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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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אגרות קודש
 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ג

ברוקלין.
הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

על  אקראהו   - בל"נ   - אשר  בו,  המוסגר  הפ"נ  עם  וארא  ממוצש"ק  מכתבו  נתקבל  עתה  זה 
ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בעת רצון, והשי"ת יזכהו לבשר טוב בכל הענינים 

שנזכרים בהפ"נ.

ב( ומה ששואל, כיון שאומר הוא קדיש דרבנן קודם הודו, אם יש להפסיק בשביל זה באמצע 
פסוקי דזמרה. הנה לדעתי )כי אין הזמן גרמא לעיין בזה, וגם לכאורה פשוט הוא - ש(כיון שאין זה 

חיוב פרטי שלו, כ"א מוטל על המנין, הרי אין בזה היתר שיפסיק הוא במקום שאין להפסיק.

ג( בנוגע לשאלתו שיש נערים המאחרים שאם לא יאמרו להם לדלג הסדר שקודם הודו, אזי לא 
יוכלו להתפלל בצבור ואיך להתנהג בזה.

הנה ידוע מרז"ל איזהו חכם הרואה את הנולד, והוא שייך בכל ענין וענין במילא גם בנדון זה, 
ואף שהדין )בס' שערי תפלה לר' יעקב רקח הביא צא דעות שס"ל כן( ברור שמדלגים, אבל יש לראות 
את הנולד ובמשך זמן קצר, וכבר ראינו זה במוחש שההיתר לדלג מביא תומ"י להעדר חשיבות ענין 
התפלה, ותחלה מדלגין על הסדר שקודם התפלה דהודו, ואח"כ פסוד"ז ואח"כ וכו' ובפרט בשאלתו 
שהוא בנוגע לנערים וכו'. ובמילא בהנוגע לפועל, הנה אף שא"א לפסוק ובפרסום נגד הדין, אבל יש 
לצדד בכל האפשרי והאופנים שגם לא ידעו מההיתר לדלג, והוא ע"ד מאמר רז"ל אמרה תורה חלל 
שבת אחת כדי שישמור אחר שבתות הרבה )שבת קנא, ב(. ומכש"כ בנדו"ד שב' הדברים הם באיש א'.

בענין השגות מרע"ה ששאל מכבר - מבואר ממאמרי רע"מ שבזהר. ועיין זח"ב קטז, ב ושם. 
ובד"ה ויצא תרס"ו.

מרז"ל  וע"פ  בכלל  ומושפעיו  זו  בעבודה  חביריו  כל  ופ"ש  בקדש  בעבודתו  הצלחה  בברכת 
ומתלמידי יותר מכולם.

נ"ב: הצעתי בהנהגות ביום ההילולא זוהי דאשתקד.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לא כבר.

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

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

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

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

נׂשיאינּו ר ּבֹותינּו ּבדר ּוׁשי ּדמאחר 3ּבזה  , ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָ

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

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

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

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

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

ּבקר ". עד  ֵֶֶֶַֹ"מערב 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ׁשּמעלימים  נג ּה, ׁשּמקליּפת  ה ּבהמית  ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹוה ּנפ ׁש

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

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

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

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

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

מ ֹורה  זֹו ׁשּמריר ּות  כ ּו', ּכּזית  מר ֹורין מזֹונֹותי יהיּו יֹונה : אמרה  ּבפיה , ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָטרף 
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‰Êa ˜eic‰ Úe„ÈÂ .'B‚ ˜a „Ú ÚÓ Ô‰‡ B˙‡ CÚÈ«¬……«¬…≈∆∆«…∆¿»««ƒ»∆
על  בלשון השאלה דיוק ֿ פי  על  כך 

eÈ˙Baהכתוב  ÈLe„aƒ¿≈«≈
eÈ‡ÈN3, של חסידות מאמרי  ¿ƒ≈

חב"ד  Ï„‰L˜˙אדמו "רי  Á‡Óc¿≈««∆«¿»«
˙Bp‰ בפועל המקדש ‰È‡במנורת «≈ƒ

Ô‰‡ È„ÈŒÏÚ, הכהן‰nÏ «¿≈«¬…»»
,"EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ" ‡e‰ ÈeeÈv‰«ƒ¿ƒ¿≈∆
Ï‡ ÔÓM‰ e‡ÈiL ÚÓLÓc¿«¿«∆»ƒ«∆∆∆

?‰LÓ…∆
˜eÒtaL ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆«»
"EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ" Èab ,ÔBL‡‰»ƒ«≈¿ƒ¿≈∆
˙ÏÚ‰Ï" Ó‡ ,(‰LÓ Ï‡)∆…∆∆¡«¿«¬…
,ÈM‰ ˜eÒte ,"„ÈÓz ≈»ƒ«»«≈ƒ
„Ú ÚÓ" Ó‡ ,Ô‰‡ Èab«≈«¬…∆¡«≈∆∆«

"˜a שני של  שהמשמעות ואף …∆
הטעם  מהו  להבין  צריך  שווה, הזמנים

פנימיות  פי  על  הלשונות לשינוי 

העניינים?

‡Ï LÈ ,‰Ê ÔÈ‰Ïe (¿»ƒ∆≈¿»≈
ÔÓL'c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ‰ÏÁz¿ƒ»¿»»ƒ¿»¿∆∆
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ÔÓM‰L ,ÔBL‡‰ ÔÙB‡ היוצא ∆»ƒ∆«∆∆
Èf‰Ó˙מהזית  ˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈≈««ƒ
ÌÈÏÚÓeעצמו  ÈzÒÓ ˙Èf‰ Èk ,ƒ««ƒ«¿ƒ«¿ƒ

LÈ ÔÎÏÂ ,BÎB˙aL ÔÓM‰ ÏÚ««∆∆∆¿¿»≈≈
˙Èf‰ ˙LÈ˙Îa CBˆ פעולה ∆ƒ¿ƒ«««ƒ

שהזית  וההסתר  ההעלם את המבטלת

השמן  על  ÈˆB‰Ï‡מעלים È„k¿≈¿ƒ
BÈÚÂ .ÔÓM‰ ˙‡ epnÓ של ƒ∆∆«∆∆¿ƒ¿»

זית  בשמן  זה כפי BÚa„‰אופן  »¬»

ה',שהוא  בעבודת ביטוי  לידי  LÙp‰Âבא Ûeb‰ ÏÚ ‰BÓ '˙Èf'L∆«ƒ∆««¿«∆∆
,d‚ ˙tÈÏ˜nL ˙ÈÓ‰a‰ והנפש שהגוף וחסידות בקבלה כמבואר  ««¬ƒ∆ƒ¿ƒ«…«

הקדושה) היפך  של  (כוח מ'קליפה' חיות מקבלים היהודי  של  הבהמית

מעורב  טוב מעט אך  רע רובה שאמנם 'קליפה זו  כי  אור , לשון  'נוגה' הנקראת

הפירות  שקליפות וכשם בתוכה.

לגבי  כך  הפרי  על  ומסתירות מעלימות

החיות  מקור  הרוחנית, נוגה' 'קליפת

הבהמית  והנפש הגוף של 

ÏÚ ÌÈÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚnL∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ«
(ÔÓL) ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ∆∆
CÈˆ ÔÎÏÂ ,Ì‰a ˙LaeÏÓ‰«¿∆∆»∆¿»≈»ƒ

ÌL˙ÎÏולהכניעם eÎ'לבטלם ¿»¿»
B‡ ÏÚ eÓÈÏÚÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¿ƒ«

‰f‰ Ó‡Ók ,‰ÓLp‰5 אשר «¿»»¿«¬««…«
מחמת  בו  נאחזת האש שאין  שעץ כשם

לבקע  צריך  וכבד , גדול  דבר  שהוא

כך  לחתיכות, Ïc‡אותו  ‡Ùeb»¿»
,‡˙ÓLc ‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒ»ƒ≈¿»¿ƒ¿»»

dÈÏ ÔÈLhÓ בו עולה שלא גוף ¿«¿ƒ≈
היינו  ל 'ביטוש', זקוק הנשמה אור 

והכנעה. ביטול 

Ìb e‰ÊÂ על הפנימי  Ó‰הביאור  ¿∆««
˙Èf‰ ÏL ÈÓLb‰ ÌÚh‰M∆«««««¿ƒ∆««ƒ
BÈÚÓ ÏLÏzLÓe CLÓpL)∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈≈ƒ¿»

ÈÁe‰ בכמה בחסידות כמבואר  »»ƒ
הזה  בעולם שיש מה שכל  מקומות

משורשו  ומשתלשל  נמשך  הגשמי 

שבתפוח  המתיקות ולדוגמה הרוחני ,

כפי  החסד  במידת ומקורה שורשה

הזית  ואילו  האצילות, בעולם )שהיא
eÈ˙Ba Ó‡ÓÎe ,Ó ‡e‰«¿«¬««≈

Ï"Ê6˜eÒt‰ ÏÚ7 ביונה האמור  «««»
קלו  האם לראות מהתיבה שלח שנוח

חזרה  והיונה מהארץ ≈p‰Â¿ƒ‰המים
‰Ó‡ ,‰ÈÙa ÛË ˙ÈÊ ‰ÏÚ¬≈«ƒ»»¿ƒ»»¿»
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כללי  מפתח  

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

  תצוה  ואתהה "מאמר ד  ) ג

 ה  .............  ה "כה'תש ר ראשון, אד י"א , תצוה פרשת בת ש

 טו  ....  שי"אה'ת ראשון ראד אש"פ תצוה, י"ר"ד   )ד

  ,  תצוהש"פ  שיחת  )ה

 טז  ............................  ה"כתשאדר ראשון, ה י"א

   ויום) ג', (ליל ויום) ועש"ק וש"ק פ' ליל(חות משי  )ו

 יז  ........  ה'תש"ב אדר ראשון"ד וי"א , ז', יותצוה

 כט  ......  ה'תש"ב  ר"תצוה, י"א אדמשיחות ש"פ   )ז

 לח   ....  זט ךכר  אדר ז' – תצוהפרשת ות שיח-ילקוט  )ח

 מה  ...............  ב  ,זטכרך   תצוהפרשת  חותשי-יטולק  )ט

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )י

 ט מ  .................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

   ................  תצוה פרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )יא

  א  ..........  תצוהת פרש לשבוע  יומיחומש  ירעושי  )יב

 ח ע  ...............  תצוה פרשת לשבוע תהלים  ירושיע  ) יג

    ה)(מוגהתיא  רפסב יםרשיעו  )יד

 טע  ....................................  תצוה פרשת וע לשב 

 ו פ  ..............  תצוהפרשת  לשבוע ם" וי םהיו "ח לו  )טו

 ח פ  .........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )טז

 ם "מבר ירו עיש

 צא  ...........  תצוהפרשת לשבוע  ,םולים קיר' פג –  )יז

 ד מק  ........  תצוהפרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  ) יח

 הסק  ...........  תצוה פרשת לשבוע  ,ותצומספר ה –  )יט

  ובים ם וכתיביא  )כ

 וסק  ................................  יב פרק  חמיה  ,טז פרק  יחזקאל

  פאהמסכת  –משיות   )כא

 חסק  ................................................  אור קהתי יב

 ועק  ..........................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כב

  ביאורים עם  מועד קטן תמסכ  ) כג

 חעק  ............................................  טכ ףד עד כה  ףמד

  ביאורים עם  גהחגי תמסכ  )כד

 צוק  .................................................  ג ףד עד ב ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כה

 חר  ...................................................  "ר הזקן אדמו

  עירובין ת ך הלכושולחן ערו  )כו

  חר  ................................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

  ואתה תצוה  אור הרתו  )כז

 יאר  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כח

 טזר  .............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כט

 חיר  ........................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  ) ל

 טיר  ..............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –המאמרים ספר   )לא

 כר  ..............................................  מו"ר מוהרש"באד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )לב

 כבר  ............................................  ''צוהריי''ר מדמוא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחהר ספ  ) לג

 הכר  ............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 וכר  ......................................  ) ב( צה פרק  כרוותזה ספר  )לד

  קודש   ותרגא  ) לה

 טכר......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 לר  ..................................  ומש לקריאה בציבורח  ) לו

 זלר  .................  דשקו -בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לז

 ח לר  ..................... תצוה פרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לח

 טלר  ............  ודשקשבת  ל ות רקת דלהצות סדר מ  )לט



ו     

וזה ּו ֿ אחרא . ּדסטרא  ּומריר ּו ח ׁשֹוכא  ּבחינת  ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָעל 

ׁשבעים  ׁשל  ּתלמ ּוד ֹו מ ׁשּכח  ּׁשה ּזית  מה  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַּגם 

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

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

ׁשנה  ׁשבעים  ּבהם  היה 9ׁשנֹותינּו ולימ ּוד ֹו , ְְְִִִֵֶָָָָָ

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

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

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

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

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

ה ּקליּפֹות  מע ֹולם  היא  ה ּׁשכחה  ולכן 10והרי . ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ענין  (ׁשּזה ּו ה ּזית  ּכתיׁשת  להיֹות  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָצריכה 

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

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

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

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

החכמה  ּבחינת  ה ּוא  מחזיר 12ּבּספיר ֹות  (ׁשּלכן ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

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

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

חכמה  ּבחינת  רק  לא  ה ּוא  ה ּׁשמן ׁשל  ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשענינֹו

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

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

מ ּצד  [והינּו מה ּׁשמן למעלה  ה ּוא  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשה ּזית 

ה ּוא  ׁשה ּזית  ּדכיון למעלה , הענינים  ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפנימ ּיּות 

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

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

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

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

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

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

קצא). ע ' תשרי  המאמרים ספר - מנחם (תורת תשל"א ה' את הללו ד"ה לו,12)שכד. בהעלותך לקו"ת וראה שם. תו"א
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וש"נ. שיח . ע ' תרצ "א סה"מ  וראה יסוד. ערך הכינויים)
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ÈÚ„k ‰È‰ B„eÓÈÏÂ שצריך כפי  ¿ƒ»»ƒ¿»≈
l‚Ó"c‰להיות ÔÙB‡a ‡Ï)…¿∆¿¿«∆
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˙‡Ê ÁkLÈ Ì‡ אינו כשהלימוד  ƒƒ¿«…
את  שישכח עדיף אכן  כראוי ,

תורה ),תלמודו  בלומד  מדובר  וכאן 

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

(B„eÓÏz) עצמה שהתורה היינו  «¿
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ÈM‰ ÔÙB‡Â14, של עניינו  בביאור  ¿∆«≈ƒ
הוא  חסידות ֿ פי  על  זית Èf‰L∆««ƒ˙שמן 

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ במדריגהÔÓM‰Ó ¿«¿»≈«∆∆
vÓ eÈ‰Â]ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt „ ¿«¿ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
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‡e‰ È‰ ,ÔÓM‰ הזית‰ÏÚÓÏ «∆∆¬≈¿«¿»
˙kM ‰nÓ ÈÚ‰Ïe .epnÓƒ∆¿»ƒƒ«∆»«

'Òct'‰15,ÔÈe „BÒÈ ÔÈÚa ««¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»
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עצמו , מהבניין  חשוב פחות ונראה

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

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

ּתח ּתֹונה  ּבמדרגה  ה ּוא  ה ּזית  למ ּטה , ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָׁשהם 

ׁשהם  ּכפי הענינים  ּבפנימ ּיּות  אבל  ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָמה ּׁשמן,

יֹותר  עליֹונה  ּבמדרגה  ה ּוא  ה ּזית  ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָלמעלה ,

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

סתימאה ', 'חכמה  ּגם  (ּכֹולל  החכמה  ְְְְִִֵַַַָָָָָָּבחינת 

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

ענין  ּגם  ֿ זה , ֿ ּפי  ועל  יֹותר . נעלית  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבמדרגה 

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

ׁשּלמעלה  ה ּכתר  מ ּבחינת  ׁשה ּוא  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָה ּנעלית ,

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו (ׁשמן), ח ׁש16מהחכמה  יׁשת  ְְֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

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

ּבגיל ּוי  ה ּבא  א ֹור  .17ׁשל  ְִֶַָ

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

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

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

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

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

אלקים ֿ ּב'דברי ונת ּבאר  ה ּובא  ׁשּפיר ּוׁשֹו ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּמצינּו

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

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

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

א ֹו ע ּפּוׁש ּבהם  ׁשאין ה ּגר ּגרים  לקחת  ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּצרי

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

ׁשה ּזית  הענינים , ּפׁשט ּות  ׁשּלפי ּבזה , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָוהענין

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

א ֹור  על  ּומס ּתירים  ׁשּמעלימים  ה ּבהמית  ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַוה ּנפ ׁש

ּבבחירת  מיּוחדת  זהיר ּות  להיֹות  צריכה  ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָה ּנׁשמה ,

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

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

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

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

קסט . ס "ע  ח "י 

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

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

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

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

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

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

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

הראשון  האופן  לפי  שהוא (כפי  חסרון 

מר ש  הזית כי  מהזית, נעלה השמן 

אלא  לעיל ) כמבואר  מתוק, והשמן 

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

שלמעלה  עליון ' 'כתר  בחינת

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

שזהו  הכתר , בחינת זו , נעלית בחינה

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

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

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

יותר  נעלה מהם ומי  והשמן  הזית

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

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

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

על  רש"י  שבפירוש הרבי  של  בשיחות

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

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

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

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

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

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

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

.'eÎ
שני  בין  הקשר  את ומבאר  והולך 

האופנים  ושני  ב"זך " הפירושים

והזית. השמן  שבין  ביחס האמורים

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

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

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

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

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

על  ביותר  גדול  והסתר  העלם ישנו  הזה

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

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

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

ה ּיד ּוע   ּדר ֿ ׁשאין 20ועל  עמלק , לקליּפת  ּבנֹוגע  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מ ּכל  נקי יהיה  וה ּביט ּול  ׁשה ּׁשמן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָזהיר ּות 

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

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

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

הענינים ). ּפנימ ּיּות  ֿ ּפי על  ְְְִִִִִֵַָָָמפר ׁש

LÈÂ ה ּׁשמרים ענין ּבׁשלילת  ה ּדּיּוק  לבאר  ¿≈ְְְְִִִִִֵַַַַָָ

ּבאים  א ּלא  זר , ּדבר  ּתער ֹובת  ׁשאינם  ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּדוקא ,

החכמה  ספירת  ׁשּמּצד  לפי והינּו עצמ ֹו, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָמה ּזית 

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

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

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

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

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

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

(ּובמ ּכל ֿ עצמ ּה החכמה  מדרגת  ׁשּזֹוהי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה ּׁשמן,

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

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

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

(אד"ר).

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

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

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

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

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

איסור  בהם שנבלע כלים יש שלגבי 

ידי  על  אותם להכשיר  שאפשר  כלים

לו  אין  חרס כלי  אבל  ליבון  או  הגעלה

כך  תקנתו , היא שבירתו  אלא הכשר 

לתקן  אפשר  אי  רוחני , ותיקון  ב'הכשר '

'לשבור ' רק אלא עמלק קליפת את

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

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

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

והביטול  הכתישה אזי  במיוחד ,

הנשמה  אור  את בו  להאיר  מועילים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

שלמעלה  האלוקי  האור  הוא שה'זית'

הוא  וה'שמן ' השתלשלות', מ'סדר 

סדר  התחלת החכמה, ספירת

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

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

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

האצילות  שעולם כך  הכללים העולמות

עשר  כל  את בו  יש שכמובן  (אף

(עולם  החכמה עניין  הוא הספירות)

– היצירה עולם בינה, – הבריאה

– העשייה עולם מלכות)מידות,

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

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

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

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

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

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

ׁשּי החכמה  ׁשּבבחינת  ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָועל 

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

ׁשה ּוא  ה ּזית  ּבענין ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  החכמה , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבחינת 

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

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

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

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

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

ה ּמנֹורה  להדלקת  ה ּדר ּוׁש ה ּׁשמן ּכּמּות   ְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָער

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

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

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

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

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

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

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

מ ּסדר  מלמעלה  ה ּוא  ההמ ׁשכה  ׁשּׁשרש  לפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהינּו

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

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

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

מלכ ּות  לבחינת  ֿ אנּפין מ ּזעיר  ההמ ׁשכה  ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָהיא 

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

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

ׁשּכׁשר  הרא ׁשֹון ה ּׁשמן ענין (וזה ּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהחכמה 

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

ההמ ׁשכה  על  (ולא  החכמה  המ ׁשכת  על  ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשר ֹומז

ה ּׁשנּיה ). ה ּטּפה  ׁשּזֹוהי ֿ אנּפין, ְְְִִִִִֵֶַַַָָמ ּזעיר 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

של מלכתחילה  תערובת שום בו  אין 

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

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

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

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

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

‚BÏ29,בתורה נזכר  ה'לוג ' (שיעור 

חכמים  ושיערו  עני , מצורע קרבן  לגבי 

וכמות  ביצים, שש כשיעור  שהוא

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

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

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

בדרך  מסויים רעיון  לתלמיד  מוסר  הרב

לאורך  ביחס קיצור  אמנם זה קצרה

אבל  הרעיון  של  ולעומק ולרוחב

רק  וזה כולו  העניין  את מכיל  הקיצור 

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

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

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

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

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

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

המאיר  לאור  ביחס כי  קטנות' 'פנים

'קטן ' הוא המידות אור  במוחין ,

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

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

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

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

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

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

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

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

ה ּתח ּתֹונה , ּבּמדרגה  ׁשה ּוא  ּכפי ל ּזית  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָּבנֹוגע 

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

ענין  ה ּוא  ה ּזית  ּוכתיׁשת  ֿ אחרא , ּדסטרא  ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָּומריר ּו

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

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

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

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

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

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

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

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

ּתכלית  היא  (ׁשמן) החכמה  ׁשּמדרגת  ׁשאף  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבזה ,

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

את  להביא  ה ּוצרכ ּו ׁשּלאחריֿזה  ּובפרט  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ(זית ),

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

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

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

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

ענין  להיֹות   ה ּוצר ר ּבנּו מ ׁשה  אצל  ׁשּגם  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמצינּו

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

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

ה ּביט ּול  ּגם  הרי - יׁשּות  ׁשל  לענין ׁשּי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָואינֹו

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

ער ׁשט  זיך  דארף  (ער  ּד"ּכתית " ְְְִִִֶֶַָָָהענין

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

הע ּדר  ׁשל  ּתנּועה  ׁשּזֹוהי ּדת ׁשּובה , ְְְִִִֵֶֶֶַָָה ּביט ּול 

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

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

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

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

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

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

ּמעלים  ׁשה ּוא  ּבגלל  היא  ה ּזית  ּכתיׁשת  ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּכן,

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

ליּה ּבנֹוגע 5מב ּטׁשין  זאת  ל ֹומר  ׁשּי ואי , ְְְְִֵֵֵַַַַָֹ

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

ּבדר ּגא  ּגם  להיֹות  ׁשּצרי ּד"ּכתית " ְְְְִִִִֶַַַָָָלביט ּול 

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

ה ּיּסּורים  ענין ה ּוא  (ׁשּדּוגמת ֹו ְְְִִִִֶַַָָּדת ׁשּובה 

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

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

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

(לאתבא  זֹו עב ֹודה  על  לע ֹורר  רצה  ׁשּבדבריו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלפי

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

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

 ׁשה ּצֹור לח ׁשֹוב  ׁשאין מ ּיׂשראל , ואחד  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחד 

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

ּוׁשאר  ּוׁשת ּיה  אכילה  ּבמסחר , הע ֹולם , ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָּבעניני

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

מצוה  וק ּיּום  ּבּתפלה  הת ּבֹוננּות  ה ּתֹורה , ְְְְְִִִִִַַָָָלימ ּוד 

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

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

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

כ ּו']. ּומס ּתיר  ׁשּמעלים  ְְִִִֶַַַַה ּזית 

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

צריכים  ּכא ׁשר  רק  ה ּוא  ְֲִִִֶַַָ("ּכתית ")

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

היא  ּבזה  ׁשה ּכּונה  ה ּמנֹורה , הדלקת  ענין ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּזה ּו

ר ּבֹותינּו ּכמאמר  הע ֹולם , את  להאיר  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָּבׁשביל 

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

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

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

'כתישה'. בבחינת

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

ל 'כתישה' זקוק היה הזקן  שאדמו "ר 

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

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

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

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

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

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

זקוק  היה לתקנו  שכדי  חיסרון 

כך ! לומר  יתכן  לא והרי  ל 'ביטוש'

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

אצל  שהוא כפי  התשובה ובעניין 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

יכולים  הם ביטול  תחושת וללא והסתר 

העידון  והיפך  לישות האדם את לגרור 

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

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

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

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

קשור  זה גם כי  לבטל  נדרש האדם

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

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

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

בעבודת  קיים הזית כתישת של  הרוחני 

לעיל  כמבואר  המדריגות, בכל  ה'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ה ּביט ּול  ּבֹו לפע ֹול  ׁשּיּוכל  ּדבר   ל ְְִִֵֶֶַַָָׁשאין

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

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

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

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

את  להאיר  ּכדי ׁשּלֹו מה ּצּיּור  לצאת  ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָה ּביט ּול 

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

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

היא  הרי ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  ה ּתׁשּובה , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָלענין

ׁשּלמעלה  ֿ ּתׁשּובה  ּדבעלי להעיל ּוי ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָמ ּגעת 

ִִִַמ ּצּדיקים .

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

ׁשהדלקת  אף  מ ׁשה , אל  ְֶֶֶַַַָֹג ֹו',

ולא  אהרן, ֿ ידי על  להיֹות  ה ּוצרכה  ְְְְְְֲִֵַַַָָֹֹה ּמנֹורה 

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

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

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

 צ ֹור יׁש הע ֹולם , את  להאיר  ּבׁשביל  ְְְִִִֵֶֶַָָָָה ּמנֹורה 

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

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

ה ּמנֹורה  הדלקת  ֿ ידי על  הע ֹולם  את  ְְְְִֵֶַַַַָָָָָלהאיר 

ולא  אהרן, ֿ ידי על  ּבפ ֹועל  להיֹות  ְְְְְְֲִֵֶַַַָֹֹ(ׁשה ּוצרכה 

מ ׁשה ). ֿ ידי ְֵֶַֹעל 

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

הדלקת  ענין על  ּכח ' ְְְִִֶַַַַַַַָֹׁשה 'ּנתינת 

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

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

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

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

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

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

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

שקופין  תנא אטומים, שקופים

לא  [מבחוץ], ואטומים [מבפנים]

העדות  לפרוכת מחוץ צריך , אני  לאורה

עולם  באי  לכל  הוא עדות מועד , באהל 

בישראל "). שורה שהשכינה

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

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

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

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

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

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

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

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

זה, פירוש לפי  שהזית, לעיל  כמבואר 

מהעולם, שלמעלה אלוקי  אור  מסמל 

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

יציאה  במובן  וביטול , כתיבה ב"כתית",

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לעיל , כמבואר  הצדיקים, במדריגת

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

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

בעניין  אהרן  של  פעולתו  ומהי  משה

המנורה:

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

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

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

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

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

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

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

ׁשּלמעלה  ּבא ֹופן ה ּוא  ה ּתֹורה  ֿ ידי ְְְְֵֶֶֶַַַָָׁשעל 

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

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

ּבפ ֹוע  ה ּמנֹורה  הדלקת  את אבל  ּולברר  להאיר  ל , ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ

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

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

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

ּבצפרא  .47וׂשמחה  ְְְְִַָָ

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

עדין  נד ּפס ּו ה ּוא 48ׁשּלא  ׁשאהרן , ְְֲֲִִֶֶַַֹֹ

ּדמטר ֹוניתא  ּדּבּור 49ׁשֹוׁשבינא  ּבחינת  ׁשה ּוא  , ְְְְִִִִֶַַָָ

ֿ ידי  על  הע ֹולמ ֹות  ח ּיּות  נמ ׁש ׁשּמּׁשם  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָהעליֹון

ׁשֹוׁשבינא  ה ּוא  מ ׁשה  אבל  מאמר ֹות , ְֲֲֲִֶַָָָָָֹע ׂשרה 

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

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

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

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו ׁשּתֹורת ֹו51מה  ׁשּמי ְִֵֶֶֶַַַָָ

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

אלק ּות  להמ ׁשי ה ּוא  ּדתפלה  ּברכ ֹות  ְְְְְֱִִִֵֶַָָֹע ׂשרה 

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

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

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

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

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

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

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

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

א. יו"ד,

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

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

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

בעולמות  עליונים.למעלה,

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

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

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

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

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

נשארת  עצמה שהנשמה התניא בספר 

אפילו  תמיד , ֿ הוא ֿ ברוך  בקדוש דבוקה

 ֿ חס עבירה עובר  שהאדם בשעה

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

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

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

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

העדר  בראש מהלכות כלל , בדרך 

מהלכות  כלל  בדרך  הלבנות והכבשים,

שנברא  כדרך  העולם אחריהן 

ערב, ויהי  – חושך  היה שבתחילה

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

ציון " בת ושמחי  "רני  לפסוק בשייכות

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

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

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

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

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

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

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

הבושה  מחמת בעצמם לילך  להם

להיות  כך  לתמכם. סעד  וצריכין 

באור  במקורם ישראל  נשמות התכללות

מצד  כח להם אין  ֿ הוא ברוך  ֿ סוף אין 

שהוא  אהרן  בחינת ֿ ידי  על  רק עצמם

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

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

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

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

ולהתעסק  לדבר  המלך  של  דרכו  אין 

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

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

לעולם. האלוקות המשכת את פועל 

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

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

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

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

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

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

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

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

ּתחלה . העלאה  ּבלא  המ ׁשכה  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹאי

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

קטירא  ּבחד  ׁשאמר  יֹוחאי ּבן ְְְִִִֶֶַַָָָׁשמע ֹון

העלאה 55נא אתקטר  ּבבחינת  ּתמיד  ׁשה ּוא  הינּו , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

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

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

ֿ ׁשמע  ּדקריאת  להעלאה  ׁשם 56צרי ּומ ֹוסיף  .57: ְְְֲִִִִַַַָָָָ

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

לקריאת 59ּֿדׁשּבת  ּגם  מפסיק  היה  ׁשּלא  מ ׁשמע  , ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ

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

תרס "ו  ּבהמ ׁש המבאר  ֿ ּפי על  זה  לבאר  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹויׁש

לסע ּוד ֹות  (וׁשּיכ ּותן ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיֹות  ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹּבענין

(לאחרי  ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיה  ׁשּׁשלמ ּות  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדׁשּבת ),

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

ּבעצם  מנּוחה  ּבבחינת  היא  לא 61הארץ ) ׁשאז , ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

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

הע ֹולמים  לח ּיי ּומנּוחה  ׁשּבת  ׁשּכּול ֹו .63יֹום  ְְִֵֶַַָָָָ

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

א.54) עד, א.55)ב "ק  רפח , (אד"ז) זח "ג א'תקמח .56)ראה ע ' שם גם וראה א'תקנג. ע ' פרשתנו אוה"ת גם אוה"ת 57)ראה

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

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

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

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

תפילה. ֿ ידי  שעל  ההמשכה יותר , הקטן  הדבר  את בתוכו 

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

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

האדם  אל  ֿ הוא ֿ ברוך  מהקדוש למטה,

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

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

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

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

,'eÎ להפסיק ולמה זקוק הוא כן  אם

והרי  שמע קריאת לקרוא כדי  מתלמודו 

של  ב'תנועה' תמיד  הוא זאת לולי 

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

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

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

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

ללא  אליה להגיע אפשר  ואי  במיוחד 

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

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

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

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

היה  כן  יוחאי  בר  שמעון  שרבי  לעיל 

שמע. לקריאת מפסיק

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

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

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

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

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

אחרי  הכוחות את להשיב כדי  (כמו 

לקראת  כהכנה או  מייגעת מלאכה

והעונג עבודה) המעלה בגלל  אלא

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

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

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

הכרח  אין  כבר  זה לשלב וכשבאים

מלמטה  העלאה של  בדרך  בעבודה

מלמעלה  ההמשכה את שתביא למעלה

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

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

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

ּתחלה . העלאה  ּבלא  המ ׁשכה  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹאי

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

קטירא  ּבחד  ׁשאמר  יֹוחאי ּבן ְְְִִִֶֶַַָָָׁשמע ֹון

העלאה 55נא אתקטר  ּבבחינת  ּתמיד  ׁשה ּוא  הינּו , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

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

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

ֿ ׁשמע  ּדקריאת  להעלאה  ׁשם 56צרי ּומ ֹוסיף  .57: ְְְֲִִִִַַַָָָָ

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

לקריאת 59ּֿדׁשּבת  ּגם  מפסיק  היה  ׁשּלא  מ ׁשמע  , ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ

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

תרס "ו  ּבהמ ׁש המבאר  ֿ ּפי על  זה  לבאר  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹויׁש

לסע ּוד ֹות  (וׁשּיכ ּותן ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיֹות  ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹּבענין

(לאחרי  ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיה  ׁשּׁשלמ ּות  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדׁשּבת ),

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

ּבעצם  מנּוחה  ּבבחינת  היא  לא 61הארץ ) ׁשאז , ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

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

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

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

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

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

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

תפילה. ֿ ידי  שעל  ההמשכה יותר , הקטן  הדבר  את בתוכו 

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

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

האדם  אל  ֿ הוא ֿ ברוך  מהקדוש למטה,

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

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

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

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

,'eÎ להפסיק ולמה זקוק הוא כן  אם

והרי  שמע קריאת לקרוא כדי  מתלמודו 

של  ב'תנועה' תמיד  הוא זאת לולי 

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

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

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

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

ללא  אליה להגיע אפשר  ואי  במיוחד 

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

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

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

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

היה  כן  יוחאי  בר  שמעון  שרבי  לעיל 

שמע. לקריאת מפסיק

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

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

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

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

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

אחרי  הכוחות את להשיב כדי  (כמו 

לקראת  כהכנה או  מייגעת מלאכה

והעונג עבודה) המעלה בגלל  אלא

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

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

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

הכרח  אין  כבר  זה לשלב וכשבאים

מלמטה  העלאה של  בדרך  בעבודה

מלמעלה  ההמשכה את שתביא למעלה

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

שמע.
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el xn` .minly mei miyly exariy oiznn jpi`e xdnn jpd
,zend j`lnïúð øác déìâø à÷çc à÷xa `ped ax ly eilbx - ¨©£¨©§¥§©¨¨

,jixg` `iyp zeidl epnf ribd xaky ,zewgec ozpúeëìî ïéàå§¥©§
àîéð àìîk eléôà dzøéáça úòâBðwlzqdl jilr okle ,[dxry-] ©©©£¤§¨£¦¦§Ÿ¦¨

.mlerd on xak
:df oipra mitqep miyrndéì ìéëé äåä àì àcñç áøzend j`ln ©¦§¨Ÿ£¨¨¦¥

hilmeyn ,eznyp leàñøébî déîet ÷éúL äåä àìcceniln - §Ÿ£¨¨¦¥¦¦§¨
okle ,dxez÷éìñe zend j`lnáø éác àæøàa áéúéfx` ur lr - ¨¦¨¦§©§¨§¥©

e ,ax ly eyxcn zial jenqde ,àæøà ò÷ôdxiayd lewn÷úLax ¨©©§¨¨©
,eceniln `cqgåf`déì ìéëé.zend j`lnéöî äåä àì àéiç éaø §¨¦¥©¦¦¨Ÿ£¨¨¥

déì àáø÷éîì.eil` axwzdl egipd `ly ,zend j`lnãç àîBé §¦§§¨¥¨©
déì éîcéàzend j`ln,àéðòkeàúàeéøèàáaà óezlc lr wtc - ¦§¥¥§©§¨¨¨¨¦©¨¨

e ,`iig iax lyàzôéø éì ÷étà déì øîàe ,mgl il `ved -e÷étà ¨©¥©¦¦¦§¨©¦
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dz`y zgked df dyrna ixd ,miiprd lr mgxn jpi` ike -
ok m`e ,mgxnøî íçøî à÷ àì éànà àøáb àeääàjpi` recn - ©©©§¨©©Ÿ¨§©¥©

f`e ,jznyp lehil izegily `lnl leki ipi`y ilr mb mgxnélb©¥
déìe ,zend j`ln `edyàøeðc àèBL déì éåçàhey el d`xd - ¥©§¥¥¨§¨

f`e ,z`f gikedl ely y` lydéùôð déì éöîàiax el `ivnd - ©§¥¥©§¥
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המשך ביאור למס' מועד קטן ליום רביעי עמ' א



טו

     

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

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

ּתחלה . העלאה  ּבלא  המ ׁשכה  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹאי

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

קטירא  ּבחד  ׁשאמר  יֹוחאי ּבן ְְְִִִֶֶַַָָָׁשמע ֹון

העלאה 55נא אתקטר  ּבבחינת  ּתמיד  ׁשה ּוא  הינּו , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

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

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

ֿ ׁשמע  ּדקריאת  להעלאה  ׁשם 56צרי ּומ ֹוסיף  .57: ְְְֲִִִִַַַָָָָ

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

לקריאת 59ּֿדׁשּבת  ּגם  מפסיק  היה  ׁשּלא  מ ׁשמע  , ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ

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

תרס "ו  ּבהמ ׁש המבאר  ֿ ּפי על  זה  לבאר  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹויׁש

לסע ּוד ֹות  (וׁשּיכ ּותן ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיֹות  ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹּבענין

(לאחרי  ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיה  ׁשּׁשלמ ּות  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדׁשּבת ),

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

ּבעצם  מנּוחה  ּבבחינת  היא  לא 61הארץ ) ׁשאז , ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

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

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

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

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

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

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

תפילה. ֿ ידי  שעל  ההמשכה יותר , הקטן  הדבר  את בתוכו 

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

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

האדם  אל  ֿ הוא ֿ ברוך  מהקדוש למטה,

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

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

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

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

,'eÎ להפסיק ולמה זקוק הוא כן  אם

והרי  שמע קריאת לקרוא כדי  מתלמודו 

של  ב'תנועה' תמיד  הוא זאת לולי 

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

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

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

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

ללא  אליה להגיע אפשר  ואי  במיוחד 

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

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

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

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

היה  כן  יוחאי  בר  שמעון  שרבי  לעיל 

שמע. לקריאת מפסיק

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

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

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

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

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

אחרי  הכוחות את להשיב כדי  (כמו 

לקראת  כהכנה או  מייגעת מלאכה

והעונג עבודה) המעלה בגלל  אלא

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

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

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

הכרח  אין  כבר  זה לשלב וכשבאים

מלמטה  העלאה של  בדרך  בעבודה

מלמעלה  ההמשכה את שתביא למעלה

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

שמע.
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.`"iyz'd oey`xÎxc` `"i ,devz t"y c"x .c"qa
מוגה  בלתי

לתורה:) שעלה להחתן שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר התפלה (לאחרי

ניסן  ב' ההילולא ביום ללמדו אדמו"ר מו"ח כ"ק שנתן המאמרים (שבהתחלת 1בא' הפסוק מבאר ,
תמיד": נר להעלות וגו' שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה "ואתה פרשתנו)

המאור"? אל רק שמתייחס התמידית ענין בו יהי' הארה שהוא דנר אפשר איך הדבר יפלא "לכאורה

ש"2ומבאר  תצוה", ד"ואתה החידוש שזהו ,dyn עם) נש"י כללות ולחבר לקשר היינו לצוות, בכחו
שהוא  תמיד בבחי' יהי' הוא דגם העצמי כח בו מתגלה הרי הארה שהוא נר גם הנה ואז הקב"ה)..

ע"י הוא לזה ש"הסיוע ומסיים, דא"ס", בנצחיות dynההתקשרות 'igaa zexywzdd אלפי ראשי שהם
דמשה". אתפשטותא ישראל

לראש  לכל הוא הענינים) (כבכל בזה [שהסדר עד" עדי "בנין בישראל, בית לבנין גם נוגע זה וענין
ובת  בן שנקראים לאהוי"ר בנוגע לרוחניות, שהכח 3בנוגע – כפשוטו] ובת בן לגשמיות, בנוגע גם ועי"ז ,

ענין בו יהי' בישראל פרטי שבית ע"יzeicinzdלזה הוא, עד", עדי "בנין שזהו"ע ,dyn הסיוע ובמילא, ,
ע"י הוא dynlלזה zexywzdd ודרא דרא בכל דמשה אתפשטותא ,4.
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לט,1) ח"א קונטרסים (סה"מ תרפ"ט הבית תורת זאת ד"ה
ואילך). 162 ע' תרפ"ט ואילך. א

ס"ע 2) תרפ"ט ב. מה, שם קונטרסים (סה"מ הנ"ל סד"ה

.(177
וש"נ.3) ואילך. תס ע' הקצרים אדה"ז מאמרי
רע"א).4) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc ohw cren(iriax meil)

el xn` .minly mei miyly exariy oiznn jpi`e xdnn jpd
,zend j`lnïúð øác déìâø à÷çc à÷xa `ped ax ly eilbx - ¨©£¨©§¥§©¨¨

,jixg` `iyp zeidl epnf ribd xaky ,zewgec ozpúeëìî ïéàå§¥©§
àîéð àìîk eléôà dzøéáça úòâBðwlzqdl jilr okle ,[dxry-] ©©©£¤§¨£¦¦§Ÿ¦¨

.mlerd on xak
:df oipra mitqep miyrndéì ìéëé äåä àì àcñç áøzend j`ln ©¦§¨Ÿ£¨¨¦¥

hilmeyn ,eznyp leàñøébî déîet ÷éúL äåä àìcceniln - §Ÿ£¨¨¦¥¦¦§¨
okle ,dxez÷éìñe zend j`lnáø éác àæøàa áéúéfx` ur lr - ¨¦¨¦§©§¨§¥©

e ,ax ly eyxcn zial jenqde ,àæøà ò÷ôdxiayd lewn÷úLax ¨©©§¨¨©
,eceniln `cqgåf`déì ìéëé.zend j`lnéöî äåä àì àéiç éaø §¨¦¥©¦¦¨Ÿ£¨¨¥

déì àáø÷éîì.eil` axwzdl egipd `ly ,zend j`lnãç àîBé §¦§§¨¥¨©
déì éîcéàzend j`ln,àéðòkeàúàeéøèàáaà óezlc lr wtc - ¦§¥¥§©§¨¨¨¨¦©¨¨

e ,`iig iax lyàzôéø éì ÷étà déì øîàe ,mgl il `ved -e÷étà ¨©¥©¦¦¦§¨©¦
déì øîà .déì,`iig iaxl zend j`lnàéðòà øî íçøî à÷ åàìå ¥¨©¥§¨¨§©¥©©©§¨

dz`y zgked df dyrna ixd ,miiprd lr mgxn jpi` ike -
ok m`e ,mgxnøî íçøî à÷ àì éànà àøáb àeääàjpi` recn - ©©©§¨©©Ÿ¨§©¥©

f`e ,jznyp lehil izegily `lnl leki ipi`y ilr mb mgxnélb©¥
déìe ,zend j`ln `edyàøeðc àèBL déì éåçàhey el d`xd - ¥©§¥¥¨§¨

f`e ,z`f gikedl ely y` lydéùôð déì éöîàiax el `ivnd - ©§¥¥©§¥
.envr z` `iig
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc ohw cren(ipy meil)

mica`p eide oilitzd zrlea dzid m`éì ïéáéiçéàiziid - ¦©§¦¦
a aiigzn,úBòéø÷ ézL.x`eank azkd lr zg`e slwd lr zg` §¥§¦
déì øîà,`iig xa `ped axàãáeò äåä éãéãa àäå ,àä Cì àðî- ¨©¥§¨¨¨§¨§¦¦£¨§¨

,oilitz dpri za drlay dyrn did ilv`áøc dén÷ì éàúàå©£¨¥§©¥§©
äðúî,jk lr rexwl ilr m`d el`eyldéãéa äåä àìådaeyz ©§¨§Ÿ£¨¦¥

e .dfläãeäé áøc dén÷ì éàúà,z`f el`eyløîà éëä ,éì øîàå £¨¥§©¥§©§¨§¨©¦¨¦¨©
eøîà àì ,ìàeîLdrixw aeigàlàetxypykòBøæa`ly gka - §¥Ÿ¨§¤¨¦§©

,mlivdl ozipäéäL äNòîëelivn oi`e jln `edy miwiedi lv` §©£¤¤¨¨
ozipy ser mrlayk j` ,dfa drixw oic cnlp myny ,ecin

.mrleal gilvd m` s` drixw aeig oi` ,mlivdl
d`exd :`ziixaay zerixwd oic xewn jyndäãeäé éøòopaxega ¨¥§¨

ïìðî,rexwl jixvyáéúëczbixd dyrna oaxegd xg`l §¨¨¦§¦
eiyp`e mwig` oa dilcb z` dipzp oa l`rnyi(d `n dinxi)eàáiå'©¨Ÿ

íéãâá éòø÷e ï÷æ éçlâî Léà íéðîL ïBøîMîe BìMî íëMî íéLðà£¨¦¦§¤¦¦¦Ÿ§§Ÿ¦¦§ª§¥¨¨§ª¥§¨¦
,'Bâå ''ä úéa àéáäì íãéa äðBáìe äçðîe íéããbúîeerci `ly epiide ¦§Ÿ§¦¦§¨§¨§¨¨§¨¦¥§

xir mkxca e`xyke ,milyexie dcedi ixre ycwnd zia oaxeg lr
lr d`ixw oic micnl o`kne ,mdicba erxw dcedi ixrn daxg

.opaxega ozii`x
dcedi ixre milyexie ycwnd d`exa dkld `xnbd dtiqen

:mpaxegaäàBøä ,øæòìà éaø øîà äàøéa àìeò øîà Baìç éaø øîà̈©©¦¤§¨©¨¦¨¨¨©©¦¤§¨¨¨¤
øîBà ,ïðaøeça äãeäé éøòweqtd z`(h cq diryi)eéä ELã÷ éøò' ¨¥§¨§§¨¨¥¨¥¨§§¨

å ,'øaãîjk xg`.òøB÷d`exdeøîBà ,dðaøeça íéìLeøéz` ¦§¨§¥©§¨©¦§§¨¨¥
weqtd(my).òøB÷å ,'äîîL íéìLeøé äúéä øaãî ïBiö'd`exdeúéa ¦¦§¨¨§¨§¨©¦§¨¨§¥©¥

øîBà ,Bðaøeça Lc÷näweqtd z`(i cq my)eðzøàôúå eðLã÷ úéa' ©¦§¨§§¨¥¥¨§¥§¦§©§¥

,'äaøçì äéä eðécîçî ìëå Là úôøNì äéä eðéúBáà Eeììä øLà£¤¦§£¥¨¨¦§¥©¥§¨©£©¥¨¨§¨§¨
.òøB÷å§¥©

:`ziixaa epipyéñBîe Lc÷î ìò òøB÷.íéìLeøé ìò ódywn ¥©©¦§¨¦©§¨©¦
:`xnbd,eäðéîøe,`ziixaa epipyòîBMä ãçàycwnd ziay §¦§¤¨©¥©

,axgpäàBøä ãçàå,axg eze`íéôBöì òébäL ïåékepnny mewn - §¤¨¨¤¥¨¤¦¦©§¦
ycwnd zia z` ze`xl lekiìò òøB÷å .òøB÷d,Bîöò éðôa Lc÷î ¥©§¥©©¦§¨¦§¥©§

íéìLeøé ìòåztqep drixw.dîöò éðôa`ziixaa x`eank `lye §©§¨©¦¦§¥©§¨
.milyexi lr rexwl siqen wxy ,lirl

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìsiqen wxy dxn`y `ziixad - Ÿ©§¨¨
ote`a dxaicàLéøa Lc÷îa òâôcoebk ,milyexi z` d`xy `la §¨©§¦§¨§¥¨

ezyecwy ycwnd lr rxwy oeiky ,ycwnd cr oexwa `ay
e ,drixw dze`a siqen wx milyexi lr okl ,dxiziàä`ziixad - ¨

ote`a dxaic envr ipta cg` lk lr rxewy dxn`yòâôc§¨©
àLéøa íéìLeøéadrixw rxew ycwnd d`exyk jk xg`y ,rxwe ¦¨©¦§¥¨

.zcxtp
xeq`y x`azpy mirxwd z` xetzl xzid zx`and `ziixa

:mzeg`lïleëå ,ïðaø eðz,mig`zn mpi`y x`azpy mirxwd lk - ¨©¨¨§¨
ì ïéàMøïììBLdf miwegx mihegdyk dagx dxitza oxtzl - ©¨¦§§¨

,dfnïììBîìeipyd dvwd mr ecg`le cbaay rxwd dvw ltwl - §§¨
,cgi mxtezleïè÷Bììe,cgi eteq mr rxwd y`x ecia qtez - §§¨

,minrt yly e` mizy hgn ea agezeúBîleñ ïéîk ïúBNòìå- §©£¨§¦¨
dxitz oia hren wqtd wiqtny ,mleq zelrnk zi`xpd dxitz

,dxitzlàì ìáàmi`yxïúBçàìdfi`e .znlyene dlibx dxitza £¨Ÿ©£¨
,xeq` iegi`,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
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המשך ביאור למס' מועד קטן ליום שני עמ' א



טז

       
מוגה  בלתי

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

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

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

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

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

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

***

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

***

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

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

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

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

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

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

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



יז

          
     

בתורה א . היחידה  הפרשה  היא  תצוה  פרשת 

באדר  בשבעה  משה  לידת  שלא (ראשון לאחרי (
משה . של  שמו בה  נתפרש 

שבשבעה  כיון (א ) בדבר : טעמים  שתי ומצינו
(ראשון  הסתלקותו משה (באדר  זמן נרמז ,

שקריאתה  בתורה  בפרשה  שמו נזכר  שלא  בכך 
הסתלקותו  לזמן משה בסמיכות  שאמר  כיון (ב ) .

אין מספרך ""ואם  אפילו נא  חכם  ו"קללת  ,
באה " התנאי) נתקיים  (ולא  תנאי אף על  לכן, ,

נתקיים  לא  (ובמילא  לבקשתו נענה  שהקב "ה 
אחת  מפרשה  ה "מחני" נתקיים  מ "מ , התנאי),

.בתורה 

והסבר  ביאור  דרוש  - הטעמים  :ובשתי

- באדר  בשבעה  משה  דמיתת  להטעם  בנוגע  א )
באדר  ובשבעה  מת  באדר  ש "בשבעה  ",כיון

יום  (הוא  הלידה "כדאי (" המיתה על 

כו') (וגזירתו המן שמחת  בביטול  [כמודגש 
. ש "לא כש "נפל  כיון משה ", בו שמת  בירח  פור  .

באדר  ובשבעה  מת  באדר  שבשבעה  יודע  הי'
על נולד " הרמז בתורה  נקבע  למה  ,[  של

על  ולא  שמו) נתפרש  שלא  (ע "י משה  
המיתה  על  ?שמכפר 

מספרך " נא  "מחני דאמירת  להטעם  בנוגע  ב )

תמוז  י"ז לאחרי (היתה  זו שאמירה  כיון -,
בפרשת  בתורה  פרשת ו)נכתבה  (שלאחרי

באדר , לשבעה  (בסמיכות  קיומה  נרמז למה  תצוה ),
להדעות ו)בפרשת  תצוה (ובפרט  שפרשת 

העגל )? חטא  לפני נאמרה 

דב ' והשייכות  הקשר  להבין צריך  גם  ג )
ענין, אותו על  טעמים  שלהיותם  זל "ז, הטעמים 

ביניהם  ושייכות  קשר  שיש  לומר  ,מסתבר 
כדלקמן.

דלידת ב . העילוי בגודל  הביאור  בהקדים  ויובן
משה   שמחה כל (יום  על  שפועל  (

 :

בגמרא  איתא  - אדר  לחודש  שנפל בנוגע  "כיון
פור   אמר גדולה , שמחה  (המן) שמח 

פור  לי יודע נפל  הי' ולא  משה , בו שמת 
מת  באדר  שבשבעה   ,היינו ,"

(עקב,1) פרשיות שבכמה הרא"ש), (פי ' תורה" משנה "עד 
לומר, ויש משה. של  שמו נזכר לא ונצבים) תצא שופטים, ראה,
הדברים  "אלה אחד , והמשך  אחד  הו"ע תורה" ש"משנה שכיון
חזר  למיתתו, סמוך  הארבעים שנת שבסוף גו'" משה דבר אשר
ובאופן  הספרים) שבד ' הפרשיות (בכל  התורה דברי  כל  על 
שלפנ"ז  כבספרים המדבר" כ "שלישי  (ולא עצמו" בעד  ש"מדבר

כמו זה) (בענין נחשב ה"ז - עה"ת)) הרמב"ן (פתיחת 
ע' ח "ב לקו"ש (ראה משה של  שמו נזכר ובראשיתה שבתחילתה

.(675
ב.2) יג , מגילה
מעוברת 3) משה) (שנולד  שנה "אותה ב: יב, סוטה ראה

(פרטי 204 ע' חכ "ו לקו"ש וראה ראשון). באדר (ונולד  היתה"
בזה). והשקו"ט  הדעות

(ומת 4) היתה" עיבור "שנת לה: טז, בשלח  מכילתא ראה
והשקו"ט  הדעות (פרטי  342 ע' חט "ז לקו"ש וראה ראשון). באדר

בזה).
ועוד .5) פרשתנו. עינים מאור
לב.6) לב, תשא
ובפרש"י .7) סע"א יא, מכות
בעה"ת 8) ברבותינו וכ "ה פרשתנו. ריש ובעה"ט  הרא"ש פי '

א. רמו, זח "ג  וראה ג ). (ס, בתחלתו שה"ש זו"ח  שם. תשא ובחיי 
הגמרא:9) (ובלשון הטעמים בב' צורך  יש שלכן לומר, ויש

בזה. שאין מה בזה דיש "וצריכא"),
שבע"י .10) רש"י  גירסת כ "ה
חכ "ו 11) לקו"ש בארוכה וראה ובפרש"י . שם מגילה

בתחלתו.

לקביעת 12) בנוגע - ואילך  343 ע' חט "ז לקו"ש עד "ז ראה
(בגלל  שמחה ליום ולא משה), מיתת (בגלל  תענית ליום אדר ז'

משה). לידת
שם .13) ובהערות  ,173 ע ' חכ"א  לקו "ש גם  ראה 
ודן 14) העגל  את שרף ובי "ח  הלוחות, נשתברו בתמוז "בי "ז

ל ) לב, (תשא שנאמר רחמים), (לבקש עלה ובי "ט  החוטאים, את
- יא) לג , שם (פרש"י  וגו'" העם אל  משה ויאמר ממחרת ויהי 
נא". מחני  אין ואם חטאתם תשא אם "ועתה אמר לזה ובהמשך 

(15.17 הערה לקמן ראה
משמע 16) וכן ויקהל . ר"פ רמב"ן א. רכד , א. קצה, זח "ב

תרומה. ר"פ וראב"ע מרמב"ן
היא 17) שביניהם שהשייכות לומר, יש ראשונה בהשקפה

  בסמיכות שקורין בפרשה הוא ד "מחני " שהקיום -
בפרשת  נקבע למה השאלה תתורץ (ועפ"ז משה* מיתת לזמן
ושייכות  קשר גם שיש לומר יותר מסתבר אבל , דוקא). תצוה

 ואמירתו באדר, בשבעה משה מיתת - הטעמים ב' של 
נא". "מחני 

שם.18) הרא"ש בפי ' ועד "ז אמר. ובתוד "ה א, יד , נזיר ראה

         
  



יח               

והפיכת  ביטול  פועלת  באדר  בשבעה  משה  שלידת 
ש " באופן אדר , בחודש  המן נהפך גזירת  גו'

לשמחה" "גו' ולכן , מרבין
ו"בשמחה " , תקיף) מזלי'"(ד )בריא  (-

דוגמתה  מצינו שלא  אדר  בחודש  מיוחדת  מעלה 
השנה . חדשי בשאר 

להבין: וצריך 

משה  שלידת  רק  מוכח  הגמרא  דברי מפשטות 
אדר העניןבחודש על) (ומכפרת

הי' זה  (שבגלל  זה  בחודש  שבמיתתו ֿ רצוי הבלתי
ראי' אין ולכאורה  גדולה "), שמחה  "שמח  המן

זה  שבגלל   זה חודש  שאר של  מכל 
השנה ? חדשי

במדרשי  המבואר  ע "פ  יותר  מתחזקת  זו שאלה 
דהמן: דהגורל  הענינים  פרטי חז"ל 

אמר "כשאמר  ישראל  את  לאבד  הרשע  המן
. גורלות  מפיל  הריני בהן שולט  אני התחיל היאך  .

פסח  זכות  באייר  פסח , זכות  בו ועלה  ניסן בחודש 
חדשי  י"א  כל  של  הזכויות  ומונה  והולך  וכו'", קטן

אדר  חודש  ראש  ש "עלה  עד  השנה ,   
. פסח  זכות  טלה  במזלות , ובדק  "חזר  שור ", .

המזלות  זכות  ומונה  והולך  וכו'", יוסף  זכות  נמצא 
דגים  מזל  לו ש "בא  עד  השנה , חדשי י "א  דכל 

אדר  בחודש  משמש  שהוא    ,
ואמר , מיד  ושמח        ,

רבן  משה  מת  שבאדר  אלא  עוד  לא ולא  והוא  ,
שבאחד  ובאחד ידע  משה  מת  באדר באדר 

אני  כך  בולעין שהדגים  כשם  ואמר  משה , נולד 
פעמים  דגים  רשע , הקב "ה , לו אמר  אותן, בולע 
נבלע  האיש  אותו ועכשיו בולעין, ופעמים  נבלעין

הבולעין". מן

שלידת  (לכאורה ) יותר  מודגש  רק ובזה  משה 
בדוגמת  שבמיתתו, ֿ רצוי הבלתי הענין מבטלת 
ש "פעמים  כיון אותן" בולע  ד "אני האפשרות  ביטול 

בולעין", "עכשיו") ובמיוחד  החודש (כולל  אבל 
ומצב  במעמד  נשאר  אין עצמו ומזלו זכות  לו ש "אין

וזכות  מעלה  בו שיש  באופן לא  ובודאי זכות ", לו
השנה ? חדשי שאר  לגבי יתירה 

בזה :ג . הביאור  לומר  ויש 

הידוע  "המזל ע "פ  אדם  של  הולדתו שביום 
לו" עוזר  ההוא  ביום  שהמזל השולט  היינו, ,

ש " להאדם  עוזר  האדם )דהיום  "(של 
הכתוב  שביום (כלשון לומר , יש  ישראל "), "וגבר 

ישראל  הוא  "משה  - משה  של  וישראל הולדתו
. משה  הנשיא הם  כי הדור  ככל  הוא  הדור  נשיא  .
הכל " דרא הוא  בכל  דמשה  ש "אתפשטותא  (וכיון

כל ודרא " סוף  עד  בנ"י כל  את  משה  כולל  ,
- הדורות )   .

להמזל  בנוגע  גם  מובן -ומזה 
עוזר  ישראל ") ("הוא  משה  בו שנולד  שבחודש 
ולכן  דישראל , המזל  להתגברות  החודש  של  המזל 
משה  שלידת  היינו, מזלי'", ותקיף  דבריא  "אדר 
כל  על  פועלת  באדר  בשבעה  ישראל ") ("הוא 

של החודש  מזלם  ותקיף ) (בריא  גובר  שבו
ישראל .
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ש"כל 19) למדים זה שמפסוק ולהעיר, - כב. ט , אסתר
הובא  - ה"א פ"א מגילה (ירושלמי  המגילה" לקריאת כשר החודש

שם).בשו  וברמ "א ס"ז סתרפ"ח  או"ח  "ע
לישראל 20) היו נסים "ימי  ובפרש"י : סע"א. כט , תענית
בלידת פורים היא (יצי "מ ) דפסח  הנס וסיבת שהתחלת - "

344 ע' חט "ז לקו"ש בארוכה (ראה אדר בז' ישראל  של  מושיען
ואילך ).
הרא"ש.21) גירסת
רע"ב.22) שם,
(23.(168 להערה שוה"ג  לקמן (וראה יא פ"ז, אסת"ר
כ ,24) (ברכות וארז"ל  הארץ", בקרב לרוב "וידגו ומ "ש

הרע  עין ואין עליהם מכסין מים שבים דגים "מה וש"נ) סע"א.
הערה  לקמן ראה - שם) ענף היפה (כקושיית וכו'" בהם שולטת

.75
ש"חושבו 25) - בו" שמתה אמנו שרה זכות "מרחשון ושאני 

מצער שמתה לזכות  יפה ופי ' הרד "ל  (חידושי  "
שם). ענף

יפה 26) ובפי ' שלפנינו. באסת"ר הגירסא ("באחד ") כ "ה
וילפינן  כצ"ל , נולד  באדר ובשביעי  משה מת באדר "בשביעי  ענף:

.34 הערה לקמן וראה ע"א". ל "ח  בקדושין מקראי  זה
ע'27) ח "ג  ואילך , 460 ע' ח "ב תשמ "ח  התוועדויות ראה

שם. ובהנסמן ואילך , 152
שם.28) ובקה"ע ה"ח , פ"ג  ר"ה ירושלמי 
יא.29) יז, בשלח 
רגלי30) אלף מאות "שש כא) יא, (בהעלותך  ממ "ש ולהעיר

ב. לג , ד . לא, בהעלותך  לקו"ת (ראה בקרבו" אנכי  אשר העם
מבחי ' בה יש ישראל  מבית ונפש נפש ש"כל  וכידוע ובכ "מ ),

רפמ "ב). (תניא משרע"ה"
כא.31) כא, חוקת פרש"י 
פנ"ו,32) ב"ר וראה רע"א). קיד , רע"א. (קיב, תס"ט  תקו"ז

א. רעג , זח "ג  ז.
ידו33) משה ירים כאשר "והי ' שם) (בשלח  מ "ש וע"ד 
קורין זה שפסוק ולהעיר, - ." בשבעה שהתחלתו ,

הו"ע  דפורים להנס ֿ כח  שהנתינת מרומז שבזה לומר, ויש באדר,
משה. בלידת ישראל " של ) (מזלם "וגבר

(34" באסת"ר הדיוק לבאר יש נולד ועפ"ז באדר
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לא  "והוא  המדרש  דברי שסיום  לומר , יש  ועפ "ז
. באדר  שבשבעה  .ידע   גם תשובה  הוא  "

א  ש "אדר  זה  -על  זכות " לו אין ומזלו זכות  לו ין
  של בהזכות  , החדשים (כבשאר 

"זכות  שלו, והמזל  החודש  של  בזכות  צורך  שיש 
יותר  נעלה  ענין שישנו בגלל  וכיו"ב ), פסח "

(התגברות ) - ומזלו החודש  של  מהזכות 
כיון ,  בחודש ישראל ") ("הוא 

זכות ) לו שאין (אף  החודש  דמזל  העזר  פועלת  אדר 
  .

של ד . מזלם  שהתגברות  לומר , ישראל ויש
משה ) לידת  (בגלל  אדר  בכך בחודש  גם  ניכרת 

העיבור  חודש  הוא  אדר  (ב 'שחודש  כפול  חודש  ,
החסרון  נשלם  דוקא  ידו ועל  יום ), ששים  חדשים ,

החמה  שנת  לגבי הלבנה  של דשנת  לאופן ועד  ,
תמימה " ("שנה  ותמימות  משנת שלימות  יותר  (

חדשי החמה  (ש )הם  השנה  "חדשי מכל  כי, -
ללבנה הלבנה " ש "דומין לישראל  השייכים 

ללבנה " כמותה "ומונין להתחדש  ו"עתידים 

לחמה  ומונין שדומין אוה "ע  גדלה (משא "כ  ,(

חודש  של  שבו מעלתו מזלי'") ותקיף  ("בריא 
ישראל . של  מזלם  גובר 

בזה : פרטים  וכמה 

- חדשים  שני כולל  העיבור  דשנת  אדר  א )
החידוש  על  שרומז הלבנה , דמולד  שהחידוש 

(לתושי')" ד "כפלים  באופן הוא  .דישראל ,

שרומז  - יום  ששים  יש  העיבור  דשנת  באדר  ב )
לביטול  ֿ כח  נתינת  היינו, בששים , דביטול  הענין על 

ֿ רצויים  בלתי ענינים  ועד כל  לטוב , והפיכתם 
ובשר  דם  להיות  ישראל  של  לאכילתם  שראויים 
רק  חמוצים  או חריפים  "דברים  כמשל  כבשרם ,
מעדנים  שנעשו עד  היטב  ומתוקנים  מתובלים  שהם 

הנפש " .להשיב 

דכל  השלימות  נעשית  ידו על  ועיקר : ועוד  ג )
על  שרומז - החמה  לשנת  שמשתווים  הלבנה  חדשי

היעוד  כ קיום  הלבנה  אור  וגו'"והי' החמה  אור 
לבוא , לעתיד  הימים ", שבעת  כאור  שבעתיים 

כמותה ". להתחדש  כש "עתידים 

שר "ח  זו שנה  בקביעות  יותר  מודגש  זה  וכל 
ביום  חל  ראשון :וביום אדר 

טוב  כי בו שהוכפל  שלישי "כפליים יום  -
שני  דיום  ֿ רצוי הבלתי הענין גם  ומתקן לתושי'",

מחלוקת  בו מלאכת (שנבראת  לגמר  "אחד  ,(
היום " מלאכת  לגמר  ואחד  ,השני

המאורות  "שני נתלו שבו - רביעי ויום 
כאור הגדולים " הלבנה  אור  "שיהי' שרומז ,

קודם  שהיתה  כמו בראשית , ימי שבעת  כאור  החמה 
המאורות  שני את  אלקים  ויעש  שנאמר  מיעוטה 

.הגדולים "

אדר  דר "ח  הימים  ב ' צירוף  - ועיקר  ועוד 
(שלישי) דג ' הצירוף  וד ': ג ' ורביעי, שלישי ראשון,

" הוא  (רביעי) טוב ""וד ' "מזל  שפירושו ,,
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מקראי שילפינן בקידושין המפורש על  פליג  לא (שבודאי  משה"
משה ולידת שהכוונה שמיתת - (26 הערה כנ"ל  באדר,

ימי כל  שכולל  באדר, מאחד  החודש, כל  על  הפעולה להדגיש היא
החודש.
כשם 35) (המן) "אמר המדרש דברי  המשך  לבאר יש ועפ"ז

דגים  רשע, הקב"ה, לו אמר אותן, בולע אני  כך  בולעין שהדגים
ועכש  בולעין, ופעמים נבלעין מן פעמים נבלע האיש אותו יו

ופעמים  נבלעין פעמים ש"דגים כיון (דלכאורה, הבולעין"
הבולעין") מן נבלע האיש אותו ש"עכשיו ההכרח  מהו בולעין",
ולכאן  לכאן אפשרות ישנה דגים) (מזל  אדר של  מזלו שמצד  -
("הוא  משה שלידת אלא, בולעין"), ופעמים נבלעין ("פעמים
של  מזלם להתגברות עוזר דאדר שהמזל  פועלת באדר ישראל ")

הבולעין"). מן נבלע האיש אותו ("עכשיו ישראל 
בשנה 36) ראשון, באדר היתה משה שלידת יומתק ועפ"ז

.(3 הערה (כנ"ל  מעוברת
עשר 37) מאחד  קרוב הלבנה שנת על  החמה שנת ש"יתירה

פ"י ה"ד . פ"ו שם וראה ה"ב. פ"א קידוה"ח  הל ' (רמב"ם יום"
ה"א).

פי "ב 38) ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם במשנה. - א לא, ערכין
ה"ה.

העיבור 39) ובשנת ימים, שס"ה ישנם החמה בשנת שהרי ,
של  יתרון - ימים שפ"ה ישנם מלאים) וכסלו שחשון (שלימה,
גם  בו יש יום, די "א החסרון מילוי  על  שנוסף יום, עשרים
שם). קידוה"ח  הל ' הרמב"ם מפרשי  (ראה הבאה לשנה "מקדמה"

קידוה"ח .40) הל ' ריש רמב"ם
סע"ב 41) ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה

ועוד . ואילך .
א).42) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח 

רפמ "ו.43) שמו"ר וראה ו. יא, איוב - הכ ' ל '
ל )44) ב"(כפלים התשת ומרומז על  קאי  ש"תושי '" - "

ובכ "מ ). ב. סז, יתרו (תו"א כו' הסט "א כח 
פכ "ז.תנ 45) יא
כו.46) ל , ישעי '
ו).47) פ"ד , (מב"ר ז א, בראשית פרש"י 
שם.48) ב"ר
יד .49) שם, פרש"י  טז. א, בראשית
דגים).50) (מזל  אדר חודש של  מזלו - "דג " וגם
ובפרש"י .51) יא ל , ויצא
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ותקיף  ד "בריא  הענין יותר  עוד  מודגש  שבזה 
משה  לידת  עם  קשור  זה  וענין מזלי'".

יחדיו  וד ' ג ' המספרים  בצירוף  כמרומז - באדר 
משה שעולים  שלידת  היינו, , באדר
פועלת   בכל מזלי'") ותקיף  ("בריא 

וד ', ג ' חודש , דראש  הימים  בב ' שנכלל  אדר , חודש 
ותקיף ). (בריא  טוב " "מזל  "גד ",

של ה . מזלם  דהתגברות  הענין תוכן לבאר  ויש 
בעומק  - אדר  בחודש  משה ) לידת  (מצד  ישראל 

יותר :

למעלה , הנשמה  שרש  על  קאי - דישראל  "מזל "
היא כידוע  בגוף  להתלבש  למטה  הנשמה  שירידת 

ומקורה  הנשמה  עיקר  אבל  בלבד , מהנשמה  הארה 
לי' (ד )אית  ("אדם  "מזל " ונקראת  למעלה , נשאר 

במזל "מזלא " תלוי "נוזל ",ו"הכל  מלשון ,(
ל  המקור  ורוח שהוא  ההשפעה  ממנו נוזל  היות 

חיים .

חז"ל  שאמרו קאי וזה  - לישראל " מזל  "אין
לכל  חלק  אשר  וכוכבים  השרים  מזלות  על 

אבל העמים  אלו, ממזלות  למעלה  הם  שישראל  ,
הוא  דישראל  המזל  ואדרבה , מזל , יש  לישראל  גם 
המזל  כי, המזלות , משאר  ֿ ערוך  באין יותר  נעלה 

מ "ש  (ע "ד  "אין" מבחי' הוא  "והחכמה שלהם  ִַ
ענין  בהם  יש  (ולכן מושג  שאינו אין תמצא "), מאין

מהשכל ). שלמעלה  המס "נ

אדר ) (בחודש  משה  בלידת  מודגש  זה  וענין
- ישראל ") הוא  ("משה  דישראל  הלידה  גם  שהיא 

המציאות כי, עצם  עם  קשורה  
בשם ) נקרא  אינו הלידה  בעת  על (שהרי ורומז ,

  (ש )נקראו שמות  מ "חמשה  שלמעלה 
"שם "לה " היא  שגם  מ "יחידה " אפילו (למעלה 

הנשמה  דהתגברות לעצם  הענין תוכן וזהו ,(
" בחינת  הנשמה , עצם  ישראל , (בחודש של  "

אדר ).

משה  דלידת  והשייכות  הקשר  לבאר  יש  ועפ "ז
נולד  באדר  שבשבעה  יודע  הי' לא  (שהמן לפורים 
בנ"י  שהיו הימים  שכל  רואים  "אנו כי, - משה )

. המן גזירת  מפני בבחי'בסכנה  כולם  היו .
. למסור מוכנים  היו ושעה  שעה  בכל  כי .

" ח "ו", דת  לעבור  ולא  להריגה  נפשם   
  המן הי' לא  דתם  להמיר  רצו אם  שהרי ,

אלא  היהודים , על  אלא  גזר  שלא  כלום , להם  עושה 
עלה  ולא  כולה , השנה  כל  למות  עצמן מסרו שהם 

ח "ו" חוץ  מחשבת  ע "י להם  הוא  לזה  והכח  ,
  הענין תוכן שזהו , 

אדר  גילוי)(בחודש  מלשון גם  (לידה  גילוי ,(
דישראל . העצם 

חז"ל  בלשון גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
ש "אדר   של באופן הוא  שהמזל  - מזלי'"

 " ישראל "):(ע "ד 

ב  ישראל , של  מזלם  מתגבר  שבאדר  חינת כיון
מתגלה  אזי - הנשמה  עצם  "אין", 

נקודת ("בריא  ("מזלי'"), הנשמה  דעצם  ותקיף ")
בו שיש  מישראל , שבכאו"א  היהדות  

ית '. שמו קדושת  על  נפשו למסור 

החודש  של  בשמו גם  מרומז זה  שענין ולהוסיף ,
שפירושו - "אדר " -  כמארז"ל ,

שנאמר  אדר , בהם  יטע  נכסיו שיתקיימו "הרוצה 

 וחוזק קיום  לשון שאדר  "כלומר  ה '", במרום 
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(52" על  שרומז הימים".כאורוי "ל 
ובכ "מ .53) האזינו. ר"פ לקו"ת
וש"נ.54) ב. נג , שבת
רע"ב.55) קפט , רע"א. קלד , זח "ג 
א.56) קנו, שבת
יט .57) ד , ואתחנן - הכתוב כלשון
יב.58) כח , איוב
וש"נ.59) .205 ע' חכ "ו לקו"ש ראה
לז.60) פ"ב, דב"ר ט . פי "ד , ב"ר
וש"נ.61) .56 ס"ע תרצ"ו סה"מ  ראה

(62" המגילה בכל  נקראים זה שם ע"ש ועל  - "
א. צז, מג "א תו"א (ראה היהדות נקודת שמצד  והמס"נ ההודאה

ובכ "מ ). א. צט ,
ובכ "מ .63) (בהוספות). ד  קכ , א. צז, שם תו"א
לימים 64) קראו כן ו"על  אדר, חודש על  הגורל  נפל  ולכן

הוא "הפור כו), ט , (אסתר הפור" שם על  פורים "האלה
ש"גו  - כד ) ט , ז. ג , שהתקשרותה (שם הנשמה, עצם על  רומז רל "

נפש, מסירת ודעת, מטעם שלמעלה באופן היא הקב"ה עם
ג קכג , א. קכא, שם תו"א (ראה הפורים בימי  בגלוי  שהיתה

ובכ "מ ). ואילך .
הוא65) ש"בריא" - הרמז ע"ד  וי "ל   על רומז - י "א :

הוא  "אנת (י "א), עשר" "אחד  בחי ' עם שקשור דישראל  העצם
בחינת  מצד  ספירות, מעשר שלמעלה "אחד " בחושבן", ולא חד 
- י "א ו"בר" כחות. מעשר שלמעלה הנשמה עצם ה"יחידה",
ועוד  די "א. המציאות היא שמציאותו חורין") "בן (כמו פירושו
הוספות  כש"ט  ב. מג , חולין (ראה גילוי  מלשון הוא ש"בר" י "ל ,

בגילוי . היא הי "א שבחי ' היינו, וש"נ), ואילך . ס"ד 
צט .66) ע' ריש ומחז"ל  פסוקים על  לוי "צ לקוטי 
סע"ב.67) טו, ביצה
ד .68) צג , תהלים



כי                

אדר " נקרא  מודגש ולכן זה  שבחודש  היינו, ,
דישראל, והתוקף "החוזק ",שנקראו

ישראל "אדירים כמארז "ל  שנאמר אלו ,

ואומץ  חוזק  מלשון "אדיר  בם ", חפצי כל  ואדירי
בוראם ". בעבודת  להתחזק  . ובמיוחד כולל  ,

שלמעלה באחד למס"נ והאומץ "החוזק
.מהשכל "

בדברי  הרמז) (ע "ד  הפירוש  לבאר  יש  ועפ "ז
"אדר  ומזלוהמדרש  זכות  -לו זכות " לו

. ש "באדר  הידיעה  שמצד שלאחרי משה ", נולד  .
גובר  זה    מתגלה אזי אדר , בחודש 

" של שבחינת  הזכות  הוא  לישראל ") (ה "מזל  "
ומזלו  .אדר 

משה ו. דלידת  השייכות  ולבאר  להוסיף  ויש 
: דוקא באדר 

- אדר  דחודש  השלימות  על  מורה  באדר  שבעה 
ימי  שבעת  כל  שכוללים  רצופים  ימים  שבעה 
(כללות  הבנין ימי בראשית , ימי שבעת  השבוע ,

מרומז העולם ) שבזה  אדר , בחודש  שהם  כפי ,
במרום  ("אדיר  אדר  דחודש  והשלימות  שהמעלה 

ומתגל ה '") וחודרת  העולם .נמשכת  בגדרי  ה 

- "אדר " - החודש  של  בשמו ומרומז ,
המשכת  על  עולם )וגילוישרומז של  (אלופו

ית 'בעולם  לו ובהדגשה בתחתונים להיות  .
הדירה  עשיית  על  שרומז - באדר  בשבעה  יתירה 

הבנין. ימי בשבעת  (א ') עולם  של  לאלופו (דר )

(בשבעה  משה  בלידת  גם  מודגש  זה  וענין
כמארז"ל  - נתמלא באדר ) משה  שנולד  ש "בשעה 

פעלה  משה  שלידת  היינו, אור ", כולו הבית 
אלקות ) (גילוי .( העולם (גדרי

ימי  במשך  ופעולתו בעבודתו יותר  עוד  ומודגש 
ידי  שעל  - באדר ) בשבעה  בלידתו (שנכללים  חייו
ושלימות  עיקר  נעשה  המשכן בהקמת  פעולתו

אלקות  וגילוי במדרש המשכת  כדאיתא  ,

את  להקים  הקב "ה  וצוה  ניסן ר "ח  "כשהגיע 
ע "י להם  שלח  יראים המשכן, אתם  מה 

מתי  המשכן עשינו הרי אומרים  ישראל  (ש "היו
כבר  ידינו"), מעשה  בתוך  ותשרה  השכינה  תבוא 

כלה  אחותי  לגני  ישמעאל באתי  א "ר  יוסי , ב "ר 

שהוא  למקום  לגנוני, לגני, אלא  כאן כתיב  אין לגן
אינה  שכינה  עיקר  וכי מתחילה , בתחתונים עיקרי

. (בתמי') שחטא היתה  כיון השכינה . נסתלקה  אדם 
לרקיע  נסתלקה  מצריים  חטאו וכו' הראשון לרקיע 

עמדו וכנגדן את השביעי, והורידו צדיקים 
. לתחתונים  העליונים  מן הורידה השכינה  אברהם  .

וכו' לששי השביעי וכל מן השביעי, (שהוא 

חביבין  העליונים השביעין מן הורידה  (
והורידה  משה  )".(עמד 

) המשכן הקמת  שהתחלת  ימי ולהוסיף ,
ומפרקו  המשכן את  מקים  משה  שהי' )המילואים 

אחר היתה  הולך  ("הכל  האחרונים  הימים 
דחודש החיתום " ( לסיומו עד  באדר  (מכ "ג 

אדר ) חודש  .של 

יותר  מודגש  אדר  חודש  שבהתחלת  לומר , ויש 
תיבת  והתחלת  (ראש  דהאל "ף  ("אדיר ") התוקף 

("אדיר  מהעולם  שלמעלה  ה '"),"אדר ")
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שם.69) ביצה פרש"י 
סע"א.70) נג , מנחות
י "א 71) שבחי ' דר, י "א אותיות ש"אדיר" - הרמז ע"ד  וי "ל 

לקמן  וראה ובהתיישבות). (בגלוי  דירה של  באופן היא (יחידה)
.86 הערה

ג .72) טז, תהלים
שם.73) מנחות מהרש"א חדא"ג 
שמא.74) ס"ע אור) (יהל  לתהלים הצ"צ רשימות
דגים,75) דמזל  הזכות הזכיר שלא הטעם לבאר יש ועפ"ז

מכסין  מים שבים הדגים "מה הארץ", בקרב לרוב "וידגו כמ "ש
על  קאי  שדגים כיון - וכו'" בהם שולטת הרע עין ואין עליהם

"אין". בחינת זכות, של  מגדר שלמעלה דישראל * העצם
ס"ט .76) ח "א הרשב"א שו"ת ראה
א'תקכז.77) ע' תרומה אוה"ת

         
         

     

רע"א).78) יג , שם (וראה א יב, סוטה
א.79) פ"ה, שהש"ר וראה ב. פי "ג , במדב"ר
א.80) ה, שה"ש
ר'81) "אמר שם: בר ובשהש"ר אלעזר דר' חתני '

על  שרומז לומר, דיש - יוסנה" בר' שמעון ר' בשם אבונה
הוא  (ראשון "גואל  ע"י  למטה השכינה דהשראת הענין שלימות

ש" אחרון" ב).גואל ) צח , (סנהדרין שמו"
יא.82) פכ "ט , ויק"ר
תש"י .83) לגני  באתי  רד "ה
ועוד .84) טו. פי "ב, במדב"ר א. ז, נשא ספרי 
א.85) יב, ברכות
"אנת 86) עשר, אחד  בחינת - (דר) י "א ב"אדיר", גם ומרומז

נשתלשלו  שמהם ספירות מעשר שלמעלה בחושבן", ולא חד  הוא
העולם. נברא שבהם מאמרות עשרה

               

ותקיף  ד "בריא  הענין יותר  עוד  מודגש  שבזה 
משה  לידת  עם  קשור  זה  וענין מזלי'".

יחדיו  וד ' ג ' המספרים  בצירוף  כמרומז - באדר 
משה שעולים  שלידת  היינו, , באדר
פועלת   בכל מזלי'") ותקיף  ("בריא 

וד ', ג ' חודש , דראש  הימים  בב ' שנכלל  אדר , חודש 
ותקיף ). (בריא  טוב " "מזל  "גד ",

של ה . מזלם  דהתגברות  הענין תוכן לבאר  ויש 
בעומק  - אדר  בחודש  משה ) לידת  (מצד  ישראל 

יותר :

למעלה , הנשמה  שרש  על  קאי - דישראל  "מזל "
היא כידוע  בגוף  להתלבש  למטה  הנשמה  שירידת 

ומקורה  הנשמה  עיקר  אבל  בלבד , מהנשמה  הארה 
לי' (ד )אית  ("אדם  "מזל " ונקראת  למעלה , נשאר 

במזל "מזלא " תלוי "נוזל ",ו"הכל  מלשון ,(
ל  המקור  ורוח שהוא  ההשפעה  ממנו נוזל  היות 

חיים .

חז"ל  שאמרו קאי וזה  - לישראל " מזל  "אין
לכל  חלק  אשר  וכוכבים  השרים  מזלות  על 

אבל העמים  אלו, ממזלות  למעלה  הם  שישראל  ,
הוא  דישראל  המזל  ואדרבה , מזל , יש  לישראל  גם 
המזל  כי, המזלות , משאר  ֿ ערוך  באין יותר  נעלה 

מ "ש  (ע "ד  "אין" מבחי' הוא  "והחכמה שלהם  ִַ
ענין  בהם  יש  (ולכן מושג  שאינו אין תמצא "), מאין

מהשכל ). שלמעלה  המס "נ

אדר ) (בחודש  משה  בלידת  מודגש  זה  וענין
- ישראל ") הוא  ("משה  דישראל  הלידה  גם  שהיא 

המציאות כי, עצם  עם  קשורה  
בשם ) נקרא  אינו הלידה  בעת  על (שהרי ורומז ,

  (ש )נקראו שמות  מ "חמשה  שלמעלה 
"שם "לה " היא  שגם  מ "יחידה " אפילו (למעלה 

הנשמה  דהתגברות לעצם  הענין תוכן וזהו ,(
" בחינת  הנשמה , עצם  ישראל , (בחודש של  "

אדר ).

משה  דלידת  והשייכות  הקשר  לבאר  יש  ועפ "ז
נולד  באדר  שבשבעה  יודע  הי' לא  (שהמן לפורים 
בנ"י  שהיו הימים  שכל  רואים  "אנו כי, - משה )

. המן גזירת  מפני בבחי'בסכנה  כולם  היו .
. למסור מוכנים  היו ושעה  שעה  בכל  כי .

" ח "ו", דת  לעבור  ולא  להריגה  נפשם   
  המן הי' לא  דתם  להמיר  רצו אם  שהרי ,

אלא  היהודים , על  אלא  גזר  שלא  כלום , להם  עושה 
עלה  ולא  כולה , השנה  כל  למות  עצמן מסרו שהם 

ח "ו" חוץ  מחשבת  ע "י להם  הוא  לזה  והכח  ,
  הענין תוכן שזהו , 

אדר  גילוי)(בחודש  מלשון גם  (לידה  גילוי ,(
דישראל . העצם 

חז"ל  בלשון גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
ש "אדר   של באופן הוא  שהמזל  - מזלי'"

 " ישראל "):(ע "ד 

ב  ישראל , של  מזלם  מתגבר  שבאדר  חינת כיון
מתגלה  אזי - הנשמה  עצם  "אין", 

נקודת ("בריא  ("מזלי'"), הנשמה  דעצם  ותקיף ")
בו שיש  מישראל , שבכאו"א  היהדות  

ית '. שמו קדושת  על  נפשו למסור 

החודש  של  בשמו גם  מרומז זה  שענין ולהוסיף ,
שפירושו - "אדר " -  כמארז"ל ,

שנאמר  אדר , בהם  יטע  נכסיו שיתקיימו "הרוצה 

 וחוזק קיום  לשון שאדר  "כלומר  ה '", במרום 
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(52" על  שרומז הימים".כאורוי "ל 
ובכ "מ .53) האזינו. ר"פ לקו"ת
וש"נ.54) ב. נג , שבת
רע"ב.55) קפט , רע"א. קלד , זח "ג 
א.56) קנו, שבת
יט .57) ד , ואתחנן - הכתוב כלשון
יב.58) כח , איוב
וש"נ.59) .205 ע' חכ "ו לקו"ש ראה
לז.60) פ"ב, דב"ר ט . פי "ד , ב"ר
וש"נ.61) .56 ס"ע תרצ"ו סה"מ  ראה

(62" המגילה בכל  נקראים זה שם ע"ש ועל  - "
א. צז, מג "א תו"א (ראה היהדות נקודת שמצד  והמס"נ ההודאה

ובכ "מ ). א. צט ,
ובכ "מ .63) (בהוספות). ד  קכ , א. צז, שם תו"א
לימים 64) קראו כן ו"על  אדר, חודש על  הגורל  נפל  ולכן

הוא "הפור כו), ט , (אסתר הפור" שם על  פורים "האלה
ש"גו  - כד ) ט , ז. ג , שהתקשרותה (שם הנשמה, עצם על  רומז רל "

נפש, מסירת ודעת, מטעם שלמעלה באופן היא הקב"ה עם
ג קכג , א. קכא, שם תו"א (ראה הפורים בימי  בגלוי  שהיתה

ובכ "מ ). ואילך .
הוא65) ש"בריא" - הרמז ע"ד  וי "ל   על רומז - י "א :

הוא  "אנת (י "א), עשר" "אחד  בחי ' עם שקשור דישראל  העצם
בחינת  מצד  ספירות, מעשר שלמעלה "אחד " בחושבן", ולא חד 
- י "א ו"בר" כחות. מעשר שלמעלה הנשמה עצם ה"יחידה",
ועוד  די "א. המציאות היא שמציאותו חורין") "בן (כמו פירושו
הוספות  כש"ט  ב. מג , חולין (ראה גילוי  מלשון הוא ש"בר" י "ל ,

בגילוי . היא הי "א שבחי ' היינו, וש"נ), ואילך . ס"ד 
צט .66) ע' ריש ומחז"ל  פסוקים על  לוי "צ לקוטי 
סע"ב.67) טו, ביצה
ד .68) צג , תהלים



כב               

נולד  שבו באדר  בשבעה  (ובעיקר  החודש  ובהמשך 
שבו  האחרון (בשבוע  לסיומו קרוב  ועאכו"כ  משה )
יותר  מודגשת  המשכן) בהקמת  משה  התחיל 

וההתגלות  ד )ההמשכה  והתכלית  (הכוונה 
המשכן.(א ' ע "י "אדר ") תיבת  וסיום  המשך  ,

התחילה  שבו אדר  חודש  של  בסיומו גם  אבל ,
בו  ושמש  למשכן משה  "העמידו המשכן, הקמת 
המילואים ), ימי שבעת  (במשך  יום " בכל  ופרקו

שכינה " בו שרתה  היתה ו"לא  לא  שעדיין היינו, ,
באופן  אלא  למטה , בעולם  וההתגלות  ההמשכה 

היא ד "אדיר  והגילוי שההמשכה  כיון ה '",
מהעולם  למעלה  .עדיין

ע "י  למטה  בעולם  וההתגלות  ההמשכה  ועיקר 
השכינה  והשראת  קביעות  של  באופן המשכן הקמת 

היתה  - בו  השמיני ,למילואים )(יום 
ישראל  נשיאי י"ב  ע "י המשכן בחנוכת  והמשכו
("נשיא  בו י"ב  עד  ניסן מר "ח  הימים  י "ב  במשך 

ליום " וגילוי אחד  המשכת  יותר  מודגשת  שבזה  ,(
הוי' שם  צירופי י"ב  - העולם  בגדרי אלקות 
י"ב  הזמן, התהות  נעשית  ידם  שעל  מהוה ) (מלשון
גבולי י"ב המקום, והתהוות השנה, חדשי

נמשכת אלכסון  (י"ב ) העולם  בגדרי שגם  היינו, ,
מהעולם  שלמעלה  האלקות  דרגת  שזהו ומתגלה  ,

"נס " מלשון ניסן, חודש  של  ל "נסי ענינו ועד  ,
.נסים "

דישראל ז. המזל  להתגברות  בנוגע  ועד "ז
עם  שקשור  - מזלי'" בריא  "אדר  אדר , בחודש 

ב ) משה  באדר :(לידת 

בחודש  ישראל  של  מזלם  "מזלי'התגברות  אדר ,
למעלה , הנשמה  לשורש  בנוגע  רק  לא  היא , בריא ",
להמשכה  בנוגע  ובעיקר  גם  אלא  ה "מזל ", בחינת 

הנשמה  בהארת  וגילוי , בגוף ונתלבשה 
שהוא  נוזל , מלשון הוא  ש "מזל " בכך  גם  כמודגש 

חיים  ורוח  ההשפעה  ממנו נוזל  להיות  המקור 
אדר  בחודש  המזל  התגברות  ובמילא , ס "ה ), (כנ"ל 
נשמות  למטה , בהיותם  דבנ"י ההתגברות  פועלת 
כמודגש  העולם , בעניני בהתעסקותם  וגם  בגופים ,
הדירה  עשיית  על  שרומז באדר , שבעה  של  בענינו

הבנין. ימי בשבעת  (א ') עולם  של  לאלופו (דר )

הנשמה , עצם  על  קאי ש "מזל " אע "פ  כלומר :
(בריא  והתוקף  החוזק  שהו"ע  מושג , שאינו "אין"
אין  מ "מ , מהשכל , שלמעלה  דמס "נ מזלי') ותקיף 

של  באופן זה   אלא כפשוטה ), (מס "נ
ומתגלה  נמשך  דמס "נ והתוקף  שהחוזק  אדרבה ,

העבודה  עניני דירה בכל  ית ' לו לעשות 
בגמרא  כמפורש  - לי'בתחתונים  דאית  "מאן

. נכרי בהדי דבריא דינא  באדר  נפשי' לימצי .
("בריא המזל דהתגברות שהפעולה מזלי'",
עניני  הנשמה , לעניני ביחס  רק  (לא  היא  מזלי'")
העולם , לעניני בנוגע  גם ) אלא  ומצוותי', התורה 

נכרי" בהדי דינא  לי' ד "אית  ומצב  למעמד  .ועד 

הוא  דפורים  שהנס  - הפורים  בימי גם  וכמודגש 
המן גזירת    נפשם למסור 

ואדרבה : דת , על  לעבור  שלא  כדי ח "ו להריגה 
המה היהודים ישלטו אשר הוא "ונהפוך

פחד בשונאיהם " נפל  "כי עליהם ", ,היהודים 
יכולים  היו  בקיום ובמילא , לעסוק  להמשיך 
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כג .87) ט , שמיני  פרש"י 
ש 88) זו, שנה בקביעות יותר ביום ומודגש חל  אדר

ב  שחל  הש"ק ביום ושלימותו בשבוע, דיש השלישי  - אדר
עדיין  היא (ז') בעולם והגילוי  ההמשכה שגם מרומז שבזה לומר,

אחר). (באופן 168 הערה לקמן וראה (י "א). מהעולם למעלה
"יום89) דרגת ונקרא וגילוי  המשכת על  להורות - "

כלי שם. הרשב"א (שו"ת ההיקף ימי  משבעת שלמעלה האלקות
שמיני ). ר"פ יקר

(90.(168 להערה שוה"ג  לקמן (וראה יא ז, נשא
ועוד .91) ואילך . סע"ב ו, בראשית אוה"ת ראה
המשכן 92) חנוכת בגמר יותר מודגש זה שענין לומר, ויש

לאחרי  ניסן, בי "ב  ד נעלית הכי  הדרגא שגם - בו
("בחושבן ולא חד  הוא נמשכת ("אנת נסים") ("נסי 

גבולי וי "ב חדשים י "ב הי "ב, (ביום העולם בגדרי  ומתגלה
אלכסון).

ב.93) יב, בא ולק"ט  פס"ז ראה
שם.94) מהרש"א וחדא"ג  ובפרש"י  רע"א נז, ברכות ראה

ידיעה95) הגיעה פרטית שבהשגחה זהולהעיר, ש"ק  בערב
נכרי ". בהדי  ב"דינא שזכה יהודי  של ע "ד במאורע שמדובר ואף

מצד  מ "מ , פרטי , (וכמודגשאיש כמוך " לרעך  "ואהבת הציווי 
של  מקבל בסידורו הריני  התפלה  קודם לומר "נכון הזקן: רבינו

שייך  ה"ז כמוך "), לרעך ואהבת של עשה  מצות בנ"י ,עלי  לכל  גם
והן בשמחתו, להשתתפות בנוגע בני הן בהצלחת  להוספה * בנוגע 

העולם  בעניני  הרחבהישראל מתוך מזלי '", ד"בריא  אדר  בחודש
ו.ועשירות , יז, ֿ ב הימים (דברי  ה'" בדרכי  לבו ד "ויגבה באופן

וש"נ). ואילך . 159 ע' חכ "ב לקו"ש וראה
א.96) ט , אסתר
יז.97) ח , שם

          
          





כג                

מתוך  וששון התומ "צ  ושמחה  "אורה  -
חז"ל ויקר " כדרשת  והן כפשוטו, ),(הן

טוב ""שמחה  ויום  קכ "ז ומשתה  בכל  -
היהודי  ש "מרדכי ומצב  ובמעמד  המלך , מדינות 

אחשורוש " למלך  .משנה 

שבחודש  פורים  נס  אעפ "כ , הוא אבל 
אנ  אחשורוש  עבדי ש "אכתי היינו,ן"באופן ,

לאחרי בנ "ישגם  נמצאים  פורים  [ולא גאולת 
ואריכות  שני בית  חורבן הי' שלאח "ז אלא  עוד 

כל  עם  הזה , והקשה  המר  הגלות  ,
צרה  פעמיים  תקום  לא  היל "ת , שהיו רח "ל  ,

שרבבות  זה , אחרון לדור  עד  הדורות  במשך 
שנמצאים  השם ], קדושת  על  נפשם  מסרו מישראל 
דעצם  ותוקף  בחוזק  צורך  שיש  ומצב  במעמד 
- באחד  למס "נ מזלי'") ותקיף  ("בריא  הנשמה 
במרום  ("אדיר  מהעולם  למעלה  עלי' של  תנועה 

ד "אדר "). א ' ה '",

בעולם  למטה  והגילוי ההמשכה  ושלימות  ועיקר 
ביהמ "ק  בנין ע "י כוננו- ֿ י  אדנ ("מקדש  השלישי 

השלישי ידיך " ("ביום  השלישית  בגאולה  (
לפניו" ונחי' נצחי יקימנו בית  ,( וגאולה ,

גלות  אחרי' שאין לחודש נצחית  שייך  -,
שנאמר  להגאל , עתידין ובניסן נגאלו "בניסן

נפלאות "כימי אראנו  מצרים  מארץ  ובו צאתך  ,
השלישי  ביהמ "ק  גם  (שכולל  "המשכן" )הוקם 

ס "ו). (כנ"ל  השכינה  ושרתה 

הקשרח. לבאר יש לעיל האמור ע"פ
שענינו  - תצוה  לפרשת  באדר  דשבעה  והשייכות 
ישראל ", "הוא  משה , (לידת  באדר  שבעה  של 
מזלי'", ותקיף  "בריא  ישראל , של  מזלם  והתגברות 

דעצם  והחוזק  מרומזהתוקף  באחד) למס "נ  הנשמה 
בני בהתחלת  את  תצוה  "ואתה  - תצוה  פרשת 

למאור  כתית  זך  זית  שמן אליך  ויקחו ישראל 
תמיד ": נר  להעלות 

", הנשמה (עצם  דמשה  העצמות  על  קאי - "
ד " והוא "ו משם , שלמעלה  מורה "מזל ") - אתה "

וא "ו  דאות  בציור  (שמרומזת  ההמשכה  )על 
" להיות  דמשה  ("מזל ") מהעצמות   

) וחיבור  צוותא  של  באופן מלשון ", תצוה 
התגברות צוותא  להיות  בנ"י, עם  של ) מזלם 

מזלי '", ותקיף  "בריא  החוזק ישראל, אצלם  שיתגלה 
הנשמה . דעצם  והתוקף 

אליך  "ויקחו (ועי "ז)    "
ענין על  שרומז כמארז "ל - מסר המס "נ , ש"הזית 

"נפשו וזהו"ע  הקב "ה ", קדושת  למאור ",על 
. לזית  ישראל  "נמשלו מוציא כמארז"ל  (ש )אינו .

כתיתה " ע "י אלא  באים שמנו ישראל  "כך  ,
כו'" למקום  ממקום  אותם  וחובטין ,עכו"ם 

החוזק  מתגלה  הגלות  ויסורי צער  שע "י היינו,
והתוקף  'גו זך  גו' "שמן שזהו"ע  ,

" ש "אפילו למאור ": ," בכל מערבו אתה 
מהן" למעלה  נתון הוא  שבעולם  "המשקין ,,"

" שמרים , מ "אור ".בלי שלמעלה  ,"

" כדי) זה  (וכל    כשם" - "
העולם  לכל  מאיר  ביהמ "ק  כך  מאיר  שהשמן
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טז.98) שם,
ב.99) טז, מגילה

יט .100) ט , אסתר
הכפורים 101) יום לגבי  דפורים המעלה מודגשת זה ובענין

") קשורים ששניהם - ב)) נז, - תכ "א (תקו"ז פורים כמו פורים",
בפורים  יתירה מעלה יש מ "מ , הנשמה, עצם הגורל , בחי ' עם

נמשכת הגורל  "שמחה שבחי ' הגוף, בעניני  למטה ומתגלה
את  "ועניתם שצ"ל  הכפורים ביום משא"כ  טוב", ויום ומשתה
ואילך . סע"ד  צה, מג "א תו"א וראה לא. טז, (אחרי  נפשותיכם"

ובכ "מ ).
בסופו.102) אסתר
א.103) יד , מגילה
לקו"ש 104) וראה  ט . א , נחום  - הכתוב  306לשון  ע' חכ "ג 

וש"נ. שם. ובשוה"ג  55 הערה
ובפרש"י .105) יז טו, בשלח 
ובפרש"י .106) ב ו, הושע
א.107) כח , זח "א ראה
ועוד .108) א. טו, בשלח  מכילתא
טו.109) ז, מיכה
יא.110) פט "ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
ט ,111) סוטה (ראה דהמשכן בהנצחיות ביותר ומודגש

השלישי . דביהמ "ק הנצחיות ודוגמת מעין - סע"א)
ובכ "מ .112) רע"ד . פה, מטות לקו"ת ראה
ובכ "מ .113) א. פב, פרשתנו תו"א
על 114) מרמז הזית שענין ודורש מיותר, אליך  "תיבת

ריש  לשמו"ר מהרז"ו (פי ' אליך " וזהו ישראל , הוא ומשה ישראל ,
פרשתנו).
אמור 115) פ' מרבות - א'תקעה ע' פרשתנו באוה"ת כ "ה

(ל "א), ע'ס"פ שם (אוה"ת כו'" נפשו מסר שהזית שם ש"פירשו
א'תקמז).
סע"ב.116) נג , מנחות
פרשתנו.117) ריש שמו"ר
ישראל 118) אף נושרין עליו אין זית "מה שם: מנחות וראה

תוקף - עולמית" בטילה להם .אין
פ"א 119) כלאים (ירושלמי  הרכבה בו שאין - בזית ודוגמתו

ג ). קכח , תהלים מדרש ה"ז.

               

נולד  שבו באדר  בשבעה  (ובעיקר  החודש  ובהמשך 
שבו  האחרון (בשבוע  לסיומו קרוב  ועאכו"כ  משה )
יותר  מודגשת  המשכן) בהקמת  משה  התחיל 

וההתגלות  ד )ההמשכה  והתכלית  (הכוונה 
המשכן.(א ' ע "י "אדר ") תיבת  וסיום  המשך  ,

התחילה  שבו אדר  חודש  של  בסיומו גם  אבל ,
בו  ושמש  למשכן משה  "העמידו המשכן, הקמת 
המילואים ), ימי שבעת  (במשך  יום " בכל  ופרקו

שכינה " בו שרתה  היתה ו"לא  לא  שעדיין היינו, ,
באופן  אלא  למטה , בעולם  וההתגלות  ההמשכה 

היא ד "אדיר  והגילוי שההמשכה  כיון ה '",
מהעולם  למעלה  .עדיין

ע "י  למטה  בעולם  וההתגלות  ההמשכה  ועיקר 
השכינה  והשראת  קביעות  של  באופן המשכן הקמת 

היתה  - בו  השמיני ,למילואים )(יום 
ישראל  נשיאי י"ב  ע "י המשכן בחנוכת  והמשכו
("נשיא  בו י"ב  עד  ניסן מר "ח  הימים  י "ב  במשך 

ליום " וגילוי אחד  המשכת  יותר  מודגשת  שבזה  ,(
הוי' שם  צירופי י"ב  - העולם  בגדרי אלקות 
י"ב  הזמן, התהות  נעשית  ידם  שעל  מהוה ) (מלשון
גבולי י"ב המקום, והתהוות השנה, חדשי

נמשכת אלכסון  (י"ב ) העולם  בגדרי שגם  היינו, ,
מהעולם  שלמעלה  האלקות  דרגת  שזהו ומתגלה  ,

"נס " מלשון ניסן, חודש  של  ל "נסי ענינו ועד  ,
.נסים "

דישראל ז. המזל  להתגברות  בנוגע  ועד "ז
עם  שקשור  - מזלי'" בריא  "אדר  אדר , בחודש 

ב ) משה  באדר :(לידת 

בחודש  ישראל  של  מזלם  "מזלי'התגברות  אדר ,
למעלה , הנשמה  לשורש  בנוגע  רק  לא  היא , בריא ",
להמשכה  בנוגע  ובעיקר  גם  אלא  ה "מזל ", בחינת 

הנשמה  בהארת  וגילוי , בגוף ונתלבשה 
שהוא  נוזל , מלשון הוא  ש "מזל " בכך  גם  כמודגש 

חיים  ורוח  ההשפעה  ממנו נוזל  להיות  המקור 
אדר  בחודש  המזל  התגברות  ובמילא , ס "ה ), (כנ"ל 
נשמות  למטה , בהיותם  דבנ"י ההתגברות  פועלת 
כמודגש  העולם , בעניני בהתעסקותם  וגם  בגופים ,
הדירה  עשיית  על  שרומז באדר , שבעה  של  בענינו

הבנין. ימי בשבעת  (א ') עולם  של  לאלופו (דר )

הנשמה , עצם  על  קאי ש "מזל " אע "פ  כלומר :
(בריא  והתוקף  החוזק  שהו"ע  מושג , שאינו "אין"
אין  מ "מ , מהשכל , שלמעלה  דמס "נ מזלי') ותקיף 

של  באופן זה   אלא כפשוטה ), (מס "נ
ומתגלה  נמשך  דמס "נ והתוקף  שהחוזק  אדרבה ,

העבודה  עניני דירה בכל  ית ' לו לעשות 
בגמרא  כמפורש  - לי'בתחתונים  דאית  "מאן

. נכרי בהדי דבריא דינא  באדר  נפשי' לימצי .
("בריא המזל דהתגברות שהפעולה מזלי'",
עניני  הנשמה , לעניני ביחס  רק  (לא  היא  מזלי'")
העולם , לעניני בנוגע  גם ) אלא  ומצוותי', התורה 

נכרי" בהדי דינא  לי' ד "אית  ומצב  למעמד  .ועד 

הוא  דפורים  שהנס  - הפורים  בימי גם  וכמודגש 
המן גזירת    נפשם למסור 

ואדרבה : דת , על  לעבור  שלא  כדי ח "ו להריגה 
המה היהודים ישלטו אשר הוא "ונהפוך

פחד בשונאיהם " נפל  "כי עליהם ", ,היהודים 
יכולים  היו  בקיום ובמילא , לעסוק  להמשיך 

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

כג .87) ט , שמיני  פרש"י 
ש 88) זו, שנה בקביעות יותר ביום ומודגש חל  אדר

ב  שחל  הש"ק ביום ושלימותו בשבוע, דיש השלישי  - אדר
עדיין  היא (ז') בעולם והגילוי  ההמשכה שגם מרומז שבזה לומר,

אחר). (באופן 168 הערה לקמן וראה (י "א). מהעולם למעלה
"יום89) דרגת ונקרא וגילוי  המשכת על  להורות - "

כלי שם. הרשב"א (שו"ת ההיקף ימי  משבעת שלמעלה האלקות
שמיני ). ר"פ יקר

(90.(168 להערה שוה"ג  לקמן (וראה יא ז, נשא
ועוד .91) ואילך . סע"ב ו, בראשית אוה"ת ראה
המשכן 92) חנוכת בגמר יותר מודגש זה שענין לומר, ויש

לאחרי  ניסן, בי "ב  ד נעלית הכי  הדרגא שגם - בו
("בחושבן ולא חד  הוא נמשכת ("אנת נסים") ("נסי 

גבולי וי "ב חדשים י "ב הי "ב, (ביום העולם בגדרי  ומתגלה
אלכסון).

ב.93) יב, בא ולק"ט  פס"ז ראה
שם.94) מהרש"א וחדא"ג  ובפרש"י  רע"א נז, ברכות ראה

ידיעה95) הגיעה פרטית שבהשגחה זהולהעיר, ש"ק  בערב
נכרי ". בהדי  ב"דינא שזכה יהודי  של ע "ד במאורע שמדובר ואף

מצד  מ "מ , פרטי , (וכמודגשאיש כמוך " לרעך  "ואהבת הציווי 
של  מקבל בסידורו הריני  התפלה  קודם לומר "נכון הזקן: רבינו

שייך  ה"ז כמוך "), לרעך ואהבת של עשה  מצות בנ"י ,עלי  לכל  גם
והן בשמחתו, להשתתפות בנוגע בני הן בהצלחת  להוספה * בנוגע 

העולם  בעניני  הרחבהישראל מתוך מזלי '", ד"בריא  אדר  בחודש
ו.ועשירות , יז, ֿ ב הימים (דברי  ה'" בדרכי  לבו ד "ויגבה באופן

וש"נ). ואילך . 159 ע' חכ "ב לקו"ש וראה
א.96) ט , אסתר
יז.97) ח , שם

          
          





כד               

אבותינו שנאמר  נקראו לכן לאורך , גוים  והלכו
לכל " מאירים  שהם  רענן שתכלית זית  היינו, ,

בענין (לא  היא  יציאה הכוונה  של  באופן המס "נ
אלא  משה מהעולם , של  שמציאותם  אדרבה )

עצם  ישראל "), בני את  תצוה  ("ואתה  וישראל 
תומשך  למאור "), גו' זך  גו' ("שמן הנשמה 
משה  בלידת  כמודגש  - בעולם  ותאיר  ותתגלה 

, הנשמה )באדר (עצם  המזל  שהתגברות 
ומתגלה דמשה  שנמשך  באופן הוא  וישראל 

ֿ ז). ס "ו (כנ"ל  הבנין ימי בשבעת 

הפרשה  בסיום  "ועשית ועד "ז : מזבח
סמים  קטורת  אהרן עליו והקטיר  וגו' קטורת  מקטר 
ובהעלות  יקטירנה  הנרות  את  בהטיבו בבוקר  בבוקר 

יקטירנה " הערביים  בין  הנרות  את  שענין אהרן -
דעצם  והתחברות  התקשרות  על  שמורה  הקטורת ,
קטירא ש"בחד באופן הקב"ה עם הנשמה

ומתג נמשך  ע "י אתקטרנא ", בעולם , ומאיר  לה 
.הנרות 

שבפרשת ט . הטעמים  ב ' גם  לבאר  יש  עפ "ז
משה  (מיתת  משה  של  שמו נתפרש  לא  תצוה 

באדר , מספרך ")בשבעה  נא  "מחני  ואמירתו
זל "ז:ושייכותם 

בפרשת  משה  של  שמו נתפרש  שלא  הטעם 
רק  לא  הוא , באדר , לשבעה  סמיכותה  בגלל  תצוה 

באדר  שבשבעה  בסילוק בגלל  (שמרומז משה 
גם  אלא  מהפרשה ), שבשבעה שמו בגלל 

הלידה באדר  ("כדאי על משה 
כי, - על המיתה ") קאי באדר ) (בשבעה  משה 

מציאותו עצם  התגלות   אינו שלכן ,
שמו), נזכר  לא  הפרשה  (שבכל  משה  בשם  נקרא 

" עצמותך "אלא  "מהות  ,"" ל "אתה ועד  ,
ית ' ומהותו עצמותו .האמיתי,

שלמעלה  שלו (העצמות  משה  שלידת  וכיון
("משה  בנ"י כל  עם  קשורה  באדר  בשבעה  משם )

ישראל "), של הוא  הנשמה ) (עצם  מזלם  שגובר 
שה "אתה "ישראל  הפרשה  בהתחלת  [וכמודגש 

ומהותו לעצמותו ועד  דמשה , הוא (העצמות  ית ')
("ואתה ") המשכה  של וחיבור באופן לצוותא  ועד 

- זך ")] זית  ("שמן דבנ"י העצמות  עם  ("תצוה ")
לשבעה  בסמיכות  שקורין בפרשה  מרומזת  לכן,

בנ"י  עבור  משה  של  ֿ נפש  המסירת  באדר 

"מחני  באמרו מהתורה ) שלמעלה  שלהם  (העצמות 
" אלא  שמו, נזכר  שלא  עי"ז מספרך ", ",נא 

שלו העצמות   מודגש זה  שענין -
התגלות  משה , נולד  שבו באדר  בשבעה  בגלוי

והעצמות  דמשה  חד העצמות  שהם  כפי דישראל 
ית '. עצמותו  עם 

נא  "מחני דאמירת  הטעם  שגם  מובן ועפ "ז
באדר  שבעה  של  ענינו לתוכן שייך  מספרך "

יום  - תצוה ) לפרשת  בסמיכות  (שקורין
עם משה , הקשורה  דישראל ,שלו,
באמירת שזוהי בנ"י עבור  שלו להמס "נ

שמו  נזכר  לא  מזה  וכתוצאה  מספרך ", נא  "מחני
לידתו) ליום  בסמיכות  (שקורין תצוה  ,בפרשת 

" אדרבה : שלמעלה אלא  שלו העצמות  ,"
משם .

* * *

הנקודה י. ע "ד  לעיל  דלידת האמור  המשותפת 
באדר ) (בשבעה  שבשניהם משה  תצוה , ופרשת 

מודגש   והתוקף החוזק  בהם  שיש 
ביותר  מודגש  - ית ' שמו קדושת  על  נפשם  למסור 
הי' האחרונים  שבימים  גרמא , שהזמן בענין
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ג .120) ס, ישעי '
(פרשתנו 121) הפסוק על  ברש"י  הפירושים מב' גם להעיר

שתשרה  בכבודי  המשכן "ונקדש (א) בכבודי ": "ונקדש מג ) כט ,
רמז  כאן שלי , במכובדים אלא בכבודי  תקרי  "אל  (ב) בו", שכינתי 
וימותו"). ה' לפני  "בקרבתם המס"נ, (ענין כו'" אהרן בני  מיתת  לו

ואילך .122) א ל ,
י "א 123) תצוה ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה

ואילך ). 316 ע' (לקמן זו שנה ֿ ראשון, אדר
פרשתנו.124) ריש יקר כלי 
(סה "מ 125) תרפ "ט  הבית  תורת  זאת  סד"ה  ע'ראה  תרפ"ט 

וש"נ. .178 ע' חכ "א לקו"ש .(177

תצוה)126) ב"(ואתה מרומז זה שענין לומר, (בניויש
באופן  היא ישראל  עם דמשה וחיבור שהצוותא - ישראל )"

לישראל . הטפל ") ("את טפל  שמשה
ואילך .127) 175 ע' שם לקו"ש ראה
ד "מחני 128) שענין בפשטות שנראה כפי  מספרך"ולא נא

אחרת בפרשה להתקיים  יכול יותר כשלעצמו מתאים (ואדרבה:
שלאחרי  בפרשה שמצדשיתקיים אלא  מספרך "), נא  "מחני  אמירת 

טעם  תצוה.צירוף  בפרשת נקבע באדר) בשבעה משה (מיתת אחר
משה 129) שאמר מספרך " נא ד "מחני  שהקיום יומתק ועפ"ז

תצוה בפרשת נרמז תשא "בפרשת שבתיבת כיון -
גם  מודגשת מספרך ") נא "מחני  אמירתו נתקיימה (שבה (תצוה)"

" מספרך נא "מחני  אמירת לאח "ז באה ממנה שכתוצאה
וישראל ). דמשה העצמות ההתקשרות (מצד 



כה                

זו אשה בשכונה  ע "י ברבים  השם  קידוש  של מאורע 
.מישראל 

מה " עד  יודע  אתנו גו' ש "אין - ,ובהקדמה 
כלל  להבין) יכול  (ואינו מבין אינו מאתנו אחד  אף 
ככה ?!... ה ' עשה  למה  הדברים , פשר  וכלל 

אמא  צעירה , באשה  כשמדובר  לילדים ועאכו "כ 
אלא  אחרי'... ויתגעגעו לאמם  שצריכים  קטנים 
כלפי  ומענות  טענות  של  בענינים  להאריך  שאין

דברים  "ברוב  הכתוב  ובלשון "על וגו'"הקב "ה , ,
מעטים " דבריך יהיו  .כן

דקידוש  הענין גודל  את  להדגיש  יש  ואעפ "כ ,
לזעוק  ועיקר , ועוד  זה , שבמאורע  ברבים  השם 
ולבקש  מתי"... "עד  הגלות , אריכות  על  להקב "ה 
ומיד  שתיכף  שאפשר  מה  כל  ולעשות  ולדרוש 

האמיתית  הגאולה  משיח תבוא  ע "י  והשלימה 
יקויים  שאז שוכני צדקנו , ורננו "הקיצו היעוד 

מיד ,עפר " לתחי' שקמים  מצדיקים  ,ומתחיל
על  שנהרגה  צדקנית  האשה  ובתחילתם  וביניהם 
עם  בגוף  נשמה  תיפגש  ומיד  שתיכף  השם , קידוש 
לתורה  ולגדלם  לחנכם  ותמשיך  וילדי', משפחתה 
לבב . וטוב  שמחה  מתוך  טובים , ולמעשים  לחופה 

השם יא . דקידוש  הענין גודל  - לראש  ולכל 
זה : שבמאורע  ברבים 

מקומות  בכו"כ  חז"ל  בדברי המבואר  ידוע 

והשכר  והזכות  וההפלאה  העילוי גודל  ע "ד 
 השם קידוש  ובפרט  , יתירה ובהדגשה  ,

ברבים  השם  בקידוש   בית נמצא  שבה  ,
בית  טובים , מעשים  ובית  המדרש  ובית  הכנסת 

אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  משולש ,  שעל ,

וביתר  שאת  ביתר  ברבים  השם  קידוש  נעשה  זה  ידי
עוז.

דקידוש  וההפלאה  העילוי בגודל  להוסיף  ויש 
שמצינו  - אצל השם   גודל שמצד 

שהקב "ה  ראוי הי' ומדרגתו מעלתו  
    ענין) סיבה  היתה  שאח "כ  אלא  ,

שבגללה  ומצבו) מעמדו ֿ ערך  לפי מתאים  הי' שלא 
נענש    שלאח "ז אף  לעונש , זה  ונחשב  ,
" ה את  ולהיות לחבר  "

     - שהזכות מובן שמזה 
ה "שולחן ֿ הזכות דחיבור  לגודל  מגעת  אינה  ערוך "

השם ! קידוש  על  נפש  דמסירת 

נא  "מחני משה  לאמירת  מהשייכות  ולהעיר 
רבינו  משה  של  שהמס "נ מודגש  שבזה  - מספרך "

היא  ישראל  כפי בשביל  משה  של  ממציאותו
על  רבינו משה  מוותר  שלכן התורה , עם  שקשור 
נא  "מחני (באמרו בתורה  כתוב  להיות  הזכות 

כולה " התורה  "מכל  בגלל מספרך ", המס "נ )
אינה  השו"ע  דחיבור  שהזכות  (כשם  ישראל  בשביל 
השם ). קידוש  על  נפש  דמסירת  הזכות  לגודל  מגעת 

השם  דקידוש  וההפלאה  העילוי גודל  על  ונוסף 
בהדגשה  ה "ז נפש , דמסירת  הענין שבכללות  ברבים 
לילדים  אמא  צעירה  אשה  של  נפש  במסירת  יתירה 

מסירת  מלבד  כי, - גם קטנים  "מוסרת " ה "ה  ,
את   אותם ומפקירה  שעוזבת  בכך  ,

אלי'), הילדים  של  הגעגועים  גודל  (בידעה  לבדם 
גידולם  את  מזה ,ומשאירה  ויתירה  לאחרים , וחינוכם 

מס "נשמסירת  היא  ילדי'  שאת ביתר
ובמילא  שלה , מהמס "נ עוז  ה "זוביתר  

  !

העילויים יב . כל  לאחרי וההפלאות אבל 
כיון ברבים , השם  ("די שבקידוש י"ח  יצאו שכבר 

הגזירות  ע "י השם  קידוש  על  נפש  מסירת  והותר ")
עד  והארוך , המר  הגלות  במשך  שהיו ושמדות 

" להקב "ה : בנ"י זועקים  - זה  לדורנו ...!?"
עדיין היתכ  זקוקים  המר  הגלות  אריכות  שלאחרי ן
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הי "ד 130) לאפיין הלוי  פייבל  שרגא ר' בת לאה פעשא מרת
וסיום  ראשון, אדר ב' תרומה, פ' ה' ביום השם קידוש על  שנהרגה

(המו"ל ). ראשון אדר ט ' תצוה, פ' ה' ביום ה"שבעה"
ט .131) עד , תהלים
יט .132) יו"ד , משלי 
א.133) ה, קהלת
יט .134) כו, ישעי '
א.135) קמ , זח "א ראה
נ,136) (פסחים במחיצתן" לעמוד  יכול  אדם "אין ולדוגמא:

התורה) כל  לגבי  קדה"ש על  מס"נ (במעלת בארוכה וראה א).
להצ"צ  דא"ח  הליקוטים ספר בתחלתו. לאדהאמ "צ האמונה שער

וש"נ. ואילך ). תתצ (ע' מס"נ ערך 
(137.335 ע' (לקמן ס"ח  תשמ "א תצוה ואתה ד "ה ראה

המס"נ  כח  והתעוררות שגילוי  קלד ), ע' ח "ו מלוקט  סה"מ 
הדור. נשיא הגלות, שבזמן דמשה אתפשטותא ע"י  נעשה בישראל 

שם 138) לקו"ש - בכ "ז וראה פרשתנו. ריש מישרים מגיד 
וש"נ. שם. ובהערות ואילך , 176 ע'

ה"ה 139) - הרמ "א שבהגהות ֿ דינים הפסקי  גם שישנם ואף
עצמו  ֿ ערוך  והשולחן ֿ ערוך , השולחן גבי  שעל  ה"מפה" בדוגמת

ֿ יוסף. הבית של  חיבורו הוא
עה"פ.140) פרש"י 



כו               

אמא  צעירה  אשה  של  השם  קידוש  על  נפש  למסירת 
קטנים ?!... לילדים 

ממסירת  רוח " ב "נחת  הקב "ה  של  רצונו אם  גם 
במשך  מס "נ י"ח  יצאו שכבר  לכך  נוסף  הרי, - נפש 

נפש כל  המסירת  מספיקה  שלפנ"ז, בנ"י הדורות  של 
בכך     !

בגלות  כבר  נמצאים  בנ"י   
 כל סיימו כבר  בא !... לא  עדיין צדקנו ומשיח 

כל  נעשו וכבר  הגלות , דזמן העבודה  עניני
ובמיוחד  (כולל  האפשריים  האופנים  בכל  הפעולות 
ולא  יום ), ששים  במשך  אדר  בחודש  השמחה  ע "י

עובר  ואעפ "כ , עוד , לעשות  ניתן מה  יודעים 
     הגאולה באה  לא  ועדיין ,

אלא  עוד  ולא  ממש ! בפועל  והשלימה  האמיתית 
בזמן  להיות  שיכול  חמור  הכי מאורע  שניתוסף 

לילדים  ואם  בישראל  שאשה  - צריכה הגלות  קטנים 
השם ! קידוש  על  נפשה  למסור 

זה  שמאורע  בכך  להתנחם  אלא  לנו נותר  לא 
קידוש  על  נפש  מסירת  של  האחרון המאורע  הוא 
הצדקנית  האשה  של  שבזכותה  ועיקר , ועוד  השם ,
זכותן  עם  ביחד  השם , קדושת  על  נפשה  שמסרה 
לנשי  עד  הדורות , שבכל  הצדקניות  ישראל  נשי של 
זה , שבדורנו בריא  בגוף  נשמות  הצדקניות  ישראל 

להגאולה  ממש  ומיד  תיכף  האמיתית זוכים 
מארץ  צאתך  "כימי ש"בשכר והשלימה , מצרים ",

שהיו צדקניות  ישראל נשים  נגאלו  הדור  באותו
תיכף ,ממצרים " לבוא  העתידה  בהגאולה  ועד "ז

בדור " שיש  צדקניות  נשים  "בשכר  ממש , .ומיד 

הענין ושלימות  אמיתת  יהי' ואז -
ענין כללות  השם ,שהרי קידוש  היפך  הוא  הגלות 

בגוים ",בקרא כמפורש  המחולל  הגדול  "שמי
עליהם  אויביהם  באמור  החילול , אלה "ומהו  ה ' עם 

יכולת  הי' ולא  יצאו עמו ומארצו את  להציל  בידו
ארצו" ע "י ואת  נעשה  ית ' שמו וקידוש  ,

הכתוב  כהמשך  שמי הגאולה , את  "וקדשתי
. ה ' אני כי הגוים  וידעו גו' בכם .הגדול  בהקדשי 

ש )ולקחתי (עי"ז וקבצתי לעיניכם  הגוים  מן אתכם 

אל  אתכם  והבאתי הארצות  מכל  אדמתכם ",אתכם 
גוים והתקדשתי"והתגדלתי לעיני ונודעתי

ה '". אני כי וידעו רבים 

* * *

לעבודה יג . בנוגע  לעיל  מהאמור  ההוראה 
בפועל :

בפרשת  שחל  באדר  משבעה  תצוה ,בבואנו 
התגברות  מודגשת  ישראל ,שבשניהם  של  מזלם 

דעצם  והתוקף  כפיהחוזק  ("ואתה ") הנשמה 
ומתגלה  ופעולתם שנמשך  בעבודתם  

נשמות  אלא  וח "ו, ח "ו מהעולם  ויציאה  מס "נ (לא 
יש  וטובות ), בריאות  ושנים  ימים  לאורך  בגופים 
החיות , ובתגבורת  עוז, וביתר  שאת  ביתר  להוסיף 

התורה  בלימוד  ועבודתינו  מעשינו וקיום בכל 
והיהדות  התורה  בהפצת  ובמיוחד  כולל  המצוות ,

להביא  כדי חוצה , המעיינות  והפצת  
משיח את  ע"י והשלימה  האמיתית  צדקנו,הגאולה 

דישראל , דהעצם  ההתגלות  שלימות  תהי' שאז
חד  כולא  וקוב "ה  כולו,ישראל  העולם  בכל  ,

בתחתונים . ית ' לו דירה  שנעשה 

דחודש  העבודה  קצת : אחר  אדר בסגנון
להביא  היא  מזלי '" ותקיף  ובגלוי ש"בריא  בפועל 

צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  את 
ממנו" אדירו ("והי' "אדיר " שאז שנקרא  ,(

שנקראו  ישראל , של  מזלם  כולו העולם  בכל  יתגלה 
ד "אדיר  הגילוי שלימות  עם  ביחד  "אדירים ",
ית '. לו דירה  שנעשה  כולו, העולם  בכל  ה '" במרום 

בתורה יד . שקורין שהפרשיות  - יותר  ויומתק 
קשורות  אדר ) חדשי בשני זו, (ובשנה  אדר  בחודש 
ביהמ "ק  בבנין ששלימותו המשכן, עשיית  עם 

יוצאה  אורה  שממנו העולם השלישי, ועד לכל  ,
נעשה  כולו בית שהעולם  כמו ית ', לו דירה 
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רע"ב.141) יא, סוטה
בסופו.142) תרו רמז רות יל "ש
כג .143) לו, יחזקאל 
כ .144) שם, פרש"י 
ֿ כד .145) כג  שם,

כג .146) לח , שם
(טואו "ח147) קדיש  לאמירת  מהשייכות  אחרלהעיר נו) ר "ס 

מודגש  זה  שענין  לומר, ויש  - אחר נפטר. קדיש באמירת ביותר
" נתקיים ידו שעל  ית', שמו קידוש על  נפשו בתוך המוסר

עצמך  "מסור לב), כב, (אמור ישראל " את בני  להקדיש
ואילך . 167 ע' חכ "ז לקו"ש בארוכה וראה עה"פ. (פס"ז שמי "

וש"נ).
א.148) עג , זח "ג  ראה
סע"ב.149) צח , סנהדרין וראה כא. ל , ירמי '
ועוד .150) סה"ה. פ"ד  ברכות ירושלמי 



כז                

  הציווי אודות  מדובר  שבהם  -
דימי  והחינוך  כהונה  בגדי המשכן, דמלאכת 
לי  ד "ועשו ההקדמה  ובמיוחד  (כולל  המילואים 

בתוכם "מקדש  ד"ונקדש ושכנתי  ֿ הכל והסך  ,
. בתוכם "בכבודי לשכני ..(

 בני ראש  את  תשא  "כי ,ישראל "-
תכלי על  השלימות שרומז נשיאת ת  דבנ"י, בהעלי'

שתהי' משיח ראש , ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה 
והגלות ). דהחורבן הירידה  גודל  (לאחרי צדקנו

  המשכן דמלאכת  הציווי קיום  -
בפועל , במעשה  המשכן להקמת  ועד  כהונה  ובגדי
- השלישי דביהמ "ק  השלימות  גם  מרומזת  ובזה 

משכן המשכן למקדש "פקודי "רמז  העדות ",
בשני "משכון"חורבנין"שנתמשכן  בדוגמת  ,

השלישי  שביהמ "ק  כיון בשלימות , לבעליו שחוזר 
דבית  השלימות  גם  בו שתהי' משולש , גם  הוא 

(ודהמשכן) שני ודבית  גם ראשון תהי' ואז ,
גואל  הוא  ראשון "גואל  ע "י בנ"י דכל  ההקהלה 

בני אחרון" עדת  כל  את  משה  ("ויקהל 
העשירי ישראל " והמנין ,( דכל ("פקודי")

בנ"י.

"'גו אליו ה ' וידבר  משה  אל  "ויקרא  -

לכאו"א  דהקב "ה  והדיבור  (גילוי) הקריאה  -
אותי" ידעו ש "כולם  באופן .מישראל 

" מיד זירוז לשון אלא  צו "אין - שתיכף -
צו  שבפרשת  הענינים  פרטי כל  נעשים  ממש  ומיד 
(שהתחלתם  המילואים  ימי דשבעת  החינוך  ע "ד 

אדר ). בכ "ג 

 נתקיימה שבו למילואים , השמיני יום  -
עלינו  אלקינו ה ' נועם  "ויהי ואהרן משה  ,תפלת 

ידיכם "יהי במעשה  שכינה  שתשרה  .רצון

מודגשת  העיבור  שבשנת  לומר , השלימות ויש 
בפרשיות  גם  השנה  חדשי שאר  לגבי אדר  דחודש 

שמיניבתורה שקורין פרשת  קריאת  שגם  שבה -
ביום  השכינה  השראת  אודות  מדובר 

למילואים ,  בחודש היא  , שכבר היינו, ,
לו  דירה  דר , דא ' השלימות  מודגשת  אדר  בחודש 

בתחתונים . ית '

יצטרכו טו. שלא  - העיקר  והוא  - ויה "ר 
נגאלו  ש "בניסן ניסן, לחודש  עד  חדשים  ב ' להמתין

חודש ובניסן שבהתחלת  כיון  להגאל ", אדר עתידין 
מש  ובפרט  באדר ,ראשון, ביום בעה  ושלימותו

באדר , עשר  אחד  האמיתית הש "ק הגאולה  תהי'
ובנין וחנוכתווהשלימה  השלישי ביהמ "ק 

.

חדשי  ב ' שישנם  העיבור  שבשנת  ולהוסיף ,
יותר  עוד  ניתוסף  יום , ששים  אדר ,

 עתידין ובו נגאלו (שבו ניסן לחודש 
ומזרזים  ממהרים  שעי"ז יום , ששים  במשך  להגאל )
בהתחלת  עוד  ניסן חודש  דעניני הגילוי יותר  עוד 

אדר . חודש 

- זו בשנה  מיוחד  עילוי ניתוסף  זה  ובכל 
הצדי"ק  שנת  מסתיימת  בניסן עשר  שבאחד 
מזמור  לאחרי (שבא  צדי"ק  מזמור  עם  הקשורה 
קדשי  בשמן עבדי דוד  "מצאתי נאמר  שבו פ "ט 

ה 'משחתיו" "ברוך  המזמור  וחותם  לסיום  עד  ,
נועם  ב "ויהי וחותמו שסיומו ואמן"), אמן לעולם 

כוננהו" ידינו ומעשה  בשלימות גו' שקאי ,
השלישי  בביהמ "ק  השכינה  גמר השראת  ע "י ,

דור זה, בדור ועבודתינו מעשינו ושלימות
 רבינו משה  של  פעולתו נשלמת  שבו ,

וגילוי  בהמשכת  אחרון") גואל  הוא  ראשון ("גואל 
בתחתונים . דירה  ית ' לו לעשות  בעולם , אלקות 

יום  (ששים  באדר  עשר  שבאחד  - לנו  תהי' וכן
דאחד  הענין כבר  יושלם  בניסן) עשר  אחד  לפני

בניסן  נשיא עשר  יום  עשר  עשתי "ביום  לבני,
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ח .151) כה,
ֿ מו.152) מג  כט ,
יב.153) ל ,
ובפרש"י .154) כא לז,
וש"נ.155) .262 ע' חכ "א לקו"ש וראה א. רכא, זח "ג  ראה
וש"נ.156) ואילך . 8 ע' חי "א לקו"ש ד . פ"ב, שמו"ר ראה
א.לה,157)
ועוד .158) ט . תשא תנחומא
א.159) א,
לג .160) לא, ירמי '
ב.161) ו, פרש"י 
יז.162) צ, תהלים
כג .163) ט , פרש"י 

ד '.164) בסעיף לעיל  המבואר על  נוסף
כא.165) פסוק
עה"פ.166) תהלים מדרש
ח "א 167) מלוקט  (סה"מ  תשי "א דשנת לגני  באתי  ד "ה ראה

בתחלתו).
באדר 168) עשר שבאחד  זו שנה בקביעות מיוחדת כח  ונתינת

שהשלימות  - באדר דשבעה השלימות נעשית בשבת) (שחל 



כח               

"מאשר אשר " ,"לחמו וטובל" ,
"ויקחו רגלו" תצוה : פרשת  בהתחלת  כמודגש  -

זך " זית  שמן תשא אליך  פרשת  בהתחלת  וכן ,
שבה  תשא ) פ ' ש "ק  במנחת  לקרוא  (שמתחילין

המשחה  שמן אודות  עבדי מדובר  דוד  "מצאתי -
   הענין ושלימות  עיקר  שזהו ,"

של  המשיחה  ע "י ישראל ", בני ראש  את  תשא  ד "כי
הוא  ראשון גואל  רבינו, (משה  ישראל " בני "ראש 
ויגאלנו  שיבוא  המשיח , למלך  אחרון) גואל 

ממש . ומיד  תיכף  לארצנו, קוממיות  ויוליכנו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 ומתגלה העולם),נמשכת (גדרי  הבנין ימי  *
ס"ו  (כנ"ל  מהעולם למעלה הוא (שמצ"ע אדר בחודש שגם

ניסן. שבחודש השלימות כבר נעשית ((88 ובהערה
עב.169) ז, נשא
כ .170) מט , ויחי 
כד .171) לג , ברכה

         
        

       
          

   

אתם 172) תמיד  נר להעלות "בזכות יא: פל "א, ויק"ר וראה
המשיח ". מלך  של  נרו פני  להקביל  זוכים

ואילך .173) כב ל ,

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר צבי שי' וזוגתו הרבנית תחי'

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  ההילולא  ביום  להנהגות  דאשתקד(  )שזוהי  הצעתי  מוסג"פ  ...ד( 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וכן הקונטרס שהו"ל זה לא כבר, ובמעטפה מיוחדה נשלח להם ג"כ הבית רבי 

שהדפיסו כאן לא כבר באידיש, אשר בטח ישתמש בכ"ז לתועלת עבודתם נוסף על התועלת לעצמם.

ה( מהנכון הי' לברר אם אפשר שמי מכם ידפיס בזמנים קבועים מאמרים קצרים או סיפורים 
זה בשפת המדינה  להיות  ומובן שיכול  בעירם,  גם  א]ו[  וכיו"ב בהעתונים המופיעים במדינתם עתה 
ויעתיק אחר את מה שיכתבו הם, ובלבד שיהי' בטוח שההעתקה מתאימה להנקודה הפנימית. והכוונה 
בשתים בזה, א( פרסום שמם שבמילא מתחזקת עי"ז ג"כ עמדתם בכל הענינים. ב( פרסום רעיונות 

המתאימים אם ביראת שמים בכלל או בנוגע לחסידות בפרט.

ו( מהנכון הי' לברר ולמצוא מעתיק המתאים שיוכל להעתיק אם את השמועסין והטאקס או 
משאר הוצאות המל"ח לשפת המדינה, ויתייעצו ביניהם לאיזה חוברות וסיפורים דין הקדימה בזה, 

ויודיעוני ג"כ ההוצאות הכרוכות בזה והתועלת הצפוי', ואז אפשר יהי' להחליט סופית בזה...

להנ"ל,  שייכים  נדפסים  ענינים  איזה  בכלל  כשיהי'  או  הנ"ל,  ע"ד  במכ"ע  כשידפיסו  בודאי 
ישלחו לכאן קטע זה.

כן מטובו להתענין אשר אפשר נמצאים בבתכ"נ או גם אצל יחידים ספרים בלתי מצוים, או 
גם כתבי יד ובפרט מספרי הספרדים שאין משתמשים בהם, ואז כדאי שישלחום לכאן, ואם ידרשו יש 

להחליפם על איזה מהוצאות קה"ת הידועים לכם.



כט

      
אודות א . מדובר  תצוה  פרשת  וסיום  בהתחלת 

המנורה : נרות  הדלקת 

זך  זית  שמן אליך  "ויקחו - הפרשה  בהתחלת 
יערוך  גו' מועד  "באוהל  תמיד ", נר  להעלות  גו'

גו'" בוקר  עד  מערב  ובניו אהרן ובסיום אותו .
בהטיבו בבוקר  "בבוקר  - גו'הפרשה  הנרות  את 

הנרות  את  אהרן הערביים "ובהעלות  .בין

- הפרשה  שבסיום  החידוש  שהדלקת ועיקר 
עם  קשורה  מקטר הנרות  מזבח  "ועשית  :

וגו'" סמים קטורת  קטורת  אהרן עליו "והקטיר  ,
ובהעלות  יקטירנה  הנרות  את  בהטיבו בבוקר  בבוקר 

יקטירנה " הערביים  בין הנרות  את  היינו,אהרן ,
הטבת  בזמן היא  הקטורת  והעלאת שהקטרת 

"בעידן  קטורת ", מקטר  תהא  הטבה  ("בעידן הנרות 
קטורת " מקטר  תהא  ).הדלקה 

היא  שהקטורת  - מזה  הטבת ויתירה 
הנרות :

חכמים  (שבע לדעת  הנרות  את  ייטיב  "לא  -
יקטיר  אלא  יקטיר  ואח "כ  חמש ) רק  אלא  נרות ,
שתים )", הטבת  (יגמור  ייטיב  ואח "כ  (באמצע )
להטבת  נרות  חמש  הטבת  בין שמפסיקין היינו,

נרות  ש "מטיב שתי שאול  אבא  כדעת  (דלא 
. מקטיר  ואח "כ  בבוקר (כולן) בבוקר  דכתיב  .

הנרות  את  בין יקטירנה "בהטיבו ומפסיקין ,
דם  בזריקת  נרות  שתי להטבת  נרות  חמש  הטבת 

התמיד ).

כחכמים  הרמב "ם והלכה  כפס "ד  - אחר"
שבהיכל  זה  מטיב  (דהתמיד ) הדם  את  שזורקין

. ההיכל  מן שניהם  ויוצאין נרות  ואח "כ חמש  .
. ומקטיר ,מפיסין ונכנס  שזכה  מי בקטורת  וזוכה  .

שתי  ומטיב  המנורה  בדישון שזכה  זה  נכנס  ואח "כ 
.הנרות "

הקטורת  של  ענינם  תוכן לבאר  והדלקת ויש 
בעבודת  זל "ז ושייכותם  כידוע האדם הנרות  -
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ֿ כא.1) כ  כז,
ֿ ח .2) ז ל ,
הכתוב 3) שאמר "זהו (בתחלתו): טו פרשתנו תנחומא ראה

ט ) כז, (משלי  .רע"א רל , (ח "א ובזהר כו'". לב ישמח 
רע"א) קנ, א. יא, בפרשתנוח "ג  מ"ש  ע "ד הוא  זה  שפסוק  מפרש 

את "והקטיר בהטיבו בבוקר בבוקר סמים קטורת אהרן עליו
בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה יקטירנה ",הנרות הערביים 

על  קאי  וקטורת " ש"שמן הטבתהיינו, בזמן הקטורת עבודת 
(בשמן*), הנרות  ריש והדלקת  בחיי  וראה הערביים**. ובין בבוקר

המנורה  שמן לב, ישמח  וקטורת שמן "במדרש*** פרשתנו:
ובהעלות  שנאמר  הקטורת , בזמן מתקרב **** את שהי ' אהרן

יקטירנה". הערביים בין הנרות
א.4) ל ,
נתינת 5) המנורה, (דישון הנרות הטבת בפירוש הדעות פרטי 

נסמנו  - וכו' זמנה המנורה), הדלקת או חדשים, ושמן פתילה
הנרות). הדלקת ערך  גם שם (וראה בערכו תלמודית באנציק'

א.6) טו, יומא

        
         

         
    

        
  

          
    

(ובמראה 7) ה"א סוף פ"ב שם ירושלמי  גם וראה ב. יד , שם
בפלוגתא  פליגי  דהכא ור"ל  דר"י  לפרש צריך  ש"לא שם, פנים
דכ "ע  אלא הנרות, הטבת בין הפסקה בענין ורבנן שאול  דאבא

עיי "ש). כו'", להו מפסיק בקטורת נמי  ולר"י  ס"ל , כרבנן
לחכמים 8) שאול  אבא מודה הערביים שבין ולהעיר,

דכתיב  התם ד "שאני  קטורת", מקטר תהא הדלקה ש"בעידן
"יערוך  בוקר אותו", עד  מערב "אותו בוקר", עד  מערב גו'

אחר  כשירה יום עבודת לך  "אין בוקר", עד  מערב אחר ולא
וראה  ובפרש"י . א נט , פסחים ובפרש"י . א טו, (יומא הדלקתן"

ב). רפ, חנוכה אוה"ת
אליבא 9) כו' מסדר הוה "אביי  יום בכל  שאומרים והטעם

ש  ס"ט .דאבא לקמן ראה - אול "
קצב.10) עשין סמ "ג  וראה ֿ ד . ה"ג  פ"ו ומוספין תמידין הל '
ש "הדלקת 11) הי "ב ) פ "ג  (שם  הרמב "ם  היא ולדעת  הנרות

באמצע היא הקטורת שעשיית י "ל  - (בין הטבתם" הנרות
כס"מ  (ראה להדעות וגם נרות). שתי  להדלקת נרות חמש הדלקת

שהטבהשם. וש"נ) הנרות. הדלקת ערך תלמודית  אינה אנציק '
בין רק היא הנרות והדלקת הנרות, שגםהדלקת כיון  - הערביים 

בין הפסקה צ "ל הערביים  בארוכהבין (ראה  נרות  לשתי  נרות חמש
הרשב "א אישו "ת  שאול ) לאבא (גם ולכו"ע ֿ שט ), עט  סי ' ח "א

הערה  (כנ"ל  המנורה הדלקת לאחרי  הערביים בין להקטיר אפשר
הטיב  ואם נרות, לשתי  נרות חמש בין בקטורת מפסיקים ,(8

ההפסקה צ"ל  כבויים) (כשמצאן גם בבוקר (ראה עצמה
ואכ "מ . ועצ"ע. תשנ)). (ע' שם תלמודית אנציק'

שער 12) אורה שערי  ואילך . א כט , וישב תו"א גם ראה
בראשית  אדהאמ "צ מאמרי  ואילך . פ"ז בכסלו בכ "ה ד "ה החנוכה
אבא  דעת (ע"פ ואילך  ב רפ, חנוכה אוה"ת ואילך . שכב ע'
שמן  ד "ה ואילך . פר"י  ח "א תער"ב המשך  גם וראה שאול ).

ועוד . עזר"ת. וקטורת

               

"מאשר אשר " ,"לחמו וטובל" ,
"ויקחו רגלו" תצוה : פרשת  בהתחלת  כמודגש  -

זך " זית  שמן תשא אליך  פרשת  בהתחלת  וכן ,
שבה  תשא ) פ ' ש "ק  במנחת  לקרוא  (שמתחילין

המשחה  שמן אודות  עבדי מדובר  דוד  "מצאתי -
   הענין ושלימות  עיקר  שזהו ,"

של  המשיחה  ע "י ישראל ", בני ראש  את  תשא  ד "כי
הוא  ראשון גואל  רבינו, (משה  ישראל " בני "ראש 
ויגאלנו  שיבוא  המשיח , למלך  אחרון) גואל 

ממש . ומיד  תיכף  לארצנו, קוממיות  ויוליכנו
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 ומתגלה העולם),נמשכת (גדרי  הבנין ימי  *
ס"ו  (כנ"ל  מהעולם למעלה הוא (שמצ"ע אדר בחודש שגם

ניסן. שבחודש השלימות כבר נעשית ((88 ובהערה
עב.169) ז, נשא
כ .170) מט , ויחי 
כד .171) לג , ברכה

         
        

       
          

   

אתם 172) תמיד  נר להעלות "בזכות יא: פל "א, ויק"ר וראה
המשיח ". מלך  של  נרו פני  להקביל  זוכים

ואילך .173) כב ל ,



ל     

בעבודת  ישנם  ובמקדש  שבמשכן הענינים  שכל 
ומקדש  במשכן ויום  יום  בכל  (כמ "ש האדם  שבו

ושכנתי מקדש  לי נאמר "ועשו לא  "בתוכו בתוכם ",
בתוכם , כאו"א "אלא  ),בתוך 

פרים ("ונשלמה באמירתנו וכמודגש
תרומת שפתינו" פרשת  התפלה : בהתחלת  (

ל "אביי  ועד  הקטורת , ופרשת  התמיד , פרשת  הדשן,
כו'". המערכה  סדר  מסדר  הוה 

יתירה  ובהדגשה   שמלבד -
דתרומת  (כבפרשיות  בתושב "כ  הפרשה  אמירת 

תשא  דפרשת  ודהתמיד ), סמים הדשן לך  "קח  :
[כולל  גו'" ממנה  ונתת  גו' קטורת  אותה  ועשית  גו'
כפי הנרות, להדלקת שייכותה הדגשת גם
גו' קטורת  אהרן עליו והקטיר  "ונאמר  שממשיכים 
הנרות  את  אהרן ובהעלות  גו' הנרות  את  בהטיבו
הקטורת  הכנת  בפרטי גם  ומאריכים  מוסיפים  גו'"],

"תנו  בברייתא : הקטורת שנתבארו פטום  רבנן
וכו'" בה  היו סממנים  עשר  ואחד  וכו' ,כיצד 

כדלקמן.

לפרשת ב . בנוגע  ותמיהה  שאלה  ובהקדם 
וסיום  שבהתחלת  הקטורת  מזבח  ופרשת  הנרות 

תצוה : פרשת 

נתבארו שבה  תרומה  פרשת  פרטילאחרי
מתחילה  המשכן, דמלאכת  תצוה הענינים  פרשת 

    לאחרי") אליך  הקרב  "ואתה  -
ואת  אחיך  אהרן את  המשכן") מלאכת  שתגמור 

לי" לכהנו גו' ע "יבניו כהונה , בגדי  עשיית 
קודש  בגדי  לי"("ועשית  לכהנו לקדשו ,גו'

לי" כהן שיהא  הבגדים  ע "י לכהונה  ),"להכניסו
(עד  הפרשה  בהמשך  בפרטיות  ועד כמבואר  רביעי);

) לכהונה  ידיהם  תעשה למילוי אשר  הדבר  "וזה 
אהרן יד  ומלאת  וגו' לי לכהן אותם  לקדש  ויד להם 

דשבעת בניו" הענינים  פרטי ע "י המילואים ) ימי
ידיהם  נתמלאו הללו המילואים  ידי ("שעל 

לכהונה " הפרשה ונתקדשו בהמשך  שנתבארו (
ששי  עד  ).(מרביעי

וכיון  עוסקת תצוה  פרשת  של 
   הטעם מהו להבין: צריך  -

בפרשת  בפרשת שהתחלתה  וסיומה 
?

הנרות  (פרשת  אלו פרשיות  שתי - מזו ויתירה 
שלא  לכאורה  נכתבו הקטורת ) מזבח  ופרשת 

במקומם :

נאמרה  ש"לא  כיון  - הנרות  אלא פרשת  (כאן)
המנורה " צורך  לפרש  המשכן מלאכת  סדר  ,על 

המשכן", מלאכת  ב "סדר  (לכאורה ) בהמשך מקומה 
תרומה  בפרשת  המנורה  שבסיום לעשיית  (ובפרט 

נאמר  המנורה  נרותי'")מעשה  את  ולא "והעלה  ,
כהונת  אודות  מדובר  שבה  תצוה  פרשת  בהתחלת 

אהרן?

כפי - הקטורת מזבח שהקשוופרשת
(לכאורה )המפרשים  שמקומה   ביחד ,

המנורה  השולחן, (הארון, המשכן כלי כל  עם 
החיצון) פרשת ומזבח  בסוף  ולא  לאחרי, תצוה ,

דהמשכן הענינים  פרטי כהונה כל בגדי וכליו,
והמילואים ?
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ח .13) כה, תרומה
ועוד .14) א. סט , של "ה עה"פ. אלשיך  ראה
סוס"א.15) (מהדו"ב) או"ח  אדה"ז שו"ע וראה ג . יד , הושע
תשא 16) דפרשת הקריאה שהתחלת ולהעיר, - ואילך . לד  ל ,

בפרשת  וחותמה לסיומה (בהמשך  תצוה פ' שבת במנחת  היא
הקטורת). מזבח 

ואילך .17) א ו, כריתות
"פטום 18) - כאלקינו") (ב"אין התפלה בסיום ועד "ז

וכו'". והצפורן הצרי  הקטורת
דפרשת19) ראשונים פסוקים  ב' הקדמת הנרות.לאחרי 
ובפרש"י .20) א כח ,
ֿ ג .21) ב שם,
ג .22) שם, פרש"י 

ֿ ט .23) א כט ,
לג .24) שם, פרש"י 
התמידין 25) שני  הקרבת ע"ד ) דששי  (ההמשך  גם כולל 

- ֿ מב)) לח  (שם, תמיד " עולת וגו' המזבח  על  תעשה אשר ("וזה
לדורות הציווי  זה לימישאין "אזהרה  אלא  פינחס ), בפ ' (שמקומו

ד ).המילואים" כח , פינחס (פרש"י 
והפירוש ו"פרשת26) ב), (כד , אמור בפ' היא הנרות"

ש" הוא תצוה" ד "ואתה " כך על  ישראל  בני  את
שם). אמור (פרש"י 

לז.27) כה,
למאור "28) כתית  זך זית  ד"שמן  הענינים  על ופרטי  (נוסף -

הענינים  פרטי  עם ביחד  להתבאר יכולים אמור) בפ' אמירתם
בהתחלת  שנזכרו הסמים", ולקטורת המשחה לשמן ד "בשמים
תשא  בפ' בפרטיות ונתבארו למאור"), "שמן (כמו תרומה פרשת

ואילך ). כב (ל ,
תו"ש 29) וראה ועוד . כאן. אוה"ח  ש"ך , ספורנו, רמב"ן,

וש"נ. עה"פ.
השולחן,30) הארון, - ויקהל ) (בפרשת בפועל  כבעשייתם

העולה. ומזבח  הקטורת מזבח  המנורה,



לי      

בזה :ג . הביאור  לומר  ויש 

במקומה , (שלא  הקטורת  מזבח  פרשת  כתיבת 
אלא ) תרומה , בפרשת  המשכן כלי כל  עם  ביחד 

, היא והמילואים , כהונה  בגדי וכליו, המשכן
להדגיש  כדי    ,

("תחלת  המשכן כוונת  עיקר  נשלמת  ידה  שעל  כיון
המעשה " סוף  במדרש המחשבה  כדאיתא  ,(

הקרבנות  את  ושחט  כליו וכל  המשכן שכ "שנעשה 
הקטורת ". את  שהקריבו עד  שכינה  ירדה  לא  וכו'

בזה  לקונו:ומהביאורים  האדם  בעבודת  -

חז"ל  זהב אמרו של  אחד  היו מזבחות  "שתי
הפנימי  כנגד (מזבח  ( של ואחד  אדם , של 

החיצון  (מזבח  .נחושת  אדם  של  גופו כנגד  (.
קרבנותיו  הנחושת  מזבח  כך  אוכל  שהגוף  כשם 
הריח  מן אלא  נהנות  אינן שהנשמות  וכשם  למאכל ,
קטורת  אלא  הזהב  במזבח  נקרב  הי' לא  לכך 

לריח ".סמים  העשוי דבר  ,

- תליא  בהא  והא  - לזה  הקרבנות ונוסף  שע "י 
הנחושת ) מזבח  להקב "ה נעשה (שע "ג

קירוב  מלשון נעשה (קרבן הקטורת  ע "י ואילו ,(
מזה ) יתירה  אלא  קירוב , רק  (לא  

מלשון וחיבור (קטורת  שנעשים קישור  ועד  ,(
הזהר מציאות  כלשון קטירא אחת , "בחד 

אתקטרנא ".

לי  "ועשו - המשכן כוונת  שעיקר  מובן ומזה 
מקדש  ע "י נעשית  - " שבה ,

הקב "ה  עם  ההתקשרות  ושלימות  עיקר  מודגשת 
ממש . חד  שנעשים 

פרשת  בכתיבת  מודגש  זה  הקטורת וענין מזבח 
מלאכת  לאחרי - כהונה בפ"ע  בגדי המשכן,

והמילואים :

המשכן, דמלאכת  הענינים  פרטי כל  וגמר  בסיום 
וברובה  תרומה , (בפרשת  והמילואים  כהונה  בגדי
הכתוב  וחותם  מסיים  - תצוה ) פרשת  של  ככולה 

 לבני שמה  "ונועדתי המשכן: דכללות 
שכינתי  (שתשרה  בכבודי (המשכן) ונקדש  ישראל 
לשכני  גו' ישראל  בני בתוך  ושכנתי גו' בו)

.בתוכם "

מזבח  "ועשית  בפ "ע ) (בפרשה  מוסיף  ולאח "ז
שיעשו  להם  יתייחד  עוד  כי "אמר  קטורת ", מקטר 

קטורת " מקטר  יותר מזבח  נעלה  שזהו"ע  -
נעשה  הקטורת  שע "י כיון בתוכם ", ב "לשכני

השלימות . בתכלית  הקב "ה  עם  והחיבור  הקישור 

סיום  הוא  הקטורת  שמזבח  יותר  ויומתק 
צוותא וחותם  מלשון "תצוה ", כי, - תצוה  פרשת 
עם וחיבור  דישראל  וחיבור  הצוותא  על  מורה  ,

(קישור  הקטורת  במזבח  ושלימותו שעיקרו הקב "ה ,
גמר תצוה, פרשת וחותם שבסיום וחיבור)

הקב "ה . עם  דישראל  וחיבור  הצוותא  ושלימות 

מודגשת ד . הקטורת  במזבח  - יותר  ובעומק 
וקוב "ה  ("ישראל  הקב "ה  עם  דישראל  ההתקשרות 

חד " בחינת כולא  הנשמה , עצם  מצד  (,
לייחדך " ועצמותו "יחידה  מהותו עם  שמיוחדת  ,

ד "לשכני  הענין ושלימות  עיקר  נעשה  ידה  ועל  ית ',
"לשכון ממש .בתוכם "בתוכם ", "אני" ,

מרומז: זה  וענין

"אמה  המזבח , במדות  ואמה א ) ארכו
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ועוד .31) המור. צרור ש"ך , רמב"ן, ראה
כאן.32) המור צרור
(בסופו).33) טו פרשתנו תנחומא
זח "ב 34) גם ראה - הקרבנות שאר לגבי  הקטורת במעלת

א'תשנט  ע' פרשתנו אוה"ת וראה א. סח , שה"ש ז"ח  א. ריט ,
קסב  ע' תרנ"ז סה"מ  ואילך . ה' ע' ח "א תרל "ה סה"מ  ואילך .
ח "ג מלוקט  סה"מ  וראה ואילך . פרי "ב ח "א תער"ב המשך  ואילך .

וש"נ. קנב. ע'
כאן.35) יקר כלי  בארוכה וראה פי "א. תדשא מדרש
ומזבח 36) הלב, פנימיות על  רומז הפנימי  שמזבח  להעיר,

ריש  עח , סוכות  דרושי  (לקו"ת הלב חיצוניות על  רומז החיצון
ובכ "מ ). ע"ד .

ועולה 37) גו' עליו תעלו "לא ט ) (ל , פרשתנו בסוף כמ "ש
ש"על  כב) (כה, תרומה ראב"ע (וראה עליו" תסכו לא ונסך  ומנחה
בעבור  העולה* מזבח  אחר רק הקטורת מזבח  הזכיר לא כן

ונסך "). ומנחה עולה עליו תעלו לא שיזהיר
ועוד .38) (קט ). מו סי ' הבהיר ס' ראה
וש"נ.39) שם. מלוקט  סה"מ  שם. המור צרור ראה
א.40) רפח , (אדר"ז) ח "ג 

         


ובפרש"י .41) ֿ מו מג  כט ,
כאן.42) רמב"ן
א).43) יב, (ברכות החיתום" אחר הולך  "הכל 
ובכ "מ .44) א. פב, פרשתנו תו"א
א.45) עג , זח "ג  ראה
דחגה"ס.46) ג ' דיום הושענות נוסח 
מו.47) שם, פרש"י 
ב.48) ל ,



לב     

"אמות רחבו" -. הנשמה על  (שרומז) .
היא  כך  אחד  שהקב "ה  כמו יחידה  שנקראת 

,יחידה "

תשא, (שבפרשת הקטורת בסממני ב)
הקטורת ) דפטום  בברייתא  בתושבע "פ  ובפירושה 

ש " " בה היו שרומז סממנים  - על
מחורב " יום  עשר  שלמעלה "אחד  עשר  אחד  ,

בחינת  בחורב , שניתנו  הדברות  הוא מעשרת  "אנת 
בחושבן " ולא  עצמותוחד  שלמעלה , ית ' ומהותו

היחידה , בחי' בנשמה , ודוגמתו ספירות , מעשר 
פנימיים , כחות  מעשר  שלמעלה 

ש "בעת  - הקטורת  בעבודת  שמקטירין ג )
ההיכל  מן העם  כל  פורשין יום  בכל  בהיכל  הקטורת 
שיצא  עד  אדם  שם  יהי' לא  ולמזבח  האולם  ומבין

. הקטורת  שהקטיר  שנאמר זה  . עבודת (בסדר 
וגו'"יוהכ "פ  מועד  באוהל  יהי' לא  אדם  וכל  (,

נמצא  שהכהן באופן היא  הקטורת  שעבודת  היינו,
 שמצד ההתקשרות  על  שרומז הקב "ה , עם 

היחידה . בחי'

בסיום  במ "ש  גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
תצוה וח  (ופרשת  הקטורת  מזבח  פרשת  )ותם 

חטאת  מדם  בשנה  אחת  קרנותיו על  אהרן "וכפר 
קודש  לדורותיהם  עליו יכפר  בשנה  אחת  הכיפורים 

לה '" הוא  יוהכ "פ קדשים  לעבודת  ששייך  (אף 

אחרי שמקומה  שעבודת בפרשת  מרומז שבזה  - (
היא  יום  שבכל  הקטורת   עבודת

גדול  דכהן בקדש הקטורת  הכיפורים  ביום 
דבחי' ההתאחדות  שלימות  מודגשת  שבה  הקדשים ,
("אחת  שבזמן היחידה  עם  (כה "ג ) שבנפש  היחידה 
שנקראת היחידה בחי' על שרומז בשנה",

הקדשים )."אחת " (קדש  שבמקום  והיחידה  (

הברייתא  באמירת  שגם  - יותר  דפטום ויומתק 
ביוהכ "פ : דהכה "ג  הקטורת  ע "ד  מזכירים  הקטורת 

. כה "ג  מכניס  שמהם  יתרים  מנים  ביום "ושלשה  .
המוכרח  על  שנוסף  אלא  עוד  ולא  הכפורים ",
ד "שלש  להחשבון בנוגע  דיוהכ "פ  מנים  הג ' להזכיר 
(לשס "ה  בה " (ש )היו מנים  ושמונה  וששים  מאות 
ומדגישים  מוסיפים  ליוהכ "פ ), מנים  ג ' ועוד  ימים ,
"ומחזירן  דיוהכ "פ : להקטורת  המיוחדת  ההכנה  גם 

. הכיפורים  יום  בערב  דקה למכתשת  שתהא  כדי .
הקטורת  של  שייכותה  מודגשת  שבזה  - הדקה " מן

יום . לכל  דיוהכ "פ 

-ה . הקטורת  בעבודת  עיקרי ענין ועוד 
בבוקר  בבוקר  סמים  קטורת  אהרן עליו "והקטיר 

   יקטירנה   
יקטירנה " הערביים  :בין

הוי' "נר  ישראל , נשמות  על  קאי - "נרות "
אדם " התורה נשמת  ע "י היא  והדלקתן שהטבתן ,
"נר  אור "ומצוות , ותורה  .מצוה 
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אולי49) אמה, חצי  השולחן על  "גבוה - קומתו" "ואמתיים

כנפים  פורשים שהם הכרובים כנגד  והי ' המנורה, על  גבוה הי ' כן
זה  מעורין שהיו שבהכרובים ולהעיר, עה"פ). (ראב"ע למעלה"
יומא  (ראה וכנס"י  דהקב"ה והיחוד  החיבור שלימות נרמז בזה

א). נד ,
כאן.50) יקר כלי 
שבסוף 51) גו'" אהרן עליו "והקטיר בפסוק גם ומרומז

.64 הערה כדלקמן פרשתנו,
ועוד .52) ב. רפב, חנוכה א'תשסב. ע' פרשתנו אוה"ת
ב.53) א, דברים
א).54) (יז, בהקדמה תקו"ז
בין 55) (של  התמיד  אחר מקטירין שהיו ש"הקטורת להעיר,

. ב הערביים) כלה הי ' .' הל משנה (לחם רביע" חסר שעות
ה"ב). פ"ג  תפלה

יז.56) טז, אחרי 
הקטורת57) ש"הקטרת שביוהכ "פ אלא  כל

האולם  מבין פורשים ואינם בלבד  ההיכל  מן פורשים העם
הקטרה  בשעת אלא ולמזבח  האולם מבין פורשין שאין ולמזבח ,

.(ה"ב פ"ד  יוהכ "פ עבודת (הל ' יום" בכל 
ה"ג .58) פ"ג  ומוספין תמידין הל ' רמב"ם
(59" נקראת שבכ "מ  בלקו"ש ולהעיר, (נסמן תצוה"

שע"י שלמעלה, העצם על  רומז ש"אתה" ,(9 הערה 342 ע' חט "ז
") דישראל .הוא"ו העצם עם ומתחבר נמשך  אתה")

(פרש"י ).60) הכיפורים" "ביום - בשנה" "אחת
אשר 61) המזבח  אל  ויצא יח ) (יז, מות באחרי  שנאמר "הוא

(פרש"י ). עליו" וכפר ה' לפני 
ממלכת 62) לי  תהיו "ואתם - מישראל  בכאו"א ודוגמתו

רמב"ם  וראה ובבעה"ט ). ו יט , (יתרו גדולים" "כהנים כהנים",
ואיש  איש כל  אלא בלבד  לוי  שבט  "לא ויובל : שמיטה הל ' סוף

קדשים". קדש נתקדש ה"ז כו' אותו רוחו נדבה אשר כו'
א.63) יח , מנחות - אחת עד  תוד "ה
י "א 64) בו יש זה "פסוק א'תשסב: ע' פרשתנו אוה"ת ראה

. כו' הקטורת סממני  עשר לאחד  רמז י "ל  גלויתיבות, להמשיך  .
הע"ס". בכל  יחיד  אדון

דקטורת השייכות ע"ד  הפסוק שבתוכן להוסיף, ויש
הקטורת) סממני  (י "א עשר" ד "אחד  והגילוי  שההמשכה מרומז

הנרות. ע"י  נעשה (בעולם) הע"ס בכל 
כז.65) כ , משלי 
כג .66) ו, שם
מלוקט 67) סה"מ  גם וראה ג . פל "ו, פרשתנו שמו"ר ראה

וש"נ. ואילך . רצה ע' ח "ה



לג      

נמשך  הנרות  הדלקת  ע"י לזה , ומתגלה ונוסף 
גם  הקדושה  חז"ל אור  כדרשת  , על

.הפסוק  זך  זית  שמן אליך  ולא "ויקחו אליך  .
. צריך  אני לאורה  לא  חלוני לי, לבית  ויעש  .

אטומים  מבחוץ שקופים  (רחבים ) שקופים  תנא  ,
מבפנים  (קצר  מבפנים  וקצר ) אטום  (פיהם  ואטומים 

שתהא  כדי חוץ , לצד  והולך  ומרחיב  
   מחוץ צריך . אני לאורה  לא  כי) ,

הוא  עדות  מועד , באוהל  העדות  לפרוכת  
 עיקרי שזהו"ע  - בישראל " שורה  שהשכינה 

השראת  תהי' ידו שעל  כדי המשכן בעשיית 
וחיבור השכינה  הקישור  נשלם  ועי"ז ,

 ֿ ן במת יל שהתח ים נ ו ותחת ים נ ו דעלי
.תורה 

בזמן  הקטורת  דעבודת  הענין לבאר  יש  ועפ "ז
"בעידן  הטבה ", ("בעידן הנרות  והעלאת  הטבת 

וההתחברות הדלקה ") ההתקשרות  ששלימות  עם -
שבעבודת  היחידה ) בחי' (מצד  הקב "ה 

ע "י ומאירה  ומתגלה  פרטי נמשכת  בכל 
בכחות  (גם  אדם " נשמת  הוי' ד "נר  הדרגות 
ותורה  מצוה  ד "נר  העבודה  פרטי ובכל  פנימיים )

בעולם  גם  והגילוי להמשכה  ועד  .אור ",

הקטורת  שעבודת  בכך  יותר  מודגש  זה  וענין
בין היתה  מפסיקין היו שבה  הנרות , הטבת 

חכמים  כדעת  נרות , שתי להטבת  נרות  חמש  הטבת 
שמפסיקין שמפסיקין שאול  כאבא  ולא  ,

עילוי  ניתוסף  שעי"ז - ס "א ) (כנ"ל  התמיד  בדם 
נרות  שתי הקטורת ,בהטבת  לאחרי שלהיותה  ,

דרגת  וההתגלות  המשכת  ביותר  בה  מודגש 
קרבן שכללותם הקרבנות מדרגת (שלמעלה

התמיד ), בדם  שמפסיקין שאול  אבא  כדעת  התמיד ,
דכחות  בעבודה  ותתגלה  תומשך  זו דרגא  שגם 

בעולם  גם  ועד  .הגלויים 

הרמב "ם  מ "ש  ע "פ  יותר  שלאחרי ויומתק 
בקטורת ) שזכה  (מי "נכנס  נרות  חמש  הטבת 
המנורה  בדישון שזכה  זה  נכנס  ואח "כ  ומקטיר ,

הנרות  שתי ומטיב     
 המשנה לשון על  שמוסיף  - " ועמדו "באו

שהכה  שלאחרי ומדגיש  מסיים כו'", המקטיר  ן
עד  בפנים  נשאר  אלא  מיד , יוצא  אינו עבודתו,
גמר  לאחרי ורק  הנרות , שתי להטיב  הכהן שנכנס 
לומר , דיש  - יחדיו שניהם  יוצאים  הנרות  הטבת 

גם  ישנו הנרות  שתי שבהטבת  מרומז שבזה 
   כדי ,  תומשך

וההתחברות  ההתקשרות  דרגת  גם  ותתגלה 
.

פרשת ו. שהתחלת  הטעם  גם  לבאר  יש  עפ "ז
הנרות : בפרשת  היא  תצוה 

הצוותא  על  רומז ש "תצוה " (ס "ג ) לעיל  נתבאר 
במזבח  ושלימותה  שעיקרה  הקב "ה , עם  וחיבור 

הפרשה . וחותם  שבסיום  הקטורת 

וחותם  שבסיום  הקטורת  שבפרשת  וכשם 
וחיבור ) (קישור  דקטורת  שהדרגא  מודגש  הפרשה 

מודגש  כך  הנרות , ע "י בעולם  ומתגלה  גם נמשכת 
שהדרגא  הפרשה  בהתחלת  ד "תצוה "(ובעיקר )

ומתגלה  נמשכת  "קטורת ") כמו וחיבור , (צוותא 
היא  תצוה  פרשת  שהתחלת  - הנרות  ע "י ומאירה 

  ויקחו ישראל  בני את  תצוה  "ואתה  :
"באוהל  תמיד ", נר  להעלות  גו' זך  זית  שמן אליך 
- וגו'" העדות  על  אשר  לפרוכת  מחוץ  מועד 

ד "תצוה ". הדרגא  וגילוי המשכת 
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ובפרש"י .68) ב פו, מנחות
ֿ ג .69) ב כד , אמור
ובפרש"י .70) ד  ו, ֿ א מלכים
המשכן"71) שהוקם ביום בארץ השכינה שרתה "אימתי 

ב). פי "ג , (במדב"ר
ועוד .72) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
(73. הקטורת "מזבח  כאן: המור צרור גם מקשר ראה .

בתחתונים". והעליונים בעליונים התחתונים הדברים
(לעיל 74) והבחיי  הזהר לשון בדיוק הרמז לבאר יש ועפ"ז

בזמנא אלא מתקרב לא "קטורת (3 הערה " ,"
שהי ' ביחסהמנורה רגיל שאינו  קרבן  (לשון הקטורת " בזמן

נעשה לשמן ) הנרות הטבת באמצע הקטורת הקרבת שע"י  -
 ) ה)נרות הטבת ד (פעולת ל (המשכת (קרבן) (
ה) דרגת .וגילוי 

רומזים 75) הקטורת) לאחרי  (שהטבתם נרות ששתי  ולהעיר,
ע' בהעלותך  ואילך . א'תשסג  ע' פרשתנו (אוה"ת ומלכות ליסוד 
חנוכה  (אוה"ת בבי "ע והגילוי  ההמשכה נעשה ידם ועל  שמו),

והגילוי  ההמשכה יותר מודגש שבהם - סע"א) *.רפו,
ה"ד .76) פ"ו ומוספין תמידין הל '
מ "ב.77) פ"ז תמיד 
מזבח 78) בפרשת אגב) (כבדרך  הנרות הזכרת רק לא

הפרשה. כבסיום הקטורת), עבודת לזמן (בשייכות הקטורת

         
  

     

"אמות רחבו" -. הנשמה על  (שרומז) .
היא  כך  אחד  שהקב "ה  כמו יחידה  שנקראת 

,יחידה "

תשא, (שבפרשת הקטורת בסממני ב)
הקטורת ) דפטום  בברייתא  בתושבע "פ  ובפירושה 

ש " " בה היו שרומז סממנים  - על
מחורב " יום  עשר  שלמעלה "אחד  עשר  אחד  ,

בחינת  בחורב , שניתנו  הדברות  הוא מעשרת  "אנת 
בחושבן " ולא  עצמותוחד  שלמעלה , ית ' ומהותו

היחידה , בחי' בנשמה , ודוגמתו ספירות , מעשר 
פנימיים , כחות  מעשר  שלמעלה 

ש "בעת  - הקטורת  בעבודת  שמקטירין ג )
ההיכל  מן העם  כל  פורשין יום  בכל  בהיכל  הקטורת 
שיצא  עד  אדם  שם  יהי' לא  ולמזבח  האולם  ומבין

. הקטורת  שהקטיר  שנאמר זה  . עבודת (בסדר 
וגו'"יוהכ "פ  מועד  באוהל  יהי' לא  אדם  וכל  (,

נמצא  שהכהן באופן היא  הקטורת  שעבודת  היינו,
 שמצד ההתקשרות  על  שרומז הקב "ה , עם 

היחידה . בחי'

בסיום  במ "ש  גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
תצוה וח  (ופרשת  הקטורת  מזבח  פרשת  )ותם 

חטאת  מדם  בשנה  אחת  קרנותיו על  אהרן "וכפר 
קודש  לדורותיהם  עליו יכפר  בשנה  אחת  הכיפורים 

לה '" הוא  יוהכ "פ קדשים  לעבודת  ששייך  (אף 

אחרי שמקומה  שעבודת בפרשת  מרומז שבזה  - (
היא  יום  שבכל  הקטורת   עבודת

גדול  דכהן בקדש הקטורת  הכיפורים  ביום 
דבחי' ההתאחדות  שלימות  מודגשת  שבה  הקדשים ,
("אחת  שבזמן היחידה  עם  (כה "ג ) שבנפש  היחידה 
שנקראת היחידה בחי' על שרומז בשנה",

הקדשים )."אחת " (קדש  שבמקום  והיחידה  (

הברייתא  באמירת  שגם  - יותר  דפטום ויומתק 
ביוהכ "פ : דהכה "ג  הקטורת  ע "ד  מזכירים  הקטורת 

. כה "ג  מכניס  שמהם  יתרים  מנים  ביום "ושלשה  .
המוכרח  על  שנוסף  אלא  עוד  ולא  הכפורים ",
ד "שלש  להחשבון בנוגע  דיוהכ "פ  מנים  הג ' להזכיר 
(לשס "ה  בה " (ש )היו מנים  ושמונה  וששים  מאות 
ומדגישים  מוסיפים  ליוהכ "פ ), מנים  ג ' ועוד  ימים ,
"ומחזירן  דיוהכ "פ : להקטורת  המיוחדת  ההכנה  גם 

. הכיפורים  יום  בערב  דקה למכתשת  שתהא  כדי .
הקטורת  של  שייכותה  מודגשת  שבזה  - הדקה " מן

יום . לכל  דיוהכ "פ 

-ה . הקטורת  בעבודת  עיקרי ענין ועוד 
בבוקר  בבוקר  סמים  קטורת  אהרן עליו "והקטיר 

   יקטירנה   
יקטירנה " הערביים  :בין

הוי' "נר  ישראל , נשמות  על  קאי - "נרות "
אדם " התורה נשמת  ע "י היא  והדלקתן שהטבתן ,
"נר  אור "ומצוות , ותורה  .מצוה 
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אולי49) אמה, חצי  השולחן על  "גבוה - קומתו" "ואמתיים

כנפים  פורשים שהם הכרובים כנגד  והי ' המנורה, על  גבוה הי ' כן
זה  מעורין שהיו שבהכרובים ולהעיר, עה"פ). (ראב"ע למעלה"
יומא  (ראה וכנס"י  דהקב"ה והיחוד  החיבור שלימות נרמז בזה

א). נד ,
כאן.50) יקר כלי 
שבסוף 51) גו'" אהרן עליו "והקטיר בפסוק גם ומרומז

.64 הערה כדלקמן פרשתנו,
ועוד .52) ב. רפב, חנוכה א'תשסב. ע' פרשתנו אוה"ת
ב.53) א, דברים
א).54) (יז, בהקדמה תקו"ז
בין 55) (של  התמיד  אחר מקטירין שהיו ש"הקטורת להעיר,

. ב הערביים) כלה הי ' .' הל משנה (לחם רביע" חסר שעות
ה"ב). פ"ג  תפלה

יז.56) טז, אחרי 
הקטורת57) ש"הקטרת שביוהכ "פ אלא  כל

האולם  מבין פורשים ואינם בלבד  ההיכל  מן פורשים העם
הקטרה  בשעת אלא ולמזבח  האולם מבין פורשין שאין ולמזבח ,

.(ה"ב פ"ד  יוהכ "פ עבודת (הל ' יום" בכל 
ה"ג .58) פ"ג  ומוספין תמידין הל ' רמב"ם
(59" נקראת שבכ "מ  בלקו"ש ולהעיר, (נסמן תצוה"

שע"י שלמעלה, העצם על  רומז ש"אתה" ,(9 הערה 342 ע' חט "ז
") דישראל .הוא"ו העצם עם ומתחבר נמשך  אתה")

(פרש"י ).60) הכיפורים" "ביום - בשנה" "אחת
אשר 61) המזבח  אל  ויצא יח ) (יז, מות באחרי  שנאמר "הוא

(פרש"י ). עליו" וכפר ה' לפני 
ממלכת 62) לי  תהיו "ואתם - מישראל  בכאו"א ודוגמתו

רמב"ם  וראה ובבעה"ט ). ו יט , (יתרו גדולים" "כהנים כהנים",
ואיש  איש כל  אלא בלבד  לוי  שבט  "לא ויובל : שמיטה הל ' סוף

קדשים". קדש נתקדש ה"ז כו' אותו רוחו נדבה אשר כו'
א.63) יח , מנחות - אחת עד  תוד "ה
י "א 64) בו יש זה "פסוק א'תשסב: ע' פרשתנו אוה"ת ראה

. כו' הקטורת סממני  עשר לאחד  רמז י "ל  גלויתיבות, להמשיך  .
הע"ס". בכל  יחיד  אדון

דקטורת השייכות ע"ד  הפסוק שבתוכן להוסיף, ויש
הקטורת) סממני  (י "א עשר" ד "אחד  והגילוי  שההמשכה מרומז

הנרות. ע"י  נעשה (בעולם) הע"ס בכל 
כז.65) כ , משלי 
כג .66) ו, שם
מלוקט 67) סה"מ  גם וראה ג . פל "ו, פרשתנו שמו"ר ראה

וש"נ. ואילך . רצה ע' ח "ה



לד     

קצת : אחר  בסגנון

ע "ד  הוא  ככולה ) (רובה  תצוה  פרשת  של  תוכנה 
"ונקדש  שעי"ז במשכן, לעבודה  ובניו אהרן כהונת 

שכינתי (שתשרה  בכבודי" ולכן,(המשכן) בו).
בעבודה  היא  הפרשה  ובניו פתיחת  דאהרן העיקרית 

השכינה  השראת  נעשית  ידה  פרשת שעל  -
וחותמה  וסיומה  השכינה הנרות ; השראת  בשלימות 

עבודת  ע "י שע "י  והתגלותה  (והמשכה  הקטורת 
הקטורת  מזבח  בפרשת  - (שבסיומה הנרות )

הטבת  ע "ד  גם  נזכר  הנרות ).וחותמה  והעלאת 

יום :ז. בכל  האדם  בעבודת  הענין וביאור 

חדשה " "ברי' האדם  נעשה  יום  שבכל  ,כיון
יהיו  יום  ("בכל  עבודתו עניני בכל  חידוש  צ "ל 

חדשים " "לשכני בעיניך  ותוכנם  שנקודתם  ,(
מהחידוש  ומתחיל  בתוכם ", אני) (לשכון

" בבוקר "בבוקר  היום , ),(בהתחלת 
בחי' מצד  בתוכם ", ד "לשכני ושלימות  עיקר  שהיא 

היחידה .

בכל  הקטורת  פרשת  באמירת  מודגש  זה  וענין
יום :

אודות  מדובר  שבהם  הפסוקים  אמירת  על  נוסף 
    קטורת אהרן עליו ("והקטיר 
. בבוקר  בבוקר  יקטירנה "),סמים  הערביים  (ו)בין .

 מדובר שבהם  הפסוקים  גם  ואומרים 
ולאח "ז אודות  וגו'"), סמים  לך  ("קח  הקטורת 

הקטורת  דהכנת  הענינים  פרטי גם  מוסיפים 
אע "פ  - הקטורת  דפטום  בברייתא  שנתבארו

הקטורת  כמות  כל  הכנת  אודות  הדרושה שהמדובר 
בבת  מכינים  (שהיו  השנה  יום לכל  בכל  ולא  אחת 

וששים בפ "ע ) מאות  "שלש  בברייתא  כמ "ש  ,
וששים  מאות  שלש  בה , היו מנים  וחמשה ושמונה 

החמה  ימות  ושלשה .כמניין שמהם . יתרים  מנים 
כו '" כה "ג .מכניס 

עבודת  על  שנוסף  מרומז שבזה  לומר , ויש 
יום  בכל  צ "ל  זה , ליום  השייכת  הקטורת  

 - והחיבור הקישור  כללות 
ידה  שעל  הקב "ה , עם  היחידה , בחי' הנשמה , דעצם 

בתוכם ". ד "לשכני הענין ושלימות  עיקר  נעשה 

היא ח . הקטורת  שעבודת  - ועיקר  ועוד 
הנרות ", את  אהרן ובהעלות  גו' הנרות  את  "בהטיבו
(הקישור  הקטורת  שבעשיית  שההתחדשות  היינו,
נמשכת  הקב "ה ) עם  הנשמה  דעצם  והחיבור 
וגם  היום , עבודת  עניני בכל  ומאירה  ומתגלה 

העולם כשעוסק  לשם בעניני  יהיו מעשיך  ("כל 
דעהו"שמים " דרכיך  ):ו"בכל 

עם  הנשמה  דעצם  והחיבור  הקישור  התחדשות 
שהו"ע  ותפלה , ק "ש  בשעת  נעשה  יום  בכל  הקב "ה 

לפניבאחד המס "נ דעמידה  הביטול  ותכלית  ,
העמידה  שבתפלת  .המלך 

העבודה  גמר  לאחרי גם  ומתגלה  נמשך  זה  וענין
בשעה  שגם  - כולו היום  כל  במשך  ותפלה , דק "ש 
דרך  מנהג  בהם  "הנהג  העולם , בעניני שעוסק 

העסק ארץ " בעניני ולדבר  להרהר  צריך  שאז ,
באמו  ומתנו ד "משאו שיסיח נה "באופן ובהכרח  ,
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ס"ו.79) סמ "ו שם וראה ורס"ו. רס"ד , או"ח  אדה"ז שו"ע
ס"ב.80) סס"א שם
רמב"ם 81) א. כו, (יומא לקטורת" ד "חדשים מהענין להעיר

ה"ז). פ"ד  ומוספין תמידין הל '
(באשים)82) דבר לך  "אין (ובפרש"י ): א נט , פסחים ראה

בבוקר  בה שנאמר בלבד , קטורת אלא שחר של  לתמיד  שקודם
ב). רפ, חנוכה א'תשסג . ע' פרשתנו אוה"ת (וראה בבוקר"

כלי83) הל ' (רמב"ם ושנה" שנה בכל  נעשית "הקטורת
(הל ' חדשה מתרומה להביאה שצריך  מפני  רפ"ב), המקדש
למכתשת, אותו מחזירין היו בשנה ו"פעמיים הי "ב). פ"ד  שקלים
ובימות  תתעפש, שלא כדי  אותה מפזרים היו החמה בימות
המקדש  כלי  (הל ' ריחה" יפוג  שלא כדי  אותה צוברין הגשמים

ה"ז). שם

בשנה 84) חסר שהי ' לפי  הלבנה, ימות כנגד  עושין היו ולא
הערה  וראה שם). כריתות בשטמ "ק הובא - הרא"ש (פי ' מעוברת

הבאה.
המקדש 85) וכלי  שקלים (הל ' הקטורת" מותר הוא "והשאר

שנ"ד  אלא שאינה פשוטה בשנה שנשארו המנים י "א וגם שם).
מ "ה). פ"ד  לשקלים (רע"ב הקטורת מותר בכלל  הם ימים

הוא 86) (81 הערה (כנ"ל  לקטורת" ד "חדשים שהטעם להעיר
הקשר  מרומז שבזה לומר, דיש שם), (יומא שמעשרת" "מפני 

כפשוטה). (עשירות העולם לעניני  והשייכות 
ספ"ג .87) דעות הל ' רמב"ם וראה מי "ב. פ"ב אבות
סקנ"ו 88) או"ח  אדה"ז שו"ע שם. רמב"ם וראה ו. ג , משלי 

ס"ב.
רפב,89) חנוכה ואילך . א'תשסד  (ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה

דק"ש השייכות שעות,ב) ג ' סוף עד  ק"ש בזמן (כמודגש
התמיד כמו הקרבת קודם שעות, בג ' בבוקר, בבוקר הקטורת

לריח  שמניך , לריח  ריח , בחי ' הוא שק"ש - שעות) בד ' שזמנו
הינוקא  הבין (ולכן דק"ש תיבין רמ "ח  היינו רמ "ח  בגימטריא

ק"ש). קראו שלא דלבושייהו בריחא
קמא,90) (תהלים כמ "ש - לקטורת דתפלה מהשייכות להעיר

.(3 שבהערה זח "א (וראה לפניך " קטורת תפלתי  "תכון ב)
ב.91) לה, ברכות
א.92) פו, יומא



לה      

ותפלה  ק "ש  שבשעת  מהדביקות  ומחשבתו דעתו

] התניא בספר  הזקן רבינו שיחוד מ "ש  ש "אף 
"זה  מ "מ , ועד ", לעולם  נצחי הוא הוא 

שעוסק  לבדה  שעה  ובאותה  הזמן  בתורה תחת  בה 
נפרד  אחר  בדבר  עוסק  אם  אח "כ  כי במצוה , או

למטה " העליון אצלו מהיחוד  ניכרת  מ "מ , ,[
 ההתקשרות הנשמה , עצם  שמצד  היהדות 

בתכלית  הקב "ה  עם  "בחד וההתחברות  היחוד ,
שבכל  אתקטרנא ", עד קטירא  ("מערב  ומצב  מעמד 

עולם "). ("חוקת  נצחי ותוקף  בקיום  ה "ה  בוקר ")

בכל ט . שאומרים  הטעם  ולבאר  להוסיף  ויש 
"אביי  משמא יום  המערכה  סדר  מסדר  הוה 

ואליבא  דגמרא  . נרות חמש  הטבת  .
שתי  להטבת  קודם  התמיד  ודם  התמיד , לדם  קודמת 
אף  - לקטורת " קודמת  נרות  שתי והטבת  נרות ,

חמש שהלכה  הטבת  בין היא  שהקטורת 
נרות : שתי להטבת  נרות 

.הב "י  שהרמב "ם  ש "אע "פ  פסק כותב  .
מפסיק  קטורת  ואמרי שאול  אאבא  דפליגי כרבנן
התמיד  ושחיטת  שתים  להטבת  חמש  הטבת  בין
הסמ "ג דעת  נראה  וכן חמש , להטבת  קודם  וזריקתו

.. כך  לסדר  ראוי הי' ולפ "ז קודם . התמיד  דם  .
קודם  נרות  חמש  והטבת  נרות  חמש  להטבת 

. נרות  שתי להטבת  קודם  וקטורת  מאחר לקטורת  .
דאבא  אליבא  הסדר  סדר  שאביי העולם  שמצאו
רצו  לא  ולכן הלכתא , דהכי דס "ל  משמע  שאול ,

ההוא " הסדר  .לשנות 

להבין: צריך  ולכאורה 

סדר  שאביי ידעו והסמ "ג  הרמב "ם  גם  הרי א )
דס "ל  משמע  שמזה  שאול  דאבא  אליבא  הסדר 
ומה  כחכמים , שהלכה  פסקו ואעפ "כ  הלכתא , דהכי

" חידוש  ," שאול כאבא  סדר  שאביי
ההוא ", הסדר  לשנות  רצו "לא  פסק שלכן

כחכמים ? שהלכה  והסמ "ג  הרמב "ם 

אומרים  יוהכ "פ  עבודת  בסדר  ועיקר : ב )

קטורת  ולהקטיר  נרות  חמש  להטיב  יכנס  "לפנים 
כדעת הבוק  - הנשארות " הנרות  שתי את  ולהטיב  ר 

הסדר  שסדר  כאביי ולא  כמותם , שהלכה  חכמים 
שאול  עבודת כאבא  בסדר  אם  ֿ נפשך : וממה  .

למה יוהכ "פ  שאול , כאבא  שפסק  אביי מדברי
 ? יום שבכל  המערכה  בסדר 

הענינים : בפנימיות  - בזה  הביאור  לומר  ויש 

(והסתר )"(מצאו) העלם  מלשון ,",
"בנים  הגלות , ומצב  מעמד  על  מעל מורה 

אביהם " ומצב שולחן במעמד  הם  שאז ,
"ד " ר "ת  "אביי", של  בשמו כמרומז ," שר

 ך רוחם" תום במקום נמצא  שאביהם  כיון ,
" של  בשמו כמרומז (כביכול ), אחר  ,"

ממקום  האבא  את  (כביכול ) "להשאיל " שצריכים 
אחר .

לאמירת  בנוגע  יום ולכן, בכל  המערכה  סדר 
אליבא  אביי שסידר  ההוא " הסדר  לשנות  רצו "לא 

קודמת  נרות  שתי ש"הטבת  שאול לקטורת "דאבא 
לא  הגלות  דזמן והסתר  העלם  של  במצב  כי, -
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התורה 93) ש"עסק התורה, בלימוד  כשעוסק גם מזה: ויתירה

.. הגוף מן בצאתה כמו ממש נפש מסירת ענין ג "כ  הוא שאינה . .
הרי , ספמ "א), (תניא העולם)" (בעניני  הגוף בצרכי  מהרהרת
היותר  (ולכל  הלימוד  בהתחלת הכנה רק היא דמס"נ ההתבוננות
ומחשבתו  דעתו צ"ל  עצמו הלימוד  בעת אבל  (שם)), שעה בכל 
בעניני שנתלבשה כפי  בתורה שלומד  הענינים בפרטי  מונחת
בקיום  כשעוסק ועד "ז וכיו"ב. בחמור", פרה "המחליף העולם,
המצוות), כל  (כללות וגמ "ח  צדקה במצות ובפרט  המצוות,
חבירו  של  בטובתו בההשתדלות מונחים צ"ל  ומחשבתו שדעתו

וכיו"ב. גשמיים, בענינים
א).94) (לב, פכ "ה
בהם 95) שאין לגמרי  בטלים בדברים כשעוסק "והיינו ושם:

בעניני שההתעסקות בנדו"ד , משא"כ  ה'", לעבודת כלל  צורך 
"לשם  העולם בעניני  כשעוסק גם אבל , שמים". "לשם היא העולם

בהכרח  דעהו ", דרכיך ש"בכל באופן ואפילו  דעתו שמים ", שיסיח 
ותפלה. ק"ש שבשעת מהדביקות

א.96) לג , יומא
נוהגין).97) ויש (ד "ה סמ "ח  או"ח 
שכולל 98) מפני לאמרו "תקנו  האשכול: העבודות ובספר כל 

ופרשיותיהן". במקדש שהיו

תכנת".99) "אתה בפיוט 
וראה 100) שם*. (ובהערתי  כ  אות פ"ג  הכולל  שער גם ראה

.(110 הערה לקמן
ובכ "מ .101) ד . לז, שלח  לקו"ת
סע"א.102) ג , ברכות
ד .103) יד , הושע
אמו,104) מתה שנולד  ואחר אביו, מת שנולד  שקודם דכיון

(אף  "אביי " נקרא ועש"ז יתום", ירוחם בך  "אשר עליו אמרו
בערכו. סדה"ד  - נחמני ) ששמו

שפתינו",105) פרים ד "ונשלמה באופן הגלות בזמן אמירה
קאי זה שעל  קיים, שביהמ "ק בזמן בפועל  לעבודה בנוגע משא"כ 

כחכמים. שהלכה והסמ "ג  הרמב"ם פסק

        




לו     

תומשךשייך היחידה שבחינת (כ"כ)
לההמשכה ותתגלה  ועד פנימיים  בכחות  בעבודה 

שמרומז בעולם  להטבת והגילוי  הקטורת  בהקדמת 
(שהרי נרות  אינה שתי הקטורת  שאול אבא  לדעת 

בפ "ע ).הקדמה  עבודה  אלא  נרות , שתי להטבת 

העבודה  סדר  לאמירת  בנוגע  כיון אבל  -
נמצאים  בדרגא שביוהכ "פ  הגלות ) בזמן  (גם  בנ "י 

בדוגמת נעלית  הוא  מישראל  שכאו"א  ועד  ,
ולפנים  לפני שנכנס  אומרים הכה "ג , לפנים"

הבוקר  קטורת  ולהקטיר  נרות  חמש  להטיב  יכנס 
את  כדעת ולהטיב  כההלכה  הנשארות ", הנרות  שתי

שרומז  נרות , שתי להטבת  קודמת  שקטורת  חכמים 
והגילוי ההמשכה  בעבודה על  היחידה  דבחינת 

בעולם  והגילוי לההמשכה  ועד  פנימיים  .בכחות 

ביוהכ "פ  העבודה  סדר  שמאמירת  לומר , ויש 
[כמרומז  כולה  השנה  כל  על  נמשך  בשנה ") ("אחת 
מנים  "ושלשה  הקטורת : דפטום  הברייתא  באמירת 

. גדול  כהן מכניס  שמהם  הכיפורים יתרים  ביום  .
. הכיפורים  יום  בערב  למכתשת  כדי ומחזירן .

יהי' יום  בכל  שגם  הדקה "], מן דקה  שתהא 
 היא שהקטורת  דיוהכ "פ  השלימות 

הנרות . הטבת 

המיוחד י. בזמן - בכהנ"ל  מיוחדת  ֿ כח  ונתינת 
(בציבור  בתורה  שקורין בשנה ") ("אחת  בשנה 

תצוה : פרשת  ולאחרי') לפני' ובברכה 

בפרשת  וחותמה  שסיומה  - תצוה  פרשת 
  לאחרי) תשא  בפרשת  והמשכה  ,

השקל ) דמחצית  ההקדמה   לך "קח  ,
לעולם  קורין - גו'" קטורת  אותה  ועשית  וגו' סמים 

אדר  .בחודש 

משמיעין  באדר  ש "באחד  כיון - לזה  ומהטעמים 
מחצית  ואחד  אחד  כל  שיכין כדי השקלים  על 

ליתן" עתיד  ויהי' שלו ל "תרומת השקל 
יום הלשכה " כל  של  תמידין ממנה  ש "לוקחין ,

עשייתה "וכו' ראש ושכר  "משיגיע  ,
. ניסן מתרומה חודש  מהן הקטורת  את  לוקחין .

חדשה " תרומה  ממעות  להקריבה  כדי .חדשה 

(בסוף  הקטורת  פרשת  שקריאת  לומר , יש  ועפ "ז
בחודש  תשא ) פרשת  ובהתחלת  תצוה  ,פרשת 

ֿ כח  נתינת  דעשיית היא  העבודה  כללות 
) והקרבתה  הקטורת   השנה כל  על  (

שבה כולה  העבודה , ושלימות  עיקר  מודגש 
שההתקשרותבמשכן, בתוכם", "לשכני

עצם  מצד  הקב "ה  עם  בחי'וההתחברות  הנשמה ,
נמשכת  (קטורת ), בכחות היחידה  ומאירה  ומתגלה 

ל  ועד  העבודה , עניני ובכל  בעניני הפנימיים , עבודה 
) ).העולם 

וקטורת  (שמן) דנרות  בהשייכות  להוסיף  ויש 
וקטורת  "שמן - אדר  ,לב "לחודש 

אדר  ו"משנכנס  ".

שיום  - זו שנה  בקביעות  יותר  מודגש  זה  וכל 
ביום  חל  תצוה  פרשת  שבת השבת  וערב  אדר ,
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בד106) הביאורים שרוב יומתק חסידותועפ"ז רושי
כחכמים  שהלכה אף שאול , אבא בדעת הם (12 (שבהערה
הענין  תוכן נתבאר לא ואעפ"כ , שם, באוה"ת וכמ "פ (כמודגש

האדם). בעבודת לשתים חמש הטבת בין בקטורת דההפסק
נרות  "ה' מגוכתי "ק): - א'תשסב (ע' פרשתנו אוה"ת וראה

. אירוסין המשכה בחי ' וכמ "כ  נשואה, הלב פנימי ' קטורת אח "כ  .
שייך  זה שענין - נישואין" זהו ומל ' יסוד  יחוד  (שלאח "ז) נרות ב'

(בעיקר)  שמו"ר) נישואין" יהיו המשיח  "לימות ,
ספט "ו).
שהו"ע 107) בפ"ע, שהיא כפי  (קטורת) היחידה בחי ' אבל 

הגלות בזמן מודגש - לומר,המס"נ ויש הבית. בזמן מאשר
הגלות) (בזמן שאול  דאבא אליבא דאביי  בסדר מרומז זה שענין
היחידה  (המשכת נרות שתי  להטבת הקדמה אינה שהקטורת -

בטהרתה. מס"נ בפ"ע, עבודה היא אלא הגילויים), בדרגת
ס"ט .108) סתרי "ט  ס"ט . סתר"י  או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
הכה"ג ,109) עבודת סדר כל  מישראל  כאו"א אומר שלכן

כה"ג תפלת ששמעת "כמו ומסיים: הכה"ג , של  תפלתו גם כולל 
תשמע".. מפינו כן כמו .

ליוהכ "פ110) יום כל  בין שהחילוק גםלהעיר מרומז 
שבמסכת - משנה  בסתם יום)בהחילוק  בכל  התמידי  (הסדר

שתי ומצא נכנס המנורה בדישון שזכה ("מי  שאול  כאבא נקט 
וראה  ֿ ג . מ "א (פ"ו כו'" בקטורת שזכה "מי  (ואח "כ ) כו'" נרות

ובמסכת שם)), להרמב"ם נקט פיהמ "ש דיוהכ"פ ) (הסדר
הקטורת את  ("מקטיר מי "ב),כחכמים (פ"א הנרות" את ומטיב

מ "ד )). (פ"ג  הנרות" את ולהיטיב הקטורת את להקטיר "נכנס

"ראשון"111) ראשון , באדר - העיבור במעלהובשנת גם 
ענינים שבכמה  בהלכה ומצינו אדר וחשיבות, ראשון אדר נקרא

חו"מ  טושו"ע סתכ "ז. שם רמ "א סתכ "ח . טואו"ח  (ראה סתם
סכ "ח ). סמ "ג 

ה"ט .112) פ"א שקלים הל ' רמב"ם
ה"ד .113) פ"ב שם
רפ"ד .114) שם
ספ"ד .115) שם
יהיו 116) יום שבכל  הפרטי  להחידוש כח  לוקחים ומזה
חדשים.

(117.3 הערה לעיל  ראה
סע"א.118) כט , תענית



לז      

בשבת " יאכל  שבת  בערב  שטרח  ביום ("מי (
אדר :

בחי' עם  קשור  השבת  -יום  שבישראל 
רבש "ע כמארז"ל  הקב "ה  לפני שבת  "אמרה 

בן  אין ולי זוג , בן יש  השבוע ) ימי (ששת  לכולן
) בן זוג  היא  ישראל  כנסת  הקב "ה  א "ל  ,(

"יחידה ", היא  ישראל  כנסת  שגם  כיון זוגך ",
האותיות "כמ "ש  "כל  ישכון", לבדד  עם 

. (ה "ן) אלו אותיות  מב ' חוץ  (ש )אינן מזדווגין .
. אינן ישראל  כך  לעצמן, לעצמן"אלא  אלא  .,

היחידה  השבת בחי' ביום  יתירה  ובהדגשה  .
ביום  יום בחודש שחל  -  אנת" ,

היחידה . בחי' עם  שקשור  בחושבן", ולא  חד  הוא 

ביום  שחל  שבת , מורה וערב  - בחודש 
ללבנה  (שדומין דישראל  העבודה  שלימות  על 

ללבנה  כחות ומונין הנפש , כחות  בעשר  (
פנימיים .

יאכל  שבת  בערב  שטרח  "מי - יחד  וחיבורם 
היחידה  בחי' וגילוי המשכת  על  מורה  - בשבת "

(עשר ). פנימיים  בכחות  עשר ) (אחד 

זו  בקביעות  תצוה  פרשת  שכשקורין לומר , ויש 
שע "י - הפרשה  תוכן יותר  נעשה מודגש 

וגילוי עניני המשכת  בכל  עשר ) (אחד 
(עשר ) הפנימיים  הכחות  שמצד  .העבודה 

ֿ כח יא . הנתינת  ינצל  מישראל  שכאו"א  ויה "ר 
וי"א  יו"ד  תצוה , פרשת  הש "ק  ויום  שבת  דערב 
הקטורת  בעבודת  החידוש  בעצמו לפעול  אד "ר ,

כל והמ  על  העבודה  עניני בכל  והתגלותה  שכתה 
כולה . השנה 

צריך  בעצמו הפעולה  על  שנוסף  - ועיקר  ועוד 
על  - טוב  ומה  הזולת , על  גם  כהנ"ל  לפעול 

קדושה  עדה  השלימות מישראל , נכללת  שבזה  ,
עשרה  "אחד  הזימון ברכת  מנוסח  (כמובן בנ"י דכל 

ריבוא " עשרה  ).ואחד 

ביותר  מודגשת  הזולת  על  שהפעולה  ולהוסיף ,
של  פעולתו - תצוה  שבפרשת  המנורה  בהדלקת 

דבנ"י  הסוגים  שבעת  בכל  הכהן "להעלות אהרן ,
עולה  שלהבת  שתהא  עד  "מדליק  תמיד ", נר 

ב "נר מאלי'" יאיר  אדם " נשמת  הוי' ש "נר  ,
כאו"א  עבודת  גם  שזוהי אור ", ותורה  מצוה 

המשנה  כהוראת  של מישראל , מתלמידיו "הוי :
לתורה ". ומקרבן הבריות  את  אוהב  כו' אהרן

והלימוד  שמהקריאה  - העיקרים  כל  ועיקר 
הקטורת בתורה  והקטרת  הנרות  הדלקת  בענין

ומיד  תיכף  הנרות נזכה  הדלקת  מצות 
הכה "ג  ע "י הקטורת  והקטרת  ,

השמים " מן ויבוא  יגלה  ומשוכלל  -ש "בנוי
בסמיכות  אד "ר , י"א  הש "ק  דיום  המנחה  בזמן
נר  "להעלות  תצוה : בפרשת  הקריאה  ולאחרי

הנרות  את  אהרן "ובהעלות  תמיד ", 
בקטורת  אלא  הזהב  מזבח  מחנכין "אין - יקטירנה "

הערביים " בין המנורה של  את  מחנכין ו"אין ,
הערביים " בין נרותי' שבעה  בהדלקת  -אלא 

ממש . ומיד  תיכף 

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

סע"א.119) ג , ע"ז
פ'120) ח .ב"ר ,
ט .121) כג , בלק
ז.122) פט "ו, שמו"ר
ֿ חב"ד 123) הערכים ספר וראה בסופו. שה"ש לקו"ת ראה

וש"נ. בסופו. אותיות מערכת
השלימות124) כבר שישנה - אדר בחודש ובפרט  

שבט ). עד  (מניסן השנה חדשי 
סע"ב )125 ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה

ועוד . ואילך .
המקדש 126) לנרות (ששייכים שבת לנרות מהשייכות להעיר

- השבת כניסת היא שהדלקתן בהעלותך )) ר"פ יל "ש (ראה
(שבת). עשר אחד  יום עם שבת) (ערב העשירי  דיום החיבור

ויום)127) (ליל  משיחות קונטרס גם ראה - הענין לשלימות
ֿ ראשון  אדר וי "א יו"ד  ז', תצוה, פ' וש"ק ועש"ק ויום) (ליל  ג ',

ואילך ). 308 ע' (לעיל 

וש"נ.128) ב. כא, ברכות ראה
במשנה.129) - ב מט , שם
ובכ "מ .130) בהעלותך . ר"פ לקו"ת ראה
ובפרש"י .131) פרשתנו ריש
מי "ב.132) פ"א אבות
הכתוב133) ובלשון  , מג ):(יחזקאל 

וכל  גו' ותכונתו הבית צורת גו' הבית את ישראל  בית את "הגד 
יד ) צו (תנחומא במדרש וכמבואר גו'", אותם הודע תורתיו

. (ליחזקאל ) הקב"ה צורת ש"א"ל  לקרות ויתעסקו להם אמור לך  .
עוסקין  הם כאילו עליהם מעלה אני  קרייתה ובשכר בתורה, הבית
ע' חי "ח  לקו"ש (ראה בטל  ביתי  בנין שאין ועד  הבית", בבנין

וש"נ). ואילך . 412
(134- הקדשים בקדש הכה"ג  ע"י  הקטורת עבודת גם כולל 

(ויק"ר  הזה" בסדר שיכנס רק יכנס ליכנס רוצה שהוא שעה "בכל 
ועוד ). ז. פכ "א,

ועוד .135) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י 
רפ"ג .136) ומוספין תמידין הל ' רמב"ם
הלכה137) .שם
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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רבנו  משה פטירת יום באדר, שז' ברוב 1ידוע חל, ,

בתורה. תצוה פרשת קריאת לזמן בקירוב השנים,

שונים  שפרשת 2בספרים בעובדה לכך הרמז מובא
לאחר  משה, מלידת בתורה, היחידה הפרשה היא תצוה

שמות  משה 3פרשת של שמו בה נזכר שאין וכך 4, ,
אדר. בז' משה של הסתלקותו רמוזה

אברהם" ב"מגן לכתוב מתאים שבשנה 5זה ,

באדר היא אדר ז' תענית ז'oey`xמעוברת דוקא כי –
תצוה. לפרשת בקירוב חל ראשון אדר

משה  לידת יום גם הוא אדר ז' הרי להבין: ,6וצריך
הגמרא  וממלא 7כדברי יושב "הקדושֿברוךֿהוא

לחודש" ומחודש ליום מיום צדיקים של –8שנותיהם
משה? ללידת גם תצוה בפרשת רמז אין ומדוע

.·

‰˘Ó ˙„ÈÏÏ Ì‚ ‰˘¯Ù· ÊÓ¯ ˘È˘ ¯ÓÂÏ Ô˙È

רמוזה  משה לידת שגם לומר ניתן פשוט באופן

" הוא הפרשה של ששמה בכך – dz`eבפרשה
הכוונה 9תצוה" כאשר רבנו 10, למשה וכיוון 11היא .

יוצא, כולה, הפרשה של תוכנה על רומז הפרשה ששם
משה. לידת של הענין רמוז הפרשה שבכל

ולפי  "תצוה", נקראת שהפרשה הדעות, לפי ואפילו
לשון  זה הרי – בחומשים) (וכמודפס ישראל מנהג

gkepl cigi ל"וידבר כהמשך אל12– לאמר"dynה'
"אהרן  כתוב "תצוה" לאחר ומיד הענין, בתחילת אשר

אחיך".

שני  ביניהם מתיישבים כיצד להבין צריך אך
שמו  כלל בפרשה מוזכר אין אחד, מצד הללו: הרמזים

זו שבפרשה כך על המצביע (דבר משה קיים `eppiשל
שני, ומצד משה). של dlinענינו lk זו פרשה של

הכוונה  כאשר תצוה", "ואתה פרשת של מילה נקראת
משה? כלפי היא אלו במילים

.‚

¯„‡ 'Ê ˙ÈÚ˙ ÔÈÚ ¯·Ò‰ È"Ú Â·ÂÈ ÌÈ¯·„‰

אדר  ז' את קבעו מדוע השאלה מתעוררת לכאורה,
משה  מות בגלל תענית, כיום בגמרא 13רק והלא ,14

"כמשה  שאומר אדם של לדינו בקשר שאלה ישנה
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וראה  אברהם). (ממגן א' סעיף בפנים ראה – ראשון באדר שענינו (*
בהערה. 204 ע' חכ"ו לקו"ש

או"ח 1) טושו"ע תענית. במגילת האחרון מאמר וש"נ. ב. יג, מגילה
בפנים. לקמן וראה ס"ב. תקפ סי'

(זח"ג 2) להטעם סתירה בזה אין וכמובן (ועוד). פרשתנו עינים מאור
נא  מחני משה שאמר מפני שזהו (4 הערה לקמן ראה – ועוד א רמו,
לכאורה  – (ואדרבה תצוה בפ' דוקא למה בעי טעמא עדיין כי – מספרך

בפרשיות ixg`ly173צ"ל ע' חכ"א לקו"ש וראה – נא). מחני אמירת
ואילך.
בעה"ט 3) תורה). משנה עד משה (משנולד זקנים הדר הרא"ש פי'

הרא"ש). כבפי' הוסיפו ובחצע"ג – משה" שנולד ("משעה פרשתנו ריש
ד"ה 4) לתחלתו קרוב שה"ש חדש בזהר הנעלם מדרש א. רמו, זח"ג

ריש  רזא ופענח בעה"ט זקנים), (הדר הרא"ש פי' (הא'). ואמר פתח
[המתורגם] לקו"ש וראה ועוד. לב. לב, תשא בעה"ת רבותינו פרשתנו.

ואילך. 348 ע' ח"ב
סרצ"ד.5) בתה"ד וכ"ה סל"א. מהרי"ל מתשובת סק"ח. שם או"ח

וש"נ). שם (ובנ"כ ס"ז סתקס"ח רמ"א ס"ס. מינץ מהר"י שו"ת וראה
אבל  באד"ר. מתענין לניסן הסמוך באדר שמת דאף שם, ובמהרי"ל
שהיתה  מ"ד דאיכא ע"ב ד' דף יהושע בילקוט "ועיין ממשיך במג"א
טז, בשלח ממכילתא טו. רמז שם ביל"ש (והוא באד"ר" ומת מעוברת

לה).
(בשאילת  (הח"צ שני באדר שצ"ל אלו דעות באחרונים צויין והנה
חת"ס  יא). (ר"ה, עינים פתח בסידורו. היעב"ץ סקי"ז). ח"א יעב"ץ
לר"ד  החמדה שכיות סל"ט. חיו"ד יצחק ויען שו"ת סקס"ג. חאו"ח

ארחות  ברורה, במשנה השלחן, בערוך כתבו כבר אבל – ועוד) פארדו.
רוב  היו אלו במדינות והרי בראשון. להתענות דנוהגין (ועוד) החדש חיים

בדורם. דבנ"י מנין
וש"נ.6) שם. מגילה
א.7) לח, קידושין
וראה 8) באד"ר. הוא משה דלידת ענינו מעוברת שבשנה מובן ועפ"ז

דלמ"ד  שם יעב"ץ שאילת וראה אד"ר. בז' נולד מ"ד דלחד ב יב, סוטה
של  שנותיהן ממלא שהקב"ה לפי אד"ר בז' שנפטר מיתתו ביום כצ"ל זה

.63 הערה לקמן וראה כו'. צדיקים
ב 9) להיות "חל סע"ב: כט, מגילה לדחוק dz`eראה יש ושם תצוה",

מדכר  "דלא מפורש שם בזח"ג אבל היום. קריאת להתחלת שהכוונה
devz dz`e zyxtaואיהי" הדפוסים) (ברוב שם בז"ח וכ"ה ."zyxt ואתה

ראה  (אבל הכ"ב פי"ג תפלה הל' להרמב"ם. תפלות בסדר וכ"ה תצוה".
– בפרש"י ובכ"מ .(3 להערה שוה"ג 105 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש

ה. ב. ח, צו וֿז. כה, תרומה
מרע"ה 10) "ולכבוד פרשתנו ריש להחיד"א אנך מחומת להעיר

לקו"ש  שם. עינים מאור כו'". תצוה ואתה הזה בלשון זו פרשה נאמרה
שם. וחכ"ו חכ"א .356 ע' ח"ב [המתורגם]

משה.11) של ענינו בשמה שמודגש היחידית הסדרה זוהי והרי
"נשא" תשא", "כי פ' בזה cereמשא"כ אין למשה שהכוונה אף –

"ותצוה"). (ולא תצוה" "ואתה התיבה ד(יתור) ההדגשה
(12.10 שבהערה אנך חומת ראה תרומה. ר"פ
שם.13) טושו"ע
א.14) יד, נזיר
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ב"תוספות" נזירות. קבלת זוהי אם באדר", 15בשבעה

אדר, בז' דהיינו הוולדו, ש"ביום השאלה, מוסברת
בנדר  נדרו רבים מותו... וביום גדולה, שמחה שמחו
בסתם  אמר והוא צער. מחמת בישראל נזירים ורבו
ביום  אדר בז' משה של בדורו שהיה כמו היינו אהא,
קאמר, הוולדו כיום או עלי', קבל ונזירות מותו,

עלי'?" קבל ושמחה

שמחה  יום גם הוא אדר שז' אפוא ומדוע 16רואים ,
תענית? כיום רק נקבע הוא

כוונת  אם הוא בגמרא שהספק לומר ייתכן לא
– משה מות לאחר שהוא כפי באדר לז' היתה הנודר
בחיי  אדר לז' התכוון שמא או נזירות, קבלת שזוהי

שמחה  יום היה שאז זה, בעולם לידתו 17משה ,מפני
תעניתmeikאך יום zercdזהו lkl,

אחר  "הלך הכלל קיים נדרים שבעניני מפני וזאת
אדם" בני אומר 18לשון אדם כאשר אדם, בני ובלשון ,

מתכוון הוא משה, מות לאחר רב זמן אדר" i`cea"ז'
משה, מות לאחר – האמירה בזמן שהוא כפי אדר לז'

ליום  מתכוון שהוא דעה, קיימת זאת, למרות 19והנה

.20שמחה 

במסכת  להלן: האמור לפי קשה יותר היא השאלה
אדר,21מגילה  בחודש פור שנפל "כיוון הגמרא אומרת

בירח  פור לי נפל אמר: גדולה. שמחה (המן) שמח

מת  באדר שבשבעה יודע היה ולא משה, בו שמת
מובן  הללו הגמרא מדברי נולד". באדר ובשבעה

נולד" באדר מת",xabשה"בשבעה באדר "בשבעה על

פורים, נס הוא", "ונהפוך .dgnyוהיה

בכל  שמחה יום הוא משה לידת שיום אפוא רואים

שם  רש"י פירוש לפי ובמיוחד הוא 22הזמנים, "כדאי
שיכפר  הלידה המיתה"23יום מהם 24על אשר –

שמחה יום שזהו .calaמשתמע

.„
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ממעטין 25בגמרא  אב שמשנכנס "כשם נאמר

בשמחה" מרבין אדר משנכנס כך ויש 26בשמחה, .

"מרב  של הענין מעוברת בשנה האם בשמחה"לברר: ין
שני  באדר רק או ראשון באדר גם ?27קיים

רש"י  פירוש לפי הענין שהסבר נראה –28לכאורה
היו  ניסים "ימי – אדר" "משנכנס הגמרא על  המפרש

לאדר  רק היא שהכוונה הוא – ופסח" פורים לישראל

לכך,29שני  הוכחה אין זה רש"י מפירוש אבל .
שיוסבר  כפי ההיפך, את ממנו ללמוד ניתן ואדרבה:

להלן.

את  כאן רש"י מוסיף מדוע השאלה: ידועה –

פסח? לכאן קשור כיצד – "פסח"
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הרא"ש.15) בפי' ועד"ז כמשה. אמר ד"ה שם
פטירתו 16) אחר רב זמן יצחק הולדת ביום שמחה שמצינו להעיר

בשמחת  המשכן שמחת לערב הקב"ה "שחשב ועד פקודי). ס"פ (תנחומא
שם). (תנחומא אבינו" יצחק בו שנולד היום

באדר 17) בז' דהיינו הוולדו "דביום התוס' מלשון לכאורה כדמשמע
משה  שנולד "ביום עזריאל הר' בשם (ובשטמ"ק גדולה" שמחה שמחו
אז  ידע ומי ירחים" ג' "ותצפנהו הרי וצע"ק וחדו")*. ושתו דאכלו
באמרו  כיוון שלהם לומר דוחק ולכאורה וב"ב. עמרם  לבד שישמח,

ותצפנהו ואולי – באדר" בשבעה מהמצרים.wx"כמשה
וש"נ.18) ב. ל, נדרים
מפורש 19) שם נזיר בשטמ"ק) הרא"ש בתוספ' (ועד"ז הרא"ש ובפי'

ועד"ז  ושמחה". משתה יום הוא כן וכמו נולד באדר בז' גם "שהרי
ושמחה". משתה יום "והוה שם נזיר איוורא לחכמי בשיטה

שתה 20) ולא בו שמת משה על לומר שיכוין "הן שם: נזיר במאירי
כלל". גופו בצרכי נתעסק לא ודאי מותו שיום כלומר היום אותו בכל יין
כמו  באדר" בשבעה "כמשה שכוונתו לאידך, גם י"ל לכאורה ועפ"ז

ג. כט, תבא פרש"י ראה – מותו ביום משה" "ששמח שמצינו
עמדנו  אנו "אף בנ"י שאמרו מזה הי' אז משה שמחת כי אינו, – אבל

שמחה יום באדר ז' יום שיהי' לומר מקום שאין ופשיטא כו'", lklבסיני

zexecd דויחן ביום שמחה יום קבעו שלא (כמו כו' בנ"י אמרו שאז מפני
פי"ב, (במדב"ר ימים בב' למשכן והותר דים כשנדבו  ההר, נגד ישראל

ג). לו, ויקהל רמב"ן וראה יבטל cereטז. שזה כ"כ עד – זאת ועוד .(
אמירת  משא"כ אדר. בז' קשור שמת הצער אחר: בסגנון ! אז שמת הצער

ה"ז – הנ"ל ופשוט.ielibבנ"י במקום. וחפצים דבקים שהם מעמדם
ב.21) יג,
ובשבעה.22) ד"ה
(נז,23) (תכ"א בתקו"ז מש"כ ע"פ לכפרה פורים משייכות להעיר

"כֿפורים". הוא ד"כפורים" ב))
קצת.24) לשון בשינוי – שבש"ס וברש"י שבע"י. ברש"י כ"ה
סע"א.25) כט, תענית
כתבו 26) שלא בהטעם שקו"ט וכבר סק"ה. תרפ"ו סי' במג"א הובא

על  שהקשה ומה סק"ס. או"ח חת"ס שו"ת (ראה בטושו"ע ולא הרמב"ם
בהערה. 338 ע' חי"א לקו"ש וראה תרפו). סי' או"ח בנמוקי דבריו

ואכ"מ. תשל"א. תשא וש"פ פורים שיחת – ובארוכה
פשוט 27) שאי"ז מוכח גופא ומזה .29 שבהערה יעב"ץ שאילת ראה

כ"כ.
משנכנס.28) ד"ה שם תענית
כו'".29) עוד "וי"ל ספ"ח ח"ב יעב"ץ שאילת שו"ת ראה

'ita f"cre "l`xyia mixifp eaxe xcpa excp miax `nzqn xc`a 'fa ezen meia" (`"k ,dyn zzin xg`l dzr xc` 'fl ezpeek oi`y) zny dfa yxtny enke (*
.l`ixfr 'xd mya w"nhya d"ke ."'ek xhtpy meia" y"`xd
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מפרשים  זו 30יש בדרך רוצה שרש"י האומרים
רק  קיים בשמחה" "מרבין מדוע השאלה על לענות
ניסן, בחודש קיים ואיננו פורים, נס מפני אדר, בחודש

פסח? של הניסים מפני

שאכן, לציין כדי – "ופסח" רש"י: מוסיף כך לשם
שבו. פסח מפני בשמחה מרבין בניסן גם

כי  קשה, הוא רש"י על זה שהסבר הוא, ברור אך
דבר לומר רוצה רש"י הנוגע ycgאם דבר ובמיוחד ,

dyrnl,("בשמחה "מרבין להיות צריך בניסן (שגם
כך, על לסמוך ולא ברור, באופן זאת לומר עליו היה

מילה  של רמז מתוך הכוונה את .31שיבינו

בשמחה  להרבות עלינו היה זה לפי קשה: כן כמו
חנוכה  נס מפני כסלו, בחודש כיוון 32גם ואדרבה: .

חיזוק  צריכין סופרים ודברי מדרבנן, רק היא 33שחנוכה

בשמחה אז להרבות עלינו היה –xzei בניסן מאשר
חיזוק  צריכין הם ואין תורה מדברי הוא פסח ),33(כי

של  המגילה קריאת כי באדר, מאשר יותר ואפילו
קבלה  מדברי אלא דרבנן מצוה סתם איננה .34פורים

מסבירים  "פורים35אחרים מתכוון שבאומרו ופסח"
ניסים  ימי התחילו אדר שבחודש שכיוון להסביר, רש"י

dfl df mitekze mitevxמשנכנס" דווקא לפיכך ,xc`
ניסים  היו לא שבו בכסלו כן לא אך בשמחה", מרבין

לזה". זה ותכופים "רצופים

בין  התוכני הקשר מהו הבהרה: דורש זה הסבר אך
לפסח  אדר של זו סמיכות שבגלל אדר, לחודש פסח

כבר בשמחה .36אדר zligznמרבין

.‰

?¯„‡ ˙ÏÈÁ˙Ó ‡È‰ ‰ÁÓ˘‰ ÚÂ„Ó

" אומרת: –qpkpynהגמרא בשמחה" מרבין אדר
בר zligznמיד ו"הילכך בשמחה מרבין החודש

מניה  לישתמיט נכרי בהדי דינא ליה דאית ישראל

לו  שיש יהודי ולכן =) באדר נפשי' ולימצי באב...
אתו  וידון אב... בחודש ממנו ישתמט גוי, עם משפט

דבריא  החודש) בתחילת גם – סתם (דהיינו, באדר

הנס  הרי תמוה: ולכאורה – מצליח)" שמזלו =) מזליא
שרויים  להיות צריכים ומדוע באדר, בי"ג אירע

כבר אדר?zligznבשמחה

לפני  רב זמן היה אחשורוש גזירת שביטול ולמרות

כנאמר  אדר, סיון 37י"ג חודש הוא השלישי "בחודש

אחשורוש  המלך בשם ויכתב בו... ועשרים בשלושה
ליהודים... המלך נתן אשר המלך... בטבעת ויחתם

הקושי: נשאר זאת בכל נפשם", על ולעמוד להקהל
באשר  ואילו סיון בחודש עוד היתה והחתימה הכתיבה

מחוסר זה היה לאחר dyrnלפועל צריכים שהיו עד ,

על  ולעמוד "להקהל למלחמה להזדקק עדיין מכן
יד לשלוח בעריהם... היהודים ו"נקהלו iywanaנפשם"

mzrx"38 באדר ובי"ד הנס, התרחש אדר בי"ג ורק -

מאויביהם  מיד 39נחו בשמחה מרבין מדוע ובכן, .
ההצלה? שאירעה לפני עוד אדר", "משנכנס

במגילה  הכתוב את להבין יש אשר ycegde"40כן
שהחודש לשמחה", מיגון להם נהפך elekנהפך

ה"ירושלמי" אומר זאת סמך ועל שאדם 41לשמחה,
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סק"ח.30) תרפה סי' או"ח א"ר
(31(26 ע' ח"י .281 ע' ח"ה לקו"ש (ראה כמ"פ מהמדובר ולהעיר

בלשון לומר צריך מגונה).xexaשהלכה לשון הוא אם (ואפילו
בהסיבה,32) שאין מה בהמסובב שיהא אפשר אי כי י"ל בפשטות

והודאה  בהלל כ"א ושמחה למשתה קבעום לא עצמם חנוכה ימי גם כי
שקבעו  פורים משא"כ ס"ב), עת"ר סי' או"ח טושו"ע ב. כא, (שבת

החילוק). בטעם סק"ג שם וט"ז הלבוש דברי (וידוע ושמחה למשתה
ה"ג) פ"ג חנוכה (הל' הרמב"ם לדעת א) להעיר: גם cereאבל –

– סתר"ע חאו"ח אדה"ז לשו"ע הוספות (ראה שמחה ימי הם חנוכה
) נחמי' דברי ואילך).p"yeמבעהמ"ס 142 ע' ח"י לקו"ש בארוכה וראה .(

לא  הוא אדר") "משנכנס בפנים (המדובר בשמחה" ה"מרבין ב)
שמחה  איזו כ"א כבפורים, וכיו"ב) סעודות (ריבוי ומשתה" "שמחה
.254 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש (ראה הרשות בעניני שמחה גם שתהי',

בסופו). שם או"ח נמוקי
מהיעב"ץ. בפנים לקמן וראה

במגילת 33) הכתובים הימים שלכן (ושם, א יט ר"ה ב. יז, תענית
ויו"ט). שבתות משא"כ אסורין, ולאחריהם לפניהם שם תענית

לא 34) ארביסר) (לבני דבפורים דמגילה, ספ"א המאור בעל ראה
אחרונים  וראה חיזוק. צריכין אין קבלה דדברי בתענית שלפניו יום נאסר
או"ח  ב"ח וראה בחנוכה. לפניו להתענות שאסור סתר"ע, או"ח בשו"ע

תרפ"ו. סי'
שם.35) חת"ס שו"ת וראה שם. ח"ב יעב"ץ שאילת שו"ת
ניסן 36) נמי לימא א"כ גרידא פורים משום "דאי שם יעב"ץ בשאילת

זל"ז". ותכופים רצופים ניסים ימי שהתחילו משום ע"כ אלא וכסלו
אדר" "משנכנס היינו אדר" "משנכנס שמפרש י"ל –jli`eולכאורה

ניסן. חודש כולל
– אדר" ל"משנכנס השייכות מהי שבפנים: השאלה על (נוסף אבל

שקאי שפשיטא אב" ל"משנכנס דומה אי"ז הרי) – אדר על wxלהתחלת
גם  קאי בשמחה דמרבין רש"י כוונת ואם שלאח"ז). החודש על (ולא אב
ברור, בלשון זה לפרש הו"ל כו'") אב כ"משנכנס (דלא ניסן חודש על

בפנים. וכנ"ל
ואילך.37) ט ח, אסתר
מפרשים.38) מכמה שם) אסתר (למגילת הלוי מנות וראה ב. ט,

תו"א  וראה הראשונות. שבאגרות הגזירה ביטול הי' לא השניות דאגרות
הזמן "שנמשך המן גזירת מפני בסכנה היו ישראל שבני ד) hrnk(קכ,

dpy jyn."ממש מס"נ בבחי' כולם היו
יז.39) טז, שם
כב.40) שם
ה"א.41) פ"א מגילה
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לקרוא  יכול בי"ד, המגילה לקריאת לחכות יכול שאיננו
לקריאת  כשר החודש "כל כי החודש, מתחילת אותה

אומר  (והרמ"א והרי 42המגילה" נהוג"), "והכי כך על
בי"ג? רק ההצלה אירעה לכאורה

היו  ניסים "ימי רש"י של בלשונו מתורץ זה קושי
כדלקמן. ופסח", פורים לישראל

.Â
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לזה  "43ההסבר הגמרא מדברי :myk אב שמשנכנס
בשמחה בשמחה"jkממעטין מרבין אדר משנכנס

סוג  מאותו הוא אדר בחודש בשמחה" ש"מרבין מובן
אב. בחודש בשמחה" "ממעטין של

האחרים  החודשים לגבי אב חודש שבין בהבדל
עליו  שדווקא רצויים, בלתי מאורעות בהם שארעו
(א) ענינים: שני קיימים בשמחה", "ממעטין נאמר

צרות" בו כדברי 44"הוכפלו חייב", "יום הוא (ב)
כי 45הגמרא  באב בט' חרב שני בית שגם כך, על

על  ואשר חייב". ליום וחובה זכאי ליום זכות "מגלגלין
הראשון  הבית לחורבן רק איננה שהכוונה לומר, יש כך

הגמרא  כדברי כן, לפני גם אלא יום, על 45באותו
ההוא" בלילה העם אמר 46"ויבכו היה, באב "תשעה

אתם הקדושֿברוךֿהוא חנם,להם של בכיה בכיתם
לדורות".raewואני בכיה לכם

של  בשמחה מרבין שגם מתקבל לעיל האמור לפי
בו  שהוכפלו כלומר, לכך, דומה הוא אדר חודש

זכאי. יום והוא הניסים,

של היחוד הנ"ל ycegאת בגמרא מוצאים אנו אדר
הפור שנפל "כיוון שמחה ycegaבמגילה: שמח אדר

פור לי נפל אמר: היה gxiaגדולה. ולא משה, בו שמת

מכאן  נולד". באדר ובשבעה מת באדר שבשבעה יודע
היא  אדר בחודש פורים נס להתרחשות שהסיבה רואים

בחודש  נפל שהגורל העובדה עצם כלומר, אדר. ז' יום
על המן גזירת את ביטלה וכתוצאה ycegdאדר הזה,

פורים נס אירע הזה.ycegaמכך

"מושיען  נולד זה שביום היא, אדר ז' של החשיבות
ישראל" מצרים.47של מגלות ישראל בני את שהוציא ,

שני  קיימים אדר שבחודש יוצא לעיל האמור מכל
בו שיש חודש זהו הנ"ל: i`kfהענינים mei,אדר ז' –

הוא eltkedוכן אדר ז' יום כי – והגאולות הניסים בו

וגאולת  מצרים גאולת הגאולות: לשתי והסיבה המקור
.48פורים 

"פורים  בהוסיפו רש"י כוונת שזוהי לומר ויש
איננו gqtו  בשמחה" מרבין אדר "משנכנס של הענין ."

שמחת מפניmixetמפני אלא אדר), הזה ycegdy(י"ד
זכאי  חודש –49הוא לישראל" היו ניסים ל"ימי שגרם ,

שלידתה, לעיל שהוסבר (כפי לפסח. התחלתה גם

אדר) ז' היא בפסח ישראל ישועת של ולכן 50וסיבתה ,
בשמחה" "מרבין – אדר" "משנכנס לאחר .51מיד

" אומרים מדוע מובן נהפך ycegd52כך אשר
נס  כי המגילה", לקריאת כשר החודש ו"כל להם..."

ביום התחיל לא xc`aפורים b"i בתחילת מיד אלא ,

שנפל הגורל, מפני לנס, ההכנה היתה ycegaהגזירה
xc` אדר ז' נמצא .53שבו
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ס"ז.42) סתרפ"ח או"ח
שם.43) תענית לע"י יעקב עיון וראה שם. חת"ס משו"ת להעיר
הואיל.44) ד"ה שם כבתוס' בתמוז עשר בשבעה משא"כ ב. יח, ר"ה
שם.45) בתענית
א.46) יד, שלח
עמדו 47) לוקה הוא במים ישראל של שמושיען ראו שם: וכבסוטה

כו'. למשה דשדיוהו כיון כו' הבן כל וגזרו
אחת 48) דצרה שם ר"ה בתוס' הב' לפי' מתאים זה הרי שעפ"ז וי"ל

ועד"ז  שם). הריטב"א חי' וראה עיקר. ב' דפי' שם טו"א (ראה בו הוכפלה
לגאולה"). גאולה "מסמך סע"ב ו, מגילה (ראה גאולות ב' שהיו בנדו"ד

(49" שנק' החודש, כל על פעל האבות הולדת יום שגם gxiלהעיר
א). יא, (ר"ה האיתנים"

(50" תיבת שמעתיק מאחר כי בפירוש לפרטו צריך רש"י qpkpynואין
לישראל היו נסים "ימי (פרשת mixetאדר", דפורים השייכות ויודעים "

ל" דפורים) יש qpkpynהנס השייכות אותה אדר, חודש ימי לכל – אדר"
אדר". לה"משנכנס לפסח גם

אסתר 51) בסעודת דפסח ב' דביום לפסח דפורים השייכות על להעיר

ב' ביום בסעודה דבר איזה לעשות "טוב עכשיו שגם ועוד המן, נתלה
ר  או"ח (מג"א זה" ס"ב).לזכר שם אדה"ז שו"ע סת"צ.

לחודש 52) מחודש הפור הפלת שרק עה"פ שני מתרגום להעיר כן
וצע"ק  כפרש"י). (ולא בשבוע יום דמפרשו ליום" ד"מיום ולא בידו עלתה

הפור. ע"פ נקבע לא בחודש היום – דעפ"ז
"אר"פ53) שם בתענית הגמרא המשך יומתק כהנ"ל בר jkldע"פ

ולימצי  מזלי' דריע באב מיני' לישתמיט נכרי בהדי דינא לי' דאית ישראל
משום  "פירוש ר"פ אמר ד"ה שם ובתוס' מזלי'" דבריא באדר נפשי'
"ונדחקו  שם חת"ס שו"ת (ראה החייב" ליום חובה מגלגלין לעיל דאמר
קאי"), אדרב כפשוטו ס"ל ורמב"ם כו' דמגלגלין אלעיל דקאי התוס'
אלא  אדרב, "הלכך" קאי לתוס' שגם הפשוט על [נוסף י"ל הנ"ל וע"פ

" ר"פ בטעם ממעטין meynשמוסיף שבאב כיון לכן מגלגלין" לעיל דאמר
" מרבין כי jkldובאדר מספיק אינו לבד זה אבל כו', לישתמיט באב "

זכאי  יום יקרא בשמחה מרבין או דממעטין הענין מצד שרק לומר דוחק
שזה  דרב, הסברא לתוכן בהמשך שקאי י"ל] הנ"ל וע"פ חייב, ויום

מהפכו שנלמד כו' זכאין ימים מצד הוא באדר בשמחה ,a`aשמרבין
שם. ריטב"א וראה בשמחה". ד"מרבין הדין מצד רק ולא

ireayd cenild xefgn t"r xc` 'f ± devz zyxt ± zegiyÎihewl

מפרשים  זו 30יש בדרך רוצה שרש"י האומרים
רק  קיים בשמחה" "מרבין מדוע השאלה על לענות
ניסן, בחודש קיים ואיננו פורים, נס מפני אדר, בחודש

פסח? של הניסים מפני

שאכן, לציין כדי – "ופסח" רש"י: מוסיף כך לשם
שבו. פסח מפני בשמחה מרבין בניסן גם

כי  קשה, הוא רש"י על זה שהסבר הוא, ברור אך
דבר לומר רוצה רש"י הנוגע ycgאם דבר ובמיוחד ,

dyrnl,("בשמחה "מרבין להיות צריך בניסן (שגם
כך, על לסמוך ולא ברור, באופן זאת לומר עליו היה

מילה  של רמז מתוך הכוונה את .31שיבינו

בשמחה  להרבות עלינו היה זה לפי קשה: כן כמו
חנוכה  נס מפני כסלו, בחודש כיוון 32גם ואדרבה: .

חיזוק  צריכין סופרים ודברי מדרבנן, רק היא 33שחנוכה

בשמחה אז להרבות עלינו היה –xzei בניסן מאשר
חיזוק  צריכין הם ואין תורה מדברי הוא פסח ),33(כי

של  המגילה קריאת כי באדר, מאשר יותר ואפילו
קבלה  מדברי אלא דרבנן מצוה סתם איננה .34פורים

מסבירים  "פורים35אחרים מתכוון שבאומרו ופסח"
ניסים  ימי התחילו אדר שבחודש שכיוון להסביר, רש"י

dfl df mitekze mitevxמשנכנס" דווקא לפיכך ,xc`
ניסים  היו לא שבו בכסלו כן לא אך בשמחה", מרבין

לזה". זה ותכופים "רצופים

בין  התוכני הקשר מהו הבהרה: דורש זה הסבר אך
לפסח  אדר של זו סמיכות שבגלל אדר, לחודש פסח

כבר בשמחה .36אדר zligznמרבין

.‰
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" אומרת: –qpkpynהגמרא בשמחה" מרבין אדר
בר zligznמיד ו"הילכך בשמחה מרבין החודש

מניה  לישתמיט נכרי בהדי דינא ליה דאית ישראל

לו  שיש יהודי ולכן =) באדר נפשי' ולימצי באב...
אתו  וידון אב... בחודש ממנו ישתמט גוי, עם משפט

דבריא  החודש) בתחילת גם – סתם (דהיינו, באדר

הנס  הרי תמוה: ולכאורה – מצליח)" שמזלו =) מזליא
שרויים  להיות צריכים ומדוע באדר, בי"ג אירע

כבר אדר?zligznבשמחה

לפני  רב זמן היה אחשורוש גזירת שביטול ולמרות

כנאמר  אדר, סיון 37י"ג חודש הוא השלישי "בחודש

אחשורוש  המלך בשם ויכתב בו... ועשרים בשלושה
ליהודים... המלך נתן אשר המלך... בטבעת ויחתם

הקושי: נשאר זאת בכל נפשם", על ולעמוד להקהל
באשר  ואילו סיון בחודש עוד היתה והחתימה הכתיבה

מחוסר זה היה לאחר dyrnלפועל צריכים שהיו עד ,

על  ולעמוד "להקהל למלחמה להזדקק עדיין מכן
יד לשלוח בעריהם... היהודים ו"נקהלו iywanaנפשם"

mzrx"38 באדר ובי"ד הנס, התרחש אדר בי"ג ורק -

מאויביהם  מיד 39נחו בשמחה מרבין מדוע ובכן, .
ההצלה? שאירעה לפני עוד אדר", "משנכנס

במגילה  הכתוב את להבין יש אשר ycegde"40כן
שהחודש לשמחה", מיגון להם נהפך elekנהפך

ה"ירושלמי" אומר זאת סמך ועל שאדם 41לשמחה,
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סק"ח.30) תרפה סי' או"ח א"ר
(31(26 ע' ח"י .281 ע' ח"ה לקו"ש (ראה כמ"פ מהמדובר ולהעיר

בלשון לומר צריך מגונה).xexaשהלכה לשון הוא אם (ואפילו
בהסיבה,32) שאין מה בהמסובב שיהא אפשר אי כי י"ל בפשטות

והודאה  בהלל כ"א ושמחה למשתה קבעום לא עצמם חנוכה ימי גם כי
שקבעו  פורים משא"כ ס"ב), עת"ר סי' או"ח טושו"ע ב. כא, (שבת

החילוק). בטעם סק"ג שם וט"ז הלבוש דברי (וידוע ושמחה למשתה
ה"ג) פ"ג חנוכה (הל' הרמב"ם לדעת א) להעיר: גם cereאבל –

– סתר"ע חאו"ח אדה"ז לשו"ע הוספות (ראה שמחה ימי הם חנוכה
) נחמי' דברי ואילך).p"yeמבעהמ"ס 142 ע' ח"י לקו"ש בארוכה וראה .(

לא  הוא אדר") "משנכנס בפנים (המדובר בשמחה" ה"מרבין ב)
שמחה  איזו כ"א כבפורים, וכיו"ב) סעודות (ריבוי ומשתה" "שמחה
.254 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש (ראה הרשות בעניני שמחה גם שתהי',

בסופו). שם או"ח נמוקי
מהיעב"ץ. בפנים לקמן וראה

במגילת 33) הכתובים הימים שלכן (ושם, א יט ר"ה ב. יז, תענית
ויו"ט). שבתות משא"כ אסורין, ולאחריהם לפניהם שם תענית

לא 34) ארביסר) (לבני דבפורים דמגילה, ספ"א המאור בעל ראה
אחרונים  וראה חיזוק. צריכין אין קבלה דדברי בתענית שלפניו יום נאסר
או"ח  ב"ח וראה בחנוכה. לפניו להתענות שאסור סתר"ע, או"ח בשו"ע

תרפ"ו. סי'
שם.35) חת"ס שו"ת וראה שם. ח"ב יעב"ץ שאילת שו"ת
ניסן 36) נמי לימא א"כ גרידא פורים משום "דאי שם יעב"ץ בשאילת

זל"ז". ותכופים רצופים ניסים ימי שהתחילו משום ע"כ אלא וכסלו
אדר" "משנכנס היינו אדר" "משנכנס שמפרש י"ל –jli`eולכאורה

ניסן. חודש כולל
– אדר" ל"משנכנס השייכות מהי שבפנים: השאלה על (נוסף אבל

שקאי שפשיטא אב" ל"משנכנס דומה אי"ז הרי) – אדר על wxלהתחלת
גם  קאי בשמחה דמרבין רש"י כוונת ואם שלאח"ז). החודש על (ולא אב
ברור, בלשון זה לפרש הו"ל כו'") אב כ"משנכנס (דלא ניסן חודש על

בפנים. וכנ"ל
ואילך.37) ט ח, אסתר
מפרשים.38) מכמה שם) אסתר (למגילת הלוי מנות וראה ב. ט,

תו"א  וראה הראשונות. שבאגרות הגזירה ביטול הי' לא השניות דאגרות
הזמן "שנמשך המן גזירת מפני בסכנה היו ישראל שבני ד) hrnk(קכ,

dpy jyn."ממש מס"נ בבחי' כולם היו
יז.39) טז, שם
כב.40) שם
ה"א.41) פ"א מגילה
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בשולחןֿ המנויים התענית ימי של הטעם את
לאבותינו 54ערוך  צרות בהם שאירעו הימים "אלו

להסביר  ניתן אדר, ז' וביניהם בהם", להתענות וראוי

אופנים: בשני

צרות  בהם שאירעו הימים ש"אלו כיוון (א)

חייבין', 'יומין השמחה, היפך הם הרי לאבותינו",
למנוע  כדי בהם" להתענות "ראוי מכך וכתוצאה

מזל  ש"אין למרות כי רצויים. בלתי ענינים התהוות

תפילה 55לישראל" ש"ע"י היא זה במאמר הכוונה ,
רש"י dpzynוזכות כדברי לטובה", ולכן 56מזלו ,

של  הענין את להסיר כדי להתענות צריך אלו בימים

"חייב".

היפך  שהם מאורעות אירעו זה שביום כיוון (ב)

להיות  צריך צדיקים, הסתלקות ובמיוחד השמחה,
לבו" אל יתן לעורר 57"והחי "כדי מתענים ולכן

התשובה" דרכי לפתוח .58הלבבות

ביום  ביטוי לידי בא אלה הסברים שני בין ההבדל

וגם  שמחה, גם יחד: גם הענינים שני קיימים שבו

היא היפך שהתענית – הראשון הטעם לפי השמחה,
מכיוון  כי להתענות, צורך אין – חייב יום שזהו מפני

הרי  טובים) מאורעות בו (שארעו שמחה יום גם שזהו
זאת, לעומת חייב. יום איננו שזהו לכך הוכחה זאת

התשובה  ענין בגלל היא שהתענית – השני הטעם לפי

אל  יתן "והחי את לקיים צריך כי להתענות, צריך –
יום  גם שזהו [העובדה התשובה" דרכי "לפתוח – לבו"

ואדרבה  – התשובה לענין סתירה מהווה איננה שמחה

שמחת  ראה שלא ש"מי השואבה בית שבשמחת מצאנו
מימיו" שמחה ראה לא השואבה לחזור 59בית עוררו ,

לו" וימחול ישוב שחטא "מי ].60בתשובה

שזהו  רואים הרי אדר. ז' של ענינו גם מובן זה לפי
של  הנס לכל שגרם כלֿכך, זכאי יום שזהו שמחה, יום
נעשה  החודש שכל לכך מביא שזה כך כדי עד פורים,
ז' של שהתענית מובן ולפיכך בשמחה, מרבין של זמן
יום  שזהו מפני איננה רבנו, משה מות בגלל באדר,
שביום  והעובדה התשובה". בדרכי "לפתוח אלא חייב,
באופן  תהיה שהתשובה לכך מסייעת אף נולד, זה

שמחה  מתוך יותר, וטוב יותר שאת 61נעלה כשם בדיוק
שמחה  מתוך לקיים יש המצוות .62כל

יום  הוא "כדאי פורים לנס בקשר רש"י כדברי וזאת
המיתה  יום שגם כלומר, המיתה", על שיכפר הלידה

הלידה. מיום כתוצאה נגרם
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ה"מגן  לפי הרי מעוברת: לשנה בנוגע יובן זה לפי
מובן  ומזה ראשון, באדר היא אדר ז' תענית אברהם"
לידת  מפני זכאי יום זה יום היות השמחה, ענין שגם
לעיל, שצויין (כפי ראשון אדר בז' הוא גם משה,
צדיקים  של שנותיהם וממלא יושב שהקדושֿברוךֿהוא

ליום) .63מיום

צריך  ראשון אדר משנכנס שגם זה, מכל אפוא יוצא
בשמחה" "מרבין של הענין ההסבר 64להתקיים לפי ,

זה  שבחודש כיוון רש"י, דברי על לעיל יש 65שהובא
לישראל  ניסים לימי גרם שהוא אדר, ז' זכאי, יום

ופסח  לישראל"66פורים ניסים "ימי כאשר ובמיוחד ,
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תקפ.54) סי' או"ח
א.55) קנו, שבת
"צא 56) שם רב אמר ר"י מדברי וכ"מ מזל. אין ד"ה שם

וכו' שלך וכן pxcdn`מאיצטגנינות מזל. דיש במזרח" לי' ומוקמינא
שם. הסוגיא כל מהמשך מוכח

ב.57) ז, קהלת
תעניות.58) מהל' רפ"ה הרמב"ם לשון
(במשנה).59) א נא, סוכה
רע"א.60) נג, שם
ובכ"מ.61) פי"א. אגה"ת ראה
ובכ"מ.62) פכ"ו. תניא לולב. הלכות סוף רמב"ם ראה
וכדאי 63) שם) מגילה (ראה למכה רפואה מקדים הקב"ה הרי וגם:

יום  גם שלכן שם) מגילה (כפרש"י המיתה על שיכפר הלידה יום הוא
א'. באדר הוא ש(ענינו) מובן דלידה זכאי

להניסים), (שהביא כו' זכאי יום בעצם הוא אדר ז' דיום הנ"ל וע"פ

יום  לעשותו עליו וקבל פשוטה בשנה באדר נס לו שנעשה כמו שזהו י"ל
סתרפ"ו  במג"א (י"א ראשון באדר אותו שיעשה – שנה בכל שמחה
התרומת  מהוכחת ולהעיר תרצ"ז), סו"ס או"ח בפר"ח פסק וכן סק"ה.
אביו  בו שמת יום בתענית סק"כ) תקס"ח סי' במג"א (הובא שם הדשן

עיי"ש. ב. ו, מגילה בגמרא מדאמרינן א' באדר שהוא
לא  פורענותא "אקדומי הסברא בזה שייך דאין י"ל הנ"ל ולפי
יום  שהוא כיון קסג), סי' שם חת"ס שו"ת (ראה בשני ועושין מקדימין"

כנ"ל. וכו' צער מחמת אינו התענית וגם שמחה
ח"ב.64) שם יעב"ץ בשאילת כמ"ש ולא
ונדרים 65) שטרות לענין סתם אדר נקרא ראשון דאדר ולהעיר

סי' או"ח טור להלכה וכ"ה א. סג, בנדרים ר"י (דעת ב' אדר משא"כ
סכ"ח). מג סי' חו"מ טושו"ע סתכ"ז. שם רמ"א תכח.

שם)66) חת"ס בשו"ת (הובא ה"ה פ"א מגילה מירושלמי ולהעיר
החת"ס  פירוש לפי וגם באד"ר. הי' הנס וא"כ מעוברת היתה השנה אותה
שתא  להאי עברוהו ולא ב"ד ונמלכו להתעבר שראוי מובן שהי' שם
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ושושן  פורים – ראשון אדר בחודש גם קיימים אלו
הם" והצלה נס ש"יומי קטן, שאין 67פורים [למרות

"מרבין  של לדרגה כמובן, בהם, מגיעה השמחה
שאז  ממש, פורים בו שחוגגים שבאדר בשמחה"

ממש]. בפועל לישראל" ניסים "ימי קיימים

.Ë
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ÈÂÏ‚·

כיום  אדר ז' יום חשיבות לגבי לעיל האמור לפי
מדוע  בהירות: חוסר לכאורה מתהווה משה, לידת
אדר, בז' שמתענים העובדה את רק מוצאים אנו בשו"ע
שמחה  של ענין שום מוצאים אנו ואין משה, מת שבו

אדר? בז' ללידתו כזכר

זכאי  יום של שהענין משום שדווקא לומר, ויש
הוא  כך משום דוקא ביותר, נעלה ענין הוא זה ביום
אלא  גלויה, בשמחה ולהתבטא למטה לרדת יכול איננו

כגורם  לחוד, ופועל ב"העלם", נשאר בלבד.68הוא

רק שהוא ביוםֿטוב בהלכה: לדבר xwn`דוגמא
יש milicaneקודש, שבת, של לקודש שלו קודש בין

בחגך" "ושמחת התורה מן כן 69מצותֿעשה לא אך ,
לידי (עד היא שקודש יוםֿטוב dlcadבשבת, מקדושת

אחרות  להבדלות בהמשך בא שזה כך כדי ).70ועד

.È

ÌÂÈ· ‡È‰ ÌÈ˜È„ˆ Ï˘ Ì˙„ÈÏ ˙ÂÓÏ˘
Ì˙Â˜Ï˙Ò‰

דברים  של בעמקם הפנימי, ש"הקדוש71ֿהטעם ,

מיום  צדיקים של שנותיהם וממלא יושב ברוךֿהוא

צדיקים  שאצל הוא נולדו, שבו ביום מתים שהם ליום",
ביום  היא והתגלותם לידתם בענין והשיא השלימות

לתלמ  מתגלה שאז רבם ההסתלקות, מ"רוח ידים

כשנשמתו 72העצמיות  מאשר יותר ונעלה רב באופן ,"
יותר, נעלית הארה גם מאירה ואז בגוף, מלובשת היתה

למקור  ונשמתו רוחו "מעליית מלמעלה המאירה
שנעשו  תלמידיו כל על "מאירה זו והארה חוצבו...",

תשובה  הרהורי בלבם ו"מכנסת ה'" ומעשים 73עובדי

כמו  גדול והסתר בהעלם היא זו שהארה אלא טובים",
בתיקונים  כדאיתא לארץ מתחת לכוכבים המאיר שמש

הארתו  מתפשטת פטירתו שאחר ע"ה, רבנו משה על

המאיר  שמש כמו נשמות רבוא לשישים ודרא דרא בכל
כוכבים" רבוא לשישים לארץ .74מתחת

הצדיק  של גילויו אז הלידה. בעת כן לא הוא 75אך
של  וההתגלות הלידה ענין שלמות ולכן בכוח, רק

הסתלקותו  ביום היא .76צדיק

בשולחןֿערוך  מוצאים אנו אין מדוע מובן זה לפי
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המן  דגזירת מירושלמי, ג) (צד, ב' דרשה ח"ב דבש ביערות עד"ז (וראה
ב) (יג, ממגילה הנ"ל ע"פ הרי כו'), צוה ומרדכי כו', ראשון אדר על הי'
נמצא  לשמחה, מיגון הגורל כשהפיל תיכף הגזירה הפך אדר דז'

שם. דבש ויערות שם. חת"ס שו"ת וראה א', באדר היתה שפעולתו
משתה 67) ימי הם דיעות דלכמה שם ב"י וראה תרצז. סו"ס ב"י

שם  משה חמד וראה וממהרי"ל. ממנהגים שם משה ובדרכי ושמחה.
מדינא  שהרי אותו מחזירין אין אד"ר בי"ד הניסים ועל אמר שאם סק"א
מ"מ  א"כ עדיף, כו' גאולה שמסמך אלא כו' א' באדר לעשות ראוי הי'

המאורע. מעין הוה
אדה"ז 68) (מאמרי העילות ועילת הסיבות דסיבת החילוק ביאור ראה

(להצ"צ) ביאוה"ז ואילך. תשלה ע' יתרו אוה"ת קלא. ע' הר"פ הנחות –
ובכ"מ). פפ"ב. תער"ב המשך לט. ע'

יד.69) טז, ראה
עלה 70) גאולה דשם "כיון אתחלתא ד"ה רש"י ב) (יז, ממגילה להעיר

כו'".
מספר 71) (1 להערה הא' (שוה"ג 87 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה

בהמבואר  משא"כ עצמו הצדיק עליות לענין הוא דשם אלא לילה. רסיסי
מרעיתו. לצאן השפעתו לענין גם הוא בפנים לקמן

(72" צ"ל ולכאורה – שראיתי בהדפוסים הוא וכמוש"כ zinvrdכן "
הענין. בהמשך תיכף

אדר.73) ז' בתענית בפנים הנ"ל ביאור ביותר מובן עפ"ז
שם 74) בעומר ל"ג דרושי וראה ז"ך. לסי' ביאור באגה"ק אדה"ז

ובכ"מ. בֿג). (דש, סידור
כל75) "שנתמלא משה בלידת א ziadאפילו יג, (סוטה אור" כולה

בדומה זה אין עה"פ) אוה"ת וראה א). יב, שם להגילוי llk(וראה
כמובן. שלאח"ז,

"ולא 76) שם במגילה שאיתא מה הענינים) (בפנימיות לבאר יש עפ"ז
שבז' הרי א) דלכאורה: נולד" באדר ובשבעה מת באדר שבז' יודע הי'

– מת ב'rciבאדר באמרו ב) נולד" באדר שבז' יודע הי' "ולא והול"ל ,
– המיתה* לפני הלידה שהרי הפוך, בסדר הול"ל הענינים

שהמן שבז'l`אלא צדיקים), (מיתת משה מיתת של ענינה יודע הי'
ענין שלימות לידי בא אז שמת פעל dcildבאדר (וזה שלו והגילוי

ח"א  דבש יערות וראה .362 ע' ח"ו לקו"ש וראה כו'). יהפך שהחודש
פרשתנו  עה"ת חת"ס ואילך. 1 ע' חכ"ו שם). ובכ"מ סע"ג (מה, ח דרשה

ובכ"מ. ואילך). אותו ותרא ד"ה תקצט א', אדר לז' (דרוש

.(my q"wc d`x) ok b"ie (*
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בשולחןֿ המנויים התענית ימי של הטעם את
לאבותינו 54ערוך  צרות בהם שאירעו הימים "אלו

להסביר  ניתן אדר, ז' וביניהם בהם", להתענות וראוי

אופנים: בשני

צרות  בהם שאירעו הימים ש"אלו כיוון (א)

חייבין', 'יומין השמחה, היפך הם הרי לאבותינו",
למנוע  כדי בהם" להתענות "ראוי מכך וכתוצאה

מזל  ש"אין למרות כי רצויים. בלתי ענינים התהוות

תפילה 55לישראל" ש"ע"י היא זה במאמר הכוונה ,
רש"י dpzynוזכות כדברי לטובה", ולכן 56מזלו ,

של  הענין את להסיר כדי להתענות צריך אלו בימים

"חייב".

היפך  שהם מאורעות אירעו זה שביום כיוון (ב)

להיות  צריך צדיקים, הסתלקות ובמיוחד השמחה,
לבו" אל יתן לעורר 57"והחי "כדי מתענים ולכן

התשובה" דרכי לפתוח .58הלבבות

ביום  ביטוי לידי בא אלה הסברים שני בין ההבדל

וגם  שמחה, גם יחד: גם הענינים שני קיימים שבו

היא היפך שהתענית – הראשון הטעם לפי השמחה,
מכיוון  כי להתענות, צורך אין – חייב יום שזהו מפני

הרי  טובים) מאורעות בו (שארעו שמחה יום גם שזהו
זאת, לעומת חייב. יום איננו שזהו לכך הוכחה זאת

התשובה  ענין בגלל היא שהתענית – השני הטעם לפי

אל  יתן "והחי את לקיים צריך כי להתענות, צריך –
יום  גם שזהו [העובדה התשובה" דרכי "לפתוח – לבו"

ואדרבה  – התשובה לענין סתירה מהווה איננה שמחה

שמחת  ראה שלא ש"מי השואבה בית שבשמחת מצאנו
מימיו" שמחה ראה לא השואבה לחזור 59בית עוררו ,

לו" וימחול ישוב שחטא "מי ].60בתשובה

שזהו  רואים הרי אדר. ז' של ענינו גם מובן זה לפי
של  הנס לכל שגרם כלֿכך, זכאי יום שזהו שמחה, יום
נעשה  החודש שכל לכך מביא שזה כך כדי עד פורים,
ז' של שהתענית מובן ולפיכך בשמחה, מרבין של זמן
יום  שזהו מפני איננה רבנו, משה מות בגלל באדר,
שביום  והעובדה התשובה". בדרכי "לפתוח אלא חייב,
באופן  תהיה שהתשובה לכך מסייעת אף נולד, זה

שמחה  מתוך יותר, וטוב יותר שאת 61נעלה כשם בדיוק
שמחה  מתוך לקיים יש המצוות .62כל

יום  הוא "כדאי פורים לנס בקשר רש"י כדברי וזאת
המיתה  יום שגם כלומר, המיתה", על שיכפר הלידה

הלידה. מיום כתוצאה נגרם

.Á

˙¯·ÂÚÓ ‰˘· Ì‚ "‰ÁÓ˘· ÔÈ·¯Ó"

ה"מגן  לפי הרי מעוברת: לשנה בנוגע יובן זה לפי
מובן  ומזה ראשון, באדר היא אדר ז' תענית אברהם"
לידת  מפני זכאי יום זה יום היות השמחה, ענין שגם
לעיל, שצויין (כפי ראשון אדר בז' הוא גם משה,
צדיקים  של שנותיהם וממלא יושב שהקדושֿברוךֿהוא

ליום) .63מיום

צריך  ראשון אדר משנכנס שגם זה, מכל אפוא יוצא
בשמחה" "מרבין של הענין ההסבר 64להתקיים לפי ,

זה  שבחודש כיוון רש"י, דברי על לעיל יש 65שהובא
לישראל  ניסים לימי גרם שהוא אדר, ז' זכאי, יום

ופסח  לישראל"66פורים ניסים "ימי כאשר ובמיוחד ,
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תקפ.54) סי' או"ח
א.55) קנו, שבת
"צא 56) שם רב אמר ר"י מדברי וכ"מ מזל. אין ד"ה שם

וכו' שלך וכן pxcdn`מאיצטגנינות מזל. דיש במזרח" לי' ומוקמינא
שם. הסוגיא כל מהמשך מוכח

ב.57) ז, קהלת
תעניות.58) מהל' רפ"ה הרמב"ם לשון
(במשנה).59) א נא, סוכה
רע"א.60) נג, שם
ובכ"מ.61) פי"א. אגה"ת ראה
ובכ"מ.62) פכ"ו. תניא לולב. הלכות סוף רמב"ם ראה
וכדאי 63) שם) מגילה (ראה למכה רפואה מקדים הקב"ה הרי וגם:

יום  גם שלכן שם) מגילה (כפרש"י המיתה על שיכפר הלידה יום הוא
א'. באדר הוא ש(ענינו) מובן דלידה זכאי

להניסים), (שהביא כו' זכאי יום בעצם הוא אדר ז' דיום הנ"ל וע"פ

יום  לעשותו עליו וקבל פשוטה בשנה באדר נס לו שנעשה כמו שזהו י"ל
סתרפ"ו  במג"א (י"א ראשון באדר אותו שיעשה – שנה בכל שמחה
התרומת  מהוכחת ולהעיר תרצ"ז), סו"ס או"ח בפר"ח פסק וכן סק"ה.
אביו  בו שמת יום בתענית סק"כ) תקס"ח סי' במג"א (הובא שם הדשן

עיי"ש. ב. ו, מגילה בגמרא מדאמרינן א' באדר שהוא
לא  פורענותא "אקדומי הסברא בזה שייך דאין י"ל הנ"ל ולפי
יום  שהוא כיון קסג), סי' שם חת"ס שו"ת (ראה בשני ועושין מקדימין"

כנ"ל. וכו' צער מחמת אינו התענית וגם שמחה
ח"ב.64) שם יעב"ץ בשאילת כמ"ש ולא
ונדרים 65) שטרות לענין סתם אדר נקרא ראשון דאדר ולהעיר

סי' או"ח טור להלכה וכ"ה א. סג, בנדרים ר"י (דעת ב' אדר משא"כ
סכ"ח). מג סי' חו"מ טושו"ע סתכ"ז. שם רמ"א תכח.

שם)66) חת"ס בשו"ת (הובא ה"ה פ"א מגילה מירושלמי ולהעיר
החת"ס  פירוש לפי וגם באד"ר. הי' הנס וא"כ מעוברת היתה השנה אותה
שתא  להאי עברוהו ולא ב"ד ונמלכו להתעבר שראוי מובן שהי' שם
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משה  הולדת יום אדר, בז' שמחה עשיית אודות
ההולדת 77רבינו  יום של וההמשכה הגילוי שלימות כי ,

נעלית  המשכה זוהי ואז ההסתלקות, ביום מתהווה

רוממות  של באופן עולם 78ביותר, בלבושי אך ובגילוי.
תענית  יום זהו כך ומפני המיתה, ענין נראה –79הזה

לבו". אל יתן "והחי

.‡È
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לפ' אדר ז' עניני של והשייכות הרמז יובן זה לפי

תצוה  משה ielba:80ואתה של שמו מוזכר איננו אכן

אדר ז' של הענין כי יום ielbaבפרשתנו, של ענין הוא
הסתלקות. – התענית

שאין  העובדה דברים, של בפנימיותם שני, מצד

שמאירה מפני היא משה של שמו של ezeinvrכתוב
של  בשמה מתבטא וזה ומגילוי, משם הנעלית משה,

" devzהפרשה dz`e על מורה "ואתה הלשון :"
zeinvr ומתואר משם מלשון 81הנעלית – "תצוה" ,

וחיבור  בני82ֿצוותא של והחיבור הצוותא כלומר, .
את  המקשר משה, של עצמיותו עם (המצווים) ישראל
הקדושֿברוךֿהוא  של איןֿסוף עצמות עם ישראל בני

ה"ואתה") אל –83(המדבר

השיא  הוא שאז אדר, ז' של הפנימי התוכן וזהו
בני  לכל משה של והתגלותו לידתו של בשלימות
"ואתה  של באופן ומגילוי, משם הנשגב באופן ישראל,

תצוה".

(x"c` 'g) devz t"y zegiyn)
(f"kyz ± (ohw mixet oyey) `yz t"y
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מת 77) אדר שבז' הכתובים מתוך ללמוד יש – כפשוטו שגם להעיר
חכמים  במדרש רק נלמד אדר, בז' לידתו משא"כ א), לח, קידושין (ראה
להיות  שהוצרך כפשוטה, ללידתו בנוגע הי' וכן שם), מגילה (חדא"ג כו'
מפורסמת  הי' מיתתו משא"כ ב), יב, שם סוטה ב. ב, (שמות "ותצפנהו"

סע"ב). יג, סוטה וראה ח. לד, (ברכה בנ"י" "ויבכו
הסוכ"ע 78) דגילוי פ"א, השי"ת לגני באתי ד"ה ד. פט, תו"א ראה

רוממות. בבחי' הוא הגילוי כי אסתלק בשם נק' מעולמות שלמעלה
(79– חב"ד שנשיאי זה יובן (כידוע ixg`lעפ"ז הנשיאות שקבלו

בעברו  באדר בז' מהר"ש אדמו"ר כ"ק הנהגת בחילוק החסידים סיפור
אדמו"ר  כ"ק אביו בהסתלקות – ולאח"ז אמו, פטירת לאחרי התיבה לפני

דמשה  באתפשטותא כי באדר, בשבעה תחנון אומרים היו לא הצ"צ)
הסתרים  בלי משה בחי' מאיר – תס"ט) (ת"ז ודרא דרא בכל (ֿנשיא)

משה. דבחי' הלידה שלימות בגילוי נמצאת בהם וא"כ
חכ"א 80) לקו"ש וראה ואילך. 204 ע' חכ"ו לקו"ש בארוכה גם ראה

.2 הערה הנ"ל
ח"א 81) – קונטרסים (סה"מ פי"א תרפ"ט הבית תורת זאת ד"ה ראה

ש  תצוה ואתה נאמר "לכך פרשתנו ריש יקר כלי גם וראה מה). ני ע'
כו'". ואתה לומר נוכחיות

פרשתנו.82) עינים מאור א. פב, פרשתנו תו"א
א'תקנא.83) ע' פרשתנו אוה"ת וראה שם. הבית תורת זאת ד"ה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc ohw cren(iriax meil)

dcleg d`apzdy(k ak 'a mikln),éúBáà ìò EôéñBà éððä ïëì'E ¨¥¦§¦¦§©£¤
éúBøá÷ ìà zôñàðåe ,'íBìLa Eeteqaáéúk(bk dl 'a minid ixac)eøiå' §¤¡©§¨¤¦§¤§¨§¦©Ÿ

áø øîà äãeäé áø øîàå ,'eäiLàé Cìnì íéøBiä,weqtd z` yxtl ©¦©¤¤Ÿ¦¨§¨©©§¨¨©©
äøáëk eäeàNòLd`eapd dniiwzp cvike ,mdiviga [zppqn-] ¤£¨¦§¨¨

.melya zeniydéì øîà,ixn xa dax,ïðçBé éaø øîà éëäd`eapd ¨©¥¨¦¨©©¦¨¨
jka dniiwzd,åéîéa Lc÷nä úéa áøç àlLjynda xn`py itk ¤Ÿ¨©¥©¦§¨§¨¨

weqtd(my 'a mikln)`ian ip` xW` drxd lkA Lipir dpi`xz `le'§Ÿ¦§¤¨¥¤§Ÿ¨¨¨£¤£¦¥¦
.ycwnd zia oaxeg epiide ,'dGd mFwOd lr©©¨©¤

:mila` megipl zxfeg `xnbdïéà ,ïðçBé éaø øîàdïéàMø ïéîçðî ¨©©¦¨¨¥§©£¦©¨¦
øác øîBìmgplçzôiL ãòdìáà.mixacaøîàpLirx e`ayk ©¨¨©¤¦§©¨¥¤¤¡©

engpl aei`(` b aei`)øãäå ,'eäét úà áBià çút ïë éøçà'wxe - ©£¥¥¨©¦¤¦§¨©
xn`p aei` gzty xg`l(` c my),'éðîézä æôéìà ïòiå'.engipy ©©©¡¦©©¥¨¦

:ztqep dkldLàøa áñénL ìáàì ïépî ,eäaà éaø øîàmingpnyk ¨©©¦©¨¦©¦§¨¥¤¥¥¨Ÿ
,eze`øîàpL(dk hk aei`)Cìîk ïkLàå Làø áLàå íkøc øçáà' ¤¤¡©¤§©©§¨§¥¥Ÿ§¤§Ÿ§¤¤

,'íçðé íéìáà øLàk ãeãbala`d ayei mila` megipay x`eane ©§©£¤£¥¦§©¥
ixd :`xnbd ddnz .y`xa jlnk'íçðé'mgpny,òîLî éðéøçà §©¥©£¦¥©§©

zayiin .la`d `le ,y`xa ayei mila`d mgpny x`eane
:`xnbd,áéúk 'íçpé' ,÷çöé øa ïîçð áø øîàmgpzn epiidc ¨©©©§¨©¦§¨¦¨¥§¦

:ef dkldl xg` xewn .envr la`d `ede ,mixg`n,øîà àøèeæ øî©§¨¨©
z`f micnl,àëäîxn`py(f e qenr),'íéçeøñ çæøî øñå'epiide ¥¨¨§¨¦§©§¦

yçæøîdxn eytpy epiide ,gfe xn `edy la`d epiidcdgf ezrce ¦§¨
,xrvníéçeøñì øN äNòð.engpl mi`ay milecbl - ©£¤©¦§¦

:y`xa aqiny xg` mc` d`ian `xnbd,àðéðç øa àîç éaø øîà̈©©¦¨¨©£¦¨
øîàpL ,Làøa áñénL ïúçì ïépî(i `q diryi),'øàt ïäëé ïúçk' ¦©¦§¨¨¤¥¥¨Ÿ¤¤¡©¤¨¨§©¥§¥

,odkl ozgd lynpïäk äîaqinïúç óà ,Làøaaqin.Làøa ©Ÿ¥¨Ÿ©¨¨¨Ÿ
:`xnbd zx`anïìðî déôeb ïäëå,y`xa aqinyàðúc`ziixaa §Ÿ¥¥§¨¨§¨¨
,ìàòîLé éaø éácodka xn`p(g `k `xwie),'BzLc÷å'eycwzy cnll §¥©¦¦§¨¥§¦©§

oey`x didiy,äMeã÷aL øác ìëìepiidcïBLàø çBzôìdilra §¨¨¨¤¦§¨¦§©¦
,dxezlïBLàø Cøáìe,oefnd zkxa e` `ivend zkxaäðî ìBhìå §¨¥¦§¦¨¨

ïBLàø äôé.xac lka odkd mr l`xyi wlegyk ¨¨¦
:dzind xrv zx`an `xnbdúàéöé äL÷ ,àðéðç éaø øîàdäîLð ¨©©¦£¦¨¨¨§¦©§¨¨

,óebä ïî¦©
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המשך ביאור למס' מועד קטן ליום רביעי עמ' ב



מה

devz zyxt zegiyÎihewla dgiy fh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÏÈÚÓ‰ ÈÂÓ¯ ÏÚ Ô"·Ó¯Â È"˘¯
בתורה  נאמר הגדול הכהן של המעיל "ועשית 1על

זהב  ופעמוני סביב שוליו על תכלת... רמוני שוליו על

סביב". בתוכם

"עגולים  היו הרמונים שאמנם, מסביר, רש"י
milelge"2 זהב "ופעמוני המילים משמעות אך ,

היו`dppiבתוכם" llgשהפעמונים jeza,הרמונים
" דבוק mdipia3אלא אחד פעמון רמונים שני בין סביב,

המעיל". בשולי ותלוי

כך  על שואל יוצא 4הרמב"ן רש"י פירוש לפי :
כלום" משמשין הרמונים היו היו 5ש"לא הם ואם .

חלולים, כרמונים עשויים היו "למה – בלבד "לנוי"
עונה  והרא"ם זהב"? תפוחי כמין ידעתי 6יעשם לא :

הרמונים. מן יותר התפוחים בחר למה

המסבירים  הפרט 7יש לגבי היא הרמב"ן ששאלת ,
הרמונים,8"חלולים" בחלל תלו לא הפעמונים אם :

חלולים? הרמונים היו מדוע

רק  היתה הרמב"ן שאלת אם מובן: לא עדיין אך

ומשנה  מזכיר הוא מדוע "חלולים", של הפרט לגבי
"תפוחים"? – "רמונים" 9במקום

.·
ÈÂÏ ÌÈÁÂÙ˙ ÔÈÚÎ ÌÈ¯Â˙ÙÎ

גביעים, היו במנורה גם להסביר: ניתן לכאורה
ופרחים  "כמין 10ieplכפתורים היו והכפתורים .

רש"י,11"תפוחים" לפי שמשו, המעיל שרמוני וכיוון .
תפוחים", "כמין להיות צריכים היו הם בלבד, "לנוי"

המנורה. אצל פרי שבצורת לנוי בדומה

מובן: אינו זאת, בכל

דוקא  "נוי" קשור מדוע הדבר: עצם א)
ל"תפוחים"?

היו  שבמעיל לכך הסיבה מהי – רש"י לפי ב)
תפוחים? – ובמנורה לנוי, רמונים

.‚
ÏÈÚÓ‰ ÈÂÓÚÙ „È˜Ù˙

בתורה  נאמר המעיל פעמוני תפקיד "ונשמע 12על :
עד  הדבר, היה חשוב כך וכל הקודש", אל בבואו קולו

קולו" ("ונשמע זאת הגדול 13שבאמצעות הכהן ניצל (
ש"מכלל  ימות", הן"14מ"ולא שומע אתה .15לאו

צלצול  – ב"ונשמע" צורך יש מדוע להבין: וצריך
להיפך: לכאורה, הקודש"? אל "בבואו – הפעמונים

דקה" דממה "בקול אלא ה'", ברעש רואים 16"לא ואף .
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לג.1) כח, פרשתנו
רמוני.2) ד"ה רש"י לשון
בת"א 3) וכ"ה לד). פסוק בפרש"י (ועד"ז סביב בתוכם ד"ה רש"י

ועוד. ז"ל") "קדמונינו (בשם ראב"ע רשב"ם, כאן*.
לא.4) פסוק
ולא 5) – שבתוכם" ענבלין עם "זגין הם הפעמונים רש"י לדעת כי

המעיל בשולי תלוין היו שהרמונים שאע"פ קנים) (סוף התוס' `lvכדעת
הרמונים  אל הפעמונים שנוגפים עי"ז יצא הקול רש"י), (כדעת הפעמונים
רשב"ם  כאן. טוב לקח ומדרש חזקוני וראה עצמם). מהפעמונים (ולא

לה. פסוק
כאן.6) בפרש"י
שמואל.7) נמוקי
וראה 8) שברמב"ן. "חלולים" תיבת העתיק לא שהרא"ם ולהעיר

הבאה. הערה
חלולים 9) עשויים היו בימיהם רמונים בדמות תכשיטים כי י"ל ואולי

– היא כו'" בחר "למה בקושייתו הרא"ם כוונת וגם תפוחים). (משא"כ
(רמונים). חלל מתכשיט יותר (תפוחים) מלא תכשיט בחר למה

להרמב"ן  לי' למה כי צרכו, כל (=חלק) גלאטיק אינו עדיין ַאבל

במש"כ  הסתפק ולא זהב" תפוחי כמין "יעשם התיבות להוסיף בכלל
חלולים". כרמונים עשויים היו "למה

גביעי').10) ד"ה שם (וברש"י לא כה, תרומה
כפתורי'.11) ד"ה שם רש"י
לה.12) פסוק לקמן
קולו"13) ד"ונשמע פירוש מביא כאן ובחיי הקצר) (בפי' הראב"ע

(כפי' הפעמונים קול על קאי בפשטות אבל אהרן. של תפלתו קול על קאי
מג) (פסוק רמב"ן "ולא eke'הרשב"ם, שהתיבות לפרש"י וגם עה"פ).

הם  קולו" "ונשמע התיבות מ"מ, – בגדים מחוסר הנכנס על קאי ימות"
הבאה. הערה וראה רש"י. במפרשי כמ"ש הפעמונים, על טעם

הנכנס 14) על קאי ימות" ש"ולא שם, ברש"י – עה"פ. רש"י לשון
עם  דבוק ימות" "ולא שלרש"י שם, (וגו"א) רא"ם וראה בגדים. מחוסר
ובהמשך  המעיל, גבי זו אזהרה שנאמרה מזה אבל לשרת. מלת
להמעיל  בנוגע הוא בהציווי החידוש שעיקר מובן, – להפעמונים
מעכבים  הפעמונים אין כי תאמר ולא כאן: בגו"א וכמ"ש ופעמונים,

כו'. מיתה חייב פעמונים בלא במעיל נכנס ואם כו' לנוי רק שאינם
עה"פ.15) ועוד אוה"ח בחיי, רקאנטי, מג). פסוק (לקמן רמב"ן ראה
יאֿיב.16) יט, מ"א

.n"k`e .`ipnex zerivna ,oedirvna :my icewte epzyxt r"aizae ."`ipenx eba" mbxz (dk ,hl) icewtae (*

ireayd cenild xefgn t"r xc` 'f ± devz zyxt ± zegiyÎihewl

משה  הולדת יום אדר, בז' שמחה עשיית אודות
ההולדת 77רבינו  יום של וההמשכה הגילוי שלימות כי ,

נעלית  המשכה זוהי ואז ההסתלקות, ביום מתהווה

רוממות  של באופן עולם 78ביותר, בלבושי אך ובגילוי.
תענית  יום זהו כך ומפני המיתה, ענין נראה –79הזה

לבו". אל יתן "והחי

.‡È

¯„‡· 'Ê ÈÈÚÏ "‰Âˆ˙ ‰˙‡Â" 'Ù Ï˘ ˙ÂÎÈÈ˘‰

לפ' אדר ז' עניני של והשייכות הרמז יובן זה לפי

תצוה  משה ielba:80ואתה של שמו מוזכר איננו אכן

אדר ז' של הענין כי יום ielbaבפרשתנו, של ענין הוא
הסתלקות. – התענית

שאין  העובדה דברים, של בפנימיותם שני, מצד

שמאירה מפני היא משה של שמו של ezeinvrכתוב
של  בשמה מתבטא וזה ומגילוי, משם הנעלית משה,

" devzהפרשה dz`e על מורה "ואתה הלשון :"
zeinvr ומתואר משם מלשון 81הנעלית – "תצוה" ,

וחיבור  בני82ֿצוותא של והחיבור הצוותא כלומר, .
את  המקשר משה, של עצמיותו עם (המצווים) ישראל
הקדושֿברוךֿהוא  של איןֿסוף עצמות עם ישראל בני

ה"ואתה") אל –83(המדבר

השיא  הוא שאז אדר, ז' של הפנימי התוכן וזהו
בני  לכל משה של והתגלותו לידתו של בשלימות
"ואתה  של באופן ומגילוי, משם הנשגב באופן ישראל,

תצוה".

(x"c` 'g) devz t"y zegiyn)
(f"kyz ± (ohw mixet oyey) `yz t"y
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מת 77) אדר שבז' הכתובים מתוך ללמוד יש – כפשוטו שגם להעיר
חכמים  במדרש רק נלמד אדר, בז' לידתו משא"כ א), לח, קידושין (ראה
להיות  שהוצרך כפשוטה, ללידתו בנוגע הי' וכן שם), מגילה (חדא"ג כו'
מפורסמת  הי' מיתתו משא"כ ב), יב, שם סוטה ב. ב, (שמות "ותצפנהו"

סע"ב). יג, סוטה וראה ח. לד, (ברכה בנ"י" "ויבכו
הסוכ"ע 78) דגילוי פ"א, השי"ת לגני באתי ד"ה ד. פט, תו"א ראה

רוממות. בבחי' הוא הגילוי כי אסתלק בשם נק' מעולמות שלמעלה
(79– חב"ד שנשיאי זה יובן (כידוע ixg`lעפ"ז הנשיאות שקבלו

בעברו  באדר בז' מהר"ש אדמו"ר כ"ק הנהגת בחילוק החסידים סיפור
אדמו"ר  כ"ק אביו בהסתלקות – ולאח"ז אמו, פטירת לאחרי התיבה לפני

דמשה  באתפשטותא כי באדר, בשבעה תחנון אומרים היו לא הצ"צ)
הסתרים  בלי משה בחי' מאיר – תס"ט) (ת"ז ודרא דרא בכל (ֿנשיא)

משה. דבחי' הלידה שלימות בגילוי נמצאת בהם וא"כ
חכ"א 80) לקו"ש וראה ואילך. 204 ע' חכ"ו לקו"ש בארוכה גם ראה

.2 הערה הנ"ל
ח"א 81) – קונטרסים (סה"מ פי"א תרפ"ט הבית תורת זאת ד"ה ראה

ש  תצוה ואתה נאמר "לכך פרשתנו ריש יקר כלי גם וראה מה). ני ע'
כו'". ואתה לומר נוכחיות

פרשתנו.82) עינים מאור א. פב, פרשתנו תו"א
א'תקנא.83) ע' פרשתנו אוה"ת וראה שם. הבית תורת זאת ד"ה
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לפני  הכפורים ביום שכניסתו עצמו, הגדול הכהן אצל
היתה הזהב ll`ולפנים המעיל,17(בגדי בלי ובמילא

הפעמונים  קול .18ללא)

חייב 19הרמב"ן  פתאום מלך בהיכל ש"הבא מסביר,
רשות" כ"נטילת הוא הפעמונים וצלצול 20מיתה",

ולעבוד. להכנס

ל"נטילת  זקוק אינו הגדול שהכהן לכך (והסיבה
היא  ולפנים לפני ביוםֿהכפורים בהכנסו ,21רשות"

מעלת  את הקדושֿברוךֿהוא מגלה הכפורים שביום
לשליח" הכתוב הצריכן "שלא הם 22ישראל אין –

שליח  ששולח כאדם קול "להשמיע לפעמונים זקוקים
בא" שהוא ).23להודיע

זה  פירוש של 24לפי קולו" ש"ונשמע יוצא,
והכנה  הקדמה אלא העבודה, מן חלק איננו הפעמונים

בלבד.

הגדול  הכהן לעבודת הקשור פרט שכל כיון אך
לעונש  הקשור פרט ובודאי לחלוטין, מדוייק הוא
בשעת  גם קולם השמיעו והפעמונים כדלעיל, מיתה,

ממש  הוא 25העבודה קולו" ש"ונשמע מסתבר, הרי ,
עצמה  בעבודה הכרוך .26ענין

.„
"˘Ú¯"· Y È„Â‰È ÏÎ ˙„Â·Ú

הוא: לכך ההסברים מן אחד

ישראל, כלל של כשליח עבודתו ביצע הגדול הכהן
כל  את אתו ביחד "מכניס" הוא הקודש" אל ו"בבואו

הקודש". "אל ישראל

בהרחבה  מקומות במספר בעלי 27מוסבר שעבודת ,
נעשית  הרע, מן בריחה – "ריחוק" שהיא התשובה,

ובסערה. בצעקה – מוות מסכנת שבורח כמי ברעש,

כלל  לו שאין מי גם יהודי, כל של בעבודתו גם וכך
מאלקות  הוא "רחוק" כמה מתבונן הוא כאשר עבירות:

בתוקפה  עדיין שלו הבהמית שהנפש מפני אם –28

" הוא מכך מאלקות,yiוכתוצאה נפרדת ומציאות "
הנפש  של שבו, הטוב של המציאות הרגשת מפני ואם
הרגשת  בכלֿזאת זוהי אך קדושה, אכן שהיא האלקית,

נפרדת  רעש 29מציאות בקול מתעורר הוא אז הרי –
זה.30גדול  ממצב "לברוח" כדי

כך  על הבעלֿשםֿטוב את שאלו [כאשר
תפ  בעת וכו' להתנועע נוהגים הוא שהחסידים ילתם,

שונות 31ענה  תנועות ועושה בים הטובע כאדם שזה ,
ובודאי  שיצילוהו, כדי כוחותיו בכל וצועק להנצל כדי

ולזעקותיו]. לתנועותיו לועג אחד אף אין

בו  שהדיוק ה'", ברעש "לא לפסוק סותר זה ואין
ברעש "לא לקליטת ied:"32'הוא ראוי כלי להיות כדי

יש  העולמות, מן שלמעלה "הוי'" משם אלקית השפעה
התבטלות  – דקה" דממה "קול שבבחינת בעבודה צורך

מן 33מוחלטת  בבריחה קשורה שעדיין העבודה אבל .
הקשורה  לדרגה המגיעה העצמית, המציאות ה"ישות",

"אלקים" רעש 34לשם מתוך דוקא להיעשות צריכה ,
.35וכדומה 

הכהן  עבודת היתה השנה שבכל לכך הסיבה וזוהי
קולו..." "ונשמע של באופן נעשית הוא 36הגדול כי –

הקודש", "אל ישראל כל את עמו" "להכניס צריך
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ועוד.17) א. כו, ר"ה עה"פ. (ורש"י) תו"כ ד. טז, אחרי
מ 18) להעיר "טבעת..i"yxאבל הי' דביוהכ"פ סע"ב) (מד, יומא

תוס' ר"ח, וראה וגו'". בבואו קולו ונשמע משום קול ומשמיע שמקשקש
שם. ותו"י

רע"א.19) נב, יומא ותו"י ר"ח וראה שם. ובחיי רקאנטי שם. פרשתנו
ועוד. ח. פכ"א, ויק"ר וראה

שם.20) ובחיי הרקאנטי לשון
שם.21) יומא ותו"י) הר"ח (פי' ע"פ והוא שם. בחיי
שם.22) יומא
שם.23) בר"ח) (ועד"ז התו"י לשון
שבאברבנאל 24) הטעם שם. וכו' שברמב"ן הב' לטעם ועד"ז

ועוד. פרשתנו.
פירושו 25) ובצאתו" גו' הקודש אל ד"בבואו שם, מגו"א להעיר

העבודה. זמן כל היינו צאתו, עד מביאתו
ענין 26) (כללות) על קאי קולו" ד"ונשמע כאן, מבעה"ט גם להעיר

העבודה.
סה"מ 27) ואילך. 3 ע' תש"ב סה"מ ואילך. 2 ע' תרצ"ט סה"מ

ואילך. 4 ע' ה'שי"ת
פי"ג.28) תניא ראה

לקו"ש 29) – ובארוכה ואילך). סע"א (מד, פל"ה תניא ראה
ואילך. 217 ע' ח"ט [המתורגם]

הן 30) גדול בקול שהמלאכים.. תתכה): (רמז ואתחנן מיל"ש להעיר
כו'. הקב"ה מן רחוקים שהן למה מקלסין..

רטו.31) סי' טוב שם כתר גם ראה
שצט.32) פרק תער"ב המשך
קודש 33) העמידה, תפלת שהו"ע – ב) (ג, בהקדמה תקו"ז ראה

שם. ואתחנן מיל"ש ולהעיר הקדשים.
דעיקר 34) יו"ד באות ולא הו"ה, באותיות רק – עצמו הוי' ובשם

שם). תער"ב המשך שם. (תקו"ז היו"ד הוא הוי' שם
דגם35) ,(22 (ע' תש"ח סה"מ דוקא.elehiaראה ברעש הוא היש של
שעליו 36) ה"רעש" הוא דהכה"ג קולו" שה"ונשמע לומר אין אבל

רעש "אית לנ"ך iziicאיתא אוה"ת ב). (לה, תי"ח (תקו"ז תמן" (הוי')
היא  הקדשים בקודש יוהכ"פ שעבודת [אלא שם) תער"ב המשך תא. ע'
– [(33 הערה (ראה דקה דממה בקול היא ולכן זה, מרעש (גם) למעלה

פנימאה קלא בחי' הוא זה רעש תער"ב lc`כי (המשך אשתמע
" נאמר וכאן (ח"ב rnypeשם), בזהר כמפורש דאשתמע, קלא בחי' קולו",

א). רלא,
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זה  דבר וכו'. רעש בקול היא ישראל כל של ועבודתם
היו שהפעמונים בכך הענין ileyaנרמז כלומר, המעיל,

הנמוכות  לדרגות קשור קולו" "ונשמע של 37של

הרע  מן ריחוק עבודת היא שעבודתם ישראל,
העצמית. והמציאות

קולו... "ונשמע האזהרה קיימת zeniולפיכך `le,"
תלויה zillkdשבכך zeigd אין אם הגדול: הכהן של

לכלול  רוצה הוא אין אם קולו", "ונשמע של ענין אצלו

יהודים  אותם עבודת את בבחינת 38בעבודתו שהם
לעבוד  שברצונו מפני זה אם ואפילו – המעיל" "שולי

הרי  – דקה" דממה "קול של יותר נעלית בדרגה
ישראל  כלל שלימות כי בטלות. ועבודתו מציאותו

ישראל  רבוא שישים כל בעבודת מ"ראשיכ 39תלויה ם ,

מימיך". ושואב עציך "חוטב ועד שבטיכם"...

.‰
‰ÓÓ„· Y Ù"Î‰ÂÈ· ,˘Ú¯ Y ‰˘‰ ÏÎ·

השנה  במשך הגדול הכהן בעבודת רק זהו אך

– ב"קודש" רק היא עבודתו כאשר מקום myכולה, יש

ועד  שבטיכם" מ"ראשיכם ישראל, בין הדרגות להבדלי
– "ונשמע" ולכן – מימיך" ושואב עציך "חוטב

ברעש. נעשית העבודה

בקודשֿ הכפורים ביום הגדול הכהן עבודת ואילו

ברעש  נעשית אינה אז 18הקדשים כי הם 40, ישראל

כל 41כמלאכים  שבין העצמותית ההתקשרות ומתגלה ,
ברוךֿהוא  לקדושֿ וכיוון42ישראל ,icedi lky ואפילו ,

"iley וההתאחדות הקרבה בשיא אז שרויים המעיל",

כניסתם  גם הרי – ליחדך" "יחידה – אלקות עם
איננה הגדול, הכהן ידי על wegxkלקודשֿהקדשים,

מוחלטת, התבטלות מתוך אלא (ברעש), קרוב שנעשה
דקה. דממה בקול

.Â
"ÁÂÙ˙"Â "ÔÂÓ¯" Y Ï‡¯˘È È·

שיטת  בין ההבדל גם מובן לעיל, האמור כל לפי
כמין יעשם לנוי..." ש"אם לבין igetzהרמב"ן, זהב",

"רמונים": להיות צריכים זה שבמקרה רש"י, שיטת

ל"תפוח" גם משולים ל"רמון".43ישראל וגם
מתאימה  לתפוח ההשוואה הוא: ביניהם ההבדל

המעלה  ברום הם כאשר "רמון"44ליהודים ובחינת ,
רקתך  הרמון "כפלח שפל, שבמצב יהודים לגבי היא

שב  ריקנין ובקדושה,45ך"– בטוב מלאים הם גם אבל ,
"אפילו חז"ל מאמר מצוות oipwixכהמשך מלאים שבך

כרמון".

רש"י, שהיהודים eheytבפירוש כפי מקרא, של
שב" היהודים את רואים בחיצוניותם, ileyנראים

להיות  צריכים היו לפיכך "ריקנין". של בדרגה המעיל"
"רמונים" ה"ריקנין",46דוקא שגם להראות, כדי –

ישראל" פושעי "אפילו – יותר הנמוכים –47ואפילו
חלק  הם גם הקודש", "אל הגדול הכהן עם נכנסים

מצוות מלאים – מכך ויותר ישראל, .oenxkמכלל

גם  אלא "פשט" רק כולל שאינו הרמב"ן, בפירוש
חן" ליודעים נעימים.. מודגשת48"דברים ,zeinipt

ועמך  לחטא, קשר שום ליהודי אין שמצדה היהודים
צדיקים  –49כולם

רק  היא קולו" ש"ונשמע הרמב"ן מפרש [ולפיכך
dpkd הגדול הכהן העבודה 50לעבודת מן חלק ואיננה ,

ישראל, כלל של כשליח גם לקודש, כניסתו כי ממש,
דקה  דממה בקול הצדיקים, עבודת של בדרגה ],51היא

"ואם פירושו: לפי הקושי כמין ieplוזהו יעשם ...
adf igetz כדי אלא לשימוש, אינם ה"רמונים" אם – "

צריך  אין ישראל, בני של ומעלתם יופיים את להראות
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ישרון37) וברכאן דאשתמע קלא דאיצטריך שם, מזהר lrלהעיר
`nlr.שם לזהר החמה אור וראה .

בתפלתו 38) אדם כל שיוציא צריך רסתקפ"א): (או"ח מרמ"א להעיר
כו'. גם כו' ואם

ח.39) פ"ז, דב"ר ראה
סתרי"ט,40) אדה"ז) (ושו"ע שם פמ"ו). (מפדר"א סתר"ו טאו"ח

דב"ר  (וראה תרי סו"ס שם אדה"ז ושו"ע רמ"א לו). פ"ב, (מדב"ר ס"ט
ליבערמאן). הוצאת – שם

משבחים 41) כו' גדול ברעש הקודש וחיות האופנים – במלאכים וגם
שהיא) (בחוץ, עבודה ישנה ביוהכ"פ גם לכן – (30 הערה לעיל (וראה כו'

קולו. ונשמע במעיל
ואילך.42) 133 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה
פ"ב,43) שהש"ר אתרוג). דהיינו שם בתוס' (אבל סע"א פח, שבת

ועוד. ב. קכ, (רע"מ) זח"ב (א). ג
ועוד.44) וש"נ). אֿב. (נח, נח אוה"ת ד. מט, בחוקותי לקו"ת ראה
ג')45) (כרך בראשית אוה"ת וראה וש"נ. א. נז, ברכות ג. ד, שה"ש

ועוד. קכב. ע' במדבר ב. תפג,
סע"ג.46) פ, מתו"א להעיר
בתו"א 47) מ"ש וצע"ק בסופה. חגיגה א. יט, עירובין – חז"ל כלשון

הערה  467 ע' לקמן וראה ח"ו". ומורדים פושעים פי' אין ד"ריקנים שם
5.2

בסופה.48) עה"ת לפירושו בה"פתיחה" הרמב"ן לשון
כא.49) ס, ישעי'
וכיו"ב),50) הדם (דהולכת העבודה שבאמצע קולו" ה"ונשמע וגם

ולהזריקה). (דההולכה שלאח"ז העבודה לחלק ההכנה דכוונתו י"ל
(51.36 הערה כנ"ל – או
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לפני  הכפורים ביום שכניסתו עצמו, הגדול הכהן אצל
היתה הזהב ll`ולפנים המעיל,17(בגדי בלי ובמילא

הפעמונים  קול .18ללא)

חייב 19הרמב"ן  פתאום מלך בהיכל ש"הבא מסביר,
רשות" כ"נטילת הוא הפעמונים וצלצול 20מיתה",

ולעבוד. להכנס

ל"נטילת  זקוק אינו הגדול שהכהן לכך (והסיבה
היא  ולפנים לפני ביוםֿהכפורים בהכנסו ,21רשות"

מעלת  את הקדושֿברוךֿהוא מגלה הכפורים שביום
לשליח" הכתוב הצריכן "שלא הם 22ישראל אין –

שליח  ששולח כאדם קול "להשמיע לפעמונים זקוקים
בא" שהוא ).23להודיע

זה  פירוש של 24לפי קולו" ש"ונשמע יוצא,
והכנה  הקדמה אלא העבודה, מן חלק איננו הפעמונים

בלבד.

הגדול  הכהן לעבודת הקשור פרט שכל כיון אך
לעונש  הקשור פרט ובודאי לחלוטין, מדוייק הוא
בשעת  גם קולם השמיעו והפעמונים כדלעיל, מיתה,

ממש  הוא 25העבודה קולו" ש"ונשמע מסתבר, הרי ,
עצמה  בעבודה הכרוך .26ענין

.„
"˘Ú¯"· Y È„Â‰È ÏÎ ˙„Â·Ú

הוא: לכך ההסברים מן אחד

ישראל, כלל של כשליח עבודתו ביצע הגדול הכהן
כל  את אתו ביחד "מכניס" הוא הקודש" אל ו"בבואו

הקודש". "אל ישראל

בהרחבה  מקומות במספר בעלי 27מוסבר שעבודת ,
נעשית  הרע, מן בריחה – "ריחוק" שהיא התשובה,

ובסערה. בצעקה – מוות מסכנת שבורח כמי ברעש,

כלל  לו שאין מי גם יהודי, כל של בעבודתו גם וכך
מאלקות  הוא "רחוק" כמה מתבונן הוא כאשר עבירות:

בתוקפה  עדיין שלו הבהמית שהנפש מפני אם –28

" הוא מכך מאלקות,yiוכתוצאה נפרדת ומציאות "
הנפש  של שבו, הטוב של המציאות הרגשת מפני ואם
הרגשת  בכלֿזאת זוהי אך קדושה, אכן שהיא האלקית,

נפרדת  רעש 29מציאות בקול מתעורר הוא אז הרי –
זה.30גדול  ממצב "לברוח" כדי

כך  על הבעלֿשםֿטוב את שאלו [כאשר
תפ  בעת וכו' להתנועע נוהגים הוא שהחסידים ילתם,

שונות 31ענה  תנועות ועושה בים הטובע כאדם שזה ,
ובודאי  שיצילוהו, כדי כוחותיו בכל וצועק להנצל כדי

ולזעקותיו]. לתנועותיו לועג אחד אף אין

בו  שהדיוק ה'", ברעש "לא לפסוק סותר זה ואין
ברעש "לא לקליטת ied:"32'הוא ראוי כלי להיות כדי

יש  העולמות, מן שלמעלה "הוי'" משם אלקית השפעה
התבטלות  – דקה" דממה "קול שבבחינת בעבודה צורך

מן 33מוחלטת  בבריחה קשורה שעדיין העבודה אבל .
הקשורה  לדרגה המגיעה העצמית, המציאות ה"ישות",

"אלקים" רעש 34לשם מתוך דוקא להיעשות צריכה ,
.35וכדומה 

הכהן  עבודת היתה השנה שבכל לכך הסיבה וזוהי
קולו..." "ונשמע של באופן נעשית הוא 36הגדול כי –

הקודש", "אל ישראל כל את עמו" "להכניס צריך
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ועוד.17) א. כו, ר"ה עה"פ. (ורש"י) תו"כ ד. טז, אחרי
מ 18) להעיר "טבעת..i"yxאבל הי' דביוהכ"פ סע"ב) (מד, יומא

תוס' ר"ח, וראה וגו'". בבואו קולו ונשמע משום קול ומשמיע שמקשקש
שם. ותו"י

רע"א.19) נב, יומא ותו"י ר"ח וראה שם. ובחיי רקאנטי שם. פרשתנו
ועוד. ח. פכ"א, ויק"ר וראה

שם.20) ובחיי הרקאנטי לשון
שם.21) יומא ותו"י) הר"ח (פי' ע"פ והוא שם. בחיי
שם.22) יומא
שם.23) בר"ח) (ועד"ז התו"י לשון
שבאברבנאל 24) הטעם שם. וכו' שברמב"ן הב' לטעם ועד"ז

ועוד. פרשתנו.
פירושו 25) ובצאתו" גו' הקודש אל ד"בבואו שם, מגו"א להעיר

העבודה. זמן כל היינו צאתו, עד מביאתו
ענין 26) (כללות) על קאי קולו" ד"ונשמע כאן, מבעה"ט גם להעיר

העבודה.
סה"מ 27) ואילך. 3 ע' תש"ב סה"מ ואילך. 2 ע' תרצ"ט סה"מ

ואילך. 4 ע' ה'שי"ת
פי"ג.28) תניא ראה

לקו"ש 29) – ובארוכה ואילך). סע"א (מד, פל"ה תניא ראה
ואילך. 217 ע' ח"ט [המתורגם]

הן 30) גדול בקול שהמלאכים.. תתכה): (רמז ואתחנן מיל"ש להעיר
כו'. הקב"ה מן רחוקים שהן למה מקלסין..

רטו.31) סי' טוב שם כתר גם ראה
שצט.32) פרק תער"ב המשך
קודש 33) העמידה, תפלת שהו"ע – ב) (ג, בהקדמה תקו"ז ראה

שם. ואתחנן מיל"ש ולהעיר הקדשים.
דעיקר 34) יו"ד באות ולא הו"ה, באותיות רק – עצמו הוי' ובשם

שם). תער"ב המשך שם. (תקו"ז היו"ד הוא הוי' שם
דגם35) ,(22 (ע' תש"ח סה"מ דוקא.elehiaראה ברעש הוא היש של
שעליו 36) ה"רעש" הוא דהכה"ג קולו" שה"ונשמע לומר אין אבל

רעש "אית לנ"ך iziicאיתא אוה"ת ב). (לה, תי"ח (תקו"ז תמן" (הוי')
היא  הקדשים בקודש יוהכ"פ שעבודת [אלא שם) תער"ב המשך תא. ע'
– [(33 הערה (ראה דקה דממה בקול היא ולכן זה, מרעש (גם) למעלה

פנימאה קלא בחי' הוא זה רעש תער"ב lc`כי (המשך אשתמע
" נאמר וכאן (ח"ב rnypeשם), בזהר כמפורש דאשתמע, קלא בחי' קולו",

א). רלא,



ireaydמח cenild xefgn t"r ± devz zyxt ± zegiyÎihewl

שבך  ("ריקנין ב"רמון" הרמוזה הדרגה את להדגיש
כרמון" מצוות שמצד 52מלאים המעלה את אלא ,(

iptmzein כ"תפוח הוא יהודי שכל היהודים, של
"ריקן",53זהב" ח"ו, ולא, ,

לשבעת  רומזים נרותיה, ששבעת למנורה, בדומה
של d'הדרגות icaer54 כמין" נר בכל היה שבה ,

ב). בסעיף (כדלעיל תפוחים"

.Ê
"˘Ú¯" Ï˘ ‰„Â·Ú·˘ ÔÂ¯˙È‰

של  באופן העבודה ובחיצוניות, בפשטות אמנם,
דממה  שב"קול העבודה מן פחותה היא קולו" "ונשמע
עלֿפני  יתרון שברעש בעבודה יש זאת בכל אך דקה",

שבהתבטלות: העבודה

אמנם, מוגבלת. היא דקה" דממה ב"קול העבודה
"אור  של באופן זאת אבל בהתבטלות, שרוי העובד

הדעת. בישוב וכלי",

הגדול  הרעש הרי קולו" "ונשמע של בעבודה ואילו
מגבלות  ממגבלותיו, יצא שהעובד הוכחה, הוא עצמו
את  ולצמצם להגביל יכול הוא אין ה"כלים".

וקול  בצעקה מתבטאת היא ולפיכך .55התפעלותו,
שבעליֿתשובה  ש"במקום לכך הסיבות אחת וזוהי

בו" לעמוד יכולין גמורים צדיקים אין כי 56עומדין ,
חוסר  מתבטא התשובה עבודת של ב"רעש" דוקא

הנשמה. של ההגבלה

.Á
"˘Ú¯"· ÌÈ˜ÂÁ¯ ·Â¯È˜

זה  לדורנו מיוחדת הוראה נובעת לעיל האמור מכל
דמשיחא: דעקבתא דרא –

דורנו  של המצב מפני אמנם, הטוענים: יש
היהדות, והפצת התורה בהרבצת להתעסק מוכרחים
האישיות, האמות בארבע בישיבה להסתפק אפשר ואי
שיבואו  עד ולחכות תורה, של אמות ארבע ואפילו
לצאת  צריך אלא תורתו, את שיפיץ ולהתחנן לבקש

ולהפכם  ה"נידחים", היהודים את ולמצוא "החוצה"
– תשובה" ל"בעלי

גדול? רעש בקול זו עבודה לעשות יש מדוע אבל
רם, בקול שם ולזעוק לרחוב לצאת נחוץ מדוע
בתיהם, בפתחי מזוזות יקבעו תפילין, יניחו שיהודים
בסערה  נעשתה שלא התנהגות – וכדומה צדקה יתנו

הקודמים?! בדורות כזאת

מסכת  שבסוף הסימנים כל לפי היא: לכך התשובה
דמשיחא  דעקבתא בדרא נמצאים שאנו רואים סוטה,
איפוא  צריך המעיל". "שולי – ביותר הנמוכה בדרגה –

ה"פעמונים" להיות צריכים המעיל שבשולי 57לדעת,

הקודש", "אל הזה הסוג מן יהודים של שהכניסה –
" של באופן מתבצעת השכינה, כנפי תחת rnypeאל

elew התשובה עבודת של ה"רעש" דוקא ואדרבא: ."
כדלעיל. ההתעלות, שיא הוא

.Ë
"ÈÓÂ¯ Ï˘ ‰ÂÓ‰ ÏÂ˜" ÏË·Ï

בכך: נוסף ענין

"קול  נשמע רצונו" "עוברי שאצל רואים כאשר
רומי" של נעשים 58המונה אינם הטומאה עניני כל –

– ביותר גדול וברעש בפרסום אלא חדרים, בחדרי

היא  סטראֿאחרא של הסערה את לבטל הדרך הרי
ביה  לשדי אבא וביה מיניה ודוגמתה.. "במינה –

כדי 59נרגא" הגרזן לידית העץ נלקח עצמו היער (=מן
"עושי  עבודת שגם ידי על כלומר, – היער) את לכרות
במקום  דוקא קולו" "ונשמע של באופן נעשית רצונו"

רומי". של המונה "קול שנשמע

רצונו  לעושי כך, רצונו לעוברי "מה לידי יביא זה
"יושבין 54עלֿאחתֿכמהֿוכמה" יתקיים ישראל שאצל ,

והשקט" "יתקע 54בטח באמצעות ודוקא אדמתם, על
גדול" "60בשופר באמצעות ,lew"ואומר מבשר מבשר

ממש. בקרוב הגאולה מבשר –
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רמונים52) לעשותם מקום שאין ד milelgומכש"כ היפך –mi`ln
כרמון. מצות

"(תפוחי)53) הרמב"ן הוספת תומתק משנה adfעפ"ז בזה וגם ,"
יא)) (כה, משלי דקרא לישנא דנקיט לומר (ודוחק גו'" תכלת מ"(רמוני)

דבנ"י. וחשיבות העילוי להדגיש –
בהעלותך.54) ר"פ לקו"ת
עבודת 55) לגבי גדול ברעש שהיא האופנים עבודת במעלת וכמבואר

(מצ"ע) נה"א אהבת לגבי נה"ב של בהאהבה העילוי הוא ועד"ז השרפים,
דעבודת  העילוי שזהו פ"ד, (ושם פ"אֿד (הג') האזינו ד"ה לקו"ת ראה –

.n"kaeהתשובה).
ה"ד.56) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות
והוא 57) הקיצה  הצריכים הנרדמים :(7 ע' (ריש תש"ב סה"מ וראה

כו'. וקול רעש ע"י
מכות.58) סוף – הגמרא לשון
רפל"א.59) תניא
א 60) (נח, ההוא ביום והי' ד"ה ר"ה לקו"ת וראה יג. כז, ישעי'

ואילך. א כב, ר"ה שער ראש עטרת ואילך).
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כרמון" מצוות שמצד 52מלאים המעלה את אלא ,(
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.Ê
"˘Ú¯" Ï˘ ‰„Â·Ú·˘ ÔÂ¯˙È‰
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דורנו  של המצב מפני אמנם, הטוענים: יש
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בתיהם, בפתחי מזוזות יקבעו תפילין, יניחו שיהודים
בסערה  נעשתה שלא התנהגות – וכדומה צדקה יתנו

הקודמים?! בדורות כזאת
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ה"פעמונים" להיות צריכים המעיל שבשולי 57לדעת,
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" של באופן מתבצעת השכינה, כנפי תחת rnypeאל

elew התשובה עבודת של ה"רעש" דוקא ואדרבא: ."
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.Ë
"ÈÓÂ¯ Ï˘ ‰ÂÓ‰ ÏÂ˜" ÏË·Ï

בכך: נוסף ענין

"קול  נשמע רצונו" "עוברי שאצל רואים כאשר
רומי" של נעשים 58המונה אינם הטומאה עניני כל –

– ביותר גדול וברעש בפרסום אלא חדרים, בחדרי
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רמונים52) לעשותם מקום שאין ד milelgומכש"כ היפך –mi`ln
כרמון. מצות

"(תפוחי)53) הרמב"ן הוספת תומתק משנה adfעפ"ז בזה וגם ,"
יא)) (כה, משלי דקרא לישנא דנקיט לומר (ודוחק גו'" תכלת מ"(רמוני)

דבנ"י. וחשיבות העילוי להדגיש –
בהעלותך.54) ר"פ לקו"ת
עבודת 55) לגבי גדול ברעש שהיא האופנים עבודת במעלת וכמבואר

(מצ"ע) נה"א אהבת לגבי נה"ב של בהאהבה העילוי הוא ועד"ז השרפים,
דעבודת  העילוי שזהו פ"ד, (ושם פ"אֿד (הג') האזינו ד"ה לקו"ת ראה –

.n"kaeהתשובה).
ה"ד.56) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות
והוא 57) הקיצה  הצריכים הנרדמים :(7 ע' (ריש תש"ב סה"מ וראה

כו'. וקול רעש ע"י
מכות.58) סוף – הגמרא לשון
רפל"א.59) תניא
א 60) (נח, ההוא ביום והי' ד"ה ר"ה לקו"ת וראה יג. כז, ישעי'

ואילך. א כב, ר"ה שער ראש עטרת ואילך).

שמות ב, י – ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה 
לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו

יח

ביאור מאחז"ל )מגילה יג, א( משה רבינו נק' "חבר", 
שחיבר את ישראל לאביהם שבשמים

רבי1 שמעון בן פזי כי הוה פתח בדברי הימים אמר 

)ד"ה-א  לדורשן,  יודעין  ואנו  הם  אחד  דבריך  כל  הכי 

ואת  גדור  אבי  ירד  את  ילדה  היהודיה  ואשתו  יח(  ד, 

בדרשת ספר  רבי שמעון בן פזי, כי הוה פתח, כאשר הי' פותח   )1

כל דבריך ספר דברי הימים,  דברי הימים, אמר הכי הי' אומר כך, 

הרבה,  בשמות  אחד  אדם  מכנה  שאתה  פעמים  כלומר,  הם,  אחד 

דוגמא  ומביא  אחד,  לאדם  היא  שהכוונה  לדורשן  יודעין  שאנו  עד 

מהפסוק ואשתו היהודי' ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו 

ושואל  כבן.  ְתָי'  ּבַ שגידלה  רבינו  למשה  אלו  בשמות  והכוונה  וגו', 

הגמ' אמאי קרי לי' יהודי' מדוע קורא הכתוב לבתי' יהודי', ומתרץ 

על שום שכפרה בעבודה זרה דכתיב ותרד בת פרעה וגו' ואמר ר' 

יוחנן שהכוונה בזה שירדה לרחוץ מגילולי בית פרעה אבי' וכו'.

ירד זה משה, ולמה נק' שמו ירד שירד להם לישראל ָמן בימיו.

גדור זה משה שגדר את פרצותיהן של ישראל בתורה שניתנה על ידו 

)מהרש"א(.

חבר זה משה, על שחיבר משה את ישראל לאביהן שבשמים וכו'.

בני  ואלה  זנוח,  אבי  יקותיאל  ואת  שוכו  אבי  חבר 

בתיה בת פרעה אשר לקח מרד, אמאי קרי לה יהודיה 

בת  ותרד  ה(  ב,  )שמות  דכתיב  בע"ז  על שום שכפרה 

פרעה לרחוץ על היאור ואמר רבי יוחנן שירדה לרחוץ 

מגילולי בית אביה וכו', ירד זה משה ולמה נקרא שמו 

ירד שירד להם לישראל מן בימיו, גדור שגדר פרצותיהן 

של ישראל, חבר שחיבר את ישראל לאביהן שבשמים 

וכו'.
מגילה יג, א

כל  אומר,  היה  הספר  כנגד  הן,  אחד  דבריך  כל 
דבריך דברי הימים אחת הן, הרבה שמות אתה מזכיר 

פלוני ופלוני, וכולן אדם אחד הן.

אנו  אותן  שסתמת  ואע"פ  לדורשן,  יודעין  ואנו 
נותנין את לבינו עד שאנו יודעין לדורשן וכו'.

דהא  שמה  בתיה  והלא  וגו',  היהודיה  ואשתו 
כתיב בסופיה ואלה בני בתיה.

לרחוץ, לטבול לשום גירות.
בית  בגילולי  שמרדה  בתיה  וישא  גרסינן  הכי 

אביה, ולכך נשתנה שמה בליקוחין הללו.
רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc ohw cren(iyily meil)
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ילקוט לוי יצחק על התורה



נ

חושן  יעשו  אשר  הבגדים  ואלה   – ד  כח, 
ואבנט  מצנפת  תשבץ  וכתנת  ומעיל  ואפוד 
ולבניו לכהנו  בגדי קודש לאהרן אחיך  ועשו 

לי

על  זיע"א  מאסטרופולי  מהר"ש  הקדוש  הרב  כתב  א. 
מדרש הנעלם וז"ל כד ישראל חייבין אתקיים בהון )ישעי' 
הוא  דא  אמחץ  ואשתאר  אמכם  שולחה  ובפשעכם  א(  נ, 
בתיובתא  ישראל  אתהדרו  וכד  אויביכם  ראש  אמחץ 
שמונה  אשתלימו  דא  בשעתא  לאתרה  אמכם  אתהדר 
בגדים דלביש כהנא רבא ביומא דכפורי ע"כ לשון המדרש 

הנעלם.

יש  כן  למטה  גדול  כהן  שיש  דכמו  זלה"ה  הרב  ופירש 
בחינת כ"ג למעלה1, והנה הבגדים שמשתמש בהם כ"ג הם 
שמונה אבנט מצנפת כתונת מכנסים אפוד מעיל חשן ציץ, 
שיש  כמו  וא"כ  דוקא  בגדים  בד'  משמש  הדיוט  כהן  אבל 
שמונה בגדים לכ"ג למטה כמו כן יש בחינת ח' בגדים הנז' 

ברוחניות ואורות בבחינת הכ"ג שיש למעלה2.

בגדים  ד'  בחי'  יחסרו  אז  ח"ו  חוטאים  והנה כשישראל 
מכנסים  כתונת  מצנפת  אבנט  אמכ"ם  ר"ת  והם  למעלה 
וישאר רק ד' בגדים היתרים שהם ר"ת אמח"ץ והם אפוד 
וכמו  גרעון,  עושים  החטא  שע"י  והכוונה  ציץ  חשן  מעיל 
בשמונה  משמש  שהכ"ג  למטה  מכ"ג  גרוע  הדיוט  שכהן 
וכהן הדיוט בארבעה כן הבחינה שלמעלה הרמוזה לזה לא 

ישאר בה כ"א ארבעה.

והגם שאפוד ומעיל וחשן וציץ הנשארים אינם של כהן 
הדיוט מכל מקום נשתוה הבחינה לכהן הדיוט בענין שלא 

ישאר כי אם ד'.

והמדרש הנז' הכי פירושו כד ישראל חייבין אתקיים בהון 
שולח  אנכי  פשעכם  מכח  ר"ל  אמכם  שולחה  ובפשעכם 
ומסיר ד' בגדים הרמוזים במלת אמכ"ם ונשארים ד' בגדים 
ראש  מוחץ  שהקב"ה  בזה  ומרמז  אמח"ץ  בר"ת  הנרמזים 
שונאי ישראל מחץ ראש על ארץ רבה וכד יחזרון בתיובתא 
אז יתחזר אמכם לאתרה פי' כאשר יחזרו בתשובה אזי הד' 
בגדים המרומזים במלת אמכ"ם יחזרו למקומם וארמון על 
בגדים דלביש  ח'  ישב אז בשעתא דא אשתלימו  משפטו 
זכאים  יהיו  שישראל  דבשעה  דכפורא  ביומא  רבא  כהנא 
וצדיקים ממילא יחזרו ד' בגדים המרומזים במלת אמכ"ם 
ותהי'  אמח"ץ  במלת  המרומזים  בגדים  ד'  עם  ויתחברו 
זלה"ה  גמורה ע"כ מהות דברי הרב  אז הבחינה בשלימות 

בקיצור קצת ע"ש.
ר' שמשון אסטרפולי ז"ל – ניצוצי שמשון – אדרת 
אליהו

1( עיין סנהדרין לט. אלקיכם כהן הוא. ועיין לקוטי שיחות חלק ז עמוד 153 ואילך.

2( עיין זוהר ויקרא עמוד שכא וברקנטי פרשתנו.

הקדמוני.  נחש   – "נחש"  אותיות  ש"חשן"  ארז"ל3  ב. 
)מבעהתו"ס(4,  אפרים  ר'  בשם  מבואר  גיסא  ולאידך 
מפני  )שבא  הגלות  בזמן  והנה  "משיח".  בגי'  ש"חשן" 
חטאינו – שסיבתם התגברות המשכא דחויא5 על נפה"א( 
משיח(  )בגימטריא  והחשן  בגילוי,  הוא  ה"נחש"  ענין  הרי 
אלא  הגלות  בזמן  גם  ה"חשן"  שישנו  והיינו  בהעלם;  הוא 
הגלות  בזמן  עבודתינו  היא  וזאת   – בהעלם  נמצא  שהוא 
לפענח ולגלות את החשן )בגי' משיח( מהעלמו, עד שיהי' 

בבחי' "חשן משפט" – שתתגלה פעולתו וענינו בעולם.
ועי"ז הנה "חשן" הוא בגי' "משיח" שגילוי החשן )בבחי' 

"חשן משפט"( מביא לידי גילוי המשיח – ובקרוב ממש.
לקוטי שיחות חלק י"א תצוה עמוד 138

להם  תעשה  אשר  הדבר  וזה   – א  כט, 
בן בקר  לי לקח פר אחד  לקדש אותם לכהן 

ואילים שנים תמימים

לי.  לכהן  אותם  לקדש  להם  תעשה  אשר  הדבר  וזה  ג. 
לקדשם בעולם הזה בז' ימי המלואים, לכהן לי בעוה"ב.

שפתי כהן

לדורותיכם  תמיד  עולת   – מב-מג  כט, 
פתח אהל מועד לפני ה' אשר אועד לכם שמה 
ישראל  לבני  ונועדתי שמה  לדבר אליך שם. 

ונקדש בכבודי

ד. עולת תמיד לדורותיכם פתח אהל מועד לפני ה' אשר 
אועד לכם שמה לדבר אליך שם. ונועדתי שמה לבני ישראל 
ונקדש בכבודי. צריך לבאר אלו הב' כתובים הבאים כאחד 

כפולים ומכופלים גם השינוי שמה שם שמה לא בחנם.
בית  מקדשים  ושלשה  המשכן  על  ירמוז  רמז  דרך  ועל 

ראשון ובית שני ובית הג' המקווה.
שבמדבר  משכן  כנגד  מועד  אהל  פתח  תמיד  עולת  זהו 
שעשה משה שלא הי' אלא לפי שעה, אשר אועד לכם שמה 
נאמר  ועליו  וועד  שהי'  אועד  כתב  ולזה  ראשון  בית  כנגד 
הרמב"ם  כמ"ש  עד  עדי  מנוחתי  זאת  יד(  קלב,  )תהלים 
ז"ל פ"א הל' בית הבחירה, ולזה כתב שמה על דרך שאמרו 
בגמרא )יומא כא:( כתיב )חגי א, ח( ואכבדה רמז לה' דברים 
שהי' בבית מקדש א' יותר מן הב', וזהו שמה בה"א רמז לה' 

דברים, לדבר אליך שם כנגד בית שני שחסרו ה' דברים.
דברים  החמשה  שיבואו  הג'  הבית  כנגד  שמה  ונועדתי 
בכבודי  ונקדש  נאמר  זה  ועל  בו בשלמות,  וימצאו  שחסרו 
כי הבית הג' לא יתקדש ע"י בשר ודם רק ע"י הב"ה עתיד 

לבנותה.
שמע שלמה6

3( שער המצות וטעמי המצות להרח"ו פ' תצוה.

4( מאורי אור בערכו. חומת אנך בפרשתנו.

5( תניא פל"א. ובכ"מ.

6( ר' שלמה אלגאזי ז"ל, נדפס אמסטרדם ת"ע.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תצוה



ני devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd oey`x meil inei xeriy

ß '` xc` 'd oey`x mei ß

æë(ë)äzàåäeöz|éìà eç÷éå ìàøNé éða-úàE §©º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹
æ úéæ ïîL:ãéîz øð úìòäì øBànì úéúk C ¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

i"yx£‰eˆz ‰z‡Â∑CÊ∑ ׁשמרים ׁשּׁשנינּו,ּבלי ּכמֹו ¿«»¿«∆»ְְְִִִֶָָ
פו):ּב'מנחֹות' וכּו'''מגרּגרֹו(דף הּזית ∑È˙k˙.ּבראׁש ְְְְְְִִַַַָֹ»ƒ

ּבריחים  טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש היה ,הּזיתים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
יהיה  ׁשּלא טּפה ּבֹוּכדי ׁשהֹוציא ואחר ׁשמרים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

הּׁשני ראׁשֹונה, והּׁשמן וטֹוחנן, לריחים מכניסן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
וכׁשר  למנֹורה "ּכתית ּפסּול ׁשּנאמר: למנחֹות, ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָ

למנחֹות  ּכתית ולא ÈÓz„.לּמאֹור" ¯ ˙ÏÚ‰Ï∑ ְְִִַָָָֹ¿«¬…≈»ƒ

עד  ׁשלהבת מדליק מאליהׁשּתהא כא)עֹולה .(שבת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
„ÈÓz∑ קרּוי ולילה לילה ׁשאּתה "ּתמיד",ּכל ּכמֹו »ƒְְְְִֶַַַָָָָָָ
כח)אֹומר ליֹום,(במדבר מּיֹום אּלא ואינּה ּתמיד" "עֹולת ְְִִֵֵֶַָָָ

ּבמנח  נאמרוכן חביּתין ו)ת אּלא (ויקרא ואינּה "ּתמיד" ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
"ּתמיד" אבל ּבערב, ּומחציתּה ּבּבקר ֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמחציתּה

הּפנים, ּבלחם הּוא האמּור לׁשּבת .מּׁשּבת ְְִִֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1276 cenr ,c jxk 'zegiy ihewl')

לבחינת  מּגיעים עצמית, ּוכתיׁשה התּבּטלּות - 'ּכתית' ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָעל־ידי
ׁשּבּתֹורה. ֶַָָ'מאֹור'

הּלֹומד, ׁשל עצמּותֹו והּנחת ּבבּטּול להיֹות צרי הּתֹורה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלּמּוד
;יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו את לֹומד ׁשהּוא והּכרה ידיעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמּתֹו
את  ׁשּמסּלק אּלא ּוׁשקידה, ּבהתמדה ׁשּלֹומד ּבלבד זֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹולא

ה' ּבתֹורת ורק א יהיה חפצֹו ׁשּכל אמיּתי ּבסּלּוק ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָעצמֹו
וכל. מּכל לגמרי ׂשכלֹו ויׁשעּבד ,יתּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹוחכמתֹו

ּכעפר  "ונפׁשי - ּבּתפּלה אֹומרים ׁשאנּו זהּו להֹוסיף: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָויׁש
."ּבתֹורת לּבי ּפתח (ועל־ידי־זה) ּתהיה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹלּכל

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay)

ההתקּׁשרּות, ענין ׁשהּוא וחיּבּור צותא הּוא ("ּתצּוה") ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָצּוּוי
נׁשמֹות  ּומחּבר מקּׁשר ׁשּמׁשה הּוא ּתצּוה" "ואּתה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּופירּוׁש
על־ידי־זה  והינּו ּתמיד", נר "להעלֹות ּכח להם ונֹותן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיׂשראל

ׁשּמחּזק  האמּונה, ּבענין יׂשראל את ּומפרנס רֹועה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
כּו'. ּבהּוי' ּבאמּונתנּו ֱֲֵֶַָָָָאֹותנּו

CÏכ  Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wÙz z‡Â¿«¿¿«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‡¯‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„ ‡˙ÈÊ ‡ÁLÓƒ¿»≈»«¿»»ƒ»¿«¿»»

:‡¯È„z ‡iÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï¿«¿»»ƒ«»¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(àë-ë)o`kA aEzMd xn`äzàå ¨©©¨§¨§©¨
äeözoMWOA xn`W xEarA §©¤©£¤¨©©¦§¨

o`kA xn` ,iEEvA `Ede ,ziUre cinŸ¦§¨¦¨§§¦¨©§¨
äzàåLnvrAäeöz"EgwIW" "mdl" §©¨§©§§§©¤¨¤¤¦§

éìàEmdl oi` iM ,"xF`Od onW" z` ¥¤¤¤¤©¨¦¥¨¤
did m` wx xAcOA FzF` zFUrl KxC¤¤©£©¦§¨©¦¨¨

.zxnWn mlv`eäeàéáä íéàéNpäå ¤§¨¦§¤¤§©§¦¦¥¦
(.g"kÎf"k ,d"l oNdl)mrhe .éìà,EEdE`iaIW §©¨§©©¥¤¤§¦

`Ed m` EP`xi `Ede "eiptl"æúëå Cúé §¨¨§¦§¤¦¨§¨¦
Egwie l`xUi ipA z` ev oke ,iE`xM̈¨§¥©¤§¥¦§¨¥§¦§

Lil`(.'a ,c"k `xwIe). ¥¤©¦§¨

,ìàøNé éða úàî íòèåEgwIWéìàE §©©¥¥§¥¦§¨¥¤¦§¥¤
onXdúàî ìàøNé éða úàî ©¤¤¥¥§¥¦§¨¥¥¥

z`n xn`W FnM ,mciA `vOi xW £̀¤¦¨¥§¨¨§¤¨©¥¥
FAl EPaCi xW` Wi` lM(.'a ,d"k lirl). ¨¦£¤¦§¤¦§¥

xn` okeéìà áø÷ä äzàåïøäà úà E §¥¨©§©¨©§¥¥¤¤©£Ÿ
éçàE(.'` ,g"k oNdl)iM ,äzàLnvrA ¨¦§©¨¦©¨§©§§

,z`Gd dlrOA mxVazE m`xwY¦§¨¥§©§¥©©£¨©Ÿ
Lã÷ éãâa íäì úéNòåwEqR ,g"k mW) §¨¦¨¨¤¦§¥Ÿ¤¨¨

(.'a,dk`lOA miUFrd minkgl iEEvA ,§¦©£¨¦¨¦©§¨¨
oke .zipaYd zk`ln lM KxcMäzàå §¤¤¨§¤¤©©§¦§¥§©¨

áì éîëç ìk ìà øaãz(.'b ,g"k oNdl), §©¥¤¨©§¥¥§©¨

xiMi `Ed iM Fnvr `Ed mdOr xAcIW¤§©¥¦¨¤©§¦©¦
diE`xd dk`lOd rcie mznkg z ¤̀¨§¨¨§¥©©§¨¨¨§¨
xn`W xEaraE .mdn cg` lkl xqOdl§¦¨¥§¨¤¨¥¤©£¤¨©

,úéNòå áø÷ä äzàåWxtl Kxvd §©¨©§¥§¨¦¨ª§©§¨¥
,áì éîëç ìk ìà øaãz äzàåiM §©¨§©¥¤¨©§¥¥¦

dk`lOd x`WM micbAd EUri iEEvA§¦©£©§¨¦¦§¨©§¨¨
mWa iz`xw d`x DA xn`i xW £̀¤Ÿ©¨§¥¨¨¦§¥

'Fbe l`lvA(.'a ,`"l oNdl). §©§¥§§©¨

.ãéîz øð úìòäìdlile dlil lM §©£Ÿ¥¨¦¨©§¨§©§¨
iExw,ãéîzxnF` dY`W FnM ¨¨¦§¤©¨¥

cinY zlr(.'e ,g"k xAcOA)`N` Dpi`e , Ÿ©¨¦©¦§¨§¥¨¤¨
xn`p miziag zgpnA oke ,mFil mFIn¦§§¥§¦§©£¦¦¤¡©

cinY(.b"i ,'e `xwIe)Dzivgn `N` Dpi`e , ¨¦©¦§¨§¥¨¤¨©£¦¨
cinY la` axrA DzivgnE xwAA©Ÿ¤©£¦¨¨¨¤£¨¨¦

mipRd mglA xEn`d(.'l ,d"k lirl)`Ed ¨¨§¤¤©¨¦§¥

nWxcnE .i"Xx oFWl .zAWl zAX ¦©¨§©¨§©¦¦§©
ixtqA EpW KM `N` ,KM Fpi` EpizFAx©¥¥¨¤¨¨¨§¦§¦

(LzlrdA Wix)úBøpä úòáL eøéàéxAcOA) ¥§©£Ÿ§¨¦¦§©©¥©¦§¨

(.'a ,'g,mlFrl oiwlFC EidIW ip` rnFW ,¥©£¦¤¦§§¦§¨
l"zø÷a ãò áøòî(.'b ,c"k `xwIe)i` . ¥¤¤©Ÿ¤©¦§¨¦

,ø÷a ãò áøòîmiwlFC Eidi lFki ¥¤¤©Ÿ¤¨¦§§¦
ø÷a ãò áøòîxnFl cEnlY ,mAkie ¥¤¤©Ÿ¤¦©¥©§©

,úBøpä úòáL eøéàé,cviM `deøéàé ¨¦¦§©©¥¨¥©¨¦
éðôì .ø÷a ãò áøòî úBøpä úòáL¦§©©¥¥¤¤©Ÿ¤¦§¥

ãéîz 'ä(mW)wlFC iaxrn xp `dIW , ¨¦¨¤§¥¥©£¨¦¥
oiA dxFpOd z` oiwilcn EPOOW ,xicŸ¦¤¦¤©§¦¦¤©§¨¥

mipdM zxFzaE .miAxrd(.'a ,c"k `xwIe) ¨©§©¦§©Ÿ£¦©¦§¨

KM Exn` inp,ãéîz øð úìòäì`dIW ¨¥¨§¨§©£Ÿ¥¨¦¤§¥
F`vn ,mzd ipzwe .xicY iaxrn xp¥©£¨¦¨¦§¨¨¥¨¨§¨
,dlFrd gAfOn FwilcnE FpXcn daMW¤¨¨§©§©§¦¦¦§©¨¨
itl iaxrn xp wilcn inp mFIA Elt`C©£¦©¨¥©§¦¥©£¨¦§¦

`EdWãéîz.mlFrl ¤¨¦§¨
úëqîáecinY(.'h ,'b)in ,KM EpipW §©¤¤¨¦¨¦¨¦

qpkp dxFpOd oEXcA dkGW¤¨¨§¦©§¨¦§©
oXcn miwlFC miIgxfn zFxp iYW `vnE¨¨§¥¥¦§¨¦¦§¦§©¥
oiwlFC EN` z` giPnE x`Xd z ¤̀©§¨©¦©¤¥§¦
owilcnE opXcn EaMW o`vn .onFwnA¦§¨§¨¨¤¨§©§¨©§¦¨
.x`Xd z` oXcn KM xg`e oiwlFCd on¦©§¦§©©¨§©¥¤©§¨

iAx ixacM diEpW Ff dpWn mzqEzFgpn) §¨¦§¨§¨§¦§¥©¦§¨

(:g"vEid axrnE gxfn zFxPA xn`W¤¨©©¥¦§¨©£¨¨
,ipXd `Ed iaxrn xp FYrclE ,oigPnª¨¦§©§¥©£¨¦©¥¦
iaxrn `EdW itl iaxrn `xwpe§¦§¨©£¨¦§¦¤©£¨¦
xp wilcdl Kixv `EdW itlE ,oFW`xl̈¦§¦¤¨¦§©§¦¥

FA mIwl iaxrnãéîz 'ä éðôìKixv ©£¨¦§©¥¦§¥¨¦¨¦



devzנב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ׁשמרים כ)ּבלי כז, והרי (רש"י ּבזה, מחּדׁש מה לׁשאל, יׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּבא  לֹומר, ויׁש זר. ּדבר מּתערבת נקי ּפרּוׁשּה 'ׁש'ּז ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹידּוע
לא  ׁשמרים), ּבלי צלּול, (ׁשמן הּׁשמן על קאי 'ׁש'ּז ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹללּמדנּו

לבני  נאמר זה צּוּוי עּמֹו: ונּמּוקֹו ויפה). נקי (זית הּזית ְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָעל
מּמצרים), (ׁשהביאּו ׁשמן ּברׁשּותם היה ׁשם ּבּמדּבר, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיׂשראל

זית. עצי אין ּבּמדּבר ׁשהרי זיתים, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹולא

(àë)úãòä-ìò øLà úëøtì õeçî ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ
ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî åéðáe ïøäà Búà Cøòé©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®

ñ :ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯˜aŒ„Ú ·¯ÚÓ∑,מּדתּה לּה ּדֹולקת ׁשּתהא ּתן ≈∆∆«…∆ְִֵֵֶֶֶָָָ

טבת  ללילי לֹוג חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹמערב
ּבכ אין יּותר ואם הּלילֹות, לכל וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻהארּכין,

.ּכלּום  ְ

çë(à)éìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà E-úàå E §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹§¤
áãð ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà åéðä¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ¨¨¯

:ïøäà éða øîúéàå øæòìà àeäéáàå©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ
i"yx£EÈÏ‡ ·¯˜‰ ‰z‡Â∑ מלאכת ׁשּתגמר .הּמׁשּכן לאחר ¿«»«¿≈≈∆ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ

(á)éçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNòåãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìe§¦§¨«¤

ÏÚcכא  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»»¿»À¿»ƒ«
‡LÓ¯Ó È‰B·e Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ ‡˙e„‰Ò«¬»¿««»≈«¬…¿ƒ≈«¿»
Èa ÔÓ ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú««¿»√»¿»¿»»»¿»≈ƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

È‰Baא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È C˙ÂÏ ·¯˜ z‡Â¿«¿»≈¿»»»«¬…»¿»¿ƒ
Ô¯‰‡ ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓ dnÚƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»√»»«¬…
:Ô¯‰‡ Èa ¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â ·„»»«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»¿≈«¬…

ÈÏ˜¯ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿»¿«¬…»ƒ»
:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`xwp ipXd oi`W ,igxfOd wilcdl§©§¦©¦§¨¦¤¥©¥¦¦§¨
la` .Flv` igxfn df `dIW cr iaxrn©£¨¦©¤§¥¤¦§¨¦¤§£¨

xnF`d ixacl(mW)Eid mFxce oFtv §¦§¥¨¥¨¨§¨¨
DtEbAW irvn`d `Ed iaxrn xp ,oigPnª¨¦¥©£¨¦¨¤§¨¦¤§¨
.xwAA wilcn FCal `Ede ,dxFpn lW¤§¨§§©©§¦©Ÿ¤

,llMd lreãéîz 'ä éðôì,iaxrn xpA §©©§¨¦§¥¨¦§¥©£¨¦
wlFC `EdWãéîz.dliNaE mFIA` dxez ¤¥¨¦©©©§¨

(à)mrheøæòìà àeäéáàå áãð §©©¨¨©£¦¤§¨¨
.ïøäà éða øîúéàåaWgi `NW §¦¨¨§¥©£Ÿ¤Ÿ©£Ÿ

mipAd Eidi Fpdkl a`d gWOdA iM¦§¦¨©¨¨§©£¦§©¨¦
.odki mnvrA mdl la` ,mipEdM dN`d̈¥¤§¦£¨¨¤§©§¨§©¥
`NW ,miclFPd x`WE qgpR `vi dPde§¦¥¨¨¦§¨§¨©¨¦¤Ÿ
migWnPd drAx`d dl` wx EpdMzp¦§©£©¥¤¨©§¨¨©¦§¨¦
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(â)åéúàlî øLà áì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−
:éì-Bðäëì BLc÷ì ïøäà éãâa-úà eNòå äîëç çeǿ©¨§¨®§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ§©§−§©«£¦«

i"yx£ÈÏŒB‰ÎÏ BLc˜Ï∑להכניסֹו ׁשרּות לקּדׁשֹו, "ּכהּנה", ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא הּבגדים, עלֿידי ּבכהּנה ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ
ּבלע"ז  שנטריא"ה .הּוא, ְַַ

(ã)ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½
Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLz úðúëe§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤

éçà ïøäàì:éì-Bðäëì åéðáìe E §©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«
i"yx£ÔLÁ∑ הּלב ּכנגד ׁשמעּתי ∑BÙ‡Â„.ּתכׁשיט לא …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְִַָֹ

לבוש) ולּבי (שהוא ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ּבּבריתא מצאתי ולא ,ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
ּגב  ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, לֹו חגּור ׁשהּוא לי ְְֲִֵֵֶַַָָָֹאֹומר
הּׂשרֹות  ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ׁשּקֹורין סינר ּכמין ְְִִִִֶֶַָָאיׁש,

מעׂשהּו ּכ הּסּוסים. על מּלמּטה,ּכׁשרֹוכבֹות ְְְֲִִֵֶַַַַָָ
ו)ׁשּנאמר: ב למדנּו,(שמואל ּבד". אפֹוד חגּור "ודוד ְְֱִֵֶֶַַָָָָ
ּבֹוׁשהאפֹוד  ׁשאין לֹומר ואיֿאפׁשר היא. חגֹורה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

נאמר  ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה ח):אּלא עליו (ויקרא "וּיּתן ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
האפֹוד", ּבחׁשב אֹותֹו "וּיחּגר ואחרּֿכ האפֹוד", ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאת
ׁשהחׁשב  למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין אּונקלֹוס: ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָותרּגם
ואיֿאפׁשר  לבּדֹו. ּתכׁשיט ׁשם והאפֹוד החגֹור, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָהּוא
אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ׁשעל ְְֵֵֵֵֶֶַַַָלֹומר
ׁשהאפֹוד  למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּתי נאמר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ׁשם והּכתפֹות לבד, ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשם
קרּוי  מּטה ׁשל הּסינר ׁשם ׁשעל אֹומר אני ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלכ

ׁשם  על ׁשּנאמר:אפֹוד, ּכמֹו ּבֹו, ּומקּׁשטֹו ׁשאֹופדֹו ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַ
ׁשּלמעלה (שם) חגֹור הּוא והחׁשב ּבֹו". לֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָֹ"וּיאּפד

לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַהימּנּו,

"ודוד  יֹונתן ׁשּתרּגם לבּוׁש, מין ׁשהּוא ראיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּיׁש
כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", אפֹוד ְְְְְִֵֵֵַָָחגּור

אבׁשלֹום:,"מעילים" אחֹות ּתמר ּבמעׂשה ּכרּדֹוטין, ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָ
יג) ב הּבתּולֹות (שמואל הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן ְְְְִִֵֶֶַַַָ"ּכי
ּכמין ∑ÏÈÚÓe.מעילים" הּכּתנת,הּוא וכן חלּוק, ְִִ¿ƒְְִֵֶַָֹֻ

חלּוק  קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת ְְִִֶֶֶַָָָָָֹֻאּלא
והּמׁשּבצֹות ∑ıaLz.העליֹון  לנֹוי, מׁשּבצֹות עׂשּויין ְֶָ«¿≈ְְְְְְֲִִִַ

למֹוׁשב  זהב, ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ּכמין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֻהם
ּבאבני  ׁשּנאמר ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָקביעת
קֹוראין  ּובלע"ז זהב", מׁשּבצֹות "מּוסּבֹות ְְְְִִֵַַַָָָהאפֹוד:

קׁשטונ"ש  ּכּפת ∑ÙˆÓ˙.אֹותֹו ׁשּקֹורין ּכמין ּכֹובע ƒ¿∆∆ְִִִֶַַ
'מגּבעֹות' להם קֹורא אחר ּבמקֹום ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָקופי"א,

כה)ּכֹובעין''ּומתרגמינן  יומא חגֹורה ∑Ë·‡Â.(עיין היא ְְְִִַָָ¿«¿≈ֲִָ
ּכמֹו הּמעיל, על חגֹורה היא והאפֹוד הּכּתנת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻעל
הּכּתנת  את עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּמצינּו
וּיּתן  הּמעיל את אֹותֹו וּילּבׁש ּבאבנט אֹותֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹוּיחּגר

האפֹוד" את המקּדׁשת ∑L„˜ŒÈ„‚a.עליו מּתרּומה ֵֶָָָƒ¿≈…∆ְְִֶֶַָֻ
אֹותם ,לׁשמי  .יעׂשּו ְֲִִַָ

(ä)ïîbøàä-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤¨«©§¨¨®
ô :LMä-úàå éðMä úòìBz-úàå§¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

i"yx£eÁ˜È Ì‰Â∑ לב חכמי מן אֹותם יקּבלּו הּבגדים, לעׂשֹות ׁשּיעׂשּו הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּבגדים  את .מהן ְִֵֶֶַָ

ÈÓÏL‡c˙ג  ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ d˙eLc˜Ï¿«»≈¿«»»√»»

BÙ‡Â„‡ד  ‡LeÁ Ôe„aÚÈ Èc ‡iLe·Ï ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«»ƒ«¿¿¿»¿≈»
‡ÈÓ‰Â ‡zÙˆÓ ‡ˆn¯Ó ‡ezÎÂ ‡ÏÈÚÓe¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»ƒ¿∆¿»¿∆¿»»
CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈¿»¿«¬…»

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»

ÈÂ˙ה  ‡ÏÎz ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ôe·qÈ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»¿»
:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ ‡Âb¯‡«¿¿»»¿»¿«¿ƒ¿»»
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.miUr md dPn`a iM dk`lOd©§¨¨¦¤¡ª¨¥Ÿ¦
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ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ׁשמרים כ)ּבלי כז, והרי (רש"י ּבזה, מחּדׁש מה לׁשאל, יׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּבא  לֹומר, ויׁש זר. ּדבר מּתערבת נקי ּפרּוׁשּה 'ׁש'ּז ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹידּוע
לא  ׁשמרים), ּבלי צלּול, (ׁשמן הּׁשמן על קאי 'ׁש'ּז ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹללּמדנּו

לבני  נאמר זה צּוּוי עּמֹו: ונּמּוקֹו ויפה). נקי (זית הּזית ְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָעל
מּמצרים), (ׁשהביאּו ׁשמן ּברׁשּותם היה ׁשם ּבּמדּבר, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיׂשראל

זית. עצי אין ּבּמדּבר ׁשהרי זיתים, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹולא

(àë)úãòä-ìò øLà úëøtì õeçî ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ
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טבת  ללילי לֹוג חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹמערב
ּבכ אין יּותר ואם הּלילֹות, לכל וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻהארּכין,
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i"yx£„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑ מעׂשה לפרׁש ּבאתי אם ¿»∆»≈…ְֲִִֵֵַָָ
ּפרקים, ּפרּוׁשן הרי הּמקראֹות, סדר על והחׁשן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאפֹוד
ּכמֹות  מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ּבצרּופן. הּקֹורא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָויׁשּגה
על  אפרׁש ואחרּֿכ ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ למען ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָׁשהּוא,
נׁשים  ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי האפֹוד הּמקראֹות. ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסדר
לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, ְְְֲִִֵֵֶֶָרֹוכבֹות

ּכמּדת רחּבֹו מאּציליו. אדם למּטה ׁשל ּגּבֹו רחב ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
על  ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻויֹותר
ּכדי  ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג מעׂשה רחּבֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָּפני
אחת  ּבחׁשב, מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹֻלהּקיף
הבּדלת  ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות לׂשמאל ואחת ְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלימין
סינר. ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, מאחֹורי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּכתפים,
ׁשּתי  ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו עֹומדֹות ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָּוכׁשּזֹוקפן,
ׁשעּור  ּכדי ארּכֹות האפֹוד, מּמין עׂשּויֹות ְְֲֲִִִֵֵָֻרצּועֹות
לפניו  ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן צּוארֹו אצל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָלזקפן
ּבהם, קבּועֹות הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹלמּטה
והּמׁשּבצֹות  ׂשמאל, ּכתף על ואחת ימין ּכתף על ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָֹאחת

לפני  ּבראׁשיהם הּזהב נתּונֹות עבֹותֹות ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ
רחּבֹו קצֹות ּבׁשני ׁשּבחׁשן טּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּתחּובֹות
ראׁשי  ּוׁשני לׂשמאל, ואחת לימין אחת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהעליֹון,
ראׁשי  ׁשני וכן לימין, ּבמׁשּבצֹות ּתקּועים ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָהּׁשרׁשרֹות
ׁשּבּכתף  ּבמׁשּבצֹות ּתקּועין הּׂשמאלּיֹות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָהּׁשרׁשרֹות

על  האפֹוד ּבמׁשּבצֹות ּתלּוי החׁשן נמצא, ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹׂשמאל.
החׁשן  קצֹות ּבׁשני טּבעֹות ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלּבֹו
האפֹוד  ּכתפֹות ּבׁשּתי טּבעֹות ׁשּתי ּוכנגּדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבתחּתיתֹו,
וטּבעֹות  ּבחׁשב, המחּבר הּתחּתֹון ּבראׁשֹו ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹֻמּלמּטה

על  זה ׁשֹוכבים האפֹוד, טּבעֹות מּול אל זה החׁשן ְְִֵֶֶֶֶַַַָֹ
והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ּתכלת ּבפתיל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומרּכסן
יהא  ולא האפֹוד לחׁשב ּדבּוק החׁשן ּתחּתית ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּיהא

וחֹוזר  הֹול ונבּדל, ÚÏBz˙.נד ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ·‰Ê ְְְִֵֵָָ»»¿≈∆¿«¿»»««
¯ÊLÓ LLÂ ÈL∑ ּבכל ׁשזּורין הּללּו מינים חמׁשת »ƒ¿≈»¿»ְְֲִִִֵֶַָָ

ּדּקים  טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין היּו וחּוט. ְְְְִִִִֶַַַַָָָחּוט
זהב  ׁשל חּוט אֹותן: וטֹווין מהם, ּפתילים ְְְְִִִִֵֶֶָָָוקֹוצצין
ׁשׁש עם זהב ׁשל וחּוט ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָעם
ׁשּכל  ּבּׁשׁש. וכן ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּוטין
אחד  ּכל עם זהב ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן ְִִִִֶֶַָָָָָָָהּמינין

את ׁשֹוזר ואחרּֿכ חּוטן ואחד, נמצא ּכאחד, ּכּלם ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יֹומא, ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹּכפּול
וקּצץ  הּזהב, ּפחי את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָולמד
הּתכלת  ּבתֹו הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפתילים
ׁשזּור  זהב ׁשל ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". הארּגמן ְְְְֶֶַַָָָָָָָּובתֹו

ּומין  מין ּכל LÁ·.עם ‰NÚÓ∑ ׁשהיא ּפרׁשּתי ּכבר ִִִָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ
ּדֹומֹות  עבריה ׁשני צּורת ׁשאין קירֹות, ׁשּתי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָאריגת

לזֹו .זֹו ָ

(æ)åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë ézL§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈
:øaçå§ª¨«

i"yx£'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ האפֹוד וחׁשב מּלמּטה, הּסינר ¿≈¿≈…¿ְְִִֵֵֶַַָָָ
סינר  ּדגמת מלמעלה, לֹו ּוצמּודה החגֹורה ְְְְֲִִִַַַַָָָֻהיא
ׁשּתי  ּבחׁשב מחּברֹות היּו ּכהן ׁשל ּומּגּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּנׁשים,
ּכל  ּכנגד אחת רחבֹות, רצּועֹות ׁשּתי ּכמין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָחתיכֹות
ׁשּנקּפלֹות  עד ּכתפֹותיו ׁשּתי על וזֹוקפן וכתף, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּכתף
החׁשן  לטּבעֹות חּבּורן ועלֿידי החזה, ּכנגד ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלפניו
ׁשּמפרׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד מּלפניו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹנאחזין
אבני  ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבענין,

אחת  ּבכל אחת ּבהן, קבּועֹות ‡ÈLŒÏ.ׁשהם ְְֶַַַַַָָֹ∆¿≈

ÂÈ˙Bˆ˜∑ אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ¿»ְְֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשּקֹורין  האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו ּכהן, ׁשל ּגּבֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד

ׁשּנאמר מד)קודי"ׁש, אין (יחזקאל ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְֱֵֶֶַַַַָֹ
ולא  מאּציליהם למעלה לא זיעה, ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹחֹוגרין

אּציליהם  ּכנגד אּלא מּמתניהם, ∑aÁÂ¯.למּטה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ¿À»
אֹותם  יחּבר האפֹוד ּכתפֹות ׁשּתי אֹותן עם ְְְִִֵֵֵֵַָָָָהאפֹוד

אֹורּג אּלא עּמֹו, יארּגם ולא ּבחׁשב, למּטה ם ּבמחט ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מחּברם  ואחרּֿכ .לבד ְְְְַַַַָָ

Âb¯‡Â‡ו  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·¿̂«¿ƒ¿ƒ«√»

ÔÈ¯zז  ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈz¯z«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

øLàëålkA oiCd `Ed micbAA xn`p §©£¤¤¡©©§¨¦©¦§¨
mFIA iM ,oMWOd zk`ln§¤¤©¦§¨¦©

aizM calA oFW`xdéðôlî eç÷iå ¨¦¦§©§¦©¦§¦¦§¥
äLî(.'b ,e"l oNdl)`NW `Ed mbe , ¤§©¨§©¤Ÿ

x`WaE ,eiptNn lMd Egwl oFAWgA©¤§¨§©Ÿ¦§¨¨¦§¨
aizM KklE ,mdil` E`iad minId©¨¦¥¦£¥¤§¨§¦
íòä íéaøî øîàl äLî ìà eøîàiå©Ÿ§¤¤¥Ÿ©§¦¨¨

àéáäì(.'d ,e"l oNdl)Eid mdl iM , §¨¦§©¨¦¨¤¨

`Ede dWnl mEpYIW `l ,mi`ian§¦¦Ÿ¤¦§§¤§
EaBW xg`l md la` ,mci lr lwWi¦§Ÿ©¨¨£¨¥§©©¤¨
aizkcM dWnl Exn`e ElwWe Epn lMd©Ÿ¨§¨§§¨§§¤§¦§¦

'Fbe dtEpYd adf idie(.c"k ,g"l mW).e dxez ©§¦§©©§¨§¨



נה devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e ipy meil inei xeriy

(ç)äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

i"yx£B˙cÙ‡ ·LÁÂ∑מאּפדֹו הּוא ׁשעלֿידֹו וחגֹור ¿≈∆¬À»ְְֲֶַַַָ
ּומקּׁשטֹו לּכהן ÂÈÏÚ.ּומתּקנהּו ¯L‡∑ ּבׂשפת למעלה ְְְְֵֵַַַֹ¬∆»»ְְְִַַָ

החגֹורה  היא הּסינר,∑e‰NÚÓk.הּסינר, ּכאריגת ֲִִַַָָ¿«¬≈ֲִִַַַָ

החׁשב, אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמעׂשה
הּמינים  ּומחמׁשת חֹוׁשב È‰È‰.מעׂשה epnÓ∑עּמֹו ֲֲִִֵֵֵֵֶַַƒ∆ƒ¿∆ִ

ויחּברּנּו לבד יארּגּנּו ולא ארּוג, .יהיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ

(è)íäéìò zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
:ìàøNé éða úBîL§−§¥¬¦§¨¥«

(é)úBîL-úàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìò íéøúBpä äMMä©¦¨¯©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

i"yx£˙kÌ˙B„ÏB∑ׁשּנֹולדּו ׁשמעֹון,:ּכּסדר ראּובן, ¿¿»ְְְִֵֵֶֶַ
ּגד  הּׁשנּיה: ועל האחת. על ונפּתלי ּדן יהּודה, ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָלוי,

הּוא  ׁשּכן מלא, ּובנימין יֹוסף, זבּולן, יׂששכר, ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻואׁשר,
ואחת  אחת ּבכל אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום .ּכתּוב ְְְְִִַַַַַָָ

(àé)ézL-úà çzôz íúç éçezt ïáà Løç äNòî©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
úBöaLî úañî ìàøNé éða úîL-ìò íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬

:íúà äNòz áäæ̈−̈©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£Ô·‡ L¯Á ‰NÚÓ∑ ׁשל אמן אבנים.מעׂשה «¬≈»«∆∆ֲֲֳִֵֶַָָ

הּוא  ּולפיכ ׁשּלאחריו, לּתיבה הּוא ּדבּוק זה, ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ'חרׁש'
וכן: ּבסֹופֹו, ּפּתח מד)נקּוד נטה (ישעיה עצים "חרׁש ְְִֵֵַַָָָָָ

וכן: עצים. ׁשל חרׁש יב)קו", מעצד",(שם ּברזל "חרׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּופתּוחים  ּדבּוקים אּלה Ì˙Á.ּכל ÈÁezt∑:ּכתרּגּומֹו ְְִִֵֶָƒ≈…»ְְַ

מפרׁש ּבתֹוכן ּכגלף ּכתב האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְְְְְְֲִִִַַָָָָֹ

אּגרֹות  לחּתם ׁשהם טּבעֹות, חֹותמי ׁשחֹורצין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹּכמֹו
ּומפרׁש נּכר aÒÓ˙.ּבׁשמֹות ּכמֹו∑ÓLŒÏÚ˙.ּכתב ְְִָָָֹ«¿…ְְִÀ«…

˙BˆaLÓ∑ זהב ּבמׁשּבצֹות האבנים ׁשעֹוׂשה ,מּקפֹות ƒ¿¿ְְְֲִִֶֶָָָָָֻ
ּומׁשּקעּה האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמֹוׁשב
סביב, האבן את סֹובבת הּמׁשּבצת נמצאת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבּמׁשּבצֹות.

האפֹוד  ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות .ּומחּבר ְְְְְִִֵֵַַָ

(áé)éðáà ãôàä úôúk ìò íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬
éðôì íúBîL-úà ïøäà àNðå ìàøNé éðáì ïøkæ¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈¦§¥¯

ñ :ïøkæì åéôúë ézL-ìò ýåýé§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
i"yx£Ô¯kÊÏ∑ לפניו ּכתּובים הּׁשבטים הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רֹואה צדקתם ,ׁשּיהא .ויזּכר ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ß '` xc` 'e ipy mei ß

(âé):áäæ úöaLî úéNòå§¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
i"yx£˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ∑ צרּכן מקצת אּלא זֹו ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ולא ׁשּתים. "מׁשּבצֹות", ּובפרׁשת מעּוט , ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפרּוׁשן  ל ּגֹומר .החׁשן ְֵֵֶַָֹ

(ãé)íúà äNòz úìaâî øBäè áäæ úøLøL ézLe§¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈
-ìò úúáòä úøLøL-úà äzúðå úáò äNòî©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©

ñ :úöaLnä©¦§§«Ÿ

È‰Èח  dpÓ È‰B„·BÚk È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט  ‡Ï¯e· È·‡ ÔÈz¯z ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י  ‡„Á ‡·‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È˙ ‡·‡ ÏÚ e¯‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

ÛÏ‚kיא  L¯ÙÓ ·˙k ‡·Ë Ô·‡ ÔÓ‡ „·BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡ ÔÈz¯z ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿

‡BÙ„‡יב  Èt˙k ÏÚ ‡È·‡ ÔÈz¯z ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Î„ È·‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡¯Î„Ï¿»¿»»

c„‰·:יג  Ôˆn¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿»

aÚz„יד  ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ·‰c ÔÈkz ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿«¿»«¿≈
‡˙ÏÈ„‚ ‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „·BÚ ÔB‰˙È»¿«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ»»

:‡˙ˆn¯Ó ÏÚ«¿«¿»»

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd oey`x meil inei xeriy

(å)úòìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNòå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©
:áLç äNòî øæLî LLå éðL̈¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«

i"yx£„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑ מעׂשה לפרׁש ּבאתי אם ¿»∆»≈…ְֲִִֵֵַָָ
ּפרקים, ּפרּוׁשן הרי הּמקראֹות, סדר על והחׁשן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאפֹוד
ּכמֹות  מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ּבצרּופן. הּקֹורא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָויׁשּגה
על  אפרׁש ואחרּֿכ ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ למען ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָׁשהּוא,
נׁשים  ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי האפֹוד הּמקראֹות. ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסדר
לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, ְְְֲִִֵֵֶֶָרֹוכבֹות

ּכמּדת רחּבֹו מאּציליו. אדם למּטה ׁשל ּגּבֹו רחב ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
על  ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻויֹותר
ּכדי  ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג מעׂשה רחּבֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָּפני
אחת  ּבחׁשב, מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹֻלהּקיף
הבּדלת  ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות לׂשמאל ואחת ְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלימין
סינר. ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, מאחֹורי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּכתפים,
ׁשּתי  ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו עֹומדֹות ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָּוכׁשּזֹוקפן,
ׁשעּור  ּכדי ארּכֹות האפֹוד, מּמין עׂשּויֹות ְְֲֲִִִֵֵָֻרצּועֹות
לפניו  ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן צּוארֹו אצל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָלזקפן
ּבהם, קבּועֹות הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹלמּטה
והּמׁשּבצֹות  ׂשמאל, ּכתף על ואחת ימין ּכתף על ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָֹאחת

לפני  ּבראׁשיהם הּזהב נתּונֹות עבֹותֹות ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ
רחּבֹו קצֹות ּבׁשני ׁשּבחׁשן טּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּתחּובֹות
ראׁשי  ּוׁשני לׂשמאל, ואחת לימין אחת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהעליֹון,
ראׁשי  ׁשני וכן לימין, ּבמׁשּבצֹות ּתקּועים ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָהּׁשרׁשרֹות
ׁשּבּכתף  ּבמׁשּבצֹות ּתקּועין הּׂשמאלּיֹות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָהּׁשרׁשרֹות

על  האפֹוד ּבמׁשּבצֹות ּתלּוי החׁשן נמצא, ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹׂשמאל.
החׁשן  קצֹות ּבׁשני טּבעֹות ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלּבֹו
האפֹוד  ּכתפֹות ּבׁשּתי טּבעֹות ׁשּתי ּוכנגּדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבתחּתיתֹו,
וטּבעֹות  ּבחׁשב, המחּבר הּתחּתֹון ּבראׁשֹו ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹֻמּלמּטה

על  זה ׁשֹוכבים האפֹוד, טּבעֹות מּול אל זה החׁשן ְְִֵֶֶֶֶַַַָֹ
והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ּתכלת ּבפתיל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומרּכסן
יהא  ולא האפֹוד לחׁשב ּדבּוק החׁשן ּתחּתית ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּיהא

וחֹוזר  הֹול ונבּדל, ÚÏBz˙.נד ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ·‰Ê ְְְִֵֵָָ»»¿≈∆¿«¿»»««
¯ÊLÓ LLÂ ÈL∑ ּבכל ׁשזּורין הּללּו מינים חמׁשת »ƒ¿≈»¿»ְְֲִִִֵֶַָָ

ּדּקים  טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין היּו וחּוט. ְְְְִִִִֶַַַַָָָחּוט
זהב  ׁשל חּוט אֹותן: וטֹווין מהם, ּפתילים ְְְְִִִִֵֶֶָָָוקֹוצצין
ׁשׁש עם זהב ׁשל וחּוט ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָעם
ׁשּכל  ּבּׁשׁש. וכן ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּוטין
אחד  ּכל עם זהב ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן ְִִִִֶֶַָָָָָָָהּמינין

את ׁשֹוזר ואחרּֿכ חּוטן ואחד, נמצא ּכאחד, ּכּלם ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
יֹומא, ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹּכפּול
וקּצץ  הּזהב, ּפחי את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָולמד
הּתכלת  ּבתֹו הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפתילים
ׁשזּור  זהב ׁשל ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". הארּגמן ְְְְֶֶַַָָָָָָָּובתֹו

ּומין  מין ּכל LÁ·.עם ‰NÚÓ∑ ׁשהיא ּפרׁשּתי ּכבר ִִִָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ
ּדֹומֹות  עבריה ׁשני צּורת ׁשאין קירֹות, ׁשּתי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָאריגת

לזֹו .זֹו ָ

(æ)åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë ézL§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈
:øaçå§ª¨«

i"yx£'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ האפֹוד וחׁשב מּלמּטה, הּסינר ¿≈¿≈…¿ְְִִֵֵֶַַָָָ
סינר  ּדגמת מלמעלה, לֹו ּוצמּודה החגֹורה ְְְְֲִִִַַַַָָָֻהיא
ׁשּתי  ּבחׁשב מחּברֹות היּו ּכהן ׁשל ּומּגּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּנׁשים,
ּכל  ּכנגד אחת רחבֹות, רצּועֹות ׁשּתי ּכמין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָחתיכֹות
ׁשּנקּפלֹות  עד ּכתפֹותיו ׁשּתי על וזֹוקפן וכתף, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּכתף
החׁשן  לטּבעֹות חּבּורן ועלֿידי החזה, ּכנגד ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלפניו
ׁשּמפרׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד מּלפניו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹנאחזין
אבני  ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבענין,

אחת  ּבכל אחת ּבהן, קבּועֹות ‡ÈLŒÏ.ׁשהם ְְֶַַַַַָָֹ∆¿≈

ÂÈ˙Bˆ˜∑ אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ¿»ְְֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשּקֹורין  האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו ּכהן, ׁשל ּגּבֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד

ׁשּנאמר מד)קודי"ׁש, אין (יחזקאל ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְֱֵֶֶַַַַָֹ
ולא  מאּציליהם למעלה לא זיעה, ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹחֹוגרין

אּציליהם  ּכנגד אּלא מּמתניהם, ∑aÁÂ¯.למּטה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ¿À»
אֹותם  יחּבר האפֹוד ּכתפֹות ׁשּתי אֹותן עם ְְְִִֵֵֵֵַָָָָהאפֹוד

אֹורּג אּלא עּמֹו, יארּגם ולא ּבחׁשב, למּטה ם ּבמחט ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מחּברם  ואחרּֿכ .לבד ְְְְַַַַָָ

Âb¯‡Â‡ו  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·¿̂«¿ƒ¿ƒ«√»

ÔÈ¯zז  ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈz¯z«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«
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devzנו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e ipy meil inei xeriy
i"yx£·‰Ê ˙¯L¯L∑ ׁשלׁשלאֹות.˙Ïa‚Ó∑ לסֹוף «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְ

אֹותם  ּתעׂשה החׁשן Ú·˙.ּגבּול ‰NÚÓ∑ מעׂשה ְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ֲֵַ
ּכאֹותן  ּוכפלים, נקבים מעׂשה ולא חּוטין ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹקליעת

ׁשעֹוׂשין לבֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא לערּדסקאֹות,, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
אינשינשייר"ׁש כב)ׁשּקֹורין L¯L¯˙.(ביצה ˙‡ ‰z˙Â∑ ִֶ¿»«»∆«¿¿…

מׁשּבצֹות  על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות עבֹותֹות, ְְֲֲֲֲִֵֶַַָֹׁשל
ׁשרׁשרֹות  ׁשל עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא זה ולא ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹהּללּו,

וא  קביעּותן. צּואת לׁשֹון ולא ּכאן האמּור "ּתעׂשה" ין ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

אּלא  צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור "ונתּתה" ואין ְְְִִֵֶַָָָָָָצּוּוי,
על  ּומצּוהּו חֹוזר החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹלׁשֹון
להֹודיע אּלא ּכאן נכּתב ולא קביעּותן, ועל ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹעׂשּיתן
האפֹוד. עם לעׂשֹות ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות צר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמקצת
ל יזקקּו הּללּו הּמׁשּבצֹות ,ל לֹומר זאת ל ְְְְְְְְִַַַַָָֹֻוכתב
על  ּתּתנם החׁשן, על מגּבלת ׁשרׁשרֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹלכׁשּתעׂשה

הּללּו .הּמׁשּבצֹות ְְִַַָ

(åè)ãôà äNòîk áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå§¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬¥−Ÿ
LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNòz©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬

:Búà äNòz øæLî̈§−̈©«£¤¬Ÿ«
i"yx£ËtLÓ ÔLÁ∑ ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְִִֵֶַַַָָ

והבטחתֹו - ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, אמת,אחר: ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לׁשֹונֹות:דרישנמ"ט ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ְְְְִֵֶַַַַָּבלע"ז,

אם  הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַֹּדברי

וזה, ממֹון. ענׁש אם מּכֹות, ענׁש אם מיתה, ְִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹענׁש
ּברּור  לׁשֹון ּדבריו ּדברים,מׁשּמׁש ּומברר .ׁשּמפרׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ
„Ù‡ ‰NÚÓk∑ מינין ּומחמׁשת חֹוׁשב .מעׂשה ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã

מנּגדים: רמזים ׁשני 'חׁשן' ְְְִִִֵֶַָָָֹֻּבּמּלה
'נחׁש'. אֹותּיֹות ׁש'חׁשן' מּובא האריז"ל ּבכתבי ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹא)

הּתֹוספֹות, מּבעלי אפרים רּבי ׁשל מּׁשמֹו נאמר ּבספרים ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָב)
'מׁשיח'. ּבגימטרּיא ְְִִִֶֶַַָָֹׁש'חׁשן'

ׁשל  (=עֹורֹו ּדחויא' 'מׁשכא נקרא הּוא ּכי לנחׁש, רֹומז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָהּגּוף
הּוא  הּנחׁש ענין הּגלּות ּבזמן למׁשיח. רֹומזת והּנפׁש ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָנחׁש),

הּגּוף  התּגּברּות ּדהינּו החטאים, היא הּגלּות סּבת ּכי ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָּבגלּוי,
- קּים ׁשהּוא אף הּמׁשיח, ענין ּגיסא, ּולאיד הּנפׁש. ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָעל

ּבהעלם. ְְֵֶהּוא
להֹוציא  ּכלֹומר, הּגּוף. על הּנפׁש הגּברת - היא אפֹוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָעבֹודתנּו

'מׁשיח'. ׁשּבגימטרּיא ה'חׁשן' את מהעלמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּולגּלֹות

(æè):Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôk äéäé òeáø̈¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«
i"yx£BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê∑ לפניו לֹו ּומּטל ּכפּול, ∆∆»¿¿∆∆»¿ְָָָָֻ

ּתלּוי ּכנגד  אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ונקּפלֹות  ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות האפֹוד ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָּבכתפֹות

ּבׁשרׁשרֹות  ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ְְְְְְְְֶֶַַַָָָָֹויֹורדֹות
ּבענין  ׁשּמפרׁש ּכמֹו .וטּבעֹות, ְְְְִֶַָָָָֹ

(æé)øeè ïáà íéøeè äòaøà ïáà úàlî Bá úàlîe¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤À
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

i"yx£B· ˙‡lÓe∑"מּלּואים" ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות הּמׁשּבצֹות ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם .על ƒ≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

(çé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(èé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(ë)íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬
:íúàelîa eéäé áäæ̈¨²¦«§−§¦«Ÿ¨«

BÚk·„טו  ÔÓ‡ „·BÚ ‡Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈

dÈ˙Ù:טז  ‡z¯ÊÂ dk¯‡ ‡z¯Ê ÛÈÚ È‰È Úa¯Ó¿««¿≈ƒ∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈

ÔÈ¯„Òיז  ‡Úa¯‡ ‡·‡ ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Ò ‡·Ë Ô·‡∆∆»»ƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»

:„Á ‡¯„Òƒ¿»«

ÊÈÊ·LÂיח  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט  ‡È˜¯Ë È¯Èk˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

È¯ËÙeכ  ‡Ï¯e·e ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ·‰„c Ôˆn¯Ó¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿



נז devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e ipy meil inei xeriy
i"yx£·‰Ê ÌÈˆaLÓ∑,ּבמּלּואתם הּטּורים יהיּו ¿À»ƒ»»ְְִִִַָֹ

ּבעבי  ׁשּיתמּלא ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות ְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמּקפים
ׁשל  עבין מּלּוי ּכׁשעּור "ּבמּלּואתם", לׁשֹון זהּו ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹהאבן,

יֹותר  ולא ּפחֹות לא המׁשּבצֹות, עמק יהיה .אבנים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹֹ

(àë)íézL ìàøNé-éða úîL-ìò ïééäz íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬
BîL-ìò Léà íúBç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½

ì ïééäz:èáL øNò éðL ¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤
i"yx£BÓLŒÏÚ LÈ‡∑,ּתֹולדֹותם האבנים ּכסדר ּכּלם סדר וכן לׁשמעֹון, "ּפטדה" לראּובן, "אדם" :. ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

(áë)úáò äNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ּבטּבעֹותיו לקבעם החׁשן, ,ּבׁשביל ««…∆ְְְְְִִֶַַָָָֹ
ּבענין  למּטה ׁשּמפרׁש ׁשרׁשי ∑L¯L˙.ּכמֹו לׁשֹון ְְְְִֶַָָָָֹ«¿…ְְֵָ

אף  ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן הּמאחיזין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאילן
ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין יהיּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאּלּו
ּבענין  למעלה, האמּורֹות ׁשרׁשרֹות ׁשּתי ְְְְְְְְֲִֵֵַַַָָוהן
סרּוק  ּבן מנחם ּפתר "ׁשרׁשרֹות", ואף ְְְְְְִֵֶַַַַַָָהּמׁשּבצֹות.

מ"ם  ּכמֹו יתרה ׁשהרי"ׁש ואמר ׁשרׁשים, ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָלׁשֹון
ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ּומ"ם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּבׁשלׁשם

ּכׁשלׁשלת  עברית ּבלׁשֹון ׁשרׁשרת מׁשנה אּלא .ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
˙Ï·b∑ ׁשּתתקעם למעלה, האמּור מגּבלֹות הּוא «¿Àְְְְִִֵֶַָָָָָ

קצה, לׁשֹון "ּגבּול" וכל החׁשן, ּבגבּול ׁשּיהיּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹּבּטּבעֹות
ּבלע"ז  Ú·˙.אשומי"ל ‰NÚÓ∑ קליעה .מעׂשה ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

(âë)zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä ézL-úà¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר ««…∆ְְְְְֵֶֶַָָֹֹֹ
מהּו ׁשאםּֿכן עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּתכן
ּכבר  והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחֹוזר
'ועׂשית  הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? ְְְְְִִִִִִַַָָָָָֹנתּונים

החׁשן  קצֹות ואף על זהב'?! טּבעֹות ׁשּתי ְְְְֵֶַַַַָָֹ
אּתה צרי ּכן ּב"ׁשרׁשרֹות" ˜ˆB˙.לפּתר ÈLŒÏÚ ְְְְִִֵַַָָֹ«¿≈¿

ÔLÁ‰∑ לּימנית הּצּואר, ׁשּכנגד ּפאֹות לׁשּתי «…∆ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
האפֹוד  ּכתפֹות מּול הּבאים .ולּׂשמאלית ְְְִִִֵַַָָָ

(ãë)úòahä ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà äzúðå§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìà¤§−©«¤

i"yx£·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙Â∑ ׁשרׁשת" הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְֵֵַֹ
קּבּוען  מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ְְְְְְִֵַַַַָָֹֻּגבלת"
ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש עכׁשו, ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבחׁשן.

"אּלה  ּבפרׁשת ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָותדע
הכּפלּופקּודי" .לא ְְְֵֹֻ

(äë)ézL-ìò ïzz úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

i"yx£˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ ׁשני העבֹותֹות, ׁשּתי ׁשל ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶָ
ואחת  אחת ּכל ׁשל ÈzLŒÏÚ.ראׁשיהם Ôzz ְֵֶֶַַַַָָƒ≈«¿≈

˙BˆaLn‰∑ ּפרׁשת ּבין למעלה, הּכתּובֹות הן הן «ƒ¿¿ְְְֵֵֵַַַָָָ
ואת  צרּכן את ּפרׁש ולא האפֹוד, ּופרׁשת ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהחׁשן
העבֹותֹות  ראׁשי ּבהן ׁשּיתקע מפרׁש עכׁשו, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָמקֹומן.
אצל  ולׂשמאל לימין החׁשן, ּבטּבעֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹהּתחּובֹות
ּתֹוקע  הימנית ׁשרׁשרֹות: ראׁשי ׁשני ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָהּצּואר,

ראׁשי  ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל וכן ימין, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹּבּמׁשּבצֹות
הּׂשמאלית  ÏÚ.הּמׁשּבצֹות ∑z˙Â‰.ׁשרׁשרֹות ְְְִַַָ¿»«»ְְִַ«

„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k∑ ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ואחת ּבזֹו אחת ƒ¿»≈ְְְְְְִִַַַַ
הּוא  ּובהן יּפל, ׁשּלא החׁשן את מחזיקין ֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹהאפֹוד
ּובאה  הֹולכת הּתחּתֹונה החׁשן ׂשפת ועדין ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתלּוי.
הּוצר לכ יפה, לֹו ּדבּוקה ואינּה ּכרסֹו, על ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָונֹוקׁשת
והֹול ׁשּמפרׁש ּכמֹו לתחּתיתֹו טּבעֹות ׁשּתי .עֹוד ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָ

Ï‡¯NÈכא  Èa ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i·‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ Èz¯z«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ¯˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈË·L ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„כב  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

c„‰·כג  Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡LeÁ¿»

ÔÈ¯zכד  ÏÚ ·‰„c ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה  È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e ipy meil inei xeriy
i"yx£·‰Ê ˙¯L¯L∑ ׁשלׁשלאֹות.˙Ïa‚Ó∑ לסֹוף «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְ

אֹותם  ּתעׂשה החׁשן Ú·˙.ּגבּול ‰NÚÓ∑ מעׂשה ְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ֲֵַ
ּכאֹותן  ּוכפלים, נקבים מעׂשה ולא חּוטין ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹקליעת

ׁשעֹוׂשין לבֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא לערּדסקאֹות,, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
אינשינשייר"ׁש כב)ׁשּקֹורין L¯L¯˙.(ביצה ˙‡ ‰z˙Â∑ ִֶ¿»«»∆«¿¿…

מׁשּבצֹות  על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות עבֹותֹות, ְְֲֲֲֲִֵֶַַָֹׁשל
ׁשרׁשרֹות  ׁשל עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא זה ולא ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹהּללּו,

וא  קביעּותן. צּואת לׁשֹון ולא ּכאן האמּור "ּתעׂשה" ין ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

אּלא  צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור "ונתּתה" ואין ְְְִִֵֶַָָָָָָצּוּוי,
על  ּומצּוהּו חֹוזר החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹלׁשֹון
להֹודיע אּלא ּכאן נכּתב ולא קביעּותן, ועל ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹעׂשּיתן
האפֹוד. עם לעׂשֹות ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות צר ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמקצת
ל יזקקּו הּללּו הּמׁשּבצֹות ,ל לֹומר זאת ל ְְְְְְְְִַַַַָָֹֻוכתב
על  ּתּתנם החׁשן, על מגּבלת ׁשרׁשרֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹלכׁשּתעׂשה

הּללּו .הּמׁשּבצֹות ְְִַַָ

(åè)ãôà äNòîk áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå§¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬¥−Ÿ
LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNòz©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬

:Búà äNòz øæLî̈§−̈©«£¤¬Ÿ«
i"yx£ËtLÓ ÔLÁ∑ ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְִִֵֶַַַָָ

והבטחתֹו - ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, אמת,אחר: ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לׁשֹונֹות:דרישנמ"ט ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ְְְְִֵֶַַַַָּבלע"ז,

אם  הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַֹּדברי

וזה, ממֹון. ענׁש אם מּכֹות, ענׁש אם מיתה, ְִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹענׁש
ּברּור  לׁשֹון ּדבריו ּדברים,מׁשּמׁש ּומברר .ׁשּמפרׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ
„Ù‡ ‰NÚÓk∑ מינין ּומחמׁשת חֹוׁשב .מעׂשה ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã

מנּגדים: רמזים ׁשני 'חׁשן' ְְְִִִֵֶַָָָֹֻּבּמּלה
'נחׁש'. אֹותּיֹות ׁש'חׁשן' מּובא האריז"ל ּבכתבי ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹא)

הּתֹוספֹות, מּבעלי אפרים רּבי ׁשל מּׁשמֹו נאמר ּבספרים ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָב)
'מׁשיח'. ּבגימטרּיא ְְִִִֶֶַַָָֹׁש'חׁשן'

ׁשל  (=עֹורֹו ּדחויא' 'מׁשכא נקרא הּוא ּכי לנחׁש, רֹומז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָהּגּוף
הּוא  הּנחׁש ענין הּגלּות ּבזמן למׁשיח. רֹומזת והּנפׁש ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָנחׁש),

הּגּוף  התּגּברּות ּדהינּו החטאים, היא הּגלּות סּבת ּכי ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָּבגלּוי,
- קּים ׁשהּוא אף הּמׁשיח, ענין ּגיסא, ּולאיד הּנפׁש. ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָעל

ּבהעלם. ְְֵֶהּוא
להֹוציא  ּכלֹומר, הּגּוף. על הּנפׁש הגּברת - היא אפֹוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָעבֹודתנּו

'מׁשיח'. ׁשּבגימטרּיא ה'חׁשן' את מהעלמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּולגּלֹות

(æè):Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôk äéäé òeáø̈¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«
i"yx£BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê∑ לפניו לֹו ּומּטל ּכפּול, ∆∆»¿¿∆∆»¿ְָָָָֻ

ּתלּוי ּכנגד  אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ונקּפלֹות  ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות האפֹוד ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָּבכתפֹות

ּבׁשרׁשרֹות  ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ְְְְְְְְֶֶַַַָָָָֹויֹורדֹות
ּבענין  ׁשּמפרׁש ּכמֹו .וטּבעֹות, ְְְְִֶַָָָָֹ

(æé)øeè ïáà íéøeè äòaøà ïáà úàlî Bá úàlîe¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤À
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

i"yx£B· ˙‡lÓe∑"מּלּואים" ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות הּמׁשּבצֹות ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם .על ƒ≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

(çé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(èé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(ë)íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬
:íúàelîa eéäé áäæ̈¨²¦«§−§¦«Ÿ¨«

BÚk·„טו  ÔÓ‡ „·BÚ ‡Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈

dÈ˙Ù:טז  ‡z¯ÊÂ dk¯‡ ‡z¯Ê ÛÈÚ È‰È Úa¯Ó¿««¿≈ƒ∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈

ÔÈ¯„Òיז  ‡Úa¯‡ ‡·‡ ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Ò ‡·Ë Ô·‡∆∆»»ƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»

:„Á ‡¯„Òƒ¿»«

ÊÈÊ·LÂיח  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט  ‡È˜¯Ë È¯Èk˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

È¯ËÙeכ  ‡Ï¯e·e ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ·‰„c Ôˆn¯Ó¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿



devzנח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e ipy meil inei xeriy
ÂÈt ÏeÓ Ï‡∑ ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא אפֹוד, ׁשל ∆»»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַֹ

ׁשּכלּפי  העליֹון ּבעבר אּלא הּמעיל, ׁשּכלּפי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכתפֹות
אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו" "מּול קרּוי והּוא ְִֵֶַָָָהחּוץ,

ּפנים  קרּוי אינֹו נראה, ׁשאינֹו .עבר ְִִֵֵֵֶֶֶָָ

(åë)éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

:äúéä«§¨
i"yx£ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ ÈL ÏÚ∑ ּפאֹותיו ׁשּתי הן «¿≈¿«…∆ְֵֵֵָ

ולׂשמאל  לימין ‡Ï.הּתחּתֹונֹות, ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ ְְְְִִַַָֹ«¿»¬∆∆
‰˙Èa „BÙ‡‰ ¯·Ú∑ האחד סימנין: ׁשני ל הרי ≈∆»≈»¿»ְְֲִִֵֵֶָָָ

האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ּתחּתיתֹו, ׁשל קצוֹות ּבׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיּתנם
הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי האפֹוד, ּכנגד אינֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעליֹונֹו
יקּבעם  ׁשּלא סימן נתן ועֹוד מתניו. על נתּון ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוהאפֹוד

ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא החּוץ, ׁשּכלּפי החׁשן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבעבר
האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו "ּביתה", ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
הּכהן  לפני הּסינר ונקּפל לּכהן חֹוגרֹו האפֹוד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשחׁשב
קצֹות  ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת מתניו, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָעל

עליו  ׁשֹוכבין ּוקצֹותיו .החׁשן, ְְִֶַָָָֹ

(æë)ézL-ìò íúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈©§¥Á
Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®

:ãBôàä áLçì ìònî¦©¾©§¥−¤¨«¥«
i"yx£‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î ÈzL ÏÚ∑ «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

העליֹונים  האפֹוד ּכתפֹות ּבראׁשי נתּונֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּמׁשּבצֹות
ויֹורדֹות  ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ּכנגד ּכתפיו על ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָהּבאים
מחּבר  ׁשהּוא הּׁשני ּבראׁשן ליּתן צּוה והּטּבעֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלפניו,
סמּו מחּברּתֹו", "לעּמת ׁשּנאמר: והּוא ְְְְֱֵֶֶַַַַָָֻלאפֹוד,
מעט, החגֹורה מן למעלה ּבאפֹוד, חּבּורן ְְְְֲִִִֵַַַָָָָלמקֹום

ּבגבּהלעּמת ׁשהּמחּברת מעט נתּונים ואּלּו החגֹורה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻ

לחׁשב  "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא הּכתפֹות, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַזקיפת
ּתכלת  ּפתיל ונֹותן החׁשן, סֹוף ּכנגד והן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹהאפֹוד",
ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות הּטּבעֹות ְְְְְְֶַַַַָָָֹּבאֹותן
הֹול החׁשן ּתחּתית יהא ׁשּלא ולׂשמאל, לימין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּפתיל
מיּׁשב  ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֻלפנים

יפה  הּמעיל ÂÈt.על ÏenÓ∑ החיצֹון .ּבעבר ְִֶַַָƒ»»ִֵֶַָ

(çë)ïLçä-úà eñkøéåáéúëåúòáèîéø÷åéúòahî §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈
áLç-ìò úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä úòaè-ìà¤©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤

:ãBôàä ìòî ïLçä çfé-àìå ãBôàä̈«¥®§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
i"yx£eÒk¯ÈÂ∑וכן חּבּור, לא)לׁשֹון "מרכסי (תהלים ¿ƒ¿¿ְְְִֵֵֵֻ

וכן רׁשעים, חבלי חּבּורי מד)איׁש", "והרכסים (ישעיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ
לירד  ׁשאיֿאפׁשר לזה, זה הּסמּוכים הרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלבקעה",
סמיכתן  ׁשּמּתֹו ּגדֹול, ּבקׁשי אּלא ׁשּביניהם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלּגיא

ונֹוחה  מיׁשֹור לבקעת יהיּו ועמּקה, זקּופה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָֻהּגיא
ליל.„BÙ‡‰ ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑ ּדבּוק החׁשן להיֹות ֵֵƒ¿«≈∆»≈ְִֶַָֹ

האפֹוד  חׁשב ÁfÈ.אל ‡ÏÂ∑ ולׁשֹון נּתּוק, לׁשֹון ֵֵֶֶָ¿…ƒ«ְְִָ
לברט  ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, .ערבי ְְְְִִֵֶַַַָ

ÔB‰˙Èכו  ÈeL˙e ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכז  ÔB‰˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כח  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ïLçä çfé àìå (çë),"wEYp" oFWl §Ÿ¦©©¤§¦
WpEC ixacM ,`Ed iaxr oFWlE§£¨¦§¦§¥¨
iM il` aFxTde .i"Xx oFWl ,h`xAl oA¤©§¨§©¦§©¨¥©¦
'd gQi mi`B ziA on ,"gQi" FnM `Ed§¦©¦¥¥¦¦©

(.d"k ,e"h ilWn)dPOn EgQi micbFaE ,mW) ¦§¥§¦¦§¦¤¨¨

(.a"k ,'asENgA ,wEYpe dvizp oipr ,¦§©§¦¨§¦§¦
nQdmiciqg Eflri FnM ,o"iGde K" ©¨¤§©©¦§©§§£¦¦

cFakA(.'d ,h"nw miNdY)miad`A dqNrzp §¨§¦¦¦§©§¨¨¢¨¦

(.g"i ,'f ilWn)mzFgAfn z` mYvYpe ,mixaC) ¦§¥§¦©§¤¤¦§§¨§¨¦

(.'b ,a"iizaizp Eqzp(.b"i ,'l aFI`)oke , ¨§§¦¨¦¦§¥
gQn ziAd zxnWn z` mYxnWEÎmikln) §©§¤¤¦§¤¤©©¦©¨§¨¦

(.'e ,`"i 'acxRi `NW mxidfi ,uYPdn ,¥©¤¤©§¦¥¤Ÿ¦¨¥
.xnWOd z` uYpie mdn cg ¤̀¨¥¤¦©¥¤©¦§¨

éìeàådxBgi cinY gfnlE oM mBmiNdY) §©©¥§¥©¨¦©§§¤¨§¦¦

(.h"i ,h"wxn`i ,dvizpE qxdl ,§¤¤§¦¨Ÿ©
uYpie qxdIW cr cinY dllTd xbgIW¤©£Ÿ©§¨¨¨¦©¤©£Ÿ¦©¥

.mzxFbgA mixG`zn mixg` xW`M DÄ©£¤£¥¦¦§©§¦©£¨¨
cFr gfn oi`(.'i ,b"k dirWi)dqixd oi` , ¥¥©§©§¨¥£¦¨

Lvx` iWp`A ixar,xFSl xn`i ,cFrŸ©©¦§¦§©§¥©§§
dzidW WiWxY ux` l` xF`iM©§¤¤¤©§¦¤¨§¨
`NW ,cFr cExtE dqixd oi`e ,LzxgFq£¨§§¥£¦¨¥¤Ÿ
aEWi `le mXn mklMn cg` cxRi¦¨¥¤¨¦ª§¤¦¨§Ÿ¨
cnrOn cxtPd .ixnbl axgz iM xFSl©¦¥¨¥§©§¥©¦§¨¦©£¨
Eqxdi l` oFWlM ,qxFd `xTi eixag£¥¨¦¨¥¥¦§©¤¤§
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(èë)ïLça ìàøNé-éða úBîL-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤
ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa Baì-ìò ètLnä©¦§¨²©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−

:ãéîz̈¦«

(ì)íénzä-úàåíéøeàä-úàètLnä ïLç-ìàzúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤©ª¦½
ïøäà àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìò eéäå§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´©«Â£ÂŸ

ýé éðôì Baì-ìò ìàøNé-éða ètLî-úàñ :ãéîz ýå ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
i"yx£ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑ ׁשם ּכתב הּוא ∆»ƒ¿∆«Àƒְֵַ

ׁשעלֿידֹו החׁשן, ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמפרׁש
ּדבריו את ּומתּמם ּדבריו, מאיר עג)הּוא ּובמקּדׁש(יומא . ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

מחּסר  להיֹות ּגדֹול לכהן ׁשאיֿאפׁשר החׁשן, היה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשני
ׁשם  ועל ּבתֹוכֹו, היה לא הּׁשם אֹותֹו אבל ְְְֲִֵֵַַָָָָֹּבגדים,

ׁשּנאמר "מׁשּפט", קרּוי הּוא הּכתב כז)אֹותֹו :(במדבר ְְֱִֶֶַַָָָ

האּורים" ּבמׁשּפט לֹו ŒÈa."וׁשאל ËtLÓŒ˙‡ ְְְִִַַָָ∆ƒ¿«¿≈
Ï‡¯NÈ∑ אם עלֿידֹו, ונֹוכחים נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ƒ¿»≈ְְְִִִִֵֶַָָָָ

אּגדה' ה'מדרׁש ּולפי לעׂשֹות. לא אֹו ּדבר ְְֲֲִִַַַַַָָָָֹלעׂשֹות
ׁשם  על מׁשּפט נקרא הּדין, מעּותי על מכּפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשהחׁשן

הּמׁשּפט  .סליחת ְְִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr `i jxk zegiy ihewl)

היה  לא הּׁשם אֹותֹו אבל . . החׁשן היה ׁשני ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּובמקּדׁש
ל)ּבתֹוכֹו כח, ויׁש(רׁש"י זה. ּדבר מזּכיר מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

מּלא  על־ידֹו ׁשּכן מהחׁשן, חלק היה הּׁשם ּדהּנה ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבאר,
מעׂשה  ּבין מפריד ׁשהּכתּוב מּזה אמנם, ּתפקידֹו. את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחׁשן

חלק  ׁשאינם מׁשמע ותּומים', ה'אּורים נתינת ּובין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהחׁשן
ּבתֹור עצמֹו, ׁשהחׁשן ,ּכרח ועל ּכהּנהמהחׁשן. אינֹוּבגד – ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ

ּתפקידֹו ואּלּו ׁשני; מּבית רׁש"י מסּתּיע ּכ ועל ּבּׁשם, ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָּתלּוי
ּבּׁשם.מׁשּפטּכחׁשן ּתלּוי ּכן – ְְִֵֵֶַָָֹ

ÔLÁaכט  Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡¯Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל  ˙ÈÂ ‡i¯e‡ ˙È ‡Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô¯‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡¯NÈ È·„ ‡Èc ˙È Ô¯‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡¯È„z¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zF`xl 'd l`(.c"k ,h"i lirl)aizkE , ¤¦§§¥§¦
Lqxdi LcnrOn(.h"i ,a"k dirWi)oke , ¦©£¨§¤¤§¤§©§¨§¥

dRx miwit` gifnE(.`"k ,a"i aFI`)zvizp , §¦©£¦¦¦¨¦§¦©
mithFXd milgPd md ,miwit`d̈£¦¦¥©§¨¦©§¦
lwWA gfnE .zFi`Bde mixdd miqxFde§§¦¤¨¦§©¥¨¥©§¤¤
`Ed iM ,o"EPd ilrA mdipW ,gvn¥©§¥¤©£¥©¦
W`xd wfg iM ,gESp oFWNn¦§¦©¦Ÿ¤¨Ÿ

.gvOAhk dxez ©¥©
úà ètLnä ïLç ìà zúðå (ì)§¨©¨¤¤©¦§¨¤

.íénzä úàå íéøeàäiAx xaq ¨¦§¤©ª¦¨©©¦
oiprA mMgzdl mdxa`íéøeàä ©§¨¨§¦§©¥§¦§©¨¦

,íénzäåxn`e(.'e wEqtA)dUrn md iM §©ª¦§¨©§¨¦¥©£¥
aWg iM mpiprA Kix`de ,adfe sqM oO ª̀¨¤¤§¨¨§¤¡¦§¦§¨¨¦¨©
ilrA EUrIW zFxESd lr mdW¤¥©©¤©£©£¥
`le .l`FXd zaWgn zrcl miakFMd©¨¦¨©©©§¤¤©¥§Ÿ
azM ,i"Xx ixacM md la` .mElM xn`̈©§£¨¥§¦§¥©¦§¨

Wxtnd mW(r"aiz),oWgd iltM oiA oEzp ¥©§Ÿ¨¨¥¦§¥©¤
zFidl Kxvd KklEìeôk(.f"h wEqR lirl). §¨ª§©¦§¨§¥¨

ExMfp `l iM ,di`xdeíénúå íéøeà §¨§¨¨¦Ÿ¦§§¦§ª¦
mxiMfd `le ,mipO`d dUrnA llM§¨§©£¥¨ª¨¦§Ÿ¦§¦¨

OA `le d`ESA mdlhxtE .llM dUr ¨¤©©¨¨§Ÿ©©£¤§¨¨©
ct`d z` UrIe ,micbAA('a ,h"l oNdl), ©§¨¦©©©¤¨¥Ÿ§©¨

oWgd z` UrIe(.'g mW)UrIe" xn` `le , ©©©¤©¤¨§Ÿ¨©©©©
Wxg dUrn Eid EN`e ,"miOze mixE`d̈¦§ª¦§¦¨©£¥¨¨

,lMd on xzFi mdA Kix`n did mkg̈¨¨¨©£¦¨¤¥¦©Ÿ
did mwnrl mdA xSwl dvxi ilE` m`e§¦©¦§¤§©¥¨¤§¨§¨¨¨
xW`M miOze mixE` ziUre" xnF`¥§¨¦¨¦§ª¦©£¤
dUrY xFdh adf xdA LzF` d`xd¤§¨§¨¨¨¨¨©£¤

."wTfn sqM F` mzF`¨¤¤§ª¨
ãBòå`"dA xiMfd `l iM d`xz aEWY §¨¦§¤¦Ÿ¦§¦§¥

`NW milMd lMn cg` dricid©§¦¨¤¨¦¨©¥¦¤Ÿ
oFx` EUre xn` la` ,xaM ExMfplirl) ¦§§§¨£¨¨©§¨£§¥

(.'i ,d"koglW ziUre ,(.b"k wEqR mW)ziUre , §¨¦¨ª§¨¨¨§¨¦¨
zxpn(.`"l wEqR mW)oMWOaE .mNM oke , §Ÿ©¨¨§¥ª¨©¦§¨

dUrY oMWOd z`e xn`(.'` ,e"k mW), ¨©§¤©¦§¨©£¤¨

WCwn il EUre FxiMfd xaMW xEarA©£¤§¨¦§¦§¨¦¦§¨
(.'g ,d"k mW)xn` miOze mixE`A dPde . ¨§¦¥¨¦§ª¦¨©

(o`M)úà ètLnä ïLç ìà zúðå ¨§¨©¨¤¤©¦§¨¤
,íénzä úàå íéøeàäFzF` dEv `l ¨¦§¤©ª¦Ÿ¦¨

`"dA aEzMd mxiMfde ,mzIUrA©£¦¨¨§¦§¦¨©¨§¥
dWnA wx aEzMd mxiMfd `le ,dricid©§¦¨§Ÿ¦§¦¨©¨©§¤

d`ESA xn`W ,FCalïLç ìà zúðå §©¤¨©©©¨¨§¨©¨¤¤
,ètLnädUrOaEúà ïLçä ìà ïziå ©¦§¨©©£¤©¦¥¤©¤¤

íénzä úàå íéøeàä(.'g ,'g `xwIe)iM , ¨¦§¤©ª¦©¦§¨¦
mipO`l did `le oO` dUrn Eid `lŸ¨©£¥ª¨§Ÿ¨¨¨ª¨¦
`le dUrn mdA l`xUi ldwl `le§Ÿ¦§©¦§¨¥¨¤©£¤§Ÿ
dWnl xEqn cFq md la` ,llM dacp§¨¨§¨£¨¥¨§¤
F` ,dXcwA mazM `Ede ,dxEaBd iRn¦¦©§¨§§¨¨¦§ª¨

mzq mxiMfi KklE ,minW dUrn Eid̈©£¥¨©¦§¨©§¦¥§¨
z` ocr obl mcTn oMWIe FnM ,driciaE¦¦¨§©©§¥¦¤¤§©¥¤¤

miaxMd(.c"k .'b ziW`xA). ©§ª¦§¥¦

äpäåazM gwl dWníénzäå íéøeàä §¦¥¤¨©§¨¨¦§©ª¦
mW mgiPdeètLnä ïLça §¦¦¨¨§¤©¦§¨

cFt`d oxd` z` WiAldW ixg ©̀£¥¤¦§¦¤©£Ÿ¨¥
z` eilr oYIe xn`W FnM ,oWgde§©¤§¤¨©©¦¥¨¨¤
mUIe ,ct`d aWgA Fz` xBgIe ct`d̈¥Ÿ©©§ŸŸ§¥¤¨¥Ÿ©¨¤
z` oWgd l` oYIe oWgd z` eilr̈¨¤©¤©¦¥¤©¤¤

miOYd z`e mixE`d(.'gÎ'f ,'g `xwIe)iM , ¨¦§¤©ª¦©¦§¨¦
oiprde .oWgd iltM oiA mpzp oM xg`l§©©¥§¨¨¥¦§¥©¤§¨¦§¨
mgMn ,miWFcw zFnW Eid iM ,`Ed¦¨¥§¦¦Ÿ¨
ipir l` oWgd ipa`n zFIzF`d Exi`ï¦¨¦¥©§¥©¤¤¥¥

mhRWnA l`FXd odMd(.`"k ,f"k xAcOA). ©Ÿ¥©¥§¦§¨¨©¦§¨

EpN dlri in El`W xW`M iM ,lWOde§©¨¨¦©£¤¨£¦©£¤¨
mgNdl dNgYA iprpMd l`,'` mihtFW) ¤©§©£¦©§¦¨§¦¨¤§¦

(.'`mdW zFnXA oEkn odMd did ,¨¨©Ÿ¥§©¥©¥¤¥
,íéøeàäzFIzF` eipirl "Exi`de" ¨¦§¥¦§¥¨¦

,oFrnXn o"ire ,ieNn c"Eie .dcEdi§¨§¦¥¦§©¦¦¦§
aEzMd mdxa`n `"de ,ieNn c"nle§¨¤¦¥¦§¥¥©§¨¨©¨

EpizFAx zrC lr mW(:b"r `nFi)F` . ¨©©©©¥¨

`"d eipir cbpl zxg` mrR dxi`dW¤¥¦¨©©©¤¤§¤¤¥¨¥
zFIzF`d xW`M dPde ,dcEdin¦¨§¦¥©£¤¨¦
rci `l oicr odMd ipir l` zFxi`n§¦¤¥¥©Ÿ¥£©¦Ÿ¥©

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e ipy meil inei xeriy
ÂÈt ÏeÓ Ï‡∑ ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא אפֹוד, ׁשל ∆»»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַֹ

ׁשּכלּפי  העליֹון ּבעבר אּלא הּמעיל, ׁשּכלּפי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכתפֹות
אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו" "מּול קרּוי והּוא ְִֵֶַָָָהחּוץ,

ּפנים  קרּוי אינֹו נראה, ׁשאינֹו .עבר ְִִֵֵֵֶֶֶָָ

(åë)éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

:äúéä«§¨
i"yx£ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ ÈL ÏÚ∑ ּפאֹותיו ׁשּתי הן «¿≈¿«…∆ְֵֵֵָ

ולׂשמאל  לימין ‡Ï.הּתחּתֹונֹות, ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ ְְְְִִַַָֹ«¿»¬∆∆
‰˙Èa „BÙ‡‰ ¯·Ú∑ האחד סימנין: ׁשני ל הרי ≈∆»≈»¿»ְְֲִִֵֵֶָָָ

האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ּתחּתיתֹו, ׁשל קצוֹות ּבׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיּתנם
הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי האפֹוד, ּכנגד אינֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשעליֹונֹו
יקּבעם  ׁשּלא סימן נתן ועֹוד מתניו. על נתּון ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוהאפֹוד

ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא החּוץ, ׁשּכלּפי החׁשן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבעבר
האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו "ּביתה", ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
הּכהן  לפני הּסינר ונקּפל לּכהן חֹוגרֹו האפֹוד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשחׁשב
קצֹות  ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת מתניו, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָעל

עליו  ׁשֹוכבין ּוקצֹותיו .החׁשן, ְְִֶַָָָֹ

(æë)ézL-ìò íúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈©§¥Á
Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®

:ãBôàä áLçì ìònî¦©¾©§¥−¤¨«¥«
i"yx£‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î ÈzL ÏÚ∑ «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

העליֹונים  האפֹוד ּכתפֹות ּבראׁשי נתּונֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּמׁשּבצֹות
ויֹורדֹות  ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ּכנגד ּכתפיו על ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָהּבאים
מחּבר  ׁשהּוא הּׁשני ּבראׁשן ליּתן צּוה והּטּבעֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלפניו,
סמּו מחּברּתֹו", "לעּמת ׁשּנאמר: והּוא ְְְְֱֵֶֶַַַַָָֻלאפֹוד,
מעט, החגֹורה מן למעלה ּבאפֹוד, חּבּורן ְְְְֲִִִֵַַַָָָָלמקֹום

ּבגבּהלעּמת ׁשהּמחּברת מעט נתּונים ואּלּו החגֹורה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻ

לחׁשב  "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא הּכתפֹות, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַזקיפת
ּתכלת  ּפתיל ונֹותן החׁשן, סֹוף ּכנגד והן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹהאפֹוד",
ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות הּטּבעֹות ְְְְְְֶַַַַָָָֹּבאֹותן
הֹול החׁשן ּתחּתית יהא ׁשּלא ולׂשמאל, לימין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּפתיל
מיּׁשב  ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֻלפנים

יפה  הּמעיל ÂÈt.על ÏenÓ∑ החיצֹון .ּבעבר ְִֶַַָƒ»»ִֵֶַָ

(çë)ïLçä-úà eñkøéåáéúëåúòáèîéø÷åéúòahî §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈
áLç-ìò úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä úòaè-ìà¤©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤

:ãBôàä ìòî ïLçä çfé-àìå ãBôàä̈«¥®§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
i"yx£eÒk¯ÈÂ∑וכן חּבּור, לא)לׁשֹון "מרכסי (תהלים ¿ƒ¿¿ְְְִֵֵֵֻ

וכן רׁשעים, חבלי חּבּורי מד)איׁש", "והרכסים (ישעיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ
לירד  ׁשאיֿאפׁשר לזה, זה הּסמּוכים הרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלבקעה",
סמיכתן  ׁשּמּתֹו ּגדֹול, ּבקׁשי אּלא ׁשּביניהם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלּגיא

ונֹוחה  מיׁשֹור לבקעת יהיּו ועמּקה, זקּופה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָֻהּגיא
ליל.„BÙ‡‰ ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑ ּדבּוק החׁשן להיֹות ֵֵƒ¿«≈∆»≈ְִֶַָֹ

האפֹוד  חׁשב ÁfÈ.אל ‡ÏÂ∑ ולׁשֹון נּתּוק, לׁשֹון ֵֵֶֶָ¿…ƒ«ְְִָ
לברט  ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, .ערבי ְְְְִִֵֶַַַָ

ÔB‰˙Èכו  ÈeL˙e ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכז  ÔB‰˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כח  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ïLçä çfé àìå (çë),"wEYp" oFWl §Ÿ¦©©¤§¦
WpEC ixacM ,`Ed iaxr oFWlE§£¨¦§¦§¥¨
iM il` aFxTde .i"Xx oFWl ,h`xAl oA¤©§¨§©¦§©¨¥©¦
'd gQi mi`B ziA on ,"gQi" FnM `Ed§¦©¦¥¥¦¦©

(.d"k ,e"h ilWn)dPOn EgQi micbFaE ,mW) ¦§¥§¦¦§¦¤¨¨

(.a"k ,'asENgA ,wEYpe dvizp oipr ,¦§©§¦¨§¦§¦
nQdmiciqg Eflri FnM ,o"iGde K" ©¨¤§©©¦§©§§£¦¦

cFakA(.'d ,h"nw miNdY)miad`A dqNrzp §¨§¦¦¦§©§¨¨¢¨¦

(.g"i ,'f ilWn)mzFgAfn z` mYvYpe ,mixaC) ¦§¥§¦©§¤¤¦§§¨§¨¦

(.'b ,a"iizaizp Eqzp(.b"i ,'l aFI`)oke , ¨§§¦¨¦¦§¥
gQn ziAd zxnWn z` mYxnWEÎmikln) §©§¤¤¦§¤¤©©¦©¨§¨¦

(.'e ,`"i 'acxRi `NW mxidfi ,uYPdn ,¥©¤¤©§¦¥¤Ÿ¦¨¥
.xnWOd z` uYpie mdn cg ¤̀¨¥¤¦©¥¤©¦§¨

éìeàådxBgi cinY gfnlE oM mBmiNdY) §©©¥§¥©¨¦©§§¤¨§¦¦

(.h"i ,h"wxn`i ,dvizpE qxdl ,§¤¤§¦¨Ÿ©
uYpie qxdIW cr cinY dllTd xbgIW¤©£Ÿ©§¨¨¨¦©¤©£Ÿ¦©¥

.mzxFbgA mixG`zn mixg` xW`M DÄ©£¤£¥¦¦§©§¦©£¨¨
cFr gfn oi`(.'i ,b"k dirWi)dqixd oi` , ¥¥©§©§¨¥£¦¨

Lvx` iWp`A ixar,xFSl xn`i ,cFrŸ©©¦§¦§©§¥©§§
dzidW WiWxY ux` l` xF`iM©§¤¤¤©§¦¤¨§¨
`NW ,cFr cExtE dqixd oi`e ,LzxgFq£¨§§¥£¦¨¥¤Ÿ
aEWi `le mXn mklMn cg` cxRi¦¨¥¤¨¦ª§¤¦¨§Ÿ¨
cnrOn cxtPd .ixnbl axgz iM xFSl©¦¥¨¥§©§¥©¦§¨¦©£¨
Eqxdi l` oFWlM ,qxFd `xTi eixag£¥¨¦¨¥¥¦§©¤¤§



devzס zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyily meil inei xeriy

ß '` xc` 'f iyily mei ß

(àì):úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
i"yx£„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑ עליו נּתן ÏÎz˙.לחגֹורה ׁשהאפֹוד ÏÈÏk∑ּבֹו מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, .ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

(áì)áéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹
:òøwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNòî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©

i"yx£BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â∑ ּפתיחת הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל ּפי ¿»»ƒ…ְְְְִִִַַָ
הּצּואר  ּכפּול ∑BÎB˙a.ּבית לגּוּה", "ּכפיל ּכתרּגּומֹו: ֵַַָ¿ְְְִֵַַָָ

אֹורג  מעׂשה והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָלתֹוכֹו,
ּבמחט  ˙Á¯‡.ולא ÈÙk∑ ׁשּלהם ׁשהּׁשריֹונים למדנּו, ְְַַֹ¿ƒ«¿»ְְִִֶֶֶַַָָ

לתֹוכן  ּכפּול Ú¯wÈ.ּפיהם ‡Ï∑.יּקרע ׁשּלא ּכדי ְִֶָָ…ƒ»≈«ְִֵֶַָֹ
ׁשּבּתֹורה,והּקֹורעֹו לאוין מּמנין ׁשּזה ּבלאו, עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּנאמר  מּמּנּו", יסּורּו "לא וכן החׁשן", יּזח "ולא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹוכן:
הארֹון  .ּבבּדי ְֵַָָ

ÏÎz‡:לא  ¯ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»

È‰Èלב  ‡¯Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ¯ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „·BÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈ¯Lƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

odn ExCq xW` zFIzF`d on iM ,oxECq¦¨¦¦¨¦£¤¦§¥¤
mdn zFUrdl xWt` did dlri dcEdi§¨©£¤¨¨¤§¨§¥¨¥¤
,"ddEci lrid" F` ,"dilr cdied"¨¤¨£©©§¨
Eid la` ,c`n zFAx zFxg` zFaze§¥£¥©§Ÿ£¨¨
mi`xwPd mixg` WcTd zFnW mẄ§©Ÿ¤£¥¦©¦§¨¦
"minY" odMd al didi mgMn ,"miOY"ª¦¦Ÿ¨¦§¤¥©Ÿ¥¨¦
.eipirl Exi`dW zFIzF`d oipr zriciA¦¦©¦§©¨¦¤¥¦§¥¨
,Exi`de mixE`d zFnWA oEM xW`M iM¦©£¤¦¥¦§¨¦§¥¦
mcFre .miOYd zFnWA oEknE cIn xfFg¥¦¨§©¥¦§©ª¦§¨
FAlA `aie ,eipirl zFxi`n zFIzF`d̈¦§¦§¥¨§¨Ÿ§¦
dbxcn z`fe .dlri dcEdi mxEAgW¤¦¨§¨©£¤§Ÿ©§¥¨
on dHnl `id ,WcTd gEx zbxcOn¦©§¥©©©Ÿ¤¦§©¨¦
lFw zAn dlrnlE ,d`EaPd©§¨§©§¨¦©
xg`l ipW ziaA DA miWOYWOW¤¦§©§¦¨§©¦¥¦§©©

EwqtE d`EaPd dwqRWíénúå íéøeà ¤¨§¨©§¨¨§¦§ª¦
EpizFAx ExiMfdW FnM:`"k `nFi)(. §¤¦§¦©¥¨

øLôàåoWgA dWn ozPW ixg`W §¤§¨¤©£¥¤¨©¤©¤
lW miWFcTd zFnXd©¥©§¦¤

íénzäå íéøeàäzxqnA mircFp Eid ¨¦§©ª¦¨¨¦§¨Ÿ¤
mxqOW l`xUi inkg ilFcbl EPOn¦¤¦§¥©§¥¦§¨¥¤§¨¨
ciA did KkitlE ,dxFY ixzq mr mdl̈¤¦¦§¥¨§¦¨¨¨§©

cFt` ceC(.'e ,b"k '`Îl`EnW)zEncM dide , ¨¦¥§¥§¨¨¦§
oWg zEncM oWg FaE ,dWn cFt ¥̀¤¤¦§¤
xW`M ,cA EidW d`xp la` ,WcTd©Ÿ¤£¨¦§¨¤¨©©£¤

cA cFt` xEbg xrp l`EnWA xn`pmW) ¤¡©¦§¥©©¨¥¨¨

(.g"i ,'amipnW ,mipdMd xir apA xn`e ,§¨©§Ÿ¦©Ÿ£¦§Ÿ¦
cA cFt` `Up Wi` dXnge(.g"i ,a"k mW), ©£¦¨¦Ÿ¥¥¨¨

ipAn `EdW odMd z` FzF` EWiAlie§©§¦¤©Ÿ¥¤¦§¥
,minrtl oiprpe FA mil`FWe mi`iaPd©§¦¦§£¦§¤¡¦¦§¨¦

`"x dfA aWg xW`M(.'e wEqR lirl)dnE . ©£¤¨©¨¤§¥¨©
ii`d EpAx zaEWY d`x EN`W xn`X¤¨©¤¦¨¨§©©¥©¥
,dEpaXge dEpi`x xaM ,dkM xn` `lŸ¨©¨¨§¨§¦¨§¦©§¨

oEMzp `l `"x iM Eprcie§¨©§¦Ÿ¦§©¥
.dil``l dxez ¥¤¨

.ìéòî (ãì-àì)i"Xx azMwEqtA lirl) §¦¨©©¦§¥§¨

(.'coke ,"wElg" oinM `Ed§¦¨§¥
,úðúkä`N`úðúkäLFxUal KEnq ©§Ÿ¤¤¨¤©§Ÿ¤¨¦§¨

ìéòîexaCd oi`e .oFilrd wElg `xFw §¦¥¨¨¤§§¥©¨¨
FnM ,FA sHrzi cbA lirOd iM ,oM¥¦©§¦¤¤¦§©¥§

r `Ede xn`Wlirn dh,g"k '`Îl`EnW) ¤¨©§Ÿ¤§¦§¥

(.c"iiphri dwcv lirn aizkE ,dirWi) §¦§¦§¨¨§¨¨¦§©§¨

(.'i ,`"qwx zpzMd lr dIhr `aY `le ,§Ÿ¨Ÿ£¦¨©©§Ÿ¤©
aizkC ,FA dQki xW` dnlVd lr©©©§¨£¤§©¤¦§¦

dnlVM xF` dhr(.'a ,c"w miNdY)`Ed iM , Ÿ¤©©§¨§¦¦¦
dhri mtU lre oke ,sEhr(.d"n ,b"i `xwIe), ¨§¥§©¨¨©§¤©¦§¨

oA ozpFi lW FnEBxY `Ede .sHrzi¦§©¥§©§¤¨¨¤
l`iGr(.g"i ,b"i 'aÎl`EnW)axd xiMfdW ª¦¥§¥¤¦§¦¨©

(.'c wEqtA lirl i"Xx)`Ed iM ,oihEcxMsEhr ©¦§¥§¨©§¦¦¨
ivg FA sHrzIW cFt`d zxEvl aFxẅ§©¨¥¤¦§©¥£¦
wElg did m` iM ,eilbx iRlMW sEBd©¤§©¥©§¨¦¦¨¨¨
cFr di`xE .llM dfl df oinFC opi ¥̀¨¦¤¨¤§¨§¨¨

rxTIe Flirn spkA wfgIe xn`WÎl`EnW) ¤¨©©©£¥¦§©§¦©¦¨©§¥

(.f"k ,e"h '`oinM Fpi`e mitpM Fl Wi dPde ,§¦¥¥§¨©¦§¥§¦
la` .wElgìéònäsEBd z` siTn zEqM ¨£¨©§¦§©¦¤©

mc`d ilbx cr dHnlE Fx`ESn FNMª¦©¨§©¨©©§¥¨¨¨
milirOd x`WaE ,llM ci ziA Fl oi`e§¥¥¨§¨¦§¨©§¦¦
xEtY x`ESd lM cbpM x`Ev ziA Fl Wi¥¥©¨§¤¤¨©©¨¨
,lirn iR `xwp x`Ev ziA FzF`e ,FA§¥©¨¦§¨¦§¦
."FOr bEx`" `dIW aEzMd dEve§¦¨©¨¤§¥¨¦
,dHnl cr eiptNn wNgn FNM lirOde§©§¦ª§ª¨¦§¨¨©§©¨
Fx`Ev `vnpe eiR awpA FW`x qipkn©§¦Ÿ§¤¤¦§¦§¨©¨
mitpM iYW eiptNnE ,lirOd itA xEbg̈§¦©§¦¦§¨¨§¥§¨©¦
`nilB oinM ,FpFvxM dNbnE FA dQkn§©¤§©¤¦§§¦§¦¨
dxitYd EwNgW ,W`x ziA Dl oi`W¤¥¨¥Ÿ¤¦§©§¦¨

`ai okle ,dHnlE dtU iOTn diptNW¤§¨¤¨¦©¥¨¨§©¨§¨¥¨Ÿ
mlFrl dihr oFWl FA.c"i ,g"k '`Îl`EnW) §¤§¨§¨§¥

(.h"k ,h"w miNdY .f"i ,h"p mW .'i ,`"q dirWi. §©§¨¨§¦¦

àìåaxd dUr dOl oM mB iYrci §Ÿ¨©§¦©¥¨¨¨¨¨©
oiA oFnrR ,mnvrl mipFnrRd©©£¦§©§¨©£¥
mipFOxd Eid `l oM m` iM ,mipFOx ipW§¥¦¦¦¦¥Ÿ¨¨¦¦

dOl ,iFpl m`e ,mElM oiWOWnEid §©§¦§§¦§¨¨¨
oinM mUri ,milElg mipFOxM miiEUr£¦§¦¦£¦©£¥§¦
aEzMd Kixv didW ,cFre .adf igERY©¥¨¨§¤¨¨¨¦©¨
m`e ,mipFnrRd dlzI dOA Wxtl§¨¥©¤¦§¤©©£¦§¦

.odA zFlzl zFrAh mdA dUri©£¤¨¤©¨¦§¨¤
ìáàmipFOxd iM ,WOn mkFzA md £¨¥§¨©¨¦¨¦¦

mipFOx oinM miiEUre milElg£¦©£¦§¦¦¦
mdiR EgzR `NW miPhw(:g"t migaf), §©¦¤Ÿ¨§¦¤§¨¦

mi`xpe mdA mipEnh mipFnrRde§©©£¦§¦¨¤§¦§¦
la` ,mpipn aEzMd WxR `le .mkFYn¦¨§Ÿ¥¥©¨¦§¨¨£¨
,oibf mipWE miraW EidW Exn` EpizFAx©¥¨§¤¨¦§¦§©¦¨¦
dlFze ,oilApr mipWE miraW mdaE¨¤¦§¦§©¦¦§¨¦§¤
miWlWE ,cg` cSn dXWe miWlW§¦§¦¨¦©¤¨§¦
migafA `zi`cM ,xg` cSn dXWe§¦¨¦©©¥¦§¦¨¦§¨¦

gAfOd wxtA(:g"t mW)cnlY o`MnE , §¤¤©¦§¥©¨¦¨¦§Ÿ
Fl Wi `N` ,zpzkE wElg oinM Fpi`W¤¥§¦¨§Ÿ¤¤¨¥

.mitpM§¨©¦
ïëåi"Xx azM(.'c wEqR lirl)úôðönäL §¥¨©©¦§¥¨¤©¦§¤¤

xg` mFwnA ixdW ,"raFM" oinM§¦©¤£¥§¨©¥
(.'n wEqtA oNdl),zFrAbn mdl `xFw §©¨§¨¥¨¤¦§¨

ixdW ,Fpi` df mbe .oiraFw opinBxznE§©§§¦¨¨¦§©¤¥¤£¥
Exn`(rEci Fpi` FnFwn)DMx` ztpvOdW ¨§§¥¨©¤©¦§¤¤¨§¨

sipv oirM `Ed ixde ,dO` dxUr WW¥¤§¥©¨©£¥§¥§¦
xifgnE lBlbn ,FW`x z` FA spFSW¤¥¤Ÿ§©§¥©£¦
lr ltM FW`x aiaq xifgnE lBlbnE§©§¥©£¦§¦Ÿ¤¤©

.ltMúôðöîeDpi` lFcB odM lW ¤¤¦§¤¤¤Ÿ¥¨¥¨



סי devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyily meil inei xeriy

(âì)úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìò úéNòå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©
:áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeL-ìò éðL̈¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

i"yx£Èn¯∑ רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים עגּלים ƒ…≈ְֲֲִִִִִַָֻ
ּתרנגלת  ּכביצת Ê‰·.העׂשּויים ÈÓÚÙe∑ עם זגין ְְְֲִֵֶַַָֹ«¬…≈»»ִִָ

ׁשּבתֹוכם  È·Ò·.ענּבלים ÌÎB˙a∑,סביב ּביניהם ְְִִֶָָ¿»»ƒִֵֵֶָ

ּבׁשּולי  ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּבין
.הּמעיל  ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 336 'nr fh jxk y"ewl t"r)

adf igERzM F` mipFOxM LAW oipwix¥¨¦¤§§¦¦§©¥¨¨

סביב  על־ׁשּוליו . . ּתכלת רּמני על־ׁשּוליו ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹועׂשית
סביב: ּבתֹוכם זהב לג)ּופעמני (כח, ְֲִֵַָָָָֹֽֽ

רּמֹונים  ׁשני ּבין סביב, ּביניהם – סביב "ּבתֹוכם רׁש"י: ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָּופירׁש
ּדבּוק". אחד ֲֶַָָּפעמֹון

מׁשּמׁשין  הרּמֹונים היּו לא "אם־ּכן הרמּב"ן על־זה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹוהקׁשה
יעׂשם  חלּולים, ּכרּמֹונים עׂשּויים היּו לּמה לנֹוי, ואם ְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָּכלּום.
ּבהם  טמּונין "והּפעמֹונים מפרׁש ולכן זהב", ּתּפּוחי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכמין

ִִָ(ּברּמֹונים)".
להיֹות  צרי היה מה לנֹוי, היּו הרּמֹונים אם ׁשנחלקּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָונמצא,
אם  הרמּב"ן ולפי היּו, חלּולים הרּמֹונים רׁש"י לפי ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָצּורתם.

זהב". ּכ"ּתּפּוחי לעׂשֹותם צריכים היּו לנֹוי, נעׂשים ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָהיּו
היה  הּכהן־גדֹול ּדהּנה לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת לבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונראה

ּבבני  הּבחינֹות ּכל נרמזּו ּובבגדיו יׂשראל, ּכלל ׁשל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשלּוחם
הכי  הּדרּגה ׁשל מעלתם נרמזה המעיל' ּוב'ׁשּולי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל,

."ׁשּב "ריקנין יׂשראל ּבבני ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּתחּתֹונה
מרּמזים  המעיל' ּב'ׁשּולי - מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָלרׁש"י
מצֹות  מלאים ׁשּב ריקנין ׁש"אפילּו ׁשּלהם ה"נֹוי" ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמעלת

רּמֹונים. ּבצּורת ה"ריקנין" נרמזּו ולכן ְְְְְִִִִִֵֵַָָָּכרּמֹון"
ליֹודעי  . . נעימים "ּדברים ּגם יׁשנם ׁשּבפרּוׁשֹו לרמּב"ן, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָא

הּתֹורה)חן" על לפירּוׁשֹו ּב"פתיחה" הרמּב"ן ּתכלית (לׁשֹון אם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ
צריכים  היּו ׁשּב"ריקנין", וה"נֹוי" הּיפי לגּלֹות היא ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהרּמֹונים
ּבפנימּיּותֹו יהּודי ׁשּכל להראֹות זהב, ּתּפּוחי ּבצּורת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָלעׂשֹותם
הּוא  מציאּותֹו ּכל אלא מצֹות") "מלא (ורק "ריקן" ְְְִִֵֵֵֶַָָָָאינֹו

ה'. עֹובד זהב", ֵַַָָ"ּתּפּוח

(ãì)éìeL-ìò ïBnøå áäæ ïîòt ïBnøå áäæ ïîòt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬
:áéáñ ìéònä©§¦−¨¦«

i"yx£'B‚Â ÔBn¯Â ·‰Ê ÔÓÚt∑אצלֹו ורּמֹון זהב, .ּפעמֹון «¬…»»¿ƒ¿ְְֲִֶַָָ

(äì)ì ïøäà-ìò äéäåBàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸
ñ :úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מן אחד מחּסר יּכנס אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם הן: ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּללּו ׁשמים הּבגדים ּבידי מיתה חּיב ,. ְִִִִֵַַַַָָָָָ

ÏÎz‡לג  ÈBn¯ È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
¯BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰ÈÈa ‡·‰„c ÔÈbÊÂ ¯BÁÒ¿¿«ƒ¿«¬»≈≈¿¿

BÓ¯Â‡לד  ‡·‰„„ ‡‚Ê ‡Bn¯Â ‡·‰„„ ‡bÊ«»¿«¬»¿ƒ»«»¿«¬»¿ƒ»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBÙÈL ÏÚ«ƒ≈¿ƒ»¿¿

˜dÏלה  ÚÓzLÈÂ ‡LnLÏ Ô¯‰‡ ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈
‡ÏÂ d˜tÓ·e ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»¿ƒ¿≈¿»

:˙eÓÈ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

la` ,mFwn mEWA "zrAbn" diExw§¨¦§©©§¨£¨
aEzMd xn` hFicd odkAúBòaâîoNdl) §Ÿ¥¤§¨©©¨¦§¨§©¨

(.b"i ,'g `xwIe .g"k ,h"l .'h ,h"k .'n ,g"ks`e , ©¦§¨§©
lM DA xWFTW `N` ,`id ztpvn `id¦¦§¤¤¦¤¨¤¥¨¨
oirM eilr miltMd dlrnE FW`xŸ©£¤©§¨¦¨¨§¥
,qElwp` ixacM raFw `EdW zrAbn¦§©©¤©§¦§¥ª§§

iMúòaâîxW`M ,"zrAwn" FnM ¦¦§©©§¦§©©©£¤
uTn idie xcqA iYxn`(.f"n ,`"n ziW`xA) ¨©§¦§¥¤©§¦¦¥§¥¦

`N` ,s"ETde l"niBd itENgA§¦¥©¦¤§©¤¨
xiMfd KklE ,ztpvOd FnM zrAbOdWE ¤©¦§©©§©¦§¤¤§¨¦§¦

hFicde lFcB odkA xicY minkg£¨¦¨¦§Ÿ¥¨§¤§
mipdM zxFzA ztpvn(.'` ,'a ev), ¦§¤¤§©Ÿ£¦©

EpipW `nFi zkQnaE(:`"r `nFi)lFcB odM §©¤¤¨¨¦¨Ÿ¥¨
hFicdde milM dpFnWA WOWn§©¥¦§¨¥¦§©¤§
ztpvn miqpknE zpzkA ,drAx`A§©§¨¨¦§Ÿ¤¦§¨©¦¦§¤¤
oWg ,lFcB odM eilr sqEn ,hpa`e§©§¥¨¨¨Ÿ¥¨¤

.uive lirnE cFt`edl dxez §¥§¦¨¦
.úeîé àìå (äì)dY` e`l llMn §Ÿ¨¦§©¨©¨

`l eilr Eidi m` ,od rnFW¥©¥¦¦§¨¨Ÿ
cg` xqgn qpMi m` `d ,dzin aIgzi¦§©¥¦¨¨¦¦¨¥§ª¨¤¨
oFWl .dzin aIg ElNd micbAd on¦©§¨¦©¨©¨¦¨§
aYkl Fl didW ,ipirA oFkp Fpi`e .i"Xx©¦§¥¨§¥©¤¨¨¦§Ÿ
dpFnW lM xiMfIW xg`l df wEqR̈¤§©©¤©§¦¨§¨

micbA(.a"n wEqR ixg`)df xiMfd dOle , §¨¦©£¥¨§¨¨¦§¦¤

mcw lirnE cFt`e oWg micbA dWlWA¦§¨§¨¦¤§¥§¦Ÿ¤
hpa`e ztpvn zpzkE uiv xiMfIW¤©§¦¦§Ÿ¤¦§¤¤§©§¥

xn` oke .miqpknE,úeîé àìå Búàöáe ¦§¨©¦§¥¨©§¥§Ÿ¨
dilr aIgzIW dcFar d`iviA oi`e§¥©§¦¨£¨¤¦§©¥¨¤¨

oke .micbA xQgn mEXnïøäà ìò eéäå ¦§ª©§¨¦§¥§¨©©£Ÿ
åéða ìòåi"Xx azM(.b"n wEqR),eéäå §©¨¨¨©©¦¨§¨

dN`d micbAd lMåéða ìòå ïøäà ìò ¨©§¨¦¨¥¤©©£Ÿ§©¨¨
,mdA mixEn`de Fl miiE`xd,eúîå ¨§¦§¨£¦¨¤¨¥

aIg micbA xQgn WOWndW Ycnl `d̈¨©§¨¤©§©¥§ª©§¨¦©¨
.hWRd KxcA df d`xp oke .dzin¦¨§¥¦§¨¤§¤¤©§¨

ìáà`xnBAW zFibQd on dlFrd itl £¨§¦¨¤¦©ª§¤©§¨¨
mlv` la` ,oM EpizFAx zrC oi ¥̀©©©¥¥£¨¤§¨

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyily meil inei xeriy

ß '` xc` 'f iyily mei ß

(àì):úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
i"yx£„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑ עליו נּתן ÏÎz˙.לחגֹורה ׁשהאפֹוד ÏÈÏk∑ּבֹו מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, .ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

(áì)áéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹
:òøwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNòî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©

i"yx£BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â∑ ּפתיחת הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל ּפי ¿»»ƒ…ְְְְִִִַַָ
הּצּואר  ּכפּול ∑BÎB˙a.ּבית לגּוּה", "ּכפיל ּכתרּגּומֹו: ֵַַָ¿ְְְִֵַַָָ

אֹורג  מעׂשה והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָלתֹוכֹו,
ּבמחט  ˙Á¯‡.ולא ÈÙk∑ ׁשּלהם ׁשהּׁשריֹונים למדנּו, ְְַַֹ¿ƒ«¿»ְְִִֶֶֶַַָָ

לתֹוכן  ּכפּול Ú¯wÈ.ּפיהם ‡Ï∑.יּקרע ׁשּלא ּכדי ְִֶָָ…ƒ»≈«ְִֵֶַָֹ
ׁשּבּתֹורה,והּקֹורעֹו לאוין מּמנין ׁשּזה ּבלאו, עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּנאמר  מּמּנּו", יסּורּו "לא וכן החׁשן", יּזח "ולא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹוכן:
הארֹון  .ּבבּדי ְֵַָָ

ÏÎz‡:לא  ¯ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»

È‰Èלב  ‡¯Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ¯ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „·BÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈ¯Lƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

odn ExCq xW` zFIzF`d on iM ,oxECq¦¨¦¦¨¦£¤¦§¥¤
mdn zFUrdl xWt` did dlri dcEdi§¨©£¤¨¨¤§¨§¥¨¥¤
,"ddEci lrid" F` ,"dilr cdied"¨¤¨£©©§¨
Eid la` ,c`n zFAx zFxg` zFaze§¥£¥©§Ÿ£¨¨
mi`xwPd mixg` WcTd zFnW mẄ§©Ÿ¤£¥¦©¦§¨¦
"minY" odMd al didi mgMn ,"miOY"ª¦¦Ÿ¨¦§¤¥©Ÿ¥¨¦
.eipirl Exi`dW zFIzF`d oipr zriciA¦¦©¦§©¨¦¤¥¦§¥¨
,Exi`de mixE`d zFnWA oEM xW`M iM¦©£¤¦¥¦§¨¦§¥¦
mcFre .miOYd zFnWA oEknE cIn xfFg¥¦¨§©¥¦§©ª¦§¨
FAlA `aie ,eipirl zFxi`n zFIzF`d̈¦§¦§¥¨§¨Ÿ§¦
dbxcn z`fe .dlri dcEdi mxEAgW¤¦¨§¨©£¤§Ÿ©§¥¨
on dHnl `id ,WcTd gEx zbxcOn¦©§¥©©©Ÿ¤¦§©¨¦
lFw zAn dlrnlE ,d`EaPd©§¨§©§¨¦©
xg`l ipW ziaA DA miWOYWOW¤¦§©§¦¨§©¦¥¦§©©

EwqtE d`EaPd dwqRWíénúå íéøeà ¤¨§¨©§¨¨§¦§ª¦
EpizFAx ExiMfdW FnM:`"k `nFi)(. §¤¦§¦©¥¨

øLôàåoWgA dWn ozPW ixg`W §¤§¨¤©£¥¤¨©¤©¤
lW miWFcTd zFnXd©¥©§¦¤

íénzäå íéøeàäzxqnA mircFp Eid ¨¦§©ª¦¨¨¦§¨Ÿ¤
mxqOW l`xUi inkg ilFcbl EPOn¦¤¦§¥©§¥¦§¨¥¤§¨¨
ciA did KkitlE ,dxFY ixzq mr mdl̈¤¦¦§¥¨§¦¨¨¨§©

cFt` ceC(.'e ,b"k '`Îl`EnW)zEncM dide , ¨¦¥§¥§¨¨¦§
oWg zEncM oWg FaE ,dWn cFt ¥̀¤¤¦§¤
xW`M ,cA EidW d`xp la` ,WcTd©Ÿ¤£¨¦§¨¤¨©©£¤

cA cFt` xEbg xrp l`EnWA xn`pmW) ¤¡©¦§¥©©¨¥¨¨

(.g"i ,'amipnW ,mipdMd xir apA xn`e ,§¨©§Ÿ¦©Ÿ£¦§Ÿ¦
cA cFt` `Up Wi` dXnge(.g"i ,a"k mW), ©£¦¨¦Ÿ¥¥¨¨

ipAn `EdW odMd z` FzF` EWiAlie§©§¦¤©Ÿ¥¤¦§¥
,minrtl oiprpe FA mil`FWe mi`iaPd©§¦¦§£¦§¤¡¦¦§¨¦

`"x dfA aWg xW`M(.'e wEqR lirl)dnE . ©£¤¨©¨¤§¥¨©
ii`d EpAx zaEWY d`x EN`W xn`X¤¨©¤¦¨¨§©©¥©¥
,dEpaXge dEpi`x xaM ,dkM xn` `lŸ¨©¨¨§¨§¦¨§¦©§¨

oEMzp `l `"x iM Eprcie§¨©§¦Ÿ¦§©¥
.dil``l dxez ¥¤¨

.ìéòî (ãì-àì)i"Xx azMwEqtA lirl) §¦¨©©¦§¥§¨

(.'coke ,"wElg" oinM `Ed§¦¨§¥
,úðúkä`N`úðúkäLFxUal KEnq ©§Ÿ¤¤¨¤©§Ÿ¤¨¦§¨

ìéòîexaCd oi`e .oFilrd wElg `xFw §¦¥¨¨¤§§¥©¨¨
FnM ,FA sHrzi cbA lirOd iM ,oM¥¦©§¦¤¤¦§©¥§

r `Ede xn`Wlirn dh,g"k '`Îl`EnW) ¤¨©§Ÿ¤§¦§¥

(.c"iiphri dwcv lirn aizkE ,dirWi) §¦§¦§¨¨§¨¨¦§©§¨

(.'i ,`"qwx zpzMd lr dIhr `aY `le ,§Ÿ¨Ÿ£¦¨©©§Ÿ¤©
aizkC ,FA dQki xW` dnlVd lr©©©§¨£¤§©¤¦§¦

dnlVM xF` dhr(.'a ,c"w miNdY)`Ed iM , Ÿ¤©©§¨§¦¦¦
dhri mtU lre oke ,sEhr(.d"n ,b"i `xwIe), ¨§¥§©¨¨©§¤©¦§¨

oA ozpFi lW FnEBxY `Ede .sHrzi¦§©¥§©§¤¨¨¤
l`iGr(.g"i ,b"i 'aÎl`EnW)axd xiMfdW ª¦¥§¥¤¦§¦¨©

(.'c wEqtA lirl i"Xx)`Ed iM ,oihEcxMsEhr ©¦§¥§¨©§¦¦¨
ivg FA sHrzIW cFt`d zxEvl aFxẅ§©¨¥¤¦§©¥£¦
wElg did m` iM ,eilbx iRlMW sEBd©¤§©¥©§¨¦¦¨¨¨
cFr di`xE .llM dfl df oinFC opi ¥̀¨¦¤¨¤§¨§¨¨

rxTIe Flirn spkA wfgIe xn`WÎl`EnW) ¤¨©©©£¥¦§©§¦©¦¨©§¥

(.f"k ,e"h '`oinM Fpi`e mitpM Fl Wi dPde ,§¦¥¥§¨©¦§¥§¦
la` .wElgìéònäsEBd z` siTn zEqM ¨£¨©§¦§©¦¤©

mc`d ilbx cr dHnlE Fx`ESn FNMª¦©¨§©¨©©§¥¨¨¨
milirOd x`WaE ,llM ci ziA Fl oi`e§¥¥¨§¨¦§¨©§¦¦
xEtY x`ESd lM cbpM x`Ev ziA Fl Wi¥¥©¨§¤¤¨©©¨¨
,lirn iR `xwp x`Ev ziA FzF`e ,FA§¥©¨¦§¨¦§¦
."FOr bEx`" `dIW aEzMd dEve§¦¨©¨¤§¥¨¦
,dHnl cr eiptNn wNgn FNM lirOde§©§¦ª§ª¨¦§¨¨©§©¨
Fx`Ev `vnpe eiR awpA FW`x qipkn©§¦Ÿ§¤¤¦§¦§¨©¨
mitpM iYW eiptNnE ,lirOd itA xEbg̈§¦©§¦¦§¨¨§¥§¨©¦
`nilB oinM ,FpFvxM dNbnE FA dQkn§©¤§©¤¦§§¦§¦¨
dxitYd EwNgW ,W`x ziA Dl oi`W¤¥¨¥Ÿ¤¦§©§¦¨

`ai okle ,dHnlE dtU iOTn diptNW¤§¨¤¨¦©¥¨¨§©¨§¨¥¨Ÿ
mlFrl dihr oFWl FA.c"i ,g"k '`Îl`EnW) §¤§¨§¨§¥

(.h"k ,h"w miNdY .f"i ,h"p mW .'i ,`"q dirWi. §©§¨¨§¦¦

àìåaxd dUr dOl oM mB iYrci §Ÿ¨©§¦©¥¨¨¨¨¨©
oiA oFnrR ,mnvrl mipFnrRd©©£¦§©§¨©£¥
mipFOxd Eid `l oM m` iM ,mipFOx ipW§¥¦¦¦¦¥Ÿ¨¨¦¦

dOl ,iFpl m`e ,mElM oiWOWnEid §©§¦§§¦§¨¨¨
oinM mUri ,milElg mipFOxM miiEUr£¦§¦¦£¦©£¥§¦
aEzMd Kixv didW ,cFre .adf igERY©¥¨¨§¤¨¨¨¦©¨
m`e ,mipFnrRd dlzI dOA Wxtl§¨¥©¤¦§¤©©£¦§¦

.odA zFlzl zFrAh mdA dUri©£¤¨¤©¨¦§¨¤
ìáàmipFOxd iM ,WOn mkFzA md £¨¥§¨©¨¦¨¦¦

mipFOx oinM miiEUre milElg£¦©£¦§¦¦¦
mdiR EgzR `NW miPhw(:g"t migaf), §©¦¤Ÿ¨§¦¤§¨¦

mi`xpe mdA mipEnh mipFnrRde§©©£¦§¦¨¤§¦§¦
la` ,mpipn aEzMd WxR `le .mkFYn¦¨§Ÿ¥¥©¨¦§¨¨£¨
,oibf mipWE miraW EidW Exn` EpizFAx©¥¨§¤¨¦§¦§©¦¨¦
dlFze ,oilApr mipWE miraW mdaE¨¤¦§¦§©¦¦§¨¦§¤
miWlWE ,cg` cSn dXWe miWlW§¦§¦¨¦©¤¨§¦
migafA `zi`cM ,xg` cSn dXWe§¦¨¦©©¥¦§¦¨¦§¨¦

gAfOd wxtA(:g"t mW)cnlY o`MnE , §¤¤©¦§¥©¨¦¨¦§Ÿ
Fl Wi `N` ,zpzkE wElg oinM Fpi`W¤¥§¦¨§Ÿ¤¤¨¥

.mitpM§¨©¦
ïëåi"Xx azM(.'c wEqR lirl)úôðönäL §¥¨©©¦§¥¨¤©¦§¤¤

xg` mFwnA ixdW ,"raFM" oinM§¦©¤£¥§¨©¥
(.'n wEqtA oNdl),zFrAbn mdl `xFw §©¨§¨¥¨¤¦§¨

ixdW ,Fpi` df mbe .oiraFw opinBxznE§©§§¦¨¨¦§©¤¥¤£¥
Exn`(rEci Fpi` FnFwn)DMx` ztpvOdW ¨§§¥¨©¤©¦§¤¤¨§¨

sipv oirM `Ed ixde ,dO` dxUr WW¥¤§¥©¨©£¥§¥§¦
xifgnE lBlbn ,FW`x z` FA spFSW¤¥¤Ÿ§©§¥©£¦
lr ltM FW`x aiaq xifgnE lBlbnE§©§¥©£¦§¦Ÿ¤¤©

.ltMúôðöîeDpi` lFcB odM lW ¤¤¦§¤¤¤Ÿ¥¨¥¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 338 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

'Wrx' oi` mixERMd mFiA§©¦¦¥©©

לבּוׁש היה לקדׁש, הּכהן־ּגדֹול ּכׁשּנכנס ּכּלּה, הּׁשנה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻּבכל
קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה ּכדי ּפעמֹונים, היּו ׁשּבׁשּוליו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּבמעיל

הּקדׁש" אל לה)ּבבאֹו כח, הּכּפּורים,(תרומה ּביֹום מה־ּׁשאין־ּכן . ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ
ּבהם  היּו ׁשּלא לבן, ּבבגדי לקדׁש־הּקדׁשים הּכהן־ּגדֹול ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹנכנס

ֲִַּפעמֹונים.
ּתנאי  הּוא קֹולֹו" "ונׁשמע הּׁשנה ׁשּבכל ּדכיון - ּבזה לעּין ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויׁש
אל  ּבבאֹו קֹולֹו ("ונׁשמע לּקדׁש ּבכניסתֹו ּומעּכב ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹעיּקרי
אין  הּכּפּורים ּביֹום טעמא מאי - ימּות") ולא . . ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹהּקדׁש

לזה? ְִֶָצרי
הּדרּוׁש: ּבדר - לבאר ְְְְֵֵֶֶַָויׁש

החסידּות ּבתֹורת ואילך,מבאר 2 עמ' תרצ"ט המאמרים (ספר ְְֲִַַָֹ
ּברעׁשובכ"מ) ּד"לא ּבאפן היא ה' עבֹודת ּכלל, ׁשּבדר ּדאף ,ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

יא)ה'" יט, היא (מלכים־א ּבעלי־ּתׁשּובה עבֹודת מּכל־מקֹום ,ְֲֲִִֵַַָָָ
והּטמאה, הּמות מקֹום - הרע מן הּוא ׁשּבֹורח ּכיון ּכי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּברעׁש.

ׁשּבֹורח  מּסּכנה, הּבֹורח ּוכדגמת ּברעׁש, היא עבֹודתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻלכן
ּגדֹול. ּובקֹול ּבזעקה ְְִָָָהּוא

הּקדׁש אל הּכהן־ּגדֹול ׁשּכניסת ּדמה לבאר, יׁש זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹועל־ּפי
ׁשהּוא  מּפני זה הרי קֹולֹו", ּד"ונׁשמע ּבאפן היא הּׁשנה) ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ(ּבכל
נמּוכֹות  ּבדרגֹות ׁשהם אּלּו ּגם יׂשראל, ּכל ׁשל ּכׁשלּוחם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנכנס
להראֹות  הּקדׁש" אל ּבבאֹו קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה צרי ולכן -ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
עּמֹו. נכנסים ּבעלי־ּתׁשּובה, - ּגדֹול ּברעׁש ׁשעבֹודתם א ּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּגם
ועֹונֹות, לחטאים מקֹום ּכׁשּיׁש ּכּולּה, הּׁשנה ּבכל זהּו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָא
ּבבריחה  ּברעׁש, היא ׁשעבֹודתם ּכאּלּו יׁש ּדאזי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָרחמנא־ליצלן,
אחד  ּבכל מתּגּלית ׁשּבֹו הּכּפּורים, ּביֹום אּולם הרע. ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָמן
ּכלל  ועֹונֹות ּדחטאים ּפגם אין ׁשּבּה נׁשמתֹו, עצם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּיׂשראל
אז  ּכי רעׁש, ּבלא הּקדׁש אל הּכהן־ּגדֹול נכנס אזי - ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּוכלל
"ּבקֹול  - להּקּב"ה הּבּטּול ּבתכלית יׂשראל ּבני ּכל ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָעֹומדים

ּדּקה". ְַָָָּדממה

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oxd`A ,mNkA deW z`Gd devOd©¦§¨©Ÿ¨¨§ª¨§©£Ÿ
mB Wprde ,miqpkOd lr `ide ,eipaaE§¨¨§¦©©¦§¨©¦§¨Ÿ¤©

dIUrA dEv iM .mdA oMíäì äNòå ¥¨¤¦¦¨©£¦¨©£¥¨¤
ãá éñðëî(.a"n wEqR)dWiaNd lr dEve , ¦§§¥¨¨§¦¨©©§¦¨

åéða ìòå ïøäà ìò eéäå(.b"n wEqR)iM , §¨©©£Ÿ§©¨¨¨¦
dlrnl dEv micbAd x`WAmzIUrA ¦§¨©§¨¦¦¨§©§¨©£¦¨¨

(.'n wEqR cr 'a wEqRn),dWiaNA dEve ¦¨©¨§¦¨©§¦¨
z`e Lig` oxd` z` mz` YWAlde§¦§©§¨Ÿ¨¤©£Ÿ¨¦§¤

FY` eipA(.`"n wEqR oNdl)d`ESd oM m` , ¨¨¦§©¨¨¦¥©©¨¨
FGd(.b"n wEqR mW),miqpkOd lr DNM ©¨¨ª¨©©¦§¨©¦

.Wprd didi odilre©£¥¤¦§¤¨Ÿ¤
eðãîìåoixcdpqA Exn`X dOn df §¨©§¤¦©¤¨§§©§¤§¦

miWcw zhigWaE:b"t oixcdpq) ¦§¦©¨¨¦©§¤§¦

(:f"i migafol `pn WOXW micbA xQgn §¨¦§ª©§¨¦¤¦¥§¨¨
EhnE ,opgFi x"` Eda` x"` ,dzinaC¦§¦¨£¨¨¨¨
,oFrnW iAxA xfrl` 'xC dinXn DÄ¦§¥§¤§¨¨§©¦¦§
íäì zLáçå èðáà íúà zøâçå§¨©§¨Ÿ¨©§¥§¨©§¨¨¤
úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨Ÿ§¨§¨¨¤§ª¨§ª©

íìBò(.'h ,h"k oNdl)mdicbAW onfA , ¨§©¨¦§©¤¦§¥¤
mdicbA oi` ,mdilr mzPdM mdilr£¥¤§ª¨¨£¥¤¥¦§¥¤
mdl EEde mdilr mzPdM oi` mdilr£¥¤¥§ª¨¨£¥¤§©¨¤
m`e .dzinA WOXW xf xn xn`e ,mixf̈¦§¨©©¨¤¦¥§¦¨§¦

dGd aEzMd did(.b"n wEqR)lkA mlv` ¨¨©¨©¤¨¤§¨§¨
xQgnl Wxtn Wpr o`kA dPd micbAd©§¨¦¦¥§¨Ÿ¤§Ÿ¨¦§ª©
`id la` ,axd xn`nM ,micbA§¨¦§©£©¨©£¨¦

xg`d aEzMde ,calA miqpknAoNdl) §¦§¨©¦¦§©§©¨¨©¥§©¨

(.'h ,h"kmW ExMfd `le ,micbAd x`WA¦§¨©§¨¦§Ÿª§§¨
`NW mYrC lr di`xde .miqpkOd©¦§¨©¦§¨§¨¨©©§¨¤Ÿ

dHnl xiMfd(.'hÎ'd ,h"k oNdl)xcqA ¦§¦§©¨§©¨§¥¤
xEarA iM ,llM miqpkn dWiaNd©§¦¨¦§¨©¦§¨¦©£
xfgl Kxv oi` o`kA mdilr WprW¤¨©£¥¤§¨¥Ÿ¤©£Ÿ

.mWAlIW rEcIA iM ,mxiMfdlE§©§¦¨¦©¨©¤¦§§¥
äîedlrnl xn`X(o`M)BìB÷ òîLðå ©¤¨©§©§¨¨§¦§©

,úeîé àìå Lãwä ìà Bàáa§Ÿ¤©Ÿ¤§Ÿ¨
zevnl xE`A iYrC lr `Ed,mipFnrRd ©©§¦¥§¦§©©©£¦

oi`e ,dWialA Kxv mdA oi`W ipRn iM¦¦§¥¤¥¨¤Ÿ¤¦§¦¨§¥
Kkl ,oM mdl zFUrl micAkPd KxC¤¤©¦§¨¦©£¨¤¥§¨
FlFw rnXIW xEarA mdA dEv iM xn`̈©¦¦¨¨¤©£¤¦¨©
EN`M eipFc` iptl qpMie ,WcTA©Ÿ¤§¦¨¥¦§¥£¨§¦
m`zR Kln lkidA `Ad iM ,zEWxA¦§¦©¨§¥©¤¤¦§Ÿ
oiprM ,zEklOd iqiqkhA dzin aIg©¨¦¨§©§¦¥©©§§¦§©

WFxeWg`(.`"i ,'c xYq`). £©§¥¤§¥

æîøéå`nFi zkQnA Exn`X dnl §¦§Ÿ§©¤¨§§©¤¤¨
inlWExi(.'d ,'` `nFi)mc` lke §©§¦¨§¨¨¨

crFn ld`A didi `l(.f"i ,f"h `xwIe)ENt` , Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥©¦§¨£¦
ipR mdipR zEncE odA aEzMW ozF`¨¤¨¨¤§§¥¤§¥

mc`(.'i ,'` l`wfgi),crFn ld`A Eid `l ¨¨§¤§¥Ÿ¨§Ÿ¤¥
`xwIW inM "FlFw rinWdl" dEv oM lr©¥¦¨§©§¦©§¦¤¦§¨
z` carl `aie ,ilrn Wi` lM E`ivFd¦¨¦¥¨©§¨Ÿ©£Ÿ¤

oke ,cEgiA KlOd,Búàöaz`vl ©¤¤§¦§¥§¥¨¥
ElkEIW icM xaCd rcEIWe ,zEWxA¦§§¤¦¨©©¨¨§¥¤§
iwxtaE .eiptl aEWl KlOd izxWn§¨§¥©¤¤¨§¨¨§¦§¥
mrHd dPde .oiprd df rEci zFlkid¥¨¨©¤¨¦§¨§¦¥©©©
xidfde .midl` ik`ln FA ErBti `NW¤Ÿ¦§§©§£¥¡Ÿ¦§¦§¦

mrh dfe ,Fzlrnl lFcB odkA dféðôì ¤§Ÿ¥¨§©£¨§¤©©¦§¥

,'ädxWYW eiptl caFrd `Ed iM¦¨¥§¨¨¤¦§¤
mXd K`ln iM FzcFarA FzpikW§¦¨©£¨¦©§©©¥

`Ed zF`av,'a ik`ln)(.'fmihFicdd iM , §¨©§¨¦¦©¤§¦
.aihdlE xihwdl lkidA EqpMi¦¨§©¥¨§©§¦§¥¦

éúéàøådAx zFnW dN`e WxcnA,g"l) §¨¦¦§¦§©§¥¤§©¨
(.'g,mrH dn oWgd ipa`A§©§¥©¤©©©

odA lMYqn `Ed KExA WFcTd `dIW¤§¥©¨¨¦§©¥¨¤
mixERMd mFiA FzqipkA odMd icbaA§¦§¥©Ÿ¥¦§¦¨§©¦¦
rWFdi iAx .mihaXd zEkfl xMfpe§¦§¨¦§©§¨¦©¦§ª©
mikln oal lWn ,xnF` iel iAx mWA§¥©¦¥¦¥¨¨§¤§¨¦
FpA lr cOln Flv` qpkp bFbCR didW¤¨¨©¨¦§¨¤§§©¥©§
micnFrd on `xizn dide ,`ixFbPq©¥§¨§¨¨¦§¨¥¦¨§¦
FWiAld dUr dn ,FA ErBti `OW eilr̈¨¤¨¦§§¤¨¨¦§¦
FzF` oi`Fx EidIW FNW `xitxFR§¦¨¤¤¦§¦
qpkp did oxd` KM ,EPOn oi`xiznE¦§¨§¦¦¤¨©£Ÿ¨¨¦§©

zr lkA(.'e ,a"k x"wie)Wcw zial §¨¥§¥Ÿ¤
EidW dAxd zFIkf ilEN`e ,miWcTd©¨¨¦§¦¥§ª©§¥¤¨
did `l FzF` zFrIqnE FOr zFqpkp¦§¨¦§©§Ÿ¨¨
zxXd ik`ln EidW dOl qpMl lFkï¦¨¥¨¨¤¨©§£¥©¨¥
ozp `Ed KExA WFcTd dUr dn ,mẄ¤¨¨©¨¨¨©
xn`PW ,WcTd iWEal zEnCn Fl¦§§¥©Ÿ¤¤¤¡©

oixXM dwcv WAlIe(.f"i ,h"p dirWi)cr . ©¦§©§¨¨©¦§¨§©§¨©
did `NW iR lr s`e .Ff dcB` o`M̈©¨¨§©©¦¤Ÿ¨¨
s` ,EN` micbaA miptle iptl qpkp¦§©¦§©§¦§¦¦§¨¦¥©
,mixERMd mFiA Kkl Kxvd crFn ld`A§Ÿ¤¥ª§©§¨§©¦¦
ld`A didi `l mc` lke aizM ixdW¤£¥§¦§¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤

crFn(.f"i ,f"h `xwIe).el dxez ¥©¦§¨
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(åì)éçezt åéìò zçzôe øBäè áäæ õév úéNòå§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´
:ýåýéì Lã÷ íúçŸ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ıÈˆ∑(ה לאזן (סוכה מאזן הּמצח על מּקיף אצ ּבעֹות, ׁשני רחב היה, זהב ׁשל טס .ּכמין ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(æì)nä-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNåúôðö §©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§¨®¤
:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

i"yx£˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑אֹומר הּוא אחר (שמות ּובמקֹום «¿ƒ¿≈∆ְֵֵַָ
ּכאן:לט) ּכתיב ועֹוד ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו :ְְְְְִִִֵֶַָָָ

על  "והיה אֹומר: הּוא ּולמּטה הּמצנפת", על ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"והיה
קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת אהרן", יט)מצח ׁשנינּו:(זבחים , ְֲִִִִֵַַַָָָֹ

מּניח  ׁשּׁשם – לּמצנפת ציץ ּבין נראה היה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ'ׂשערֹו
הראׁש, ּבגבּה למעלה ׁשהּמצנפת למדנּו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּתפּלין'.
והּציץ  הּמצח, עד הראׁש ּכל ּבּה להּכנס עמּקה ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֻואינּה
ּבׁשני  ּבֹו ּותלּויין ּבּנקבים היּו והּפתילים ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמּלמּטה

È‰BÏÚלו  ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ·‰„c ‡ˆÈˆ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ
:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k¿«¿»«…∆«»

ÏÚלז  È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
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לבּוׁש היה לקדׁש, הּכהן־ּגדֹול ּכׁשּנכנס ּכּלּה, הּׁשנה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻּבכל
קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה ּכדי ּפעמֹונים, היּו ׁשּבׁשּוליו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּבמעיל

הּקדׁש" אל לה)ּבבאֹו כח, הּכּפּורים,(תרומה ּביֹום מה־ּׁשאין־ּכן . ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ
ּבהם  היּו ׁשּלא לבן, ּבבגדי לקדׁש־הּקדׁשים הּכהן־ּגדֹול ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹנכנס

ֲִַּפעמֹונים.
ּתנאי  הּוא קֹולֹו" "ונׁשמע הּׁשנה ׁשּבכל ּדכיון - ּבזה לעּין ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויׁש
אל  ּבבאֹו קֹולֹו ("ונׁשמע לּקדׁש ּבכניסתֹו ּומעּכב ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹעיּקרי
אין  הּכּפּורים ּביֹום טעמא מאי - ימּות") ולא . . ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹהּקדׁש

לזה? ְִֶָצרי
הּדרּוׁש: ּבדר - לבאר ְְְְֵֵֶֶַָויׁש

החסידּות ּבתֹורת ואילך,מבאר 2 עמ' תרצ"ט המאמרים (ספר ְְֲִַַָֹ
ּברעׁשובכ"מ) ּד"לא ּבאפן היא ה' עבֹודת ּכלל, ׁשּבדר ּדאף ,ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

יא)ה'" יט, היא (מלכים־א ּבעלי־ּתׁשּובה עבֹודת מּכל־מקֹום ,ְֲֲִִֵַַָָָ
והּטמאה, הּמות מקֹום - הרע מן הּוא ׁשּבֹורח ּכיון ּכי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּברעׁש.

ׁשּבֹורח  מּסּכנה, הּבֹורח ּוכדגמת ּברעׁש, היא עבֹודתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻלכן
ּגדֹול. ּובקֹול ּבזעקה ְְִָָָהּוא

הּקדׁש אל הּכהן־ּגדֹול ׁשּכניסת ּדמה לבאר, יׁש זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹועל־ּפי
ׁשהּוא  מּפני זה הרי קֹולֹו", ּד"ונׁשמע ּבאפן היא הּׁשנה) ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ(ּבכל
נמּוכֹות  ּבדרגֹות ׁשהם אּלּו ּגם יׂשראל, ּכל ׁשל ּכׁשלּוחם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנכנס
להראֹות  הּקדׁש" אל ּבבאֹו קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה צרי ולכן -ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
עּמֹו. נכנסים ּבעלי־ּתׁשּובה, - ּגדֹול ּברעׁש ׁשעבֹודתם א ּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּגם
ועֹונֹות, לחטאים מקֹום ּכׁשּיׁש ּכּולּה, הּׁשנה ּבכל זהּו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָא
ּבבריחה  ּברעׁש, היא ׁשעבֹודתם ּכאּלּו יׁש ּדאזי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָרחמנא־ליצלן,
אחד  ּבכל מתּגּלית ׁשּבֹו הּכּפּורים, ּביֹום אּולם הרע. ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָמן
ּכלל  ועֹונֹות ּדחטאים ּפגם אין ׁשּבּה נׁשמתֹו, עצם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּיׂשראל
אז  ּכי רעׁש, ּבלא הּקדׁש אל הּכהן־ּגדֹול נכנס אזי - ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּוכלל
"ּבקֹול  - להּקּב"ה הּבּטּול ּבתכלית יׂשראל ּבני ּכל ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָעֹומדים

ּדּקה". ְַָָָּדממה
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WFxeWg`(.`"i ,'c xYq`). £©§¥¤§¥

æîøéå`nFi zkQnA Exn`X dnl §¦§Ÿ§©¤¨§§©¤¤¨
inlWExi(.'d ,'` `nFi)mc` lke §©§¦¨§¨¨¨

crFn ld`A didi `l(.f"i ,f"h `xwIe)ENt` , Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥©¦§¨£¦
ipR mdipR zEncE odA aEzMW ozF`¨¤¨¨¤§§¥¤§¥

mc`(.'i ,'` l`wfgi),crFn ld`A Eid `l ¨¨§¤§¥Ÿ¨§Ÿ¤¥
`xwIW inM "FlFw rinWdl" dEv oM lr©¥¦¨§©§¦©§¦¤¦§¨
z` carl `aie ,ilrn Wi` lM E`ivFd¦¨¦¥¨©§¨Ÿ©£Ÿ¤

oke ,cEgiA KlOd,Búàöaz`vl ©¤¤§¦§¥§¥¨¥
ElkEIW icM xaCd rcEIWe ,zEWxA¦§§¤¦¨©©¨¨§¥¤§
iwxtaE .eiptl aEWl KlOd izxWn§¨§¥©¤¤¨§¨¨§¦§¥
mrHd dPde .oiprd df rEci zFlkid¥¨¨©¤¨¦§¨§¦¥©©©
xidfde .midl` ik`ln FA ErBti `NW¤Ÿ¦§§©§£¥¡Ÿ¦§¦§¦

mrh dfe ,Fzlrnl lFcB odkA dféðôì ¤§Ÿ¥¨§©£¨§¤©©¦§¥

,'ädxWYW eiptl caFrd `Ed iM¦¨¥§¨¨¤¦§¤
mXd K`ln iM FzcFarA FzpikW§¦¨©£¨¦©§©©¥

`Ed zF`av,'a ik`ln)(.'fmihFicdd iM , §¨©§¨¦¦©¤§¦
.aihdlE xihwdl lkidA EqpMi¦¨§©¥¨§©§¦§¥¦

éúéàøådAx zFnW dN`e WxcnA,g"l) §¨¦¦§¦§©§¥¤§©¨
(.'g,mrH dn oWgd ipa`A§©§¥©¤©©©

odA lMYqn `Ed KExA WFcTd `dIW¤§¥©¨¨¦§©¥¨¤
mixERMd mFiA FzqipkA odMd icbaA§¦§¥©Ÿ¥¦§¦¨§©¦¦
rWFdi iAx .mihaXd zEkfl xMfpe§¦§¨¦§©§¨¦©¦§ª©
mikln oal lWn ,xnF` iel iAx mWA§¥©¦¥¦¥¨¨§¤§¨¦
FpA lr cOln Flv` qpkp bFbCR didW¤¨¨©¨¦§¨¤§§©¥©§
micnFrd on `xizn dide ,`ixFbPq©¥§¨§¨¨¦§¨¥¦¨§¦
FWiAld dUr dn ,FA ErBti `OW eilr̈¨¤¨¦§§¤¨¨¦§¦
FzF` oi`Fx EidIW FNW `xitxFR§¦¨¤¤¦§¦
qpkp did oxd` KM ,EPOn oi`xiznE¦§¨§¦¦¤¨©£Ÿ¨¨¦§©

zr lkA(.'e ,a"k x"wie)Wcw zial §¨¥§¥Ÿ¤
EidW dAxd zFIkf ilEN`e ,miWcTd©¨¨¦§¦¥§ª©§¥¤¨
did `l FzF` zFrIqnE FOr zFqpkp¦§¨¦§©§Ÿ¨¨
zxXd ik`ln EidW dOl qpMl lFkï¦¨¥¨¨¤¨©§£¥©¨¥
ozp `Ed KExA WFcTd dUr dn ,mẄ¤¨¨©¨¨¨©
xn`PW ,WcTd iWEal zEnCn Fl¦§§¥©Ÿ¤¤¤¡©

oixXM dwcv WAlIe(.f"i ,h"p dirWi)cr . ©¦§©§¨¨©¦§¨§©§¨©
did `NW iR lr s`e .Ff dcB` o`M̈©¨¨§©©¦¤Ÿ¨¨
s` ,EN` micbaA miptle iptl qpkp¦§©¦§©§¦§¦¦§¨¦¥©
,mixERMd mFiA Kkl Kxvd crFn ld`A§Ÿ¤¥ª§©§¨§©¦¦
ld`A didi `l mc` lke aizM ixdW¤£¥§¦§¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤

crFn(.f"i ,f"h `xwIe).el dxez ¥©¦§¨



devzסד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyily meil inei xeriy
ׁשּׁשה, ּובאמצעֹו. הּללּו.ּבׁשלׁשה ראׁשים מקֹומֹות ְְְְִִִֶַָָָָָֹ

ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד מלמעלה, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָּפתיל
ׁשלׁשּתן, הערף מאחֹורי הּפתילים ראׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוקֹוׁשר
את  מּקיפין ראׁשיו, ּופתילי הּטס אר ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹונמצאּו
ראׁשי  עם קׁשּור ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹהּקדקד,
נמצא  מלמעלה. הראׁש רחב ּפני על והֹול ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹֹהּׁשנים

אֹומר  הּוא האמצעי ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין ְְְְִִִֵֶַַָָָעׂשּוי
ראׁשֹו על הּציץ נֹותן והיה הּמצנפת", על ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ"והיה
מחזיקֹו האמצעי והּפתיל הּמצנפת, על ּכֹובע ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכמין
ּכל  ונתקּימּו מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּופתיל  הּפתיל, על וציץ הּציץ, על ּפתיל ְְְְְִִִִִִַַַַַָהּמקראֹות:

מלמעלה  הּמצנפת .על ְְְִִֶֶַַַָ

(çì)ïåò-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî-ìò äéäå§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ
úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ
éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìò äéäå íäéLã÷̈§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ‡NÂ∑אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן סליחה, לׁשֹון ¿»»«¬…ְְְִִֵֵַַָ

נמצא  עון. ׁשל הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹזז
הּקדׁשים  מן העון ‰ÌÈL„w.מסּלק ÔÂÚŒ˙‡∑ לרּצֹות ְִִֶַָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְַ

ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּבטמאה, ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל
הרי כה)(מנחות  ּפּגּול, עון אם נֹוׂשא? הּוא עון זה אי :ֲֲִִֵֵֵֶָֹֹ

נאמר: הרי נֹותר, עון ואם ירצה". "לא נאמר: ְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכבר
ׁשהקריב  הּכהן עון על ׁשּיכּפר לֹומר ואין יחׁשב". ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"לא
עון  ולא נאמר, הּקדׁשים" "עון ׁשהרי ְֱֲֲֲֳִֵֵֶֶַַָָֹֹֹטמא,

הּקרּבן  להכׁשיר אּלא מרּצה, אינֹו הא .הּמקריבים. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
„ÈÓz BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑ על ׁשּיהא לֹומר איֿאפׁשר ¿»»«ƒ¿»ƒְְִֵֶֶַַָ

העבֹודה, ּבׁשעת אּלא עליו אינֹו ׁשהרי ּתמיד, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמצחֹו
ׁשּלא  מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות 'ּתמיד', ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
האֹומר: ּולדברי ׁשעה. ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן ְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹהיה
אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על ְְְְִִֵֵֵֶַַַָעֹודהּו
ׁשּממׁשמׁש מלּמד ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמרּצה,

מּמּנּו ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו .ּבֹו ְְְִִִֶֶַַַָֹ

(èì)èðáàå LL úôðöî úéNòå LL úðúkä zöaLå§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬
:í÷ø äNòî äNòz©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

i"yx£zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל וכּלם מׁשּבצֹות, מׁשּבצֹות אֹותם .עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

(î)íéèðáà íäì úéNòå úðzë äNòz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−©§¥¦®
:úøàôúìe ãBáëì íäì äNòz úBòaâîe¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−§¦§¨«¤

i"yx£˙zÎ ‰NÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ∑ יֹותר ארּבעה ולא הּללּו מצנפת,:ּבגדים היא – ּומגּבעֹות ואבנט ּכּתנת ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבּפרׁשה  למּטה הּכתּובים .ּומכנסים ְְְִִִַַַַָָָָָ

(àî)éçà ïøäà-úà íúà zLaìäåBzà åéða-úàå E §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈¦®
íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe íúà zçLîe¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈

:éì-eðäëå§¦«£¦«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑" האמּורים אֹותם" ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ֲִָָ

מצנפת  ּוכתנתּֿתׁשּבץ, ּומעיל ואפֹוד חׁשן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹּבאהרן:
הּכתּובים  ּומכנסים וציץ, ּבכּלם ואבנט .למּטה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ

Bz‡ ÂÈaŒ˙‡Â∑ ּבהם אֹותם zÁLÓe.הּכתּובים ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»

‡‰¯Ôלח  ÏBhÈÂ Ô¯‰‡„ È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂƒ≈«≈≈ƒ¿«¬…¿ƒ«¬…
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜ ˙ÈÂÚ ˙È»¬»«¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«≈≈ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z¿ƒ»¿«¬»¿√»¿»

zÙˆÓ‡לט  „aÚ˙Â ‡ˆe· ‡ezk ın¯˙e¿«≈ƒ»»¿«¿≈ƒ¿∆¿»
:¯iˆ „·BÚ „aÚz ‡ÈÓ‰Â ‡ˆe·„¿»¿∆¿»»«¿≈««»

ÔB‰Ïמ  „aÚ˙Â ÔÈezk „aÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¬…«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿
¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ ÔÈÈÓ‰∆¿»ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

È‰Baמא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»¿»«¬…»¿»¿ƒ
ÔB‰a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e dnÚƒ≈¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éçà ïøäà úà íúà zLaìäå (àî)E §¦§©§¨Ÿ¨¤©£Ÿ¨¦
.Bzà åéða úàåmiaEzMd ozF` §¤¨¨¦¨©§¦

mrhe .i"Xx oFWl .mdA,BzàmFiAW ¨¤§©¦§©©¦¤§

.mgWnie mNM mWiAli cg ¤̀¨©§¦¥ª¨§¦§§¥
.íãé úà úàlîe íúà zçLîelM ¨©§¨Ÿ¨¦¥¨¤¨¨¨

oFWl mici iENn`EdWM ,KEPg ¦¨©¦§¦§¤

mFId FzF`n FA wfgn zFidl qpkp¦§¨¦§ª§¨¥©
izFpiad `le .i"Xx oFWl .d`ldë¨§¨§©¦§Ÿ£¦¦
mici iENn oFWl `ai Ki` eixacA¦§¨¨¥¨Ÿ§¦¨©¦



סה devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g iriax meil inei xeriy
Ì˙‡∑ ּבניו ואת אהרן הּמׁשחה ,את lÓe‡˙.ּבׁשמן …»ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹƒ≈»

Ì„ÈŒ˙‡∑ ּכׁשהּוא הּוא, חּנּו לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ∆»»ְְִִִֶַָָ
והלאה. יֹום מאֹותֹו ּבֹו מחזק להיֹות לדבר ְְְְְִִֵָָָָָָָֻנכנס
נֹותן  ּדבר, ּפקידת על אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּובלׁשֹון

גוואנט"ו  ׁשּקֹורין עֹור, ׁשל יד ּבית ּבידֹו ְִִֵֶֶַַָָהּׁשּליט
לאֹותּה(האנדשו"ה) וקֹורין ּבּדבר, מחזיקֹו הּוא ועלֿידֹו ,ְְְֲִִַַַָָָָ

ווירסטי"ר  ידים מסירה מּלּוי .והּוא ְְִִִַָָ

(áî)äåøò øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNòå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®
:eéäé íéëøé-ãòå íéðúnî¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

i"yx£Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ ּולבניו הדיֹוט ∑ŒÈÒÎÓ·„.לאהרן לכהן וארּבעה ּגדֹול, לכהן ּבגדים ׁשמֹונה .הרי «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

(âî)ða-ìòå ïøäà-ìò eéäåíàáa åé|ãòBî ìäà-ìà §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À
ì çaænä-ìà ízLâá BàeàNé-àìå Lãwa úøL ´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬

ñ :åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîå ïåò̈−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑ אהרן על האּלה, הּבגדים ּכל ¿»««¬…ְֲִֵֶַַַָָָֹ

לֹו ּבהם ∑ÂÈaŒÏÚÂ.הראּויין Ì‡·a.האמּורים ְִָ¿«»»ֲִֶָָ¿…»
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ וכן הא ∑e˙ÓÂ.לּמׁשּכן להיכל, ∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈ָ

ּבגדים  מחּסר ׁשהמׁשּמׁש ÌÏBÚŒ˙wÁ.ּבמיתה למדּת, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻÀ«»
BÏ∑ מּיד ּגזרה הּוא עֹולם", "חּקת ׁשּנאמר: מקֹום ְֱִֵֶֶַַָָָָָֻּכל

ּבֹו לעּכב .ּולדֹורֹות, ְְֵַ

ß '` xc` 'g iriax mei ß

èë(à)íúà Lc÷ì íäì äNòz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈
íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

:íîéîz§¦¦«

ıe·cמב  ÔÈÒÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¯Na ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È Ôk¯È „ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

ÔB‰ÏÚÓaמג  È‰Ba ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡·BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

Lc˜Ï‡א  ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
È¯Bz ¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

iM axd xn`X dnE .xaC lM zMpgl©£ª©¨¨¨©¤¨©¨©¦
zCwR lr mc` oiPnOWM frl oFWlA¦§©©§¤§©¦¨¨©§ª©
xFr lW ci ziA hiNXd ozFp xaC̈¨¥©©¦¥¨¤
`Ed ci ziA FzF` lre ,h"pEB oixFTW¤¦§§©¥¨
`l ,mici iENn `Ede xaCA Fwifgn©£¦©¨¨§¦¨©¦Ÿ
mW lrW xnFl axd dvxi m` iYrcï©§¦¦¦§¤¨©©¤©¥
`iaie ,mici iENn KEPgd `xTi ci ziAd©¥¨¦¨¥©¦¦¨©¦§¨¦
`Edd oiprd iM rce ,bdpOd on di`x§¨¨¦©¦§¨§©¦¨¦§¨©
oipw mlv` `EdW dxFYd on mdl `vï¨¨¤¦©¨¤¤§¨¦§©

Kke ,frA lW oitilgdmdl mBxzn ©£¦¦¤Ÿ©§¨§ª§¨¨¤
Flrp Wi` slW(.'f ,'c zEx)h"pBd slFXW , ¨©¦©£¤¥©©©

,fral ozp l`FBdW mixnF` mde ,FNW¤§¥§¦¤©¥¨©§Ÿ©
.mdinkg ixtqA xMfd mbdpn dfe§¤¦§¨¨ª§©§¦§¥©§¥¤

.i`ad ixacA EpxAC dPde§¦¥¦©§§¦§¥£©
ïBëpäå`EdW dxFYA mici iENn oFWlA §©¨¦§¦¨©¦©¨¤

iM oFWlM ,"zEnlW" oFWl§§¥¦§¦
ini E`ln(.`"k ,h"k ziW`xA)z`FlnaE , ¨§¨¨§¥¦¦§

dN`d minId(.'d ,'` xYq`)z`ln mFi cr , ©¨¦¨¥¤¤§¥©§Ÿ
(.b"l ,'g `xwIe)`ln sqkA oke ,mnilWdA , ©¦§¨§©§¦¨§¥§¤¤¨¥

(.'h ,b"k ziW`xA)iM ,mrHde .mlW xign , §¥¦§¦¨¥§©©©¦

FzxdhA Fci biVY `l xW` xGd©¨£¤Ÿ©¦¨§¨¢¨
zcFar carl F` oAxw aixwdl§©§¦¨§¨©£Ÿ£©
,`idd dcFarA dxqg Fci dPd zEklOd©©§¦¥¨£¥¨¨£¨©¦
Fci dPd oM zFUrl xWki xW`ke§©£¤¦§©©£¥¦¥¨
zFcFard lkl diE`x ,dnlW§¥¨§¨§¨¨£

oke .zFk`lOdeíBiä íëãé eàìîoNdl) §©§¨§¥¦§¤§¤©§©¨

(.h"k ,a"llkA "d`ln mkici" dYr iM ,¦©¨§¥¤§¥¨§¨
eig`aE FpaA Wi` iM ,mXd zcFar£©©¥¦¦¦§§¨¦
zEkfA iM mdl fnxIW F` .FzF` mYcar£©§¤¤¦§Ÿ¨¤¦¦§
'd zcFar carl mixgap Eidi df¤¦§¦§¨¦©£Ÿ£©

xn`W FnM ,oMWOA(.'g ,'i mixaC)zrA ©¦§¨§¤¨©§¨¦¨¥
,ieNd haW z` 'd liCad `edd©¦¦§¦¤¥¤©¥¦

ãåãåzacpA l`xUil xn` KlOd §¨¦©¤¤¨©§¦§¨¥§¦§©
Wi idl` ziaA izFvxA ziAd©©¦¦§¦§¥¡Ÿ©¥
,idl` zial iYzp sqke adf dNbq il¦§ª¨¨¨¨¤¤¨©¦§¥¡Ÿ©
Fci ze`Nnl aCpzn inE mdl xn`e§¨©¨¤¦¦§©¥§©Ÿ¨

'dl mFId(.'d ,h"k '`Îd"c)maCpzdA iM , ©©¦§¦§©§¨
lkA dnlW mci didY ziAd oipal§¦§©©©¦¦§¤¨¨§¥¨§¨
oi` iM ,zFcFard lkaE zFpAxTd©¨§¨§¨¨£¦¥
`Ed KExA WFcTdl l`xUi zcFar£©¦§¨¥§©¨¨

oke .WCwOd ziaA `N` dnlWìéà §¥¨¤¨§¥©¦§¨§¥¥
íéàlnäz`Gd dWxRA(.a"k ,h"k oNdl) ©¦ª¦©¨¨¨©Ÿ§©¨

dlFrde z`Hg iM ,FA mipdMd iENOW¤¦©Ÿ£¦¦©¨§¨¨
.daxwdA Fci z`Nnl dfe ,xRkl§©¥§¤§©Ÿ¨©©§¨¨

z`vnEinlWExid mEBxYA imixtQA) ¨¨¦©©§©§©§¦©§¨¦

(`zil EpiptNWmBxYWíéàelnä ìéà ¤§¨¥¥¨¤¦§¥¥©¦¦
oFWl mNkA mBxY oke ,"`zEnlW`C"§©§§¨§¥¦§¥§ª¨§
`le oiprd scx qElwp` la` .zFnlW§¥£¨ª§§¨©¨¦§¨§Ÿ
.miAx zFnFwnA FbdpnM ,oFWNA ciRwd¦§¦©¨§¦§¨¦§©¦

LéåmiWxtn(`ln 'y miWxXd xtqA w"cx) §¥§¨§¦©©§¥¤©¨¨¦

,íãé úà úàlîe"mci `NnIW" ¦¥¨¤¨¨¤§©¥¨¨
Fci z` `Nni utgd oke ,zFpAxTd on¦©¨§¨§¥¤¨¥§©¥¤¨

(.b"l ,b"i '`Îmikln)FpFvxM odn aixwIW , §¨¦¤©§¦¥¤¦§
WExtE .iYWxRX dn oFkPde .eici `ln§Ÿ¨¨§©¨©¤¥©§¦¥
zFna ipdM idie Fci z` `Nni utgd¤¨¥§©¥¤¨¦¦Ÿ£¥¨

(mW)xW`M oAxTA Fl mi`ENn `iaIW , ¨¤¨¦¦¦©¨§¨©£¤
odM didi ok ixg`e ,FkPgl FANn `cÄ¨¦¦§©§§©£¥¥¦§¤Ÿ¥
dxFYd ikxcl dnFcA iM ,zFnAl©¨¦§¤§©§¥©¨

.EUrian dxez ©£

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyily meil inei xeriy
ׁשּׁשה, ּובאמצעֹו. הּללּו.ּבׁשלׁשה ראׁשים מקֹומֹות ְְְְִִִֶַָָָָָֹ

ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד מלמעלה, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָּפתיל
ׁשלׁשּתן, הערף מאחֹורי הּפתילים ראׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוקֹוׁשר
את  מּקיפין ראׁשיו, ּופתילי הּטס אר ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹונמצאּו
ראׁשי  עם קׁשּור ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹהּקדקד,
נמצא  מלמעלה. הראׁש רחב ּפני על והֹול ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹֹהּׁשנים

אֹומר  הּוא האמצעי ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין ְְְְִִִֵֶַַָָָעׂשּוי
ראׁשֹו על הּציץ נֹותן והיה הּמצנפת", על ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ"והיה
מחזיקֹו האמצעי והּפתיל הּמצנפת, על ּכֹובע ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכמין
ּכל  ונתקּימּו מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּופתיל  הּפתיל, על וציץ הּציץ, על ּפתיל ְְְְְִִִִִִַַַַַָהּמקראֹות:

מלמעלה  הּמצנפת .על ְְְִִֶֶַַַָ

(çì)ïåò-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî-ìò äéäå§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ
úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ
éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìò äéäå íäéLã÷̈§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ‡NÂ∑אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן סליחה, לׁשֹון ¿»»«¬…ְְְִִֵֵַַָ

נמצא  עון. ׁשל הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹזז
הּקדׁשים  מן העון ‰ÌÈL„w.מסּלק ÔÂÚŒ˙‡∑ לרּצֹות ְִִֶַָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְַ

ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּבטמאה, ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל
הרי כה)(מנחות  ּפּגּול, עון אם נֹוׂשא? הּוא עון זה אי :ֲֲִִֵֵֵֶָֹֹ

נאמר: הרי נֹותר, עון ואם ירצה". "לא נאמר: ְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכבר
ׁשהקריב  הּכהן עון על ׁשּיכּפר לֹומר ואין יחׁשב". ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"לא
עון  ולא נאמר, הּקדׁשים" "עון ׁשהרי ְֱֲֲֲֳִֵֵֶֶַַָָֹֹֹטמא,

הּקרּבן  להכׁשיר אּלא מרּצה, אינֹו הא .הּמקריבים. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
„ÈÓz BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑ על ׁשּיהא לֹומר איֿאפׁשר ¿»»«ƒ¿»ƒְְִֵֶֶַַָ

העבֹודה, ּבׁשעת אּלא עליו אינֹו ׁשהרי ּתמיד, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמצחֹו
ׁשּלא  מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות 'ּתמיד', ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹאּלא
האֹומר: ּולדברי ׁשעה. ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן ְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹהיה
אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על ְְְְִִֵֵֵֶַַַָעֹודהּו
ׁשּממׁשמׁש מלּמד ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמרּצה,

מּמּנּו ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו .ּבֹו ְְְִִִֶֶַַַָֹ

(èì)èðáàå LL úôðöî úéNòå LL úðúkä zöaLå§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬
:í÷ø äNòî äNòz©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

i"yx£zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל וכּלם מׁשּבצֹות, מׁשּבצֹות אֹותם .עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

(î)íéèðáà íäì úéNòå úðzë äNòz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−©§¥¦®
:úøàôúìe ãBáëì íäì äNòz úBòaâîe¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−§¦§¨«¤

i"yx£˙zÎ ‰NÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ∑ יֹותר ארּבעה ולא הּללּו מצנפת,:ּבגדים היא – ּומגּבעֹות ואבנט ּכּתנת ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבּפרׁשה  למּטה הּכתּובים .ּומכנסים ְְְִִִַַַַָָָָָ

(àî)éçà ïøäà-úà íúà zLaìäåBzà åéða-úàå E §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈¦®
íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe íúà zçLîe¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈

:éì-eðäëå§¦«£¦«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑" האמּורים אֹותם" ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ֲִָָ

מצנפת  ּוכתנתּֿתׁשּבץ, ּומעיל ואפֹוד חׁשן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹּבאהרן:
הּכתּובים  ּומכנסים וציץ, ּבכּלם ואבנט .למּטה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ

Bz‡ ÂÈaŒ˙‡Â∑ ּבהם אֹותם zÁLÓe.הּכתּובים ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»

‡‰¯Ôלח  ÏBhÈÂ Ô¯‰‡„ È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂƒ≈«≈≈ƒ¿«¬…¿ƒ«¬…
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜ ˙ÈÂÚ ˙È»¬»«¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«≈≈ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z¿ƒ»¿«¬»¿√»¿»

zÙˆÓ‡לט  „aÚ˙Â ‡ˆe· ‡ezk ın¯˙e¿«≈ƒ»»¿«¿≈ƒ¿∆¿»
:¯iˆ „·BÚ „aÚz ‡ÈÓ‰Â ‡ˆe·„¿»¿∆¿»»«¿≈««»

ÔB‰Ïמ  „aÚ˙Â ÔÈezk „aÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¬…«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿
¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ ÔÈÈÓ‰∆¿»ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

È‰Baמא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»¿»«¬…»¿»¿ƒ
ÔB‰a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e dnÚƒ≈¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éçà ïøäà úà íúà zLaìäå (àî)E §¦§©§¨Ÿ¨¤©£Ÿ¨¦
.Bzà åéða úàåmiaEzMd ozF` §¤¨¨¦¨©§¦

mrhe .i"Xx oFWl .mdA,BzàmFiAW ¨¤§©¦§©©¦¤§

.mgWnie mNM mWiAli cg ¤̀¨©§¦¥ª¨§¦§§¥
.íãé úà úàlîe íúà zçLîelM ¨©§¨Ÿ¨¦¥¨¤¨¨¨

oFWl mici iENn`EdWM ,KEPg ¦¨©¦§¦§¤

mFId FzF`n FA wfgn zFidl qpkp¦§¨¦§ª§¨¥©
izFpiad `le .i"Xx oFWl .d`ldë¨§¨§©¦§Ÿ£¦¦
mici iENn oFWl `ai Ki` eixacA¦§¨¨¥¨Ÿ§¦¨©¦



devzסו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g iriax meil inei xeriy
i"yx£Á˜Ï∑ הן ּגזרֹות ּוׁשּתי 'קח', אחד ּכמֹו ּפתרֹון ולהן לקיחה, ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת :.„Á‡ ¯t∑ ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»

ה  מעׂשה על ּפר ,עגל לכּפר .ׁשהּוא ְֲֵֵֵֶֶַַַַָ

(á)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íúà äNòz íéhç úìñ ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£˙BvÓ È˜È˜¯e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑ הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ֲֵ
מּצֹות' 'לחם ּורקיקין, וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' ְְְִִִִֵֶֶַַָאּלּו

'חּלת  ּבענין למּטה הּקרּויה ׁשם לחם היא על ׁשמן', ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
וכל  והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ּברבּוכה ׁשמן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנֹותן

עׂשר  עׂשר ּבאים עו)חּלֹותהּמינין ÏeÏa˙.(מנחות ִִִֶֶֶֶַַָ¿…
ÔÓMa∑,קמח ּבהן ּכׁשהן ּובֹוללןיֹוצק עה)ׁשמן .(שם «∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ÔÓMa ÌÈÁLÓ∑,יונית ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן אפּיתן אחר ¿Àƒ«»∆ְְְֲִִִַַָָָָָ
ׁשּלנּו ּכנּו"ן עׂשּויה .(שם)ׁשהיא ְֲִֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ek jxk zegiy ihewl)

יונית ּכ"ף ּכמין ב)מֹוׁשחן כט, לֹומר (רש"י לֹו היה לכאֹורה ְְְְִִִַָָָָָָ
מארי מה ּולׁשם נּו"ן, אֹות ּכצּורת היא ׁשהּמׁשיחה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָּבקּצּור
ּכמין  היא ׁשהּמׁשיחה לֹומר, ויׁש יונית". ּכ"ף "ּכמין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּומפרׁש

ּו'כהּנה'ּכ"ף  'ּכהן' הּמּלים ׁשּכן הּכהּנה, על לרמז ּכדי יונית ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻ
"ּכמין  היא ׁשהּמׁשיחה מדּגיׁש ולכן ּכ"ף; ּבאֹות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמתחילֹות

ּדוקאּכ"ף  ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה ְְִַָָָ

(â)ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìò íúBà zúðå§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
:íìéàä éðL úàå øtä-úàå§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

i"yx£Ì˙‡ z·¯˜‰Â∑,הּמׁשּכן חצר .הקמתֹוּביֹום אל ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

(ã)ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤
:íéna íúà zöçøå ãòBî¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

i"yx£zˆÁ¯Â∑ טבילת .הּגּוף ּכל זֹו ¿»«¿»ְִַַָ

(ä)-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìéòî úàå úðzkä©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
i"yx£z„Ù‡Â∑ סביבֹותיו והּסינר החגֹורה ותּקן .קּׁשט ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

(å)Lãwä øæð-úà zúðå BLàø-ìò úôðönä zîNå§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤
:úôðönä-ìò©©¦§¨«¤

i"yx£L„w‰ ¯Ê∑ הּציץ ּכמֹו∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְ
ּוׁשני  האמצעי הּפתיל עלֿידי למעלה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּפרׁשּתי

הערף, מאחֹורי ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין ׁשּבראׁשֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּפתילין
ּכֹובע  ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו .הּוא ְְְִִֶֶַַַ

(æ)BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
:Búà zçLîe¨«©§−̈Ÿ«

ÁLÓaב  ÔÏÈÙc ÔÈ¯Èht ÔÈˆÈ¯‚e ¯Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿

ÔB‰˙Èג  ·¯˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד  Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו  ˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

¯dLÈז  ÏÚ ˜È¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìqa íúà záø÷äå (ã-â),eiptl KWnp §¦§©§¨Ÿ¨©¨¦§©§¨¨
"lQA" "mgNd" iM xn`iøtäå Ÿ©¦©¤¤©¨§©¨

çút ìà eáéø÷é åéðáe ïøäàå íéìàäå§¨¥¦§©£Ÿ¨¨©§¦¤¤©
,íéna íúBà zöçøå .ãòBî ìäàŸ¤¥§¨©§¨¨©¨¦

iM oFkp xzFie ."eipaE oxd`l"záø÷äå §©£Ÿ¨¨§¥¨¦§¦§©§¨
ìqa íúà`Ed mzQd on iM ,Wxti `l Ÿ¨©¨Ÿ§¨¥¦¦©§¨

dEvi xW` mFwOd l` maixwIW rEcï©¤©§¦¥¤©¨£¤§©¤

lr xAci ipXd aEzMde ,mipdMd `al§Ÿ©Ÿ£¦§©¨©¥¦§©¥©
xn` KklE ,eipA lre oxd`zöçøå ©£Ÿ§©¨¨§¨¨©§¨©§¨

.íéna íúàd dxez Ÿ¨©¨¦



סז devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g iriax meil inei xeriy
i"yx£B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית (תורת ּכ"ף ּכמין זֹו מׁשיחה נֹותן אף ּומחּברן . עיניו ריסי ּובין ראׁשֹו על ׁשמן »«¿»…ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

.ּבאצּבעֹו ְְֶָ

(ç):úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

(è)íäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
úàlîe íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬

:åéða-ãéå ïøäà-ãé©©«£−Ÿ§©¨¨«
i"yx£Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑ לכהּנת זה, ידים ÂÈaŒ„ÈÂ.האּלה הּדברים עלֿידי ∑lÓe‡˙.עֹולם מּלּוי Ô¯‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»

הּכהּנה ּבמּלּוי  .ּופקּדת ְְְִַַָֻֻ

(é)ïøäà Cîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ
:øtä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

(àé):ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ׁשּלפני ּבחצר .הּפתח הּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

(áé)çaænä úðø÷-ìò äzúðå øtä ícî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
:çaænä ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eòaöàa§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

i"yx£˙¯˜ŒÏÚ∑(נג ּבּקרנֹות (זבחים .מּמׁשלמעלה ««¿…ְְְַַַָָָ
Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â∑ הּדם ׁשירי.ÁaÊn‰ „BÒÈŒÏ‡∑ פרק) ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«

דמדות) סביב,ג' סביב לֹו עׂשּוי קּבּול ּבית ּבליטת ְְִִִִִֵַָָָּכמין
הארץ  מן אּמה ׁשעלה .לאחר ְִֶֶַַַָָָָָ

ÔÈezk:ח  ÔepLaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B·„ ‡a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ

ÓÊ‡י  ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Bz»

ÔkLÓיא  Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓÊƒ¿»

˜¯˙יב  ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

z÷öéå äçLnä ïîL úà zç÷ìå (æ)§¨©§¨¤¤¤©¦§¨§¨©§¨
.BLàø ìòiptl df iM `"x xn` ©Ÿ¨©¦¤¦§¥

W`x" lr iM ,FW`x lr ztpvOd FnEU©¦§¤¤©Ÿ¦©Ÿ
iM ,ipirA oFkp EPpi`e ."onXd wSi Fnvr©§¦Ÿ©¤¤§¥¤¨§¥©¦
lr ztpvOd z` mUIe xn` dUrOA mB©©©£¤¨©©¨¤¤©¦§¤¤©

'Fbe FW`x(.'h ,'g `xwIe)xn` KM xg`e , Ÿ§©¦§¨§©©¨¨©
z` gWnIe dgWOd onW z` gTIe©¦©¤¤¤©¦§¨©¦§©¤

'Fbe oMWOd(.'i wEqR)onXn wSIe KM xg`e , ©¦§¨§¨§©©¨©¦Ÿ¦¤¤
oxd` W`x lr dgWOd(.a"i wEqR)la` . ©¦§¨©Ÿ©£Ÿ¨£¨

aiaq aiaq dtipSd dzidW oFkPd©¨¤¨§¨©§¦¨¨¦¨¦
.onXd wSi eilre dNbn W`xd rvn`e§¤§©¨Ÿ§ª¤§¨¨¦Ÿ©¤¤
ixacM W`xd lkA dgiWOd dzid m`e§¦¨§¨©§¦¨§¨¨Ÿ§¦§¥
zgpd mFwnA dwivid didY ,i"Xx©¦¦§¤©§¦¨¦§£¨©
EPgWni mXnE ,dNbn giPn didW oiNtY§¦¦¤¨¨©¦©§ª¤¦¨¦§§¤

.i"k oinMg dxez §¦
.èðáà íúà zøâçå (è)oxd`l fnxi §¨©§¨Ÿ¨©§¥¦§Ÿ§©£Ÿ

Wxtl aWe ,eipaE,åéðáe ïøäà ¨¨§¨§¨¥©£Ÿ¨¨
'd znExY z` d`iai FnM(.'d ,d"l oNdl), §§¦¤¨¥§©§©¨

xS`pckEap z` Fz` Ecari `l xW £̀¤Ÿ©©§Ÿ¤§©§¤©

(.'g ,f"k dinxi)m`e .mdxa` iAx ixacM , ¦§§¨§¦§¥©¦©§¨¨§¦
xfgi oMúBòaâî íäì zLáçå ¥©£Ÿ§¨©§¨¨¤¦§¨

,zrAbn Fl oi` oxd` iM ,mzvwnl§¦§¨¨¦©£Ÿ¥¦§©©
okYie .FW`x lr `id xaM ztpvOde§©¦§¤¤§¨¦©Ÿ§¦¨¥

aEzMd xErW didIWíúà zøâçå ¤¦§¤¦©¨§¨©§¨Ÿ¨
,åéðáe ïøäàå èðáà"eipA xBgY" xn`i ©§¥§©£Ÿ¨¨Ÿ©©§Ÿ¨¨

mixMfPd,èðáà.eipA mr Fnvr oxd`e ©¦§¨¦©§¥§©£Ÿ©§¦¨¨
xEaraEèðáàäLmNkA deW(.a"i `nFi) ©£¤¨©§¥¨¤§ª¨¨

xMfd `l(.'eÎ'd miwEqtA lirl)icbA mr Ÿª§©§¥¦§¦¦¦§¥
xnFl dYr Kxvde ,dlrnl oxd ©̀£Ÿ§©§¨§ª§©©¨©

EPxBgIWèðáàxiMfd `le ."eipaM" ¤©§§¤©§¥§¨¨§Ÿ¦§¦
iYWxR xW`M ,Kxvd `l iM ,miqpkOd©¦§¨©¦¦Ÿª§©©£¤¥©§¦

(.d"l ,g"k lirl). §¥

íòhäåx`Xn miqpkOd WixtdW §©©©¤¦§¦©¦§¨©¦¦§¨
did micbAd lM iM ,micbAd©§¨¦¦¨©§¨¦¨¨

dESW FnM mzF` WiAln dWnwEqRA) ¤©§¦¨§¤ª¨©¨

(mcFTdzLaìäå,íla`íéñðënämdW ©¥§¦§©§¨£¨©¦§¨©¦¤¥
dexrd xUA zFQkl(.a"n ,g"k lirl)Eid §©§©¨¤§¨§¥¨

`l okle ,rpvdA mzF` miWaFl md¥§¦¨§©§¥©§¨¥Ÿ

llkA dYr xiMfdíéãâaä úà zç÷ìå ¦§¦©¨¦§¨§¨©§¨¤©§¨¦
zLaìäå(.'d wEqR lirl)mWixtd KkitlE , §¦§©§¨§¥¨§¦¨¦§¦¨

dlrnl iYxMfdW FnM ,WpraE devOA©¦§¨¨Ÿ¤§¤¦§©§¦§©§¨
(.d"l ,g"k lirl).i dxez §¥

ìäà éðôì øtä úà záø÷äå (àé-é)§¦§©§¨¤©¨¦§¥Ÿ¤
.ãòBîFnrh iM `"x xn` ¥¨©¦©£

"aixwY xW`M"ìäà éðôì øtä úà ©£¤©§¦¤©¨¦§¥Ÿ¤
ãòBî"Knqi"åéðáe ïøäàiM ,"eilr" ¥¦§Ÿ©£Ÿ¨¨¨¨¦

dlrnl df xiMfd xaM(.'b wEqR)oFkPde . §¨¦§¦¤§©§¨¨§©¨
iYWxR xW`M ipirA(mW)dEvi mXW , §¥©©£¤¥©§¦¨¤¨§©¤

,crFn ld` l` WxR `le ,maixwdl§©§¦¨§Ÿ¥©¤Ÿ¤¥
maixwIW mrHde ,mzF` aixwIW wx©¤©§¦¨§©©©¤©§¦¥
ice ,mipOfn EidIW mipdMd mFwn l ¤̀§©Ÿ£¦¤¦§§ª¨¦§©
eiWkre ,oMWOd xvg gzR iptl EidIW¤¦§¦§¥¤©£©©¦§¨§©§¨

maixwIW Kixvdìà ãòBî ìäà éðôì ¦§¦¤©§¦¨¦§¥Ÿ¤¥¤
çútdhigWA Wxti xW`M "ld`d" ¤©¨Ÿ¤©£¤§¨¥¦§¦¨

(.`"i wEqtA)didY dkinQd iM , §¨¦©§¦¨¦§¤
.mWai dxez ¨

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g iriax meil inei xeriy
i"yx£Á˜Ï∑ הן ּגזרֹות ּוׁשּתי 'קח', אחד ּכמֹו ּפתרֹון ולהן לקיחה, ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת :.„Á‡ ¯t∑ ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»

ה  מעׂשה על ּפר ,עגל לכּפר .ׁשהּוא ְֲֵֵֵֶֶַַַַָ

(á)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íúà äNòz íéhç úìñ ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£˙BvÓ È˜È˜¯e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑ הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ֲֵ
מּצֹות' 'לחם ּורקיקין, וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' ְְְִִִִֵֶֶַַָאּלּו

'חּלת  ּבענין למּטה הּקרּויה ׁשם לחם היא על ׁשמן', ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
וכל  והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ּברבּוכה ׁשמן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנֹותן

עׂשר  עׂשר ּבאים עו)חּלֹותהּמינין ÏeÏa˙.(מנחות ִִִֶֶֶֶַַָ¿…
ÔÓMa∑,קמח ּבהן ּכׁשהן ּובֹוללןיֹוצק עה)ׁשמן .(שם «∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ÔÓMa ÌÈÁLÓ∑,יונית ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן אפּיתן אחר ¿Àƒ«»∆ְְְֲִִִַַָָָָָ
ׁשּלנּו ּכנּו"ן עׂשּויה .(שם)ׁשהיא ְֲִֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ek jxk zegiy ihewl)

יונית ּכ"ף ּכמין ב)מֹוׁשחן כט, לֹומר (רש"י לֹו היה לכאֹורה ְְְְִִִַָָָָָָ
מארי מה ּולׁשם נּו"ן, אֹות ּכצּורת היא ׁשהּמׁשיחה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָּבקּצּור
ּכמין  היא ׁשהּמׁשיחה לֹומר, ויׁש יונית". ּכ"ף "ּכמין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּומפרׁש

ּו'כהּנה'ּכ"ף  'ּכהן' הּמּלים ׁשּכן הּכהּנה, על לרמז ּכדי יונית ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻ
"ּכמין  היא ׁשהּמׁשיחה מדּגיׁש ולכן ּכ"ף; ּבאֹות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמתחילֹות

ּדוקאּכ"ף  ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה ְְִַָָָ

(â)ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìò íúBà zúðå§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
:íìéàä éðL úàå øtä-úàå§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

i"yx£Ì˙‡ z·¯˜‰Â∑,הּמׁשּכן חצר .הקמתֹוּביֹום אל ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

(ã)ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤
:íéna íúà zöçøå ãòBî¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

i"yx£zˆÁ¯Â∑ טבילת .הּגּוף ּכל זֹו ¿»«¿»ְִַַָ

(ä)-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìéòî úàå úðzkä©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
i"yx£z„Ù‡Â∑ סביבֹותיו והּסינר החגֹורה ותּקן .קּׁשט ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

(å)Lãwä øæð-úà zúðå BLàø-ìò úôðönä zîNå§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤
:úôðönä-ìò©©¦§¨«¤

i"yx£L„w‰ ¯Ê∑ הּציץ ּכמֹו∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְ
ּוׁשני  האמצעי הּפתיל עלֿידי למעלה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּפרׁשּתי

הערף, מאחֹורי ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין ׁשּבראׁשֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּפתילין
ּכֹובע  ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו .הּוא ְְְִִֶֶַַַ

(æ)BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
:Búà zçLîe¨«©§−̈Ÿ«

ÁLÓaב  ÔÏÈÙc ÔÈ¯Èht ÔÈˆÈ¯‚e ¯Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿

ÔB‰˙Èג  ·¯˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד  Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו  ˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

¯dLÈז  ÏÚ ˜È¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìqa íúà záø÷äå (ã-â),eiptl KWnp §¦§©§¨Ÿ¨©¨¦§©§¨¨
"lQA" "mgNd" iM xn`iøtäå Ÿ©¦©¤¤©¨§©¨

çút ìà eáéø÷é åéðáe ïøäàå íéìàäå§¨¥¦§©£Ÿ¨¨©§¦¤¤©
,íéna íúBà zöçøå .ãòBî ìäàŸ¤¥§¨©§¨¨©¨¦

iM oFkp xzFie ."eipaE oxd`l"záø÷äå §©£Ÿ¨¨§¥¨¦§¦§©§¨
ìqa íúà`Ed mzQd on iM ,Wxti `l Ÿ¨©¨Ÿ§¨¥¦¦©§¨

dEvi xW` mFwOd l` maixwIW rEcï©¤©§¦¥¤©¨£¤§©¤

lr xAci ipXd aEzMde ,mipdMd `al§Ÿ©Ÿ£¦§©¨©¥¦§©¥©
xn` KklE ,eipA lre oxd`zöçøå ©£Ÿ§©¨¨§¨¨©§¨©§¨

.íéna íúàd dxez Ÿ¨©¨¦



devzסח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g iriax meil inei xeriy

(âé)úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä-ìò úøúiä©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤

:äçaænä zøè÷äå ïäéìò øLà£¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
i"yx£·¯w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰∑ ׁשעל הּקרּום הּוא «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְֶַַ

טיל"א  ׁשּקֹורין ‰i˙¯˙.הּכרס, ˙‡Â∑ טרּפׁשא הּוא ִֵֶַָ¿≈«…∆∆ְְַָ
אובר"ׁש ׁשּקֹורין הּכבד ∑k‰ŒÏÚ·„.דכבדא, מן אף ְְִֶַָ««»≈ִֵַַָ

עּמּה כהנים)יּטל .(תורת ִִָֹ

(ãé)óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
:àeä úàhç äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©−̈«

i"yx£L‡a Û¯Nz∑מצינּו זֹולא אּלא נׂשרפת, חיצֹונה .חּטאת ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(åè)åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(æè)z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£z˜¯ÊÂ∑(נב ּכנגד ,ּבכלי (זבחים וזֹורק ּבּמזרק אֹוחז ¿»«¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַַ
טעּון  קרּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה ּכדי ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּקרן
זבחים  ׁשאר אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ּבאצּבע ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָמּתנה
מחצי  ּדמם ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאינן
ּבארץ  עֹומד אּלא ּבּכבׁש, עֹולה ואינֹו ּולמּטה, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמזּבח

ׁשאין ∑È·Ò·.וזֹורק  קדׁשים', ּב'ׁשחיטת מפרׁש ּכ ְֵ»ƒְְִִִֵֶַָָָָֹ
ּבקרן  האחת, ארּבע: ׁשהן מּתנֹות ׁשּתי אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ'סביב'
מּתנה  וכל ּבאלכסֹון, ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָזוית

ואי  איל הּקרן צּדי ּבׁשני הּדם נראית נמצא, .ל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
'סביב' קרּוי לכ סביב, רּוחֹות ּבארּבע .נתּון ְְְִִַַָָָָָ

(æé)åéòøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çzðz ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈
:BLàø-ìòå åéçúð-ìò zúðå§¨«©¨¬©§¨−̈§©Ÿ«

i"yx£ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑ נתחיו הּנתחים ,עם ׁשאר על .מּוסף «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

ÈÂ˙יג  ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

‡dÏÎeיד  ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

‡‰¯Ôטו  ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e:‡¯Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

B¯Ê˙Â˜טז  dÓc ˙È ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»¿≈¿ƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

debיז  ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï ‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚ¯Îe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.áøwä úà äqëîä áìçä (âé)`Ed ©¥¤©§©¤¤©¤¤
.`lih oixFTW qxMd lrW mExTd©§¤©©¨¥¤¦¦¨

iM iYrC itlE .i"Xx oFWláìçä §©¦§¦©§¦¦©¥¤
áøwä úà äqëîä,"mExTd" `Ed ©§©¤¤©¤¤©§

xn`i xW`M la`äqëîä áìçä ìk £¨©£¤Ÿ©¨©¥¤©§©¤
áøwä úàxW` mialg ipWl fnxi ¤©¤¤¦§Ÿ¦§¥£¨¦£¤

qBd algle" ,dGd "mExTd" algl ,mẄ§¥¤©§©¤§©¥¤©©
xcqA xn`PW FnM ,"axTd lr xW £̀¤©©¤¤§¤¤¡©§¥¤
axTd z` dQknd algd z`e `xwIe©¦§¨§¤©¥¤©§©¤¤©¤¤

axTd lr xW` algd lM z`e`xwIe) §¥¨©¥¤£¤©©¤¤©¦§¨

(.'b ,'bTd lr dPde .mrR ,mialg ipW ax §¦¥©©¤¤§¥£¨¦©©
llki minrtE ,mdipW z` aEzMd xiMfi©§¦©¨¤§¥¤§¨¦¦§Ÿ

zNnA cg`M mzF`.ìko`kA dPde ¨§¤¨§¦©¨§¦¥§¨
áøwä úà äqëîä áìçä ìëallM §¨©¥¤©§©¤¤©¤¤¨©

,áøwä ìò øLà áìçä íbmWe ©©¥¤£¤©©¤¤§¨
z` gTIe ,xn` z`Gd d`ESd dUrnA§©£¥©©¨¨©Ÿ¨©©¦©¤
zxzi z`e axTd lr xW` algd lM̈©¥¤£¤©©¤¤§¥Ÿ¤¤

caMd(.f"h ,'g mW)algd lkA mllM , ©¨¥¨§¨¨§¨©¥¤
Ff dWxtA dHnlE .axTd lr xW £̀¤©©¤¤§©¨§¨¨¨

xn`äéìàäå áìçä ìéàä ïî zç÷ìå ¨©§¨©§¨¦¨©¦©¥¤§¨©§¨
áøwä úà äqëîä áìçä úàåoNdl) §¤©¥¤©§©¤¤©¤¤§©¨

(.a"k wEqR`Ed mzq xMfOd oFW`xde , ¨§¨¦©ª§¨§¨
.áøwä ìò øLà áìçäci dxez ©¥¤£¤©©¤¤

.Làa óøNz (ãé)Epivn `lúàhç ¦§Ÿ¨¥Ÿ¨¦©¨
oFWl .Ff `N` ztxUp dpFvig¦¨¦§¤¤¤¨§
ixacM dzid drW z`xFde .i"Xx©¦§¨©¨¨¨§¨§¦§¥
iElB lMdW ,dfA mrHde .EpizFAx©¥§©©©¨¤¤©Ÿ¨

xR dide ,eiptlúàhçlr xRkl df §¨¨§¨¨©©¨¤§©¥©

giWn odM lW FpAxwe ,lbrd dUrn©£¥¨¥¤§¨§¨¤Ÿ¥¨¦©
`Ed(.'b ,'c `xwIe)dEvi mWe .(.'d ,'c mW) ©¦§¨§¨§©¤¨

`le ,zkxRl ziAn l` FnC z` `iadl§¨¦¤¨¤¦©¦©¨Ÿ¤§Ÿ
mW iM ,miptl mW Fqipkdl dYr dvẍ¨©¨§©§¦¨¦§¦¦¨

(.'e ,'c mW)mrhA xn`úëøt éðt úà ¨¨©§©©¤§¥¨Ÿ¤
,Lãwä`le WCwzp `l oicr o`ke ©Ÿ¤§¨£©¦Ÿ¦§©¥§Ÿ

`xTIW dpikW eilr dzxWúëøt ¨§¨¨¨§¦¨¤¦¨¥¨Ÿ¤
,Lãwä.inipRM oFvigd dPde ©Ÿ¤§¦¥©¦©§¦¦

lr sP`zdW ipRn ,"eipaA dkinQde"§©§¦¨§¨¨¦§¥¤¦§©¥©
FcinWdl oxd`(.'k ,'h mixaC)iENM `Ede ©£Ÿ§©§¦§¨¦§¦

mipA(.'` ,'f x"wie)xRMzdl md mB Ekxvd , ¨¦ª§§©¥§¦§©¥
dxR ztxU mrhM dtxVd mrhe .FA§©©©§¥¨§©©§¥©¨¨
xirVd on rEci DcFqe ,dOc £̀ª¨§¨¨©¦©¨¦

.gNYWOdeh dxez ©¦§©¥©



סט devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h iying meil inei xeriy

(çé)àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

i"yx£ÁBÁÈ ÁÈ¯∑ רּוח רצֹוני לפני,נחת ונעׂשה ׁשעל אׁש,לׁשֹון ∑‡M‰.ׁשאמרּתי אברים הקטרת והיא ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵֶַַַָָ
.האׁש ֵָ

ß '` xc` 'h iying mei ß

(èé)åéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(ë)-ìò äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©
ïäa-ìòå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìòå ïøäà ïæà Ceðz§Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤
-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå úéðîéä íãé̈¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤

:áéáñ çaænä-ìò ícä©¨²©©¦§¥−©¨¦«
i"yx£Cez∑(צו פרשת כהנים, טנדרו"ס (תורת ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבתֹו האמצעי ּגדר הּסחּוס, הּוא :.Ì„È Ô‰a∑,הּגּודל ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ…∆»»ַָ

.האמצעי ּובּפרק  ְִֶֶֶַָָ

(àë)ïîMîe çaænä-ìò øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨̧£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤
åéða-ìòå åéãâa-ìòå ïøäà-ìò úéfäå äçLnä©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²
éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìòå§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬

:Bzà åéðá̈−̈¦«

(áë)áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå| §¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤
úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä|ézL ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

ïéîiä ÷BL úàå ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®
:àeä íéàlî ìéà ék¦²¥¬¦ª¦−«

i"yx£·ÏÁ‰∑אֹו הּדּקים, חלב מט)הּקיבהזה .(חולין «≈∆ִֵֵֶֶַַַָ
‰ÈÏ‡‰Â∑'ּב'וּיקרא ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּולמּטה, הּכליֹות מן ¿»«¿»ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹ

ט) ׁשהּכליֹות (ג מקֹום יסירּנה", העצה "לעּמת ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּנאמר:
אליה  ׁשאין 'אליה', נאמר לא הּפר ּובאמּורי ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיֹועצֹות.
אין  ועז ׁשֹור אבל ואיל, וכבׂשה ּבכבׂש אּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקרבה

אליה  ‰ÔÈÓi.טעּונים ˜BL ˙‡Â∑ הקטרה מצינּו לא ְְִַָ¿≈«»ƒְִַָָָֹ
הּימין  ּבלבד עם ּבׁשֹוק זֹו אּלא ‡ÏÈ.האמ ּורים, Èk ְְִִִִֵֶַָָָָƒ≈

‡e‰ ÌÈ‡lÓ∑ ּבּכל ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון .ׁשלמים ƒÀƒְְְְִֵֶַַָֹֻ
ׁשלֹום  ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ׁשהּמּלּואים הּכתּוב ְְִִִִִִֶֶַַַָָָמּגיד
מצריכֹו אני לכ ולּבעלים. העבֹודה ּולעֹובד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָלּמזּבח,
מׁשה  וזהּו למנה, העבֹודה לעֹובד לֹו להיֹות ְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָֹהחזה
ׁשהם  ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשּמׁש

ּבענין  ּכּמפרׁש .ּבעלים ְְְִִַָָָָֹ

(âë)÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî ãçà¤¨®¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

‰e‡יח  ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

:‡e‰

‡‰¯Ôיט  CBÓÒÈÂ ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ  Ôz˙Â dÓ„Ó ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B·„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„e‡ Ìe¯¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â ‡ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

ÁLnÓe‡כא  ‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ««¿¿»ƒƒ¿»
ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc˙Â ‡˙e·¯„ƒ¿»¿«≈««¬…¿«¿ƒ¿«
‡e‰ Lc˜˙ÈÂ dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿««

:dnÚ È‰B· ÈLe·Ïe È‰B·e È‰BLe·Ïe¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

a¯z‡כב  ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡a¯z ‡¯Îc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡a¯˜ ¯Îc¿«À¿»»

ÁLÓכג  ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ ‡zÙeƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«
Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»

:ÈÈ¿»

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g iriax meil inei xeriy

(âé)úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä-ìò úøúiä©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤

:äçaænä zøè÷äå ïäéìò øLà£¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
i"yx£·¯w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰∑ ׁשעל הּקרּום הּוא «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְֶַַ

טיל"א  ׁשּקֹורין ‰i˙¯˙.הּכרס, ˙‡Â∑ טרּפׁשא הּוא ִֵֶַָ¿≈«…∆∆ְְַָ
אובר"ׁש ׁשּקֹורין הּכבד ∑k‰ŒÏÚ·„.דכבדא, מן אף ְְִֶַָ««»≈ִֵַַָ

עּמּה כהנים)יּטל .(תורת ִִָֹ

(ãé)óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
:àeä úàhç äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©−̈«

i"yx£L‡a Û¯Nz∑מצינּו זֹולא אּלא נׂשרפת, חיצֹונה .חּטאת ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(åè)åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(æè)z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£z˜¯ÊÂ∑(נב ּכנגד ,ּבכלי (זבחים וזֹורק ּבּמזרק אֹוחז ¿»«¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַַ
טעּון  קרּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה ּכדי ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּקרן
זבחים  ׁשאר אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ּבאצּבע ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָמּתנה
מחצי  ּדמם ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאינן
ּבארץ  עֹומד אּלא ּבּכבׁש, עֹולה ואינֹו ּולמּטה, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמזּבח

ׁשאין ∑È·Ò·.וזֹורק  קדׁשים', ּב'ׁשחיטת מפרׁש ּכ ְֵ»ƒְְִִִֵֶַָָָָֹ
ּבקרן  האחת, ארּבע: ׁשהן מּתנֹות ׁשּתי אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ'סביב'
מּתנה  וכל ּבאלכסֹון, ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָזוית

ואי  איל הּקרן צּדי ּבׁשני הּדם נראית נמצא, .ל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
'סביב' קרּוי לכ סביב, רּוחֹות ּבארּבע .נתּון ְְְִִַַָָָָָ

(æé)åéòøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çzðz ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈
:BLàø-ìòå åéçúð-ìò zúðå§¨«©¨¬©§¨−̈§©Ÿ«

i"yx£ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑ נתחיו הּנתחים ,עם ׁשאר על .מּוסף «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

ÈÂ˙יג  ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

‡dÏÎeיד  ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

‡‰¯Ôטו  ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e:‡¯Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

B¯Ê˙Â˜טז  dÓc ˙È ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»¿≈¿ƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

debיז  ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï ‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚ¯Îe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.áøwä úà äqëîä áìçä (âé)`Ed ©¥¤©§©¤¤©¤¤
.`lih oixFTW qxMd lrW mExTd©§¤©©¨¥¤¦¦¨

iM iYrC itlE .i"Xx oFWláìçä §©¦§¦©§¦¦©¥¤
áøwä úà äqëîä,"mExTd" `Ed ©§©¤¤©¤¤©§

xn`i xW`M la`äqëîä áìçä ìk £¨©£¤Ÿ©¨©¥¤©§©¤
áøwä úàxW` mialg ipWl fnxi ¤©¤¤¦§Ÿ¦§¥£¨¦£¤

qBd algle" ,dGd "mExTd" algl ,mẄ§¥¤©§©¤§©¥¤©©
xcqA xn`PW FnM ,"axTd lr xW £̀¤©©¤¤§¤¤¡©§¥¤
axTd z` dQknd algd z`e `xwIe©¦§¨§¤©¥¤©§©¤¤©¤¤

axTd lr xW` algd lM z`e`xwIe) §¥¨©¥¤£¤©©¤¤©¦§¨

(.'b ,'bTd lr dPde .mrR ,mialg ipW ax §¦¥©©¤¤§¥£¨¦©©
llki minrtE ,mdipW z` aEzMd xiMfi©§¦©¨¤§¥¤§¨¦¦§Ÿ

zNnA cg`M mzF`.ìko`kA dPde ¨§¤¨§¦©¨§¦¥§¨
áøwä úà äqëîä áìçä ìëallM §¨©¥¤©§©¤¤©¤¤¨©

,áøwä ìò øLà áìçä íbmWe ©©¥¤£¤©©¤¤§¨
z` gTIe ,xn` z`Gd d`ESd dUrnA§©£¥©©¨¨©Ÿ¨©©¦©¤
zxzi z`e axTd lr xW` algd lM̈©¥¤£¤©©¤¤§¥Ÿ¤¤

caMd(.f"h ,'g mW)algd lkA mllM , ©¨¥¨§¨¨§¨©¥¤
Ff dWxtA dHnlE .axTd lr xW £̀¤©©¤¤§©¨§¨¨¨

xn`äéìàäå áìçä ìéàä ïî zç÷ìå ¨©§¨©§¨¦¨©¦©¥¤§¨©§¨
áøwä úà äqëîä áìçä úàåoNdl) §¤©¥¤©§©¤¤©¤¤§©¨

(.a"k wEqR`Ed mzq xMfOd oFW`xde , ¨§¨¦©ª§¨§¨
.áøwä ìò øLà áìçäci dxez ©¥¤£¤©©¤¤

.Làa óøNz (ãé)Epivn `lúàhç ¦§Ÿ¨¥Ÿ¨¦©¨
oFWl .Ff `N` ztxUp dpFvig¦¨¦§¤¤¤¨§
ixacM dzid drW z`xFde .i"Xx©¦§¨©¨¨¨§¨§¦§¥
iElB lMdW ,dfA mrHde .EpizFAx©¥§©©©¨¤¤©Ÿ¨

xR dide ,eiptlúàhçlr xRkl df §¨¨§¨¨©©¨¤§©¥©

giWn odM lW FpAxwe ,lbrd dUrn©£¥¨¥¤§¨§¨¤Ÿ¥¨¦©
`Ed(.'b ,'c `xwIe)dEvi mWe .(.'d ,'c mW) ©¦§¨§¨§©¤¨

`le ,zkxRl ziAn l` FnC z` `iadl§¨¦¤¨¤¦©¦©¨Ÿ¤§Ÿ
mW iM ,miptl mW Fqipkdl dYr dvẍ¨©¨§©§¦¨¦§¦¦¨

(.'e ,'c mW)mrhA xn`úëøt éðt úà ¨¨©§©©¤§¥¨Ÿ¤
,Lãwä`le WCwzp `l oicr o`ke ©Ÿ¤§¨£©¦Ÿ¦§©¥§Ÿ

`xTIW dpikW eilr dzxWúëøt ¨§¨¨¨§¦¨¤¦¨¥¨Ÿ¤
,Lãwä.inipRM oFvigd dPde ©Ÿ¤§¦¥©¦©§¦¦

lr sP`zdW ipRn ,"eipaA dkinQde"§©§¦¨§¨¨¦§¥¤¦§©¥©
FcinWdl oxd`(.'k ,'h mixaC)iENM `Ede ©£Ÿ§©§¦§¨¦§¦

mipA(.'` ,'f x"wie)xRMzdl md mB Ekxvd , ¨¦ª§§©¥§¦§©¥
dxR ztxU mrhM dtxVd mrhe .FA§©©©§¥¨§©©§¥©¨¨
xirVd on rEci DcFqe ,dOc £̀ª¨§¨¨©¦©¨¦

.gNYWOdeh dxez ©¦§©¥©



devzע zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÁÏ ¯kÎÂ∑ החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑ ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆

כהנים)הרבּוכהמּמין  עה)∑È˜¯Â˜.(תורת הרקיקין,(מנחות מן ְִִָָ¿»ƒְִִִָ
לחם  ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל מעׂשר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאחד

לחמי  ׁשּתרּומת ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּבא
ּומּזה  וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר ואיל ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּתֹודה

ּבלבד  חזה אּלא למנה, למׁשה היה .לא ְְְִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

(ãë)zôðäå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£zÙ‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ∑ עסּוקין ׁשניהם ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְֲִֵֶ
ידֹו מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבתנּופה,
ּובניו  אהרן היּו ּובזה ּומניף, הּבעלים יד ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹּתחת

ּכהן  ּומׁשה סב)∑Ùez‰.ּבעלים, ּומביא מֹולי(מנחות ְִֵֶָֹֹ¿»ִִֵ

מעּכבת  ּו'תנּופה' ׁשּלֹו, העֹולם רּוחֹות ׁשארּבע ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָלמי
מעלה  'ּתרּומה', רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ְְְְֲֶֶֶַַָָָֻֻּומבּטלת
טללים  ּומעּכבת ׁשּלֹו, והארץ ׁשהּׁשמים למי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּומֹוריד

.רעים  ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּכהן ּומׁשה ּבעלים, ּובניו כד)אהרן כט, ּבפרׁשת (רש"י ואּלּו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹ
יד)ׁשמֹות ּכהן (ד, יהיה ׁשאהרן ּבכ נענׁש ׁשּמׁשה ּכתב ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

הּלוי " לֹומר:ואּתה ויׁש ימי א.". לאחר מּמּנּו ּפסקה הּכהּנה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
אין ב.הּמּלּואים. אבל מּזרעֹו. אּלא הּכהּנה ּפסקה לא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ

לפי־זה  ׁשּכן הּמּלּואים, לימי רק ּכהן ׁשּנעׂשה לֹומר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמסּתּבר
נּתנה  מּכן לאחר ּכהּנה; לֹו נּתנה ולא נענׁש ׁשּבתחּלה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻנמצא,
נלקחה  ׁשּוב מּכן ּולאחר הּמּלּואים; ימי למׁש ּכהּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻלֹו

ִֶמּמּנּו.

(äë)-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©
:ýåýéì àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì äìòä̈«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ הראׁשֹון האיל ÁBÁÈ.עֹולה ׁשהעליתעל ÁÈ¯Ï∑רצֹונֹו ונעׂשה ׁשאמר למי רּוח, .לנחת «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְְֲִֶַַַַַָָ
‰M‡∑ נּתן מקֹום ∑Ï‰'.לאׁש ׁשל .לׁשמֹו ƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

(åë)ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ
:äðîì Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«

i"yx£‰Ùez∑ ּבלע"ז וינטלי"ר והבאה, הֹולכה .לׁשֹון ¿»ְְֲַַַָָָָ

(æë)úà zLc÷å|äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈
ðeä øLàå óøLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLà £¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬

:åéðáì øLàîe ïøäàì§©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«
i"yx£‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»
'B‚Â∑ ּתרּומתם נֹוהגת להיֹות לדֹורֹות, והנפתם קּדׁשם ¿ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

לא  אבל ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק ּבחזה) (נ"א ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָֹּכחזה

לאכל  ּולבניו" לאהרן "והיה אּלא: .להקטרה, ְְְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹֹ
Ì¯e‰∑ ּומֹוריד מעלה .לׁשֹון »ְֲִֶַ

È„‡כד  ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e È‰B·„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»

ÏÚכה  ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ô¯‰‡Ïכו  Èc ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ d˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰B·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡Ï ÈcÓ ‡ia¯À̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(æë-åë).ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî¥¥©¦ª¦£¤§©£Ÿ
,eipA xiMfd `lìéàäå`Ed Ÿ¦§¦¨¨§¨©¦

íéàelîdEvi iM ,mrHde ,mNkl ¦¦§ª¨§©©©¦§©¤
aEzMdäôeðzä äæç úà zç÷ìå ©¨§¨©§¨¤£¥©§¨

íéàelnä ìéàî"`EdW xEarA" ¥¥©¦¦©£¤

,ïøäàì`l iM ,Fl iE`x dfgd oi`e §©£Ÿ§¥¤¨¤¨¦Ÿ
Fpi`W mrh ozPW xg`e .milrAl didi¦§¤©§¨¦§©©¤¨©©©¤¥
xnFl Kxv oi` oxd`l didIW iE`ẍ¤¦§¤§©£Ÿ¥Ÿ¤©
.md EMfi eixg` iM ,eipal didi `NW¤Ÿ¦§¤§¨¨¦©£¨¦§¥

xn` dHnlE(.f"k wEqtA)ïøäàì øLàî §©¨¨©§¨¥£¤§©£Ÿ

,åéðáì øLàîegwFl xW`M xnFlM ¥£¤§¨¨§©©£¤¥©
md Egwi oM ,wFWe dfgd mNM oAxTn¦¨§©ª¨¤¨¤§¥¦§¥
miaixwOd zFpAxTn "mipAde a`d"¨¨§©¨¦¦¨§§©©§¦¦

."mci lr"gk dxez ©¨¨



עי devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h iying meil inei xeriy

(çë)éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³

:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏ∑ לּכהן יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת לּבעלים, ˙¯Óe‰.ׁשהּׁשלמים Èk ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹƒ¿»

‡e‰∑ הּזה וׁשֹוק .החזה ֶֶֶַָָ

(èë)åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîì§¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«

i"yx£ÂÈ¯Á‡ ÂÈ·Ï∑ ׁשּבא .אחריו ּבגדּלה למי ¿»»«¬»ְְֲִִֶַָָָֻ
‰ÁLÓÏ∑ׁשּיׁש ּבהם, ׁשהיא להתּגּדל "מׁשיחה" ¿»¿»ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּכמֹו ׂשררה, יח)לׁשֹון למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" : ְְְְְְְִַָָָָ

קה) ּבמׁשיחי"(תהלים ּתּגעּו "אל :.Œ˙‡ Ì·Œ‡lÓÏe ְְִִִַָ¿«≈»∆
Ì„È∑ הּוא הּבגדים ּגדֹולה מתלּבׁשעלֿידי .ּבכהּנה »»ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻ

(ì)øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬
ì ãòBî ìäà-ìà àáé:Lãwa úøL ¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ רצּופין.Ô‰k‰ ÌLaÏÈ∑ אׁשר ƒ¿«»ƒְִƒ¿»»«…≈ֲֶ
מּבניו  להיֹות ּתחּתיו יקּום ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻ

ּגדֹול  ÚBÓ„.ּכהן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡∑(עג אֹותֹו(יומא ֵָֹ¬∆»…∆…∆≈
ולפנים  לפני ליּכנס הּמּוכן וזהּוּביֹום ּכהן הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

אּלא  ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ׁשאין ּגדֹול, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

ÂÈaÓ.ּבֹו ÂÈzÁz∑ לכהןּֿגדֹול לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, «¿»ƒ»»ְְִֵֵֵֶַָֹ
את  ממּלא ּתחּתיומקֹומֹו,ּבן ּכהןּֿגדֹול (תורת ימּנּוהּו ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹ

ÂÈaÓ.כהנים) ÂÈzÁz Ô‰k‰∑ לׁשֹון ּכל ראיה: מּכאן  «…≈«¿»ƒ»»ְְִָָָָ
עֹובד  ּפֹועל, לׁשֹון 'ּתביר'"ּכהן" נּגּון ,לפיכ מּמׁש. ְְְִִִֵֵֵַָָֹ

לפניו  נמׁש. ְְִָָָ

(àì)BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−
:Lã÷ í÷îa§¨¬Ÿ¨«

i"yx£L„˜ Ì˜Óa∑ מֹועד,ּבחצר הּללּואהל היּוׁשהּׁשלמים .קדׁשיֿקדׁשים ¿»…»…ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

Èaכח  ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â ‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿»»¿«¿»»¿≈
ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙eL¯Ù‡«¿»¿√»¿»

È‰B·Ïכט  ÔB‰È Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe¿≈¿»ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï È‰B¯˙a«¿ƒ¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰a¯À̃¿»¿

È‰B˙BÁzל  ‡‰k ÔepLaÏÈ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«¿≈ƒ«¬»¿ƒ
‡LnLÏ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Èc È‰BaÓƒ¿ƒƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·¿¿»

d¯Òaלא  ˙È ÏM·˙e ·qz ‡ia¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ¿»¿«À¿»«»ƒ»¿«≈»ƒ¿≈
:LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íäá äçLîì (èë),"mdA lCBzdl" §¨§¨¨¤§¦§©¥¨¤
,dxxU oFWl `idW dgiWn WIW¤¥§¦¨¤¦§§¨¨

dgWnl miYzp Ll FnM(.'g ,g"i xAcOA), §§§©¦§¨§¨©¦§¨

igiWna ErBY l`(.e"h ,d"w miNdY)oFWl . ©¦§¦§¦¨§¦¦§
zxxVW xEarA iM ,`Ed oM ilE`e .i"Xx©¦§©¥¦©£¤§¨©
odMle KlOl ,`id migEWOl l`xUi¦§¨¥©§¦¦©¤¤§©Ÿ¥
oke .dxxU lkl oFWNd Eli`Wi ,lFcB̈©§¦©¨§¨§¨¨§¥
z`e ,mx` lr Klnl l`fg z` YgWnE¨©§¨¤£¨¥§¤¤©£¨§¤
LiYgY `iapl gWnY htW oA rWil ¡̀¦¨¤¨¨¦§©§¨¦©§¤

(.f"hÎe"h ,h"i '`Îmikln)oFkPd o`kA la` . §¨¦£¨§¨©¨
`Ed,íäá äçLîìmicbAA gWnl §¨§¨¨¤¦§Ÿ©©§¨¦

,"eipAn milFcBd mipdMdíá àlîìe ©Ÿ£¦©§¦¦¨¨§©¥¨
íãé úàLl oke .zFpAxTd aixwdl ¤¨¨§©§¦©¨§¨§¥§

dgWnl miYzp(.'g ,g"i xAcOA)miYzPW , §©¦§¨§¨©¦§¨¤§©¦
iYgWOW xEarA LNW zFidlodkl L ¦§¤§©£¤§©§¦§©¥

,iligiWna ErBY l` oke(.e"h ,d"w miNdY), ¦§¥©¦§¦§¦¨§¦¦

'd igiWnA rbFp mdA rbFPd iM¦©¥©¨¤¥©¦§¦¥
xn`W FnM ,mdn z`vl micizrd̈£¦¦¨¥¥¤§¤¨©

E`vi Livlgn miklnE(.`"i ,d"l ziW`xA), §¨¦¥£¨¤¥¥§¥¦

Eidi dPOn miOr ikln(.f"h ,f"i mW). ©§¥©¦¦¤¨¦§¨

ïëzéåz` YgWnE iM cFr xn`PW §¦¨¥¤Ÿ©¦¨©§¨¤
glWIW ,mx` lr Klnl l`fg£¨¥§¤¤©£¨¤¦§©
xaC iM FricFdl Klnl FgWnl onW Fl¤¤§¨§§¤¤§¦¦§©
FAx zevnA rWil` oM dUre ,`Ed 'd§¨¨¥¡¦¨§¦§©©

KlnIW Fl ciBd xW`M(.b"i ,'g 'aÎmikln) ©£¤¦¦¤¦§Ÿ§¨¦

z` gWnE ,mW aYkp `NW iR lr s`e§©©¦¤Ÿ¦§©¨¨©¤
WxkA EUr oM ilE`e .`iapl rWil ¡̀¦¨§¨¦§©¥¨§Ÿ¤
xEarA ,l`xUi iklnM EdEgWn xW £̀¤§¨§©§¥¦§¨¥©£
FzF` Kilnd l`xUiA `iap iM rcIW¤¨©¦¨¦§¦§¨¥¦§¦
xn` KklE .'d xEarA FnW z` `xwIe©¦§¨¤§©£§¨¨©

(.'` ,d"n dirWi)EpizFAxe .WxFkl FgiWnl §©§¨¦§¦§¤§©¥
Exn`(.a"i dNbn)`Ed giWn WxM ike ¨§§¦¨§¦Ÿ¤¨¦©

aEzMde .WOn zFgiWn oNM dPde .'Eke§§¦¥ª¨§¦©¨§©¨
gWn ori ilr midl` 'd gEx xn`W¤¨©©¡Ÿ¦¨¨©©¨©

miepr xVal iz` 'd(.'` ,`"q dirWi)KxC , Ÿ¦§©¥£¨¦§©§¨¤¤
lEgY xW` WcTd gEx liWnIW ,lWn̈¨¤©§¦©©Ÿ¤£¤¨
onXn mW aFh oiprM ,aFHd onXl eilr̈¨©¤¤©§¦§©¥¦¤¤

aFh(.'` ,'f zldw).l dxez Ÿ¤¤

.Lã÷ íB÷îa BøNa úà zìMáe (àì)¦©§¨¤§¨§¨¨
`id drW z`xFd m` Eprci `lŸ¨©§¦¨©¨¨¦
odM oErh mi`ENOd xUA `dIW¤§¥§©©¦¦¨Ÿ¥

didi F` ,FlEXaAzìMáeFnM ,iEEvA §¦¦§¤¦©§¨§¦§
x`id z` FA ziMd xW` LHnE,f"i lirl) ©§£¤¦¦¨¤©§Ÿ§¥

(.'dziAd z` dnlW oaIe ,(.c"i ,'e '`Îmikln), ©¦¤§ŸŸ¤©©¦§¨¦

Kixvde .mdxa` iAx ixacMíB÷îa §¦§¥©¦©§¨¨§¦§¦§¨
,LBã÷xEAv inlW igafM odW ¨¤¥§¦§¥©§¥¦

oilk`pe mirlTd on miptl oilk`PW¤¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦§¤¡¨¦
zFvg cr dlile mFil(.'d ,'d migaf).al dxez §§©§¨©£§¨¦

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÁÏ ¯kÎÂ∑ החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑ ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆

כהנים)הרבּוכהמּמין  עה)∑È˜¯Â˜.(תורת הרקיקין,(מנחות מן ְִִָָ¿»ƒְִִִָ
לחם  ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל מעׂשר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאחד

לחמי  ׁשּתרּומת ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּבא
ּומּזה  וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר ואיל ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּתֹודה

ּבלבד  חזה אּלא למנה, למׁשה היה .לא ְְְִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

(ãë)zôðäå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£zÙ‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ∑ עסּוקין ׁשניהם ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְֲִֵֶ
ידֹו מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבתנּופה,
ּובניו  אהרן היּו ּובזה ּומניף, הּבעלים יד ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹּתחת

ּכהן  ּומׁשה סב)∑Ùez‰.ּבעלים, ּומביא מֹולי(מנחות ְִֵֶָֹֹ¿»ִִֵ

מעּכבת  ּו'תנּופה' ׁשּלֹו, העֹולם רּוחֹות ׁשארּבע ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָלמי
מעלה  'ּתרּומה', רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ְְְְֲֶֶֶַַָָָֻֻּומבּטלת
טללים  ּומעּכבת ׁשּלֹו, והארץ ׁשהּׁשמים למי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּומֹוריד

.רעים  ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּכהן ּומׁשה ּבעלים, ּובניו כד)אהרן כט, ּבפרׁשת (רש"י ואּלּו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹ
יד)ׁשמֹות ּכהן (ד, יהיה ׁשאהרן ּבכ נענׁש ׁשּמׁשה ּכתב ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

הּלוי " לֹומר:ואּתה ויׁש ימי א.". לאחר מּמּנּו ּפסקה הּכהּנה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
אין ב.הּמּלּואים. אבל מּזרעֹו. אּלא הּכהּנה ּפסקה לא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ

לפי־זה  ׁשּכן הּמּלּואים, לימי רק ּכהן ׁשּנעׂשה לֹומר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמסּתּבר
נּתנה  מּכן לאחר ּכהּנה; לֹו נּתנה ולא נענׁש ׁשּבתחּלה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻנמצא,
נלקחה  ׁשּוב מּכן ּולאחר הּמּלּואים; ימי למׁש ּכהּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻלֹו

ִֶמּמּנּו.

(äë)-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©
:ýåýéì àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì äìòä̈«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ הראׁשֹון האיל ÁBÁÈ.עֹולה ׁשהעליתעל ÁÈ¯Ï∑רצֹונֹו ונעׂשה ׁשאמר למי רּוח, .לנחת «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְְֲִֶַַַַַָָ
‰M‡∑ נּתן מקֹום ∑Ï‰'.לאׁש ׁשל .לׁשמֹו ƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

(åë)ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ
:äðîì Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«

i"yx£‰Ùez∑ ּבלע"ז וינטלי"ר והבאה, הֹולכה .לׁשֹון ¿»ְְֲַַַָָָָ

(æë)úà zLc÷å|äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈
ðeä øLàå óøLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLà £¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬

:åéðáì øLàîe ïøäàì§©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«
i"yx£‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»
'B‚Â∑ ּתרּומתם נֹוהגת להיֹות לדֹורֹות, והנפתם קּדׁשם ¿ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

לא  אבל ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק ּבחזה) (נ"א ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָֹּכחזה

לאכל  ּולבניו" לאהרן "והיה אּלא: .להקטרה, ְְְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹֹ
Ì¯e‰∑ ּומֹוריד מעלה .לׁשֹון »ְֲִֶַ

È„‡כד  ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e È‰B·„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»

ÏÚכה  ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ô¯‰‡Ïכו  Èc ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ d˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰B·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡Ï ÈcÓ ‡ia¯À̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(æë-åë).ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî¥¥©¦ª¦£¤§©£Ÿ
,eipA xiMfd `lìéàäå`Ed Ÿ¦§¦¨¨§¨©¦

íéàelîdEvi iM ,mrHde ,mNkl ¦¦§ª¨§©©©¦§©¤
aEzMdäôeðzä äæç úà zç÷ìå ©¨§¨©§¨¤£¥©§¨

íéàelnä ìéàî"`EdW xEarA" ¥¥©¦¦©£¤

,ïøäàì`l iM ,Fl iE`x dfgd oi`e §©£Ÿ§¥¤¨¤¨¦Ÿ
Fpi`W mrh ozPW xg`e .milrAl didi¦§¤©§¨¦§©©¤¨©©©¤¥
xnFl Kxv oi` oxd`l didIW iE`ẍ¤¦§¤§©£Ÿ¥Ÿ¤©
.md EMfi eixg` iM ,eipal didi `NW¤Ÿ¦§¤§¨¨¦©£¨¦§¥

xn` dHnlE(.f"k wEqtA)ïøäàì øLàî §©¨¨©§¨¥£¤§©£Ÿ

,åéðáì øLàîegwFl xW`M xnFlM ¥£¤§¨¨§©©£¤¥©
md Egwi oM ,wFWe dfgd mNM oAxTn¦¨§©ª¨¤¨¤§¥¦§¥
miaixwOd zFpAxTn "mipAde a`d"¨¨§©¨¦¦¨§§©©§¦¦

."mci lr"gk dxez ©¨¨



devzעב zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h iying meil inei xeriy

(áì)íçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤
:ãòBî ìäà çút ìqa øLà£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ּכן ּכל קרּוי .החצר ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

(âì)íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà Lc÷ì§©¥´Ÿ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ ּבעליהם ׁשהם לפי ּובניו, .אהרן ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ
‡Ì‰a ¯tk ¯L∑ זרּות ּכל lÓÏ‡.ותעּוב להם, ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈

Ì„ÈŒ˙‡∑ הּללּוולחם ּבאיל.Ì˙‡ Lc˜Ï∑ ׁשעלֿידי ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ְֵֶַ
לכהּנה  ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו .הּמּלּואים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֻ

Ì‰ L„˜ Èk∑ אזהרה למדנּו ּומּכאן קדׁשים, קדׁשי ƒ…∆≈ְְְִִֵַַָָָָָָָ
האֹוכל  קדׁשים,לזר לּדבר קדׁשי טעם הּמקרא ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

הם" ד"קדׁש .מּׁשּום ְִֵֶֹ

(ãì)-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©
Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà zôøNå ø÷aä©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤

:àeä«

(äì)éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦
:íãé àlîz íéîé úòáL äëúàŸ¨®¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«

i"yx£‰Îk ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑ הּכתּוב ׁשנה ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ַָָָ
ּבענין,וכפל  האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, , ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּפסּולה  ועבֹודתם ּכהנים, להיֹות ידיהם נתמּלאּו .לא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

‰Î˙‡∑אֹות lÓz‡.ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L'B‚Â∑ …»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿
הּזה  הּללּו,ּבענין יֹום ּובּקרּבנֹות .ּבכל ְְְִֶַַַָָָָָָ

(åì)úàhçå íéøtkä-ìò íBiì äNòz úàhç øôe©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìò Eøtëa çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ÏÚ∑ על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְִִִִֵַַַ
"ׁשבעת  ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, זרּות מּכל ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָהּמזּבח
ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ידם", ּתמּלא ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָימים
ּכגֹון  הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, האילים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכגֹון
הצר לכ ׁשמענּו, לא - הּמזּבח לחּטּוי ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֻּפר

הּמזּבח  ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמקרא
הּמׁשּכן  ּבמלאכת ּגזּול ּדבר איׁש התנּדב ׁשּמא ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהצר

ּדמים "∑hÁÂ‡˙.והּמזּבח  מּתנת לׁשֹון ּותדּכי", ְְִֵַַ¿ƒ≈»ְְְִֵַַַָ
חּטּוי  קרּוי ּבאצּבע, ‡˙B.הּנתּונים zÁLÓe∑ ּבׁשמן ְְְִִֶַַָ»«¿»…ְֶֶ

הּמׁשיחֹות  וכל ּכ"ף הּמׁשחה, .יונית ּכמין ְְְְְִִִִַַָָָָ

(æì)Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé úòáL¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®
çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå§¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

ñ :Lc÷é¦§¨«

ÈÂ˙לב  ‡¯Îc ¯Òa ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

È˙לג  ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡¬≈¿»ƒ

Ú„לד  ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡ia¯˜ ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡¯ea ¯‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È¯‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה  ÏÎk ÔÈ„k È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

i¯etk‡לו  ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡¯B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

Lc˜˙eלז  ‡Áa„Ó ÏÚ ¯tÎz ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéøtkä ìò íBil äNòz (åì)©£¤©©©¦ª¦
"liaWA",íéøetkälr xRkl" ¦§¦©¦¦§©¥©

WxcnaE .aErze zExf lMn "gAfOd©¦§¥©¦¨¨§¥§¦§©
xnF` mipdM zxFY(.e"h ,'` ev)zxRM ©Ÿ£¦¥©©¨©

xaC mc` aCpzd `OW dkxvd gAfOd©¦§¥©ª§§¨¤¨¦§©¥¨¨§©
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עג devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'i iyiy meil inei xeriy
i"yx£L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑ ּכל" קדּׁשתֹו? היא ּומה ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְִַָָֻ

ׁשעלה  ּפסּול קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּנֹוגע
מּתֹו ירד. ׁשּלא להכׁשירֹו הּמזּבח קּדׁשֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹעליו,
ּבין  אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
ּפסּולֹו היה ׁשּלא ּדבר ּכגֹון ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ְְֵֵֶֶָָָָָָֹראּוי
ונעבד  ּומקצה והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבּקדׁש,

אׁשר  "וזה ּתלמּודֿלֹומר: ּבהן? וכּיֹוצא ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָוהּטרפה
אחריו הּסמּו צו)ּתעׂשה" פרשת כהנים עֹולה (תורת מה , ֲֲֶַַַָָָָ

מּׁשּבא  ונפסל ּכבר לֹו ׁשּנראה ראּויה, ּכל אף ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָראּויה,
וׁשּנׁשחט  והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון: ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָלעזרה,

לזמּנֹו חּוץ למקֹומֹוּבמחׁשבת ּבהן וחּוץ וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ
נז) .(זבחים

ß '` xc` 'i iyiy mei ß

(çì)äðL-éða íéNák çaænä-ìò äNòz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²
:ãéîz íBiì íéðL§©¬¦©−¨¦«

(èì)Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä-úà¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤
:íéaøòä ïéa äNòz éðMä©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

(î)Cñðå ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOòå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤
:ãçàä Nákì ïéé ïéää úòéáø§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£˙ÏÒ Ô¯OÚÂ∑ ּביצים מ"ג האיפה, עׂשירית ¿ƒ»……∆ֲִִִֵֵָָ
È˙k˙.ּביצה וחמׁש ÔÓLa∑ נאמר לחֹובה לא ְֵֶָֹ¿∆∆»ƒְֱֶַָֹ

לּמאֹור", "ּכתית ׁשּנאמר לפי להכׁשיר, אּלא ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ"ּכתית",
למנחֹות? לפסלֹו יכֹול למנחֹות, ולא למאֹור ְְְְְְְִִַַָָָָָֹּומׁשמע
לּמאֹור" "ּכתית נאמר ולא "ּכתית", ּכאן ְְֱִִֶַַַַָָָָֹּתלמּודֿלֹומר
הּטחּון  ׁשאף "ּכתית", צרי ׁשאין מנחֹות למעט ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

ּבהן ּכׁשר פו)ּבריחים ‰‰ÔÈ.(מנחות Ú·¯∑ ׁשלׁשה ִֵֵֶַָָָ∆««ƒְָֹ

סּכה:לספלים,∑CÒÂ.לֹוגין  ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ִ¿≈∆ְְְִִִֶֶֶַָָָֻ
ּומנּקבים  הּמזּבח ּבראׁש היּו ּכסף ׁשל ספלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשני
מקּלח  והּוא לתֹוכֹו, הּיין נֹותן ּדּקים. חטמין ׁשני ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַָּכמין
יֹורד  ּומּׁשם הּמזּבח ּגג על ונֹופל החטם ּדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹויֹוצא

יֹורד לּׁשיתין  הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ּבית ּבמזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
לארץ  הּמזּבח .מן ְִִֵֶַַָָ

(àî)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì äMà ççéð çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯Ï∑ הּמנחה ואחרּֿכעל ּבתחּלה, האברים הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת נאמר, ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר כג)הּמנחה, ּומנחה"(ויקרא "עֹולה :. ְְֱִִֶֶַַָָָ

(áî)éðôì ãòBî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìòŸ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´
éìà øaãì änL íëì ãòeà øLà ýåýé:íL E §Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

i"yx£„ÈÓz∑,יֹום אל ּבנּתים מּיֹום יֹום יפסיק .ולא »ƒְְְִִִֵֶַַֹ
ÌÎÏ „Úe‡ ¯L‡∑ ׁשם ,אלי לדּבר מֹועד ּכׁשאקּבע ¬∆ƒ»≈»∆ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּמעל אקּבעּנּו מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ויׁש לבא. ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מׁשה  עם מדּבר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה הּנחׁשת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמזּבח

ּכמֹו הּכּפרת", "מעל אֹומרים: ויׁש הּמׁשּכן. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמּׁשהּוקם
כה)ׁשּנאמר ו"אׁשר (שמות הּכּפרת", מעל אּת "ודּברּתי : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

אּלא  הּמזּבח, על אמּור אינֹו ּכאן האמּור לכם" ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּועד
ּבּמקרא  הּנזּכר אהלֿמֹועד .על ְְִִֵֶַַַָָֹ

(âî):éãáëa Lc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòðå§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«

Èaלח  ÔÈ¯n‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡¯È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ‡L¿»¿≈¿»¿ƒ»

‡Ó¯‡לט  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

LÈ˙k‡מ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡¯ÓÁ ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÂ ‡È‰ ˙eÚ·«̄¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡¯Ó‡Ï¿ƒ¿»»

iLÓL‡מא  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

ÓÊ‡מב  ÔkLÓ Ú¯˙a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

Lc˜˙ÈÂמג  Ï‡¯NÈ È·Ï Ôn˙ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È¯˜Èaƒ»ƒ

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h iying meil inei xeriy

(áì)íçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤
:ãòBî ìäà çút ìqa øLà£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ּכן ּכל קרּוי .החצר ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

(âì)íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà Lc÷ì§©¥´Ÿ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ ּבעליהם ׁשהם לפי ּובניו, .אהרן ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ
‡Ì‰a ¯tk ¯L∑ זרּות ּכל lÓÏ‡.ותעּוב להם, ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈

Ì„ÈŒ˙‡∑ הּללּוולחם ּבאיל.Ì˙‡ Lc˜Ï∑ ׁשעלֿידי ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ְֵֶַ
לכהּנה  ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו .הּמּלּואים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֻ

Ì‰ L„˜ Èk∑ אזהרה למדנּו ּומּכאן קדׁשים, קדׁשי ƒ…∆≈ְְְִִֵַַָָָָָָָ
האֹוכל  קדׁשים,לזר לּדבר קדׁשי טעם הּמקרא ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

הם" ד"קדׁש .מּׁשּום ְִֵֶֹ

(ãì)-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©
Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà zôøNå ø÷aä©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤

:àeä«

(äì)éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦
:íãé àlîz íéîé úòáL äëúàŸ¨®¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«

i"yx£‰Îk ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑ הּכתּוב ׁשנה ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ַָָָ
ּבענין,וכפל  האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, , ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּפסּולה  ועבֹודתם ּכהנים, להיֹות ידיהם נתמּלאּו .לא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

‰Î˙‡∑אֹות lÓz‡.ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L'B‚Â∑ …»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿
הּזה  הּללּו,ּבענין יֹום ּובּקרּבנֹות .ּבכל ְְְִֶַַַָָָָָָ

(åì)úàhçå íéøtkä-ìò íBiì äNòz úàhç øôe©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìò Eøtëa çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ÏÚ∑ על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְִִִִֵַַַ
"ׁשבעת  ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, זרּות מּכל ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָהּמזּבח
ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ידם", ּתמּלא ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָימים
ּכגֹון  הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, האילים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכגֹון
הצר לכ ׁשמענּו, לא - הּמזּבח לחּטּוי ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֻּפר

הּמזּבח  ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמקרא
הּמׁשּכן  ּבמלאכת ּגזּול ּדבר איׁש התנּדב ׁשּמא ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהצר

ּדמים "∑hÁÂ‡˙.והּמזּבח  מּתנת לׁשֹון ּותדּכי", ְְִֵַַ¿ƒ≈»ְְְִֵַַַָ
חּטּוי  קרּוי ּבאצּבע, ‡˙B.הּנתּונים zÁLÓe∑ ּבׁשמן ְְְִִֶַַָ»«¿»…ְֶֶ

הּמׁשיחֹות  וכל ּכ"ף הּמׁשחה, .יונית ּכמין ְְְְְִִִִַַָָָָ

(æì)Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé úòáL¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®
çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå§¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

ñ :Lc÷é¦§¨«

ÈÂ˙לב  ‡¯Îc ¯Òa ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

È˙לג  ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡¬≈¿»ƒ

Ú„לד  ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡ia¯˜ ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡¯ea ¯‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È¯‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה  ÏÎk ÔÈ„k È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

i¯etk‡לו  ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡¯B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

Lc˜˙eלז  ‡Áa„Ó ÏÚ ¯tÎz ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéøtkä ìò íBil äNòz (åì)©£¤©©©¦ª¦
"liaWA",íéøetkälr xRkl" ¦§¦©¦¦§©¥©

WxcnaE .aErze zExf lMn "gAfOd©¦§¥©¦¨¨§¥§¦§©
xnF` mipdM zxFY(.e"h ,'` ev)zxRM ©Ÿ£¦¥©©¨©

xaC mc` aCpzd `OW dkxvd gAfOd©¦§¥©ª§§¨¤¨¦§©¥¨¨§©

oFWl .gAfOde oMWOd zk`lnA lfB¤¤¦§¤¤©¦§¨§©¦§¥©§
iM oFkPde .i"Xxíéøetkä ìòipW lr ©¦§©¨¦©©¦¦©§¥

,eipalE oxd`l mixERM mdW mili`d̈¥¦¤¥¦¦§©£Ÿ§¨¨
o`M xn`W FnMøLà íúà eìëàå §¤¨©¨§¨§Ÿ¨£¤

íäa øtk(.b"l wEqR lirl)z`Hgd iM s`e , ª©¨¤§¥¨§©¦©©¨
dGd mFIA dUr xW`M aizkE ,dxRM©¨¨§¦©£¤¨¨©©¤

mkilr xRkl zUrl 'd dEv,'g `xwIe) ¦¨©£Ÿ§©¥£¥¤©¦§¨

(.c"l.`"x ixacM ,fl dxez §¦§¥



devzעד zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰nL Èz„ÚBÂ∑ ּבדּבּור עּמם ּכמל,אתועד ¿«¿ƒ»»ְְְִִֵֶֶֶַָ

ׁשם  עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום ∑Lc˜Â.הּקֹובע ְֲִֵֵַַַָָָָָ¿ƒ¿«
ּומדרׁש∑È„·Îa.הּמׁשּכן  ּבֹו. ׁשכינתי ׁשּתׁשרה ְִַָƒ¿…ƒְְְִִִִֶֶַָ

ּבמכּבדים  ּבמכּבדי, אּלא ּבכבדי, ּתקרי אל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻאּגדה:

הקמתֹו, ּביֹום אהרן ּבני מיתת לֹו רמז ּכאן ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי.
מׁשה ׁשאמר י)וזהּו לאמר (ויקרא ה' ּדּבר אׁשר "הּוא : ְֲִֵֶֶֶֶֶַָֹֹ

ּבכבדי" "ונקּדׁש ּדּבר? והיכן אּקדׁש", .ּבקרֹובי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 166 'nr `l jxk y"ewl t"r)

dWn KxC ± "iYcrFpe"§©§¦¤¤Ÿ¤

יׂשראל  לבני ׁשּמה ְְְְִִִֵֵַָָָֹֽונעדּתי
עם  לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל ּבדּבּור עּמם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"אתּועד

ׁשם" רׁש"י)עבדיו ּוּבפירּוׁש מג. (כט, ְֲִֵַָָָ

הּמקֹום  היה מֹועד אהל ּדלכאֹורה רׁש"י ּבלׁשֹון לדּיק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹויׁש
"אתּועד  רׁש"י נקט ולּמה יׂשראל, ּבני אל הּקּב"ה ּדּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּׁשם
ּגם  ּדּברּו ׁשּׁשם ּדמׁשמע עבדיו" עם לדּבר . . ּבדּבּור ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעּמם

הּקּב"ה? אל יׂשראל ְְִֵֵֶַָָָּבני

עֹולמים" ׁש"ּבית ּדכמֹו רׁש"י, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָויׁש
הּקבּוע  הּמקֹום ׁשהיה ּתפּלה" ּבית "ּביתי ּגם ּבּכת ּוב ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָנקרא
הּמקֹום  היה מֹועד האהל כן ּכמֹו הּקּב"ה, אל יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלתפּלת
לתפּלה  ּגם אלא יׂשראל ּבני אל הּקּב"ה לדּבּור רק לא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּקבּוע

להקּב"ה יׂשראל ּבני ׁשל לאבן־עזרא ּולדּבּור הקצר פירוש (וראה ְְְִִֵֵֶַָָָ
הפסוק) .על

(ãî)-úàå çaænä-úàå ãòBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤
:éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

(äî):íéäìûì íäì éúééäå ìàøNé éða CBúa ézðëLå§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

(åî)éúàöBä øLà íäéýìà ýåýé éðà ék eòãéå§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦
ì íéøöî õøàî íúàýåýé éðà íëBúá éðëL Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬

ô :íäéýìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎB˙· ÈÎLÏ∑ ּבתֹוכם אני לׁשּכן .עלֿמנת ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

ß '` xc` `"i ycew zay ß

ì(à)äNòz íéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−©«£¤¬
:BúàŸ«

i"yx£˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó∑ עליו סּמים להעלֹות עׁשן .קיטֹור ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

ÈÂ˙מד  ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה  Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÈzÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

‡È˜t˙מו  Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
ÈzÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰ÈÈa≈≈¬»¿»¡»¬

˜Ë¯˙א  È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ì (åî).íëBúa éðëL"oMWl" zpn lr §¨§¦§¨©§¨¦§Ÿ
.íëBúaWEOWe .i"Xx oFWl §¨§©¦§¦

okYie .`vnp EPpi` dfM i`pzA c"nNd©¨¤¦§©¨¤¥¤¦§¨§¦¨¥
xn`IWeòãéå"ipkWA"íëBúaiMéðà ¤Ÿ©§¥§§¨§¦§¨¦£¦

íúBà éúàöBä øLà íäéäìà 'ä¡Ÿ¥¤£¤¥¦¨
,íéøöî õøàîiMeòãéEpin`ie icFaM ¥¤¤¦§©¦¦¥§§¦§©£¦

ip`W.íéøöî õøàî íúBà éúàöBä ¤£¦¥¦¨¥¤¤¦§©¦
die KxcM `EdeliMUn ekxC lkl cec i §§¤¤©§¦¨¦§¨§¨¨©§¦
(.c"i ,g"i '`Îl`EnW)iXi oal dY` xga iM , §¥¦Ÿ¥©¨§¤¦©

(.'l ,'k mW)inl iR z` mzixn xW` lr , ¨©£¤§¦¤¤¦§¥
daixn(.c"k ,'k xAcOA).mdl minFCde , §¦¨©¦§¨§©¦¨¤

`l iM xn` mdxa` iAx la`éúàöBä £¨©¦©§¨¨¨©¦Ÿ¥¦

íéøöî õøàî íúBàiM" xEarA wx ¨¥¤¤¦§©¦©©£¦
"oMW`,íëBúaz` oEcarY Edfe ¤§Ÿ§¨§¤©©§¤

dGd xdd lr midl`d(.a"i ,'b lirl)dtie . ¨¡Ÿ¦©¨¨©¤§¥§¨¤
.WxR¥¥
íàåitM iM ,lFcB cFq oiprA Wi oM §¦¥¥¨¦§¨¨¦§¦

l`xUiA dpikXd xaCd hWR§©©¨¨©§¦¨§¦§¨¥
`Ed la` ,DFaB Kxv `le hFicd KxvŸ¤¤§§ŸŸ¤¨©£¨
LA xW` l`xUi aEzMd xn`W oiprM̈¦§¨¤¨©©¨¦§¨¥£¤§

x`Rz`(.'b ,h"n dirWi)dnE rWFdi xn`e , ¤§¨¨§©§¨§¨©§ª©©
lFcBd LnWl dUrY(.'h ,'f rWFdi), ©£¥§¦§©¨§ª©

aWFnl dE` ,oM E`A miAx miwEqtE§¦©¦¨¥¦¨§¨
Fl(.b"i ,a"lw miNdY)diziE` iM aW` dR , §¦¦Ÿ¥¥¦¦¦¦¨

(.c"i mW)xMf` ux`de aEzke ,,e"k `xwIe) ¨§¨§¨¨¤¤§Ÿ©¦§¨

(.a"n.` dxez

.úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå (à)dPd §¨¦¨¦§¥©¦§©§Ÿ¤¦¥
úøèwä çaæîmilMd on ¦§©©§Ÿ¤¦©¥¦

mr EPxiMfIW iE`x did miInipRd©§¦¦¦¨¨¨¤©§¦¤¦
,mdOr gPn `EdW dxFpOde oglXd©ª§¨§©§¨¤ª¨¦¨¤
ldwIe zWxtA dUrOA mxiMfd oke§¥¦§¦¨©©£¤§¨¨©©©§¥

(.d"k ,f"l oNdl)o`M FxiMfdl mrHd la` , §©¨£¨©©©§©§¦¨
,zFpAxTde eilM lke oMWOd xg ©̀©©¦§¨§¨¥¨§©¨§¨

lMd mElWzA xn`W xEarALc÷ðå ©£¤¨©§©§©Ÿ§¦§©
éãáëa(.b"n ,h"k lirl),CBúa ézðëLå ¦§Ÿ¦§¥§¨©§¦§

ìàøNé éða(.d"n wEqR mW)cFr iM xn` , §¥¦§¨¥¨¨¨©¦



עה devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr ,` jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

zkl rpvdA 'd zcFar£©§©§¥©¤¤

קטרת" מקטר מזּבח "ועׂשית ּכתּוב ּפרׁשתנּו א)ּבסֹוף ,(ל, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
עׂשּיתֹו. סדר ְֲִֵֵֶָָּומפרט

המפרׁשים ועוד)והקׁשּו כאן. החיים' 'אור ש"ך, ספורנו, (רמב"ן, ְְְְִִַָ
ולא  ּתצּוה, ּפרׁשת ּבסֹוף רק הּקטרת מזּבח הזּכר ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻמּדּוע

הּכלים? ׁשאר עם ּביחד ּתרּומה ְְְְִִֵַַַַָָָָּבפרׁשת
לֹומ  ׁשאר ויׁש עבֹודֹות ּבין חּלּוק מצינּו ּדהּנה הּדרּוׁש, ּבדר ר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

הּכהן  ּכׁשעבד הּכלים ּדבׁשאר הּזהב. מזּבח לעבֹודת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּכלים
מה־ּׁשאין־ּכן  מֹועד. ּבאהל לבד היה לא ּבהם, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעבֹודתֹו
לאדם  אסּור הּקטרת, הקטרת ׁשהיא הּזהב, מזּבח ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבעבֹודת
להקטרת  ּבנֹוגע ׁשּכתּוב ּוכמֹו העֹובד, הּכהן עם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיּכנס
ּבאהל  יהיה לא אדם "וכל הּזה ׁשּבּזמן מֹועד, ּבאהל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּקטרת

וגֹו'" יז)מֹועד טז, .(אחרי ְֵ
ב)ּוב'ירּוׁשלמי' הלכה סוף ה פרק מּזֹו(יומא יתירה איתא ְְִִִִֵַָָ

יהיּו לא אדם, ּפני ּפניהם ּודמּות ּבהן ׁשּכתּוב אֹותן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁש"אפילּו
ּבׁשעת  מֹועד ּבאהל היּו לא הּמלאכים ׁשאפילּו מֹועד", ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבאהל

הּקטרת. ְְֶַַַָֹהקטרת
מזּבח  עבֹודת ּכי הּכלים, מּׁשאר הּזהב מזּבח הבּדל ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻולכן
מֹועד. ּבאהל ׁשהיּו העבֹודֹות ועיּקר ּתכלית היתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּזהב
את  עֹובדים ּבֹו ׁשּבּמקֹום ּבׁשעה היא נעלית הכי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּדהעבֹודה
העֹובד  הּכהן רק אּלא אחרים אנׁשים נמצאים אין ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּקּב"ה,

ְַָָוהּקּב"ה.
ּכׁשּנעׂשית  אינּה ה' ּבעבֹודת ׁשהּׁשלמּות הּכתּוב, מׁשמיענּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוזה
רק  היא ׁשהעבֹודה חׁשׁש יׁש אז ּכי אחרים, אנׁשים ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלפני
ּבצנעה  ּכׁשּנעׂשית אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ּפרסּום אֹו ּכבֹוד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשביל

ּבעצמֹו. ה' לׁשם ורק ְְְְֵֵֶַַַּובּסתר

(á)íéúnàå äéäé òeáø Baçø änàå Bkøà änà©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦
:åéúðø÷ epnî Búî÷«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«

(â)áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå åéúðø÷-úàå§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£Bbb חנּיתם ∑‡˙ ּבכל אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא העֹולה מזּבח אבל ּגג, לֹו היה .זה ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
·‰Ê ¯Ê∑ ּכהּנה לכתר הּוא .סימן ≈»»ְְִֶֶָָֻ

ã)(Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe|ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ
íézáì äéäå åécö éðL-ìò äNòz åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´

:änäa Búà úàNì íécáì§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨
i"yx£ÂÈ˙ÚÏˆ∑ היא זוּיֹות,ּכאן לפי לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְִִִַָָ

צּדיו" ׁשני "על ׁשּבׁשני ׁשּנאמר: זוּיֹותיו ׁשּתי על , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּטּבעֹות ∑È‰Â‰.צּדיו  ÌÈz·Ï.האּלה מעׂשה ִָ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ

ÌÈc·Ï∑ ּתהיה ּבית .לבד הּטּבעת לכל ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

(ä):áäæ íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«

È‰Èב  Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

È‰BÏ˙kג  ˙ÈÂ d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»»¿ƒ
¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿ƒ¿«¿∆≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

Ú¯lÓד  dÏ „aÚz ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈

:ÔB‰a¿

ÈÙÁ˙Âה  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EUrIW mdl aIgziøè÷î çaæî ¦§©¥¨¤¤©£¦§¥©¦§©
úøè÷.mXd cFakl xihwdl §Ÿ¤§©§¦¦§©¥

eäæåzxhTdW EpAx dWnl xqnPW fx §¤¨¤¦§©§¤©¥¤©§Ÿ¤
dtBOd zxvFr(:h"t zAW)iM , ¤¤©©¥¨©¨¦
oiCd zCnA zxhTd(.g"i `xwIe w"def), ©§Ÿ¤§¦©©¦©¦§¨

LR`A dxFhw EniUi xn`PW,b"l mixaC) ¤¤¡©¨¦§¨§©¤§¨¦

(.'iiR` dxge on ,(.f"i ,`"l mW)dn `Ede , ¦§¨¨©¦¨§©

mrd lk ipR lre dxf zxhwA xn`X¤¨©¦§Ÿ¤¨¨§©§¥¨¨¨
caM`(.'b ,'i `xwIe)`l iM icFaM ErcIW , ¤¨¥©¦§¨¤¥§§¦¦Ÿ

mkrWtl `Vi(.`"k ,b"k lirl)ExdGie ¦¨§¦§£¤§¥§¦¨£
o`M xn` KklE .icFakABúà zúðå ¦§¦§¨¨©¨§¨©¨Ÿ

úãòä ïøà ìò øLà úëøtä éðôì¦§¥©¨Ÿ¤£¤©£Ÿ¨¥ª
øLà úãòä ìò øLà úøtkä éðôì¦§¥©©Ÿ¤£¤©¨¥ª£¤

änL Eì ãòeà(.'e wEqR oNdl)dn iM , ¦¨¥§¨¨§©¨¨¦©
xn` `le dN` lkA Kix`dl KxSŸ¤§©£¦§¨¥¤§Ÿ¨©
ld`A zcrd oFx` iptl Fz` Yzpe"§¨©¨Ÿ¦§¥£¨¥ª§Ÿ¤
(ldwIe) zWxtA xn` xW`M ,"crFn¥©£¤¨©§¨¨©©©§¥

[icEwR](.'d ,'n oNdl)zFxFdl `Ed la` , §¥§©¨£¨§
.Fpipr lra dxez ©¦§¨

devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰nL Èz„ÚBÂ∑ ּבדּבּור עּמם ּכמל,אתועד ¿«¿ƒ»»ְְְִִֵֶֶֶַָ

ׁשם  עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום ∑Lc˜Â.הּקֹובע ְֲִֵֵַַַָָָָָ¿ƒ¿«
ּומדרׁש∑È„·Îa.הּמׁשּכן  ּבֹו. ׁשכינתי ׁשּתׁשרה ְִַָƒ¿…ƒְְְִִִִֶֶַָ

ּבמכּבדים  ּבמכּבדי, אּלא ּבכבדי, ּתקרי אל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻאּגדה:

הקמתֹו, ּביֹום אהרן ּבני מיתת לֹו רמז ּכאן ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי.
מׁשה ׁשאמר י)וזהּו לאמר (ויקרא ה' ּדּבר אׁשר "הּוא : ְֲִֵֶֶֶֶֶַָֹֹ

ּבכבדי" "ונקּדׁש ּדּבר? והיכן אּקדׁש", .ּבקרֹובי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 166 'nr `l jxk y"ewl t"r)

dWn KxC ± "iYcrFpe"§©§¦¤¤Ÿ¤

יׂשראל  לבני ׁשּמה ְְְְִִִֵֵַָָָֹֽונעדּתי
עם  לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל ּבדּבּור עּמם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"אתּועד

ׁשם" רׁש"י)עבדיו ּוּבפירּוׁש מג. (כט, ְֲִֵַָָָ

הּמקֹום  היה מֹועד אהל ּדלכאֹורה רׁש"י ּבלׁשֹון לדּיק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹויׁש
"אתּועד  רׁש"י נקט ולּמה יׂשראל, ּבני אל הּקּב"ה ּדּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּׁשם
ּגם  ּדּברּו ׁשּׁשם ּדמׁשמע עבדיו" עם לדּבר . . ּבדּבּור ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעּמם

הּקּב"ה? אל יׂשראל ְְִֵֵֶַָָָּבני

עֹולמים" ׁש"ּבית ּדכמֹו רׁש"י, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָויׁש
הּקבּוע  הּמקֹום ׁשהיה ּתפּלה" ּבית "ּביתי ּגם ּבּכת ּוב ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָנקרא
הּמקֹום  היה מֹועד האהל כן ּכמֹו הּקּב"ה, אל יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלתפּלת
לתפּלה  ּגם אלא יׂשראל ּבני אל הּקּב"ה לדּבּור רק לא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּקבּוע

להקּב"ה יׂשראל ּבני ׁשל לאבן־עזרא ּולדּבּור הקצר פירוש (וראה ְְְִִֵֵֶַָָָ
הפסוק) .על

(ãî)-úàå çaænä-úàå ãòBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤
:éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

(äî):íéäìûì íäì éúééäå ìàøNé éða CBúa ézðëLå§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

(åî)éúàöBä øLà íäéýìà ýåýé éðà ék eòãéå§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦
ì íéøöî õøàî íúàýåýé éðà íëBúá éðëL Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬

ô :íäéýìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎB˙· ÈÎLÏ∑ ּבתֹוכם אני לׁשּכן .עלֿמנת ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

ß '` xc` `"i ycew zay ß

ì(à)äNòz íéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−©«£¤¬
:BúàŸ«

i"yx£˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó∑ עליו סּמים להעלֹות עׁשן .קיטֹור ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

ÈÂ˙מד  ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה  Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÈzÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

‡È˜t˙מו  Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
ÈzÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰ÈÈa≈≈¬»¿»¡»¬

˜Ë¯˙א  È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ì (åî).íëBúa éðëL"oMWl" zpn lr §¨§¦§¨©§¨¦§Ÿ
.íëBúaWEOWe .i"Xx oFWl §¨§©¦§¦

okYie .`vnp EPpi` dfM i`pzA c"nNd©¨¤¦§©¨¤¥¤¦§¨§¦¨¥
xn`IWeòãéå"ipkWA"íëBúaiMéðà ¤Ÿ©§¥§§¨§¦§¨¦£¦

íúBà éúàöBä øLà íäéäìà 'ä¡Ÿ¥¤£¤¥¦¨
,íéøöî õøàîiMeòãéEpin`ie icFaM ¥¤¤¦§©¦¦¥§§¦§©£¦

ip`W.íéøöî õøàî íúBà éúàöBä ¤£¦¥¦¨¥¤¤¦§©¦
die KxcM `EdeliMUn ekxC lkl cec i §§¤¤©§¦¨¦§¨§¨¨©§¦
(.c"i ,g"i '`Îl`EnW)iXi oal dY` xga iM , §¥¦Ÿ¥©¨§¤¦©

(.'l ,'k mW)inl iR z` mzixn xW` lr , ¨©£¤§¦¤¤¦§¥
daixn(.c"k ,'k xAcOA).mdl minFCde , §¦¨©¦§¨§©¦¨¤

`l iM xn` mdxa` iAx la`éúàöBä £¨©¦©§¨¨¨©¦Ÿ¥¦

íéøöî õøàî íúBàiM" xEarA wx ¨¥¤¤¦§©¦©©£¦
"oMW`,íëBúaz` oEcarY Edfe ¤§Ÿ§¨§¤©©§¤

dGd xdd lr midl`d(.a"i ,'b lirl)dtie . ¨¡Ÿ¦©¨¨©¤§¥§¨¤
.WxR¥¥
íàåitM iM ,lFcB cFq oiprA Wi oM §¦¥¥¨¦§¨¨¦§¦

l`xUiA dpikXd xaCd hWR§©©¨¨©§¦¨§¦§¨¥
`Ed la` ,DFaB Kxv `le hFicd KxvŸ¤¤§§ŸŸ¤¨©£¨
LA xW` l`xUi aEzMd xn`W oiprM̈¦§¨¤¨©©¨¦§¨¥£¤§

x`Rz`(.'b ,h"n dirWi)dnE rWFdi xn`e , ¤§¨¨§©§¨§¨©§ª©©
lFcBd LnWl dUrY(.'h ,'f rWFdi), ©£¥§¦§©¨§ª©

aWFnl dE` ,oM E`A miAx miwEqtE§¦©¦¨¥¦¨§¨
Fl(.b"i ,a"lw miNdY)diziE` iM aW` dR , §¦¦Ÿ¥¥¦¦¦¦¨

(.c"i mW)xMf` ux`de aEzke ,,e"k `xwIe) ¨§¨§¨¨¤¤§Ÿ©¦§¨

(.a"n.` dxez

.úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå (à)dPd §¨¦¨¦§¥©¦§©§Ÿ¤¦¥
úøèwä çaæîmilMd on ¦§©©§Ÿ¤¦©¥¦

mr EPxiMfIW iE`x did miInipRd©§¦¦¦¨¨¨¤©§¦¤¦
,mdOr gPn `EdW dxFpOde oglXd©ª§¨§©§¨¤ª¨¦¨¤
ldwIe zWxtA dUrOA mxiMfd oke§¥¦§¦¨©©£¤§¨¨©©©§¥

(.d"k ,f"l oNdl)o`M FxiMfdl mrHd la` , §©¨£¨©©©§©§¦¨
,zFpAxTde eilM lke oMWOd xg ©̀©©¦§¨§¨¥¨§©¨§¨

lMd mElWzA xn`W xEarALc÷ðå ©£¤¨©§©§©Ÿ§¦§©
éãáëa(.b"n ,h"k lirl),CBúa ézðëLå ¦§Ÿ¦§¥§¨©§¦§

ìàøNé éða(.d"n wEqR mW)cFr iM xn` , §¥¦§¨¥¨¨¨©¦



devzעו zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"i ycew zayl inei xeriy

(å)úãòä ïøà-ìò øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®
Eì ãòeà øLà úãòä-ìò øLà úøtkä éðôì¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−

:änL̈«¨
i"yx£˙Î¯t‰ ÈÙÏ∑ לדרֹום אֹו לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר: הּכּפרת",ׁשּמא "לפני ּתלמּודֿלֹומר: ? ƒ¿≈«»…∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מּבחּוץ  הארֹון ּכנגד .מכּון ְְִֶֶַָָָֻ

(æ)ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäa§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨

i"yx£B·ÈËÈ‰a∑ הּמנֹורה ׁשל הּבזיכין נּקּוי לׁשֹון ¿≈ƒְְִִִֶַַָָ
ּבכל  מטיבן והיה ּבּלילה, ׁשּנׂשרפּו הּפתילֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּדׁשן

ּובקר  "נרֹות"∑‰p¯˙.ּבקר ּכל וכן ּבלע"ז, לוצי"ׁש ֶֶֹֹ«≈…ְְֵֵַַָ

העלאה, ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום חּוץ ּבּמנֹורה, ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָהאמּורֹות
הדלקה  לׁשֹון .ׁשהּוא ְְֶַָָ

(ç)äpøéè÷é íéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙ÏÚ‰·e∑ להבּתן להעלֹות יֹום ∑p¯ÈË˜È‰.ּכׁשּידליקם הערּבים ּבכל ּבין מקטיר ּופרס ׁשחרית מקטיר ּפרס ,. ¿«¬…ְְְְֲִֵֶַַַַָ«¿ƒ∆»ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ

(è)Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò eìòú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤
:åéìò eëqú àì¬Ÿ¦§−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï∑ מזּבח Ê¯‰.זה על ˙¯Ë˜∑ …«¬»»ְִֵֶַַ¿…∆»»
מּזֹו חּוץ לֹו זרֹות ּכּלן נדבה, ׁשל קטרת ÏÚÂ‰.ׁשּום ְְִֶֶָָָָֹֻ¿…»

‰ÁÓe∑ עֹולה ועֹוף,ּומנחה ולא ּבהמה ׁשל עֹולה . ƒ¿»ְְְְִֵֶָָָָֹ
לחם  ׁשל היא .ּומנחה ְִִֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 'nr fh jxk y"ewl t"r)

aNd zEIpFvig mr wx dfdÎmlFr ipiprA wqrd̈¥¤§¦§§¥¨©¤©¦¦¦©¥

ּומנחה ועלה . . עליו ט)לא־תעלּו (ל, ְְֲִַָָָָֹֹֽ
הקדֹוׁשים ּבספרים ׁשּכתּוב מה שער ידּוע חכמה ראשית (ראה ְְִִֶַַַַָָָ

ועוד) ל. אות האותיות ש' של"ה פ"ו. מּיׂשראל האהבה אחד ְִִֵֶֶָָָׁשּכל
ׁשּכל  ונמצא .יתּבר לׁשבּתֹו ּומכֹון מׁשּכן ּבלּבֹו לעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָצרי

ה'. ּבעבֹודת ּכן ּגם יׁשנן ּבּמׁשּכן ׁשהיּו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָהעבֹודֹות
החסידּות ּבתֹורת שמות ּומבאר האמצעי, לאדמו"ר חיים תורת (ראה ְְֲִַַָֹ

ועוד) ואילך. א היא תמג, ואחד אחד ּבכל הּקרּבנֹות ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשעבֹודת
להעלֹותם  ׁשמים, לׁשם עֹולם־הזה עניני עם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָההתעּסקּות

ּבהמה  ׁשּלֹוקחים הּקרּבנֹות על־דר ׁשהּוא ,יתּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלקדּׁשתֹו
לה'". ניחֹוח "ריח להיֹות אֹותּה ּומעלים ְְֲִִִִֵַַַַַָּגׁשמית,

הקדֹוׁש הּזהר ּכלׁשֹון היא הּקטרת א)ועבֹודת רפח, ג (חלק ְְֲִִֶַַַַַַָֹֹ
הינּו הקב"ה, עם ההתקּׁשרּות אתקטרנא", קטירא ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָ"ּבחד
ׁשּיכּות  לֹו ואין לבּדֹו, הּקּב"ה עם קׁשּור האדם ּבּה ְְֲִֵַַַָָָָָָָָָָהעבֹודה

הּתֹורה). לּמּוד (ּכגֹון עֹולם־הזה עניני ְְְִִִֵֶַַָָעם
ּבלבד, החיצֹון מזּבח על היא הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָוהּנה
ּומנחה" עֹולה גֹו' עליו תעלּו "לא הּפנימי מזּבח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמה־ׁשאין־ּכן

‡¯B‡ו  ÏÚ Èc ‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

Ùˆa¯ז  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ È‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ¿«¿«¬ƒ«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«
:dp˜qÈ ‡iÈˆBa ˙È d˙e˜˙‡a ¯Ùˆaƒ¿«¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

iLÓL‡ח  ÔÈa ‡iÈˆBa ˙È Ô¯‰‡ ˙e˜Ï„‡·e¿«¿»«¬…»ƒ«»≈ƒ¿«»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯È„˙ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ dp˜qÈ«≈ƒ«¿…∆¿«»¿ƒ»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

ÔÈ‡¯Îeט  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:È‰BÏÚ ÔeÎq˙ ‡Ï ‡kÒÂ ‡˙ÁÓe ‡˙ÏÚÂ«¬»»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ
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`EdW xEarA ,eipA xiMfd `le oxd ©̀£Ÿ§Ÿ¦§¦¨¨©£¤

Mfde .DA ligzimlFr zTg mW xi ©§¦¨§¦§¦¨ª©¨
.devOAg dxez ©¦§¨

.äøæ úøè÷ (è)mEWúøè÷lW §Ÿ¤¨¨§Ÿ¤¤
.FGn uEg Fl zFxf oNMW ,"dacp"§¨¨¤ª¨¨¦
zxFhw xn` qElwp` la` .i"Xx oFWl§©¦£¨ª§§¨©§¤
mBxY `le ,"oi`xkEp" oinqEA§¦§¨¦§Ÿ¦§¥
dUri `NW Wxtl dvx ,"`zixkEp"§¥¨¨¨§¨¥¤Ÿ©£¤
zxhTd izlEf mixg` miOQn zxhw§Ÿ¤¦©¦£¥¦¨¦©§Ÿ¤
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עז devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"i ycew zayl inei xeriy
הּקטרת. ּבׁשביל רק ְְְִִֶַַֹוהּוא

ּדהּמזּבח  לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּומּזה
ּופנימּיּות  האדם רגׁש ׁשהּוא מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהּפנימי
עניני  התערבּות ּבלי לבּדֹו, להקב"ה רק להיֹות צרי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָלּבֹו,

צריכה  הּגׁשמּיים, הּדברים ּדהעלאת והעבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָעֹולם־הזה.
ּכי  לּבֹו, חיצֹונּיּות ׁשהּוא החיצֹון", "מזּבח עם רק ְְִִִִִִִִֵֶַַַלהיֹות

ּבלבד. להקב"ה ורק א הם ורגׁשֹותיו לּבֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַָּפנימּיּות

(é)úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìò ïøäà øtëå§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
-Lã÷ íëéúøãì åéìò øtëé äðMa úçà íéøtkä©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤

ôôô :ýåýéì àeä íéLã÷̈«¨¦¬−©«Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ¯tÎÂ∑ ּדמים Ma‰.מּתן ˙Á‡∑ ּביֹום ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»ְ

מֹות" ּב"אחרי ׁשּנאמר הּוא יז)הּכּפּורים, "ויצא (ויקרא : ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָ
עליו" וכּפר ה' לפני אׁשר הּמזּבח hÁ‡˙.אל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ««

ÌÈ¯tk‰∑ המכּפרים הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר הם «ƒÀƒְְְִִִִֵֶַַַַָ
מקּדׁש טמאת ˜„ÌÈL.וקדׁשיו על L„˜∑ הּמזּבח ְְְִַַָָָָֻ…∆»»ƒְִֵַַ

הּללּו לּדברים אחרת:מקּדׁש לעבֹודה ולא ּבלבד ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr e jxk zegiy ihewl)

אחרת  לעבֹודה ולא ּבלבד, הּללּו לּדברים מקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻהּמזּבח
י) ל, ּגׁשמי,(רש"י ּבדבר הּׁשּמּוׁש את מסּמלת קרּבן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָהקרבת

ועבֹודה  ה'. עבֹודת לצר ׁשמים, לׁשם ּוׁשתּיה, אכילה ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכגֹון
מזּבח על להעׂשֹות צריכה הּלב',החיצֹון זֹו ּב'חּצֹונּיּות היינּו , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

לּמּוד  ּתפּלה ּכגֹון רּוחנית, עבֹודה ואּלּו יתרה. התלהבּות ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָּבלי
עם  הּפנימי, הּמזּבח על לעׂשֹות יׁש הּמצֹות, וקּיּום ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָהּתֹורה

ּובהתלהבּות. ּבלהט היינּו הּלב, ְְְְְֲִִִֵַַַַַ'ּפנימּיּות'

סימן. מיכא"ל פסוקים, תצוה ק"א פרשת חסלת

ÓcÓ‡י  ‡zLa ‡„Á È‰B¯˜ ÏÚ Ô¯‰‡ ¯tÎÈÂƒ«≈«¬…««¿ƒ¬»¿«»ƒ¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡zL· ‡„Á ‡i¯etk ˙‡hÁ««ƒ«»¬»¿«»¿«≈¬ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÔBÎÈ¯„ÏÙÙÙ ¿»≈…∆¿ƒ√»¿»

åìø ¯ ãìø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"i ycew zayl inei xeriy

(å)úãòä ïøà-ìò øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®
Eì ãòeà øLà úãòä-ìò øLà úøtkä éðôì¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−

:änL̈«¨
i"yx£˙Î¯t‰ ÈÙÏ∑ לדרֹום אֹו לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר: הּכּפרת",ׁשּמא "לפני ּתלמּודֿלֹומר: ? ƒ¿≈«»…∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מּבחּוץ  הארֹון ּכנגד .מכּון ְְִֶֶַָָָֻ

(æ)ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäa§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨

i"yx£B·ÈËÈ‰a∑ הּמנֹורה ׁשל הּבזיכין נּקּוי לׁשֹון ¿≈ƒְְִִִֶַַָָ
ּבכל  מטיבן והיה ּבּלילה, ׁשּנׂשרפּו הּפתילֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּדׁשן

ּובקר  "נרֹות"∑‰p¯˙.ּבקר ּכל וכן ּבלע"ז, לוצי"ׁש ֶֶֹֹ«≈…ְְֵֵַַָ

העלאה, ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום חּוץ ּבּמנֹורה, ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָהאמּורֹות
הדלקה  לׁשֹון .ׁשהּוא ְְֶַָָ

(ç)äpøéè÷é íéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙ÏÚ‰·e∑ להבּתן להעלֹות יֹום ∑p¯ÈË˜È‰.ּכׁשּידליקם הערּבים ּבכל ּבין מקטיר ּופרס ׁשחרית מקטיר ּפרס ,. ¿«¬…ְְְְֲִֵֶַַַַָ«¿ƒ∆»ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ

(è)Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò eìòú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤
:åéìò eëqú àì¬Ÿ¦§−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï∑ מזּבח Ê¯‰.זה על ˙¯Ë˜∑ …«¬»»ְִֵֶַַ¿…∆»»
מּזֹו חּוץ לֹו זרֹות ּכּלן נדבה, ׁשל קטרת ÏÚÂ‰.ׁשּום ְְִֶֶָָָָֹֻ¿…»

‰ÁÓe∑ עֹולה ועֹוף,ּומנחה ולא ּבהמה ׁשל עֹולה . ƒ¿»ְְְְִֵֶָָָָֹ
לחם  ׁשל היא .ּומנחה ְִִֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 'nr fh jxk y"ewl t"r)

aNd zEIpFvig mr wx dfdÎmlFr ipiprA wqrd̈¥¤§¦§§¥¨©¤©¦¦¦©¥

ּומנחה ועלה . . עליו ט)לא־תעלּו (ל, ְְֲִַָָָָֹֹֽ
הקדֹוׁשים ּבספרים ׁשּכתּוב מה שער ידּוע חכמה ראשית (ראה ְְִִֶַַַַָָָ

ועוד) ל. אות האותיות ש' של"ה פ"ו. מּיׂשראל האהבה אחד ְִִֵֶֶָָָׁשּכל
ׁשּכל  ונמצא .יתּבר לׁשבּתֹו ּומכֹון מׁשּכן ּבלּבֹו לעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָצרי

ה'. ּבעבֹודת ּכן ּגם יׁשנן ּבּמׁשּכן ׁשהיּו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָהעבֹודֹות
החסידּות ּבתֹורת שמות ּומבאר האמצעי, לאדמו"ר חיים תורת (ראה ְְֲִַַָֹ

ועוד) ואילך. א היא תמג, ואחד אחד ּבכל הּקרּבנֹות ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשעבֹודת
להעלֹותם  ׁשמים, לׁשם עֹולם־הזה עניני עם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָההתעּסקּות

ּבהמה  ׁשּלֹוקחים הּקרּבנֹות על־דר ׁשהּוא ,יתּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלקדּׁשתֹו
לה'". ניחֹוח "ריח להיֹות אֹותּה ּומעלים ְְֲִִִִֵַַַַַָּגׁשמית,

הקדֹוׁש הּזהר ּכלׁשֹון היא הּקטרת א)ועבֹודת רפח, ג (חלק ְְֲִִֶַַַַַַָֹֹ
הינּו הקב"ה, עם ההתקּׁשרּות אתקטרנא", קטירא ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָ"ּבחד
ׁשּיכּות  לֹו ואין לבּדֹו, הּקּב"ה עם קׁשּור האדם ּבּה ְְֲִֵַַַָָָָָָָָָָהעבֹודה

הּתֹורה). לּמּוד (ּכגֹון עֹולם־הזה עניני ְְְִִִֵֶַַָָעם
ּבלבד, החיצֹון מזּבח על היא הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָוהּנה
ּומנחה" עֹולה גֹו' עליו תעלּו "לא הּפנימי מזּבח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמה־ׁשאין־ּכן

‡¯B‡ו  ÏÚ Èc ‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

Ùˆa¯ז  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ È‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ¿«¿«¬ƒ«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«
:dp˜qÈ ‡iÈˆBa ˙È d˙e˜˙‡a ¯Ùˆaƒ¿«¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

iLÓL‡ח  ÔÈa ‡iÈˆBa ˙È Ô¯‰‡ ˙e˜Ï„‡·e¿«¿»«¬…»ƒ«»≈ƒ¿«»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯È„˙ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ dp˜qÈ«≈ƒ«¿…∆¿«»¿ƒ»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

ÔÈ‡¯Îeט  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:È‰BÏÚ ÔeÎq˙ ‡Ï ‡kÒÂ ‡˙ÁÓe ‡˙ÏÚÂ«¬»»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ïøäà åéìò øéè÷äå (æ)devOd oi` §¦§¦¨¨©£Ÿ¥©¦§¨
s` `id `N` ,calA lFcB odkA FGd©§Ÿ¥¨¦§©¤¨¦©
zFxPd zwlcd oicM mihFicd mipdkA§Ÿ£¦¤§¦§¦©§¨©©¥
oxd` zlrdaE oM mB xn`W ,DCvAW¤§¦¨¤¨©©¥§©£Ÿ©£Ÿ

zxPd z`(.'g wEqR oNdl)lFcB odkA Dpi`e , ¤©¥Ÿ§©¨¨§¥¨§Ÿ¥¨
dlrnl xn`W FnM ,calABúà Cøòé ¦§©§¤¨©§©§¨©£ŸŸ

åéðáe ïøäà(.`"k ,f"k lirl)iYrci `le . ©£Ÿ¨¨§¥§Ÿ¨©§¦
xiMfd dOlïøäàxn` `le mdipWA ¨¨¦§¦©£Ÿ¦§¥¤§Ÿ¨©

dHnl aEzMd zHW ipRn ilE`e ,"odMd"©Ÿ¥§©¦§¥¦©©¨§©¨
åéúðø÷ ìò ïøäà øtëå(.'i wEqR oNdl) §¦¤©£Ÿ©©§Ÿ¨§©¨¨

oxd`W fnxIW F` .calA oxd`A `EdW¤§©£Ÿ¦§©¤¦§Ÿ¤©£Ÿ
sFqA xn` oke .zFxPaE zxhTA ligzi©§¦©§Ÿ¤©¥§¥¨©§

mipdMd l` xn`(.'b ,c"k `xwIe)Fz` Kxri ¡Ÿ¤©Ÿ£¦©¦§¨©£ŸŸ
`EdW xEarA ,eipA xiMfd `le oxd ©̀£Ÿ§Ÿ¦§¦¨¨©£¤

Mfde .DA ligzimlFr zTg mW xi ©§¦¨§¦§¦¨ª©¨
.devOAg dxez ©¦§¨

.äøæ úøè÷ (è)mEWúøè÷lW §Ÿ¤¨¨§Ÿ¤¤
.FGn uEg Fl zFxf oNMW ,"dacp"§¨¨¤ª¨¨¦
zxFhw xn` qElwp` la` .i"Xx oFWl§©¦£¨ª§§¨©§¤
mBxY `le ,"oi`xkEp" oinqEA§¦§¨¦§Ÿ¦§¥
dUri `NW Wxtl dvx ,"`zixkEp"§¥¨¨¨§¨¥¤Ÿ©£¤
zxhTd izlEf mixg` miOQn zxhw§Ÿ¤¦©¦£¥¦¨¦©§Ÿ¤
DA siqFd m` oke ,mzF` dEvi xW £̀¤§©¤¨§¥¦¦¨

.dGd e`NA xari mixg` miOqi dxez ©¦£¥¦©£Ÿ©¨©¤

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' שבט, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

ענג  לי  הסיב  ובפרט  שי'  חתנו  ע"י  ממנו  פ"ש  לקבל  נהניתי  וגם  כסלו,  מי"ב  מכתבו  קבלתי 
שכותב במכתבו ע"ד זכרונות מימי קדם מכ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע ששמע מאביו, ובטח משתמש 

בהשפעתו בסביבתו בכדי להכירם בחסידות בכלל וחסידות חב"ד בפרט.

וזה שכותב במכתבו שאין עם מי לדבר א לעבעדיקן ווארט, הנה שמענו כמה פעמים מכ"ק 
יהודי הנה הנשמה  עם  נשיאינו, שכשמדברים  רבותינו  זי"ע בשם  נבג"מ  זצוקללה"ה  מו"ח אדמו"ר 
שומעת תיכף וגם המדבר כשלא פוסק און ווערט ניט פארמאטערט לדבר, הנה סוף סוף חודר )נעמט 
עם דורך( בתוכו, וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, והאדם צריך לעשות במה שתלוי בו והשי"ת 
יצליח אז כמו שהוא ית' יכול, וזה ישמש לצנור וכלי להמשכת ברכה והצלחה בהענינים שזקוק הוא 

בעצמו,

ידו  שעל  הצנור  להיות  יוכל  טובות  ושנים  ימים  שלאריכות  הנכונה  בריאות  לו  יתן  השי"ת 
יתוסף אור חסידות במקום שנמצא.

מצו"פ קונטרס שהו"ל זה לא כבר, שבטח יביא לו תועלת בהנ"ל.

בברכה.



עח

יום ראשון - ה' אדר א'
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום רביעי - ח' אדר א'
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שני - ו' אדר א'
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום חמישי - ט' אדר א'
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שלישי - ז' אדר א'
פרק לט

עד סוף פרק מג

יום שישי - י' אדר א'
מפרק נה

עד סוף פרק נט

שבת קודש - י"א אדר א'
פרק כ

מפרק ס עד סוף פרק סה

לשבוע פרשת תצוה תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 
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 



עט '` xc` 'eÎ'd ipyÎoey`x mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ה' ראשון יום
æë÷øôיום ראשון ֿשי ה 'ֿו 'אדר א ' ,cl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úçð éðéî éðùå,68 'nr cr.àìéòì ä"á÷ã

א' אדר ו' שי יום
,68 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àìà ãåò àìå,68 'nr cr.äáøä àìéòì

çeø úçð éðéî éðLe,l`xyi ipa ly mzceara -Cøaúé åéðôì §¥¦¥©©©§¨¨¦§¨¥
àëtäúàå ,éøîâì àøçà-àøèqä ìehaî ¯ ãçà :äìòîì§©§¨¤¨¦¦©¦§¨¨¢¨§©§¥§¦§©§¨

à÷úîì eøéønî,weznl xixnd zkitdne -àëBLçîe ¦§¦§¦§¨¥£¨
,àøBäðìdyrp dfe ,xe`l jyegne -;íé÷écvä éãé-ìò- ¦§¨©§¥©©¦¦

`xhq"d z` milhand
z`e ,ixnbl "`xg`
ly "rx"d ,"xixn"d
mytpny zecnd
mikted md ,zindad
"jyeg" z`e ,"aeh"l
ly "lky"de oigend
md ,zindad mytp
dyecwle "xe`"l mikted
dlrnl mxeb df lk -
;gex zgp ly cg` ote`

úéðMäåipyd ote`d - §©¥¦
:`ed ,gex zgp lyãk©

àøçà-àøèqä àéôkúà¦§©§¨©¦§¨¨¢¨
`xhq"d z` mitekyk -

,"`xg`dt÷úa dãBòa§¨§¨§¨
dúøeáâe`xhq"dyk - §¨¨

lka oiicr `id "`xg`
,dzxeabe dtwezíMîe ,øLpk dîöò déaâîemewnn - ©§¦©©§¨©¤¤¦¨

,dzdabdàzúìc àúeøòúàa 'ä dãéøBîezexxerzd i"r - ¦¨§¦§¨¨¦§©¨
zgp ly df ote` ."`xg` `xhq"d z` xeayl ,dhnl icedi ly

mxbp ,dlrnl gex.'íéðBðéa'ä éãé-ìòzcear iciÎlr - ©§¥©¥¦
,ixd .zindad ytpa dtilwd z` ripkdl mingeld ,"mipepia"d
mwa`na ,mipepiad zcearn dlrnl "gex zgp" miiwy
z`xa" :mibeqd ipy mifnex jkl .mirxd mixedxdae zeaygna
.zicinz dnglna micnery dl`k - "miryx z`xa"e "miwicv

áeúkä øîàL eäæå6"ézáäà øLàk íénòèî éì äNòå" : §¤¤¨©©¨©£¥¦©§©¦©£¤¨©§¦
ì "íénòèî" ¯,íéaø ïBLzceara ,zeipgexa dzernyny - ©§©¦§©¦

:`id 'd,çeø úçð éðéî éðLipa ly mzcearn ,dlrnl - §¥¦¥©©©
,l`xyiàeäå,"'ebe minrhn il dyre" -äðéëMä øîàî §©£©©§¦¨

,'íéðewz'a Løôãk ìàøNé úeììk äéðáìyxtny enk §¨¤¨§¨¦§¨¥¦§¥©©¦¦
,l`xyi ipal dpikyd zxne` el` milny ,"xdef ipewiz"a

.gex zgp - "minrhn"l enxbi mzcearay zywandBîëe§
:íépãòî éðéî éðL Lé ,ìLî-Cøc ,íéiîLb íénòèîaL¤§©§©¦©§¦¦¤¤¨¨¥§¥¦¥©£©¦
íéôéøç íéøácî éðMäå ,íéwúîe íéáøò íéìëànî ãçà¤¨¦©£¨¦£¥¦§ª¦§©¥¦¦§¨¦£¦¦

,íéöeîç Bàmd oi` ,axr lk`nl mze` mikxery iptly - £¦
z`tn lk`nl miaeh
,mzeving e` mzetixg
íéìaúî íäL ÷ø©¤¥§ª¨¦
ãò áèéä íéðwúîe§ª¨¦¥¥©
áéLäì íépãòî eNòpL¤©£©£©¦§¨¦

.Lôpämb mpyi jk - ©¤¤
:gex zgp ibeq ipy dlrnl
mxbpd "gex zgp" (`
"miaeh" mixacn
zcear - "miwezn"e
mikixv mpi`y ,miwicvd
`xhq"d mr mglidl xzei
`id mzcear lke ,"`xg`
dyecwdn "jiynd"l
"gex zgp" (a ;xe` xzei
mzcearn ,dlrnl mxbpd
yi oiicry ,"mipepia"d ly
mixacd mr "wqr" mdl
zindad mytpay "rx"d mr wa`idl ,miaehÎ`ld ,"mixn"d

.mirxd mixedxdde zeaygnd z` zegcleøîàL eäæå§¤¤¨©
áeúkä7;"äòø íBéì òLø íâå ,eäðòîì 'ä ìòt ìk" :- ©¨Ÿ¨©§©£¥§©¨¨§¨¨

,cvik ."drx meil" ryxd z` mb oke ,eprnl d"awd dyr lkd
,`l` - ?d"awd ornl ryxd mb `xap ,dxe`kláeLiL ,Leøt¥¤¨
,äìòîì øBàå íBé BlL òøä äNòéå BòLøîjetdiy ick - ¥¦§§©£¤¨©¤§§©§¨

z`fe ."drxÎmeil ,ryx mbe" zernyn efy ,"drx"d z` "mei"l
,iciÎlràøçà-àøèñ àéôkúà ãk`xhq"d z` sekiyk - ©¦§©§¨¦§¨¨¢¨
,"`xg`éøa-àLã÷c àø÷é ÷lzñàå.àìéòì àeä-C- §¦§©¥§¨¨§ª§¨§¦§¥¨

ryx mbe" aezkd yexit edf .dlrnl d"awd ly eceak dlrzie
drx meil- xnelk ,"mei"l "drx"d z` jetdi ryxd mby - "

egena zerx zeaygn zeltepy iciÎlry ,o`k cr epcnl .xe`l
`xhq"d z` jka dtek `ed - odilr hlzyn `ede ,icedi ly

.dlrnl gex zgp mxebe "`xg`

- zerx zeaygnl qgia wx `l xaecny ,owfd epax xiaqi oldl
qgia mb `l` - `hg lr xaer did oze` dgec did `leli`y

ly miyrne mixeaiclxzidxg`n ,oky :llk xeqi` mda oi`y ,
myl dpeeka `ly dl` miinyb mipipr miyer e` mixacn m`y

,mda mixeywd ytpd iyeal oke dl` mixac milawn - miny
wx `ed "dyecwd cv" ik ,"`xg` `xhq"dn mzeig z`
xeb`l ick - lek`l :lynl) miny myl xacd z` miyeryk
rinydl ;zay bper zevn miiwl e` lltzdle cenll gek
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íéøîà éèå÷éì
çåø úçð éðéî éðùå
àëôäúàå éøîâì à"ñä ìåèéáî 'à .äìòîì 'úé åéðôì

åøéøîî.íé÷éãöä é"ò àøåäðì àëåùçîå à÷úîì
äúøåáâå äô÷úá äãåòá à"ñä àéôëúà ãë úéðùäå
àúåøòúàá 'ä äãéøåî íùîå øùðë äîöò äéáâîå

éì äùòå áåúëä ù"æå .íéðåðéáä é"ò àúúìãíéîòèî
çåø úçð éðéî éðù íéáø ïåùì íéîòèî éúáäà øùàë

úåììë äéðáì äðéëùä øîàî àåäå'éôãë ìàøùé
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ãò áèéä'åúëä ù"æå .ùôðä áéùäì íéðãòî åùòðù
áåùéù 'éô äòø íåéì òùø íâå åäðòîì 'ä ìòô ìë
àéôëúà ãë äìòîì øåàå íåé åìù òøä äùòéå åòùøî
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ז.6. כז, ד.7.בראשית טז, משלי



`'פ xc` 'f iyily mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ז' שלישי יום
,68 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úëùîð åæ äùåã÷îå,dl 'nr cr:èòî èòî

,dgny jezn cenll ick (dgica ixac) `zegicac `zlin
,dl` mixzen mixac zeyrln rpnp icediyk ,okle - (dnecke
"`xg` `xhq"d z` jka zetkl ezpeeke ,miny myl mpi`yk

:oldlcke - dlrnl gex zgp dfÎiciÎlr mxeb `ed -,ãBò àìå§Ÿ
iciÎlry cala ef `l -
lr zehlzydd
,zerxd zeaygnd
gex zgpl minxeb
dfÎiciÎlr ik ,dlrnl
`xhq,,d z` mitek

"`xg`elôà àlà¤¨£¦
íéøznä íéøáãa¦§¨¦©ª¨¦

,éøîâìíãàäM äî ìk §©§¥¨©¤¨¨¨
Bøöé çáBæ"aixwn" - ¥©¦§

,rxd exvia hleyeelôà£¦
,äl÷ äòLo`k xaecn - ¨¨©¨

,ezeyrl xzeny xaca
,ezeyrl jxhvi `ede
eze` dgec `edy `l`
,xzei xge`n onfl

,éìàîOä ììçaL àøçà-àøèñì àéôkàì ïekúîe- ¦§©¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨¤¤¨¨©§¨¦
,alayäòL øçàì ãò Búãeòñ øçàîe ,ìëàì õôçL ïBâk§¤¨¥¤¡Ÿ§©¥§¨©§©©¨¨

,äòL dúBàa äøBza ÷ñBòå ,úBçt Bàdze`a m` ,oky - ¨§¥©¨§¨¨¨
dvex zindad ytpdy mixg` miinyb mipipra wqer `ed ,dry
bdep `ed jk oia ixd ik ,(ditk) "`itkz`" meyn jka oi` ,mda
wqer `ed ,dry dze`a m` ,wx .zindad ytpd oevx itl
mb ik ,dxez cenil ly onf jka gieexn `ed oi`y s`e - dxeza
dnvr dlik`d z` mb ,cere z`f .cenll jiyni dlik`d ixg`
,lk`i ok` - "dry" dze` ixg` ik ,ixnbl dgec `ed oi`

`edy dcaerd mvr mewnÎlknxg`nda yi - ezcerq z`
.dlrnl gex zgp mxebd xac ,"`xg` `xhq"d ziitk meyn

àúéàãk,mi`ven ep`y enk -àøîba8úéòéáø äòL" :- ¦§¦¨©§¨¨¨¨§¦¦
,xwead zerynéãéîìz ìëàî úéML äòL ,íãà ìk ìëàî©£©¨¨¨¨¨¦¦©£©©§¦¥
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א.8. י, ב.9.שבת לט, 10Ô‡Î.יומא ¯ÈÚ‰ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î בעבודתו שיש מפני כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד "ע"כ :
- הוא שהנ"ל מוסיף ולזה טוב-) (דֿועשה דועש"ט בקו גם להיות) (צריר צ"ל היתרון הרי אבל בצדיקים, שאין מה רוח) (נחת נח"ר

וכו'". עשה) (מצות מ"ע שמקיים מה לבד
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הזרה 2. במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,
הוכחה  משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין  הוכחה משום
שקוע  כולו המוח היה לו אחד. אותו  הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן  שכן, ההתבוננות; של המלאה איֿההצלחה על

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין - שבתפילה התבוננות באותה
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òîùé àì ùøçë åîöò úåùòìå òø ãòå áåèîíéé÷ìå
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úëùîðä åùôð ìò 'ä íçøéíéîî äìéöäì 'úé åúàî
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ד.3. כו, ט.4.משלי לב, יג.1.דברים יא, דברים רש"י ספרי,

'` xc` 'g iriax mei Ð gk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ely "rx"dnéìàîOä ììça BaìaL òøä úðéçaî- ¦§¦©¨©¤§¦¤¨¨©§¨¦
- zindad eytpny zerxd eizecnnéàeäìòé C,"rx"d z` - ¥©£¥

:ähîì øM÷î Bîöò àeäå ,äìòîì`id zehy okl - §©§¨§©§§ª¨§©¨
.dil` zekiiy lk el oi`y "dcear"a wqrzdl "ipepia"lCà©

ìté ìà ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©¦Ÿ
äfî úBéäì Baø÷a Baì¦§¦§¦§¦¤
úòLa äæáð áöò̈¥¦§¤¦§©

éøvL ,äãBáòäúBéäì C ¨£¨¤¨¦¦§
,äaø äçîNadrya - §¦§¨©¨

,'d z` caer `edyàlà¤¨
øúBé ÷fçúé äaøcà©§©¨¦§©¥¥

éñBéåBçk ìëa õîà ó §¦Ÿ¤§¨Ÿ
äåãça älôzä úðeëa§©¨©©§¦¨§¤§¨
BîeNa ,äøúé äçîNå§¦§¨§¥¨§
úìéôð ék ,Baì ìà¤¦¦§¦©
àéä 'äøæ äáLçn'ä©©£¨¨¨¨¦
ììçaL ätìwäî¥©§¦¨¤¤¨¨

,éìàîOäytpdn - ©§¨¦
,dtilwd ony zindad
il`nyd llga dnewiny
zeraep dpnne ,alay

,zexfd zeaygndäNBòä̈¨
,zldpnd -äîçìî¦§¨¨

Lôð íò 'éðBðéa'a©¥¦¦¤¤
Cøc òãBðå ,BaL úéäìà¡Ÿ¦¤§©¤¤

íéîçìpäly ezxhny - ©¦§¨¦
elit`e gvpl ,mgel lk
,ecbp mglpd z` bexdl

,ãçé íé÷áàpä ïëå- §¥©¤¡¨¦©©
:`ed bdepd ixd - ipyd z` litdl oeekzn cg` lkyãçàLk§¤¤¨

,øabúî,ezxeab z` d`xne -øabúäì õnàúî éðMä éæà ¦§©¥£©©¥¦¦§©¥§¦§©¥
ïëìå ,Bçk évîàî ìëa ïk-íbytpd oiay dnglna mb jk - ©¥§¨©£©¥Ÿ§¨¥

,zindad ytpd oial ziwl`dúönàúî úéäìàä LôpLk§¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤
,ìltúäì úøabúîeepevxa ,dpeeka dlitzd iciÎlry - ¦§©¤¤§¦§©¥

,zindad ytpd z` gvple yilgdlätìwä íb éæàly - £©©©§¦¨
,zindad ytpd,dcâðk úøabúî,ziwl`d ytpd cbpk - ¦§©¤¤§¤§¨

.dlL 'äøæ äáLçî'a dìétäìe dìaìáìytpd ze`xa - §©§§¨§©¦¨§©£¨¨¨¨¤¨
`id ,dpeeka lltzdl zxabzn ,ziwl`d ytpd z` zindad
jka ,zexf zeaygn iciÎlr ziwl`d ytpl rixtdl zlczyn
,df itl .dlitza lltznd zpeek z` lalal dvex `id
yi oniq ;dpeeka lltzn ok` `edy ,dgiken dxfd daygnd
dpkq meyn yi ezlitzay dyg zindad ytpdy jka
daxc` ,ixd - .ef dpeek xtdl zlczyn `id okle ,dcnrnl

.dpeeka ezlitza une` ea siqedl dkixv ef dcaer -àìå§Ÿ

'äøæ äáLçn'ä úìéôpî çéëBäì íéòBhL ,íìBòä úeòèk§¨¨¨¤¦§¦©¦§¦©©©£¨¨¨¨
,íeìk íúlôz ïéàL ììkî ¯zlitpy zerha miayegd - ¦§¨¤¥§¦¨¨§

meyn ,melk deey mzlitz oi`y dgiken daygndelàL¤¦
.úBøæ úBáLçî Bì íéìôBð eéä àì ¯ ïBëðå éeàøk ìltúä¦§©¥¨¨§¨Ÿ¨§¦©£¨¨
zeltep ok`y xg`ne -
md ,zexf zeaygn egena
mzlitzy ,jkn miwiqn
,dpeek jezn dppi`
,íäéøáãk äéä úîàäå§¨¡¤¨¨§¦§¥¤
úçà Lôð äúéä íà¦¨§¨¤¤©©
úìltúnä àéä ,dcáì§©¨¦©¦§©¤¤
úáMçîä àéäå§¦©§©¤¤
úBáLçn'ä úøäøäîe§©§¤¤©©£¨

.'úBøæ,oekp did xacd - ¨
ytp ef dzid eli`zg`

,xen`d lk z` dyery
zexfd zeaygna did f`
,dgked meyn
itk epi` "lltzn"dy
m` ,oky .zeidl jixvy
drewy efd dcigid ytpd
oi` - dlitza dlek lk
zeaygn meyl f` mewn

,zexfúîàa ìáà£¨¤¡¤
,úBLôð ézL ïä Bzîàì©£¦¥§¥§¨
Bæ íò Bæ úBîçìpä©¦§¨¦

,íãà ìL Bçîaixd - §Ÿ¤¨¨
izy zeniiwy `id zn`d
zenglp ode zepey zeytp
dipipra `lenn didiy ,mc`d ly egena dhilyd lr odipia

,cala `idBa ìLîì dðBöøe döôç úçà ìk,gena - ¨©©¤§¨§¨¦§Ÿ
äøBz éøeäøä ìëå ,dcáì äpnî àlîî çnä úBéäìå§¦§©Ÿ©§ª¨¦¤¨§©¨§¨¦§¥¨

íéîL úàøéå,miraep -,úéäìàä Lôpîjci`ne -élî ìëå §¦§©¨©¦¦¤¤¨¡Ÿ¦§¨¦¥
àîìòcmiraep mler ipipra mixedxdde zeaygnd lk - §¨§¨

,úéîäaä Lôpîytpdn `id dlitzd zpeeky ,ixd - ¦¤¤©§¥¦
- o`kn ,zindad ytpdn od zexfd zeaygnd eli`e ,ziwl`d
enk dlitzd oi`y dgked meyn zexfd zeaygna oi`y
`id `id ziwl`d ytpdy ,jk m` ,mxa .zeidl dkixvy
ytpdy dn ,dl rixtn dn - dlitzd zepeeka dweqrd
:owfd epax jk lr xne` - !?zexf zeaygna zxdxdn zindad

.da úLaìî úéäìàäL ÷øytpa zyaeln ziwl`d ytpd - ©¤¨¡Ÿ¦§ª¤¤¨
,zindad ytpd ly zexfd zeaygnd zelalan okle ,zindad

dlitzd zepeeka ziwl`d ytpl2.íãà ìLîk àeäå§¦§©¨¨
ìøò Bcâðì ãîBòå ,äðeëa ìltúnä,ieb -çéNîe ,òLø ©¦§©¥§©¨¨§¥§¤§¨¥¨¨¥¦©
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íéøîà éèå÷éì
êà :äèîì øùå÷î åîöò àåäå äìòîì åäìòé êéà

áöò äæî úåéäì åáø÷á åáì ìåôé ìà ë"ôòàäæáð
àìà äáø äçîùá úåéäì êéøöù äãåáòä úòùá

éñåéå øúåé ÷æçúé äáøãàåçë ìëá õîåà óúðååëá
úìéôð éë åáì ìà åîåùá äøéúé äçîùå äåãçá äìôúä

äôéì÷äî àéä äøæ äáùçîääùåòä éìàîùä ììçáù
êøã òãåðå .åáù úéäìà ùôð íò éðåðéáá äîçìî

íé÷áàðä ïëå íéîçìðäéðùä éæà øáâúî ãçàùë ãçé
ùôðùë ïëìå .åçë éöîàî ìëá ë"â øáâúäì õîàúî

úéäìàääôéì÷ä íâ éæà ììôúäì úøáâúîå úöîàúî
äìù äøæ 'áùçîá äìéôäìå äìáìáì äãâðë úøáâúî
äáùçîä úìéôðî çéëåäì íéòåèù íìåòä úåòèë àìå

ììôúä åìéàù íåìë íúìôú ïéàù ììëî äøæéåàøë
äéä úîàäå .úåøæ úåáùçî åì íéìôåð åéä àì ïåëðå

äãáì úçà ùôð äúéä íà íäéøáãëúììôúîä àéä
ìáà .úåøæ úåáùçîä úøäøäîå úáùçîä àéäå

úåùôð éúù ïä åúéîàì úîàáåçåîá åæ íò åæ 'åîçìðä
úåéäìå åá ìåùîì äðåöøå äöôç úçà ìë íãà ìù

äðîî àìåîî çåîäúàøéå äøåú éøåäøä ìëå .äãáì
úéîäáä ùôðî àîìòã éìéî ìëå úéäìàä ùôðî íéîù

÷øíãà ìùîë àåäå .äá úùáåìî úéäìàäù
øáãîå çéùîå òùø â"åò åãâðì ãîåòå 'ðååëá ììôúîä
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הזרה 2. במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,
הוכחה  משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין  הוכחה משום
שקוע  כולו המוח היה לו אחד. אותו  הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן  שכן, ההתבוננות; של המלאה איֿההצלחה על

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין - שבתפילה התבוננות באותה



`'פד xc` 'i iyiy mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י' שישי יום
,el 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä äáéñäå,el 'nr cr.íãà øùá

`vnp aldyke .xac lka eizee`z z` wtqi mc`dy dvexy
mr ef dngln ldpl lbeqn `ed oi` - zecake mehnh ly avna

.rxd xvidLBãwä øäfa äöeòéä äöò àéä úàæå2øîàc , §Ÿ¦¥¨©§¨©Ÿ©©¨§¨©
:ïãò-ïâa àúáéúî áø,ocr oba daiyid y`x xn`y -àòà" ©§¦§¨§©¥¤¨¨

¯ àøBäð déa ÷éìñ àìc§¨¨¦¥§¨
,'eë déì ïéLháîlea - §©§¦¥

ea zfge` y`d oi`y ur
ea mikn ,eze` miyhan -
.zekizgl eze` micixtne
oi`y ur lea wilcdl ick
on oi` - ea zfg`p y`d
dwfg y` siqedl jxevd
oikdl xyt` `l` ,xzei
helyz y`dy urd z`
iciÎlr - z`fe ,ea

jiynn - mb jk .zewce zephw zekizgl eze` micixtny
:"xdef"aïéLháî ¯ àúîLðã àøBäð déa ÷éìñ àìc àôeb¨§¨¨¦¥§¨§¦§¨¨§©§¦

."'eë déì- dnypd ly xe`de y`d ea hlwp `ly seb - ¥

zhilwl ie`x sebd dyrp "xdef"d miiqn - f` .eze` miyhan
.(dnypd xe`) "`znypc `xedp","àúîLðc àøBäð" Leøt- ¥§¨§¦§¨¨

xi`n epi`y) - dnypd xe` - "`znypc `xedp" zernyn
,(sebaìò ìLîì Ck-ìk øéàî Bðéà ìëOäå äîLpä øBàL¤©§¨¨§©¥¤¥¥¦¨¨¦§Ÿ©

.óebaL úeéøîç,oky - ¨§¦¤©
,dnypd ly "lky"d lr
sebd zeixnega helyl
ocic oecipa eli`e .dkkfle
dnypd xe` oi` (eppipra)
lr mirityn lkyde

.zeixnegdïéánL óàå§©¤¥¦
úlãâa BìëNa ïðBaúîe¦§¥§¦§¦§ª©

'ä"zeppeazd"a :xnelk -
lkae ,melk el xqg `l

,z`fñtúð Bðéà÷aãðå ¥¦§¨§¦§¨
Ck-ìk Bçîa,egena jk lk zwacpe zqtzp dpi` ef dpad - §Ÿ¨¨

,álä úeiøîç ìò ìLîì ìëeiL,z`fe -ïúeéøîç úîçî ¤©¦§Ÿ©¨§¦©¥©£©¨§¦¨
.ïúeqâåalde gend ly -3. §©¨

äaqäå,jkl -øBà ìò dîöò déaânL ,ätìwä úeqb àéä §©¦¨¦©©§¦¨¤©§¦©©§¨©
,úéäìàä Nôð úMã÷ly ytp `idy ,zindad ytpd - §ª©¤¤¨¡Ÿ¦

ly dyecwd xe` cbpk ,dzeixnega dnvr z` ddiabn ,dtilw
,ziwl`d ytpd.døBà äëéLçîe úøzñîexe` z` - ©§¤¤©£¦¨¨

ytpd ly dyecwd
,lynay myk .ziwl`d
leaa zfg`p y`d oi`yk
`wec yxcp `l ,urd
`l` ,y` xzei siqedl
urd lea z` micixtn
,zephw zekizgl
zelbeqn dpiidzy
,lynpa mb jk - wlcidl
zeppeazd zyxcp `l
xzei dwenre dlecb

mc`dy ick ,dtilwd zeixneg z` xeayl yi `l` ,'d zlecba
.ziwl`d ytpd ly dyecwd xe` z` ekeza helwl ie`x didi

úàæìe,okle -éøöeðéäc ,øôòì dìétLäìe dLháì C §Ÿ¨¦§©§¨§©§¦¨§¨¨§©§
,Bîöò ìétLäì íézò òa÷ìerityiy "zepeayg" zeyrl - ¦§Ÿ©¦¦§©§¦©§

,ezltyd lr"ñàîð åéðéòa äæáð" úBéäì4áì"å ,áeúkk ¦§¦§¤§¥¨¦§¨©¨§¥
"äøaLð çeø" ¯ "øaLð5,àøçà-àøèqä àéä ,iciÎlr - ¦§¨©¦§¨¨¦©¦§¨¨¢¨

gex zxayp dltydd
,"`xg` `xhq"dàéäL¤¦

Bîöò íãàä àéä¦¨¨¨©§
,'íéðBðéa'aytpd - ©¥¦

,dtilwd ly zindad
`iddl`a envr mc`d

zbixcn `id mzbixcny
,"ipepia"dLôpL¤¤¤

,óebä äiçîä úéðeiçä©¦¦©§©¨©
dzãìBúë dt÷úa àéä¦§¨§¨§©§¨

,Baìa,"ipepia"d ly - §¦
àéä àéä àöîð,dtilwd ony ytpd -.Bîöò íãàä- ¦§¨¦¦¨¨¨©§

z` jka xaey `ed ,envr z` xaey `edyke ."ipepia"a
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äöåòéä äöò àéä úàæå åáìáù úåãáë éðôî åì øúåîá
øäæáàìã àòà ïãò ïâá àúáéúî áø øîàã ùåã÷ä

àìã àôåâ .'åë äéì ïéùèáî àøåäð äéá ÷éìñ÷éìñ
àøåäð 'éô 'åë äéì ïéùèáî àúîùðã àøåäð äéá

øéàî åðéà ìëùäå äîùðä øåàù àúîùðãêë ìë
ïðåáúîå ïéáîù óàå .óåâáù úåéøîåç ìò ìåùîì

÷áãðå ñôúð åðéà 'ä úìåãâá åìëùáêë ìë åçåîá
ïúåñâå ïúåéøîåç úîçî áìä 'åéøîåç ìò ìåùîì ìëåéù

úåñâ àéä äáéñäåøåà ìò äîöò äéáâîù äôéì÷ä
úàæìå .äøåà äëéùçîå úøúñîå úéäìàä ùôð úùåã÷

äùèáì êéøöíéúò òåá÷ì åðééäã øôòì äìéôùäìå
áìå áåúëë ñàîð åéðéòá äæáð úåéäì åîöò ìéôùäì
åîöò íãàä àéä àéäù à"ñä àéä äøáùð çåø øáùð

àéä óåâä äéçîä úéðåéçä ùôðù íéðåðéááäô÷úá
ìòå .åîöò íãàä àéä àéä àöîð åáìá äúãìåúë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

א.2. קסח, ג הוא 3.חלק כאן ואילו בלבד, בלב הוא שהטמטום הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני מפי
להיות, שצריך כמו אינו שהלב ממה אלא והמוח? הלב של שניהם, של ולגסות לחומריות מזיק שזה וגסותן, חומריותן מחמת מסיים,
הכלל  כפי הלב. על ישפיע שזה ההכרח מן - כראוי ההתבוננות את מקבל המוח אם כראוי. ההתבוננות נתקבלה לא במוח שגם הוכחה
השכל  ביכולת אין אם - ולכן ממילא. בדרך  המסובב  בא קיימת וכשהסיבה ומסובב, סיבה ועלול", "עילה הם ומדות ששכל הידוע,

- אלה דברים על המוח. וגסות מחומריות נובע וזה עצמו, במוח כראוי מאיר אינו שהשכל לומר, ההכרח מן הלב, על ‰ÈÚ¯להשפיע
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î מוחו תמיד ובינוני בבינונים, קאי בר"פ הנ"ל על התירוץ אולי - המוח? ע"ד בר"פ גם אמר לא למה "א"כ

דמדבר פשיטא ובזהר הזהר, מפרש כאן משא"כ פי"ז). (עיין כו' בנדו"ז)".‚Ìברשותו הביאו שלכן קאי, בבינונים שגם - (אף ברשעים
ד.4. טו, נשבר.5.תהלים לב נשברה רוח יט: נא, תהלים



פה '` xc` `"i ycew zay mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"א קודש שבת יום
,el 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenììä øîàîëå...ï÷æä,el 'nr cr.åîöò íãàä

."`xg` `xhq"døîàð ,BaL úéäìàä Lôð ìòå6äîLð" : §©¤¤¨¡Ÿ¦¤¤¡©§¨¨
,à÷éc "éa zúpL" ,"àéä äøBäè éa zúpL-ia,`wec , ¤¨©¨¦§¨¦¤¨©¨¦©§¨

ììkî,o`kn -íãàäL ¦§¨¤¨¨¨
äîLpä epðéà Bîöò©§¥¤©§¨¨

,äøBähäf` ,ixdy - ©§¨
zzpy" xne` did `l
xne` mc`dy drya ."ia
z`f mixne` ,"ia zzpy"
sebd ik ,etebe eytp
mc` eppi` envrlyk

ytpd `ed envr mc`dy `id mixacd zernyn .xnel lekiy

ziwl`d ytpd lr zxne` `ide ,sebd z` dignd zindad
zzpy""ia.,íé÷écöa íà-ékzindad ytpd oi` ,mda - ¦¦§©¦¦

;envr mc`d -íäaL¤¨¤
äîLp"L ,Côäì àeä§¥¤¤§¨¨
Lôð àéäL "äøBähä©§¨¤¦¤¤
,íãàä àeä ¯ úéäìàä̈¡Ÿ¦¨¨¨
d`a mzeig lk ,oky -
,cala ziwl`d ytpdn
ytpdn ig sebd mb

,ziwl`dàø÷ð íôeâå7 §¨¦§¨
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åéãéîìúì ï÷fä ìlä øîàîëe8,ìëàì CìBä äéäLk , §©£©¦¥©¨¥§©§¦¨§¤¨¨¥¤¡Ÿ
CìBä àeäL øîBà äéä̈¨¥¤¥
äáeìòä íò ãñç ìîâì¦§Ÿ¤¤¦¨£¨
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éøä ¯ áBèì Ctäð àìŸ¤§©§£¥
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,dtilwd ony zindad

.Bîöò íãàämc`yke - ¨¨¨©§
`ed ,envr z` xaey
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ב.6. ס, ברכות השחר: לב.7.ברכות ל, ג.8.שמות לד, רבה ויקרא

'` xc` `"i ycew zay mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"א קודש שבת יום
,el 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenììä øîàîëå...ï÷æä,el 'nr cr.åîöò íãàä

."`xg` `xhq"døîàð ,BaL úéäìàä Lôð ìòå6äîLð" : §©¤¤¨¡Ÿ¦¤¤¡©§¨¨
,à÷éc "éa zúpL" ,"àéä äøBäè éa zúpL-ia,`wec , ¤¨©¨¦§¨¦¤¨©¨¦©§¨

ììkî,o`kn -íãàäL ¦§¨¤¨¨¨
äîLpä epðéà Bîöò©§¥¤©§¨¨

,äøBähäf` ,ixdy - ©§¨
zzpy" xne` did `l
xne` mc`dy drya ."ia
z`f mixne` ,"ia zzpy"
sebd ik ,etebe eytp
mc` eppi` envrlyk

ytpd `ed envr mc`dy `id mixacd zernyn .xnel lekiy

ziwl`d ytpd lr zxne` `ide ,sebd z` dignd zindad
zzpy""ia.,íé÷écöa íà-ékzindad ytpd oi` ,mda - ¦¦§©¦¦

;envr mc`d -íäaL¤¨¤
äîLp"L ,Côäì àeä§¥¤¤§¨¨
Lôð àéäL "äøBähä©§¨¤¦¤¤
,íãàä àeä ¯ úéäìàä̈¡Ÿ¦¨¨¨
d`a mzeig lk ,oky -
,cala ziwl`d ytpdn
ytpdn ig sebd mb

,ziwl`dàø÷ð íôeâå7 §¨¦§¨
,"íãà øNa".envr mc`l lth - §©¨¨

åéãéîìúì ï÷fä ìlä øîàîëe8,ìëàì CìBä äéäLk , §©£©¦¥©¨¥§©§¦¨§¤¨¨¥¤¡Ÿ
CìBä àeäL øîBà äéä̈¨¥¤¥
äáeìòä íò ãñç ìîâì¦§Ÿ¤¤¦¨£¨
ék ,Bôeb àeä ¯ äiðòå©£¦¨¦

,sebd -áLçð øæ Bîk§¨¤¡¨
àeäL øîà ïëìå ,Bìöà¤§§¨¥¨©¤
äîa Bnò ãñç ìîBb¥¤¤¦§©

,BìéëànMenk - ¤©£¦
mipzepyk cqg miyery

.zlefl lek`làeä ék¦
Lôð ÷ø Bðéà Bîöò©§¥©¤¤
àéä ék ,ãáì úéäìàä̈¡Ÿ¦§©¦¦

dcáì,ziwl`d ytpd - §©¨
,BøNáe Bôeb äiçî§©¨§¨

¯ BøNáe Bîãa úLaìîä úéðeiçä Lôpa äéäL òøäL¤¨©¤¨¨©¤¤©¦¦©§ª¤¤§¨§¨

,Lnî úéäìàä Lôð úMã÷a ììëðå ,áBèì Ctäúð¦§©¥§§¦§¨¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦©¨
.íé÷écva,`linne - ©©¦¦

`id ziwl`d ytpd
.miwicva envr mc`d

øçàî ,'éðBðéa'a ìáà£¨©¥¦¥©©
ìL dúeîöòå dúeänL¤¨¨§©§¨¤
úéîäaä úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦©§¥¦
,àøçà àøèqnL¤¦¦§¨¨¢¨
,BøNáe Bîãa úLaìîä©§ª¤¤§¨§¨
éøä ¯ áBèì Ctäð àìŸ¤§©§£¥

àéä àéäytpd - ¦¦
,dtilwd ony zindad

.Bîöò íãàämc`yke - ¨¨¨©§
`ed ,envr z` xaey

."`xg` `xhq"d z` jka xaey
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ììä øîàîëåêìåä äéäùë åéãéîìúì ï÷æä
äáåìòä íò ãñç ìåîâì êìåä àåäù øîåà äéä ìåëàì

àåä äéðòåàåäù øîà ïëìå åìöà áùçð øæ åîë éë åôåâ
åðéà åîöò àåä éë åìéëàîù äîá åîò ãñç ìîåâ÷ø
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úùáåìîä úéðåéçä ùôðá äéäù òøäùåøùáå åîãá

ùîî úéäìàä ùôð úùåã÷á ììëðå áåèì êôäúð
øçàî éðåðéáá ìáà .íé÷éãöáìù äúåîöòå äúåäîù
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ב.6. ס, ברכות השחר: לב.7.ברכות ל, ג.8.שמות לד, רבה ויקרא

'` xc` 'i iyiy mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י' שישי יום
,el 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä äáéñäå,el 'nr cr.íãà øùá

`vnp aldyke .xac lka eizee`z z` wtqi mc`dy dvexy
mr ef dngln ldpl lbeqn `ed oi` - zecake mehnh ly avna

.rxd xvidLBãwä øäfa äöeòéä äöò àéä úàæå2øîàc , §Ÿ¦¥¨©§¨©Ÿ©©¨§¨©
:ïãò-ïâa àúáéúî áø,ocr oba daiyid y`x xn`y -àòà" ©§¦§¨§©¥¤¨¨

¯ àøBäð déa ÷éìñ àìc§¨¨¦¥§¨
,'eë déì ïéLháîlea - §©§¦¥

ea zfge` y`d oi`y ur
ea mikn ,eze` miyhan -
.zekizgl eze` micixtne
oi`y ur lea wilcdl ick
on oi` - ea zfg`p y`d
dwfg y` siqedl jxevd
oikdl xyt` `l` ,xzei
helyz y`dy urd z`
iciÎlr - z`fe ,ea

jiynn - mb jk .zewce zephw zekizgl eze` micixtny
:"xdef"aïéLháî ¯ àúîLðã àøBäð déa ÷éìñ àìc àôeb¨§¨¨¦¥§¨§¦§¨¨§©§¦

."'eë déì- dnypd ly xe`de y`d ea hlwp `ly seb - ¥

zhilwl ie`x sebd dyrp "xdef"d miiqn - f` .eze` miyhan
.(dnypd xe`) "`znypc `xedp","àúîLðc àøBäð" Leøt- ¥§¨§¦§¨¨

xi`n epi`y) - dnypd xe` - "`znypc `xedp" zernyn
,(sebaìò ìLîì Ck-ìk øéàî Bðéà ìëOäå äîLpä øBàL¤©§¨¨§©¥¤¥¥¦¨¨¦§Ÿ©

.óebaL úeéøîç,oky - ¨§¦¤©
,dnypd ly "lky"d lr
sebd zeixnega helyl
ocic oecipa eli`e .dkkfle
dnypd xe` oi` (eppipra)
lr mirityn lkyde

.zeixnegdïéánL óàå§©¤¥¦
úlãâa BìëNa ïðBaúîe¦§¥§¦§¦§ª©

'ä"zeppeazd"a :xnelk -
lkae ,melk el xqg `l

,z`fñtúð Bðéà÷aãðå ¥¦§¨§¦§¨
Ck-ìk Bçîa,egena jk lk zwacpe zqtzp dpi` ef dpad - §Ÿ¨¨

,álä úeiøîç ìò ìLîì ìëeiL,z`fe -ïúeéøîç úîçî ¤©¦§Ÿ©¨§¦©¥©£©¨§¦¨
.ïúeqâåalde gend ly -3. §©¨

äaqäå,jkl -øBà ìò dîöò déaânL ,ätìwä úeqb àéä §©¦¨¦©©§¦¨¤©§¦©©§¨©
,úéäìàä Nôð úMã÷ly ytp `idy ,zindad ytpd - §ª©¤¤¨¡Ÿ¦

ly dyecwd xe` cbpk ,dzeixnega dnvr z` ddiabn ,dtilw
,ziwl`d ytpd.døBà äëéLçîe úøzñîexe` z` - ©§¤¤©£¦¨¨

ytpd ly dyecwd
,lynay myk .ziwl`d
leaa zfg`p y`d oi`yk
`wec yxcp `l ,urd
`l` ,y` xzei siqedl
urd lea z` micixtn
,zephw zekizgl
zelbeqn dpiidzy
,lynpa mb jk - wlcidl
zeppeazd zyxcp `l
xzei dwenre dlecb

mc`dy ick ,dtilwd zeixneg z` xeayl yi `l` ,'d zlecba
.ziwl`d ytpd ly dyecwd xe` z` ekeza helwl ie`x didi

úàæìe,okle -éøöeðéäc ,øôòì dìétLäìe dLháì C §Ÿ¨¦§©§¨§©§¦¨§¨¨§©§
,Bîöò ìétLäì íézò òa÷ìerityiy "zepeayg" zeyrl - ¦§Ÿ©¦¦§©§¦©§

,ezltyd lr"ñàîð åéðéòa äæáð" úBéäì4áì"å ,áeúkk ¦§¦§¤§¥¨¦§¨©¨§¥
"äøaLð çeø" ¯ "øaLð5,àøçà-àøèqä àéä ,iciÎlr - ¦§¨©¦§¨¨¦©¦§¨¨¢¨

gex zxayp dltydd
,"`xg` `xhq"dàéäL¤¦

Bîöò íãàä àéä¦¨¨¨©§
,'íéðBðéa'aytpd - ©¥¦

,dtilwd ly zindad
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א.2. קסח, ג הוא 3.חלק כאן ואילו בלבד, בלב הוא שהטמטום הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני מפי
להיות, שצריך כמו אינו שהלב ממה אלא והמוח? הלב של שניהם, של ולגסות לחומריות מזיק שזה וגסותן, חומריותן מחמת מסיים,
הכלל  כפי הלב. על ישפיע שזה ההכרח מן - כראוי ההתבוננות את מקבל המוח אם כראוי. ההתבוננות נתקבלה לא במוח שגם הוכחה
השכל  ביכולת אין אם - ולכן ממילא. בדרך  המסובב  בא קיימת וכשהסיבה ומסובב, סיבה ועלול", "עילה הם ומדות ששכל הידוע,

- אלה דברים על המוח. וגסות מחומריות נובע וזה עצמו, במוח כראוי מאיר אינו שהשכל לומר, ההכרח מן הלב, על ‰ÈÚ¯להשפיע
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î מוחו תמיד ובינוני בבינונים, קאי בר"פ הנ"ל על התירוץ אולי - המוח? ע"ד בר"פ גם אמר לא למה "א"כ

דמדבר פשיטא ובזהר הזהר, מפרש כאן משא"כ פי"ז). (עיין כו' בנדו"ז)".‚Ìברשותו הביאו שלכן קאי, בבינונים שגם - (אף ברשעים
ד.4. טו, נשבר.5.תהלים לב נשברה רוח יט: נא, תהלים

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ה שבט, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הציון  על  וכשאהי'  שיחיו  מרת...  ב"ג  ובעד  בעדו  שלו  הפ"נ  נתקבל 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקראהו, ובטח יעורר ר"ר להשפיע להם בכל המצטרך, ובפרט במ"ש בשולי 
הפ"נ שלו בנוגע לב"ג תחי' שיהי' אצלם א חסידישע הויז וכו' הנה בטח גם מצדו משתדל בזה להשפיע 
עלי' ברוח הנ"ל. ומה שנוגע ביותר צום שטעל פון דער גאנצער הויז, כיון שזהו ענין שבגלוי, ובפרט 
במחנו, שכפי השמועה התחילו להרגיש איזה חלישות בזה, היינו בענין לבישת השייטל, ובמילא צריך 
בזה תקיפות אשר אי אפשר בלאו הכי כ"א שתלבש ותשא שייטל דוקא, ובלי ספק אשר הרצון שלו 

ימציא אצלו אותיות המתאימות שיבוא לפועל ויצליח.

בברכה המחכה לבשו"ט בהנ"ל.



היום יום . . . פו

ה'תש"גה אדר איום רביעי

חומש: תרומה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ושני . . . 68 דקב"ה לעילא.

ף ַרְגֵלינּו, ַהּכֹל הּוא ְלַזּכֹות ּוְלַטֵהר ֶאת  ָכל ְמקֹום ִמְדַרְך ּכַ ה ּבְ ִלי ׁשּום ֵצל ָסֵפק ּוְסֵפק ְסֵפָקא, ִהּנֵ ּבְ
ְזָרה  ר ּגָ ֲאׁשֶ ַרֲחָמָנא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש ּכַ לּוֵחי ּדְ ָרֵאל ׁשְ ל ִיׂשְ ה, ַוֲאַנְחנּו ּכָ ִפּלָ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ָהָאֶרץ ּבְ

ְכֵמנּו. ר ָהֳעְמָסה ַעל ׁשִ י ֵמֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ָחה ָהֶעְליֹוָנה, ֵאין ָחְפׁשִ ּגָ ָעָליו ַהׁשְ

ה'תש"גו אדר איום חמישי

חומש: תרומה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ולא עוד . . . 68 לעילא הרבה.

משיחות אאמו"ר: עס איז א מעלה נפלאה, ווָאס דער אויבערשטער ב"ה איז מזכה 
און מען קריגט א חוש מיט א געשמַאק א אידען ַא טובה טָאן, ביז אז יענער ווערט 
בא אים טייערער ווי ער בא זיך, ווארום אויף זיך קען ער געפינען כמה טעמים פאר 
ווָאס עס קומט איהם זָאל, ח"ו, זיין ניט גוט, ָאבער אויף דעם ַאנדערען איז דָאס ניט 

שייך כלל.

יִגים  ה, ּוַמּשִׂ רּוְך־הּוא ְמַזּכֶ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ "ּב[: זֹו ַמֲעָלה ִנְפָלָאה, ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ן ַעל ַעְצמֹו  ּכֵ ֵעיֵני ַעְצמֹו. ׁשֶ הּוא ּבְ ֵעיָניו ָיָקר יֹוֵתר ִמׁשֶ ַהּזּוַלת ּבְ ת טֹוָבה ִליהּוִדי, ַעד ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ חּוׁש ְוֹעֶנג ּבַ
ָלל  לֹום, לֹא טֹוב, ַאְך ַעל ַהּזּוַלת ֶזה ּכְ ְהֶיה לֹו, ַחס־ְוׁשָ ּיִ יַע ׁשֶ ה ִנּמּוִקים ַמּדּוַע ַמּגִ ּמָ ָיכֹול הּוא ִלְמֹצא ּכַ

ְך. ּיָ לֹא ׁשַ

ה'תש"גז אדר איום ששי

חומש: תרומה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ומקדושה זו . . . מעט מעט.

הּוא –  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִליַח ֲאדֹון ּכֹל, ְלַמַען ָהִביא ְלֹפַעל – ּבְ י הּוא ׁשְ ָרֵאל ָעָליו ָלַדַעת, ּכִ ִיׂשְ ל ִאיׁש ּבְ ּכָ
אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ְוהּוא ַעל ְיֵדי  ֵהם ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ְבִריַאת ָהעֹוָלם, ׁשֶ ָנתֹו ּבִ ֵרְך ְוַכּוָ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ת ִמּדֹות טֹובֹות. ָרׁשַ ּיֹות ְוַהׁשְ ִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ

ה'תש"גח אדר אשבת

חומש: תרומה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק כח. ואפילו . . . ממש עמו.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל אריינגערופען א יונגערמַאן פון דעם מגיד'ס תלמידים, 
און הָאט איהם געזָאגט - מיט א ניגון, כדרכו - : "איך הָאב א מצוה פון ולמדתם 
אותם את בניכם, דו הָאסט א מצוה פון זן ומפרנס בני ביתו, לָאמיר זיך בייטען: איך 
וועל דיר געבען דו זָאלסט קענען מקיים זיין דיין מצוה, און דו לערען מיט מיין זון 
- דָאס איז געווען דער מיטעלער רבי - און הָאט איהם מבאר געווען סדר הלימוד: 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



פז היום יום . . . 
דָאס ערשטע לערענט מען אותיות א. ב . . . ווָאס איז אן אלף - א ּפינטעלע פון 
אויבען, א ּפינטעלע פון אונטען, א קו באמצע - דָאס איז אן אלף. א קינד מוז וויסען, 
אז דער אלף פון תורה איז דער יוד פון אויבען דער יוד פון אונטען מיט דעם קו פון 
אמונה ווָאס באהעפט זיי. נָאך א נוסחא איז דָא: "א יוד למעלה דָאס איז די נשמה, 

א איד למטה דָאס איז דער גוף און א קו של יראת שמים באמצע".

ַדְרּכֹו – "ָעַלי ֵיׁש ִמְצַות  ִנּגּון, ּכְ יד, ְוָאַמר לֹו – ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ַעם ַאְבֵרְך ִמּתַ ן ֵאָליו ּפַ ֵקן ִזּמֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֵדי  ן ְלָך ּכְ ף: ֲאִני ֶאּתֵ יתֹו, ָהָבה ִנְתַחּלֵ ֵני ּבֵ ֵניֶכם", ָעֶליָך ֵיׁש ִמְצַות ָלזּון ּוְלַפְרֵנס ּבְ ם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ "ְוִלּמַ
ִני – ָהָיה ֶזה ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, – ּוֵבֵאר לֹו ֵסֶדר  ּבְ ה ְלַמד ִעם  ְוַאּתָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ְצָוה  ם ֶאת ַהּמִ ּתּוַכל ְלַקּיֵ ׁשֶ
ֶאְמַצע –  ַחת, ַקו ּבָ ה ִמּתַ ַעל, ְנֻקּדָ ה ִמּמַ ית לֹוְמִדים אֹוִתּיֹות א־ב... ַמִהי "ָאֶלף"? – ְנֻקּדָ ּמּוד: ֵראׁשִ ַהּלִ
ַחת, ִעם ַקו  ּתַ ּמִ ַעל, ַה"ּיּוד" ׁשֶ ּמַ ּמִ ל ּתֹוָרה הּוא ַה"ּיּוד" ׁשֶ ָה"ָאֶלף" ׁשֶ ב ָלַדַעת, ׁשֶ זֹוִהי "ָאֶלף". ֶיֶלד ַחּיָ

ָרם". ַחּבְ ּמְ ָהֱאמּוָנה ׁשֶ

ל ִיְרַאת  ה – ֶזהּו ַהּגּוף, ְוַקו ׁשֶ ָמה, "ְיהּוִדי" ְלַמּטָ ׁשָ ְרָסה נֹוֶסֶפת: ""יּוד" ְלַמְעָלה זֹוִהי ַהּנְ ּגִ ָנּה  ֶיׁשְ
ֶאְמַצע". ַמִים ּבָ ׁשָ

ה'תש"גט אדר איום ראשון

חומש: תצוה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק כט. אך . . . לו וגסותן.

אז מען געהט אין גאס און מען טרַאכט משניות תניא, און מ'זיצט אין קרָאם )סטָאר( 
מיט א חומש, א תהלים, איז איצט איז דָאס טייערער, ווי אין דער צייט, ווען אין 
גאס )סטריט( איז געווען ליכטיג באור תורה. מ'טָאר ניט געהן אין גאס אליבא רקניא, 

מען דארף הָאבען תורה, מיט ווָאס צו געהן אין גאס.

ֶזה  ה  ַעּתָ ֲהֵרי  ים  ִהּלִ ּתְ ׁש,  ֻחּמָ ֲחנּות ִעם  ּבַ ִבים  ְויֹוׁשְ ְנָיא,  ּתַ ָניֹות,  ִמׁשְ ִבים  ְוחֹוׁשְ ְרחֹוב  ּבָ הֹוְלִכים  ׁשֶ ּכְ
ְרחֹוב "ַעל ֵלב ֵריָקן".  ְך ּבָ אֹור ּתֹוָרה. ָאסּור ְלַהּלֵ ָהְרחֹוב ָהָיה מּוָאר ּבְ ְזַמן ׁשֶ ָהָיה ּבִ ִפי ׁשֶ ָיָקר יֹוֵתר ִמּכְ

ְרחֹוב. כּו ּבָ ּה ִיְתַהּלְ תֹוָרה, ִעּמָ ד ּבְ ֵיׁש ְלִהְצַטּיֵ

ה'תש"גי אדר איום שני

חומש: תצוה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: והסיבה . . . לו בשר אדם.

ְנִגינֹות, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ַח ּבִ ֶבל, ַלְמַנּצֵ זֹון ֹקֶדם ַמִים ַאֲחרֹוִנים אֹוְמִרים ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ
ׁשּוב, ִלְבֵני ֹקַרח, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ ֲחנּון: ׁשִ ֵאין אֹוְמִרים ּבֹו ּתַ יֹום ׁשֶ ּבְ

ר ֵאַלי. ַאַחר ַמִים ַאֲחרֹוִנים ַוְיַדּבֵ

ה'תש"גיא אדר איום שלישי

חומש: תצוה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: וכמאמר הלל . . . לו האדם עצמו.

ר ַהְיִדיָעה אֹו  ֵני ֶהְעּדֵ ן, ִמּפְ ם ָיָפה ְלַכּוֵ ְעּתָ ֵאין ּדַ ר ֵאּלּו ׁשֶ ה, ֲאׁשֶ ִפּלָ ּתְ ּבַ נֹות ׁשֶ ּוָ ִעְנַין ַהּכַ ל ּבְ ָידּוַע ּוְמֻקּבָ
תֹו  ִפּלָ ָלִלית: ִלְהיֹות ּתְ ָנה ּכְ ּוָ נּו ּכַ ַכּוְ ּיְ יק ׁשֶ ה, ַמְסּפִ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ָרִטּיֹות ּבְ נֹות ַהּפְ ּוָ ֹכָחם ִלְזּכֹר ּכַ ֵאין ּבְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ָלה. ִסְפֵרי ַקּבָ נֹות ַהְמֹבָארֹות ּבְ ּוָ ל ַהּכַ ֵרְך ִעם ּכָ ַמַעת ְלָפָניו ִיְתּבָ ִנׁשְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת
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á"ôùú'ä 'à øãà 'ä ïåùàø íåé אדם' 'משמשי שאינם כלים
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משנה ': ה 'כסף הקשה 

קודמת  עור(ה"ה)בהלכה  של "תרבוסין  הרמב"ם : כתב 

שיתרככו) כדי כבישתם קודם זיתים עליהן לשטוח העשויות עור ...(יריעות

שאינו לפי מכלום  טהור  – הזיתים  את  עליו וששוטחין

אדם" טומאה)ממשמשי  מקבל אינו אדם ממשמשי שאינו כלי ומדוע(וכל .

אדם ? ממשמשי אינה  הרי טמאה , זגגין' של  'מיטה כן  אם

אחרונה ' ה 'משנה  המשנה)וביאר המרכבת וכ"כ מ"ח. פכ"ד :(כלים

" הרמב "ם  daמלשון oipzepyשיש משמע  זכוכית " כלי

טומאה  מקבלת  היא ולכן  קיבול  בית  ממשמשי למיטה  שאינה (אף

והםאדם) קיבול  בית להם  שאין  לתרבוסין דומה  ואינה ,

מקבלים אינם האדם  ממשמשי  אינם  שאם עור ' כלי  'פשוטי 

טומאה .

חדשים ' שם)וה 'תוספות  תירץ :(כלים

טומאה מקבל אינו  זיתים עליו ששוטחים  עור  של תרבוס 

מה אחר , לתשמיש ראוי ואינו  ומאוס מתלכלך  שהוא  כיון

היא הרי זכוכית  כלי  בתוכה  שנותנים  אף  מיטה , כן שאין 

טומאה . מקבלת  ולכן אחר  תשמיש  לכל ראויה

á"ôùú'ä 'à øãà 'å éðù íåé שאובים  ספק מים

:· - ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰ìkL ,äøBz ïéc¦¨¤¨
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ראשונים  ועוד)לדעת  שם ב"ק רא"ש שאיבה, ד"ה א סז, ב"ק (רש"י

אם אך תורה , מדין למקוה  פסולים  אדם  בידי  שאובים מים 

התורה מן  כשר המקוה  שאובים, אינם  במקוה  המים (כי רוב

ברוב) בטלים השאובים מותרהמים התורה מן  הרמב "ם  לדעת אבל  ,

ראשונים כמה  דעת  וכן  שאובים, מים  שכולו  במקוה  לטבול 

כס"מ) חסרים(ראה שהיו  סאה  ארבעים  של מקוה  הדעות  ולכל .

מדרבנן. פסול שאובים , במים ומילאוהו לוגים  שלושה  בו 

להלן ה"ד)והנה , שלוש(פ"ה בו  שיש  "מקוה הרמב "ם : כתב

מים לתוכו ונפלו  גומא, בכל  לוג  שאובים , ממים  גומות 

עד  כשרים מים סאה  ארבעים  לתוכו שנפל  ידוע  אם  כשרים ,

כשר" – השלישית  לגומא יגיעו  כשרים שלא  מים סאה ארבעים יש כי

שאובים) לוגים שלושה בהם שנתערב משנה 'קודם ה'כסף  וביאר  (שם).

ידוע  אם  כשריםze`ceeaשדוקא  מים  סאה  ארבעים  שנפלו 

אם אבל  כשר , שאובים  לוגים  שלושה  בהם  שנתערבו קודם 

שנתערבו, קודם כשרים  מים  סאה  ארבעים  שהיו  וודאות אין 

מספק . פסול

טוב ' יום ה 'תוספות מ"ה)וכתב  פ"ב (ב"ק שהרא "ש (מקואות

פסול שם) שאוב  שכולו  שמקוה  לשיטתו זו מהלכה  ראיה  הביא

מים סאה ארבעים  היו אם ידוע  אין  אם  ולכן מדאורייתא ,

שנתע קודם  המקוהכשרים  שאובים , מים  לוגים  שלושה רבו 

לדעת כן, ואם  להחמיר . שהוא  דאורייתא  ספק  ככל פסול,

מדרבנן, רק  ופסול התורה  מן  כשר  שאוב  שמקוה  הרמב "ם

מספק ? המקוה נפסל מדוע 

שם ' אנשי  ה 'תוספות  שם)וביאר  :(מקואות

לפסול  יש  מדרבנן, פסול שאוב  שמקוה הרמב "ם  לדעת גם 

זה  לגומא מקוה  שיגיעו קודם כשרים מים סאה ארבעים לתוכו נפלו אם (שספק

ספק השלישית) i`celכי aexwהשלישית לגומא  הגיעו  שהמים

שלושה בהם  מעורבים  כן  ואם  סאה , ארבעים  בו שהיו  לפני

אם ורק  שאובים. ze`ceeaלוגים  reciמים סאה שארבעים 

המקוה – השלישית לגומא  שהגיעו קודם  למקוה  נפלו כשרים 

כשר .

á"ôùú'ä 'à øãà 'æ éùéìù íåé כלים  שלושה או לוגים שלושה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰Bì eìôpL äå÷î¦§¤¤¨§
ìLìMî Bà íéðMî Bà ,ãçà éìkî ïéáeàL íéî ïébì äLäL §Ÿ¨ª¦©¦§¦¦§¦¤¨¦§©¦¦§Ÿ¨

.ïBLàøä ÷ñt àlL ãò éðMä ìéçúiL ,àeäå ;ïéôøèöî ¯ íéìk¥¦¦§¨§¦§¤©§¦©¥¦©¤Ÿ¨©¨¦
ה"ב)לעיל שאובים(פ"ד מים  של לוגים ששלושה  מבואר

מבואר לכך  ובהמשך כולו. את פוסלים למקווה  שנפלו

נפלו השאובים  כשהמים  רק  הוא  שהפסול זו בהלכה 

ויותר , כלים  מארבעה  נפלו אם  אך פחות, או כלים  משלושה 

נפסל. המקווה  אין 

ראשונים : נחלקו הדבר  ובטעם 

בכמות רק  לפסול בכוחם  השאובים  שהמים אומרים  יש 

מלוג  היינו חשיבות , איזו  בה סמ"ק)שיש  אך (כ350ֿ ומעלה ,

כלים  משלושה  המים וכשנפלו  פוסלים , אינם  מכך (או בפחות 

נפסל,פחות) המקווה  ולכן  שלם  לוג יש  נפילה  שבכל נמצא

נפל  כלי  שמכל  כיון  ויותר, כלים  מארבעה  כשנפלו אולם 

נפסל. המקווה  אין  מלוג , פחות 

אלא נפסל  המקווה  אין כלים בשלושה  גם  זה , פירוש  ולפי 

שני יפלו אם אך  שלם , לוג של יחידות  שלוש  לתוכו  כשנפלו

האחרים , מהשניים  אחד מכל לוג חצי  ועוד אחד מכלי לוגים 

חשובים אינם  הלוג חצאי שני  שהרי המקווה, את  יפסלו לא 

לוגים  שלושה  לשיעור  מצטרפים  טו)ואינם  רא, סי' יו"ד יוסף .(בית

במספר תלוי שהדבר שדייקו יש  הרמב "ם  מלשון אולם 

או אחד  "מכלי כשנפלו  ולכן המים, בכמות  ולא  הכלים

בכל  המקווה  את  לפסול מצטרפים  כלים " ושלושה  משנים

מלוג  פחות  נפל שניים  או  אחד מכלי אם  גם  (חידושי אופן,

ב) יב, תמורה .הגרי"ז

מצטרפים אינם  ויותר  כלים  ארבעה  כי  לפרש  יש  זה  ולפי 
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מצטרפת אינה  מלוג  פחות  שנפילת  משום  בשלושה לא  (שהרי

מלוג) פחות של נפילה גם מצטרפת שלושהכלים שנפילת  משום  אלא  ,

הנפילות כל  בין  צירוף  כשיש  רק  פוסלת  בהמשך לוגים (וכמבואר

אין  כי פוסלים אינם הראשון, שפסק לאחר התחילה מהשני הנפילה שאם ההלכה

הנפילות) בין כולםצירוף בין צירוף  יש  כלים  בשלושה  ודווקא  ,

בין אולם והשלישי , הראשון  בין המקשר  השני  הכלי  ידי על 

מצטרפים אינם ולכן  המצרפם  כלי אין והרביעי הראשון  הכלי 

נז) עמ' מקוואות משה .(מורשת

á"ôùú'ä 'à øãà 'ç éòéáø íåé חסר  ונמצא במקוה טבל

:Â ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â‡ÂÂ˜Ó ˙ÂÎÏ‰àöîðå ãcîpL äå÷î¦§¤¤¦§©§¦§¨
úBøähä ìk ¯ ãéçiä úeLøa ïéa íéaøä úeLøa äéäL ïéa ,øñç̈¥¥¤¨¨¦§¨©¦¥¦§©¨¦¨©§¨

L ãò ,úBàîè òøôîì åéab ìò eNòpLäéäå Ba ãcîpL ïîæ òãei ¤©£©©¨§©§¥©§¥©¤¦¨©§©¤¦§©§¨¨
.íìL̈¥

חסר המקוה  נמצא  זמן וכעבור  במקוה  שטבל טמא 

שנעשו הטהרות  – כדין  טבל  אם  וספק  סאה  ארבעים משיעור 

ברשות נעשו  אם  גם  ולכן, מספק. ולא  בוודאי  טמאות  ידו על 

טהור)הרבים בר"ה טומאה טמאות(שספק ד"ה – א עט, קידושין (רש"י

שנעשו) .בין

הריטב "א  שם)והקשה  :(קידושין

תרומות  הכ"ד)בהלכות  יין(פ"ה שחבית  הרמב "ם  פסק 

מצא זמן  ולאחר  אחר טבל יין על תרומה ממנה  שהפריש 

החמיץ יין),שהיין  על מחומץ תרומה להפריש אפשר ימים(ואי שלושה 

שלא בחזקתו הוא הרי  – יין עדיין היה  שבודאי  לאחר 

הוא עליו שהפריש  היין – ימים  שלושה  לאחר  אך החמיץ ,

lah wtqאינה שהפריש  והתרומה שבחבית היין  החמיץ  שמא 

תרומה .

טהרות – חסר  שנמצא  במקוה  כן אם  מדוע לתמוה : ויש 

זה  במקוה  טבילה  סמך על i`ceeaשנעשו  ze`nh?

למלך' ה'משנה  :(ה"ז)ותירץ 

הגמרא  ב)בתחילה  ב, החבית(נדה דין את השוותה  אכן 

על  שנעשו הטהרות  חסר , שנמצא  במקוה  כי ואמרה  והמקוה ,

חכמים  לדעת i`ceeaידו  ze`nh(הרבים ברשות כאן(גם יש  כי  ,

לריעותא '. טומאה).'תרתי  בחזקת היו הכלים ב. נחסר. המקוה וגם(א.

הוא שהחמיץ  יין מחבית  עליו שהופרש  i`ceeהיין lahכי

לריעותא ' 'תרתי  יש  כאן הוא גם עליו שהופרש היין ב. החמיץ. היין (א.

טבל) שנמצאבחזקת במקוה  הטומאה  הגמרא  למסקנת אבל .

טומאה ש 'ספק משום  אלא  לריעותא' 'תרתי משום  אינה  חסר

בחזקת כשהאדם טומאה', ב'תחילת  רק  טהור  הרבים  ברשות 

בטומאה  נגע אם וספק  כלל)טהרה  נטמאה אם שספק בסוטה (כמו

אם הוא  והספק  טומאה בחזקת  כשהאדם טומאה ', ב 'סוף אבל 

בחבית ואילו טמא . הרבים  ברשות  אף  – כשרה טבילה  היתה 

ולכן ההפרשה , קודם  החמיץ  אם  ספק רק  יש  שהחמיץ יין

וודאי. ולא  טבל ספק הוא 

á"ôùú'ä 'à øãà 'è éùéîç íåé האדם  נפש טהרת

:·È ‰ÎÏ‰ ‡È ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰ïî äìéáhä©§¦¨¦
íLk ...álä úðeëa éeìz øácäå ,àéä áeúkä úøæb ...úBàîhä©ª§§¥©©¨¦§©¨¨¨§©¨©©¥§¥
àlL ét ìò óàå ,øäè ¯ ìáhL ïåék ,øähì Baì ïeëîäL¤©§©¥¦¦©¥¥¨¤¨©¨©§©©¦¤Ÿ
úàîhî BLôð øäèì Baì ïeëîä Ck ,øác Bôeâa Lcçúð¦§©¥§¨¨¨©§©¥¦§©¥©§¦ª§©
íékñäL ïåék ¯ úBòøä úBòãå ïåàä úBáLçî ïäL ,úBLôpä©§¨¤¥©§§¨¨¤§¥¨¨¥¨¤¦§¦
.øäè ¯ úBòcä éîa BLôð àéáäå ,úBöòä ïúBàî Løôì Baìa§¦¦§Ÿ¥¨¨¥§¥¦©§§¥©¥¨©

כדי שכן, תיקון . צריכה  כאן הרמב "ם  לשון  לכאורה ,

האוון מחשבות שהן  הנפשות , מ"טומאת עצמו  יטהר  שהאדם 

שהרי סתם , הדעת' ב'מי  עצמו  שיביא  די  לא  הרעות " ודעות 

להביא עליו  אלא הרעות ' ה 'דעות  את  לגמרי שולל זה  אין 

הדעת  ב'מי דווקא  הטהוריםxedhdעצמו המים  דווקא  כי  ,'

את להוסיף  צריך  זה ולפי  הרעות'. ל'דעות  גמור ניגוד הם 

הדעת במי נפשו "הביא  נוספת : פעם 'טהור ' –xedhdתיבת 

את ראה  שהמעתיק מפני מהדפוס נשמטה  זו ותיבה  טהור ".

מדעתו אחת  והשמיט כפולה , 'טהור ' עמ'המילה  ד שיחות: (לקוטי

י  ;188 עמ' יב ;16 הע' 1146(5 הע' 26 עמ' .ד

ולומר לדחוק  צורך  "שאין נראה  התבוננות  לאחר  אולם 

אם כי דהרמב "ם " והדפוסים  ההעתקות  בכל טעות  שנפלה 

לנקוט  לו היה  – הדעת ' 'מי  של הסוג את לפרש בא  הרמב "ם

הדעת 'מי  היינו עצמם , הדעת ' ל 'מי המתייחסת  בלשון

למים)הטהורים ' הטהורה '(המתייחס הדעת  'מי  או  לדעת), .(המתייחס

במי נפשו  ש 'הביא  לאדם  שמתייחס  מובן 'טהור ' שכתב  וכיון 

ה 'טהור '. הוא  שהוא הדעת '

הטהורים הדעת ' ל'מי  שכוונתו  מפרש  אינו והרמב "ם

אלא  אינה האמיתית , הדעה  סתם, ש 'דעת' dxezמשום zrc
דברי בדוגמת 'דעת '. נחשבות  לא  הרעות' ה'דעות ואילו 

באזוב  הזאה  ידי  על מטומאה  טהרה לגבי פרה הרמב "ם (הל'

ה"ה), פי"א והאזובאדומה פסול; לווי , שם לו שיש  אזוב "כל

אזוב  אותו  לווי]cegiaשקורין  שם דרך [ללא ועל הכשר". הוא

האמיתית , הדעה  היא  – לווי שם  ללא  סתם , 'דעת' כאן, זה

הדעת במי נפשו  "הביא האדם  כאשר  ולכן, התורה . (ללא דעת 

לווי) טהור "שם לו)– סי' טהרה מלכות, יין מנחם, .(תורת

á"ôùú'ä 'à øãà 'é éùéù íåé חלון  שמשת של ערכה

:‚È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ä÷éfäL äîäa§¥¨¤¦¦¨
?ãöék ...ílLîe ,íéMLa ä÷éfäM äî ïéøòLî ,ïéøaçî úBøt¥§ª¨¦§©£¦©¤¦¦¨§¦¦§©¥¥©
äãOä dúBàa äàñ úéa íéML ïéîL ,äàñ úéa äìëàL éøä£¥¤¨§¨¥§¨¨¦¦¦¥§¨§¨©¨¤

,äàqä Ba äãñôpL øçà äzò äåL àeä änëå ,äåL äéä änk©¨¨¨¨¤§©¨¨¤©¨©©¤¦§§¨©§¨
.øàMä ílLîe§©¥©§¨

לשלם ? חייב חברו  בבית  חלון  שמשת  השובר האם
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אינו חברו, בשדה  ערוגה שהמזיק  מבואר  זו  בהלכה  הנה ,

היחסי שוויה  לפי  אלא עצמאית, כיחידה  שוויה  את  משלם

של  שוויה  את  מעריכים  היינו  ששים , פי  ממנה  גדול בשטח 

שירד  מה  את  לשלם  צריך והמזיק  ערוגות ששים  עם  שדה 

אחת . ערוגה ממנה  חסרה  כאשר  מערכה 

חברו בבית  חלון  שמשת  שהשובר  סוברים יש  זה  ולפי 

של  ערכו פי  על נעשה  אינו הנזק חישוב  כי  לשלם , צריך אינו

והרי הבית, כל לערך  ביחס  שוויו  לפי אלא  עצמו בפני החלון

של  מערכו  מפחיתה  אינה  בבית אחת שמשה  של חסרונה 

נט)הבית  סי' ב"ק על השלם הגר"ח חידושי .(ראה

העומד  בדבר רק  נעשה  זה  חישוב כי שכתבו יש  אך

משתנה אלא  קבוע  אינו שמחירם  ערוגה פירות  כגון  למכירה ,

הרוכש לצרכן  המחיר  דומה  ואינו  הרכישה, לכמות  בהתאם 

ולכן גדולה , כמות הרוכש  לסיטונאי  למחיר  בודדים פירות 

הניזק הדבר  מחיר  את  ישלם  שלא המזיק  על  התורה  הקילה

אך  סיטונאי , של כמחיר  אלא  עצמו בפני  נמכר שהוא  כפי 

וכדומה , חלון  שמשת  כגון  למכירה, כלל עומד שאינו  דבר 

המלא . מחירו  את לשלם המזיק  על

פירות "הלוקט הבאה : בהלכה  הרמב "ם  מדברי לזה  וסמך 

יפות שלו התמרים  שאין רומי  דקל היה  אם  ואכל, חברו דקל

רש "י ופירש  בששים ". אותו  משערים  ב)– נח, זו(ב"ק שהלכה

את כשקצץ  envrאמורה  lwcdשקצץ מפרש  הרמב"ם  אך  ,

lwcdאת  zexitהאילן את  קצץ  אם  הרמב"ם  לדעת  כי  ונראה  .

את לשלם המזיק  על למכירה , עומד  ואיננו מאחר  עצמו ,

העומדים בפירות  רק  הוא  בשישים  שיעור ודין המלא  מחירו

ד)למכירה  סי' חו"מ א, לציון .(אור

á"ôùú'ä 'à øãà à"é ùãå÷ úáù בדין  העמדה לפני - שהזיק תם שור דין

:Â ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰¯ ÷éfäL íz øBL¨¤¦¦
,øeëî àeäL ét ìò óà ,ïéca ãîò àlL ãò ÷éfnä Bøëî íà¦§¨©©¦©¤Ÿ¨©©¦©©¦¤¨
Bì äéä àìå ,Bì Lé ìB÷ ,çâpL ïåékL ...epnî äáBb ÷fpä éøä£¥©¦¨¤¦¤¤¥¨¤¨©¥§Ÿ¨¨

.÷fpä äaâiL ãò çwì¦©©¤¦§¤©¦¨
החושן ' ה'קצות  ב)מבאר  לג, ב"ק המאירי וכ"כ סק"א. תז (סי'

הרמב "ם : לדעת 

עקיבא כרבי  שם)הלכה  קמא שור ,(בבא נגח תם  שור  שאם

הנגיחה , משעת  השור שהוחלט ואף  לניזק . נחלט המזיק  שור 

יודה המזיק אם  כי בדין, העמדה  לאחר עד הניזק  בו זכה  לא 

וכיון בקנס ', 'מודה  כדין  מלשלם  פטור  הוא  הרי נגח, ששורו 

השור . את  למכור  המזיק  יכול בו  זכה  לא  שהניזק 

הקונה  מן  וגובה  חוזר  הניזק  בדין)אך העמדה "שכיון(לאחר

הניזק". שיגבה  עד ליקח לו  היה  ולא  לו יש  קול שנגח,

בו  לחרוש  שיכול הקונה, לגבי המכירה  פעולת  (עד והועילה

הניזק) בו אינםשיזכה וכן  החרישה , דמי לניזק  לשלם  צריך ואינו

והמוכר)יכולים  לא(הקונה שהניזק זמן  כל  מהמכירה  בהם לחזור

משנה)גבה  .(מגיד

ותוספות רש "י  הקדישו)ושיטת ד"ה שם רבי(ב"ק שלדעת  היא 

לניזק  נחלט השור  wfpdעקיבא, zryn,בדין העמדה  לפני אף 

ישתמש ואם  חלה , אינה המכירה השור  את ימכור המזיק  ואם 

התוספות הקשו  ואכן, לניזק . שימוש  דמי ישלם הקונה (ד"ה בו

הריאיכא) לדין, העמדה לפני לניזק  השור  שהוחלט יתכן  איך 

המזיק קדם ואם 'קנס ' הוא  תם  שור  של נזק  חצי  תשלום 

אם אמנם וביארו : בקנס'? 'מודה כדין  לגמרי נפטר והודה 

מודה אינו כאשר  אבל  מתשלום , ייפטר  יודה , המזיק

בשור זכה  שהניזק  למפרע  מתברר  דין , בבית  אותו ומחייבים 

הנזק . משעת

שעמד  לפני  השור  את  למכור  יכול הוא  האם  הניזק , ולגבי

חינוך' ה 'מנחת  כתב  בו, וזכה  נא)בדין לשיטת(מצוה כי 

הניזק  זכה  בדין  העמדה לאחר שרק  xeydהרמב "ם sebaולא

הנזק  לניזק)משעת  חוב' כ'בעל נעשה שהמזיק לפני(אלא מכירתו –

השור והתוספות , רש "י לשיטת  אך  כלל . חלה לא  בדין שזכה 

יכול  בדין העמדה קודם ואף הנזק משעת  לניזק  ושייך נחלט

למכרו. הניזק 

הרמ"א על העיר  זה ס"א)ולפי תז סי' ערוך'(חו"מ שב 'שלחן

בדין שעמד לפני מכר  המזיק  שאם – כהרמב "ם  הלכה  נפסקה

חלה השור)מכירתו בגוף זכה לא עדיין הניזק הוסיף(כי זה ועל ,

הרמב "ם לדעת  הרי ותמוה , מכור". – ניזק  "מכרו הרמ"א :

בו זכה  לא  והניזק למזיק , שייך  השור בדין  העמדה  קודם 

זו הלכה  הביא  שהרמ"א  ונראה  למכרו? יכול  ואיך  עדיין ,

בשם זאת  לכתוב היה  צריך  כן  ואם  ותוספות , רש "י לשיטת 

אומרים '. 'יש 

עניין השבת, שביחד עם היותה בבחינת מקבל, שמקבלת מששת ימי השבוע, בחינת נוקבא – שבת מלכתא, הרי היא גם בבחינת 
משפיע, שהרי "מיניה מתברכין כולהו יומין"

משיחת י"ז שבט ה'תשד"מ

כאשר ניגשים לאינו-יהודי ומסבירים לו – בדרכי נועם – שהקדוש-ברוך-הוא דואג לטובתו האישית, ולכן שולח אותו למסור את 
הציווי שציווה למשה רבינו בהר סיני שאומות העולם יקיימו שבע מצוות בני נוח, ומסבירים לו את התועלת שבדבר בנוגע ליישוב 

העולם – הרי בוודאי שדברים אלו יפעלו פעולתן.
משיחת י"ז שבט ה'תשד"מ



צי milk zekld - dxdh xtq - '`Îxc` 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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meil miwxt 'b m"anx ixeriy'`Îxc` `"iÎ'd -a"tyz'd

á"ôùú'ä 'à-øãà 'ä ïåùàø íåé

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
עריבות.1) ובשלוש תיבות בשלוש הן דרכים ששלוש יבאר

מיטות  וג' בסיסים וג' תרבוסים וג' תריסים וג' עגלות וג'
פנקסות. וג' קופות וג' סנדלים וג' סבכות וג' מטפחות וג'

.‡LÏL2Ô‰ ˙B·z3:‰‡ÓË - dcvÓ ‰˙ÁÙpL ‰·z »≈≈≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»¿≈»
Ò¯„Ó4‰ÏÚÓÏÓ ;5˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -6‰‡a‰Â ; ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈≈¿«»»

‰cn·7ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -8. «ƒ»¿»ƒ¿

ד.2) משנה כ"ד פרק זה 3)כלים שבפרק ההלכות רובי
הקודמים. בפרקים שנכתבו דינים סיכום בשאר 4)הם וכן

מלמעלה.5)טומאות. מידרס.6)נפחתה טומאת לא אבל
מיטמא  - מידרס טמא שאמרו מקום כל בידינו: הוא [כלל
א) הלכה כ"ג פרק למעלה (ראה טומאות בשאר גם
חוץ  הטומאות לכל הכוונה מת" "טמא שאמרו ובמקום

סאה.7)למידרס]. ארבעים מחזיקה המדובר 8)שהיא
יושבים  שלפעמים אלא למידרס, מיוחדת שאינה בתיבה
- מלאכתה לעיקר ראוייה שהיא זמן כל ולפיכך, עליה,
וכשבטלה  במידרס, גם מיטמאה היא - חפצים לקבלת
העיקר  שבטל מפני מידרס מיטמאה אינה קיבול כלי מתורת
דבר  אבל ו. הלכה כ"א בפרק שנתבאר כמו הטפילה, בטלה
התורה  מן מידרס מיטמא ישיבה או לשכיבה המיוחד
בשאר  גם מיטמא כך ומתוך במידה, בא הוא אם אפילו
מט, בנידה האמור להכלל בהתאם סופרים, מדברי טומאות

מת". מטמא מידרס המטמא "כל א:

.·:Ô‰ ˙B·¯Ú LÏL‰ÚLz „ÚÂ ÔÈbÏ ÈMÓ ‰·¯Ú »¬≈≈¬≈»ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»
‰‡ÓË - ‰ÓÏL ;Ò¯„Ó ‰‡ÓË - ‰˜cÒpL ÔÈa«̃ƒ∆ƒ¿¿»¿≈»ƒ¿»¿≈»¿≈»

˙Ó ‡ÓË9.ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ‰cn· ‰‡a‰Â ; ¿≈≈¿«»»«ƒ»¿»ƒ¿

מידרס.9) לטומאת חוץ טומאות שאר וכן

.‚:Ô‰ ˙BÏ‚Ú LÏL‰¯„˙˜k ‰ÈeOÚ‰10‰‡ÓË - »¬»≈»¬»¿»∆¿»¿≈»
Ò¯„Ó11‰hÓk ;12ÌÈ·‡ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -13 ƒ¿»¿ƒ»¿≈»¿≈≈¿∆¬»ƒ

ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -14. ¿»ƒ¿

צדדים.10) משלושה ומוקף כרחבו שארכו כיסא בתבנית
עליה.11) לשבת שכזו 12)עשוייה עגלה וצרה. ארוכה

אומרים  אדם עליה יושב ואם משאות בה להוביל תשמישה
מלאכתנו. ונעשה עמוד בה 13)לו: להוליך העשוייה

גדולות. לאורך 14)אבנים מונחים עצים הם שוליה
לשבת  אפשר ואי גדול ריווח וביניהם ולרחבה העגלה

עליה.

.„ÔÈÒÈ¯z ‰LÏL15:Ô‰ÛeÙk‰ ÒÈ¯z16‡ÓË - ¿»¿ƒƒ≈¿ƒ«»»≈
Ò¯„Ó17ÔBtÓ˜a Ba ÔÈ˜ÁOnLÂ ;18;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆¿«¬ƒ¿«¿»≈¿≈≈

ÌÈi·¯Ú‰ ˙ˆÈ„Â19‡È‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ

‰¯eˆÏ ‰ÈeOÚ20ÏÎÂ ,Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡Â „·Ïa ¬»¿»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿≈»»¿»
Ïk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»≈¿«≈À¿»»

.¯wÚƒ»

לוחמים.15) של מקיף 16)מגינים והוא מרזב בתבנית
האוייב. חיצי מפני ומגן צדדים משלושה הגוף את

הקרב.17) בשדה בו שוכבים שהחיילים בשדה 18)מפני
ואין  לוחמים של מתריס וקטן ישר והוא הקרב משחקי

וישיבה. לשכיבה בו שמשמש 19)משתמשים קטן תריס
ילדים. לשחוק בה.20)רק להתגדר

.‰¯BÚ ÏL ÔÈÒea¯z ‰LÏL21:Ô‰ÌÈ¯tÒ ÏL22- ¿»«¿ƒ∆≈∆«»ƒ
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡LÂ ;Ò¯„Ó ‡ÓË23; »≈ƒ¿»¿∆¿ƒ»»»≈¿≈≈

ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÌÈÁËBMLÂ¿∆¿ƒ»»∆«≈ƒ»ƒ¿¿ƒ
Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L24. ∆≈ƒ¿«¿≈»»

שערותיו.21) ניטלו שלא פשוט עור שמושיבים 22)כלי
המסתפרים. את שאומרים 23)עליו מפני מידרס לא אבל

עליו. לאכול היינו מלאכתנו, ונעשה עמוד עליו: ליושב
בלבד.24) אדם משמשי משמש והוא

.Â˙B‡ÒÈÒa ‰LÏL25:Ô‰‰hn‰ ÈÙlL26ÈÙlLÂ27 ¿»¿ƒ»≈∆ƒ¿≈«ƒ»¿∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBq‰28ÔÁÏL ÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË -29‡ÓË ‡ÓË - «¿ƒ»≈ƒ¿»∆À¿»»≈¿≈

Ïc‚Ó ÏLÂ ;˙Ó30˙ˆ˜Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ≈¿∆ƒ¿»»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿»
Ïc‚Ó31.ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙¯eˆÂ ƒ¿»¿»««»»

שהוא.25) מה עליהם להעמיד המשמשים כלים
שלא 26) כדי עליו, רגליו מעמיד המיטה מן שהיורד

הקרה. הריצפה או הקרקע על לו 27)לעמוד המשמש
לרגליו. אלה 28)הדום לשני קרא למה לי נתברר לא

ובמשנה 29)"בסיס". דלופקי" "של כתוב במשנתנו
שולחן  "הוא שדלופקי רבינו מפרש א כ"ב, פרק כלים
ולכלי  היין לכלי מקומות ובו ארוך והוא לשתייה מוכן
[בירושלמי  כזה. לשולחן התכוון כאן שגם ונראה הפירות".
היא  למה "דולפקי לעזר: רבי אמר ב הלכה י"ז פרק שבת
(שלו) דידיה בסיס עליה, אוכל שהשמש מפני טמאה?
משמע, עליה". עומד שהשמש מפני טמאה? למה
משמש  והוא הדולפקי ליד יושבים אינם שהמסובים
מגישם  שהשמש ומשקין והאוכלין הכלים עליו להעמיד
טומאה  מקבל הוא למה לעזר רבי שאל ולפיכך למסובים,
אוכל  שהשמש מפני והשיב בלבד? כלים משמש הוא הלא
השמש  הלא מידרס, טומאת מקבל הבסיס אין ולמה עליו.
האדם  דריסת לשם נעשה לא שהבסיס מפני עליו? עומד
מן  כחלק טומאות שאר מקבל הוא כן פי על ואף עליו,

כמגדל,30)הדולפקי. עשוי גדול ארון עליו שמעמידים
סאה. ארבעים מקבל המגדל 31)והוא מן חלק הוא

טומאה. מקבל שאינו

.Ê:Ô‰ ˙BhÓ LÏL‰‡ÓË - ‰·ÈÎLÏ ‰ÈeOÚ‰ »ƒ≈»¬»ƒ¿ƒ»¿≈»
‰‡ÓË - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk da ÔÈ˙BpL ÌÈ‚bÊ ÏLÂ ;Ò¯„Óƒ¿»¿∆«»ƒ∆¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»
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˙BÎ·q‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯ÒnL ÔÈ‚¯Ò ÏLÂ ;˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈¿∆»»ƒ∆¿»¿ƒ»∆»∆«¿»
.Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿≈»»

.Á˙BÏtLÓ LÏL32:Ô‰Ò¯„Ó ‰‡ÓË - Ï·Ê ÏL33; »«¿≈≈∆∆∆¿≈»ƒ¿»
Ô·z ÏL34ÌÈlÓb ÏL ıÏÁt‰Â ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -35 ∆∆∆¿≈»¿≈≈¿«À¿»∆¿«ƒ

¯˙BÈa ÌÈL˜ BlL ÌÈÏ·Á‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -36 »ƒ¿¿ƒ∆«¬»ƒ∆»ƒ¿≈
Ba ‡ˆBiÎÂ Ô·z Ïa˜Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ÌÈ·ÚÂ37‡ˆÓÂ , ¿»ƒ¿≈»¿«≈∆∆¿«≈¿ƒ¿»

.„·Ïa ÌÈÏ·Á ‡l‡ ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿«

תבן.32) או זבל בהם שמוליכים גדולים מפני 33)סלים
עליו. יושב והנהג מלמעלה חלקי כיסוי לה שיש

התבן.34) על יושב והנהג מלמעלה רשת 35)פתוחה
מכמוציא  יותר רחבים הסריגה וניקבי עבים מחבלים עשוייה

עליו.36)רימון. לשבת אפשר ולכן 37)ואי לו, והדומה
לקבלה. ראוי אינו שהרי טומאות שאר מקבל אינו

.ËÔÈˆtÓ ‰LÏL38:Ô‰‡ÓË - ‰·ÈLÈÏ ÈeOÚ‰ ¿»«»ƒ≈∆»ƒƒ»»≈
Ò¯„Ó39ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈÚaˆ ÏLÂ ;40- ƒ¿»¿∆«»ƒ∆«ƒƒ∆«≈ƒ

˙Ó ‡ÓË ‡ÓË41ÌÈ·Ú ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ˙Bzb ÏLÂ ; »≈¿≈≈¿∆ƒ∆¿ƒ»»¬»ƒ
ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - Ba ÔÈtÁÓe¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈

Ì„‡42. »»

(ויקרא 39)מחצלאות.38) הכתוב מן למדו ב פד, בשבת
שמפץ  יטמא", הזב עליו ישכב אשר המשכב "כל ד): טו,
ומתוך  עץ. כלי מפשוטי שהוא פי על אף מידרס מיטמא
הכלל: מן טומאות, בשאר גם מיטמא - מידרס שמיטמא

מת. טמא מיטמא מידרס המטמא אותם 40)שכל וכורכים
כלי 41)בו. כפשוטי נידון אינו לקבלה עשוי שהוא מפני

מידרס. מיטמא אינו לישיבה נעשה שלא ומפני עץ,
את 42) משמשים שאינם עץ, כלי שפשוטי נתבאר, וכבר

בלבד  מלאכה בשעת ורק חפציו או כליו אלא עצמו האדם
טומאה. מקבלים אינם -

.È˙B˙ÓÁ LÏL43ÔÈÏÓ¯ez ‰LÏLe Ô‰44:Ô‰ »¬»≈¿»¿»ƒ≈
?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó‰«¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿»¿«»ƒ»
ÔÈ‡LÂ .‰MÓÁ - ÏÈÓ¯ez‰Â ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ˙ÓÁ‰«≈∆«¿»»«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»¿∆≈»
‚c‰ ˙B¯BÚ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿∆«»

ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -45. »ƒ¿

הרועים.44)נודות.43) למע 45)ילקוט לה נתבאר
כלל. מיטמא אינו שבים חיים בעלי שעור ג, הלכה א בפרק

.‡È:Ô‰ ˙B¯BÚ ‰LÏLÁÈËLÏ ÈeOÚ‰46‡ÓË - ¿»≈∆»¿»ƒ«»≈
ÌÈÏk CÈ¯Î˙Ï ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó47;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ≈ƒ»≈¿≈≈

˙BÚeˆ¯ ÏLÂ48ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÔÈÏcÒ ÏLÂ ¿∆¿¿∆«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ
.ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ

עליו.46) ויושבים הקרקע על אותו לכרוך 47)שפורסים
כלים. חתכו 48)בו ולא לרצועות שייחדו עור פירוש,

פעמים, כמה כבר ונתבאר מלאכתו נגמרה לא כן ואם עדיין,
אבל  טומאה, מקבל אינו מלאכתו נגמרה שלא שדבר
טומאת  בהלכות (רבינו טומאה מקבלות חתוכות רצועות

ו). הלכה י"ג פרק צרעת

.·È:Ô‰ ÔÈÈ„Ò ‰LÏL‡ÓË - ‰·ÈÎLÏ ÈeOÚ‰ ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿ƒ»»≈
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ˙Î¯ÙÏ ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó49ÏLÂ ; ƒ¿»¿∆»¿»…∆»≈¿≈≈¿∆

Ì˜B¯‰ epnÓ „nÏ˙iL È„k B˙B‡ ÔÈOBÚL ,˙B¯eˆ50 ∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈
.Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

עליו 49) יש בו ומתחמם בשוליו מתעטף שהשמש מפני
ב). יד, (ביצה בגד הסדין 50)תורת על שונות צורות עשו

כמותן. ירקום שהרוקם כדי

.‚È:Ô‰ ˙BÁtËÓ LÏLÌÈ„È ÏL51Ò¯„Ó ‰‡ÓË -52; »ƒ¿»≈∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË - ÌÈ¯ÙÒ ÏLÂ53˙n‰ ÈÎÈ¯Îz ÏLÂ ; ¿∆¿»ƒ¿≈»¿≈≈¿∆«¿ƒ≈«≈

ÈÂÏ Èa ÈÏ· ÏLÂ54ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ¿∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

הידיים.51) את בה פרק 52)שמנגבים כלאיים בירושלמי
עליה. וישן הכסת על שנותנה מפני מפרש: ב הלכה ט

תוך 53) כמין אותה שעושה "מפני אמרו: שם בירושלמי
בה". ומתחמם בחיקו המנגנים 54)ונותנה שהלוויים

אחרים. ניגון וכלי נבליהם בהן מכסים המקדש בבית

.„È„i‰ Ba ÔÈÒÈÎnL ,„È BÓk ÈeOÚ‰ ¯BÚ∆»¿»∆«¿ƒƒ«»
‡¯˜p‰ ‡e‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰pv‰ ÈtÓ ˙BÚaˆ‡‰Â¿»∆¿»ƒ¿≈«ƒ»¿«≈»∆«ƒ¿»

:Ô‰ ÔÈÈÏ˜¯t ‰LÏLe .ÔÈÈÏ˜¯t‰iÁ È„iˆ ÏL «¿¿ƒƒ¿»«¿¿ƒƒ≈∆«»≈«»
ÛBÚÂ55ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Ó ‡ÓË -56ÏLÂ ; »»≈ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»¿∆

ÌÈ·bÁ57;ÌÈ·‚Á‰ Ba ÔÈ˙BpL ,˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - «»ƒ»≈¿≈≈∆¿ƒ«¬»ƒ
ÌÈˆi˜ ÏLÂ58,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ˙B¯t ÔÈˆi˜Ó BaL , ¿∆«»ƒ∆¿«¿ƒ≈»ƒ¿

Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

מלומדים 55) וחזקים גדולים בעופות משתמשים הציידים
לובשים  לצייד יוצאים וכשהם קטנות, וחיות עופות לצוד
לפקודתו  הנשמע העוף את עליו ומעמידים היד על פרקלין
הפרקלין  האות. את לו נותן כשבעליו חיים בעלי אחר ורודף
ציפורני  שריטות מפני הצייד של ידו על ומגן ורחב חזק הוא

מעל 56)העוף. העוף את מוריד הוא לנוח רוצה כשהצייד
שלא  וכדי עץ, על גבו ומשעין הפרקלין את פושט ידו,
העץ. ובין ביניהם הפרקלין את משים הוא בגדיו את ילכלך

חגבים.57) בהם לחים.58)שתופסים פירות מלקטי
צורך 59) זה ואין בלבד הלכלוך מפני להגן הוא תשמישם

ב). הלכה ז פרק למעלה (ראה עצמו האדם גוף

.ÂË:Ô‰ ˙BÎ·Ò LÏL‰cÏÈ ÏL60Ò¯„Ó ‰‡ÓË -61; »¿»≈∆«¿»¿≈»ƒ¿»
‰˜Ê ÏLÂ62˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -63˜ÁOÏ ÔÈOBÚLÂ ; ¿∆¿≈»¿≈»¿≈≈¿∆ƒ¿«≈

Ï da¯ÎL È˙BL64dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - »¿≈≈»¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

ראשה.60) את בה מכסה צעירה שאשה סבכה
עליה.61) ויושבת מסירתה היא דרכן 62)לפעמים אין

הסבכות. ובגדיו.63)להוריד אדם תכשיטי נשים 64)ככל
האורחים. לפני ומשחקות למסבאות באות צנועות בלתי
מאוד  רחבות שנקביהן מיוחדות סבכות לובשות אלו נשים

כלי. תורת עליהן אין ולפיכך דרכן, בולטות והשערות

.ÊË:Ô‰ ÔÈÏcÒ ‰LÏLÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË - Ì„‡ ÏL ¿»«¿»ƒ≈∆»»»≈ƒ¿»∆
‰Ó‰a ÏL ˙BÎzÓ65˙Ó ‡ÓË ‡ÓË -66ÌÚL ÏL ;67 «»∆¿≈»»≈¿≈≈∆««
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‰¯ÈÙˆ ÏLÂ68ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -69Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿∆¿ƒ»»ƒ¿¿»∆»»»
Èe‡¯ ‡e‰L B‡ ,·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿∆¿»∆»
‡e‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‡l‡ [CÎÏ] ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»¿»∆»ƒ¿»»«∆∆¬≈
LnLÓe ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰OÚ ;Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë»ƒ«ƒ¿»«¬»ƒ¿»»«∆∆¿«≈
‡nË˙Ó - „È„¯‰Â ˙Èlh‰ ÔB‚k ,‰·ÈLÈ‰ ˙‡ dnÚƒ»∆«¿ƒ»¿««ƒ¿»¿ƒƒ¿«≈
LÈÂ ;˙Óa ‡nË˙Ó - Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ .Ò¯„Óa¿ƒ¿»¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈¿≈
.e¯‡aL BÓk ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ˙Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿
˙B·‡ ¯‡La ‡nË˙Ó - ˙Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»¬
,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ˙B·‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰«À¿≈»∆»≈∆ƒ¿≈∆

ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡nË˙Óe70. ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

פרסות 65) על ברזל סנדלי מנעילים למלחמה היוצאים
בדבר:66)סוסיהם. טעמים שלושה נאמרו א נט, בשבת

בהם  החיילים שותים מצויים, כלים כשאין במלחמה, א.
ורץ מי  רגליו על הסנדלים את שם הוא בורח כשהאדם ב. ם;

את  לסוך שמן בו נותנים החיילים ג. והברקנים; הקוצים על
רך.67)גופם. עץ לולבי 68)מין מפרשים ויש גמי. מין
-69)דקל. בהמה וכלי בהמה, של בסנדלים המדובר

ראויים  אינם אלה וסנדלים טומאה. מקבלים אינם
למעלה. האמורים ראשון 70)לתשמישים שהם פי על אף

ב). הלכה הטומאות אבות מהלכות ז פרק (ראה לטומאה

.ÊÈ:Ô‰ ˙Bt˜ LÏL‰‰e‰Ó71‰‡È¯a‰ ÏÚ d‡ÏhL72 »À≈¿»∆¿»»««¿ƒ»
‰‡È¯a‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -73‰ÏB„b‰ ÏÚ ‰pË˜ ;74- ¿ƒ«««¿ƒ»¿«»««¿»

˙BÂL eÈ‰ ;‰ÏB„b‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰75¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ¿ƒ«««¿»»»¿ƒ««
‡L ?‰È¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ „ˆÈk .˙ÈÓÈt‰‰·w Ì76 «¿ƒƒ≈«¿ƒ«¬∆»∆ƒƒ¿»
˙B¯B‰Ë Ô‰ÈzL - ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa77. ¿ƒƒ¿≈∆¿

את 72)בלוייה.71) לה וחיבר קטן נקב היה בבריאה
כמוציא  הגדולה ניקבה כך ואחר הנקב, את וסגר המהוהה

תוקן. לא זה ונקב במהוהה 73)רימון טומאה נגעה ואם
משנה). (כסף שלימה שהיא פי על אף נטמאה, לא

מהוהות.74) או בריאות או 75)ושתיהן בריאות ושתיהן
הראשון.76)מהוהות. הקטן הנקב את שטלא אחר

טפילה 77) היא שהמהוהה מפני טומאה. מקבלות אינן
לפנימית. והחיצונה לגדולה הקטנה וכן לבריאה

.ÁÈ:Ô‰ ˙BÒ˜t ‰LÏLÔÈ¯ÈÙÈt‡‰78ÔÈÁÈpnL . ¿»ƒ¿»≈»∆ƒƒƒ∆«ƒƒ
Ò¯„Ó ‡ÓË - ÌÈ¯Ùq‰ ÂÈÏÚ79Ïea˜ ˙Èa Ba LiLÂ ; »»«¿»ƒ»≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ

‰ÂÚL80˙Ó ‡ÓË ‡ÓË -81‰˜ÏÁ ;82‰¯B‰Ë - «¬»»≈¿≈≈¬»»¿»
ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ83Èe‡¯ BÈ‡Â ƒ¿¿ƒ∆≈»»«¿ƒ¿≈»

Ò¯„ÓÏ84. ¿ƒ¿»

מונחים 78) וביניהם בצירים מחוברים עץ לוחות שני
ספרים  מניחים הלוחות גבי על הקלף. או הניירות
על  ויושב הקיפול את פותח הוא לכתוב רוצה וכשהסופר

ביניהם. המונח הקלף על וכותב הלוחות משום 79)שני
לישיבה. גם עשוי קטנים 80)שהוא בלוחות כאן המדובר

בו  להניח קיבול בית בהם יש ואם לישיבה. ראויים שאינם
(בתקופה  בחרט עליו ולכתוב הלוח על למרוח שעווה
ואפשר  שעווה גבי על בחרט לכתוב היו רגילים העתיקה
שנית). עליה ולכתוב השעווה על החרוט את להחליק היה

קיבול.81) כלי בו 82)ככל ואין שטוח הוא הלוח כלומר,
קיבול. פשוט.83)בית  קרש  בקטן 84)והוא המדובר

ישיבה. כדי בו שאין

ועּׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
וכו'.1) להם ושאין ותוך, אחוריים להם שיש הכלים יבאר

במשקין. מהן אחד שנטמא כיס, שבתוך כיס ודין

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2e‡ÓËpL Ïea˜ ˙Èa Ô‰Ï LiL »«≈ƒ∆≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡3‰Óe¯˙Ï ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï -4‡ÏÂ , ¬≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿»¿…

Ô‰È‚‡5˙ÙOa Ú˜BM‰ Úaˆ‡ ÌB˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ÈÊ‡ ‡ÏÂ »¿≈∆¿…»¿≈∆¿…¿∆¿««≈«ƒ¿«
ÈÏk‰6Ôlk e‡ÓË - ÈÏk‰ CBz ‡ÓË .7ÔÈ˜LÓ eÏÙ . «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿À»»¿«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Èpk ÏÚ ÔÈ‡ÓË8Ô‰ÈÊ‡ ÏÚ B‡ Ô‰È‚‡ ÏÚ B‡ ¿≈ƒ««≈«≈ƒ«»¿≈∆«»¿≈∆
ÌÈÏk‰ ˙B„È ÏÚ B‡9Ô·bÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÏa˜Ó‰10Ô‰Â «¿«≈ƒ«¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿»¿≈

ÔÈ¯B‰Ë11.e‡ÓË ‡Ï Blk ÈÏk‰ È¯BÁ‡ elÙ‡Â . ¿ƒ«¬ƒ¬≈«¿ƒÀ…ƒ¿¿

מ"'ו.2) פכ"ה הכלי.3)כלים באחורי נגעו טמאים משקין
ב 4) יז, [בפסחים מ"ט). (שם טמא תוכן גם לקודש אבל

מחמת  שנטמאו אמורים? דברים "במה יהודה: ר' אמר
נטמאו  אבל חכמים), מגזירת כלים (שמטמאים משקין
גבו, נטמא - תוכו נטמא התורה) מן (שמטמא שרץ מחמת

תוכו"]. נטמא - גבו הכלים.5)נטמא רגילים 6)שפתות
אצבע  בו להניח מקום הכלי, בשפת שקיעה לעשות היו

הקדירה. את נושא כשהאדם שנימנו 7)אגודל אלו כל
להם.8)למעלה. המחוברים הכלים  יד 9)בסיסי כגון

מחבת. במקום 10)של שעליהם המשקין יגעו שלא כדי
טומאה. בנוגעים 11)המקבל אלא משקין טומאת גזרו לא

והם  להם, הטפלים בחלקים בנגעו לא אבל הכלי, בגוף
קיבול  בית להם יש אם ואפילו הכלי, מן כמובדלים נידונים

בפירושו). (רבינו מיטמאים אינם

.·„Á‡12˜O‰ ÈÏk13ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰ ÔB‚k ,14B‡ , ∆»¿≈««¿««ƒ¿««¿ƒ
,ıÚ ÈÏk „Á‡Â ,˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»¿«»ƒ¿«¿»¿∆»¿≈≈

Ë Ì‡ ,˙BÏtLÓe ˙Bt˜ elÙ‡ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡ e‡Ó ¬ƒÀ«¿≈ƒƒ¿¿¬≈∆¿«¿ƒ
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï -15. …ƒ¿»»

סחורות.14)שם.13)בין.12) לאריזת גדולים שקים
והגב 15) גב, נעשה התוך ונמצא להפוך, אפשר אלה כלים

לחלק  אין שבהם לומר תטעה שלא רבינו, ומלמדנו תוך.
תוכם. נטמא גבם נטמא אם ולכן ותוך, גב בין

.‚ÈËeLt16ÛËL ÈÏk17Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L18ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆∆≈¿ƒ¿ƒ¿»¿
‡Ï·ËÂ ÔÁÏM‰19ÔÙc dÏ ÔÈ‡L20ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , «À¿»¿«¿»∆≈»…∆ƒ¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó21Ô‰È¯BÁ‡ e‡ÓË Ì‡ , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«»ƒƒ¿¿¬≈∆
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa22ÛËL ÈÏk ÈËeLt Ï·‡ . ¿«¿ƒ…ƒ¿»»¬»¿≈¿≈∆∆

ÂÈÏÚ ÌÈLiL ¯BÚ‰Â ‰hn‰ ÔB‚k ,Ò¯„ÓÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ»¿»∆¿≈ƒ»»
CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â23‡l‡ , ¿«ƒ≈¿«≈»∆≈»∆¬«ƒ»∆»

‡ÓË - Ô‰È¯BÁ‡Ó B‡ ÔÎBzÓ Ô‰a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔÈa≈∆»¿«¿ƒ»∆ƒ»≈¬≈∆ƒ¿»
Blk ÈÏk‰24˙BcÓ ÔÎÂ .25ÔÓLÂ ÔÈÈ26‡ÓBÊÂ , «¿ƒÀ¿≈ƒ«ƒ»∆∆¿»
˙B¯ËÒÈÏ27,- ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ,Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓe ƒ¿¿¿«∆∆∆«¿»¿«∆∆∆«ƒ

CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï ÔÈ‡28ÏÚ ÔÈ˜LÓ ÏÙ Ì‡ ‡l‡ , ≈»∆¬«ƒ»∆»ƒ»««¿ƒ«
Ô˙ˆ˜Ó29ÓË -Ôlk e‡30.ÌÈ„‚a‰ BÓk , ƒ¿»»ƒ¿¿À»¿«¿»ƒ
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מ"א.16) נקראים 17)שם במקווה טהרה להם שיש כלים
במים" "ושטף כא): ו, (ויקרא הכתוב מלשון שטף", "כלי
קיבול). בית להם שאין שטף כלי = שטף כלי (פשוטי
ראוי  בין הבדל אין מתכת בכלי אבל עץ, בכלי המדובר
אינו  רבינו בלשון שטף כלי [סתם ראוי. לא לבין למדרס

מתכות]. כלי עליהם.18)כולל לשכב או לשבת
עליה.19) ואוכלים הקרקע על אותה ששוטחים עור או מעץ

ה"ו)]. פכ"ז למעלה (ראה "והדלפקי" אמרו [במשנה
שהרי 20) פשוט, כלי אינה מסגרת לה כשיש מסגרת.

לקבלה. ה"י.21)ראוייה פ"א למעלה הצד 22)ראה
נקרא  - עליו לאכול נוח שיהיה כדי במעצד שהוחלק העליון

השני. מהצד היינו ו"אחוריו" בין 23)"תוך", הבדל אין
לתוכם. א.24)אחוריהם לח, מ"ג.25)בכורות שם

את 26) בהן ושואבים ושמן, יין בהם שמודדים כלים
משני  בהם נדבק הסמיך והמשקה החבית, מן המשקין

שאיבה. אגב בכלים 27)הצדדים ליסטרא. וזומא במשנה:
כף  כעין עשוי האחד שראשו כלי רבינו: מפרש מ"ב, פי"ג
וראשו  האש, על לצלותו בשר עליו ומניחים מנוקבת, גדולה
בבשר  אותו ותוחבים שיניים, שלוש בעל כמזלג עשוי השני

אגב 28)הנצלה. בשוה צידיהם שני מתלכלכים המידות
(הרא"ש  טומאה לענין ביניהם לחלק אין ולפיכך מלאכתם,
בה  להשתמש אפשר ליסטרא, וזומא למשנתנו). בפירושו

ו  צידיה, ומשני ראשיה בית משני להן יש משמרת וכן מסננת
שם). (ר"ש בו משתמש ולפעמים מאחוריהן, קטן קיבול
כלפי  קצת כפופים ששוליהן מבאר, ישראל' [ב'תפארת
המסננת  את כשמניחים נקביהם יסתתמו שלא כדי מעלה,

מנוקב]. שאינו שהוא.29)בכלי מקום מפני 30)בכל
וזה  עיקר זה אומרים אנו אין שוה, תשמישם הצדדים ששני
כגוף  הכל דנים אלא כאחוריים, דינו יהיה והטפל טפל,
בתרא  בבא כלים, מתוספתא הקשה [במשנהֿלמלך אחד.
אולם  הכף, נטמא לא המזלג נטמא שאם האומרת פ"ג,
מאיר  ר' דעת לפי שנאמרה משמע, התוספתא מלשון
שם]. ראה ותוך. אחוריים לה יש ליסטרא שזומא במשנתנו,

.„Úc¯n‰31„ÓÏn‰Â32.CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï LÈ - ««¿≈«¿««¿»≈»∆¬«ƒ»
¯eÁ¯Á‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ?„ˆÈk33ÔÓ ‡ÓË ‡Ï - ≈«»¿«¿ƒ«««¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ‡l‡ ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ ıÚ‰34,„·Ïa »≈«»««¿∆»ƒ¿»¿»ƒƒ¿«
Ô·¯c‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ıÚ‰ ¯‡Le¿»»≈»¿≈ƒ»¿«¿ƒ««»¿»
.Ô·¯cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï -…ƒ¿»∆»«¿»»¿»ƒ«¿ƒ«»¿»
ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡Ï ıeÁÂ ‰Ú·LÏ ıeÁ eÏÙ»¿¿ƒ¿»¿¿«¿»»¬≈∆ƒ¿ƒ
‡l‡ e‡ÓË ‡ÏÂ ,ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL Ïeaƒ̃∆»¿«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¿∆»

ıeÁÏÂ BÚbÓ ÌB˜nÓ35. ƒ¿«»¿«

מ"ב.31) לכוון 32)שם הבהמה צואר על שנותנים
הוא  שמרדע רבינו כתב כב, הלכה יג בפרק [למעלה הילוכה

וצ"ע]. האחד 33)מלמד, שלראשו ארוך, עץ הוא המרדע
במחרישה, שנדבק העפר את בו לנער רחב ברזל מחובר
נקרא  זה ברזל החרישה. את המעכבים שרשים בו ולחתוך
מחובר  השני ולראשו הכ"ב), פי"א למעלה (ראה חרחור

"דרבן". ונקרא קטן, יותר חכמים 34)ברזל שיערו

מלאכתו. לצורך כזה לשיעור זקוק חלקי 35)שהחרחור
יותר  המרוחקים הטומאה נגיעת מקום צידי משני העץ

הדרבן. מן וארבעה החרחור מן טפחים משבעה

.‰ÒÈk36- ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÒÈk CB˙aL ƒ∆¿ƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿«¿ƒ
B¯·Á ‡ÓË ‡Ï37?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .38eÈ‰Lk …ƒ¿»¬≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

Û„BÚ ÔBˆÈÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÂL Ô‰È˙B˙ÙO39 ƒ¿≈∆»ƒ¬»ƒ»»«ƒ≈
ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË - ÈÓÈt‰ ‡ÓËÂ40- ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË , ¿ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿»«ƒ

ÈÓÈt‰ ‡ÓË ‡Ï41Ì‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,ı¯M·e . …ƒ¿»«¿ƒƒ«∆∆≈»≈»ƒ
‡Ï - Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓË42.B¯·Á ‡ÓË ƒ¿»∆»≈∆…ƒ¿»¬≈

מ"ב.36) כו פרק והטעם,37)שם מחוברים. הם אפילו
השני. של כגבו נידון זה כיס של שתוכו מפני

ה"א.38) פ"ד בתרא בבא כלים, בולט 39)תוספתא
כתוך, הפנימי נידון זה במקרה הפנימי. משפת למעלה

כאחוריים. גבו.40)והחיצון נטמא - תוכו נטמא כדין
תוכו.41) נטמא לא - גבו נטמא משקין, שבטומאת
בתוספתא 42) (משנהֿלמלך). "לא" התיבה: את למחוק

אחד  נטמא אם פירוש, שווים", שניהם בשרץ "אבל כתוב:
היא  שרץ שטומאת מפני והטעם, השני. גם נטמא - מהם
שנתבאר  כמו ואחוריים, תוך בין חילקו לא התורה מן

א. בהלכה למעלה

.Â˜˜BÁ‰43Ú·¯44„Á‡ ıÚa Ú·¯ ÈˆÁÂ45‡ÓËÂ «≈…««¬ƒ…«¿≈∆»¿ƒ¿»
ÈM‰ ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡46‡ ,Èt ÏÚ Û ∆»≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»«≈ƒ««ƒ

CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ ?„ˆÈk .„Á‡ ıÚ Ô‰L∆≈≈∆»≈«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿
ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ÈˆÁÂ ,ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ - Ú·¯‰»…«»…««¬»¿≈ƒ«¬ƒ»…««¬»
Ú·¯‰ ÈˆÁ - BÎBzÓ Ú·¯‰ ÈˆÁa eÚ‚ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿«¬ƒ»…«ƒ¬ƒ»…«
‡e‰LÎe .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ,ÌÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»¿≈ƒ»…««¬»¿ƒ¿∆

Ïk‰ ˙‡ ÏÈaËÓ - ÏÈaËÓ47B‡ Ú·¯‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË . «¿ƒ«¿ƒ∆«…ƒ¿¿¬≈»…«
ÈÏk‰ È¯BÁ‡ È¯‰ - ÔÈ˜LÓa Ú·¯‰ ÈˆÁ È¯BÁ‡48 ¬≈¬ƒ»…«¿«¿ƒ¬≈¬≈«¿ƒ

ÌÈ¯BÁ‡‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L ,‡ÓË49. »≈∆≈¿ƒ∆»¬«ƒ

מ"ד.43) כה פרק לוג.44)שם = הקב רביעית
בשני.45) רובע וחצי האחד, בראשו שהם 46)רובע מפני

השני  ואין לו, מיוחד תשמיש מהם אחד ולכל כלים, כשני
עמו. לפי 47)משמש נטמא, שלא החלק אותו אפילו

השלמות  ראה בפירושו. (רבינו אחד" גוף "עצם שהוא
ג). הכלי.48)להלכה כל  אחורי לענין 49)פירוש,

ידי  על כשנטמאו אבל עצמם, מחמת להם הבאה טומאה
עצמו. התוך מטומאת יותר מתפשטת טומאתם אין - התוך

.ÊÒBÓe˜Ó˜50z¯Ó ‰È‰Â ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡ eÈ‰L- ÁÈ À¿∆»¬»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ«
eÚ‚Â BÎBzÓ ÔÈ˜LÓ e‡ˆÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»¿«¿ƒƒ¿»¿
BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ ‡l‡ ,BÎB˙Ï e¯ÊÁÂ ÂÈ¯BÁ‡a«¬»¿»¿¿∆»¬≈««¿ƒ∆¿

‰Óe¯˙Ï ÔÈ¯B‰Ë51. ¿ƒƒ¿»

מ"ח.50) ותוך 51)שם אחוריים שאין לקודש, לא אבל
א. בהלכה למעלה שביארנו כמו לקודש,
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ÈÓa ‡ÓË Ïk ÏaËiL .‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ∆ƒ¿…»»≈¿≈
.¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â ‰Â˜Óƒ¿∆¿««»ƒ¿«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
טהרה 1) להם אין כלים, בין אדם בין הטמאים, שכל יבאר

חייבי  זמן במקווה. טהרה להם שאין הכלים במקווה. אלא
כוונה  צריך אם בבגדיהם. טבלו ואם אימתי, טבילות
באדם  החוצץ דבר מים. לביאת ראוי צריכים ואם לטבילה

וכלים.

.‡ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk2e‡ÓËpL ÔÈa , »«¿≈ƒ≈»»≈≈ƒ≈∆ƒ¿¿
ÏL ‰‡ÓËa e‡ÓËpL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»∆»≈∆ƒ¿¿¿À¿»∆

Ô‰È¯·c3ÌÈÓa ‰ÏÈ·Ëa ‡l‡ ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ - ƒ¿≈∆≈»∆»√»∆»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
Ú˜¯wa ÔÈÂ˜p‰4. «ƒ¿ƒ««¿«

כלל.2) טהרה להם שאין אוכלין חכמים.3)להוציא דברי
ויתבאר 4) ה"א. ט, פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת

הבאות. בהלכות

.·ÒeaÎÂ ¯Oa ˙ˆÈÁ¯ ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»¿ƒ«»»¿ƒ
‰ Ïk ˙ÏÈ·Ë ‡l‡ BÈ‡ - ‰‡Óh‰ ÔÓ ÌÈ„‚aÛeb ¿»ƒƒ«À¿»≈∆»¿ƒ«»«
ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :·Êa ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .‰Â˜Óa5- ¿ƒ¿∆¿∆∆∆¡«¿»¿»»…»««»ƒ

BÙeb Ïk ÏaËiL ,¯ÓBÏk6¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿«∆ƒ¿…»¿«ƒƒ¿»
‰pËw‰ Úaˆ‡ L‡¯Ó ıeÁ Blk Ï·Ë Ì‡L ,ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ∆ƒ»«À≈…∆¿««¿«»
ÏÚ Û‡ ,‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿À¿»¿»«¿»ƒ»≈∆««

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ Ô‰L Èt7‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡ È¯‰ , ƒ∆≈ƒƒ«¿»¬≈∆¡«««ƒ»
·‡ ÔÈa - ¯‰ËÂ ·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÂ8ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÏ ¿»≈«»∆∆¿»≈ƒ¿«»¿»«¿≈ƒ

e‡B·iL9ÌÈna10. ∆»««ƒ

מטהרת.5) ידיים ששטיפת לכאורה חלקי 6)ומשמע
ה"י). לקמן (ראה לעיניים הנראים תלמיד 7)הגוף ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו, משלוש8ֿ)מפי אחת

נאמרו  אם ופירושה: בהן, נדרשת שהתורה המידות עשרה
הענינים  לכל מזה ללמוד יש אחד, בענין דינים פרטי בתורה

כך. דיניהם שיהיה גופם.9)הדומים הסמיכו 10)כל
הכתוב. על זה דין חכמים

.‚,‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ - e‡ÓËpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆
Ò¯Á ÈÏkÓ ıeÁ11˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe12ıtn‰ ÔÎÂ13ÈÏk . ƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿≈««»¿ƒ

‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,e¯aL˙ B˙‡Â :Ba ¯Ó‡ - Ò¯Á∆∆∆¡«¿…ƒ¿…¿≈»√»∆»
Ú˜¯wa B¯aÁ elÙ‡ .‰¯È·L14,¯ÓÒÓa BÚ·˜ elÙ‡Â , ¿ƒ»¬ƒƒ¿««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈

ÏÓ elÙ‡Â‰È‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ - ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ e‰‡ «¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¬≈¿∆»»
Ìe‡OÚ Ò¯Á ÈÏÎk - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe .¯·MiL „Ú15 «∆ƒ»≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆∆¬»

‰Ê ¯·„a16. ¿»»∆

א.11) פד, צרידה 12)שבת איש יועזר בן יוסי ב: יד, שם
כלי  ועל . . . טומאה גזרו ירושלים איש יוחנן בן ויוסי
– במקוה טהרה להם שאין אמרו שם ב טו, ובדף זכוכית.

חרס. כלי ב.13)כמו פד, שם תוספתא,14)מחצלת.
ה"ט. פ"ו בבאֿקמא "הואיל 15)כלים ב: טו, שבת

רבנן  שווינהו החול, מן זכוכית) כלי (של ברייתם ותחילת
חרס". ככלי חכמינו) אותם טהרה 16)(עשו לענין וכן

קבלת  להוציא התכוון זה" "בדבר שאמר ומה במקווה,
כשנגעה  אלא מטמא אינו חרס שכלי מגביהם, טומאה
(צידו  מגבו רק מיטמא זכוכית וכלי באווירו, טומאה
א) (טז, שם ובגמרא ה"ה. פט"ו כלים הל' ראה החיצון).
כמו  היתוך ידי על תקנה להם יש שכשנשתברו מפני נימקו:

זה. בענין מתכת לכלי דינם חכמים השוו מתכת, כלי

.„ıtn‰17Ïk ¯‡L ÌÈÏa˜Ó‰ ÌÈÏk‰ ÏÏÎa BÈ‡ ««»≈ƒ¿««≈ƒ«¿«¿ƒ¿»»
˙B‡Óh‰18ÈÏk ÏÏkÓ BÈ‡ ,Ïea˜ ÈÏk BÈ‡L ÈÙÏ . «À¿¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿«¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ıÚ19,·kLÓÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â . ≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
„·Ïa Ò¯„Ó ˙‡ÓËÏ ‰a¯˙20‰¯Bz ÔÈc21ÔÂÈÎÂ . ƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»¿≈»

‰a¯˙Â Le¯Ùa ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡L22,‰‡ÓËÏ ∆≈À¿»¿»√»¿≈¿ƒ¿«»¿À¿»
‰Â˜Óa ¯‰Ë˙Ó ÔÈ‡L ;‰Â˜Óa ¯‰ËÏ ‰a¯˙È ‡Ï…ƒ¿«∆¿«≈¿ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿∆
‰¯‰Ë ıtÓÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒ»¬ƒ«»¿≈¿«»»√»
‰ML ÏÚ ‰MMÓ ˙BÁt ¯‡MiL „Ú ,B˙ÚÈ¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ»«∆ƒ»≈»ƒƒ»«ƒ»

ÌÈÁÙË23. ¿»ƒ

ב.17) פד, לקמן.18)שם כמבואר מידרס, מטומאת חוץ
(הושוו)19) שהוקשו מפני כ. לא, ובמדבר לב. יא, ויקרא

קיבול. בית לו שיש שם האמורים לשק עץ כלי
עליו 20) ישכב אשר המשכב "וכל כד): טו, (ויקרא שנאמר

ומושב. למשכב המיוחדים עץ כלי פשוטי לרבות יטמא"
המקובל 21) הכלל כפי חכמים, מגזירת טומאה מקבל אבל

כלים  הל' (ראה מת טמא מטמא מידרס המטמא כל בידינו:
ה"א). א 22)פכ"ג פד, בשבת למעלה. שהבאנו מהדרשה

אינו  במקווה טהרה לו שאין דבר שכל הכתוב, מן למדו -
אלא  הכתוב מיעט שלא שם וביארו מידרס, טומאת מקבל
שכל  חרס, כלי כגון טהרה, לו שיש דבר במינו שאין דבר
במינו  שיש מפץ אבל במקוה, ניטהר אינו מחרס העשוי דבר
מידרס  לטומאת נתרבה סלים, כגון במקוה, המתטהר דבר
שכל  ברור, יוצא כאן רבינו של [מלשונו המשכב". מ"וכל
נכללו  שלא מפני במקוה, טהרה להם אין עץ כלי פשוטי
הכתוב  מן מידרס לטומאת ונתרבו עץ", כלי "וכל בכתוב
במקוה. המיטהרים כלים במינם שיש מפני המשכב" "וכל
העשוי  מפץ ובין עץ כלי פשוטי בין ומחלק חולק, והראב"ד
כלי  שפשוטי ודעתו כלל, כלי שאינם אחרים, ועשבים מגמי
לטומאה  שנתרבו ומכיוון עץ", כלי "וכל באמור כלולים עץ
גמי  של מפץ אבל ענין, באותו הכתובה לטהרה גם נתרבו
אין  ולפיכך טומאה, לענין באמור נכלל לא כלל כלי שאינו
מפץ, ד"ה שם שבת 'תוספות' (ראה במקוה טהרה לו

כהראב"ד)]. כלים 23)שכתבו משנה, לטומאה. כשיעורו
מ"ז. פ"ו

.‰·f‰24ÔÈÚÓa ‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡25¯Ó‡ È¯‰L , «»≈»√»∆»¿«¿»∆¬≈∆¡«
ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ ¯‡Le ‰·f‰ Ï·‡ .ÌÈiÁ ÌÈÓa :Ba¿«ƒ«ƒ¬»«»»¿»«¿≈ƒ≈

.‰Â˜Óa Û‡ ÔÈÏ·BË - ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆

מ"ח.24) פ"א ראויים 25)מקוואות מתוקים מים של
– חמים מעיינות וכן מרים או מלוחים אבל לשתייה,
חטאת, מי גבי הי"ב פ"ו אדומה פרה בהל' כמבואר פסולים

חיים". "מים כן גם בהם אמרה שהתורה
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.Â˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk26ÌBia Ô˙ÏÈ·Ë27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰ÏÈla Ô˙ÏÈ·hL ˙„ÏBÈÂ28e¯‡aL BÓk ,29ÔÈÚa ¿∆∆∆¿ƒ»»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿«

˙lÁzÓ ,Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Ï·BË È¯˜ ÏÚ·e .‰cƒ»««∆ƒ≈¿≈»«Àƒ¿ƒ«
‰ÏÈl‰30·¯Ú ˙BÙÏ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;31ÈÌÈna ıÁ¯ ««¿»∆∆¡«¿»»ƒ¿∆∆ƒ¿««»ƒ

·¯Ú‰ „Ú ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ CÏB‰Â Ï·BhL ,„nÏÓ -¿«≈∆≈¿≈ƒ¿ƒ«««¿»«∆¡≈
LÓL32. ∆∆

ב.26) קכא, ואינם 27)שבת לטומאתם, האחרון ביום
שלאחריו. ליום שייך שהלילה אע"פ שלפניו בלילה רשאים
הטומאה, יום גמר עד לחכות צריכים שאינם עוד, ומלמדנו
מהכתוב  למדו א כ, במגילה החמה. שקיעת עד היינו
ביום  . . . הטמא על הטהור "והזה ט): יט, (במדבר
בהיקש  לומדים וטבילה בלילה, פסולה שהזאה השביעי",
הבדל  שיש נראה מהזאה, טבילה שלמדו [ואע"פ מהזאה.
הטומאה, ימי שאחרי בלילה טבילה שתיהן: בין גדול
מי"א) פי"ב (פרה במשנה שהרי פסולה, והזאה כשירה
פרה  בהל' רבינו של לשונו גם וכן "פסול", סתם אמרו
אין  בזה: אמרו לא למה לברר ונשאר ה"א. פי"א אדומה
סרך]. משום ד"ה ב סז, נדה 'תוספות' ראה למחצה. היקש

(ויקרא 28) תורה כתבה בנדה ראייתה. לתחילת שמיני בליל
כל  בנדתה תהא – בנדתה" תהיה ימים "שבעת יט): טו,
צ, (פסחים לנדה (הושוותה) איתקש ויולדת הימים, שבעת

ה"ו.29)ב). פ"ד ביאה איסורי בהל' קדושה, בספר
החמה 30) הנץ לפני לטבול רשאי בלילה, קרי ראה אם

השלמות). ולא 31)(ראה הערב, כשהגיע מפרש רבינו
בענין  א סו, נזיר ו'תוספות' רש"י (ראה רש"י כפירוש

שמואל). היום.32)קושיית למחרת

.ÊÏ·Bh‰ Ïk33Ì¯Ú ‡e‰Lk BÙeb Ïk ÏaËiL CÈ¯ˆ »«≈»ƒ∆ƒ¿…»¿∆»…
¯ÚO Ïk ÏÈaËÈ - ¯ÚO ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡ ˙·a¿«««¿ƒ»»««≈»«¿ƒ»¿«
ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ .‰¯Bz ÔÈc BÙe‚k ‡e‰ È¯‰Â ,BL‡…̄«¬≈¿ƒ»¿»«¿≈ƒ

‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ô‰È„‚·a eÏaËpL34ÈtÓ , ∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»¿»»∆¿ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L35‰cp‰ ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â36 ∆««ƒ»ƒ»∆¿≈»¿ƒ¿≈«ƒ»

.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ - ‰È„‚·a ‰Ï·hL∆»¿»ƒ¿»∆»À∆∆¿«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

...dphw rav` y`xn ueg

הקטנה  אצבע מראש חוץ כולו טבל "אם כתב ה"ב בפ"א
להטביל  הצורך אודות כאן ומוסיף בטומאתו", הוא עדיין

תורה. דין כגופו שהוא ראשו כל
דבר  גם נוגע כמה עד ה' בעבודת הוראה ללמוד יש מכאן
טפל  הוא השיער שהרי יהודי, של קטנה ופעולה פעוט
שכן  באקראי, הוא הטבילה בשעת באדם שנמצא וזה לגוף
פעוט  עניין גם זאת ובכל ולטבול, ראשו לגלח היה יכול

כולו. להטביל שחייב עד גדול ערך לו יש זה 
לעני  פרוטה נתינת כמו קטנות הנראות פעולות גם כך
ידע  לא לעולם כי בפרסום להיעשות וצריכות הן חשובות
שראה  אחר אדם על פעולתו השפיעה כמה ועד רואהו מי
בסכום  מדובר שהרי לטעון מקום ואין הצדקה. נתינת את

נתינת  כי לכאורה, הגדולה החשיבות היא ומה כך כל זעום
בין  חילוק אין ה' ציווי על וכשמדובר ה' מצות היא צדקה
כשיקיים  ובנוסף, ה'. ציווי מקיימים מקרה ובכל לקטן גדול
את  אצלו הדבר יעורר מצוה" גוררת "מצוה הרי זו מצוה
בכל  שלם שיהיה עד מצוות, ועוד עוד לקיים ה'תיאבון'

ומצוותיה. התורה ענייני
(al oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

ב.33) ד, א.34)עירובין יח, סופגים 35)ביצה הבגדים
לגוף. המים את שם.36)ומעבירים

.ÁÏ·Bh‰ Ïk37‡Ï Ì‡Â ,‰ÏÈ·ËÏ Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆ »«≈»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿ƒ…
ÔÈlÁÏ ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - Ôek˙38‰c elÙ‡ . ƒ¿«≈»¿»¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ»

B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ÔB‚k ,‰ek ‡Ïa ‰Ï·hL∆»¿»¿…«»»¿∆»¿»¿««ƒ
¯˜‰Ï ‰„¯È39˙¯zÓ BÊ È¯‰ -dÏÚ·Ï40Ï·‡ ; »¿»¿»≈¬≈À∆∆¿«¿»¬»

ÏaËzL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ ÌÈL„˜Ïe ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿»»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿…
‰eÎa41. ¿«»»

א.37) לא, להיטהר 39)שם.38)חולין התכוונה ולא
ואףֿעלֿפי 40)מטומאתה. יוחנן. רבי דעת נגד שם, כרב

כאן  פסק יוחנן, כרבי הלכה יוחנן, ורבי רב בידינו: שכלל
לפי  היא שנתלש גל גבי שם הגמרא שמסקנת מכיוון כרב,

(כסףֿמשנה). רב ב 41)דעת יח, חגיגה ובמשנה שם.
– ולקודש תרומה, לטהרת כוונה צריכה – לתרומה אמרו:

קודש. לטהרת כוונה צריכה

.Ë˙ÙBk‰42ÌÈn‰ ˙n‡a BÏ ·LÈÂ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È43Ì‡ , «≈»»¿«¿»¿»«¿««««ƒƒ
¯B‰Ë - Blk C¯c ÌÈÓ eÒÎ44ıÙBw‰ .45CB˙Ï ƒ¿¿«ƒ∆∆À»«≈¿

ÌÈÓÚt Ï·Bh‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜n‰46- ‰Â˜na «ƒ¿∆¬≈∆¿À∆¿«≈«¬«ƒ«ƒ¿∆
¯ÓB‡‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰47E„È L·k :B¯·ÁÏ48ÈÏÚ ¬≈∆¿À∆¿»≈«¬≈¿»¿»«

.‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜na«ƒ¿∆¬≈∆¿À∆

ה"א).42) פ"ח מקוואות (תוספתא, בחפירה 43)הקושר
מים. סאה ארבעים בה למים 44)שמכונסים נכנס כשאדם

המים  שנכנס הדעת על מתקבל רגליו על בעמידה כדרכו
אם  לבדוק צריך במים שישב כפות אדם אבל כולו, דרך

לא. או ה"י.45)נכנסו פ"ה שם.47)שם.46)שם
בתשובות 48) למים. כולו שייכנס כדי ראשו, על ללחוץ

טעם  מפרש כאן) בכסףֿמשנה (מובאה רצג סי' הריב"ש
כאילו  נראה הללו המקרים שלושת שבכל מפני הגיוני,
וטבילה  שחוק, לשם – ידך כבוש באומר – או להקר כוונתו
יגע  ואם ה"ח), (למעלה ולקודש לתרומה כוונה צריכה
אינה  שטבילה הרואים יאמרו וקדשים, בתרומה הזה הטובל
פ"י, רבתי כלה [במסכת מכשול. לידי ויבואו כוונה צריכה
על  דייב דילמא מגונה, זה הרי פעמים שני "והטובל אמרו:
אנשים  על מים יתיז שמא פירוש ליה" חזי ולא אינשי
אותם  יראה לא והוא לטבילה טבילה בין שם העומדים
אמרו  ושם ורואה). מסתכל הוא ראשונה טבילה (לפני
בדבר) יש (סכנה המיתה" דרך "הוא האמבטי לתוך שקופץ
הפליאה  וגדולה המקוה. לתוך בקופץ הדבר שהוא ומובן

זו]. ברייתא הביא לא שהריב"ש

.ÈÌÈ¯˙q‰ ˙Èa49e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÈËÓw‰ ˙È·e ≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»
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ÌÈ¯·È‡ - ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈn‰ Ô‰a»∆««ƒ∆∆¡«¿»»…»««»ƒ≈»ƒ
„·Ïa ÌÈ‡¯p‰50˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿ƒƒ¿«¿««ƒ≈¿ƒƒƒ¿

ÔÈÈe‡¯51ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL52. ¿ƒ∆»»∆««ƒ¿…ƒ¿∆»»≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ53CB˙a Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏ : ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿»¿«≈»»¿

¯Á‡Â ÌÈÓa ‰ÈËÓ˜ ÔÈa ‰ÁÈ„Ó ‰M‡ ‰È‰zL ,B˙Èa≈∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ»≈¿»∆»¿«ƒ¿««
d˙ÏÈ„b C¯„k ˙Ï·BË ‰M‡‰Â .ÏaËz Ck54˙‚¯B‡k , »ƒ¿…¿»ƒ»∆∆¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆

.da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ¿ƒ¿ƒ»∆¿»

במצב 49) נמצא כשהאדם מגולים שאינם בגוף המקומות
דרשו:50)טבעי. ה"ה פ"ד מצורע, פרשת כהנים' ב'תורת

הסתרים". לבית פרט בנראה, כל אף בנראה ידיו "מה
כ 51) א.קידושין המים 52)ה, לבין המקומות אותם בין

החוצצים  הדברים הם מה יבואר הבא בפרק לשם. יגיעו אם
יב). הלכה ב.53)(ראה סו, נדה רבא, של מימרא

מיניקה 54) או אורגת שהיא בשעה הטבעית עמידתה כדרך
א). פז, (שם קצת מתכופפת שהיא בנה, את

.‡È‰M‡55ÏÓa ˙Ï·BË dÈ‡56˙Lia˙nL ÈtÓ , ƒ»≈»∆∆¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆
¯ÈÚ‰ ÈaÓ57Ô‚‰k ˙Ï·BË dÈ‡Â58dÏ ÛÈw‰ Ì‡Â . ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆∆«…∆¿ƒƒƒ»

dÚÈˆ‰Ï È„k Ba ‡ˆBiÎÂ ıtÓ59‡ÏÂ .ÏÓa ˙Ï·BË - «»¿«≈¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿»≈¿…
aËzÒ¯Á ÈÏk Èab ÏÚ Ï60ÈtÓ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÒ B‡ ƒ¿…««≈¿≈∆∆«¿«≈»∆ƒ¿≈

.‰ÏÈ·Ë dÏ ‰ÏÚz ‡ÏÂ ˙„ÁÙnL∆¿«∆∆¿…«¬∆»¿ƒ»

עוגנות.56)שם.55) שהספינות שמה 57)מקום הבאים
עסקיהם. 'תוספות'58)לרגל (ראה חננאל רבינו פירש כך

המצוי  הטיט מפני מפרש רש"י אולם אשה), ד"ה ב טו, שם
של  שאביו יפרש והוא וחוצץ. – רגליה על נדבק והוא שם,
עליהם. לעמוד הנהר קרקע על מפצים הניח שמואל

מה 59) כך מפרש רבינו בנמל. המסתובבים יראוה שלא
לבנותיו) (עשה לבנתיה עביד דשמואל אבוה שם: שאמרו

ב'ערוך'. פירש וכן תשרי. ביומי ומפצי . . שם.60).

.·ÈÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ „Á‡61ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡Ï ∆»»»»«≈ƒ…ƒ¿∆»»≈
ÔÈ·e ÌÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÔÈ·e ÌÈa≈»≈««ƒ¿ƒ»»»»≈≈»≈
¯Oa ÏÚ ˜a„Ó ËÈË B‡ ˜ˆa ‰È‰L ÔB‚k ,ÌÈn‰««ƒ¿∆»»»≈ƒÀ¿»«¿«
‡ÏÂ ,‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰»»»««¿ƒ¬≈∆»≈¿∆»»¿…

‰¯Bz ¯·c .‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ62¯·„ ‰È‰ Ì‡ : »¿»»∆¿ƒ»¿«»ƒ»»»»
‰˙ÏÚ ‡Ï - ÈÏk‰ ·¯ B‡ Ì„‡‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ıˆBÁ‰«≈∆∆…»»»…«¿ƒ…»¿»

‡e‰Â .‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï63;B¯È·Ú‰Ï ‰ˆB¯Â ÂÈÏÚ „Èt˜iL »∆¿ƒ»¿∆«¿ƒ»»¿∆¿«¬ƒ
ÔÈa ·Ï ÏÚ B˙B‡ ÌO ‡ÏÂ ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿ƒ»»¿…»«≈≈
‰ÙBÁL Èt ÏÚ Û‡Â ıˆBÁ BÈ‡ - ¯·Ú ‡Ï ÔÈa ¯·Ú»«≈…»«≈≈¿««ƒ∆∆
Û‡ ,ıˆBÁ BÈ‡ - BËeÚÓ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba¯ ˙‡∆À¿≈ƒ»»∆ƒ≈≈«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ64ÏkL : «ƒ∆«¿ƒ»»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»
BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ ¯·c»»«≈ƒ»»«¿ƒ»»…»¿»
ÌeMÓ ‰¯Êb ,BËeÚÓ ÏÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈ·Ë¿ƒ»««ƒ∆«ƒ¿≈»ƒ
‡Ï - Ba¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ ¯·c ÏÎÂ ;BaÀ̄¿»»»«≈ƒ»»∆∆À…
,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»««ƒ∆≈«¿ƒ»»
Ì‡L :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜n‰ Ba¯ ÌeMÓ ‰¯Êb¿≈»ƒÀ««¿ƒ»»ƒ¿≈»≈∆ƒ
ÌÈ¯·cÓ ¯·c ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ¯Oa ÏÚ ‰È‰»»«¿«»»»««¿ƒ»»ƒ¿»ƒ
‰tË elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊÂ ˜ˆa ÔB‚k ,ÔÈˆˆBÁ‰«¿ƒ¿»≈¿∆∆¿«≈»∆¬ƒƒ»

;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰Â ,Ïc¯Ák¿«¿»¿«¿ƒ»»…»¿»¿ƒ»
Ì‡ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,Ì„‡‰ ·¯ B‡ ÈÏk‰ ·¯ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ôk≈»»∆…«¿ƒ…»»»¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

...uveg epi`

במהותה  פגם ולא בטבילה צדדי תנאי הוא החציצה עיכוב
ואינו  רובו את אפילו או מיעוטו את רק חופה דבר אם ולכן
העיכוב  אבל התורה. מן טבילה לו עלתה עליו מקפיד
עניינו  כי הטבילה במהות פגם הוא בידו" ושרץ ב"טובל

הטהרה. היפך הוא שרץ של
אצבע  מראש חוץ כולו טבל אם שמהתורה לדבר וראיה
שאינו  בחציצה טבל אם אבל בטומאתו, הוא הרי קטנה
תנאי  שהוא ומכאן כולו, טובל נקרא זאת בכל עליה מקפיד

צדדי.
(19 'rd 19 'r g"lg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

...uvegd xac

שצריך  הדין שונה; גדר בעל אחד וכל בטבילה דינים שני
של  הטבילה במעשה דין הוא במקוה גופו כל לטבול
כאן  אין בחוץ קטן אבר ראש השאיר אם שאפילו האדם
בינו  חציצה תהיה שלא והדין התורה), (מן טבילה מעשה
צדדי  עניין אלא הטבילה במעשה חיסרון אינו המים ובין
כאן  אין כי מעכב אינו מסוימים שבתנאים החוצץ דבר -

הטבילה. במעשה פגם
(פרק  התשובה באגרת הזקן האדמו"ר בחר מדוע יובן בכך
הפסוק  פי (על לקב"ה ישראל שבין הקשר את לתאר ה')
ורוחני  גשמי דבר שום "אין במילים: כו') עמו ה' חלק כי
(בחלק  שביאר מה לגבי חידוש הוא כי יתברך", לפניו חוצץ
הארץ  כל מלא הגשמית... הלזו ש"הארץ מ"ח) פרק א'
"את  שנאמר כמו ברוך־הוא אור־אין־סוף היינו כבודו"
הדינים  שני כי ה" נאום מלא, אני הארץ ואת השמים
מ"ח  בפרק המתוארים האופנים שני בדוגמת הם בטבילה

התשובה. ובאגרת
בשווה  מקום בכל נמצא שהקב"ה כך על מדבר מ"ח בפרק
שאין  הקב"ה של גדולתו מצד הוא כי הנבראים כל אצל
האדם  כל את המקיפה הטבילה בדוגמת והוא סוף, לו
של  מעלתם דבר על מדבר התשובה באגרת אבל בשווה.
הוי' משם ו"חלק עמו" הוי' "חלק שהם עצמם מצד ישראל
"יגיע" עצמו שהוי' אפשר שאי לחשוב מקום והיה ב"ה"
ידי  על למדרגה "ממדרגה שירדה כפי ישראל נשמת אל
שיש  עד הגשמי בגוף והתלבשה העולמות" השתלשלות
"אין  במילים הזקן אדמו"ר בחר לכך לגשמיות. שייכות לה
בטלים  ישראל נשמות כי כו'" חוצץ ורוחני גשמי דבר שום
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עצמם, מעלת מצד ממעל אלוה חלק שהם משום לקב"ה
הציור  גם כי החוצץ דבר לא גם לקב"ה ישראל בין אין ולכן
ישראל  בין חוצץ אינו הנשמה התלבשה שבו הגשמי

לקב"ה.
(75 'r h"lg y"ewl it lr)

(61– ובפ"ג באדם, החוצצים הדברים נימנו בפ"ב לקמן
בכלים. מימרא 62)החוצצים היא הפרק, סוף ועד מכאן

ב. ד, עירובין יצחק, רבי (בתנאי).63)של נאמר וזה
חכמים.64) מגזירת

á"ôùú'ä 'à-øãà 'å éðù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עזרא 1) ותקנת חוצצים. ושאין באדם החוצצים דברים יבאר

לבנה  תבשיל שנתנה אשה שערה. את חופפת אשה שתהיה
מי  ודין וטבלה. דם והוציאה בבשרה שרטה או וטבלה

חוצץ. דבר עליו ונמצא ועלה שטבל

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡2ÛeÏÙÏ :Ì„‡a3,ÔÈÚÏ ıeÁL ≈¿ƒ¿»»ƒ¿∆»«ƒ
„Ï‚Â4,‰kn‰ Èab ÏÚL L·È Ìc‰Â ,‰knÏ ıeÁL ¿∆∆∆««»¿«»»≈∆««≈««»

‰‡Bˆ È„Ï‚Â ,‰ÈÏÚL ‰iË¯‰Â5˜ˆ·e ,B¯Oa ÏÚL ¿»¿ƒ»∆»∆»¿ƒ¿≈»∆«¿»»≈
ÔÈÏeÓÏn‰Â ,Ô¯tv‰ ˙ÁzL ËÈË B‡6,Ûeb‰ ÏÚL ƒ∆«««ƒ…∆¿«ƒ¿ƒ∆««

ÔÂi‰ ËÈËÂ7ÌÈ¯ˆBi‰ ËÈËÂ ,8ÌÈÎ¯c ÏL ËÈËÂ , ¿ƒ«»≈¿ƒ«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ „ÈÓz ÌL ‡ˆÓp‰9el‡ Ïk - «ƒ¿»»»ƒ¬ƒƒ««»»≈

BÈ‡ - ÁÏ ‡e‰Lk :ËÈh‰ Ïk ¯‡Le .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿»»«ƒ¿∆«≈
ÌÈna ‰ÁÓ È¯‰L ,ıˆBÁ10- L·È ‡e‰LÎe ; ≈∆¬≈ƒ¿∆««ƒ¿∆»≈
.ıˆBÁ≈

ט.2) פרק נדבקת 3)מקוואות והיא פולטת שהעין ליחה
לבין  לח בין כאן מחלק אינו [רבינו לעין. שמחוץ בעור

חוצץ]. לח שגם משמע ומזה מן 4)יבש, שנפלטה ליחה
שפתה. על והגלידה בגופו 5)המכה שנדבקה צואה

להעביר 6)ונתייבשה. ורוצה טיט או בצק לש כשהאדם
כך  ומתוך בזו זו מחכך הוא בידיו, שנדבקו שייריהם את
אלו  גרגירים טיט. או בצק גרגירי הידיים על מתקבצים

"מילמולים". הבורות.7)נקראים טיט זה מפורש: במשנה
חרס.8) כלי נמחה 9)עושי ואינו יפה יפה נתייבש זה טיט

לעור.10)במים. מגיעים והם המקווה במי

.·˙ez‰ Û¯Oe ,Ìc‰Â ·ÏÁ‰Â BÈc‰Â L·c‰11 «¿«¿«¿¿∆»»¿«»¿««
‰Ó˜M‰Â ‰‡z‰Â12ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È - ·e¯Á‰Â13ÔÈÁÏ , ¿«¿≈»¿«ƒ¿»¿∆»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

‡ÔÈˆˆBÁ ÔÈ14ÔÈa ÔÈÁÏ ÔÈa - ÔÈÙ¯O‰ Ïk ¯‡Le . ≈»¿ƒ¿»»«¿»ƒ≈«ƒ≈
ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È15C¯ÒpL Ì„Â .16- ÁÏ elÙ‡ ,¯Oaa ¿≈ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿««»»¬ƒ«

ıˆBÁ17ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â ¯·È‡‰ .18ÔÈˆˆBÁ -19. ≈»≈»¿«»»«¿À¿»ƒ¿ƒ

התות.11) מעץ הנוטף שאינם 13)דקל.12)שרף מפני
במים. לגוף.14)נימוחים מלהגיע המים על מעכבים אינם

לכלוכי 15) שהם "מפני הטעם: מבואר שם בתוספתא
עליהם  להקפיד אדם בני של ודרכם פירוש הפירות",
י"ב). הלכה י"א פרק (ראה חוצץ עליו מקפיד שאדם ומיעוט

להעבירו.16) וקשה יפה [רש"י 17)שנדבק א. כא, מנחות

ממנו  נמשכים בו וכשנוגעים להתייבש שהתחיל פירש, שם
דומים]. השיעורים שני ואולי דם. מן 18)חוטי שנתלשו

לגמרי. ממנו נפרדו ולא דבר 19)הגוף עליהם יש אם
משנה). (כסף לגמרי כתלושים נידונים ואינם החוצץ

.‚‰lÁz ÁÈ„zL „Ú ıˆBÁ - ‰M‡a ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa20, ≈«¿»ƒ¿ƒ»≈«∆»ƒ«¿ƒ»
‰na .ıˆBÁÂ ıa˜˙Ó ˜·‡‰Â „ÈÓz ÌL ‰Úf‰L∆«≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿«≈¿≈«∆

‰‡eOa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c21ÏÈ‡B‰ ,‰ÈeÙa Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ
ıˆBÁ BÈ‡ - ˙„t˜Ó dÈ‡Â22. ¿≈»«¿∆∆≈≈

תחילה.20) הדחה בלי לטבול רשאית שמקפידה 21)אינה
בעלה. על תתגנה שלא לכלוך 22)כדי שם יש אם אפילו

ד). הלכה שם (תוספתא

.„„‚‡‰23Èab ÏÚL ÔÈO˜Ow‰Â ,‰kn‰ Èab ÏÚL »∆∆∆««≈««»¿««¿«ƒ∆««≈
¯·M‰24ÌÈ¯ÈM‰Â ,25ÌÈÓÊp‰Â26˙BÈÏËw‰Â27 «∆∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»

ÌÈ˜ÊÁ Ô‰L ÔÓÊa :˙BÚah‰Â28- ¯Oaa ÌÈ˜e·„e ¿««»ƒ¿«∆≈¬»ƒ¿ƒ«»»
ÌÈÙ¯ ;ÌÈˆˆBÁ29.ÔÈˆˆBÁ ÌÈ‡ - ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ

השבר 24)תחבושת.23) על מתכת קשקשי קושר החובש
שומרים  אלה קשקשים לזה. זה חלקיו שני שקירב אחרי

מזה. זה השבר חלקי יתרחקו שרשראות 25)שלא
האף.26)לקישוט. זהב 27)נזמי גרגירי של מחרוזות

צוואריהן. סביב עונדות בחזקה.28)שהנשים מהודקים
הגוף.29) ובין ביניהם ייכנסו והמים לבשר לחוצים אינם

.‰˙B¯LBwL ˙BÚeˆ¯‰Â ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿
ÔÈÏÈc·nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ - ÈBÏ Ô‰ÈL‡¯a ÌÈLp‰«»ƒ¿»≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒƒ
,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ¯ÚO ÈËeÁ Ï·‡ .ÌÈn‰ ÔÈ·e Ûeb‰ ÔÈa≈«≈««ƒ¬»≈≈»≈¿ƒ
.ÔÈÙ¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆««ƒ∆≈»»ƒ

.Â¯‡evaL ÔÈËeÁ30ÏL elÙ‡ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ∆««»≈»¿ƒ¬ƒ∆
ÔzLt31Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,32Ï·‡ . ƒ¿»¿ƒ∆≈ƒ»∆∆«¿»»∆¬»
ÌÈ˜·Á33,ÔÈˆˆBÁ - ÌÈ˜ÚÂ ˙BÈÏË˜ ÔB‚k ,¯‡evaL ¬»ƒ∆««»¿«¿»«¬»ƒ¿ƒ

˙ÏÚa ‰‡¯zL È„k Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ»∆∆«¿»»∆¿≈∆≈»∆«¬«
.¯Oa»»

בצווארה.30) קושרת יהודה 31)שהאשה רבי שאפילו
בראש. קשורים כשהם שחוצצים הנשים 32)מודה אין

מדאי. יותר אותם מתכת 33)מהדקות של תכשיטים
הצוואר. את שחובקים

.ÊÈÏ˜Ï˜ ‰OÚÂ ¯M˜˙pL ·l‰ ÏÚL ¯ÚO34ÔÎÂ , ≈»∆««≈∆ƒ¿«≈¿«¬»ƒ¿¿≈¿≈
.ÔÈˆˆBÁ - Ô˜f‰ ÈÏ˜Ïƒ̃¿¿≈«»»¿ƒ

ידי 34) על ונידבקו השערות נסתבכו שרשרת. כעין סבך
שהמדובר  משמע כאן מלשונו קילקי. במשנה: ואבק. זיעה
מקפיד, האיש גם זה שבמקום באשה, ובין באיש בין

האיש. זקן - כפשוטה "והזקן" המלה ותתפרש

.Á‰‡¯ ‡e‰L ÔÓÊa :Ì„‡a ·eÁz‰ ıÁ35ıˆBÁ -36, ≈«»¿»»ƒ¿«∆ƒ¿∆≈
‰‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ·e37Ï·BË -38B˙Óe¯˙a ÏÎB‡Â ƒ¿«∆≈ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»

·¯ÚÏ39ÚÏaL ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË ıÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆∆««ƒ∆≈»≈¿≈ƒ∆»«
d‡È˜‰ Ì‡Â ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ï·ËÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË«««¿≈»¿»«¬≈∆»¿ƒ¡ƒ»
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dÚbÓa ‡ÓË - Ï·hL ¯Á‡40ÏkL ,e¯‡a ¯·kL . ««∆»«ƒ¿»¿«»»∆¿»≈«¿∆»
.ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡Ï ÈÁ‰ Ûe‚a ÌÈÚeÏa‰«¿ƒ¿««…¿«¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ
- ‰hÓlÓ ÂÈÏ‚¯ È˜„Òa ÔÈÓÒÈ˜Â ˙B¯B¯ˆ eÒÎƒ¿¿¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿«»

ÔÈˆˆBÁ41. ¿ƒ

הבשר.35) לתוך כולו נכנס קצת 36)לא שנדבק מפני
נראה  והוא ושקוף דק בקרום מכוסה החץ ואם הגלוי, בעור

ה). הלכה שם (תוספתא חוצץ אינו - שאינו 37)לעין
חוצץ.38)מגולה. אינו טבילות 39)והחץ חייבי ככל

שמש. הערב אחר עד בתרומה שאסורים שטבלו
ההקאה.40) ד 41)בשעת הלכה ח פרק שם בתוספתא

הסתרים". כבית שהוא מפני חוצצים "אין עקיבא: רבי אמר
כמותו  רבינו פסק לא עליו, חולק אין שבתוספתא פי על ואף
ביאת  צריך אינו הסתרים שבית הלכה, נפסקה שכבר מפני

מים. לביאת ראוי להיות צריך אבל מים,

.Ë‰iË¯e ‡Ó‚eÏÓ ,˙ÈÏtÒ‡42ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ÏÚL ƒ¿¿»ƒ¿¿»¿ƒ»∆«≈«¿»ƒ
Ô‰a eÒkiL CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈˆˆBÁ -¿ƒ««ƒ∆≈»ƒ∆ƒ»¿»∆
¯·c Ô‰a ‡‰È ‡ÏÂ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿…¿≈»∆»»
B‡ ˙Á‡ ‰¯ÚO Ba ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ≈¿∆≈«¿»¿»«¬»««

ÌÈzL43nÏ ˜a„Ó dL‡¯Â ‰knÏ ıeÁeÈ‰L B‡ ,‰k ¿«ƒ««»¿…»À¿»««»∆»
B‡ ,‰‡Bˆa B‡ ËÈËa ˜a„Ó ÌL‡¯ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»…»À¿»¿ƒ¿»
Ô·˜e ‰hÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a ˙B¯ÚO ÈzL eÈ‰L∆»¿≈¿»¿ƒ≈≈»ƒ¿«»¿»»
.ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a Ô‡ÈˆB‰Â¿ƒ»¿ƒ≈≈»ƒ¿«¿»¬≈≈¿ƒ

מכה.42) גבי על שמשימים שונים רטיות מפני 43)מיני
חוצצת  קשורה ואחת חוצצות אינן קשורות שערות ששתי
גם  - למכה שבנדבקו רבינו משמיענו טו), הלכה (ראה

חוצצות. שתיים

.ÈÂÈÏ‚¯ ÏÚL ¯ÙÚa Ì„‡ ÏaËÈ ‡Ï44- Ï·Ë Ì‡Â . …ƒ¿…»»∆»»∆««¿»¿ƒ»«
.ıˆBÁ BÈ‡≈≈

יחף.44) ההולך של רגליו על העולה האבק

.‡ÈÔ‰ È¯‰ - ÔÏÈaË‰Â ÌÈÏÎ·e Ì„‡a ÊÁB‡‰»≈¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈≈
ÂÈ„È ‰t¯L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô˙‡ÓËa45Ô‰a e‡aL „Ú ¿À¿»»¿««ƒ∆ƒ»»»«∆»»∆

ÌÈÓa ÂÈ„È ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰t¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ÌÈn‰««ƒ¿≈»∆»…«¿∆¿ƒ≈ƒ«»»¿«ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ -46. »¿»»∆¿ƒ»

שאמר:"ירפה"45) שם שמעון רבי מדברי זה למד רבינו
מועיל. לא זה קמא תנא שלדעת שעל 46)משמע שהמים

המקווה. מי שם נכנסו וכאילו המקווה מי עם מתחברים ידיו

.·Èd¯BÁ‡Ï da ˙ÏLÙn‰47‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰Ï·ËÂ ««¿∆∆¿»«¬»¿»¿»…»¿»
ÂÈ„Èa B‡ ˜BÈz‰ ÈÏ‚¯a ËÈË ‰È‰ ‡nL ;‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»∆»»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿»»
‰˙ÏÚL ¯Á‡Â ,ıˆÁÂ ‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa Bn‡a ˜a„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿»«¿««∆»¿»

ÏÙ48. »«

ערומה.47) כשהיא גבה על תינוקה את הרכיבה
סמוך 48) בדקוה אם אפילו פסולה הטבילה ולפיכך

החוצץ. דבר עליה נמצא ולא לטבילתה

.‚È‰ˆÙwL B‡ ‰ÈÙa d¯ÚO ‰˙pL ‰c49B‡ d„È ƒ»∆»¿»¿»»¿ƒ»∆»¿»»»

‰ˆ¯wL50‰ÈpL ÔÈa ÌˆÚ ‡ˆÓpL B‡ ‰È˙B˙ÙOa51- ∆»¿»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿»∆∆≈ƒ∆»
˙BÚÓ ‰˙ .ÌÈ‡Óh‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .‰Ï·Ë ‡Ï el‡k¿ƒ…»¿»¿≈¿»»«¿≈ƒ»¿»»

‰cp‰ ˙‡ÓhÓ ‰¯‰Ë - ‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ ‰ÈÙa52È¯‰Â , ¿ƒ»¿»¿»¿»¿»»¬»ƒÀ¿««ƒ»«¬≈
dw¯ ·b ÏÚ ‰‡ÓË ‡È‰53‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙‡ˆÓÂ ,54 ƒ¿≈»««À»¿ƒ¿≈ƒ¿À¿»
˜¯a Ú‚pL ÈÓk.·Êa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰cp‰ ¿ƒ∆»«¿…«ƒ»¿≈«ƒ¿»

והידקה.49) בחוזק.50)סגרה לזו זו השפתיים הדביקה
ועלתה 51) שטבלה רבי של בשפחתו מעשה ב: סו, נידה

אחרת. טבילה רבי והצריכה שיניה בין חוצץ עצם לה ונמצא
מטמאה 52) אינה וגם לבעלה וטהורה הטומאה אב שהיא

כנידה. וכלים הרוק 53)אדם שלה. ברוק נגיעתה ידי על
כשנתלש  אבל אותה, מטמא אינו טבעי באופן בפיה הנמצא
שבפיה  המעות אחר: פירוש מטמא. הוא למעות ונדבק
זה  רוק ותוספת רוק. מוציאים והם הפה בלוטי את מגרות
(שני  לפה חוץ יצא שלא פי על אף עליו, משקה תורת

שם). הר"ש כתבם ומשקין 54)הפירושים אוכלין ומטמאה
וכלים. אדם ולא

.„È˙È·e L‡¯‰ ÈÏ˜Ï˜ :Ì„‡a ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L el‡Â¿≈∆≈¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»…≈
„Ï‚Â ,ÔÈÚaL ÛeÏÙÏÂ ,LÈ‡aL ÌÈ¯˙q‰ ˙È·e ÈÁM‰«∆ƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿∆»«ƒ¿∆∆
‰‡BˆÂ ,B¯Oa ÏÚL ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏÂ ,‰kn‰ ‰˙ÏÚ‰L∆∆∆¿»««»¿ƒ¿≈»∆«¿»¿»

Ô¯tv‰ ˙ÁzL55,ÔËw‰ ˙eLÎe ,˙ÏcÏ„Ó‰ Ô¯tˆÂ , ∆«««ƒ…∆¿ƒ…∆«¿À¿∆∆¿«»»
.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk - B¯Oa ÏÚL ˜c‰ ¯ÚO‰ ‡e‰Â¿«≈»««∆«¿»»≈≈»¿ƒ

חוצצת.55) הבשר שכנגד אבל האצבע. בשר כנגד שלא

.ÂË¯L˜ ˙Á‡k ÔÈ¯eL˜ eÈ‰L ¯˙È B‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»≈∆»¿ƒ¿««∆∆
.Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - „Á‡∆»≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆
‰È‰iL ‡e‰Â .˙ˆˆBÁ - ‰¯L˜pL ˙Á‡ ‰¯ÚOÂ¿«¬»««∆ƒ¿¿»∆∆¿∆ƒ¿∆
‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»∆»¬»ƒ≈«¿ƒ»∆»»¿»

B¯ÚO ·¯ ‰È‰iL „Ú ,‰ÏÈ·Ë BÏ56‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ ¿ƒ»«∆ƒ¿∆…¿»»ƒ»ƒ»
B¯ÚOL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰Êk .dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»»∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ∆¿»
BÈ‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔÈÚÏ ·eLÁ ‡e‰ BÙe‚k Ì„‡ ÏL∆»»¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈

¯ÚO‰ ·¯ ¯Ó‡pL È„k BÓˆÚ ÈÙa Ûe‚k57Û‡ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈«¿¿≈∆…«…«≈»∆»«
BÈ‡ Ì‡ ,‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ BL‡¯ ¯ÚO ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿«…»ƒ»ƒ»ƒ≈
Û¯Ëˆ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»≈

BÙeb ÏÚ ¯Á‡ ıˆBÁÏ58BÓk ,BÙeb ·¯ Ïk‰ ‡ˆÓÂ ¿≈«≈«¿ƒ¿»«……¿
LiL ÔÈ‡Óh‰ ¯‡L „Á‡Â ‰cp‰ „Á‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿∆»«ƒ»¿∆»¿»«¿≈ƒ∆≈

.¯ÚO ÔL‡¯a¿…»≈»

אין 56) מקפיד שבאינו י"ב, הלכה א בפרק למעלה נתבאר
מרוב. בפחות השיער 57)חציצה שרוב אומרים אנו אין

מקפיד. שאינו כרובו לדונו כדי משמיענו 58)מספיק כאן
לרוב. מצטרפים חציצות מיני ששני רבינו

.ÊË˙ÙÙBÁ ‰M‡ ‰È‰zL ,‡È‰ ‡¯ÊÚ ˙wz59˙‡ «»«∆¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»∆∆∆
‰ÏÈla ÛÁÏ dÏ ¯LÙ‡ Ì‡Â .ÏaËz Ck ¯Á‡Â d¯ÚO¿»»¿««»ƒ¿…¿ƒ∆¿»»»…««¿»

ÛÎz „iÓ ÏaËÏÂ˙ÚL·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÙÈÙÁÏ ¿ƒ¿…ƒ»≈∆«¬ƒ»¬≈∆¿À»ƒ¿«
˜Ác‰60˙aL ·¯Úa elÙ‡ ˙ÙÙBÁ ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ «¿»ƒ¿≈∆…ƒ∆∆¬ƒ¿∆∆«»

˙aL È‡ˆBÓÏ ˙Ï·BËÂ61. ¿∆∆¿»≈«»

השערות.59) את להפריד כדי שלא 60)סורקת , כגון
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לטבילתה. סמוך חמים מים אפשר 61)תמצא אי שהרי
בערב  ראשון ביום לחוף הדין [והוא בשבת לחוף לה
שבת  ערב נקט ורבינו הדחק. בשעת שלישי בליל ולטבול
יותר  להרחיק שאין מלשונו, ונראה לדוגמא. שבת ומוצאי

משנה)]. (כסף לטבילה חפיפה בין אחד מיום

.ÊÈÌ‡ :ıˆBÁ ¯·„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰˙ÏÚÂ ‰Ï·Ë»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»∆»»»≈ƒ
ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ‰Ï·Ë ‰ÙÙÁL ÌBi‰ B˙B‡a¿«∆»¿»»¿»≈»¿ƒ»»…««
- Â‡Ï Ì‡Â ;„·Ïa „iÓ ˙Ï·BËÂ ˙¯ÊBÁ ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»∆∆¿∆∆ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

‰iL ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ62.ÏaËÏÂ ¿ƒ»»…««¿ƒ»¿ƒ¿…

שמא 62) חוששין חציצה, נמצאה וגם שלם יום עבר אם
בהן. הרגישה ולא חציצות עוד ישנן

.ÁÈ¯˙a ‰M‡ ÛÁz ‡Ï63Ûh˜nL ÈtÓ ,64˙‡ …»…ƒ»¿∆∆ƒ¿≈∆¿«≈∆
Ï‰‡a ‡ÏÂ ;¯ÚO‰65CÈ¯ÒnL ÈtÓ ,66;¯ÚO‰ ˙‡ «≈»¿…¿»»ƒ¿≈∆«¿ƒ∆«≈»

ÔÈnÁ‰L ÈtÓ ,‰nÁ ÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa ‡l‡∆»¿«ƒ«¬ƒ¿«≈«»ƒ¿≈∆««ƒ
ÔÈ¯ÈMÓ67ÔÈBv‰ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈÏÒÏÒÓe ¯ÚO‰ ˙‡ «ƒƒ∆«≈»¿«¿¿ƒ¬»«¿ƒ

.¯M˜˙Óe ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆«≈»ƒ¿«≈

מאוד 63) רכה אבן מפרש א משנה ב פרק בכלים רבינו
נקראת  בערבית והבגדים. השיער לרחיצת בה שמשתמשים

חוצצות.64)טפל. המנותקות והשערות בערוך 65)מנתק,
"בחול"]. כתוב שלפנינו [בגמרא אלון. מסבך.66)פירש:

פירוש 67) מזיא" ומשרו "דקרירי כתוב: שבידינו בגמרות
את  מקשה רש"י ופירש השער, את "משרו" קרים מים
"חמימי  גורס שרבינו ונראה עובר. הלכלוך ואין השיער
זה  לדעתו אולם השיער את שמקשים כן גם ומפרש משרו".

הלכלוך. להעברת עוזר

.ËÈ‰Ï·ËÂ d·Ï ÏÈL·z ‰˙pL ‰c68‰˙ÏÚ ‡Ï - ƒ»∆»¿»«¿ƒƒ¿»¿»¿»…»¿»
.‰È„È ÏÚL ˙ÈeÓM‰ ÈtÓ ,‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ∆«»∆»

ידיים.68) רחיצת בלי

.Î‰LÏL CB˙a :‰Ï·ËÂ Ì„ ‡ÈˆB‰Â d¯O·a ‰Ë¯O»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¿»¿¿»
ıˆBÁ ˙BËÈ¯O‰ ÌB˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ69‰LÏL ¯Á‡Ï ; »ƒ≈¿«¿ƒ≈¿««¿»

ÏÚL „Ïbk ÌL ‰t˜ Ìc‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ - ÌÈÓÈ»ƒ≈ƒ¿≈∆«»ƒ¿∆»«∆∆∆«
‰kn‰ Èab70ÔÈÚaL ÛeÏÙÏ ÔÎÂ .71,L·È ‰È‰ Ì‡ , «≈««»¿≈ƒ¿∆»«ƒƒ»»»≈

˜È¯B‰Ï ÏÈÁ˙‰L ‡e‰Â72.‰ca ıˆBÁ - ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»

רך 69) עודנו זה מקום שעל הדם הראשונים ימים השלושה
(רש"י). הבשר מן כחלק למכה,70)והוא שחוץ פירוש,

ששנינו  כמו חוצץ, אינו עצמה המכה שעל גלד אבל
משנה). וכסף ראב"ד (ראה ד משנה ט פרק  במקוואות

בין 71) חוצץ לעין מחוץ שליפלוף למדנו א בהלכה למעלה
העין. שבתוך בליפלוף המדובר וכאן יבש, ובין לח
שהדמעה  מפני פירשו, לפלוף המתחיל דיבור שם בתוספות
ההתייבשות, את ומעכבת הלפלוף את מרטיבה העין שבתוך
להתייבש. וממהר סמיך הוא שמבחוץ הלפלוף אבל

מפרש 72) "וכן" רבינו שכתב [ומה ירוק צבעו יבש לפלוף
גם  כך כשנתייבש הדם חוצץ שבשריטה כמו משנה: הכסף
והטור]. הרא"ש פירושי שם ראה חוצץ. שנתייבש הלפלוף

.‡ÎÏÁk73- ÔÈÚ‰ ·b ÏÚL ;ıˆBÁ BÈ‡ - ÔÈÚaL …«∆»«ƒ≈≈∆««»«ƒ

˙BÁ¯Bt ‰ÈÈÚ eÈ‰ Ì‡Â .ıˆBÁ74ÔÈÚ‰ Èab ÏÚ Û‡ - ≈¿ƒ»≈∆»¿«««≈»«ƒ
ıˆBÁ BÈ‡75. ≈≈

שם).73) (נדה בעיניהן נותנות שהנשים כחול צבע
תדיר.74) ופותחת העפעפיים 75)עוצמת שתנועת מפני

בה  שאין מאוד דקה שיכבה רק ונשארה הכוחל את מורידה
שם). (רש"י ממש

.·Î‡Ï - ¯˙BÈa Ô˙ÓvÚ B‡ ¯˙BÈa ‰ÈÈÚ ‰Á˙t»¿»≈∆»¿≈ƒ¿»«¿≈…
ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÈ·Ë dÏ ‰˙ÏÚ»¿»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«

˙B¯‰Ë76Û‡ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - dÏÚ·Ï d¯Èz‰Ï Ï·‡ ; ¿»¬»¿«ƒ»¿«¿»¬≈À∆∆«
,ÔLÈ Ë¯O da ‰È‰L B‡ ,d·Ï ÏÈL·z d˙pL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«¿ƒƒ¿»∆»»»∆∆»»
B‡ ‰ÈÈÚ ‰Á˙t ÔÈ·e ,ÏÁk dÈÚ ·b ÏÚ ‰È‰L B‡∆»»««≈»…«≈»¿»≈∆»

dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ô˙ÓvÚ77ÌÈ¯·c‰ ÏkL . ƒ¿»«¬≈À∆∆¿«¿»∆»«¿»ƒ
,Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆≈»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈∆

e¯Ê‚ ‡Ï ‰‡Èa ÔÈÚÏ ,e¯Êb ˙B¯‰Ë ÔÈÚÏe78ÏÎÂ . ¿ƒ¿«¿»»¿¿ƒ¿«ƒ»…»¿¿»
ÔÈÚÏ ÔÈ‡Óh‰ ¯‡La ıˆBÁ - ˙B¯‰ËÏ ‰ca ıˆBÁ‰«≈¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿«

‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa ¯‚a ıˆBÁÂ ,˙B¯‰Ë79. ¿»¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»

נטמאו.76) בטהרות נגעה ומונה 77)שאם חוזר רבינו
שבעין, ליפלוף על ודילג ההלכות כל את נמרץ בקיצור
יבוש  מדין ושניהם בבשרה לשרטה במקומו שהשווהו מפני
שניהם. למנות בכך צורך ראה לא לפיכך בהם, נגעו

הני 78) ככל הילכתא "ולית שם: בנידה גורס הרי"ף
אבל  איתמר, טהרות לעניין הכי איתמר כי אלא שמעתתא,
השמועות  ככל הלכה אין פירוש, דמי". שפיר לבעלה
אבל  נאמר, טהרות לעניין - שחוצצים שנאמר ומה האלה,

מותרת. המתגייר 79)לבעלה גוי לגירותו. טובל כשהוא
וטבילה. מילה צריך

.‚ÎÏÚ Û‡ ,ıˆBÁ ¯·c ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰ÏÚÂ Ï·hL ÈÓƒ∆»«¿»»¿ƒ¿»»»»»≈««
ÔÈn‰ B˙B‡a ˜qÚ˙pL Èt80‡e‰ È¯‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»«À¬≈

‰Ê ‰È‰ ‡lL È‡cÂa È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡iL „Ú ,B˙‡ÓËa¿À¿»«∆…«≈«¬ƒ¿««∆…»»∆
Â ÏÈ‡B‰ .‰ÏÈ·h‰ Ì„˜ ÈÏÚ‡ÓË ˜ÊÁ‰81„ÓÚ‰ - »«…∆«¿ƒ»ƒ¿À¿«»≈«¬≈

¯‰hL È‡cÂa Ú„zL „Ú B˙‡ÓË ÏÚ ‡ÓË82. »≈«À¿»«∆≈«¿««∆»«

בו.80) שנתעסק אחר גופו על הטבילה.81)שנמצא לפני
בשעת 82) בשרו על החוצץ הדבר היה שמא ספק, וכאן

בטומאתו. ונשאר טבילה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שווים 1) הכלים כל ואם בכלים. החוצצים דברים יבאר

בתוך  כלים מטבילים ואם כלים. טבילת סדר וכל זה. בדבר
טהורים. כלים

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡Â2‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰Â ˙Ùf‰ :ÌÈÏÎa ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«∆∆¿«≈»¿«≈
˙ÈÁBÏˆaLÂ ÒBÎaL ˙Ùf‰ .Ô‰a3ÔÈˆˆBÁ ÔÎBzÓ -4, »∆«∆∆∆¿¿∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒ

Ô‰È¯BÁ‡Ó5?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ ≈¬≈∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
Ôn‡‰ ˙ÈaÓ6ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa - ˙Èa‰ ÏÚaÓ Ï·‡ ; ƒ≈»À»¬»ƒ««««ƒ≈ƒ»≈

ÔÈˆˆBÁ Ô‰È¯BÁ‡Ó7ÈeÁÓ˙aL ˙Ùf‰ .8,‰¯Ú˜aLÂ ≈¬≈∆¿ƒ«∆∆∆¿«¿¿∆ƒ¿»»
˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈

ÔÈˆˆBÁ - Ôn‡‰9. »À»¿ƒ
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מ"ה.2) פ"ט ה"ב.3)מקוואות פ"ז שם תוספתא
שהאדם 4) מפני חוצץ, והצלוחית הכוס, בתוך הדבוק זפת

עליו. יב,5)מקפיד הלכה א בפרק למדנו מקפיד. אינו
ההקפדה. קובעת ואינו 6)שבחציצה בזפת המשתמש

הכלי. של החיצון בצד זפת קצת על הבית 7)מקפיד בעל
מבחוץ. גם נקיים יהיו שכליו גדולה.8)מקפיד קערה

בחוץ 9) גביהם שעל והזפת בחמים, משתמשים אלה בכלים
מקפיד. האומן גם לפיכך ומלכלך, נמס

.·ÒBÓBw‰Â ¯n‰10ÔÈa ˙ÈÁBÏˆa ÔÈa ÒBÎa ÔÈa , «…¿«≈¿≈ƒ¿ƒ≈
,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,‰¯Ú˜e ÈeÁÓ˙a¿«¿¿»»≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈»À»

ÔÈˆˆBÁ - Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa11B‡ ˙ÙÊ ‰È‰ . ≈ƒ»≈≈¬≈∆¿ƒ»»∆∆
¯ÓÁ12‡Ï·h‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ13ÏÚÂ ÔÁÏM‰ ÏÚÂ ≈»¿«≈»∆«««¿»¿««À¿»¿«

Lb¯c‰14„Èt˜nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ - ÌÈi˜ eÈ‰ Ì‡ : ««¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ
ÔÈÒeÏa‰ ÏÚÂ ;Ô‰ÈÏÚ15BÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ¬≈∆¿««¿ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆≈

.Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ¬≈∆

ה,10) פ"ט מקוואות [במשנה ה"ב פ"ז מקוואות תוספתא
זכוכית", בכלי "המור את כתוב: כנראה מוחק רבינו אולם

בהתאם  אינו) בתוספתא (וגם זכוכית" "בכלי המלים
אין  זכוכית שכלי ה), הלכה א פרק כלים (בהלכות לשיטתו
המקדש  כלי הלכות עבודה, בספר במקווה]. טהרה להם
בחיה  הצרור הדם הוא "המור רבינו: כותב ג, הלכה א פרק
(ראה  אדם" בני בה שמתבשמים לכל, הידוע שבהודו
שדחו  כג) ל, (שמות לתורה בפירושיהם ורמב"ן אבןֿעזרא
שחור, שצבעו עפר מין הוא והקומוס רבינו). של פירושו
קד, שבת למשנה בפירושו (רבינו הדיו לתוך אותו ונותנים

האומנים.11)ב). גם מקפידים וקומוס מור על
שם.12) עליו.13)משנה שאוכלים רבינו 14)לוח

גדול. כסא על ממנו שעולים קטן כסא מפרש: במשנתנו
מיטה, מין הוא שדרגש פירשו א כ, סנהדרין בגמרא אולם

שם. רבינו פירש ב 15)וכן עו, שבת (ראה מלוכלכים
נקייה). לא פירוש בלוסה" "עיסה

.‚˙BhÓ ÏÚ eÈ‰16˙BhÓ ÏÚ ;ÔÈˆˆBÁ - ˙Èa‰ ÏÚa »«ƒ««««ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ÈÚ ÏL17- ˙Èa‰ ÏÚa Ûk‡ ÏÚ . ∆»ƒ≈»¿ƒ«À»««««ƒ

ÔÈ˜wÊ ÏÚÂ ;ıˆBÁ18˙Úc¯n‰ ÏÚ .ıˆBÁ BÈ‡ -19 ≈¿««»ƒ≈≈«««¿««
ÔÈ„„ˆ ÈMÓ20ıˆBÁ -21. ƒ¿≈¿»ƒ≈

הניקיון.17)שם.16) על כלֿכך להקפיד דרכם אין
החמור.18) על שמניחים עור, של שנותנים 19)נודות כר

לגמרא  שנספחו [במשניות עליו. ורוכבים החמור גב על
וכן  ישנה, במשניות אולם "מרדעת". כלל נזכר לא נדה,

א]. קיד, שבת לעבר.20)בגמרא מעבר הוא הרבב אם
שם.21) שבת

.„¯ÓÁ B‡ ˙ÙÊ eÈ‰22È„ÈÓÏz È„‚a ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆∆≈»¿«≈»∆«ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ23ıˆBÁ - „Á‡ „vÓ elÙ‡ ,24ÈtÓ , ¬»ƒ¬ƒƒ«∆»≈ƒ¿≈

ÈnÚ È„‚a ÏÚ .È˜ ˙BÈ‰Ï ÔLeaÏÓ ÏÚ ÔÈ„Èt˜nL∆«¿ƒƒ««¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«≈
BÈ‡ - „Á‡ „vÓ ,ıˆBÁ - ÔÈ„„ˆ ÈMÓ :ı¯‡‰»»∆ƒ¿≈¿»ƒ≈ƒ«∆»≈

.ıˆBÁ≈

ו.22) משנה שבת 23)שם ובגמרא בנאים", "של במשנה:

של  בבניינו שעוסקים חכמים, לתלמידי שהכוונה פירשו שם
להקפיד 24)עולם. מחוייבים חכמים שתלמידי מפני

נקיים. יהיו שמלבושיהם

.‰˙BÁtËn‰ ÏÚ eÈ‰25ÌÈ˙tÊ ÏL26LÂÌÈ¯ˆBÈ Ï27 »««ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏÈ‡ ÈÏqÙÓ ÏLÂ28ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ -29. ¿∆¿«¿≈ƒ»≈»¿ƒ

ז.25) משנה זפת.26)שם חרס.27)מוכרי כלי עושי
האילן.28) שיתעבה כדי הדקים, הענפים את כורתים
מקפידים.29) ואינם מלוכלכים תמיד מטפחותיהם

.ÂÁaË30ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - ÂÈ„‚a ÏÚ Ì„ ‰È‰L «»∆»»»«¿»»≈≈ƒ¿≈
.„Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ

ב.30) צח, זבחים

.Ê¯ÎBÓ31··¯32.ıˆBÁ BÈ‡ - B„‚a ÏÚ ··¯ ‰È‰L ≈¿»∆»»¿»«ƒ¿≈≈
ÏÚ ‰È‰Â ··¯ ¯ÎBÓ Áah‰ ‰È‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆»»««»≈¿»¿»»«
Ô‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ··¯e Ì„ B„‚aƒ¿»¿»¬≈∆»≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈
‡È‰ BzÎ‡ÏÓ È¯‰L ,ıˆBÁ BÈ‡ B‡ ,„Èt˜Óe ÌÈL¿«ƒ«¿ƒ≈≈∆¬≈¿«¿ƒ

„Èt˜Ó BÈ‡Â33. ¿≈«¿ƒ

רבב 32)שם.31) נקרא בבגד, ונבלע הניתך דבר כל
שם). לי 33)(רש"י נתבאר [לא נפשטה שלא בעיא שם

לקולא  לפסוק דרכו הרי ספק, שהוא כאן רבינו כתב למה
כאן  שיש מפני ואולי נפשטה? שלא דרבנן בענין בעיא כל

טומאה]. חזקת

.Á˙Ùf‰ ‰È‰34Ïcq‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰ B‡ »»«∆∆«≈»¿«≈»∆«««¿»
ıˆBÁ ‰ÏÚÓÏÓ - BÎBzÓ35ıˆBÁ BÈ‡ ‰hÓlÓ ,36. ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈≈

ıˆBÁ ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ - ÏÒÙq‰ ÏÚ37, «««¿»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ≈
‰hÓlÓ38.ıˆBÁ BÈ‡ ƒ¿«»≈≈

ב.34) הלכה ז פרק מקוואות מקפיד 35)תוספתא האדם
רגלו. של העליון השטח יתלכלך מקפיד 36)שלא אינו

נראה. שאינו רגלו, של התחתון השטח לכלוך על
עליו.37) היושב בגדי יתלכלכו שלא כדי מקפיד,
האדמה.38) שכלפי השטח

.ËÈÎeÏÎÏ39ÔÈLaÎÓ‰ ‰¯„zwaLÂ ‡qÎaL ‰‡Bˆ40, ƒ¿≈»∆¿ƒ≈¿∆¿«∆¿»«¿À»ƒ
ÔÓ ÔÈa ‰hÓlÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ¿«»≈ƒ
ÔÈ¯È·ÚÓ ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ÔÈ„„v‰«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ«¬ƒƒ
,˙ÈÁBÏvaLÂ ÒBkaL ÌÈ¯ÓL ÈÎeÏÎÏ Ï·‡ .Ô˙B‡»¬»ƒ¿≈¿»ƒ∆«¿∆«¿ƒ

¯ÈLaL CBn‰Â41‚efaLÂ42„È ÏÚL ˜ˆa‰Â ËÈh‰Â , ¿«∆«≈¿∆«¿«ƒ¿«»≈∆««
e„ÈÏ‚‰ ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡] ‰Ù¯‚n‰ „È ÏÚLÂ Ìc¯w‰43[ «À¿…¿∆««««¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈˆˆBÁ -44. ¿ƒ

ומפרש 40)שם.39) "והמכובשין", הגירסא בתוספתא
גורס  (הגר"א שנתייבש שחור לחלוח ביכורים': ב'מנחת

לפרש). יודע ואיני תכשיט 41)"המכובסין", הוא שיר
מוך. למלאותו ורגילים בתוכו 42)חלול, נותנים פעמון.

יקשקש. שלא כדי נמשך 43)מוך, שזה נראה נתייבשו.
הפסיק  שהרי שמרים, ללכלוכי לא אבל בלבד, ובצק לטיט
בהם  שייך שלא ושבזוג שבשיר מוך דין וכתב באמצע
לכאן, וזוג בשיר מוך ענין מה להבין, קשה [ובכלל הגלדה
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למוך  הכוונה ואולי עוסקים? אנו לכלוכים בדיני הרי
דוחק]. וזה בבא 44)שנתלכלך. שבתחילת "אבל" מלשון

הגלידו  אפילו וקתדרה, בכסא צואה שלכלוכי ללמוד יש זו,
היבשים. את גם מעבירים שהמים מפני חוצצים, אינם
וכאן  שונים, טיט מיני בין רבינו מחלק ה"א בפ"ב [למעלה
כלים]. ושעל עור שעל טיט בין לחלק שיש ונראה חילק. לא

.È¯ÓÁ·e ˙ÙÊa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏkL ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆»»∆»«¿¿∆∆¿≈»
BÈ‡L ÈtÓ - ÌÈÏÎa ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈»¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
˙ÙÊa ÈeÙÁ ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ „Èt˜Ó«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»…«¿ƒ»¿∆∆
BÓk ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁa B‡¿≈»¿«≈»∆…»¿»¿ƒ»¿

e¯‡aL45Û‡ ,ÔÈ‡ .„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ46‰Ê ¯·„a ∆≈«¿««ƒ∆≈«¿ƒ≈¿»»∆
¯·„a ÔÈÂL ÌÈÏk‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÈÏÎa L¯Ù‰∆¿≈ƒ¿ƒƒ«≈ƒ∆»»«≈ƒ»ƒ¿»»

.‰Ê∆

אינו 45) אפילו חוצץ שרובו יב, הלכה א בפרק למעלה
"ואין".46)מקפיד. שצ"ל נראה

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk47‡lL ÔÒÈÎ‰L ÔÈÏeÏÁ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬ƒ∆ƒ¿ƒ»∆…
Ôk¯„k48Ô˜¯Ó ‡ÏÂ Ôk¯„k ÔÒÈÎ‰L B‡ ,49eÈ‰L B‡ , ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿…≈¿»∆»

e¯aLÂ ˙ÎzÓ ÏL50.‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ∆«∆∆¿ƒ¿¿…»¿»»∆¿ƒ»

א.47) משנה י פרק המים 48)מקוואות שאין באופן
הידות. חלל לתוך שהמים 49)נכנסים באופן הכניסם לא

ו  ויקרא הכתוב (מלשון ורוחבן אורכן לכל אותן ישטפו
במים"). ושוטף נקמטו,50)"ומורק אלא לגמרי נשברו לא

[פירוש  לכולו. נכנסים המים ואין החלול נסתם כך ומתוך
הכסףֿמשנה, אולם למשנתנו. רבינו פירוש על מסתמך זה
מפרשים  ישראל', ו'תפארת טוב' יום ה'תוספות הברטנורא,
מכניסים  אלא לכלי מחובר שאינו ביד במשנה שהמדובר
שאם  המשנה, ומלמדת אותה, מסירים ולפעמים לכלי אותה
לכלי, חיבור אינה - נכונה בלתי בצורה הכלי יד את הכניס
נכנסים  אינם המים שהרי הכלי, בטבילת חוצצת היד ולפיכך
את  גמר שלא מתפרש: מירקן" "ולא יושבת, שהיא למקום
ב) לב, (יומא ידו" על שחיטה אחר "ומירק כמו: הכנסתן,
ולשון  חוצצות. ולכן למלאכתן ראויות אינן נשברו ואם
כאן  ורבינו לפירושם. סיוע חוצצין", אלו "הרי המשנה:

טבילה. להן עלתה לא וכתב: המשנה, לשון שינה

.·ÈÈÏk51‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ‰hÓÏ ÂÈt CÙ‰L ¿ƒ∆»«ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
BlÎa ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ï·Ë52Ba ‰È‰ . »«ƒ¿≈∆≈««ƒƒ¿»ƒ¿À»»

Ba ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó53- Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú »∆≈««ƒƒ¿»ƒ«∆«∆«ƒ
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï…»¿»¿ƒ»«∆«∆«ƒ

מעכב 52)שם.51) לצאת, מקום לו שאין שבכלי האוויר
ושוליו  הכלי את כשמכניסים אבל מלהכנס, המים על
את  המים דוחפים - צידו על מוטה כשהוא או למטה,

מקומו. את ותופסים לחוץ "זבורית",53)האוויר במשנה:
נכנסים  אינם שהמים ותוספות זוויות רבינו: שם ופירש

שוליו. דרך הכלי את מטביל כשהוא לתוכם,

.‚ÈÈÏk54ÚˆÓ‡a ·Á¯Â Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯ˆ ‡e‰L55- ¿ƒ∆«ƒ»ƒ»¿»»»∆¿«
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ¯B‰Ë BÈ‡≈»«∆«∆«ƒ

המשנה.55)שם.54) במפרשי לזה פירוש מצאתי לא

.„È˙ÈÁBÏˆ56Ú˜BL ‰ÈtL57„Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ - ¿ƒ∆ƒ»≈«≈»¿»«
dcˆ ÏÚ ‰phiL58. ∆«∆»«ƒ»

תלמידי 57)שם.56) בהן שמשתמשים לדיותות בדומה
יישפך. שלא הדיו על שומרת כזו ודיותה ספר, בתי

שינ 58) "עד שלפנינו: גירסא,במשניות אותה ולפי קבנה".
ונראה  הבאה. שבבבא לקלמרין צלוחית בין הבדל אין
כלֿכך  צר אינו וגם קצת שוקע פיה שצלוחית רבינו, בדעת

צידה. על הטייה מספיקה ולפיכך דיותה, פי כמו

.ÂËÔÈ¯ÓÏ˜59dcvÓ ‰p·wiL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡60, «¿»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿∆»ƒƒ»
.daL ˙eiÓeÓ˜ÚÏ ÌÈn‰ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿««ƒ»«¿ƒ∆»

לשטח 59) נכנסים אינם והמים הרבה, שוקע שפיה דיותה
מוצא  שאין מפני הקלמרין, דפנות ובין הכפיפה שבין

שטח. באותו הנמצא כשהנקב 60)לאוויר ויטבילנה
למעלה.

.ÊË‰Ó‰a61¯ÈM‰ ‰È‰L62ÈeÙ¯ ‰ÈÏÚL63- ‡ÓËÂ ¿≈»∆»»«≈∆»∆»»¿ƒ¿»
BÓB˜Óa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ64. «¿ƒƒƒ¿

ב.61) נב, וגמרא ב. נא, שבת על 62)משנת שתולים
לנוי. קטנות בהמות לצוואר,63)צווארי מהודק בלתי

להיכנס. יכולים הבהמה.64)והמים בצוואר

.ÊÈÏÈaËÈ ‡Ï65BaL ÔÈÓÁta Ìe˜Ów‰ ˙‡ Ì„‡66, …«¿ƒ»»∆«À¿«∆»ƒ∆
ÛLÙL Ôk Ì‡ ‡l‡67. ∆»ƒ≈ƒ¿≈

ב.65) משנה ט פרק פחמים.66)שם בו כשיש
ואחז 67) הפחמים את ולקח הקומקום, לתוך ידו הכניס

אחרים  ומפרשים במשנה. רבינו פירש [כך בידו. אותם
לשפשף  וצריך הקומקום, על שעלה לפיח שהכוונה פירשו,

ולהסירו].

.ÁÈÈÏk68ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ ‡e‰L69‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ¿ƒ∆»≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
Ï·Ë70ÌÈn‰ È¯‰ - BÏÈaË‰Â ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ .71ÈÏk‰Â »«»»»≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈««ƒ¿«¿ƒ

˙Á‡k ÔÈ¯B‰Ë72‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ ÌÈn‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿««ƒ¿≈∆««ƒ≈»∆»√»
BÓk ,‰Â˜ÓaÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËa e¯‡aL73‰È‰ . ¿ƒ¿∆¿∆≈«¿¿À¿«√»ƒ«¿ƒ»»

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ‡ÏÓ ÈÏk‰74. «¿ƒ»≈≈«¿«ƒƒ¿ƒ«ƒ
˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰75Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ :76È„k »»≈«»ƒ»»…«¿ƒ»¿≈

‰Ê È¯‰ - BÎB˙aL ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ ea¯iL∆ƒ¿≈ƒ¿∆«≈«»∆¿¬≈∆
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë77Ô‰ el‡Îe , »¿ƒ»¬«ƒ¿À¿»¿ƒ≈

ÔÈˆˆBÁL ÔÈ˜LÓ ¯‡L78ÈÓ ÔÈ·e ÈÏk‰ Ûeb ÔÈa ¿»«¿ƒ∆¿ƒ≈«¿ƒ≈≈
.‰Â˜n‰«ƒ¿∆

ו.68) משנה למים.69)שם חוצצים 70)חוץ שהמשקין
והכלי. המקווה מי בכלי.71)בין בנגיעתם שנטמאו

שניהם.72) מטהרת אוכלין 73)הטבילה טומאת בהלכות
טמאים  מים הטביל "שאם רבינו: כתב שם כא. הלכה ב פרק

טהרו". - עליהן מקווה מי שצפו כיון שם 74)במקווה,
וה"ה  הכשר, לענין כמים דינם רגליים שמי למדנו, ה"ב פ"י

כדי 75)להשקה. אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. טמאי על מקווה.76)להזות במי מפני 77)ונתמלא

עד  המקווה מי לגבי בטלים ואינם חשובים, הם קדושתם
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במשנתנו). (ר"ש החטאת מי על כמבואר 78)שירבו
שם. אוכלין טומאת בהלכות

.ËÈÈÏk79‡ÓË Ba‚Â ¯B‰Ë BÎBzL80ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰Â , ¿ƒ∆»¿«»≈¿»»»≈«ƒ
·ÏÁ B‡ Ô·Ï81Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - BÏÈaË‰Â , »»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ««»…ƒ

,¯B‰Ë - BÎB˙a ÌÈn‰ ea¯iL È„k Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰»»…«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Ô‰È¯·cÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ82Ì„‡ ÔÈÈ Ba ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¬»ƒ»»«ƒ»…

ÔÈ˜LÓ ¯‡L B‡83‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï -84. ¿»«¿ƒ…»¿»¿ƒ»

א.79) וֿעט, ב עח, טמאים 80)זבחים משקין שנגעו כגון
ב, הלכה ז פרק אוכלין טומאת בהלכות ולמדנו הכלי, בגב
נגעו  ואם כלים, שיטמאו טמאים משקין על חכמים שגזרו

התוך. ולא בלבד הגב נטמא - הכלי לבן 81)בגב יין

במים. כלֿכך מתבלט צבעם אין בהלכה 82)וחלב,
ולא  התורה, מן טומאה עליו שיש בכלי המדובר הקודמת,
חוצצים, משקין מיעוט ואפילו למיעוט, רוב בין שם חילקנו
את  לבטל מקווה מי רוב מועיל דרבנן בטומאה אבל
הכוונה  משקין", "מלא שם שכתב [ומה שבכלי. המשקין

ריק]. אינו אדום.83)שהכלי דיהה 84)שצבעם לא אם
כר' כשירה. שהטבילה מודים הכל דיהה, ואם היין. מראה

שם. בזבחים יהודה

.ÎÔÈ‚Ï85ËÈË ÂÈt ÏÚ ‰È‰Â ,ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L »ƒ∆»≈«ƒ¿≈ƒ¿»»«ƒƒ
ÁÙBË86ÌÈna Ú˜BL ËÈh‰ ‰È‰Â ,87- BÏÈaË‰Â , ≈«¿»»«ƒ≈«««ƒ¿ƒ¿ƒ
¯B‰Ë88ÔÂi‰ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â .89‡Ï el‡k - Ba ‡ˆBiÎÂ »¿ƒ»»ƒ«»≈¿«≈¿ƒ…
Ï·Ë90ÔÎÂ .˙ÚaË91ÁÙBË ËÈË ÏL ‰·Ïa d˙pL »«¿≈«««∆¿»»ƒ¿≈»∆ƒ≈«

‰¯B‰Ë - dÏÈaË‰Â92‡Ï el‡k - ÔÂÈ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»»ƒ»≈¿ƒ…
.‰Ï·Ë»¿»

א).85) הלכה ז פרק מקוואות, (תוספתא בקבוק כד,
ורך.86) בטיט.87)לח שוקעין המים הגירסא: בתוספתא

התכוון  רבינו שגם ונראה המים. את סופג היה הטיט פירוש,
חודרים 88)לכך. המקווה שמי מפני חוצץ, אינו זה טיט

ללגין. ומגיעים מבורות.89)לתוכו חפור עבה טיט
א.90) הלכה ב בפרק למעלה כבר נאמר היוון, טיט דין

שנאמרו  הדינים שאר אגב כאן ונכפל במשנה, מקורו ומסרנו
זו. הכלי 92)שם.91)בתוספתא כל שאפילו משמיענו,

הטבילה. מועילה - כזה רך בטיט שקוע

.‡Îel‡93Ì˙Ò :Ô‰a ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ≈∆≈¿ƒƒ∆»««ƒ»∆¿»
ÌÈiÚ È„‚a È¯L˜94Ô‰ÈÏÚ „Èt˜‰ Ì‡Â ;95.ÔÈˆˆBÁ - ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ

ÔÓ˙Ò - ÌÈza ÈÏÚa È„‚a È¯L˜Â96ÔÈˆˆBÁ97Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ
ÈÓÈ È¯L˜Â .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¬≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

ÌÈ„‚a‰98Ô‰ÈÏ‡Ó e¯L˜pL99Ïcq‰ Ë·ÁÂ .100. «¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¬≈∆¿∆∆««¿»
L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e101‰ˆÈˆw‰L ÔÓÊa102‰˜e·„103ÌÚ ¿ƒ»∆…ƒ¿«∆«¿ƒ»¿»ƒ

dÈ‡L ÔÓÊa ÚB¯Ê ÏL ‰lÙ˙e .‰˜ÊÁÂ daL ‰Úeˆ¯‰»¿»∆»«¬»»¿ƒ»∆¿«ƒ¿«∆≈»
˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ104˙ÓÁ‰ ÈÊ‡Â .105ÏÈÓ¯ez‰Â106ÏÎÂ . »¿∆∆¿»¿≈«≈∆¿«¿ƒ¿…

a ‡ˆBik.Ì¯Èz‰Ï „È˙Ú BÈ‡L ÌÈ¯Ù˙e ÌÈ¯LwÓ el‡ «≈»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ»

בֿג.93) י, פרק מקוואות מקום 94)משנה וקשר שנקרעו
מניחים  ואנו זה, על להקפיד עניים של דרכם אין הקרע.
דבר  כל הקרעים. את ולתפור הקשר את להתיר דעתם שאין

חוצץ. אינו קבוע, באופן באיזו 95)המחובר דעתו גילה

הקשר. את להשאיר רוצה שאינו שהיא, לא 96)צורה אם
כלל. דעתם ולתפור.97)גילו להקפיד דרכם

שמשאירים 98) ארוגים, שאינם הבגד שבשפת החוטים
לנוי. אולם 99)אותם "והנימין", סתם כתוב במשנתנו

נקשרו  ובין קשרן בין מחלק א הלכה ח פרק שם בתוספתא
מפני  נראה, דבר של וטעמו הבאה). ההלכה (ראה מאליהן
להניח  ויש להתירן מאוד קשה מאליהן שנתקשרו שנימין
מתאים  בסדר קושר הוא אדם קשרן אם אבל כך, שישאירן
לשם  יתירן שלפעמים ואפשר לעצמו, שקבע תכנית לפי
כשנקשרו  מפרש, ביכורים' [ב'מנחת הבגד. תבנית שינוי
אינן  ולכן נכנסים, והמים כלֿכך מהודק הקשר אין מאליהן
לקבל  מאוד וקשה האדם. כשקשרן מהֿשאיןֿכן חוצצין.
דרכו  שאין קשרים בדין עוסקת ההלכה כל שהרי פירושו,

מים]. ביאת צריכים ואינם הלולאה 100)להתירם,
הרצועה. בה שמכניסים בסנדל תפילין 101)הקשורה

הלכות  (ראה קיבול בית להן שיש מפני טומאה, מקבלות
יב). הלכה ז פרק רצועותיה 102)כלים בלי התפילה כל

קציצה. ממקומה.103)נקראת זזה ואינה מאוד מהודקת
זזה 104) הרצועה אין ומזיזה, התפילה את קושר כשהאדם

התפילה. שבתוך  ילקוט 106)נוד.105)ממקומה
הרועים.

.·Îel‡Â107ÌÈ¯Lw‰ :ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL ÔÈÎÈ¯vL ¿≈∆¿ƒƒ∆»»∆««ƒ«¿»ƒ
˜eÏÁ‰ ÈÁ˙ÙaL108È¯L˜ ÔÎÂ .˙B‡ÏeÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L ∆¿ƒ¿≈∆»∆≈¬ƒ»¿≈ƒ¿≈
Û˙kaL ˙B‡ÏeÏ109ÁzÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ„Ò ÏL ‰ÙOÂ .110. »∆«»≈¿»»∆»ƒ»ƒ¿«≈«

ÏLÂ .‰Úeˆ¯a ‰Úe·˜ dÈ‡L ÔÓÊa L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆…ƒ¿«∆≈»¿»»¿»¿∆
ÌÈˆLe .˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ ‡È‰L ÔÓÊa ÚB¯Ê111ÏL ¿«ƒ¿«∆ƒ»¿∆∆¿»ƒ∆

Ô¯LwL ÌÈ„‚a‰ ÈÓÈ È¯L˜Â .ÏcÒ112Ïk ÔÎÂ . «¿»¿ƒ¿≈ƒ≈«¿»ƒ∆¿»»¿≈…
Ô˙Bl‚Ï „È˙Ú ‡e‰L ˙BÓB˜n‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿∆»ƒ¿«»

ÔÁ˙ÓÏe113ÔÈlq‰ .114˙b ÏL115„a ÏLÂ116eÈ‰ Ì‡ : ¿»¿»««ƒ∆«¿∆«ƒ»
ÌÈ˜ÊÁ117CÈ¯ˆ - ÌÈÙ¯ eÈ‰ Ì‡Â ,ËhÁÏ CÈ¯ˆ - ¬»ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ»»ƒ»ƒ
¯ÚÏ118¯k‰ .119˙Òk‰Â120e‡B·iL ÌÈÎÈ¯ˆ - ¯BÚ ÏL ¿«≈««¿«∆∆∆¿ƒƒ∆»

Ô‰a121ÌÈn‰122. »∆««ƒ

ד.107) משנה החזה.108)שם חלוקים 109)בצד
למעלה. הפתוח במקום ראש הכנסת עלֿידי אותם שלובשים
הכתף, שכנגד במקום לולאות תופרים אלה בחלוקים

החלוק. לבישת אחר אותם רחב,110)וקושרים הסדין
וצריך  במקווה אותו כשמטבילים נקמטות שפתיו ולפיכך

אותן. הלכה 112)הרצועות.111)למתוח ראה האדם.
לגלותם 113)כא. צריך זה ומשום בהם, כשישתמש

הטבילה.ולמותחם  ח 114)לפני פרק מקוואות תוספתא
א. ענבים.115)הלכה בו בו 116)שדורכים שסוחטים

שמנם. להוציא דקים 117)זיתים מענפים עשויים הסלים
צריך  בחוזק, מהודקים הענפים שאם רבינו, ואומר ארוגים.

בהם. הדבוקה הפסולת את אותם 118)לחטט מנענע
נופלת. שם.119)והפסולת  ד 120)משנה פרק סוף

הוא  שכר אלא הראש, תחת משימים ששניהם רבינו מפרש
(ראה  וכדומה צמר ממולאים ושניהם גדולה, יותר וכסת קטן

כאן). טוב' יום ו'תוספות בפנים.121)ברטנורא
שבתוכם.122) מה מוציאים שלפעמים מפני

.‚Î˙Òk123‰l‚Ú124¯eck‰Â125Ìen‡‰Â126 ∆∆¬À»¿««¿»ƒ
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ÚÈÓw‰Â127ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰lÙz‰Â ¿«»≈«¿«¿ƒ»≈»¿ƒƒ∆»««ƒ
ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÏÏÁÏ«¬»»∆«¿»…∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ

.Ìe˙Ò Ï·BË -≈»

ב.123) משנה לרכב 124)שם הבהמה גבי  על שמניחים
ותופרים  מוכין אותה וממלאים מעור עשויה זו כסת עליה,
המוכין. את ולהוציא התפר את לפרום דרכם ואין אותה,

בו.125) מעור 126)שמשחקים עשוי מנעל של דפוס
מוכין. בתיק 127)ממולא נותנים הקמיע את לשמירה.

אותו. ותופרים בד, או עור של קטן

.„ÎÏÈaËn‰128ÔÈÒaÎÓ‰ ÌÈ„‚a129eÒkiL ÔÈÎÈ¯ˆ - ««¿ƒ¿»ƒ«¿À»ƒ¿ƒƒ∆ƒ»¿
eÚaÚ·iL „Ú ÌÈn‰ Ô‰a130„Ú - ÔÈ·e‚ ÔÏÈaË‰ . »∆««ƒ«∆¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«

ÔÚeaÚaÓ eÁeÈÂ eÚaÚ·iL131. ∆¿«¿¿¿»ƒƒ¿»

ד.128) משנה לחים.129)שם כשנותנים 130)בעודם
לא  המקווה שמי ומובן, אבעבועות. כעין עולים במים בגד
ואףֿעלֿפיֿכן  קימעא, הגבוהים אלה למקומות הגיעו
עם  מתחברים בבגד הנמצאים שהמים מפני הטבילה, מועילה
הבעבוע  המקווה. כמי ונעשו בהשקה ומתטהרים המקווה

הבגד. לתוך נספגו כבר המקווה שמי ויתפשט 131)מוכיח,
מי פני על הבגד המקווה כל מי הגיעו לא כן לפני כי המקווה,

המקווה. מי משטח גבוה שהוא הבועה לראש

.‰ÎÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk132Ôk¯ˆ È„kÓ ¯˙BÈ ÌÈk¯‡ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬Àƒ≈ƒ¿≈»¿»
‰cn‰ ÌB˜Ó „Ú ÔÏÈaËÓ - Ôˆˆ˜Ï „È˙ÚÂ133?„ˆÈk . ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ»«¿«ƒ»≈«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL134- ÔË˜Â , «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒ¿»»

„·Ïa BÊ ‰cÓ „Ú ˙ÏLÏM‰ ÔÓ ÏÈaËÓ .‰¯OÚ135, ¬»»«¿ƒƒ««¿∆∆«ƒ»ƒ¿«
¯B‰Ë ¯‡M‰Â136. ¿«¿»»

ה.132) משנה לה,133)שם צריך שהכלי היד מידת
לתשמישו. ראוי ט 134)להיות פרק כלים הלכות ראה

טו. טבעת,135)הלכה באמצע המידה נגמרה אם ואפילו
כאילו  אותה ורואים הטבעת, כל את לטבול צריך אינו
חוצץ? הטבעת חלקי שני חיבור מקום אין [ולמה נחתכה.
לביאת  ראוי להיות צריך אינו בכלים הסתרים שבית מפני

וברטנורא)]. (ר"ש טומאה 136)מים כשנגעה המדובר
- והשאר לו, צריך שהכלי השלשלת חלק ונטמא בדלי,
לא  בקטן ומעשרה גדול בדלי טפחים מארבעה למעלה

שם. כלים בהלכות שנתבאר כמו כלל, נטמא

.ÂÎ‡ÓË ÈÏk137ÏÈaË‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk BÎB˙a Ô˙pL ¿ƒ»≈∆»«¿≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ïk‰138ÈÏk‰ ÈtL Èt ÏÚ Û‡ , «…»¿»»∆¿ƒ»««ƒ∆ƒ«¿ƒ

¯˙BÈa ¯ˆ139BÏ ÔÈÒÎ ÌÈn‰ È¯‰L ;140CBzÓe , «¿≈∆¬≈««ƒƒ¿»ƒƒ
ÌÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ - ÏB„b‰ ÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚL∆»¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»¿»¿ƒ»«≈ƒ

BÎB˙aL141ÏÈaË‰Â Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ì‡Â .142Ï -‡ ∆¿¿ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ…
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ143˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL „Ú »¿»»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆

„Bp‰144ÌÈÏk BÎB˙Ï Ô˙Â ¯B‰Ë ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿»«¿≈ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔÏÈaË‰Â ÌÈ‡ÓË145„Ú ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»…»¿»»∆¿ƒ»«

ÌÈ¯·c ‰na .„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆««∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡146ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - L„˜Ï Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆≈«¿ƒƒ

B‡ ÏÒa eÈ‰ elÙ‡Â ,ÏÏk ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk CB˙Ï ÌÈÏk≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿«
‰t˜a147BÓB˜Óa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,148. ¿À»¿∆≈«¿¿«¿»ƒ¿

א.137) כב, בחגיגה שנתפרשה כפי ב, משנה ו פרק שם
עצמו,138) במקווה מונחים אינם אלו שכלים ואףֿעלֿפי

משנה  ו פרק (שם ששנינו כמו לו, המחוברים במים אלא
כמקווה". - למקווה המעורב "כל שם,139)א): ונתבאר

המחברת  המים אמת אם רק לטבילה כשר מקוואות שעירוב
השפופרת  חלול (כרוחב הנוד כשפופרת רחבה אותם
שתי  בתוכו לגלגל שאפשר מקום היינו הנוד, בפי שנותנים

סביב). אותו.140)אצבעות ומטהרים הגדול הכלי לכל
המחוברים 141) במים ולא המקווה, במי נטבלו שלא אע"פ

הנוד. שפופרת ברוחב את 142)להם המים מילאו ולא
שפיו  כלי במים מניחים אם בטומאתו. ונשאר הגדול הכלי
וממלאים  נכנסים הם צידו, על מוטה כשהוא רחב, ובטנו צר
סותמים  הם זה למקום וכשמגיעים פיו, כנגד עד הכלי את
הוא  כך ומתוך ממנו, שלמעלה האוויר על וסוגרים פיו את
[ראה  יב. בהלכה שהפכו כלי כמו מלהיכנס, המים על מעכב
כח. סעיףֿקטן שם ובש"ך רטו, סימן יורהֿדעה יוסף' 'בית

רבינו]. לשיטת מלא הסבר נותן זה אפילו 143)ביאורינו
צד. מכל אותם כיסו הגדול, הכלי שבתוך המים אם

שביארנו.144) כמו מועיל, מקוואות עירוב אין מזה בפחות
שתגרור 145) טהרה פעולת שום עשו לא המים שהרי

הקטנים. הכלים טהרת ב.146)אחריה כב, חגיגה משנה
על  בקודש חכמים שעשו מעלות אחתֿעשרה נימנו שם

פי"ב. הטומאות אבות הלכות ראה שפיהם 147)התרומה.
הנוד. משפופרת יותר אבות 148)רחב שאר בהלכות
א. הלכה יב פרק הטומאות

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
צריך 1) ואם המקווה. את פוסלים שאובין שמים יבאר

עת  בכל הצינור תחת כלי המניח שמים. בידי כולו שיהיה
את  שאובים מים לוגים שלושה פוסלין כיצד זמן. ובכל
מי  שלנו. ומרחצאות ואמבטיה שהמשיכוה שאובה המקווה.
ויורדים  בחצר מתערבים שהיו שאובים ומים גשמים

למערה.

.‡‰¯Bz ÔÈc2ÔÈÒpÎÓ ÌÈÓ ÏkL ,3;Ô‰a ÔÈÏ·BË ƒ»∆»«ƒ¿À»ƒ¿ƒ»∆
ÌÈÓ ‰Â˜Ó :¯Ó‡pL4Ô‰a ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏkÓ - ∆∆¡«ƒ¿≈«ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆»∆

˙·a Ì„‡‰ Ûeb ÏÎÏ ‰ÏÈ·Ë È„k Ô‰a ˙BÏÚ‰Ï È„k¿≈¿«¬»∆¿≈¿ƒ»¿»»»»¿«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ :ÌÈÓÎÁ e¯ÚL .˙Á‡5LÏL Ìe¯a ««ƒ¬¬»ƒ«»««»¿»

˙Bn‡6‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Ê ¯eÚLÂ .7.ÌÈÓ «¿ƒ∆«¬ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ
ÔÈ·e‡L ÔÈa8.ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÔÈa ≈¿ƒ≈¿≈»¿ƒ

מקומות.2) ובכמה - ב ד, שאובים 3)עירובין אפילו
שבגמרא,4)בכלי. המקומות [בכל שהם. נקווים מים כל

של  דרכו במים". "ורחץ ה) טו, (ויקרא הכתוב מן למדו
בגמרא, שאמרו מזה פשוט יותר לימוד מוצא כשהוא רבינו,
ד)]. אות הרמב"ם כללי מלאכי' ('יד עליו מסתמך הוא

שבתקופת 5) האמה שיעור בקביעת האחרונים נחלקו
מגדילים  ויש אירופאי, מטר חצי עד מקטינים יש התלמוד.
שיעורים  קובעים ויש סנטימטר, מששים למעלה עד
בשיעור  למעשה הלכה וקביעת אלה. שני בין ממוצעים

התורה. גדולי בידי מסורה מקטיני 6)מקוה, לדעת אמנם
אמות, משלוש יותר היא הבינוני האדם של קומתו – האמה
הראש  הרכנת ידי על לטבול לו שאפשר שיערו חכמים אבל
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ברום). ד"ה - א יא, חגיגה תוספתא, 7960)(ראה שהם
טובלים 8)לוגים. שאובים הם המים כל ואפילו בכלים.

אלא). ד"ה ב יז, פסחים ב'תוספות' (וכן בהם

.·ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÔÈÏeÒt ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆««ƒ«¿ƒ¿ƒ
ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰Â˜Ó ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰ÏÈ·ËÏƒ¿ƒ»¿…∆»ƒ¿≈«ƒ∆≈»¿ƒ
eÏÒt - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»¿

Ïk‰10È¯·cÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÏeqtL Èt ÏÚ Û‡ . «…««ƒ∆ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Lw‰a e‰e„ÓÏ ,ÌÈ¯ÙBÒ11C‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L . ¿ƒ¿»¿∆≈∆¬≈≈«

Ba ÔÈ‡ ÔÈÚn‰ .¯B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ«¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿∆»««¿»≈
ÏÏk Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz12È¯‰L ,Ì„‡ È„Èa Blk ¯Ba‰Â , ¿ƒ««»»¿»¿«Àƒ≈»»∆¬≈

‰È‰È ‡Ï ‰Â˜n‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ BlkÀ«ƒ¿ƒ»¿¬»ƒ«ƒ¿∆…ƒ¿∆
ÌÈÓL È„Èa Blk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯B·k ·e‡L BlkÀ»¿¿≈»ƒƒ¿Àƒ≈»«ƒ

Ba LÈ Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÓk13Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz14¯Lk -15. ¿«¿»∆»ƒ≈¿ƒ««»»»≈

ãycew zegiyn zecewpã

xyk mc` ci zqitz ea yi m` `l`

מקוה  שנאמר בהם, טובלין מכונסין מים שכל תורה "דין
לטבילה". פסולין השאובין שהמים "מד"ס אבל כו'" מים..
במי  נפשו להביא הוא הטבילה עניין האדם ובעבודת
שהם  שמים" "בידי מעיין בין חילוק יש ובזה הדעת,
הם  אדם" ש"בידי ובור בתורה, המפורשים העניינים
שיורה  ממנו לגדול ופונה בתורה, התפרשו שלא העניינים
איך  דעתו על שמתקבל מה ע"פ לו ומורה תשובה דרך לו

לנהוג. שצריך
שכולו  בבור וגם בהם" טובלין מכונסין מים "כל תורה מדין
לקבל  ממנו לגדול כשפונה הוא האדם ובענייני אדם, בידי
ואפשר  דעתו על שמתקבל כפי לו ומשיב תשובה  דרך
מד"ס  אבל הדעת". "מי בבחינת שהם דבריו על לסמוך
אחרי  כי לטבילה פסולין אדם) (בידי השאובין שהמים גזרו
כולם  שלא וסייגים לגזירות הוצרכו הדורות ירידת
חכמים  ואמרו - אדם ידי - אדם של דעתו על מתקבלים
כמי  שיחשב כדי אדם של דעתו על כלל לסמוך שאין

הדעת.
"אלא  שמים בידי כולו להיות צריך אין מד"ס גם ולאידך
תורה  בענייני ההוראות כי כשר" אדם יד תפיסת בו יש אם
ובמדידה  התלבשות של באופן להיות צריכות ומצוות,
מצד  אדם" יד "תפיסת להיות וצריך יכול ובזה והגבלה,

המטה. שבעבודת המעלה
(bl oniq dxdh xtq zekln oii it lr)

חכמים.9) פחות 10)גזירת סאה 40 במקוה כשהיו מדובר
והשלים  שאובים לוגים שלושה לתוכו ונתן לוגים, שלושה
שאינם  מים סאה 40 בו שיש מקוה אבל השיעור, את
לקמן  (ראה שאובים מים הוספת ידי על נפסל אינו שאובים

ההיקש.11)ה"ו). על א 12)הסמיכוהו אדם של ינה ידו
בעשייתו. בו.13)משתתפת יש אם הבור 14)אפילו

יתבאר. הבאות בהלכות אדם. בידי זה 15)עשוי היקש

של  כללו ה"א. פ"ט שמיני, פרשת כהנים' ב'תורת מקורו
– הבור לתוך ונתן מים ששאב כגון אדם, בידי כולו דבר:

כשר. – אדם מפעל ומקצתו שמים מפעל מקצתו פסול;

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16e„¯ÈÂ Ì·bÏ ‚b‰ L‡¯a ÌÈp˜˜ ≈«««ƒ««¿«ƒ¿…««¿«¿»¿»¿
˙BÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e‡lÓ˙Â ÌÈÓLb Ì‰Ï»∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿««ƒ∆ƒ«

ÌÈÓLb‰17ÌtÎÈ B‡ ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰ -18 «¿»ƒ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒƒ¿≈
Ì‰Ó ÌÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â19Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏaËÏ ÌÈ¯Lk ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿…¿««ƒ

Ô‡ÏÓ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈÏÎa eÈ‰ el‡‰ ÌÈn‰ ÏkL∆»««ƒ»≈»¿≈ƒ∆¬≈…ƒ¿»
B„Èa20Ì¯Ú‰Â ÌÈp˜w‰ ˙‡ dÈa‚‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .21- ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«∆««¿«ƒ¿∆¡»

.ÔÈ·e‡L Ì‰aL ÌÈn‰ Ïk È¯‰¬≈»««ƒ∆»∆¿ƒ

מ"ז.16) פ"ב, מקוואות על 17)משנה, לחשוב לו והיה
לתוכם. מים שיפלו פיהם 18)האפשרות על יהפכם

עומדים. שהם העמידם 20)בקרקע.19)במקום לא וגם
הקנקנים  שבירת באו. שמים ומידי גשמים, מי קבלת לשם
שמים  ומידי גשמים מי קבלת לשם העמידם הפיכתם, או
אדם. בידי מילוי אינו הפיכתם או הקנקנים שבירת באו.

שם. יהושע פעולת 21)כרבי כל בידיים האדם עשה הרי
המקוה. מילוי

.„ÁÈpn‰22¯Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk23ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa „ÈÓz ««ƒ«≈ƒ«««ƒ»ƒ¿»≈¿»
ÔÓÊ24elÙ‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk „Á‡Â ÌÈpË˜ ÌÈÏk „Á‡ , ¿«∆»≈ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»¿«¿ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ ÈÓ e‡lÓ˙Â ,‰‡ÓË25. À¿»¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰ - Ô¯·L B‡ Ô‰Èt ÏÚ Ô‡Ùk Ì‡Â¿ƒ¿»»«ƒ∆¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
˙˜ÊÁL ;e‡lÓ˙ BzÚ„Ï È¯‰L ,¯·c ÏÎÏ ÔÈ·e‡Lkƒ¿ƒ¿»»»∆¬≈¿«¿ƒ¿«¿∆∆¿«
¯Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk‰ ÁÎL elÙ‡Â .ÌÈÓ Ál˜Ï ¯Bpv‰26 «ƒ¿«≈««ƒ«¬ƒ»««≈ƒ«««ƒ

ÔÎÂ .ÁÈpn‰ ÈtÓ ÁÎBM‰ ÏÚ e¯Êb ,ÔÈÏeÒt -¿ƒ»¿««≈«ƒ¿≈««ƒ«¿≈
ÁÈpn‰27¯ˆÁa ÌÈÏk‰ ˙‡28ÌÈ·Ú‰ ¯eM˜ ˙Úa29 ««ƒ«∆«≈ƒ∆»≈¿≈ƒ∆»ƒ

BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏeÒt Ô‰aL ÌÈn‰ - e‡lÓ˙Â¿ƒ¿«¿««ƒ∆»∆¿ƒ∆¬≈¿«¿
e¯Êb ÔÎÂ .e‡lÓ˙30¯eM˜ ˙ÚLa ¯ˆÁa ÁÎBM‰ ÏÚ ƒ¿«¿¿≈»¿««≈«∆»≈ƒ¿«ƒ

ÌÈ·Ú ¯eft ˙Úa ¯ˆÁa ÔÁÈp‰ .ÁÈpÓ ÌeMÓ ÌÈ·Ú31 »ƒƒ«ƒ«ƒƒ»∆»≈¿≈ƒ»ƒ
ÔÁÈpnL BÓk ,ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - e‡lÓ˙Â ÌÈ·Ú e‡·e»»ƒ¿ƒ¿«¿¬≈≈¿≈ƒ¿∆«ƒ»

Ô·bÏ ‚b‰ L‡¯a32¯eM˜ ˙Úa ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿…««¿«¿»¿≈ƒƒƒ»¿≈ƒ
el‡ È¯‰ - e‡lÓ˙Â e¯M˜˙Â e¯ÊÁÂ e¯ft˙Â ÌÈ·Ú‰∆»ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿¬≈≈

ÔÈ¯Lk33Ô¯·L Ì‡Â .34Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰ - Ô‡Ùk B‡ ¿≈ƒ¿ƒ¿»»¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

שבת 22) בגמרא שנתבארה כפי מ"א, פ"ד מקוואות משנה,
ב. בו 23)טז, העוברים המים פוסל שאינו בצינור מדובר

בהשלמות). ה"ו פ"ו לקמן זמן 24)(ראה בכל פירוש
מעוננים. כשאינם ובין מעוננים כשהשמים בין שהוא,

גילה 25) עננים, שאין בשעה אפילו הצינור, תחת הניחם אם
גשמים. מי לתוכם שיפלו רוצה שהוא הניחם 26)דעתו

סילקם. ולא ושכח מיד, לסלקם כוונה מתוך שם
שוכח.27) בדין וביתֿהלל ביתֿשמאי נחלקו במשנתנו

ביתֿשמאי  ורבו שנמנו מאיר, רבי כדברי כביתֿשמאי, ופסק
כמרובים. הלכה ונקבעה ביתֿהלל, תחת 28)על לא

לתוך 29)הצינור. גשמים שיפלו שהתכוון אנו מניחים
משום 30)הכלים. שוכח גזרו מקום שבכל רבינו, דעת
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בחצר. בין צינור תחת בין למי 31)מניח, התכוון לא
שם. משרשיא כרב הקודמת.32)גשמים, שבהלכה

לקבל 33) הראשונה מחשבתו בטלה העבים, כשנתפזרו
חשב  שלא גשמים באו ונתקשרו וכשחזרו גשמים, מי לתוכן

השלמות). (ראה ובהשלמות 34)עליהם ה"ג למעלה ראה
שם.

.‰„iq‰35ıÈˆÚ ÁÎML36‡lÓ˙Â ‰Â˜Óa37,ÌÈÓ ««»∆»«»ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ
È¯‰Â ËÚÓ ‡l‡ ‰Â˜na ¯‡L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿««ƒ¿∆∆»¿««¬≈
ıÈˆÚ‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜n‰ ·¯ Ba LÈ ıÈˆÚ‰∆»ƒ≈…«ƒ¿∆¬≈∆ƒ¿…∆∆»ƒ

BÓB˜Óa38ÔÎÂ .¯Lk Blk ‰Â˜n‰ ‡ˆÓÂ39¯cÒÓ‰ ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ¿∆À»≈¿≈«¿«≈
ÔÓqÁÏ È„k ‰Â˜n‰ CB˙a ÌÈp˜w‰ ˙‡40e‡lÓ˙Â ∆««¿«ƒ¿«ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ¿«¿

ÌÈÓ41‡ÏÂ ÂÈÓÈÓ ˙‡ ‰Â˜n‰ ÚÏaL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ««ƒ∆»««ƒ¿∆∆≈»¿…
- ÌÈp˜w‰ CB˙aL ÌÈÓ ‡l‡ ÏÏk ÌÈÓ ÌL ¯‡Lƒ¿«»«ƒ¿»∆»«ƒ∆¿««¿«ƒ

ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰42Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.¯Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈

מ"ח.35) פ"ב והשאיר 36)מקוואות בסיד, הבור את הסד
כשרים. מים היו ובו ושקע, בבור העציץ צ"ל 37)את

קנקנים 38)ונתמלא. במניח פיו. על אותו יהפוך לא אבל
גם  שמותר בה"ג אמרנו לנגבם, ברורה בכוונה הגג על
רא  סי' יו"ד יוסף' ('בית כאן בנידון מהֿשאיןֿכן להפכם,

הרא"ש). מ"ט.39)בשם ולא 40)שם מים שיבלעו
לתוכם. שיתנו המשקין את אחרֿכך מי 41)יבלעו נכנסו

לתוכם. גם שם 42)המקוה יוסף' [ב'בית יכפם. לא אבל
שנאמרו  המקרים שלושת שבין הדינים הבדלי קובע
הנוגעים  דבריו תוכן והרי נימוקיהם. ומבאר זֿט, במשניות
לנגבם  כדי הגג בראש כלים המניח א. כאן: רבינו לדעת
יכול  לחלוחית, שישאבו כלל התכוון ולא ג) (הלכה
אפילו  לטבילה כשרים והמים לכפותם ואפילו לשוברם
(הלכה  סייד של עציץ ב. כלל; אחרים מים במקוה כשאין
ויש  בעציץ טיט יש שהרי שאובה, לקצת התכוון כאן ה):
כאן  מטילים ולפיכך מים, קצת שייבלעו רוצה שהוא להניח
מים, מעט בבור שיישארו שצריך אחת, חומרות: שתי
בתוך  קנקנים המסדר ג. לשבור; אלא לכפות שאסור ושנייה
שלא  היינו מבעציץ, יותר להקל אחד צד יש כאן המקוה:
אולם  לדפנותיהם, אלא הקנקנים לתוך מים להכניס התכוון
כלל  רוצה שאינו הגג, בראש כלים למניח דומה אינו
הקילו  ולפיכך בדפנות, שאיבה רוצה וכאן מים, בשאיבת
ישבור, – במקוה מים נשארו לא שאפילו אחד, מצד
מניח  זה ביאור ישבור. אלא לכפות שאסור חומרא והשאירו

הדעת]. את ביותר

.Â‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈÏÒBt „ˆÈk≈«¿ƒ««ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»
?ÔÈbÏ43‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁt ‰Â˜na ‰È‰ Ì‡L44, Àƒ∆ƒ»»«ƒ¿∆»≈«¿»ƒ¿»

ÌÈÚa¯‡Ï ÌeÓÈÏL‰Â ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï eÏÙÂ]¿»¿¿»¿»Àƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÏeÒt Ïk‰ - [‰‡Ò45ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó Ï·‡ . ¿»«…»¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

BÎB˙Ï CÙLÂ „Îa ·‡LÂ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿»«¿«¿»«¿
„BÚ ‡ÏÂ .¯Lk - Blk ÌBi‰ Ïk46ÔBÈÏÚ ‰Â˜Ó ‡l‡ , »«À»≈¿…∆»ƒ¿∆∆¿

‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈
‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ ÌÈn‰ ea¯iL „Ú BÎB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈¿«∆ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ¿∆

¯Lk ÔBzÁz‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔBzÁz‰47. ««¿«¿»ƒ¿»¬≈««¿»≈

ה"ב.43) למעלה כשרים.44)ראה פ"ג 45)מים שם
מ"ח.46)מ"א. פ"ו מים 47)שם כלל בו היו לא אפילו

שנפלו  השאובים שהמים מפני והטעם, אחרים. כשרים
לכשרים. הפכו סאה 40 בו שיש לעליון

.Ê‰Â˜Ó48BÎB˙Ï Ô˙Â ˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿À»¿»«¿
È¯‰ - ‰‡Ò epnÓ Ck ¯Á‡ ÏËÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ¿ƒ¿»«««»ƒ∆¿»¬≈
„Ú ,¯Lk ‡e‰Â ‰‡Ò ÏËBÂ ‰‡Ò Ô˙B ÔÎÂ .¯Lk ‰Ê∆»≈¿≈≈¿»¿≈¿»¿»≈«

Ba¯49. À

מ"ב.48) פ"ז ב,49)שם פב, ביבמות שילא בר יהודה כרב
מעשרים  יותר המקוה מן יוציא שלא היינו רובו, עד שפירש:
רובו, עד רק כאן שמכשיר תמהו [רבים כשרים. מים סאה
ומשנה  מרובו, ביותר אפילו הכשיר הקודמת ובהלכה

נטו  ולכן היא, ונטל מפורשת סאה שבנתן ופירשו, מדעתו
משנה' וב'כסף שאובים. במים ולא פירות במי מדובר - סאה
פסלו  סאה ונטל סאה שבנתן ומבאר הסתירה את מיישב
בשפך  אבל כשרים, שאובים יאמרו שלא העין מראית משום

ביד]. שניטלו כלֿכך ניכר הדבר אין לתחתון ונפלו לעליון

.ÁÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡50‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ≈««ƒ«¿ƒ¿ƒ∆«ƒ¿∆
ÈÏk‰ ÔÓ ‰Â˜n‰ CB˙Ï eÏtiL „Ú ÔÈbÏ ‰LÏLa51. ƒ¿»Àƒ«∆ƒ¿¿«ƒ¿∆ƒ«¿ƒ

e¯¯‚ Ì‡ Ï·‡52‰Â˜nÏ ıeÁ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ¬»ƒƒ¿¿««ƒ«¿ƒ«ƒ¿∆
„Ú ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ eÎLÓÂ¿ƒ¿¿¿»¿«ƒ¿∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆«
ÌÈ¯Lk‰ ÔÓ ·¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰iL∆ƒ¿∆¡»¿∆¡»¬»ƒ»»…ƒ«¿≈ƒ

¯Lk ‰Â˜n‰ È¯‰ -53ÌÈ¯OÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk . ¬≈«ƒ¿∆»≈≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
ıeÁ ·‡BLÂ ‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò¿»«∆«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈¿≈
eÈ‰L ÔÈa ,‰Â˜nÏ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ‰Â˜nÏ«ƒ¿∆¿««ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿∆≈∆»

ÔBÏÈq‰ CB˙a B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ ÔÈÎLÓ54Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»ƒ«««¿«¿«ƒ¿«≈
¯Lk ‡e‰ È¯‰ - ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆¬≈»≈
‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡M‰L ;‰‡Ò ÛÏ‡Ï BÓÈÏL‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿»∆ƒ¿ƒ»

¯Lk‰ ÔÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ·¯ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,‰¯Lk -55. ¿≈»ƒ»»»…«¿»ƒ¿»ƒ«»≈
‚b ÔÎÂ56ÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BL‡¯a ‰È‰L ¿≈«∆»»¿…∆¿ƒ¿»«∆≈

BÎB˙Ï Ô˙Â BÙ˙Îa ‡lÓe ÌÈÓL‚57,ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt ¿»ƒƒ≈ƒ¿≈¿»«¿»≈∆¿ƒ
Ïk‰ eÎLÓÂ ¯Bpv‰ Á˙Ùe ,ÏeÒt Ïk‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«…»»««ƒ¿ƒ¿¿«…
‰·e‡M‰L ;¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈∆«¿»

B‰ ,‰¯Lk - dlk ‰eÎÈLÓ‰LÔÓ ·¯ ÌL ‰È‰Â ÏÈ‡ ∆ƒ¿ƒ»À»¿≈»ƒ¿»»»…ƒ
¯Lk‰58. «»≈

וֿב.50) א יב, המקוה.51)תמורה אל הכלי מן ישר
המים.52) את פוסל שאינו דבר על או הקרקע על
ברבייה".53) מטהרת "שהשאיבה מסיימים: שם בגמרא
שאיבה.54) עושה אינו סילון איזה יבואר שישי בפרק לקמן
כמו 55) ומשהו, סאה 20 היינו מקוה, משיעור רוב פירוש,

לקמן. ה"ב.56)שיתבאר פ"ד מקוואות תוספתא,
הדלי.57) מן ע"י 58)ישר תחילה שנפסלו ואףֿעלֿפי

מקוה  אבל ההמשכה, מועילה - לתוכם שנפלה השאיבה
אין  – כשרים ומשהו סאה 20 מעולם בה היו שלא שאובה

מועלת. המשכה

.Ëe¯B‰59e¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ :e¯Ó‡Â ·¯ÚÓ ÈÓÎÁ ˙ˆ˜Óƒ¿»«¿≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿
e‡ ÔÈ‡ ,‰¯B‰Ë - dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡L :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»≈»
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·¯ CÈ¯ˆ‰L ‰ÊÂ .ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ·¯ ÌL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿»…«ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ…
e¯Ó‡ È¯‰L ,eÁ„ ¯·Îe ,Ô‰ „ÈÁÈ È¯·c - ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿≈»ƒ≈¿»ƒ¿∆¬≈»¿
È¯·„ ÈÙÏ .‰¯B‰Ë - dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡L :ÛBqa«¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»¿ƒƒ¿≈
ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰Â ,CÙBLÂ ÈÏÎa ‡lÓÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»»¿«≈ƒ¿ƒ¿≈¿««ƒƒ¿»ƒ
Ïk ÔÎÂ .¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈¿≈»
È¯‰L ,ÔÈ¯Lk ˙B‡Â˜Ó elL ˙B‡ˆÁ¯naL ÈËaÓ‡«¿»ƒ∆«∆¿¬»∆»ƒ¿»¿≈ƒ∆¬≈
‡Ï ÌÏBÚÓe .‡e‰ CLÓpLÂ ·e‡L Ô‰aL ÌÈn‰ Ïk»««ƒ∆»∆»¿∆ƒ¿»≈»…

.‰Ê ÔÈÚa ‰OÚÓ ‰OÚL ÈÓ eÈ‡»̄ƒƒ∆»»«¬∆¿ƒ¿»∆

הקודמת.59) בהלכה יפה מבוארת בזה רבינו שיטת

.ÈÌÈÓL‚ ÈÓ60¯ˆÁa ÔÈ·¯Ú˙Ó eÈ‰L ÔÈ·e‡L ÌÈÓe ≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»≈
ÔÈÎLÓÂ61‰˜eÚÏ ÔÈ„¯BÈÂ62ÔÈ·¯Ú˙nL B‡ ,¯ˆÁaL ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»∆∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ

ÔÓ ·¯ Ì‡ :‰¯ÚnÏ ÔÈ„¯BÈÂ ‰¯Ún‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ««¬«¿»»¿¿ƒ«¿»»ƒ…ƒ
¯Lk‰63¯Lk -64;ÏeÒt - ÏeÒt‰ ÔÓ ·¯ Ì‡Â ; «»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»

ÔÈ·¯Ú˙nL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÏeÒt - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»»≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÎLÓÂ ‰Â˜nÏ eÚÈbÈ ‡lL „Ú65Ì‡ Ï·‡ ; «∆…«ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¬»ƒ

ÔÈÁl˜Ó ÌÈÏeÒt‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÈ‰66Ì‡ :‰Â˜n‰ CB˙Ï »«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ
¯‡ BÎB˙Ï eÏÙpL Úe„È„Ú ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa »«∆»¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«

,¯Lk - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï e„¯È ‡lL∆…»¿¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈
.ÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â67 ¿ƒ»»

מ"ד.60) פ"ד מעורבים.61)מקוואות כשהם
לבור.62) מקוה,63)לגומא, שיעור רוב יש אם פירוש,

ומשהו. סאה 20 או 64)היינו שבעוקה המעורבים המים
כשר. מקוה הם מפני 65)שבמערה, מעורבים. כשהם

עם  מעורבים כשהם אלא עצמם בפני נפלו לא שהפסולים
ואףֿעלֿפי  כשרים, רוב כשיש ההמשכה מועילה הכשרים,
אלא  מעורבים אינם ואם עצמם. בפני אינם הכשרים שגם
המקוה  – עצמם בפני ואלה עצמם בפני אלה למקוה, יורדים
פוסלים  - עצמם בפני עומדים שפסולים משום פסול,

עצמם. בפני עומדים שלא 66)כשרים המקוה לתוך ישר
אם 67)בהמשכה. דינים: שני בזה יש פסול. הזה המקוה

שנפלו  לפני גשמים מי סאה מעשרים יותר למקוה נפלו
המעורבים  המים את להכשיר אפשר שאובים, לוגין שלושה
לוגין  שלושה קדמו ואם אחר, למקום המשכה ידי על
החולק  רבינו לדעת תקנה להם ואין המים נפסלו - שאובים
משנה'). ה'כסף (עלֿפי בה"ט למעלה מערב חכמי על
"זה  של בסדר בהמשכה דינים חילוקי כמה כאן מונה [רבינו
הכשרים  המים ח): הלכה (תחילת הראשון הדין זה", ואף
שהמשיכו  לפני עצמם בפני עומדים מקוה, רוב בהם שיש
מועילה  בזה המקוה. את שהשלימו השאובים את להם
נימוקים  שני כאן שיש מפני פקפוקים, כל ללא ההמשכה
ב. עצמם; בפני ועומדים תחילה באו הכשרים א. להכשיר:
מוסיף, גג") ("וכן השני הדין בהמשכה. באו הפסולים
ומשהו  לעשרים בהמשכה שלא השאובים נפלו שאפילו
על  הללו המים את להכשיר אפשר כולם, ונפסלו כשרים,
מפני  לפסול צד יש זה בדין אחר. למקום המשכה ידי
ההמשכה  מועילה ואעפ"כ בהמשכה, שלא באה שהשאובה
כשרים  י): (הלכה השלישי הדין כשרים. רוב כשהיו השניה
קדמו  לא כאן למקוה. אותם שהמשיכו מעורבים ושאובים

מועילה  ואףֿעלֿפיֿכן לפסולים הכשרים המים רוב
מלמדנו, ולבסוף קדמו. לא הפסולים שגם מפני ההמשכה
כשרים, רוב שאיבה: להכשרת הכרחיים תנאים שני

לכשרים. קדמו שלא פסולים והמשכת

á"ôùú'ä 'à-øãà 'æ éùéìù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחד 1) מכלי מים לוגים שלושה אליו שנפלו מקווה יבאר

שהטילו  שניים ודין מצטרפים. אם כלים ושלושה משנים או
כסת  או כר המטביל ודין ומחצה. לוג וזה ומחצה לוג זה
מקוואות  שני ודין מכוונות. סאה ארבעים בו שיש במקווה
ומחצה  לוג אחד לכל ונפל סאה ארבעים אחד בכל ואין
נכנסת  והאמה שאובים מים מלא שהוא בור ודין ונתערבו.

שאובים. במים למקווה פיסול דיני וכל ממנו. ויוצאת לו

.‡‰Â˜Ó2ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏ‡ eÏÙpL3 ƒ¿∆∆»¿≈»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ
;ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÌÈÏk ‰LÏLe ÌÈMÓ B‡ „Á‡ ÈÏkÓƒ¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒƒ¿»¿ƒ
.ÔBL‡¯‰ ˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙iL ‡e‰Â¿∆«¿ƒ«≈ƒ«∆…»«»ƒ

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk ‰Úa¯‡Ó4ÌÈ¯·c ‰na . ≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡5˙Ba¯Ï Ôek˙ ‡lL ÔÓÊa ?6Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿«¬»ƒƒ¿«≈

‰Â˜n‰ ÈÓ ˙‡ ˙Ba¯Ï7ÏÎa ¯Èc Ï˜LÓ ÏÙ elÙ‡ , ¿«∆≈«ƒ¿∆¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»¿»
ÌÈ·e‡M‰ eÓ„wL ÔÈa .ÔÈbÏ ‰LÏLÏ Û¯ËˆÓ - ‰L»»ƒ¿»≈ƒ¿»Àƒ≈∆»¿«¿ƒ
B‡ ÌÈ·e‡M‰ ˙‡ ÌÈ¯Lk‰ eÓ„wL ÔÈa ÌÈ¯Lk‰ ˙‡∆«¿≈ƒ≈∆»¿«¿≈ƒ∆«¿ƒ
ÔÈbÏ ‰LÏL eÏÙpL ÔÂÈk ,˙Á‡k Ô‰ÈzL eÏÙpL∆»¿¿≈∆¿««≈»∆»¿¿»Àƒ
Ba eÏÙpL Ì„˜] ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ CB˙Ï ÔÈ·e‡L¿ƒ¿«¿»ƒ¿»…∆∆»¿
Ïk‰ ÏÒÙ [ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁÙÏ B‡ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¿»≈«¿»ƒƒ¿««…

.·e‡L ‰OÚÂ¿«¬»»

ד.2) משנה ג פרק בו 3)מקוואות שאין במקווה המדובר
אין  זה שיעור בו יש שאם כשרים, מים סאה ארבעים

אותו. פוסלים לתוכו הנופלים בברייתא 4)השאובים
תנא  בזה, חוני בן יוסף ורבי קמא תנא נחלקו ב יב, תמורה
אין  - אומר חוני בן יוסף ורבי מצטרפים, - אומר קמא
יוסף  כרבי הלכה שאין רבינו כתב שם ובפירושו מצטרפים.
נשנית  ששיטתו מפני כמותו, ופסק בו חזר וכאן חוני, בן
הלכה  משנה וסתם בברייתא מחלוקת וכל משנה, בסתם
רבי  של נימוקו מפרש שם בתמורה גרשום ורבינו כסתם.
ומצטרפת  חשובה כמות היא שלוג מפני חוני, בן יוסף
מצטרפים  כלים בשלושה שאמר ומה המקווה, את לפסול
כך  ומשום לוג, הפחות לכל מכיל כלי כשכל המדובר
וכלי, כלי בכל שלם לוג אין שהרי מצטרפים, אין ארבעה
רא). סימן דעה יורה יוסף בית (ראה שם רש"י גם פירש וכן
שלושה  גם - וכלי כלי בכל שלם לוג אין שאם מזה, [ויוצא
דעתו  גילה לא ורבינו מצטרפים. אינם שניים אפילו או

מצטרפים.5)בזה]. אין את 6)שארבעה כשהוסיף
שיוכלו  כדי המקווה, מי את להרבות התכוון לא השאובים

משנה). (כסף אנשים הרבה בו כתוב 7)לטבול במשנתנו
אולם  שכתבנו, כמו רבינו ופירשה לרבות" "נתכוון סתם:
הכלי  מן ששפך שבשעה מפרש רא סימן דעה ביורה הטור
שבכלים  המים את גם לשפוך כוונתו הייתה הראשון
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סעיף  רא סימן דעה יורה ערוך בשולחן מרן [וגם האחרים.
הטור]. דעת להלכה קיבל טו

.·,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰Ê eÏÈË‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆…∆¡»¿∆…∆¡»
B˙eÒk ËÁBq‰Â8d‰Èa‚‰Â9ÔÈÏÙB daL ÌÈn‰Â ¿«≈¿¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ

¯eˆ¯v‰ ÔÓ ‰¯ÚÓ‰ ÔÎÂ ,‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓ10ÏÈËnL ƒ¿«¿≈¿≈«¿»∆ƒ««¿∆≈ƒ
ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓ11. ƒ¿«¿≈¬≈≈¿ƒ

מצומצמות.8) סאה מ' בו שהיו במקווה אותה שטבל
בפרק 9) שנינו נוגעת, היא [שאם המקווה במי נוגעת ואינה

כמחוברים  בתוכה הבלועים שהמים ז משנה ממקוואות ז
מסרק.10)למקווה]. כעין עשוייה ששפתו כלי

באים 11) הקילוחים שכל מפני ונימוקם, במשנה. כחכמים
אחד. מכלי

.‚Ba LiL ‰Â˜Óa ¯BÚ ÏL ˙Òk B‡ ¯k ÏÈaËn‰««¿ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆∆≈
ÔÓ Ô‰È˙B˙ÙO dÈa‚‰L ÔÂÈk ,˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¿À»≈»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ

ÔÈ·e‡L ÔÎB˙aL ÌÈn‰ e‡ˆÓ ÌÈn‰12?‰OÚÈ „ˆÈk . ««ƒƒ¿¿««ƒ∆¿»¿ƒ≈««¬∆
Ô‰ÈÏeL C¯c ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ13‰tw‰ Ï·‡ .14˜O‰Â «¿ƒ»«¬»∆∆≈∆¬»«À»¿««

-LLBÁ BÈ‡Â Ôk¯„k ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ15. «¿ƒ»«¬»¿«¿»¿≈≈

שהכר 12) פי על אף המקווה ממי נותקו אלה מים שהרי
שסופגת  ב שבהלכה לכסות דומה זה ואין בו. עודם והכסת
המים  כל - המקווה במי נוגעת שהיא זמן כל ולפיכך מים
גם  כי מכוונות דוקא ולאו למקווה, מחוברים שספגה
לא  גדול שבמקווה אלא שאובים, נעשו גדול במקווה
אפשר  קטן במקווה אבל שאובים, ייעשו אם לנו איכפת
ייזהר  ואפילו ויפסלוהו. שנפסלו המים בחזרה לתוכו שיפלו
סאה. ארבעים בו שאין מפני המקווה ייפסל כן גם יפלו, ולא

המים 13) ויישארו המקווה מן ויעלם פיהם על אותם יהפוך
למקווה. מחוברים דקים.14)שבהם מענפים קלוע סל

אינם 15) - מהר דרכם נשפכים והמים גסים שנקביהם מפני
שאובים. נעשים

.„˙Bnb LÏL Ba LiL ‰Â˜Ó16‚Ï ,ÔÈ·e‡L ÌÈnÓ ƒ¿∆∆≈»Àƒ«ƒ¿ƒ…
BÎB˙Ï eÏÙÂ ,‡nb ÏÎa17Úe„È Ì‡ :ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ¿»À»¿»¿¿«ƒ¿≈ƒƒ»«

‡lL „Ú ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ BÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«∆…
˙ÈLÈÏM‰ ‡nbÏ eÚÈbÈ18ÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,¯Lk -19. «ƒ«À»«¿ƒƒ»≈¿ƒ»»

זו 16) גומות שלוש ובהם משופעים שכתליו בבור המדובר
מכולן. למטה נמצא המקווה ועיקר מזו, לתוך 17)למעלה

בגומות. לנגוע מבלי עצמו היו 18)המקווה כן ואם
בהם  שנתערבו לפני כשרים מים סאה ארבעים במקווה

שאובים. לוגים -19)שלושה יודע אינו שאם משמע
שאפילו  רבינו שלדעת מבאר, טוב יום [בתוספות פסול.
הספק  מפני לפסול טעם אין התורה מן כשר שאוב כולו
העליונה  בגומא נגעו המקווה שמי אפשרות כשיש אפילו
הוא  ולפיכך כשירים. מים לוגים שלושה בו שהיו לפני
הכוונה  פסול" לאו "ואם ששנינו ומה כשר, שספיקו מפרש
לגומא  שהגיעו לפני סאה ארבעים היו שלא ידוע אם

השלישית].

.‰‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡ ,˙B‡Â˜Ó ÈL20, ¿≈ƒ¿»≈¿»∆»≈∆«¿»ƒ¿»
ÈL e·¯Ú˙Â ,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏ ÏÙÂ¿»«»∆…∆¡»¿»∆…∆¡»¿ƒ¿»¿¿≈

‡ È¯‰ - ˙B‡Â˜n‰ÏÚ ‡¯˜ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯Lk el «ƒ¿»¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»«
ÏeÒt ÌL Ô‰Ó „Á‡21ÌÈÚa¯‡ Ba ÔÈ‡L ‰Â˜Ó Ï·‡ . ∆»≈∆≈¿¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

¯Á‡Â ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï ÏÙpL ‰‡Ò¿»∆»«¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿««
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰a¯Â ,ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ck»∆¡«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ«»∆»

Ô‰Ó22ÏÒÙpL Blk ‰Â˜n‰ ÏkL ;ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ≈∆¬≈≈¿ƒ∆»«ƒ¿∆À∆ƒ¿«
·eLÁ ‡e‰ ÔÈ·e‡L ÌÈÓk23e·‡L ÂÈÓÈÓ Ïk el‡Îe , ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿¬

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

סאה.20) ארבעים יש יחד משלושה 21)ובשניהם פחות
מועטים, מים אפילו כלל פוסלים אינם שאובים לוגים
ארבעים  כאן יש הרי לוגים שלושה בהם ויש וכשנתערבו
על  נפסלים אינם סאה שארבעים כבר ואמרנו כשירים סאה
אלא  פסול אינו סאה 40 בו שאין [מקווה, שאובים. ידי

סאה.22)חסר]. ארבעים להיות 23)עד חוזרים ואינם
שפסלו  הלוגים משלושת פחות בהם כשנשארו כשירים
להכשירם  שאפשר מובן, עצמם, מצד פסולים הם כי אותם,
כשירים. רוב בהם שיש מפני אחר, למקום המשכה ידי על

.Â‰n‡‰Â ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L ¯Ba24BÏ ˙ÒÎ ∆»≈«ƒ¿ƒ¿»«»ƒ¿∆∆
·MÁzL „Ú BÏeqÙa ‡e‰ ÌÏBÚÏ - epnÓ ˙‡ˆBÈÂ¿≈ƒ∆¿»¿ƒ«∆¿«≈

ÔÈbÏ ‰LÏL ¯Baa eÈ‰L ÔÈ·e‡M‰ ÔÓ e¯‡L ‡lL25. ∆…ƒ¿¬ƒ«¿ƒ∆»«¿»Àƒ
BÎB˙Ï ÏÙpL ‰Â˜Ó26Ck ¯Á‡Â ,ÏÒÙÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ƒ¿∆∆»«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿««»

ÌÈ¯Lk‰ e‡ˆÓpL „Ú ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰aƒ̄»»»«ƒ¿≈ƒ«∆ƒ¿¿«¿≈ƒ
Ïk e‡ˆiL „Ú BÏeqÙa ‡e‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¬≈¿ƒ«∆≈¿»

BÎB˙a eÈ‰L ÌÈn‰27‰LÏMÓ ÔÈ·e‡M‰ e˙ÁÙÈÂ ««ƒ∆»¿¿ƒ¿¬«¿ƒƒ¿»
ÌÈÓL‚ ÈÓ ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk .ÔÈbÏÀƒ≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÂÈÏÚ ‰a¯‰ Ck ¯Á‡Â ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡Ò BÎB˙Ï ÏÙÂ¿»«¿¿»«ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿»»»
e‡ˆiL Ú„iL „Ú BÏeqÙa ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¬≈∆¿ƒ«∆≈«∆»¿
¯˙BÈÂ ÔÈa˜ ‰MÓÁÂ Ba eÈ‰L ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ epnÓƒ∆∆¿ƒ¿»∆»«¬ƒ»«ƒ¿≈

·w‰ ÚÈ·¯Ó28ÏÒÙpL Ïk‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,29ıeÁ ≈¿ƒ«««¿…ƒ¿«ƒ«…∆ƒ¿«
Ba LiL ‰Â˜Ó ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈbÏ ‰LÏMÓ ˙BÁtÓƒ»ƒ¿»Àƒ¿≈ƒ»»ƒ¿∆∆≈
‰f‰ ‰Â˜n‰ ÌÚ B·¯ÚÂ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿∆«∆

el‡ ˙‡ el‡ e¯‰Ë - ÏeÒt‰30. «»ƒ¬≈∆≈

שהוא 24) כל מספיק מעיין מי הם ואם גשמים. מי של שטף
רא). סימן דעה יורה יוסף (בית השאובים כל את לטהר

בבור 25) היו שאובים מים כמה קובעים כזה: הוא החשבון
שהמים  ותולים גשמים מי של האמה מן לו נכנסו וכמה
יחס  לפי והפסולים הכשרים של תערובת מכילים שיצאו
ש"ך  וראה הראב"ד. בשם יוסף (בית לבור שנכנסו כמותם
המים  ואמת סאה 40 בבור לדוגמא: נו). קטן סעיף שם
אומרים: אנו 80 ויצאו שלושה) פי (היינו סאה 120 הכניסה
היינו  מזה ושליש האמה ממי יצאו 60 היינו חלקים 3
לחשבון  שני פירוש כתב [הראב"ד הבור. ממי - עשרים
מניחים  אנו כלומר מחצה, על מחצה היינו במשנה, האמור
מן  השני וחציים מהשאובים הם היוצאים המים שחצי

שם]. יוסף בית ראה במקווה 26)האמה. המדובר כאן
בדין  כמו ולא סאה 40 בהם שאין אלא כשרים מים בו שיש
בדין  יותר הקילו ולפיכך לכשרים, שאובים שקדמו הקודם

שהיו 27)זה. המים כשיעור מים שיצאו עד פירוש
השאובים. נפילת לפני שישה 28)במקווה היא הסאה
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חמישה  מהסאה יצאו אם ולכן לוגים ארבעה והקב קבים
משהו  עוד וכשיצא לוגים שלושה נשארו הקב ורובע קבים
נמצאו  שבמקווה זה, בנידון לוגים. משלושה פחות נשארו
אנו  ואמרו: חכמים הקילו עצמם, בפני עומדים כשרים מים
ותפסו  הראשונים את דחפו האחרונים שהמים תולים

שנפלו 29)מקומם. והשאובים הראשונים הכשרים
שם  בולט. הקודם הדין לבין זה דין בין [ההבדל לתוכם.
אלא  ליציאה ראשונים גם הם שהראשונים תולים אנו אין
אנו  בנידון אבל למעלה, שנתבאר כמו חשבון, לפי משערים
והם  השאובים קדמו שם והנימוק: זו. הנחה מקבלים
המדובר  ובנידון לתוכם הנופלים הכשרים את פוסלים

הכשרים]. את 30)כשקדמו מכשיר הכשר המקווה
"השקה". נקרא זה הפסול.

.ÊËÈh‰ ˙‡ ˜lÒÓ‰31ÌÈ„„ˆÏ32epnÓ eÎLÓÂ «¿«≈∆«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ÌÈbÏ ‰LÏL33LÏBz ‰È‰ . ¿»Àƒ«ƒ¿∆¬≈∆»≈»»≈

dcˆÏ ‰Â˜n‰ ÔÓ BÏÈc·‰Â B„Èa B‰Èa‚Óe ËÈh‰«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¿ƒ»
ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ - ÔÈbÏ ‰LÏL epnÓ eÎLÓÂ34. ¿ƒ¿¿ƒ∆¿»Àƒ¬≈≈¿ƒ

המקווה.31) פני 32)שבקרקעית מעל מתבלט ממנו וחלק
למי 33)המים. מחוברים היו הטיט שבתוך שהמים מפני

שאובים. נעשו לא 3440)המקווה במקווה נשארו כשלא
המקווה  מן הטיט שנבדל ברגע שבטיט, המים בלי סאה

שאובים. שבו המים נעשו

.ÁÒÈb35‰Ó‰a ÔÎÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰36 «ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿≈»
Ì‰ÈÏ‚¯·e Ì‰È„Èa eÙlÊÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙¯·BÚ‰»∆∆ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ≈∆¿«¿≈∆
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿∆¬≈∆»≈¿…∆»

‰lÁza ‰Â˜Ó eOÚ elÙ‡37.¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¬ƒ»ƒ¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈

מרובות )35 בשכונות גם אלא צבא דוקא שלאו מובן צבא.
כך. הדין וכן 36)אוכלוסים "לגיון כתוב: בתוספתא

סימן  דעה יורה בטור (מובא הרא"ש ופירש וכו'", בהמה
את  ברגליהם העבירו והסוסים פרשים היינו שלגיון רא),
אדם  רגלי בהמה, לרגלי אדם רגלי בין מחלק והוא המים

פוסלים. אינם בהמה ורגלי פוסלים, ידיו פירוש,37)או
כל  ברגליו הביא והלגיון כלל ניקווים מים שם היו שלא
בין  יוסי רבי מחלק ב הלכה שם [בתוספתא הסאה. ארבעים
רבינו  ומפרש הקרקע. על הוליכם ובין וברגליו בידיו זילף
ונתנם  המים את ממש ורגליו בידיו שנטל יוסי רבי כוונת
משנה). (כסף הקרקע עם כשהוליכם מתכוון ורבינו למקווה,

.ËBÎB˙Ï ÏÙÂ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba ÔÈ‡L ‰Â˜Ó38˙BÁt ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿»«¿»
ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏMÓ39¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÔÈ·e‡L ƒ¿»Àƒ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆»≈

ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ40ÔÈÏeÒÙe , ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ ˙BÂ˜‰Ï41Ô‰ÈÏÚ e·¯Â ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È .42 ¿«¿¬≈∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿»¬≈∆

Ì‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ -43BÎB˙Ï ÏÙ . ¬≈≈¿≈ƒ¿ƒ»¬≈∆»«¿
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ‡ÓË ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»

ÌÈ„iÏ epnÓ ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ44ÔÈÏeÒÙe , ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…ƒ∆«»«ƒ¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ea¯Â ÌÈÓL‚ e„¯È .ÂÈÏÚ ˙BÂw‰Ï¿ƒ»»»»¿¿»ƒ¿«¬≈∆¬≈≈

ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ ÔÈ¯Lk45ÔÈÏeÒÙe , ¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿ƒ
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ Ïk e‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï¿ƒ»¬≈∆«∆≈¿»««ƒ»ƒƒ
˙BÁt ‡l‡ Ô‰Ó ¯‡MÈ ‡ÏÂ ÔÈ·e‡Lk Ôlk eOÚpL∆«¬À»ƒ¿ƒ¿…ƒ»≈≈∆∆»»

¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ÔÎÂ .ÔÈbÏ ‰LÏMÓƒ¿»Àƒ¿≈ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈
¯Èc46ÔÈ‡ÓË ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï eÏÙÂ ƒ»¿»¿¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿≈ƒ

,ÌÈ„iÏ epnÓ ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…ƒ∆«»«ƒ
‰LÏMÓ ˙BÁt BÎB˙Ï ÏÙ .Ô‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÔÈÏeÒÙe¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»«¿»ƒ¿»
BÎB˙Ï eÏÙ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ‡ÓË Ôlk elÙ‡ ,ÌÈÓ ÔÈbÏÀƒ«ƒ¬ƒÀ»¿≈ƒ¿««»»¿¿

¯Lk - BÓÈÏL‰L ÌÈÓL‚ ÈÓ ¯Èc Ï˜LÓ47ÌLk ; ƒ¿«ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»≈¿≈
¯·c ÏÎÏ ¯B‰Ë Ck ,‰ÏÈ·ËÏ ¯B‰hL48. ∆»ƒ¿ƒ»»»¿»»»

בעלים.38) לרצון שלא ממש.39)נפלו טמאין
לא 40) וגם הטהורים בכשרים בטלו שהשאובים מפני

(לא  בקרקע הנקווים משקין כי הטמאים. בנגיעת נטמאו
לרצון. אלא מיטמאים אינם יוסיפו 41)בכלים) אם אפילו

המקווה  יישאר סאה ארבעים עד כשרים מים זו תערובת על
שאובים  לוגים משלושה שפחות שאמרנו ומה בפיסולו.
פוסלים  טמאים אבל טהורים, במים היינו פוסלים אינם

משנה). התערובת.42)(כסף מי במקווה 43)על כשאין
הגשמים  מי אם אבל שרבו, הגשמים מי עם ביחד סאה 40

להקוות. צריך אינו סאה לארבעים נתבאר 44)השלימו לא
מזה. פחות לבין לוגים שלושה בין זה הבדל של טעמו
את  לעשות הועילו הלוגים ששלושת מפני נימוקו, [ואולי

לטמאם]. גם הועילו כשאובין, שבמקווה מפני 45)המים
כבית  אותם טיהרו באחרונה שבאו המרובים הגשמים שמי
מהלכות  ב פרק (ראה ה משנה א פרק במקוואות הילל

כו). הלכה אוכלין שמשקלה 46)טומאת מועטת כמות
דינר. לדין )47כמשקל זה דין בין מה להבין קשה

עליהם  להקוות שפסולים רבינו, שפסק זו שבהלכה הראשון
שמכאן  בדוחק, מיישב משנה בכסף גשמים. מי ריבוי וצריך
שם  כבר עליו ונקרא סאה לארבעים קרוב הגיע שהמקווה
אותו  פוסלים לוגים משלושה פחות אין סאה, ארבעים

טמאים. הם כלל,48)ואפילו מובן בלתי זה סיום גם
לכל  כשרים המים היו המקווה השלמת לפני אפילו שהרי
עלתה  ולא רב עיון צריכה זו הלכה כל דבר: סוף דבר.

ראב"ד). (ראה רבינו דעת עומק לתוך לרדת בידינו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) המקווה. את לפסול שאובים הנקראים המים יבאר

מהמים  למעלה ושפתה המקווה בתוך שהיא טמאה גיסטרא
שתי  ודין שם. וטבל לים שנפלה מים מלאה חבית ודין וכו'.
ביניהן  וכותל שאובים מים ובתחתונה מזו למעלה זו בריכות

בכותל. ונקב

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2B‡ Ô‰ÈÏÚ ÌÈn‰ eÎÏ‰L ÔÈÏa˜Ó‰ »«≈ƒ«¿«¿ƒ∆»¿««ƒ¬≈∆
ÔÎBzÓ eÏÙpL3˙‡ ÔÈÏÒBÙe ÔÈ·e‡L el‡ È¯‰ - ∆»¿ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ∆

‰Ïa˜Ï eOÚiL ‡e‰Â .‰Â˜n‰4eÈ‰ elÙ‡ .ÌÈÏk «ƒ¿∆¿∆≈»¿«»»¬ƒ»≈ƒ
‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏk ÔB‚k ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿¿≈¬»ƒ¿≈¬»»

.ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ

א.2) משנה ד פרק "לתוכן".3)מקוואות ראה 4)צ"ל
הבאה. הלכה

.·ÈÏk Ïk5‰Ïa˜Ï ‰OÚ ‡lL6‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »¿ƒ∆…«¬»¿«»»««ƒ∆
˙BBÏÈq‰ ÔB‚k .‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡ - Ïa˜Ó7 ¿«≈≈≈∆«ƒ¿∆¿«ƒ
ÌÈ·Á¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó ÔÈÎLÓ ÌÈn‰L∆««ƒƒ¿»ƒ≈∆««ƒ∆≈¿»ƒ
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ÚˆÓ‡a8ÔÈa ,‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ÔÈÏa˜Óe »∆¿«¿«¿ƒ≈¿ƒ∆«ƒ¿∆≈
.Ò¯Á ÏL B‡ ˙ÎzÓ ÏL eÈ‰L∆»∆«∆∆∆∆∆

לקבל.6)שם.5) אינו הכלי של צינורות,7)תשמישו
פתוחים  אינם אפילו ומשמע סתם, "סילונות" כותב רבינו
גם  כתב (וכן פוסלים אינם - חלול כקנה והם מלמעלה

ישראל'). והטעם,8)ה'תפארת זה. במקום מתעכבים ומים
היוצא. הזרם את לחזק אלא לקבלה נעשה לא זה מקום שגם

.‚˙˜M‰9ÚÏqaL10ÈÙÏ ,‰Â˜n‰ ˙‡ ˙ÏÒBt dÈ‡ - «…∆∆«∆«≈»∆∆∆«ƒ¿∆¿ƒ
ÈÏk dÈ‡L11˙‡ ÏÒBt - ÚÏÒa B¯aÁL ÈÏk Ï·‡ . ∆≈»¿ƒ¬»¿ƒ∆ƒ¿¿∆«≈∆

„ÈÒa B¯aÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Â˜n‰12‰hÓlÓ ‰·w .13 «ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«»
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk „v‰ ÔÓ B‡14˙ÏÒBt dÈ‡Â ,‰¯Lk - ƒ««ƒ¿∆∆«¿≈»¿≈»∆∆

‰Â˜n‰ ˙‡15. ∆«ƒ¿∆

ה.9) משנה בסלע.10)שם שהיא 11)שחקקוה מפני
ישראל', ב'תפארת [כתב כקרקע. היא הרי לקרקע, מחוברת
באדמה  אותו והשקיעו הטבעי ממקומו שנעקר סלע שאפילו

שאמרו ואחר  כמו פוסל, אינו - השוקת את בו חקקו ֿכך
"קבעו", כשר. חקקו ולבסוף שקבעו א סו, בתרא בבבא

אותו. קבע שהאדם לפני 12)משמע כלי שהיה מכיוון
כלי. מתורת לבטלו מועיל החיבור אין - החיבור

שהיא.13) כל כו.14)אפילו הלכה ג פרק למעלה נתבאר
מפני 15) כשאובים נחשבים אינם הנקובה, שבשוקת המים

דברים  ה"במה כך מפרש [הר"ש מאליהם. נשפכים שהם
צריך  הצד שמן ד, הלכה ד פרק שבתוספתא אמורים",
אינה  והתוספתא מחט, כמלוא - למטה אבל הנוד, שפופרת
גם  היא שזו ונראה אותה. מבארת אלא המשנה על חולקת

רבינו]. דעת

.„‰·¯Ú B‡ ‰ÏB„b ˙È·Á ÔB‚k ,ÏB„‚ ÈÏk Á˜Bl‰«≈«¿ƒ»¿»ƒ¿»¬≈»
B¯‰ËÓ‰ ·˜ B·˜ ,‰ÏB„‚16e‰‡OÚÂ ı¯‡a BÚ·˜e ¿»¿»∆∆«¿«¬¿»»»∆«¬»»

‰Â˜Ó17¯Lk ‰Ê È¯‰ -18˜˜t Ì‡ ÔÎÂ .19·˜p‰ ˙‡ ƒ¿∆¬≈∆»≈¿≈ƒ»«∆«∆∆
ÔÈ··e „ÈÒa20ÏÒBt BÈ‡ -21BÎB˙a ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿»≈≈¿««ƒ«ƒ¿ƒ¿

‡e‰ ÔÈ„Ú - ÒÈÒÙ‚a B‡ „ÈÒa BÓ˙Ò .¯Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt22Ì‡Â .‰·È B‡ ı¯‡a epÚa˜iL „Ú ≈∆«ƒ¿∆«∆ƒ¿»∆»»∆ƒ¿∆¿ƒ

BÎÈÏB‰23„Èq‰ ·b ÏÚÂ ı¯‡‰ ·b ÏÚ24ËÈËa Á¯Óe ƒ««»»∆¿«««ƒ≈«¿ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÔÈ„„v‰ ÔÓ25. ƒ«¿»ƒ¬≈∆»≈

מתורת 16) שיצא מפני אותו מטהר שנטמא, בכלי כזה נקב
בכלי  הנקב שיעורי כלים, מהלכות יט בפרק (ראה כלי

סאה.17)חרס). 40 לתוכה כשם 18)נתן בו. לטבול
טומא  לענין כלי מתורת שאין שיצא שאובה, לענין גם כך ה,

שאובים. שמשתמשים 20)סתם.19)מימיו בצרורות
(ר"ש). לבנין יעילה.21)בהם אינה וגיפסיס סיד סתימת

פוסלים 22) מימיו אלא בו, לטבול שפסול רק לא פירוש,
זה  דין [לכאורה (כסףֿמשנה). שבמקווה הכשרים המים את
נקב  שהצריך הקודמת, שבהלכה בסלע שחיברו לדין סותר
בכלי  שגם משמע, שם לשונו ומסתימת הנוד, כשפופרת
הנקב  שיעור והרי המטהרו", "נקב כתב וכאן כך, הדין חרס
כלים) מהלכות יט (פרק זיתים כמוציא הוא חרס כלי לטהר
סתירה  על עמד בכסףֿמשנה הנוד. משפופרת פחות שהוא
המדובר  שם אלה. דינים שני שבין ההבדל את וביאר זו,

אלא  שלימותו מידי יוצא ואינו לקרקע שחיברו שלם בכלי
חיבורו, לפני שניקב בכלי המדובר כאן אבל כדול, בנקב
בתוספתא  זו הלכה מקור המטהרו]. שיעור מספיק ולפיכך
נקוב  היה אם לכרכים, מים המחליק "קסטלין שם:
פוסל... לאו ואם המקווה, את פוסל אינו הנוד כשפופרת
לטהרה, ברומי הוריתי זו הלכה יוסי בר' אליעזר ר' אמר
רבינו  ומפרש הורית". יפה לי אמרו חבירי אצל וכשבאתי
כרכים  שבני חרס, של מאוד גדול כלי הוא ש"קסטלין"
הכלי  באותו מתקבצים והם המים, מוצא במקום מניחים
כר' שהלכה רבינו וסובר לכרך. המים את מעבירים וממנו
שאמר  מה ומפרש חביריו, לו שהודו יוסי בר' אליעזר
בו  לטבול להכשירו שהורה הכוונה לטהרה" ברומי "הוריתי
לקמן  ראה (כסףֿמשנה. מטומאה המטהר כשיערו ניקב אם

ומגדל). תיבה שידה דין ח הושיבו.23)הלכה בתוספתא:
הסיד.24) ע"ג או משמיענו 25)פירוש, בו. לטבול

מירח  אלא סביבו בנה לא וגם בקרקע, השקיעו לא שאפילו
שבידינו  [בתוספתא לקרקע. כמחובר דינו - הצדדים מן
(כסףֿ כאן כדבריו גורס ורבינו שמירחו", "או כתוב:

משנה)].

.‰ÁÈpn‰26ÔÈÎLÓ ÌÈn‰ È¯‰Â ¯Bpv‰ ˙Áz ‡Ï·Ë ««ƒ««¿»«««ƒ«¬≈««ƒƒ¿»ƒ
ÔÙc ‡Ï·hÏ ‰È‰ Ì‡ :‰Â˜nÏ ÔÈ„¯BÈÂ ‡Ï·h‰ ÏÚ27 «««¿»¿¿ƒ«ƒ¿∆ƒ»»««¿»…∆

dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Â˜n‰ ˙‡ ˙ÏÒBt BÊ È¯‰ -¬≈∆∆∆«ƒ¿∆¿ƒ»≈»
dÙ˜Ê .˙ÏÒBt28ÏÚ Û‡ ,dÁÈ„‰Ï È„k ¯Bpv‰ ˙Áz ∆∆¿»»«««ƒ¿≈«¬ƒ»««

d‡OÚ ‡Ï È¯‰L ,˙ÏÒBt dÈ‡ - ÔÙc dÏ LiL Ètƒ∆≈»…∆≈»∆∆∆¬≈…¬»»
Ïa˜Ï29. ¿«≈

ב.26) ד, פרק מקוואות צדדים 27)משנה ארבעה כל
צידה.28)(ר"ש). שתוכל 29)על באופן העמידה לא

אינם  המים שאם אומר, למשנתנו בפירושו [הרא"ש לקבל.
מפני  ולא נפסלו, - הטבלא בלי למקווה להגיע יכולים
פירוש, בטהרה. הוויה צריכה שמקווה מפני אלא שאובה,
טומאה]. המקבלים כלים באמצעות שלא להתהוות צריכה

.ÂËËBÁ‰30¯Bpˆa31˙B¯B¯v‰ Ba Ïa˜Ï ÌB˜Ó «≈¿ƒ»¿«≈«¿
‰È‰ Ì‡ :ÌÈn‰ ÌÚ e„¯È ‡lL È„k ÌÈna ÔÈÏbÏb˙n‰«ƒ¿«¿¿ƒ««ƒ¿≈∆…≈¿ƒ««ƒƒ»»
È¯‰L ,ÏÒBt - ‡e‰L Ïk Ba ¯ÙÁÂ ıÚ ÏL ¯Bpv‰«ƒ∆≈¿»«»∆≈∆¬≈
‰OÚpL ÈÏk CBzÓ ÔÈ‡a ÔÈ„¯BiL ÌÈn‰ Ïk»««ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆«¬»

‰Ïa˜Ï32Ba ˜˜ÁL ¯Á‡ BÚ·wL elÙ‡Â .33ÏÈ‡B‰ , ¿«»»«¬ƒ∆¿»««∆»«ƒ
BÚ·˜ Ì‡ Ï·‡ .LeÏz ‰È‰Lk ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ‰È‰Â¿»»»»«¿ƒ¿∆»»»¬»ƒ¿»

ÏÒBt BÈ‡ - Ïea˜ ˙Èa Ba ˜˜Á Ck ¯Á‡Â Ú˜¯wa34. ««¿«¿««»»«≈ƒ≈≈
‰È‰iL „Ú ÏÒBt BÈ‡ - Ò¯Á ÏL ¯Bpˆ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒ∆∆∆≈≈«∆ƒ¿∆

˙ÈÚÈ·¯ Ïa˜Ï È„k ˜˜Áa35‡lÓ˙pL Èt ÏÚ Û‡ . «¬»¿≈¿«≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈÏÁÏÁ˙n‰ ˙B¯B¯ˆ ¯BpvaL ˜e˜Á‰ ÌB˜n‰«»∆»∆«ƒ¿«ƒ¿«¿¬ƒ

BÎB˙a36CB˙Ï „¯È .Ìe˙Òk BÈ‡Â BÏeqÙa ‡e‰ È¯‰ - ¿¬≈¿ƒ¿≈¿»»«¿
LaÎÂ eÓ˙Òe ˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ ˜˜ÁL ÌB˜n‰37- «»∆»«»»¿¿»¿ƒ¿«

.¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈

ג.30) משנה העתיק 31)שם (בתרגום אותו שקבע לפני
דיהרנבורג: של ותרגומו טעות. נפלה במשנה, רבינו לפירוש

הנכון). הוא שיקבעהו" קודם בו החטיטה 32)"וחקק
(תפארת  לקבל עשוי כלי הצינור כל את עושה הזו, הקטנה
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שם). כלי 33)ישראל שנעשה מכיוון ב. סה, בתרא בבא
מתורת  לבטלו מועילה הקביעה אין בקרקע, קביעתו לפני

חרס 35)שם.34)כלי. כלי שברי של השיעור כפי
הי"ג). פי"ח כלים הלכות (ראה סאה עד המחזיקים

שאינם 36) מפני החטיטה את לגמרי סתמו לא פירוש,
ביניהם. נכנסים והמים ונסתמה 37)מהודקים, נתהדקו

לתוכה. מחלחלים מים ואין לגמרי, הגומא

.Ê‚BÙq‰38ÈÏc‰Â39ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL Ô‰a eÈ‰L «¿¿«¿ƒ∆»»∆¿∆Àƒ«ƒ
‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL ;e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ¿»¿«ƒ¿∆…¿»∆…»¿∆»

Ba eÏÙpL ÈÏk ‡Ï ,eÏÙpL ÔÈbÏ ˙LÏL40ÌÈÓ ¿∆Àƒ∆»¿…¿ƒ∆»¿«ƒ
.ÔÈ·e‡L¿ƒ

ד.38) משנה ו פרק צר 39)שם שפיו בדלי המדובר
בהם. נוגעים אלא המקווה במי מימיו נתערבו ולא מאוד,
לקמן  (ראה למקווה נשפכים מימיו אין מים מלא ספוג וכן

סגוס). דין הי"ב ובו".40)פ"ח "שנפל שצ"ל נראה

.Á‰cM‰41ÌiaL ‰·z‰Â42‡l‡ Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - «ƒ»¿«≈»∆«»≈«¿ƒƒ»∆∆»
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ÌÈ·e˜ eÈ‰ Ôk Ì‡43˜O ‰È‰ Ì‡Â . ƒ≈»¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ»»«

Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ - ‰t˜ B‡44‰t˜ B‡ ˜O ÁÈpn‰ ÔÎÂ . À»«¿ƒƒ»∆¿≈««ƒ««À»
˙‡ ÔÈÏÒBt Ô‰Ó ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ¯Bpv‰ ˙Áz«««ƒ≈««ƒ«ƒ¿»ƒ≈∆¿ƒ∆

‰Â˜n‰45. «ƒ¿∆

ה.41) משנה מאוד.42)שם גדולים בכלים המדובר
גב 43) ד בהלכה השיעור למעלה רבינו קבע חרס, כלי י

בכלי  אבל הנוד. משפופרת פחות שהוא טמא כלי המטהר
כמוציא  - מאוד גדול הוא המטהר והשיעור הואיל עץ,
שיעור  מספיק ב), הלכה ו פרק כלים (הלכות רימון
ד). הלכה למעלה (כסףֿמשנה טבילה לענין הנוד כשפופרת

שבהם 44) המים נחשבים גסים, נקבים מלאים שהם מפני
הנוד. כשפופרת נקב בכל שאין אע"פ למקווה, כמחוברים

ג).45) הלכה ה פרק למעלה (ראה נימוק מאותו

.Ë‡¯ËÒb46d˙ÙOe ‰Â˜n‰ CB˙a ‡È‰L ‰‡ÓË ƒ¿¿»¿≈»∆ƒ¿«ƒ¿∆¿»»
ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ47ÌÈÏk‰ da ÏÈaË‰Â48e¯‰Ë -49 ¿«¿»ƒ««ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈ƒ»¬

Ô˙‡ÓhÓ50Ô‰L „Ú ÌÈn‰ ÔÓ Ì‰Èa‚iLk Ï·‡ ; ƒÀ¿»»¬»¿∆«¿ƒ≈ƒ««ƒ«∆≈
¯ÈÂ‡a51‡¯ËÒb‰52¯ÈÂ‡Ó Ôab ÏÚL ÌÈn‰ ‡nË˙Ó «¬ƒ«ƒ¿¿»ƒ¿«≈««ƒ∆««»≈¬ƒ

Ô˙B‡ ‡nËÓe ¯ÊBÁÂ ‡¯ËÒb‰53ÔÈÚÓ ÔÎÂ .54‡ˆBi‰ «ƒ¿¿»¿≈¿«≈»¿≈«¿»«≈
¯epz‰ ˙ÁzÓ55„¯ÈÂ ‡Óh‰56‡e‰ - BÎB˙a Ï·ËÂ ƒ«««««»≈¿»«¿»«¿

¯B‰Ë57¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ó ˙B‡ÓË ÂÈ„ÈÂ58Ôk Ì‡ ‡l‡ ; »¿»»¿≈≈¬ƒ««∆»ƒ≈
Ó ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ eÈ‰ÂÈ„È Ìe¯k ¯epz‰ Ô59‡ˆÓpL , »««ƒ¿«¿»ƒ««¿»»∆ƒ¿»

Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L .¯epz‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÈ„È - Ï·hLk¿∆»«»»¿«¿»ƒ««∆≈¿≈∆∆
‰Â˜Óa ÔÈ¯‰Ë˙Ó60e¯‡aL BÓk ,61. ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿∆¿∆≈«¿

שבור.46) חרס חרס 47)כלי (כלי מהפגימות חלק אבל
פגימות) כמה בו יש אלא שוה השבר מקום אין שנשבר,
דרך  הגיסטרא לתוך שנכנסים המקווה מי שטח תחת נמצא

טמאים.48)הפגימות. שהמים 49)כלים מפני
המקווה. למי מחוברים שהיתה 50)שבגיסטרא מהטומאה

הטבילה. לפני המים.51)עליהם מן הבולט בחלק
אינם 52) הכלים גבי שעל מים מאווירו. מטמא חרס שכלי

למקווה. כמחוברים גזרו 53)נחשבים שהרי הכלים, את

שיצאו  בטבילתם והרויח הכלים. את שיטמאו המשקין על
טומאת  וקיבלו שמש, הערב שצריכה חמורה יותר מטומאה

שמש. הערב צריכה שאינה דרבנן שם.54)משקין
גדולה 55) קדירה כעין היו, חרס של שבתקופתם, תנורים

ומחברים  הקרקע על אותם מעמידים והיו שוליים, לה שאין
טמא.56)בטיט. מלא 57)אדם אינו כשהתנור ואפילו

חרס. כלי מאוויר מתטמא אינו שאדם גזרו 58)מים,
הלכות  ראה חרס. כלי מאוויר מתטמאות שידיים חכמים
משמונהֿ היא זו גזירה א. הלכה ח פרק הטומאות אבות
(שבת  ביתֿהלל על ביתֿשמאי כשרבו שגזרו דברים עשר

ב). יימצאו 59)יג, המטהרים, המים מן ידיו וכשיוציא
הטמא. התנור מאוויר התנור 60)למעלה נשאר ולפיכך

בהם. הנטבל את מטהרים שבו שהמים אףֿעלֿפי בטומאתו,
כאן 61) הצריך [ולמה ג. הלכה כלים מהלכות א בפרק

ידיו כרום מים ‰˙Â¯שיהיו ÔÓ ‰ÏÚÓÏ בדין ולמעלה ,
מגיעים  אינם כשהמים אלא מתטמאים הכלים אין גיסטרא
הגיסטרא  באוויר שהם "עד אמר: שהרי הגיסטרא, לשפת
באווירה  אינם שאם ומשמע גבן", שעל המים מתטמאים
את  מבאר למשנתנו בפירושו הרא"ש מתטמאים? אינם
מאוויר  מתטמאים אינם וכלים בכלים, המדובר שם ההבדל,
שעליהם  המים עלֿידי באה טומאתם ואםֿכן חרס, כלי
מגזירת  כלים מטמאים ומשקין הגיסטרא, באוויר שנטמאו
שעל  המים הרי המים, בתוך שהכלי זמן כל אולם חכמים,
כשהגביה  אלא בהשקה, ומתטהרים למקווה מחוברים גבו
שעה  ובאותה מהמקווה, גביו שעל המים ונפרדו הכלי את
שהן  בידים מהֿשאיןֿכן נטמאו. – הגיסטרא באוויר הם
צריך  התנור, מאוויר מתטמאים - המים תיווך בלי - עצמן
וכשחלק  טבילה, ללא זה באוויר מהם שהוא כל יימצא שלא
היד  של התחתון החלק הרי המים, מן למעלה הוא מידיו
שהוא  אףֿעלֿפי טבילה, ללא הטמא הכלי באוויר נמצא

לחצאין]. טבילה שאין במים,

.È˙È·Á62ÌÈÓ ‰‡ÏÓ63ÌiÏ elÙ‡ ,ÌiÏ ‰ÏÙpL »ƒ¿≈»«ƒ∆»¿»«»¬ƒ«»
ÌL Ï·Bh‰ - ÏB„b‰64È‡ ;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï «»«≈»…»¿»¿ƒ»ƒ
ÔÈbÏ ‰LÏLÏ ¯LÙ‡„Á‡ ÌB˜Óa eÈ‰È ‡lL65¯kÎÂ . ∆¿»ƒ¿»Àƒ∆…ƒ¿¿»∆»¿ƒ»

ÌLÏ ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL66ÔÈ·e‡M‰ ÌÈna ‡ÓË -67, ∆¿»∆»«¿»ƒ¿»««ƒ«¿ƒ
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯‰p‰ Ï·‡ .ÌL ÔÈ„ÓBÚ ÌÈn‰ È¯‰L∆¬≈««ƒ¿ƒ»¬»«¿»¿«≈»∆

.ÌL Ï·BË ‰Ê È¯‰ - ÔÈÎLÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬≈∆≈»

א.62) ד, מפרש 64)שאובים.63)מכות שרבינו נראה
של  [מלשונו הבאה). ההערה (ראה החבית בתוך שטבל
כן]. משמע לא אפשר" "אי הגירסא שמחק שם, רש"י

בוודאי 65) אבל הים, מי גם שם שנתערבו אמנם ברור
למעלה  שאמרנו ומה אחד. במקום לוגים שלושה נשארו
שאובים  מים היום כל שפך שאפילו ו), הלכה ד (פרק
ונתערבו  כששפך דוקא היינו פסלוהו, לא כשר למקווה
במקומם  עומדים השאובים כאן אבל המקווה, במי המים
אנו) (חוששים "חיישינן" גורס: שם [רש"י (כסףֿמשנה).
המים  שנשפכו מפרש שהוא ומכאן אפשר", "אי במקום
רבינו  אבל הים. בתוך החבית שנשברה כגון אחד, במקום
בתוך  בטבל שהמדובר להניח יש ולפיכך אפשר", "אי גורס

הטמא.66)החבית]. טבילת מנגיעת 67)אחר שנטמאו

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



ze`ewnקיב zekld - dxdh xtq - '`Îxc` 'f iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מ  תרומה של בכיכר השלמות). (ראה הטמא שמיענו האדם
בטומאתו, נשאר עליו טומאה שחזקת האדם רק לא רבותא,
שם). (גמרא נטמאה - טהרה בחזקת שהיא התרומה גם אלא

.‡ÈÔÈ·e‡L ÌÈÓ68Èt ÏÚ Û‡ ,‰Â˜n‰ „ˆa eÈ‰L «ƒ¿ƒ∆»¿««ƒ¿∆««ƒ
ÔÈÚ‚B ÌÈn‰L69e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜n‰ ÈÓa70ÈtÓ , ∆««ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿∆…¿»ƒ¿≈

ÚˆÓ‡a ÔÈ·e‡M‰ eÈ‰ .‰Â˜ÓÏ CeÓÒ ‰Â˜Ók Ô‰L71 ∆≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿∆»«¿ƒ»∆¿«
.‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt -¿ƒ∆«ƒ¿∆

י.68) משנה ו פרק במי 69)מקוואות מתערבים אינם אבל
סאה 70)המקווה. 40 שהיו לפני שנגעו אףֿעלֿפי
גביהם.71)במקווה. על נמשכים למקווה המגיעים והמים

שם: שנינו שבמשנתנו. אביק דין שזהו מבאר, בכסףֿמשנה
פוסל". אינו הצד מן פוסל, באמצע שבמרחץ, "האביק
כעין  הוא שאביק המשנה, את מפרש ישראל' ב'תפארת
נקובה, והיא המקווה בקרקעית שקועה מתכת של קערה
המים  את להחליף וכשרוצים במגופה הנקב את וסותמים
ואחרֿכך  יוצאים, והמים המגופה את מסירים שבמקווה
שהמים  מובן אחרים. כשרים מים וממשיכים סותמים
במקווה  שהיו לפני האביק לתוך נופלים למקווה הנכנסים
למקווה  המגיעים המים וכל שאובים, ונעשו סאה ארבעים
אינם  שאובים שמים ואע"פ ונפסלו, - האביק שנתמלא אחר
פוסלים  שלנו בנידון - סאה ארבעים בו שיש מקווה פוסלים
ה), הלכה סוף פ"ה למעלה (ראה הכשרים לפני שבאו מפני
מקווה  בצד כשר כמקווה זה הרי הצד מן כשהאביק אבל
שבגיסטרא  מפני ט, שבהלכה לגיסטרא דומה זה ואין פסול.
ולא  למקווה, מחוברים כשהם המקווה מי לתוכה הגיעו
שבאביק  המים הוכשרו לא ולמה שאובים. מעולם נעשו
בהם  מועילה בכלים הנמצאים שמים מפני השקה? עלֿידי
להכשירם  לא אבל בלבד, מטומאתם לטהרם רק השקה

ב).לטביל  אות יכין בפ"ה, ישראל' ה'תפארת כתב (וכן ה
נגד  הצד מן באביק מאיר כר' פסק שרבינו יוצא, זה מפירוש
בניגוד  יחיד דעת העדיף למה נתבאר ולא חכמים. דעת
"והלכה  בפירוש כתב למשנה ובפירושו מקום. בכל למקובל
והדברים  כתנאֿקמא. שפסק מבאר, [בכסףֿמשנה כחכמים".

מאיר"]. ר' "דברי בפירוש כתוב במשנה שהרי מפליאים,

.·ÈÈzL72˙BÎ¯a73Ï˙ÎÂ BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿≈¿«¿»ƒ¿…∆
Ô‰ÈÈa74ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰BÈÏÚ‰Â , ≈≈∆¿»∆¿»¿≈»«ƒ¿≈ƒ

ÔÈaL Ï˙ka ·˜Â ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰BzÁz‰Â¿««¿»¿≈»«ƒ¿ƒ¿∆∆«…∆∆≈
·˜p‰ „‚k LÈ Ì‡ ,‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰75‰LÏL »∆¿»««¿»ƒ≈¿∆∆«∆∆¿»

ÈtÓ ;‰BÈÏÚ‰ ‰ÏÒÙ - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏÀƒ«ƒ¿ƒƒ¿¿»»∆¿»ƒ¿≈
‡Ï ,‰BÈÏÚ‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰ el‡k ·˜p‰L∆«∆∆¿ƒ¿∆¿«»∆¿»…

dcˆa76. ¿ƒ»

מי"א.72) וכשירות 73)שם לקרקע, מחוברות  אבמטיות
בהן. והאחת 74)לטבול זו, בצד זו עומדות הבריכות

גבוה. יותר (רבינו 75)במקום הנקב שבחלול פירוש,
למשנה). וכלֿשכן 76)בפירושו הקודמת. ההלכה ראה

כשרים. ובתחתונה שאובים בעליונה אם

.‚È‰nk77Ïk‰ ?ÔÈbÏ ‰LÏL Ba ‰È‰ÈÂ ·˜pa ‰È‰È «»ƒ¿∆«∆∆¿ƒ¿∆¿»Àƒ«…
ÌÈÚa¯‡ ‰BzÁz‰ ‰Î¯a‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰Î¯a‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿≈»ƒ»¿»«¿≈»««¿»«¿»ƒ

˙B‡Ó LÏMÓ „Á‡ ·˜p‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ - ‰‡Ò¿»»ƒ∆ƒ¿∆«∆∆∆»ƒ¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ‰˙È‰ ;‰Î¯aÏ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿≈»»¿»∆¿ƒ¿»»ƒƒ¿

·LÁÂ ‡ˆÂ .‰Î¯aÏ ÌÈMLÂ ‰‡nÓ „Á‡ ·˜p‰78ÈÙÏ «∆∆∆»ƒ≈»¿ƒƒ«¿≈»¿≈«¬…¿ƒ
,ÔÈa˜ ‰ML ‰‡q‰L ,‰Ê ÔBaLÁ,ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ ·w‰Â ∆¿∆∆«¿»ƒ»«ƒ¿«««¿»»Àƒ
ÌÈˆÈa LL ‚l‰Â79. ¿«…≈≈ƒ

לוגים,78)שם.77) 24 = בסאה פשוט: הוא החשבון
אחד  הם לוגים ששלושה נמצא לוג, 960 = סאה וארבעים
סאה. בעשרים 160 מן אחד או סאה, בארבעים 320 מן

ענין 79) כל לזה ואין הלוג, שיעור רבינו מוסר דרךֿאגב
בו. עוסקים שאנו לדין מיוחד

.„È˙B‡Â˜Ó ‰LÏL80Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ,‰Ê „ˆa ‰Ê ¿»ƒ¿»∆¿«∆¿»∆»≈∆
,„v‰ ÔÓ ·e‡L Ô‰Ó „Á‡Â ,˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿»¿À»¿∆»≈∆»ƒ««

eÏ·ËÂ ‰LÏL e„¯ÈÂ81ÌÈn‰ eÓ¯ÚÂ ,ÔzLÏL82 ¿»¿¿»¿»¿¿»¿»¿∆∆¿««ƒ
ÌÈ¯Lk ˙B‡Â˜n‰ - ‰ÏÚÓÏÓ e·¯Ú˙Â ÔlkÓ83 ƒÀ»¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿≈ƒ

ÌÈML Ïk‰ ‰OÚ È¯‰L ;ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏ·Bh‰Â¿«¿ƒ¿ƒ∆¬≈«¬»«…ƒƒ
ÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈ¯Lk ÌÈÚa¯‡ Ô‰Ó ,‰‡Ò¿»≈∆«¿»ƒ¿≈ƒ∆¿«∆¿≈
ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ÔÈÏÒBt ÌÈ·e‡M‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

‰‡Ò84e„¯ÈÂ ÚˆÓ‡a ·e‡M‰ ‰È‰ .e¯‡aL BÓk , ¿»¿∆≈«¿»»«»»∆¿«¿»¿
- ˙B‡Â˜n‰ e·¯Ú˙Â ÌÈn‰ eÓ¯ÚÂ ,Ô‰a eÏ·ËÂ¿»¿»∆¿∆∆¿««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»

eÈ‰Lk ˙B‡Â˜n‰ È¯‰85;eÈ‰Lk ÔÈ‡ÓË ÔÈÏ·Bh‰Â ¬≈«ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿∆»
ÔÈ¯Lk‰ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ e·¯Ú˙ ‡Ï È¯‰L86ÈÙÏ , ∆¬≈…ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ

.Ô‰ÈÈa ÏÈc·Ó ·e‡M‰L ,‰Ê „ˆa ‰Ê ÔÈ‡L∆≈»∆¿«∆∆«»«¿ƒ≈≈∆

ג.80) משנה במקווה 81)שם ואחד אחד כל אחת, בבת
משפתם.82)אחר. למעלה כשרים 83)עלו שלשתם

למשנתנו). בפירושו הסמוכים 84)(רבינו המקוואות שני
השאוב  מי ואין כשרים, מים סאה לארבעים הצטרפו לזה זה
נתערבו  שמימיו מפני הוכשר השאוב גם כן: על יתר פוסלם,
במי  האמצעי מי שנגעו [ואףֿעלֿפי כשר. מקווה במי
כלום, בכך אין - הכשר במי שנתערבו לפני שבצידו השאוב
השאובים  לתוכם שנפלו לפני הכשרים עם נתחברו שהרי
שבאו  מפני מנמק: ישראל' וב'תפארת ורא"ש). (ר"ש

פה]. הערה ראה כשרים. וברוב נשארו 85)בהמשכה
כשרים, – הכשרים הטמאים, טבילת שלפני במצבם

פסול. באופן 86)והשאוב הכשרים נתערבו לא פירוש,
הכשרים  נפסלו לא ואףֿעלֿפיֿכן הפסולים. דרך אלא ישר
בנפילה), (לא המשכה דרך אליהם באו שהפסולים מפני

ה"ח). פ"ד למעלה (ראה מרובים והכשרים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בשינוי 1) אלא וריח טעם בשינוי נפסל המקווה שאין יבאר

בהיפך  או פוסלים ולא המקווה את מעלים יש ודין מראה.
ששינה  דבר לתוכו שנפל מקווה פוסלים. ולא מעלים לא או
שנשתנה  מים לוגים שלושה תקנתו. כיצד מראיו את

למקווה. שנפלו מראיהם

.‡‰Â˜n‰ ÔÈ‡2ÈepLa ‡ÏÂ ÌÚh‰ ÈepLa ‡Ï ÏÒÙ ≈«ƒ¿∆ƒ¿»…¿ƒ«««¿…¿ƒ
‰‡¯Ó ÈepLa ‡l‡ ,ÁÈ¯‰3ÔÈ‡L ¯·c ÏÎÂ .„·Ïa »≈«∆»¿ƒ«¿∆ƒ¿«¿»»»∆≈

ÈepLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt - ‰lÁzÎÏ ‰Â˜Ó Ba ÔÈOBÚƒƒ¿∆¿«¿ƒ»≈∆«ƒ¿∆¿ƒ
‰‡¯Ó4ÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ìc‰Â ·ÏÁ‰ B‡ ÔÈi‰ ?„ˆÈk . «¿∆≈«««ƒ∆»»¿«»¿«≈»∆ƒ≈
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קיג ze`ewn zekld - dxdh xtq - '`Îxc` 'f iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈbÏ ‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ Ïk5, »«≈≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»Àƒ
.‰‡¯Ó ÈepLa ÔÈÏÒBÙe ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL∆…»¿∆»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿∆
B‡ ÔÈÈ ‚Ï BÏ ÏÙÂ ‰‡Ò ‰‡Ó Ba LiL ‰Â˜Ó elÙ‡¬ƒƒ¿∆∆≈≈»¿»¿»«…«ƒ

ÏeÒt - ÂÈ‡¯Ó ˙‡ ‰pLÂ ˙B¯t ÈÓ6LiL ‰Â˜Ó ÔÎÂ . ≈≈¿ƒ»∆«¿»»¿≈ƒ¿∆∆≈
ÏÙÂ ‰fÓ ˙BÁt B‡ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ Ba∆¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ»ƒ∆¿»«
- ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epL ‡ÏÂ ˙B¯t ÈÓ B‡ ÔÈÈ ‰‡Ò BÎB˙Ï¿¿»«ƒ≈≈¿…ƒ∆«¿»
‰ÏBÚ ‰ÏÙpL ‰‡q‰ ÔÈ‡Â .eÈ‰Lk ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰¬≈≈¿≈ƒ¿∆»¿≈«¿»∆»¿»»

‰Â˜n‰ ˙cÓÏ7ÌÈ¯OÚ ÌÈ¯OÚ‰ ÏÚ ÛÒB Ì‡Â . ¿ƒ««ƒ¿∆¿ƒ««»∆¿ƒ∆¿ƒ
.¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¬≈∆ƒ¿∆»≈

בקרקע 2) – בהמה משתיית שנפסלו "מים א: קו, חולין
מערות  במי טובלים שהיו אמרו, – ב יד, ובשבת כשרים".

וסרוחים. מ"ג.3)מכונסים פ"ז של 4)מקוואות מימרא
ב. קמד, בשבת פפא, התמד 5)רב ב: כה, בחולין שנינו

הי"א). לקמן (ראה המקוה את פוסל אינו משהחמיץ
שם.6) ארבעים 7)מקוואות בו שיש "מקוה מ"ב: שם

העלהו". לא – מהם סאה לתוכו נפל אחת, חסר סאה
שלעיני  נראה העלהו". ולא פסלו "לא הגר"א: [גירסת
מצא  ולפיכך במשנתנו, אחרת גירסא היתה משנה' ה'כסף
במשנתנו  והרי עולה, אינה למה פ"ז מקוואות במשנה מקורו

העלוהו"]. "לא בפירוש: כתוב

.·LÈ8ÔÈÏÚÓ9‡ÏÂ ÔÈÏÒBt ,ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ‰Â˜n‰ ˙‡ ≈«¬ƒ∆«ƒ¿∆¿…¿ƒ¿ƒ¿…
.ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï ,ÔÈÏÚÓ«¬ƒ…«¬ƒ¿…¿ƒ

מ"א.8) סאה.9)שם לארבעים משלימים

.‚el‡Â10,„¯a‰Â ,‚ÏM‰ :ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ¿≈«¬ƒ¿…¿ƒ«∆∆¿«»»
¯BÙk‰Â11„ÈÏb‰Â ,12˜B¯p‰ ËÈËÂ ,ÁÏn‰Â ,13?„ˆÈk . ¿«¿¿«¿ƒ¿«∆«¿ƒ«»≈«

BÎB˙Ï ÏÙÂ ˙Á‡ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈««¿»«¿
B˙cÓÏ ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - el‡Ó „Á‡Ó ‰‡Ò14È¯‰Â ¿»≈∆»≈≈¬≈∆∆¿ƒ»«¬≈

ÌÏLÂ ¯Lk ‰Â˜n‰15e‡ˆÓ .16.ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ «ƒ¿∆»≈¿»≈ƒ¿¿«¬ƒ¿…¿ƒ
ÔÁÈp‰Â ‰lÁza ‚ÏL ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ‡È·‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»∆∆«¿ƒ»¿ƒƒ»

‰˜eÚa17B˜q¯Â18¯LÎÂ ÌÏL ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÌL19. »»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿∆»≈¿»≈

לפעמים.11)שם.10) שיקפא "הוא מפרש: במשנה רבינו
מאוד. דקה שלג כשיכבת והוא הנקפא הטל פירשו: ואחרים

מכלי 13)קרח.12) להוריקו שאפשר עד כלֿכך רך טיט
כלי. סאה.14)אל לארבעים המידה את משלים

(15- למקוה נפילתם לפני בכלי מונחים שהיו אףֿעלֿפי
בכלי. נימוחו שלא בתנאי שאובים, נעשו מזה 16)לא

פוסלים. ולא מעלים שהם ב'בית 18)בגומא.17)יוצא,
נמס. שלא ואע"פ השלג את מיעך מפרש רא סי' יו"ד יוסף'

מידבא 19) אנשי "והעידו עקיבא: רבי אמר שם, במשנה
שלג  והביאו צאו להם שאמר ישמעאל) רבי (של משמו
מפני  ישמעאל, כרבי רבינו ופסק בתחילה", מקוה ועשו
רק  בתחילה מקוה לעשות שהתירו ונראה מעשה. שעשה
לעשות  המעלים בין שנמנו הדברים שאר אבל בלבד, משלג
שנמנו  הדברים שאר אבל בלבד, משלג רק בתחילה מקוה
המקוה  את משלימים רק הם פוסלים ולא המעלים בין
הנרוק, [בטיט פסולה. – מהם שכולה מקוה אבל החסר,
ויש  פסול] – טיט שכולו ב) יט, (בסוכה בפירוש נאמר

ומשהו. סאה 20 היינו מים, רוב שצריך להניח

.„el‡Â20ÔÈÏÒBt21ÔÈa ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ :ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ ¿≈¿ƒ¿…«¬ƒ«ƒ¿ƒ≈
ÌÈL·k ÈÓe ,ÌÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë22˙B˜ÏL ÈÓe ,23, ¿ƒ≈¿≈ƒ≈¿»ƒ≈¿»

„Óz‰Â24ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú25¯ÎM‰Â ,26‰Â˜Ó ?„ˆÈk . ¿«∆∆«∆…∆¿ƒ¿«≈»≈«ƒ¿∆
„Á‡Ó ÏÙÂ ,¯Èc Ï˜LÓ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»»≈ƒ¿«ƒ»¿»«≈∆»
‰Â˜n‰ ˙cÓÏ ‰ÏBÚ BÈ‡ - ÔÎB˙Ï ¯Èc Ï˜LÓ el‡Ó≈≈ƒ¿«ƒ»¿»≈∆¿ƒ««ƒ¿∆
Ô‰Ó ÔÈbÏ ‰LÏL Ô‰Ó „Á‡Ó ÏÙ Ì‡Â .BÓÈÏL‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈∆»≈∆¿»Àƒ≈∆

.‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt -¿ƒ∆«ƒ¿∆

מ"ב.20) למקוה 21)שם מהם לוגים שלושה נפלו אם
סאה. 40 בו ירקות.22)שאין או פירות בהם שכבשו מים

שהוא.23) מאכל דבר כל בהם עשוי 24)ששלקו משקה
ענבים. של וזגים חרצנים או יין שמרי בהם שנתנו ממים

שלא 25) זמן וכל רב, זמן שוהה כשהוא להחמיץ דרכו
כמים. דינו – בעירובין 26)החמיץ שמואל, של מימרא

ב. כט,

.‰el‡Â27,ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L :ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÒBt ‡Ï ¿≈…¿ƒ¿…«¬ƒ¿»««¿ƒ
¯Èv‰Â ,˙B¯t ÈÓe28ÒÈ¯en‰Â ,29.ıÈÓÁ‰MÓ „Óz‰Â , ≈≈¿«ƒ¿«¿»¿«∆∆ƒ∆∆¿ƒ

ÏÙÂ ˙Á‡ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk≈«ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈««¿»«
ÌÈn‰ È¯‰Â ,e‰ÏÚ‰ ‡Ï - ÔÎB˙Ï ‰‡Ò el‡Ó „Á‡Ó≈∆»≈≈¿»¿»…∆¡»«¬≈««ƒ
ÈepLa ‡l‡ ÔÈÏÒBt el‡ ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk ÌÈ¯Lk¿≈ƒ¿∆»∆≈≈¿ƒ∆»¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰‡¯Ó30. «¿∆¿∆≈«¿

מלוחים.28)שם.27) מדגים המתמצים שומן 29)מים
מלוחים. ה"א.30)מדגים למעלה

.ÂÌÈÓÚÙe31‰Â˜Ó ?„ˆÈk .‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ el‡L ¿»ƒ∆≈«¬ƒ∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿∆
„Á‡Ó ‰‡Ò BÎB˙Ï ÏÙÂ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»¿»«¿¿»≈∆»
ÌÈÚa¯‡‰ È¯‰ - epnÓ ‰‡Ò Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ ,el‡Ó≈≈¿»«¿»«¿»ƒ∆¬≈»«¿»ƒ

¯Lk ‰Â˜Ó e¯‡LpL32. ∆ƒ¿¬ƒ¿∆»≈

רובו".32)שם.31) "עד יוחנן רבי אמר - ב פב, ביבמות
שיישארו  כדי פעמים מתשעֿעשרה יותר יטול שלא כלומר,
שם). ראה פירות. מי רוב יתן שלא אחר: (פירוש מים רוב
זו  בסאה הרי סאה, כשנטל מעלים למה שואל שם [רש"י
ומתרץ  מים? סאה 40 נשארו ולא מים, הרבה יש שנטל

הוכשרו].שהסאה  סאה 41 וכל מים, ברוב בטלה פירות מי
סאה, נטל ואחרֿכך פירות מי סאה תחילה כשנתן זה וכל
נשארו  כשרים מים סאה כשנטל שהרי פסול, – להיפך אבל
(ראה  משלימים אינם אחרֿכך שהוסיף הפירות ומי סאים, 39

סאה). ונטל שאובים מים סאה נתן בדין ה"ז פ"ד למעלה

.Ê‰Â˜Ó33ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÈlÒ Ba ÁÈ„‰L34˙‡ epLÂ ƒ¿∆∆≈ƒ««≈≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ∆
¯Lk - ÂÈ‡¯Ó35. «¿»»≈

מ"ג.33) הפירות 34)שם לכלוך בהם שנדבק ריקים סלים
בהם. כמי 35)שהיו נידון ואינו ממש, בו אין הלכלוך

פירות.

.ÁÚ·v‰ ÈÓ36ÔÈbÏ ‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt37, ≈«∆«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»Àƒ
.ÂÈ‡¯Ó ÈepLa B˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿ƒ«¿»

מקרי"37)שם.36) דציבעא "מיא אמרו: - ב ג, במכות
ולפיכך  מים, שם עליהם נשאר פירוש, שמם). צבע' ('מי
מראה. בשינוי פוסלים ואין בשאובים פוסלים – כמים דינם

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



ze`ewnקיד zekld - dxdh xtq - '`Îxc` 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ë‰Â˜Ó38Ï‰Ó B‡ ÔÈÈ ÏÙpL39˙B¯t ÈÓ ¯‡L B‡ ƒ¿∆∆»««ƒ…«¿»≈≈
„Ú ÔÈzÓÈ ?B˙wz „ˆÈk - ÏÒÙÂ ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epLÂ¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿«≈««»»«¿ƒ«

ÌÈÓL‚ e„¯iL40Ì‡Â .ÌÈÓ ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ ∆≈¿¿»ƒ¿«¿¿«¿»¿«¿≈«ƒ¿ƒ
‡lÓÓ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ‰Â˜na ‰È‰»»«ƒ¿∆«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿«≈

ÔÎB˙Ï ·‡BLÂ41ÏÙ .ÌÈÓ ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁiL „Ú ¿≈¿»«∆«¿¿«¿»¿«¿≈«ƒ»«
BÎB˙Ï42‰‡¯Ó ‰pzLÂ d· ‡ˆBiÎÂ Ï‰Ó B‡ ÔÈÈ ¿«ƒ…«¿«≈»¿ƒ¿«»«¿≈
B˙ˆ˜Ó43È„k ‰pzL ‡lL ÌÈÓ ‰‡¯Ó da ÔÈ‡ Ì‡ , ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«ƒ∆…ƒ¿«»¿≈

Ba ÏaËÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡44Ï·Bh‰Â . «¿»ƒ¿»¬≈∆…ƒ¿…¿«≈
‰pzLpL ÌB˜Óa45elÙ‡ .‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ¿»∆ƒ¿«»…»¿»¿ƒ»¬ƒ

ÏB„b‰ Ìia ‰¯aLpL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á46B˙B‡ ‰‡¯Óe »ƒ∆«ƒ∆ƒ¿¿»«»«»«¿≈
‡Ï - ÌB˜Ó B˙B‡a Ï·Bh‰ ,ÔÈÈ ÏL ‰‡¯Ók ÌB˜Ó»¿«¿∆∆«ƒ«≈¿»…

.‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»

גורסים 39)שם.38) (יש בכלי המונחים הזיתים זיעת
הפירות.40)"מוהל"). מי מראה את ויבטלו מימיו וירבו

במקוה ויתן מדובר בכלים מים ימלא ואם סאה, 40 בו שאין
שאובים. מדין יפסלוהו כמה 41)לתוכו כבר נתבאר

פוסלים  השאובים אין סאה, 40 בו שיש שמקוה פעמים
מ"ד.42)אותו. מראה 43)שם נשתנה אחד במקום

נשתנה. לא אחרים ובמקומות אפילו 44)המים, יטבול לא
כשרים. מים סאה 40 במקוה שאין מפני נשתנה, שלא בצד

ויש 45) נשתנו שלא סאה 40 נשארו אם אפילו מדובר, כאן
– שנשתנה במקום הטבילה אףֿעלֿפיֿכן כשר, מקוה כאן
ארבעים  נשארו כשלא זו בבא לפרש [איֿאפשר פסולה.
– נשתנה שלא במקום הטבילה גם זה במקרה שהרי סאה,
"הטובל  ה"ח: פ"ה מקוואות בתוספתא ששנינו כמו פסולה,
טבל"]. לא כאילו המים, במקום בין היין במקום בין

ה"ט.46) שם תוספתא,

.ÈÔÈbÏ ‰LÏL47elÙ‡ ÔÎB˙Ï ÏÙpL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ¿»Àƒ«ƒ¿ƒ∆»«¿»¬ƒ
Ïk‰ ‰‡¯Ó È¯‰Â ,Ô‰È‡¯Ó ‰pLÂ ÔÈÈ ¯Èc Ï˜LÓƒ¿«ƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈∆«¬≈«¿≈«…

e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ ,ÔÈÈ ‰‡¯Ó48Ì‡ ‡l‡ , «¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿∆…¿»∆»ƒ
ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epL49. ƒ∆«¿»

ה.47) פ"ז, שם זה 48)משנה, לעניין שנידונים משום
מראה. בשינוי אלא בשאובים פוסל שאינו כיין,

המקוה.49) מי מראה

.‡ÈÔÈbÏ ‰LÏL50ÏÙpL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ¯Èc ¯ÒÁ ¿»Àƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ∆»«
·ÏÁ ¯Èc ÔÎB˙Ï51Ïk‰ ‰‡¯Ó È¯‰Â ,˙B¯t ÈÓ B‡ ¿»ƒ«»»≈≈«¬≈«¿≈«…

ÌÈÓ52e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ ,53eÏtiL „Ú ; «ƒ¿»¿«ƒ¿∆…¿»«∆ƒ¿
‰˜LÓ ˙·¯Úz Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿ƒ∆≈»∆«¬…∆«¿∆

.˙B¯t ÈÓ ‡ÏÂ ¯Á‡«≈¿…≈≈

לוגים.51)שם.50) בשלושה פוסל כן,52)שאינו ואם
מים. מראה שכולם שאובים לוגים שלושה כאן יש

נורי.53) בן יוחנן רבי דעת נגד שם כתנאֿקמא

.·È‰Â˜Ó54‡ÏÂ BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÂÈÓÈÓ ‰‡¯Ó ‰pzLpL ƒ¿∆∆ƒ¿«»«¿≈≈»≈¬««¿¿…
‰pzLpL ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï .¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¯·„ BÏ ÏÙ»«»»¬≈∆»≈…»¿∆»∆ƒ¿«»

.¯Á‡ ‰˜LÓ ˙ÓÁÓ≈¬««¿∆«≈

וענבים 54) זיתים סלי בו הדיח מדין רבינו למד זה דין
(כסףֿמשנה). ה"ז למעלה

á"ôùú'ä 'à-øãà 'ç éòéáø íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שבתוך 1) עוקה כמקווה. הוא אם למקווה המעורב יבאר

שנסדק  מקוואות שני שבין כותל בה. מטבילין אם המקווה
המקוואות  מטהרים אם מצטרפים. אם לערב או לשתי או
שמימיו  מקווה מהקרוב. והרחוק מהתחתון העליון

מרודדים.

.‡·¯ÚÓ‰ Ïk2‰Â˜nÏ3‰Â˜nk ‡e‰ È¯‰ -4 »«¿…»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿∆
‰Â˜n‰ ÈÙÏ ˙BÎeÓq‰ ˙Bnb .Ba ÔÈÏÈaËÓe5ÌB˜Óe «¿ƒƒÀ«¿¿ƒ«ƒ¿∆¿

ÈÓ ÌÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÓ Ô‰a eÈ‰L ‰Ó‰a ˙BÒ¯t ÈÏ‚«̄¿≈«¿¿≈»∆»»∆«ƒ¿…»ƒƒ≈
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‰Â˜n‰6.Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ - «ƒ¿∆ƒ¿∆∆««¿ƒƒ»∆

א.2) משנה ו פרק בהם 3)מקוואות שאין סאה מים 40
כשר. מקווה בצד יש 4)הנמצאים אולם בהם. ומטבילים

גומות. בדין ומתחיל מבארם ורבינו בזה, דינים הבדלי
למקווה.5) נמצאים 6)מחוץ אלה שמקומות מכיוון

בפחות  למקווה מצטרפים אינם המקווה לכתלי מחוץ
זה. משיעור

.·‰¯Ún‰ È¯BÁ7Û‡ Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ - ‰¯Ún‰ È˜„ÒÂ ≈«¿»»¿ƒ¿≈«¿»»«¿ƒƒ»∆«
‰Â˜n‰ ÈÓ ÌÚ ÔÈ·¯ÚÓ Ô‰aL ÌÈn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈««ƒ∆»∆¿…»ƒƒ≈«ƒ¿∆

‡e‰L ÏÎa ‡l‡8. ∆»¿»∆

המקוואות 7) רוב היו המשנה בתקופת שבמערה. המקווה
"מערה", המשנה כתבה ולפיכך צניעות, משום במערות

המשנה. לשון נקט חלל 8)ורבינו בתוך שהם מפני
ביותר. קטן חיבור מספיק המקווה

.‚‰Â˜n‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ ‰e˙ ‰˙È‰L ËÁÓ9‰È‰Â , ««∆»¿»¿»««¬«ƒ¿∆¿»»
ÌÈna ‡È·Óe CÈÏBÓ10Ïb‰ ‰ÈÏÚ ¯·ÚL ÔÂÈk - ƒ≈ƒ««ƒ≈»∆»«»∆»««

.‰¯B‰Ë¿»

למים.9) ברגלו 10)מחוץ או בידו המקווה מי את הניע
גלים. ונערמו

.„‰Â˜Ó CB˙aL ‰˜eÚ11Ú˜¯w‰ ‰˙È‰ Ì‡ : »∆¿ƒ¿∆ƒ»¿»««¿«
Â ‰‡È¯a ‰Â˜n‰Â ‰˜eÚ‰ ÔÈa ˙Ïc·n‰‰ÏBÎÈ ««¿∆∆≈»»¿«ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»

dÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï12‰˜eÚaL ÌÈna ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ¿«¬ƒ∆«¿»≈«¿ƒƒ««ƒ∆»»
ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰iL „Ú13;„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‰Â˜n‰ ÌÚ «∆ƒ¿¿…»ƒƒ«ƒ¿∆ƒ¿∆∆«

ÔÈ‡ elÙ‡ - dÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿»¿«¬ƒ∆«¿»¬ƒ≈»
Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ‡e‰L ÏÎa ‡l‡ ÔÈ·¯ÚÓ14. ¿…»ƒ∆»¿»∆«¿ƒƒ»∆

עשוייה 11) המים שטח תחת עצמה המקווה בתוך חפירה
קיימא.12)ככיפה. ובת בפחות 13)חזקה כלומר,

בה. מטבילים אין זה כזו 14)משיעור רעועה מחיצה
כסדק. דינה מאליה ליפול שסופה

.‰ÌÈLÏ ˜cÒpL ˙B‡Â˜Ó ÈL ÔÈaL Ï˙k15- …∆∆≈¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ16- ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰ÈLa ‰È‰ Ì‡Â , ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿»

·¯ÚÏ ˜cÒ Ì‡Â .Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈÏÈaËÓ17ÔÈ‡ - «¿ƒƒ¿»∆»≈∆¿ƒƒ¿«»≈∆≈
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„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk „Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰iL „Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ18. ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿∆∆«
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ e·¯Ú˙ Ì‡ ,‰ÏÚÓÏÓ Ï˙k‰ ı¯Ùƒ¿««…∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿»¿««ƒ¿«¿»ƒ

Ï˙k‰19ÌeM‰ ˙tÏ˜k20- „Bp‰ ˙¯ÙBÙL ·Á¯ ÏÚ «…∆ƒ¿ƒ«««…«¿∆∆«
.ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ

(רבינו 15) למטה מלמעלה פירוש, לשתי. להיות: צריך
למשנתנו). ובשני 16)בפירושו מארבעים פחות בזה אם

אפילו  המקוואות שני מצטרפים זה משיעור פחות כן גם
מקוואות  עירוב שאמרו ומה שהוא. כל שרחבו בסדק
הכותל  אורך לכל סדק אבל בנקב, היינו הנוד, כשפופרת

שהוא. בכל מפרשים 17)מחבר יש לשמאל. מימין
למטה. מלמעלה - וערב לשמאל, מימין הוא שתי להיפך,

כרבינו. פירש הוא:18)והראב"ד ונימוקם כחכמים. פסק
סדק  אבל מאליו, ייסתם לא למטה מלמעלה כשהסדק
הכותל  של העליון שהחלק מפני להיסתם, עלול לרוחב
נאמר  זה [שיעור גדול. שיעור צריך ולפיכך וירד מכביד
כשר  אחד כשמקווה אבל להשלימו, שצריך חסר, במקווה
אפילו  שהוא, כל סדק מספיק שאובים סאה 40 ובשני
השקה, ידי על השאוב המקווה את להכשיר לערב, בנסדק
בכשרותם. השאובים יישארו הסדק ייסתם אפילו שהרי

הפגימה 19) דרך עוברים והמים הכותל שפת שנפגמה כגון
לזה. זה שני 20)ממקווה המחברים המים גובה

המקוואות.

.Â?„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‡e‰L ·˜p‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ«∆∆∆ƒ¿∆∆«
˙B¯ÊBÁÂ Ì„‡ Ïk ÏL ˙BiBÈa ˙BÚaˆ‡ ÈzL ·Á¯k¿…«¿≈∆¿»≈ƒ∆»»»¿¿

Ba21ÔÓ ˙BBL‡¯ ˙BÚaˆ‡ ÈzL ‡l‡ ,Ï„eba ÔÈ‡Â .¿≈»«»∆»¿≈∆¿»ƒƒ
„i‰ ÒÙaL Úa¯‡‰22„Bp‰ ˙¯ÙBÙLa „ÓÚiL Ïk .23 »«¿«∆¿««»…∆«¬…ƒ¿∆∆«

ËÚÓÓ -24.ÌÈÓ ÏL B˙i¯aÓ Ô‰L ÌÈ¯·„· elÙ‡Â , ¿«≈«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ
ÔÈ‡ - Ba ÔÈ‡ ˜ÙÒ „Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ·˜pa LÈ ˜ÙÒ»≈≈«∆∆ƒ¿∆∆«»≈≈≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈ·h‰ ¯wÚL ÈtÓ ;ÔÈÙ¯ËˆÓ25ÏÎÂ , ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ«»¿…
˜ÙÒ - ‰ÎÏ‰ B¯eÚML Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ B¯wÚL∆ƒ»ƒ«»««ƒ∆ƒ¬»»¿≈

¯ÈÓÁ‰Ï B¯eÚL26. ƒ¿«¿ƒ

עגול 21) נקב היינו הנקב, בחור בריווח אותן לסבב אפשר
אצבעות. שתי כרוחב תוספתא 22)שקוטרו ואמה. אצבע

של  בבינוניות - שאמרו אצבעות "ב' ב: הלכה ה פרק שם
אגודלים  ארבעה הוא [הטפח בטפח". מארבע ולא אדם כל

ב)]. מא, ואפילו 23)(מנחות זה בחלל הנמצא דבר כל
או  המקווה מקרקע עפר כגון המים עם הבאים דברים

במים. החיים להרחיב 24)תולעים וצריך משיעורו מוריד
תערובת  כל ללא מים זרם דרכו שיעבור עד הנקב את

הנוד. שפופרת מן 25)בעובי שהוא "מפני - במשנתנו
מן  הטבילה שעיקר "מפני וכתב: הוסיף ורבינו התורה"
לא  השיעורים פירוש, הלכה". ששיעורו פי על אף התורה...
הגבורה  מפי מסיני למשה הלכה נאמרו אלא בתורה נכתבו

א). ד, מלשונו 26)(עירובין בשיעורו. מחמירים פירוש,
עיקרו שאין בדבר מסיני למשה הלכה שספק מן משמע

להקל. - התורה

.ÊÔBÈÏÚ‰ ˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ27ÔBzÁz‰ ÔÓ28 ¿«¬ƒ∆«ƒ¿»»∆¿ƒ««¿
ÔBÏÈÒ ÔÈ‡È·Ó ?„ˆÈk .·B¯w‰ ÔÓ ˜BÁ¯‰Â29Ò¯Á ÏL ¿»»ƒ«»≈«¿ƒƒƒ∆∆∆

¯·‡ ÏL B‡30ÔÈÏÒBt ˙BBÏÈq‰ ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆¬»¿«≈»∆∆≈«ƒ¿ƒ
ÂÈzÁz ÂÈ„È ˙‡ ÁÈpÓe ,‰Â˜n‰ ˙‡31‡lÓ˙iL „Ú ∆«ƒ¿∆«ƒ«∆»»«¿»«∆ƒ¿«≈

ÌÈÓ32BÎLBÓe ,33B˜ÈMÓe34ÌÈn‰ ·¯Ú˙iL „Ú «ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈««ƒ
,Bic ‰¯ÚOk elÙ‡ ,„Á‡k ‰Â˜n‰ ÈÓ ÌÚ ÔBÏÈqaL∆«ƒƒ≈«ƒ¿∆¿∆»¬ƒ¿«¬»«
.„Á‡ ‰Â˜Ók Ô‰ÈÈa ÔBÏÈq‰L ˙B‡Â˜n‰ ÈL È¯‰Â«¬≈¿≈«ƒ¿»∆«ƒ≈≈∆¿ƒ¿∆∆»

גבוה 27) במקום והאחד הר שבשיפוע במקוואות המדובר
ממנו. נמוך במקום והשני שיפוע כשבעליון 28)באותו

שמטהרים  שכן וכל כשרים. מים ובתחתון שאובים מים
העליון. מן ב 29)התחתון הלכה ו פרק למעלה נתבאר

אינם  טומאה מקבלים שהם מתכת של אפילו שסילונות
מפני  שאובים. משום בהם העוברים המים את פוסלים
כל  אפילו - רבינו (לדעת התורה מן פוסלת אינה ששאובה

חכמים. בה הקילו שאובה) עופרת.30)המקווה
עץ  של סילון "מביא כתוב: ד הלכה ה פרק שם [בתוספתא
שהיו  הסילונות את מונה ורבינו זכוכית". של או עצם ושל

המשנה]. בתקופת או בזמנו בהם פירוש,31)משתמשים
של התחתון פיו את בידיו התכוון 32)הסילון.סותם לא

ארכו  לכל שיתמלא אלא חללו גובה כל שיתמלא לומר
במקום  נפסק שאם שהוא, כל הפסק ללא שהוא כל בגובה

השקה. כאן אין למקווה 33)אחד שמושך כוונתו נראה
הסילון. של התחתון פיו את ידו 34)התחתון את מסיר

שני  את ומחברים בתחתון הסילון מי נוגעים כך ומתוך
שהוא. בכל מועילה והשקה המקוואות

.ÁÏL ‰BÈÏÚ‰Â ‰BzÁz‰ ,ÏÁaL ˙Bnb LÏL»À∆¿««««¿»¿»∆¿»∆
ÏL ÛËLÂ ,ÌÈÚa¯‡ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡‰Â ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿»¿»∆¿»ƒ∆«¿»ƒ¿∆∆∆
ÒÎ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁp‰ CB˙a ¯·BÚ ÌÈÓLb¿»ƒ≈¿«««««ƒ∆ƒ¿»

ÔÎBzÓ ‡ˆBÈÂ ÔÎB˙Ï35·e¯Ú ‰Ê ÔÈ‡ -36ÔÈ‡Â , ¿»¿≈ƒ»≈∆≈¿≈
˙ÈÚˆÓ‡a ‡l‡ ÔÈÏÈaËÓ37ÔÈÏÁÊp‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ; «¿ƒƒ∆»»∆¿»ƒ∆≈««ƒ«ƒ¿»ƒ

ÔÈ·¯ÚÓ38.e„ÓÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¿»¿ƒ∆»ƒ≈»¿

שלשתן.35) את למעשה מחבר השטף כן אין 36)ואם
אחד. למקווה המליאה עם החסרות את מצרף זה עירוב

השטף.37) בלי סאה 40 לבדה בה שם 38)שיש בתוספתא
בעליונה  מטבילין אומר היה מאיר אומר, יהודה "רבי שנינו:
זו  ובין זו בין אומרים וחכמים בתחתונה מטבילין אומר ואני
רבינו  ופסק סאה". מ' בה שיש באמצעית אלא מטבילין אין
מפני  מנמק רצב סימן בתשובותיו [הריב"ש כחכמים.
שקטפרס  נפלא, חידוש שם ומשמיענו חיבור, אינו שקטפרס
באשבורן  אלא בזוחלים מטהר אינו שמקווה מפני חיבור אינו

ועומדים). נקווים (מים

.Ë‰Ê È¯‰ - epnÓ ‰˙BLÂ ‰ÁBL ‰¯t‰L C¯ ËÈËƒ«∆«»»»¿»ƒ∆¬≈∆
‰Â˜n‰ ÌÚ „cÓ39‰ÁBL ‰¯t‰ ÔÈ‡L „Ú ‰·Ú ‰È‰ . ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆»»»∆«∆≈«»»»

.BnÚ „cÓ BÈ‡ - ‰˙BLÂ¿»≈ƒ¿»ƒ

סאה.39) לארבעים משלים

.ÈËÈËÂ ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó40- ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ»ƒ
ÌÈn·e ËÈha ÔÈÏÈaËÓ41?ÔÈÏÈaËÓ ËÈË ‰Ê È‡a . «¿ƒƒ«ƒ««ƒ¿≈∆ƒ«¿ƒƒ

„vÓ ÌÈn‰ eÈ‰ .ÂÈab ÏÚ ÔÈÙˆ ÌÈn‰L ,C¯‰ ËÈha«ƒ»«∆««ƒ»ƒ««»»««ƒƒ«
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‡ÏÂ ÌÈna ÔÈÏÈaËÓ - ¯Á‡ „vÓ C¯‰ ËÈh‰Â „Á‡∆»¿«ƒ»«ƒ««≈«¿ƒƒ««ƒ¿…
ËÈha42. «ƒ

הנרוק 40) בטיט והמדובר סאה. ארבעים יש יחד בשניהם
השיעור. את לו 41)שמשלים עלתה במים הוא הגוף אם

הגוף  כל את מכסים אינם לבדם שהמים פי על אף טבילה
מנמקים, טוב יום ותוספות הרע"ב בטיט. שוקעות והרגליים

בטיט. ששקעו לפני במים נטבלו שהרגליים ואף 42)מפני
סאה. לארבעים משלים כן פי על

.‡ÈÔÈLeÁ·È ÔB‚k ,ÌÈn‰ ÔÓ B˙i¯a ˙lÁzL Ïk43 …∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ««ƒ¿«¿ƒ
‚c ÏL BÈÚa ÔÈÏÈaËÓe .Ba ÔÈÏÈaËÓ - ÔÈn„‡44. ¬Àƒ«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈∆»

במים.43) השורצים תולעים שבים 44)מין גדול כריש
עינו. שנמחה

.·Èe„¯ÈÂ ˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿À»¿»¿
ÏL ÂÈÏ‚¯L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ·ËÂ ÌÈL¿«ƒ¿»¿∆««∆««ƒ∆«¿»∆
ÈM‰Â ¯B‰Ë ÔBL‡¯‰ - ÌÈna ˙BÚ‚B ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ»ƒ»¿«≈ƒ

B˙‡ÓËa45.‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ÌÈn‰ e¯ÒÁ È¯‰L , ¿À¿»∆¬≈»¿««ƒ≈«¿»ƒ¿»
Ba ÏÈaË‰46‰·Ú ÒB‚Ò ‰lÁz47,B‰Èa‚‰Â Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ¿ƒ¿ƒ»»»∆¿«≈¿ƒ¿ƒ

Ï·Bh‰ È¯‰ - ÌÈna ˙Ú‚B ÒB‚q‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»ƒ¿»«»««««ƒ¬≈«≈
‰B¯Á‡a48ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈn‰ È¯‰L ,¯B‰Ë49. »«¬»»∆¬≈««ƒÀ»¿…»ƒ

Ba ÏÈaË‰50Èt ÏÚ Û‡ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙‡ ƒ¿ƒ∆«ƒ»¿«≈»««ƒ
„Ú ‰Â˜n‰ Ú˜¯˜aL ‰·Ú ËÈËa ‰hn‰ ÈÏ‚¯ ˜ÁcL∆»««¿≈«ƒ»¿ƒ»∆∆¿«¿««ƒ¿∆«
È¯‰L ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÏÚ ÌÈn‰ eÙvL∆»««ƒ»∆»¿«¿»¬≈¿»∆¬≈

‰lÁz ÌÈna eÏ·hL „Ú ËÈha eÚaË ‡Ï51ÏÈaË‰ . …ƒ¿¿«ƒ«∆»¿««ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÏB„‚ ‰¯BÈ Ba52tÓ ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË BÊ È¯‰ -È »¿»¬≈¿≈»¿∆»¿»ƒ¿≈
ÔÈÊz ÌÈn‰L53¯ÒÁ ‡ˆÓÂ ‰Â˜nÏ ıeÁ ÔÈ‡ˆBÈÂ ∆««ƒƒ»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»»≈

ÌÈÚa¯‡Ó54‰Èt C¯c d„È¯BÓ ?‰OÚÈ „ˆÈk .55 ≈«¿»ƒ≈««¬∆ƒ»∆∆ƒ»
‰Â˜na dÎÙB‰Â56C¯c d˙B‡ ‰ÏÚÓe .dÏÈaËÓe ¿¿»«ƒ¿∆«¿ƒ»«¬∆»∆∆

ÌÈ·e‡L dÎB˙aL ÌÈn‰ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰ÈÏeL∆»¿≈∆…ƒ¿««ƒ∆¿»¿ƒ
.e‰eÏÒÙÈÂ ‰Â˜nÏ e¯ÊÁÈÂ¿«¿¿«ƒ¿∆¿ƒ¿¿

ואם 45) הראשון של גופו על נשאר המקווה ממי שחלק מפני
יהודה  רבי חולק במשנתנו חסר. במקווה השני טבל כן
ונימוקו: במים, נוגעות הראשון כשרגלי השני את ומטהר
סובר  קמא ותנא למקווה. מצטרפים גופו שעל שהמים מפני
מפני  או מחברת, אינה טופח) (משקה כזו דקה שרטיבות
נשארו  שמא נימוק, מוסיף משנה [בכסף . כקטפרס שזה

מפסיקים]. והם בגופו נגובים 4640)מקומות של במקווה
מכוונות. מים.47)סאה הרבה שסופג צמר אחר 48)בגד
הסגוס. בסגוס 49)טבילת כי שטבלו, לשניים דומה זה אין

מן  לגמרי הוציאו שלא זמן וכל מכונסים מים הרבה יש
למקווה  דומה וזה למקווה מחוברים אלה מים הרי המקווה

כשר. למקווה המחובר סאה 50)חסר 40 בו שיש במקווה
מקדמים".51)מכוונות. שהמים "מפני במשנה:

למטה.52) המקווה.53)ושוליה שפת על ועוברים נערמים
במים.54) כולה שנטבלה לומר 55)לפני התכוון לא

וייערמו  לתוכה מים ייכנסו לא כן שאם למטה, פיה שהופך
כדי לפני צידה על אותה שיטה הכוונה אלא אותה, שיהפך

לתוכה. המים מטה 56)שייכנסו כשהיא אותה יעלה שאם

ממי  מנותק בתוכה מהמים חלק שיישאר אפשר צידה, על
שאובים, ויהיו - מעלה כלפי קצת כשיגביהנה - המקווה

ויפסלוהו. המקווה לתוך ויחזרו

.‚ÈÔÈ„c¯Ó ÂÈÓÈnL ‰Â˜Ó57L·Bk -58ÈÏÈ·Á elÙ‡ ƒ¿∆∆≈»¿À»ƒ≈¬ƒ¬ƒ≈
„Ú ÔÈ„„v‰ ÔÓe ÌÈn‰ CB˙a ÌÈ˜ ÈÏÈ·ÁÂ L«̃«¬ƒ≈»ƒ¿««ƒƒ«¿»ƒ«

.ÔÎB˙Ï Ï·BËÂ „¯BÈÂ ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ eÓ¯ÚiL∆≈»¿««ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿»

הגוף 57) כל את להכניס אפשר ואי עמוקים לא שטוחים,
המים. החבילות,58)לתוך על אחרים דברים או אבן מניח

קלים. שהם מפני המים פני על יצופו אותם יכבוש לא אם

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומאי 1) מזו, למעלה זו במקווה שיש מעלות שש יבאר

ואחר  לשוקת ונמשכים יוצאים שמימיו מעיין ודין ביניהם.
כלים  גבי על נמשכים שמימיו מעיין וזוחלים. יוצאים כך
מטבילין  אם ודין מעיין. מי דיני וכל קיבול בית להם שאין

באויר. כשהוא הגל מן

.‡LL2˙BÏÚÓ3˙B‡Â˜Óa4.BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ≈«¬¿ƒ¿»¿«¿»ƒ
ÌÈ‡·‚ ÈÓ :ÔBL‡¯‰5˙B¯Ba ÈÓe6ÔÈÁÈL7˙B¯ÚÓe8 »ƒ≈¿»ƒ≈ƒƒ¿»

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .Ú˜¯wa ÔÈÒpÎÓ‰ ÌÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ«ƒ«¿À»ƒ««¿«««ƒ∆≈
ÔÈ·e‡L9ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆«¿»ƒ¿»ƒ

ÔBˆ¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â10e¯‡aL BÓk ,11È¯‰ - ¿≈»ƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿∆≈«¿¬≈
ÔÈ¯B‰Ë ˙˜ÊÁa Ô‰12‰qÚ Ô‰Ó ˙BOÚÏ ÔÈ¯LÎe , ≈¿∆¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈∆ƒ»

‰lÁÏ ‰Ïe·h‰13Ô‰Ó ÏhiL ‡e‰Â .ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ «¿»¿«»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿∆ƒ…≈∆
ÈÏÎa14e¯‡aL BÓk ,15. ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

מ"א.2) פ"א, טהרה.3)מקוואות במים 4)דרגות
תורת  עליהם שאין כאלה גם וביניהם בקרקע, מכונסים

כלל. שבקרקע 5)מקווה עמוקה לא בחפירה שנקוו מים
יד). ל, ישעיה - מגבא" מים "ולחשוף חפירה 6)(מלשון

ועמוקה. וצרות.7)עגולה ארוכות מרובעות חפירות
מקורים.8) מלמעלה, מכוסים בכלים 9)בורות מים מילא

"אע"פ  הפיסקא: את מדעתו הוסיף [רבינו לתוכן. ושפך
איננה]. במשנה שאובין". נגעה 10)שהן כשהטומאה

האדם. מרצון פט"ו 11)בהם אוכלין טומאת בהלכות
מרצון.12)ה"א. טומאה בהם נגעה שלא להניח יש

חלה 13) ממנה להרים החייבת עיסה בהם ללוש מותר
לחולין  טומאה לגרום האיסור כתרומה. קדושה שהיא
אוכלין  טומאת הלכות (ראה לחלה או לתרומה הטבולים
בחשש  כאן, אבל ודאית, בטומאה רק נאמר ה"ט) פט"ז

גזרו. לא - טבילת 14)רחוק אבל הידיים, על וישפוך
אפילו  מטהרת אינה סאה ארבעים בו שאין במקווה ידיים

שאובים. אינם מהלכות 15)כשהמים פ"ו אהבה, בספר
מועילה  ידיים שטבילת ופוסק משיג [הראב"ד ה"ה. ברכות,
אינם  מימיו אם סאה, ארבעים בו שאין במקווה אפילו

כסףֿמשנה)]. (ראה שאובים

.·Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ16˙ÈˆÓz ÈÓ :17‡l‡ ,e˜Òt ‡lL ¿«¿»≈∆≈«¿ƒ∆…»¿∆»
ÔÈˆˆBa ÌÈ¯‰‰Â ÔÈ„¯BÈ ÌÈÓLb‰ ÔÈ„Ú18ÔÈÎLÓ Ô‰Â ¬«ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
Ô‰a ÔÈ‡ Ï·‡ ÔÈ·e‡L ÔÈ‡Â ,ÔÈÂ˜Â- ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¬»≈»∆«¿»ƒ¿»

‰Óe¯˙Ï ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰19ÏÈaËÓe ,ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ¬≈≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ«¿ƒ
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e‡ÓËpL ÌÈn‰ ˙‡ Ô‰a20e˜Òt ‡ÏÂ ÌÈÓLb‰ e˜Òt . »∆∆««ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿…»¿
e˜Òt .˙ÈˆÓz ÈÓ Ô‰ ÔÈ„Ú - ÏÈÁÊ‰lÓ ÌÈ¯‰‰∆»ƒƒ¿«¿ƒ¬«ƒ≈≈«¿ƒ»¿

ÔÈ‡·‚ ÈÓk el‡ È¯‰ - ÔÈˆˆBa ÔÈ‡Â ÌÈ¯‰‰21. ∆»ƒ¿≈»¿ƒ¬≈≈¿≈¿»ƒ

שניה.16) גשמים 17)דרגה מי תמציות. - גורסים יש
נמוך. למקום גבוה ממקום מבעבעים 18)השוטפים

גשמים. מי מהם הגשמים 19)ומתמצים שמי מפני
חשש  עליהם שיש הקודמים המים את מעבירים השוטפים

אףֿעל20ֿ)טומאה. הטמאים, שהמים לומר התכוון לא
הכוונה, אלא נטהרו. – וניכרים בעינם נמצאים שהם פי
ישראל. (תפארת הגשמים מי ידי על שנשטפו אנו תולים
ב'מעשה  כתב וכן ממש. שנטהרו משמע הר"ש של מלשונו

אינם 21)רוקח'). תמציות מי בחפירה. המכונסים
הקרקע. פני על שוטפים אלא מכונסים

.‚¯ÙBÁ‰22ÔÈva‰ ÌB˜Ó·e ¯‰p‰ „ˆ·e Ìi‰ „ˆa23 «≈¿««»¿««»»ƒ¿«ƒƒ
e˜Òt ‡lL ˙ÈˆÓz ÈÓk Ô‰ È¯‰ -24. ¬≈≈¿≈«¿ƒ∆…»¿

ה"ז.22) פ"א מקוואות עוברים 23)תוספתא ומימיהם
והביצות 24)לחפירה. והנהר הים כשמימי המדובר

הקודמים. המים את ומעבירים תדיר, עוברים

.„¯ÙBÁ‰25˙ÓÁÓ ÔÈ‡a eÈ‰L ÔÓÊ Ïk :ÔÈÚn‰ „ˆa «≈¿«««¿»»¿«∆»»ƒ≈¬«
ÔÈ˜ÒBtL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚn‰26- ÔÈÎLBÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ««¿»««ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚÓ ÈÓk Ô‰ È¯‰27È¯‰ - ÔÈÎLBÓ ˙BÈ‰lÓ e˜Òt ; ¬≈≈¿≈«¿»»¿ƒƒ¿¿ƒ¬≈
ÌÈ‡·‚ ÈÓk Ô‰28. ≈¿≈¿»ƒ

נפסקים.26)שם.25) שהוא 27)לפעמים בכל מטהרים
ה"ח). תמציות 28)(ראה כמי הגירסא: שבידינו בתוספתא

השלמות). (ראה

.‰Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ29‰Â˜Ó :30‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ¿«¿»≈∆ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»
ıeÁ ‡ÓË Ì„‡ Ïk Ï·BË BaL ,ÔÈ·e‡L ÌÈ‡L ÌÈÓ«ƒ∆≈»¿ƒ∆≈»»»»≈

¯Îf‰ ·f‰ ÔÓ31ÌÈÏk‰ Ïk ˙‡ ÔÈÏÈaËÓ B·e , ƒ«»«»»«¿ƒƒ∆»«≈ƒ
BÓk ,L„˜Ï ÔÈÏÈaËnL ÌÈ„i‰ ˙‡Â ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿∆«»«ƒ∆«¿ƒƒ¿…∆¿

e¯‡aL32. ∆≈«¿

מ"ז.29) מעיין.30)שם שאינם בקרקע מכונסים מים
חיים",31) במים בשרו "ורחץ יג): טו, (ויקרא בו שנאמר

"ואחר  כח): (שם, תורה כתבה ובזבה מעיין. במי פירוש
היא  טהרה וסתם חיים", "מים כתבה ולא סתם, תטהר"

סאה. ארבעים בו שיש אבות 32)במקווה בהלכות
לקודש  מטהרת אינה מכלי ששפיכה הי"ב. פי"ב הטומאות

סאה. ארבעים בו שיש במקווה טבילה אלא

.Â‰fÓ ‰ÏÚÓÏ33ea¯‰Â ÔÈËÚeÓ ÂÈÓÈnL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆≈»»ƒ¿ƒ¿
ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡L - ‰Â˜ÓÏ ‰ÂL .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÂÈÏÚ»»«ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿∆∆≈¿«¬ƒ
ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈÂ˜p‰ ÌÈna ‡l‡ epnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈna««ƒ«ƒ¿»ƒƒ∆∆»««ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
;‡e‰L ÏÎa ¯‰ËÓ ‡e‰L - ÔÈÚÓÏ ‰ÂLÂ ,Ô¯aL‡a¿«¿…∆¿»∆¿«¿»∆¿«≈¿»∆
Ô‰L Ïk elÙ‡ ,¯eÚL ÂÈÓÈÓÏ ÔÈ‡ ÔÈÚn‰L∆««¿»≈¿≈»ƒ¬ƒ»∆≈

ÔÈ¯‰ËÓ34. ¿«¬ƒ

ממקווה.33) מעיין מחולק דינים בשני מטהר ‡.שם. מעיין
בפחות  מטהר אינו מכונסים) (מים ומקווה שהוא, בכל

הלוג) (רבע שרביעית אמרו ב יז, [בפסחים סאה. מארבעים
בבת  במים מכוסה גופם שכל קטנים כלים בה לטהר כשירה
רביעית, טהרת ביטלו שחכמים אמרו א לח, ובנזיר אחת,

ביטלו]. לא מעיין של שהוא כל מטהר ·.אבל מעיין
המעיין  מן הזוחלים במים לטבול מותר (פירוש בזוחלים
מן  בזוחלים טובלים ואין בתנועה, שהם בזמן אפילו
המשנה: (בלשון בחפירה. נקוו אלאֿאםֿכן המקווה
ט). פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת "באשבורן".
ושפך  מועטים, שמימיו מעיין דין רבינו מלמדנו זו בהלכה

המעיין. ממי מרובים שאובים מים של 34)לתוכו מלשונו
אדם  ובין כלים בין שהוא, בכל מטהר שמעיין משמע רבינו
מארבעים  בפחות אחת בבת עולה גופו שכל ילד (כגון
סימן  יורהֿדעה ב'טור' (הובאו והרא"ש הר"י אולם סאה).
אדם. ולא בלבד כלים מטהר שהוא כל שמעיין סוברים רא)

.Ê‰fÓ ‰ÏÚÓÏ35ÌÈÓ Ba ·¯Ú˙ ‡lL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆…ƒ¿»≈«ƒ
ÌÈ¯Ó ÂÈÓÈÓ eÈ‰L ÔB‚k ,ÌÈkÓ ÂÈÓÈÓ Ï·‡ ÔÈ·e‡L¿ƒ¬»≈»Àƒ¿∆»≈»»ƒ

ÌÈÁeÏÓ B‡36È¯‰L ,37Ô‰Â ,ÌÈÏÁBÊa ¯‰ËÓ ‡e‰ ¿ƒ∆¬≈¿«≈¿¬ƒ¿≈
.ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÎLÓÂ ÌÈ¯¯‚p‰ ÌÈn‰««ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ««¿»

מ"ח.35) הן 36)שם "אלו שנינו: מ"ט פ"ח בפרה
השמיט  למה הדבר ותמוה והפושרין". המלוחין המוכים,

מרים? והוסיף פושרין, מתפרש 37)כאן אינו זה "שהרי"
ביאור, משמעותו אלא טעם, כנתינת אחרים במקומות כמו
שרבו  מעיין במי שאינה המעלה היא מטה האמור היינו

שאובים. עליהם

.Á‰fÓ ‰ÏÚÓÏ38Ô‰aL ,ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÓÈnL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆≈»«ƒ«ƒ∆»∆
ÌÈÏ·BË „·ÏaÔ‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈ¯Îf‰ ÌÈ·f‰ Ba ƒ¿«¿ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿¿ƒ≈∆
Ú¯ˆn‰ ˙¯‰ËÏ39˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ïe40ÔÈÚÓ ÔÈa ‰Ó . ¿»√««¿…»¿«≈≈«»«≈«¿»

;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡a ‡l‡ ¯‰ËÓ BÈ‡ ‰Â˜n‰ ?‰Â˜ÓÏ¿ƒ¿∆«ƒ¿∆≈¿«≈∆»¿«¿»ƒ¿»
‡l‡ ¯‰ËÓ BÈ‡ ‰Â˜n‰ .‡e‰L ÏÎa ¯‰ËÓ ÔÈÚn‰Â¿««¿»¿«≈¿»∆«ƒ¿∆≈¿«≈∆»

Ô¯aL‡a41epnÓ ÌÈÏÁÊp‰ ÌÈn‰Â ,42;ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡ ¿«¿…∆¿««ƒ«ƒ¿»ƒƒ∆≈»¿«¬ƒ
Ba ‰ÏÚz ‡Ï - ‰Â˜n‰ .ÌÈÏÁBÊa ¯‰ËÓ ÔÈÚn‰Â¿««¿»¿«≈¿¬ƒ«ƒ¿∆…«¬∆

ÌÈ·ÊÏ ‰ÏÈ·Ë43- ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈÚn‰Â ; ¿ƒ»¿»ƒ¿««¿»ƒ»≈»«ƒ«ƒ
.Ô‰a Ï·BË ·f‰«»≈»∆

אבל 39)שם.38) הציפור, בדם המעורבים המים להזיית
חיים. מים צריך אינו גופו שנותנים 40)לטבילת מים

מת. טמאי על מהם ומזים אדומה, פרה אפר עליהם
ה"ו.41) המקווה.42)ראה לכתלי מחוץ ממנו הנמשכים
שלא 43) מובן למצורעים". "והואֿהדין מעיר: בכסףֿמשנה

חיים, מים טעון אינו מצורע שהרי גופו, לטבילת התכוון
[ותמוה: זו. הלכה בתחילת שכתבנו כמו להזייתו, וכוונתו
ולוקחין  כתב: עצמו רבינו הלא זאת, לכתוב הוצרך למה

וכו'].

.ËÔÈÚÓ44˙˜M‰ CB˙Ï ÔÈÎLÓÂ ÔÈ‡ˆBÈ ÂÈÓÈnL45 «¿»∆≈»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«…∆
ÌÈn‰ Ïk È¯‰ - ÔÈÏÁÊÂ ˙˜M‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ Ck ¯Á‡Â¿««»¿ƒƒ«…∆¿ƒ¿»ƒ¬≈»««ƒ

ÔÈÏeÒt BÏ ıeÁLÂ ˙˜MaL46ÔÈÎLÓ Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ∆«…∆¿∆¿ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
˙˜M‰ ˙ÙO ÏÚ47,ÌÈn‰ È¯‰ - ‡e‰L Ïk elÙ‡ «¿««…∆¬ƒ»∆¬≈««ƒ

ÌÈ¯Lk ˙˜MÏ ıeÁL48ÏÎa ¯‰ËÓ ÔÈÚn‰L , ∆«…∆¿≈ƒ∆««¿»¿«≈¿»
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‡e‰L49‡È‰L ‰Î¯a CB˙Ï ÔÈÎLÓ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ . ∆»≈»ƒ¿»ƒ¿¿≈»∆ƒ
ÌÈÓ ‰‡ÏÓ50ÌL ÔÈÂ˜Â51‰Î¯a‰ d˙B‡ È¯‰ - ¿≈»«ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈»«¿≈»

‰Â˜Ók52‰Î¯aÏ ıeÁ ‡ˆBÈ ‰È‰ .53ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -54 ¿ƒ¿∆»»≈«¿≈»¬≈∆»
ÌÈ·ÊÏ55ÌÈÚ¯ˆÓÏÂ56˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ïe57Ú„iL „Ú ¿»ƒ¿ƒ¿…»ƒ¿«≈≈«»«∆≈«

‰Â˜n‰ ÈÓ Ïk e‡ˆiL58‰Î¯a‰ CB˙a eÈ‰L59. ∆»¿»≈«ƒ¿∆∆»¿«¿≈»

מ"א.44) פ"ה (ראה 45)שם כלי שהיא בשוקת המדובר,
ה"ג). פ"ו לכלי.46)למעלה שנכנסו מפני כשאובים, דינם

שהם  מפני אותם מטהר המעיין אין מחוברים, שהם ואע"פ
להם  להחזיר מועילה אינה מכן שלאחר הזחילה וגם בכלי.
השאובים. דרך הוא למעיין שחיבורם מפני מעיין, תורת

לתוכה.47) נכנסו ולא משפתה, מדייק 48)למעלה רבינו
"המים שפת ˘ıÂÁוכותב: שעל ומשמע כשרים" לשוקת

מרוטנבורג. מהר"ם דעת גם וכן לטבול. אסור השוקת
דומה  זה ואין הדיעות. לכל לטבול אסור ממש ובשוקת
נשאר  שם כי ו, שבהלכה שאובים עליו שהרבו למעיין
מחוץ  נמצאת התערובת וכאן בו, וטובלים במקומו המעיין
(מקוואות  ששנינו למה זה לדמות אין וגם המעיין. למקום
הם  אם בהם טובלים שבים, והתיבה השידה מ"ה) פ"ו
מחוברים  השוקת מי כאן גם והרי הנוד, כשפופרת נקובים
צד, מכל אותם מקיפים המים ותיבה שבשידה מפני למעיין,
בפירושו  (הרא"ש מחוברים רק הם שלפנינו בדין אבל
שהוא, כל שפה גבי על העבירה המשנה: [לשון למשנתנו).
שעל  במים להטביל "כשר הרע"ב: ופירש לה. חוצה כשר
רבינו  אולם הר"ש. מפרש וכן לה". חוצה או השוקת שפת

המים "הנה כותב: ‰˘Â˜˙בפירושו ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰."כשרים
כאן. מלשונו משמע וכן פסולים. השוקת שפת שעל משמע
"דכתיב  מנמק: והוא מרוטנבורג, מהר"ם גם פירוש וכן
לו), יא, (ויקרא טהור יהיה מים מקוה ובור מעין (שכתוב)
לקבל  ראוי (שאינו טומאה לקבולי חזי דלא בקרקע דהיינו

לא"]. כלים גבי על אבל מהֿשאיןֿכן 49)טומאה),
האלה  המים ודין הנוד, כשפופרת חיבור שצריך במקוואות
ראויים  שאינם [ונראה למשנה). בפירושו (רבינו כמעיין
חוץ  ביוצא כמו חטאת ומי מצורע והזיית זב לטבילת
שהרבו  למעיין דומה זה ואין זו]. הלכה שבסוף לבריכה
(למעלה  באשבורן אלא מטהר שאינו שאובים מים עליו
בפני  עומדים המטהרים המעיין מי כאן שבנידון מפני ה"ו),
השאובים, עם מעורבים ואינם השוקת שפת על עצמם
ישראל)]. (תפארת מעורבים שכולם ו, בהלכה כן מהֿשאיןֿ

מקווה.50) וממשיכים 51)מי לבריכה, חוץ יוצאים ואינם
(כסףֿמשנה). לבריכה ארבעים 52)לרדת צריך דבר, לכל

כמעיין  הבריכה, מי דין ואין בזוחלים. מטהר ואינו סאה
ו. שבהלכה שאובים, עליהם והרבה מועטים שמימיו

לה,53) חוצה ויוצאים שבבריכה המים פני על עוברים
נפסק. לא המעיין עם בפסולם 54)והחיבור נשארו פירוש,

בזוחלים  לטהר כמעיין דינם אבל מטה, האמורים לעניינים
שהוא. שהם 57)להזייה.56)זכרים.55)ובכל מפני

חיים. מים אינם שבבריכה מים עם מי 58)מעורבים גם
לבריכה. מחוץ שיצאו לפני לבריכה שנכנסו המעיין

שאובים.59) מים מלא בור בדין ה"ו, פ"ה למעלה נתבאר

.ÈÔÈÚÓ60Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏk Èab ÏÚ ÔÈÎLÓ ÂÈÓÈnL «¿»∆≈»ƒ¿»ƒ««≈≈ƒ∆≈»∆

‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÒÙÒÂ ÔÁÏL ÔB‚k ,Ïea˜ ˙Èa≈ƒ¿À¿»¿«¿»¿«≈»∆¬≈∆
‰Â˜Ók61ÌÈÏk‰ Èab ÏÚ ÏÈaËÈ ‡lL „·Ï·e ;62. ¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…«¿ƒ««≈«≈ƒ

מ"ב.60) סאה.61)שם ולארבעים לאשבורן דבר, לכל
יטביל 62) שמא גזירה והטעם, הכלים. גבי על בעודם במים

יוסי. כר' פסק (ר"ש). קיבול בית לו שיש כלי בתוך

.‡ÈÔÈÚÓ63˙Bn‡ eÈ‰L64,epnÓ ˙BÎLÓ ˙BpË˜ «¿»∆»«¿«ƒ¿»ƒ∆
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯Â65e¯·bL „Ú ÔÈÚn‰ CB˙Ï ¿ƒ»»»«ƒ¿ƒ¿««¿»«∆»¿

Ô‰ È¯‰ - eÙËLÂ ˙Bn‡aL ÌÈn‰66ÏÎÏ ÔÈÚÓk ««ƒ∆»«¿»¿¬≈≈¿«¿»¿»
¯·c67ÌÈ„ÓBÚ ÔÈÚn‰ ÈÓÈÓ eÈ‰ .68,ÔÈÎLÓ ÔÈ‡Â »»»≈≈««¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

n‡ epnÓ eÎLnL „Ú ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯ÂÈ¯‰ - ÌÈn‰ ˙B ¿ƒ»»»«ƒ«∆»¿ƒ∆«««ƒ¬≈
Ô¯aL‡a ¯‰ËÏ ‰Â˜ÓÏ ÔÈÂL ÔÈÎeLnL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¿«≈¿«¿…∆

„·Ïa69‡e‰L ÏÎa ¯‰ËÏ ÔÈÚÓÏ ÔÈÂLÂ ,70. ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»¿«≈¿»∆

מ"ג.63) צרים.64)שם מים "ריבה 65)שטפי במשנה:
וכן  שאובים. מים שריבה רבינו, ופירש והמשיכו". עליו
בריכות). והוסיף שהרחיב פירש (והר"ש הרא"ש פירש

האמות.66) אבל 67)אותן ובזוחלים, שהן בכל מטהרות
אינם  השאובים ריבוי ידי על שנתווספו חדשות אמות
למעלה  (ראה שהוא בכל לטהר אלא בזוחלים לטהר כמעיין
רק  כאן הרמב"ם שלדעת כותב, א מא, בנדרים והר"ן ה"ו).
כמעיין. דינם שהוסיף, לפני הולכים המים שהיו המקומות
כמעיין, אינם הריבוי, ידי על שנתרחבו במקום אבל
מטהר  "ואין ה"ו: פ"ד מקוואות בתוספתא כמפורש
ונראה  בתחילתו". להלך יכול שהיה מקום עד אלא בזוחלים
השיג  לא כך ומשום רבינו, דעת את כך הבין הראב"ד שגם
הערה  כל ללא ככתבה התוספתא את הביא אלא בחריפות,
המעיין  מקום דין נתבאר [לא כסףֿמשנה). (ראה משלו
מי  על שאובים ריבה שאם למדנו ו בהלכה למעלה עצמו.
שמטהר  וכמעיין בזוחלים מטהר שאינו כמקווה דינם מעיין,
שעיקר  הדעת על מתקבל הדבר אין אולם שהוא, בכל
כמעיין  שדינם ממנו, הנמשכות מהאמות גרוע יהיה המעיין
שמימיו  במעיין המדובר שבה"ו לפרש, ונראה דבר. לכל
גם  ואפשר כאן. האחרונה שבבבא הדין הוא וזה עומדים,
המעיין, מי על השאובים כשרבו המדובר שבה"ו לפרש
לשון  בשינוי מוצאים אנו זה לפירוש וסיוע רבו. בלא וכאן
שמימיו  "המעיין כתב: שם בה"ו. מלשונו כאן רבינו

ÌÈËÚÂÓ.["מעיין" סתם כתב וכאן ממנו 68)", נמשכו ולא
שפיכת 69)אמות. ע"י שנעשו מפני בזוחלים, ולא

עצמו.70)השאובים. המעיין דין רבינו ביאר לא כאן [גם
האמות]. כדין שדינו ונראה

.·ÈÌÈni‰ Ïk71ÔÈÏÁBÊa ÔÈ¯‰ËÓ72ÌÈ·ÊÏ ÔÈÏeÒÙe , »««ƒ¿«¬ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
.˙‡hÁ ÈÓ Ô‰a Lc˜Ïe ÌÈÚ¯ˆÓÏÂ¿ƒ¿…»ƒ¿«≈»∆≈«»

מ"ד.71) מקשה 72)שם [בכסףֿמשנה שם. יוסי כר'
פ"ח  פרה למשנה בפירושו שכתב למה סותרים שדבריו
וכן  בזוחלים, מטהר שאינו הגדול בים מודה יוסי שר' מ"ח,
הדעת  על ומתקבל ה"י. פ"ח אדומה פרה בהלכות  פסק

" שאמר: יוסי ר' של לשונו כאן ‰ÌÈÓÈשנקט ÏÎ מטהרין
חוץ  רבינו כוונת וגם הגדול. לים חוץ והכוונה בזוחלים",
איש). (חזון הנ"ל פרה בהלכות דבריו על וסמך הגדול, לים
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ככתבה. המשנה לשון להעתיק רבינו של דרכו ידועה
בהלכות  לדבריו מכאן שנייה סתירה על מעיר והכסףֿמשנה
כתב: ושם ומצורעים, לזבים פסולים פסק כאן שם. פרה
וכו'. ומצורעים זבים לענין והמדובר כמעיין", הימים "ושאר
שמי  היא: מסקנתו תמצית ומסובך. עמוק בפלפול ותירץ
דומים  שזוחלים משום זוחלים כשהם לזבים פסולים הימים
וכן  לזוחלים. התכוון וכאן כשרים. באשבורן אבל לנהרות,

רא]. סימן יורהֿדעה יוסף' ב'בית גם כתב

.‚ÈÌÈn‰73ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰74ÔÈÚÓk Ì‰ È¯‰ - ««ƒ«¬ƒƒ««¿»¬≈≈¿«¿»
¯·c ÏÎÏ75ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÙhÓ‰Â .76Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»»»¿«¿«¿ƒƒ««¿»««ƒ∆≈
ÔÈ„¯BË77‡l‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡Â ,‰Â˜Ók Ì‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ∆»

ÌÈÚ¯ˆÓÏÂ ÌÈ·ÊÏ ÔÈÏeÒÙe ,ÔÈ„ÓBÚ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡a¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿…»ƒ
ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰ eÈ‰ .˙‡hÁ ÈÓ Ô‰a Lc˜Ïe¿«≈»∆≈«»»«¬ƒƒ««¿»
ÏÚ ÔÈÏÁBf‰ ea¯ Ì‡ ,epnÓ] ÔÈÙËBp‰ ÌÚ ÔÈ·¯Ú˙Óƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒƒ∆ƒ««¬ƒ«

¯·c ÏÎÏ ÔÈÚÓk Ïk‰ È¯‰ - [ÔÈÙËBp‰78e·¯ Ì‡Â ; «¿ƒ¬≈«…¿«¿»¿»»»¿ƒ»
ÈÓ ÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ e·¯ Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈÏÁBf‰ ÏÚ ÌÈÙËBp‰«¿ƒ««¬ƒ¿≈ƒ»≈¿»ƒ«≈

Ô¯aL‡a ‡l‡ ÔÈÏÁBÊa ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡ - ¯‰p‰79. «»»≈»¿«¬ƒ¿¬ƒ∆»¿«¿…∆
ıtÓ ÛÈw‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ80¯‰p‰ B˙B‡a Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»»ƒ¿«ƒ«»¿«≈¿«»»

Ô‰a ÏaËÈÂ ÌÈn‰ eÂwiL „Ú ·¯ÚÓ‰81. «¿…»«∆ƒ»««ƒ¿ƒ¿…»∆

מ"ה.73) המעיינות 74)שם מן מימיהם המושכים נהרות
למשנה). בפירושו שהוא,75)(רבינו ובכל בזוחלים לטהר

פרה  (בהלכות חטאת ולמי למצורעים לזבים, פסולים אבל
ראה  חטאת. למי פסולים הנהרות וכל רבינו: כתב (שם)

שם). גבוה 76)הערות ממקום טיפות טיפות שנופלים
בפירושו). (רבינו למטה במהירות 77)ונקווים נופלים

לטיפה. טיפה בין זעיר "העיד 78)בהפסק שם: במשנה
וכו'". צדוק כמקווה 79)ר' דינם מחצה על ובמחצה

צדדיו.80)מספק. מכל מסויים מקום במפץ להקיף
מפצים 81) העמיד שמואל של שאביו מסופר ב סה, בשבת

מתרבים  שאז תשרי, בימי בנותיו טבילת לצורך פרת בנהר
על  הגשמים ממי ירבו שמא שחשש הגשמים, ממי הפרת מי
שנתן  מפרשים ב מ, בנדרים הר"ן וכן שם, [רש"י הזוחלים.
בטיט  תתלכלכנה שלא כדי הנהר, קרקע על המפצים

כאן]. כדבריו מפרש כנראה רבינו, אולם החוצץ.

.„ÈÔÈÙËB82ÔÈÏÁBÊ Ô‡OÚL83‰Â˜nÏ CÓqL ÔB‚k , ¿ƒ∆¬»»¬ƒ¿∆»««ƒ¿∆
Ò¯Á ÏL ‡Ï·Ë ÛhÓ‰84ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰ È¯‰Â ‰˜ÏÁ «¿«≈«¿»∆∆∆¬»»«¬≈««ƒƒ¿»ƒ

Ïa˜nL ¯·c ÏÎÂ .ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ ÔÈ„¯BÈÂ¿¿ƒ»∆»¬≈≈¿≈ƒ¿»»»∆¿«≈
.Ba ÔÈÏÈÁÊÓ ÔÈ‡ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ elÙ‡Â ,‰‡ÓËÀ¿»«¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈«¿ƒƒ

בנוטפים 83)שם.82) שהמדובר במשנתנו, מפרש רבינו
והברטנורא  [הר"ש המשנה. עוסקת שבדינם המעיין, מן
יוצאים  והמים שפתו, שנפרצה למקווה שהכוונה מפרשים
רק  נאמר זה שדין רבינו, ודעת וזוחלין. הפירצה דרך
(ראה  מקווה במי לא אבל בלבד, ממעיין הנופלות בטיפות
"מקווה", כאן שכתב ומה לג). סעיף רא סימן יורהֿדעה
כתב  למשנה ובפירושו הטיפות. בו שנקוות למקום הכוונה
הטיפות"]. אלו יפלו אשר במקום בה "כשישים מפורש:

מדברי 84) ולא תורה מדברי לא טומאה מקבלת שאינה
ה"ה). פ"א כלים (הלכות סופרים

.ÂËÔÈÏÁBÊ85ÔÁlwL86ÊB‚‡ ÈÏÚa87ÌÈ¯Lk - ¬ƒ∆ƒ¿»«¬≈¡¿≈ƒ
Ú·Bˆ ‡e‰L Ál‰ ÊB‚‡‰ ÈÏÚ ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk88·eLÁ ¿∆»∆≈¬≈»¡««∆≈«»

.ÌÈÏÎk¿≈ƒ

שקילחן 85) זוחלין על צדוק ר' "העיד מ"ד: פ"ז עדיות
כשרים". שהן אגוז אותם.86)בעלי בעדיות 87)שפך

של  הירוקה החיצונה לקליפה שהכוונה רבינו, פירש שם
והזחילם. המים את לתוכה ונתן כל 88)אגוז, את ומלכלך

אבל  טומאה. מקבל ואינו ככלי אינו כך ומשום בו, הנוגע
עלים  או מקליפות העשויים מאוד, קטנים אפילו כלים,
פי"א) כלים (הלכות טומאה מקבלים - מלכלכים שאינם

בהם. מזחילים ואין

.ÊËÌÈÓL‚ ÈÓ89ÔB¯„n‰ ÔÓ ÔÈ‡a‰90ÔÈÏÁÊ Ìp‰Â ≈¿»ƒ«»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÈÚa¯‡ ÔÙBÒ „ÚÂ Ô˙lÁzÓ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ„¯BÈÂ¿¿ƒ««ƒ∆»ƒ¿ƒ»»¿«»«¿»ƒ

ÔÈÏÁÊ Ô‰Lk Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ‰‡Ò91eÂwiL „Ú , ¿»≈«¿ƒƒ»∆¿∆≈ƒ¿»ƒ«∆ƒ»
‡a eÁeÈÂ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô¯aL92ÌÈÏk ÛÈw‰L È¯‰ . ¿»¿«¿…∆«¿»ƒ¿»¬≈∆ƒƒ≈ƒ

ÌÈÚa¯‡ Ô‰ÈÈa ıa˜˙pL „Ú ˙BˆÈÁÓ Ô‰Ó ‰OÚÂ¿»»≈∆¿ƒ«∆ƒ¿«≈≈≈∆«¿»ƒ
Ï·BË ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ÔÓ ÔÈÏÁÊp‰ ÌÈnÓ ‰‡Ò¿»ƒ«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»ƒ¬≈∆≈

Ô‰a93Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ¯„b‰ Ô‰Ó ‰OÚL ÌÈÏÎÂ . »∆¿≈ƒ∆»»≈∆«»≈…»¿»»∆
‰ÏÈ·Ë94. ¿ƒ»

מ"ו.89) פ"ה ומבאר 90)מקוואות "חרדלית", במשנה:
"הרֿדלית", נאמר וכאילו בֿחי"ת, ה"א שנתחלפה רבינו
גבוה. לא פירוש, דיהרינבורג) תרגום (ע"פ חלוש הר פירוש,
מי  חרדלית? "איזהו בפירוש: כתוב ה"ו פ"ד [בתוספתא

במידרון"]. הבאים כל 91)גשמים אומרים אנו ואין
במחוסר  רק נאמר שזה מפני כעשוי, נידון להיעשות העומד
לשנות  צריך וכאן הדבר, בגוף שינוי בלי בלבד מעשה
שעומדים  מפני להכשיר אין ולכן לאשבורן, הזוחלים

ישראל). (תפארת זוחלים יהיו ולא במשנה 92)להיקוות
ובית  מקילים, ביתֿשמאי וביתֿהלל. ביתֿשמאי חולקים שם

כביתֿהלל. ופסק - מחמירים המים.93)הלל באותם
וטובל  כלים גודר שהוא ביתֿהלל "ומודים שם: במשנה

הוטבלו 94)בהם". לא הכלים של החיצון שהצד מפני
לכלים. שמחוץ בזוחלים אלא הנקווים במים

.ÊÈLÏ˙pL Ïb95ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ÏÙÂ Ìi‰ ÔÓ «∆ƒ¿«ƒ«»¿»««»»»«
el‡ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÏk‰«≈ƒƒ≈«¿»ƒ¿»¬≈≈

B‰ËÔÈ¯96ÔÈlÁÏ97CÈ¯ˆ ÔÈlÁÏ Ï·Bh‰ ÔÈ‡L ; ¿ƒ¿Àƒ∆≈«≈¿Àƒ»ƒ
‰ek98˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , «»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬

˙B‡Óh‰99Ôek˙ Ì‡Â .100„Ú ‰tˆÓe ·LBÈ ‰È‰Â «À¿¿ƒƒ¿«≈¿»»≈¿«∆«
Ôek˙pL ¯·cÏ ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - Ïb‰ ÂÈÏÚ ÏtiL∆ƒ…»»««»¿»¿ƒ»«»»∆ƒ¿«≈

BÏ101.

הי"ח.96)שם.95) לקמן למעשר 97)ראה טהור ואינו
גבוהה. יותר קדושתם שדרגת ולדברים אבל 98)שני,

התכוון  לא וכאן להיטהר, כוונה צריך ממנו ולמעלה למעשר
ה"ב.99)לטבול. א.100)פי"ג יט, ולכל 101)חגיגה

- לחולין נתכוון אם ממנו. למטה שקדושתם הדברים
למ  נתכוון ואם בלבד, לחולין הטבילה מועילה מטהרת עשר

הלאה. וכן וקודש, לתרומה לא אבל ולמעשר, לחולין
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.ÁÈÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡102ÏtiL Ì„˜ ¯ÈÂ‡a ‡e‰Lk Ïba ≈«¿ƒƒ««¿∆»¬ƒ…∆∆ƒ…
ÈÙÏ ;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿««ƒ∆≈«¿»ƒ¿»¿ƒ

¯ÈÂ‡a ¯ÓÁÂ Ï˜ ,ÌÈÏÁBÊa ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡L103ÈL eÈ‰ . ∆≈«¿ƒƒ¿¬ƒ«»…∆»¬ƒ»¿≈
ÔÈ‡Â ;Ba ÔÈÏÈaËÓ - ı¯‡a ÔÈÚ‚B Ïb‰ ÈL‡»̄≈««¿ƒ»»∆«¿ƒƒ¿≈

BlL ‰tka ÔÈÏÈaËÓ104¯ÈÂ‡a ‡e‰L ÈtÓ ,105. «¿ƒƒ«ƒ»∆ƒ¿≈∆»¬ƒ

א.102) יט, במה 103)חגיגה כלולים אינם זוחלים אם
טהור" יהיה מים מקוה "ובור לו): יא, (ויקרא תורה שאמרה
כלֿשכן  לא שבאוויר מים הקרקע, על שהם אףֿעלֿפי
[בכסףֿמשנה  ניקוו. לא שהרי מים מקווה בכלל שאינם
שביארנו  מה ולפי בזוחלים. מטהרים ימים הלא מקשה,
כאן  אין כמקווה דינו הגדול שים רבינו דעת בהי"ב למעלה
(הים  הגדול בים המדובר שכאן לומר שאפשר קושיא,
קיבל  שלא אלא עצמו, הכסףֿמשנה שהעיר כמו התיכון).
דינו  הגדול ים גם רבינו, בשיטת שלדעתו מפני זה, תירוץ

למד כמע  שרבינו בהי"ב, שכתבנו מה על להוסיף ונראה יין.
אין  למה כמעיין דינו שאם כמקווה, הגדול שים ממשנתנו
סאה  לארבעים צריכים למה קשה: ועוד בגל? מטבילים
לומר  גדול ודוחק שהוא. בכל מטהר מעיין הלא בגל,
כתב  כאן (בכסףֿמשנה מעיין תורת ממנו מורידה שתלישתו
הסברא  את נקבל ואם כזוחלים). נידון זה שגל בפירוש
של  קושייתו מתורצת כן גם מעיין תורת מבטלת שהתלישה
במקומה  נשארה הכסףֿמשנה ולשיטת כמובן. הכסףֿמשנה
זו  וקושיא סאה. ארבעים בגל שיהיה צריך למה תמיהתנו,
ואין  כאן. הכסףֿמשנה של בתירוצו מתיישבת אינה
הים  שגם שסוברים והטור הרא"ש על המשנה מן להקשות
במעיין  מיטהרים כלים רק שלדעתם משום כמעיין, הגדול
אולם  האדם. על כתוב ובמשנתנו אדם, ולא שהוא בכל
אדם  גם ולדעתו רבינו, דברי מפרש כאן הכסףֿמשנה

וצע"ג]. שהוא. כל במעיין הגל 104)מיטהר של בגג
בארץ. נוגע רומאֿר"מ 105)שאינו (דפוס באוויר צ"ל:

תימן). וכת"י

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מקוואות 1) כיצד. חכמים שטיהרו שאובים מים ספק יבאר

למפתח. חוץ או מהמפתח לפנים ישראל בארץ הנמצאות
כשר  אחד מקוואות שני ודין חסר. ונמצא שנמדד מקווה

וכו'. טהרות ועשה מהם באחד וטבל פסול ואחד

.‡˜ÙÒ2ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ3‰Â˜Ó ?„ˆÈk ¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¬¬»ƒ≈«ƒ¿∆
ÌÈ·e‡L ÌÈÓ BÎB˙Ï eÏÙ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL4;‡Ï B‡ ∆ƒ¿«≈ƒ»¿¿«ƒ¿ƒ…

ÔÈbÏ ˙LÏL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ ,eÏÙpL È‡cÂa Ú„È elÙ‡Â«¬ƒ»«¿««∆»¿»≈≈»∆¿∆Àƒ
˙LÏL Ô‰a LiL È‡cÂa Ú„È elÙ‡Â ;Ô‰a ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈»∆«¬ƒ»«¿««∆≈»∆¿∆
‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba eÏÙpL ‰Â˜na ‰È‰L ˜ÙÒ ,ÔÈbÏ5 Àƒ»≈∆»»«ƒ¿∆∆»¿«¿»ƒ¿»

¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰È‰ ‡Ï ˜ÙÒ6. »≈…»»¬≈∆»≈

מ"ג.2) פ"ב פט"ו 3)מקואות הטומאות אבות הל' ראה
שנפלו 4)ה"א. שאובים מים לוגים ששלושה כבר נתבאר

יוסיף  אם ואפילו פסלוהו, – סאה ארבעים בו שאין למקוה
לא  – כשרים סאה לארבעים להשלים כשרים מים אחרֿכך

כל 5)הוכשר. שפך שאפילו ה"ו, בפ"ד למעלה אמרנו
נפסל. לא – הזה כשיעור בו שיש למקוה שאובים מים היום

וחכמים 6) לטבילה, כשרים שאובים מים התורה, שמן מפני
הטומאות  אבות [בהל' לקולא. דרבנן וספק שיפסלו, גזרו
. . . זה במקוה לטבול לו מורין "ואין רבינו: כתב פי"ד,
סתם  כתב וכאן טהורות", טהרותיו – ועשה טבל ואם

בה"ו]. הערות ראה כשר". "הרי"ז

.·˙B‡Â˜Ó ÈL7„Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LÈ „Á‡ , ¿≈ƒ¿»∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆»
Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL eÏÙ ,Ba ÔÈ‡≈»¿¿∆Àƒ«ƒ¿ƒ¿∆»≈∆
ÈtÓ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ - eÏÙ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«¿≈∆≈∆»¿¿≈»ƒ¿≈

‰Ï˙È ‰na BÏ LiL8ÌÈÚa¯‡Ó ÔÈ˙eÁt Ô‰ÈL eÈ‰ . ∆≈«∆ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ≈«¿»ƒ
Ïk - Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡Ï eÏÙÂ ‰‡Ò¿»¿»¿¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»

‰Ï˙È ‰na BÏ ÔÈ‡L ,ÏeÒt Ô‰ÈMÓ „Á‡9‰ÊÏ Ì‡ ; ∆»ƒ¿≈∆»∆≈«∆ƒ¿∆ƒ»∆
ÏÒÙ - eÏÙ ‰ÊÏ Ì‡Â ,ÏÒÙ - eÏÙ10. »¿ƒ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ¿«

ארבעים 8)שם.7) בו שיש למקוה שנפלו אומרים אנו
להכשיר.9)סאה. להכשיר 10)כדי שאיֿאפשר מפני

בדבר  הגיון אין שהרי שניהם, לפסול מוכרחים אנו שניהם,
השני. את ולפסול ולהכשירו, מהם אחד לבחור

.‚‰Â˜Ó11,¯Lk - ‡ÏÓ B‡ˆÓe ‡·e Ô˜È¯ BÁÈp‰L ƒ¿∆∆ƒƒ≈»»¿»»≈»≈
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL ÈtÓ12.‰Ê ‰Â˜ÓÏ ƒ¿≈∆∆¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆

ה"א.11) פ"ב מקוואות ה"ד.12)תוספתא, ראה

.„¯Bpˆ13Ál˜nL14˙LzÎn‰Â ‰Â˜ÓÏ15‰e˙ ƒ∆¿«≈«¿ƒ¿∆¿««¿∆∆¿»
˙LzÎn‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‰Â˜nÏ ¯Bpv‰ ÔÓ ˜ÙÒ ,Bcˆa¿ƒ»≈ƒ«ƒ«ƒ¿∆»≈ƒ««¿∆∆

‰Â˜nÏ16ÁÎeÓ ÏeÒt‰L ÈtÓ ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -17. «ƒ¿∆¬≈∆»ƒ¿≈∆«¿»
;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ Ba¯ ‰Â˜na LÈ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ¿∆À«ƒ¿≈ƒ¬≈∆»≈
‰Â˜Ó ÌL LÈ È¯‰L ,‡e‰ ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL∆∆¿≈«ƒ¿ƒ∆¬≈≈»ƒ¿∆

Úe·˜ ¯Lk18. »≈»«

כשרים.14)שם.13) שהם גשמים כלי,15)מי שהיא
שאובים. הם שבתוכה מן 16)והמים מקלחים מים

למקוה. נפלו אלה שמים ואפשר פירוש,17)המכתשת,
חכמים. פסלוהו ולפיכך לעינינו, ונראה במקום נמצא הפסול
דבר  שם כשאין רק טיהרו הקודמת) (בהלכה ריקן ובמקוה
למקוה. באו פסולים שמים להניח מקום שנותן

[רבים 18) קבוע. כשר מקוה רוב גורס: משנה' ה'כסף
ספק  סוףֿסוף הלא מוכח? שהפסול בכך מה א. תמהו:
עד  פסול לצד מכריע המוכח הפסול אם ב. הוא? דרבנן
הלא  הכשרים, המים רוב מוסיף מה השקול, ספק כאן שאין
ואם  התורה, מן פסול אינו שאוב רוב גם רבינו לשיטת
באו  שממנה ההנחה את מחזקת המקוה שבצד המכתשת
המקוה  את לפסול עלינו הרי ודאי, כשרים רוב כשאין המים
שניתווספו? המים נפילת לפני כשרים רוב בו כשיש גם
הקושיא  את מתרץ קמד, ס"ק רא סי' ביו"ד והש"ך
יותר  לתלות סיבה כשיש שמדובר ואומר, הראשונה
זה  תירוצו אולם למקוה. יותר קרובה שהיא כגון במכתשת,
זה  במקרה שהרי השנייה, הקושיא את מחזקת אחת לקושיא
כשרים? מים ברוב מכשירים ולמה השקול, ספק כאן אין
שני  של מזיגה באמצעות הדיוקים כל את ליישב ונראה
החמורה, לשאלה כאן משנה' ב'כסף שנאמרו התירוצים
מלשון  למד רבינו דרבנן. בספק המכתשת פוסלת למה
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למקוה" שאובים מים "ספק מ"ז): פ"ד (טהרות המשנה
לחפירה  כשנפלו אלא שאובים מים ספק חכמים טיהרו שלא
טיהרו, לא ריקה לחפירה נפלו אם אבל מים, מקוה בה שיש
– מלא ומצאו ריקן "הניחו שם: בתוספתא שאמרו ומה
חזקה  פירוש, כשרות", המקוואות "וחזקת שם: נימקו כשר"
מים  סאה ארבעים ריקה חפירה למלאות טורח אדם שאין
שגם  להוסיף ונראה כאן). משנה' ה'כסף (סברת שאובים
מכ' פחות היינו כשר, מקוה מרוב פחות בה שיש חפירה
דיני  מובנים זה, ביאור ואחר מקוה. אינו - ומשהו סאה
טיהרו  לא כשרים מים רוב כשאין זו: שבהלכה מכתשת
במקום  הוא שהפסול מפני בצידו כשהמכתשת חכמים
של  כוחה את מחליש או מבטל המוכח" וה"פסול ולעינינו,
השקול  ספק כאן והרי ריקן, הניחו בדין שנאמרה החזקה
וכל  מקוה. אין - ובנידון במקוה, אלא חכמים טיהרוהו שלא
ׁשם  הרי כזה רוב יש אם אבל כשרים, מים רוב כשאין ֵזה
(שם) בטהרות ששנינו הספק הוא וזה החפירה, על מקוה
ואולי  התמיהות, כל מתיישבות ובזה חכמים. שטיהרו

זה]. לביאור התכוון עצמו משנה' ה'כסף

.‰˙B‡Â˜n‰ Ïk19- ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ÌÈ‡ˆÓp‰ »«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿∆∆»«ƒ
ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B‡Â˜n‰ ÏÎÂ .ÔÈ·e‡L Ô˙˜ÊÁL ,ÔÈÏeÒt¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ¿»«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ

˙BÈ„na Ï‡¯OÈ ı¯‡a20ÁzÙn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ21- ¿∆∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
Ô‰a ÌÈÒaÎÓ ‰È„n‰ ÈL‡L ,ÔÈÏeÒt ˙˜ÊÁa¿∆¿«¿ƒ∆«¿≈«¿ƒ»¿«¿ƒ»∆
˙B‡Â˜n‰ ÏÎÂ .„ÈÓz ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÎB˙Ï ÔÈÏÈËÓe¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»
˙˜ÊÁa - ÁzÙnÏ ıeÁ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈««¿≈«¿∆¿«

Ô˙˜ÊÁL ,‰¯‰Ë22.ÌÈÓLb‰ ÔÓ »√»∆∆¿»»ƒ«¿»ƒ

א.19) פ"ח, שם העיר.21)בכרכים.20)משנה, משער
"הפתח". במשנה גורסים על 22)יש מתקבלת הנחה

גשמים. מי שהמים הדעת,

.Â‡Óh‰23;Ï·Ë ‡Ï ˜ÙÒ Ï·Ë ˜ÙÒ ,ÏaËÏ „¯iL «»≈∆»«ƒ¿…»≈»«»≈…»«
Ba LÈ ˜ÙÒ ,Ï·Ë elÙ‡Â24ÔÈ‡ ˜ÙÒ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ «¬ƒ»«»≈≈«¿»ƒ¿»»≈≈

„Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LÈ „Á‡ ,˙B‡Â˜Ó ÈL ;Ba¿≈ƒ¿»∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆»
Ï·Ë Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ï·ËÂ ,Ba ÔÈ‡≈¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«
Ú„eiL „Ú B˙˜ÊÁ· ‡Óh‰L ÈÙÏ ,‡ÓË B˜ÙÒ -¿≈»≈¿ƒ∆«»≈¿∆¿»«∆ƒ»«

Èe‡¯k Ï·hL25¯ÒÁ ‡ˆÓÂ „cÓpL ‰Â˜Ó ÔÎÂ .26, ∆»«»»¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»»≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰Â˜n‰ ‰È‰L ÔÈa27˙eL¯a ‰È‰L ÔÈa ≈∆»»«ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ≈∆»»ƒ¿

‰h‰ Ïk - „ÈÁi‰ÂÈab ÏÚ eOÚpL ˙B¯28Ú¯ÙÓÏ29 «»ƒ»«¿»∆«¬««»¿«¿≈«
ÌÏL ‰È‰Â Ba „cÓpL ÔÓÊ Ú„eiL „Ú ,˙B‡ÓË30. ¿≈«∆ƒ»«¿«∆ƒ¿«¿»»»≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na31‰‡ÓhÓ ‰ÏÈ·h‰ ‰˙È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«¿ƒ»ƒÀ¿»
‰¯eÓÁ32ÏÎ‡L ÔB‚k ,‰l˜ ‰‡ÓhÓ Ï·Ë Ì‡ Ï·‡ ; ¬»¬»ƒ»«ƒÀ¿»«»¿∆»«

ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡33BL‡¯ ‡a B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙L B‡ √»ƒ¿≈ƒ»»«¿ƒ¿≈ƒ»…
ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â34Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿«À

el‡ ÌÈ¯·c ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL¿∆Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ≈
Ô‰È¯·cÓ35Û‡Â .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ - ƒƒ¿≈∆¬≈¿≈»¿∆≈«¿¿«

‡ˆÓpL B‡ ,Ï·Ë ‡Ï B‡ Ï·Ë Ì‡ BÏ ˜tzÒpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»«…»«∆ƒ¿»
È¯‰ - el‡ ˙B˜ÙÒa ‡ˆBiÎÂ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¯ÒÁ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆»≈¿««¿«¿«≈ƒ¿≈≈¬≈

.¯B‰Ë ‰Ê∆»

מ"א.23) פ"ב ודאית 25)במקוה.24)שם היא טומאתו

אותו  מוציאה אינה טבילה וספק טמא), שהוא (חזקתו
טומאתו. סאה.26)מחזקתו ארבעים בו שאין

טומאה 27) שספק ה"א, הטומאות אבות מהל' בפי"ד למדנו
טהור. – הרבים זה.28)ברשות במקוה טבילה סמך על

חסר.29) ונמצא שנמדד לפני 30)לפני שנעשו והטהרות
טהורות. – זו דין 31)מדידה אחר במ"ב כתוב זה שם.

שבמשנה  לדינים גם נמשך אבל חסר, ונמצא שנמדד מקוה
בה. עומדים שאנו בהלכה שנימנו הדינים כל היינו א,

דאורייתא 32) הטומאה אב בין הטומאה, באב שנטמא אדם
מי"א). פ"ד (טהרות דרבנן אבות 33)ובין מהל' בפ"א

נטמא. טמאים דברים שותה או שהאוכל למדנו הטומאות,
ביום  שנגזרו גזירות משמונהֿעשרה אחת היא זו טומאה

ב). יד, (שבת ביתֿהלל על ביתֿשמאי למדנו 34)שרבו
לטומאה  כשני שהוא ה"א, פ"ט הטומאות אבות בהל'

חכמים. הבאה 35)מגזירת בטומאה אבל חכמים, מדברי
לחומרא  ספיקה – מדבריהם שהיא אע"פ הטומאה מאב
טומאה  בין רבינו חילק לא בה"א יא). פ"ד, טהרות (משנה,
חמורה  לטומאה שאפילו ומשמע קלה, לטומאה חמורה
מדברי  מקוה בפסולי שמדובר מפני והטעם, כשר. המקוה
התורה. מן מקוה בפסולי עוסקים אנו כאן אולם חכמים,
היינו  חמורה" "טומאה מפרשים במשנתנו והרא"ש [הר"ש
הטומאה  באב אבל לחומרא, תורה וספק דאורייתא טומאה
יוםֿ ה'תוספות עליהם ותמה טהורים. אלו ספיקות דרבנן
יישוב  מצא ולא הנ"ל. טהרות למשנה מנוגד זה שהרי טוב',

לתמיהתו].

.Ê˙B‡Â˜Ó ÈL36ÏeÒt „Á‡Â ¯Lk „Á‡ ,37Ï·ËÂ , ¿≈ƒ¿»∆»»≈¿∆»»¿»«
‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ Ô‰Ó „Á‡a38el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ¿∆»≈∆ƒÀ¿»¬»¿»»¿»¬≈≈

˙BÈeÏz39˙BBL‡¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa Ï·Ë . ¿»««≈ƒ¿»»¿»»ƒ
eÈ‰Lk ˙BÈeÏz40˙B¯B‰Ë ˙BiM‰Â ,41.el‡ eÚ‚ Ì‡Â ¿¿∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿≈

el‡a42eÙ¯OÈ ˙BiLe ,˙BÈeÏz ˙BBL‡¯ -43Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ
e¯‡aL ‰l˜ ‰‡ÓË ÚˆÓ‡a ‡ÓË44ÈMa Ï·ËÂ ƒ¿»»∆¿«À¿»«»∆≈«¿¿»««≈ƒ

‰‡ÓhÓ Ô‰Ó „Á‡a Ï·Ë Ì‡ Ï·‡ .˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»¬»ƒ»«¿∆»≈∆ƒÀ¿»
Ï·ËÂ ‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡ÓËÂ ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ‰l«̃»¿»»¿»¿ƒ¿»À¿»¬»¿»«

˙B¯B‰Ë ˙BBL‡¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa45, «≈ƒ¿»»¿»»ƒ¿
˙BÈeÏz ˙BiM‰Â46˙BBL‡¯ - el‡a el‡ eÚ‚ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿≈¿≈ƒ

˙BÈeÏz ˙BiM‰Â ,eÙ¯OÈ47Ô‰Ó „Á‡a ‰È‰ .eÈ‰Lk ƒ»¿¿«¿ƒ¿¿∆»»»¿∆»≈∆
·e‡L Blk „Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡48,ÌÈL Ô‰a eÏ·ËÂ , «¿»ƒ¿»¿∆»À»¿»¿»∆¿«ƒ

eOÚÂ ,‰l˜ ‰‡ÓhÓ „Á‡Â ‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ „Á‡∆»ƒÀ¿»¬»¿∆»ƒÀ¿»«»¿»
,˙BÈeÏz ÂÈ˙B¯‰Ë ‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ Ï·Bh‰ - ˙B¯‰Ë¿»«≈ƒÀ¿»¬»»√»¿
„Á‡ ‰È‰ .˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë ‰l˜ ‰‡ÓhÓ Ï·Bh‰Â¿«≈ƒÀ¿»«»»√»¿»»∆»

‡ÓË49„¯iL ‰Ê - ¯˜‰Ï „¯È ÈM‰Â ÏaËÏ „¯ÈÂ »≈¿»«ƒ¿…¿«≈ƒ»«¿»≈∆∆»«
,e¯‡aL BÓk ,˙BÈeÏz ÂÈ˙B¯‰Ë Ô‰Ó „Á‡a ÏaËÏƒ¿…¿∆»≈∆»√»¿¿∆≈«¿
ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL ;‰È‰Lk ¯B‰Ë ¯˜‰Ï „¯iL ‰ÊÂ¿∆∆»«¿»≈»¿∆»»∆∆¿≈«ƒ
.‡ÓËÂ ¯˜‰Lk Ï·Ë ·e‡Ma ‡nL ,‡e‰ ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»«»»«¿∆≈≈¿ƒ¿»

ה"ה.36) פ"ב שם סאה.37)תוספתא, ארבעים בו שאין
לפר  נדחק איש' לקבל [ה'חזון וקשה לשאוב. שהכוונה ש

שינה  שניים, טבלו בדין עצמה זו בהלכה שהרי זה, פירוש
מדובר  שלמעלה משמע שאוב", כולו "ואחד רבינו וכתב

אחד]. הקודמת.38)בפסול בהלכה טמאות 39)נתבאר
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אסורו  הן מספק, שמא אותן, שורפים ואין באכילה ת
טהורים. וקדשים תרומה לשרוף ואסור לא 40)טהורות

לטהרה. או לטומאה עליהן שישפיע שינוי כל חל
במים 41) ורובו ראשו שבא מפני נטמא שלא משמיענו,

השניה  שהטבילה תולים שאנו משום והטעם, שאובים.
ולא  תלויות הראשונות נשארו ואעפ"כ כשר, במקוה היתה

ודאי. והשניות.42)טמאות הראשונות הטהרות
כשר 43) במקוה היתה ראשונה טבילה אם נטמאו, בוודאי

ראשו  שבא משום שנייה בטבילה האדם נטמא הרי ונטהר,
ואם  השניות. הטהרות את וטימא שאובים, במים ורובו
הטהרות  נטמאו פסול, במקוה היתה ראשונה טבילה
נשארו  והראשונות בנגיעתן. השניות את וטימאו הראשונות
שאובים  במים שבא באדם שנגעו שהשניות משום כשהיו,
וה'כסף  במשנתנו, (הר"ש אחרות מטמאות אינן אבל נפסלו

רבינו). בדברי זה פירוש קיבל בהלכה 44)משנה'
קלה.45)הקודמת. טומאה ספק ספק 46)ככל שהן

חמורה. יישרפו,47)טומאה ראשונים הנימוקים. מאותם
היתה  שהשנייה ובין כשירה היתה ראשונה שטבילה בין כי
בשניות  בנגיעה נטמאו הראשון במקרה נטמאו. – כשירה
שטבל  הטמא בנגיעת נטמאו השני ובמקרה הטמאות,

פסול. "אחד 48)במקוה כתוב ה"ה שם בתוספתא
בה"ו  [למעלה שאוב". "כולו וכתב הוסיף ורבינו שאוב",
ולפי  טהור. – חמורה בטומאה גם שאובים שספק הוכחנו
תלויות? טהרותיו חמורה בטומאה כאן פסק למה קשה זה
רבינו? לשיטת התורה מן כשר שאוב כולו אפילו הלא
מהֿשאיןֿכן  בספיקו חכמים החמירו שאוב שבכולו ונראה,
בה"ד  למעלה שכתבנו מה (ראה שבה"א לוגים בשלושה
רבינו  הוסיף כך ומשום מכתשת), בדין איש' ה'חזון בשם
שאובים  ברובו שגם להניח, ויש "כולו". המילה את כאן

כך]. חמורה.49)הדין טומאה

.Á˙B‡Â˜Ó ÈL50ÌÈ¯OÚ ÏL„Á‡ ,‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ¿≈ƒ¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ¿»∆»
¯˜‰ :¯Lk „Á‡Â ·e‡L51˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡a »¿∆»»≈≈≈¿∆»≈∆¿»»¿»

È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa ¯˜‰ ;˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ -¬≈≈¿≈≈«≈ƒ¿»»¿»¬≈
ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a È‡cÂ È¯‰L ,eÙ¯OÈ eÏ‡≈ƒ»¿∆¬≈««»…¿À¿«ƒ

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ·e‡L¿ƒ¿∆≈«¿

שטהרות 51)שם.50) למעלה, שביארנו טהור. אדם
אףֿעלֿפי  יישרפו, – שאובים במים ורובו ראשו בבא שנגעו

בתורה. עיקר לה ואין מדרבנן היא זו שטומאה

á"ôùú'ä 'à-øãà 'è éùéîç íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אלא 1) אותם מטבילים אין טבילה הצריכות שידיים יבאר

דיני  וכל בנטילה. חוצץ בטבילה החוצץ כשר. במקווה
משטיפה  ידיו שתי הנוטל דין ולתרומה. לחולין נטילה

טהור. ולתרומה לחולין ידיים ספק כל אחת.

.‡e¯‡a ¯·k2ÌÈ„È ˙ÏÈËpL ,3Ô˙ÏÈ·Ëe4È¯·cÓ ¿»≈«¿∆¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿≈
Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·Ë ˙BÎÈ¯vL ÌÈ„ÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ»
ÌB˜naL ;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ¯Lk ‰Â˜Óa ‡l‡∆»¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿»ƒ¿»∆«»

ÔÈÏ·BË ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏk Ba - Ï·BË Ì„‡‰L5ÌÈ„È Ï·‡ . ∆»»»≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬»»«ƒ

ÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡ ,„·Ïa ‰ÏÈË ‡l‡ ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿≈
ÔÈ¯B‰Ë - ‰Â˜Ó6ÔÈa ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡Â . ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈

ÂÈ„È e¯‰Ë ‡Ï - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa7eÏtiL „Ú , ¿≈ƒ≈¿«¿»…»¬»»«∆ƒ¿
ÔÈÏËB ÔÈ‡L ;ÂÈ„È ÏÚ ÈÏk‰ ÔÓ ÌÈ·e‡M‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ«»»∆≈¿ƒ

Ô˙B ÁkÓe ÌÈÏk‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈ„iÏ8e¯‡aL BÓk , «»«ƒ∆»ƒ«≈ƒƒ…«≈¿∆≈«¿
.˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿»

הלכה 2) יב ופרק ח הלכה ח פרק הטומאות אבות בהלכות
לחולין 3)י"ב. מטהרת הידיים על מכלי מים שפיכת

הלכה 5)לקודש.4)ולתרומה. א פרק מקוואות תוספתא
וכלים  ידיים אין - טובל אדם אין מסיימת: והתוספתא ו.

לא 6)טובלין. ידיו - טובל גופו כל אמרו: ב קו, בחולין
שכן. בפירוש 7)כל כתב כן סאה. ארבעים בהם יש אפילו

ה. הלכה ו פרק ברכות אדם 8)בהלכות של מכוחו
רש"י  - (סילון דדלאי אריתא "האי א קז, בחולין השופך.
(שלא  גברא מכוח אתו דלא לידיים, ממנו נוטלין אין שם)

אדם)". בן מכוח הגיעו

.·Ô˙ÏÈ·Ëa ÔÈa ,ÌÈ„ia ıˆBÁ - ‰ÏÈ·Ëa ıˆBÁ‰ Ïk»«≈ƒ¿ƒ»≈«»«ƒ≈ƒ¿ƒ»»
˜B¯p‰ ËÈËk ,‰Â˜n‰ ˙cÓÏ ‰ÏBÚ‰ ÏÎÂ .Ô˙ÏÈËa ÔÈa9 ≈ƒ¿ƒ»»¿»»∆¿ƒ««ƒ¿∆¿ƒ«»
ÏÎÂ .ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈÏËBpL ˙ÈÚÈ·¯‰ ¯eÚLÏ ‰ÏBÚ -∆¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»∆«»«ƒ¿»

ÛLÙLÏ CÈ¯ˆ ÂÈ„È ÏËBp‰10. «≈»»»ƒ¿«¿≈

לכלי.9) מכלי להוריקו שאפשר רך ידיו 10)טיט לשפשף
בזו. זו

.‚‰Óe¯˙Ï ÂÈ„È ÈzL ÏËBp‰11ÏhÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - «≈¿≈»»ƒ¿»»ƒ«¬…¿ƒ…
·b ÏÚL ÌÈn‰ ¯ÈÒ‰Ï È„k ,ÌÈiL ÌÈÓa ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿≈¿»ƒ««ƒ∆««

È¯‰L ;ÂÈ„ÈÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰lÁz Ô‰a ÏËpL ÌÈn‰ »»∆¬≈««ƒ∆»«»∆¿ƒ»¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ„Èa e‡ÓË ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ12ÏÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒƒƒƒ¿¿¿»»¿ƒ»ƒ»«

‰lÁz ÂÈ„È Ô‰a ÏËpL ÌÈn‰ CB˙Ï ‰Óe¯z ÏL ¯kkƒ»∆¿»¿««ƒ∆»«»∆»»¿ƒ»
‡ÓË -13‡Ï - ÌÈiM‰ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ»«¿««ƒ«¿ƒƒ…

‡ÓË14„Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈiLe ÌÈBL‡¯ ÏË Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»«ƒƒ¿ƒƒ¿»∆»
‡ÓË - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÌL ÏÙÂ15˙‡ ÏË . ¿»«»ƒ»∆¿»ƒ¿»»«∆

ıˆBÁ ¯·c ÂÈ„È ÏÚ ‡ˆÓÂ ÌÈBL‡¯‰16B¯ÈÒ‰Â »ƒƒ¿ƒ¿»«»»»»≈∆¡ƒ
ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk ˙B‡ÓË ÂÈ„È È¯‰ - ÌÈiM‰ ˙‡ ÏËÂ¿»«∆«¿ƒƒ¬≈»»¿≈¿∆»∆≈
ÌÈn‰ ÔÓ ¯‡Lp‰ ‡l‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÌÈiM‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ∆»«ƒ¿»ƒ««ƒ

ÂÈ„È Èab ÏÚ ÌÈBL‡¯‰17. »ƒƒ««≈»»

אמרו 11) ולא אחת שפיכה מספיקה שלחולין רבינו דעת
בלבד. לתרומה אלא שניים שסתם 12)מים חכמים גזרו

בטבילה. או בנטילה ומיטהרות לטומאה כשני דינן ידיים
משקין 13) מטמא התרומה את הפוסל שכל חכמים גזרו

התרומה  נטמאה ולפיכך לטומאה) (ראשון תחילה להיות
בידיים. שנגעו במים השניים 14)שנגעה נטמאו לא ולמה

הדעת  על ומתקבל התרומה? את ויטמאו הראשונים מן
תקנת  הייתה שכך טוב, יום התוספות בעל של תירוצו
לא  יטמאו לא היד על שנשארו הראשונים שהמים חכמים,
ידיים  תיטהרנה לא כן לא שאם השניים, את ולא הידיים את
ויטמאו  ויחזרו הראשונים מן מתטמאים השניים כי לעולם,

הידיים. הראשונים,15)את על השניים רבו אם ואפילו
אותם. מטמאים שהראשונים נטהרו 16)משום ולא
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צרור" או קיסם ידיו על "ונמצא כתוב: [במשנה הידיים.
ואף  חוצצים ואינם רפויים שהם פי על אף הר"ש: ופירש
הצרור. שעל במים שנטמאו מפני טמאות, ידיו כן פי על
שנאמר  הנימוק את מבאר הוא זה לפירושו ובהתאם
חוצץ", "דבר וכתב ששינה רבינו מלשון אולם במשנה.
ב  (בהלכה החציצה מפני טמאות נשארו שידיו משמע
יוצא, ומזה בידיים). חוצץ בטבילה החוצץ שכל למדנו,
קיבלו  והרע"ב והרא"ש ידיו. נטהרו - חציצה אין שאם

הר"ש]. של עצמן.17)פירושו הידיים את מטהרים ואין
אלא  התכוון שלא מפני רבינו מבאר למשנה בפירושו
ומזה  הידיים, את לטהר ולא הראשונים המים את להעביר
סתם  כתב כאן אולם נטהרו. - ידיו לטהר התכוון שאם יוצא,

בכוונתו. הדבר תלה ולא כשהיו" טמאות "ידיו

.„˜¯t‰ „Ú ˙B¯‰Ë˙Óe ˙B‡nË˙Ó ÌÈ„i‰18?„ˆÈk . «»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¬««∆∆≈«
ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÏËÂ ˜¯t‰ „Ú ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÏË»«∆»ƒƒ««∆∆¿»«««ƒ«¿ƒƒ

˜¯tÏ ıeÁ19ÂÈ„È È¯‰ - ÂÈ„ÈÏ ˜¯tÏ ıeÁÓ e¯ÊÁÂ «∆∆¿»¿ƒ«∆∆¿»»¬≈»»
Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë ÌÈiM‰ ÌÈn‰L ,˙B¯B‰Ë20˙‡ ÏË . ¿∆««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ≈»«∆

˜¯tÏ ıeÁ ÌÈiM‰Â ÌÈBL‡¯‰21- B„ÈÏ e¯ÊÁÂ »ƒƒ¿«¿ƒƒ«∆∆¿»¿¿»
e‡ÓË ˜¯tÏ ıeÁL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰L ;B„È ˙‡ÓËƒ¿≈»∆««ƒ»ƒƒ∆«∆∆ƒ¿¿

ÂÈ„È ˙ÓÁÓ22ÌÈÓ ÌÈ¯‰ËÓ ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡Â , ≈¬«»»¿≈««ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ
˜¯tÏ ıeÁL23B„ÈÏ ˜¯tÏ ıeÁL ÌÈn‰ e¯ÊÁL ÈÙÏe , ∆«∆∆¿ƒ∆»¿««ƒ∆«∆∆¿»

.‰e‡nËƒ¿»

איברים 18) חלקי או הגוף איברי בו שמתחברים המקום
האדם. יד חלקי חיבור למקום הכוונה וכאן "פרק", נקרא
למשנתנו  בפירושו וגם התכוון פרק לאיזה ביאר לא רבינו
השני  הפרק מפרש: ב קו, בחולין [רש"י כוונתו. גילה לא
נפסק  קסב סימן חיים ובאורח האצבעות]. אמצע היינו
היד. לכף האצבעות חיבור מקום עד ידיים שנטילת להלכה
מן  למעלה אבל הפרק מקום עד אלא גזרו לא ידיים טומאת
כל  כשנטמא אלא מתטמא, זה מקום ואין גזרו לא הפרק

לפרק.19)הגוף. חוץ גם במקום 20)כלומר, נגעו לא
טמאים. במים לא וגם המדובר 21)טמא זו בבבא גם

לפרק. מחוץ וגם הפרק בתוך שנשארו 22)כששפך המים
בהלכה  שנתבאר כמו נטמאו, לא הפרק בתוך הידיים על
מנגיעתם  נטמאו לפרק מחוץ הנמצאים המים אבל הקודמת,

הפרק. בתוך הפרק.23)בידיו עד ומתטהרות שאמרנו: כמו

.‰ÏË24˙‡ ÏËÂ CÏÓÂ ,˙Á‡ B„ÈÏ ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ »«∆»ƒƒ¿»««¿ƒ¿«¿»«∆
ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈiM‰L ;˙B‡ÓË - ÂÈ„È ÈzLÏ ÌÈiM‰«¿ƒƒƒ¿≈»»¿≈∆«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa ‰Ïh ‡lL „i‰ ˙ÓÁÓ≈¬««»∆…ƒ¿»¿«ƒƒƒ¿¿ƒ

‰iM‰ „i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe25ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÏË . ¿«¿ƒ∆«»«¿ƒ»»«∆»ƒƒ
˙Á‡‰ - ˙Á‡ B„ÈÏ ÌÈiM‰ ˙‡ ÏËÂ ÂÈ„È ÈzLÏ26 ƒ¿≈»»¿»«∆«¿ƒƒ¿»««»««

e‡ÓË - dz¯·Áa dÙLÙLÂ ˙Á‡ B„È ÏË .‰¯B‰Ë¿»»«»««¿ƒ¿¿»«¬∆¿»ƒ¿¿
ÔÈ¯ÊBÁÂ ‰Ïh ‡lL dz¯·Á ˙ÓÁÓ ‰ÈÏÚL ÌÈn‰««ƒ∆»∆»≈¬«¬∆¿»∆…ƒ¿»¿¿ƒ

‰ÏhpL „i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe27B‡ BL‡¯a dÙLÙL . ¿«¿ƒ∆«»∆ƒ¿»ƒ¿¿»¿…
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - Ï˙ka28. «…∆¬≈¿»

שתיהן.24) על שנית ושפך לזו זו ידיו את קירב
שנשארו 25) הראשונים שהמים נתבאר, ג בהלכה למעלה

שעליה  היד באותה נאמר זה אבל מטמאים, אינם היד על

השנייה  היד את הם מטמאים אבל לטהרה, כדי נשפכו,
בהם. שנית.26)שנגעה אותה שנטל הנטילה 27)זו מי

אבל  אותה, שטיהרו היד מטומאת מתטמאים אינם אמנם
היד  את ומטמאים וחוזרים השנייה היד מן מתטמאים

נשפכו. מטמאים 28)שעליה אינם טמאים שמשקין מפני
אינו  וכותל בלבד. ידיים אלא האחרים הגוף חלקי בנגיעתם

לקרקע. מחובר שהוא מפני טומאה מקבל

.Â˙Á‡ ‰ÙÈËMÓ ÂÈ„È ÈzL ÏË29el‡ È¯‰ - »«¿≈»»ƒ¿ƒ»««¬≈≈
˙Á‡ B„È ÏËBk ‰Ê È¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙B¯B‰Ë¿¿≈¿ƒ¬≈∆¿≈»««

‰iM‰ B„È ÏÚÓ e„¯iL ÌÈÓa30B‡ ‰Úa¯‡ elÙ‡ . ¿«ƒ∆»¿≈«»«¿ƒ»¬ƒ«¿»»
‰Ê „ˆa ‰Ê ‰MÓÁ31„·Ï·e .‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê B‡ ¬ƒ»∆¿«∆∆««∆ƒ¿«

et¯iL32ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL33. ∆«¿∆»»∆««ƒ

זו.29) גבי על זו כשידיו ידיו 30)אפילו שתי כשנוטל
קמא: תנא אמר [במשנתנו אחת. כיד נידונות הן אחת בבת
שם  שנייה בבבא אבל ידיו", שתי על אחת לידו "נטל
ולמד  מטמא", מאיר רבי - אחת משטיפה ידיו "לשני שנינו:

כמותו. ופסק מטהר קמא שתנא מזה את 31)רבינו קירבו
בבת  שוטפו וכולן רחב מכלי עליהן ושפך לאלו אלו הידיים

לזו.32)אחת. זו הידיים את ילחץ שאם 33)שלא
הידיים. חיבור במקום מים יבואו לא לזו זו יהדקן

.ÊB„È ˙ˆ˜Ó ÏË34ÔÓ ¯‡Lp‰ ÏËÂ ÛÈÒB‰Â ¯ÊÁÂ »«ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»««ƒ¿»ƒ
ÏÚ LÈ ÔÈ„Ú Ì‡Â .‰˙È‰Lk ‰‡ÓË B„È È¯‰ - B„È»¬≈»¿≈»¿∆»¿»¿ƒ¬«ƒ≈«

ÁÈtË‰Ï ˙Ó ÏÚ ÁÙBË ‰lÁza ÏËpL ˙ˆ˜Ó35- ƒ¿»∆»««¿ƒ»≈««¿»¿«¿ƒ«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰36ÌÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ

¯ÊBÁÂ ÂÈ„È ˙ˆ˜Ó ÏËB - ÌÈiMa Ï·‡ ;ÌÈBL‡ƒ̄ƒ¬»«¿ƒƒ≈ƒ¿»»»¿≈
.Ô˙ˆ˜Ó ÏÚ ÛÈÒBÓeƒ«ƒ¿»»

מוסיפין 34) ואין השניים על "מוסיפין א: משנה א פרק שם
הראשונים". את 35)על ותרטיב תתלחלח הנוגעת האצבע

בה. והרי 36)הנוגע מחבר להטפיח מנת על שטופח מפני
אחת. כנטילה זה

.Á‰lÁz Ô‰a ÔÈÏËBpL ÌÈn‰ ¯eÚL37ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ : ƒ««ƒ∆¿ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ¿»
BÓk ,‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,ÌÈ„i‰ ÈzLÏ Ì„‡Â Ì„‡»»¿»»ƒ¿≈«»«ƒ≈»ƒƒ∆¿
LÈ - ÌÈiL ÌÈÓ Ï·‡ .˙ÙÏ ÌÈ„È ˙ÏÈËa e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¬»«ƒ¿ƒƒ≈

˙ÈÚÈ·¯Ó Ô‰È„È ÏhÏ ÌÈLÏ38ÔÈ˙B ‚Ï ÈˆÁÓe , ƒ¿«ƒƒ…¿≈∆≈¿ƒƒ≈¬ƒ…¿ƒ
‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏ39‰‡ÓÏ elÙ‡ ÔÈ˙B ‚lÓe ,40; ƒ¿»¿«¿»»ƒ…¿ƒ¬ƒ¿≈»

ÌÈn‰ ¯È·Ú‰Ï ‡l‡ ,¯‰ËÏ ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡L∆≈««ƒ«¿ƒƒ¿«≈∆»¿«¬ƒ««ƒ
.ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ

ראשונים.37) "מי 38)מים שנינו: א א, פרק במקוואות
מפרש  ורבינו לשניים". אף לאחד לידיים, נותנים רביעית
מטהרים  אינם ראשונים אבל שניים, במים שהמדובר שם,
בחולין  שאמרו מה על ומסתמך אדם, לכל מרביעית בפחות
משיורי  באים) (שהם "דקאתו זו: משנה בביאור א קז,
הבאים  שניים מים היינו טהרה" "שיורי לדעתו טהרה".
שם  ותוספות [רש"י הראשונים. במים היד שנטהרה אחרי
רביעית  שיעור היה שמתחילה היינו טהרה" "שיורי מפרשים

הא  אחר ונטל לאדם ומותר המים, כל שפך ולא ידיו חד
גם  וביניהם - הפוסקים ורוב זו. משארית ידיו ליטול
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מספיקה  אדם בני לשני ודווקא פירושם]. קיבלו - הראב"ד
ולמעלה. משלושה לא אבל שניים, למים רביעית

שהוא 39) לוג, חצי מחלק וכשאתה בלוג רביעיות ארבע
על  ואף לאחד. רביעית חצי מגיע לארבעה, - רביעיות שתי
רביעית  בכלי שיהיה צריך - לאדם רביעית חצי שמספיק פי

ליטול 40)בתחילה. אפשרות כל אין שהרי מים, בתוספת
משנה). (כסף מים אחד בלוג ידים מאתיים

.ËÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ Ba ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
È¯‰ - ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÓ ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙Â¿»«¿¿««ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¬≈

ÔÈ¯Lk el‡41‰¯‡LÂ Ô˙pL ¯eÚMk ÈÏk‰ ÔÓ ÏË . ≈¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ¿¬»
‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ‰˙È‰Lk „·Ïa ˙ÈÚÈ·¯42ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿«¿∆»¿»¬≈¿»ƒ¿≈

˙ÈÚÈ·¯‰ ¯eÚL eÓÈÏL‰ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰L43. ∆««ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ

שאובים 41) לתוכו ונתן סאה ארבעים בו שיש מקווה כמו
ו). הלכה ד פרק המשלים 42)(למעלה "כל שם: בזבחים

אינו  - ידיים) (לנטילת לרביעית לכיור, משלים מקווה למי
(שאובים  סאה לנתן שהכוונה פפא רב ומפרש משלים".
הלכה  ד פרק (כלמעלה כשר במקווה סאה: ונטל למקווה)
והוסיף  מכוונת רביעית הייתה אם פסול, ולרביעית ז)

התערובת. מן נטל כך ואחר נשארה 43)פסולים לא שהרי
לבדם. הכשרים מן מים רביעית

.ÈCk ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa ‰ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰ Ïk»««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒƒƒ»
ÌÈiL ÌÈÓa ÔÈÏeÒt Ô‰44B ÔÈ‡L ÈÏk ÏÎÂ ;ÔÈÏË ≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈÓ epnÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡ Ck ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa epnÓƒ∆¿«ƒƒƒ»≈¿ƒƒ∆«ƒ
ÁkÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÌLÎe ;ÌÈiL¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿««ƒ»ƒƒƒ…«

.ÌÈiM‰ ÌÈn‰ Ck ,Ì„‡»»»««ƒ«¿ƒƒ

מים 44) חכמים הצריכו שלא ג בהלכה למעלה נתבאר
נטילת  ובדיני לחולין. לא אבל בלבד לתרומה אלא שניים
מים  כלל רבינו הזכיר לא ו) פרק ברכות (בהלכות ידיים

שניים.

.‡ÈÈÈÓ Ïk ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿¿»»ƒ≈
ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ,ÔÈ¯Lk‰Â ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»«≈ƒ
‰È˙ BÊ È‡Â ,ÔÈÏËB ÔÈ‡LÂ ÌÈ„iÏ Ô‰a ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»∆«»«ƒ¿∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ»
Ô˙B ÁkÓ dÈ‡ ‰È˙ BÊ È‡Â ‰¯LÎe Ô˙B ÁkÓ ‡È‰ƒƒ…«≈¿≈»¿≈¿ƒ»≈»ƒ…«≈
˙ÏÈËa ÌL e¯‡aL ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ ;‰ÏeÒÙe¿»¿»»«¿»ƒ∆≈«¿»ƒ¿ƒ«

‰Óe¯˙Ï Ô‰ Ck ,ÔÈlÁ ˙ÙÏ ÌÈ„È45˜ÙÒ ÏkL ÌLÎe . »«ƒ¿«Àƒ»≈ƒ¿»¿≈∆»¿≈
Ô‰ Ck ,ÌL e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ÌÈ„È»«ƒ»¿Àƒ¿∆≈«¿»»≈

.¯B‰Ë ÌÈ„È ˜ÙÒ Ïk ‰Óe¯˙Ïƒ¿»»¿≈»«ƒ»

לתרומה.45) כלֿשכן פירוש,

.·È˙B¯Êb ˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰L ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a ¯·c»»»¿»∆«À¿¿«¿»¿≈
,BzÚ¯ÎÓ Ì„‡ ÏL BzÚcL ÌÈ¯·cÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰ ·e˙k‰«»≈¿≈»ƒ¿»ƒ∆«¿∆»»«¿«¿
˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÎÂ .ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿««Àƒ¿≈«¿ƒ»ƒ«À¿
‰‡Bˆ B‡ ËÈË ‰‡Óh‰ ÔÈ‡L ;‡e‰ ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓƒ¿««Àƒ∆≈«À¿»ƒ»
ÈeÏz ¯·c‰Â .‡È‰ ·e˙k‰ ˙¯Ê‚ ‡l‡ ,ÌÈÓa ¯·ÚzL∆«¬…¿«ƒ∆»¿≈««»ƒ¿«»»»
‡ÏÂ Ï·Ë :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,·l‰ ˙eÎa¿«»««≈¿ƒ»»¿¬»ƒ»«¿…

˜ÊÁ‰46ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .Ï·Ë ‡Ï el‡k -47LÈ ÊÓ¯ À¿«¿ƒ…»«¿««ƒ≈∆∆≈

ÂÈk - ¯‰hÏ BaÏ ÔeÎÓ‰L ÌLk :¯·ca¯B‰Ë Ï·hL Ô «»»¿≈∆«¿«≈ƒƒ«≈≈»∆»«»
BaÏ ÔeÎÓ‰ Ck ;¯·c BÙe‚a LcÁ˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…ƒ¿«≈¿»»»«¿«≈ƒ
ÔÂ‡‰ ˙B·LÁÓ Ô‰L ,˙BLÙp‰ ˙B‡ÓhÓ BLÙ ¯‰ËÏ¿«≈«¿ƒÀ¿«¿»∆≈«¿¿»»∆
Ô˙B‡Ó L¯ÙÏ BaÏa ÌÈkÒ‰L ÔÂÈk - ˙BÚ¯‰ ˙BÚ„Â¿≈»»≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈»
‡e‰ È¯‰ .¯B‰Ë ,˙Úc‰ ÈÓa BLÙ ‡È·‰Â ˙BˆÚ‰»≈¿≈ƒ«¿¿≈«««»¬≈
ÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ :¯ÓB‡≈¿»«¿ƒ¬≈∆«ƒ¿ƒ¿«¿∆ƒ…
ÌM‰ .ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈÏelb ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓËÀ¿≈∆ƒ»ƒ≈∆¬«≈∆¿∆«≈
,e¯‰ËÈ ‰ÓL‡Â ÔBÚ ‡ËÁ ÏkÓ ÌÈa¯‰ ÂÈÓÁ¯a¿«¬»»«ƒƒ»≈¿»¿«¿»¿«¬≈

.ÔÓ‡»≈

ãycew zegiyn zecewpã

"..ald zpeeka ielz xacde"

הרמב"ם  שלדעת שסד) מצוה חינוך, (מנחת הסוברים יש
לעשות  ירצה שאם אלא מהתורה מצוה אינה התשובה
פרט  היא החטא ועזיבת בדברים, להתוודות מצוה תשובה
הרמב"ם  ששיטת למד הזקן אדמו"ר אבל לווידוי. מקדים
ווידוי  רק ולא התשובה מצות היא היא החטא שעזיבת
תשובה: הלכות בתחילת כותרתו לכך וראיה דברים,

והוא אחת מחטאו".aeyiy"מצות־עשה החוטא
המשיל  ה"ג) (פ"ב תשובה בהלכות מדוע יובן זה פי על
ושרץ  לטובל לעזוב, בלבו גמר ולא בדברים המתוודה את
היפך  שהיא בטומאה אחיזה היא בשרץ אחיזתו כי בידו
מצות  שעיקר לשיטתו אזיל כי והטהרה. הטבילה עניין
שיעזוב  התשובה היא "ומה - החטא עזיבת היא התשובה
יעשהו  שלא בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא
שעניינו  בידו ושרץ מטובל הדוגמא הביא ולכן כו'" עוד
שהוא  החטא לעזוב בלבו גמר שלא זה כמו הטהרה היפך
היא  התשובה מצות של עיקרה לשיטתו כי התשובה, היפך

החטא. לעזוב הלב גמירת
(167 'r h"l wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

" ..xedh"

טבילה  על־דרך היא האדם על החסידות לימוד פעולת
על  כי במים, כולו מכוסה להיות חייב שהטובל במקווה
מכוסה  הוא - שבתורה מעיינות - החסידות לימוד ידי
"ומלאה  לעתיד־לבוא שיהי' על־דרך באלוקות ומוקף
מה־שאין־כן  מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ
להיות  עלול הגמ') (כמאמר שבו דתורה, נגלה בלימוד
התורה", מ"נותן ששוכח היינו תחילה" בתורה ברכו "לא
עצמו  את האדם מקיף כאמור, החסידות בלימוד אבל
מנותן  לשכוח לו אפשר שאי "אתכסיא" של באופן

התורה.
(39 dxrde 176 'r k"g y"ewl it lr)
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ãycew zegiyn zecewpã

."xedh zrcd ina eytp `iade"

שהן  הנפשות מטומאות נפשו לטהר לבו המכוון כך ..."
לפרוש  בלבו שהסכים כיון הרעות, ודעות האון מחשבות
רבו  ובזה טהור". הדעת במי נפשו והביא העצות מאותן
הטהור  הדעת במי נפשו "והביא שגרסו ויש הגירסאות,

הדעת במי נפשו "הביא או xedhכו'" ,xedhd.'וכו "
במי  נפשו "והביא כנ"ל: היא הנכונה שהגירסא לומר ויש
גם  בלשונו מאוד הרמב"ם דקדק כידוע כי טהור". - הדעת
רצה  אילו ולכן, ורבים. יחיד בלשון וגם ונקבה זכר בדקדוק
בלשון  לכתוב צריך היה למים, טהור המילה את לייחס
זו  בהלכה שכתב כפי בדיוק הטהורים, הדעת מי - רבים
טהור  המילה את ליחס התכוון ואילו טהורים". "מים עצמה
הטהורה  הדעת מי - נקבה בלשון לכתוב לו היה ל"דעת",
אלא  נקבה. לשון - הרעות" ה"דעות על שכתב כפי בדיוק
במי  נפשו שהביא לאדם מתייחסת טהור שהמילה שברור
"...והביא  זו: גירסא לקיים יש ולכן טהור, שהוא הדעת

טהור". הדעת, במי נפשו
הדעות  היפך - טהורה שהיא הדעת על גם כתב שלא  ומה
האמיתית  לדעת בפשטות מתייחסת סתם, דעת כי הרעות,
במי  נפשו "והביא בפשטות כתב ולכן התורה, שהיא
הטהורה. הדעת היא מה ולכתוב לפרש צורך ואין הדעת"
שהוא  הטהורה" הדעת "מי הלשון כותב היה אילו ובנוסף,
שגם  להשתמע עלול היה הרעות" ל"דעות הפוך ביחס
לדייק  רצה כך, משכתב אבל "דעות", הן הרעות הדעות
וה"דעות  התורה, דעת מלבד אחרת דעת שום שאין
פרה  (הל' שכתב על־דרך כלל. דעות בכלל אינן הרעות"
אדומה  פרה אפר להזאת בנוגע ועוד) ה"ה פי"א אדומה
שקורין  והאזוב פסול, לווי שם לו שיש אזוב "כל באזוב
הוא  לווי) שם תוספת ללא (כלומר ביחוד אזוב אותו
ללא  סתם שדעת בעניינינו לומר יש על־דרך־זה הכשר",

תורה. של דעת היינו האמיתית, הדעת היא לווי שם
(42 'rd 20 cenr l"g y"ewle g"nyz zekeqc 'c lil zgiy it lr)

להיטהר.46) התכוון גזירות 47)לא שכולם פי על אף
טעמן. נתגלה שלא הכתוב

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
OÚ ¯ÙÒ ¯Ó‚.‰¯‰Ë ¯ÙÒ ‡e‰Â ,È¯È ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆»√»

,‰Úa¯‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ÂÈ˜¯Ùe ,‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿»»≈»¿«¿»ƒ¿«¿»»
ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ - ˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ¿À¿«≈¬ƒ»¿∆¿ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰MÓÁ - ‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿»»¬À»¬ƒ»»»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ML - ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ƒ¿À¿«»««ƒ»»»¿»ƒƒ¿
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL - ·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ¿«¿≈ƒ¿»»¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚ - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»¬«À¿∆¿ƒ¿»ƒ

˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ML - ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ƒ¿À¿«√»ƒƒ»»»¿»ƒƒ¿
- ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL - ÌÈÏk≈ƒ¿»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ „Á‡««»»¿»ƒ
Úˆa Ï‡ Ï‡Â EÈ˙B„Ú Ï‡ ÈaÏ Ë‰«ƒƒ∆≈¿∆¿«∆»«

`Ede xVr cg` xtq¥¤©©¨¨§
oiwifp xtqoFnniwfpzFkld-oiwifpxtq ¥¤§¦¦¦§¦§¥̈

.ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»
˙BÎÏ‰ .„ .‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ .‚ .‰·b ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿¿≈»ƒ¿¿≈»«¬≈»ƒ¿

.LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ .‰ .˜ÈfÓe Ï·BÁ≈«ƒƒ¿≈«¿ƒ«∆∆
ãycew zegiyn zecewpã

"...oxeciq edfe"

לגזילה  גניבה הלכות הרמב"ם הקדים ההלכות, בסדר
להלכות  גניבה הלכות שהקדים בשו"ע הוא וכן (ואבידה)
לגניבה. גזילה הקדים הזקן אדמו"ר בשו"ע אבל גזילה.
"משנה  לספרו קרא שהרמב"ם כיון הוא, בזה וההסבר
קורא  שאדם "...לפי בהקדמתו שכתב מהטעם תורה"
בסידור  גם הלך בזה" קורא ואח"כ תחלה שבכתב בתורה
בפרשת  הובאו גניבה דיני כי שבתורה, כסדר ההלכות
(ה, ויקרא בפרשת גזילה ודיני ואילך) לז. (כא, משפטים

ואילך). כא.
הצריכות  "הלכות הוא שלו שהשו"ע הזקן האדמו"ר אבל
קודם  הגזילה תיקון כי לגניבה, גזילה הקדים מלוקטות"
ובפני  בגלוי הנעשית שבגזילה הגניבה, מעשה לתיקון
ודרישה  לחקירה להמתין צורך ואין לכל ידוע הדבר רבים
והוא  זמן. משך שלוקח תהליך בגניבה כמו בבית־דין
צריכה  עבירה ש"ספק בתשובה בענין שמצינו מה על־דרך
בכל  האדם מתחרט שעליהם ודאית מעבירה תשובה יותר
ולכן  עשאה. אם בטוח שאינו עבירה בספק משא"כ לבו
הבא  חטאת מקרבן יותר יקר הספק על הבא אשם קרבן

הוודאי. על
שייכת  שאבידה (אף ואבידה גזילה הלכות שחיבר ומה
"השב  - הציווי ולפי בהיתר לידו באה שהרי לגניבה יותר
פי  על יובן לגזלה) לא אבל לגנבה יכול ומעתה תשיב"
שבכולם  החטאים כללות על מורה גזילה העניין: פנימיות
הקדושה  מרשות הקב"ה) - הבעלים (בפני החוטא גוזל
אמרו  כי "אבידה" היא לכך והסיבה זה'. ה'לעומת לרשות
וסיבת  שטות" רוח בו נכנס אא"כ חוטא אדם "אין חז"ל
המאבד  שוטה "איזהו כמארז"ל: היא שטות' ה'רוח כניסת
מ"ה  בחינת יש מישראל אחד בכל כי לו " שנותנים מה
ממעל  אלקה "חלק שהיא האלקית הנפש - לו שנותנים
גזילה  של למצב מגיע מ"ה בחינת וכשמאבד ממש"

החיצונים. ממנו שיונקים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



oennקכו iwfp zekld - oiwifp xtq - '`Îxc` 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שזוהי  ה"אבידה" את לחפש עליו הגזילה את להשיב ובכדי
ואחרי  משם" "ובקשתם שכתוב כמו התשובה, עבודת
מלפני  יותר גבוהה בדרגה נעשה האבידה את שמוצא
ב"עיר  יחידי ושולט מושל נעשה שלו מ"ה בחינת כי החטא

לטוב. מתהפך ה'לעומת־זה' שצד הגוף" זה קטנה
שפתח  הנ"ל הסדר מודגש גזילה, הלכות פרטי בסדר גם
וממשיך  תגזול" לא שנאמר בלא־תעשה עובר הגוזל... "כל
אדמו"ר  ומבאר תורה" דין שהוא כל לגזול "ואסור בה"ב
נקרא  אינו פרוטה משווה שפחות שהגם שלו בשו"ע הזקן
בכל  כי לכתחילה " התורה מן אסור שיעור "חצי מ"מ ממון,
ויש  אלוקי ניצוץ ישנו ביותר הקטן גם שבעולם ופרט פרט
"אין  וממשיך זה'. ה'לעומת לרשות יפול שלא לשומרו

על והשיב לוקין שנאמר לעשה, נתקו הכתוב שהרי זה לאו
שגם  היא וההוראה מצות־עשה". זו גזל, אשר הגזילה את
ליפול  לאדם אין הקדושה מרשות מסוים דבר גזל כאשר
אלא  עוד ולא הגזילה, את להשיב שיכול יודע כי ברוחו
לולי  לקיימה יכול היה שלא מצוה מקיים זה ידי שעל
עצמו  את להביא לאדם אסור שלכתחילה ופשיטא הגזילה.
לדעת  עליו זה, עניין אירע ח"ו שאם אלא גזילה לידי
יותר  גדול עילוי לידי לבוא זה ידי ועל להשיבה שיכול

הגזילה. קודם שהיה מכפי
(454 'r d"k wlg y"ewl it lr)

oFnn iwfp zFkld
oFnniwfpzFkld-oiwifpxtq

¦§¦§¥¨
¦§¦§¥̈

(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
ÔÈc („ .¯Ba‰ ÔÈc (‚ .¯Ú·‰‰ ÔÈc (· .¯BM‰ ÔÈcƒ«ƒ«∆¿≈ƒ«ƒ

.‰¯Úa‰«¿≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ולאי 1) הם, חיים בעלי אלו אי חיים: בעלי נזקי ביאור ענינו

שיועדו, עד תמים זה ולאי מתחלתם. מועדים הם פועל זה
וכמה  פטורים. ובאיזה חייבים, הם שהזיקו רשות זה ובאי
חייבים  הם וממה חציו, או הנזק כל אם משלמים, הבעלים
בו  ונתבאר מנכסיהם. או בלבד המזיק מגוף אם לשלם,
אינה  ושהקרן והרגל. והשן הקרן שהן – אבות השלשה

כמותן. שהן תולדות האבות לכל ושיש מתחלתה. מועדת

.‡‰iÁ LÙ Ïk2‰˜Èf‰L Ì„‡ ÏL B˙eL¯a ‡È‰L »∆∆«»∆ƒƒ¿∆»»∆ƒƒ»
˜Èf‰ ÌBÓÓ È¯‰L ,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ -3; «¿»ƒ«»ƒ¿«≈∆¬≈»»ƒƒ

„Á‡ .e‰Ú¯ ¯BL ˙‡ LÈ‡ ¯BL ÛbÈ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ…ƒ∆≈≈∆»
„Á‡Â ¯BM‰4¯a„ ‡Ï ,ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯‡L «¿∆»¿»¿≈»¿«»»…ƒ≈

‰Â‰a ‡l‡ ¯BLa ·e˙k‰5. «»¿∆»«…∆

וכא:2) טו: קמא בבא ראה עוף, ובין חיה בין בהמה, בין
שם 3) ראה יזיק, שלא ממונם על לשמור חייבים והבעלים

וג: בין.4)ב: הלכה 5)בין... פ"ו קמא בבא תוספתא
"שור" לה. כא, משפטים יוחאי בן שמעון דר' ומכילתא ז,

וראה  המציאות, מן הלקוחה בלבד דוגמה הוא שבתורה
נד: קמא בבא

.·k¯cL ÌÈ¯·„a ‰˜Èf‰ Ì‡ ?ÌlLÓ ‰nÎÂd ¿«»¿«≈ƒƒƒ»ƒ¿»ƒ∆«¿»
d˙i¯a ‚‰Ók „ÈÓz Ì˙BOÚÏ6‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a ÔB‚k , «¬»»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿¿≈»∆»¿»

¯ÈÓÚ B‡ Ô·z7dÎel‰ C¯„a dÏ‚¯a ‰˜Èf‰L B‡ ,8- ∆∆»ƒ∆ƒƒ»¿«¿»¿∆∆ƒ»
ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ9:¯Ó‡pL , «»¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»∆∆¡«

ÌlLÈ BÓ¯k ·ËÈÓe e‰„O ·ËÈÓ10‰˙pL Ì‡Â ;11 ≈«»≈≈««¿¿«≈¿ƒƒ¿»
‰˜Èf‰Â „ÈÓz Ì˙BOÚÏ dk¯c ÔÈ‡L ÌÈOÚÓ ‰˙OÚÂ¿»¿»«¬ƒ∆≈«¿»«¬»»ƒ¿ƒƒ»
ÈˆÁ ÌlLÏ ·iÁ - CL B‡ Á‚pL ¯BL ÔB‚k ,Ô‰a»∆¿∆»«»««»¿«≈¬ƒ

˜Ê12¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ˜Èfn‰ ÛebÓ ∆∆ƒ««ƒ«¿∆∆¡«»¿∆«
.'B‚Â BtÒk ˙‡ eˆÁÂ ÈÁ‰««¿»∆«¿¿

לטבעה.6) שנקצרו.7)בהתאם שבלים ערימת
להלן 8) "רגל" וזוהי להזיק, כוונה בלא החפץ על שדרכה

אלא  "רגל" זה אין - להזיק בכוונה כן עשתה ואם ה. הלכה
שם. להלן להלן 9)"קרן", וראה עידית, התלמוד: בלשון

י. הלכה ח שהזיקה 10)פרק שן, נזקי על מדבר זה פסוק
דרך  ברגלה שהזיקה רגל, נזקי ועל שאכלה. ידי על הבהמה
שלם, נזק לשלם הבעלים על בכך, שדרכה ומכיון הילוכה.
(שמות  לה אחראים והם בהמתם, שמירת מוטלת עליהם כי
הנזק. כל את שישלמו הדין מן שמרו, שלא ומכיון לו), כא,
הבעלים  מנכסי הנזק דמי את לגבות גם אפשר זה ומטעם
בבא  ראה הנאשמים. הם הבעלים כי שבהם, העידיות ומן

וטז: ג. ב: ברייתה.11)קמא שאין 12)ממנהג כיון
הם  זה שמטעם ז, הלכה ב פרק להלן וראה בכך. דרכה
אך  קנס, מטעם התורה שחייבתם אלא הדין מן פטורים

עצמו. המזיק מגוף

.‚‰Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk13ÌÈ¯OÚ ‰ÂL ¯BLÏ Á‚pL ≈«»∆»∆∆»«¿»∆∆¿ƒ
·iÁ ¯BM‰ ÏÚa - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰Ï·p‰ È¯‰Â ,B˙ÈÓ‰Â∆¡ƒ«¬≈«¿≈»»»«¿»»««««»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡Â ;˜Êp‰ ÈˆÁ ‡e‰L ,‰BÓL ÌlLÏ¿«≈¿»∆¬ƒ«∆∆¿≈«»¿«≈

¯BM‰ ÛebÓ ‡l‡14˙‡ e¯ÎÓe :¯Ó‡pL ,˜Èf‰L ∆»ƒ«∆ƒƒ∆∆¡«»¿∆
ÈÁ‰ ¯BM‰15ÌÈ¯OÚ ‰ÂL ¯BL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «««¿ƒ»ƒ≈ƒ»∆∆¿ƒ

ÏÚa ÔÈ‡ - ‰Ó ‰ÂL ‰Ï·e ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BLÏ¿»∆»«ƒ¿≈»»»»»≈««
‡l‡ ;'ÌÈMÓÁ ÈÏ Ôz' ÈÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ï·p‰«¿≈»»«¿««««≈ƒ¬ƒƒ∆»
elÙ‡ ,'CÏÂ e‰Á˜ ,EÈÙÏ ˜Èf‰L ¯BL È¯‰' BÏ ¯ÓB‡≈¬≈∆ƒƒ¿»∆»≈»≈¬ƒ

¯È„ ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆∆»ƒ»¿≈…«≈»∆

כסף.13) דינרי בעל 14)מאה של אחרים מנכסים ולא
ישלם"15)השור. כרמו ומיטב שדהו ל"מיטב בניגוד

לד. שם ראה ורגל, בשן זוז.16)הנאמר = כסף דינר

.„‚‰Ók „ÈÓz B˙BOÚÏ Bk¯cL ‰OÚÓ ‰OBÚ‰»∆«¬∆∆«¿«¬»ƒ¿ƒ¿«
‰pLÓ‰Â ;„ÚeÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - B˙i¯a17‰OÚÓ ‰OÚÂ ¿ƒ»«ƒ¿»»¿«¿«∆¿»»«¬∆

¯BL ÔB‚k ,„ÈÓz Ôk ˙BOÚÏ BÈÓ Ïk C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»ƒ«¬≈»ƒ¿
Ì‡ ,‰pLÓ‰ ‰ÊÂ .Ìz ‡¯˜p‰ ‡e‰ - CL B‡ Á‚pL∆»«»««ƒ¿»»¿∆«¿«∆ƒ

˙Ba¯ ÌÈÓÚt BÈepLa ÏÈb¯‰18B˙B‡Ï „ÚeÓ ‰OÚ - ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ««¬»»¿
Áb ¯BL Èk Ú„B B‡ :¯Ó‡pL ,Ba ÏÈb¯‰L ¯·„»»∆ƒ¿ƒ∆∆¡««ƒ«»

‡e‰19.

ברייתו.17) ראה 18)ממנהג ימים, בשלשה פעמים שלש
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א. הלכה ו פרק שור 19)להלן ישלם שלם שם: ומסיים
"מועד": מיני שני קיימים א"כ שלם. נזק היינו השור, תחת
קש; או תבן שאכלה בהמה כגון ברייתו", "כמנהג מעשה א.
רבות, פעמים נשנה אבל ברייתו", "כמנהג שאינו מעשה ב.

רבות. פעמים שנגח שור כגון

.‰ÌÈnz ÌÈOÚÓ ‰MÓÁ20‰„Úe‰ Ì‡Â ,‰Ó‰·a LÈ ¬ƒ»«¬ƒ«ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ¬»
Ô‰Ó „Á‡Ï21:Ô‰ el‡Â .‰OÚÓ B˙B‡Ï ˙„ÚeÓ ˙OÚ - ¿∆»≈∆«¬»∆∆¿«¬∆¿≈≈

ÁbÏ ‡Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ dÈ‡ ‰Ó‰a‰22ÛbÏ ‡ÏÂ ,23, «¿≈»≈»∆∆ƒ¿ƒ»»…ƒ«¿…ƒ…
;ËÚ·Ï ‡ÏÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk ÏÚ ıa¯Ï ‡ÏÂ ,CMÏ ‡ÏÂ¿…ƒ…¿…ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ¿…

BÏ ˙„ÚeÓ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï ‰„Úe‰ Ì‡Â24Ï·‡ . ¿ƒ¬»¿∆»≈∆¬≈∆∆¬»
dÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ ÔM‰25Ï‚¯‰Â , «≈∆∆ƒ¿ƒ»»∆¡…∆»»»¿»∆∆

‰Ó‰a‰Â ,dÎel‰ C¯„a ¯aLÏ d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ∆∆ƒ¿ƒ»»¿«≈¿∆∆ƒ»¿«¿≈»
Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓÌÈpË˜ ÔÈkt ÏÚ ıa¯26Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ∆∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿…««ƒ¿«ƒ¿«≈»∆

.Ô˙B‡ CÚÓÏe¿«≈»

טו:20) קמא פעמים 21)בבא מעשה אותו על שחזרה
הגוף.23)בקרן.22)רבות. אברי משאר באחד

המועד 24) אפילו שהרי אחר. למעשה ולא מעשה לאותו
מה: (שם שמאל בקרן ליגח מועד אינו ימין, בקרן ליגח
גם  וראה יב). סעיףֿקטן שפ"ט, הגר"א - שם רש"י ועיין

(מגידֿמשנה). טז. קמא וירקות 25)בבבא פירות כגון
ראוי  שאינו דבר אכלה אבל א), הלכה ג פרק (להלן לבהמה
חצי  רק ומשלמת "קרן" אלא "שן" זה אין כלים, כגון לה

ג). הלכה (שם אלעזר.26)הנזק רבי לדעת טז. שם

.ÂÔ˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ ‰Ó‰a ÈÈÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ≈¿≈»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»
˜Èf‰Ï27˙ea¯z Èa Ô‰ elÙ‡Â ,28e˜Èf‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«¬ƒ≈¿≈«¿¿ƒ»ƒƒƒ

‰ÒÈ¯„e ‰ÎÈLa B‡ ‰ÁÈ‚a e˙ÈÓ‰ B‡29Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ≈ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
·c‰Â ,È¯‡‰Â ,·‡f‰ :Ô‰ el‡Â .ÌÏL ˜Ê ·iÁ -«»∆∆»≈¿≈≈«¿≈¿»¬ƒ¿«…
,„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - CLpL LÁp‰ ÔÎÂ .ÒÏc¯a‰Â ,¯Óp‰Â¿«»≈¿««¿¿»¿≈«»»∆»«¬≈∆»

˙ea¯z Ôa ‰È‰ elÙ‡Â30. «¬ƒ»»∆«¿

בכוונה.27) ואפילו שהיא, דרך אדם 28)בכל שגידלם
שבני  הסובר, אליעזר כר' ולא בכך. דרכם ואין בביתו

טו:). (שם מועדים אינם כפות 29)תרבות בצפרני מכה

טורפת. חיה של הקדמיות ואפילו 30)רגליה הכל, לדעת
(שם). אליעזר לרבי

.Ê„ÚeÓ Ïk31‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ32,ÂÈÒÎaL »»¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»
eÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ Ìz ÏÎÂ33ÌÈ¯·c ‰na . ¿»»¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡34˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰Ó‰a‰ ‰ÒÎpLa ¬ƒ¿∆ƒ¿¿»«¿≈»ƒ¿«ƒ»
,˜Èfn‰ ˙eL¯Ï ˜fp‰ ÒÎ Ì‡ Ï·‡ ;e‰˙˜Èf‰Â¿ƒƒ«¿¬»ƒƒ¿««ƒ»ƒ¿««ƒ
ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a e‰˙˜Èf‰Â¿ƒƒ«¿¿∆¿∆««««ƒ¬≈∆»«
zÒÎ ‡Ï el‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,Ïk‰«…∆¬≈≈ƒ…ƒ¿«¿»

È˙eL¯Ï35:‰¯Bza L¯ÙÓ È¯‰Â .˜f‰ EÏ ÚÈb‰ ‡Ï , ƒ¿ƒ…ƒƒ«¿∆≈«¬≈¿…»«»
¯Á‡ ‰„Oa ¯Ú·e ‰¯ÈÚa ˙‡ ÁlLÂ36. ¿ƒ«∆¿ƒ…ƒ≈ƒ¿≈«≈

הרגל.31) עלֿידי מועד ובין ברייתו מתחילת מועד בין
הטוב.32) (שם),33)מן אותו שמוכרים אחרי המזיק, של

ב. הלכה למעלה נזקי 34)וראה בכל חייב השור שבעל
יג: (שם בעי" מאי ברשותי "תורך התלמוד: ובלשון שורו.

כא:). גם בשדה 35)וראה כלומר אחר, איש של בשדה
ההגיוני  הנימוק על נוספת התורה, מן הוכחה זוהי הניזק.
נזקי  בכל השוים הדינים רבינו משמיענו זו [בהלכה הקודם.
חייב  הניזק ברשות - היינו קרן, ובין ורגל שן בין שור,
הגיונית, בסברה הפטור את ומנמק פטור, המזיק וברשות
את  ומביא מוסיף הוא ואחרֿכך שור, נזקי בכל יפה שכוחה
שן  פטורי כל וכולל ורגל, בשן רק המדבר מהמקרא הלימוד
האמורים  ובין - המזיק רשות - זו בהלכה האמור בין ורגל,
אנו  וצריכים בלבד. ורגל שן בדיני העוסקות ח-ט בהלכות
כל  טעם מסביר אינו הראשון הנימוק הנימוקים. לשני
של  אינה או שניהם של חצר כגון ורגל, משן הפטורים
לנזקי  כלל ענין לו אין המקרא מן השני והנימוק שניהם,
הרמ"א  של תמיהתו מסולקת ובזה ושן. לרגל רק קרן,
וראה  כאן, רבינו דברי על י סעיף שפ"ט סימן בחושןֿמשפט

שם]. עינים' של 36)'מאירת אלא - לניזק ולא למזיק לא
יד. קמא בבא ראה אחר,

.ÁÏL dÈ‡L ¯ˆÁa B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜Èf‰ƒƒ»ƒ¿»«ƒ¿»≈∆≈»∆
Ì‰ÈL37ÏL ‡È‰L ¯ˆÁa B‡ ,˜fpÏ ‡ÏÂ ˜ÈfnÏ ‡Ï , ¿≈∆…««ƒ¿…«ƒ»¿»≈∆ƒ∆

ÒÈÎ‰Ïe ˙B¯t da ÁÈp‰Ï ˙„ÁÈÓ ‡È‰ È¯‰Â Ô‰ÈL¿≈∆«¬≈ƒ¿À∆∆¿«ƒ«»≈¿«¿ƒ
‰Ú˜a‰ ÔB‚k ,‰Ó‰a dÏ38Ï‚¯Â ÔLa Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ »¿≈»¿«ƒ¿»¿«≈»ƒ¿≈»∆∆

˙eL¯ dÏ LiL ÈtÓ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - dk¯„k ‰˜Èf‰ƒƒ»¿«¿»¬≈∆»ƒ¿≈∆≈»¿
Cl‰Ï39ÏÎ‡ÏÂ Cl‰Ï ‰Ó‰a‰ C¯„Â ,Ô‡ÎÂ [Ô‡k] ¿«≈»»»¿∆∆«¿≈»¿«≈¿∆¡…

dk¯„k40‰Ù‚ B‡ ‰Á‚ Ì‡Â ;dÎel‰ C¯„a ¯aLÏe ¿«¿»¿«≈¿∆∆ƒ»¿ƒ»¿»»¿»
- ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰ÎL B‡ ‰ËÚa B‡ ‰ˆ·¯ B‡»¿»»¬»»¿»ƒ«»ƒ

ÌÏL ˜Ê - ˙„ÚeÓ Ì‡Â ,˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ41. ¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ∆∆∆∆»≈

שם.37) בברייתא אלעזר, בן שמעון אם 38)ר' אבל
או  בשן שם, הזיקה השותפים) אחד של (לא אחרים בהמת
להלך  רשות אין לה כי הניזק, בחצר כהזיקה דינה ברגל,

מז: שם וראה ועליו 39)שם, הפירות, בעל ידע וזאת
עליהם. יד.40)לשמור רשות 41)שם לו שאין כיון

כאילו  ודינו הרבים, לרשות דומה זה אין בהמה, שם להכניס
פירוש  לפי יוסף ר' דברי אלו הניזק. של היחיד לרשות נכנס

שם. הגמרא,

.ËÓ Ô‰ÈL ÏL ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰‡ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙„ÁÈ »¿»∆»≈∆¿≈∆¿À∆∆¿≈¿…
ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÌL ÒÈÎ‰Â ,‰Ó‰a da ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ«À»ƒ

Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ elÙ‡ ·iÁ - ‰˜Èf‰Â BzÓ‰a42. ¿∆¿¿ƒƒ»«»¬ƒ««≈¿«»∆∆
˙eL¯ ‰È‰Â ,Ì‰ÈLÏ ‰Ó‰·Ï ˙„ÁÈÓ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿À∆∆ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»¿
‰˜Èf‰Â ,˙B¯t dÏ ÒÈÎ‰Ï „·Ïa Ô‰Ó „Á‡Ï43 ¿∆»≈∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈¿ƒƒ»

Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ ·iÁ - ÂÈ˙B¯t44. ≈»«»««≈¿«»∆∆

השני.42) של היתה 43)בהמתו שלו לשותף שרק מכיון
הניזק  חצר כדין שן לגבי דינו כן על פירות, להכניס רשות

שם). ב:).44)(ראה קמא (בבא בתורה הנאמרים עיקרים

.È˙B·‡ ‰LÏL45Ô¯w‰ :¯BLa ÔÈ˜ÈÊ46,ÔM‰Â , ¿»¬¿ƒƒ¿«∆∆¿«≈
Ï‚¯‰Â47Ô¯w‰ ˙B„ÏBz .48‰ÙÈ‚ :49‰ÎÈL ,50, ¿»∆∆¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»

‰ËÈÚa ,‰ˆÈ·¯51ÔM‰ ˙B„ÏBz .52‰ÎkÁ˙ Ì‡ : ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈ƒƒ¿«¿»
‰ÙpË Ì‡ ÔÎÂ ,dÎekÁa ‰˜Èf‰Â d˙‡‰Ï Ï˙Îa¿…∆«¬»»»¿ƒƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»

˙B¯t53Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz .d˙‡‰Ï54dÙe‚a ‰˜Èf‰ : ≈«¬»»»¿»∆∆ƒƒ»¿»
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dÎel‰ C¯c55d¯ÚOa ‰˜Èf‰L B‡ ,56,dÎel‰ C¯c ∆∆ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»»∆∆ƒ»
d·Êa ‰LkLk B‡57‡iaÓ¯Ùa ,‰ÈÏÚL Ûk‡a B‡ ,58 ƒ¿¿»ƒ¿»»»À»∆»∆»ƒ¿À¿ƒ»

d¯‡eˆaL ‚BÊa ,‰ÈÙaL59B‡OÓa ˜Èf‰L ¯BÓÁ ÔÎÂ ; ∆¿ƒ»¿∆¿«»»¿≈¬∆ƒƒ¿«»
BÎel‰ ˙ÚLa60‰˜Èf‰L ÔB¯˜a ˙ÎLBn‰ ‰Ï‚ÚÂ , ƒ¿«ƒ¿∆¿»«∆∆¿»∆ƒƒ»

˙eL¯·e ,Ô‰ Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz el‡ Ïk .d˙ÎÈLÓ ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»»≈¿»∆∆≈ƒ¿
.ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ ˜fp‰ ˙eL¯·e ,ÔÈ¯eËt ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ∆∆»≈

ה.46)נגיחה.45) הלכה למעלה נזק 47)ראה מעשי
שהם  מכיון כקרן, דינם זאת ובכל קרן עלֿידי לא הנעשים

לה. הגוף.48)דומים מאברי בשן.49)באחד
לה 50) דומות הן כי הקרן, תולדות עם נמנות כולן ברגל.

(ראה 51)באופיין. המזיקה לבהמה הנאה בו שיש נזק כל
ג.). קמא להנאתה 52)בבא עליהם שנתגלגלה עלֿידיֿזה

עלֿידי  או דדחיק). ד"ה ויח: נתחככה, ד"ה שם רש"י (ראה
על  גללים הטילה אבל לגופה. המחוברים (=צואה) גללים
ב'שיטה  מיגש (ר"י שן ולא "צרורות" זה הרי הפירות

ג). שם חננאל ורבינו יט. קמא לבבא כל 53)מקובצת'
להזיק. כוונה לבהמה בו ואין מצוי, שהזיקו ולא 54)דבר

ושברתם,55)בכוונה. אותם וגררה בשערה, כלים שנדבקו
ויז: ג. קמא יט:56)בבא שם  רסן.57)כדרכה,

'"בשעת 59)פעמון.58) המלים חסרות יז:) (שם בגמרא
תוספתא  ראה התוספתא. לשון את תפס רבינו אבל הילוכו",

.(347 ע' צוקרמנדל א, פרק ב"משנה 60)(שם וראה
למלך".

.‡Èdk¯c ÔÈ‡L ·¯ LekLk d·Êa ‰LkLkƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿«∆≈«¿»
‰LkLkL B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜Èf‰Â „ÈÓz d˙BOÚÏ«¬»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

„Èba61Ì‡Â ;¯eËt - ‰˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dlL «ƒ∆»ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ ‰·Bb - ˜fp‰ OÙz62‰fL ;OÙzM ‰nÓ »««ƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ«∆»«∆∆

‡e‰ ˜ÙÒ ¯·c‰63Ô¯w‰ ˙B„ÏBz el‡ Ì‡64·iÁL «»»»≈ƒ≈¿«∆∆∆«»
Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰ÈÏÚ65¯eËtL »∆»ƒ¿»«ƒ¿»∆∆∆»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰ÈÏÚ66. »∆»ƒ¿»«ƒ¿∆≈«¿

זכר.61) של המין יכול 62)באבר אינו שלם נזק אבל
חצי  אלא משלם אינו - "קרן" זהו אם ממהֿנפשך: לתפוש.
הרבים. ברשות לגמרי פטור הוא הרי - "רגל" זהו ואם נזק,

אין 63) הספק ומן יט:), קמא (בבא נפתרה שלא בעיה
מידו. מוציאים אין הניזק, תפס ואם ממון. מוציאין

בכך.64) דרכה להזיק.65)שאין כוונתה שאין מכיון
ח.66) הלכה למעלה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
(1– ממנו חלוקה שהיא תולדה, לרגל שיש לבאר, ענינו

וכל  הם מה זו תולדה משפטי בו ונתבארו הצרורות. והוא
בשלימות. עניניה

.‡„Á‡Â ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡ „Á‡2·‡‰ ‰È‰ Ì‡ .˙B„ÏBz‰ ∆»¬¿ƒƒ¿∆»«»ƒ»»»»
„ÚeÓ3˙B„ÚeÓ ÂÈ˙B„ÏBz -4Ìz ‰È‰ Ì‡Â ,5- »¿»»¿ƒ»»»

e‰BÓk ÂÈ˙B„ÏBz6Ô‰È˙B„ÏBz ÏÎÂ ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡ ÏÎÂ . ¿»»¿»¬¿ƒƒ¿»¿≈∆
Ô‰L ÂÈ˙B„ÏB˙Â Ô¯wÓ ıeÁ ,Ô˙lÁzÓ Ô‰ ÔÈ„ÚeÓ»ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ∆∆¿¿»∆≈

L „Ú ‰lÁza ÌÈnze„Úei7e¯‡aL BÓk ,8. «ƒ«¿ƒ»«∆¬¿∆≈«¿

בין.2) . . . ורגל.3)בין שן כגון ומשלם 4)מתחילתו,

שבנכסיו. העידית מן שלם קרן.5)נזק ומשלם 6)כגון
ג. ב: קמא בבא מגופו. נזק טעון 7)חצי נזק, של סוג כל

שהוא  בקרן לנגיחה הבהמה הועדה אם מיוחדת. העדאה
אחת, לתולדה הועדה אם וכן קרן. לתולדות הועדה לא אב,
מגידֿמשנה). (ראה תולדות לשאר מועדת אינה

וד'.8) ב' הלכה א פרק למעלה

.·ÔÈÊzÓ‰ ˙B¯B¯vÓ ıeÁ ,dlL ·‡k - ‰„ÏBz Ïk9 »»»»»∆»ƒ¿«¿«¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡L ;dÎel‰ ˙ÚLa ‰Ó‰a‰ ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓƒ«««¿≈«¿≈»ƒ¿«ƒ»∆««ƒ

Ì‰ Ï‚¯‰ ˙„ÏBzL10ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰ÈÏÚ ¯eËÙe , ∆∆∆»∆∆≈»¬≈∆ƒ¿»«ƒ
Ï‚¯k11‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - ˜fp‰ ˙eL¯a e˜Èf‰ Ì‡Â , ¿∆∆¿ƒƒƒƒ¿«ƒ»¿«≈ƒ«»∆

Ï‚¯k ,ÂÈÒÎaL12BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,·‡ ‡e‰L ∆ƒ¿»»¿∆∆∆»««ƒ≈≈
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ÌlLÓ13. ¿«≈∆»¬ƒ∆∆

כוונה 10)שהזיקו.9) וללא הילוכה בשעת שהזיקה מכיון
ג: קמא בבא שם 11)להזיק, רבא  רב 12)דעת דעת

שם. ועל 13)פפא קרן, כמו קנס זה ואין יז. שם, משנה
קנס. שם גובים שאין לארץ, בחוץ אפילו אותו גובים כן
בהלכה  בקנס כמודה אותו פוטרין אין השור בעל הודה ואם

ח.

.‚eÈ‰Â ,‰ÎÏ‰Â ,˜fp‰ ¯ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a ?„ˆÈk≈«¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»¿»
- ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ ‰ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ ÔÈÊzÓ ˙B¯B¯¿̂¿«¿ƒƒ«««¿∆»¿ƒ¿∆«≈ƒ
‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»¿»»∆¬»»

‡È‰ ‰Ïaw‰ ÈtÓ14. ƒƒ««»»ƒ

רמז 14) לה ואין רבינו, משה עד איש מפי איש קבלה
לסדר  [ובהקדמתו יז: קמא בבא רש"י ע' משה, בתורת
תיתכן  לא מסיני למשה שבהלכות רבינו כותב זרעים,
שלנו  בסוגיא שהרי לדבריו, סתירה ומכאן כלל. מחלוקת
וראה  שלם, נזק משלם שצרורות ואומר סומכוס חולק שם

קצב]. סימן יאיר חוות שו"ת

.„eÊzÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿
˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ ˙B¯B¯ˆ15˙‡ e¯aLÂ ¿ƒ«««¿∆»ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿∆

ÈÏk‰ ÏÚ ‰Ò¯c .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÌÈÏk‰16˙eL¯a «≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆»¿»««¿ƒƒ¿
¯Á‡ ÈÏk ÏÚ ÏÙÂ ,ez¯aLÂ ˜fp‰17ÏÚ - B¯aLÂ «ƒ»¿ƒ¿«¿»««¿ƒ«≈¿ƒ¿«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÔBL‡¯‰18ÌlLÓ ÔB¯Á‡‰ ÏÚÂ , »ƒ¿«≈∆∆»≈¿«»«¬¿«≈
˜Ê ÈˆÁ19. ¬ƒ∆∆

ברשות 15) היתה שהעקירה אףֿעלֿפי יט. קמא בבא
בהלכה  למעלה כמבואר צרורות, על פטורים ושם הרבים,
ברשות  היתה ההנחה כי חייבים, זה במקרה זאת בכל ב,

יז.16)הניזק. על 17)שם השבור מכלי שבר שהותז
ושברו. אחר רגל.18)כלי צרורות.19)כנזקי כדין

.‰‰ËÚ·e ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰20‰ÊÈz‰Â »¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¬»¿ƒƒ»
OÙz Ì‡Â ;¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a e˜Èf‰Â ,˙B¯B¯¿̂¿ƒƒƒ¿»«ƒ»¿ƒ»«
˜ÙÒ ¯·c‰L ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜Ê ÚÈ·¯ ˜fp‰«ƒ»¿ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»∆«»»»≈
È¯‰L ,Ï‚¯ ˙„ÏBz BÈ‡Â ‡e‰ ÈepL ‡nL ‡e‰∆»ƒ¿≈∆∆∆∆∆¬≈

.‰ËÚa»¬»

התיזה 20) אם יט. קמא בבא בתיקו, שעלתה אשי ר' בעיית
מה  כדרכה, הליכה אגב ולא בכוונה בעיטה ידי על צרורות
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הרבים  ברשות שקרן וכשם קרן, כדין דינו האם הדין?
ממה  חצי כאן ישלם כך בכדרכה, שמשלם ממה חצי משלם
הנזק, רביע כלומר החצי, מן חצי דהיינו בכדרכה, שמשלם
כדין  זה מקרה דין כן ועל בצרורות, שינוי דין דנים אין או
פטור. הרבים שברשות ברגל, תולדה היינו כדרכה צרורות
מספק, ממון מוציאים אין כך ומשום נפתרה, לא זו בעיא
אין  נזק, רביע הניזק תפס אם הטעם, ומאותו פטור. והמזיק

יא. הלכה א, פרק השווה מידו. מוציאים

.Â˙ÓÁÓ ˙B¯B¯ˆ ‰ÊÈz‰Â ,˜fp‰ ˙eL¯a ı¯‡a ‰ËÚa»¬»»»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ»¿≈¬«
˜Ê ÚÈ·¯ ÌlLÏ ·iÁ - ÌL e˜Èf‰Â ,‰ËÈÚa‰21‰fL , «¿ƒ»¿ƒƒ»«»¿«≈¿ƒ«∆∆∆∆

˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˙B¯B¯v‰ ˙Êz‰a ‡e‰ ÈepLƒ¿«»««¿¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆
ÌB˜Óa ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»«¬ƒ»¿»¿«∆∆¿»

ÊÈzz ‡lL dÏ ¯LÙ‡ È‡L22- ‰ÊÈz‰Â ‰ËÚ·e , ∆ƒ∆¿»»∆…«ƒ»¬»¿ƒƒ»
ÔÈ‡ - ˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˜Ê ÚÈ·¯ ÌlLÓ¿«≈¿ƒ«∆∆¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆≈

.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»

להלכה 21) יסוד שהיא הבעיה, מאותה נובע זה דין
נזק הקודמ  רבע משלם הריהו לצרורות, שינוי יש אם ת.

וגם  לצרורות, שינוי אין ואם הניזק. ברשות אפילו בלבד,
ברשות  הרי כדרכם, כמו נחשבים בעיטה ידי על צרורות
רבע  רק הניזק ישלם מספק כן, על נזק. חצי ישלם הניזק

מקרה 22)הנזק. לדון יסוד ויש בעיטה. ללא גם צרורות,
אבא  ר' בעיית שזוהי נזק, חצי ולחייב כדרכם, כצרורות זה

יט. שם נפתרה, שלא ממל בר

.ÊÔBÓÓ ÔÈÓeÏLz‰ È¯‰ - ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ‰ Ïk»«¿«≈∆∆»≈¬≈««¿ƒ»
B¯·ÁÓ ‰ÂlL ÈÓk ,BÓlLÏ ·iÁ ‡e‰L23·iÁ ‡e‰L ∆«»¿«¿¿ƒ∆»»≈¬≈∆«»

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ‰ ÏÎÂ ;ÌlLÏ24ÔÈÓeÏLz‰ È¯‰ - ¿«≈¿»«¿«≈¬ƒ∆∆¬≈««¿ƒ
Ò˜25‰ÎÏ‰ ‡e‰L ˙B¯B¯ˆ ÏL ˜Ê ÈˆÁÓ ıeÁ ,26, ¿»≈¬ƒ∆∆∆¿∆¬»»

e¯‡aL BÓk27. ¿∆≈«¿

שהפסידו.23) מה לניזק בקרן 24)משלם תם
צריך 25)ובתולדותיה. ובדין אשם, אינו הבהמה בעל כי

כדי  נזק, חצי תשלום עליו הטילה והתורה פטור, להיות
טו: שם בעתיד, בהמתו את תשלום 26)שישמור שהוא

"קנס". ולא וג'.27)"ממון" ב' הלכה לעיל

.ÁÏÏk‰ ‰Ê28‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ‰ Ïk : ∆«¿»»«¿«≈«∆ƒƒ¬≈∆
ÓÈÓeÏLz ÔB‚k ,˙BÁt B‡ ¯˙È ÌlLÓ‰ ÏÎÂ ;ÔBÓ»¿»«¿«≈»≈»¿«¿≈

ÏÙk29˙BÁt‰ B‡ Ô¯w‰ ÏÚ ¯˙i‰ È¯‰ - ˜Ê ÈˆÁ B‡ ∆∆¬ƒ∆∆¬≈«»≈««∆∆«»
‰„Bn‰ Ï·‡ ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ ‡l‡ Ò˜ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ò¿̃»¿≈«»ƒ¿»∆»«ƒ≈ƒ¬»«∆

¯eËt - ˙BÒw‰ ÔÓ Ò˜ ÏÎa30. ¿»¿»ƒ«¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

xeht qpwa dcen

הדין  עליהם שחל קנס הם תם, שור של נזק חצי תשלומי
המזיק, מצד בשלמא להבין: וצריך פטור". בקנס "מודה
הקנס  שתשלום וכיון וחרטה, תשובה עשיית היא הודאתו
קשה, לניזק בנוגע אבל פטור. לכן לניזק ממוני חוב אינו
שהמזיק  בגלל לו המגיע תשלום להפסיד הוא צריך מדוע
כאשר  שגם באגה"ק המבואר לפי ובפרט תשובה. עשה

שמים, ובדיני אדם בדיני ומתחייב חברו ממון מזיק אדם
נפשך, ממה וא"כ ממונו שיאבד נגזר כבר הניזק שעל הרי
זה  שתשלום יתכן איך נזק, חצי שיקבל עליו נגזר אם
שיפסיד  עליו נגזר ואם המזיק, הודאת ידי על יתבטל
על  שלא הנזק חצי בתשלום שיזכה יתכן לא הרי לגמרי

ה'. רצון פי
ולפגוע  "לפייסו שצריך מחילה בקשת לחיוב דומה ואינו
בושה  משמים עליו נגזר שכבר הגם כו'" לו שימחול עד בו
רואה  כשהלה לו שגרם הבושה את מקטין שם כי זו,
מפייסו  אינו אם וממילא, לפייסו. וטורח כבודו על שמוותר
זה  כל שייך אין למזיק שבנוגע אלא נוסף. נזק לו גורם
ובגללה  יותר, עוד חבירו את מזיק הוא שבהודאתו מכיון

הנזק. חצי את גם מפסיד
על  והוכחה בירור היא המזיק של שהודאתו הוא והביאור
מחצה  או הכל להפסיד השמים, מן הניזק על שנגזר מה
ש"הרגו  זוממין עדים בדין הרמב"ן ביאור על־דרך בלבד.
והוכחה  בירור הוא בי"ד מעשה שעצם שביאר נהרגין" אין

משמים. עליו נגזר שכך
האדם  בעבודת ומועד תם העניינים: בפנימיות לבאר ויש
כי  מועד, בגדר שאינה יהודי של הבהמית נפש על מדבר
ומה  תם" איש "יעקב של באופן היא והנהגתה יהודי נפש

יצרו. שתקפו מפני הוא שאירע
(כגון  קטן מפרט אפילו בה וחזרה שהועדה ובהמה
לתמותה  חזרה בו שהועדה מדבר בשבת) לנגוח שהפסיקה
לאחר  שגם פירושו התשובה ובעבודת עניין, לאותו
לחזור  בקלות יכול רצוי, בלתי לעניין מועד שנעשה
גמור, צדיק ולהעשות אחד תשובה הרהור ידי על לתמותו
נעשה  שהרי גמור, מצדיק למעלה שהוא אלא עוד ולא
טרם  ש"והיה באופן היא עמו שההנהגה בעל־תשובה
לפני  עוד לתפילתם נענה שהקב"ה אענה" ואני יקראו

וקורא! שמתפלל
(` oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr)

טו:28) גנב.29)שם זה 30)של למדו סד: שם
(שמות  לרעהו" שנים ישלם אלקים ירשיעון "אשר מהכתוב

עצמו. את המרשיע ולא ח) כב,

.ËÚ˜˙Â ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ ËÈLB‰L ÏB‚¯z«¿¿∆ƒ…«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«
B¯aLÂ Ba31‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏ·z BÎB˙a eÈ‰ Ì‡ :Ô32, ¿ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ¿«≈»∆

˜Ê ÌlLÓ ÔÈÏ·z‰ ÏÚ - ÔÏÎ‡Ï È„k BL‡¯ ËÈLB‰L∆ƒ…¿≈¿»¿»««¿»ƒ¿«≈∆∆
ÌÏL33˜Ê ÈˆÁk ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ÈÏk‰ ÏÚÂ , »≈¿««¿ƒ¿«≈¬ƒ∆∆«¬ƒ∆∆

˙B¯B¯ˆ34Bk¯„ ‡e‰ CkL ,35- Ô˜È¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿∆»«¿¿ƒ»»«¿ƒ≈»
‰pLÓ ‰Ê È¯‰36˙BÒw‰ ÏÎk ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓe ,37. ¬≈∆¿À∆¿«≈¬ƒ∆∆¿»«¿»

הקול.31) מחמת הכלי תרנגול.32)שנבקע ממאכלי
בכך.33) ודרכו הואיל שן, לא 34)כדין בא הנזק כי

מכוחו. אלא גופו, התרנגול ראשו 35)עלֿידי להכניס
האכילה, בשעת קול ולהשמיע גרעינים, בו שיש כלי, לתוך
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ויט. יח: ריק.36)שם כלי לתוך ראשו שהכניס
בהלכותיו.37) הרי"ף פסק וכן צרורות, כדין ולא קרן כדין

אלא  משלם אינו צרורות והתיזה בעטה שאם ואףֿעלֿפי
היינו  המזיק, המעשה גוף שם ה), הלכה (למעלה נזק רביע
מעשה  גוף כאן, אבל שינוי. עלֿידי נעשה צרורות התזת
שהכנסת  אלא כדרכה, הוא התרנגול קריאת היינו ההיזק,
עלֿידי  צרורות זה אין ולפיכך שינוי, הוא ריק לכלי הראש

בראב"ד). וראה (מגידֿמשנה, קרן של תולדה אלא שינוי

.ÈÛvL ÒeÒ ÔÎÂ38ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ ¯ÚpL ¯BÓÁÂ ¿≈∆»««¬∆»«¿ƒ≈∆«≈ƒ
ÔÈ„ÚeÓ ÔÈÏB‚¯z‰ .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ -39Ôk¯„k Cl‰Ï ¿«≈¬ƒ∆∆««¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿«¿»

,Ô‰ÈÏ‚¯a ¯eL˜ ‰Úeˆ¯ B‡ ËeÁ ‰È‰ .¯aLÏe¿«≈»»¿»»¿«¿≈∆
ÌlLÓ - ¯aLÂ ÏbÏb˙Â ËeÁ‰ B˙B‡a ÈÏk CazÒÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿«≈

˜Ê ÈˆÁ40Ì„‡ B¯LwLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41; ¬ƒ∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»»
ÔÈÏB‚¯z‰ ÏÚa - ÂÈÏ‡Ó Ì‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ¯L˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«««¿≈∆≈≈»««««¿¿ƒ

¯eËt42ËeÁ‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ËeÁÏ eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»«¿»ƒ¿…»»«
˜Ù‰¯B·k ‡e‰ È¯‰L ,˜Ê ÈˆÁ ·iÁ ËeÁ‰ ÏÚa - ¯ ∆¿≈««««»¬ƒ∆∆∆¬≈¿

ÏbÏb˙n‰43. «ƒ¿«¿≈

של 38) שדרכו צרורות, כדין נזק חצי משלם קול. השמיע
לנעור. חמור ושל לצנוף [הפירוש 39)סוס יז. קמא בבא

בחלקם  דבריהן כי מוקדם, בירור טעון אלו להלכות
בהשגות  מרבה הראב"ד מוקשים. ובחלקם סתומים,
חושןֿ ערוך' ב'שולחן והרמ"א מצדיקן, והמגידֿמשנה
במילים: אלה רבינו דברי מגדיר א, סעיף שצ סימן משפט
רבינו  כוונת עומק את מבהיר שלפנינו הפירוש סתום". "זה
הראב"ד. של השגותיו תסתלקנה כך ומתוך אלה, בדינים
מן  נתחיל א. הענין: לביאור קצרות הקדמות שש ונקדים
איש  יכרה כי או בור איש יפתח וכי בתורה, כתוב המקרא.
ישלם  הבור בעל חמור, או שור שמה ונפל יכסנו ולא בור
בור  איש יט:) קמא (בבא חכמים ודרשו לגֿלד). כא, (שמות
הניחה  או בור חופרת בהמה אם פירוש: בור. שור ולא
על  שדרס חי בעל ב. פטור. הבהמה בעל וכדומה, מכשול
ונשבר, אחר למקום ונתגלגל המקום על נשבר ולא כלי
חצי  או רגל כדין שלם נזק חייב אם יז:) (שם רבא מסופק
נפתרה  שלא שבבעיא פעמים כמה כבר נתבאר צרורות. נזק
דבר  כל ג. הראיה. עליו מחבירו המוציא רבינו פוסק
נקרא  שנח, אחרי והזיק בהמה וברגלי אדם ברגלי המתגלגל
על  חייבים אין ד. ו.). (שם בור כדין ודינו המתגלגל", "בור
חייבים  בור על ה. א). הלכה יג פרק (להלן בבור כלים נזקי
חייבים  צרורות על אבל הניזק, ברשות או הרבים ברשות
שפשעו  אדם בני שני ו. ב). הלכה (למעלה הניזק ברשות רק
יב  פרק (לקמן נזק חצי משלם אחד כל בור, לנזקי וגרמו

לפ  נתחיל אלו הקדמות אחרי מקומות). ובכמה יז רש.הלכה
ב.40) הקדמה ראה כרגל. ולא צרורות בעל 41)כדין

מאליו, מנקשר גרע לא אחר קשרו ואם (ראב"ד). התרנגול
פטור. התרנגול בעל רבינו אינו 42)שלדעת הוא, אנוס

ברגלי  מאליו חוט שייקשר דעתו על להעלות צריך
או  הבהמה ברגלי צרורות להתזת דומה זה ואין תרנגוליו.
של  מרצונם ושלא מדעתם שלא נקשר כי שעליה, למשא

בכמה 43)הבעלים. שונה אחד במקרה עוסק זה דין
שנשברו  בכלים דנים שם שלפניו. הדינים מנושאי בחינות

כמה  נתבאר כבר בהם. נגעו צרורות ומדין הניזק, ברשות
דנים  זה בדין אבל הניזק, ברשות רק חייב שצרורות פעמים
ד). (הקדמה בבור כלים נזקי על חייבים ואין בור, נזקי על
אדם. שהוזק במקרה זו פיסקה להעמיד עלינו כרחנו, ובעל
הוזק, או שנהרג אחר חי בעל או שם. רש"י פירש וכן
ולא  "שור" שדרשו ואףֿעלֿפי הרבים. ברשות ואפילו
רק  זה פטור, הבור בעל ונהרג, לבור אדם נפל ואם "אדם"
יג  פרק (להלן בנזקיו הבור בעל חייב הוזק אם אבל כשמת,
נח  שהחוט אחרי קרה כשהנזק אמור, זה וכל ג), הלכה
וגם  בור. דין לו אין בתנועה שהמכשול זמן כל כי (ראב"ד),
ולכן  שלפניו, כבדינים התרנגול, בעל כשקשרו מדבר זה דין
נזק  חצי כן גם התרנגול ובעל נזק, חצי רק חייב החוט בעל
ושנים  החוט, קשירת ידי על פשע הוא שגם בור, משום
מגדל  ראה ואו). (הקדמה נזק חצי משלם אחד כל שפשעו
כי  בעליו, את מחייבים התרנגול פעולת על ולא כאן. עוז
וראה  החוט. קשירת על אלא בור", שור ולא בור, "איש
לגמרי  שונה ושיטתו א. פרק בתחילת ב"ק הרא"ש פסקי

כאן]. רבינו משיטת

.‡ÈeÒ¯c ÌÈÏB‚¯z‰Â ,ËeÁ‰ ˙‡ ËeÁ‰ ÏÚa ÚÈˆ‰ƒ¿ƒ««««∆«¿««¿¿ƒ»¿
˙‡ Ba e¯aLÂ Ô‰ÈÏ‚¯a ¯L˜Â ,e‰e‡ÈˆB‰Â ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈∆¿ƒ¿∆

‡e‰ Òe‡ È¯‰L ,¯eËt ËeÁ‰ ÏÚa Û‡ - ÌÈÏk‰44. «≈ƒ««««»∆¬≈»

שור 44) ולא בור, "איש משום פטור התרנגול בעל יט: שם
נח, שהחוט אחרי בעלֿחי או האדם הוזק אם [היינו בור".
משום  נזק חצי התרנגול בעל חייב הילוכו דרך כשהזיק אבל

"צרורות"].

.·ÈÔÈÁÈ¯ÙÓ eÈ‰L ÔÈÏB‚¯z45ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «¿¿ƒ∆»«¿ƒƒƒ»¿»
˜Ê ÌlLÓ - e¯aL Ì‰ÈÙÎa Ì‡ :ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ¿ƒ¿∆«≈ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿¿«≈∆∆

ÌÏL46˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ì‰ÈÙÎaL Áe¯a Ì‡Â ,47. »≈¿ƒ»«∆¿«¿≈∆¿«≈¬ƒ∆∆

יז:45) רגל.46)שם הנזק 47)כדין כי צרורות, בדין
שהם  הרוח, באמצעות אלא גופו, התרנגול ידי על לא נעשה

לנשיבתו. גרמו

.‚ÈÔÈÒc‰Ó eÈ‰48˙B¯t Èab ÏÚ B‡ ‰qÚ Èab ÏÚ »¿«¿ƒ««≈ƒ»««≈≈
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - e¯w B‡ eÙpËÂ49¯ÙÚa e˜Èf‰ . ¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ∆∆»≈ƒƒ¿»»

ÈÏ‚¯a B‡ Ô‰ÈÙÎa eÏÚ‰L ˙B¯B¯ˆ B‡ÔÈÓlLÓ - Ô‰ ¿∆∆¡¿«¿≈∆¿«¿≈∆¿«¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ50. ¬ƒ∆∆

קמא 48) בבא לרבינו המשניות פירוש ראה ברגלים, חופרים
א. משנה ב, בכך.49)פרק דרכם צרורות,50)כי כדין

יז: שם

.„ÈÏ·Áa ÔÈËhÁÓ eÈ‰51Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ ,52¯aLÂ »¿«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿««∆∆¿ƒ¿«
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÈÏc‰53ÈÏc‰ ÏbÏb˙pL ,‡e‰Â . «¿ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈¿∆ƒ¿«¿≈«¿ƒ

Ô˙ÓÁÓ54Ï·Á‰ ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â .¯aLÂ ÏÙpL „Ú ≈¬»»«∆»«¿ƒ¿«¿ƒ»»««∆∆
ÏÎ‡55e‰e˜Òt Ô˙ÏÈÎ‡ ˙Ú·e56ÏÚ Ìb ÌlLÓ - …∆¿≈¬ƒ»»¿»¿«≈««

ÌÏL ˜Ê Ï·Á‰57. «∆∆∆∆»≈

בדליו).51) מחטטין היו - רס"ט קושטא (בדפוס שם
הדלי.52) מכובד ונפסק החבל, כי 53)נחלש רגל, כדין

בלוי, בחבל עוסק זה דין להזיק. כוונתו ואין לחטט דרכו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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החבל  ועל משונה, זה אין ולכן נפסק, הוא קל שבחיטוט
ערך. חסר הוא כי כלום, חייב עד 54)אינו דחפוהו שהם

יח. שם בגופם, הזיקו כי שלם, נזק משלם כן על שנשבר.
נזק  חצי אלא משלם אינו ונשבר, מאליו הדלי נתגלגל אם
זה  אם נפתרה, שלא (שם) רבא של בעיא קיימת כי מספק,
שם. רי"ף וראה צרורות, של כנזק או בגופו כהזיק נחשב

שם.55) בכך 57)קרעוהו.56)גמרא דרכו כי שן, כדין
אוכל. עליו שיש החבל את בחזקה לנקר

.ÂËÈ„b‰Â ·Ïk‰58‰ÏÚÓÏÓ ‚b‰ L‡¯Ó eˆÙwL «∆∆¿«¿ƒ∆»¿≈…«»ƒ¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ ‰hÓÏ59, ¿«»¿ƒ¿∆«≈ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈

,e˜Èf‰Â eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ¯·„Ï Ô‰ ÌÈ„ÚenL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ≈¿»»∆¿≈ƒ»¿¿ƒƒ
‰ÚÈLt ‚b‰ L‡¯Ï Ô˙iÏÚL60Ô˙ÏÈÙpL Èt ÏÚ Û‡Â ; ∆¬ƒ»»¿…«»¿ƒ»¿««ƒ∆¿ƒ»»

Ò‡61·iÁ - Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL Ïk ,62. …∆…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»

כא:58) קמא רגל.59)בבא ידעו 60)כדין הבעלים כי
הגג. לראש לטפס והגדי הכלב של והבעלים 61)דרכם

יפלו. הגדי או שהכלב הדעת, על להעלות צריכים היו לא
מב.62) מציעא בבא נופלים, היו לא הפשיעה לולא כי

.ÊË,‡e‰Â .˜Ê ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ - ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ eˆÙ»̃¿ƒ«»¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ∆∆»
C¯ÒÂ È„b‰ LÏ˙pL63·Ïk‰ C¯Ò Ï·‡ ;·Ïk‰ ıÙ˜Â ∆ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿»««∆∆¬»ƒ¿««∆∆

- ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ÔÈa ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ÔÈa ,È„b‰ ‚l„Â¿ƒ≈«¿ƒ≈ƒ¿«¿»¿«»≈ƒ«»¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ64ÏB‚¯z ÔÎÂ .65‰ÏÚÓÏÓ ÔÈa ,‚lcL «»ƒ∆∆»≈¿≈«¿¿∆ƒ≈≈ƒ¿«¿»

.ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ÔÈa ‰hÓÏ¿«»≈ƒ¿«»¿«¿»¿«≈∆∆»≈

כך 63) ומשום הגדי, של דרכו זה אין בכותל. צפרניו שנעץ
כב. קמא בבא קרן, כדין נזק חצי גירסת 64)משלם זוהי

שלנו, (בגמרא שם חננאל ורבינו הרי"ף גירסת וגם רבינו,
פטורין). למעלה,65)הגירסא: מלמטה אפילו לדלג דרכו

כא: שם

.ÊÈ‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏËpL ·Ïk66Ì‡ :LÈ„‚Ï BÏ CÏ‰Â ∆∆∆»«∆«¬»»¿»«¿»ƒƒ
LÈ„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â ‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏÎ‡Â LÈ„ba dÁÈp‰ƒƒ»«»ƒ¿»«∆«¬»»¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ‰¯¯Á‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ‰¯¯Á‰ ÏÚ -67, ««¬»»¿«¿«¬»»¿«≈∆∆»≈
˜Ê ÈˆÁ LÈ„b‰ ¯‡L ÏÚÂ68˙‡ ¯¯‚Ó ‰È‰ Ì‡Â ; ¿«¿»«»ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ»»¿»≈∆

ÏÚ ÌlLÓ - Û¯BOÂ CÏB‰Â LÈ„b‰ ÏÚ ‰¯¯Á‰«¬»»««»ƒ¿≈¿≈¿«≈«
˜Ê ÈˆÁ ÌÈÏÁb‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ,ÌÏL ˜Ê ‰¯¯Á‰69, «¬»»∆∆»≈¿«¿«∆»ƒ¬ƒ∆∆

¯eËt LÈ„b‰ ¯‡L ÏÚÂ70. ¿«¿»«»ƒ»

בה.66) נדבקת גחלת ולפעמים גחלים על אפויה עוגה
עלֿמנת 67) להניחה שדרכו מכיון החררה, מקום על גם

מעשה. עשה וגם פירוש 68)לאכלה וראה צרורות, כדין
כב. קמא בבא חננאל ורבינו לרבינו, מכיון 69)המשניות

משונה. בעיא 70)שזה יט. קמא ובבבא כוחו, כוח זהו [כי
נפשטה, ולא לא, או דמי ככוחו כוחו כוח אם אשי, רב של
ראה  מספק. ממון מוציאים שאין כשיטתו רבינו פסק ולכן
חננאל  רבינו גם וראה שצב. סימן חושןֿמשפט יוסף' 'בית
ומה  בוריים). על דבריו להבין מאוד (וקשה שלפנינו בסוגיא
לא  שהגדיש אפשר גרר לא שאילו משום למניח? זה בין

נשרף]. היה

.ÁÈ˙‡ ˙ÏÁb‰ ÏÚa ¯ÓMLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««««∆∆∆

‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏËÂ ¯˙ÁÂ ·Ïk‰ ‡·e ,˙Ïc‰ Ì˙ÒÂ BM‡ƒ¿»««∆∆»«∆∆¿»«¿»«∆«¬»»
- L‡‰ ÏÚa ,BM‡ ¯ÓL ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;L‡‰ ÏÚÓ≈«»≈¬»ƒ…»«ƒ««»≈

LÈ„b‰ ˙Ù¯O ÏÚ ·iÁ71˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ·iÁ ·Ïk‰ ÏÚ·e , «»«¿≈««»ƒ«««∆∆«»«¬ƒ«
.dÓB˜Ó ÏÚÂ ‰¯¯Á‰«¬»»¿«¿»

חייב?71) "מאן כג. קמא בבא הגמרא מלשון משמע כך
שואל  שהוא רבינו, ומפרש גחלת?" נמי וליחייב הכלב. בעל
ובעל  הגדיש, בעד לשלם הגחלת בעל את מחייבים אין למה
בעל  כששימר ומתרץ ומקומה. החררה בעד ישלם הכלב
גחלתו  שימר לא שאם רבינו למד ומכאן גחלתו. על הגחלת

חייב. הוא

.ËÈÈÈcÓ ¯eËt - B¯·Áa B¯·Á ÏL BaÏk ‰qLÓ‰«¿«∆«¿∆¬≈«¬≈»ƒƒ≈
ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ Ì„‡72ÈˆÁ ·iÁ ·Ïk‰ ÏÚ·e , »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ«««∆∆«»¬ƒ

˜Ê73BaÏk ˙‡ ‰qL Ì‡L Ú„BÈ ‡e‰L ÔÂÈkL ; ∆∆∆≈»∆≈«∆ƒƒ»∆«¿
e‰qL Ì‡Â .BÁÈp‰Ï BÏ ‰È‰ ‡Ï ,CLB ˜Èf‰Ï¿«ƒ≈…»»¿«ƒ¿ƒƒ»

BÓˆÚa74‰pLÓ‰ ÏkL ;¯eËt ·Ïk‰ ÏÚa -75‡·e ¿«¿«««∆∆»∆»«¿«∆»
Ba ‰pLÂ ¯Á‡76.¯eËt - «≈¿ƒ»»

מבחינה 72) אבל מעשה. עשה לא כי אדם, מדיני פטור
שאין  אלא לשלם, וחייב עליו האחריות מוטלת מוסרית
כד: קמא בבא לשלם, אותו להכריח יכול ביתֿדין

הכלב 73) שבעל (שם), רבא של לומר" תמצי כה"אם פסק
דרכו  אין כי נזק, חצי רק ומשלם שם. הרי"ף וכדעת חייב,
ה, הלכה דנזירות ב פרק כסףֿמשנה [וראה לנשוך. כלב של
שיטתו  שזוהי נודע וכבר לומר", תמצי כ"אם "ופסק שכתב:
א  פרק קידושין מסכת ברא"ש גם וכן הגאונים", ושיטת

ד]. המשסה.והכ 74)סימן את נשך המשסה 75)לב
לשסות. רשאי אינו כי שנשך.76)שינה, הכלב

.Î˙Á‡Â ‰ˆe·¯ ˙Á‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙B¯t ÈzL¿≈»ƒ¿»«ƒ««¿»¿««
˜Ê ÈˆÁ ·iÁ - ‰ˆe·¯a ˙Îl‰Ó ‰ËÚ·e ,˙Îl‰Ó77; ¿«∆∆»¬»¿«∆∆ƒ¿»«»¬ƒ∆∆

ËÚ·Ï dk¯c ÔÈ‡ ,‰ÈÏÚ Cl‰Ï dk¯cL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆«¿»¿«≈»∆»≈«¿»¿«≈
da78. »

כד:77) קמא בבא דקרן, תולדה של 78)כדין נימוקו
חצי  תשלומי על בעיקר דובר זה בפרק סיכום: שם. רבא,

צרורות. בתור ב. דקרן. כתולדה שינוי, בתור א. נזק:

á"ôùú'ä 'à-øãà 'é éùéù íåé

ׁשליׁשי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
שהבהמה 1) דבר וכל האכילה שהוא השן עניני בו נתבארו

ברשות  בהמתו המכניס משפטי בו נתבארו וכן ממנה. נהנית
בין  וחילוקיהם הוזקה, או ורגל בשן הזיקה אם שלו שאינה

ברשות. לשלא ברשות נכנסה

.‡‡ˆBiÎÂ ˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ÏÎ‡Ï ˙„ÚeÓ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆∆¡…≈¿»¿«≈
Ô‰a2ÌÈ¯·„ ‰ÏÎ‡Â ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»ƒ

¯Ú·e :¯Ó‡pL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ÌÏÎ‡Ï dk¯cL∆«¿»¿»¿»¿«≈∆∆»≈∆∆¡«ƒ≈
˙eL¯a ÌzÏÎ‡ Ì‡Â .'B‚Â e‰„O ·ËÈÓ ¯Á‡ ‰„Oaƒ¿≈«≈≈«»≈¿¿ƒ¬»«»ƒ¿

¯eËt - ÌÈa¯‰3˙È‰pL ‰Ó ÌlLÓ - ˙È‰ Ì‡Â ;4, »«ƒ»¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈
.‰˜Èf‰M ‰Ó ‡Ï…«∆ƒƒ»
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יט:2) קמא בבא אחר",3)משנה, "בשדה כתוב כי
מכיוון  פטור, שהוא הטעם הניזק. ברשות חכמים: ופירשו
ללכת  ודרכה הרבים, ברשות ללכת רשות לבהמה שיש

ידי 4)ולאכול. על לו חסך הבהמה שבעל הדמים
האכילה.

.·B‡ ÔÈÓLÓL ‰ÏÎ‡Â ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ ?„ˆÈk≈«ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»À¿¿ƒ
¯Èc ÌlLÓ - ¯È„ ‰ÂLa Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÏ5Ì‡Â . …¿«≈»∆¿»∆ƒ»¿«≈ƒ»¿ƒ

Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ˙‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔzÏÎ‡¬»«»ƒ¿»«ƒ¿∆¡»ƒ»¿ƒ≈
ÌÈ¯BÚO6¯ÈÓÚ B‡7ÈÓ„ B‡ ¯ÈÓÚ ÈÓc ÌlLÓe , ¿ƒ»ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈

ÏBÊa ÌÈ¯BÚO8. ¿ƒ¿

להאכיל 5) רגילים שאין פי על אף זוז. = כסף של דינר
משלם  הניזק ברשות שן כי דינר, משלם לבהמה שומשמין

דינר. הוא והנזק שלם פטורים 6)נזק הרבים ברשות
משום  רק הוא החיוב האכילה. של הנזק דמי את מלשלם
לה  לתת צריך היה אכלה לולא כי נהנה, הבהמה שבעל
דמי  אלא שומשמין, דמי לא ישלם כך משום אוכל.
הבהמה. את להאכיל שרגילים עמיר, או שעורים

בזמן 7) הבהמה את להאכיל שרגילים בשיבולים שעורים
משנה). וכסף משנה מגיד (ראה שני 8)הקציר דהיינו

שדרכו  במקרה גם קמו: בתרא בבא המחיר. שלישי
בעל  היה שזה מכיוון בזול, משלם הוא שעורים להאכילה

כ.). שם, יוסף בנימוקי המובאים הרמ"ה (דברי כורחו

.‚- ÔÈhÁ ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,dÏ ÌÈÚ¯‰ ÌÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡»¿»√»ƒ»»ƒ»¿∆»¿»ƒƒ
dk¯c ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡ .¯eËt ,˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…∆¡≈»»¿»√»ƒ∆≈«¿»
˙eL¯a ÔÈa ,ÌÈÏk B‡ ˙eÒk ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,ÔÏÎ‡Ï¿»¿»¿∆»¿»¿≈ƒ≈ƒ¿
‰fL ;˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa ˜fp‰«ƒ»≈ƒ¿»«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆∆∆

‡e‰ ÈepL9Ì‰ÈÏk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯„Â ,10Ô˙eÒÎe ƒ¿∆∆¿≈»»¿«ƒ«¿≈∆¿»
.ËÚÓ eÁeiL „Ú ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ«∆»¿«

דקרן.9) כתולדה "כל 10)ודינו מטעם לפטור אין כן על
ב, פרק למעלה ראה פטור", בו ושנה אחר ובא המשנה

יט. הלכה

.„˙B¯t ‰LÏ˙Â ˜fp‰ ˙eL¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»∆∆ƒ¿«ƒ»¿»¿»≈
¯·c‰ È¯‰ - ˜fp‰ ˙eL¯a ÔzÏÎ‡Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒ«¬»«»ƒ¿«ƒ»¬≈«»»

˜ÙÒ11˙È‰pM ‰Ó ‡l‡ ˙ÓlLÓ dÈ‡ CÎÈÙÏ ,12; »≈¿ƒ»≈»¿«∆∆∆»«∆∆¡≈
,B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰˜Èf‰L ‰nk ˜fp‰ OÙz Ì‡Â¿ƒ»««ƒ»«»∆ƒƒ»≈ƒƒƒ»

.‰ÏÎ‡ B˙eL¯a È¯‰L∆¬≈ƒ¿»¿»

מה 11) אלא משלם ואינו העקירה, במקום להתחשב אם
בעיית  זוהי שהזיקה. מה ומשלם הנזק במקום או שנהנית,

כ. קמא בבא נפתרה, שלא זירא מוציאים 12)רבי אין כי
חננאל: רבינו כגירסת שם בגמרא רבינו גירסת מספק.
הרבים  מרשות ואתי מתגלגל וקא היחיד ברשות "דקאי

שם. כגירסתנו ולא היחיד", לרשות

.‰Ô‡ÈˆB‰Â ¯Oa B‡ ˙t ÏËÂ ¯ˆÁÏ ÒÎpL ·Ïk∆∆∆ƒ¿«¿»≈¿»««»»¿ƒ»
˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï13‰Ó - ÌL ÌÏÎ‡Â ƒ¿»«ƒ¿»≈«∆∆«¬»»»«

ÌlLÓ ‰‰pM14- ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL ‰„Oa ÌÏÎ‡ ; ∆∆¡»¿«≈¬»»¿»∆∆««∆»≈
¯ˆÁ‰ CB˙a ÔÏÎ‡ el‡k ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ15È¯‰L , ¿«≈∆∆»≈¿ƒ¬»»¿∆»≈∆¬≈

fp‰ ˙eL¯a.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡ ˜ ƒ¿«ƒ»»«¿≈…«≈»∆

אחרים.13) בעלים מקום 14)של אחרי הולכים כי
ד. הלכה וראה הרבים ברשות הייתה והיא האכילה,

(15- לגדיש והלך חררה שנטל "הכלב כא: שם במשנה
נזק  משלם החררה על ... החררה אכל - החררה בעל  של
אפילו  הניזק, ברשות אכל שאם למד אתה מכאן שלם".
שלם. נזק משלם האוכל, את נטל ששם מקום באותו לא

.ÂÏ·‡ ÔÏÎ‡Ï dk¯c ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»√»ƒ∆≈«¿»¿»¿»¬»
ÌÈ¯BÚO ‰ÏÎ‡L ‰¯t ÔB‚k ,˜Ác‰ È„È ÏÚ ÔzÏÎB‡16, ««»«¿≈«¿»¿»»∆»¿»¿ƒ

ÌÈÈL¯k ÏÎ‡L ¯BÓÁÂ17ÏÎ‡L ¯ÈÊÁÂ ,ÌÈ‚„ B‡ «¬∆»««¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ∆»«
ÏÎ‡L Ïe˙ÁÂ ,ÔÓM‰ ˙‡ ˜wlL ·ÏÎÂ ,¯Oa ˙ÎÈ˙Á¬ƒ«»»¿∆∆∆ƒ≈∆«∆∆¿»∆»«
˙eL¯a ‰ÏÎ‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz¿»ƒ¿≈…«≈»≈ƒ»¿»ƒ¿

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˜fp‰18;¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯·e , «ƒ»¿«≈∆∆»≈ƒ¿»«ƒ»
.˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ - ˙È‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈

חמור.16) מאכל יט:17)שהם שם פרה. מאכל שהם
פפא, רב ומדברי הברייתא מדברי לקוחות הדוגמאות כל

הדחק.18)שם. ידי על שאכלתם פי על אף שן, כדין

.Ê‰Ó‰a ‰ÏÎ‡Â ‰Ù¯ËÂ ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎpL ‰iÁ«»∆ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈»
dk¯„ e‰fL ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ¯Oa B‡19Ï·‡ ; »»¿«≈∆∆»≈∆∆«¿»¬»

ÌÈpË˜ ÌÈO·k ÏÎ‡L ·Ïk20Î‡L Ïe˙Á B‡ ,Ï ∆∆∆»«¿»ƒ¿«ƒ»∆»«
ÈepL ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏB„b ÌÈÏB‚¯z21ÈˆÁ ÌlLÓe , «¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¬ƒ

˜Ê22. ∆∆

טז:19) שם הברייתא קטנים.20)לשון כי 21)אפילו
כבשים  שאכל כלב סתם: כתוב בגמרא דרכו. זה אין
שם  בא כך אחר משונה. זה הרי תרנגולים, שאכל וחתול
הוא. דרכו - בקטנים אבל בגדולים, רק נאמר שזה פירוש,
תרנגולים  על רק מוסב ש"גדולים" כנראה, מפרש רבינו
ואף  הבדל, אין כבשים שאכל בכלב אבל חתול, שאכלם
חצי  ומשלם שינוי זה כך משום לאכלם. דרכו אין קטנים

דשן,22)נזק. תולדה זה אין נהנה, שהוא פי על אף
טו: שם דקרן, תולדה אלא

.Á¯BÓÁ ÒÎÂ ,ÌÁÏ Ba LiL ÏÒ23Ïq‰ ¯aLÂ «∆≈∆∆¿ƒ¿«¬¿ƒ≈««
,ÌÏL ˜Ê ÌÁl‰ ÏÚÂ Ïq‰ ÏÚ ÌlLÓ - ÌÁl‰ ÏÎ‡Â¿»««∆∆¿«≈«««¿««∆∆∆∆»≈

Bk¯„ ‡e‰ ‰ÊL24ÌÈfÚ ¯ÈÚO ÔÎÂ .25˙ÙÏ ‰‡¯L ∆∆«¿¿≈¿ƒƒƒ∆»»∆∆
˙‡ ÏÎ‡Â ˙È·Áa CazÒÂ ,˙È·Á‰ Èt ÏÚ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»«∆
˜Ê Ì‰ÈL ÏÚ ÌlLÓ - ˙È·Á‰ ˙‡ ¯aLÂ ˙Ùl‰«∆∆¿ƒ≈∆∆»ƒ¿«≈«¿≈∆∆∆

ÌÏL26˙BÏz‰Ï Bk¯c Ck ,ÏÎ‡Ï Bk¯cL ÌLk ; »≈¿≈∆«¿∆¡…»«¿¿ƒ»
Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡Ï È„k ˙BÏÚÏÂ ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿«¬¿≈∆¡…¿≈…«≈»∆¬»
˙‡ ¯aL Ck ¯Á‡Â ÌÁl‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯BÓÁ‰ ÒÎ Ì‡ƒƒ¿««¬¿»«∆«∆∆¿««»ƒ≈∆
ÈˆÁ Ïq‰ ÏÚÂ ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÌÁl‰ ÏÚ - Ïq‰««««∆∆¿«≈∆∆»≈¿«««¬ƒ

˜Ê27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

הניזק.23) אכילת 24)לרשות בשעת הסל את לשבר
כ.25)הלחם. שם שנה, בן מדין 26)עד הלפת על

רגל. מדין החבית ועל משונה.27)שן, זה כי

.Ë‰·Á¯‰ CBzÓ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a28d˙ÎÈÏ‰ C¯c ÔÈa , ¿≈»∆»¿»ƒ»¿»»≈∆∆¬ƒ»»
‰„ÓÚL ÔÈa29elÙ‡Â .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â ≈∆»¿»¿»¿»¿«≈«∆∆¡≈«¬ƒ

‰·Á¯‰ Ècˆ ÏÚ ‰¯ÊÁ30Ì‡ Ï·‡ .Ô‰Ó ‰ÏÎ‡Â »¿»«ƒ≈»¿»»¿»¿»≈∆¬»ƒ
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‰·Á¯‰ Ècˆa ‰„ÓÚÂ ‰ÎÏ‰Â ‰·Á¯‰ ˙‡ ‰ÁÈp‰31 ƒƒ»∆»¿»»¿»¿»¿»¿»¿ƒ≈»¿»»
‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â32Á˙tÓ ‰ÏÎ‡ . ¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»»¿»ƒ∆«

˙eÁ‰33Ó ÌlLÓ -˙È‰pM ‰34- ˙eÁ‰ CBzÓ ; «¬¿«≈«∆∆¡≈ƒ«¬
.‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆ƒƒ»

יט:28) שם משנה לאכול,29)שוק, בהמה של דרכה
בלבד, שנהנית מה ומשלם פטור, הרבים ברשות כן ועל

כ. זוית.30)שם היחיד 31)קרן רשות כדין שדינם
שהזיקה, מה משלם הבהמה בעל אין הפירות, בעל של
הרחבה, לצידי ראשה להחזיר ברחבה, בלכתה דרכה כי

כא. שם שמואל ברשות 32)דעת שאכלה בהמה כדין
שם. הרבים.33)הניזק, לרשות שן 34)הפתוחה כדין

יט: שם הרבים, ברשות

.Èd¯‡eˆ ‰ËLÙe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¿»«»»
‰„ÓÚ elÙ‡Â ,dz¯·Á Èab ÏÚÓ ‰ÏÎ‡Â35ÌlLÓ - ¿»¿»≈««≈¬∆¿»«¬ƒ»¿»¿«≈

˙BÓ‰a‰ C¯c ÔkL ;˙È‰pM ‰Ó36Èab ÏÚÓ BÊ ÏÎ‡Ï «∆∆¡≈∆≈∆∆«¿≈∆¡…≈««≈
‰ÏÎ‡Â ‰ˆÙ˜ Ì‡Â .BÊ37‰Ó ÌlLÓ - dz¯·Á Èab ÏÚ ¿ƒ»¿»¿»¿»««≈¬∆¿»¿«≈«

·eLÁ ‡e‰ ˜fp‰ ¯ˆÁk dz¯·Á ÈabL ;‰˜Èf‰M38. ∆ƒƒ»∆«≈¬∆¿»«¬««ƒ»»

היא.35) הניזק רשות הבהמה שגם פי על ואף כ. שם
ברשות  עומדת המזיקה שהבהמה משום דבר, של וטעמו
ט, שבהלכה הרחבה צידי על לחזרה דומה זה הרי הרבים
ממש  הניזק חצר שהוא החנות מפתח לאכלה דומה ואינו

משנה). בכסף הרבים.36)(ראה ברשות שן כדין ודינה
שם).37) יוסף (נימוקי הבהמה על עומדת כשהיא
שהזיקה.38) מה ומשלם

.‡È‰ÏÙÂ ‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓa B‡ Ô·‡a ‰˜ÏÁ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆À¿¿»¿∆∆¿≈≈«¿∆»¿»¿»
‰p‚Ï39- ‰ÏÎ‡L B‡ ˙B˜¯ÈÂ ˙B¯t Èab ÏÚ ‰ËaÁÂ ¿ƒ»¿∆¿¿»««≈≈ƒ»∆»¿»

,‰‚e¯ÚÏ ‰‚e¯ÚÓ ‰ÎÏ‰ elÙ‡ .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆∆¡≈¬ƒ»¿»≈¬»«¬»
Blk ÌBi‰ Ïk ÌL ‰¯‡L elÙ‡Â40ÌlLÓ BÈ‡ - «¬ƒƒ¿¬»»»«À≈¿«≈

˙È‰pM ‰Ó ‡l‡41?‰ËÈ·Áa dÏ LÈ ‰‡‰ ‰Óe . ∆»«∆∆¡≈«¬»»≈»«¬ƒ»
Ï·‡ .‰È¯·È‡ e˜q¯˙ ‡ÏÂ C¯ ÌB˜Ó ‰‡ˆÓ È¯‰L∆¬≈»¿»»«¿…ƒ¿«¿≈»∆»¬»
.‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â dk¯„k ‰„¯È Ì‡ƒ»¿»¿«¿»¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»

‰„Ï ÈÓa ˙B¯t ‰ÙpË elÙ‡Â42‰Ó ÌlLÓ - «¬ƒƒ¿»≈¿≈≈»¿«≈«
‰zÙÁc Ì‡ ÔÎÂ .‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÈtÓ ,‰˜Èf‰M∆ƒƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»«»
‰È‰L ÈtÓ ,‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÙÂ dz¯·Á¬∆¿»¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»ƒ¿≈∆»»
.BÊ ˙‡ BÊ eÙÁ„È ‡lL È„k ,˙Á‡ ˙Á‡ Ô¯È·Ú‰Ï BÏ¿«¬ƒ»««««¿≈∆…ƒ¿¬∆

שם 39) ורבא, כהנא רב של ופירושם נה: קמא בבא משנה
להוציאה.40)נח. היה נזק 41)ואפשר משלם ואינו

יוחנן  רבי דעת באונס. הייתה לגינה שהכניסה מכיוון שלם,
שזה 42)שם. פי על אף נח. שם ירמיה רבי של דוגמא

תחילתו  כי שלם, נזק משלם שתלד, ידע שלא אונס,
וכל  לגינה, להיכנס לה ונתן עליה שמר שלא בפשיעה,

חייב. - באונס וסופו בפשיעה שתחילתו

.·È˙‡ˆÈÂ ,‰ÏÙÂ ‰˜ÏÁ‰43ÏÚ Û‡ ,‰pbÏ ‰¯ÊÁÂ À¿¿»¿»¿»¿»»¿»¿»«ƒ»««
ÌÈÏÚa‰ ˙Ú„Ï ‡lL ‰¯ÊÁL Èt44‰Ó ÌlLÓ - ƒ∆»¿»∆…¿«««¿»ƒ¿«≈«

d¯ÓLÏ BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,‰˜Èf‰M45;¯ÊÁz ‡lL ∆ƒƒ»ƒ¿≈∆»»¿»¿»∆…«¬…
‡È‰ È¯‰ ,‰pb‰ C¯„ ‰Ú„iL ÔÂÈkL ,Úe„È ¯·c‰L∆«»»»«∆≈»∆»¿»∆∆«ƒ»¬≈ƒ

.‰ÈÏ‡Ó ˙¯ÊBÁ∆∆≈≈∆»

הגינה.43) כראוי.44)מן שלא בפניה שנעל כגון
מעולה.45) שמירה

.‚È‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÂÈ˙B¯„˜ ÒÈÎ‰L ¯cw‰««»∆ƒ¿ƒ¿≈»«¬«««««ƒ∆…
.¯eËt - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a Ôz¯aLÂ ,˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿«»¿∆¿∆««««ƒ»
ÒÈÎ‰ Ì‡Â .·iÁ ˙B¯„w‰ ÏÚa - Ô‰a ‰˜f‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿»»∆«««¿≈«»¿ƒƒ¿ƒ

¯eËt - ˙eL¯a46¯ÓLÏ ˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒƒ≈»»««««ƒƒ¿…
.·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa - ˙B¯„w‰ ˙‡∆«¿≈««««ƒ«»

הבית 46) בעל הוזקה, הבהמה אם פטור, הקדרות בעל
שברה  הבהמה ואם תינזק, שלא בהמתו על לשמור חייב
עצמו  על קיבל לא כי פטור, הבית בעל הקדרות, את
כרבי, פוסק ושמואל שם, רבי דעת זוהי הכלים. על שמירה

בדיני. כשמואל והלכה מח: שם

.„È‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿ƒ≈»«¬«««««ƒ∆…
¯eËt - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÌzÏÎ‡Â ,˙eL¯a47. ƒ¿«¬»«»¿∆¿∆««««ƒ»

Ì‡Â .·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - ‰˜f‰Â Ô‰a ‰˜ÏÁ‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿¿»»∆¿À¿»«««≈«»¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â .¯eËt - ˙eL¯a ÒÈÎ‰ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒƒ≈»»««««ƒ

·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa - ˙B¯t‰ ˙‡ ¯ÓLÏ48‡lL ÔÒÈÎ‰ . ƒ¿…∆«≈««««ƒ«»ƒ¿ƒ»∆…
‰˜f‰Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â ˙eL¯aƒ¿«¬»«»¿∆¿∆««««ƒ¿À¿»
‡lL dÏ ‰È‰L ÈtÓ ,¯eËt ˙B¯t‰ ÏÚa - Ô˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ»»«««≈»ƒ¿≈∆»»»∆…
˙‡ ¯ˆÁ‰ ÈÏÚa eÁÈp‰Â ,˙eL¯a ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â .ÏÎ‡z…«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ«¬≈∆»≈∆
ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â ,B¯ÓLÏ ¯ˆÁa e‰L¯‰L ‰Ê∆∆ƒ¿»∆»≈¿»¿«¬»«»¿∆¿∆

·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - Ô˙ÏÈÎ‡a ‰˜f‰Â ˙Èa‰ ÏÚa49; ««««ƒ¿À¿»«¬ƒ»»«««≈«»
dÏ ÔÈ˜Èfn‰ ÌÈ¯·c ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰ ‰‡¯L ÔÂÈkL∆≈»∆»»«¿≈»∆∆¿»ƒ««ƒƒ»
ÌL ÔÈÈeˆÓ ¯ˆÁ‰ ÈÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ,·iÁ - dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»∆¬≈≈«¬≈∆»≈¿ƒ»
‰ÒÎpL ‰M‡a ‰OÚÓe .Ô‰Ó ‰Ó‰a‰ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«¿≈»≈∆«¬∆¿ƒ»∆ƒ¿¿»
eÓlÚ˙Â ‰eÁÈp‰Â ,‰È˙BÎL ˙È·a ¯ep˙a ˙BÙ‡Ï∆¡¿«¿≈¿≈∆»¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿

da eËÈaÈ ‡lL È„k50‡Â d˙LÈÏ ˙ÚaÊÚ ‡·e ,d˙iÙ ¿≈∆…«ƒ»¿≈ƒ»»«¬ƒ»»»≈
ÌÈÓÎÁ ‰e·iÁÂ ,˙ÓÂ ˜ˆa‰ ÏÎ‡Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL∆««««ƒ¿»««»≈»≈¿ƒ¿»¬»ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÓc ÌlLÏ¿«≈»»¿≈…«≈»∆

שנהנית.47) מה משלם אבל שהזיקה, מה מלשלם
בהמתו.48) שאכלה הפירות מוטלת 49)על השמירה כי

צניעות.50)עליו. מטעמי זרועותיה מגלה כשהיא

.ÂËLÈc‚n‰51,˙eL¯a ‡lL B¯·Á ‰„O CB˙a ««¿ƒ¿¿≈¬≈∆…ƒ¿
¯eËt - ‰„O‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â52Ì‡Â . «¬»«»¿∆¿∆«««»∆»¿ƒ

‰˜f‰Â ÔzÏÎ‡ .·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - ‰˜f‰Â ‰˜ÏÁ‰À¿¿»¿À¿»«««≈«»¬»«»¿À¿»
¯eËt - Ô˙ÏÈÎ‡a53ÏÚa - ˙eL¯a LÈc‚‰ Ì‡Â . «¬ƒ»»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿««

·iÁ ‰„O‰54;¯ÓLÏ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»∆«»««ƒ∆…ƒ≈»»ƒ¿…
- 'Ô‡Îa Lc‚‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ,˙B¯ba ¯ÓBM‰L∆«≈«¿»≈»∆»««¿≈¿»
.·eLÁ ‡e‰ 'CÏ ¯ÓL‡ È‡Â Lc‚‰' BÏ ¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ∆¿…»»

נט:51) שם שנקצרה). התבואה (של גדיש העושה
שנהנית.52) לפי משלם אבל הנזק, בעד כי 53)מלשלם

יד. הלכה כלמעלה תאכל, שלא לה מדובר 54)היה
הבקעה. בני כל של הגדישים שומר הוא השדה כשבעל

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שן 1) בנזקי פטורים שהבעלים השמירה, איכות בו נתבאר
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והזיקה, לאחרים בהמתם מסרו אם וכן עשאוה, אם ורגל
ונסתיים  בשלימות. הנפקד דין ומהו המפקיד, דין ומהו
ורגל  בשן הבהמה שהזיקה הנזק שמין כיצד בביאור הפרק

שם. כמבואר בשומא חילוק שיש לפי

.‡¯È„Ï Ô‡ˆ ÒBk‰2‰ÏBÎiL ˙Ï„a Ô‰ÈÙa ÏÚÂ «≈…¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿∆∆∆¿»
‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ3¯eËt - ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ,4Ì‡Â .5 «¬…¿«¿»¿»¿»¿ƒƒ»»¿ƒ

ÈÏ˙k eÈ‰L B‡ ,‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡≈»¿»«¬…¿«¿»∆»»¿≈
ÔÈÚeÚ¯ ¯Èc‰6Ì‡Â ,Èe‡¯k Ì‰ÈÙa ÏÚ ‡Ï È¯‰ - «ƒ¿ƒ¬≈…»«ƒ¿≈∆»»¿ƒ

‰¯˙Á elÙ‡Â .·iÁ - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈ7elÙ‡Â .˙‡ˆÈÂ »»¿ƒƒ»«»«¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒ
‰ÏÈla ‰ˆÈÁÓ ‰ˆ¯Ù8ÌÈËÒÏ ‰eˆ¯t B‡9ÏÚa - ƒ¿¿»¿ƒ»««¿»¿»»ƒ¿ƒ««

·iÁ Ô‡v‰10‰ÏÈla ‰ˆ¯ÙÂ ,‰‡È¯a ‰vÈÁÓ ‰˙È‰ . «…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»««¿»
.¯eËt - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,ÌÈËÒÏ ‰eˆ¯tL B‡∆¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»»

ÌÈ·iÁ ÌÈËÒÏ - ‰˜Èf‰Â ÌÈËÒÏ ‰e‡ÈˆB‰11. ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ

גדר.2) מוקף דברי 3)מקום את הברייתא מפרשת כך
נה: קמא בבא כראוי", בפניה "ונעל מכיון 4)המשנה

כראוי. אותם,6)שם.5)ששמר להרים יכולים והצאן
נו. שם היא, ופשיעה כראוי, בפניהם נעל לא הרי

אונס.7) מקרה שזהו המחיצה, אבל 8)ונפלה הוא, אונס
לתקן. לו והיה כך על ידע בוודאי כי אונס, זה אין ביום

אונס.9) בעל 10)ג"כ חייב אלה אונס מקרי שלושת בכל
באונס  וסופו כראוי) נעל (לא בפשיעה תחילתו כי הצאן,

נו. שם חייבים 11)חייב. הליסטים נה: שם המשנה לשון
בין  הבעלים, מרשות שהוציאוה משעה הבהמה נזקי בעד
נו: שם ויצאה, במקל הכישוה אם ובין בידים, הוציאה אם

.·B¯·Á ˙Ó‰a ÈÙÏ ¯„b ı¯Bt‰12:‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ «≈»≈ƒ¿≈∆¡«¬≈¿»»¿ƒƒ»
·iÁ - ‡È¯·e ˜ÊÁ ¯„‚ ‰È‰ Ì‡13Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â , ƒ»»»≈»»»ƒ«»¿ƒ»»…∆

ÚeÚ¯14Ì„‡ ÈÈ„a ¯eËt -15ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ16. »«»¿ƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
˙Ân‰ ÌÒ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ17¯eËt - B¯·Á ˙Ó‰a ÈÙÏ ¿≈«≈««»∆ƒ¿≈∆¡«¬≈»
Ì„‡ ÈÈcÓ18L ÈÈ„a ·iÁÂÌÈÓ19. ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ותזיק.12) הבהמה שתצא כוונה הנזקים 13)מתוך על
מהֿשאיןֿכן  נה: שם מזיק, כל כדין הבהמה, שהזיקה
אינם  ולכן לגנוב, שכוונתם הקודמת בהלכה לסטים בפרצוה

הכישוה. או בידים הוציאוה לא אם והבהמה 14)חייבים
משתמרת. כל 15)אינה כדין הבהמה, שהזיקה הנזק על

בנזקים. מכיון 16)גורם שישלמו, לבעלים שגרם על
פרץ  שלולא ויתכן א), הלכה (ראה כראוי שמרו ולא שפשעו
ההבדל  (בדבר נו שם מזיקה, היתה ולא יוצאת היתה לא
- חבירו בהמת לפני גדר הפורץ ובין ליסטים פרצוה בין
שלט). סי' פריימן, הוצאת הרמב"ם, תשובות ראה

מז:17) נזק 18)שם גרם זה ולכן לאכול, לה היה שלא
כוונה.19)בלבד. מתוך נזק שגרם

.‚B¯·Á ˙Ó‰a „ÈÓÚn‰20B¯·Á ˙Ó˜ Èab ÏÚ21- ««¬ƒ∆¡«¬≈««≈»«¬≈
·iÁ „ÈÓÚn‰22‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÏ23Ì‡ ÔÎÂ . ««¬ƒ«»¿«≈«∆ƒƒ»¿≈ƒ

dLÈk‰24‰Ê - ‰˜Èf‰Â B¯·Á ˙Ó˜Ï ‰ÎÏ‰L „Ú ƒƒ»«∆»¿»¿»«¬≈¿ƒƒ»∆
.·iÁ dLÈk‰L∆ƒƒ»«»

בהמתו.20) נקצרה.21)וכלֿשכן שטרם חבירו תבואת
והרי 22) נזקיה, לכל אחראי נעשה המשיכה מעשה עלֿידי

נו: שם תבואה, לאכול שדרכה דינו 23)ידע המעמיד, כי
בידים. לקמה,24)כמזיק בידים הכניסה שלא אףֿעלֿפי

שם. כמעמיד, דינו

.„¯ÎO ‡OBÏ B‡ ÌpÁ ¯ÓBLÏ BzÓ‰a ¯ÒBn‰25B‡ «≈¿∆¿¿≈ƒ»¿≈»»
¯ÎBOÏ26Ï‡BLÏ B‡27ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ -28Ì‡Â , ¿≈¿≈ƒ¿¿«««¿»ƒ¿ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯ÓBM‰ ·iÁ - ‰˜Èf‰29ÔÓÊa ƒƒ»«»«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ‰e¯ÓL Ì‡ Ï·‡ ;ÏÏk ‰e¯ÓL ‡lL30 ∆…¿»»¿»¬»ƒ¿»»¿ƒ»¿À»
ÔÈ¯eËt ÌÈ¯ÓBM‰ - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,Èe‡¯k31 »»¿»»¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰ elÙ‡ .ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â32‰e¯ÓL . ¿«¿»ƒ«»ƒ¬ƒ≈ƒ»∆»»»¿»»
‰˙eÁt ‰¯ÈÓL33¯eËt - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ :34, ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»

ÔÈ·iÁ - ‡e‰ Ï‡BL B‡ ¯ÎBO B‡ ¯ÎO ¯ÓBL Ì‡Â35. ¿ƒ≈»»≈≈«»ƒ

שמירה.25) שכר תמורת 26)מקבל לשימוש בהמה מקבל
תשלום.27)תשלום. ללא לשימוש בהמה מקבל

השומר 28) חייב כך בהמתם, בנזקי חייבים שהבעלים וכשם
מה. שם שמירתו, שומר 29)בתקופת ואף חייבים, שכולם

מצויה.30)חנם. שאינה ברוח לעמוד שיכולה דלת
מה.31) המשפט 32)שם אחרי זה, משפט של מקומו

פטור", הוא חנם שומר אם פחותה שמירה "שמרוה הבא
שמ. סי' פריימן, הוצאת הרמב"ם תשובות דלת 33)ראה

מצויה. ברוח לעמוד ד 34)שיכולה זו,כי בשמירה לו י
והשור  אדם המיתה אפילו חייבים והבעלים פשיעה. זו ואין
לבעליו, שור דמי מלהחזיר פטור חנם והשומר נסקל,

בכופר. חייבים חובתם 35)והבעלים כי הנזקים, בכל
ונסקל, אדם המית השור ואם מעולה. שמירה לשמור
משלמים  הוא מועד ואם לבעליו, שור דמי להחזיר חייבים

מה. שם כופר,

.‰‰¯˙Á elÙ‡ ,‰nÁa dÁÈp‰36- ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ƒƒ»««»¬ƒ»¿»¿»»¿ƒƒ»
·iÁ37È¯‰ ‰nÁa dÁÈp‰L ÔÂÈkL ;ÌL dÁÈp‰L ‰Ê «»∆∆ƒƒ»»∆≈»∆ƒƒ»««»¬≈

dÏ ¯LÙ‡L Ïk ‰OBÚÂ ˙Á¯B·e ,˙¯ÚËˆÓ ‡È‰ƒƒ¿«∆∆««¿»»∆∆¿»»
˙BOÚÏ38. «¬

הוא.36) אונס שכרגיל בריא, כותל שפשיעה 37)ופרצה
גם  תעשה שהבהמה לדעת עליו שהיה בחמה, שהניחה היא

החמה. מן לצאת כדי בהם, רגילה שאינה שם 38)דברים
נו.

.ÂBzÓ‰a ¯ÒÓ39L¯ÁÏ40Èt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL »«¿∆¿¿≈≈∆¿»»««ƒ
¯eL˜ ¯BM‰ ‰È‰L41¯BM‰ C¯cL ;ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ - ∆»»«»«¿»ƒ«»ƒ∆∆∆«

¯Lw‰ ¯Èz‰Ï Ba ‡ˆBiÎÂ42elÙ‡ .˜Èf‰Ïe ˙‡ˆÏÂ ¿«≈¿«ƒ«∆∆¿»≈¿«ƒ¬ƒ
‰¯˙ÁÂ ,‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ‰e¯ÓL43- ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ¿»»¿ƒ»¿À»¿»¿»¿»¿»¿ƒƒ»
ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰44. «¿»ƒ«»ƒ

נה:39) שם מדבר,40)משנה ואינו שומע שאינו מלידה,
שמירה. בני ואינם דעת, בני שאינם וקטן, כשוטה ודינו

ט:41) שם.42)שם הגמרא אונס.43)נימוק שזה
וקטן.44) שוטה לחרש שמסרוה בפשיעה, תחילתו כי

וקטן  שוטה חרש של דרכם כי כראוי, קשור שהשור ואע"פ
השור  ויוכל הקשר מתרופף כך ומתוך בחבל, לשחק

נו. שם להתירו,

.Ê‰MÓÁÏ B¯BL ¯ÒÓ45‡ˆÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡ Ba ÚLÙe , »««¬ƒ»»«∆»≈∆¿»»
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LÓ BÈ‡ Ì‡ :˜Èf‰ÂÚLtL ‰Ê - ÔzLÓÁa ‡l‡ ¯nz ¿ƒƒƒ≈ƒ¿«≈∆»«¬ƒ¿»∆∆»«
·iÁ B˙¯ÈÓLa46el‡ Û‡ - Ô¯‡La ¯nzLÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿»»«≈

ÔÈ·iÁ ÔÈ¯‡Lp‰47. «ƒ¿»ƒ«»ƒ

י.45) לנזק.46)שם גרמה פשיעתו כי גם 47)בכל, כי
בלבד, שפשע זה על האשמה כל את להטיל ואין פשעו, הם

חייבים. כולם כן ועל

.ÁÌz ˙˜ÊÁa BÏ‡L48Ú„È Ì‡ :„ÚeÓ ‡ˆÓÂ ¿»¿∆¿«»¿ƒ¿»»ƒ»«
ÔÁb ‡e‰L Ï‡BM‰49ÈˆÁ ÌÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ - «≈∆«¿»«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ

ÂÈÏÚa ÌL È¯‰ CÏB‰ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏkL ,˜Ê∆∆∆»»∆≈¬≈≈¿»»
ÂÈÏÚ50ÌlLÓ Ï‡BM‰Â ,51‰È‰ elÙ‡L ,˜Ê ÈˆÁ »»¿«≈¿«≈¬ƒ∆∆∆¬ƒ»»

È¯‰L ,ÌlLÓ ‰È‰ ˜Ê ÈˆÁ (BzÚ„a ‰ÏÚLk) Ìz»¿∆»»¿«¿¬ƒ∆∆»»¿«≈∆¬≈
ÔÈ‡ - ÔÁb ‡e‰L Ú„È ‡Ï Ì‡Â ;ÔÁb ‡e‰L Ú„È»«∆«¿»¿ƒ…»«∆«¿»≈

ÌeÏk ·iÁ Ï‡BM‰52.ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰Â , «≈«»¿¿«¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈

מ.48) מועד.49)שם שהוא ידע לא על 50)אולם
לא  ולכן לשואל, ממשאיל רשות שינוי כאן ואין השור,

מ: שם ט), הלכה (ראה ההעדה שידע 51)בטלה מכיון
שמירתו. עליו וקיבל נגחן על 52)שהוא קיבל לא כי

נגחן. שמירת עצמו

.ËÏ‡BM‰ ˙È·a „Úe‰Â ,Ìz ‡e‰Lk BÏ‡L53, ¿»¿∆»¿«¿≈«≈
ÂÈÏÚ·Ï B¯ÈÊÁ‰Â54˙ÈpzLÂ ÏÈ‡B‰ ;B˙en˙Ï ¯ÊBÁ - ¿∆¡ƒƒ¿»»≈¿«ƒ¿ƒ¿«≈

B˙eL¯55‰„Ú‰‰ ‰ÏËa -56ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰Â . ¿»¿»«∆»»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
B¯ÈÊÁ‰ È¯‰L ¯eËt Ï‡BM‰Â ,˜Ê57. ∆∆¿«≈»∆¬≈∆¡ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"l`eyd ziaa crede"

חוזר  לבעליו, והוחזר השואל אצל שהועד שאול שור
ונשתנית  "הואיל הרמב"ם כתב הדין ובסיבת לתמותו.
במתנה  ניתן או שנמכר בשור אבל ההעדה". בטלה רשותו
שנשתנית  והרשות הואיל לתמותו "...חוזר ה"ו) (פ"ו כתב

דינו". משנה
השאול  שור בין לשונו הרמב"ם שינה מדוע להבין וצריך
כתב  ובמכור ההעדה, בטלה כתב שבשאול הנמכר. לשור
בשור  הוסיף מדוע וגם, דינו. משנה שנשתנית שהרשות
הפטור  סיבת והלא החזירו" שהרי פטור "והשואל השאול

ההעדה. ובטלה הואיל לתמותו שחזר היא
מועד  שור שהרי להבנה, לכאורה קשה משנה" "רשות דין
נעשה  ותם תמיד, לעשותו שדרכו מעשה "העושה זה הוא
תלוי  ואינו רבות" פעמים בשינויו הרגיל כאשר מועד

השור. של בהרגלו אלא נמצא בה ברשות
לרשות  מרשות השור "שיציאת המאירי זאת והסביר
א. לט, קמא (בבא הסביר רש"י אבל וטבעו". מזלו משנה
ומדיוק  העדתו". דין את משנה ש"הרשות במשנה)
אפשר  משנה" "רשות דין שאת מצינו בלשונותיהם
שלוש  נגח שאם השור לגבי א: אופנים. בשני להסביר
נזק  לחייבם שאין הבעלים לגבי ב: מועד. נעשה פעמים

סבר  המאירי פעמים. שלוש בהם התרו כן אם אלא שלם
לרשות  עובר וכאשר השור, של שבטבעו עניין שזהו
הסדרים  פי על התנהגותו משתנה חדשים בעלים

החדשים.
הכתוב  שגזירת שכיון הבעלים העדת מצד דיבר רש"י אבל
בפניהם  חדשה העדה בלי הבעלים את לחייב אפשר שאי

השואל. של ההעדה בטלה לכן בית־דין, ובפני
את  כולל משנה" "רשות שדין סבר שהרמב"ם לומר ויש
ומתנה  מכירה גבי המאירי כמו שסובר אלא האופנים שני
שנשתנית  והרשות הואיל לתמותו "...חוזר כתב שבזה
שינוי  גורם החדשים הבעלים הנהגת שינוי כי דינו" משנה
רשות  שינוי כשאין שואל גבי משא"כ השור התנהגות
התנהגותו  את ישנה שהשור לומר מסתבר לא ממש,
ישנה  לא השואל וגם הראשונים הבעלים של עדיין כשהוא
בעניין  זאת, לעומת השור. כלפי הבעלים ממנהג כך כל
והכוונה  ההעדה" ש"בטלה כתב ולכן כרש"י סובר שואל
לשואל  שהיתה שההתראה מכיון הבעלים ההעדת לביטול
ומעתה  לרשותו השור כשחוזר המשאיל את מחייבת אינה
הרמב"ם  הוסיף ולכן עצמו. בפני להתראה צריך הוא
לומר  מקום היה כי החזירו" "שהרי דשואל הפטור בסיבת
את  נחייב נגחן, לשור שעשהו הוא שהשואל שמכיון
את  לחייב אפשר שאי השני הנזק חצי את לשלם השואל
כל  בטלה שהחזירו שכיון הרמב"ם לן משמע קא הבעלים.

ממון. שום לחייבו ואין לשואל שהיתה העדה
(פ"ו  שם ההלכה בהמשך הרמב"ם לשון גם ידוייק עפ"ז
בחזקתו" הוא הרי לשומר מסרו או השאילו אם "אבל ה"ו)
הניגוד  והוא בעלים, העדת שאין אלא נגחן בחזקת הכוונה
השתנית  השור שחזקת מתנה או במכר ההלכה לתחילת

הבעלים. ונשתנו הואיל
(102 cenr e"lg y"ewl it lr)

מ.53) שם פעמים. שלוש שאילתו ימי בתוך שהזיק
הזיק.54) המשאיל.55)ואחרֿכך לרשות השואל מרשות
משנה.56) שרשות מ: שם פפא אח 57)כרב ריותו.ופסקה

.È‰Ó‰a‰ Ûeb ˙¯ÈÓL ÂÈÏÚ ÏawL ¯ÓBL58„·Ïa ≈∆ƒ≈»»¿ƒ««¿≈»ƒ¿«
‰È˜Ê ˙¯ÈÓL ‡Ï Ï·‡59,ÌlLlÓ ¯eËt - ‰˜Èf‰Â , ¬»…¿ƒ«¿»∆»¿ƒƒ»»ƒ¿«≈

‰È˜Ê ˙¯ÈÓL Ïa˜ .ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â60- ‰˜Èf‰Â , ¿«¿»ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ«¿»∆»¿ƒƒ»
¯eËt - ‰˜f‰ Ì‡Â ;¯ÓBM‰ ·iÁ61ÌÈOBÚ ÌÈÏÚa‰Â , «»«≈¿ƒÀ¿»»¿«¿»ƒƒ

.˜Èfn‰ ÌÚ ÔÈcƒƒ««ƒ

תוזק.58) תזיק.59)שלא שמירת 60)שלא לא אבל
לא 61)גופה. יד. יג: שם בלבד. נזקיה שמירת קיבל כי

פירש  ולא סתם, שמירה עליו כשקיבל הדין מה רבינו פירש
מח: שם עיין שתיהן, או נזקיה או גופה שמירת אם

.‡È¯Á‡ ¯ÓBLÏ ¯ÓBM‰ ¯ÒÓ62ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ - »««≈¿≈«≈«≈»ƒ
¯ÓBLÏ ¯ÒnL ¯ÓBM‰L .˜fpÏ ÌlLÏ ·iÁ63·iÁ -64. «»¿«≈«ƒ»∆«≈∆»«¿≈«»

EÓˆÚa ‰z‡ z¯ÓL ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ ˜fp‰ È¯‰Â«¬≈«ƒ»≈»»…»«¿»«»¿«¿¿
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ÌÚ ÔÈ„ ‰OÚÂ CÏÂ ,‰z‡ ÈÏ ÌlL ?¯Á‡Ï z¯ÒÓe»«¿»¿«≈«≈ƒ«»¿≈«¬≈ƒƒ
Ô·Ï B‡ B·Ï ¯ÓBM‰ ¯ÒÓ .‰z‡ BÏ z¯ÒnL ¯ÓBM‰«≈∆»«¿»«»»««≈ƒ¿¿∆

B„ÚÒÓÏ B‡ B˙Èa65ÌÈ·iÁÂ ¯ÓBM‰ ˙Áz eÒÎ -66. ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿«««≈¿«»ƒ

השני.62) השומר של שמירתו בזמן הבהמה והזיקה
בעלים.63) דעת נו:64)בלי שם באונסין. אפילו בכל,
לגבות 66)לעוזרו.65) איֿאפשר אפילו פטור, והשומר

ועל  וכו', לבנו למסור שומר של שדרכו הוא, הטעם מהם.
לו. מציעא בבא שם: הבעלים. אצלו הפקידו כן דעת

.·È˜Èfn‰ ‰È‰Â ,BÏ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ·iÁ˙pL ¯ÓBL Ïk»≈∆ƒ¿«≈¿«≈¿≈¿»»««ƒ
BÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ‡e‰L Ìz67˜fp‰ È¯‰ - »∆¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¬≈«ƒ»

‰·bM ‰Ó ÈÓc ¯‡MÈÂ ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÌlzLÓƒ¿«≈ƒ«¿≈»∆ƒƒ»¿ƒ»≈¿≈«∆»»
˜fp‰68BM‰ ÏÚ ·BÁ‰Ó‰a‰ ÏÚ·Ï ¯Ó69. «ƒ»««≈¿«««¿≈»

ז.67) הלכה א פרק מזה,68)למעלה פחות או נזק חצי
הנזק. חצי דמי שיעור שוה אינה המזיקה הבהמה אם

מ.69) דף סוף בבאֿקמא

.‚ÈÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a Ïk70ÔÈ¯ÚLÓ - »¿≈»∆ƒƒ»≈¿À»ƒ¿«¬ƒ
,ÌlLÏ ·iÁ˙pL ‰Ê ÌlLÓe ,ÌÈMLa ‰˜Èf‰M ‰Ó«∆ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈∆∆ƒ¿«≈¿«≈

?„ˆÈk .ÌÈ¯ÓBM‰ ÔÈa ÌÈÏÚa‰ ÔÈa71‰ÏÎ‡L È¯‰ ≈«¿»ƒ≈«¿ƒ≈«¬≈∆»¿»
‰‡Ò ˙Èa72d˙B‡a ‰‡Ò ˙Èa ÌÈML ÔÈÓL - ≈¿»»ƒƒƒ≈¿»¿»

‰„O‰73¯Á‡ ‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk , «»∆«»»»»∆¿«»»∆«»««
Ì‡ ÔÎÂ .¯‡M‰ ÌlLÓe ,‰‡Ò ˙Èa‰ Ba „ÒÙpL∆ƒ¿««≈¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ

ÁÏ˜ elÙ‡ ,Ú·¯ B‡ ·˜ ‰ÏÎ‡74B˙B‡ ÔÈÓL - „Á‡ »¿»«…«¬ƒ∆«∆»»ƒ
.ÌÈMLa¿ƒƒ

נה:71)לקרקע.70) משנה של 72)שם זריעה שטח
ליטר). שני בערך (קב קבים ששה = סאה תבואה. סאה

הניזק.73) את ולא המזיק את לא לקפח שלא בא זה חישוב
המזיק, קיפוח בזה והיה מדי, גדול מחירו בודד סאה בית
מאות  מכיל כשהוא גם - כולו השדה לפי המחיר וחישוב
אחד, סאה בית פחות שוה הוא וכמה כולו שוה כמה - סאין
ביניים, כדרך הניזק. קיפוח בזה ויש מדי, נמוך יהיה ההפרש
סאין  ששים בת קרקע חלקת לפי אחד סאה בית חישוב בא
בית  ששים של זו חלקה שוה כמה שמים השדה, באותו
סאה. בית שאכלו לאחר זו חלקה שוה וכמה זה, בשדה סאה
או  הבהמה בעל משלם המחירים, שני בין ההפרש את

חנינא. בר יוסי כרבי נח: שם של 74)השומר. עבה גבעול
צמח.

.„ÈÔÈ¯eÓb ˙B¯t ‰ÏÎ‡75Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L76- »¿»≈¿ƒ∆≈¿ƒƒ««¿«
Ô‰ÈÂLa ÔÈ¯eÓb ˙B¯t ÈÓc ÌlLÓ77‰‡Ò Ì‡ :78- ¿«≈¿≈≈¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»

‰ÏÎ‡L È¯‰ .ÌÈ˙‡Ò ÈÓc - ÌÈ˙‡Ò Ì‡Â ,‰‡Ò ÈÓc¿≈¿»¿ƒ»«ƒ¿≈»«ƒ¬≈∆»¿»
Ë˜Bl‰ ÔÎÂ ,„Á‡ Ï˜c ˙B¯t79B¯·Á Ï˜c ˙B¯t ≈∆∆∆»¿≈«≈≈∆∆¬≈

ÌÈ¯Óz‰ ÔÈ‡L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓB¯ Ï˜„ ‰È‰ Ì‡ :ÏÎ‡Â¿»«ƒ»»∆∆ƒ¿«≈∆≈«¿»ƒ
Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ˙BÙÈ BlL80; ∆»¿«¬ƒ¿ƒƒ««««¿«

BlL ÌÈ¯Óz‰L ,‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÒ¯t Ï˜c Ì‡Â¿ƒ∆∆«¿ƒ¿«≈∆«¿»ƒ∆
‰È‰ ‰nk ,BÓˆÚ ÈÙa Ï˜c‰ ÔÈ¯ÚLÓ - ¯˙BÈa ˙BÙÈ»¿≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ¿≈«¿«»»»

‰ÂL81‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ82. »∆¿«»»∆«»

צרכם.75) כל בישלו נתלשו.76)שכבר לא עדיין אבל

השדה.77) אגב חישוב נה:78)ולא שם משנה
או 79) הזיקה בהמתו אם הבדל אין האמור, החישוב לענין

הזיק. עצמו הדקל.80)הוא צומח  הנזק.81)שבה לפני
או 82) שהזיקה הבהמה בעל ישלם זה הפרש הנזק. לאחר

נט. נח: שם ראה המזיק. האדם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחר 1) ורגל בשן המזקת הבהמה את ששוחטין מבאר,

לגדל  שאסור לזה ונמשך תזיק. שלא כדי לבעלים התראה
ונמשך  ורגל. בשן תזיק שלא כדי ישראל בארץ דקה בהמה
ביערות, הבהמות ברעיית יהושע שהתנה התנאי ביאור לזה
ורוב  עשר, והם בארץ שהתנה התנאים כל לזה ונמשכו
והם  דבר זה אי משם ולקחת חבירו ברשות הכניסה ענינם
מה  לבאר לזה ונמשך דמיון. יחס זה באי ורגל לשן דומים
דיני  בביאור הפרק ונסתיים בזה. וכיוצא שלמה שתיקן
מקום. בכל המזיקים הדברים וגידול ישראל בארץ הרעיה

.‡¯ ‰˙È‰L ‰Ó‰a‰L¯Ùe ,‰ÚB2˙B„Oa ‰ÒÎÂ ¿≈»∆»¿»»»¿»¿ƒ¿¿»¿»
ÌÈÓ¯Î·e3ÔÈ¯˙Ó - ‰˜Èf‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ»«¿ƒ
‰ÈÏÚ·a4‡ÏÂ BzÓ‰a ¯ÓL ‡Ï Ì‡ ;ÌÈÓÚt LÏL ƒ¿»∆»»¿»ƒƒ…»«¿∆¿¿…

dËÁLÏ ‰„O‰ ÏÚ·Ï ˙eL¯ LÈ - ˙BÚ¯lÓ dÚÓ5 ¿»»ƒƒ¿≈¿¿«««»∆¿«¬»
‰¯Lk ‰ËÈÁL6¯Oa e¯ÎÓe e‡Ba :‰ÈÏÚ·Ï ¯ÓB‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿»»

‰Ó ÌlLÏe ˜Èf‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÈtÓ .ÌÎlL∆»∆ƒ¿≈∆»¿»»¿«ƒ¿«≈«
˜Êp‰ Ì¯‚Ï elÙ‡ .˜Èf‰M7.¯eÒ‡ ∆ƒƒ¬ƒƒ¿…«∆∆»

המרעה.2) של 3)מקום בשדותיהם להזיק ועלולה
אחרי 4)אחרים. באה שההתראה הנגח בשור כמו ולא
משדהו.5)שהזיק. היזק למנוע לגרום 6)כדי לא כדי

הבהמה. לבעל רב על 7)הפסד שמירה חוסר עלֿידי
עזי  "הני כג: בבבאֿקמא הזאת ההלכה מקור בהמתו.
"דמפסדי", הגירסא שלנו בגמרא במרייהו". מתרינן דשוקא
ה, בכתבֿיד אולם שהזיקו. לאחר רק היא ההתראה כלומר
גאון  האי לרב והממכר המקח בספר גדולות, בהלכות
שמתרים  לפרש, רבינו יכול זה, לפי זו. גירסא אין - וברי"ף
תשובה  זוהי הזיקה". לא שעדיין "אףֿעלֿפי בבעליה
הזיקה, שלא אע"פ "ומ"ש שכתב: הכסףֿמשנה לתמיהת
ועוד  הראב"ד התוספות, בעלי רש"י, לו". מנין יודע איני
מותר  אלה רק לשחיטה. העומדות - דשוקא" "עיזי מפרשים
עזים  כפשוטו, מפרש רבינו אולם לשחוט. השדה לבעל
בעומדות  דוקא ולאו מגידֿמשנה), (ראה בשוק שרועות
והממכר  המקח בספר גאון האי רב דעת גם וכן לשחיטה.

ז'. שער

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ CÎÈÙÏ8‰w„ ‰Ó‰a Ïc‚Ï9‰iÁÂ ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿«≈¿≈»«»¿«»
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„10‡l‡ ,ÌÈÓ¯k‰Â ˙B„O‰ ÌB˜Óa «»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«»¿«¿»ƒ∆»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ˙B¯a„n·e ÌÈ¯Úia11ÔÈÏc‚Óe . «¿»ƒ«ƒ¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
‡È¯eÒa12.ÌB˜Ó ÏÎa ¿¿»¿»»

במשנה.8) עט: שבהמה 9)בבאֿקמא מפני עזים, כגון
לאדם  ואסור ולהזיק, וכרמים לשדות להכנס דרכה דקה

לשלם. דעתו אם אפילו נזק, לגרום או משום 10)להזיק
ישראל. ארץ נזק.11)ישוב אין כאן מחוץ 12)כי שהיא

וכיבוש  כבשה, ודוד בתורה, שנקבעו ישראל ארץ לגבולות
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חוצה  כדין ודינה הארץ, בקדושת לקדש כיבוש אינו יחיד
ישלמו. יזיקו ואם לגדל, שם שמותר לארץ

.‚ÌÈ‡z ‰¯OÚ13ÚLB‰È ‰˙‰14‰ÚLa BÈc ˙È·e ¬»»¿»ƒƒ¿»¿À«≈ƒ¿»»
:Ô‰ el‡Â ,ı¯‡‰ ˙‡ ˜lÁL∆ƒ≈∆»»∆¿≈≈

ÌÈ¯Úia ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÚ¯nL ,‰˙‰ (‡15Ô‰ÈÏÈ‡L ƒ¿»∆«¿ƒ¿≈»«»«¿»ƒ∆ƒ»≈∆
ÔÈqb16¯ÚÈ·e .‰q‚ ‰Ó‰a ÌL ÔÈÚ¯Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , «ƒ¬»≈«¿ƒ»¿≈»«»¿««

ÌÈwc ÂÈÏÈ‡L17‰w„ ‡ÏÂ ‰q‚ ‡Ï Ba ÔÈÚ¯Ó ÔÈ‡ - ∆ƒ»»«ƒ≈«¿ƒ…«»¿…«»
.ÂÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡∆»ƒ««¿»»

ÌÈˆÚ ËwÏÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (·¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»¿«≈≈ƒ
ÌÈ˙eÁt ÌÈˆÚ eÈ‰iL ,‡e‰Â .B¯·Á ‰„OÓ18ÌÈ·B¯˜e ƒ¿≈¬≈¿∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

È‚È‰Â ÈÓÊ‰ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ ˙BÈ‰Ï19eÈ‰iL ,‡e‰Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿∆ƒ¿
ÌÈÁÏ20ÔÈ¯aÁÓe21L¯LÈ ‡lL „·Ï·e .22¯‡L Ï·‡ . «ƒ¿À»ƒƒ¿«∆…¿»≈¬»¿»

.¯eÒ‡ - ÌÈˆÚ≈ƒ»
ËwÏÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (‚23ÌÈ·OÚ ¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»¿«≈¬»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰ÈÏ‡Ó ÔÈÏBÚ‰24ÔzÏz ‰„OÓ ıeÁ ,25 »ƒ≈¬≈∆¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
‰Ó‰·Ï dÚ¯fL26. ∆¿»»ƒ¿≈»

‰ÚÈË ÌËB˜ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ („27ÏÎa ¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»≈¿ƒ»¿»
ÌB˜Ó28˙ÈÊ ÏL ˙BiÙB¯bÓ ıeÁ ,29ÔÓ ÌËB˜ BÈ‡Â . »ƒ¿ƒ∆«ƒ¿≈≈ƒ

‰ˆÈ·k - ˙ÈÊa ‡l‡ ˙BÏÈ‡‰30- ÌÈÙ‚·e ÌÈ˜·e , »ƒ»∆»¿«ƒ¿≈»¿»ƒƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓÏe ˜˜t‰ ÔÓ31ÏL BÎBzÓ - ÔÏÈ‡‰ ¯‡L·e , ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ∆

ÔÏÈ‡32BcÁÓ ‡Ï ,33‡l‡ ¯Èz‰ ‡Ï ,ÌË˜Ï ¯Èz‰LÎe . ƒ»…≈À¿∆ƒƒƒ¿……ƒƒ∆»
L„ÁÓ34‰OBÚL ÔLiÓ ‡Ï Ï·‡ ,˙B¯t ‰OBÚ BÈ‡L ≈»»∆≈∆≈¬»…ƒ»»∆∆

Èt ‰‡B¯ BÈ‡L ÌB˜nÓ ‡l‡ ÌËB˜ BÈ‡Â .˙B¯t≈¿≈≈∆»ƒ»∆≈∆¿≈
‰nÁ35. «»

,‰˙‰ ÔÎÂ (‰‰lÁza ‡ˆBi‰ ÔÈÚn‰L36d˙B‡ Èa - ¿≈ƒ¿»∆««¿»«≈«¿ƒ»¿≈»
epnÓ ÔÈ˜tzÒÓ ÌÏe·‚a ‡ˆiL ¯ÈÚ‰37ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆««ƒ∆≈

Ì˜ÏÁa B¯wÚ38.epnÓ Ì‰nÚ ˜tzÒ‰Ï ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â , ƒ»¿∆¿»¿≈«¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ∆
ÌiÓ ÌÈ‚c „eˆÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Â¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»»»ƒƒ»

‰È¯·Ë39„·Ïa ‰kÁa „eˆiL ,‡e‰Â .40‡Ï Ï·‡ . ¿∆¿»¿∆»¿«»ƒ¿«¬»…
ÚÏ˜ O¯ÙÈ41‰ÈÙÒ „ÈÓÚÈÂ42Ë·M‰ Èa ‡l‡ ÌL43 ƒ¿…∆«¿«¬ƒ¿ƒ»»∆»¿≈«≈∆

.Ì˜ÏÁa Ìi‰ B˙B‡ ÚÈb‰L∆ƒƒ««»¿∆¿»
˜lzÒÓ - ÂÈ·˜Ï CÈ¯vL Ì„‡ ÏkL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Ê¿≈ƒ¿»∆»»»∆»ƒƒ¿»»ƒ¿«≈

Ba Ú‚tL ¯„b‰ È¯BÁ‡ ÒÎÂ C¯c‰ ÔÓ44.ÌL ‰ÙÂ ƒ«∆∆¿ƒ¿»¬≈«»≈∆»«¿ƒ¿∆»
Ìk¯k ‰‡ÏÓ ‰„Oa elÙ‡Â45¯B¯ˆ ÌMÓ ÏËBÂ .46 «¬ƒ¿»∆¿≈»«¿…¿≈ƒ»¿

.Áp˜Óe¿«≈«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ÚBz‰ ÏkL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Á¿≈ƒ¿»∆»«∆≈«¿»ƒ¿«≈»∆

‚qÙÓ -47.Bk¯„Ï ‡ˆiL „Ú ,„¯BÈÂ ‚qÙÓ ‰ÏBÚÂ ¿«≈¿∆¿«≈¿≈«∆≈≈¿«¿
ÌÈa¯‰ ÈÎ¯„a ËÈh‰ ‰a¯iL ÔÓÊaL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Ë¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿≈»«ƒ

LÈ - ÌÈÓ ÈÚÈ˜ B‡48È„„ˆÏ ˜lzÒ‰Ï ÌÈÎ¯„ È¯·BÚÏ ¿ƒ≈«ƒ≈¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈
C¯„a ÔÈÎl‰Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌL ÔÈÎl‰Óe ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿∆∆

ÌÈÏÚa dÏ LiL49. ∆≈»¿»ƒ
‰ÂˆÓ ˙nL ,‰˙‰ ÔÎÂ (È50BÓB˜Ó ‰B˜51¯a˜Â ¿≈ƒ¿»∆≈ƒ¿»∆¿¿ƒ¿»

Ba ‡ˆniL ÌB˜na52¯ˆn‰ ÏÚ ÏhÓ ‡‰È ‡lL .53 «»∆ƒ»≈∆…¿≈À»««∆∆
‰È„n‰ ÌeÁz CB˙a ‡ÏÂ54ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ; ¿…¿¿«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»«

¯ˆn‰55˙È·Ï B‡È·Ó - ÌeÁz‰ CB˙a ‰È‰L B‡ «∆∆∆»»¿«¿¿ƒ¿≈
.˙B¯·w‰«¿»

פא:13) פ. הארץ.14)שם נוחלי לבעל 15)עם ואין
לעכב. זכות בהמה 16)היער שם מרעין אין ניכר. נזק ואין

האילנות. את שמפסידים מפני לכליון 17)גסה חשש ויש
חשובים.18)האילנות. וברקנים.19)בלתי קוצים

השדה,20) לבעל להסקה שראויים מפני אסור, יבשים אבל
מפקירם. השדה 21)ואינו בעל כי אסור, תלושים אבל
לעצמו. השרשים.22)תלשם יעקור מכיון 23)שלא

לזרעים. מזיקים כדי 24)שהעשבים בשדות, אפילו
לבהמתו. כעין 25)להאכיל לקדירה שנותנים קטנית, מין

אסור. כך ומשום לו, מועילים עמו הגדלים העשבים תבלין.
אם 26) אבל טוב. מספוא הם בתלתן המעורבים העשבים כי

בתלתן  מעוניין האדם כי תלתן, בשדה אף מותר לאדם זרעה
לו. מזיקים והעשבים ביותר, מרובה הקרקע מן שיניקתו
ערוגות  שמסודר הוא, לאדם זרוע שהתלתן היכר סימן

הרכבה.27)ערוגות. או נטיעה לשם האילן מן ענף קוצץ
ידו.28) על לעכב רשאי האילן בעל ואין חברו, מאילן אף

ישראל. ארץ של ישובה משום מזקין 29)הטעם, כשהזית
גרופיות  שתי ומשאירים אותו קוצצים מועטים, ופירותיו
אסור  כך משום בדים. ומוציאות מחליפות והן (ענפים),
זית  בעץ אבל אותן, מקלקל הוא כי נטיעה, מהם לקטום

מותר. ענפים, ובעל סמוך 30)גדול מלמטה הזית מן יניח
כגובה  להתפצל מתחילים שהשרשים המקום מן היינו לגזע,

לקטום.31)ביצה. מותר ולמעלה, לגזע הסמוך הקשר מן
רבים 32) ענפים פירוש: "מאיבו". היא: הנכונה הגירסא

מאמצע  ממחבואו, פירוש - "מחיבו" גורסים: ויש ודקים.
שם. רש"י ראה ענפים. הרבה שם שיש מן 33)האילן 

שלמעלה. שעדיין 34)הענף זו, בשנה וניתוסף שגדל בד
פרי. עושה אילן,35)אינו של בתוכו הנסתרים מענפים

עיקר  שהם מפני השמש, לצד המגולים הענפים מן לא אבל
שבו. הפירות ומקור ללא 37)מחדש.36)האילן

אחד.38)תשלום. של בשדהו אףֿעלֿפי 39)אלא
שבטי  כל בני רשאים נפתלי שבט של בחלקו כולו שהוא

ממנו. לצוד האניות.40)ישראל לתנועת מפריעה שאינה
שם 41) שיילכדו במים קנים גדרי ולעשות יתדות לתקוע

הספינה.42)דגים. את  ומעמיד שמעכב להם 43)מפני
מותר. זה לו.44)גם שלפרחיו 45)שנזדמן צמח זעפרן,

וטוב. חריף הגדר.46)ריח לפריצת חושש ואינו הגדר, מן
חייב 47) ואינו בדרך, המעכבות הזמורות, את וכורת מנתק

לכרם. סחור סחור בקצה 49)רשות.48)ללכת כגון
בו.50)השדות. שיטפלו קרובים כאן ואין שנמצא, מת

נמצא.51) לעכב.52)שעליו רשאי המקום בעל ואין
נמצא.53) שעליו מקומו קונה מצוה שמת הדרך, על
רב 55)עיר.54) דעת ונטמאים, עליו מאהילים והעוברים

שירצה". מקום לכל "מפנהו פא:) קמא (בבא ביבי

.„Ôwz ‰ÓÏL56˙BÓÈa ÔÈ¯zÓ ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ eÈ‰iL , ¿……ƒ≈∆ƒ¿¿≈¿»ƒÀ»ƒƒ
Á‰‰n57˙B„OaL ÔÈÏÈ·La Cl‰Ï58ÌÈÏÚa Ô‰Ï LiL ««»¿«≈ƒ¿ƒƒ∆¿»∆≈»∆¿»ƒ

‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zL „Ú59. «∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»

פא:56) השדה.57)שם מן פירותיו שכלו לאחר
הדרך.58) את לקצר בעשרים 59)כדי כרגיל שזמנו הגשם

מזיקה  הרגל דריסת אין זה גשם לפני במרחשון. ושלושה
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ונפסדים  וצומחים, יוצאים הזרעים ואילך מכאן לשדות.
עליהם. כשדורסים

.‰Ôlk el‡ ˙Bw˙Â60elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B ¿«»≈À»¬¿»»¬ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa61. ¿»»»∆

שלמה.60) ותקנת יהושע, של התקנות כדעת 61)עשר
(שם). שמואל

.ÂÏ··a Ïh‰ „¯ÈLÓe62¯eÒ‡63ÔÈÏÈ·La Cl‰Ï ¿∆≈≈««¿»∆»¿«≈ƒ¿ƒƒ
.ÌÈÏÚa Ô‰Ï LiL∆≈»∆¿»ƒ

שם.62) פפא, רב לקרקע 63)דברי מזיקה הרגל דריסת כי
הטל. ירידת אחרי שבבבל

.Êı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿≈»«»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯Ï Ì„˜ d˙B‰L‰Ï ¯zÓ ,Ï‡¯OÈ64 ƒ¿»≈À»¿«¿»…∆»∆∆¿ƒ

Áah‰Â .ÌBÈ ÌÈLÏL B· ‰zLÓÏ Ì„˜Â65Á˜BÏ66 ¿…∆¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿««»≈«
.ËÚÓ ËÚÓ ËÁLiL „Ú ‰‰LÓe Á˜BÏ ,ËÁBLÂ¿≈≈««¿∆«∆ƒ¿«¿«¿«

¯„Úa ‰Ú¯˙Â ‡ˆz ‡lL „·Ï·e67‰‰Ln‰ Ïk ‡l‡ ; ƒ¿«∆…≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆»»««¿∆
.˜Èfz ‡lL È„k ,B˙Èa CB˙a ‰‰LÓ -«¿∆¿≈¿≈∆…«ƒ

עט:64) שם החג, סעודת ומוכר 65)לצרכי הקונה
פ.67)קונה.66)לאחרים. שם גמליאל כרבן

.ÁÏ‡¯OÈ ı¯‡k Ï·a eOÚ ¯·Îe68Ïecb da ¯Ò‡Ï ¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¡…»ƒ
˙B„O‰ ·¯ eÈ‰L ÈtÓ ,‰w„ ‰iÁÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«»«»ƒ¿≈∆»…«»

.Ï‡¯OÈ ÏL ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a ÌL ÌÈÓ¯k‰Â¿«¿»ƒ»¿»«»ƒ∆ƒ¿»≈

שם.68)

.ËÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯ÈÊÁ Ïc‚Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ69. ¿≈»¿¬»ƒ¿«≈¬ƒƒ¿»»
.˙ÏLÏLa ¯eL˜ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·Ïk‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«∆∆∆»ƒ≈»»»¿«¿∆∆

¯ÙÒÏ ‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚa ÌÈ·Ïk ‡e‰ Ïc‚Ó Ï·‡70ÌBia , ¬»¿«≈¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»«
Ïc‚Ó ¯e¯‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .B¯ÈzÓ ‰ÏÈl·e B¯LB˜¿««¿»«ƒ¿»¿¬»ƒ»¿«≈

.ÈeˆÓe ‰a¯Ó Ô˜f‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk¿»ƒ«¬ƒƒƒ¿≈∆∆≈»¿À∆»

פב.69) פג.70)שם שם שמירה, לשם לגבול

.È‰·eLz ‰OÚL ‰ÚB¯71¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ∆∆»»¿»≈¿«¿ƒƒ¿…
„iÓ72„È ÏÚ „È ÏÚ ¯ÎBÓ ‡l‡ ,73BÏ eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ»∆»≈«»«»¿≈ƒ∆»¿

‰M¯Èa ÌÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk74¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒ«¬ƒƒƒÀ»≈¿«¿ƒƒ¿…
.ËÚÓ ËÚÓ ¯ÎBÓ ‡l‡ ,„iÓƒ»∆»≈¿«¿«

פ.71) שם דקה, בהמה עוד לגדל מכיון 72)שלא
מתשובה. וימנע הרבה קמעא.73)שמפסיד קמעא,

גוי.74) אביו את שירש גר כגון

á"ôùú'ä 'à-øãà à"é ÷"ù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
תהיה 1) כיצד מתחלתה, תמה שהיא הקרן דין מבאר

ידועים  לימים אם המינים, לכל או אחד למין אם מועדת,
בסיבה. שלא או ידועה לסיבה אם הימים, לכל או

.‡„ÚeÓ e‰Ê È‡2ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba e„ÈÚ‰L Ïk ?3. ≈∆»…∆≈ƒ¿»»ƒ
ËÚa B‡ ı·¯ B‡ CL B‡ „Á‡ ÌBÈa Á‚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿∆»»«»«»«

e„ÈÚ‰ .„ÚeÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ Û‚ B‡»«¬ƒ≈»¿»ƒ≈∆»≈ƒ
„Á‡ ÌBÈa ÌÈ„Ú Èzk LÏL Ba4˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -5Ì‡ »ƒ≈≈ƒ¿∆»¬≈∆»≈ƒ

.„Úe‰ ‡Ï B‡ „Úe‰«…«

כג:2) קמא על 3)בבא ימים שלושה השור בבעל התרו
בו  והתרו ראשון ביום השור שנגח כגון נגיחות, שלוש
ונגח  וחזר בו, והתרו שני ביום ונגח וחזר שישמרהו,
הודיעוהו  אפילו אחד, ביום נגח אם אבל בו. והתרו בשלישי
שהיה  ייתכן כי מועד, זה אין והתרוהו, בשעתה אחת כל על

אחד. ביום קרה זה שכל מכיוון מקרה, שלוש 4)זה על
ימים. שלושה של כד.5)נגיחות שם נפתרה, שלא בעייא

מועד  יהיה שהשור כדי הם שאמרו, ימים שלושה אם
ימים  בשלושה פעמים שלוש כשנגח כאן, כן ואם להזיק,
אחד, ביום היו ההתראות שלוש שכל פי על אף מועד נעשה
על  שישמור השור בבעל להתרות ימים שלושה צריכים או

הועד. לא כן ואם בלבד אחד ביום התרו וכאן שורו,

.·;ÔÈc ˙Èa ÈÙ·e ÌÈÏÚa‰ ÈÙa ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡≈∆»»∆»ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
˙È·a ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ·a „Úe‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«ƒ¿»»¿≈∆»»∆»¿≈

ÔÈc6. ƒ

ביתֿדין.6) בפני אלא אינה עדות מסירת

.‚ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÏL ¯BL7˙È„Óa ‡e‰L ÈÓe ∆≈≈∆¿»»ƒ∆ƒ¿ƒ«
Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ ;ÔÈ¯eËt - eÁ‚pL Ìi‰«»∆»¿¿ƒ¬»≈ƒ«¬ƒƒ»∆

ÔÈÒBtB¯ËBt‡8ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÈÙa Ô‰a ÔÈ„ÈÚÓe9. «¿ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»«¿ƒ

לט.7) שם בניֿדעת, הבעלים.8)שאינם במקום
השור.9) על שישמור בו ומתרים

.„Ì‡ :ÔÈÒBtB¯ËBt‡ ÈÙa e„Úe‰L ¯Á‡ e˜Èf‰ƒƒ««∆¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ìz ‡e‰ ÔÈ„Ú10„Úe‰ Ì‡Â ;BÙebÓ ¬«ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˜Èf‰ Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba¿»»ƒ¿««»ƒƒ¿«≈∆∆»≈
‰Ùi‰ ÔÓ11ÔÈÒBtB¯ËBt‡ ÈÒÎaL12eÏc‚iLÎÏÂ , ƒ«»∆∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿¿
ÌÈÓB˙È‰13eÓlLÈÂ ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÌÚ ÔÈ„ eOÚÈ «¿ƒ«¬ƒƒ»«¿ƒƒ«¿

Ô‰Ï14. »∆

לגבות 10) לתם אפוטרופוס "מעמידין החכמים כדעת
שם. המעולה.11)מגופו", שמרו 12)מן שלא מפני

שם. חנינא, בר יוסי רבי דעת זוהי כראוי. כוונתו 13)אותו
קטן. של להיות 14)לשור יסכים לא איש אחרת, כי

אפוטרופוס.

.‰Ô‰a ÔÈ˜ÁOnL ÌÈ¯ÂL15ÁbÏ Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe16‰Ê ¿»ƒ∆¿«¬ƒ»∆¿«¿ƒ»ƒ«∆
˙‡ e˙ÈÓ‰ elÙ‡Â .‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÚeÓ ÌÈ‡ - ‰Ê ˙‡∆∆≈»»ƒ∆»∆«¬ƒ≈ƒ∆

ÁbÈ Èk :¯Ó‡pL ;‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡‰17‡Ï - »»»≈»«»ƒƒ»∆∆¡«ƒƒ«…
e‰eÁÈbiL18. ∆«ƒ

קהל.15) ברצון 16)לפני אלא השור מטבע אינו "וזה
מועדים  אינם כך משום לרבינו), המשנה (פירוש בעליהם"

כתם. נזק חצי טבעו 18)מעצמו.17)ומשלמים נגד
מא. לט, שם העצמי,

.Â„Úe‰L ¯BL19¯ÊÁ - ‰zÓa Ôz B‡ ¯kÓÂ ∆«¿ƒ¿«ƒ«¿«»»»«
B˙en˙Ï20˙ÈpzLpL ˙eL¯‰L ;21BÈ„ ‰pLÓ22Ï·‡ . ¿«∆»¿∆ƒ¿«≈¿«»ƒ¬»
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B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ¯ÓBLÏ B¯ÒÓ B‡ BÏÈ‡L‰ Ì‡23. ƒƒ¿ƒ¿»¿≈¬≈¿∆¿»
L¯Á‰ Áwt˙Â ,ÔÈÒtB¯ËBt‡ ÈÙa „Úe‰L ¯BL ÔÎÂ¿≈∆«ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ¿«««≈≈

‰tzLÂ24eÏËaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ËBM‰ ¿ƒ¿«»«∆¿ƒ¿ƒ«»»««ƒ∆»¿
ÔÈÒtB¯ËBt‡‰25Ô˙˜ÊÁa ÔÈ„ÚeÓ Ô‰ È¯‰ -26È¯‰L , »«¿¿ƒ¬≈≈»ƒ¿∆¿»»∆¬≈

Ô‰ ÌÈÏÚa ˙eL¯a27. ƒ¿¿»ƒ≈

מועד.19) הקונה 20)שנעשה ברשות יגח ואם כתם, דינו
מגופו. נזק חצי ישלם המתנה מקבל ברשות שיצא 21)או

הקונה. לרשות ונכנס המוכר מתחיל 22)מרשות והכל
מ: שם פפא רב דעת רשות 23)מחדש. שינוי כאן אין

שם. עליו", בעליו שם שהולך מקום שכל "משום
בדעתו.24) שפוי עברה 25)נעשה השמירה וחובת

נשאר 26)לבעלים. האפוטרופוס, אצל מועדים נעשו אם
האפוטרופסות. שבוטלה לאחר גם מועד דין גם 27)להם

רבי  דעת רשות. שינוי כאן ואין האפוטרופוס, אצל בהיותם
לט. שם במשנה יוסי

.Ê- BÏ ‰„Úe‰L ¯·cÓ da ‰¯ÊÁÂ ‰„Úe‰L ‰Ó‰a¿≈»∆¬»¿»¿»»ƒ»»∆¬»
‡lL ¯ÊÁÂ ,ÁbÏ „Úe‰L ¯BL ?„ˆÈk .d˙en˙Ï ‰¯ÊÁ»¿»¿«»≈«∆«ƒ«¿»«∆…

Û‚B ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁbÈ28.‰ÁÈ‚Ï Ìz ‰Ê È¯‰ - ƒ«««ƒ∆≈¬≈∆»ƒ¿ƒ»
z‰ eÈ‰iL „Ú ?B˙¯ÊÁ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe˙B˜BÈ ≈≈»«¬»»«∆ƒ¿«ƒ

Ba ÔÈLÓLÓÓ29ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ÔÎÂ .Á‚B BÈ‡Â30 ¿«¿¿ƒ¿≈≈«¿≈ƒ¿»«¿»ƒ
‰OBÚ ‰È‰È ‡ÏÂ Ba eLÓLÓiL „Ú - Ô‰Ï „Úe‰L∆«»∆«∆¿«¿¿¿…ƒ¿∆∆

.Ô˙B‡»

בקרניו).28) (לא בו 29)בגופו ומשחקים אותו "שמושכין
מאיר  רבי דעת לרבינו). המשניות (פירוש מנגחם" ואינו

כד. כג: שם ובעיטה,30)במשנה נשיכה נגיפה, כגון
ה. הלכה א, פרק למעלה השווה

.ÁBÈÓÏ „ÚeÓ ‡e‰L ¯BL31„ÚeÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆»¿ƒ¬≈∆≈»
BÈÓ BÈ‡LÏ32‰Ó‰·Ï „ÚeÓ BÈ‡ - Ì„‡Ï „Úe‰ .33. ¿∆≈ƒ«¿»»≈»ƒ¿≈»
ÌÈpË˜Ï „Úe‰34ÌÈÏB„‚Ï „ÚeÓ BÈ‡ -35Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ

Ì‡Â ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - BÏ „ÚeÓ ‡e‰L ÔÈÓ ˙‡ ˜Èf‰ƒƒ∆ƒ∆»¿«≈∆∆»≈¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰ .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÔÈÈn‰ ¯‡LÏ ˜Èf‰ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿«≈¬ƒ∆∆»»»

ÏÁ‰ ˙BÓÈÏ „ÚeÓ BÈ‡ - ˙B˙aLÏ36˜Èf‰ Ì‡Â ; ¿«»≈»ƒ«…¿ƒƒƒ
ÌlLÓ - ÏÁ‰ ˙BÓÈ·e ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˙B˙aLa¿«»¿«≈∆∆»≈ƒ«…¿«≈
eLÓLÓiMÓ ?B˙¯ÊÁ ‡È‰ È˙ÓÈ‡Óe .˜Ê ÈˆÁ¬ƒ∆∆≈≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿«¿¿

ÌBia Ba ˙B˜BÈz‰37˜ÈfÓ ‰È‰È ‡ÏÂ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L «ƒ«∆»¿…ƒ¿∆«ƒ
.BÏ „Úe‰L ˜Ê∆∆∆«

אדם,32)לשוורים.31) שכן וכל וגמלים סוסים כגון
שסתמו  לז. קמא בבא המשנה דברי בפירוש פפא רב כדעת

מועד. מועד 33)אינו שאינו לבהמה הועד שכן וכל
עגלים.34)לאדם. מין.35)כגון באותו אפילו

עליו 36) זחה דעתו ממלאכתו, בטל שהוא מפני בשבת
(רש"י). בשבת.37)ונוגח - שלפנינו בדוגמא

.ËÈLÈÏL ÌBÈa ÏÓ‚Â ,¯ÁÓÏ ¯BÓÁÂ ,ÌBi‰ ¯BL Á‚»«««¬¿»»¿»»¿¿ƒƒ
ÏkÏ „ÚeÓ ‰OÚ -38¯ÁÓÏe ,BÁ‚e ÌBi‰ ¯BL ‰‡¯ . «¬»»«…»»«¿»¿»»

,BÁ‚e ¯BL ‰‡¯ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡»̄»¿…¿»««¿ƒƒ»»¿»
¯BL ‰‡¯ ÈLÈÓÁ·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡¯ ÈÚÈ·¯·e»¿ƒƒ»»¿…¿»«¬ƒƒ»»

„ÚeÓ ‰OÚ - BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡¯ ÈMM·e ,BÁ‚e¿»«ƒƒ»»¿…¿»«¬»»
ÔÈ‚e¯ÒÏ39‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯ÂLÏ40. ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆

האלה38) המינים שלושת לכל משנה).כלומר, (מגיד
צורך  ואין המינים, שלושת ידי על העדתו שנתקיימה מכיוון
לומר  תמצא "ואם לז. שם ומין. מין לכל נגיחות בשלוש
פרק  למעלה ראה לומר. תמצא כאם לפסוק דרכו ורבינו "...

סט. הערה יט הלכה ישלם 39)שני השביעי ביום יגח אם
נזק. חצי אלא ישלם לא השמיני ביום נגיחה ועל שלם נזק

ויותר.40) ימים שני של דילוג כגון

.È‡ÏÂ ¯BÓÁ ‰‡¯ ¯ÁÓÏe ,BÁ‚e ÌBi‰ ¯BL ‰‡»̄»«¿»¿»»»»¬¿…
‰‡¯ ÈÚÈ·¯·e ,BÁ‚e ÒeÒ ‰‡¯ ÈLÈÏM·e ,BÁ‚¿»«¿ƒƒ»»¿»»¿ƒƒ»»
ÈMM·e ,BÁ‚e „¯t ‰‡¯ ÈLÈÓÁ·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ÏÓ‚»»¿…¿»«¬ƒƒ»»∆∆¿»«ƒƒ

„B¯Ú ‰‡¯41ÔÈ‚e¯ÒÏ „ÚeÓ ‰OÚ - BÁ‚ ‡ÏÂ »»»¿…¿»«¬»»¿≈ƒ
ÏkÏ42BÏ „ÚeÓ ‡e‰L ÌBia Á‚ Ì‡Â ;43„Á‡ «…¿ƒ»««∆»∆»

.„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‚e¯Òa Á‚pL ÔÈÈn‰ ˙LÏMÓƒ¿∆«ƒƒ∆»«¿≈ƒ¬≈∆»

הבר.41) הדוגמאות 42)חמור שתי של צירוף זה
אלא  מועד אינו כי דוקא, לאו "לכל" הקודמת. שבהלכה

זו. הלכה בסוף רבינו כדברי שנגח שביעי,43)למינים
וכו'. תשיעי

.‡È¯OÚ ‰ML·e ,‰Ê L„ÁÏ ¯OÚ ‰MÓÁa Á‚»««¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»»»
BÈ‡ - ÈLÈÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰Ú·L·e ,ÈL L„ÁÏ¿…∆≈ƒ¿ƒ¿»»»¿…∆¿ƒƒ≈

‚el„a LlLiL „Ú ,„ÚeÓ44,Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜ ÚÓL . »«∆¿«≈¿ƒ»«»¿»«
„ÚeÓ ‰OÚ - Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜ ,Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜»¿»«»¿»««¬»»

˙B¯ÙBLÏ45.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆

שלא 44) הראשונה הנגיחה כי דילוגים, שלושה שיהיו
בנגיחה  רק הועד ולכן החשבון מן אינה בדילוג הייתה
אליבא  רש"י פירש (כך החמישית על שלם נזק וחייב רביעית
תוספות  ראה ט, שבהלכה לסירוגין דומה זה ואין דשמואל)
מינים  של סירוגין להשוות שאין יום, המתחיל דיבור ב שם,

שם. ימים, של שהנגיחה 45)לסירוגין אומרים ואין
פעם  יגח אם השופר. מקול בהלה מרוב רק באה הראשונה

שם. העלייה, מן שלם נזק ישלם השופר, לקול רביעית

.·È,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ¯ÂL ‰LÏL Á‚»«¿»¿»ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
Á‚pL B‡ ;ÏÓb Á‚ ÈLÈÓÁ·e ,¯BÓÁ Á‚ ÈÚÈ·¯·e»¿ƒƒ»«¬«¬ƒƒ»«»»∆»«
¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈLa ‰lÁza ÏÓ‚Â ¯BÓÁ¬¿»»«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ∆««∆¿««
‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈ¯ÂL ‰LÏL Á‚ Ck»»«¿»¿»ƒ∆««∆¬≈∆

˜ÙÒ46˙LÏLÏ B‡ „·Ïa ÌÈ¯ÂLÏ „ÚeÓ ‡e‰ Ì‡ »≈ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿∆
BÊ ˙B˙aL LÏLa Á‚ Ì‡ ÔÎÂ .„ÚeÓ ‡e‰ ÔÈÈn‰«ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»«»
Á‚pL B‡ ;˙aMa ÈL·e ˙aMa „Á‡·e BÊ ¯Á‡««¿∆»««»¿≈ƒ««»∆»«
ÈzL·e ˙aM‰ ÌBÈ·e ˙aL ·¯Ú·e ˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ««»¿∆∆«»¿««»ƒ¿≈
‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ˙B˙aL«»«»«¬∆»¬≈∆»≈ƒ
ÌÈML ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ B‡ „·Ïa ˙B˙aLÏ „ÚeÓ»¿«»ƒ¿«ƒ¿∆«»ƒ∆¿«ƒ

.ÏBÁ Ô‰Ó≈∆

מצרפים 46) אנו - ראשון שור ב', ובבעיא - שלישי שור אם
אותו  דנים או בלבד, לשוורים מועד הוא ואז השוורים, עם
שלא  בעייא המינים. לשלושת הוא ומועד וגמל, חמור אחר
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שבת  אם שבתות, בשלושה נגח אם וכן שם. נפתרה,
לשבתות, מצרפים - ראשונה שבת ב', ובבעיא - שלישית
- שלאחריה החול ימי לשני או בלבד, לשבתות ומועד
ששניים  הימים, לשלושת הוא ומועד - שלפניה ב', ובבעיא

חול. מהם

.‚È‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎÂÔ‰a ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ,Ô ¿»≈«¿≈¿«≈»∆≈¿«¿ƒ»∆
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ˜Èfn‰ ˙‡47˜Ê ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ∆««ƒ∆»¬ƒ∆∆¿ƒ»««ƒ»∆∆

Â„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÌÏL48. »≈≈ƒƒƒ»…

תם.47) ספק.48)כדין מחמת

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שם 1) נתבאר וכן השמירה. אחר התמה קרן חיוב בו נתבאר

נתבאר  וכן המיתוהו. ולא האדם גוף שהזיקו והמועד התם
הזיקה  ושם שלו שאינה לרשות בהמתו המכניס משפטי
תשלומי  משפטי שם נתבארו וכן דינו, מה הוזקה או בקרן
הקרן. נזקי תשלומי פרטי וכל הוא, וממה הוא כיצד הנזק

.‡‰¯ÒBÓa ÂÈÏÚa B¯LwL ¯BL2Èe‡¯k ÂÈÙa ÏÚÂ3, ∆¿»¿»»¿≈»¿»«¿»»»»
˜Èf‰Â ‡ˆÈÂ4˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡ :5Ì‡Â , ¿»»¿ƒƒƒ»¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ

ep¯ÓLÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - „ÚeÓ ‰È‰6Ì‡ ‡‰ , »»»»∆∆¡«¿…ƒ¿¿∆»ƒ
B¯ÓL7¯eËt -8¯·„a ˜Èf‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ‡e‰ ¯eÓLÂ , ¿»»¿»∆¿≈ƒƒƒ¿»»

ÌÈ¯·c ÏÎ‡L ÔB‚k ,B˙lÁzÓ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ»¿∆»«¿»ƒ
¯eËt - BÎel‰ C¯„a ÂÈÏ‚¯a ¯aL B‡ BÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ≈¿«¿»¿∆∆ƒ»

ÌlLlÓ9. ƒ¿«≈

מצויה.3)בחבל.2) ברוח לעמוד שיכולה כגון 4)דלת
בה,5)שנגח. נזהר אדם שכל פחותה, שמירה זוהי כי

שמירה  שישמור כדי נזק, בחצי התורה אותו מחייבת ולכן
שמירה.6)מעולה. בחוסר תלוי כל 7)חיובו שמירה
מה:8)שהיא. בבאֿקמא יהודה, ר' וברגל 9)דעת בשן

נה: שם הכל, לדעת פחותה שמירה מספקת

.·ÔÈÓÈ Ô¯˜Ï „ÚeÓ ‰È‰10,Ï‡ÓO Ô¯˜Ï „ÚeÓ BÈ‡Â »»»¿∆∆»ƒ¿≈»¿∆∆¿…
ÔÈa ÔÈÓÈ Ô¯˜a ÔÈa ,Á‚Â Èe‡¯k B¯ÓML ¯Á‡ ‡ˆÈÂ¿»»««∆¿»»»¿»«≈¿∆∆»ƒ≈

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ï‡ÓOa11. ƒ¿…¿«≈¬ƒ∆∆

אם 11)שם.10) ומועד ימין, לקרן מועד שהוא אףֿעלֿפי
מועד  של הנוסף החצי על פטור הוא פטור, כראוי שמרו
שמרו  אם אפילו תם בעודו בו חייב שהיה החצי אבל בלבד,
בלשון  שהועד. לאחר גם בו חייב להיות הוא ממשיך כראוי,
בר  אדא רב כדעת עומדת". במקומה תמות "צד - הגמרא
הקודמת  בהלכה במשנה. יהודה ר' דברי כך המפרש אהבה,
ב  ובהלכה כלשונם, במשנה יהודה ר' דברי את רבינו הביא
תמיהת  מיושבת בזה יהודה. ר' לדעת הגמרא פירוש את -

זו. בסוגיא גבורים" ה"שלטי

.‚‡lL ÔÈa ‰eÎa ÔÈa ,Ì„‡a ‰Ï·ÁL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»¿»»≈¿«»»≈∆…
dÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰eÎa12, ¿«»»ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ»

ÔÓ ¯eËÙe .ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ‡È‰ ˙„ÚeÓ Ì‡Â¿ƒ∆∆ƒ¿«≈∆∆»≈»ƒ
˙·M‰13¯Úv‰ ÔÓe ˙La‰ ÔÓe14;Èet¯‰ ÔÓe «∆∆ƒ«∆ƒ«««ƒ»ƒ

‡l‡ ‰¯Bz Ô‰a ‰·iÁ ‡Ï el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡L∆«¿»»¿»ƒ≈…ƒ¿»»∆»∆»
Ì„‡a15- Ì„‡a ‰Ï·ÁL ‰Ó‰a Ï·‡ ,B¯·Áa Ï·ÁL ¿»»∆»««¬≈¬»¿≈»∆»¿»¿»»

ÈˆÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L BBÓÓ ‰˜Èf‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ»»∆≈«»∆»¬ƒ
¯eËt - LiaL B¯BL ,CÎÈÙÏ .„·Ïa ˜Ê16Lia Ì‡Â , ∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ≈»¿ƒƒ≈

¯‡a˙iL BÓk ,·iÁ - BÓˆÚa ‡e‰17Ï·ÁL B¯BLÂ . ¿«¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆»«
Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a18- ˙aLa B¯·Á LÈ„b ˜ÈÏ„‰L B‡ , ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿«»

- ‰Ê ‰OBÚ‰ BÓˆÚa ‡e‰ ‰È‰ el‡Â ;ÔÈ˜Êpa ·iÁ«»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«¿»∆∆
ÌlLlÓ ¯eËt19BÓk ,¯‡a˙iL20. »ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»≈

לו"12) יעשה הזה "כמשפט האומרים החכמים, כדעת
באדם. שור משפט כך בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות
אף  שלם, נזק ומועד נזק חצי משלם תם - בשור שור מה
בבא  שלם", נזק ומועד נזק חצי משלם תם - באדם שור

לג. ידו,13)קמא נשברה אם המחלה. בזמן שהפסיד מה
זה  כי ידו, שנשברה לפני שעשה העבודה לפי מעריכים אין
עבודה  קישואים, כשומר אותו רואים אלא בנזק, כבר נכלל
את  ומשלם שיבריא. לאחר שבורה ביד גם לעשות שיוכל

מחלתו. בימי זו עבודה שכר של שילם 14)ההפסד אפילו
היד  את לו שיורידו נותן אדם היה כמה מעריכים היד, בעד
הוא  זה הפרש היד. את לו שישברו במקום כאב, ללא בסם

הצער. מום 15)חשבון יתן כי "ואיש - והטעם פז. שם
בעמיתו, שור ולא בעמיתו איש יט), כד, (ויקרא בעמיתו"
דברים, בארבעה תורה שחייבה מומים נתינת דין כו. שם
בעליו. של בעמיתו בשור ולא שחבל באדם רק הוא

לד:16) שם משנה האדם, את לכלך בהלכות 17)כגון
א. פרק ומזיק, השור.18)חובל בעל מפני 19)של

על  ומשלם מת אדם ואין זה, מעשה על מיתה חייב שהוא
אחד. ד.20)מעשה פרק ומזיק, חובל הלכות

.„,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ B¯BL ÒÈÎn‰««¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
¯eËt - BaÏk BÎL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e21. ¿»∆««««ƒ¿»«¿»

- Ìz ‰È‰ Ì‡ :˙Èa‰ ÏÚa ÏL ¯BL ‡e‰ Á‚ Ì‡Â¿ƒ»«∆««««ƒƒ»»»
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ22˜Ê ÌlLÓ - „ÚeÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ»»»¿«≈∆∆

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Á‚Bp‰ ÔÈ„k ,ÌÏL»≈¿ƒ«≈«ƒ¿»«ƒ

לך 21) הרשה מי השור: לבעל לומר יכול הבית בעל
מז: בבאֿקמא לחצרי, שורך החכמים 22)להכניס כדעת

כד: שם במשנה,

.‰ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡·‰Â BÊ ¯ˆÁaL ¯B·Ï ÏÙ23Ì‡ : »«¿∆¿»≈¿ƒ¿ƒ∆≈»ƒ
„iÓ ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡·‰24·iÁ - ‰ÏÈÙ ˙ÚLa25È˜Êa ƒ¿ƒ∆≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«»¿ƒ¿≈

¯BM‰ ‰OÚ È¯‰L ;¯eËt - ÔÓÊ ¯Á‡ Ì‡Â ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒ««¿«»∆¬≈«¬»«
‰Ïwz26¯Ba eÈˆÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ ÌÈn‰Â ,¯B·k «»»¿¿««ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ·iÁL27ÏÚa - ˙eL¯a ÒÈÎ‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿««
¯eËt ¯BM‰28- ¯ÓLÏ ˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . «»¿ƒƒ≈»»««««ƒƒ¿…

‡e‰ È¯‰29¯BM‰ ˜Êa ·iÁ30.¯BaÏ ÏÙpL ¬≈«»¿∆∆«∆»««

מז:23) שם בו, מלוכלך 24)המכונסים שהיה כגון
ממש.25)בצואה. מזיק מח:26)כדין שם כבור, ודינו

חמור"27) או שור שמה "ונפל הפסוק מן לומדים זה דין
כח: שם כלים. ולא חמור אדם, ולא שור לג) כא, (שמות

החצר 28) בעל גם אבל בורו, על לשמור חייב החצר בעל כי
השור. שהוזק  הנזק על החצר.29)פטור דעת 30)בעל 

, מח: שם כמותו פסק ושמואל , מז: שם במשנה רבי
בדינים. כשמואל והלכה
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.ÂB¯BL ÒÈÎ‰31,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ˜Èf‰Â32B‡ , ¿ƒƒ∆««««ƒ∆À«««««ƒ

ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ¯ˆÁa ¯ÙÁL33¯BM‰ ÏÚa - ˙B¯ÚÓe ∆»«∆»≈ƒƒ¿»«««
¯Ba‰ È˜Êa ·iÁ ¯ˆÁ ÏÚ·e ,¯ˆÁ È˜Êa ·iÁ34, «»¿ƒ¿≈»≈««»≈«»¿ƒ¿≈«

BÓ˙ÒÏ ÂÈÏÚ È¯‰L35. ∆¬≈»»¿»¿

מח.31) שם, רבא בו.32)מימרת שנתקל כגון
ארוכות.33) אףֿעלֿפי 34)חפירות רשותו, הפקיר אם

ששור  הקודמת, בהלכה ונתבאר שור, עלֿידי שנעשה
בנזקיו. חייבים בעליו אין בור שהפקירו,35)שעשה לפני

ברשות  תקלה נותן הריהו מפקירו וכאשר הוא, בורו שהרי
בעצמו. עשאו כאילו הוא הרי כן ועל הרבים,

.Ê¯BM‰ ˙‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˜Èf‰36‡lL B˜Èf‰ Ì‡ : ƒƒ««««ƒ∆«ƒƒƒ∆…
BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ,¯eËt - ˙Ú„Ï37‡lL zÒÎ ‰nÏ : ¿««»∆¬≈¿ƒ»»ƒ¿«¿»∆…

B˜Èf‰ Ì‡Â ;Ea Èz‚‚ML „Ú ÈzÚ„È ‡lL ,˙eL¯aƒ¿∆…»«¿ƒ«∆»«¿ƒ¿¿ƒƒƒ
·iÁ - ˙Ú„Ï38˙eL¯ BÏ LiL ÈtÓ ,ÌÏL ˜Ê ¿«««»∆∆»≈ƒ¿≈∆≈¿

.˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ B˜Èf‰Ï Ï·‡ ,B˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ≈¿¬»¿«ƒ≈¿

שם.36) רבא מדברי זה השור.37)גם לבעל החצר בעל
שם.38) פפא רב דעת

.ÁÔÈÓL39B¯·Á ÏL ÈÏk ¯aML È¯‰ ?„ˆÈk .ÔÈ˜ÊÏ »ƒƒ¿»ƒ≈«¬≈∆ƒ≈¿ƒ∆¬≈
Á˜ :˜ÈfnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzÓ‰a ÔÈa ‡e‰ ÔÈa -≈≈¿∆¿≈¿ƒ««ƒ«
‡l‡ ,ÈÏk‰ ÈÓc ‰ÊÏ ÌlLÂ ¯e·M‰ ÈÏk‰ ‰z‡«»«¿ƒ«»¿«≈»∆¿≈«¿ƒ∆»
Ïk BÏ Ô˙BÂ ,ÂÈÓcÓ ÈÏk‰ ˙Át ‰nk ÔÈ„ÓB‡¿ƒ«»»««¿ƒƒ»»¿≈»

˙Át‰40-Ì‡ - ˙Át‰ ÈˆÁ B‡ ,„ÚeÓ ˜Èfn‰ Ì‡ «¿»ƒ««ƒ»¬ƒ«¿»ƒ
˙Át ,˜fpÏ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL .Ìz ‰È‰»»»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆«ƒ»¿«

‰Ï·p‰41˜f ÏL42‰Ï·p‰ Á·LÂ .43B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -44 «¿≈»∆ƒ»¿∆««¿≈»¿ƒ
.˜Èfn‰Â ˜fp‰«ƒ»¿««ƒ

ולאחר 40)מעריכים.39) ש"ח, 10 שוה היה הכלי אם
השבור  והכלי ש"ח, 8 הפחת הרי ש"ח, 2 שווה שנשבר

לניזק. שעת 41)שייך עד המיתה משעת דמיה פחתו אם
לפי 42)המשפט. שלם, נזק או נזק חצי ישלם והמזיק

המיתה. בשעת הנבילה משעת 43)מחיר עלה מחירה אם
המשפט. שעת עד ולפי 44)המיתה יהודה, ר' כדעת

לד: שם יוחנן, ר' תשובת

.ËÈ¯‰Â ,˙ÓÂ e‰eÁ‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk≈«»∆»«ƒ∆¿»»≈«¬≈
‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,‰‡Ó ‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰ÂL ‰Ï·p‰«¿≈»»»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿««¬»»
ÌlLÓ ˜Èfn‰ ÔÈ‡ - ÌÈBÓL ‰ÂL È¯‰Â ‰˙Át ÔÈca«ƒ»¬»«¬≈»»¿ƒ≈««ƒ¿«≈
ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰‡Ó ‡l‡∆»≈»ƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈

BÙebÓ ÌÈMÓÁ BÏ45. ¬ƒƒƒ

לניזק.45) והנבילה

.È‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ‰Ï·p‰ ‰ÁÈaL‰ƒ¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒ»»ƒ¿««¬»»
BÏ ÌlLÓ ˜Èfn‰ È¯‰ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ÔÈca«ƒ≈»¿∆¿ƒ¬≈««ƒ¿«≈

ÌÈÚLz46ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ , ƒ¿ƒƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈
˙n‰ ˙‡ Ì‚Â :¯Ó‡pL e‰ÊÂ .BÙebÓ ‰MÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿∆∆∆¡«¿«∆«≈

.[ÔeˆÁÈ ˙n‰ Á·L] - ÔeˆÁÈ∆¡∆««≈∆¡

הנבילה 46) וכאילו והניזק, המזיק בין השבח את מחלקין
תשעים. הוא הנזק א"כ ועשר. מאה שוה

.‡ÈÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL47ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL »∆»«ƒ∆»«»∆»«ƒ
ÁÈaL‰ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈMÓÁ B˙ÈÁÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¬ƒƒƒ¿««¬»»«ƒƒ¿ƒ«
‡Ïel‡Â ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ‰ÂL ‡e‰ È¯‰Â ˜fp‰«ƒ»«¬≈»∆«¿«≈¿ƒ≈

˙B‡Ó ‰BÓL ‰ÂL ‰È‰ B˙ÈÁÙ‰L ‰ÁÈ‚p‰48ÔÈa - «¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»»»∆¿∆≈≈
˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó Á·ML ÔÈa BÓhtL∆ƒ¿≈∆»«≈≈»≈≈∆»ƒ¿«

˜Êp‰49‰kn‰ ˙ÓÁÓ LÁk .50,ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa «∆∆»«≈¬«««»ƒ¿««¬»»«ƒ
‰‡Ó ‰ÂL ˙Át‰ È¯‰Â51‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk BÏ Ô˙B - «¬≈«¿»»∆≈»≈ƒ¿««¬»»

.ÔÈca«ƒ

לד.47) שם זוז,48)ברייתא מאות ארבע הוא והנזק
במועד. מאות ארבע או בתם מאתים תובע והניזק

וחמש.49) עשרים ותם חמשים, הפחת 50)מועד אם אבל
אשם  המזיק אין כי הנזק, כבשעת נותן מלאכה, מחמת בא

זה 51)בזה. ואין שם. שם, הנזק, בשעת חמשים במקום
בדין, העמדה שעת עד מיתה משעת נבילה לפחת דומה
קלקול  בגלל מאליו בא הפחת שם כי ניזק, של שהפחת
שלנו  במקרה אבל מיד, למכרה לניזק לו והיה הנבילה,
ומכיון  נכחשת, והיא תתרפא שהבהמה לפעמים הניזק סבור

המזיק. חייב המכה, מחמת בא שזה

.·È˜Èfn‰ ÁÈaL‰52Ì‡ :ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿««¬»»«ƒƒ
BÓhtL ˙ÓÁÓ53‡l‡ epnÓ ÌlzLÓ BÈ‡ - Á·L ≈¬«∆ƒ¿»«≈ƒ¿«≈ƒ∆∆»

BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;˜Èf‰L ‰ÚMa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó«∆»»»∆«»»∆ƒƒ¿ƒ≈¬««¿
ÁÈaL‰54˙ÚLk Blk epnÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlzLÓ - ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ∆Àƒ¿«

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰«¬»»«ƒ

בשיעור 52) הוא והנזק שור, נגח ש"ח 50 שוה תם שור כגון
מגופו, גובים בתם אולם ש"ח, 100 - נזק חצי ש"ח. 200
עלה  בדין, העמדה בשעת בלבד. ש"ח 50 שוה והריהו
חצי  כל את כעת תובע הניזק ש"ח. למאה המזיק של מחירו

המזיק. מן ש"ח מאה בסך לשורו.53)הנזק המזיק בעל
אני 54) לטעון: יכול המזיק בעל בלבד. ש"ח 50 כלומר

(שם). תקח?! ואתה שורי, את ופטמתי כסף הוצאתי

.‚ÈÁ¯ËÏ ˜Èfn‰ ÏÚ55d˙B‡ ‡ÈˆÓnL „Ú ‰Ï·pa «««ƒƒ¿…««¿≈»«∆«¿ƒ»
‰ÏÚÓ - ˙ÓÂ ¯B·Ï ¯BM‰ ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk .˜fpÏ«ƒ»≈«¿∆»««¿»≈«¬∆
BÏ ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â ,˜fpÏ d˙BÂ ¯Ba‰ ÔÓ ‰Ï·p‰«¿≈»ƒ«¿¿»«ƒ»¿««»»ƒ
˙n‰Â ÂÈÏÚ·Ï ·ÈLÈ ÛÒk :¯Ó‡pL .‰Ï· ˙Át56 ¿«¿≈»∆∆¡«∆∆»ƒƒ¿»»¿«≈

˙‡Â ‰Ï·p‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï ·iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ - Bl ‰È‰Èƒ¿∆¿«≈∆«»¿»ƒ∆«¿≈»¿∆
˜fpÏ ÈÁ‰ ÔÓ ‰˙ÁtL ˙Át‰57ÈˆÁ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ; «¿»∆»¬»ƒ«««ƒ»¿ƒ»»»¬ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙Át‰«¿»¿∆≈«¿

כדעת 55) לניזק, שייך השור כי הנזק, חצי כל הניזק גובה
לניזק. השור" "הוחלט לג. שם עקיבא דעת 56)ר'

יא. שם ואחרים, המת 57)אבאֿשאול את שאף משמע,
לבעליו. לבעליו".58)ישיב ישיב ל"כסף פירוש זהו

ח.59) הלכה למעלה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) המזיקים החיים שבעלי הבעלים מהות בו נתבארו
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או  בעלים, להם היו לא הנזק ובשעת שהזיקו או שלהם,
בעלים  להם היו אם וכן הדיוט. של שאינו דבר שהזיקו
האיך  שם נתבאר וכן אחר, אדון לרשות יצאו הנזק ואחר
כדי  הניזק צריך ראיה זו ואי אלו, נזקין גובים דין בית

נזקו. לו שיגבו

.‡¯BL B‡ ,Lc˜‰ ÏL ¯BL Á‚pL Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL∆ƒ¿»≈∆»«∆∆¿≈
:¯Ó‡pL ;¯eËt - Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL Á‚pL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈∆»«∆ƒ¿»≈»∆∆¡«

e‰Ú¯ ¯BL2ÌÈL„w‰ ÏÎÂ .3‰ÏÈÚÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL4- ≈≈¿»«√»ƒ∆«»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈ˜Ê ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡5ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe .6Ô‰a LÈ - ≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈«À¿»ƒ≈»∆

ÔÈ˜Ê ÔÈc7e‡ˆÈ È¯‰L ,e˜f‰L ÔÈa e˜Èf‰L ÔÈa , ƒ¿»ƒ≈∆ƒƒ≈∆À¿∆¬≈»¿
.ÔÈlÁ Ì˙BÈ‰ÏÂ ÔBÈ„ÙÏ¿ƒ¿¿ƒ¿»Àƒ

הקדש,2) של שור ולא רעהו", שור את איש שור יגוף "וכי
לז: בבאֿקמא בהמת 3)משנה כגון מזבח, קדשי בין

הדם, זריקת אחר עד משהוקדשה חטאת בהמת או עולה
הבית. בדק קדשי משלם 4)ובין בשוגג, מהם נהנה אם

מעילות. אשם קרבן ומביא הקרן, על נוסף כי 5)חומש
ה'". "קדשי ונפדו.6)נקראים מום בהם שנפל כגון

קצת 7) בהם שיש ואףֿעלֿפי נג: שם נקרא, רעהו" "שור כי
ועבודה. בגיזה שאסורים קדושה,

.·ÌÈÓÏL8‰·Bb - e˜Èf‰L9Ì¯OaÓ10‰·B‚ BÈ‡Â , ¿»ƒ∆ƒƒ∆ƒ¿»»¿≈∆
Ô‰È¯eÓ‡ „‚k ¯Oa‰ ÔÓ11ÌÈL„˜ ÏL ÌÈ¯eÓ‡‰L ; ƒ«»»¿∆∆≈≈∆∆»≈ƒ∆»»ƒ

ÌÈl˜12‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ13. «ƒ¬ƒ»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»
‰˜Èf‰L ‰„Bz ÔÎÂ14ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,d¯OaÓ ‰·Bb - ¿≈»∆ƒƒ»∆ƒ¿»»¿≈∆ƒ

ÌÁl‰15¯Oa ÏÏkÓ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;dnÚ ‡a‰16. «∆∆«»ƒ»∆≈«∆∆ƒ¿«»»

יג.8) שם הם, בעלים וממון קלים, קדשים עם הנמנים
נזק.9) בעלים 10)חצי ממון והבשר מגופו, גובה תם כי

החלב 11)הוא. כגון המזבח, גבי על שמקריבים החלקים
ביאור  גֿד). ג, (ויקרא ועוד הכליות שתי הקרב, את המכסה

הבאה. בהלכה זה בכור,12)לדין תודה, שלמים, כגון
מקריבים  האימורים ואת נאכל שהבשר ועוד, בהמה מעשר

המזבח. ב.13)על יג:14)פרק יב.15)שם ז, ויקרא
בלבד.16) המזיק של מגופו גובה ותם

.‚¯Oa‰ ÔÓ B˙¯e·ÁÂ ˜fp‰ ÏÎ‡iL ?‰·Bb „ˆÈÎÂ¿≈«∆∆…««ƒ»«¬»ƒ«»»
‰M„˜a17„‚k ‰·B‚ BÈ‡ „ˆÈÎÂ .BlL ˜Ê ÈˆÁ „‚k ƒ¿À»¿∆∆¬ƒ∆∆∆¿≈«≈∆¿∆∆

Ì‡L ?ÔÈ¯eÓ‡‰,¯È„ ‰ÂL B˜Ê ÈˆÁa ˙Ba‚Ï BÏ ‰È‰ »≈ƒ∆ƒ»»ƒ¿«¬ƒƒ¿»∆ƒ»
,ÌÈ¯È„ ÈL ‰ÂL ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÚ ¯Oa‰ Ïk ‰È‰Â¿»»»«»»ƒ»≈ƒ»∆¿≈ƒ»ƒ
ÈL ‰·B‚ BÈ‡ - ÈˆÁÂ ¯È„ ‰ÂL ÔÈ¯eÓ‡ ‡Ïa ¯Oa‰Â¿«»»¿…≈ƒ»∆ƒ»»≈ƒ≈∆¿≈

¯Oa‰ ÈLÈÏL18„·Ïa ¯Oa‰ ÈˆÁ ‡l‡ ,19. ¿ƒ≈«»»∆»¬ƒ«»»ƒ¿«

קלים.17) קדשים מן 18)כדין כולו נזק חצי כלומר,
כנגד 19)הבשר. הדינר, ורבע דינר. רבעי שלושת כלומר,

יכול  המזיק הניזק. מפסיד האימורים, מן לו המגיע החלק
מן  משלם אני הקדש. של והאימורים שלי הבשר לטעון:
אחראי  אני ואין עלי, המוטל לחלקי בהתאם שלי הבשר

ה'. קדשי שהם האימורים, לחלק

.„¯˜Ù‰ ¯BL ÔÎÂ20f‰L¯BL :¯Ó‡pL ;¯eËt - ˜È ¿≈∆¿≈∆ƒƒ»∆∆¡«
ÌÈÏÚ·Ï ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈÒÎp‰ eÈ‰iL „Ú - e‰Ú¯21. ≈≈«∆ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ

˜fp‰ B˙B‡ Ot˙iL Ì„˜Â ,Á‚pL ¯˜Ù‰ ¯BL ?„ˆÈk≈«∆¿≈∆»«¿…∆∆ƒ¿…«ƒ»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ba ‰ÎÊÂ ¯Á‡ ‡a22‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »«≈¿»»¬≈∆»¿…∆»
BLÈc˜‰ ˜Èf‰L ¯Á‡Â ,˜Èf‰L ÌÈÏÚ·Ï „ÁÈÓ‰ ¯BL«¿À»ƒ¿»ƒ∆ƒƒ¿««∆ƒƒƒ¿ƒ
ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰iL „Ú ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - B¯È˜Ù‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»«∆ƒ¿¿»ƒ

ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e B˜f‰ ˙ÚLa23. ƒ¿«∆≈ƒ¿««¬»»«ƒ

יג:20) שם בעלים, ט:21)בלי שם כי 22)משנה
בעלים. לו היו לא הנגיחה "והועד 23)בשעת שנאמר:

מיתה  שתהא עד כט) כא, (שמות איש" והמית בבעליו...
שם. אחד, בבעל כלומר כאחד, שווין בדין והעמדה

.‰Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL24,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ¯BL Á‚pL ∆ƒ¿»≈∆»«∆≈»ƒ
È„·BÚ‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;¯eËt - „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa≈»≈»»¿ƒ∆≈»¿≈

ÔÈ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk25,‰˜Èf‰L BzÓ‰a ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ »ƒ¿«¿ƒ∆»»»«¿∆¿∆ƒƒ»
Ì‰ÈÈ„k Ì‰Ï ÔÈ„ e‡ È¯‰Â26„·BÚ ÏL ¯BLÂ . «¬≈»»ƒ»∆¿ƒ≈∆¿∆≈

- „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa ,Ï‡¯OÈ ÏL Á‚pL ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»«∆ƒ¿»≈≈»≈»
ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ‡e‰ ‰Ê Ò˜ ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈¿»∆¿¿≈»ƒ¿ƒ

˜Êp‰ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡Â ˙Bˆna ÔÈ¯È‰Ê ÔÈ‡L27‡Ï Ì‡Â , ∆≈»¿ƒƒ«ƒ¿¿≈»¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ…
,d˙B‡ ÔÈ¯nLÓ ÔÈ‡ - ÔzÓ‰a È˜Ê ÏÚ Ô˙B‡ ·iÁz¿«≈»«ƒ¿≈¿∆¿»≈¿«¿ƒ»

.˙Bi¯a‰ ÔBÓÓ ÔÈ„ÈÒÙÓe«¿ƒƒ»«¿ƒ

לז:24) שם על 25)משנה מטיל אינו שלהם ביתֿהדין
רואה  ואינו בהמתו, נזקי בעד תשלום חובת הבהמה בעל

המשפט. בית לטיפול נושא בבאֿקמא 26)בזה ירושלמי
כדיניהם". אמר: יוחנן ר' בשם אבהו "ר' ג, הלכה ד פרק

(שם 27) הגמרא לפי זולתם. ממון על חסים שאין מתוך
שבע  עליהם קיבלו שלא בעמים רק נאמר זה ודין לח.).

נח. בני מצוות

.Â˜Èf‰L Ìz ¯BL28„ÓÚ ‡lL „Ú ˜Èfn‰ B¯ÎÓ Ì‡ , »∆ƒƒƒ¿»««ƒ«∆…»«
ÔÈca29¯eÎÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,30‰·Bb ˜fp‰ È¯‰ - «ƒ««ƒ∆»¬≈«ƒ»∆

epÓÈ‰31;BÏ ¯ÎnL ˜Èfn‰ ÔÓ ‰·B‚Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ , ≈∆¿≈«≈«¿∆ƒ««ƒ∆»«
BÏ LÈ ÏB˜ Á‚pL ÔÂÈkL32ÁwÏ Á˜BlÏ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ , ∆≈»∆»«≈¿…»»«≈«ƒ«

.˜fp‰ ‰a‚iL „Ú«∆ƒ¿∆«ƒ»

לג:28) שם הניזק.29)ברייתא, רשאי 30)עם והקונה
בשור. עשו 31)לעבוד וכאילו מגופו, גובים תם שור כי

לניזק. אפותיקי של 32)אותו אפותיקי לשאר דומה ואינו
דעת  לפי זו, ברייתא הקונה. מן גובים שאין מטלטלין,
השור", "הוחלט שאמר עקיבא, ר' לדעת נאמרה רבינו,
בדין  שעמד לפני ולא בדין, שעמד לאחר דוקא זה אולם

מגידֿמשנה). ועי' ,102 עמוד לבבאֿקמא מאירי (עי'

.ÊLc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˜Èfn‰ BLÈc˜‰33‡lL È„k , ƒ¿ƒ««ƒ¬≈∆À¿»¿≈∆…
e¯Ó‡È34‰·Bb - BËÁL .ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ : …¿∆¿≈≈¿…ƒ¿¿»∆

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰zÓa B˙ .B¯OaÓ35‰a‚ÈÂ , ƒ¿»¿»¿«»»«∆»»»¿ƒ¿∆
.epnÓ ˜fp‰«ƒ»ƒ∆

עקיבא.33) רבי לדעת של 34)אפילו שורו שזה היודע
לחולין, ויצא שהקדישו וראה שנגח, יודע ואינו פלוני

שם. פדיון, בלא יוצא הקדש המקבל 35)יאמר: ורשאי
שמכר. מזיק בדין כמו בו, לעבוד

.ÁÔÈca „ÓÚÂ ˜Èf‰36¯eÎÓ BÈ‡ - B¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â37. ƒƒ¿»««ƒ¿««»¿»≈»
‡ÏÂ ‰OÚ ‡Ï - ‰zÓa B˙ .Lc˜Ó BÈ‡ - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ≈À¿»¿»¿«»»…»»¿…
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eÓ„˜ .ÌeÏk38˜ÈfÓ ÏL ˙B·BÁ ÈÏÚa39ÔÈa ,e‰eÒÙ˙e ¿»¿«¬≈∆«ƒ¿»≈
˜Èf‰ ‡lL „Ú ·ÁL40‡Ï - ·Á ‡lL „Ú ˜Èf‰ ÔÈa ∆»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«∆…»…

epnÓ ‰·Bb ˜fp‰ ‡l‡ ,eÎÊ41ÈÏÚa ÏL ‰È‰ elÙ‡L ; »∆»«ƒ»∆ƒ∆∆¬ƒ»»∆«¬≈
‰lÁzÓ ˙B·BÁ42.BÙebÓ ‰·Bb ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¬≈∆∆ƒ

הקודמת.36) הברייתא וגופו 37)המשך הוחלט, השור כי
לניזק. כבר הניזק.38)שייך שבא חייב 39)לפני שלהם

כסף. והם 40)המזיק לנזק, קדם שלהם החוב אם אפילו
הניזק. לפני בתור המזיק.41)הראשונים משור

לד.42) שם שהזיק, לפני

.Ë„ÚeÓ43„ÓÚ ‡lL ÔÈa ÔÈca „ÓÚ ÔÈa ,˜Èf‰L »∆ƒƒ≈»««ƒ≈∆…»«
BËÁL B‡ ‰zÓa B˙ B‡ B¯ÎÓ B‡ BLÈc˜‰Â ,ÔÈca«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«»»¿»

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó -44˙B·BÁ ÈÏÚa eÓ„˜ . «∆»»»»¿«¬≈
e‰e‚È‰‰Â45„Ú ˜Èf‰ ÔÈa ˜Èf‰ ‡lL „Ú ·Á ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«

˜fp‰ ÌlzLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ba eÎÊ - ·Á ‡lL46‡l‡ ∆…»»¿ƒ∆≈ƒ¿«≈«ƒ»∆»
˜Èfn‰ ÈÒÎaL ‰lÚn‰ ÔÓ47ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â , ƒ«¿À»∆¿ƒ¿≈««ƒ«¬≈»¿»»

ÔÈ„aÚLÓ48.‰Ê ˜ÊÏ ¿À¿»ƒ¿∆∆∆

הקודמת.43) הברייתא של 44)המשך קניינו כולו והשור
המתנה. מקבל של או הקונה, של לרשותם.45)ההקדש,

דין 47)מגופו.46) אין ובמטלטלין כבעלֿחוב, ודינו
זכה. מהם, וגבה שקדם מאוחר ובעלֿחוב קדימה,

בתם.48) כמו במיוחד, השור גוף על שעבודו ואין

.È- ˜Èfn‰ ÈÒÎpÓ ˜fpÏ ˙Ba‚Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙ÈaLk¿∆≈ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿≈««ƒ
‰lÁz ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈ·Bb49BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…»

Ïk „‚k ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ÏÏk ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿»∆…»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆»
ÈÒÎaL ‰lÚÓ‰ Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯‡M‰ ÔÈ·Bb - ˜Êp‰«∆∆ƒ«¿»ƒ««¿««¿À»∆¿ƒ¿≈

˜Èfn‰50ÔÈaÒ elÙ‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ e‡ˆÓiL ÔÓÊ ÏÎÂ .51 ««ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ«¬ƒÀƒ
.Ú˜¯wÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -≈ƒ¿»ƒ««¿«

כסף,49) שוה לרבות לד) כא, (שמות לבעליו" ישיב "כסף
שכל  ב), עמוד (שם פפא רב וכדעת ז. שם סובין, ואפילו
למכור  איֿאפשר אם כי "מיטב", בחינת הם מטלטלין

אחר. במקום יימכרו זה, ומיטב 50)במקום שדהו "מיטב
שהכוונה  עקיבא, ר' וכדעת ד), כב, (שם ישלם" כרמו
כדי  "מיטב", דרוש בקרקע ז.). (שם מזיק של שדהו למיטב

קונה. בנקל הנשארות 51)שישיג התבואה גרגרי קליפות
הקמח. את שהוציאה אחרי בנפה

.‡ÈÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌlLiL Ì„˜ ˜Èfn‰ ˙Ó≈««ƒ…∆∆¿«≈≈≈ƒƒ¿»ƒ
ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhnÏ52˜fpÏ ÔÈ·B‚Â .Ú˜¯wÏ ‡l‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ∆»««¿«¿ƒ«ƒ»

˙È¯eaf‰ ÔÓ53·BÁ ÏÚ·k ‰OÚ ˜fp‰L ÈtÓ .54, ƒ«ƒƒƒ¿≈∆«ƒ»«¬»¿««
ÒÙz Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰Â¿«ƒ«¿¿ƒ≈»¿À¿»ƒ¿««¿ƒ»«
¯Á‡Ï Ì‰Ó BÏ ÔÈ·Bb - ˜Èfn‰ ÈiÁa ÔÈÏËÏhn‰ ˜fp‰«ƒ»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««ƒƒ≈∆¿««

B˙BÓ55.

לבעלֿחוב 52) לא משועבדים אינם יתומים של מטלטלין כי
יתומים  של מטלטלין שאפילו משמע, יד:). (שם לניזק ולא

גובים. אין משנה 53)גדולים ביותר, הגרועה הקרקע

מח: היתומים.54)גיטין מן חוב זכה 55)התובע כי
יד: בבאֿקמא רבא דברי בתפיסתו, בהם

.·ÈÌÈB‡b‰ ewz ¯·k56ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰57.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙe , «ƒ«¿¿ƒ»¿»«»»¿»»≈ƒƒ

ÔÈ˜Êp‰ ÔÈa‚Ó CÎÈÙÏ58.ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ¿ƒ»«¿ƒ«¿»ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â59˙È¯eaf‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -60; ¿ƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒƒƒ«ƒƒ

kLÔÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï ∆»«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ
e¯‡aL BÓk ,˙È¯eaf‰61. «ƒƒ¿∆≈«¿

ו.)56) וילנא (הוצאת בבאֿקמא שהרבה 57)רי"ף מכיון
המטלטלין  על סומך והמלוה קרקע, להם אין אדם בני

שם.58)(מאירי). הרי"ף דעת כבעלֿחוב, ודינם
מטלטלין 59) אין ואם מטלטלין, קודם במזיק: כמו הסדר

קרקע. עצמו.60)גובה ממזיק כמו עידית ולא
יא.61) בהלכה

.‚ÈÔÈ˜Êp‰ ÔÈ‡62¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓlzLÓ63, ≈«¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»ƒ¿…∆
˙‚¯‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â64‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ,65 ¿≈«¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ¿»»¿»

ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú·e66ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z ‡lL .„ÈÚ‰Ï ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ∆……«ƒ
˙B¯„‚Â ¯˜a‰ ˙Ù¯·e ÌÈÒeq‰ ˙BÂ¯‡a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿À¿«ƒ¿∆∆«»»¿ƒ¿

ÌÈÚB¯‰Â ÌÈ„·Ú‰ ‡l‡ Ô‡ˆ67Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ …∆»»¬»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - BÊ ˙‡ ‰˜Èf‰ BÊ ‰Ó‰aL e„ÈÚ‰≈ƒ∆¿≈»ƒƒ»∆¿ƒ»∆
‰Ê ˙‡ Ï·Á ‰Ê Ì„‡L ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ e„ÈÚ‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ∆»»∆»«∆∆

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜Ê ¯‡La e„ÈÚ‰ B‡68ÔÈ‡ . ≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¬≈∆≈
Èt ÏÚ ÔBÓÓ ÌÏBÚÏ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰«»»≈∆»≈¿«¿ƒ¿»»«ƒ
¯‡L „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú eÈ‰iL „Ú ÌÈ„Ú≈ƒ«∆ƒ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

˙Bi„Ú69e„ÈÚÈÂ ,70.ÌlLÏ ˜Èfn‰ ÔÈc ˙Èa e·iÁÈÂ , ≈À¿»ƒƒ«¿≈ƒ««ƒ¿«≈

יד:62) בבאֿקמא האדם 63)משנה את שהמית מועד
ליורשים. כופר  אדם.64)משלם על 65)כשהמיתה ולא

אומדנא. ובגויים.66)יסוד בנשים בעבדים, ולא
שמרעים 67) מפני כגזלנים, דינם כי לעדות, פסולים הרועים

כה: סנהדרין אחרים, בשדות שאין 68)בהמתם מכיון
להזמין  שאפשר למקרים לדמות ואין שראו, אחרים עדים

ועוד. בהלואה כגון כשרים, עדים הלואה.69)מראש כגון
וכו'.70) הנזק על

.„È‰ÚB¯ ‰È‰L ¯BL71¯‰p‰ Èab ÏÚ72¯BL ‡ˆÓÂ ∆»»∆««≈«»»¿ƒ¿»
,ÁbÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ ÁbÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Bcˆa ‚e¯‰»¿ƒ««ƒ∆∆¿À»¿∆»ƒ«

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - CMÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ CMÓ ‰Ê73Úe„Èa : ∆¿À»¿∆»ƒ…≈¿ƒ¿»«
¯ÁB‡‰ ÏÓ‚ elÙ‡Â .BÁ‚ ‰ÊÂ BÎL ‰fL74ÔÈa ∆∆¿»¿∆¿»«¬ƒ»»»≈≈

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Bcˆa ‚e¯‰ [ÏÓ‚] ‡ˆÓÂ ÌÈlÓb‰75: «¿«ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ≈¿ƒ
.ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú e‰e‡¯L „Ú ,B‚¯‰ ‰fL Úe„Èa¿»«∆∆¬»«∆»≈ƒ¿≈ƒ

צג.71) לא 72)בבאֿבתרא אומר: שם בגמרא רשב"ם
"ע"ג  הגירסא היתה כן רבינו לעיני הנהר". גב "על גרסינן

שם 73)נהר". שיש מכיון הוא, והטעם שם. הגמרא לשון
ברורה. ראיה בלי אומדנא לפי דנים אין שוורים, עוד

ובועט.74) ופסק 75)נושך שם, תנאים של פלוגתא
כתנאֿקמא.
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dxenzקמד zekld - zepaxw xtq - '`Îxc` 'd oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriy'`Îxc` `"iÎ'd -a"tyz'd

á"ôùú'ä 'à-øãà 'ä ïåùàø íåé

ספרקרבנות-
dxEnY zFkld¦§§¨

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«ƒ
¯ÈÓÈ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…»ƒ
Ì‡ L„˜ ‰¯eÓz‰ ‰È‰zL (· .‰Ó‰·a ‰Ó‰a¿≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆«¿»…∆ƒ
.‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ‰pLÈ ‡lL (‚ .¯ÈÓ‰≈ƒ∆…¿«∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
התמורה.1) על לוקין ולמה לוקה, הממיר שכל יבאר

.‡¯ÈÓn‰ Ïk2‰˜BÏ -3‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ4 »«≈ƒ∆«»¿≈»¿≈»
ÏÚ Û‡Â ,B˙‡ ¯ÈÓÈ ‡ÏÂ epÙÈÏÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯ÈÓiL∆»ƒ∆∆¡«…«¬ƒ∆¿…»ƒ…¿««

‰OÚÓ ‰OÚ ‡lL Èt5e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .6ÏkL , ƒ∆…»»«¬∆ƒƒ«¿»»¿∆»
‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰OÚÓ da ÔÈ‡L ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ7, ƒ¿«…«¬∆∆≈»«¬∆≈ƒ»∆»

ÚaLpÓ ıeÁ8¯ÈÓÓe9ÌLa B¯·Á ˙‡ Ïl˜Óe10. ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈∆¬≈¿≈
‰OÚÓ Ô‰a ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ el‡ ÔÈÂ‡Ï ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»∆«¬∆

ÏÏk11È¯‰Â ,‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ‰nÏÂ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ¿»¿ƒ¬≈∆¿»»ƒ««¿»«¬≈
ep¯ÈÓÈ ¯Ó‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z daL Â‡Ï»∆»ƒ««¬≈∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ∆

L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â12da LiL ÈtÓ ? ¿»»¿»ƒ¿∆…∆ƒ¿≈∆≈»
ÔÈÂ‡Ï ÈLe ‰OÚ13‰ÂL daL Â‡Ï ÔÈ‡L ,„BÚÂ . ¬≈¿≈»ƒ»∆≈»∆»»∆

‰OÚÏ14ÔÈÙzM‰Â ¯eav‰L ;15Ì‡ ‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ «¬≈∆«ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»ƒ
e¯ÈÓ‰16e¯ÈÓÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,17. ≈ƒ««ƒ∆≈À¿»ƒ∆…»ƒ

.L„˜ ‰¯eÓz‰ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L „ÈÁi‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆«»ƒ∆≈ƒ¬≈«¿»…∆
ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ - ˙aLa ¯ÈÓ‰ elÙ‡Â18ÔÓ „Á‡Â . «¬ƒ≈ƒ¿«»∆«¿»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈÙzM‰19¯ÈÓ‰L20¯ÈÓ‰L ÈÓ B‡ ,21Ôa¯˜a «À»ƒ∆≈ƒƒ∆≈ƒ¿»¿»
¯eav‰ ˙Ba¯wÓ22˙eÙzL Ô‰a BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,23- ƒ»¿¿«ƒƒ¿≈»∆À»

L„˜ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆∆¿≈«¿»…∆

ãycew zegiyn zecewpã

mdy t"r` ,exind m` dxenz oiyer oi` oitzeyde xeaivd"
."...exini `ly oixdfen

קודש, ותמורתו הוא - שהמיר שהיחיד למדים נמצאנו
אין  אבל לוקה זה הרי - שהמירו שותפין או ציבור אבל
ביארו  שהרמב"ם לומר יש הדבר ובטעם קודש. התמורה
חוקי  שכל "אע"פ שכתב במה תמורה, הלכות בסיום
אלו  "וכל ומסיים בהם...", להתבונן ראוי הם גזירות התורה
התורה  דיני ורוב דעותיו, ולתקן יצרו את לכוף כדי הדברים
וליישר  הדעות לתקן העצה מגדול מרחוק עצות אלא אינן
מה  כי הנ"ל, ההלכה לבאר יש ועפ"ז המעשים". כל
ברע  טוב שימיר החשש מפני הוא להמיר תורה שאסרה
לשותפין  בנוגע אבל ממונו", על ולחוס קניינו "להרבות כדי
אלא  הממיר של לגמרי אינה שבדבר ההנאה שטובת כיון
חלקו  שאז לציבור, בנוגע ועל־אחת־כמה־וכמה בלבד, חצי'

והוא  שלו. לגמרי היא העבירה אבל מאוד, קטן הממיר של
להרבות  כדי יחטא ולא לו", ולא חוטא אדם "אין על־דרך

הציבור. של או השותף של קניינו
(bi oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

זו 2) הרי לו: שיש חולין בהמת על הקרבן בעל "שאמר
(=הקרבן)". זו תחת ארבעים.3)(=החולין) מלקות סופג

בבת 4) יותר) או בהמות (שתי המיר ואפילו בנפרד, לוקה
פעמים. כמה לוקה על 5)אחת, נעשתה התמורה שהרי

פי  על ואף מעשה, אינה שפתיים ועקימת דיבורו, ידי
מהלכות  י"ג (פרק רבינו פסק בדישו שור חסימת שלעניין

ב  הלכה (בבא שכירות יוחנן וכרבי לוקה, בקול חסם שאם (
רבי  אמר וכן מעשה, היא פיו שעקימת שאמר צ:) מציעא
סמך  - מעשה עושה בדיבורו שממיר ג: ובתמורה שם יוחנן
ד: בתמורה הגמרא שבסוגיית השנייה הלשון על רבינו
ביחיד, אלא אינו העשה ואילו בשותפין גם ישנו שהלאו
בכמה  אמרו וכן מעשה. בו שאין פי על אף שלוקה הרי
ודלא  מעשה בו אין שממיר הגלילי, יוסי רבי בשם מקומות

מעשה. בו שיש שאמר יוחנן זה 6)כרבי אין כלומר,
ג. תמורה - למדו השמועה מפי רק אלא בתורה, מפורש

הגלילי. יוסי רבי נח)7)בשם כח, (דברים שנאמר משום
את  ה' "והפלא נט) (שם, וכתיב לעשות", תשמור לא "אם
(שיש  ב"לעשות" שרק יג:) (מכות מכאן ולמדו מכותך"
עליו. לוקין אין מעשה בו שאין לאו אבל לוקין, - מעשה)

שם 8) את תשא "לא ז) כ, (שמות שכתוב לשוא. או לשקר
מנקים  אין מעלה של דין בית ינקה" לא כי לשוא אלוקיך ה'
אותו. ומנקין אותו מלקין מטה של דין בית אבל אותו,

אותו".9) ימיר "ולא משום ולוקה תמורה, העושה
שנאמר 10) משום ולוקה הקדושֿברוךֿהוא, של בשמו

את  ליראה וגו' לעשות תשמור לא "אם נח) שם, (דברים
חבירו  את ומקלל לבטלה, השם את מלהוציא (שיירא ה'"
"והפלא  נט) (שם, וכתיב שם) רש"י לבטלה, מוציאו בשם
חבירו  את מקלל אבל מלקות. זו הפלאה מכותך" את ה'

לוקה. אינו - שם ידי 11)בלא על אלא אינו איסורן וכל
היא 12)דיבור. עשה מצוות והמיר, עבר אם כלומר,

שניתק  לאו וכל ובקרבן. בתמורה בשתיהן, קדושה לנהוג
עליו. לוקין אין אותו 13)לעשה ימיר ולא יחליפנו, ""לא

לאווין  משני מלקות חיוב לעקור עשה של כוחה ואין (שם)
אחרים  בשל יחליפנו "לא שאמרו פי על ואף שם). (תמורה
במקום  הלאווין שני אין כן ואם עצמו" בשל אותו ימיר ולא
תמורה, של לאו לנתק יכול העשה אין מקום מכל - אחד

נוסף. לאו תמורה בעניין שיש דומה 14)כיוון הלאו שאין
הממיר  כל ולא בלאו, עובר הממיר כל שהרי בכל, לעשה
כוח  שאין זה, בלאו העובר כל לוקה לכך תמורה, תמורתו
שכולם  לאו שתנתק בה, חייבין כולם שאין עשה, ביד

בו. של 15)חייבים או ציבור של חולין בהמת כלומר,
אם 16)שותפין. אבל המירו, והשותפין הציבור [כלומר,

אינה  בוודאי המיר, השותפין מן או הציבור מן אחד רק
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הזה  היחיד שהרי כאן, אין אזהרה שגם ואפשר כלל, תמורה
של  "רגלה כאומר זה והרי חלקו, על אלא להמיר יכול אינו
פי  על ואף תמורה. שאינה זו" עולה תחת ידה או זו בהמה
תמורה  אינה בהם, תלוייה שהנשמה באברים חלק לו שיש
בכולה", קדושה "פשטה כן לומר אפשר אי שהרי כלל,

שלו]. כולה אין קודש,17)שהרי התמורה אין זאת ובכל
יחיד: בלשון שנאמר ממה יג.) (תמורה במשנה כן ולמדו
ואין  תמורה עושה יחיד - אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא

תמורה". עושים והשותפין שנאמר 18)הציבור פי על ואף
שהרי  שמונים, לוקה אינו אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא
ואחד  אחרים בשל אחד אלא אחד, בעניין אינם הלאווין שני

עצמו. בבהמת 19)בשל שותף כשהיה המדובר כאן
היתה  החולין שבהמת היינו שלמעלה שותפין ואילו הקרבן,

שלו.20)בשותפות. שהיא חולין יחיד 21)בבהמת
שלו. חולין לו 22)בבהמת יש מישראל ואחד אחד שכל

בהם. על 23)חלק או שלו, בקרבן ממיר כאילו הוא והרי
הקרבן. בעל של ברשותו אחר של בקרבן פנים כל

בהמה 24) ממעשר יג.) (תמורה ובברייתא במשנה כן למדו
ימירנו  המר ואם ימירנו "ולא לג) כז, (ויקרא בו שנאמר
(כל  בכלל מעשר "והרי קודש", יהיה ותמורתו הוא והיה
מעשר  מה לך: לומר יצא? ולמה תמורה) לעניין הקרבנות
בכורות  מהלכות ו פרק - בשותפות נוהג (שאינו יחיד קרבן

והשותפין". צבור קרבנות יצאו י) הלכה

.·ÔB„Êa ¯ÈÓn‰ „Á‡25‰Ê È¯‰ - ‰‚‚La ¯ÈÓ‰L B‡ ∆»«≈ƒ¿»∆≈ƒƒ¿»»¬≈∆
‰¯eÓz ‰OBÚ26„ˆÈk .‰˜BÏÂ27È¯‰ :¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ? ∆¿»¿∆≈««ƒ¿«≈«¬≈

˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÈÏ LiL ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ¿«»∆≈ƒ¿»«¬≈¿«
ÈÏ LiL ÌÈÓÏL28‰˜BÏÂ ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -29Ì‡ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈ƒ¬≈¿»¿∆¬»ƒ

¯ÈÓ‰Â ¯ÈÓ‰Ï ¯znL ‰nc30˙È·Ï Òk‡ :¯Ó‡L B‡ , ƒ»∆À»¿»ƒ¿≈ƒ∆»«∆»≈¿«ƒ
BzÚcÓ ‡lL ¯ÈÓ‰Â ÁÎLÂ ÒÎÂ ,ÈzÚcÓ ¯ÈÓ‡Â ‰Ê31 ∆¿»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«¿»«¿≈ƒ∆…ƒ«¿

‰ÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -32. ¬≈¿»¿≈∆»∆»

זו 25) הרי לומר התכוון וגם להמיר התורה שאסרה ידע
כן. ואמר עולה, יוסי 26)תמורת "ר' יז. בתמורה משנה

שוגג  עשה ולא בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר יהודה בר'
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב במוקדשים". כמזיד

חולק. שום עליו שאין יוסי כר' היא כלומר,27)שההלכה
כמזיד. שהוא שוגג כי 28)איזהו האיסור, על הוא מזיד

שרצה  התמורה על הוא שוגג רק להמיר, שאסור הוא יודע
באחר. והמיר וטעה בזה (בגמרא 29)להמיר כן ולמדו

שוגג  "לרבות - קודש" "יהיה י) (שם, שנאמר ממה שם)
ולא 30)כמזיד". שם לקיש וריש יוחנן כר' לוקה, אינו

לוקה, והמיר להמיר שמותר דימה שאם שאמר, כחזקיה
אלא  כמזיד שוגג נתרבה שלא לקיש וריש יוחנן רבי וסברו
להמיר, שאסור שידע כגון בתמורה, רק השגגה היתה אם
היתה  אם אבל עולה, והמיר שלמים להמיר שנתכוון אלא
נתרבה  לא - להמיר איסור שאין שחשב באיסור, גם השגגה

מלקות. והוא 31)לחיוב ימיר שלא בו התרו כלומר:
מקבלי  כל (וכדרך מדעתו וימיר זה לבית שייכנס  אומר
נכנס  ושוב עושים), אנו כן מנת על שאומרים: התראה,

והמיר. בו שהתרו ושכח שתהיה 32)לבית שצריך משום
זוכרה, שיהיה כדי המעשה, של דיבור כדי בתוך ההתראה

כרב אב  ודלא מלקות, חייב אינו ההתראה את שכח אם ל
של  המחלוקת שכל רבינו וסובר מלקות. המחייב שם ששת
לעניין  אלא אינה ששת ורב וחזקיה לקיש, וריש יוחנן רבי
סוברים  וכולם חולקים, אין התמורה בחלות אבל מלקות,

משנה). (כסף תמורה שתמורתו

.‚BlL BÈ‡L Ôa¯˜a BzÓ‰a ¯ÈÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡33Ì‡Â . ≈»»≈ƒ¿∆¿¿»¿»∆≈∆¿ƒ
‡B·È ÈzÓ‰·a ¯ÈÓ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ïk :Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡»««««»¿»»»∆¿»ƒƒ¿∆¿ƒ»

da ¯ÈÓÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÓÈÂ34‰Ó‰·a Ba¯˜ ¯ÈÓ‰ . ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ»≈ƒ»¿»ƒ¿≈»
BlL dÈ‡L35LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯eÓz dÈ‡ - ∆≈»∆≈»¿»∆≈»»«¿ƒ

.BlL BÈ‡L ¯·c»»∆≈∆

החולין 33) בהמת על הקרבן בעל שיאמר היא "התמורה כי
חולין  בהמת על אמר אם אבל זו", תחת זו הרי לו: שיש
תמורה, זו אין אחרים, של קרבן תמורת שתהיה לו שיש
כן  ולמדו ט.). (תמורה שלו שאינו בדבר מתפיש אדם שאין
"וסמך  ב) ג, (ויקרא סמיכה בעניין שנאמר ממה ב.) (שם
חבירו". קרבן ולא "קרבנו, = קרבנו" ראש על ידו

התמורה.34) חלה חולין 35)כלומר: בהמת על אמר
לו. השייך קרבן תמורת זו הרי לו שייכת שאינה

.„‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÓz ‰OBÚL ‡e‰ ¯tk˙n‰«ƒ¿«≈∆∆¿»¬»…
LÈc˜n‰36,B¯·Á da ¯tk˙iL ‰Ó‰a LÈc˜‰ ?„ˆÈk . ««¿ƒ≈«ƒ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»¬≈

ÈBÏt Ì‰a ¯tk˙iL ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ LÈc˜‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ
¯ÈÊp‰37Ï·‡ ,‰¯eÓz Ô‰a ‰OBÚL ‡e‰ ¯ÈÊp‰ B˙B‡ - «»ƒ«»ƒ∆∆»∆¿»¬»

LÈc˜‰L ‰Ê ‡Ï38BlL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,39. …∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»∆

[של 36) לצרכו [הקרבן] שהופרש "שכיוון ב: תמורה
אזלינן". המתכפר דבתר "קרבנו" ביה קרינא המתכפר]

תמורה.37) בהם שעושה הוא הנזיר דבתר 38)אותו
מקדיש. בתר ולא אזלינן של 39)מתכפר הוא שהקרבן

בקרבן  בהמתו ממיר אדם ואין המקדיש, של ואינו המתכפר
שלו. שאינו

.‰L¯Bi‰40¯ÈÓÓ41- ˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰Ó‰a ÁÈp‰ . «≈≈ƒƒƒ«¿≈»ƒ¿≈»»»≈
‰·¯˜ BÊ È¯‰42da Ì‰ È¯‰L ;da ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»¿≈¿ƒƒ»∆¬≈≈»

ÔÈÙzL43.e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈÙzM‰Â , À»ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»¿∆≈«¿

שמת.40) עד להקריבו הספיק ולא קרבן אביו שהפריש
ימיר"41) המר "ואם י) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו

תמורה. שתמורתו היורש את לרבות באה הכפולה הלשון
בעולה 42) והמדובר מותו, לאחר הקרבן היורשים מקריבים

אינם  בעליהם, שמתו ואשם חטאת אבל בשלמים, או
-43)קרבים. קבועה כפרה בה מתכפרים אינם כי אף

כשותפים, הם והרי שטחית) (כפרה בקופיא בה מתכפרים
(כפרה  מקיבעא זה בקרבן מתכפר אחד אף שאין ומכיוון

הקרבן. בעלי - בקופיא המתכפרים הם, הרי קבועה)

.ÂÌÈ¯Î ÈL„˜ ÔÈ‡44‰¯eÓz ÔÈOBÚ45;‰¯Bz‰ ÔÓ ≈»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ«»
BÊ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L È¯Îp‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ∆≈ƒ¬≈

‰¯eÓz46Ï‡¯OÈ da ¯tk˙iL ‰Ó‰a È¯Îp‰ LÈc˜‰ . ¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»≈
‰¯eÓz ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯Îp‰ da ¯ÈÓ‰Â47. ¿≈ƒ»«»¿ƒ¬≈¿≈¿»

ב,44) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ג בפרק ראה
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אותו. ומקריבים עולה קרבן הגויים מן שמקבלים
לא 45) עכו"ם "קדשי ב:) (תמורה בברייתא שמעון כרבי

שמעון". רבי דברי תמורה עושים אין וכו' מועלין ולא נהנין
שמעון 46) רבי שאמר ממה נראה כן אבל מפורש, זה אין

הרי  מועלין" ולא נהנין לא עכו"ם "קדשי ברייתא באותה
בקדשיו, כשהמיר והמדובר בהן. ליהנות אסור שמדרבנן

להלן. ראה ישראל בקדשי המיר אם הוא 47)אבל כן
בר  רמי של בעייתו בביאור הגמרא מסקנת לפי שם בתמורה
עושה  אינה בוודאי - גוי להתכפר גוי הקדיש שאם חמא,

שמעון  רבי כדברי התורה, מן וכל תמורה למעלה, וכמבואר ,
אם  ישראל: בה להתכפר גוי כשהקדיש אלא אינה בעייתו
עושה  שקרבנו זה ביד סוף ועד מתחילה הקרבן שיהיה צריך
ביד  עכשיו, עושה הוא אם שמספיק או התורה, מן תמורה
העכו"ם, ביד היה שבתחילה אף תמורה, עושה שקרבנו זה

תמורה. ספק שהיא רבינו פסק ולכן הבעייה נפשטה ולא

.ÊÔÈOBÚ - e¯ÈÓ‰ Ì‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡∆»¬»ƒ¿∆»»ƒƒ≈ƒƒ
‰¯eÓz48. ¿»

נאמר 48) ימיר" ולא יחליפנו "לא של שהלאו פי על שאף
שם) (ויקרא שנאמר ממה בגמרא) (שם למדו - זכר בלשון
את  לרבות באה "ואם" של יתרה ימירנו": המר "ואם

תמורה. תמורתה היא שאף האשה,

.ÁÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜49Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÓ‰L »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ∆≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ BÈ‡L50B‡ ‰¯eÓz ‰OBÚ Ì‡ ˜ÙÒ Ba LÈ - ∆≈∆≈»≈ƒ∆¿»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡51. ≈∆¿»

כן 49) ולמדו קיים, נדרו להקדיש, נדר שאם שנה, י"ב בן
- נדר" יפליא "כי ב) כז, (ויקרא שכתוב ממה סב.) (נזיר
שהקדשו  שנה, י"ב בן שהוא - לאיש הסמוך מופלא לרבות

עונשין.50)הקדש. בר אינו רמי 51)שקטן של בעיא
הקדש, לדין תמורה דין מדמים אם שם) (תמורה חמא בר
להמיר, גם הוא יכול כן כמו להקדיש, יכול שהקטן שכשם
אינו  - לוקה ואינו עונשין, דיני בכלל אינו שקטן מכיוון או

להמיר. יכול

.ËÌL‡·e ˙‡hÁa ÔÈ¯ÈÓÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡52Û‡L ; ≈«…¬ƒ¿ƒƒ¿«»¿»»∆«
Ì‰lL Ì‰L Èt ÏÚ53ÌÈiÁÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ -54, «ƒ∆≈∆»∆≈»ƒ»∆≈«ƒ

Ìc‰ ˜¯fiL „Ú ¯Oaa Ì‰Ï ÔÈ‡L55ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ∆≈»∆«»»«∆ƒ»≈«»¿≈«…¬ƒ
Ba ‰ÎBÊ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‰¯BÎaa ÔÈ¯ÈÓÓ¿ƒƒ«¿»∆««ƒ∆∆

ÌÈiÁÓ56B˙lÁz È¯‰L ,‰lÁzÓ Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ - ≈«ƒ≈∆ƒ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ»
Ï‡¯OÈ ˙È·a57ÌÈÏÚa‰ Ï·‡ .‡e‰58e¯ÈÓ‰L ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿»ƒ∆≈ƒ

ÔÎÂ .‰¯eÓz ÌÈOBÚ - Ì˙È·a ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¯BÎaa«¿»¿«∆¿≈»ƒ¿»¿≈
BÏ „ÏBpL ¯BÎaa ¯ÈÓ‰L Ô‰k59Á˜lL ¯BÎaa ‡Ï , …≈∆≈ƒ«¿∆«…«¿∆»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - Ï‡¯OiÓ60. ƒƒ¿»≈¬≈¿»

להקריבם.52) כדי להם שנתנו ישראל בפרק 53)של ראה
ואשם  חטאת שאין ג, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י

כהונה. לזכרי אלא וראה 54)נאכלים ז: תמורה במשנה
שאינו  בקרבן בהמתו ממיר אדם שאין ג, הלכה למעלה

לוקה.55)שלו. - הזריקה לפני האוכל שהרי
לכהן.56) וליתנו בכור להפריש נותנין 57)שמצוה שאין

שיגדיל  עד בעליו בו יטפל אלא - כשיוולד לכהן הבכור את
שם) (תמורה במשנה עקיבא רבי ודרש לכהן, ויתננו מעט
"היכן  י): כז, (ויקרא קודש" יהיה ותמורתו הוא "והיה
בבית  תמורה אף הבעלים, בבית - עליו חלה קדושה

בכורות 59)ישראל.58)הבעלים. מהלכות א פרק ראה
טהורה. בהמה בבכור חייבים הכהנים שגם ז, הלכה

בבית 60) זה והרי מישראל הכהן גרע "שלא הוא פשוט
בעלים".

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡61‰¯eÓz ‰OBÚ62B¯t Ï·‡ ,63 ≈∆…≈»∆¿»¬»»
‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡64BlMÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;65, ≈∆¿»««ƒ∆ƒ∆

Ba ÔÈ¯tk˙Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ÏÈ‡B‰66Ba Ì‰ È¯‰ - ƒ¿∆»«…¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÔÈÙzLk67. ¿À»ƒ

הפר 61) עם ביחד העולה הכיפורים ביום מקריב שהוא
באיל 62)לחטאת. חולין בהמת הגדול הכהן המיר אם

לבדו. הגדול הכהן מתכפר זה שבאיל התמורה, חלה זה,
גדול.63) כהן של החטאת בזה 64)פר הסתפקו שלא

יחיד" "קרבן זה לפר שקרא מאיר רבי לדעת אלא נ: ביומא
מקופיא  אלא בו, מתכפרים הכהנים אחיו אין אולי -
בעל  הוא מקיבעא, בו מתכפר הגדול שהכהן (ומכיוון
כלל. ספק כאן אין דרבנן אליבא אבל הם), ולא הקרבן

לו".65) אשר החטאת פר "את ז) טז, (שם שכתוב
כמו 66) הכהנים, שאר ועל הגדול הכהן על מכפר שהפר

הם  והכהנים ביתו", ובעד בעדו "וכפר יג) (שם, שנאמר
את  ברכו אהרן "בית יט) קלה, (תהילים שנאמר כמו ביתו
מקיבעא. שמתכפרים נא:) (יומא בגמרא ונראה ה'".

וראה 67) בגמרא) (שם הגדול הכהן של החטאת בפר
תמורה. עושין השותפין שאין א, הלכה למעלה

.‡È‡lL ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙BÁn‰Â ˙BÙBÚ‰»¿«¿»≈»ƒ¿»∆…
‰Ó‰a ‡l‡ ¯Ó‡68. ∆¡«∆»¿≈»

יתן 68) אשר כל לה' קרבן ממנה יקריבו אשר בהמה "ואם
בבהמה  בהמה ימיר המר ואם וגו' קודש יהיה לה' ממנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה

.·È˙Èa‰ ˜„a ˙Ba¯˜69¯Ó‡pL .‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ »¿¿∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«
ep¯ÈÓÈ ‡ÏÂ Ú¯Ï ·BË ÔÈa ¯w·È ‡Ï :¯OÚna70. ««¬≈…¿«≈≈»«¿…¿ƒ∆

‰È‰ ÌÈL„w‰ Ïk ÏÏÎa ¯OÚn‰ ‡BÏ‰Â71‰nÏÂ , «¬««¬≈ƒ¿«»«√»ƒ»»¿»»
‡ˆÈ72ÏÏk‰ ÏÚ „nÏÏ ?73„ÈÁÈ Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó :74, »»¿«≈««¿»««¬≈»¿«»ƒ

ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ ¯eaˆ ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ75Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó . »¿»¿¿ƒ¿≈«À»ƒ««¬≈»¿«
ÁaÊÓ76‰Ó‰a ¯OÚn ‰Ó .˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ e‡ˆÈ , ƒ¿≈«»¿»¿≈∆∆««ƒ««¿«¿≈»

Ô‚c ¯OÚÓÏ Lw‰77Ï‡¯OÈ ‡l‡ Ba ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , À«¿«¿«»»∆≈«»ƒ∆»ƒ¿»≈
ÌÈ¯Î ‡ÏÂ78ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯Î ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ , ¿…»¿ƒ»¿»¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz79. ¿»¿∆≈«¿

לתיקון 69) יהיו ודמיהם שיפדום מנת על שהוקדשו בהמות
המקדש. המר 70)בית "ואם וגומר: תמורה, בו יעשה לא

(שם). קודש" יהיה ותמורתו הוא והיה ויודעים 71)ימירנו
ולא  יחליפנו "לא (שם) בהם שנאמר להמיר, שאסור אנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה וגו' אותו למה 72)ימיר
בהמה. למעשר מיוחד פסוק התורה יתר 73)ייחדה על
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שהתורה  המידות עשרה משלוש אחת היא וזו הקדשים.
לא  ללמד, הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר "כל בהן נדרשת
יצא". כולו הכלל על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד

בשותפות.74) בא תמורה.75)ואינו עושין שאין
המזבח.76) על כב)77)שמקריבו יד, (דברים שכתוב

בשתי  כי נג: בבכורות זה על ואמרו וגו'", תעשר "עשר
דגן  מעשר ואחד בהמה מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות

לדיניהן.והושוו  לזה דגן 78)זה מעשר אצל שכתוב
לה'" ירימו אשר ישראל בני מעשר את "כי כד) יח, (במדבר
ישראל  בני בהמה, מעשר אף גויים, ולא ישראל בני ומשמע

ג.). (תמורה נכרים מבואר 79)ולא ושם ו, הלכה למעלה
תמורה. תמורתו שהמיר הגוי סופרים שמדברי

.‚ÈÚe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰80‰OBÚ dÈ‡ - ««¿ƒ«¬«»«≈»»
dÈ‡Â ,¯eÓb Lec˜ dÙeb Lc˜˙ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÓz¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈»ƒ»¿≈»

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡81ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï·‡ . ∆»¿À«»ƒ¬»««¿ƒ«¬«
¯·BÚ82ÌeÓ dÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â ‰ÓÈÓz LÈc˜‰L B‡ , ≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»«»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÊ È¯‰ - Úe·˜83. »«¬≈»¿»

אבר.80) מחוסר שהיה אינה 81)כגון דמים שקדושת
תמורה. הגוף.82)עושה קדושת משנה 83)שקדושה

הרי  קבוע, מום בה היה לא שהקדיש שבשעה שמכיוון שם,
טוב  וגו' יחליפנו "ולא התורה אמרה ועליו מעיקרו טוב הוא
יד:). (שם תמורה" עושה מעיקרו "טוב - בטוב" רע או ברע
זו  "הרי או זו", תמורת זו "הרי אמר אם דווקא זה וכל
של  משמעותה זו", תחת זו "הרי אמר אם  אבל זו". חליפי
אנו  לפדיון, שעומדת מום ובבעלת חילול, גם היא "תחת"
לוקה. ואינו לתמורה ולא נתכוון שלחילול דבריו, מפרשים

.„ÈÌeÓ ÏÚ·a ÌÈÓz ¯ÈÓn‰ „Á‡84ÌeÓ ÏÚa B‡ ∆»«≈ƒ»ƒ¿««««
ÌÈÓ˙a85Ô‡ˆa ¯˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,86¯˜·a Ô‡ˆ B‡87, ¿»ƒ∆≈ƒ»»¿……¿»»

ÌÈfÚa ÌÈO·k B‡88ÌÈO·Îa ÌÈfÚ B‡89˙B·˜ B‡ , ¿»ƒ¿ƒƒƒƒƒ¿»ƒ¿≈
˙B·˜a ÌÈ¯ÎÊ B‡ ÌÈ¯ÎÊa90„Á‡ ¯ÈÓ‰L B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ∆»

‰‡Óa91„Á‡a ‰‡Ó B‡92BÊa ÔÈa ˙Á‡ ˙·a ÔÈa , ¿≈»≈»¿∆»≈¿«««≈»
BÊ ¯Á‡93˙BÓ‰a‰ ÔÈÓk ÔÈ˜BÏÂ ,‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ¿««¿≈

¯ÈÓ‰L94. ∆≈ƒ

בעלת 84) ההקדש ובהמת תמימה החולין בהמת כלומר,
הוממה. כן ואחרי ההקדש בעת תמימה שהיתה וכגון מום,

קבוע,85) מום בעל אפילו מום, בעלת החולין בהמת
כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תמימה. ההקדש ובהמת
(רע, בטוב" רע או ברע טוב אותו ימיר ולא יחליפנו "לא י)
הוא  והיה ימיר המר "ואם שם וכתיב מום) בעלת זה

קודש". יהיה או 86)ותמורתו בעז חולין של בקר המיר
שם). (משנה הקדש של בבקר 87)כבש חולין של צאן

הקדש. הקדש.88)של של בעזים חולין של כבשים
הקדש.89) של בכבשים  חולין של אלו 90)עזים וכל

"ואם  שם) (ויקרא שכתוב ממה שם בברייתא למדו הדברים
בהמה. בשם נקראים אלו וכל בבהמה", בהמה ימיר המר

הקדש.91) של בהמות במאה חולין של אחת בהמה המיר
הקדש,92) של אחת בבהמה חולין של בהמות מאה המיר

ממה  גם ולמדו שמעון, כרבי ודלא שם במשנה קמא כתנא
נקראות  רבות בהמות ואף בבהמה", "בהמה (שם) שכתוב

רבה". "ובהמה יא) ד, (יונה שנאמר כמו יחיד, בלשון בהמה
אחר 93) בזו הקדש של באחד חולין של המאה את שהמיר

שמעון  ר' שאף לקיש ריש מדברי שם בגמרא נשמע כן זו,
המיר  שאם מודה באחד" אחד אלא ממירים "אין שאמר:
חכמים  דעת כן ואם תמורה, שתמורתו זה אחר בזה
זה. אחר בזה שממירים בוודאי - אחת בבת שממירין

כל 94) על לוקה אחת בבת שהממיר כז. בתמורה מפורש כן
הגופין  - אחת פעם רק שהמיר פי על ואף ובהמה בהמה
וכל  בנפרד. ואחד אחד כל על המיר כאילו ונחשב מחלקים
אבל  הקדש, של באחד חולין של מאה בהמיר אלא אינו זה
אלא  לוקה אינו הקדש, של במאה חולין של אחד המיר אם

אחד.

.ÂË‰¯eÓz ‰OBÚ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡95˙BÓ‰a „ÏÂ ‡ÏÂ , ≈«¿»»¿»¿…¿«¿≈
Lc˜‰‰96‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL .‰¯eÓz ‰OBÚ «∆¿≈∆¿»∆∆¡«¿»»

‡ÏÂ - 'B˙¯eÓ˙e' ,B„ÏÂ ‡ÏÂ - '‡e‰' ;B˙¯eÓ˙e¿»¿…¿»¿»¿…
‰Ó‰·a ¯ÈÓn‰ Ï·‡ .B˙¯eÓz ˙¯eÓz97¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ ¿«¿»¬»«≈ƒƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ

ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ôlk - ÛÏ‡ elÙ‡ ,¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ da»¿»«¿≈ƒ¬ƒ∆∆À»¿»¿∆«
.e¯‡aL BÓk ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»¿∆≈«¿

עליה 95) וחלה הקדש בבהמת שהמירה חולין בהמת
חולין  בהמת בה המיר אם תמורה, עושה אינה - קדושה

יב. בתמורה משנה ונתעברה 96)אחרת, בהמה שהקדיש
אין  כשהקדישה מעוברת היתה (שאם וילדה שהוקדשה אחר
ט), הלכה להלן ראה קרבן, עצמו הוא אלא קרבן, וולד זה
חולין. בהמת בה המיר אם תמורה עושה הוולד אין

הקדש.97) בבהמת כלומר,

.ÊË‡ÏÂ ÌÈÓÏLa ÌÈ¯aÚ B‡ ÌÈ¯·È‡ ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈»ƒÀ»ƒƒ¿≈ƒ¿…
B‡ BÊ ‰Ó‰a ÏL dÏ‚¯ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .Ô‰a ÌÈÓÏL¿≈ƒ»∆≈«»≈«¿»∆¿≈»

BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz d„È98˙Áz BÊ ‰Ó‰a ¯aÚ ¯Ó‡L B‡ , »»««»∆»«À«¿≈»««
˙Áz BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ ‰ÏBÚ»≈»¿»¿≈»≈¿≈»««
BÊ ‰Ó‰a :¯Ó‡L B‡ ,BÊ ‰ÏBÚ ÏL dÏ‚¯ B‡ d„È»»«¿»∆»∆»«¿≈»

‡hÁ ÏL d¯aÚ ˙Áz˙99‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ100. ««À»»∆«»≈»¿»

אברים 98) שהם רגל או יד רבינו כתב בכוונה כי ייתכן
ראשה  או לבה אמר: אם אבל בהם, תלוייה הנשמה שאין
תמורה. תמורתו - זו עולה תחת זו בהמה של

של 99) דין לה שאין מעוברת כשהיתה שהקדישה המדובר,
ד  בפרק כמפורש קרבן, עצמה היא אלא קרבן", "וולד
כאן  מיעטו לא ולכן ו, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
כן  ואחרי הקדישה אם אבל עובר, שהוא זמן כל אלא
אינו  שוולד טו) (הלכה למעלה רבינו כתב הרי נתעברה

משנה). (לחם תמורה ממה 100)עושה כן שלמדו אפשר
שלימה  משמע - בבהמה" "בהמה י) כז, (ויקרא שנאמר

ועוברים. אברים להוציא בשלימה,

.ÊÈÌÈ‡ÏÎa ¯ÈÓn‰101‰Ù¯Ëa B‡102ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ103 «≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈»¿≈…∆
ÌeËÓËa B‡104ÒBÈ‚B¯c‡Â105‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«¿À»»»

¯BÓÁa B‡ ÏÓ‚a ¯ÈÓ‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ106, ¬≈∆«¬≈∆¿ƒ∆≈ƒ¿»»«¬
Ôa¯˜ ÔÈÓa ÔÈ‡L ÈÙÏ107‰Ó .‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆≈¿ƒ»»¿»¿ƒ»≈∆«

ÌeÓ ÏÚ·Ï el‡ ÔÈa108Ôa¯˜ BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚa ?109, ≈≈¿««««≈¿ƒ»¿»
Ôa¯˜ ÌÈÓa ÔÈ‡ el‡110. ≈≈¿ƒ»»¿»
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ורחל 101) זכר) (=גדי מתיש שנולדה חולין בהמת
טריפה.102)(=כבשה). היתה החולין בהמת כלומר,

וחתכו 103) בלידתו אמו שנתקשתה וכגון חולין, בבהמת
החתך. דרך הוולד והוציאו האם של "שאין 104)דפנה

אטום  הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא לו
נקבות 105)(=סתום)". אבר וגם זכרות אבר לו "שיש

נקבה". אם זכר אם ספק או 106)והוא הגמל במין שאין
אותם. ממירים ואין קרבים, שיהיו ראה 107)החמור

שכלאיים, אֿג הלכות מזבח איסורי מהלכות ג בפרק
למזבח. פסולים דופן ויוצא ואנדרוגינוס טומטום טריפה,

מעיקרה 108) קבוע מום בעלת חולין בהמת היתה שאם
תמורה. תמורתו הקדש, בהמת תחת תמורה היא הרי ואמר,

ובעל 109) תמימה, בהמה כגון קרבן שייך הבהמה במין
הוא  הרי - המזבח על להקריבו שאסור אף בעצמו מום

אדם. בני באכילת מין 110)מותר אינם תמימות שבהמות
כיוון  - עצמה בפני מין שאינה אף וטריפה עמם. אחד

טמאה. לבהמה היא דומה אדם בני באכילת שאסורה

.ÁÈÚ·B¯‰111Úa¯p‰Â112ÌeÓ ÏÚ·k Ì‰ È¯‰ - »≈«¿«ƒ¿»¬≈≈¿««
‰¯eÓz ÔÈOBÚÂ113Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .114. ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

אשה.111) על שבא ידי 112)שור על שנבעלה בהמה
ושניהם  ממה אדם, בהקרבה אסורים והנרבע, הרובע ,

מן  לה' קרבן מכם יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר
ודרשו  קרבנכם" את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה
את  להוציא בהמה, כל ולא הבהמה" "מן שם: בספרא
על  לנו שנודע וכגון כח. בתמורה הוא וכן והנרבע, הרובע
פי  על או בלבד אחד עד פי על שנרבעה או שרבע זה
נסקלת  הבהמה - עדים שני זה על העידו אם אבל הבעלים,

תמורה. עושה ואינה באכילה הם 113)ואסורה שהרי
באכילה. נעבד,114)מותרים זרה, לעבודה מוקצה כגון

באכילת  ואסורים בהקרבה שאסורים כלב, ומחיר זונה אתנן
אדם.

.ËÈÏÁ dÈˆÁÂ L„˜ dÈˆÁL ‰Ó‰a115‰OBÚ ‡Ï - ¿≈»∆∆¿»…∆¿∆¿»……»
‰¯eÓz116‰¯eÓz ˙ÈOÚ ‡ÏÂ117. ¿»¿…«¬≈¿»

השותפין 115) מן אחד והלך שותפין, שני של שהיתה כגון
שלו. החלק את בהמת 116)והקדיש בה התפיס אם

מחלק 117)חולין. הבהמה מחצית שתהיה אמר אם
שכתוב  משום הוא הדבר וטעם הקדש. בהמת תחת החולין
וצריך  בבהמה", בהמה ימיר המר "ואם י) כז, (ויקרא
כן  וכמו חולין. שכולה שלימה, חולין של הבהמה שתהיה

מחציתה. ולא כולה קדושה שהיא הקדש, של הבהמה

.Îe˙eÓiL ÔÈcL ˙B‡hÁ‰ Ïk118ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - »««»∆ƒ»∆»≈»ƒ
‰¯eÓz119da ÏtiL „Ú ‰Ú¯zL dÈcL ˙‡hÁ ÏÎÂ , ¿»¿»«»∆ƒ»∆ƒ¿∆«∆ƒ…»

¯În˙Â ÌeÓ120‰¯eÓz ‰OBÚ -121. ¿ƒ»≈»¿»

חטאת 118) חטאת, תמורת חטאת, וולד הן: המתות חטאות
שהבעלים  אחר ונמצאה שאבדה וחטאת בעליה, שמתו

אחרת. בחטאת למות 119)נתכפרו עומדים שהם ומשום
מקובצת  (שיטה תמורה עושים ואינם מהם הקדושה פרחה
נוסף  טעם יש חטאת ותמורת חטאת ובוולד שם), תמורה

עושה  התמורה "שאין טו) (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו
תמורה". עושה הקדש בהמות וולד ולא ראה 120)תמורה

אינן  חטאות שכמה המוקדשין פסולי מהלכות ד בפרק
ומביא  ונמכרות מום, בהן שיפול עד רועות אלא מתות

אחרות. קדושה 121)בדמיהן היא שהרי כב. שם משנה
על  להיקרב עתידים ודמיה כ.) (תמורה הגוף קדושת

המזבח.

.‡Î- BÓL‡Ï B‡ B˙ÏBÚÏ B‡ BÁÒÙÏ ‰·˜ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»«¬»
‰¯eÓz ‰OBÚ122·¯wÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;123, »¿»««ƒ∆≈»¿ƒƒ»≈

ÌÈÓÈÓz Ì‰ È¯‰Â ÌÈÓc ˙M„˜Ï e„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰124- ƒ¿»¿ƒ¿À«»ƒ«¬≈≈¿ƒƒ
¯ÈÚO LÈ¯Ùn‰ Ï·‡ .Ûeb‰ ˙M„˜Ï e„¯È125,B˙‡hÁÏ »¿ƒ¿À««¬»««¿ƒ»ƒ¿«»

‡ÈOÂ126‰¯ÈÚO LÈ¯Ù‰L127ÏB„b Ô‰ÎÂ ,B˙‡hÁÏ ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»
B˙‡hÁÏ ‰¯t LÈ¯Ù‰L128;‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿ƒ»»¿«»≈»ƒ¿»

elÙ‡Â ÏÏk ‰Lc˜˙ ‡Ï - ˙B‡hÁa ‰pLÓ‰ ÏkL∆»«¿«∆««»…ƒ¿«¿»¿»«¬ƒ
ÌÈÓc ˙M„˜129ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿À«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

בברייתא 122) כרבנן חולין, בהמת בהם התפיס אם
יט: בתמורה זכר,123)שהובאה אלא קרבים אינם שכולם

פסח. קרבן לעניין א הלכה פסח קרבן מהלכות א בפרק ראה
עולה  לעניין חֿי הלכות הקרבנות מעשה מהלכות א ובפרק

תמורה.124)ואשם. עושה אינו מום בעל אבל
הקרבנות 125) מעשה מהלכות א בפרק וראה העזים. מן זכר

הצאן. מן נקבה רק באה ליחיד חטאת קרבן כי טו, הלכה
נשיא 127)שחטא.126) של וחטאתו העזים. מן נקבה

זכר. עזים שעיר הקרבנות 128)הוא מעשה בהלכות ראה
לחטאת. פר הכיפורים ביום מביא הגדול הכהן כי שם,

חולין.129) בהמת להתפיס יכול אינו וממילא

á"ôùú'ä 'à-øãà 'å éðù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
התמורה.1) היא איך יבאר

.‡‰¯eÓz‰2˙Ó‰a ÏÚ Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡iL ‡e‰ «¿»∆…««««»¿»«∆¡«
BÊ È¯‰ :BÏ LiL ÔÈlÁ3BÊ ˙Áz4˙ÙÈÏÁ BÊ È¯‰ B‡ , Àƒ∆≈¬≈««¬≈¬ƒ«

BÊ5˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¿≈»ƒ«ƒ»«¬≈«««»
‰¯eÓz ‡È‰L - BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz B‡ BÊ6:¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««»∆ƒ¿»¿≈ƒ»«

˙Áz B‡ ˙Èa‰ CB˙a ÈÏ LiL ˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰¬≈«««»∆≈ƒ¿««ƒ««
‡e‰Â .‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ LiL ‰ÏBÚ»∆≈ƒƒ¿¿ƒ¬≈¿»¿

BÏ LiL7lÁ ˙Ó‰a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BÊ È¯‰ :ÔÈ ∆≈¬»ƒ»««∆¡«Àƒ¬≈
‰ÏBÚ ˙Áz8˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ B‡9¯Ó‡ ‡Ï - ««»¬≈«««»…»«

ÌeÏk10BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .11- ¿¿≈ƒ»«¬≈¿À∆∆«
‰¯eÓz dÈ‡12. ≈»¿»

העובר 2) וכל להמיר, שאסור א בפרק למעלה שאמרנו
תמורה. ותמורתו החולין.3)לוקה בהמת 4)בהמת 

והוא  בהקדש, החולין את מתפיס שהוא כלומר, ההקדש.
של  שהמובן שם, בגמרא אביי ומפרש כו: תמורה במשנה
שכתוב  ממה כן ולמדו התפסה, אלא חילול אינו "תחת"
ואףֿעלֿפי  הבהרת". תעמוד תחתיה "ואם כג) יג, (ויקרא
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קמט dxenz zekld - zepaxw xtq - '`Îxc` 'e ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שאמר  כיון - זו" הקדש בהמת תחת "זו מפורש אמר שלא
זה  וכל להלן. וראה תמורה, תמורתו - הקדש והיא זו תחת
מום, בעלת ההקדש אם אבל תמימה, כשההקדש דוקא
לתמורה  ולא לחילול נתכוון בוודאי - זו" תחת "זו ואמר
יג. הלכה פ"א ולמעלה ג, הלכה להלן ראה לוקה. ואינו

כז,5) (ויקרא כתוב שהרי תמורה, לשון זה וגם שם. במשנה
אותו". ימיר ולא יחליפנו "לא שם 6)י) מפורש שהזכיר

כז:). שם (משנה תמורה תמורתו שבוודאי גם 7)הקרבן,
שם. במשנה מסויימת.8)זה עולה הזכיר ולא סתם

מסויימת.9) חטאת הזכיר ולא שם,10)סתם במשנה
ימיר  ולא יחליפנו "לא רחמנא שאמר מה בזה, "והטעם
ואז  ומיוחד, ידוע הקדש שיהיה עד שם), (ויקרא אותו"

שם). המשנה בפירוש (רבינו תמורתו" חילול 11)עושה
פדיון. לשון בלשון 12)הוא שאמר שכיון כו: שם משנה

יוצאת  תמימה הקדש בהמת שאין כלום, אמר לא חילול,
שם). (רש"י לחולין

.·ÂÈÙÏ eÈ‰13Lc˜‰ ˙Á‡Â ÔÈlÁ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a ÈzL »¿»»¿≈¿≈««Àƒ¿««∆¿≈
ÌeÓ da ÏÙpL14:¯Ó‡Â ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÏÚ B„È ÁÈp‰ , ∆»«»ƒƒ«»«∆¡«Àƒ¿»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰15‰˜BÏÂ16B„È ÁÈp‰ . ¬≈««¬≈¿»¿∆ƒƒ«»
‰Ê È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â L„w‰ ˙Ó‰a ÏÚ«∆¡««…∆¿»«¬≈««¬≈∆
‡l‡ ,‰¯eÓz BÊ ÔÈ‡Â ,ÔÈlÁ‰ ˙Ó‰a ÏÚ dÏlÁƒ¿»«∆¡««Àƒ¿≈¿»∆»

‰Ó‰a‰ BÊa ÌeÓ ˙ÏÚa ‰„BÙk17. ¿∆«¬«¿«¿≈»

כז.13) שהמקדיש 14)שם יג הלכה פ"א למעלה ראה
עושה  זו הרי קבוע, מום לה נולד ואח"כ תמימה בהמה

התכוון 15)תמורה. ודאי החולין, על ידו שהניח שכיון
כאומר  זה והרי הקודש, את לחלל ולא החולין, את לקדש

זו. תמורת זו ימיר 16)הרי ולא יחליפנו "לא משום
א. הלכה פ"א למעלה ראה ידו 17)אותו", שהניח שכיון

מום  בה שנפל ההקדש את לחלל כוונתו בוודאי ההקדש, על
חילול, לשון גם הוא "תחת" של שהמובן החולין, בהמת על
(שם  זהב" אביא הנחושת "תחת יז) ס, (ישעיה שכתוב כמו

בגמרא).

.‚Ô‰Ó ˙Á‡Â ,ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙BÓ‰a LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»»¿≈»¿≈ƒ¿≈«¿««≈∆
ÌeÓ ˙ÏÚa18ÔBÈ„ÙÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰L19LÏLÂ , «¬«∆¬≈ƒ∆∆¿ƒ¿¿»

el‡ ˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÔÈlÁ ˙BÓÈÓz ˙BÓ‰a20 ¿≈¿ƒÀƒ¿»«¬≈≈««≈
˙BÓÈÓz‰ ÌÈzL ˙Áz ÔÈlÁ‰ ÔÓ ÌÈzL È¯‰ -¬≈¿«ƒƒ«Àƒ««¿«ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰Â ;ÌÈzL Ì‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ô˙¯eÓz¿»»¿»¿∆¬≈∆¿«ƒ¿«¿≈»

‰ÈÏÚ ‰ÏlÁ˙pL ÌeÓ ˙ÏÚa ˙Áz ‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰21, «¿ƒƒƒ«««¬«∆ƒ¿«¿»»∆»
ÂÈÙÏ LiL ÔÂÈkL .da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏe¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆≈»∆≈¿»»

‰¯eÓz‰ ‡È‰Â ,¯eq‡ C¯c22‡e‰Â ,¯z‰ C¯„Â , ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆∆≈¿
ÏelÁ‰23¯z‰‰ ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ - «ƒ¬»»ƒ∆≈»»«ƒ««∆≈

¯eq‡‰ ‰OBÚÂ24LÏL ‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿∆»ƒ¿ƒ»≈∆»
˙Bi˜ÏÓ25˙Áz el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆¿≈≈««

ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ,el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ26BÈ‡ - ∆∆¿≈≈¿««≈∆«¬«≈
˙È¯ÈOÚ‰ ‰Ó‰a‰L ;˙Bi˜ÏÓ ÚLz ‡l‡ ‰˜BÏ27 ∆∆»≈««¿ƒ∆«¿≈»»¬ƒƒ

da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏ28˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L . ¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆««ƒ∆À¿«
‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓa ‰Ê29- ¯z‰ C¯c ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ∆¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»∆∆∆≈

¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ¯·c ÁÈpÓ BÈ‡30˙BÓ‰· ÈzL . ≈«ƒ«¿««∆≈¿∆»ƒ¿≈¿≈

ÏL ˙BÓ‰· ÈzLe ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈¿««≈∆«¬«¿≈¿≈∆
˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ÔÈlÁÀƒ¿««≈∆«¬«¿»«¬≈≈««
,˙Á‡ ‰˜BÏÂ ‰ÓÈÓz‰ ˙¯eÓz ‰ÓÈÓz‰ È¯‰ - el‡≈¬≈«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆««

ÁÓ Ìen‰ ˙ÏÚ·eÌen‰ ˙ÏÚa ÏÚ ˙Ïl31BÈ‡L ; «¬««¿À∆∆««¬««∆≈
.¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ÁÈpÓ«ƒ««∆≈¿∆»ƒ

ראה 18) תמורה, שעושה שהוקדשה, לאחר שהוממה אע"פ
יג. הלכה פ"א איסורי 19)למעלה מהלכות בפ"א ראה

י. הלכה על 20)מזבח ולא החולין על ידו הניח ולא
כז. תמורה רש"י ראה יצאה 21)ההקדש, המום שבעלת

תחתה. נתקדשה והחולין החולין 22)לחולין, את להתפיס
ולא  יחליפנו "לא שנאמר כמו כן, לעשות שאסור בהקדש,

אותו". חולין.23)ימיר בבהמת ההקדש את לפדות
ושוב 24) אביי. של השלישית הבעיא היא כז. בתמורה

ועובר  היתר של דרך מניח אדם שאין אםֿתמציֿלומר אמר:
שבאותו  אע"פ בהיתר, לעשות שיכול כל איסור, של  לדרך
של  דעתו וידועה האיסור. על פעמיים עובר הוא מעמד

לבעיא. פשיטות זוהי כי מלקיות 25)רבינו שתי כיֿאם
של  הבהמות בשתי שהתפיס התמימות הבהמות שתי על

הרביעית 26)ההקדש. ושם הבעיא שם, בתמורה אביי של
בהמות" "עשר כאן מביא ורבינו בהמות", "ארבע הגירסא
(קרית  יותר הדין והוא דוקא, לאו "ארבע" שבוודאי משום

כאן). מום.27)ספר בעלת מום 28)שהיא שבעלת כיון
בפדיון. לחולין יותר 29)יוצאת שעבר אע"פ כלומר,

כלל  נתכוון שלא לומר מקום ויש איסור, על פעמים משלש
אותה. להמיר אלא בעיא 30)לחללה היא שם, בתמורה

על  מלקין שאין משום להקל, רבינו בה ופסק נפשטה. שלא
והרי  המום בעלת נתחללה לא כן, ואם (כסףֿמשנה). הספק

רוקח. במעשה וראה מספק, בקדושתה שם 31)היא
לומר, תרצה אם ואומר, אביי. של השניה הבעיא בתמורה
בהמות  בג' הדין מה איסור, ועושה היתר מניח אדם שאין
שהוחזק  בהמות, בד' הדין מה שאל ואחריֿזה וכו'.
את  הפך שהרי עיון, צריכים רבינו דברי כן, ואם במלקיות.
בהמות, עשר של הדין את מקודם וכתב הדברים, סדר
במלקיות, הוחזק שלא בהמות, בשתי כן, אם לקולא. ופסקו

(לחםֿמשנה). לתמורה ולא לחילול כוונתן בוודאי

.„ÂÈ¯·c - ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈¿«»¿»ƒ¿»»
ÌÈÓi˜32¯În˙Â ,33‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡È·ÈÂ «»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»¿«»

ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁ·e34˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ . «¬ƒ»∆»¿«¿»ƒ»«¬≈¿«
‰lÁzÓ CÎÏ Ôek˙ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓ˙e ‰ÏBÚ35- »¿«¿»ƒƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c36‡l‡ ‰lÁza Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»«»ƒ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»
ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰ÏBÚ ˙¯eÓ˙Ïƒ¿«»¿»«¿»«¿«¿»ƒ««
ÔBLÏ ‡l‡ ÔÈOÙBz ÔÈ‡ - ¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁL Ètƒ∆»«¿¿≈ƒ≈¿ƒ∆»»

„·Ïa ‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‡È‰ È¯‰Â ,ÔBL‡¯37. ƒ«¬≈ƒ¿«»ƒ¿«

לכך 32) שבוודאי לשניהם, נתכוון אם בדיקה צריך אין בזה
בזה  מודה ראשון" לשון "תפוס שסובר מי ואף נתכוון.
עולה  זה לאדם לו שהיו כאן, והמדובר כו.). (תמורה
כמו  בביתו, ושלמים עולה לו שהיו או לפניו, ושלמים
ג, משנה פ"ה תמורה (תוי"ט א הלכה למעלה רבינו שכתב

כאן). רוקח מום,33)ומעשה בה שיפול לאחר כלומר,
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שם. לרבינו המשנה בפירוש וראה כו. כדין 34)תמורה
מהלכות  (פט"ו שלמים וחציה עולה חציה זו בהמה האומר
ה"ג). פ"ג להלן וראה ג, הלכה הקרבנות מעשה

שלמים.35) תמורת וגם עולה תמורת ותימכר 36)שתהיה
כר"י  שלמים, הדמים ובמחצית עולה הדמים במחצית ויביא

כה:בת  שם (ואפשר 37)מורה כדיבור דיבור כדי שתוך
עבודהֿזרה, ועובד מחרף, ומימר, ממקדיש חוץ בו) לחזור
גם  וראה כה. תמורה המשנה בפירוש (רבינו ומגרש מקדש

ה"א). הקרבנות מעשה מהלכות בפט"ו

á"ôùú'ä 'à-øãà 'æ éùéìù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קריבה.1) שאינה ותמורה קריבה, תמורה שיש יבאר

.‡‰ÏBÚ‰ ˙¯eÓz ?·¯wÏ ˙B¯eÓz‰ ÔÈc „ˆÈk2- ≈«ƒ«¿ƒ»≈¿«»»
‰ÏBÚ ·¯˜z3‰·˜ d˙¯eÓz ‰˙È‰ Ì‡Â .4˙ÏÚa B‡ ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿»»¿≈»«¬«

ÌeÓ5¯În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰·˜p‰ ‰Ú¯z -ƒ¿∆«¿≈»«∆ƒ…»¿ƒ»≈
‰ÏBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ6˙‡hÁ‰ ˙¯eÓz .7˙eÓz -8BÓk , ¿»ƒ¿»∆»»¿«««»»¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL9ÌL‡‰ ˙¯eÓz .10- ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ¿«»»»
ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z11‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,12. ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»

¯·c ÏÎÏ ÌÈÓÏMk - ÌÈÓÏM‰ ˙¯eÓz13‰eÚË , ¿««¿»ƒ«¿»ƒ¿»»»¿»
‰ÎÈÓÒ14ÌÈÎÒe15˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e16˙¯eÓz . ¿ƒ»¿»ƒ¿«»∆»¿«

‰„Bzk - ‰„Bz‰17ÌÁÏ ‰eÚË dÈ‡L ‡l‡ ,18BÓk , «»«»∆»∆≈»¿»∆∆¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡aL19:ÁÒt‰ ˙¯eÓz . ∆≈«¿¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿««∆«

ÔÈ‡ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙BˆÁ Ì„˜ da ¯ÈÓ‰ Ì‡ƒ≈ƒ»…∆¬«¿»»»»≈
‰·¯˜ B˙¯eÓz20,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯˙ ‡l‡ , ¿»¿≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…»

- ˙BˆÁ ¯Á‡ da ¯ÈÓ‰ Ì‡Â ;ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ¿ƒ≈ƒ»««¬
ÌÈÓÏL ·¯˜z dÓˆÚ ‰¯eÓz‰ È¯‰21.22˙¯eÓz ¬≈«¿»«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«

¯OÚn‰Â ¯BÎa‰23ÌÏBÚÏ ÔÈ·¯˜ ÌÈ‡ -24¯Ó‡pL . «¿¿««¬≈≈»¿≈ƒ¿»∆∆¡«
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ,‡e‰ '‰Ï :¯BÎaa25,·¯˜ ‡e‰ : «¿«ƒƒ«¿»»¿»≈

¯BÎak ¯OÚn‰ ÔÈ„Â ;‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡Â26. ¿≈¿»¿≈»¿ƒ««¬≈«¿
Ô˙¯eÓz27ÏÎ‡˙Â ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z28. ¿»»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿≈»≈

בעולה.2) זכר כן 3)שהמיר ולמדו ב. יח, תמורה משנה,
אשר  קדשיך "רק כוֿכז) יב, (דברים שנאמר ממה יז:) (שם
ה', יבחר אשר המקום אל ובאת תשא ונדריך, לך יהיו
"רק  – וגו'" ה' מזבח על והדם הבשר עולותיך ועשית
לבית  יכניסנו יכול ובאת, תשא וכו', תמורות אלו קדשיך,
ועשית  ת"ל שימותו, כדי ומזון מים מהם וימנע הבחירה
נוהג  אתה בעולה, נוהג שאתה כדרך והדם, הבשר עולותיך
בוולדי  נוהג אתה בשלמים, נוהג שאתה כדרך וכו', בתמורה

להלן. וראה ובתמורה", קריבה 4)שלמים נקבה ואין
שממירים  הי"ד, שם וראה הכ"א, פ"א למעלה ראה עולה,

בנקבות. וזכרים בזכרים, על 5)נקבות ליקרב ואסור
עד 6)המזבח. שתרעה דינה לעולה, נקבה המקדיש שהרי

יח:). שם (במשנה, עולה בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב
שהזכיר  מום, שבעלת והואֿהדין כעולה, עולה ותמורת

עולה". בדמיה ויביא "תימכר – כן לפני זכר 7)רבינו בין
נקבה. ב.8)בין כא, שם זה 9)משנה, ודבר ה"א, פ"ד

ונועל  לבית שמכניסה היא: זו ומיתה מסיני. למשה הלכה

שם). (רבינו, שמתה עד הדלת בין 10)עליה זכר בין
כרבי 11)נקבה. ולא כתנאֿקמא, – ב כ, שם משנה,

"עד  – רועה" באשם – מתה שבחטאת "שכל אליעזר.
מהל' ופ"ד יח. (שם לנדבה" דמיו ויפלו מום בו שיפול
ה"ד). פ"ד להלן וראה הי"ד, המוקדשין פסולי

שהיו 12) בשופרות המעות שיתן "והוא שם. במשנה,
מקריבים  וביתֿדין ה"ב), שקלים מהל' פ"ב (ראה במקדש

ה"ה). פ"ד (להלן נדבה" עולות מעות ראה 13)באותן
הערה  הקרבן 14)ב.למעלה ראש על ידיו שתי שיסמוך

לשחיטתו. שמביאים 15)סמוך בשמן, בלולה וסולת יין
הוא  כמה ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' פ"ב וראה הקרבן, עם

הנסכים. הקרבנות 16)שיעור מעשה מהל' פ"ט ראה
והלכותיה. התנופה סדר קרבים 17)ה"וֿז, שהאימורים

יח: תמורה (משנה, ולילה ליום נאכל והבשר המזבח, על
שנאמר  ממה שם) (בגמרא כן ולמדו שם). רש"י וראה
תודה" על "אם – יקריבנו" תודה על "אם יב) ז, (ויקרא

תודה. וולדות וחליפות תמורות שם.18)לרבות במשנה,
על  "והקריב שנאמר לחם, מביא תודה שהמביא ואףֿעלֿפי
בלחם, חייבת אינה תודה תמורת – וגו'" חלות התודה זבח
ולא  לחם, טעונה תודה – "התודה הנ"ל: מהפסוק כן ולמדו
(תמורה  לחם" טעונות תודה וחליפת תמורת ולא תודה ולד

ה"א). פ"ד להלן וראה מבואר,19)שם, ושם ה"ח. פי"ב
שכיפר  ולאחר חובה, בתודת אלא אמורים הדברים שאין
אפילו  נדבה, בתודת או הכפרה לפני אבל העיקרית, בתודה

לחם. צריך – כפרה חצות 20)לאחר קודם שהפסח משום
יכולים  הבעלים רצו ואם פסח, בשם עדיין נקבע לא
שדינו  הפסח, מותר יהיה ראשון ופסח אחר, פסח להפריש
קודם  חצות אחר ונמצא שאבד, כפסח דינו – שלמים שקרב
ואפשר  פסח להקריבו שאפשר שכיון השני, שחיטת
כח  בו אין קבועה, אחת קדושה בו ואין שלמים, להקריבו
כמפורש  שיסתאב, עד רועה אלא ליקרב, לתמורתו להתפיס
וראה  שם), המשנה' ('מרכבת ה"ו פסח קרבן מהל ' פ"ד

לפסח,21)להלן. שהפריש הכבש את קבע היום שחצות
אחרת  בהמה בו מתפיס הוא ואם פסח, לקרבן להיקרב
שלמים  שקרב הוא שהדין הפסח, למותר זו תמורה נחשבת
כבש  הפריש אם אלא אינו זה וכל שם). המשנה' ('מרכבת
תחתיו  אחר והפריש הפסח נאבד אם אבל לפסח, אחד
"נמצא  שאם הוא הדין בו, והמיר הראשון נמצא ואחרֿכך
אם  אבל שלמים, קרבה התמורה בו, והמיר שחיטה" אחר
כיון  – חצות לאחר אפילו בו והמיר שחיטה לפני נמצא
זה  נחשב להקריב, יכול שירצה ואיזה כבשים שני כאן שיש

תמו  ואין וכבש, כבש בכל מעורבים ושלמים פסח רתו כאילו
ראה  שם, זירא כרבי ודלא - ב צו, בפסחים וכרבה קריבה.
פ"ד  ב, חלק המשנה' ('מרכבת ה"ו פ"ד פסח קרבן בהל'
וכן  כאן. רוקח' 'מעשה כאן. א וחלק שם, פסח קרבן מהל'
כסףֿמשנה  וראה שם. בפסחים, ה'מאירי' בדברי נראה

כאן). וראה 22)ולחםֿמשנה תימן, כת"י לפי הוא (כן
בהמה.23)להלן). שיפול 24)מעשר לאחר שאפילו

בהמשך  להלן ראה קרבן, בדמיהם מביא אינו מום, בהם
ובה"ב. זו (וראה 25)הלכה ב. ה, בתמורה ורבא, אביי

קודש  דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לז: וזבחים כא. שם
כאן). ובלחםֿמשנה (שמות 26)הם, נאמר בבכור שהרי
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כז, (ויקרא נאמר ובמעשר רחם", פטר כל "והעברת יב) יג,
מבכור  מעשר ולמדו השבט", תחת יעבור אשר "כל לב)

לז:). (חולין עברה" "עברה בכור 27)בגזירהֿשוה של
מעשר. הבכור 28)ושל "תמורת א: כא, תמורה משנה,

במומן  ויאכלו וכמעשר כבכור אלו הרי וכו', והמעשר
לבעלים".

.·29- ¯OÚn‰ ˙¯eÓ˙e ,ÌÈ‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«…¬ƒ¿«««¬≈
ÌÈÏÚaÏ30¯OÚÓe ¯BÎa ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ÌLÎe .ÏÙpL «¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»«
ÌeÓ Ô‰a31ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,32Ck , »∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«»

Ô˙¯eÓz ÌÈ„Bt ÔÈ‡33. ≈ƒ¿»»

וכו'"29) הבכור ו"תמורת הפסק, כאן אין תימן, (בכת"י
תמורת  ותאכל מום בם שיפול "עד שלפניו: למה מחובר

נכון). וכן וכו'", וכהנים שאמרו 30)הבכור מה כלומר,
כבכור  אלו הרי והמעשר הבכור "תמורת שם במשנה
שהמעשר  כשם היינו לבעלים", במומן ויאכלו וכמעשר
כן  כמו בעליו, והם לכהנים שייך והבכור לבעלים, שייך
הבעלים  שהם לכהנים, והבכור לבעלים המעשר תמורתם:
משאלת  - א ט, בזבחים נראה וכן שהמיר. הישראל ולא שלו
אם  "אימא, – שלמים שהוא הפסח מותר בעניין הגמרא
והואֿ לכהן", ליתביה וכו' בכור שיהיה בכור לשם שחטו
קודש", יהיה ותמורתו הוא "והיה בה שכתוב לתמורה הדין
עה: (זבחים ה'תוספות' דעת אבל לכהן, שייכת שהיא
היינו  לבעלים, הבכור שתמורת "בכור") דיבורֿהמתחיל
שמח'). ('אור ה"ו פ"ד להלן וראה לכהן, ולא לישראל

לעניין 31) הי"ז בכורות מהל' בפ"א רבינו שכתב מה ראה
בהמה. מעשר לעניין ה"הֿו שם ובפ"ו פ"א 32)בכור,

בר 33)הי"ב. רמי של בעייתו רבא פשט - ב עה, בזבחים
ומעשר  "בכור מהברייתא בכור, תמורת לעניין חמא,
(וראה  בהן" כיוצא ותמורתן תמורה עושין שהוממו,
לעניין  כן מפורש - ב יג, ובתמורה שם). הנ"ל ב'תוספות'

איתן'). ('יד נגאלת שאינה בהמה, מעשר תמורת

.‚ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ dLÈc˜‰L ‰Ó‰a34- ¿≈»∆ƒ¿ƒ»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
d˙¯eÓz35‰BÓk36dÈ‡L Lc˜‰ ˙Ó‰a Ïk ÔÎÂ . ¿»»»»¿≈»∆¡«∆¿≈∆≈»

dLc˜‰ ˙lÁz ÈtÓ ‰·¯˜37‰BÓk d˙¯eÓz È¯‰ -38. ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ«∆¿≈»¬≈¿»»»»
BÊ È¯‰ - ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ ‰¯eÓz BÊ ‰Ó‰a ÈˆÁ : ¯Ó‡»«¬ƒ¿≈»¿»¿∆¿»»¬≈

‰ÏBÚ ·¯˜z39·¯˜z - ¯OÚÓ dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ . ƒ¿«»∆¿»»¿∆¿»«¬≈ƒ¿«
‰ÏBÚ40¯OÚÓ dÈˆÁÂ ‰¯eÓz dÈˆÁ .41BÊ È¯‰ - »∆¿»¿»¿∆¿»«¬≈¬≈

˜ÙÒ42.‰·¯˜ dÈ‡Â , »≈¿≈»¿≈»

בה 34) שיפול עד רועה אלא קריבה ואינה "קדושה שהיא
שלמים  דמיה ובחצי עולה דמיה בחצי ויביא ותמכר מום
ה"ד). פ"ב למעלה וראה ה"ג, הקרבנות מעשה מהל' (פט"ו

בה.35) המיר עד 36)אם תרעה אלא קריבה שאינה
דמיה  ובחצי עולה דמיה בחצי ויביא ותמכר, מום בה שיפול

א. כו, תמורה בברייתא והוא שהכוונה 37)שלמים. נראה,
לה  נולד ואחרֿכך תמימה הקדיש או עובר, מום לבעלת
ורובע  הי"ג) פ"א (למעלה תמורה שעושות קבוע, מום
נקבה  והמפריש הי"ח), שם (למעלה בהן וכיוצא ונרבע
אינן  שכולן הכ"א), (שם לאשמו או לעולתו או לפסחו

מהל' (פ"ג קבוע מום בהן שנופל אחר נפדות אלא קריבות
הט"זֿיז, המוקדשין פסולי מהל' פ"ד ה"י. מזבח איסורי

ה"ד). פסח קרבן מהל' בהמה,38)ופ"ד מדין נלמד
(כסףֿ שלמעלה שלמים, וחצייה עולה חצייה שהקדישה

חצייה 39)משנה). אמר אביי, "אמר ב: כו, [בתמורה
"ואפשר  קריבה". עולה הכל דברי מעשר, וחצייה עולה

וחצייה שבנוסח  עולה חצייה מצא רבינו) של =) שלו אות
וראה  (הראב"ד, וכו'" קריבה עולה הכל דברי תמורה,
שהיה  נראה "ורבינו משנה': ה'כסף כתב זה וכעין להלן).
עולה, וחצייה תמורה חצייה דאמר היכא מודים, הכל גורס
עולה". תקרב מעשר, וחצייה עולה חצייה קריבה. הכל דברי
שאסור  =) איסורא דאיכא "כיון בזה הטעים והראב"ד
דטעה  הוא ולבסוף לאיסורא, מעיקרא איכוין לא להמיר)
גירסתו  לפי אלא אינו זה אבל והמיר". ונמלך) =) ואימליך
"חצי  רבינו דברי לפי אבל תמורה", וחצייה עולה "חצייה

תמור  זו "תמורה"בהמה שהקדים עולה" וחצייה ה,
כמו  לומר וצריך הראב"ד. כדברי לומר אין ל"עולה",
שאין  שאע"פ קטז), הערה הט"ז, (פ"א למעלה שכתבנו
זו  בהמה של ראשה או "לבה אמר אם באיברים, ממירים
"חצי  באומר כאן כן ואם בכולה, קדושה פשטה תמורה"
אין  לשתיהן, נתכוון שוודאי עולה, וחציה תמורה זו בהמה
התמורה, של החצי ע"י בכולה הקדושה להתפשטות מקום
התמורה  חלה לא שכך ומכיון עולה, – השני החצי שהרי
העולה  חצי זאת, ולעומת באיברים, ממירים אין שהרי כלל,
פשטה  ושוב עולה חצי להקדיש אפשר שהרי נשאר, –

להלן]. וראה בכולה, למעלה 40)קדושה כמו כאן, [אף
הוא  וכן (הראב"ד, לחצאין בהמה מעשר אין בתמורה,
לומר  שייך לא עולה, הוא השני והחצי והואיל נ.) בעירובין
פשטה  ושוב עולה, חצי רק ונשאר בכולה, קדושה פשטה

כנ"ל]. בכולה אינו 41)קדושה מהם אחד ואף [הואיל
"פשטה  מהם אחד באף שייך ולא והואיל לחצאין, נתפס
על  – כנגדו עומד השני אחד שכל כיון בכולה", קדושה
חצייה  או תמורה חצייה או לומר היתה שכוונתו כרחנו

שמח']. ב'אור ועי' לתמורה 42)מעשר, כוונתו אם
לו  שיש בהמה למעשר כוונתו או הקרבנות, בכל הנוהגת

שם). (תמורה אחרות חומרות

.„¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰43¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ««¿ƒ«¬«≈¿≈»ƒ«
‰ÓÈÓz44da „ÏB Ck ¯Á‡Â ,45,˙ÈcÙÂ Úe·˜ ÌeÓ ¿ƒ»¿««»«»»«¿ƒ¿≈

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ˙ÈcÙpL ¯Á‡ da ¯ÈÓ‰Â46dÈ‡Â , ¿≈ƒ»««∆ƒ¿≈¬≈¿»¿≈»
˙ÈcÙ dÈ‡Â ‰·¯˜47˙eÓzL „Ú dÁÈpÓ ‡l‡ ,48. ¿≈»¿≈»ƒ¿≈∆»«ƒ»«∆»

‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‰‡aL ÈtÓ - ‰·¯˜ dÈ‡49, ≈»¿≈»ƒ¿≈∆»»ƒ…«¿À»¿»
dBÈ„t Ot˙Ï d˙M„˜ ÁÎa ÔÈ‡L - ˙ÈcÙ dÈ‡Â50. ¿≈»ƒ¿≈∆≈¿…«¿À»»ƒ¿…ƒ¿»

(למעלה 43) תמורה עושה אינה קבוע, מום בעלת שאילו
הי"ג). תמימה.44)פ"א בהמה הקדיש כלומר,

העובר.45) המום לבעלת או לתמימה כלומר,
פדיונו,46) לאחר בין פדיונו לפני "בין א: טז, בבכורות

כדי  דבר לכל לחולין יוצאים "אינם שהרי תמורה", עושה
ועי' ה"ה, (להלן פדיונם" אחר ועבודה בגיזה מותרים שיהיו

"ותמורה"). ד"ה שם אפשרות 47)'תוספות' אין כלומר,
זאת. תמורה בר 48)לפדות רבה בשם נחמן רב דברי
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שם. בבכורות שנפדתה 49)אבוה, בבהמה אותה שהתפיס
שם.50)כבר. בכורות,

.‰ÔÈÚe·˜ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa eÈ‰L ˙B¯eÓz‰ Ïk»«¿∆»«¬≈ƒ¿ƒ
Ô˙lÁzÓ51ÏÎÏ ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,e„tÈ el‡ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈≈ƒ»¿≈»¿ƒ¿Àƒ¿»

ÔBÈ„t ¯Á‡ ‰„B·ÚÂ ‰f‚a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL È„k ¯·c52. »»¿≈∆ƒ¿À»ƒ¿ƒ»«¬»««ƒ¿»
Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÏÚ ‰¯eÓ˙a ‰ÏÁ ‰M„w‰L53, ∆«¿À»»»ƒ¿»««¬«»«

ÏÚa ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ Ú¯Â ,·BËa Ú¯ B‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿¿«»»»««
ÌeÓ54ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Ôa¯˜Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈»¿»¿»¿««ƒ≈

L„w ‰È‰È Ba ·e˙k55. »ƒ¿∆…∆

מתחילתן,51) קבועים מומין בעלי שהיו אףֿעלֿפי כלומר,
מום. בהם נפל ואח"כ מתחילתן תמימים היו אם וכלֿשכן

א.52) יז, ב. טז, תמורה אע"פ 53)משנה, כלומר,
בגיזה  מותר בתחילה, מום בעל הקדיש אם שבהקדש
שלא  לפי ה"ט), מעילה מהל' פ"א (ראה פדייה אחר ועבודה
בתמורה  – בלבד דמים קדושת אלא הגוף קדושת עליו חלה

מום. בעל על אף הגוף קדושת במשנה,54)חלה ראה
א. ט, א.55)תמורה יז, שם רש"י ראה

.ÂÌÈÁ·Êa ‰·¯Ú˙pL ‰ÏBÚ56¯ÈÓ‰Â57ÔÓ ˙Á‡a »∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
˙B·B¯Úz‰58‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -59:¯ÓB‡Â ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ««¬¬≈∆≈ƒ¿≈»«∆∆¿≈

ÌÈÓÏL BÊ ‰Ó‰a È¯‰ - BÊ ‡È‰ ‰ÏBÚ ˙¯eÓz Ì‡60, ƒ¿«»ƒ¬≈¿≈»¿»ƒ
‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a È¯‰ - BÊ ‡È‰ ÌÈÓÏL ˙¯eÓz Ì‡Â61. ¿ƒ¿«¿»ƒƒ¬≈¿≈»»

ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚk ‰¯eÓz‰ ÌÚ ‡È·‰L ‰Ó‰a‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«¿≈»∆≈ƒƒ«¿»¿»¿»ƒ
‰Êa ‰Ê e·¯Ú˙pL62¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁ .63Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a ∆ƒ¿»¿∆»∆»«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈∆

¯ÈÓ‰ Ô‰Ó BÊ È‡a Úe„È ÔÈ‡Â64Á·Ê ‡È·Ó -65¯Á‡ ¿≈»«¿≈≈∆≈ƒ≈ƒ∆««≈
‰iM‰ ‰¯eÓz‰ ÏÚ ¯ÓB‡Â B˙Èa CBzÓ66˙¯eÓz Ì‡ : ƒ≈¿≈««¿»«¿ƒ»ƒ¿«

‰¯eÓz67BÊ ‡È‰68ÔÈlÁ ‡È·‰L BÊ È¯‰ -69Ì‡Â , ¿»ƒ¬≈∆≈ƒÀƒ¿ƒ
‡È‰ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ˙¯eÓz70‡È·‰L ‰Ê È¯‰ -71 ¿«»¿»ƒƒ¬≈∆∆≈ƒ

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ72‰¯eÓz‰ ÌÚ ‡È·‰L ‰Ê È¯‰Â . »¿»ƒ«¬≈∆∆≈ƒƒ«¿»
‰¯eÓ˙e Á·Êk ‰iM‰73¯·Îe .‰Êa ‰Ê e·¯Ú˙pL «¿ƒ»¿∆«¿»∆ƒ¿»¿∆»∆¿»

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ˙B·B¯Úz‰ ÔÈ„ e¯‡a74. ≈«¿ƒ««¬¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ

(הוצאת 56) פ"ג תמורה בתוספתא – בשלמים כלומר,
ירעה  בזבחים, שנתערבה "עולה :(13 ,555 עמ' צוקרמנדל
שבהן  יפה בדמי ויביא וימכרו, שיסתאבו עד ירעו) (צ"ל:
מהל' בפ"ו רבינו והביאה עולה". שבהן יפה ובדמי זבח,

ה"הֿו. המוקדשין שם.57)פסולי ואינו 58)בתוספתא,
הראשונה  זו תמורה והרי שם). (תוספתא, מהן באיזה יודע
המזבח, על להקריבה אפשר ואי שלמים, ספק עולה ספק
ויביא  אותה ויפדה מום בה ויפול שתסתאב עד תרעה אלא
ויביא  האלה, הקרבנות משני אחד שלמים, או עולה בדמיה
מום  בה שיפול עד שמא שחששו אלא השני. לקרבן מביתו
ולכן  אחד, קרבן על אלא יפדו ולא הוא שספק ישכחו –
לפניו  שיהיו כדי כדלקמן, אחרת, בהמה לקחת הצריכוהו
שניהם  יפדו מומים, בהם ויפלו ולכשיסתאבו קרבנות, שני

ראב"ד). ועי' שם.59)(לחםֿמשנה, תוספתא,
נדבה.60) מקדישה כנ"ל.61)כלומר, שדינם 62)נדבה

שם, המוקדשין פסולי מהל' בפ"ו ומפורש למעלה, נתבאר
וכו'. שיסתאבו עד שם.63)שירעו שאם 64)תוספתא,

" חולין זו הרי – (הראשונה) התמורה בזו שהמיר שאין ידע

עכשיו  אבל הט"ו) פ"א (למעלה תמורה" עושה התמורה
שהם  ספקות בשני מוטלת היא הרי המיר, באיזו יודע שאינו
ב' חולין, היא והרי התמורה תמורת היא שמא א' שלשה:
שלמים, ספק עולה ספק שהיא השניה, תמורת היא שמא
שתסתאב  עד שתרעה אפשר אי בזה וגם כמותה, היא והרי
על  ויפדוה ישכחוה שמא אחת, שהביא כיון מספק ותיפדה

לחםֿמשנה). בשם (כנ"ל כלומר,65)אחת שם. תוספתא,
(כסףֿמשנה). חולין אחד 66)בהמת על שהמירה

פסח). וקרבן ספק תמורת =) השניה מהתערובת
ראשונה.67) תמורה תמורת התמורה 68)כלומר, זו

נשאר 69)השניה. ביתו מתוך שהביא החולין כלומר,
היא  שעמה השניה התמורה, גם שהרי שהיה, כמו חולין

הט"ו). (ובפ"א למעלה כמבואר כלומר,70)חולין,
אותה  שהביא האחרת, הבהמה תמורת היא השניה התמורה

הקרבן). ספק (היא הראשונה התמורה כלומר,71)בצירוף
מביתו. שהביא השניה 72)החולין התמורה אם כלומר,

ואם  לשלמים, החולין זו מקדיש הוא הרי – עולה היא
לעולה. זו הרי – שלמים היא השניה התמורה

יש 73) (שהרי תמורה וספק זבח ספק כלומר, שם. תוספתא,
חולין). ספק פ"ו.74)גם

.Ê¯OÚÓa B‡ ¯BÎ·a e·¯Ú˙pL ÌÈÓÏL75¯ÈÓ‰Â ¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈¿≈ƒ
Ô‰Ó „Á‡a76·¯˜È ‡Ï ‰Ê È¯‰ -77„Ú ‰Ú¯È ‡l‡ , ¿∆»≈∆¬≈∆…ƒ¿«∆»ƒ¿∆«

‰„tÈÂ ÌeÓ Ba ÏtiL78¯OÚnÎ B‡ ¯BÎak ÏÎ‡ÈÂ , ∆ƒ…¿ƒ»∆¿≈»≈«¿««¬≈
e¯‡aL BÓk79. ¿∆≈«¿

בבכור,75) שנתערבו "שלמים פ"ג: תמורה תוספתא,
מהל' בפ"ו (וראה כבכור" ויאכלו שיסתאבו עד ירעו שניהם
שהוא  זה את לפדות שצריך (וברור הי"ד). המוקדשין פסולי

כדלהלן). הוא, מי יודע שאינו אע"פ כן,76)שלמים, ואם
מעשר). (או בכור ספק שלמים ספק היא התמורה

אינם 77) המעשר) (או הבכור תמורת שהרי שם, תוספתא
ה"ב). למעלה (ראה במומם נאכלים אלא אף 78)קריבים,

צריכים  אינם מום, בהן שנפל והמעשר הבכור שתמורות
תמורת  משום פדיון כאן צריך – ה"ב) (למעלה פדיון
ה"א). (למעלה כשלמים שלמים תמורת שדין שלמים,
המילה  חסרה תימן, ובכת"י וויניציאה רומי ובדפוס
שמח'. ו'אור רוקח' 'מעשה משנה' ב'לחם וראה "ויפדה",

ה"ב.79) למעלה

á"ôùú'ä 'à-øãà 'ç éòéáø íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את 1) והמשנה ולדות, וולדי הקדשים ולדות דין כיצד יבאר

לקדושה. מקדושה הקדשים

.‡„ÏÂe ÌÈÓÏL „ÏÂ ?ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«¿«√»ƒ¿«¿»ƒ¿«
ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÌÈÓÏLk el‡ È¯‰ - ÌÈÓÏL ˙¯eÓz¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»ƒ¿≈«¿»

ÌÈÓÏLk2¯·c ÏÎÏ3‰¯eÓz „ÏÂe ‰„Bz‰ „ÏÂ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»»¿≈¿««»¿«¿»
‰„B˙k e·¯˜È el‡ È¯‰ -4.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ‡l‡ , ¬≈≈ƒ¿¿¿»∆»∆≈»¿ƒ∆∆

:¯Ó‡pL ,dÓˆÚ ‰„Bz‰ ÌÚ ‡l‡ ÌÁÏ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ∆∆∆»ƒ«»«¿»∆∆¡«
ÏÚ ‡ÏÂ d„ÏÂ ÏÚ ‡ÏÂ - ÂÈÏÚ ;‰„Bz‰ Á·Ê ÏÚ«∆««»»»¿…«¿»»¿…«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk ,d˙¯eÓz¿»»¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
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ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ - ˙B„ÏÂ È„ÏÂ Ï·‡ ;ÔÓˆÚ ˙B„ÏÂa5. ƒ¿»«¿»¬»«¿≈¿»≈»¿≈ƒ
ÂÈOÚÓ CBznL6Ô‰Ó Ïc‚Ï Ô˙B‡ ‰‰LÓ ‡e‰L ¯k ∆ƒ«¬»ƒ»∆«¿∆»¿«≈≈∆
ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú7.Ì·È¯˜È ‡ÏÂ B˙B‡ ÔÈÒB˜ CÎÈÙÏe , ¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿…«¿ƒ≈

עצמם 2) הם השלמים תמורת וולד השלמים וולד כלומר,
ויביא  מום בם שיפול עד שירעו ולא המזבח, על קריבים

שלמים. ותנופות 3)בדמיהם נסכים סמיכה, גם שטעונים
ושוק. ממה 4)חזה שם בגמרא ונלמד יח: שם משנה

על  "אם - יקריבנו" תודה על "אם יב) ז, (ויקרא שנאמר
וולדות. לרבות ורש"י 5)תודה" שיסתאבו, עד רועים אלא

ומתים  הדלת את בפניהם ונועל לבית שכונסן כתב (שם)
והתודה 6)ברעב. השלמים וולדות את מיד הקריב שלא

ילדו. הם שגם עד השאירם אלא תמורתם, וולדות
לאכילה,7) בשר הרבה לו יהיה רב זמן אחר וכשיקריבם

על  עובר הוא ובינתיים לבעלים, נאכלים והתודה שהשלמים
לשלמו". תאחר "לא של הלאו

.·˙‡hÁ‰ „ÏÂ8˙eÓÈ9„ÏÂ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«««»»¿≈»ƒ«¿«
d˙¯eÓz10. ¿»»

המתות.8) מחטאות אחת אותו 9)והיא שמכניס היינו
כך  ואחר שהקדישה וכגון שימות עד הדלת את ונועל לבית
מת. הוולד אין שהקדישה לפני נתעברה אם אבל נתעברה

עצמה 10) החטאת תמורת שהרי ימות, בוודאי חטאת של
מתה. היא אף

.‚˙‡hÁ‰ ˙‡ ËÁBM‰11da ‡ˆÓe12‰Úa¯‡ Ôa13 «≈∆««»»»»∆«¿»»
ÈÁ14˙ÏÎ‡ BÊ È¯‰ -15˙‡hÁ‰ ¯O·k16È„ÏeL ; «¬≈∆¡∆∆ƒ¿«««»∆«¿≈

ÌÈLB„˜ Ì‰ Ôn‡ ÈÚÓa ÌÈL„w‰17. «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ

בתוך 11) שתלד אפשר אי כבשה אבל שעירה, שהיתה וכגון
הראשונה. גסה,13)בבטנה.12)שנתה לבהמה והכוונה

שהרי  ייתכן, לא זה אבל חדשים, תשעה הוא עיבורה שזמן
והזאתו  זכר, אלא נקבה שתהיה חטאת, אין גסה בבהמה

נאכל. ואינו נשרף והוא דקה,14)בפנים בבהמה המדובר
הרי  חדשיו, לו כלו שלא ולפי חדשים. חמישה עיבורה שזמן
חי  חדשים חמשה בן מצא אם אבל אמו, מאברי כאבר הוא
זה  דין רבינו שהביא ומכיוון שימות. חטאת כוולד דינו -
כן  ואחרי כשהקדישה שהמדובר נראה, חטאת, לוולד סמוך
הקדישה, כן ואחרי נתעברה אם אבל כדלהלן, נתעברה,
לו  כלו ללא חדשיו לו כלו בין הבדל אין - מת הוולד שאין

באכילה.15)חדשיו. מתירתו אמו ששחיטת שחיטה, בלי
אחד.16) וליום (=בעזרה) הקלעים מן ולפנים כהונה לזכרי
וראה 17) חטאת, קדושת בהם ויש לידתם, בעת ולא

ברייתא  ולפי ברייתות, שתי בין מחלוקת שזוהי שם בתמורה
שוולדי  משום מקום, ובכל אדם לכל נאכלת היא אחת

בלידתם. אלא קדושים אינם קדשים

.„- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ÌL‡‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿«»»»¿«¿»»«»»
Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ e¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆

‰·„Ï18¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡Â .19BÓL‡ ·È¯˜‰L ¯Á‡20- ƒ¿»»¿ƒ»¿»»»««∆ƒ¿ƒ¬»
BÓL‡Ï ‰·˜ LÈ¯Ù‰ .‰ÏBÚ ·¯˜È BÓˆÚ „Ïe‰«»»«¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿≈»«¬»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d·e ‡È‰ ‰Ú¯z - ‰„ÏÈÂ¿»¿»ƒ¿∆ƒ¿»«∆ƒ…»∆

BÓL‡ Ì‰ÈL ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈÂ21¯·k Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈¿≈∆¬»¿ƒ¿»
‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈ - BÓL‡ ·È¯˜‰22. ƒ¿ƒ¬»ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ח,18) הלכה להלן ראה לנדבה" דמיהם "שיפלו ופירוש
דין  ובית במקדש, שהיו (=תיבות) בשופרות המעות שנותן
אשם  שאין אשם, (ולא נדבה עולות המעות באותן מקריבין

בנדבה). זכר.19)בא ילדה האשם תמורת כלומר,
לאשמו.20) שיקריבוהו חשש במשנה 21)שאין ראה

אלא  בא אינו (ואשם לאשם נקבה "המפריש יט: תמורה
אשם  בדמיה ויביא ותימכר שתסתאב עד תרעה זכר) ממין
המשנה  שלפני (בגמרא שם אמרו וולדה ולעניין וכו'".
לעולה  נקבה "המפריש שאמר אליעזר רבי שאפילו הנ"ל),
נקבה  במפריש מודה עולה", יקרב עצמו הוא זכר וילדה
על  אשם שם שאין לפי אשם, קרב שאינו זכר וילדה לאשם
העוף). בעולת נקבה, של מציאות יש בעולה (אבל אמו

אשמו.22) הקריב כבר שהרי לעולה,

.‰ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú d„ÏÂ „ÏÂe ‰ÏBÚ‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿«»»¿«¿»»«»»
ÏBÚk el‡ È¯‰ -‰ÏBÚ e·¯˜È ÔÓˆÚ Ô‰Â ,‰23LÈ¯Ù‰ . ¬≈≈¿»¿≈«¿»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ

‰Ú¯È - ¯ÎÊ ‰„ÏiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰·˜¿≈»¿»¿»¿»««ƒ∆»¿»»»ƒ¿∆
‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú24e¯‡a ¯·k . «∆ƒ…¿»ƒ¿»»»¿»≈«¿

eÏtÈ ÔÈ¯ÓB‡ e‡L ÌB˜Ó ÏkL ,˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa¿«¬≈«»¿»∆»»∆»¿ƒƒ¿
,Lc˜na eÈ‰L ˙B¯ÙBMa ˙BÚn‰ ÔziL ‡e‰ ,‰·„Ïƒ¿»»∆ƒ≈«»«»∆»«ƒ¿»

Ì‰ ‰nk ÌÈÏ˜La e¯‡aL25ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈc ˙È·e , ∆≈«¿ƒ¿»ƒ«»≈≈ƒ«¿ƒƒ
,¯eaˆ ÏMÓ Ì‰ÈkÒÂ ,‰·„ ˙BÏBÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡a¿»«»¿»»¿ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ
BÓˆÚ ‡e‰ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ï·‡ .‰ÎÈÓÒ ˙BeÚË ÔÈ‡Â¿≈»¿¿ƒ»¬»»∆…««¿
‰eÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·È B‡ ‰ÏBÚ ·¯˜Èƒ¿«»»ƒ¿»»»¬≈¿»

.BlMÓ ‰ÈÎÒe ,‰ÎÈÓÒ¿ƒ»¿»∆»ƒ∆

יב,23) (דברים שנאמר ממה יז: שם ונלמד יח: שם משנה
אל  ובאת תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך "רק כוֿכז)
מזבח  על והדם הבשר עולותיך ועשית ה' יבחר אשר המקום
לך" יהיו "אשר וכו' תמורות אלו קדשיך" "רק - וגו' ה'"
כדרך  והדם" הבשר עולותיך "ועשית כו', הוולדות אלו

וכו'. בתמורה נוהג אתה בעולה נוהג ואינו 24)שאתה
הראשונה, הקדושה שהיא שאמו משום עולה עצמו קרב
אלא  באה עולה שאין עולה, קריבה אינה מחמתה, בא והוא
אינה  עצמה שהתמורה אף עולה תמורת וולד אבל הזכר, מן
שההקדש  משום קרב, וולדה - נקבה שהיא משום קריבה,
קרב. והוא זכר היה מחמתו, באה שהתמורה הראשון,

במקדש.25) היו שופרות כמה

.Â¯OÚn‰ „ÏÂ26¯OÚn‰ ˙¯eÓz [„ÏÂe] ,27„ÏÂ , ¿«««¬≈¿«¿«««¬≈¿«
- ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ô‰È˙B„ÏÂ È„ÏÂe ,¯BÎa‰ ˙¯eÓz¿««¿«¿≈«¿≈∆«»»
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È ‡l‡ ,e·¯˜È ‡Ï el‡ È¯‰28 ¬≈≈…ƒ¿¿∆»ƒ¿«∆ƒ…»∆

˙B„ÏÂ .ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ¯OÚÓÎe ¯BÎ·k ,eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ¿¿«¬≈∆»«»∆«¿
Ô‰kÏ - ¯BÎa‰ ˙¯eÓz29B˙¯eÓ˙e ¯OÚÓ ˙B„ÏÂ ,30- ¿««¿«…≈«¿«¬≈¿»

ÂÈÏÚ·Ï31. ƒ¿»»

בהמה.26) המעשר 27)מעשר תמורת גם שהרי קרב, אינו
קריבה. אינה "תמורת 28)עצמה כא. בתמורה משנה

אלו  הרי העולם סוף עד וולדן וולד ולדן, והמעשר, הבכור
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dxenzקנד zekld - zepaxw xtq - '`Îxc` 'g iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לבעלים". במומן ויאכלו וכמעשר מפרש 29)כבכור רבינו
שהיינו  לבעלים" במומן "ויאכלו שם במשנה שאמרו מה

לישראל. ולא וולדות 30)לכהן, מעשר וולדות כלומר,
לבעלים, שהיא עצמו, המעשר תמורת ואילו מעשר. תמורת

שם. ג פרק למעלה רבינו הביא שם:31)כבר במשנה
לבעלים". במומן "ויאכלו

.Ê‰˙È‰ Ì‡ :ÁÒt‰ ˙¯eÓ˙k - ÁÒt‰ ˙¯eÓz „ÏÂ¿«¿««∆«ƒ¿««∆«ƒ»¿»
ÌÈÓÏL ‰·¯˜ Bn‡32Ì‡Â ;ÌÈÓÏL ·¯˜È d„ÏÂ - ƒ¿≈»¿»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯ÎnzL dÈ„ ‰È‰33Û‡ - »»ƒ»∆ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ«
‰·˜ LÈ¯Ù‰ .ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯kÓ d„ÏÂ¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿»ƒƒ¿ƒ¿≈»

BÁÒÙÏ34‰„ÏÈÂ35‡È‰ - ˙¯aÚÓ dLÈ¯Ù‰L B‡ , ¿ƒ¿¿»¿»∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ
.ÁÒt Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È d„ÏÂe¿»»ƒ¿«∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈∆∆«
‰„ÏiL B‡ ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú BÊ ‰·˜ ‰¯‡L Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»¿≈»««««∆«∆»¿»
,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú d„ÏÂe ‡È‰ ‰Ú¯z - ÁÒt‰ ¯Á‡«««∆«ƒ¿∆ƒ¿»»«∆ƒ…»∆

ÌÈÓÏL Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ36. ¿»ƒƒ¿≈∆¿»ƒ

חצות 32) אחר פסח, בקרבן החולין בהמת שהתפיס כגון,
י"ד. י"ד.33)יום יום חצות לפני שהמיר כגון

מהלכות 34) א בפרק וראה יט. בתמורה מובאה ברייתא
זכר. ממין אלא בא אינו שהפסח א, הלכה פסח קרבן

שהפריש.35) לאחר שנתעברה שם.36)כלומר, כחכמים
שלמים  קרב השנה ימות בשאר שפסח פי, על ואף
לא  לפסח, שהפרישה זו נקבה - נקבה באים ושלמים
פסולה, קדושה היא קדושתה שכל שלמים, תקרב
היא  נדחית לפיכך נקבה, בא פסח ואין לפסח, שהקדישה
שיסתאבו  עד ירעו אלא לשלמים, מהקרבה וולדה וגם

שלמים. בדמיהם ויביא

.ÁÔÙc C¯„ e‡ˆiL ÌÈL„w‰ ˙B„ÏÂ37e„ÏiL B‡ , «¿«√»ƒ∆»¿∆∆…∆∆»¿
ÌeËÓË38ÒBÈ‚B¯c‡Â39ÌÈ‡ÏÎÂ40‰Ù¯Ëe41È¯‰ - À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»¬≈

e„tÈ el‡42Ôa¯˜ Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,43‡È·‰Ï Èe‡¯‰ ≈ƒ»¿»ƒƒ¿≈∆»¿»»»¿»ƒ
BÊ ÏL „ÏÂ ÈÓ„a44. ƒ¿≈»»∆

את 37) והוציאו בטנה דופן את וחתכו לילד שנתקשתה כגון
נקבות.38)הוולד. אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין

נקבות.39) אבר וגם זכרות אבר גם לו תיש 40)שיש כגון
(=כבש). הרחל על מהלכות 41)הבא י בפרק ראה

פודין  אין כי ואף טריפה. מיני שבעים ח הלכה שחיטה
מזבח  איסורי מהלכות ב (פרק לכלבים להאכילה טריפה
שאין  שהקדישוה לאחר נטרפה אם בין לחלק יש - י) הלכה
שפודין  אמה במעי טריפה היתה אם לבין אותה, פודין

גדול 42)אותה. מום לך שאין מום, בהם נפל לא אם אף
משנה). (לחם שירצה.43)מזה הדברים 44)איזה טעם

הוולד  על וחל קדושים הם אמן במעי הקדשים שוולדות לפי
דמים. קדושת וכו' דופן יוצא שהוא

.ËÌeÓ ˙ÏÚa „ÏÂ45ÏÎÏ ‰ÓÈÓz‰ „ÏÂk ‡e‰ È¯‰ - ¿««¬«¬≈ƒ¿««¿ƒ»¿»
·¯˜ÈÂ ,¯·c46.BÏ Èe‡¯k »»¿ƒ¿«»»

בעת 45) שהוקדשה וכגון מום בעלת מבהמה נולד כלומר,
הוממה, כן ואחרי עובר מום בעלת היתה או תמימה שהיתה

האם. שנפדתה לפני נולד זה בגמרא 46)וולד מפורש כן

סובר  - נדחין" חיים בעלי "אין שסובר שמי  טו: בכורות
קדוש. הוולד פדיונה לפני ילדה שאם

.È‡ÈÏL B‡ ÏÙ eÏÈt‰L ÌÈL„˜47È¯‰Â ,e¯·wÈ - »»ƒ∆ƒƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿«¬≈
‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰48. ≈¬ƒ«¬»»

שהפילה 47) פי על ואף אמו. במעי העובר מונח שבו כיס
כי  הוולד, בה נמח בוודאי - עובר בה היה ולא בלבד שליא

וולד. בלי שליא הן 48)אין "ואלו לג: בתמורה משנה
תיקבר". שליא הפילה יקברו, שהפילה קדשים הנקברין
הנאה, איסורי שהם משום נקברין הנך שכל רש"י ומפרש
שליא  שהפילה "המבכרת עז. חולין במשנה מפורש כן וכמו

תיקבר". ובמוקדשין לכלבים. ישליכנה

.‡È‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰pLÓ‰49¯·BÚ - «¿«∆∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»≈
- B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï :¯BÎaa ¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡««¿…«¿ƒƒ…

ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ epOÚÈ ‡lL50¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆…«¬∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»
‰M„˜Ï ‰M„wÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡L ÌÈL„w‰51„Á‡ , «√»ƒ∆≈¿«ƒ»ƒ¿À»ƒ¿À»∆»

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡Â ÁaÊÓ ÈL„˜52„ˆÈk .53Ì‡ ? »¿≈ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆∆««ƒ≈«ƒ
ÁaÊn‰ ˜„·Ï ‰pLÈ ‡Ï - ÏÎÈ‰‰ ˜„·Ï LÈc˜‰54. ƒ¿ƒ¿∆∆«≈»…¿«∆¿∆∆«ƒ¿≈«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ55‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .56. ¿≈…«≈»∆¿≈ƒ«»∆

ãycew zegiyn zecewpã

."gafnd wcal dpyi `l ,lkidd wcal yicwd m`"

בדק  קדשי ואחד מזבח קדשי "אחד ב.) (לב. במשנה נאמר
ובפירוש  לקדושה". מקדושה אותן משנין אין הבית,
אין  הרמב"ם ולדעת והראב"ד, הרמב"ם נחלקו המשנה
שאסור  פסק ולכן גופא, הבית בדק בקדשי גם לשנות

המזבח. לבדק ההיכל מבדק לשנות
היכל  קדשי בין שינוי "אין וכתב עליו, השיג הראב"ד אבל
רק  הוא במשנה הדין ולשיטתו למזבח" ולא עזרות לשאר
קלים  מקדשים אפילו אותם משנים שאין מזבח בקדשי
והוא  לזה". זה בין יש מה הבית בדק "אבל לחמורים

בש"ס. רש"י כשיטת
שפירש  בחומש, כרש"י הוא הראב"ד שטעם לומר ויש
ולמקדש  למשכן שהנתינה לשמי", – לי "ויקחו הפסוק
הקדיש  אם ולכן הקב"ה, לשם היינו "לשמי", להיות צריכה
שניהם  נתינת כי המזבח לבדק לשנות יכול הבית לבדק
הבית  בדק שבין הפרטי החילוק נוגע ופחות "לשמי", היא

המזבח. לבדק
(287 cenr f"h wlg y"ewl itÎlr)

זו 49) הרי שלמים על או שלמים זו הרי עולה, על שאומר
בזה. כיוצא כל וכן זו 50)עולה, "הרי יאמר שלא היינו

שלמים". זו "הרי או ה 51)עולה" (פרשה בחוקותי ספרא
בכור  לומר תלמוד בכור, אדם יקדיש שלא "מנין בֿג) הלכה
לכל  מנין בכור אלא לי אין וכו' אותו איש יקדיש לא
לומר  תלמוד לקדושה, מקדושה אותם משנין שאין הקדשים
מה  כל אמר "כאילו אותו" איש יקדיש לא בבהמה (שם)
אלא  אחרת קדושה אותו איש יקדיש לא בבהמה לה' שיהא
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שהוא". כמו קדשי 52)יישאר "אחד לב. בתמורה משנה
מקדושה  אותם משנין אין הבית בדק קדשי ואחד מזבח

(מצוה  בחינוך וראה קדשי לקדושה". שגם שכתב, שנו),
איש  יקדיש לא "בבהמה הנ"ל מהפסוק למדו הבית בדק
לקדשי  בקדושה בין קדושה בהמה בכל "ירמוז - אותו"
ועל  מקדושתה אותה משנין שאין הבית, לבדק בין מזבח
שם). החינוך (לשון אותו" איש יקדיש לא נאמר הכל

משנין,53) אין מזבח (שקדשי הבית בדק בקדשי משנים אין
כנ"ל). להיפך או שלמים שהוא עולה על שאומר הוא

לשלמים 54) מעולה משנים אין מזבח שבקדשי שכשם
מבדק  משנים אין הבית בדק בקדשי כך לעולה, ומשלמים
מותר. למזבח, הבית מבדק כי וייתכן המזבח. לבדק ההיכל

דבר 55) לבדק לשנותו אסור זה, דבר לבדק הקדיש שאם
מעשיו,56)אחר. אהנו לא שהרי מעשה בו שאין לפי

קדוש. ואינו

.·ÈÁaÊnÏ BLÈc˜‰Ï ¯BÎa‰ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ „ˆÈk≈««¬ƒƒ««¿¿«¿ƒ«ƒ¿≈«
:¯Ó‡pL .„ÏeiL Ì„˜ ÔËaa BLÈc˜Ó ?¯Á‡ Lc˜‰∆¿≈«≈«¿ƒ«∆∆…∆∆ƒ»≈∆∆¡«
È‡ ¯k·iMÓ - B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï '‰Ï ¯k·È ¯L‡¬∆¿À««…«¿ƒƒ…ƒ∆¿À«ƒ

ÔËaa BLÈc˜Ó ‰z‡ Ï·‡ ,BLÈc˜Ó ‰z‡57CÎÈÙÏ . «»«¿ƒ¬»«»«¿ƒ«∆∆¿ƒ»
‡e‰ Ì‡ ,BÊ ˙¯k·Ó ÏL ‰ÈÚÓaM ‰Ó :¯ÓBÏ BÏ LÈ≈««∆¿≈∆»∆¿«∆∆ƒ

‰ÏBÚ BÊ È¯‰ - ¯ÎÊ58ÈÁ·Ê ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ . »»¬≈»¬»≈»«ƒ¿≈
ÌÈÓÏL59È„k B˙M„wÓ B˙B‡ ÚÈ˜Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ«ƒ¿À»¿≈

Ba ˙B‰Ï60BL‡¯ ·¯ ˙‡ÈˆÈ ÌÚ :¯Ó‡ Ì‡Â .61‰È‰È ≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«……ƒ¿∆
‰ÏBÚ BÈ‡Â ¯BÎa ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ62. »¬≈∆¿¿≈»

הוא 57) אמו] [מרחם ביציאתו "שהבכור כה. שם גמרא
ש 58)שמתקדש". חמורה במשנה עולה שקדושת ם,

לכך  לה', כליל ועולה לכהנים נאכל שבכור בכור, מקדושת
לשנותו. הרי 59)יכול זו מבכרת של שבמעיה מה כלומר,

שלמים. זבחי לכהן 60)הוא הוא שבכור בגמרא, שם
בכור, משל גרועה קדושה והיא לבעליו נאכלים ושלמים
"ונראה  גרועה. לקדושה חמורה מקדושה לשנות יכול ואינו

מדרבנן". אלא אסור זה ראשו 61)שאין רוב שביציאת
כילוד. הוא הרי פדחתו, רב 62)דהיינו של בעייתו זוהי

כשהוא  הבכור, על אמר אם שם, בתמורה ששת מרב עמרם
קדושת  עליו חלה (שאז רובו יציאת שעם אמו, בבטן
שתי  של התנגשות כאן שישנה באופן עולה, יהיה בכורה)
איזו  אחת, בבת לחול עולה) וקדושת בכור (קדושת קדושות
קדושת  או לה', כליל שהיא עולה קדושת אם עדיפה, מהן
אלא  עולה קדושת חלה שלא אביי ופשט מרחם. שהיא בכור
מי  דברי התלמיד ודברי הרב ש"דברי משום בכור, קדושת
הקדושֿ של הרב, של היא בכור קדושת כלומר, שומעין".
כאן  שאין התלמיד, של היא עולה קדושת ואילו ברוךֿהוא,

לעולה. להקדישה מצוה

.‚Èd¯aÚ LÈc˜‰Ï Lc˜‰ ˙Ó‰a ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ ÔÈ‡Â¿≈«¬ƒƒ«∆¡«∆¿≈¿«¿ƒÀ»»
˙B„ÏeL ;Bn‡ ˙M„˜k ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰M„¿̃À»«∆∆∆»¬≈ƒ¿À«ƒ∆«¿

ÌÈLB„˜ Ì‰ Ìn‡ ÈÚnÓ ÌÈL„w‰63L BÓk ,,e¯‡a «√»ƒƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿∆≈«¿
B˙BpLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Bn‡ ˙M„˜k Ô‰Ó ¯aÚ Ïk È¯‰Â«¬≈»À»≈∆ƒ¿À«ƒ¿≈»¿«
‡e‰ B˙‡ÈˆÈa ¯BÎa‰L ,¯BÎaa ‰OÚL C¯„k ÔËaa«∆∆¿∆∆∆»»«¿∆«¿ƒƒ»

Ì‰ ˙B¯Êb ‰¯Bz‰ ÈwÁ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .Lc˜˙nL64, ∆ƒ¿«≈««ƒ∆»À≈«»¿≈≈

ÏÎÂ ,Ô‰a ÔBa˙‰Ï Èe‡¯ ,‰ÏÈÚÓ ÛBÒa e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿¿ƒ»»¿ƒ¿≈»∆¿»
È¯‰ .ÌÚË BÏ Ôz - ÌÚË BÏ ÔzÏ ÏBÎÈ ‰z‡M ‰Ó«∆«»»ƒ≈««≈««¬≈
·¯ ÔÈ·‰ ‰ÓÏL CÏn‰L ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ»ƒƒ∆«∆∆¿……≈ƒ…

ÌÈÓÚh‰65‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È .‰¯Bz‰ ÈwÁ Ïk ÏL «¿»ƒ∆»À≈«»≈»∆ƒ∆∆
,L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :·e˙k‰ ¯Ó‡L∆»««»¿»»¿»ƒ¿∆…∆
ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :¯Ó‡L ÔÈÚk»ƒ¿«∆»«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«
˙·LÁÓ ÛBÒÏ ‰¯Bz ‰„¯È .ÂÈÏÚ Ek¯Ú ÛÒk ˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿¿»»»¿»»¿«¬∆∆
‰ËB Ì„‡ ÏL Ú·hL .Ú¯‰ B¯ˆÈ ˙ˆ˜e Ì„‡‰»»»¿»ƒ¿»»∆∆«∆»»∆
¯„pL Èt ÏÚ Û‡Â ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ BÈ˜ ˙Ba¯‰Ï¿«¿ƒ¿»¿»«»¿««ƒ∆»«
˙BÁÙa ‰cÙÈÂ ÌÁÂ Ba ¯ÊÁL ¯LÙ‡ - LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»∆»«¿ƒ«¿ƒ¿∆¿»
ÛÈÒBÈ - BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ :‰¯Bz ‰¯Ó‡ .BÈÂMÓƒ»¿»¿»»ƒ»»¿«¿ƒ
‡nL ,Ûeb‰ ˙M„˜ ‰Ó‰a LÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .LÓÁ…∆¿≈ƒƒ¿ƒ¿≈»¿À««∆»
‰pÙÈÏÁÈ d˙BcÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÂÈÎÂ ,Ba ¯ÊÁÈ«¬…¿≈»∆≈»ƒ¿»«¬ƒ∆»
Ú¯‰ ÛÈÏÁ‰Ï ˙eL¯ BÏ Ôzz Ì‡Â ;‰pnÓ ‰˙eÁÙaƒ¿»ƒ∆»¿ƒƒ≈¿¿«¬ƒ»«
CÎÈÙÏ .‡e‰ ·BË ¯Ó‡ÈÂ Ú¯a ‰Ùi‰ ÛÈÏÁÈ - ‰ÙÈa¿»∆«¬ƒ«»∆¿«¿…«¿ƒ»

Ì˙Ò66ÛÈÏÁ‰ Ì‡ BÒ˜e ,ÛÈÏÁÈ ‡lL ÂÈÙa ·e˙k‰ »««»¿»»∆…«¬ƒ¿»ƒ∆¡ƒ
el‡ ÏÎÂ .L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡Â¿»«¿»»¿»ƒ¿∆…∆¿»≈
ÈÈc ·¯Â .ÂÈ˙BÚc Ôw˙Ïe B¯ˆÈ ˙‡ ÛÎÏ È„k ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈»…∆ƒ¿¿«≈≈»¿…ƒ≈
Ôw˙Ï ‰ˆÚ‰ ÏB„bÓ ˜BÁ¯Ó ˙BˆÚ ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰«»≈»∆»≈≈»ƒ¿»≈»¿«≈
‡Ï‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÈOÚn‰ Ïk ¯MÈÏe ˙BÚc‰«≈¿«≈»««¬ƒ¿≈≈¬…
ËL˜ EÚÈ„B‰Ï .˙Ú„Â ˙BˆÚÓa ÌÈLÈÏL EÏ Èz·˙Î»«¿ƒ¿»ƒƒ¿…≈»»«¿ƒ¬¿¿

.EÈÁÏLÏ ˙Ó‡ ÌÈ¯Ó‡ ·ÈL‰Ï ,˙Ó‡ È¯Ó‡ƒ¿≈¡∆¿»ƒ¬»ƒ¡∆¿…¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

owzl dvrd lecbn wegxn zevr `l` opi` dxezd ipic aex"
."'ek miyrnd lk xyiile zercd

יכולתו  הוא האדם בעבודת תמורה של הפנימי התוכן
מצד  עצמו שהעולם הגם בעולם, ושינוי תמורה לעשות
זאת  בכל ממנו, למטה תחתון שאין תחתון הוא בריאתו
נפעל  זה עניין יתברך. לו דירה ונעשה תמורה בו עושים
הידועה  בהלכה ובפרט הלכה", זו ה' "דבר – התורה ידי על
הן  ומיד תשובה לעשות ישראל שסוף תורה "הבטיחה

נגאלין".
(ci oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

lke ,oda opeazdl ie`x md zexifb dxezd iweg lky t"r`"
."mrh el oz mrh el ozil leki dz`y dn

ידוע, טעמם שאין בחוקים שגם הרמב"ם כאן ומחדש
ליתן  יכול שאתה מה "וכל בהם להתבונן האדם על חובה
בשמונה  שכתב ממה קשה ולכאורה טעם". בו תן טעם בו
אי  אדם יאמר "לא חז"ל שאמרו שמה לרמב"ם, פרקים
ואבי  אעשה ומה אפשי אלא עבירה, לעשות אפשי
על  אבל התורה, חוקי על רק מדברת עלי" גזר שבשמים
"אי  לומר צריך בשכל מובנים שהם שבה המשפטים
מאלו  לאחד תתאווה לא החשובה "הנפש כי אפשי",
טעמה  מצד אפשי" "אי לומר אדם חייב כלומר, הרעות".
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יהיה  שקיומה "אפשי" לומר צריך בחוקים אבל השכלי,
עול  קבלת מצד רק אלא שכלי טעם לה שאין באופן

בהם". להתבונן ש"ראוי כאן כותב ומדוע ית', מלכותו
ההשגה  בכח מובנים שבתורה המשפטים לומר: ויש
החוקים  משא"כ האדם, בשכל ומתיישבים האנושית
הקב"ה  של ורצונו חכמתו שהיא התורה בשכל יסודם
יש  ועל־פי־זה הפשוט. בשכל מוכרחים טעמים ואינם
עצות  אלא אינן התורה דיני "ורוב כאן הרמב"ם לשון לבאר
המעשים", כל וליישר הדעות לתקן העצה מגדול מרחוק
ההגדרה  נמצאת העצה" מגדול מרחוק "עצות במילים כי

ש  ומצד מיד לאדם מובנים שאינם החוקים טעמי כלו של
שאם  זהירות צריך ולכן התבוננות, לאחר רק אלא האנושי
בעיניו  קל יהי אל עילה, לו ידע ולא טעם לו ימצא "לא

כו'". ה' אל לעלות יהרוס ולא
ההקדשות  את פודין ש"אין הוא הדין שהרי קשה, ועדיין
הבאין  כל בפני עליהן ומכריזין בקיאין, בשלושה אלא
הרי  ובנוסף, שוויו. מכדי בפחות לפדותו יוכל ואיך לפדות",
"להרבות  הרע יצרו על והתגבר ממונו שהקדיש באדם מדובר

הקצה. אל הקצה מן בו שיחזור חוששים ומדוע ממונו",
מגדול  "מרחוק הם אלו שטעמים הוא, בזה הביאור אלא
ורק  מתקבל, זה אין הפשוט האדם שכל ומצד העצה",
שהקב"ה  כיון אדם, של דעתו לסוף תורה "שירדה מכיון
בכוחו  שיש ויצרו, טבעו את גם מכיר האדם את שברא
ויעשה  שישתדל עד שהקדיש אחרי גם האדם את להטות
ברע  היפה ולהחליף הפכי באופן להתנהג האפשר כל

הוא". טוב "ויאמר
(bi oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

כה.63) כד: בתמורה גמליאל בן שמעון רבן של קמא כתנא
אשר  בכור "אך כו) כז, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
לה' "משיבוכר - אותו" איש יקדיש לא בבהמה לה' יבוכר
יכול  בבטן, הבכור את מקדיש אתה אבל מקדישו אתה אי
בקדושה  להקדישם יכול (שאתה כן הקדשים כל וולדי אף
הקדשים  שוולדות הרי חלק, "אך" לומר תלמוד אחרת)

קדושים. הם אמם האדם.64)ממעי של הבנתו לפי ואינם
אמר 65) אדומה פרה מצוות על שהרי הטעמים, כל ולא

וחקרתי  שאלתי פרה פרשת ועל עמדתי אלו כל "על שלמה
רבה  (במדבר ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי ופשפשתי,

ממנו.66)שם). מנע בעדו, גדר כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÚÈLz ¯ÙÒ ¯Ó‚ÂÈ˙BÎÏ‰ .˙Ba¯w‰ ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆«»¿»ƒ¿»

˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MLƒ»¿»»¬ƒ»¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿
- ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÁÒt Ôa¯»̃¿«∆«¬»»¿»ƒƒ¿¬ƒ»
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿¿»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰MÓÁ - ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿
- ‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ‰¯tk È¯qÁÓ¿À¿≈«»»¬ƒ»¿»ƒƒ¿¿»

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ

Èa¯˜a LcÁ ÔBÎ Áe¯Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ ‡¯a ¯B‰Ë ·Ï≈»¿»ƒ¡…ƒ¿«»«≈¿ƒ¿ƒ

dxdh xtq `Ede ixiVr xtq¥¤£¦¦§¥¤¨¢¨
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .‚ .‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ .· .˙Ó≈ƒ¿»»¬À»ƒ¿À¿«
¯‡L ˙BÎÏ‰ .‰ .·LBÓe ·kLÓ ˙BÎÏ‰ .„ .˙Ú¯»̂««ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿¿»
˙BÎÏ‰ .Ê .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ .Â .˙B‡Óh‰ ˙B·‡¬«À¿ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿

˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏk≈ƒƒ¿ƒ¿»

á"ôùú'ä 'à-øãà 'è éùéîç íåé

zn z`nh zFkld
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡e‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒÀ¿«≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa ˙‡Ê ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»…ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
היסט 1) טומאת ובאוהל, ובמשא במגע מטמא שהמת יבאר

אם  הסתרים בבית והנושא היא, מה מקום בכל האמורה
ככל  היא אם אוהל וטומאת ובגדים, אדם במשא מטמא
ואם  היא, מה מקום בכל האמורה אוהל טומאות הטומאות,
או  במת מתטמאין אם והבהמה הגוי באוהל, מטמא הגוי
נחלק  ואם נפשו, שתצא עד מטמא אינו המת אחרת, בטומאה

מרפרף. הוא ועדיין

.‡˙‡ÓË Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆À¿«
‰Ú·L2‡ÓËÂ .,‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ Ï‰‡Â ÚbÓ ˙ ƒ¿»¿À¿««»¿…∆¿…»ƒ«»

˙Ú·L ‡ÓËÂ Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿»≈ƒ¿«
Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡Â ;ÌÈÓÈ»ƒ¿∆¡«»«»∆»…∆¿»¬∆»…∆

.ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈƒ¿»ƒ¿«»ƒ

שהנוגע 2) זאתֿאומרת ערב, טומאת שמטמאים דברים יש
טומאות  ויש הערב, עד בלבד יום אותו טמא נושאם או בהם
רבינו: ובלשון בתלמוד ימים, שבעת טמא והנושא שהנוגע
שיש  במקווה טבילה צריכים ואלה אלה שבעה". "טומאת

סאה. ארבעים בו

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‡OÓ ˙‡ÓË3ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .4: À¿««»ƒƒ«¿»¿«»…∆«¿»ƒ
·¯Ú ˙‡ÓË ‡È‰L ,‰Ï· Ì‡5,Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿≈»∆ƒÀ¿«∆∆¿≈»¿«¿»¿…∆

˙n‰ ;Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL ,‡OÓa ‰‡nËÓ6 ¿«¿»¿«»∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»«≈
,·¯Ú ˙‡ÓË dÚbnL ,‰Ï·p ‰Óe !?ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈«¿≈»∆«»»À¿«∆∆

·¯Ú ˙‡ÓË d‡OÓ7˙‡ÓË BÚbnL ,˙n‰ Û‡ ; «»»À¿«∆∆««≈∆«»À¿«
‰Ú·L8˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡ .‰Ú·L ˙‡ÓË B‡OÓ , ƒ¿»«»À¿«ƒ¿»≈À¿««»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰¯Bz ÔÈ„ ‡l‡ ,10˜˙ML , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ»¿≈»∆ƒ∆»«
‰pnÓ11˙a‰ ¯eq‡Ó ˜˙ML C¯„k ·e˙k‰12ÈÙÏ , ƒ∆»«»¿∆∆∆»«≈ƒ««¿ƒ

˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ó ˜˙LÂ ,˙a‰ ˙a elÙ‡ Le¯Ùa ¯Ò‡L∆»«¿≈¬ƒ«««¿»«≈ƒ¬ƒ«
·ÏÁa ¯Oa13Ùa ¯Ò‡L ÈÙÏ ,Ck ;BÏeMa elÙ‡ Le¯ »»¿»»¿ƒ∆»«¿≈¬ƒƒ»

elÙ‡ Le¯Ùa ‡nhL ÈÙÏ ,˙Óa ‡OÓ ˙‡ÓhÓ ˜˙L»«ƒÀ¿««»¿≈¿ƒ∆ƒ≈¿≈¬ƒ
B‡OÓ ÔkL Ïk ,BÏ‰‡ ˙‡ÓË14. À¿«»√»∆≈«»

לאוזן 3) מפה נמסרה אלא בפירוש, בתורה כתובה אינה
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האחרונים. הדורות חכמי עד רבינו פרשת 4)ממשה ספרי
שהתורה  המידות אחת היא קלֿוחומר קכז. פיסקה חוקת

בהן. היום 5)נדרשת אותו רק טמא נושאה או בה הנוגע
הערב. ימים.6)עד שבעה ומטמא באוהל שמטמא

שווין.7) ומשא מגע הטומאה, זמן לענין כלומר,
כ"דברי 9)כמגעו.8) רבינו מגדיר מקומות בכמה

אחרות  ובמידות בקלֿוחומר שנלמדו ההלכות את סופרים"
אע"פ  משא, שטומאת כאן, מדגיש ולפיכך נדרשת. שהתורה
מפני  והטעם ממש. תורה דין היא בקלֿוחומר, שנלמדה
מסיני, למשה הלכה עד איש מפי איש מקובלת שהיא

ההלכה. את לחזק רק נאמר כלל,10)והקלֿוחומר בדרך
שנאמרו  הדברים את רק הגדול בחיבורו רבינו מביא
- וירושלמי בבלי - התלמודים בשני הלכה, במדרשי
הכלל, מן יוצאים ובמקרים הגאונים, ובספרי בתוספתא
ולהודיע  להקדים דרכו עצמו, מסברת משהו מוסיף כשהוא

אומר. הוא עצמו משא.11)שסברת מטומאת
י),12) יח, (ויקרא הבת בת על לבוא בפירוש אסרה התורה

הבת. איסור על כלום כתבה לא כתבה 13)אבל התורה
"לא  כתבה ולא אמו", בחלב גדי תבשל "לא פעמים שלוש
ובלחםֿ ה"ב, פ"ט אסורות מאכלות הלכות (ראה תאכל"

שם). התלמוד 14)משנה בלשון נקרא שכזה וחומר וקל
הדבר  את לנו המגלה הגיונית סברא (פירוש, מילתא" "גילוי
גם  יפה כוחו שכזה, וקלֿוחומר דבר). = מילתא לאמיתו.
רגיל, בקלֿוחומר מהֿשאיןֿכן ומיתה, מלקות עונש לענין
או  קלֿוחומר = (דין הדין מן עונשים אין אמרו: שעליו

אב). בנין

.‚ÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
‰‡Óha B¯O·a Ì„‡‰ Ú‚pL ‡e‰ ,ÌÈ‡nËÓ‰ ¯‡Laƒ¿»«¿«¿ƒ∆»«»»»ƒ¿»«À¿»

dÓˆÚ15,B¯Oa ¯‡La ÔÈa BÏ‚¯a ÔÈa B„Èa ÔÈa , «¿»≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿»¿»
BBLÏa elÙ‡Â16,ÈÏ ‰‡¯ ÔÎÂ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «¬ƒƒ¿¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿∆ƒ

ÂÈ¯tˆa Ú‚ Ì‡L17Ì‰L ÔÂÈk .‡ÓË - ÂÈpLa B‡ ∆ƒ»«¿ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿»≈»∆≈
Ì„‡ ·Áz Ì‡ Ï·‡ .Ûebk Ì‰ È¯‰ - ÛebÏ ÌÈ¯aÁÓ¿À»ƒ«¬≈≈«¬»ƒ»«»»

LBÎa ‰‡ÓË18¯B‰Ë Ì„‡ ÏL BB¯b CB˙Ï dÒÈÎ‰Â À¿»¿¿ƒ¿ƒ»¿¿∆»»»
ÏL ÈÚÓ CB˙Ï dÒÈÎ‰L B‡ ,BBLÏa ‰Ú‚ ‡ÏÂ¿…»¿»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆

d¯O·a ‰Ú‚ ‡ÏÂ ‰hÓlÓ ‰M‡19‡ÓË ‡Ï - ƒ»ƒ¿«»¿…»¿»ƒ¿»»…ƒ¿»
‰Ê ÚbÓ ÌeMÓ ÚÏBa‰20,B¯O·a ‰Ú‚ ‡Ï È¯‰L , «≈«ƒ«»∆∆¬≈…»¿»ƒ¿»

‰ÚÈ‚ dÈ‡ ÌÈt ˙ÚÈ‚pL21. ∆¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ»

המת 15) שאין זאתֿאומרת אין אחר. דבר עלֿידי ולא
טומאה  סוגי כמה ישנם שהרי ישירה, בנגיעה אלא מטמא
היא. מה מגע טומאת להגדיר רק המכוון אחרים,

עולא,16) "אמר א: כה, קידושין כך. כל גלוי מקום שאינו
הוא". דגלוי טומאה לענין בלשון, מודים של 17)הכול

בשיער  הנוגע שנינו, ג) משנה ג (פרק אהלות במסכת הנוגע.
טמא. - לגוף מחוברים כשהם המת של ובצפרניים בשיניים
נגעו  טהור של הדברים אותם אם שגם מזה, רבינו ולמד

נטמא. - אינו 20)החיצון.19)פלך.18)במת כלומר,
שיתבאר  כמו משא, משום מטמא אבל מגע, משום מטמא

ח. הלכה זה בפרק "טומאת 21)לקמן התלמוד: בלשון
ב). מב, (נדה הסתרים" בית

.„‰kn‰ ÏÚL Ìe¯˜22¯Oa‰ ¯BÚk ‡e‰ È¯‰ - ¿∆«««»¬≈¿«»»

˙B‡ÓË ÚbÓ ÔÈÚÏ23dÈ‡ - ÔËw‰ ÏÚL ˙eLÎe ; ¿ƒ¿«««À¿¿∆««»»≈»
B˙kÓ Ìe¯˜a ‰‡ÓË ‰Ú‚pL ÈÓ ?„ˆÈk .¯Oa‰ ¯BÚk¿«»»≈«ƒ∆»¿»À¿»ƒ¿«»

˜c‰ ¯ÚOa ‰Ú‚ ;B¯BÚa ‰Ú‚ el‡k ‡ÓË -24ÏÚL ƒ¿»¿ƒ»¿»¿»¿»«≈»««∆«
Ba ‰˙È‰L ‡ÓË Ì„‡ ÔÎÂ .‡ÓË ‡Ï - ÔËw‰ ¯Oa¿««»»…ƒ¿»¿≈»»»≈∆»¿»
Ì‡ .‡ÓË - ‡Óh‰ ˙kÓ Ìe¯˜a ¯B‰h‰ Ú‚Â ‰kÓ«»¿»««»ƒ¿«««»≈ƒ¿»ƒ
‡Ï - BlL ˙eLka ¯B‰h‰ Ú‚Â ‡ÓË ÔË˜ ‰È‰»»»»»≈¿»««»«¿∆…
ÔÎÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓËƒ¿»≈¿À¿«≈≈ƒ¿»À¿¿≈
ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÈË B‡ ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏƒ¿≈»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈

ÔÈˆˆBÁ25‰‡Bˆ È„Ïb ÔÎÂ ,Ûeb‰ ÏÚ26ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¿ƒ««¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿»ƒ
‡nËÏ ‡Ï ¯Oa‰ ¯BÚk ÌÈ‡ - Ûeb‰ ÏÚ ÔÈˆˆBÁL27 ∆¿ƒ««≈»¿«»»…¿«≈

‡nË˙‰Ï ‡ÏÂ28. ¿…¿ƒ¿«≈

ונקרא 22) ורך, דק קרום מעלה הוא להירפא מתחיל כשפצע
המשנה. בלשון מ"ד.23)"גלד" פ"ט מקוואות

הערוך:24) ופירש קטן", של "כשות כתוב: שם במשנה
שהמדובר  בכסףֿמשנה וכתב רבינו. פירש וכן הדק. שיער
ממש  שיער אבל מאליו, הנושא גופו שעל הרך בשיער

בקטן. ובין בגדול בין בשרו 25)מטמא ועל טבל אם
וטבילתו  הגוף, ובין המים בין חוצצים אינם אלה, לכלוכים

ויבשות.26)כשירה. קטנות על 27)חתיכות היו אם
נטמא. לא - טהור אדם בהם ונגע על 28)הטמא, היו אם

מקוואות  תוספתא האדם. נטמא לא - בטמא ונגעו הטהור,
מטמאים  לא חוצצין אין ושאמרו חוצצין "שאמרו ה"ד: פ"ו

מכה". גבי שעל מקרום חוץ מיטמאין ולא

.‰Ck ,‰‡ÓËa B˙ÚÈ‚a ‡nË˙Ó Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿À¿»»
ÌÈ‡nË˙Ó ÌÈÏk‰29ÈÏkÓ ıeÁ ;Ô‰a ‰‡Óh‰ ˙ÚÈ‚a «≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ««À¿»»∆ƒ¿≈

Ò¯Á30B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡L ,31¯‡a˙iL BÓk , ∆∆∆≈ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
ÌÈÏk ˙BÎÏ‰a32Ïk :‰‡ÓËa ÏB„b ÏÏk e‰ÊÂ] . ¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿»»¿À¿»»

BÈ‡L ÏÎÂ ,ÌÈÏk ‡nËÓ - ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ‰«¿«≈»»¿«»¿«≈≈ƒ¿…∆≈
Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ - ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓ¿«≈»»¿«»≈¿«≈≈ƒ¿≈»»

[‰‡Óh‰ ·‡Ó ‡l‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏÎÂ33. ¿≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆»≈««À¿»

מ"א.29) פ"א מ"א.30)כלים פ"ב נכנסה 31)שם אם
אם  אבל בדופנו, נגעה שלא אףֿעלֿפי הכלי לתוך טומאה
ב  כד, חולין בברייתא נטמא. לא מבחוץ הכלי בדופן נגעה
יפול  אשר חרש כלי "וכל לג): יא, (ויקרא מהכתוב דרשו
תוכו, תשבורו". ואותו יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם
ז  פרשתא שמיני פרשת כהנים ובתורת נגע. שלא אףֿעלֿפי

מאחוריו. מטמא ואין מטמא תוכו למדו: פי"ג 32)ה"ה,
אבות 33)ה"א. אבי נקרא עצמו המת ב. ב, קמא בבא

שבעה  וטמא הטומאה, אב נעשה בו הנוגע ואדם הטומאה,
השלישי  ביום אדומה פרה אפר מי הזאת וצריך ימים
נעשה  הטומאה באב הנוגע אבל השביעי, וביום לטומאתו
אוכלין  אלא וכלים אדם מטמא ואינו לטומאה ראשון
ויתבארו  לכלים אדם בין דינים חילוקי ויש ומשקין.
אחדֿעשר  רבינו מונה טהרות, לסדר [בהקדמתו במקומם.

סוגים]. לכמה המתחלקים הטומאה אב חלקי

.ÂÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‡OÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿»»≈¿≈≈
Ì„‡‰ ‡OiL ‡e‰ ,‡OÓa ÌÈ‡nËÓ‰ Ïk ¯‡Laƒ¿»»«¿«¿ƒ¿«»∆ƒ»»»»
BÈa ‰È‰ elÙ‡ .da Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡Óh‰«À¿»««ƒ∆…»«»¬ƒ»»≈
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Ô·‡ dÈ·Ï34‡OBp‰ „Á‡Â .‡ÓË - ‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿≈»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»¿∆»«≈
BÙeb ¯‡L ÏÚ B‡ B„È ÏÚ B‡ BL‡¯ ÏÚ35„Á‡Â . «…«»«¿»¿∆»

dÁÈp‰Â ¯Á‡ d‡OpL B‡ BÓˆÚa ‡e‰ ‡OBp‰«≈¿«¿∆¿»»«≈¿ƒƒ»
‰fÓ ‰ÏÚÓÏ36- ÌB˜Ó ÏkÓ ÂÈÏÚ ˙‡OÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ≈»»ƒ»»

B‡ ËeÁa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .‡ÓËƒ¿»«¬ƒ»¿»«À¿»¿»¿
Ïk ‰‡Óh‰ dÈa‚‰Â B„Èa ËeÁ‰ ‰Ï˙Â ,B¯ÚOaƒ¿»¿»»«¿»¿ƒ¿ƒ««À¿»»

‡e‰L37.‡ÓËÂ ‡OB ‰Ê È¯‰ - ∆¬≈∆≈¿ƒ¿»

והטומאה 34) ראשו, על או כתפו על מוטלת שהאבן כגון
האבן. הטומאה 35)על את הזיז לא שאפילו רבינו, דעת

"יבקש  ישראל (תפארת נטמא - עליו מונחת היתה אלא
ו). אות הנושאה.36)דעת" כגון 37)האדם הארץ, מן

והאדם  בה, קשור וחוט הארץ, על מונחת הטומאה שהיתה
מ"ב). פ"א לכלים בפירושו (רבינו בידו החוט את מחזיק

.ÊËÈÒÓ38‡OÓa ‡nËnL ¯·c ÏÎÂ ,‡e‰ ‡OB ÏÏÎa ≈ƒƒ¿«≈¿»»»∆¿«≈¿«»
Ëq‰a ‡nËÓ -39Ï˙k‰ ÏÚ ˙ÁpÓ ‡È‰L ‰¯B˜ ?„ˆÈk . ¿«≈¿∆≈≈«»∆ƒÀ««««…∆

‰ˆ˜Ï ¯B‰h‰ ‡·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ï· B‡ ˙Ó dcˆ ÏÚÂ¿«ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆»«»ƒ¿≈
‰ˆwaL ‰‡Óh‰ ˙‡ „È‰L ÔÂÈk ,B„È‰Â ÈM‰ ‰¯Bw‰«»«≈ƒ∆¡ƒ≈»∆≈ƒ∆«À¿»∆«»∆
CLÓ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ÈM‰«≈ƒ»≈ƒ≈¿≈»ƒ«ƒ»«
B‡ ‰‡Óh‰ dÈa‚‰L „Ú ı¯‡‰ „‚k ÈM‰ ‰ˆw‰ ˙‡∆«»∆«≈ƒ¿∆∆»»∆«∆ƒ¿ƒ««À¿»
ÏÎÂ ‰ÊÂ .È‡cÂ ‡OB ‰fL ,ı¯‡‰ ÏÚ ‰‡Óh‰ ¯¯bL∆»««À¿»«»»∆∆∆≈««¿∆¿…

da ‡ˆBik40.ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ëq‰ ˙‡ÓË ‡È‰ «≈»ƒÀ¿«∆≈»¬»¿»»

לקמן.38) - דוגמא נושא. ואינו ט,39)מזיז בתרא בבבא
לכל  הדין והוא בהיסט, מטמאה שהנבילה אמרו ב
אמרו  ה"א פ"א אהלות ובתוספתא במשא, המטמאים

בהיסט. מטמא שהמת על 40)בפירוש, שדפק כגון
הכלים. זזו הדפיקה ומכוח השולחן,

.Á‡OBp‰41ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa CB˙a42ÏÚ Û‡L ;‡ÓË - «≈¿≈«¿»ƒƒ¿»∆««
‰ÚÈ‚ ÌL ‰ÚÈ‚p‰ ÔÈ‡L Èt43‡OB ÌL ‡OBp‰ , ƒ∆≈«¿ƒ»»¿ƒ»«≈»≈

ÂÈÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰ ÚÏ· Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡e‰44, ∆»ƒ≈ƒ¿««À¿»¿≈»
‡ÏÂ Ú‚B ‡Ï BÈ‡ BËa CB˙Ï ‰ÚÈb‰L ¯Á‡nL∆≈««∆ƒƒ»¿ƒ¿≈…≈«¿…
CB˙a ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯B‰Ë - Ï·Ë Ì‡Â .‡OB≈¿ƒ»«»¿««ƒ∆«À¿»¿

ÂÈÚÓ45. ≈»

ב.41) מב, ה"ג.42)נדה למעלה אינו 43)ראה והמגע
מ"ח.44)מטמא. פ"ו שם.45)מקוואות

.Ë‡nË˙Ó ÔÈ‡46Ì„‡‰ ‡l‡ ‡OÓa47‡Ï ,„·Ïa ≈ƒ¿«≈¿«»∆»»»»ƒ¿«…
ÌÈÏk ‰¯OÚ B„È ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏk‰«≈ƒ≈«¬≈∆»»À»«»¬»»≈ƒ
- ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka da ‡ˆBiÎÂ ‰Ï·p‰Â ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê∆««∆¿«¿≈»¿«≈»«¿ƒ»∆¿
B„È ÏÚL ÌÈÏk‰Â ,‰Ï· ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË Ì„‡‰»»»»≈ƒ≈¿≈»¿«≈ƒ∆«»
.‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈ¯B‰Ë ÔlkÀ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿∆»¿»«À¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

מ"ג.46) פ"ה על 47)זבים ונישא הנושא "כל שנינו: שם
טהור  הנבילה על הנושא וכל האדם, מן חוץ טהור המרכב
את  הנושא שאדם שם, רבינו ופירש המסיט". מן חוץ
ומה  ממקומה), (הזיזה הסיטה לא אפילו טמא, הנבילה
לכלים, הכוונה טהור" הנבילה על ונישא הנושא "כל שאמר
איֿאפשר  שבנבילה אלא מרכב, גבי הקודמת בבבא כמו

טמא  הנושא רק בנבילה שהרי האדם", מן "חוץ לומר היה
שהוא  המסיט", מן "חוץ אמרו ולפיכך הנישא, לא אבל
[הר"ע  שם. רבינו כוונת לבאר יש כך בנישא. גם טמא
הסיט, אלאֿאםֿכן מטמא אינו נושא שגם סובר, ברטנורא
אינה  רבינו דעת אבל כפשוטה, המשנה מפרש הוא ולפיכך

כן].

.È˙Óa ‡l‡ ˙B‡ÓË ¯‡La dÈ‡ Ï‰‡ ˙‡ÓËÀ¿«…∆≈»ƒ¿»À¿∆»¿≈
„·Ïa48ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ÏÈ‰‡‰L ÔÈ·e .49ËÁÓ elÙ‡ , ƒ¿«≈∆∆¡ƒ»»»«¿ƒ¬ƒ««

B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙n‰ ÏÈ‰‡‰L B‡ ,˙n‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»««≈∆∆¡ƒ«≈«»»»
ÌÈÏk‰ ÏÚ50ÌÚ B‡ Ì„‡‰ ÌÚ ˙n‰ ‰È‰L B‡ , ««≈ƒ∆»»«≈ƒ»»»ƒ

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ÌÈÏk‰51.ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - «≈ƒ««…∆∆»¬≈≈¿≈ƒ

ד.48) משנה יא פרק מ"א.49)כלים פ"ג אהלות
הבא 51)שם.50) "כל יד): יט, (במדבר בתורה כתוב

ימים". שבעת יטמא באהל אשר וכל האהל אלא

.‡È‡nËzL ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ï‰‡ ˙‡ÓËÂ¿À¿«…∆»¬»¿»»∆¿«≈
ÌÈÎ¯c LÏMÓ ˙Á‡a ÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ ‰‡ÓË d˙B‡»À¿»»»»«≈ƒ¿««ƒ»¿»ƒ

B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï Blk ‡a‰ „Á‡ .el‡52B˙ˆ˜Ó ‡a‰53- ≈∆»«»À¿…∆«≈«»ƒ¿»
ÈL‡¯ B‡ B„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .Ï‰‡a ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿…∆¬ƒƒ¿ƒ»»≈

BÓËÁ B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡54‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ Ï‰‡Ï ∆¿¿»»¿¿…∆«≈¬≈∆ƒ¿»
ÛB˜Lna Ú‚ .Blk55B„È Û¯ˆÂ56‡ÓË - ÛB˜Ln‰ ÌÚ À»«««¿¿≈≈»ƒ««¿ƒ¿»

‰t˜Ò‡a Ú‚ .B˙ˆ˜Ó ‡a el‡k57‰hÓÏe ÁÙhÓ : ¿ƒ»ƒ¿»»«»«¿À»ƒ∆«¿«»
ı¯‡Ï ·B¯˜58¯B‰Ë -59.‡ÓË - ‰ÏÚÓÏe ÁÙhÓe , »»»∆»ƒ∆«¿«¿»»≈

Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯·cL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ60. ¿≈»∆ƒ∆»»∆ƒƒ¿≈∆

ובין.52) ידיה 53)בין דעייל "כיוון א: מג, נזיר
בספרי  נטמא). - ידו הכניס כאשר (בעברית: איסתאיב"
"כל  שם): (במדבר מהכתוב זה דין למדו קכו, פיסקה חוקת

שהיא. ביאה כל כלומר, האהל", אל שם.54)הבא נזיר
מ"ח.55) פי"ב, ידו 56)אהלות צירף הנגיעה ע"י

(כסףֿמשנה). מחוץ 57)למשקוף הבולט בחלק בסף
אך  וכאשר ממש, אוהל הוא המשקוף כנגד אבל למשקוף,

נטמא. - לאוירו ידו אמרו:58)הושיט שם במשנה
ומפרש  טמא". - ולמעלן מטפח טהור, - ולמטן "מטפח
ומטפח  לקרקע. הקרוב הטפח היינו ולמטן, מטפח רבינו:
פירש  ישראל (ובתפארת טפח מאותו למעלה היינו ולמעלן,

שם). ראה כקרקע.59)אחרת. שהוא חכמים 60)מפני
הפנימי  חלקה משום החיצון בחלקה בנוגע טומאה גזרו

המשקוף. תחת שהוא

.·ÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ B‡ Ï‡¯OiÓ ˙n‰ „Á‡∆»«≈ƒƒ¿»≈ƒ»¿≈»ƒ
‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ61. ¿«≈¿«»¿«»

בן 61) שמעון ר' שאפילו רבינא, של מסקנא א. פא, יבמות
שמטמא  מודה באוהל, מטמא אינו מת שגוי האומר יוחאי

ומשא. במגע

.‚ÈÏ‰‡a ‡nËÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â62‰Ê ¯·„Â . ¿≈»≈»ƒ¿«≈¿…∆¿»»∆
‡e‰ ‰Ïa˜63Ïk :ÔÈ„Ó ˙ÓÁÏÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .Ú‚ «»»«¬≈≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»……≈«

BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÎÂ .Ï‰‡ ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÏÏÁa∆»»¿…ƒ¿ƒ»…∆¿≈»≈»ƒ≈
˙Ó ‡ÓË ‰OÚ64B‡ ˙Óa Ú‚pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡l‡ , «¬∆¿≈≈∆»≈»ƒ∆»«¿≈

‡‰ .Ú‚ ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ B‡O¿»∆¡ƒ»»¬≈¿ƒ∆…»«»
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‰Ó‰·Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ65‰ÏÈ‰‡‰ B‡ ˙Óa ‰Ú‚pL ¿»∆∆ƒ¿≈»∆»¿»¿≈∆¡ƒ»
˙B‡Óh‰ ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓËa ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿…¿À¿««≈ƒ¿«∆»¿»«À¿
.Ô‰a ÔÈ‡nË˙Ó ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡ ÔlkÀ»≈»≈»ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆

שם,62) יוחאי בן שמעון עליו כר' חולקים שחכמים ואע"פ
שאליהו  מפני וגם שיטתו, נוקט שרבינא מפני כמותו, פסק -

כסףֿמשנה. ב). קיד, מציעא (בבא כך לרבה ר'63)אמר
היא  שהדרשה סובר ורבינו מהמקרא, זה דין למד שמעון
משה  עד איש מפי איש היא קבלה הדין ועיקר אסמכתא, רק

ואין). ד"ה שם תוספות (ראה ב.64)רבינו סא, נזיר
ועוף 65) חיה שבהמה שנינו, מ"א פ"ח באהלות חיה.

מחיצה  כמו נידונים הם (פירוש, הטומאה בפני חוצצים
עוברת), הטומאה שאין הטהור, ובין הטומאה בין המפסיקה

חוצץ. אינו טומאה המקבל דבר וכל

.„ÈÔÈ·Êk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ
Ô‰È¯·c ÏÎÏ66LÙ ÈÈÓ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â .67‰Ó ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿¿»ƒ≈∆∆«

ÔÓ ıeÁ ÈÁ ‡e‰Â ‡nËÓ B‡ ÈÁ ‡e‰Â ‡nË˙nM∆ƒ¿«≈¿«¿«≈¿«ƒ
Ï‡¯OiÓ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„·Ïa Ì„‡‰68ÏB„b „Á‡ . »»»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆ƒƒ¿»≈∆»»

ÔË˜ „Á‡Â69˙‡ÓËa elÙ‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó ¿∆»»»ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¬ƒ¿À¿«
LÈ‡ :da ¯Ó‡pL ,˙n‰70LÈ‡‰ „Á‡ ,‡ÓËÈ ¯L‡ «≈∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ¿»∆»»ƒ

È¯‰L ;ÔËw‰ „Á‡Â71Ïk ÏÚÂ :ÌL ¯ÓB‡ ‡e‰ ¿∆»«»»∆¬≈≈»¿«»
B‡ Ú‚pL BÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ .ÌL eÈ‰ ¯L‡ ˙BLÙp‰«¿»¬∆»»¬ƒ»»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â ,‡ÓË - ˙n‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O»»∆¡ƒ««≈ƒ¿»«¬≈¿≈

‰ÚL˙Ï „ÏBpL ‡e‰Â .˙Ó72‰BÓL Ôa Ï·‡ ;73È¯‰ - ≈¿∆«¿ƒ¿»¬»∆¿»¬≈
Ô·‡k ‡e‰74‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â75. ¿∆∆¿≈¿«≈À¿»

א.66) לד, חיים.67)נדה בכל 68)בעלי המדובר
או  הגויים. על חכמים שגזרו זיבה, מטומאת חוץ הטומאות

משנהֿלמלך). (ראה תורה לדין ובין 69)הכוונה גדול בין
ב. מג, נדה משנה פירושו 70)קטן. מקום, בכל ו"איש"

כלומר, ל"אפילו". נמשכת וכו'" "שנאמר הפיסקא: גדול.
שנאמר. למה 71)אע"פ הנימוק מתחיל מטמא.כאן הקטן

קיימא.72) בן שהוא חזקתו כזה ילד הריון. חדשי תשעה
זמנו.73) לפני חודש להתקיים 74)שנולד סיכויים לו אין

א). כ, בתרא, (בבא יום שלושים אףֿעלֿפי 75)אפילו
חי. שהוא

.ÂË˙n‰76elÙ‡ .BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «≈≈¿«≈«∆≈≈«¿¬ƒ
„i‚Ó77ÌÈÓÈq‰ ÈL Ba eËÁL elÙ‡ ,ÒÒB‚ B‡78- ¿À»≈¬ƒƒ¿¬¿≈«ƒ»ƒ

Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL ;BLÙ ‡ˆzL „Ú ‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆≈≈«¿∆∆¡«¿∆∆»»»
Bz˜¯ÙÓ ‰¯aL .˙eÓÈ ¯L‡79B‡ ,dnÚ d¯Oa ·¯Â ¬∆»ƒ¿¿»«¿«¿¿…¿»»ƒ»

˜ÏÁpL B‡ ,BL‡¯ Êz‰L B‡ ,BabÓ ‚„k Ú¯˜pL∆ƒ¿«¿»ƒ«∆À«…∆∆¡«
Èt ÏÚ Û‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BË·a ÌÈ˜ÏÁ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿¬≈∆¿«≈««ƒ

Û¯Ù¯Ó ‡e‰ ÔÈ„ÚL80.ÂÈ¯·È‡Ó „Á‡a ∆¬«ƒ¿«¿≈¿∆»≈≈»»

מ"ו.76) פ"א מלשון 77)אהלות מקומות, בכמה מחותך
ורבינו  א. קכ, יבמות (רש"י ד יא, בדניאל אילנא" "גודו

נדקר). או חתוך מפרש: מימרא 78)במשנה וקנה. וושט
ע  גיטין במסכת שמואל חולין של במשנה משמע וכן ב. ,

כסףֿמשנה). (ראה ב עד 79)קיז, כאן שנאמרו הדינים כל
א. וכא, ב. כ, בחולין מקורם - הפרק מניע.80)סוף

á"ôùú'ä 'à-øãà 'é éùéù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדם,1) ככל מטמא אם איבריו נתקשרו שלא הנפל יבאר

הנחתך  ואבר מבשרו, והנצל יבש, או לח המת מבשר כזית
ואבר  בשר בלא עצם או החי מן הפורש בשר החי, מאדם
ובשר  ואבר העצם, שבתוך מוח המת, מן הפורש
המת, מן לאבר החי מן אבר בין מה בדם, המדולדלים
כמת, מטמאות שהן העצמות עצם, בה שיש יתירה ואצבע
ודם  המת דם בקבר, עצמותיו שהרקיבו ומת העצמות, ושאר
דם  עם למיתה סמוך ממנו שיצא דם נתערב ואם החי,
מנטף  ודמו המיטה על מוטל שהיה הרוג מיתה, שלאחר
לאחר  או מחיים כולו וספק רביעית ממנו יצא חי, כשהוא
ובית  ודופק וגולל בתוכו, שהטומאה זמן כל הקבר מיתה,

הפרס.

.‡ÏÙp‰2ÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , «≈∆««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«¿≈»»
ÏB„b Ì„‡k Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,ÔÈ„È‚a¿ƒƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆¿»»»

Ì„‡ LÙ ÏÎÏ ˙Óa Ú‚p‰ :¯Ó‡pL ;˙nL3ÔÎÂ . ∆≈∆∆¡««…≈«¿≈¿»∆∆»»¿≈
˙ÈÊk4L·È ÔÈa ÁÏ ÔÈa ,˙n‰ ¯OaÓ5‡nËÓ ,O¯Ák ¿«ƒƒ¿««≈≈«≈»≈«∆∆¿«≈

Ïˆp‰Â .ÌÏL ˙Ók6e‰ÊÈ‡ .˙ÈÊÎa ‡nËÓ ¯Oaa ¿≈»≈¿«∆∆«»»¿«≈ƒ¿«ƒ≈∆
‡e‰Â .‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ¯Oa‰ ‰Ê ?Ïˆ∆∆∆«»»∆ƒ«¿«¬»≈»¿»¿
Ì‡L .˙n‰ ÔÓ ˙‡ˆÓp‰ ‰Ál‰ d˙B‡ L¯˜zL∆ƒ¿»«≈»«ƒ¿»ƒ«≈∆ƒ
- ‰L¯˜ ‡Ï Ì‡Â ;B¯OaÓ ‡e‰L Úe„Èa - ‰L¯»̃¿»¿»«∆ƒ¿»¿ƒ…»¿»

.‡e‰ BÚÈÂ BÁÈk ‡nL ,‰‡nËÓ dÈ‡≈»¿«¿»∆»ƒ¿ƒ

הריונו.2) חדשי גמר לפני מת פירושו 3)שנולד "לכל"
א. נ, נזיר נפל. ב.4)אפילו מט, שם נד,5)משנה, נדה

ה"י. פ"ג לקמן ראה כתנאֿקמא. פסק שם.6)ב. נזיר,

.·ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ìlk ÔÈ¯eÚM‰L Èt ÏÚ Û‡7 ««ƒ∆«ƒƒÀ»¬»»¿∆ƒƒ«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ,Ô‰8˙ÈÊk Ì„‡ ÏL B˙i¯a ˙lÁz :9, ≈»¿¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»»¿«ƒ

.˙Èfk B¯Oa ˙‡ÓË ¯eÚL CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒÀ¿«¿»««ƒ

א.7) ד, לדבר.8)עירובין טעם זוטא.9)נתנו 'ספרי'

.‚˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ÈÁ‰ Ì„‡‰ ÔÓ CzÁpL ¯·È‡≈»∆∆¿«ƒ»»»««¬≈¿≈
Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,ÌÏL10¯·È‡ elÙ‡ . »≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆¬ƒ≈»

¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰L .BÓBÈ Ôa ÏL ÔË˜11. »»∆∆∆»≈»ƒ≈»∆ƒ
;·¯Á ÏÏÁa ‰„O‰ Èt ÏÚ ÚbÈ ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆ƒ««¿≈«»∆«¬«∆∆
ÏÏÁ B‡ Ô·‡ ÏÏÁ ÔÈ„k ·¯Á ÏÏÁ ÔÈcL ,Úe„È ¯·c‰Â¿«»»»«∆ƒ¬«∆∆¿ƒ¬«∆∆¬«

ÌÈ¯·c ¯‡L12‰Ê ‡a ‡lL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿»ƒƒƒ«¿»»¿∆…»∆
·¯Á‰ ezËÏtL ¯·È‡a Ú‚B ‡nËÏ ‡l‡13‰na . ∆»¿«≈≈«¿≈»∆¿»««∆∆«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c14,B˙i¯·k ÌÏL ¯·È‡‰ ‰È‰Lk ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈»»≈ƒ¿ƒ»
- Ì„‡ ÌˆÚa B‡ :¯Ó‡pL ;˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa»»¿ƒƒ«¬»∆∆¡«¿∆∆»»

Ì„‡k ‡e‰L ÌˆÚ15ÌÈ„È‚Â ¯Oa - Ì„‡ ‰Ó : ∆∆∆¿»»»»»»»¿ƒƒ
,B˙i¯·k ‰È‰iL „Ú - ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ«¬»«≈»ƒ«««∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»

˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa16‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â ‡ÈÏk‰ Ï·‡ . »»¿ƒƒ«¬»¬»«À¿»¿«»¿«≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÓˆÚ ÈÙa ¯·È‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a»∆««ƒ∆≈≈»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈
ÌˆÚ‰ ÔÓ ¯ÒÁ .¯Oa‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÌˆÚ Ô‰a»∆∆∆¬≈≈ƒ¿»«»»»«ƒ»∆∆

¯B‰Ë Blk ¯·È‡‰ È¯‰ - ‡e‰L Ïk ¯·È‡ ÏL17¯ÒÁ . ∆≈»»∆¬≈»≈»À»»«
Ba ˙BÏÚÏ Èe‡¯L ¯Oa ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ :B¯OaÓƒ¿»ƒƒ¿«»»»»∆»«¬
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ÈÁa ‰Îe¯‡18ÚbÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏLÈÂ ‡t¯˙ÈÂ ¬»¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«¬≈∆¿«≈¿«»
Ï‰‡·e ‡OÓ·e19‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ - Â‡Ï Ì‡Â ; ¿«»¿…∆¿ƒ»¿«≈¿«»¿«»

Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â20Á‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯O·e .È21- ¿≈¿«≈¿…∆»»«≈ƒ««
.¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa ‡Ïa ÌˆÚ ÔÎÂ .¯B‰Ë»¿≈∆∆¿…»»«≈ƒ««»

מ"א.10) פ"ב המקור 11)אהלות את מציין משנה' ה'כסף
ואין  מת, בדיני עוסקת שם המשנה אולם מ"ז. פ"א באהלות
שהוא. בכל מטמא החי מן אבר שגם ברורה הוכחה משם
אבר  הכוללת מ"א פ"ב שם המשנה היא משכנע יותר ומקור
יש  אם באוהל לטמא אחת בבבא החי מן ואבר המת מן
שיעור  כל לקבוע מבלי ארוכה, להעלות כדי בשר עליהם

חרב?12)כמותי. בחלל תורה כתבה נג,13)ולמה נזיר
ונפלט  אותו הפילה החרב פירוש, החרב", מן "שנחלל ב:
רבינו  מגדיר מקרא, של מפשטן הנוטות (הדרשות ממנה.
איש  מפי איש חכמים בידי קבלה כלומר השמועה", "מפי
אלא  מסיני למשה הלכה הוא הדין עיקר ובכן כך, לדרוש
וב'ספרי' למשנה), הקדמתו (ראה במקרא רמז גם לו שיש
בעצם"). "או מן זה דין הסמיכו קכז, פיסקה חוקת, פרשת

שם.14) בהמשך 15)'ספרי' שם ב'ספרי' נאמרה זו דרשה
טז): יט, (במדבר הכתוב מן החי מן אבר לטומאת הלימוד
אינו  חרב", "בחלל מן למד שרבינו ואףֿעלֿפי בעצם", "או
עליו  שיהיו שצריך לענין ה'ספרי' של הדרשה את דוחה

נה. אות להלן וראה ועצמות. וגידים כרבי 16)בשר
כתב  לא למה לתמוה, [ויש ב. קכח, חולין עקיבא,
שפרט  כמו בשר עליה שאין מפני מטמאה אינה שארכובה
ארכובה  עקיבא שלרבי אמרו, שם בגמרא הרי וכוליה, לשון

וצ"ע]. בשר? עליה שאין מפני מטמאה ואף17ֿ)אינה
"אלו  שונים: אנו מ"ה, פ"ב באהלות הרבה. שנשאר עלֿפי
ומדגיש  עצמו". שחסר החי מן ואבר טהורים... חסרו שאם
עצם  לבין החי מן אבר בין ההבדל את בפירושו רבינו שם
בשר  עליו אין ואפילו כשעורה בו יש אם שמטמא המת מן
מן  שהוא כל חסר אם מטמא אינו החי מן אבר אבל כלל,

שלא 18)העצם. באבר הזה כשיעור בשר חסרון יהיה אם
ויתרפא. ארוכה יעלה מ"ה.19)נתלש פ"א כלים

מ"ג.21)שם.20) פ"ו עדיות

.„¯·È‡22‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ L¯Bt‰ ≈»«≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»
¯Oa ,B˙i¯·k ÌÏL ‰È‰iL ‡e‰Â .˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈¿∆ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ»»»
¯Oa ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ ,BÓˆÚ ¯ÒÁ .˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»»««¿ƒƒ¿«»»»»

ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ - ˙ÈÊk23¯ÒÁ ‡ÏÂ ¯Oa‰ ¯ÒÁ . ¿«ƒ¿«≈¿≈»≈»««»»¿…»«
ÌˆÚ‰24- ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÂÈÏÚ ¯‡L Ì‡ : »∆∆ƒƒ¿«»»¿≈«¬¬»¿«

¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ¿«≈¿≈»≈¿ƒ»¬≈ƒ¿»
n‰ ˙BÓˆÚ¯Oa‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ÌÈ˙25. «¿«≈ƒ∆≈¬≈∆«»»

ומדובר 22) אלינתן. בן נחוניא ורבי יהושע רבי העיד שם,
הכל, לדברי מטמא המת מן כזית שהרי כזית, בו כשאין

מ"א). פ"ב (אהלות שלם אבר אינו מפני 23)ואפילו
הקודמת. באות ראה ה"ב 24)הבשר. בפ"ג לקמן שם.

העצם. מן מקצת חסר דין רבינו יתבאר 25)מבאר ודינן
יש  אם .1 החי: מן א) שלם: אבר דיני סיכום בפ"ג. לקמן
במשא  במגע שהוא בכל מטמא ועצמות, גידין בשר בו
ויתרפא  שיחזור כדי ונשאר הבשר מן חסר אם .2 ובאוהל:

אם  .3 ובאוהל: במשא במגע מטמא – נתלש שלא באבר
לא  אבל ובמשא במגע מטמא – זה כשיעור נשאר לא
באבר  שיש אףֿעלֿפי העצם, מן מקצת חסר .4 באוהל:
יש  אם .1 המת: מן אבר ב) כלל. מטמא אינו – בשר כזית
.2 ובאוהל: במשא במגע, מטמא - ועצמות גידין בשר בו
שיחזור  כדי בנשאר שאין אע"פ כזית, ונשאר הבשר מן חסר
במשא  במגע, מטמא – נתלש שלא החי מן באבר ויתרפא
אבל  ובמשא, במגע מטמא – כזית נשאר לא .3 ובאוהל:
בשר  כזית עליו ואין העצם מן שהוא כל חסר .4 באוהל: לא
ניטל  שלא אע"פ באוהל, לא אבל ובמשא, במגע מטמא –

ה"ב). פ"ג לקמן (ראה הבשר מן כלום

.‰ÁÓ26‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌˆÚ‰ CB˙aL …«∆¿»∆∆¬≈«¬∆¬»
ıeÁaÓ27˙ÈÏe˜ ,CÎÈÙÏ .28Ìe˙q‰ ÌˆÚ ‡e‰Â ,˙n‰ ƒ«¿ƒ»ƒ«≈¿∆∆«»

‰Îe¯‡ ˙BÏÚÏ È„k ÁÓ dÎB˙a LÈ Ì‡ ,ÂÈ˙Bˆ˜ ÈMÓƒ¿≈¿»ƒ≈¿»…«¿≈«¬¬»
„„˙n‰ ÁÓ da ‰È‰ .ÌÏL ˙Ók ‰Ê È¯‰ -29Ì‡ , ¬≈∆¿≈»≈»»»…««ƒ¿«¿≈ƒ

Èt ÏÚ Û‡ .Ï‰‡a ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk Ba LÈ≈¿«ƒ¬≈∆¿«≈¿…∆««ƒ
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙Ò ÌˆÚ‰L30 ∆»∆∆»ƒ»¿»»À¿»««

‰ÏBÚÂ31˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,32¯‡a˙iL BÓk ,33Án‰L . ¿»««¿∆∆¿∆ƒ¿»≈∆«…«
¯·c ÏÎÏ ¯O·k34. ¿»»¿»»»

א.26) קכה, חולין ואביי, יוחנן שבפנים 27)כרבי המוח
מבחוץ. העצם על בשר שיעלה הירך 28)גורם עצם

ומתנדנד.29)העגולה. בפנים העצם מן מנותק
העצם.30) דרך כנגדה 31)פורצת הנמצא כל ומטמאה

ממנה. אינה 32)למעלה הצדדים מן אבל תחתיה,
פ"ז.33)מטמאה. ה"ב.34)לקמן פ"א אהלות תוספתא

.Â¯·È‡‰35ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â36Èt ÏÚ Û‡Â ,Ì„‡a »≈»¿«»»«¿À¿»ƒ»»»¿««ƒ
ÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L- Ì„‡‰ ˙Ó .ÌÈ¯B‰Ë - ˙BÈÁÏÂ ¯Ê ∆≈¿ƒ«¬…¿ƒ¿¿ƒ≈»»»
¯B‰Ë ¯Oa‰ È¯‰37ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ ¯·È‡‰Â , ¬≈«»»»¿»≈»¿«≈ƒ≈»ƒ

ÈÁ‰38ÔÈa ‰Ó .˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ««¿≈¿«≈ƒ≈»ƒ«≈«≈
¯Oa ,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ?˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈≈»ƒ««»»

epnÓ L¯Bt‰39ÌÈ¯B‰Ë - epnÓ L¯Bt‰ ÌˆÚÂ40; «≈ƒ∆¿∆∆«≈ƒ∆¿ƒ
L¯Bt‰ ÌˆÚÂ epnÓ L¯Bt‰ ¯Oa ,˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â¿≈»ƒ«≈»»«≈ƒ∆¿∆∆«≈
ÔÈ‡nËÓe ÌÏM‰ ˙n‰ ÔÓ ÌÈL¯ÙÓk - epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ«≈«»≈¿«¿ƒ

Ô¯eÚLa41. ¿ƒ»

ב.35) קכט, חולין במשנה, שמעון ורבי מאיר רבי מחלוקת
מאיר. כרבי ואינם 36)ופסק לגמרי, ניתקו ולא תלויים

(רבינו  במקומם בחזרה ולהידבק להתרפאות יכולים
שם). ב)37)בפירושו עג, (שם ניפול" עושה "מיתה

הוא  והרי המדולדל, האבר את מפילה המיתה פירוש,
אלא  המת, בשר דין לו אין ולפיכך המיתה, ברגע כנתלש

מטמא. שאינו החי, מן שנתלש נתבאר 38)בשר שדינו
נגד 39)בה"ב. נחוניא, ורבי יהושע כרבי מ"ג. פ"ו עדויות

אליעזר. רבי רש"י 40)דעת שנתלש. כאבר מטמאים אינם
מן  למדו החי מן אבר שטומאת מפני הטעם, מפרש שם
כלומר, הבהמה", מן ימות "וכי לט): יא, (ויקרא הכתוב
מטמאה  אינה החלק מיתת שלפני ומשמע הבהמה, מן חלק
שם. נחוניא רבי נגד יהושע, ורבי אליעזר כרבי פסק כלל.

לקמן.41) שיתבאר
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.ÊÔ‰Ï ÔÈ‡ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈ·e≈≈»ƒ««≈≈»ƒ«≈≈»∆
¯eÚL42ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .43ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÌÈ˙‡Ó : ƒ»¿¬»ƒ»«ƒ¿»¿«¿»ƒ

ÌÈ„È‚Â ¯Oa Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,LÈ‡a LÈ ÌÈ¯·È‡≈»ƒ≈¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒƒ
ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈpM‰ ÔÈ‡Â ,ÌˆÚÂ44‰M‡·e ;45ÌÈ˙‡Ó ¿∆∆¿≈«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙i¯·k L¯tL Ô‰Ó ¯·È‡ Ïk .ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â46ÔÈa , ¿∆»«¬ƒƒ»≈»≈∆∆≈«ƒ¿ƒ»≈
;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓƒ««≈ƒ«≈¿«≈¿«»¿«»¿…∆

‰M‡aL ˙B¯˙È ÌÈ¯·È‡ ‰LÏMÓ ıeÁ47ÔÈ‡L , ƒ¿»≈»ƒ¿≈∆¿ƒ»∆≈»
‰¯˙È Úaˆ‡ ÔÎÂ .Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ48ÌˆÚ da LiL ¿«¿ƒ¿…∆¿≈∆¿«¿≈»∆≈»∆∆

„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ Ì‡ :Ô¯tˆ da ÔÈ‡Â49‰ÏBÚ - ¿≈»ƒ…∆ƒƒ¿∆∆«««»»
ÌÈ¯·È‡‰ ·¯ ÔÈÓÏ50„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ dÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«…»≈»ƒ¿ƒ≈»ƒ¿∆∆«««»

‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nËÓ -51.Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡Â , ¿«¿»¿«»¿«»¿≈»¿«¿»¿…∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ d˙‡ÓËÂ52È¯‰ - Ô¯tˆ da ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»ƒ…∆¬≈

ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ¯·È‡‰ ¯‡Lk ‡È‰ƒƒ¿»»≈»ƒƒ¿≈»»¿À¿»«
‰nÏÂ .˙¯tÒp‰ ÌeMÓ ‰¯Êb ?˙¯tÒ dÈ‡L Úaˆ‡∆¿«∆≈»ƒ¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»
ÚÈ„B‰Ï È„k ,¯k‰ dÏ eOÚ ?Ï‰‡a ‰e‡nË ‡Ï…ƒ¿»¿…∆»»∆≈¿≈¿ƒ«
eÙ¯OÈ ‡lL È„k ,‰¯Êb ÌeMÓ Ì‰È¯·cÓ d˙‡ÓhL∆À¿»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z d˙‡ÓË ÏÚ53. «À¿»»¿»¿»»ƒ

מ"ז.42) פ"א כל 43)אהלות של מפורש פירוט מ"ח, שם
מ"ג.44)האיברים. פ"ג א.45)אהלות מה, בכורות

איברי  על העודפים האשה איברי במנין תנאים מחלוקת
ורבי  דלתות, ושתי צירים שני מונה ישמעאל רבי הגבר.
אומר: יהושע ורבי כמה), קובע (אינו צירים אומר: אליעזר
רבי  מפתח. אומר: עקיבא רבי מספרן): קבע (לא דלתות
תלמידי  שהרי במציאות, נחלקו לא אליעזר ורבי ישמעאל
חלקי  איזה נחלקו? במה (שם), ומצאום בדקו ישמעאל רבי
מודים  שניהם אבל עצמם, בפני באיברים להגדיר יש הגוף
תפקידים  הממלאים החלקים ארבעת נמצאים האשה שבגוף
הצירים  שני את מונה אליעזר רבי הלידה. בתהליך מסוימים
יהושע  ורבי הדלתות, את גם הכוללים עצמם בפני כאיברים
עקיבא  רבי ובא להן, טפלים וצירים עיקר שהדלתות סובר
מנסיונם  שם עליו הקשו ולפיכך מפתח. - חדש דבר והוסיף
על  הקשו ולא מפתח מצאו שלא ישמעאל, רבי תלמידי של
קיבל  ורבינו שתירצו. מה ותירצו יהושע, ורבי אליעזר רבי
שני  הארבעה שאלה יהושע, ורבי אליעזר רבי של דעתם
מפתח, שהוסיף עקיבא רבי של דעתו גם וקיבל הם, איברים
תמיהת  זה ומסולקת ואחד. חמשים מאתים לו יצאו ולפיכך
כל  של לדעתם מנוגד מספרו שלכאורה רבינו, על רבים
כאבר  הצירים שני מונה שרבינו לפרש, גם [ואפשר התנאים.
('קרית  עקיבא רבי דעת גם ומקבל הדלתות את וכן אחד,

ועצמות.46)ספר')]. גידים בשר רב 47)בשלימותו,
יט, (במדבר באהל" ימות כי "אדם דורש: שם, בבכורות
באשה). ובין באיש בין (פירוש, אדם בכל השווה דבר יד),

ב.48) מט, נדה ששית. אחת 49)אצבע בשורה עומדת 
האצבעות. שאר מבוארים 50)עם האיברים, רוב דיני

בה"ח. מכשעורה.51)לקמן פחותה שהעצם אףֿעלֿפי
תורה.52) דין טומאתה – כשעורה היא שבה העצם ואם
לאכלם.53) ומצוה וקדשים, תרומה לשרוף אסור שהרי

.Á˙n‰ ˙BÓˆÚ54Ô‰a ˙¯k Ì‡ ,¯Oa Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L «¿«≈∆≈¬≈∆»»ƒƒ∆∆»∆
˙BÓˆÚ ˙¯eˆ55‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - «¬»¬≈≈¿«¿ƒ¿«»¿«»

Ì„‡ ÌˆÚ Ì‰a ‡¯B˜ È‡L ,ÌÏL ˙Ók Ï‰‡·e56. ¿…∆¿≈»≈∆¬ƒ≈»∆∆∆»»
,‰¯„M‰ :˙Ók ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ˙BÓˆÚ‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»¬»∆≈¿«¿ƒ¿≈«ƒ¿»
?„ˆÈk ‰¯„M‰ .BÈÓ ·¯Â ,BÈa ·¯Â ,˙ÏbÏb‰Â57 ¿«À¿…∆¿…ƒ¿»¿…ƒ¿»«ƒ¿»≈«

Ì‡Â ;ÌÏL ˙Ók ‡È‰ È¯‰ - ‰ÓÏL ‡È‰L ‰¯„Lƒ¿»∆ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈»≈¿ƒ
- ˙BÈÏÁ ‰¯OÚ ‰BÓMÓ ˙Á‡ ‡ÈÏÁ elÙ‡ ‰¯ÒÁ»¿»¬ƒÀ¿»««ƒ¿∆∆¿≈À¿
˙ÏbÏb ?„ˆÈk ˙ÏbÏb‰ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿»»¬»«À¿…∆≈«À¿…∆
ÚÏÒk ‰¯ÒÁ Ì‡Â ;˙Ók ‡È‰ È¯‰ - ‰ÓÏL ‡È‰L58 ∆ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈¿ƒ»¿»¿∆«

- ÌÈpË˜ ÌÈ·˜ da eÈ‰ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ -¬≈ƒƒ¿»»¬»»»¿»ƒ¿«ƒ
BÈa Ïk .ÚÏÒÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ìlk59‡e‰ Ì„‡ ÏL À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«»ƒ¿»∆»»

BÈa ·¯Â .‰¯„M‰Â ˙BÚÏv‰Â ÌÈÎ¯È‰Â ÌÈ˜BM‰ ÈzL¿≈««ƒ¿«¿≈«ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»¿…ƒ¿»
ÈzL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÌÏL ˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ˙Ó ÏL∆≈¬≈¿≈»≈≈«¿¿≈

˙Á‡ C¯ÈÂ ÂÈ˜BL60- ‡e‰L Ïk BÈa ·¯ ¯ÒÁ Ì‡Â . »¿»≈««¿ƒ»«…ƒ¿»»∆
ÔÈÓ ·¯ ?„ˆÈk BÈÓ ·¯ .˙BÓˆÚ‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»»¬»…ƒ¿»≈«…ƒ¿«

ÌˆÚ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ ‰‡Ó eÈ‰L ÔB‚k .˙BÓˆÚ61- ¬»¿∆»≈»¬ƒ»¿∆¿ƒ∆∆
ÚÂ ‰Úa¯‡ ‰‡Ó eÈ‰ .ÌÏL ˙Ók el‡ È¯‰- ÌÈ¯O ¬≈≈¿≈»≈»≈»«¿»»¿∆¿ƒ

‰Ê Ì„‡ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙BÓˆÚ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»¬»««ƒ∆»»»»∆
Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ÂÈ¯·È‡a ¯ÒÁ B‡ ÂÈ¯·È‡a ¯˙È»≈¿≈»»»≈¿≈»»≈«¿ƒƒ
Úaˆ‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;Ì„‡ Ïk ·¯ ÔÈÓ ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¿«…»»»∆»ƒ≈»¿»∆¿«
‡È‰L ,„i‰ ·b ÏÚ ˙¯tÒ ‰˙È‰L B‡ Ô¯tˆ da LiL∆≈»ƒ…∆∆»¿»ƒ¿∆∆«««»∆ƒ

ÔÈnÏ ‰ÏBÚ62e¯‡aL BÓk ,63. »«ƒ¿»¿∆≈«¿

מ"א.54) פ"ב ראה 55)אהלות הרקיבו. שלא כלומר,
הי"א. יגע...56)לקמן "אשר טז): (שם, בתורה כתוב

מדבר  שהכתוב ואףֿעלֿפי בקבר", או אדם בעצם או במת
מפני  אוהל טומאת לענין ב'ספרי' ממנו למדו בנגיעה,
אדם" "עצם הנקרא שכל כאן, רבינו ומבאר למת. ההיקש
כותב  מאהלות, פ"א סוף למשנה ובפירושו באוהל. מטמא
לאדם  העצם ייחס אדם", בעצם "או ה': מאמר וזה רבינו:
דינו  יהיה אז האדם, גשם כלל כמו ובשר עצם בו שיהיה עד

בכללו. המת וכן 57)כדין לבדה, שהשדרה מכאן,
נב, נזיר במס' שהרי עליו, (תמהו מטמאות. לבדה הגולגולת
שידרה  או גולגולת, או שידרה המשנה כוונת אם שאלו - א
מהן  אחת לא אבל באוהל, מטמאות ביחד שתיהן וגולגולת
מהן  אחת שכל רבינו פוסק ולמה נפשטה, לא והבעיה
כאן) בכסףֿמשנה (מובא קורקוס והר"י ודאי. מטמאת
גולגולת, או שדרה בפירוש שם אומר ששמאי מפני מבאר,
מחלוקת  לחדש לנו אין דעתו, נגד ברור דבר מצאנו ולא

עצמנו). בתקופת 58)מדעת כסף של רומית מטבע
ה"ג.59)המשנה. פ"ג אהלות שם:60)תוספתא,

אחד  ושוק ירכות לשתי והואֿהדין א. מה, בכורות
מובן 61)(תוספתא). ושמונה. ארבעים מאתים מן רוב

הגולגולת. או השדרה ביניהן כשאין שמדובר,
שתי 62) לו שהיו ובמקרה שלו, איברים מנין לפי ומחשבין

ממאה  בפחות באוהל מטמאות העצמות אין יתירות אצבעות
אינה  אחת יתירה אצבע רק לו היתה ואם ושש. עשרים
248 מן הרוב כמו עולה 249 מן הרוב שהרי כלום, מוסיפה

.125 מד.63)היינו: אות ראה בה"ז. למעלה

.Ë·¯ ‡ÏÂ ÔÈÓ ·¯ Ô‰a ÔÈ‡L ˙n‰ ˙BÓˆÚ ¯‡L¿»«¿«≈∆≈»∆…ƒ¿»¿……
‰È‰ Ì‡ ,‰ÓÏL ˙ÏbÏb ‡ÏÂ ‰ÓÏL ‰¯„L ‡ÏÂ ,ÔÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿≈»¿…À¿…∆¿≈»ƒ»»
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·w‰ Ú·¯ Ô‰a64ÚbÓa ˙Ók ÌÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - »∆…««»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈¿«»
Ï‰‡·e ‡OÓ·e65ÌˆÚ elÙ‡ ,Ú·¯Ó ˙BÁt eÈ‰ . ¿«»¿…∆»»≈…«¬ƒ∆∆

‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ - ‰¯BÚOkƒ¿»¿«≈¿«»¿«»¿≈¿«≈
Ï‰‡a66. ¿…∆

בינוניות.64) ביצים שש והלוג לוגים, ארבעה מכיל הקב
מרוב 65) עצמות "רובע שנינו: מ"א, פ"ב אהלות במשנה

פ"א  בעדיות ביתֿהלל דעת היא וכן המנין", מרוב או הבנין
מרוב  הן אם אלא מטמא אינו עצמות שרובע ומשמע מ"ו,
בניגוד  רבינו דברי יהיו שלא וכדי הבנין. מרוב או המנין
לומר  שהתכוון לפרש, עלינו - משנה ולסתם לביתֿהלל
או  המנין רוב מן הן אבל בנין, ורוב מנין רוב בהן שאין
"שאינן" ולא "בהן" שאין וכתב דייק ולפיכך הבנין. רוב

כסףֿמשנה). (ראה שנינו:66)מרוב שם, עדיות במשנה
אחת  עצם אפילו פירוש, אחד". בעצם אפילו אומר, "שמאי
רבינו  וסובר באוהל, מטמאה הקב רובע בה שיש גדולה

כמותו. הלכה ואין היא יחיד שדעת

.È‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Ú·¯ Ba LÈ elÙ‡ ,„Á‡ ÌˆÚ ‰È‰»»∆∆∆»¬ƒ≈…«¬≈∆¿«≈
„Á‡ ÌˆÚ ˙‡ÓË .Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿≈¿«≈¿…∆À¿«∆∆∆»
,ÌˆÚa Ú‚p‰ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ÈÙÏ .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ«¿»¿ƒ∆∆¡«¿»«…≈««∆∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ67‡nËÓ ‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ : »¿ƒƒ«¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»¿«≈
ÔÈ„ ‡e‰ È¯‰ ,‰ÎÏ‰ B˙‡ÓhL ÈÙÏe .‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»¿ƒ∆À¿»¬»»¬≈ƒ

‰¯Bz68.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ »¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

במקרא,67) רמז לה שיש השמועה, מפי היא הלכה פירוש,
יב. אות למעלה ראה גמורה. דרשה אינה אבל

בין 68) כשעורה עצם רבינו מונה טהרות, לסדר בהקדמתו
בנזיר  מפורשת ומשנה כאן, בו שחזר וברור דרבנן, אבות

כשעורה. עצם על מגלח שהנזיר אומרת, – ב מט,

.‡È˙Ó69- ·˜¯ eOÚÂ ¯·wa ÂÈ˙BÓˆÚ e·È˜¯‰L ≈∆ƒ¿ƒ«¿»«∆∆¿«¬»»
ÌÈÙÁ ‡ÏÓ70Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯ B˙B‡Ó71 ¿…»¿«ƒ≈»»¿«≈¿«»¿…∆

ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ;˙Ók¿≈¿≈¿«≈¿«»¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ«
BlÎa72- ÌÈÓa BÏa‚ elÙ‡Â .„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L , ¿À∆¬≈≈∆»«¬ƒƒ¿¿«ƒ

¯eaÁ BÈ‡73. ≈ƒ

מ"ב.69) פ"ב תרווד".70)אהלות "מלא נאמר: במשנה
רש"י: (פירש היד פיסת מלא חזקיה: מפרש - ב נ, ובנזיר
כר' ופסק חפניו. מלא מפרש: יוחנן ורבי אצבעות), בלי
רבי  שדעת אמרו שם שבגמרא מפני רבו, חזקיה  נגד יוחנן
שם) רש"י (ראה מאיר כרבי וחזקיה כחכמים, יוחנן

כולו.71)(כסףֿמשנה). על והאהיל כולו את נשא שהרי
קכו,72) (חולין הנוגע לגוף ביותר הקרובים בפירורים רק
שם.73)ב). אהלות משנה,

.·È˙n‰ Ìc74;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ˙Ók ‡nËÓ ««≈¿«≈¿≈¿«»¿«»¿…∆
.LÙp‰ ‡e‰ Ìc‰ Èk :¯Ó‡Â ,Ì„‡‰ LÙa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»»»¿∆¡«ƒ«»«»∆

˙ÈÚÈ·¯ ?B¯eÚL ‰nÎÂ75Ìc‰ ˙ÈˆÓz elÙ‡ .76Ïk , ¿«»ƒ¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ«»»
.˙n‰ Ï‰‡a ‡nËÓ ˙ÈÓeÓ„‡ Ba LiL ÔÓÊ¿«∆≈«¿ƒ¿«≈¿…∆«≈

הביצה.75)שם.74) וחצי כביצה = הלוג רביעית
קצת 76) בו ויש צלול, נוזל הגוש סביבות נשאר שנקרש, דם

שהוא  מפני הדם" "תמצית נקרא זה נחל אדמומית. מראה
חולין הדם. מן דדמא".מתמצה "צללתא ב: פז,

.‚ÈÏk ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈÁ Ì„ elÙ‡ ,ÈÁ‰ Ìc«««¬ƒ«¿ƒ»¬≈∆»»
·¯Ú˙ .ÈÁ ‡e‰L ÔÓÊ77‰B¯Á‡a epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ¿«∆«ƒ¿»≈«»∆»»ƒ∆»«¬»

ÏÎÂ ,˙nL ¯Á‡ epnÓ ‡ˆiL Ìc‰ ÌÚ ‰˙ÈÓÏ CeÓÒ»¿ƒ»ƒ«»∆»»ƒ∆««∆≈¿»
ÌÈiÁÓ ‡ˆÈ ‰nk Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ·¯ ˙B·B¯Úz‰««¬¿ƒƒ¿≈»««»»»≈«ƒ
ÌÈiÁÓ ˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ elÙ‡ ,‰˙ÈÓ ¯Á‡ ‡ˆÈ ‰nÎÂ¿«»»»««ƒ»¬ƒ¬ƒ¿ƒƒ≈«ƒ
,‰Òe·z Ì„ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡ dÈˆÁÂ¿∆¿»««ƒ»¬≈∆ƒ¿»«¿»
È¯·cÓ B˙‡ÓhL ‡l‡ ,Ï‰‡·e ÚbÓ·e ‡OÓa ‡nËÓe¿«≈¿«»¿«»¿…∆∆»∆À¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ78. ¿ƒ

היא 77) שזו אמרו, - א עא, שבנדה מפני שם, עקיבא כרבי
חכמים. ב.78)דעת סב, נדה

.„È‚e¯‰79ÛhÓ BÓ„Â ‰hn‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L »∆»»À»««ƒ»¿»¿«≈
¯Á‡ ÛhÓ Ìc‰ È¯‰Â ˙Óe ,‡n‚Ï „¯BÈÂ ÈÁ ‡e‰Lk¿∆«¿≈¿À»≈«¬≈«»¿«≈««
;¯B‰Ë daL Ìc‰ Ïk È¯‰ - ‡nb d˙B‡Ï „¯BÈÂ B˙BÓ¿≈¿»À»¬≈»«»∆»»

‰BL‡¯ ‰BL‡¯ ‰tË ‰thL80‡ˆiL Ìca ‰ÏËa ∆ƒ»ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»«»∆»»
dlk ˜ÙÒÂ ,„·Ïa Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‡ˆÈ .ÌÈiÁÓ≈«ƒ»»ƒ∆¿ƒƒ»ƒ¿«¿»≈À»
‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï dlk ˜ÙÒ ÌÈiÁÓ≈«ƒ»≈À»¿««ƒ»¬≈¿≈À¿»
,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a da Ú‚Bp‰Â ,˙B˜Ùq‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿≈¿«≈«»ƒ¿«»ƒ»≈

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a81. ƒ¿»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

א.79) עא, לתוך 80)שם שנפלה ראשונה טיפה פירוש,
דינה  השניה וכשנפלה ברוב, בטלה – מחיים שיצא הדם

שלאחריהן. הטיפות וכן ובטלה, בהל'81)כראשונה
ואילך. מפט"ז הטומאות אבות

.ÂË¯·w‰82ÚbÓa ‡nËÓ BÎB˙a ‰‡Óh‰L ÔÓÊ Ïk «∆∆»¿«∆«À¿»¿¿«≈¿«»
ÌˆÚ· B‡ ˙Ó· B‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz ÔÈc ,˙Ók Ï‰‡·e¿…∆¿≈ƒ»∆∆¡«¿≈¿∆∆
Ú‚Bp‰ B‡ ¯·˜ ÏL Bb‚a Ú‚Bp‰ „Á‡Â .¯·˜· B‡ Ì„‡»»¿»∆¿∆»«≈«¿«∆∆∆«≈«

ÂÈÏ˙Îa83Èea ‰È‰iL ‡e‰Â .84Ìe˙ÒÂ85Ck ¯Á‡Â ƒ¿»»¿∆ƒ¿∆»¿»¿««»
ÌÈÏk „ÈÓÚn‰ Ï·‡ .Ï‰‡·e ÚbÓa ‡nËÓ Blk ‰È‰Èƒ¿∆À¿«≈¿«»¿…∆¬»««¬ƒ≈ƒ
ÂÈÏÚ ‰qÎÂ ,˙n‰ Ècˆa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ B‡¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ≈«≈¿ƒ»»»
Èeqk‰ ‰Ê - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a B‡ ÌÈÏÎa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆«ƒ

‡¯˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ïhn‰86ÔÈ„„v‰ el‡Â ,ÏÏB‚ «À»ƒ¿«¿»ƒ¿»≈¿≈«¿»ƒ
ÔÈ‡¯˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÚL ‡e‰L ÏÏBb‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚn‰««¬ƒƒ∆«≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»ƒ
ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ,˜ÙBc‰ B‡ ÏÏBb‰ ,Ì‰ÈLe ;˜ÙBc≈¿≈∆«≈«≈¿«¿ƒ¿«»
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓËÂ ,¯·˜k Ï‰‡·e¿…∆¿∆∆¿À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»

‡OÓa ÔÈ‡nËÓ87ÌÈÏ·Áa ÏÏBb‰ ¯¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .88 ¿«¿ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»««≈«¬»ƒ
BËÓL B‡ B¯¯‚ B‡ ˙n‰ ˙‡ Ba ‰qkL „Ú,˙n‰ ÏÚÓ «∆ƒ»∆«≈¿»¿»≈««≈

BËÓL B‡ ÏÏBb‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰L „Ú ˜ÙBc‰ ¯¯bL B‡∆»««≈«∆∆¡ƒ»»«≈¿»
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÏÏBb‰ ˙ÁzÓ ÌÈÏ·Áa89ÌÈ¯·„e . «¬»ƒƒ«««≈¬≈∆»¿»ƒ

˜ÙBc‰ ˙‡ ÔÈÎÓBqL90ÔÈ˜ÙBc ˜ÙBc ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â , ∆¿ƒ∆«≈¿≈«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -91. ¬≈≈¿ƒ

מ"א.82) פ"ז במקום 83)אהלות שיש בתנאי, שם,
אין  ואם פנוי, טפח ברום טפח על טפח בפנים הטומאה
הטומאה. כנגד אלא הצדדים מן מטמא אינו הזה כשיעור

אדם.84) טפח,85)בידי על טפח פתוח הוא ואם
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הפתח. דרך יוצאת שם 86)הטומאה ד' למשנה בפירושו
הם  הדופק עצמו, הקבר הם ודופק שגולל רבינו, כתב
דעת  (וכן שלמעלה הכיסוי הוא והגולל הכתלים, ארבעת
הם  שניהם ודופק שגולל ומפרש בו, חזר כאן אבל רש"י),

שם). יוםֿטוב' 'תוספות (ראה הקבר רבינו 87)על
עצמו  במת שמשא מפני הטעם, כתב הנ"ל למשנה בפירושו
גזרו  לא מנבילה, בקלֿוחומר נלמד אלא בתורה מפורש אינו
מטמאים  ודופק שגולל אומר כאן והראב"ד ודופק. בגולל
יגע  אשר וכל הכתוב: מן עקיבא רבי למד מגע התורה. מן
לא  משא אבל השדה" פני מ"על ואהל טז), יט, (במדבר כו'

בתורה. בו.88)נזכר נגע את 89)ולא שגרר האדם
שם.91)מצדדיו.90)הגולל. משנה,

.ÊËn‰ ˙BÓˆÚ e„·‡Â ¯·˜ da L¯ÁpL ‰„O˙ »∆∆∆¡«»∆∆¿»¿«¿«≈
d¯ÙÚa92‡nËÓ d¯ÙÚÂ .Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - «¬»»ƒ«ƒ¿≈≈«¿»«¬»»¿«≈

dÈ‡Â ,‰¯BÚOk ÌˆÚ da LÈ ‡nL ,‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»∆»≈»∆∆ƒ¿»¿≈»
‡nËÓ Ô¯ÙÚ ÌÈnÚ‰ ˙Bˆ¯‡ Ïk ÔÎÂ .Ï‰‡a ‰‡nËÓ¿«¿»¿…∆¿≈»«¿»«ƒ¬»»¿«≈
.Ô‰a ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ‰ ÈtÓ ‡OÓ·e ÚbÓa¿«»¿«»ƒ¿≈»¬»∆≈ƒ¿»ƒ»∆

ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ93,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¿À¿«≈«¿»¿∆∆»«ƒƒƒ¿≈¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk94. ¿∆ƒ¿»≈

פ"י.92) לקמן ראה מ"ב. פי"ח ב:93)אהלות יד, שבת
גזרו  ירושלים, איש יוחנן בן ויוסי צרידה איש יועזר בן יוסי

העמים. ארץ על הי"ב.94)טומאה פ"ט לקמן

á"ôùú'ä 'à-øãà à"é ÷"ù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במגע 1) והמטמאים ובאוהל ובמשא במגע המטמאים יבאר

מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה כל באוהל, ולא ובמשא
קיימת, ושלדו שנשרף המת מטמא, המת רקב ומתי עליה,
וכל  האדם, ועורות תולעים במים, שטרפו מרוקם ושפיר
והדברים  מהמתים היוצא משקה חיבורו, בשעת טמא שבמת

טהורים. שהוא כל חסרו שאם

.‡elÙ‡ ,˙n‰ :Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿…∆«≈¬ƒ
¯OaÓ ˙ÈÊÎe .ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡lL ÏÙ≈∆∆…ƒ¿«¿≈»»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿«
˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â .Ïˆ ˙ÈÊÎe ,˙n‰«≈¿«ƒ∆∆¿≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈
·¯Â ,˙ÏbÏb‰Â ‰¯„M‰Â .Èe‡¯k ¯Oa Ì‰ÈÏÚ LiL∆≈¬≈∆»»»»¿«ƒ¿»¿«À¿…∆¿…
ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â .BÈÓ ·¯Â BÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿…«¬»ƒ»»««
Ìc ˙ÈÚÈ·¯e .ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ÔÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿ƒƒ«

‰Òe·z2.‰¯OÚ ÌÈzL Ïk‰ . ¿»«…¿≈∆¿≈

דם 2) בו ומעורב למיתה חיים בין הרוג מאדם המטפטף דם
מדרבנן. וטומאתו מת, ודם חי

.·ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿≈¿«¿ƒ
˙BÏÚ‰Ï Ba ÔÈ‡Â B¯Oa ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ :Ï‰‡a¿…∆≈»ƒ««∆»«¿»¿≈¿«¬

‰Îe¯‡3‡ÏÂ BÓˆÚ B‡ B¯Oa ¯ÒÁL ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â . ¬»¿≈»ƒ«≈∆»«¿»«¿¿…
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ¯‡L4ÌˆÚ‰ ¯ÒÁL B‡ ƒ¿«»»¿≈¿«¬¬»∆»«»∆∆

.‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»»»»¿≈¿«¬¬»
˙ÏbÏb‰Â .˙BÓˆÚ Ú·¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL ‰¯„M‰Â¿«ƒ¿»∆»¿»¿≈»…«¬»¿«À¿…∆

¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL.‰¯BÚOk elÙ‡ ÌˆÚÂ .˙BÓˆÚ Ú· ∆»¿»¿≈»…«¬»¿∆∆¬ƒƒ¿»
Ú·L Ïk‰ .Ò¯t‰ ˙È·e .ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â5. ¿∆∆»«ƒ≈«¿»«…∆«

לגמרי.3) טהור שהוא כל אפילו עצמו חסר בבא 4)ואם
מטמא  ארוכה להעלות כדי נשאר לא שאפילו מלמדת, זו
- ארוכה להעלות כדי בשר שיש פי על ואף ובמשא. במגע

באוהל. מטמא מן 5)אינו אבר ואולי פרטים. שמונה מנה
ושאין  ארוכה, להעלות כדי בשר ויש עצמו שחסר המת

אחד. כדבר נמנו עליו,

.‚¯·˜k Ï‰‡·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ˜ÙBc‰Â ÏÏBb‰«≈¿«≈¿«¿ƒ¿«»¿…∆¿∆∆
Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯‰ .‡OÓa ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿«»»»»¿«≈¿«»¿…∆
,Ï‰‡a ˙BÓˆÚ Ú·¯ ˙‡ÓË .ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈¿«»À¿«…«¬»¿…∆
¯Oa ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ¯·È‡ ˙‡ÓËÂ ,Ìc ˙ÈÚÈ·¯ ˙‡ÓËÂ¿À¿«¿ƒƒ»¿À¿«≈»∆≈»»»»

˙n‰ ÔÓ ÔÈa ,Èe‡¯k6ÔlkL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa »»≈ƒ«≈≈ƒ««≈»∆ƒ∆À»
Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ È¯‰L ;‰¯Bz ÔÈc ÔÈ‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»≈»ƒ»∆¬≈≈«»ƒ¿«≈«

Ô‰ÈÏÚ7˙e¯ÈÊa e¯‡aL BÓk ,8Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬≈∆¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆
·iÁ ‰¯Bz ÏL ‰‡ÓËa ‡ÓË ÏÎÂ ,Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ«ƒ««ƒ¿»¿»»≈¿À¿»∆»«»
‰‡ÓË ÏkL ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏ .Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ«ƒ««ƒ¿»¿ƒ»¬ƒ≈∆»À¿»
.‰¯Bz ÔÈc dÈ‡ - ‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«»∆»≈»ƒ»

(6- קטן בנפל (כגון מכשעורה פחותה היא שבו כשהעצם
התורה. מן מטמאה כשעורה היא שאם משנה), כסף

מגלח 7) הנזיר דאורייתא טומאות שכל משמע ב מא, ובנזיר
על 8)עליהן. מגלח שהנזיר כתב ושם ב. הלכה ז, פרק

בשר  עליו שיש אבר ועל דם לוג חצי ועל עצמות קב חצי
כראוי.

.„ÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ LÈL9.ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿∆À»≈

ÏL ÔB¯‡a B‡ B˙eÒÎa ¯a˜pL B‡ ¯·È‡ epnÓ ¯ÒÁ»«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆
·˜¯L ÈtÓ ,‡ÓË B·˜¯ ÔÈ‡ - ˙ÎzÓ ÏL B‡ ıÚ≈∆«∆∆≈¿»»≈ƒ¿≈∆¿«
·¯Ú˙z ˙Îzn‰ ˙„eÏÁ B‡ ıÚ‰ ·˜¯ B‡ ˙eÒk‰«¿¿«»≈¬«««∆∆ƒ¿»≈

Ba ·¯Ú˙pL ‡nËÓ‰ ·˜¯Â .B˙iÂb ·˜¯a10Ïk ¯ÙÚ ƒ¿«¿ƒ»¿»»«¿«≈∆ƒ¿»≈»»»
B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ‡e‰L11‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ . ∆¬≈¿À¿»¿…»¿»»∆»

.·˜¯ BÏ ÔÈ‡ ‚e¯‰ Ï·‡ ,„·Ïa ˙ÓÏ¿≈ƒ¿«¬»»≈»»

לחלקים 9) מתפוררת אינה וגם בזכוכית שולטת חלודה אין
דיני  כל מתפוררים. אבנים שאר אבל השיש, וכן דביקים

שם). (רש"י מסיני למשה הלכה הם אחר 10)רקב
רקב. -11)שנעשה רקב טומאת לו שירדה לפני תערובת

מטהרת. אינה מכאן לאחר הבאה תערובת אבל מעכבת,

.‰B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ ,„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·»̃¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
˙¯aÚÓ ‰M‡ e¯·wL B‡ ,BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tƒ̂»¿»¿»ƒ∆»¿ƒ»¿À∆∆

·˜¯ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ12. ¿À»»¿≈∆»≈»∆»»

אחר.12) מגוף רקב בו שמעורב מפני

.Â„Ú ,‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈«
.ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL∆«¿ƒ≈≈»

.Ê·È˜¯‰L B‡ ,·È˜¯iL „Ú BÁÈp‰Â Blk BÁË¿»À¿ƒƒ«∆«¿ƒ∆ƒ¿ƒ
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,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Blk ·È˜¯‰Â ˙Óe ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Óƒ¿»¿∆«≈¿ƒ¿ƒÀ¬≈∆»≈
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·˜¯Ó ÌÈÙÁ ‡ÏÓÏ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿…»¿«ƒ≈»»∆¬≈∆»≈

.˜ÙÒa¿»≈

.ÁB‡ ˙n‰ ˙Áz ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ¿…»¿«ƒ»≈»»«ƒ¿»«««≈
‡e‰ Ì‡ ,B·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,¯·˜a ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ≈»»«ƒ¿»¿∆∆¿≈»««ƒƒ
CÏÎÏ˙pL ¯ÙÚ ‡l‡ BÈ‡ B‡ ,Ï‰‡a ‡nËnL ·˜»̄»∆¿«≈¿…∆≈∆»»»∆ƒ¿«¿≈

Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BÓ„Â ˙n‰ Ïˆa13, ¿∆∆«≈¿»¬≈∆¿«≈¿«»¿…∆
·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓa LÈ È¯‰L14. ∆¬≈≈ƒ¿…»¿«ƒ»¿…»¿«ƒ»»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰‡ÓË BÊ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«À¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

תרווד 13) למלאות אפשר שאי "לפי נימקו: ב כז, ובנידה
זה  ולכאורה רקב". תרווד בו שאין הקברות בית עפר ועוד
כל  תערובת בו שיש שרקב ד, בהלכה שאמר למה מנוגד
פי  על מפרש שם במשנה רבא ובאליהו מטמא. אינו שהיא
של  בארון או בכסותו הנקבר שאמרו שמה כאן, התוספתא
במלוא  לטמא רקב דין לו שאין הכוונה רקב, לו אין עץ
ועוד. תרווד כמלוא שצריך לו, קברות עפר דין אלא תרווד
אם  מטמא אינו שמדאורייתא כותב, ספר בקרית [והמבי"ט

מטמא]. סופרים מדברי אבל תערובת, בו פירוש,14)יש
בשיעור  שמטמא הוא רקב שמא ואומרים מחמירים אנו
מטמא  אינו במגע אבל ובאוהל, במשא חפניים מלוא

י"א. הלכה ב פרק כלמעלה

.Ë˙Ói˜ B„ÏLÂ Û¯OpL ˙n‰15‰¯„M‰ ‡e‰Â , «≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÏv‰Â¿«¿»¬≈∆¿«≈¿≈»≈¿≈»ƒ

C¯Á Ì‡ ¯ÓBÏ16‰ÏaÏa˙pL „Ú Û¯O Ì‡ Ï·‡ . «ƒ∆¡«¬»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿»
¯ÈÙL ÔÎÂ .¯B‰Ë - B˙È·z ˙¯eˆ17Ìw¯Ó18BÙ¯hL ««¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»∆¿»

ÌÈna19.B˙¯eˆ ‰ÏaÏa˙ È¯‰L ,¯B‰Ë - ««ƒ»∆¬≈ƒ¿«¿¿»»

שהיתה.15) כמו תבניתו ונשארה פחם ונעשה שנשרף כגון
משריפה.16) פחותה של 17)חריכה יצירתו תחילת

ניכרת.18)העובר. איבריו עירבבו.19)צורת

.ÈÁÓ˜k ‰OÚÂ C¯ÙpL ˙n‰ ¯Oa20ÔÎÂ .¯B‰Ë - ¿««≈∆ƒ¿«¿«¬»¿∆«»¿≈
¯OaÓ ÔÈÂ‰p‰ ÌÈÚÏBz‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë - ÔÈÙe¯O‰ ¯Ù‡≈∆«¿ƒ»¿≈«»ƒ«∆¡ƒƒ¿«
,e¯‡a ¯·Îe .ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈ˙Ó ÔÈa ÌÈiÁ ÔÈa ,˙n‰«≈≈«ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»≈«¿
‰Ï·a ÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯O·k Án‰L∆«…«¿»»¿»»≈¿≈≈ƒ¿≈»

.ı¯LÂ»∆∆

ולא 20) נפרך אם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת שם בגמרא
ר' כקמח, נעשה נעשה ואם מטמא, לקיש וריש מטהר יוחנן

נשמע  כאן רבינו ומדברי מטהר. לקיש ריש גם כקמח
לקיש. כריש שפוסק

.‡ÈB‡ Bk¯ˆ Ïk B„aÚ Ì‡Â .B¯O·k - Ì„‡‰ ¯BÚ»»»ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰„B·Ú È„k Ba Cl‰21. ƒ≈¿≈¬»¬≈∆»ƒ«»

‰¯Êb .˙n‰ ¯O·k ˙ÈÊÎa ‡nËÓ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«ƒƒ¿««≈¿≈»
Ì„‡‰ ˙B¯BÚ „eaÚÏ Ì„‡ Èa ÏÈb¯‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒ»»»

Ô‰a eLnzLÈÂ22. ¿ƒ¿«¿»∆

כשלא 21) גם ראשון ללשון אבל עולא, של אחרון כלשון
התורה. מן טהור שמא 22)עיבדו "גזירה שם: בגמרא

שטיחים" ואמו אביו עורות אדם .יעשה

.·ÈÔÈa ,„ÏeiLk Ì„‡ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ ¯BÚ«»¿∆∆»»∆»»¿∆ƒ»≈≈
- ‰˙Ó Bn‡Â ˙Ó „ÏBpL ÔÈa ‰iÁ Bn‡Â ÈÁ ‰È‰L∆»»«¿ƒ«»≈∆«≈¿ƒ≈»
‡È˜Â ‰‡Bˆ B‡ L¯t BÓk ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿≈∆¿∆∆»¿ƒ

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆

.‚È¯ÚO‰Â ÌÈpM‰ ÔÓ ıeÁ ,‡ÓË ˙naL Ïk…∆«≈»≈ƒ«ƒ«ƒ¿«≈»
Ô¯tv‰Â23ÛÈÏÁÓ ÔÚÊ‚Â ÏÈ‡B‰ ,24Ô¯eaÁ ˙ÚL·e . ¿«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«¬ƒƒ¿«ƒ»

- ˙Èa‰ CB˙a B¯ÚOe ıeÁa ˙n‰ ?„ˆÈk .‡ÓË Ïk‰«…»≈≈««≈«¿»¿««ƒ
Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË25ÂÈpLa B‡ B¯ÚOa ƒ¿»»¬∆««ƒ¿≈«≈«ƒ¿»¿ƒ»

„ÓBÚ‰ B¯ÚO .‡ÓË - ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÂÈ¯tˆa B‡¿ƒ»¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿»¿»»≈
ÊÊb‰Ï26Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏËp‰Ï ÌÈ„ÓBÚ‰ ÂÈ¯tˆÂ ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿≈

- Ô‰a Ú‚Bp‰ ,CÎÈÙÏ .˜ÙÒ Ô‰a LÈ ÏËp‰Ï ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ»≈≈»∆»≈¿ƒ»«≈«»∆
‰˜LÓ Ïk .‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰27ÌÈ˙n‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ¬≈¿≈»≈»«¿∆«≈ƒ«≈ƒ

¯B‰Ë -28- ˙n‰ ÔÓ ÌÈÓ„ ‰‡¯Ó ÏÎÂ .BÓcÓ ıeÁ , »ƒ»¿»«¿≈»ƒƒ«≈
‰˜LÓ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓe .e¯‡aL BÓk ,‡ÓË»≈¿∆≈«¿ƒ¿≈»…»¿««¿≈
ÏkÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ÏÚ e¯ÊbL C¯„k ˙n‰«≈¿∆∆∆»¿««¿ƒ«¿ƒƒ»
e¯Ê‚ ‡Ï ,epnÓ ÔÈÏ„a Ïk‰ ˙n‰L ÈtÓ ?ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿≈∆«≈«…¿≈ƒƒ∆…»¿

.ÂÈ˜LÓ ÏÚ««¿»

המת.23) מן שפירשו אם 24)אחר פירוש, א. נה, נידה
בשיניים, במקומם. צומחים שאחרים חליפים להם יש ניטלו
טעם  בגמרא שם נאמר - וצומחות חוזרות אינן שמקצתן -

עימו. נבראו שלא מפני יוצא 25)אחר; זה דין א. נא, נזיר
ומשמע  להיגלח, העומד בשערו שם חזקיה של מאיבעיה

טמא. - להיגלח עומד אינו עמדו 26)שאם שמת לפני
נוזל.27)להיגזז. היוצאים 28)דבר שנוזלים פי על ואף

טמאים. אחרות מטומאות

.„È‡È‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·¯a ‰‡nËÓ ‰ÁBnpL „·k»≈∆ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ
˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡ Ì‡ ,Blk ‡ˆiL ÔË˜ Ìc .‰t˜ Ì„k¿«ƒ¿»«»»∆»»Àƒ≈¿ƒƒ

BaL Ìc Ïk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë -29. »««ƒ∆»»∆

עקיבא 29) רבי דעת נגד ד משנה ב פרק באהלות כחכמים
שהוא.שמדמ  בכל מטמא שלם ששלד לעצמות דם ה

עקיבא  לרבי חכמים השיבו ד הלכה ג פרק שם בתוספתא
העצמות  א. לעצמות: בשר לדמות אין למה תשובות שלוש
מניין  ברוב מטמאות הקב) (רובע משיעורן פחות אפילו
ובמשא. במגע מטמא כשעורה עצם אפילו ב. בניין; ורוב
אי  ג. (רביעית); הקבוע משיעורו פחות מטמא אינו דם אבל

הקטן. של בגופו דם טיפת נשארה שלא אפשר

.ÂË˙ÈÚÈ·¯ :ÌÈ¯B‰Ë - ‡e‰L Ïk e¯ÒÁ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ»¿»∆¿ƒ¿ƒƒ
‡ÏÓe ,Ïˆ ˙ÈÊÎe ,¯Oa ˙ÈÊÎe ,‰¯BÚOk ÌˆÚÂ ,Ìc»¿∆∆ƒ¿»¿«ƒ»»¿«ƒ∆∆¿…
Ïk BÓˆÚÓ ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â ,·˜¯ ÌÈÙÁ»¿«ƒ»»¿≈»ƒ««∆»«≈«¿»

.‡e‰L∆
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קסה '`Îxc` `"iÎ'd ycewÎzayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriy'`Îxc` `"iÎ'd -a"tyz'd

á"ôùú'ä 'à-øãà 'ä ïåùàø íåé
.è÷ äùò úåöî
― הק"ט מקוההּמצוה ּבמי לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

והּוא ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻואז
אתּֿכלּֿבׂשרֹו" ּבּמים "ורחץ יתעּלה: fh)אמרֹו ,eh `xwie), ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ּבּקּבלה rxevn)ּובא zyxt `xtq)ׁשּכלּֿבׂשרֹו "מים : ְִֶַַַָָָָָ
נֹובעים מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור והּוא ּבהם ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָעֹולה

(oirnn)מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ׁשּלהם ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
ze`eewn)זֹו zekld)הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

"ּבמים הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּיטהר
bi)חּיים" ,my)מצות ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּכלֿ ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול חּיב ׁשּכלֿטמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשה,
ׁשּיׁש ׁשּכלֿמי אֹו ציצית, לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמתעּטף
לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה לעׂשֹות חּיב ּבית ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָלֹו
לא מּטמאתֹו להּטהר ׁשּכלֿהרֹוצה נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻטבילה
ּולׁשֹון יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ּדבר ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיּתכן

zen)ספרא ixg` zyxt)מל ּגזרת יכֹול ּבּמים, "ורחץ : ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
(mrh `ll ,`ed jexa yecwd)אל יבא ואחר לֹומר: ְְֶַַַַָֹּתלמּוד

הּזה לּכלל רֹומז הריהּו הּטמאה". מּפני ― ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמחנה
להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ּדין ׁשּזה :ל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּבארּתי
ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא זה ודין ― ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיעׂשהּֿכ
יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר הרֹוצה אּלא ּדוקא, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻטבילה

ׁשכינה miptle)למחנה ycwnd ziaay l`xyi zxfrn)איזה ְְֲִֵֵֶַָ
האמת ספר ּבאר ּוכבר רּׁשאי. ― dxezd")זמן xtq") ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָ

טהרתֹו ׁשאין אּלא טהֹור, ׁשהּוא וטבל ׁשּנטמא ְְֳִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּכלֿמי
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד dliahd)ׁשלמה meia ynyd rwyzy). ְְֲִִֵֶַַָ

ערֹום וגּופֹו לטּבל ׁשּצרי המקּבל, ּבּפרּוׁש ּגם ּבא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻוכן
אמרּו הּמים. ּבׁשטח c:)נֹוגע oiaexir)― "ּכלּֿבׂשרֹו : ְְְִֵֶַַַָָָָ

נתּב הּנה הּמים". ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר יהא ל,ׁשּלא אר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ
הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה מצות והיא ― זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּמצוה

יֹום טבּול ודיני החציצה aixrdודיני `l oiicre lahy df) ְְְֲִִִֵֵַָ
(eyny Ð drwy Ðמקואֹות ּבמּסכת מבארת זֹו ּומצוה .ְְְְִִֶֶֶֶַָָֹ

יֹום. טבּול ְְֶֶַּובמּסכת

á"ôùú'ä 'à-øãà 'å éðù íåé
.è÷ äùò úåöî

.íãå÷ä íåéá äñôãð è"÷ä äåönäÇÄÀÈÇ

á"ôùú'ä 'à-øãà 'æ éùéìù íåé
.è÷ äùò úåöî

.ïåùàø íåéá äñôãð è"÷ä äåönäÇÄÀÈÇ

á"ôùú'ä 'à-øãà 'ç éòéáø íåé
.è÷ äùò úåöî

.ïåùàø íåéá äñôãð è"÷ä äåönäÇÄÀÈÇ

á"ôùú'ä 'à-øãà 'è éùéîç íåé
.æìø .è÷ äùò úåöî

.ïåùàø íåéá äñôãð è"÷ä äåönäÇÄÀÈÇ
― הרל"ז הּׁשֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

וגֹו'" ׁשֹור "וכיֿיּגח יתעּלה: אמרֹו gk)והּוא ,`k zeny), ְְְְְִִִֶַַָ
רעהּו" אתֿׁשֹור ׁשֹורֿאיׁש dl)"וכיֿיּגֹוף ,my)ּוכבר . ְְִִִֵֵֶָ

הראׁשֹונים הּפרקים ּבׁשׁשת זה ּדין הלכֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו
קּמא.(aa`)מ  ִַָ

á"ôùú'ä 'à-øãà 'é éùéù íåé
.îø äùò úåöî

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָ
ההבער ּבדין zecyׁשּנצטּוינּו ewifde ,eizenda exriay) ְְְִִִֵֶֶַַ

(mixg`ֿאֹו ׂשדה יבערֿאיׁש "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֶֶֶַַָָ
וגֹו'" c)כרם ,ak zeny)זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ ו' ּופרק ב' ּבפרק מּגּטין.(aa`)ּבכללּותֹו ה' ּופרק קּמא ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָ

á"ôùú'ä 'à-øãà à"é ÷"ù íåé
.çìø äùò úåöî
'à-øãàà"é-'äùãå÷-úáù-ïåùàøíåé
― הרל"ח הּבֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ּבֹור" איׁש "וכיֿיפּתח יתעּלה: אמרֹו bl)והּוא ,`k zeny). ְְְְְִִִִֶַַָ
מ ה' ּופרק ג' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָ

ַָקּמא.



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

ישנה התעוררות ונתינת כוח מיוחדת לעבודתן של נשי ישראל, ובמיוחד – בעניינים השייכים אליהן; נרות שבת קודש, כשרות האכילה 
ושתייה, וטהרת המשפחה.

משיחת י"ז שבט ה'תשד"מ
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æè-÷øô ìà÷æçé`pÎcn

ãîéìò ìLnä-ìk äpä:dza änàk øîàì ìLîé CäîúBçàå äéðáe dLéà úìòb zà Cnà-úa ¦¥Æ¨©Ÿ¥½¨©¬¦¦§−Ÿ¥®Ÿ§¦−̈¦¨«©¦¥´©½§Ÿ¤¬¤¦−̈¨¤®¨©£¸
:éøîà ïëéáàå úézç ïënà ïäéðáe ïäéLðà eìòb øLà zà CúBçàåîàéä ïBøîL äìBãbä CúBçàå £¥¹©À§£¤³¨«£ÆÆ©§¥¤´§¥¤½¦§¤´¦¦½©£¦¤−¡Ÿ¦«©£¥̧©§¨³«Ÿ§Æ¦´
ðéîéî úáLBiä Cnî äpèwä CúBçàå CìåàîN-ìò úáLBiä äéúBðáe:äéúBðáe íãñ Cæîïäéëøãá àìå §¤½¨©¤−¤©§Ÿ¥®©£¥º©§©¨´¦¥À©¤Æ¤Æ¦«¦¥½§−Ÿ§¤«¨§³Ÿ§©§¥¤Æ

éëøc-ìëa ïäî éúçLzå è÷ èòîk úéNò (éúéùò) ïäéúBáòBúáe zëìä:Cçîýåýé éðãà íàð éðà-éç ¨©½§§§£«¥¤−¨¦®¦§©´½̈©©§¦¬¦¥¤−§¨§¨¨«¦©À̈¦§ªÆ£Ÿ¨´§¦½
éúBðáe zà úéNò øLàk äéúBðáe àéä CúBçà íãñ äúNò-íà:CèîCúBçà íãñ ïBò äéä äæ-äpä ¦¨«§¨Æ§´Ÿ£¥½¦−§¤®¨©£¤´¨¦½©−§§¨«¦¦¥¤´¨½̈£−§´Ÿ£¥®

:ä÷éæçä àì ïBéáàå éðò-ãéå äéúBðáìå dì äéä è÷Lä úåìLå íçì-úòáN ïBàbðäðéNòzå äðéäaâzå ¨¸¦§©¤¹¤§©§©´©§¥À¨³¨¨Æ§¦§¤½¨§©¨¦¬§¤§−¬Ÿ¤¡¦«¨©«¦§§¤½¨©©£¤¬¨
(ñ) :éúéàø øLàk ïäúà øéñàå éðôì äáòBúàðéúàhç éöçk ïBøîLåéaøzå äàèç àì C ¥−̈§¨¨®¨¨¦¬¤§¤−©£¤¬¨¦«¦§´Ÿ§½©£¦¬©Ÿ©−¦´Ÿ¨¨®¨©©§¦³

éúBáòBz-úàéúBçà (êúåçà)-úà é÷cözå äpäî CéúBáòBz-ìëa C:úéNò (éúéùò) øLà C ¤£©Æ¦Æ¥¥½¨©§©§¦Æ¤£©½¦§¨£©−¦£¤¬¨¦«

i"yx
(„Ó).ìùåîä ìë:הוא וחידה משל äúá.לשון äîàë

משמשת  שאינה לפי ה"א מפיק אינה כאמה של ה"א
בת: כן כאם אלא êîà.(Ó‰)כלום úá כנען של אומה

ארצם: את ירשתם äéðáå.אשר äùéà úìòåâ הרבו אשר
יושביה  את הארץ והקיאה געלה כי עד תועבותם

יחד: והבנים êúåçà.האבות úåçàå הסמוכה סדום
ישראל: åâå'.לארץ úéúç ïëîà שרה אמכון הלא ת"י

אברהם  ואבוכון כעובדיהון עבדת ולא הוות חתאי ביני
בעיצתהון: הליך ולא אמוראי êìåàîù.(ÂÓ)ביני ìò

היה  ישראל ארץ של דרומי בגבול יהודה שנחלת לפי
שמאלם: על השבטים שאר כל àìå(ÊÓ)נמצאו

.úëìä ïäéëøãá התעבת ולא הלכת בדרכיהן והלואי
לעבדיך נא יותן ולא וכן מהם ה)יותר ב וכן (מלכים

דיהונתן חי עודני אם י "א)ולא א ' אפליי"אוט (שמואל
÷è.בלע"ז: èòîë התעבת לא אילו לפני תועבותיך היו

ולא  פותרין ויש ת"י, וכן מהן ותשחיתי את אבל מהן
תועבותיהם  היו קט כמעט כמשמעו הלכת בדרכיהם
בלע"ז: פיקו"ט קט מהן, ותשחיתי בעיניך

().äðéäáâúå ארץ באיוב שמפורש כמו ובנותיה היא
רגל  תורת נשכח שאמרו עד הענין וכל לחם יצא ממנה

לחסר: אלא באים שאין øùàëמארצינו ïäúà øéñàå
.éúéàø'וגו ואראה נא ארדה בסדום שנאמר כענין דרכן

י "ח ) êúåçà.(‡):(בראשית úà é÷ãöúå קודם
שהרשעת  וכיון לחובה נדונים היו מהן יותר שהתעבת
פה  פתחון להן ונתת כצדקניות אותן עשית מהן יותר

ממני: יותר שהכעיסוך יש לומר

cec zcevn
(„Ó).Ï˘ÂÓ‰ ÏÎ משל בדרך  עליך יאמר משלים  הממשיל כל 

ר"ל  בתה מעשה המה כן האם כנעןכמעשה אנשי כמעשה 
במקומה: שנשארו ישראל  מעשה כן  הארץ מן  שנגרשו

(‰Ó).˙‡ ÍÓ‡ אשר·˙ אמך בת  שאת ניכרת את במעשיך
אתה דומה  ר"ל העם ויתר מלכם הם ובניה  אישה את הקיאה 
כמ"ש הארץ מן גלו בעוונם אשר הכנעני לאנשי  במעשיך 

יושביה את  הארץ  יח)ותקיא  ‡˙.:(ויקרא Í˙ÂÁ‡ ˙ÂÁ‡Â
ובנותיה סדום והיא  אחותיך  אחות שאת ניכרת את במעשיך 

תמו: ספו כי  ובניהן אנשיהן הקיאו בעוונם È˙Á˙.אשר ÔÎÓ‡אביכן וכאילו חת  מבנות  היתה אמכן כאילו נראה בתועבותיך
האמורי: מאנשי  בפאתÍ˙ÂÁ‡Â.(ÂÓ)היה  בשמאלך יושבת היא ואוכלוסין שבטים ברבוי ממך  הגדולה  שומרון אחותך  והנה

לימין סדום באמצעיתן אתה  וא"כ  הדרום  בפאת בימינך  יושבת  היא האוכלוסין במספר ממך  הקטנה סדום ואחותך  הצפון
לשמאל : Â‚Â'.(ÊÓ)ושומרון ‡ÏÂהיו אשר  תועבותיהן  כשיעור רק עשית ולא  בדרכיהן הלכת  ולא מהן למדת לא לומר, רצה 

והעניינים: הדרכים בכל  מהן  יותר השחת אבל  למולך וקטן  מעט  Â‚Â'.(ÁÓ)בשיעור  ‰˙˘Ú Ì‡:מהתועבות ‰‰(ËÓ)כ "כ 
.'Â‚Â ‰Ê:יותר השחיתו ולא סדום  עון היה  לבד זה Â‚Â'.ר "ל  ÔÂ‡‚החזיקה ולא  לה  שהיה והשלום השובע בעבור התגאה  ר"ל 

מחסורו: לתת עני המגונה:È‰·‚˙Â‰.()יד הניאוף והוא  לפני התעובים הדברים ועשתה במצותי חששה לא  הגאוה רוב בעבור 
.¯ÈÒ‡Â:להן הראוי הגמול  הוא מה  לי  נראה  שהיה  כמו העולם  מן אתהן הסרתי לבד  אלה משומרון:‰Ó‰.(‡)ובעבור

.È˜„ˆ˙Â:לצדקת היא נחשבת מעשיך  למול כי שומרון  את  הצדקת שעשית התועבות במרבית 

oeiv zcevn
(„Ó).Ï˘ÂÓ‰: ומליצה משל  הקאה‚ÏÚÂ˙.(Ó‰)מל' ענין 

יגעיל  ולא עבר  שורו וכן החוץ אל  כא)והפלטה :(איוב
(ÂÓ).‰È˙Â·Â:לה הסמוכים הכפרים הוא˜Ë.(ÊÓ)הם

למעט  קט  אמר כמעט  שאמר ועם  הנו"ן ונפלה  קוטן  מלשון
גאוה:‚‡ÔÂ.(ËÓ)יותר: ‰˘˜Ë.מל ' ˙ÂÏ˘Âהדבר כפל 

השלוה: לרוב  יאמר:‰ÈÊÁ˜‰.במ "ש  הצדקה ועל  אחוזה  ענין
().‰È‰·‚˙Â:וגאוה גבהות  מל '

ai wxt dingp - miaezk

áé-÷øô äéîçðlÎbi

âé:ïðçBäé äéøîàì ílLî àøæòìãéì ïúðBé eëéìîì (éëåìîì):óñBé äéðáLåèúBéøîì àðãò íøçì §¤§¨´§ª½̈©£©§−̈§¨¨«¦§¦ÆÆ«¨½̈¦§©§−̈¥«§¨¦´©§½̈¦§¨−
:é÷ìçæè:ílLî ïBúpâì äéøëæ àBcòì (àéãòì)æé:éèìt äéãòBîì ïéîéðîì éøëæ äiáàìçéäbìáì ¤§¨«§¦¬§©§−̈§¦§¬§ª¨«©£¦−̈¦§¦®§¦̧§¨¦½§©§−̈¦§¨«§¦§¨´

ì òenL:ïúðBäé äéòîLèé:éfò äéòãéì éðzî áéøéBéìeë:øáò ÷Bîòì él÷ élñìàëäéáLç äi÷ìçì ©½©¦«§©§−̈§¨¨«§¨¦´©§©½¦«©«§−̈ª¦«§©©¬©−̈§¨¬¥«¤§¦§¦¨´£©§½̈
:ìàðúð äéòãéìáëúeëìî-ìò íéðäkäå úBáà éLàø íéáeúk òecéå ïðçBéå òãéBé áéLéìà éîéa íiåìä ¦«©«§−̈§©§¥«©§¦¦Á¦¥̧¤§¨¦¹¨¨³§¨¨Æ§©½©§¦−¨¥´¨®§©´Ÿ£¦½©©§−

(ô) :éñøtä Låéøcâë:áéLéìà-ïa ïðçBé éîé-ãòå íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk úBáàä éLàø éåì éða ¨§¨¬¤©¨«§¦«§¥³¥¦Æ¨¥´¨«¨½§¦¾©¥−¤¦§¥´©¨¦®§©§¥−«¨¬̈¤¤§¨¦«
ãëãéåc úåöîa úBãBäì ìläì ícâðì íäéçàå ìàéîã÷-ïa òeLéå äéáøL äéáLç íiåìä éLàøå§¨¥´©Â§¦¦£©§¨̧¥«¥§¹̈§¥³©¤©§¦¥Æ©£¥¤´§¤§½̈§©¥´§½§¦§©−¨¦´

:øîLî únòì øîLî íéäìàä-LéàäëíéøòBL íéøîL áewò ïBîìè ílLî äéãáò äé÷a÷áe äéðzî ¦¨¡Ÿ¦®¦§−̈§ª©¬¦§¨«©©§¨¯©§ª«§¨²Ÿ©§¨¬§ª−̈©§´©®Ÿ§¦³«£¦Æ
:íéøòMä étñàa øîLîåëïäkä àøæòå äçtä äéîçð éîéáe ÷ãöBé-ïa òeLé-ïa íé÷éBé éîéa älà ¦§½̈©£ª¥−©§¨¦«¥¾¤¦¥²¨¦¬¤¥−©¤¨¨®¦¥Æ§¤§¨´©¤½̈§¤§¨¬©Ÿ¥−

(ô) :øôBqäæëúNòì íìLeøéì íàéáäì íúîB÷î-ìkî íiåìä-úà eL÷a íìLeøé úîBç úkðçáe ©¥«©£ª©º©´§¨©¦ À¦§³¤©§¦¦Æ¦¨§´Ÿ½̈©£¦−̈¦«¨¨®¦©£¸Ÿ
:úBøpëáe íéìáð íézìöî øéLáe úBãBúáe äçîNå äkðççëúBáéáñ økkä-ïîe íéøøLîä éða eôñàiå £ª¨³§¦§¨Æ§´§¦½§¦§©−¦§¨¦¬§¦Ÿ«©¥¨´§½§¥−©§Ÿ§¦®¦©¦¨Æ§¦´

:éúôèð éøöç-ïîe íìLeøéèëíéøøLîä íäì eða íéøöç ék úåîæòå òáb úBãOîe ìbìbä úéaîe §¨©¦ ½¦©§¥−§Ÿ¨¦«¦¥Æ©¦§½̈¦§¬¤−©§©§¨®¤¦´£¥¦À¨³¨¤Æ©§´Ÿ£¦½
:íìLeøé úBáéáñì:äîBçä-úàå íéøòMä-úàå íòä-úà eøäèéå íiåìäå íéðäkä eøähiå §¦−§¨¨¦«©¦«©£½©Ÿ£¦−§©§¦¦®©«§©£Æ¤¨½̈§¤©§¨¦−§¤«©¨«

i"yx
(·Î).áéùéìà éîéá íéåìä בית ראשי היו הללו הלוים

הגדול  הכהן אלישיב בימי הלוים במשמרות אבות
בית  ראשי היו הם בסמוך למעלה המנוין והכהנים

אלישיב: בימי גם במשמרותם úåëìî.אבות ìò בימי
זה: דבר היה דריוש ïðçåé.(Î‚)מלכות éîé ãòå כל

גדול  כהן יוחנן ימי עד הלוים אבות ראשי שהיו אותן
הימים: בדברי שם øîùî.(Î„)מנוין úîåòì øîùî

שירה: לומר במשמרותם חלוקים íéøòåù(Î‰)שהיו

.øîùî שערי לשמור שלהם במשמר היו שוערים
השערים:éôåñàá.הבית: בסיפי éîéá(ÂÎ)כמו äìà
.íé÷éåé:יויקים בימי שוערים היו úëåðçáå(ÊÎ)אלה

.íéìùåøé úîåç:העיר את לקדש העיר חומת בתשלום
.úåãåúáå:ובהודאות(ÁÎ).øëëä ïîå סביבות אשר

המשוררים: באו את åøäèéå.(Ï)ירושלים טהרו תחלה
אחרים: את טהרו ואח"כ úàåעצמן íéøòùä úàå

.äîåçä:בעיר שם טומאה תהיה שלא

cec zcevn
(ÊÈ).‰È„ÚÂÓÏ ÔÈÓÈÓÏבשתי נקראת  היתה  ההיא  המשמרה

שניהם : ע"ש ‡È˘ÈÏ·.(Î·)השמות ÈÓÈ· ÌÈÂÏ‰,לומר רצה
אשר בנו יוידע ובימי גדול כהן אלישיב בימי  היו אשר הלוים 
והיה למעלה הנזכר יונתן (הוא  יוחנן בנו ובימי תחתיו  כהן

היו כמוהם הכהנים אבות  ראשי ואף ההם הלוים  אבות  ראשי כתובים היו כולם  בימי ידוע בנו ובימי השמות) בשתי נקרא 
ההיא : המעלה  אל  ראוים  ההם  הראשים היו לא  אבל  המלך מצות  ע "פ  ר"ל  דריוש מלכות על לראשים ÈÂÏ(Î‚)כתובים  È·

.'Â‚Â: לזכרון שמם יעמוד  למען הימים דברי ספר על  כתובים  עוד  היו  לוי מבני  האבות  Â‚Â'.ראשי ÈÓÈ „ÚÂלא אבל  ר "ל 
לזכרון: עוד  יעמדו לבל  ובטלה  עמד  הוא  כהן כאשר  כי אלישיב  של בנו  בן יוחנן ימי עד  כ"א הדבר È˘‡¯Â(Î„)התמיד

.ÌÈÂÏ‰:הכהנים אבות  ראשי  שחשב כדרך  יויקים  בימי שהיו  הלוים ראשי לחשוב חזר היוÌ‰ÈÁ‡Â.עתה  האבות ראשי שאר
בהם : להלל דוד צוה אשר  בההלולים  ולהלל  להודות כאלו  אלו  להם שוה ר"ל Ó˘Ó¯.לנגדם ˙ÓÂÚÏ ¯Ó˘Óהיה משמר כל

במ "ש : ענין כפל והוא האחר  על  ויתרון מעלה להאחד  היה ולא  האחד למשמר  ˘ÌÈ¯ÚÂ.(Î‰)שוה ÌÈ¯ÓÂ˘במ"ש כפול הוא
ביאור : על Ó˘Ó¯.ולתוספת  מקום שם והוא בד "ה הנזכר האספים בית  והוא השערים באספי  לשמוד  קבוע היה הזה  המשמר
אצלם : ידוע Â‚Â'.(ÂÎ)ענין  ‰Ï‡:'וכו יויקים בימי היו האלו והשוערים והלוים הכהנים  אבות Â‚Â'.(ÊÎ)ראשי ˙ÎÂÁ·Âובעת

בסמוך : כמ "ש  העיר  את לקדש  החומה  חנוכת לירושלים:·˜˘Â.שעשו  ממקומם להביאם הלוים אחר על ÌÈ˙ÏˆÓ.חיפשו
וכו': וכו':ÂÙÒ‡ÈÂ.(ÁÎ)המצלתים  ומן  ירושלים סביבות אשר הככר ומן עצמה ירושלים מן נאספו  טבלוÂ¯‰ËÈÂ.(Ï)ר "ל 

‰ÌÚ.מטומאתן: ˙‡ Â¯‰ËÈÂ:עצמן לטהר  העם את ‰˘ÌÈ¯Ú.זרזו ˙‡Â:ומיאוס טומאה מכל השערים את טהרו

oeiv zcevn
(ÂÎ).‰ÁÙ‰: המושל.¯ÙÂÒ‰:החכם(ÊÎ).˙ÎÂÁ·Âהתחלת

מקרא: בל ' חינוך קרוי והלאה משם  בה לעמוד מה דבר
.'ÂÎÂ ÌÈ˙ÏˆÓ:ניגון כלי המישור:‰ÎÎ¯.(ÁÎ)מיני



קסז fh wxt l`wfgi - mi`iap

æè-÷øô ìà÷æçé`pÎcn

ãîéìò ìLnä-ìk äpä:dza änàk øîàì ìLîé CäîúBçàå äéðáe dLéà úìòb zà Cnà-úa ¦¥Æ¨©Ÿ¥½¨©¬¦¦§−Ÿ¥®Ÿ§¦−̈¦¨«©¦¥´©½§Ÿ¤¬¤¦−̈¨¤®¨©£¸
:éøîà ïëéáàå úézç ïënà ïäéðáe ïäéLðà eìòb øLà zà CúBçàåîàéä ïBøîL äìBãbä CúBçàå £¥¹©À§£¤³¨«£ÆÆ©§¥¤´§¥¤½¦§¤´¦¦½©£¦¤−¡Ÿ¦«©£¥̧©§¨³«Ÿ§Æ¦´
ðéîéî úáLBiä Cnî äpèwä CúBçàå CìåàîN-ìò úáLBiä äéúBðáe:äéúBðáe íãñ Cæîïäéëøãá àìå §¤½¨©¤−¤©§Ÿ¥®©£¥º©§©¨´¦¥À©¤Æ¤Æ¦«¦¥½§−Ÿ§¤«¨§³Ÿ§©§¥¤Æ

éëøc-ìëa ïäî éúçLzå è÷ èòîk úéNò (éúéùò) ïäéúBáòBúáe zëìä:Cçîýåýé éðãà íàð éðà-éç ¨©½§§§£«¥¤−¨¦®¦§©´½̈©©§¦¬¦¥¤−§¨§¨¨«¦©À̈¦§ªÆ£Ÿ¨´§¦½
éúBðáe zà úéNò øLàk äéúBðáe àéä CúBçà íãñ äúNò-íà:CèîCúBçà íãñ ïBò äéä äæ-äpä ¦¨«§¨Æ§´Ÿ£¥½¦−§¤®¨©£¤´¨¦½©−§§¨«¦¦¥¤´¨½̈£−§´Ÿ£¥®

:ä÷éæçä àì ïBéáàå éðò-ãéå äéúBðáìå dì äéä è÷Lä úåìLå íçì-úòáN ïBàbðäðéNòzå äðéäaâzå ¨¸¦§©¤¹¤§©§©´©§¥À¨³¨¨Æ§¦§¤½¨§©¨¦¬§¤§−¬Ÿ¤¡¦«¨©«¦§§¤½¨©©£¤¬¨
(ñ) :éúéàø øLàk ïäúà øéñàå éðôì äáòBúàðéúàhç éöçk ïBøîLåéaøzå äàèç àì C ¥−̈§¨¨®¨¨¦¬¤§¤−©£¤¬¨¦«¦§´Ÿ§½©£¦¬©Ÿ©−¦´Ÿ¨¨®¨©©§¦³

éúBáòBz-úàéúBçà (êúåçà)-úà é÷cözå äpäî CéúBáòBz-ìëa C:úéNò (éúéùò) øLà C ¤£©Æ¦Æ¥¥½¨©§©§¦Æ¤£©½¦§¨£©−¦£¤¬¨¦«

i"yx
(„Ó).ìùåîä ìë:הוא וחידה משל äúá.לשון äîàë

משמשת  שאינה לפי ה"א מפיק אינה כאמה של ה"א
בת: כן כאם אלא êîà.(Ó‰)כלום úá כנען של אומה

ארצם: את ירשתם äéðáå.אשר äùéà úìòåâ הרבו אשר
יושביה  את הארץ והקיאה געלה כי עד תועבותם

יחד: והבנים êúåçà.האבות úåçàå הסמוכה סדום
ישראל: åâå'.לארץ úéúç ïëîà שרה אמכון הלא ת"י

אברהם  ואבוכון כעובדיהון עבדת ולא הוות חתאי ביני
בעיצתהון: הליך ולא אמוראי êìåàîù.(ÂÓ)ביני ìò

היה  ישראל ארץ של דרומי בגבול יהודה שנחלת לפי
שמאלם: על השבטים שאר כל àìå(ÊÓ)נמצאו

.úëìä ïäéëøãá התעבת ולא הלכת בדרכיהן והלואי
לעבדיך נא יותן ולא וכן מהם ה)יותר ב וכן (מלכים

דיהונתן חי עודני אם י "א)ולא א ' אפליי"אוט (שמואל
÷è.בלע"ז: èòîë התעבת לא אילו לפני תועבותיך היו

ולא  פותרין ויש ת"י, וכן מהן ותשחיתי את אבל מהן
תועבותיהם  היו קט כמעט כמשמעו הלכת בדרכיהם
בלע"ז: פיקו"ט קט מהן, ותשחיתי בעיניך

().äðéäáâúå ארץ באיוב שמפורש כמו ובנותיה היא
רגל  תורת נשכח שאמרו עד הענין וכל לחם יצא ממנה

לחסר: אלא באים שאין øùàëמארצינו ïäúà øéñàå
.éúéàø'וגו ואראה נא ארדה בסדום שנאמר כענין דרכן

י "ח ) êúåçà.(‡):(בראשית úà é÷ãöúå קודם
שהרשעת  וכיון לחובה נדונים היו מהן יותר שהתעבת
פה  פתחון להן ונתת כצדקניות אותן עשית מהן יותר

ממני: יותר שהכעיסוך יש לומר

cec zcevn
(„Ó).Ï˘ÂÓ‰ ÏÎ משל בדרך  עליך יאמר משלים  הממשיל כל 

ר"ל  בתה מעשה המה כן האם כנעןכמעשה אנשי כמעשה 
במקומה: שנשארו ישראל  מעשה כן  הארץ מן  שנגרשו

(‰Ó).˙‡ ÍÓ‡ אשר·˙ אמך בת  שאת ניכרת את במעשיך
אתה דומה  ר"ל העם ויתר מלכם הם ובניה  אישה את הקיאה 
כמ"ש הארץ מן גלו בעוונם אשר הכנעני לאנשי  במעשיך 

יושביה את  הארץ  יח)ותקיא  ‡˙.:(ויקרא Í˙ÂÁ‡ ˙ÂÁ‡Â
ובנותיה סדום והיא  אחותיך  אחות שאת ניכרת את במעשיך 

תמו: ספו כי  ובניהן אנשיהן הקיאו בעוונם È˙Á˙.אשר ÔÎÓ‡אביכן וכאילו חת  מבנות  היתה אמכן כאילו נראה בתועבותיך
האמורי: מאנשי  בפאתÍ˙ÂÁ‡Â.(ÂÓ)היה  בשמאלך יושבת היא ואוכלוסין שבטים ברבוי ממך  הגדולה  שומרון אחותך  והנה

לימין סדום באמצעיתן אתה  וא"כ  הדרום  בפאת בימינך  יושבת  היא האוכלוסין במספר ממך  הקטנה סדום ואחותך  הצפון
לשמאל : Â‚Â'.(ÊÓ)ושומרון ‡ÏÂהיו אשר  תועבותיהן  כשיעור רק עשית ולא  בדרכיהן הלכת  ולא מהן למדת לא לומר, רצה 

והעניינים: הדרכים בכל  מהן  יותר השחת אבל  למולך וקטן  מעט  Â‚Â'.(ÁÓ)בשיעור  ‰˙˘Ú Ì‡:מהתועבות ‰‰(ËÓ)כ "כ 
.'Â‚Â ‰Ê:יותר השחיתו ולא סדום  עון היה  לבד זה Â‚Â'.ר "ל  ÔÂ‡‚החזיקה ולא  לה  שהיה והשלום השובע בעבור התגאה  ר"ל 

מחסורו: לתת עני המגונה:È‰·‚˙Â‰.()יד הניאוף והוא  לפני התעובים הדברים ועשתה במצותי חששה לא  הגאוה רוב בעבור 
.¯ÈÒ‡Â:להן הראוי הגמול  הוא מה  לי  נראה  שהיה  כמו העולם  מן אתהן הסרתי לבד  אלה משומרון:‰Ó‰.(‡)ובעבור

.È˜„ˆ˙Â:לצדקת היא נחשבת מעשיך  למול כי שומרון  את  הצדקת שעשית התועבות במרבית 

oeiv zcevn
(„Ó).Ï˘ÂÓ‰: ומליצה משל  הקאה‚ÏÚÂ˙.(Ó‰)מל' ענין 

יגעיל  ולא עבר  שורו וכן החוץ אל  כא)והפלטה :(איוב
(ÂÓ).‰È˙Â·Â:לה הסמוכים הכפרים הוא˜Ë.(ÊÓ)הם

למעט  קט  אמר כמעט  שאמר ועם  הנו"ן ונפלה  קוטן  מלשון
גאוה:‚‡ÔÂ.(ËÓ)יותר: ‰˘˜Ë.מל ' ˙ÂÏ˘Âהדבר כפל 

השלוה: לרוב  יאמר:‰ÈÊÁ˜‰.במ "ש  הצדקה ועל  אחוזה  ענין
().‰È‰·‚˙Â:וגאוה גבהות  מל '

ai wxt dingp - miaezk

áé-÷øô äéîçðlÎbi

âé:ïðçBäé äéøîàì ílLî àøæòìãéì ïúðBé eëéìîì (éëåìîì):óñBé äéðáLåèúBéøîì àðãò íøçì §¤§¨´§ª½̈©£©§−̈§¨¨«¦§¦ÆÆ«¨½̈¦§©§−̈¥«§¨¦´©§½̈¦§¨−
:é÷ìçæè:ílLî ïBúpâì äéøëæ àBcòì (àéãòì)æé:éèìt äéãòBîì ïéîéðîì éøëæ äiáàìçéäbìáì ¤§¨«§¦¬§©§−̈§¦§¬§ª¨«©£¦−̈¦§¦®§¦̧§¨¦½§©§−̈¦§¨«§¦§¨´

ì òenL:ïúðBäé äéòîLèé:éfò äéòãéì éðzî áéøéBéìeë:øáò ÷Bîòì él÷ élñìàëäéáLç äi÷ìçì ©½©¦«§©§−̈§¨¨«§¨¦´©§©½¦«©«§−̈ª¦«§©©¬©−̈§¨¬¥«¤§¦§¦¨´£©§½̈
:ìàðúð äéòãéìáëúeëìî-ìò íéðäkäå úBáà éLàø íéáeúk òecéå ïðçBéå òãéBé áéLéìà éîéa íiåìä ¦«©«§−̈§©§¥«©§¦¦Á¦¥̧¤§¨¦¹¨¨³§¨¨Æ§©½©§¦−¨¥´¨®§©´Ÿ£¦½©©§−

(ô) :éñøtä Låéøcâë:áéLéìà-ïa ïðçBé éîé-ãòå íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk úBáàä éLàø éåì éða ¨§¨¬¤©¨«§¦«§¥³¥¦Æ¨¥´¨«¨½§¦¾©¥−¤¦§¥´©¨¦®§©§¥−«¨¬̈¤¤§¨¦«
ãëãéåc úåöîa úBãBäì ìläì ícâðì íäéçàå ìàéîã÷-ïa òeLéå äéáøL äéáLç íiåìä éLàøå§¨¥´©Â§¦¦£©§¨̧¥«¥§¹̈§¥³©¤©§¦¥Æ©£¥¤´§¤§½̈§©¥´§½§¦§©−¨¦´

:øîLî únòì øîLî íéäìàä-LéàäëíéøòBL íéøîL áewò ïBîìè ílLî äéãáò äé÷a÷áe äéðzî ¦¨¡Ÿ¦®¦§−̈§ª©¬¦§¨«©©§¨¯©§ª«§¨²Ÿ©§¨¬§ª−̈©§´©®Ÿ§¦³«£¦Æ
:íéøòMä étñàa øîLîåëïäkä àøæòå äçtä äéîçð éîéáe ÷ãöBé-ïa òeLé-ïa íé÷éBé éîéa älà ¦§½̈©£ª¥−©§¨¦«¥¾¤¦¥²¨¦¬¤¥−©¤¨¨®¦¥Æ§¤§¨´©¤½̈§¤§¨¬©Ÿ¥−

(ô) :øôBqäæëúNòì íìLeøéì íàéáäì íúîB÷î-ìkî íiåìä-úà eL÷a íìLeøé úîBç úkðçáe ©¥«©£ª©º©´§¨©¦ À¦§³¤©§¦¦Æ¦¨§´Ÿ½̈©£¦−̈¦«¨¨®¦©£¸Ÿ
:úBøpëáe íéìáð íézìöî øéLáe úBãBúáe äçîNå äkðççëúBáéáñ økkä-ïîe íéøøLîä éða eôñàiå £ª¨³§¦§¨Æ§´§¦½§¦§©−¦§¨¦¬§¦Ÿ«©¥¨´§½§¥−©§Ÿ§¦®¦©¦¨Æ§¦´

:éúôèð éøöç-ïîe íìLeøéèëíéøøLîä íäì eða íéøöç ék úåîæòå òáb úBãOîe ìbìbä úéaîe §¨©¦ ½¦©§¥−§Ÿ¨¦«¦¥Æ©¦§½̈¦§¬¤−©§©§¨®¤¦´£¥¦À¨³¨¤Æ©§´Ÿ£¦½
:íìLeøé úBáéáñì:äîBçä-úàå íéøòMä-úàå íòä-úà eøäèéå íiåìäå íéðäkä eøähiå §¦−§¨¨¦«©¦«©£½©Ÿ£¦−§©§¦¦®©«§©£Æ¤¨½̈§¤©§¨¦−§¤«©¨«

i"yx
(·Î).áéùéìà éîéá íéåìä בית ראשי היו הללו הלוים

הגדול  הכהן אלישיב בימי הלוים במשמרות אבות
בית  ראשי היו הם בסמוך למעלה המנוין והכהנים

אלישיב: בימי גם במשמרותם úåëìî.אבות ìò בימי
זה: דבר היה דריוש ïðçåé.(Î‚)מלכות éîé ãòå כל

גדול  כהן יוחנן ימי עד הלוים אבות ראשי שהיו אותן
הימים: בדברי שם øîùî.(Î„)מנוין úîåòì øîùî

שירה: לומר במשמרותם חלוקים íéøòåù(Î‰)שהיו

.øîùî שערי לשמור שלהם במשמר היו שוערים
השערים:éôåñàá.הבית: בסיפי éîéá(ÂÎ)כמו äìà
.íé÷éåé:יויקים בימי שוערים היו úëåðçáå(ÊÎ)אלה

.íéìùåøé úîåç:העיר את לקדש העיר חומת בתשלום
.úåãåúáå:ובהודאות(ÁÎ).øëëä ïîå סביבות אשר

המשוררים: באו את åøäèéå.(Ï)ירושלים טהרו תחלה
אחרים: את טהרו ואח"כ úàåעצמן íéøòùä úàå

.äîåçä:בעיר שם טומאה תהיה שלא

cec zcevn
(ÊÈ).‰È„ÚÂÓÏ ÔÈÓÈÓÏבשתי נקראת  היתה  ההיא  המשמרה

שניהם : ע"ש ‡È˘ÈÏ·.(Î·)השמות ÈÓÈ· ÌÈÂÏ‰,לומר רצה
אשר בנו יוידע ובימי גדול כהן אלישיב בימי  היו אשר הלוים 
והיה למעלה הנזכר יונתן (הוא  יוחנן בנו ובימי תחתיו  כהן

היו כמוהם הכהנים אבות  ראשי ואף ההם הלוים  אבות  ראשי כתובים היו כולם  בימי ידוע בנו ובימי השמות) בשתי נקרא 
ההיא : המעלה  אל  ראוים  ההם  הראשים היו לא  אבל  המלך מצות  ע "פ  ר"ל  דריוש מלכות על לראשים ÈÂÏ(Î‚)כתובים  È·

.'Â‚Â: לזכרון שמם יעמוד  למען הימים דברי ספר על  כתובים  עוד  היו  לוי מבני  האבות  Â‚Â'.ראשי ÈÓÈ „ÚÂלא אבל  ר "ל 
לזכרון: עוד  יעמדו לבל  ובטלה  עמד  הוא  כהן כאשר  כי אלישיב  של בנו  בן יוחנן ימי עד  כ"א הדבר È˘‡¯Â(Î„)התמיד

.ÌÈÂÏ‰:הכהנים אבות  ראשי  שחשב כדרך  יויקים  בימי שהיו  הלוים ראשי לחשוב חזר היוÌ‰ÈÁ‡Â.עתה  האבות ראשי שאר
בהם : להלל דוד צוה אשר  בההלולים  ולהלל  להודות כאלו  אלו  להם שוה ר"ל Ó˘Ó¯.לנגדם ˙ÓÂÚÏ ¯Ó˘Óהיה משמר כל

במ "ש : ענין כפל והוא האחר  על  ויתרון מעלה להאחד  היה ולא  האחד למשמר  ˘ÌÈ¯ÚÂ.(Î‰)שוה ÌÈ¯ÓÂ˘במ"ש כפול הוא
ביאור : על Ó˘Ó¯.ולתוספת  מקום שם והוא בד "ה הנזכר האספים בית  והוא השערים באספי  לשמוד  קבוע היה הזה  המשמר
אצלם : ידוע Â‚Â'.(ÂÎ)ענין  ‰Ï‡:'וכו יויקים בימי היו האלו והשוערים והלוים הכהנים  אבות Â‚Â'.(ÊÎ)ראשי ˙ÎÂÁ·Âובעת

בסמוך : כמ "ש  העיר  את לקדש  החומה  חנוכת לירושלים:·˜˘Â.שעשו  ממקומם להביאם הלוים אחר על ÌÈ˙ÏˆÓ.חיפשו
וכו': וכו':ÂÙÒ‡ÈÂ.(ÁÎ)המצלתים  ומן  ירושלים סביבות אשר הככר ומן עצמה ירושלים מן נאספו  טבלוÂ¯‰ËÈÂ.(Ï)ר "ל 

‰ÌÚ.מטומאתן: ˙‡ Â¯‰ËÈÂ:עצמן לטהר  העם את ‰˘ÌÈ¯Ú.זרזו ˙‡Â:ומיאוס טומאה מכל השערים את טהרו

oeiv zcevn
(ÂÎ).‰ÁÙ‰: המושל.¯ÙÂÒ‰:החכם(ÊÎ).˙ÎÂÁ·Âהתחלת

מקרא: בל ' חינוך קרוי והלאה משם  בה לעמוד מה דבר
.'ÂÎÂ ÌÈ˙ÏˆÓ:ניגון כלי המישור:‰ÎÎ¯.(ÁÎ)מיני



hקסח dpyn iriax wxt d`t zkqn

ÁBá àöBik:úBøNònä úðBòì eàa àHL ãò åéúBøt Léc÷nä,ïàãôe–ïéáiç.úBøNònä úðBòì eàaMî, ©¥©©§¦¥¨©¤¨§©©©©§§¨¨©¨¦¦¤¨§©©©©§
ïàãôe–ïéáiç.øaæbä ïøîâe eøîâð àHL ãò ïLéc÷ä,ïàãt Ck øçàå–ïéøeèt,ïéøeèt eéä ïúáBç úòLaL. §¨¨©¨¦¦§¦¨©¤¦§§§¨¨©¦§¨§©©¨§¨¨§¦¤¦§©¨¨¨§¦
Ëäàtä úà è÷lL éî,øîàå:éðò éðBìt Léàì Bæ éøä–øæòéìà éaøøîBà:Bì äëæ.íéîëçåíéøîBà:äpðzé ¦¤¨©¤©¥¨§¨©£¥§¦§¦¨¦©¦¡¦¤¤¥¨¨©£¨¦§¦¦§¤¨

àöîpL éðòìïBLàø.éøëð ìL äàtäå äçëMäå è÷läúBøNòîa áiç,øé÷ôä ïk íà àlà. §¨¦¤¦§¨¦©¤¤§©¦§¨§©¥¨¤¨§¦©¨§©©§¤¨¦¥¦§¦

g.zexyrnd zperl e`a `ly cr:ïøèåô ùã÷ää ïéà åàì íàå ,íéøåèô øáæâä ãéá åéä äòù äúåàá íà ,úçøá éøëä éðô äåùî àåäùë çåøî åðééä
.xafbd oxnbe:øáæâä ãéá ïãåòá åøîâðù

h.el dkf xne` xfril` iaxø÷ôî éòá éàã åâî ,åâî éøú ïðéøîà øáñ øæòéìà éáøã .éðòì äá úåëæì äàô è÷ìù øéùòá ïðáøå øæòéìà éáøã àúâåìô
éðòì éðòî ìáà .ïðéøîà àì åâî éøú ïðéøîà åâî ãç éøáñ ïðáøå ,äéøáçì éîð éëæ äéùôðì éëæ éòá éàã åâîå .äéì éæç éîð àúùä äéì éæçå éðò éåäå äéñëðì

:íéîëçë äëìäå .åì äëæ ìëä éøáã.zexyrna aiig miakek caer lyá áééç íéáëåë ãáåòä ïéàå ìéàåäãäàåáú øàùë åäì ååä äàôå äçëù è÷ì
:øùòîá úáééçù íéáëåë ãáåò ìù.xiwtd k"` `l`õøàá íéáëåë ãáåòì ïéð÷ ïéà øîàã àéä î"ø ïéúéðúîå .øùòîä ïî øåèô ø÷ôäã ,íéøéùòìå íééðòì

:äëìä ïë ïéàå .øùòîä ïî òé÷ôäì ìàøùé

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ח ה נ ש מ ר ו א ב

חיובה  בשעת שאם ופדאה, תבואה המקדיש בענין הקודמת במשנה שלמדנו  כיון
חייבת, – לאו  ואם עניים, ממתנות התבואה פטורה הקדש, ביד  היתה עניים במתנות
ו) (א, לעיל  העירונו  וכבר כך. הדין  מעשרות לענין  שאף להשמיע משנתנו  באה

תרומה. גם כולל "מעשרות" שלשון 

Bá àöBik,הקדמת במשנה ששנינו לדין דומה –åéúBøt Léc÷nä ÇÅÇÇÀÄÅÈ
úBøNònä úðBòì eàa àHL ãò קודם להקדש פירותיו  נתן אם – ÇÆÈÀÇÇÇÇÀ

במסכ כמבואר  במעשרות, חיובם לשעת א,שבאו פרק מעשרות ת
ïàãôe,המעשרות לעונת שבאו קודם ההקדש  מיד  כך אחר  –ïéáiç ÀÈÈÇÈÄ

המעשרות, מן פטורים הקדש שפירות פי על  שאף במעשרות, הפירות –
הקדש, בידי  היו לא המעשרות לעונת באו וכאשר הואיל  מקום מכל

פירותיו הקדיש אם וכן חייבים; הם úBøNònäהרי úðBòì eàaMîÄÆÈÀÇÇÇÇÀ
ברשותו , המעשרות חובת עליהם חלה שכבר לאחר –ïàãôeאחר – ÀÈÈ

במעשרות ïéáiçכך , נתחייבו וכבר  שהואיל במעשרות, הפירות – ÇÈÄ
חיובם. מידי מפקיעם ההקדש  אין  שהקדישם, ãòקודם ïLéc÷äÄÀÄÈÇ

eøîâð àHL,במעשרות שנתחייבו קודם –øaæbä ïøîâeכלומר – ÆÄÀÀÀÈÈÇÄÀÈ
ההקדש , גזבר בידי  בהיותם במעשרות ונתחייבו Ckשנגמרו øçàåÀÇÇÈ

ïàãt, ההקדש מיד  –ïéøeèt,ממעשרות –eéä ïúáBç úòLaL ÀÈÈÀÄÆÄÀÇÈÈÈ
ïéøeèt פירות אלה היו  המעשרות חובת הפירות על  שחלה בשעה – ÀÄ

ממעשרות. הפטורים הקדש  של 

"zexyrnd zper" oipra,המפרשים בין דעות חילוקי  יש שבמשנתנו ,
במעשרות, חיובם לענין  ובפירות בתבואה חכמים קבעו זמנים שני  שכן

א: פרק מעשרות במסכת oey`xdכמפורש  onfd,הבשלתם בתחילת הוא
משהביאה  בתבואה כגון  ב-ג), א, מעשרות (עיין במחובר בעודם

אכילת  לגבי ומעשר תרומה חובת עליה חלה שאז גידולה, שליש
ארעי . אכילת לגבי  לא אבל  ipydקבע, onfd,"גורן" משנעשו  הוא

מלאכתם  לכשנגמרה כלומר  ה-ח), (שם מעשרות במסכת כמבואר 
שבארנו  כפי  בגורן , הכרי  מירוח לאחר בתבואה, כגון  מעשרות, לענין 

ואסור במעשרות, חיובה לענין מלאכתה נגמרה ו ), א, (לעיל  כבר
ומעשר. תרומה ממנה שמפריש עד  עראי , אכילת אפילו  ממנה לאכול

miyxtn,מכאן yi וזהו הראשון, הזמן  בענין עוסקת כולה שמשנתנו 
ובאה  שליש, משהביאה – בתבואה כגון  המעשרות", "עונת של המובן 
או  שליש, שהביאה קודם שנפדתה הקדש שתבואת ללמד , המשנה

חייבת  – הדיוט בידי שליש  שהביאה לאחר  שהוקדשה תבואה
חיובה  שבזמן  כלומר הקדש, ברשות שליש  הביאה אם אבל  במעשרות,

ממעשרות היא פטורה הקדש , של התבואה רמב"ם ;היתה (ירושלמי;

שלמה") עד"מלאכת "הקדישן  הסיפא: לשון  קשה זה פירוש לפי  אך  .

xafbdשלא oxnbe ,exnbp: לפרש נדחקים ולכן ,..."exnbp `ly cr–
שליש, הביאו  שלא עד xafbd"היינו  oxnbe"ביד ונגמרו כלומר  –

הקדש ,(רמב"ם )הגזבר ברשות בעודם שליש שהביאו  היינו ,jk xg`e
o`ct, ברשותו שגדלו  קודם שפדאם לאחר  מיד שקצרם וכגון –

ונגמרה  ברשותו עוד גדלו אם אבל  הכל. לדברי פטורים זה שבכגון 
הקדש בידי שליש שהביאה לאחר שפדאה תבואה כגון  בידו, מלאכתם

וחכמים  עקיבא רבי  בזה נחלקו  מירחה, והוא ברשותו , בישולה ונגמר 
ממעשרות, התבואה כל פטורה זה בכגון  אף עקיבא רבי שלדעת

השליש רק חכמים לדעת ואילו הקדש, ברשות שליש  שהביאה מאחר 
הוא  חייב ולכן  ממעשרות, פטור  ההקדש  ברשות שגדל הראשון 

הל' רמב"ם (עיין  ברשותו התבואה שהוסיפה חשבון  לפי  במעשרות
ברם, שליש ). שהביאה אחר הנכרי  מן  תבואה בלוקח יב, א, תרומות

miyxtn yi הרא בזמן מדובר  ברישא שאמנם המעשרות",, ב"עונת – שון
למעשר, מלאכתם בגמר דהיינו השני , הזמן  בענין  מדובר  בסיפא אבל 

הלשון : שינוי  כאן בא exnbp"ולכן  `ly cr" באו שלא "עד במקום –
המעשרות", xafbd"לעונת oxnbe" המעשרות לעונת "והגיעו במקום –

קודם  פירותיו  שהמקדיש  ללמדנו  באה שהסיפא כלומר הגזבר", ביד
בכרי , שמירחה קודם בתבואה כגון למעשר , מלאכתם oxnbeשנגמרה

xafbd,התבואה את מירח שהגזבר כגון ההקדש , של –o`ct jk xg`e
ההקדש , מן  –oixehtשל הגזבר ביד  מלאכתם שנגמרה מאחר  –

ראשונה")ההקדש miyxtn.("משנה  yie עוסקת כולה המשנה שכל 
וזוהי למעשר , הפירות של מלאכתם" ב"גמר דהיינו השני , הזמן בענין

בגורן , הכרי מירוח – בתבואה כגון המעשרות", "עונת הלשון  כוונת
תבואה  או מירוח, קודם שנפדתה הקדש  שתבואת ללמד, המשנה ובאה
נעשה  המירוח אם ואילו  במעשרות, חייבת מירוח, לאחר שהוקדשה

ממעשרות התבואה פטורה הקדש , של  הגזבר  ברטנורא )ביד  .(ר"ש ;
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בה  לזכות ויכול  שהואיל  לו , שזכה מודים הכל  אחר, עני בשביל  פאה שלקח עני
עני ; בשביל פאה שלקט בעשיר דנה משנתנו  לחברו . גם זוכה הוא הרי  לעצמו,

וחכמים. אליעזר רבי  בזה ונחלקו

äàtä úà è÷lL éî,פאה ללקט זכאי  שאינו עשיר , כלומר  – ÄÆÈÇÆÇÅÈ
éðò éðBìt Léàì Bæ éøä :øîàåבשביל לוקט אני  זו  פאה – ÀÈÇÂÅÀÄÀÄÈÄ

עני, Bìפלוני  äëæ :øîBà øæòéìà éaø; עני לאותו בפאה זכה – ÇÄÁÄÆÆÅÈÈ
מקום וטעמו  מכל לעצמו, פאה ללקט זכאי  שאינו  פי  על שאף הוא,

לעצמו , בפאה זוכה והיה זו, בשעה נכסיו להפקיר היה יכול רצה אילו
בשבילו . שלקט לעני  גם זוכה הריהו  לעצמו, לזכות היה שיכול  וכיון

רבי לדעת ונמצא (מתוך ), "מיגו " סברת בתלמוד  נקראת זו  סברה
– "מיגו " פעמיים שאומרים נכסיו jeznאליעזר  להפקיר היה שיכול

פאה, ללקוט זכאי הריהו עני, בפאה jezneולהיות לזכות היה שיכול 
לחבירו . זוכה הריהו éðòìלעצמו, äpðzé :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÀÆÈÀÈÄ

ïBLàø àöîpL,בשדה ראשון הנמצא אחר לעני הפאה את יתן – ÆÄÀÈÄ
אחד "מיגו " חכמים שלדעת בשבילו, שלקט עני לאותו  זכה לא כי

izdw - zex`ean zeipyn
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הלוקט  עני  שאמנם כלומר  אומרים, אין  "מיגו" פעמיים אבל אומרים,
לו, זוכה הריהו חבירו  אבלjeznבשביל לעצמו , בה לזכות שיכול 

"מתוך... אומרים שאין  לו, זוכה אינו  עני , בשביל שלקט עשיר 
אליעזר ). רבי  בדברי  שבארנו  (כפי äçëMäåומתוך"... è÷läÇÆÆÀÇÄÀÈ

éøëð ìL äàtäå שכחה לקט לעניים הניח ישראל בארץ גוי אם – ÀÇÅÈÆÈÀÄ
מהם, פטור  שגוי  פי על  אף úBøNòîaופאה, áiç והשכחה הלקט – ÇÈÀÇÇÀ

ובמעשר , בתרומה חייבים הללו øé÷ôäוהפאה ïk íà àlà– ÆÈÄÅÄÀÄ
יכול הרוצה שכל  כלומר  הפקר , בתור  מתבואתו  חלק הגוי  הניח שאם

שהפקר ממעשרות, פטור זה בכגון  עשיר, ובין עני בין בה, לזכות
הסובר היא, מאיר  רבי שמשנתנו  מפרש, הרמב"ם המעשר. מן  פטור
הלקט  ולפיכך  המעשרות, מן  להפקיע ישראל  בארץ לנכרי קניין שאין

שנותן  תבואה כל  (כדין במעשרות חייבים שלו והפאה והשכחה
מן  שפטור  הפקר  דין לו יש מפקיר, שהנכרי  מה ברם, לישראל ).

קניין  לנכרי  יש פנים כל  שעל  בירושלמי, דעה מובאת וכן המעשר.
דהיינו הפקר.נכסים, הפקרו פירותיו, הפקיר  אם ולכן בפירות, קניין

בארץ  לנכרי  קניין  "יש האומר : לדברי  אף משנתנו שמפרשים ויש 
התורה, מן  אלא אינו  זה שדין אלא המעשרות", מן  להפקיע ישראל

כאן  שנינו  ולכן במעשרות, חייבת הגוי תבואת סופרים מדברי אבל 
מדרבנן  כלומר  במעשרות, חייבים שלו והפאה והשכחה (עיין שהלקט

שלמה") שהלקט "מלאכת זו, ממשנה למדים נמצאנו  מקום מכל  .
הזכרנו  שכבר  כמו  ממעשרות, פטורים ישראל של והפאה והשכחה

מקומות. בכמה
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באה  משנתנו  לקט. בדיני מסכתנו  עוסקת הבא בפרק ו משנה ועד במשנתנו החל 
לעניים. להניחו שצריך "לקט" נקרא מה ללמד ,

è÷ì eäæéàתורה שאמרה כב):– כג, ט -י ; יט , קצירך"hwle(ויקרא ÅÆÆÆ
תעזוב..."? ולגר  לעני תלקט, äøéöwäלא úòLa øLBpä שיבולים – ÇÅÀÈÇÇÀÄÈ

במשנתנו . להלן שיבואר כפי  הקצירה, בשעת הארץ על  הנופלות

שלש אבל לקט, זה הרי – שנשרו שתיים או אחת שבולת ודווקא
ה). ו , להלן  (כמבואר לקט אינן כאחת שנשרו ÷øöBשיבולים äéäÈÈÅ

וכאשר  קצירו, את –Bãé àGî øö÷זרועו מלא שדרך(רמב"ם )– , ÈÇÀÈ
או  השניה, בידו ולקצור  אחת ידו  במלא שיבולים לאחוז  LìzÈÇהקוצר 

Böî÷ àGî;הקומץ מלא בידו  תלש  –Bãiî ìôðå õB÷ eäkä ÀËÀÄÈÀÈÇÄÈ
õøàì,שיבולים ממנה ונשרו  ידו  הרפה הכאב ומתוך בקוץ נדקר  – ÈÈÆ

àeä éøä, שנשר מה –úéaä ìòa ìL אונס מחמת שהנושר  – ÂÅÆÇÇÇÇÄ
שנאמר : לקט, דין  לו  jxivw"אין hwle" הנושר אלא לקט אין  –zngn

dxivw.( המפרשים מידו (רוב ונפל  הואיל הטעם, מבארים xg`lויש 
לקט, דין  לו אין  לפיכך קמצו , מלא תלש  או ידו מלא קצר שכבר 

הנושר אלא לקט dxivwdשאין zrya( הראב"ד).למעלה ששנינו כמו  ,
ìbnä CBúå ãiä CBzהנושר הרישא: את לבאר המשנה באה כאן – ÇÈÀÇÇÈ

זה הרי  המגל, ומתוך היד  מתוך  הקצירה שהוא íéiðòìבשעת – ÈÂÄÄ
אבל  ãiäלקט. øçà,מאחוריה היד, לאחיזת מחוץ הנושר  –øçàå ÇÇÇÈÀÇÇ

ìbnäזה הרי  מגבו, –úéaä ìòáì הקצירה בדרך שלא שהנושר – ÇÇÈÀÇÇÇÇÄ
שכן  הקצירה, בשעת זה שאין לפי  הטעם, מבארים ויש לקט. אינו

לקצור בכוונתו היה לא המגל ואחר  היד אחר .(הראב"ד )הנושר
ותוך היד  "תוך  הפיסקאות: בפירוש  דעות שתי מובאות בירושלמי

אחת: לדעה המגל ". ואחר היד אחר  lbnd"המגל ... jeze cid jez"
הנופל כלומר  המגל , מתוך וגם היד מתוך  שניהם, מתוך הנושר היינו –

שבידו  במגל  קוצרן  והוא האחת, בידו  אוחז שהקוצר  השיבולים מתוך
אבל לעניים. שמניחים לקט וזהו lbnd"השנייה, xg`e cid xg`"–

היד אחר  הנושר`eהיינו כלומר  המגל , תוךאחר  ואפילו  היד  מאחורי

השנייה  הדעה לקט. אינו היד, תוך ואפילו  המגל אחר או המגל ,
להיפך : lbnd,מפרשת jez e` cid jez";לעניים,lbnd xg`e cid xg`

אחר ואפילו  הקוצר יד מתוך הנושר  זו שלדעה כלומר הבית", לבעל
וכן  לקט. זה הרי היד, אחר  ואפילו  המגל  מתוך  הנושר או המגל ,

בתוך שיהיה ממה שיפול  "מה למשנתנו: בפירושו הרמב"ם גם מפרש
הוא `eהיד המגל  ומאחורי  היד מאחורי  שיפול ומה לקט, הוא המגל

מאחר "והנופל  הרמב"ם: כותב תורה" ב"משנה ברם הבית". לבעל
לקט"`eהמגל  אינה אחת שבולת אפילו היד עניים מאחר  מתנות  (הל'

א ) בידד, בתולש  שונים, עניינים בשני כאן שהמדובר  מפרשים, ויש .
ששנינו: וזהו  במגל , בקוצר cidאו jezמתוך ונשר  בידו  שתלש –

lbndידו , jezeזה הרי המגל , מתוך ונשר במגל שקצר או  –.miiprl
cid xg`, ידו באחורי  הכאה ידי על שיבולת ונפלה בידו תלש  –xg`e

lbndהרי המגל , בגב הכאה ידי  על שבולת ונפלה במגל  שקצר או –
ziadזה lral הלקט לעזוב "מצוה החינוך ": "ספר בעל כותב וכן  .

שנופל מה והוא lbndלעניים, jezn או הקצירה cidבשעת jezn
תלישה" רי"ח ).בשעת ב"משנה (מצוה הרמב"ם שמדברי  סוברים, ויש

ובעל מברטנורא הרב של  מפירושיהם וכן  לעיל, שהבאנו  תורה",
בקוצר או בתולש  כך : מפרשים הם שאף משמע טוב" יום "תוספות

שם") אנשי הרמב"ם:("תוספות לפי  ברם, .ylezd שדרכם בדברים היינו 

מלקט פטור להיקצר, שדרכם דברים התולש  אבל  גמרא להיתלש, (עיין

א ). קלז , ãiäחולין Làøìbnä Làøå,האצבעות מראשי  הנושר – ÙÇÈÀÙÇÇÈ
המגל, מקצה הנושר  וכן  היד לכף דבוקות שהאצבעות éaøÇÄממקום

íéiðòì :øîBà ìàòîLéומתוך היד מתוך  לנושר דומה שזה – ÄÀÈÅÅÈÂÄÄ
לקט, זה והרי úéaäהמגל, ìòáì :øîBà àáé÷ò éaø שלדעת – ÇÄÂÄÈÅÀÇÇÇÇÄ

לקט. דין לו ואין  המגל , ואחר  היד אחר  כנושר  זה הרי  עקיבא רבי

`aiwr iaxk dkldd.

א י ה נ ש מ ר ו א ב

לקט. – לקט שספק ללמדנו, באה זו משנה

íéìîpä éøç,תבואה גרגרי או  שיבולים שם אגרו  שהנמלים – ÙÅÇÀÈÄ
äîwä CBúaL,הקמה בשטח נמצאים החורים אם –ïä éøä– ÆÀÇÈÈÂÅÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁBá àöBik:úBøNònä úðBòì eàa àHL ãò åéúBøt Léc÷nä,ïàãôe–ïéáiç.úBøNònä úðBòì eàaMî, ©¥©©§¦¥¨©¤¨§©©©©§§¨¨©¨¦¦¤¨§©©©©§
ïàãôe–ïéáiç.øaæbä ïøîâe eøîâð àHL ãò ïLéc÷ä,ïàãt Ck øçàå–ïéøeèt,ïéøeèt eéä ïúáBç úòLaL. §¨¨©¨¦¦§¦¨©¤¦§§§¨¨©¦§¨§©©¨§¨¨§¦¤¦§©¨¨¨§¦
Ëäàtä úà è÷lL éî,øîàå:éðò éðBìt Léàì Bæ éøä–øæòéìà éaøøîBà:Bì äëæ.íéîëçåíéøîBà:äpðzé ¦¤¨©¤©¥¨§¨©£¥§¦§¦¨¦©¦¡¦¤¤¥¨¨©£¨¦§¦¦§¤¨

àöîpL éðòìïBLàø.éøëð ìL äàtäå äçëMäå è÷läúBøNòîa áiç,øé÷ôä ïk íà àlà. §¨¦¤¦§¨¦©¤¤§©¦§¨§©¥¨¤¨§¦©¨§©©§¤¨¦¥¦§¦

g.zexyrnd zperl e`a `ly cr:ïøèåô ùã÷ää ïéà åàì íàå ,íéøåèô øáæâä ãéá åéä äòù äúåàá íà ,úçøá éøëä éðô äåùî àåäùë çåøî åðééä
.xafbd oxnbe:øáæâä ãéá ïãåòá åøîâðù

h.el dkf xne` xfril` iaxø÷ôî éòá éàã åâî ,åâî éøú ïðéøîà øáñ øæòéìà éáøã .éðòì äá úåëæì äàô è÷ìù øéùòá ïðáøå øæòéìà éáøã àúâåìô
éðòì éðòî ìáà .ïðéøîà àì åâî éøú ïðéøîà åâî ãç éøáñ ïðáøå ,äéøáçì éîð éëæ äéùôðì éëæ éòá éàã åâîå .äéì éæç éîð àúùä äéì éæçå éðò éåäå äéñëðì

:íéîëçë äëìäå .åì äëæ ìëä éøáã.zexyrna aiig miakek caer lyá áééç íéáëåë ãáåòä ïéàå ìéàåäãäàåáú øàùë åäì ååä äàôå äçëù è÷ì
:øùòîá úáééçù íéáëåë ãáåò ìù.xiwtd k"` `l`õøàá íéáëåë ãáåòì ïéð÷ ïéà øîàã àéä î"ø ïéúéðúîå .øùòîä ïî øåèô ø÷ôäã ,íéøéùòìå íééðòì

:äëìä ïë ïéàå .øùòîä ïî òé÷ôäì ìàøùé

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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חיובה  בשעת שאם ופדאה, תבואה המקדיש בענין הקודמת במשנה שלמדנו  כיון
חייבת, – לאו  ואם עניים, ממתנות התבואה פטורה הקדש, ביד  היתה עניים במתנות
ו) (א, לעיל  העירונו  וכבר כך. הדין  מעשרות לענין  שאף להשמיע משנתנו  באה

תרומה. גם כולל "מעשרות" שלשון 

Bá àöBik,הקדמת במשנה ששנינו לדין דומה –åéúBøt Léc÷nä ÇÅÇÇÀÄÅÈ
úBøNònä úðBòì eàa àHL ãò קודם להקדש פירותיו  נתן אם – ÇÆÈÀÇÇÇÇÀ

במסכ כמבואר  במעשרות, חיובם לשעת א,שבאו פרק מעשרות ת
ïàãôe,המעשרות לעונת שבאו קודם ההקדש  מיד  כך אחר  –ïéáiç ÀÈÈÇÈÄ

המעשרות, מן פטורים הקדש שפירות פי על  שאף במעשרות, הפירות –
הקדש, בידי  היו לא המעשרות לעונת באו וכאשר הואיל  מקום מכל

פירותיו הקדיש אם וכן חייבים; הם úBøNònäהרי úðBòì eàaMîÄÆÈÀÇÇÇÇÀ
ברשותו , המעשרות חובת עליהם חלה שכבר לאחר –ïàãôeאחר – ÀÈÈ

במעשרות ïéáiçכך , נתחייבו וכבר  שהואיל במעשרות, הפירות – ÇÈÄ
חיובם. מידי מפקיעם ההקדש  אין  שהקדישם, ãòקודם ïLéc÷äÄÀÄÈÇ

eøîâð àHL,במעשרות שנתחייבו קודם –øaæbä ïøîâeכלומר – ÆÄÀÀÀÈÈÇÄÀÈ
ההקדש , גזבר בידי  בהיותם במעשרות ונתחייבו Ckשנגמרו øçàåÀÇÇÈ

ïàãt, ההקדש מיד  –ïéøeèt,ממעשרות –eéä ïúáBç úòLaL ÀÈÈÀÄÆÄÀÇÈÈÈ
ïéøeèt פירות אלה היו  המעשרות חובת הפירות על  שחלה בשעה – ÀÄ

ממעשרות. הפטורים הקדש  של 

"zexyrnd zper" oipra,המפרשים בין דעות חילוקי  יש שבמשנתנו ,
במעשרות, חיובם לענין  ובפירות בתבואה חכמים קבעו זמנים שני  שכן

א: פרק מעשרות במסכת oey`xdכמפורש  onfd,הבשלתם בתחילת הוא
משהביאה  בתבואה כגון  ב-ג), א, מעשרות (עיין במחובר בעודם

אכילת  לגבי ומעשר תרומה חובת עליה חלה שאז גידולה, שליש
ארעי . אכילת לגבי  לא אבל  ipydקבע, onfd,"גורן" משנעשו  הוא

מלאכתם  לכשנגמרה כלומר  ה-ח), (שם מעשרות במסכת כמבואר 
שבארנו  כפי  בגורן , הכרי  מירוח לאחר בתבואה, כגון  מעשרות, לענין 

ואסור במעשרות, חיובה לענין מלאכתה נגמרה ו ), א, (לעיל  כבר
ומעשר. תרומה ממנה שמפריש עד  עראי , אכילת אפילו  ממנה לאכול

miyxtn,מכאן yi וזהו הראשון, הזמן  בענין עוסקת כולה שמשנתנו 
ובאה  שליש, משהביאה – בתבואה כגון  המעשרות", "עונת של המובן 
או  שליש, שהביאה קודם שנפדתה הקדש שתבואת ללמד , המשנה

חייבת  – הדיוט בידי שליש  שהביאה לאחר  שהוקדשה תבואה
חיובה  שבזמן  כלומר הקדש, ברשות שליש  הביאה אם אבל  במעשרות,

ממעשרות היא פטורה הקדש , של התבואה רמב"ם ;היתה (ירושלמי;

שלמה") עד"מלאכת "הקדישן  הסיפא: לשון  קשה זה פירוש לפי  אך  .

xafbdשלא oxnbe ,exnbp: לפרש נדחקים ולכן ,..."exnbp `ly cr–
שליש, הביאו  שלא עד xafbd"היינו  oxnbe"ביד ונגמרו כלומר  –

הקדש ,(רמב"ם )הגזבר ברשות בעודם שליש שהביאו  היינו ,jk xg`e
o`ct, ברשותו שגדלו  קודם שפדאם לאחר  מיד שקצרם וכגון –

ונגמרה  ברשותו עוד גדלו אם אבל  הכל. לדברי פטורים זה שבכגון 
הקדש בידי שליש שהביאה לאחר שפדאה תבואה כגון  בידו, מלאכתם

וחכמים  עקיבא רבי  בזה נחלקו  מירחה, והוא ברשותו , בישולה ונגמר 
ממעשרות, התבואה כל פטורה זה בכגון  אף עקיבא רבי שלדעת

השליש רק חכמים לדעת ואילו הקדש, ברשות שליש  שהביאה מאחר 
הוא  חייב ולכן  ממעשרות, פטור  ההקדש  ברשות שגדל הראשון 

הל' רמב"ם (עיין  ברשותו התבואה שהוסיפה חשבון  לפי  במעשרות
ברם, שליש ). שהביאה אחר הנכרי  מן  תבואה בלוקח יב, א, תרומות

miyxtn yi הרא בזמן מדובר  ברישא שאמנם המעשרות",, ב"עונת – שון
למעשר, מלאכתם בגמר דהיינו השני , הזמן  בענין  מדובר  בסיפא אבל 

הלשון : שינוי  כאן בא exnbp"ולכן  `ly cr" באו שלא "עד במקום –
המעשרות", xafbd"לעונת oxnbe" המעשרות לעונת "והגיעו במקום –

קודם  פירותיו  שהמקדיש  ללמדנו  באה שהסיפא כלומר הגזבר", ביד
בכרי , שמירחה קודם בתבואה כגון למעשר , מלאכתם oxnbeשנגמרה

xafbd,התבואה את מירח שהגזבר כגון ההקדש , של –o`ct jk xg`e
ההקדש , מן  –oixehtשל הגזבר ביד  מלאכתם שנגמרה מאחר  –

ראשונה")ההקדש miyxtn.("משנה  yie עוסקת כולה המשנה שכל 
וזוהי למעשר , הפירות של מלאכתם" ב"גמר דהיינו השני , הזמן בענין

בגורן , הכרי מירוח – בתבואה כגון המעשרות", "עונת הלשון  כוונת
תבואה  או מירוח, קודם שנפדתה הקדש  שתבואת ללמד, המשנה ובאה
נעשה  המירוח אם ואילו  במעשרות, חייבת מירוח, לאחר שהוקדשה

ממעשרות התבואה פטורה הקדש , של  הגזבר  ברטנורא )ביד  .(ר"ש ;

ט ה נ ש מ ר ו א ב

בה  לזכות ויכול  שהואיל  לו , שזכה מודים הכל  אחר, עני בשביל  פאה שלקח עני
עני ; בשביל פאה שלקט בעשיר דנה משנתנו  לחברו . גם זוכה הוא הרי  לעצמו,

וחכמים. אליעזר רבי  בזה ונחלקו

äàtä úà è÷lL éî,פאה ללקט זכאי  שאינו עשיר , כלומר  – ÄÆÈÇÆÇÅÈ
éðò éðBìt Léàì Bæ éøä :øîàåבשביל לוקט אני  זו  פאה – ÀÈÇÂÅÀÄÀÄÈÄ

עני, Bìפלוני  äëæ :øîBà øæòéìà éaø; עני לאותו בפאה זכה – ÇÄÁÄÆÆÅÈÈ
מקום וטעמו  מכל לעצמו, פאה ללקט זכאי  שאינו  פי  על שאף הוא,

לעצמו , בפאה זוכה והיה זו, בשעה נכסיו להפקיר היה יכול רצה אילו
בשבילו . שלקט לעני  גם זוכה הריהו  לעצמו, לזכות היה שיכול  וכיון

רבי לדעת ונמצא (מתוך ), "מיגו " סברת בתלמוד  נקראת זו  סברה
– "מיגו " פעמיים שאומרים נכסיו jeznאליעזר  להפקיר היה שיכול

פאה, ללקוט זכאי הריהו עני, בפאה jezneולהיות לזכות היה שיכול 
לחבירו . זוכה הריהו éðòìלעצמו, äpðzé :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÀÆÈÀÈÄ

ïBLàø àöîpL,בשדה ראשון הנמצא אחר לעני הפאה את יתן – ÆÄÀÈÄ
אחד "מיגו " חכמים שלדעת בשבילו, שלקט עני לאותו  זכה לא כי

izdw - zex`ean zeipyn

`i dpyn iriax wxt d`t zkqn

Èè÷ì eäæéà?äøéöwä úòLa øLBpä.øöB÷ äéä,Bãé àGî øö÷,ìzBöî÷ àGî L,õøàì Bãiî ìôðå õB÷ eäkä ¥¤¤¤©¥§¨©©§¦¨¨¨¥¨©§¨¨©§ª§¦¨§¨©¦¨¨¨¤
–úéaä ìòa ìL àeä éøä.ìbnä CBúå ãiä CBz–íéiðòì.ìbnä øçàå ãiä øçà–úéaä ìòáì.ãiä Làø £¥¤©©©©¦©¨§©©¨¨£¦¦©©©¨§©©©©¨§©©©©¦Ÿ©¨

ìbnä Làøå–ìàòîLé éaøøîBà:íéiðòì;àáé÷ò éaøøîBà:úéaä ìòáì. §Ÿ©©¨©¦¦§¨¥¥¨£¦¦©¦£¦¨¥§©©©©¦
‡Èäîwä CBúaL íéìîpä éøç–úéaä ìòa ìL ïä éøä;íéøöBwä øçàlL–íéiðòì íéðBéìòä,íéðBzçzäå Ÿ¥©§¨¦¤§©¨¨£¥¥¤©©©©¦¤§©©©§¦¨¤§¦¨£¦¦§©©§¦

i.dxivwd zrya xyepd:äøéö÷ä úòùá íéìôåðä íéìáù.uew edkdáéúëã ,è÷ì åðéà ñðåà úîçî øùåðã àëéä ìë(èé àø÷éå)è÷ì ïéà ,êøéö÷ è÷ìå
:øéö÷ úîçî àìà.cid jezãåðãðî ãéä øçàî øùåðä ìáà .íééðòì ìâîä êåúîå ãéä êåúî øùåðäã ,øùðå ìâîä êåú ,øùðå ãéä êåú øîåìë ,éà÷ øùðà

:äøéö÷ êøãá äæ ïéàã ,úéáä ìòáì ,ìâîä úòåðú çëî ìâîä øçàîå åãé.cid y`x,íùî øùåðä ,åãé ñôì åéúåòáöà éùàø ïéá íéìáù ùéå äàìî åãéùë
:ìâîä ùàøî øùåðä ïëå.miiprl xne` l`rnyi iax:ìâîä êåúìå ãéä êåúì éîãã.ziad lral xne` `aiwr iaxe.ìâîä øçàìå ãéä øçàì äéì éîãîã

:àáé÷ò éáøë äëìäå
`i.milnpd ixeg:ïäéøåçá äàåáú ñåðëì íéìîðä êøã.dnwd jezay:øåö÷ì åìéçúä àìù ãò.ziad lra ly:íåìë äî÷á íééðòì ïéàùxg`ly

`xephxa yexit

הלוקט  עני  שאמנם כלומר  אומרים, אין  "מיגו" פעמיים אבל אומרים,
לו, זוכה הריהו חבירו  אבלjeznבשביל לעצמו , בה לזכות שיכול 

"מתוך... אומרים שאין  לו, זוכה אינו  עני , בשביל שלקט עשיר 
אליעזר ). רבי  בדברי  שבארנו  (כפי äçëMäåומתוך"... è÷läÇÆÆÀÇÄÀÈ

éøëð ìL äàtäå שכחה לקט לעניים הניח ישראל בארץ גוי אם – ÀÇÅÈÆÈÀÄ
מהם, פטור  שגוי  פי על  אף úBøNòîaופאה, áiç והשכחה הלקט – ÇÈÀÇÇÀ

ובמעשר , בתרומה חייבים הללו øé÷ôäוהפאה ïk íà àlà– ÆÈÄÅÄÀÄ
יכול הרוצה שכל  כלומר  הפקר , בתור  מתבואתו  חלק הגוי  הניח שאם

שהפקר ממעשרות, פטור זה בכגון  עשיר, ובין עני בין בה, לזכות
הסובר היא, מאיר  רבי שמשנתנו  מפרש, הרמב"ם המעשר. מן  פטור
הלקט  ולפיכך  המעשרות, מן  להפקיע ישראל  בארץ לנכרי קניין שאין

שנותן  תבואה כל  (כדין במעשרות חייבים שלו והפאה והשכחה
מן  שפטור  הפקר  דין לו יש מפקיר, שהנכרי  מה ברם, לישראל ).

קניין  לנכרי  יש פנים כל  שעל  בירושלמי, דעה מובאת וכן המעשר.
דהיינו הפקר.נכסים, הפקרו פירותיו, הפקיר  אם ולכן בפירות, קניין

בארץ  לנכרי  קניין  "יש האומר : לדברי  אף משנתנו שמפרשים ויש 
התורה, מן  אלא אינו  זה שדין אלא המעשרות", מן  להפקיע ישראל

כאן  שנינו  ולכן במעשרות, חייבת הגוי תבואת סופרים מדברי אבל 
מדרבנן  כלומר  במעשרות, חייבים שלו והפאה והשכחה (עיין שהלקט

שלמה") שהלקט "מלאכת זו, ממשנה למדים נמצאנו  מקום מכל  .
הזכרנו  שכבר  כמו  ממעשרות, פטורים ישראל של והפאה והשכחה

מקומות. בכמה
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באה  משנתנו  לקט. בדיני מסכתנו  עוסקת הבא בפרק ו משנה ועד במשנתנו החל 
לעניים. להניחו שצריך "לקט" נקרא מה ללמד ,

è÷ì eäæéàתורה שאמרה כב):– כג, ט -י ; יט , קצירך"hwle(ויקרא ÅÆÆÆ
תעזוב..."? ולגר  לעני תלקט, äøéöwäלא úòLa øLBpä שיבולים – ÇÅÀÈÇÇÀÄÈ

במשנתנו . להלן שיבואר כפי  הקצירה, בשעת הארץ על  הנופלות

שלש אבל לקט, זה הרי – שנשרו שתיים או אחת שבולת ודווקא
ה). ו , להלן  (כמבואר לקט אינן כאחת שנשרו ÷øöBשיבולים äéäÈÈÅ

וכאשר  קצירו, את –Bãé àGî øö÷זרועו מלא שדרך(רמב"ם )– , ÈÇÀÈ
או  השניה, בידו ולקצור  אחת ידו  במלא שיבולים לאחוז  LìzÈÇהקוצר 

Böî÷ àGî;הקומץ מלא בידו  תלש  –Bãiî ìôðå õB÷ eäkä ÀËÀÄÈÀÈÇÄÈ
õøàì,שיבולים ממנה ונשרו  ידו  הרפה הכאב ומתוך בקוץ נדקר  – ÈÈÆ

àeä éøä, שנשר מה –úéaä ìòa ìL אונס מחמת שהנושר  – ÂÅÆÇÇÇÇÄ
שנאמר : לקט, דין  לו  jxivw"אין hwle" הנושר אלא לקט אין  –zngn

dxivw.( המפרשים מידו (רוב ונפל  הואיל הטעם, מבארים xg`lויש 
לקט, דין  לו אין  לפיכך קמצו , מלא תלש  או ידו מלא קצר שכבר 

הנושר אלא לקט dxivwdשאין zrya( הראב"ד).למעלה ששנינו כמו  ,
ìbnä CBúå ãiä CBzהנושר הרישא: את לבאר המשנה באה כאן – ÇÈÀÇÇÈ

זה הרי  המגל, ומתוך היד  מתוך  הקצירה שהוא íéiðòìבשעת – ÈÂÄÄ
אבל  ãiäלקט. øçà,מאחוריה היד, לאחיזת מחוץ הנושר  –øçàå ÇÇÇÈÀÇÇ

ìbnäזה הרי  מגבו, –úéaä ìòáì הקצירה בדרך שלא שהנושר – ÇÇÈÀÇÇÇÇÄ
שכן  הקצירה, בשעת זה שאין לפי  הטעם, מבארים ויש לקט. אינו

לקצור בכוונתו היה לא המגל ואחר  היד אחר .(הראב"ד )הנושר
ותוך היד  "תוך  הפיסקאות: בפירוש  דעות שתי מובאות בירושלמי

אחת: לדעה המגל ". ואחר היד אחר  lbnd"המגל ... jeze cid jez"
הנופל כלומר  המגל , מתוך וגם היד מתוך  שניהם, מתוך הנושר היינו –

שבידו  במגל  קוצרן  והוא האחת, בידו  אוחז שהקוצר  השיבולים מתוך
אבל לעניים. שמניחים לקט וזהו lbnd"השנייה, xg`e cid xg`"–

היד אחר  הנושר`eהיינו כלומר  המגל , תוךאחר  ואפילו  היד  מאחורי

השנייה  הדעה לקט. אינו היד, תוך ואפילו  המגל אחר או המגל ,
להיפך : lbnd,מפרשת jez e` cid jez";לעניים,lbnd xg`e cid xg`

אחר ואפילו  הקוצר יד מתוך הנושר  זו שלדעה כלומר הבית", לבעל
וכן  לקט. זה הרי היד, אחר  ואפילו  המגל  מתוך  הנושר או המגל ,

בתוך שיהיה ממה שיפול  "מה למשנתנו: בפירושו הרמב"ם גם מפרש
הוא `eהיד המגל  ומאחורי  היד מאחורי  שיפול ומה לקט, הוא המגל

מאחר "והנופל  הרמב"ם: כותב תורה" ב"משנה ברם הבית". לבעל
לקט"`eהמגל  אינה אחת שבולת אפילו היד עניים מאחר  מתנות  (הל'

א ) בידד, בתולש  שונים, עניינים בשני כאן שהמדובר  מפרשים, ויש .
ששנינו: וזהו  במגל , בקוצר cidאו jezמתוך ונשר  בידו  שתלש –

lbndידו , jezeזה הרי המגל , מתוך ונשר במגל שקצר או  –.miiprl
cid xg`, ידו באחורי  הכאה ידי על שיבולת ונפלה בידו תלש  –xg`e

lbndהרי המגל , בגב הכאה ידי  על שבולת ונפלה במגל  שקצר או –
ziadזה lral הלקט לעזוב "מצוה החינוך ": "ספר בעל כותב וכן  .

שנופל מה והוא lbndלעניים, jezn או הקצירה cidבשעת jezn
תלישה" רי"ח ).בשעת ב"משנה (מצוה הרמב"ם שמדברי  סוברים, ויש

ובעל מברטנורא הרב של  מפירושיהם וכן  לעיל, שהבאנו  תורה",
בקוצר או בתולש  כך : מפרשים הם שאף משמע טוב" יום "תוספות

שם") אנשי הרמב"ם:("תוספות לפי  ברם, .ylezd שדרכם בדברים היינו 

מלקט פטור להיקצר, שדרכם דברים התולש  אבל  גמרא להיתלש, (עיין

א ). קלז , ãiäחולין Làøìbnä Làøå,האצבעות מראשי  הנושר – ÙÇÈÀÙÇÇÈ
המגל, מקצה הנושר  וכן  היד לכף דבוקות שהאצבעות éaøÇÄממקום

íéiðòì :øîBà ìàòîLéומתוך היד מתוך  לנושר דומה שזה – ÄÀÈÅÅÈÂÄÄ
לקט, זה והרי úéaäהמגל, ìòáì :øîBà àáé÷ò éaø שלדעת – ÇÄÂÄÈÅÀÇÇÇÇÄ

לקט. דין לו ואין  המגל , ואחר  היד אחר  כנושר  זה הרי  עקיבא רבי

`aiwr iaxk dkldd.
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לקט. – לקט שספק ללמדנו, באה זו משנה

íéìîpä éøç,תבואה גרגרי או  שיבולים שם אגרו  שהנמלים – ÙÅÇÀÈÄ
äîwä CBúaL,הקמה בשטח נמצאים החורים אם –ïä éøä– ÆÀÇÈÈÂÅÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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.mixvewdïî íù ùéã íééðòì íéðåéìòä íéìáù åà íéøåçáù íéðåéìòä íéèçä êëìä .è÷ìä ïî íéìîðä íù åàéáä àîù ïðéùééç øåö÷ì åìéçúäù øçàì
:íéðùé íäù íéøëðå øéçùäì íéèåðù íé÷åøéä íéðåúçú ïä åìàå ,íéðáì ïäù ìë íéðåéìò ïä åìàå .äéä äî÷ä ïîã úéáä ìòáì íéðåúçúä íéèç ìáà ,è÷ìä

.miiprl lkd xne` n"x:íééðòì ÷ìç äá ùéù åéùëò åøö÷ù äùãç äàåáúä ïî íé÷åøéä åìà àîùå ,ïå÷øé àìá ïøåâì øùôà éàù.hwl hwl wtqyáéúëã
(íù):î"øë äëìäå .êìùî íäéðôì çðä áåæòú øâìå éðòì
d`.eizgz hwel `ly yicb:è÷ìä úà íééðòä íù åè÷ì àì ïééãòù äãùä êåúá ãçà íå÷îì íéøîåòä úà ùéãâäå óñàù éîux`a zerbepd lk

.miiprl:íééðòì õøàá íéèçä ïî òâåðä ìë éåä íéøåòù ìù è÷ì éáâ ìò íéèç ùéãâä åìéôàå ,è÷ìä áâ ìò ùéãâäù éôì ïðáø åäåñð÷ãdxfty gexd
.mixnrd z`:è÷ìä éáâ ìò.dlitp ick÷"ú øîàã íåùîå .ïéàñ 'ì àåä øåëäå ,òøæ øåëì ïéá÷ äòáøà íäù ,äøéö÷ úòùá ìåôéì ìéâøù øåòéù éãë

ìéâø òøæ ìù ïéàñ íéùìùá ,äìéôð éãë ãîåòå áåö÷ øáëù ãîåà êéøö øáãä ïéà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø ïì òîùî à÷ úåùòì äéåàø è÷ì äîë íéãîåà
:íééðòì ïúé êëå ïéá÷ äòáøà äøéö÷ úòùá åðîî ìåôéì
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הגרגירים, או úéaäהשיבולים ìòa ìLהנושר אלא לקט שאין  – ÆÇÇÇÇÄ
הקמה בתוך מתנה לעניים אין ובכלל  הקצירה; .(רמב"ם )בשעת

íéøöBwä øçàlLמפרשים יש –,"dnwd jezay" בשטח היינו ÆÀÇÇÇÀÄ
ו  לשם, הקוצרים הגיעו לא mixvewd",שעדיין  xg`ly" החורים היינו

נקצר שכבר  בשטח מפרשים:(רש "י)הנמצאים ויש ;dnwd jezay–
השדה, את לקצור שהתחילו mixvewdקודם xg`lye שהתחילו לאחר –

ברטנורא )לקצור למעלה,íéðBéìòä,(ר"ש ; בחורים שיש  מה כל  – ÈÆÀÄ
íéiðòìהנמלים גררוהו הלקט מן שמא –íéðBzçzäå,(רמב"ם )– ÈÂÄÄÀÇÇÀÄ

למטה, בחורים שיש מה úéaäוכל ìòa ìLשלפני אומרים שאנו – ÆÇÇÇÇÄ
מבואר: בירושלמי  הקמה. מן  הנמלים גררוהו –mipeilrdהקצירה

שהם אלה שהובאו mipal,היינו  בהם שניכר בשלה, תבואה כמראה

מן  שמא הם, לעניים ולכן  שנקצרה, התבואה מתוך  הנמלים ידי על 
גררום, שהםmipezgzdeהלקט אלה היינו –,miwexi התבואה כמראה

שייכים  ולכן  מהקמה, קרסמום שהנמלים הדבר שמוכח בישולה, לפני 
למטה  והירוקים למעלה להיות הלבנים שדרך וכיון  הבית; לבעל הם

ותחתונים". "עליונים התנא íéiðòìנקט ìkä :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÙÈÂÄÄ
בירושלמי, הטעם ומבואר לעניים, שייך בחורים שנמצא מה כל  –

שלא  הוא הנמנע שמן  כלומר ירוקים", בלא לצאת לגורן אפשר "שאי 
שבחורי "התחתונים" שגם ומכאן  ירוקים, גם שנקצרה בתבואה יהיו

לעניים, הכל  הלכך  גררום, הלקט מן שמא הם, הספק בכלל הנמלים
è÷ì è÷ì ÷ôqLשכתוב ממה למדים זה דין ג):– פב, (תהלים  ÆÈÅÆÆÆÆ

במתנותיו הצדיקוהו ודרשו : – הצדיקו " ורש  קלד,עני  חולין (גמרא 

מהכתובא ). דורשים ו):ויש  כג, אביונך(שמות  משפט תטה "לא

ויש במתנותיו. אתה מטהו אבל  מטהו, אתה אין בריבו – בריבו"
ולגר "לעני  עניים: במתנות שכתוב ממה הנח efrzaלמדים – ..."

עניים מתנות ספק שהם דברים גם כלומר  משלך , (ירושלמי).לפניהם

שנוי אינו  לקט" לקט "ספק שהכלל  מפרש , טוב" יום "תוספות בעל 
ספק  אין קמא תנא שלדעת אלא כך , סובר  קמא תנא ואף במחלוקת,

הביאום  הקמה שמן (הירוקים) שבחורים "התחתונים" לגבי כלל 
הם, ספק בכלל "התחתונים" אף מאיר , לרבי  ואילו לחוריהם, הנמלים

לעניים. הכל  ולכן לעיל, שבארנו xi`nכמו iaxk dkldd.

"hwl hwl wtq" oipra לעיל שהבאנו מהכתובים m"ialnd:שלמדים azek יש
צדק. ובין  משפט בין עלhtyndהבדל  להשקיף מבלי  הדין שורת כפי הוא

ההר; את הדין יקוב רק והמקום, העת  ועל  שנוטים wcvdeהנידונים מה הוא
העת  צורך וכפי  והנידון הענין על להביט הצדק, חוקי  אל המשפטי  הקו מן 
– הדין שורת פי  על  ספק, בו  שיש בדבר  והנה וכדומה. והיושר  והמקום
שיש  הבית, לבעל  יהיה לקט שספק ראוי ומכאן  הראיה, עליו מחבירו המוציא
המשפט. כפי  וזה ממון, ספק בכל  הוא שהדין כמו  הבעלים בחזקת להעמידו
הצדק  אל המשפט מן איפוא נוטים אנו לעניים לקט שספק דנים וכשאנו

שכתוב: ממה זה דין  למד יש מכאן , הדין. משורת לפנים yxeשהוא ipr"
,"ewicvd ויש במשפט. ולא הצדק פי  על עמו  שנלך לפעמים מציאות יש שהרי

שכתוב: ממה ולמד  eaixa"מדייק jpeia` htyn dhz `l",ריב בדבר דווקא –
אבל אביון , משפט מטה אתה אין לחבירו, אדם שבין ודברים דין  שהוא
מקום  מכל המשפט. קו  להטות אתה יכול צדקה ענין  שהוא עניים במתנות
זכה  שאצלם אומרים ויש הדין. משורת לפנים אלא דין  זה אין שניהם לדברי
ולגר "לעני  מהכתוב: אותו  ולמדים גמור, דין  באמת שהוא רבי  משנת וברורה

aefrz ש הכתוב:", את מביאים ואחרים כהנים), (תורת הספרא של הלימוד  הוא
(פ' בספרי שכן לו, תן משלו בין משלך  בין  – יהיה" ולאלמנה ליתום "לגר
ורוצה  לזה, זה צריכים הדרושים ושני זה. מפסוק לעניים לקט ספק למד תצא)
הבית, בעל רשות ממנו  נסתלק אותם" "תעזוב תורה ואמרה שהואיל לומר 
בעל חזקת איפוא ונסתלקה הפקר, להיות מרשותו  ההוצאה היא העזיבה כי
בעליו העניים נעשו יהיה" ולאלמנה ליתום "לגר  תורה שאמרה ידי  ועל הבית;

בחזקתם. הוא ספק כל  וממילא ומופקר , הנעזב הדבר  מן ("dxezdכזוכה
.(ak ,hi miyecw Ð "devnde
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שנתערבו או שנקצרה), התבואה (ערימת גדיש  ידי  על  שכוסה בלקט דנה משנתנו

הרוח. שפיזרם השדה בעל מעומרי  שיבולים בו

åézçz èwì àHL Léãb במקום גדיש  עשה השדה בעל  אם – ÈÄÆËÇÇÀÈ
הלקט, את העניים שם ליקטו  לא õøàaשעדיין  òâBpä ìkכל – ÈÇÅÇÈÈÆ

בארץ, הנוגעות הגדיש של íéiðòהשיבולים ìL àeä éøä– ÂÅÆÂÄÄ
השדה, לבעל  חכמים שקנסוהו הוא שקנס הטעם, מבואר  בירושלמי
הגדיש אם ואפילו  וכיסהו . העניים של  הלקט גבי על גדיש שעשה לפי

מכל שעורים, של לקט גבי  על  חיטים שהגדיש כגון אחר, ממין  הוא
הוא  הרי  שבגדיש  השיבולים מן  בארץ שנוגע מה שכל  קנסוהו  מקום

הפקר. דין בית שהפקר  לקט, כדין המעשרות מן  ופטור  עניים; של
íéøîòä úà äøftL çeøä השדה בעל  של  שיבולים ונתערבו  – ÈÇÆÄÀÈÆÈÃÈÄ

היה, לקט כמה יודעים ואין הלקט, dúBàבשבלי íéãîBà מעריכים – ÀÄÈ
השדה, úBNòìאת äéeàø àéä è÷ì änk הלקט כמות מהי  – ÇÈÆÆÄÀÈÇÂ

זו, בשדה להיות íéiðòìשיכולה ïúBðå.זו הערכה לפי –ïaø ÀÅÇÂÄÄÇÈ
äìéôð éãëa íéiðòì ïúBð :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL– ÄÀÆÇÀÄÅÅÅÇÂÄÄÄÀÅÀÄÈ

אחד ועומד: קצוב והוא הקצירה, בשעת ליפול שרגיל הלקט כשיעור 
הקציר  של וחמישה ב).מארבעים קה , מציעא  מפרש(בבא הגר "א

שלדעת  בזה, היא גמליאל בן  שמעון לרבן  קמא תנא בין שהמחלוקת
לעשות, ראויה היא לקט כמה שדה, אותה דווקא אומדים קמא תנא
נפילה  בכדי  אלא אותה אומדים אין גמליאל בן  שמעון רבן ולדעת

וזהו  קבים), 180 = (כור לכור קבים ארבעה דהיינו  השדות, מרוב
שביארנו . כפי וחמישה מארבעים אחד 
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·äîwì òébî dLàøå øéöwaL úìaL:äîwä íò úøö÷ð íà–úéaä ìòa ìL àéä éøä;åàì íàå–éøä ¦Ÿ¤¤©¨¦§Ÿ¨©¦©©¨¨¦¦§¤¤¦©¨¨£¥¦¤©©©©¦§¦¨£¥
L àéäíéiðò ì.Léãba äáøòúpL è÷ì ìL úìaL–Bì ïúBðå úçà úìaL øOòî.øîàéaøøæòéìà:éëå ¦¤£¦¦¦Ÿ¤¤¤¤¤¦§¨§¨©¨¦§©¥¦Ÿ¤©©§¥¨©©¦¡¦¤¤§¦

éìçî äfä éðòä Càéäøác óBúeLøa àa àHL?Léãbä ìëa éðòä úà äkæî àlà,ïúBðå úçà úìaL øOòîe ¥¨¤¨¦©¤©£¦¨¨¤¨¦§¤¨§©¤¤¤¨¦§¨©¨¦§©¥¦Ÿ¤©©§¥
Bì.
‚) çôBèa ïéìbìâî ïéàאחר çôèa;éøácøéàî):נוסח éaø.íéîëçåïéøézî,øLôàL éðtî. ¥§©§§¦§¥©§Ÿ©¦§¥©¦¥¦©£¨¦©¦¦¦§¥¤¤§¨

a.xivway zleayìòá ìù àéä éøä äî÷ä íò úøö÷ð úìåáù äúåà íà ,äî÷ì òéâî úìåáù äúåà ùàøå ,øö÷ àìù úçà úìåáù åúøéö÷á øééù
åúç÷ì áåùú àì äá ïðéø÷ àìã äúìéöî äî÷äù ,úéáä(ãë íéøáã):.el ozepe zg` zleay xyrnúìåáù äúéäù åîë ï÷åúî øáã åì ïúéì áééçù éôì

è÷ì ìùô"ò óà øùòî íù åéìò ìçù ïéìáùá åîéã÷äù ïåùàø øùòî åîë åéìò øùòî íù ìç çøîúð àì ïééãòù éô ìò óàå úåøùòîä ïî äøåèôã
éøä åàì íàå ,áèåî è÷ì åæ íà ïäî úçà ìò øîåàå ,è÷ì ìù úìåáù åá äáøòúðù äæ ùéãâî íéìáù éúù àéáî ,äùåò àåä ãöéëå .çøîúð àì ïééãòù
äøåèô àéäù ïåéëå ,àéä è÷ì ìù úåøùòîä äéìò òá÷ù äéðùä úàæ àîù ùåçéðå êéøô éîìùåøéáå .äðåùàøä úà åì ïúåðå ,úéðùä åæá íéòåá÷ äéúåøùòî
àéä úåøùòîä äá éúòá÷ù äééðùä íà øîåàå úéùéìù úìåáù ç÷åìù éðùîå ,áåéçä ìò øåèôä ïî ïéùéøôî ïéàù äá íéòáå÷ úåøùòîä ïéà øùòîä ïî

:äðåùàøä ìò øùòî úéùéìùä åæ éøä ,øùòî úåéäì äìåëé äðéàå è÷ì.ezeyxa `a `ly xac silgn dfd iprd j`id ike xfril` x"`øæòéìà éáø
éìçî äæä éðòä êàéä ,åì äëæ àìã åúéøîà ïåúàå åì äëæ øîåà éðàù éðòì äàô è÷ìù øéùòá éìò åúéâìôã åëãéãì ,åäì øîà÷ ïðáøã íäéøáãìøáã ó

éðòä úà äëæî íëéøáãì àìà ,éðò ìù åúåùøá àá àì äæ è÷ìã àöîðå ,íëéøáã éôì è÷ìä úà åì úåëæì ìåëé äãùä ìòá ïéà àäã ,åúåùøá àá àìù
éøîà ïðáøå .úøçàá äôéìçäì ìåëéå éðòä ãéì äàá è÷ì àéäù úìåáù äúåà úàöîðå ,äðúî äîù øéæçäì úðî ìò äðúîã øéæçäì úðî ìò ùéãâä ìëá
äëìäå .úøçàá äôéìçäì ìåëéù äæ ïéðòì ,äá äëæ àìã â"òà ,éðò ìù åãéì äàá åìéàë è÷ì ìù úìåáù éàäì ïðéáùçå ,äëåæë äëåæ åðéàù úà åùò àëä

:íéîëçë
b.gteha oilblbn oi`ïéìâìâî ïéàù î"ø øîåàå .íéøåòùì äîåãå ï"îèøå÷ åì ïéøå÷ù òøæ ïéî àåäù 'éô í"áîøå .ï"àáìéâ éáøòá åì ïéøå÷ù ,÷ã úåéðè÷ ïéî

:íééðòì ãéñôî àöîðå òåøâä ïéîä äæî ìåôé íéòøæ éðéî øàùî ìåôéì éåàø äéäù è÷ìä éë ,ãçéá íúåà øåö÷ì ,íéòøæ éðéî øàù íò ïéîä äæminkge
.xyt`y iptn mixiznëçë äëìäå .çôåèä ïî åîë íéòøæ øàùî è÷ì ìåôéùäöéáøäì åà äãùä úà úå÷ùäì øåáä ïî ìâìâá íéî ïéìòî ïéà øçà 'éô .íéî

íééðò ìù ãñôää åîåùéù øùôàù éðôî ,ïéøéúî íéîëçå .íééðòì ãéñôî àåäù éðôî ,è÷ìä ìéáùá íéàá íééðòäù äòùá äéìò çôåè ä÷ùî àäéù ãò
:íééðòä ïî ìèåðå åãñôä úéáä ìòáì ïéîù ïéìâìâî ïéà øîàã øéàî 'øìå ,åéìò åîåùéù àîåùä éôë äãùä ìòá ïúéå äæá
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המפרשים: נחלקו  המשנה של הרישא לגבי  ברם, לקט. בספק לדון מוסיפה משנתנו

מפרשים  לפי  אבל הגר"א. דעת גם וכן  בלקט, מדובר  ברישא גם הרמב"ם לפי

לקט. ספק דיני  אגב כאן  והובא שכחה, בדין  הרישא עוסקת אחרים

øéöwaL úìaL כגון נקצרה, ולא בקציר שנשארה שיבולת – ÄÙÆÆÇÈÄ
המגל, מן äîwìשנשמטה òébî dLàøå אותה של והראש – ÀÙÈÇÄÇÇÈÈ

שבצידה: לקמה מגיע נכפפת, כשהיא íòשיבולת, úøö÷ð íàÄÄÀÆÆÄ
äîwä הסמוכה הקמה עם ביחד  להיקצר  יכולה זו  שיבולת אם – ÇÈÈ

שבלי עם ביחד זו  שיבולת בידו  לתפוס הקוצר  שיכול  דהיינו לה,

כאחת, ולקצרן  הסמוכה úéaäהקמה ìòa ìL àéä éøä כדין – ÂÅÄÆÇÇÇÇÄ
åàìהקמה; íàå,הקמה עם נקצרת אינה אם אבל –àéä éøä ÀÄÈÂÅÄ

íéiðò ìL, ומכאן כלקט; דינה זו  ששיבולת משום הרמב"ם, לפי – ÆÂÄÄ
הטעם  אחרים מפרשים לפי  אבל  במחובר . אף זה בכגון נוהג שלקט

כך בעמרים שכחה שיש שכשם שכחה, דין  זו לשיבולת שיש  הוא,
הז  שכבר  כמו  בקמה, שכחה נוהג יש  אינו  לקט אבל ו ); (ד, לעיל כרנו

בתלוש . Léãbaאלא äáøòúpL è÷ì ìL úìaLהגדיש והרי  – ÄÙÆÆÆÆÆÄÀÈÀÈÇÈÄ
ממעשרות, פטורה לקט של  השיבולת ואילו במעשרות, øOòîÀÇÅחייב

Bì ïúBðå úçà úìaL שהוא לפי  המעושרת, השיבולת לעני  – ÄÙÆÇÇÀÅ
שהיתה  לקט של  השיבולת כמו  מתוקנת שיבולת לעני לתת חייב

המעשרות. מן xyrn?פטורה `ed cvike שיבולים שתי  "מפריש
לעניים, היא הרי זו , היא הלקט אם מהן: אחת על  ואומר  (מהגדיש)

קבועים  זו שיבולת בהן  שחייבת המעשרות הרי  לקט, אינה ואם
מהן  אחת ונותן שנייה; שיבולת על  כן ומתנה וחוזר  שנייה. בשיבולת

מעשר ". תהיה והאחרת ר"ש לעני  ועיין י. ד , עניים  מתנות  הל' (רמב"ם 

הירושלמי) לפי זה  בענין באריכות éëå.שדן :øæòéìà éaø øîàÈÇÇÄÁÄÆÆÀÄ
BúeLøa àa àHL øác óéìçî äfä éðòä Càéä אותה שהרי  – ÅÈÆÈÄÇÆÇÂÄÈÈÆÈÄÀ

מחליפה  הוא והיאך  העני , ליד  עדיין  באה לא לקט של שיבולת
לדברי כאן  שואל אליעזר  שרבי  מבואר , בירושלמי  אחרת? בשיבולת

את  לעני  לזכות יכול עשיר שאין  ט), ד , (לעיל  הסוברים החכמים
השבולת  את לעני לזכות יכול אינו הגדיש שבעל  ומכאן  העניים, מתנות

שלא  דבר העני  מחליף היאך  כן אם בגדישו , שנתערבה לקט של

Léãbäברשותו? ìëa éðòä úà äkæî àlà נותן השדה בעל – ÆÈÀÇÆÆÆÈÄÀÈÇÈÄ
מנת  על מתנה בתור בתוכו , לקט של שהשיבולת הגדיש , כל את לעני 

ונמצאת  מתנה, שמה להחזיר  מנת על  שמתנה היא והלכה להחזיר,
להחליפה  אפוא ויכול  העני  של ברשותו  באה לקט של השיבולת

Bìבאחרת, ïúBðå úçà úìaL øOòîe.למעלה שבארנו  כמו – ÀÇÅÄÙÆÇÇÀÅ
משום  כזוכה, זוכה שאינו  את עשו  זה שבעניין סוברים, חכמים ברם,

באחרת. להחליפה הוא יכול ולכן  העני , minkgkתקנת dkldd.

i r i a x m e i
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çôBèa ïéìbìâî ïéà להשקות הבאר  מן בגלגל  מים מעלים אין – ÅÀÇÀÀÄÀÅÇ
שההשקאה  הלקט, את בה ליטול  העניים שבאו קודם השדה את

הלקט. את טופח""gteha"מפסידה "משקה והיינו (ר"ש )מלשון  ,
מרובה. הרבצה ידי על  שדהו ישקה שלא כלומר ורטיבות, לחלוח לשון 

שבו  לגלגל, הקשור חרס כד  והוא בטפיח", או "בטופיח" גורסים ויש 
לגלגל כאן שהכוונה מבארים, ויש  הבאר. מן המים את שואבים

הם  הגלגל סיבוב ידי ועל "טפיחים", הנקראים כדים בו  שקשורים
תעלות  לתוך  מימיהם את ושופכים ועולים ומתמלאים לבאר יורדים

וחוזר ומתמלאים לבאר  ויורדים חוזרים והריקנים שבשדה, השקאה
ששנינו: וזהו  gtehaחלילה. oilblbn oi` השקאה במכשיר לגלגל  אין  –

השקאה  ידי  שעל הלקט, את העניים שליקטו קודם הטפיחים של  זה
הלקט; את ומפסידים השדה כל  פני  על המים מתפשטים éøácÄÀÅזו

øéàî éaø לעכב השדה בעל חייב לעניים ההפסד שבגלל  הסובר  – ÇÄÅÄ
שדהו. השקאת ïéøézîאת íéîëçå,בטופח לגלגל  –éðtî ÇÂÈÄÇÄÄÄÀÅ

øLôàL בהשקאת זהירות ידי על העניים של הפסדם את למנוע – ÆÆÀÈ
הלקט  שבלי  את ילקט השדה שבעל  או ללקט, תזיק שלא השדה

שלהם את ויטלו יבואו והעניים הגדר, גבי על ,(תוספתא )ויניחם

בעל הלקט, את תפסיד  ההשקאה אם מקום שמכל  מבואר, ובירושלמי 
מגלגלים, שאין מאיר רבי ולדעת הפסדם. את לעניים ישלם השדה

את  מעריכים ההשקאה, מניעת ידי על  השדה לבעל הפסד יש אם
מנוקדת  (הפ"א "בטופח" קוראים ויש  – העניים. מן  ונוטלו הפסדו 
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úéaä ìòa ìL.øéàî éaøøîBà:íéiðòì ìkä,è÷ì è÷ì ÷ôqL. ¤©©©©¦©¦¥¦¥©Ÿ¨£¦¦¤¨¥¤¤¤¤
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡åézçz èwì àHL Léãb–õøàa òâBpä ìk,íéiðò ìL àeä éøä.íéøîòä úà äøftL çeøä–íéãîBà ¨¦¤ª©©§¨¨©¥©¨¨¤£¥¤£¦¦¨©¤¦§¨¤¨¢¨¦§¦
úBNòì äéeàø àéä è÷ì änk dúBà,íéiðòì ïúBðå.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:äìéôð éãëa íéiðòì ïúBð. ¨©¨¤¤¦§¨©£§¥©£¦¦©¨¦§¤©§¦¥¥¥©£¦¦¦§¥§¦¨

.mixvewdïî íù ùéã íééðòì íéðåéìòä íéìáù åà íéøåçáù íéðåéìòä íéèçä êëìä .è÷ìä ïî íéìîðä íù åàéáä àîù ïðéùééç øåö÷ì åìéçúäù øçàì
:íéðùé íäù íéøëðå øéçùäì íéèåðù íé÷åøéä íéðåúçú ïä åìàå ,íéðáì ïäù ìë íéðåéìò ïä åìàå .äéä äî÷ä ïîã úéáä ìòáì íéðåúçúä íéèç ìáà ,è÷ìä

.miiprl lkd xne` n"x:íééðòì ÷ìç äá ùéù åéùëò åøö÷ù äùãç äàåáúä ïî íé÷åøéä åìà àîùå ,ïå÷øé àìá ïøåâì øùôà éàù.hwl hwl wtqyáéúëã
(íù):î"øë äëìäå .êìùî íäéðôì çðä áåæòú øâìå éðòì
d`.eizgz hwel `ly yicb:è÷ìä úà íééðòä íù åè÷ì àì ïééãòù äãùä êåúá ãçà íå÷îì íéøîåòä úà ùéãâäå óñàù éîux`a zerbepd lk

.miiprl:íééðòì õøàá íéèçä ïî òâåðä ìë éåä íéøåòù ìù è÷ì éáâ ìò íéèç ùéãâä åìéôàå ,è÷ìä áâ ìò ùéãâäù éôì ïðáø åäåñð÷ãdxfty gexd
.mixnrd z`:è÷ìä éáâ ìò.dlitp ick÷"ú øîàã íåùîå .ïéàñ 'ì àåä øåëäå ,òøæ øåëì ïéá÷ äòáøà íäù ,äøéö÷ úòùá ìåôéì ìéâøù øåòéù éãë

ìéâø òøæ ìù ïéàñ íéùìùá ,äìéôð éãë ãîåòå áåö÷ øáëù ãîåà êéøö øáãä ïéà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø ïì òîùî à÷ úåùòì äéåàø è÷ì äîë íéãîåà
:íééðòì ïúé êëå ïéá÷ äòáøà äøéö÷ úòùá åðîî ìåôéì
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הגרגירים, או úéaäהשיבולים ìòa ìLהנושר אלא לקט שאין  – ÆÇÇÇÇÄ
הקמה בתוך מתנה לעניים אין ובכלל  הקצירה; .(רמב"ם )בשעת

íéøöBwä øçàlLמפרשים יש –,"dnwd jezay" בשטח היינו ÆÀÇÇÇÀÄ
ו  לשם, הקוצרים הגיעו לא mixvewd",שעדיין  xg`ly" החורים היינו

נקצר שכבר  בשטח מפרשים:(רש "י)הנמצאים ויש ;dnwd jezay–
השדה, את לקצור שהתחילו mixvewdקודם xg`lye שהתחילו לאחר –

ברטנורא )לקצור למעלה,íéðBéìòä,(ר"ש ; בחורים שיש  מה כל  – ÈÆÀÄ
íéiðòìהנמלים גררוהו הלקט מן שמא –íéðBzçzäå,(רמב"ם )– ÈÂÄÄÀÇÇÀÄ

למטה, בחורים שיש מה úéaäוכל ìòa ìLשלפני אומרים שאנו – ÆÇÇÇÇÄ
מבואר: בירושלמי  הקמה. מן  הנמלים גררוהו –mipeilrdהקצירה

שהם אלה שהובאו mipal,היינו  בהם שניכר בשלה, תבואה כמראה

מן  שמא הם, לעניים ולכן  שנקצרה, התבואה מתוך  הנמלים ידי על 
גררום, שהםmipezgzdeהלקט אלה היינו –,miwexi התבואה כמראה

שייכים  ולכן  מהקמה, קרסמום שהנמלים הדבר שמוכח בישולה, לפני 
למטה  והירוקים למעלה להיות הלבנים שדרך וכיון  הבית; לבעל הם

ותחתונים". "עליונים התנא íéiðòìנקט ìkä :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÙÈÂÄÄ
בירושלמי, הטעם ומבואר לעניים, שייך בחורים שנמצא מה כל  –

שלא  הוא הנמנע שמן  כלומר ירוקים", בלא לצאת לגורן אפשר "שאי 
שבחורי "התחתונים" שגם ומכאן  ירוקים, גם שנקצרה בתבואה יהיו

לעניים, הכל  הלכך  גררום, הלקט מן שמא הם, הספק בכלל הנמלים
è÷ì è÷ì ÷ôqLשכתוב ממה למדים זה דין ג):– פב, (תהלים  ÆÈÅÆÆÆÆ

במתנותיו הצדיקוהו ודרשו : – הצדיקו " ורש  קלד,עני  חולין (גמרא 

מהכתובא ). דורשים ו):ויש  כג, אביונך(שמות  משפט תטה "לא

ויש במתנותיו. אתה מטהו אבל  מטהו, אתה אין בריבו – בריבו"
ולגר "לעני  עניים: במתנות שכתוב ממה הנח efrzaלמדים – ..."

עניים מתנות ספק שהם דברים גם כלומר  משלך , (ירושלמי).לפניהם

שנוי אינו  לקט" לקט "ספק שהכלל  מפרש , טוב" יום "תוספות בעל 
ספק  אין קמא תנא שלדעת אלא כך , סובר  קמא תנא ואף במחלוקת,

הביאום  הקמה שמן (הירוקים) שבחורים "התחתונים" לגבי כלל 
הם, ספק בכלל "התחתונים" אף מאיר , לרבי  ואילו לחוריהם, הנמלים

לעניים. הכל  ולכן לעיל, שבארנו xi`nכמו iaxk dkldd.

"hwl hwl wtq" oipra לעיל שהבאנו מהכתובים m"ialnd:שלמדים azek יש
צדק. ובין  משפט בין עלhtyndהבדל  להשקיף מבלי  הדין שורת כפי הוא

ההר; את הדין יקוב רק והמקום, העת  ועל  שנוטים wcvdeהנידונים מה הוא
העת  צורך וכפי  והנידון הענין על להביט הצדק, חוקי  אל המשפטי  הקו מן 
– הדין שורת פי  על  ספק, בו  שיש בדבר  והנה וכדומה. והיושר  והמקום
שיש  הבית, לבעל  יהיה לקט שספק ראוי ומכאן  הראיה, עליו מחבירו המוציא
המשפט. כפי  וזה ממון, ספק בכל  הוא שהדין כמו  הבעלים בחזקת להעמידו
הצדק  אל המשפט מן איפוא נוטים אנו לעניים לקט שספק דנים וכשאנו

שכתוב: ממה זה דין  למד יש מכאן , הדין. משורת לפנים yxeשהוא ipr"
,"ewicvd ויש במשפט. ולא הצדק פי  על עמו  שנלך לפעמים מציאות יש שהרי

שכתוב: ממה ולמד  eaixa"מדייק jpeia` htyn dhz `l",ריב בדבר דווקא –
אבל אביון , משפט מטה אתה אין לחבירו, אדם שבין ודברים דין  שהוא
מקום  מכל המשפט. קו  להטות אתה יכול צדקה ענין  שהוא עניים במתנות
זכה  שאצלם אומרים ויש הדין. משורת לפנים אלא דין  זה אין שניהם לדברי
ולגר "לעני  מהכתוב: אותו  ולמדים גמור, דין  באמת שהוא רבי  משנת וברורה

aefrz ש הכתוב:", את מביאים ואחרים כהנים), (תורת הספרא של הלימוד  הוא
(פ' בספרי שכן לו, תן משלו בין משלך  בין  – יהיה" ולאלמנה ליתום "לגר
ורוצה  לזה, זה צריכים הדרושים ושני זה. מפסוק לעניים לקט ספק למד תצא)
הבית, בעל רשות ממנו  נסתלק אותם" "תעזוב תורה ואמרה שהואיל לומר 
בעל חזקת איפוא ונסתלקה הפקר, להיות מרשותו  ההוצאה היא העזיבה כי
בעליו העניים נעשו יהיה" ולאלמנה ליתום "לגר  תורה שאמרה ידי  ועל הבית;

בחזקתם. הוא ספק כל  וממילא ומופקר , הנעזב הדבר  מן ("dxezdכזוכה
.(ak ,hi miyecw Ð "devnde
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שנתערבו או שנקצרה), התבואה (ערימת גדיש  ידי  על  שכוסה בלקט דנה משנתנו

הרוח. שפיזרם השדה בעל מעומרי  שיבולים בו

åézçz èwì àHL Léãb במקום גדיש  עשה השדה בעל  אם – ÈÄÆËÇÇÀÈ
הלקט, את העניים שם ליקטו  לא õøàaשעדיין  òâBpä ìkכל – ÈÇÅÇÈÈÆ

בארץ, הנוגעות הגדיש של íéiðòהשיבולים ìL àeä éøä– ÂÅÆÂÄÄ
השדה, לבעל  חכמים שקנסוהו הוא שקנס הטעם, מבואר  בירושלמי
הגדיש אם ואפילו  וכיסהו . העניים של  הלקט גבי על גדיש שעשה לפי

מכל שעורים, של לקט גבי  על  חיטים שהגדיש כגון אחר, ממין  הוא
הוא  הרי  שבגדיש  השיבולים מן  בארץ שנוגע מה שכל  קנסוהו  מקום

הפקר. דין בית שהפקר  לקט, כדין המעשרות מן  ופטור  עניים; של
íéøîòä úà äøftL çeøä השדה בעל  של  שיבולים ונתערבו  – ÈÇÆÄÀÈÆÈÃÈÄ

היה, לקט כמה יודעים ואין הלקט, dúBàבשבלי íéãîBà מעריכים – ÀÄÈ
השדה, úBNòìאת äéeàø àéä è÷ì änk הלקט כמות מהי  – ÇÈÆÆÄÀÈÇÂ

זו, בשדה להיות íéiðòìשיכולה ïúBðå.זו הערכה לפי –ïaø ÀÅÇÂÄÄÇÈ
äìéôð éãëa íéiðòì ïúBð :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL– ÄÀÆÇÀÄÅÅÅÇÂÄÄÄÀÅÀÄÈ

אחד ועומד: קצוב והוא הקצירה, בשעת ליפול שרגיל הלקט כשיעור 
הקציר  של וחמישה ב).מארבעים קה , מציעא  מפרש(בבא הגר "א

שלדעת  בזה, היא גמליאל בן  שמעון לרבן  קמא תנא בין שהמחלוקת
לעשות, ראויה היא לקט כמה שדה, אותה דווקא אומדים קמא תנא
נפילה  בכדי  אלא אותה אומדים אין גמליאל בן  שמעון רבן ולדעת

וזהו  קבים), 180 = (כור לכור קבים ארבעה דהיינו  השדות, מרוב
שביארנו . כפי וחמישה מארבעים אחד 

izdw - zex`ean zeipyn
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·äîwì òébî dLàøå øéöwaL úìaL:äîwä íò úøö÷ð íà–úéaä ìòa ìL àéä éøä;åàì íàå–éøä ¦Ÿ¤¤©¨¦§Ÿ¨©¦©©¨¨¦¦§¤¤¦©¨¨£¥¦¤©©©©¦§¦¨£¥
L àéäíéiðò ì.Léãba äáøòúpL è÷ì ìL úìaL–Bì ïúBðå úçà úìaL øOòî.øîàéaøøæòéìà:éëå ¦¤£¦¦¦Ÿ¤¤¤¤¤¦§¨§¨©¨¦§©¥¦Ÿ¤©©§¥¨©©¦¡¦¤¤§¦

éìçî äfä éðòä Càéäøác óBúeLøa àa àHL?Léãbä ìëa éðòä úà äkæî àlà,ïúBðå úçà úìaL øOòîe ¥¨¤¨¦©¤©£¦¨¨¤¨¦§¤¨§©¤¤¤¨¦§¨©¨¦§©¥¦Ÿ¤©©§¥
Bì.
‚) çôBèa ïéìbìâî ïéàאחר çôèa;éøácøéàî):נוסח éaø.íéîëçåïéøézî,øLôàL éðtî. ¥§©§§¦§¥©§Ÿ©¦§¥©¦¥¦©£¨¦©¦¦¦§¥¤¤§¨

a.xivway zleayìòá ìù àéä éøä äî÷ä íò úøö÷ð úìåáù äúåà íà ,äî÷ì òéâî úìåáù äúåà ùàøå ,øö÷ àìù úçà úìåáù åúøéö÷á øééù
åúç÷ì áåùú àì äá ïðéø÷ àìã äúìéöî äî÷äù ,úéáä(ãë íéøáã):.el ozepe zg` zleay xyrnúìåáù äúéäù åîë ï÷åúî øáã åì ïúéì áééçù éôì

è÷ì ìùô"ò óà øùòî íù åéìò ìçù ïéìáùá åîéã÷äù ïåùàø øùòî åîë åéìò øùòî íù ìç çøîúð àì ïééãòù éô ìò óàå úåøùòîä ïî äøåèôã
éøä åàì íàå ,áèåî è÷ì åæ íà ïäî úçà ìò øîåàå ,è÷ì ìù úìåáù åá äáøòúðù äæ ùéãâî íéìáù éúù àéáî ,äùåò àåä ãöéëå .çøîúð àì ïééãòù
äøåèô àéäù ïåéëå ,àéä è÷ì ìù úåøùòîä äéìò òá÷ù äéðùä úàæ àîù ùåçéðå êéøô éîìùåøéáå .äðåùàøä úà åì ïúåðå ,úéðùä åæá íéòåá÷ äéúåøùòî
àéä úåøùòîä äá éúòá÷ù äééðùä íà øîåàå úéùéìù úìåáù ç÷åìù éðùîå ,áåéçä ìò øåèôä ïî ïéùéøôî ïéàù äá íéòáå÷ úåøùòîä ïéà øùòîä ïî

:äðåùàøä ìò øùòî úéùéìùä åæ éøä ,øùòî úåéäì äìåëé äðéàå è÷ì.ezeyxa `a `ly xac silgn dfd iprd j`id ike xfril` x"`øæòéìà éáø
éìçî äæä éðòä êàéä ,åì äëæ àìã åúéøîà ïåúàå åì äëæ øîåà éðàù éðòì äàô è÷ìù øéùòá éìò åúéâìôã åëãéãì ,åäì øîà÷ ïðáøã íäéøáãìøáã ó

éðòä úà äëæî íëéøáãì àìà ,éðò ìù åúåùøá àá àì äæ è÷ìã àöîðå ,íëéøáã éôì è÷ìä úà åì úåëæì ìåëé äãùä ìòá ïéà àäã ,åúåùøá àá àìù
éøîà ïðáøå .úøçàá äôéìçäì ìåëéå éðòä ãéì äàá è÷ì àéäù úìåáù äúåà úàöîðå ,äðúî äîù øéæçäì úðî ìò äðúîã øéæçäì úðî ìò ùéãâä ìëá
äëìäå .úøçàá äôéìçäì ìåëéù äæ ïéðòì ,äá äëæ àìã â"òà ,éðò ìù åãéì äàá åìéàë è÷ì ìù úìåáù éàäì ïðéáùçå ,äëåæë äëåæ åðéàù úà åùò àëä

:íéîëçë
b.gteha oilblbn oi`ïéìâìâî ïéàù î"ø øîåàå .íéøåòùì äîåãå ï"îèøå÷ åì ïéøå÷ù òøæ ïéî àåäù 'éô í"áîøå .ï"àáìéâ éáøòá åì ïéøå÷ù ,÷ã úåéðè÷ ïéî

:íééðòì ãéñôî àöîðå òåøâä ïéîä äæî ìåôé íéòøæ éðéî øàùî ìåôéì éåàø äéäù è÷ìä éë ,ãçéá íúåà øåö÷ì ,íéòøæ éðéî øàù íò ïéîä äæminkge
.xyt`y iptn mixiznëçë äëìäå .çôåèä ïî åîë íéòøæ øàùî è÷ì ìåôéùäöéáøäì åà äãùä úà úå÷ùäì øåáä ïî ìâìâá íéî ïéìòî ïéà øçà 'éô .íéî

íééðò ìù ãñôää åîåùéù øùôàù éðôî ,ïéøéúî íéîëçå .íééðòì ãéñôî àåäù éðôî ,è÷ìä ìéáùá íéàá íééðòäù äòùá äéìò çôåè ä÷ùî àäéù ãò
:íééðòä ïî ìèåðå åãñôä úéáä ìòáì ïéîù ïéìâìâî ïéà øîàã øéàî 'øìå ,åéìò åîåùéù àîåùä éôë äãùä ìòá ïúéå äæá

`xephxa yexit
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המפרשים: נחלקו  המשנה של הרישא לגבי  ברם, לקט. בספק לדון מוסיפה משנתנו

מפרשים  לפי  אבל הגר"א. דעת גם וכן  בלקט, מדובר  ברישא גם הרמב"ם לפי

לקט. ספק דיני  אגב כאן  והובא שכחה, בדין  הרישא עוסקת אחרים

øéöwaL úìaL כגון נקצרה, ולא בקציר שנשארה שיבולת – ÄÙÆÆÇÈÄ
המגל, מן äîwìשנשמטה òébî dLàøå אותה של והראש – ÀÙÈÇÄÇÇÈÈ

שבצידה: לקמה מגיע נכפפת, כשהיא íòשיבולת, úøö÷ð íàÄÄÀÆÆÄ
äîwä הסמוכה הקמה עם ביחד  להיקצר  יכולה זו  שיבולת אם – ÇÈÈ

שבלי עם ביחד זו  שיבולת בידו  לתפוס הקוצר  שיכול  דהיינו לה,

כאחת, ולקצרן  הסמוכה úéaäהקמה ìòa ìL àéä éøä כדין – ÂÅÄÆÇÇÇÇÄ
åàìהקמה; íàå,הקמה עם נקצרת אינה אם אבל –àéä éøä ÀÄÈÂÅÄ

íéiðò ìL, ומכאן כלקט; דינה זו  ששיבולת משום הרמב"ם, לפי – ÆÂÄÄ
הטעם  אחרים מפרשים לפי  אבל  במחובר . אף זה בכגון נוהג שלקט

כך בעמרים שכחה שיש שכשם שכחה, דין  זו לשיבולת שיש  הוא,
הז  שכבר  כמו  בקמה, שכחה נוהג יש  אינו  לקט אבל ו ); (ד, לעיל כרנו

בתלוש . Léãbaאלא äáøòúpL è÷ì ìL úìaLהגדיש והרי  – ÄÙÆÆÆÆÆÄÀÈÀÈÇÈÄ
ממעשרות, פטורה לקט של  השיבולת ואילו במעשרות, øOòîÀÇÅחייב

Bì ïúBðå úçà úìaL שהוא לפי  המעושרת, השיבולת לעני  – ÄÙÆÇÇÀÅ
שהיתה  לקט של  השיבולת כמו  מתוקנת שיבולת לעני לתת חייב

המעשרות. מן xyrn?פטורה `ed cvike שיבולים שתי  "מפריש
לעניים, היא הרי זו , היא הלקט אם מהן: אחת על  ואומר  (מהגדיש)

קבועים  זו שיבולת בהן  שחייבת המעשרות הרי  לקט, אינה ואם
מהן  אחת ונותן שנייה; שיבולת על  כן ומתנה וחוזר  שנייה. בשיבולת

מעשר ". תהיה והאחרת ר"ש לעני  ועיין י. ד , עניים  מתנות  הל' (רמב"ם 

הירושלמי) לפי זה  בענין באריכות éëå.שדן :øæòéìà éaø øîàÈÇÇÄÁÄÆÆÀÄ
BúeLøa àa àHL øác óéìçî äfä éðòä Càéä אותה שהרי  – ÅÈÆÈÄÇÆÇÂÄÈÈÆÈÄÀ

מחליפה  הוא והיאך  העני , ליד  עדיין  באה לא לקט של שיבולת
לדברי כאן  שואל אליעזר  שרבי  מבואר , בירושלמי  אחרת? בשיבולת

את  לעני  לזכות יכול עשיר שאין  ט), ד , (לעיל  הסוברים החכמים
השבולת  את לעני לזכות יכול אינו הגדיש שבעל  ומכאן  העניים, מתנות

שלא  דבר העני  מחליף היאך  כן אם בגדישו , שנתערבה לקט של

Léãbäברשותו? ìëa éðòä úà äkæî àlà נותן השדה בעל – ÆÈÀÇÆÆÆÈÄÀÈÇÈÄ
מנת  על מתנה בתור בתוכו , לקט של שהשיבולת הגדיש , כל את לעני 

ונמצאת  מתנה, שמה להחזיר  מנת על  שמתנה היא והלכה להחזיר,
להחליפה  אפוא ויכול  העני  של ברשותו  באה לקט של השיבולת

Bìבאחרת, ïúBðå úçà úìaL øOòîe.למעלה שבארנו  כמו – ÀÇÅÄÙÆÇÇÀÅ
משום  כזוכה, זוכה שאינו  את עשו  זה שבעניין סוברים, חכמים ברם,

באחרת. להחליפה הוא יכול ולכן  העני , minkgkתקנת dkldd.
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çôBèa ïéìbìâî ïéà להשקות הבאר  מן בגלגל  מים מעלים אין – ÅÀÇÀÀÄÀÅÇ
שההשקאה  הלקט, את בה ליטול  העניים שבאו קודם השדה את

הלקט. את טופח""gteha"מפסידה "משקה והיינו (ר"ש )מלשון  ,
מרובה. הרבצה ידי על  שדהו ישקה שלא כלומר ורטיבות, לחלוח לשון 

שבו  לגלגל, הקשור חרס כד  והוא בטפיח", או "בטופיח" גורסים ויש 
לגלגל כאן שהכוונה מבארים, ויש  הבאר. מן המים את שואבים

הם  הגלגל סיבוב ידי ועל "טפיחים", הנקראים כדים בו  שקשורים
תעלות  לתוך  מימיהם את ושופכים ועולים ומתמלאים לבאר יורדים

וחוזר ומתמלאים לבאר  ויורדים חוזרים והריקנים שבשדה, השקאה
ששנינו: וזהו  gtehaחלילה. oilblbn oi` השקאה במכשיר לגלגל  אין  –

השקאה  ידי  שעל הלקט, את העניים שליקטו קודם הטפיחים של  זה
הלקט; את ומפסידים השדה כל  פני  על המים מתפשטים éøácÄÀÅזו

øéàî éaø לעכב השדה בעל חייב לעניים ההפסד שבגלל  הסובר  – ÇÄÅÄ
שדהו. השקאת ïéøézîאת íéîëçå,בטופח לגלגל  –éðtî ÇÂÈÄÇÄÄÄÀÅ

øLôàL בהשקאת זהירות ידי על העניים של הפסדם את למנוע – ÆÆÀÈ
הלקט  שבלי  את ילקט השדה שבעל  או ללקט, תזיק שלא השדה

שלהם את ויטלו יבואו והעניים הגדר, גבי על ,(תוספתא )ויניחם

בעל הלקט, את תפסיד  ההשקאה אם מקום שמכל  מבואר, ובירושלמי 
מגלגלים, שאין מאיר רבי ולדעת הפסדם. את לעניים ישלם השדה

את  מעריכים ההשקאה, מניעת ידי על  השדה לבעל הפסד יש אם
מנוקדת  (הפ"א "בטופח" קוראים ויש  – העניים. מן  ונוטלו הפסדו 

izdw - zex`ean zeipyn
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„íB÷îì íB÷nî øáBò äéäL úéaä ìòa,éøöåè÷ì ìhì C,äçëL,øNòîe äàôeéðò–ìhé,Búéáì øBæçiLëe ©©©©¦¤¨¨¥¦¨§¨§¨¦¦Ÿ¤¤¦§¨¥¨©£©¨¦¦Ÿ§¤©£§¥
ílLé;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:äòL dúBàa äéä éðò. §©¥¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¨¦¨¨§¨¨¨
‰éìçnäíéiðòä íò ó,øeèt BlLa,áiç íéiðò ìLáe.úeñéøàa äãOä úà eìawL íéðL–äæì ïúBð äæ ©©£¦¦¨£¦¦§¤¨§¤£¦¦©¨§©¦¤¦§¤©¨¤©£¦¤¥¨¤

éðò øNòî B÷ìç,éðò øNòî B÷ìç äæì ïúBð äæå.øBö÷ì äãN ìa÷îä–è÷ìa øeñà,äçëL,øNòîe äàôe ¤§©£©¨¦§¤¥¨¤¤§©£©¨¦©§©¥¨¤¦§¨§¤¤¦§¨¥¨©£©
éðò.øîàäãeäé éaø:éúîéà?äöçîì epnî ìawL ïîæa,ìòéáøìå LéìL;Bì øîà íà ìáà:äzàM äî LéìL ¨¦¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¦¥¦¤§¤¡¨¦§¦§¦§¦©£¨¦¨©§¦©¤©¨

ClL øöB÷–äàôáe äçëLáe è÷ìa øzî,éðò øNòîa øeñàå. ¥¤¨ª¨§¤¤§¦§¨§¥¨§¨§©£©¨¦
ÂeäãN úà øëBnä–ç÷Bläå øzî øëBnäøeñà.åéøçà Bða èwìiL úðî ìò íéìòBtä úà íãà økNé àG. ©¥¤¨¥©¥ª¨§©¥©¨¦§Ÿ¨¨¤©£¦©§¨¤§©¥§©£¨

c.dry dze`a did ipr:íéîëçë äëìäå .íìùìî øåèôå
d.miiprd mr silgnd:è÷ìù äî óåìçá éðòì úåøéô åà äàåáú ïúåð.xeht ely:äàôå äçëù è÷ì ìù àåäù éðòä åì ïúðù äî .øùòîä ïîlye

.aiig miipr:éðòì åúåà ïúéù íãå÷ øùòì áééçå ,åúàåáúî éðòì úéáä ìòá ïúðù äî.dcyd z` elawy mipy:íééðò íäå.zeqix`aùéìùì äöçîì
áéúëã åäãù ìù è÷ìá øåñà éðò úéáä ìòáå ,úéáä ìòáë íéùòð íäå ,òéáøìå(èé àø÷éå)ùéøôäì áééçå ,åìù è÷ìä è÷ìé àìù éðòì äøäæà ,éðòì è÷ìú àì

:éðò øùòî äæì äæ ïúéì ïéøúåî êëìä .åøéáç ÷ìç ìò àìå ,úéáä ìòáë äùòð å÷ìç ìò ãçà ìë à÷åãå .øçà éðòì åúåà úúìå éðò øùòîepnn dlawy
.dvgnléô ìò óàå ,äãùä ìòá ìò ìëä äàôå äçëù è÷ì áåéçå ,ùåìúá àìà ÷ìç åì ïéà ,øöå÷ äúàù äî [ùéìù] äéì øîà íà ìáà .øáåçîá äëæù

äçëùá áééçã äøéö÷ øçàì øééâúðù øâå .ùåìúá àìà äëæ àìå ìéàåä êøéö÷ äéá ïðéø÷ àìã øåèô ïàë íå÷î ìëî ,øåîò úòùá ùåìúá íéøîòä úçëùù
:øáåçîá åø÷éòù øçàî è÷ìá øâ ïðéáééçî àì àîòè éàäî íå÷î ìëîå .êãù äéá ïðéø÷ã íåùî åðééä ,äãåäé éáøì ìéòì

e.edcy xkendìá íéøåñà íäéðù ,åîöòì äãùä øééùå ãáìá äî÷ä úà øëî ìáà .äúî÷å äãù åì øëîùêãù àøå÷ éðà äæ ìöàù ,äàôå äçëù è÷
:êøéö÷ àøå÷ éðà äæ ìöàå.xzen xkend:éðò àåä íà äàôå äçëù è÷ìá.eixg` epa hwliy zpn lràöîðå ,úåøéëùä ïî åì äëðî ìòåôä ïë é"òù
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ש"טופח" ומפרשים, הסוגריים), בתוך המשנה בנוסח ראה בפתח.

את  שמגלגלים לפי "גלגול " נקראת לקיטתו  (שדרך קטנית מין  הוא
ש מאיר, רבי ואומר  הלקיטה). בשעת milblbn`הצמח oi עם זה מין

ליפול ראוי  שהיה הלקט כי  ביחד, אותם ללקט אחרים, זרעים מיני 

מפסיד ונמצא גרוע, מין שהוא מהטופח יפול  הזרעים מיני משאר
xyt`yלעניים, iptn ,mixizn minkge כמו הזרעים משאר  לקט שיפול 

הטופח ברטנורא ).מן (רמב "ם;

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שהוא  פי  על אף למזונות, מעות לו  ואין  בדרך הנמצא שאדם ללמד, באה זו  משנה
עניים. מתנות ליטול  לו  מותר בעירו, בית" "בעל

úéaä ìòa,עני שאינו אדם היינו –íB÷îì íB÷nî øáBò äéäL ÇÇÇÇÄÆÈÈÅÄÈÀÈ
בדרך, שהיה כלומר  –øNòîe äàôe ,äçëL ,è÷ì ìhì CéøöåÀÈÄÄÙÆÆÄÀÈÅÈÇÂÇ

éðò,מזונות לו  לקנות במה לו ואין  כספו  שכלה –ìhé,לקט – ÈÄÄÙ
הוא, עני  ועכשיו  הואיל עני , ומעשר ופאה Búéáìשכחה øBæçiLëeÀÆÇÂÀÅ

ílLé שם שנטל  העיר  אותה לעניי משלם שהוא מבואר, בירושלמי  – ÀÇÅ
העניים; מתנות øæòéìàאת éaø éøác לו מותר שאמנם הסובר , – ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ

ידו . על שהפסידו  לעניים לשלם הוא צריך אבל עניים מתנות ליטול
äòL dúBàa äéä éðò :íéøîBà íéîëçå מתנות שנטל בשעה – ÇÂÈÄÀÄÈÄÈÈÀÈÈÈ

מלשלם. פטור  לביתו  כשחוזר גם הלכך בדין, ונטל  עני היה עניים
ויש החסידות, ממידת לשלם מקום מכל הוא צריך הרמב"ם לדעת

לשלם צריך  אינו החסידות ממידת שאפילו (הגר"א ).סוברים

i y i n g m e i
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íéiðòä íò óéìçnä מתבואתו לעניים נותן  השדה בעל אם – ÇÇÂÄÄÈÂÄÄ
שלהן , המתנות העניים,BlLaתמורת מן מקבל שהוא במה כלומר  – ÀÆ

øeèt, המעשר מן  פטורות העניים מתנות שכן עליו, מלעשר  –ìLáe ÈÀÆ
íéiðò,לעניים נותן  שהוא ובמה –áiçשבעל כלומר עליו , לעשר  – ÂÄÄÇÈ

לעניים. שנותנו  קודם לעשרו חייב עניים,íéðLהשדה שני  –eìawL ÀÇÄÆÄÀ
úeñéøàa äãOä úà חלק לבעלים ולתת לעבדה, אחרים שדה – ÆÇÈÆÇÂÄ

מהיבול, רבע או  שליש  מחצה, כגון  עושה, שתהא התבואה מן  מסויים
הוא  אפילו השדה שבעל  היא והלכה השדה, כבעלי נעשים הם והרי 

תלקט  לא קצירך  "ולקט שנאמר: משדהו, מתנות ליטול  אסור  עני
ודרשו : – תעזוב"... ולגר iprlלעני  hwlz `l שלא לעני אזהרה –

מהם  אחד  כל  כאן  אבל  המתנות; לשאר  הדין והוא משדהו, לקט יטול 

הלכך חבירו , חלק על  ולא חלקו  על אלא השדה כבעל נעשה אינו
øNòî B÷ìç äæì ïúBð äæå ,éðò øNòî B÷ìç äæì ïúBð äæÆÅÈÆÆÀÇÂÇÈÄÀÆÅÈÆÆÀÇÂÇ

éðòאחד שכל הדין והוא לחברו , עני מעשר מחלקו נותן אחד כל – ÈÄ
ופאה שכחה לקט חבירו  של בחלקו  ליטול  רשאי  יום מהם ("תוספות

øBö÷ì.טוב") äãN ìa÷îä, מהקציר חלק לקבל מנת על  –øeñà ÇÀÇÅÈÆÄÀÈ
éðò øNòîe äàôe ,äçëL ,è÷ìa,קוצר שהוא זו  משדה – ÀÆÆÄÀÈÅÈÇÂÇÈÄ

"ולקט "קצירך ".לא jxivwשנאמר : נקרא וזה éaøתלקט", øîàÈÇÇÄ
éúîéà :äãeäé? זו משדה עניים במתנות אסור  –ìawL ïîæa ÀÈÅÈÇÄÀÇÆÄÅ

epnî,לקצור השדה את –òéáøìå LéìLì ,äöçîìבתנאי – ÄÆÀÆÁÈÄÀÄÀÄÀÄÇ
זכה  זה שבכגון  היבול, מן רביע או שליש או מחצה ממנו  שיקבל 

השדה; כבעל ונחשב במחובר  Bìהעני øîà íà ìáà:הבית בעל – ÂÈÄÈÇ
ClL øöB÷ äzàM äî LéìL את שתקצור  לאחר כלומר  – ÀÄÇÆÇÈÅÆÈ

בתלוש, אלא זכה לא זה שבכגון ממנה, שליש לך יהא øzîËÈהתבואה
äàôáe äçëLáe è÷ìa בשעת חל  אלו במתנות שהחיוב – ÀÆÆÀÄÀÈÀÅÈ

בעל של אלא שלו , התבואה היתה לא עדיין  הקצירה ובשעת הקצירה,

אותם, לקחת לו  מותר הלכך  éðòהשדה, øNòîa øeñàå שחיובו – ÀÈÀÇÂÇÈÄ
שלו , הוא מהתבואה חלק הרי הקצירה ולאחר  בתלוש , אלא חל אינו

שהזכרנו  כמו  לעצמו, משלו עני  מעשר  לקחת לו  אסור  עני  שהוא ואף
למעלה.
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וזכאי עני שהוא אף השדה, שבעל  ללמדנו , מוסיפה לקט, דיני  המסיימת זו , משנה
הטעם  שבארנו  כמו  משדהו , לקט ליטול אסור  אחרים, בשדות עניים מתנות ליטול
שווה  במידה העניים לכל  לאפשר שיש  ללמד , המשנה באה כן הקודמת. במשנה

לעני. עני  בין  להפלות ואסור  בלקט לזכות

eäãN úà øëBnä,הקמה עם –øzî øëBnä ובשכחה בלקט – ÇÅÆÈÅÇÅËÈ
השדה, בעל עוד  אינו  שהרי הוא, עני אם השדה של ç÷BläåÀÇÅÇובפאה

øeñà או השדה, בעד שילם לא ועדיין הוא שעני  אף מעות – שלוה È
שבעל(רמב"ם )ושילם לפי  זו , משדה עניים מתנות ליטול  לקונה אסור ,

וקמתה, שדה במוכר  כאן  שהמדובר מבואר , בירושלמי  הוא. השדה
המוכר גם הקרקע, גוף את לעצמו  ושייר  בלבד, הקמה את המוכר  אבל 

אנו  המוכר  שלגבי  השדה, של עניים במתנות אסורים הלוקח וגם
נאמר שכן  "קצירך", זה הרי  – הלוקח ולגבי "שדך", זה הרי  אומרים:

פאת תכלה "לא עניים: ולקטjcyבמתנות ...jxivw..."תלקט לא
íéìòBtä úà íãà økNé àG:היא הגירסה בירושלמי –`l ÄÀÙÈÈÆÇÂÄ
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èB÷ìì íéiðòä úà çépî BðéàL éî,ãçà úà çépî àeäL Bà,àG ãçàå,íäî ãçà úà òiñî àeäL Bà– ¦¤¥©¦©¤¨£¦¦¦§¤©¦©¤¤¨§¤¨¤§©¥©¤¤¨¥¤
íéiðòä úà ìæBb äæ éøä;øîàð äæ ìò(çë ,áë éìùî):"íéìBò ìeáb âqz-ìà". £¥¤¥¤¨£¦¦©¤¤¡©©©¥§¦

Êúéaä ìòa BçëL àGå íéìòBt eäeçëML øîòä,íéìòBt eäeçëL àGå úéaä ìòa BçëL,åéðôa íéiðò eãîò ¨Ÿ¤¤§¨£¦§§¨©©©©¦§¨©©©©¦§§¨£¦¨§£¦¦§¨¨
L÷a eäetçL Bà–äçëL Bðéà äæ éøä. ¤¦§©£¥¤¥¦§¨

ÁúBàñîëìe úBòáBëì ønòîä,íéøîòìå äøøçì–äçëL Bì ïéà.ïøbìå epnî–äçëL Bì Lé;ønòîä ©§©¥§¨§ª§¨©£¨¨§¨¢¨¦¥¦§¨¦¤§©Ÿ¤¤¦§¨©§©¥

:íééðò ìùî åáåç òøåô.miler leab bqz l`äðúðù äøåúáù úåøäæàä äðùú àìù íéøöî éìåò åìà éùøôîã úéà ,íéìåò àìà íìåò éø÷ú ìà øîåìë
:øåäð éâñ øåòì ïéøå÷ù êøãë ,ãåáë ïåùì íéìåò åäì éø÷å ,íäéñëðî åãøéù íãà éðá åìà íéìåò éùøôîã úéàå ,íéøöî éàöåéì

f.ziad lra egky `le:úéáä ìòá åçëù àìã áâ ìò óà äçëù éåä øéòá úéáä ìòá ìáà .äéá éëæå äéáâ éà÷ã ,äãùá úéáä ìòáã ïåâë
g.zeraekl:ùàøá íåùìå ïéìåáù ìù úåøèò úåùòì ïéìéâø åéä êëù ,ùàøá òáåë ïéîë ïäî úåùòì.ze`qnekl,úåòáåëë äìòîì íéèìåáå íéäåáâ íðéà

àîéúã äîë ,êë ìë äàøð åðéàù äèîì íéôôëð àìà(áì íéøáã):éãîò ñåîë àåä àìä.dxxgleäðè÷ äøøç úåùòì äñéò ìâìâì éãë ,øîòå èòî øö÷
,ïøåâ àø÷ð äùéãä íå÷îå ,äàåáúä íéùãù íå÷îì äúåà íéàùåð æàå .óñàúúù ãò ãçà íå÷îá äúåà íéùéãâîå äàåáúä íéøöå÷ù ùé à"ô .íéìçâ â"ò
íéùéãâîù äîå ,éãîò ñåîë ïåùì ,úåàñîåë àø÷ð õøàá äøéôçá íéùéãâîù äîå ,ùàøá ïéîéùîù òáåë úåîãë ,úåòáåë àø÷ð ò÷ø÷ éáâ ìò íéùéãâîù äîå

:äìåâò äøøçäù ù"ò ,äøøç àø÷ð íéçøä ïáà úåîãë äìåâòá.mixnrle:ãçà øîåò äùìùå íéðùî úåùòì åôåñå ,íéðè÷ íéøîò äùò.dgky el oi`
áéúëã äçëù åðéà åììä úåîå÷îä ïî 'àì êéìåîù äòùá äãùá çëùù äî øîåìë(èë íù)ïéàù øéö÷ äî ,äãùá øîåò úçëùå êãùá êøéö÷ øåö÷ú éë
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z` mc` xekyilretd,åéøçà Bða èwìiL úðî ìòבתנאי – ÇÀÈÆÀÇÅÀÇÂÈ
משכרו  הפועל  לו  מוריד כך  ידי שעל  אחריו, ילקט הפועל  של שבנו
האפשרות  נשללת וכן  העניים, חשבון על מרוויח הבית בעל  ונמצא

העניים. מלשאר יותר  ללקט לבנו  מניח שהפועל בלקט, לזכות מהעניים
הפועל את "השוכר  בברייתא: שנינו כך, על  עמו התנה לא אם ברם,

אחריו" בנו ילקט א ).– יב, מציעא בבא  úà(גמרא çépî BðéàL éîÄÆÅÇÄÇÆ
èB÷ìì íéiðòäלעניים ולחלק בעצמו  ללקט רוצה אלא ("תפארת – ÈÂÄÄÄÀ

כך ישראל") ואחר כלל, היא זו שפיסקה מפרשים ויש  המשנה , באה
הדברים את ראשונה")ומפרשת ãçà,,("משנה  úà çépî àeäL BàÆÇÄÇÆÆÈ

àG ãçàå אינו אחר ולעני ללקט. השדה בעל מרשה אחד שלעני – ÀÆÈ
íäîמרשה, ãçà úà òiñî àeäL Bàעוזר השדה שבעל או  – ÆÀÇÅÇÆÆÈÅÆ

העניים מן  íéiðòäבלקיטה,לאחד  úà ìæBb äæ éøä אותם – ÂÅÆÅÆÈÂÄÄ
בלקט; זכותם שגרע íéìBò"עניים ìeáb âqz-ìà" :øîàð äæ ìòÇÆÆÁÇÇÇÅÀÄ

שכתוב: כלומר –,mler leab bqz l`"עולם" תקרא אל ודורשים:
לעולי היא שהכוונה מפרשים שיש בירושלמי, ומובא "עולים", אלא

ליוצאימצרים, שניתנו שבתורה האזהרות תשנה אל הדברים: ופירוש 
("גבול" שהכוונה מצרים מפרשים, יש והוגדרו); שהוגבלו  דברים –

ל (כלומר,"micxei"היא "סגי-נהור " בלשון  מנכסיהם) שירדו (אלה
נהור" "סגי  לעוור שקוראים כדרך  "עולים" העניים את הכתוב שמכנה
לקפח  ולא העניים גבול  להסיג שלא להזהיר הכתוב ובא האור), רב –

פסוק  נאמר שפעמיים מעיר, טוב" יום "תוספות בעל  מתנותיהם. את
עשו  אשר עולם גבול תסג "אל כח: פסוק כב בפרק א) במשלי: זה

אל יתומים ובשדי עולם גבול  תסג "אל י : כג, בפרק ב) אבותיך ",
הראשון  לפסוק מתיחסים מצרים" עולי "אלו  שהמפרשים מכאן תבוא",

מנכסיהם" שירדו  "אלו  והמפרשים אבותיך"; עשו  "אשר  המסיים:
תבוא". אל יתומים "ובשדי  המסיים: השני לפסוק מתיחסים
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יט): כד, (דברים בתורה כתוב – שכחה. בדיני  המשניות עוסקות ואילך זו  ממשנה
ולאלמנה  ליתום לגר לקחתו , תשוב לא בשדה עומר  ושכחת בשדך  קצירך תקצור  "כי 
שכחה. מצוות נקראת זו מצוה ידיך". מעשה בכל  אֿלהיך ה' יברכך  למען  יהיה,
על אלא מקיימן  אדם אין  המצוות שכל  שבתורה, המצוות מכל זו מצוה ושונה
ועשיתם  ה' מצוות כל  את "וזכרתם לט): טו, (במדבר  שכתוב כמו זכירה, ידי 
שכחה, ידי על דווקא אותה מקיים אדם להיפך , היא זו מצוה ואילו  אותם";
עומר  ששכח אחד בחסיד  מעשה בתוספתא: שנינו  וכן זו. במצוה מזכהו  והקב"ה
אבא, לו : אמר לשלמים. ופר לעולה פר עלי והקרב צא לבנו : ואמר  שדהו , בתוך
מצוות  כל לו : אמר  שבתורה? מצוות מכל  זו מצוה בשמחת לשמוח ראית מה

המקום לנו  נתן –epzrcl,שבתורה לדעתנו שלא dil`nזו  ziyrp dgkydy xnelk

devnd lk zniiwzne ,gkyy dcyd lral rcepy iptl da mikef miiprde ,miiprd oiipw
ezrici ilaלפני ברצון היה לא שאילו  – יט) כד, תצא חכמים ושפתי  רא"ם (עיין

ושכחת  קצירך ... תקצור "כי אומר : הוא הרי  אלא לידינו ; זו מצוה באה לא המקום,
מה  וחמר: קל  דברים והלא ברכה; הכתוב לו קבע יברכך"... ...למען בשדה עומר 

על וזכה, לזכות המתכוון  זכה, כאילו עליו מעלין  וזכה, לזכות נתכוון שלא אדם
בשדה  שנשכח לעומר  שכחה דין  שאין ללמד  באה משנתנו  – וכמה! כמה אחת

הפועלים. של  דעתם וגם השדה בעל  של  דעתו  גם ממנו  הוסחה כן  אם אלא

íéìòBt eäeçëML øîòä התבואה עומרי את שאספו  בשעה – ÈÙÆÆÀÈÂÄ
úéaäלגדיש, ìòa BçëL àGå,בשדה שעה באותה אתם שהיה – ÀÀÈÇÇÇÇÄ

הזה, העומר  לו  היה dgkyוזכור  epi` df ixdשנאמר כד,– (דברים

לקחתו יט ): תשוב לא בשדה עומר  ושכחת בשדך  קצירך  תקצור  "כי
שבעל – ושכחת" "קצירך ... ודרשו: יהיה", ולאלמנה ליתום לגר

פי על  אף שכחו , לא הקציר  בעל  אם אבל  העומר , את שכח הקציר
היה  השדה בעל  אם ברם, שכחה. דין  לו  אין שכחוהו, שהפועלים

שכחו  שלא פי  על אף שכחה, הריהו  הפועלים ששכחוהו העומר בעיר,
השדה. úéaäבעל ìòa BçëL,השדה בעל ששכחו  עומר –àGå ÀÈÇÇÇÇÄÀ

íéìòBt eäeçëLשכתוב שכחה, אינו  זה אף תקצור...(שם ):– "כי  ÀÈÂÄ
על אף שכחו, לא הקוצר אם אבל  ישכחהו ; הקוצר  שגם ושכחת",

אם וכן  שכחה. זו  אין  שכחו , השדה שבעל  åéðôaפי  íéiðò eãîòÈÀÂÄÄÀÈÈ
והפועלים, השדה בעל מעיני והסתירוהו  העומר בפני  –eäetçL BàÆÄ

L÷aואחר והפועלים, הבית בעל  יראוהו  שלא כדי בקש כיסוהו – ÀÇ
שכחוהו , אמנם äçëLכך  Bðéà äæ éøä גרמו שהעניים לפי  – ÂÅÆÅÄÀÈ

הזה העומר  והרא"ש )לשכחת ששכחה (הר"ש הטעם, מבארים ויש .

שכחה אינה אונס אליהו").מחמת ("שנות
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גמר  ולאחר  שיבולים, צרורות צרורות הקציר  בשעת בשדה להניח הקוצרים דרך 
ועושים  אחד למקום העומרים את צוברים כך ואחר  לעומרים, אותם אוגדים הקצירה

לגורן אותם מביאים ומשם העומרים, כל של גדולה ערימה היינו גדיש, מהם
לפני שעושים ויש לגורן . ישר  אותם ומביאים העומרים את שצוברים ויש  לדוש.

כגון שונות, בצורות אותם שעורכים העומרים של  קטנים ציבורים הגורן או  הגדיש 
אלא  חל אינו שכחה שדין  ללמד, איפוא באה משנתנו בזה. וכיוצא כובעים בצורת

לערימות  כשמעמרים אבל לגורן , או  לגדיש  העימור בשעת שנשכח עומר על 
שכחה, דין הללו העומרים על  עדיין  חל לא הגורן, לפני או הגדיש  לפני  ערימות

אחריו שאין קציר  מה – בשדה" עומר  ושכחת בשדך  קצירך תקצור  "כי  שנאמר:
שנשכח  בעומר אלא שכחה דין שאין  כלומר  עימור, אחריו שאין  עימור  אף קציר ,

עימור  בשעת שנשכח בעומר  לא אבל  דישה, לשם לגורן  או לגדיש  העימור בשעת
לגורן. או לגדיש  כך  אחר אותן לעמר עוד  שיש  שונות, ערימות לעריכת

úBòáBëì ønòîä קטנות ערימות מהם לעשות עומרים האוסף – ÇÀÇÅÀÈ
כובעים, בצורת úBàñîëìeבדמות ציבורים מהם לעשות או – ÀËÀÈ
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„íB÷îì íB÷nî øáBò äéäL úéaä ìòa,éøöåè÷ì ìhì C,äçëL,øNòîe äàôeéðò–ìhé,Búéáì øBæçiLëe ©©©©¦¤¨¨¥¦¨§¨§¨¦¦Ÿ¤¤¦§¨¥¨©£©¨¦¦Ÿ§¤©£§¥
ílLé;éøácøæòéìà éaø.íéîëçåíéøîBà:äòL dúBàa äéä éðò. §©¥¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦¨¦¨¨§¨¨¨
‰éìçnäíéiðòä íò ó,øeèt BlLa,áiç íéiðò ìLáe.úeñéøàa äãOä úà eìawL íéðL–äæì ïúBð äæ ©©£¦¦¨£¦¦§¤¨§¤£¦¦©¨§©¦¤¦§¤©¨¤©£¦¤¥¨¤

éðò øNòî B÷ìç,éðò øNòî B÷ìç äæì ïúBð äæå.øBö÷ì äãN ìa÷îä–è÷ìa øeñà,äçëL,øNòîe äàôe ¤§©£©¨¦§¤¥¨¤¤§©£©¨¦©§©¥¨¤¦§¨§¤¤¦§¨¥¨©£©
éðò.øîàäãeäé éaø:éúîéà?äöçîì epnî ìawL ïîæa,ìòéáøìå LéìL;Bì øîà íà ìáà:äzàM äî LéìL ¨¦¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¦¥¦¤§¤¡¨¦§¦§¦§¦©£¨¦¨©§¦©¤©¨

ClL øöB÷–äàôáe äçëLáe è÷ìa øzî,éðò øNòîa øeñàå. ¥¤¨ª¨§¤¤§¦§¨§¥¨§¨§©£©¨¦
ÂeäãN úà øëBnä–ç÷Bläå øzî øëBnäøeñà.åéøçà Bða èwìiL úðî ìò íéìòBtä úà íãà økNé àG. ©¥¤¨¥©¥ª¨§©¥©¨¦§Ÿ¨¨¤©£¦©§¨¤§©¥§©£¨

c.dry dze`a did ipr:íéîëçë äëìäå .íìùìî øåèôå
d.miiprd mr silgnd:è÷ìù äî óåìçá éðòì úåøéô åà äàåáú ïúåð.xeht ely:äàôå äçëù è÷ì ìù àåäù éðòä åì ïúðù äî .øùòîä ïîlye

.aiig miipr:éðòì åúåà ïúéù íãå÷ øùòì áééçå ,åúàåáúî éðòì úéáä ìòá ïúðù äî.dcyd z` elawy mipy:íééðò íäå.zeqix`aùéìùì äöçîì
áéúëã åäãù ìù è÷ìá øåñà éðò úéáä ìòáå ,úéáä ìòáë íéùòð íäå ,òéáøìå(èé àø÷éå)ùéøôäì áééçå ,åìù è÷ìä è÷ìé àìù éðòì äøäæà ,éðòì è÷ìú àì

:éðò øùòî äæì äæ ïúéì ïéøúåî êëìä .åøéáç ÷ìç ìò àìå ,úéáä ìòáë äùòð å÷ìç ìò ãçà ìë à÷åãå .øçà éðòì åúåà úúìå éðò øùòîepnn dlawy
.dvgnléô ìò óàå ,äãùä ìòá ìò ìëä äàôå äçëù è÷ì áåéçå ,ùåìúá àìà ÷ìç åì ïéà ,øöå÷ äúàù äî [ùéìù] äéì øîà íà ìáà .øáåçîá äëæù

äçëùá áééçã äøéö÷ øçàì øééâúðù øâå .ùåìúá àìà äëæ àìå ìéàåä êøéö÷ äéá ïðéø÷ àìã øåèô ïàë íå÷î ìëî ,øåîò úòùá ùåìúá íéøîòä úçëùù
:øáåçîá åø÷éòù øçàî è÷ìá øâ ïðéáééçî àì àîòè éàäî íå÷î ìëîå .êãù äéá ïðéø÷ã íåùî åðééä ,äãåäé éáøì ìéòì

e.edcy xkendìá íéøåñà íäéðù ,åîöòì äãùä øééùå ãáìá äî÷ä úà øëî ìáà .äúî÷å äãù åì øëîùêãù àøå÷ éðà äæ ìöàù ,äàôå äçëù è÷
:êøéö÷ àøå÷ éðà äæ ìöàå.xzen xkend:éðò àåä íà äàôå äçëù è÷ìá.eixg` epa hwliy zpn lràöîðå ,úåøéëùä ïî åì äëðî ìòåôä ïë é"òù
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ש"טופח" ומפרשים, הסוגריים), בתוך המשנה בנוסח ראה בפתח.

את  שמגלגלים לפי "גלגול " נקראת לקיטתו  (שדרך קטנית מין  הוא
ש מאיר, רבי ואומר  הלקיטה). בשעת milblbn`הצמח oi עם זה מין

ליפול ראוי  שהיה הלקט כי  ביחד, אותם ללקט אחרים, זרעים מיני 

מפסיד ונמצא גרוע, מין שהוא מהטופח יפול  הזרעים מיני משאר
xyt`yלעניים, iptn ,mixizn minkge כמו הזרעים משאר  לקט שיפול 

הטופח ברטנורא ).מן (רמב "ם;
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שהוא  פי  על אף למזונות, מעות לו  ואין  בדרך הנמצא שאדם ללמד, באה זו  משנה
עניים. מתנות ליטול  לו  מותר בעירו, בית" "בעל

úéaä ìòa,עני שאינו אדם היינו –íB÷îì íB÷nî øáBò äéäL ÇÇÇÇÄÆÈÈÅÄÈÀÈ
בדרך, שהיה כלומר  –øNòîe äàôe ,äçëL ,è÷ì ìhì CéøöåÀÈÄÄÙÆÆÄÀÈÅÈÇÂÇ

éðò,מזונות לו  לקנות במה לו ואין  כספו  שכלה –ìhé,לקט – ÈÄÄÙ
הוא, עני  ועכשיו  הואיל עני , ומעשר ופאה Búéáìשכחה øBæçiLëeÀÆÇÂÀÅ

ílLé שם שנטל  העיר  אותה לעניי משלם שהוא מבואר, בירושלמי  – ÀÇÅ
העניים; מתנות øæòéìàאת éaø éøác לו מותר שאמנם הסובר , – ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ

ידו . על שהפסידו  לעניים לשלם הוא צריך אבל עניים מתנות ליטול
äòL dúBàa äéä éðò :íéøîBà íéîëçå מתנות שנטל בשעה – ÇÂÈÄÀÄÈÄÈÈÀÈÈÈ

מלשלם. פטור  לביתו  כשחוזר גם הלכך בדין, ונטל  עני היה עניים
ויש החסידות, ממידת לשלם מקום מכל הוא צריך הרמב"ם לדעת

לשלם צריך  אינו החסידות ממידת שאפילו (הגר"א ).סוברים
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íéiðòä íò óéìçnä מתבואתו לעניים נותן  השדה בעל אם – ÇÇÂÄÄÈÂÄÄ
שלהן , המתנות העניים,BlLaתמורת מן מקבל שהוא במה כלומר  – ÀÆ

øeèt, המעשר מן  פטורות העניים מתנות שכן עליו, מלעשר  –ìLáe ÈÀÆ
íéiðò,לעניים נותן  שהוא ובמה –áiçשבעל כלומר עליו , לעשר  – ÂÄÄÇÈ

לעניים. שנותנו  קודם לעשרו חייב עניים,íéðLהשדה שני  –eìawL ÀÇÄÆÄÀ
úeñéøàa äãOä úà חלק לבעלים ולתת לעבדה, אחרים שדה – ÆÇÈÆÇÂÄ

מהיבול, רבע או  שליש  מחצה, כגון  עושה, שתהא התבואה מן  מסויים
הוא  אפילו השדה שבעל  היא והלכה השדה, כבעלי נעשים הם והרי 

תלקט  לא קצירך  "ולקט שנאמר: משדהו, מתנות ליטול  אסור  עני
ודרשו : – תעזוב"... ולגר iprlלעני  hwlz `l שלא לעני אזהרה –

מהם  אחד  כל  כאן  אבל  המתנות; לשאר  הדין והוא משדהו, לקט יטול 

הלכך חבירו , חלק על  ולא חלקו  על אלא השדה כבעל נעשה אינו
øNòî B÷ìç äæì ïúBð äæå ,éðò øNòî B÷ìç äæì ïúBð äæÆÅÈÆÆÀÇÂÇÈÄÀÆÅÈÆÆÀÇÂÇ

éðòאחד שכל הדין והוא לחברו , עני מעשר מחלקו נותן אחד כל – ÈÄ
ופאה שכחה לקט חבירו  של בחלקו  ליטול  רשאי  יום מהם ("תוספות

øBö÷ì.טוב") äãN ìa÷îä, מהקציר חלק לקבל מנת על  –øeñà ÇÀÇÅÈÆÄÀÈ
éðò øNòîe äàôe ,äçëL ,è÷ìa,קוצר שהוא זו  משדה – ÀÆÆÄÀÈÅÈÇÂÇÈÄ

"ולקט "קצירך ".לא jxivwשנאמר : נקרא וזה éaøתלקט", øîàÈÇÇÄ
éúîéà :äãeäé? זו משדה עניים במתנות אסור  –ìawL ïîæa ÀÈÅÈÇÄÀÇÆÄÅ

epnî,לקצור השדה את –òéáøìå LéìLì ,äöçîìבתנאי – ÄÆÀÆÁÈÄÀÄÀÄÀÄÇ
זכה  זה שבכגון  היבול, מן רביע או שליש או מחצה ממנו  שיקבל 

השדה; כבעל ונחשב במחובר  Bìהעני øîà íà ìáà:הבית בעל – ÂÈÄÈÇ
ClL øöB÷ äzàM äî LéìL את שתקצור  לאחר כלומר  – ÀÄÇÆÇÈÅÆÈ

בתלוש, אלא זכה לא זה שבכגון ממנה, שליש לך יהא øzîËÈהתבואה
äàôáe äçëLáe è÷ìa בשעת חל  אלו במתנות שהחיוב – ÀÆÆÀÄÀÈÀÅÈ

בעל של אלא שלו , התבואה היתה לא עדיין  הקצירה ובשעת הקצירה,

אותם, לקחת לו  מותר הלכך  éðòהשדה, øNòîa øeñàå שחיובו – ÀÈÀÇÂÇÈÄ
שלו , הוא מהתבואה חלק הרי הקצירה ולאחר  בתלוש , אלא חל אינו

שהזכרנו  כמו  לעצמו, משלו עני  מעשר  לקחת לו  אסור  עני  שהוא ואף
למעלה.
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וזכאי עני שהוא אף השדה, שבעל  ללמדנו , מוסיפה לקט, דיני  המסיימת זו , משנה
הטעם  שבארנו  כמו  משדהו , לקט ליטול אסור  אחרים, בשדות עניים מתנות ליטול
שווה  במידה העניים לכל  לאפשר שיש  ללמד , המשנה באה כן הקודמת. במשנה

לעני. עני  בין  להפלות ואסור  בלקט לזכות

eäãN úà øëBnä,הקמה עם –øzî øëBnä ובשכחה בלקט – ÇÅÆÈÅÇÅËÈ
השדה, בעל עוד  אינו  שהרי הוא, עני אם השדה של ç÷BläåÀÇÅÇובפאה

øeñà או השדה, בעד שילם לא ועדיין הוא שעני  אף מעות – שלוה È
שבעל(רמב"ם )ושילם לפי  זו , משדה עניים מתנות ליטול  לקונה אסור ,

וקמתה, שדה במוכר  כאן  שהמדובר מבואר , בירושלמי  הוא. השדה
המוכר גם הקרקע, גוף את לעצמו  ושייר  בלבד, הקמה את המוכר  אבל 

אנו  המוכר  שלגבי  השדה, של עניים במתנות אסורים הלוקח וגם
נאמר שכן  "קצירך", זה הרי  – הלוקח ולגבי "שדך", זה הרי  אומרים:

פאת תכלה "לא עניים: ולקטjcyבמתנות ...jxivw..."תלקט לא
íéìòBtä úà íãà økNé àG:היא הגירסה בירושלמי –`l ÄÀÙÈÈÆÇÂÄ
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èB÷ìì íéiðòä úà çépî BðéàL éî,ãçà úà çépî àeäL Bà,àG ãçàå,íäî ãçà úà òiñî àeäL Bà– ¦¤¥©¦©¤¨£¦¦¦§¤©¦©¤¤¨§¤¨¤§©¥©¤¤¨¥¤
íéiðòä úà ìæBb äæ éøä;øîàð äæ ìò(çë ,áë éìùî):"íéìBò ìeáb âqz-ìà". £¥¤¥¤¨£¦¦©¤¤¡©©©¥§¦

Êúéaä ìòa BçëL àGå íéìòBt eäeçëML øîòä,íéìòBt eäeçëL àGå úéaä ìòa BçëL,åéðôa íéiðò eãîò ¨Ÿ¤¤§¨£¦§§¨©©©©¦§¨©©©©¦§§¨£¦¨§£¦¦§¨¨
L÷a eäetçL Bà–äçëL Bðéà äæ éøä. ¤¦§©£¥¤¥¦§¨

ÁúBàñîëìe úBòáBëì ønòîä,íéøîòìå äøøçì–äçëL Bì ïéà.ïøbìå epnî–äçëL Bì Lé;ønòîä ©§©¥§¨§ª§¨©£¨¨§¨¢¨¦¥¦§¨¦¤§©Ÿ¤¤¦§¨©§©¥

:íééðò ìùî åáåç òøåô.miler leab bqz l`äðúðù äøåúáù úåøäæàä äðùú àìù íéøöî éìåò åìà éùøôîã úéà ,íéìåò àìà íìåò éø÷ú ìà øîåìë
:øåäð éâñ øåòì ïéøå÷ù êøãë ,ãåáë ïåùì íéìåò åäì éø÷å ,íäéñëðî åãøéù íãà éðá åìà íéìåò éùøôîã úéàå ,íéøöî éàöåéì

f.ziad lra egky `le:úéáä ìòá åçëù àìã áâ ìò óà äçëù éåä øéòá úéáä ìòá ìáà .äéá éëæå äéáâ éà÷ã ,äãùá úéáä ìòáã ïåâë
g.zeraekl:ùàøá íåùìå ïéìåáù ìù úåøèò úåùòì ïéìéâø åéä êëù ,ùàøá òáåë ïéîë ïäî úåùòì.ze`qnekl,úåòáåëë äìòîì íéèìåáå íéäåáâ íðéà

àîéúã äîë ,êë ìë äàøð åðéàù äèîì íéôôëð àìà(áì íéøáã):éãîò ñåîë àåä àìä.dxxgleäðè÷ äøøç úåùòì äñéò ìâìâì éãë ,øîòå èòî øö÷
,ïøåâ àø÷ð äùéãä íå÷îå ,äàåáúä íéùãù íå÷îì äúåà íéàùåð æàå .óñàúúù ãò ãçà íå÷îá äúåà íéùéãâîå äàåáúä íéøöå÷ù ùé à"ô .íéìçâ â"ò
íéùéãâîù äîå ,éãîò ñåîë ïåùì ,úåàñîåë àø÷ð õøàá äøéôçá íéùéãâîù äîå ,ùàøá ïéîéùîù òáåë úåîãë ,úåòáåë àø÷ð ò÷ø÷ éáâ ìò íéùéãâîù äîå

:äìåâò äøøçäù ù"ò ,äøøç àø÷ð íéçøä ïáà úåîãë äìåâòá.mixnrle:ãçà øîåò äùìùå íéðùî úåùòì åôåñå ,íéðè÷ íéøîò äùò.dgky el oi`
áéúëã äçëù åðéà åììä úåîå÷îä ïî 'àì êéìåîù äòùá äãùá çëùù äî øîåìë(èë íù)ïéàù øéö÷ äî ,äãùá øîåò úçëùå êãùá êøéö÷ øåö÷ú éë

`xephxa yexit

z` mc` xekyilretd,åéøçà Bða èwìiL úðî ìòבתנאי – ÇÀÈÆÀÇÅÀÇÂÈ
משכרו  הפועל  לו  מוריד כך  ידי שעל  אחריו, ילקט הפועל  של שבנו
האפשרות  נשללת וכן  העניים, חשבון על מרוויח הבית בעל  ונמצא

העניים. מלשאר יותר  ללקט לבנו  מניח שהפועל בלקט, לזכות מהעניים
הפועל את "השוכר  בברייתא: שנינו כך, על  עמו התנה לא אם ברם,

אחריו" בנו ילקט א ).– יב, מציעא בבא  úà(גמרא çépî BðéàL éîÄÆÅÇÄÇÆ
èB÷ìì íéiðòäלעניים ולחלק בעצמו  ללקט רוצה אלא ("תפארת – ÈÂÄÄÄÀ

כך ישראל") ואחר כלל, היא זו שפיסקה מפרשים ויש  המשנה , באה
הדברים את ראשונה")ומפרשת ãçà,,("משנה  úà çépî àeäL BàÆÇÄÇÆÆÈ

àG ãçàå אינו אחר ולעני ללקט. השדה בעל מרשה אחד שלעני – ÀÆÈ
íäîמרשה, ãçà úà òiñî àeäL Bàעוזר השדה שבעל או  – ÆÀÇÅÇÆÆÈÅÆ

העניים מן  íéiðòäבלקיטה,לאחד  úà ìæBb äæ éøä אותם – ÂÅÆÅÆÈÂÄÄ
בלקט; זכותם שגרע íéìBò"עניים ìeáb âqz-ìà" :øîàð äæ ìòÇÆÆÁÇÇÇÅÀÄ

שכתוב: כלומר –,mler leab bqz l`"עולם" תקרא אל ודורשים:
לעולי היא שהכוונה מפרשים שיש בירושלמי, ומובא "עולים", אלא

ליוצאימצרים, שניתנו שבתורה האזהרות תשנה אל הדברים: ופירוש 
("גבול" שהכוונה מצרים מפרשים, יש והוגדרו); שהוגבלו  דברים –

ל (כלומר,"micxei"היא "סגי-נהור " בלשון  מנכסיהם) שירדו (אלה
נהור" "סגי  לעוור שקוראים כדרך  "עולים" העניים את הכתוב שמכנה
לקפח  ולא העניים גבול  להסיג שלא להזהיר הכתוב ובא האור), רב –

פסוק  נאמר שפעמיים מעיר, טוב" יום "תוספות בעל  מתנותיהם. את
עשו  אשר עולם גבול תסג "אל כח: פסוק כב בפרק א) במשלי: זה

אל יתומים ובשדי עולם גבול  תסג "אל י : כג, בפרק ב) אבותיך ",
הראשון  לפסוק מתיחסים מצרים" עולי "אלו  שהמפרשים מכאן תבוא",

מנכסיהם" שירדו  "אלו  והמפרשים אבותיך"; עשו  "אשר  המסיים:
תבוא". אל יתומים "ובשדי  המסיים: השני לפסוק מתיחסים

i y y m e i
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יט): כד, (דברים בתורה כתוב – שכחה. בדיני  המשניות עוסקות ואילך זו  ממשנה
ולאלמנה  ליתום לגר לקחתו , תשוב לא בשדה עומר  ושכחת בשדך  קצירך תקצור  "כי 
שכחה. מצוות נקראת זו מצוה ידיך". מעשה בכל  אֿלהיך ה' יברכך  למען  יהיה,
על אלא מקיימן  אדם אין  המצוות שכל  שבתורה, המצוות מכל זו מצוה ושונה
ועשיתם  ה' מצוות כל  את "וזכרתם לט): טו, (במדבר  שכתוב כמו זכירה, ידי 
שכחה, ידי על דווקא אותה מקיים אדם להיפך , היא זו מצוה ואילו  אותם";
עומר  ששכח אחד בחסיד  מעשה בתוספתא: שנינו  וכן זו. במצוה מזכהו  והקב"ה
אבא, לו : אמר לשלמים. ופר לעולה פר עלי והקרב צא לבנו : ואמר  שדהו , בתוך
מצוות  כל לו : אמר  שבתורה? מצוות מכל  זו מצוה בשמחת לשמוח ראית מה

המקום לנו  נתן –epzrcl,שבתורה לדעתנו שלא dil`nזו  ziyrp dgkydy xnelk

devnd lk zniiwzne ,gkyy dcyd lral rcepy iptl da mikef miiprde ,miiprd oiipw
ezrici ilaלפני ברצון היה לא שאילו  – יט) כד, תצא חכמים ושפתי  רא"ם (עיין

ושכחת  קצירך ... תקצור "כי אומר : הוא הרי  אלא לידינו ; זו מצוה באה לא המקום,
מה  וחמר: קל  דברים והלא ברכה; הכתוב לו קבע יברכך"... ...למען בשדה עומר 

על וזכה, לזכות המתכוון  זכה, כאילו עליו מעלין  וזכה, לזכות נתכוון שלא אדם
בשדה  שנשכח לעומר  שכחה דין  שאין ללמד  באה משנתנו  – וכמה! כמה אחת

הפועלים. של  דעתם וגם השדה בעל  של  דעתו  גם ממנו  הוסחה כן  אם אלא

íéìòBt eäeçëML øîòä התבואה עומרי את שאספו  בשעה – ÈÙÆÆÀÈÂÄ
úéaäלגדיש, ìòa BçëL àGå,בשדה שעה באותה אתם שהיה – ÀÀÈÇÇÇÇÄ

הזה, העומר  לו  היה dgkyוזכור  epi` df ixdשנאמר כד,– (דברים

לקחתו יט ): תשוב לא בשדה עומר  ושכחת בשדך  קצירך  תקצור  "כי
שבעל – ושכחת" "קצירך ... ודרשו: יהיה", ולאלמנה ליתום לגר

פי על  אף שכחו , לא הקציר  בעל  אם אבל  העומר , את שכח הקציר
היה  השדה בעל  אם ברם, שכחה. דין  לו  אין שכחוהו, שהפועלים

שכחו  שלא פי  על אף שכחה, הריהו  הפועלים ששכחוהו העומר בעיר,
השדה. úéaäבעל ìòa BçëL,השדה בעל ששכחו  עומר –àGå ÀÈÇÇÇÇÄÀ

íéìòBt eäeçëLשכתוב שכחה, אינו  זה אף תקצור...(שם ):– "כי  ÀÈÂÄ
על אף שכחו, לא הקוצר אם אבל  ישכחהו ; הקוצר  שגם ושכחת",

אם וכן  שכחה. זו  אין  שכחו , השדה שבעל  åéðôaפי  íéiðò eãîòÈÀÂÄÄÀÈÈ
והפועלים, השדה בעל מעיני והסתירוהו  העומר בפני  –eäetçL BàÆÄ

L÷aואחר והפועלים, הבית בעל  יראוהו  שלא כדי בקש כיסוהו – ÀÇ
שכחוהו , אמנם äçëLכך  Bðéà äæ éøä גרמו שהעניים לפי  – ÂÅÆÅÄÀÈ

הזה העומר  והרא"ש )לשכחת ששכחה (הר"ש הטעם, מבארים ויש .

שכחה אינה אונס אליהו").מחמת ("שנות
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גמר  ולאחר  שיבולים, צרורות צרורות הקציר  בשעת בשדה להניח הקוצרים דרך 
ועושים  אחד למקום העומרים את צוברים כך ואחר  לעומרים, אותם אוגדים הקצירה

לגורן אותם מביאים ומשם העומרים, כל של גדולה ערימה היינו גדיש, מהם
לפני שעושים ויש לגורן . ישר  אותם ומביאים העומרים את שצוברים ויש  לדוש.

כגון שונות, בצורות אותם שעורכים העומרים של  קטנים ציבורים הגורן או  הגדיש 
אלא  חל אינו שכחה שדין  ללמד, איפוא באה משנתנו בזה. וכיוצא כובעים בצורת

לערימות  כשמעמרים אבל לגורן , או  לגדיש  העימור בשעת שנשכח עומר על 
שכחה, דין הללו העומרים על  עדיין  חל לא הגורן, לפני או הגדיש  לפני  ערימות

אחריו שאין קציר  מה – בשדה" עומר  ושכחת בשדך  קצירך תקצור  "כי  שנאמר:
שנשכח  בעומר אלא שכחה דין שאין  כלומר  עימור, אחריו שאין  עימור  אף קציר ,

עימור  בשעת שנשכח בעומר  לא אבל  דישה, לשם לגורן  או לגדיש  העימור בשעת
לגורן. או לגדיש  כך  אחר אותן לעמר עוד  שיש  שונות, ערימות לעריכת

úBòáBëì ønòîä קטנות ערימות מהם לעשות עומרים האוסף – ÇÀÇÅÀÈ
כובעים, בצורת úBàñîëìeבדמות ציבורים מהם לעשות או – ÀËÀÈ
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Léãbì–äçëL Bì Lé,ïøbìå epnî–äçëL Bì ïéà.ììkä äæ:äëàìî øîb àeäL íB÷îì ønòîä ìk– ©¨¦¤¦§¨¦¤§©Ÿ¤¥¦§¨¤©§¨¨©§©¥¦§¤§©§¨¨
äçëL Bì Lé,ïøbìå epnî–äçëL Bì ïéà;äëàìî øîb BðéàL íB÷îì–äçëL Bì ïéà,ïøbìå epnî–Lé ¤¦§¨¦¤§©Ÿ¤¥¦§¨¦§¤¥§©§¨¨¥¦§¨¦¤§©Ÿ¤¤

äçëL Bì. ¦§¨
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡éànL úéaíéøîBà:íéiðòì ø÷áä–ø÷áä.ìlä úéáeíéøîBà:ø÷áä Bðéà,íéøéLòì óà ø÷áiL ãò, ¥©©§¦¤§¥¨£¦¦¤§¥¥¦¥§¦¥¤§¥©¤ª§©©¨£¦¦
ähîMk.ïéa÷ úòaøà ìL ãçàå á÷ á÷ ìL äãOä éøîò ìk,BçëLe–éànL úéaíéøîBà:äçëL Bðéà; ©§¦¨¨¨§¥©¨¤¤©©§¤¨¤©§©©©¦§¨¥©©§¦¥¦§¨

ìlä úéáeíéøîBà:äçëL. ¥¦¥§¦¦§¨
·Léãbìå äôbì Ceîñ àeäL øîòä,ø÷aìíéìkìå,BçëLe–éànL úéaíéøîBà:äçëL Bðéà;ìlä úéáe ¨Ÿ¤¤¨©¨¨§©¨¦©¨¨§©¥¦§¨¥©©§¦¥¦§¨¥¦¥

:øåîò ïäéøçà ùéù åìà àöé ,øåîò åéøçà ïéàù øåîò óà øéö÷ åéøçà.dgky el yi oxeble epnnøîåò çëùå ïøåâì åììä úåîå÷îäî úçàî êéìåîä
:äçëù éåä ,åììä úåîå÷îä ïî úçàá.yicbl xnrnd:äçëù åì ùé ,íúåà ùåãé íùå íå÷î åúåàá åøàùéù äöåøå.oxeble epnnë"çà íäéìò êìîð íàå

:äçëù åì ïéà ,íúåà ùåãì øçà íå÷îì íëéìåîå
e`.miiprl xwad mixne` i`ny ziaäàôå è÷ìá áéúëã ,øùòîä ïî øåèôå ,åì ùé ø÷ôä ïéã íéøéùòì àìå íééðòì øé÷ôäù éî(èé àø÷éå)øâìå éðòì

øçà íå÷îá øîàðù äî óà íéøéùòì àìå íééðòì åæ äî ,åæë àéäù ,ø÷ôä åðééäã úøçà äáéæò ìò ãîì ,íúåà áåæòú øîåì ãåîìú äî ,íúåà áåæòú
:íéøéùòì àìå íééðòì.dhnyk mixiyrl s`áéúëã(äë úåîù),ø÷ôä åðééäã úøçà äùéèð ìò ãîì ,äúùèðå ì"ú äî ,äúùèðå äðèîùú úéòéáùäå

:íéøéùòìå íééðòì ø÷ôä óà íéøéùòìå íééðòì úéòéáù äî ,úéòéáùë àéäù
a.dtbl:èéè àìá åæ ìò åæ úåøåãñ íéðáà øãâ.milkle:äùéøçîä éìë.dgky epi` mixne` i`ny ziaåá ÷éæçäù øîåòá ä"áå ù"áã åäééúâåìô
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כיפות, כעין מכובעים, נמוכות שהן  לעשות äøøçì"כומסאות", – ÇÂÈÈ
גלגל, או  עוגה צורת כמין  "חררה", בדמות עגולה ערימה מהם

íéøîòìå;גדולים עומרים מהם לעשות קטנים עומרים שאוסף – ÀÈÃÈÄ
גבי על  שמניחים העמרים ערימות הן ש "כובעות" מפרש הרמב"ם

הן  ו"כומסאות" ונקראות הקרקע, בארץ, בחפירות שאוספים הערימות

עמדי" "כמוס מלשון  לד );"כומסאות" לב, מקום(דברים xnrndמכל
elld zenixrd zg`läçëL Bì ïéàעימור בשעת עומר שכח אם – ÅÄÀÈ

יבוא  שהרי  מלאכה, גמר  אינו  זה שעימור  לפי  שכחה, דין  לו אין זה,
מלאכה, גמר שהוא בעימור אלא שכחה דין  ואין  עימור, עוד אחריו

למעלה. שביארנו ïøbìåכמו  epnî בשעת עומר  שכח אם אבל  – ÄÆÀÇÙÆ
הגורן , אל  למעלה שנימנו הללו  מהערימות העומרים Bìהולכת LéÆ

äçëL.הוא העימור  מלאכת גמר  לגורן שההולכה –Léãbì ønòîä ÄÀÈÇÀÇÅÇÈÄ
של גדולה ערימה היינו גדיש, מהם לעשות העומרים את האוסף –

לדישה; לגורן  העומרים את מעבירים שממנה העומרים, Bìכל LéÆ
äçëL,שכחה דין לו  יש לגדיש העימור בשעת עומר שכח אם – ÄÀÈ

הוא. מלאכה גמר  לגדיש  ïøbìåשהעימור epnî שכח אם אבל – ÄÆÀÇÙÆ
הגורן , אל מהגדיש העומרים העברת בשעת äçëLעומר Bì ïéàÅÄÀÈ

מפרשים, יש  שכחה. דין  עוד חל  לא העימור מלאכת גמר  שאחרי  –

yicbl"ש xnrnd" ו שם, אותם לדוש  oxebl"היינו  epnn"שנמלך היינו
לדישה. הגורן  אל הגדיש מן  להוליכם כך ìkאחר  :ììkä äæÆÇÀÈÈ

äëàìî øîb àeäL íB÷îì ønòîäהמעמר כגון העימור , של – ÇÀÇÅÄÀÆÀÇÀÈÈ
äçëLלגדיש , Bì Lé,שכחה דין  לו  יש  עומר , שכח אם –epnî ÆÄÀÈÄÆ

äçëL Bì ïéà ,ïøbìå,בגדיש העימור מלאכת נגמרה שכבר – ÀÇÙÆÅÄÀÈ
העימור, בגמר  אלא שכחה äëàìîואין øîb BðéàL íB÷îì– ÄÀÆÅÀÇÀÈÈ

וכדומה, לכובעות כגון  העימור , מלאכת גמר שאינו  למקום המעמר 
äçëL Bì ïéà. לעיל שביארנו כמו  –ïøbìå epnîהמעמר – ÅÄÀÈÄÆÀÇÙÆ

אל העומרים את ומעביר  העימור  מלאכת בו נגמרה שלא ממקום
äçëLהגורן, Bì Lé מלאכת נגמרת לגורן העומרים באסיפת שכן  – ÆÄÀÈ

העימור.
y c e w z a y
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לבית  שמאי בית שבין  המחלוקת שאגב אלא שכחה, בדיני לעסוק מוסיף זה פרק
גם  פרקנו בתחילת מובאת הבאה, ובמשנה במשנתנו השנויות שכחה, בענין  הלל
שתבואת  ו ), א, (למעלה הזכרנו וכבר  לעניים. הפקר בענין  שביניהם המחלוקת
הלוי "ובא כט): יד, (דברים במעשרות שנאמר  וממעשרות, מתרומה פטורה הפקר
לו ש "אין מה ודרשו: ושבעו", ואכלו  והיתום... והגר  עמך ונחלה חלק לו אין כי

חלק  לו  שיש  כלומר  בו , שווין  וידו שידך הפקר, יצא במעשר, חייב עמך" חלק
ממעשרות. פטור בו  הזוכה כל  הלכך  לך, שיש כמו  בהפקר

ø÷áä ,íéiðòì ø÷áä :íéøîBà éànL úéa–"xwad" כמו ÅÇÇÀÄÆÀÅÈÂÄÄÆÀÅ
בזו . זו מתחלפות אלו  שאותיות פ"א, במקום בי "ת i`nyהפקר, zia

,mixaeq,הפקר זה הרי  לעשירים, ולא בלבד , לעניים תבואתו  שהמפקיר

בירושלמי, טעמם מבואר וכן  עניים. מתנות כדין  המעשרות מן ופטורה
ובלקט בפאה י):שנאמר  יט , מה (ויקרא  אותם", תעזוב ולגר "לעני

לומר: היה די  (והלוא אותם" "תעזוב לומר : eidi)?תלמוד  xble iprl
מה  כזו: שהיא הפקר , דהיינו  אחרת, "עזיבה" על הכתוב לימד  אלא
ולא  לעניים הפקר  אף המעשר , מן  ופטורה לעשירים ולא לעניים זו 

מן  ופטור  הפקר, הריהו  בלבד לעניים הפקיר  אם שגם לעשירים,
óàהמעשר . ø÷áiL ãò ,ø÷áä Bðéà :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÅÆÀÅÇÆËÀÇÇ

íéøéLòì,אדם לכל שיופקר עד  הפקר  אינו בלבד  לעניים המפקיר  – ÈÂÄÄ
לעשירים, ובין  לעניים שתבואתה ähîMkבין  השמיטה כשנת – ÇÀÄÈ

בשמיטה שכתוב טעמם, מבואר ובירושלמי  לכל. כג,הפקר (שמות 

"ונטשתה"?יא ): לומר תלמוד  מה ונטשתה", תשמטנה "והשביעית

מה  כשביעית: שהיא הפקר , דהיינו אחרת, "נטישה" על הכתוב לימד 
ולעשירים. לעניים הפקר אף ולעשירים, לעניים הפקר תבואתה שביעית

במעשרות. וחייבת הפקר  אינה בלבד  לעניים תבואתו  שהמפקיר  מכאן ,
á÷ á÷ ìL äãOä éøîò ìkבני היו  שבשדה העומרים כל  אם – ÈÈÀÅÇÈÆÆÇÇ

ליטרים) (כ -2 הסאה ששית והוא אחד , ÷ïéaקב úòaøà ìL ãçàåÀÆÈÆÇÀÇÇÇÄ
קבים, ארבעה של גדול  אחד עומר היה וביניהם –BçëLe ושכח – ÀÈ

העימור , בשעת הזה הגדול העומר  Bðéàאת :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅ
äçëL. ולקחתו לחזור  השדה לבעל ומותר  שכחה, דין  לו אין  – ÄÀÈ

ביחד עומרים ארבעה ה) משנה (להלן שמאי  בית שלדעת הוא, הטעם
חלוק  הוא כאילו  הגדול  העומר את שרואים הם וסוברים שכחה, אינם

קב. קב של עומרים äçëLלארבעה :íéøîBà ìlä úéáe אף – ÅÄÅÀÄÄÀÈ
שכחה, דין לו יש  העומרים, משאר ארבעה פי גדול שהוא פי על 
היה  ואם חלוק". הוא כאילו אותו "רואים סוברים הלל בית שאין

אף  שכחה דין  לו  שאין הרמב"ם לפי נראה ארבעה מכפי יותר  גדול 
הלל בית ה לדעת עניים מתנות  יז ).(הל' ,
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עומר  שכחת בענין  הלל לבית שמאי בית בין  נוספת מחלוקת מביאה משנתנו
בשדה.

äôbì Ceîñ àeäL øîòä,בטיט מדובקות שאינן אבנים גדר – ÈÙÆÆÈÇÈÈ
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íéøîBà:äçëL. §¦¦§¨

ù äçëù åðéà íéøîåà éàîù úéáù ,íù åçëùå ùéãâä ãöá åà äôâä ãöá åðúðå øéòì åëéìåäì:åá äëæ éøä.dgky mixne` lld ziaeïî÷ì ïðúã àäå
à"ùá øçà ùåøéô .ùéãâä ìöà åà äôâä ìöà åçéðä àìùë åäæ ,äçëù åðéàù ù"áì ììä úéá íéãåî åçëùå øéòì åëéìåäì åá ÷éæçäù øîåòä ïéúéðúîá
íéãåîå .åá ÷éæçä àìù ïîæ ìë äçëù à"äáå ,åøëæì ãéúò íééåñîä øáã ìöà åçéðäå ìéàåäã ,äçëù éåä àì ììë åá ÷éæçä àìù øîåòá åìéôà äçëù åðéà

:êåîñá ïðéøîàãë ,äçëù åðéàù åçëù ë"çàå åá ÷éæçä íàù ä"á
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Léãbìå,העומרים של  הגדול  לכרי סמוך או  –ø÷aìאצל או  – ÀÇÈÄÇÈÈ
בשני "ּבקר" קוראים (ויש העבודה בהמות שם שעומדות ֶֶהמקום

– הבקר  בית ומפרשים: שלמה"סגלים, עלíéìkìå),"מלאכת או  – ÀÇÅÄ
המחרשה, כלי שם שמונחים המקום את BçëLeיד  כשאסף – ÀÈ

הזה, העומר  את שכח לגורן Bðéàהעומרים :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅ
äçëLוהעומר שהואיל וליטלו, לחזור  לו ומותר שכחה, דין  לו  אין  – ÄÀÈ

אינו  ולפיכך בו, להיזכר  השדה בעל  עתיד  המסויים, דבר יד  על מונח
äçëLשכחה. :íéøîBà ìlä úéáeמציל המסויים הדבר שאין  – ÅÄÅÀÄÄÀÈ

שייך והוא "שכחה", הריהו ושכחו, והואיל השכחה, מדין  העומר  את
כמו  זו, משנה יהושע רבי  שנה שכך  מובא, בירושלמי לעניים.

הלל ובית שמאי בית נחלקו  "לא אמר: אליעזר רבי אבל  שביארנוה.

שהוא  ושכחו, ולכלים ולבקר ולגדיש לגפה סמוך שהוא העומר על 
העומר  על  נחלקו ? מה ועל  לעיר)elhpyשכחה, להוליכו מנת (על

epzpeכך ואחר  הכלים, בצד  הבקר , בצד  הגדיש, בצד  הגפה, בצד 

הלל ובית בו; שזכה מפני שכחה, אינו  אומרים: שמאי  שבית שכחו,
אליעזר רבי לדברי  הסכים עזריה בן אלעזר  רבי  ואף שכחה". אומרים:

שונים  ומפרשים לשון, שינוי בקצת הדברים מובאים בתוספתא (גם
עלנושא  למלך" "משנה עיין  משנתנו. של בפירושה הרבה ונותנים ים

ג). ה, עניים מתנות הלכות הרמב"ם
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Léãbì–äçëL Bì Lé,ïøbìå epnî–äçëL Bì ïéà.ììkä äæ:äëàìî øîb àeäL íB÷îì ønòîä ìk– ©¨¦¤¦§¨¦¤§©Ÿ¤¥¦§¨¤©§¨¨©§©¥¦§¤§©§¨¨
äçëL Bì Lé,ïøbìå epnî–äçëL Bì ïéà;äëàìî øîb BðéàL íB÷îì–äçëL Bì ïéà,ïøbìå epnî–Lé ¤¦§¨¦¤§©Ÿ¤¥¦§¨¦§¤¥§©§¨¨¥¦§¨¦¤§©Ÿ¤¤

äçëL Bì. ¦§¨
È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡éànL úéaíéøîBà:íéiðòì ø÷áä–ø÷áä.ìlä úéáeíéøîBà:ø÷áä Bðéà,íéøéLòì óà ø÷áiL ãò, ¥©©§¦¤§¥¨£¦¦¤§¥¥¦¥§¦¥¤§¥©¤ª§©©¨£¦¦
ähîMk.ïéa÷ úòaøà ìL ãçàå á÷ á÷ ìL äãOä éøîò ìk,BçëLe–éànL úéaíéøîBà:äçëL Bðéà; ©§¦¨¨¨§¥©¨¤¤©©§¤¨¤©§©©©¦§¨¥©©§¦¥¦§¨

ìlä úéáeíéøîBà:äçëL. ¥¦¥§¦¦§¨
·Léãbìå äôbì Ceîñ àeäL øîòä,ø÷aìíéìkìå,BçëLe–éànL úéaíéøîBà:äçëL Bðéà;ìlä úéáe ¨Ÿ¤¤¨©¨¨§©¨¦©¨¨§©¥¦§¨¥©©§¦¥¦§¨¥¦¥

:øåîò ïäéøçà ùéù åìà àöé ,øåîò åéøçà ïéàù øåîò óà øéö÷ åéøçà.dgky el yi oxeble epnnøîåò çëùå ïøåâì åììä úåîå÷îäî úçàî êéìåîä
:äçëù éåä ,åììä úåîå÷îä ïî úçàá.yicbl xnrnd:äçëù åì ùé ,íúåà ùåãé íùå íå÷î åúåàá åøàùéù äöåøå.oxeble epnnë"çà íäéìò êìîð íàå

:äçëù åì ïéà ,íúåà ùåãì øçà íå÷îì íëéìåîå
e`.miiprl xwad mixne` i`ny ziaäàôå è÷ìá áéúëã ,øùòîä ïî øåèôå ,åì ùé ø÷ôä ïéã íéøéùòì àìå íééðòì øé÷ôäù éî(èé àø÷éå)øâìå éðòì

øçà íå÷îá øîàðù äî óà íéøéùòì àìå íééðòì åæ äî ,åæë àéäù ,ø÷ôä åðééäã úøçà äáéæò ìò ãîì ,íúåà áåæòú øîåì ãåîìú äî ,íúåà áåæòú
:íéøéùòì àìå íééðòì.dhnyk mixiyrl s`áéúëã(äë úåîù),ø÷ôä åðééäã úøçà äùéèð ìò ãîì ,äúùèðå ì"ú äî ,äúùèðå äðèîùú úéòéáùäå

:íéøéùòìå íééðòì ø÷ôä óà íéøéùòìå íééðòì úéòéáù äî ,úéòéáùë àéäù
a.dtbl:èéè àìá åæ ìò åæ úåøåãñ íéðáà øãâ.milkle:äùéøçîä éìë.dgky epi` mixne` i`ny ziaåá ÷éæçäù øîåòá ä"áå ù"áã åäééúâåìô
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כיפות, כעין מכובעים, נמוכות שהן  לעשות äøøçì"כומסאות", – ÇÂÈÈ
גלגל, או  עוגה צורת כמין  "חררה", בדמות עגולה ערימה מהם

íéøîòìå;גדולים עומרים מהם לעשות קטנים עומרים שאוסף – ÀÈÃÈÄ
גבי על  שמניחים העמרים ערימות הן ש "כובעות" מפרש הרמב"ם

הן  ו"כומסאות" ונקראות הקרקע, בארץ, בחפירות שאוספים הערימות

עמדי" "כמוס מלשון  לד );"כומסאות" לב, מקום(דברים xnrndמכל
elld zenixrd zg`läçëL Bì ïéàעימור בשעת עומר שכח אם – ÅÄÀÈ

יבוא  שהרי  מלאכה, גמר  אינו  זה שעימור  לפי  שכחה, דין  לו אין זה,
מלאכה, גמר שהוא בעימור אלא שכחה דין  ואין  עימור, עוד אחריו

למעלה. שביארנו ïøbìåכמו  epnî בשעת עומר  שכח אם אבל  – ÄÆÀÇÙÆ
הגורן , אל  למעלה שנימנו הללו  מהערימות העומרים Bìהולכת LéÆ

äçëL.הוא העימור  מלאכת גמר  לגורן שההולכה –Léãbì ønòîä ÄÀÈÇÀÇÅÇÈÄ
של גדולה ערימה היינו גדיש, מהם לעשות העומרים את האוסף –

לדישה; לגורן  העומרים את מעבירים שממנה העומרים, Bìכל LéÆ
äçëL,שכחה דין לו  יש לגדיש העימור בשעת עומר שכח אם – ÄÀÈ

הוא. מלאכה גמר  לגדיש  ïøbìåשהעימור epnî שכח אם אבל – ÄÆÀÇÙÆ
הגורן , אל מהגדיש העומרים העברת בשעת äçëLעומר Bì ïéàÅÄÀÈ

מפרשים, יש  שכחה. דין  עוד חל  לא העימור מלאכת גמר  שאחרי  –

yicbl"ש xnrnd" ו שם, אותם לדוש  oxebl"היינו  epnn"שנמלך היינו
לדישה. הגורן  אל הגדיש מן  להוליכם כך ìkאחר  :ììkä äæÆÇÀÈÈ

äëàìî øîb àeäL íB÷îì ønòîäהמעמר כגון העימור , של – ÇÀÇÅÄÀÆÀÇÀÈÈ
äçëLלגדיש , Bì Lé,שכחה דין  לו  יש  עומר , שכח אם –epnî ÆÄÀÈÄÆ

äçëL Bì ïéà ,ïøbìå,בגדיש העימור מלאכת נגמרה שכבר – ÀÇÙÆÅÄÀÈ
העימור, בגמר  אלא שכחה äëàìîואין øîb BðéàL íB÷îì– ÄÀÆÅÀÇÀÈÈ

וכדומה, לכובעות כגון  העימור , מלאכת גמר שאינו  למקום המעמר 
äçëL Bì ïéà. לעיל שביארנו כמו  –ïøbìå epnîהמעמר – ÅÄÀÈÄÆÀÇÙÆ

אל העומרים את ומעביר  העימור  מלאכת בו נגמרה שלא ממקום
äçëLהגורן, Bì Lé מלאכת נגמרת לגורן העומרים באסיפת שכן  – ÆÄÀÈ

העימור.
y c e w z a y
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לבית  שמאי בית שבין  המחלוקת שאגב אלא שכחה, בדיני לעסוק מוסיף זה פרק
גם  פרקנו בתחילת מובאת הבאה, ובמשנה במשנתנו השנויות שכחה, בענין  הלל
שתבואת  ו ), א, (למעלה הזכרנו וכבר  לעניים. הפקר בענין  שביניהם המחלוקת
הלוי "ובא כט): יד, (דברים במעשרות שנאמר  וממעשרות, מתרומה פטורה הפקר
לו ש "אין מה ודרשו: ושבעו", ואכלו  והיתום... והגר  עמך ונחלה חלק לו אין כי

חלק  לו  שיש  כלומר  בו , שווין  וידו שידך הפקר, יצא במעשר, חייב עמך" חלק
ממעשרות. פטור בו  הזוכה כל  הלכך  לך, שיש כמו  בהפקר

ø÷áä ,íéiðòì ø÷áä :íéøîBà éànL úéa–"xwad" כמו ÅÇÇÀÄÆÀÅÈÂÄÄÆÀÅ
בזו . זו מתחלפות אלו  שאותיות פ"א, במקום בי "ת i`nyהפקר, zia

,mixaeq,הפקר זה הרי  לעשירים, ולא בלבד , לעניים תבואתו  שהמפקיר

בירושלמי, טעמם מבואר וכן  עניים. מתנות כדין  המעשרות מן ופטורה
ובלקט בפאה י):שנאמר  יט , מה (ויקרא  אותם", תעזוב ולגר "לעני

לומר: היה די  (והלוא אותם" "תעזוב לומר : eidi)?תלמוד  xble iprl
מה  כזו: שהיא הפקר , דהיינו  אחרת, "עזיבה" על הכתוב לימד  אלא
ולא  לעניים הפקר  אף המעשר , מן  ופטורה לעשירים ולא לעניים זו 

מן  ופטור  הפקר, הריהו  בלבד לעניים הפקיר  אם שגם לעשירים,
óàהמעשר . ø÷áiL ãò ,ø÷áä Bðéà :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÅÆÀÅÇÆËÀÇÇ

íéøéLòì,אדם לכל שיופקר עד  הפקר  אינו בלבד  לעניים המפקיר  – ÈÂÄÄ
לעשירים, ובין  לעניים שתבואתה ähîMkבין  השמיטה כשנת – ÇÀÄÈ

בשמיטה שכתוב טעמם, מבואר ובירושלמי  לכל. כג,הפקר (שמות 

"ונטשתה"?יא ): לומר תלמוד  מה ונטשתה", תשמטנה "והשביעית

מה  כשביעית: שהיא הפקר , דהיינו אחרת, "נטישה" על הכתוב לימד 
ולעשירים. לעניים הפקר אף ולעשירים, לעניים הפקר תבואתה שביעית

במעשרות. וחייבת הפקר  אינה בלבד  לעניים תבואתו  שהמפקיר  מכאן ,
á÷ á÷ ìL äãOä éøîò ìkבני היו  שבשדה העומרים כל  אם – ÈÈÀÅÇÈÆÆÇÇ

ליטרים) (כ -2 הסאה ששית והוא אחד , ÷ïéaקב úòaøà ìL ãçàåÀÆÈÆÇÀÇÇÇÄ
קבים, ארבעה של גדול  אחד עומר היה וביניהם –BçëLe ושכח – ÀÈ

העימור , בשעת הזה הגדול העומר  Bðéàאת :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅ
äçëL. ולקחתו לחזור  השדה לבעל ומותר  שכחה, דין  לו אין  – ÄÀÈ

ביחד עומרים ארבעה ה) משנה (להלן שמאי  בית שלדעת הוא, הטעם
חלוק  הוא כאילו  הגדול  העומר את שרואים הם וסוברים שכחה, אינם

קב. קב של עומרים äçëLלארבעה :íéøîBà ìlä úéáe אף – ÅÄÅÀÄÄÀÈ
שכחה, דין לו יש  העומרים, משאר ארבעה פי גדול שהוא פי על 
היה  ואם חלוק". הוא כאילו אותו "רואים סוברים הלל בית שאין

אף  שכחה דין  לו  שאין הרמב"ם לפי נראה ארבעה מכפי יותר  גדול 
הלל בית ה לדעת עניים מתנות  יז ).(הל' ,
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עומר  שכחת בענין  הלל לבית שמאי בית בין  נוספת מחלוקת מביאה משנתנו
בשדה.

äôbì Ceîñ àeäL øîòä,בטיט מדובקות שאינן אבנים גדר – ÈÙÆÆÈÇÈÈ
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íéøîBà:äçëL. §¦¦§¨

ù äçëù åðéà íéøîåà éàîù úéáù ,íù åçëùå ùéãâä ãöá åà äôâä ãöá åðúðå øéòì åëéìåäì:åá äëæ éøä.dgky mixne` lld ziaeïî÷ì ïðúã àäå
à"ùá øçà ùåøéô .ùéãâä ìöà åà äôâä ìöà åçéðä àìùë åäæ ,äçëù åðéàù ù"áì ììä úéá íéãåî åçëùå øéòì åëéìåäì åá ÷éæçäù øîåòä ïéúéðúîá
íéãåîå .åá ÷éæçä àìù ïîæ ìë äçëù à"äáå ,åøëæì ãéúò íééåñîä øáã ìöà åçéðäå ìéàåäã ,äçëù éåä àì ììë åá ÷éæçä àìù øîåòá åìéôà äçëù åðéà

:êåîñá ïðéøîàãë ,äçëù åðéàù åçëù ë"çàå åá ÷éæçä íàù ä"á

`xephxa yexit

Léãbìå,העומרים של  הגדול  לכרי סמוך או  –ø÷aìאצל או  – ÀÇÈÄÇÈÈ
בשני "ּבקר" קוראים (ויש העבודה בהמות שם שעומדות ֶֶהמקום

– הבקר  בית ומפרשים: שלמה"סגלים, עלíéìkìå),"מלאכת או  – ÀÇÅÄ
המחרשה, כלי שם שמונחים המקום את BçëLeיד  כשאסף – ÀÈ

הזה, העומר  את שכח לגורן Bðéàהעומרים :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÅ
äçëLוהעומר שהואיל וליטלו, לחזור  לו ומותר שכחה, דין  לו  אין  – ÄÀÈ

אינו  ולפיכך בו, להיזכר  השדה בעל  עתיד  המסויים, דבר יד  על מונח
äçëLשכחה. :íéøîBà ìlä úéáeמציל המסויים הדבר שאין  – ÅÄÅÀÄÄÀÈ

שייך והוא "שכחה", הריהו ושכחו, והואיל השכחה, מדין  העומר  את
כמו  זו, משנה יהושע רבי  שנה שכך  מובא, בירושלמי לעניים.

הלל ובית שמאי בית נחלקו  "לא אמר: אליעזר רבי אבל  שביארנוה.

שהוא  ושכחו, ולכלים ולבקר ולגדיש לגפה סמוך שהוא העומר על 
העומר  על  נחלקו ? מה ועל  לעיר)elhpyשכחה, להוליכו מנת (על

epzpeכך ואחר  הכלים, בצד  הבקר , בצד  הגדיש, בצד  הגפה, בצד 

הלל ובית בו; שזכה מפני שכחה, אינו  אומרים: שמאי  שבית שכחו,
אליעזר רבי לדברי  הסכים עזריה בן אלעזר  רבי  ואף שכחה". אומרים:

שונים  ומפרשים לשון, שינוי בקצת הדברים מובאים בתוספתא (גם
עלנושא  למלך" "משנה עיין  משנתנו. של בפירושה הרבה ונותנים ים

ג). ה, עניים מתנות הלכות הרמב"ם

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אדר, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו שואל בשם מר... באשר מציעים לו לקנות ביזנעס במקצוע שהוא מומחה 
בו אלא שעד עתה עבד במשרה אצל אחר, ומובן שאם יקנה הביזנעס שמציעים לו יהי' עומד ברשות 
עצמו וכל האחריות עליו, אבל יש לקוות שיוכל להכניס אז בהביזנעס גם את בניו שיחיו, ושואל חוו"ד 

בזה:

יצטרך  ב( שלא  ויו"ט,  יהי' סגור בש"ק  ובשני תנאים א( שהביזנעס  נכון הדבר,  הנה לדעתי 
למכור בשביל זה את ביתו ולדור בשל אחרים, מה שמזכיר במכתבו, ואם יקיים שני תנאים אלו, יש 
לקוות שבעזה"י יהי' להצלחה בגשמיות, ויעזרהו השי"ת שיעשה מהגשמיות רוחניות, וכפתגם הידוע 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם כ"ק אדמו"ר הזקן...

ג( מטובו למוס' פ"ש להרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה וכו' מוהרמש"ד שי' הלוי 
שד"ר. ובטח מסייעהו בכל יכולתו, ופשיטא שכוונתי לא רק בענין אסיפת הגשמיות אלא ג"כ - בעיקר 
- בזריעת הרוחניות, והשי"ת יתן ברכתו והצלחתו לכאו"א בהמצטרך לו. ועיין ]קונ'[ לימוד החסידות 

ספי"ב ובב"מ )ב:( הכא איכא למימר דליכא כו'.

ד( בטח, מתאים למה שדברנו בהיותו פה, מתחזק בהשיעורים בנגלה ובדא"ח, ובל"ס אשר 
משתמש ג"כ בהשפעתו על בן דודו שי' בכיוון זה.

ה( מכתב המזכירות ע"ד את"ה בטח קיבל במועדו.

בברכת הצלחה בענינים הכללים ובעניניו הפרטיים ובזיווג המתאים לפניו בגו"ר בקרוב ממש, 
הפו"ש כהנ"ל.

מ. שניאורסאהן
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ע"ב: לח õéìéדף àeä íéölì íà' áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦©¦§¦¦©¥¦¨¦
.'ïç ïzé íéåðòìå ה ànhìאדם àaבעבירותBì ïéçúBt פתח משמים §©£¨¦¦¤¥¨¦©¥§¦

ה  ואילו ממנו, מונעים ואין øäèìלהיטמא àa מה מלבד במצוות, ¨¦©¥
אף פתח לו ìàòîLé,שפותחים éaø éác àðz .BúBà ïéòéiñî דבר §©§¦¨¨§¥©¦¦§¨¥

ïBîñøôàåזה èôð øëBî äéäL íãàì ìLîàaהלוקחèôð ãBcîì ¨¨§¨¨¤¨¨¥¥§§©£©§§¨¦§¥§§
רע, Bìשריחו øîBà,ללוקח Eîöòì.המוכר äzà ãBãîאם àaאבל ¥§©¨§©§§¨

ïBîñøôà ãBcîì,טוב ãBcîàLשריחו ãò éì ïzîä ,Bì øîBà ¦§£©§§¥©§¥¦©¤¤§
.äzàå éðà íqaúpL éãk ,Enò,לו פותחין רק ליטמא הבא כן, וכמו ¦§§¥¤¦§©¥£¦§©¨

אותו. מסייעין ליטהר הבא אבל
úîèîèî äøéáò ,ìàòîLé éaø éác àðz מכל וסותמת [-אוטמת ¨¨§¥©¦¦§¨¥£¥¨§©§¤¤

את ìLחכמה] Baì הíãà,øîàpLשרצים אכילת יא באיסור (ויקרא ¦¤¨¨¤¤¡©
ía',מג) íúîèðå íäa eànhú àìå''א חסר ונטמתם שכתוב וכיון §Ÿ¦©§¨¤§¦§¥¤¨

כך, לדרוש 'íèîhðå',יש àlà 'íúàîèðå' éø÷z ìà דהיינו ©¦§¥§¦§¥¤¤¨§¦©§¤
האדם. לב את וסותמת מטמטמת שהעבירה

,ïðaø eðz נאמר,'ía íúîèðå íäa eànhú [àìå'] (ìà) ומכפילות ¨©¨¨§Ÿ¦©§¨¤§¦§¥¤¨
ש  נלמד, BúBàה íãàהלשון ïéànèî ,èòî Bîöò ànèî מניחים-] ¨¨§©¥©§§©§©§¦

ליטמא] עצמוäaøä.אותו BúBàהמטמא ïéànèî ,ähîlî ©§¥¦§©¨§©§¦
.äìòîlîעצמו àaäהמטמא íìBòì BúBà ïéànèî ,äfä íìBòa. ¦§©§¨¨¨©¤§©§¦¨¨©¨

בהם  זמנים על ברייתא הגמרא מביאה בימין, לה' הגורל עליית ענין אגב
זה: בזמן במקדש שהיו נוספות ומעלות בימין, רק עולה לה' הגורל היה

ע"א: לט ïðaøדף eðzכל ïBòîLבברייתא, LnML äðL íéòaøà ¨©¨¨©§¨¦¨¨¤¦¥¦§
÷écvä,גדולה ìøBbäבכהונה äéä'לה,ïéîéa äìBò.יפה סימן שהוא ©©¦¨¨©¨¤§¨¦

Cìéàå ïàkî,זו תקופה לאחר -íéîòtהיה,ïéîéa äìBò וíéîòt ¦¨§¥¨§¨¦¤§¨¦§¨¦
ìàîNa.היה äìBò¤¦§Ÿ

å ימיו ìכל äéäúéøBäæ ìL ïBLהמשתלח שעיר מאליו ïéaìîשבראש §¨¨¨¤§¦©§¦
השעיר. שילוח íéîòtבזמן ,Cìéàå ïàkîהיהíéîòtå ,ïéaìî ¦¨§¥¨§¨¦©§¦§¨¦

ïéaìî.ש  Bðéà¥©§¦
åימיו éáøòîכל øð äéäשבמנורה÷ìBc.הנרות שאר שכבו לאחר אף §¨¨¥©£¨¦¥

íéîòt ,Cìéàå ïàkîהיה÷ìBc הנרות שאר שכבו לאחר íéîòtåאף ¦¨§¥¨§¨¦¥§¨¦
הנרות.äákהיה שאר עם ¨¤

åימיו äëøòîכל ìL Là äéä,המזבח גבי מאליו øabúîשעל ודולק §¨¨¥¤©£¨¨¦§©¥
בשחרית, שסידרוהו eéäלאחר àìå הíéöò àéáäì ïéëéøö íéðäk §Ÿ¨Ÿ£¦§¦¦§¨¦¥¦

להוסיף היום íéöòבמשך éøéæb éðMî õeç ,äëøònì מוסיפים שהיו ©©£¨¨¦§¥§¦¥¥¦
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eéä àì הïéòðîð íéðäk[מפסיקים-]ìk äëøònì íéöò àéáälî Ÿ¨Ÿ£¦¦§¨¦¦§¨¦¥¦©©£¨¨¨
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äøéàî äçlzLð ,Cìéàå ïàkî[קללה-]íçlä ézLáe øîBòa ¦¨§¥¨¦§©§¨§¥¨¨¤¦§¥©¤¤
ïäk ìëå ,íéðtä íçìáeהיהBòébîרקkשיעורìBô,קטנית מין - §¤¤©¨¦§¨Ÿ¥©¦§

משביע, אינו זה ושיעור ומאחר מכזית. בהרבה פחות היו ïéòeðväוהוא ©§¦
ïäéãé úà ïéëLBî,ïéðøbøbäåהיו אחרים ïéìèBð[-הזוללים], של אף §¦¤§¥¤§©©§§¨¦§¦

.ïéìëBàåBøéáç ÷ìçå B÷ìç ìèpL ãçàa äNòîe,הגרגרןe מחמת §§¦©£¤§¤¨¤¨©¤§§¥¤£¥
ïaכך BúBà ïéøB÷ eéäïöîç,גזלן -BúBî íBé ãòàø÷ éàî ,àìéL (øa) øa äaø øîà מהו . - ¨¦¤©§¨©¨©©¨©©¦¨©§¨

המלך דוד בתפילת נאמר גזלן. הוא שחמצן נרמז בו ד)הפסוק עא éðèlt,(תהלים ,éäìà'[הצילני-]ãiî ¡Ÿ©©§¥¦¦©
'õîBçå ìeòî ókî ,òLø.וחמסן עוול עושה מידי -,àëäî ,øîà àáøיז)שנאמר א 'eãîì(ישעיהו ¨¨¦©§©¥§¥¨¨¨©¥¨¨¦§

'õBîç eøMà ètLî eLøc áèéä כח את והחזיקו לנעשק, עושק בין לשפוט לרעהו, איש להיטיב למדו - ¥¥¦§¦§¨©§¨
הנגזל.

זה: מפסוק הנלמד דין הגמרא מביאה הפסוק, שהובא בפסוק,אגב õBîç'נאמר eøMà' לדייק ויש [-הנגזל], ©§¨
הנגזל, את רק לחזק שיש זה õîBçמלשון eøMàz ìàå את תחילה לשמוע נזקקים דין בית כלומר, [-גזלן], §©§©§¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו שבט, תשי"ב
ברוקלין.

ש"ב הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' 

מוה"ר איסר שי'

שלום וברכה!

מאמר  האוצר  בית  בסידור  לו  שהראו  במכתבו  ומ"ש  נתקבל,  ההילולא  ליום  והפ"נ  מכתבו 
דא"ח של הצ"צ, מטובו להשוות את המאמר שנדפס בסידור הנ"ל עם ממצות איסור הבערה בשבת 
הנדפס בספר המצות להצ"צ שכמדומה לי שראיתי סידור זה בהיותי בפאריז, ואם זהו ה"ז העתקה 

ממצוה הנ"ל ות"ח מראש על הטרחה בזה.

אתפלא במה שזה זמן רב שאין אצלי ידיעות מהנעשה בישיבת אהל"י]י[ במעלבורן ובפרט שזה 
חדשים הראשונים להוסדה שאז כל פרט נוגע ביותר.

בברכה ופ"ש כהדו"ש.
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מועד קטן. פרק שלישי - ואלו מגלחין דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

על ידי שמשה יצווה ויקשר את בני ישראל עם אור אין סוף, על ידי זה יביאו בני ישראל שמן זית למשה )ויקחו אליך(, שיוסיפו תוספות 
אור במשה.

ממאמר פרשת תצווה ה'תשמ"א

גם כשישראל נמצאים במצב של הרחבה, הרחבה בגשמיות וגם הרחבה ברוחניות . . הם שבורים ונדכאים )כתית( מזה שהם בגלות.
ממאמר פרשת תצווה ה'תשמ"א



קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc ohw cren(oey`x meil)

.df cvl df ekldy milnb lr mdizepex` epirhdeàøLébà eèî ék¦¨©¦§¨
,mdipyl mewn ea oi`y xv xybl eribdyk -éìîb eî÷exvrp - ¨©§¥

.mdil`n milnbdàòéiè àeää eäì øîàil`rnyi xgeq - ¨©§©©¨¨
,mielnd minkgléàä éàî.milnbd exvrp recn -ïðaø ,déì eøîà ©©¨§¥©¨¨

éããäà àø÷é éãáò à÷c,dfl df ceak mipzep mixhtpd minkgd - §¨¨§¥§¨¨©£¨¥
øîà øî,exiaglàLéøa ìeòéð øî,dligz xearie qpki eceak - ©¨©©¥§¥¨

øîà .àLéøa ìeòéð øî ,øîà øîe,il`rnyidøa äaøc àeä àðéc ©¨©©¥§¥¨¨©¦¨§©¨©
àLéøa ìeòéì àðeäax j` ,mkgl reci eia` s`y ,dpey`xa jli - ¨¥§¥¨

c did jk ok`e .mkg eia` didy reci oi` `pepndéìçdéìîb óly ¨¦©§¥
epex`àðeä øa äaøcokn xg`l j` .`pepnd ax ly lnbd mcew §©¨©¨

dépLå déëk øeúðeipiye eiigl exyp -,àòéiè àeääclr yperk ¨¨¥§¦¥§©©¨¨
.`pepnd ax iefia
:dyrnd jyndl`xyi ux`l eribdykà÷eðé àeää déìò çút- ¨©£¥©§¨

,ctqda cg` xega gztíéLéLé òæbmi`xwpd minkg rxf - ¤©§¦¦
miyiyiBnòå ,ìáaî äìòz`xwpd dxez xtqúBîçìî øôñ'd ¨¨¦¨¤§¦¥¤¦§¨

(ci `k xacna).ãBt÷å úà÷miwifne mirx zeter mdyúBàøì eìtëeä ¨©§¦§§¦§
øòðMî àaä øáLå ãBLamlera dltked dllw ,xnelk ,[laa-] §¨¤¤©¨¦¦§¨

.miwicvd zxihtaóö÷'dçîNå ,úBLôð epnî ñîçå BîìBò ìò ¨©©¨§¨©¦¤§¨§¨¥©
íäa,dxdha exfgyka gnyd mc`.äLãç älë`edy 'dáëBø ¨¤§©¨£¨¨¥

.÷écöå é÷ð Lôð åéìà àáa çîNå NN ,úBáøò£¨¨§¨¥§Ÿ¥¨¤¤¨¦§©¦
:xg` wicv lr ctqdàeää déìò çút ,àðéáøc déLôð çð ék¦¨©§¥§¨¦¨¨©£¥©

,àðcôñivrLàø eòéðä íéøîzxrv aexn÷écö ìòal wx el yiy ©§§¨§¨¦¨¦Ÿ©©¦
minyay eia`l cg`øîzkcg` al el yiy(:dn dkeq)okle .íéNð ©¨¨¨¦

íéîék úBìéìctqdaìò]díéîék úBìéì íéNîdxez cenll.[ ¥§¨¦©¥¦¥§¨¦
:wicv lr ctqd oipra dyrn÷Bté÷ øáì éMà áø déì øîà,octqd ¨©¥©©¦§©¦

àîBé àeääizxiht meia -zøîà éàî.jctqda ilr,déì øîà ©¨©¨§©§¨©¥
àðéîà.` :milyn dyly jilr xne` -a íàmilecb miwicv £¦¨¦§

kúáäìL äìôð íéæøà,dzin y`eNòi äîk miylgd.øé÷ éáBæéà £¨¦¨§¨©§¤¤©©£¥¥¦
s` m` .aïúéåìxzeia lecbd bcdäìòBä äkça,ezindl dyail ¦§¨¨§©¨£¨

÷÷ø éâc eNòi äîm` .b .miphwd [mb`-]aininäìôð óèBL ìçð ©©£§¥§¨§©©¥¨§¨
äkç,yaiizde axye oe`niv -íéáb éî eNòi äîzenebd - ©¨©©£¥¥¦

.eyaiizi lwa ixd ,rwxwayïéáà øa déì øîà,wetiw xal octqd ¨©¥©¨¦
àðéîà é÷écöa úáäìLå äkçc íBìLå ñçzxiht zencl dlilg - ©§¨§©¨§©§¤¤§©¦¥£¦¨

,wetiw xa el`y .mitxyp mifx`l e` dkga qtzpd bcl miwicv
.zøîà éàîe,oia` xa aiydíéìáàì eëa ,àðéîàmix`ypd ©¨§©§£¦¨§©£¥¦

,wicvd z` ecai`yäãéáàì àìå,dnvr wicvd znyp `idy §Ÿ¨£¥¨
àéäLzkledeðàå ,äçeðîìmix`yp.äçðàìe iy` ax rnyìçL ¤¦¦§¨§¨©£¨¨¨©

eäééìò dézòcokle ,dcia`le zadlyl edenicy mdixac lr - ©§¥£©§
eyprpeäééòøk Cetäúàåab lr mikxec eide mdilbx ektdzd - §¦§©©§©§

ae ,lbxdàîBé àeääxhtpyeúà àìmdipy,déãetñàìdnxbpy ©¨Ÿ¨§©§¥
:`xnbd zniiqn .ezngn dlwz mdleðééäådnéMà áø øîàc §©§§¨©©©¦

(.bw zenai)lbxd aba jxece dketd elbxy iny xnin` ixac lr
jk iptny ,uelgl leki epi`,õéìç ïéáà øa àìå õéìç ÷Bté÷ øa àìŸ©¦¨¦§Ÿ©¨¦¨¦

.mdilbx ektdzd ixdy
:oia` xaa sqep dyrnúìâãì àúà äåä ék ,àáølwcig xdp - ¨¨¦£¨¨¨§¦§¨

,exaerl ywiaeàúléî àîéà íe÷ ,ïéáà øáì déì øîàdlitz `y - ¨©¥§©¨¦¥¨¦§¨
.melya xdpd z` xear`yúéLéìL áBø eàa ,øîàå éà÷`ax `a - ¨¥§¨©¨§¦¦

xearl 'ziyily' miiexwd l`xyi aexk lewydøBëæ ,íéna'd ©©¦§
.íçøåy s`eeðéòzepxqeéøçàîäMàk Edheqdìà ,dìòaî §©¥¨¦¥©£¤§¦¨¦©£¨©

eðçéðæzepnr dyrzeäøî éî úBàkdheql miyery oniqk - ©§¦¥§¥¨¨

.eplivd `l` ,dzn d`nhp m`y mixn min zwicaa
:exhtpy miwicv lr mitqep mictqdá÷òé àaà àøéæ ïðçBé ïéðç)¨¦¨¨¥¨©¨©£Ÿ

,íçðî àéiç ìàeîL éñBédfïîéñmixkfend mi`xen`d zenyl ¥§¥¦¨§©¥¦¨
oldläåä äàéNð éác déðúç ,ïéðç éaø .(e ,`iypd ozg did -à÷ àì ©¦¨¦©§¥§¥§¦¨£¨Ÿ¨

,éða déì eåäe,déì eåäå éîçø àòaa j`déì äåäc àîBé àeää,oaçð £¥¨¥§¨©£¥©£¥©¨©£¨¥¨
déLôðiax a`d ly.oipg,àðcôñ àeää déìò çútdäçîNzcila ©§¥¨©£¥©©§§¨¦§¨

oad,äëôäð äâeúìdïBNNzixaa ezqpkdaïBâéåla`d,e÷aãð §¨¤¤§¨¨§¨¦§¨
eBúçîN úòáoad oeictaçðàðe .zelia` inil minid ektdp -úòá §¥¦§¨¤¡©§¥

Búðéðç,oaaBðéðç ãáà:`xnbd zniiqn .[oipg ax-]déì e÷éqà- £¦¨¨©£¦©¦¥
epa my e`xwdéîL ìò ,ïðç.oipg iax my lr - ¨¨©§¥

:sqep ctqdïa ÷çöé éaø déìò çút ,ïðçBé éaøc déLôð çð ék¦¨©§¥§©¦¨¨¨©£¥©¦¦§¨¤
íBiä äL÷ ,øæòìàea xhtpyàa íBék ìàøNéì[drwyy-]LîMä ¤§¨¨¨¤©§¦§¨¥§Ÿ©¤¤

áéúëc ,íéøäva(h g qenr)àeää íBia äéäå''ebeLîMä éúàáäå ©¨¢©¦¦§¦§¨¨©©§¥¥¦©¤¤
,ïðçBé éaø øîàå ,'íéøäva'`edd meia'eäiLàé ìL BîBé äæmeid - ©¨¢©¦§¨©©¦¨¨¤¤Ÿ¦¨

ynyd z`iak zaygp opgei iax zxiht mb jke ,ediy`i bxdp eay
.mixdva

:opgei iax zxihta rxi`y dyrnáéúé ,ïðçBé éaøc déLôð çð ék¦¨©§¥§©¦¨¨¨¦
énà éaøzelia` ecinlzìLe äòáLéaøc déøa àaà éaø øîà .íéL ©¦©¦¦§¨§¦¨©©¦©¨§¥§©¦

ãáòc énà éaø ,àaà øa àéiç,jkdéîøâì[ezrcl-],ãáòc àeäoi`e ¦¨©©¨©¦©¦§¨©§©§¥§¨©
,ok dkldøîà éëäcia`eléôà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø §¨¦¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨£¦

,ãçà íBé àlà åéìò áLBé Bðéà äîëç BãnélL Baødray `le ©¤¦§¨§¨¥¥¨¨¤¨¤¨
.miylye

ux`l dlre laaa clep `xif iax :`xif iax zxiht lr ctqdd
l`xyi(.aiw zeaezk).àøéæ éaøc déLôð çð ék,l`xyi ux`açút ¦¨©§¥§©¦¥¨¨©

øòðL õøà ,àðcôñ àeää déìò[laa-]äãìéå äøä,`xif iax z` £¥©©§§¨¤¤¦§¨¨¨§¨§¨
eéáö õøàl`xyi ux` -äéòeLòL äìcébiax `edy xrpy ly ¤¤§¦¦§¨©£¤¨

xhtpy dzre ,`xifúwø äøîà 'dì àð éBà',[`ixah-]äãáà ék ¨¨¨§¨©©¦¨§¨
.dúcîç éìk§¦¤§¨¨

ela`zd day mivtge d`ixad s`y miwicv zxihta miyrn
mdilr:àiî éøñ÷c éãenò eúéçà ,eäaà éaøc déLôð çð ék- ¦¨©§¥§©¦©¨©¦©¥§¥¨¥©¨

ezxihta .zernc oirk min ecixed ixqiw xiray micenréaøc§©¦
éñBé,ixetiva xb didyàîc éøBtéöc éáæøî eòôLixetiv iafxn - ¥¨§©§¨¥§¦¦§¨

ezxihta .mc ecixedàîîéa éáëBk eàénçúà ,á÷òé éaøce`xp - §©¦©£Ÿ¦§©¦¨¥¦¨¨
ezxihta .xrv aexn mlerd ixcq epzypy ,meia miakekéaøc§©¦

àiðìéà ìk eøwòéà ,éqàezxihta .ezxiht lr mlerd yirxdl ©¦¦©§¨¦¨©¨
àòé÷øî àøeðc éôék eúéçð ,àéiç éaøc.minyd on y` ipa` ecxi - §©¦¦¨§¦¥¥§¨¥§¦¨

ezxihtaàéiðîìö eòzLéà ,[éàîéñ] (éñåé) éaøa íçðî éaøc- §©¦§©¥§©¦¦¨¦¦§¨©§¨©¨
,zerahnd lry mitevxtde minlvd zexev ekrnzpeåäå©£

àéiöìçîìezxihta .miivlgna ewlgedy ink miwlg eidpe -éaøc §©§§©¨§©¦
àièøcðà ìk eöv÷úéà ,àéiç øa íeçðzze`hxcp`d lk evvwp - ©§©¦¨¦§©§¨©§©§©¨

ezxihta .ezny mikln my lr miyery minlvd zexev mdy
àòcøäða àúøzçî ïéòáL eøzçéà ,áéLéìà éaøcmiapb exzg - §©¦¤§¨¦¦©§¦§¦©§§¨¨¦§©§§¨

dxiny dzid eiigay ,exir `rcxdpay mizaa zexizg miray
ezxihta .ezekfa mdnàòé÷øî àãøác éték eúéçð ,àðeðîä áøc- §©©§¨§¦¦¥¦§¨¨¥§¦¨

ezxihta .minyd on cxa ipa` ecxie äaøczxihta÷eLð ,óñBé áø §©¨©¥¨
éããäà úøôc éték,zxt xdp lry dtik zxeva mixyb exayp - ¦¥¦§¨©£¨¥

ezxihta .dfl df [ewacp-] ewypee éiaàczxihtaéték ÷eLð ,àáø §©©¥¨¨¨¦¥
úìâãclwcig xdpd lry -,àiLøLî éaøc déLôð çð ék .éããäà §¦§¨©£¨¥¦¨©§¥§©¦§©§¦¨

éöéL éì÷éc ïeòè.mixnz zgz mivew milwcd eginvd - ¨¦§¥¦¥
:rxwd dg`n epi`e rxewy la` oic zx`and `ziixa,ïðaø eðz̈©¨¨
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במתן תורה הייתה ההתחלה )החלו לעשות(, ובימי אחשורוש )בזמן גזירת המן( הייתה הקבלה, וקבל היהודים.

זה שהקדימו נעשה לנשמע במתן תורה הייתה רק הקבלה, ובימי אחשורוש קיימו מה שקבלו.
ממאמר פרשת תצווה ה'תשמ"א



xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc ohw cren(ipy meil)

ïéçàúî ïéàL ïéòø÷ elàå:dligzak mzeg`l xeq`y -ìò òøBwä §¥§¨¦¤¥¦§©¦©¥©©
,ïéc úéa áà ìòå ,àéNð ìòå ,äøBz BãnélL Baø ìòå ,Bnà ìòå ,åéáà̈¦§©¦§©©¤¦§¨§©¨¦§©©¥¦

.eznyårxewdúBòøä úBòeîL ìò,l`xyin miax zzin lrìòå §©§¨¨§©
zrinyíMä úkøadlrn itlk secib -,äøBz øôñ ìòåd`xy ¦§©©¥§©¥¤¨

,íéìLeøé ìòå ,Lc÷nä ìòå ,äãeäé éøò ìòå ,óøNpLmze` d`exyk ¤¦§©§©¨¥§¨§©©¦§¨§©§¨©¦
.mpaxegaòøB÷åmilyexi eixg`e ycwnd z` d`exdìòd,Lc÷î §¥©©¦§¨

éñBîeódrixw dze`a rexwl.íéìLeøé ìò ¦©§¨©¦
lr :`ziixaa x`eand oicd xewn,äøBz BãnélL Baøå ,Bnàå ,åéáà̈¦§¦§©¤¦§¨

ïìðî,rxewyáéúëcdninyd edil` dlryk(ai a 'a mikln)òLéìàå' §¨¨¦§¦¤¡¦¨
åéLøôe ìàøNé áëø éáà éáà ÷òöî àeäå äàøwfgIe cFr Ed`x `le Ÿ¤§§©¥¨¦¨¦¤¤¦§¨¥¨¨¨§Ÿ¨¨©©£¥

y miyxece ,'mirxw mipWl mrxwIe eicbaABnàå åéáà äæ 'éáà éáà' ¦§¨¨©¦§¨¥¦§©¦§¨¦¨¦¨¦¤¨¦§¦
,mdilr rxewy cnlne ,mzenk el lewy didyìàøNé áëø'¤¤¦§¨¥

,äøBz BãnélL Baø äæ 'åéLøôezx`an .ryil` rxw jk meyne ¨¨¨¤©¤¦§¨
:`xnbdòîLî éàî,eax epiid 'l`xyi akx'yîãkóñBé áø íbøú ©©§©§¦§©§¥©¥

,df weqtdéúBìöa ìàøNéì ïBäì áèc ,éaø éaøl`xyil aehy - ©¦©¦§©§§¦§¨¥¦§¥
ezlitzaïéLøôe ïéëéúøî.dngln iyxte iakxn - ¥§¦¦¨¨¦

:oicd xewn xe`ia jyndåel` mirxwy dn,ïìðî ïéçàúî àì §Ÿ¦§©¦§¨¨
áéúëc(my)ì íòø÷iå åéãâáa ÷æçiå','íéòø÷ íéðLike ,miyxece ¦§¦©©£¥¦§¨¨©¦§¨¥¦§©¦§¨¦

L òãBé éðéà 'íòø÷iå' øîàpL òîLnîmrxwlãnìî àlà ,íéðL ¦©§©¤¤¡©©¦§¨¥¥¦¥©¤¦§©¦¤¨§©¥
Leirxw eaxe en`e eia` lr rxewdì íéãîBòå íéòeøw,íìBòì íéðL ¤§¦§§¦¦§©¦§¨

.drixwd dg`n epi`e
:`xnbd dywn,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîàlr drixwd `ld ¨©¥¥¨¦§©¦¨¨

ixdy ,zn lr dpi` edil`eäiìàepceràeä éç(d `k x"a),cvike ¥¦¨©
.dpnn cenll ozipdéì øîà,opgei iax,'ãBò eäàø àìå' áéúëc ïåék ¨©¥¥¨¦§¦§Ÿ¨¨

déãéc éaâìryil` lv` -.éîc úîk §©¥¦¥§¥¨¥
:mirxwd x`y iabl oicd xewn jyndïéc úéa áàå àéNð,ezny ¨¦§©¥¦

ïìðî úBòøä úBòeîLe,mdilr mirxewyáéúëclr cecl rcepyk §¨¨§¨¨¦§¦
mizylt mr dnglna l`xyin miaxe ozpedie le`y zenl`eny)

(ai-`i ` 'aå åéãâáa ãåc ÷æçiå',Bzà øLà íéLðàä ìk íâå íòø÷i ©©£¥¨¦¦§¨¨©¦§¨¥§©¨¨£¨¦£¤¦
'ä íò ìòå Bða ïúðBäé ìòå ìeàL ìò áøòä ãò eîöiå ekáiå eãtñiå©¦§§©¦§©¨ª©¨¨¤©¨§©§¨¨§§©©

,'áøça eìôð ék ìàøNé úéa ìòå,miyxeceìeàLjlnd,àéNð äæ §©¥¦§¨¥¦¨§¤¨¤¨¤¨¦
e,ïéc úéa áà äæ ïúðBäé'e ,mzzina rexwl yiyúéa ìòå 'ä íò ìò §¨¨¤©¥¦©©§©¥

úBòøä úBòeîL elà 'ìàøNé,dnglna ebxdpy l`xyin miax lr ¦§¨¥¥§¨¨
.mdilr rexwl yiy

:`xnbd dywneåäc ãò àîéàå ,àðäk áøì àaL øa áø déì øîà̈©¥©©©¨§©©£¨§¥¨©§¨
eälekjk ,el` lk lr rxw cecy x`ean weqtay myky xn`p - §

.envr ipta mdn cg` lk lr `le ,el` lk ezeniy cr mirxew oi`
déì øîàaezkd xn`y oeik ,`pdk ax'ìò' 'ìò',mdn cg` lk oia ¨©¥©©

,''d mre ozpedie le`y lr' xn` `le,ïéðòä ÷éñôäwqtdy oeike ¦§¦¨¦§¨
.envr ipta mdn cg` lk lr rxewy cnll `a xzein df

:`xnbd dywnïðéòø÷ éîerexwl miaiig ike -,úBòøä úBòeîMà ¦©§¦¨©§¨¨
ì déì eøîà àäåéàãeäé éôìà øñéøz àkìî øBáL ìè÷ ìàeîL- §¨¨§¥¦§¥¨©§©§¨§¥©©§¥§¨¥

micedi sl` xyr mipy bxd qxt jln xeayaxir,éøñ÷ úâéæî ¨§¦©¥¨¦
.òø÷ àìå:`xnbd zvxzneøîà àìrexwl yiyáBøa àlàdøeaö §Ÿ¨©Ÿ¨§¤¨§¦

äéäL äNòîëeoic cnlp myny ,mizyltd mr dngln dze`a §©£¤¤¨¨
.l`xyin herin wx bxd `kln xeaye ,df

:dyrnd lr `xnbd dywnøîà àäå ,éàãeäé àkìî øBáL ìè÷ éîe¦¨©§©§¨§¨¥§¨¨©
ì àkìî øBáL déìéì éúéz ,ìàeîLlr ixky mleyi -éìè÷ àìc ¥§©§¨¦§¥¥¦¦§Ÿ¨§¦

.íìBòî éãeäé:`xnbd zvxzneäééLôðì éîøb eäðéà íúä- §¦¥¨¨¨¦§¨§¥§©§©§
ecxnyk mnvrl z`f enxb mibxdpd ixqiw zbifnay dyrna

,cxen oick eyprpe ,`kln xeayaéøéúé ì÷ì ,énà éaø øîàc§¨©©¦©¦§¨§¥¥
éøñ÷ úâéæîcixqiw zbifn iyp` ly zexepikd inip lewn - ¦§¦©¥¨¦

,`kln xeaya mzcixna ecwxe exxeyyài÷ãeìc àøeL ò÷t- ¨©¨§§¦¨
`ly oeekzd l`enyl xn`y dne ,`iwcel xird zneg drwap

.mpiga icedi bxd
:`ziixaa drixwd ipic xewn jyndïìðî íMä úkøa ìòrneydy ©¦§©©¥§¨¨

,rxewáéúëcitlk scib xey` jln `av xy dwWaxy xg`l ¦§¦©§¨¥
dlrn(fl gi 'a mikln)àðáLå úéaä ìò øLà äi÷ìç ïa íé÷éìà àáiå'©¨Ÿ¤§¨¦¤¦§¦¨£¤©©©¦§¤§¨

,'íéãâá éòeø÷ eäi÷æç ìà øékænä óñà ïa çàBéå øôqäyiy x`eane ©Ÿ¥§¨¤¨¨©©§¦¤¦§¦¨§¥§¨¦

.myd zkxa zriny lr rexwl
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éñBîe Lc÷î ìr røB÷" .røB÷å ,"äaøçì äéä eðécîçî ìëå Là úôéøNìïåék ,äàBøä ãçàå rîBMä ãçà :eäðéîøe ."íéìLeøé ìr ó ¦§¥©¥§¨©£©¥¨¨§¨§¨§¥©¥©©¦§¨¦©§¨©¦§¦§¤¨©¥©§¤¨¨¤¥¨

íéôBvì rébäL¯àä :àéL÷ àì !dîör éðôa íéìLeøé ìrå Bîör éðôa Lc÷î ìr røB÷å ,røB÷¯àä ,àLéøa Lc÷na râôc¯râôc ¤¦¦©©¦¥©§¥©©¦§¨¦§¥©§§©§¨©¦¦§¥©§¨¨©§¨¨§¨©©¦§¨§¥¨¨§¨©
.àLéøa íéìLeøéaì ïéàMø ïleëå :ïðaø eðz:àcñç áø øîà .ïúBçàì àì ìáà ,úBîleñ ïéîk ïúBNrìå ïè÷Bììe ,ïììBîìe ,ïììBL ¦¨©¦§¥¨¨©¨©§¨©¨¦§§¨§§¨§§¨§©£¨§¦¨£¨Ÿ§©¨¨©©¦§¨
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תקוותי שיש לו קביעות עיתים בלימוד דא"ח בכל יום ויום ובהוספה ביום השבת-קודש אשר קודש הוא לד'.
ממכתב כ"ה שבט, תש"כ



קפד
miwxt dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtohw cren

ììùä êåúî-.llya c`l` rxw `lyéåçéàä êåúî-.iegi`d rxwnéøãðñëìà éåçéàáå
-.mlyk dedcäèîì åëôäì éàùø-,dlrnl dhnly jtede ,dhnl rxwd jtedy

.eyaele x`evd zia dyere ,edg`neùìù úôñåúå-eze` lr xg` rxw siqeny oebk

.xg` la` erxi`y oebk ,rxwäçàúî ïéà ïåéìr-.en` lre eia` lr erxwyïðéàù
úôñåúá-odilr siqeny oica oi` ,xnelk.réâä
åøåáéèì-.xg` zn el zneùìù ÷éçøî
úåráöà-.rxewe ,rxw eze` cvaàìîúð-

rxewe xfege eixeg`l exifgn ,eiptln mirxw

.eiptläráù ìë-zn el zn m`-drixw rxew

.zxg`éñåî äráù øçàìó-.oey`x rxw lr

åììåùì ïúéð àìã-siqen i`e .llk dray jez

dia-,dray xg`l la` .cg` rxwk ifgin

elly xakc-lk siqene zelilyd lk rxew

.rxw xg` zn lrc xkpinc ,edyåúììåù äùà
øúìàì-.dray jez elit`éîð éëä-siqenc

.xkpin `wc `zxet da siqene ,dlilyd rxewc

.dy` elit`e ,rxew dray lk :wiqt `weíåùî
àåä äùàä ãåáë-.oicd on `leãåáë íåùî

åéáà-siqen jkitl ,iegi`k iede oicd on `le

.miyly xg`l earåø÷ ãâáá-lfeb ,okl mcew

lr rxwy odl d`xny ,lkd dnxny .lkd

.zndåréãåä àì íàå-.eia` z` xwal jledy

åäåøáé-`ay eze`lla` :zeietk zehn lr-

íå÷îì íå÷îî êìåää.
ìâìâé
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éåçéàáåÐ ixcpqkl`zegny zkqnae .xkip enewn oi`y lk Ð iegi` edfi` :inlyexia

)h wxt.ekxev lk edeg`y lk :yxtn (

êëÐ ezeg`l xeq` gweldxeq` gwelc idp .ixkpl exkenl xzen m` izrny `l

ick epiid Ð gwell ricedl jixv xkenc it lr s`e .xzen ixkp `ed m` Ð ezeg`l

m` oiyyeg ep` oi` la` ,xeqi` gwel dyri `ly

jixv cere .xzen did dxe`kle ,ixkpd epxtzi

`pzl 'it ied Ð 'ek xkendy myke i`de .oeir

elit` xfrl` oa oerny iaxle ,dkitd `la `nw

`pzk dkldc d`xp ibiltc i`nae .dkitd ici lr

.xfrl` epax axd yxit oke ,`nw

úìéçúÐ zerav` yly drixw`prci `l

) lirlc ,`nrh witn i`nn(a,ak

.gthn zegt dfig` oi` :"wfgie"n gth opiwtn

àéðúÐ ikd inpiqei iaxe ,ok xaeq iqei iax

iaxe xi`n iaxc iab ezenk dkld

n" wxta ,dcedi) "ede`ivedy i(a,en oiaexir.

.rixkn dil dedc ,cereòøå÷lr cg` rxw

Ð olek) zegny zkqnah wxtzn el exn` :(

dzn .`vi Ð en` `l` epi` `ede ,rxwe eia`

dzn ,eia` zn .`vi Ð eia` `l` epi` `ede ,en`

Ð oiaexwd on cg` `l` epi` `ede ,rxwe ,en`

eia` `l` epi` `ede ,rxwe oiaexwd on cg` ,`vi

zn el exn` :inlyexiae .`vi `l Ð en` e`

el exn` .`vi Ð did oerny exn`e ,rxwe oae`x

,zne did miiw el exn` jk xg`e ,rxwe oae`x zn

.epa `vnpe eia` lr rxw oke .`vi `l :`pz zi`

lr `ed dnk .rexwl jixv oi` Ð xz` lr zn m`

mixcpc `xza wxt seqae .xeac ick Ð xz`

)(`,ft.diepy `id ok enkøîàongp axxa

ztqeza opi`y itl wgviÐsiqen i`n :dniz

epax axd yxite ?`ziixad on mrhd yxtl

itl" opiqxb `lc :l`eny epiax mya xfril`

dywd wgvi epax axde .`ziixaa "oitiqen oi`y

ivnc il d`xp ?ztqeza jiiy i`n :zetqeza

:inp i` .exeaih cr xn`c o`nk `xiaqc xninl

.eal cr enk jk lk df oi` Ð eal z` dlbiy cr

wgvi xa ongp ax xn`wc :il d`xp xzei ,edin

m`e ,eal cr rexwl jixvy Ð ztqeza opi`y itl

oeik ,mewn lkn Ð eal cr rxw `ly jk rxi`

jiiy oi` xne` Ð jixv didy enk dyr `lc

wgvi xa ongp ax xaqw eyexitl ,edin .ztqez

jenqa xn`c o`nl elit`e .eal cr mixne` yik

jixv oi`y ,epyxity enk ayiil yi Ð exeaih cr

,eal z` dlbiy cr wx en` lre eia` lr rexwl

ceak meyn ,xity Ð ith rxw m` mewn lkn

."zigyz la" o`k oi`e ,eia`

íøåôÐ dhnln) zeixedc `xza wxta(a,ai

.x`eva m` ,dhnl rxew dn yxtn

éôìÐ en`e eia` lr oitiqen oi`yyxit

eia` lr rxw m` oiac ,i`w edlek`c :qxhpewa

`prci `le .mcew eiaexwn cg` lr rxw oia ,mcew

eia` rxw lr `wec rnyn `pyilc ,dil `pn

.mcew didy en`e
m`
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,ììMä CBzî røBwä :ïðaø eðz .éøcðñkìà éeçéàáe§¦£¤§©§§¦¨©¨©©¥©¦©§¨
úBîìeqä CBzî ,è÷lä CBzî ,ììnä CBzî¯.àöé àì ¦©§¨¦©¤¤¦©¨Ÿ¨¨

éeçéàä CBzî¯éeçéàáe :àcñç áø øîà .àöé ¦¨¦¨¨¨©©¦§¨§¦
.BúBçàìe ähîì BëôBäì éàMø :ïðaø eðz .éøcðñkìà£¤§©§§¦¨©¨©©©§§§©¨§©
øëBnäL íLëe .BúBçàì øñBà øærìà ïa ïBrîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥§©§¥¤©¥

BúBçàì øeñà¯Cëéôìe .BúBçàì øeñà ç÷Blä Ck ¨§©¨©¥©¨§©§¦¨
éøö øëBî.ç÷Blì BréãBäì Cäréø÷ úléçz :ïðaø eðz ¥¨¦§¦©¥©¨©¨©§¦©§¦¨

ìL úôñBúå ,çôèéaø .øéàî éaø éøác ,úBraöà L ¤©§¤¤¨Ÿ¤§¨¦§¥©¦¥¦©¦
ìL äréø÷ úléçz :øîBà äãeäéúôñBúå ,úBraöà L §¨¥§¦©§¦¨¨Ÿ¤§¨§¤¤

,äréø÷a øéàî éaøk äëìä :àìer øîà .eäL ìk̈¤¨©¨£¨¨§©¦¥¦¦§¦¨
éñBé éaø ,éëä énð àéðz .úôñBúa äãeäé éaøk äëìäå©£¨¨§©¦§¨§¤¤©§¨©¦¨¦©¦¥
eðz .eäL ìk úôñBúå çôè äréø÷ úléçz :øîBà¥§¦©§¦¨¤©§¤¤¨¤¨

ïðaøéñBäå ,Bða úî ,rø÷å ,åéáà úî Bì eøîà :,ó ©¨©¨§¥¨¦§¨©¥§§¦
,rø÷å Bða úî .äçàúî Bðéà ïBéìr ,äçàúî ïBzçz©§¦§©¤¤§¥¦§©¤¥§§¨©

éñBäå åéáà úî.äçàúî Bðéà ïBzçz ,äçàúî ïBéìr ,ó ¥¨¦§¦¤§¦§©¤©§¥¦§©¤
rø÷ røB÷ ,BúBçà äúî ,åéçà úî ,Bnà úî ,åéáà úî¥¨¦¥¦¥¨¦¥¨£¥©¤©

éôì ,ãçà rø÷ Bnàå åéáà ìr ,ãçà rø÷ ïlek ìr :øîBà äøéúa ïa äãeäé éaø .ïleëì ãçà¤¨§¨©¦§¨¤§¥¨¥©¨¤©¤¨©¨¦§¦¤©¤¨§¦
.úôñBúa ïðéàL éôì :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?àîrè éàî .Bnàå åéáà rø÷ ìr ïéôéñBî ïéàL¤¥¦¦©¤©¨¦§¦©©§¨¨©©©§¨©¦§¨§¦¤¥¨§¤¤
äëìä :ìàeîL øîàäå ?éëä ìàeîL øîà éîe .äøéúa ïa äãeäé éaøk äëìä :ìàeîL øîà̈©§¥£¨¨§©¦§¨¤§¥¨¦¨©§¥¨¦§¨¨©§¥£¨¨
:íéøîBà Léå ,Bøeaéè ãr ?røB÷ ïëéä ãr .ãeçì äréø÷ ,ãeçì úeìéáà !ìáàa ì÷énä éøáãk§¦§¥©¥¥§¥¤£¥§§¦¨§©¥¨¥©©¦§¥§¦

øácì äéàø ïéàL ét ìò óà .Baì ãr¯."íëéãâa ìàå íëááì erø÷å" :øîàpL ,øácì øëæ ©¦©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©§¦§§©§¤§©¦§¥¤
ìL ÷éçøî ,Bøeaéèì rébäåéðôlî àlîúð .røB÷å úBraöà L¯àlîúð .åéøBçàì Bøéæçî ¦¦©§¦©§¦¨Ÿ¤§¨§¥©¦§©¥¦§¨¨©£¦©£¨¦§©¥

äìrîlî¯íøBt ìBãb ïäkL àlà .àöé àì ïéããvä ïîe ähîlî røBwäå .ähîlî BëôBä ¦§©§¨§¦§©¨§©¥©¦§©¨¦©§¨¦Ÿ¨¨¤¨¤Ÿ¥¨¥
:øîà ãç ;éåìå ìàeîLc deáàc déîMî eäééåøúå ,àá÷er øîe äðzî áø da eâéìt .ähîlî¦§©¨§¦¨©©¨¨©§¨§©§©§¦§¥©£¦§¥§¥¦©¨©

éñBî äráL øçàì ,røB÷ äráL ìkìL ìk :øîà ãçå .óìL øçàì ,røB÷ íéLéñBî íéL.ó ¨¦§¨¥©§©©¦§¨¦§©¨©¨§Ÿ¦¥©§©©§Ÿ¦¦
é÷úîì ïzéð àìc ,éànà ,røB÷ äráL ìk øîàã ïàî :àøéæ éaø dì óøîàc àä àlà ,BììBL ©§¦¨©¦¥¨©§¨©¨¦§¨¥©©©§Ÿ¦¨§§¤¨¨§¨©

ìL ìk øîàã ïàî .àeä äMà ãBák íeMî íúä ?éîð éëä ,øzìàì BzììBL äMàä :øîíéL ¨¨¦¨©§§©§©¨¦©¦¨¨¦§¦¨©§¨©¨§Ÿ¦
íúä ?éîð éëä ,íìBrì BúBçàì ïzéð àìc ,Bnàìe åéáàì àlà .BúBçàì ïzéð àìc ,éànà ,røB÷¥©©©§Ÿ¦¨§©¤¨§¨¦§¦§Ÿ¦¨§©§¨¨¦©¦¨¨
íéúnä úà ìæBb äæ éøä únä éðôì reø÷ ãâáa àöBiä :ïðaø eðz .àeä Bnàå åéáà ãBák íeMî¦§¨¦§¦¨©¨©©¥§¤¤¨©¦§¥©¥£¥¤¥¤©¥¦
úà øwáàå Cìàå E÷eìç éðìéàLä" :Bøéáçì øîBàä ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .íéiçä úàå§¤©©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¨¥©£¥©§¦¥¦£§§¥¥©£©¥¤

únL Bàöîe Cìäå ,"äìBç àeäL àaà¯ïúBðå B÷eìç Bì øéæçî Búéáì àáiLëe .Bçàîe ,røB÷ ©¨¤¤§¨©§¨¤¥¥©§©§¤¨Ÿ§¥©£¦£§¥
BréãBä àì íàå .Brø÷ éîc Bì¯úî Bì únL äìBç :ïðaø eðz .Ba rbé àì äæ éøä¯ïéà §¥¦§§¦Ÿ¦£¥¤Ÿ¦©¨©¨©¤¤¥¥¥

.åéðtî íéLpä úà ïé÷zLîe ,åéðôa ïérø÷î ïéàå .åéìr Bzrc óøhz ànL ,únL BúBà ïéréãBî¦¦¤¥¤¨¦¨¥©§¨¨§¥§¨§¦§¨¨§©§¦¤©¨¦¦¨¨
BúBîç ìrå åéîç ìr ïérøB÷å .Lôð úîâr éðtî ïè÷ì ïérø÷îeáø øîàå .BzLà ãBák éðtî §¨§¦§¨¨¦§¥¨§©¤¤§§¦©¨¦§©£¦§¥§¦§§¨©©

àöîðå ,÷BçN éãéì BàéánL éðtî B÷éç CBúa ÷Bðéz çéðé àì ìáà :éúaø ìáàa àðz ,àtt©¨¨¨§¥¤©¨¦¨¥Ÿ¨¦©¦§¥¦§¥¤§¦¦¥§§¦§¨
.úBiøaä ìr äpbúîäéä íà ,ìáàä úéáì CìBää :ïðaø eðz ."úBôe÷æ úBhî ìr ïéøáî ïéàå" ¦§©¤©©§¦§¥©§¦©¦§¨©¨©©¥§¥¨¨¥¦¨¨

Ba ñb Baì¯åàì íàå ,úBéeôk úBhî ìr eäeøáé¯déa røúéà àáø .úBôe÷æ úBhî ìr eäeøáé ¦©©§©¦§§¦¨©§©¦§¨¨¦§©¥
àáø .éîeéðî øa àaà àeäc ,àzøî øa àaà déaâì ìr .àúléî¯é÷æàzøî øa àaà ,ó¯ ¦§¨¨§©¥©¨©©§¨§©¨©©§¦¨¨§¥©¨©©§¨

,íB÷îì íB÷nî CìBää :ïðaø eðz .ïðaøî àáøeö éàäì àzrc déa úéì änk :øîà .éôk̈¥£©©¨¥¥©§¨§©§¨¥©¨¨¨©¨©©¥¦¨§¨
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מועד קטן. פרק שלישי - ואלו מגלחין דף כו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

אי אפשר שתהיה מציאות של גלות גדולה יותר מן הגלות הזה, ולכן גם הגאולה שעל-ידו, היא גאולה שאין למעלה הימנה.
ממאמר י"ז שבט, ה'תשד"מ



קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc ohw cren(ipy meil)

éøcðñklà éeçéàáe.mlyk cbad d`xiy dyery ,xeq` cala §¦©¤§©§§¦
:el` zexitz jezn drixw oica `ziixaòøBwä ,ïðaø eðzezn lr ¨©¨¨©¥©

ììMä CBzîe` ,dagx dxitza xetzy mewn -ììnä CBzî- ¦©§¨¦©§¨
e` ,miletk rxw iccv zxitzè÷lä CBzîzeevw lk zxitz - ¦©¤¤

e` ,cgi rxwdúBîleqä CBzî,mleq zelrnk zi`xpd dxitz - ¦©¨
el` lkaàöé àìrxw m` j` .xak rexwk aygpy ,drixw ici Ÿ¨¨

éeçéàä CBzîmlyk d`xpy znlyen dxitz -,àöécba aygpy ¦¨¦¨¨
,df oiprl mlyk aygp iegi` dfi`e .mlyéeçéàáe ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨§¦

.éøcðñklà©¤§©§§¦
:zn lr drixw iegi` oipra `ziixa,ïðaø eðzxeq`y mewna s` ¨©¨¨

,rxwy cba zeg`lBëôBäì éàMøoeilrd ewlg `diy,ähîì ©©§§§©¨
,dlrnl `edyk edyalie oezgzd ewlga x`ev zia dyriy

,dhnl `di rxwd mr oeilrd ewlgeøæòìà ïa ïBòîL éaø .BúBçàìe§©©¦¦§¤¤§¨¨
BúBçàì øñBà:iegi`a sqep oic .ektd m` s`L íLëedfk cba lra ¥§©§¥¤

øëBnäeze`Ck ,BúBçàì øeñàs`ç÷Bläepnn,BúBçàì øeñàefy ©¥¨§©¨©¥©¨§©
.cbad zaegCëéôìedøëBîeze`éøöBòéãBäì Cdf xeqi`l,ç÷Blì §¦¨¥¨¦§¦©¥©

.d`pe` dfa didie ,ezeg`l xzeny aeygie gweld drhi `ny
:znd lr drixwd zcina `ziixaäòéø÷ úléçz ,ïðaø eðzzn lr ¨©¨¨§¦©§¦¨

dxeriyúôñBúå ,çôèsqep aexw el zn m` drixwd lr siqeny ¤©§¤¤
dxeriy ,eilr drixwa aiigyìLéaø .øéàî éaø éøác ,úBòaöà L ¨¤§¨¦§¥©¦¥¦©¦

,øîBà äãeäéaúléçzdäòéø÷a icìLúôñBúå ,úBòaöà La dicìk §¨¥§¦©§¦¨¨¤§¨§¤¤¨
.eäL¤

:df oica dkldd wqtäòéø÷a øéàî éaøk äëìä ,àìeò øîà̈©¨£¨¨§©¦¥¦¦§¦¨
,gth dxeriyy dpey`xúôñBúa äãeäé éaøk äëìäålka dicy ©£¨¨§©¦§¨§¤¤

.`edy
:df wqtl di`xéëä énð àéðz,`ziixaaúléçz ,øîBà éñBé éaø ©§¨©¦¨¦©¦¥¥§¦©

.eäL ìk úôñBúå ,çôè äòéø÷§¦¨¤©§¤¤¨¤
:drixw iaeig dnk aiigzpy mc`a `ziixaBì eøîà ,ïðaø eðz̈©¨¨¨§

y,òø÷å åéáà úîjk xg`eéñBäå Bða úîórxwd ,ezrixw lr ¥¨¦§¨©¥§§¦
dïBzçzsiqedyäçàúîde epa lr drixwkïBéìòdligza rxwy ©§¦§©¤¤§

äçàúî Bðéàm`e .eia` lr drixwk mlerl,òø÷å Bða úîxg`e ¥¦§©¤¥§§¨©
jkéñBäå ,åéáà úîód rxwd ,ezrixw lrïBéìòepa lr,äçàúî ¥¨¦§¦¤§¦§©¤
deïBzçzeia` lr.äçàúî Bðéàm`e(úî) ,åéáà úîeäúî]Bnà [ ©§¥¦§©¤¥¨¦¥¨¦

eåéçà úîeãçà òø÷ òøB÷ ,BúBçà äúîea `veieäãeäé éaø .ïleëì ¥¨¦¥¨£¥©¤©¤¨§¨©¦§¨
,øîBà äøéúa ïampn`ïlek ìòa eic miaexw x`y lk -,ãçà òø÷ ¤§¥¨¥©¨¤©¤¨

j`Bnàå åéáà ìòrxew,ãçà òø÷ipta mdn cg` lr rxew xnelk ©¨¦§¦¤©¤¨
,miaexw x`y xear eilr siqen epi`e ,envrìò ïéôéñBî ïéàL éôì§¦¤¥¦¦©

.Bnàå åéáà òø÷¤©¨¦§¦
:`xnbd zxxanàîòè éàî.dxiza oa dcedi iax lydaiyn ©©£¨

:`xnbdúôñBúa ïðéàL éôì ,÷çöé øa ïîçð áø øîàie`x oi`y - ¨©©©§¨©¦§¨§¦¤¥¨§¤¤
.xg` aexw xear mdilry drixwd lr siqeiy

:df oica dkld wqt.äøéúa ïa äãeäé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà̈©§¥£¨¨§©¦§¨¤§¥¨
:`xnbd dywnéëä ìàeîL øîà éîe,`xnegl weqtløîàäå ¦¨©§¥¨¦§¨¨©

.ìáàa ì÷énä éøáãk äëìä ,ìàeîL:`xnbd zvxznãeçì úeìéáà §¥£¨¨§¦§¥©¥¥§¥¤£¥§
e ,miliwn dae opaxcn daeigyãeçì äòéø÷dae dxezd on daeigy §¦¨§

.mixingn
drixwd lr siqedl ozipy x`azp :drixwd ztqez zcin

:`xnbd zxxan .dpey`xdòøB÷ ïëéä ãòdaiyn .eztqeda ©¥¨¥©
:`xnbdãòcbpk,íéøîBà Léå .Bøeaéèwxãòcbpk.Baìeét ìò óà ©¦§¥§¦©¦©©¦

äéàø ïéàLdxenb,øácìyiæøîàpL ,øácì øë(bi a l`ei)eòø÷å' ¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©§¦§
,'íëéãâa ìàå íëááì.ald cr `ed drixwd mewny fnexe §©§¤§©¦§¥¤

:x`al `xnbd dkiynnBøeaéèì òébärxew epi` lkd ixacly ¦¦©§¦
,sqep aexw el zne ,xzeiìL ÷éçøîúBòaöà Lzligz mewnn ©§¦¨¤§¨

dpey`x drixwòøB÷å.aiigzp m` eilr siqene ,dycg drixw §¥©
àlîúðmirxwa cbadåéðôlî,zeycg zerixwa aiigzpeBøéæçî ¦§©¥¦§¨¨©£¦

cbad ly df cvl,åéøBçàì.eiptl dzry ipyd cva rxeweàlîúð ©£¨¦§©¥
cbad lkäìòîlî,cer rexwl jixveähîlî BëôBä,dlrnl ¦§©§¨§¦§©¨

.ea rxewe x`eevd zia my dyere
:drixwd ote`a oicòøBwäåzny eaexw lr ecbaïîe ähîlî §©¥©¦§©¨¦

àöé àì ,ïéããvä,drixw iciìBãb ïäkL àlàea xn`py(i `k `xwie) ©§¨¦Ÿ¨¨¤¨¤Ÿ¥¨

,drixwa xeq`e 'mxti `l eicbaE'íøBtezn lr [rxew-],ähîlî §¨¨Ÿ¦§Ÿ¥¦§©¨
.ytp znbr meyn xzede ,drixw df oi`y

:drixw ztqez oica zwelgn,àá÷eò øîe äðúî áø da eâéìt§¦¨©©§¨©§¨
eäééåøúåexn`å ìàeîLc äeáàc déîMîmyaìk ,øîà ãç .éåì §©§©§¦§¥©£¨¦§¥§¥¦©¨©¨

äòáL` zelia` inixg` zn lr siqen epi`l`òøB÷drixw ¦§¨¥©
e ,zxg`äòáL øçàìs`éñBîó`edy lkìL ìk ,øîà ãçå .íéL §©©¦§¨¦§©¨©¨§¦

`l` siqen epi` mipey`x mei,òøB÷eìL øçàìíéLs`éñBî.ó ¥©§©©§¦¦
:`xnbd dywné÷úî,àøéæ éaø dì ól,òøB÷ äòáL ìk øîàc ïàî ©§¦¨©¦¥¨©§¨©¨¦§¨¥©

,éànàmeyn i`ceïzéð àìcoiicrìBììBLdxitza extezl - ©©§Ÿ¦©§§
ozip `l ,zttex dxitza `l s`e llk xetz epi`y oeike ,dagx
zn lr siqenk `le eaigxnk d`xpy ,xg` zn lr ea siqedl

,dyw ok m` ,xg`äMàä ,øî øîàc àä àlàzn lr drxwy ¤¨¨§¨©©¨¦¨
BzììBLrxwløzìàìike ,dray jezaénð éëäcin siqedl lkez ©§§©§©¨¦©¦

yi` oia welig df oica xn`p `l ixde ,xg` zn lr dllyy xg`l
:`xnbd zvxzn .dy`líúädray jeza lelyl dy`l xzidd ¨¨
,àeä äMà ãBák íeMîxwirn epi`e ,ald ieliba cenrz `ly ¦§¦¨

.ea siqedl ozip `le rexwk cbad aygp okle ,oicd
le :`xnbd dywnìL ìk øîàc ïàî,éànà ,òøB÷ íéLmeyn i`ce ©§¨©¨§¦¥©©©
BúBçàì ïzéð àìcoiicry oeik ea siqedl ozip `l okle ,miyly lk §Ÿ¦©§©

,dyw ok m` ,mlyk epi`àlàrxwy dfïzéð àìc ,Bnàìe åéáàì ¤¨§¨¦§¦§Ÿ¦©
,íìBòì BúBçàìikeénð éëä,miyly xg`l s` siqedl leki epi` §©§¨¨¦©¦

zvxzn .drixw lk lr siqedl ozipy `ziixaa x`ean ixde
:`xnbdíúämlerl ezeg`l xeqi`dàeä Bnàå åéáà ãBák íeMî ¨¨¦§¨¦§¦

mlyk aygp ,ezeg`l xzen oicd xwirny oeike ,oicd xwirn `le
.ea siqedl xzene

:znd lr cba zrixwa mipic dnk zx`and `ziixa,ïðaø eðz̈©¨¨
òeø÷ ãâáa àöBiäokl mcew erxwyúà ìæBb äæ éøä ,únä éðôì ©¥§¤¤¨©¦§¥©¥£¥¤¥¤

íéúnä,mdilr rexwl jixv didyúàåzrcíéiçämze` dnxny ©¥¦§¤©©¦
:sqep oic .znd lr rxwy d`xne,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥

å E÷eìç éðìéàLä Bøéáçì øîBàäy ick z`fCìàdzrúà øwáàå ¨¥©£¥©§¦¥¦£§§¥¥©£©¥¤
Bàöîe Cìäå ,äìBç àeäL àaàeia`lòøB÷ ,únLixdy ,df cba ©¨¤¤§¨©§¨¤¥¥©

zrc lr eli`yde ,dlegd eia` z` xwal jledy el xn`
,zeni m` eprxwiyemewn lkn,Bçàîjxevl wx el edpwdy oeik §©

,epciqtie dg`i `ly ick `le drixwBì øéæçî Búéáì àáiLëe§¤¨Ÿ§¥©£¦
B÷eìçdge`ndBòéãBä àì íàå .Bòø÷ éîc Bì ïúBðåxwal jledy £§¥§¥¦§§¦Ÿ¦
,dlegBa òbé àì äæ éøä.erxewl £¥¤Ÿ¦©

:drixw ipica ztqep `ziixaúî Bì únL äìBç ,ïðaø eðzeiaexwn ¨©¨¨¤¤¥¥
ànL ,únL BúBà ïéòéãBî ïéàxrvd z`yl lkei `l eileg zngn ¥¦¦¤¥¤¨

eïéàå ,åéìò Bzòc óøhzmixg` mila`ïéòø÷îmdicba,åéðôa ¦¨¥©§¨¨§¥§¨§¦§¨¨
íéLpä úà ïé÷zLîecitqdle gthln,åéðtî.dzina yibxi `ny §©§¦¤©¨¦¦¨¨

:sqep oicïè÷ì ïéòø÷îeeaexw znyéðtîminxeb jkayLôð úîâò §©§¦§¨¨¦§¥¨§©¤¤
:sqep oic .znd ceak miaxne jk lr ekaiy mi`exlïéòøB÷åipta §§¦

dy`dBúBîç ìòå åéîç ìò,ezny rnyyk.BzLà ãBák éðtî ©¨¦§©£¦§¥§¦§
:la`a sqep oicéúaø ìáàa àðz ,àtt áø øîàå,[zegny zkqn-] §¨©©¨¨¨¨§¥¤©¨¦

ìáàela` iniaB÷éç CBúa ÷Bðéz çépé àì,miaxd iptaéðtî ¨¥Ÿ©¦©¦§¥¦§¥
LwepizdúBiøaä ìò äpbúî àöîðå ,÷BçN éãéì Bàéánede`xiy ¤§¦¦¥§§¦§¨¦§©¤©©§¦

.la` epi`e wgey
:dpyna epipy.úBôe÷æ úBhî ìò [àlà] ïéøáî ïéàå§¥©§¦¤¨©¦§

:df oic dliabnd `ziixa,ïðaø eðzla`ìáàä úéáì CìBääxg`l ¨©¨¨©¥§¥¨¨¥
,d`xad zcerql dieldBa ñb Baì äéä íàjxck `ly gnye ¦¨¨¦©

,mila`úBéeôk úBhî ìò eäeøáé,avrie eilr xn eail `diyíàå ©§©¦§§¦
åàì`l` epebia mitiqen oi`.úBôe÷æ úBhî ìò eäeøáé ¨©§©¦§

:df oiprn dyrnàúléî déa òøzéà àáø,[zelia`-]déaâì ìò ¨¨¦§©¥¦§¨¨§©¥
éîeéðî øa àaà àeäc àzøî øa àaà,ezexadle engplé÷æ àáøó ©¨©©§¨§©¨©©§¥¨¨¨¦

e ,ezhinéôk àzøî øa àaà.dhinløîà,`axàzòc déa úéì änk ©¨©©§¨¨¥¨©©¨¥¥©§¨
ïðaøî àáøeö éàäìoi`y ze`xdl izhin iztwfy ,[mkg cinlz-] §©§¨¥©¨¨

.d`tke oiad `l `ede ,qb iail
:jxca jledd la` oipra `ziixaíB÷nî CìBää [ìáà] ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¥©¥¦¨

,íB÷îì,jxca la` erxi`y mc` xnelk §¨
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B÷ñòa èòîì ìBëé íàezxegq wqra -èòîé,la` lk oickíàå ¦¨§©¥§¦§§©¥§¦
,åàì,xg` mewna lefa dxegq `vni `lyïänò ìbìâémr xegqi - ¨§©§¥¦¨¤

.ecal xegqi `l j` ,ca`d xac `edy ,mzxegq mr cgi eixag
:dhind ziitk ipic zx`and `ziixaïéôBk éúîéàî ,ïðaø eðz- ¨©¨¨¥¥¨©¦

mila`d miktedàöiMî ,úBhnä úàzndBúéa çútî,exawl ¤©¦¦¤¥¥¦¤©¥
ììBbä íúñiLî ,øîBà òLBäé éaø .øæòéìà éaø éøácoex` ieqik - ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥¦¤¦¨¥©¥

e .znd,ï÷fä ìàéìîb ïaø únL äNòîeàöiL ïåékezhinçútî ©£¤¤¥©¨©§¦¥©¨¥¥¨¤¨¨¦¤©
øæòéìà éaø íäì øîà ,Búéa,l`ilnb oax ly eipal,íëéúBhî eôk ¥¨©¨¤©¦¡¦¤¤§¦¥¤

.eyr jke ,ezrck epiideòLBäé éaø íäì øîà] ììBbä ízñpL ïåéëå§¥¨¤¦§©©¥¨©¨¤©¦§ª©
,l`ilnb oax ipal,íëéúBhî eôkezrck epiideøák ,Bì eøîà .[ §¦¥¤¨§§¨

eðéôkezian epia` z`iviaét ìòly ez`xed,ï÷æiax epiidc ¨¦©¦¨¥
.xfril`

:zaya mila`d zehin ztiwf onf z` zx`and `ziixa,ïðaø eðz̈©¨¨
úBhnä úà ïéô÷Bæ éúîéàîzeketddïî ,úaL áøòaonfäçðnä ¥¥¨©§¦¤©¦§¤¤©¨¦©¦§¨

,äìòîìe:`xnbd dtiqen .ycewd lr legn siqedl devnyøîà §©§¨¨©
äéìò áLBé Bðéà ïë ét ìò óà ,àðeä øa äaø,dtewfd dhind lr - ©¨©¨©©¦¥¥¥¨¤¨

CLçzL ãò.zayd zqipk onf `edyïéàL ét ìò óà ,úaL éàöBîìe ©¤¤§©§¨¥©¨©©¦¤¥
àlà áLéì Bìcerãçà íBémewn lkn ,dyy ayi xaky ,zelia`a ¥¥¤¨¤¨

äôBëå øæBç.ezhin ¥§¤
:dhind ziitka mitqep mipic,ïðaø eðzla`àì ,Búhî äôBkäz` ¨©¨¨©¤¦¨Ÿ
àlà ,äôBk àeä ãáìa Búhîz` s`ìkdBúéa CBúa Bì LiL úBhî ¦¨¦§¨¤¤¨¨¦¤¥§¥

eléôàå .äôBk àeäm`úBîB÷î äøNòa úBhî øNò Bì Lémda oyie ¤©£¦¥¤¤¦©£¨¨§
,minrtlãçà úîe ïéçà äMîç eléôàå .ïlek úà äôBk,mdnïlek ¤¤¨©£¦£¦¨©¦¥¤¨¨

ïéôBk.mdizaa mdizehinì úãçeénä ähî äúéä íàådilr gipd ¦§¦¨§¨¦¨©§¤¤§
íéìk,daiyie daikyl `leéøö ïéà.dúBtëì Ceéøö ïéà LbøcC ¥¦¥¨¦¦§¨©§¨¥¨¦

àlà ,BúBtëìy icBô÷Bæ.lzekd lr epiryneìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¦§¤¨§©¨¦§¤©§¦¥
åéèéaø÷ úà øézî Lbøc ,øîBàsc z` zexagnd zerevxd - ¥©§¨©¦¤©§¦¨

eicivay zehenl ybxcdåjka.åéìéàî ìôBð àeä §¥¥¥¨
:`xnbd zxxanLbøc éàîzeipyna xkfenddaiyn .zeziixaae ©©§¨

:`xnbdàcâc àñøò ,àìeò øîàziaa zgpeny ,lfnd zhin - ¨©¨©§¨§©¨
yeniyl zcrein `id oi`y oeike ,da miynzyn oi`e aeh lfnl

.dzetkl mikixv oi`
:`xnbd dywnïðúc ,Cìî éab äzòî àlà ,äaø déì øîàdpyna ¨©¥©¨¤¨¥©¨©¥¤¤¦§©

(.k oixcdpq)eze` mixanyk ,áñéî àeäå õøàä ìò íéaeñî íòä ìk̈¨¨§¦©¨¨¤§¥¥
Lbøcä ìòekxc oi` ixd lfn zhin `ed ybxc m`e .eceak iptn ©©©§¨

,denze ,eilr ayildéðéáúBà àì àðãéàä ãòc éãéî àkéà éî- ¦¦¨¦¦§©¨¦§¨Ÿ§¦¥
,eilr eze` epayed `l dzr cry okzi m`dàzLäåezelia`a §©§¨

déì ïðéáúBî.eilr §¦¨¥
:`xnbd dgecé÷úî,àéLe÷ éàî ,éMà áø dì óxac yiy i`ce ©§¦¨©©¦©§¨

,ezelia`a ycgnyäåäc éãéîep`vny myk -,äiúLe äìéëàà ¦¦©£¨©£¦¨§¦¨
,déðé÷Là àìå déðéìëBà àì àðãéàä ãòceli`eàzLäezelia`a §©¨¦§¨Ÿ§¦¥§Ÿ©§¦¥©§¨

,déðé÷Làå déðéìëBàzcerqa epefn eiptl `iadl ep` mieevn ixdy §¦¥§©§¦¥
ayiil ybxcd lr eaiyepy ie`x mb okle ,ezrc ayiil d`xad

.ezrc
:zxg` `iyew `xnbd dywnàéL÷ àä ,àéL÷ éà àlàdn - ¤¨¦©§¨¨©§¨

,jk `ed o`k dywy[àéðúc] (ïðúã),lirl `ziixaaBðéà Lbøc §©§¨©§¨¥
éøöBúBtëì Céàå ,Bô÷Bæ àlà`ed ybxcBðéà éànà ,àcâc àñøò ¨¦¦§¤¨§§¦©§¨§©¨©©¥
éøö,BúBtëì Ce ,yeniyl zcrein dpi`y dhin mzqk `ed ixdàä ¨¦¦§¨

[àéðz] (ïðú),`ziixa dze`aàeä ãáìa Búhî àì ,Búhî äôBkä ©§¨©¤¦¨Ÿ¦¨¦§¨
.äôBk Búéa CBúa Bì LiL úBhî ìk àlà ,äôBkdhin s`y rnyne ¤¤¨¨¦¤¥§¥¤

.dtek yeniyl zcrein dpi`y
:`xnbd dgec,àéL÷ éàîediitk dperh dpi` lfnd zhinéãéî ©©§¨¦¦

íéìëì úãçeénä ähnà äåäc,daikyl `leähî äúéä íà ,àéðúc ©£¨©¦¨©§¤¤§¥¦§©§¨¦¨§¨¦¨
éøö Bðéà íéìëì úãçeénä.dúBtëì Czehin lky exn`y dn i`cee ©§¤¤§¥¦¥¨¦¦§¨

.eze` zeynynd zehina `weec df dtek
:zxg` `iyew `xnbd dywn,àéL÷ àä ,àéL÷ éà àlàepipyy ¤¨¦©§¨¨©§¨

,lirl `ziixaaåéèéaø÷ øézî Lbøc ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©§¨©¦©§¦¨
Czòc à÷ìñ éàå ,åéìéàî ìôBð àeäå`edyéàî ,àcâc àñøò §¥¥¥¨§¦¨§¨©§¨©§¨§©¨©

,déì úéà ïéèéaø÷.mlerl eze` miwxtn oi`e reaw cner `ed ixd ©§¦¦¦¥
` ybxc i`ce `l`.lfnd zhin epi

:`xnbd zx`an oklïéáø àúà ék,laal l`xyi ux`ndéì øîà ¦¨¨¨¦¨©¥
àáøòî øa àôéìçz áøå ïðaøî àeääl`xyi ux` oa -äåäc ,déîL ©¥©¨¨§©©£¦¨©©£¨¨§¥©£¨

éàcìéâc à÷eLa çéëL,miprvxd weya -àìöc àñøò ,Lbøc éàî §¦©§¨§¦§¨¥©©§¨©§¨¦§¨
xaegn xerde ,zerqna yeniyl mixyl dzidy ,xer ly dhn -
,driqpd onfa dwxtl elkeiy mixywe zerevx ici lr zehenl
mixywd mixizn mzriqpae ,da mipyie dze` mipiwzn mzepgae
miyyegy ,dze` dtek epi`y mrhde .eili`n ltep xerde
oa oerny oaxe .dektdi m` rwxwd zigelgln xerd lwlwziy
ea oi`e eabn ux`l letie mixywd xizdl lekiy xn` l`ilnb

.lewlw
:df oipra xn`nBâeøéñ ,Lbøc ,äéîøé éaø øîà énð øîzéàexeaig - ¦§©©¦¨©©¦¦§§¨©§¨¥
dhind zehenl,BëBzîmiligyn mkezay miawp zehena yiy ¦
e ,xerd zerevxdâeøéñ ,ähîdhind zehenl dixeaig -,dab ìò ¦¨¥¨©©¨

.milagd mdilr mikxeky
ïBòîL ïaøk äëìä ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,àçà øa á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ©©¨¨©©¦§ª©¤¥¦£¨¨§©¨¦§

ìàéìîb ïa.`linn ltepe ybxcd zerevx xizny ¤©§¦¥
:dzetkl jixv oi`y ztqep dhiná÷òé éaø øîà[å] (éîð øîúéà)§¨©©¦©£Ÿ

ïéàöBé äéèéì÷pL ähî ,éqà éaø øîà ,àçà øadhndn mi`veiy - ©©¨¨©©¦©¦¦¨¤©§¦¤¨§¦
sqep hene ,dizelbxnl ipyde dhind y`xa cg` ,zehen ipy
dlikk dyrpe dhnd lr cxeiy ca miqxet eilre ,mdipia xagn

,miaeafe dngd iptn dpbdldô÷Bædciv lr dcinrn -.Biãå §¨§©
:dhind ziitka mc`d zaeg lr `ziixa,ïðaø eðzm`ïLéla`d ¨©¨¨¨©

àqk éab ìòe`éðééãeà éab ìò[zyzkn-],äìBãbe`,ò÷ø÷ éab ìò ©©¥¦¥©©¥§¨¥§¨©©¥©§©
,ezhin dtk `le.BúáBç éãé àöé àì,mrhde,ïðçBé éaø øîàiptn Ÿ¨¨§¥¨¨©©¦¨¨

íéi÷ àlLoic,ähnä úéiôk`l` ,ux`l jenq oyie ayiy epi`y ¤Ÿ¦¥§¦©©¦¨
.ezhin zetkl `weec

:la`d ziaa mixeq`de mixzend mixacïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
ïéãaëîrwxwd z` mi`h`hn -ïéöéaøîecixedl min mitlfn - §©§¦©§¦¦
wa`d,ìáàä úéáa,zeaiyg dfa oi`e mc` lk jxc jkyïéçécîe §¥¨¥¤©¦¦
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) oaelkl(`,ck dvia) "ser `ln aelkk" enke ,d dinxi"ailkn" enk inp i` ,(

)(`,i lirl`d `iane ,efn ef zewegx zexitz oirk epiide ,mleq oirk :qxhpewd yxite .
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc ohw cren(iriax meil)

àlàaäiç,mc zrteyy dzcila dzny zclei -íéLð øàL ìáà ¤¨©¨£¨§¨¨¦
eznyïéçépîe .aegxa odizehníéLpä øàL eléôà ,øîà øæòìà éaø ©¦¦©¦¤§¨¨¨©£¦§¨©¨¦

,aegxa odizehn migipn oi`áéúëc(` k xacna)íéøî íL úîzå' ¦§¦©¨¨¨¦§¨
,'íL øáwzåy dxezd dfa dcnileäúéîì Ceîñ`dz,äøeá÷dfe ©¦¨¥¨¨§¦¨§¨

.zclei dzid `ly mixna xn`p
:mixn zzin oipra cer dtiqen `xnbdíéøî óà ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨©¦§¨

äúî ä÷éLðae ,oxd`e dynkàéúàdey dxifba cnlp -'íL' 'íL' ¦§¦¨¥¨¨§¨¨¨
,äLnîxn`p dynae ,'mixn mW znYe' xn`p mixnay(d cl mixac) ¦Ÿ¤©¨¨¨¦§¨

,dwiyp zzina epiide ,''d iR lr 'ebe dWn mW znIe'àl äî éðtîe ©¨¨¨Ÿ¤©¦¦§¥©Ÿ
da øîàðmixna -''ä ét ìò',dynk dwiypa dznyéàðbL éðtî ¤¡©¨©¦¦§¥¤§©

BøîBàì øácä.dy` lv` ''d it lr' xnel - ©¨¨§§
:mixn zzin oipra ceräëîñð änì ,énà éaø øîàzyxtúúéî ¨©©¦©¦¨¨¦§§¨¦©

íéøîdxeza(` k xacna)äneãà äøt úLøôì(hi wxt my),Eì øîBì , ¦§¨§¨¨©¨¨£¨©§
úøtëî äneãà äøt äî,lbrd dyrn lróàíé÷écö ìL ïúúéî ©¨¨£¨§©¤¤©¦¨¨¤©¦¦

úøtëî.xecd lr §©¤¤
:miwicv zzin oipra cerïøäà úúéî äëîñð änì ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨¨¦§§¨¦©©£Ÿ

,äpeäk éãâáìxn`py(ek k xacna)'ebe eicbA z` oxd` z` hWtde' §¦§¥§¨§©§¥¤©£Ÿ¤§¨¨
,xnel ,'mW znE sq`i oxd`eïúúéî óà ,ïéøtëî äpeäk éãâa äî §©£Ÿ¥¨¥¥¨©¦§¥§¨§©§¦©¦¨¨

.úøtëî íé÷écö ìL¤©¦¦§©¤¤
:mc`d lr ze`ad zezin ipin oipra `ziixa,ïðaø eðzy mc`úî ¨©¨¨¥

íBàút,ileg `la,äôeèç äúéî àéä Bæm`e .mlerd on shgpy ¦§¦¦¨£¨
,äôeçc äúéî àéä Bæ ,úîå ãçà íBé äìç.zexidne zelidaa epiidc ¨¨¤¨¨¥¦¦¨§¨

,øîBà ìàéìîb ïa àéððç éaøzne cg` mei dlegdúúéî àéä Bæ ©¦£©§¨¤©§¦¥¥¦¦©
øîàpL ,äôbîl`wfgil(fh ck l`wfgi)úà Enî ç÷ì éððä íãà ïa' ©¥¨¤¤¡©¤¨¨¦§¦Ÿ¥©¦§¤

éðéò ãîçîáéúëe ,'äôbîa E(gi weqt my)úîzå ø÷aa íòä ìà øaãàå' ©§©¥¤§©¥¨§¦¨£©¥¤¨¨©Ÿ¤©¨¨
,'áøòa ézLàxn`p dzzin lre ,dzne cg` mei dzlgy `vnpe ¦§¦¨¨¤

dlegde .'dtbn'.äéeçc äúéî àéä Bæ ,úîå íéîé éðLdlegdeìLäL §¥¨¦¨¥¦¦¨§¨§¨
zzin ef ,zne mini.äøòbdlegdeäòaøàzzin ef ,zne mini §¨¨©§¨¨

.äôéæðdlegd mpn`äMîç,zne miniíãà ìk úúéî àéä Bæ §¦¨£¦¨¦¦©¨¨¨
.daeh dzin zne ,ekxck

:oexg`d xn`nd z` eyxc okidn zx`an `xnbd,ïéðç éaø øîà̈©©¦¨¦
àø÷ éàîxn`py ,mc` lk zzin ef zne mini dyng dlegdy ©§¨

(ci `l mixac)dWn l` 'd xn`Ie'éîé eáø÷ ïä,'úeîì E,jk miyxece ©Ÿ¤¤Ÿ¤¥¨§¨¤¨
'ïä'dfãç,cg` mei -'eáø÷'epiid miax oeyléøzcaln mini ¥©¨§§¥

,oey`xdéîé''Eepiid miax oeyléøz,mitqep miniàäcgiäMîç ¨¤§¥¨£¦¨
dyxcde .diptl mini dyng ezxiht lr ericedy micnle .mini

zaizn'ïä'`edyãç,[cg`-]ìa ïkL.'ïä' úçàì ïéøB÷ éðåé ïBL ¥©¤¥¦§§¨¦¦§©©¥
y mc` :`ziixad jynda úîoa ezeidäðL íéMîçúúéî àéä Bæ , ¥¦£¦¦¨¨¦¦©

ypera aiigd mc`.úøkoa znBúúéî àéä Bæ ,äðL íézLe íéMîç ¨¥£¦¦§©¦¨¨¦¦¨
éúîøä ìàeîL ìLoa zn .df liba znyéãéa äúéî àéä Bæ ,íéML ¤§¥¨¨¨¦¦¦¦¦¨¦¥

íéîL.yperk mc` da aiigzdyàø÷ éàî ,àøèeæ øî øîàzziny ¨©¦¨©©§¨©§¨
,miny icia dzin `id miyy oaáéúëc(ek d aei`)éìà çìëa àBáz' ¦§¦¨§¤©¡¥

,'øá÷e ,ezra dpwfa epiid 'glka'e,eåä ïézéL àiøèîéâa 'çìëa' ¤¤§¤©§¦©§¦¨¦¦£
cr `idy miny icia dzin llkn `vi ef dpy xaryky x`eane

oa zn .miyy oaíéòáLzzin efäáéNini z`lna ezpwfa epiidc ¦§¦¥¨
oa znde ,eizepyíéðBîLzzin ef,úBøeáb,eiig exabzdyáéúëc §¦§¦§¦

(i v mildz)íàå äðL íéòáL íäa eðéúBðL éîé'.'äðL íéðBîL úBøeáâa §¥§¥¨¤¦§¦¨¨§¦¦§§¦¨¨
:`ziixad ixac lr dtqed,äaø øîàs`îoaíéML ãòå íéMîç ¨©©¨¦£¦¦§©¦¦

,úøk úúéî àéä Bæ äðL,miyy el e`ln `l oiicr m`àìc éàäå ¨¨¦¦©¨¥§©§Ÿ
eäì áéLç,`ziixaaéúîøä ìàeîL ìL BãBák íeMîoa zny ¨¦§¦§¤§¥¨¨¨¦

.zxka yprpy exn`i `ly ,dpy mizye miying
:df oipra dyrnïézéL øa äåä ék óñBé áø,dpyàîBé eäì ãáò ©¥¦£¨©¦¦¨©§¨

àáèdcerqa,ïðaøìeúøkî éì é÷ôð ,øîà.zxk aeign iz`vi - ¨¨§©¨¨¨©¨§¥¦¦¨¥
,éiaà déì øîà`ld ,gny jpd recnéðLc úøkî øî déì ÷ôðc éäð ¨©¥©©¥§¦¦§©¥©¦¨¥§¨¥

,mipyd ly zxkn z`viy s` -éîBéc úøkîdyngn zegt znyk ¦¨¥§¥
,dlgy xg`l minidéì øîà .øî ÷éôð éî,sqei axàäéî Cì èB÷ð ¦¨¦©¨©¥§¨¦¨

Cãéa àbìt,epnn iz`viy zxkn ivg jcia qetz mewn lkn - ©§¨§¨¨
.gny ip` okle ,xen`k mipyd zxk `ede

:df oipra xg` dyrn,íBàút déLôð çð àðeä áøeéâééc à÷ eåä ©¨¨©§¥¦§£¨©§¥
[mib`ec-]ïðaø.dtehg dzin zn `nyáééãäîc àâeæ eäì àðz- ©¨¨¨¨§¨§¥©¨¥

,aiicd enyy mewnn e`ay minkg icinlz befeðL àìzny Ÿ¨
dtehg dzin epiid me`ztàlàkúBøeáâì òébä àlLlib `edy ¤¨¤Ÿ¦¦©¦§

,mipenyìáàm`úBøeáâì òébä,me`zt zneä÷éLð úúéî àéä Bæ £¨¦¦©¦§¦¦©§¦¨
.daeh dzin `idy

:dqpxte mipae mini zekix` oipra xn`néiç ,àáø øîàzekix` - ¨©¨¨©¥
,miniéða,mipa aex -éðBæîe,zepefn aexe -àúeëæa àìmc`d ly ¨¥§¥Ÿ¦§¨

àìæîa àlà ,àúléî àéìzelyàcñç áøå äaø àäc ,àúléî àéìz ©§¨¦§¨¤¨§©§¨©§¨¦§¨§¨©¨§©¦§¨
,eåä é÷écö ïðaø eäééåøzixdyélöî øîzxivr zra lltzd - ©§©§©¨¨©¦¥£©§©¥

minyb,àøèéî éúàå élöî øîe ,àøèéî éúàåok it lr s`eáø §¨¥¦§¨©§©¥§¨¥¦§¨©
àcñçe mini zekix`l dkf,ïéðL ïézøúå ïéòLz äéçeli`eäéç äaø ¦§¨¨¨¦§¦§©§¥§¦©¨¨¨

wxïéòaøàa oke ,dpyàcñç áø éáeidéìelä ïézéL,zeteg miyy - ©§§¦¥©¦§¨¦¦¦¥
a eli`eäaø éáeidéìëéz ïézéL,zelia`e lFky ixwn miyy - ¥©¨¦¦¦§¥

a oke ,eiiga eickpe eipa eznyàcñç áø éáepzpàãéîñs` [zleq-] ¥©¦§¨§¦¨
éòaúî àìå ,éaìëìa eli`e ,oefn xg` ytgl mikixv eid `le -éá §©§¥§Ÿ¦§¨¥¥

äaøs` eytigéøòNc àîäðs` heyte lef `edy mixery mgl - ©¨©£¨§©£¥
éLðéàì,lek`lçkzLî àìå.zeipr aexn `vnp `l df mbe - §¦§¥§Ÿ¦§©©

:`cqg ax ly exyer oipra xn`néàòa éléî úìz éðä ,àáø øîàå§¨©¨¨¨¥§©¦¥§©
àiîL én÷,minyn izywa -ézøzmdnéì eáäée,éì eáäé àì àãç ©¥§©¨©§¥¨£¦£¨Ÿ¨£¦

izywadéøúeòå ,àðeä áøc déúîëeç[exyer-]eáäéå ,àcñç áøc §¨¥§©¨§§¥§©¦§¨§¨£
éìz` j` .il epzp mdipye -àðeä áø øa äaøc déúeðúåðòizywa ¦¦§§¨¥§©¨©©¨

e.éì eáäé àìŸ¨£¦
:`ax zzin oipra dyrndén÷ áéúé äåä àáøc äeçà íéøBòN áø©§¦£¨§¨¨£¨¨¦©¥

àáøc,zenl dhpe dlgykdééæç`axl mixery axà÷ äåäc §¨¨©§¥©£¨¨
íðîðî.[qqeb-]déì øîà,`axøî déì àîéìj`lnlzendàìc §©§¥¨©¥¥¨¥©§Ÿ
ïøòöì.i`cn xzei dnypd z`iviadéì øîàe ,mixery axåàì øî §©£¨¨©¥©¨

àeä déðéáLBL.jnvra xn`zy exikne ecici jpi` ike -déì øîà §¦¥¨©¥
,`axàìfî øñnéàc ïåék,qqeb ip`y ,ecia ily,éa çbLà àìokle ¥¨§¦§©©¨¨Ÿ©§©¦

.jnn ywan ip`déì øîàywan ip` j` ,el xne` ,mixery ax ¨©¥
jnnøî éì éæçúéìok`e .xrv jl did m` il xnel dzind xg`l ¦§£¥¦©

déì øîà .déì éæçúéàm`d ,mixery axàøòö øîì déì äåä ¦§£¥¥¨©¥£¨¥§©©£¨
.dnyp z`iviadéì øîàxrv il did ,`axàzìéñeëc àcáéø ék- ¨©¥¦¦§¨§¦§¨

.mc zfwda enk
:xg` `xen`a dnec dyrnïîçð áøc dén÷ áéúé äåä àáøzra ¨¨£¨¨¦©¥§©©§¨

e ,ezlgníðîðî à÷c dééæç.[qqeb-]àdéì øî,`axl ongp axàîéì ©§¥§¨§©§¥¨©¥¥¨
øî déìzend j`lnlïøòöì àìc.dnyp z`iviadéì øîà,`ax ¥©§Ÿ§©£¨¨©¥

àeä áeLç íãà åàì øî.jnvra epnn ywa ,aeyg mc` jpi` ike - ©¨¨¨¨
déì øîà,ongp axáéLç ïàîe ,zend j`ln lv`ïéôñ ïàîedfi` - ¨©¥©¨¦©¨¦

e ,epnn cgti zend j`lny ie`xy ie`x mc`òé÷ø ïàîin - ©¨¦©
.el rnyiy elv` owezndéì øîàj` el xne` ,ongp axl `ax ¨©¥

øî éì éæçúéìok`e .jzzin xg`ldéì øîà .déì éæçúàaxl `ax ¦§£¥¦©¦§£¥¥¨©¥
m`d ,ongpàøòö øîì déì äåä.dnyp z`iviadéì øîà,ongp ax £¨¥§©©£¨¨©¥

xrv il didàáìçî àúépa ìçLéîk,algn dxry zkiynk -ås` §¦§©¦¦¨¥£¨¨§
ok it lrúéåä ãk àîìò àeääa ìéæ àeä Ceøa LBãwä éì øîà éà¦¨©¦©¨¨¦§©¨§¨©£¦

,ea ziidy dfd mlerl aey jl -,àðéòa àìmeynLéôðc Ÿ§¦¨§¨¦
déúeúòéa.zend j`lnn cgtd lecby - ¦£¥

:mdizenyp lehil zend j`ln `ay mi`xen`a mipey miyrn
déì éæçúéà ,äîeøz ìéëà÷ äåä øæòìà éaølehil zend j`ln ©¦¤§¨¨£¨¨¨¦§¨¦§£¥¥

.eznypdéì øîà,xfrl` iaxå ,àðìéëà à÷ äîeøzikLãB÷ åàì ¨©¥§¨¨£¦§¨§¨¤
éø÷éà`nhiz iznyp lehiz m`e ,dxdha dxneyl jixve ¦§¥

f`e .dnexzdàzòL déì àôìçdze`a zn `le dzind zxifb ly ©§¨¥©§¨
zre .à÷eLa déì éæçúéà úLL áø,eznyp lehildéì øîàax ©¥¤¦§£¥¥§¨¨©¥

zen`y jpevx ike ,zyyàúéa éaâì àúéà ,äîäák à÷eLa`ea - §¨¦§¥¨¥¨§©¥¥¨
s`e .iznyp z` lehe izial,déì øîà ,à÷eLa déì éæçúéà éMà áø©©¦¦§£¥¥§¨¨©¥

éàãeîìúì éøãäàå ïéîBé ïéúìz éì çøzéàmei miyly il oznd - ¦§©¦§¨¦¦©£©§¦§©§¨¦
,icenlz lr xefg`yeúéøîàc,minya mixne` mz`y -éî éøLà §¨§¦©§¥¦

Bãéa Bãeîìúå ïàëì àaL.egky `lyàúà ïéúìz íBéaj`ln aey ¤¨§¨§©§§¨§§¨¦¨¨
,zenddéì øîà,iy` axéàä élek éàîrecn xnelk ,df lk edn - ¨©¥©¥©
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קצי miwxt dyelya` cenr gk sc ± iriax wxtohw cren
äéç àìà-.zrtey `idy ,clee zngn dznyíåàúô úî-.dlg `lyäðù íéùîçî

-.dlrnleäéì áéùç àìã éàäå-.zxk icdaéîåéã úøë-.dtehg dzin zeni `ny

àâìô-.il ihlt `din ipyc zxkncíðîðî-.qqebäéì øîà-.mixery axl `axàîéì
øî-.ixervl `lc zend j`lnläéðéáùåù-.zend j`lncäéìæî øñîéàã-rxzi`

.dilfnøî éì éæçúéì-.dzin xzaíãà åàì øî
áåùç-.xn dil `nilré÷ø ïéôñ-owezn

.dipin irainläéúåúréá-.zend j`lnc

ïúð øáã äéìâø-.`iyp iedinlíçøî àì éàîà
-.`nlr `edda xnl dil iziinl `pcwtznc

àøåðã àèåù äéì éåçà-j`ln `edc rcie

.zend
äðùî
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11

äîzxtkn dnec` dxtÐdgtyd oal lyn :yxcna opixn`cke .lbrd dyrn lr :yexit

.'eke en` `az :jlnd xne` ,jln ly oixihlt spihyúúéîdpedk icbal oxd`

Ð) aizkck xacna.qxhpewa yxit oke ,"my zne sq`i oxd`e eicba z` oxd` z` hytde" (

.jk lk jenq epi`y itl Ð "yali ycw icba"l oxd` ipa zzin yxtl oi`e

äîoixtkn dpedk icbaÐ) 'ek migafa(a,gt.

äôåèçÐ dtegce,`ed `py i`n `prci `l

.dil `pneøáãàåmrd l`

Ð xwaa.dzne dzlge :yexitïäÐ 'eke eaxw

meiae .dleg did dync `pgky` `lc ,`wec e`l

) daxd azk ezen(a,bi dheqzeriqt dnk rqte ,

.yneg yexita yxitck ,zg` zaa

úîÐ zxk zzin `id ef miyngainlyexia

)mixekiac ipy wxthay ezixkz l`"n wiic (

) "izdwdc xacnaaizkc miyng cr mzceare ,(

)g my."dceard `avn aeyi dpy miyng oan" (

`lc oixyr lc ,dpy miray eizepy inin :cere

) miyng exiizyp Ð odilr ypri`zay `zi`ck

(a,htoizrnya rnyn `dc ,eyexitl dnize .

miyng `di :cere .xn`w clepyn miyngac

.mc` lk zzin `ede ,zxk aiigzpy xg`l

äúéîåÐ miyya miny iciainlyexia

zn `l :opixn`c ,xacn iznn witn

rnyn `kdc dzinne .miyy oan zegt odn cg`

cr miynga Ð zxke ,miny icia dzin `id ef

yie .zxkp erxfy edfe ,llka miyy `le ,miyy

ike ,miny iciay dzin `id miyngc :miyxtn

lk zzin miyye ,zxk ied Ð erxf icda `zi`

) ipy wxt zayae .mc``,dk) zenai yixae (`,a(

.izkx`d

àìàÐ `zlin `ilz `lfnaeywde

) zay seqa oxn`c `d ,zetqeza`,epw:(

lr dpzyn minrtlc :xnel yie !l`xyil lfn oi`

,dpzyn oi`y minrte ,mzdc edpd ik ,lfn ici

) ziprza opixn`ck(`,dk,zct oa xfrl` iax iab

'ixa` ile`c `nlr aixg`c jl `gip :dil xn`c

.ipefnc `pciraïéúùÐ ileld:miyxtn yi

.`wec e`l

ïéôñlk oi`e .dzn `id (e `ed) xgnl ,aeyg

) dpetq dixa(`,ar zeaezk:yexit

miakek icaerd oi` :epcnli yxcnae .daeyg

) xn`py ,melk mipetqn diryioi`k miebd lk" (

zei`x oiicr `iade ,jexra yxit oke "ecbp

.zexg`

ïàîÐ riwxzelrpe" .xetze owezn :yexit

) "ze`lehne zelah ryediola :mebxz (

) "zezqk zextznl" .mirwexnebi l`wfgi(

oeyl `ede ,jeyg .iriwx mihhgnc :enebxz

.jexra ,rxwd lr dxetz cba zkizg ,l`rnyi

) "xetgi `l" wxta opixn`c ,`iad cere`aa

(`,k `xzamixtq yi ,edin .yeal rwxnl ifg :

."`rxwl" my aezk
rla
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51

íéLð øàL ìáà ,äiç àlà¯:øîà øærìà éaø .ïéçépî ¤¨©¨£¨§¨¨¦©¦¦©¦¤§¨¨¨©
øáwzå íéøî íL úîzå" :áéúëc ,íéLpä øàL eléôà£¦§¨©¨¦¦§¦©¨¨¨¦§¨©¦¨¥

"íL¯óà :øærìà éaø øîàå .äøeá÷ äúéîì Ceîñ ¨¨§¦¨§¨§¨©©¦¤§¨¨©
éðtîe .äLnî "íL" "íL" àéúà ,äúî ä÷éLða íéøî¦§¨¦§¦¨¥¨¨§¨¨¨¦Ÿ¤¦§¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו שבט, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  של  השני  ההילולא  יום  מערב  מכתבו  קבלתי 
כוונתי במשלוח ההמחאה מתאמת למה שהי'  כי כמדומה שלא פירש  והנני מתחיל בבקשת סליחה 
בדעתי, והוא שגם אני מעריך "גודל" הסכום, אבל לאידך גיסא מוכרח ג"כ להעריך אפשרית הקופה 
שלנו, ותוכנו יסוד בסיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם הצ"צ ואח"ז עשה מזה ג"כ בנין אב על עצמו, והוא 
כשנמצא אחד מהמקושרים שלו במצב דחוק שלח לו כ"ק מו"ח אדמו"ר סכום פעוט ביותר וביאור 
פרוטה מאיוב מתברך, אשר  הנוטל  כל  )בב"ב ט:(  ע"ד מרז"ל  הענין אשר הצ"צ אמר שקופתו היא 
פרוטה היא מהסכום היותר קטן, ובכ"ז כיון שהיא מקופתו של איש תם וישר וכו' הרי הביאה הצלחה 
מופלגה וכו' וכיון שהקופה שנמצאת עתה תחת ידי היא ג"כ ממה שנשאר מכ"ק מו"ח אדמו"ר ואני 
חסיד שלו, הנה בטוח אני אשר אפילו פרוטה מקופה זו מביא ברכה להעסק אשר בה ישק]י[עו אותה, 
אבל בכ"ז כיון שכת"ר כפי השערתי הי' בבחינת כפוף לכ"ק מו"ח אדמו"ר וידי"נ יותר מאשר חסיד, 

שלחתי ההמחאה ע"ס שהוא קרוב להמקסימום אשר אפשר לשלוח עתה בהתאם למצב הקופה.

והמורם מהנ"ל אשר א( תקותי שלא יקפיד עלי, ב( חבל אשר לא השתמש בההמחאה, והנני 
חוזר על דברי שבטח היתה מביאה הצלחה וברכה והצעתי בתקפה עומדת, ואולי שקלתי למטרופסא 

על אשר עברתי על פתגם הנאמר בשם כ"ק אדמו"ר הזקן וכמ"ש במכתבי הקודם.

פליאה קצת שאינו מזכיר מאומה ממצב בריאות זוגתו ומצב בריאותו הוא, ואסיים באיחולים 
לבביים לו ולזוגתו שיחיו ולמילוי מחסורם בכל הצריך להם בקרוב ולא רק די מחסורם אשר יחסר לו 
אלא גם יותר מזה וכמבאור בד"ת החילוק בזה בין החיוב דדי מחסורו כו' ואי אתה מחויב להעשירו 

כו' ועשירות.

בברכה.

נ"ב: מוסג"פ הר"ד מנר ה' דחנוכה אשר גם שם מדובר בענין הנוטל פרוטה וכו'.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה שבט, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומ"ש במכתבו שמרגיש בעצמו שנופל ח"ו בערך המצב הקודם שלו וכו', הנה נודע פתגם כ"ק 
מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע )בשם אביו אדנ"ע( טוב פעולה אחת מאלף אנחות, ומבלי להכנס 
בעצם הדבר אם אמת הוא או שזהו רק דמיון אצלו ומעצת הקלוגינקער כדי להחלישו מעבודתו, הנה 
אינני רואה תועלת בהאנחות שלו, ותמורת זה יוסיף אומץ בעבודתו בשדה החינוך הכשר, זהו בנוגע 
להשפעתו על הזולת, והשנית יוסיף אומץ בלימוד החסידות, היינו פשוט לערנען אפטער חסידות מיט 
ווארימקייט און א לעבעדיקייט, ואם קשה לפעול בעצמו חיות לעבעדיקייט, בלימודו בודד, הרי  א 
בטח יוכל למצוא עתה במחנו חברותא בזה ויגעת ומצאת תאמין, ובפרט שיש בכאו"א מאתנו סיועו 
ובכל  ובכל המקומות  לימוד החסידות בכל המדינות  על הפצת  נפשו  של כ"ק מו"ח אדמו"ר שמסר 

הסוגי אנשים.

לזה,  ומצבו שאינו שייך  כזקני אנ"ש אף שיודע מעמדו  ומ"ש במכתבו שצריך הוא להתנהג 
קרייך  חברך  ידוע מרז"ל  הנה  בו,  והאנשים אשר  דרישת מקומו  שזהו  כיון  לזה  הוא  מוכרח  ובכ"ז 
חמרא אוכפא לגביך מוש )ב"ק צב, ע"ב( ועאכו"כ אם אמרי אינשי בענין של עלי' שצריך הוא להתאמץ 

בכל הכחות שיהי' מתאים למה שאומרים עליו, וגם על זה היא ההבטחה דיגעת ומצאת תאמין.

ובמ"ש בענין המחשבות המבלבלות אותו, הנה עצה היעוצה מאת נשיאינו הוא, שיהי' קבועים 
במוחו אותיות התורה שיוכל ללמדם בע"פ, אם בנגלה דתורה וחסידות ובטח יודע בג"כ איזה פרקים 

משניות ותניא בע"פ, וועט דאס ארויסשטופען די שאינם צריכות להיות.

נהניתי לקרות במכתבו אשר ביום ההילולא יו"ד שבט דיבר לפני התלמידים מעניניא דיומא, 
ובטח מתכווין הוא בדבורו עם התלמידים להביאם לענינים של פועל במצות מעשיות והשי"ת יצליחו 

בגו"ר ובפרט בענין נחת חסידותי מילידיו שיחיו.

בברכת הצלחה.
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dnn dføîàpL(bk cl zeny)LxEkf lM d`xi dpXA minrR WlW' ¤¤¡©¨Ÿ§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§

cewipa `ed 'd`xi' zaiz ly aizkde ,''d oc`d ipR z`,'äàøé' ¤§¥¨¨Ÿ¦§¤
`id d`ixwd zxeqne ,'d oec`d ipt z` d`xi mc`dy epiidc¦§¤

,'äàøé',mc`d z` ze`xl `a 'dy ,'d iptl d`xi mc`dy epiidc ¥¨¤¥¨¤
cnll ,'d oec`d zii`xl mc`d zii`x z` aezkd dfa yiwde

yL Cøãkoec`dúBàøì àa,mc`d z`Ckjxcd dze`a ±àa'd §¤¤¤¨¦§¨¨
úBàøéì,mc`d ici lr ze`xidl ±äî`a oec`dy myk ±úBàøl ¥¨©¦§

mc`d z`,åéðéò ézLa,`id dnily 'd ly ezii`x ixdyóà ¦§¥¥¨©
`a `edy di`xdúBàøéìdidz ,mc`d ici lråéðéò ézLaly ¥¨¦§¥¥¨

xeht `edy ,zg`d epira d`ex epi`y in hrnzd `linne .mc`d
.dii`xn

ixacn lirl eywdy `iyewd lr sqep uexiz zvxzn `xnbd
:`piax,àîéà úéòaéàåok`yíìBòì`ed uexizdàøwéòî éøîàãk §¦¨¥¥¨§¨¦§¨§¦¥¦¨¨

eivge car eivg zeaxl d`a dpyndy ,dligzn epxn`y enk ±
.oixeg oaàðéáøc àä Cì àéL÷ à÷ãeixacn jk lr ziywdy dne ± §¨©§¨¨¨§¨¦¨

,dii`xn xeht `edy xaeqd `piaxïàk ,àéL÷ àìepipyy dn ± Ÿ©§¨¨
eivg epiidc `piax yxite ,mixeht mixxgeyn mpi`y micary

ixeg oa eivge cardf ixd ,dii`xn xehty oäðBLàø äðLîk± §¦§¨¦¨
eivg `edy iny dligza exaqy ,lld zia epyy dpey`xd drck
xeht `ed okle ,exxgyl aiig oec`d oi` oixeg oa eivge car

eli`e ,dii`xnïàk`id dpeekde ,'oiaiig lkd' epipyy `yixa ± ¨
df ixd ,aiigy oixeg oa eivge car eivg zeaxläðBøçà äðLîk± §¦§¨©£¨

zia ixacl ecede mda exfgy ,lld zia epyy dpexg`d drck
oec`d z` mitek oic zia oixeg oa eivge car eivgy iny ,i`ny
eli`k `ed ixd ixnbl xxgzydy mcew mb okle ,exxgyl

.dii`xa aiige ,xxgeyn
dpyna dzpyp lld ziae i`ny zia ly ef zwelgne(.`n oihib),

,ãçà íBé Baø úà ãáBò ,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî ,ïðúc¦§©¦¤¤§¤¤§¤§¤¦¥¤©¤¨
,eaxl eiyrn mei eze`ay,ãçà íBé Bîöò úàåeiyrn mei eze`ae §¤©§¤¨
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לא לעשות חשבון שילד נוסף יביא לידי הוצאות נוספות – כי בוודאי יכול הקדוש-ברוך-הוא לזון ולפרנס ילד יהודי נוסף, כשם שזן 
ומפרנס את העולם כולו!

משיחת י"ז שבט ה'תשד"מ
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oiaiig lkd` cenr a sc ± oey`x wxtohw cren

äðùîäééàøá ïéáééç ìëäbk zeny) "jxekf lk" zii`x zevna -mikixvy ,(

.lbxa dxfra ze`xzdlïè÷å äèåù ùøçî õåç,edpip drc ipa e`lc -

.zevnn oixehteàîåñäå øâéçä.`xnba i`xwn sili dlek -úåìòì ìåëé åðéàù éîå
åéìâøá.edl yxtn `xnbae .dxfrl milyexin -'åë ïè÷ åäæ éàs` ,jli`e o`kn la` -

lr minkg elihd - dxezd on aiig epi`y it lr

.zevna ekpgl en` lre eia`íéìâø ùìù.

lecbc oeike .aezkd aiig eilbxa zelrl ie`xd

.`ed jepig xa e`l ohw - dxezd on xehtúéá
óñë éúù äééàøä íéøîåà éàîù`ad lecb -

dzegt dpi`e ,dler `iadl jixv ze`xidl

,xpic yily ody sqk zern izy ,sqk izyn

my) "mwix ipt e`xi `le" :xn`pysilie ,(

`ly it lr s` ,dler `iadl jixvy `xnba

.xeriy epzp minkg - xeriy dxez ea dpzp

äâéâçäå`iadl micigid oiaiig dbibg inly -

(`,h) oiwxit idlya dl opitlic ,lbxa

'dl bg eze` mzebge"n."

àøîâ'åë øîàã àðéáøìåopixn` onwl -

.(`,c) oiwxitaøîàã ïàîì àçéðä
'åëzepaxwl yiy (`,h) oiwxita opixn` onwl .

,i`xen` da ebilti`e .dray lk oinelyz bgd

`ki`e dfl df oinelyz xn`c o`nl `ki`

i`n :opixn`e ,od oey`xc oinelyz xn`c o`nl

ipy meia hytzpe oey`x meia xbig - ediipia

oinelyz olek xn`c o`n .ediipia `ki`

`iai - `iad `le oey`xa aiegny in ,oey`xl

epi` - aiegn epi`y ine ,minid x`yn cg`a

jixv,dfl df oinelyz xn`c o`ne .oinelyz

x`y on cg` lk lr zlhen daegd :xaqw

in s` ,jkld .ecal oey`xd lr `le ,minid

m`e ,`iadl aiig - ipya d`xpe oey`xa xehty

.xgnl `iai - meia ea `iai `läàøé äàøé.

z` jxekf lk d`xi" ,d`xi opixwe ,aizk [d`xi]

,dpikyd z` d`ex mc`dy rnync "oec`d ipt

oec`dy rnyn "oec`d ipt z` jxekf lk d`xi"

.ezii`xl jzii`x aezkd yiwd .jze`xl `a

êúåàøì àáù êøãë.jnn ze`xil `a `ed jk -

êúåàøì äî.eipir izya .óàon ze`xil o`k -

- mc`d.mc` ly eipir izyaäðåùàø äðùî-

zia ixack zexedl lld zia exfgy mcew

micard on ueg ipzwc oizipznc `tiq .i`ny

eivgy ina `piax `nwe`c mixxgeyn opi`y

- xehtc oixeg oa eivge carexfgy mcew zipyp

yiy i`ny zial ecedy xg`l la` ,lld zia

dil dede ,exxgyl epec` z` sekl oic zia lr

`l zipypy dpyne .aiige ,xak xxgeyn el`k

.dnewnn dff
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ìëä:opgl` epiax axd dywde ."jxekf lk d`xi" zevna :i"yx yxit - dii`xa oiaiig

,eze .ixiin oaxwac rnyn ,sqk izy dii`xd :mixne` i`ny zia ,jenqa ipz `dc

`nh `nlya .dii`xd on oixeht `nhe lxrd :`xnba `ipz±z`ae" :(ai mixac) aizkc

mixac dna :oizlikn yix inlyexia opixn` cere .d`ada epyi d`iaa epyiy lk "dny

mixen`±dxfra mipt zii`xa la` ,oaxw zii`xa

±.shde miypde miyp`d ,ldwda enk oiaiig lkd

zevn yly :xne` iqei iax ,`xnba `ipz :eze

dgnye dii`x :lbxl oziilra l`xyi eehvp

odizya oi`y dii`xa yi .dbibge±dii`xdy

lr !ixiin oaxwa dii`x mzqc rnyn .lilk dlek

oaxwa ixiin oizipznc mz epiaxl d`xp ok

dxfra mipt zii`xa hwpc i"yxe .dxfrae±hwp

s`c ,`z` edlekc `xehtle ,ixz rnync `cg

mipt zii`xa oky lke ,ixiht dxfra mipt zii`xa

dil rnyn oizipznc ,ayiil yi mbe .oaxwa

ohw edfi` :jenqa ipzwc ,ixii` inp mipt zii`xac

-ixii`c ohwac rnyn ,'ek jlil leki oi`y lk

,ixii` dxfra mipt zii`xa :`nl` ,xn`w dia

inlyexid zhiy ,edine .myl jlil leki epi`y

mixac iptn eply `zzrny zhiy itl okzi `l

opitli `l op`e aeigl ldwdn sili mzdc .daxd

:onwl opixn`c b"r`e .yxgc xehtl wx dipin

ldwdn di`x di`x slip `pin` jzrc `wlq-

mzdn mewn lkn ,'ek zeaiig miyp oldl dn

.aeigl ldwdn opitli `lc zn`d itlc opirny

dxfra mipt zii`xa miyp opiaiign ikid :cere

opinwenc `ed "e`xi `le" `dc ?ldwdc dii`xn

miyp opihrnne ,oaxwl mipt zii`xa onwl

(`,e) onwl opixn`c :dil `iyw cere ."jxekf"n

dizii` o`n-`le ,dizii` dgnya zaiignc en`

!dxehtc rnyn .dxfr zii`xa `aiignc xn`w

zaiige dii`xn dxehty xn`wc `xnba :cere

xninl ivn ded inlyexid zhiy itl ,dgnya

aiigyoizrny ilek i`ce `l` .dxfr zii`xa z

.ziyixtck ,dii`x ileka ixihtc gken

õåçon oicnl oi` - ohwe dhey yxgn

opixn`ck ,ueg ea xn`py mewna elit` zellkd

`pz `dc (`,fk oiaexir) "oiaxrn lka" yixa

i` ,edine .rwxw el oi`y ine iqxeae unwn xiiye

ipd meyn-`tebc leqtc ;ded `xeiy e`l

,`ed xg` xac zngn oleqtc ipd iwet`l ,aiygw

epf`a yxg `ki` `d :`niz ike .ezepne` meyn

ipd lk !oiaw ilrae ,zg` elbxa xbige zg`

epi`y itl dil `hiyt `nhe .oiiz` `llkn

d`iaa-ik `xnba opiaxn lxre .d`ada epi`

ipd lk la` ,`aiwr iaxc `ail`e ,`nh

oizipznc-`hern opirac ,opirny` `zeax

.`xwnåäæéà- aekxl leki epi`y lk ohw

aeh meia oiaixw oi` (`,hi dvia) xn`c o`nle .dacp eizepaxw `iadl jixve ,aiegnc `ed opaxcne ,jepigl ribd dil ded d`lde myn-:ixenl dyw j` .crend lega xgnl cr oiaixw oi`

oey`xa aixw ivn `lc oeik ,edpip oey`xc oinelyz xn`c o`nl-dpey`xa ifg `lc oeik jkld ,ifg `l `xab mzdc :xnel yie !ipya hytzpy xbig iab (`,h) onwl opixn`ck ,ez iaxw `l

-`kd la` .ipya ifg `l-,dray minrt dyy minrt dbibg iab (a,r) "mixac el`" wxta migqta epivn el dnece .eiykr ie`x meid epi`y meyn `l` ,dpey`xa epyi ipya yiy aeig lk

zaya zeidl oey`xd aeh mei lg-opi` zeacpe mixcpc xn`c o`nlc xninl `kile .ziyixtck ,iz`c `ed mei zngnc oeik ,ipya axw oey`xa axw `lc ab lr s` ,`nl` .dyya axw

ike !aeh mei egc `l (miptd mgle) mgld izy `dc ,`ed `ziixe`cnc rnyn (`,ai) dviac `nw wxta `dc ,aeh meia s` `iadl lkeiy dl epiwz opaxc `kde `ed opaxc aeh meia oiaixw

dilr jinq `lc ab lr s` :xnel yie !(`,bv) "zecn izy" wxta zegpna `zi`ck ,jneq epi` ohwc ?dlr jinq ikid dacp mdl iziin ik ,mewn lkn :`niz-.epa jepigl `inc mewn lkn

.dxfra mipt zii`xl wx ,oaxw zii`xa dii`xl i`w `l ohw edfi`c yxit i"yxe

ìëäez`l i`n iiez`luxzn n"n ,xeht car ivgc mixxgeyn opi`y oeyln (`,c) `xnba wiicck ,`kti` xn`w oizipznc (k)ab lr s` .dpexg` dpync `ail`e - 'eke car eivgy in ii

.mixxgeyn opi`y micarc `pyil` yg `l `weic`e .`zyd dil `xiaqc dn itl aeigl `yix

ïéîåìùúoinelyz aizkc `ed dbibg iabc ab lr s`e - oey`xc-.ipya ifg `l oey`xa ifg `lc oeike `ed ifg `l `xab `kde .oey`xc oinelyz olek :dipin dii`x opitli mewn lkn

`dc !dipya hytzpe dpey`x drya xbig xninl ivn ded `le-.`ed `hiyt

äàøéeipir izya epiidc ,jze`xl `ed jexa yecwd `ay jxck :i"yx yxit - ze`xl `ay jxck d`xi-iab d`ia jiiy `l `dc ,z"xl okzi `le .jipir izya eze`xl `a dz` s`

iptl ze`xzdl `a mc`y ,eipir izya ze`xl dn ,d`xi d`xi :mz epiax qixb ok lr !mcew `xwnd yexcl epl eid daxc` ,mcew zxeqn yixcc :cere !`ed mewn lkay ,dpiky

welg `cg lk mzd la` ,edpip iccd ik `kdc ,zxeqne `xwn ,ediiexz edpiyxcc (a,ek migqt) care cAErl inc `le .eipir izya mewnd ze`xl `a mc`d s` ,mewn ly eipir izya mewnd¨¨©
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oiaiig lkda cenr a sc ± oey`x wxtohw cren

íúð÷ú àì åîöò úàå åáø úà íúð÷úoi` card zpwz la` ,`id o`k eax zpwz lk -

- oennd htyna owzp m` .o`k.diaxe dixta owzp `lìåëé åðéà äçôù àùéìiptn -

bk mixac) 'ebe "ycw didi `l" :aizke ,eay zexgd cv.(ìåëé åðéà ïéøåç úácv iptn -

.eay zecaräàøá åäú àì,aeyii `la zeidl ux`d z` `ed jexa yecwd `xa `l -

dxvi zayl" `l`."ïðúãëzkqn yixa -

.(a dpyn) zenexzìëá íéîëç åá åøáãù ùøç
íå÷îexac `l ,exhetl dheyl eze` eeydy -

edl miw ikd .xacn epi`e rney epi`y ina `l`

- xacn epi`e rney epi`y inc ,opaxlipa e`lc

.edpip drcòîåù åðéàå øáãîdid ezligz -

.yxgzp jk xg`e ,xacl cnly cr gwtàðéðú
.oizipzna -ïðáø åðúã àäìepcnle ,`ziixaa -

.dilr oikneqe ,xwir z`fd `ziixadyäæå äæ
íéç÷ôëyxg `l` xht `lc ,oizipznk epiid -

.dheyl dnecdàîéà úéòá éàåml` -

lhip = dileln liwzyi` :oewixhep ,ernynk

.exeacøåèôoizipzn iccd` oiiyw .dii`xd on .

.`ziixaeàáø øîàdii`x lv` ipzc oizipzn -

dheyc `inec yxg.éðú÷ éëäå àøñçéî éøåñç
ike .xeht - dheyl dnec `lc it lr s`c -

`ed dgny iab - dheyc `inec oizipzn `ipz

ixeqge ,oizipzn `pz yxg ipin ixze .ipzc

dii`xa oiaiig lkd :ipzw ikde oizipzn `xqgin

e` xacn epi`e rney e` ;edc lk yxgn ueg

.rney epi`e xacnøåèô àåäù éô ìò óàå-

.ze`xil dii`x zlera
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íúð÷ú`l envr z`e .zecard edfy ,eiykr el yi `xwirn el didy dna - eax z`

mzpwz-,llk dil ztki` `l `d zecar meyn i`e .dy` `yil leki epi`y

z` mzpwz :qixb mleyn epiax axde .envrl eneia eiykre axl elek did `xwirnc oeik

.zecleed ciqtn axd mby ,llk mzpwz `l eax z`e envr

àùéì`l envr xeknle - leki epi` dgty

epi` xb `dc ,dgty `yil ick ivn

"ezgtyn l` aye" opirac ,ixar cara xknp

`aa) "jyp edfi`"a `zi`ck ,`kile (dk `xwie)

dixt miiw `lc xg`n :cere - (`,`r `rivn

zecdia diaxe-cvl ziprpk dil opiaqp `l

oiyecwc `nw wxta epivn dizeekce .eay zexig

mipae dy` el oi` :(`,k)-dgty el xqen eax oi`

epin za `yi :xn`z m`e .ziprpk-cv izil

cva zecar cve ,zexig cva yinzyile zexig

oiriaxn oi` drazy dcixtc `inec ,zecar

eze`" wxta ,dpin `l` xeng `le qeq `l dilr

citw `l mzdc :xnel yie !(`,hr oileg) "epa z`e

la` .`kil `de ,mipin ixzc mi`lka `l` `xw

`xw citw o`n` ,`kd-`lc ,zexig cv`

mrhne .`zi` `de ,zecara zexig cv yinzyil

draxd ixyc-.dcixtd lr aekxl mb ixy

inlyexiae 'd wxt) mi`lk zkqnc `ztqezae

xeq` :dcedi oa iqi` iax xn` :`ipz ('g wxt

mewna dne :xnege lwn dcixtd lr aekxl

oiwelg izy yeall xzeny-.ezaexrza xeq`

mipin ipy bedpl xeq`y mewn-xeq`y oic epi`

z` mzakxde" aizk `de :dil exn` !ezaexrza

:mdl xn` !(` ` mikln) "dcxtd lr ipa dnly

`de :dil exn` .drewzd on dxez micnl oi`

'd ipira xyid yrie" aizk."

àùéìs` `yi `l zxfnne - leki epi` dgty

ycwy itl zxfnna xzen carc ab lr

:(`,hq oiyecw) "xne`d" wxt opzck ,cnere

.dgty `yep xfnn ?cvik ,xdhil mixfnn oileki

"oiqgei dxyr" wxt opzck ,da ixy zexig cve

:xnel yi `dc .dfa df `al exy ixfnne ixexgy

:cere .mlera mixfnn zeaxdl ick owzl epl oi`c

oiyecw da iqtzc oeik-oiyecw zqtzd ded `dc ,dfa df `al oixzen ixexgye dpizpe zxfnnc ab lr s`c ,`yi `l inp dpizpe .yi` zy`a ynzyne zecar cv iz`-zecar cv iz`e

ldw ixwn `lc meyn ,zxfnna xzenc ab lr s` .`ed cnere ycw e`lc ,zecar cva xeq` dpizp :inp i` .yi` zy`a ynzyne-:xn`z m`e (bk mixac) "ycw didi `l"c e`la xdfen

`pcirac ,zrxva dlin oebk `l` dyrz `l igce dyr iz` `lc :inp i` .diitk ici lr mdipy miiwl xyt` `kdc :xnel yie !"ycw didi `l"c e`l igcile ["dxvi zayl"c] dyr izile

e`la dil xaer d`xrd zryn .`kd la` .dyr miiwn e`l xwrnc-.d`ia xnb cr `kil dyre

àì(`,fk) `xza wxta dlibna xn`ck ,eaxe extn ith mil` dyr i`d - d`xa edzmeyn :miyxtn yi la` ."d`xa edz `l" iziine ,dxez cenlle dy` `yil dxez xtq mc` xken :

xxgzype ezecara mipa el eid :xn`c ,diaxe dixt` ciwtin `l carc-?crena dy` `yiy edn car :(` wxt) ohw crenc inlyexia xn`c ,`id `zlin e`le .diaxe dixt miiw `l

lhai oizipzn oicd on opirnyp :oedl xn`-diaxe dixt lr dEEvn `edy lk :opgei iax meyn `a` xa oerny xn`e .diaxe dixt liaya `l` mlerd `xap `l `lde-.crena dy` `yi `l ¨¥¤

diaxe dixt miiw `l opixn`c `de .i`w ediiexz`c rnyn "diaxe dixt liaya `l` mlerd `xap `l `lde" `kd hwpc `pyil :cere-l`xyi elit`e ,eixg` qgein erxf opirac mrhn epiid

.orpkl s` ,aizk gp ipa edlek` eaxe ext :cere ."eixg`" iexw epi` dgtyd on oa el yiy

ïéôåëzekxa) opixn`c ab lr s`e .xenb xexgy zeyrl dil ecar dil `ahc `kd ,xexgy hb jixv epi`e zexigl `vei ecar xiwtnd :(`,gl oihib) xn`c ,l`enyl elit` - eax z`

dyra xaer ecar xxgynd :(a,fn-zay yixc `iddl inc `le .(a,al) "oiaxrn lka" wxta oiaexira xn`ck ,dax `xeqi` card caril `le `hef `xeqi` axd carilc ol `gip

cinz xg` odkl aixwdl (`,hp migqt) "hgyp cinz" yix opixyc ,rcz .ztd zet`l el did `ly ,ied xaca ryet mzdc ?jxiag dkfiy liaya `hge cenr mc`l el opixn` ike :(`,c)©¥

.dnlydc dyr `ki`c ab lr s` ,axrl gqt oaxw lk`iy ick ,exiag zxtk miaxrd oia ly

íéùðcg inc `le ,ipiipr ixz `kdc !dy` `pz `kde ,zephw iab (`,g) dcpc `nw wxta wiicck !cigi oeyl yxg ohw `pze ,miax oeyl miyp ipz i`n` :iieyw`l jiiy `l - micare

rci `l ohwe .onwl xn`ck zevnd lkn xeht dheye yxgc .jci`l`nw wxta opiwiic ikdc ,oky lk `l milth "jxekf" aizkc zexeht miypc ,xnege lwn wx `xwn xehtc opi

.oky lk `l miyp oiaiig milth ,(a,cl) oiyecwc

éîå,xehtc milyexil exirn zelrl leki epi` `ed m` inp oicd `ede .dxfrl wilq ivn `lc exirn `irain `lc ,hwp `zeaxe .dxfrl milyexin :i"yx yxit - eilbxa zelrl leki epi`y

.izii` o`n `kd cr :`xnba rnynckùøçlr mzdc ,ikd wiic `l 'ek "ohwe dhey yxgn ueg dlibnd z` `exwl oixyk lkd" :(a,hi) ipy wxt dlibna - ohwe dheyc `inec

lkeiy ,oeika ielz mrhd mzdc ,ikd wiic `l "ozhigy z` elwlwi `ny ohwe dhey yxgn ueg" :(`,a) oilega oke .mixg` witn ded `l dfinxae .dlibnd z` `xwcn ,opiniiw xacna jgxk

.hegyl eci z` on`løáãîä"dt [my] in" ,(c zeny) "yxg e` ml` meyi in e` mc`l dt my in" aizkc rney epi`e xacn epi` dil witn dax ziy`xaa - yxg edf rney epi`e

.ediiexzl i`w

òîåùikd xza dgnya iaiignc miyp ipzw `lc `de - dgnya aiige dii`xd on xeht xacn epi`e-onwlc `idde .zenewn dnka epivn dfa `veike .`qxeq ipzinl ,ikdl yg `l

rney epi`e xacn yxg aiygw `le ,odizya ok oi`y dn ,miypae miyp`a zbdepy odizya oi`y dgnya yi :xn`c (a,e)-odizya yi ipzinl ira `le ,aiigin inp dbibga mzdc

zg`a oi`y-dgnya aiiginc xn`w ik ,`kde .mizya oi`y zg`ay dn wx `llk jd ipzinl zigp `lc ,rney epi`e xacn yxg oebk-,hwp dgny `l` .izyxitck ,dbibga oicd `ed

odixac lkl oigwitk dfe df lirl opipz ike .ixiht ohwe dhey yxge zeaiig miypc-.xn`w dbibgae dgnya aiigzdl
xnb
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äçôL àOéì ;ízðwz àì Bîöò úàå ,Baø úà ízðwz¦©§¤¤©§¤©§Ÿ¦©§¤¦¨¦§¨
¯ïéøBç úa ,ìBëé Bðéà¯,ìBëé Bðéà?ìéèaéìàì àìäå ¥¨©¦¥¨¦¨¥©£ŸŸ

eäú àì" :øîàpL ,äiáøe äiøôì àlà íìBòä àøáð¦§¨¨¨¤¨¦§¦¨§¦¨¤¤¡©ŸŸ
ì dàøáïéôBk íìBòä ïewéú éðtî ,àlà !"døöé úáL §¨¨¨¤¤§¨¨¤¨¦§¥¦¨¨¦

ìò øèL Bì áúBëå ,ïéøBç ïa BúBà äNBòå Baø úà¤©§¤¤¦§¥§¨©
ìlä úéa eøæçå .åéîc éöç.éànL úéá éøáãk úBøBäì £¦¨¨§¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©

'åë "ïè÷å äèBL Løçî õeç"àéîec Løç éðú÷ : ¥¥¥¤§¨¨¨¨¥¥¥§¨
ïè÷å äèBM äî ,ïè÷å äèBLã¯óà ,äòã éða åàìc §¤§¨¨©¤§¨¨§¨§¥¥¨©

Løç¯:ïðúãk ïì òîLî à÷å .àeä äòã øa åàìc ¥¥§¨©¥¨§¨©§©¨§¦§©
íB÷î ìëa íéîëç eøaécL Løç¯Bðéàå òîBL BðéàL ¥¥¤¦§£¨¦§¨¨¤¥¥©§¥

øaãî Bðéàå òîBL ,òîBL Bðéàå øaãî àä .øaãî¯ §©¥¨§©¥§¥¥©¥©§¥§©¥
òîBL Bðéàå øaãîä :ïðaø eðúc ,àäì àðéðz .áéiç¯ ©¨¨¥¨§¨§¨©¨©©§©¥§¥¥©

ïä éøä äæå äæ ,ílà eäæ øaãî Bðéàå òîBL ,Løç eäæ¤¥¥¥©§¥§©¥¤¦¥¤§¤£¥¥
eäæ òîBL Bðéàå øaãîc éànîe .íäéøác ìëì ïéçwôk§¦§¦§¨¦§¥¤¦©¦§©¥§¥¥©¤

ílà eäæ øaãî Bðéàå òîBL ,Løç¯éðàå" :áéúëc ¥¥¥©§¥§©¥¤¦¥¦§¦©£¦
úéòaéàå ."åét çzôé àì ílàëe òîLà àì Løçë§¥¥Ÿ¤§¨§¦¥Ÿ¦§©¦§¦¨¥

déìeléî ìéwzLéà :éLðéà éøîàãk ,àîéàøaãî" : ¥¨¦§¨§¦¡¨¥¦§©¥¦¥§©¥
øaãî :àéðúäå ."áéiç øaãî Bðéàå òîBL òîBL Bðéàå§¥¥©¥©§¥§©¥©¨§¨©§¨§©¥

øaãî Bðéàå òîBL ,òîBL Bðéàå¯,àøqçéî éøeqç :àáø àîéúéàå àðéáø øîà !øeèt §¥¥©¥©§¥§©¥¨¨©¨¦¨§¦¥¨¨¨©¥¦©§¨
äéiàøa ïéáéiç ìkä :éðú÷ éëäåBðéàå òîBL ,òîBL Bðéàå øaãîä Løçî õeç ,äçîOáe §¨¦¨¨¥©Ÿ©¨¦¨§¦¨©¦§¨¥¥¥©§©¥§¥¥©¥©§¥

øeètL ,øaãî.äéiàøä ïîäéiàøä ïî øeètL ét ìò óàå¯BðéàL úàå .äçîNa áéiç §©¥¤¨¦¨§¦¨§©©¦¤¨¦¨§¦¨©¨§¦§¨§¤¤¥
ïè÷å äèBLå ,øaãî àìå òîBL àì¯ïî óà øeèt,äçîOäìéàBäíéøeèôeúBöî ìkî Ÿ¥©§Ÿ§©¥§¤§¨¨¨©¦©¦§¨¦§¦¦¨¦§

äéiàøa ïéáéiç ìkä :éëä éîð àéðz .äøBza úBøeîàääçîOáe¯øaãîä Løçî õeç ¨£©¨©§¨©¦¨¦©Ÿ©¨¦¨§¦¨©¦§¨¥¥¥©§©¥
øaãî Bðéàå òîBL ,òîBL Bðéàå¯ïéøeètLäéiàøä ïî øeètL ét ìò óàå .äéiàøä ïî¯ §¥¥©¥©§¥§©¥¤§¦¦¨§¦¨§©©¦¤¨¦¨§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dbibg(iyiy meil)

Baø úà ízðwzciqtn epi` `edy ,oec`l dnily dpwz mziyr ± ¦©§¤¤©
,lawl ie`x `edy dnn melkúàåcard,ízðwz àì Bîöòs`y §¤©§Ÿ¦©§¤

el oi` mewn lkn ,cg` mei envrl caery jka dpwz el yi m`
ixdy ,diaxe dixt oiprl dpwz,ìBëé Bðéà äçôL àOéìcv meyn ¦¨¦§¨¥¨

`yil mbe ,dgtya xeq` l`xyiy ,eay zexigdBðéà ïéøBç úa©¦¥
,ìBëé.oixeg za `yil xeq` cary ,eay zecar cv meynìéèáéì ¨¦§¦

,diaxe dixt zevnn lhaziy xn`z m`e ±íìBòä àøáð àì àìäå©£ŸŸ¦§¨¨¨
øîàpL ,äéáøå äéøôì àlà(gi dn diryi)ì ,dàøá eäú àì'úáL ¤¨§¦§¨§¦§¨¤¤¡©ŸŸ§¨¨¨¤¤

,'døöéaeyi `la wix didiy mlerd z` `xa `l d"awdy xnelk §¨¨
zeclee ecliy ici lr aeyi ea didiy ick e`xa `l` ,mc` ipa

.mlerd z` eniiwieàlà,i`ny zia zrclíìBòä ïewéz éðtî ¤¨¦§¥¦¨¨
y ,minkg epwizBaø úà ïéôBkexxgyneïéøBç ïa BúBà äNBòå ¦¤©§¤¤¦

,mlyBì áúBëåoec`l cardøèLaegåéîc éöç ìò.eivg inc lr ± §¥§¨©£¦¨¨
,éànL úéa éøáãk úBøBäì ìlä úéa eøæçåeax z` oitek ok`y §¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©

.dpexg` dpyna mdixac md el`e ,exxgyl
dii`xa miaiig lkd :dpyna epipy.'åë ïè÷å äèBL Løçî õeç¥¥¥¤§¨¨

:`xnbd zwiicnéðz÷rnyne ,cgia ohwe dhey yxg dpy `pzd ± ¨¨¥
yLøç`edïè÷å äèBLc àéîec`edy epiidc ,ohwe dheyl dnec ± ¥¥§¨§¤§¨¨

,mixeht mdy mrhd eze`n dii`xn xehtäîy myk ±ïè÷å äèBM ©¤§¨¨
meyn mixehtäòc éða åàìc,zrc mda oi`y ±Løç óàxeht §¨§¥¥¨©¥¥
meyn dii`xnàeä äòc øa åàìc.zrc ea oi`y ±ïì òîLî à÷å± §¨©¥¨§¨©§©¨

epi`y yxg `ed dii`xn xehtd yxgy ,dfa `pzd eprinyd
,xacn epi`e rneyïðúãk(a"n `"t zenexz),eøaécL Løçeilríéîëç §¦§©¥¥¤¦§£¨¦

íB÷î ìëayxg `ed ,zeevndn xeht `edyBðéàå òîBL BðéàL §¨¨¤¥¥©§¥
,øaãîoa epi` xacn epi`e rney epi`y iny minkgl laewn jky §©¥
.zrcàä`ed m`y ixd ±,òîBL Bðéàå øaãî`ed m` e`òîBL ¨§©¥§¥¥©¥©

áéiç ,øaãî Bðéàålkaoeik ,dii`xa mllkae dxezay zeevnd §¥§©¥©¨
.zrc ea yiy

,el` mixac itl :df itl `xnbd dtiqeneïðaø eðúc àäì àðéðz± ¨¦¨§¨§¨©¨¨
,`ziixaa xen`d oicd z` dpyna epipyeäæ òîBL Bðéàå øaãnä©§©¥§¥¥©¤

`xwpdeäæ øaãî Bðéàå òîBL ,Løç`xwpd,ílàeäæå äæoia ± ¥¥¥©§¥§©¥¤¦¥¤¨¤
,mli`d oiae yxgdíäéøác ìëì ïéç÷ôk ïä éøämiaiig md ixd ± £¥¥§¦§¦§¨¦§¥¤

epipyy enk df ixde .xacne rneyy ,gwit mc`k zeevnd lka
epi`e rney epi`y epiidc ,dheyl dnecd yxg wxy ,epzpyna

.dii`xn xeht ,xacn
:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zxxan `xnbdéànîeoipn ± ¦©

cy ineäæ òîBL Bðéàå øaãî`xwpd,Løçy ineøaãî Bðéàå òîBL §§©¥§¥¥©¤¥¥¥©§¥§©¥
eäæ`xwpd.ílà:`xnbd daiynáéúëc(ci gl mildz),Løçë éðàå' ¤¦¥¦§¦©£¦§¥¥

,'åét çzôé àì ílàëe òîLà àìepi`y inl `xew weqtdy ixd Ÿ¤§¨§¦¥Ÿ¦§©¦
:sqep xe`ia .'mli`' xacn epi`y inle ,'yxg' rneyúéòaéàå§¦¨¥

,àîéà`edy ,'mli`' `xwp xacn epi`e rneyy iny mrhd ¥¨
éLðéà éøîàãkrneyd mc` lr xnel miyp`d milibxy enk ± ¦§¨§¦¦§¥

y xacl leki epi`edéìeléî ìéwzLéà'mli`'e ,exeaic gk lhip ± ¦§§¦¦¥
'dilelin liwzyi`' ly oewixhep `ed.

rney epi`y yxg wxy rnyn dpynd ixacny ,lirl x`azd
d la` ,dii`xn xeht xacn epi`eòîBL Bðéàå øaãîd e`òîBL §©¥§¥¥©¥©

áéiç ,øaãî Bðéàå.dii`xa §¥§©¥©¨
:jk lr `ziixan dxizq dywn `xnbdàéðúäå,`ziixaa §¨©§¨

dyòîBL Bðéàå øaãîd e`øeèt ,øaãî Bðéàå òîBL`le ,dii`xn §©¥§¥¥©¥©§¥§©¥¨
.dii`xa miaiig mdy ,epzpynn epwiicy enk

:`xnbd zvxznàîéúéàå ,àðéáø øîàef dreny mixne`d yie ± ¨©¨¦¨§¦¥¨
mya,àáøepzpynàøqçéî éøeqç`id eli`k dze` cenll yi ± ¨¨©¥¦©§¨

,dxiqgéðú÷ éëäå,da zepyl yi jke ±äéiàøa ïéáéiç ìkä §¨¦¨¨¥©Ÿ©¨¦¨§¦¨
äçîOáe,bga genyl ±Løçî õeçyxg oebk ,`edy lkøaãnä §¦§¨¥¥¥©§©¥

òîBL Bðéàåd e`L ,øaãî Bðéàå òîBL`edóàå .äéiàøä ïî øeèt §¥¥©¥©§¥§©¥¤¨¦¨§¦¨§©
L ét ìòdfk yxg,äéiàøä ïî øeèt`ed mewn lkn.äçîOa áéiç ©¦¤¨¦¨§¦¨©¨©¦§¨

øaãî àìå òîBL àì BðéàL úàå,xenb yxg `edy in eli`e ± §¤¤¥Ÿ¥©§Ÿ§©¥
,xacn epi`e rney epi`yåd okå äèBLd ok,ïè÷`ed ixdóà øeèt §¤§¨¨¨©

äçîOä ïî,dgny inly oaxw zaxwdn epiidc ,dgny zevnn ± ¦©¦§¨
å ìéàBäohwde dheyde xenbd yxgdìkî íéøeètdúBöî ¦§§¦¦¨¦§

,äøBza úBøeîàägkeny dn ,ok m`e .zrc mdl oi`y meyn ¨£©¨
oiprl epiid ,xeht xacn epi`e rney epi`y yxg wxy dpyndn

.`ziixadn jk lr dyw `l `linne ,dii`x oiprl `le dgny
:`piax ixacl di`x `xnbd d`ianïéáéiç ìkä ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©Ÿ©¨¦

òîBL Bðéàå øaãnä Løçî õeç ,äçîOáe äéiàøae`Bðéàå òîBL ¨§¦¨©¦§¨¥¥¥©§©¥§¥¥©¥©§¥
L ét ìò óàå .äéiàøä ïî ïéøeètL ,øaãîepi` e` rney epi` m` §©¥¤§¦¦¨§¦¨§©©¦¤

xacn,äéiàøä ïî øeèẗ¦¨§¦¨
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חגיגה. פרק ראשון - הכל חייבין דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dbibg(iyiy meil)

Baø úà ízðwzciqtn epi` `edy ,oec`l dnily dpwz mziyr ± ¦©§¤¤©
,lawl ie`x `edy dnn melkúàåcard,ízðwz àì Bîöòs`y §¤©§Ÿ¦©§¤

el oi` mewn lkn ,cg` mei envrl caery jka dpwz el yi m`
ixdy ,diaxe dixt oiprl dpwz,ìBëé Bðéà äçôL àOéìcv meyn ¦¨¦§¨¥¨

`yil mbe ,dgtya xeq` l`xyiy ,eay zexigdBðéà ïéøBç úa©¦¥
,ìBëé.oixeg za `yil xeq` cary ,eay zecar cv meynìéèáéì ¨¦§¦

,diaxe dixt zevnn lhaziy xn`z m`e ±íìBòä àøáð àì àìäå©£ŸŸ¦§¨¨¨
øîàpL ,äéáøå äéøôì àlà(gi dn diryi)ì ,dàøá eäú àì'úáL ¤¨§¦§¨§¦§¨¤¤¡©ŸŸ§¨¨¨¤¤

,'døöéaeyi `la wix didiy mlerd z` `xa `l d"awdy xnelk §¨¨
zeclee ecliy ici lr aeyi ea didiy ick e`xa `l` ,mc` ipa

.mlerd z` eniiwieàlà,i`ny zia zrclíìBòä ïewéz éðtî ¤¨¦§¥¦¨¨
y ,minkg epwizBaø úà ïéôBkexxgyneïéøBç ïa BúBà äNBòå ¦¤©§¤¤¦

,mlyBì áúBëåoec`l cardøèLaegåéîc éöç ìò.eivg inc lr ± §¥§¨©£¦¨¨
,éànL úéa éøáãk úBøBäì ìlä úéa eøæçåeax z` oitek ok`y §¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©

.dpexg` dpyna mdixac md el`e ,exxgyl
dii`xa miaiig lkd :dpyna epipy.'åë ïè÷å äèBL Løçî õeç¥¥¥¤§¨¨

:`xnbd zwiicnéðz÷rnyne ,cgia ohwe dhey yxg dpy `pzd ± ¨¨¥
yLøç`edïè÷å äèBLc àéîec`edy epiidc ,ohwe dheyl dnec ± ¥¥§¨§¤§¨¨

,mixeht mdy mrhd eze`n dii`xn xehtäîy myk ±ïè÷å äèBM ©¤§¨¨
meyn mixehtäòc éða åàìc,zrc mda oi`y ±Løç óàxeht §¨§¥¥¨©¥¥
meyn dii`xnàeä äòc øa åàìc.zrc ea oi`y ±ïì òîLî à÷å± §¨©¥¨§¨©§©¨

epi`y yxg `ed dii`xn xehtd yxgy ,dfa `pzd eprinyd
,xacn epi`e rneyïðúãk(a"n `"t zenexz),eøaécL Løçeilríéîëç §¦§©¥¥¤¦§£¨¦

íB÷î ìëayxg `ed ,zeevndn xeht `edyBðéàå òîBL BðéàL §¨¨¤¥¥©§¥
,øaãîoa epi` xacn epi`e rney epi`y iny minkgl laewn jky §©¥
.zrcàä`ed m`y ixd ±,òîBL Bðéàå øaãî`ed m` e`òîBL ¨§©¥§¥¥©¥©

áéiç ,øaãî Bðéàålkaoeik ,dii`xa mllkae dxezay zeevnd §¥§©¥©¨
.zrc ea yiy

,el` mixac itl :df itl `xnbd dtiqeneïðaø eðúc àäì àðéðz± ¨¦¨§¨§¨©¨¨
,`ziixaa xen`d oicd z` dpyna epipyeäæ òîBL Bðéàå øaãnä©§©¥§¥¥©¤

`xwpdeäæ øaãî Bðéàå òîBL ,Løç`xwpd,ílàeäæå äæoia ± ¥¥¥©§¥§©¥¤¦¥¤¨¤
,mli`d oiae yxgdíäéøác ìëì ïéç÷ôk ïä éøämiaiig md ixd ± £¥¥§¦§¦§¨¦§¥¤

epipyy enk df ixde .xacne rneyy ,gwit mc`k zeevnd lka
epi`e rney epi`y epiidc ,dheyl dnecd yxg wxy ,epzpyna

.dii`xn xeht ,xacn
:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zxxan `xnbdéànîeoipn ± ¦©

cy ineäæ òîBL Bðéàå øaãî`xwpd,Løçy ineøaãî Bðéàå òîBL §§©¥§¥¥©¤¥¥¥©§¥§©¥
eäæ`xwpd.ílà:`xnbd daiynáéúëc(ci gl mildz),Løçë éðàå' ¤¦¥¦§¦©£¦§¥¥

,'åét çzôé àì ílàëe òîLà àìepi`y inl `xew weqtdy ixd Ÿ¤§¨§¦¥Ÿ¦§©¦
:sqep xe`ia .'mli`' xacn epi`y inle ,'yxg' rneyúéòaéàå§¦¨¥

,àîéà`edy ,'mli`' `xwp xacn epi`e rneyy iny mrhd ¥¨
éLðéà éøîàãkrneyd mc` lr xnel miyp`d milibxy enk ± ¦§¨§¦¦§¥

y xacl leki epi`edéìeléî ìéwzLéà'mli`'e ,exeaic gk lhip ± ¦§§¦¦¥
'dilelin liwzyi`' ly oewixhep `ed.

rney epi`y yxg wxy rnyn dpynd ixacny ,lirl x`azd
d la` ,dii`xn xeht xacn epi`eòîBL Bðéàå øaãîd e`òîBL §©¥§¥¥©¥©

áéiç ,øaãî Bðéàå.dii`xa §¥§©¥©¨
:jk lr `ziixan dxizq dywn `xnbdàéðúäå,`ziixaa §¨©§¨

dyòîBL Bðéàå øaãîd e`øeèt ,øaãî Bðéàå òîBL`le ,dii`xn §©¥§¥¥©¥©§¥§©¥¨
.dii`xa miaiig mdy ,epzpynn epwiicy enk

:`xnbd zvxznàîéúéàå ,àðéáø øîàef dreny mixne`d yie ± ¨©¨¦¨§¦¥¨
mya,àáøepzpynàøqçéî éøeqç`id eli`k dze` cenll yi ± ¨¨©¥¦©§¨

,dxiqgéðú÷ éëäå,da zepyl yi jke ±äéiàøa ïéáéiç ìkä §¨¦¨¨¥©Ÿ©¨¦¨§¦¨
äçîOáe,bga genyl ±Løçî õeçyxg oebk ,`edy lkøaãnä §¦§¨¥¥¥©§©¥

òîBL Bðéàåd e`L ,øaãî Bðéàå òîBL`edóàå .äéiàøä ïî øeèt §¥¥©¥©§¥§©¥¤¨¦¨§¦¨§©
L ét ìòdfk yxg,äéiàøä ïî øeèt`ed mewn lkn.äçîOa áéiç ©¦¤¨¦¨§¦¨©¨©¦§¨

øaãî àìå òîBL àì BðéàL úàå,xenb yxg `edy in eli`e ± §¤¤¥Ÿ¥©§Ÿ§©¥
,xacn epi`e rney epi`yåd okå äèBLd ok,ïè÷`ed ixdóà øeèt §¤§¨¨¨©

äçîOä ïî,dgny inly oaxw zaxwdn epiidc ,dgny zevnn ± ¦©¦§¨
å ìéàBäohwde dheyde xenbd yxgdìkî íéøeètdúBöî ¦§§¦¦¨¦§

,äøBza úBøeîàägkeny dn ,ok m`e .zrc mdl oi`y meyn ¨£©¨
oiprl epiid ,xeht xacn epi`e rney epi`y yxg wxy dpyndn

.`ziixadn jk lr dyw `l `linne ,dii`x oiprl `le dgny
:`piax ixacl di`x `xnbd d`ianïéáéiç ìkä ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©Ÿ©¨¦

òîBL Bðéàå øaãnä Løçî õeç ,äçîOáe äéiàøae`Bðéàå òîBL ¨§¦¨©¦§¨¥¥¥©§©¥§¥¥©¥©§¥
L ét ìò óàå .äéiàøä ïî ïéøeètL ,øaãîepi` e` rney epi` m` §©¥¤§¦¦¨§¦¨§©©¦¤

xacn,äéiàøä ïî øeèẗ¦¨§¦¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו שבט תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר יהודא שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מח' שבט ופ"נ המוסג"ב אשר נקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ת"ח על הבשו"ט אשר מודיע מההתועדות של תלמידי הישיבה וחילוק ששה סדרי משנה בין 
התלמידים, וכותב שהוא לערך כ"ד פרקים לכאו"א, ולכאורה זהו רב מכדי מדת תלמידים מכתות 
הנמוכות אשר מזכיר במכתבו, ואל בינתם אשען אשר יסדרו הדבר באופן המתאים לפי כשרונותיהם.

)איגוד  את"ה  בענין  שבט  יו"ד  התועדות  בעת  שנדבר  מה  ע"ד  מכאן  מהבאים  יודע  בטח   ...
תלמידי הישיבות( ובודאי יסדר הדבר באופן המתאים.

בברכת בריאות הנכונה.



xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dbibg(ycew zay meil)

`ed mewn lknúàå .äçîOa áéiçyxg eli`e ±òîBL àì BðéàL ©¨©¦§¨§¤¤¥Ÿ¥©
å ,øaãî àìåokïéøeèôe ìéàBä ,äçîOä ïî óà ïéøeèt ,ïè÷å äèBL §Ÿ§©¥§¤§¨¨§¦©¦©¦§¨¦§¦

ìkîd.äøBza úBøeîàä úBöî ¦¨¦§¨£©¨
,xacn epi`e rney e` rney epi`e xacny iny ,lirl x`azd

:`xnbd dywn .dgnya aiige dii`xn xehtàðL éàîrecn ± ©§¨
oicd dpeyéøéèôc äiàø ïéðòì,mixeht mdy ±ïéðòì àðL éàîe §¦§©§¦¨¦§¦¦©§¨§¦§©

éáéiçîc äçîN.miaiig mdy ± ¦§¨¦§©§¦
:`xnbd zvxznøîb äiàø ïéðòìdey dxifb micnel ±'äiàø' §¦§©§¦¨¨©§¦¨

áéúëc ,ìä÷äî 'äiàø'ldwd zevna(ai `l mixac)íòä úà ìä÷ä' §¦¨¥©§¥¦§¦©§¥¤¨¨
áéúëe ,'óhäå íéLpäå íéLðàäldwd iabl(`i `l my)ìë àáa' ¨£¨¦§©¨¦§©©§¦§Ÿ¨

'úBàøì ìàøNéoeyl dxn`p dii`x zevna mbe ,dii`x oeyla ¦§¨¥¥¨
xn`py ,dii`x(fi bk zeny),dey dxifba micnele ,'LxEkf lM d`xi'¥¨¤¨§§

xacn epi`e rney e` rney epi`e xacnd ldwday myky
.dii`xa mb jk ,mixeht

:zl`eye `xnbd zxfegíúäå,dnvr ldwd zevna my ±ïìðî §¨¨§¨¨
:`xnbd daiyn .mixeht mdyáéúëcldwda(ai `l mixac)ïòîì' ¦§¦§©©

,òîBL Bðéàå øaãîì èøt ,'eòîLé ïòîì' ,àéðúå ,'eãîìé ïòîìe eòîLé¦§§§©©¦§§§©§¨§©©¦§§§¨¦§©¥§¥¥©
,xeht `edyì èøt ,'eãîìé ïòîìe',øaãî Bðéàå òîBLin ixdy §©©¦§§§¨§¥©§¥§©¥

acn epi`y.cenll leki epi` x
:`xnbd dywnøîb àì éòzLî àì éëc àøîéîìjpevx m`d ± §¥§¨§¦Ÿ¦§©¦Ÿ¨©

,cenll leki epi` xacn epi` mli`dy oeiky xneléøz eäðä àäå§¨©§§¥
éaøc déúeáaLa eåäc éîléàeidy minli` ipy mze` ixde ± ¦§¥©£§¦§¥§©¦

eid mde ,iax ly ezepkyadézøa éða[ezA ipa±]ïa ïðçBé éaøc §¥§©¥¦§©¦¨¨¤
dì éøîàå ,àãbãebeidy mixne` yie ±dézçà éða[ezeg` ipa±] §§¨§¨§¦¨§¥©§¥

àLøãî éáì éaø ìééò äåäc úîéà ìëc ,ïðçBé éaøcdidy mrt lka ± §©¦¨¨§¨¥©©£¨¨¥©¦§¥¦§¨¨
,yxcnd zial qpkp iax[dén÷] (eäéin÷) éáúéå éìééò eåäeid ± ¨¨§¦§¨§¦©©§©¥

,eiptl miayeie miqpkpeäééúååôN ïéLçøîe eäééLéøa éãéiðîeeide ± §©§¦§¥©§§©£¦¦§¨©§
,zeygex mdizezty eide my`xa mirprpneäééìò éîçø éaø éòáe¨¥©¦©£¥£©§

eqzéàå,e`txzpe mdilr mingx iax ywiae ±éøéîb eåäc çëzLàå §¦©§¦§§©©£§¦¦
mircei eidy `vnpe ±àúëìä,zeipyn ±àøôñålry zeziixad ± ¦§§¨§¦§¨

,`xwie ynegéøôñå,mixace xacna miyneg lry zeziixad ± §¦§¦
,ñ"Mä dleëå.cenll leki mli`dy gkene §¨©©

:`xnbd zvxzndéa éø÷ ,àøèeæ øî øîàweqtd z` miyxec ± ¨©©§¨§¦¥
ea xn`p eli`ké ïòîì','eãîìmli`de ,mixg`l cnll oeyl `edy §©©§©¥

lekiy s` ,ldwd zevnn hrnzn okle ,mixg`l cnll leki epi`
.envra cenll

,øîà éMà áøminli` ipy mze`n `iyewd ila mbéàcåherindy ©©¦¨©©©
nCzòc à÷ìñ éàc ,àeä 'eãîìé ïòîì'jzrca dlrz m`y ± §©©§©¥§¦¨§¨©§¨

ez`ixw jxck weqtdn `ed herindye ,'eãîìé ïòîì'yxtp §©©¦§§
y xaeq `pzdyøîb àì éòzLî àìc ïåékepi` mli`dy oeik ± ¥¨§Ÿ¦§¨¥Ÿ¨©

ecnl 'ernyi ornl'n ixd ,dywi ok m` ,cenll leki epi` xacn
,xeht rney epi`y inyey `ed mrhd i`ceaàì òîL àìc ïåék¥¨§Ÿ¨©Ÿ

øîbok m`e ,cenll leki epi` rney epi`y oeiky ±ïòîl'î éàä ¨©©¦§©©
à÷ôð 'eòîLéornl'n mli` ly xehtd z` mb cenll ozip ± ¦§§©§¨

ehrnl jixv recne ,cenll leki epi` `ed mb ixdy ,'ernyi
.'ecnli ornl'néàcå àlàhrnzn epi`e ,cenll leki mli`dy ¤¨©©

n mli` ly herinde ,'ernyi ornl'n,àeä 'eãîìé ïòîì'oeik §©©§©¥
.mixg` cnll leki epi`y

:ldwdn cnlpy dii`x zevna sqep oic d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
a Løç ,íeçðzBðæàdøîàpL ,äiàøä ïî øeèt úçàldwdamixac) ©§¥¥§¨§©©¨¦¨§¦¨¤¤¡©

(`i `ll`xUi lM cbp z`Gd dxFYd z` `xwY','íäéðæàa`le ¦§¨¤©¨©Ÿ¤¤¨¦§¨¥§¨§¥¤
epi`y iny o`kne ,mipf` izy rnyn ,cigi oeyl 'mpf`a' xn`p
mby dey dxifba micnle ,ldwdn xeht eipfe` izya rney

.xeht `ed dii`xn
:`xnbd dywnåixdéàäzaiz ±déì éòaî 'íäéðæàa'ick zkxvp ± §©§¨§¥¤¦¨¥¥

didi 'ldwd'dy cnlleäleëc íäéðæàalk ly ±,ìàøNéjixvy §¨§¥¤§§¦§¨¥
.ef dyxc dpnn cenll ozip ji`e ,l`xyi lk z` lidwdl

oicd :`xnbd zvxznàeää,l`xyi lk z` lidwdl jixvy ©
îzeaizdà÷ôð 'ìàøNé ìk ãâp'zaizn `le ,cnlp `ed ± ¥¤¤¨¦§¨¥©§¨

.'mdipf`a'
:uexizd z` `xnbd dgecéàwx `ed cenild m` ±ìk ãâp'î ¦¦¤¤¨

àðéîà äåä ,'ìàøNédaeg ici mi`vei mdy xne` iziid ±ìò óà ¦§¨¥£¨£¦¨©©

éòîL àìc áb,wegxn mi`vnp mdy zngn mirney mpi` m` s` ± ©§Ÿ¨§¦
jkleàðîçø áúkdxezd dazk ±éòîLc àeäå ,'íäéðæàa'cnll ± ¨©©£¨¨§¨§¥¤§§¨§¦

.dyxcl zxzein 'mdipf`a' oi` ok m`e ,e`vi erny m` wxy
oicd :`xnbd zvxznàeää,renyl l`xyi lk mikixvyïòîl'î ©¦§©©

,à÷ôð 'eòîLéipf`a'n `le.'md ¦§§©§¨
:dii`x ipica sqep oicBìâøa øbéç ,íeçðz éaø øîàdïî øeèt úçà ¨©©¦©§¦¥§©§©©¨¦

øîàpL ,äiàøä(ci bk zeny)WlW'íéìâøxn`p `le ,'dpXA il bgY ¨§¦¨¤¤¡©¨Ÿ§¨¦¨Ÿ¦©¨¨
jixv m` la` ,aiig eilbxa zelrl lekiy in wxy fnxl ,'minrt'

.xeht zelrl ick zpryn
:`xnbd dywnàäåzaizïéa÷ éìòáì èøt déì éòaî 'íéìâø'± §¨§¨¦¦¨¥¥§¨§©£¥©¦

mipzepe dphw ur zkizg migwely ,miilbx irehw hrnl zkxvp
z` hrnl zxzein dpi`e ,lbxd z` dilr mipiryne dy`xa jen

.zg` elbxa xbigd
oicd :`xnbd zvxznàeää,mixeht oiaw ilray,à÷ôð 'íéîòt'î ©¦§¨¦©§¨

,'milbx'n `le,àéðúcdxeza xn`p(fi bk zeny)WlW'íéîòtdpXA §©§¨¨Ÿ§¨¦©¨¨
,'LxEkf lM d`xiàlà 'íéîòt' ïéàoeyln,íéìâødcyiy mc` epii ¥¨¤¨§§¥§¨¦¤¨©§©¦

mitqep zenewn `ziixad d`iane .oiaw ilra `le ,milbx el
,'milbx' oeyln 'minrt' epivnyøîBà àeä ïëå(e ek diryi)äpñîøz' ©§©¦§¥¥¦§§¤¨

,'íélc éîòt éðò éìâø ìâø.milc ilbx epiidcøîBàå(a f mixiyd xiy), ¨¤©§¥¨¦©£¥©¦§¥
éîòô eôi äî','áéãð úa íéìòpa Cina zkiiy 'minrt' oeyldy ©¨§¨©¦©§¨¦©¨¦

.zenily eilbxy xnelk ,milrpn el yiy
:lirl `aedy weqtdn lbxl dilr oiprl dyxc d`ian `xnbd

áéúëc éàî ,àáø Løcaezkd zpeek dn ±éîòô eôi äî'íéìòpa C ¨©¨¨©¦§¦©¨§¨©¦©§¨¦
.ìâøì ïéìBòL äòLa ìàøNé ìL ïäéìâø ïéàð änk ,'áéãð úa`xwpe ©¨¦©¨¨¦©§¥¤¤¦§¨¥§¨¨¤¦§¤¤

l`xyi zqpk ly dny,'áéãð úa'`idy iptníäøáà ìL Bza ©¨¦¦¤©§¨¨
,áéãð àø÷pL eðéáà,e`xea z` xikdl eail eacpy my lrøîàpL ¨¦¤¦§¨¨¦¤¤¡©

(i fn mildz),'íäøáà éäìà íò eôñàð íénò éáéãð'md 'minr iaicp' §¦¥©¦¤¡¨©¡Ÿ¥©§¨¨
,zeevn ler mdilr lawl minrd oian miacpzny ,mixbd
xn`p recn ,`ax wiicne .mdxa` idl` mrl mitxhvne mitq`pe

wx `ed d"awd ike ,'mdxa` idl`' wxéäìà àìå íäøáà éäìà¡Ÿ¥©§¨¨§Ÿ¡Ÿ¥
àlà ,á÷òéå ÷çöé`xwp mixbd iably'íäøáà éäìà'iptn ¦§¨§©£Ÿ¤¨¡Ÿ¥©§¨¨

Lmdxa`íéøbì äléçz äéämdxa`y `vnpe .xiibzdl eal zacpa ¤¨¨§¦¨©¥¦
.'minr iaicp' mi`xwp mlek mixbd ixdy ,'aicp' `xwp

dyxc `xnbd d`ian ,megpz iax ly dyxc d`aedy xg`n
:yxcy ztqepéaø íeMî éîBéðî øa ïúð áø Løc ,àðäk áø øîà̈©©©£¨¨©©¨¨©©§¦¦©¦

áéúëc éàî ,íeçðzxn`py edn ±(ck fl ziy`xa)ekilydy xead lr ©§©¦§¦
sqei z` mihayd ea,'íéî Ba ïéà ÷ø øBaäå'ea oi`' aezk recn §©¥¥¨¦

ike ,'min,àlà .íéî Ba ïéàL òãBé éðéà '÷ø øBaäå' øîàpL òîLnî¦©§©¤¤¡©§©¥¥¦¥©¤¥©¦¤¨
,Ba Lé íéaø÷òå íéLçð ìáà ,Ba ïéà íéî.sqei wefip `l ok it lr s`e ©¦¥£¨§¨¦§©§©¦¥

:lirl ex`azdy 'ldwd' ipipr ab` dyrn d`ian `xnbdeðz̈
eëìäL àîñç (ïa) øæòìà éaøå ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøa äNòî ,ïðaø©¨¨©£¤§©¦¨¨¤§¨§©¦¤§¨¨¤¦§¨¤¨§

òLBäé éaø éðt ìéa÷äìmaxíäì øîà .ïéòé÷ôa,ryedi iaxäî §©§¦§¥©¦§ª©¦§¦¦¨©¨¤©
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על-ידי-זה שהאשה ממלאת את תפקידה כ"עקרת הבית" יכול הבעל ללמוד תורה מתוך מנוחת הנפש, הן בהיותו בביתו והן בהיותו 
מחוץ לביתו – ביודעו שיכול להסתמך על האשה.

משיחת י"ז שבט ה'תשד"מ



אגרות קודשרד

 ב"ה,  ח' אדר, תשכ"א
ברוקלין.

הוו"ח א"יא נו"נ כו' מו"ה אפרים שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' אדר.

ת"ח על כתבו עכ"פ בקיצור אודות שבת דתורת החסידות במחנו הט'. ורצוני לבטוח שהרושם 
טוב אודותו כותב יפעול פעולתו מתאים לרצון רבותינו נשיאינו שהתועדויות ומסיבות כגון זה, הנה 
 - גודל הענין מצד עצמו, צריכות להביא הוספה בעניני תורה ומצות, ומתאים לדבר משנה  נוסף על 

המעשה הוא העיקר.

ופשוט שאין כוונתי לדרשה בעלמא, כי אם שבתור תושב המקום יעשה התלוי בו בכיון האמור. 
ובזה להשפיע על אחרים שגם הם ישתדלו להשפיע על אחרים, טופח על מנת להטפיח, והרי הובטחנו 

הבא לטהר מסייעין אותו.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע, והוא בכלל, מתאים לתוכן כתבו.

לשאלתו האם להשתדל בדבר בוא בן אחיו שי' ומשפחתו לאה"ק ת"ו, מובן שנכון הדבר, אלא 
וצריך  שלכל לראש צריך לברר האם מסכימים הם לזה. שהרי הכוונה לעשי' בהנ"ל באופן לעגאלי 
שיקבל הסכמתם. ואופני ההשתדלות ידועים בסביבתו, כי כמה וכמה עשו כהנ"ל והצליחו, וכמדומה 
שישנם גם משרדים המשתדלים בהאמור, ויודעים באיזה סגנון טוב יותר לנסח את הבקשה, והרי אין 

חכם כבעל הנסיון.

לכתבו בענין הסכסוך שלו, מובן שצריך לעשות כדעת עו"ד היודע לא רק החק הכתוב, כי אם 
- תגובת השופטים שהרי לפעמים זוהי המכריעה.

ויהי רצון שיעצוהו כטוב באמת, ויבשר טוב, והרי נמצאים בחודש אדר, שכל יום ויום נצטווינו 
להרבות בשמחה.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח.

 ב"ה,  יו"ד אדר, תשכ"א
ברוקלין.

שלום וברכה!

זה זמן רב ביותר שלא נתקבל ממנו מכתב וידיעות, ויהי רצון שיהי' זה סימן שהכל בסדר, 
בענינים הכללים ובענינים הפרטים.

בטח מסר פ"ש כללית... וכן אודות מה שדברתי עמו בהנוגע למחנם הט' בפרט ולמדינות... 
בכלל, שלפלא וגם מצער - על שאין נעשה כמעט מאומה בהנוגע להפצת המעינות, והרי מובן שלכל 
מיסודם  תמימים  תומכי  בישיבת  זמן  כמה  ולמד  זכה  שהרי  מוטל,  הדבר  ודכוותי'  עליו  לראש 
ובהנהלתם של רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר פעולות ודברי צדיקים קיימים לעד, וגם 
גזע צור מחצבתו מסייעתו, ובודאי לדכוותי' האריכות בדבר אך למותר. פשיטא שאין כוונתי להטפת 



רה

מוסר, כי אם לעורר ולעודד להפצה ולפעולות כגון האמור בכל המרץ הדרוש, וביחוד גדלה התמי' על 
העדר הנ"ל - בתקופה זו שכל העולם כולו ובחוגים הכי שונים דברו והפיצו עכ"פ נקודות מהמעינות 
בקשר עם שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט, ובכ"מ ממשיכים גם עתה בזה ]ולדוגמא 
כאן בשבועות הבאים, ונעשה זה ע"י חוגים בלתי דתיים[, והרי מזה כ"ש וק"ו בהנוגע לאלו ששייך 

להם הענין בפנימיות.

ויהי רצון שאתבשר טוב בכל האמור. וכנוסח דמגילות פורים ]דמגילה נקראת* מתחיל מיום 
המחרת[, ליהודים היתה אורה זו תורה, והרי ענין האורה הוא להאיר במקום שקודם לזה חסר הי'. 

ובפרט ע"פ תורת רבנו הזקן, דאורה לשון מפעיל, עיין שערי אורה בזה )בסוף הספר(.

בכבוד ובברכה לפורים שמח ולבשו"ט.

 ב"ה,  יו"ד אדר, תשכ"א
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום 2/22, כשיכתוב גם שם האם של כל אחד שכותב אודותם )שכן הנוהג 
להזכיר בתפלה(, יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולסגנון כתבו, עלי להעיר, הערה עיקרית, שמקור הברכות וההצלחה הוא בורא עולם ומנהיגו, 
ואל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, והאדם רק יכול לעורר רחמים ולהתאמץ בתפלה וביחד 
עם זה להורות הדרך לזה הזקוק לברכה, ובסגנון חז"ל יפה תפלת החולה והנצרך לברכה, דרך תורתנו 
)מלשון הוראה( תורת חיים הוראה בחיים איך להתנהג בכדי לקבל ברכתו של נותן התורה הוא בורא 
עולם ומנהיגו, ומובן וגם פשוט שעליהם להתנהג בחיי היום יומים מתאים להוראת תורתנו תורת חיים 
ובקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם, וככל שמוסיפים בזה - מתוסף בברכת השם יתברך בהמצטרך 

לאדם ולביתו.

בזה  צורך  כל  אין  הנ"ל,  על  ולדרישת ראיות  לפלפול  הי' מקום  עדיין  ואם בתקופות שעברו 
של  שנותיהם  ה'  יאריך   - אדמות  פני  על  המתהלך  ישראל  מבני  אחד  כל  אשר  אלו  בשנים  )לצערנו( 
כאו"א בטוב ובנעימים - הוא אוד מוצל מאש, מגזירת השמדות הכי איומות, אשר בדרך הטבע לא 
הי' לזה מקום ח"ו. ובפרט אלו הנמצאים באה"ק ת"ו, וכידוע המצב בעת פלישת הגנרל ראמעל שעמד 

באלכסנדרי' של מצרים עם כל חילו, וק"ל.

יומים,  היום  בחיי  להנהגה  וכנ"ל  לעתיד  בהנוגע  אם  כי   - מוסר  להטפת  כוונתי  שאין  מובן 
- במציאות מועטים  כן, הרי הקישוים  ורואים במוחש אשר כשמחליטים בתוקף המתאים להתנהג 
ופחותים מאשר שיערו מראש. ובלבד שלא יתרשמו מהעלמות והקישוים הרגילים בהתחלת כל ענין 

והנהגה, כמאמר כל התחלות קשות.

כידועה  ובנות,  בנים  לחינוך  בהנוגע  עאכו"כ  ואחת,  אחד  לכל  בהנוגע  הוא  האמור  כל  ואם 
- כל  )ולהיפך  הדוגמא שהנוער והצעירים הם בדוגמת גרעין ושתיל אילן, אשר כל הטבה קלה בהם 

גרעון ושריטה קלה(, יכולה להשפיע בממדים הכי חשובים כשיגדל לאילן עושה פרי, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

יכול  הוא  אבל  הקדש,  בלשון  המכתב  בא  ולכן  אשכנזית,  כותבים  אין  שלי  במזכירות  ב.  נ. 
לכתוב גם באשכנזית כיון שקורא הנני שפה זו.

אגרות קודש



אגרות קודשרו

 ב"ה,  ג' אדר, תשכ"א
ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים ובעל מרץ כו'
מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ט שבט.

מתאים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 
לתוכן כתבו.

הכניסה  כלל  כדאית  שאין  ומובן  וכו'.  הביקורים  מתוצאות  עכ"פ  ר"פ  כתבו  על  ת"ח  ת"ח 
בוויכוחים. כי לבד שחבל על הזמן שהרי זמן ביקורם מצומצם הוא למה שיש להודיע ולאמר בהכרח, 
הנה רואים במוחש שברוב פעמים לא ימלט שהויכוח יעורר מדת הנצחנות המעבירה, את האדם אפילו 
ע"ד עצמו ואפילו ע"ד קונו ח"ו. והרי אין כוונת ביקורם ויכוח וכיו"ב, כ"א לספר ולבאר באר היטב 
את השקפתם בדרכי נועם ובודאי בדרכי שלום. כמובן שיש קישוי בכהנ"ל בכדי להנצל שלא יהי' רושם 

אצל השואלים שמשתמטים מוויכוח מפני חולשת העמדה וההשקפה ושאין מה להשיב וכו'.

אבל לאחרי שיש להם כבר נסיון בביקורם במקומות שונים ומשונים, בטח יש למצוא סגנון 
שלא יניח מקום כלל להנ"ל. ובאם אפילו מוכרח הוויכוח הרי צריך ואפשר לצמצמו ועד למינימום.

ויהי רצון שבהמצאנו בחודש אדר אשר עמי הארץ מתיהדים, עאכו"כ העלמות דעמי הארץ 
שאצל יהודים עצמם, שנפרצים כל הגדרים ממילא אמת מארץ תצמח, תפרץ ותשגשג.

וכיון שנצטווינו להרבות בשמחה הרי  וטוב לבב,  בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך שמחה 
ציווי התורה הרי זה גם נתינת כח.

 ב"ה,  י"א אדר, תש"כ
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט' אדר, בו שואל במה להתחיל בהנוגע להנהגה פנימית.

בכלל בענינים כאלו צריך לפרש שיחתו ושאלתו לפני המשפיע דא"ח שלו והוא יורהו,

עליו  נצב  שה'  איך  מ"א,  פרק  ריש  בתניא  הכתובה  ההתבוננות  במוחו  חקוק  יהי'  ובכללות 
ועוד  ופרטית,  פנימית  עבודה  הענין המבואר בקונטרס העבודה בהכרח  וכן  וכו'  ולבו  כליותיו  ובוחן 
ועיקר לשמור על סדרי הישיבה בנגלה וחסידות וזמן התפלה, וכן בהנוגע לבריאות הגוף, שעל ידי זה 
מסתגלים לסדר בחיי היום יומים וקל ביותר שגם בעבודת ה' יהי' בסדר מסודר, שזוהי דרישת עבודה 

פנימית דוקא.

יבדקו את  וכן מהנכון אשר  ותניא הידועים,  בודאי שומר שלשת השיעורים דחומש תהלים 
התפילין שלו באם לא נעשה כזה במשך שנים עשר חדש האחרונים.

בברכה לפורים שמח.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



רז אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אד"ר, תשכ"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי ובמענה לשאלתו אם בלימודו פרק תניא בכל יום, די לצאת בזה 
חיוב לימוד פנימיות התורה.

ולפלא הספק בכגון זה, שהרי כלל הוא בכל מצות התורה, שצ"ל "כמאן דבעי לו למיעבד", 
ובודאי שיכול ללמוד ולהבין ולהשכיל בעוד ספרים דתורת החסידות ובפרט ע"פ המבואר ברשימת 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל )נדפס בספר קיצורים והערות לספר התניא(, שספר התניא לגבי שאר 
שלו,  באגה"ק  הזקן  רבנו  ובלשון  בזה  שמהנקודות  לתושבע"פ,  תושב"כ  כענין  הוא  החסידות  ספרי 
שהענינים שבתורה שבכתב ואפילו מצותי' אינן גלויות וידועות ומפורשות אלא ע"י תורה שבע"פ )עיין 

שם סי' כ"ט בארוכה(.

שעד"ז הוא גם בנוגע לתורת החסידות, וק"ל.

ת"ו  ירושלים  בעיה"ק  אנ"ש  בתוככי  הוא  דר  הרי   - וכו'  ת"י  הנמצאים  הספרים  ולכתבו 
ומפורסם מאמר חז"ל, במעלת זה שיש לו ספרים ומשאילן לאחרים.

ומהו  התורה,  פנימיות  מכונים  ג"כ  האריז"ל  וכתבי  הזהר  שהרי  מכתבו,  בסיום  ולכתבו 
ההדגשה שפנימיות התורה נתגלתה בתורת החסידות.

גם שאלה זו תמוה, שהרי הנראה במוחש אין צריך עדות וביאור, כוונתי, שכשמדמים הבנת 
בנוגע  ועד"ז  בתורת החסידות,  כפי שהוא מבואר  הבנתו  זה  ולאחרי  בזהר  אותו  כפי שלומדים  ענין 
לכתבי האריז"ל ]ולדוגמא ילמוד ענין המבואר בביאורי הזהר ולפני זה בזהר עצמו, ו[הוא בדוגמת דבר 

שילמוד רק המשנה בלי הגמרא ומפרשי', ואין להאריך בדבר הפשוט.

שמסר  בשבט,  עשירי  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  של  ההילולא  דיום  בהתועדות  שהשתתף  התקוה 
נפשו על הפצת לימוד האמור אף שאינו מזכיר במכתבו עד"ז.

בברכה לבשו"ט.

]י"א אד"ר, תשכ"ב[

במענה למכתבו מכ"ז טבת - שנתקבל באיחור זמן רב -

זי"ע, מתאים  נבג"מ  זצוקללה"ה  כ"ק מו"ח אדמו"ר  על הציון הק' של  יזכירוהו  רצון  בעת 
לתוכן כתבו.

או  יהי' הספר  לזה, אשר  ידועה העצה  ותפלה,  הלימוד  זרות בשעת  אודות מחשבות  לכתבו 
הסידור פתוח לפניו בעת הלימוד והתפלה, והאותיות אוחזות את המחשבה ותופסות אותה.

ומאחר שהובטחנו יגעת ומצאת, וזכה ללמוד בישיבה הק' תומכי תמימים, מיסודם ובהנהלתם 
של רבותינו נשיאינו, בודאי כשילמוד בהתמדה ושקידה ימשיך זה ברכת השי"ת בכל המצטרך לו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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ïéãò[ctx: £©¦
כט  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
éìë äá úåñëì [çòø לקנח שראויה בכך די לא אבל –

וכיוצאֿבזה  הספר דפי או הדלת את להחזיק או .277בה
íù äìèìèì [èòø כלי כדין כלשהו לצורך –

להיתר  .278שמלאכתו
úåîà 'ãî [ôø'ד בתוך הרבים ברשות לטלטל מותר –

.279אמות 
àìà [àôø בטלטול מותר כלי ששבר שנתבאר לאחר –

בו, להשתמש אפשרות כשאין אף לשימוש שראוי מצד
כשאין  גם בטלטול שמותר שכלֿשכן לומר מקום היה
ולכך  בו), להשתמש שאפשר (אלא בו להשתמש דרך

להשתמש  כשדרך רק כלים שברי טלטול שהיתר מוסיף
.280בהם 

úéáç éô íäá [áôø גדול חפץ נדרש חבית פי לכיסוי –
אחר  כלי לכיסוי מאשר .281יותר

íãçééì [âôø פחות שווים עץ העשויה העריבה שברי –
חרס. כלי משברי
ïééãò äãçéé [ãôø כלים שברי לייחד דרך אין בימינו –

כן  אם אלא בטלטול, אסורים הם והרי דבר לשום
הראשונה  מלאכתם מעין .282עושים

zetqede mipeiv
הסתפק 277) ושם ב, ס"ק בדה"ש קט סי' השלחן קצות

או  טינוף לקינוח יום מבעוד ויחדן יום מבעוד נשברו אם
לעולם. לייחדן צריך אם כלי, בהם לסמוך

סעיף 278) כדלעיל כלל, לצורך שלא לטלטלה אסור אבל
טז.

שמט.279) סימן כדלהלן
מקום 280) או ביום בכלי להשתמש האפשרות אי כי

דרך  כשאין אבל כלי, תורת ממנו מבטלת לא מסויים
כלי. תורת ממנו מבטל לעולם בו להשתמש

כד.281) סעיף כדלעיל
בטלטול 282) מותרים הראשונה מלאכתם מעין עושים אם

וכלֿשכן  רנא, לג, הערות לעיל ראה בכך, דרך אין אפילו
למלאכתם  וראויים כלל נשברו שלא כלים לטלטל שמותר

השימוש. לאחר לאשפה לזורקם דרך אם אף

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

הכסא: ובית גזוזטרא דיני שנה סימן ב חלק

È ידי על בו ליפנות מותר המים פני שעל הכסא בית
שנתבאר  דרך על סביבו למטה שיעשנה תלויה מחיצה
והיא  הואיל אחית גוד בה אומרים זו שבמחיצה בגזוזטרא
אבל  בשבת שם ליפנות להתיר כדי כך בשביל עשויה
אלא  להתיר עשויות ואינן הואיל עצמן הכסא בית במחיצות
לא  הדין שמן לפי אחית גוד בהם אומרים אין לצניעות
במחיצה  אפילו אחית גוד משום כלל להתיר ראוי היה
ג' הגבוהות ביבשה התלויות במחיצות שהרי למטה תלויה

שהגדיים  לפי אחית גוד בהם אומרים אין הארץ מן טפחים
וכאן  שמ"ה בסי' שנתבאר כמו תחתיהם לבקוע יכולים
הרי  מכלֿמקום שם, לבקוע יכולים הגדיים שאין אף במים
רשות  הגזוזטרא אין זה ומפני שם לבקוע יכולים דגים
שהקילו  הוא קל אלא לה פתוח חלון כן אם אלא היחיד
הדגים  בקיעת ואין הואיל אחית גוד לומר במים חכמים
כדי  המים לשם המחיצה כשעשה אלא הקילו ולא נראית
שהמים  וזכרון היכר בזה לו שיש הטלטול בהם להתיר
ע"י  אלא שם מותר הטלטול ואין הם כרמלית שתחתיהם
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היכר  בה אין כך בשביל נעשית שלא מחיצה אבל מחיצה
כלל:

‡È קנה אפילו או דף עשה עליה ואם הצואה שתפול דק
הם  אם כלל למחיצה צריך אין למים שתפול קודם
היחיד  רשות כחורי הם והרי הם שכלבוד לנקב מג' בפחות
מרשות  הצואה מוציא הוא ונמצא היחיד כרשות שנידונים
כרמלית  שהם למים נופלת היא ומכחו היחיד לרשות היחיד
כך  עשוי הכסא בית אם הדין והוא גזרו לא בכרמלית וכחו
רשות  שהוא הכסא שבבית הכותל צדי על נופלת שהצואה
זה  וכל בכרמלית למטה ונופלת מתגלגלת כך ואחר היחיד

שנ"ז. בסי' שיתבאר כמו לעיר שחוץ בכרמלית

שמשום  שם ליפנות מותר בשבת הדף או הקנה נשבר ואם
שנתבאר  כמו הכרמלית איסור על גזרו לא הבריות כבוד

שי"ב: בסי'

* * *
·È נופלת וצואה העיר לחומת חוץ בולט הכסא בית אם

מבית  יותר זו בחפירה שיש העיר שסביב בחפירה
אינו  שנ"ח בסי' שיתבאר כמו כרמלית היא והרי סאתים
במים  אלא התירוה שלא מלמטה תלויה מחיצה ע"י מותר
מותר  קנה או דף ע"י אבל ביבשה לא אבל שנתבאר מטעם

העיר. בתוך שאינה כרמלית בכל מותר שכוחו

דרך  לכרמלית היחיד מרשות לטלטל המתירים דברי ולפי
בכל  קנה או דף ולא כלל מחיצה צריך אין פטור מקום אויר
וכבר  הכרמלית מקרקע מעשרה למעלה שהיא הכסא בית

עליהם. כהחולקים שהעיקר נתבאר

בכרמלית  יום מבעוד צואה שם היתה שאם אומרים ויש
שאח"כ  ואע"פ ענין בכל מותר עליה עכשיו נפנה והוא
יום  שמבעוד שהצואה לפי הכרמלית לקרקע מעליה נופלת
או  ג' גבוהה (והיא ד') על ד' בה אין (אם פטור מקום היא
פוסעים  רבים שאין ד' שרחבה אלא ג' גבוהה אינה אפילו
שנתבאר  מה לפי אבל אותה) מקיפין אלא עליה ומדלגים
בכרמלית  פטור מקום שאין כהאומרים שהעיקר שמ"ה בסי'

בזה. להקל אין

ברשות  פטור מקום אין הכל שלדברי שם שנתבאר מה ולפי
עירבו  לא אם בתים ב' בין העומד הכסא בית א"כ היחיד
צואה  שם היתה אפילו הכל לדברי שם ליפנות אסורים יחד
שהיא  פי על אף מותר שאז וקנה דף ע"י לא אם יום מבעוד

שאי  שבחצר לפי העיר כחו בתוך על גזרו לא מעורבת נה
שנ"ז: בסי' כמ"ש העיר בתוך שהיא אע"פ

‚È מותר עירבו ולא ששכחו בדיעבד אבל לכתחלה זה וכל
הבריות: כבוד משום

„È לים המשיטה מן צרכיהם לעשות נהגו ספינות הולכי
אע"פ  מהמים עשרה גבוהה אינה והמשיטה הואיל
לכרמלית: מכרמלית ומוציא כרמלית אלא אינה ד' שרחבה

* * *
ÂË דריסת כשאין אלא תלויה מחיצה במים התירו (לא

שאינם  אע"פ עמקם מחמת בהם שם עוברת הרגל
מחיצה  אין בהן בוקעים שהרבים מים אבל) עשרה עמוקים

הם  ואפילו עשרה עמוקים הם אם (אפילו בהם מתרת תלויה
אחית  גוד מלומר מעכבת הרבים שבקיעת לפי בכרמלית)
מעכשיו  שם מתרת תלויה מחיצה אין המים יבשו אם וכן
עמוק  בחריץ אפילו ביבשה מתרת תלויה מחיצה שאין

כמ"ש:

ÊË תוך עומדות אם בין מזו למעלה זו גזוזטראות ב' היו
אמות  מעשר יותר גובה ביניהן יש בין לזו זו טפחים י'
ובשבת  לתחתונה עשו ולא והנקב המחיצה לעליונה ועשו
ויורד  העליונה מחיצות על שלהם דלי התחתונה בני זורקין
זו  מכנגד משוכה שזו כגון ועולה ומושך ומשלשל לנקב
עד  למלאות אסורות שתיהם הרי ממש תחתיה ואינה מעט

שם. שולטת שתיהן שרשות מפני שיערבו

העליונה  אם אבל בשותפות מחיצה אותה שעשו וכגון
אפילו  עליה אוסרת התחתונה אין לבדה המחיצה עשתה
בה  שמשתמשת כיון בחול גם בה להשתמש רגילה היא

כדין. שלא

העליונה  אין לעליונה עשו ולא לתחתונה עשו אם וכן
עשו  ואם בשותפות עמה עשתה כן אם אלא עליה אוסרת
כל  (ומכלֿמקום בשותפות אחד בכל עשו אפילו בשתיהן
אין  דעת) דגילוי טעמא עיון (וצריך בשלה) משתמשת אחת
מאיזה  הוא בשותפות שעשאוה ומה חברתה על אוסרת אחת

אחר: טעם

ÊÈ דהיינו מעט אלא זו מכנגד משוכה אינה כשזו זה וכל
טפחים  ד' מכנגדה משוכה אם אבל טפחים מד' פחות
ולא  לתחתונה שעשו בין לתחתונה ולא לעליונה שעשו בין
אותה  ואין עירוב בלי למלאות שניהם מותרות לעליונה

שכיון  לפי בה שיש אותה על אוסרת בה שהיא שאין
יכולה  אינה הרי ברוחב טפחים ד' מכנגדה משוכה
טפחים  ד' ברוחב לאויר הדלי זריקת ע"י אלא בה להשתמש
בסי' כמ"ש ברוחב אויר דרך חבירו על אוסר אדם ואין
טפחים  ד' באויר זריקה ידי שעל שתשמיש לפי שע"ו

כלל: תשמיש חשוב אינו ברוחב

* * *

בחצר: העוברת המים אמת דין שנו סימן ב חלק

ד'‡ ורחבה טפחים י' עמוקה בחצר העוברת המים אמת
לרחבה  עליה עשה כן אם אלא הימנה ממלאים אין
ממנה  טפח ויהיה וביציאתה בכניסתה י' גבוה מחיצה
המים  בתוך יורדת כולה המחיצה היתה ואם במים משוקע
לחלוק  כדי המים מן למעלה יוצא ממנה טפח שיהא צריך
שכיון  לפי שבפנים למים כרמלית שהם שבחוץ המים בין
אינה  לצד מצד עוברת אלא בחצר מתעכבת אינה שהאמה
והיא  הואיל לעצמה רשות וחולקת החצר לגבי בטלה
מזו  זו רשויות חילוק שיעור שזהו ד' ורחבה עשרה עמוקה
כמו  בחצר כרמלית היא הרי לחצר בטילה שאינה וכיון
ממנה  יציאתה ואחר לחצר כניסתה קודם כרמלית שהיא
שבחצר  המים בין המפסיקות מחיצות לה לעשות צריך ולכן

שבחוץ. להמים

אין  גבה על או המחיצה תחת מחוברים הם שאעפ"כ ואע"פ
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c"agרי i`iyp epizeax zxezn

תלויה  מחיצה להיות במים חכמים שהקילו כלום בכך
שנ"ה  בסימן שנתבאר כמו אחית גוד משום בהם מועלת
מועיל  אינו עליהם שם שעובר החצר כותל ומכלֿמקום
במים  הקילו שלא לפי טפח במים משוקע היה אם אף כלום
בהם  הטלטול להתיר כדי המים לשם הנעשית במחיצה אלא

שם: שנתבאר כמו

מחיצות · עשה לא אפילו לטלטל מותר עצמה בחצר אבל
כן  פי על אף כרמלית היא האמה והרי שבתוכה לאמה
במילואן  לזו זו פרוצות שהן אע"פ החצר את אוסרת אינה
נעשית  עצמה האמה שחפירת לפי מחיצה ביניהן ואין
עשרה  עמוקה היא שהרי החצר ובין שבה המים בין מחיצה
אם  ואפילו מחיצה משום נדון עשרה עמוק שהוא חריץ וכל
השיפוע  אם בשיפוע אלא בשפתה עשרה עמוקה אינה

מחיצה מתלקט משום נידון אמות ד' מתוך עשרה עומק
נידון  אינה אמות מד' יותר מתוך כן מתלקט אם אבל
מחיצה  משום נדון וכשהוא שמ"ה בסימן כמ"ש כמחיצה
ברוחב  החצר כותל נפרץ אפילו בה לטלטל מותר לחצר
אמות  מי' יותר היא זו ופרצה וביציאתה בכניסתה האמה
שנידונה  שבה האמה חפירת לא אם החצר את אוסרת שהיא
וד' מכאן האמה מצד מחיצות ד' לה יש והרי כמחיצה לה

מכאן: האמה מצד מחיצות

* * *
לרוחב ‚ צד מכל השפה אצל המחיצה לעשות התחיל אם

פנוי  מקום והניח רחבה באמצע אותה חיבר ולא האמה
המים  שיהיו כדי ויציאה כניסה של המחיצה באמצעית
טפחים  ג' ביניהם שם אין אם שם דרך ויוצאים נכנסים
ואם  אסור טפחים ג' ביניהם יש ואם לבוד משום מותר
טפחים  ג' רחבים אינם בהם ויוצאת נכנסת שהאמה הנקבים
לבוד: משום לגמרי כסתומים הם שהרי א"צ מחיצה אפילו

נפרצה „ לא אם הפרצה על עובר ים ולשון שנפרצה  חצר
אינה  זו שפרצה אמות מעשר יותר בפרצה ואין במילואה
כמ"ש  כפתח לה שהיא מפני בה מלטלטל החצר אוסרת
המים  ולהכניס בה שנכנס מהלשון למלאת מותר שס"ב בסי'
רשות  חולק אינו ד' ורחבו עשרה שעמקו ואע"פ לבית
כבור  הוא הרי ממנו יוצא ואינו לחצר שנכנס שכיון לעצמו
מחמת  נאסר ואינו אותו מתירות החצר ומחיצות שבחצר

כרמלית. שהוא לים שפרוץ

מעשרה  יותר בפירצה שיש או במילואה נפרצה אם אבל
בינו  גביו על מחיצה שאין כיון לחצר ממנו למלאת אסור
או  במילואה החצר נפרצה שם שהרי שבחוץ המים לבין
במקומות  בזה שנכשלים לרבים להזהיר וצריך מעשר יותר

לחצרות. סמוך מהלך שנהר

עשרה  עמוק הוא הלשון אם לטלטל מותר עצמה בחצר אבל
רחוק  שהוא וכגון למחיצה נחשב שהוא אמות ד' מתוך
לחוש  שאין בענין ביותר גבוהים שגידודיו או הים משפת
ויטלטלו  מעשרה עמקו ויתמעט שירטון הים יעלה שמא בו

שס"ג. בסי' כמ"ש כבתחלה בחצר

גידודין  למטה שם נשארו החצר כותל שנפרץ במקום ואם
מים  ממנו למלאת מותר אותם מכסים והמים עשרה גבוהים

מחיצה  לו עשו כן אם אלא לבית להכניסם אסור אבל לחצר
במים  המכוסים שהגידודים מפני המים על עשרה גבוהה
לפי  הבית לגבי לא אבל החצר לגבי מחיצה חשובים
אבל  שוקעים כשהמים ונראים ניכרים שהם פעמים שבחצר

שום לטלטל אסור ולכן לעולם ונראים ניכרים אין דבר בבית
עשרה: עמוק הלשון אין אם לבית מחצר

* * *

וביב: אמות מארבע פחות חצר דיני שנז סימן ב חלק

וסמוכה ‡ אמות ד' על אמות מד' פחותה שהיא חצר
בימות  בשבת מים לתוכה שופכין אין הרבים לרשות
רגיל  שאדם מים סאתים אין אמות ד' בה שאין שכיון החמה
שופכן  כאלו זה והרי בה ליבלע ראוים יום בכל להשתמש

הרבים. לרשות

איסור  הרבים לרשות שמחצר זו בשפיכה שאין פי על ואף
אלא  ממש הרבים לרשות סמוך שופכן אינו (אם תורה של
מאליהן  היא הרבים לרשות שיציאתן בענין מעט ברחוק
בלבד) גורם הוא כחו אלא ממש שפיכתו כח ואיננה
שמא  גזרה ענין) (בכל אסור סופרים מדברי ומכלֿמקום
הרבים) לרשות סמוך בחצר (או הרבים לרשות ישפכנו

ממש.

שיוכלו  סאתים מחזקת חללה שתהא גומא לעשות צריך לכך
לרשות  שופכן כאלו יהיה ולא לתוכה לירד תשמישו מי
הרבים  ברשות יעשנה אם בין בחצר יעשנה אם בין הרבים
לכסות  צריך בחוץ יעשנה שאם אלא ממש לחצר סמוך
בתוכה  וטיט רפש שיהיה פעמים מגולה תהא שאם בנסרים
מכוסה  כשהיא אבל כרמלית ותהיה עשרה עמוקה תהא ולא
כרשות  שהם היחיד רשות חורי זה הרי היחיד לרשות ופיה

היחיד:

כל · ובחצר בה לשפוך מותר סאתים גומא שיעשה וכיון
נתמלאה  ואפילו כוריים ואפילו כור אפילו שירצה מה
שלא  לשבת זכר חכמים לו שתקנו דכיון שבת מערב הגומא
לחוש  אין שוב בעצמו הוא הרבים ברשות וישפכם ישכח
שלא  שיזהר (רק הרבים לרשות מאליהם יוצאים הם אם
בענין  הגומא אצל שלא ממש הרבים לרשות סמוך ישפכם
בזה  שיש ממש שפיכתו כח היא הרבים לרשות שיציאתן
לרשות  היחיד מרשות חפץ במגלגל כמו תורה של איסור
אפילו  בה ישפוך לא סאתים מחזקת אינה אם אבל הרבים)

מחזקת: שהיא ממה יותר הרבה ישפוך שמא גזרה מעט

* * *
חצירו ‚ לכלוך על מקפיד שאדם החמה בימות זה וכל

הרי  יוצאים וכשהם לחוץ ממנה המים שיצאו הוא וחפץ
החוצה  בעצמו ישפכם שמא לגזור ויש מחשבתו נתקיימה
חצרו  לכלוך על מקפיד אדם שאין הגשמים בימות אבל
לכך  לחוש אין לחוץ ממנה המים שיצאו מתכוין ואינו
מאד  קטנה היא אפילו שירצה מה כל בה לשפוך ומותר
בענין  הוא אם ממש הרבים לרשות סמוך שופכן (ואפילו
שפיכתו  מכח מיד הרבים לרשות שיצאו רישיה פסיק שאינו

ממש):
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שהצנור „ שהרואה העין למראית חוששים אין ולמה
עצמו  שהוא יאמר בשבת מים מקלח חצירו שבקרקעית
לרשות  ליציאתן ממש סמוך בחצר (או הרבים לרשות שפכן
שבימות  לפי הרבים) לרשות שיצאו כדי במתכוין הרבים
הרואה  ויאמר גשמים מי הם מקלחים צנורות סתם הגשמים
גשמים  מי יאמרו הגשם בשעת שלא ואפילו הם גשמים שמי

שעברו: הגשמים מן והולכים שמתמצים הם

אלא ‰ מרובעת אינה אפילו ד' על ד' בחצר יש ואם
ב' ורחבה אמות שמונה שארכה כגון וקצרה ארוכה
מפני  החמה בימות אפילו שירצה מה כל בה לשפוך מותר
בהם  לגזור אין יום בכל להשתמש רגיל שאדם שהסאתים

אינו  כששופכן כן ואם בה ליבלע ראויים שהרי זו בחצר
כוונתו  אין שיוצאין אירע אם ואף לחוץ שיצאו כדי שופכן
שמא  בה לגזור ואין זו ביציאה מחשבתו נתקיימה ולא לכך
רוצה  אם אף לפיכך הרבים ברשות עצמו הוא ישפכם
הוא  מצוי שאינו שדבר גזרו לא מסאתים יותר בה להשתמש
דבר  כן גם שזהו שבת מערב מים מליאה היא אם אף וכן
שבסאתים  כיון בלבד זה בשביל לגזור רצו ולא מצוי שאינו
צריך  (ומכלֿמקום בהם לגזור אין בה להבלע שרגילים
כמו  ממש הרבים לרשות סמוך לשפוך שלא ליזהר

שנתבאר):
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ziciqgd dyxtd - devz zyxt 'xe` dxez'

ּתצּוה  1ואּתה §©¨§©¤

dY`e"Lil` Egwie l`xUi ipA z` dEvY'כּוuEgn . §©¨§©¤¤§¥¦§¨¥§¦§¥¤¦
oxd` Fz` Kxri zcrd lr xW` zkxRl'כּו",fk EpzWxR) ©¨Ÿ¤£¤©¨¥ª©£ŸŸ©£Ÿ¨¨¨¥

(`kÎk:
A `id devOdW xg`n :oiadl Kixveoxd``EdW , §¨¦§¨¦¥©©¤©¦§¨¦§©£Ÿ¤

Egwie" 'd dEv dOl ,zFxPd z` KixriLil`rnWnC ± " ©£¦¤©¥¨¨¦¨§¦§¥¤§©§¨
l` onXd E`iaIWdWn2. ¤¨¦©¤¤¤Ÿ¤

± dWn l` ± "Lil` Egwie" iAB oFW`x wEqtaC ,mbe§©¦§¨¦©¥§¦§¥¤¤Ÿ¤
zFlrdl" :aizMcinY xp:aizM oxd` iAB ipW wEqtaE ," §¦§©£¥¨¦§¨¥¦©¥©£Ÿ§¦

"xwA cr axrn".cal ¥¤¤©Ÿ¤§©
:`Ed oiprd K ©̀¨¦§¨

"`zipFxhnC `piaWFW" ± oxd` dPd iM3, ¦¦¥©£Ÿ§¦¨§©§¦¨
l`xUi lM" iM ,l`xUi zFnWp xFwn `Ed "`zipFxhn"©§¦¨§¦§¦§¨¥¦¨¦§¨¥

4oiaWFXd"כּו' `Ed oxd`e ,5ozg lWn Kxc lr FnM .mdl §©£Ÿ©§¦¨¤§©¤¤¨¨¨¨
xWt` i`W itl mdOr Klil oiaWFW oikixSX ,dNke§©¨¤§¦¦§¦¥¥¦¨¤§¦¤¦¤§¨

rq oikixvE dWEAd zngn mnvrA Klil mdl;mknzl c ¨¤¥¥§©§¨¥£©©¨§¦¦©©§¨§¨
xF`A ,mxFwnA l`xUi zFnWp zElNMzd zFidl KM̈¦§¦§©§¦§¦§¨¥¦§¨§
ici lr wx ,mnvr cSn gM mdl oi` ,`EdÎjExA sFqÎoi ¥̀¨¥¨¤Ÿ©¦©©§¨©©§¥

"oFdlC `piaWFW" `EdW oxd` zpigA6. §¦©©£Ÿ¤§¦¨¦§

df oi`W ,lWn Kxc lr mipiaWFXd oipr FnM dPde§¦¥§¦§©©§¦¦©¤¤¨¨¤¥¤
dPEzgd zrWA `l`7cFr oikixv oi` Kli`e mXn iM , ¤¨¦§©©£¨¦¦¨§¥¨¥§¦¦
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(1):dEvY dY`e ligzOd xEACwxR "iYW z` Ygwle" ligzOd xEAC miIg zxFY ¦©©§¦§©¨§©¤©©¦¦©©§¦§¨©§¨¤§¥¤¤
Kli`e b[b ,eny a wlg zFnW]wcv gnSdl zFNiOd WExiR .,`ee`hl`R] §¥¨§¥¤¥©¦§©¤©¤¤¨§¨©

[a"rxz"dEvY dY`e" ligzOd xEACzFdBd mr xF` dxFYd oFWl ± a ,cqx] ¦©©§¦§©¨§©¤§©¨¦©¨

[A zFtqFd mr mb qRcpe ,mixESiwe zFtqFddY`e" ligzOd xEAC dxFYd xF` ¨§¦¦§¦§©©¦¨§©¨¦©©§¦§©¨

xESiwe xE`iaE "dEvYzXEcw cFaM oEIv ± [Kli`e `nwz'` cEOr d KxM zFnW] §©¤¥§¦§¤¤©§¥¨¦§§©

.x"Enc ©̀§

xn`Od gqFp .f"qwz ohw mixER axr ,` xc` bi ,dEvY zWxR zAWA xn`p¤¡©§©¨¨¨©§©¤£¨¤¤¦¨¨©©©£¨

xg` gqFp .b ,g bxrAnrl xF` dxFzA mb qRcp .l"ixdnd zgPdn `Ed EpiptNW¤§¨¥¥©¨©©©©¦¦§©©§¨¤§¤©©¥

.eq cEOr f"qwz owGd x"Enc` ixn`nA qRcp ± irvn`d x"Enc` zgPd ±©¨©©§¨¤§¨¦¦§©§©£¨¥©§©¨¥©

cEOr mW ± sqFp xESiw .bqwz'` cEOr mW dxFYd xF` ± xn`Od lr zFxrd¤¨©©©£¨©¨¨©¦¨¨©

.ep'b cEOr g KxkaE brwz ` cEOr mW ± EpiptNW WExCl mixESiw .hqwz'`¦¦©§¤§¨¥¨©§¤¤©

.hp'b cEOr mW zFdBd .zFxrdA o`M E`aEde§§¨©¤¨©¨¨©

irvn`d x"Enc` ixn`n ± "dEvY dY`e" ligzOd xEAC :df xn`n lr cQEin§¨©©£¨¤¦©©§¦§©¨§©¤©©§¥©§¨¤§¨¦

.ehy cEOr a wlg zFnW§¥¤©

,` ,iw zFtqFdA oOwl qRcp xn`Od lr owGd x"Enc` ici lr xn`PW xE`iA¥¤¤¡©©§¥©§©¨¥©©©£¨¦§©§©¨©¨

.epwz'` cEOr mW dxFYdxF` ± zFdBd ztqFzaE§¤¤©¨©¨¨©

.(d"nyz .`"nyz df ligzOd xEAC d`x§¥¦©©§¦¤

(2xFn` mipdM zxFY d`x)cEOr dxFYd xF`A .c"ixdn zFdBdaE bi dWxR §¥©Ÿ£¦¡¨¨¨§©¨©©¦§©¨©

:a cEOr et sc zFgpnC h wxR" :`nwz'`Lil`.Kixv ip` DxF`l `l ,il `le ¤¤¦§¨©©¥¤§Ÿ¦Ÿ§¨£¦¨¦

`Ed Ki` dWweLil`cEOr mW d`xE .dWnl `le oxd`l KiIW df ixd , §¨¨¥¥¤£¥¤©¨§©£Ÿ§Ÿ§Ÿ¤§¥¨©

.(drwz'`

(3`pnidn `irx .a ,hn a wlg .a ,eqx ` wlg xdf d`x .dMlOd oiaWFW)§¦©©§¨§¥Ÿ©¥¤¥¤©£¨§¥§¨

.b ,hk LzFlrdA dxFY ihETl .a ,dxr .a ,tw .a ,frw .a ,bp . ` ,k b wlg xdfŸ©¥¤¦¥¨§©£§

opinBxYnC `iad a cEOr c"nw sC `xzA `aAC h wxR m"AWx WExitA"§¥©§©¤¤§¨¨¨§¨©©¥¦¦§©§§¦©

d`xE bqwz'` dxFYd xF` ± ."cecC `piaWFW ± cec drx fh ,fh oniq a l`EnWA§§¥¦¨¥¤¨¦§¦¨§¨¦©¨§¥

oipr zEllkl .mW m"Anxdl dpWOd WExitaE .d dpWn b wxR oixcdpq©§¤§¦¤¤¦§¨§¥©¦§¨§¨©§©¨¦§¨¦§©

c"Ag mikxrd xtq .Kli`e 61 cEOr ak wlg zFgiW ihETl d`x ± mipiaWFXd©§¦¦§¥¦¥¦¥¤©§¥¨¥¤¨£¨¦©©
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Edfe ."zFxPd z` oxd` zFlrdaE" .rnW z`ixwl dpkd£¨¨¦§¦©§©§©£©£Ÿ¤©¥§¤
.['Ek "`xFdp xcde `kFWg `WixA" ,"xwA cr axrn" zpigA§¦©¥¤¤©Ÿ¤§¥¨£¨§¨¨§¨

(43irvn`d x"Enc` ixn`nA x`Azp dcFarA Fpipr .c dpWn ,g wxR zFgpn)§¨¤¤¦§¨¦§¨©£¨¦§¨¥§©©§¥©§¨¤§¨¦

.(bky cEOr o`M̈©

(44iptl dpFi dxn` ± (`i ,g gp) ditA sxh zif dlr dPde" :` ,gi oiaExr)¥¦§¦¥£¥©¦¨¨§¦¨Ÿ©¨§¨¨¦§¥

l`e ,LciA oixEqnE ziGM oixFxn izFpFfn Eidi ,mlFr lW FpFAx :`Ed KExA WFcTd©¨¨¦¤¨¦§§©§¦©©¦§¦§¨§§¤

.(h ,bl dAx ziW`xA .a ,gw oixcdpq ."mce xUA ciA oiElzE WacM oiwEzn Eidi¦§§¦¦§©§¦§©¨¨¨¨©§¤§¦§¥¦©¨

(45.(c ,ew oOwl d`xE .a ,bi zFixFd)¨§¥§©¨

(46.(zFnFwn dOkaE .f .` miwxR `ipY d`x)§¥©§¨§¨¦§©¨§

(47,gn) `k oETY xdf ipETY .`k ,b ziW`xA ozpFi mEBxY d`x .WgPd xFr)©¨¨§¥©§¨¨§¥¦¦¥Ÿ©¦

.((a

(48.(awri oird zqxibA ,mW zFixFd)¨¨§¦§©¨¥©£Ÿ

(49mixiXd xiW .miWFcw zWxR sFq dxFY ihETl .c cEOr sFq ,iw oOwl d`x)§¥§©¨©¦¥¨¨¨©§¦¦©¦¦

.(zFnFwn dOkaE .` ,bl§©¨§

(50.(a ,gkw a wlg xdf)Ÿ©¥¤

(51.(c ,fi awr dxFY ihETl d`xE .` ,fi dpXd W`x)Ÿ©¨¨§¥¦¥¨¥¤

(52.(` ,d dhFq d`x)§¥¨

(53hnw cEOr `"vxz mixn`Od xtq .dl wxR ;(a ,i sC) e wxR `ipY d`x)§¥©§¨¤¤©¤¤¥¤©©£¨¦©

.(onqp mWe§¨¦§¨



רטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

" `id ,"devn lW dgnV"d zpigAuEgnzkxtl §¦©©¦§¨¤¦§¨¦¦§¨Ÿ¤
"zEcrd(b ,ck xFn`)aizM dPd iM ,`Ed "zkxR"d oipre . ¨¥¡§¦§©©¨Ÿ¤¦¦¥§¦

(ai ,ct miNdY)" :miwl` d"ied obnE WnW iMiM :WExiR ." §¦¦¦¤¤¨¥£¨¨¡Ÿ¦¥¦
mWd"iedoipr `Edd`NrÎ`cEgicFr oi`"W Ki` , ¥£¨¨¦§©¦¨¦¨¨¥¤¥

"FCaNn(dl ,c oPgz`e)"aiWg `lM DiOw `Nk"e54'כּוmWe ; ¦§©¨¤§©©§Ÿ¨©¥§¨¨¦§¥
miwl`mlFrd d`xp zFidl milrnE xiYqOd `Ed ¡Ÿ¦©©§¦©§¦¦§¦§¤¨¨

xace Wi zpigaA'כּוux`d lk `ln" ok iR lr s` wx , ¦§¦©¥§¨¨©©©¦¥§Ÿ¨¨¨¤
"FcFaM(b ,e dirWi)zpigaAd`YYÎ`cEgimW dPde . §§©§¨¦§¦©¦¨©¨¨§¦¥¥

WnXl oiUFrW obn FnM d"ied mWl "obn" `Ed miwl`55 ¡Ÿ¦¨¥§¥£¨¨§¨¥¤¦©¤¤
FzExidA aFxn WnXA lMYqdl xWt` i`W zngOW¤¥£©¤¦¤§¨§¦§©¥©¤¤¥§¦

._:כּו'

EdfeWcTd oiA mkl zkxRd dliCade" oipr'כּו",ek dnExY) §¤¦§©§¦§¦¨©¨Ÿ¤¨¤¥©Ÿ¤§¨

(bl± "devn lW dgnU"e zFxPd zkixr oipr `Ed mWe .§¨¦§©£¦©©¥§¦§¨¤¦§¨
"zkxRl uEgn"(dl ,mW)zFidl ,d`YYÎ`cEgi zpigaA , ¦©¨Ÿ¤¨¦§¦©¦¨©¨¨¦§

"LAl ux"56.d`NrÎ`cEgil ¨¦§§¦¨¦¨¨
iENiB zngn WtPA "`Fvx" zpigA `id Ff dgnU iM¦¦§¨¦§¦©¨©¤¤¥£©¦
df ici lrW ,eizFvnAW WOn `EdÎKExA sFqÎoi` xF`¥¨©¨¤§¦§¨¤©§¥¤
lkaE" zpigaA WtPd dlkze sFqkY KxAzi FCal eil ¥̀¨§©¦§¨¥¦§§¦§¤©¤¤¦§¦©§¨

oxd` zFlrdaE" zpigA `idW ,dgnUA ,"Lc`n'57"כּו:_. §Ÿ¤§¦§¨¤¦§¦©§©£©£Ÿ

K` [d]WtPd z` zFlrdl oxd`l WIW dGd gMd ©©Ÿ©©¤¤¥§©£Ÿ§©£¤©¤¤
zpigaA `idW Ff dad` iENiB DA zFidl ,"zkxRl uEgn"¦©¨Ÿ¤¦§¨¦©£¨¤¦¦§¦©

xn`p df lr dPd ,sFqÎoi`(`k ,fk EpzWxR)mlFr zTEg" : ¥¦¥©¤¤¡©¨¨¨¥©¨
mzFxFclz`nl`xUi ipA." §¨¥¥§¥¦§¨¥

:WExiR¥
"z`nW dxFYd zFIzF` zpigAn Epiid "s"l`Ocre ¥¥©§¦§¦©¦©¨¤¥¨¤§©
e"iz58" lW dxFYd wqr ici lr EpiidC .l`xUi ipA± " ¨§©§©§¥¥¤©¨¤§¥¦§¨¥

mdA xAcOW zFIzF`A FWtpe FAl miUnE cnFl mc`dW¤¨¨¨¥¥¦¦§©§¨¦¤§©¥¨¤

Wcw ixxdA ozcEqi EN` zFIzF`W ,EnigxE EligcA59± ¦§¦§¦¤¦¥§¨¨§©§¥Ÿ¤
.d`NrÎdnkg̈§¨¦¨¨

xF` `id dxFYd okl60xP"W ;xPd z` dxi`n `idW , ¨¥©¨¦¤¦§¦¨¤©¥¤¥
"devnzEIge xF` `id dxFYde ,dxFYd xF`l ilM `id ¦§¨¦§¦§©¨§©¨¦§©

"oiaWFW" zFidl oxd`l gM zFidl zFnxFBd ode .zFvOd©¦§§¥©§¦§Ÿ©§©£Ÿ¦§§¦
DA zFidle ,mc`d WtpA dad`d iENibe xF` KiWndl ±§©§¦§¦¨©£¨§¤¤¨¨¨§¦§¨
oi`W ,ux`dÎmr oM oi`X dn .devn lW dgnUe dxF`¨§¦§¨¤¦§¨©¤¥¥©¨¨¤¤¥

l"fx Exn` ± dnkg zpigA FA61ciqg ux`dÎmr `le" : §¦©¨§¨¨§©©§Ÿ©¨¨¤¨¦
".כּו'

lr `Ed ,l`xUiA dHnl dxFYd zkWnd zFidl K ©̀¦§©§¨©©¨§©¨§¦§¨¥©
dWn zpigA ici62wEqR lr xdGA aEzMW FnkE .,` zldw) §¥§¦©Ÿ¤§¤¨©Ÿ©©¨Ÿ¤¤

(b± "WnXd zgY lnrIW Flnr lkA mc`l oFxzI dn"©¦§¨¨¨§¨£¨¤©£Ÿ©©©¨¤
"`WnW on `lirl `idC `ziixF`C `lnr ip`W"63mWe . ¨¥©§¨§©§¨§¦§¥¨¦¦§¨§¨

oFWl cakE dR cak" ± dWn zbxcn `Ed'כּו"(i ,c zFnW). ©§¥©Ÿ¤§©¤§©¨§

lW dgnU" KxcA Fpi` dPd ,dxFYd wqr zpigA iM¦§¦©¥¤©¨¦¥¥§¤¤¦§¨¤
`l` ,"zkxRl uEgn" ± "LAl ux" zpigaA `EdW "devn¦§¨¤¦§¦©¨¦§¦©¨Ÿ¤¤¨
iENiB `Ed dxFYd ici lrW ."cg`l aEW" zpigaA `id¦¦§¦©¨¤¨¤©§¥©¨¦
`idW dxFYd ici lr ,dlrnl FnM dHnl KxAzi FcEgI¦¦§¨¥§©¨§§©§¨©§¥©¨¤¦

aEzMW FnkE .WOn 'd xaC(`k ,hp dirWi)xW` ixacE" : §©©¨§¤¨§©§¨§¨©£¤
"LitA iYnU" ±ixaCl"fx Exn` dPd ,WOn "64`zipzn" : ©§¦§¦§¨©©¨¦¥¨§©©©§¦¨

ln ±Ff ± 'd xaC" mr cg`zOW ,Fnvr KlnM ± "`zM ©§§¨§¤¤©§¤¦§©¥¦§©
"dkld65iRn `vFi dGd wqRd EN`M ,KM wqRd `dIW £¨¨¤§¥©§©¨§¦©§©©¤¥¦¦
.Fnvr©§

"FzpnE` FzxFY"W in zbxcnE zlrn Epiide66FnM §©§©£©©§¥©¦¤¨¨ª§
,dNtYd on mixEhR okNW) .eixiage i`gFi xA oFrnW iAx©¦¦§©©©£¥¨¤¨¥§¦¦©§¦¨
xF` zkWnde ,zF`eegYWdA lEHA zpigA `id dNtYdW¤©§¦¨¦§¦©¦§¦§©£¨§©§¨©
wqr ici lr zFkWnp EN` zFkWOd ± `EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨©§¨¥¦§¨©§¥¥¤
cgA" :i`gFi xA oFrnW iAx xn`W FnkE (oM mB dxFYd©¨©¥§¤¨©©¦¦§©©§©

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

(54.(a ,`i ` wlg xdf .al ,c l`IpC iR lr)©¦¨¦¥Ÿ©¥¤

(55.(dkx cEOr e"qxz KWnd .` ,ai lirl d`x)§¥§¥¤§¥©

(56.("cg`l aEW LAl ux m`" :g dpWn ` wxR dxivi xtq)¥¤§¦¨¤¤¦§¨¦¨¦§¨¤¨

(57]:(c) xESiwKf zif onW"A `weC `Ed zFxPd zwlcd K` ¦©©§¨©©¥©§¨§¤¤©¦¨
`MWn" ,FcEnlY gMWnE ,zExixn FA Wi ziGd iM ,"zizM̈¦¦©©¦¥§¦§©¥©©§©§¨
dnkg zpigA FzFidl FcEnlY xifgn zif onWe ."`iegC§¦§¨§¤¤©¦©£¦©§¦§§¦©¨§¨
zFidl ,dzizM ici lr Epiide .'Ek zif ,DbFp zRilTn xxAzPW¤¦§¨¥¦§¦©©©¦§©§©§¥§¦¨¦§
± "Fzlgp zix`Wl" ici lr `xg` `xhq `itMz` zpigaA¦§¦©¦§©§¨¦§¨¨¢¨©§¥¦§¥¦©£¨
lke" DixzA aizkE .mlFrA xzFnE miixiWM Fnvr miUn¥¦©§§¦©¦¨¨¨§¦¨§¥§¨
oM oi`X dn .`Ed KExA sFq oi` iENib didie "EzxMi LiaiF`§¤¦¨¥§¦§¤¦¥¨©¤¥¥
,xF`A dlkp onXdW Edfe ."'Ek `Ede ip` oi`" ± Wi zpigaA¦§¦©¥¥£¦§§¤¤©¤¤¦§¤¨

.'Ek xF`d miIwzn df ici lre ,lEHiA Epiid©§¦§©§¥¤¦§©¥¨

uEgn" `Ed mz`lrde zFxPd zkixrA oxd` zcFar dPde§¦¥£©©£Ÿ©£¦©©¥§©£¨¨¨¦
xiYqnE "obn" miwl` mW ,`qxR ± zkFxRdW ,"zkFxRlmWl ©¨¤¤©¨¤©§¨¥¡Ÿ¦¨¥©§¦§¥

,d`YY `cEgi ,"FcFaM ux`d lk `ln" ok iR lr s` wx .'ied£¨¨©©©¦¥§Ÿ¨¨¨¤§¦¨©¨¨
zFidl d`YY `cEgiA l"Pd dgnUe zFxPd zkixr `Ed mWe§¨£¦©©¥§¦§¨©©§¦¨©¨¨¦§

.["Lc`n lkaE" zpigA ,d`lir `cEgil "LAl ux"¨¦§§¦¨¦¨¨§¦©§¨§Ÿ¤

(58,ek `Up dxFY ihETl .b ,el g"`c mr xECiq mb d`xE .b ,el lirl d`x)§¥§¥§¥©¦¦©¦¥¨¨Ÿ

.(a

(59):Wcw ixxdA ozcEqi.(` ,ft miNdY iR lr §¨¨§©§¥Ÿ¤©¦§¦¦

(60.("xF` dxFze devn xp iM" :bk ,e ilWn)¦§¥¦¥¦§¨§¨

(61.(d dpWn a wxR zFa`)¨¤¤¦§¨

(62.(` ,ep lirl mb d`x)§¥©§¥

(63,bkx igie ` wlg xdf .WnXd on dlrnl `EdW ,dxFY lW Dlnr dpFW)¤£¨¨¤¨¤§©§¨¦©¤¤Ÿ©¥¤©§¦

.(onqp mWe ,ep lirl mb d`xE .a§¥©§¥§¨¦§¨

(64.(a ,hn lirl d`x ."`zMln oizipzn" :a ,gk dviA)¥¨©§¦¦©§§¨§¥§¥

(65."dkld Ff 'd xaC . . (ai ,g qFnr) 'd xaC z` WTal" .a ,glw zAW)©¨§©¥¤§©¨§©£¨¨

EpiidC ,"'d xaC z` [mkl ciBdl]' :(d ,d oPgz`e) aizkcM" :i"Wx WExitaE§¥©¦§¦§¦¨¤§©©§©¦¨¤¤§©§©§

.("dxFz¨

(66):dNtYd on mixEhR . . FzpnE` FzxFYwlg zFgiU ihETl d`xE .` ,`i zAW ¨¨ª§¦¦©§¦¨©¨§¥¦¥¦¥¤

.(361 cEOr fi©



c"agרטז i`iyp epizeax zxezn

`pxHwz` `xihw'67"כּוÎoi` xF`A lEHA zpigA `EdW , §¦¨¦§¨©§¨¤§¦©¦§¥
Exn` okle .d`lirÎ`cEgi zpigaA ,WOn `EdÎKExA sFq¨©¨¦§¦©¦¨¦¨¨§¨¥¨§

l"fx68."mNEM cbpM dxFY cEnlze" : ©©§©§¨§¤¤¨
aizM ,df lEHA zbxcnE zpigal riBIW icM dPde§¦¥§¥¤©¦©¦§¦©©§¥©¦¤§¦

(k ,fk EpzWxR)iM .dnkg zpigA ± "Kf zif onW Lil` Egwie" : ¨¨¨¥§¦§¥¤¤¤©¦¨§¦©¨§¨¦
z` d`Fxd ?mkg Edfi`"clFPd"69oi`n clFPd EpiidC , ¥¤¨¨¨¤¤©¨§©§©¨¥©¦

xn`nkE .Wil70" :WCgndmFi lkA FaEhAcinYdUrn §¥§©£¨©§©¥§§¨¨¦©£¥
ziW`xA'כּוcinY `Ed Wil oi`n zEWCgzdd iM .כּו'". §¥¦¦©¦§©§¥©¦§¥¨¦

"izipW `l d"ied ip` iM" itl Epiide(e ,b ik`ln)dY`"e , §©§§¦¦£¦£¨¨Ÿ¨¦¦©§¨¦§©¨
`xaPW mcFw `Ed'71±"כּו Wi zFidl zEWCgzdd wx , ¤¤¦§¨©©¦§©§¦§¥

`nlrA dx`d wx `Ed'כּוzEWCgzd zFidl jixv KklE , ©¤¨¨§¨§¨§¨¨¦¦§¦§©§
ixnbl zE`ivnA lhAY `NW ,cinY dx`dd'כּוxW`ke . ©¤¨¨¨¦¤Ÿ¦¨¥¦§¦§©§¥§©£¤

eil` lEHA zpigaA didi ,dGd xaCd FAl l` miUï¦¤¦©¨¨©¤¦§¤¦§¦©¦¥¨
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zpigaA dPdeoxd`"LAl ux" zpigA `EdW ,74± §¦¥¦§¦©©£Ÿ¤§¦©¨¦§

" :aizMxwA cre axrnxcde `kFWg `WixA" ± " §¦¥¤¤§©Ÿ¤§¥¨£¨§¨¨
"`xFdp75zpigaA la` .dWnaEW" zpigaA `EdW , §¨£¨¦§¦©Ÿ¤¤¦§¦©

± d`NrÎ`cEgi zpigaA KxAzi FcEgI iENibe "cg`l̈¤¨§¦¦¦§¨¥¦§¦©¦¨¦¨¨
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.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

ה'‰Â‰(נ) מ"ש באור בתוס' יובן הנ"ל כל אחר
ואיך  בתבונה. שמים כונן ארץ יסד בחכמה
וכונן  בחכ' שיסדם בשמים דהל"ל הנ"ל הקושיא יתורץ
יסודם  שרש השמים באמת דהנה כו'. בתבונה ארץ
חכמה  מבחי' יסודה והארץ ובינה תבונה מבחי'
למעלה  כמ"ש הוא והענין כידוע. מבינה שלמעלה

ודבור  מדות בחי' הוא למעלה הרוחניים וארץ דשמים
השפע  ומקבלים כארץ דומם בחי' הדבור שאותיות
מקטנות  צומח בבחי' שהן שבלב המדות מבחי'
כלל  ורבוי צמיחה בהם שאין האותיות משא"כ לגדלות
משפיעים  נק' שהמדות דאע"פ וידוע באריכות. כנ"ל
מן  וקיומם חיותם אור מקבלים בחי' עצמן הן לדבור
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בינה  חצונית בחי' שהוא תבונה הנק' המושג השכל
שמזה  שכל מחשבת שנק' המח' באותיות בא כאשר
בן  תבונה אותיות והוא אוי"ר המדו' התפעלו' עיקר
מה  והוא תבונה נקרא שלהם ומוחין אוי"ר שהן ובת
גוף  אבל עצמו בשכל אוי"ר השכל מן ונולד שנמשך
וז"ש  כידוע. עצמה בינה בחי' הוא ההתבוננות ענין
חג"ת  דהיינו ממוצע והשי"ן ומים אש שמים כונן
יסד  בחכ' אבל כנ"ל) וחי צומח (והיינו דוקא בתבונה
דחכ' נקודה מן הוא הדבור דבחי' הדומם שהוא ארץ
(כנ"ל  עצמה דבינה בהשגה אפי' מתפשט שאינו
שהוא  ברתא יסד דוקא דאבא משום והוא באורך)
בחוש  וכנראה ארץ. יסד וז"ש הדבור. אותיות צירופי
דבינה  השגה ע"י באים אינם הדבור אותיות שצירופי
אינו  הרי כי ההשגה מן שלמעלה דחכ' נקודה ע"י רק
דנתב"ס  משום והוא כו' האותיות לצרף איך מכוין
ממללא  לרוח חיה לנפש האדם ויהי מ"ש (והוא דוקא
להבין  יש עדיין הנה אך כו'). המדברת נפש שנק'
סתירה  מוצאים אנו לכאורה דהלא זה דבר ביאור
בכמה  בזוהר מ"ש והוא ממש. בהיפוך לזה גמורה
דזכר  חסדו זכר (כמו קאתי דאבא מסט' דבן דוכתי
כמ"ש  דאימא מסט' ובת כו') דאבא מחסדים חסד רובו
מנהא  אוזיפא דאימא בתה (כאמה מד) טז, (יחזקאל
(בראשי' ומ"ש כו'). דאימא מנצפ"ך ה"ג שהן לברתא
אמי  בת לא אך היא אבי בת אחותי אמנה וגם יב) כ,

זה): היפוך ברתא יסד דאבא משום זהו כו'.
ולד ‡Í(נא) ועד"מ ואם. אב נק' דחו"ב ידוע הנה

דאב  מ"ד דטפת גשמיים ואם מאב הנולד
איברי  כל שכוללת והיינו הולד את המוליד עיקר הוא
והעלם  כח ובבחי' בכללותו לסופו מראשו הולד
איברים  התחלקות בלי הוא עדיין ע"כ עדיין ההיולי
של  הרוחני וחיות כח בחי' רק בטפה שאין לפי כלל
התפוח  פרי (כמו גדול ודקות בהעלם האברים כל
פרטי  כל וכולל כו') בכלי הבטה ע"י בגרעין שנראה
שיש  ולא בט"ח בבטן ליגדל שעתיד וגופו נפשו חלקי
רק  כו' מניה לא בטפה ממש גופו איברי מציאות
ונתגדל  שנתפשט הוא ט"ח אמו בבטן הולד בשהיית
אדם  בפרצוף איברים ברמ"ח גופו בבנין הולד
שהוא  כו' ורגל וראש ואמצע ושמאל ימין בהתחלקות
כו' נה"י חג"ת חב"ד בכלל מדרגות בג' אדם ציור
התחלקו' בלי בטפה הרוחניות בהעלם כלול היה שכ"ז
שהיא  דאם מ"נ בכח בא הוא כזה בציור זה וגדול כלל

בעבור  בט"ח אדם בציור ומציירו הוולד המגדלת
מראש  כי ט) כג, (במדבר ע"פ בזהר (וכמ"ש כידוע
(תהלי' נק' ולכך כו') אתמתח דאימא דמסט' כו' צרים
הולד  תולדת אחר וגם כו' אומנת ל' הבנים אם ט) קיג,
היניקה  אחר שגם עד אמו משדי שיונק בחלב מגדלתו
(וכנ"ל  כו' שנים ו' בן היותו עד כו' לאמו צריך
בבחי' למעלה ג"כ יובן מכ"ז והדוגמא באריכות)
מסט' בן דמ"ש עלאה בינה מבחי' המדות תולדות
מציאותו  התהוות שרש שעיקר מפני היינו קאתי דאימא
טפה  כמשל שזהו יו"ד שנק' דחכ' נקודה מבחי' הוא
במקור  וכ"ה כנ"ל הוולד המוליד עיקר שהוא דאב
יסוד  טפת מבחי' שהוא המדות התהוות של הראשון
כי  בענין כידוע הנשמו' תולדות מקור ומשם כו' אבא
א) יד, (דברים כמ"ש בנים נק' שכנ"י לפי אבינו אתה
יכול  מישראל בפרט ניצוץ שכל עד כו' לה' אתם בנים
דוקא  דאבא מסט' הבן דשרש משום כו' אבינו לומר

וד"ל: כו' דאב בטפה כנ"ל קאתי
שם ‡Í(נב) אין עדיין דחכ' די' נקוד' בבחי' הנה

בכללות  רק המדות וציור התפשטו' בחי'
בחי' הוא רק לגמרי כו' ושמאל ימין התחלקו' בלי לבד
מאד  גדול ודקות בהעל' לבד בכללות הרוחני מקורם
(כמ"ש  כו' הולד אברי כל שכוללת בטפה עד"מ כו'
עיקר  אבל כו') ותושבע"פ תשב"כ בענין במ"א
כו' ושמאל ימין בהתחלקות המדות בנין התפשטו'
וחיצוני' ואמצעי' פנימיי' הכלים ובנין וסוף וראש
הוא  הכל כו' חב"ד במוחין אדם פרצוף בחי' שהוא

אימא בחי' וגם ע"י כו' דבינה השגה בבחי' שזהו דוקא
כב, (דברים בענין כידוע דמוחין ויניקה בגידול אח"כ
שגידול  ונמצא כו' האפרחים על רובצת והאם ו)
זהו  כו'. ומוחין יניקה בעבור דבינה האם ע"י המדות
כ"ה  כנ"ל בערך זע"ז שקרובים וחי הצומח חבור כמו
וד"ל. כנ"ל חי שנק' שכל ע"י המדות וגידול צמיחות
נק' המדות שבחי' בתבונה דוקא שמים כונן וז"ש
ע"י  ומתגדלים בעי"מ מתכוננים והם כנ"ל שמים
שעי"ז  במדו' השכל דהשג' שפע שהוא דוקא תבונה
בציור  קיים בבנין להיות ומתקיימי' מתכונני'
אבל  כנ"ל. וחיצוניות בפנימיות אדם פרצוף והתחלקות
שהוא  אבא בטפת שהוא המדות המוליד ומקור בשרש
ובכח  ההעלם בבחי' רק שם אינם הרי דחכ' די' נקודה
ל' ע"ז לומר שייך ולא כנ"ל. עדיין ותמצית ובכללות

וד"ל: כונן
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

oiadlE (`oigFOn mipFvigd zwipi oipr dn ± df lM §¨¦¨¤©¦§©§¦©©¦¦¦¦
?`A`C oigFn miwNYqOWM `ni`C§¦¨§¤¦§©§¦¦§©¨

didi `A`C oigFnE zFxF` zAiQn iM :`Ed oiprd̈¦§¨¦¦¦©¦§©¨¦§¤
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¯‰ËÂ הוא העבודה שורש הנה באמת, לעבדך לבנו
ולשמרה  מ"ע רמ"ח לעבדה תומ"צ, עבודת
כו' ולעבדו ע"פ ארז"ל הלב עבודת אמנם כו', שס"ה
שעה  יפה מי"ז דאבות פ"ד ארז"ל כי והענין תפילה. זו
תענוג  הוא העוה"ב חיי פי' כו', מכל בעוה"ז אחת
התשלום  איך יפלא ולכאו' הרי"א. כמש"פ הנשמות

כו'. מהעבודה פחות שכר
Ô·ÂÈÂ ג"ע כו' קדמו דברים ז' מארז"ל בהקדם

תשובה  עשה מי ברה"ע קודם וצ"ל ותשובה,
כ"א  בזמן אינו קדמה הפי' אך בג"ע. שכר קיבל ומי
כל  מלכות מלכותך מבחי' הוא ברה"ע כי במעלה,
הראשון  שרשן ושורש בעלמא, והארה שם עולמים
אמרתי  כי המדות כלי בחי' וגרמוהי איהו מבחי' הוא
מהאבות  הראשון שהי' אברהם ולכן יבנה. חסד עולם
הובא  הבהיר בס' וכמ"ש החסד, למדת מרכבה הי'

כו'. החסד מדת אמרה בפרד"ס

ÔÈ·‰ÏÂ ע"פ במדת"ל ארז"ל הנה העולמות חיות ענין
ובאדר"ן  כו', ממלא הנשמה מה נפשי ברכי
ברא  באדם, יצר בעולם הקב"ה שברא מה כל ספ"ל
שערותיו, אלו באדם חורשי' יערות), (פי' חורשים
הוא  האדם כי מפני שבעולם, מה כל שחשיב יעו"ש
הגם  שהאדם כמו אחזה, מבשרי ולכן קטן, עולם
ידיעות  ע"ד רק זהו מ"מ כו' שהרי גופו חיות שמרגיש
הנשמה  שהשגת בכהאריז"ל איתא שלכן המציאות,
חיות  יובן עד"ז כן אלי'. וגילוי מרוה"ק גבוה הוא
כדורים  הם הגלגלי' ועד"מ גדול, גוף שהוא העולם
רוחני, שהוא אלא בנפשם כזה ציור שיש נא' האם
וכן  כו' לבד המציאות ידיעת ע"ד אלא יודעים ואיננו
הארץ. נבראי ובכל ובארץ השמים, צבא וכל בשמים

ÌÓ‡ נהנים המהות השגות אלקות גילוי מאיר בג"ע
שלכן  קץ, אין עד נפלא תענוג השכינה, מזיו
כמ"ש  כו' איוב שיסורי שהגם כו' דלידייני' מוטב אמר
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העליון, וכ"ש התחתון ג"ע נגד כדאי מ"מ הרמב"ן,
המהות. השגת להיותו והיינו

Ï"ÈÂÚÂ בהא והא לעולמות ג"ע בין בהפרש ב' טעם
מדות  מבחי' הוא העולמות שורש כי תלי',
ביו"ד  שארז"ל שזהו ראשונות מג' מאיר ובג"ע כנ"ל,
והעוה"ב  נברא, שביו"ד נפרש אם ואפי' העוה"ב, נברא
רחוקי' הם שג"ר מג"ר, ג"כ הוא ה"א הוא עצמה
משא"כ  לזולתו, רק הוא המדות ענין כי מז"ת, במעלה
במעלה  שקדמה פי' קדמה, שנה אלפים ולכן המוחין.
ויומו  חו"ב, בחי' הוא יום יום שעשועי' בבחי' להיותה
רחמיך  זכור מז"ת הם עולמות משא"כ כו', הקב"ה של
עכ"פ  כו', פי' ב' יבנה חסד המה, מעולם כי וחסדיך

מדות. מבחי' רק הוא
Â‰ÊÂ כמ"ש העלם, ל' הוא שהעולם למה סיבה ג"כ

לא  אבל בז"ת, רק הוא שההתלבשות בע"ח
שבשכל, מז"ת רק הוא המדות התהוות ועד"מ בג"ר,
כאשר  ועד"מ שברצון. ז"ת רק מלביש השכל וכן
כיוצא  אין אחד שהוא איך שמע, בפסוק בק"ש מתבונן
אלקיכם  הוא ויהי' הוה שהי' עצמו ה' ואני בו,
הוא  עצמו הוא כ"א אלקי', אין מבלעדי כי המצמצם
האלקי', הוא ה' ז"פ בנעילה שאומרי' וכמו האלקי'
הנה  שבלב, מדה בחי' ואהבת לבחי' יבוא מכ"ז אשר
כ"א  המדה בהתהוות בא ההתבוננות השגת כל לא
ההתלבשות  ענין יובן ועד"ז לבד. מההשגה הארה
וכמו"כ  לבד, מהעילה ז"ת כ"א להלביש יכולי' שאין
הגבוה  עילה לגבי עלול נעשה זה מעלול הגבוה עילה
כן  ולהיות כו'. עילה מבחי' ז"ת רק להלביש ממנה
בחי' ע"י והסתר העלם בחי' בעולמות נעשה
בחי' שם יש שלא בג"ר משא"כ ההתלבשות.
שם  לכן מג"ר הארה שמאיר בג"ע לכן התלבשות,

כו'. המהות השגת מושג
Í‡,זה להשיג ובע"ג נברא שהיא הנשמה תוכל איך

ירדה  הנה אך היא, טהורה מבחי' ששורשה והגם
התומ"צ  ענין הוא לזה כו', בראת אתה כמש"א בבי"ע

נעשית  התומ"צ מכוונת לנפש, לבושי' נעשי' שמהם
שפתיו  ועקימת תומ"צ ומעשה העליון, לג"ע לבושי'
ושורש  התחתון, לג"ע לבושי' נעשים מעשה הוי
המשלים  מענין זה ויובן מאד. גבוה בחי' הוא הלבושי'
אלפים  ג' אמר לכן כו' ויחכם שלהיותו שלמה, משלי
כו', עיני מנהיר להיותו דר"מ, משלי' ענין וכן משל,
וכן  יותר, למשלי' מוכרח יותר עמוק שהשכל וכל
המשל  והאומר הנ"ל. מטעם והיינו יותר, רבי' למשלי'
מ"ש  ענין יובן ועד"ז יותר. נעלה עוד להיות מוכרח
ניזון  ולהיות להשיג שכדי הענן, בתוך משה ויבא
ישת  מבחי' ושרשו הענן, ללבוש צריך הי' מרוחניות

ותו  מעהמ"צ ועד"ז סתרו. נתלבשה חשך כמ"ש רה
ג"ע  כי מג"ע, יותר הרבה גבוה שרשן גשמי' בדברים
הקדמוני  משל נא' בתורה אבל נברא, ביו"ד רק הוא
וזהו  עולם, של קדמונו א"ס בחי' להבין משל שהוא
נעשי' ומהם במעלה, קדמו שהם התומ"צ מעלת
שהוא  בג"ע, המהות השגת להשיג לנפש לבושי'
רצונך. כמצות המצות עשיית שיהי' עד שכר תשלום

Â‰ÊÂ והתשובה העולם, נגד במעלה ג"ע שקדמו ענין
הפגם  למלאות הוא התשובה שהרי שקדמה
התשובה  כ"ש במעלה קדמו שתומ"צ ומאחר מתומ"צ,
מכל  כו' ומע"ט בתשובה אחת שעה יפה ולכן כו',
מרב  הוא המצות קיום כי העוה"ב, חיות בחי' שהוא
התומ"צ  כי להיות ואמנם התשובה. וכ"ש כו', כל
וכן  גשמי, בצמר ציצית כמו גשמי' בדברים נתלבשו
צ"ל  לכן בטלית, אוחזי' שנים כו' בחמור פרה המחליף
בחי' לעורר תפילה, זו שבלב עבודה כו' ולעבדו
הם  כי להיות מל"ת, ושס"ה מ"ע רמ"ח שכולל אהוי"ר
אחר  בעילוי להתעלות התומ"צ יפרחו שע"י הגדפי'

עילוי.
Â‰ÊÂ אין באמת, לעבדך לבנו וטהר מבקשי' שאנו

המצות, בחי' הוא ועבודה תורה, אלא אמת
הוא  הלב טהרת צ"ל כו' באמת העבודה שיהי' ובכדי

כו'. הגדפי' הם שהם ויראה אהבה בחי'
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האוא"ס ÂÚÂ„צו) את יודעים הע"ס שע"י זאת
את  מגלים שהם שז"ע מאצי', שלמעלה
וחתום  הכמוס אצי' כח דהיינו הנעלמות המחשבות

אך  כו'. במאצילן הגנוזות הע"ס והן המאציל באוא"ס
היינו  הנעלמות, המחשבות מגלות דאצי' שהספי' מה
בבחי' להיות בהמשכה שהן כמו הגנוזות הע"ס
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יש  וע"י בהם וגם כו', הגלויות לע"ס עכ"פ מקורים
זה  ויובן כו'. הגנוזות דע"ס עצמיים מהאורות גילוים
הכלולים  עצמיים כחות בו שיש האדם בנפש עד"מ
ואינה  לגמרי פשוטה ה"ה עצמה הנפש דהנה בנפש,
עצם  כולה שהיא פנ"א בסש"ב וכמ"ש כלל כחות בגדר
יחידה  מבחי' גם למעלה והיא כו', פשוט רוחני א'
הנפש  הרי כו' לה נקראו שמות חמשה במדרש וכדאי'
פשיטות  בבחי' והיא יחידה, מבחי' גם למעלה עצמה
כח  וכמו הכחות כל בתוכה שכוללת רק כו', לגמרי
כו' העצמי ההיולי החסד וכח העצמי ההיולי השכל
(והכחות  כו' הגלוים הכחות כל נמצאים שמהם
לפי  יחידה ונק' שבנפש יחידה בחי' זהו העצמיים
והן  כלל, כחות מציאות בבחי' אינם עצמיים שהכחות
בבחי' ואינם מהותם בעצם לגמרי פשיטות בבחי'
כו'. כחות עשר בבחי' כלל שאינם היינו כלל התחלקות
בבחי' ה"ה כו', הבינה כח וזה החכ' כח שזה והגם
וכמ"ש  כו' במציאות שאינו העלם ונק' לגמרי פשיטות
וכללות  כו'. החלמיש שבצור האש כח וכמו במ"א,
בעצמו  שכולל היולי חומר כמו ע"ד זהו יחידה בחי'

להלביש שרשי עתיד רק צורה שום בו ואין יסודות הד'
ושם  פ"ג שמ"א בע"ח וכמ"ש כו', תהו ונק' צורה
הגם  עצמיים דהכחות ומובן כו'). אריך בחי' שזהו
לכחות, מקור בגדר אינם הכחות כל נמצאים שמהם
מה  דבר מציאות בבחי' שהוא בהכרח מקור דכל
מקור  להיות המשכה בבחי' הוא וגם מקור שנעשה
מציאות  בבחי' אינם הרי עצמיים והכחות כו', לדבר
העצם, כמו ה"ה בעצם הכלול דבר דכל כלל, כחות
כמו"כ  דבר, מציאות בבחי' אינו הנפש שעצם וכמו
וגם  כו', דבר מציאות בבחי' אינם בו הכלולים הכחות
וכל  עצמיים להיותם והיינו כלל המשכה בבחי' אינם
כ"א  והתפשטות המשכה בבחי' (ר"ל נמשך אינו עצם
בבחי' הוא בהמשכתו הרי עצמיות, המשכה בבחי'
מבואר  ובמ"א כו', מקור בחי' בגדר שאינו עצמו מהות
מקור  בגדר ואינו נמשך שהעצם שזהו הגם דבהמשכתו
והוא  כו', ממוצע בבחי' שנעשה בגדר הוא מ"מ עדיין,
וכמ"ש  כו' בערך שמובדל שבהממוצע העליונה בחי'
י"ל  הנפש, עצמות לא הנפש כחות שהן (והגם במ"א).
וגילוי  התפשטות שהן זה אין הנפש כחות שהן דזה
הנפש  עם שנמצאים מה כ"א כחות, שנעשים מהנפש
עם  וע"כ כו', הכחות עמו נמצאים הנפש דכשנמצא
מקור  בגדר שאינם הרי כו'), עצמיים ה"ה כחות היותם
(שאין  ממילא בדרך הכחות נמצאים שמהם רק לכחות

שזהו  מהם הכחות במציאות מתפעלים עצמיים הכחות
בעצמו  מתפעל ה"ה מקור בבחי' שהוא בדבר דוקא
הכחות  אבל כו', בעצמו מתנענע מניע כל וע"ד כו',
ממילא  בדרך שהוא וזהו בזה מתפעלים אינם עצמיים
לכחות  מקור בבחי' להיות הוא מהם שנמצא ומה כו'),
להיות  בערך אינם ממש הגלוים דהכחות הגלוים,
לפעמים  (וכאשר כו' העצמיים מהכחות נמצאים
וכמו  ערוך, באין בעילוי ה"ה עצמיים מהכחות נמצאים
כו', קושיות ע"י או"ח בכח הבאים ההשכלות בגילוי
ולפ"ז  במ"א, וכמ"ש כו' רבו את המחכים תלמיד וכמו
מה  רק שזהו הגם עצמיים מהכחות דההמשכה צ"ל
בזה  יש מ"מ לבד, סיבה בדרך רק וה"ז מהם שנמצא
מה  כ"א כו'), לגמרי ערוך אין בדרך זה ואין ערך איזה
בבחי' שהן הכחות מקורי בחי' הוא מהכחות שנמצא
והוא  מקור בבחי' להיות המשכה ובבחי' דבר מציאות
ההיולי  השכל שמכח וכמו כו'. נעלמת המשכה הנק'
כח  בחי' והוא גלוי לשכל מקור להיות נמשך העצמי
בבחי' הוא המשכיל דכח כו', שבנפש המשכיל
הנטוע  העצמי ההיולי השכל הכח לגבי דבר מציאות

בנ  שכלי ומושרש במציאות אינו הגלוי שכל ולגבי פש,
כח  דכל וידוע השכליים, כל על היולי כח שה"ה עדיין
כח  וכמו"כ כו'. שממנו מהגילוים מושלל הוא היולי
שכליים  מיני כל על היולי שהוא מאחר המשכיל
היותר  במדרי' גם שכל ממציאות מושלל שהוא בהכרח
שכל  מגדר מושלל אינו ומ"מ במ"א, וכמ"ש כו' נעלית
ההיולי  מכח עכ"פ המשכה בבחי' שהוא מאחר לגמרי
רק  מציאות, ובאיזה ציור באיזה ה"ה ממילא עצמי,
נעלמת  המשכה דענין כו', נעלמת המשכה בבחי' שהוא
אבל  אליו מקור שהוא הדבר ממציאות שמושלל הוא

כו'. הדבר מעצם מושלל אינו
.¯ÂˆÈ˜ הגנוזות הע"ס בחי' מגלות שהע"ס וגם

להיות  מהן שנמצא מה (היינו בהמשכתן
הנפש  עצם ועד"מ מעצמותן, גילוי וגם מקור)
שהן  כחות, בתוכה וכוללת לגמרי מכחות שמושללת
באור  רק ה"ז (ולמעלה ההתהוות מתחלת עמה נמצאים
לא  פשיטות בבחי' והן עצמיים, ג"כ הן וע"כ א"ס),
המשכה  בבחי' ואינם וכלל, כלל מציאות בבחי'
שמהם  רק כלל, מקור בבחי' ואינם כלל, והתפשטות
אין  זה אין וא"כ הכחות, (לא הכחות מקורי נמצאים
שהוא  השכל מקור המשכיל כח וכמו לגמרי), ערוך
ואינו  השכל, ממציאת שמושלל היינו נעלמת המשכה

השכל. ענין מעצם מושלל
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äèä"1òîùå êðæà é÷ìà"וראה עינך .2פקח

בהאי  שמאלא ד"לית דעתיקא" פקיחא "עינא אחת, בעין הראיה שתהיה היא דניאל של בקשתו
נאמר 3עתיקא" זו דרגה שעל דניאל 4, דברי היא הבקשה ועיקר ישראל", שומר יישן ולא ינום לא 5"הנה

השמם". מקדשך על פניך "והאר

הלכה".6הגמרא  של אמות ד' אלא להקב"ה לו אין המקדש בית "משחרב אומרת:

דניאל  של בקשתו היא כך התורה 5על ללימוד ההפרעות כל שיוסרו השמם", מקדשך על פניך "והאר
יתברך. ה' ועבודת

אדנֿי". "למען – הוא לבקשה הטעם

' ישנו עולם בכל העשיה. עולם 'שם' הוא אדנֿי העשיה 'שם' עולם של וה'שם' עולם, אותו של שם'
אדנֿי. אֿל השם הוא

אדנֿי  אֿל בגימטריא הכולל, עם דניאל, גילוי 7ה'שם' שיהיה הבקשה  היתה דניאל עבודת לכן, .
ממש. בפועל המקדש בית בנין ושיהיה למטה, אלקות

שכתוב  כמו השפלות, בתכלית והם מושפלים, מאוד ישראל בני שאז הגלות, בזמן היה "עבדים 8הוא
בגלותא" "שכינתא וכביכול בנו", .9משלו

החורבן: וזמן קיים היה המקדש שבית הזמן בין החילוק זהו

הרוממות. בתכלית היו ישראל ובני בעולם, אלקות גילוי היה קיים היה המקדש שבית בזמן

של  בזמנו ובפרט גדולה, בשפלות הם ישראל, מארץ מגורשים ישראל כשבני החורבן, בזמן אבל
נבוכנדצר. של בזמנו מאשר יותר עוד ומושפלים דחוקים אז היו הם דריוש, המלך בזמן דניאל,

וביקש  דניאל התפלל קדישא",4לכן דעתיקא "עינא גילוי שיהיה – השמם" מקדשך על פניך "והאר
ביותר. הנעלית בדרגה אחת, עין שזוהי

דרגות: שלוש קיימות

המדרש  אומר כך שעל אחת, עין היא מקום,10הראשונה של רצונו עושין ישראל שאין בזמן –
והסתר. העלם שענינו אלקים, שם שזהו אחת, בעין עליהם מביט

המדרש  אומר כך שעל  עינים, שתי היא השניה מקום,10הדרגה של רצונו עושין שישראל בזמן –
סדר  של אור גילוי שזהו אלא אור, גילוי שזהו ואלקים, הוי' השמות הם אלו עיניו, בשתי עליהם מביט

השתלשלות.
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כ"ק 1) [הערת אלקינו" שמע "ועתה המאמר גם ראה
ע' לעיל שם.אדמו"ר] בהערות ובנסמן ואילך. 16

יח.2) ט, דניאל
ע"ב.3) רצג, ע"א. קלז, ג חלק זוהר,
ד.4) קכא, תהלים
יז.5) שם, דניאל

ע"א.6) ח, ברכות
ע"א.7) רפד, ב חלק קונטרסים, – המאמרים ספר ראה
ח.8) ה, איכה
ע"א.9) כט, מגילה

(10.33 ע' לעיל גם וראה השירים. שיר סוף



רכג c"ag i`iyp epizeax zxezn

ישראל". שומר יישן ולא ינום ש"לא קדישא, עתיקא של העין שזו אחת, עין היא השלישית הדרגה
ביותר. הנעלית הדרגה זו

הם  העיניים ששתי עינך, אומר הוא שלכן בתפילתו, דניאל של הבקשה היתה זו – זו דרגה גילוי
הישועות. כל הן ששם קדישא, עתיקא של העין כלומר אחת, כעין

.øåöé÷ הב בזמן הכולל. עם דניאל בגימטריא אדנֿי, אֿל הוא העשיה עולם של גילוי השם היה ית
בקשתו  השפלות. בתכלית ישראל ובני בהעלם אלקות הגלות בזמן המעלה. בתכלית היו ישראל ובני אלקות

דעתיקא. עינא של גילוי היא דניאל של

.a

åäæ אברהם".11שהגמרא בזכות אלא נענה לא דניאל "ואף אומרת

לאנשים  אפילו – לכולם שנתן עלֿידי בעולם, אלקות גילוי להמשיך היתה אבינו אברהם של עבודתו
שכתוב  כמו האלקות. ענין את להבין – ביותר ה'12פשוטים בשם שם ויקרא שבע בבאר אשל "ויטע

עולם". אל

חז"ל  העולם.13אומרים בכל ה' בשם שיקראו גרם הוא ויקריא", אלא ויקרא תקרי "אל

תיבות  ראשי (אש"ל שנטע האשל ידי על עוברֿאורח, לכל ה' שם את הכיר שתיה,14אברהם אכילה, :
לויה).

וכי  – להם ענה ואז לו, להודות בקשו הם ולשתות, לאכול סיימו האורח ועוברי שהאורחים לאחר
ברא. העולם, בורא יתברך, שה' מה הכל זה אכלתם, משלי

יתברך. לה' ובירכו הודו הם ואז פרטית, והשגחה הבריאה ענין את להם מבאר היה הוא

עינא  ברוךֿהוא, איןֿסוף לעצמות עד הגיע הוא במסירתֿנפש, עשה אבינו שאברהם העבודה עלֿידי
אחת. עין שזוהי – דעתיקא

יראיו  אל ה' "עין אברהם"15זהו שהיא 16זה ביותר הנעלית לדרגה אברהם הגיע עבודתו עלֿידי כי ,
דעתיקא. עינא

מהכתוב  ראיה מביא שהמדרש הסיבה זה 17זו שפסוק למרות אתה", אלקים ירא כי ידעתי "עתה
העשירי. הניסיון היא שהעקידה בעקידה, כתוב

לדרג  אבינו אברהם הגיע העקידה, ניסיון ובפרט וניסיונות, מסירתֿנפש של העבודה עלֿידי ה כי
ביותר. הנעלית

כתוב  בעקידה לעצים".18לכן ממעל המזבח על אותו וישם בנו יצחק את "ויעקוד

לדרגה  הגיע הוא לעצים", ממעל . . אותו "וישם פעל הוא בנו" יצחק את ש"ויעקוד כך ידי על
הדעת. ועץ החיים עץ שהם מ'העצים', נעלית שהיא

תורה. הם "עצים"
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ע"ב.11) ז, ברכות
לג.12) כא, וירא
ע"א.13) י סוטה,
(14.501 ע' טו חלק שיחות, לקוטי ראה

יח.15) לג, תהלים
א.16) מ, פרשה רבה, בראשית
יב.17) כב, וירא
ט.18) שם,
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שבעלֿפה  תורה הוא הדעת עץ שבעלֿפה. תורה – הדעת ועץ שבכתב, תורה – החיים ,19עץ
הדעת. עץ חטא על תיקון הוא שבעלֿפה תורה שלימוד כיון

הדעת  מעץ וגם החיים מעץ גם לעצים", "ממעל לדרגה אבינו אברהם הגיע העקידה, ניסיון עלֿידי
עתיק. דרגת –

הכלל  כפי למטה, המשכה שתהיה כדי ביותר הנעלית הדרגה את להמשיך מוכרח היה אבינו אברהם
יותר.20הידוע  למטה נמשך הוא יותר, נעלה שהאור ככל אשר

והשמיעה. הראיה בכוחות במוחש רואים אנו כך

תופס  השמיעה וכוח גשמי דבר תופס הראיה כוח זאת ובכל השמיעה, מכוח נעלה אכן הראיה כוח
יותר. למטה יורד הוא יותר, נעלה שהאור ככל כי בראיה, הנתפס הגשמי לגבי רוחני הוא וקול קול,

נעלית, דרגה להמשיך עליו היה למטה, אלקות גילוי שיהיה כדי – אבינו אברהם בעבודת גם כך
קדישא. דעתיקא אחת העין שהיא

.øåöé÷ עבודה ועלֿידי ביותר, הפשוטים לאנשים גם אלקות להסביר נפש מסירת היתה אבינו לאברהם
שבעלֿפה. ותורה שבכתב תורה – לעצים ממעל דעתיקא. עינא – ביותר הנעלות לדרגות הגיע הוא זו

.b

åäæ אומרת שקראך 11שהגמרא אברהם "למען היא שהכוונה אד'", "למען דניאל של תפילתו אודות
אדון".

אשר  דעתיקא, מעינא ההמשכה שתהיה – עינך" "פקח היתה בקשתו הגלות, בזמן שהיה דניאל
ישראל". שומר יישן ולא ינום "לא

אדון". שקראך אברהם "למען אדנֿי", "למען – הוא הדבר טעם

עצמו  יתברך שה' עצמית, המשכה היא למענך כי למענך, ולא אדנֿי" "למען אומר משפיע,דניאל
דמסירתֿנפש. העבודה עלֿידי שבאה עצמית המשכה היא אדון, קרא אבינו שאברהם מה אבל

משה: של לתפילתו דומה זה אין

שכתוב  כמו בעולם, גם ישראל בני ידי ועל פנימיים, אורות ישראל לבני שיומשכו התפלל "ועשו 21משה
רז"ל  אומרים בתוכם". ושכנתי מקדש מישראל",22לי ואחד אחד כל בתוך בתוכם, אלא נאמר לא "בתוכו

פנימית; המשכה שזוהי

בית  בנין שיהיה ממש, בגילוי המשכה בחיצוניות, המשכה גם שתהיה היתה דניאל של תפילתו אבל
מעט  למקדש בנוגע גם וכן ממש, גילוי שזהו ולעבודת 23המקדש התורה ללימוד ההפרעות כל שיוסרו ,

יתברך. ה'
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יג.19) יא, ה, פרקים החיים, עץ קונטרס
שערי 20) ג. יט, ראה ושם, ג-ד. לד, אמור תורה, לקוטי ראה

.129 ,115 ע' אורה,
ח.21) כה, תרומה

כ"ק 22) [הערת למ"ד אות האותיות שער של"ה ראה
אדמו"ר].
ע"א.23) כט, מגילה
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שמשה  למרות רבינו. משה לגבי מעלה יתרון יש לאברהם כי אברהם, בעבור דניאל ביקש זאת כל
אודות  ידע מצרים מלך פרעה יוסף, בימי גם אלקות. אודות ידעו זאת עם אבל הגלות, בזמן היה רבינו

קרובות. לעיתים האלקים שם את מזכיר יוסף שהרי אלקות,

כך. על לדעת רצו ולא האלקות, אודות ידעו לא אבינו אברהם בימי אבל

אומר  שהמדרש מה שהיתה 24זה להאיר, והתחיל אברהם בא באפילה, מתנהג העולם היה אברהם עד :
ביותר. הנעלית לדרגה הגיע ולכן לכך, מסירתֿנפש לו

דניאל" "ואף התפילה,11זהו לענין מסירתֿנפש לו והיתה הגלות בזמן היה דניאל שגם למרות –
בזכות  רק שזהו הגמרא אומרת זאת בכל עצמו, בזכות תתקבל ותפילתו שבקשתו ראוי היה הרי והוא

אברהם.

הראשון  היה שאברהם משום לאלקות.25זאת מסירתֿנפש לו שהיתה

ענין  התאפשר זאת ובעקבות אלקות, למען מסירתֿנפש של השער את שפתח הראשון היה הוא
אלקות. למען המסירתֿנפש

שאומר  עבדך".1זהו תפלת אל אלקינו שמע "ועתה

את  בה עובד שאדם עבודה כל הגלות, בזמן כעת. – אחד פירוש פירושים: בשני מתפרש 'ועתה'
כל  לכן המוחין, בקטנות והם מאוד שבורים ישראל בני הגלות בזמן כי גדולה, עבודה היא יתברך ה'

מאוד. גדולה עבודה

השני  תשובה.26הפירוש – הוא ב'ועתה',

שונה  נעשה האדם התשובה ידי שעל כלומר קודם, שהיה כפי זה אין שכעת הוא התשובה ענין
תחנוניו". ואל עבדך תפלת אל אלקינו "שמע לכן כן. לפני מאשר

הימים  באחרית הגלות קץ את לו וגילה אמון בו נתן יתברך שה' היחיד הרי הוא שדניאל ,27מכיון
תפלת  אל "שמע הימים, באחרית תשובה יעשו ישראל בני כאשר – אלקינו" "ועתה התפלל הוא לכן
צדקך. משיח עלֿידי שלמה גאולה אותם ותגאל תחנוניהם ואת תפלתם את יתברך, ה' קבל, – עבדך"

.øåöé÷ רואה דניאל עצמית. המשכה והמשיך אלקות על נפשו את שמסר הראשון היה אבינו אברהם
צדקנו. משיח את להם וישלח ישראל בני של התשובה את יקבל יתברך שה' ומתפלל המשיח חבלי את
[a"yz'd xc`] rnye jpf` iwl` dhd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

כה.24) טו, פרשה רבה, שמות ג. ב, פרשה רבה, בראשית
(2572 ע' כ, חלק שיחות לקוטי .ראה

אדמו"ר].26) כ"ק [הערת ו כא, רבה בראשית
יט.27) ח, דניאל

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

ÈÓÈ· ˜"‰¯‰ ¯"ÂÓ‡‡ ˜"Î „Â‰ ˙‚‰‰ ˙Â„Â‡)
(Ú" ˙È˜„ˆ‰ ˙È·¯‰ ÂÓ‡ „Â·Î ¯Á‡ ÂÏ·‡

שהיה  שוד"ר, הלפרין יחיאל מר' שמעתי
הוד  של הסתלקותו שנת תרמ"ג, בשנת בליובאוויטש
אאמו"ר  כ"ק שהוד מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
כל  ללמוד השנה במשך אבלו בימי נוהג היה הרה"ק
למד  בכלל גמרא. דף וכן ברבים, משניות כמה יום
שנת   שנה באותה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד וסיים

לימוד  הש"ס. כל וכן המשניות, כל – האבלות
הפנימי  התוכן ולפעמים הלכה, על־פי היה המשניות

בה. שעמד ובמקום
לתורה  עולה היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
בשבת  חמישי, ויום שני יום בכל אבלות' 'שנת באותה
היה  שנה, לאותה עד למנחה. בשבת וכן למפטיר
שבועות, בשלושה פעם למפטיר שבת לתורה עולה
אאמו"ר  כ"ק הוד הרז"א, אחיו הסדר: היה כך שכן
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שלושה  היו האבלות, בשנת רמ"מ. ואחיו הרה"ק
של  בחדרו התפלל הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד מניינים.
התפלל  רז"א מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
המדרש. בית של השני בחדר ורמ"מ המדרש, בבית

זקנתי  אמי כבוד הסתלקות אחרי מיד כשבאתי,
אאמו"ר  כ"ק הוד אל למנטאן נ"ע, רבקה הרבנית
לי, אמר – בריאותו לרגל  שם אז ששהה – הרה"ק
בבוקר  בשבת לתורה לעלות נוהג היה אדלר נתן שר'
אאזמו"ר  כ"ק הוד – אבי ולמפטיר. לכהן פעמיים,
אני  אך לפרקים, כך נוהג היה – מוהר"ש הרה"ק

לעצמי. זאת לפרגן יכול אינני
כ"ק  הוד ואילו קורא, בעלי היו ורמ"מ רז"א
בקריאה  לדייק צריכים הרי פחד, הרה"ק אאמו"ר
– תרמ"ג – האבלות בשנת אך הכתב. מתוך ולקרוא
הקריאה  לפני אותו בוחן היה יחיאל ר' בתורה. קרא
ופעם  בחומש, קורא היה פעמיים הנגינה. בטעמי

ב' תיקון'.אחת
הוד  אצל היו התורה, ובקריאת בעליות זה סדר
כבוד  של הסתלקותה אחרי גם הרה"ק אאמו"ר כ"ק
בליובאוויטש  שבהיותו אלא נ"ע, הרבנית זקנתי אמי
כ"ק  הוד לי אמר יותר מאוחר קורא. היה לא
בתורה  קראתי שלא מצטער אני הרה"ק: אאמו"ר

בליובאוויטש.
משיחיה, ויקרב  ויתקדש, יתגדל בקדיש: הכריעות

אחר  הרכנה – ויתנשא עד יתברך אמן, ואמרו
ואמרו  בהגבהה), דוקא (לעילא בריך־הוא הרכנה,

אמן.
לצד  – וישמרך ה' יברכך כהנים: בברכת הכריעות
ואמצע. שמאל לצד ויחונך, – וגו' יאר ואמצע, ימין
שלום  תיבת אבל ואמצע, שמאל ימין שלום, וגו' ישא

ואמצע. ימין –
היה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק שהוד לי אמר מישהו
לא  אני אך צלותהון", "תתקבל באמירת גם כורע

זאת. ראיתי
בשם  לקרוא לדייק יש לתורה, לעלות כשקוראים

.1הנפטר 
התפילה, אחרי או התפילה לפני שנותנים הצדקה
שהוד  קטנות, במטבעות כלומר בפרוטות, לתת רצוי
הקודש' ב'אגרת להן קורא הזקן רבינו 2כ"ק

מספר  את לפעם מפעם לשנות יש וכן "קשקשים".
הכסף  את נדר. חיוב יתהווה שלא כדי המטבעות,

ראש־חודש. בערב  שונות לצדקות לחלק צריכים
הפסיעות  בשלוש נוהג אינו התיבה, לפני העומד
הש"ץ. בחזרת שמונה־עשרה ושאחרי שלפני
כשמתחילים  מהשניה אחת הרגלים את מפרידים
בחזרת  וגם לחש בתפילת גם לרצון" "יהיו לומר

רגליו". "עקר נקרא וזה הש"ץ,
lel` 'd

.p ,oe`hÎqicx`n ,hehihqpi` `x`ee`".i
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אדוננו 1) בן ורבנו מורנו אדוננו האדמו"ר: את לקרוא המנהג כי
השם). הזכרת (בלי ורבנו מורנו

ג.2) סי'

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

ux`d inr ly max ± (a) d"v wxt

התפרנס  אשר קרפיל, יעקב בשם יהודי היה בטשריי הגדולים הארץ" "עמי מגדולי אחד
לשבת. רק לעיירה חוזר היה הוא הגויים. עם וסחר בכפרים, השבוע כל מסתובב שהיה מכך

לביתו, הגיעו לפני עוד ראשון, דבר הרי לעיירה, הגיע כאשר שישי יום שבכל היה מנהגו
צרכי  לשאר וכן – הרב עבור – עבורו הקבוע התשלום את לו ומוסר הרב של לביתו הולך היה
וכהנה  תורה" "תלמוד ערומים", "מלביש כלה", "הכנסת חולים", כ"ביקור שבעיירה, הצדקה

ה.וכהנ 

כמה  מטיל היה ושם המדרש לבית הולך היה לרב, הקבועים תשלומיו את סיים כאשר
לביתו  הולך היה אז ורק בסתר". "מתן מצוות את לקיים כדי הכללית, הצדקה לקופת מטבעות

1

2

3

4

5

6

7

8



רכז c"ag i`iyp epizeax zxezn

את  ותקנה חובותיה, את בזה שתפרע עלֿמנת אצלו שנותר הכסף שאר את לאשתו ומוסר
מושחם  מגפיו, את מנקה היה הוא לשבת. עצמו את  להכין מתחיל והיה השבת, עבור המצרכים 

המרחץ. בית לעבר צועד היה ואז בשמן,

בעלֿפה, ידע אומר שהיה הבודדות התפילות את אות. צורת אפילו ידע לא קרפיל יעקב
עשרה. שמונה ולומר שמע קריאת לקרוא למד השנים במשך רבות. שגיאות עם רק אותם וגם
גדולה  בכוונה אומרם תמיד היה הרי התפילות, את אומר היה שבהם לשגיאותיו, להתייחס מבלי
בעת  בדרכים עצמו בפני החול בימות מתפלל היה כאשר הן הייתה בכוונה אמירתו ובדבקות.
אשר  המדרש בבית טובים ובימים בשבתות הציבור, עם היה כאשר והן הכפרים, בין נדודיו

בטשריי.

ביותר. במצוות ומדקדקת שמים יראת אך פשוטה, אשה היא אף הייתה ברכה, ציפה אשתו,
נהייתה  היא בטשריי. הבלן שהיה מי – תורה בן יהודי – יצחק יוסף ר' של בתו הייתה היא

קרפל. יעקב עם יותר מאוחר אותה השיאה הקהילה קטנה, ילדה הייתה כאשר יתומה

גידול  צער להם היה אך מאושרים, באמת והיו נהדרים, חיים ביניהם חיו הנ"ל והאשה הבעל
בנים.

ילדים  להביא ברכה ציפה החלה כאשר יותר מאוחר ילדים. כלל להם נולדו לא בתחילה,
היוולדם. לאחר תיכף מתו הם ימים, האריכו  לא – ול"ע ל"ע – אלו ילדים הרי לעולם,

הוא  שגם אחר, יהודי עם נפגש הכפרים, בין כתמיד נודד קרפל יעקב היה כאשר אחת, פעם
יחדיו. לנדוד החלו והשניים  קרפל, יעקב נודד שהיה כפי הכפרים בין נודד היה

דבר  לעצמו. מדבר כאילו בשפתיו, משהו הזמן כל לוחש יהודי שאותו הבחין, קרפל יעקב
אצל  להתעניין החל כאשר לעצמו. אדם אותו אומר מה לדעת קרפל יעקב את מאוד סיקרן זה
בעלֿפה  משניות לומד שהוא אדם אותו לו ענה הזמן, כל בשפתיו ממלמל הוא מה יהודי אותו
ולומד  המדרש בבית אני יושב בעיירה, הנני נמצא "כאשר לו. אמר הזמן" כל זאת עושה "הנני 

ותנ"ך. משניות הנני לומד בעלֿפה, ללמוד הנני  חייב כאשר בדרך, אך גמרא.

להסתיר  יהודי אותו צריך היה לא שוב קרפל, יעקב לר' אדם אותו של סודו שנודע כיוון
כאשר  רם בקול בעלֿפה ללמוד היה יכול עכשיו בלחש. לימודו ידי על קרפל יעקב מר' עצמו
בכל  ערב. ניגון עם לומד יהודי  אותו היה לכך נוסף למשנהו, אחד מכפר בהלכם לבדם, היו

בקרבו. נמס ליבו היה זאת, שומע קרפל יעקב שהיה פעם

קטן. כילד בבכי קרפל יעקב פרץ אחת פעם

ליב. הערש ר' היה שמו ואשר אליו שהתלווה היהודי בחמלה שאלו בוכים" הנכם "מדוע

אפילו  לקרוא יודע אינני הארץ, ועם בור כזה "הנני קרפל יעקב לו הסביר אבכה" לא "ואיך
על  מחיי גדול חלק לתת מוכן והייתי ללמוד. הינך שיודע בזה בך מקנא מאוד אני אחת. אות

כמוך". ללמוד לדעת מנת

מן  החל ללמדו יתחיל העירה, יגיעו כאשר כי והבטיחו, לנחמו, החל לייב הערש ר'
ה"אלףֿבית".

מכך. מאוד התלהב קרפל יעקב
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ציפה  אשתך רק בסוד. יישמר זה "שדבר לייב הערש ר' אמר אחד" בתנאי רק זאת "אעשה
מכך". ידע לא אחר אחד שאף אך מזה, לדעת מותרת תהיה ברכה

זאת  לעשות – לייב הערש ר' – זה יהודי מעוניין מדוע להבין יכול בקושי היה קרפל יעקב
לכך. הסכים אך בסוד, אך

בבית, להישאר חייבים שהיו לכך שגרם הסוער, האוויר מזג ועקב לעיירה, בבואם תיכף
קרפל. ביעקב זה לימוד היה ניכר לאט ולאט קרפל, יעקב עם ללמוד לייב הערש ר' ֵֵהחל

יעקב  מלים. מספר של פירושם לדעת וכן לקרוא, קרפל יעקב הצליח חדשים מספר תוך
השביעי. ברקיע הייתה ברכה, ציפה אשתו, שמחה. מלא היה קרפל

ליהודי  נחשב החיצוני מראהו ולפי והיות המדרש. בבית מקומו את קבע עצמו לייב הערש ר'
אחד. לאף נזקק ולא מאיש, מאומה ביקש לא עצמו הוא איש. בו התעניין לא לכן פשוט,

זמן  במקום שוהה הסוער, האוויר מזג שמחמת הלך אלא אינו כי הניחו המדרש בית באי
הצפוי. מן יותר רב

שונה  הייתה לא טשריי התושבים. אחד של שולחנו אצל להתארח לו הוצע הראשונה בשבת
על  לסעוד נוהג שאינו הסביר, לייב הערש ר' אך היהודיות. העיירות משאר זה טוב במנהג

לב. תשומת כל לו העניקו לא כבר מכן ולאחר לנפשו, הניחוהו לכן זרים. של שולחנם

בעיקר  מהעיירה. אחד כל על לייב הערש לר' נודע – הנאמן תלמידו – קרפל יעקב ידי על
לא  הקודש בלשון אחת מלה שאפילו אלו בטשריי. הפשוטים היהודים אודות לדעת רצה הוא

ידעו.

טובה, מלה לו הייתה מהם אחד כל ועבור אלו, יהודים עם להתרועע אז החל לייב הערש ר'
וביטחון. תקווה חיים, רוח בהם מפיח והיה מעודדם,

"אצל  אלו, מיהודים אחד לכל לייב הערש ר' אומר היה ברוחו" ליפול אסור יהודי "לאף
הבדיל  לא ישראל", בני אל "דבר למשה הקב"ה אמר כאשר בשווה. היהודים כל אהובים הקב"ה
התכוון  שהוא כפי מידה באותה הארץ" ה"עם ליהודי התכוון הוא למשנהו. אחד יהודי בין

הקב"ה". בני כולנו ה"למדן ". ליהודי

העובדה  כי להם בהסבירו הפשוטים, היהודים את לעודד כדי בפעולות החל לייב הערש ר'
מאוחר  לא פעם אף כי עתה, ללימודם מניעה להיות צריכה אינה בצעירותם, בלימודם שהחסירו

לל  תורה.להתחיל מוד

להתחיל  כעת הם יכולים "כיצד ושאלו אוזניהם ואת פיהם את אלו יהודים פתחו כאשר
ללמדם, מוכן בעצמו שהוא להבין, לייב הערש ר' להם נתן שילמדם"? מי להם אין כאשר ללמוד,

אלףֿבית. לקרוא ללמוד מההתחלה  ובאמת

זה  היה כך. על אפילו חלמו לא הם פלא. דבר הללו, היהודים כל עבור הייתה זו הצעה
ללמוד  היכולים יהודים הם המדרש בבית שהלומדים ראו הם היום עד עבורם. לגמרי חדש דבר
אפילו  יודעים שאינם כאלו אנשים שישבו אך, חומש. פרשה אפילו או משניות גמרא, דף
לעברם  מבט העיף לא  אחד אף מימיהם . עדיין שמעו ולא ראו לא הם זאת וילמדו, אלףֿבית
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בחיים  לו שנוגע וכמי  לליבו, מאוד כקרובים אליהם ומדבר זר, יהודי לכאן מגיע וכאן היום. עד
תורה. ילמדו הם שגם 

תלמידיו. להיות הפכו ובמהרה ידיים, בשתי לייב הערש ר' של הצעתו את חטפו אלו יהודים
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åúrìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNrå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©
:áLç äNrî øæLî LLå éðLæúôúë ézL ¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«§¥¯§¥´Ÿ

:øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáççáLçå «Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈§ª¨«§¥³¤
áäæ äéäé epnî eäNrîk åéìr øLà Búcôà£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈
:øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

èíäéìr zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
:ìàøNé éða úBîL(ìàøùé)éìr íúîMî äML §−§¥¬¦§¨¥«¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−

-ìr íéøúBpä äMMä úBîL-úàå úçàä ïáàä̈¤´¤¨«¤®̈§¤§º©¦¨¯©«¨¦²©
:íúãìBúk úéðMä ïáàäàéïáà Løç äNrî ¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«©«£¥´¨©»¤¼¤¼

úîL-ìr íéðáàä ézL-úà çzôz íúç éçezt¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´¨«£¨¦½©§−Ÿ
:íúà äNrz áäæ úBöaLî úañî ìûøNé éða§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈©«£¤¬Ÿ¨«

áéãôàä úôúk ìr íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ
íúBîL-úà ïøäà àNðå ìûøNé éðáì ïøkæ éðáà©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈

:ïøkæì åéôúë ézL-ìr ýåýé éðôìñìåçá ë"ò ¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(198 'nr ek jxk zegiy ihewl)

˙B¯O‰ ˙B¯‚BÁL . . ¯ÈÒ ÔÈÓk . . ‡e‰L ,ÈÏ ¯ÓB‡ ÈaÏÂ¿ƒƒ≈ƒ∆¿ƒƒ»∆¿«»
ד) כח, ִַ(רׁש"י

סּוס  על רֹוכבת ׂשרה רׁש"י ראה ׁשּפעם ְִֶֶֶַַַַָָָָָֻמסּפר,

ׁשראה  ּכ על הצטער ּבתחּלה ּבסינר. חגּורה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכׁשהיא

זה  ּכי ּדעּתֹו, נחה ּפרּוׁשֹו את ּכׁשּכתב א ּכזה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמראה

ׁשרמז  ׁשּזהּו לֹומר ויׁש האפֹוד. מעׂשה את להבין לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָסּיע

" מּמארע ÈaÏÂרׁש"י חּיּובי ּדבר להֹוציא הּכח לי": אֹומר ִַ¿ƒƒְְִִִִִֵַַָָָֹֹ

האלקית, הּנפׁש ׁשל העצם 'יחידה', מּדרּגת נֹובע ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשלילי

ּבּלב. מׁשּכנּה ְְִֵֶַָָׁשּמקֹום

éðùâé:áäæ úöaLî úéNråãéáäæ úøLøL ézLe §¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«§¥³©§§ŸÆ¨¨´
äzúðå úár äNrî íúà äNrz úìaâî øBäè̈½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²

:úöaLnä-ìr úúárä úøLøL-úàñ ¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©©¦§§«Ÿ
åèî ètLî ïLç úéNråäNrîk áLç äNr §¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNrz ãôà¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²
:Búà äNrz øæLî LLåæèúøæ ìeôk äéäé reáø §¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«¨¬©¦«§¤−¨®¤¬¤

:Baçø úøæå Bkøàæéïáà úàlî Bá úàlîe ¨§−§¤¬¤¨§«¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤
ú÷øáe äãèt íãà øeè ïáà íéøeè äraøà©§¨−̈¦´¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤

:ãçàä øehäçé:íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå ©−¨«¤¨«§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ
èéì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íLëøehäå §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨§©Æ

áäæ íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éréáøä̈«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬¨¨²
:íúàelîa eéäéàëúîL-ìr ïééäz íéðáàäå ¦«§−§¦«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ

éçezt íúîL-ìr äøNr íézL ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−©§Ÿ®̈¦¥³
ì ïééäz BîL-ìr Léà íúBç:èáL øNr éðL ¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤

áëúár äNrî úìáb úLøL ïLçä-ìr úéNrå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæâëúBòaè ézL ïLçä-ìr úéNrå ¨−̈¨«§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´

úBö÷ éðL-ìr úBòahä ézL-úà zúðå áäæ̈®̈§¨«©À̈¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬
:ïLçäãë-ìr áäfä úúár ézL-úà äzúðå ©«¤§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©

:ïLçä úBö÷-ìà úòahä ézLäëézL úàå §¥−©©¨®Ÿ¤§−©«¤§¥̧§¥³
úBöaLnä ézL-ìr ïzz úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´©¦§§®
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìr äzúðå§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

åëéðL-ìr íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNrå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øár-ìà øLà BúôN-ìr ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

:äúéaæëíúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNrå ¨«§¨§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈
åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìr©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãBôàä áLçì ìrnî Bzøaçî únrìçëeñkøéå §ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«§¦§§´
ïLçä-úàáéúëåúòáèîéø÷úòaè-ìà åéúòahî ¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈¤©§³Ÿ



רלי iriax ,iyily - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãBôàä áLç-ìr úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä̈«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤¨«¥®
:ãBôàä ìrî ïLçä çfé-àìåèëïøäà àNðå §«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«§¨¨´©«Â£ÂŸ

Baì-ìr ètLnä ïLça ìûøNé-éða úBîL-úà¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²©¦−
:ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«

ì-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤
ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìr eéäå íénzä©ª¦½§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®
Baì-ìr ìûøNé-éða ètLî-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²

:ãéîz ýåýé éðôìñ ¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'nr el jxk zegiy ihewl)

˙Á‡‰ Ô·‡‰ ÏÚ Ì˙ÓMÓ ‰ML(י (כח, ƒ»ƒ¿…»«»∆∆»∆»
'Â‚Â Ï‡¯NÈ ÚÓL e¯Ó‡L ,ÚÓL ˙B·z ÈL‡¯(הּטּורים (ּבעל »≈≈¿«∆»¿¿«ƒ¿»≈ִַַַ

. . יׂשראל "ׁשמע ליעקב אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹרצֹונֹו

. . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב ּפתח ואז אחד", אּלא ּבלּבנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאין

ועד" א)לעֹולם נו, וכ"ה (פסחים הּׁשמֹות ׁשׁשת זה, ּולפי . ְְְִֵֵֶֶֶַָָ

אֹותּיֹות  וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ּכתף ׁשל ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהאֹותּיֹות

ּכתף  ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות וׁשׁשת יׂשראל'; 'ׁשמע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשל

ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד  הן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׂשמאל

הּכֹולל). ִֵַ(עם

éùéìùàì:úìëz ìéìk ãBôàä ìérî-úà úéNrå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
áìáéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹

:røwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNrî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©
âìúrìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìr úéNrå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©

L-ìr éðL:áéáñ íëBúa áäæ éðîrôe áéáñ åéìe ¨¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«
ãìéìeL-ìr ïBnøå áäæ ïîrt ïBnøå áäæ ïîrt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬

:áéáñ ìérnääìì ïøäà-ìr äéäåòîLðå úøL ©§¦−¨¦«§¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´
àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà Bàáa BìB÷ÂÂ§Ÿ¸¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ

:úeîéñåìåéìr zçzôe øBäè áäæ õév úéNrå ¨«§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ
:ýåýéì Lã÷ íúç éçeztæì-ìr Búà zîNå ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«§©§¨³ŸÆ©

-éðt ìeî-ìà úôðönä-ìr äéäå úìëz ìéút§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§®̈¤¤¬§¥«
:äéäé úôðönäçìàNðå ïøäà çöî-ìr äéäå ©¦§¤−¤¦«§¤«§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧

ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä ïår-úà ïøäà©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½
ãéîz Bçöî-ìr äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½

:ýåýé éðôì íäì ïBöøìèìLL úðúkä zöaLå §¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½
:í÷ø äNrî äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

îíäì úéNrå úðzë äNrz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−

ãBáëì íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−
:úøàôúìeàîéçà ïøäà-úà íúà zLaìäåE §¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½

íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà åéða-úàå§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²
:éì-eðäëå íúà zLc÷åáî-éñðëî íäì äNrå §¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«©«£¥³¨¤Æ¦§§¥

íéðúnî äåør øNa úBqëì ãáíéëøé-ãrå ½̈§©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦§©§¥©−¦
:eéäéâî-ìà | íàáa åéða-ìrå ïøäà-ìr eéäå ¦«§«§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤

ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãrBî ìäàúøL ´Ÿ¤¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´
Bì íìBò úwç eúîå ïår eàNé-àìå Lãwa©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−

:åéøçà Bòøæìeñ §©§¬©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr fh jxk zegiy ihewl)

L„w‰ Ï‡ B‡B·a BÏB˜ ÚÓLÂ(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆

ּברעׁש היא עבֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָאדם

הּמעיל, ּׁשּׁשּולי מה זהּו הּסּכנה. מּפני ּכבֹורח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובסערה,

קֹול. מׁשמיעים זֹו, ּפחּותה ּבדרּגה ׁשּנמצא ליהּודי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשרֹומזים

היא  עבֹודתֹו ּגמּור, לבּטּול ּכבר ׁשהּגיע אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ה'". ּברעׁש "לא ּדּקה", ּדממה ְְַַַָָָָֹּב"קֹול

éòéáøèëàíäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²
ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúà Lc÷ì§©¥¬Ÿ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²

:íîéîz íéðL íìéàåáúvî úlçå úBvî íçìå §¥¦¬§©−¦§¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ
úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤

:íúà äNrz íéhçâãçà ìñ-ìr íúBà zúðå ¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈
éðL úàå øtä-úàå ìqa íúà záø÷äå§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®§¤̧©½̈§¥−§¥¬

:íìéàäãçút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå ¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©
:íéna íúà zöçøå ãrBî ìäàä-úà zç÷ìå ´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤

úàå úðzkä-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ
Bì zãôàå ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìérî§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤§¨«©§¨´½

:ãôàä áLçaåBLàø-ìr úôðönä zîNå §¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®
:úôðönä-ìr Lãwä øæð-úà zúðåæzç÷ìå §¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©©¦§¨«¤§¨«©§¨Æ

öéå äçLnä ïîL-úàzçLîe BLàø-ìr z÷ ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®¨«©§−̈
:Búàç:úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå Ÿ«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

èíäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®

:åéða-ãéå ïøäà-ãé úàlîeéøtä-úà záø÷äå ¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈
íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå ãrBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−



iyingרלב - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øtä Làø-ìràéýåýé éðôì øtä-úà zèçLå ©¬Ÿ©¨«§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®
:ãrBî ìäà çútáéäzúðå øtä ícî zç÷ìå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²

ícä-ìk-úàå Eraöàa çaænä úðø÷-ìr©©§¬Ÿ©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´
:çaænä ãBñé-ìà CtLzâé-ìk-úà zç÷ìå ¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¨«©§À̈¤¨

-ìr úøúiä úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´

:äçaænä zøè÷äå ïäéìrãéøtä øNa-úàå £¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨§¤§©³©¨Æ
õeçî Làa óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½¦−

:àeä úàhç äðçnìåèçwz ãçàä ìéàä-úàå ©©«£¤®©−̈«§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

æèz÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨®̈¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìræéðz ìéàä-úàååéçúðì çz ©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨®̈

-ìrå åéçúð-ìr zúðå åérøëe Baø÷ zöçøå§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬©§¨−̈§©
:BLàøçéäìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå Ÿ«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬

:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeä−©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ek jxk zegiy ihewl)

ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆
˙ÈÂÈ Û"Î ÔÈÓk ÔÁLBÓ(רׁש"י) ¿»¿ƒ¿»ƒִַ

לפ ּפרט ׁשּבהיכל, הּׁשמן ּכל את הּיונים טּמאּו חנּכה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבימי

ׁשּׁשמּני ,ּכ על ּומבאר טהֹור. ׁשּנׁשאר היינּו‰‰ÏÎÈאחד – ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ«≈»ְַ

ּבּה. נלחמּו ׁשהּיונים לחכמה), רֹומז (ׁשמן ׁשּבקדּׁשה Ctחכמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ«
Y ÔÓM‰ הּיונים על התגּברּו ׁשּבכחּה הּכתר, ספירת היינּו «∆∆ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הרמז זהּו ÈÂÈ˙ונּצחּום. Û"Îa ראׁשי כ"ף, אֹות ׁשל ּבכחּה – ְְִֶֶֶָ¿«¿»ƒְֵֶָָֹ

ּבׂשפתם k˙¯ּתבֹות להׁשּתּמׁש ואף הּיונים את לנּצח נּתן , ֵ∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמׁשיחה. לצר ְְְִִֶַָָֹֻּבקדּׁשה,

éùéîçèéïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáeëzèçLå ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§¨´

ïæà Ceðz-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤
íãé ïäa-ìrå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìrå ïøäà©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ
-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤

:áéáñ çaænä-ìr ícäàëícä-ïî zç÷ìå ©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¨«©§º̈¦©¨̧
-ìr úéfäå äçLnä ïîMîe çaænä-ìr øLà£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤©¦§¨¼§¦¥¨³©
Bzà åéðá éãâa-ìrå åéða-ìrå åéãâa-ìrå ïøäà©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®
:Bzà åéðá éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬¨−̈¦«

áë-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå§¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤

ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä | áìçä©¥´¤©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ
ïäéìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL | úàå§¥´§¥´©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½

:àeä íéàlî ìéà ék ïéîiä ÷BL úàåâëøkëå §¥−´©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−«§¦©̧
ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®

:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqîãëìkä zîNå ¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§©§¨´©½Ÿ
íúà zôðäå åéðá étk ìrå ïøäà étk ìr©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²

:ýåýé éðôì äôeðzäëíãiî íúà zç÷ìå §−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈
äìòä-ìr äçaænä zøè÷äåéðôì çBçéð çéøì §¦§©§¨¬©¦§¥−¨©¨«Ÿ®̈§¥³©¦¸©Æ¦§¥´

:ýåýéì àeä äMà ýåýéåëäæçä-úà zç÷ìå §Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À
äôeðz Búà zôðäå ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈

:äðîì Eì äéäå ýåýé éðôìæëäæç | úà zLc÷å ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«§¦©§º̈¥´£¥´
ðeä øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzäøLàå ó ©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬©−©«£¤´

øLàîe ïøäàì øLàî íéàlnä ìéàî íøeä¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬§©«£−Ÿ¥«£¤¬
:åéðáìçëúàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå §¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ

úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

èëåéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£®̈
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîììúráL §¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«¦§©´

àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé̈¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ
ì ãrBî ìäà-ìà:Lãwa úøLàììéà úàå ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤§¥²¥¬

:Lã÷ í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ¨«
áìíçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤

:ãrBî ìäà çút ìqa øLàâìíúà eìëàå £¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«§³Ÿ¨Æ
íúà Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈§©¥´Ÿ¨®

íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå:ãìøNaî øúeé-íàå §¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«§¦¦¨¥º¦§©¯
-úà zôøNå ø÷aä-ãr íçlä-ïîe íéàlnä©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤

:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpääìúéNrå ©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«§¨¦¹¨
äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨

:íãé àlîz íéîé úráLåìäNrz úàhç øôe ¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«©̧©¹̈©«£¤³
Eøtëa çaænä-ìr úàhçå íéøtkä-ìr íBiì©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©§©¤§−

:BLc÷ì Búà zçLîe åéìræìíéîé úráL ¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«¦§©´¨¦À
çaænä äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìr øtëz§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³©¦§¥̧©Æ

:Lc÷é çaæna râpä-ìk íéLã÷ Lã÷ñ ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©¦§¨«



רלג xihtn ,iriay ,iyiy - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk(לז (כט, »«≈««ƒ¿≈«ƒ¿»
‰Èe‡¯ Ïk Û‡ ,‰Èe‡¯ ‰ÏBÚ ‰Ó(רש"י) «»¿»«»¿»

והּׁשּי הראּוי ּבדבר רק קדּׁשה להחּדיר נּתן :ל ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֻלֹומר

הּטהֹורים  ּדברים "ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון הּקדּׁשה. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻלגבּול

לא  רז"ל ּכמאמר . . מעׂשית הּמצוה נעׂשית ׁשּבהם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּומּתרים

אתרֹוג  וכן ,ּבפי ּומּתרים טהֹורים אּלא ׁשמים למלאכת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻֻהכׁשר

ּבהם". וכּיֹוצא ּגזל, ׁשאינן הּצדקה ּומעֹות ערלה, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאינֹו

éùéùçì-éða íéNák çaænä-ìr äNrz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«
:ãéîz íBiì íéðL äðLèìãçàä Nákä-úà ¨¨²§©¬¦©−¨¦«¤©¤¬¤¨«¤−̈

ïéa äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNrz©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥¬
:íéaøräîòáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOrå ¨«©§¨«¦§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©

:ãçàä Nákì ïéé ïéää úréáø Cñðå ïéää©¦½§¥¾¤§¦¦¬©¦−®̈¦©¤−¤¨«¤¨«
àîúçðîk íéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧

äMà ççéð çéøì dl-äNrz dkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−
:ýåýéìáî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìò ©«Ÿ̈«Ÿ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤

øaãì änL íëì ãreà øLà ýåýé éðôì ãrBî¥−¦§¥´§Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬
éìà:íL Eâîc÷ðå ìûøNé éðáì änL ézãrðåL ¥¤−¨«§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−

:éãáëaãîçaænä-úàå ãrBî ìäà-úà ézLc÷å ¦§Ÿ¦«§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©
:éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà-úàåäîézðëLå §¤©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«§¨´©§¦½

:íéýìûì íäì éúééäå ìûøNé éða CBúaåîeòãéå §−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«§¨«§À
õøàî íúà éúàöBä øLà íäéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦Ÿ¨²¥¤¬¤

ì íéøöî:íýéýìà ýåýé éðà íëBúá éðëLô ¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr el zegiy ihewl)

ÌÎB˙a ÈÎLÏ(מו (כט, ¿»¿ƒ¿»
dB·b C¯ˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ C¯ˆ Ï‡¯NÈa ‰ÈÎM‰(רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«

עיּקר  האם – הּמקּדׁש ּבית לגּבי נחלקּו והרמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

הּוא ˜¯Ba˙ענינֹו ‰ÈÎM‰אֹו‰˜¯·˙ ˙ÁeÓ ׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמקּדׁש הרמּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡¯NÈהּדעֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈
ּבׁשביל  אֹו עבֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְֲִִִִִִַַָָָוהּפלּוגּתא

ּכאן  הרמּב"ן מּדברי להעיר ויׁש ּבתֹוכם. הּׁשכינה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהׁשראת

ּכאן). ּבחּיי רּבנּו ּגם ְְֵֵֵַַַָ(ּוראה

éòéáù
øéèôî,

ìàéör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬
:Búà äNrz íéhLáBaçø änàå Bkøà änà ¦¦−©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ

:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàå äéäé reáø̈´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«
âåéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²

æ Bl úéNrå åéúðø÷-úàå áéáñ:áéáñ áäæ ø ¨¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
ãìr Bøæì úçzî | Bl-äNrz áäæ úòaè ézLe§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ

íézáì äéäå åécö éðL-ìr äNrz åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦®̈§¨¨Æ§¨¦´
:änäa Búà úàNì íécáìä-úà úéNrå §©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨§¨¦¬¨¤

:áäæ íúà úétöå íéhL éör íécaäåäzúðå ©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¨«©¨³
éðôì úãrä ïøà-ìr øLà úëøtä éðôì BúàŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´
:änL Eì ãreà øLà úãrä-ìr øLà úøtkä©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−¨«¨

æø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìr øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäaçïøäà úìräáe §¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ

ãéîz úøè÷ äpøéè÷é íéaørä ïéa úøpä-úà¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²
:íëéúøãì ýåýé éðôìèúøè÷ åéìr eìrú-àì ¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤

:åéìr eëqú àì Cñðå äçðîe äìòå äøæéøtëå ¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ¦§−¨¨«§¦¤³
úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìr ïøäà©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
íëéúøãì åéìr øtëé äðMa úçà íéøtkä©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ttt «Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äéîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBB

øéèôîçíéaørä ïéa úøpä-úà ïøäà úìräáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦
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øåáéöá äàéø÷ì äåöú úùøôì äøèôä

ú"åîùìåâî ÷øô ìà÷æçéá
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àéeîìëð-íàåíéîìëð eéäé íà §¦¦§§º¦¦§¦§¨¦

eùr-øLà ìkîíúBà òãBä æà ¦´Ÿ£¤¨ÀŸ¨©¨
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úBðçìLáe íézáa ønzLäì éeàøM äî©¤¨§¦§©¥§¨¦§ª§¨

ìáeúBëLåéúøeö-ìëåúøeö ¦§¨§¨«Ÿ¨³©
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mixn zxhr
åéúwç-ìk-úàå BúøeöãBîòì ekæé æàå ,øãç ìëa LnzLäì éeàøM äî «¨²§¤¨ªŸ−̈©¤¨§¦§©¥§¨¤¤§¨¦§©£

äiçzaíúBà eùråãéúòì:áéúéaä úøBz úàæìëéää ,äìòîì úøkæpä ¦§¦¨§¨¬Ÿ¨«¤¨¦−Ÿ©´©®̈¦©¦§¤¤§©§¨©¥¨

äéäéáéáñ Bìáb-ìk øää Làø-ìr|áéáñàeäíéLã÷ Lã÷ãâðk ¦§¤©´ŸÂ̈Â̈¨§ªº¨¦³¨¦Æ´Ÿ¤¨«¨¦½§¤¤

àeä øéácäå çaæî Lc÷î íB÷î Bîöò øäáe ,Lã÷ dlek íéìLeøé ék ,íéìLeøé§¨©¦¦§¨©¦¨Ÿ¤¨¨©§§¦§¨¦§¥©§©§¦

íéLãwä Lã÷úøBz úàæ-äpä Ÿ¤©¢¨¦¦¥−Ÿ©¬
úéaäèøôa äìòîì úøkæpä: ©¨«¦©¦§¤¤§©§¨¦§¨

âéçaænä úBcî älàåäìBòä §¥̧¤¦³©¦§¥̧©Æ¨¨
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ááBqä úñéðk:åèìûøääåàeä §¦©©¥§©«©§¥−

äìòîìe ááBqä ïî çaænä âb dáBb©©©¦§¥©¦©¥§©§¨

ìûéøàäîe úBnà òaøà©§©´©®¥¨«£¦¥´
äìrîìeeéäòaøà úBðøwä §©½§¨¨©§¨−©§©«

úBòBö÷nä úòaøàa:æèìûéøàäåäëøònä íB÷î àeä çaænä çèLíézL §©§©©©¦§§¨«£¦¥À¤©©¦§¥©§©©£¨¨§¥³
áçø äøNr íézLa Cøà äøNrïk íà äéäå ,çeø ìëì Búéòöîàî eäæå ¤§¥Æ½Ÿ¤¦§¥¬¤§¥−®Ÿ©§¤¥¤§¨¦§¨©§¨¨¦¥

.ã"ë ìò ã"ëåéráø úraøà ìà reáøåéããö úòaøàa òaeøî äéä: ©¨¾©¤−©§©¬©§¨¨«¨¨§¨§©§©©§¨¨

æéäøæräåíéðäkä éìâø Celä íB÷î íò .äëøònä íB÷î çaænä âb ñeôc àeä §¨«£¨º̈§©©¦§¥©§©©£¨¨¦§¦©§¥©Ÿ£¦

äéä úBðøwäåúraøà ìà áçø äøNr òaøàa Cøà äøNr òaøà §©§¨¨¨©§©¯¤§¥´ÀŸ¤§©§©³¤§¥Æ½Ÿ©¤−©§©´©
äéráø.ç"ë ìò ç"ë ïk íà äéäå ,çeø ìëì Búéòöîàî eäæåìeábäåúBðøwä §¨¤®¨§¤¥¤§¨¦§¨©§¨¨¦¥©§©§Á©§¨

dìeáâa eéäLdúBà áéáñúBòBö÷nä úòaøàaänàä éöçdúéòöîàî ¤¨¦§¨¨¦̧¹̈§©§©©©¦§£¦´¨«©À̈¥¤§¨¦¨

änà ìò änà ïk íà eéäå ,çeø ìëìdì-÷éçäåïéðáa èìa çaænä ãBñé àeä §¨©§¨¦¥©¨©©¨§©¥«¨³§©¦§¥©¨©§¦§¨



רלו

:íéã÷ úBðt eäúìrîeçééìà øîàiå ©«£Ÿ¥−§¬¨¦«©Ÿ́¤¥©À
älà ýåýé éðãà øîà äk íãà-ïa¤¨¨Æ³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¥µ¤
úBìräì BúBNrä íBéa çaænä úBwçª´©¦§¥½©§−¥«¨®§©«£³

:íc åéìr ÷øæìå äìBò åéìrèéäzúðå ¨¨Æ½̈§¦§¬Ÿ¨−̈¨«§¨«©¨´
òøfî íä øLà íiåìä íéðäkä-ìà¤©«Ÿ£¦´©«§¦¦¿£¤´¥Á¦¤̧©
ýåýé éðãà íàð éìà íéáøwä ÷Bãö̈¹©§Ÿ¦´¥©À§ª²£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−

ì:úàhçì ø÷a-ïa øt éðúøLëzç÷ìå §¨«§¥®¦©¬¤¨−̈§©¨«§¨«©§¨´
-ìàå åéúðø÷ òaøà-ìr äzúðå Bîcî¦¨À§¨«¸©¹̈©©§©³©§Ÿ¨Æ§¤
áéáñ ìeábä-ìàå äøærä úBpt òaøà©§©Æ¦´¨«£¨½̈§¤©§−¨¦®

:eäzøtëå BúBà úàhçåàëúà zç÷ìå §¦¥¨¬−§¦©§¨«§¨´©§½̈¥−
úéaä ã÷ôîa BôøNe úàhçä øtä©¨´©«©¨®§¨Æ§¦§©´©©½¦

:Lc÷nì õeçîáëáéø÷z éðMä íBiáe ¦−©¦§¨«©Æ©¥¦½©§¦²
eàhçå úàhçì íéîz íéfr-øérN§¦«¦¦¬¨¦−§©¨®§¦§Æ
:øta eàhç øLàk çaænä-úà¤©¦§¥½©©«£¤¬¦§−©¨«

âëø÷a-ïa øt áéø÷z àhçî EúBlëa§©«§−¥«©¥®©§¦Æ©´¤¨¨´
:íéîz ïàvä-ïî ìéàå íéîz̈¦½§©¬¦¦©−Ÿ¨¦«

ãëeëéìLäå ýåýé éðôì ízáø÷äå§¦§©§¨−¦§¥´§Ÿ̈®§¦§¦̧
ìr íéðäkä:ýåýéì äìò íúBà eìräå çìî íäéäëúráL ©«Ÿ£¦³£¥¤Æ¤½©§¤«¡¬¨²Ÿ¨−©«Ÿ̈«¦§©´

ïàvä-ïî ìéàå ø÷a-ïa øôe íBiì úàhç-øérN äNrz íéîé̈¦½©«£¤¬§¦«©−̈©®©¯¤¨¨²§©¬¦¦©−Ÿ
íéîéîz:eùréåëBúà eøäèå çaænä-úà eøtëé íéîé úráL §¦¦¬©«£«Ÿ¦§©´¨¦À§©§Æ¤©¦§¥½©§¦«£−Ÿ®

:åéãé eàìîeæëäàìäå éðéîMä íBiá äéäå íéîiä-úà elëéå ¦§−¨¨«¦«©−¤©¨¦®§¨¨Á©¸©§¦¦¹¨À̈§¨
íëéîìL-úàå íëéúBìBò-úà çaænä-ìr íéðäkä eùré©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦³©©¦§¥̧©Æ¤«¥¤Æ§¤©§¥¤½

:ýåýé éðãà íàð íëúà éúàöøå§¨¦´¦¤§¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

`xenl iy
äéäL éôk àìå .íéããvä ìëì áéáqî änà èìBa çaænä ìLäéä àlL íãwî ¤©¦§¥©¥©¨¦¨¦§¨©§¨¦§Ÿ§¦¤¨¨¦Ÿ¤¤Ÿ¨¨

.ïéîéða úìçða äæ çèL äéä àlL íeMî çøæî ãöáe íBøc ãöa èìBa ãBñé çaænì©¦§¥©§¥§©¨§©¦§¨¦¤Ÿ¨¨¤©¤§©£©¦§¨¦

ì ãçéî Lc÷nä íB÷î äéäé àì ãéúòìå.èáL íeL,íéã÷ úBðt eäúBìòîe §¤¨¦Ÿ¦§¤§©¦§¨§ª¨§¥¤©£¥§¨¦
,çøæî ãöì ("íéã÷") äðBt Ba äìBòä äéäiL éãk ,íBøca äéäé ,Ba íéìBòL Lákäå§©¤¤¤¦¦§¤©¨§¥¤¦§¤¨¤¤¨¦§©¦§¨

.ïéîé Cøc íä úBiðtä ìkLälà (çé ¤¨©§¦¥¤¤¨¦¥¤
,çaænä úBwçïläì íéøeîàä älà ª©¦§¥©¥¤¨£¦§©¨

úîìLä íBéa Bëðçì çaænä éètLî íä¥¦§§¥©¦§¥©§¨§§©§¨©

.BúiNò,íiåìä íéðäkä (èé £¦¨©Ÿ£¦©§¦¦
.éåì èáMî íéàaä íéðäkäòøfî ©Ÿ£¦©¨¦¦¥¤¥¦¦¤©

,÷BãöïBLàøä ìBãbä ïäkä äéä àeä ¨¨¨©Ÿ¥©¨¨¦

,äîìL éîéa Lc÷nä úéáa LnML¤¦¥§¥©¦§¨¦¥§ŸŸ

.BîL ìò eàø÷ð Cëéôìø÷a ïa øt §¦¨¦§§©§©¤¨¨
,úàhçììà äzúðå" ìò áñeî §©¨¨©§¨©¨¤

."'åâå íéðäkäòaøà ìò (ë ©Ÿ£¦©©§©
úBpt òaøà ìàå åéúBðø÷©§¨§¤©§©¦

,äøæòäìòå çaænä úBðø÷ òaøà ìò ¨£¨¨©©§©©§©¦§¥©§©

.çaænä âb ïéða ìL úBiåfä òaøàìàå ©§©©¨¦¤¦§©©©¦§¥©§¤
,áéáñ ìeábäìò øîàð äfL ïëzé ©§¨¦¦¨¥¤¤¤¡©©

.çaænä ìeáâa àeäL ,ãBñéäzcevn) ©§¤¦§©¦§¥©

.(cec,eäzøtëå BúBà úàhçå§¦¥¨§¦©§¨
Bñéðëäì eäwðúe çaænä úà øäèz äæä¤§©¥¤©¦§¥©§©¥§©§¦

ïàkî åéìò øtëì éeàø úBéäì äMã÷a¦§ª¨¦§¨§©¥¨¨¦¨

.àaäìe,úéaä ã÷ôîa (àëíB÷îa §©¨§¦§©©©¦§¨

LBã÷ íB÷îa ,øîBìk .äìk úéaäL¤©©¦¨¤§©§¨¨

.úéaì õeçîéðôì ízáø÷äå (ãë ¦©©¦§¦§©§¨¦§¥
,'ä.çaænä ìòL äøè÷ää àéä Bæ¦©©§¨¨¤©©¦§¥©

,çìî íäéìò íéðäkä eëéìLäå§¦§¦©Ÿ£¦£¥¤¤©
ðaø÷ ìk ìò" äøBza áeúkkáéø÷z E ©¨©¨©¨¨§¨§©§¦

"çìî.(bi,a `xwie)íéîéîz (äë ¤©§¦¦
,eNòéúàå øtä úà äìBò ïaø÷ì ©£§¨§©¨¤©¨§¤

.ìéàä,åéãé eàìîe (åëeëðçé äæa ¨©¦¦§¨¨¨¤©§§

.çaænä úà¤©¦§¥©

mixn zxhr
éLéìLeäúìrîe áéáñ änàãçà ,eéä äùìL çaænä ìà eìòL íéLákä §¦¦©¨Æ¨¦½©«£Ÿ¥−©§¨¦¤¨¤©¦§¥©§Ÿ¨¨¤¨

eéä íäå ,ááBqì äðt ãçàå ãBñéì äðt ãçàå ìBãbä Lákíéã÷ úBðtúBðeúð ¤¤©¨§¤¨¨¨©§§¤¨¨¨©¥§¥¨§¬¨¦«§

(áñ íéçáæ) çaænä ìà äðôé íäa äìBòä øLà çeøa:çééìà øîàiå ¨©£¤¨¤¨¤¦§¤¤©¦§¥©©´Ÿ¤¥©À
rä íBéa çaænä úBwç älà ýåýé éðãà øîà äk íãà-ïaBúBN ¤¨¨Æ³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¥µ¤ª´©¦§¥½©§−¥«¨®

éeàøå ïeâä àäé Bzëàìî íìLzL íBia©¤¦§©§©§§¥¨§¨

åéìr ÷øæìå äìBò åéìr úBìräì§©«£³¨¨Æ½̈§¦§¬Ÿ¨−̈
:ícèéíéðäkä-ìà äzúðå ¨«§¨«©¨´¤©«Ÿ£¦´

÷Bãö òøfî íä øLà íiåìä©«§¦¦¿£¤´¥Á¦¤̧©¨¹
ïäkäéìà íéáøwäeãáò àlL ©Ÿ¥©§Ÿ¦´¥©À¤Ÿ¨§

äiçza ãBîòiL BøNa ,äøæ-äãBáò£¨¨¨¦§¤©£©§¦¨

Bãé ìò äNòð Cepçä äéäéåéðãà íàð §¦§¤©¦©£¤©¨§ª²£Ÿ¨¬
ì äåäéø÷a-ïa øt éðúøL ¡Ÿ¦−§¨«§¥®¦©¬¤¨−̈
:úàhçìëBîcî zç÷ìå §©¨«§¨«©§¨´¦¨À

åéúðø÷ òaøà-ìr äzúðåìL §¨«¸©¹̈©©§©³©§Ÿ¨Æ¤

çaænääøærä úBpt òaøà-ìàå ©¦§¥©§¤©§©Æ¦´¨«£¨½̈
çaænä âbáéáñ ìeábä-ìàå ©©¦§¥©§¤©§−¨¦®

BúBà úàhçåçaænä úà øäèz äæa §¦¥¨¬−¨¤§©¥¤©¦§¥©

eäzøtëåäMeã÷a Bñéðëäì: §¦©§¨«§©§¦¦§¨

àëúàhçä øtä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−©¨´©«©®̈
ã÷ôîa BôøNeúåöîaúéaä §¨Æ§¦§©´§¦§©©©½¦

LBã÷ íB÷îaLc÷nì õeçîíB÷î §¨¨¦−©¦§¨«¨

úîBçî íéðôì ,íéôøNpä úôéøNì ïëeî¨¦§¥©©¦§¨¦¦§¦¥©

úéaä øä:áëáéø÷z éðMä íBiáe ©©©¦©Æ©¥¦½©§¦²
úàhçì íéîz íéfr-øérN§¦«¦¦¬¨¦−§©®̈

eàhçåeøäèé ícä é÷øBæ-úà §¦§Æ§¥©¨§©£¤
çaænäøéòOä íc ú÷éøæaøLàk ©¦§¥½©¦§¦©©©¨¦©«£¤¬
eàhçïBLàø íBéaøtaíc ú÷éøæa ¦§−§¦©¨«¦§¦©©

øtä:âëàhçî EúBlëaøLàk ©¨§©«§−¥«©¥®©£¤

íc ú÷éøæa çaænä úà øäèì íéìLz©§¦§©¥¤©¦§¥©¦§¦©©

øéòOäáéø÷zäøæòä ìà-ïa øt ©¨¦©§¦Æ¤¨£¨¨©´¤
íéîz ø÷aíeî éìaî-ïî ìéàå ¨¨´¨¦½¦§¦§©¬¦¦

:íéîz ïàväãëízáø÷äåìò ©−Ÿ¨¦«§¦§©§−̈©

çaænäeëéìLäå ýåýé éðôì ©¦§¥©¦§¥´§Ÿ̈®§¦§¦̧
ìr íéðäkäçìî íäéìò áéúëãk ©«Ÿ£¦³£¥¤Æ¤½©§¦§¦©

ðaø÷ ìk('á àø÷éå) çìî áéø÷z E ¨¨§¨§©§¦¤©

:ýåýéì äìò íúBà eìräå§¤«¡¬¨²Ÿ−̈©«Ÿ̈«
äëäNrz íéîé úráLCøãk ¦§©´¨¦½©«£¤¬§¤¤

éðMä íBia eNòLúàhç-øérN ¤¨©©¥¦§¦«©−̈
ïàvä-ïî ìéàå ø÷a-ïa øôe íBiì©®©¯¤¨¨²§©¬¦¦©−Ÿ

íéîéîzeùréúBìBòì:åëúráL §¦¦¬©«£«Ÿ§¦§©´
çaænä-úà eøtëé íéîéíãa ¨¦À§©§Æ¤©¦§¥½©§©

øéòOäBúà eøäèåãéa àîèpL éôì ©¨¦§¦«£−Ÿ®§¦¤¦§¨§©

:õøàä ééBbåéãé eàìîeúáø÷äa ¥¨¨¤¦§−¨¨«§©§¨©

çaænä úà eëðçé äæáe äìBòä:æëelëéåíéðäkä eîéìLé øLàkúàúòáLíéîiä-øãqä äæ ìòçaænä-ìr íéðäkä eùré äàìäå éðéîMä íBiá äéäå ¨¨¨¤©§§¤©¦§¥©¦«©−©£¤©§¦©Ÿ£¦¤¦§©©¨¦®©¤©¥¤§¨¨Á©¸©§¦¦¹¨À̈§¨©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦³©©¦§¥̧©Æ
íëúà éúàöøå íëéîìL-úàå íëéúBìBò-úàeìlä úBðaøwä éãé-ìò íëì äveøî äéäà:ýåýé éðãà íàð ¤«¥¤Æ§¤©§¥¤½§¨¦´¦¤§¤½¤§¤§¤¨¤©§¥©¨§¨©¨§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«



רלז

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
ìàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøáéàOú ék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´¦º̈

Léà eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹¦´
ì BLôð øôkíäá äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýé ¯Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ¨®§Ÿ¦«§¤¬¨¤²

âð:íúà ã÷ôa óâéøáòä-ìk eðzé | äæ ¤−¤¦§¬ŸŸ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ
Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìr©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
äîeøz ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNr¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤§−̈

:ýåýéì(éåì)ãéïaî íéã÷tä-ìr øáòä ìk ©«Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²
:ýåýé úîeøz ïzé äìrîå äðL íéøNr¤§¦¬¨−̈¨®̈§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«

åèúéöçnî èérîé àì ìcäå äaøé-àì øéLrä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−
øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−

:íëéúLôð-ìræèíéøtkä óñk-úà zç÷ìå ©©§«Ÿ¥¤«§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À

ìäà úãár-ìr Búà zúðå ìàøNé éða úàî¥¥Æ§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤
ýåýé éðôì ïBøkæì ìûøNé éðáì äéäå ãrBî¥®§¨¨Á¦§¥̧¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:íëéúLôð-ìr øtëìô(ìàøùé)æéýåýé øaãéå §©¥−©©§«Ÿ¥¤«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàçéBpëå úLçð øBik úéNrå ¤¤¬¥«Ÿ§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬

ãrBî ìäà-ïéa Búà zúðå äöçøì úLçð§−¤§¨§¨®§¨«©¨´ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ
:íéî änL zúðå çaænä ïéáeèéïøäà eöçøå ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦§¨«£²©«£¬Ÿ

:íäéìâø-úàå íäéãé-úà epnî åéðáeëíàáa ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤©§¥¤«§Ÿº̈
Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãrBî ìäà-ìà¤¯Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´

ì çaænä-ìà ízLâáäMà øéè÷äì úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−
:ýåýéìàëeúîé àìå íäéìâøå íäéãé eöçøå ©«Ÿ̈«§¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®

Bòøæìe Bì íìBò-÷ç íäì äúéäå§¨«§¨̧¨¤¯¨¨²¬§©§−
:íúøãìô §«ŸŸ¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה - בערים שונות בעולם רלח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:3006:2508:3608:3409:1009:0810:0710:0512:2512:2517:2017:2517:4717:5217:0518:02באר שבע )ח(

06:3106:2608:3608:3309:1109:0810:0710:0512:2412:2417:2017:2617:4417:5016:5218:00חיפה )ח(

06:2906:2408:3408:3209:0909:0710:0510:0412:2312:2317:2317:2817:4517:5016:4718:00ירושלים )ח(

06:3106:2608:3608:3409:1109:0910:0710:0612:2512:2517:1917:2417:4617:5117:0218:02תל אביב )ח(

07:1607:0708:5508:5109:4009:3610:3110:2812:3912:3917:0217:1117:3717:4616:5217:59אוסטריה, וינה )ח(

06:3906:4609:2309:2810:0410:0811:1611:1814:0914:0820:3020:2320:5920:5220:0521:04אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:1407:0608:5708:5309:4109:3710:3210:3012:4112:4117:0817:1817:4217:5116:5818:04אוקראינה, אודסה )ח(

06:5006:4108:2908:2509:1509:1010:0510:0212:1312:1316:3616:4617:1117:2016:2617:34אוקראינה, דונייצק )ח(

07:0206:5308:4108:3709:2609:2110:1710:1412:2412:2416:4616:5617:2217:3116:3717:44אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:3207:2209:0709:0209:5409:4910:4410:4112:4912:5017:0717:1817:4417:5416:5818:08אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:2507:1508:5908:5509:4709:4210:3710:3312:4212:4216:5917:1017:3617:4616:5018:00אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
07:0206:5809:1509:1409:4709:4610:4510:4413:0713:0718:1118:1518:3618:4017:5518:50

07:3807:3009:2309:1910:0610:0210:5810:5513:0713:0717:3917:4818:1018:1817:2618:31איטליה, מילאנו )ח(

06:2406:2508:5508:5509:2409:2410:2710:2712:5812:5918:3218:3218:5518:5418:1419:03אקוואדור, קיטו )ח(

06:1906:2509:0209:0609:4109:4410:5110:5313:4213:4119:5719:5120:2520:1819:3320:30ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:5807:0609:4209:4710:2710:3011:3911:4114:3414:3421:0020:5221:3221:2420:3621:36ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0907:0209:0409:0109:4309:3910:3710:3512:5012:5117:3317:4018:0318:0917:2118:21ארה״ב, בולטימור )ח(

07:0006:5308:5408:5109:3309:3010:2710:2512:4012:4017:2017:2717:5017:5717:0818:09ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:0106:5408:5408:5109:3409:3010:2710:2512:4012:4017:2017:2817:5117:5817:0818:09ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:4007:3309:3109:2810:1110:0811:0411:0213:1613:1617:5318:0118:2418:3217:4118:44ארה״ב, דטרויט )ח(

07:0807:0409:1609:1409:5009:4810:4610:4513:0513:0618:0418:0918:3018:3417:4918:44ארה״ב, האוסטון )ח(

06:4506:3908:4808:4509:2309:2110:1910:1712:3612:3617:2817:3317:5518:0117:1518:11ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0206:5809:1409:1209:4709:4510:4410:4313:0513:0518:0818:1318:3418:3717:5418:47ארה״ב, מיאמי )ח(

06:5806:5008:5008:4709:3009:2610:2310:2112:3612:3617:1417:2217:4517:5217:0318:04ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:2407:1709:1809:1509:5709:5410:5110:4913:0413:0417:4417:5218:1518:2217:3218:33ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:5706:5008:4908:4609:2909:2610:2210:2012:3512:3517:1217:2017:4317:5117:0118:02ארה״ב, שיקגו )ח(

06:2406:2709:0209:0409:3309:3510:3910:4013:1813:1819:0919:0719:3319:3018:4919:40בוליביה, לה-פס )ח(

08:1208:0109:4409:3910:3210:2711:2211:1813:2613:2717:4217:5218:1918:2917:3318:44בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:1108:0109:4409:3910:3210:2711:2211:1813:2713:2717:4317:5418:2018:3017:3418:44בלגיה, בריסל )ח(

05:4905:5308:2908:3209:0309:0510:1010:1112:5312:5318:5718:5319:1819:1418:3119:24ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:3805:4208:1808:2008:5108:5309:5810:0012:4112:4118:3918:3619:0419:0118:1819:11ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:3107:2009:0208:5709:5109:4610:4010:3712:4412:4517:0117:1117:3717:4716:5318:01בריטניה, לונדון )ח(

07:4507:3409:1109:0610:0209:5710:5110:4712:5312:5317:0117:1317:4117:5216:5618:07בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:4007:2909:0809:0409:5809:5310:4710:4412:5112:5117:0317:1517:4117:5116:5318:06גרמניה, ברלין )ח(

07:5207:4209:2709:2210:1410:0911:0411:0113:0913:1017:2817:3818:0418:1417:1818:28גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:4605:5008:2708:3009:0109:0410:0910:1112:5412:5419:0318:5919:2319:1818:3519:29דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1107:0809:2909:2810:0009:5910:5910:5813:2313:2318:3418:3718:5819:0118:1919:10הודו, מומבאי )ח(

07:0707:0409:2509:2409:5609:5410:5510:5413:1913:1918:3118:3418:5518:5818:1519:07הודו, פונה )ח(

07:0306:5408:4408:4009:2909:2410:2010:1712:2812:2816:5317:0217:2717:3616:4317:49הונגריה, בודפשט )ח(

07:0606:5908:5908:5609:3809:3510:3210:3012:4412:4517:2317:3117:5418:0117:1218:13טורקיה, איסטנבול )ח(

07:2507:1909:2209:2010:0009:5710:5510:5313:0913:0917:5418:0018:2318:2917:4118:40יוון, אתונה )ח(



רלט

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
07:2307:1409:0509:0109:4909:4510:4010:3812:4912:4917:1517:2417:4917:5817:0418:11מולדובה, קישינב )ח(

07:0907:0609:2609:2509:5709:5610:5610:5513:2013:2018:3118:3418:5518:5818:1619:08מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:3105:4008:1508:2109:0509:1010:1910:2213:1913:1919:5519:4620:3020:2019:3020:34ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:4806:4408:5708:5609:3109:2910:2810:2712:4812:4817:4817:5318:1418:1817:3418:28נפאל, קטמנדו )ח(

07:1807:1109:1209:0909:5109:4810:4510:4312:5812:5817:3917:4618:0918:1617:2518:27סין, בייג'ין )ח(

07:1707:1709:4609:4610:1610:1611:1811:1813:4913:4919:2119:2119:4419:4419:0319:53סינגפור, סינגפור )ח(

07:0906:5808:3808:3309:2809:2210:1610:1312:2012:2016:3216:4317:1117:2116:2417:36פולין, ורשא )ח(

06:0506:0708:4108:4209:1209:1310:1710:1712:5412:5418:3918:3819:0319:0118:2019:10פרו, לימה )ח(

07:5607:4809:4109:3710:2410:1911:1511:1313:2513:2517:5418:0318:2718:3617:4318:48צרפת, ליאון )ח(

08:1408:0409:5109:4710:3710:3311:2811:2513:3513:3517:5818:0818:3218:4117:4718:55צרפת, פריז )ח(

06:1206:1208:4008:4009:0909:0910:1110:1112:4012:4118:0918:0918:3218:3217:5118:41קולומביה, בוגוטה )ח(

07:2807:2009:1709:1309:5809:5410:5110:4813:0213:0217:3817:4618:0818:1517:2418:28קנדה, טורונטו )ח(

07:0907:0008:5408:5009:3709:3310:2910:2612:3812:3817:0917:1817:4117:5016:5818:02קנדה, מונטריאול )ח(

06:4006:3508:4208:3909:1809:1510:1310:1112:3012:3017:1917:2517:4717:5317:0618:04קפריסין, לרנקה )ח(

08:3708:2509:5909:5410:5210:4611:3911:3613:4013:4017:4417:5718:2518:3717:3618:52רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:1408:0109:3209:2710:2710:2111:1411:1013:1413:1417:1817:3117:5718:0917:0718:24רוסיה, מוסקבה )ח(

07:4007:3109:2209:1810:0610:0110:5710:5413:0513:0517:3117:4018:0518:1417:2118:27רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:4507:3609:2609:2210:1110:0611:0210:5913:1013:1017:4017:4918:1018:1817:2518:32שוויץ, ציריך )ח(

06:4406:4309:0609:0609:3609:3610:3610:3613:0213:0218:2018:2218:4418:4618:0418:55תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם – לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd ± g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור – המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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תפלת הדרךרפח

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב

�
לעילוי נשמת הרה"ח ר' טובי' ב"ר יעקב ע"ה
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