנה כאן: נוסף  אחר בנוסח 

על  וקורע  חוזר יהודה, ערי  על קרע  שכבר פי  על ואף 
הקודש. עיר לירושלים מקו 56)ירושלים מסביב  ם

המקדש. מקום את משם לראות שאפשר

.ÊÈB„Èa ÚB˜ Ìlk el‡‰ ÌÈÚw‰ Ïk57.„nÚÓ »«¿»ƒ»≈À»≈«¿»≈À»
BaÏ ˙‡ ‰l‚iL „Ú ,ÂÈÏÚL ˙eÒk Ïk ÚB˜Â58BÈ‡Â . ¿≈«»¿∆»»«∆¿«∆∆ƒ¿≈

‰Á‡Ó59‡e‰ È‡M Ï‡ .ÌÏBÚÏ el‡ ÌÈÚ˜ ¿«∆¿»ƒ≈¿»¬»««
˙BÓlÒ ÔÈÓk ÔÙ˙Ïe ÔË˜ÏÏ ,ÔÏÏÓÏ ,ÔÏÏLÏ60. ¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿ƒÀ»

כלי .57) ידי  על כנגד 58)ולא שמאלו בצד הקרע  שעושה
ואם, אב  על כקריעה דינן אלו שקריעות רבינו, וסובר ליבו.
והראב "ד  הקריעה. איחוי  לעניין בגמרא אותן שהשוו כשם

זה. על הקרעים 59)חולק  את שמחברת מיושרת תפירה
הקרע 60)כבראשונה. שהיכר מיושרות שאינן תפירות

נשאר.

.ÁÈCBz ,‡Â CÏB‰ ,ÌÈÏLeÈÏ ‡e CÏB‰ ‰È‰»»≈»ƒ»«ƒ≈»»
Á‡Ï Ì‡Â ;Á‡ Ú˜ ÚB˜ BÈ‡  ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ≈≈«∆««≈¿ƒ¿««

ÚB˜Â ÊBÁ  ÌBÈ ÌÈLÏL61. ¿ƒ≈¿≈«

המקדש.61) ומקום יהודה בערי  הדין וכן

.ËÈ˙BÓÈÏ ÏËaÏ ÌÈ„È˙Ú el‡‰ ˙BÓBv‰ Ïk»«»≈¬ƒƒƒ»≈ƒ
ÌBÈ ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú Ì‰L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÁÈLn‰«»ƒ«¿…∆»∆≈¬ƒƒƒ¿
'‰ Ó‡ ‰k :Ó‡pL .‰ÁÓOÂ ÔBOO ÈÓÈÂ BËƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«…»«
ÈÚÈM‰ ÌBˆÂ ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ‰ ÌBˆ ,˙B‡¿̂»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
‰ÁÓOÏe ÔBOOÏ ‰„e‰È ˙ÈÏ ‰È‰È ÈÈOÚ‰ ÌBˆÂ¿»¬ƒƒƒ¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿»

e‰‡ ÌBÏM‰Â ˙Ó‡‰Â ,ÌÈBË ÌÈ„ÚÓÏe62. ¿…¬ƒƒ¿»¡∆¿«»¡»

לישראל,62) טובים ימים להיות עתידים ימים "אותם
עליה  המתאבלים וכל וגו', הרביעי  צום ה' אמר כה שנאמר
שמחו  שנאמר הבא, לעולם עימה הם שמחים הזה, בעולם

וגו'". אוהביה כל בה וגילו ירושלים את

˙BiÚz ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

ה'תשע"ח  אייר ב' שלישי יום 

  
הל'מגילהוחנוכה


ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ1ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»
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e‡e:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   3 
המגילה,1) קריאת וזמן בקריאה, המחוייבים בו נתבאר

המקומות. חילוף  לפי  וחילופו

.‡ÈcÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ dpÓÊa ‰l‚n‰ ˙‡È¿̃ƒ««¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈ‡Èp‰ ˙wz ‡È‰L ÌÈÚe„È ÌÈc‰Â .ÌÈÙBÒ4. ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ«»««¿ƒƒ

d˙‡È˜a ÌÈiÁ Ïk‰Â5ÌÈLÂ ÌÈL‡ :6ÌÈ‚Â , ¿«…«»ƒƒ¿ƒ»»¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈÁLÓ ÌÈ„ÚÂ7d˙B˜Ï ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓe .8. «¬»ƒ¿À¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿«ƒƒ¿»

ÔÈ‡e Ô˙„BÚ ÔÈÏhÓ Ô˙„BÚa ÌÈ‰k elÙ‡Â«¬ƒ…¬ƒ«¬»»¿«¿ƒ¬»»»ƒ
‰l‚Ó ‡˜Ó ÚÓLÏ9‰Bz „eÓÏz ÌÈÏhÓ ÔÎÂ . ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿«¿ƒ«¿»
‰l‚Ó ‡˜Ó ÚÓLÏ10ÏL ˙BˆÓ ‡LÏ ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»«»…∆ƒ¿»ƒ¿∆

‰Bz11EÏ ÔÈ‡Â .‰l‚Ó ‡˜Ó ÈtÓ ÔÈÁ„ ÔlkL , »∆À»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿
‰ÂˆÓ ˙nÓ ıeÁ ,ÂÈtÓ ‰l‚Ó ‡˜Ó ‰Á„pL c12 »»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»ƒ≈ƒ¿»

Á‡Â ‰lÁz BB˜  Ba Ú‚Bt‰L ;ÔÈB˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«≈«¿¿ƒ»¿««
‡B˜ Ck13. »≈

ל.).2) (קידושין סופרים נקראו הראשונים אינן 3)חכמים
הלכות  'בעל כדעת ולא מצוות. תרי "ג במנין נכללות
תרי "ג  בכלל הן וחנוכה מגילה קריאת שמצוות גדולות',
קדשנו  "אשר עליהן: מברכים שאנו מאחר המצוות,
היטב  הזה הענין את רבינו ביאר וכבר וצונו", במצותיו
(מכות  שאמרו שמאחר הראשון), (שורש המצוות' ב 'ספר
מצות  עשרה ושלש מאות שש שמלאי , רבי  "דרש כג.):

ב 'ספר ÈÈÒלמשהנאמרו  שם רבינו גרסת היא (וכך "
כך, אחר שנתחדשו מצוות בהן לכלול יתכן לא המצוות'),

כג.). (שבת תסור" "לא בכלל שהן במגילה 4)אף ֿעלֿפי 
נביאות, ושבע  נביאים ושמונה ארבעים רבנן, "תנו א: יד,
שכתוב  מה על הותירו ולא פחתו ולא לישראל, להם עמדו
"מכדי ב .): (שם אמרו וכן מגילה". ממקרא חוץ  בתורה,
מקרא  ימי  כל (הלא תקנינהו" הגדולה כנסת אנשי  כולהו
נביאים  כמה היו ובהם כנה"ג) אנשי  תקנום בפורים מגילה

יז:). ב .5)(מגילה ב , רבי6)ערכין "אמר א: ד, מגילה
היו  הן שאף  מגילה, במקרא חייבות נשים לוי , בן יהושע 
האי , רב  (לשון נגאלו" אסתר "שעלֿידי  - הנס " באותו

להלן. וראה (151 עמוד קח . לפסחים אבל 7)אוצה"ג
שהזמן  ממצוותֿעשה שפטורים משוחררים, שאינם עבדים
נשים  ודוקא מגילה. ממקרא פטורים בנשים, כמו גרמן
[וראה  לחםֿמשנה. ועי ' כנ"ל. הנס , נעשה שעלֿידן חייבות,

ב ]. הערה ה"א חנוכה מהל' פ "ג 'ירושלמי '8)להלן
ובני בנוי  מכנש לוי , בן יהושע  "רבי  ה"ה: פ "ב  מגילה

קומיהון". לה וקרי  א.9)ביתיה ג, "כהנים 10)מגילה
מבטלין  כולן במעמדם, וישראל בדוכנם לוים בעבודתן
בית  של סמכו מכאן מגילה, מקרא לשמוע  ובאין עבודתן
מגילה" מקרא לשמוע  ובאין תורה תלמוד שמבטלין רבי 

שם). המצוות,11)(מגילה כל כנגד שקול תורה שתלמוד
כולם". כנגד תורה "ותלמוד מ "א): פ "א (פאה שנינו שהרי 

לקברו.12) עליו שמצוה בו, שיטפל מי  ואין עזוב  מת
ב .13) ג, מגילה

.È„È ‡ˆÈ ‡Bw‰ ÔÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ‡Bw‰ „Á‡∆»«≈¿∆»«≈«ƒ«≈»»¿≈
B˙BÁ14,‡e‰Â .iÁ ‡e‰L ÈÓ ÈtÓ ÚÓLiL »¿∆ƒ¿«ƒƒƒ∆«»

d˙‡È˜a15ÔË˜ ‡Bw‰ ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .16,‰ËBL B‡ ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»»«≈»»∆
.‡ˆÈ ‡Ï epnÓ ÚÓBM‰«≈«ƒ∆…»»

כעונה.14) ב .15)שהשומע  יט , שם בקצת 16)משנה,
הקורא  היה "אם כתוב : הכסף ֿמשנה) בגירסת (וכן נוסחאות
מביא  רוקח ' ב 'מעשה אבל שוטה", או קטן או חרש
נזכר  לא ושם וקס "ב , קי "א משנת כת"י  של נוסחאות
מדבר. ואינו שומע  אינו גמור חרש שהרי  נכון, וכן "חרש".
תנא, "מאן שם): (מגילה אמרו שומע , ואינו שמדבר ובחרש
דתנן  היא, יוסי  רבי  מוציא) (שאינו לא? נמי  דיעבד חרש
אומר  יוסי  רבי  יצא, - לאזנו השמיע  ולא שמע  את הקורא
שמע  קריאת מהל' בפ "ב  רבינו שפסק  ומכיון יצא", לא -
כרחנו  על יצא, לאזנו השמיע  ולא שמע  את שהקורא ה"ח ,
(מגילה  ב 'ירושלמי ' הוא וכן מגילה. במקרא חרש דין שבטל
במשנה" היא לשון שגרת חרש, כאן "אין ה"ה): פ "ב 

(כסף ֿמשנה).

.‚dlk ˙‡ ˙B˜Ï ‰ÂˆÓ17‰ÏÈla d˙B˜Ï ‰ÂˆÓe . ƒ¿»ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ¿»««¿»
ÌBie18ÌBi‰ ÏÎÂ ,‰ÏÈl‰ ˙‡È˜Ï Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . «¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«««¿»¿»«

ÌBi‰ ˙‡È˜Ï Lk19‰ÏÈla d˙‡È˜ Ì„˜ CÓe . »≈ƒ¿ƒ««¿»≈…∆¿ƒ»»««¿»
˙BÎa LÏL20CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea :Ô‰ el‡Â . »¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆

.‰l‚Ó ‡˜Ó ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»
ÌÈq ‰OÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea»«»¿»¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ
ÈÈ ‰z‡ Cea .‰f‰ ÔÓfe Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ˙B‡Ï«¬≈«»ƒ»≈«¿««∆»«»¿»
ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â eÈÁ‰L ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿«

"eÈÁ‰L" CÓe ÊBÁ BÈ‡ ÌBie .‰f‰21ÌB˜Óe . «∆«≈≈¿»≈∆∆¡»¿
CÓ ,‰ÈÁ‡ CÏ e‚‰pL22eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea : ∆»¬¿»≈«¬∆»¿»≈»«»¿»¡…≈

,eÈc ˙‡ Ôc‰Â ,eÈ ˙‡ ‰ Ï‡‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»»≈»»∆ƒ≈¿«»∆ƒ≈
ÌlLÓ‰Â ,eÈvÓ eÏ ÚÙp‰Â ,e˙Ó˜ ˙‡ Ì˜Bp‰Â¿«≈∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»»ƒ»≈¿«¿«≈
ÚÙp‰ ,ÈÈ ‰z‡ Cea .eLÙ ÈÈB‡ ÏÎÏ ÏeÓb23 ¿¿»¿≈«¿≈»«»¿»«ƒ¿»

.ÚÈLBn‰ Ï‡‰ ,Ì‰Èˆ ÏkÓ Ï‡OÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ»»≈∆»≈«ƒ«

מאיר.17) כרבי  א. יט , מגילה א:18)משנה, ד, מגילה
המגילה  את לקרות אדם חייב  לוי , בן יהושע  רבי  "אמר
אקרא  אלקי  ג) כב , (תהלים שנאמר ביום, ולשנותה בלילה
על  נאמר זה (מזמור לי " דומיה ולא ולילה תענה, ולא יומם

רש"י ). - דבר 19)אסתר הכלל, "זה ב : כ, מגילה משנה,
כשר  - בלילה שמצותו ודבר היום, כל כשר - ביום שמצותו

הלילה". "מאי20)כל ב : כא, וגמרא א. כא, שם משנה,
ובריך: אשי , דרב  לקמיה אקלע  מקטרזיא ששת רב  מברך?

על = ) שעשהÓמנ"ח " מגילה, ושה קרא רש"י ).Áסים יינו,
שהחיינו 21) לברך שצריך אומרים, ויש בלילה. בירך שכבר

(אסתר  שנאמר ביום, היא הקריאה מצות שעיקר ביום, גם
" כח ): ֿ ÌÈÓÈ‰Âט , במגיד (ראה ונעשים" נזכרים האלה

כא:22)משנה). שם הברכה ונוסח  א. כא, מגילה משנה,
שלש 23) להזכיר כדי  הנפרע ", "האל הגירסא: בכת"י 

כ  זו, בברכה "האל" בידיפעמים עמלק  נפל פעמים שלש י 
רוקח '). ('מעשה ומרדכי  שאול יהושע , בימי  ישראל:

.„?d˙‡È˜ ÔÓÊ e‰ÊÈ‡24dÏ ewz ‰a‰ ÌÈpÓÊ ≈∆¿«¿ƒ»»¿«ƒ«¿≈ƒ¿»
ÌÈÓÎÁ25ÈpÓÊ Ô‰ el‡Â .Ì‰ÈpÓÊa :Ó‡pL , ¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿«≈∆¿≈≈¿«≈

ÈÓÈÓ ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ‰È„Ó Ïk :d˙‡È¿̃ƒ»»»¿ƒ»∆»¿»À∆∆»ƒ≈
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קמד                
         

Ôe Ôa ÚLB‰È26ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa ,27Û‡ , ¿À«ƒ≈»»∆≈¿»»»∆«
OÚ ‰MÓÁa ÔÈB˜ ,‰ÓBÁ ÂLÎÚ dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«¿»»ƒ«¬ƒ»»»

„‡a28˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰È„Óe .29‰È„Ó ÏÎÂ .Ck «¬»¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈¿»¿»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»À∆∆»ƒ¿À«¿««ƒ
‰È„Óe .OÚ ‰Úa‡a ÔÈ‡B˜ ,‰zÚ ˙ÙwÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆«»¿ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»

˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊ30.ÈÚ ƒ«ƒ¿≈ƒ

א.24) ב , שם).25)מגילה (מגילה, הגדולה כנסת אנשי 
(שם 26) שאמר קרחה, בן יהושע  כרבי  ודלא שם. משנה,

אחשורוש. מימי  (מגילה 27)ב :) שאמרו ממה נראה כן
ובחמיסר" בארביסר בהוצל מגילה קרי  אסי  "רב  ב ): ה,
(כתובות  היא בחו"ל הוצל והרי  חומה. מוקף  ספק  משום
פ "א  למגילה ר"ן - דבנימין") "הוצל שם גרסינן ולא קיא.
פ "א  בתחילת ב 'ירושלמי ' מפורש וכן ע "א). ב  ווילנא (דפוס 
= ) קורין הרמב "ן) גרס  (כן בחו"ל הכרך... "וחרב  דמגילה

שם). ור"ן הרמב "ן (לקוטות עשר)" מגילה 28)בחמשה
ב . א.29)ג, ב , שם ב .30)משנה, ב , מגילה

.‰˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Èa‰ ÔLeL««ƒ»««ƒ∆…»¿»À∆∆
,OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡B˜ ,Ôe Ôa ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ≈¿À«ƒ¿ƒ«¬ƒ»»»
.Ba OÚ ‰MÓÁa ÁBÂ :Ó‡pL ,Òp‰ ‰È‰ daL∆»»»«≈∆∆¡«¿««¬ƒ»»»
„Bk ˜ÏÁÏ È„k ?ÚLB‰È ÈÓÈa c‰ eÏz ‰nÏÂ¿»»»«»»ƒ≈¿À«¿≈«¬…»
È„k .ÔÓf‰ B˙B‡a ‰Á ‰˙È‰L ,Ï‡OÈ ı‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»¬≈»¿«¿«¿≈

˜ eÈ‰iLÔÈkk Ô‰ el‡k eLÁÈÂ ,ÔLeL Èk ÔÈ‡B ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿¿ƒ≈¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÁ ‰zÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰«À»ƒ»««ƒ∆≈«»¬≈ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,OÚ ‰MÓÁa ÔÈB˜ ÚLB‰È ÈÓÈa ÔÈÙwÓ eÈ‰Â¿»À»ƒƒ≈¿À«ƒ«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆

‰Ê Òa Ï‡OÈ ı‡Ï ÔBkÊ31. ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ה"א.31) פ "א מגילה 'ירושלמי '

.Â‡l‡ ˙BiÒÎ Èza ÌÈˆa˜˙Ó ÌÈ‡L ,ÌÈÙk‰ Èa¿≈«¿»ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»
ÌÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰iL Ì‰Ï ewz ,ÈLÈÓÁe ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ

‰ÒÈk‰ ÌBÈa32OÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ?„ˆÈk . ¿«¿ƒ»≈«ƒ»«¿»»»»
ÏÁ Ì‡Â .ÌBia Ba ÔÈ‡B˜ ,ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ«¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,ÈLÈÓÁÂ ÈMÓ ıeÁ Á‡ ÌBÈa¿«≈ƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ

.OÚ ‰Úa‡Ï CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿«¿»»»»

להיות 32) הכפרים על הקילו "חכמים א: ב , מגילה משנה,
לאחיהם  ומזון מים שמספקין מפני  הכניסה, ליום מקדימים

ד:). (שם שבכרכים"

.Ê ˙aMa „Á‡a ˙BÈ‰Ï OÚ ‰Úa‡ ÏÁ ?„ˆÈk≈«»«¿»»»»ƒ¿¿∆»««»
.OÚ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁa ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó«¿ƒƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ∆««»»
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLa ÔÈ‡B˜  ÈLÈÏLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆
,ÈLa ÔÈ‡B˜  ÈÚÈa ˙BÈ‰Ï ÏÁ .OÚ ‰LÏL¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ

OÚ ÌÈL ÌBÈ ‡e‰L33ÔÈÓÈc˜nL el‡ ÏÎÂ . ∆¿≈»»¿»≈∆«¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡ ,OÚ ‰Úa‡ Ì„˜ ÔÈ‡B˜Â¿¿ƒ…∆«¿»»»»≈¿ƒ»

‰OÚÓ ˙BÁÙa34. ¿»≈¬»»

בי "ד 33) בי "ג בי "ב  בי "א נקראת "מגילה א. ב , שם משנה,
יותר". ולא פחות לא שכיון 34)ובט "ו, כרב . א. ה, מגילה

שם). (רש"י  פרסום צריכה - בזמנה שלא אותה שקוראים

.ÁÔÓÊa ,‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜nL Ùk¿»∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
d˙B‡ ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡ ÈLÈÓÁe ÈLa Ba ÔÈÒÎ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ≈¿ƒ»

OÚ ‰Úa‡a ‡l‡35‰OÚ da ÔÈ‡L ÈÚ ÏÎÂ . ∆»¿«¿»»»»¿»ƒ∆≈»¬»»
È‰  eav‰ ÈÎˆÏ ˙Òk‰ ˙Èa ÔÈÚe˜ ÔÈÏËa«¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿»¿≈«ƒ¬≈

‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Óe ,ÙÎk ‡È‰36Ì‡Â . ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz  Ì„‡ Èa ‰OÚ ÌL ÔÈ‡37È‰Â , ≈»¬»»¿≈»»«»»«¿»»«¬≈

‰Úa‡a ‡l‡ ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡Â ‰ÏB„b ÈÚ ÈL‡k Ì‰≈¿«¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿«¿»»
OÚ38. »»

מקום 35) אימתי ? יהודה, רבי  "אמר א: ה, מגילה משנה,
בשני לא נכנסין שאין מקום אבל ובחמישי , בשני  שנכנסין
שאין  שכיון בזמנה", אלא אותה קורין אין - בחמישי  ולא
שם  (רש"י  בשבילם הקלה זאת אין - וחמישי  בשני  נכנסים

שם.36)ד:). בעינינו 37)משנה, שנראה עצמו, זה דבר
הכניסה, ביום לקרוא שיוכלו זה, למקום וכקולא כתקנה
גופה  היא ככפר, להיות וצריך אדם בני  שם אין שהרי 
להלן. כמבואר עיר, כמו יהיה שדינו וגורם קלקלתו,

בזמנה 38) שלא מגילה שהרי  ה"ד. פ "א מגילה 'ירושלמי '
הקודמת  בהלכה כמבואר בעשרה, אלא אותה קורין אין

רוקח '). ('מעשה

.ËÌBÈa ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿
Ï‡ ;˙eÎÏÓ Ï‡OÈÏ Ì‰Ï LiL ÔÓÊa ?‰ÒÈk‰«¿ƒ»ƒ¿«∆≈»∆¿ƒ¿»≈«¿¬»
ÌBÈ ‡e‰L ,dpÓÊa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»∆

OÚ ‰MÓÁ ÌBÈÂ OÚ ‰Úa‡39Èe ÌÈÙk‰ Èa : «¿»»»»¿¬ƒ»»»¿≈«¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡B˜ ÔÈkk Èe ,OÚ ‰Úa‡a ÔÈ‡B˜ ˙BÈÚ¬»¿ƒ¿«¿»»»»¿≈¿«ƒ¿ƒ

.OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»

שהשנים 39) בזמן אימתי ? יהודה, רבי  "אמר א: ב , [מגילה
הואיל  הזה בזמן אבל אדמתן, על שרויין וישראל כתיקונן
אלא  אותה קורין אין בה, הרי "ף ) (כגירסת ומסתכנין
מעמידים  ישראל שהיו העת באותה שדווקא בזמנה",
סכנה, לידי  באים ואין עצמם) ברשות עומדים = ) דתיהם
הזה  בזמן אבל בי "ג, בי "ב  בי "א אותה קוראים היו
בזמנה  אלא אותה קוראים אין - בדתיהם ישראל שמסתכנים

במלכות]. הדבר שתלה רבינו כוונת וכן (רי "ף ).

.ÈÈÚ Ôa40CÎÏ CÏ‰L41,ÈÚÏ CÏ‰L Ck Ôa B‡ , ∆ƒ∆»«ƒ¿«∆¿«∆»«¿ƒ
‰‡È˜ ÔÓÊa BÓB˜ÓÏ ÊÁÏ BzÚ„ ‰È‰ Ì‡42kÚ˙Â , ƒ»»«¿«¬…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

BzÚ„a ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BÓB˜Ók ‡B˜  ÊÁ ‡ÏÂ¿…»«≈ƒ¿¿ƒ…»»¿«¿
ÈL‡ ÌÚ ‡B˜  ‰‡Èw‰ ÔÓÊ Á‡Ï ‡l‡ ÊÁÏ«¬…∆»¿««¿««¿ƒ»≈ƒ«¿≈

ÌL ‡e‰L ÌB˜n‰43CÎe .44BÏ CeÓq‰ ÏÎÂ45ÏÎÂ «»∆»¿«¿»«»¿»
BnÚ ‰‡p‰46ÌÈtÏ‡ ÏÚ ˙È Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ Ì‡ , «ƒ¿∆ƒƒ≈≈≈∆»≈««¿«ƒ

‰n‡47.OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡B˜Â CÎk ‰Ê È‰ , «»¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»»»

בי "ד.40) קריאתו בט "ו.41)שזמן קריאתו שזמן
(42 ֿ וכסף  (מגידֿמשנה הלך שאליו המקום אותו של

ובגמרא.43)משנה). במשנה א. יט , ג,44)מגילה שם
בעמק .45)ב . שהוא כגון עמו, נראה שאינו אף ֿעלֿפי 

ס 46) שאינו בהר.אף ֿעלֿפי  שהוא כגון לו, מוך
על 47) וגם סמוך על גם מוסב  שזה מורה הלשון פשטות

יש  רב  הבדל - עמו? בנראה תועלת מה כן ואם נראה,
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קמה                 
         

Ôe Ôa ÚLB‰È26ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa ,27Û‡ , ¿À«ƒ≈»»∆≈¿»»»∆«
OÚ ‰MÓÁa ÔÈB˜ ,‰ÓBÁ ÂLÎÚ dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«¿»»ƒ«¬ƒ»»»

„‡a28˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰È„Óe .29‰È„Ó ÏÎÂ .Ck «¬»¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈¿»¿»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»À∆∆»ƒ¿À«¿««ƒ
‰È„Óe .OÚ ‰Úa‡a ÔÈ‡B˜ ,‰zÚ ˙ÙwÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆«»¿ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»

˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊ30.ÈÚ ƒ«ƒ¿≈ƒ

א.24) ב , שם).25)מגילה (מגילה, הגדולה כנסת אנשי 
(שם 26) שאמר קרחה, בן יהושע  כרבי  ודלא שם. משנה,

אחשורוש. מימי  (מגילה 27)ב :) שאמרו ממה נראה כן
ובחמיסר" בארביסר בהוצל מגילה קרי  אסי  "רב  ב ): ה,
(כתובות  היא בחו"ל הוצל והרי  חומה. מוקף  ספק  משום
פ "א  למגילה ר"ן - דבנימין") "הוצל שם גרסינן ולא קיא.
פ "א  בתחילת ב 'ירושלמי ' מפורש וכן ע "א). ב  ווילנא (דפוס 
= ) קורין הרמב "ן) גרס  (כן בחו"ל הכרך... "וחרב  דמגילה

שם). ור"ן הרמב "ן (לקוטות עשר)" מגילה 28)בחמשה
ב . א.29)ג, ב , שם ב .30)משנה, ב , מגילה

.‰˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Èa‰ ÔLeL««ƒ»««ƒ∆…»¿»À∆∆
,OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡B˜ ,Ôe Ôa ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ≈¿À«ƒ¿ƒ«¬ƒ»»»
.Ba OÚ ‰MÓÁa ÁBÂ :Ó‡pL ,Òp‰ ‰È‰ daL∆»»»«≈∆∆¡«¿««¬ƒ»»»
„Bk ˜ÏÁÏ È„k ?ÚLB‰È ÈÓÈa c‰ eÏz ‰nÏÂ¿»»»«»»ƒ≈¿À«¿≈«¬…»
È„k .ÔÓf‰ B˙B‡a ‰Á ‰˙È‰L ,Ï‡OÈ ı‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»¬≈»¿«¿«¿≈

˜ eÈ‰iLÔÈkk Ô‰ el‡k eLÁÈÂ ,ÔLeL Èk ÔÈ‡B ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿¿ƒ≈¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÁ ‰zÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰«À»ƒ»««ƒ∆≈«»¬≈ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,OÚ ‰MÓÁa ÔÈB˜ ÚLB‰È ÈÓÈa ÔÈÙwÓ eÈ‰Â¿»À»ƒƒ≈¿À«ƒ«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆

‰Ê Òa Ï‡OÈ ı‡Ï ÔBkÊ31. ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ה"א.31) פ "א מגילה 'ירושלמי '

.Â‡l‡ ˙BiÒÎ Èza ÌÈˆa˜˙Ó ÌÈ‡L ,ÌÈÙk‰ Èa¿≈«¿»ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»
ÌÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰iL Ì‰Ï ewz ,ÈLÈÓÁe ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ

‰ÒÈk‰ ÌBÈa32OÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ?„ˆÈk . ¿«¿ƒ»≈«ƒ»«¿»»»»
ÏÁ Ì‡Â .ÌBia Ba ÔÈ‡B˜ ,ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ«¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,ÈLÈÓÁÂ ÈMÓ ıeÁ Á‡ ÌBÈa¿«≈ƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ

.OÚ ‰Úa‡Ï CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿«¿»»»»

להיות 32) הכפרים על הקילו "חכמים א: ב , מגילה משנה,
לאחיהם  ומזון מים שמספקין מפני  הכניסה, ליום מקדימים

ד:). (שם שבכרכים"

.Ê ˙aMa „Á‡a ˙BÈ‰Ï OÚ ‰Úa‡ ÏÁ ?„ˆÈk≈«»«¿»»»»ƒ¿¿∆»««»
.OÚ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁa ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó«¿ƒƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ∆««»»
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLa ÔÈ‡B˜  ÈLÈÏLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆
,ÈLa ÔÈ‡B˜  ÈÚÈa ˙BÈ‰Ï ÏÁ .OÚ ‰LÏL¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ

OÚ ÌÈL ÌBÈ ‡e‰L33ÔÈÓÈc˜nL el‡ ÏÎÂ . ∆¿≈»»¿»≈∆«¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡ ,OÚ ‰Úa‡ Ì„˜ ÔÈ‡B˜Â¿¿ƒ…∆«¿»»»»≈¿ƒ»

‰OÚÓ ˙BÁÙa34. ¿»≈¬»»

בי "ד 33) בי "ג בי "ב  בי "א נקראת "מגילה א. ב , שם משנה,
יותר". ולא פחות לא שכיון 34)ובט "ו, כרב . א. ה, מגילה

שם). (רש"י  פרסום צריכה - בזמנה שלא אותה שקוראים

.ÁÔÓÊa ,‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜nL Ùk¿»∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
d˙B‡ ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡ ÈLÈÓÁe ÈLa Ba ÔÈÒÎ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ≈¿ƒ»

OÚ ‰Úa‡a ‡l‡35‰OÚ da ÔÈ‡L ÈÚ ÏÎÂ . ∆»¿«¿»»»»¿»ƒ∆≈»¬»»
È‰  eav‰ ÈÎˆÏ ˙Òk‰ ˙Èa ÔÈÚe˜ ÔÈÏËa«¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿»¿≈«ƒ¬≈

‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Óe ,ÙÎk ‡È‰36Ì‡Â . ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz  Ì„‡ Èa ‰OÚ ÌL ÔÈ‡37È‰Â , ≈»¬»»¿≈»»«»»«¿»»«¬≈

‰Úa‡a ‡l‡ ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡Â ‰ÏB„b ÈÚ ÈL‡k Ì‰≈¿«¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿«¿»»
OÚ38. »»

מקום 35) אימתי ? יהודה, רבי  "אמר א: ה, מגילה משנה,
בשני לא נכנסין שאין מקום אבל ובחמישי , בשני  שנכנסין
שאין  שכיון בזמנה", אלא אותה קורין אין - בחמישי  ולא
שם  (רש"י  בשבילם הקלה זאת אין - וחמישי  בשני  נכנסים

שם.36)ד:). בעינינו 37)משנה, שנראה עצמו, זה דבר
הכניסה, ביום לקרוא שיוכלו זה, למקום וכקולא כתקנה
גופה  היא ככפר, להיות וצריך אדם בני  שם אין שהרי 
להלן. כמבואר עיר, כמו יהיה שדינו וגורם קלקלתו,

בזמנה 38) שלא מגילה שהרי  ה"ד. פ "א מגילה 'ירושלמי '
הקודמת  בהלכה כמבואר בעשרה, אלא אותה קורין אין

רוקח '). ('מעשה

.ËÌBÈa ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿
Ï‡ ;˙eÎÏÓ Ï‡OÈÏ Ì‰Ï LiL ÔÓÊa ?‰ÒÈk‰«¿ƒ»ƒ¿«∆≈»∆¿ƒ¿»≈«¿¬»
ÌBÈ ‡e‰L ,dpÓÊa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»∆

OÚ ‰MÓÁ ÌBÈÂ OÚ ‰Úa‡39Èe ÌÈÙk‰ Èa : «¿»»»»¿¬ƒ»»»¿≈«¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡B˜ ÔÈkk Èe ,OÚ ‰Úa‡a ÔÈ‡B˜ ˙BÈÚ¬»¿ƒ¿«¿»»»»¿≈¿«ƒ¿ƒ

.OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»

שהשנים 39) בזמן אימתי ? יהודה, רבי  "אמר א: ב , [מגילה
הואיל  הזה בזמן אבל אדמתן, על שרויין וישראל כתיקונן
אלא  אותה קורין אין בה, הרי "ף ) (כגירסת ומסתכנין
מעמידים  ישראל שהיו העת באותה שדווקא בזמנה",
סכנה, לידי  באים ואין עצמם) ברשות עומדים = ) דתיהם
הזה  בזמן אבל בי "ג, בי "ב  בי "א אותה קוראים היו
בזמנה  אלא אותה קוראים אין - בדתיהם ישראל שמסתכנים

במלכות]. הדבר שתלה רבינו כוונת וכן (רי "ף ).

.ÈÈÚ Ôa40CÎÏ CÏ‰L41,ÈÚÏ CÏ‰L Ck Ôa B‡ , ∆ƒ∆»«ƒ¿«∆¿«∆»«¿ƒ
‰‡È˜ ÔÓÊa BÓB˜ÓÏ ÊÁÏ BzÚ„ ‰È‰ Ì‡42kÚ˙Â , ƒ»»«¿«¬…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

BzÚ„a ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BÓB˜Ók ‡B˜  ÊÁ ‡ÏÂ¿…»«≈ƒ¿¿ƒ…»»¿«¿
ÈL‡ ÌÚ ‡B˜  ‰‡Èw‰ ÔÓÊ Á‡Ï ‡l‡ ÊÁÏ«¬…∆»¿««¿««¿ƒ»≈ƒ«¿≈

ÌL ‡e‰L ÌB˜n‰43CÎe .44BÏ CeÓq‰ ÏÎÂ45ÏÎÂ «»∆»¿«¿»«»¿»
BnÚ ‰‡p‰46ÌÈtÏ‡ ÏÚ ˙È Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ Ì‡ , «ƒ¿∆ƒƒ≈≈≈∆»≈««¿«ƒ

‰n‡47.OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡B˜Â CÎk ‰Ê È‰ , «»¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»»»

בי "ד.40) קריאתו בט "ו.41)שזמן קריאתו שזמן
(42 ֿ וכסף  (מגידֿמשנה הלך שאליו המקום אותו של

ובגמרא.43)משנה). במשנה א. יט , ג,44)מגילה שם
בעמק .45)ב . שהוא כגון עמו, נראה שאינו אף ֿעלֿפי 

ס 46) שאינו בהר.אף ֿעלֿפי  שהוא כגון לו, מוך
על 47) וגם סמוך על גם מוסב  שזה מורה הלשון פשטות

יש  רב  הבדל - עמו? בנראה תועלת מה כן ואם נראה,
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"נראה", ואילו ההליכה. במידת נמדד "סמוך", ביניהם:
אמה, מאלפים יותר יש שבהליכה שאע "פ  אוירי , בקו נמדד
ככרך  הוא הרי  - אמה מאלפים יותר אין האויר שבקו כיון

(כסף ֿמשנה).

.‡ÈÈÚ48˙ÙwÓ ‰˙È‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˜ÙÒ ‡È‰L ƒ∆ƒ»≈¿≈»«ƒ»¿»À∆∆
,‰Ùw‰ Ôk Á‡ B‡ Ôe Ôa ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ¿À«ƒ««≈À¿»
‰MÓÁÂ OÚ ‰Úa‡ Ô‰L ,ÌÈÓi‰ ÈLa ÔÈ‡B˜¿ƒƒ¿≈«»ƒ∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
‰Úa‡a d˙‡È˜ ÏÚ ÔÈÎÓe .Ì‰ÈÏÈÏe ,OÚ»»¿≈≈∆¿»¿ƒ«¿ƒ»»¿«¿»»

ÌÏBÚ‰ Ï d˙‡È˜ ÔÓÊ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,„Ïa OÚ49. »»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿…»»

ב .48) ה, הגאונים 49)מגילה בשם הר"ן הביא כן
(משנהֿלמלך).

.ÈeaÚ Ck Á‡Â ,ÔBL‡ „‡a ‰l‚n‰ ˙‡ e‡»̃¿∆«¿ƒ»«¬»ƒ¿««»ƒ¿
„‡a d˙B‡ ÌÈ‡B˜Â ÌÈÊBÁ  ‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«»»¿ƒ¿¿ƒ»«¬»

dpÓÊa ÈM‰50. «≈ƒƒ¿«»

נקבעו 50) פורים ומצות מגילה מקרא כי  ב . ו, מגילה משנה,
פורים  גאולת לגאולה, גאולה לסמוך כדי  השני , לאדר

בגמרא). (שם בפסח  מצרים לגאולת

.‚È˙aLa ‰l‚n‰ ˙‡ ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡51ÏhÈ ‡nL ‰Êb . ≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿«»¿≈»∆»ƒ…
,d˙B˜Ï È˜a ‡e‰L ÈÓ Ïˆ‡ CÏÈÂ B„Èa d˙B‡»¿»¿≈≈≈∆ƒ∆»ƒƒ¿»
ÌÈiÁ Ïk‰L .ÌÈa‰ ˙eLa ˙Bn‡ Úa‡ ‰pÈÚÈÂ¿«¬ƒ∆»«¿««ƒ¿»«ƒ∆«…«»ƒ

d˙‡È˜a ÔÈ‡È˜a Ïk‰ ÔÈ‡Â ,d˙‡È˜a52Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»»¿≈«…¿ƒƒƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ
d˙B‡ ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa d˙‡È˜ ÔÓÊ ÏÁ»¿«¿ƒ»»¿«»«¿ƒƒ¿¿ƒ»

˙aM‰ Ì„˜53ÌÈet ˙BÎÏ‰a ÔÈLB„Â ÔÈÏ‡BLÂ . …∆««»¿¬ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
aL d˙B‡aÌÈet ‡e‰L ÈkÊ‰Ï È„k ,˙54. ¿»«»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

אי51) שלנו, החדשים קביעות לפי  א. ב , מגילה משנה,
מוקפין. של פורים אלא בשבת לחול ד,52)אפשר מגילה

אמרו 53)ב . "באלו א: ה, ושם א. ב , מגילה משנה,
אמר  אבא רבי  אמר טעמא? מאי  - מאחרין ולא מקדימין
ולא  (כלומר: יעבור" ולא כז) ט , (אסתר קרא אמר שמואל:

ד,א.54)יאוחר). מגילה

.„È?„ˆÈk55˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL OÚ ‰Úa‡ ÌBÈ56 ≈««¿»»»»∆»ƒ¿¿«»
˙BÈÚ Èa 57Èe ,˙aL Úa ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ¿≈¬»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿∆∆«»¿≈

‰MÓÁ ÌBÈ ÏÁ .˙aLa „Á‡a ÌpÓÊa ÌÈ‡B˜ ÌÈkk¿«ƒ¿ƒƒ¿«»¿∆»¿«»»¬ƒ»
ÔÈ‡B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ÌÈkk Èa  ˙aLa ˙BÈ‰Ï OÚ»»ƒ¿¿«»¿≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ
˙BÈÚ Èe ;OÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ‡e‰L ,˙aL Úa¿∆∆«»∆«¿»»»»¿≈¬»
ÔÈ‡B˜ Ïk‰ e‡ˆÓÂ ;ÌpÓÊ ‡e‰L ,ÌBia Ba ÔÈ‡B˜¿ƒ«∆¿«»¿ƒ¿¿«…¿ƒ

.OÚ ‰Úa‡a¿«¿»»»»

א.55) ב , שם החודש 56)משנה, את שקידשו בזמן
נ. הערה למעלה וראה הראייה, בכת"י57)עלֿפי 

אין  הזה שבזמן לפי  הכפרים". ובני  עיירות "ובני  הגירסא:
ה"ט ). (למעלה הכניסה ביום קוראים הכפרים

ה'תשע"ח  אייר ג' רביעי יום 

   1 
מן 1) והאסור ופסולה, והכשרה המגילה, איכות בו נתבארו

בהם  לעשות והמחוייב  אלו, בימים והאבל העינוי 
הפרק  ונסתיים לאביונים. ומתנות מנות, ומשלוח  מהשמחה,

מזרענו. יסוף  לא וזכרה לעד תתקיים זו שמגילה בביאור

.‡‡ˆÈ ‡Ï  ÚÙÓÏ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡Bw‰2‡˜ . «≈∆«¿ƒ»¿«¿≈«…»»»»
‡˜Â ÊÁÂ ,BÏ ÈL ˜eÒt ‡˜Â ,„Á‡ ˜eÒt ÁÎLÂ¿»«»∆»¿»»»≈ƒ¿»«¿»»
,‡ˆÈ ‡Ï  ÈLÈÏL ˜eÒt ‡˜Â ÊÁÂ ,ÁÎML ˜eÒt»∆»«¿»«¿»»»¿ƒƒ…»»

ÚÙÓÏ „Á‡ ˜eÒt ‡wL ÈtÓ3?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿≈∆»»»∆»¿«¿≈«∆»≈«∆
„q‰ ÏÚ ‡B˜Â ÁÎML ÈL ˜eÒtÓ ÏÈÁ˙Ó4. «¿ƒƒ»≈ƒ∆»«¿≈««≈∆

האחרונים 2) הפסוקים שקרא והיינו א. יז, מגילה משנה,
הפרקים  קרא אם והואֿהדין הראשונים. הפסוקים ואחרֿכך
ק "ש  מהל' בפ "ב  (וראה הראשונים שקרא לפני  האחרונים

ה"ב .3)הי "א). פ "ב  מגילה ב .4)'ירושלמי ' יח , מגילה

.dÈˆÁ ‡˜‡ :Ó‡È ‡Ï ,dÈˆÁ e‡wL eaˆ ‡ˆÓ»»ƒ∆»¿∆¿»……«∆¿»∆¿»
,ÔBL‡ dÈˆÁ ‡˜‡Â ÊÁ‡Â eav‰ ÌÚ ÔBÁ‡‰»«¬ƒ«ƒ¿∆¡…¿∆¿»∆¿»ƒ
ÏÚ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‡B˜ ‡l‡ ;ÚÙÓÏ ‡B˜ ‰fL∆∆≈¿«¿≈«∆»≈ƒ¿ƒ»¿««

„q‰5‡˜Â ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ‡˜ .6Èt ÏÚ Û‡  «≈∆»»¿»»¿«¿»«¿»»««ƒ
dlk ˙‡ Ó‚Ï È„k ‰‰ML7„q‰ ÏÚ ‡˜Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»ƒ¿»»««≈∆

‡ˆÈ 8. »»

יצא".6)שם.5) - סירוגין "קראה א: יז, שם משנה,
המגילה 7) כל בינתיים לגמור יכול שהיה עד כלֿכך ששהה

סופה. עד מהל'8)מראש (פ "ב  שמע  בקריאת פסק  כן
בתפילה  ורק  ה"ט ), חנוכה מהל' (פ "ג ובהלל הי"ב ) ק "ש

התפילה. לראש שחוזר הי "ג) תפילה מהל' (פ "ד פסק 

.‚B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,‰t ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡Bw‰9. «≈∆«¿ƒ»«∆…»»¿≈»
ÊÚBl‰10L„w‰ ÔBLÏa ‰e˙k‰ ‰l‚n‰ ˙‡ ÚÓML «≈∆»«∆«¿ƒ»«¿»ƒ¿«…∆

Ô‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡  L„w‰ ˙Îeƒ¿»«…∆««ƒ∆≈≈«»≈
B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ,ÔÈÓB‡11È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰e˙k ‰˙ ¿ƒ»»¿≈»¿≈ƒ»¿»¿»

ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ˆÈ  dÚÓLe ˙ÈÂÈ12. ¿»ƒ¿»»»»««ƒ∆≈«ƒ
ÈÚ ÚÓBM‰ ‰È‰ elÙ‡Â13. «¬ƒ»»«≈«ƒ¿ƒ

שם.9) לשון 10)משנה, מבין ואינו זרה, בשפה המדבר
אנן 11)הקודש. "אטו (יח .): ובגמרא שם. משנה,

קריאה  מצות אלא ידעינן? מי  הרמכים, בני  האחשתרנים
ניסא". ופרסומי  קריאה מצות נמי  הכא ניסא, ופרסומי 

יוונית 12) לכתוב  התירו בספרי ֿתורה שגם א. יח , מגילה
"יפת  כז) ט , (בראשית מהכתוב  ודרשו ח :), מגילה (משנה
(יון  יפת של "דבריו - שם" באהלי  וישכון ליפת אלקים
פסק  וכן ט :). (מגילה שם" באהלי  יהיו יפת) מבני  שהוא

עיי "ש. יט , הלכה תפילין מהל' בפ "א [הכתב 13)רבינו
הלשון  אבל כא:). (סנהדרין ליבונאה כתב  הוא העברי 
(פרשה  רבה בויקרא נראה וכן הקודש. לשון היא (=השפה)
לאברם  - כתיב  להלן לשונם, את שינו "לא שם: שאמרו לב )
בלשון  אליכם המדבר פי  כי  וכתיב  העברים, אלקי  - העברי 

הקודש"].

.„˙BBLlÓ ˙Á‡ ÔBLÏa B‡ Ìebz ‰e˙k ‰˙È‰»¿»¿»«¿¿»«∆∆ƒ¿
Èkn‰ ‡l‡ d˙‡È˜a B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï  ÌÈBb‰«ƒ…»»¿≈»ƒ¿ƒ»»∆»««ƒ

„Ïa ÔBLl‰ B˙B‡14˙Îa ‰e˙k ‰È‰zL ,‡e‰Â . «»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»ƒ¿»
ÈÚ ˙Îa ‰e˙k ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .ÔBLl‰ B˙B‡«»¬»ƒ»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
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קמו                
         

‡B˜ ‰Ê ‡ˆÓpL ;‡ˆÈ ‡Ï  Èn‡Ï ˙ÈÓ‡ d‡˜e¿»»¬»ƒ«¬«ƒ…»»∆ƒ¿»∆≈
‰t ÏÚ15‡Ï  ‡Bw‰ B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡lL ÔÂÈÎÂ , «∆¿≈»∆…»»¿≈»«≈…

.epnÓ ÚÓBM‰ ‡ˆÈ»»«≈«ƒ∆

א.14) יז, מגילה א.15)משנה, יח , מגילה

.‰?„ˆÈk .‡ˆÈ ‡Ï  ‰ek ‡Ïa ‰l‚n‰ ˙‡ ‡Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿…«»»…»»≈«
d˙Bk ‰È‰16dLBc B‡17˙‡ Ôek Ì‡ ,d‰ÈbÓ B‡ »»¿»¿»«ƒ»ƒƒ≈∆

 BaÏ Ôek ‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ  BÊ ‰‡È˜a ˙‡ˆÏ BaÏƒ»≈ƒ¿ƒ»»»¿ƒ…ƒ≈ƒ
‡ˆÈ ‡Ï18ÌÓ˙Ó ‡e‰Â ‡˜ .19Ìc ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , …»»»»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«

‡ˆÈ  ‰La20. ¿≈»»»

ממנה 16) מעתיק  שהוא שלימה במגילה פסוק  שקורא
ודורשה.17)וכותבה. שלימה במגילה פסוק  שקורא

א.18) יז, שם ידע 19)משנה, ולא ועני , ליה "דקרי 
אותו  (שקוראים מדכר" - ליה אדכרי  וכי  סברא, לאהדורי 

לה  יודע  ואיננו -ועונה, לו וכשמזכירים הלב , בהבנת שיב 
יח : מגילה - הקורא 20)נזכר) ודוקא א. יז, שם משנה,

השומע  אבל כולה, שקרא אנו שרואים כיון מתנמנם, שקרה
כראוי שמע  לא שוודאי  יצא, לא מתנמנם ששמעה

ה"ב ). דמגילה פ "ב  ('ירושלמי '

.Â?‡ˆÈ ‰È˙Îa BaÏ ÔeÎn‰L ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿«≈ƒƒ¿ƒ»»»
˜ÈzÚnL Ùqa ‡BwL ‰‡Èwa ˙‡ˆÏ Ôek˙pLa¿∆ƒ¿«≈»≈«¿ƒ»∆≈«≈∆∆«¿ƒ

epnÓ21‡Ï Ì‡ Ï‡ ;˙Bk ‡e‰L ‰ÚLa22Ôek˙ ƒ∆¿»»∆≈¬»ƒ…ƒ¿«≈
È„È ‡ˆBÈ BÈ‡L .‡ˆÈ ‡Ï  ˙kL BÊ ‰‡È˜a ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿ƒ»∆»«…»»∆≈≈¿≈
Ba ‰e˙k dlkL ÙqÓ d˙‡È˜a ‡l‡ B˙BÁ»∆»ƒ¿ƒ»»ƒ≈∆∆À»¿»

‰‡È˜ ˙ÚLa23. ƒ¿«¿ƒ»

(21 ֿ (לחם כתיקונה עשויה שלימה מגילה לפניו שהיתה
יח :). ממגילה זו 22)משנה, מילה חסירה אחר, [בנוסח 

היטב : רבינו דברי  מתפרשים זה ולפי  רוקח '), ('מעשה
שקורא  בקריאה לצאת מכוין אלאֿאםֿכן יוצא שאינו
בקריאה  לצאת מכוין אם אבל שלפניו, השלם מהספר

יצא]. לא - עכשיו בו שכותב  בספר מגילה,23)שקורא
שם.

.Ê‰‡È˜ ‡˜Â d˙‡È˜a ‰ÚËÂ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ»»¿»»¿ƒ»
˙LaLÓ24‡ˆÈ 25.d˙‡È˜a ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿À∆∆»»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿ƒ»»

Ï‡ .eaˆa elÙ‡Â ,‡ˆÈ  LBÈ B‡ „ÓBÚ d‡¿̃»»≈≈»»«¬ƒ¿ƒ¬»
„Bk ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ LBÈ eaˆ ‡˜È ‡Ï…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿

eav‰26e‡ˆÈ  „Á‡k ‰OÚ elÙ‡ ,ÌÈL ‰e‡˜ . «ƒ¿»»¿«ƒ¬ƒ¬»»¿∆»»¿
ÔÈ‡Bw‰ ÔÓ ÌÈÚÓBM‰Â ÔÈ‡Bw‰27d˙B‡ ‡B˜Â . «¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»

ÔËw‰ ÌÚ ÏB„b28.eaˆa elÙ‡Â »ƒ«»»«¬ƒ¿ƒ

שובשה,24) לא הענין הבנת אבל משובשת, הקריאה רק 
רוקח '). ('מעשה יצא לא - משובשת הענין הבנת גם שאם

בטעויותיה".25) מדקדקין אין "תני : שם: 'ירושלמי '
קורא 26) ביחיד אבל ה"א), פ "ד (שם ב 'ירושלמי ' נראה כן

המשנה  על (שם) בירושלמי  הוא וכן לכתחילה, אפילו יושב 
לא?... בתחילה הא לשעבר, "מה המגילה": את "הקורא
יושב " לקרותה מותר עומד, לקרותה מותר מתניתא כיני 

טעמא?27)(לחםֿמשנה). "מאי  א. כא, מגילה משנה,

כא:). שם (גמרא ושמעי " דעתייהו יהבי  דחביבא, כיון
נהגו 28) והילך, "מיכן ה"ה): פ "ב  (מגילה 'ירושלמי '

העדה' ב 'קרבן (ופירש הכנסת" בבית לקרותה הרובים
נהגו  ואילך מכאן רביא, מתרגמינן נער השני : בפירוש

בנימין'). 'בני  הכנסת. בבית לקרותה הנערים

.ÁÔÈa ‰e˙k‰ ‰l‚Óa eaˆa ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿»≈
‡ˆÈ ‡Ï  ‡˜ Ì‡Â .ÌÈe˙k‰29‡ .‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l «¿ƒ¿ƒ»»…»»∆»ƒ≈»¿»

dÏ ‡‰iL È„k ,‰ÒÁ B‡ ˙BÚÈÈ‰ ‡L ÏÚ ‰˙È¿≈»«¿»«¿ƒ¬≈»¿≈∆¿≈»
‡ÏÂ ‰ÒÁ dÈ‡ elÙ‡Â da ‡B˜ „ÈÁi‰ Ï‡ .k‰∆≈¬»«»ƒ≈»«¬ƒ≈»¬≈»¿…

B˙BÁ È„È da ‡ˆBÈÂ ,‰˙È30. ¿≈»¿≈»¿≈»

כאן 29) ואין במקרא, קורא כאילו שנראה א. יט , מגילה
שם). (רש"י  הנס  בתורה 30)פרסום קוראים שאין [שכשם

אין  ודאי  כן כג:) (מגילה בעשרה אלא בנביא מפטירים ואין
- ביחיד שקוראים וכיוון מעשרה, בפחות בכתובים קורין
אלא  וכתובים נביאים בתורה קריאה זו שאין הדבר ניכר

שם]. אבן' ב 'טורי  ועי ' הנס , פרסום כאן ויש במגילה,

.ËÔÈ˙Bk ÔÈ‡31ÏÈÂb‰ ÏÚ BÈ„a ‡l‡ ‰l‚n‰32B‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»∆»ƒ¿««¿ƒ
ÛÏw‰ ÏÚ33‰Bz ÙÒk ,34‡ˆÙÚ ÈÓa d˙k Ì‡Â . ««¿»¿≈∆»¿ƒ¿»»¿≈«¿»
Ìez˜˜Â35 ÔÈBÚˆ ÈÈÓ ‡La d˙k .‰Lk  ¿«¿«¿¿≈»¿»»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

‰ÏeÒt36dÓˆÚ ‰Bzk ËeËO ‰ÎÈˆe .37ÔÈ‡Â . ¿»¿ƒ»ƒ¿«»«¿»¿≈
dÓLÏ „aÚÏ CÈˆ dlL BÚ‰38ÏÚ ‰e˙k ‰˙È‰ . »∆»»ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»¿»«
„aÚÓ BÈ‡L BÚ ÏÚ B‡ Èp‰39Ì"ekÚ d˙kL B‡ , «¿»«∆≈¿À»∆¿»»«

‰ÏeÒt  ÒBB˜Èt‡ B‡40. ∆ƒ¿»

א.31) יז, מגילה חיה,32)משנה, או בהמה עור "לוקחין
אותו  מולחין ואחרֿכך תחילה, ממנו השער ומעבירין
בעפצא  ואחרֿכך בקמח , אותו מעבדין ואחרֿכך במלח ,
זהו  אותו, ומחזיקין העור את שמכווצים מדברים בו וכיוצא

ה"ו). תפילין מהל' בפ "א (רבינו גויל" עור 33)הנקרא
שממול  החלק  אותו, ועיבדו לשנים בעביו אותו שחילקו

ה"ז). (שם קלף  נקרא שם 34)השער רבינו שכתב  כמו
קלף . על וגם גויל על גם נכתב  שספרֿתורה וה"ט , ה"ח 

(שם 35) ספרֿתורה כתיבת מדין ונלמד הנחושת. חומצת
משנה'. 'מגיד – ה"ד) שאנו 36)פ "א א. יז, מגילה משנה,

יט .). (מגילה דוקא דיו בה ב .37)צריכים טז, שם
מזוזה 38) לענין הי "א) תפילין מהל' (פ "א רבינו כתב  [כן

 ֿ (בכסף  שם בתשובה והסביר לשמה, עיבוד צריכה שאינה
לספרֿתורה  אלא עיבוד שצריך שמענו שלא משנה),

א.39)ולתפילין]. יז, מגילה בפ "א 40)משנה, ראה
הי "ג. תפילין מהל'

.ÈÌ‡ :˙BÚ˜Ó B‡ ˙BLËLËÓ ˙Bi˙B‡ da eÈ‰»»ƒ¿À¿»¿…»ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰Lk  da eÈ‰ elÙ‡ ,k ÔÓeMƒ»ƒ»¬ƒ»À»¿≈»¿ƒ≈
Â‡Ï Ì‡Â ,‰Lk  ÌÏL da ‰È‰ Ì‡ ,k ÔÓeMƒ»ƒ»ƒ»»À»»≈¿≈»¿ƒ»

‡ˆÈ ‡Ï da ‡Bw‰Â ,‰ÏeÒt 41ÙBq‰ da ËÈÓL‰ . ¿»¿«≈»…»»ƒ¿ƒ»«≈
ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡Bw‰ Ô‡˜e ,ÌÈ˜eÒt B‡ ˙Bi˙B‡ƒ¿ƒ¿»»«≈∆«¿ƒ»«

‡ˆÈ  ‰t42. ∆»»

ב .41) יח , שם.42)מגילה

.‡ÈeÈ‰iL „Ú dlk ‰eÙz ‡‰zL ‰ÎÈˆ ‰l‚n‰«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈¿»À»«∆ƒ¿
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קמז                 
         

‡B˜ ‰Ê ‡ˆÓpL ;‡ˆÈ ‡Ï  Èn‡Ï ˙ÈÓ‡ d‡˜e¿»»¬»ƒ«¬«ƒ…»»∆ƒ¿»∆≈
‰t ÏÚ15‡Ï  ‡Bw‰ B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡lL ÔÂÈÎÂ , «∆¿≈»∆…»»¿≈»«≈…

.epnÓ ÚÓBM‰ ‡ˆÈ»»«≈«ƒ∆

א.14) יז, מגילה א.15)משנה, יח , מגילה

.‰?„ˆÈk .‡ˆÈ ‡Ï  ‰ek ‡Ïa ‰l‚n‰ ˙‡ ‡Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿…«»»…»»≈«
d˙Bk ‰È‰16dLBc B‡17˙‡ Ôek Ì‡ ,d‰ÈbÓ B‡ »»¿»¿»«ƒ»ƒƒ≈∆

 BaÏ Ôek ‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ  BÊ ‰‡È˜a ˙‡ˆÏ BaÏƒ»≈ƒ¿ƒ»»»¿ƒ…ƒ≈ƒ
‡ˆÈ ‡Ï18ÌÓ˙Ó ‡e‰Â ‡˜ .19Ìc ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , …»»»»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«

‡ˆÈ  ‰La20. ¿≈»»»

ממנה 16) מעתיק  שהוא שלימה במגילה פסוק  שקורא
ודורשה.17)וכותבה. שלימה במגילה פסוק  שקורא

א.18) יז, שם ידע 19)משנה, ולא ועני , ליה "דקרי 
אותו  (שקוראים מדכר" - ליה אדכרי  וכי  סברא, לאהדורי 

לה  יודע  ואיננו -ועונה, לו וכשמזכירים הלב , בהבנת שיב 
יח : מגילה - הקורא 20)נזכר) ודוקא א. יז, שם משנה,

השומע  אבל כולה, שקרא אנו שרואים כיון מתנמנם, שקרה
כראוי שמע  לא שוודאי  יצא, לא מתנמנם ששמעה

ה"ב ). דמגילה פ "ב  ('ירושלמי '

.Â?‡ˆÈ ‰È˙Îa BaÏ ÔeÎn‰L ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿«≈ƒƒ¿ƒ»»»
˜ÈzÚnL Ùqa ‡BwL ‰‡Èwa ˙‡ˆÏ Ôek˙pLa¿∆ƒ¿«≈»≈«¿ƒ»∆≈«≈∆∆«¿ƒ

epnÓ21‡Ï Ì‡ Ï‡ ;˙Bk ‡e‰L ‰ÚLa22Ôek˙ ƒ∆¿»»∆≈¬»ƒ…ƒ¿«≈
È„È ‡ˆBÈ BÈ‡L .‡ˆÈ ‡Ï  ˙kL BÊ ‰‡È˜a ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿ƒ»∆»«…»»∆≈≈¿≈
Ba ‰e˙k dlkL ÙqÓ d˙‡È˜a ‡l‡ B˙BÁ»∆»ƒ¿ƒ»»ƒ≈∆∆À»¿»

‰‡È˜ ˙ÚLa23. ƒ¿«¿ƒ»

(21 ֿ (לחם כתיקונה עשויה שלימה מגילה לפניו שהיתה
יח :). ממגילה זו 22)משנה, מילה חסירה אחר, [בנוסח 

היטב : רבינו דברי  מתפרשים זה ולפי  רוקח '), ('מעשה
שקורא  בקריאה לצאת מכוין אלאֿאםֿכן יוצא שאינו
בקריאה  לצאת מכוין אם אבל שלפניו, השלם מהספר

יצא]. לא - עכשיו בו שכותב  בספר מגילה,23)שקורא
שם.

.Ê‰‡È˜ ‡˜Â d˙‡È˜a ‰ÚËÂ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ»»¿»»¿ƒ»
˙LaLÓ24‡ˆÈ 25.d˙‡È˜a ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿À∆∆»»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿ƒ»»

Ï‡ .eaˆa elÙ‡Â ,‡ˆÈ  LBÈ B‡ „ÓBÚ d‡¿̃»»≈≈»»«¬ƒ¿ƒ¬»
„Bk ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ LBÈ eaˆ ‡˜È ‡Ï…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿

eav‰26e‡ˆÈ  „Á‡k ‰OÚ elÙ‡ ,ÌÈL ‰e‡˜ . «ƒ¿»»¿«ƒ¬ƒ¬»»¿∆»»¿
ÔÈ‡Bw‰ ÔÓ ÌÈÚÓBM‰Â ÔÈ‡Bw‰27d˙B‡ ‡B˜Â . «¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»

ÔËw‰ ÌÚ ÏB„b28.eaˆa elÙ‡Â »ƒ«»»«¬ƒ¿ƒ

שובשה,24) לא הענין הבנת אבל משובשת, הקריאה רק 
רוקח '). ('מעשה יצא לא - משובשת הענין הבנת גם שאם

בטעויותיה".25) מדקדקין אין "תני : שם: 'ירושלמי '
קורא 26) ביחיד אבל ה"א), פ "ד (שם ב 'ירושלמי ' נראה כן

המשנה  על (שם) בירושלמי  הוא וכן לכתחילה, אפילו יושב 
לא?... בתחילה הא לשעבר, "מה המגילה": את "הקורא
יושב " לקרותה מותר עומד, לקרותה מותר מתניתא כיני 

טעמא?27)(לחםֿמשנה). "מאי  א. כא, מגילה משנה,

כא:). שם (גמרא ושמעי " דעתייהו יהבי  דחביבא, כיון
נהגו 28) והילך, "מיכן ה"ה): פ "ב  (מגילה 'ירושלמי '

העדה' ב 'קרבן (ופירש הכנסת" בבית לקרותה הרובים
נהגו  ואילך מכאן רביא, מתרגמינן נער השני : בפירוש

בנימין'). 'בני  הכנסת. בבית לקרותה הנערים

.ÁÔÈa ‰e˙k‰ ‰l‚Óa eaˆa ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿»≈
‡ˆÈ ‡Ï  ‡˜ Ì‡Â .ÌÈe˙k‰29‡ .‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l «¿ƒ¿ƒ»»…»»∆»ƒ≈»¿»

dÏ ‡‰iL È„k ,‰ÒÁ B‡ ˙BÚÈÈ‰ ‡L ÏÚ ‰˙È¿≈»«¿»«¿ƒ¬≈»¿≈∆¿≈»
‡ÏÂ ‰ÒÁ dÈ‡ elÙ‡Â da ‡B˜ „ÈÁi‰ Ï‡ .k‰∆≈¬»«»ƒ≈»«¬ƒ≈»¬≈»¿…

B˙BÁ È„È da ‡ˆBÈÂ ,‰˙È30. ¿≈»¿≈»¿≈»

כאן 29) ואין במקרא, קורא כאילו שנראה א. יט , מגילה
שם). (רש"י  הנס  בתורה 30)פרסום קוראים שאין [שכשם

אין  ודאי  כן כג:) (מגילה בעשרה אלא בנביא מפטירים ואין
- ביחיד שקוראים וכיוון מעשרה, בפחות בכתובים קורין
אלא  וכתובים נביאים בתורה קריאה זו שאין הדבר ניכר

שם]. אבן' ב 'טורי  ועי ' הנס , פרסום כאן ויש במגילה,

.ËÔÈ˙Bk ÔÈ‡31ÏÈÂb‰ ÏÚ BÈ„a ‡l‡ ‰l‚n‰32B‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»∆»ƒ¿««¿ƒ
ÛÏw‰ ÏÚ33‰Bz ÙÒk ,34‡ˆÙÚ ÈÓa d˙k Ì‡Â . ««¿»¿≈∆»¿ƒ¿»»¿≈«¿»
Ìez˜˜Â35 ÔÈBÚˆ ÈÈÓ ‡La d˙k .‰Lk  ¿«¿«¿¿≈»¿»»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

‰ÏeÒt36dÓˆÚ ‰Bzk ËeËO ‰ÎÈˆe .37ÔÈ‡Â . ¿»¿ƒ»ƒ¿«»«¿»¿≈
dÓLÏ „aÚÏ CÈˆ dlL BÚ‰38ÏÚ ‰e˙k ‰˙È‰ . »∆»»ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»¿»«
„aÚÓ BÈ‡L BÚ ÏÚ B‡ Èp‰39Ì"ekÚ d˙kL B‡ , «¿»«∆≈¿À»∆¿»»«

‰ÏeÒt  ÒBB˜Èt‡ B‡40. ∆ƒ¿»

א.31) יז, מגילה חיה,32)משנה, או בהמה עור "לוקחין
אותו  מולחין ואחרֿכך תחילה, ממנו השער ומעבירין
בעפצא  ואחרֿכך בקמח , אותו מעבדין ואחרֿכך במלח ,
זהו  אותו, ומחזיקין העור את שמכווצים מדברים בו וכיוצא

ה"ו). תפילין מהל' בפ "א (רבינו גויל" עור 33)הנקרא
שממול  החלק  אותו, ועיבדו לשנים בעביו אותו שחילקו

ה"ז). (שם קלף  נקרא שם 34)השער רבינו שכתב  כמו
קלף . על וגם גויל על גם נכתב  שספרֿתורה וה"ט , ה"ח 

(שם 35) ספרֿתורה כתיבת מדין ונלמד הנחושת. חומצת
משנה'. 'מגיד – ה"ד) שאנו 36)פ "א א. יז, מגילה משנה,

יט .). (מגילה דוקא דיו בה ב .37)צריכים טז, שם
מזוזה 38) לענין הי "א) תפילין מהל' (פ "א רבינו כתב  [כן

 ֿ (בכסף  שם בתשובה והסביר לשמה, עיבוד צריכה שאינה
לספרֿתורה  אלא עיבוד שצריך שמענו שלא משנה),

א.39)ולתפילין]. יז, מגילה בפ "א 40)משנה, ראה
הי "ג. תפילין מהל'

.ÈÌ‡ :˙BÚ˜Ó B‡ ˙BLËLËÓ ˙Bi˙B‡ da eÈ‰»»ƒ¿À¿»¿…»ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰Lk  da eÈ‰ elÙ‡ ,k ÔÓeMƒ»ƒ»¬ƒ»À»¿≈»¿ƒ≈
Â‡Ï Ì‡Â ,‰Lk  ÌÏL da ‰È‰ Ì‡ ,k ÔÓeMƒ»ƒ»ƒ»»À»»≈¿≈»¿ƒ»

‡ˆÈ ‡Ï da ‡Bw‰Â ,‰ÏeÒt 41ÙBq‰ da ËÈÓL‰ . ¿»¿«≈»…»»ƒ¿ƒ»«≈
ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡Bw‰ Ô‡˜e ,ÌÈ˜eÒt B‡ ˙Bi˙B‡ƒ¿ƒ¿»»«≈∆«¿ƒ»«

‡ˆÈ  ‰t42. ∆»»

ב .41) יח , שם.42)מגילה

.‡ÈeÈ‰iL „Ú dlk ‰eÙz ‡‰zL ‰ÎÈˆ ‰l‚n‰«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈¿»À»«∆ƒ¿
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,ÔÈ„È‚a ‡l‡ ˙t˙ dÈ‡Â .˙Á‡ ‰l‚Ó ‰È˙BBÚ Ïk»∆»¿ƒ»∆»¿≈»ƒ¿∆∆∆»¿ƒƒ
.‰ÏeÒt  ÔÈ„È‚a ‡lL dÙz Ì‡Â .‰Bz ÙÒk¿≈∆»¿ƒ¿»»∆…¿ƒƒ¿»
ÙÒk ÔÈ„È‚a ‰ÚÈÈ‰ Ïk ˙‡ t˙Ï CÈˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒ¿…∆»«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈∆
‰ˆ˜a ˙BÈÙz LÏL ÔÈ„È‚a Ùz elÙ‡ ‡l‡ ,‰Bz»∆»¬ƒ»«¿ƒƒ»¿ƒƒ¿≈
 ÈM‰ ‰ˆwa LÏLÂ dÚˆÓ‡a LÏLÂ ‰ÚÈÈ‰«¿ƒ»¿»¿∆¿»»¿»«»∆«≈ƒ

˙b‡ ˙‡˜pL ÈtÓ ,‰Lk43. ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ∆∆

גוריא 43) בר חמא רב  אמר חלבו רב  "אמר א: יט , במגילה
לב ) ט , אסתר - בספר (ונכתב  ספר נקראת מגילה רב , אמר
תפרה  שאם - ספר כט ), שם - הפורים (אגרת אגרת ונקראת
חוטי שלשה בה הטיל שאם - אגרת פסולה, - פשתן בחוטי 

משולשין". שיהיו ובלבד - נחמן רב  אמר כשרה, - גידין

.È"˙OÚ"Â ÔÓ‰ Èa ˙OÚ ˙B˜Ï ‡Bw‰ CÈˆÂ¿»ƒ«≈ƒ¿¬∆∆¿≈»»«¬∆∆
aeÏ˙ ÌlkL ÌÚ‰ ÏÎÏ ÚÈ„B‰Ï È„k ,˙Á‡ ‰ÓÈL ƒ¿ƒ»««¿≈¿ƒ«¿»»»∆À»ƒ¿

„Á‡k e‚‰Â44‰l‚n‰ ‡Bw‰L ,Ï‡OÈ Ïk ‚‰Óe . ¿∆∆¿¿∆»ƒ¿«»ƒ¿»≈∆«≈«¿ƒ»
˙b‡k ËLBÙe ‡B˜45,Ó‚iLÎe ;Òp‰ ˙B‡‰Ï , ≈≈¿ƒ∆∆¿«¿«≈¿∆ƒ¿…

dÎBÎÂ ÊBÁ46.CÓe dlk ≈¿¿»À»¿»≈

ב .44) טז, (מגידֿמשנה).45)שם, גאון האי  רב  כתב  כן
וכורכה".46) "ופושטה בכת"י :

.‚È‰MÓÁÂ OÚ ‰Úa‡ Ô‰L ,el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈL¿≈«»ƒ»≈∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
„tÒ‰a ÔÈeÒ‡ ,OÚ47˙ÈÚ˙Â48ÏÎa Ì„‡ ÏÎÏ »»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿»»»¿»

OÚ ‰MÓÁ ÔÈOBÚ Ô‰L ÔÈkk ÈÏ ÔÈa .ÌB˜Ó»≈ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¬ƒ»»»
OÚ ‰Úa‡ ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÈÚ ÈÏ ÔÈa ,„Ïaƒ¿«≈ƒ¿≈¬»∆≈ƒ«¿»»»»

„Ïa49„‡a ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈeÒ‡ ÌÈÓi‰ ÈLe . ƒ¿«¿≈«»ƒ¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬»
ÈM‰ „‡e ÔBL‡‰50eÓÈc˜‰L ÌÈÙk ÈL‡ . »ƒ«¬»«≈ƒ«¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

ÌÈzÓ  ÌÈeÙÏ CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa e‡˜Â¿»¿¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿ƒÀ»ƒ
d˙‡È˜ ÌBÈa ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a51„tÒ‰a ÔÈeÒ‡Â , ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿¿ƒ»»«¬ƒ¿∆¿≈

el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈLa ˙ÈÚ˙Â52ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬ƒƒ¿≈«»ƒ»≈¿««ƒ∆≈
.Ô‰a ÔÈ‡B˜¿ƒ»∆

בהספד 47) שאסור נלמד "שמחה", במגילה שכתוב  ממה
ה:). "ומשתה"48)(מגילה במגילה שכתוב  ממה נלמד

שם). שם.49)(מגילה, "אין 50)מגילה, ב : ו, במגילה
ומתנות  המגילה קריאת אלא השני  לאדר הראשון אדר בין
שוין". וזה זה - ותענית הספד לענין "הא לאביונים".

א.51) ה, מגילה אינה 52)משנה, ש"שמחה שם. גמרא,
בזמנה". אלא (בכפרים) נוהגת

.„ÈÌBÈÂ ˙BÈÚÂ ÌÈÙk ÈÏ OÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ˙ÂˆÓƒ¿««¿»»»»ƒ¿≈¿»ƒ«¬»¿
‰ÁÓO ÌBÈ Ô˙BÈ‰Ï ÌÈkk ÈÏ OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿»ƒ¿»

ÌÈBÈ‡Ï ˙BzÓe ÌÈÚÏ ˙BÓ ÁBÏLÓe ,‰zLÓe53. ƒ¿∆ƒ¿«»¿≈ƒ«»»∆¿ƒ
‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa zÓe54Èe‡ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . À»«¬ƒ«¿»»¿««ƒ≈≈»

‰OBÚ‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»»»¿¬»ƒ»»∆
‰Îa ÔÓÈÒ ‰‡B BÈ‡ ,ÌÈet ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ≈∆ƒ«¿»»

ÌÏBÚÏ55B‡ ÈLa e‡˜Â eÓ„wL ,ÌÈÙk Èa . ¿»¿≈¿»ƒ∆»¿¿»¿¿≈ƒ
 Ô˙‡È˜ ÌBÈa ÌÈBÈ‡Ï ˙BÚÓ e˜lÁ Ì‡ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒƒƒ¿»»∆¿ƒ¿¿ƒ»»

e‡ˆÈ56Ì˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ‰zLn‰Â ‰ÁÓO‰ Ï‡ . »¿¬»«ƒ¿»¿«ƒ¿∆≈ƒ»
e‡ˆÈ ‡Ï  eÓÈc˜‰ Ì‡Â ,OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa ‡l‡57. ∆»¿«¿»»»»¿ƒƒ¿ƒ…»¿

‰ÏÈla d‡OÚL ÌÈet ˙cÚÒe58È„È ‡ˆÈ ‡Ï  ¿À«ƒ∆¬»»««¿»…»»¿≈
B˙BÁ59. »

משתה 53) ימי  אותם "לעשות כב ) ט , (אסתר שכתוב 
לאביונים". ומתנות לרעהו איש מנות ומשלוח  ושמחה

עלייהו,54) קבילו לא מלאכה עשיית "איסור ב : ה, במגילה
טוב , ויום ומשתה שמחה יט ) שם, (שם כתיב  דמעיקרא
ואילו  ושמחה, משתה ימי  אותם לעשות כתיב  ולבסוף 

כתיב ". לא לההוא 55)יוםֿטוב  חזייה "רב  שם: במגילה,
כתנא". צמח  דלא ולטייה בפוריא, כתנא שדי  דהוה גברא

ביום 56) לאביונים מעות לחלק  לכתחילה שמצוה [נראה
כי ויתכן בדיעבד. יצא הקריאה ביום חילק  שאם אלא  י "ד,
מקדימין, שאמרו "אע "פ  ה.) (מגילה המשנה פירוש זהו
מותרים  כלומר - לאביונים" ומתנות ותענית בהספד מותרין

בי "ד]. מצוותן שעיקר אע "פ  לאביונים, שם 57)במתנות
בזמנה". אלא נוהגת אינה "שמחה א: שבו 58)ה, לילה

(מגידֿמשנה). המגילה משתה 59)קוראים "ימי  שכתוב 
ז:). (מגילה ושמחה"

.ÂËOa ÏÎ‡iL ?BÊ ‰cÚÒ ˙BÁ „ˆÈk60Ôw˙ÈÂ ≈««¿À»∆…«»»ƒ«≈
„Ú ÔÈÈ ‰˙BLÂ .B„È ‡ˆÓz L‡ ÈÙk ‰‡ ‰cÚÒ¿À»»»¿ƒ¬∆ƒ¿»»¿∆«ƒ«

kzLiL61ÁÏLÏ Ì„‡ iÁ ÔÎÂ .B˙eÎLa Ì„ÈÂ ∆ƒ¿«≈¿≈»≈¿ƒ¿¿≈«»»»ƒ¿…«
ÈÈÓ ÈL B‡ ÏÈLz ÈÈÓ ÈL B‡ Oa ˙BÓ ÈzL¿≈»»»¿≈ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈
e‰ÚÏ LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :Ó‡pL ,BÁÏ ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¬≈∆∆¡«ƒ¿«»ƒ¿≈≈

Á‡ LÈ‡Ï ˙BÓ ÈzL ÌÈÚÏ ÁÏLÏ ‰an‰ ÏÎÂ .„ ¿≈»¿ƒ∆»¿»««¿∆ƒ¿…«¿≈ƒ
BÁ ÌÚ ÛÈÏÁÓ  BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁaLÓ 62‰Ê : ¿À»¿ƒ≈«¬ƒƒ¬≈∆

È„k .B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL ‰ÊÂ ,B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL≈«»∆¿À»¿∆≈«»∆¿À»¿≈
.e‰ÚÏ LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :Ìi˜Ï¿«≈ƒ¿«»ƒ¿≈≈

ואין 60) ושמחה", משתה "ימי  שם): (אסתר נאמר שהרי 
שנאמר  ממה זאת ולמדו קט .), (פסחים בבשר אלא שמחה
ושמחת" שם, ואכלת שלמים "וזבחת ז): כז, (דברים

חייב 61)(מגידֿמשנה). רבא, "אמר אמרו: ב  ז, במגילה
לברוך  המן ארור בין ידע  דלא עד בפוריא לבסומי  אינש
בשכרותו, וירדם ישתכר - היין שתיית שעלֿידי  מרדכי ",

ידע . ב .62)ולא ז, מגילה

.ÊËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .ÌÈet‰ ÌBÈa ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ iÁÂ¿«»¿«≈»¬ƒƒ¿«ƒ≈¬ƒ
˙BÚÓ B‡ ˙Á‡ ‰zÓ „Á‡ ÏÎÏ Ô˙B .ÌÈiÚ ÈMÓ63 ƒ¿≈¬ƒƒ≈¿»∆»«»»««»

˙BzÓe :Ó‡pL .ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ B‡ ÏÈLz ÈÈÓ B‡ƒ≈«¿ƒƒ≈√»ƒ∆∆¡««»
ÌÈiÚ ÈLÏ ˙BzÓ ÈzL  ÌÈBÈ‡Ï64ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿≈

ÏhÏ B„È ËLBt‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈet ˙BÚÓa ÔÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒƒ¿ƒ∆»»«≈»ƒ…
BÏ ÔÈ˙B65‰˜„ˆÏ ÌÈet ˙BÚÓ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒƒ¿»»

˙Á‡66. «∆∆

מעות".63) "או האלו המילים אין ישנים, בדפוסים
א.64) ז, שם 65)מגילה ו'ירושלמי ' פ "א, מגילה תוספתא

ה"ד. שם).66)פ "א ו'ירושלמי ' ב . עח , בבאֿמציעא

.ÊÈ˙Ba‰lÓ ÌÈBÈ‡ ˙BzÓa ˙Ba‰Ï Ì„‡Ï ËeÓ»»»»¿«¿¿«¿∆¿ƒƒ¿«¿
ÌL ÔÈ‡L .ÂÈÚÏ ˙BÓ ÁBÏLe B˙cÚÒa67‰ÁÓO ƒ¿À»ƒ¿«»¿≈»∆≈»ƒ¿»

ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ Ï ÁnOÏ ‡l‡ ‰‡ÙÓe ‰ÏB„‚¿»¿…»»∆»¿«≈«≈¬ƒƒƒƒ
el‡‰ ÌÈÏÏÓ‡‰ Ï ÁnOn‰L .ÌÈ‚Â ˙BÓÏ‡Â¿«¿»¿≈ƒ∆«¿«≈«≈»À¿»ƒ»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53



קמח                
         

ÌÈÏÙL Áe ˙BÈÁ‰Ï :Ó‡pL ,‰ÈÎMÏ ‰ÓBc∆«¿ƒ»∆∆¡«¿«¬«¿»ƒ
.ÌÈ‡k„ Ï ˙BÈÁ‰Ïe¿«¬≈ƒ¿»ƒ

יסודי67) מהל' בפ "א וראה רבינו, בדברי  שגור זה ביטוי 
ה"א. התורה

.ÁÈÈÙÒ Ïk68ÌÈe˙k‰ ÏÎÂ ÌÈ‡Èp‰69ÔÈ„È˙Ú »ƒ¿≈«¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒƒ
ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ÏËaÏ70zÒ‡ ˙l‚nÓ ıeÁ ,71È‰Â . ƒ»≈ƒ«»ƒ«ƒ¿ƒ«∆¿≈«¬≈

‰B˙ ÈLnÁ ‰MÓÁk ˙Ói˜ ‡È‰72ÏL ˙BÎÏ‰ÎÂ ƒ«∆∆«¬ƒ»À¿≈»¿»¬»∆
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ה"ה.68) שם אינם 69)'ירושלמי ' תורה ספרי  חמשה אבל
שם). ('ירושלמי ' לעולם מידי70)בטלים "ליכא שהרי 

(תענית  באורייתא" רמיזי  ולא וכתובים בנביאים דכתיבי 
"אלה  לד) כז, (ויקרא הכתוב  על קד.) (שבת ודרשו ט .).
מעתה", דבר בה לחדש רשאי  הנביא "שאין - המצוות"
בתורה, הרמזים כל את להבין יתירה בינה בנו שאין אלא
את  יבינו וכולם ה' את דעה הארץ  תמלא המשיח  ולימות
('מראה  וכתובים בנביאים לקרוא יצטרכו ולא התורה,

שם). שם.71)הפנים' (דברים 72)'ירושלמי ' "שנאמר
פסק " "ולא ומתרגמינן יסף ". ולא גדול "קול יט ): ה,

שם). "הליכות 73)('ירושלמי ' ו): ג, (חבקוק  "שנאמר
שם. 'ירושלמי ' – הלכות) אלא הליכות תקרי  (אל  לו" עולם

שם.74) 'ירושלמי '

ה'תשע"ח  אייר ד' חמישי יום 

        1 
שני .1) בית בימי  החנוכה, בזמן שארע  הנס  ענין בו נבאר

בשמונת  ההלל וקריאת הלילות. בשמונת ההדלקה וחיוב 
הימים  בכל וענינו ההלל, קריאת ביאור לזה ונמשך הימים.
כיצד  כן גם בו ונתבאר סופרים. מדברי  שהוא בהם, הנקרא

והתלמוד. המשנה חכמי  בזמן אותו קוראין היו

.‡Ï‡OÈ ÏÚ ˙BÊb eÊb ÔÂÈ ÈÎÏnLk ,ÈL ˙Èa2, ¿«ƒ≈ƒ¿∆«¿≈»»»¿¿≈«ƒ¿»≈
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גדול  כה שהרי  לכאורה , קשה  " הגדולי  הכהני" הלשו
.כא כוונתו  ומה  בדור אחד 

שרוצה  במי  והתוס '  " הרמב מחלוקת ידועה  בזה : והביאור
החמורות  העבירות משלוש  שאינ עבירות על נפשו  למסור
לדעת  יהרג". ואל "יעבור שדינ עבירות היינו  שבתורה ,
בו  שנאמר מי  "כל ה "ד ) פ"ה  התורה  יסודי  (הל'  " הרמב
בנפשו ". מתחייב  זה  הרי  עבר ולא  ונהרג יהרג ואל יעבור
סברו  יכול) ד "ה  כז: זרה  עבודה  (במסכת התוס ' אבל
עצמו  על להחמיר רצה   א" אבל לעבור, בידו  שהרשות

בידו ". הרשות מצוות בשאר אפי '
לדעת   שג ועוד ) סורר ב ס "פ (נמוק "י   הפוסקי וכתבו 
אד הוא   א" יהרג ואל יעבור בו  שנאמר מי  כל  " הרמב

רשאי ,בכ  פרו שהדור ורואה  , שמי ירא  וחסיד 
כדי קלה , מצוה  על אפילו  עצמו  ולמסור ה ' את לקדש 

כו '". וילמדו   הע שיראו 
בני לחמו  די מאיזה  השאלה  את  " הרמב  תיר זו  במילה 
ואל  "יהרג השמד  שבשעת אע "פ שהרי   ביווני חשמונאי 
על  לעבור אותו  כופי  א רק  זה  הרי  ,אופ בכל יעבור"
נגד במלחמה  לצאת חיוב  אי לכאורה  אבל התורה , מצוות
על   " הרמב כתב  לכ אלה . גזירות שגזרה  הרשעה  מלכות

 הכהני" חשמונאי  "גדולי" בני  שהיו  שכיו "
משנה ',  ה 'כס שכתב  " שמי וירא  וחסיד  "גדול של במוב
פרו שהדור  דברי על  נפש למסור  ביד הרשות היתה 

. בה
השל"ה  דברי  פי  על  נוס עני פלא  באורח  יבואר ובזה 
החלות  לפרשיות שייכות  לה יש  השנה  מועדי  שכל
לשאול  יש  ממש  השאלה  שאותה  הרי  ,הזמ באותו 
מאיזה  הצדיק ,  יוס בעני בחנוכה  הנקראת וישב  בפרשת
מדברי ידע  והרי  ,בצא אחיו   שלו את לראות הל די
דתות  נכלי  ל "לבקש   שרוצי דותינה " "נלכה   המלא

." בה שימיתו
ורש "י אב , כיבוד  על נפשו  למסור שרצה  לומר תמצא   וא
ציווי הרי  בידו ", ש "הרשות הנ"ל כהתוס ' סובר בחומש 
קיי לא  יהרגוהו   א והרי  דבר", "והשבני  היה   ליוס יעקב 
יוס הל די מאיזה  קושיא  הדרא  וא "כ  כלל, המצוה 
נפשות. בסכנת עצמו  והכניס  בצא אחיו   שלו את לראות
שנלחמו  הדי מאותו  דותינה  הל  שיוס  ומתר
בכיבוד " פרו ש "הדור ראה   יוס כי  . ביווני  החשמונאי
עכרת" ולוי  שמעו אביו , יצועי  בלבל ראוב שהרי  אב ,
כלל   באביה  מתחשבי  אינ  האחי שאר כל  וג אותי "

מ  , יוס את להרוג  ומוכניפרו שהדור  יוס מסיק  כא
שיראו  כדי  הנפש  את למסור אפילו  ויש  אב , בכיבוד 
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יסודי67) מהל' בפ "א וראה רבינו, בדברי  שגור זה ביטוי 
ה"א. התורה
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('מראה  וכתובים בנביאים לקרוא יצטרכו ולא התורה,

שם). שם.71)הפנים' (דברים 72)'ירושלמי ' "שנאמר
פסק " "ולא ומתרגמינן יסף ". ולא גדול "קול יט ): ה,

שם). "הליכות 73)('ירושלמי ' ו): ג, (חבקוק  "שנאמר
שם. 'ירושלמי ' – הלכות) אלא הליכות תקרי  (אל  לו" עולם

שם.74) 'ירושלמי '
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שני .1) בית בימי  החנוכה, בזמן שארע  הנס  ענין בו נבאר

בשמונת  ההלל וקריאת הלילות. בשמונת ההדלקה וחיוב 
הימים  בכל וענינו ההלל, קריאת ביאור לזה ונמשך הימים.
כיצד  כן גם בו ונתבאר סופרים. מדברי  שהוא בהם, הנקרא

והתלמוד. המשנה חכמי  בזמן אותו קוראין היו
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גדול  כה שהרי  לכאורה , קשה  " הגדולי  הכהני" הלשו
.כא כוונתו  ומה  בדור אחד 

שרוצה  במי  והתוס '  " הרמב מחלוקת ידועה  בזה : והביאור
החמורות  העבירות משלוש  שאינ עבירות על נפשו  למסור
לדעת  יהרג". ואל "יעבור שדינ עבירות היינו  שבתורה ,
בו  שנאמר מי  "כל ה "ד ) פ"ה  התורה  יסודי  (הל'  " הרמב
בנפשו ". מתחייב  זה  הרי  עבר ולא  ונהרג יהרג ואל יעבור
סברו  יכול) ד "ה  כז: זרה  עבודה  (במסכת התוס ' אבל
עצמו  על להחמיר רצה   א" אבל לעבור, בידו  שהרשות

בידו ". הרשות מצוות בשאר אפי '
לדעת   שג ועוד ) סורר ב ס "פ (נמוק "י   הפוסקי וכתבו 
אד הוא   א" יהרג ואל יעבור בו  שנאמר מי  כל  " הרמב

רשאי ,בכ  פרו שהדור ורואה  , שמי ירא  וחסיד 
כדי קלה , מצוה  על אפילו  עצמו  ולמסור ה ' את לקדש 

כו '". וילמדו   הע שיראו 
בני לחמו  די מאיזה  השאלה  את  " הרמב  תיר זו  במילה 
ואל  "יהרג השמד  שבשעת אע "פ שהרי   ביווני חשמונאי 
על  לעבור אותו  כופי  א רק  זה  הרי  ,אופ בכל יעבור"
נגד במלחמה  לצאת חיוב  אי לכאורה  אבל התורה , מצוות
על   " הרמב כתב  לכ אלה . גזירות שגזרה  הרשעה  מלכות

 הכהני" חשמונאי  "גדולי" בני  שהיו  שכיו "
משנה ',  ה 'כס שכתב  " שמי וירא  וחסיד  "גדול של במוב
פרו שהדור  דברי על  נפש למסור  ביד הרשות היתה 

. בה
השל"ה  דברי  פי  על  נוס עני פלא  באורח  יבואר ובזה 
החלות  לפרשיות שייכות  לה יש  השנה  מועדי  שכל
לשאול  יש  ממש  השאלה  שאותה  הרי  ,הזמ באותו 
מאיזה  הצדיק ,  יוס בעני בחנוכה  הנקראת וישב  בפרשת
מדברי ידע  והרי  ,בצא אחיו   שלו את לראות הל די
דתות  נכלי  ל "לבקש   שרוצי דותינה " "נלכה   המלא

." בה שימיתו
ורש "י אב , כיבוד  על נפשו  למסור שרצה  לומר תמצא   וא
ציווי הרי  בידו ", ש "הרשות הנ"ל כהתוס ' סובר בחומש 
קיי לא  יהרגוהו   א והרי  דבר", "והשבני  היה   ליוס יעקב 
יוס הל די מאיזה  קושיא  הדרא  וא "כ  כלל, המצוה 
נפשות. בסכנת עצמו  והכניס  בצא אחיו   שלו את לראות
שנלחמו  הדי מאותו  דותינה  הל  שיוס  ומתר
בכיבוד " פרו ש "הדור ראה   יוס כי  . ביווני  החשמונאי
עכרת" ולוי  שמעו אביו , יצועי  בלבל ראוב שהרי  אב ,
כלל   באביה  מתחשבי  אינ  האחי שאר כל  וג אותי "

מ  , יוס את להרוג  ומוכניפרו שהדור  יוס מסיק  כא
שיראו  כדי  הנפש  את למסור אפילו  ויש  אב , בכיבוד 
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עיניהם 2) שהחשיכה יון, מלכות זו - תהום פני  על "וחושך
קרן  על כתבו להם: אומרת שהייתה בגזירותיהם, ישראל של

ישראל". באלוקי  חלק  לכם שאין רבי3)השור "אמר
ה  שאף  חנוכה בנר חייבות נשים לוי  בן באותו יהושע  היו ן

הנס ".

.‰MÓÁa ,Ìe„a‡Â Ì‰ÈÈB‡ ÏÚ Ï‡OÈ ebLÎe¿∆»¿ƒ¿»≈«¿≈∆¿ƒ¿«¬ƒ»
‡ÏÂ ,ÏÎÈ‰Ï eÒÎÂ .‰È‰ ÂÏÒk L„Áa ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¿…∆ƒ¿≈»»¿ƒ¿¿«≈»¿…
‰È‰ ‡ÏÂ .„Á‡ Ct ‡l‡ Lc˜na B‰Ë ÔÓL e‡ˆÓ»¿∆∆»«ƒ¿»∆»«∆»¿…»»
epnÓ e˜ÈÏ„‰Â ,„Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˜ÈÏ„‰Ï Ba¿«¿ƒ∆»∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ∆
ÌÈ˙ÈÊ eL˙kL „Ú ,ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰ÎÚn‰ ˙B≈««¬»»¿»»ƒ«∆»¿≈ƒ

.B‰Ë ÔÓL e‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆∆»

  

      
  

בכ "ה  המלחמה  נצחו היה   " הרמב שלדעת כיו וקשה ,
הערביי בי בכ "ה  היתה  המנורה  שהדלקת נמצא , בכסלו ,
הרי  ביו  ג היתה  המנורה  שהדלקה   " הרמב לדעת  ג כי 
 בי נרותיה  שבעה  בהדלקת אלא  המנורה  את מחנכי אי
ומדוע לכ "ו , אור היתה  המנורה  שהדלקת ונמצא  " הערביי

לכ "ה . באור המנורה  להדליק   חכמי תיקנו 
הטע לומר יש  , באחרוני בזה  הארו הדיו מלבד  והנה 
תיקנו  לא  ולכ הלילה  אחר הול  היו  שבקדשי בפשטות
אלא  כ "ו   ליו זו  הדלקה  תחשב  שאז לכ "ו  אור להדליק 

לכ "ה . אור ההדלקה  תיקנו 
ב 'תורה  שנתבאר מה  פי  על בזה  לומר יש  הפנימי   ובטע
מבחינת  היה  חנוכה  נס  כי  ופסח  חנוכה  שבי שההבדל אור'
ואח "כ במלחמה  הניצחו  קוד היה  ולכ ,עלמי כל ממלא 
וביטול  הגילוי  להיות יכול לא  ממכ "ע  מצד  כי  המנוחה   יו
שיכול  סוכ "ע  בבחינת בפסח  הנס  אבל אחת. בבת המנגד 
למצרי  המנגד ־נגו ביטול  וג הגילוי   ג בתוכו  להכיל
מתאי זה  וביאור אחת, בבת לישראל הקדושה  והתגלות
המנורה  והדליקו  בכ "ה  היה  שהנצחו  " הרמב לדעת  ג
כסלו  בכ "ד  היה  שהנצחו אדמוה "ז לדעת אבל לכ "ו , באור

ליתא . מעיקרא  הקושיא 
       

.‚aL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ ‰Ê ÈtÓeeÈ‰iL ,Bc‰ B˙B‡ ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆¿«∆ƒ¿
ÈÓÈ ,ÂÏÒÎa ‰"Î Ô˙lÁzL ,el‡‰ ÌÈÓÈ ˙BÓL¿«»ƒ»≈∆¿ƒ»»¿ƒ¿≈¿≈
ÈÁ˙t ÏÚ Úa ˙Bp‰ Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Óe .Ïl‰Â ‰ÁÓOƒ¿»¿«≈«¿ƒƒ»∆«≈»∆∆«ƒ¿≈
˙B‡‰Ï ,˙BÏÈl‰ ˙BÓMÓ ‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÌÈ˙a‰4 «»ƒ¿»«¿»»«¿»ƒ¿««≈¿«¿
Ô‰Â .‰kÁ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ el‡ ÌÈÓÈÂ .Òp‰ ˙Bl‚Ïe¿««≈¿»ƒ≈≈«ƒ¿»ƒ¬À»¿≈
˙˜Ï„‰Â .ÌÈet‰ ÈÓÈk ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈeÒ‡¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒƒ≈«ƒ¿«¿»«
.‰l‚n‰ ˙‡È˜k ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰ÂˆÓ Ô‰a ˙Bp‰«≈»∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»

במנורה 4) שהדליקו כמו ביום, להדליק  אין כך ומשום
הנר  אור (אין מהני " מאי  בטיהרא "שרגא כי  שבמקדש,

ביום). נראה

.„ ˙˜Ï„‰a iÁ ,‰l‚n‰ ˙‡È˜a iÁL Ïk…∆«»ƒ¿ƒ««¿ƒ»«»¿«¿»«≈
‰kÁ5˙B‡ ˜ÈÏ„n‰Â .LÏL CÓ ,ÔBL‡‰ ‰ÏÈla d ¬À»¿««¿ƒ»««¿»»ƒ¿»≈»

ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea :Ô‰ el‡Â ,˙BÎa¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
.‰kÁ ÏL  ˜ÈÏ„‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ≈∆¬À»
"eÓi˜Â eÈÁ‰L"Â .'eÎÂ "eÈ˙B‡Ï ÌÈq ‰OÚL"Â¿∆»»ƒƒ«¬≈¿¿∆∆¡»¿ƒ¿»

Ca ‡ÏÂ d˙B‡ ‰‡B‰ ÏÎÂ .'eÎÂ6:ÌÈzL CÓ , ¿¿»»∆»¿…≈≈¿»≈¿«ƒ
"eÈÁ‰L"Â "eÈ˙B‡Ï ÌÈq ‰OÚL"7‡Le . ∆»»ƒƒ«¬≈¿∆∆¡»ƒ¿»

ÌÈzL CÓ ˜ÈÏ„n‰  ˙BÏÈl‰8CÓ ‰‡B‰Â , «≈««¿ƒ¿»≈¿«ƒ¿»∆¿»≈
‰ÏÈla ‡l‡ "eÈÁ‰L" ÔÈÎÓ ÔÈ‡L .˙Á‡««∆≈¿»¿ƒ∆∆¡»∆»««¿»

.ÔBL‡‰»ƒ

ממצוות 5) פטורות שהן פי  על שאף  זה, בכלל הנשים ואף 
היו  הן שאף  מגילה במקרא חייבות - גרמא שהזמן עשה
הטעם. מאותו חנוכה בנר חייבות כן וכמו הנס  באותו

לא 6) עצמו שהוא כיוון - בביתו עליו שהדליקו פי  על אף 
הדליקו 7)הדליק . כבר שהרי  "להדליק ", מברך ואינו

בביתו. נסים".8)עליו ו"שעשה "להדליק "

.‰˙‡ ÔÈÓBb el‡ ÌÈÓi‰ ˙BÓMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ¿««»ƒ≈¿ƒ∆
Ïl‰‰9eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ :ÂÈÙÏ CÓe . ««≈¿»≈¿»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
Ó‚Ï10Èt ÏÚ Û‡ .eaˆ ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa ;Ïl‰‰ ˙‡ ƒ¿…∆««≈≈»ƒ≈ƒ««ƒ

ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰ÂˆÓ Ïl‰‰ ˙‡ÈwL11ÂÈÏÚ CÓ , ∆¿ƒ«««≈ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈»»
"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡"12ÏÚ CnL C„k , ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆¿»≈«

Ì‰Èc ÏL È‡cÂ ÏkL .eÚ‰ ÏÚÂ ‰l‚n‰13 «¿ƒ»¿«»≈∆»««∆ƒ¿≈∆
wÚÂ Ì‰ÈcÓ ‡e‰L c Ï‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ¿»¿ƒ»»¬»»»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ«

È‡Óc OÚÓ ÔB‚k ,˜Ùq‰ ÈtÓ BÏ Ô˙iOÚ14ÔÈ‡ , ¬ƒ»»ƒ¿≈«»≈¿«¿«¿«≈
ÈL BË ÌBÈ ÏÚ ÔÈÎÓ ‰nÏÂ .ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ15Ì‰Â , ¿»¿ƒ»»¿»»¿»¿ƒ«≈ƒ¿≈

eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ?˜Ùq‰ ÈtÓ ‡l‡ e‰ewz ‡Ï…ƒ¿∆»ƒ¿≈«»≈¿≈∆…¿«¿¿
Ba16.

דילוגים.9) בלי  ההלל כל את מאיר 10)קורין ורבי
ההלל". את "לקרוא לומר נהג זה 11)מרוטנברג "והלל

שיהיו  לישראל להם תקנו שביניהם נביאים אמרו? מי 
שלא  וצרה צרה כל ועל ופרק  פרק  כל על אותו אומרים
גאולתן". על אותו אומרים ולכשנגאלין עליהן, תבוא

תסור".12) מלא אמר אויא רב  ציוונו? "והיכן
לא 14)מדרבנן.13) שמא מספק  אלא אינו שהפרשתו

עםֿהארץ . גלויות.15)הפריש שלא 16)של יראו אם
מלאכה. בו לעשות לעצמם יקילו שני , טוב  יום על מברכין

.Â,ÌÈÙBÒ ÈcnL ‡e‰ „Ïa ‰kÁ ÏL Ïl‰ ‡ÏÂ¿…«≈∆¬À»ƒ¿«∆ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎa ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÌÏBÚÏ Ïl‰‰ ˙‡È˜ ‡l‡∆»¿ƒ«««≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»

Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÓBbL ÌÈÓi‰17OÚ ‰BÓLe . «»ƒ∆¿ƒ»∆∆««≈¿»»»
ÌBÈ18:Ô‰ el‡Â ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a Ó‚Ï ‰ÂˆÓ ‰Ma«»»ƒ¿»ƒ¿…»∆∆««≈¿≈≈

ÏL ÔBL‡Â ,‰kÁ ÈÓÈ ˙BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙BÓL¿«¿≈∆»¿«¿≈¬À»¿ƒ∆
ÌÈetk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡ Ï‡ .˙ˆÚ ÌBÈÂ ,ÁÒt∆«¿¬∆∆¬»…«»»¿«ƒƒ
,„ÁÙÂ ‰‡ÈÂ ‰eLz ÈÓÈ Ô‰L ÈÙÏ ,Ïl‰ Ô‰a ÔÈ‡≈»∆«≈¿ƒ∆≈¿≈¿»¿ƒ¿»»««

‰˙È ‰ÁÓO ÈÓÈ ‡Ï19,ÌÈeÙa Ïl‰ ewz ‡ÏÂ . …¿≈ƒ¿»¿≈»¿…ƒ¿«≈¿ƒ
Ïl‰‰ ‡È‰ ‰l‚n‰ ˙‡ÈwL20. ∆¿ƒ««¿ƒ»ƒ««≈

הלל 17) - דאורייתא שמע  "קריאת בתלמוד: מפורש וכן
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על 18)דרבנן". נוספו לארץ  בחוץ  אבל ישראל. בארץ 
ימים. שלושה מלאכי19)אלה אמרו אבהו: רבי  "אמר

אין  מה מפני  עולם של רבונו הקדושֿברוךֿהוא, לפני  השרת
הכפורים? וביום השנה בראש לפניך שירה אומרים ישראל
וספרי חיים וספרי  דין כסא על יושב  מלך אפשר להם: אמר
לפני ?". שירה אומרים וישראל לפניו פתוחים מתים

לקרוא 20) חייב  מגילה, לו אין שאם המאירי  חידש זה ולפי 
הלל.

.Ê˙‡ ÔÈÓBb ,ÌÈÓÈ ÈL BË ÌBÈ ÔÈOBÚL ˙BÓB˜Ó¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆
‰BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÚLz :ÌBÈ ÌÈOÚÂ „Á‡ Ïl‰‰««≈∆»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈∆»¿»
ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,ÁÒt ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,‰kÁ ÈÓÈ¿≈¬À»¿≈»ƒ∆∆«¿≈»ƒ∆
‚‰Ó Ïl‰‰ ˙‡È˜ ÌÈL„Á ÈL‡a Ï‡ .˙ˆÚ¬∆∆¬»¿»≈√»ƒ¿ƒ«««≈ƒ¿»

‰ÂˆÓ BÈ‡Â21ÔÈ‡B˜ CÎÈÙÏ ,eaˆa  ‰Ê ‚‰Óe . ¿≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»¿ƒ
‚el„a22ÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆≈¿»¿ƒ«

k ‡˜È ‡Ï „ÈÁÈÂ .‚‰n‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .ÏÏ «ƒ¿»¿»ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏLÈ23ÔÎÂ .eav‰ ÔÈ‡BwL C„k ‚el„a ‡˜ÈÂ , «¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ«ƒ¿≈

‚el„a ÔÈ‡B˜ ÁÒt‰ ÈÓÈ ‡La24.ÌÈL„Á ÈL‡k , ƒ¿»¿≈«∆«¿ƒ¿ƒ¿»≈√»ƒ

ירחא,21) בריש הלילא קרי  דקא חזינהו לבבל, אקלע  "רב 
שמע  אמר: דלוגי , מדלגי  דקא שחזי  כיוון לאפסקינהו, סבר
וראה  לבבל, הגיע  [=רב  בידיהם" אבותיהם מנהג מינה
אך  אותם, להפסיק  סבר חודש, בראש הלל שם שקוראים
שמע  אמר: בדילוגים ההלל את אומרים שהם ראה כאשר

בידיהם]. אבותיהם מנהג אלא 22)מינה שאינו להראות
כנ"ל. גומר".23)מנהג, התחיל ואם יתחיל לא יחיד "תנא

חלוק 24) יום שכל לפי  ההלל את גומרים הסוכות בימי  רק 
בקרבנותיהם. שווים הפסח  ימי  אבל בקרבנותיו מחבירו

.Á„Ú Ïl‰‰ ˙lÁzÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó ?ÔÈ‚l„Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ«««≈«
eÎÊ '‰" ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ"«»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«≈¿≈¿»»
‰Ó" ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú 'eÎÂ "CÈ¿»≈¿««¿»¿«≈¿≈»
ÔÓ" ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú "'‰Ï ÈL‡»ƒ«««¿»¿«≈¿≈ƒ

Ê .Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú "di È˙‡˜ ˆn‰‚‰n‰ ‡e‰ ‰ «≈«»»ƒ»«««≈∆«ƒ¿»
Á‡ ‚elc ÔÈ‚l„Ó LÈÂ .ËeLt‰25. «»¿≈¿«¿ƒƒ«≈

ו"אהבתי ".25) לנו" "לא לדלג נוהגים ואנו

.ËÏl‰‰ ˙‡ ‡Bw‰Â .Ïl‰‰ ˙‡È˜Ï Lk ÌBi‰ Ïk»«»≈ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆««≈
ÚÙÓÏ26‡ˆÈ ‡Ï 27Û‡  ‡˜Â ÊÁÂ ‰‰LÂ ‡˜ . ¿«¿≈«…»»»»¿»»¿»«¿»»«

ÌÈÓÈ .‡ˆÈ ,Blk ˙‡ Ó‚Ï È„k ‰‰ML Èt ÏÚ«ƒ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»»»ƒ
˜t ÔÈa ˜ÈÒÙ‰Ï BÏ LÈ ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÓBbL∆¿ƒ»∆∆««≈≈¿«¿ƒ≈∆∆
ÌÈÓÈÂ .˜ÈÒÙÈ ‡Ï ˜t‰ ÚˆÓ‡a Ï‡ ,˜ÙÏ¿∆∆¬»¿∆¿««∆∆…«¿ƒ¿»ƒ
.˜ÒBt ˜t‰ ÚˆÓ‡a elÙ‡ ,‚el„a Ô‰a ÔÈ‡BwL∆¿ƒ»∆¿ƒ¬ƒ¿∆¿««∆∆≈

טוב :26) שם הבעל בשם מסביר [=והרבי  להתחלה מהסוף 
כל  לזה ואין בעבר פעם קרה זה שכל סובר שהוא  "למפרע "

לזמננו]. "ממזרח 27)קשר בהלל שנאמר ממה זאת למדו
לא  וזריחתה השמש ששקיעת כשם מבואו", עד שמש

למפרע . ולא ה' שם מהולל כך ייהפכו,

.È.ÂÈÙÏ CÓ ,Ïl‰‰ ˙‡ Ba ÔÈÓBbL ÌBÈ Ïk»∆¿ƒ∆««≈¿»≈¿»»
?CÓ „ˆÈk .CÓ  ÂÈÁ‡ CÏ e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬¿»≈«¬»¿»≈≈«¿»≈

ÌÈ„ÈÒÁÂ ÌÈ˜ÈcˆÂ ,EÈOÚÓ Ïk eÈ‰Ï‡ '‰ EeÏl‰È¿«¿¡…≈»«¬∆¿«ƒƒ«¬ƒƒ
e„BÈ ‰pa Ï‡OÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÂ ,EBˆ ÈOBÚ≈¿∆¿»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
EÓLÏ ÌÈÚÂ ,˙B„B‰Ï BË EÏ ,'‰ ‰z‡ Èk .EÓLÏƒ¿∆ƒ«»¿¿¿»ƒ¿ƒ¿
,'‰ ‰z‡ Cea .Ï‡‰ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe ,nÊÏ¿«≈≈»¿«»«»»≈»«»
CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ ‡ÙÓ‰ ÁaLÓ‰ Ïl‰Ó‰ CÏn‰«∆∆«¿À»«¿À»«¿…»«¿«»»ƒƒ¿…

.„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆

.‡ÈÈk E„B‡"Ó .ÏtÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬ƒ¿…≈¿ƒ
"È˙ÈÚ28ÈzL „Â c Ïk ÔÈÏÙBk Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»ƒ«««≈¿ƒ»»»¿»»¿≈

e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÏtÎÈ  ÏtÎÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈÓÚt¿»ƒ»∆»¬ƒ¿…ƒ¿…»∆»¬
.ÔÈÏÙBk ÔÈ‡  ÏtÎÏ ‡lL∆…ƒ¿…≈¿ƒ

כפול 28) אינו ולמטה ומ "אודך" כפול הפרק  שכל לפי 
הפסוקים. לכפול נהגו ולפיכך

.ÈCk ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa Ïl‰‰ ˙‡È˜ ‚‰Óƒ¿«¿ƒ«««≈ƒ≈¬»ƒ»ƒƒ»
,Ïl‰‰ ˙‡ ‡˜nL ÏB„b‰ CnL Á‡ :‰È‰ÏÈÁ˙Ó »»««∆¿»≈«»∆«¿∆∆««≈«¿ƒ

ÊBÁÂ ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"dÈeÏÏ‰" ÓB‡Â¿≈«¿»¿»»»ƒ«¿»¿≈
."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"'‰ È„Ú eÏÏ‰" ÓB‡Â¿≈«¿«¿≈¿»»»ƒ«¿»
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"'‰ ÌL ˙‡ eÏÏ‰" ÓB‡Â ÊBÁÂ¿≈¿≈«¿∆≈¿»»»ƒ
‰zÚÓ CÓ '‰ ÌL È‰È" ÓB‡Â ÊBÁÂ ."dÈeÏÏ‰"«¿»¿≈¿≈¿ƒ≈¿…»≈«»
Ïk ÏÚ ÔÎÂ ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"ÌÏBÚ „ÚÂ¿«»¿»»»ƒ«¿»¿≈«»
‰‡Ó "dÈeÏÏ‰" Ïl‰‰ ÏÎa ÔÈBÚ e‡ˆÓpL „Ú .c»»«∆ƒ¿¿ƒ¿»««≈«¿»≈»
ÏL ÂÈ˙BL :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈÓÚt ÌÈOÚÂ LÏLÂ¿»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ»»∆¿»∆
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קני                 
         

על 18)דרבנן". נוספו לארץ  בחוץ  אבל ישראל. בארץ 
ימים. שלושה מלאכי19)אלה אמרו אבהו: רבי  "אמר

אין  מה מפני  עולם של רבונו הקדושֿברוךֿהוא, לפני  השרת
הכפורים? וביום השנה בראש לפניך שירה אומרים ישראל
וספרי חיים וספרי  דין כסא על יושב  מלך אפשר להם: אמר
לפני ?". שירה אומרים וישראל לפניו פתוחים מתים

לקרוא 20) חייב  מגילה, לו אין שאם המאירי  חידש זה ולפי 
הלל.

.Ê˙‡ ÔÈÓBb ,ÌÈÓÈ ÈL BË ÌBÈ ÔÈOBÚL ˙BÓB˜Ó¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆
‰BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÚLz :ÌBÈ ÌÈOÚÂ „Á‡ Ïl‰‰««≈∆»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈∆»¿»
ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,ÁÒt ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,‰kÁ ÈÓÈ¿≈¬À»¿≈»ƒ∆∆«¿≈»ƒ∆
‚‰Ó Ïl‰‰ ˙‡È˜ ÌÈL„Á ÈL‡a Ï‡ .˙ˆÚ¬∆∆¬»¿»≈√»ƒ¿ƒ«««≈ƒ¿»

‰ÂˆÓ BÈ‡Â21ÔÈ‡B˜ CÎÈÙÏ ,eaˆa  ‰Ê ‚‰Óe . ¿≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»¿ƒ
‚el„a22ÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆≈¿»¿ƒ«

k ‡˜È ‡Ï „ÈÁÈÂ .‚‰n‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .ÏÏ «ƒ¿»¿»ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏLÈ23ÔÎÂ .eav‰ ÔÈ‡BwL C„k ‚el„a ‡˜ÈÂ , «¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ«ƒ¿≈

‚el„a ÔÈ‡B˜ ÁÒt‰ ÈÓÈ ‡La24.ÌÈL„Á ÈL‡k , ƒ¿»¿≈«∆«¿ƒ¿ƒ¿»≈√»ƒ

ירחא,21) בריש הלילא קרי  דקא חזינהו לבבל, אקלע  "רב 
שמע  אמר: דלוגי , מדלגי  דקא שחזי  כיוון לאפסקינהו, סבר
וראה  לבבל, הגיע  [=רב  בידיהם" אבותיהם מנהג מינה
אך  אותם, להפסיק  סבר חודש, בראש הלל שם שקוראים
שמע  אמר: בדילוגים ההלל את אומרים שהם ראה כאשר

בידיהם]. אבותיהם מנהג אלא 22)מינה שאינו להראות
כנ"ל. גומר".23)מנהג, התחיל ואם יתחיל לא יחיד "תנא

חלוק 24) יום שכל לפי  ההלל את גומרים הסוכות בימי  רק 
בקרבנותיהם. שווים הפסח  ימי  אבל בקרבנותיו מחבירו

.Á„Ú Ïl‰‰ ˙lÁzÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó ?ÔÈ‚l„Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ«««≈«
eÎÊ '‰" ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ"«»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«≈¿≈¿»»
‰Ó" ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú 'eÎÂ "CÈ¿»≈¿««¿»¿«≈¿≈»
ÔÓ" ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú "'‰Ï ÈL‡»ƒ«««¿»¿«≈¿≈ƒ

Ê .Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú "di È˙‡˜ ˆn‰‚‰n‰ ‡e‰ ‰ «≈«»»ƒ»«««≈∆«ƒ¿»
Á‡ ‚elc ÔÈ‚l„Ó LÈÂ .ËeLt‰25. «»¿≈¿«¿ƒƒ«≈

ו"אהבתי ".25) לנו" "לא לדלג נוהגים ואנו

.ËÏl‰‰ ˙‡ ‡Bw‰Â .Ïl‰‰ ˙‡È˜Ï Lk ÌBi‰ Ïk»«»≈ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆««≈
ÚÙÓÏ26‡ˆÈ ‡Ï 27Û‡  ‡˜Â ÊÁÂ ‰‰LÂ ‡˜ . ¿«¿≈«…»»»»¿»»¿»«¿»»«

ÌÈÓÈ .‡ˆÈ ,Blk ˙‡ Ó‚Ï È„k ‰‰ML Èt ÏÚ«ƒ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»»»ƒ
˜t ÔÈa ˜ÈÒÙ‰Ï BÏ LÈ ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÓBbL∆¿ƒ»∆∆««≈≈¿«¿ƒ≈∆∆
ÌÈÓÈÂ .˜ÈÒÙÈ ‡Ï ˜t‰ ÚˆÓ‡a Ï‡ ,˜ÙÏ¿∆∆¬»¿∆¿««∆∆…«¿ƒ¿»ƒ
.˜ÒBt ˜t‰ ÚˆÓ‡a elÙ‡ ,‚el„a Ô‰a ÔÈ‡BwL∆¿ƒ»∆¿ƒ¬ƒ¿∆¿««∆∆≈

טוב :26) שם הבעל בשם מסביר [=והרבי  להתחלה מהסוף 
כל  לזה ואין בעבר פעם קרה זה שכל סובר שהוא  "למפרע "

לזמננו]. "ממזרח 27)קשר בהלל שנאמר ממה זאת למדו
לא  וזריחתה השמש ששקיעת כשם מבואו", עד שמש

למפרע . ולא ה' שם מהולל כך ייהפכו,

.È.ÂÈÙÏ CÓ ,Ïl‰‰ ˙‡ Ba ÔÈÓBbL ÌBÈ Ïk»∆¿ƒ∆««≈¿»≈¿»»
?CÓ „ˆÈk .CÓ  ÂÈÁ‡ CÏ e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬¿»≈«¬»¿»≈≈«¿»≈

ÌÈ„ÈÒÁÂ ÌÈ˜ÈcˆÂ ,EÈOÚÓ Ïk eÈ‰Ï‡ '‰ EeÏl‰È¿«¿¡…≈»«¬∆¿«ƒƒ«¬ƒƒ
e„BÈ ‰pa Ï‡OÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÂ ,EBˆ ÈOBÚ≈¿∆¿»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
EÓLÏ ÌÈÚÂ ,˙B„B‰Ï BË EÏ ,'‰ ‰z‡ Èk .EÓLÏƒ¿∆ƒ«»¿¿¿»ƒ¿ƒ¿
,'‰ ‰z‡ Cea .Ï‡‰ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe ,nÊÏ¿«≈≈»¿«»«»»≈»«»
CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ ‡ÙÓ‰ ÁaLÓ‰ Ïl‰Ó‰ CÏn‰«∆∆«¿À»«¿À»«¿…»«¿«»»ƒƒ¿…

.„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆

.‡ÈÈk E„B‡"Ó .ÏtÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬ƒ¿…≈¿ƒ
"È˙ÈÚ28ÈzL „Â c Ïk ÔÈÏÙBk Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»ƒ«««≈¿ƒ»»»¿»»¿≈

e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÏtÎÈ  ÏtÎÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈÓÚt¿»ƒ»∆»¬ƒ¿…ƒ¿…»∆»¬
.ÔÈÏÙBk ÔÈ‡  ÏtÎÏ ‡lL∆…ƒ¿…≈¿ƒ

כפול 28) אינו ולמטה ומ "אודך" כפול הפרק  שכל לפי 
הפסוקים. לכפול נהגו ולפיכך

.ÈCk ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa Ïl‰‰ ˙‡È˜ ‚‰Óƒ¿«¿ƒ«««≈ƒ≈¬»ƒ»ƒƒ»
,Ïl‰‰ ˙‡ ‡˜nL ÏB„b‰ CnL Á‡ :‰È‰ÏÈÁ˙Ó »»««∆¿»≈«»∆«¿∆∆««≈«¿ƒ

ÊBÁÂ ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"dÈeÏÏ‰" ÓB‡Â¿≈«¿»¿»»»ƒ«¿»¿≈
."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"'‰ È„Ú eÏÏ‰" ÓB‡Â¿≈«¿«¿≈¿»»»ƒ«¿»
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"'‰ ÌL ˙‡ eÏÏ‰" ÓB‡Â ÊBÁÂ¿≈¿≈«¿∆≈¿»»»ƒ
‰zÚÓ CÓ '‰ ÌL È‰È" ÓB‡Â ÊBÁÂ ."dÈeÏÏ‰"«¿»¿≈¿≈¿ƒ≈¿…»≈«»
Ïk ÏÚ ÔÎÂ ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"ÌÏBÚ „ÚÂ¿«»¿»»»ƒ«¿»¿≈«»
‰‡Ó "dÈeÏÏ‰" Ïl‰‰ ÏÎa ÔÈBÚ e‡ˆÓpL „Ú .c»»«∆ƒ¿¿ƒ¿»««≈«¿»≈»
ÏL ÂÈ˙BL :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈÓÚt ÌÈOÚÂ LÏLÂ¿»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ»»∆¿»∆

Ô‰‡29. «¬…

  

           
        

 

החזקה " ב "י "ד  כותב  שאינו   " הרמב של דרכו  :להבי וצרי
שמספר  לציי ראה   טע ומה  וכד ', גימטריות , סימני
של  שנותיו  כנגד  הוא  זה  למנהג הללויה   שאומרי  הפעמי

.הכה אהרו
 אהר של שנותיו  מניי  " הרמב שנקט שמה  לבאר ויש 
 אהר של שנותיו  כמניי"  ומהמילי הלכה , הוא   ג הכה
 בדי  " הרמב של המיוחדת שיטתו   לומדי אנו  "הכה
"המאירי " הקשה  זה  מנהג על : ובהקדי ההלל. אמירת
תפילה  הוא  ההלל שהרי  ושאל לח .) סוכה  הבחירה  (בית
 שכיו  ש  ותיר חובה , ידי  חברו  בה  מוציא   אד שאי
לאומרו  בהלל  חכמי הקילו  לכ ממש  תפילה  שאינה 

זה . באופ
סובר  ,"ליל ראוי  "ובו  זה  מנהג על שכתב   " הרמב אבל

באופ ההלל לתפילה שאמירת לכתחילה  נחשבת שכזה 
 ומכא תפילה . חובת ידי  בה  יוצא  הללוי ' העונה  וכל גמורה ,
ההלל  לדעתו  כי  כ "המאירי " שלא  היא   " הרמב ששיטת
גמורה  בשלמות היא  זה  באופ ואמירתו  תפילה , כ הוא 
השליח ־ציבור, בתפילת חובה  ידי  הציבור הוצאת כא ואי

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

                
         

שיטת   ובטע בדבר.  חכמי של קולא  לא   ג וממילא 
ישנה  הציבור, באחדות  אופני ששני  לומר יש   " הרמב
מטרת  למע היחיד  ביטוי  על וויתור מתו הבאה  אחדות
וזהו  ממש , תפילה  אינה  אכ שכזו  באחדות תפילה  הכלל,

ה "מאירי ". לדעת הגדר אכ
יותר, גבוהה  אחדות ישנה  שאותה אבל מהסוג אחדות

שאינה  עד  גדולה  כה  והיא  ישראל,  בע הכה אהר פעל
עצמו  הוא  כאילו  בה  המרגיש  היחיד  ביטוי  את "מוחקת"
 ב "מניי הנרמזת  " הרמב לשיטת לקונו . ומהלל מתפלל
אומרי בי המצויה  האחדות זוהי  "הכה אהר של שנותיו 

ממש . גמורה  תפילה  היא  כ  ומשו זה , כמנהג ההלל
      

כנגד 29) הללויה עונין שישראל פעמים וג' ועשרים "מאה
לאהרן  בקדשו, אֿל הללו הללוי ֿה אהרן, של שנותיו

ה'". קדש לאהרן קדושו,

.‚È˜ÙÂ ˜t Ïk L‡Ï ÚÈbÓ ‡Bw‰Lk ÔÎÂ30Ô‰ , ¿≈¿∆«≈«ƒ«¿…»∆∆»∆∆≈
ÓB‡ ‡e‰Lk ?„ˆÈk .Ó‡M ‰Ó ÔÈÓB‡Â ÔÈÊBÁ¿ƒ¿¿ƒ«∆»«≈«¿∆≈
ÔÈÓB‡Â ÔÈÊBÁ ÌÚ‰ Ïk ,"ÌÈˆnÓ Ï‡OÈ ˙‡ˆa"¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ»»»¿ƒ¿¿ƒ
˙Èa" ÓB‡ ‡Bw‰Â ."ÌÈˆnÓ Ï‡OÈ ˙‡ˆa"¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ¿«≈≈≈
„Ú ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"ÊÚÏ ÌÚÓ Ï‡OÈƒ¿»≈≈«…≈¿»»»ƒ«¿»«
ÏÎÂ ,"ÈeÁz ÈÏB˜ ˙‡ '‰ ÚÓLÈ Èk Èz‰‡" Ó‡iL∆…«»«¿ƒƒƒ¿«∆ƒ«¬»¿»
.'eÎÂ "'‰ ÚÓLÈ Èk Èz‰‡" ÔÈÓB‡Â ÔÈÊBÁ ÌÚ‰»»¿ƒ¿¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿
Ïk ,"ÌÈBb Ïk '‰ ˙‡ eÏÏ‰" ‡Bw‰ Ó‡iLk ÔÎÂ¿≈¿∆…««≈«¿∆»ƒ»
."ÌÈBb Ïk '‰ ˙‡ eÏÏ‰" ÔÈÓB‡Â ÔÈÊBÁ ÌÚ‰»»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆»ƒ

פרקים".30) ראשי  לענות "שמצוה

.„ÈÔÈBÚ Ì‰Â ,"‡p ‰ÚÈLB‰ '‰ ‡p‡" ÓB‡ ‡Bw‰«≈≈»»ƒ»»¿≈ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,"‡p ‰ÚÈLB‰ '‰ ‡p‡" ÂÈÁ‡«¬»»»ƒ»»««ƒ∆≈
Ì‰Â ,"‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡" ÓB‡ ‡e‰ .˜t L‡…∆∆≈»»«¿ƒ»»¿≈
Cea" ÓB‡ ‡e‰ ."‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡" ÌÈBÚƒ»»«¿ƒ»»≈»
‰È‰ Ì‡Â ."‡a‰ Cea" ÌÈÓB‡ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"‡a‰«»¿»»»¿ƒ»«»¿ƒ»»
‰BÚ ,‰M‡ B‡ „Ú B‡ ÔË˜ Ïl‰‰ ˙‡ ‡˜n‰««¿∆∆««≈»»∆∆ƒ»∆
e‰Ê .Ïl‰‰ ÏÎa ‰lÓ ‰lÓ ÔÈÓB‡ Ô‰M ‰Ó Ì‰ÈÁ‡«¬≈∆«∆≈¿ƒƒ»ƒ»¿»««≈∆
el‡ ÌÈpÓÊa Ï‡ .CÏÈÏ Èe‡ Be ,ÔBL‡‰ ‚‰n‰«ƒ¿»»ƒ»≈≈¬»ƒ¿«ƒ≈
B˙‡È˜a ˙BpLÓ ˙B‚‰Ó ˙BÓB˜n‰ ÏÎa È˙È‡»ƒƒ¿»«¿ƒ¿»¿Àƒ¿ƒ»

.„Á‡Ï ‰ÓBc Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ˙iÚe«¬ƒ«»»¿≈∆»≈∆∆¿∆»

ה'תשע"ח  אייר ה' שישי יום 

   1 
הם 1) נרות כמה בשלמות, ההדלקה משפטי  בו נתבארו

ואם  שמן, זה ובאי  השמן, ושיעור זמן, זה ובאי  מדליקין,
ומדליקין  אותו מניחין מקום זה ובאי  ממנו, ליהנות אסור
מפני נפטר אדם ואם להדליקו, הראויים הם ומי  אותו,
המצוה, מעלת בביאור הפרק  ונסתיים בשבילו. שמדליקים
ביתו  שנר נתבאר כן ואחר היום, לקידוש קודמת ושהיא

זה  בספרו רבינו ונכנס  השלום. מפני  חנוכה לנר קודם
בשלום. ויצא בשביתה

.‡‰È‰iL d˙ÂˆÓ ?‰kÁa ˜ÈÏ„Ó ‡e‰ ˙B ‰nk«»≈«¿ƒ«¬À»ƒ¿»»∆ƒ¿∆
˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L ÔÈa ,„Á‡  ˜ÈÏ„Ó ˙Èe ˙Èa Ïk»«ƒ«ƒ«¿ƒ≈∆»≈∆»«¿≈««ƒ

„Á‡ Ì„‡ ‡l‡ Ba ‰È‰ ‡lL ÔÈa ÔÈaÓ2c‰Ó‰Â . ¿Àƒ≈∆…»»∆»»»∆»¿«¿«≈
‰Âˆn‰ ˙‡3ÏÎÏ  ,˙Èa‰ ÈL‡ ÔÈÓk ˙B ˜ÈÏ„Ó , ∆«ƒ¿»«¿ƒ≈¿ƒ¿««¿≈««ƒ≈¿»
„Á‡Â „Á‡4ÌÈL ÔÈa ÌÈL‡ ÔÈa ,5˙BÈ c‰Ó‰Â . ∆»¿∆»≈¬»ƒ≈»ƒ¿«¿«≈≈

Án‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰OBÚÂ ‰Ê ÏÚ6ÏÎÏ  ˜ÈÏ„Ó , «∆¿∆ƒ¿»ƒ«À¿»«¿ƒ≈¿»
‰ÏÈÏ ÏÎa CÏB‰Â ÛÈÒBÓe ÔBL‡‰ ‰ÏÈla „Á‡∆»««¿»»ƒƒ¿≈¿»«¿»

.„Á‡  ‰ÏÈÏÂ»«¿»≈∆»

כא:).2) (שבת וביתו" איש נר חנוכה, בכת"י :3)"מצות
(שבת,4)"המצוות". ואחד" אחד לכל נר "והמהדרין,

(ראה 5)שם). חנוכה בנר חייבות הנשים אף  שהרי 
ה"ד). פ "ג שמאי6)למעלה בית המהדרין: מן "המהדרין

פוחת  ואילך מכאן שמונה, מדליק  ראשון ביום אומרים,
מכאן  אחת, מדליק  ראשון ביום אומרים, הלל ובית והולך.
ודעת  הלל. כבית והלכה שם). (שבת והולך" מוסיף  ואילך
של  ההידור את גם מקיימים המהדרין מן שהמהדרין רבינו
זה  על חולקים ויש ואחד, אחד לכל להדליק  המהדרין,

ה"ג. להלן וראה והמהדרין) ד"ה שם שבת ('תוספות'

.‰ÏÈla  ‰OÚ ˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿≈««ƒ¬»»««¿»
,ÌÈOÚ ÈL ÏÈÏe ,˙B ‰OÚ ˜ÈÏ„Ó ÔBL‡‰»ƒ«¿ƒ¬»»≈¿≈≈ƒ∆¿ƒ
ÏÈÏa ˜ÈÏ„Ó ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈLÏL ÈLÈÏL ÏÈÏe¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈

.˙B ÌÈBÓL ÈÈÓL¿ƒƒ¿ƒ≈

  

        
    

שיהיו  בספרד  ערינו  בכל פשוט "מנהג כתב  ג' בהלכה  אבל
 ומוסיפי הראשו בלילה  אחד  נר מדליקי הבית אנשי  כל
שמכל־מקו לומר ויש  ולילה ". לילה  בכל נר והולכי
הרמ "א  מנהג ובפרט ,המהדרי מ המהדרי כשיטת  שניה
מנהג  על בהוספה  שהוא   " הרמב לגבי  אחרו דור שהיה 
להלכה . הביאו   " שהרמב אע "פ כ הונהג לא  אבל ספרד 
      

.‚ÈL‡ Ïk eÈ‰iL ,„ÙÒa eÈÚ ÏÎa ËeLt ‚‰Óƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»«∆ƒ¿»«¿≈
ÔÈÙÈÒBÓe ÔBL‡‰ ‰ÏÈla „Á‡  ÔÈ˜ÈÏ„Ó ˙Èa‰««ƒ«¿ƒƒ≈∆»««¿»»ƒƒƒ
ÏÈÏa ˜ÈÏ„Ó ‡ˆÓpL „Ú ,‰ÏÈÏ ÏÎa  ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ≈¿»«¿»«∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈaÓ ˙Èa‰ ÈL‡ eÈ‰L ÔÈa ,˙B ‰BÓL ÈÈÓL¿ƒƒ¿»≈≈∆»«¿≈««ƒ¿Àƒ

„Á‡ Ì„‡ ‰È‰L ÔÈa7. ≈∆»»»»∆»

וצריך 7) הנס , פרסום משום היא חנוכה נר הדלקת שמצות
כל  ואם הוא. בחנוכה יום כמה הנרות בהדלקת היכר שיהיה
הנס , לתוספת היכר כלֿכך יהיה לא ידליק , ואחד אחד

שם). ('תוספות' הבית בני  מספר שכך שיחשבו

.„˙Bit ÈzL BÏ LiL 8Ì„‡ Èa ÈLÏ ‰ÏBÚ ,9. ≈∆≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈»»
‰ÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ ,˙BÏÈ˙t dÙÈw‰Â ÔÓL ‰Ú˜ ‡lÓƒ≈¿»»∆∆¿ƒƒ»¿ƒƒ»»»∆»
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קנב                
         

ÈÏk10˙LÁ ‰ÏÈ˙Ùe ‰ÏÈ˙t Ïk 11‡Ï ;„Á‡ k ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆¿≈∆»…
„Á‡ k elÙ‡Â ,‰e„Ók ˙ÈOÚ  ÈÏk ‰ÈÏÚ ‰Ùk»»»∆»¿ƒ«¬≈ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆»

.˙LÁ dÈ‡≈»∆¿∆∆

פתילות.8) שתי  לתוכם והיינו 9)והכניס  ב . כג, שבת
שם). (רש"י  ואחד אחד לכל נר שמדליקים למהדרין

מתחברות 10) הפתילות אין שעלֿידי ֿזה ההדלקה. לפני 
ולא 11)יחד. נר להדליק  היא חנוכה שמצות שם. שבת,

מדורה.

.‰,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ‰kÁ ˙B ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ≈¬À»…∆∆ƒ¿«««»
d˙ÚÈ˜L ÌÚ ‡l‡12ÔÈÓÈc˜Ó ‡ÏÂ ÔÈÁ‡Ó ‡Ï ;13. ∆»ƒ¿ƒ»»…¿«¬ƒ¿…«¿ƒƒ

,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ÌÚ ˜ÈÏ„‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎL»«≈ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ«««»
˜eM‰ ÔÓ Ï‚ ‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ˜ÈÏ„Ó14‰nÎÂ . «¿ƒ¿≈«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«¿«»

˙È B‡ ‰ÚL ÈˆÁ BÓk ?‰Ê ÔÓÊ ‡e‰15,‰Ê ÔÓÊ Ú . ¿«∆¿¬ƒ»»»≈»«¿«∆
˜ÈÏ„Ó BÈ‡16‰È‰zL È„k pa ÔÓL ÔzÈL CÈˆÂ . ≈«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆∆«≈¿≈∆ƒ¿∆

˜eM‰ ÔÓ Ï‚ ‰ÏÎzL „Ú ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„17. ∆∆¿∆∆«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«
˙Á‡ ÌÚt d˜ÈÏ„‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ ,‰˙ÎÂ d˜ÈÏ„‰18. ƒ¿ƒ»¿»¿»≈»¿«¿ƒ»«««∆∆

Ì‡  ˜eM‰ ÔÓ Ï‚ ‰˙ÏkL Á‡ ˙˜ÏB„ ‰‡Lƒ¿¬»∆∆««∆»¿»∆∆ƒ«ƒ
‰OBÚ ,d˜lÒÏ B‡ d˙BaÎÏ ‰ˆ19. »»¿«»¿«¿»∆

ב .12) כא, סבא:13)שבת ההוא לה "אמר ב : כג, בשבת
חנוכה  בנר רבינו [ומפרשה יאחד" ושלא יקדים שלא ובלבד

בשרגי  רגיל "דהוה הענין בתחילת שם הוא ÎÂÁ‰(וכן 
הערה  44 עמ ' דק "ס  - העתים בספר הגירסא לפי  שבת", ונר

"הוה שם אמרו שהרי  קשה Á‡Ó‰ג) ובשבת ומדלקת",
כאן]. ומגידֿמשנה שם רש"י  ועי ' תאחר? איך כי  כן, לומר

שם.14) פ "ב ).15)שבת, (שבת אלפס  שם:16)רב 
משתשקע  הדליק  לא שאם מדליק " - אדליק  לא "דאי 
זה  זמן אחר אבל השוק , מן רגל שתכלה עד מדליק  החמה,

מדליק . לתת 17)אינו שצריך היינו לשיעורה", נמי  "ואי 
שם אלפס  (רב  זה כשיעור שתדלק  שמן השני ).בה בפירוש

שאמרו 19)שם.18) למה הראשון, בפירוש שם אלפס  רב 
לשיעורה". נמי  "ואי 

.Â‰kÁ Ï ˙BLk ˙BÏÈ˙t‰ ÏÎÂ ÌÈÓM‰ Ïk20, »«¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈¿≈¬À»
,‰ÏÈ˙t‰ Á‡ ÌÈÎLÓ ÌÈÓM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«¿»ƒƒ¿»ƒ«««¿ƒ»

˙BÏÈ˙t‰ Ô˙B‡a ‰ÙÈ ˙ÈÏ˙ e‡‰ ÔÈ‡Â21elÙ‡Â . ¿≈»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓM‰ ˜ÈÏ„‰Ï zÓ ‰kÁ ÈÓÈ CB˙aL ˙aL ÈÏÈÏa¿≈≈«»∆¿¿≈¬À»À»¿«¿ƒ«¿»ƒ

˙aL  Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï eÒ‡L ˙BÏÈ˙t‰Â22ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ»∆≈«»¿ƒ
eÒ‡L23‰kÁ Ï LnzL‰Ï24.ÏÁa ÔÈa ˙aLa ÔÈa ∆»¿ƒ¿«≈¿≈¬À»≈¿«»≈¿…

˙BÚÓ ˜cÏ elÙ‡Â25eÒ‡ dB‡Ï Ô˙BÓÏ B‡26. «¬ƒƒ¿…»ƒ¿»¿»»

אין 20) חכמים שאמרו ושמנים "פתילות ב : כא, שבת
בין  בחול בין בחנוכה, בהם מדליקין בשבת, בהם מדליקין

לה"21)בשבת". זקוק  אינו - "כבתה היא: שהלכה מפני 
ה"ה. למעלה רבינו שפסק  וכמו להדליק 22)(שם) שאסור

אחר  נמשכים שאין הגרועים השמנים באותם שבת נר
בהן, נתלית האור שאין הגרועות הפתילות ובאותן הפתילה,
בשעה  אותה ויטה אפל, הנר אור יהיה שמא "גזירה

ה"ה). שבת מהל' (פ "ה לאורה" שם.23)שישתמש שבת,
המקדש,24) בבית במנורה שקרה לנס  זכר שנעשה לפי 

כמנורה שם).עשאוה בשבת (ר"ן כלל בה משתמשים שאין
הנר. את יטה שמא לחשוש אין כן תשמיש 25)ואם שהוא

גדול. עיון צריך ואינו א.26)קל, כב , שבת

.ÊıeÁaÓ B˙Èa Á˙t ÏÚ BÁÈp‰Ï ‰ÂˆÓ ‰kÁ 27 ≈¬À»ƒ¿»¿«ƒ«∆«≈ƒ«
È„k ,˙ÈaÏ ÒÎp‰ Ï‡ÓO ÏÚ Á˙tÏ CeÓq‰ ÁÙha«∆««»«∆««¿…«ƒ¿»««ƒ¿≈

Ï‡ÓOÓ ‰kÁ Â ÔÈÓÈa ‰ÊeÊÓ ‰È‰zL28‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆¿»ƒƒ¿≈¬À»ƒ¿…¿ƒ»»
‰iÏÚa „29˙eLÏ ‰ÎeÓq‰ ÔBlÁa BÁÈpÓ , »»¬ƒ»«ƒ«««¿»ƒ¿

ÌÈa‰30‰n‡ ÌÈOÚÓ ‰ÏÚÓÏ BÁÈp‰L ‰kÁ Â . »«ƒ¿≈¬À»∆ƒƒ¿«¿»≈∆¿ƒ«»
k BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï 31. …»»¿¿ƒ∆≈ƒ»

ושבים.27) לעוברים הנס  את לפרסם ב . כא, שם
כב .).28) (שבת במצוות מוקף  פתח 29)ויהיה לו שאין

הרבים. לרשות ב .30)פתוח  כא, א.31)שם כב , שם
יותר. לא אבל אדם, של עינו שולטת אמה עשרים שעד

.Á‰kq‰ ÈÓÈa32B˙Èa CB˙a ‰kÁ  Ì„‡ ÁÈpÓ ƒ≈««»»«ƒ«»»≈¬À»¿≈
Bic  BÁÏL ÏÚ BÁÈp‰ elÙ‡Â .ÌÈÙaÓ33CÈˆÂ . ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ«À¿»«¿»ƒ

BB‡Ï LnzL‰Ï Á‡  ˙Èa‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï34Ì‡Â . ƒ¿¿««ƒ≈«≈¿ƒ¿«≈¿¿ƒ
Á‡  CÈˆ BÈ‡ ,‰e„Ó ÌM ‰˙È‰35Ì„‡ Ì‡Â . »¿»»¿»≈»ƒ≈«≈¿ƒ»»

CÈˆ  ‰e„ÓÏ LnzL‰Ï Bkc ÔÈ‡L ,‡e‰ eLÁ»∆≈«¿¿ƒ¿«≈ƒ¿»»ƒ
Á‡ 36. ≈«≈

בחוץ .32) אור להוציא ב .33)שאסור כא, שם
מצוה.34) לשם חנוכה נר שהדליק  שמשתמש 35)להיכר

חנוכה. לנר היכר ויש המדורה, שם.36)לאור שבת,

.ËB‡ ÔË˜Â ‰ËBL LÁ B˜ÈÏ„‰L ‰kÁ Ì"ekÚ ≈¬À»∆ƒ¿ƒ≈≈∆¿»»«
iÁ ‡e‰L ÈÓ ep˜ÈÏ„iL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï …»»¿«∆«¿ƒ∆ƒ∆«»

‰˜Ï„‰a37BÁÈp‰Â ˜eÏ„ B‡ÈˆB‰Â ÌÈÙaÓ B˜ÈÏ„‰ . ¿«¿»»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
ep˜ÈÏ„iL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  B˙Èa Á˙t ÏÚ«∆«≈…»»¿«∆«¿ƒ∆

BÓB˜Óa38,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  „ÓÚÂ B„Èa p‰ ÊÁ‡ . ƒ¿»««≈¿»¿»«…»»¿
„ÓBÚ ‡e‰ BkˆÏ :ÓB‡ ‰‡B‰L39˙ÈLLÚ .40 ∆»∆≈¿»¿≈¬»ƒ

daÎÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˙˜ÏB„ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»«À¿»≈«»¿«»
‡ÏÂ ,‰Âˆn‰ ‡È‰ ‰˜Ï„‰‰L .d˜ÈÏ„Óe CÓe¿»≈«¿ƒ»∆««¿»»ƒ«ƒ¿»¿…

‰Áp‰‰41‰kÁ pÓ ‰kÁ  ˜ÈÏ„‰Ï zÓe .42. ««»»À»¿«¿ƒ≈¬À»ƒ≈¬À»

הנר 37) יניח  במצוה והחייב  ידליקו אלו אם מועיל ולא
כג.). (שם הנחה ולא מצוה עושה הדלקה כי  במקומו,

ב .38) כב , בחוץ .39)שם, שעמד ואף ֿעלֿפי  שם.
נר 41)פנס .40) "להדליק  מברכים: כך שהרי  א. כג, שם,

עושה 42)חנוכה". הדלקה שהרי  מצוה, ביזוי  כאן ואין
כב :). (שם במצוה הוא עוסק  - שמדליק  בעת כן ואם מצוה,
בזה  להדליק  כדי  חנוכה מנר גפרור או קיסם להדליק  אבל

ראב "ד. ועי ' מצוה, ביזוי  משום אסור, - אחר חנוכה נר

.È‰ÎÈˆ ,˙BÁe ÈzLa ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL ˆÁ»≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»
ÁÈp‰ ‡Ï :BÊ Áea ÌÈBÚ‰ eÓ‡È ‡nL ;˙B ÈzL¿≈≈∆»…¿»¿ƒ¿«…ƒƒ«
„Á‡a ˜ÈÏ„Ó ,˙Á‡ Áea eÈ‰ Ì‡ Ï‡ .‰kÁ ≈¬À»¬»ƒ»¿««««¿ƒ¿∆»

Ô‰Ó43. ≈∆

א.43) כג, שם

.‡ÈCÈˆ BÈ‡ ,B˙Èa CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„nL ÁB‡≈«∆«¿ƒƒ»»¿≈≈»ƒ
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קנג                 
         

ÈÏk10˙LÁ ‰ÏÈ˙Ùe ‰ÏÈ˙t Ïk 11‡Ï ;„Á‡ k ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆¿≈∆»…
„Á‡ k elÙ‡Â ,‰e„Ók ˙ÈOÚ  ÈÏk ‰ÈÏÚ ‰Ùk»»»∆»¿ƒ«¬≈ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆»

.˙LÁ dÈ‡≈»∆¿∆∆

פתילות.8) שתי  לתוכם והיינו 9)והכניס  ב . כג, שבת
שם). (רש"י  ואחד אחד לכל נר שמדליקים למהדרין

מתחברות 10) הפתילות אין שעלֿידי ֿזה ההדלקה. לפני 
ולא 11)יחד. נר להדליק  היא חנוכה שמצות שם. שבת,

מדורה.

.‰,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ‰kÁ ˙B ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ≈¬À»…∆∆ƒ¿«««»
d˙ÚÈ˜L ÌÚ ‡l‡12ÔÈÓÈc˜Ó ‡ÏÂ ÔÈÁ‡Ó ‡Ï ;13. ∆»ƒ¿ƒ»»…¿«¬ƒ¿…«¿ƒƒ

,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ÌÚ ˜ÈÏ„‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎL»«≈ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ«««»
˜eM‰ ÔÓ Ï‚ ‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ˜ÈÏ„Ó14‰nÎÂ . «¿ƒ¿≈«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«¿«»

˙È B‡ ‰ÚL ÈˆÁ BÓk ?‰Ê ÔÓÊ ‡e‰15,‰Ê ÔÓÊ Ú . ¿«∆¿¬ƒ»»»≈»«¿«∆
˜ÈÏ„Ó BÈ‡16‰È‰zL È„k pa ÔÓL ÔzÈL CÈˆÂ . ≈«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆∆«≈¿≈∆ƒ¿∆

˜eM‰ ÔÓ Ï‚ ‰ÏÎzL „Ú ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„17. ∆∆¿∆∆«∆ƒ¿∆∆∆ƒ«
˙Á‡ ÌÚt d˜ÈÏ„‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ ,‰˙ÎÂ d˜ÈÏ„‰18. ƒ¿ƒ»¿»¿»≈»¿«¿ƒ»«««∆∆

Ì‡  ˜eM‰ ÔÓ Ï‚ ‰˙ÏkL Á‡ ˙˜ÏB„ ‰‡Lƒ¿¬»∆∆««∆»¿»∆∆ƒ«ƒ
‰OBÚ ,d˜lÒÏ B‡ d˙BaÎÏ ‰ˆ19. »»¿«»¿«¿»∆

ב .12) כא, סבא:13)שבת ההוא לה "אמר ב : כג, בשבת
חנוכה  בנר רבינו [ומפרשה יאחד" ושלא יקדים שלא ובלבד

בשרגי  רגיל "דהוה הענין בתחילת שם הוא ÎÂÁ‰(וכן 
הערה  44 עמ ' דק "ס  - העתים בספר הגירסא לפי  שבת", ונר

"הוה שם אמרו שהרי  קשה Á‡Ó‰ג) ובשבת ומדלקת",
כאן]. ומגידֿמשנה שם רש"י  ועי ' תאחר? איך כי  כן, לומר

שם.14) פ "ב ).15)שבת, (שבת אלפס  שם:16)רב 
משתשקע  הדליק  לא שאם מדליק " - אדליק  לא "דאי 
זה  זמן אחר אבל השוק , מן רגל שתכלה עד מדליק  החמה,

מדליק . לתת 17)אינו שצריך היינו לשיעורה", נמי  "ואי 
שם אלפס  (רב  זה כשיעור שתדלק  שמן השני ).בה בפירוש

שאמרו 19)שם.18) למה הראשון, בפירוש שם אלפס  רב 
לשיעורה". נמי  "ואי 

.Â‰kÁ Ï ˙BLk ˙BÏÈ˙t‰ ÏÎÂ ÌÈÓM‰ Ïk20, »«¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈¿≈¬À»
,‰ÏÈ˙t‰ Á‡ ÌÈÎLÓ ÌÈÓM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«¿»ƒƒ¿»ƒ«««¿ƒ»

˙BÏÈ˙t‰ Ô˙B‡a ‰ÙÈ ˙ÈÏ˙ e‡‰ ÔÈ‡Â21elÙ‡Â . ¿≈»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓM‰ ˜ÈÏ„‰Ï zÓ ‰kÁ ÈÓÈ CB˙aL ˙aL ÈÏÈÏa¿≈≈«»∆¿¿≈¬À»À»¿«¿ƒ«¿»ƒ

˙aL  Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï eÒ‡L ˙BÏÈ˙t‰Â22ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ»∆≈«»¿ƒ
eÒ‡L23‰kÁ Ï LnzL‰Ï24.ÏÁa ÔÈa ˙aLa ÔÈa ∆»¿ƒ¿«≈¿≈¬À»≈¿«»≈¿…

˙BÚÓ ˜cÏ elÙ‡Â25eÒ‡ dB‡Ï Ô˙BÓÏ B‡26. «¬ƒƒ¿…»ƒ¿»¿»»

אין 20) חכמים שאמרו ושמנים "פתילות ב : כא, שבת
בין  בחול בין בחנוכה, בהם מדליקין בשבת, בהם מדליקין

לה"21)בשבת". זקוק  אינו - "כבתה היא: שהלכה מפני 
ה"ה. למעלה רבינו שפסק  וכמו להדליק 22)(שם) שאסור

אחר  נמשכים שאין הגרועים השמנים באותם שבת נר
בהן, נתלית האור שאין הגרועות הפתילות ובאותן הפתילה,
בשעה  אותה ויטה אפל, הנר אור יהיה שמא "גזירה

ה"ה). שבת מהל' (פ "ה לאורה" שם.23)שישתמש שבת,
המקדש,24) בבית במנורה שקרה לנס  זכר שנעשה לפי 

כמנורה שם).עשאוה בשבת (ר"ן כלל בה משתמשים שאין
הנר. את יטה שמא לחשוש אין כן תשמיש 25)ואם שהוא

גדול. עיון צריך ואינו א.26)קל, כב , שבת

.ÊıeÁaÓ B˙Èa Á˙t ÏÚ BÁÈp‰Ï ‰ÂˆÓ ‰kÁ 27 ≈¬À»ƒ¿»¿«ƒ«∆«≈ƒ«
È„k ,˙ÈaÏ ÒÎp‰ Ï‡ÓO ÏÚ Á˙tÏ CeÓq‰ ÁÙha«∆««»«∆««¿…«ƒ¿»««ƒ¿≈

Ï‡ÓOÓ ‰kÁ Â ÔÈÓÈa ‰ÊeÊÓ ‰È‰zL28‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆¿»ƒƒ¿≈¬À»ƒ¿…¿ƒ»»
‰iÏÚa „29˙eLÏ ‰ÎeÓq‰ ÔBlÁa BÁÈpÓ , »»¬ƒ»«ƒ«««¿»ƒ¿

ÌÈa‰30‰n‡ ÌÈOÚÓ ‰ÏÚÓÏ BÁÈp‰L ‰kÁ Â . »«ƒ¿≈¬À»∆ƒƒ¿«¿»≈∆¿ƒ«»
k BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï 31. …»»¿¿ƒ∆≈ƒ»

ושבים.27) לעוברים הנס  את לפרסם ב . כא, שם
כב .).28) (שבת במצוות מוקף  פתח 29)ויהיה לו שאין

הרבים. לרשות ב .30)פתוח  כא, א.31)שם כב , שם
יותר. לא אבל אדם, של עינו שולטת אמה עשרים שעד

.Á‰kq‰ ÈÓÈa32B˙Èa CB˙a ‰kÁ  Ì„‡ ÁÈpÓ ƒ≈««»»«ƒ«»»≈¬À»¿≈
Bic  BÁÏL ÏÚ BÁÈp‰ elÙ‡Â .ÌÈÙaÓ33CÈˆÂ . ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ«À¿»«¿»ƒ

BB‡Ï LnzL‰Ï Á‡  ˙Èa‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï34Ì‡Â . ƒ¿¿««ƒ≈«≈¿ƒ¿«≈¿¿ƒ
Á‡  CÈˆ BÈ‡ ,‰e„Ó ÌM ‰˙È‰35Ì„‡ Ì‡Â . »¿»»¿»≈»ƒ≈«≈¿ƒ»»

CÈˆ  ‰e„ÓÏ LnzL‰Ï Bkc ÔÈ‡L ,‡e‰ eLÁ»∆≈«¿¿ƒ¿«≈ƒ¿»»ƒ
Á‡ 36. ≈«≈

בחוץ .32) אור להוציא ב .33)שאסור כא, שם
מצוה.34) לשם חנוכה נר שהדליק  שמשתמש 35)להיכר

חנוכה. לנר היכר ויש המדורה, שם.36)לאור שבת,

.ËB‡ ÔË˜Â ‰ËBL LÁ B˜ÈÏ„‰L ‰kÁ Ì"ekÚ ≈¬À»∆ƒ¿ƒ≈≈∆¿»»«
iÁ ‡e‰L ÈÓ ep˜ÈÏ„iL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï …»»¿«∆«¿ƒ∆ƒ∆«»

‰˜Ï„‰a37BÁÈp‰Â ˜eÏ„ B‡ÈˆB‰Â ÌÈÙaÓ B˜ÈÏ„‰ . ¿«¿»»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
ep˜ÈÏ„iL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  B˙Èa Á˙t ÏÚ«∆«≈…»»¿«∆«¿ƒ∆

BÓB˜Óa38,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  „ÓÚÂ B„Èa p‰ ÊÁ‡ . ƒ¿»««≈¿»¿»«…»»¿
„ÓBÚ ‡e‰ BkˆÏ :ÓB‡ ‰‡B‰L39˙ÈLLÚ .40 ∆»∆≈¿»¿≈¬»ƒ

daÎÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˙˜ÏB„ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»«À¿»≈«»¿«»
‡ÏÂ ,‰Âˆn‰ ‡È‰ ‰˜Ï„‰‰L .d˜ÈÏ„Óe CÓe¿»≈«¿ƒ»∆««¿»»ƒ«ƒ¿»¿…

‰Áp‰‰41‰kÁ pÓ ‰kÁ  ˜ÈÏ„‰Ï zÓe .42. ««»»À»¿«¿ƒ≈¬À»ƒ≈¬À»

הנר 37) יניח  במצוה והחייב  ידליקו אלו אם מועיל ולא
כג.). (שם הנחה ולא מצוה עושה הדלקה כי  במקומו,

ב .38) כב , בחוץ .39)שם, שעמד ואף ֿעלֿפי  שם.
נר 41)פנס .40) "להדליק  מברכים: כך שהרי  א. כג, שם,

עושה 42)חנוכה". הדלקה שהרי  מצוה, ביזוי  כאן ואין
כב :). (שם במצוה הוא עוסק  - שמדליק  בעת כן ואם מצוה,
בזה  להדליק  כדי  חנוכה מנר גפרור או קיסם להדליק  אבל

ראב "ד. ועי ' מצוה, ביזוי  משום אסור, - אחר חנוכה נר

.È‰ÎÈˆ ,˙BÁe ÈzLa ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL ˆÁ»≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»
ÁÈp‰ ‡Ï :BÊ Áea ÌÈBÚ‰ eÓ‡È ‡nL ;˙B ÈzL¿≈≈∆»…¿»¿ƒ¿«…ƒƒ«
„Á‡a ˜ÈÏ„Ó ,˙Á‡ Áea eÈ‰ Ì‡ Ï‡ .‰kÁ ≈¬À»¬»ƒ»¿««««¿ƒ¿∆»

Ô‰Ó43. ≈∆

א.43) כג, שם

.‡ÈCÈˆ BÈ‡ ,B˙Èa CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„nL ÁB‡≈«∆«¿ƒƒ»»¿≈≈»ƒ
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Ba Á‡˙pL ÌB˜na ÂÈÏÚ ˜ÈÏ„‰Ï44˙Èa BÏ ÔÈ‡ . ¿«¿ƒ»»«»∆ƒ¿»«≈«ƒ
Á‡˙pL ÌB˜na ˜ÈÏ„‰Ï CÈˆ ,Ba ÂÈÏÚ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ«»∆ƒ¿»«

ÔÓMa Ô‰nÚ ÛzzLÓe ,Ba45ÈÙa ˙Èa BÏ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ»∆«∆∆¿ƒ»»«ƒƒ¿≈
CÈˆ ,B˙Èa CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„nL Èt ÏÚ Û‡  BÓˆÚ«¿««ƒ∆«¿ƒƒ»»¿≈»ƒ

ÔÈBÚ‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L ˙Èaa ˜ÈÏ„‰Ï46. ¿«¿ƒ««ƒ∆ƒ¿≈»¿ƒ

טז.44) והערה ה"ד פ "ג למעלה וראה שם. שבת,
חנוכה 46)שם.45) נר הדליק  לא העוברים: יאמרו שלא

שם). אלפס , (רב 

.È,„‡Ó „Ú ‡È‰ ‰ÈÁ ‰ÂˆÓ  ‰kÁ  ˙ÂˆÓƒ¿«≈¬À»ƒ¿»¬ƒ»ƒ«¿…
ÛÈÒB‰Ïe Òp‰ ÚÈ„B‰Ï È„k da ‰f‰Ï Ì„‡ CÈˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈»¿≈¿ƒ««≈¿ƒ
elÙ‡ .eÏ ‰OÚL ÌÈqp‰ ÏÚ BÏ ‰È„B‰Â Ï‡‰ ÁLa¿∆«»≈¿»»««ƒƒ∆»»»¬ƒ
ÎBÓ B‡ Ï‡BL ,‰˜„v‰ ÔÓ ‡l‡ ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«∆»ƒ«¿»»≈≈

˜ÈÏ„Óe ˙BÂ ÔÓL Á˜BÏÂ B˙eÒk47. ¿¿≈«∆∆¿≈«¿ƒ

רבי47) את תלמידיו "שאלו כז:): (מגילה אמרו שהרי 
לי , היתה זקנה אמא להם, אמר ימים? הארכת במה זכאי :
היום", קידוש לי  והביאה שבראשה, כיפה מכרה אחת פעם
כסותו, מוכר או שואל חנוכה נר שלמצוות כלֿשכן כן אם
בהלכה  כדלהלן היום, לקידוש קודמת חנוכה נר מצות שהרי 

פענח '). ('צפנת הבאה

.‚ÈÈ‰48Lec˜ ÂÈÙÏe ,˙Á‡ ‰Ëet ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ¬≈∆≈∆»¿»««¿»»ƒ
ÌBi‰49ÔÓL ˙B˜Ï ÌÈc˜Ó  ‰kÁ  ˙˜Ï„‰Â «¿«¿»«≈¬À»«¿ƒƒ¿∆∆

ÏÈ‡B‰ ;ÌBi‰ Lec˜Ï ÔÈi‰ ÏÚ ‰kÁ  ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈¬À»«««ƒ¿ƒ«ƒ
ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ì‰ÈLe50‰kÁ  ÌÈc˜‰Ï ËeÓ , ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«¿ƒ≈¬À»

Òp‰ ÔBÎÊ Ba LiL51. ∆≈ƒ¿«≈

ב .48) כג, שבת.49)שבת של לקידוש יין לקנות
השבת 50) יום את לקדש ש"מצותֿעשה שאף ֿעלֿפי 

מהל' (פכ"ט  לקדשו" השבת יום את זכור שנאמר: בדברים,
כ  סופרים, מדברי  אלא אינו היין על לקדש - ה"א) מו שבת

(ה"ו). רבינו שם הפת.51)שכתב  על יקיים היום וקידוש

.„ÈB˙Èa  ÂÈÙÏ ‰È‰52B˙Èa  B‡ ,‰kÁ Â »»¿»»≈≈¿≈¬À»≈≈
B˙Èa ÌBÏL ÌeMÓ ,Ì„B˜ B˙Èa   ÌBi‰ Lec˜Â53; ¿ƒ«≈≈≈ƒ¿≈
BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏL ˙BOÚÏ ˜ÁÓ ÌM‰ È‰L54. ∆¬≈«≈ƒ¿»«¬»≈ƒ¿ƒ¿

ÌBÏL ˙BOÚÏ ‰z ‰Bz‰ ÏkL ,ÌBÏM‰ ÏB„b»«»∆»«»ƒ¿»«¬»
ÌÏBÚa55‰È˙BÈ˙ ÏÎÂ ,ÌÚ ÈÎ„ ‰ÈÎc :Ó‡pL . »»∆∆¡«¿»∆»«¿≈…«¿»¿ƒ∆»

.ÌBÏL»

בית 52) שלום משום לשבת, נר להדליק  שמצוה שבת, נר
ה"א). שבת מהל' ב .53)(פ "ה כג, נג,54)שבת סוכה

שמח '.55)ב . 'אור – ב . נט , גיטין

.ÌÈpÓÊ ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÏL ÙÒ Ó‚ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆¿«ƒ
:ÌÈÚL˙Â ‰ÚL ÂÈ˜Ùe ,OÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

.ÌÈ˜t ÌÈLÏL  ˙aL ˙BÎÏ‰ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ
.ÌÈ˜t ‰BÓL  ÔÈeÚ ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜t ‰LÏL  BOÚ ˙˙ÈL ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«»¿»¿»ƒ
.ÌÈ˜t ‰BÓL  BË ÌBÈ ˙˙ÈL ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜t ‰BÓL  ‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«»¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜t ‰BÓL  ÏeÏÂ ‰kÒÂ ÙBL ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿À»¿»¿»¿»ƒ
.ÌÈ˜t ‰Úa‡  ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒ«¿»»¿»ƒ

.ÌÈ˜t OÚ ‰ÚLz  L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ«…∆ƒ¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜t ‰MÓÁ  ˙BiÚz ˙BÎÏ‰ƒ¿«¬ƒ¬ƒ»¿»ƒ

.ÌÈ˜t ‰Úa‡  ‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»«¬À»«¿»»¿»ƒ

מות מּמקׁשי לסּור חּיים, מקֹור חכם ְְִִֵֶַַָָָָֹּתֹורת

   
. .˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ .‡ :ÔecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ
˙BÎÏ‰ .„ .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈLeb ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿
ÌÈÏÏÎp‰ ˙Bˆn‰Â .‰ËBÒ ˙BÎÏ‰ .‰ .‰Ïe˙a ‰Ú«¬»¿»ƒ¿»¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ

.Ì˙BÓB˜Óa Ì˙BÓLa ÌÈLÙÓ Ì‰a»∆¿…»ƒƒ¿»ƒ¿»

ה'תשע"ח  אייר ו ' ש "ק יום 


 

ÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Úa‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
‰M‡ ‡OÏ (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ»ƒ»
‰a˙Î ‡Ïa ‰M‡ ÏÚa˙ ‡lL ( .ÔÈLec˜Â ‰a˙Îaƒ¿À»¿ƒƒ∆…ƒ»≈ƒ»¿…¿À»
(„ .‰BÚÂ ˙eÒk ‡L ÚÓÈ ‡lL (‚ .ÔÈLec˜ ‡Ïe¿…ƒƒ∆…ƒ¿«¿≈¿¿»

.‰pnÓ ˙BaÏÂ ˙BÙÏƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»
e‡e:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
האשה,1) מקדשין היו לא תורה מתן שקודם רבינו בו ביאר

לאווין  איסורי  שניות, עריות, קדשה, מתקדשת, האשה כיצד
עשה. ואיסורי 

.‡Ì‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
B˙Èa CB˙Ï dÒÈÎÓ  d˙B‡ ‡OÏ ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»»»ƒƒ»»«¿ƒ»¿≈

‰M‡Ï BÏ ‰È‰˙Â ,BÓˆÚ ÔÈÏ BÈa dÏÚBe2ÔÂÈk . ¬»≈¿≈«¿¿ƒ¿∆¿ƒ»≈»
‡OÏ LÈ‡‰ ‰ˆÈ Ì‡L ,Ï‡OÈ eeËˆ ‰Bz ‰zpL∆ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆ƒƒ¿∆»ƒƒ»
Ck Á‡Â ,ÌÈ„Ú ÈÙa ‰lÁz d˙B‡ ‰˜È  ‰M‡ƒ»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿««»
‡e ‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk :Ó‡pL ;‰M‡Ï BÏ ‰È‰z3 ƒ¿∆¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»»

.‰ÈÏ‡≈∆»

בסנהדרין 2) אמרו וכן איש, אשת משום עליה חייב  וחבירו
(בראשית  בעל" בעולת "והיא בתורה: שנאמר מה על נז:
ולא  לחופה נכנסה נח ), (לבני  להם יש בעל "בעולת - ג) כ,

ז. ט , מלכים הל' והשווה להם". אין כלומר,3)נבעלה
בביאה. תחילה אותה יקנה אשה, לו ליקח  איש ירצה אם
ובעלה" אשה איש יקח  "כי  הפסוק : מובא ט : ובקידושין
ריג. עשה לרבינו, המצוות' ב 'ספר הוא וכן א). כד, (דברים

.‰OÚ ˙ÂˆÓ  el‡ ÔÈÁewÏÂ4.Ì‰ ‰Bz ÏL ¿ƒƒ≈ƒ¿«¬≈∆»≈
ÛÒÎa :˙È˜ ‰M‡‰ el‡ ÌÈ„ ‰LÏMÓ „Á‡e5, ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ≈»ƒ»ƒ¿≈¿∆∆

ËLa B‡6‰‡Èa B‡ ,7‡Èa .‰Bz‰Ó  ËLe ‰8, ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»≈«»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ  ÛÒÎe9ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ ,el‡ ÔÈÁewÏÂ . ¿∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈≈«ƒ¿»ƒ

„Á‡a ˙È˜pL ‰M‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÒe‡ B‡ ÔÈLecƒ̃ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈¿∆»
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קנד               
         

el‡ ÌÈ„ ‰LÏMÓ10B‡ ˙Lc˜Ó ˙‡˜p‰ ‡È‰ , ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿≈¿À∆∆
˙Ò‡Ó11. ¿…∆∆

במנין 4) למעלה שכתב  וכמו הנישואין, הם המצוה עיקר
במסכת  נראה (וכן וקידושין" בכתובה אשה "לישא המצוות
אלא  המצוה) עיקר אינם שהאירוסין יח : קטן מועד
(כסף ֿמשנה  המצוה תחילת הם האירוסין) = ) שהליקוחין

רבינו). בן ר"א הרי5)בשם לה: ואומר פרוטה לה נותן
ה"א. פ "ג, להלן כמבואר לי , מקודשת לה 6)את כותב 

ה"ג. פ "ג, להלן כמבואר לי , מקודשת את הרי  הנייר, על
עמה 7) ומתייחד זו, בבעילה לי  מקודשת את הרי  לה אומר

ה"ח . פ "ג, לקמן ובועלה, עדים שני  אמרו 8)בפני  וכן
אשה  איש יקח  "כי  בתורה שנאמר מה על ט :) (קידושין
- "ובשטר בביאה". שנקנית מלמד "ובעלה, - ובעלה"
(מקדשים  ומכניס  גומר בו) (מגרשים ומוציא וגומר הואיל
- והיתה ויצאה קרא: "אמר ה.) (קידושין אמרו וכן בו)".
בשטר, יציאה מה (גירושין), ליציאה (קידושין) הויה מקיש

בשטר". הויה כסף 9)אף  שקנין אע "פ  כי  חכמים. מדברי 
קידושין  (ראה עפרון משדה קיחה קיחה בגזירהֿשוה, נלמד
סופרים. מדברי  נקרא: בתורה, מפורש ואינו הואיל ב .)
מבינים  היינו לא פירושו, חכמים קיבלו אילולא כלומר,
שורש  המצוות' ב 'ספר רבינו יסד וכן (כסף ֿמשנה). כך אותו
הוא  מידות מי "ג באחת חכמים שהוציאו מה כל לא כי  שני ,
שהוא  בפירוש בו יאמרו אלאֿאםֿכן דאורייתא, נקרא
שגם  שאע "פ  בתשובתו רבינו ביאר וכבר מדאורייתא.
ואינם  והיתה" "ויצאה של בהיקש נלמדים שטר קידושי 
אמרו  ט : בקידושין ז"ל חכמינו אולם בתורה, מפורשים
מן  שהוא בשטר פסק  לפיכך מדאורייתא, שהם בפירוש
לציין, וראוי  רבינו". "תשובות במוספנו ראה התורה.
"ברכת  בספרו יאמר הרמב "ם של בנו אברהם שרבינו
. . . בטוב  שלכם הספרים הגיהו לא מד: סימן אברהם"
"בכסף  כך: בכתב ֿידו המתוקנים דבריו נוסח  ומכלֿמקום
הוא  [וכן תורה" דין ושלשתם בביאה, או בשטר או
רבינו  על העידו הדורות שגדולי  3 עמ ' לקידושין ב 'מאירי '
רמ "ך  כתב  וכן סופרים. מדברי  שכסף  שכתב  ממה בו שחזר
בספרו  והגיה הרב  שחזר אוקספורד), (כתב ֿיד בהגהותיו
"ובכסף  שכתב : רבנו דברי  ובעצם תורה"]. דבר "ושלשתן
חכמים  מתקנת שהוא לומר כוונתו אין סופרים", מדברי 
שהרי וביאה, שטר קידושי  כמו באשה גומר ואינו בלבד,
אשת  היא הרי  . . . האשה שנקנית "כיון כאן: כתב  בפירוש

ב  מיתת חייב  . . . עליה והבא בהל'איש, כתב  וכן יתֿדין".
לכהן, שנתארסה ישראל בת שארוסה ה"ג פ "ו תרומות
בכסף  נתארסה בין חילק  ולא תורה, מדין בתרומה אוכלת
תורה  בכלל שזה לומר כוונתו אלא בשטר, נתארסה או
דברי והשווה בתורה. בפירוש נכתב  ולא הואיל שבעלֿפה,
שלא  מה "כל שכתב : הי "ב , פי "ז כלים בפירושו רבינו
ואע "פ  סופרים, מדברי  יקרא התורה, בלשון התבאר

מסיני ". למשה הלכה הם לא 10)שהדברים שעדיין אע "פ 
בעלה. לבית בעלה,11)נכנסה לבית לנכנסה בניגוד

ה"ב . פ "י , לקמן כמבואר נשואה. הנקראת:

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙ÈOÚÂ ‰M‡‰ ˙È˜pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿≈»ƒ»¿«¬≈¿À∆∆««ƒ
‡È‰ È‰  dÏÚa ˙ÈÏ ‰ÒÎ ‡ÏÂ ‰ÏÚ ‡lL∆…ƒ¿¬»¿…ƒ¿¿»¿≈«¿»¬≈ƒ

˙˙ÈÓ iÁ  dÏÚaÓ ıeÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«»»∆»ƒ«¿»«»ƒ«
ÔÈc ˙Èa12Ëb ‰ÎÈˆ  L‚Ï ‰ˆ Ì‡Â .13. ≈ƒ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»≈

פ "ג.12) ביאה איסורי  בהל' כמבואר חנק , או סקילה
כריתות.13) ספר

.„Ì‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÏÚBe dÎO dÏ Ô˙B  ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»»»ƒ≈»¿»»≈»«

CÏB‰Â Cc‰ Ì‡14‰L„˜ ˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .15. ≈«∆∆¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿≈»
‰È‰˙ ‡Ï :Ó‡pL ,‰L„w‰ ‰Ò‡ ‰Bz‰ ‰zpMÓƒ∆ƒ¿»«»∆∆¿»«¿≈»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌLÏ ‰M‡ ÏÚBa‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .Ï‡OÈ ˙BaÓ ‰L„¿̃≈»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»»«≈ƒ»¿≈
ÏÚaL ÈÙÏ ,‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ÔÈLec˜ ‡Ïa ˙eÊ¿¿…ƒƒ∆ƒ«»¿ƒ∆»«

‰L„˜16. ¿≈»

טז.14) לח , בבראשית שנאמר הכתוב 15)כמו כלשון
וכפירוש  הדרך", על בעינים היא הקדשה "איה כא: שם,

לזנות. ומזומנת מקודשת - קדשה שם: ולדעת 16)רש"י 
לכל  עצמה שמפקירה במי  אלא קדשה איסור אין הראב "ד,
בה  אין קידושין) (בלא לאיש עצמה במייחדת אבל אדם,
(בראשית  בתורה שאמורה הפילגש זוהי  ולדעתו לאו, איסור
כתובה  בלא - "פילגשים א: כא, בסנהדרין אמרו וכן ו). כה,
מלקות  איסור שאין יודה רבינו גם כי  ויתכן קידושין". ובלא
בהל' מדבריו שמבואר כמו לכך, עצמה שמכינה במי  אלא
בתך  את תחלל אל נאמר "לכך הי "ז: פ "ב , בתולה נערה
ולא  ממון ולמפתה לאונס  תורה שחייבה שזה - להזנותה
. . . לכך עצמה הכינה ולא מקרה הדבר כשאירע  מלקות,
הרי . . . עליה שיבוא מי  לכל מוכנת בתו הניח  אם אבל
תהיה  לא משום והנבעלת הבועל ולוקה קדשה, היא
וכן  שם. דבריו על כאן רבינו שסמך וכנראה, קדשה".
הל' רבינו דברי  והשווה משנה'. ה'כסף  מרן שם החליט 
ופילגשים, נשים (המלך) לוקח  "וכן ה"ד: פ "ד, מלכים
ובלא  כתובה בלא ופילגשים וקידושין, בכתובה נשים
אבל  לו, ומותרת אותה קונה בלבד ביחוד אלא קידושין
אחר  בלבד העבריה באמה אלא בפילגש אסור ההדיוט 
נבוכים' ב 'מורה רבינו יאמר הקדשה, איסור וטעם יעוד".
כי והתמדתו, המשגל תאות רוב  מניעת הוא מט , ח "ג
האדם  יתעורר לא כי  התאוה, תוסיף  הקדשות גופי  בהתחלף 
מתחדשים, לגופים כהתעוררו תמיד בו שהרגיל אחד לגוף 
מאד, גדולה היא באיסור והתועלת והענינים. הצורות חלוקי 
היו  מותרת, הקדשה היתה אילו כי  הקטטות. מניעת והיא
היו  ולא אחת בעת הרבה אנשים אחת אשה אל באים
אותה  או זה, את זה הורגים והיו מהמחלוקת, נמלטים

יתגודדו". זונה "ובית ככתוב :

.‰Ò‡L Ïk17˙k B˙‡Èa ÏÚ iÁÂ ,‰Bza B˙‡Èa18 …∆»«ƒ»«»¿«»«ƒ»»≈
˙BÓ ÈÁ‡ ˙LÙa ˙BeÓ‡‰ Ì‰Â 19˙B‡˜p‰ Ô‰  ¿≈»¬¿»»««¬≈≈«ƒ¿»

‰ÂÚ ˙‡˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ .˙BÈÚ20Ì‡ ÔB‚k . ¬»¿»««≈∆ƒ¿≈∆¿»¿≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙e ˙BÁ‡Â21. ¿»«¿«≈»∆

הבא 18)הכתוב .17) עולם לחיי  יזכה שלא כרת, עונש
תשובה  הל' רבינו (לשון כבהמה ואבד ברשעו נכרת אלא

א). יעשה 19)פ "ח , אשר כל כי  נאמר: ובסופו יח . פרק 
הנפשות. ונכרתו האלה התועבות בפירושו 20)מכל רש"י 
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קנה                
         

el‡ ÌÈ„ ‰LÏMÓ10B‡ ˙Lc˜Ó ˙‡˜p‰ ‡È‰ , ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿≈¿À∆∆
˙Ò‡Ó11. ¿…∆∆

במנין 4) למעלה שכתב  וכמו הנישואין, הם המצוה עיקר
במסכת  נראה (וכן וקידושין" בכתובה אשה "לישא המצוות
אלא  המצוה) עיקר אינם שהאירוסין יח : קטן מועד
(כסף ֿמשנה  המצוה תחילת הם האירוסין) = ) שהליקוחין

רבינו). בן ר"א הרי5)בשם לה: ואומר פרוטה לה נותן
ה"א. פ "ג, להלן כמבואר לי , מקודשת לה 6)את כותב 

ה"ג. פ "ג, להלן כמבואר לי , מקודשת את הרי  הנייר, על
עמה 7) ומתייחד זו, בבעילה לי  מקודשת את הרי  לה אומר

ה"ח . פ "ג, לקמן ובועלה, עדים שני  אמרו 8)בפני  וכן
אשה  איש יקח  "כי  בתורה שנאמר מה על ט :) (קידושין
- "ובשטר בביאה". שנקנית מלמד "ובעלה, - ובעלה"
(מקדשים  ומכניס  גומר בו) (מגרשים ומוציא וגומר הואיל
- והיתה ויצאה קרא: "אמר ה.) (קידושין אמרו וכן בו)".
בשטר, יציאה מה (גירושין), ליציאה (קידושין) הויה מקיש

בשטר". הויה כסף 9)אף  שקנין אע "פ  כי  חכמים. מדברי 
קידושין  (ראה עפרון משדה קיחה קיחה בגזירהֿשוה, נלמד
סופרים. מדברי  נקרא: בתורה, מפורש ואינו הואיל ב .)
מבינים  היינו לא פירושו, חכמים קיבלו אילולא כלומר,
שורש  המצוות' ב 'ספר רבינו יסד וכן (כסף ֿמשנה). כך אותו
הוא  מידות מי "ג באחת חכמים שהוציאו מה כל לא כי  שני ,
שהוא  בפירוש בו יאמרו אלאֿאםֿכן דאורייתא, נקרא
שגם  שאע "פ  בתשובתו רבינו ביאר וכבר מדאורייתא.
ואינם  והיתה" "ויצאה של בהיקש נלמדים שטר קידושי 
אמרו  ט : בקידושין ז"ל חכמינו אולם בתורה, מפורשים
מן  שהוא בשטר פסק  לפיכך מדאורייתא, שהם בפירוש
לציין, וראוי  רבינו". "תשובות במוספנו ראה התורה.
"ברכת  בספרו יאמר הרמב "ם של בנו אברהם שרבינו
. . . בטוב  שלכם הספרים הגיהו לא מד: סימן אברהם"
"בכסף  כך: בכתב ֿידו המתוקנים דבריו נוסח  ומכלֿמקום
הוא  [וכן תורה" דין ושלשתם בביאה, או בשטר או
רבינו  על העידו הדורות שגדולי  3 עמ ' לקידושין ב 'מאירי '
רמ "ך  כתב  וכן סופרים. מדברי  שכסף  שכתב  ממה בו שחזר
בספרו  והגיה הרב  שחזר אוקספורד), (כתב ֿיד בהגהותיו
"ובכסף  שכתב : רבנו דברי  ובעצם תורה"]. דבר "ושלשתן
חכמים  מתקנת שהוא לומר כוונתו אין סופרים", מדברי 
שהרי וביאה, שטר קידושי  כמו באשה גומר ואינו בלבד,
אשת  היא הרי  . . . האשה שנקנית "כיון כאן: כתב  בפירוש

ב  מיתת חייב  . . . עליה והבא בהל'איש, כתב  וכן יתֿדין".
לכהן, שנתארסה ישראל בת שארוסה ה"ג פ "ו תרומות
בכסף  נתארסה בין חילק  ולא תורה, מדין בתרומה אוכלת
תורה  בכלל שזה לומר כוונתו אלא בשטר, נתארסה או
דברי והשווה בתורה. בפירוש נכתב  ולא הואיל שבעלֿפה,
שלא  מה "כל שכתב : הי "ב , פי "ז כלים בפירושו רבינו
ואע "פ  סופרים, מדברי  יקרא התורה, בלשון התבאר

מסיני ". למשה הלכה הם לא 10)שהדברים שעדיין אע "פ 
בעלה. לבית בעלה,11)נכנסה לבית לנכנסה בניגוד

ה"ב . פ "י , לקמן כמבואר נשואה. הנקראת:

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙ÈOÚÂ ‰M‡‰ ˙È˜pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿≈»ƒ»¿«¬≈¿À∆∆««ƒ
‡È‰ È‰  dÏÚa ˙ÈÏ ‰ÒÎ ‡ÏÂ ‰ÏÚ ‡lL∆…ƒ¿¬»¿…ƒ¿¿»¿≈«¿»¬≈ƒ

˙˙ÈÓ iÁ  dÏÚaÓ ıeÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿«»»∆»ƒ«¿»«»ƒ«
ÔÈc ˙Èa12Ëb ‰ÎÈˆ  L‚Ï ‰ˆ Ì‡Â .13. ≈ƒ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»≈

פ "ג.12) ביאה איסורי  בהל' כמבואר חנק , או סקילה
כריתות.13) ספר

.„Ì‡ ,˜eMa ‰M‡ Ú‚Bt Ì„‡ ‰È‰ ‰Bz ÔzÓ Ì„…̃∆««»»»»»≈«ƒ»«ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÏÚBe dÎO dÏ Ô˙B  ‡È‰Â ‡e‰ ‰ˆ»»»ƒ≈»¿»»≈»«

CÏB‰Â Cc‰ Ì‡14‰L„˜ ˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .15. ≈«∆∆¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿≈»
‰È‰˙ ‡Ï :Ó‡pL ,‰L„w‰ ‰Ò‡ ‰Bz‰ ‰zpMÓƒ∆ƒ¿»«»∆∆¿»«¿≈»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÌLÏ ‰M‡ ÏÚBa‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .Ï‡OÈ ˙BaÓ ‰L„¿̃≈»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»»«≈ƒ»¿≈
ÏÚaL ÈÙÏ ,‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ÔÈLec˜ ‡Ïa ˙eÊ¿¿…ƒƒ∆ƒ«»¿ƒ∆»«

‰L„˜16. ¿≈»

טז.14) לח , בבראשית שנאמר הכתוב 15)כמו כלשון
וכפירוש  הדרך", על בעינים היא הקדשה "איה כא: שם,

לזנות. ומזומנת מקודשת - קדשה שם: ולדעת 16)רש"י 
לכל  עצמה שמפקירה במי  אלא קדשה איסור אין הראב "ד,
בה  אין קידושין) (בלא לאיש עצמה במייחדת אבל אדם,
(בראשית  בתורה שאמורה הפילגש זוהי  ולדעתו לאו, איסור
כתובה  בלא - "פילגשים א: כא, בסנהדרין אמרו וכן ו). כה,
מלקות  איסור שאין יודה רבינו גם כי  ויתכן קידושין". ובלא
בהל' מדבריו שמבואר כמו לכך, עצמה שמכינה במי  אלא
בתך  את תחלל אל נאמר "לכך הי "ז: פ "ב , בתולה נערה
ולא  ממון ולמפתה לאונס  תורה שחייבה שזה - להזנותה
. . . לכך עצמה הכינה ולא מקרה הדבר כשאירע  מלקות,
הרי . . . עליה שיבוא מי  לכל מוכנת בתו הניח  אם אבל
תהיה  לא משום והנבעלת הבועל ולוקה קדשה, היא
וכן  שם. דבריו על כאן רבינו שסמך וכנראה, קדשה".
הל' רבינו דברי  והשווה משנה'. ה'כסף  מרן שם החליט 
ופילגשים, נשים (המלך) לוקח  "וכן ה"ד: פ "ד, מלכים
ובלא  כתובה בלא ופילגשים וקידושין, בכתובה נשים
אבל  לו, ומותרת אותה קונה בלבד ביחוד אלא קידושין
אחר  בלבד העבריה באמה אלא בפילגש אסור ההדיוט 
נבוכים' ב 'מורה רבינו יאמר הקדשה, איסור וטעם יעוד".
כי והתמדתו, המשגל תאות רוב  מניעת הוא מט , ח "ג
האדם  יתעורר לא כי  התאוה, תוסיף  הקדשות גופי  בהתחלף 
מתחדשים, לגופים כהתעוררו תמיד בו שהרגיל אחד לגוף 
מאד, גדולה היא באיסור והתועלת והענינים. הצורות חלוקי 
היו  מותרת, הקדשה היתה אילו כי  הקטטות. מניעת והיא
היו  ולא אחת בעת הרבה אנשים אחת אשה אל באים
אותה  או זה, את זה הורגים והיו מהמחלוקת, נמלטים

יתגודדו". זונה "ובית ככתוב :

.‰Ò‡L Ïk17˙k B˙‡Èa ÏÚ iÁÂ ,‰Bza B˙‡Èa18 …∆»«ƒ»«»¿«»«ƒ»»≈
˙BÓ ÈÁ‡ ˙LÙa ˙BeÓ‡‰ Ì‰Â 19˙B‡˜p‰ Ô‰  ¿≈»¬¿»»««¬≈≈«ƒ¿»

‰ÂÚ ˙‡˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ .˙BÈÚ20Ì‡ ÔB‚k . ¬»¿»««≈∆ƒ¿≈∆¿»¿≈
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙e ˙BÁ‡Â21. ¿»«¿«≈»∆

הבא 18)הכתוב .17) עולם לחיי  יזכה שלא כרת, עונש
תשובה  הל' רבינו (לשון כבהמה ואבד ברשעו נכרת אלא

א). יעשה 19)פ "ח , אשר כל כי  נאמר: ובסופו יח . פרק 
הנפשות. ונכרתו האלה התועבות בפירושו 20)מכל רש"י 
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הוא, גילוי  לשון - ערוה אומר: יח ) כ, (ויקרא לתורה
זעוה  כמו דבר, לשם בתיבה יורדת והוא"ו ערה. משורש
לויקרא  בפירושו והראב "ע  אח . מגזרת אחוה וכן זע , מגזרת
להתכסות. צריך נחשף  מגונה דבר - ערוה יאמר: ו) (יח ,
הזיווג  אבר - ערוה אמר: שם, והקבלה' ה'כתב  ובעל
כמו  וחיבור דיבוק  ענין הוראתו "ערה" שורש כי  והדיבוק ,
כאזרח  "ומתערה וכן: ז). יט , (ישעיה יאור" על "ערות
בו, והדיבוק  שהזיווג מקום ואותו לה). לז, (תהלים רענן"

ערוה. איסורי21)יקרא בהל' מבוארים דיניהן ופרטי 
ביאה.

.Â‰Ïaw‰ ÈtÓ ˙BeÒ‡ Ô‰L ,˙BÁ‡ ÌÈL LÈÂ22, ¿≈»ƒ¬≈∆≈¬ƒƒ««»»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ôeq‡Â23ÈtÓ ,˙BiL ˙B‡˜p‰ Ô‰Â . ¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿≈

˙BÈÚÏ ˙BiL Ô‰L24.‰iL ˙‡˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ . ∆≈¿ƒ»¬»¿»««≈∆ƒ¿≈¿ƒ»
ÔÈ‡ BÊÂ .Bn‡ Ì‡ (‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ≈¿≈≈≈ƒ¿≈
‰ÏÚÓ „Ú Bn‡ Ì‡ Ì‡ Ì‡ elÙ‡ ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ»∆¿≈∆»¬ƒ≈≈≈ƒ««¿»

a Bn‡ È‡ Ì‡ ( .‰eÒ‡  ‰ÏÚÓ„Ï25Ì‡ (‚ . «¿»¬»≈¬ƒƒƒ¿«≈
Ì‡ Ì‡ elÙ‡ ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ .ÂÈ‡Ì‡ »ƒ¿≈»∆¿≈∆»¬ƒ≈≈≈

ÂÈ‡ È‡ Ì‡ („ .‰eÒ‡  ‰ÏÚÓÏ „Ú ÂÈ‡»ƒ«¿«¿»¬»≈¬ƒ»ƒ
„Ïa26,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ .ÂÈ‡ È‡ ˙L‡ (‰ . ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ¿≈»∆¿≈

(Â .epnÓ „Á‡ ÏÚ ‰eÒ‡ eÈ‡ ˜ÚÈ ˙L‡ elÙ‡¬ƒ≈∆«¬…»ƒ¬»«∆»ƒ∆
„Ïa Bn‡ È‡ ˙L‡27ÔÓ ‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ (Ê . ≈∆¬ƒƒƒ¿«≈∆¬ƒ»»ƒ

Ì‡‰28ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ (Á . »≈≈∆¬ƒ»≈≈ƒ»≈≈ƒ
‡‰29Ba ˙lk (Ë .30elÙ‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡ BÊÂ . »»««¿¿≈»∆¿≈¬ƒ

,‰eÒ‡  ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ba Ôa Ôa Ôa ˙lk««∆∆∆¿«»»»¬»
.eÈ‡ ˜ÚÈ ÏÚ ‰iL epnÓ „Á‡ ˙L‡ ‰È‰zL „Ú«∆ƒ¿∆≈∆∆»ƒ∆¿ƒ»««¬…»ƒ

„Ïa Bza ˙lk (È31„Ïa Ba ˙a ˙a (‡È .32(È . ««ƒƒ¿«««¿ƒ¿«
„Ïa Ba Ôa ˙a33˙a („È .„Ïa Bza ˙a ˙a (‚È . «∆¿ƒ¿«««ƒƒ¿««

˙a (ÊË .„Ïa BzL‡ Ôa Ôa ˙a (ÂË .„Ïa Bza Ôa∆ƒƒ¿««∆∆ƒ¿ƒ¿««
BzL‡ ˙a ˙a34BzL‡ È‡ Ì‡ Ì‡ (ÊÈ .„Ïa35 ««ƒ¿ƒ¿«≈≈¬ƒƒ¿

Ì‡ Ì‡ (ËÈ .„Ïa BzL‡ Ì‡ ‡ Ì‡ (ÁÈ .„Ïaƒ¿«≈«≈ƒ¿ƒ¿«≈≈
Ì‡36„Ïa BzL‡ È‡ ‡ Ì‡ (Î .„Ïa BzL‡37. ≈ƒ¿ƒ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ¿«

Ì‡‰ Ì‡ :Úa‡  ˜ÒÙ‰ Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙BiM‰ e‡ˆÓƒ¿¿«¿ƒ∆≈»∆∆¿≈«¿«≈»≈
‡‰ È‡ ˙L‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú ‡‰ Ì‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»¿≈»»«¿«¿»¿≈∆¬ƒ»»

‰hÓÏ „Ú Ba Ôa ˙L‡Â ,‰ÏÚÓÏ „Ú38. «¿«¿»¿≈∆∆¿«¿«»

קורא 22) בבלי  ובתלמוד איש. מפי  איש החכמים שקיבלו
בניגוד  קבלה, דברי  ובכתובים: בנביאים הנמצאים לדברים
ראה: תורה'. 'דברי  הנקרא: משה בתורת שכתוב  למה
מתורת  זה "דבר יז: קטן במועד וכן ב : קמא בבא י :, חגיגה
רבינו  דברי  השווה למדנו". קבלה ומדברי  למדנו, לא משה
אומר: קלז, בחולין ורש"י  הי "ב . פ "א, תורה תלמוד הל'
כל  הקודש ברוח  שקיבלו מפני  קבלה נקראים נביאים "דברי 
וראה  והמעשה". והדור השעה צורך לפי  ונבואה נבואה

הבאה. שניות 23)הערה שאיסור אמרו, ושם כא. יבמות
יב , (קהלת הפסוק  על וסמכו המלך, שלמה מתקנת מקורו
שלמה, שבא "קודם הרבה, משלים תיקן וחקר ואיזן ט ):
שלמה  שבא עד אזנים לה שאין לכפיפה דומה תורה היתה
ע "י ומשמרת נאחזת שהכפיפה כשם אזנים", לה ועשה
העריות. מן מתרחקין שניות איסור ע "י  כך אזניה,

משמרתי24) את ושמרתם :( ל יח , (ויקרא אמרה והתורה
איסור  ע "י  כי  שם). (יבמות למשמרתי  משמרת עשו -

ערוה. באיסור יכשל לא אבי25)השניות, אם אם ולא
שמותרת.26)אמו. אביו אבי  אבי  לאם פרט 27)פרט 

שמותרת. אמו אבי  אבי  אביו 28)לאשת אחי  אשת אולם
ערות  יד) יח , (ויקרא ככתוב  התורה, מן עליו אסורה האב  מן
אחי שבאשת הוכיחו נד: וביבמות תגלה, לא אביך אחי 

מדבר. הכתוב  האב  מן ב .29)אביו כא, יבמות
נקראת 30) בנו אשת כי  בנו, כלת נקראת בנו בן אשת

טו). יח , (ויקרא התורה מן עליו ואסורה פרט 31)"כלתו"
כא:). (יבמות שמותרת בתו בת אולם 32)לכלת כב . שם,

הפסק . לה שאין פסק  סי "ב  טו סי ' אבןֿהעזר ערוך' ב 'שולחן
להן ו  אין כולן הסוף , עד מכאן המנויות השניות בשאר כן

שם. ערוך' ה'שולחן לדעת איך 33)הפסק , תתמה ואל
הדורות, כל סוף  עד אסורה תהיה בנו בן בן שכלת אפשר
תלוי אינו עריות איסור כי  מותרת? תהיה בנו בן בן ובת
(מגידֿמשנה). בפרטיו להרהר ואין היא, גזירה אלא בסברא

התורה,34) מן עליו אסורות אשתו בת בת או אשתו בן ובת
יז. יח , בויקרא אסורה 35)כמפורש אשתו אבי  אם כי 

תקח . לא בנה בת משום: התורה, מן אם 36)עליו אם כי 
תקח , לא בתה בת את משום: התורה, מן אסורה אשתו

א.37)כנ"ל. כב , ביבמות מבואר זה כא,38)כל שם
לו, מותרת (חותנו) חמיו שאשת נראה רבינו ומדברי  א.
בתלמוד  מבואר כן ואמנם השניות. בין מנאה לא שהרי 
חמיו", באשת אדם "ומותר בפירוש: שאמרו כא. יבמות
חמיו  אשת אמרו: ה"ד פ "ב , יבמות ב 'ירושלמי ' אולם
וב 'תוספות' כחמותו. (שנראית עין מראית מפני  אסורה
טבחו  שהיה באחד בפרובינציא מעשה הביאו כא. ליבמות
רבינוֿתם  והפסיד חמיו, אשת לישא מזוג ויינו טבוח 
לחורגת  ובנוגע  סכ"ד. טז סי ' אהע "ז בשו"ע  וראה לסעודתו.
שם  אמרו האחים, בין הגדילה אחר) מבעל האב , אשת (בת
מראית  משום האחים לאחד להנשא שאסורה ב 'ירושלמי '
התירוה, ב  מג, סוטה בבבלי  אולם כאחותם. שנראית עין,
וראה  אחותם. שאינה יודעים והכל קול, לדבר שיש משום

יא. סעיף  טו, סי ' אהע "ז בשו"ע 

.Ê˙k ÂÈÏÚ iÁ ‡ÏÂ ,‰Bza B˙‡Èa Ò‡L Ïk…∆»«ƒ»«»¿…ƒ≈»»»≈
ÔÈÂ‡Ï Èeq‡ ÌÈ‡˜p‰ Ô‰ 39ÔÈ‡˜ „BÚÂ . ≈«ƒ¿»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‰M„˜ Èeq‡40‰ÚL˙Â .41‰ÓÏ‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ƒ≈¿À»¿ƒ¿»≈¿≈≈«¿»»
ÏB„b Ô‰ÎÏ42‰BÊ B‡ ‰Leb .43‰ÏÏÁ B‡44ÔÈa ¿…≈»¿»»¬»»≈

ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ÔÈa ÏB„b Ô‰ÎÏ45˙ÊÓÓe .46ÔÏ ¿…≈»≈¿…≈∆¿«¿∆∆¿∆
ÊÓÓÏ Ï‡OÈ ˙e .Ï‡OÈ47Ï‡OÈ ˙e . ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿»≈

È‡BÓe ÈBnÚÏ48‡kc ÚeˆÙÏ Ï‡OÈ ˙e .49 ¿«ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿««»
‰ÎÙL ˙eÎe50Á‡Ï ˙‡OpL Á‡ B˙Le‚e .51. ¿»¿»¿»««∆ƒ»¿«≈

‰ÈÏÚ Ìi‰ ˙eL ÔÈ„ÚÂ ÊÏ ˙‡OpL ‰ÓÈÂ52. ƒ»»∆ƒ»¿»«¬«ƒ¿«»»»∆»
‰ˆeÏÁ‰53‰eÒ‡ ‡È‰Â ,‰Le‚k ‡È‰ È‰  «¬»¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¬»

ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰kÏ54ÌÈÈ˙p‰Â .55Ì‰ È‰  ¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¬≈≈
Ìeq‡Â ,˙B˜ „Á‡Â ÌÈÎÊ „Á‡ ,ÌÈÊÓÓk¿«¿≈ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ»

ÌÈÙBÒ ÈcÓ56‰‡Èa Èeq‡ ˙BÎÏ‰e .57‡a˙È ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈
.ÌÈÈ˙p‰ Ì‰ ‰Ó EÏ¿»≈«¿ƒƒ
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קנו         
  

גרידא.39) תעשה) (=לא לאו איסור אלא בביאתן שאין
"קדושים 40) הכתוב  פי  על כן ונקראו במשנה. א כ, יבמות

גדול  לכהן באלמנה הנאמר ו) כא, (ויקרא לאלהיהם" יהיו
בגמרא). שם לאוין 41)(יבמות, איסורי  תשעת מנין סדר

ד) זונה, ג) גרושה, ב ) גדול, לכהן אלמנה א) כדלקמן: הוא
תרי "ג  במנין נפרדות במצוות נמנות אלו נשים כי  חללה,
קנח  לאֿתעשה (מצות שלו המצוות' ב 'ספר לרבינו המצוות
תירץ  כבר אחד, בלאו נכללו וחללה שזונה ואע "פ  קס ). -
לפיכך  כי  נפרדים כלאוין שהן ט , שורש בסוף  שם רבינו
לא  מאישה גרושה "ואשה ככתוב : בלאו, הגרושה נפרדה

בפנ  הגרושה על שלוקין כשם ללמד: כך יקחו", עצמה, י 
עז: בקידושין וכמבואר עצמן, בפני  וחללה זונה על לוקין
הנכלל  ממזרות איסור ה) שם). קסא לאֿתעשה (השווה
ומואבי עמוני  ו) שנד). (ל"ת אחת למצוה ונמנה אחד בפסוק 
פצוע  ז) נג). (ל"ת אחת למצוה ונמנים אחד בפסוק  הנכללים
ונמנים  אחד בפסוק  נכללים הם גם שפכה, וכרות דכא
משנשאת, גרושתו מחזיר ח ) שס ), (ל"ת אחת למצוה
(ל"ת  לזר יבמה ט ) שנו), (ל"ת מיוחדת למצוה הנמנית
לאישים  האסורים נשים גופי  תשעה הם אלה וכל שנז),
לגוף  נחשבות - לממזר ישראל ובת לישראל וממזרת שונים.
ממזר  יבוא לא אחד: בדיבור בתורה בא איסורם כי  אחד,

מהרא"י ). ונמוקי  לחםֿמשנה, (ע "פ  ה' ואיסורה 42)בקהל
יד). כא, (ויקרא בתורה ישראל,43)מפורש בת שאינה כל

לו  להנשא אסורה שהיא לאדם שנבעלה ישראל בת או
איסורי בהל' כמבואר לחלל, שנבעלה או בכל, השוה איסור

ה"א). (פי "ח , (כגון 44)ביאה כהונה מאיסור שנולדה זו
לכהן  האסורות מהנשים אחת וכן גרושה). מאשה כהן בת
ה"א). פי "ט , ביאה איסורי  (הל' נתחללה - לכהן שנבעלה

ז.45) כא, ויקרא בתורה מאיסור 46)כמפורש שנולדה
ה"א. פט "ו ביאה, איסורי  בהל' כמבואר ערוה,

ג).47) כג, (דברים בתורה נתגיירו,48)כמפורש ואפילו
ד). (שם בתורה מפורש ביציו.49)ואיסורם שנפצעו

ב ).50) (שם בתורה מפורש ואיסורם (האבר). גידו שנכרת
אשר 51) הראשון בעלה יוכל "לא ד): כד, (שם, שנאמר

הוטמאה". אשר אחרי  . . . לקחתה לשוב  שלחה
(שם 52) אומרת והתורה לה, חלץ  ולא ייבמה לא שעדיין

זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ה): כה,
יבמה.53) לה עח .).54)שחלץ  (קידושין חכמים מדברי 

ונקראו 55) יהושע , בימי  בערמה שנתגיירו הגבעונים הם
ככתוב  המקדש לעבודת יהושע  שנתנם שם על נתינים
ושואבי עצים חוטבי  . . . יהושע  "ויתנם כז): ט , (יהושע 

ה'". ולמזבח  . . . ודוד 56)מים יהושע  כי  חכמים. מדברי 
מהל' פי "ב  כדלהלן לעולם, בקהל יבואו שלא עליהם גזרו

הכ"ב ֿכגֿכד. ביאה שם.57)איסורי 

.Á‰OÚa Ô˙‡Èa eq‡L LÈÂ58.ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ BÈ‡Â , ¿≈∆ƒƒ»»«¬≈¿≈≈«»≈»ƒ
ÈÓB„‡Â ÈˆÓ :Ì‰ ‰LÏLe59B„Â ÔBL‡ Bc , ¿»≈ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿

ÈL60˙B˜ „Á‡Â ÌÈÎÊ „Á‡ ,61Ô‰ÎÏ ‰ÏeÚe . ≈ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿»¿…≈
‡Ï' B‡ '‡BÈ ‡Ï' el‡a Ó‡ ‡lL ÈÙÏ .ÏB„b»¿ƒ∆…∆¡«¿≈…»…

ÈLÈÏL Bc' Ó‡pL ÏÏkÓ ‡l‡ ,'ÁwÈ62Ì‰Ï ‡È ƒ«∆»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒƒ»…»∆
‡BÈ ‡Ï ÈLÂ ÔBL‡ BcL ,„ÓÏ ‰z‡ '‰ Ï‰˜a63; ƒ¿««»»≈∆ƒ¿≈ƒ…»

‰z‡ 'ÁwÈ ‰ÈÏe˙ ‰M‡ ‡e‰Â' Ó‡pL ÏÏkÓeƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ»«»
‰Ïe˙a dÈ‡L ,„ÓÏ64ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .ÁwÈ ‡Ï »≈∆≈»¿»…ƒ«¿««»ƒ¿«

‰OÚk ‡e‰ È‰  ‰OÚ65. ¬≈¬≈«¬≈

מכלל 58) הבא לאֿתעשה בצורת בתורה באה שאזהרתן
כדלהלן. כמצותֿעשה, שדינו אפילו 59)עשה,

אחר 60)כשנתגיירו. בן להם שנולד ומצרית מצרי 
מעוברת  מצרית וכן שני ', 'מצרי  הבן נקרא - שנתגיירו
עח .). (יבמות באדומי  וכן שני ", "מצרי  בנה נקרא שנתגיירה

ב .61) עו, הבן 62)שם שניה, מצרית שנשא שני  מצרי 
ביאה  איסורי  בהל' כמבואר שלישי  דור נקרא להם הנולד

שם. ובמגידֿמשנה ה"כ, שרבינו 63)פי "ב  לציין וכדאי 
סנחריב  "כשעלה כותב : הכ"ה, פי "ב  ביאה איסורי  בהל'
אותן  והגלה בזו זו ועירבן האומות כל בלבל אשור מלך
אחרים  אנשים עתה מצרים שבארץ  המצרים ואלו ממקומן,
ארבע  ונתערבו והואיל אדום, שבשדה האדומים וכן הם,
הותר  - מותרות שהן העולם אומות בכל האסורות אומות
הרוב , מן שפירש חזקתו להתגייר מהן הפורש שכל הכל,
בין  אדומי  בין מקום בכל הזה בזמן הגר כשיתגייר לפיכך
מותרים  - הנקבות ואחד הזכרים אחד . . . עמוני  בין מצרי 

מיד". בקהל גם 64)לבוא כי  עץ , ומוכת בוגרת ואפילו
בהל' רבינו פסק  וכן נבעלו, שלא ואע "פ  בתולות אינן אלה

הי "גֿיד. פי "ז, ביאה ב 65)איסורי  נד, .יבמות



      

ה'תשע"ח  ניסן  ל' ראשון  יום 

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ח  אייר א' שני יום 

קיג. קז. עשה מצות
יום ראשון ֿ שלישי ל 'ניסן ֿ ב 'אייר 

הקודם. ביום נדפסה הק"ז ְִַַָהּמצוה
― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

למׁשמרת"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת

ה'תשע"ח  אייר ב' שלישי יום 

קיג. עשה מצות
― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
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גרידא.39) תעשה) (=לא לאו איסור אלא בביאתן שאין
"קדושים 40) הכתוב  פי  על כן ונקראו במשנה. א כ, יבמות

גדול  לכהן באלמנה הנאמר ו) כא, (ויקרא לאלהיהם" יהיו
בגמרא). שם לאוין 41)(יבמות, איסורי  תשעת מנין סדר

ד) זונה, ג) גרושה, ב ) גדול, לכהן אלמנה א) כדלקמן: הוא
תרי "ג  במנין נפרדות במצוות נמנות אלו נשים כי  חללה,
קנח  לאֿתעשה (מצות שלו המצוות' ב 'ספר לרבינו המצוות
תירץ  כבר אחד, בלאו נכללו וחללה שזונה ואע "פ  קס ). -
לפיכך  כי  נפרדים כלאוין שהן ט , שורש בסוף  שם רבינו
לא  מאישה גרושה "ואשה ככתוב : בלאו, הגרושה נפרדה

בפנ  הגרושה על שלוקין כשם ללמד: כך יקחו", עצמה, י 
עז: בקידושין וכמבואר עצמן, בפני  וחללה זונה על לוקין
הנכלל  ממזרות איסור ה) שם). קסא לאֿתעשה (השווה
ומואבי עמוני  ו) שנד). (ל"ת אחת למצוה ונמנה אחד בפסוק 
פצוע  ז) נג). (ל"ת אחת למצוה ונמנים אחד בפסוק  הנכללים
ונמנים  אחד בפסוק  נכללים הם גם שפכה, וכרות דכא
משנשאת, גרושתו מחזיר ח ) שס ), (ל"ת אחת למצוה
(ל"ת  לזר יבמה ט ) שנו), (ל"ת מיוחדת למצוה הנמנית
לאישים  האסורים נשים גופי  תשעה הם אלה וכל שנז),
לגוף  נחשבות - לממזר ישראל ובת לישראל וממזרת שונים.
ממזר  יבוא לא אחד: בדיבור בתורה בא איסורם כי  אחד,

מהרא"י ). ונמוקי  לחםֿמשנה, (ע "פ  ה' ואיסורה 42)בקהל
יד). כא, (ויקרא בתורה ישראל,43)מפורש בת שאינה כל

לו  להנשא אסורה שהיא לאדם שנבעלה ישראל בת או
איסורי בהל' כמבואר לחלל, שנבעלה או בכל, השוה איסור

ה"א). (פי "ח , (כגון 44)ביאה כהונה מאיסור שנולדה זו
לכהן  האסורות מהנשים אחת וכן גרושה). מאשה כהן בת
ה"א). פי "ט , ביאה איסורי  (הל' נתחללה - לכהן שנבעלה

ז.45) כא, ויקרא בתורה מאיסור 46)כמפורש שנולדה
ה"א. פט "ו ביאה, איסורי  בהל' כמבואר ערוה,

ג).47) כג, (דברים בתורה נתגיירו,48)כמפורש ואפילו
ד). (שם בתורה מפורש ביציו.49)ואיסורם שנפצעו

ב ).50) (שם בתורה מפורש ואיסורם (האבר). גידו שנכרת
אשר 51) הראשון בעלה יוכל "לא ד): כד, (שם, שנאמר

הוטמאה". אשר אחרי  . . . לקחתה לשוב  שלחה
(שם 52) אומרת והתורה לה, חלץ  ולא ייבמה לא שעדיין

זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ה): כה,
יבמה.53) לה עח .).54)שחלץ  (קידושין חכמים מדברי 

ונקראו 55) יהושע , בימי  בערמה שנתגיירו הגבעונים הם
ככתוב  המקדש לעבודת יהושע  שנתנם שם על נתינים
ושואבי עצים חוטבי  . . . יהושע  "ויתנם כז): ט , (יהושע 

ה'". ולמזבח  . . . ודוד 56)מים יהושע  כי  חכמים. מדברי 
מהל' פי "ב  כדלהלן לעולם, בקהל יבואו שלא עליהם גזרו

הכ"ב ֿכגֿכד. ביאה שם.57)איסורי 
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מכלל 58) הבא לאֿתעשה בצורת בתורה באה שאזהרתן
כדלהלן. כמצותֿעשה, שדינו אפילו 59)עשה,

אחר 60)כשנתגיירו. בן להם שנולד ומצרית מצרי 
מעוברת  מצרית וכן שני ', 'מצרי  הבן נקרא - שנתגיירו
עח .). (יבמות באדומי  וכן שני ", "מצרי  בנה נקרא שנתגיירה

ב .61) עו, הבן 62)שם שניה, מצרית שנשא שני  מצרי 
ביאה  איסורי  בהל' כמבואר שלישי  דור נקרא להם הנולד

שם. ובמגידֿמשנה ה"כ, שרבינו 63)פי "ב  לציין וכדאי 
סנחריב  "כשעלה כותב : הכ"ה, פי "ב  ביאה איסורי  בהל'
אותן  והגלה בזו זו ועירבן האומות כל בלבל אשור מלך
אחרים  אנשים עתה מצרים שבארץ  המצרים ואלו ממקומן,
ארבע  ונתערבו והואיל אדום, שבשדה האדומים וכן הם,
הותר  - מותרות שהן העולם אומות בכל האסורות אומות
הרוב , מן שפירש חזקתו להתגייר מהן הפורש שכל הכל,
בין  אדומי  בין מקום בכל הזה בזמן הגר כשיתגייר לפיכך
מותרים  - הנקבות ואחד הזכרים אחד . . . עמוני  בין מצרי 

מיד". בקהל גם 64)לבוא כי  עץ , ומוכת בוגרת ואפילו
בהל' רבינו פסק  וכן נבעלו, שלא ואע "פ  בתולות אינן אלה

הי "גֿיד. פי "ז, ביאה ב 65)איסורי  נד, .יבמות



      

ה'תשע"ח  ניסן  ל' ראשון  יום 

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ח  אייר א' שני יום 

קיג. קז. עשה מצות
יום ראשון ֿ שלישי ל 'ניסן ֿ ב 'אייר 

הקודם. ביום נדפסה הק"ז ְִַַָהּמצוה
― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

למׁשמרת"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת

ה'תשע"ח  אייר ב' שלישי יום 

קיג. עשה מצות
― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
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ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,
למׁשמרת"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת

ה'תשע"ח  אייר ג' רביעי יום 

קיג. עשה מצות
― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ֿ יׂשראל ּבני לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

למׁשמרת"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת

ה'תשע"ח  אייר ד' חמישי יום 

קח. עשה מצות
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני ׁשּצּונּו  ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

          
    ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ֿ מין ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת

אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ּגם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻרּבֹות
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

ה'תשע"ח  אייר ה' שישי יום 

קח. עשה מצות
יום רביעי ֿ שבת קודש ג 'ֿ ו 'אייר 

הקודם. ביום נדפסה הק"ח ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ח  אייר ו ' ש "ק יום 

קא. קח. עשה מצות
חמישי. ביום נדפסה הק"ח ְִַַָהּמצוה

― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ
  ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא

טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ֿ ּדיני ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
הסּגר צרי ּמּמּנה מה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה
הּנתק     וזּולת ― ְֶֶַַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dheq(iriax meil)

.aey dze`ãçà Léàa àì ìáàmrt dl `piw lra eze` m` j` - £¨Ÿ§¦¤¨
.aey dze` miwyn oi` ,dxzqpe dipyíéøîBà íéîëçådhiy - ©£¨¦§¦

ziyilyäðBLå äúBL äMàä ïéà ,,dipy mrtãçà Léàa ïéa ¥¨¦¨¨§¨¥§¦¤¨
e ,minrt ipy dl `piwyíéLðà 'áa ïéa,`xnbd zl`ey .mipey ¥§£¨¦

énð àn÷ àpúålraa s`y rnyne ,dpeye dzey dy`dy xaqy §©¨©¨©¦
ixdy dyw ,minrt ipy dzey cg`'úàæ' áéúëäehrni dne ,hrnl ¨§¦Ÿ

,dyw oke .df weqtn¯ énð éàøúa ïðaøåminkg zrc lr §©¨¨©§¨¥©¦

mixaeqy ,`ziixaayipya s` zg` mrtn xzei dzey dpi`y
miyp`,ixdy zeywdl yiúøBz áéúk àädn mdixacle ,zeaxl ¨§¦©

,`xnbd zvxzn .df `xwn daixìòBáe ãçà Léàa ,àáø øîà̈©¨¨§¦¤¨¥
ãçàeze` mr xzqiz `ly minrt ipy ezy`l `piwy cg` lra - ¤¨

,enr dxzqpe ipeltéâéìt àì àîìò éleëcmicene ,dfaïéàc §¥¨§¨Ÿ§¦¥§¥
äðBLå äúBL äMàä.zipy lrea eze` mr dxzqpy xg` ¨¦¨¨§¨
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המשך ביאור למסכת סוקה ליום שמונה עשר לעומר עמ' ב



קנח

ביאורים למסכת סוטה דף טו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבתפארת(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dheq(oey`x meil)

.úøL éìëa Bøéè÷îe`xnbd zl`ey,dzr xaky xn`p cvik ©§¦¦§¦¨¥
edlrdy xg`ldéì øéè÷î úøL éìëa,egln `l oiicr ixde , ¦§¦¨¥©§¦¥

rnyne ,'miyi`d iab lr epzepe eglen'y x`ean `ziixad jyndae
zpeek oi` ,`xnbd zvxzn .dgilnd xg`l `l` exihwn epi`y

,exihwn cine zxy ilka edlrny `ziixadàîéà àlàyeäìòî ¤¨¥¨©£¥
úøL éìëazpn lrBøéè÷äì.eglenyk okn xg`l ¦§¦¨¥§©§¦

dgpnd unew iabl `ziixaa x`eanéab ìò BðúBðå BçìBîe§§§©©¥
,íéMéàän cnlp df oicy `xnbd zxne`ïaø÷ ìëå" áéúëc ¨¦¦¦§¦§¨¨§©

."Bâå çìîz çìîa Eúçðî¦§¨§©¤©¦§¨§
y xg`ly `ziixaa x`ean cer.ïéìëàð äéøéL õîBwä áø÷̈©©¤§¨¤¨¤¡¨¦

`xnbd zl`eyïìðî ,miixiyd zlik` z` dxizn unewd zxhwdy §¨¨
,daiyne .mipdkl,"'Bâå dúøkæà úà ïäkä øéè÷äå" áéúëc¦§¦§¦§¦©Ÿ¥¤©§¨¨¨§

áéúëe,okn xg`l `ad weqtaïøäàì äçðîä ïî úøúBðäå" §¦§©¤¤¦©¦§¨§©£Ÿ
"åéðáìedgpnd on zxzepd dxzed unewd zxhwd xg`ly epiide - §¨¨

y aygp izni`n ,`xnbd zx`an .eipale oxd`lõîBwä áø÷̈©©¤
,dlik`a miixiyd mixzene¯ déì úéàãk øîìe déì úéàãk øîì§©¦§¦¥§©¦§¦¥

,ezhiyk `pz lkle mi`pzd dfa ewlgpøîzéàc`ziixaa,õîBwä , §¦§©©¤
éúîéàîdidiy oiprl axwedy aygpøézîd z`äìéëàa íééøéL, ¥¥¨©©¦¦©¦©£¦¨

øeàä Ba èBìLúMî ,øîà àðéðç éaøy`d ea dfg`y iznn - ©¦£¦¨¨©¦¤¦§¨
.dlik`a mixiyd exzed ,hrn elit`øîà ïðçBé éaømixiyd oi` ©¦¨¨¨©

`l` mixzenBaeøa øeàä úvézMî. ¦¤¦©¨§
,dgpnd ixiiy iabl x`ean `ziixad jyndaïzéì íéðäkä ïéàMøå§©¨¦©Ÿ£¦¦¥

.Láãe ïîLå ïéé BëBúì,`xnbd zl`eyàîòè éàîzzl xzedy §©¦§¤¤§©©©£¨
,daiyne .yace oii ekezlàø÷ øîàmizzp jl' dpedk zepzn iabl ¨©§¨

äçLîìepiid dgynle ,'mler wgl jipale,äleãâìelk`iy xnelk §¨§¨¦§¨
dlecb jxca mdizepzn z`ïéìëBà íéëìnäL Cøãkxzen okle - , §¤¤¤©§¨¦§¦

dlecb jxc `edy yace ony dgpnd ixiya zzl.
miixiyd iabl `ziixaa x`eany dnõnçlî àlà ïéøeñà ïéàå, §¥£¦¤¨¦§©¥

n cnlp df oicy `xnbd zx`an,"í÷ìç õîç äôàú àì" áéúëc¦§¦Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨
eLé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàlr s` 'mwlg' dlind z` miyxecy ¨©©¦¦§¤¨¦

y ,xnelk ,okl mcew xn`pdí÷ìç eléôàmdl ozipy mipdkd ly £¦¤§¨
dlik`lõîç äôàz àì. Ÿ¥¨¤¨¥

dpyna epipyúBçðnä ìkdpeale ony zeperh.'eëzl`ey ¨©§¨
`xnbd,ikeäðBáìe ïîL úBðeòè úBçðnä ìëådheq zgpnn ueg, §¨©§¨§¤¤§¨

àèBç úçðî àkéàäå,mi`hg lr `ad cxeie dler oaxw epiidc - §¨¦¨¦§©¥
zecrd zreaya `hg e` ,bbeya d`neha ycwnl qpkpy oebk

,dpeale ony dperh dpi` `id s`y ,iehia zreayeøîà àðîçøc§©§¨¨¨©
z`hgl zlq dt`d zxiyr `hg xy` epaxw z` `iade"íéNé àìŸ¨¦

"äðáì äéìò ïzé àìå ïîL äéìòly `pzd ,`xnbd zvxzn . ¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§Ÿ¨
dpn `l ,zegpn x`yl `heg zgpn oia miweligd dpnyk epizpyn
`l` ,dheq zgpna `le zegpnd lka bdepy envr ipta welig lk

¯ øîà÷ éëä- jk dpye ,cgi mipicd lk jxkúBçðnä ìkoda yi ¨¦¨¨©¨©§¨
y ,elld zelrndn zg` zegtlïî úBàáe ,äðBáìe ïîL úBðeòè§¤¤§¨¨¦

úìñ úBàáe ,ïéhéçäy ,`xnbd zhxtne .ét ìò óà ,àèBç úçðî ©¦¦¨Ÿ¤¦§©¥©©¦
,äðBáìe ïîL äðeòè dðéàLmewn lknäàáe ïéhçä ïî äàa ¤¥¨§¨¤¤§¨¨¨¦©¦¦¨¨

úìñe .zleqta axern didi `ly gnwd z` mitpny -úçðî Ÿ¤¦§©
,ïéøBòOä ïî äàa àéäL ét ìò óà ,øîBòäda yi mewn lkn ¨¤©©¦¤¦¨¨¦©§¦

y dlrnNøb äàáe ,äðBáìe ïîL äðeòè¯gnw z` ahid mitpny §¨¤¤§¨¨¨¤¤
la` .dxeryd ztilw ea axern didi lal mixerydBæåzgpn - §

oky ,zelrnd el`n dlrn s` da oi` ,dheqïîL àì äðeòè dðéà¥¨§¨Ÿ¤¤
çî÷ äàáe ,ïéøBòOä ïî äàáe ,äðBáì àìå.dtepn epi`y §Ÿ§¨¨¨¦©§¦¨¨¤©

`xnbd d`iane ,dpeale ony dperh dpi` `heg zgpny x`azd
.df oipra `ziixaàeä ïéãa ïBòîL éaø øîà ,àéðzie`x did - ©§¨¨©©¦¦§§¦

,äðBáìe ïîL äðeòè àèBç úçðî àäzLickàèBç àäé àlL ¤§¥¦§©¥§¨¤¤§¨¤Ÿ§¥¥
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יום ראשון ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבתפארת(
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déòîLcl`ilnb oaxøîà÷c øéàî éaøìzgpny mrhdy lirl §©§¥§©¦¥¦§¨¨©
y itl ,dcin cbpk dcin meyn `ed ,oixeryd on d`a dheqàéä¦
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,`xnbd dper .ycgéìk ìà úçàä øBtvä úà èçLå' áéúëc¦§¦§¨©¤©¦¨¤¨¤§¦

¯ 'íééç íéî ìò Nøç,minl ilkd ywedàlL íéiç íén äî ¤¤©©¦©¦©©¦©¦¤Ÿ
¯ äëàìî ïäa äúNòðdzyrp `ly oiirn in md 'miig min' ixdy ¤¤§¨¨¤§¨¨

dk`ln mdaóà ,déìkzeidl jixv ,rxevna xn`pyàlL ©§¦¤Ÿ
,äëàìî Ba äúNòðjixv dheq iabl s`y dey dxifba micnele ¤¤§¨§¨¨

,`xnbd zl`ey .ycg ilkd didiyéàoic l`rnyi iax cnly oeik ¦
,sqep oic cnlp ok m` ,ilkd iabl dey dxifba rxevn oicn dheq
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çðézä ,déì øîà .äîäa ìëàî dðaø÷ Cëéôì ,íìBò¨§¦¨¨§¨¨©£©§¥¨¨©¥¨¦©
äéNònL íLk àlà .øîéîì àkéà éàî äiðò ,äøéLò£¦¨£¦¨©¦¨§¥©¤¨§¥¤©£¤¨

:änäa ìëàî dðaø÷ Ck ,äîäa äNòîäðLîäéä . ©£¥§¥¨¨¨§¨¨©£©§¥¨¦§¨¨¨
ïî íéî âBì éöç dëBúì ïúBðå ñøç ìL éìét àéáî¥¦§¨¥¤¤¤§¥§¨£¦©¦¦
áúka èòînL íLk .úéòéáø ,øîBà äãeäé éaø .øBikä©¦©¦§¨¥§¦¦§¥¤§©¥©§¨
äéä íB÷îe Bðéîéì äðôe ìëéäì ñðëð .íéna èòîî Ck̈§©¥©©¦¦§©©¥¨¨¨¦¦¨¨¨
äúéä úòaèå LéL ìL àìáèå ,änà ìò änà íL̈©¨©©¨§©§¨¤©¦§©©©¨§¨
ïúBðå ,äézçzî øôò ìèBðå déaâî àeäLk ,da äòeá÷§¨¨§¤©§¦©§¥¨¨¦©§¤¨§¥
äéäé øLà øôòä ïîe' øîàpL ,íénä ìò äàøiL éãk§¥¤¥¨¤©©©¦¤¤¡©¦¤¨¨£¤¦§¤

:'íéîä ìà ïúðå ïäkä ç÷é ïkLîä ò÷ø÷aàøîâ. §©§©©¦§¨¦©©Ÿ¥§¨©¤©¨¦§¨¨
éàî .ìàòîLé éaø éøác ,äLãç ñøç ìL éìét ,àðz̈¨§¨¥¤¤¤£¨¨¦§¥©¦¦§¨¥©
ïläl äî .òøBönî éìk éìk øîb ,ìàòîLé éaøc àîòè©£¨§©¦¦§¨¥¨©§¦§¦¦§¨©§©¨
áéúëc ,ïìðî íúäå .äLãç ñøç ïàk óà ,äLãç ñøç¤¤£¨¨©¨¤¤£¨¨§¨¨§¨¨¦§¦

ò Nøç éìk ìà úçàä øBtvä úà èçLå','íééç íéî ì §¨©¤©¦¨¤¨¤§¦¤¤©©¦©¦
éìk óà ,äëàìî ïäa äúNòð àlL ,íéiç íén äî©©¦©¦¤Ÿ¤¤§¨¨¤§¨¨©§¦
íéiç íéî ïläl äî éà .äëàìî Ba äúNòð àlL¤Ÿ¤¤§¨§¨¨¦©§©¨©¦©¦
øîàc ,énð éëä ìàòîLé éaøì ,íéiç íéî ïàk óà©¨©¦©¦§©¦¦§¨¥¨¦©¦§¨©
.ïä ïééòî éî ,øîBà ìàòîLé éaø .øBik éî ,ïðçBé éaø©¦¨¨¥¦©¦¦§¨¥¥¥©§¨¥
äî ,Cøôéîì àkéà .ïä úBîéî øàMî ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¦§¨¥¥¦¨§¦§©©
øîà .úòìBz éðLe áBæàå æøà õò ïeòè ïkL òøBöîl¦§¨¤¥¨¥¤¤§¥§¦©©¨©
ézøîàL éìk ,'[Nøç] (ñøç) éìëa' àø÷ øîà ,äaø©¨¨©§¨¦§¦¤¤¨¤§¦¤¨©§¦
,åéðt eîkàúð àlL àlà eðL àì ,àáø øîà .øák Cì̈§¨¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦§©§¨¨
,íéîc àéîec ,àîòè éàî .ïéìeñt åéðt eîkàúð ìáà£¨¦§©§¨¨§¦©©£¨§¨§©¦
,àáø éòa .äpzLð àlL éìk óà ,epzLð àlL íén äî©©¦¤Ÿ¦§©©§¦¤Ÿ¦§©¨¨¥¨¨
éî .eäî ,eðaìúðå Làä ïLák CBúì ïøéæçäå ,eîkàúð¦§©§§¤¡¦¨§¦§©¨¥§¦§©§©¦
øeãäc ïåék àîìéc Bà ,eçcéà eçcéàc ïåék ïðéøîà̈§¦©¥¨§¦§¦§¦§¨¥¨©£
éðLe áBæàå æøà õò ,øîBà øæòìà éaø ,òîL àz .øeãä£¨§©©¦¤§¨¨¥¥¤¤§¥§¦
óeìwéàc ,íúä .éèLôîe éøãä ,íúä àäå .ïéìeñt åéøBçàì Búte÷ ïäa ìéLôäL úòìBz©©¤¦§¦¨¤¨©£¨§¦§¨¨¨©§¥¦§§¥¨¨§¦§
eäé àì ,äðBt äzàL úBpét ìk ,øî øîàc ,àîòè éàî :'eëå Bðéîéì äðôe ìëéäì ñðëð :éôeìwéà¦§¥¦§©©¥¨¨¨¦¦§©©£¨§¨©©¨¦¤©¨¤Ÿ§
õeçaî ïwúé ìBëé 'äéäé øLà øôòä ïîe' ïðaø eðz :'eë änà íL äéä íB÷î :ïéîé Cøc àlà¤¨¤¤¨¦¨¨¨¨©¨¨©¨¨¦¤¨¨£¤¦§¤¨§©¥¦©
øîBì ãeîìz ,úBîBcø÷a øBtçé ìBëé ,ïkLnä ò÷ø÷a éà .'ïkLnä ò÷ø÷a' øîBì ãeîìz ,ñéðëéå§©§¦©§©§©§©©¦§¨¦§©§©©¦§¨¨©§§©§©§©
äéäé øLà øôòä ïîe' ,Cãéà àéðz .íL ïz ,íL ïéà .àáä ,íL Lé ,ãöék àä .'äéäé øLà'£¤¦§¤¨¥©¥¨¨¥¥¨¥¨©§¨¦¨¦¤¨¨£¤¦§¤
ò÷ø÷ àéáäì ,øîBà äãeäé ïa éñéà .ïkLnä ò÷ø÷a ñéðëîe õeçaî ïwúî äéäL ãnìî ,''Bâå§§©¥¤¨¨§©¥¦©©§¦§©§©©¦§¨¦¦¤§¨¥§¨¦©§©

äìéù

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

ביאורים למסכת סוטה דף טו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבתפארת(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dheq(oey`x meil)

déòîLcl`ilnb oaxøîà÷c øéàî éaøìzgpny mrhdy lirl §©§¥§©¦¥¦§¨¨©
y itl ,dcin cbpk dcin meyn `ed ,oixeryd on d`a dheqàéä¦

Búìéëàälread z` -íìBò épãòîezeztl ickdðaø÷ Cëéôì , ¤¡¦¨©£©¥¨§¦¨¨§¨¨
`edy mixery gnwnäîäa ìëàî.déì øîàiaxl l`ilnb oax ©£©§¥¨¨©¥

y meyn ,xacd mrh edfy yxtl okzi `l xi`n,äøéLò çðézä̈¦©£¦¨
øîéîì àkéà éàî äiðòdxiyr dheqdy ote`a `nlya - £¦¨©¦¨§¥©

lik`de`idy ote`a j` ,df mrh okzi mler ipcrn lread z` d
.dnda lk`n d`ian recn ok dbdp `le dipràlàmrh `ed jk ¤¨

,xacdänäa ìëàî dðaø÷ Ck ,äîäa äNòî äéNònL íLk- §¥¤©£¤¨©£¥§¥¨¨¨§¨¨©£©§¥¨
yinyzl dnvr dxiwtny ,dnda dyrn `ed zepfl diyrny myk

.dnda lk`n dpaxw jkl ,dbef oa epi`y inl
.äðùî,dheqd zgpn z` e`iady xg`làéáî äéäodkdìL éìét ¨¨¥¦§¨¥¤

ñøç,qxgn qek -¯ øBikä ïî íéî âBì éöç dëBúì ïúBðåixdy ¤¤§¥§¨£¦©¦¦©¦
.ilka eycwzpy `l` miyecw oi`e ,'miyecw min' dxn` dxezd

øîBà äãeäé éaø`l` ilka ozep epi`úéòéáøy ,miníLk ©¦§¨¥§¦¦§¥
áúka èòînLdheq zlibna miazek oi`y dcedi iax xaeqy - ¤§©¥©§¨

,miweqt hrn `l`íéna èòîî Ckoi` hren azkdy oeiky - ¨§©¥©©¦
.jkl mihren mina ice ,ewgnl miaexn min jixvñðëðodkd ¦§©

Bðéîéì äðôe ìëéäì`l dpet mc`y zeipt lky l"fg eyxc itl - ©¥¨¨¨¦¦
,oini jxc `l` eidiíL äéä íB÷îeztvix x`y jezn hlae xkipy ¨¨¨¨

elcebe ,lkiddäúéä úòaèå LéL ìL àìáèå ,änà ìò änà©¨©©¨§©§¨¤©¦§©©©¨§¨
da äòeá÷ahd ici lrydnixdle dlaha feg`l leki zr §¨¨

.yiy ipa`a ztvexn dlek dzidy dxfrd zirwxwnàeäLk§¤
déaâîyiyd z`ïúBðå ,äézçzî øôò ìèBðåmind qeka xtrd ©§¦©§¥¨¨¦©§¤¨§¥

¯ íénä ìò äàøiL éãk,mina d`xpe xtrd xkip didiyøîàpL §¥¤¥¨¤©©©¦¤¤¡©
'íéîä ìà ïúðå ïäkä ç÷é ïkLîä ò÷ø÷a äéäé øLà øôòä ïîe'¦¤¨¨£¤¦§¤§©§©©¦§¨¦©©Ÿ¥§¨©¤©¨¦

¯rnyn ,'mina ozpe' xn`p `le ,'mind l`' xn`py dnn epiide
.mind lr d`xp didi `l` ,mind jeza rela didi `ly

àðz .àøîâ`ziixaa epipyñøç ìL éìét ,ly qekd didiy jixv ¨¨§¨¥¤¤¤
qxgäLãç,dk`ln lk ea dzyrp `ly -.ìàòîLé éaø éøác £¨¨¦§¥©¦¦§¨¥

,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàîzeidl ilkd jixvy ©©£¨§©¦¦§¨¥
,daiyne .ycgòøBönî éìk éìk øîbiabl xn`p ,dey dxifba ¨©§¦§¦¦§¨

,'miig min lr yxg ilk l`' xn`p rxevnae ,'yxg ilka' dheq
micneleïläl äîilk didiy jixvñøç ïàk óà äLãç ñøç ©§©¨¤¤£¨¨©¨¤¤

äLãç,`xnbd zl`ey .íúäårxevna -ïìðîqxg ilk jixvy £¨¨§¨¨§¨¨
,`xnbd dper .ycgéìk ìà úçàä øBtvä úà èçLå' áéúëc¦§¦§¨©¤©¦¨¤¨¤§¦

¯ 'íééç íéî ìò Nøç,minl ilkd ywedàlL íéiç íén äî ¤¤©©¦©¦©©¦©¦¤Ÿ
¯ äëàìî ïäa äúNòðdzyrp `ly oiirn in md 'miig min' ixdy ¤¤§¨¨¤§¨¨

dk`ln mdaóà ,déìkzeidl jixv ,rxevna xn`pyàlL ©§¦¤Ÿ
,äëàìî Ba äúNòðjixv dheq iabl s`y dey dxifba micnele ¤¤§¨§¨¨

,`xnbd zl`ey .ycg ilkd didiyéàoic l`rnyi iax cnly oeik ¦
,sqep oic cnlp ok m` ,ilkd iabl dey dxifba rxevn oicn dheq

ïläl äîeidiy jixv ,rxevna -íéiç íéî,ïàk óàjixv dheqa ©§©¨©¦©¦©¨
íéiç íéî,`xnbd dper .dk`ln mda dzyrp `ly -éaøì ©¦©¦§©¦

ìàòîLédey dxifba cnly meyn ,qxg ilk jixv dheqay xaeqd ¦§¨¥
,rxevnn¯ énð éëä`ly oiirn in md dheqd iny mb xaeq ¨¦©¦

enk .dk`ln mda dzyrp,ïðçBé éaø øîàcmd dnøBik éî §¨©©¦¨¨¥¦
dheq in mipikn mdnyïä ïééòî éî øîBà ìàòîLé éaø ,itk - ©¦¦§¨¥¥¥©§¨¥

rxevnn dey dxifba cnly x`azdyøàMî íéøîBà íéîëçå ,©£¨¦§¦¦§¨
¯ ïä úBîéî.dewn inn s` zgwl mileki ¥¥

dey dxifba dheq oic cnly l`rnyi iax lr `xnbd dywn
ixde ,rxevnnCøôéîì àkéà,ef dey dxifbòøBöîl äîdxingdy ¦¨§¦§©©¦§¨
epica dxezd¯ úòìBz éðLe áBæàå æøà õò ïeòè ïkLokle ¤¥¨¥¤¤§¥§¦©©

dheqa ok oi`y dn ,miig mine ycg ilk ekixvdl dxezd dxingd
,`xnbd zvxzn .el` mixac da oi`yäaø øîày jknàø÷ øîà ¨©©¨¨©§¨

miyecw min gwle' dheq iabl,'[Nøç] (ñøç) éìëaxn`p `le ¦§¦¤¤¨¤
ilk `ed o`k xn`py ilkdy rnyn ,min ea ozpe qxg ilk gwle

xnelk ,reciøák Cì ézøîàL éìkaezkd eilr xaic xaky - §¦¤¨©§¦¨§¨

.rxevna xn`py qxg ilkd `ede ,xg` mewna
,`xnbd zx`anàáø øîà`ly opax zrcl dpyna epipyy dn ¨©¨¨

ea dyrpy ilk lehil leki `l` ,ycg qxg ilk didiy ekixvd
,dk`lneðL àìdf xacàlàilkaåéðt eîkàúð àlL`l - Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦§©§¨¨

,y`a yeniya eipt exgyedåéðt eîkàúð ìáàyeniy zngn £¨¦§©§¨¨
,y`a.ïéìeñt,`xnbd zl`eyàîòè éàîzrcl ok oicdy §¦©©£¨

ecnl `ly s`y ,daiyne .rxevnn dheq oic ecnl `l ixde ,minkg
zeidl jixv dheq in ly ilkdy mixaeq lkn ,rxevnnàéîec§¨

íéîcilka miycw min odkd gwle" weqta xn`p ixdy ,dheq ly §©¦
,minl ilkd ywed ,"yxgepzLð àlL íén äî,mzi`xnéìk óà ©©¦¤Ÿ¦§©©§¦

zeidl jixväpzLð àlL.ezi`xn ¤Ÿ¦§©¨
,àáø éòadn ,ilkd ly ezi`xn dpzyi `ly jixvy x`eand itl ¨¥¨¨

milkd m` oicd didi¯ Làä ïLák CBúì ïøéæçäå ,eîkàúðxifgd ¦§©§§¤§¦¨§¦§©¨¥
milkd exfgy cr oyakl milkdeäî ,eðaìúðåxyk ilkd m`d , §¦§©§©

.`l e`eçcéàc ïåék ïðéøîà éîzg` mrt ilkd lqtpy - ¦¨§¦©¥¨§¦§
,dheqd z`wydl¯ eçcéàm` elit` exykdl aey xfeg epi` ¦§

,zipya epalzpøeãä øeãäc ïåék àîìéc Bàezi`xnl xfgy oeik - ¦§¨¥¨©££
iabl epivny dnn di`x `xnbd d`ian .dligzak xyk dpey`xd

,rxevnúòìBz éðLe áBæàå æøà õò øîBà øæòìà éaø ,òîL àz̈§©©¦¤§¨¨¥¥¤¤§¥§¦©©
åéøBçàì Búte÷ ïäa ìéLôäL,enwrzde oda ynzydy -ïéìeñt ¤¦§¦¨¤¨©£¨§¦

rxevnd zxdhl.,`xnbd zwiicn¯ éèLôîe éøãä íúä àäåixd §¨¨¨©§¥¦§§¥
mrt dgcpy oeiky gken `l` ,dligzak mxyiile xefgl xyt`
exgyedy milk mb `linne ,dligzak ezexykl xfed epi` zg`
gikedl oi` ,`xnbd dgec .epalzi m` s` mzexykl mixfeg mpi`

y meyn ,mynéôeìwéà óeìwéàc íúäote`a xaecn `ziixaa - ¨¨§¦§¦§¥
mxifgdl ozip `le aef`d oke eztilwn urd slwzd ieynd zngny
z` oall oebk mzencwl mxifgdl ozipy ote`a j` ,mzencwl

.dligzak xyk didi - milkd
did odkdy dpyna epipy.'eëå Bðéîéì äðôe ìëéäì ñðëðzl`ey ¦§©©¥¨¨¨¦¦§

,`xnbdàîòè éàîdper .`wec qpkpd ly epinia dlahd z` eyr ©©£¨
meyn ,`xnbdàlà eäé àì ,äðBt äzàL úBpét ìk øî øîàc§¨©©¨¦¤©¨¤Ÿ§¤¨

,ïéîé Cøcdidy dnly dyry mid iabl xn`py weqtdn ok ecnle ¤¤¨¦
ipy lr cnr" my aezkd xn`e ,zygpn zeieyr xwa a"i lr gpen
,dabp mipt dylye dni mipt dylye dpetv mipt dylye xwa xyr
xcq z` aezkd dpn ,"dlrnln mdilr mide dgxfn mipt dylye
jxc siwdl `ae dxfrl qpkpdy ,oini jxc dpetd xcqk mzcinr

.gxfnle mexcle axrnl jk xg`e oetvl dligz jled ,epini
,'eë änà íL äéä íB÷î.dizgzn xtr lhep ddiabn `edykeeðz ¨¨¨¨©¨¨

ïðaø,dheq zyxta weqtd z` `ziixad zyxecøLà øôòä ïîe' ©¨¨¦¤¨¨£¤
äéäéxn`p did `l eli` ,'mind l` ozpe odkd gwi okynd rwxwa ¦§¤

,'okyna didi xy`' `l` ,'okynd rwxwa didi xy`'ïwúé ìBëé̈§©¥
ñéðëéå õeçaîokynl uegn xtr lehil i`yxy mixeaq epiid - ¦©§©§¦

.okynl eqipkdleøîBì ãeîìzazkp jkl -,'ïkLnä ò÷ø÷a' ©§©§©§©©¦§¨
qpkpd xtra ic oi`e okynd zirwxwn xtr lehil jixvy cnll

,`ziixad dkiynn .okynlïkLnä ò÷ø÷a éàdid `l eli` - ¦§©§©©¦§¨
xy` xtrd one' `l` 'okynd rwxwa didi xy` xtrd one' xn`p

,'okynd rwxwaúBîBcø÷a øBtçé ìBëé`l m`y mixeaq epiid - ¨©§§©§
rwxwa xetgle mecxw `iadl jixv ,elhil gepy jx xtr my `vn

.xtrd dpnn lehil okynd'äéäé øLà' øîBì ãeîìzjixv epi`y ©§©£¤¦§¤
`l` ,rwxwa xetglãöék àäeyri,m`íL Léozipy jx xtr ¨¥©¥¨

,zelwa ezgwlàáäm`e ,eze`íL ïéà,gegiz xtríL ïzxtr ¨¥¥¨¥¨
.okynd rwxwdn gwly aygpe ,elhize¯ Cãéà àéðz`ziixaa ©§¨¦¨

xn`p .df oecipa mi`pz ewlgp dipyäéäé øLà øôòä ïîe' ÷åñôá¦¤¨¨£¤¦§¤
,''Bâå,okynd rwxwn xn`p `ly jknïwúî äéäL ãnìîz` §§©¥¤¨¨§©¥

xtrdñéðëîe õeçaîegipdl jixv oi`e ,mind l` ozepe lkidl ¦©©§¦
.lkidd rwxwaïkLnä ò÷ø÷arwxwa xn`p recn ef dhiyl - §©§©©¦§¨

,my gped `le okynl qpked m` s` xyk ixde ,okyndïa éñéà¦¦¤
øîBà äãeäé`a df `xwn¯ àéáäìzeaxlò÷ø÷ , §¨¥§¨¦©§©
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קסב

ביאורים למסכת סוטה דף טז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני א' אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבתפארת(
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dheq(ipy meil)

íéîìBò úéáe ïBòáâå áBð äìéLmpi`y s`y ,ycwnd zia - ¦Ÿ§¦§¥¨¦
.dheq zyxt mda zbdep okyn mi`xwpBðéà ,øîBà íçðî ïa éñéà¦¦¤§©¥¥¥

éøöCozip ixdy ,dheq zyxt ea bdpzy ycwnd z` zeaxl weqt ¨¦
,xnege lwn z`f cenlläl÷ äàîeèa äîedqipk xeqi` - ©§§¨©¨

,zxka epicy d`neha ycwnláeúkä ÷ìç àìokynd oia Ÿ¨©©¨
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.äaéø "BørN ìk úà çlâé éréáMä íBiá äéäå" àéðúc§©§¨§¨¨©©§¦¦§©©¤¨§¨¦¨
úàå" .èréî "åéðér úab úàå Bð÷æ úàå BLàø úà"¤§¤§¨§¥©Ÿ¥¨¦¥§¤
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àîrè éàî .øBtö ícãìáèå" :áéúëc ?ìàrîLé 'ø ©¦©©£¨§¦§¨¥¦§¦§¨©
àìå íãa ìBëé ,"íãa" àéðúå ,"øBtvä íãa íúBà¨§©©¦§©§¨§©¨§©§Ÿ
íéîa ìBëé ,íéî éà ."íéna" :øîBì ãeîìz ?íéîa§©¦©§©©©¦¦©¦¨§©¦
íéî àéáî ãöék àä ."íãa" :øîBì ãeîìz ?íãa àìå§Ÿ§¨©§©§©¨¥©¥¦©¦
àeää ,ïðaøå .úéréáø ?änëå ,ïäa økéð øBtéö ícL¤©¦¦¨¨¤§©¨§¦¦§©¨¨©
'øå .íéîáe íãa ìéaèà :àðîçø øîà÷ éëäc ,déôeâì§¥§¨¦¨¨©©£¨¨©§¥§©§©¦§
íãa" ,"íäa ìáèå" àðîçø áBzëì ,ïk íà ,ìàrîLé¦§¨¥¦¥¦§©£¨¨§¨©¨¤§©
ìáèå" àðîçø áúk éà ,ïðaøå .økéðì ?éì änì "íénáe©©¦¨¨¦§¦¨§©¨¨¦¨©©£¨¨§¨©
áúk ,déãeçì éàäå déãeçì éàä :àðéîà äåä "íää¤£¨¨¦¨©§¥§©§¥¨©
àø÷ ïáørì ,ìàrîLé 'øå .ïáørì "íénáe íãa" àðîçø©£¨¨§©©©¦§¨§¨§¦§¨¥§¨§¨§¨
éà ,ïðaøå ."úçàä øBtvä úà èçLå" áéúk àðéøçà©£¦¨§¦§¨©¤©¦¨¤¨§©¨¨¦
eäðéè÷ðéðå àðîì Ceîñ déèçLéì àðéîà äåä àeääî¥©£¨¨¦¨¦§¨¥¨§¨¨§¦§§¦§
äéîøé 'ø dépéî àra .ïì òîLî à÷ ,déìa÷ìe ïéãéøååì¦§¦¦§©§¥¨©§©¨§¨¦¥¦§§¨
úéçãðå äpè÷ ,íénä úà úçãîe äìBãb :àøéæ 'øî¥¥¨§¨©§¥¤©©¦§©¨§¦§¥
àì Cì àðéîà åàì :déì øîà ?eäî ,íénä éðtî¦§¥©©¦©¨©¥¨¨¦¨¨¨
,ïðaø eøréL øBøc øBtöa ,àúëìéäî øáì CLôð ÷étz©¥©§¨§©¥¦§§¨§¦§¦£©¨¨
äpè÷ Eì ïéàå ,íénä úà úçãnL äìBãb Eì ïéà¥§§¨¤©§¥¤©©¦§¥§§©¨
íénì øôr íéc÷ä :ïðaø eðz .íénä éðtî úéçãpL¤¦§¥¦§¥©©¦¨©¨¨¦§¦¨¨©©¦
?ïBòîL 'øã déîrè éàî .øéLëî ïBòîL 'øå ,ìeñẗ§¦§©§¦©©£¥§¦§
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ïàk øîàð ;äåL äøéæb epîéä ïeãì BòîLîa áeúkä©¨§©§¨¨¥¤§¥¨¨¨¤¡©¨
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני א' אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבתפארת(



קסה

ביאורים למסכת סוטה דף טז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני א' אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבתפארת(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dheq(ipy meil)

eteb lk z` glbny xaeqy mirbpa dpynd ly `pzdeúòìãks` ¦§©©
dkld meyn epi` ,dipy zglbza`l` ,ipiqn dynléaø épî©¦©¦

,àéä àáé÷ò,l`rnyi iaxk hxte llka dxezd z` yxec epi`y £¦¨¦
`l`éèeòéîe ééeaéø Léøãczeaxl `a oexg`d llkd eixacle - §¨¦¦¥¦¥

zenewn s` glbl jixvy xaeq okle ,hxtd oirk mpi`y mixac s`
.xry qepik zenewn mpi`e mi`xp mpi`y xnelk ,hxtd oirk mpi`y
lk glbl jixv ,herine ieaixa dxezd z` zyxecy drcly epivne

.etebàéðúcweqta xn`p ,`ziixaaúà çìâé éòéáLä íBéá äéäå' §©§¨§¨¨©©§¦¦§©©¤
äaéø 'BøòN ìkxn`p okn xg`le ,exry lk z` glbiy weqtd ¨§¨¦¨

èòéî ,'åéðéò úaâ úàå Bð÷æ úàå BLàø úà'jixv epi`y weqtd ¤Ÿ§¤§¨§¥©Ÿ¥¨¦¥
jynda xn`py dnae .el` oirk zenewn `l` glblìk úàå'§¤¨

øæç 'çìâé BøòNweqtdäaéøåzenewn x`y s` glbl jixvy, §¨§©¥©¨©§¦¨
weqtdy ote`ay `ed llkde,äaéøå èòéîe äaéøoexg`d ieaixd ¦¨¦¥§¦¨

e xfgäaéø éàî .ìkä äaéø,df ieaixadéôeb déleëc äaéø- ¦¨©Ÿ©¦¨¦¨§¥¥
glbl jixv xry qepik mewn mpi`e mi`xp mpi`y zenewn s`y.

¯ èòéî éàîe,hxtdn hrnzd mewn dfi`CBúaL øòéN èòéî ©¦¥¦¥¥¨¤§
¯ íèBçä,dipy zglbza glbl rxevnd jixv oi` df mewn z`y ©¤

.hxtl llk dnec epi`y oeik
,zl`eye dwtzqdy dnl `xnbd zxfegdìò éåä éàîxt` m`d - ©¨¥£¨

e`l e` xtrd mewna dheq inl xyk.,di`x `xnbd d`ianàz̈
,áø øîà éMà øa àðeä áø øîàc ,òîLm`¯ íL ïéàrwxwa §©§¨©©¨©©¦¨©©¥¨

okyndøôò,dheqd inl÷øé úéáea÷ø àéáîawxpy wxi ixexit - ¨¨¥¦©§¦¨¨
,xtr oirk dyrpe xxetzdeLc÷îeokynd rwxw lr ezgpda §©¥

xt`y oicd `ed ok m`e ,dheq ina epzep jk xg`e jka ycwzne
,`xnbd dgec .dheq inl xykàéä àìå`l` ,oekp ienicd oi` - §Ÿ¦

`wecøôò éàåäc àeä ÷øé úéáea÷øj` ,dheq inl ie`x okleøôà ©§¦¨¨©£©¨¨¥¤
øôò éàåä àì.dheq inl ie`x epi`e Ÿ£©¨¨

ìL ,ïðaø eðz .íénä ìò äàøiL éãkäLmda epipy mixac §¥¤¥¨¤©©©¦¨©¨¨§Ÿ¨
yeàøiL ïéëéøöiabl ok x`azp epzpyna ,oirl mixkipeøôò §¦¦¤¥¨£©

äèBñ.mind ipt lr d`xiy xeriyk zzl jixvy¯ äøt øôàå ¨§¥¤¨¨
xeriyk oziy jixv ,mina dxtd xt` z` gipne z`hg in dyeryk

.mind ipt lr xt`d d`xiy¯ äîáé ÷Bøåz` mail maid o`nnyk §§¨¨
dybpe" dxezd dxn` ,`ypil zxzen zeidl el zvlege eig` zy`

pwfd ipirl eil` eznai,"eipta dwxie elbx lrn elrp dvlge ,mi
.xkip wexdy rnyn 'mipwfd ipirl' azkpy dnneéaø íeMî¦©¦

øBtö íc óà ,eøîà ìàòîLéjixv ,rxevn zxdha dyrpd - ¦§¨¥¨§©©¦
,`xnbd zl`ey .mina xkip mcd didiy xeriyk epzilàîòè éàî©©£¨

ìàòîLé éaøc,zx`ane .ze`xdl jixv xetivd mcyáéúëciabl §©¦¦§¨¥¦§¦
z`e ux`d ur z`e dze` gwi digd xetvd z`" rxevnd zxdh

aef`d z`e zrlezd ipyàéðúå ,"'Bâå øtöä íãa íúBà ìáèå§¨©¨§©©¦Ÿ§§©§¨
' wx xn`p did m` ,`ziixaaìBëé ,'íãayxtl mileki epiid - §©¨

wx mlahiyøîBì ãeîìz ,íéna àìå íãamb xn`p jkl - §¨§Ÿ©©¦©§©
'íéna'e .éà' wx xn`p didìBëé ,'íéîyxtl mileki epiid - ©©¦¦©¦¨

wx mlahiyøîBì ãeîìz ,íca àìå íéna' mb xn`p jkl -,'íãa ©©¦§Ÿ©¨©§©§©
ãöék àämdipy miiwníéî àéáî ,jixve ,xetiv mc mda axrne ¨¥©¥¦©¦

xeriyk mind eidiyïäa økéð øBtéö ícLdliah dfa miiwne ¤©¦¦¨¨¤
.minae mcaänëåmda xkip xetivd mcy mind xeriy `ed¯ §©¨

.úéòéáø§¦¦
,`xnbd zx`anïðaøåmixacd llka xetivd mc z` epn `ly §©¨¨

weqtdn gikedl oi`y mixaeq ,e`xiy mikixvyzeidl mcd jixvy
`l` ,mina xkipàeääjxved weqtd -déôeâìoicd xwirl - ©§¥

minae mca liahdl jixvyàðîçø øîà÷ éëäc ,dxn`y dna §¨¦¨¨©©£¨¨
,'mind lr dhegyd xetvd mca digd xetvd z`e mze` lahe'

yíéîáe íãa ìéaèàzx`an .xkip didiy jixv oi` j` ,eicgi ©§¦§¨§©¦
`xnbd,ìàòîLé éaøåjxved ixd ,xkip didiy jixvy cnl oipn §©¦¦§¨¥

`xnbd zvxzn .oicd xwir z` epcnll weqtdïk íàzrck - ¦¥
oi`y s`e mine mca mlahiy eprinydl `l` aezkd `a `ly ,opax

,xkip mcdàðîçø áBzëìwx,'íäa ìáèå'xn`p xak ixdy ¦§©£¨¨§¨©¨¤
axern mcde miigd mind lr xetivd z` hgeyy mcewd weqta

,minaél änì 'íénáe íãa',ok dazke dxezd dxfg recn - §©©©¦¨¨¦
gxkda¯ økéðìzx`an .mina xkip mcd didiy jixvy eprinydl §¦¨
,`xnbdïðaøå,ok gikedl oi`y exaq l`rnyi iax lr ewlgpy §©¨¨
y meyn'íäa ìáèå' àðîçø áúk éà,'minae mca' azkp did `le ¦¨©©£¨¨§¨©¨¤

àðéîà äåädyri `l` ,mina mcd z` miaxrn oi`y¯ éàä £¨£¦¨©
zg` dliahdéãeçì,mca¯ éàäåztqep dliahdéãeçì,mina §¥§©§¥

okl'íénáe íãa' àðîçø áúky epcnllïáøòì êéøö.eicgi ¨©©£¨¨§©©©¦§¨§¨
,`xnbd zx`anìàòîLé éaøåy df oicy xaqïáøòì êéøö,cgi §©¦¦§¨¥§¨§¨

n cnlp,àðéøçà àø÷yúçàä øBtöä úà èçLå" áéúkilk l` §¨©£¦¨§¦§¨©¤©¦¨¤¨
"miig min lr yxg¯ 'Bâå,mind lr xetivd z` hgeyy oeike §

,`xnbd zx`an .miaxern mcde mind `linnïðaøåekxvedy §©¨¨
y exaq ,'minae mca'n df oic cenlléàcnlpàeääîweqtdn - ¦¥©

,miaxern mcde mindy mircei epiid `l ''ebe xetvd z` hgye'
`l`àðîì Ceîñ déèçLéì àðéîà äåäz` hegyl jixv - £¨£¦¨¦§£¥¨§¨¨

,mind mr ilkl jenq xetvdeäðéè÷ðéðåeicia fg`i -ïéãéøååìly §¦§§¦§¦§¦¦
`l` ,mind eay ilkl mcd `vii `ly ote`a dhegyd xetvd

àðéøçà àðîa íãì déìa÷ìeilka lawi micixeedn mcd z` - §©§¥§¨§¨¨©£¦¨
cxtpa ilk lka leahie ,xg`ïì òîLî à÷ ,lahe' xn`p jkl - ¨©§©¨

mdyk cgi mdipya leahl jixvy eprinydl ,'mcae mina
.miaxern

zxdh oic iabl `xnbd zwtzqn,rxevndäéîøé éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¦§§¨
,àøéæ éaøîxetiv rxevnd `iada oicd cvikäìBãbmc da yie ¥©¦¥¨§¨

min ziriaxd mr ilkl dnc jtypyke ,daexníénä úà úçcîe ,©¤¤¤©©¦
xetiv dzid m` e` .min da didy llk xkip `le mck lkd d`xp -

äpè÷,min ziriaxd mr ilkd l` dnc jtypyke ,hren dncy §©¨
íénä éðtî úéçãðå,mina mcd xkip `l -¯ eäîmixyk m`d §¦§¥¦§¥©©¦©

.rxevnd zxdhldéì øîà,`xif iax¯ Cì àðéîà åàì`l ike ¨©¥¨£¦¨¨
,xak jl izxn`àúëìéäî øáì CLôð ÷étz àìxdxdz l` - Ÿ©¦©§¨§©¥¦§§¨

minkg exn`y mixeriyd xg`.jiiy epi` ea zwtzqdy wtqde
exn`y ziriax xeriyy meyn ,ze`ivnaeøòéL øBøc øBtöa ,§¦§¦£

,ïðaøeCì ïéàxexc xetväìBãbick cr lk ax dncyúçcnL ©¨¨¥¨§¨¤©¤¤
íénä úàyiy xkip didi `l min ziriaxa eaxrz m`y - ¤©©¦

,min zaexrzaCì ïéàåxexc xetväpè÷,jk lk hren dncy §¥¨§©¨
ãpLíénä éðtî úéçxkip didi `l min ziriaxa eaxrz m`y - ¤¦§¥¦§¥©©¦

mina mcd.
ozep eilre ,dligza mind ozep ,`ed dheqa xtrde mind zpizp xcq
gwi ,okynd rwxwa didi xy` xtrd one" xn`p oky ,xtrd z`

,`ziixaa epy jk lre ."mind l` ozpe odkd,ïðaø eðzm`íéc÷ä ¨©¨¨¦§¦
d z` ozpeøôòozpy mcew ilkaìeñt ,íénì,dheqd z`wydl ¨¨©©¦¨

z` ozepy ixd ,"mind l` ozpe odkd gwi 'eke xtrd one" xn`py
xn`p dyxtd seqae ,xtrd lr mind z` `le mind l` xtrd
xcqk zeyrl jixvy cnll ,"z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre"

.dyxta xn`pyøéLëî ïBòîL éaøåz` ozp m` s` carica §©¦¦§©§¦
`xnbd zx`an .mind z` ozpy mcew xtrdéaøc àîòè éàî©©£¨§©¦

ïBòîL,aezkd xcqk dyr `l m` s` carica xiykdyáéúëc ¦§¦§¦
dnec` dxt xt` iablúàèçä úôøN øôòî àîèì eç÷ìå"ozpe §¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨

,"ilk l` miig min eilràéðúå,,ïBòîL éaø øîàxn`p dn iptn §©§¨¨©©¦¦§
'xtr'àeä øôò éëå,,àeä øôà àìäå`l`áeúkä äpéL §¦¨¨©£Ÿ¥¤¦¨©¨

BòîLîaxt` mewna xtr azkeepîéä ïeãì ,dxt cnlpy ick - §©§¨¨¥¤
a dheqn dnec`¯ ïàk øîàð ,äåL äøéæbdnec` dxt xt`a §¥¨¨¨¤¡©¨

'ïläì øîàðå ,'øôòdheq iabl -ïläl äî ,'øôò',dheq iabl - ¨¨§¤¡©§©¨¨¨©§©¨
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קסו

ביאורים למסכת סוטה דף יז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבתפארת(

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

miweqtd - 'miieeiv' ,cg`d .mipipr dylyl zwlgp dheq zyxt
zel` ,zereay' ,ipyd .dheq oipra zeyrl dn dxezd deevn mda
zellwde zel`d ,zereayd zex`ean mda miweqtd mdy ,'zellwe
mdy ,'zelaw' ,iyilyde .dzpif ok` m` dy`d lr elegiy
,zereayd z` dnvr lr dy`d zlawny azkp mda miweqtd
azek did dn mi`pzd ewlgpe .odkd dilr ligny zellwde zel`d

.mina wgnpe dheqd zlibna odkd
Bì àa .äðùîodkdäléânä úà áBzëì,dheqd lyäæéàî ¨¦§¤©§¦¨¥¥¤
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mzd opixn`e oilitz zyxtk giky(.gr sc)lk

giky xza opax lef` giky `le gikyc `zlin

:`lewlàìld lr`l` xiipd lr `le ge

ilin lk opiaxn `l i`n` dniz .dlibnd lr

oihibc ipy wxt opixn`ck azken(:`k sc)xtq

azke l"z xac lk zeaxl oipn xtq `l` il oi`

gex ea oi`y xtq dn xtq l"z dn ok m` n"n

lk `nl` zxn`ck xtqa azk i` opaxe miig
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la` (zezixk xtq) dl ozpe azke xfgc dil opiyxc llke hxte llka mzd 'itc icin `iyw `l z"x 'itl edin miig gex ea yiy xacn xa ilin lk opiaxnc ecen r"k xtqa aizkc `kid

`kde xtq aizk `kd inp dil dywn inlyexiae zezixk xtq dl azke ipnif ixz aizkc meyn yixc `wc `ed `xizi `xw mzd p"` hxtay dn `l` llka oi`e `ed hxte llk `kd

opiaxn iedc zxn` `wck xtqa aizk i` xn`c ikd mzd xn` `l ocic `xnba la` xtqa aizkc `kd `id `iipy oikd xne` z` `kde yelza `edy xac lk xne` z` `kd xtq aizk

xa] `"x ipz azek epi` dnl dpzip dwignl xnzi`c oeikn y"x xn` d`nh dnda zexer lr oiazek oi` xne` reny oa `"x `ipz inlyexi miig gex ea yiy xacn xa yelzc ilin lk

reny oa `"x ixac z` ip` d`ex xne` [oerny

myd `vnpe dzey ipi` xn`z `ny `a` ixacn

iqiq xa iel 'x mzd eze d`nh dnda xer lr fepb

z` `nhzy edn dheq zlibn iax dinw ira

dl`y dpi` iqei x"` dl`y ef ixd l"` micid

`l micid z` e`nhiy mixtqd lr exfb melk

[`lc] `kixv `l dpzp dwignl efe ozyecw iptn

:dwignl dpzpe li`ed

øîàðùinlyexia .wegnl lekiy azk dgne

zexit ina e` dwyna leki dgn i`

eic ef efi`e wgnil lekiy azk cvik `d azke l"z

xtqd jezn wgn m` ipz `de mezpwpw ea oi`y

ini lk n"x xn` `pzc `ipz oicdk xztiz xyk

oipzep epiid [`l] l`rnyi 'x lv` oicnl epiidy

:eicd jezl mezpwpw

äîlk .meia dheq zlibn s` meia htyn

dlibnc a"ta `kdn opitli dheq dyrn

(:k sc)meia htyn dn 'it i"yx meia d`wydc

rweden `l` zepenn ipica irzyn eligpd meiac `xw i`de zeytp ipica irzync `xnn owf iab aizk dxezd t"r `dc `xazqn `le eipa z` eligpd meia diden ol `wtp oixcdpqa

cbp 'dl mze`:dlila elit` oic xnb la` meia oic zligzc zepenn ipick `le zeytp ipicc `inec dlila leqt dligz oia xnb oia dheq oic lkc il d`xpe meiac mzd ol `wtp ynyd

áéúëãoixn`p el`e wxta onwl i"xl dniz .`aizkck dl`d zel`d z` azke(:al sc)zekxa zkqnc a"t yixa inp `zi`e(.bi sc)dlibn zkqnae(:fi sc)rxtnl dp`xwi `l y"wc

oeik l"ie `aizkck dl`d mixacd `kd ik dl`dn edl `wtp `l i`n`e rxtnl dp`xwi `ly eide jixhvi` jklid edl rnyn `l mixacd opaxe mixacd mixacn iaxle eiden opaxl

:izixg` `yxcl edl iyxc dl`de rxtnl dp`xwi `ly eide jl xzii` rney dz`y oeyl lka yxcnl ol zi` rnyc epizeaxn ixinbe elaiwcíãå÷.dleqt dreay dilr lawzy

c"n ibilt ikdac rnyn mzde d`wydl dreay jenql ick `nrh yxtne riayn k"g`e azek xn` cge azek k"g`e riayn xn` cg l"xe opgei 'x oebltzi` xn` `tqexw 'x inlyexi

'ta dingp 'xk `le i"xk `l l"q o`nk k"` dnize xcqd lr epi` akrnc b"r` dil zi` riayn k"g`e azek xn`c o`ne xcqd lr akrn dxeze dweg dil zi` azek k"g`e riayn

el e`ived(.q sc `nei)zezin 'c wxtac iax dnze xcqd lr inp akrn dweg aizkc `kid edl `xiaq r"kc rnync(:hn sc oixcdpq)epyy mewn lk `ped ax xn` dxegq ax xn` `ax xn`

`xnegl `edd jci`e `nei xcq s` xne` `tt ax ixiin `w `l `zbelta jci`e zezin 'c s` xn` axc dinyn `aq `tt ax oipnnq drayn ueg xge`ne mcwen oi` oipn jxc minkg

xcqd lr dyxtd lk irac inlyexia rnyne dleqt dreay dilr lawzy mcew dazk `kd xn` edi` `dc dheq xcq aiyg `l i`n`e dil aiyg ded ikd e`l `d rnync `nlra

la` xwir dyxtd xcqe wxtd y`xa epyxity enk oipeekn dyxtd xcqe dpynd xcq oi` ixdy xcqd lr zipyp dpi` dheq xcq la` xcqd lr oiepyc `kid `l` aiyg `lc d`xpe

:`l inp carica elit`c xninl `kil dheq xcqn iwet`l la` dvilg zevnn iwet`l cinz xcq edf xn`c mzd inp xn` `l ikdle `l `nlra devnl elit` dpynd xcq

äáúëikd e`lac il wetiz xtq z`xwpc meyn `ixi` i`n `iyw i`e hehxy oikixv mixtqdy ipiqn dynl dklde `pngx xn` xtqa hehxy `la zxb` yxit i"yx .dleqt zxbi`

oihibc w"ta 'ixn`c hehxy `la weqt mey aezkl xeq`(:e sc)milerd mc` ipa dcedi axl dil glyc edi` `d cere `ed `knq xa xzia` 'xc ol `nil o`n sqei ax xn`

dvilg zevn wxt seqa opixn`e oiazek oi` yly oiazek mizy wgvi x"`e hehxy `la dil azke ezyie oiia exkn dclide dpefa clid epzie mnvra eniiw od o`kl myn(:ew sc zenai)xn`

dlekl dil azke hhxiy `xhef xn wiqnck hehxy `la oitevx zeaiz yly azknl ivn `lc yexite inai cr inai o`nn dcicl depixw` ikd aezkl `zvilgc `hib azkc o`n i`d iia`

dlibnd hehxiy `la aezkl xeq`c b"r` `"d xtq z`xwpc meyn e`l i` uixz azkil ozip `lc b"r` `xhef xnk `zklide azkil ozip `l `de ici` ax xa xn dl siwzn `zyxt

dlibnd i` `xeqi`a azk daizk zryac b"r` daizk xg`l dhiyl dhiy oia dze` hhxy m` `prci `l edin dci lr oiwcea mind eid `ly d`xpe dleqtc l"nw dleqt dpi` dnvr

dax unewda 'ixn`c `de `le e` ikda dxiyk(:al sc zegpn)dlibnae(:gi sc)`l i`c oilitz hhxyl el oi`c dl ixinb `zklid ikdc d`xp oilitz `l la` hehxiy dkixv dfefn `zkld

oiyer oi` elay oilitzc `dn mzd dywnc `d k"` hehxy `la aezkl xeq`c meyn hhxyl jixv edin hehxy `la oazk i` ilqtin `lc oilitz `l la` wiqtc `d `l` ikd `niz

n"y `l` oihhxeyna xninl ivn ded edl hhxyl ivn ded i` `id i`pz ipyne `l hehxy meyn la` oicixen oi`c `nrh dlw dyecwl dxeng dyecwn eze` oicixen oi`y dfefn odn

y `l m` epiid oiazek oi` yly 'ixn`c `d yxit z"x la` edl hhxyl ivn `lc dl ixinb ikdcaeyg dhiyl dhiy oia hhxy `lc t"r` mipeilbd ze`it 'ca hhxy m` la` llk hhx

edep`e il` df meyn `l` z"q oiprl 'it` hehxiy(eh zeny)dlibnc w"ta giken oke dhiye dhiy lk oia hhxyl jixv(:fh sc)dxez ly dzin`k hehxy dkixvy cnln zn`e mely ixac

`d k"` zn`ec `xw `edd irzyn ynn z"q i`c xwir oke miny zekln ler da yic dfefn epiidc dxez ly dcigik rnyn dzin`c `pyile dfefn `l` z"q epiid e`lc g"x yxite

dlibnc a"ta opiqxbc(.hi sc)dzin`k dxitze hehxy dkixv `nipe zn`e meyn dil wetiz xtq meyn `ixi` i`n dleqt ozyta dxtz m`y xtq z`xwp zxb` z`xwpe xtq z`xwp dlibn

dax unewda opiwqtc `d iywz `l `zyde xtq z`xwp dxitz oiprle `kil dxitz mzdc jixhvi` dfefnc hehxyl n"y `l` dxez ly(:al sc zegpn)dlibnae(:gi sc)dfefn `zklid

'it`c n"y oihhxeyna ipyn `lcn `id i`pz ipyne `l hehxy meyn `d oicixen oi`y itl dfefn odn oiyer oi` elay oilitzc `dn dywne hehxy oikixv oi` oilitz hehxy dkixv

oihiyd oia epiid hehxy oikixv oi`c `d l"i `zyd heicd `xwp edyere xaca xehtd lk [zayd ze`ivi] oiwilcn dna wxta inlyexia opiqxbc ohhxyl jixv oi` oke li`ed `kil bdpn

hehxya dil ibq `ed z"q elit`c oeik hehxy `la dleqtc dheq zlibn iab xninl jixhvi` i`n uxiz `l eyexitl `din oiazek oi` ylyn irixb `lc hehxy oikixv ze`it 'ca la`

`l` weqt meyl opiazk `lc yginl `kil hehxy `la miazka miazek ep`y dn xne` didy iztxvd edil` 'xn izrny oihib zkqna `"ai epiax zetqeza iz`vn ze`it rax`l

miyexita aezkl olpn `prci `le hehxy `la azknl xeq` `peeb i`d ik weqt meyl eze` `iany azekyk la` gv oeyla ea xacl e` ixar oeyla melya qextl `nlra dxin`l

:weqt meyl `ianyk hehxy `a miweqt
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ìa÷zL íãB÷ dáúk .àáéúëc ék "älàä úìàä̈¨Ÿ¨¥¤¦¦§¦¨§¨¨¤¤§©¥
Ck øçàå "réaLäå" :øîàpL äìeñt äreáL äéìr̈¤¨§¨§¨¤¤¡©§¦§¦©§©©¨
,àðîçø øîà "øôqa" ,äìeñt úøbéà dáúk ."áúëå"§¨©§¨¨¦¤¤§¨©¥¤¨©©£¨¨

äáúë

1
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבתפארת(

גו', דזה שלא ריחמו עליו בהתחננו אליהם היא  גו' בהתחננו אלינו ולא שמענו  בנוגע מעשה השבטים ליוסף נאמר אשמים אנחנו 
אשמה גדולה יותר מהמכירה עצמה.

ממאמר שבת פרשת אחרי־קדושים ה'תשכ"א



קסט

ביאורים למסכת סוטה דף יז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבתפארת(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dheq(iyily meil)

àøzôécä.slw epi` oiicre ekxv lk edecar `ly xer -àlà ©¦§§¨¤¨
azekmiäléânä ìò.ekxv lk caEry slw -øîàpLz` azke" ©©§¦¨¤¤¡©

odkd dl`d zl`d,"øôqadpynd .ie`xk caern slw `ed xtqe ©¥¤
,dlibnd aezkl yi eic dfi`a x`al d`añeîB÷a àì áúBk Bðéàå§¥¥Ÿ§

,mina ekizny oli` sxy -íBzð÷ð÷a àìåxtrdn oin `edy - §Ÿ§©§©§
.xigyndíLBøL øác ìëa àìåepi`e slwd jeza rlapy - §Ÿ§¨¨¨¤¥

,wgnpBéãa àlà.mina dgnp eneyixy sxy lyøîàpLazke" ¤¨¦§¤¤¡©
odkd dl`d zl`d z`äçîelr azeky rnyny ,"mixnd in l` ¨¨

a xtqdúBçnì ìBëiL áúkqenewa miazek oi` okle ,mina §¨¤¨¦¨
.mignp mpi`y meyn mezpwpwae

,äìéla dáúkL äèBñ úléâî ,àáø øîà .àøîâ`id ixd.äìeñt ¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨©©§¨§¨
àéúà àîòè éàîdey dxifbaäøBz,dheq zlibna dxen`d ©©£¨¨§¨¨

näøBz,htyna dxen`dàëä áéúkdheq zlibn iabl -äNòå" , ¨§¦¨¨§¨¨
íúä áéúëe ,"úàæä äøBzä ìk úà ïäkä dì,`xnn owf iabl - ¨©Ÿ¥¥¨©¨©Ÿ§¦¨¨

ètLn äî ,"ètLîä ìòå EeøBé øLà äøBzä ét ìò"mipc oi` ©¦©¨£¤§©©¦§¨©¦§¨

`l`äèBñ úléâî óà ,íBia`wec zeyridl dpic.íBia ©©§¦©¨©
m` ,`ax xn` cere¯ dáúkdheq zlibnd z`¯ òøôîìdteqn §¨¨§©§¥©
`id ixd ,dzligzl,"äìàä úìàä úà áúëå" áéúëc ,äìeñt§¨¦§¦§¨©¤¨¨Ÿ¨¥¤

dlibnd z` aezkl yiy rnyn 'dl`d' zlinne¯ àáéúëc ék¦¦§¦¨
.`xwna dyxtd dazkpy xcqk

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkdíãB÷ §¨¨¤
äéìò ìa÷zLd z` dheqdäòeáL`id ixd ,odkd driayny ¤§©¥¨¤¨§¨

dlibn[øîàpL] ,äìeñtdligzòéaLäå''ebe dy`d z` odkd', §¨¤¤¡©§¦§¦©
,'on` on` dy`d dxn`e'Ck øçàåxn`páúëå'dl`d zl`d z` §©©¨§¨©

'ebe xtqa odkd,'z` dilr dlaiwy xg`l wx xtqd z` azeky ixd
.dreayd

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkd¯ úøbéà`ll §¨¨¦¤¤
dlibn `id ixd ,dligz slwd z` hhxyiy,äìeñtixdy'øôqa' §¨©¥¤

,àðîçø øîà.hehxy mikixv mixtqdy ipiqn dynl dklde ¨©©£¨¨
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וענין זה הוא לא רק בתחילת הבריאה, אלא כן הוא בכל רגע ורגע, מאחר שהקב"ה מהווה 
את כל הענינים שבעולם שיהיו במציאות חדשה בכל רגע ורגע, וזוהי הנקודה המשותפת בכל 

פרטי הבריאה, במילא זה פועל ומגלה שכל פרטי הבריאה הם באחדות.

ואם הדברים אמורים בכללות הבריאה, על אחת כמה וכמה שכן הוא בנוגע לבני אדם, 
וכל שכן וקל וחומר בבני ישראל, שכל מעשה דיבור ומחשבה שלהם נתהווה ומקבל בכל רגע 
ורגע חיות נפלאה מעצמותו ומהותו ית'. ועי"ז הם מאוחדים באחדות גמורה ואמיתית, לא 
רק באופן של "חברים כל ישראל"5, אלא כגוף אחד ממש6, כי כאו"א מהם הוא "חלק אלוקה 

ממעל ממש"7, גם בהיותו למטה בעוה"ז, נשמה בגוף.

ד. ויש להוסיף בזה, עפ"י מאמר הידוע8 "עצם כשאתה תופס מקצתו אתה תופס בכולו", 
היא  והבנתו  תפיסתו  ממש",  ממעל  אלוקה  "חלק  להיותו  מישראל  ואחד  אחד  שכל  נמצא 

ב"עצם" כולו. היינו, שכל מציאותו "תפוסה" וחדורה בהקב"ה בעצמו – "אלוקה ממש".

ובסגנון אחר, להיות שכל יהודי הוא "חלק אלוקה ממעל", יש בכוחו בכל עת להיות 
עוה"ז  בעניני  גם בהיותו למטה  עליו  פועל  וזה  גמורה עם הקב"ה,  בכח עצמו בהתאחדות 
הגשמי. ואפילו ילד קטן שאינו בר השגה גדולה, הנה כאשר מזכירים לו שבאותו היום הוא 
זה  רבה אמונתך",  נשמתי בחמלה  בי  וקיים שהחזרת  חי  לפניך מלך  אני  "מודה  לומר  זכה 
מעורר אצלו ידיעה והכרה שהקב"ה "לפניך", ו"רבה אמונתך" בעוה"ז הגשמי. ועי"ז ניתן 
להם הכח להחדיר הכרה זו בכל עניני העולם, עד למעמד ומצב של "ומלאה הארץ דעה את 

הוי' כמים לים מכסים"9, בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש10.

5( חגיגה כו, א. נוסח מי שעשה נסים. 
6( ראה ירושלמי נדרים פ"ט ה"ד. וראה לקו"ש חל"א ע' 72. וש"נ. 

7( תניא רפ"ב.
8( כש"ט הוספות סקט"ז. וש"נ.

9( ישעי' יא, ט.
10( משיחת כ"ה תשרי התש"נ )יחידות כללית(.

המשך מעמוד ג



קע

ביאורים למסכת סוטה דף יח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבתפארת(

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

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkdïétc éðL ìò §¨¨©§¥©¦
dlibnd ixd ,micenr micenr azkpd dxez xtqk ,micenr -

,äìeñty meynàðîçø øîà ãçà 'øôñ'oeyla 'xtq' azkp - §¨¥¤¤¨¨©©£¨¨
,cg` cenra dazekl jixvy rnyne ,cigiàìådpazkiíéðL §Ÿ§©¦

ìLe.íéøôñ äL §Ÿ¨§¨¦
m` ,`ax xn` cereáúkodkdúçà úBàdheq zyxtn cala, ¨©©©

÷çîed z`úçà úBàjiynde ,minaúçà úBà áúëådixg`ly ¨©©©§¨©©©
,dyxta÷çîed z`úçà úBà,dyxtd seq cr dyr oke ,dipyd ¨©©©
,äìeñtcnlpe ,dyxtd lk z` wgne azky seqal `vnpy s` §¨

náéúëc'd iptl dy`d z` cinrde"ìk úà ïäkä dì äNòå ¦§¦§¨¨¨©Ÿ¥¥¨
,"úàæä äøBzä.cgi daezk dlek didzy jixvy ©¨©Ÿ

éòawtzqd -,àáøm`áúkodkdì úBléâî 'áúBèBñ ézL- ¨¥¨¨¨©§¦¦§¥
dlibn azk zg` lkldxear zcgeinï÷çîe ,zelibnd izy z` - §¨¨

¯ eäî ,ãçà ñBk CBúìlkl mipzepe ,dwical mind mixyk m`d §¤¨©
,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .e`l e` qekdn zezyl mdn zd`
micnele ,'z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre' dyxta xn`py
yie ,zwcapy dheqd myl zeyridl jixv dheqd zwica xcqy

m`d wtzqdlì äáéúk¯ ïðéòa dîLdkixv dlibnd zaizk wxy §¦¨¦§¨§¦¨
`linne ,dnyl zeidlàkéàäåmixyk mind eidi df ote`a - §¨¦¨

.oick onyl eazkp zelibndy oeik ,dwicalàîìéc Bàic `l ¦§¨
`l` ,dheq dze` ly dnyl didz dlibnd zaizkyénð ïðéòa§¦¨©¦

dyä÷éçîdyriz mind jezlì,dîLxacd xkip didiy jixve §¦¨¦§¨
qekl zelibnd ipy ewgnpy df ote`ae ,dnyl dwignd dzyrpy

.mileqt mind eidie - onyl dwignd dzyrpy xkip `l ,zg`
,wtzqdl `ax siqenøîBì àöîz íàå,ipyd cvdk heytl - §¦¦§¨©

ok`yénð ïðéòad dyrzyì ä÷éçîdîLote`ae ,dheq dze` ly §¦¨©¦§¦¨¦§¨
m` oicd didi dn .mileqt mind eidi mcewd¯ ï÷çîizy z` §¨¨

zelibndúBñBk 'áadheq myl zcxtp qek jezl wgn dlibn lk - §
,zg`øæçåin xg`lok¯ ïáøéòå,cgi zeqekd ipy ly mind z`eäî §¨©§¥§¨©

¯,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .e`l e` mixyk el` min m`d
m`dì ä÷éçîïðéòa dîLzeyridl dkixv dnvr dwignd - §¦¨¦§¨§¦¨

ef dheq myl dzyrpy xkipy ote`a,`linneàkéàäådf ote`a - §¨¦¨
ezyie ,mpick zewignd z` dyry oeik ,dwical mixyk mind eidi

.eaxrzdy mindn odizyàîìéc Bàdwignde daizkdy ic `l ¦§¨
mind z` zezyl zg` lk dkixv `l` ,dheq dze` myl eyri¥

,df ote`ae ,dnyl eyrpyàéúL à÷ dãéc åàì àäefd dheqd - ¨¨¦¨¨©§¨
mindn mda axern ixdy ,dxear epkedy mind z` dzey dpi`

,dipyl eyrpy¯ àäådipyd mbàéúL à÷ dãéc åàìdzey ixdy §¨¨¦¨¨©§¨
.mileqt mind eidie - mda miaxernd dzxag inin s`

,wtzqdl `ax siqenøîBì àöîz íàå,ipyd cvdk heytl - §¦¦§¨©
ote`a okle ,dnyl eyrpy mind z` `wec zezyl dheqd dkixvy

y oeik mileqt mind eidi mcewdåàì àäå ,àéúL à÷ dãéc åàì àä̈¨¦¨¨©§¨§¨¨
,àéúL à÷ dãéc.miaxernd dzxag in z` s` dzey zg` lk `l` ¦¨¨©§¨

,zeqekd ipyay mind z` eaxiry xg`l m` oicd didi dnøæç̈©
odkd¯ ï÷lçåzezyl mdn zg` lkl ozepe ,zeqek izyl mind z` §¦§¨

zg` qekn¯ eäî ,`xnbd zx`ane .e`l e` mixyk el` min m`d ©
m`d ,wtqd iccv z`¯ äøéøa Léeli`k xacd aygp ,mwlgnyky ¥§¥¨

,dxear eyrpy mind md zg`d ly qeka epzipy mindy xxazd
mind eidie ,dxear eyrpy mind md dipyd ly qeka epzipy minde

.dwical mixyk¯ äøéøa ïéà Bàzg` lky xxazdy aygp df oi` ¥§¥¨
dwiqn .mileqt mind eidie - dxear eyrpy mind z` dlaiw odn

,`xnbde÷éz.wtqa xacd x`yp - ¥
,àáø éòa,ilk jezn mind z` dheqd z` dwyd `l odkd m` ¨¥¨¨

`l`d÷Lädze`áéña,lelg aiq jezn -eäîdizy m`d - ¦§¨§¦©
.e`l e` dwceal dliren df ote`adwydy ote`a wtzqd oke

dze`úøôBôLa,xepiv jezn -eäîdf ote`a dizy m`d - ¦§¤¤©
e`l e` dwceal dliren.m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane

Cëa äiúL Cøc,dwceal dlireneCëa äiúL Cøc ïéà Bà`le ¤¤§¦¨§¨¥¤¤§¦¨§¨
,`xnbd dwiqn .dwceal dliren.e÷éz¥

,éMà áø éòam`eëtLðzvwnïäîwgny xg`l ,mixnd inn - ¨¥©©¦¦§§¥¤
,dlibnd z` okezlïäî eøéizLðå,mindn zvwn¯ eäîdleki m`d §¦§©§¥¤©

`xnbd dwiqn .e`l e` mixzepd mina wcaidl.e÷éz¥
änì ,äèBña úBøeîàä úBòeáL 'á áø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©§¨£§¨¨¨

,x`ane .zg` dreaya ic `le ,ekxvedúçàdreayd z` - ©©
odkd riayn ,dpey`xdä÷çîpL íãB÷dúçàå ,äléâîz` - ¤¤¦§£¨§¦¨§©©

odkd riayn dipyd dreayd.ä÷çîpL øçàì,`xnbd dywn §©©¤¦§£¨
é÷úî,àáø dì óixdeeäééåøzzereayd ipy -ä÷çîpL íãB÷ ©§¦¨¨¨©§©§¤¤¦§£¨

ïáéúk äléâîiptl riayn zereayd izy z`y rnyne ,dxeza §¦¨§¦¨
.dwigndàáø øîà àlà,xg` ote`a x`ane `xif iax lr wleg - ¤¨¨©¨¨

y `l` ,dwignd iptl od zereayd izy mlerlúçàdreayd - ©©
`id dipyd¯ äìà dnò LiL äòeáLz` dreaya odkd xikfn §¨¤¥¦¨¨¨

,dzpify `vni m` dilr legzy dllwd¯ úçàådreayd §©©
`id dpey`xd,äìà dnò ïéàL äòeáL`nlra dreay `l` §¨¤¥¦¨¨¨

.dzpif `ly
,`xnbd zl`eyäìà dnò LiL äòeáL éîc éëéäriayn cvik - ¥¦¨¦§¨¤¥¦¨¨¨

,zx`ane .dl`d mr dreayd z` odkd dze`íøîò áø øîà̈©©©§¨
,áø øîàdl xne`yéìò épòéaLîCd"awd ly enyaàlL ¨©©©§¦©¦¨©¦¤Ÿ

,úàîèðdl xnel siqeneíàLok`éa eàBáé ,úàîèðCmind ¦§¥¤¦¦§¥¨¦
dreayl dnikqne ,on` on` zxne` dy`de ,jxi ltple oha zeavl

,`xnbd dgec .dilr dl`d z` zlawne ef,àáø øîàepi` df ¨©¨¨
ixdy ,'dl`d zreay' aygpàîéé÷ dãeçì äìàxne`y dl`d - ¨¨§¨©§¨

,dreaydn wlg dpi`e dnvr ipta zcner dldãeçì äòeáLe§¨§¨
àîéé÷da xikfn oi`e dnvr ipta zcner z`nhp `ly dreayd - ©§¨

lr s` dze` riayny rnyn ,'dl`d zreay' oeyldne ,dl`d z`
.dl`dàáø øîà àlà,ef oeyla zxn`p 'dl`d zreay'épòéaLî ¤¨¨©¨¨©§¦©¦

éìòéa eàBáé úàîèð íàL ,CCdl`d z` dnvr lr zlawne , ¨©¦¤¦¦§¥¨¦
,`xnbd dgec .dreaya,éMà áø øîàxe`iad epi` df mb ¨©©©¦

y `vnp df ote`ay oeik ,'dl`d zreay'aàkéà äìàdllwd lr - ¨¨¦¨
eli`e ,dze` riayn `edàkéì äòeáLm` envr dyrnd lr - §¨¥¨

.dze` riayn epi` ,e`l e` d`nhp,éMà áø øîà àlàzreay' ¤¨¨©©©¦
,ef oeyla zxn`p 'dl`déìò épòéaLîCmd mipekpymixacd ©§¦©¦¨©¦

xn`y,úàîèð àlL ú,dy`d z` riayne siqeneúàîèð íàå ¤Ÿ¦§¥§¦¦§¥
éa eàBáéC.dl`d ¨¦

dheqd dkixvy ,'on` on` dy`d dxn`e' xn`p dheqd zreaya
dpynd zyxtn ,dilr zecedle dreayd z` dnvr lr lawl

.dixaca on`d dy`d zlteky mrhd
.äðùî,dpynd zl`eyúøîBà àéä äî ìòdzreaya dheqd ©¨¦¤¤

¯ ïîà ïîàdpery ,zx`ane .minrt ipyäìàä ìò ïîàzlawn - ¨¥¨¥¨¥©¨¨¨
oke ,dzpif m` dilr legzy odkd dl xn`y dllwd z` dnvr lr

äòeáMä ìò ïîàdriayny dreayd z` dnvr lr zlawn - ¨¥©©§¨
,oke .dnvra zraypy ink df ixde ,odkdäæ Léàî ïîàzrayp - ¨¥¥¦¤

e ,enr dxzqpe dlra dl `piwy ipelt eze` mr dzpif `lyLéàî¥¦
øçàzxne` oke .xg` mc` mr dzpif `ly mb zrayp -àlL ïîà ©¥¨¥¤Ÿ

¯ éúéèNdzeida s` dzpif `ly zrayp,äàeNðe äñeøào`kne ¨¦¦£¨§¨
dzidyk iepiw dilr did `ly s`y ,dreay leblb oic ecnl

.df onf lr mb dreay dilr milblbn ,dqex`
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oifge` mipy` cenr gi sc oey`x wxtdheq
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äáúë`xza wxtn z"q ly oitca ['ity] i"yx yexitl miywn .dleqt oitc ipy lr

oihibc(:ft sc)xyk dhnln micrde ipyd sca eazke hbd zvwn xiiy opzc

oihibc ipy wxta 'ixn`ck dxernc oeik mixtq ipy dil aiyg `le(:k sc)df ixd `d`

edn daizl daiz oia dhiyl dhiy oia `tt ax ira 'eke zyxebn dpi` ily xiipde jhib

xn` cg` xtqc meyn dil wetize jixtwe

unewdae dxernc `kixv `l mipy `le `pngx

dax(.bl sc zegpn)ax xn` inp xn` dfefn iab

dleqt oitc ipy lr dazk l`eny xn` dcedi

oitiq ipya gipde oitc ipy lr dazk iaizin

oitiq ipyl die`x dxiyk cg` sqa `d dleqt

l`eny xn`wc oitc ipyc `nl` xn` `w

ikdl oixern oi`y xn`w dfn df oikzgpa

yxite oixern opi`y oitc ipy `kd inp yxtn

c"a ede`x 'ta inp xn`c `d i"x(.ek sc d"x)

da zi`c oeik leqt dxt oxw ixn`c opaxl 'it`

ixagnc b"r`e inc zextey ylye mipyk iclib

ixde cg` clb dpy lka siqedl ekxc inp mzd

opzck dfl ewacne xg` xteyn e`iank `ed

`l ezligzny iptn leqt zextey ixay waic

`le ztqezd xkipe zg` zaa oziixa dzid

oitc 'a lr eazky hb eli`k dnece exeaig ipdn

ivg azkyk `wec `d`c leqtc cgi oxtze

xg` sc lr divge df sc lr dheq zlibn

dl azk m` d"de mixtq ipy aiygc opixn`

hb iab oke cg` qek jezl owgne zelibn izy

mly cge cg lkc b"r` oihib ipy dl ozp m`

`yxbin `le oileqt envr ipta cg` xtqe `ed

mixtq dyly e` mipy meyn ediiexza

gbpy xey 'ta opixn`ck(.n sc w"a)cg` xtek

wxtae oixtek dyly e` mipy `le `pngx xn`

lefbd alel(.dl sc dkeq)ixt zlz izxz hewpil

zexit dyly e` mipy `le `pngx xn` cg`

jeza xtey ozpyn `py i`n zeywdl oi`e

dil aiyg `le `vi rny inipt lew m` xtey

`zlin `ilz drinya mzdc zextey ipyk

:iniptd lew `l` rny `l `ede

øæçi`d .dxixa oi` e` dxixa yi edn owlge

t xead on dlcnc dxixal inc `lgbpy xeya opaxe i"a xfril` 'xc `zbel(:`p sc w"a)oibel ipyn dxixa oke axrzpe azkd xked `kd la` mlerl odn cg` ly ewlg xked `l mzdc

daexn 'ta iziinc yixtdl cizr ip`y(:hq sc my)hbd lk 'ta iziinc zexixa edlekl oke mlern xyrnd xked `l inp(.dk sc oihib)oiaxrn lkaa iziinc dxixal inc la`(.fl sc oiaexir)
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el e`ived 'ta oke zexixa x`yl dligzn dxkedy dxixa oia ibelti`l `kilc(.dp sc `nei)meyn wiqne zeaexrzd iptn daeg ipiwl zextey oi`ian eid `l xne` dcedi 'x 'ipzn iziinc

incnc `nl` ei` ipzcn wiqne mizekd oian oii gweldc `idd iziine olpn dxixa dil zil dcedi 'x exzyil jpde `ina icype ifef 'c xexape jixt `we dilra ezny z`hg inc zeaexrz

dlirn 'qnc `xza 'ta opzc inp `dne ipdn hiyt `lc dil `iran `w i`n `ax k"` `xwirn xkedc ifef drax`c dxixal `xwirn `xkid `kilc b"r` gxfnl mkg `a m`c dxixasc)

(:`ki`d ik dxixa dil zi` r"xl `nl` qikd lk z` `iveiy cr `"kge r"x ixac lrn dpey`xd `ivedy oeik ycwd df qika dhext xn`y e` qikd jezl dltpy ycwd ly dhext

zexekaa iziinc hytnl `kil inp `dne ibilt i`na mzd ol xixazi` `l `din dltpy ycwd ly dzid `id ecia dzlry dpey`x dhexty xacd xxaed dpey`x dhexta xn`c `peeb

dnda gweld wxt(:ak sc)mzdc d`ll ribi d`l ly wgndy `nip p"d dltpy d`q `id dzlry d`q `id xne` ip`y awxize mexiz xne` `"x oileg 'wl dltpy d`nh dnexz d`q

el e`ived 'ta dywd `"aixe lha ixza cg `ziixe`cnc opaxca opiliwn(:dp sc `nei)dlirnc `ztqeza `ipzc ifef 'c xexape `d`(`"t)el`e iz`hgl el` xn`e zern yixtdy xifp
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xefgi mleray zeaexrzd lk ok m` `peeb i`d ik dxixa xninl ol zi` i` dniz cere hytinl `ax ivn ded ipd lkn edin 'ixn` `l z`hg inc eed el`c xacd xxaed `nipe z`hgl

dpyd y`xc `nw wxtn dil hiyt `l i`n` cere dxixa meyn wlgie(:bi sc)zeaexrzd wxtae gl xaca dxixa oi`c `vnp oiie onyl dlia yic ol `niiwc(.t sc migaf)`zbelt dil iziin

la` dly mind jezl zxkp `dzy dlibnd on dwign` `l` `xw citw `l opixn` in dil `iran `w `kdc d`xpe 'eke min [dkezl] jezl ltpy z`hg ly zigelv opaxe xfril` iaxc

dxixa oi` `nlic i` dinin exxaed ixd 'eke dxixa opixn` in oixkip zg` lk ly min ixd owlge xfg `id zxkp dwign e`l dcic e`lc min `iizy `cg lk xninl `ki` cg` qek jezl

`we dkxvl oixxeand min jezl dwigna `l` `zlin ilz `le azkd lha dwign zrya ixdy opictw `l dlibnd azk ly eic zaexrz lr la` opira dwign zrya min zxixa xnelk

:`id dxedhc meyn i` dzkldk dwgnp `lc meyn dl iwca `l `in i` dil `iranéòámigqt iaxr wxta `ax xn`c `dn hytinl `kil .edn aiqa dwyd `ax(:ehw sc migqt)okxk

:dil `irain `w wiqtn `lc `kd la` drilad zia oiae dvnd oia aiqd wiqtn mzdc jka dlik` jxc oi` `nl` `vi `l dvn ici s` aiqaìòiyily wxta .on` on` zxne` `id dn
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oihibc ipy wxta 'ixn`ck dxernc oeik mixtq ipy dil aiyg `le(:k sc)df ixd `d`

edn daizl daiz oia dhiyl dhiy oia `tt ax ira 'eke zyxebn dpi` ily xiipde jhib

xn` cg` xtqc meyn dil wetize jixtwe

unewdae dxernc `kixv `l mipy `le `pngx

dax(.bl sc zegpn)ax xn` inp xn` dfefn iab

dleqt oitc ipy lr dazk l`eny xn` dcedi

oitiq ipya gipde oitc ipy lr dazk iaizin

oitiq ipyl die`x dxiyk cg` sqa `d dleqt
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ikdl oixern oi`y xn`w dfn df oikzgpa
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opzck dfl ewacne xg` xteyn e`iank `ed

`l ezligzny iptn leqt zextey ixay waic

`le ztqezd xkipe zg` zaa oziixa dzid

oitc 'a lr eazky hb eli`k dnece exeaig ipdn

ivg azkyk `wec `d`c leqtc cgi oxtze

xg` sc lr divge df sc lr dheq zlibn

dl azk m` d"de mixtq ipy aiygc opixn`

hb iab oke cg` qek jezl owgne zelibn izy

mly cge cg lkc b"r` oihib ipy dl ozp m`

`yxbin `le oileqt envr ipta cg` xtqe `ed

mixtq dyly e` mipy meyn ediiexza
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jeza xtey ozpyn `py i`n zeywdl oi`e
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daexn 'ta iziinc yixtdl cizr ip`y(:hq sc my)hbd lk 'ta iziinc zexixa edlekl oke mlern xyrnd xked `l inp(.dk sc oihib)oiaxrn lkaa iziinc dxixal inc la`(.fl sc oiaexir)

gwpy dna zxtkzn ef 'ixn` `l zg` lk inc dligzn exkedc b"r` dler aixwi dvxiy df i`e z`hg aixwi dvxiy dfi` odkl odipiw inc epzpy e` aexira odipiw egwly miyp izy

`nl` zexixa x`y` dl iziin `wc opifg edin epzdyk mzd dil igcc b"r`e dxixa 'ixn`c `kti` p"` z`hgl dzxiag lye dlerl olek aixwi zg` ly oipiw izy e` dzxiag incn

el e`ived 'ta oke zexixa x`yl dligzn dxkedy dxixa oia ibelti`l `kilc(.dp sc `nei)meyn wiqne zeaexrzd iptn daeg ipiwl zextey oi`ian eid `l xne` dcedi 'x 'ipzn iziinc

incnc `nl` ei` ipzcn wiqne mizekd oian oii gweldc `idd iziine olpn dxixa dil zil dcedi 'x exzyil jpde `ina icype ifef 'c xexape jixt `we dilra ezny z`hg inc zeaexrz

dlirn 'qnc `xza 'ta opzc inp `dne ipdn hiyt `lc dil `iran `w i`n `ax k"` `xwirn xkedc ifef drax`c dxixal `xwirn `xkid `kilc b"r` gxfnl mkg `a m`c dxixasc)

(:`ki`d ik dxixa dil zi` r"xl `nl` qikd lk z` `iveiy cr `"kge r"x ixac lrn dpey`xd `ivedy oeik ycwd df qika dhext xn`y e` qikd jezl dltpy ycwd ly dhext

zexekaa iziinc hytnl `kil inp `dne ibilt i`na mzd ol xixazi` `l `din dltpy ycwd ly dzid `id ecia dzlry dpey`x dhexty xacd xxaed dpey`x dhexta xn`c `peeb

dnda gweld wxt(:ak sc)mzdc d`ll ribi d`l ly wgndy `nip p"d dltpy d`q `id dzlry d`q `id xne` ip`y awxize mexiz xne` `"x oileg 'wl dltpy d`nh dnexz d`q

el e`ived 'ta dywd `"aixe lha ixza cg `ziixe`cnc opaxca opiliwn(:dp sc `nei)dlirnc `ztqeza `ipzc ifef 'c xexape `d`(`"t)el`e iz`hgl el` xn`e zern yixtdy xifp

dnda oda gwile zernd yily gwil la` ixy `peeb i`d ika `wece 'eke z`hg inc llgn zenewn dylyn oia cg` mewnn oia zenda 'b oda gwel ixd eaxrzpe inlyl el`e izlerl

xefgi mleray zeaexrzd lk ok m` `peeb i`d ik dxixa xninl ol zi` i` dniz cere hytinl `ax ivn ded ipd lkn edin 'ixn` `l z`hg inc eed el`c xacd xxaed `nipe z`hgl

dpyd y`xc `nw wxtn dil hiyt `l i`n` cere dxixa meyn wlgie(:bi sc)zeaexrzd wxtae gl xaca dxixa oi`c `vnp oiie onyl dlia yic ol `niiwc(.t sc migaf)`zbelt dil iziin

la` dly mind jezl zxkp `dzy dlibnd on dwign` `l` `xw citw `l opixn` in dil `iran `w `kdc d`xpe 'eke min [dkezl] jezl ltpy z`hg ly zigelv opaxe xfril` iaxc

dxixa oi` `nlic i` dinin exxaed ixd 'eke dxixa opixn` in oixkip zg` lk ly min ixd owlge xfg `id zxkp dwign e`l dcic e`lc min `iizy `cg lk xninl `ki` cg` qek jezl

`we dkxvl oixxeand min jezl dwigna `l` `zlin ilz `le azkd lha dwign zrya ixdy opictw `l dlibnd azk ly eic zaexrz lr la` opira dwign zrya min zxixa xnelk

:`id dxedhc meyn i` dzkldk dwgnp `lc meyn dl iwca `l `in i` dil `iranéòámigqt iaxr wxta `ax xn`c `dn hytinl `kil .edn aiqa dwyd `ax(:ehw sc migqt)okxk

:dil `irain `w wiqtn `lc `kd la` drilad zia oiae dvnd oia aiqd wiqtn mzdc jka dlik` jxc oi` `nl` `vi `l dvn ici s` aiqaìòiyily wxta .on` on` zxne` `id dn

zereay zkqnc(:hk sc)en eli`k on` dperd lkzecrd zreay wxtae eitn dreay `iv(.el sc my):mixac zpn`d ea yie dreay ea yi dlaw ea yi on`
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oifge` mipya cenr gi sc oey`x wxtdheq
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xnW eia`e FnM ,dPnAiIW mail zpYnnE dRvn mai zxnFW .mai zxnFW `idWM z`nhp¦§¥§¤¦¤¤¨¨¤¤¨¨§©¨©§¤¤§¨¨¤§©§¤¨§§¨¦¨©

xaCd z`(fl ziW`xA)iz`Hg lr xFnWY `l ,(ci aFI`):.éúàîèð àlL ïîà,drEaW zlAw Epiid ¤©¨¨§¥¦Ÿ¦§©©¨¦¦¨¥¤Ÿ¦§¥¦©§©¨©§¨

ipriAWn `xnBA lirl xn`cM ,DriAWdW KxcM dl` zlAw Epiid iA E`ai iz`nhp m`e§¦¦§¥¦¨Ÿ¦©§©¨©¨¨§¤¤¤¦§¦¨¦§¨©§¥©§¨¨©§¦©¦

Epiide ,KiA E`ai z`nhp m`e z`nhp `NW Kilr̈©¦¤Ÿ¦§¥§¦¦§¥¨Ÿ¦§©§

`ipzC dl`d lr on` drEaXd lr on`C FWExiR¥§¨¥©©§¨¨¥©¨¨¨§©§¨

:`WixA.àîhà àlL ïîàonf xg`l `nHY m`W §¥¨¨¥¤Ÿ¤¨¥¤¦¦¨©§©©§©

n min`ipzcM ,`nHYW xg`l DzF` oixrxr ©¦§©§§¦¨§©©¤¦¨©¦§©§¨

:`xnBA `ziixaA.'åk LøbúzL øçà ìò àìå §¨©§¨©§¨¨§Ÿ©©©¤¦§¨¥§
:cizrd lr dpzn xn`C n"xl ENt`e.úàîèðå ©£¦§§¨©©§¤©¤¨¦§¦§¥

`N` Fl xFfgl eilr zxq`p Dpi`C ,diWExibA§¥¤¨§¥¨¤¡¤¤¨¨©£¤¨

aizM ikC ,oiWECw ici lr z`Vp k"`(ck mixaC)`l ¦¥©§¥¦¦§¦§¦§¨¦Ÿ

DYgwl aEWl DgNW xW` oFW`xd DlrA lkEi©©£¨¨¦£¤¦§¨¨§©§¨

Wi`l dzide aizkcM ,aizM oi`EVpe oiWECw xg ©̀©¦¦§¦¦§¦§¦§¦§¨§¨§¦

:oFxg`d Wi`d D`pUE xg`.äúpfL 'îâ`idWM ©¥§¥¨¨¦¨©£¤¦§¨§¤¦

:mai zxnFW.dîáéì äøeñàzgY dzPGW dX`M ¤¤¨¨£¨¦¨¨§¦¨¤¦§¨©©

:Dlral dxEq`W DlrA.íáé úøîBL éðz÷cî ©£¨¤£¨§©£¨¦§¨¨¥¤¤¨¨
:mai zxnFW `idWM dzPGW zEpf lr DriAWOW¤©§¦¨©§¤¦§¨§¤¦¤¤¨¨
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lr `AdC ikid iM iOp DlrA lr xFq`l iAblE§©¥¤¡©©£¨©¥¦¥¦§©¨©

`Ad oM DlrA lr dxEq` zxkA `idW Wi` zW ¥̀¤¦¤¦§¨¥£¨©©£¨¥©¨

zW` didz `lA eilr `idW iOp mai zxnFW lr©¤¤¨¨©¥¤¦¨¨§Ÿ¦§¤¥¤

xf Wi`l dvEgd zOd(dk mixaC):Dnai lr DxqF` ©¥©¨§¦¨§¨¦§¨©§¨¨
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.eäî [åéçà éàeOð ìò],eig` zgYW zEpf lBlbl ©¦¥¨¦©§©§¥§¤©©¨¦

mai zxnFW d`EUpE dqEx` 'ipznA opzC `dC§¨¦§©§©§¦£¨§¨¤¤¨¨

mai dPwWIW i`w `zY` `cgA e`l dqEpkE§¨¨©£¨¦§¨¨¥¤©§¤¨¨¨

`N` ,eig` lW oi`EVpe oiqExi`d lr dPriAWie§©§¦¤¨©¨¥¦§¦¦¤¨¦¤¨

lr DOr dpzn dwWn lrAd m` ,ipYw iNn iNn¦¥¦¥¨¨¥¦©©©©§¤©§¤¦¨©

dpzn dwWn DqpMW maId m`e ,d`EUpE dqEx £̀¨§¨§¦©¨¨¤§¨¨©§¤©§¤

:dqEpkE mai zxnFW DOrénð éëä äøéñà àä ¦¨¤¤¨¨§¨¨£¦¨¨¥©¥
.äðúîcmipFW`xd oi`EVp zEpfA eilr zxq`p Ffe §©§¤§¤¡¤¤¨¨¦§¦¦¨¦¦

w"tA xn`cM ,eig` i`EVp zEpfA oke mlFrllirl) §¨§¥¦§¦¥¨¦¦§¨©§§¥

(.a sC:znAiizn `le zvlFg zn m`eøîàLk àì ©§¦¥¤¤§Ÿ¦§©¤¤Ÿ§¤¨©
.àîhà àlL ïîà î"øwcaYW FYrC lr dzlr ¨¥¤Ÿ¤¨©¨§¨©©§¤¦§Ÿ

:cizrd lr eiWkr.dúBà ïéøòøòîDl oixfFg ©§¨©¤¨¦§©§§¦¨§¦¨

d`xp dwWn i"r wpgPd mc`M DpFxB KFzl§§¨§¨¨©¤¡¨©§¤¦§¤

ExrFri xaW zwrf oFWl `Ede ,xrxr dWFrM§¤©§¨§§©£©¤¤§¥

(eh EdirWi):.íéðBøçà ïéàeOð ìòdpzn xn`C n"xl §©§¨©¦¦©£¦§§¨©©§¤

drEaW lEBlbA DOr dpzIW Edn cizrd lr©¤¨¦©¤©§¤¦¨§¦§§¨

:`OHze dPxifgie dPWxbi m` `OHY `NWøçàå ¤Ÿ¦©¨¦§¨§¤¨§©£¦¤¨§¦©¨§©©
.äpøéæçé Ck`lC diWExB iniA `OHzC `nrh ¨©£¦¤¨©§¨§¦©¨¦¥¥¤¨§Ÿ

iOp ikd dxfg xg`l `OHY `d ,dilr `xQYin¦©§¨¨¤¨¨¦©¨§©©£¨¨¨¥©¥

:eiWkr ipznC.úBàðwä úøBzlkl zg` dxFY §©§¥©§¨©©§¨¨©©§¨

:z`Gd dxFYM Dl dUri oNkAW ,zF`pTdéaø ©§¨¤§ª¨©£¤¨©¨©Ÿ©¦
.úàæ øîBà äãeäé:zxg` `le z`f ,`Ed `hErin §¨¥Ÿ¦¨Ÿ§Ÿ©¤¤

.ïéçéL øôBç:mikxCaE zFcVA milbx ilFrl min qipkdl.íéLðà éðLadf DlrA zn m` ¥¦¦§©§¦©¦§¥§¨¦©¨©§¨¦¦§¥£¨¦¦¥©£¨¤

,ipXd dPwWIW `ipEgp lW FzEcr EplAwe ,dxYqp `ide Dl `Pwe xg`l z`Vpe dwWdW¤¦§¨§¦¥§©¥§¦¥¨§¦¦§§¨§¦©§¥¤§§¨¤©§¤¨©¥¦
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ïîàmind `l` eiykrn dze` oiwcea mind xne` n"x didy `l inlyexi .`nh` `ly

:rxtnl dze` oiwcea mind `nhzykl da micewtúøîåùdxeq` dzpify mai

ecen `kd r"xc` ibilte oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw ixn`c opaxl 'it` 'it .dnail

dax dy`da xn`ck(:av sc zenai)`dz `l xf yi`l dvegd znd zy` didz `l da aizkc

`lc dexrk dl ieyn `xwc `nl` xfl died da

`iede dia `cib`c meyn oiyeciw da iqtz

:dzpify ezqex`k

éøîà.`pepnd axk `zklid zil `axrna

oixcdpqc w"t seqa(:fi sc)yxtn

b"r` d`xpe dinxi iax epiid `axrna ixn`c

`zklid `pepnd axk `zklid zilc wiqtc

dax dy`da xn`c dizeek(:av sc zenai)axc

l`enye dnaia oiqtez oiyeciw oi`c dil `xiaq

wiqte hb dkixv epizeipra xn`e dil `wtqn

sqei xa `iig ax xn` lcib axe l`enyk xnin`

'x oke `pepnd axck zepfa da yi oi`eyip ax xn`

oiyeciw oi`c mzd edl `xiaq i`pi 'xe opgei

xg`lc 'ipznn opgei 'x dl hiyte dnaia oiqtez

i`lcc e`l i` i`pi iax l"`e jinai jil uelgiy

l"x l"`e dizez `zipbxn zgkyn in `tqg jl

r"x 'ipzn `"d dax `xab jqlwc e`l i` i"xl

iwen `dc opgei 'xc` bilt `l l"x edine `id

wxtd eze`a mzd(.dv sc)mewna dne ipzwc `d

mai zxneya xqe`d xq`p lw xeqi`d lr `ay

idliyae `xnb `idd seqae `pepnd axcke

ulegd(:hn sc my)i` dil `wtqn iia` inp opixn`

oihiba wxefd 'tae l`enyk i` axk(:t sc)ibilt

`pepnd axl `zaeiz ded 'ipzn i` `xnbc ipyil

ik dizriiq igcinl ivn mzde dizriiq ded i`

dl igcc `l` r"xk oizipzn dinwe`l `kd

j`id yxtn inlyexia diteb 'ipznc `pyiln

adf milfd eilr `xwy opgei iaxl i`pi iax qliw

oz ial gnye ipa mkg jipirn efili l` ipa qikn

l"x l"` gwl sqeie mkg rnyi cer mkgie mkgl

dil xzt `ed leki diqeliw iweqt el` lk xza

el ztki` dn dipaizie mzd dil igc eze r"xk

ezy` z` `pwe dxn` dxezd iepiw iab xfnn

rnyn mzdc `pwqn metle ezy` zvwn elit`

mzd qxb ikde `pepnd axk `zklid zilc

'x dzial zxzen xne` `"x dzpify mai zxney

i`pi x"` dzial dxeq` xne` iel oa ryedi

ok ipze dzial zxzen dzpify mai zxney

oa awri iax dnai ipirn `le dyi` ipirn dnlrpe

dzid zpdke did dyrn eda` 'x mya icaf

oi` zekn `l s` oea xa iqei x"` dzial dxzede

iax` i`pi iax biltc rnyn inlyexid itl da

dxeaga i`pi x"` dax dy`da xn`c `d i`pi

ikd 'iqxb dnaia oiqtez oiyeciw oi` exnbe epnp

epnp i`pi x"` ok `l l`eny x"` inlyexia

:'eke oiqtez oiyecw oi`y oipn mipwf dnke miyly

åäî.mipexg`d oi`eyip lr mc` dpziy

lgen mc`y `hiyt i`pi x"` inlyexi

dl `piw `ciar jid lgny ink yxib iepiw lr

`niz i` dipy mrt dl ze`pwl jixv lgny ink yxib `niz i` dxzqpe dxifgd dyxibe

da rcie dxzqpe dl `piw m` la` dipy mrt dl ze`pwl jixv oi` lgn `ly ink yxib

mind oi`y xg`n e` `id dxedh mind dze` ewca `le dzzy dxzqpe dxifgde dyxibe

:dzial dxeq`e `id d`nh dy`d z` oiwceaïéà:oeilha`e dirny iptl dyliye dzpiye dzzyy gikez zinkxek inlyexi .dpeye dzey dy`dåðìá÷r"v .miyp` ipya ezecr

oiyeciwc w"ta(.gi sc)oeik xity `gip mzd i"yx yexitle] dpype xknp cg` mc`a la` mc` ipa ipya exkenl i`yx dz` i` aey zg` mrt xknpy oeik ezaipba ipzwc `d mzd opinwenc

:iax ztqezn ['eke zg` mrt xknpyïðáøåzezixkc a"ta dil opiyxc `d z"`e .zxez aizkd i`xza(:h sc)l"ie daxd miyp` ici lr ezy`l `piw m` elit` cg` oaxw `ian mc`y

opiyxc `kd la` ze`pwn ol `wtpe olek lr zg` dgpn `iane olek lr zg` mrta dwyn daxd minrt oke dxzqpe ipeltn dl `piwe dxzqpe ipeltn dl `piw dzzyy mcew ixiin mzdc

:zipy dzeye zxfegy dxzqpe dizy xg`l dl `piwe xfgy dpeye dzeyl zxezàéáî äéä êìò ïøãä
did
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íàå ,éúàîèð àlL ïîà .äñeðëe íáé úøîBLå§¤¤¨¨§¨¨¥¤¦§¥¦§¦
á ãåîò çé óã

éúàîèð àlL ïîà :øîBà øéàî 'ø .éa eàBáé éúàîèð¦§¥¦¨¦¥¦¥¨¥¤¦§¥¦
àì dnr äðúî ïéàL ïéåL ìkä .àîhà àlL ïîà̈¥¤¤¨¥©Ÿ¨¦¤¥©§¤¦¨Ÿ
äøzñð .LøbúzL øçà ìr àìå ñøàúzL íãB÷ ìr©¤¤¦§¨¥§Ÿ©©©¤¦§¨¥¦§§¨
äðúî äéä àì ,døéæçä Ck øçàå ,úàîèðå ãçàì§¤¨§¦§¥§©©¨¤¡¦¨Ÿ¨¨©§¤
Bì äøeñà äúéä àìå ìrazL ìk :ììkä äæ .dnr¦¨¤©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ¨§¨£¨

:dnr äðúî äéä àì'îâúøîBL :àðeðîä áø øîà Ÿ¨¨©§¤¦¨¨©©©§¨¤¤
úøîBL" éðú÷cî ?éànî .dîáéì äøeñà äúpéfL íáé̈¨¤¦§¨£¨¦¨¨¦©¦§¨¨¥¤¤
éëä íeMî ,äøéñà àîìLa zøîà éà ."äñeðëe íáé̈¨§¨¦¨§©§¦§¨¨£¦¨¦¨¦
äðúî éëéä ,äøéñà àì úøîà éà àlà ,dãäa äðúî©§¤©£¨¤¨¦¨§©¨£¦¨¥¦©§¤
àäz àìå ìraéz eléàL ìk :ììkä äæ ,ïðúäå ?dãäa©£¨§¨§©¤©§¨¨¤¦¦¨¥§Ÿ§¥
úéì :àáørîa éøîà !dnr äðúî äéä àì Bì äøeñà£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨¨§¦§©©§¨¥
íáé úøîBL" éðú÷c àä àlà .àðeðîä áøk àúëìéä¦§§¨§©©§¨¤¨¨§¨¨¥¤¤¨¨
ïéLec÷ ïéà :øîàã ,àéä àáé÷r 'ø épî àä "äñeðëe§¨¨©¦£¦¨¦§¨©¥¦¦
:äéîøé 'ø éra .äåør ék dì éeLîe ,ïéåàì éáéiça ïéñôBz§¦§©¨¥¨¦§©¥¨¦¤§¨¨¥¦§§¨
éàeOéð ìr ?íéðBLàøä ïéàeOéð ìr íãà äðúiL eäî©¤©§¤¨¨©¦¦¨¦¦©¦¥
àìå ìraézL ìk ,ììkä äæ òîL àz ?eäî åéçà̈¦©¨§©¤©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ
éëä äøéñà àä .dnr äðúî äéä àì Bì äøeñà àäz§¥£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨¨£¦¨¨¦
àlL ïîà :øîBà øéàî 'ø dpéî òîL ,äðúîã éîð©¦§©§¤§©¦¨¥¦¥¨¥¤
àlL ïîà øéàî 'ø øîàLk àì àéðz :'eëå éúàîèð¦§¥¦§©§¨Ÿ§¤¨©¥¦¨¥¤
àlà ,åéLërî dúBà ïé÷ãBa íéî àîhz íàL ,àîhà¤¨¥¤¦¦¨¥©¦§¦¨¥©§¨¤¨
éra .dúBà ïé÷ãBáe dúBà ïéørørî íéî àîhzLëì¦§¤¦¨¥©¦§©§§¦¨§¦¨¨¥
?íéðBøçàä ïéàeOéð ìr íãà äðúiL eäî :éLà áø©©¦©¤©§¤¨¨©¦¦¨©£¦
Løâîc ïéðîéæ àîìéc Bà ,déì äøéñà àì àäéî àzLä̈§¨¦¨¨£¦¨¥¦§¨¦§¦¦§¨¥
äéä àlL ïéåL ìkä òîL àz ?dì øãäî øãäå dì̈©£©©£©¨¨§©©Ÿ¨¦¤Ÿ¨¨
øçà ìr àìå ,ñøàúzL íãB÷ ìr àì dnr äðúî©§¤¦¨Ÿ©¤¤¦§¨¥§Ÿ©©©
àì äpøéæçé Ck øçàå úàîèðå ãçàì äøzñð .LøbúzL¤¦§¨¥¦§§¨§¤¨§¦§¥§©©¨©£¦¤¨Ÿ
òîL ,éðúîc éîð éëä àîhéúå äpøéæçé àä ,äðúî äéä̈¨©§¤¨©£¦¤¨§¦¨¥¨¦©¦§©§¥§©
äMàäL ãnìî "úàðwä úøBz úàæ" :ïðaø eðz .dpéî¦¨¨©¨¨Ÿ©©§¨Ÿ§©¥¤¨¦¨

æ" øîBà äãeäé 'ø ,äðBLå äúBLäúBL äMàä ïéàL "úà ¨§¨§¨¥Ÿ¤¥¨¦¨¨
àéðeçð eðéðôì ãéräå äNrî :äãeäé 'ø øîà .äðBLå§¨¨©§¨©£¤§¥¦§¨¥§§¨
Búeãr eðìaé÷å ,äðBLå äúBL äMàäL ïéçéL øôBç¥¦¦¤¨¦¨¨§¨§¦©§¥
:íéøîBà íéîëçå .ãçà Léàa àì ìáà ,íéLðà éðLa¦§¥£¨¦£¨Ÿ§¦¤¨©£¨¦§¦
éðLa ïéa ãçà Léàa ïéa ,äðBLå äúBL äMàä ïéà¥¨¦¨¨§¨¥§¦¤¨¥¦§¥
éàøúa ïðaøå ?"úàæ" áéúëä éîð àn÷ àpzå .íéLðà£¨¦§©¨©¨©¦¨§¦Ÿ§©¨¨©§¨¥
ìrBáe ãçà Léàa :àáø øîà ?"úøBz" áéúk àä éîð©¦¨§¦©¨©¨¨§¦¤¨¥
,äðBLå äúBL äMàä ïéàã éâéìt àì àîìr éleëc ãçà¤¨§¥¨§¨¨§¦¦§¥¨¦¨¨§¨
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבתפארת(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dheq(iriax meil)

äñeðëe íáé úøîBLå,md meaii zxeza ef dy` ly di`eyip m` - §¤¤¨¨§¨
lblbn ,eizgz dxzqpe dl `piwe ,df dnaiie mipa `ll eig` zny
onfa xnelk ,mai zxney dzidyk dzpif `ly dreay mb dilr
zxne`y ,dligza dxn`y dnl dpynd zxfeg .meail dpizndy
lr on`y ,zyxtne ,dreayd lr on` dl`d lr on` dheqd

zxne`y eyexit dreaydéúàîèð àlL ïîàz` dilr zlawn - ¨¥¤Ÿ¦§¥¦
dzpif `ly dreayd,,epiid dl`d lr on`eeàBáé éúàîèð íàå§¦¦§¥¦¨

éazexen`d zellwd dilr e`eai dzpif m`y dnvr lr zlawn - ¦
.`xwnaøéàî éaøe wlegøîBàzxne`y calny ,àlL ïîà ©¦¥¦¥¨¥¤Ÿ
éúàîèðxara eizgz dzpif `ly zraypy -,mb zxne`ïîà ¦§¥¦¨¥

ànhà àlL,`adl mb eizgz dpfz `ly dreay dilr milblbn - ¤Ÿ¤©¨
.dpfzy xg`l da erbti eiykr dzeyy mind ,`adl dpfz m`e

y ,dpynd zx`ane¯ ïéåL ìkäm`d ewlgpy minkge xi`n iax ©Ÿ¨¦
micen ,`adl dpfz `ly dreay dilr milblbndnò äðúî ïéàL¤¥©§¤¦¨

,rayzy dilr milblbn oi` -ìò àìdzpif `ly jkíãB÷ Ÿ©¤
ñøàúzLelìò àìå .l dpfz `ly jkLøbúzL øçà.epnn ¤¦§¨¥§Ÿ©©©¤¦§¨¥

dyxbzdy xg`l m`y jk lry ,xnelkúàîèðå ãçàì äøzñð- ¦§§¨§¤¨§¦§¥
xg` mr dzpifdøéæçä Ck øçàå ,,oey`xd dlraäðúî äéä àì §©©¨¤§¦¨Ÿ¨¨©§¤

¯ dnòdpi` ,dyexb dcera dpfz m` s`y meyn ,dze` riayd `l ¦¨
ane .eil` xefgl zxq`p,el` mipnf lr zrayp dpi`y dpynd zx`

y meynììkä äæzepf dzpif `ly jk lr `l` dze` miriayn oi` , ¤©§¨
j` ,dlra lr da dxq`py¯ Bì äøeñà äúéä àìå ìòazL ìk̈¤¦¨¥§Ÿ¨§¨£¨

ìòmcew dzpif m` oebk ,dlra lr da zxq`p `ly zepf
,el dqx`zdydnò äðúî äéä àì.dzreay dilr lblbne Ÿ¨¨©§¤¦¨

äúpéfL íáé úøîBL ,àðeðîä áø øîà .àøîâ,mai zxney dcera ¨©©©§¨¤¤¨¨¤¦§¨
dîáéì äøeñàzl`ey .dl uelgi `l` ,mail maizdl zxq`p - £¨¦¨¨

`xnbdéànîok gikedl yi ,daiyne .eilr zxq`py ecnl ¦©
,epzpynnéðz÷cîäñeðëe íáé úøîBLeig` zy` z` mai m`y - ¦§¨¨¥¤¤¨¨§¨

dzpif `ly dreay dilr lblbn ,meaiid xg`l dxzqpe dl `piwe
mai zxney dceraàîìLa zøîà éà ,dzpif m`y xn`p m` - ¦¨§©§¦§¨¨
,mai zxney dcera¯ äøéñà,`pepnd axk ,mail maizdl zxq`p £¦¨

dãäa äðúî éëä íeMîef dreay dilr lblbny xacd oaen -. ¦¨¦©§¤©£¨
zøîà éà àlà,mai zxney dcera dzpif m` s`y¯ äøéñà àì ¤¨¦¨§©§Ÿ£¦¨

,maid lr jka zxq`p dpi`dãäa äðúî éëéädilr lblbn j`id - ¥¦©§¤©£¨
,df onfa dzpif `ly dreayïðúäå,epzpyna -ììkä äæ,ìk §¨§©¤©§¨¨

¯ Bì äøeñà àäz àìå ìòaéz eléàLdze` zxqe` `ly zepf lr ¤¦¦¨¥§Ÿ§¥£¨
,dlra lrdnò äðúî äéä àìgken `l` .driayn did `l - Ÿ¨¨©§¤¦¨

.maid lr zxq`p dzpify mai zxneyy ,`pepnd axk dpyndn

,`xnbd d`ianàáøòîa éøîà,l`xyi ux`a exn` -úéì ¨§¦§©£¨¨¥
àðeðîä áøk àúëìéä.maizdl zxzen dzpify mai zxney `l` , ¦§§¨§©©§¨

e ,`xnbd zl`eyéðz÷c àä àlàepzpynaäñeðëe íáé úøîBL , ¤¨¨§¨¨¥¤¤¨¨§¨
¯dzpif `ly dilr lblbl leki okle maid lr zxq`py gkene

,`xnbd dper .mai zxney dceraépî àädpynd ly `pzd -éaø ¨©¦©¦
ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLecé÷ ïéà øîàc ,àéä àáé÷òmc` - £¦¨¦§¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦

oke ,milg oiyeciwd oi` ,e`l xeqi`a eilr dxeq`y dy` yciwy
xfnn cled el clz m`.xnelkdì éeLîe ,aiygn `aiwr iaxy - §©¥¨

,e`l xeqi`a dxeq`y dy`¯ äåøò ékxeqi`a dxeq`y dy`k ¦¤§¨
m` ,e`l xeqi`a weyl dxeq` mai zxneyy oeik ,ezhiyle .zxk
dlra zgz dzpify yi` zy`k `id ixd ,dzpife e`ld lr dxar
`pzd xaq okle ,maid lr zxq`p `id ok enke ,dlra lr zxq`py
wqtp `l dkldl j` .df onfa dzpif `ly dreay dilr lblbny
meyn oie`l iaiiga milg oiyeciwy `ed oicd `l` ,`aiwr iaxk
dpi` dzpify mai zxney okle ,zezixk iaiigk miaygp mpi`y

.maid lr zxq`p
éòawtzqd -ïéàeOéð ìò íãà äðúiL eäî ,äéîøé éaø ¨¥©¦¦§§¨©¤©§¤¨¨©¦¦

¯ íéðBLàøädl `piwe ,dxifgd jk xg`e ezy` z` yxiby mc` ¨¦¦
dzpif `ly dreay dilr lblbl leki m`d ,miipy oi`eyipa dxzqpe
z` maiiy mai iabl ,wtzqd oke .mipey`xd oi`eyipa eizgz

,dxzqpe dl `piwe dnaid¯ eäî åéçà éàeOéð ìòlblbl leki m`d ©¦¥¨¦©
d`ian .zny eig`l d`eyp dzidyk dzpif `ly dreay dilr

,zewtqd heytl di`x `xnbd,òîL àz,epzpyna epipyäæ ¨§©¤
dnò äðúî äéä àì Bì äøeñà àäz àìå ìòaézL ìk ,ììkä©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ§¥£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨
lblbl leki epi` ,lrad lr dzngn zxq`p dpi`y zepf lr -
epi` dzngn zxq`p dpi`y zepf lr wxy ,wiicl yie ,driaydle

,driaynäøéñà àä,lrad lr dzngn zxq`py zepf lr j` - ¨£¦¨
äðúîc énð éëä.ok dilr lblbnedpéî òîLheytl yi ok m`e - ¨¦©¦§©§¤§©¦¨

zxq`p mipey`xd oi`eyipa eizgz dzpif m` ixdy ,el` zewtq
zxq`p eig`l d`eyp dzidyk dzpif m` oke ,mlerl df zngn eilr
,el` zelira lr dreay lblbl leki jkitl ,df zngn el maizdl

zexqe`y zelira ody.
,dpyna epipyàéðz .'eëå éúàîèð àlL ïîà øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦§©§¨

,xi`n iax zpeek `ziixad zx`anøéàî éaø øîàLk àìdn - Ÿ§¤¨©©¦¥¦
mb zxne`y xi`n iax xn`yànhà àlL ïîà`ly zraypy - ¨¥¤Ÿ¤©¨

dpfzcizra,xnel ezrc lr dlr `líàLcizra,ànhzdíéî ¤¦¦©¨©¦
àlà ,åéLëòî dúBà ïé÷ãBa,ezpeek `id jkànhzLëìm` - §¦¨¥©§¨¤¨¦§¤¦©¨

d ,dpfze dzreay lr xearz cizraíéîlr de`iadyk dzzyy ©¦
dxzqpy dn¯ dúBà ïéøòøòî,dpexb jezl dl exfgiïé÷ãBáe §©§£¦¨§¦

dúBà.dzpify exxaie - ¨
éòawtzqd -,éMà áø`ly mb zraypy xaeqd xi`n iax zrcl ¨¥©©¦

,cizra dpfzíéðBøçàä ïéàeOéð ìò íãà äðúiL eäîleki m`d - ©¤©§¤¨¨©¦¦¨©£¦
onfa eizgz dpfz `ly ,dp`yie xefgie dpyxbi m`y mb driaydl
driayn m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`an .miipyd oi`eyipd
dxeq`y `vnp dpfz m`y oeik ,el` oi`eyipa eizgz dpfz `ly wx

y oeik ,df ote`a j` ,oi`eyipd ick jez eilr¯ àzLäonfa ©§¨
,mipey`xd oi`eyipddéì äøéñà àì àäéîonfa dpfz m` s` - ¦¨Ÿ£¦¨¥

epi` ,mipey`xd oi`eyipd onfl eilr dxq`p `l ,miipyd oi`eyipd
.ef dreay dilr lblbl zrk leki,àîìéc Bày oeikLøâîc ïéðîéæ ¦§¨¦§¦¦§¨¥

dì øcäî øãäå dìiz `ly s` -seqy oeik j` ,el` oi`eyipa xq` ¨©£©©§©¨
d`ian .jk lr dreay dilr lblbl leki ,ef zepfa eilr xq`iz seq

,wtqd heytl di`x `xnbdòîL àz,epzpyna epipyïéåL ìkä ¨§©©Ÿ¨¦
ìò àì dnò äðúî äéä àlLdzidy zepfàìå ,ñøàúzL íãB÷ ¤Ÿ¨¨©§¤¦¨Ÿ©¤¤¦§¨¥§Ÿ

ìòl didzy zepfLøbúzL øçàepnn,dzidy onfa m` s` okle ©©©¤¦§¨¥
dyexbúàîèðå ãçàì äøzñðxg` mr dzpif -Ck øçàå , ¦§§¨§¤¨§¦§¥§©©¨

døéæçäy oeik ,dreayd lr dxary aygp epi` ,oey`xd dlraàì ¤§¦¨Ÿ
dnò äðúî äéäwxy ,wiicl yie .df onf lr dze` riayd `l - ¨¨©§¤¦¨

,driayn epi` dyexb oiicr `idy onfa zepf lräpøéæçé àä̈©§¦¤¨
ànhéúå,aey dxifgiy xg`l dpfz m` j` -éðúîc énð éëä- §¦©¨¨¦©¦§©§¥

,jk lr dreay dilr lblbl lekidpéî òîLipyd cvdk gken - §©¦¨
.ef dreay mb dilr lblbn xi`n iax zrcly ,wtqd ly

miwcea dxzqpe ezy`l lrad `piw m` minrt dnk dpc `ziixad
.mixx`nd mina dze`,ïðaø eðzdheq zyxta `xwna xn`púàæ" ¨©¨¨Ÿ

,"úàð÷ä úøBz`pwiy ze`pwd lkay ernyne ,`ed ieaix 'zxez'e ©©§¨Ÿ
df ieaix ,z`fd dxezk dl dyri ezy`läúBL äMàäL ,ãnìî§©¥¤¨¦¨¨

äðBLå.dxzqp `ide dlra dl `piwy mrt lk lräãeäé éaøwleg §¨©¦§¨
e,øîBàdlindn,'úàæ'micnele ,mihrnnäúBL äMàä ïéàL ¥Ÿ¤¥¨¦¨¨

äðBLå`piw aey m` s`e ,zg` mrt `l` dheq dy` miwyn oi`y - §¨
.dze` miwyn oi` - dxzqpe dlra dläNòî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£¤

ïéçéL øôBç àéðeçð eðéðôì ãéòäå,äðBLå äúBL äMàäLmrt §¥¦§¨¥§§¨¥¦¦¤¨¦¨¨§¨
,dipyBúeãò eðìaé÷å,ok bedpl¯ íéLðà éðLamrt dzzy m`y §¦©§¥¦§¥£¨¦

miwyn ,dxzqpe dl `piw ipyd mbe ,xg`l z`ype dlra zne ,zg`
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קעג

ביאורים למסכת סוטה דף יח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבתפארת(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dheq(iriax meil)

äñeðëe íáé úøîBLå,md meaii zxeza ef dy` ly di`eyip m` - §¤¤¨¨§¨
lblbn ,eizgz dxzqpe dl `piwe ,df dnaiie mipa `ll eig` zny
onfa xnelk ,mai zxney dzidyk dzpif `ly dreay mb dilr
zxne`y ,dligza dxn`y dnl dpynd zxfeg .meail dpizndy
lr on`y ,zyxtne ,dreayd lr on` dl`d lr on` dheqd

zxne`y eyexit dreaydéúàîèð àlL ïîàz` dilr zlawn - ¨¥¤Ÿ¦§¥¦
dzpif `ly dreayd,,epiid dl`d lr on`eeàBáé éúàîèð íàå§¦¦§¥¦¨

éazexen`d zellwd dilr e`eai dzpif m`y dnvr lr zlawn - ¦
.`xwnaøéàî éaøe wlegøîBàzxne`y calny ,àlL ïîà ©¦¥¦¥¨¥¤Ÿ
éúàîèðxara eizgz dzpif `ly zraypy -,mb zxne`ïîà ¦§¥¦¨¥

ànhà àlL,`adl mb eizgz dpfz `ly dreay dilr milblbn - ¤Ÿ¤©¨
.dpfzy xg`l da erbti eiykr dzeyy mind ,`adl dpfz m`e

y ,dpynd zx`ane¯ ïéåL ìkäm`d ewlgpy minkge xi`n iax ©Ÿ¨¦
micen ,`adl dpfz `ly dreay dilr milblbndnò äðúî ïéàL¤¥©§¤¦¨

,rayzy dilr milblbn oi` -ìò àìdzpif `ly jkíãB÷ Ÿ©¤
ñøàúzLelìò àìå .l dpfz `ly jkLøbúzL øçà.epnn ¤¦§¨¥§Ÿ©©©¤¦§¨¥

dyxbzdy xg`l m`y jk lry ,xnelkúàîèðå ãçàì äøzñð- ¦§§¨§¤¨§¦§¥
xg` mr dzpifdøéæçä Ck øçàå ,,oey`xd dlraäðúî äéä àì §©©¨¤§¦¨Ÿ¨¨©§¤

¯ dnòdpi` ,dyexb dcera dpfz m` s`y meyn ,dze` riayd `l ¦¨
ane .eil` xefgl zxq`p,el` mipnf lr zrayp dpi`y dpynd zx`

y meynììkä äæzepf dzpif `ly jk lr `l` dze` miriayn oi` , ¤©§¨
j` ,dlra lr da dxq`py¯ Bì äøeñà äúéä àìå ìòazL ìk̈¤¦¨¥§Ÿ¨§¨£¨

ìòmcew dzpif m` oebk ,dlra lr da zxq`p `ly zepf
,el dqx`zdydnò äðúî äéä àì.dzreay dilr lblbne Ÿ¨¨©§¤¦¨

äúpéfL íáé úøîBL ,àðeðîä áø øîà .àøîâ,mai zxney dcera ¨©©©§¨¤¤¨¨¤¦§¨
dîáéì äøeñàzl`ey .dl uelgi `l` ,mail maizdl zxq`p - £¨¦¨¨

`xnbdéànîok gikedl yi ,daiyne .eilr zxq`py ecnl ¦©
,epzpynnéðz÷cîäñeðëe íáé úøîBLeig` zy` z` mai m`y - ¦§¨¨¥¤¤¨¨§¨

dzpif `ly dreay dilr lblbn ,meaiid xg`l dxzqpe dl `piwe
mai zxney dceraàîìLa zøîà éà ,dzpif m`y xn`p m` - ¦¨§©§¦§¨¨
,mai zxney dcera¯ äøéñà,`pepnd axk ,mail maizdl zxq`p £¦¨

dãäa äðúî éëä íeMîef dreay dilr lblbny xacd oaen -. ¦¨¦©§¤©£¨
zøîà éà àlà,mai zxney dcera dzpif m` s`y¯ äøéñà àì ¤¨¦¨§©§Ÿ£¦¨

,maid lr jka zxq`p dpi`dãäa äðúî éëéädilr lblbn j`id - ¥¦©§¤©£¨
,df onfa dzpif `ly dreayïðúäå,epzpyna -ììkä äæ,ìk §¨§©¤©§¨¨

¯ Bì äøeñà àäz àìå ìòaéz eléàLdze` zxqe` `ly zepf lr ¤¦¦¨¥§Ÿ§¥£¨
,dlra lrdnò äðúî äéä àìgken `l` .driayn did `l - Ÿ¨¨©§¤¦¨

.maid lr zxq`p dzpify mai zxneyy ,`pepnd axk dpyndn

,`xnbd d`ianàáøòîa éøîà,l`xyi ux`a exn` -úéì ¨§¦§©£¨¨¥
àðeðîä áøk àúëìéä.maizdl zxzen dzpify mai zxney `l` , ¦§§¨§©©§¨

e ,`xnbd zl`eyéðz÷c àä àlàepzpynaäñeðëe íáé úøîBL , ¤¨¨§¨¨¥¤¤¨¨§¨
¯dzpif `ly dilr lblbl leki okle maid lr zxq`py gkene

,`xnbd dper .mai zxney dceraépî àädpynd ly `pzd -éaø ¨©¦©¦
ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLecé÷ ïéà øîàc ,àéä àáé÷òmc` - £¦¨¦§¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦

oke ,milg oiyeciwd oi` ,e`l xeqi`a eilr dxeq`y dy` yciwy
xfnn cled el clz m`.xnelkdì éeLîe ,aiygn `aiwr iaxy - §©¥¨

,e`l xeqi`a dxeq`y dy`¯ äåøò ékxeqi`a dxeq`y dy`k ¦¤§¨
m` ,e`l xeqi`a weyl dxeq` mai zxneyy oeik ,ezhiyle .zxk
dlra zgz dzpify yi` zy`k `id ixd ,dzpife e`ld lr dxar
`pzd xaq okle ,maid lr zxq`p `id ok enke ,dlra lr zxq`py
wqtp `l dkldl j` .df onfa dzpif `ly dreay dilr lblbny
meyn oie`l iaiiga milg oiyeciwy `ed oicd `l` ,`aiwr iaxk
dpi` dzpify mai zxney okle ,zezixk iaiigk miaygp mpi`y

.maid lr zxq`p
éòawtzqd -ïéàeOéð ìò íãà äðúiL eäî ,äéîøé éaø ¨¥©¦¦§§¨©¤©§¤¨¨©¦¦

¯ íéðBLàøädl `piwe ,dxifgd jk xg`e ezy` z` yxiby mc` ¨¦¦
dzpif `ly dreay dilr lblbl leki m`d ,miipy oi`eyipa dxzqpe
z` maiiy mai iabl ,wtzqd oke .mipey`xd oi`eyipa eizgz

,dxzqpe dl `piwe dnaid¯ eäî åéçà éàeOéð ìòlblbl leki m`d ©¦¥¨¦©
d`ian .zny eig`l d`eyp dzidyk dzpif `ly dreay dilr

,zewtqd heytl di`x `xnbd,òîL àz,epzpyna epipyäæ ¨§©¤
dnò äðúî äéä àì Bì äøeñà àäz àìå ìòaézL ìk ,ììkä©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ§¥£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨
lblbl leki epi` ,lrad lr dzngn zxq`p dpi`y zepf lr -
epi` dzngn zxq`p dpi`y zepf lr wxy ,wiicl yie ,driaydle

,driaynäøéñà àä,lrad lr dzngn zxq`py zepf lr j` - ¨£¦¨
äðúîc énð éëä.ok dilr lblbnedpéî òîLheytl yi ok m`e - ¨¦©¦§©§¤§©¦¨

zxq`p mipey`xd oi`eyipa eizgz dzpif m` ixdy ,el` zewtq
zxq`p eig`l d`eyp dzidyk dzpif m` oke ,mlerl df zngn eilr
,el` zelira lr dreay lblbl leki jkitl ,df zngn el maizdl

zexqe`y zelira ody.
,dpyna epipyàéðz .'eëå éúàîèð àlL ïîà øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦§©§¨

,xi`n iax zpeek `ziixad zx`anøéàî éaø øîàLk àìdn - Ÿ§¤¨©©¦¥¦
mb zxne`y xi`n iax xn`yànhà àlL ïîà`ly zraypy - ¨¥¤Ÿ¤©¨

dpfzcizra,xnel ezrc lr dlr `líàLcizra,ànhzdíéî ¤¦¦©¨©¦
àlà ,åéLëòî dúBà ïé÷ãBa,ezpeek `id jkànhzLëìm` - §¦¨¥©§¨¤¨¦§¤¦©¨

d ,dpfze dzreay lr xearz cizraíéîlr de`iadyk dzzyy ©¦
dxzqpy dn¯ dúBà ïéøòøòî,dpexb jezl dl exfgiïé÷ãBáe §©§£¦¨§¦

dúBà.dzpify exxaie - ¨
éòawtzqd -,éMà áø`ly mb zraypy xaeqd xi`n iax zrcl ¨¥©©¦

,cizra dpfzíéðBøçàä ïéàeOéð ìò íãà äðúiL eäîleki m`d - ©¤©§¤¨¨©¦¦¨©£¦
onfa eizgz dpfz `ly ,dp`yie xefgie dpyxbi m`y mb driaydl
driayn m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`an .miipyd oi`eyipd
dxeq`y `vnp dpfz m`y oeik ,el` oi`eyipa eizgz dpfz `ly wx

y oeik ,df ote`a j` ,oi`eyipd ick jez eilr¯ àzLäonfa ©§¨
,mipey`xd oi`eyipddéì äøéñà àì àäéîonfa dpfz m` s` - ¦¨Ÿ£¦¨¥

epi` ,mipey`xd oi`eyipd onfl eilr dxq`p `l ,miipyd oi`eyipd
.ef dreay dilr lblbl zrk leki,àîìéc Bày oeikLøâîc ïéðîéæ ¦§¨¦§¦¦§¨¥

dì øcäî øãäå dìiz `ly s` -seqy oeik j` ,el` oi`eyipa xq` ¨©£©©§©¨
d`ian .jk lr dreay dilr lblbl leki ,ef zepfa eilr xq`iz seq

,wtqd heytl di`x `xnbdòîL àz,epzpyna epipyïéåL ìkä ¨§©©Ÿ¨¦
ìò àì dnò äðúî äéä àlLdzidy zepfàìå ,ñøàúzL íãB÷ ¤Ÿ¨¨©§¤¦¨Ÿ©¤¤¦§¨¥§Ÿ

ìòl didzy zepfLøbúzL øçàepnn,dzidy onfa m` s` okle ©©©¤¦§¨¥
dyexbúàîèðå ãçàì äøzñðxg` mr dzpif -Ck øçàå , ¦§§¨§¤¨§¦§¥§©©¨

døéæçäy oeik ,dreayd lr dxary aygp epi` ,oey`xd dlraàì ¤§¦¨Ÿ
dnò äðúî äéäwxy ,wiicl yie .df onf lr dze` riayd `l - ¨¨©§¤¦¨

,driayn epi` dyexb oiicr `idy onfa zepf lräpøéæçé àä̈©§¦¤¨
ànhéúå,aey dxifgiy xg`l dpfz m` j` -éðúîc énð éëä- §¦©¨¨¦©¦§©§¥

,jk lr dreay dilr lblbl lekidpéî òîLipyd cvdk gken - §©¦¨
.ef dreay mb dilr lblbn xi`n iax zrcly ,wtqd ly

miwcea dxzqpe ezy`l lrad `piw m` minrt dnk dpc `ziixad
.mixx`nd mina dze`,ïðaø eðzdheq zyxta `xwna xn`púàæ" ¨©¨¨Ÿ

,"úàð÷ä úøBz`pwiy ze`pwd lkay ernyne ,`ed ieaix 'zxez'e ©©§¨Ÿ
df ieaix ,z`fd dxezk dl dyri ezy`läúBL äMàäL ,ãnìî§©¥¤¨¦¨¨

äðBLå.dxzqp `ide dlra dl `piwy mrt lk lräãeäé éaøwleg §¨©¦§¨
e,øîBàdlindn,'úàæ'micnele ,mihrnnäúBL äMàä ïéàL ¥Ÿ¤¥¨¦¨¨

äðBLå`piw aey m` s`e ,zg` mrt `l` dheq dy` miwyn oi`y - §¨
.dze` miwyn oi` - dxzqpe dlra dläNòî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£¤

ïéçéL øôBç àéðeçð eðéðôì ãéòäå,äðBLå äúBL äMàäLmrt §¥¦§¨¥§§¨¥¦¦¤¨¦¨¨§¨
,dipyBúeãò eðìaé÷å,ok bedpl¯ íéLðà éðLamrt dzzy m`y §¦©§¥¦§¥£¨¦

miwyn ,dxzqpe dl `piw ipyd mbe ,xg`l z`ype dlra zne ,zg`
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יום חמישי ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבתפארת(קעד

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף יט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dheq(iying meil)

n ok ecnle'úàæ' áéúëcok enk .ïéìòBa éðLe íéLðà éðLady` - ¦§¦Ÿ¦§¥£¨¦§¥£¦
xg`l d`yip jk xg`e ,zne dze` ewyde dxzqpe dlra dl `piwy

,xg` mc` mr xzqiz `ly dl `piw `ede,éâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¥
micene¯ äðBLå äúBL äMàäcztqep mrt dze` miwyny,cnlpe §¨¦¨¨§¨

n,'úøBz' áéúëc.minrt dnk dzey zg` dy`y minrty miaxne ¦§¦©
¯ éâéìt ék,oey`xd ,mipte` ipya ewlgp elld mi`pzdãçà Léàa ¦§¦¥§¦¤¨

ïéìòBa éðLeminrt ipy dl `piwe ,cg`l d`eyp dzidy -,lka §¥£¦
,ipyde .xg` mc` mr xzqiz `ly mrtãçà ìòBáe íéLðà éðLa¦§¥£¨¦¥¤¨

d`yip jk xg`e ,zne dze` ewyde dxzqpe dlra dl `piwy -
y .mc` eze` mr xzqiz `ly dl `piw `ed mbe xg`làn÷ àpz©¨©¨

øáñ'úøBz' ,`a¯ éälek ééeaøìoiwyn elld mipte`d ipya s`y ¨©©§©¥§¦
e ,dipy mrt dze`'úàæ'`aéèeòîìwx ,minrt ipy miwyn oi`y Ÿ§©¥

ly ote`aãçà ìòBáe ãçà Léà.,éøáñ éàøúa ïðaøåy'úàæ'`a ¦¤¨¥¤¨§©¨¨©§¨¥¨§¥Ÿ
éälek éèeòîìmrt dze` oiwyn oi` elld mipte`d ipya s`y - §©¥§¦

e ,dipy'úøBz'`aééeaøìly ote`a wx ,dipy mrt oiwynyéðL ©§©¥§¥
äãeäé éaøå .ïéìòBa éðLe íéLðày ,xaq'úàæ'`aézøz éèeòîì £¨¦§¥£¦§©¦§¨Ÿ§©¥©§¥

e ,mipte`'úøBz'`aézøz úBaøì,`xnbd zx`ane .mipte` ©§©©§¥
y'úàæ'`aézøz éèeòîì,oey`xd ,elld mipte`dãçà Léà Ÿ§©¥©§¥¦¤¨

,ãçà ìòBáe,ipydeïéìòBa éðLe ãçà Léàel` mipte` ipyay - ¥¤¨¦¤¨§¥£¦
e .dipy mrt dze` oiwyn oi`'úøBz'`aézøz ééeaøìmipte` ©§©¥©§¥

,oey`xd ,elld,ãçà ìòBáe íéLðà éðL,ipydeéðLe íéLðà éðL §¥£¨¦¥¤¨§¥£¨¦§¥
ïéìòBa.dipy mrt dze` oiwyn el` mipte` ipyay - £¦

àéáî äéä êìò ïøãä

éùéìù ÷øô ¯ ìèåð äéä
ea ex`azie ,dxfra dheqd zebdpd ixcqa weqrl jiynn ,df wxt
mind ziizyl mixeywd mipey mipiipr cere ,dpaxw z`ad ipiipr

.mixnd
.äðùî,dheqd zrayd xg`äéälradCBzî dúçðî úà ìèBð ¨¨¥¤¦§¨¨¦

¯ úéøöî äôéôkdheq zgpn ea z`aen dziidy lqddðúBðå , §¦¨¦§¦§§¨
¯ úøL éìk CBúì,dycwl ick¯ dãé ìò dðúBðåick dheqd ly §§¦¨¥§§¨©¨¨

,sipdläézçzî Bãé çépî ïäëådy`d ici zgz -dôéðîejilen - §Ÿ¥©¦©¨¦©§¤¨§¦¨
.dy`d ici zgz eciyk ,gxfna cixene dlrn `ianeéðäLébäå ó ¥¦§¦¦

,gafnd ly zinexc ziaxrn oxwløéè÷äå õî÷lr unewd z` ¨©§¦§¦
,gafnd.íéðäkì ìëàð øàMäådligzy ,did mixacd xcqaäéä §©§¨¤¡¨©Ÿ£¦¨¨

¯ d÷Lî,mixnd mindn dy`d z`.dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå ©§¨§©©¨©§¦¤¦§¨¨
ïBòîL éaøe wleg,øîBàdligzy ,`ed mixacd xcq dligzkly ©¦¦§¥

d÷Lî äéä Ck øçàå ,dúçðî úà áéø÷î,mindn dy`d z` - ©§¦¤¦§¨¨§©©¨¨¨©§¨

øîàpLdgafnd xihwde dzxkf` z` dgpnd on odkd unwe"øçàå ¤¤¡©§©©
."íéîä úà äLàä úà ä÷Léy ,oerny iax dcen mewn lkneíà ©§¤¤¨¦¨¤©¨¦¦

.äøLk ,dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
øæòìà éaø déì øîà .àøîâzct oa¯ déøãc äiLàé éaøìdidy ¨©¥©¦¤§¨¨§©¦Ÿ¦¨§¨¥

exec oaCòøkà áúéz àì ,jilbx lr cenrz `l` ayz l` -ãò Ÿ¥©©©§¨©
àúléî àäì dì zLøôîc.df xac il yxtzy crúçðîì ïépî ¦§¨§©§¨§¨¦§¨¦©¦§¦§©

.äôeðz äðeòhL äèBñzl`y dn ,diy`i ax eilr dnz,ïì àðî ¨¤§¨§¨§¨¨
`ldéðäå'da áéúk 'ódheq zgpn iabl dxezd dazk yexita - §¥¦§¦¨

xfrl` iax el xn` .'sipde'ïìðî íéìòáaoipn ,`id izl`y - ¦§¨¦§¨¨
,diy`i ax el dpr .odkd mr dtipn dy`d `dzy jixvyàéúà- ¨§¨

' deey dxifba cnlp dheq zgpn ztepz oic¯ íéîìMî 'ãé' 'ãé̈¨¦§¨¦
.minly ly mixeni`e weye dfg ztepznàëä áéúkztepz iabl - §¦¨¨

,dheq zgpnäLàä ãéî ïäkä ç÷ìå"sipde ze`pwd zgpn z` §¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨
"'ebeíúä áéúëe ,ztepz iabl -,minlyäðéàéáz åéãé"iyi` z` §¦¨¨¨¨§¦¤¨

,ipydn cg` micnlpe ."'d iptl dtepz eze` sipdl 'ebe 'dïàk äî©¨
ici lr dtepzd ziyrp ,dheqa -¯ ïläì óà ,ïäkminlya,ziyrp Ÿ¥©§©¨

ici lr mb dtepzdïläl äîe .ïäkmb dtepzd ziyrp ,minlya - Ÿ¥©§©¨
d ici lrïàk óà íéìòaici lr mb dtepzd ziyrp ,dheqa - §¨¦©¨

dãöék àä .íéìòa,cgi mb odke milra ici lr dtepzd miiwzz - §¨¦¨¥©
odkdy ici lr ,`xnbd zx`anéðîe íéìòaä éãé úçz Bãé çépîó ©¦©¨©©§¥©§¨¦¥¦

.enir cgi
,dpyna epipyéðäáéø÷î Ck øçàå d÷Lî äéä 'eëå õî÷ Lébäå ó ¥¦§¦¦¨©§¨¨©§¨§©©¨©§¦
.dúçðî úàmind ziizyy xn`y `nw `pz lr `xnbd zl`ey ¤¦§¨¨

,dgpnd zaxwdl mincewdáø÷à àäz` dpy okl mcewn ixd - ¨©§§¨
mixacd z` dpey `pzdy dxe`kl rnyne ,dgpnd zaxwd xcq
zgpnd zaxwdy ,dler eixac zernynn ,ok m`e ,oziiyr xcqk

,`xnbd zvxzn .diizyl zncewøîà÷ éëä`yixa `pzdøãñ , ¨¦¨¨©¥¤
öék úBçðîéðä ,ã.íéðäkì ìëàð øàMäå øéè÷äå õî÷ Lébäå ó §¨¥©¥¦§¦¦¨©§¦§¦§©§¨¤¡¨©Ÿ£¦

,lreta oziiyr xcqk mixacd z` xcql citwd `l `pzd ,xnelk
xnel `a `l ,d`wydd mcew dpnd zaxwd xcq z` dpyy jkae
zaxwd xcq z` azk dligza `l` .d`wydl zncew daxwddy
dtitk jezn dlhep did daixwdl `ayky xn`e ,dheq zgpn
dybde dtepz ,zelertd xcq z` azk okn xg`le ,'eke zixvn
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:k"r `z` dWxcle i`w dxhwd mcT` iOp `xzA DwWde ,dPwWi `l dti dwgnp `l m`C opAx ixn`we ,dlrnl daEzMd i`w dwigO` xn`wC xg`e ,i`w dxhwd mcT`øáñ ù"øå ©Ÿ¤©§¨¨¨¥§©©§¨¨©©§¦¨¨¥©§¨§©§¨§¨¨§¥©¨¨§¦Ÿ¦§£¨¨¤Ÿ©§¤¨§¦§¨©§¨©¥©Ÿ¤©§¨¨¨¥§¦§¨¨¨¨§¨©
.ä÷Lé øçàåi`C ixEWk`l `Ow dwWde ,d`wWdl oincFwC iwtp `kdn EdNke ,xMPd mWxe dgpOd zxhwd DA oiaMrn oNMW xnFl ,dxhwd xg`l daizM `wece ,`Ed `wecC rnWn §©©©§¤©§©§©§¨§©§¨§¦¨§©©©§¨¨©¤ª¨§©§¦¨©§¨©©¦§¨§Ÿ¤©¦¨§ª§¥¨¨¨§¥§§¦©©§¨¨§¦§¨©¨§©§¥§¦

:`kRi` ciar.älâî ä÷çîð íàL àøúa d÷Läåaixwd k"g`e dwWd m` Dil zil r"xC ,y"xl r"x oiA `Mi`C Epiide ,DgxM lrA DzF` oiwWn wigni` oicaC dxhwd xg` `wece ¨¦¦§¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨§¦¨§©§¨©©©§¨¨¦§¦¦§¦©§¦¨§©¨§¨§©§§¦¨¥§§¥¥¦¦§¨§¦§¦

:dwWn k"g`e Dzgpn aixwOW xnFl DitEbl `xzA DwWde ,xMp FnEXxl dwWi xg`e .dxhwd mcw wigni` oicM `NWC b"r`e ,DgxM lral WixC `Ow dwWde KMld ,dxWM Dzgpn¦§¨¨§¥¨¦§¨§¦§¨©¨¨¦¦§©¨§¨§§¤Ÿ§¦¦§¦Ÿ¤©§¨¨§©©©§¤§¦¦¨§¦§¨©§¨§¥©¤©§¦¦§¨¨§©§¤

.àø÷ çút àì ãáòéãa:WFxcl zF`xwn dAxn sFQalE ,eixaC hRWn xCq dNgYA `N` ,ozevn KxcM `NW eixaC zNgzA xnFl aEzMd KxC oi`.ñeaìkKFzl ozFpe ,Fl Wi miPW ipW §¦£©Ÿ¨©§¨¥¤¤©¨©¦§¦©§¨¨¤Ÿ§¤¤¦§¨¨¤¨©§¦¨¦¥¦§©§¨¨§©§©¤¦§¨¦§©§§¥¦©¦¥§¥§

:sEwf diR.d÷ãáì àlà:d`nh m` dxFdh m`.úãîBòå ä÷eãa àìäå:d`nh `idW dcFn dzFW ipi` dxn`C oeikC.da øBæçì äìBëéledcFn `dC DzF` oiqpF` oi`e ,dzFW ipi` xnF ¦¨¨¤¨§¨§¨¦§¨¦§¥¨©£Ÿ§¨§¤¤§¥¨§¨§¨¥¦¨¨¤¦§¥¨§¨©£¨§©¥¦¨§¥§¦¨§¨¨

:`id d`nhC.'åëå õîwä áøwMî:`id zcnFre dwEcA `lde xFfgl dlFki Dpi` i`O` `iWw `tEB `id KixR DiOwlE.àúeiøa úîçî àøãä à÷c`xcd `wC zcnFre dwEcA ipYwC `d ¦§¥¨¦¦¤¨©©Ÿ¤§§©¥¨¦¦¨©§¨©©¥¨§¨©£©£Ÿ§¨§¤¤¦§¨¨§¨¥£©§¦¨¨§¨¨¥§¨§¤¤§¨¨§¨

`pW `le unw axw `pW `le ,`pizW `l iYWnl `pihn iM dxn`e `xTrn `knqC zzzFx Dpi` KklE `id d`nh i`Ce ,dzFW ipi` dxn`we zzzFx Dpi`W ,`Ed `zEIxA zngn DÄ¥£©§¦¨¤¥¨¤¤§¨¨§¨¥¦¨©©§¥¨¦§¨¥¨¤¤§©§¨¥¦¨¨§¨§¨¦¨¦¨§¦§¥Ÿ¨¦¨§Ÿ§¨¨©Ÿ¤§Ÿ§¨

,zzzFx DzF` oi`Fx Ep`W ,`zizx zngn DA `xcd `wC ,axw `ll axw oiA biltnC `de .unTd axw 'it`e `izW `l llM llM `zEIxA zngn lM lif`e WxtncM `izW `l axw `lŸ¨©Ÿ©§¨§¦§¨¥§¨¦¨¥£©§¦¨§¨§¨Ÿ©§¨©£¦¨©©Ÿ¤§¨§©§¦¥¨©§Ÿ¨©§¨¨§¨¨¥£©§¦¨¤¨¦¨¤¤

axw `NW cr KMld ,DA zxfFg zFYWl zrBOWkE zzzFx `id KkitlE ,zFYWle Dzxdh lr KFnql dzid dvFxe ,dxFdh `id ENt`e miOd dEwCai `NW zpn`n Dpi`C xninl `Mi`C§¦¨§¥©§¥¨©£¤¤¤Ÿ¦§§¨©©¦©£¦¦§¨§¨¨§¨¦§©¨¢¨¨§¦§§¦¨¦¤¤§¤©©©¦§¤¤¨¦§¨©¤Ÿ¨©

:xn`w `zEzix zngnA DzF` oixrxrn ipYwC lirlC `ziiOw `ziixaE ,'eM¨©§¨©©§¨¦§¥§¨¨¥§©§§¦¨§¥£©¦¨¨¨©
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éáøåzezin 'c wxta .dit jezl dl oilihn lfxa ly qealk xne` dcedi(.ap sc oixcdpq)

ex`ev lr jxeke dkxd jezl dyw xceq oipzep opzc oitxypd zevna opaxe i"x ibilt

m` xne` i"x eit jezl dliztd z` wxefe eit z` gzety cr jli` jyen dfe jli` jyen df

`py i`n i"xl dnize 'eke zava eit gzet `l` dtixy zevn ea oiniiwn eid `l mcia zn

i"x 'ite zava mzde qealka dcedi iaxlc `kd

xg`l `l` zava dit oigzet eid inp `kdc

qealk dkezl oilihn eid zava dit oigzety

inp ecen opaxe dit uetwle xefgl lkez `ly

mrh mzdc oixceq ici lr dit oigzet oi`c [`kd]

oiaxwn eide wpgn dxeng dtixyc meyn opaxc

meyn dtixya ezzin xnbe wpg i"r ezzin

:dzzin axwl oi` `kd la` jenk jrxl zad`e

ç"ø 'éôá`ed yxit oke mixtqd 'ib itl 'it

dwyde oixrxrn `xza dwydey

zipyp `ziixaay `l l"z dn etebl `ziinw

`ed `xnbd lra ly yexit `l` `nwe `xza

dwyde oixrxrny cnll `a `xza dwyedy

dwyny opaxk dil xaq `aiwr iaxe ditebl `nw

iax xn` ikid dywne dzgpn aixwn k"g`e

dil `xiaq zcnere dweca `de oixrxrn `aiwr

dilr biltc oizipzn `da `aiwr 'x dywn eze

dil `xiaq `nl` `akrn dwign ipz oerny iax

opaxk dgpnd zaxwd mcew d`wyde dwigny

`kde `xcd ivn dlibnd dwgnp `ly onf lke

`nl`c dakrn unew ipz dcedi iaxc icda biltc

i`pz ixz opipye oerny 'xk d`wyd mcew daxwd

iaxl dil zile inlyexi `aiwr iaxc `ail`e

zezyl dligzdya dil zi` oixrxrn `aiwr

axwy mcew dlibn dwgnp m`c yxtl jixve

dligzdy oeik mipdk cear oick `lyc unewd

:dze` oixrxrn zezyl
dzlibn
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øák àìäå ?øîBì ãeîìz äî ,"d÷Läå" ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦§¨©©§©©£Ÿ§¨
éðéà" úøîBàå äléâî ä÷çîð íàL !"ä÷Läå" øîàð¤¡©§¦§¨¤¦¦§£¨§¦¨§¤¤¥¦
,dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe ,dúBà ïéørørî "äúBL¨§©§§¦¨©§¦¨§©¨§¨

îBà ïBòîL 'ø .àáé÷r 'ø éøácäî "ä÷Lé øçàå" :ø ¦§¥£¦¨¦§¥§©©©§¤©
øçà àlà !"ä÷Läå" øîàð øák àìäå ?øîBì ãeîìz©§©©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¨¤¨©©

ìL ãébî ,äìrîì ïéøeîàä ïlek íéNrî ìkíéøáã äL ¨©£¦¨¨£¦§©§¨©¦§Ÿ¨§¨¦
ä÷çîð àlL ãrå õîBwä áø÷ àlL ãr da ïéákrî§©§¦¨©¤¨¥©¤§©¤¦§£¨
áø÷ àlL ãr .äreáL äéìr ìa÷z àlL ãrå äléâî§¦¨§©¤§©¥¨¤¨§¨©¤¨¥
dúçðî úà áéø÷î :øîàã ,déîrèì ïBòîL 'ø ,õîBwä©¤¦§§©£¥§¨©©§¦¤¦§¨¨
éàî àlà ,äléâî ä÷çîð àlL ãr .d÷Lî Ck øçàå§©©¨©§¨©¤¦§£¨§¦¨¤¨©

ì äëøöð àì :éLà áø øîà ?dì ä÷LîBîeMéøL ©§¤¨¨©©©¦Ÿ¦§§¨§¤¦
àeä àzLéî ,äreáL äéìr ìa÷z àlL ãr .økéð¦¨©¤§©¥¨¤¨§¨¦§¨
:àáø øîàäå ?dì éáúk ázëéî àä àéúL àìã§¨¨§¨¨¦§©¨§¥¨§¨¨©¨¨
àì äreáL äéìr ìa÷zL íãB÷ dáúkL äèBñ úléâî§¦©¨¤§¨¨¤¤§©¥¨¤¨§¨Ÿ
àúìz ?éâìtéî÷ éàîa .dañð éãk !íeìë àìå äNr̈¨§Ÿ§§¦©§¨§©¨¦©§¦§¨¨
"d÷Läå" ,"ä÷Lé øçàå" ,àn÷ "ä÷Läå" :éáéúk éàø÷§¨¥§¦¦§¦§¨©¨§©©©§¤§¦§¨
d÷LnL ,Bôeâì àn÷ "ä÷Läå" :éøáñ ïðaø ,àøúa©§¨©¨¨¨§¦§¦§¨©¨§¤©§¨
éraéî "ä÷Lé øçàå" ,dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå§©©¨©§¦¤¦§¨¨§©©©§¤¦¨¥

ì déìä÷çîð íàL àøúa "d÷Läå" ,økéð BîeMéøL ¥§¤¦¦¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨
d÷Lîe dúBà ïéørørî "äúBL éðéà" úøîBàå äléâî§¦¨§¤¤¥¦¨§©§§¦¨©§¨
"ä÷Lé øçàå" :øáñ ïBòîL 'øå .dçøk ìra dúBà¨§©¨§¨§¦§¨©§©©©§¤
"ä÷Läå" ,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷nL Bôeâì§¤©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨§¦§¨
ä÷çîð íàL àøúa "d÷Läå" ,äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå ä÷Lä íàL àn÷©¨¤¦¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨
ãáréãa ,ïðaøå .dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéørørî "äúBL éðéà" äøîàå äléâî§¦¨§¨§¨¥¦¨§©§§¦¨©§¦¨§©¨§¨§©¨¨§¦£©
:øîBà äãeäé 'ø ,àéðúäå ?dçøk ìra dúBà ïé÷Lî àáé÷r 'ø øáñå .àø÷ çút àìŸ¨©§¨§¨©£¦¨©§¦¨§©¨§¨§¨©§¨§¨¥
ïéørørî "äúBL éðéà" äøîàå äléâî ä÷çîð íàL ,äét CBúì ïéìéhî ìæøa ìL ñeaìk§©¤©§¤©¦¦§¦¨¤¦¦§£¨§¦¨§¨§¨¥¦¨§©§§¦
àìäå d÷ãBáì àlà ïéëéøö eðà íeìk :àáé÷r 'ø øîà .dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe dúBà¨©§¦¨§©¨§¨¨©£¦¨§¨§¦¦¤¨§§¨©£Ÿ
äìBëé dðéà õîBwä áøwMî ,da øBæçì äìBëé õîBwä áø÷ àlL ãr àlà ,úãîBòå ä÷eãa§¨§¤¤¤¨©¤¨¥©¤§¨©£¨¦¤¨¥©¤¥¨§¨

éîrèéìå .da øBæçìàìäå ?da øBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî ,dôeb àéä Cì éL÷éz C ©£¨§¦©£¦¦§¥¨¦¨¦¤¨¥©¤¥¨§¨©£¨©£Ÿ
úîçî da àøãä÷c àäå ,àúéúø úîçî da àøãä÷c àä ,àéL÷ àì ,úãîBòå ä÷eãa§¨§¤¤¨©§¨¨§¨¨§¨¨¥£©§¦¨§¨§¨¨§¨¨¥£©
àlL ãr ;àúéúø úîçî .àéúL àì ììk ììk ,àúeiøa úîçî ìk :øîà÷ éëäå ,àúeiøa§¦¨§¨¦¨¨©¨¥£©§¦¨§¨§¨Ÿ¨§¨¥£©§¦¨©¤Ÿ
íéðäk ãéár ïéck àlLã ,äléâî ÷eçîà éîð éà ,äléâî ÷eçîà àì ézkàc ,õîBwä áø÷̈¥©¤§©©¦Ÿ¦§§¦¨¦©¦¦§§¦¨§¤Ÿ©¦£¦Ÿ£¦
,da àøãä éöî àì ,é÷çîc íéðäk ãéár ïéãa ,õîBwä áøwMî .da àøãä éöî ,é÷çîc§¨§¥¨¥¨§¨¨¦¤¨¥©¤§¦£¦Ÿ£¦§¨§¥Ÿ¨¥¨§¨¨
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף יט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום חמישי ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבתפארת(



קעז

oifge` mipya cenr hi sc oey`x wxtdheq
b"d'åk ä÷çîð íàL d÷Läå øîàð øák àìäå ì"ú äî ä÷Läå ø"ú`xzA opiqxB `le . §¦§¨©©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¨¤¦¦§£¨§Ÿ©§¦¨©§¨

,xn`p xaM `ldeA drhe ,`Ed WAWn 'itE [`ziixA oFWl df oi`W] `tiqA `Owe `WixA§¥¨§©¨§¥¨¤¥¤§¨©§¨§ª¨§¨¨§©£Ÿ§¨¤¡©

dwWde dgnE azke ,`Ed KM zF`xwOd xcq ,WExiR ikde ,dNgYn xn`p dGW rnWnC§©§©¤¤¤¡©¦§¦¨§¨¥¥¥¤©¦§¨¨§¨©¨¨§¦§¨

z` dX`d z` dwWi xg`e xihwde unwe ,dWBd EpiidC ,aixwde dgpOd [z`] sipde§¥¦¤©¦§¨§¦§¦§©§©¨¨§¨©§¦§¦§©©©§¤¤¨¦¨¤

DwWde ,ziWilW d`wWd aizM EY xcde ,miOd©©¦©£©§¦©§¨¨§¦¦§¦§¨

`aiwr x"`we ,'Fbe d`nhp m` dzide miOd z ¤̀©©¦§¨§¨¦¦§§¨§£¦¨

dgpOd zxhwd mcw aizkC dX`d z` dwWde§¦§¨¤¨¦¨¦§¦Ÿ¤©§¨©©¦§¨

dgpOd zxhwd xg` xn`p xaM `lde ,l"z dn©©£Ÿ§¨¤¡©©©©§¨©©¦§¨

oi`e `Ed `weC `Edde ,miOd z` DwWde§¦§¨¤©©¦§©©§¨§¥

z` dwWi xg`e aizkCnC ,`weC oFW`xd̈¦©§¨§¦¦§¦§©©©§¤¤

dnE ,`id dxhwd xg` d`wWd n"y dX`d̈¦¨©§¨¨©©©§¨¨¦©

LcOll ,dwigOd xg` dX`d z` dwWde l"z§¦§¨¤¨¦¨©©©§¦¨§©¤§

`le dzFW ipi` dxn`e dNbOd dwgnp m`W¤¦¦§£¨©§¦¨§¨§¨¥¦¨§Ÿ

xnFlM ,DzF` oixrxrn ip` d`nh xnFl zicFd¥©§¥¨£¦§©§§¦¨§©

miOd z` oiktFWe DzaFhA `NW diR oigzFR§¦¦¨¤Ÿ§¨¨§§¦¤©©¦

,dxhwd mcw dNbn dwgnp 'it`e .DpFxB KFzl§§¨©£¦¦§£¨§¦¨Ÿ¤©§¨¨

dzFW Dpi`C oeikC ,mipdMd EUr oiCM `NWC§¤Ÿ©¦¨©Ÿ£¦§¥¨§¥¨¨

lkC ,wFgnl mdl did `l dxhwd xg`l cr©§©©©§¨¨Ÿ¨¨¨¤¦§§¨

oixg`n dwigOd z` xg`l zEdW WIX dn©¤¥§§©¥¤©§¦¨§©£¦

ENt`e dwgnpe li`Fd ikd ENt` ,dcFY `OW¤¨¤£¦¨¥¦§¦§£¨©£¦

dzFW ipi` xn`l Dl oirnFW oi` oiCM `NW¤Ÿ©¦¥§¦¨¥Ÿ¥¦¨

` dYWY F` `N`dwWde xn`p KklE ,dcFY F ¤¨¦§¤¤§¨¤¡©§¦§¨

xg`l cr cIn dYWY `le ,dwigOd xg ©̀©©§¦¨§Ÿ¦§¤¦¨©§©©

znxFB dwigOdW ol rnWnw `d `N` ,dxhwd©§¨¨¤¨¨¨©§¨¨¤©§¦¨¤¤

:zFYWl Dlì"ú äî ä÷Lé øçàå øîBà ù"ø ¨¦§¥§©©©§¤©
.d÷Läå øîàð øák àìäåiAxC` bilR `l ©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¨Ÿ¨¦©§©¦

i`d WixC xnE `xw i`d WixC xn `N` ,`aiwr£¦¨¤¨©¨¦©§¨©¨¦©

l"q EdiiexzC oiYrnWA oOwl xn` ikde ,`xw§¨§¨¥¨©§©¨¦§©§¦§©§©§

:dwWn KM xg`e Dzgpn aixwnøák àìäå ©§¦¦§¨¨§©©¨©§¤©£Ÿ§¨
.øîàðxg`l miOd z` DwWde iWilW wEqR ¤¡©¨§¦¦§¦§¨¤©©¦§©©

:dwWi xg`e l"z dn ,dxhwdíéNònä ìk øçà ©§¨¨©§©©©§¤©©¨©©£¦
.äìòîì íéøeîàä ïlk,dlrnl xEn` dnE ª¨¨£¦§©§¨©¨§©§¨

[dvinwE] dwignE daizkE dlAwe drAWd©§¨¨§©¨¨§¦¨§¦¨§¦¨

:dgpOd zxhwdeìML ãébî.íéøác äLElNd §©§¨©©¦§¨©¦¤§Ÿ¨§¨¦©¨

DiOwlE .dwignE drAWde dxhwdd ,oiaMrn§©§¦©©§¨¨§©§¨¨§¦¨§©¥

:dYWY dn dwigOd mcw `hiWR KixR̈¦§¦¨Ÿ¤©§¦¨©¦§¤

ì.økð BîeMøLKixv xMp FnEXx did m`W §¤¦¦¨¤¦¨¨¦¦¨¨¦

:xMp FnEXx `di `NW cr wFgnle xFfglàä ©£§¦§©¤Ÿ§¥¦¦¨¨
.dì éáúk ázëéîzlAw mcw dNbnl odM ¦§©¨§¥¨Ÿ¥¦§¦¨Ÿ¤©¨©

:dinzA drEaW.íeìk äNò àìazke aizM ikC §¨¦§¦¨Ÿ¨¨§§¦§¦§¨©

:aizM drEaW zlAw xg` ,zFl`d z`éãk ¤¨¨©©©¨©§¨§¦§¦
.dáñð:opiazM `l aYkn ENt` `dC ,Kxvl `NW ¨§¨¤Ÿ§Ÿ¤§¨£¦¦§©Ÿ©§¦¨

.éâìôéî÷ éàîahwp `ziixaE ,i`w 'ipzO` §©¨¦§§¥©©§¦¨¥¨©§¨¨©

,Dinrh y"x sili `kidn opirEnW`l `WixA§¥¨§©§¦¨¥¥¨¨¦©£¥

y"xe i`xwl Edl iWxC ikid `YWd opAx irAwe§¨¨¥©¨¨©§¨¥¦¨§¥§¦§¨¥§

:EdNkl Edl WixC ikid.àn÷ ä÷Läå éøáñ ïðaø ¥¦¨¦§§ª§©¨¨¨§¥§¦§¨©¨
xg`e aizkC b"r`e ,`Ed `weC dxhwd mcwC§Ÿ¤©§¨¨©§¨§¦§¦§©©

xEn`d `xwn KgxM lr ,`weC rnWnC dwWi©§¤§©§©©§¨©¨§¨¦§¨¨¨

dxhwd xg` aYkPW t"r` dwWi xg`e k"re ,Dzgpn z` aixwn k"g`e dwWOW xnFl `weC `Ow KMld ,WFxcl EpYp eixg` mixEn`d zFxzi zF`xwnE FtEbl `N` Wxcp Fpi` oFW`x¦¥¦§¨¤¨§¦§¨§¥¨£¦©£¨¦§¦§¦§¨©¨©§¨©¤©§¤§©§¦¤¦§¨¨§§©©©§¤¤¦§©©©©§¨¨

:k"r `z` dWxcle i`w dxhwd mcT` iOp `xzA DwWde ,dPwWi `l dti dwgnp `l m`C opAx ixn`we ,dlrnl daEzMd i`w dwigO` xn`wC xg`e ,i`w dxhwd mcT`øáñ ù"øå ©Ÿ¤©§¨¨¨¥§©©§¨¨©©§¦¨¨¥©§¨§©§¨§¨¨§¥©¨¨§¦Ÿ¦§£¨¨¤Ÿ©§¤¨§¦§¨©§¨©¥©Ÿ¤©§¨¨¨¥§¦§¨¨¨¨§¨©
.ä÷Lé øçàåi`C ixEWk`l `Ow dwWde ,d`wWdl oincFwC iwtp `kdn EdNke ,xMPd mWxe dgpOd zxhwd DA oiaMrn oNMW xnFl ,dxhwd xg`l daizM `wece ,`Ed `wecC rnWn §©©©§¤©§©§©§¨§©§¨§¦¨§©©©§¨¨©¤ª¨§©§¦¨©§¨©©¦§¨§Ÿ¤©¦¨§ª§¥¨¨¨§¥§§¦©©§¨¨§¦§¨©¨§©§¥§¦

:`kRi` ciar.älâî ä÷çîð íàL àøúa d÷Läåaixwd k"g`e dwWd m` Dil zil r"xC ,y"xl r"x oiA `Mi`C Epiide ,DgxM lrA DzF` oiwWn wigni` oicaC dxhwd xg` `wece ¨¦¦§¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨§¦¨§©§¨©©©§¨¨¦§¦¦§¦©§¦¨§©¨§¨§©§§¦¨¥§§¥¥¦¦§¨§¦§¦

:dwWn k"g`e Dzgpn aixwOW xnFl DitEbl `xzA DwWde ,xMp FnEXxl dwWi xg`e .dxhwd mcw wigni` oicM `NWC b"r`e ,DgxM lral WixC `Ow dwWde KMld ,dxWM Dzgpn¦§¨¨§¥¨¦§¨§¦§¨©¨¨¦¦§©¨§¨§§¤Ÿ§¦¦§¦Ÿ¤©§¨¨§©©©§¤§¦¦¨§¦§¨©§¨§¥©¤©§¦¦§¨¨§©§¤

.àø÷ çút àì ãáòéãa:WFxcl zF`xwn dAxn sFQalE ,eixaC hRWn xCq dNgYA `N` ,ozevn KxcM `NW eixaC zNgzA xnFl aEzMd KxC oi`.ñeaìkKFzl ozFpe ,Fl Wi miPW ipW §¦£©Ÿ¨©§¨¥¤¤©¨©¦§¦©§¨¨¤Ÿ§¤¤¦§¨¨¤¨©§¦¨¦¥¦§©§¨¨§©§©¤¦§¨¦§©§§¥¦©¦¥§¥§

:sEwf diR.d÷ãáì àlà:d`nh m` dxFdh m`.úãîBòå ä÷eãa àìäå:d`nh `idW dcFn dzFW ipi` dxn`C oeikC.da øBæçì äìBëéledcFn `dC DzF` oiqpF` oi`e ,dzFW ipi` xnF ¦¨¨¤¨§¨§¨¦§¨¦§¥¨©£Ÿ§¨§¤¤§¥¨§¨§¨¥¦¨¨¤¦§¥¨§¨©£¨§©¥¦¨§¥§¦¨§¨¨

:`id d`nhC.'åëå õîwä áøwMî:`id zcnFre dwEcA `lde xFfgl dlFki Dpi` i`O` `iWw `tEB `id KixR DiOwlE.àúeiøa úîçî àøãä à÷c`xcd `wC zcnFre dwEcA ipYwC `d ¦§¥¨¦¦¤¨©©Ÿ¤§§©¥¨¦¦¨©§¨©©¥¨§¨©£©£Ÿ§¨§¤¤¦§¨¨§¨¥£©§¦¨¨§¨¨¥§¨§¤¤§¨¨§¨

`pW `le unw axw `pW `le ,`pizW `l iYWnl `pihn iM dxn`e `xTrn `knqC zzzFx Dpi` KklE `id d`nh i`Ce ,dzFW ipi` dxn`we zzzFx Dpi`W ,`Ed `zEIxA zngn DÄ¥£©§¦¨¤¥¨¤¤§¨¨§¨¥¦¨©©§¥¨¦§¨¥¨¤¤§©§¨¥¦¨¨§¨§¨¦¨¦¨§¦§¥Ÿ¨¦¨§Ÿ§¨¨©Ÿ¤§Ÿ§¨

,zzzFx DzF` oi`Fx Ep`W ,`zizx zngn DA `xcd `wC ,axw `ll axw oiA biltnC `de .unTd axw 'it`e `izW `l llM llM `zEIxA zngn lM lif`e WxtncM `izW `l axw `lŸ¨©Ÿ©§¨§¦§¨¥§¨¦¨¥£©§¦¨§¨§¨Ÿ©§¨©£¦¨©©Ÿ¤§¨§©§¦¥¨©§Ÿ¨©§¨¨§¨¨¥£©§¦¨¤¨¦¨¤¤

axw `NW cr KMld ,DA zxfFg zFYWl zrBOWkE zzzFx `id KkitlE ,zFYWle Dzxdh lr KFnql dzid dvFxe ,dxFdh `id ENt`e miOd dEwCai `NW zpn`n Dpi`C xninl `Mi`C§¦¨§¥©§¥¨©£¤¤¤Ÿ¦§§¨©©¦©£¦¦§¨§¨¨§¨¦§©¨¢¨¨§¦§§¦¨¦¤¤§¤©©©¦§¤¤¨¦§¨©¤Ÿ¨©

:xn`w `zEzix zngnA DzF` oixrxrn ipYwC lirlC `ziiOw `ziixaE ,'eM¨©§¨©©§¨¦§¥§¨¨¥§©§§¦¨§¥£©¦¨¨¨©
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éáøåzezin 'c wxta .dit jezl dl oilihn lfxa ly qealk xne` dcedi(.ap sc oixcdpq)

ex`ev lr jxeke dkxd jezl dyw xceq oipzep opzc oitxypd zevna opaxe i"x ibilt

m` xne` i"x eit jezl dliztd z` wxefe eit z` gzety cr jli` jyen dfe jli` jyen df

`py i`n i"xl dnize 'eke zava eit gzet `l` dtixy zevn ea oiniiwn eid `l mcia zn

i"x 'ite zava mzde qealka dcedi iaxlc `kd

xg`l `l` zava dit oigzet eid inp `kdc

qealk dkezl oilihn eid zava dit oigzety

inp ecen opaxe dit uetwle xefgl lkez `ly

mrh mzdc oixceq ici lr dit oigzet oi`c [`kd]

oiaxwn eide wpgn dxeng dtixyc meyn opaxc

meyn dtixya ezzin xnbe wpg i"r ezzin

:dzzin axwl oi` `kd la` jenk jrxl zad`e

ç"ø 'éôá`ed yxit oke mixtqd 'ib itl 'it

dwyde oixrxrn `xza dwydey

zipyp `ziixaay `l l"z dn etebl `ziinw

`ed `xnbd lra ly yexit `l` `nwe `xza

dwyde oixrxrny cnll `a `xza dwyedy

dwyny opaxk dil xaq `aiwr iaxe ditebl `nw

iax xn` ikid dywne dzgpn aixwn k"g`e

dil `xiaq zcnere dweca `de oixrxrn `aiwr

dilr biltc oizipzn `da `aiwr 'x dywn eze

dil `xiaq `nl` `akrn dwign ipz oerny iax

opaxk dgpnd zaxwd mcew d`wyde dwigny

`kde `xcd ivn dlibnd dwgnp `ly onf lke

`nl`c dakrn unew ipz dcedi iaxc icda biltc

i`pz ixz opipye oerny 'xk d`wyd mcew daxwd

iaxl dil zile inlyexi `aiwr iaxc `ail`e

zezyl dligzdya dil zi` oixrxrn `aiwr

axwy mcew dlibn dwgnp m`c yxtl jixve

dligzdy oeik mipdk cear oick `lyc unewd

:dze` oixrxrn zezyl
dzlibn
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øák àìäå ?øîBì ãeîìz äî ,"d÷Läå" ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦§¨©©§©©£Ÿ§¨
éðéà" úøîBàå äléâî ä÷çîð íàL !"ä÷Läå" øîàð¤¡©§¦§¨¤¦¦§£¨§¦¨§¤¤¥¦
,dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe ,dúBà ïéørørî "äúBL¨§©§§¦¨©§¦¨§©¨§¨

îBà ïBòîL 'ø .àáé÷r 'ø éøácäî "ä÷Lé øçàå" :ø ¦§¥£¦¨¦§¥§©©©§¤©
øçà àlà !"ä÷Läå" øîàð øák àìäå ?øîBì ãeîìz©§©©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¨¤¨©©

ìL ãébî ,äìrîì ïéøeîàä ïlek íéNrî ìkíéøáã äL ¨©£¦¨¨£¦§©§¨©¦§Ÿ¨§¨¦
ä÷çîð àlL ãrå õîBwä áø÷ àlL ãr da ïéákrî§©§¦¨©¤¨¥©¤§©¤¦§£¨
áø÷ àlL ãr .äreáL äéìr ìa÷z àlL ãrå äléâî§¦¨§©¤§©¥¨¤¨§¨©¤¨¥
dúçðî úà áéø÷î :øîàã ,déîrèì ïBòîL 'ø ,õîBwä©¤¦§§©£¥§¨©©§¦¤¦§¨¨
éàî àlà ,äléâî ä÷çîð àlL ãr .d÷Lî Ck øçàå§©©¨©§¨©¤¦§£¨§¦¨¤¨©

ì äëøöð àì :éLà áø øîà ?dì ä÷LîBîeMéøL ©§¤¨¨©©©¦Ÿ¦§§¨§¤¦
àeä àzLéî ,äreáL äéìr ìa÷z àlL ãr .økéð¦¨©¤§©¥¨¤¨§¨¦§¨
:àáø øîàäå ?dì éáúk ázëéî àä àéúL àìã§¨¨§¨¨¦§©¨§¥¨§¨¨©¨¨
àì äreáL äéìr ìa÷zL íãB÷ dáúkL äèBñ úléâî§¦©¨¤§¨¨¤¤§©¥¨¤¨§¨Ÿ
àúìz ?éâìtéî÷ éàîa .dañð éãk !íeìë àìå äNr̈¨§Ÿ§§¦©§¨§©¨¦©§¦§¨¨
"d÷Läå" ,"ä÷Lé øçàå" ,àn÷ "ä÷Läå" :éáéúk éàø÷§¨¥§¦¦§¦§¨©¨§©©©§¤§¦§¨
d÷LnL ,Bôeâì àn÷ "ä÷Läå" :éøáñ ïðaø ,àøúa©§¨©¨¨¨§¦§¦§¨©¨§¤©§¨
éraéî "ä÷Lé øçàå" ,dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå§©©¨©§¦¤¦§¨¨§©©©§¤¦¨¥

ì déìä÷çîð íàL àøúa "d÷Läå" ,økéð BîeMéøL ¥§¤¦¦¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨
d÷Lîe dúBà ïéørørî "äúBL éðéà" úøîBàå äléâî§¦¨§¤¤¥¦¨§©§§¦¨©§¨
"ä÷Lé øçàå" :øáñ ïBòîL 'øå .dçøk ìra dúBà¨§©¨§¨§¦§¨©§©©©§¤
"ä÷Läå" ,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷nL Bôeâì§¤©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨§¦§¨
ä÷çîð íàL àøúa "d÷Läå" ,äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå ä÷Lä íàL àn÷©¨¤¦¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨
ãáréãa ,ïðaøå .dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéørørî "äúBL éðéà" äøîàå äléâî§¦¨§¨§¨¥¦¨§©§§¦¨©§¦¨§©¨§¨§©¨¨§¦£©
:øîBà äãeäé 'ø ,àéðúäå ?dçøk ìra dúBà ïé÷Lî àáé÷r 'ø øáñå .àø÷ çút àìŸ¨©§¨§¨©£¦¨©§¦¨§©¨§¨§¨©§¨§¨¥
ïéørørî "äúBL éðéà" äøîàå äléâî ä÷çîð íàL ,äét CBúì ïéìéhî ìæøa ìL ñeaìk§©¤©§¤©¦¦§¦¨¤¦¦§£¨§¦¨§¨§¨¥¦¨§©§§¦
àìäå d÷ãBáì àlà ïéëéøö eðà íeìk :àáé÷r 'ø øîà .dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe dúBà¨©§¦¨§©¨§¨¨©£¦¨§¨§¦¦¤¨§§¨©£Ÿ
äìBëé dðéà õîBwä áøwMî ,da øBæçì äìBëé õîBwä áø÷ àlL ãr àlà ,úãîBòå ä÷eãa§¨§¤¤¤¨©¤¨¥©¤§¨©£¨¦¤¨¥©¤¥¨§¨

éîrèéìå .da øBæçìàìäå ?da øBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî ,dôeb àéä Cì éL÷éz C ©£¨§¦©£¦¦§¥¨¦¨¦¤¨¥©¤¥¨§¨©£¨©£Ÿ
úîçî da àøãä÷c àäå ,àúéúø úîçî da àøãä÷c àä ,àéL÷ àì ,úãîBòå ä÷eãa§¨§¤¤¨©§¨¨§¨¨§¨¨¥£©§¦¨§¨§¨¨§¨¨¥£©
àlL ãr ;àúéúø úîçî .àéúL àì ììk ììk ,àúeiøa úîçî ìk :øîà÷ éëäå ,àúeiøa§¦¨§¨¦¨¨©¨¥£©§¦¨§¨§¨Ÿ¨§¨¥£©§¦¨©¤Ÿ
íéðäk ãéár ïéck àlLã ,äléâî ÷eçîà éîð éà ,äléâî ÷eçîà àì ézkàc ,õîBwä áø÷̈¥©¤§©©¦Ÿ¦§§¦¨¦©¦¦§§¦¨§¤Ÿ©¦£¦Ÿ£¦
,da àøãä éöî àì ,é÷çîc íéðäk ãéár ïéãa ,õîBwä áøwMî .da àøãä éöî ,é÷çîc§¨§¥¨¥¨§¨¨¦¤¨¥©¤§¦£¦Ÿ£¦§¨§¥Ÿ¨¥¨§¨¨
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יום חמישי ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבתפארת(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף יט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dheq(iying meil)

z`wydy oerny iax cnl okidn x`al `ziixa d`ian `xnbd
d`wydd zxkfen minrt 'b .dgpnd zaxwd xg`l ziyrp dheqd
,mina dheqd zlibn iegin xg`l .` .oldlc xcqa dheq zyxta
.mixnd in l` dgne xtqa odkd dl`d zel`d lk z` azke"
on odkd unwe" ,dgpnd zaxwd xg`l .a ."dyi`d z` dwyde
z` dy`d z` dwyi xg`e dgafnd xihwde dzxkf` z` dgpnd
."'ebe mind z` dwyde" ,aey xn`p eixg`y weqta .b ."mind

.miweqtd zyxca mi`pz zwelgn `iaz epiptly `ziixadeðz̈
'd÷Läå' ,ïðaø,dgpnd zxhwd iptl dyxta xkfend oey`xdäî ©¨¨§¦§¨©

øîBl ãeîìz,epcnll `a dn -øîàð øák àìäåzxhwd xg`l ©§©©£Ÿ§¨¤¡©
dgpndd÷Läå','dwyi xg`e' aezkd xn`y jkne ,'mind z` §¦§¨

'dwyde' ok m`e ,daxwdd xg`l ziyrp mind ziizyy rnyn
epcnll `a ,azkp dn myl dwignd xg`l xen`dä÷çîð íàL¤¦¦§£¨

äúBL éðéà úøîBàå äléâîdlibnd zwign mcewy s` ,xnelk - §¦¨§¤¤¥¦¨
oi` ,dzey ipi` dxn`e dwgnp xak m` ,dzey ipi` xnel dleki

`l` ,dl oirneydúBà ïéøòøòîdzaeha `ly dit z` oigzet - §©§£¦¨
dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîe.,øîBà ïBòîL éaø .àáé÷ò éaø éøác ©§¦¨§©¨§¨¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¥

'ä÷Lé øçàå'dxhwd xg`l dyxta zxkfend dipy d`wyd -äî §©©©§¤©
øîBì ãeîìzz`wydy cnll d`ay xnel oi` ,cnll d`a dn - ©§©

,dxhwdd xg`l ziyrp mindøîàð øák àìäåxn`p xak ixdy - ©£Ÿ§¨¤¡©
iyily weqta'd÷Läå'epcnl xak epnne ,dxhwdd xg`l §¦§¨

.dxhwd xg`l ziyrp d`wyddyàlàdze` miwyn oi`y cnll ¤¨
`l`äìòîì ïéøeîàä ïlek íéNòî ìk øçàìokl mcew - §©©¨©£¦¨©£¦§©§¨

,dyxta¯ ãébîy ,jka cnll dxezd d`ae,da ïéákòî íéøác 'â ©¦§¨¦§©§¦¨
,mixnd mindn dze` oiwyn oi`y ,xnelk,õîBwä áø÷ àlL ãò©¤Ÿ¨©©¤

.äòeáL äéìò ìa÷z àlL ãòå ,äléâî ä÷çîð àlL ãòå§©¤Ÿ¦§£¨§¦¨§©¤Ÿ§©¥¨¤¨§¨
xn`y dn ,myxtl `ziixaa oerny iax ixac lr zxfeg `xnbd

n oi`ydze` miwy,õîBwä áø÷ àlL ãòdfa jledïBòîL éaø ©¤Ÿ¨©©¤©¦¦§
øîàc ,déîòèìpzpyna,åmcewyCk øçàå dúçðî úà áéø÷î §©£¥§¨©©§¦¤¦§¨¨§©©¨

.d÷Lîdze` miwyn oi`y xn`y dn lr j`ä÷çîð àlL ãò ©§¨©¤Ÿ¦§£¨
,äléâîdwgnp `l m` ixd ,z`f xnel jxved dn ,le`yl yi §¦¨

dlibnddì d÷Lî éàî àlàmin md ,miwcead mind `ld - ¤¨©©§¨¨
.dheq in mpi` egny iptle ,okezl dheq zlibn egnyéMà áø øîà̈©©©¦

iptl dze` oiwyn oi`y xnel jxved `l ok` ,eixac z` ayiil
,mind jezl dlibnd z` egny¯ äëøöð àìxnel jxvedy `l`, Ÿ¦§§¨

ìøkéð BîeMéøLmyex xzep oiicr m` ,okezl egn xaky s`y - §¤¦¦¨
eneyix `di `ly ote`a wegniy cr mdn dze` oiwyn oi` ,dlibna

zezyl leki dpi`y ,oerny iax xn`y dn lr oke .xkipàlL ãò©¤Ÿ
äòeáL äéìò ìa÷zwiecn eixacny ,le`yl yiàìc àeä àzLéî §©¥¨¤¨§¨¦§¨§Ÿ

àéúL,diizyd z` zakrn dreayd zlawy -äéáúk ázëéî à ©§¨¨¦§©¨§¥
dìdywe .dreayd zlaw mcew mb ozip dlibnd z` aezkl la` - ¨

äòeáL äéìò ìa÷zL íãB÷ dáúkL äèBñ úléâî ,àáø øîàäå§¨¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨¤¤§©¥¨¤¨§¨
,íeìk àìå äNò àìdxeza xn`p dheq zlibn zaizk xcqy itl Ÿ¨¨§Ÿ§

zlaw xg`l wx zazkp dlibndy rnyne ,dreayd zlaw xg`l
lawzy cr dlibnd z` miazek oi` ok` ,`xnbd zvxzn .dreayd
zlaw xg`l cr zezyl dleki dpi`y xn`y dne ,dreay dilr

,dreaydáñð éãkmb ixdy ,exn` jxevl `lye ab` jxca - §¥©§¨
.dreayd zlaw iptl ziyrp dpi` dlibnd zaizk

,dheqd zwicaa mixacd xcq edn oerny iaxe opax ewlgp epzpyna
iax zrcle ,dzgpn z` oiaixwn jk xg`e dze` oiwyn opax zrcl
,`xnbd zl`ey .dze` oiwyn jk xg`e dzgpn z` oiaixwn oerny

¯ éâìôéî÷ éàîa,daiyne .mdipa zwelgnd ceqi dnéàø÷ àúìz §©¨¦§§¥§¨¨§¨¥
éáéúk,dyxta d`wydd zxkfen minrt 'b -àn÷ 'd÷Läå'- §¦¥§¦§¨©¨

dxhwd mcewe dwignd xg`l azkp ,oey`x,aezk dipyd mrta
dxhwdd xg`l,'ä÷Lé øçàå'aezk eixg`leàøúa 'd÷Läå'- §©©©§¤§¦§¨©§¨

oexg`d.ewlgp dfae,yàn÷ 'd÷Läå' ,éøáñ ïðaøiptl aezkd ©¨¨¨§¥§¦§¨©¨
,dxhwddBôeâìcnll ,`a dnvr d`wydd oiprl -øçàå d÷LnL §¤©§¨§©©

dúçðî úà áéø÷î Ckz` dxezd dazky jkn ,xnelk - ¨©§¦¤¦§¨¨
.mixacd ziiyr xcq `ed jky cenll yi ,dxhwdd iptl d`wydd

weqtdeì déì éòaéî ,'ä÷Lé øçàå'økéð BîeMéøLoi`y cnll - §©©©§¤¦¨¥¥§¤¦¦¨
oiwynda xzeei `ly ,ixnbl dlibnd zwign xg`l cr dze`

ne .'dwyi dwignd xg`e' xn`p eli`k df ixde ,myex'd÷Läå'§¦§¨
àøúa,micnelä÷çîð íàLd xakúøîBàå äléâîdheqdéðéà ©§¨¤¦¦§£¨§¦¨§¤¤¥¦

dúBà ïéøòøòî ,äúBLdzaeha `ly dit z` gzet -ä÷Lîe ¨§©§£¦¨©§¤
.dçøk ìòa dúBà¨§©¨§¨

¯ øáñ ïBòîL éaøå- ipyd weqtd ,jk miweqtd z` yxcøçàå' §©¦¦§¨©§©©
Bôeâì ,'ä÷Lécnll ,`a dnvr dheqd z`wyd oiprl -áéø÷nL ©§¤§¤©§¦

¯ d÷Lî Ck øçàå dúçðî úàxg`l ziyrp d`wyddy ,xnelk ¤¦§¨¨§©©¨©§¨
zwigne dxhwd ,dlibnd zaizk ,dyxta mixen`d mixacd lk

.myex x`yi `ly ote`a mind jezl dlibnd¯ àn÷ 'd÷Läå'§¦§¨©¨
cnll `a ,dxhwdd iptl dyxta aezkd oey`xøçàå d÷Lä íàL¤¦¦§¨§©©

¯ äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ckziyrp dligzkly s` ,xnelk ¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
,dxhwdd mcew odkd dze` dwyd m` ,dxhwdd xg`l d`wydd

.xykàøúa 'd÷Läå',epiidc ,zelertd lk xg`l xen`d oexg`d - §¦§¨©§¨
cnll `a ,dxhwdde dlibnd zwignäléâî ä÷çîð íàLxg`l ¤¦¦§£¨§¦¨

el` lkìòa dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéøòøòî ,äúBL éðéà äøîàå ,§¨§¨¥¦¨§©§£¦¨©§¦¨§©
.dçøk,`xnbd zl`eyïðaøåmiweqtd z` miyxec mpi` recn ¨§¨§©¨¨

axkxg`l ziyrp d`wyddy 'dwyi xg`e'n cenll ,oerny i
,`xnbd daiyn .enrh xazqn ixd ,dxhwdàø÷ çút àì ãáòéãa§¦£©Ÿ¨©§¨

z` okn xg`le dyxcd z` dligza xnel aezkd jxcn df oi` -
devnd ziiyr ote` z` aezkd xcqn dligza `l` ,mixacd xcq
'dwyd'y xnel xazqn ,jkitle .yexcl ze`xwn siqen okn xg`le
'dwyd'e ,'dwyi xg`e'e ,`weca xn`p dxhwd mcew azkpy oey`xd

.dyxcl eazkp oexg`d
iax ixaca dxizq dywne ,lirl d`iady `ziixal zxfeg `xnbd

,`aiwrøáñåxaq ike -àáé÷ò éaødzey ipi` dxn`y dheqy §¨©©¦£¦¨
dlibnd dwgnpy xg`léaø ,àéðúäå ,dçøk ìòa dúBà ïé÷Lî©§¦¨§©¨§¨§¨©§¨©¦

ñeaìk øîBà äãeäémiipiy -äét CBúì ïéìéèî ìæøa ìL- §¨¥§©¤©§¤§¦¦§¦¨
`ly mitewf odyk dtd jezl mze` mipzepe geka dit z` migzet

ick ,exbeql lkez,äúBL éðéà äøîàå äléâî ä÷çîð íàL¤¦¦§£¨§¦¨§¨§¨¥¦¨
,àáé÷ò éaø øîà .dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéøòøòî§©§£¦¨©§¦¨§©¨§¨¨©©¦£¦¨

ïéëéøö eðà íeìkmind ziizy z`d÷ãBáì àlà`id dxedh m` §¨§¦¦¤¨§§¨
,`l e`àìäå,dzey ipi` zxne`y oeikúãîBòå ä÷eãaixdy ,`id ©£Ÿ§¨§¤¤

.`id d`nhy dcen jkaøBæçì äìBëé õîBwä áø÷ àlL ãò àlà¤¨©¤Ÿ¨©©¤§¨©£
dadf ixdy ,dgxek lra dze` oiwyn oi`e ,dzey ipi` xnele ¨

j` ,`id d`nhy dzced eli`køBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî¦¤¨©©¤¥¨§¨©£
.da`l` dgxek lra dze` oiwyn oi` `aiwr iax zrcly ixd ¨

,dpey`xd `ziixaa xn`y dnl xzeq dfe ,dgpnd zaxwd xg`l
.dgxek lra dze` oiwyn dlibnd dwgnpy xg`ly

`xnbd zl`eydywnd lréîòèéìå ,Cziywdy jnrhl - §¦©§¥
d`aedy `ziixal dpnn dxizq yiy wx ziywd recn ,ef `ziixan

,lirldôeb àéä Cì éL÷ézdnvr ipta `ziixad lr dywz -, ¦§¥¨¦¨
recn ,dzpify dceny aygp zezyl zaxqne da zxfeg m`y xg`n

,da øBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî,zezyl dze` miaiigne ¦¤¨©©¤¥¨§¨©£¨
àìäå`id ixd dzey ipi` dxn`y oeikúãîBòå ä÷eãaixdy - ©£Ÿ§¨§¤¤

,`xnbd zvxzn .zezyl daiigp recne ,dzcedy aygpàéL÷ àìŸ©§¨
dyw epi` df -àä ,unewd axw xak m`y `aiwr iax xn`y dn - ¨

zaygp dpi` mind ziizyn dzxfge ,zezyl dze` miaiign
ote`a xaecn ,d`neha d`cedkàúéúø úîçî da àøãä÷c- §¨©§¨¨¥£©§¦¨

.zzex `edy dteb z` epi`xy ,cgt zngn da dxfgyàäådne - §¨
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המשך בעמוד טצד



יום שישי ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבתפארת(קעח

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כ עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dheq(iyiy meil)

unewd zaxwd xg`l wxy ,`aiwr iax zrca epipy ,seq seq j`
oiicr ok m`e ,zezyl dilr oitekéaøcà àáé÷ò éaøc àéL÷©§¨§©¦£¦¨©§©¦

,àáé÷òixdy¯ íúämcewd cenrd zligza z`aend `ziixaa, £¦¨¨¨
øîàyàákòî ä÷éçîdleki dpi` aey dlibnd dwgnp m`y - ¨©§¦¨§©§¨

dgxek lra dze` oiwyn `l` ,dzey ipi` xnelàëäå ,`ziixaa - §¨¨
dipydákòî õîB÷ ,øîàdleki dpi` unewd axwy xg`l wxy - ¨©¤§©¥

,`xnbd zvxzn .axql dleki okl mcew la` ,axqléàpz éøz§¥©¨¥
å¯ àáé÷ò éaøc àaélàmi`pz ipy ici lr epyp elld zeziixad §©¦¨§©¦£¦¨

.`aiwr iax ly ezrca ewlgpy ,mipey
,`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàdyi`y xaeqd `aiwr iax zrcl ¦©§¨§

aygp daexiq ,cgt jezn `le dze`ixa jezn dzey ipi` dxn`y
m` oicd dn ,d`neha d`cedk,àúeiøa úîçî äúBL éðéà äøîà̈§¨¥¦¨¥£©§¦¨

äøæçå,okin xg`l da¯ eäî ,éðà äúBL äøîàåmiwyn m`d §¨§¨§¨§¨¨£¦©
m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`an .e`l e` dze`äøîàc ïåék¥¨§¨§¨

dligza,äúBL éðéày ink ynn df ixdäøîà÷ éðà äàîè,ïåéëå ¥¦¨§¥¨£¦¨¨§¨§¥¨
äàîeèa dLôð ÷éæçàcdzpify epipira dnvr dwifgdy oeik -, §©§¦©§¨§§¨

da äøãä àéöî àì.zezyl dvexy xnele da xefgl dleki dpi` - Ÿ¨§¨©§¨¨
mpi`y miypl `l` ozip `l mixnd in ziizy ici lr xexiady

.d`neh zwfgaäøîàc ïåék ,àîìéc Bàdxn`e dxfgy oeik - ¦§¨¥¨§¨§¨
äøîàc àeä àúeúòéa úîçîc dzòc àéìb ,éðà äúBL`id - ¨£¦©§¨©§¨§¥£©¦£¨§¨§¨

ipi`' dligza dxn`yky ,dzrc z` dfa dlbndf did `l ,'dzey
ixdy ,mindn dcgty zngn ok dxn` `l` ,dzpify dceny meyn
.dvex dziid `l i`ce d`nh dzid m`e ,zezyl dvex `id eiykr
,cgt zngn `l` diizyl oey`xd daexiq did `ly xxazpy oeike

,`xnbd dwiqn .dze` oiwyne - da xefgl dleki.e÷éz¥
éøö ,ìàeîLc äeáà øîàïziL Cxac odkdíénä CBúì øî ¨©£¨¦§¥¨¦¤¦¥©§©©¦
,`xnbd zx`an .mixx`ndàø÷ øîàc ,àîòè éàîz` azke" ©©£¨§¨©§¨

l` dgne xtqa odkd dl`d zel`d,"íéønä éîdgeny rnyn ¥©¨¦
minl dlibnd z`øák íéønL.mkezl dwignd iptl ¤¨¦§¨

.äðùîm`,äléânä ä÷çîð àlL ãòe dxfg,äúBL éðéà äøîà ©¤Ÿ¦§£¨©§¦¨¨§¨¥¦¨
`l` zezyl dze` miaiign oi`úæðâð dúléâî,ycwnd zia iciva §¦¨¨¦§¤¤

.efazi `ly mifpbp mda zexwl mileki oi`y ycewd iazk lky
dúçðîe`l` daxw dpi`úøftúîztxyp -ïLcä ìòmewn - ¦§¨¨¦§©¤¤©©¤¤

.miycw iycw ileqt ea mitxey eidy dxfradúléâî ïéàåef ly §¥§¦¨¨
,úøçà äèBñ da úB÷Läì äøLkazkidl dkixv dlibndy itl §¥¨§©§¨¨©¤¤

.dci lr wcaidl d`ay dheqd myl
xak m` j`íénä ,éðà äàîè äøîàå äléânä ä÷çîðmixnd ¦§£¨©§¦¨§¨§¨§¥¨£¦©©¦

,ïéëtLðmewna xxal `l` epzip `l minde `l` epzip `l mindy ¦§¨¦
dweca `id ixd ,ip` d`nh dxn`y efe ,dzpif m` wtq yiy

.zcnere.ïLcä úéa ìò úøftúî dúçðîe¦§¨¨¦§©¤¤©¥©¤¤
m`eäléânä ä÷çîðda dxfgy `l` dzpify dced `leäøîàå ¦§£¨©§¦¨§¨§¨

dúBà ïéøòøòî ,äúBL éðéàdzaeha `ly dit z` migzet - ¥¦¨§©§£¦¨
.dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîezngny `l` ,`id dxedhy okziy ©§¦¨§©¨§¨

znkqn dpi` ,dzxdh zexnl mdn wfpizy zyyegy ,mindn cgtd
.zezyl

,dxedh dpi` zn`a m` ,mind on dzeyd dheqú÷tñî dðéà¥¨©§¤¤
ìúBzLmind z` xenbl -,úBèìBa äéðéòå úB÷éøBî äéðtL ãò , ¦§©¤¨¤¨¦§¥¤¨§

ïéãéb úàlîúî àéäåd`iln zi`xpe migtpzn diiglay micibd - §¦¦§©¥¦¦
.zeiegitp ly zexey zexey `lnp dxyae ,micibíäåmipdkd - §¥

äeàéöBä ,íéøîBàda zcnery miyp zxfrnickànèz àlL §¦¦¨¤Ÿ§©¥
.äøæòä̈£¨¨

,`id d`nhy it lr s` ,mind on dzzyy dheqúeëæ dì Lé íà¦¥¨§
ääúézekfddì äìBz,xacd welge .cin mind da erbti `lyLé ¨§¨¨¨¥

úeëæy¯ äìBza dyper z` zakrnyäìBz úeëæ Lé ,úçà äðL §¨¨¨©©¥§¨
íãà áéiç ,éàfò ïa øîBà ïàkî .íéðL 'â äìBz úeëæ Lé ,íéðL 'á¨¦¥§¨¨¦¦¨¥¤©©©¨¨¨

äøBz Bza úà ãnììdl yi m`ye ,dheq zyxt z` rczy ick §©¥¤¦¨
ick ,cin da mirbet mpi` mind zekfäzLz íàLavnl ribz - ¤¦¦§¤

dheq in zezyl dkixv `idydì äìBz úeëfäL òãz ,ozipy - ¥©¤©§¨¨
lczyz jke zeiekf ieaix ici lr ,mind ici lr d`ad dzinn lvpidl

.zeiekf zeaxdløæòéìà éaøe wlegäøBz Bza ãnìnä ìk ,øîBà ©¦¡¦¤¤¥¨©§©¥¦¨
úeìôz dãîBì (eléàk).i`ad ixac -äöBø øîBà òLBäé éaø §¦§¨¦§©¦§ª©¥¨

úeLéøôe ïéa÷ 'èî úeìôúå á÷a äMàzepefn dticrn dyi`d - ¦¨§©§¦§¦©¦§¦
`die miaexn zepefn dl eidiyn ,dnir ievn dlra `diye mihren

.dpnid yxet dlraäèBL ãéñç ,øîBà äéä àeäcqgznd mc` - ¨¨¥¨¦¤
.xg`l e` envrl drx ezeciqga mxeby ,icn xzeiíeøò òLøå- §¨¨¨

dnxra zeryx dyrn dyeryäLeøt äMàå ,zlrety dtykn - §¦¨§¨
lr eli`k ze`xdl dyext dnvr dyere ,minieqn mixac dityka

diyrn miyrp dzeciqge dzlitz iciïéLeøt úBkîe .mc` - ©§¦
envr z` dkny ,oebk ,oir zi`xnl ezeyixt zngn envr dkny

,repve eipr `edy ze`xdl lzekaíìBò éláî elà éøämizigyn - £¥¥§©¥¨
mc`d ly ezcearl dxizqa micner elld mixacdy ,mlerd z`

.mlera
íeMî ìàeîL øîà äãeäé éaø øîà .àøîâly enya -éaø ¨©©¦§¨¨©§¥¦©¦

ìéèî éúééä ,àáé÷ò éaø ìöà äøBz ãîì éúééäLk ,øéàî¥¦§¤¨¦¦¨¥¨¥¤©¦£¦¨¨¦¦¥¦
íBzð÷ð÷wgnp epi` ely myexdy mq -Bécä CBúìiziid eay ©§©§§©§

,ycwd iazk z` azekéaø ìöà éúàaLk .øác éì øîà àìå§Ÿ¨©¦¨¨§¤¨¦¥¤©¦
øìáì Bì ézøîà ,Ezëàìn äî éða déì øîà ,ìàòîLéxteq - ¦§¨¥¨©¥§¦©§©§§¨©§¦©§¨

,àéä íéîL úëàìî EzëàìnL ,øéäæ éåä ,éða ,éì øîà .éðà£¦¨©¦§¦¡¥¨¦¤§©§§§¤¤¨©¦¦
úçà úBà øéñçz ànLdlindn '` ze`d z` xiqgzy ,oebk - ¤¨©§¦©©

,'zn` miwl` 'd' weqtay 'zn`'úçà úBà øézz Bà,oebk - ©¦©©
,'miwl` `xa ziy`xa' weqtay '`xa' daizd seqa 'e siqezy

eBì ézøîà .Blk íìBòä ìk úà áéøçî äzà úàöîðiaxl ¦§¥©¨©§¦¤¨¨¨ª¨©§¦
,l`rnyiíBzð÷ð÷å Bécä CBúì ìéèî éðàL ,éì Lé ãçà øác̈¨¤¨¥¦¤£¦¥¦§©§§©§©§

,Bécä CBúì íBzð÷ð÷ ïéìéèî éëå ,éì øîà .BîLixdäøBzä §¨©¦§¦§¦¦©§©§§©§©¨
äøîà,dheq dlibn iabläçîe""mixnd in l`,`diy jixvy ixd ¨§¨¨¨

dáúkazk ,dxezay dheq zyxt zazkp eayúBçnì ìëeiL- §¨¤©¦¨
zyxtn lehil lkei odkd iptl dheq `eaz m`y .ewgenl ozipy
jezl lihn dz` m`e ,mind jezl dwgenle dxez xtqay dheq

.mind jezl dzegnl ozip `l ,mezpwpw eicd

,`xnbd zl`eydéì øîà÷ éàîl`rnyi iax xn` dn -éàîe , ©¨¨©¥©
¯ déì øcäî à÷yi daeyz dn ,xnelk .xi`n iax el aiyd dne ¨©§©¥

l`rnyi iax ixdy .l`rnyi iax ly eixac lr xi`n iax ixaca
zexqga xdfidl `ed jixv jkle ,miny zk`ln ezk`lny el xn`
mezpwpw lihn `edy el xnel xi`n iax d`x dn ok m`e ,zexzie

,`xnbd daiyn .zexizie zexiqgn lvip dfa ike ,eicd jezléëä̈¦
déì øîà÷,l`rnyi iaxl xi`n iaxúBøéúéå úBøéñça àéòaî àì ¨¨©¥Ÿ¦©§¨©£¥¦¥
àðà é÷ác,mdn ip` xdfpe -àîìéãc áeáæì Lçéîì eléôà àlà §¨¦£¨¤¨£¦§¥©¦§§¦§¨

déâzà áéúéå éúàipnid bbd lr ayie aeaf `eai `ny -ú"éìãc ¨¥§¨¦©¨¥§¨¥
,eicd yai `l oiicrykL"éø déì éeLîe déì ÷éçîezngne - ¨¦¥§©¥¥¥

icke ,ip` yyeg df xacl mb .y"ix enk z"ilcd d`xi dwignd
dfn lvpidléì Lé ãçà øác ,,llk wgnp epi`yCBúì ìéèî éðàL ¨¨¤¨¥¦¤£¦¥¦§

.BîL íBzð÷ð÷å ,Bécä©§§©§©§§
,`xnbd dywnéðéà,dyrnd did jk ikeéaø øîà ,àéðz àäå ¥¦§¨©§¨¨©©¦

ìéèî éúééä ,ìàòîLé éaø ìöà äøBz ãîì éúééäLk ,øéàî¥¦§¤¨¦¦¨¥¨¥¤©¦¦§¨¥¨¦¦¥¦
éaø ìöà éúàaLk .øác éì øîà àìå Bécä CBúì íBzð÷ð÷©§©§§©§§Ÿ¨©¦¨¨§¤¨¦¥¤©¦

éìò døñà ,àáé÷òazk jixvy meyn eicd jezl mezpwpw lihdl - £¦¨£¨¨¨©
zegnidl lkeiyLenMà LenL àéL÷ ,zncewd `ziixaay - ©§¨¦©¦

okn xg`le `aiwr iax lv` dxez xi`n iax cnl mcewy x`ean
x`ean dipyd `ziixaa eli`e ,l`rnyi iax lv` cenll jld

oke ,jtidldøñàà døñà àéL÷,x`ean zncewd `ziixaay - ©§¨£¨¨©£¨¨
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המשך בעמוד טעד

oifge` mipy` cenr k sc oey`x wxtdheq
.àákòî ä÷éçî øîà÷ íúä ò"øãà ò"øc àéL÷m` dwgnp `NW onf lkC ,qp`d z` ©§¨§©¨¨¨¨©§¦¨§©§¨¤¨Ÿ¤§¨§©¤Ÿ¦§£¨¦

dNbOd dwgnp m` la` ,DzFwWdl Dl opiqp` `le DA xFfgl dlFki dzFW ipi` dxn`̈§¨¥¦¨§¨©£¨§Ÿ©§¦¨¨§©§¨£¨¦¦§£¨©§¦¨

ikdl dxhwd mcwC `Ow dwWde `dC ,unTd axw `l 'it`e DgxM lr DzF` oixrxrn§©§§¦¨©¨§¨©£¦Ÿ¨©©Ÿ¤§¨§¦§¨©¨§Ÿ¤©§¨¨§¨¥

dzFW ipi` dxn` i` unw axw `lC dOM lkC qp`d z` aMrn unw xn`w `kde ,opiWxC©§¦¨§¨¨¨¨©Ÿ¤§©¥¤¨Ÿ¤§¨©¨§Ÿ¨©Ÿ¤¦¨§¨¥¦¨

:DzFwWdl Dl opiqp` `läúBL äøîàå äøæçå Ÿ©§¦¨¨§©§¨§¨§¨§¨§¨¨
.éðà:DpFvxn DzFwWdl Edn r"xl.øî ïziL £¦§©§©§¨¥§¨¤¦¥©

:xn xaC.øák íéønL`nl` ,dwign mcw ¨¨©¤¨¦§¨Ÿ¤§¦¨©§¨

mW lr dxixn oi`e mixn md xg` xaC zngn¥£©¨¨©¥¥¨¦§¥§¦¨©¥

e`l dwign iOTn `dC ,`xwp mzwicA zllw¦§©§¦¨¨¦§¨§¨¦©¥§¦¨¨

:Edpip wCain ipA.úæðâð dúlâî 'éðúîiCvA §¥¦§©¦§©§¦§¦¨¨¦§¤¤§¦¥

zFxwl oiiE`x opi`W WcTd iazM lkC ,lkidd©¥¨§¨¦§¥©Ÿ¤¤¥¨§¦¦§

:EGAzi `NW oifpbp odA.ïLcä úéa ìò`idW ¨¤¦§¨¦¤Ÿ¦§©©¥©¤¤¤¦

ilEqtE miWcw iWcw ilEqR mW oitxFVW dxfrÄ£¨¨¤§¦¨§¥¨§¥¨¨¦§¥

,mirlTd on miptl ozvigOW mixEni ¥̀¦¤§¦¨¨¦§¦¦©§¨¦

miWcw zhigWA opixn`cM(:cw sC)ziA dWlW ¦§©§¦¨¦§¦©¨¨¦©§Ÿ¨¥

,dxfrA ztxUp ilkA dWcwe li`FdC ,md oWCd©¤¤¥§¦§¨§¨¦§¦¦§¤¤¨£¨¨

oOTl xn`cM ztxUp Epiid zxGRzn i`de(.bk 'c) §©¦§©¤¤©§¦§¤¤¦§¨©©©¨

`dl aiWg `we zFtxUp mdizFgpOW EN`e§¥¤¦§¥¤¦§¨§¨¨¦§¨

:dzFW ipi` zxnF`däøLk dúlâî ïéàå ¨¤¤¥¦¨§¥§¦¨¨§¥¨
.úøçà äèBñ da úB÷LäìDnWl daizM opiraC §©§¨¨©¤¤§¨¦¨§¦¨¦§¨

:DnWl Dl odMd Dl dUre aizkCíénä ¦§¦§¨¨¨©Ÿ¥¨¦§¨©©¦
.ïéëtLðzcnFre dwEcA ip` d`nh dxn`C oeiM ¦§¨¦¥¨§¨§¨§¥¨£¦§¨§¤¤

:wtQd z` xxal `N` EpYp `l mixOd minE `id¦©¦©¨¦Ÿ¦§¤¨§¨¥¤©¨¥

.dúBà ïéøòøòîzngnE `id dxFdh `nlcC §©§§¦¨§¦§¨§¨¦¥£©

:dxn`w dzEzizx.ïéãéb úàlîúîoiciBd §¦¨¨¨§¨¦§©¥¦¦©¦¦

mbe ,oiciB d`lnM zF`xpe oigtFp diiglAW¤¦§¨¤¨§¦§¦§¦§¥¨¦¦§©

ikde ,dgitp lW dhiW dhiW ziUrp DxUA§¨¨©£¥¦¨¦¨¤§¦¨§¨¥

:DA oiwxFfn oihiaxW oinM ixtqA `ipYàlL ©§¨§¦§¥§¦©§¦¦§¨¦¨¤Ÿ
.äøæòä ànèzmiWp zxfr F` xFpTp ixrW §©¥¨£¨¨©£¥¦¨¤§©¨¦

opixn` `de KixR DiOwlE ,mW KxC `vYW¤¥¥¤¤¨§©¥¨¦§¨©§¦¨

zxfr W"ke EWCwzp `l xFpTp ixrWC `nlrA§¨§¨§©£¥¦¨Ÿ¦§©§§¤§©

:dIel dpgnl qpMl xYn znE miWpfL òãzúeë ¨¦¥ª¨¦¨¥§©£¥§¦¨¥©¤§
.dì äìBzzEkGdW dhFq zWxtA cnlze d`xY ¨¨¦§¤§¦§©§¨¨©¨¤©§

i"r dzTpe ,rxf drxfpe dzTpEn opitliC ,dlFY¨§©§¦¨¦§¦§¨§¦§§¨¨©§¦§¨

xzFi `"ie ,miWcg 'h rxf zrixf icM zFIkf§ª§¥§¦©¤©¢¨¦§¥

:'nba WxtncM.úeìôz dãnìî:'nba Wxtnéaø §¦§¨¥§©§¨¦§§¨¥©¦
.úeìôúå á÷a äMà äöBø øîBà òLBäé.opiqxB §ª©¥¨¦¨§©§¦§©§¦¨

:xn`w i`n Wxtn `xnBaE.ïéLeøét úBkî ©§¨¨§¨¥©¨¨©©¥¦
zF`xdl milzkA Fnvr z` dMOW 'nba Wxtn§¨¥¤©¤¤©§¦§¨¦§©§

'nb :rEpve eipr `EdW.øìáì:xtFqøqçz íà ¤¨¨§¨©©§¨¥¦§©¥
.úçà úBàzn` midl` 'de '` oFbM(i Edinxi)F` ©©§§¡Ÿ¦¡¤¦§§¨

:midl` E`xA ziW`xA oFbM zg` zF` xYiY§©¥©©§§¥¦¨§¡Ÿ¦

.éì Lé ãçà øác`id daEWY i`n Wxtn oOwl ¨¨¤¨¥¦§©¨§¨¥©§¨¦

:Ff.úBçnì ìëeiL áúkxaq l`rnWi iAxe §¨¤©¦¨§©¦¦§¨¥¨©

,DnWl daizM irA `le dxFYd on Dl oiwgFn£¦¨¦©¨§Ÿ¨¥§¦¨¦§¨

:citw `w DcEgl dhFq zWxR`edéì øîà÷ éàî §©¨¨©¨§¨¨¨¦©¨¨©¥
.déì øcäî éàîel`rnWi 'x Dil xn`w i`n ©©§©¥©¨¨©¥¦§¨¥

dUFrW il Wi cg` xaC n"x Dil xCdn `wC§¨©§©¥¨¨¤¨¥¦¤¤

xEQg lv` mFYpwpw oipr dn ,wgnp Fpi`e mWxŸ¤§¥¦§©©¦§©©§©§¥¤¦

:xEYie.L"éø déì éeLîe:cg`C z"ilC oFbMøác §¦§©¥¥¥§¨¥§¤¨¨¨
.'åk Lé ãçà:ixnbl wgnp Fpi`eLenL àéL÷ ¤¨¥§¥¦§©§©§¥©§¨¦

.LenMàxn`e ,mcFw r"xC WEOW lirl xn`wC ©¦§¨¨©§¥¦§¥§¨©

:mcFw i"xC `kd.déalà í÷éîì éöî àìlr ¨¨§¥Ÿ¨¥§¥©©¦¥©

dinrh ixTrxFdh `nh lr xnF` didW , ¦§¥§¨¤¨¤¨¨¥©¨¥¨

:mipR Fl d`xnE `nh xFdh lre ,mipR Fl d`xnE©§¤¨¦§©¨¨¥©§¤¨¦

.àøîb øîâå é"øc dén÷ì àúàzFnEzq zFipWOd ¨¨§©¥§§¨©§¨¨©¦§¨§

:FAxn FAxe FAxn Edl xinbcM ,odW FnMøãäå §¤¥¦§¨¦§¥©§©¥©©£©
.àøáñ øañéîì ò"øc dén÷ì àúàlr cFnrl ¨¨§©¥§§¦§©§¨¨©£©

Wcg xaC didWM xaC KFYn xaC oiadlE ,mi`PYd iniA didW cEnlY dfe ,`xwn dfi` lre Knqp xaC lM dn lre ,xYn dfe xEq` df ,xFdh dfe `nh df dn ipRn ,dpWOd inrh xTr¦©©§¥©¦§¨¦§¥¨¤¨¥§¤¨¤¨§¤ª¨§©¨¨¨¨¦§¨§©¥¤¦§¨§¤©§¤¨¨¦¥©©¨¦§¨¦¨¨¦¨¨§¤¨¨¨¨¨¨

:EdEOci dpWn dfi`lE EdEcnli okidn WxcOd ziaA l`Wp¦§©§¥©¦§¨¥¥¨¦§§§¥¤¦§¨§©
õåç

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

äúìéâîohw lel dwgyl liaya dnl lkid ly exiv zgz zfpbp ipz inlyexi .zfpbp

z` oda labl edn dyecw meyn oda oi` ipz miktyp mind mye my did

dzey ipi` dxn`e dlibnd dwgnp :dyecw meyn mda yi ipz miktyp mind jka dn hihd

`"dae zg` mixne` y"a oipg iax ipz wgni dnk wgniy myl dnxby dnl dze` oixrxrn

:d"i aezkl ick d"ac `nrh i`rli` x"` mizy

(a"rl jiiy)øîàz"dn dl wegnl dinxi 'x

ewqtp n"x inia `de iaxl dniz .ediipia `ki`

`xza 'ta 'ixn`ck mixnd mind xak(.fn sc onwl)

`ax xn`d cere owiqtd i`kf oa opgei 'xc'c lirl)

(:fidilr lawzy mcew dazky dheq zlibn

c"nc h"n k"` melk `le dyr `l dreay

oiwgen c"n xninl `kile dxezd on dl oiwgen

xn` i`n` k"` `axc dil zil dxezd on dl

lirl y"xl(:hi 'c)`axc dil zil `nil daqp ick

`ki`e ecen r"k `axc `dac rnyn ikd `l`

dazkp m` oebk z"dn dl oiwgen c"n xninl

dreay dilr dlawy xg`l dxeza dyxt dze`

myl `l` dheq myl oiekzp `l xteqdy t"r`

eicd jezl mezpwpw oilihn oi`y dne z"q

da aizkc meyn dfd onfa 'it` dheq zyxtl

l"qc oeike zegnl lekiy azk opirac dgne

dze``c xaqwc n"y dxezd on dl oiwgen

opirac `xw citw dxeza daezk elit` dyxt

:wegnl lekiy

ìáà.opiwgnc inp ikd aizk `nzqc dxez

zil ike jxtinl n"d iegic i`d metl

myl `ly azkpy hb lk opzc `d w"zl dil

lew rnye weya xaer did cvik leqt dy`

o`k cr `nlic ivexzl n"de 'eke oixwn mixteq

e`l dy`c meyn leqt `nzqc hb iab xn` `l

dl `piwy xg` dheq la` zcner oiyexibl

yixa opixn`ck zcner zewydl `nzq dxzqpe

migaf zkqn(:a sc)iab opilqt `l o`k cr p"`

'eke `pngx xn` dl azke mzdc meyn `l` hb

`xcd `l lgx myl wizpi`c `kid edin

`wzpnxa ig` iaxle d`l myl dwign i"r

edin `id dwign dcic diiyrc b"r` inp diy`i

azk `le dl dyre `nzqa azkc zvw ipdn

opirac daizk` inp dil opiyxc dl dgne

i`d inp ipd` edin mlera zel` myl aezklc
`lc

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

ä÷éçî øîà íúä :àáé÷r 'øcà àáé÷r 'øã àéL÷©§¨§£¦¨©§£¦¨¨¨¨©§¦¨
àaélàå éàpz éøz ?ákrî õîB÷ øîà àëäå ,àákrî§©§¨§¨¨¨©¤§©¥§¥©¨¥§©¦¨
úîçî "äúBL éðéà" äøîà eäì àéraéà .àáé÷r 'øã§£¦¨¦©£¨§¨§¨¥¦¨¥£©
äøîàã ïåék ?eäî ,"éðà äúBL" äøîàå äøæçå àúeiøa§¦¨§¨§¨§¨§¨¨£¦©¥¨§¨§¨
dLôð ÷éæçàc ïåéëå ,äøîà÷ "éðà äàîè" "äúBL éðéà¥¦¨§¥¨£¦¨¨§¨§¥¨§©£¦©§¨
äøîàã ïåék àîìéc Bà ,da äøãä àéöî àì ,äàîeèa§§¨¨¨§¨¨§¨¨¦§¨¥¨§¨§¨
àeä àúeúréa úîçîã dzrc àéìb "éðà äúBL"¨£¦¨§¨©§¨§¥£©¦£¨

éøö :ìàeîLã deáà øîà :e÷éz ,äøîàøî ïziL C ¨§¨¥¨©£¦§¥¨¦¤¦¥©
"íéønä éî" :àø÷ øîà ?àîrè éàî .íénä CBúì§©©¦©©£¨¨©§¨¥©¨¦

:øák íéønL'éðúîäøîà äléâîä ä÷çîð àlL ãr ¤¨¦§¨©¤¦§£¨©§¦¨¨§¨
ìr úøftúî dúçðîe ,úæðâð dúléâî "äúBL éðéà"¥¦¨§¦¨¨¦§¤¤¦§¨¨¦§©¤¤©
.úøçà äèBñ da úB÷Läì äøLk dúléâî ïéàå ïLcä©¤¤§¥§¦¨¨§¥¨§©§¨¨©¤¤
,ïéëtLð íénä "éðà äàîè" äøîàå äléânä ä÷çîð¦§£¨©§¦¨§¨§¨§¥¨£¦©©¦¦§¨¦
äléânä ä÷çîð .ïLcä úéa ìr úøftúî dúçðîe¦§¨¨¦§©¤¤©¥©¤¤¦§£¨©§¦¨
dúBà ïé÷Lîe ,dúBà ïéørørî "äúBL éðéà" äøîàå§¨§¨¥¦¨§©§§¦¨©§¦¨

ì ú÷tñî dðéà .dçøk ìraúB÷éøBî äéðtL ãr úBzL §©¨§¨¥¨©§¤¤¦§©¤¨¤¨¦
:íéøîBà ,íäå ,ïéãéb úàlîúî àéäå ,úBèìBa äéðérå§¥¤¨§§¦¦§©¥¦¦§¥§¦
äúéä úeëæ dì Lé íà .äøærä ànèz àlL ,äeàéöBä¦¨¤§©¥¨£¨¨¦¥¨§¨§¨
äìBz úeëæ Lé ,úçà äðL äìBz úeëæ Lé ,dì äìBz¨¨¥§¨¨¨©©¥§¨

ìL äìBz úeëæ Lé ,íéðL ézLïa øîBà ïàkî .íéðL L §¥¨¦¥§¨¨Ÿ¨¦¦¨¥¤
äzLz íàL ,äøBz Bza úà ãnìì íãà áéiç :éàfr©©©¨¨¨§©¥¤¦¨¤¦¦§¤
ãnìîä ìk :øîBà øæréìà 'ø .dì äìBz úeëfäL òãz¥©¤©§¨¨¡¦¤¤¥¨©§©¥
äöBø :øîBà rLBäé 'ø .úeìôz dãîBì äøBz Bza¦¨§¨¦§§ª©¥¨
äéä àeä .úeLéøôe ïéa÷ ärLzî ,úeìôúå á÷a äMà¦¨§©§¦§¦¦§¨©¦§¦¨¨
úBkîe ,äLeøt äMàå ,íeør òLøå ,äèBL ãéñç :øîBà¥¨¦¤§¨¨¨§¦¨§¨©

:íìBò éláî elà éøä ïéLeøt'îâäãeäé áø øîà §¦£¥¥§©¥¨¨©©§¨
äøBz ãîì éúééäLk ,øéàî 'ø íeMî ìàeîL øîà̈©§¥¦¥¦§¤¨¦¦¨¥¨
àìå Bécä CBúì íezð÷ð÷ ìéhî éúééä ,àáé÷r 'ø ìöà¥¤£¦¨¨¦¦©¦©§©§§©§§Ÿ
:éì øîà ,ìàrîLé 'ø ìöà éúàaLk .øác éì øîà̈©¦¨¨§¤¨¦¥¤¦§¨¥¨©¦

íéîL úëàìî EzëàìîL øéäæ éåä ,éða :éì øîà ,éðà øìáì :Bì ézøîà ?Ezëàìn äî éða§¦©§©§§¨©§¦©§¨£¦¨©¦§¦¡¥¨¦¤§©§§§¤¤¨©¦
íìBòä ìk úà áéøçî äzà úàöîð úçà úBà øézz Bà úçà úBà øéñçz ànL ,àéä¦¤¨©§¦©©©¦©©¦§¥¨©¨©£¦¤¨¨¨
éëå :éì øîà ,BîL íezð÷ð÷å ,Bécä CBúì ìéhî éðàL éì Lé ãçà øác :Bì ézøîà .Blkª¨©§¦¨¨¤¨¥¦¤£¦©¦§©§§©§©§§¨©¦§¦
déì øîà÷ éàî !úBçnì ìëeiL áúë "äçîe" äøîà äøBzä ?Bécä CBúì íezð÷ð÷ ïéìéhî©¦¦©§©§§©§©¨¨§¨¨¨§¨¤©¦¨©¨¨©¥
eléôà àlà ,àðà é÷aã úBøéúéå úBøéñça àéraî àì déì øîà÷ éëä ?déì øãäî à÷ éàîe©¨©£©¥¨¦¨¢©¥Ÿ¦¨£¨©£¥¦¥§¨¦£¨¤¨£¦
ãçà øác ,L"éø déì éeLîe déì ÷éçîe ú"éìãc déâzà áéúéå éúà àîìéãc ,áeáæì Lçéîì§¥©¦§§¦§¨¨¥§¨¥©¨¥§¨¥¨¥¥§©¥¥¥¨¨¤¨

ð÷å Bécä CBúì ìéhî éðàL éì LééúééäLk :øéàî 'ø øîà ,àéðz àäå ?éðéà .BîL íezð÷ ¥¦¤£¦©¦§©§§©§©§§¦¦§¨©§¨¨©¥¦§¤¨¦¦
éúàaLk .øác éì øîà àìå ,Bécä CBúì íezð÷ð÷ ìéhî éúééä ìàrîLé 'ø ìöà äøBz ãîì̈¥¨¥¤¦§¨¥¨¦¦©¦©§©§§©§§Ÿ¨©¦¨¨§¤¨¦
LenL àîìLa ,døñàà døñà àéL÷ ,LenLà LenL àéL÷ !éìr døñà àáé÷r 'ø ìöà¥¤£¦¨£¨¨¨©©§¨¦©¦©§¨£¨¨©£¨¨¦§¨¨¦
dén÷ì àúà ,déaélà í÷ éöî àì ïåék ,àáé÷r 'øã dén÷ì àúà àøwérî ,àéL÷ àì LenLà©¦Ÿ©§¨¥¦¨¨£¨§©¥§£¦¨¥¨Ÿ¨¥¨©¦¥£¨§©¥
døñàà døñà àlà .àøáñ øáñ àáé÷r 'øã dén÷ì àúà øãä ,àøîb øîâå ìàrîLé 'øã§¦§¨¥§¨©§¨¨£©£¨§©¥§£¦¨¨©§¨¨¤¨£¨¨©£¨¨
Bécä CBúì íezð÷ð÷ ïéìéhî ìëì :øéàî 'ø äéä øîBà ,øîBà äãeäé 'ø ,àéðz .àéL÷ ,àéL÷©§¨©§¨©§¨§¨¥¥¨¨¥¦§¨©¦¦©§©§§©§

õåç

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



קעט

oifge` mipy` cenr k sc oey`x wxtdheq
.àákòî ä÷éçî øîà÷ íúä ò"øãà ò"øc àéL÷m` dwgnp `NW onf lkC ,qp`d z` ©§¨§©¨¨¨¨©§¦¨§©§¨¤¨Ÿ¤§¨§©¤Ÿ¦§£¨¦

dNbOd dwgnp m` la` ,DzFwWdl Dl opiqp` `le DA xFfgl dlFki dzFW ipi` dxn`̈§¨¥¦¨§¨©£¨§Ÿ©§¦¨¨§©§¨£¨¦¦§£¨©§¦¨

ikdl dxhwd mcwC `Ow dwWde `dC ,unTd axw `l 'it`e DgxM lr DzF` oixrxrn§©§§¦¨©¨§¨©£¦Ÿ¨©©Ÿ¤§¨§¦§¨©¨§Ÿ¤©§¨¨§¨¥

dzFW ipi` dxn` i` unw axw `lC dOM lkC qp`d z` aMrn unw xn`w `kde ,opiWxC©§¦¨§¨¨¨¨©Ÿ¤§©¥¤¨Ÿ¤§¨©¨§Ÿ¨©Ÿ¤¦¨§¨¥¦¨

:DzFwWdl Dl opiqp` `läúBL äøîàå äøæçå Ÿ©§¦¨¨§©§¨§¨§¨§¨§¨¨
.éðà:DpFvxn DzFwWdl Edn r"xl.øî ïziL £¦§©§©§¨¥§¨¤¦¥©

:xn xaC.øák íéønL`nl` ,dwign mcw ¨¨©¤¨¦§¨Ÿ¤§¦¨©§¨

mW lr dxixn oi`e mixn md xg` xaC zngn¥£©¨¨©¥¥¨¦§¥§¦¨©¥

e`l dwign iOTn `dC ,`xwp mzwicA zllw¦§©§¦¨¨¦§¨§¨¦©¥§¦¨¨

:Edpip wCain ipA.úæðâð dúlâî 'éðúîiCvA §¥¦§©¦§©§¦§¦¨¨¦§¤¤§¦¥

zFxwl oiiE`x opi`W WcTd iazM lkC ,lkidd©¥¨§¨¦§¥©Ÿ¤¤¥¨§¦¦§

:EGAzi `NW oifpbp odA.ïLcä úéa ìò`idW ¨¤¦§¨¦¤Ÿ¦§©©¥©¤¤¤¦

ilEqtE miWcw iWcw ilEqR mW oitxFVW dxfrÄ£¨¨¤§¦¨§¥¨§¥¨¨¦§¥
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:izvrl oin`dl LipirAéèçå.÷eøô ä÷ãöa C §¥¤§©£¦©£¨¦©£¨¨§¦§¨§
:dcR dwcv i"r L`hg.ïçéîa CúéåòåLizFpFre ¤§£§¨¨§¥©£¨¨¨§¦©©£¤

:miIprd zpipgA©£¦©¨£¦¦
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wgvi xa ongp axc iegic metl xykc zxg` dy` meyl dazkpc b"r` dl azke azk `lc

aizk dle azke `l` aizk `l `kd la` `pngx xn` dl azke mzd `kd xn`wc i`d k"`

hbd lk wxta `de diiyr iab(:ck sc oihib)ozpe aizk i` oihib ipd lkl opilqt h"n yxtn

`l i`e azke `pngx azk dy` meyl `ly azkpy `nw ji`d ihernl `"d zezixk xtq

edi` `lc i`d ihernl `"d azke `l` aizk

dl azk `w edi`c miyp 'a el yi la` dl azk

izy el eid opihrnnc dl azke `pngx azk xyk

`cixb azken mzd ihrnnc `nl` 'eke miyp

mzd ip`yc l"ie zxg` dy` myl azkpc `kid

xtq dl ozpe `l` azkinl jixv ded `lc

ihernl `xizi `xw azke ied jklid zezixk

`xizi e`l `kd la` zxg` dy` myl azkp

`l` dipin edpihrnn `l jklid azke i`d `ed

aizkck mlera zel` myl aizk` `lc `kid

:zel`d z` azkeàäxaq zekfae `id r"x ipn

ixtqa ikd ogky`c i"x yxit .opaxk dl

dlez zekf `aiwr 'x xaqc `icda inlyexiae

zepexkf lk xne` oetxh 'x ipz inlyexia qxbc

ly `idy efn ueg daehl dxeza exn`py

oer zxkfn xn`p eli` r"x el xn` zeprxet

zgpn xne` epi` `d jixack xne` iziid wzye

r"x xn` ied `l i` la` daehl `l` oexkf

'ipznc iaxk dl iwen ded dlez zekfc `icda

(:ak 'c onwl)ded `lc d`xpe oerny iaxk dl xaqe

iax e`l `yix iax `tiqcnc iaxk `nwe`l ivn

w"ta xn`c o`nl `ki` cere(.e sc lirl)

:opaxe iax ibilt dpeepznacàì`l` zn `nh

qipknc rnyn `kdc 'xl `iyw .envr zn 'it`

`xza wxtae qpkpd zn `nhn xeng zn

eteqa oiaexirc(:cw sc)`pqiw xa iaeh ax xn`

aiig ycwna uxy `nh qipknd l`eny xn`

eglyz dawp cre xkfn xn`py xeht envr uxy

dxdh el oi` inp zne dewna dxdh el yiy in

ie dewna`ly uxy qipkna ixiin mzdc uxzl y

inp hwp ikdle `yna `nhn `l uxye ea rbp

dil wetiz qipknd `nhp m`c dliap `le uxy

`kde ycwna uxy `nh qpkp didy eteb meyn

on yxity xg`l exn` cala zn `nh `le t"d

d`neh `iedc envr zn 'it` `l` d`nehd

`ly d`nehn ith ixingc eqipkna oixeaiga

f"r zkqnc ipy 'ta `zi`ck oixeaiga(:fl sc):

àúåúòéáwxta `de i"xl dniz .`itxn

dcpc `xza(.`r sc)y"a `xnba

ab` y"ac h"n zecp zezn miypd lk mixne`

ibilt d"ae `ifg `zenc [`k`lnc] `zezria

y"a `ipzc `d `l` mzd dywn `we dilr

`le exyan o`k ixw oiaf mizn miypd lk mixne`

`lc `nl` 'eke y"ac `nrh `l` eqpe` zngn

`l j`lnc `zezria l"ie `itxn `zezria 'ixn`

:ytpd z`ved zrya `l` ifg `lc `itxn

ùézekf yi inlyexi .zg` dpy dlez zekf

oigxi zvwl xvpckeapn zg` dpy dlez

idie oepn`n mipy izy dlez zekf yi xyr oixz

mini mizpyl(bi a l`eny)yly dlez zekf yi

dngln oi` mipy yly eayie a`g`n mipy

(ak ` mikln)did mipy yly oze` lk iqei 'x xn`

wqer did mipy izy oze` lke zevna weqr

dnecnk hxt oer zxkfn llk oexkf zgpn :dxeza

slinl `kil oexkf zgpnnc `ni` yexit ikd

dnk zg` lr daexn daehd zcin zxkfn ixd dhern zeprxetd zcn m` dn zgtewn oicd zcn z`vnp `l ok dz` xne` m` hxtay dn `l` llka oi`e oer oexkf `l` zekf oexkf

:zekf dl oi` oer zxkfn zekf dl yi oexkf zgpn `l` dnke
devn

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

BîMî øîBà á÷ré 'ø .ãáìa äèBñ úLøtî õeç¦¨¨©¨¦§©©£Ÿ¥¦§
õeç'ø øîà ?eäééðéa éàî .Lc÷î ìL äèBñ úLøtî¦¨¨©¨¤¦§¨©¥©§¨©

éàpz éðäå ,eäééðéa àkéà äøBzä ïî dì ÷Bçîì äéîøé¦§§¨¦§¨¦©¨¦¨¥©§§¨¥©¨¥
úB÷Läì äøéLk dúléâî ïéà àéðúc ,éàpz éðä ék¦¨¥©¨¥§©§¨¥§¦¨¨§¥¨§©§
dúléâî :øîBà äiLàé øa éçà 'ø .úøçà äèBñ dä¨©¤¤©©©¦¨¥§¦¨¨
:àtt áø øîà .úøçà äèBñ da úB÷Läì äøéLk§¥¨§©§¨¨©¤¤¨©©©¨
íúä àn÷ àpz øîà÷ àì ïàk ãr ,àéä àì àîìéc¦§¨¨¦©¨Ÿ¨¨©©¨©¨¨¨

ì ÷ézðéàc ïåék àlàà÷zðéî àøãä àì ,ìçø íeL ¤¨¥¨§¦§¦§¨¥¨¨§¨¦§§¨
ìéîð éëä ,äáéúk àîúñc ,äøBz ìáà ,äàì íeL §¥¨£¨¨¦§¨¨§¦¨¨¦©¦

,àéä àì àîìéc :÷çöé øa ïîçð áø øîà .ïðé÷çîc§¨£¦©¨©©©§¨©¦§¨¦§¨¨¦
àlà íúä äiLàé øa éçà 'ø øîà÷ àì ïàk ãr©¨Ÿ¨¨©©©©¦¨¨¨¤¨

ì áezëéàc ,äléâîa,äøBz ìáà íìBòa úBìà íeL ¦§¦¨§¦§§¨¨¨£¨¨
øa éçà 'øå .ïðé÷çî àìc éîð éëä ,äáéúk ,ãnìúäì§¦§©¥§¦¨¨¦©¦§¨¨£¦©§©©©
Bàöî Cìîðå BzLà úà Løâì áúk déì úéì äiLàé¦¨¥¥¨©§¨¥¤¦§§¦§¨§¨
íLk ézLà íLå ,EîLk éîL :Bì øîàå Bøér ïa¤¦§¨©§¦§¦§§¥¦§¦§¥
"dì áúëå" íúä ,éøîà ?Ba Løâì ìeñt ,EzLà¦§§¨§¨¥¨§¦¨¨§¨©¨

a ,àðîçø øîàì äáéúk ïðéräNrå" éîð àëä .dîL ¨©©£¨¨¨¥©§¦¨¦§¨¨¨©¦§¨¨
ì ú÷tñî dðéà :ä÷éçî ?"äéiNr" éàî ,"dìúBzL ¨©£¦¨§¦¨¥¨©§¤¤¦§

úà áéø÷î :øîàã ,àéä ïBòîL 'ø épî :'eë äéðtL ãr©¤¨¤¨©¦¦§¦§¨©©§¦¤
dúçðî äáø÷ àìã änkã .d÷Lî Ck øçàå dúçðî¦§¨¨§©©¨©§¨§©¨§Ÿ¨§¨¦§¨¨
,"ïBr úøkæî ïBøkæ úçðî" :áéúëc ,àiî dì é÷ãa àì̈¨§¦¨©¨¦§¦¦§©¦¨©§¤¤¨
ïàúà ,dì äìBz äúéä úeëæ dì Lé ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¥¨§¨§¨¨¨£¨
íéna äìBz úeëæ ïéà øîàä ,ïBòîL 'ø éàc ,ïðaøì§©¨¨§¦¦§¨¨©¥§¨©©¦
,àéä àáé÷r 'ø épî àä :àcñç áø øîà !íéønä©¨¦¨©©¦§¨¨©¦£¦¨¦
úeëæáe ,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷î :øîàã§¨©©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨¦§
éàî :'eëå äeàéöBä íéøîBà ,íäå :ïðaøk dì øáñ̈©¨§©¨¨§¥§¦¦¨§©
äðçîa øeñà úîã àøîéîì ,äúî àîìéãc ?àîrè©£¨§¦§¨¥¨§¥§¨§¥¨§©£¥
àìå .äiåì äðçîì ñðkéì øzeî úî àîè àéðúäå ?äiåì§¦¨§¨©§¨§¥¥¨¦¨¥§©£¥§¦¨§Ÿ
:øîàpL ,Bîör úî eléôà àlà eøîà ãáìa úî àîè§¥¥¦§©¨§¤¨£¦¥©§¤¤¡©
.Búöéçîa Bnr "Bnr óñBé úBîör úà äLî çwiå"©¦©¤¤©§¥¦¦¦§¦¨
àúeúérác àøîéîì .äcð ñBøôz ànL :ééaà øîà̈©©©¥¤¨¦§¦¨§¥§¨¦§¦¨
øîàå "ãàî äkìnä ìçìçúzå" :áéúëc ,ïéà ?àétøî§©§¨¦¦§¦©¦§©§©©©§¨§§¨©
?íéîc ú÷lñî äãøç ïðz ïðà àäå .äcð äñøétL :áø©¤¥§¨¦¨§¨£©§©£¨¨§©¤¤¨¦
äúéä úeëæ dì Lé :àétøî àúeúréa ,úéîö àãçt©£¨¨¥¦£¨§©§¨¥¨§¨§¨
'ø àìå ,ïðç ïa éñBé àaà àì ?ïéúéðúî épî :'eëå§©¦©§¦¦Ÿ©¨¥¤¨¨§Ÿ
.ìàrîLé 'ø àìå ,íBøc øôk Léà ÷çöé ïa øærìà¤§¨¨¤¦§¨¦§©¨§Ÿ¦§¨¥

ìL dì äìBz úeëæ dì Lé íà àéðúcéãk ,íéLãç äL §©§¨¦¥¨§¨¨§Ÿ¨¢¨¦§¥
ïa øærìà 'ø .ïðç ïa éñBé àaà éøác ,øaeòä úøkä©¨©¨¨¦§¥©¨¥¤¨¨¤§¨¨¤
:øîàpL íéLãç ärLz :øîBà íBøc øôk Léà ÷çöé¦§¨¦§©¨¥¦§¨¢¨¦¤¤¡©
epãáré òøæ" øîBà àeä ïläìe "òøæ ärøæðå äúwðå"§¦§¨§¦§§¨¨©§©¨¥¤©©©§¤

,øácì äéàø ïéàL ét ìr óàå Lãç øNr íéðL :øîBà ìàrîLé 'ø .øtñì éeàøä òøæ "øtñé§ª©¤©¨¨§©¥¦§¨¥¥§¥¨¨Ÿ¤§©©¦¤¥§¨¨©¨¨
éìr øtLé ékìî àkìî ïäì" áéúëc øácì øëæéèçå Cïéðr ïçîa Cúéårå ÷øô ä÷ãöa C ¥¤©¨¨¦§¦¨¥©§¨¦§¦¦§©¨¨©£¨¨§¦§¨§ª©£¨¨¨§¦©£¨¦
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כ עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שישי ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבתפארת(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dheq(iyiy meil)

ãáìa äèBñ úLøtî õeçdxez xtqay dheq zyxt elit`e -, ¦¨¨©¨¦§¨
xizn mezpwpwe ,wgnidl die`x dheq zyxt `dzy jixvy oeik

.ezwign xg`l myexBîMî øîBà á÷òé éaøxi`n iax ly -õeç , ©¦©£Ÿ¥¦§
Lc÷î ìL äèBñ úLøtîlk myl ycwnd ziaa odkd azeky - ¦¨¨©¨¤¦§¨

.dheqe dheq
,`xnbd zxxaneäééðéa éàîceqi dn ,xnelk ,ewlgp dna - ©¥©§

.mdipa zwelgndàkéà äøBzä ïî dì ÷Bçîì ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¦§¨¦©¨¦¨
eäééðéa`pzl ,dxez xtqay dheq zyxtn wegnl ozip m` ewlgp - ¥©§

daezkd dheq zyxtn mb dheqd zwical ynzydl ozip `nw
zazkp day eicd jezl mezpwpw zlhd xq` okle ,dxez xtqa
dyxta `l` dze` miwcea oi`y ,xaeq awri iaxe ,ef dyxt
jixvd `l okle ,dxez xtqay dheq zyxtn `le ,dnyl zazkpd

.wgnidl zpzip ,dxez xtqay ef dyxt `dzyéðä ék éàpz éðäå§¨¥©¨¥¦¨¥
éàpzozip m` ,oldlc mi`pzd zwelgna ewlgp elld mi`pzde - ©¨¥

dheq myl dazkpy dheq zlibna ef dheq zwical ynzydl
.zxg`dúléâî ïéà ,àéðúcef dheq myl dazkpy dheq zlibn - §©§¨¥§¦¨¨

dpi`äiLàé øa éçà éaø .úøçà äèBñ da úB÷Läì äøéLk§¥¨§©§¨¨©¤¤©¦©©©Ÿ¦¨
dúléâî ,øîBàef dheq myl dazkpy dlibn -úB÷Läì äøéLk ¥§¦¨¨§¥¨§©§

úøçà äèBñ da.dnyl daizk jixv oi`y -`ziixaay `nw `pz ¨¨©¤¤
lirlc,dxez xtqay dheq zyxta ynzydl ozipy xn`y

ig` iaxk xaeq ,dnyl daizk jixv `ly epiidc ,dheq z`wydl
dheq myl ef dheql dazkpy dlibna ynzydl ozipy diy`i xa
xtqay dheq zyxtn miwgen oi`y xaeqe wlegy awri iaxe ,zxg`
`a ig` ax ly `nw `pzk xaeq ,dnyl daizk jixvy ,dxez
zwical ef dheq myl dazkpy dlibna miynzyn oi`y ,diy`i

.zxg` dheq
àtt áø øîà,zegclàéä àì àîìécxyt`e ,ok xnel gxkd oi` - ¨©©¨¨¦§¨Ÿ¦

xnelíúä àn÷ àpz øîà÷ àì ïàk ãòynzydl ozip `ly ©¨Ÿ¨¨©©¨©¨¨¨
,zxg` dheql ef dheq myl dazkpy dlibna÷éúpéàc ïåék àlà¤¨¥¨§¦§¦

ììçø íeLmleray miyp lkn dwzepe ef myl dlibnd dazkpy - §¨¥
lgx mylà÷úpéî àøãä àìmiyp lkn wzpidl aey xefgz `l - Ÿ©§¨¦©§¨

zcgein zeidl mlerayìäàì íeL.lgx myl xak dcgiizd oky §¥¨
äøBz ìáà,dxezay dheq zyxt -äáéúk àîúñczazkpy £¨¨¦§¨¨§¦¨

ef myl mleray miyp lkn dwzep `le mzqaïðé÷çîc énð éëä̈¦©¦§¨§¦©
.dnyl dazkp `ly s` ef myl dpnn wegnl ozip

÷çöé øa ïîçð áø øîà,xg` ote`a zegclàéä àì àîìécoi` - ¨©©©§¨©¦§¨¦§¨Ÿ¦
,xnel xyt`e dfa df mi`pzd zwelgn z` zelzl gxkdïàk ãò©¨

íúä äiLàé øa éçà éaø øîà÷ àìzlibna ynzydl ozipy - Ÿ¨¨©©¦©©©Ÿ¦¨¨¨
zxg` dheql ef myl dazkpy dheq,äléâîa àlàitláeúkéàc ¤¨¦§¦¨§¦§

ìíìBòa úBìà íeL,dllw myl dazkp seq seqyäøBz ìáà §¨¨¨£¨¨
äáéúk ãnìúäìcdllw myl `le cenll ick dazkpy -énð éëä ¦§¦§©¥§¦¨¨¦©¦

.ïðé÷çî àìc§Ÿ¨§¦©
,`xnbd dywnäiLàé øa éçà éaøåynzydl ozipy xn`y §©¦©©©Ÿ¦¨

,zxg` dheql ef dyi` myl dazkpy dheq zlibnadéì úéì- ¥¥
y mc` ,oihiba dpynd z` xaeq epi` m`dáúkzpn lr hbLøâì ¨©§¨¥

eaCìîðå BzLà úàm` .oiyexibdn ea xfgøîàå ,Bøéò ïa Bàöî ¤¦§§¦§©§¨¤¦§¨©
EzLà íLk ézLà íLå EîLk éîL Bìily xird my ixd - §¦§¦§§¥¦§¦§¥¦§§

mb mi`zn df hb ok m` ,mieey jzy` lye ily zenyd oke ,jlye
,jzy` lye jly oiyexibd xear zazky hbd z` il oz ,ixear

.izy` z` ip` ea yxb`e.Ba Løâì ìeñtzaizk `dzy jixvy ¨§¨¥
,xn`p hb zaizk iaby itl .ea yxbzdl zcnerd dyi`d myl hbd
,ok m` ,'dnyl' ,'dl' miyxece ,"dcia ozpe zezixk xtq dl azke"
'dl' yexcp "z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre" xn`py o`k mb

.'dnyl',`xnbd zvxzníúä ,éøîàhb iab -øîà 'dì áúëå' ¨§¦¨¨§¨©¨¨©
,àðîçødaizk dxezd dxikfdy oeikì äáéúk ïðéòa.dîL ©£¨¨§¦¨§¦¨¦§¨

,`xnbd zl`eyénð àëäaezk'dì äNòå'yexcp `l recne ¨¨©¦§¨¨¨

,`xnbd zvxzn .dnyl diiyr jixvy'äéiNò' éàîdiiyrd idn - ©£¦¨
dxezd dxn`yä÷éçîdnyl dlibnd z` wegnl odkd jixvy - §¦¨

.dnyl zeyridl dkixv dlibnd zaizky `le dheqd ly
,dpyna epipyì ú÷tñî dðéà.['eëå] äéðtL ãò úBzL ¥¨©§¤¤¦§©¤¨¤¨§

,`xnbd dywnépîepizpyn ly `pzd xaeq `pz dfi` enk - ©¦
ciny ,mixnd mind ziizy xg`l cin zwcap dheqdy ,xn`y

,zewixen dipt oziizy xg`lúà áéø÷î øîàc ,àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§¨©©§¦¤
dúçðî äáø÷ àìc änëc ,d÷Lî Ck øçàå dúçðîonf lky - ¦§¨¨§©©¨©§¨§©¨§Ÿ¨§¨¦§¨¨

dgpnd daxw `lyàiî dì é÷ãa àì,dze` miwcea mind oi` - Ÿ¨§¥¨©¨
"ïBò úøkæî ïBøkæ úçðî" áéúëcdgpnd zaxwd xg`l wxy ,ixd ¦§¦¦§©¦¨©§¤¤¨

okn xg`l wxe mind z` dzey mcew m`e ,mixkfpe dizepeer miwcap
dipt diizyd xg`l ciny xne` `pzd did `l ,dgpnd z` aixwn

.zewixenïðaøì ïàúà ,dì äìBz äúéä úeëæ dì Lé ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¥¨§¨§¨¨¨£¨§©¨¨
ep`ay ixd,minkg zhiyläìBz úeëæ ïéà øîàä ,ïBòîL éaø éàc§¦©¦¦§¨¨©¥§¨

.íéønä íéna,`xnbd zvxzn .dpynd ly `pzd `ed in dywe ©©¦©¨¦
àä ,àcñç áø øîàepizpyn -,øîàc ,àéä àáé÷ò éaø ,épî ¨©©¦§¨¨©¦©¦£¦¨¦§¨©

,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷îziizyy `pzd xne` okle ©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨
,cin dzwcea mindúeëæáe,dl dlez m` -ïðaøk dì øáñ- ¦§¨©¨§©¨¨

.dl dlez zekfdy mixne`y
,dpyna epipy'eëå äeàéöBä íéøîBà íäådheqd dzeyy xg`l - §¥§¦¦¨§

oicib z`lnzn `ide zewixen dipt cin ,`id d`nh m` ,mind on
.dxfrd `nhz `ly de`ived mixne` my micnerde

,`xnbd zl`eyàîòè éàî,dxfrdn dze` `ivedl miywan ©©£¨
,`id daiqd dxe`kläðçîa øeñà úîc àøîéîì ,äúî àîìéãc§¦§¨¥¨§¥§¨§¥¨§©£¥
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קפי יום שישי ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבתפארת(

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כ עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dheq(iyiy meil)

ãáìa äèBñ úLøtî õeçdxez xtqay dheq zyxt elit`e -, ¦¨¨©¨¦§¨
xizn mezpwpwe ,wgnidl die`x dheq zyxt `dzy jixvy oeik

.ezwign xg`l myexBîMî øîBà á÷òé éaøxi`n iax ly -õeç , ©¦©£Ÿ¥¦§
Lc÷î ìL äèBñ úLøtîlk myl ycwnd ziaa odkd azeky - ¦¨¨©¨¤¦§¨

.dheqe dheq
,`xnbd zxxaneäééðéa éàîceqi dn ,xnelk ,ewlgp dna - ©¥©§

.mdipa zwelgndàkéà äøBzä ïî dì ÷Bçîì ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¦§¨¦©¨¦¨
eäééðéa`pzl ,dxez xtqay dheq zyxtn wegnl ozip m` ewlgp - ¥©§

daezkd dheq zyxtn mb dheqd zwical ynzydl ozip `nw
zazkp day eicd jezl mezpwpw zlhd xq` okle ,dxez xtqa
dyxta `l` dze` miwcea oi`y ,xaeq awri iaxe ,ef dyxt
jixvd `l okle ,dxez xtqay dheq zyxtn `le ,dnyl zazkpd

.wgnidl zpzip ,dxez xtqay ef dyxt `dzyéðä ék éàpz éðäå§¨¥©¨¥¦¨¥
éàpzozip m` ,oldlc mi`pzd zwelgna ewlgp elld mi`pzde - ©¨¥

dheq myl dazkpy dheq zlibna ef dheq zwical ynzydl
.zxg`dúléâî ïéà ,àéðúcef dheq myl dazkpy dheq zlibn - §©§¨¥§¦¨¨

dpi`äiLàé øa éçà éaø .úøçà äèBñ da úB÷Läì äøéLk§¥¨§©§¨¨©¤¤©¦©©©Ÿ¦¨
dúléâî ,øîBàef dheq myl dazkpy dlibn -úB÷Läì äøéLk ¥§¦¨¨§¥¨§©§

úøçà äèBñ da.dnyl daizk jixv oi`y -`ziixaay `nw `pz ¨¨©¤¤
lirlc,dxez xtqay dheq zyxta ynzydl ozipy xn`y

ig` iaxk xaeq ,dnyl daizk jixv `ly epiidc ,dheq z`wydl
dheq myl ef dheql dazkpy dlibna ynzydl ozipy diy`i xa
xtqay dheq zyxtn miwgen oi`y xaeqe wlegy awri iaxe ,zxg`
`a ig` ax ly `nw `pzk xaeq ,dnyl daizk jixvy ,dxez
zwical ef dheq myl dazkpy dlibna miynzyn oi`y ,diy`i

.zxg` dheq
àtt áø øîà,zegclàéä àì àîìécxyt`e ,ok xnel gxkd oi` - ¨©©¨¨¦§¨Ÿ¦
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,zxg` dheql ef dheq myl dazkpy dlibna÷éúpéàc ïåék àlà¤¨¥¨§¦§¦

ììçø íeLmleray miyp lkn dwzepe ef myl dlibnd dazkpy - §¨¥
lgx mylà÷úpéî àøãä àìmiyp lkn wzpidl aey xefgz `l - Ÿ©§¨¦©§¨

zcgein zeidl mlerayìäàì íeL.lgx myl xak dcgiizd oky §¥¨
äøBz ìáà,dxezay dheq zyxt -äáéúk àîúñczazkpy £¨¨¦§¨¨§¦¨

ef myl mleray miyp lkn dwzep `le mzqaïðé÷çîc énð éëä̈¦©¦§¨§¦©
.dnyl dazkp `ly s` ef myl dpnn wegnl ozip
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,xnel xyt`e dfa df mi`pzd zwelgn z` zelzl gxkdïàk ãò©¨
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zxg` dheql ef myl dazkpy dheq,äléâîa àlàitláeúkéàc ¤¨¦§¦¨§¦§

ìíìBòa úBìà íeL,dllw myl dazkp seq seqyäøBz ìáà §¨¨¨£¨¨
äáéúk ãnìúäìcdllw myl `le cenll ick dazkpy -énð éëä ¦§¦§©¥§¦¨¨¦©¦

.ïðé÷çî àìc§Ÿ¨§¦©
,`xnbd dywnäiLàé øa éçà éaøåynzydl ozipy xn`y §©¦©©©Ÿ¦¨

,zxg` dheql ef dyi` myl dazkpy dheq zlibnadéì úéì- ¥¥
y mc` ,oihiba dpynd z` xaeq epi` m`dáúkzpn lr hbLøâì ¨©§¨¥

eaCìîðå BzLà úàm` .oiyexibdn ea xfgøîàå ,Bøéò ïa Bàöî ¤¦§§¦§©§¨¤¦§¨©
EzLà íLk ézLà íLå EîLk éîL Bìily xird my ixd - §¦§¦§§¥¦§¦§¥¦§§

mb mi`zn df hb ok m` ,mieey jzy` lye ily zenyd oke ,jlye
,jzy` lye jly oiyexibd xear zazky hbd z` il oz ,ixear

.izy` z` ip` ea yxb`e.Ba Løâì ìeñtzaizk `dzy jixvy ¨§¨¥
,xn`p hb zaizk iaby itl .ea yxbzdl zcnerd dyi`d myl hbd
,ok m` ,'dnyl' ,'dl' miyxece ,"dcia ozpe zezixk xtq dl azke"
'dl' yexcp "z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre" xn`py o`k mb

.'dnyl',`xnbd zvxzníúä ,éøîàhb iab -øîà 'dì áúëå' ¨§¦¨¨§¨©¨¨©
,àðîçødaizk dxezd dxikfdy oeikì äáéúk ïðéòa.dîL ©£¨¨§¦¨§¦¨¦§¨

,`xnbd zl`eyénð àëäaezk'dì äNòå'yexcp `l recne ¨¨©¦§¨¨¨

,`xnbd zvxzn .dnyl diiyr jixvy'äéiNò' éàîdiiyrd idn - ©£¦¨
dxezd dxn`yä÷éçîdnyl dlibnd z` wegnl odkd jixvy - §¦¨

.dnyl zeyridl dkixv dlibnd zaizky `le dheqd ly
,dpyna epipyì ú÷tñî dðéà.['eëå] äéðtL ãò úBzL ¥¨©§¤¤¦§©¤¨¤¨§

,`xnbd dywnépîepizpyn ly `pzd xaeq `pz dfi` enk - ©¦
ciny ,mixnd mind ziizy xg`l cin zwcap dheqdy ,xn`y

,zewixen dipt oziizy xg`lúà áéø÷î øîàc ,àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§¨©©§¦¤
dúçðî äáø÷ àìc änëc ,d÷Lî Ck øçàå dúçðîonf lky - ¦§¨¨§©©¨©§¨§©¨§Ÿ¨§¨¦§¨¨

dgpnd daxw `lyàiî dì é÷ãa àì,dze` miwcea mind oi` - Ÿ¨§¥¨©¨
"ïBò úøkæî ïBøkæ úçðî" áéúëcdgpnd zaxwd xg`l wxy ,ixd ¦§¦¦§©¦¨©§¤¤¨

okn xg`l wxe mind z` dzey mcew m`e ,mixkfpe dizepeer miwcap
dipt diizyd xg`l ciny xne` `pzd did `l ,dgpnd z` aixwn
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.íéønä íéna,`xnbd zvxzn .dpynd ly `pzd `ed in dywe ©©¦©¨¦
àä ,àcñç áø øîàepizpyn -,øîàc ,àéä àáé÷ò éaø ,épî ¨©©¦§¨¨©¦©¦£¦¨¦§¨©

,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷îziizyy `pzd xne` okle ©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨
,cin dzwcea mindúeëæáe,dl dlez m` -ïðaøk dì øáñ- ¦§¨©¨§©¨¨
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zenvr z` ezvignl enir lhp ,iel didy dyny jkne .l`xyi
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שבת קודש ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שבתפארת(קפב

xcde"ביאורים למסכת סוטה דף כא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc dheq(ycew zay meil)

ì äëøà [äåäz] (éåäz) ïä"CúåìLjxe` `di ,dwcvd ici lre - ¥¤¡¥¤¡¥©§¨¦§¥§¨
.drxd jze` cewtl xdnz `ly ,jnelyl onfàèî àìk" ,áéúëe§¦Ÿ¨§¨

"àkìî øöðãëeáð ìò,xvpkeap lr zeieprxetd lk eribd seqal ©§©§¤©©§¨
"øNò éøz ïéçøé úö÷ì" áéúëeixd .yceg xyr mipy xg`l - §¦¦§¨©§¦§¥£©

epzpyn ly `pzd edin ,ok m` .yceg xyr mipy dlez zekfdy
,`xnbd daiyn .mipy 'b dlez zekfdy xaeqyíìBòìly `pzd §¨

zhiyk xaeq epzpynìàòîLé éaø,mipy 'b dlez zekfdy xn`y ©¦¦§¨¥
àø÷ çkLàåaezk `xwn `vne -éðúå øîàcjix`n d"awdy - §©§©§¨§¨©§¨¥

,minrt 'b cr et`ìL ìò 'ä øîà äk" áéúëc"íBãà éòLt äL- ¦§¦Ÿ¨©©§Ÿ¨¦§¦¡
zeprxet mdilr `iad `le d"awd mdl oiznd miryt 'b cry ixd

.mipy 'b onfd z` jix`d epiidc ,minrt 'b xg`l cr
,`xnbd zl`eyéàîe,l`rnyi iax xn`y edn -ïéàL ét ìò óà ©©©¦¤¥

øácì øëæ øácì äéàø,zayine .dxenb di`x ef oi` recn ,àîìc §¨¨©¨¨¥¤©¨¨¦§¨
íéáëBk éãáBò éðàLmec`e xvpckeap oebkàðéc ãé÷tî àìc ©¦§¥¨¦§Ÿ¦§¦¦¨

åäééìò,dfd mlera zeprxet mdilr `iadl xdnn d"awd oi`y -
mdn rextl xdnne dfd mlera d"awd wcwcn l`xyi mr la`

.dfd mlera
,dpyna epipy.'eë íéðL 'â äìBz úeëæ Léå§¥§¨¨¦

,`xnbd zl`eyéàîc úeëæmpi` mindy dilr dpibn zekf efi` - §§©
.dl miwifnäøBúc úeëæ àîéìéà.dxeza zwqer dzidy -àä ¦¥¨§§¨¨

àéä äNBòå äåeöî dðéàoeike ,dxez cenll deevn dpi` ixd - ¥¨§ª¤§¨¦
cenrz ef zekfy xnel xazqn `le ,lecb dxky oi` deevn dpi`y

.dewifi `l mindy dlàlàl ,`id dpeekdy xn`päåöîc úeëæ ¤¨§§¦§¨
dzyry,ike ,dyw jk lr mbéàä élek àðâî éî äåöîc úeëæ§§¦§¨¦©§¨¥©

zeprxetd on jk lk oibdl dgeka yi m`d -Løc Bæ úà ,àéðúäå§¨©§¨¤¨©
,éñBé øa íçðî éaøxn`p¯ äìz ,"øBà äøBúå äåöî øð ék" ©¦§©¥©¦¦¥¦§¨§¨¨¨

liyndøBàa äøBzä úàå ,øða äåönä úà áeúkä,äåönä úà ©¨¤©¦§¨§¥§¤©¨§¤©¦§¨
liyndäòL éôì àlà äpéâî dðéà øp äî Cì øîBì ,øða- §¥©¨©¥¥¨§¦¨¤¨§¦¨¨

lyki `ly eiptl zcnerd jxcd z` el xi`dldðéà äåöî óà ,©¦§¨¥¨
¯ äòL éôì àlà äpéâîzeiprxet zvwnnäøBzä úàå ,liynd §¦¨¤¨§¦¨¨§¤©¨
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  : ממך שנטלו   

בזכו : ושלטוניך  שלם פרנסך  פקידים ואשוי
בגלותך  עליך  שבאו  הפקודות אמרו  ורבותינו  שלך ,

ולצדקה: לשלום לך  יהיו  שדחקוך  והנוגשים 
  :השמש לאור  תצטרכי לא  

אורם: הכניסו  ב) (יואל  נגהם אספו  לשון 

 : בלע"ז פורוונטי"ר  בם מתפאר  שאהיה
  :בעתה זכו  לא אחישנה זכו 

  :וגדולה שררה ל ' אלא זו  משיחה אין 
   בשורת להם לבשר  כלומר 

הגאולה: :והתירם ושבים מלקוחם את פקח 
  :וריצוי פיוס שנת

 
(ÊÈ).˙˘ÂÁ‰ ˙Á˙ ממך האומות שנטלו  הנחושת במקום 

וכו ': זהב  במקומו  ˘ÌÂÏ.אביא Í˙„Â˜Ù È˙Ó˘Â תחת ר "ל
שלום  עליך אשים המס  לגבות עליכם  נותנים  שהיו  הפקידים
לשאול  יבואו  אם כי  המס  לגבות בתגר  עוד יבואו  לא כי 

לעשות ÍÈ˘‚ÂÂ.בשלומך : יבואו  הכסף  את הנוגשים במקום
צדקה: ÂÎÂ'.(ÁÈ)עמך ÚÓ˘È ‡Ï יהיה לא כי הצורר  הצר  מן 

ÂÎÂ'.עוד: „Â˘. במ "ש הדבר על ˜Â‡˙כפל עוד תקראי לא .
ה' ישועת קול  תקראי  אם כי מלחמה קול  ובשעריך חומותיך

ÍÏ.(ËÈ)ותהלתו: ‰È‰È ‡Ïהשמש לאור  צריך תהיה  לא  ר"ל
ביום: לך  לך ÂÏÂ‚‰.להאיר  להאיר  תצטרך לא הירח  לזריחת 

‰'.בלילה: ÍÏ ‰È‰Â עולם לאור  לך  יהיה השכינה אור  אבל
ובלילה: ה':Í˙‡Ù˙Ï.ביום בכבוד È‡.(Î)תתפארי ‡Ï

לך  יאיר  לבל  אורו יכניס  לא וירחך  שמשך עוד  ישתקע  לא
וממשלתך: מלכותך  תבטל  לא ÂÎÂ'.ר"ל '‰ ÈÎ הואיל ר "ל 

עוד: תבוטל  ולא  עולם לאור  יהיה  א"כ  הממשלה בא ומה'
.ÂÓÏ˘Â: עוד תתאבלי  לא כי אבלך  ימי  ויגמרו (Î‡)יתמו
.ÍÓÚÂ: המשיח בחבלי יכלו  הרשעים  כי  צדיקים כולם יהיו בך הנשאר  ‡ı.העם Â˘ÈÈ ÌÏÂÚÏ ולא לעולם הארץ  ירשו הם

ממנה : עוד ÈÚËÓ.יגלו ˆ יהיו כי בו  אתפאר  בחרתי  אשר  העם ר "ל בו להתפאר  מה ויש  הוא ידי מעשה  נטעתי  אשר  הענף 
ותמימים: ככה:‰˜ÔË.(Î)צדיקים  פעמים אלף  עד יתרבה  הקטן  במ "ש :ÈÚˆ‰Â.השבט  הדבר  ‰'.כפל È‡ היכולת אשר 

עצום: לגוי והצעיר  לאלף הקטן  להרבות  אמהר הגאולה  עת בבוא לכן בידי
(‡).'ÂÎÂ ÁÂ:'ה בדבר  ֿ אם כי המה מלבי  לא  אומר שאני התנחומין כל  ר "ל  עלי  היתה  מה' נבואה ה'ÔÚÈ.רוח  כי  בעבור 

הגאולה: איחור  על להמצטערים נחמה לנבאות  ר"ל לב  לנשברי תחבושת  לעשות ושלחני הענוים את לבשר  אותי  Â˜Ï‡.משח 
לחפשי: שיצאו  ישראל שבויי  על הגלות :ÌÈÂÒ‡ÏÂ.לנבאות מן וילקחו  מאסרם שיפתח  בגולה האסורים על ()לנבאות

.‡Â˜Ï: מהאומות נקמה עת לישראל רצון  שנת מה' שיבא הצערÌÁÏ.לבשר על ציון  לאבלי  לתנחומין  יהיה האומות נקמת 
שסבלו :

 
(ÊÈ).Í˙„˜Ù:וממונה פקיד לקחת ÍÈ˘‚Â.מלשון  הלחץ  ענין

הכסף  את  נגש  כמו כ "ג)הכסף  וגזל:ÒÓÁ.(ÁÈ):(מ"ב עושק 
.„Â˘: וגזל שדידה  שבח :˙‰Ï‰.מלשון  ÂÏÂ‚‰.(ËÈ)ענין 

וזריחה: זהירה ÂÈ‡.(Î)ענין  ‡Ï בא כי  כמו ישקע  לא
כח)השמש  מאסףÛÒ‡È.:(בראשית איש  ואין  כמו הכנסה ענין 

יט)אותם גמר :ÂÓÏ˘Â.:(שופטים ונצרˆ.(Î‡)ענין  כמו ענף
יפרה יא)משרשיו  נטיעה:ÈÚËÓ.:(לעיל  ÈÚˆ‰Â.(Î)מלשון 

צעיר יעבוד ורב  כמו  כה)הקטן  כמו ÌÂˆÚ.:(בראשית ריבוי  ענין
אלמנותיו לי טו )עצמו  וזמן :Ú˙‰.:(ירמיה עת מלשון

.‰˘ÈÁ‡לי מפלט  אחישה כמו  מהירות  נה)ענין  :(תהלים
(‡).ÔÚÈ: בעבור.Á˘Ó למשיח וכן  גדולה  לכורש ענין (לעיל ו 

ולנשברת ÂÁÏ˘.:מה) כמו השבר על המטלית  כריכת ענין
חבשתם לד )לא  וקראתם „Â.:(יחזקאל  כמו וחירות  חפשי

כה)דרור  אזניםÁ˜Ù.:(ויקרא פקוח  כמו פתיחה מח)ענין :(לעיל 
.ÁÂ˜:לקיחה מלשון 
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(„Î)   אחריו בים ושט  פורח  כשהוא

מים  שם ואין  פורח  שהוא שעה שלפי התהום נתיב מאיר 
פריחתו : מרוצת מחמת   תהום

ותשות: בחלשות לפניו  של חשוב לחלשות
ושיבה: (Î‰)זקנה    קמץ חטף מ "ם

שם  והוא עליו  מושלת בריה שאין  ממשלתו  ופתרונו 
קמ "ץ: בחטף מנוקדת המ "ם וע"כ  ושלטון  מושל  דבר 

 בלי העשוי ופתרונו  ריע לו  ידעתי ולא העשוי כמו 
שנאמר  כמו  הבריות מן  מתיירא שאינו  ומחיתה פחד 

ייחת ולא לפחד  ישחק לט)בסוס (ÂÎ):(לעיל  
 הוא וכן  תחתיו  רואה הוא שבעולם הגבוהים כל 

את  רואה למעלה העומד  אותו  אשר  העולם מנהג
גבורה  לתחתון  ואין  התחתון  שרואה ממה יותר  התחתון 
הגבורים  כל  את רואה זה ולויתן  העליון  נגד  ונצחון 

כנגדו : גבורה להם שאין  לומר      

בני  כל  על  מלך  והוא יראה גאוה כל  על  כפולה מלה
כנגדו  להם שאין  בעולמי שבראתי הרוח  גסות בני שחץ
לפני  ראש לשאת לבך  נשאך  והאיך  ושרר ' ממשלה
האלה: הנפלאות כל  את עושה הנני כי נגדי להתוכח 

(‡) ()    תוכל הכל  כי
בעיניך : ישר  כאשר  לעשות    כופל

אשר  ממך  ונסתרת נבצרת ומחשבה מזמה שאין  מלתו 
כח  בידך  כי ולמלאות לגמור  תוכל  מחשבותיך  כל 
דוגמת  זה ומקרא בעיניך  הטוב כל  לעשות ובידך  וגבורה

לעשות יזמו  אשר  כל  מהם יבצר  לא יא)ועתה :(בראשית
(‚)   ונפלאותיו עצתו  וכסה העלים אשר 

וע"כ  לעשות בידך  הכל  כי ידעתי דעת, בבלי הקב"ה של 
כאשר  לבבי עם היו  כאשר  מגבורותיו  קצת הגדתי

ידעתי:  כי הודעתני כאשר  כ "כ  הבנתי לא אבל 
יודע: אינני אשר  ממני ונעלמות נסתרות נפלאות כמה

 
(„Î).ÂÈÁ‡ בדרך הים מי את הוא  ודוחה בים שט  כשהוא

שהלך  הנתיב  ר"ל נתיבתו  יאיר  להלאה ישוט  כי ואחר  הלוכו
ישובו  במהרה לא רחבו  לרוב  כי ממים פנוי  הוא נראה בו

הנתיב: רוחב  לכסות È˘Ï‰.המים ÌÂ‰˙ Â˘ÁÈ בדרך כי
לו  מתחת  נשאר  המים  מן  ומעט  ממקומו  המים נדחו  מהלכו 
המקום  כי שיבה לאיש  הרואה בעיני התהום את הוא ומחשיב 
אבל  ושחור  חשוך נראה עמוקים  כשהמים כי לבן יהיה ההוא 
המים  גובה  ימעיט  במהלכו א"כ לבן נראה עמוקים כשאינם
לבן : במראה שיבה לאיש  הרואה  בעיני  התהום ומחשיב 

(‰Î).ÂÏ˘Ó ÙÚ ÏÚ ÔÈ‡ נמשל להיות  הארץ  עפר  על מי אין 
יחת: לא הוא  כאשר בעולם  דבר  משום ויחת יפחד לבל עשוי  יהיה אשר  לו  ‚Â‰.(ÂÎ)ודומה  ÏÎ מתחת ‡˙ במים  שהוא עם

והוא  ממי  יחת  לא מ "מ  הנפלאות  הבריות מכל  הוא יודע כי  ועם  הארץ  על אשר  והחזק הגבוה כל את  הוא  רואה מ "מ  לארץ
רוממתי  גודל  תשכיל  וממנו  כפי יציר  פלאי השמעתיך הנה וכאומר כל על מתגאה הוא  כי  גאוה אנשי  כל  על  וראש  (העולה מלך

למשול  לאל כמו  הזרוע כח יש  אמיתי  לצדיק הנה לומר אמרים ישיב כי  עשה הטוב את והוא אנושה מכתו  מדוע תלונתו  על להשיב ההיא מהמענה

כן  לא ואם עצמך משבח שאתה בכך מה אבל אתה גמור שצדיק אני  גם  לך אודה אז  פיך באמרי  החוטאים לענוש  תוכל אם נא ובחון  ובמעל במטה

המקום  גדולת מהם להכיר הלויתן  ומפלאי  הבר שור מפלאי  ויספר בידי  ימחה מי  אין  אף גמול מלשלם ידי  קצרה לא הנה אמיתי  צדיק היית כ"א הוא

בחסדו  גמול ישלם עוד מ"מ המצוה עשה טרם הטובה גמל כבר כי  גמול לשלם עליו  מוטל חוב אין  כי  ועם גמול מלשלם בידו  למחות יוכל מי  שאין 

רב) ובשלימות בתכלית צדיק היה אם לאיוב טוב  גומל היה :וכ"כ
().È˙Ú„È כח ואמיץ  לבב  חכם מאז אמר  וכן  חכמה מחשבת שום ממך  ימנע  ולא תחפוץ אשר כל תוכל יכול אשר  ידעתי  (לעיל מאז

ÂÎÂ'.(‚):ט) ‰Ê ÈÓ'וכו מחשיך  זה מי הראשונה במענה שאמר למה  אולם כח)ר "ל  אלא (לעיל במובנם אחד  הוא  ומחשיך מעלים כי
דעת  מבלי היא ההיא והמחשבה נכונה  עצה  ממני  שנעלמה לחשוב לבו מלאו  אשר זה הוא  מי המקום לו אמר כאילו כבוד ל ' שאחז

המערכה : ביד הכל  שמסרתי  יחשוב  אז ÔÎÏ.כי הגדתי  לזה דעת בלי שהייתי  על בעצמה ההיא הדבר בעבור  לכן  אשיב  ע "ז ר"ל 
ולא  ממני  ומכוסות  נפלאות  היו השגחתך מגודל סיפרתי  אשר הדברים כי הנפלאה  מהשגחתך  אז  מבין  הייתי  ולא  הזה הסכלות

כן : הוא  שהאמת לך  אודה  מהשגחתך  לי  שסיפרת אחר עתה אולם שאמרתי  מה אמרתי  דעת מבלי באמת וכאומר  מאז  ידעתים

 
(„Î).È˙: ודרך הים:˙‰ÌÂ.שביל כמו ‰Â˘Ú.(Î‰)עומק 

ביו" ליעקב העשוי הבאה ודוגמתו עשוי  אשר ור "ל (בראשית ד

באה:מו ) אשר  תחתÁ˙.ומשפטו ואל  כמו פחד (יהושע ענין

˘ıÁ.(ÂÎ):א) Èשחץ בני  הדריכוהו  לא כמו  גאוה אנשי
כח) :(לעיל 

().ÏÎ בול וכן הפעל פ"א ונפלה יכולת מל' והוא יכול כמו
מ)הרים מהםˆÈ.:(לעיל  יבצר לא  ועתה כמו  (בראשית ימנע 

במחשבה:ÓÊÓ‰.:יא) היא  החכמה כי חכמה ור "ל מחשבה
(‚).˙Â‡ÏÙדבר ממך  יפלא כי כמו  יז )מכוסות :(דברים



קפז     
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  : ממך שנטלו   

בזכו : ושלטוניך  שלם פרנסך  פקידים ואשוי
בגלותך  עליך  שבאו  הפקודות אמרו  ורבותינו  שלך ,

ולצדקה: לשלום לך  יהיו  שדחקוך  והנוגשים 
  :השמש לאור  תצטרכי לא  

אורם: הכניסו  ב) (יואל  נגהם אספו  לשון 

 : בלע"ז פורוונטי"ר  בם מתפאר  שאהיה
  :בעתה זכו  לא אחישנה זכו 

  :וגדולה שררה ל ' אלא זו  משיחה אין 
   בשורת להם לבשר  כלומר 

הגאולה: :והתירם ושבים מלקוחם את פקח 
  :וריצוי פיוס שנת

 
(ÊÈ).˙˘ÂÁ‰ ˙Á˙ ממך האומות שנטלו  הנחושת במקום 

וכו ': זהב  במקומו  ˘ÌÂÏ.אביא Í˙„Â˜Ù È˙Ó˘Â תחת ר "ל
שלום  עליך אשים המס  לגבות עליכם  נותנים  שהיו  הפקידים
לשאול  יבואו  אם כי  המס  לגבות בתגר  עוד יבואו  לא כי 

לעשות ÍÈ˘‚ÂÂ.בשלומך : יבואו  הכסף  את הנוגשים במקום
צדקה: ÂÎÂ'.(ÁÈ)עמך ÚÓ˘È ‡Ï יהיה לא כי הצורר  הצר  מן 

ÂÎÂ'.עוד: „Â˘. במ "ש הדבר על ˜Â‡˙כפל עוד תקראי לא .
ה' ישועת קול  תקראי  אם כי מלחמה קול  ובשעריך חומותיך

ÍÏ.(ËÈ)ותהלתו: ‰È‰È ‡Ïהשמש לאור  צריך תהיה  לא  ר"ל
ביום: לך  לך ÂÏÂ‚‰.להאיר  להאיר  תצטרך לא הירח  לזריחת 

‰'.בלילה: ÍÏ ‰È‰Â עולם לאור  לך  יהיה השכינה אור  אבל
ובלילה: ה':Í˙‡Ù˙Ï.ביום בכבוד È‡.(Î)תתפארי ‡Ï

לך  יאיר  לבל  אורו יכניס  לא וירחך  שמשך עוד  ישתקע  לא
וממשלתך: מלכותך  תבטל  לא ÂÎÂ'.ר"ל '‰ ÈÎ הואיל ר "ל 

עוד: תבוטל  ולא  עולם לאור  יהיה  א"כ  הממשלה בא ומה'
.ÂÓÏ˘Â: עוד תתאבלי  לא כי אבלך  ימי  ויגמרו (Î‡)יתמו
.ÍÓÚÂ: המשיח בחבלי יכלו  הרשעים  כי  צדיקים כולם יהיו בך הנשאר  ‡ı.העם Â˘ÈÈ ÌÏÂÚÏ ולא לעולם הארץ  ירשו הם

ממנה : עוד ÈÚËÓ.יגלו ˆ יהיו כי בו  אתפאר  בחרתי  אשר  העם ר "ל בו להתפאר  מה ויש  הוא ידי מעשה  נטעתי  אשר  הענף 
ותמימים: ככה:‰˜ÔË.(Î)צדיקים  פעמים אלף  עד יתרבה  הקטן  במ "ש :ÈÚˆ‰Â.השבט  הדבר  ‰'.כפל È‡ היכולת אשר 

עצום: לגוי והצעיר  לאלף הקטן  להרבות  אמהר הגאולה  עת בבוא לכן בידי
(‡).'ÂÎÂ ÁÂ:'ה בדבר  ֿ אם כי המה מלבי  לא  אומר שאני התנחומין כל  ר "ל  עלי  היתה  מה' נבואה ה'ÔÚÈ.רוח  כי  בעבור 

הגאולה: איחור  על להמצטערים נחמה לנבאות  ר"ל לב  לנשברי תחבושת  לעשות ושלחני הענוים את לבשר  אותי  Â˜Ï‡.משח 
לחפשי: שיצאו  ישראל שבויי  על הגלות :ÌÈÂÒ‡ÏÂ.לנבאות מן וילקחו  מאסרם שיפתח  בגולה האסורים על ()לנבאות

.‡Â˜Ï: מהאומות נקמה עת לישראל רצון  שנת מה' שיבא הצערÌÁÏ.לבשר על ציון  לאבלי  לתנחומין  יהיה האומות נקמת 
שסבלו :

 
(ÊÈ).Í˙„˜Ù:וממונה פקיד לקחת ÍÈ˘‚Â.מלשון  הלחץ  ענין

הכסף  את  נגש  כמו כ "ג)הכסף  וגזל:ÒÓÁ.(ÁÈ):(מ"ב עושק 
.„Â˘: וגזל שדידה  שבח :˙‰Ï‰.מלשון  ÂÏÂ‚‰.(ËÈ)ענין 

וזריחה: זהירה ÂÈ‡.(Î)ענין  ‡Ï בא כי  כמו ישקע  לא
כח)השמש  מאסףÛÒ‡È.:(בראשית איש  ואין  כמו הכנסה ענין 

יט)אותם גמר :ÂÓÏ˘Â.:(שופטים ונצרˆ.(Î‡)ענין  כמו ענף
יפרה יא)משרשיו  נטיעה:ÈÚËÓ.:(לעיל  ÈÚˆ‰Â.(Î)מלשון 

צעיר יעבוד ורב  כמו  כה)הקטן  כמו ÌÂˆÚ.:(בראשית ריבוי  ענין
אלמנותיו לי טו )עצמו  וזמן :Ú˙‰.:(ירמיה עת מלשון

.‰˘ÈÁ‡לי מפלט  אחישה כמו  מהירות  נה)ענין  :(תהלים
(‡).ÔÚÈ: בעבור.Á˘Ó למשיח וכן  גדולה  לכורש ענין (לעיל ו 

ולנשברת ÂÁÏ˘.:מה) כמו השבר על המטלית  כריכת ענין
חבשתם לד )לא  וקראתם „Â.:(יחזקאל  כמו וחירות  חפשי

כה)דרור  אזניםÁ˜Ù.:(ויקרא פקוח  כמו פתיחה מח)ענין :(לעיל 
.ÁÂ˜:לקיחה מלשון 

    

  

         © −£¨¨¦´¨¦®©§−Ÿ§´§¥¨«¥«©¨¨¬¨§®¤¹¨À¦§¦¨«¥«¨¨¬Ÿ©
   ¦§¤®¹À¤´¤©¨§¥¨«©

  

            ©©−©¦¬¤§À̈©Ÿ©«−̈©§¦¦´Ÿ¨®§Ÿ¦¨¥−¦§´§¦¨«¦³¤̧©§¦¬
          ¥À̈§«¦Å¨¬©¨¥´¦ −©§¦§´Ÿ¨¦®¦§¨¬¦¹¤À¦§´Ÿ¥¨«


(„Î)   אחריו בים ושט  פורח  כשהוא

מים  שם ואין  פורח  שהוא שעה שלפי התהום נתיב מאיר 
פריחתו : מרוצת מחמת   תהום

ותשות: בחלשות לפניו  של חשוב לחלשות
ושיבה: (Î‰)זקנה    קמץ חטף מ "ם

שם  והוא עליו  מושלת בריה שאין  ממשלתו  ופתרונו 
קמ "ץ: בחטף מנוקדת המ "ם וע"כ  ושלטון  מושל  דבר 

 בלי העשוי ופתרונו  ריע לו  ידעתי ולא העשוי כמו 
שנאמר  כמו  הבריות מן  מתיירא שאינו  ומחיתה פחד 

ייחת ולא לפחד  ישחק לט)בסוס (ÂÎ):(לעיל  
 הוא וכן  תחתיו  רואה הוא שבעולם הגבוהים כל 

את  רואה למעלה העומד  אותו  אשר  העולם מנהג
גבורה  לתחתון  ואין  התחתון  שרואה ממה יותר  התחתון 
הגבורים  כל  את רואה זה ולויתן  העליון  נגד  ונצחון 

כנגדו : גבורה להם שאין  לומר      

בני  כל  על  מלך  והוא יראה גאוה כל  על  כפולה מלה
כנגדו  להם שאין  בעולמי שבראתי הרוח  גסות בני שחץ
לפני  ראש לשאת לבך  נשאך  והאיך  ושרר ' ממשלה
האלה: הנפלאות כל  את עושה הנני כי נגדי להתוכח 

(‡) ()    תוכל הכל  כי
בעיניך : ישר  כאשר  לעשות    כופל

אשר  ממך  ונסתרת נבצרת ומחשבה מזמה שאין  מלתו 
כח  בידך  כי ולמלאות לגמור  תוכל  מחשבותיך  כל 
דוגמת  זה ומקרא בעיניך  הטוב כל  לעשות ובידך  וגבורה

לעשות יזמו  אשר  כל  מהם יבצר  לא יא)ועתה :(בראשית
(‚)   ונפלאותיו עצתו  וכסה העלים אשר 

וע"כ  לעשות בידך  הכל  כי ידעתי דעת, בבלי הקב"ה של 
כאשר  לבבי עם היו  כאשר  מגבורותיו  קצת הגדתי

ידעתי:  כי הודעתני כאשר  כ "כ  הבנתי לא אבל 
יודע: אינני אשר  ממני ונעלמות נסתרות נפלאות כמה

 
(„Î).ÂÈÁ‡ בדרך הים מי את הוא  ודוחה בים שט  כשהוא

שהלך  הנתיב  ר"ל נתיבתו  יאיר  להלאה ישוט  כי ואחר  הלוכו
ישובו  במהרה לא רחבו  לרוב  כי ממים פנוי  הוא נראה בו

הנתיב: רוחב  לכסות È˘Ï‰.המים ÌÂ‰˙ Â˘ÁÈ בדרך כי
לו  מתחת  נשאר  המים  מן  ומעט  ממקומו  המים נדחו  מהלכו 
המקום  כי שיבה לאיש  הרואה בעיני התהום את הוא ומחשיב 
אבל  ושחור  חשוך נראה עמוקים  כשהמים כי לבן יהיה ההוא 
המים  גובה  ימעיט  במהלכו א"כ לבן נראה עמוקים כשאינם
לבן : במראה שיבה לאיש  הרואה  בעיני  התהום ומחשיב 

(‰Î).ÂÏ˘Ó ÙÚ ÏÚ ÔÈ‡ נמשל להיות  הארץ  עפר  על מי אין 
יחת: לא הוא  כאשר בעולם  דבר  משום ויחת יפחד לבל עשוי  יהיה אשר  לו  ‚Â‰.(ÂÎ)ודומה  ÏÎ מתחת ‡˙ במים  שהוא עם

והוא  ממי  יחת  לא מ "מ  הנפלאות  הבריות מכל  הוא יודע כי  ועם  הארץ  על אשר  והחזק הגבוה כל את  הוא  רואה מ "מ  לארץ
רוממתי  גודל  תשכיל  וממנו  כפי יציר  פלאי השמעתיך הנה וכאומר כל על מתגאה הוא  כי  גאוה אנשי  כל  על  וראש  (העולה מלך

למשול  לאל כמו  הזרוע כח יש  אמיתי  לצדיק הנה לומר אמרים ישיב כי  עשה הטוב את והוא אנושה מכתו  מדוע תלונתו  על להשיב ההיא מהמענה

כן  לא ואם עצמך משבח שאתה בכך מה אבל אתה גמור שצדיק אני  גם  לך אודה אז  פיך באמרי  החוטאים לענוש  תוכל אם נא ובחון  ובמעל במטה

המקום  גדולת מהם להכיר הלויתן  ומפלאי  הבר שור מפלאי  ויספר בידי  ימחה מי  אין  אף גמול מלשלם ידי  קצרה לא הנה אמיתי  צדיק היית כ"א הוא

בחסדו  גמול ישלם עוד מ"מ המצוה עשה טרם הטובה גמל כבר כי  גמול לשלם עליו  מוטל חוב אין  כי  ועם גמול מלשלם בידו  למחות יוכל מי  שאין 

רב) ובשלימות בתכלית צדיק היה אם לאיוב טוב  גומל היה :וכ"כ
().È˙Ú„È כח ואמיץ  לבב  חכם מאז אמר  וכן  חכמה מחשבת שום ממך  ימנע  ולא תחפוץ אשר כל תוכל יכול אשר  ידעתי  (לעיל מאז

ÂÎÂ'.(‚):ט) ‰Ê ÈÓ'וכו מחשיך  זה מי הראשונה במענה שאמר למה  אולם כח)ר "ל  אלא (לעיל במובנם אחד  הוא  ומחשיך מעלים כי
דעת  מבלי היא ההיא והמחשבה נכונה  עצה  ממני  שנעלמה לחשוב לבו מלאו  אשר זה הוא  מי המקום לו אמר כאילו כבוד ל ' שאחז

המערכה : ביד הכל  שמסרתי  יחשוב  אז ÔÎÏ.כי הגדתי  לזה דעת בלי שהייתי  על בעצמה ההיא הדבר בעבור  לכן  אשיב  ע "ז ר"ל 
ולא  ממני  ומכוסות  נפלאות  היו השגחתך מגודל סיפרתי  אשר הדברים כי הנפלאה  מהשגחתך  אז  מבין  הייתי  ולא  הזה הסכלות

כן : הוא  שהאמת לך  אודה  מהשגחתך  לי  שסיפרת אחר עתה אולם שאמרתי  מה אמרתי  דעת מבלי באמת וכאומר  מאז  ידעתים

 
(„Î).È˙: ודרך הים:˙‰ÌÂ.שביל כמו ‰Â˘Ú.(Î‰)עומק 

ביו" ליעקב העשוי הבאה ודוגמתו עשוי  אשר ור "ל (בראשית ד

באה:מו ) אשר  תחתÁ˙.ומשפטו ואל  כמו פחד (יהושע ענין

˘ıÁ.(ÂÎ):א) Èשחץ בני  הדריכוהו  לא כמו  גאוה אנשי
כח) :(לעיל 

().ÏÎ בול וכן הפעל פ"א ונפלה יכולת מל' והוא יכול כמו
מ)הרים מהםˆÈ.:(לעיל  יבצר לא  ועתה כמו  (בראשית ימנע 

במחשבה:ÓÊÓ‰.:יא) היא  החכמה כי חכמה ור "ל מחשבה
(‚).˙Â‡ÏÙדבר ממך  יפלא כי כמו  יז )מכוסות :(דברים
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ËøîBàä:éðBìt ìL Bza úà éúézt–Bîöò ét ìò íâôe úLa ílLî,ñð÷ ílLî Bðéàå.øîBàä:éúáðb ¨¥¦¦¦¤¦¤§¦§©¥Ÿ¤§¨©¦©§§¥§©¥§¨¨¥¨©§¦
ézøëîe ézçáèå–Bîöò ét ìò ïøwä úà ílLî,ìôë éîeìLz ílLî Bðéàå,äMîçå äòaøà éîeìLúå.úéîä §¨©§¦¨©§¦§©¥¤©¤¤©¦©§§¥§©¥©§¥¤¤§©§¥©§¨¨©£¦¨¥¦
éðBìt úà éøBL,Bà:éðBìt ìL BøBL–Bîöò ét ìò ílLî äæ éøä;éðBìt ìL Bcáò éøBL úéîä–ílLî Bðéà ¦¤§¦¤§¦£¥¤§©¥©¦©§¥¦¦©§¤§¦¥§©¥

Bîöò ét ìò.ììkä äæ:Bîöò ét ìò ílLî Bðéà ÷éfäM äî ìò øúé ílLîä ìk. ©¦©§¤©§¨¨©§©¥¨¥©©¤¦¦¥§©¥©¦©§
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡äúztúpL äøòð–äéáà ìL dñð÷e dîâôe dzLa;äñeôza øòväå.áàä úî àHL ãò ïéca äãîò– ©£¨¤¦§©§¨¨§¨§¨¨§¨¨¤¨¦¨§©©©©§¨¨§¨©¦©¤¥¨¨
äáà ìL ïä éø;áàä úî–ïéçà ìL ïä éøä;áàä únL ãò ïéca ãBîòì ä÷étñä àG–dîöò ìL ïä éøä. £¥¥¤¨¥¨¨£¥¥¤©¦¦§¦¨©£©¦©¤¥¨¨£¥¥¤©§¨

äøâa àHL ãò ïéca äãîò–áà ìL ïä éøä;áàä úî–ïéçà ìL ïä éøä;ãò ïéca ãBîòì ä÷étñä àG ¨§¨©¦©¤¨§¨£¥¥¤¨¥¨¨£¥¥¤©¦¦§¦¨©£©¦©

÷éæçäì äãéãì äì àçéðã ì"î÷ ,æòìä ÷éæçäì äéì ïðéðîéäî àìã à"ãñå ìåãâ äúåôî ìù æòìù éôè äì íéâôã ,éúéúô øîåàä åìéôà àìà ,åîöò éô ìò
:ïåîîä øëúùäì éãë æòìä.qpw mlyn epi`eàø÷ øîàã ,øåèô ñð÷á äãåîã(á"ë úåîù):åîöò úà òéùøîì èøô ,íéäìà ïåòéùøé øùàz` ixey zind

.ipelt:àðåîî àøôåë øáñ÷ã ,åîöò éô ìò íìùî .øôåëá áééç éðéøäå.ipelt ly ecaräåù åðéà åìéôàù ,åäðéð ñð÷ã ,øåèô ,òìñ íéùìù áééç éðéøäå
:íéùìù ïúåð òìñ

c`̀̀̀.dqetza xrvde .dxrp:äñåðàá äéáàì éîð øòöäå.a`d zn,ïéçà ìù ïä éøä ,äøâá àì ïéá äúéî íãå÷ äøâá ïéá ,äúåøòðá ïéãá äãîòùî
:áà ïäá äëæ ïéãá äãîòã ïåéëã.'eke oica cenrl dwitqd `l:åéðáì åùéøåäì àåä ïåîî åàì ïéãá ãîò àìã ïåéë.xne` oerny iaxïéãá ãîòù ô"òà

áéúëã ,äéãéì éèîã ãò åéðáì åùéøåäì áàã ïåîî éåä àì(á"ë íéøáã)úòùî àìà áàì äøåú äúëæ àì ,óñë íéùîç äøòðä éáàì äîò áëåùä ùéàä ïúðå
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הכלל : הוא משנתנו  של  ההלכתי  xeht".היסוד  qpwa dcen"

øîBàä:ואומר הדין לבית הבא –éðBìt ìL Bza úà éúézt– ÈÅÄÄÄÆÄÆÀÄ
באומר לומר  צורך ואין  אותה, פוגם שהוא פי  על אף נאמן, הוא והרי 

"i z q p `,"ipelt ly eza z` נאמן שהוא כך, כל  אותה פוגם שאינו 

a((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),), ílLîBîöò ét ìò íâôe úLעל אותו  מחייבים – ÀÇÅÙÆÀÈÇÄÇÀ
לפי ופגם, בושת דמי לשלם אותה, שפיתה שהודה עצמו , עדות פי 

קנס, ולא הם ממון  ÷ñðשתשלומי ílLî Bðéàå ו מחייבים – אין  ÀÅÀÇÅÀÈ
מלשלם. פטור  בקנס שהמודה כסף", "חמישים הקנס את לשלם אותו 

שנאמר ממה למדים זה ח ח ח ח ):):):):דין כבכבכבכב,,,, אלהים ((((שמות שמות שמות שמות  ירשיעון  "אשר 
חכמים: ודרשו לרעהו ", שנים `midl"ישלם oeriyxi xy`" פרט –

עצמו את בבבב).).).).למרשיע סד סד סד סד ,,,, קמאקמאקמאקמא בבאבבאבבאבבא ézçáèå((((גמראגמראגמראגמרא éúáðb :øîBàäÈÅÈÇÀÄÀÈÇÀÄ
ézøëîeבתורה כתוב לז לז לז לז ):):):):– כא כא כא כא ,,,, dy((((שמותשמותשמותשמות e` xey yi` apbi ik" ÈÇÀÄ

;"dyd zgz o`v rax`e xeyd zgz mlyi xwa dyng ,exkn e` egahe
הפסוק את לעיל הבאנו  edrxl",וכבר mipy mlyi midl` oeriyxi xy`"

הדין  והוא כפל, תשלומי דבר כל בגניבת משלם שהגנב ללמדנו, הבא

אלו  תשלומים והרי מכרו. ולא טבחו  שלא בזמן שה או  שור בגניבת
לפיכך, הם; קנס תשלומי  – וחמישה ארבעה ותשלומי כפל  תשלומי  –

דין לבית הבא xne`eizxkne:גנב izgahe izapb,שה או שור  –
Bîöò ét ìò ïøwä úà ílLîסמך על לשלם, אותו מחייבים – ÀÇÅÆÇÆÆÇÄÇÀ

הקרן  שאין הבהמה, של שווייה היינו  בלבד, הקרן  את עצמו , הודאת
ממון , תשלומי  אלא éîeìLúåקנס ,ìôë éîeìLz ílLî BðéàåÀÅÀÇÅÇÀÅÆÆÀÇÀÅ

äMîçå äòaøà. פטור בקנס והמודה הם, קנס שתשלומי –:xne`d ÇÀÈÈÇÂÄÈ
éøBL úéîä,המועד –éðBìt úà שכתוב כמו  כופר, חייב ואני – ÅÄÄÆÀÄ

אשה או איש  שהמית מועד  לללל):):):):בשור כאכאכאכא,,,, eilr,((((שמות שמות שמות שמות  zyei xtek m`"
;"eilr zyei xy` lkk eytp oeict ozpeBàcrend ixey zind :xne`d

z`éðBìt ìL BøBLשכתוב כמו  נזקו , בתשלומי חייב ואני ((((שמות שמות שמות שמות – ÆÀÄ
לולולולו):):):): xeyd",כאכאכאכא,,,, zgz xey mlyi mly"Bîöò ét ìò ílLî äæ éøäÂÅÆÀÇÅÇÄÇÀ

תשלומי אלא קנס אינם מועד שור  של נזק ותשלומי  כופר  שתשלום –
xne`d:ממון . la`éðBìt ìL Bcáò éøBL úéîäנאמר כך  שעל  – ÅÄÄÇÀÆÀÄ

לבלבלבלב):):):):בתורה כא כא כא כא ,,,, eipec`l",((((שמותשמותשמותשמות ozi milwy miyly sqk"ílLî BðéàÅÀÇÅ
Bîöò ét ìò שתשלום לפי  לשלם, חייב אינו  בעצמו  שהודה כיון  – ÇÄÇÀ

קנס. אלא ממון אינו שקלים" ììkä"שלשים äæ:קנס בענין –ìk ÆÇÀÈÈ
÷éfäM äî ìò øúé ílLîä ארבעה ותשלומי  כפל  כתשלומי – ÇÀÇÅÈÅÇÇÆÄÄ

בעל סלע, שווה אינו העבד שאפילו  עבד, שהמית בשור או  וחמישה,

שם  ובמוציא ובמפתה באונס וכן סלעים, שלושים לשלם חייב השור 
Bîöòרע, ét ìò ílLî Bðéà.פטור בקנס והמודה הוא, שקנס – ÅÀÇÅÇÄÇÀ

של נזק חצי  כגון  שהזיק, ממה פחות במשלם הדין שהוא  מבואר, בגמרא
נזק  חצי  ויש הואיל  אלא עצמו , פי על משלם ואינו  הוא שקנס תם, שור
ושברו רגליה, מתחת מנתזין  צרורות והיו  מהלכת, שהיתה (הבהמה  צרורות
הוא, שממון  הקבלה, מפי היא שהלכה נזק), חצי משלם הבהמה שבעל כלים,

שהזיק". מה על  יתיר המשלם "כל  המשנה נקטה לפיכך
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ומפתה. אונס בתשלומי  האב של  בזכויותיו  דנה משנתנו 

äéáà ìL dñð÷e dîâôe dzLa ,äúztúpL äøòðדמי – ÇÂÈÆÄÀÇÀÈÈÀÈÀÈÈÀÈÈÆÈÄÈ
של ד ), (ג, לעיל  ששנינו כמו  משלם, שהמפתה וקנס ופגם בושת

הם; äñeôzaאביה øòväå גם וקנס ופגם בושת מלבד  באנוסה; – ÀÇÇÇÇÀÈ
) אביה של  הם משלם שהאונס צער  לשון "dqetza"תשלומי  פי על

" –dytzeהכתוב: עמה" ïéca),רש רש רש רש """"ייייושכב äãîò המפתה עם – ÈÀÈÇÄ
תשלומיה, את לתבוע האונס עם áàäאו  úî àHL ãò קודם – ÇÆÅÈÈ

האב, áàשמת ìL ïä éøä;אביה של  הם התשלומים כל –úî ÂÅÅÆÈÅ
áàä,בנערותה בדין משעמדה –ïéçà ìL ïä éøäהואיל – ÈÈÂÅÅÆÇÄ

אחרי עוברים ואלה בתשלומים, האב זכה האב, בחיי בדין ועמדה
אחיה. שהם לבניו , בירושה ãòמותו ïéca ãBîòì ä÷étñä àGÄÀÄÈÇÂÇÄÇ

dîöò ìL ïä éøä ,áàä únL זכה לא בדין שעמדה שקודם – ÆÅÈÈÂÅÅÆÇÀÈ
ממה  למדים ובגמרא לבניו . שיורישם ממונו הם ואין  בתשלומים, האב

מומומומו):):):):שנאמר כה כה כה כה ,,,, אותם ((((ויקראויקראויקראויקרא – אחריכם" לבניכם אותם "והתנחלתם
בתו  זכות מוריש  אדם שאין מגיד, לבניכם; בנותיכם ולא לבניכם

(ezaa dxez el dzkify zekf) אינו זה שדין  מפרשים, יש ברם, לבנו .
קודם  אפילו האב בהם זכה הם, שממון  ופגם בושת אבל בקנס, אלא

לבניו  מורישם והוא בדין , ועיין ועיין ועיין ועיין שעמדה והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ןןןן;;;; המאיריהמאיריהמאיריהמאירי עפעפעפעפ""""יייי ((((רשרשרשרש""""יייי

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  ïéca""""תוספות תוספות תוספות תוספות  äãîòבחיי האונס, עם או המפתה עם – ÈÀÈÇÄ
äøâaאביה, àHL ãò,שבגרה קודם –áà ìL ïä éøä– ÇÆÈÀÈÂÅÅÆÈ

הם; לאביה áàäהתשלומים úî, בדין שעמדה לאחר –ïä éøä ÅÈÈÂÅÅ
ïéçà ìL והם בתשלומים, האב זכה שכבר לעיל, שבארנו כמו – ÆÇÄ

לבניו . בירושה äøâaLעוברים ãò ïéca ãBîòì ä÷étñä àGÄÀÄÈÇÂÇÄÇÆÈÀÈ
בדין, שעמדה קודם נישאה אם וכן  –dîöò ìL ïä éøäהואיל – ÂÅÅÆÇÀÈ

ולכן  אביה, מרשות יצאה הרי  בדין, שעמדה קודם נישאה) (או ובגרה

הם. שלה ä÷étñäהתשלומים àG íà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÄÀÄÈ
áàä únL ãò úBaâìמכל אביה, בחיי בדין שעמדה פי על אף – ÄÀÇÆÅÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iriax wxt zeaezk zkqn

äøâaL–dîöò ìL ïä éøä.ïBòîL éaøøîBà:áàä únL ãò úBaâì ä÷étñä àG íà–dîöò ìL ïä éøä. ¤¨§¨£¥¥¤©§¨©¦¦§¥¦¦§¦¨¦§©¤¥¨¨£¥¥¤©§¨
dúàéöîe äéãé äNòî,äúáb àHL ét ìò óà,áàä úî–ïéçà ìL ïä éøä. ©£¥¨¤¨§¦¨¨©©¦¤¨§¨¥¨¨£¥¥¤©¦

·Bza úà ñøàîä,dLøâå;dñøà,äìîøàúðå–BlL dúaúk.dàéOä,dLøâå;dàéOä,äìîøàúðå– ©§¨¥¤¦§¥§¨¥§¨§¦§©§§¨§ª¨¨¤¦¦¨§¥§¨¦¦¨§¦§©§§¨
dlL dúaúk.äãeäé éaøøîBà:áà ìL äðBLàøä.Bì eøîà:dàéOäMî–da úeLø äéáàì ïéà. §ª¨¨¤¨©¦§¨¥¨¦¨¤¨¨§¦¤¦¦¨¥§¨¦¨§¨

‚dnò dza äøibúpL úøBibä,äúpæå–÷ðça Bæ éøä.áàä úéa çút àG dì ïéà,òìñ äàî àGå.äúéä ©¦¤¤¦§©§¨¦¨¦¨§¦§¨£¥§¤¤¥¨¤©¥¨¨§¥¨¤©¨§¨
äMã÷a dúãìå äMã÷a àHL dúøBä–äìé÷ña Bæ éøä.òìñ äàî àGå áàä úéa çút àG dì ïéà.äúéä ¨¨¤¦§ª¨§¥¨¨¦§ª¨£¥¦§¦¨¥¨¤©¥¨¨§¥¨¤©¨§¨

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .äðéúð.dici dyrn:äìåòô øëù ïåâë ,äúáâ àìù éô ìò óà ,äéáà ééçá äúùòù.dz`ivne.àéáâ ïàîî äúàéöî ,êéøô àøîâá
úúéî øçàì úáä äàöîù äîá íéëåæ íéçàä ïéàù øîåìë ,äîöòì áàä úúéî øçà áàì áàä ééçá äúàéöî äî äúàéöîë äéãé äùòî ,øîà÷ éëä ,éðùîå
ïéçàì ïéàå ,äîöòì áàä úúéî øçàìù äéãé äùòî ìáà .äúìåòô øëù äúáâ àìù éô ìò óà íéçàä ïäá åëæå ,áàì áàä ééçá äéãé äùòî êë ,áàä

ù úáä éãé éùòîá úåëæ:áàä úúéî øçàì äùåò
aaaa.a` ly dzaezk:øîà÷ úåðè÷å úåøòð éîéáå .äñåøàì äáåúë ùé øáñ÷å .åììä ïéñåøéà éðùî äáåâ àéäù äúáåúë.dly dzaezkò÷ô äàéùäùîã

:áàã éåäéú áàä úåùøá äãåòá äáúëð äðåùàøäå ìéàåä øîåì äáéúë øúá ïðéìæà àìå .àåä éëä øúá àðééáåâå ,ïðéìæà àðééáåâ øúáå ,åúåùødpey`xd
.a` ly:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .áàã àéåä ,áàä úåùøá úáäù ãåòá ïéàåùðä éôì äáúëð äðåùàø äáåúëå ìéàåäå ,ïðéìæà äáéúë øúá äãåäé 'ø øáñ÷ã

bbbb.dzpfe:äøòð àéäå ïéñåøéàä ïî.wpga ef ixdúáá äñøåàî äøòðá äìé÷ñ àáéúë éëã .àéä äìåúá ú÷æçáã íéðù 'â úáî äúåçô äøééâúð åìéôàå
áéúëã ,áéúë ìàøùé(á"ë íéøáã):ìàøùéá äìáð äúùò éë.rlq d`n `le:àáéúë ìàøùéá äùøô äìåëã .ïø÷ù ìòáä àöîð íàixd dyecwa dzcile

.dliwqa efàø÷ øîàã(íù)úéáøúð äúéîìã ,äì ïðéáøî àì ñð÷ì åäéîå .äùåã÷á àìù äúøåä úåáøì àìà äúîå øîåì êéøö ïéàù ,äúîå íéðáàá äåì÷ñå

`xephxa yexit

התשלומים, את לגבות שהספיקה קודם אביה מת אם ïäמקום éøäÂÅÅ
dîöò ìLמכל בדין שעמדה פי  על שאף סובר, שמעון רבי – ÆÇÀÈ

לידו , משהגיעו  אלא לבניו  להורישם בתשלומים זוכה האב אין  מקום

האונס בפרשת כט כט כט כט ):):):):שנאמר  כבכבכבכב,,,, o"((((דבריםדבריםדבריםדברים z p eia`l dnr akeyd yi`d
"sqk miyng dxrpd.נתינה משעת אלא לאב התורה זיכתה לא –oi`e
.oerny iaxk dkldäéãé äNòî,אביה בחיי הנערה שעשתה – ÇÂÅÈÆÈ

dúàéöîe,האב בחיי  מציאה מצאה אם –äúáb àHL ét ìò óà ÀÄÈÈÇÇÄÆÈÀÈ
כבר זה הרי  ידיה, מעשה בעד השכר  את גבתה לא שעדיין כלומר  –

ולכן  אביה, של ïéçàממון ìL ïä éøä ,áàä úîשהואיל – ÅÈÈÂÅÅÆÇÄ
שמשנתנו  מבואר, בגמרא לבניו. מורישו הוא הרי זה, בממון האב וזכה
כדי במציאה, גבייה של  ענין שאין  פי על  אף "ומציאתה", נקטה

לאב, – האב בחיי מציאתה: מה כמציאתה, ידיה שמעשה להשמיענו,
שמצאה  במה זוכים האחים שאין  כלומר  לעצמה, – האב מיתת לאחר
לאחר לאב, – האב בחיי  ידיה: מעשה אף האב, מיתת לאחר הבת

שעושה  הבת ידי במעשה זכות לאחים שאין לעצמה, – האב מיתת
האב מיתת א א א א ).).).).לאחר  מגמגמגמג,,,, ((((כתובות כתובות כתובות כתובות 

i p y m e i
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ללמד, באה והיא בגרה, שטרם בבתו  האב של  בזכויותיו לדון  מוסיפה משנתנו
אם  כן שאין מה האירוסין , מן  נתאלמנה או  נתגרשה אם בכתובתה, זוכה שהאב
כותבים  אחדים, במקומות שבארנו כפי  ואמנם, הנישואין . מן  נתאלמנה או נתגרשה
הארוס  לה שכתב בכגון  עוסקת משנתנו אבל  הנישואין , בשעת ה"כתובה" את

האירוסין בשעת האירוסין,(o"xd),כתובה מן נתאלמנה או נתגרשה אם אף ולכן
כתובה  יש סובר : משנתנו  של  שהתנא מפרשים, ויש  כתובתה. את היא מקבלת

xephxa`).לארוסה ;i"yx)

Bza úà ñøàîä,קטנה או  נערה כשהיא –dLøâå;הארוס – ÇÀÈÅÆÄÀÅÀÈ
לנתאלמנה; הדין לאחר,dñøàוהוא אביה –äìîøàúðå– ÅÀÈÀÄÀÇÀÀÈ

לנתגרשה, הדין  והוא השני; הארוס מן  כסף dúaúkונתאלמנה – ÀËÈÈ
אלו, אירוסין  משני  לא BlLהכתובה שעדיין לפי  הוא, אביה של – Æ

מרשותו. בתו,dàéOäיצאה את האב השיא אם אבל –dLøâå– ÄÄÈÀÅÀÈ
לאחר,dàéOäבעלה, –äìîøàúðå,השני מבעלה ונתאלמנה – ÄÄÈÀÄÀÇÀÀÈ

dlL dúaúk בזמן שנכתבה הראשון , מבעלה כתובתה אפילו – ÀËÈÈÆÈ
האב  רשות פקעה שמשהשיאה היא, שלה אביה, ברשות עדיין שהיתה

áàמעליה. ìL äðBLàøä :øîBà äãeäé éaø הכתובה – ÇÄÀÈÅÈÄÈÆÈ
של היא הרי  אביה, ברשות בעודה הנישואין  לפני שנכתבה הראשונה

הכתובה. כתיבת אחר הולכים יהודה רבי  שלדעת Bìהאב, eøîà– ÈÀ
יהודה: לרבי  daחכמים úeLø äéáàì ïéà ,dàéOäMî אין – ÄÆÄÄÈÅÀÈÄÈÀÈ

גביית  בשעת והרי  גבייתה, אחר אלא הכתובה כתיבת אחר  הולכים

בה, רשות לאביה אין  שמשנישאה האב, מרשות יצאה כבר  הכתובה
היא. שלה כתובתה הנישואין , מן נתאלמנה או נתגרשה אם dkldeולכן

.minkgk

בתו  את "המארס נקטה שמשנתנו  מבואר, ",dlnx`zpeאירסהdyxibe,בגמרא
"השיאה "ונתארמלה"),dlnx`zpe"השיאהdyxibe,וכן ופעם "וגירשה" (פעם

דרך לנקוט המשנה רצתה שלא לפי הפעמים, בשתי "ונתארמלה" נקטה ולא
"נישאת  הסובר : כרבי , משנתנו  שסתם אגב דרך  ללמדנו  התנא ובא פורענות;
היא  מוחזקת פעמים שבשתי  תינשא", לא לשלישי  ומת, לשני  ומת, לראשון
בשתי המשנה גם נקטה לא זה מטעם ב). סד, ביבמות (ברייתא לקטלנית

רבי  של ההלכה ממנה נשמעת שתהא כדי "וגירשה", "הפעמים oiir)zetqez
.("l`xyi zx`tz" ;"aeh mei

ג ה נ ש מ ר ו א ב

יט-כא): כב, (דברים כתוב רע שם מוציא ia`lבפרשת epzpe sqk d`n eze` eypre"
dfd xacd did zn` m`e ...l`xyi zleza lr rx my `ived ik ,dxrpdשבאו (פירוש :

האירוסין) לאחר שזינתה והעידו `diaעדים zia gzt l` dxrpd z` e`ivede ...
."dia` zia zepfl l`xyia dlap dzyr ik ,dzne mipa`a dxir iyp` delwqeמשנתנו –

אלא  אינם שזינתה מאורסה לנערה סקילה ודין רע שם מוציא שדין ללמד, באה
בתולה. בחזקת היא אפילו  בגיורת, לא אבל בפרשה, שכתוב כמו  ישראל ", ב"בתולת

dnò dza äøibúpL úøBibä כשהיתה בתה נתגיירה ואפילו – ÇÄÆÆÄÀÇÀÈÄÈÄÈ
בתולה, בחזקת שהיא שנים, שלש מבת כשהיתה äúpæåפחותה הבת – ÀÄÀÈ

מאורסה, ðça÷נערה Bæ éøä סקילה נאמרה שלא בסקילה, ולא – ÂÅÀÆÆ
שכתוב: ישראל, בבת אלא מאורסה dlapבנערה dzyr ik"l ` x y i a."

áàä úéa çút àG dì ïéà בית פתח אל להוציאה צריכים אין  – ÅÈÆÇÅÈÈ
המאורסה, נערה כדין להרגה, òìñאביה äàî àGå בעלה ואין – ÀÅÈÆÇ

לא  זה שדין  רע, שם עליה הוציא אם כסף", "מאה קנס לשלם חייב

לעיל. שהבאנו כמו ישראל" ב"בתולת אלא dúøBäנאמר  äúéäÈÀÈÈÈ
äMã÷a dúãìå äMã÷a àHL קודם אמה אותה שהרתה – ÆÄÀËÈÀÅÈÈÄÀËÈ

שנתגיירה, לאחר אותה וילדה Bæשנתגיירה éøääìé÷ña כשזינתה – ÂÅÄÀÄÈ
ומתה", באבנים עירה אנשי  "וסקלוה שנאמר: מאורסה, נערה בהיותה

לומר  צריך  הכתוב ואין שהואיל  חכמים, זו "dzne",ודרשו תיבה הרי 
היא  שאף בקדושה", ולידתה בקדושה שלא "הורתה לרבות באה

דינה  אין  הדברים בשאר  אבל  נתרבתה, בלבד למיתה ברם, בסקילה.
ישראל: òìñכבת äàî àGå áàä úéa çút àG dì ïéà– ÅÈÆÇÅÈÈÀÅÈÆÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ËøîBàä:éðBìt ìL Bza úà éúézt–Bîöò ét ìò íâôe úLa ílLî,ñð÷ ílLî Bðéàå.øîBàä:éúáðb ¨¥¦¦¦¤¦¤§¦§©¥Ÿ¤§¨©¦©§§¥§©¥§¨¨¥¨©§¦
ézøëîe ézçáèå–Bîöò ét ìò ïøwä úà ílLî,ìôë éîeìLz ílLî Bðéàå,äMîçå äòaøà éîeìLúå.úéîä §¨©§¦¨©§¦§©¥¤©¤¤©¦©§§¥§©¥©§¥¤¤§©§¥©§¨¨©£¦¨¥¦
éðBìt úà éøBL,Bà:éðBìt ìL BøBL–Bîöò ét ìò ílLî äæ éøä;éðBìt ìL Bcáò éøBL úéîä–ílLî Bðéà ¦¤§¦¤§¦£¥¤§©¥©¦©§¥¦¦©§¤§¦¥§©¥

Bîöò ét ìò.ììkä äæ:Bîöò ét ìò ílLî Bðéà ÷éfäM äî ìò øúé ílLîä ìk. ©¦©§¤©§¨¨©§©¥¨¥©©¤¦¦¥§©¥©¦©§
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡äúztúpL äøòð–äéáà ìL dñð÷e dîâôe dzLa;äñeôza øòväå.áàä úî àHL ãò ïéca äãîò– ©£¨¤¦§©§¨¨§¨§¨¨§¨¨¤¨¦¨§©©©©§¨¨§¨©¦©¤¥¨¨
äáà ìL ïä éø;áàä úî–ïéçà ìL ïä éøä;áàä únL ãò ïéca ãBîòì ä÷étñä àG–dîöò ìL ïä éøä. £¥¥¤¨¥¨¨£¥¥¤©¦¦§¦¨©£©¦©¤¥¨¨£¥¥¤©§¨

äøâa àHL ãò ïéca äãîò–áà ìL ïä éøä;áàä úî–ïéçà ìL ïä éøä;ãò ïéca ãBîòì ä÷étñä àG ¨§¨©¦©¤¨§¨£¥¥¤¨¥¨¨£¥¥¤©¦¦§¦¨©£©¦©

÷éæçäì äãéãì äì àçéðã ì"î÷ ,æòìä ÷éæçäì äéì ïðéðîéäî àìã à"ãñå ìåãâ äúåôî ìù æòìù éôè äì íéâôã ,éúéúô øîåàä åìéôà àìà ,åîöò éô ìò
:ïåîîä øëúùäì éãë æòìä.qpw mlyn epi`eàø÷ øîàã ,øåèô ñð÷á äãåîã(á"ë úåîù):åîöò úà òéùøîì èøô ,íéäìà ïåòéùøé øùàz` ixey zind

.ipelt:àðåîî àøôåë øáñ÷ã ,åîöò éô ìò íìùî .øôåëá áééç éðéøäå.ipelt ly ecaräåù åðéà åìéôàù ,åäðéð ñð÷ã ,øåèô ,òìñ íéùìù áééç éðéøäå
:íéùìù ïúåð òìñ

c`̀̀̀.dqetza xrvde .dxrp:äñåðàá äéáàì éîð øòöäå.a`d zn,ïéçà ìù ïä éøä ,äøâá àì ïéá äúéî íãå÷ äøâá ïéá ,äúåøòðá ïéãá äãîòùî
:áà ïäá äëæ ïéãá äãîòã ïåéëã.'eke oica cenrl dwitqd `l:åéðáì åùéøåäì àåä ïåîî åàì ïéãá ãîò àìã ïåéë.xne` oerny iaxïéãá ãîòù ô"òà

áéúëã ,äéãéì éèîã ãò åéðáì åùéøåäì áàã ïåîî éåä àì(á"ë íéøáã)úòùî àìà áàì äøåú äúëæ àì ,óñë íéùîç äøòðä éáàì äîò áëåùä ùéàä ïúðå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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הכלל : הוא משנתנו  של  ההלכתי  xeht".היסוד  qpwa dcen"

øîBàä:ואומר הדין לבית הבא –éðBìt ìL Bza úà éúézt– ÈÅÄÄÄÆÄÆÀÄ
באומר לומר  צורך ואין  אותה, פוגם שהוא פי  על אף נאמן, הוא והרי 

"i z q p `,"ipelt ly eza z` נאמן שהוא כך, כל  אותה פוגם שאינו 

a((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),), ílLîBîöò ét ìò íâôe úLעל אותו  מחייבים – ÀÇÅÙÆÀÈÇÄÇÀ
לפי ופגם, בושת דמי לשלם אותה, שפיתה שהודה עצמו , עדות פי 

קנס, ולא הם ממון  ÷ñðשתשלומי ílLî Bðéàå ו מחייבים – אין  ÀÅÀÇÅÀÈ
מלשלם. פטור  בקנס שהמודה כסף", "חמישים הקנס את לשלם אותו 

שנאמר ממה למדים זה ח ח ח ח ):):):):דין כבכבכבכב,,,, אלהים ((((שמות שמות שמות שמות  ירשיעון  "אשר 
חכמים: ודרשו לרעהו ", שנים `midl"ישלם oeriyxi xy`" פרט –

עצמו את בבבב).).).).למרשיע סד סד סד סד ,,,, קמאקמאקמאקמא בבאבבאבבאבבא ézçáèå((((גמראגמראגמראגמרא éúáðb :øîBàäÈÅÈÇÀÄÀÈÇÀÄ
ézøëîeבתורה כתוב לז לז לז לז ):):):):– כא כא כא כא ,,,, dy((((שמותשמותשמותשמות e` xey yi` apbi ik" ÈÇÀÄ

;"dyd zgz o`v rax`e xeyd zgz mlyi xwa dyng ,exkn e` egahe
הפסוק את לעיל הבאנו  edrxl",וכבר mipy mlyi midl` oeriyxi xy`"

הדין  והוא כפל, תשלומי דבר כל בגניבת משלם שהגנב ללמדנו, הבא

אלו  תשלומים והרי מכרו. ולא טבחו  שלא בזמן שה או  שור בגניבת
לפיכך, הם; קנס תשלומי  – וחמישה ארבעה ותשלומי כפל  תשלומי  –

דין לבית הבא xne`eizxkne:גנב izgahe izapb,שה או שור  –
Bîöò ét ìò ïøwä úà ílLîסמך על לשלם, אותו מחייבים – ÀÇÅÆÇÆÆÇÄÇÀ

הקרן  שאין הבהמה, של שווייה היינו  בלבד, הקרן  את עצמו , הודאת
ממון , תשלומי  אלא éîeìLúåקנס ,ìôë éîeìLz ílLî BðéàåÀÅÀÇÅÇÀÅÆÆÀÇÀÅ

äMîçå äòaøà. פטור בקנס והמודה הם, קנס שתשלומי –:xne`d ÇÀÈÈÇÂÄÈ
éøBL úéîä,המועד –éðBìt úà שכתוב כמו  כופר, חייב ואני – ÅÄÄÆÀÄ

אשה או איש  שהמית מועד  לללל):):):):בשור כאכאכאכא,,,, eilr,((((שמות שמות שמות שמות  zyei xtek m`"
;"eilr zyei xy` lkk eytp oeict ozpeBàcrend ixey zind :xne`d

z`éðBìt ìL BøBLשכתוב כמו  נזקו , בתשלומי חייב ואני ((((שמות שמות שמות שמות – ÆÀÄ
לולולולו):):):): xeyd",כאכאכאכא,,,, zgz xey mlyi mly"Bîöò ét ìò ílLî äæ éøäÂÅÆÀÇÅÇÄÇÀ

תשלומי אלא קנס אינם מועד שור  של נזק ותשלומי  כופר  שתשלום –
xne`d:ממון . la`éðBìt ìL Bcáò éøBL úéîäנאמר כך  שעל  – ÅÄÄÇÀÆÀÄ

לבלבלבלב):):):):בתורה כא כא כא כא ,,,, eipec`l",((((שמותשמותשמותשמות ozi milwy miyly sqk"ílLî BðéàÅÀÇÅ
Bîöò ét ìò שתשלום לפי  לשלם, חייב אינו  בעצמו  שהודה כיון  – ÇÄÇÀ

קנס. אלא ממון אינו שקלים" ììkä"שלשים äæ:קנס בענין –ìk ÆÇÀÈÈ
÷éfäM äî ìò øúé ílLîä ארבעה ותשלומי  כפל  כתשלומי – ÇÀÇÅÈÅÇÇÆÄÄ

בעל סלע, שווה אינו העבד שאפילו  עבד, שהמית בשור או  וחמישה,

שם  ובמוציא ובמפתה באונס וכן סלעים, שלושים לשלם חייב השור 
Bîöòרע, ét ìò ílLî Bðéà.פטור בקנס והמודה הוא, שקנס – ÅÀÇÅÇÄÇÀ

של נזק חצי  כגון  שהזיק, ממה פחות במשלם הדין שהוא  מבואר, בגמרא
נזק  חצי  ויש הואיל  אלא עצמו , פי על משלם ואינו  הוא שקנס תם, שור
ושברו רגליה, מתחת מנתזין  צרורות והיו  מהלכת, שהיתה (הבהמה  צרורות
הוא, שממון  הקבלה, מפי היא שהלכה נזק), חצי משלם הבהמה שבעל כלים,

שהזיק". מה על  יתיר המשלם "כל  המשנה נקטה לפיכך

א ה נ ש מ ר ו א ב

ומפתה. אונס בתשלומי  האב של  בזכויותיו  דנה משנתנו 

äéáà ìL dñð÷e dîâôe dzLa ,äúztúpL äøòðדמי – ÇÂÈÆÄÀÇÀÈÈÀÈÀÈÈÀÈÈÆÈÄÈ
של ד ), (ג, לעיל  ששנינו כמו  משלם, שהמפתה וקנס ופגם בושת

הם; äñeôzaאביה øòväå גם וקנס ופגם בושת מלבד  באנוסה; – ÀÇÇÇÇÀÈ
) אביה של  הם משלם שהאונס צער  לשון "dqetza"תשלומי  פי על

" –dytzeהכתוב: עמה" ïéca),רש רש רש רש """"ייייושכב äãîò המפתה עם – ÈÀÈÇÄ
תשלומיה, את לתבוע האונס עם áàäאו  úî àHL ãò קודם – ÇÆÅÈÈ

האב, áàשמת ìL ïä éøä;אביה של  הם התשלומים כל –úî ÂÅÅÆÈÅ
áàä,בנערותה בדין משעמדה –ïéçà ìL ïä éøäהואיל – ÈÈÂÅÅÆÇÄ

אחרי עוברים ואלה בתשלומים, האב זכה האב, בחיי בדין ועמדה
אחיה. שהם לבניו , בירושה ãòמותו ïéca ãBîòì ä÷étñä àGÄÀÄÈÇÂÇÄÇ

dîöò ìL ïä éøä ,áàä únL זכה לא בדין שעמדה שקודם – ÆÅÈÈÂÅÅÆÇÀÈ
ממה  למדים ובגמרא לבניו . שיורישם ממונו הם ואין  בתשלומים, האב

מומומומו):):):):שנאמר כה כה כה כה ,,,, אותם ((((ויקראויקראויקראויקרא – אחריכם" לבניכם אותם "והתנחלתם
בתו  זכות מוריש  אדם שאין מגיד, לבניכם; בנותיכם ולא לבניכם

(ezaa dxez el dzkify zekf) אינו זה שדין  מפרשים, יש ברם, לבנו .
קודם  אפילו האב בהם זכה הם, שממון  ופגם בושת אבל בקנס, אלא

לבניו  מורישם והוא בדין , ועיין ועיין ועיין ועיין שעמדה והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ןןןן;;;; המאיריהמאיריהמאיריהמאירי עפעפעפעפ""""יייי ((((רשרשרשרש""""יייי

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  ïéca""""תוספות תוספות תוספות תוספות  äãîòבחיי האונס, עם או המפתה עם – ÈÀÈÇÄ
äøâaאביה, àHL ãò,שבגרה קודם –áà ìL ïä éøä– ÇÆÈÀÈÂÅÅÆÈ

הם; לאביה áàäהתשלומים úî, בדין שעמדה לאחר –ïä éøä ÅÈÈÂÅÅ
ïéçà ìL והם בתשלומים, האב זכה שכבר לעיל, שבארנו כמו – ÆÇÄ

לבניו . בירושה äøâaLעוברים ãò ïéca ãBîòì ä÷étñä àGÄÀÄÈÇÂÇÄÇÆÈÀÈ
בדין, שעמדה קודם נישאה אם וכן  –dîöò ìL ïä éøäהואיל – ÂÅÅÆÇÀÈ

ולכן  אביה, מרשות יצאה הרי  בדין, שעמדה קודם נישאה) (או ובגרה

הם. שלה ä÷étñäהתשלומים àG íà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÄÀÄÈ
áàä únL ãò úBaâìמכל אביה, בחיי בדין שעמדה פי על אף – ÄÀÇÆÅÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äøâaL–dîöò ìL ïä éøä.ïBòîL éaøøîBà:áàä únL ãò úBaâì ä÷étñä àG íà–dîöò ìL ïä éøä. ¤¨§¨£¥¥¤©§¨©¦¦§¥¦¦§¦¨¦§©¤¥¨¨£¥¥¤©§¨
dúàéöîe äéãé äNòî,äúáb àHL ét ìò óà,áàä úî–ïéçà ìL ïä éøä. ©£¥¨¤¨§¦¨¨©©¦¤¨§¨¥¨¨£¥¥¤©¦

·Bza úà ñøàîä,dLøâå;dñøà,äìîøàúðå–BlL dúaúk.dàéOä,dLøâå;dàéOä,äìîøàúðå– ©§¨¥¤¦§¥§¨¥§¨§¦§©§§¨§ª¨¨¤¦¦¨§¥§¨¦¦¨§¦§©§§¨
dlL dúaúk.äãeäé éaøøîBà:áà ìL äðBLàøä.Bì eøîà:dàéOäMî–da úeLø äéáàì ïéà. §ª¨¨¤¨©¦§¨¥¨¦¨¤¨¨§¦¤¦¦¨¥§¨¦¨§¨

‚dnò dza äøibúpL úøBibä,äúpæå–÷ðça Bæ éøä.áàä úéa çút àG dì ïéà,òìñ äàî àGå.äúéä ©¦¤¤¦§©§¨¦¨¦¨§¦§¨£¥§¤¤¥¨¤©¥¨¨§¥¨¤©¨§¨
äMã÷a dúãìå äMã÷a àHL dúøBä–äìé÷ña Bæ éøä.òìñ äàî àGå áàä úéa çút àG dì ïéà.äúéä ¨¨¤¦§ª¨§¥¨¨¦§ª¨£¥¦§¦¨¥¨¤©¥¨¨§¥¨¤©¨§¨

:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .äðéúð.dici dyrn:äìåòô øëù ïåâë ,äúáâ àìù éô ìò óà ,äéáà ééçá äúùòù.dz`ivne.àéáâ ïàîî äúàéöî ,êéøô àøîâá
úúéî øçàì úáä äàöîù äîá íéëåæ íéçàä ïéàù øîåìë ,äîöòì áàä úúéî øçà áàì áàä ééçá äúàéöî äî äúàéöîë äéãé äùòî ,øîà÷ éëä ,éðùîå
ïéçàì ïéàå ,äîöòì áàä úúéî øçàìù äéãé äùòî ìáà .äúìåòô øëù äúáâ àìù éô ìò óà íéçàä ïäá åëæå ,áàì áàä ééçá äéãé äùòî êë ,áàä

ù úáä éãé éùòîá úåëæ:áàä úúéî øçàì äùåò
aaaa.a` ly dzaezk:øîà÷ úåðè÷å úåøòð éîéáå .äñåøàì äáåúë ùé øáñ÷å .åììä ïéñåøéà éðùî äáåâ àéäù äúáåúë.dly dzaezkò÷ô äàéùäùîã

:áàã éåäéú áàä úåùøá äãåòá äáúëð äðåùàøäå ìéàåä øîåì äáéúë øúá ïðéìæà àìå .àåä éëä øúá àðééáåâå ,ïðéìæà àðééáåâ øúáå ,åúåùødpey`xd
.a` ly:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .áàã àéåä ,áàä úåùøá úáäù ãåòá ïéàåùðä éôì äáúëð äðåùàø äáåúëå ìéàåäå ,ïðéìæà äáéúë øúá äãåäé 'ø øáñ÷ã

bbbb.dzpfe:äøòð àéäå ïéñåøéàä ïî.wpga ef ixdúáá äñøåàî äøòðá äìé÷ñ àáéúë éëã .àéä äìåúá ú÷æçáã íéðù 'â úáî äúåçô äøééâúð åìéôàå
áéúëã ,áéúë ìàøùé(á"ë íéøáã):ìàøùéá äìáð äúùò éë.rlq d`n `le:àáéúë ìàøùéá äùøô äìåëã .ïø÷ù ìòáä àöîð íàixd dyecwa dzcile

.dliwqa efàø÷ øîàã(íù)úéáøúð äúéîìã ,äì ïðéáøî àì ñð÷ì åäéîå .äùåã÷á àìù äúøåä úåáøì àìà äúîå øîåì êéøö ïéàù ,äúîå íéðáàá äåì÷ñå

`xephxa yexit

התשלומים, את לגבות שהספיקה קודם אביה מת אם ïäמקום éøäÂÅÅ
dîöò ìLמכל בדין שעמדה פי  על שאף סובר, שמעון רבי – ÆÇÀÈ

לידו , משהגיעו  אלא לבניו  להורישם בתשלומים זוכה האב אין  מקום

האונס בפרשת כט כט כט כט ):):):):שנאמר  כבכבכבכב,,,, o"((((דבריםדבריםדבריםדברים z p eia`l dnr akeyd yi`d
"sqk miyng dxrpd.נתינה משעת אלא לאב התורה זיכתה לא –oi`e
.oerny iaxk dkldäéãé äNòî,אביה בחיי הנערה שעשתה – ÇÂÅÈÆÈ

dúàéöîe,האב בחיי  מציאה מצאה אם –äúáb àHL ét ìò óà ÀÄÈÈÇÇÄÆÈÀÈ
כבר זה הרי  ידיה, מעשה בעד השכר  את גבתה לא שעדיין כלומר  –

ולכן  אביה, של ïéçàממון ìL ïä éøä ,áàä úîשהואיל – ÅÈÈÂÅÅÆÇÄ
שמשנתנו  מבואר, בגמרא לבניו. מורישו הוא הרי זה, בממון האב וזכה
כדי במציאה, גבייה של  ענין שאין  פי על  אף "ומציאתה", נקטה

לאב, – האב בחיי מציאתה: מה כמציאתה, ידיה שמעשה להשמיענו,
שמצאה  במה זוכים האחים שאין  כלומר  לעצמה, – האב מיתת לאחר
לאחר לאב, – האב בחיי  ידיה: מעשה אף האב, מיתת לאחר הבת

שעושה  הבת ידי במעשה זכות לאחים שאין לעצמה, – האב מיתת
האב מיתת א א א א ).).).).לאחר  מגמגמגמג,,,, ((((כתובות כתובות כתובות כתובות 
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ללמד, באה והיא בגרה, שטרם בבתו  האב של  בזכויותיו לדון  מוסיפה משנתנו
אם  כן שאין מה האירוסין , מן  נתאלמנה או  נתגרשה אם בכתובתה, זוכה שהאב
כותבים  אחדים, במקומות שבארנו כפי  ואמנם, הנישואין . מן  נתאלמנה או נתגרשה
הארוס  לה שכתב בכגון  עוסקת משנתנו אבל  הנישואין , בשעת ה"כתובה" את

האירוסין בשעת האירוסין,(o"xd),כתובה מן נתאלמנה או נתגרשה אם אף ולכן
כתובה  יש סובר : משנתנו  של  שהתנא מפרשים, ויש  כתובתה. את היא מקבלת

xephxa`).לארוסה ;i"yx)

Bza úà ñøàîä,קטנה או  נערה כשהיא –dLøâå;הארוס – ÇÀÈÅÆÄÀÅÀÈ
לנתאלמנה; הדין לאחר,dñøàוהוא אביה –äìîøàúðå– ÅÀÈÀÄÀÇÀÀÈ

לנתגרשה, הדין  והוא השני; הארוס מן  כסף dúaúkונתאלמנה – ÀËÈÈ
אלו, אירוסין  משני  לא BlLהכתובה שעדיין לפי  הוא, אביה של – Æ

מרשותו. בתו,dàéOäיצאה את האב השיא אם אבל –dLøâå– ÄÄÈÀÅÀÈ
לאחר,dàéOäבעלה, –äìîøàúðå,השני מבעלה ונתאלמנה – ÄÄÈÀÄÀÇÀÀÈ

dlL dúaúk בזמן שנכתבה הראשון , מבעלה כתובתה אפילו – ÀËÈÈÆÈ
האב  רשות פקעה שמשהשיאה היא, שלה אביה, ברשות עדיין שהיתה

áàמעליה. ìL äðBLàøä :øîBà äãeäé éaø הכתובה – ÇÄÀÈÅÈÄÈÆÈ
של היא הרי  אביה, ברשות בעודה הנישואין  לפני שנכתבה הראשונה

הכתובה. כתיבת אחר הולכים יהודה רבי  שלדעת Bìהאב, eøîà– ÈÀ
יהודה: לרבי  daחכמים úeLø äéáàì ïéà ,dàéOäMî אין – ÄÆÄÄÈÅÀÈÄÈÀÈ

גביית  בשעת והרי  גבייתה, אחר אלא הכתובה כתיבת אחר  הולכים

בה, רשות לאביה אין  שמשנישאה האב, מרשות יצאה כבר  הכתובה
היא. שלה כתובתה הנישואין , מן נתאלמנה או נתגרשה אם dkldeולכן

.minkgk

בתו  את "המארס נקטה שמשנתנו  מבואר, ",dlnx`zpeאירסהdyxibe,בגמרא
"השיאה "ונתארמלה"),dlnx`zpe"השיאהdyxibe,וכן ופעם "וגירשה" (פעם

דרך לנקוט המשנה רצתה שלא לפי הפעמים, בשתי "ונתארמלה" נקטה ולא
"נישאת  הסובר : כרבי , משנתנו  שסתם אגב דרך  ללמדנו  התנא ובא פורענות;
היא  מוחזקת פעמים שבשתי  תינשא", לא לשלישי  ומת, לשני  ומת, לראשון
בשתי המשנה גם נקטה לא זה מטעם ב). סד, ביבמות (ברייתא לקטלנית

רבי  של ההלכה ממנה נשמעת שתהא כדי "וגירשה", "הפעמים oiir)zetqez
.("l`xyi zx`tz" ;"aeh mei
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יט-כא): כב, (דברים כתוב רע שם מוציא ia`lבפרשת epzpe sqk d`n eze` eypre"
dfd xacd did zn` m`e ...l`xyi zleza lr rx my `ived ik ,dxrpdשבאו (פירוש :

האירוסין) לאחר שזינתה והעידו `diaעדים zia gzt l` dxrpd z` e`ivede ...
."dia` zia zepfl l`xyia dlap dzyr ik ,dzne mipa`a dxir iyp` delwqeמשנתנו –

אלא  אינם שזינתה מאורסה לנערה סקילה ודין רע שם מוציא שדין ללמד, באה
בתולה. בחזקת היא אפילו  בגיורת, לא אבל בפרשה, שכתוב כמו  ישראל ", ב"בתולת

dnò dza äøibúpL úøBibä כשהיתה בתה נתגיירה ואפילו – ÇÄÆÆÄÀÇÀÈÄÈÄÈ
בתולה, בחזקת שהיא שנים, שלש מבת כשהיתה äúpæåפחותה הבת – ÀÄÀÈ

מאורסה, ðça÷נערה Bæ éøä סקילה נאמרה שלא בסקילה, ולא – ÂÅÀÆÆ
שכתוב: ישראל, בבת אלא מאורסה dlapבנערה dzyr ik"l ` x y i a."

áàä úéa çút àG dì ïéà בית פתח אל להוציאה צריכים אין  – ÅÈÆÇÅÈÈ
המאורסה, נערה כדין להרגה, òìñאביה äàî àGå בעלה ואין – ÀÅÈÆÇ

לא  זה שדין  רע, שם עליה הוציא אם כסף", "מאה קנס לשלם חייב

לעיל. שהבאנו כמו ישראל" ב"בתולת אלא dúøBäנאמר  äúéäÈÀÈÈÈ
äMã÷a dúãìå äMã÷a àHL קודם אמה אותה שהרתה – ÆÄÀËÈÀÅÈÈÄÀËÈ

שנתגיירה, לאחר אותה וילדה Bæשנתגיירה éøääìé÷ña כשזינתה – ÂÅÄÀÄÈ
ומתה", באבנים עירה אנשי  "וסקלוה שנאמר: מאורסה, נערה בהיותה

לומר  צריך  הכתוב ואין שהואיל  חכמים, זו "dzne",ודרשו תיבה הרי 
היא  שאף בקדושה", ולידתה בקדושה שלא "הורתה לרבות באה

דינה  אין  הדברים בשאר  אבל  נתרבתה, בלבד למיתה ברם, בסקילה.
ישראל: òìñכבת äàî àGå áàä úéa çút àG dì ïéà– ÅÈÆÇÅÈÈÀÅÈÆÇ
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äMã÷a dúãìå dúøBä–øác ìëì ìàøNé úák àéä éøä.áà úéa çút dì ïéàå áà dì Lé;çút dì Lé ¨¨§¥¨¨¦§ª¨£¥¦§©¦§¨¥§¨¨¨¤¨¨§¥¨¤©¥¨¤¨¤©
áà dì ïéàå áà úéa–äìé÷ña Bæ éøä;øîàð àG:"äéáà-úéa çút"(àë ,áë íéøáã)äåöîì àlà. ¥¨§¥¨¨£¥¦§¦¨¤¡©¤©¥¨¦¨¤¨§¦§¨

„óñëa äéLec÷a Bzáa éàkæ áàä,äàéááe øèLa;dúàéöîa éàkæå,äéãé äNòîáe,äéøãð úøôäáe;ìa÷îe ¨¨©©§¦§¦¤¨§¤¤¦§¨§¦¨§©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨§©¥
dhb úà;äéiça úBøt ìëBà Bðéàå.úàOð–äéiça úBøt ìëBàL ìòaä åéìò øúé;äéúBðBæîa áiçå,dðB÷øôa ¤¦¨§¥¥¥§©¤¨¦¥¨¥¨¨©©©¤¥¥§©¤¨§©¨¦§¤¨§¦§¨

dúøeá÷áe.äãeäé éaøøîBà:úððB÷îe íéìéìç éðMî úçôé àG ìàøNéaL éðò elôà. ¦§¨¨©¦§¨¥£¦¨¦¤§¦§¨¥¦§Ÿ¦§¥£¦¦§¤¤

:ñð÷ì àìå.a` dl yi:éøééî÷ úéìàøùéá.a` zia gzt dl oi`e:úéá áàì ïéàù ïåâë
cccc.ezaa i`kf a`d:äúåøòðáå äúåðè÷á.sqka diyecwaäéøáòä äîàá áéúëã ,åìù äéùåã÷ óñëù(à"ë úåîù)ïéà ,ïðéùøãå ,óñë ïéà íðç äàöéå

ðç åúàî äàöéù äàð÷ù ïåãàì øîåìë ,äæ ïåãàì óñëãò äøòð àéäùë åìéôà åìù äéùåã÷ óñëù ,áà åðîå ,øçà ïåãàì óñë ùé ìáà ,úåøòð éðîéñá í
:øâáúù.d`iaae xhyaãçà àåäù óñë äî ,éããäì úåéåä ùå÷úà ,äúéäå áéúëã ,äöøéù éîì ïéùåã÷ íùì äàéáì äøñåîå äéìò ïéùåã÷ øèù ìá÷îù

:äéáà úåùøá äàéáå øèù éùåã÷ óà ,äéáà úåùøá ,úåéåää ïî.dz`ivna:äáéà íåùî.dici dyrnaeáéúëã(à"ë úåîù),äîàì åúá úà ùéà øåëîé éëå
:äéáàì äéãé äùòî úá óà äáøì äéãé äùòî äîà äî.dixcp zxtdaeáéúëã(ì øáãîá):äéáà úéá äéøåòðá.dhib lawneáéúëã(ã"ë íéøáã)äàöéå

:äèéâ ìá÷î êë ,äúåøòðå äúåðè÷á äéùåã÷ ìá÷î áàäù íùë ,äéåäì äàéöé ù÷úà ,äúéäå.diiga zexit lke` epi`eéáà úéáî úåò÷ø÷ äì åìôð íà
:äùøåé àåäå äúî ë"àà ,äééçá ïäéúåøéô ìëåà äéáà ïéà ,äîà.lrad eilr xziíéñëðä úåøéô ìëåàå ,åúáá éàëæ áàäù äìòîì íééåðùä ìëá äëåæ àåäù

:åì úàùéðùî äùåøéá äì åìôðù.dpewxtae:äúåãôì áééç úéáùð íà.dzxeawa:äúî íà äùøåé àåäù äúùåøé úçú äúøåá÷ åð÷ú íéîëçùipyn
.mililg:ãôñäì
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לעיל. שבארנו äMã÷aכמו dúãìå dúøBä äúéä ההריון שאף – ÈÀÈÈÈÀÅÈÈÄÀËÈ
האם, שנתגיירה לאחר  øácהיה ìëì ìàøNé úák àéä éøä– ÂÅÄÀÇÄÀÈÅÀÈÈÈ

רע. שם מוציא בפרשת úéaהאמור  çút dì ïéàå áà dì LéÆÈÈÀÅÈÆÇÅ
áà כגון האב, בית פתח לה אין  אבל  אב, לה שיש  ישראל  בת – È

או  בית; לאביה áàשאין dì ïéàå áà úéa çút dì Lé– ÆÈÆÇÅÈÀÅÈÈ
הנערה  את "והוציאו בה לקיים אפשרות שאין ונמצא מת, שאביה

מקום מכל  אביה", בית פתח äìé÷ñaאל Bæ éøä כשזינתה – ÂÅÄÀÄÈ
מאורסה; נערה àlàבהיותה "äéáà-úéa çút" :øîàð àGÆÁÇÆÇÅÈÄÈÆÈ

äåöîì אפשרות אין אם אבל  אביה, בית פתח אל  להוציאה שמצוה – ÀÄÀÈ
הסקילה. עונש את מעכב זה אין  זו , מצוה לקיים
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שתינשא; עד  או שתיבגר  עד  בבתו  האב של  זכויותיו  בפירוט ממשיכה משנתנו
חובותיו לענין וכן  באשתו, הבעל לזכויות בסיפא המשנה עוברת האב ומזכויות

לאשתו. הבעל  של

Bzáa éàkæ áàä,נערה או  קטנה כשהיא –óñëa äéLec÷a– ÈÈÇÇÀÄÀÄÆÈÀÆÆ
שלו; קידושיה קידושיןøèLaשכסף שטר מקבל  שהאב בתו – על ÄÀÈ

מקודשת; שיקדשäàéááeוהיא לאיש בתו  את למסור  האב שרשאי – ÀÄÈ
בביאה; האב,éàkæåאותה –dúàéöîa;מצאה שבתו במציאה – ÀÇÇÄÀÄÈÈ

הטעם: מבואר `dai,בגמרא meyn;מלפרנסה יימנע äNòîáeÀÇÂÅשלא
äéãéהעבריה באמה שנאמר ממה זה למדים בגמרא כא כא כא כא ,,,,– ((((שמות שמות שמות שמות  ÈÆÈ

לרבה,ז ז ז ז ):):):): ידיה מעשה אמה מה – לאמה" בתו את איש ימכור  "וכי

שהרי בקטנה, מדבר שהכתוב פי  על  ואף לאביה. ידיה מעשה בת אף
מכל ח), ג, לעיל  שהזכרנו  (כמו  לאמה למכרה יכול האב אין  נערה

בת  להקיש היא) (שמיותרת "לאמה" מתיבת ודורשים הואיל מקום
שאם  לקטנה, זה בהיקש  צורך אין  הרי  לעיל , שהבאנו כמו לאמה,

ההיקש אלא שלו , ידיה שמעשה הוא ודאי הרי למכרה, אביה רשאי 
מקום  מכל  למכרה, רשאי  אביה שאין פי  על  שאף נערה, על  ללמד בא

שלו; ידיה äéøãðמעשה úøôäáeלהפר אביה זכאי  נדרה, שאם – ÇÂÈÇÀÈÆÈ
בתורה כמפורש  שמעו, ביום נדריה וווו):):):):את ל ל ל ל ,,,, אביה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  הניא "ואם

יקום"; לא נפשה על אסרה אשר  ואסריה נדריה כל שמעו , ביום אותה

שנאמר  ממה זה למדים יז יז יז יז ):):):):ובגמרא שםשםשםשם,,,, אביה",((((שםשםשםשם בית "בנעוריה
למדים רש רש רש רש """"יייי::::ומפרש זה שמפסוק כלומר  היא, אביה ברשות בנעוריה

על זה פסוק דורשים ויש  נדריה. בהפרת אביה זכאי נערה שכשהיא
בבתו : האב זכויות `dia"כל zia dixerpa".לאביה נעורים שבח כל  –

זכאי שהאב העניינים "אלו למשנתנו: בפירושו הרמב"ם כותב וכן
שנ  לפי  נערה, שבתו זמן  כל ובא בהם אביה", בית "בנעוריה אמר :

רשות  לאביה אין  משתיבגר  אבל  לאביה. נעורים שבח כל  בקבלה:

כלל "; עליה דין  לו  ואין dhbבה úà ìa÷îe מן נתגרשה אם – ÀÇÅÆÄÈ
זה  למדים בגמרא גיטה. את מקבל  אביה נערה, בעודה האירוסין,

שנאמר בבבב):):):):ממה כדכדכדכד,,,, d"((((דברים דברים דברים דברים  ` v i eוהלכה dמביתו  z i d e"xg` yi`l
בתו  של  קידושיה לקבל  זכאי שהאב כשם להווייה, יציאה מקיש  –

משבגרה  אבל הארוס. מן  גיטה את לקבל  הוא זכאי כך  שתיבגר, עד 
בה; רשות לאביה אין  שוב משנישאה äéiçaאו  úBøt ìëBà BðéàåÀÅÅÅÀÇÆÈ

אוכל אביה אין  אמה, אבי  מבית בירושה נכסים לה נפלו  אם –
יורשה. אביה מתה, אם אבל  בחייה; נישאה,úàOðפירותיהם אם – ÄÅ

ובהפרת  ידיה ובמעשה במציאתה היינו לאב, שהיו  בזכויות הבעל  זוכה
ועוד ìòaäנדריה, åéìò øúé,האב על  יתירה זכות לבעל  יש – ÈÅÈÈÇÇÇ

äéiça úBøt ìëBàL שנפלו מהנכסים הפירות את אוכל  שהוא – ÆÅÅÀÇÆÈ
הנישואין ; לאחר בירושה הבעל ,áiçåלה –äéúBðBæîa לתת – ÀÇÈÄÀÆÈ

dxice)מזונות micba oke), לאשתוdðB÷øôa נשבתה שאם בפדיונה, – ÀÄÀÈ
לפדותה, הבעל בקבורתה.dúøeá÷áeחייב הבעל  חייב מתה אם – ÄÀÈÈ

ופרקונה  ידיה, מעשה תחת מזונות "תיקנו ברייתא: מובאת בגמרא

פירות xg`lתחת dyexia dl eltpy diqkpn lke`y),(oi`eyipd וקבורתה
בשטר כתובה שהיא לו , שהכניסה הנדוניה תחת (היינו כתובתה תחת

– יורש והוא éðò).רש רש רש רש """"ייייהכתובה, elôà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÂÄÈÄ
úððB÷îe íéìéìç éðMî úçôé àG ìàøNéaL היו נוהגים – ÆÀÄÀÈÅÄÀÙÄÀÅÂÄÄÀÆÆ

רבי וסובר  ומקוננות, וחלילים ספדנים המתים להספד לשכור בימיהם
חלילים  שני  הפחות לכל  לשכור  צריך שבישראל עני שאפילו יהודה,

בגמרא  הוא. הקבורה צרכי  שבכלל  אשתו, להספד אחת ומקוננת
על אף ובמקוננות, בחלילים להספיד  משפחתה בני דרך שאם מבואר,

לעשות  שחייב סובר קמא תנא אף בכך , משפחתו בני  דרך  שאין  פי 
שאפילו  כלומר  עמו , יורדת ואינה עמו שעולה לפי  כמשפחתה, לה

שדרך בכגון  מדובר  שבמשנתנו אלא עמו. יורדת אינה מיתה לאחר
דווקא  סובר: קמא שתנא משפחתה, בני דרך ולא בכך  משפחתו בני

יהודה  ורבי  מיתה. לאחר  לא אבל  עמו, שעולה אומרים אנו  מחיים
יהודה  רבי לדעת אף מקום ומכל  עמו. עולה מיתה לאחר  אפילו סובר:

ומקוננת. חלילין משני לה לפחות שלא דיה

ובביאה" בשטר בכסף בקידושיה זכאי "האב – משנתנו של  הרישא את בארנו 
מפרשים: ויש מברטנורא. הרב מפרש וכן  רש"י, לפי –diyeciwa i`kf a`d

הדרכים  משלש באחת נערה או  קטנה כשהיא בתו את לקדש הוא שזכאי  –
והיינו א), (א, קידושין  במסכת כמבואר  בהן , נקנית שאביה sqkaשהאשה –

או המארס, מן  מקודשת xhyaמקבל בתך הנייר: על לאביה המארס שכותב –
או  בתו , את לו  ומקנה השטר  את ממנו  מקבל  והאב האב d`iaaלי , שיכול  –

נישואין לשם עליה לבוא בתו  את למארס c"ix)למסור zetqez) מפרשים ויש .
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‰áàä úeLøa àéä íìBòì,ïéàeOpì ìòaä úeLøì ñðkzL ãò.ì áàä øñîìòaä éçeìL–úeLøa àéä éøä §¨¦¦§¨¨©¤¦¨¥¦§©©©©¦¦¨©¨¨¦§¥©©©£¥¦¦§
ìòaä.ìòaä éçeìL íò áàä Cìä,ìòaä éçeìL íò áàä éçeìL eëìäL Bà–áàä úeLøa àéä éøä.eøñî ©©©¨©¨¨¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨¦§¥©©©£¥¦¦§¨¨¨§

ì áàä éçeìLìòaä éçeìL–ìòaä úeLøa àéä éøä. §¥¨¨¦§¥©©©£¥¦¦§©©©
ÂBza úBðBæîa áiç Bðéà áàä.Løc Løãî äæäéøæò ïa øæòìà éaø,éðôìíéîëçäðáéa íøka:eLøéé íéðaä" ¨¨¥©¨¦§¦¤¦§¨¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨¦§¥£¨¦©¤¤§©§¤©¨¦¦§

"eðBfé úBðaäå–áàä úúéî øçàì àlà ïéLøBé ïðéà íéðaä äî,úúéî øçàì àlà úBðBfð ïðéà úBðaä óà §©¨¦¨©¨¦¥¨§¦¤¨§©©¦©¨¨©©¨¥¨¦¤¨§©©¦©
ïäéáà. £¦¤

dddd.a`d zeyxa `id mlerláééç ìòáäù úàùéð àìå ïéàåùðì åòá÷ù ïîæä òéâä åìéôàå ,äîåøúá úìëåà äðéà àéä ïäëì úñøåàî ìàøùé úá íà
:äîåøúá úìëåà äðéà äéúåðåæîá.dtegl qpkzy cr:ìòáä úåùøì äøåñî àäúù ,ïéàåùéð íùì.a`d igely exqnìòáä éçåìùá áàä éçåìù åòâôù

:íäì äåøñîå
eeee.eza zepefna aiig epi` a`dåéðá àì ïåæì áééç áàä ïéàù ,åðá ä"äã ,à÷åã åàì åúáå .äáåúë éàðúî åéñëðî úåðáä úåðåæéð äúéî øçàì åìéàã .åééçá

ìò øéòä éðá øàù ìë ïéôåëù êøãë åçøë ìòá åðîî íéìèåð ïéã úéá ,øéùò ùéà àåäù øîåìë ,ãéîàã àøáâ àåä íà àìà ,íéðè÷ íäùë åéúåðá àìå
àåäùå ,åéðá úà ñðøôé àì íà åì àéä úåéøæëàù åúåà íéòéãåîå åúåà íéôøçî ã"á ãéîàã àøáâ åðéà íäå ,íéðè÷ä åéúåðáå åéðá äá íéñðøôîå ä÷ãöä
íéðè÷ éðè÷ ìáà ,íéðè÷ íéðáäù à÷åãå .úåá÷ð ïéá íéøëæ íéðáäù ïéá ,äæ ìò åôåëì ïéìåëé ïéà ìáà ,íäéðá ìò ïéîçøî íäù úåéøáãîä úåéçä ïî úåçô

:úåá÷ð ãçàå íéøëæ ãçà ,íéðè÷ éðè÷ íäù åéðá ñðøôì éãë åçøë ìòá åãéî íéàéöåîå áàä úà ïéôåë ã"á ,ùù éðáî íéúåçôä íäå.mxkaåéäù íù ìò
:íøëë úåøåù úåøåù íéáùåé.epefi zepade eyxii mipad:åéñëðî åðåæé úåá÷ð úåðáäå ïîà úáåúë åùøé íéøëæ íéðáäù ,äáåúë éàðúî.mipad dn:íéøëæ

.oiyxei oi`:ïäéáà úúéî øçàì àìà ïîà úáåúë.zepefp opi` zepad jk:ïäéáà úúéî øçàì àìà äáåúë éàðú çëî áàä éñëðî

`xephxa yexit

ממון ; של  זכות לאב יש הדרכים שלשת שבכל  הירושלמי ), פי  –sqka(על
הקי שכסף שבארנו , שלו.כמו  צלוחיתו,xhyaדושין  פי  על  לצור  –d`iaae

בביאה לקדשה בתו  את לו לכשימסור מהמארס מתנה האב שמקבל –.(ixi`nd)
העבריה  באמה שנאמר  ממה האב של  הוא הקידושין  שכסף למדים בגמרא

זה לאדון כסף אין ודרשו : כסף", אין  חנם "ויצאה יא): כא, (xnelk(שמות
,(gexrp ipniqa ezeyxn z`veiyk ,d`pwy oec`l והוא אחר , לאדון כסף יש אבל 

ב). מו, כתובות גמרא (עיין נערה כשהיא אפילו  שלו , קידושיה שכסף האב,
" הכתוב מן  למדים וביאה (דרכיdzideושטר  הוויות הוקשו  – אחר" לאיש

וביאה  שטר  קידושי אף אביה, ברשות כסף קידושי מה לזו, זו  הקידושין )
אביה. ברשות

ה ה נ ש מ ר ו א ב

זמן לנישואין הקידושין) (היינו האירוסין  קדמו שלפנים א) א, (לעיל  הזכרנו  כבר 
הנישואין, מועד שהגיע עד  אביה בבית הארוסה ישבה האירוסין  תקופת ובמשך רב,
שאם  שנו, ה) (בפרק להלן לביתו . כאשתו ומביאה לחופה כונסה בעלה היה ואז
חייב  הריהו  הארוס, מצד  עיכוב מחמת לחופה נכנסה ולא הנישואין , זמן הגיע
אימתי – הקודמת למשנה כהמשך – ללמד איפוא, באה, משנתנו במזונותיה.

כאן  נישנה זה דין  בעלה. לרשות אביה מרשות מאורסה נערה –עוברת בעיקר 
ברשות  שהיא זמן  כל שכן לכהן , המאורסה ישראל בת לענין  – בגמרא כמבואר

ד ). ז , יבמות (עיין בתרומה אוכלת אינה אביה

àéä íìBòì– הנערה –áàä úeLøaשכבר מאורסה אפילו – ÀÈÄÄÀÈÈ
ברשות  היא הרי הבעל , לרשות עברה שלא זמן כל  נישואיה, זמן הגיע

ישראל בת היא ואם הקודמת; במשנה שנימנו הזכויות לכל  האב
בתרומה, אוכלת אינה לכהן  ìòaäמאורסה úeLøì ñðkzL ãòÇÆÄÈÅÄÀÇÇÇ

ïéàeOpì מסורה שתהא נישואין , לשם לחופה שתיכנס עד כלומר  – ÇÄÄ
הבעל  גורסים:((((רש רש רש רש """"יייי););););לרשות dtegl.ויש  qpkizy cráàä øñî– ÈÇÈÈ

המאורסה, בתו  ìòaäאת éçeìLìמידי לקבלה שליחים ששלח – ÄÀÅÇÇÇ
ìòaäהאב, úeLøa àéä éøä שנימנו והחובות הזכויות לכל – ÂÅÄÄÀÇÇÇ

אמוראים: נחלקו בגמרא הקודמת. uegבמשנה lkl dzxiqn :xn` ax"
"dnexzn לרשות שנמסרה אף לכהן , מאורסה ישראל  בת היא אם –

לחופה; שתיכנס עד  בתרומה אוכלת אינה `sהבעל :xn` iq` axe"
"dnexzl: לעיל ששנינו ומה –,"oi`eyipl lrad zeyxl qpkizy cr"

"מסירתה  כי נישואין, לשם הבעל  לרשות שתימסר עד  אסי: רב מפרש

לחופה". כניסתה היא ìòaäזו  éçeìL íò áàä Cìä לא אם – ÈÇÈÈÄÀÅÇÇÇ
יחד, אתם הלך אלא הבעל, לשלוחי  בתו  את האב eëìäLמסר  BàÆÈÀ

ìòaä éçeìL íò áàä éçeìLשלוחי שפגשו פי  על  שאף – ÀÅÈÈÄÀÅÇÇÇ
כאחד וכולם אתם, הלכו  אלא להם מסרוה לא הבעל , שלוחי את האב

בעלה, לבית áàäהוליכוה úeLøa àéä éøä ברשות היא עדיין – ÂÅÄÄÀÈÈ
ìòaäאביה. éçeìLì áàä éçeìL eøñî,האב שליחי ואם – ÈÀÀÅÈÈÄÀÅÇÇÇ

הבת, את להם מסרו הבעל , שליחי  את úeLøaבפגשם àéä éøäÂÅÄÄÀ
ìòaä.לעיל שבארנו  כמו  – ÇÇÇ

i r i a x m e i
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בזכויות העוסקות הקודמות, למשניות במזונות כהמשך  משנתנו דנה בבתו , האב
ניזונה  להיות הבת של דינה האב, מיתת לאחר שאמנם להשמיענו, באה והיא הבת,
שאין במזונותיה, חייב האב אין  בחיים בעודו  אבל  הכתובה, תנאי יסוד  על  מנכסיו
מצוות  משום אלא שש , מבני  למעלה שהם ובנותיו , בניו של  במזונותיהם חייב אדם
במזונות  חייב שאדם "כשם הגמרא): פי  (על הרמב"ם שכותב מה והרי  צדקה.
מכאן שנים. שש  בני שיהיו  עד הקטנים, ובנותיו בניו במזונות חייב הוא כך אשתו,
אותו, ומכלימין בו , גוערין רצה, לא ואם חכמים. כתקנת שיגדלו  עד מאכילן  ואילך
ואינו הוא, אכזרי פלוני  ואומרים: בציבור, עליו  מכריזין  רצה, לא ואם בו . ופוצרין 

אפרוחיו . את זן  שהוא טמא, מעוף הוא פחות והרי בניו , לזון oitekרוצה oi`e
,yy xg` mpefl eze`ראוי אם ידוע ואין אמוד , שאינו באיש  אמורים: דברים במה

ממנו ליתן  הראוי ממון  לו  שיש אמוד, היה אם אבל ראוי. אינו  או צדקה ליתן 
שיגדלו" עד אותן וזנין  צדקה, משום כורחו  בעל ממנו מוציאין  להן , המספקת צדקה

יד-טו ). יב, אישות (הל'

Bza úBðBæîa áiç Bðéà áàä מזונות לתת אותו כופים אין – ÈÈÅÇÈÄÀÄ
Løãîלבתו. äæ,להלן המובא –äéøæò ïa øæòìà éaø Løc ÆÄÀÈÈÇÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈ

הסנהדרין , נשיא שמינוהו  ביום –äðáéa íøka íéîëç éðôì– ÄÀÅÂÈÄÇÆÆÀÇÀÆ
שהחכמים  שם על "כרם" נקרא שהיה שביבנה, הגדול  המדרש בבית

ככרם: שורות שורות בו  יושבים eðBfé"היו úBðaäå eLøéé íéðaäÇÈÄÄÀÀÇÈÄ
הכתובה: בתנאי  הן  תקנות שתי –eyxii mipad כמו `. אמם, כתובת

י); (משנה להלן  epefiiשנשנה zepad .a כמו שיתארסו , עד  האב מנכסי 

תקנה  שלמדים עזריה, בן  אלעזר  רבי  ודרש  יא), (משנה להלן שנשנה
מחברתה: ïéLøBéאחת ïðéà íéðaä äî,אמם כתובת –àlà ÈÇÈÄÅÈÀÄÆÈ

áàä úúéî øçàì מיתת לאחר אלא לבנים ירושה דין  שאין – ÀÇÇÄÇÈÈ
úBðBfðאביהם, ïðéà úBðaä óà,הכתובה תנאי  מכוח האב מנכסי – ÇÇÈÅÈÄ

ïäéáà úúéî øçàì àlà את לפרנס חייב האב אין  בחייו אבל – ÆÈÀÇÇÄÇÂÄÆ
למשנתנו). (בהקדמה לעיל  שבארנו  כמו  לבניו, הדין והוא בנותיו,

ז ה נ ש מ ר ו א ב

תנאי היא שהכתובה פרקנו , סוף עד הבאות, והמשניות משנתנו של  ההלכתי היסוד 
בכתובה. נכתבו לא אפילו הבעל  את מחייבים הכתובה חיובי שכל כלומר דין , בית

דינים: שני בזה ויש הכתובה, בעיקר  עוסקת שהוא `.משנתנו  הכתובה, סכום דין 
לאלמנה; וממאה לבתולה דינר ממאתיים פחות הבעלa.לא נכסי  שיעבוד דין

התקין, שטח בן  ששמעון למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו  וכבר  הכתובה, לפירעון 
כתובות  (גמרא לכתובתך" אחראים לי  שיש  הנכסים "כל לאשתו: כותב הבעל שיהא

ב). פב,
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äMã÷a dúãìå dúøBä–øác ìëì ìàøNé úák àéä éøä.áà úéa çút dì ïéàå áà dì Lé;çút dì Lé ¨¨§¥¨¨¦§ª¨£¥¦§©¦§¨¥§¨¨¨¤¨¨§¥¨¤©¥¨¤¨¤©
áà dì ïéàå áà úéa–äìé÷ña Bæ éøä;øîàð àG:"äéáà-úéa çút"(àë ,áë íéøáã)äåöîì àlà. ¥¨§¥¨¨£¥¦§¦¨¤¡©¤©¥¨¦¨¤¨§¦§¨

„óñëa äéLec÷a Bzáa éàkæ áàä,äàéááe øèLa;dúàéöîa éàkæå,äéãé äNòîáe,äéøãð úøôäáe;ìa÷îe ¨¨©©§¦§¦¤¨§¤¤¦§¨§¦¨§©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨§©¥
dhb úà;äéiça úBøt ìëBà Bðéàå.úàOð–äéiça úBøt ìëBàL ìòaä åéìò øúé;äéúBðBæîa áiçå,dðB÷øôa ¤¦¨§¥¥¥§©¤¨¦¥¨¥¨¨©©©¤¥¥§©¤¨§©¨¦§¤¨§¦§¨

dúøeá÷áe.äãeäé éaøøîBà:úððB÷îe íéìéìç éðMî úçôé àG ìàøNéaL éðò elôà. ¦§¨¨©¦§¨¥£¦¨¦¤§¦§¨¥¦§Ÿ¦§¥£¦¦§¤¤

:ñð÷ì àìå.a` dl yi:éøééî÷ úéìàøùéá.a` zia gzt dl oi`e:úéá áàì ïéàù ïåâë
cccc.ezaa i`kf a`d:äúåøòðáå äúåðè÷á.sqka diyecwaäéøáòä äîàá áéúëã ,åìù äéùåã÷ óñëù(à"ë úåîù)ïéà ,ïðéùøãå ,óñë ïéà íðç äàöéå

ðç åúàî äàöéù äàð÷ù ïåãàì øîåìë ,äæ ïåãàì óñëãò äøòð àéäùë åìéôà åìù äéùåã÷ óñëù ,áà åðîå ,øçà ïåãàì óñë ùé ìáà ,úåøòð éðîéñá í
:øâáúù.d`iaae xhyaãçà àåäù óñë äî ,éããäì úåéåä ùå÷úà ,äúéäå áéúëã ,äöøéù éîì ïéùåã÷ íùì äàéáì äøñåîå äéìò ïéùåã÷ øèù ìá÷îù

:äéáà úåùøá äàéáå øèù éùåã÷ óà ,äéáà úåùøá ,úåéåää ïî.dz`ivna:äáéà íåùî.dici dyrnaeáéúëã(à"ë úåîù),äîàì åúá úà ùéà øåëîé éëå
:äéáàì äéãé äùòî úá óà äáøì äéãé äùòî äîà äî.dixcp zxtdaeáéúëã(ì øáãîá):äéáà úéá äéøåòðá.dhib lawneáéúëã(ã"ë íéøáã)äàöéå

:äèéâ ìá÷î êë ,äúåøòðå äúåðè÷á äéùåã÷ ìá÷î áàäù íùë ,äéåäì äàéöé ù÷úà ,äúéäå.diiga zexit lke` epi`eéáà úéáî úåò÷ø÷ äì åìôð íà
:äùøåé àåäå äúî ë"àà ,äééçá ïäéúåøéô ìëåà äéáà ïéà ,äîà.lrad eilr xziíéñëðä úåøéô ìëåàå ,åúáá éàëæ áàäù äìòîì íééåðùä ìëá äëåæ àåäù

:åì úàùéðùî äùåøéá äì åìôðù.dpewxtae:äúåãôì áééç úéáùð íà.dzxeawa:äúî íà äùøåé àåäù äúùåøé úçú äúøåá÷ åð÷ú íéîëçùipyn
.mililg:ãôñäì
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לעיל. שבארנו äMã÷aכמו dúãìå dúøBä äúéä ההריון שאף – ÈÀÈÈÈÀÅÈÈÄÀËÈ
האם, שנתגיירה לאחר  øácהיה ìëì ìàøNé úák àéä éøä– ÂÅÄÀÇÄÀÈÅÀÈÈÈ

רע. שם מוציא בפרשת úéaהאמור  çút dì ïéàå áà dì LéÆÈÈÀÅÈÆÇÅ
áà כגון האב, בית פתח לה אין  אבל  אב, לה שיש  ישראל  בת – È

או  בית; לאביה áàשאין dì ïéàå áà úéa çút dì Lé– ÆÈÆÇÅÈÀÅÈÈ
הנערה  את "והוציאו בה לקיים אפשרות שאין ונמצא מת, שאביה

מקום מכל  אביה", בית פתח äìé÷ñaאל Bæ éøä כשזינתה – ÂÅÄÀÄÈ
מאורסה; נערה àlàבהיותה "äéáà-úéa çút" :øîàð àGÆÁÇÆÇÅÈÄÈÆÈ

äåöîì אפשרות אין אם אבל  אביה, בית פתח אל  להוציאה שמצוה – ÀÄÀÈ
הסקילה. עונש את מעכב זה אין  זו , מצוה לקיים

i y i l y m e i
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שתינשא; עד  או שתיבגר  עד  בבתו  האב של  זכויותיו  בפירוט ממשיכה משנתנו
חובותיו לענין וכן  באשתו, הבעל לזכויות בסיפא המשנה עוברת האב ומזכויות

לאשתו. הבעל  של

Bzáa éàkæ áàä,נערה או  קטנה כשהיא –óñëa äéLec÷a– ÈÈÇÇÀÄÀÄÆÈÀÆÆ
שלו; קידושיה קידושיןøèLaשכסף שטר מקבל  שהאב בתו – על ÄÀÈ

מקודשת; שיקדשäàéááeוהיא לאיש בתו  את למסור  האב שרשאי – ÀÄÈ
בביאה; האב,éàkæåאותה –dúàéöîa;מצאה שבתו במציאה – ÀÇÇÄÀÄÈÈ

הטעם: מבואר `dai,בגמרא meyn;מלפרנסה יימנע äNòîáeÀÇÂÅשלא
äéãéהעבריה באמה שנאמר ממה זה למדים בגמרא כא כא כא כא ,,,,– ((((שמות שמות שמות שמות  ÈÆÈ

לרבה,ז ז ז ז ):):):): ידיה מעשה אמה מה – לאמה" בתו את איש ימכור  "וכי

שהרי בקטנה, מדבר שהכתוב פי  על  ואף לאביה. ידיה מעשה בת אף
מכל ח), ג, לעיל  שהזכרנו  (כמו  לאמה למכרה יכול האב אין  נערה

בת  להקיש היא) (שמיותרת "לאמה" מתיבת ודורשים הואיל מקום
שאם  לקטנה, זה בהיקש  צורך אין  הרי  לעיל , שהבאנו כמו לאמה,

ההיקש אלא שלו , ידיה שמעשה הוא ודאי הרי למכרה, אביה רשאי 
מקום  מכל  למכרה, רשאי  אביה שאין פי  על  שאף נערה, על  ללמד בא

שלו; ידיה äéøãðמעשה úøôäáeלהפר אביה זכאי  נדרה, שאם – ÇÂÈÇÀÈÆÈ
בתורה כמפורש  שמעו, ביום נדריה וווו):):):):את ל ל ל ל ,,,, אביה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  הניא "ואם

יקום"; לא נפשה על אסרה אשר  ואסריה נדריה כל שמעו , ביום אותה

שנאמר  ממה זה למדים יז יז יז יז ):):):):ובגמרא שםשםשםשם,,,, אביה",((((שםשםשםשם בית "בנעוריה
למדים רש רש רש רש """"יייי::::ומפרש זה שמפסוק כלומר  היא, אביה ברשות בנעוריה

על זה פסוק דורשים ויש  נדריה. בהפרת אביה זכאי נערה שכשהיא
בבתו : האב זכויות `dia"כל zia dixerpa".לאביה נעורים שבח כל  –

זכאי שהאב העניינים "אלו למשנתנו: בפירושו הרמב"ם כותב וכן
שנ  לפי  נערה, שבתו זמן  כל ובא בהם אביה", בית "בנעוריה אמר :

רשות  לאביה אין  משתיבגר  אבל  לאביה. נעורים שבח כל  בקבלה:

כלל "; עליה דין  לו  ואין dhbבה úà ìa÷îe מן נתגרשה אם – ÀÇÅÆÄÈ
זה  למדים בגמרא גיטה. את מקבל  אביה נערה, בעודה האירוסין,

שנאמר בבבב):):):):ממה כדכדכדכד,,,, d"((((דברים דברים דברים דברים  ` v i eוהלכה dמביתו  z i d e"xg` yi`l
בתו  של  קידושיה לקבל  זכאי שהאב כשם להווייה, יציאה מקיש  –

משבגרה  אבל הארוס. מן  גיטה את לקבל  הוא זכאי כך  שתיבגר, עד 
בה; רשות לאביה אין  שוב משנישאה äéiçaאו  úBøt ìëBà BðéàåÀÅÅÅÀÇÆÈ

אוכל אביה אין  אמה, אבי  מבית בירושה נכסים לה נפלו  אם –
יורשה. אביה מתה, אם אבל  בחייה; נישאה,úàOðפירותיהם אם – ÄÅ

ובהפרת  ידיה ובמעשה במציאתה היינו לאב, שהיו  בזכויות הבעל  זוכה
ועוד ìòaäנדריה, åéìò øúé,האב על  יתירה זכות לבעל  יש – ÈÅÈÈÇÇÇ

äéiça úBøt ìëBàL שנפלו מהנכסים הפירות את אוכל  שהוא – ÆÅÅÀÇÆÈ
הנישואין ; לאחר בירושה הבעל ,áiçåלה –äéúBðBæîa לתת – ÀÇÈÄÀÆÈ

dxice)מזונות micba oke), לאשתוdðB÷øôa נשבתה שאם בפדיונה, – ÀÄÀÈ
לפדותה, הבעל בקבורתה.dúøeá÷áeחייב הבעל  חייב מתה אם – ÄÀÈÈ

ופרקונה  ידיה, מעשה תחת מזונות "תיקנו ברייתא: מובאת בגמרא

פירות xg`lתחת dyexia dl eltpy diqkpn lke`y),(oi`eyipd וקבורתה
בשטר כתובה שהיא לו , שהכניסה הנדוניה תחת (היינו כתובתה תחת

– יורש והוא éðò).רש רש רש רש """"ייייהכתובה, elôà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÂÄÈÄ
úððB÷îe íéìéìç éðMî úçôé àG ìàøNéaL היו נוהגים – ÆÀÄÀÈÅÄÀÙÄÀÅÂÄÄÀÆÆ

רבי וסובר  ומקוננות, וחלילים ספדנים המתים להספד לשכור בימיהם
חלילים  שני  הפחות לכל  לשכור  צריך שבישראל עני שאפילו יהודה,

בגמרא  הוא. הקבורה צרכי  שבכלל  אשתו, להספד אחת ומקוננת
על אף ובמקוננות, בחלילים להספיד  משפחתה בני דרך שאם מבואר,

לעשות  שחייב סובר קמא תנא אף בכך , משפחתו בני  דרך  שאין  פי 
שאפילו  כלומר  עמו , יורדת ואינה עמו שעולה לפי  כמשפחתה, לה

שדרך בכגון  מדובר  שבמשנתנו אלא עמו. יורדת אינה מיתה לאחר
דווקא  סובר: קמא שתנא משפחתה, בני דרך ולא בכך  משפחתו בני

יהודה  ורבי  מיתה. לאחר  לא אבל  עמו, שעולה אומרים אנו  מחיים
יהודה  רבי לדעת אף מקום ומכל  עמו. עולה מיתה לאחר  אפילו סובר:

ומקוננת. חלילין משני לה לפחות שלא דיה

ובביאה" בשטר בכסף בקידושיה זכאי "האב – משנתנו של  הרישא את בארנו 
מפרשים: ויש מברטנורא. הרב מפרש וכן  רש"י, לפי –diyeciwa i`kf a`d

הדרכים  משלש באחת נערה או  קטנה כשהיא בתו את לקדש הוא שזכאי  –
והיינו א), (א, קידושין  במסכת כמבואר  בהן , נקנית שאביה sqkaשהאשה –

או המארס, מן  מקודשת xhyaמקבל בתך הנייר: על לאביה המארס שכותב –
או  בתו , את לו  ומקנה השטר  את ממנו  מקבל  והאב האב d`iaaלי , שיכול  –

נישואין לשם עליה לבוא בתו  את למארס c"ix)למסור zetqez) מפרשים ויש .

izdw - zex`ean zeipyn
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‰áàä úeLøa àéä íìBòì,ïéàeOpì ìòaä úeLøì ñðkzL ãò.ì áàä øñîìòaä éçeìL–úeLøa àéä éøä §¨¦¦§¨¨©¤¦¨¥¦§©©©©¦¦¨©¨¨¦§¥©©©£¥¦¦§
ìòaä.ìòaä éçeìL íò áàä Cìä,ìòaä éçeìL íò áàä éçeìL eëìäL Bà–áàä úeLøa àéä éøä.eøñî ©©©¨©¨¨¦§¥©©©¤¨§§¥¨¨¦§¥©©©£¥¦¦§¨¨¨§

ì áàä éçeìLìòaä éçeìL–ìòaä úeLøa àéä éøä. §¥¨¨¦§¥©©©£¥¦¦§©©©
ÂBza úBðBæîa áiç Bðéà áàä.Løc Løãî äæäéøæò ïa øæòìà éaø,éðôìíéîëçäðáéa íøka:eLøéé íéðaä" ¨¨¥©¨¦§¦¤¦§¨¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨¦§¥£¨¦©¤¤§©§¤©¨¦¦§

"eðBfé úBðaäå–áàä úúéî øçàì àlà ïéLøBé ïðéà íéðaä äî,úúéî øçàì àlà úBðBfð ïðéà úBðaä óà §©¨¦¨©¨¦¥¨§¦¤¨§©©¦©¨¨©©¨¥¨¦¤¨§©©¦©
ïäéáà. £¦¤

dddd.a`d zeyxa `id mlerláééç ìòáäù úàùéð àìå ïéàåùðì åòá÷ù ïîæä òéâä åìéôàå ,äîåøúá úìëåà äðéà àéä ïäëì úñøåàî ìàøùé úá íà
:äîåøúá úìëåà äðéà äéúåðåæîá.dtegl qpkzy cr:ìòáä úåùøì äøåñî àäúù ,ïéàåùéð íùì.a`d igely exqnìòáä éçåìùá áàä éçåìù åòâôù

:íäì äåøñîå
eeee.eza zepefna aiig epi` a`dåéðá àì ïåæì áééç áàä ïéàù ,åðá ä"äã ,à÷åã åàì åúáå .äáåúë éàðúî åéñëðî úåðáä úåðåæéð äúéî øçàì åìéàã .åééçá

ìò øéòä éðá øàù ìë ïéôåëù êøãë åçøë ìòá åðîî íéìèåð ïéã úéá ,øéùò ùéà àåäù øîåìë ,ãéîàã àøáâ àåä íà àìà ,íéðè÷ íäùë åéúåðá àìå
àåäùå ,åéðá úà ñðøôé àì íà åì àéä úåéøæëàù åúåà íéòéãåîå åúåà íéôøçî ã"á ãéîàã àøáâ åðéà íäå ,íéðè÷ä åéúåðáå åéðá äá íéñðøôîå ä÷ãöä
íéðè÷ éðè÷ ìáà ,íéðè÷ íéðáäù à÷åãå .úåá÷ð ïéá íéøëæ íéðáäù ïéá ,äæ ìò åôåëì ïéìåëé ïéà ìáà ,íäéðá ìò ïéîçøî íäù úåéøáãîä úåéçä ïî úåçô

:úåá÷ð ãçàå íéøëæ ãçà ,íéðè÷ éðè÷ íäù åéðá ñðøôì éãë åçøë ìòá åãéî íéàéöåîå áàä úà ïéôåë ã"á ,ùù éðáî íéúåçôä íäå.mxkaåéäù íù ìò
:íøëë úåøåù úåøåù íéáùåé.epefi zepade eyxii mipad:åéñëðî åðåæé úåá÷ð úåðáäå ïîà úáåúë åùøé íéøëæ íéðáäù ,äáåúë éàðúî.mipad dn:íéøëæ

.oiyxei oi`:ïäéáà úúéî øçàì àìà ïîà úáåúë.zepefp opi` zepad jk:ïäéáà úúéî øçàì àìà äáåúë éàðú çëî áàä éñëðî
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ממון ; של  זכות לאב יש הדרכים שלשת שבכל  הירושלמי ), פי  –sqka(על
הקי שכסף שבארנו , שלו.כמו  צלוחיתו,xhyaדושין  פי  על  לצור  –d`iaae

בביאה לקדשה בתו  את לו לכשימסור מהמארס מתנה האב שמקבל –.(ixi`nd)
העבריה  באמה שנאמר  ממה האב של  הוא הקידושין  שכסף למדים בגמרא

זה לאדון כסף אין ודרשו : כסף", אין  חנם "ויצאה יא): כא, (xnelk(שמות
,(gexrp ipniqa ezeyxn z`veiyk ,d`pwy oec`l והוא אחר , לאדון כסף יש אבל 

ב). מו, כתובות גמרא (עיין נערה כשהיא אפילו  שלו , קידושיה שכסף האב,
" הכתוב מן  למדים וביאה (דרכיdzideושטר  הוויות הוקשו  – אחר" לאיש

וביאה  שטר  קידושי אף אביה, ברשות כסף קידושי מה לזו, זו  הקידושין )
אביה. ברשות
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זמן לנישואין הקידושין) (היינו האירוסין  קדמו שלפנים א) א, (לעיל  הזכרנו  כבר 
הנישואין, מועד שהגיע עד  אביה בבית הארוסה ישבה האירוסין  תקופת ובמשך רב,
שאם  שנו, ה) (בפרק להלן לביתו . כאשתו ומביאה לחופה כונסה בעלה היה ואז
חייב  הריהו  הארוס, מצד  עיכוב מחמת לחופה נכנסה ולא הנישואין , זמן הגיע
אימתי – הקודמת למשנה כהמשך – ללמד איפוא, באה, משנתנו במזונותיה.

כאן  נישנה זה דין  בעלה. לרשות אביה מרשות מאורסה נערה –עוברת בעיקר 
ברשות  שהיא זמן  כל שכן לכהן , המאורסה ישראל בת לענין  – בגמרא כמבואר

ד ). ז , יבמות (עיין בתרומה אוכלת אינה אביה

àéä íìBòì– הנערה –áàä úeLøaשכבר מאורסה אפילו – ÀÈÄÄÀÈÈ
ברשות  היא הרי הבעל , לרשות עברה שלא זמן כל  נישואיה, זמן הגיע

ישראל בת היא ואם הקודמת; במשנה שנימנו הזכויות לכל  האב
בתרומה, אוכלת אינה לכהן  ìòaäמאורסה úeLøì ñðkzL ãòÇÆÄÈÅÄÀÇÇÇ

ïéàeOpì מסורה שתהא נישואין , לשם לחופה שתיכנס עד כלומר  – ÇÄÄ
הבעל  גורסים:((((רש רש רש רש """"יייי););););לרשות dtegl.ויש  qpkizy cráàä øñî– ÈÇÈÈ

המאורסה, בתו  ìòaäאת éçeìLìמידי לקבלה שליחים ששלח – ÄÀÅÇÇÇ
ìòaäהאב, úeLøa àéä éøä שנימנו והחובות הזכויות לכל – ÂÅÄÄÀÇÇÇ

אמוראים: נחלקו בגמרא הקודמת. uegבמשנה lkl dzxiqn :xn` ax"
"dnexzn לרשות שנמסרה אף לכהן , מאורסה ישראל  בת היא אם –

לחופה; שתיכנס עד  בתרומה אוכלת אינה `sהבעל :xn` iq` axe"
"dnexzl: לעיל ששנינו ומה –,"oi`eyipl lrad zeyxl qpkizy cr"

"מסירתה  כי נישואין, לשם הבעל  לרשות שתימסר עד  אסי: רב מפרש

לחופה". כניסתה היא ìòaäזו  éçeìL íò áàä Cìä לא אם – ÈÇÈÈÄÀÅÇÇÇ
יחד, אתם הלך אלא הבעל, לשלוחי  בתו  את האב eëìäLמסר  BàÆÈÀ

ìòaä éçeìL íò áàä éçeìLשלוחי שפגשו פי  על  שאף – ÀÅÈÈÄÀÅÇÇÇ
כאחד וכולם אתם, הלכו  אלא להם מסרוה לא הבעל , שלוחי את האב

בעלה, לבית áàäהוליכוה úeLøa àéä éøä ברשות היא עדיין – ÂÅÄÄÀÈÈ
ìòaäאביה. éçeìLì áàä éçeìL eøñî,האב שליחי ואם – ÈÀÀÅÈÈÄÀÅÇÇÇ

הבת, את להם מסרו הבעל , שליחי  את úeLøaבפגשם àéä éøäÂÅÄÄÀ
ìòaä.לעיל שבארנו  כמו  – ÇÇÇ

i r i a x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

בזכויות העוסקות הקודמות, למשניות במזונות כהמשך  משנתנו דנה בבתו , האב
ניזונה  להיות הבת של דינה האב, מיתת לאחר שאמנם להשמיענו, באה והיא הבת,
שאין במזונותיה, חייב האב אין  בחיים בעודו  אבל  הכתובה, תנאי יסוד  על  מנכסיו
מצוות  משום אלא שש , מבני  למעלה שהם ובנותיו , בניו של  במזונותיהם חייב אדם
במזונות  חייב שאדם "כשם הגמרא): פי  (על הרמב"ם שכותב מה והרי  צדקה.
מכאן שנים. שש  בני שיהיו  עד הקטנים, ובנותיו בניו במזונות חייב הוא כך אשתו,
אותו, ומכלימין בו , גוערין רצה, לא ואם חכמים. כתקנת שיגדלו  עד מאכילן  ואילך
ואינו הוא, אכזרי פלוני  ואומרים: בציבור, עליו  מכריזין  רצה, לא ואם בו . ופוצרין 

אפרוחיו . את זן  שהוא טמא, מעוף הוא פחות והרי בניו , לזון oitekרוצה oi`e
,yy xg` mpefl eze`ראוי אם ידוע ואין אמוד , שאינו באיש  אמורים: דברים במה

ממנו ליתן  הראוי ממון  לו  שיש אמוד, היה אם אבל ראוי. אינו  או צדקה ליתן 
שיגדלו" עד אותן וזנין  צדקה, משום כורחו  בעל ממנו מוציאין  להן , המספקת צדקה

יד-טו ). יב, אישות (הל'

Bza úBðBæîa áiç Bðéà áàä מזונות לתת אותו כופים אין – ÈÈÅÇÈÄÀÄ
Løãîלבתו. äæ,להלן המובא –äéøæò ïa øæòìà éaø Løc ÆÄÀÈÈÇÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈ

הסנהדרין , נשיא שמינוהו  ביום –äðáéa íøka íéîëç éðôì– ÄÀÅÂÈÄÇÆÆÀÇÀÆ
שהחכמים  שם על "כרם" נקרא שהיה שביבנה, הגדול  המדרש בבית

ככרם: שורות שורות בו  יושבים eðBfé"היו úBðaäå eLøéé íéðaäÇÈÄÄÀÀÇÈÄ
הכתובה: בתנאי  הן  תקנות שתי –eyxii mipad כמו `. אמם, כתובת

י); (משנה להלן  epefiiשנשנה zepad .a כמו שיתארסו , עד  האב מנכסי 

תקנה  שלמדים עזריה, בן  אלעזר  רבי  ודרש  יא), (משנה להלן שנשנה
מחברתה: ïéLøBéאחת ïðéà íéðaä äî,אמם כתובת –àlà ÈÇÈÄÅÈÀÄÆÈ

áàä úúéî øçàì מיתת לאחר אלא לבנים ירושה דין  שאין – ÀÇÇÄÇÈÈ
úBðBfðאביהם, ïðéà úBðaä óà,הכתובה תנאי  מכוח האב מנכסי – ÇÇÈÅÈÄ

ïäéáà úúéî øçàì àlà את לפרנס חייב האב אין  בחייו אבל – ÆÈÀÇÇÄÇÂÄÆ
למשנתנו). (בהקדמה לעיל  שבארנו  כמו  לבניו, הדין והוא בנותיו,

ז ה נ ש מ ר ו א ב

תנאי היא שהכתובה פרקנו , סוף עד הבאות, והמשניות משנתנו של  ההלכתי היסוד 
בכתובה. נכתבו לא אפילו הבעל  את מחייבים הכתובה חיובי שכל כלומר דין , בית

דינים: שני בזה ויש הכתובה, בעיקר  עוסקת שהוא `.משנתנו  הכתובה, סכום דין 
לאלמנה; וממאה לבתולה דינר ממאתיים פחות הבעלa.לא נכסי  שיעבוד דין

התקין, שטח בן  ששמעון למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו  וכבר  הכתובה, לפירעון 
כתובות  (גמרא לכתובתך" אחראים לי  שיש  הנכסים "כל לאשתו: כותב הבעל שיהא

ב). פב,
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Êäaúk dì áúk àG–íéúàî äáBb äìeúa,äðî äðîìàå,ïéc úéa éàðz àeäL éðtî.äåL äãN dì áúk ¨©¨§ª¨§¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤¦§¥¤§©¥¦¨©¨¨¤¨¨
æeæ íéúàî úçz äðî,dì áúk àGå:éúaúëì ïéàøçà éì úéàc íéñëð ìkC–áiç,ïéc úéa éàðz àeäL. ¨¤©©¨©¦§¨©¨¨¦§¦§¦¦©£¨¦¦§ª§¦©¨¤§©¥¦

Ádì áúk àG:ép÷øôà éàázLz íàépáúBàå Cezðàì éì C;úðäkáe:épøãäàézðéãîì CC–áiç,éàðz àeäL ¨©¨¦¦§§©¤§§¦¦§§¦¦¦§¦§©Ÿ¤¤£©§¦¦¦§¦§¦©¨¤§©
ïéc úéa. ¥¦
ËúéaLð–dúBcôì áiç.øîà íàå:dúaúëe dhb éøä,dîöò úà äcôz–éàMø Bðéà.äú÷ì–áiç ¦§¥©¨¦§¨§¦¨©£¥¦¨§ª¨¨¦§¤¤©§¨¥©©¨§¨©¨

dúàtøì.øîà:dúaúëe dhb éøä,dîöò úà àtøz–éàMø. §©Ÿ¨¨©£¥¦¨§ª¨¨§©¥¤©§¨©©
Èdì áúk àG:éàpî éëéì ïBåäéc ïéøëc ïéða,éúaúk óñk ïezøé ïepàïBäéçà íòc ïBä÷ìeç ìò øúé C–áiç, ¨©¨§¦¦§¦§¦§¦¦¦©¦¦§§©§ª§¦¨¥©©§§¦£¥©¨

ffff.aiig 'ek miqkp lk dl azk `leà øîéîì ìåëé àìå .äì ïéàøçà åéñëð ìë úåéäì:êéúáåúëá êéì äáåúëä äãù àìà êéì ïé
gggg.zpdkaeô"òàå .äúáåúë äì úúì áééçå .êúðéãîì êðéøãäàå êðé÷øôà äì áúåë ,äñðàðùî äìòáì äøåñà ïäë úùàù ,úéáùðùî äîéé÷ì ìåëé åðéàù

:äùøâì êéøö åçøë ìòáù
hhhh.i`yx epi`:úéáùðùî äðå÷øôá áééçúð øáëù.dze`txl aiig:úåðåæîë äàåôøäù.i`yx:åúùåøâ ïåæì áééç ïéàù
iiii.oedeg` mrc oediwleg lr xzià÷ôðå .úøçà äùàî éì åéäéù íéðá íò éñëðá ÷åìçì åàåáéùë éúåî éøçà êéúáåúë êéðá åìèé êùøéàå ééçá éúåîú íà

ïéàå .úååù úåáåúëä åìéôàå ïîà úáåúë åìèéù åìàì áåèå úàæ ìù äéðáî íéáåøî úøçà äùàä éðáù åà úøçà ìùî äáåøî åæ ìù äáåúëù ïåâë ,äðéî

`xephxa yexit

äaúk dì áúk àG היינו לאשתו, כתובה כתב לא הבעל אם – ÈÇÈÀËÈ
הכתובה, עיקר  את לה כתב íéúàîשלא äáBb äìeúa אם – ÀÈÈÈÇÄ

גובה  הריהי  ממנו, נתאלמנה או ונתגרשה בתולה, לו  נישאה אשתו 

דינר, מאתיים כתובתה äðîאת äðîìàå,אלמנה לו  נישאה ואם – ÀÇÀÈÈÈÆ
דינר, מאה כתובתה את גובה ïécהריהי úéa éàðz àeäL éðtîÄÀÅÆÀÇÅÄ
הצדד מהסכם נובע שאינו תנאי ידי– על  שנקבע מחיוב אלא ים

בו. חייב הריהו  אותו , כתב לא הבעל  ואפילו  הדין , dìבית áúkÈÇÈ
æeæ íéúàî úçz äðî äåL äãN שכתובתה לאשתו  הבעל  כתב – ÈÆÈÈÈÆÇÇÈÇÄ

אלא  שווה היתה לא וזו שדה, לכתובתה משעבד  שהוא מאתיים,
Céúaúëìמנה, ïéàøçà éì úéàc íéñëð ìk :dì áúk àGåÀÈÇÈÈÄÀÄÀÄÄÇÂÈÄÄÀËÀÄ

מפרשים: יש  לכתובתך; אחראים לי  שיש הנכסים כל  –azk `le
...dl מאתיים שווה שדה לה כתב אפילו  כלומר  לה, כתב שלא או  –

נכסיו שאר  על אחריות לה כתב שלא הרשהרשהרשהרש""""שששש),),),),אלא שלמהשלמהשלמהשלמה";";";"; ("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת

áiçעל אף לכתובתה, אחראים נכסיו  כל שיהיו זה, תנאי  בקיום – ÇÈ
מפני  כך , כתב שלא ïécפי úéa éàðz àeäLיכול הבעל  ואין – ÆÀÇÅÄ

כתובתך. בשטר  לך  הכתובה שדה אלא לך אין  לומר:
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אלא  לפדותה, הבעל חייב הגויים, לבין נשבית תהא אשתו  שאם הכתובה מתנאי
הוא  הרי  כהן, בעלה אם אבל  כאשתו , לביתו  משיבה הריהו ישראל, בעלה שאם
משנתנו ט). ב, לעיל ששנינו (כמו  עליו נאסרה משנשבתה שכן אביה, לבית מחזירה
דין, בית תנאי הוא כשנשבית אשתו  פדיון  של הזה החיוב שאף ללמד , מוסיפה

בו. חייב הריהו  בכתובה, זה תנאי הבעל  כתב לא ואפילו

dì áúk àG:בכתובה לאשתו  הבעל  כתב לא –éàázLz íà ÈÇÈÄÄÀÀÇ
Cép÷øôà(אפדך נשבית, תהי ezðàì(אם éì CépáúBàåואשיבך) ÆÀÀÄÄÀÀÄÄÄÀÄÀ
לאשה) úðäkáeלי ולכן ; משנשבית, לו שאסורה כהן ובאשת – ÇÙÆÆ

לה: כותב Cézðéãîìהוא Cépøãäà–jipiwxt` i`azyz m`" ÂÇÀÄÄÄÀÄÀÄ
"jizpicnl jipixcd`e היינו למדינתך, ואחזירך  אפדך  נשבית תהי  (אם

הזאת, הפיסקה את בכתובה לה כתב לא וזה אביך), –áiçלבית ÇÈ
הזה, התנאי  את לקיים ïécהבעל úéa éàðz àeäL בו ונתחייב – ÆÀÇÅÄ

בכתובה. נכתב לא אם אף הבעל
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משנתנו באה שנשבתה, אשתו  בפדיון  חייב שהבעל  הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
שחלתה. אשתו בריפוי הבעל של  לחיובו  זה חיוב בין  הבדל  שיש  להשמיע,

úéaLð,האשה –áiç,הבעל –dúBãôì במשנה ששנינו כמו – ÄÀÅÇÈÄÀÈ
øîàהקודמת. íàå:הבעל –dúaúëe dhb éøä נותן הריני  – ÀÄÈÇÂÅÄÈÀËÈÈ

כתובתה, כסף את לה ומשלם השבויה לאשתי dîöòגט úà äcôzÄÀÆÆÇÀÈ
ממני , שתקבל הכתובה בכסף –éàMø Bðéà,מפדיונה עצמו לפטור  – ÅÇÇ

שנשבתה. משעה בפדיונה נתחייב האשה,äú÷ìשכבר חלתה – ÈÀÈ
áiç,בעלה –dúàtøì.בהם חייב שהוא מזונות בכלל  שהריפוי  – ÇÈÀÇÙÈ
øîà:הבעל –dúaúëe dhb éøä לה ומשלם מגרשה הריני – ÈÇÂÅÄÈÀËÈÈ

כתובתה, dîöòכסף úà àtøz, שתקבל הכתובה בכסף –éàMø ÀÇÅÆÇÀÈÇÇ
כל הרי במזונותיה, חיובו בכלל הוא אשתו בריפוי וחיובו  שהואיל  –

משגירשה  אבל כבמזונותיה, בריפויה אמנם חייב אשתו , בעודה שעה,
גרושתו . את לזון חייב אדם שאין  זה, מחיוב פטור  הריהו

מזונות, בכלל  היא שרפואה לפי  משנתנו , של הטעם מבואר  zepefneבתוספות
,od dici dyrn zgz,לומר רשאי  אינו אבל ידיה; מעשה כנגד  קיבלה והרי 

קיבלה  לא והרי  פירות, תחת שפרקונה עצמה, את ותפדה גיטה את שתקבל 
עכשיו עד שאכל  הפירות בעד  "`xn").תשלום ligznd xeaic ,a ,ap zeaezk)

m"anxdאותה לרפאות חייב שחלתה, "האשה ixazy`.כותב: crשהחולי ראה
רפאי או מונחת, כתובתיך הרי  לה: ואמר  לרפואה, הרבה ממון  ויפסיד  ארוך 

לו. שומעין – והולך כתובה ונותן מגרשך הריני  או  מכתובתיך , oi`eעצמך 
"ux` jxc iptn ok zeyrl ie`x.( יז יד , אישות (הל '

אם c"a`xdלדעת אבל המטה, על  מוטלת אינה כשהאשה במשנתנו מדובר
תרפא  וכתובתה, גיטה "הרי  לומר רשאי  בעלה אין  המטה, על מוטלת היא

הפסוק על בספרי ששנו ממה לדבריו ראיה והביא עצמה". dytpl"את dzglye"
זה  והרי  שתבריא, עד  לה ממתין  חולה היתה שאם "מלמד – יד ) כא, (דברים
לגרשה, יכול  שאינו המיטה על מוטלת האשה שאם ישראל ", לבנות וחומר  קל 

המטה על מוטלת שאינה בכגון משנתנו ודאי sqk"eאלא "dpyn cibn" oiir)
.(my zeyi` 'ld m"anxd lr "dpyn
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הבעל הרי בעלה, בחיי האשה מתה אם לפיכך  אשתו. את יורש שהבעל היא, הלכה
מכאן, אביה. מבית לו שהכניסה הנדוניה לרבות כתובתה, סכומי בכל כיורשה זוכה
בעלה, בחיי  בתו תמות שמא לבתו , יפה נדוניה מליתן  יימנע שהאב חכמים, חששו 
שאינה  למשפחה בירושה תפול מותו  ולאחר  הבעל, לרשות עוברת הנדוניה ונמצאת

– הכתובה בתנאי חכמים תיקנו הלכך  epak"שלו. ezal ozie mc` uetwiy ick"–
אמם כתובת את יירשו  e),שהבנים dpyn lirl epipyy enk) האשה תמות שאם כלומר

ואת  כתובתה את לו, שתלד הזכרים, בניה יירשו  מותו לאחר  הרי בעלה, בחיי
בירושה  תעבור לבתו  נותן שהוא שהנדוניה האב, יודע מעתה לו. שהכניסה הנדוניה
קופצים  זה ידי  על ונמצאו יפה, בעין  נדוניה לה נותן הוא כך  ומתוך  נכדיו , לידי

נקראת: זו תקנה הבת. oixkc"על  oipa zaezk",באה משנתנו זכרים. בנים כתובת –
נכתב  לא אם ואף דין, בית תנאי  הוא דכרין " בנין  "כתובת שחיוב ללמד , איפוא,

בקיומו. הבעל  חייב בכתובה,

dì áúk àG:בכתובה לאשתו הבעל  –éëéì ïBåäéc ïéøëc ïéða ÈÇÈÀÄÄÀÄÀÄÀÄÄ
éàpî( ממני לך שיהיו  זכרים Céúaúk(בנים óñk ïezøé ïepà ÄÇÄÄÀÀÇÀËÀÄ
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ïéc úéa éàðz àeäL. ¤§©¥¦
‡Èéàpî éëéì ïéåäéc ïa÷ð ïða,ïáúé ïéåäéïéøáâì ïáñðúéc ãò éñëpî ïðæzîe éúéáa–áiç,úéa éàðz àeäL §¨ª§¨§¦§§¨¦¦¦©¦§§¨¨§¨§¥¦¦©§¨¦¦§©©§¦§©§¨§ª§¦©¨¤§©¥
ïéc. ¦
·Èéñëpî àðæzîe éúéáa àáúé àäz zà,éúeðîìà ãbî éîé ìkéúéáa C–áiç,ïéc úéa éàðz àeäL.eéä Ck ©§§¥¨§¨§¥¦¦©§¨¦¦§©¨§¥¦©©§§¦§¥¦©¨¤§©¥¦¨¨

ïéáúBk íéìLeøé éLðà.íéìLeøé éLðàk ïéáúBk eéä ìéìb éLðà.ïéáúBk eéä äãeäé éLðà:ïéLøBiä eöøiL ãò ©§¥§¨©¦§¦©§¥¨¦¨§¦§©§¥§¨©¦©§¥§¨¨§¦©¤¦§©§¦
éì ïzìéúáeúk CC;ïéLøBiä eöø íà Cëéôì,dúaúk dì ïéðúBð,dúBà ïéøèBôe. ¦¥¦§§¦§¦¨¦¨©§¦§¦¨§ª¨¨§¦¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡eøîàL ét ìò óà:äðî äðîìàå íéúàî äáBb äìeúa,éñBäì äöø íàäðî äàî elôà ó–éñBéó.äìîøàúð, ©©¦¤¨§§¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤¦¨¨§¦£¦¥¨¨¤¦¦§©§§¨

äLøbúð Bà,ïéàeOpä ïî ïéa ïéñeøàä ïî ïéa–ìkä úà äáBb.äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:ïéàeOpä ïî– ¦§¨§¨¥¦¨¥¦¥¦©¦¦¨¤©Ÿ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦©¦¦
ìkä úà äáBb;ïéñeøàä ïî–äðî äðîìàå íéúàî äáBb äìeúa,dñðëì úðî ìò àlà dì áúk àHL.éaø ¨¤©Ÿ¦¨¥¦§¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤¤¨©¨¤¨©§¨§¨§¨©¦

úáåúë íéðáä ïéùøåé æà ,øúåé øðéãå úåáåúëä éúù øåòéù áàä çéðäùë à÷åãå .éìèìèîî àì ìáà éò÷ø÷îî àìà äæä ïîæá åìéôà úéáâð ïéøëã ïéðá úáåúë
çéðä àì íà ìáà ,ïäéáà éñëðá ùøéìå ÷åìçì øðéã øàùð åîà úáåúë íéðáäî ãçà ìë ìåèéù øçàù ,äøåú ìù äùåøéì íå÷î øàùðå ìéàåä ,ïéøëã ïéðá

:íäá úâäåð ïéøëã ïéðá úáåúë ïéàå äåùá íéñëðä íé÷ìåç äæî úåçô åà úåáåúëä 'á øåòéùë àìà áàä
`i`i`i`i.oaqpzic cr:úåðåæî äì ïéà úøâåá ïì àîéé÷ã ,úåðåæî íäì ïéà åñøàúð àìù ô"òà åøâá íàå .åñøàúéù ãò
aiaiaiai.jizepnl` cbinðîìà êùî:êéúå.'ek oiazek dcedi iyp`ïéã úéáá äúáåúë äòáú àìùå úàùéð àìù ïîæ ìë àìà ,äãåäé éùðàë äëìä ïéàå

:äìòá ééçá ïäá úùîúùî äúéäù íéìëä ìëá úùîúùîå äìòá ééçá äøã äúéäù úéáá äøãå äìòá ìùî úéðåæéð
d`̀̀̀.siqei dpn d`n elit` siqedl dvx m` .it lr s`:åì ïéàù éî úà ùééáì àìù éãë éàùø åðéàù ïðéøîà àìå.dl azk `ly,åúòãî úôñåú

`xephxa yexit

כתובתך) כסף יירשו  ïBäéçà(הם íòc ïBä÷ìeç ìò øúéיתיר) ÈÅÇÇÀÀÄÂÅ
הנכסים, שאר בירושת חלקם מלבד כלומר  אחיהם, שעם חלקם על 

בפרוטרוט  שיבואר  כפי אחרת, מאם האחים עם בשווה שווה שיקבלו 
י ), פרק daezka,להלן df i`pz dl azk `ly s`áiç הב לקיימו ,– על ÇÈ

ïécמפני úéa éàðz àeäL.לעיל שבארנו  כמו  – ÆÀÇÅÄ

א י ה נ ש מ ר ו א ב

(שטרם  הבנות שתהיינה הוא, הכתובה שמתנאי  בפרקנו ), ו משנה (לעיל שנינו  כבר 
ללמד, מוסיפה משנתנו  – שיתארסו . עד  מותו לאחר  אביהן  מנכסי  ניזונות בגרו)

דין. בית תנאי הוא זה תנאי שאף

:ezy`l daezka lrad azk `léàpî éëéì ïéåäéc ïa÷ð ïða בנות) ÀÈËÀÈÀÄÀÀÈÄÄÄÇ
ממני) לך  שיהיו  éúéáaנקבות ïáúé ïéåäé(בביתי יושבות  (יהיו ÄÀÀÈÈÀÈÀÅÄ

éñëpî ïðæzîe(מנכסי ïéøáâì(וניזונות ïáñðúéc ãò שיילקחו (עד ÄÇÀÈÄÄÀÇÇÀÄÀÇÀÈÀËÀÄ
שיתארסו עד כלומר זה,áiç((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),לאנשים), תנאי  לקיים הבעל – ÇÈ

ïécמפני  úéa éàðz àeäL ואפילו דין , בית ידי על  שנקבע חיוב – ÆÀÇÅÄ
בו . חייב הבעל בכתובה, נכתב לא

y c e w z a y
ב י ה נ ש מ ר ו א ב

שתיטול (עד אלמנותה זמן כל בעלה מנכסי ניזונת האלמנה שתהא הכתובה, מתנאי
הוא. דין  בית תנאי  זה חיוב שאף ללמד , מוסיפה משנתנו – כתובתה).

:dl azk `léúéáa àáúé àäz zà(בביתי יושבת תהי  àðæzîe(את ÇÀÀÅÈÀÈÀÅÄÄÇÀÈ
éñëpî,(מנכסי éúéáa(וניזונת Céúeðîìà ãbî éîé ìkימי (כל ÄÄÀÇÈÀÅÄÇÇÀÀÄÀÅÄ

בביתי ), אלמנותך  מפני áiçמשך  זה, בתנאי  –úéa éàðz àeäL ÇÈÆÀÇÅ
ïéc.בכתובה נכתב לא אם אף הבעל בו ונתחייב –éLðà eéä Ck ÄÈÈÇÀÅ

ïéáúBk íéìLeøé:שלמעלה הנוסח כפי  בכתובה, –`azi `dz z`" ÀÈÇÄÀÄ
."jizepnl` cbin ini lk iqkpn `pfzine iziaa וכןeéä ìéìb éLðàÇÀÅÈÄÈ

íéìLeøé éLðàk ïéáúBk האלמנה שאם משמע, זה נוסח ולפי  – ÀÄÀÇÀÅÀÈÇÄ
שתיטול לה לומר  יכולים היורשים אין  כתובתה, ליטול רוצה אינה

אבל ממזונותיה. עצמם לפטור  כדי eéäכתובתה, äãeäé éLðàÇÀÅÀÈÈ
ïéáúBkiqkpn zpefipe iziaa zayei idz z`"ïéLøBiä eöøiL ãò ÀÄÇÆÄÀÇÀÄ

Céúáeúk Céì ïzì";( כתובתך כסף לך  eöø(לתת íà Cëéôì ÄÅÄÀÀÄÀÄÈÄÈ
dúBà ïéøèBôe ,dúaúk dì ïéðúBð ,ïéLøBiäשלפי כלומר  – ÇÀÄÀÄÈÀËÈÈÀÄÈ

את  אביהם לאלמנת לשלם היורשים בידי  הרשות יהודה אנשי נוסח

שאין  מה ממזונותיה, עצמם לפטור כדי  ברצונה, שלא אף כתובתה,
תבעה  לא שהאלמנה זמן שכל והגליל, ירושלים אנשי נוסח לפי כן 

בעלה, מנכסי ניזונת היא הרי נישאה, ולא דין בבית כתובתה את
ולא  כבודם על חסו הגליל  "אנשי אמרו: בירושלמי  הכתובה. כתנאי 

כבודם". על חסו ולא ממונם על  חסו  יהודה אנשי  ממונם; dkldeעל
.lilbde milyexi iyp`k
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ממנה. לפחות או  הכתובה עיקר  על להוסיף שרוצה במי דנה זו  משנה

eøîàL ét ìò óà:חכמים –íéúàî äáBb äìeúa,דינר – ÇÇÄÆÈÀÀÈÈÈÇÄ
כתובתה, גובהäðîìàåכסף שנישאה, –äðî כמו דינר , מאה – ÀÇÀÈÈÈÆ

ז), (ד, לעיל  äöøששנינו íà,הבעל –óéñBäìעל לאשתו  – ÄÈÈÀÄ
הקצובה, äðîהכתובה äàî elôà,דינר אלפים עשרת –óéñBé ÂÄÅÈÈÆÄ

שאין  להשמיע, באה שמשנתנו  מבואר, בגמרא להוסיף. הוא רשאי –
שאין  מי את לבייש  שלא כדי  בכתובה חכמים עשו  קיצבה אומרים:

הנקראת היא וזו שירצה; כמה להוסיף בעל כל  רשאי אלא "ztqezלו,
."daezk הכתובה עיקר  את לכלול  המוסיף שרשאי ממשנתנו, למדים יש

אחד  בסכום התוספת ישראלישראלישראלישראל").").").").ואת """"תפארתתפארתתפארתתפארת שאין ((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;; סוברים, ויש 
על נאמר הכתובה בנוסח הנזכר  "מוהר " שלשון  כן , לעשות נכון  זה

כותב  שהמוסיף היא, משנתנו  כוונת אף ומכאן, בלבד , הכתובה עיקר
הרוצה  שכל  להשמיענו  המשנה צריכה מקום ומכל  לחוד ; התוספת את

ואין  הוא, רשאי  מנה, מאה אפילו כתובה, תוספת לאשתו  לכתוב
לו שאין  מי את יבייש זה שמא רמ רמ רמ רמ """"א א א א חוששים ועייןועייןועייןועיין המרדכיהמרדכיהמרדכיהמרדכי;;;; ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

ז ז ז ז ).).).). סוסוסוסו,,,, העזרהעזרהעזרהעזר –äìîøàúðבאבןבאבןבאבןבאבן נתאלמנה –ïî ïéa ,äLøbúð Bà ÄÀÇÀÀÈÄÀÈÀÈÅÄ
ïéàeOpä ïî ïéa ïéñeøàä בשעת הכתובה את לה שכתב וכגון – ÈÅÄÅÄÇÄÄ

ìkäהאירוסין, úà äáBb התוספת את אף לה.– éaøשהוסיף ÈÆÇÙÇÄ
ïéàeOpä ïî :øîBà äéøæò ïa øæòìà או נתאלמנה אם – ÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÄÇÄÄ

הנישואין , מן  ìkäנתגרשה úà äáBb;קמא תנא כדברי –la`ïî ÈÆÇÙÄ
ïéñeøàä,האירוסין מן נתגרשה או נתאלמנה אם –äáBb äìeúa ÈÅÄÀÈÈ

äðî äðîìàå íéúàî התוספת את לא אבל  בלבד, הכתובה עיקר – ÈÇÄÀÇÀÈÈÈÆ
לה, dìשהוסיף áúk àHL,התוספת את –dñðëì úðî ìò àlà ÆÈÇÈÆÈÇÀÈÀÈÀÈ

תוספת. לה אין  נשאה שלא וכיון אותה, לישא –xfrl` iaxk dklde
.dixfr oaäöø íà :øîBà äãeäé éaø מסכום לפחות הבעל – ÇÄÀÈÅÄÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Êäaúk dì áúk àG–íéúàî äáBb äìeúa,äðî äðîìàå,ïéc úéa éàðz àeäL éðtî.äåL äãN dì áúk ¨©¨§ª¨§¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤¦§¥¤§©¥¦¨©¨¨¤¨¨
æeæ íéúàî úçz äðî,dì áúk àGå:éúaúëì ïéàøçà éì úéàc íéñëð ìkC–áiç,ïéc úéa éàðz àeäL. ¨¤©©¨©¦§¨©¨¨¦§¦§¦¦©£¨¦¦§ª§¦©¨¤§©¥¦

Ádì áúk àG:ép÷øôà éàázLz íàépáúBàå Cezðàì éì C;úðäkáe:épøãäàézðéãîì CC–áiç,éàðz àeäL ¨©¨¦¦§§©¤§§¦¦§§¦¦¦§¦§©Ÿ¤¤£©§¦¦¦§¦§¦©¨¤§©
ïéc úéa. ¥¦
ËúéaLð–dúBcôì áiç.øîà íàå:dúaúëe dhb éøä,dîöò úà äcôz–éàMø Bðéà.äú÷ì–áiç ¦§¥©¨¦§¨§¦¨©£¥¦¨§ª¨¨¦§¤¤©§¨¥©©¨§¨©¨

dúàtøì.øîà:dúaúëe dhb éøä,dîöò úà àtøz–éàMø. §©Ÿ¨¨©£¥¦¨§ª¨¨§©¥¤©§¨©©
Èdì áúk àG:éàpî éëéì ïBåäéc ïéøëc ïéða,éúaúk óñk ïezøé ïepàïBäéçà íòc ïBä÷ìeç ìò øúé C–áiç, ¨©¨§¦¦§¦§¦§¦¦¦©¦¦§§©§ª§¦¨¥©©§§¦£¥©¨

ffff.aiig 'ek miqkp lk dl azk `leà øîéîì ìåëé àìå .äì ïéàøçà åéñëð ìë úåéäì:êéúáåúëá êéì äáåúëä äãù àìà êéì ïé
gggg.zpdkaeô"òàå .äúáåúë äì úúì áééçå .êúðéãîì êðéøãäàå êðé÷øôà äì áúåë ,äñðàðùî äìòáì äøåñà ïäë úùàù ,úéáùðùî äîéé÷ì ìåëé åðéàù

:äùøâì êéøö åçøë ìòáù
hhhh.i`yx epi`:úéáùðùî äðå÷øôá áééçúð øáëù.dze`txl aiig:úåðåæîë äàåôøäù.i`yx:åúùåøâ ïåæì áééç ïéàù
iiii.oedeg` mrc oediwleg lr xzià÷ôðå .úøçà äùàî éì åéäéù íéðá íò éñëðá ÷åìçì åàåáéùë éúåî éøçà êéúáåúë êéðá åìèé êùøéàå ééçá éúåîú íà

ïéàå .úååù úåáåúëä åìéôàå ïîà úáåúë åìèéù åìàì áåèå úàæ ìù äéðáî íéáåøî úøçà äùàä éðáù åà úøçà ìùî äáåøî åæ ìù äáåúëù ïåâë ,äðéî

`xephxa yexit

äaúk dì áúk àG היינו לאשתו, כתובה כתב לא הבעל אם – ÈÇÈÀËÈ
הכתובה, עיקר  את לה כתב íéúàîשלא äáBb äìeúa אם – ÀÈÈÈÇÄ

גובה  הריהי  ממנו, נתאלמנה או ונתגרשה בתולה, לו  נישאה אשתו 

דינר, מאתיים כתובתה äðîאת äðîìàå,אלמנה לו  נישאה ואם – ÀÇÀÈÈÈÆ
דינר, מאה כתובתה את גובה ïécהריהי úéa éàðz àeäL éðtîÄÀÅÆÀÇÅÄ
הצדד מהסכם נובע שאינו תנאי ידי– על  שנקבע מחיוב אלא ים

בו. חייב הריהו  אותו , כתב לא הבעל  ואפילו  הדין , dìבית áúkÈÇÈ
æeæ íéúàî úçz äðî äåL äãN שכתובתה לאשתו  הבעל  כתב – ÈÆÈÈÈÆÇÇÈÇÄ

אלא  שווה היתה לא וזו שדה, לכתובתה משעבד  שהוא מאתיים,
Céúaúëìמנה, ïéàøçà éì úéàc íéñëð ìk :dì áúk àGåÀÈÇÈÈÄÀÄÀÄÄÇÂÈÄÄÀËÀÄ

מפרשים: יש  לכתובתך; אחראים לי  שיש הנכסים כל  –azk `le
...dl מאתיים שווה שדה לה כתב אפילו  כלומר  לה, כתב שלא או  –

נכסיו שאר  על אחריות לה כתב שלא הרשהרשהרשהרש""""שששש),),),),אלא שלמהשלמהשלמהשלמה";";";"; ("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת

áiçעל אף לכתובתה, אחראים נכסיו  כל שיהיו זה, תנאי  בקיום – ÇÈ
מפני  כך , כתב שלא ïécפי úéa éàðz àeäLיכול הבעל  ואין – ÆÀÇÅÄ

כתובתך. בשטר  לך  הכתובה שדה אלא לך אין  לומר:

i y i n g m e i
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אלא  לפדותה, הבעל חייב הגויים, לבין נשבית תהא אשתו  שאם הכתובה מתנאי
הוא  הרי  כהן, בעלה אם אבל  כאשתו , לביתו  משיבה הריהו ישראל, בעלה שאם
משנתנו ט). ב, לעיל ששנינו (כמו  עליו נאסרה משנשבתה שכן אביה, לבית מחזירה
דין, בית תנאי הוא כשנשבית אשתו  פדיון  של הזה החיוב שאף ללמד , מוסיפה

בו. חייב הריהו  בכתובה, זה תנאי הבעל  כתב לא ואפילו

dì áúk àG:בכתובה לאשתו  הבעל  כתב לא –éàázLz íà ÈÇÈÄÄÀÀÇ
Cép÷øôà(אפדך נשבית, תהי ezðàì(אם éì CépáúBàåואשיבך) ÆÀÀÄÄÀÀÄÄÄÀÄÀ
לאשה) úðäkáeלי ולכן ; משנשבית, לו שאסורה כהן ובאשת – ÇÙÆÆ

לה: כותב Cézðéãîìהוא Cépøãäà–jipiwxt` i`azyz m`" ÂÇÀÄÄÄÀÄÀÄ
"jizpicnl jipixcd`e היינו למדינתך, ואחזירך  אפדך  נשבית תהי  (אם

הזאת, הפיסקה את בכתובה לה כתב לא וזה אביך), –áiçלבית ÇÈ
הזה, התנאי  את לקיים ïécהבעל úéa éàðz àeäL בו ונתחייב – ÆÀÇÅÄ

בכתובה. נכתב לא אם אף הבעל

ט ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו באה שנשבתה, אשתו  בפדיון  חייב שהבעל  הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
שחלתה. אשתו בריפוי הבעל של  לחיובו  זה חיוב בין  הבדל  שיש  להשמיע,

úéaLð,האשה –áiç,הבעל –dúBãôì במשנה ששנינו כמו – ÄÀÅÇÈÄÀÈ
øîàהקודמת. íàå:הבעל –dúaúëe dhb éøä נותן הריני  – ÀÄÈÇÂÅÄÈÀËÈÈ

כתובתה, כסף את לה ומשלם השבויה לאשתי dîöòגט úà äcôzÄÀÆÆÇÀÈ
ממני , שתקבל הכתובה בכסף –éàMø Bðéà,מפדיונה עצמו לפטור  – ÅÇÇ

שנשבתה. משעה בפדיונה נתחייב האשה,äú÷ìשכבר חלתה – ÈÀÈ
áiç,בעלה –dúàtøì.בהם חייב שהוא מזונות בכלל  שהריפוי  – ÇÈÀÇÙÈ
øîà:הבעל –dúaúëe dhb éøä לה ומשלם מגרשה הריני – ÈÇÂÅÄÈÀËÈÈ

כתובתה, dîöòכסף úà àtøz, שתקבל הכתובה בכסף –éàMø ÀÇÅÆÇÀÈÇÇ
כל הרי במזונותיה, חיובו בכלל הוא אשתו בריפוי וחיובו  שהואיל  –

משגירשה  אבל כבמזונותיה, בריפויה אמנם חייב אשתו , בעודה שעה,
גרושתו . את לזון חייב אדם שאין  זה, מחיוב פטור  הריהו

מזונות, בכלל  היא שרפואה לפי  משנתנו , של הטעם מבואר  zepefneבתוספות
,od dici dyrn zgz,לומר רשאי  אינו אבל ידיה; מעשה כנגד  קיבלה והרי 

קיבלה  לא והרי  פירות, תחת שפרקונה עצמה, את ותפדה גיטה את שתקבל 
עכשיו עד שאכל  הפירות בעד  "`xn").תשלום ligznd xeaic ,a ,ap zeaezk)

m"anxdאותה לרפאות חייב שחלתה, "האשה ixazy`.כותב: crשהחולי ראה
רפאי או מונחת, כתובתיך הרי  לה: ואמר  לרפואה, הרבה ממון  ויפסיד  ארוך 

לו. שומעין – והולך כתובה ונותן מגרשך הריני  או  מכתובתיך , oi`eעצמך 
"ux` jxc iptn ok zeyrl ie`x.( יז יד , אישות (הל '

אם c"a`xdלדעת אבל המטה, על  מוטלת אינה כשהאשה במשנתנו מדובר
תרפא  וכתובתה, גיטה "הרי  לומר רשאי  בעלה אין  המטה, על מוטלת היא

הפסוק על בספרי ששנו ממה לדבריו ראיה והביא עצמה". dytpl"את dzglye"
זה  והרי  שתבריא, עד  לה ממתין  חולה היתה שאם "מלמד – יד ) כא, (דברים
לגרשה, יכול  שאינו המיטה על מוטלת האשה שאם ישראל ", לבנות וחומר  קל 

המטה על מוטלת שאינה בכגון משנתנו ודאי sqk"eאלא "dpyn cibn" oiir)
.(my zeyi` 'ld m"anxd lr "dpyn
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הבעל הרי בעלה, בחיי האשה מתה אם לפיכך  אשתו. את יורש שהבעל היא, הלכה
מכאן, אביה. מבית לו שהכניסה הנדוניה לרבות כתובתה, סכומי בכל כיורשה זוכה
בעלה, בחיי  בתו תמות שמא לבתו , יפה נדוניה מליתן  יימנע שהאב חכמים, חששו 
שאינה  למשפחה בירושה תפול מותו  ולאחר  הבעל, לרשות עוברת הנדוניה ונמצאת

– הכתובה בתנאי חכמים תיקנו הלכך  epak"שלו. ezal ozie mc` uetwiy ick"–
אמם כתובת את יירשו  e),שהבנים dpyn lirl epipyy enk) האשה תמות שאם כלומר

ואת  כתובתה את לו, שתלד הזכרים, בניה יירשו  מותו לאחר  הרי בעלה, בחיי
בירושה  תעבור לבתו  נותן שהוא שהנדוניה האב, יודע מעתה לו. שהכניסה הנדוניה
קופצים  זה ידי  על ונמצאו יפה, בעין  נדוניה לה נותן הוא כך  ומתוך  נכדיו , לידי

נקראת: זו תקנה הבת. oixkc"על  oipa zaezk",באה משנתנו זכרים. בנים כתובת –
נכתב  לא אם ואף דין, בית תנאי  הוא דכרין " בנין  "כתובת שחיוב ללמד , איפוא,

בקיומו. הבעל  חייב בכתובה,

dì áúk àG:בכתובה לאשתו הבעל  –éëéì ïBåäéc ïéøëc ïéða ÈÇÈÀÄÄÀÄÀÄÀÄÄ
éàpî( ממני לך שיהיו  זכרים Céúaúk(בנים óñk ïezøé ïepà ÄÇÄÄÀÀÇÀËÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iying wxt zeaezk zkqn

ïéc úéa éàðz àeäL. ¤§©¥¦
‡Èéàpî éëéì ïéåäéc ïa÷ð ïða,ïáúé ïéåäéïéøáâì ïáñðúéc ãò éñëpî ïðæzîe éúéáa–áiç,úéa éàðz àeäL §¨ª§¨§¦§§¨¦¦¦©¦§§¨¨§¨§¥¦¦©§¨¦¦§©©§¦§©§¨§ª§¦©¨¤§©¥
ïéc. ¦
·Èéñëpî àðæzîe éúéáa àáúé àäz zà,éúeðîìà ãbî éîé ìkéúéáa C–áiç,ïéc úéa éàðz àeäL.eéä Ck ©§§¥¨§¨§¥¦¦©§¨¦¦§©¨§¥¦©©§§¦§¥¦©¨¤§©¥¦¨¨

ïéáúBk íéìLeøé éLðà.íéìLeøé éLðàk ïéáúBk eéä ìéìb éLðà.ïéáúBk eéä äãeäé éLðà:ïéLøBiä eöøiL ãò ©§¥§¨©¦§¦©§¥¨¦¨§¦§©§¥§¨©¦©§¥§¨¨§¦©¤¦§©§¦
éì ïzìéúáeúk CC;ïéLøBiä eöø íà Cëéôì,dúaúk dì ïéðúBð,dúBà ïéøèBôe. ¦¥¦§§¦§¦¨¦¨©§¦§¦¨§ª¨¨§¦¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡eøîàL ét ìò óà:äðî äðîìàå íéúàî äáBb äìeúa,éñBäì äöø íàäðî äàî elôà ó–éñBéó.äìîøàúð, ©©¦¤¨§§¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤¦¨¨§¦£¦¥¨¨¤¦¦§©§§¨

äLøbúð Bà,ïéàeOpä ïî ïéa ïéñeøàä ïî ïéa–ìkä úà äáBb.äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:ïéàeOpä ïî– ¦§¨§¨¥¦¨¥¦¥¦©¦¦¨¤©Ÿ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦©¦¦
ìkä úà äáBb;ïéñeøàä ïî–äðî äðîìàå íéúàî äáBb äìeúa,dñðëì úðî ìò àlà dì áúk àHL.éaø ¨¤©Ÿ¦¨¥¦§¨¨¨©¦§©§¨¨¨¤¤¨©¨¤¨©§¨§¨§¨©¦

úáåúë íéðáä ïéùøåé æà ,øúåé øðéãå úåáåúëä éúù øåòéù áàä çéðäùë à÷åãå .éìèìèîî àì ìáà éò÷ø÷îî àìà äæä ïîæá åìéôà úéáâð ïéøëã ïéðá úáåúë
çéðä àì íà ìáà ,ïäéáà éñëðá ùøéìå ÷åìçì øðéã øàùð åîà úáåúë íéðáäî ãçà ìë ìåèéù øçàù ,äøåú ìù äùåøéì íå÷î øàùðå ìéàåä ,ïéøëã ïéðá

:íäá úâäåð ïéøëã ïéðá úáåúë ïéàå äåùá íéñëðä íé÷ìåç äæî úåçô åà úåáåúëä 'á øåòéùë àìà áàä
`i`i`i`i.oaqpzic cr:úåðåæî äì ïéà úøâåá ïì àîéé÷ã ,úåðåæî íäì ïéà åñøàúð àìù ô"òà åøâá íàå .åñøàúéù ãò
aiaiaiai.jizepnl` cbinðîìà êùî:êéúå.'ek oiazek dcedi iyp`ïéã úéáá äúáåúë äòáú àìùå úàùéð àìù ïîæ ìë àìà ,äãåäé éùðàë äëìä ïéàå

:äìòá ééçá ïäá úùîúùî äúéäù íéìëä ìëá úùîúùîå äìòá ééçá äøã äúéäù úéáá äøãå äìòá ìùî úéðåæéð
d`̀̀̀.siqei dpn d`n elit` siqedl dvx m` .it lr s`:åì ïéàù éî úà ùééáì àìù éãë éàùø åðéàù ïðéøîà àìå.dl azk `ly,åúòãî úôñåú

`xephxa yexit

כתובתך) כסף יירשו  ïBäéçà(הם íòc ïBä÷ìeç ìò øúéיתיר) ÈÅÇÇÀÀÄÂÅ
הנכסים, שאר בירושת חלקם מלבד כלומר  אחיהם, שעם חלקם על 

בפרוטרוט  שיבואר  כפי אחרת, מאם האחים עם בשווה שווה שיקבלו 
י ), פרק daezka,להלן df i`pz dl azk `ly s`áiç הב לקיימו ,– על ÇÈ

ïécמפני úéa éàðz àeäL.לעיל שבארנו  כמו  – ÆÀÇÅÄ

א י ה נ ש מ ר ו א ב

(שטרם  הבנות שתהיינה הוא, הכתובה שמתנאי  בפרקנו ), ו משנה (לעיל שנינו  כבר 
ללמד, מוסיפה משנתנו  – שיתארסו . עד  מותו לאחר  אביהן  מנכסי  ניזונות בגרו)

דין. בית תנאי הוא זה תנאי שאף

:ezy`l daezka lrad azk `léàpî éëéì ïéåäéc ïa÷ð ïða בנות) ÀÈËÀÈÀÄÀÀÈÄÄÄÇ
ממני) לך  שיהיו  éúéáaנקבות ïáúé ïéåäé(בביתי יושבות  (יהיו ÄÀÀÈÈÀÈÀÅÄ

éñëpî ïðæzîe(מנכסי ïéøáâì(וניזונות ïáñðúéc ãò שיילקחו (עד ÄÇÀÈÄÄÀÇÇÀÄÀÇÀÈÀËÀÄ
שיתארסו עד כלומר זה,áiç((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),לאנשים), תנאי  לקיים הבעל – ÇÈ

ïécמפני  úéa éàðz àeäL ואפילו דין , בית ידי על  שנקבע חיוב – ÆÀÇÅÄ
בו . חייב הבעל בכתובה, נכתב לא

y c e w z a y
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שתיטול (עד אלמנותה זמן כל בעלה מנכסי ניזונת האלמנה שתהא הכתובה, מתנאי
הוא. דין  בית תנאי  זה חיוב שאף ללמד , מוסיפה משנתנו – כתובתה).

:dl azk `léúéáa àáúé àäz zà(בביתי יושבת תהי  àðæzîe(את ÇÀÀÅÈÀÈÀÅÄÄÇÀÈ
éñëpî,(מנכסי éúéáa(וניזונת Céúeðîìà ãbî éîé ìkימי (כל ÄÄÀÇÈÀÅÄÇÇÀÀÄÀÅÄ

בביתי ), אלמנותך  מפני áiçמשך  זה, בתנאי  –úéa éàðz àeäL ÇÈÆÀÇÅ
ïéc.בכתובה נכתב לא אם אף הבעל בו ונתחייב –éLðà eéä Ck ÄÈÈÇÀÅ

ïéáúBk íéìLeøé:שלמעלה הנוסח כפי  בכתובה, –`azi `dz z`" ÀÈÇÄÀÄ
."jizepnl` cbin ini lk iqkpn `pfzine iziaa וכןeéä ìéìb éLðàÇÀÅÈÄÈ

íéìLeøé éLðàk ïéáúBk האלמנה שאם משמע, זה נוסח ולפי  – ÀÄÀÇÀÅÀÈÇÄ
שתיטול לה לומר  יכולים היורשים אין  כתובתה, ליטול רוצה אינה

אבל ממזונותיה. עצמם לפטור  כדי eéäכתובתה, äãeäé éLðàÇÀÅÀÈÈ
ïéáúBkiqkpn zpefipe iziaa zayei idz z`"ïéLøBiä eöøiL ãò ÀÄÇÆÄÀÇÀÄ

Céúáeúk Céì ïzì";( כתובתך כסף לך  eöø(לתת íà Cëéôì ÄÅÄÀÀÄÀÄÈÄÈ
dúBà ïéøèBôe ,dúaúk dì ïéðúBð ,ïéLøBiäשלפי כלומר  – ÇÀÄÀÄÈÀËÈÈÀÄÈ

את  אביהם לאלמנת לשלם היורשים בידי  הרשות יהודה אנשי נוסח

שאין  מה ממזונותיה, עצמם לפטור כדי  ברצונה, שלא אף כתובתה,
תבעה  לא שהאלמנה זמן שכל והגליל, ירושלים אנשי נוסח לפי כן 

בעלה, מנכסי ניזונת היא הרי נישאה, ולא דין בבית כתובתה את
ולא  כבודם על חסו הגליל  "אנשי אמרו: בירושלמי  הכתובה. כתנאי 

כבודם". על חסו ולא ממונם על  חסו  יהודה אנשי  ממונם; dkldeעל
.lilbde milyexi iyp`k

א ה נ ש מ ר ו א ב

ממנה. לפחות או  הכתובה עיקר  על להוסיף שרוצה במי דנה זו  משנה

eøîàL ét ìò óà:חכמים –íéúàî äáBb äìeúa,דינר – ÇÇÄÆÈÀÀÈÈÈÇÄ
כתובתה, גובהäðîìàåכסף שנישאה, –äðî כמו דינר , מאה – ÀÇÀÈÈÈÆ

ז), (ד, לעיל  äöøששנינו íà,הבעל –óéñBäìעל לאשתו  – ÄÈÈÀÄ
הקצובה, äðîהכתובה äàî elôà,דינר אלפים עשרת –óéñBé ÂÄÅÈÈÆÄ

שאין  להשמיע, באה שמשנתנו  מבואר, בגמרא להוסיף. הוא רשאי –
שאין  מי את לבייש  שלא כדי  בכתובה חכמים עשו  קיצבה אומרים:

הנקראת היא וזו שירצה; כמה להוסיף בעל כל  רשאי אלא "ztqezלו,
."daezk הכתובה עיקר  את לכלול  המוסיף שרשאי ממשנתנו, למדים יש

אחד  בסכום התוספת ישראלישראלישראלישראל").").").").ואת """"תפארתתפארתתפארתתפארת שאין ((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;; סוברים, ויש 
על נאמר הכתובה בנוסח הנזכר  "מוהר " שלשון  כן , לעשות נכון  זה

כותב  שהמוסיף היא, משנתנו  כוונת אף ומכאן, בלבד , הכתובה עיקר
הרוצה  שכל  להשמיענו  המשנה צריכה מקום ומכל  לחוד ; התוספת את

ואין  הוא, רשאי  מנה, מאה אפילו כתובה, תוספת לאשתו  לכתוב
לו שאין  מי את יבייש זה שמא רמ רמ רמ רמ """"א א א א חוששים ועייןועייןועייןועיין המרדכיהמרדכיהמרדכיהמרדכי;;;; ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

ז ז ז ז ).).).). סוסוסוסו,,,, העזרהעזרהעזרהעזר –äìîøàúðבאבןבאבןבאבןבאבן נתאלמנה –ïî ïéa ,äLøbúð Bà ÄÀÇÀÀÈÄÀÈÀÈÅÄ
ïéàeOpä ïî ïéa ïéñeøàä בשעת הכתובה את לה שכתב וכגון – ÈÅÄÅÄÇÄÄ

ìkäהאירוסין, úà äáBb התוספת את אף לה.– éaøשהוסיף ÈÆÇÙÇÄ
ïéàeOpä ïî :øîBà äéøæò ïa øæòìà או נתאלמנה אם – ÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÄÇÄÄ

הנישואין , מן  ìkäנתגרשה úà äáBb;קמא תנא כדברי –la`ïî ÈÆÇÙÄ
ïéñeøàä,האירוסין מן נתגרשה או נתאלמנה אם –äáBb äìeúa ÈÅÄÀÈÈ

äðî äðîìàå íéúàî התוספת את לא אבל  בלבד, הכתובה עיקר – ÈÇÄÀÇÀÈÈÈÆ
לה, dìשהוסיף áúk àHL,התוספת את –dñðëì úðî ìò àlà ÆÈÇÈÆÈÇÀÈÀÈÀÈ

תוספת. לה אין  נשאה שלא וכיון אותה, לישא –xfrl` iaxk dklde
.dixfr oaäöø íà :øîBà äãeäé éaø מסכום לפחות הבעל – ÇÄÀÈÅÄÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äãeäéøîBà:íéúàî ìL øèL äìeúáì áúBk äöø íà,úáúBk àéäå:äðî Cnî ézìa÷úä;äðî äðîìàìe, §¨¥¦¨¨¥¦§¨§¨¤¨©¦§¦¤¤¦§©©§¦¦¨¨¤§©§¨¨¨¤
úáúBk àéäå:æeæ íéMîç Cnî ézìa÷úä.øéàî éaøøîBà:íéúànî äìeúáì úçBtä ìk,äðnî äðîìàìe– §¦¤¤¦§©©§¦¦¨£¦¦©¦¥¦¥¨©¥¦§¨¦¨©¦§©§¨¨¦¨¤

úeðæ úìéòa Bæ éøä. £¥§¦©§

:äñðåëì úðî ìò àìà.zazek `ide:äìá÷úðù úáúåëå úìçåî äìá÷úð àìù ô"òà.'ek xne` xi`n 'x:åéúåøéæâá î"øë äëìäå
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íéúàîהכתובה, ìL øèL äìeúáì áúBk מאתיים כתובת – ÅÄÀÈÀÈÆÈÇÄ
ממנה, לפחות אסור שאמנם חכמים, úáúBkכתקנת àéäå ואשתו – ÀÄÆÆ

לו: äðîכותבת Cnî ézìa÷úäלמחול היא שרשאית כלומר  – ÄÀÇÇÀÄÄÈÈÆ
שקיבלה  לו , לכתוב יכולה היא כך ומתוך מכתובתה, חלק על  לו 

קיבלה; שלא פי על אף מנה, כגון  הכתובה, וכן äðîìàìeמקצת – ÀÇÀÈÈ
הבעל כותב חכמים,äðîלאלמנה, כתקנת זוז, מאה כתובת –àéäå ÈÆÀÄ

æeæ íéMîç Cnî ézìa÷úä :úáúBkלעיל שבארנו  כמו – ÆÆÄÀÇÇÀÄÄÈÂÄÄ
הכתובה. מעיקר  הוא פוחת וכך  øîBà:בבתולה, øéàî éaø אין ÇÄÅÄÅ

ידי על  לא ואף שהיא, כל בדרך להפחתה ניתן הכתובה עיקר

שכן  äðîìàìe"התקבלתי ", ,íéúànî äìeúáì úçBtä ìkÈÇÅÄÀÈÄÈÇÄÀÇÀÈÈ
äðnîהואיל מקום מכל  כתובתה, לה ויש בטל שתנאו  פי על אף – ÄÈÆ

קיים, שתנאו סוברת úeðæואשתו  úìéòa Bæ éøäרבי שסובר  – ÂÅÀÄÇÀ
כתובה", בלא אחת שעה אפילו  אשתו  את שישהה לאדם "אסור מאיר:

לאלמנה. וממנה לבתולה ממאתיים פחותה כשהיא כתובה כתובתה ואין
.xi`n iaxk dklde

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc dheq(ycew zay meil)

àúëìäcweqtl rceie xac jezn xac oiany .d`xedl ribdy - §¦§§¨
.dyrnl dkld zerenyd jezn

py,`ziixaa epiøçà øácxp oia oeincd z` x`al zxg` jxc ¨¨©¥
,dxezl xe` oiae devnl¯ äåöî äaëî äøéáòdak devnd xe`y £¥¨§©¨¦§¨

,dak xpd xe`y myk ,dxiar ici lräøBz äaëî äøéáò ïéàå- §¥£¥¨§©¨¨
.dak epi` meid xe`y myk dxiar ici lr xak epi` dxezd xe`e

àø÷ éàäì éñBé øa íçðî éaø déLøc ,óñBé éaø øîàik' weqtl ¨©©¦¥©§¥©¦§©¥©¦§©§¨
ly zecgeind dizelrn z` epnn cenll ,'xe` dxeze devn xp

dxezdéðéñ ékzelrn lr l`xyi mr ipta dyn yxcy itk - ¦¦©
.ipiqa dxezdéëä ìôBúéçàå âàBc deLøc [éìîìéàå] (àìîìéàå)§¦§¨¥§¦§¨¥©§©¥©£¦¤¨¦

ltezig`e b`ec mb ok miyxec eid m`e -ãåc øúa eôãø àìxg` - Ÿ¨§¨©¨¦
ebxedl cecBáæò íéäìà øîàì" áéúëclivn oi` ik edeqtze etcx ¦§¦¥Ÿ¡Ÿ¦£¨

"Bâåzy` xeqi` lr xary itl cec z` afr 'dy ,mixne` eidy - §
ozip okle eizeiekf dzak dxiardy ,eplivzy zekf el oi`e ,yi`

.eqtezle etcexl¯ Leøc éàîitly epnn cenll eyxc weqt dfi` ©¨

,enir 'd oi` dxiar xaryøáã úåøò Eá äàøé àìå"jixg`n aye §Ÿ¦§¤§¤§©¨¨
"Bâåeze`n envr z` 'd aiyi ,dexray xaca dxiar 'd d`xi m` - §

.mc`äaëî äøéáò ïéàå ,äåöî äaëî äøéáòL ïéòãBé ïðéà ïäå§¥¥¨§¦¤£¥¨§©¨¦§¨§¥£¥¨§©¨
.äøBzelivdl dxezd zekf el dcnr ,dxeza cec wqry itle ¨

.mdicin
`xnbd zl`ey,àìeò øîà ."Bì eæeáé æBa" éàîéçà ïBòîLk àì ©¨¨©¨Ÿ§¦§£¦

äéøæò.dgeexd jezn dxez cnle did `pz -éác ïðçBé éaøk àìå £©§¨§Ÿ§©¦¨¨§¥
äàéNð.eqpxtn didy `iypd ici lr dxez cnly -ìläk àlà §¦¨¤¨§¦¥

eåä éçà àðáLå ìlä ,øîà éîéc áø àúà éëc ,àðáLåmig` - §¤§¨§¦¨¨©¦¦¨©¦¥§¤§¨©¥£
,eidäøBúa ÷ñò ìlä,iper jeznà÷qéò ãáò àðáLwqrzd - ¦¥¨©§¨¤§¨¨©¦§¨

.ezqpxtlóBñì,cnl xak lldy xg`ldéì øîà,lldl `payàz §¨©¥¨
áBøòðjze` qpxt` ip` ,szzyp `a -âBìôéìåjnr welg`e - ©£§¦§

.jcenil xkyaïBä ìk úà Léà ïzé íà" äøîàå ìB÷ úa äúöé̈§¨©§¨§¨¦¦¥¦¤¨
...Búéael efeai fea"Bâåz` zepwl ick witqi `l mleray oed lk - ¥§

.xkya welgl wx dvex `l` ,ezekfa cnl `l lld ixdy dxezd
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המשך ביאור למסכת סוקה ליום אחד ועשרים לעומר עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dheq(iying meil)

`id ixd dwignd xg`l zezyl daxiq m`y `aiwr iax xn`y
ote`a xaecn ,zcnere dwecaàúeiøa úîçî da àøãä÷cjezn - §¨©§¨¨¥£©§¦¨

.dzey ipi` dxn`e zzzex dpi`y ,dze`ixaøîà÷ éëäåiax §¨¦¨¨©
`aiwràúeiøa úîçî ìk ,xa jezn zezyl daxiq m` -,dze`i ¨¥£©§¦¨

dcrxe cgt ipniq llk dzlib `lyàéúL àì ììk ììk ,dpi` - §¨§¨Ÿ©§¨
.llk dzeymby gipdl yi ,cgt jezn `ly dzey ipi` zxne`dy

`l` ,zn`a zezyl dpeekzd `l ,dzyzy dxn`yk dligzn
,zaxqnyk jkitl ,axqz dzewydl e`eaiyky jk lr dknq

zezyl zaxqnd la` .d`neha dcenk zaygpàúéúø úîçî- ¥£©§¦¨

dligzn ik `ed ze` ,zzzexe zcgtp `idy dze` mi`ex ep`y
zcgtp `id zrky `l` ,dzxdh lr dknqe zezyl dpeekzd
yi df ote`ae ,dxedh `idy zexnl mind dze` ewcai `ly zyyege

da dxfg m` ,welig÷eçnà àì ézkàc ,õîBwä áø÷ àlL ãò©¤Ÿ¨©©¤§©©¦Ÿ¦§
énð éà ,äléâîm`äléâî ÷eçnà,unewd axwy iptlïéãk àlLc §¦¨¦©¦¦§§¦¨§¤Ÿ§¦

é÷çîc íéðäk ãéáò,da àøãä éöî,dgxek lra dze` oiwyn oi`e ¨¦Ÿ£¦§¨£¥¨¥©§¨¨
j`àøãä éöî àì ,é÷çîc íéðäk ãéáò ïéãác ,õîBwä áøwMî¦¤¨©©¤¦§¦¨¦Ÿ£¦§¨£¥Ÿ¨¥©§¨
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המשך ביאור למסכת סוקה ליום תשעה עשר לעומר עמ' ב



קצה ` dpyn iying wxt zeaezk zkqn

äãeäéøîBà:íéúàî ìL øèL äìeúáì áúBk äöø íà,úáúBk àéäå:äðî Cnî ézìa÷úä;äðî äðîìàìe, §¨¥¦¨¨¥¦§¨§¨¤¨©¦§¦¤¤¦§©©§¦¦¨¨¤§©§¨¨¨¤
úáúBk àéäå:æeæ íéMîç Cnî ézìa÷úä.øéàî éaøøîBà:íéúànî äìeúáì úçBtä ìk,äðnî äðîìàìe– §¦¤¤¦§©©§¦¦¨£¦¦©¦¥¦¥¨©¥¦§¨¦¨©¦§©§¨¨¦¨¤

úeðæ úìéòa Bæ éøä. £¥§¦©§

:äñðåëì úðî ìò àìà.zazek `ide:äìá÷úðù úáúåëå úìçåî äìá÷úð àìù ô"òà.'ek xne` xi`n 'x:åéúåøéæâá î"øë äëìäå

`xephxa yexit

íéúàîהכתובה, ìL øèL äìeúáì áúBk מאתיים כתובת – ÅÄÀÈÀÈÆÈÇÄ
ממנה, לפחות אסור שאמנם חכמים, úáúBkכתקנת àéäå ואשתו – ÀÄÆÆ

לו: äðîכותבת Cnî ézìa÷úäלמחול היא שרשאית כלומר  – ÄÀÇÇÀÄÄÈÈÆ
שקיבלה  לו , לכתוב יכולה היא כך ומתוך מכתובתה, חלק על  לו 

קיבלה; שלא פי על אף מנה, כגון  הכתובה, וכן äðîìàìeמקצת – ÀÇÀÈÈ
הבעל כותב חכמים,äðîלאלמנה, כתקנת זוז, מאה כתובת –àéäå ÈÆÀÄ

æeæ íéMîç Cnî ézìa÷úä :úáúBkלעיל שבארנו  כמו – ÆÆÄÀÇÇÀÄÄÈÂÄÄ
הכתובה. מעיקר  הוא פוחת וכך  øîBà:בבתולה, øéàî éaø אין ÇÄÅÄÅ

ידי על  לא ואף שהיא, כל בדרך להפחתה ניתן הכתובה עיקר

שכן  äðîìàìe"התקבלתי ", ,íéúànî äìeúáì úçBtä ìkÈÇÅÄÀÈÄÈÇÄÀÇÀÈÈ
äðnîהואיל מקום מכל  כתובתה, לה ויש בטל שתנאו  פי על אף – ÄÈÆ

קיים, שתנאו סוברת úeðæואשתו  úìéòa Bæ éøäרבי שסובר  – ÂÅÀÄÇÀ
כתובה", בלא אחת שעה אפילו  אשתו  את שישהה לאדם "אסור מאיר:

לאלמנה. וממנה לבתולה ממאתיים פחותה כשהיא כתובה כתובתה ואין
.xi`n iaxk dklde

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
: הגשמי בעני נוס מעשה  ע"א: כא ד   , גשמי עצירת על  

 . גש ירד לא  מקו ומכל    ולכ התענית, מ לבו  נחלש   
  מלאה כ גמע   שוב , גשמי שירדו   רחמי ביקש   

 עדיי      , שחוק בדר פפא לרב  
שמא     היתה נוספת דייסא כ גומע היית  א  

ו  מתקבלת תפילת . רחמי שביקשת  קוד אכלת מדוע כלומר, 
 , דעתו ונחלשה  פפא רב התבייש   כ מתו  

דוסא. ב חנינא רבי בגדולת  מעשי כמה  מביאה  גשמי :הראשוהגמרא לעני
       ו בדר הול היה     

      שרויבגשמי  חפצי שהכל  
, שדותיה להשקות ומיד בדרכו . יורד  שהגש  נפסק  

. הגש   לביתו כשהגיע      
  , לגשמי ומצפה   שדות לי ואי בביתי יושב שאני 

ומיד . לגשמי צרי ואיני  כ על      
 תפילתו לו  הועילה  מה   דרכי עוברי תפילת ה ' יקבל  שלא 

 הגש שיעצר    הגשמי שיעצרו  וביקש  בדר עבר שהרי 
הגדול :ונעצרו . הכה של  תפילתו  היתה  זה  עני שעל  מביאה  (יומא במשנההגמרא 

הגדול נב :) שהכה   הכיפורי  ביו המקדש  בבית 
 ו בהיכל .  , מתפלל היה  ומה        

   משמו  שניה שאמרו   , מתפלל היה שכ 
         . וחמה  

הגמרא: וכימקשה   הרי היא, מעלה    
[חסרו]. עליה להתפלל  הגמרא:ואי ש מתרצת שתהא התפלל  נגזר 

 ש רצו יהי  . וטל  בגש מרובה   הכה תפילת המש 
הגדול :     גשמי ירדו  שלא  המתפללי 

. בדרכ  [ בנו]  הגדול הכה תפילת [בשמו ]את 
       שבט מזרע מושל  יסור לא  

ממנו , המלכות תפסק  שלא כלומר יהודה ,     
     

דוסא: ב חנינא רבי של  עניותו  וגודל  בגדולתו  מאמר    
   היתה דוסא ב חנינא רבי בימי     

   [בזכות]    בצער מתפרנס  עצמו  
ו   ובצמצו להתפרנס     לח א לו  ואי 

זה :לאכול . בעני ומעשה       
,שבת ערב בכל  התנור את  לחמ רגילה  דוסא ב חנינא רבי אשת היתה   

 ,שבת לכבוד בתנור עיסה  נאפית כאילו  נראה  שיהא כקיטור, עש המעלה  דבר בו  זורקת והיתה   
. כלו עושה  אינה  והיא אופות שחברותיה  הבושה , מחמת     , רעה שכנה  לה  היתה   

ש       כ  וא , כלו ולא  לה שאי אני יודעת הרי   , זה כל  מה   
מ  עש.כלומר, מעלה   שתנור הסיבה  ה   , בית שער על  ודפקה  הלכה  האשה התביישה   

ריק , שתנורה  שכנתה  שתראה  .הפנימי לחדר ונכנסה         
  . שנילושה עיסה  מלאה  והקערה   לח מלא שהתנור השכנה  שראתה  נס  לה  נעשה   , השכנה 

 ,פלונית פלונית  , מרדה הביאי   .להישר ועומד ,לחמ נחר שכבר  
 ,חנינא רבי אשת   . המרדה את להביא ,כ לצור נכנסתי לחדרי, שנכנסתי אני  ג  

,כ על  בברייתא אכ  אלא הבושה , מפני רק  כ אמרה  ולא [ רגילה] 
זה . נס  ה ' לה  יעשה  שוודאי ידעה  שהתביישה  ואחר היתה ,
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ד ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי שאלתו - אף כי באיחור זמן קצת - ותוכנה: באשר מצא כתבי מאמרי חסידות וראה 

כתוב על שער הספר השם "כתבי קדש", ובמילא שואל, אשר כיון שגם ספרי התנ"ך קוראים כתבי 

קדש, אם מותר לקרות בשם כתבי קדש ג"כ ספרים אחרים.

תורה  משנה  והם:  הנ"ל  כגון  בשמות  נקראו  ספרים  וכמה  כמה  אשר  יודע  שאינו  ולפלא 

להרמב"ם, תורת משה להרב משה אלשיך, שני לוחות הברית להשל"ה )והנני מזכיר רק אלו האחדים 

וכהנה וכהנה ימצא ברשימות ספרים(, וע"פ שלשה עדים יקום דבר, ויה"ר אשר לאחר שראה שקושיתו 

אינה קושיא יסכים לכה"פ לקבוע שיעור תמידי בכתבי קדש רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

המזכיר.
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זבחים. פרק ראשון - כל הזבחים דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

ל ּכָ

כשעובר יום, צריך לדעת מה פעלו ומה יש לפעול בעתיד..
היום יום א אייר
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זבחים. פרק ראשון - כל הזבחים דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

יש להשתדל תמיד שה'מחר' יהיה הרבה יותר טוב מאשר 'היום'.
היום יום א אייר
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גזיזת השערות – אפשערענעש ]=תספורת[ )של תינוק( – הוא דבר גדול במנהגי ישראל, ועיקרו הוא בהחינוך דהשארת פאות הראש.
היום יום ד אייר
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זבחים. פרק ראשון - כל הזבחים דף ו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

רבנו הזקן קבל מר' מרדכי הצדיק ששמע מהבעל־שם־טוב: יורדת נשמה לעולם וחיה שבעים־שמונים שנה כדי לעשות ליהודי טובה 
בגשמיות ובפרט ברוחניות.

היום יום ה אייר
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זבחים. פרק ראשון - כל הזבחים דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

מיום הגזיזה והנחת פאות הראש נהגו להדר להרגיל את התינוק בעניין נשיאת טלית קטן וברכות השחר וברכת המזון וקריאת שמע 
שעל המטה.

היום יום ד אייר
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אגרות קודש
 ב"ה,  אדר"ח אייר, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומ"ש מאין יבוא עזרי. הנה ידוע הפירוש ע"פ חסידות, שזהו לא רק שאלה אלא גם המענה 

שמאין היינו עתיקא קדישא, דלית שמאלא בהאי עתיקא ובמילא ממשיך טוב מבלי העלמות והסתרים 

והוא הנותן עזר בכל מצב בכל זמן ובכל מקום )ראה זהר הקדוש פ' בשלח ס"ד ע"ב, פ' שלח קנ"ח ע"ב( 

ומבואר בלקו"ת שמע"צ צ, ב.

בברכה.
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זבחים. פרק ראשון - כל הזבחים דף ז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

"אל ייפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה", ופרשו הוד כבוד קדושת אבותינו רבותינו הקדושים, דבר תורה כזה, שעושה אותו – 
את המאזין – ל'מהלך'.

היום יום ו אייר
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זבחים. פרק ראשון - כל הזבחים דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד רנג
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רכי        
          

          
             

       
      
      

     
     

      
     

     
      

      
       

      
      

       
       
      
      
        
        

     
       

      
     
       
       
        

     
       

      
      

      
    

      
      

    
    

     
     

     
        
     

    
     

       




































































































           

           

             

             

     

      

      

      

      

       

      

       

     

       

      

        

       

      

       

       

      

      

       

      

        

      

       

      

      

         

     
       

      

       

       

  

      

        

      

       

       

       

       

       

       

      

        

      

        

       

       

      

      

   

      

   

                        




















































































































       
      

        
       
       
       
      
       
       
       

        
        

        
         

        
       

       
      
      
      
       
        
       
       
       

        
        
       
        
       
        
       

         
        

       
              

              
              

            
















































































זבחים. פרק ראשון - כל הזבחים דף ח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

עניין ההילוך הוא לעלות מדרגה לדרגה בעילוי אחר עילוי, מעלת הנשמות על מעלות המלאכים, דעלייה זו היא ביותר על ידי עבודה 
בפועל טוב, לעשות טובה ליהודי בגשמיות בכלל, וברוחניות בפרט.

היום יום ו אייר
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זבחים. פרק ראשון - כל הזבחים דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

ירידת הנשמה למטה והתלבשותה בגוף ונפש הבהמית, היא גלות ממש.
ממאמר שבת פרשת אחרי-קדושים ה'תשכ"א
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על־ידי הנהגה בלתי רצוייה של האדם )כולל גם זה שאינו ממלא שליחותו, גם כשאינו עובר עברה( הוא עושה כביכול להקדוש־ברוך־
הוא על־דרך מה שעשו השבטים ליוסף, שמכרו אותו לעבד וזה גרם אחר־כך שהיה גם במאסר.

ממאמר שבת פרשת אחרי־קדושים ה'תשכ"א



רכד   


             

                
                

                    
                 

                  
        

ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

כא  סעיף  סוף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

5

6

 
  ,הרבים לרשות בו  לצאת היינו  -

חשש  ישנו  כבקטן ) (שלא שבגדול  משום הוא וחידושו 
לגדול  מותר  בבית אמנם בידו , ויביאנו  יפול  שמא
כדלעיל . לזה, כוונתו  אין  אם - ענבל  בהם כשיש אפילו 

  ,אנשים ושאר  מלכים בני היינו  אדם' 'כל  -
כמאכילו  זה שאין  זה, לבוש ליתן  מותר  לקטנים אבל 

.בידים 
   ֿ לרשות לצאת מותר  לכתחילה -

כשהנוי  לובש, שהוא לבגד  וקישוט  נוי דבר  בכל  הרבים
ציציות  וסתם כפתוריֿנוי, סרטיֿנוי, כגון  לבגד , תפור 

בבגד  התפורות מצוה) של  .(שאינן 

 
של 206) גדר אין לעולם הגוף  שעל שוע "ר משמעות

התלוי בתכשיט  לצאת היתר שום אין ולכך ותפור", "ארוג
ה  (ס 'על שדייקו יש אמנם כסף . או זהב  של כשאינו גוף 

הוא  שאם בצוארו' 'תלוי  מהמילים כאן) לשבתך מכון
על  ראה ולמעשה, ודוחק . בו, לצאת מותר בצוארו' 'קשור
ותפור  ארוג שאינו תכשיט  להתיר מקום יש אם כב  סעיף 

הגוף . על או הבגד על
לב .207) ס "ק  מהמג"א גם לעיל וכמובא כדלעיל,

לצאת  אסור לקטן שגם כתב  טו, ס "ק  בתהל"ד אמנם

בידו, יביאנו ואביו שייפול מחשש ארוג שאינו בתכשיט 
כדעת  סובר אין ששוע "ר שהבנתו בכ"מ  ביארו וכבר
ר"י כקולת נקט  רבינו אלא מוכרחת, אינה בתוס ', הריב "א

סכ"ג). לשבתך מכון סכ"ג, השלחן (רביד וריב "א
מצוה,208) של ציציות (ולענין כח  אות פי "ח  שש"כ

שאינם  נוי  סרטי  (וכן לבגד התפורים חילוף  וכפתורי 
מה). וסעיף  כג סעיף  על להלן ראה תפורים)

ס "ב .209) סוף  לעיל עד"ז

•
          

אין „ קבול בית להן שיש אע "פ  חלולים הנבראים קנים
מותר  ולפיכך לקבלה נעשה שלא לפי  טומאה מקבלין
לקבלה: נעשה שלא לפי  בצינור לסכך מותר וכן בהם לסכך

ניפץ ‰ ולא במכתשת אותן דך שלא העץ  בפשתי  סיככה
אם  אבל עץ  שהן ניכרים שעדיין כשרה במסרק  אותן
פסולה  במסרק  אותן ניפץ  שלא אע "פ  במכתשת אותן דך
מגידולי אינ[ן] וכאלו צורתן שנשתנית לפי  סופרים מדברי 
אין  אותן שניפץ  קנבוס  או גפן צמר הדין והוא קרקע 
אין  הפשתן מן הנידק  פשתן של נעורת וכן בהם מסככין

בו: מסככין

Â אין שהחבלים לפי  סיב  ושל גמי  של בחבלים מסככין
של  חבלים אבל קבול בית להם שאין טומאה מקבלין
צורתו  שנשתנה מפני  בהן מסככין אין קנבוס  ושל פשתן

קרקע : מגידולי  אינו וכאלו

Ê שהיא בין שיפה ושל גמי  ושל קש ושל קנים של מחצלת
קטנה  היא אם חלקה שאינה בין לשכיבה שראויה חלקה
לשכיבה  עומדת סתמא שכיבה כדי  אלא בה שאין דהיינו
אין  ולפיכך הזב  עליה ישכב  אם טומאה לקבל וראויה
כן  אם אלא הזב  עליה שכב  לא עדיין אפילו בה מסככין
שהאומן  בה לסכך כדי  האומן מן שלקחה או לסיכוך עשאה
לפי ואחד אחד כל להן שצריך למי  למכרן בסתם עושה
דעתו  ואם קנייתו בעת הלוקח  דעת אחר לילך יש וא"כ צרכו
אעפ "כ  לקבלה שראויה בענין שפה לה שיש אע "פ  לסיכוך
כיון  כלום חשוב  אינו זה וקיבול טומאה מקבלת אינה

לקבלה: עשוייה אינה שהמחצלת

Á עומדת סתמא שכיבה מכדי  יותר גדולה היא אם אבל
מקבלת  אינה הזב  עליה ישכב  אם ואפילו לסיכוך
במה  בה מסככין ולכן לשכיבה מיוחדת שאינה כיון טומאה
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שפה  לה יש אם אבל מקפת שפה לה כשאין אמורים דברים
אין  לקבלה שראוייה בענין רוחותיה) (מארבע  מקפת
פירות  ליתן לתשמיש גם עשויה שסתמא לפי  בה מסככין
שאין  כמו בה מסככין אין שפתה ניטל אם (ואפילו גבה על

שנתבאר): כמו כלים בשברי  מסככים

Ë המחצלאות בתשמישי  מבורר מנהג שאין במקום זה וכל
להשתמש  העיר בני  רוב  של שהמנהג במקום אבל
בסתם  אפילו בהן לסכך מותר לסיכוך קטנות במחצלאות
ובמקום  לשכיבה שנעשים ידוע  כן אם אלא קטנה מחצלת
לשכיבה  גדולות במחצלאות להשתמש העיר בני  רוב  שמנהג
במחצלת  מסככין אין האלו במקומות הוא שהמנהג כמו
אין  לסיכוך נעשית זו שמחצלת ידוע  אם ואפילו גדולה
ויאמרו  בזה יודעין הכל שאין העין מראית מפני  בה לסכך

העיר: בני  רוב  מנהג שהוא כמו לשכיבה שנעשית

È תקרה כעין בגגין מחצלאות לקבוע  שנוהגים במקום וכן
מקבלין  שאינן לסיכוך נעשו אפילו בהן מסככין אין
העשויה  הבית תקרת תחת ישב  שמא גזירה טומאה
אלו  למחצלאות אלו מחצלאות בין מה שיאמר ממחצלאות
הוקבעו  שלא התורה מן פסולין הבית תקרת של ומחצלאות

דירה: לשם אלא צל לשם שם

‡Èלפי טומאה מקבל הוא אם בו להסתפק  יש הסולם
עץ  כלי  פשוטי  כל כשאר הוא והרי  קבול בית בו שאין
שהשליבות  שהנקבים אפשר או טומאה מקבלין שאינן

בו. לסכך אין ולפיכך קבול לבית דומין הן בהן תקועות

להניח  כדי  הגג גבי  על להניחה שלא ליזהר יש ולכתחילה
להחזיקו  כדי  הסכך גבי  על להניחו שלא וכן הסכך עליו
מעמידין  ואין מחזקין שאין הדין והוא הרוח  יפזרנו שלא
כסא  כגון טומאה לקבל שראוי  דבר בכל לכתחלה הסכך את

בהן: יסכך שמא גזרה וספסל

Èגבי על מונח  בעצמו כשהסיכוך אמורים דברים במה
על  מונח  טומאה המקבל שדבר או טומאה שמקבל דבר
גבי על מונח  הסכך אם אבל ומחזיקו ממש הסכך גבי 
המקבל  דבר גבי  על מונחים והן יתידות גבי  על או כלונסאות
ואע "פ  לכתחלה כן לעשות ומותר כלום בכך אין טומאה
הפסול  דבר גבי  על נסמך הסכך את ומחזיק  המעמיד שדבר
מעמידי שבעולם סוכה כל שהרי  כלום בכך אין לסיכוך

לסיכוך: הפסולה עולם קרקע  גבי  על נסמכים הן הסכך

‚È הסכך את העמיד שכבר בדיעבד אבל לכתחילה זה וכל
לכתחלה. בה לישב  מותר טומאה המקבל בדבר עצמו

גבי על עצמו הסכך את להניח  מותר לכתחלה ואפילו
אבנים  חומת כגון לסיכוך הפסול מן הן אם אפילו הדפנות
יודעין  שהכל באבנים סוכתו יסכך שמא לגזור שאין לפי 
כעין  אלא כלל סוכה זו אין שהרי  לסיכוך פסולין שהאבנים

קבע . דירת בית

מונח  שהסכך הסוכה כלונסאות לחבר לכתחילה מותר וכן
לקשרן  או ברזל של מסמרים ע "י  הסוכה לדפנות עליה

מונח  עצמו שהסכך כיון טומאה המקבלין בגדים בחתיכות
לסיכוך: וכשרים טומאה מקבלין שאינן כלונסאות גבי  על

„È עליהם להניח  וראוי  קצת הרחבים עץ  כלי  פשוטי  כל
עליהם  חכמים גזרו ומרדה ומגריפה שולחן כגון דבר
בהן  לסכך אין לפיכך קבול לבית דומין שהן לפי  טומאה
נשברו  אם אפילו להחזיקו הסכך גבי  על להניחן אין וכן

עליהן: גזרו אחת שעה טומאה לקבל ראוים שהיו כיון

ÂË של וזמורות שבלים של קשין כגון האוכלין ידות כל
בשעה  טומאה מקבלין תמרים של ומכבדות ענבים
חכמים  ודרשו לכם הוא טמא שנאמר להאוכל מחוברין שהן
הוא  ידות דהיינו הזה באוכל לכם צורך שהוא דבר לכל לכם

עצמו. כאוכל טומאה מקבל

שבלים  מין של בקשין טפחים שלשה אלא יד נקרא ואינו
במגל  להקצר דרכן שאין שבלים מין (אבל במגל  הנקצרין
הן  שאפילו לידותיהן שיעור אין ביד אותן עוקרין אלא
טפחים  וארבעה יד) משום טומאה מקבלים הן הרבה ארוכין
ענבים  של בזמורות טפחים ושני  תמרים של במכבדות
אחד  וטפח  בזמורה התלוי  האשכול מימין אחד טפח  דהיינו
מקבל  אין הזה משיעור יותר ארוכים הן אם אבל משמאלו

הזה: כשיעור להאוכל סמוך שהוא מה אלא טומאה

ÊË ובזמורות שבלים של בקשין סוכתו המסכך לפיכך
הקשין  אין אם תמרים ובהן ובמכבדות ענבים ובהן
נגד  רוב  בהן שיהא עד כך כל ארוכין והמכבדות והזמורות
אמורים  דברים במה פסולה היא הרי  שלו והיד האוכל
עם  היד חיבור צריך שאז לאכילה אותן בצר או כשקצר
לסיכוך  ובצרן קצרן אם אבל האוכל את בו לאחוז האוכל
פוסל  האוכל שהרי  האוכל עם היד חיבור לו נוח  אין שאז
טומאה  מקבל היד שאין טומאה מקבל היד אין ולכן סוכתו
עצמו  כאוכל ונחשב  לאוכל ומשמש טפל שהוא מחמת אלא
קצרו  שבשבילו לסיכוך כלל לו צריך שאין זה אוכל משא"כ
אורך  שאר עם מצטרף  היד ולפיכך אליו טפל היד ואין

ברוב : האוכל את לבטל והזמורות הקשין

ÊÈ עליהן נמלך ואח "כ לאכילה ובצרן קצרן מתחלה ואם
קבלת  מידי  הידות את מוציאה המחשבה אין לסיכוך
בצר  או כשקצר שניכר מעשה בהן שיעשה עד טומאה
אותן  שידוש כגון לאכילה ולא לסיכוך אותם שרוצה

בהמה: ברגלי  או במקבות

ÁÈ אלא אותן אוכלין אדם בני  ואין בהמה מאכל שהוא כל
בערבי הנקרא פינו"גי  כגון בו לרפואה מסככין שומ "ר

לכתחלה:

ËÈ ימים שבעה תוך להתייבש שממהרים בירקות סיכך
כאלו  חשובין הן הרי  אויר שישאר עד העלין וליפול
אפילו  הסוכה את ופוסלין יבשו לא שעדיין אע "פ  מיד נפלו
בסי ' שיתבאר כמו אויר כדין טפחים בשלשה הצד מן
פסול  כסכך דינן אין טומאה מקבלין שהן פי  על ואף  תרל"ב 
דכיון  הסכך באמצע  טפחים בארבעה אלא פוסל שאינו
וכאלו  עליהן סכך שם אין החג תוך וליפול ליבול שסופן

כלל: אינן
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רכה    

שפה  לה יש אם אבל מקפת שפה לה כשאין אמורים דברים
אין  לקבלה שראוייה בענין רוחותיה) (מארבע  מקפת
פירות  ליתן לתשמיש גם עשויה שסתמא לפי  בה מסככין
שאין  כמו בה מסככין אין שפתה ניטל אם (ואפילו גבה על

שנתבאר): כמו כלים בשברי  מסככים

Ë המחצלאות בתשמישי  מבורר מנהג שאין במקום זה וכל
להשתמש  העיר בני  רוב  של שהמנהג במקום אבל
בסתם  אפילו בהן לסכך מותר לסיכוך קטנות במחצלאות
ובמקום  לשכיבה שנעשים ידוע  כן אם אלא קטנה מחצלת
לשכיבה  גדולות במחצלאות להשתמש העיר בני  רוב  שמנהג
במחצלת  מסככין אין האלו במקומות הוא שהמנהג כמו
אין  לסיכוך נעשית זו שמחצלת ידוע  אם ואפילו גדולה
ויאמרו  בזה יודעין הכל שאין העין מראית מפני  בה לסכך

העיר: בני  רוב  מנהג שהוא כמו לשכיבה שנעשית

È תקרה כעין בגגין מחצלאות לקבוע  שנוהגים במקום וכן
מקבלין  שאינן לסיכוך נעשו אפילו בהן מסככין אין
העשויה  הבית תקרת תחת ישב  שמא גזירה טומאה
אלו  למחצלאות אלו מחצלאות בין מה שיאמר ממחצלאות
הוקבעו  שלא התורה מן פסולין הבית תקרת של ומחצלאות

דירה: לשם אלא צל לשם שם

‡Èלפי טומאה מקבל הוא אם בו להסתפק  יש הסולם
עץ  כלי  פשוטי  כל כשאר הוא והרי  קבול בית בו שאין
שהשליבות  שהנקבים אפשר או טומאה מקבלין שאינן

בו. לסכך אין ולפיכך קבול לבית דומין הן בהן תקועות

להניח  כדי  הגג גבי  על להניחה שלא ליזהר יש ולכתחילה
להחזיקו  כדי  הסכך גבי  על להניחו שלא וכן הסכך עליו
מעמידין  ואין מחזקין שאין הדין והוא הרוח  יפזרנו שלא
כסא  כגון טומאה לקבל שראוי  דבר בכל לכתחלה הסכך את

בהן: יסכך שמא גזרה וספסל

Èגבי על מונח  בעצמו כשהסיכוך אמורים דברים במה
על  מונח  טומאה המקבל שדבר או טומאה שמקבל דבר
גבי על מונח  הסכך אם אבל ומחזיקו ממש הסכך גבי 
המקבל  דבר גבי  על מונחים והן יתידות גבי  על או כלונסאות
ואע "פ  לכתחלה כן לעשות ומותר כלום בכך אין טומאה
הפסול  דבר גבי  על נסמך הסכך את ומחזיק  המעמיד שדבר
מעמידי שבעולם סוכה כל שהרי  כלום בכך אין לסיכוך

לסיכוך: הפסולה עולם קרקע  גבי  על נסמכים הן הסכך

‚È הסכך את העמיד שכבר בדיעבד אבל לכתחילה זה וכל
לכתחלה. בה לישב  מותר טומאה המקבל בדבר עצמו

גבי על עצמו הסכך את להניח  מותר לכתחלה ואפילו
אבנים  חומת כגון לסיכוך הפסול מן הן אם אפילו הדפנות
יודעין  שהכל באבנים סוכתו יסכך שמא לגזור שאין לפי 
כעין  אלא כלל סוכה זו אין שהרי  לסיכוך פסולין שהאבנים

קבע . דירת בית

מונח  שהסכך הסוכה כלונסאות לחבר לכתחילה מותר וכן
לקשרן  או ברזל של מסמרים ע "י  הסוכה לדפנות עליה

מונח  עצמו שהסכך כיון טומאה המקבלין בגדים בחתיכות
לסיכוך: וכשרים טומאה מקבלין שאינן כלונסאות גבי  על

„È עליהם להניח  וראוי  קצת הרחבים עץ  כלי  פשוטי  כל
עליהם  חכמים גזרו ומרדה ומגריפה שולחן כגון דבר
בהן  לסכך אין לפיכך קבול לבית דומין שהן לפי  טומאה
נשברו  אם אפילו להחזיקו הסכך גבי  על להניחן אין וכן

עליהן: גזרו אחת שעה טומאה לקבל ראוים שהיו כיון

ÂË של וזמורות שבלים של קשין כגון האוכלין ידות כל
בשעה  טומאה מקבלין תמרים של ומכבדות ענבים
חכמים  ודרשו לכם הוא טמא שנאמר להאוכל מחוברין שהן
הוא  ידות דהיינו הזה באוכל לכם צורך שהוא דבר לכל לכם

עצמו. כאוכל טומאה מקבל

שבלים  מין של בקשין טפחים שלשה אלא יד נקרא ואינו
במגל  להקצר דרכן שאין שבלים מין (אבל במגל  הנקצרין
הן  שאפילו לידותיהן שיעור אין ביד אותן עוקרין אלא
טפחים  וארבעה יד) משום טומאה מקבלים הן הרבה ארוכין
ענבים  של בזמורות טפחים ושני  תמרים של במכבדות
אחד  וטפח  בזמורה התלוי  האשכול מימין אחד טפח  דהיינו
מקבל  אין הזה משיעור יותר ארוכים הן אם אבל משמאלו

הזה: כשיעור להאוכל סמוך שהוא מה אלא טומאה

ÊË ובזמורות שבלים של בקשין סוכתו המסכך לפיכך
הקשין  אין אם תמרים ובהן ובמכבדות ענבים ובהן
נגד  רוב  בהן שיהא עד כך כל ארוכין והמכבדות והזמורות
אמורים  דברים במה פסולה היא הרי  שלו והיד האוכל
עם  היד חיבור צריך שאז לאכילה אותן בצר או כשקצר
לסיכוך  ובצרן קצרן אם אבל האוכל את בו לאחוז האוכל
פוסל  האוכל שהרי  האוכל עם היד חיבור לו נוח  אין שאז
טומאה  מקבל היד שאין טומאה מקבל היד אין ולכן סוכתו
עצמו  כאוכל ונחשב  לאוכל ומשמש טפל שהוא מחמת אלא
קצרו  שבשבילו לסיכוך כלל לו צריך שאין זה אוכל משא"כ
אורך  שאר עם מצטרף  היד ולפיכך אליו טפל היד ואין

ברוב : האוכל את לבטל והזמורות הקשין

ÊÈ עליהן נמלך ואח "כ לאכילה ובצרן קצרן מתחלה ואם
קבלת  מידי  הידות את מוציאה המחשבה אין לסיכוך
בצר  או כשקצר שניכר מעשה בהן שיעשה עד טומאה
אותן  שידוש כגון לאכילה ולא לסיכוך אותם שרוצה

בהמה: ברגלי  או במקבות

ÁÈ אלא אותן אוכלין אדם בני  ואין בהמה מאכל שהוא כל
בערבי הנקרא פינו"גי  כגון בו לרפואה מסככין שומ "ר

לכתחלה:

ËÈ ימים שבעה תוך להתייבש שממהרים בירקות סיכך
כאלו  חשובין הן הרי  אויר שישאר עד העלין וליפול
אפילו  הסוכה את ופוסלין יבשו לא שעדיין אע "פ  מיד נפלו
בסי ' שיתבאר כמו אויר כדין טפחים בשלשה הצד מן
פסול  כסכך דינן אין טומאה מקבלין שהן פי  על ואף  תרל"ב 
דכיון  הסכך באמצע  טפחים בארבעה אלא פוסל שאינו
וכאלו  עליהן סכך שם אין החג תוך וליפול ליבול שסופן

כלל: אינן
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רכו   

Î שאינו לפי  בו מסככין אין לקרקע  המחובר דבר כל
ואם  הקרקע  מן תלושים שהם ויקב  גורן לפסולת דומה
הסכות  חג שנאמר פסול קצצו כך ואחר במחובר סיכך
הראשונה  שהעשייה בפסול העשוי  מן ולא תעשה כו' תעשה
עשה  לא כאלו כלל עשייה חשובה אינה בפסול שהיא
זו  אין האילן קציצת ידי  על מכשירו כך שאחר ומה מאומה
דהיינו  בהסכך חדש מעשה עושה שאינו כיון עשייה חשובה
ינענע  כן אם אלא תקנה לו אין לפיכך כלל סותרה שאינו
ומניחו  וחוזר מעט  שמגביהו דהיינו שקצצו הפסול הסכך כל
בפסול  שהיתה הראשונה עשיה נתבטלה שמגביהו שבשעה

הסוכה: בגוף  חדש מעשה עושה הוא כשמניחן ואח "כ

‡Î והם לכתחלה בהן לסכך חכמים שאסרו דברים יש
לאכילה  ראויין שאינן אע "פ  רע  שריחם עשבים מיני 
תמיד  נושרין שעליהן סנה מיני  וכן טומאה מקבלין ואין
מתוך  שמא חוששין שאנו לפי  הרוח  בשעת שלא אע "פ 
עבר  ואם הסוכה מן יצא נושרין שעליהן מתוך או רע  שריחן

לכתחלה: בה לישב  ומותר כשרה בהן וסיכך

Î אגודין כשהן בהן מסככין אין עצים וחבילי  קש חבילי 
ימות  בכל בערב  השדה מן בא שאדם שפעמים מפני 
לו  שיש סוכתו גבי  על ומניחה כתיפו על וחבילתו החמה
סכך  לשם ולא ליבשה כדי  למקנהו החמה ימות כל
ולא  תעשה אמרה והתורה לסיכוך עליה נמלך החג וכשמגיע 
סכך  לשם שלא שם שהונחה זו וחבילה בפסול העשוי  מן
ונמצא  עליה סכך שם אין ליבשה כדי  אלא לצל אפילו
שלא  חכמים גזרו לפיכך בפסול היא זו סוכה של שעשייתה
מצות  לשם הסוכה על מטילה הוא אפילו בחבילות יסככה

החמה: ימות כל של חבילות משום גזירה החג סוכת

‚Î לאסור הוצרכו לא זו גזירה מפני  אלא אסרו שלא וכיון
פחות  לא בה שיש דהיינו ליבשה שדרך בחבילה אלא
עשרים  בה שאין חבילה אבל קנים וחמשה עשרים מן

בה: לסכך מותר קנים וחמשה

„Î אחד מגזע  יוצאין יותר או קנים וחמשה עשרים ואם
כיון  כן פי  על אף  שם ואגדן השני  בראשן מפורדין והן
מותר  ולכן ליבשה שדרך לחבילה דומה אינו אחד שעיקרן
עמהן  מחוברת שאינה אחד קנה עמהן אגד ואם בה לסכך
וחמשה  עשרים זה קנה עם זו בחבילה יש אם אחד בעיקר

בה: מסככין ואין חבילה נקראת קנים

‰Î בשוק למכרן כדי  חבילות חבילות אותן שעושין קנים
מותר  מיד אגדן מתיר הלוקח  אותן וכשקונה במנין
החמה  ימות כל של חבילה גזירת משום בהן ואין בהן לסכך
כדי והלוקחה באגדה להצניעה דרך אין זו שחבילה כיון

מיד: אגדה מתיר לייבשה

ÂÎ אחד לצד הגסים וראשיהן מערבה שעושין חבילות
ראשיהן  בשני  לקושרן ודרכן אחר לצד הדקין וראשיהן
משום  בהן לסכך מותר הגס  שבראש קשר שהתיר כיון
יטלטל  אם שיתקיים כך כל חזק  אינו האחר שלצד שהקשר

נקרא  אינו באגדו לטלטלו עשוי  שאינו אגד וכל החבילה את
כלל: אגד

ÊÎ מסככין אין בלבד באמצעה החבילה את קשר אם אבל
זה: באגד מיטלטלת שהיא מפני  בה

ÁÎ כשרה והיא אגדה מתיר בחבילה וסיכך עבר אם
אין  בפסול היתה זו סוכה עשיית שתחלת ואע "פ 
שאין  כיון בפסול העשוי  מן ולא תעשה משום לפוסלה

שנתבאר. כמו בעלמא גזירה מחמת אלא פיסולה

נמלך  החג וכשהגיע  ליבשה אותה שהעלה חבילה אבל
לשם  שם הונחה לא שהרי  התורה מן שפסולה לסיכוך עליה

האגד התרת לה מועיל אין לא צל שפיסולה כיון להכשירה
לה  גרם צל לשם שלא הנחתה אלא בלבד האגד מחמת היה
להנחתה  חדש מעשה לעשות צריך לפיכך התורה מן להפסל
צריך  וגם צל לשם ויניחנו ויחזור מעט  שיגביהנו דהיינו
של  חבילה משום גזירה בחבילה מסככין שאין אגדה להתיר

שנתבאר: כמו החמה ימות כל

ËÎלפי בהן לסכך אסור טפחים ארבעה שרחבן נסרים
ישב  שמא לחוש ויש מהן עשויות הבית תקרת שרוב 
לי מה אלו בנסרים לסכך לי  מה ויאמר ביתו תקרת תחת
הבית  ותקרת עשויה מנסרים היא אף  ביתי  תקרת תחת  לישב 

תרכ"ו: בסי ' שנתבאר מטעם התורה מן פסולה היא

Ï אלא הסוכה גבי  על הנסרים  רוחב  הטיל  לא אם ואפילו
טפחים  מארבעה פחות שהוא צידן על והשכיבן הפכן
נעשו  עליהן פסול שם שיש דכיון פסולה כן פי  על אף 

שהופכן: ענין בכל לסכך הפסולין מתכת של כשפודין

‡Ï טפחים ארבעה רחבן שאין בנסרים לסכך מותר אבל
שהן  ואע "פ  לכלים ודומין משופין הם אם ואפילו
פירות  להניח  בהן להשתמש ראוין הן [ו]גם לישיבה ראויים
מקבלין  אינן אעפ "כ קצת רחבין הן שהרי  גביהן על וככרות
תשמיש  לשום ולא לישיבה לא מיוחדין אינן אם טומאה

לסתירה: או לבנין עומדין אלא

Ï בהן שאין בנסרים הבתים שמסככין הזה בזמן ועכשיו
אפילו  המסוככת סוכה לפסול יש טפחים שלשה
ישב  שמא גזרה משום טפחים שלשה ברחבן שאין בנסרים

כאלו. מנסרים העשויה ביתו תקרת תחת

או  (לאטי "ש שקורין מאד קצרים בנסרים לסכך מותר אבל
קצרים  מנסרים הבית תקרת לעשות דרך שאין שינדלי "ן)
בענין  וקל עראי  הסכך לעשות ליזהר צריך מקום ומכל כאלו
תרל"א  בסי ' שיתבאר כמו בתוכו לירד הגשמים שיוכלו
לסכך  יטעו שמא כלל בהן לסכך שלא העולם נהגו ולפיכך

בתוכו: לירד הגשמים יוכלו שלא קביעות בענין

‚Ï בנסרים מסככין לסכך במה להם שאין הדחק  ובשעת
בענין  אפשר אי  אם טפחים ארבעה בהם יש אפילו

גזרה: משום האסור דבר בכל הדין והוא אחר

חסר 

הסכך: להיות  צריך ממה  תרכט  סימן ד חלק 
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אלא ‡ הרבה אויר בו שיש מאד דק  כיסוי  הסכך היה
צלתו  הכל ובין אחד במקום אויר טפחים שלשה שאין
כשרה: זו הרי  האויר מן מרובה היא שהסכך מחמתו מרובה

 שוין הן אלא האויר מן מרובה הסכך אין אם אבל
כשהיא  הסיכוך באויר הנכנסת שהחמה לפי  פסולה
שהיא  ממה יותר מתפשטת היא הסוכה לקרקעית מגיעה
בקרקעיתה  למטה שהסוכה ונמצא הסיכוך באויר למעלה

מצלתה: מרובה חמתה היא

שוין ‚ וצלתה חמתה היא בקרקעיתה למטה אם אבל
מן  מועט  הוא האויר בהסכך שלמעלה שידוע  לפי  כשרה
סכך  זה והרי  מחמתה מרובה היא למעלה וצלתה הסיכוך

גמור:

משהוין „ שתי  מחמתה מרובה צלתה סכך רוב  ואם
חמתו  הסכך ומיעוט  מאד מועט  הוא שבו שהאויר
כל  של והצל החמה נצרף  שאם בענין משהו מצלתו מרובה
כשרה  זו הרי  משהו מחמתו מרובה צלתו יהיה הסיכוך
לפי מרובה שחמתו הסכך מיעוט  תחת אפילו לישב  ומותר
אם  מקום מכל מרובה שצילתו הסכך רוב  לגבי  בטל שהוא
שבעה  על טפחים שבעה בו יש מרובה שחמתו הסכך מיעוט 
שהוא  לפי  תחתיו לישב  אין סוכה הכשר שיעור כדי  טפחים

מרובה: שצלתו הסכך שאר לגבי  בטל ואינו חשוב  מקום

הסכך: דיני ויתר מצלתה  מרובה  שחמתה  סוכה  תרלא  סימן ד חלק 
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העקרה  ותגל ּתׂשי ׂש ׂשֹוׂש
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רכז    

אלא ‡ הרבה אויר בו שיש מאד דק  כיסוי  הסכך היה
צלתו  הכל ובין אחד במקום אויר טפחים שלשה שאין
כשרה: זו הרי  האויר מן מרובה היא שהסכך מחמתו מרובה

 שוין הן אלא האויר מן מרובה הסכך אין אם אבל
כשהיא  הסיכוך באויר הנכנסת שהחמה לפי  פסולה
שהיא  ממה יותר מתפשטת היא הסוכה לקרקעית מגיעה
בקרקעיתה  למטה שהסוכה ונמצא הסיכוך באויר למעלה

מצלתה: מרובה חמתה היא

שוין ‚ וצלתה חמתה היא בקרקעיתה למטה אם אבל
מן  מועט  הוא האויר בהסכך שלמעלה שידוע  לפי  כשרה
סכך  זה והרי  מחמתה מרובה היא למעלה וצלתה הסיכוך

גמור:

משהוין „ שתי  מחמתה מרובה צלתה סכך רוב  ואם
חמתו  הסכך ומיעוט  מאד מועט  הוא שבו שהאויר
כל  של והצל החמה נצרף  שאם בענין משהו מצלתו מרובה
כשרה  זו הרי  משהו מחמתו מרובה צלתו יהיה הסיכוך
לפי מרובה שחמתו הסכך מיעוט  תחת אפילו לישב  ומותר
אם  מקום מכל מרובה שצילתו הסכך רוב  לגבי  בטל שהוא
שבעה  על טפחים שבעה בו יש מרובה שחמתו הסכך מיעוט 
שהוא  לפי  תחתיו לישב  אין סוכה הכשר שיעור כדי  טפחים

מרובה: שצלתו הסכך שאר לגבי  בטל ואינו חשוב  מקום

הסכך: דיני ויתר מצלתה  מרובה  שחמתה  סוכה  תרלא  סימן ד חלק 
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 יע הויה". י א " סק  על  – אחר    מק תאר  כמ)ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
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." עיני "חכלילי סק  על  תאר  כמְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

." עצי  מק" התחיל  דר  תאר  כמְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ

 ארת מה  יוע עזרי". לי "ה' התחיל  דר  תאר  מְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
זה.  מעני ראינה" צאינה סק  על  "ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָיא ר 

 קס על  "יא ר  , יריה יר  מה עד תאר  מה  יוע)ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ראינה'"). ְְֶֶָָ'צאינה
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מנגן ÏÎ(כ ) היה דר "מ  בר "מ  שמצינו  מה יובן  זה
מה  כל  הנה כי כו '. ניגון  מיני בכל  בצלותא
לאשתאבא  הנשמות עליות בענין  למעלה שמבואר 
ויצחק  דאברהם השתחואה בחי' שזהו  דמלכא בגופא
הללו  עליות בחי' כל  הרי כו ' וישמעאל  דאדום בגלותא
בחי' ע"י הוא דמלכא בגופא ישראל  נשמות מכללות
בחי' הוא דבש"ע בפע"ח  כידוע דוקא בצלותא הניגון 
הניגון  ידי שעל  והטעם כו ' באצילות ההשתחוואה
למהות  ממהות לצאת לגבוה מנמוך  עליה כל  כי דוקא
וכידוע  דוקא הניגון  ע"י אלא אינו  הימנו  הנעלה גבוה
בשיר  יוצאין  השיר  בעלי כל  במשנה רז "ל  שרמזו  שזהו 
והנשמות  המלאכים כמו  השיר  בעלי כל  פי' כו '
יום  בכל  וקדושים וכמ "ש יום בכל  שירה שאומרים
קירוב  בבחי' וכנ "ל  עילוי אחר  בעילוי כו ' יהללוך 
הללו  השיר  בעלי הנה כו ' דאברהם דאהבה ודביקות
הגבלתם  כלי מבחי' יוצאין  פירוש בשיר  יוצאין 
שזהו  ממש האצי' בבחי' ונכללים ועולין  בבריאה
הדבר  וביאור  כנ "ל . ממש דמלכא בגופא לאשתאבא
שאנו  בהיות הניגון  ענין  בשרש תחלה להקדים יש הנה
בעצם  מגיע ושרשו  שעיקרו  ניגון  בכל  בחוש רואים
בבחי' השורה שבה יחידה בחי' שהוא דוקא הנפש
השכל  מן  שלמעלה הלב שבעומק פנימיות נקודה
שיר  בכלי מנגן  אדם כאשר  ע"ז  והמופת לגמרי
נגוני  כמו  מופלאות השכלות המורים שונים באופנים
אותו  ודאי הנה כו ' מנגן  דוד  שהיה תהלים מזמורי

אשר  הנפלאה ההשגה בעומק לגלותו המכוון  יוכל  לא
אותו  גילוי לידי מביא הוא לזולתו  בפה בדיבור  כלל 
מה  גם אלא עוד  ולא זה בניגון  הזה המכוון  עומק אור 
עומקו  לעוצם שבמוחו  השכל  בכלי עדיין  השיג שלא
שמכוין  לו  ידמה שיר  בכלי הנה הימנו  הנפלאה והעלמו 
שכלו  בעיני משיגו  וכאלו  שהוא כמו  ממש לעומקו 
אין  עדיין  שבאמת אע"פ הזה הניגון  ידי על  ממש
יוכל  לא הרי כי שבמוחו  בהשגה נתפס המכוון  עמקות
לו  נדמה שמנגן  בשעה רק כלל  לזולתו  להסביר  עדיין 
שירה  בבחינת וכן  המכוון  לעומק היטיב משיג כאלו 
לבבו  מנקודת שיוצא מפני בפיו  מנגן  כשהוא שבפה
הנפלא  בשכל  גם ע"כ  כנ "ל  שם ששורה יחידה מבחי'
שבאמת  אעפ"י ממש משיגו  כאילו  לעומק יכוין  הימנו 
מגיע  הניגון  ששרש מפני זה וכל  עדיין  משיגו  אינו 
המאיר  השכל  כח  מן  שלמעלה שבנפש יחידה בבחי'
יאיר  הניגון  ע"י ולזאת בעלמא הארה דבחי' הנפש מן 

שיכוין  עד  הנפש שבעצמו ' השכל  כח  ממקור  אור 
גילוי  לבחי' בא לא ואמנם מהשגתו  הנעלם לעומקו 
עליו  שורה שמנגן  בשעה רק להסביר  שיוכל  א"פ
וגם  וד "ל . ממש משיגו  כאילו  לו  ונדמה מקיף בבחי'
הרצון  מן  גם למעלה הניגון  ששרש בחוש רואים אנו 
וצער  דאגה כל  שהרי הנפש מעצמות שנמשך  והתענוג
עונג  לגבי יבוטל  עונג כל  וגם השיר  יבטל  העונג היפך 
בשיר  שיש והיפוכו  מדבר  ע"ז  המופת כידוע שבשיר 
תענוג  בהתפעלות האדם יהיה אם שגם ומרירות חדוה
בקול  עוצב של  שיר  ישיר  כאשר  מוגבל  בלתי וחדוה
יבוטל  טוב שיר  בכלי או  הלב מנקודת היוצא ערב
וכן  שיבכה עד  וצער  בעוצב לבו  ויפול  והעונג החדוה
שיר  קול  כשישמע גדול  ועוצב בצער  האדם אם להיפך 
כו ' שירקד  עד  ותענוג בחדוה יתפעל  ועונג חדוה של 
מעונג  למעלה שיר  שבכלי והצער  שהעונג נראה ומזה
להפוך  כרצונם בהם מושלים אשר  עד  שבנפש וצער 
רק  זה אין  כו ' לצער  ומתענוג לתענוג שבנפש מצער 
יחידה  שנקרא הנפש בעצם מגיע הניגון  ששרש מטעם
בחי' ולא עצמי מקור  בחי' והצער  העונג בחי' ששם
ממה  זה לכל  וראי' כידוע. לבד  הארה התפשטות
עליו  והיתה דוקא המנגן  ינגן  שכאשר  בנביאים שמצינו 
כו ' שבו  יחידה בחי' על  אלקות גילוי בחי' שהוא ה' יד 
רוח  מעליו  וסר  לשאול  מנגן  שהיה בדוד  מצינו  וכן 
בעלי  כל  ענין  ג"כ  יובן  הרי זה ובכל  וד "ל  כו ' הרעה
הנשמות  עליות בחי' שזהו  הנ "ל  בשיר  יוצאין  השיר 
ע"י  שהוא לאצי' מבריאה כמו  לגבוה מנמוך  ומלאכים
לבחי' הנפש תגיע הניגון  שע"י בהיות דוקא הניגון 
הנפש  כחות כל  כי יחידה בחי' שהוא ממש עצמות'
הגבלתם  מבחי' ויוצאין  מתכללים כו ' ושכל  רצון 
שזהו  יחיד ' דבחי' העצמי' נקודה בבחי' רק להכלל 
כו ' חוצבה ממקור  הנשמה עיקר  התהוות ראשית בחי'

עצמו  עליות להיו ' צריך  בחי'וכאשר  שהוא הנשמה ת
ממקור  למעלה הגבה הראשון  חוצבה ממקור  יחידה
הימנו  גבוה למהות ממהות היציא' ענין  שזהו  חוצבה
דוקא  דיחידה בעצמות שהוא הניגון  בחי' ע"י אלא אינו 
מנרתקה  שתצא הנפש לעצם ומעלה המוליך  והוא כנ "ל 
במקור  למעלה וליכלל  ולהדבק ולעלות לגמרי הראשון 
שהניגון  הנ "ל  מטעם הראשון  חוצבה ממקור  הגבוה
העצם  את גם להפשיט  ביכולתו  ע"כ  הנפש בעצם הוא
בעלי  כל  וזהו  הראשון  מן  הגבוה במקור  ולהעלותו 
ע"י  הימנו  הגבוה למקור  הראשון  ממקור  יוצאין  השיר 
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דמלכא  בגופא לאשתאבא ענין  שזהו  דוקא השיר 
כל  שיבא ושבת חודש בכל  וכמו  כנ "ל  בהשתחוואה
דהיינו  במציאו ' ביטול  בבחי' ה' לפני להשתחוות בשר 
הראשון  במקורו  הראשון  מהגבלתו  מופשט  שיוצא

ענין  כמו  וזהו  זאת בהשתחוואה הימנו  למעלה ועולה
חודש  מידי העליון  לג"ע התחתון  מג"ע הנשמות עליות
ההשתחוואה  בחי' והוא דוקא שיר  ע"י שהוא ושבת
וד "ל : כנ "ל  ממש דמלכא בגופא לאשתאבא ה' לפני
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Â‰ÊÂ השמימה מגיע וראשו  ארצה מוצב סולם ענין 
שראש  סולם כמו  ג"כ  הוא התפילה ענין  הוא כך 
סדר  ענין  הוא כך  בשמים הוא השני וראש בארץ  א'
פסוד "ז  ואח "כ  בשמו  קראו  לה' הודו  מתחילה התפילה
שזהו  ושמים ארץ על  הודו  לבדו  שמו  נשגב כי וזהו 
גבוה  בחי' ענין  שזהו  ק"ש ואח "כ  וזיו , הוד  בחי' רק
ובק"ש  יעקב בחי' הוא ק"ש עד  כי ישראל , שמע שזהו 
והשתררות  שררה לשון  שזהו  אל  שר  ישראל  בחי' הוא
הקצה  אל  מקצה אותו  להפוך  נה"ב על  נה"א של 

לא  בנה"ב שגם שבשמים לאבינו  א' רצון  רק שיהי'
מצד  כי הנשמה, שרש מצד  וזהו  אחר  רצון  שום יהי'
וזהו  האלקי'. עשה זלעו "ז  הנה בגוף שמאיר  נשמה
המלחמה  ענין  וזהו  קרבא שעת צלותא שעת ענין 
רוצה  ונה"ב לאלקות הרצון  היינו  כך  רוצה שנה"א
נצוח  ואחר  גשמי', תאות אחר  לילך  רק אחר  באופן 
בגוף  שיתגלה הנשמה שרש כשמחבר  היינו  המלחמה
מונע, שום בלי שבשמים לאביהם א' רצון  רק הוא אזי

ישראל . בחי' וזהו 
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Ì˘ÈÂ ויתן המזבח  ובין  מועד  אוהל  בין  הכיור  את
ובניו  אהרן  משה ממנו  ורחצו  לרחצה מים שמה
למילואי' שמיני ביום הי' שזה רגליהם, ואת ידיהם את
הכיור . מן  היתה והרחיצה ובניו , אהרן  משה שהושוו 
שהכיור  הכיור , ענין  צ"ל  הרחיצה ענין  שורש ולהבין 
נחושת  כנו  ואת הכיור  את ויעש וכמ "ש מנחושת הי'
ל "ח  (ויקהל  אוה"מ  פתח  צבאו  אשר  הצובאות במראות
בידן  הי' ישראל  בנות ממד "ת והוא רש"י פי' ומ "מ  ח ')
לא  אותן  אף מתקשטות, כשהן  בהן  שרואות מראות
בהן  מואס משה והי' המשכן , לנדבת מלהביא עכבו 
חביבין  אלו  כי קבל  הקב"ה א"ל  ליצה"ר , שעשוי' מפני
הרבה  צבאות הנשים העמידו  שע"י הכל  מן  עלי
הכיור  ונעשה הצובאות במראות שנא' וזהו  וכו ' במצרי'
שהן  לך  ותדע כו ' להשקות כו ' שלום לשום מהם
ככר  שבעים התנופה ונחושת נא' שהרי ממש מראות
הי' שלא שם הוזכרו  לא וכנו  וכיור  וגו ', בה ויעש
נא' מדוע צ"ל  וא"כ  התנופה, מנחשת כיור  של  נחושת

סתם. נחושת

‰‰'בחי שני שיש והיינו  רבים ל ' הוא מראות ל '
ואספקלריא  המאירה אספקלריא שהם מראות
זכוכי' היינו  המאירה אספקלריא פי' מאירה, שאינה
ישר . אור  בבחי' מרחוק לראות יכולי' ע"י אשר  בהירה
מזיו  ונהנין  יושבי' צדיקי' ארז "ל  דהנה הוא והענין 
ב"ה  מא"ס הארה בחי' הוא הזיו  שענין  השכינה
מהזיו , הארה איזהו  שמשיגי' בג"ע הנשמות ומתענגי'
יש  שבכלל  אף ולכן  גבול , בלי מא"ס הארה הוא והזיו 
ביצי', תחתון  וג"ע בבריאה, עליון  ג"ע בחי', ב' רק
צדיקי' וכמארז "ל  גבול  בלי השגות יש בפרטיות אבל 
אשר  חיל  אל  מחיל  ילכו  שנא' כו ' מנוחה להם אין 
מספר  אין  כי עילוי אחר  בעילוי מתעלה נשמתם
וכל  ב"ה. מאא"ס הארה הוא אשר  וזיו  אור  להשגות
שלמעלה  לבחי' מג"ע להתעלות צריכה שהנשמה זמן 
לבטל  בכדי דינור  בנהר  טבילה מקודם צ"ל  הימנו 
מאה  צם ר "ז  וכענין  הקודמות, השגות כל  ולשכח 
וכמו "כ  כו ', בבלי תלמוד  דלישכח  היכי כי תעניתא
אין  ממנה שלמעלה השגה נגד  הקודמת השגה כי בג"ע
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רלי    

דמלכא  בגופא לאשתאבא ענין  שזהו  דוקא השיר 
כל  שיבא ושבת חודש בכל  וכמו  כנ "ל  בהשתחוואה
דהיינו  במציאו ' ביטול  בבחי' ה' לפני להשתחוות בשר 
הראשון  במקורו  הראשון  מהגבלתו  מופשט  שיוצא

ענין  כמו  וזהו  זאת בהשתחוואה הימנו  למעלה ועולה
חודש  מידי העליון  לג"ע התחתון  מג"ע הנשמות עליות
ההשתחוואה  בחי' והוא דוקא שיר  ע"י שהוא ושבת
וד "ל : כנ "ל  ממש דמלכא בגופא לאשתאבא ה' לפני
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Â‰ÊÂ השמימה מגיע וראשו  ארצה מוצב סולם ענין 
שראש  סולם כמו  ג"כ  הוא התפילה ענין  הוא כך 
סדר  ענין  הוא כך  בשמים הוא השני וראש בארץ  א'
פסוד "ז  ואח "כ  בשמו  קראו  לה' הודו  מתחילה התפילה
שזהו  ושמים ארץ על  הודו  לבדו  שמו  נשגב כי וזהו 
גבוה  בחי' ענין  שזהו  ק"ש ואח "כ  וזיו , הוד  בחי' רק
ובק"ש  יעקב בחי' הוא ק"ש עד  כי ישראל , שמע שזהו 
והשתררות  שררה לשון  שזהו  אל  שר  ישראל  בחי' הוא
הקצה  אל  מקצה אותו  להפוך  נה"ב על  נה"א של 

לא  בנה"ב שגם שבשמים לאבינו  א' רצון  רק שיהי'
מצד  כי הנשמה, שרש מצד  וזהו  אחר  רצון  שום יהי'
וזהו  האלקי'. עשה זלעו "ז  הנה בגוף שמאיר  נשמה
המלחמה  ענין  וזהו  קרבא שעת צלותא שעת ענין 
רוצה  ונה"ב לאלקות הרצון  היינו  כך  רוצה שנה"א
נצוח  ואחר  גשמי', תאות אחר  לילך  רק אחר  באופן 
בגוף  שיתגלה הנשמה שרש כשמחבר  היינו  המלחמה
מונע, שום בלי שבשמים לאביהם א' רצון  רק הוא אזי

ישראל . בחי' וזהו 

  

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


        

   

Ì˘ÈÂ ויתן המזבח  ובין  מועד  אוהל  בין  הכיור  את
ובניו  אהרן  משה ממנו  ורחצו  לרחצה מים שמה
למילואי' שמיני ביום הי' שזה רגליהם, ואת ידיהם את
הכיור . מן  היתה והרחיצה ובניו , אהרן  משה שהושוו 
שהכיור  הכיור , ענין  צ"ל  הרחיצה ענין  שורש ולהבין 
נחושת  כנו  ואת הכיור  את ויעש וכמ "ש מנחושת הי'
ל "ח  (ויקהל  אוה"מ  פתח  צבאו  אשר  הצובאות במראות
בידן  הי' ישראל  בנות ממד "ת והוא רש"י פי' ומ "מ  ח ')
לא  אותן  אף מתקשטות, כשהן  בהן  שרואות מראות
בהן  מואס משה והי' המשכן , לנדבת מלהביא עכבו 
חביבין  אלו  כי קבל  הקב"ה א"ל  ליצה"ר , שעשוי' מפני
הרבה  צבאות הנשים העמידו  שע"י הכל  מן  עלי
הכיור  ונעשה הצובאות במראות שנא' וזהו  וכו ' במצרי'
שהן  לך  ותדע כו ' להשקות כו ' שלום לשום מהם
ככר  שבעים התנופה ונחושת נא' שהרי ממש מראות
הי' שלא שם הוזכרו  לא וכנו  וכיור  וגו ', בה ויעש
נא' מדוע צ"ל  וא"כ  התנופה, מנחשת כיור  של  נחושת

סתם. נחושת

‰‰'בחי שני שיש והיינו  רבים ל ' הוא מראות ל '
ואספקלריא  המאירה אספקלריא שהם מראות
זכוכי' היינו  המאירה אספקלריא פי' מאירה, שאינה
ישר . אור  בבחי' מרחוק לראות יכולי' ע"י אשר  בהירה
מזיו  ונהנין  יושבי' צדיקי' ארז "ל  דהנה הוא והענין 
ב"ה  מא"ס הארה בחי' הוא הזיו  שענין  השכינה
מהזיו , הארה איזהו  שמשיגי' בג"ע הנשמות ומתענגי'
יש  שבכלל  אף ולכן  גבול , בלי מא"ס הארה הוא והזיו 
ביצי', תחתון  וג"ע בבריאה, עליון  ג"ע בחי', ב' רק
צדיקי' וכמארז "ל  גבול  בלי השגות יש בפרטיות אבל 
אשר  חיל  אל  מחיל  ילכו  שנא' כו ' מנוחה להם אין 
מספר  אין  כי עילוי אחר  בעילוי מתעלה נשמתם
וכל  ב"ה. מאא"ס הארה הוא אשר  וזיו  אור  להשגות
שלמעלה  לבחי' מג"ע להתעלות צריכה שהנשמה זמן 
לבטל  בכדי דינור  בנהר  טבילה מקודם צ"ל  הימנו 
מאה  צם ר "ז  וכענין  הקודמות, השגות כל  ולשכח 
וכמו "כ  כו ', בבלי תלמוד  דלישכח  היכי כי תעניתא
אין  ממנה שלמעלה השגה נגד  הקודמת השגה כי בג"ע
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רלב   

שהשגות  אחרי נגדה, לגמרי בטילה והיא כלל  ערוך 
ב"ה, מאוא"ס הארה השגה משיג להיות הוא הנ "ל 
השגה  הנה מהאור  שמשיג יתירה השגה כל  א"כ 

צדיק  כל  זה ולבעבור  נגדה, בטלה נכוה שלמטה
על  החופף השגה מבחי' היינו  חבירו , של  מחופתו 
השגה  אחד  לכל  ויש אחד  השגתן  שאין  מאחר  חבירו 
וזהו  עליו . המאיר  השכינה מזיו  נהנה אשר  אחרת
הנשמות  בחי' היינו  קדושי' סלה, יהללוך  בכ "י וקדושי'
כל  סלה יהללוך  הם הנה קדושי' שנק' בג"ע שיושבי'
מתחדשי' תמיד  אשר  גבול  בלי הוא סלה שנא ' מקום
ארז "ל  ולכן  גבול . בלי הוא אשר  ב"ה מאוא"ס השגתם
יסורי  כל  שכדאי דאתי לעלמא וליתי דלידייני' מוטב
כלא  כי להיות שבג"ע להשגה שיבוא בכדי גיהנם

אינם  שנה ע' איוב יסורי שגם גיהנם, היסורי כל  חשיב
גיהנם  יסורי כל  כדאי מ "מ  מגיהנם, א' שעה נגד  כדאי
העליון , ג"ע לגבי וכ "ש התחתון  שבג"ע התענוג נגד 
לבוא  בכדי הכל  כדאי עליון  עדן  לגן  התחתון  מג"ע וכן 
כל  מקור  מאוא"ס שנמשכו  התענוגי' כי להיות לזה,
מה  שאף בחוש שרואי' וכמו  גבול , בלי הם התענוגי'
הוא  מוגבלי' שהם גשמי' תענוגי' הכלי' בשבירת שנפל 
מספר , לאין  תענוגי' מיני כמה יש כי שיעור , אין  ג"כ 
אף  רוחני' תענוגי' לזה ומקור  השורש עאכו "כ  א"כ 
הוא  בבע"ג לגבי וגבול  מא"ס, גבול  בלי' הוא מגעה"ת
מזיו  שנהנין  ההשגה ענין  ובכלל  כלל , ערוך  אין 
החיות  התפשטות ועצמיות מהות השגת הוא השכינה

גילוי. בבחי' אלקות
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ד  בין ועל  להבדל  אדם בני ב' בין  בהבדל  ההחילוק רך 
ואחד  יותר למד  אחד  אם גם  אדם  בני שב' ובהמה, אדם
בגילוי רק אלא במהות  אינם ביניהם ההבדלים  פחות,
להיות להיות יכול  הקטן  החכם גם  שהרי  החכמה,
ההבדלים ולכן  נוסף לימוד  אחרי הגדול  החכם בדרגת 
בין  ההבדל  זאת  לעומת ומיעוט', 'בריבוי  רק הם ביניהם

מהותי. הבדל  הוא לבהמה אדם
מה ובבינה, החכמה ביחסי  נ "ע הרבי לנו  וממחיש 
לבין  ומיעוט ריבוי של  באופן  ומטה מעלה  בין ההבדל 

המדריגה: בעצם ומטה  מעלה 
(א. חלקים ב' יש שבחכמה דכיון בזה , הביאור ונקודת
גם לכן  השכלית ) הנקודה ב. שבה, והתאמתות ההנחה
בין  הגומלין  יחסי אופנים . ב' יש והבינה החכמה ביחסי
אינם בבינה, הרחבתה  לבין  החכמה של  ההשכלה  נקודת
ההרחבה שהרי  ומיעוט , ריבוי  רק  אלא מהות הבדלי
הבחינה בין  הגומלין  יחסי ואילו הנקודה. על  מתבססת
הם - הבינה לבין שבחכמה וההתאמתות  הראיה  של 

מהות .18הבדלי
נ"ע: הרבי של  ובלשונו 

      
     (חכמה

        
 , הענין וטהרת האור יותר נרגש  בחכמה

  (בינה  פחות כלומר
נקודת בעת שהיתה כפי  ההברקה והרגשת העונג  נרגש 

הענין . של  והביאור האותיות יותר אלא ההשכלה ,
      רק הם וההבדלים

בלבד , ומיעוט  בריבוי    
       השגה

של  באופן שכלית והשגה נקודה של  באופן  שכלית
הוא שההבדל  אלא שכל , מהות אותה  היא  הרחבה,
של  באופן או  נקודה של  באופן  אם התגלותו, באופן 
ומיעוט  בריבוי אלא עצמי הבדל  אינו  זה כל  אך  הרחבה .

בלבד .
      
      

       
    נקודת בתוך  כלומר

גבוה יותר הרבה משהו  מלובש החכמה של  ההשכלה 
והדבר  הדבר את  רואה  שבחכמה והוא  השגה, של  מענין 
שכאן  השגה, של  מענין למעלה אצלו ומונח  מתאמת 
(חכמה) והנחה התאמתות ראיה מהותי, הוא ההבדל 
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עג .18. פרק בארוכה לעיל  שנתבאר מה וראה

   

ראיה של  ענין שייך  לא שבבינה  (בינה), השגה  מול 
הוא זה הבדל  ולכן בלבד , השגה אלא והנחה התאמתות

מהותי.
     רוצים אנו  אם 

ריבוי של  בענין  לבינה  חכמה בין  ההבדל  את לבחון 
של  ההשכלה נקודת בין יחס כלומר לבד , ומיעוט
לבין  שבה) ולהנחה לראיה  להתייחס (מבלי החכמה

בבינה, ההשגה הרחבה    שתיהן כי
שכל , מהות הן     

       
כלל  של  באופן  שזהו אלא השגה, של  ענין  ששניהם 

ופרט .
      

      ,מהות אותה שהם כיון
היא עצמה  שמצד  הבינה בהשגת  התרחבות להיות יכול 

ההשכלה. בנקודת השורה  הרב האור כמו במיעוט ,
התרחבות ? כזו  ישנה מתי   

       
         

 ,בבינה התמעט  שהאור שלאחר מצב  יתכן  כלומר,
לתוך  הבינה של  ההרחבה כל  את ומסכם חוזר האדם 
כמו  רב אור שם מאיר ואז  הכל , את המתמצתת נקודה

ההשכלה. בנקודת שהיה 
       
       

   רב אור שמאיר לאחר גם כלומר,
ה האור בנקודת לבין  זה אור בין  הבדל  יש תמצית

זה בחכמה  שהרי החכמה, של  ההשכלה בנקודת שהאיר
התמצית בנקודת  ואילו  בהשגה, שהתלבש לפני אור היה 
שבהשגה. ההרחבה לדרגת ירד  שהאור לאחר כבר זה

  חסרוןהתמצית שבנקודת  
     בחכמה מעלה יש

האור  הבינה של  התמצית בנקודת אך  יותר, דק שהאור
יותר. ובהיר זך 

אפשר: בדרך  הענין  ביאור
שהרעיון  שבשעה כיון  יותר , דק האור החכמה בדרגת 
התענוג שמצד  גדולה עוצמה  בזה יש הרי מבריק ,
של  ההשגה  לפרטי בירידה ואילו שבדבר, והחידוש

מתמעטת. האור עוצמת הבינה ,
פרטי כל  לאחר בינה , של  התמצית בנקודת  זאת לעומת
כיון  והוא , יותר. ובהיר זך  שהאור מעלה ישנה  ההשגה,
הצריכה נסתרת פסולת איזה  יש שכלי רעיון כל  שבתוך 
פרטי ושאר וכו ' והסתירות הקושיות ידי על  להתברר

ועושה הפרטים כל  שהתבררו ולאחר שבבינה, ההשגה
זך  יותר שם האור הרי התמצית  נקודת של  סיכום 
ולדיוק. לאמת  קליעה  של  ענין  יותר  שיש היינו  ומבורר,
באופן  שם מאיר  שהאור היא בחכמה שהמעלה נמצא
החסרון  אך  גדולה) עוצמה  של  בריכוז  (היינו יותר דק
ואילו  עדיין , מבוררים  שאינם פרטים זה  בתוך  שיש
ובהיר  זך  שהרעיון  הבינה של  התמצית בנקודת  המעלה
האור  הרגשת  שמבחינת למרות יותר, לאמת  וקולע

ירידה. נעשתה
        שם

(הרעיון  אור של  ביחס  לבינה  חכמה  בין  ההבדל  נתבאר,
החכמה דכלי אותו ). המגלות (האותיות  וכלי  השכלי)
אותיות' 'הרבה אין  שבחכמה הבינה, מכלי  יותר דקים
שם האור ולכן  כללית, נקודה רק שם  מאיר ובגלוי
ואותיות, השגה  הרבה שיש בבינה ואילו יותר. עוצמתי
התמצית נקודת  כי שם, ומבאר האור. של  התעלמות  יש
היא החכמה  ואילו  אין ', שנעשה 'יש נקראת  הבינה  של
מעלה יש התמצית בנקודת  זאת, ובכל  ליש '. שקדם  'אין

התיישבות". ובבחינת השכלי ובירור "בזכות 
היא המסקנה    גם

ורחב רב אור להאיר יכול  הבינה  של  התמצית  בנקודת
אחר  שבאופן (אלא  החכמה  בנקודת שהוא  ולכל כמו  ,

כנ "ל ), מעלה  יש  אחד     


     החכמה של  בדרגה
הראיה ענין כלומר במהות, שמחולקים  והבינה

הבינה, של  ההשגה מול  החכמה של  וההתאמתות
  (הבינה   

  (החכמה  
 מהבינה במהות  מחולקת היא שבזה 

        
 של להרחבה  ההשכלה  נקודת בין  ההבדל  אם  כלומר,

ומיעוט  בריבוי  רק ולא  ממש מהותי הבדל  היה הבינה
כמו  רחב באופן  בבינה  האור  להאיר  יכול  היה לא האור,
ביניהם בהבדל  מתמקדים  אנו  כאשר ורק  שבבינה ,
של  מצב להיות יכול  ובמיעוט  בריבוי  רק שהוא 

בחכמה. כמו  בבינה האור התרחבות
התאמתות של  אופן ישנו  נ "ע, הרבי אומר זאת, ובכל 

בבינה: גם     הבינה של 
הפרטים הרחבת  של  כך באופן  אחר 

ההרחבה כל  את שמסכמת   
 התמצית של     
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קלח .19. פרק זה המשך  גם ראה



רלג    

ראיה של  ענין שייך  לא שבבינה  (בינה), השגה  מול 
הוא זה הבדל  ולכן בלבד , השגה אלא והנחה התאמתות

מהותי.
     רוצים אנו  אם 

ריבוי של  בענין  לבינה  חכמה בין  ההבדל  את לבחון 
של  ההשכלה נקודת בין יחס כלומר לבד , ומיעוט
לבין  שבה) ולהנחה לראיה  להתייחס (מבלי החכמה

בבינה, ההשגה הרחבה    שתיהן כי
שכל , מהות הן     

       
כלל  של  באופן  שזהו אלא השגה, של  ענין  ששניהם 

ופרט .
      

      ,מהות אותה שהם כיון
היא עצמה  שמצד  הבינה בהשגת  התרחבות להיות יכול 

ההשכלה. בנקודת השורה  הרב האור כמו במיעוט ,
התרחבות ? כזו  ישנה מתי   

       
         

 ,בבינה התמעט  שהאור שלאחר מצב  יתכן  כלומר,
לתוך  הבינה של  ההרחבה כל  את ומסכם חוזר האדם 
כמו  רב אור שם מאיר ואז  הכל , את המתמצתת נקודה

ההשכלה. בנקודת שהיה 
       
       

   רב אור שמאיר לאחר גם כלומר,
ה האור בנקודת לבין  זה אור בין  הבדל  יש תמצית

זה בחכמה  שהרי החכמה, של  ההשכלה בנקודת שהאיר
התמצית בנקודת  ואילו  בהשגה, שהתלבש לפני אור היה 
שבהשגה. ההרחבה לדרגת ירד  שהאור לאחר כבר זה

  חסרוןהתמצית שבנקודת  
     בחכמה מעלה יש

האור  הבינה של  התמצית בנקודת אך  יותר, דק שהאור
יותר. ובהיר זך 

אפשר: בדרך  הענין  ביאור
שהרעיון  שבשעה כיון  יותר , דק האור החכמה בדרגת 
התענוג שמצד  גדולה עוצמה  בזה יש הרי מבריק ,
של  ההשגה  לפרטי בירידה ואילו שבדבר, והחידוש

מתמעטת. האור עוצמת הבינה ,
פרטי כל  לאחר בינה , של  התמצית בנקודת  זאת לעומת
כיון  והוא , יותר. ובהיר זך  שהאור מעלה ישנה  ההשגה,
הצריכה נסתרת פסולת איזה  יש שכלי רעיון כל  שבתוך 
פרטי ושאר וכו ' והסתירות הקושיות ידי על  להתברר

ועושה הפרטים כל  שהתבררו ולאחר שבבינה, ההשגה
זך  יותר שם האור הרי התמצית  נקודת של  סיכום 
ולדיוק. לאמת  קליעה  של  ענין  יותר  שיש היינו  ומבורר,
באופן  שם מאיר  שהאור היא בחכמה שהמעלה נמצא
החסרון  אך  גדולה) עוצמה  של  בריכוז  (היינו יותר דק
ואילו  עדיין , מבוררים  שאינם פרטים זה  בתוך  שיש
ובהיר  זך  שהרעיון  הבינה של  התמצית בנקודת  המעלה
האור  הרגשת  שמבחינת למרות יותר, לאמת  וקולע

ירידה. נעשתה
        שם

(הרעיון  אור של  ביחס  לבינה  חכמה  בין  ההבדל  נתבאר,
החכמה דכלי אותו ). המגלות (האותיות  וכלי  השכלי)
אותיות' 'הרבה אין  שבחכמה הבינה, מכלי  יותר דקים
שם האור ולכן  כללית, נקודה רק שם  מאיר ובגלוי
ואותיות, השגה  הרבה שיש בבינה ואילו יותר. עוצמתי
התמצית נקודת  כי שם, ומבאר האור. של  התעלמות  יש
היא החכמה  ואילו  אין ', שנעשה 'יש נקראת  הבינה  של
מעלה יש התמצית בנקודת  זאת, ובכל  ליש '. שקדם  'אין

התיישבות". ובבחינת השכלי ובירור "בזכות 
היא המסקנה    גם

ורחב רב אור להאיר יכול  הבינה  של  התמצית  בנקודת
אחר  שבאופן (אלא  החכמה  בנקודת שהוא  ולכל כמו  ,

כנ "ל ), מעלה  יש  אחד     


     החכמה של  בדרגה
הראיה ענין כלומר במהות, שמחולקים  והבינה

הבינה, של  ההשגה מול  החכמה של  וההתאמתות
  (הבינה   

  (החכמה  
 מהבינה במהות  מחולקת היא שבזה 

        
 של להרחבה  ההשכלה  נקודת בין  ההבדל  אם  כלומר,

ומיעוט  בריבוי  רק ולא  ממש מהותי הבדל  היה הבינה
כמו  רחב באופן  בבינה  האור  להאיר  יכול  היה לא האור,
ביניהם בהבדל  מתמקדים  אנו  כאשר ורק  שבבינה ,
של  מצב להיות יכול  ובמיעוט  בריבוי  רק שהוא 

בחכמה. כמו  בבינה האור התרחבות
התאמתות של  אופן ישנו  נ "ע, הרבי אומר זאת, ובכל 

בבינה: גם     הבינה של 
הפרטים הרחבת  של  כך באופן  אחר 

ההרחבה כל  את שמסכמת   
 התמצית של     
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קלח .19. פרק זה המשך  גם ראה



רלד   

לא שבבינה שנתבאר מה עם  מתיישב זה איך  ולכאורה
על  - לגמרי? אחרת מהות  שזה  כיון התאמתות, תהיה

- נ "ע  הרבי אומר זה    
    שאדם יתכן  אמנם  כלומר,

ברגע אבל  שכלית, התבוננות  ידי על  להתאמתות יגיע
למקום עלה בעצם הוא ההתאמתות לדרגת  שהגיע

שישאר  יתכן לא באמת אך  ההשגה, ברובד שמעל 
להתאמתות. ויגיע (בינה ) בלבד  ההשגה 

      שחייבים הסיבה
את עזב הוא הרי התאמתות, לידי הגיע שכאשר לומר
בהבדלי הם וההשגה שההתאמתות כיון  ההשגה, דרגת 

אור. ריבוי רק  ולא מהות 

 

•

1
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11

12


         

    

ה 'תד "ש] [אייר 

"ıÚ ÁÊÓ‰,אמות שתים וארכו  גבוה, אמות שלוש
זה  אלי וידבר  עץ, וקירותיו  וארכו  לו , ומקצועותיו 

ה'" לפני אשר  .1השלחן 
הנבואה, את הגלות, ליהודי לנו , מוסר  הנביא ֵיחזקאל 
העונש  את שנסבול  שלאחר  לנו , הודיע יתברך  שה'
בני  כל  אותנו , יאסוף יתברך  ה' המרה, בגלות שלנו 
גואל -צדק  משיח  על ֿידי הגלות, ארצות מכל  ישראל ,
או  איש אחד , יהודי אף להשאיר  מבלי ישראל , לארץ
יתברך  וה' הגלות, מארצות ארץ שהיא באיזו  אשה,

המקדש. בית את יבנה
שה' כפי המקדש בית בנין  את מתאר  הנביא יחזקאל 

בנבואה. לו  הראה יתברך 
בפסוק  מדבר  הוא ההיכל  את מתאר  יחזקאל  כאשר 
ואודות  זהב, ומצופה עץ שעשוי הזהב מזבח  אודות

הפנים. לחם מונח  היה שעליו  השולחן 
הגמרא  ומסיים 2שואלת במזבח  מתחיל  הפסוק ,

אליעזר  ור ' יוחנן  ר ' – עונה והגמרא בשולחן ?!
הכוונה  – המזבח  המקדש, בית שבזמן  שניהם, אומרים
שולחנו  בגלות וכעת ישראל , בני על  כיפר  – לקרבנות

עליו . מכפר  אדם של 
משוים  אליעזר  ור ' יוחנן  שר ' ההשוואה את להבין  צריך 
מביא  שהוא לאורחים הכוונה – אדם של  שולחנו  את
עם  או  קרבנות הקריבו  שעליו  המזבח  עם – לשולחנו 

קטורת: הקטירו  שעליו  שבהיכל  הפנימי המזבח 
לאכילת  אדם אכילת בין  להשוות כלל  אפשר  איך 

מזבח ?

היא  מזבח  ואכילת גשמית אכילה היא אדם אכילת
רוחנית. אכילה

כפור , של  ביותר  הנעלה במובן  להשוות מזו : יתירה
היה  המקדש שבית בזמן  כיפר  שהמזבח  שכשם מחילה,

מכפר ?! השולחן  בגלות עתה גם כך  קיים,
אדם  של  "שולחנו  אומרים אליעזר  ור ' יוחנן  שר ' אלא

עליו ". מכפר 
אומרים  ואינם 'שולחנו ' בביטוי כוונתם מה להבין  יש

'אכילתו '. או  'סעודתו ' הביטוי את
או  'סעודה' מהלשונות אחד  לומר  עליהם היה לכאורה
יש  שבודאי 'שולחן ', הביטוי את אומרים והם 'אכילה',

כוונה. בזה
והבנה  עמוק לרעיון  רמז  יש חז "ל  של  מילה בכל 
סוגייה  כל  של  הנשמה התורה, פנימיות שזוהי אלקית,

בכלל . הלכה וכל 
גם  יש כך  אותו , שמחיה מהנשמה חי גוף שכל  כשם

גוף  של 3ונשמה בתורה הגוף שהיא שבתורה הגליא .
הנשמה  שזוהי התורה מפנימיות חיות מקבלת התורה,

תורה. של 
באגדות, ובפרט  התורה, וסוגיות ההלכות בכל  הוא כך 
הפשט  שאת רמז , הוא עצמו  שהפשט  אומרים שחז "ל 
של  והרמז  כרמז , ולפרש להבין  מוכרחים ביותר  הפשוט 

שהרבי  כפי דאורייתא, רזין  הוא חז "ל  אומר 4אגדות
כ "ג  סימן  הקודש סודות 5באגרת רוב גנוזים שבאגדה

במנין  יעקב בעין  אגדות לומדים כאשר  לכן , התורה.
אדם. של  עוונותיו  מכפר  הלימוד  עשרה,
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(1.295 ע' תרע"ח  המאמרים ספר ראה כב. מא, יחזקאל 
ע"א.2) נה, ברכות
ע"א.3) קנב ג  חלק זוהר,

הזקן.4) אדמו"ר
ע"ב.5) קלז,

   

הגמרא  שאומרת מהלשון  שלחנו ",6גם על  "והמאריך 
ללמוד  יש "באכילתו ", או  בסעודתו " "והמאריך  ולא

דיוק. שזהו  מכאן 
בזה: הענין 

היא  גם עצמה האכילה – קרבנות – מזבח  באכילת
להוי'" חלב "כל  מהשמן 7עיקר , להיות צריך  הקרבן  .

והמשובח .
השולחן . אריכות הוא העיקר  אדם באכילת

לא  שמהאוכל . התועלת להיות צריך  האכילה עיקר 
שבאכילתו  שחכמינו 8העונג כפי גופו  להבריא אלא ,

אומרים  תאכל 9ז "ל  במלח  פת תורה של  דרכה היא "כך 
כו '".

לאכול , אסור  ומה מותר  מה רק לא לנו  מורה התורה
של  המהות כללות כי לאכול , צריך  יהודי איך  גם אלא

היא  ה'.10יהודי עבד  וגם בן  גם
.ÂˆÈ˜ המקדש בית של  האלקית הנבואה את מבאר 

מזבח  אודות מסופר  בפסוק יבוא. משיח  כאשר  שיהיה
הבית  שבזמן  אומרת והגמרא הפנים, ושולחן  הקטורת
האדם  של  השולחן  בגלות וכעת מכפר  היה המזבח 
של  "שלחנו  בין  ההשוואה מה א) שואלים: מכפר .

"שלח  הפירוש מה ב) למזבח ? ג)אדם" אדם"? של  נו 
"אכילה"? או  "סעודה" ולא "שלחן " הביטוי מהו 

באכילה. התורה דרכי ורמז . פשט  יש באגדה

ב.

ÈÙÏ שנקרא מה הידיים, את לרחוץ צריך  האכילה
ידים' .11'נטילת

נטילת  הוא אחד  אופן  אופנים. שני יש ידים בנטילת
הוא  השני והאופן  מהשינה, קמים כאשר  שחרית, ידיים

לסעודה. ידיים נטילת
כשרות  גם האופנים, בשני שווה הידיים שנטילת אף
מלאכה, בהם עשו  ולא נקיים להיות שצריכים המים
שבו  האופן  וכן  האופנים, בשני שווה הברכה נוסח  גם
האופנים  בשני שווה הידיים, את להקיף צריכים המים
ידים  נטילת בין  חילוקים יש זאת בכל  ידיים, נטילת של 

לסעודה. ידים ונטילת שחרית
הידיים, על  המים שפיכת באופן  הוא אחד  חילוק
הקימה  עם שחרית ידיים בנטילת המים ששפיכת
יד  כל  על  פעמים שלוש להיות צריכה מהשינה
מעבירים  הימנית, ביד  המים כלי את לוקחים לסירוגין .
ואחר ֿכך  הימנית היד  על  המים את ושופכים לשמאלית
בדילוג. פעמים שלוש עושים וכך  השמאלית, היד  על 
לא  אבל  פעמים, שלוש היא לסעודה הידיים נטילת גם
ביד  המים כלי את לוקחים כסדרן . אלא בסירוגין 
הימנית  היד  את ונוטלים לשמאלית ומעבירים הימנית
היד  את פעמים שלוש ואחר ֿכך  רצופות פעמים שלוש
יד  לשפשף יש רטובות, הידיים בעוד  ואז , השמאלית,
"על  הברכה את ולברך  הידיים שתי את להרים ביד ,

ידיים". נטילת
הן  ידים, נטילת של  התקנה ענין  מהו  להבין : צריך 

לא  ממקומות וביציאה משינה כשמתעוררים או  בבוקר 
לסעודה? הנטילה והן  נקיים,

ידים  נטילת בין  החילוק ומה ידיים לרחוץ בכלל  מדוע
הידים  שנטילת לסעודה? ידים ונטילת כו ' שחרית
יש  האופנים ובשני בסירוגין , לא כסדרן , היא לסעודה
צריך  וגם הימנית, ביד  המים של  הכלי את לקחת
את  ואחר ֿכך  הימנית היד  את תחילה לרחוץ

השמאלית.
"נטילת  בשם נקראת הרחיצה מדוע להבין : צריך  גם
שהם  ידים", "שטיפת או  ידים" "רחיצת ולא ידים"
ניקוי  של  הפעולה לתיאור  מתאימים היותר  ביטויים
אינו  שמשמעו  ידים" "נטילת הביטוי מאשר  הידים

הידיים. ורחיצת ניקוי רק אלא
היא  וכן  הרמה, או  לקיחה משמעה 'נטילה' המילה
כלי  שהוא בארמית, 'נטלא' המילה כמו  מתפרשת

רו  שממנו  הידיים.המים את חצים
וכלי  הרמה לקיחה, – הללו  הפירושים שלושת כל 
הנכונה  הפעולה את מתארים אינם עדיין  – המים
מתאימים  שהם "שטיפה", או  "רחיצה" כמו  והפשוטה

היטב? ומובנים
בנוסח  היא ידים ושטיפת רחיצת על  שהברכה מכך 
לרחיצה  היא הכוונה כי שאף בהכרח  ידים", "נטילת
נטילת  "על  רק הוא הברכה נוסח  זאת ובכל  שטיפה, או 
שטיפת  "על  לא וכן  ידים" רחיצת "על  ולא ידים"
הידים  ששטיפת היא בכך  שהכוונה מלמד  הדבר  ידים",
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ע"ב.6) נד , ברכות
יז.7) ב, ויקרא
רצה.8) ע' תרע"ח , המאמרים ספר ע"א. סג  מצותיך , דרך 

התמים, ע"א. שב, .596 ע' ב חלק קונטרסים, – המאמרים ספר
ע"א. כט  א חלק

ד .9) משנה ו, פרק אבות פרקי 
ע"א).10) (נז מא פרק תניא ראה
ספר 11) קסב. קנט . ד . סימן או"ח  אדה"ז, שו"ע ראה זה בכל 

.21 .1 ע' חב"ד  – המנהגים



רלה    

הגמרא  שאומרת מהלשון  שלחנו ",6גם על  "והמאריך 
ללמוד  יש "באכילתו ", או  בסעודתו " "והמאריך  ולא

דיוק. שזהו  מכאן 
בזה: הענין 

היא  גם עצמה האכילה – קרבנות – מזבח  באכילת
להוי'" חלב "כל  מהשמן 7עיקר , להיות צריך  הקרבן  .

והמשובח .
השולחן . אריכות הוא העיקר  אדם באכילת

לא  שמהאוכל . התועלת להיות צריך  האכילה עיקר 
שבאכילתו  שחכמינו 8העונג כפי גופו  להבריא אלא ,

אומרים  תאכל 9ז "ל  במלח  פת תורה של  דרכה היא "כך 
כו '".

לאכול , אסור  ומה מותר  מה רק לא לנו  מורה התורה
של  המהות כללות כי לאכול , צריך  יהודי איך  גם אלא

היא  ה'.10יהודי עבד  וגם בן  גם
.ÂˆÈ˜ המקדש בית של  האלקית הנבואה את מבאר 

מזבח  אודות מסופר  בפסוק יבוא. משיח  כאשר  שיהיה
הבית  שבזמן  אומרת והגמרא הפנים, ושולחן  הקטורת
האדם  של  השולחן  בגלות וכעת מכפר  היה המזבח 
של  "שלחנו  בין  ההשוואה מה א) שואלים: מכפר .

"שלח  הפירוש מה ב) למזבח ? ג)אדם" אדם"? של  נו 
"אכילה"? או  "סעודה" ולא "שלחן " הביטוי מהו 

באכילה. התורה דרכי ורמז . פשט  יש באגדה

ב.

ÈÙÏ שנקרא מה הידיים, את לרחוץ צריך  האכילה
ידים' .11'נטילת

נטילת  הוא אחד  אופן  אופנים. שני יש ידים בנטילת
הוא  השני והאופן  מהשינה, קמים כאשר  שחרית, ידיים

לסעודה. ידיים נטילת
כשרות  גם האופנים, בשני שווה הידיים שנטילת אף
מלאכה, בהם עשו  ולא נקיים להיות שצריכים המים
שבו  האופן  וכן  האופנים, בשני שווה הברכה נוסח  גם
האופנים  בשני שווה הידיים, את להקיף צריכים המים
ידים  נטילת בין  חילוקים יש זאת בכל  ידיים, נטילת של 

לסעודה. ידים ונטילת שחרית
הידיים, על  המים שפיכת באופן  הוא אחד  חילוק
הקימה  עם שחרית ידיים בנטילת המים ששפיכת
יד  כל  על  פעמים שלוש להיות צריכה מהשינה
מעבירים  הימנית, ביד  המים כלי את לוקחים לסירוגין .
ואחר ֿכך  הימנית היד  על  המים את ושופכים לשמאלית
בדילוג. פעמים שלוש עושים וכך  השמאלית, היד  על 
לא  אבל  פעמים, שלוש היא לסעודה הידיים נטילת גם
ביד  המים כלי את לוקחים כסדרן . אלא בסירוגין 
הימנית  היד  את ונוטלים לשמאלית ומעבירים הימנית
היד  את פעמים שלוש ואחר ֿכך  רצופות פעמים שלוש
יד  לשפשף יש רטובות, הידיים בעוד  ואז , השמאלית,
"על  הברכה את ולברך  הידיים שתי את להרים ביד ,

ידיים". נטילת
הן  ידים, נטילת של  התקנה ענין  מהו  להבין : צריך 

לא  ממקומות וביציאה משינה כשמתעוררים או  בבוקר 
לסעודה? הנטילה והן  נקיים,

ידים  נטילת בין  החילוק ומה ידיים לרחוץ בכלל  מדוע
הידים  שנטילת לסעודה? ידים ונטילת כו ' שחרית
יש  האופנים ובשני בסירוגין , לא כסדרן , היא לסעודה
צריך  וגם הימנית, ביד  המים של  הכלי את לקחת
את  ואחר ֿכך  הימנית היד  את תחילה לרחוץ

השמאלית.
"נטילת  בשם נקראת הרחיצה מדוע להבין : צריך  גם
שהם  ידים", "שטיפת או  ידים" "רחיצת ולא ידים"
ניקוי  של  הפעולה לתיאור  מתאימים היותר  ביטויים
אינו  שמשמעו  ידים" "נטילת הביטוי מאשר  הידים

הידיים. ורחיצת ניקוי רק אלא
היא  וכן  הרמה, או  לקיחה משמעה 'נטילה' המילה
כלי  שהוא בארמית, 'נטלא' המילה כמו  מתפרשת

רו  שממנו  הידיים.המים את חצים
וכלי  הרמה לקיחה, – הללו  הפירושים שלושת כל 
הנכונה  הפעולה את מתארים אינם עדיין  – המים
מתאימים  שהם "שטיפה", או  "רחיצה" כמו  והפשוטה

היטב? ומובנים
בנוסח  היא ידים ושטיפת רחיצת על  שהברכה מכך 
לרחיצה  היא הכוונה כי שאף בהכרח  ידים", "נטילת
נטילת  "על  רק הוא הברכה נוסח  זאת ובכל  שטיפה, או 
שטיפת  "על  לא וכן  ידים" רחיצת "על  ולא ידים"
הידים  ששטיפת היא בכך  שהכוונה מלמד  הדבר  ידים",
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ע"ב.6) נד , ברכות
יז.7) ב, ויקרא
רצה.8) ע' תרע"ח , המאמרים ספר ע"א. סג  מצותיך , דרך 

התמים, ע"א. שב, .596 ע' ב חלק קונטרסים, – המאמרים ספר
ע"א. כט  א חלק

ד .9) משנה ו, פרק אבות פרקי 
ע"א).10) (נז מא פרק תניא ראה
ספר 11) קסב. קנט . ד . סימן או"ח  אדה"ז, שו"ע ראה זה בכל 

.21 .1 ע' חב"ד  – המנהגים



רלו   

הוא  העיקר  אלא מספיקות, לא עדיין  רחיצתן , ואפילו 
נטילה. בדרך  יהיה הרחיצה שאופן 

ורחיצת  בשטיפת שונים אופנים שני – הדבר  משמעות
לקיחה, בדרך  הוא רחיצה של  אחד  אופן  הידים:

הרמה. בדרך  הוא הרחיצה של  השני והאופן 
שכלי  – מנטלא להיות צריכה הידים נטילת כן , כמו 
המקבל , תוך  לו  ושיהיה שלם להיות צריך  המים

גברא  בכוח  להיות צריכה המים כלומר ,12ושפיכת ,
בר ֿדעת. של  בכוחו 

.ÂˆÈ˜ או בבוקר  א) ידים: בנטילת אופנים שני מבאר 
הוא  העיקרי החילוק הסעודה. לפני ב) משינה. בקימה
ולסעודה  בסירוגין  הוא וכו ' בבוקר  הרחיצה. באופן 
לקחת, פירושים: שלושה יש לנטילה כסדרן . הוא
בנוסח  הכוונה מה א) שואל : וכליֿמים. להגביה,
"רחיצת  או  ידים" "שטיפת ולא ידים" "נטילת הברכה
שלם  להיות שעליו  הכלי חשיבות היא מה ב) ידים"?
בר ֿדעת? של  כוח ֿגברא נחוץ מדוע ג) קיבולת? ובעל 

ג .

˙ÂÎÏ‰ בגליא ומסודרת ערוכה הלכה הן  ידים נטילת
האדם  בנפש בעבודה ישנם הענינים וכל  שבתורה,
שבתורה. בגליא ההלכה של  והנשמה הפנימיות שהם

ובין  שוגג בין  לעולם מועד  ש"אדם הן  פסוקות הלכות
ישן " ובין  ער  בין  הן "13מזיד  עסקניות .14ו "ידים

אדם  הדרגה – לעולם" מועד  האדם 15"אדם בתפקיד 
שהוא אם היא, חילוק ללא תמיד , למעשיו  אחראי

ישן . או  ער  אם במזיד , או  בשוגג
שהן  היא הידים שתכונת הכוונה – הן " עסקניות "ידים
ותחת  צפרנים, יש הידים לאצבעות ופעילות. עסקניות

לכלוך . מתקבץ הצפרנים
הקדוש  לקליפות 16הזוהר  – אחידן " "בטופרהא אומר 

בצפרנים. אחיזה יש
לא  שלקליפות הוא, הידים– –רחיצת ידים נטילת ענין 

בצפרנים. אחיזה תהיה
להיות  יכול  לכן  מצומצמת, חיות היא בצפרנים החיות
שם  מתקבץ כאשר  ובפרט  לקליפות, אחיזה מקום שם
נטילת  גם ואז  לקליפות, חיות הוא הלכלוך  שאז  לכלוך ,

מועלת. לא ידים
רק  נוטלים לסעודה, ידים ונטילת בבוקר , ידים נטילת

נקיות. הצפרנים כאשר 
יש  ולמידות מידות, הן  ידים הדברים: משמעות
שכל  של  הפעולה באופן  החילוקים אחד  שזהו  צפרנים,

ומידות.
קורעות  מידות ואילו  ובמתינות, בהגיון  מבאר  השכל 
והן  באהבה הן  נמצא, שהאדם מידה באיזו  ודוקרות.

ובלהט . בדוקרנות בא הכל  בשנאה,
ידים. בנטילת הכוונה זו 

מים  המידות 17לשפוך  את לנקות כדי – ׂשכל  הכוונה –
יהיו  שהמידות שלהן , והלוהטות הדוקרניות מהתכונות

השכל . השפעת תחת
אופנים: בשני קיימת המידות רחיצת

היא  שכוונתה שחרית, ידים נטילת הוא אחד  אופן 
של  מהחושך  שבאה הרעה מהרוח  הידים את לנקות

העולם. הנהגות
מעט  לנקות לאט , לאט  בסירוגין , הוא זה רחיצה אופן 
הסדר , לפי האחרת, המידה את מעט  הזו , המידה את

המידות. כל  את ומנקים שרוחצים עד 
לסעודה. ידים נטילת הוא השני האופן 

ולהסיר  לנקות אינו  הנטילה ענין  כי כסדרן , הדבר  כאן 
להיות  צריך  זה כאן  המידות. את לקדש אלא הרע את

המידות. התכללות הוא והשפשוף כסדרן 
אחת. מידה להיות צריכות המידות כל  בקדושה

המידות  כל  די. לא היראה במידת או  האהבה במידת
כולן  הן  ואז  השכל , השפעת תחת להיות צריכות
היא  שאז  לטובה, זו  על  זו  משפיעות הן  מעורבות,

האדם. מעלת שלימות
ה' אוהב היה אבינו  העקידה 18אברהם ניסיון  לאחר  .

על ֿידי "עתה19כתוב  אתה". אלקים ירא כי ידעתי
מידת  של  לשלימות אבינו  אברהם הגיע העקידה ניסיון 

השלימות 20היראה  את מביאה ויראה אהבה התכללות ,
האדם. של  ביותר  הגדולה

נטילת  "על  הוא הידים רחיצת על  הברכה נוסח  לכן 
את  לתקן  איך  האופנים שני את להשמיענו  ידים",

המידות:
הרעה  הרוח  העברת שענינה שחרית, ידים נטילת
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ע"א.12) סג , מצותיך , דרך  ראה
ע"א.13) כו, קמא בבא
ע"א.14) קיד , שבת
אלול .15) ד ' יום...", "היום לוח  ראה
ע"ב.16) ס, ג  חלק

אדמו"ר].17) כ "ק [הערת ד  יח , במשלי  לדוגמה
ח .18) מא, פרשה רבה, בראשית יח . כב, ישעיהו
יח .19) כב, וירא
(20.73 ע' לעיל  וראה ע"ב). (קיט , יג  הקודש אגרת

   

הנחות  לפי מהנהגה הנובעת מהחשיכה הנעשית
הטבעיות  המידות את לקחת – פירושה העולם,

העולם; הנחות של  והרגילות
המידות, את להרים – פירושה לסעודה, ידים נטילת

קדש" ידיכם "שאו  שכתוב .21כמו 
כשרים  להיות צריכים הידים את רוחצים בהם המים
צריך  הכלי שלם, בכלי להיות וצריכים התורה על ֿפי
הידים  על  המים את לשפוך  ומוכרחים תוך  לו  להיות

בר ֿדעת: אדם של  בכוחו 
שכל  להיות צריך  המידות את ומעלה המטהר  השכל 
שכלי  פנימי, תוך  עם המוחין , שלימות של  אלקי

בעבודה. נוגע האלקית ההשגה
ההעלאה, באופן  והן  הטהרה באופן  הן  שהרחיצה, אף
השגה  של  בתוקף כלומר , גברא, בכוח  להיות צריכה

הדעת, מוח  מצד  להיות צריך  התוקף זאת עם – אלקית
המוחין . שלימות הוא הדעת מוח  אשר 

דוקא  וכעת מכפר , היה המזבח  הבית שבזמן  זהו 
על  המשפיעים המוחין  שלימות אדם". של  "שולחנו 

עליו . מכפר  המידות
.ÂˆÈ˜ ידים נטילת של  הדינים פרטי שכל  מבאר 

ההלכה  של  הנשמה שהם אלקית, בעבודה קיימים
ו "ידים  מועד " "אדם ההלכות את מבאר  שבתורה. בגליא
האחיזה  מקום הן  הצפרנים מידות. – ידים עסקניות".
חיותם. הוא הצפרנים תחת והלכלוך  הקליפות של 
הרעה  הרוח  את להסיר  כדי היא שחרית של  ידים נטילת
בסירוגין , הוא העבודה אופן  לכן  העולם. הנחות של 
שכל  – המים כסדר . להיות צריך  הקידוש – ולסעודה
דוקא. אדם" של  "שלחנו  וזהו  הדעת, ממוח  שבא אלקי
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ב.21) קלד , תהלים
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רלז    

הנחות  לפי מהנהגה הנובעת מהחשיכה הנעשית
הטבעיות  המידות את לקחת – פירושה העולם,

העולם; הנחות של  והרגילות
המידות, את להרים – פירושה לסעודה, ידים נטילת

קדש" ידיכם "שאו  שכתוב .21כמו 
כשרים  להיות צריכים הידים את רוחצים בהם המים
צריך  הכלי שלם, בכלי להיות וצריכים התורה על ֿפי
הידים  על  המים את לשפוך  ומוכרחים תוך  לו  להיות

בר ֿדעת: אדם של  בכוחו 
שכל  להיות צריך  המידות את ומעלה המטהר  השכל 
שכלי  פנימי, תוך  עם המוחין , שלימות של  אלקי

בעבודה. נוגע האלקית ההשגה
ההעלאה, באופן  והן  הטהרה באופן  הן  שהרחיצה, אף
השגה  של  בתוקף כלומר , גברא, בכוח  להיות צריכה

הדעת, מוח  מצד  להיות צריך  התוקף זאת עם – אלקית
המוחין . שלימות הוא הדעת מוח  אשר 

דוקא  וכעת מכפר , היה המזבח  הבית שבזמן  זהו 
על  המשפיעים המוחין  שלימות אדם". של  "שולחנו 

עליו . מכפר  המידות
.ÂˆÈ˜ ידים נטילת של  הדינים פרטי שכל  מבאר 

ההלכה  של  הנשמה שהם אלקית, בעבודה קיימים
ו "ידים  מועד " "אדם ההלכות את מבאר  שבתורה. בגליא
האחיזה  מקום הן  הצפרנים מידות. – ידים עסקניות".
חיותם. הוא הצפרנים תחת והלכלוך  הקליפות של 
הרעה  הרוח  את להסיר  כדי היא שחרית של  ידים נטילת
בסירוגין , הוא העבודה אופן  לכן  העולם. הנחות של 
שכל  – המים כסדר . להיות צריך  הקידוש – ולסעודה
דוקא. אדם" של  "שלחנו  וזהו  הדעת, ממוח  שבא אלקי
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ב.4) עז , שבת

•
 

[תרצ "א]

וכל  נועם  דרכי דרכי' נאמר התורה ומשפטי בדרכי

עפ"י  שהיא הנהגה כל כי אומרת זאת שלום , נתיבותי'

שלום . ובנתיבות נועם  בדרכי רק היא התורה

בלבבך, אחיך את תשנא לא יז) יט  (ויקרא כתיב

חטא. עליו תשא ולא עמיתך, את תוכיח הוכיח

בכתוב  הקב"ה מזהירנו חיים  בארחות אזהרות שלשה

חבירו  את השונא כי בלבבך, אחיך את תשנא לא א) זה,

את  תוכיח הוכיח ב) עשה, מקיים  לו והאוהב בלאו, עובר

חטא. עליו תשא ולא ג ) עמיתך,

אחיך  את תשנא לא א) זה, כתוב הרמב"ן מפרש  וכך

את  תוכיח הוכיח ב) כרצונך, שלא לך בעשותו בלבבך,

לכסות  חטא, עליו תשא ולא ג ) עשית, ככה מדוע עמיתך,

לך, יתנצל אותו בהוכיחך כי לו, תגיד ולא בלבך שנאתו

לו. ותכפר חטאו על ויתודה ישוב או

אלינו  האמיתית באהבתו אבותינו ואלקי אלקינו

טובות  מדות בקנין דעת מלמדנו עלינו המרובה ובחמלתו

לרעהו. איש  בין ישרה ובהנהגה יושר חיי בארחות

או  היחיד לחבירו, כהוגן שלא עושה האחד כאשר

התורה  בנשמה, או בגוף או בממון הנוגע בדבר הן לרבים ,

אלא  ורוגז, בכעס אתו לדבר אחיך את תשנא לא אומרת

ככה  מדוע אותו לשאול נועם , בדרכי אותו תוכיח הוכיח

במעשיו, שגורם  מוסרי או גשמי ההיזק ולהסבירו עשית

הוא  כשר איש  אם  הכל, לו שיבאר ובזה החטא, וגודל

ישוב  ולא חטאו, על ויתודה ישוב התורה עפ"י ההולך

ישראל. על שלום  ויהי' עוד לכסלה

ישנם עיר... אזרחי בקרב אשר שמעתי שמוע

וגזע  בני בהיותם  החסידים , דגל על עצמם  המחשבים 

מילי  לקיים  רוצים  ואינם  נ"ע, מעשה ואנשי חסידים 

חסידי  שי' לאנ"ש  ומתנגדים  נ"ע, החסידים  דאבותיהם 

וההנהגה. הרבנות בעניני חב"ד,

נצחון, בעלי קשים  אנשים  בקרבכם  יש  כי ידעתי

להיות  אמנם  בהוותם , המעיזים  וגם  במעמדם  הבוטחים 

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



רלט    

אשר  החסידים  אבותיכם  אבות דמי נוזל בעורקכם  כי

לי  יקר מאשר הנה החסידות, בדרכי ללכת נפשם מסרו

כל  עם  מתחשב אינני האמת, בעולם  נשמתם  מנוחת

חיבת  של בקריאה אליכם  אני וקורא כה, עד הנעשה

נ"ע. מולדתכם , צור אבותיכם  אבות נשמת

תעשו  דרכיכם  ובהטבת אלו מדרכיכם  שובו שובו

נח"ר  ותעשו ובנפש , בגוף יחיו ביתכם  ולבני לעצמכם  טובה

כו'. הן ומכלל נ"ע, אבותיכם  אבות לנשמת

כי  אליכם , לדבר שצריכי' השפה באותה לדבר לי כבד

וברוחניות  בגשמיות ישראל בטוב רק לראות חפצי אדיר

ובא  תרפו בכלל אם  אמנם  בפרט, החסידים  וגזע שי' נ"ש 

שהנני  ככל לבבכם  אל ותשימו המאוס, מהנצחון ידכם 

ביתכם בני וטובת טובתכם  כי תבינו בזה, אליכם  דובר

טוב  לב לכם  ויתן דעה יחוננכם  אבותיכם  ואלקי הוא, יחיו

טוב. ברוב ותתברכו אבות, מסורת בדרכי ללכת

ההולכים שי' אנ"ש  ידידנו את ולחזק לעודד הנני ובזה

ובעל  החסיד הרה"ג  כבוד את ומחזיקים  יושר בדרכי

הנני  עמוק ולב ומקרב שי', מוהר"ר... נשגבות מדות

יע"א, ... בעי"ת אשר שי' ישראל עדת קהל בתוככי לברכם 

השי"ת  וירים  בריוח, ובפרנסה הנכונה בבריאות טוב ברוב

בגו"ר. ישראל בית וקרן התורה קרן
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אייר, תשי"ג

ברוקלין.

אנ"ש במעלבורן ובפרט הנהלת אהלי יוסף יצחק אשר שם 

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מכ"ג ניסן... מה שמוכרח תומ"י היא בקורת על אופן ההתעסקות בהתפתחות 

הישיבה והנהלתה עד עתה, ובקורת אמיתית אליבא דאמת, ומוכרח אשר יקחו בזה בחשבון, שאין זה 

מוסד פרטי שלהם, אלא שזהו מוסד הראשון של ליובאוויטש שנוסד במדינת אוסטראליא, און ווי מען 

שטעלט זיך אוועק אזוי גייט דאס, ובמילא תקותי חזקה שכל אחד ואחד יסלק לגמרי הצטדקות עצמו 

ויבקר את הענין כפי דרישת טובת המוסד, אשר באמת לאמיתו זהו ג"כ טובת אנ"ש  ופניית עצמו, 

וכמבואר בכתבים  גם בגשמיות  ברוחניות אלא  ולא רק  והנהלת הישיבה בפרט,  והמתעסקים  בכלל 

אשר גם לאחרי שהיתה ליעקב ההבטחה שהשכינה יורדת עמו למצרים ובמילא בטוח הי' שיעלה הוא 

וזרעו ממצרים, כיון שגלו למצרים שכינה עמהם, בכ"ז בא זה לידי פועל עי"ז ששלח את יהודא לפניו, 

להורות לפניו וכדרז"ל לתקן לו בית תלמוד.

ובהתאם לתוצאות הבקורת הנ"ל, יתחזקו כולם בשיפור המצב, ובטוח אני אשר כמו עד עתה 

הנה כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל ישפיע הצלחה וברכה וכו'...

נדבר פה בהתועדות, שאע"פ שאם הראשונים כמלאכים כו' אם הראשונים כבני אדם כו'. בכ"ז 

מה שזכה דורנו זה היינו שעליו הוטל הענין דגמר עבודת הבירורים והענין דמכה בפטיש, וידוע פסק 

רז"ל אשר המצוה נקראת ע"ש גומרה ובמילא דעת גם לא לנבון נקל גודל האחריות המוטלה עלינו 

משני הצדדים, הן מצד זה דגמר עבודת הבירורים והכאה בפטיש ולאידך גיסא שכל העבודה נקראת 

על שמנו, ובמילא איני יודע אם נצרך דוקא מס"נ בכדי לדון אמת'דיג על דבר המצב, ובפרט שזכות 

אבותינו ונשיאנו קדוש ישראל כ"ק מו"ח אדמו"ר מסייעתם.

הרחבת  ומתוך  שליחותם  ימלאו  ידיהם  במעשי  הצלחה  שמתוך  ומברכם  לבשו"ט  המחכה 

הדעת והרחבה בגשמיות.
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מובן הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו

- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי

על הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום

לו ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם" מן

שהנהגה מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק2מסויימת

"ÏÎהוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך

והביאור:

ישרה דרך היא דרךאיזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -

ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם לו כאשרשיבור -Ì„‡‰אותן מקיים הוא בהן, בוחר

"דרך הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא

עול קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"

להבין האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש

כנאמר זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם מן לו התורהותפארת בעסק טעם והטוב החיות -

רואים שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;

שמשנתנו בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קבל "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה

היות עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

שכלית בחירה השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קבל שכך

האדם". לו "שיבור - בתורה

בחודש שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי

שני פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד

לא מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על

ציווי מצד התורה קיום מסיני", תורה קבל "משה הראשון, הפרק

עבודת העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם

האדם". לו "שיבור שני,

במצוה זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה

אין שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל

חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך

עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,

ולהגיע הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת

לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

את ומבטלים המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות

הבהמית. והנפש הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה

היא זו ישרה",דרך "דרך איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר תוצאה4בבחינת היא שכן

הרמב"ם ובלשון המקדש). (בית חורבן היא5של התעניות שסיבת

תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות

לצום יש - כך פרטית בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על

הרעים" מעשיהם "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי6"בזמן .

ישא7הרמב"ם ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" לילך ואסור רעה "דרך זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא .8אשה

וטוב אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך

הבהמית והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,

עד האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם

ממילא בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך

תעזוב9בחסידות "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית

אדם יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה

שגם כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת

וישרה טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1) יד, ואכ''מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ואתחנן3)להעיר
ה. כט.4)ו, ז, רפ''ה.5)קהלת תעניות רפ''א.6)הלכות רפ''ג.7)שם דעות (שעבודתם8)הלכות מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה שפרשו ישרה) בדרך פ''ג.9)היתה הוספות10)אגה''ת ראה
סט''ז. טוב שם 11.419)לכתר עמ' ח''ב תשמ''ח ספה''ש
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ÚÈÊz  ‰Lt‰ ÏL dÓL¿»∆«»»»«¿ƒ«
ׁשמ ּה ולכאֹורה ּתכנּה. על מ ֹורה הּפרׁשה ׁשל ׁשּׁשמ ּה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָידּוע 

- חדׁשים ח ּיים יצירת ׁשּמׁשמע ּותֹו - 'ּתזריע ' ּפרׁשתנּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשל

מצ ֹורע , ּבדיני  - ּברּבּה - הּמדּברת הּפרׁשה, ׁשל מ ּתכנּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהפ ּו

ּכמת". ח ׁשּוב  "מצ ֹורע  חז"ל ּדרׁשּו ְְְֲֵֶַָָָָָׁשעליו
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מובן הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו

- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי

על הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום

לו ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם" מן

שהנהגה מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק2מסויימת

"ÏÎהוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך

והביאור:

ישרה דרך היא דרךאיזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -

ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם לו כאשרשיבור -Ì„‡‰אותן מקיים הוא בהן, בוחר

"דרך הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא

עול קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"

להבין האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש

כנאמר זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם מן לו התורהותפארת בעסק טעם והטוב החיות -

רואים שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;

שמשנתנו בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קבל "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה

היות עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

שכלית בחירה השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קבל שכך

האדם". לו "שיבור - בתורה

בחודש שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי

שני פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד

לא מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על

ציווי מצד התורה קיום מסיני", תורה קבל "משה הראשון, הפרק

עבודת העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם

האדם". לו "שיבור שני,

במצוה זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה

אין שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל

חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך

עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,

ולהגיע הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת

לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

את ומבטלים המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות

הבהמית. והנפש הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה

היא זו ישרה",דרך "דרך איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר תוצאה4בבחינת היא שכן

הרמב"ם ובלשון המקדש). (בית חורבן היא5של התעניות שסיבת

תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות

לצום יש - כך פרטית בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על

הרעים" מעשיהם "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי6"בזמן .

ישא7הרמב"ם ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" לילך ואסור רעה "דרך זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא .8אשה

וטוב אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך

הבהמית והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,

עד האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם

ממילא בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך

תעזוב9בחסידות "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית

אדם יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה

שגם כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת

וישרה טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1) יד, ואכ''מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ואתחנן3)להעיר
ה. כט.4)ו, ז, רפ''ה.5)קהלת תעניות רפ''א.6)הלכות רפ''ג.7)שם דעות (שעבודתם8)הלכות מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה שפרשו ישרה) בדרך פ''ג.9)היתה הוספות10)אגה''ת ראה
סט''ז. טוב שם 11.419)לכתר עמ' ח''ב תשמ''ח ספה''ש
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ÚÈÊz  ‰Lt‰ ÏL dÓL¿»∆«»»»«¿ƒ«
ׁשמ ּה ולכאֹורה ּתכנּה. על מ ֹורה הּפרׁשה ׁשל ׁשּׁשמ ּה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָידּוע 

- חדׁשים ח ּיים יצירת ׁשּמׁשמע ּותֹו - 'ּתזריע ' ּפרׁשתנּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשל

מצ ֹורע , ּבדיני  - ּברּבּה - הּמדּברת הּפרׁשה, ׁשל מ ּתכנּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהפ ּו

ּכמת". ח ׁשּוב  "מצ ֹורע  חז"ל ּדרׁשּו ְְְֲֵֶַָָָָָׁשעליו



רמב          
לאדם  ׁשּמּגיע  ענׁש רק  לא היא הּצרעת :לכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוההס ּבר

ׁשּנֹועד  ח ּיּובי  ּתפקיד ּבּה י ׁש אּלא הרע , לׁשֹון ּדּבּור ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבע ֹון

ּכ הרע . לׁשֹון וס ּפּור מ ּדּבּור להתרחק  האדם את ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָלהרּגיל

נק ּיים  חדׁשים, ח ּיים לפ ּתח  י ּוכל מהּצרעת ׁשּיּטהר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹלאחרי 

ח ּיים  יצירת על מ ֹורה הּפרׁשה ׁשל ׁשמ ּה לכן הרע . ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמ ּלׁשֹון

וליצ ֹור  לזרע  - הּצרעת ׁשל האמ ּתית מ ּטרתּה זֹוהי  ּכי  ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹחדׁשים,

חדׁשים. ֲִִַָח ּיים
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ÚÈÊ˙ Èk ‰M‡(ב (יב, ƒ»ƒ«¿ƒ«
‰M‡ ˙‡˜pL eÈˆÓ L‡ Ï‡NÈ ˙Òk ÏÚ e˙k‰ ÊÓÈƒ¿…«»«¿∆∆ƒ¿»≈¬∆»ƒ∆ƒ¿≈ƒ»
ÌÈBË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆÓ ˙ÚÊ‰ :Let ,'ÚÈÊ˙ Èk ‰M‡' . .ƒ»ƒ«¿ƒ«≈«¿»«ƒ¿«¬ƒƒ

החיים) (אור

זה  ׁשם הּקּב"ה, ׁשל אּׁשה ּבׁשם נקראת י ׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכנסת

על  מ ֹורה והּוא לּקּב"ה, י ׂשראל ּבין העצ ּום הּקׁשר את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמב ּטא

הּדברים  ּכׁשּכל לּקּב"ה, להתקרב  האדם ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּתׁשּוקה

למ ּצב  להּגיע  האדם יכֹול ּכזה ּבמ ּצב  אצלֹו. טפלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאחרים

הּזה  והע ֹולם מהּגּוף  להתנּתק  ׁשאיפה הּנפ ׁש', 'ּכלֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

ּבּקּב"ה. ּולהּדבק  ְְִִֵַַַָָָהּגׁשמי ,

אדם  ּכאׁשר ּגם תזריע ": ּכי  "אּׁשה הּפס ּוק  אֹומר ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָעלּֿכ

לּקּב"ה, ּבלהתקרב  עס ּוק  ׁשּכּלֹו "אּׁשה", ׁשל ּבמ ּצב  ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻנמצא

הּמצוֹות  ּבק ּיּום לעסק  - "ּתזריע " ּבבחינת להי ֹות ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹעליו

ורק  ּבארץ , היא ּכפ ׁשּוט ּה ׁשּזריעה ּכמ ֹו והארצ ּיֹות, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּגׁשמ ּיֹות

לצמיחה. מביאה היא ְְִִִִָָָּכ
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BLBÓ ‰ÁnÏ ıeÁÓ LÈ „„a( מו (יג , »»≈≈ƒ««¬∆»

ט ּמא כהנים)מ ֹוׁשב ֹו (תורת ִֵָ

פי "ג )ּבּמׁשנה "ּכדי(נגעים ּבּבית מצרע  ׁשהה ׁשאם מבאר, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

טמא. והּוא הּמצרע  ׁשל 'מ ֹוׁשב ֹו' הּבית נע ׂשה הּנר", ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהדלקת

זכרֹונֹוֿלברכה: ׁשניאֹורס ֹון לוי ֿיצחק  רּבי  ּכ על ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאֹומר

(ח ּסרֹון  החכמה" אֹור ל"הס ּתּלק ּות רֹומזת - מצרע  ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֻטמאת

הּמחלט ). ְִַַָֻּבּבּטּול

אֹור  ּכי  החכמה". אֹור ל"המ ׁשכת רֹומזת - הּנר ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָהדלקת

רז"ל ּכמאמר חכמה, ּבחינת כה)הּוא ֿ בתרא "הרֹוצה (בבא ְְְֲִֶַַַַַָָָ

(ואּלּו ּבּדרֹום ע ֹומדת היתה והּמנֹורה ידרים", - ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיח ּכים

.(יהּל ּבח ׁש ְְִֵֶַַַֹהּכסיל

ׁשל  ההתּפּׁשט ּות את מ ֹונעת הּנר ׁשהדלקת אפ ֹוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמ ּובן

הּמצרע . ְְַַָֹֻטמאת

שנח) עמ' יצחק לוי  (תורת

ּדֹורנּו: נׂשיא אדמ ֹו"ר כ"ק  ְְִִֵַמ ֹוסיף 

נרֹות  הינּו הּנר" ׁש"הדלקת מבאר הּמׁשנה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבמפרׁשי 

"זה  הם מצרע  וטמאת ׁשּבתֿקדׁש נרֹות - ואכן ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻׁשּבתֿקדׁש.

זה": ְֶַֻלע ּמת

הרע , לׁשֹון חטא על ּכענׁש ּבאה זֹו טמאה - מצרע  ְְְְְֵֶַַַָָָָָָֹֹֻֻטמאת

ׁשּכתב  ּכפי  לעב ֹודהֿזרה, ּדבר ׁשל ּבס ֹופ ֹו מביאה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשהיא

כּו' ּבאין ּכ מ ּתֹו" צרעת): טמאת הלכֹות (ס ֹוף  ְְְִִִַַַַַָָָָֻהרמ ּב"ם

ּבע ּקר". וכֹופרין ּבאלקים ְְְִִִֵֵַָָֹלדּבר

האדם  את מרחיקים אּלה נרֹות - ׁשּבתֿקדׁש ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנרֹות

"ׁשּלא  האדם על ׁשֹומרים הּללּו הּנרֹות ּכי  ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמעב ֹודהֿזרה.

ׁשּכתּוב  למה רמז ּבאבן", אֹו ּבעץ  ב)י ּכׁשל "אמרים (ירמיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ילדּתני ". אּת ולאבן אּתה אבי  ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלעץ 
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ÚBˆÓ  ‰Lt‰ ÏL dÓL¿»∆«»»»¿»
זאת  'ּפרׁשת - מצ ֹורע  פ ' נקראת הראׁשֹונים ְְִִִֵַַָָָָֹּבּדֹורֹות

מצ ֹורע '. 'ּפרׁשת הּׁשם התק ּבל האחרֹונים ּבּדֹורֹות ורק  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּתהיה',

הח ׁש ׁשּלעתידֿלב ֹוא ידּוע  הענינים: ּבפנימ ּיּות הּדבר ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוטעם

הּגלּות  ּבזמן למצרע , ּבנֹוגע  ּגם ּכ וט ֹוב . לאֹור יהפכּו ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹוהרע 

ׁשל  הּתׁשּובה לעתידֿלב ֹוא אבל ׁשלילי . מ ּׂשג הּוא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֻמצ ֹורע 

ּכ ּכזכּיֹות', לֹו נע ׂשֹות 'זדֹונֹות ּבבחינת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֻהּמצרע 

הראׁשֹונים  ּבּדֹורֹות ח ּיּובי . ּדבר להי ֹות  יהפ מצ ֹורע  ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֻׁשהּמּׂשג

ׁשלילי , ּבדבר להׁשּתּמׁש רצ ּו לא ּכי  מצ ֹורע  ּבׁשם קראּו ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹלא

ׁשּלעתידֿלב ֹוא  לכ רמז ּתהיה' 'זאת ּבּׁשם הׁשּתּמׁשּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלכן

הּקרֹובים  האחרֹונים, ּבּדֹורֹות א ח ּיּובי . ּדבר הּמצרע  ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹיהיה

ק ֹוראים  ח ּיּובי , לדבר הּמצרע   יהפ ׁשאז מ ׁשיח  ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹֹלביאת

יהיה  הּמצ ֹורע  ׁשּבֹו הּקרֹוב , העתיד עלֿׁשם מצ ֹורע  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלּפרׁשה

ואֹור. קדּׁשה ׁשל ּדבר ְֶַָָָָֻרק 
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. ÈLÚ ÚˆÓ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê ÚˆÓ ÏL Ba˜ Ó‡L ÈÚ»ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«¿»»¿…»»ƒ
ÈLÚ ˙Ba˜ . . ‡ÈÓ (רמב"ם). ≈ƒ»¿¿»ƒ

את  לנּדב  אחד ליהּודי  ּפעם הּציע  אדמ ֹו"ר מ ֹו"ח  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּכ"ק 

הבטיח , הּיהּודי  צדק '. ה'צמח  ׁשּו"ת ׁשל ההדּפסה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהֹוצאֹות

וק ּים  נתע ּׁשר ואז ּביכלּתֹו, זה היה לא מ ּצב ֹו ׁשּלפי  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאף 

'צ ּנֹורֹות  למעלה לֹו ּפתחה זֹו ׁשהחלטה הרּבי , אמר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָהבטחתֹו.

מ ּגדרֹו י ֹוצא עני  ּכאׁשר ּכאן: ואף  ּפרנסה. ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחדׁשים'

לק ּים  מ ּלמעלה לֹו ע ֹוזרים – הע ׁשיר חברֹו עב ּור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומ ׁשּתּדל

הבטחתֹו .eÈLÚa˙את ְֶַָָ«¬ƒ

    ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
       ¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−

      ©«£ª¨®§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«
      ¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©

      ¦§¨¬¦−©¨«¦§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦
      §¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈
      ̈£¤´©¨®¦§©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬

    ¤©¨«¦§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ
     §¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ

     ©§¥¤¬¨−̈¦©¦«§¨¨©Ÿ¥²¦©©−¦
     ¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬¤©©−¦¦§©¬¨¦«

      §¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬
      ©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤

      ́̈£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©§¦§¦³¤§¤Æ¤
     ¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¤©©²¦©§¦¬©

      ¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´¦§½¤
     ¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¨«§Æ£¨¦´

     £¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®§¨¨¬©¥²
     ¦©−§¨¬¤©¨«¦§¦¨³©¤̧©Æ¨©´

     ©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®§©«£¥²¦§¬
     ¤©©−¦§©«£¥¬¦«©¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈

      §¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©©§¤¬¤¦²
     ©©−¦¨¥¬«§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ

     §¤¥½̈§¥−¨£©´©¨®¦§¦Æ¤¦´
     ¨¦½¤¨−¨¥«§©¨Æ¤©©½¦¨§¥−

     ¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤§©Ÿ¥´©©½¦
     §©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨«

     §¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
      ©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³©Ÿ¥Æ

      ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©§¨©²§©¥¬¤
       ©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ

    §¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©
    ©¬¦©¦«§¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ

       §¥´§¦´©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´
      ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬

    ¤©©−¦¤¬©§¨¦«§¦¥´¤©©½¦
      §©Æ©¦½©©−¦©«©¦®©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬

     ¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©§¦©º¤
     ©¦Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´©¨¤®

     §¦¤¬©©©−¦§¨¥«−Ÿ©¨®§¨¤¬©
    ©¨©−©§©¨«¤§¨©¬©©¤−¤§©¨«¦

    §©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤§¾Ÿ§¬
      ©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−©¨¨«©

    ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
     ©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´

       ¦À¦³¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«§²Ÿ
      ¦«§¤¬ª§¨−§®¨´§¨º¤À«

     ¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−¦«¨©¦§À̈
      £¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨®§¨©§¦²£¤

      ¥¥¬¨−̈¦§¨«§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®
     §©¥§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

     §©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨−̈©¨®§©¥
     §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§©Ÿ¥−©

       ¦§©´©¨®§©¥§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©
      ¨¨«¤§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤§¨¨²§¨©¬

    ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¨©¤§©À£¤̧



רמה          

      §Ÿ̈«´Ÿ©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²
   «Ÿ©¦¬¨−§¨«¢¨«

        

. ÈLÚ ÚˆÓ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê ÚˆÓ ÏL Ba˜ Ó‡L ÈÚ»ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«¿»»¿…»»ƒ
ÈLÚ ˙Ba˜ . . ‡ÈÓ (רמב"ם). ≈ƒ»¿¿»ƒ

את  לנּדב  אחד ליהּודי  ּפעם הּציע  אדמ ֹו"ר מ ֹו"ח  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּכ"ק 

הבטיח , הּיהּודי  צדק '. ה'צמח  ׁשּו"ת ׁשל ההדּפסה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהֹוצאֹות

וק ּים  נתע ּׁשר ואז ּביכלּתֹו, זה היה לא מ ּצב ֹו ׁשּלפי  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאף 

'צ ּנֹורֹות  למעלה לֹו ּפתחה זֹו ׁשהחלטה הרּבי , אמר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָהבטחתֹו.

מ ּגדרֹו י ֹוצא עני  ּכאׁשר ּכאן: ואף  ּפרנסה. ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחדׁשים'

לק ּים  מ ּלמעלה לֹו ע ֹוזרים – הע ׁשיר חברֹו עב ּור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומ ׁשּתּדל
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˙ÈaÏÂ „‚a‰ ˙ÚˆÏe(נה זּכרֹון (יד, "אין הּספ ֹורנֹו: ּכתב  ¿»«««∆∆¿«»ƒְְִֵַַָָ

ז"ל  קצתם ׁשאמרּו עד ּבּתים, נגעי  לע ֹולם ׁשּנמצאּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָלראׁשֹונים

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי  מבאר ּדהּנה לבאר, וי ׁש לע ֹולם". הי ּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹׁשּלא

רק  הּוא והרע  ּבתכלית, ט ֹובה ׁשּפנימ ּיּותֹו לאדם רֹומז ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנגע 

ּכאּלה, אנׁשים ׁשאין ּכּיֹום, ולכן ּבׂשרֹו), (ּבע ֹור ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבחיצ ֹונּיּותֹו

חיצ ֹוני רע  מס ּמל ּבּבית ׁשּנגע  מ ּובן, זה לפי  מצ ּוי . הּנגע  ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאין

הּגיע  לא אי ׁש ׁשּכן ההם, ּבּימים ּגם נדיר היה ולכן ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבתכלית;

זֹו. ְְַָלדרּגה
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d˙c ‰È‰z ÌÈÓÈ ˙ÚL(יט מן (טו , היא נּדה ּדם ƒ¿«»ƒƒ¿∆¿ƒ»»ִִִַָ

והינּו הּדעת, עץ  חטא אחרי  ח ּוה ׁשּנתק ּללה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּקללֹות

ּדם  נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע , ׁשל מציאּות ּבּה יצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהחטא

ּתהּלים ּבמדרׁש ּׁשאיתא מה ימ ּתק  זה ּולפי  ד)טמא. (קמו , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ

"ואת  הּיע ּוד יק ּים אז ּכי  – נּדה אּסּור י ּתר ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻׁשּלעתידֿלב ֹוא

הּטמאה  מן הע ֹולם ויתּברר הארץ " מן אעביר הּטמאה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻֻרּוח 

הּדעת. עץ  חטא ׁשל ְְֲֵֵֶַַַַָֻוהּזהמא
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d˙c ‰Âc‰Â( לג מן (טו , היא נּדה ׁשּדם אמרּו, רז"ל ¿«»»¿ƒ»»ְִִִֶַַַָָ

והינּו הּדעת, עץ  חטא אחרי  ח ּוה ׁשּנתק ּללה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּקללֹות

ּדם  נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע , ׁשל מציאּות ּבּה יצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהחטא

לעמד  לאּׁשה ׁשאס ּור הּדע ֹות טעם לבאר י ׁש זה ּולפי  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹטמא.

ּדקיימאֿלן  מאי  לפי  (אף  ּבעיר ּבעלּה אין אפ ּלּו ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻּבטמאתּה

מהרע  הּטהרה על מ ֹורה זה ּכי  – מצוה) לאו ּבזמ ּנּה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּטבילה
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שישי עמ' ב



לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע־מצורע לחו”ל בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.
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