
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(14 - 20 April 19) ט' - ט"ו ניסן תשע"ט
שבוע חג הפסח

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«
.çé÷

:åðúåà çéèáäù äî åðì íéé÷ù é"ùäì úåìäú äáøäå ãåãì äéäù ïåçèáä ìãåâ øôåñé åá

à:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBäá:Bcñç íìBòì ék ìàøNé àð-øîàéâïøäà-úéá àð-eøîàé ´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§««Ÿ©¨¬¦§¨¥®¦−§¨´©§««Ÿ§¨¬¥©«£®Ÿ

:Bcñç íìBòì ékã:Bcñç íìBòì ék ýåýé éàøé àð-eøîàéä:dé áçøná éððò di éúàø÷ øönä-ïî ¦−§¨´©§««Ÿ§−¨¦§¥´§Ÿ̈®¦−§¨´©§«¦«−©¥©¨¨´¦¨®¨−̈¦©¤§¨´¨«

å:íãà éì äNòi-äî àøéà àì éì ýåýéææòa éì ýåýé:éàðNá äàøà éðàå éøçýåýéa úBñçì áBè §Ÿ̈´−¦´Ÿ¦¨®©©«£¤−¦´¨¨«§Ÿ̈´−¦§«Ÿ§®̈©«¹£¦À¤§¤¬§«Ÿ§¨«À©«£¬©«Ÿ̈®

:íãàa çèaîè:íéáéãða çèaî ýåýéa úBñçì áBèé:íìéîà ék ýåýé íLa éðeááñ íéBb-ìkàééðeañ ¦¹§ÀŸ©¨«¨¨«À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¦§¦¦«¨¦¬§¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©¬¦

:íìéîà ék äåäé íLa éðeááñ-íâáé:íìéîà ék ýåýé íLa íéöB÷ Làk eëòc íéøáãë éðeañâéäçc ©§¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©³¦¦§Ÿ¦À−Ÿ£§¥´¦®§¥¬¹§Ÿ̈À¦´£¦©«¨´Ÿ

.èé÷
àåä øåîæîä ìë ,íé÷ç ÷ãö èôùî øåáã äøéîà äåöî íéãå÷ô úåãò äøåú åà êøã åá ùé ÷åñô ìëáå íé÷åñô 'ç úåà ìëå á"à äðåîù ìò ãåã åøáçå ãàî ãáëð øåîæîä äæ

:(íìåç å"éåá êéúåãò úìî íäáù ïîéñ ä"îã ï"á õ"øô) àåä êåøá ùåã÷ä úãåáòì äìåãâ äðëä àåäå íåé ìëá åøîàì íãà ìë éåàøä ïîù úåìåãâ úåù÷áå øñåî

`à:ýåýé úøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLàá:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLàâeìòô-àì óà ©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬§Ÿ̈«−©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«−©Ÿ¨«£´

:eëìä åéëøãa äìåòãéãwô äúéeö äzàì E:ãàî øîLäì éëøã eðké éìçàéwç øîL:EåLBáà-àì æà ©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨¦¦¬¨¦¹ª¤À¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈¦§¬Ÿª¤«¨¬Ÿ¥®

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«
.çé÷

:åðúåà çéèáäù äî åðì íéé÷ù é"ùäì úåìäú äáøäå ãåãì äéäù ïåçèáä ìãåâ øôåñé åá

à:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBäá:Bcñç íìBòì ék ìàøNé àð-øîàéâïøäà-úéá àð-eøîàé ´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§««Ÿ©¨¬¦§¨¥®¦−§¨´©§««Ÿ§¨¬¥©«£®Ÿ

:Bcñç íìBòì ékã:Bcñç íìBòì ék ýåýé éàøé àð-eøîàéä:dé áçøná éððò di éúàø÷ øönä-ïî ¦−§¨´©§««Ÿ§−¨¦§¥´§Ÿ̈®¦−§¨´©§«¦«−©¥©¨¨´¦¨®¨−̈¦©¤§¨´¨«

å:íãà éì äNòi-äî àøéà àì éì ýåýéææòa éì ýåýé:éàðNá äàøà éðàå éøçýåýéa úBñçì áBè §Ÿ̈´−¦´Ÿ¦¨®©©«£¤−¦´¨¨«§Ÿ̈´−¦§«Ÿ§®̈©«¹£¦À¤§¤¬§«Ÿ§¨«À©«£¬©«Ÿ̈®

:íãàa çèaîè:íéáéãða çèaî ýåýéa úBñçì áBèé:íìéîà ék ýåýé íLa éðeááñ íéBb-ìkàééðeañ ¦¹§ÀŸ©¨«¨¨«À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¦§¦¦«¨¦¬§¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©¬¦

:íìéîà ék äåäé íLa éðeááñ-íâáé:íìéîà ék ýåýé íLa íéöB÷ Làk eëòc íéøáãë éðeañâéäçc ©§¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©³¦¦§Ÿ¦À−Ÿ£§¥´¦®§¥¬¹§Ÿ̈À¦´£¦©«¨´Ÿ

.èé÷
àåä øåîæîä ìë ,íé÷ç ÷ãö èôùî øåáã äøéîà äåöî íéãå÷ô úåãò äøåú åà êøã åá ùé ÷åñô ìëáå íé÷åñô 'ç úåà ìëå á"à äðåîù ìò ãåã åøáçå ãàî ãáëð øåîæîä äæ

:(íìåç å"éåá êéúåãò úìî íäáù ïîéñ ä"îã ï"á õ"øô) àåä êåøá ùåã÷ä úãåáòì äìåãâ äðëä àåäå íåé ìëá åøîàì íãà ìë éåàøä ïîù úåìåãâ úåù÷áå øñåî

`à:ýåýé úøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLàá:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLàâeìòô-àì óà ©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬§Ÿ̈«−©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«−©Ÿ¨«£´

:eëìä åéëøãa äìåòãéãwô äúéeö äzàì E:ãàî øîLäì éëøã eðké éìçàéwç øîL:EåLBáà-àì æà ©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨¦¦¬¨¦¹ª¤À¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈¦§¬Ÿª¤«¨¬Ÿ¥®

d"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x

שלו, החסידות במאמרי  הסדר אודות ודיבר  ("אויפגעלייגט"), מרומם רוח במצב שרוי היה נשמתוֿעדן
זה  שכל וסיים סדר, עוד התחיל תער"ב שנת עד תרס"ו ומשנת אחד, סדר היה תרס"ו שנת שעד באמרו,
דודי  אצל שאשתדל לי, אמר כך ואחר תער"ב!... בשנת שהתחיל להסדר ניט") קומט ("עס מגיע אינו
מימון  את עצמם על שיקבלו גוראריה, נתן ר' הגביר החסיד דודי ואצל גוראריה שמואל ר' הגביר החסיד

ע"ב  המשך בהדפסת הכרוכות לידי 4ההוצאות הדבר בא לא צדדית סיבה מפני ורק הרש"ג:) (וסיים .
.5פועל 

זמן  במשך הרהר שליט"א אדמו"ר במלוא 6כבודֿקדושת חושבים אכן אתם האם הפטיר: כך ואחר ,
ע"ב? המשך הדפסת אודות ("ערנסט") הרצינות

לחכות?! עלינו למתי וכי בודאי! הרש"ג: וענה

•
`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a

laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
d"kyz'd ,gqtd bg z`xwl

ותמימה. שלימה שהשנה ובפרט אמיתי וחירות ועונג ושמח כשר הפסח וחג שבת

שניאורסאהן  מנחם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

הר"י 4) ממכתב בשוה"ג, בהערה קמז ע' ח"ב אג"ק גם ראה
דער  אז וועלן זייער וואלט "איך אדנ"ע: מכ"ק ששמע ַָלנדא,
ווער  געפינען זיך זאל עס אז ארויס. זאל ע"ב שהקדימו ַַָָבשעה

. קוּפירן עס זאל בצער".עס זה את ואמר . ָ
הר"מ 5) ממכתב בשוה"ג, בהערה קיב ע' שם אג"ק גם ראה

בכתב  שיהי' מאד חפץ זי"ע נבג"מ אדמו"ר "שכ"ק גורארי':
הדבר". נתקיים שלא סיבות הי' ורק וילמדו,

לקונטרס 6) בהקדמה שליט"א אדמו"ר כ"ק מש"כ גם להעיר
במהרה  ימצאו אשר "ויה"ר תש"ג): (קה"ת, לנער" "חנוך
תורת  עיקרי המבארים מאמריו שורת להדפסת הנחוצים האמצעים
(סא  רס"ו" ר"ה, של יו"ט "המשך בשם ונודעים החסידות

מאמרים). (קמד תער"ב" שהקדימו, בשעה ו"המשך מאמרים)
"בנוגע  שם): (אג"ק תש"ו משנת לנדא להר"י ובמכתב
פה, אנ"ש עם פעמים איזה דיברתי תער"ב, בששה"ק להמשך

עשרת  של בהוצאה כרוכה וההדפסה בהדיבור, תועלת מה אבל
הכסף?". את יתן ומי לערך, דולר אלפים

"בנוגע  ואילך): קנג ס"ע ח"ג (אג"ק תש"ט משנת ובמכתב
מאנ"ש, לעוד הודעתי וגם כתבתי מכבר זה הנה - תער"ב להמשך
מראש, לזה האמצעים דרושים אבל להדפיסו, הרשיון בידי שיש
הידוע  וכפי כמובן. בהמון שימכר ספר זה אין כי מהם, חלק עכ"פ
וע"ע, עד"ז לדבר התחלתי מאז בזה, מאומה איש עשה לא לי,

שנים". ד'ֿה' דהיינו
לראשונה  תער"ב המשך נדפס דבר, של שבסופו לציין, יש
בהשתתפות  שליט"א, אדמו"ר כ"ק הוראת ע"פ תשל"ז, בשנת
- כאו"א ע"י אחד דולר של בסכום שי', אנ"ש כל של (ואחריות)
בהמשך  נדפסה - תשל"ז כסלו כ"ף בשיחת בארוכה כמשנ"ת

ואילך. יא ע' בהוספות ואילך) תשנ"ב (הוצאת ח"ג תער"ב



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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
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.sebd xarl zehep
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òîù úàéø÷
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:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«
.çé÷

:åðúåà çéèáäù äî åðì íéé÷ù é"ùäì úåìäú äáøäå ãåãì äéäù ïåçèáä ìãåâ øôåñé åá

à:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBäá:Bcñç íìBòì ék ìàøNé àð-øîàéâïøäà-úéá àð-eøîàé ´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§««Ÿ©¨¬¦§¨¥®¦−§¨´©§««Ÿ§¨¬¥©«£®Ÿ

:Bcñç íìBòì ékã:Bcñç íìBòì ék ýåýé éàøé àð-eøîàéä:dé áçøná éððò di éúàø÷ øönä-ïî ¦−§¨´©§««Ÿ§−¨¦§¥´§Ÿ̈®¦−§¨´©§«¦«−©¥©¨¨´¦¨®¨−̈¦©¤§¨´¨«

å:íãà éì äNòi-äî àøéà àì éì ýåýéææòa éì ýåýé:éàðNá äàøà éðàå éøçýåýéa úBñçì áBè §Ÿ̈´−¦´Ÿ¦¨®©©«£¤−¦´¨¨«§Ÿ̈´−¦§«Ÿ§®̈©«¹£¦À¤§¤¬§«Ÿ§¨«À©«£¬©«Ÿ̈®

:íãàa çèaîè:íéáéãða çèaî ýåýéa úBñçì áBèé:íìéîà ék ýåýé íLa éðeááñ íéBb-ìkàééðeañ ¦¹§ÀŸ©¨«¨¨«À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¦§¦¦«¨¦¬§¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©¬¦

:íìéîà ék äåäé íLa éðeááñ-íâáé:íìéîà ék ýåýé íLa íéöB÷ Làk eëòc íéøáãë éðeañâéäçc ©§¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©³¦¦§Ÿ¦À−Ÿ£§¥´¦®§¥¬¹§Ÿ̈À¦´£¦©«¨´Ÿ

.èé÷
àåä øåîæîä ìë ,íé÷ç ÷ãö èôùî øåáã äøéîà äåöî íéãå÷ô úåãò äøåú åà êøã åá ùé ÷åñô ìëáå íé÷åñô 'ç úåà ìëå á"à äðåîù ìò ãåã åøáçå ãàî ãáëð øåîæîä äæ

:(íìåç å"éåá êéúåãò úìî íäáù ïîéñ ä"îã ï"á õ"øô) àåä êåøá ùåã÷ä úãåáòì äìåãâ äðëä àåäå íåé ìëá åøîàì íãà ìë éåàøä ïîù úåìåãâ úåù÷áå øñåî

`à:ýåýé úøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLàá:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLàâeìòô-àì óà ©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬§Ÿ̈«−©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«−©Ÿ¨«£´
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.èé÷
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:(íìåç å"éåá êéúåãò úìî íäáù ïîéñ ä"îã ï"á õ"øô) àåä êåøá ùåã÷ä úãåáòì äìåãâ äðëä àåäå íåé ìëá åøîàì íãà ìë éåàøä ïîù úåìåãâ úåù÷áå øñåî

`à:ýåýé úøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLàá:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLàâeìòô-àì óà ©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬§Ÿ̈«−©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«−©Ÿ¨«£´

:eëìä åéëøãa äìåòãéãwô äúéeö äzàì E:ãàî øîLäì éëøã eðké éìçàéwç øîL:EåLBáà-àì æà ©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨¦¦¬¨¦¹ª¤À¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈¦§¬Ÿª¤«¨¬Ÿ¥®
המשך מזמור קיט נדבס פעמוד בפ

המשך מזמור קיח נדבס פעמוד בפ

תהלים

d"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x

שלו, החסידות במאמרי  הסדר אודות ודיבר  ("אויפגעלייגט"), מרומם רוח במצב שרוי היה נשמתוֿעדן
זה  שכל וסיים סדר, עוד התחיל תער"ב שנת עד תרס"ו ומשנת אחד, סדר היה תרס"ו שנת שעד באמרו,
דודי  אצל שאשתדל לי, אמר כך ואחר תער"ב!... בשנת שהתחיל להסדר ניט") קומט ("עס מגיע אינו
מימון  את עצמם על שיקבלו גוראריה, נתן ר' הגביר החסיד דודי ואצל גוראריה שמואל ר' הגביר החסיד

ע"ב  המשך בהדפסת הכרוכות לידי 4ההוצאות הדבר בא לא צדדית סיבה מפני ורק הרש"ג:) (וסיים .
.5פועל 

זמן  במשך הרהר שליט"א אדמו"ר במלוא 6כבודֿקדושת חושבים אכן אתם האם הפטיר: כך ואחר ,
ע"ב? המשך הדפסת אודות ("ערנסט") הרצינות

לחכות?! עלינו למתי וכי בודאי! הרש"ג: וענה

•
`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a

laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
d"kyz'd ,gqtd bg z`xwl

ותמימה. שלימה שהשנה ובפרט אמיתי וחירות ועונג ושמח כשר הפסח וחג שבת

שניאורסאהן  מנחם
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הר"י 4) ממכתב בשוה"ג, בהערה קמז ע' ח"ב אג"ק גם ראה
דער  אז וועלן זייער וואלט "איך אדנ"ע: מכ"ק ששמע ַָלנדא,
ווער  געפינען זיך זאל עס אז ארויס. זאל ע"ב שהקדימו ַַָָבשעה

. קוּפירן עס זאל בצער".עס זה את ואמר . ָ
הר"מ 5) ממכתב בשוה"ג, בהערה קיב ע' שם אג"ק גם ראה

בכתב  שיהי' מאד חפץ זי"ע נבג"מ אדמו"ר "שכ"ק גורארי':
הדבר". נתקיים שלא סיבות הי' ורק וילמדו,

לקונטרס 6) בהקדמה שליט"א אדמו"ר כ"ק מש"כ גם להעיר
במהרה  ימצאו אשר "ויה"ר תש"ג): (קה"ת, לנער" "חנוך
תורת  עיקרי המבארים מאמריו שורת להדפסת הנחוצים האמצעים
(סא  רס"ו" ר"ה, של יו"ט "המשך בשם ונודעים החסידות

מאמרים). (קמד תער"ב" שהקדימו, בשעה ו"המשך מאמרים)
"בנוגע  שם): (אג"ק תש"ו משנת לנדא להר"י ובמכתב
פה, אנ"ש עם פעמים איזה דיברתי תער"ב, בששה"ק להמשך

עשרת  של בהוצאה כרוכה וההדפסה בהדיבור, תועלת מה אבל
הכסף?". את יתן ומי לערך, דולר אלפים

"בנוגע  ואילך): קנג ס"ע ח"ג (אג"ק תש"ט משנת ובמכתב
מאנ"ש, לעוד הודעתי וגם כתבתי מכבר זה הנה - תער"ב להמשך
מראש, לזה האמצעים דרושים אבל להדפיסו, הרשיון בידי שיש
הידוע  וכפי כמובן. בהמון שימכר ספר זה אין כי מהם, חלק עכ"פ
וע"ע, עד"ז לדבר התחלתי מאז בזה, מאומה איש עשה לא לי,

שנים". ד'ֿה' דהיינו
לראשונה  תער"ב המשך נדפס דבר, של שבסופו לציין, יש
בהשתתפות  שליט"א, אדמו"ר כ"ק הוראת ע"פ תשל"ז, בשנת
- כאו"א ע"י אחד דולר של בסכום שי', אנ"ש כל של (ואחריות)
בהמשך  נדפסה - תשל"ז כסלו כ"ף בשיחת בארוכה כמשנ"ת

ואילך. יא ע' בהוספות ואילך) תשנ"ב (הוצאת ח"ג תער"ב

פיאור מזמור קיח נדבס פעמוד בה

סוף זמן קידוש לבנה:
יום חמישי בערב, י"ג ניסן

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:



ד

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

כללי מפתח  

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

 ג   ......................  , קיט, קיחקיז תהליםמזמורי   )ב

  כנגד ארבעה בנים"ה מאמר ד  )ג

 ה   ................................  ה'תשכ"ה ליל ב' דחג הפסח,

 יב  ..............................  י"א ניסן, ה'תשכ"המכתב כללי   )ד

  ר"ד לילות חג הפסח,   )ה

 טו  ............................  ה'תשכ"הבעת ה"סדרים",

 יז  ................  שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשכ"ה  )ו

  ר"ד יום ב' דחג הפסח,   )ז

 כח  ..............................  בעת הסעודה, ה'תשכ"ה

 ל  ...........נש"אלי"ד ניסן ה'תם אור רשימת דברי  )ח

 לב  ............  "אה'תנש ב פסחשיחת יום ועש"ק ער  )ט

 לח  ................  ה'תנש"א אחרון של פסחמשיחות   )י

  מז  ......................  זיך כר חג הפסחשיחות -לקוטי  )יא

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח התורהלוי יצחק על  ילקוט  )יב

 נו  ...................  המקובל ר' לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל 

 נז  ...................  חג הפסח –ילקוט גאולה ומשיח   )יג

 נח  ..............  לשבוע חג הפסחיומי חומש  ישיעור  )יד

 פו  ....................  לשבוע חג הפסחשיעורי תהלים   )טו

   (מוגה)פר התניא שיעורים בס  )טז

 פז  .........................................  לשבוע חג הפסח 

 צד  ............  דש ניסןחו תאים לתחילאמירת הנשי  )יז

 צו  .................  לשבוע חג הפסחיום יום" "הח ול  )יח

 צח  ........................  הלכה יומית לעיון ברמב"ם  )יט

 שיעורי רמב"ם

 קא  ................  לשבוע חג הפסחג' פרקים ליום  –  )כ

 נזק   ..............  לשבוע חג הפסחפרק אחד ליום  –  )כא

 עזק  .................  לשבוע חג הפסחות צוספר המ –  )כב

  נביאים וכתובים   )כג

 עטק  ....................................  בפרק  קהלת, ביפרק  הרמיי

  סנהדריןסכת מ –משניות   )כד

 פאק  ................................................  תיביאור קה

 פטק  ..........................................  מגילהמסכת  עקביעין   )כה

  עם ביאורים חוליןמסכת   )כו

 צק  ..........................................  מבקעד דף  חלקמדף 

  עם ביאורים בכורותמסכת   )כז

 רח  ..................................................  געד דף  במדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כח

 ריט  ..................................................  אדמו"ר הזקן

  תפיליןת שולחן ערוך הלכו  )כט

 רכ  ................................  אדמו"ר הזקן לפי לוח רב יומי

  ששת ימים תאכל מצות [ב] הד" תורהלקוטי   )ל

 רכג  .................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )לא

 כור  ..............................................  אדמו"ר האמצעי

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )לב

 כזר  ........................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )לג

 כחר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   קונטרס עץ החיים  )לד

 כטר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )לה

 לאר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש"-ש"בות ה'תספר השיח  )לו

 לגר  .............................................  מוהריי''צאדמו''ר 

  גרות קודש א  )לז

 להר  ......................................................  אדמו"ר מוהריי"צ

 לור  .................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לח

 לזר  ..........................  לשבוע חג הפסחלוח זמנים   )לט

  סדר מצות הדלקת נרות   )מ

 לטר  .............................  פסחראשון ושני של יום ל



ה

,gqtd bgc 'a lil .c"qa
d"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
„‚k ּתֹורה ּדּברה ּבנים ּבזה,1ארּבעה והענין . ¿∆∆ְְְְִִִֶַָָָָָָָָ

ּבמסּפר  נקּבעּו הּסדר עניני ׁשּכּמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכּידּוע

ארּבע  וכן הּנ"ל, ּבנים ארּבעה ּכמֹו ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָארּבעה,

נאמרּו מצרים ׁשּביציאת לפי והינּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַהּכֹוסֹות,

ּגאּולה  ׁשל לׁשֹונֹות והּצלּתי 2ארּבע והֹוצאתי , ְְְְְְִִִֵֶַַַָ

ולקחּתי  חז"ל 3וגאלּתי ּבמדרׁשי ּכמבאר ,2 ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹ

ועלּֿפיֿזה  הּכֹוסֹות. ארּבע ּתקנּו צרי4ׁשּכנגדם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָ

ׁשּיכים  ּגאּולה ׁשל לׁשֹונֹות ארּבע ׁשּכל ְְְִֶֶַַַַָָָלֹומר

ּגאּולֹות, ארּבע ּבּה [ׁשהיּו מצרים ְְְִִִִֶַַַַָָליציאת

ּבּמדרׁש ּכנגד 5ּכמבאר הם הּכֹוסֹות ׁשארּבע ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

(ׁשּמהם  ּפרעה עליהם ׁשּגזר ּגזרֹות ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹארּבע

הּמדרׁש מּדברי ּגם וכּמּובן ׁשארּבע 6נגאלּו)], ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ּפרעה, ׁשל ּכֹוסֹות ארּבע ּכנגד הם ְְְֵֶֶֶַַַַֹהּכֹוסֹות

יׂשראל  ׁשל ּגאּולתן נרמזה יׁש7ׁשּבחלֹומֹו א . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבּמדרׁש ּדעה ּכנגד 6עֹוד הם הּכֹוס ֹות ׁשארּבע  , ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ

הּגאּולֹות  ארּבע ּכנגד והינּו, מלכּיֹות, ְְְְְְְֶֶַַַַַַַֻארּבע

צרי ועלּֿפיֿזה (ּגלּויֹות), הּמלכּיֹות ְְְִִֵֶַַַַַָָֻמארּבע

את  ּגם ּכֹוללֹות ּגאּולה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשארּבע ְְְְֶֶֶַַַַָלֹומר

הּפרּוׁשים, ׁשני ּבין לּתּו ויׁש העתידה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּגאּולה

ּבּזהר  המבאר ׁשל 8עלּֿפי ּלׁשֹונֹות ׁשארּבע ְְְִֶֶַַַַַַָֹֹ

אר  ענין הּוא ׁשּב"אמת ּגאּולה "אמת" ּפעמים ּבע ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָ

ׁשּתי  יׁשנן "אמת" ּפעמים ׁשארּבע וּכיון ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָויּציב",

"עזרת", ׁשּקֹודם "אמת" ּפעמים ארּבע ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָּפעמים,

ארּבע  הּנה ׁשּב"עזרת", "אמת" ּפעמים ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָוארּבע

ארּבע  ּכנגד הן "עזרת" ׁשּקֹודם "אמת" ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָּפעמים

ּפעמים  וארּבע מצרים, ׁשּביציאת ְְְְְִִִִִֶַַַַַָהּגאּולֹות
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המקום.1) ברוך פיסקא - פסח של ד.2)הגדה פ"ו, שמו"ר ה. פפ"ח, ב"ר רפ"י. פסחים וֿז.3)ירושלמי ו, בכל 4)וארא

תשח"י  ואילך). קלט ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח ואילך). פז ע' תרנ"ח (סה"מ תרנ"ח לבנ"י אמור לכן ד"ה ראה - לקמן הבא

ואילך). קמה ע' (שם תשכ"א ועברתי ד"ה ואילך). סו ע' תשכ"א ואילך. צד ע' תשח"י (סה"מ שם.5)ותשכ"א שמו"ר

שם.6) וב"ר שם.7)ירושלמי סע"ב.8)ב"ר רטז, ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אומרים: פסח של בהגדה

‰¯Bz ‰¯ac ÌÈa ‰Úa¯‡ „‚k1 מצרים ביציאת לספר החובה ¿∆∆«¿»»»ƒƒ¿»»
ארבעה  כנגד שונים, ובביטויים שונים בפסוקים פעמים, כמה בתורה נאמרה

על  להם ולספר לבנך" "והגדת המצוה את לקיים יש איתם בנים, של סוגים

ושאינו  תם רשע, (חכם, מצרים יציאת

לשאול). Êa‰יודע ÔÈÚ‰Â עלֿפי ¿»ƒ¿»»∆
ÈÈÚחסידות, ‰nkL Úe„ik«»«∆«»ƒ¿¿≈
¯„q‰ פסח tÒÓa¯של eÚa˜ «≈∆ƒ¿¿¿ƒ¿«

ÌÈa ‰Úa¯‡ BÓk ,‰Úa¯‡«¿»»¿«¿»»»ƒ
˙BÒBk‰ Úa¯‡ ÔÎÂ ,Ï"p‰ של ««¿≈«¿««

הסדר, בליל ששותים ¿»¿eÈ‰Âיין
הסדר  ליל מעניני שכמה לכך הסיבה

היא  ארבעה במספר ÈÙÏ¿ƒהם
e¯Ó‡ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆¿

BBLÏ˙בתורה Úa¯‡ שוניםÏL «¿«¿∆
‰Ïe‡b2, הקדושֿברוךֿהוא בהם ¿»

הגאולה  על ישראל לבני מבטיח

ÈzÏv‰Âממצרים È˙‡ˆB‰Â¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÈzÁ˜ÏÂ ÈzÏ‡‚Â3¯‡·Ók , ¿»«¿ƒ¿»«¿ƒ«¿…»
Ï"ÊÁ ÈL¯„Óa2Ì„‚kL כנגד ¿ƒ¿¿≈¬«∆¿∆¿»
אלו לשונות את e˜zארבע לשתות ƒ¿
˙BÒBk‰ Úa¯‡.הסדר בליל יין של «¿««
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ4 ליל מאחר שעניני ¿«ƒ∆

של  לשונות בארבע קשורים הסדר

‡¯Úaגאולה ÏkL ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆»«¿«
‰Ïe‡b ÏL ˙BBLÏ למרות ¿∆¿»

ביניהם ÈˆÈÏ‡˙ההבדלים ÌÈÎiL«»ƒƒƒ«
da eÈ‰L] ÌÈ¯ˆÓ למעשה ƒ¿«ƒ∆»»

¯‡·Ók ,˙BÏe‡b Úa¯‡«¿«¿«¿…»
L¯„na5Ì‰ ˙BÒBk‰ Úa¯‡L «ƒ¿»∆«¿««≈

¯ÊbL ˙B¯Êb Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿«¿≈∆»«
(eÏ‡‚ Ì‰nL) ‰Ú¯t Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«¿…∆≈∆ƒ¿¬
יש  גאולות "ארבע המדרש: ובלשון

וגאלתי  והצלתי, והוצאתי, כאן

שגזר  גזירות ארבע כנגד ולקחתי,

ארבע  חכמים תקנו וכנגדן פרעה עליהן

שנאמר  מה לקיים הפסח בליל כוסות

אקרא" ה' ובשם אשא ישועות ],כוס
L¯„n‰ È¯·cÓ Ìb Ô·enÎÂ6 ¿«»«ƒƒ¿≈«ƒ¿»

אחר  ‰BÒBk˙במקום Úa¯‡L∆«¿««
Ô˙Ïe‡b ‰ÊÓ¯ BÓBÏÁaL ,‰Ú¯t ÏL ˙BÒBk Úa¯‡ „‚k Ì‰≈¿∆∆«¿«∆«¿…∆«¬ƒ¿¿»¿»»

Ï‡¯NÈ ÏL7 ושר המשקים שר של החלומות בפרשת המדרש, (ובלשון ∆ƒ¿»≈
פסח". לילי של כוסות ארבע חכמים קבעו מכאן בידי, פרעה "וכוס האופים:

L¯„na ‰Úc „BÚ LÈ C‡6Úa¯‡ „‚k Ì‰ ˙BÒBk‰ Úa¯‡L , «≈≈»«ƒ¿»∆«¿««≈¿∆∆«¿«
˙BiÎÏÓ,(אדום יון, פרס, ‰BÏe‡b˙(מצרים, Úa¯‡ „‚k ,eÈ‰Â «¿À¿«¿¿∆∆«¿««¿

,(˙BÈeÏb) ˙BiÎÏn‰ Úa¯‡Ó≈«¿«««¿À»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ«
‰Ïe‡b ÏL ˙BBLÏ Úa¯‡L∆«¿«¿∆¿»
‰Ïe‡b‰ ˙‡ Ìb ˙BÏÏBk¿«∆«¿»

‰„È˙Ú‰ הגאולה את רק ולא »¬ƒ»
מהמלכות  הגאולה שהרי ממצרים,

הגאולה  היא אדום מלכות הרביעית,

השלימה.

ÌÈLe¯t‰ ÈL ÔÈa CezÏ LÈÂ¿≈¿«≈≈¿≈«≈ƒ
על  שמדובר הראשון הפירוש במדרש,

השני  והפירוש ממצרים, הגאולה

העתידה, הגאולה על גם שמדובר

¯‰fa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ8 «ƒ«¿…»«…«
‰Ïe‡b ÏL ˙BBLl Úa¯‡L∆«¿«¿∆¿»
ÌÈÓÚt Úa¯‡ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿«¿»ƒ
,"·ÈvÈÂ ˙Ó‡"aL "˙Ó‡"¡∆∆¿¡∆¿«ƒ
בשחרית  שמע קריאת שאחרי הברכה

L ÔÂÈkÂ"˙Ó‡" ÌÈÓÚt Úa¯‡ ¿≈»∆«¿«¿»ƒ¡∆
Úa¯‡ ,ÌÈÓÚt ÈzL ÔLÈ∆¿»¿≈¿»ƒ«¿«
Ì„BwL "˙Ó‡" ÌÈÓÚt¿»ƒ¡∆∆∆

"˙¯ÊÚ" אלקי "אמת ויציב", ("אמת ∆¿«
ה' הוא שאתה "אמת מלכנו", עולם

ÌÈÓÚtאלקינו") Úa¯‡Â¿«¿«¿»ƒ
˙¯ÊÚ"aL "˙Ó‡" אשרי ("אמת " ¡∆∆¿∆¿«

אתה  "אמת למצותיך", שישמע איש

הוא  אתה "אמת לעמך", אדון הוא

גאלתנו"), ממצרים ו"אמת ראשון"

‰p‰ במדרש הדעות שתי בין התיווך ƒ≈
יש  שהרי נכונים, הדברים ששני הוא

הלשונות  ארבע של פעמים שתי

של  הלשונות ארבע (שכנגד "אמת"

ארבע  של ענינם גם וכך גאולה,

כפול), הוא גאולה של הלשונות

"˙Ó‡" ÌÈÓÚt Úa¯‡«¿«¿»ƒ¡∆
„‚k Ô‰ "˙¯ÊÚ" Ì„BwL∆∆∆¿«≈¿∆∆
˙‡ÈˆÈaL ˙BÏe‡b‰ Úa¯‡«¿««¿∆ƒƒ«
Ïk ˙‡ ˙BÏÏBk "˙¯ÊÚ"aL "˙Ó‡" ÌÈÓÚt Úa¯‡Â ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿«¿«¿»ƒ¡∆∆¿∆¿«¿∆»
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   קונטרס עץ החיים  )לד
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  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )לה

 לאר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש"-ש"בות ה'תספר השיח  )לו

 לגר  .............................................  מוהריי''צאדמו''ר 

  גרות קודש א  )לז

 להר  ......................................................  אדמו"ר מוהריי"צ

 לור  .................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לח

 לזר  ..........................  לשבוע חג הפסחלוח זמנים   )לט

  סדר מצות הדלקת נרות   )מ

 לטר  .............................  פסחראשון ושני של יום ל



d"kyz'dו ,gqtd bgc 'a lil

ּגם  הּגאּול ֹות, ּכל  את ּכֹוללֹות ׁשּב"עזרת" ְְְְֱֶֶֶֶַַַָ"אמת"

העתידה. ְֲִַָָָהּגאּולה

רז"ל Ô·eÈÂב) מאמר עֹוׂשין 9ּבהקּדים יׂשראל ¿»ְְְֲִִִֵַַַַַָ

ׁשּכׁשם  מּובן, ּומּזה נגאלין, ְְְִִִֵֶֶָָָּתׁשּובה

ּגם  ּכ לׁשֹונֹות, ארּבע יׁש הּגאּולה ְְְְְִֵֶַַַַַָָׁשּבענין

ארּבע  יׁש הּגאּולה, את ׁשּמביאה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָּבּתׁשּובה

מּמדידה  יציאה ענינּה ׁשּתׁשּובה (ּדאף ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמדרגֹות

ענין  היא ּתׁשּובה ׁשּגם ּכיון הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָוהגּבלה,

סדר  ׁשל ענין איזה ּבּה ׁשּיהיה ּבהכרח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבּתֹורה,

ארּבע  ּכנגד הן אּלּו מדרגֹות וארּבע ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהדרגה).

ּפעמים  ארּבע ענין והּוא הוי', ׁשם ְְְְֲִִִֵַַַָָָאֹותּיֹות

האמת. ּבענין מדרגֹות ארּבע והינּו, ְְְְְְֱֱִֵֶֶַַַַַָ"אמת",

מדרגֹות  חלּוקי יׁש האמת ּבענין ׁשּגם ,10וכּידּוע ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּׁשּכתּוב  מּמה ּוׁשמי 11וכּמּובן להאבֹות) (ּבנֹוגע ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ּבמּדת  להם נּכרּתי לא להם, נֹודעּתי לא ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהוי'

ׁשּלי  לֹומר 12אמּתית ׁשּי לא ּבוּדאי והרי , ְֲֲִִִֵֶַַַַַָֹ

 ֿ חס אמת היה לא להאבֹות ׁשּנתּגּלה ְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּגלּוי

אין  למׁשה ׁשּנתּגּלה הּגלּוי ׁשּלגּבי אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשלֹום,

ּכּמה  יׁש ּגּופא ּבאמת ּכי ׁשּלי", אמּתית "מּדת ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָזה

ְָּדרגֹות.

הּמדרגֹות e‡·e¯ג) ארּבע ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְִִֵֵַַַַָָ

ּבּפסּוק  מרּומזֹות סּור 13ׁשּבתׁשּובה ְְִֶַָָָ

ורדפהּו ׁשלֹום ּבּקׁש טֹוב ועׂשה מדרגה 14מרע . ְְְֲֵֵֵֵֵַַַָָָָ

מרע", "סּור ענין הּוא ׁשּבתׁשּובה ְְִִִֵֶַָָָָהראׁשֹונה

ה  ׁשעלֿידי את והינּו מסיר הּוא הרי ּתׁשּובה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ

ּכמֹו העֹונֹות, עלֿידי ׁשּנעׂשה וההסּתר ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָההעלם

ּובין 15ׁשּכתּוב  ּביניכם מבּדילים היּו עֹונֹותיכם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ההבּדלה, מתּבּטלת הּתׁשּובה ועלֿידי ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאלקיכם,

והענין  ׁשּלכם. אלקה "אלקיכם", להיֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹונמׁש

קּבלה  ּבספרי ּדה ּנה, ו"אלקינּו"16ּבזה, ּגבּורה, ּבחינת הּוא אלקים ׁשּׁשם איתא ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
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(970 ע' ח"א לקו"ש (וראה פי"א אגה"ת תניא ה"ה. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ה"א. פ"א תענית ירושלמי ב. צז, סנהדרין

.(14 פי"ג.10)ובהערה תניא ג.11)ראה ו, עה"פ.12)וארא טו.13)פירש"י לד, ואילך.14)תהלים ב עג, בלק לקו"ת ראה

ב.15) נט, ע"ב.16)ישעי' ריש רעא, לזח"ג רמ"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ Ìb ,˙BÏe‡b‰«¿««¿»»¬ƒ»

Ô·eÈÂ מצרים ·) ליציאת הן הקשורים הלשונות ארבע של הפנימי התוכן ¿»
העתידה  לגאולה ¯Ï"Êוהן ¯Ó‡Ó ÌÈc˜‰a9ÔÈNBÚ Ï‡¯NÈ ¿«¿ƒ«¬«««ƒ¿»≈ƒ

‰fÓe ,ÔÈÏ‡‚ ‰·eLz והגאולה התשובה בין מקשרים ז"ל שחכמינו ¿»ƒ¿»ƒƒ∆
ÔÈÚaL ÌLkL ,Ô·eÓ»∆¿≈∆¿ƒ¿«
,˙BBLÏ Úa¯‡ LÈ ‰Ïe‡b‰«¿»≈«¿«¿

לעיל, ומבואר Ìbכמפורט Ck»«
˙‡ ‰‡È·nL ‰·eLza«¿»∆¿ƒ»∆
˙B‚¯„Ó Úa¯‡ LÈ ,‰Ïe‡b‰«¿»≈«¿««¿≈
של  הלשונות לארבע בהתאם שונות,

dÈÚהגאולה  ‰·eLzL Û‡c)¿«∆¿»ƒ¿»»
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰‡ÈˆÈ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
ממצבו  מתעלה שהאדם הוא ותוכנה

מציאותו  מגדרי ויוצא החטא לאחר

לאלקות, קרוב להיות וחוזר ≈¬‰¯Èכעת
ÔÈÚ ‡È‰ ‰·eLz ÌbL ÔÂÈk≈»∆«¿»ƒƒ¿»
da ‰È‰iL Á¯Î‰a ,‰¯Bza«»¿∆¿≈«∆ƒ¿∆»
‰‚¯„‰Â ¯„Ò ÏL ÔÈÚ ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿»∆≈∆¿«¿»»
בהם  שיש התורה מצוות כל כמו

והגדרות  תנאים ).כללים,
el‡ ˙B‚¯„Ó Úa¯‡Â בתשובה ¿«¿««¿≈≈

של  הלשונות לארבע (המקבילות

‡Bi˙B˙גאולה) Úa¯‡ „‚k Ô‰≈¿∆∆«¿«ƒ
,'ÈÂ‰ ÌL,ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, ≈¬»»

ÌÈÓÚt Úa¯‡ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¿«¿»ƒ
,"˙Ó‡" אמת" שבברכת כאמור ¡∆

(לפני  פעמים ארבע אומרים ויציב"

פעמים  ארבע ועוד אבותינו" "עזרת

"אמת" אבותינו") "עזרת אחרי

˙B‚¯„Ó Úa¯‡ ,eÈ‰Â שונות ¿«¿«¿««¿≈
ÌbL Úe„iÎÂ .˙Ó‡‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»¡∆¿«»«∆«

˙Ó‡‰ ÔÈÚa רק יש שלכאורה אף ¿ƒ¿«»¡∆
אחת B‚¯„Ó˙אמת È˜eÏÁ LÈ10 ≈ƒ≈«¿≈

עצמה  שבאמת התניא בספר כמבואר

ו"אמת  אמת" "שפת "אמת", יש

nÓ‰לאמיתה", Ô·enÎÂ¿«»ƒ«
·e˙kM11 וארא פרשת בתחילת ∆»

˙B·‡‰Ï Ú‚Ba) יצחק אברהם ¿≈«¿»»
נגלה )ויעקב  שהקדושֿברוךֿהוא

שדֿי" "א ֿל בשמות ÈÓLe¿ƒאליהם
,Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ואמרו ¬»»…«¿ƒ»∆

פירושה הוי' בשם לאבות ההתגלות שאי ז"ל Ì‰Ïחכמינו Èz¯k ‡Ï…ƒ«¿ƒ»∆
ÈlL ˙ÈzÓ‡ ˙cÓa12ÈeÏb‰L ¯ÓBÏ CiL ‡Ï È‡cÂa È¯‰Â , ¿ƒ«¬ƒƒ∆ƒ«¬≈¿««…«»«∆«ƒ

B·‡‰Ï˙האלוקי  ‰lb˙pL'הוי בשם לא אחרים, ‰È‰בשמות ‡Ï ∆ƒ¿«»¿»»…»»
‰LÓÏ ‰lb˙pL ÈeÏb‰ Èa‚lL ‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙Ó‡ בשם ¡∆«¿»∆»∆¿«≈«ƒ∆ƒ¿«»¿…∆

‡ÈzÓ˙הוי' ˙cÓ" ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ«¬ƒƒ
‡Ùeb ˙Ó‡a Èk ,"ÈlL עצמה ∆ƒƒ»¡∆»

˙B‚¯c ‰nk LÈ בענין גם וכך ≈«»¿»
שונות. דרגות ארבע יש התשובה,

,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‰ Úa¯‡‰·eL˙aL ˙B‚¯„n «¿«««¿≈∆ƒ¿»

˜eÒta ˙BÊÓe¯Ó13בתהלים¯eÒ ¿»«»
ÌBÏL Lwa ·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó≈»«¬≈«≈»

e‰Ù„¯Â14,.ומפרט שממשיך כפי ¿»¿≈
‰·eL˙aL ‰BL‡¯‰ ‰‚¯„Ó«¿≈»»ƒ»∆ƒ¿»
eÈ‰Â ,"Ú¯Ó ¯eÒ" ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«≈»¿«¿

הפנימית המשמעות ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLלפי
‡e‰ È¯‰ ‰·eLz‰ השב האדם «¿»¬≈

‰‰ÌÏÚבתשובה ˙‡ ¯ÈÒÓ≈ƒ∆«∆¿≈
¯zÒ‰‰Â האלוקי האור ועל נפשו על ¿«∆¿≈

BÓk ,˙BBÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈»¬¿
·e˙kL15eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ ∆»¬≈∆»

ÔÈ·e ÌÎÈÈa ÌÈÏÈc·Ó«¿ƒƒ≈≈∆≈
ÌÎÈ˜Ï‡ על המסתיר כמסך והם ¡…≈∆

‰eLz·‰האור, È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»
‰Ïc·‰‰ ˙Ïha˙Ó האור שבין ƒ¿«∆∆««¿»»

והאדם, BÈ‰Ï˙האלקי CLÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿
ÌÎlL ‰˜Ï‡ ,"ÌÎÈ˜Ï‡" כיון ¡…≈∆∆…»∆»∆

האלקי  לאור מאפשר ההסתרה שביטול

פנימי. באופן באדם להאיר

את  יותר בפרטיות ומבאר וממשיך

באופן  באדם האלקות הארת משמעות

"אלקיכם". להיות שנמשך עד פנימי

È¯ÙÒa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿≈
‰Ïa˜16‡˙È‡ מובאÌML «»»ƒ»∆≈

,‰¯e·b ˙ÈÁa ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ«¿»
שמתגלה  הקדושֿברוךֿהוא של שמו

הגבורה  מידת באמצעות ופועל

"eÈ˜Ï‡"Â בנו המאיר שלנו אלקה ¿¡…≈
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רחמים, ּבחינת הּוא "אלקיכם") ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַֹ(ועלּֿדרֿזה

וענין  ׁשּלנּו, אלקה הּוא ּד"אלקינּו" הּפרּוׁש ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹֹּכי

נקרא  ׁשּיהיה "אלקים" ּבׁשם רק מצינּו ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָֹזה

וטעם  הּׁשמֹות, ּבׁשאר ולא (אלקינּו), ְְְֱִֵֵֶַַַָָֹֹ"ׁשּלנּו"

להתיחד 17הּדבר  ּבגלּוי אלקּות ׁשּיּומׁש ּכדי ּכי , ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹ

עלֿידי  זה הרי "ׁשּלנּו", נקרא ׁשּיהיה עד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעּמנּו

ׁשם  ׁשל ענינֹו (ׁשּזהּו ּדוקא הּצמצּום ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָקדימת

רז"ל  מאמר ועלּֿדר ׁשכינתֹו18אלקים). צמצם ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ

הרי  מּובן, אינֹו ולכאֹורה הארֹון, ּבּדי ׁשני ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָּבין

נאמר  ולּמה הארֹון, ּבּדי ׁשני ּבין היה הּגלּוי ְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעקר

הּוא, הענין א ׁשכינתֹו. צמצם הּלׁשֹון זה ְְְִִִֵֶַַַָָָָעל

הארֹון  ּבּדי ׁשני ּבין אלקּות ּגלּוי ׁשּיהיה ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּכדי

אלקים  ׁשׁשם וזהּו הּצמצ ּום. קדימת להיֹות ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָֹצרי

 ֿ ועל הּצמצּום, ענין ׁשּזהּו ּגבּורה, ּבחינת ְְְְְִִִֶֶַַַַָהּוא

(אֹו "אלקינּו" להיֹות הּגלּוי נעׂשה ְְֱֲִִֵֵֶֶַַֹידיֿזה

הּצמצּום, ׁשּלאחרי הּגלּוי ׁשּזהּו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ"אלקיכם"),

ׁש"אלקיכם" מּובן, ּומּזה הרחמים. ענין ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא

עלמין', ּכל 'ממּלא ּבחינת הּוא ׁשּלכם) ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ(אלקה

ועל  העֹולמֹות. ער לפי הּמצּומצם האֹור ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשּזהּו

ּובין  ּביניכם מבּדילים היּו עֹונֹותיכם נאמר ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָזה

יהיה  ׁשּלא ּומסּתיר מבּדיל ׁשהעֹון ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹאלקיכם,

ּבגלּוי  מאיר ׁשאינֹו והינּו, ׁשּלנּו", "אלקה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹנקרא

יׂשראל. יׁשּבנׁשמֹות ההבּדלה ׁשּבענין ּובהקּדים, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לקדׁש, קדׁש ּבין 19הבּדלה ְְְֵֶֶֶַָָָֹֹ

קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין לכם הּפרכת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוהבּדילה

היּו ּפר ֹוכֹות ׁשׁשלׁשֿעׂשרה ועד ְְְֳִֵֶֶַַָָָֹהּקדׁשים,

ּגּופא 20ּבּמקּדׁש ּבּקדּוׁשה מחיצֹות ׁשהם ,21, ְְְִִֵֶַַָָָ

קדׁש, עדין זה הרי המחיצה לאחרי ׁשּגם ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹוהינּו,

 ֿ מּכל מעט, ׁשּמסּתיר ׁשאף מּזכּוכית, מס ְְְְִִִִֶֶַַַָָָּוכמֹו
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סע"ג.17) נג, נצבים לקו"ת גם ז.18)ראה ויקהל תנחומא לג.19)ראה כו, וש"נ.20)תרומה א. קו, ד"ה 21)כתובות ראה

ואילך. ג יב, לך לך בתו"א לכם הפרוכת והבדילה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÌÎÈ˜Ï‡" ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) בכם המאיר שלכם ÈÁa˙אלקה ‡e‰ ( ¿«∆∆∆¡…≈∆¿ƒ«

ÌÈÓÁ¯,הדין מידת שהיא הגבורה ממידת והפכי שונה בתוכן מידה שהיא «¬ƒ
elL ‰˜Ï‡ ‡e‰ "eÈ˜Ï‡"c Le¯t‰ Èk,ובתוכנו לנו המאיר ƒ«≈¿¡…≈∆…»∆»

"elL" ‡¯˜ ‰È‰iL "ÌÈ˜Ï‡" ÌLa ˜¯ eÈˆÓ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»ƒ««≈¡…ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»∆»
˙BÓM‰ ¯‡La ‡ÏÂ ,(eÈ˜Ï‡)¡…≈¿…ƒ¿»«≈
במשמעות  הטיה אין מהם אחד שבאף

"שלנו", נקרא שיהיה »»¿ÌÚËÂזו
¯·c‰17 מצינו אלקים בשם שדוקא «»»

(או  "שלנו" נקרא שיהיה זה ענין

CLÓeiL"שלכם"), È„k Èkƒ¿≈∆¿«
˙e˜Ï‡האדם ÈeÏ‚aעל ¡…¿»
„ÁÈ˙‰ÏלהתאחדenÚ ולהיות ¿ƒ¿«≈ƒ»

אתנו  אחת È‰iL‰מציאות „Ú«∆ƒ¿∆
ŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ,"elL" ‡¯˜ƒ¿»∆»¬≈∆«

ÌeˆÓv‰ ˙ÓÈ„˜ È„È וההעלם ¿≈¿ƒ««ƒ¿
האלקי האור (e‰fLשל ‡˜Âc«¿»∆∆

ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÏL BÈÚ של השם ƒ¿»∆≈¡…ƒ
הצמצום  את הפועלת הגבורה ).מידת

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚÂ18 לגבי ¿«∆∆«¬«««
האלקות  וגילוי השכינה השראת

המקדש  ובבית ≈¿ÌˆÓƒ̂במשכן
ÔB¯‡‰ Èca ÈL ÔÈa B˙ÈÎL¿ƒ»≈¿≈«≈»»

בקודש «¿B‡ÎÏÂ¿ƒ¯‰הקדשים,שהיה
ÈeÏb‰ ¯˜Ú È¯‰ ,Ô·eÓ BÈ‡≈»¬≈ƒ««ƒ
והתגלות  והשראת האלקות של

המקדש ובבית במשכן ««‰È‰השכינה
‰nÏÂ ,ÔB¯‡‰ Èca ÈL ÔÈa≈¿≈«≈»»¿»»
ÌˆÓˆ ÔBLl‰ ‰Ê ÏÚ ¯Ó‡∆¡««∆«»ƒ¿≈

,B˙ÈÎL שמשמעו צמצום לשון ¿ƒ»
הגילוי.? היפך והסתר, העלם

‰È‰iL È„kL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿≈∆ƒ¿∆
Èca ÈL ÔÈa ˙e˜Ï‡ ÈeÏbƒ¡…≈¿≈«≈

ÔB¯‡‰ הגילוי עיקר יהיה אכן ושם »»
ובמקדש  במשכן CÈ¯»̂ƒהאלוקי

ÌeˆÓv‰ ˙ÓÈ„˜ ˙BÈ‰Ï של ƒ¿¿ƒ««ƒ¿
(כמבואר  תחילה האלוקי האור

כללות  לגבי וחסידות בקבלה באריכות

העו  האלוקי בריאת האור שצמצום לם

נועד  מוגבלים ונבראים עולמות לברוא

הצמצום). לאחר שבא הגילוי בשביל

ÌÈ˜Ï‡ ÌLL e‰ÊÂומהותו עצמו e‰fLמצד ,‰¯e·b ˙ÈÁa ‡e‰ ¿∆∆≈¡…ƒ¿ƒ«¿»∆∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ הצמצום של וההקדמה ההכנה עלֿידי ƒ¿««ƒ¿¿«¿≈∆

כךNÚ‰וההעלם  (‡Bאחר "eÈ˜Ï‡" ˙BÈ‰Ï ÈeÏb‰ «¬∆«ƒƒ¿¡…≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌeˆÓv‰ È¯Á‡lL ÈeÏb‰ e‰fL ,("ÌÎÈ˜Ï‡"¡…≈∆∆∆«ƒ∆¿«¬≈«ƒ¿∆ƒ¿«

,ÌÈÓÁ¯‰ או "אלקינו" של באופן מאיר אלקים שם שכאשר כאמור »«¬ƒ
הרחמים. מידת להיפך, אלא הדין מידת זו אין "אלקיכם"

"ÌÎÈ˜Ï‡"L ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆¡…≈∆
‡e‰ (ÌÎlL ‰˜Ï‡) האור ∆…»∆»∆

של Ïkהאלוקי ‡lÓÓ' ˙ÈÁa¿ƒ«¿«≈»
'ÔÈÓÏÚ העולמות בתוך המתלבש »¿ƒ

שהנפש  (כשם אותם ו'ממלא' והנבראים

הגוף), את ‰‡B¯ממלאת e‰fL∆∆»
ÌˆÓeˆn‰ומדוד C¯Úמוגבל ÈÙÏ «¿¿»¿ƒ∆∆
˙BÓÏBÚ‰ לקלוט שלהם והיכולת »»

Ê‰ולהכיל. ÏÚÂ ה'ממלא לאור ביחס ¿«∆
עלמין' ‰eÈכל ÌÎÈ˙BBÚ ¯Ó‡∆¡«¬≈∆»

ÔÈ·e ÌÎÈÈa ÌÈÏÈc·Ó«¿ƒƒ≈≈∆≈
ÏÈc·Ó ÔBÚ‰L ,ÌÎÈ˜Ï‡¡…≈∆∆∆»«¿ƒ

‰È‰È ‡lL ¯ÈzÒÓe ֿ הקדוש «¿ƒ∆…ƒ¿∆
elLברוךֿהוא ‰˜Ï‡" ‡¯˜," ƒ¿»∆…»∆»

של  כענינו בפנימיות בנו המאיר אלקות

ה'ממלא' BÈ‡Lהאור ,eÈ‰Â¿«¿∆≈
.Ï‡¯NÈ ˙BÓLa ÈeÏ‚a ¯È‡Ó≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
וההסתר  ה'הבדלה' בביאור וממשיך

העוונות. שעלֿידי האלקות על

‰Ïc·‰‰ ÔÈÚaL ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆¿ƒ¿«««¿»»
שונות  ודרגות אופנים ≈LÈיש
,L„˜Ï L„˜ ÔÈa ‰Ïc·‰ ואף «¿»»≈…∆¿…∆

בקדושה, דרגות הם הענינים ששני

ביניהם הבדל להיות ¿BÓÎeצריך
·e˙kL19 המשכן ÏÈc·‰Â‰לגבי ∆»¿ƒ¿ƒ»

ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ÌÎÏ ˙Î¯t‰«»…∆»∆≈«…∆≈
ŒLÏLL „ÚÂ ,ÌÈL„w‰ L„…̃∆«√»ƒ¿«∆¿…
Lc˜na eÈ‰ ˙BÎB¯t ‰¯NÚ20 ∆¿≈»»«ƒ¿»

בדברי  (כמפורט שונים במקומות

בגמרא), ז"ל ≈∆Ì‰Lחכמינו
‡Ùeb ‰Le„wa ˙BˆÈÁÓ21 ¿ƒ«¿»»

עצמו, במקדש לחלק חלק בין עצמה,

‰ˆÈÁÓ‰ È¯Á‡Ï ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿«¬≈«¿ƒ»
למחיצה שמעבר החלק Ê‰וגם È¯‰¬≈∆

CÒÓ BÓÎe ,L„˜ ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¿»»
ËÚÓ ¯ÈzÒnL Û‡L ,˙ÈÎeÎfÓ מסך בו שאין מקום דומה ואינו ƒ¿ƒ∆«∆«¿ƒ¿«

מזכוכית, מסך בו שיש למקום כלל מסך ÌB˜ÓŒÏkÓמבדיל שהוא כיון ƒ»»
B„ÈŒÏÚמזכוכית  LÓM‰ ¯B‡ ¯È‡Ó.בעדו וחודר ≈ƒ«∆∆«»
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הבּדלה  ּגם ויׁש עלֿידֹו. הּׁשמׁש אֹור מאיר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמקֹום

ׁשּמסּתיר  מעֹור מס ּכמֹו ׁשּזהּו לחֹול, קדׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבין

עֹור  ּכתנֹות ענין והּוא ּדחויא 22לגמרי, ,23מׁשכא ְְְְְְְְִִֵַַָָָָ

נֹוגּה קליּפת ענין ּבין 24ׁשהּוא הבּדלה יׁש א . ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

לגמרי, הּטמאֹות קליּפֹות ׁשּמׁשלׁש לרע ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹטֹוב

(ּכמֹו לקדּוׁשה ּולהתהּפ להתעּלֹות יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשאינֹו

עלֿידי  ׁשּנעׂשית ההבּדלה וזֹוהי נֹוגּה). ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָקליּפת

לגמרי, הּטמאֹות קליּפֹות מׁשלׁש ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹהעֹון,

ׁשאין  לגמרי, הּמבּדיל מס נעׂשה ֿ זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשעלֿידי

הּתׁשּובה  עלֿידי א ּכלל. אלקּות ּגלּוי ְְְֱִִֵֵַַַָָֹמאיר

ּומאיר  זֹו, הבּדלה מתּבּטלת מרע", "סּור ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלהיֹות

ּבחינת  "אלקיכם", להיֹות אלקּות ּגלּוי ְְְֱֱִִִֵֶֶַֹֹאצלֹו

ּבארּבע  זֹו ּתׁשּובה ּומדרגת עלמין'. ּכל ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָ'ממּלא

ּבחינת  ּתּתאה, ה' ענין הּוא הוי' ׁשם ְְֲִִִֵַַַָָָָאֹותּיֹות

מּזה  ּולמעלה עלמין'. ּכל 'ממּלא ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָמלכּות,

ּבארּבע  ׁשענינּה טֹוב", ּד"עׂשה הּתׁשּובה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהיא

זעירֿאנּפין, ּבחינת ו', אֹות הּוא הוי' ׁשם ְְְֲִִִֵֵַַָָאֹותּיֹות

ּכי  עלמין', ּכל 'ס ֹובב ּבחינת נמׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשעלֿידי ֿזה

הּמצֹות, קּיּום ענין (ׁשהּוא טֹוב" ְְֲִִִֵֶַַ"(עׂשה)

ׁשּכתּוב  ּכמֹו "טֹוב", ּכי 25ׁשּנקראים צּדיק אמרּו ְְְִִִִִֶֶַָָ

אהו"ה, ּדׁשם הּמסּפר והּוא י"ז, עֹולה ְְְִֵֶַָטֹוב)

"את  מראׁשיּֿתבֹות הארץ 26ׁשּיֹוצא ואת הּׁשמים ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מלא)" עלמין'27(אני ּכל 'סֹובב ּבחינת על ּדקאי , ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

ּבּׁשמים  מאיר אּלא מדרגֹות, חלּוקי ּבֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאין

ּבׁשוה  מרע 28ּובארץ ("סּור אּלּו מדרגֹות ּוׁשּתי . ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּבזה  אּלא ּתּתאה, ּבתׁשּובה הם טֹוב") ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָועׂשה

ּתׁשּובה, ּבחינת הּוא מרע" "סּור הּנה ְְִִֵֵַָָָּגּופא

ּבעלּֿתׁשּובה  ּבחינת הּוא טֹוב" .29"ועׂשה ְְֲִֵַַַַָ
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כא.22) ג, ב).23)בראשית (מח, תכ"א ב). (י, בהקדמה תקו"ז ב.24)ראה סח, להצ"צ החקירה ספר י.25)ראה ג, ישעי'

כד.26) כג, ל,27)ירמי' האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ב. פה, אורה שערי ח. מא, ישעי' להאריז"ל הפסוקים שער ראה

ואילך.28)ב. א לג, ראה פ' ואילך. א ט, ואתחנן לקו"ת ואילך.29)ראה א עה, בלק לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ïc·‰ Ìb LÈÂ יותר ומחלקת המבדלת ÏBÁÏ,ומחיצה L„˜ ÔÈa ¿≈««¿»»≈…∆¿

È¯Ó‚Ï ¯ÈzÒnL ¯BÚÓ CÒÓ BÓk e‰fL,האור ÔÈÚעל ‡e‰Â ∆∆¿»»≈∆«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«
של  והסוד הפנימי BÚ¯התוכן ˙B˙k22 לאדם הקדושֿברוךֿהוא שעשה »¿

הדעת עץ חטא אחרי ÈÂÁc‡וחוה ‡ÎLÓ23,,נחש ÔÈÚעור ‡e‰L »¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿«
d‚B ˙tÈÏ˜24 ומסתרת שמעלמת ¿ƒ««

המכסה  קליפה (כמו האלוקי האור על

והסתר  העלם זה אין אבל הפרי) על

קליפת  נקראת זו 'קליפה' ולכן מוחלט

טוב  בה מעורב כי אור, לשון 'נוגה',

ורע.

‰Ïc·‰ LÈ C‡ ומחיצהÔÈa «≈«¿»»≈
˙BtÈÏ˜ LÏLnL Ú¯Ï ·BË»«∆ƒ»…¿ƒ

È¯Ó‚Ï ˙B‡Óh‰ טוב בהם שאין «¿≈¿«¿≈
על  גמור והסתר העלם והן כלל

BlÚ˙‰Ï˙האלקות, ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿ƒ¿«
BÓk) ‰Le„˜Ï Ct‰˙‰Ïe¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿

d‚B ˙tÈÏ˜ להתעלות יכולה שכן ¿ƒ««
בספר  בהרחבה כמבואר לקדושה,

חיות  שורש היא נוגה שקליפת התניא

משתמשים  שאם המותרים הדברים

אפשר  שמים, לשם הראוי, באופן בהם

שלוש  ואילו לקדושה. להעלותם

חיות  שורש הם הטמאות קליפות

של  בכוחו שאין האסורים הדברים

לקדושה  להעלותם ).האדם
ŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰Ïc·‰‰ È‰BÊÂ¿ƒ««¿»»∆«¬≈«
LÏLÓ ‡e‰L ,ÔBÚ‰ È„È¿≈∆»∆ƒ»…
,È¯Ó‚Ï ˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ¿̃ƒ«¿≈¿«¿≈
שהם  אסורים מעשים על מדובר שהרי

 ֿ הקדוש של לרצונו מוחלט בניגוד

NÚ‰ברוךֿהוא  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆
È¯Ó‚Ï ÏÈc·n‰ CÒÓ האדם בין »»««¿ƒ¿«¿≈

כך  כדי עד È‡Ó¯לאלקות, ÔÈ‡L∆≈≈ƒ
.ÏÏk ˙e˜Ï‡ ÈeÏbƒ¡…¿»

˙BÈ‰Ï ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ C‡««¿≈«¿»ƒ¿
"Ú¯Ó ¯eÒ" מהרע להתרחק ≈»

לאלקות, ∆∆»¿Ïha˙Óƒ˙ולהתקרב
‰Ïc·‰ומחיצהBÊ אין ומעתה , «¿»»

האלקי  האור על והסתר È‡Óe≈ƒ¯העלם
Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁa ,"ÌÎÈ˜Ï‡" ˙BÈ‰Ï ˙e˜Ï‡ ÈeÏb BÏˆ‡∆¿ƒ¡…ƒ¿¡…≈∆¿ƒ«¿«≈»

'ÔÈÓÏÚ.בפנימיות בו ומאיר אותו 'ממלא' האלקי והאור »¿ƒ

'‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡a BÊ ‰·eLz ˙‚¯„Óe«¿≈«¿»¿«¿«ƒ≈¬»»ƒ¿«
,‰‡zz'הוי בשם השניה ה' האות היא תחתונה, eÎÏÓ˙,ה' ˙ÈÁa «»»¿ƒ««¿

וחסידות  בקבלה (כמבואר הספירות עשר מבין והתחתונה האחרונה הספירה

אותיות  ראשונה שארבע ה' חכמה, – יו"ד הספירות, לעשר רומזות הוי' שם

– וא"ו בינה, – העליונה) עילאה, ('ה'

אחרונה  ה' וכו', גבורה חסד, המידות

מלכות) – התחתונה) תתאה, (ה'

'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁa¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
לברוא  היורד המצומצם האלוקי האור

בתוכם  ולהתלבש העולמות את

המלכות. ספירת עלֿידי בפנימיות,

‰fÓ ‰ÏÚÓÏe יותר גבוהה דרגה ¿«¿»ƒ∆
‰eLz·‰בתשובה  ‡È‰ƒ«¿»

dÈÚL ,"·BË ‰NÚ"c«¬≈∆ƒ¿»»
'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡a¿«¿«ƒ≈¬»»
Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ,'Â ˙B‡ ‡e‰¿ƒ«¿≈

,ÔÈt‡ ובחינה) העליונות המידות «¿ƒ
ביחס  כי קטנות" "פנים נקראת זו

האור  המוחין, במדרגות המאיר לאור

ומועט) 'קטן' הוא בה »∆ŒÏÚLהמאיר
‰ÊŒÈ„È המידות CLÓבאמצעות ¿≈∆ƒ¿»
Ïkומתגלה  ··BÒ' ˙ÈÁa¿ƒ«≈»
'ÔÈÓÏÚ המאיר הבליֿגבול האור , »¿ƒ

ו'מקיף', 'סובב' בדרך Èkƒבעולמות
ÔÈÚ ‡e‰L) "·BË (‰NÚ)"¬≈∆ƒ¿«
ÌÈ‡¯˜pL ,˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ

·e˙kL BÓk ,"·BË"25e¯Ó‡ ¿∆»ƒ¿
˜Ècˆ המצוות את Èkהמקיים «ƒƒ

,Ê"È ‰ÏBÚ (·BË17 בגימטריא ∆
ÌLc ¯tÒn‰ ‡e‰Â,אהו"ה ¿«ƒ¿»¿≈

אלו  אותיות של הקדוש השם

˙B·zŒÈL‡¯Ó ‡ˆBiL ארבעת ∆≈≈»≈≈
Â‡˙26"‡˙המילים  ÌÈÓM‰ ∆«»«ƒ¿∆

"(‡ÏÓ È‡) ı¯‡‰27È‡˜c , »»∆¬ƒ»≈¿»≈
Ïkהמכוון  ··BÒ' ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ«≈»
'ÔÈÓÏÚ הבליֿגבול ÔÈ‡Lהאור »¿ƒ∆≈

‡l‡ ,˙B‚¯„Ó È˜eÏÁ Baƒ≈«¿≈∆»
ı¯‡·e ÌÈÓMa ¯È‡Ó בעולמות ≈ƒ«»«ƒ»»∆

תחתונים  ובעולמות עליונים

‰ÂLa28 והנבראים העולמות ערך לפי מותאם אינו כי מידה, באותה ¿»∆
וה  האור את גילוי.המקבלים
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LÈÂּבּקׁש" ענין ׁשּזהּו ּבתׁשּובה, מדרגה עֹוד ¿≈ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

רז"ל  ּכמאמר הּתֹורה, על ּדקאי 30ׁשלֹום", ְְֲֵַַַַַַָָָ

ׁשל  ּבפמליא ׁשלֹום מׂשים ּבּתֹורה העֹוסק ְִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

חּבּור  ענין ׁשּזהּו מּטה, ׁשל ּובּפמליא ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָמעלה

ּו'ממּלא' הּתֹורה 31'סֹובב' ׁשּׁשרש לפי והינּו , ְְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

ּביכֹולת  יׁש ולכן ּו'ממּלא', מ'ּסֹובב' למעלה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָהּוא

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו כּו'. לחּברם ּכי 32הּתֹורה ְְְִֶֶַַַַָָָ

רּבים  לׁשֹון ּדעֹות הוי', ּדעֹות 'ּדעת 33אֿל , ְֲִֵֵֵַַַָָ

מּצד  ׁשּזהּו אין, ּולמּטה יׁש ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָעליֹון'

ּתחּתֹון' ו'דעת עלמין'. ּכל 'סֹובב ְְְְִִֵַַַַָָּבחינת

ּבחינת  מּצד ׁשּזהּו יׁש, ּולמּטה אין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּלמעלה

ענין  הּוא הוי' ּדעֹות ואֿל עלמין'. ּכל ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ'ממּלא

עלמין' ּכל 'סֹובב חּבּור הּדעֹות, ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַָָהתחּברּות

הּתֹורה  עלֿידי נפעל ׁשּזה עלמין', ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּו'ממּלא

הוי' ׁשם אֹותּיֹות ּבארּבע זֹו ּתׁשּובה וענין ְְְְְֲִִֵַַַָָָכּו'.

ּבחינת  ׁשהיא ּבינה, ּבחינת עיּלאה, ה' ְְִִִִִֶַַָָָהּוא

רביעית  מדרגה ּגם ויׁש עיּלאה. ְְְְִִִֵֵַַָָָָּתׁשּובה

חכמה, ּבחינת יּו"ד, ּבאֹות ׁשהיא ְְְְִִִֶַָָָּבתׁשּובה,

ּב מדרגת עיּלאה.ׁשּזֹוהי ּבתׁשּובה עלּֿתׁשּובה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
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ב.30) צט, א.31)סנהדרין כא, ראה פ' א. עד, שם לקו"ת פ'32)ראה לקו"ת א. סח, יתרו תו"א וראה ג. ב, שמואלֿא

ובכ"מ. ב. מז, שה"ש ד. כג, בתחילתו.33)ראה תס"ט תקו"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰ ("·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó ¯eÒ") el‡ ˙B‚¯„Ó ÈzLe דרגות שתי ¿≈«¿≈≈≈»«¬≈≈

,‰‡zz ‰·eL˙a,בתשובה הנמוכה הדרגה ÊaL‰תחתונה, ‡l‡ ƒ¿»«»»∆»∆»∆
תתאה' Ú¯Ó"עצמה Ùeb‡ב'תשובה ¯eÒ" ‰p‰ הנמוכה בדרגה »ƒ≈≈»
תתאה' BË·"ב'תשובה ‰NÚÂ" ,‰·eLz ˙ÈÁa ‡e‰ הדרגה ¿ƒ«¿»«¬≈

תתאה'הגבוהה  ‰e‡ב'תשובה
‰·eLzŒÏÚa ˙ÈÁa29. כמבואר ¿ƒ«««¿»

עלֿפי  בלק, פרשת תורה' ב'לקוטי

באילנא  דאחיד "וכיון הזוהר מאמר

בעץ  שאחוז [וכיון אקרי כדין דחיי,

דהא  תשובה בעל נקרא] אזי החיים

אקרי  הכי אוף תשובה ישראל כנסת

כנסת  [שהרי אקרי תשובה בעל ואיהו

והוא  תשובה, נקראת כן גם ישראל

ה'מקדש  וביאור נקרא]", תשובה בעל

שאחוז  כיון - הזוהר בדברי מלך'

המשפיע, המקור אנפין', 'זעיר בבחינת

לבחינת  המשפיע 'בעל', נקרא לכן

אוחז  תשובה, שהבעל ומאחר המלכות,

לכן  אנפין', 'זעיר שהוא החיים בעץ

גורם  כלומר תשובה, בעל נקרא

היינו  מלכות, בבחינת עליונה המשכה

ל'ממלא  עלמין' כל מ'סובב המשכה

טוב'. 'ועשה עלֿידי עלמין' כל

‰‚¯„Ó „BÚ LÈÂ נוספת ¿≈«¿≈»
Lwa" ÔÈÚ e‰fL ,‰·eL˙aƒ¿»∆∆ƒ¿««≈

"ÌBÏL הפסוק בהמשך האמור »
טוב", ועשה מרע "סור ≈«¿È‡˜cלאחר

Ó‡Ók¯המכוון  ,‰¯Bz‰ ÏÚ««»¿«¬«
Ï"Ê¯30‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk ««»»≈«»

ÏÓt·e ‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa ÌBÏL ÌÈNÓ,‰hÓ ÏL ‡È הרי ≈ƒ»«»«¿»∆«¿»«»«¿»∆«»
קשר  התורה שיש ללימוד השלום נושא בין eaÁ¯מיוחד ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ
'··BÒ''טוב 'עשה עלֿידי הנמשך עלמין' כל ה'סובב האלוקי האור ≈
'‡lÓÓ'e31,מרע 'סור עלֿידי הנמשך עלמין' כל ה'ממלא האלוקי האור ¿«≈

‡e‰ ‰¯Bz‰ ˘¯ML ÈÙÏ eÈ‰Â שהיא באלוקות כזו ÏÚÓÏ‰בדרגה ¿«¿¿ƒ∆…∆«»¿«¿»
,'‡lÓÓ'e '··Bq'Ó כיון לגמרי מעולמות שלמעלה  עצמו האיןֿסוף ƒ≈¿«≈

יחד  משניהם נעלה יחד ÔÎÏÂשהוא משניהם נעלה שהוא LÈכיון ¿»≈≈
‰¯Bz‰ ˙ÏBÎÈa זו ממדרגה eÎ'שנמשכה Ì¯aÁÏ אור את ולהמשיך ƒ∆«»¿«¿»

המדוד  עלמין' כל ה'ממלא האור בתוך מוגבל הבלתי עלמין' כל ה'סובב

העולמות. ערך לפי ומוגבל

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ32,'ÈÂ‰ ˙BÚc ÏŒ‡ Èk החסידות ובתורת ¿∆««∆»ƒ≈≈¬»»
הכתוב  בלשון ¯ÌÈaמדייקים ÔBLÏ ˙BÚc33, פנימיות שלפי ומבארים ≈¿«ƒ

היא  אחת דעה באלקות, השקפות) (גישות, 'דעות' שתי יש »»'Úc˙הדברים
'ÔBÈÏÚ,האלקות מצד העליון, מצד הם שהדברים LÈכפי ‰ÏÚÓlL ∆¿∆¿«¿»≈

ÔÈ‡ ‰hÓÏe והעולמות אמיתית מציאות 'יש' היא 'למעלה' האלקות, ¿«»«ƒ
קיימת  אינה שכאילו מציאות 'אין' הם 'למטה', vÓ„והנבראים, e‰fL∆∆ƒ«

של  המבט ונקודת »ÈÁa¿ƒ˙הגישה
'ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ' ֿ הבלי האור ≈»»¿ƒ

בדרך  העולמות על שמאיר גבול

ו'סובב'. ÔBzÁz''מקיף' ˙Ú„'Â¿«««¿
העולמות  מצד הם שהדברים כפי

hÓÏe‰והנבראים  ÔÈ‡ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ¿«»
,LÈ'למעלה' האלקית שהמציאות ≈

ולא  נתפס לא מופשט, דבר 'אין' היא

הגשמית  המציאות ואילו מושג,

ומוחשית  ברורה מציאות היא 'למטה'

Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁa „vÓ e‰fL∆∆ƒ«¿ƒ«¿«≈»
'ÔÈÓÏÚ לפי המצומצם האלוקי האור »¿ƒ

העולמות. ‰ÈÂ'ערך ˙BÚc ÏŒ‡Â¿≈≈¬»»
ÈzL ˙e¯aÁ˙‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ¿«¿¿≈
Ïk ··BÒ' ¯eaÁ ,˙BÚc‰«≈ƒ≈»
,'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ'e 'ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿«≈»»¿ƒ
של  וההגבלות הגדרים שבתוך כך

והארה  גילוי יש תחתון') ('דעת העולם

מהתלבשות  שלמעלה אלוקי אור של

עליון') ('דעת החיבור fL‰בעולם ∆∆
'סובב' È„ÈŒÏÚו'ממלא'בין ÏÚÙƒ¿»«¿≈

.'eÎ ‰¯Bz‰«»
BÊ ‰·eLz ÔÈÚÂ בקש' בחינת ¿ƒ¿«¿»

התורה  שעלֿידי התשובה שלום'

‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡a¿«¿«ƒ≈¬»»
,‰‡lÈÚ הוי'‰' בשם הראשונה ה' האות העליונה, Èa‰ה' ˙ÈÁa ƒ»»¿ƒ«ƒ»

ונרמזת  לפרטים החכמה נקודת והתרחבות הסתעפות לה שהיא שיש ה' באות

לרוחב, קו וגם לאורך קו lÈÚ‡‰גם ‰·eLz ˙ÈÁa ‡È‰L דרגה ∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»
בתשובה. עליונה

,‰·eL˙a ˙ÈÚÈ·¯ ‰‚¯„Ó Ìb LÈÂ הדרגה ביותר,והיא הנעלית ¿≈««¿≈»¿ƒƒƒ¿»
„"eÈ ˙B‡a ‡È‰L,'הוי שם ÓÎÁ‰של ˙ÈÁa של הראשונית הנקודה ∆ƒ¿¿ƒ«»¿»

נקודה, כמו שצורתה הוי' של יו"ד באות הנרמזת Ó„¯‚˙הרעיון, È‰BfL∆ƒ«¿≈«
‰·eLzŒÏÚa החכמה ובינה שבחכמה בחסידות (כמבואר משפיע בחינת ««¿»

ומלכות, (המידות) שבזעירֿאנפין עלֿדרך המקבל, היא והבינה המשפיע היא

היא  ז"א ממדריגת בחינת הנעלית המקבל) היא המלכות ובחינת המשפיע

בחינת  לגבי טוב' 'עשה בחינת של המעלה לגבי לעיל (כמבואר עצמה תשובה

שהיא  כפי מרע') lÈÚ‡‰'סור ‰·eL˙a.יותר הנעלית עליונה, תשובה ƒ¿»ƒ»»
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d"kyz'dי ,gqtd bgc 'a lil

ׁשּבתׁשּובה p‰Â‰ד) הּמדרגֹות ארּבע ּכנגד ¿ƒ≈ְְְְִֵֶֶֶַַַַָ

ּגאּולה. ׁשל לׁשֹונֹות ארּבע ּגם ְְְְֶֶַַַָָיׁשנן

מּתחת  אתכם והֹוצאתי ּׁשּכתּוב ּדמה ּבזה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוהענין

העֹון  ּכי מרע", "סּור ענין הּוא מצרים ְְְִִִִִֵֶַַָָסבלֹות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכבד, ולכן 34הּוא עֹון, ּכבד עם ְְֵֵֶֶֶַָָָָ

מרע", ּד"סּור הּתׁשּובה עלֿידי א סבל, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָנקרא

מצרים. סבלֹות מּתחת אתכם והֹוצאתי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַנעׂשה

טֹוב", "עׂשה ענין הּוא גֹו' והּצלּתי ּׁשּכתּוב ְְְֲִִִֵֶַַַָּומה

- האחד ּפירּוׁשים, ׁשני יׁש "הּצלּתי" ּבתבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּכי

ׁשההּצלה  והינּו, צל, לׁשֹון - והׁשני הּצלה, ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָלׁשֹון

והּוא  מּקיף, ּבחינת ׁשהּוא הּצל עלֿידי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַנעׂשית

מּקיף  אֹור נמׁש ׁשעלֿידיֿזה הּמצֹות, קּיּום ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָענין

ּבנֹוגע  (ועלּֿדרֿזה עלמין' ּכל 'סֹובב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּבחינת

כּו' ולקחּתי וגאלּתי הּלׁשֹונֹות, ).35לׁשאר ְְְְְְִִִַַַָָָ

ּבארּבע p‰Â‰ה) צֹור יׁש ׁשּבתׁשּובה הּטעם ¿ƒ≈ְְְִֵֶֶַַַַַָ

ׁשההעלאה  לפי - הּוא ְְֲִֵֶַַַָָמדרגֹות,

צריכה  הּתׁשּובה) ענין (ׁשּזהּו למעלה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָמּלמּטה

וכיון  למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה ּכמֹו ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָלהיֹות

עלֿידי  הּוא למּטה מּלמעלה ההמׁשכה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּסדר

ּבּמדרׁש ּכדאיתא הוי', ׁשם אֹותּיֹות 36ארּבע ְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

ּתֹורה  לֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִֵֶַַָָָּכׁשּבקׁש

עצמֹו, לבין ּבינֹו ּפעמים ארּבע אמרּה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָליׂשראל,

חקרּה37ׁשּנאמר  וגם הכינּה ויסּפרּה ראה אז ְְְֱֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָ

המׁשכת  ענין והּוא לאדם, וּיאמר (ואחרּֿכ)ְְְְִֶַַַַַַָָָָָֹ

הוי' ׁשם אֹותּיֹות ארּבע עלֿידי למּטה ,38הּתֹורה ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ

ׁשעלֿידי  למעלה מּלמּטה ההעלאה סדר ּגם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלכן

ׁשם  אֹותּיֹות ארּבע עלֿידי להיֹות צרי ְְְְִִִֵֵַַַַָָהּתׁשּובה

ּכּנ"ל.הוי', ׁשּבתׁשּובה, הּמדרגֹות ארּבע ׁשהן ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
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ד.34) א, 35.4)ישעי' שבהערה בדרושים רפ"מ.36)ראה כזֿכח.37)שמו"ר כח, ג.38)איוב עא, האזינו לקו"ת גם ראה

פקע"ו. תרל"ו רבים מים המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·eL˙aL ˙B‚¯„n‰ Úa¯‡ „‚k ‰p‰Â לעיל „) המפורטות ¿ƒ≈¿∆∆«¿«««¿≈∆ƒ¿»

הוי', שם אותיות ובארבע שלום" בקש טוב ועשה מרע "סור בפסוק (הנרמזות

בפרטיות) לעיל Ïe‡b‰כמבואר ÏL ˙BBLÏ Úa¯‡ Ìb ÔLÈ∆¿»««¿«¿∆¿»
ומבאר. שממשיך כפי בתשובה, האמורים הענינים לארבעת המקבילים

·e˙kM ‰Óc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿«∆»
˙ÁzÓ ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰Â¿≈ƒ∆¿∆ƒ««

ÌÈ¯ˆÓ ˙BÏ·Ò הדבר וברוחניות ƒ¿ƒ¿«ƒ
מטומאת כולל  ישראל בני הרחקת את

Ú¯Ó",מצרים  ¯eÒ" ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«≈»
BÓk ,„·k ‡e‰ ÔBÚ‰ Èkƒ∆»»≈¿

·e˙kL34ÔÎÏÂ ,ÔBÚ „·k ÌÚ ∆»«∆∆»¿»≈
‡¯˜ המכביד העוןC‡ ,Ï·Ò ƒ¿»≈∆«

¯eÒ"c ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»¿
ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰Â ‰NÚ ,"Ú¯Ó≈»«¬∆¿≈ƒ∆¿∆

ÌÈ¯ˆÓ ˙BÏ·Ò ˙ÁzÓ ועלֿידי ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒ
נתונים  לא כבר ישראל בני התשובה

העון. היינו 'מצרים' תחת

‡e‰ 'B‚ ÈzÏv‰Â ·e˙kM ‰Óe«∆»¿ƒ«¿ƒ
˙·˙a Èk ,"·BË ‰NÚ" ÔÈÚƒ¿«¬≈ƒ¿≈«
,ÌÈLe¯Èt ÈL LÈ "ÈzÏv‰"ƒ«¿ƒ≈¿≈≈ƒ

‰Ïv‰ ÔBLÏ - „Á‡‰ ישועה »∆»¿«»»
ˆÏ,מהצרה, ÔBLÏ - ÈL‰Â¿«≈ƒ¿≈

‰Ïv‰‰L ,eÈ‰Â הרוחני מהמצב ¿«¿∆««»»
התשובה  עבודת שקודם רצוי הלא

‡e‰L Ïv‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈«≈∆
ÛÈwÓ ˙ÈÁa הוא שהרי מלמעלה  ¿ƒ««ƒ

˜Ìeiמופשט,דבר  ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ
CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆«¿≈∆ƒ¿»

למ  ועל מלמעלה האדם על ומאיר טה

אלוקי  אֹור חודר ÛÈwÓהעולם שאינו «ƒ
בפנימיות  'BÒ··ומתלבש ˙ÈÁa¿ƒ«≈
,'ÔÈÓÏÚ Ïk שזהו לעיל כמבואר »»¿ƒ

התשובה  בעבודת הנמשך האור

טוב" "ועשה ∆∆»¿(ŒC¯cŒÏÚÂהנקראת
,˙BBLl‰ ¯‡LÏ Ú‚Ba ‰Ê∆¿≈«ƒ¿»«¿

'eÎ ÈzÁ˜ÏÂ ÈzÏ‡‚Â35 הרומזים ¿»«¿ƒ¿»«¿ƒ
בעבודת  נוספות למדרגות הם גם

ובמאמר  בחסידות, כמבואר התשובה,

לבני  אמור 'לכן דיבורֿהמתחיל

באריכות  זה מאמר עניני כמה נתבארו בו תשח"י, וארא פרשת ישראל'

בחינת  עילאה, ה' שמצד לעבודה רומז ש"וגאלתי" מבואר יותר, בפרטיות

גם  האדם נגאל הבינה שמצד העבודה שעלֿידי הגאולה ענין וזהו בינה,

של  במדריגה התשובה עבודת נרמזת וב"ולקחתי" דקדושה, 'מצרים' מבחינת

"ולקחתי  הכתוב בלשון כנרמז במציאות, ז"ל,ביטול חכמינו ואמרו לי" אתכם

בדרגה  לתשובה מגיע האדם וכאשר לעולם" זז אינו לי שנאמר מקום "כל

במציאות  ביטול הקדושֿברוךֿהוא של של ועצמותו במהותו דבוק הוא הרי

הגבלות  שום בלי היא ועבודתו בעצמו,

שינויים). שום ובלי

‰·eL˙aL ÌÚh‰ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈«««∆ƒ¿»
,˙B‚¯„Ó Úa¯‡a C¯Bˆ LÈ≈∆¿«¿««¿≈
‰‡ÏÚ‰‰L ÈÙÏ - ‡e‰¿ƒ∆««¬»»
ÔÈÚ e‰fL) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆∆ƒ¿«
BÓk ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ (‰·eLz‰«¿»¿ƒ»ƒ¿¿
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»¿«»
אופנים  שני יש בחסידות, כמבואר

של  התקרבות להיות יכולה שבהם

כאשר  האחד לאלקות, (והעולם) האדם

מצד  היא וההתעוררות ההתקרבות

מלמטה  (התעלות) העלאה בדרך האדם

ההתקרבות  כאשר והשני למעלה,

האלקות  מצד היא בדרך וההתעוררות

מלמעלה  והתגלות) (הארה המשכה

‰‰ÎLÓ‰למטה, ¯„qL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈∆««¿»»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ באה שבו האופן ƒ¿«¿»¿«»

מלמעלה  אלקית והתגלות הארה כל

˙Bi˙B‡ Úa¯‡ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿«ƒ
‡˙È‡„k ,'ÈÂ‰ ÌL שמובא כפי ≈¬»»ƒ¿ƒ»

L¯„na36ŒLB„w‰ L˜aLk «ƒ¿»¿∆ƒ≈«»
‰¯Bz ¯ÓBÏ ‡e‰ŒCe¯a»«»
Úa¯‡ d¯Ó‡ ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¬»»«¿«
,BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ÌÈÓÚt¿»ƒ≈¿≈«¿

¯Ó‡pL37d¯tÒÈÂ ‰‡¯ Ê‡ ∆∆¡«»»»«¿«¿»
d¯˜Á Ì‚Â dÈÎ‰ מונה והכתוב ¡ƒ»¿«¬»»

ועיון  לימוד של לשונות ארבע

,Ì„‡Ï ¯Ó‡iÂ (CkŒ¯Á‡Â)¿««»«…∆»»»
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰Â והתגלות ¿ƒ¿««¿»«

Úa¯‡ È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ ‰¯Bz‰«»¿«»«¿≈«¿«
'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡38 הנרמזות ƒ≈¬»»

(וכנזכר  זה שבפסוק הלשונות בארבעת

לעשר  רומזות הוי' שם אותיות שארבע

האלוקי  האור שבאמצעותן הספירות

לעולמות), ונמשך ÏÚÓÏ‰יורד ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰ ¯„Ò Ìb ÔÎÏ»≈«≈∆««¬»»ƒ¿«»¿«¿»
ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»»ƒƒ¿«¿≈«¿«ƒ≈

Ï"pk ,‰·eL˙aL ˙B‚¯„n‰ Úa¯‡ Ô‰L ,'ÈÂ‰ לעיל כמבואר ¬»»∆≈«¿«««¿≈∆ƒ¿»««
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יי dxez dxaic mipa drax` cbpk

הוי' מדרגֹות, ׁשּתי יׁש הוי' ׁשּבׁשם ידּוע ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּנה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדלתּתא, והוי' הוי'39ּדלעילא הוי' ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ּבגּויהּו טעמא ׁשההמׁשכה 40ּופסיק ונמצא, . ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

ארּבע  ּדר ּתחלה עֹוברת למּטה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָמלמעלה

ּגם  עֹוברת ואחרּֿכ ּדלעילא, הוי' ׁשם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹותּיֹות

מּובן  ּומּזה ּדלתּתא. הוי' ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדר

ׁשעלֿידי  למעלה מּלמּטה להעלאה ּבנֹוגע ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָּגם

ארּבע  להיֹות צריכֹות ׁשּתחלה ְְְְְִִִֶַַַָָהּתׁשּובה,

ּדלתּתא, הוי' ׁשם ׁשּכנגד ּבתׁשּובה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמדרגֹות

הּמדרגֹות  ארּבע ּגם להיֹות צריכֹות ְְְְְִִֵַַַַַַַָואחרּֿכ

החלּוק  וזהּו ּדלעילא. הוי' ׁשם ׁשּכנגד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבתׁשּובה

ּגאּולה, ׁשל הּלׁשֹונֹות ׁשּבארּבע  הענינים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבין

ּביציאת  ׁשּנאמרּו ּגאּולה ׁשל לׁשֹונֹות ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָׁשארּבע

ּדלתּתא, הוי' ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד הן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמצרים 

ארּבע  ׁשּכנגד ּגאּולה ׁשל הּלׁשֹונֹות ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַָוארּבע

העתידה, הּגאּולה ּגם נכללת ׁשּבהן ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמלכּיֹות,

ּדלעילא. הוי' ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהן

מעין ‡ÌÓו) יׁשנֹו עּתה הּפסח ּבחג ּגם »¿»ְְֵֵֶֶַַַַַָ

ארּבע  ׁשּלכן העתידה, ְְֲִֵֶַַַָָָָהּגאּולה

וגם  הּגאּולֹות, ארּבע ּכנגד ּגם הם ּדפסח ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַהּכֹוסֹות

לעתידֿלבא  ׁשּיהיּו הּכֹוסֹות והינּו,2ּכנגד , ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ

ּומּצד  ּדלעילא, הוי' ּדׁשם האֹור ּגלּוי ּגם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּנמׁש

ּביֹותר, למּטה יֹורד הּוא הרי מעלתֹו ְְֲֲֵֵֵֶַַָָּגֹודל

חּיים' עץ ּב'פרי הּפסח 41וכדאיתא ׁשּבליל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ּב'עׂשּיה' ּגם הּוא .42הּזיּוּוג ֲִִַַָָ
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ו.39) לד, ואילך.40)תשא סע"א נט, לר"ה דרושים לקו"ת ואילך. סע"ד סא, בשלח תו"א רע"א. קלח, (אד"ר) זח"ג

פ"ז.41) המצות חג (המו"ל).42)שער הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוי'. שם אותיות בארבע רמוזות אלו מדרגות ארבע כיצד בפרטיות

˙B‚¯„Ó ÈzL LÈ 'ÈÂ‰ ÌLaL Úe„È ‰p‰Â,כלליות'ÈÂ‰ ¿ƒ≈»«∆¿≈¬»»≈¿≈«¿≈¬»»
‡ÏÈÚÏc עליונה דרגה z˙Ïc‡העליון, 'ÈÂ‰Â,תחתונה דרגה התחתון, ƒ¿≈»«¬»»ƒ¿«»

·e˙kL BÓk39,הרחמים מידות י"ג את המונה בפסוק תשא, כי בפרשת ¿∆»
‡ÓÚË ˜ÈÒÙe 'ÈÂ‰ 'ÈÂ‰¬»»¬»»»≈«¬»

e‰Èe‚a40'הוי השמות שני בין ויש ¿««¿
בזוהר  כך על ומבואר מפסיק, טעם

שהכוונה  מלמד המפסיק שהטעם

(כמבואר  הוי' בשם דרגות לשתי

הוי', שמות בחינות ב' שיש בחסידות

ה"א  חכמה יו"ד – בהשתלשלות א'

שהוא  . מלכות]. ה' מדות, [ו' כו' בינה

ההשתלשלו  התהוות כנ"ל,בחינת ת

שנקרא  היות עם דלעילא, הוי' שם אבל

שממנו  התהוות שם על הוי' כן גם

גילוי  בחינת הוא מכלֿמקום יתברך,

מהשתלשלות, שלמעלה עליון אור

שהוא  . . העליון רצון בחינת והוא

פסיק  ולכן החכמה, מן מעלה למעלה

בגווייהו"). טעמא

‰ÎLÓ‰‰L ,‡ˆÓÂ האור של ¿ƒ¿»∆««¿»»
BÚ·¯˙האלוקי  ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»∆∆

ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ C¯c ‰ÏÁz¿ƒ»∆∆«¿«ƒ≈
,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ העליונה הדרגה ¬»»ƒ¿≈»

הוי', שם של «»»¿CkŒ¯Á‡Âוהנעלית
˙Bi˙B‡ Úa¯‡ C¯c Ìb ˙¯·BÚ∆∆«∆∆«¿«ƒ

‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL הדרגה ≈¬»»ƒ¿«»
הוי'. שם של והנמוכה התחתונה

‰fÓe הדברים שכך סדר הוא ƒ∆
למטה  מלמעלה Ìbבהמשכה Ô·eÓ»«

‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¬»»ƒ¿«»
‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆«¿≈«¿»

האדם, עבודת בשלב ÏÁzL‰שהיא ∆¿ƒ»
העבודה  בהתחלת BÎÈ¯¿̂ƒ˙ראשון,

˙B‚¯„n‰ Úa¯‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿«««¿≈
CkŒ¯Á‡Â ,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL „‚kL ‰·eL˙a מתקרב כשהאדם ƒ¿»∆¿∆∆≈¬»»ƒ¿«»¿««»

לאלקות  eL˙a·‰יותר ˙B‚¯„n‰ Úa¯‡ Ìb ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯¿̂ƒƒ¿««¿«««¿≈ƒ¿»
.‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL „‚kL∆¿∆∆≈¬»»ƒ¿≈»

˜eÏÁ‰ e‰ÊÂ ההבדל˙BBLl‰ Úa¯‡aL ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÈa ¿∆«ƒ≈¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿«¿««¿
˙‡ÈˆÈa e¯Ó‡pL ‰Ïe‡b ÏL ˙BBLÏ Úa¯‡L ,‰Ïe‡b ÏL∆¿»∆«¿«¿∆¿»∆∆∆¿ƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ,גלות אחריה שאין שלימה גאולה היתה לא עדיין הגאולה כאשר ƒ¿«ƒ
˙BBLl‰ Úa¯‡Â ,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ „‚k Ô‰≈¿∆∆«¿«ƒ≈¬»»ƒ¿«»¿«¿««¿
Úa¯‡ „‚kL ‰Ïe‡b ÏL∆¿»∆¿∆∆«¿«
Ìb ˙ÏÏÎ Ô‰aL ,˙BiÎÏn‰««¿À∆»∆ƒ¿∆∆«

,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ גאולה «¿»»¬ƒ»
ומובן  גלות אחריה שאין שלימה

מצרים  מגאולת נעלית ≈‰Ôשהיא
'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿«ƒ≈¬»»

.‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»
ÌÓ‡ (Â יציאת כלל שבדרך למרות »¿»

'תחתונה' במדריגה גאולה היא מצרים

העתידה  הגאולה Áa‚לגבי Ìb«¿«
‰zÚ ÁÒt‰ של החג יציאת שהוא «∆««»

‰Ïe‡b‰מצרים  ÔÈÚÓ BLÈ∆¿≈≈«¿»
Úa¯‡ ÔÎlL ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆»≈«¿«
„‚k Ìb Ì‰ ÁÒÙc ˙BÒBk‰«¿∆«≈«¿∆∆

˙BÏe‡b‰ Úa¯‡,הגלויות מכל «¿««¿
האחרונה, הגאולה גם »¿Ì‚Âכולל

Œ„È˙ÚÏ eÈ‰iL ˙BÒBk‰ „‚k¿∆∆«∆ƒ¿∆»ƒ
‡·Ï2CLÓpL ,eÈ‰Â בחג , »…¿«¿∆ƒ¿»
‰ÈÂ'הפסח  ÌLc ¯B‡‰ ÈeÏb Ìb«ƒ»¿≈¬»»

‡ÏÈÚÏc העליונות בדרגות שנמשך ƒ¿≈»
לעיל, כמבואר תשובה, של ביותר

B˙ÏÚÓ Ï„Bb „vÓe האור של ƒ«∆«¬»
הוי' שם של האור הזה, הנעלה

BÈ¯„דלעילא, ‡e‰ È¯‰ ונמשך ¬≈≈
È‡„ÎÂ˙‡ומאיר  ,¯˙BÈa ‰hÓÏ¿«»¿≈¿ƒ¿ƒ»

'ÌÈiÁ ıÚ È¯Ù'a41 מכתבי ƒ¿ƒ≈«ƒ
‰eeÈf‚האריז"ל  ÁÒt‰ ÏÈÏaL∆¿≈«∆««ƒ

וההשפעה  הייחוד העליונים, בעולמות

לבחינת  המשפיע בחינת שבין הפנימית

וחיות  אור תוספת יש ידו שעל המקבל

למטה בעולמות ‰e‡מלמעלה רק לא

אלא ויצירה) בריאה (אצילות, iNÚ'a‰'העליונים Ìb42 הנחות העולם «»¬ƒ»
ארבע  מבין נמשך ביותר הוא זה אור של מעלתו גודל מצד דוקא כי העולמות,
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אגרות קודשיב

"משכו וקחו כבש ושחטו הפסח"

 ב"ה,  י"א ניסן, ה'תשכ"ה,

ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל

בכל מקום שהם

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הקב"ה קבע את יציאת מצרים בחודש האביב, והתורה מצוה לדאוג במיוחד שהפסח יחול 

תמיד בחודש האביב: שמור את חודש האביב ועשית פסח לה' אלקיך, כי בחודש האביב הוציאך ה' 

אלקיך ממצרים לילה. 

כדי לכוון שחג הפסח יחול בחודש האביב – והרי לוח השנה שלנו קבוע לפי הירח, דבר היוצר 

"שנה  לנו  יש   – החמה  פי  על  נקבעות  השנה  תקופות  ואילו  החמה,  משנת  יום  עשר  בכאחד  הבדל 

מעוברת" כל שנתייים-שלש )דוגמת השנה הנוכחית( בה נוסף חודש שלם )אדר(. כך משתוה שנת הירח 

לשנת החמה וחג הפסח חל תמיד בחודש האביב. כתוצאה מכך מסתדרים גם חדשי השנה, וכל החגים, 

ונקבעים במועדם המדויק. 

* * *

של  מיוחד  כחסד  ז"ל  חכמינו  ע"י  מוסברת  האביב  בחודש  אירעה  מצרים  שיציאת  העובדה 

הקב"ה, שהוציא את בני ישראל ממצרים בתקופה המוצלחת ביותר בשנה. ברם, ככל עניני התורה, יש 

גם בענין זה רמזים ונימוקים, הוראות רבות לכלל ולפרט. אחת ה"נקודות" שברצוני לציין כאן תובהר 

לאחר התבוננות בתנאים בהם אירעה יציאת מצרים: 

מאות בשנים היו בני ישראל משועבדים לאומה ששלטה אז על כל עמי הסביבה, לא רק בכוחם 

האדיר של "רכבו ופרשיו", אלא גם במשקל-היתר הגדול שלו בשטחי המדע, בכל המכונה עתה בשם 

"תרבות" ו"קידמה". 

התרבות והקידמה של מצרים התבססו על כוחות ותופעות הטבע, ובמיוחד על היאור נילוס. 

יצר השקאה  כח ההמצאה האנושי  גשמים, אך  כל  בה כמעט  יורדים  ואין  היא שחונה  ארץ מצרים 

מלאכותית שהפכה את מצרים לגן פורח מוקף מדבר. 

קבע: ראה שמות רבה פט"ו, יא: החדש הזה כו' כשבחר ביעקב ובניו קבע כו'. אור התורה )להצ"צ( ע"פ 
זה )ע'רסד(.

מצוה.. שמור: דברים טז, א. ולרמב"ן )לשרש הא' דסהמ"צ להרמב"ם( ולבעל ההלכות זוהי מ"ע )לעבר 
השנים, או – מושמרת את החוקה(. וראה סהמ"צ סוף מ"ע קנג: באו רמזים כו' שמור כו' הורה כו'. וביד הל' 

קדה"ח בתחלתו ורפ"ד. 
מוסברת: מכילתא לשמות יג, ד )הובא בפירש"י שם(.

אחת: ראה רמב"ן בא )יב ג(. צרור המור שם )יב, א( ועיין זח"ג )רנא, א(.
ששלטה אז על כל: מכילתא לבשלח יד, ה: היה פרעה שולט מסוף העולם ועד סופו. וראה זח"ב ו, א.

במשקל היתר הגדול: ראה זח"א קכה, סע"א.
ובמיוחד.. נילוס: יחזקאל כט, ג.

ואין יורדים בה כמעט כל גשמים: ראה רש"י ויגש מז, י. דברים יא, י.
כח ההמצאה האנושי: רש"י ר"פ מקץ.
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הטבע,  כוחות  האלהת  יסוד:  קוי  שני  לה  שהיו  מסועפת,  אלילית  תרבות  יצרו  אלה  תנאים 

והאלהת כוחות האדם שהשכיל לנצל את כוחות הטבע. מכאן צעד קטן בלבד אל האלהותו של פרעה, 

זה שגילם באישיותו את הדוגמא המצרית לאדם "מושלם". 

השקפה כזו, שראתה את העולם כהרכב של "כוחות-טבע" מרובים, שבכללם גם "כוח" האדם, 

בתוספת הפילוסופיה של "כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה" – הביאו לירידה רוחנית ומוסרית 

תהומית ביותר, עד כדי "הצדקת" רדייה ואכזריות מתועבות ביותר כלפי האדם או העם החלש יותר 

מבחינה גופנית. 

* * *

האליליות ואמונת ההבל של המצרים הגיעו לשיא ביטוים בתקופת ההתחדשות השנתית של 

כוחות הטבע, בחודש האביב, חודש של "מזל טלה", והשה הוא שהיה מסמלי היסוד של ה"עבודה 

זרה" של מצרים. 

* * *

אלקי  ברצון  עלה  בה  השעה  הגיעה  פקדתי":  "פקוד  בשורת  ובפיו  רבינו  משה  בא  הנה  אך 

אברהם יצחק ויעקב לשחרר את בני ישראל מיד פרעה ומגלות מצרים. 

נטמע  אף  ישראל  מבני  חלק  פרעה,  למרות  ישראל  בני  נתונים  מאז  שנה   210 חלפו  כבר 

ב"תרבות" המצרית, עזרה מן עמי הסביבה אינה צפויה כלל, שום עבד לא הצליח )עד אז( להשתחרר 

ממצרים. לא היו, איפוא, כל סיכויים, מנקודת מבט טבעית, לשחרור עם ישראל ממצרים, ולמרות 

זאת מבטיח להם משה רבינו כי הגיעה שעת השחרור, אלא שקיים תנאי יחיד לדבר: "משכו וקחו לכם 

צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח!" 

- משכו ידיכם מאלילי הארץ, וקחו לכם כבש )אותו ראו המצרים כאלוה(, ושחטו אותו כקרבן 

דוקא  אם  כי  ובלאט,  בצנעה  בבית,  אף  או  בלב,  המצרית  זרה"  ב"עבודה  בכפירה  די  לא  לה'.  פסח 

בפומבי, ללא פחד, לפי כל הפרטים שהיו כרוכים בהקרבת הפסח במצרים. 

ואז – מבטיח משה רבינו בשם הקב"ה – לא זו בלבד שישוחררו ממצרים, אלא שאף פרעה 

בעצמו יצוה עליהם לצאת ממצרים, והגאולה תהיה לא בתקופה בה כוחות הטבע רדומים ונסתרים, 

כי־אם דוקא בחדש האביב, בו מגלה הטבע את מיטב כוחו. 

ועולם  הטבע,  וכוחות  טבע  של  עולם  נפרדים:  עולמות  קיימים  שאין  העובדה  מודגשת  בכך 

של "על-טבע" הנאבקים ביניהם, ופעמים מנצח האחד ופעמים השני. יש רק א-ל אחד ויחיד, השליט 

המוחלט של העולם כולו, והוא גם המאחד את כל העולם. 

של פרעה: שמו"ר פ"ח, ב. תנחומא שם.
"כוחי ועוצם ידי: דברים ח, יז. וראה סמ"ג מל"ת סד: וארא בחלום כו' שכחת את העיקר כו' והתכוננתי 

כו' והנה יסוד גדול הוא כו'. 
תהומית ביותר: ויקרא יח, ג ובתו"כ )ובפרש"י( שם. ובקה"ר עה"פ והארץ לעולם עומדת דמצרים דוגמת 

ערוה באדם. 
לשיא ביטוים: רמב"ן וצרור המור שם.

חלק מבני ישראל: שמו"ר פי"ד, ג. וראה תניא פל"א.
שום עבד: מכילתא יתרו יח, יא.

תנאי יחיד.. "משכו: שמו"ר פט"ז, ב: כל זמן כו' משכו כו' שבכך כו'.
מן  )ובנות(,  בנים  הארבעה  כל   – ובבנותינו  בבנינו  משה:  וכהודעת  )דוקא(,  למשפחותיכם  לכם:  וקחו 

החכם ועד השאינו יודע לשאול.
בפומבי: ראה שו"ע רבנו הזקן ר"ס תל.

אגרות קודש
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הכרה זו באה לביטויה הנעלה ביותר במתן תורה, זו נקודת היעד של יציאת מצרים, שהחל 

ב"אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלקים אחרים" גו'. 

* * *

בשם  הנקראים  האלהת  על  חייהם  המבססים  כאלה  מצויים  עתה  גם  כך  בעבר,  כבמצרים 

כוחות הטבע, בתוספת "כוחי ועוצם ידי" של האדם. אחרים מצאו "מוצא", שבביתם יש מקום גם 

לקב"ה אך בחברה הם "ככל האדם", "נהיה כגויים", ואדרבה: יותר "גוי" מהם. 

זוכר  הקב"ה  ברירה.  כל  לפניכם  אין   – פקדתי"  "פקוד  נוספת:  פעם  ומזכיר  הפסח  חג  בא 

אתכם, וחייב להיות: "משכו", משיכת ידים מן ה"עבודה זרה" של הארץ, בכל צורה בה היא באה 

לידי ביטוי, ועשיית הדבר בפומבי, ללא פחד, ובאומץ. "וקחו לכם" – קחו את עצמכם ואת כל השייך 

לכם, כל האפשרויות וכל הכוחות, לעצמיות שלכם, ל"אני" היהודי האמיתי והנצחי. 

עולם  וקיים  שמאחר  המתעים  ע"י  להתבלבל  לא  האביב",  "בחודש  לעשות  יש  זאת  כל  את 

פורח, שבמרכזו האדם וכוחו ועוצם ידו, הרי "אלה אלקיך", זה האליל שלך אליו אתה משועבד, ואין 

כל מקום ר"ל להקב"ה – 

נפלאותיו  על  כי אם, אדרבה: "בחודש האביב הוציאך ה' אלקיך ממצרים", העולם הפורח 

מביאים לראייה ברורה יותר של האמת – בנוסח חכמינו ז"ל – אשר "ה' אלקינו )הוא( מלך העולם, 

שלא חיסר בעולמו כלום". 

* * *

יעזור ה' ויצליח שפסח – זמן חרותנו – יביא את כל אחד ואחד, בתוך כלל ישראל, לחירות 

אמיתית מכל הפרעות ומיגבלות לעבוד את ה' בלבב שלם, 

וגאולת הפרט תביא את גאולת כלל ישראל, הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו 

במהרה בימינו. 

בברכה לחג הפסח כשר ושמח. 

מנחם שניאורסאהן

נקודת היעד: כמש"נ בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את ה' )שמות ג, יב( וראה ז"ח ר"פ יתרו: בכל 
יומא אפיק כו'. וראה תניא פל"א שם. 

"נהיה כגויים": יחזקאל כ, לב.
אין לפניכם כל ברירה: יחזקאל שם. תנחומא נצבים ג. נתבאר בקונטרס ומעין מי"א, פ"ג.

לעצמיות.. ל"אני" היהודי: ראה שמו"ר פט"ו, כ"ג: לכם הה"ד יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך.
אדרבה: "בחדש האביב: להעיר מלקו"ת במדבר )ג, א(. סד"ה החדש הזה – לכ"ק מו"ח אדמו"ר – בס' 

המאמרים ה'ש"ת.
הוציאך.. ממצרים": לילה. וכן גם עתה אין להתרשם מזה שלאחרים לילה ואין רואים את האמת, כי 

הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה )ישעי', ס, ב(.
"בחדש האביב.. בנוסח חכמינו ז"ל: ברכות מג, ב. והנה לכמה אחרונים )או"ח סרכ"ו( ניסן לאו דוקא, 
הנהנין  ברכות  בלוח  הזקן  והנה אדמו"ר  וש"נ(.  רס"ב.  ברכות  מע'  דינים  )שד"ח אסיפת  הוא  דדוקא  י"א  אבל 
)הראשון( כ' דאחר ל' יברך בלא שם ומלכות )מוכח דניסן לאו דוקא(, אבל בסדר ברה"נ )שבסידורו פי"ג סי"ד( 
השמיט זה. ואף שי"ל בדוחק דטעמו מפני דס"ל דאין לברך כלל אלא פעם אחת )ועדיין יקשה למה לא ביאר דברי 
השו"ע "בימי ניסן" דהיינו לאו דוקא – כמו שהוסיף ביאור בכמה דינים שבברה"נ(, י"ל – דהשמיט מפני דבמשנה 

האחרונה ס"ל ד"בימי ניסן" כפשוטו – בדוקא, וא"כ א"א "לאחר ל'". ואכמ"ל. 

אגרות קודש
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.c"qad zra ,gqtd bg zelil c"x".d"kyz'd ,"mixcq
מוגה  בלתי פרטית רשימה

מהוריי"צ  אדמו"ר כבודֿקדושת משיחות הזכיר פסח"1הרש"ג "ערב של התיאור אודות
(גם) טובים' 'ימים ערבי משאר חלוק פסח שערב שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת ואמר בליובאוויטש,

גם יש פסח שבערב meidבכך zcearרק הם יוםֿטוב ערבי שאר ואילו פסח, קרבן הקרבת -dpkd
ליוםֿטוב.

עליכם"?רש"ג ‡. "שלום לאמירת בנוגע בשבת שחל ביוםֿטוב נוהגים איך :

שליט"א  אדמו"ר "שלום כבודֿקדושת אומרים שאין אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת אמר פעם :
בחדרו.2עליכם" עליכם" "שלום אמר שכבר אמר, ופעם ,

כבודֿקדושת  והשיב בהגדה? זאת ציין לא למה שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת את שאל [הרש"ג
ההגדה]. שנדפסה לאחרי זה מאורע היה כנראה (בבתֿשחוק): שליט"א אדמו"ר

***

אדמו"ר ·. כבודֿקדושת ואמר חתיכות, לכמה האפיקומן שבירת אודות הרש"ג שאל ב"יחץ",
(מ  אדמו"ר כבודֿקדושת מוריֿוחמי שליט"א: כבודֿקדושת בנו גם עשה כן אשר (ומובן נ"ע הורש"ב)

הצדה  אחת והניח חתיכות, לשש שנשבר נזדמן ופעם חתיכות. לחמש האפיקומן את שובר היה .3אדמו"ר)

הבית  בני כל של האפיקומן את אליו לקחת האדמו"ר מנהג אודות הרש"ג שאל כבוד 4כן ואמר ,
בני  כל עושים שהיו פסח לקרבן זכר הוא שהאפיקומן לפי - הוא הדבר  טעם שליט"א: אדמו"ר קדושת

ביחד  .5הבית

אדמו"ר  כבודֿקדושת שולחן של מהמסובים שהיה - מריאסין נחמן ר' החסיד ביקש פעם (והוסיף:)
לקח  ולא שלו, האפיקומן את גם אליו יקח נשמתוֿעדן שאדמו"ר - .5נשמתוֿעדן

מו"ח רש"ג ‚. כבודֿקדושת הי' ומדוע היינו", "עבדים קודם הפת" מקצת "מגלין נאמר בהגדה :
עניא"? לחמא "הא קודם (גם) המצות מקצת לגלות נוהג אדמו"ר

שליט"א  אדמו"ר העירותי כבודֿקדושת כבר "ומגביה 6: "מגיד", בפיסקא בהגדה שכתוב מה על
המצות". מקצת מגלין ורק הקערה, מגביהין אין הרב ש"בבית - המצות" בה שיש הקערה

נאמר: "לפיכך") הפיסקא (לפני שבהגדה גאלנו", "אשר בברכת הכוס לאחיזת בנוגע גם הוא וכן
הכוס  לאחוז הרב בית מנהג ואףֿעלֿפי ֿכן, גאלנו", אשר ברכת סיום עד בידו ואוחזו הכוס את "ויגביה
גאלנו". "אשר לברכת ומגביהו וחוזר השולחן, על ומעמידו הללויה", לפניו "ונאמר שמסיים עד רק

בהגהותיו  נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת שכותב כפי מזה, אור',7ויתירה 'תורה לסידור
. היה הגפן ש"אדוניֿאביֿמוריֿורבי פרי בורא ולברכת ומעמידו, הללויה לפניו ונאמר עד בידו אוחזו .

כו'". נוטלו היה

מהי רש"ג „. - הלילה" אותו כל מצרים ביציאת מספרים והיו כו' אליעזר ברבי "מעשה בפיסקא :
הלילה? לענין בנוגע ההדגשה
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ואילך.1) א קלד, ח"א לקו"ד
וש"נ.2) קסג. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
(3.(261 ע' תרח"ץ (סה"ש ס"ג תרח"ץ דחה"פ א' ליל שיחת

יא). (ע' במקומו ומנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ נעתק
התוועדויות  - מנחם (תורת תשח"י דחה"פ ב' ליל בשיחת נתבאר

.(233 ע' חכ"ב

קעט.4) ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
וש"נ.5) קפ. ע' שם גם ראה
יב).6) (ע' במקומו הנ"ל בהגש"פ
(7" לא): (ע' במקומו הנ"ל בהגש"פ מ"ש zexnlוראה

כו'". נ"ע אדמו"ר בהגהות
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שליט"א  אדמו"ר אדמו"ר כבודֿקדושת מוריֿוחמי כבודֿקדושת שבאו 8: "עד הפיסקא בהמשך מבאר
שאכן  לרבותיהם הודיעו שהתלמידים שחרית", של שמע קריאת זמן הגיע רבותינו להם ואמרו תלמידיהם
של  שמע דקריאת האור התלמידים אצל שיאיר - לפעול צריכים שהיו מה לפעול (הרביים) הצליחו
(והנשיאים), הרביים אצל אבל הלילה; חושך את להאיר היא שעבודתם ידעו שהתלמידים כיון שחרית,

יאיר" כיום "לילה בבחינת לילה), מהו בכלל ידעו שלא (כך עצמו הלילה גם .9האיר

נאמר ‰. שבו ל"תם", המענה בין השינוי דבר על שאל המסובים ובין 10אחד ממצרים", ה' "הוציאנו
נאמר  שבו לשאול", יודע ל"שאינו ממצרים"11המענה שליט"א:12"בצאתי אדמו"ר כבודֿקדושת ואמר .

כתיב  שב"תם" - הוא הדיוק כתיב zxn`e"10עיקר לשאול" יודע ב"שאינו ואילו וגו'", zcbde"11אליו
בחסידות  המבואר עלֿפי - ביניהם והחילוק לומר 13לבנך". (רק) צריך שאתה פירושו ש"ואמרת" -
המשכה  מלשון הגדה - "והגדת" ואילו לו, שיתקבל 14(להסביר) פלוני על לפעול גם שצריך פירושו -

רעדן". מאכן אים "מ'דארף לו", פתח "את וכמו אצלו, ַַהדבר

.Â כתב רש"ג כן הפת, ולכסות הכוס להגביה "צריך שעמדה"): "והיא אמירת (קודם בהגדה כתוב :
הכוס? להגביה ואחרֿכך תחילה הפת לכסות שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת נוהג ולמה האריז"ל".

שליט"א  אדמו"ר אחד כבודֿקדושת פעם שאל זו ששאלה סיפר, אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת :
ה'צמחֿצדק' לו ואמר האריז"ל, שכתב ממה היפך היא זו שהנהגה באמרו, ה'צמחֿצדק', אצל החסידים

ווארט"... שארפן ַַָ"א

ענין  של החידוש 15ולגופו עיקר שזהו לפי - הוא הכוס" "להגביה התיבות מקדים שהאריז"ל הטעם :
צריך  ממילא ובדרך להגביהו), גם אלא הכוס, את לאחוז רק לא צריך קבלה (שעלֿפי להשמיענו שבא
הגבהת  גם יראה שלא נכון זה ומטעם בושתו, יראה שלא כדי הוא הפת כיסוי טעם כי הפת, לכסות גם

הכוס.

.Ê באח"ב?רש"ג עד"ש דצ"ך באמירת גם מהכוס לשפוך שצריך בהגדה כתוב לא למה :

שליט"א  אדמו"ר זה כבודֿקדושת על העירותי וכבר פלא, דבר זהו אכן :16.

.Á הביצה באכילת הסעודה שמתחילים בפירוש בהגדה כתוב לא מדוע שאל המסובים אחד
בלבד  מנהג שזהו לפי שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת והשיב מלח? במי (והוסיף 17שמטבילין

ארבעת  במשך ישראל בני עושים היו מה - מתןֿתורה בשעת מתפרשים היו הענינים כל אם בבתֿשחוק :
שנה?!...). אלפים

***

.Ë זה אם בהגדה, שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת שמזכיר הרב" בית ל"מנהג בנוגע שאל הרש"ג
ואמר  לרבים? מורי הוראה כבודֿקדושת אצל שראיתי מה רק ציינתי אני שליט"א: אדמו"ר כבודֿקדושת

מוריֿוחמי  מכבודֿקדושת זה על שמעתי לא - לרבים להוראה בנוגע ואילו לא, ותו אדמו"ר, וחמי
.18אדמו"ר 
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ע'8) תש"ד (סה"ש ס"ח תש"ד דחה"פ ב' ליל שיחת ראה
תש"ז  (סה"ש ס"ט דחה"פ ב' ליל ס"ב; תש"ז דחה"פ א' ליל .(88

ואילך). 102 ע'
(לקמן 9) ס"ט דחה"פ ב' ליל שיחת וראה יב. קלט תהלים

ואילך). 171 ע'
יד.10) יג, בא
ח.11) שם,
ואילך 12) סט"ו דחה"פ ב' ליל שיחת ראה - בזה הביאור

ואילך). 175 ע' (לקמן
התוועדויות 13) - מנחם תורת .168 ע' ח"י לקו"ש ראה

וש"נ. ואילך. 92 ע' חמ"ב

ועוד.14) שעו. ע' סידור אוה"ת ראה
כ).15) (ע' במקומו הנ"ל הגש"פ גם ראה
כתב 16) לא מה מפני וצע"ג כה): (ע' במקומו הנ"ל בהגש"פ

באמירת להטיף a"g`aשצריך y"cr j"vc תעג) בשו"ע וכמ"ש ,
במ"ש  דנכלל לומר ואין המנהג. הוא וכן של"ה, וסי' ס"נ)

zekn xyr zxin`aמסיים שהרי -zekity xyr'הי כנ"ל, וא"ת ,
לומר zekityלו biהתיבות אין חסידים zekity(ובמשנת xyr,

כנ"ל). וי"ל
וש"נ.17) ס"ו. סתע"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
גם 18) ח ראה התוועדויות - מנחם ואילך.תורת 196 ע' "י 

וש "נ.
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בהגדה  שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת שכתב מה הזכיר על 19הרש"ג המצות מסדרין הרב ש"בבית
אדמו"ר  כבודֿקדושת ואמר כסף", של טס על המצות המסדר האדמו"ר מלבד קערה, על ולא מפה
אביו, בחיי קערה על המצות מסדר היה לא אדמו"ר מוריֿוחמי שכבודֿקדושת לומר, שמסתבר שליט"א,

נשמתוֿעדן. (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת

(מלבד  המסובים כל שאצל הטעם מהו אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת אצל פעם שאלתי והוסיף:
הקערה, שעל המינים וששת המצות, (שלש עשר המספר את משלימה הקערה הרי קערה, אין האדמו"ר)

עשר) מספר זה הרי הקערה עם כך 20ויחד אופן, בכל אבל - כולם? אצל להיות צריך זה הרי ולכאורה ,
בפועל  .21נהגו

.È ה"סדר"רש"ג לאחרי השירים" "שיר לומר למנהג בנוגע אנו?22: נוהגים כיצד -

שליט"א  אדמו"ר אבל כבודֿקדושת זה, מנהג ראיתי לא אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת אצל :
כן  נהג .23אדוניֿאביֿמוריֿורבי

שבת רש"ג  בערב השירים" "שיר לאמירת בנוגע מנהגנו ואיך :22?

שליט"א  אדמו"ר במשך כבודֿקדושת לאומרו נהג אדמו"ר מוריֿוחמי שכבודֿקדושת תקופות היו :
בחורף  או בקיץ זה היה אם זוכר איני כרגע אך שנה, .24חצי

•
.c"qa.d"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

מוגה  בלתי

האריז"ל ‡. בסידור צריכה 1איתא ההגדה ואמירת כו'", ישמח לביתו הכנסת) (מבית ש"כשיבוא
ובשמחה". רם "בקול להיות

עכשיו. זאת ישלימו - רם) וקול (שמחה הענינים שני חסרים היו הסדר) עריכת (בעת כן שלפני וכיון

התשובה' ב'אגרת הזקן רבינו כדברי - להיות צריך "השלמה" של ענין ד"כפלים 2והרי באופן -
.3לתושיה"

גדולה]. בשמחה גאלתנו" "ממצרים הניגון [ניגנו

***

.·"cwy"4:

מיימוני  ובהגהות כו'", ורחץ קדש - פסח של סדר "סימן מביא בסידורו הזקן "סימן 5רבינו הובא
סברא  ויש שלפניו, הראשונים מדברי פסח" של סדר ו 6של רש"י. מדברי הוא זה הרי שסדר אופן בכל

הרח"ו  ותלמידו מהאריז"ל - האריז"ל מכתבי אישור לו שיש ענין מדוייק.7זה בודאי הוא זה שסדר כך, ,
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במקומ 19) הנ"ל רשימת הגש"פ - מנחם תורת וראה ו). (ע' ו
וש"נ. קעח. ע' היומן

פסח 20) ליל סדר מס' מ"ח פ"ו. חהמ"צ שער פע"ח ראה
קלו. ע' ומחז"ל תנ"ך פסוקי על לוי"צ לקוטי פ"ב.

אדמו"ר 21) כ"ק (מרשימת בהערה שם היומן רשימת ראה
" okשליט"א): zeyrl yi x"enc`d ogley lr wx ile`e,n"ka la`

(l"fix`dzkk) `idy oeik dxrw l"v"'ek zllekd zekln 'iga"-
(פי"ג  במדב"ר ci:mid),ראה cbpk dxrw.dxrw 'rn `"e`n."

וש"נ.22) רנה. ע' זעווין) (לרש"י ההלכה" "לאור ראה
וש"נ.23) ואילך. רד ס"ע ניסן חב"ד מנהגי אוצר ראה
וש"נ.24) קפז. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה

תשכ"ב 1) דחה"פ ב' ליל שיחת גם וראה בתחלתו. בהגש"פ
וש"נ. ואילך). 309 ע' חל"ג התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה

ספ"ט.2)
ו.3) יא, איוב
(4- מנחם (תורת ס"ד תשט"ו דחה"פ ב' יום שיחת גם ראה

.(6 ע' ריש חי"ד התוועדויות
שברמב"ם.5) ההגדה סדר על
סה.6) סי' ויטרי מחזור ראה
וסידור 7) חסידים משנת פ"וֿז. המצות חג שער פע"ח

האריז"ל.
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בכל  הוא דקידוש החיוב דלכאורה, - פסח" של סדר ב"סימן נקבע ש"קדש" הטעם להבין וצריך
סופרים  מדברי רק הוא ביוםֿטוב דקידוש שהחיוב [ואף שאחד 8יוםֿטוב - כוסות דד' החיוב גם הרי ,

סופרים  מדברי רק הוא - דקידוש  הכוס הוא הפסח?9מהם לחג במיוחד ששייך חידוש ואינו ,[

כוסות  ד' תיקנו שבו הפסח, חג עם קשור היה הקידוש שענין לומר, יש מתןֿתורה, קודם בשלמא
ולקחתי) וגאלתי והצלתי (והוצאתי גאולה של לשונות ד' כנגד דקידוש) מהכוס מהֿשאיןֿכן 10(החל ,

הלכה  ונתחדשה תורה שניתנה לאחרי אבל דקידוש; החיוב עדיין היה לא שבהם טובים' ה'ימים ,11שאר
סדר  ב"סימן "קדש" נקבע למה מובן: אינו כן, ואם הפסח, חג של בקידוש מיוחד ענין אין לכאורה הרי

פסח"? של

בכמה ‚. טובים', ה'ימים שאר בכל דקידוש מהחיוב שונה פסח בליל דקידוש שהחיוב מזה ויובן
:12ענינים 

עליו א) חביבה הפת אם ובפרט הפת, על גם לקדש יכולים יוםֿטוב בפסח 13בכל מהֿשאיןֿכן ;
דוקא  היין על לקדש .14חייבים

לצאת ב) ויכול היין, לשתות עצמו בפני אחד כל על חיוב אין היין, על מקדשים כאשר גם יוםֿטוב, בכל
היין); מן לטעום רק (ומספיק אחר עלֿידי חובה יין,ידי כוס לשתות אחד כל חייב בפסח ֿ כן מהֿשאין

אחר  עלֿידי חובה ידי יוצא .15ואינו 

כוסות - לד' בנוגע אבל אחר, עלֿידי חובה ידי לצאת יכולים ההגדה ואמירת קידוש לברכת בנוגע
הרי"ף  שכתב וכמו אחר. עלֿידי חובה ידי לצאת אפשר אי דקידוש) הכוס לערוך 16(ובכללם אדם שיכול

הם  צריכים כוסות ד' אבל ההגדה, ואמירת קידוש ברכת חובה ידי אותם ולהוציא בתים בכמה ה"סדר"
מאומה, לטעום יכול אינו אחרים בבתים הסדר את שעורך מי הרי"ף, שלדעת ובפרט בעצמם. לשתות

האפיקומן. את אכל שכבר מפני או לעצמו, קידוש עשה לא שעדיין מפני אם

בלילה ג) לקדש חייבים בפסח מהֿשאיןֿכן יוםֿטוב; דתוספת בזמן גם לקדש יכולים יוםֿטוב בכל
בזמן 17דוקא  גם לקדש יכולים היו שאז היוםֿטוב, ענין עם (לא קשור דפסח שהקידוש מוכח ומזה .

הקידוש  (שהרי שבפסח הגאולה ענין עם אלא) יוםֿטוב, קדושת כבר בו שיש כיון יוםֿטוב, דתוספת
לעשות  אפשר אי ולכן בלילה, שהיתה גאולה), של לשונות ד' שכנגד כוסות מד' ראשון כוס גם הוא
אין  אבל ערב, לפנות גם שתומשך הקדושה, בענין רק פועלת התוספת כי יוםֿטוב, דתוספת בזמן קידוש

לילה  - מיום לעשות .18בכוחה

שמצד „. אלא יוםֿטוב, בכל כמו הוא עצמו מצד דפסח שהקידוש לומר אפשר לכאורה אמנם,
בעצמו, לשתות חייב אחד וכל דוקא, היין על לקדש צריכים לכן, כוסות, מד' אחד גם שהוא ההוספה

דוקא. ובלילה

מיוחד  דין עליו והטילו יוםֿטוב, שבכל מהקידוש דפסח הקידוש עקרו שחכמים - היא האמת אבל
gqtcשל yeciw.

לדבר: וראיה

(א) הדין: להיות צריך היה יוםֿטוב, בכל הקידוש כמו הוא עצמו מצד דפסח שהקידוש נאמר אם
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וש"נ.8) ס"ד. סרע"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
שו"ע 9) ע"ב. ריש קח, שם תוס' סע"ב. קיז, פסחים ראה

סי"ד. סתע"ב שם אדה"ז
וש"נ.10) שם. אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.11) סע"א. קלה, שבת
(פיסקא 12) ח ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ גם ראה
קדש).

סרע"א13) שם אדה"ז שו"ע ב. קו, וש"נ.פסחים סכ"ג.

וש"נ.14) ס"ד. סתפ"ג שם ראה
וש"נ.15) סכ"ב. סתע"ב שם
שם 16) אדה"ז שו"ע גם וראה שם. רא"ש פסחים. ערבי סוף

תפד. ר"ס
ס"ב.17) סתע"ב שם אדה"ז שו"ע סקל"ז. תה"ד
מנחם 18) (תורת סי"א תשי"ד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

ע' חי"ט התוועדויות - מנחם תורת .(194 ע' חי"א התוועדויות -
וש"נ. .32
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על  שמקדש מי (ב) הכוסות , ד' כל - בלילה - אחרֿכך ולשתות ֿ טוב, יום דתוספת בזמן לקדש שאפשר
יוםֿטוב. דתוספת בזמן גם לקדש יוכל כוסות, ד' עם קשור אינו הקידוש שאז הפת,

דפסח  הקידוש אלא כן, אינו שהדין לומר, צריך עלֿכן כזה, חידוש מקום בשום מצינו שלא וכיון
של דין לו יש עצמו שהקידוש מוכח ומזה דוקא. בלילה תמיד להיות gqtcצריך yeciw"קדש" נכלל ולכן ,

פסח". של סדר ב"סימן

גם ‰. מצינו בעצמו) לשתות צריך אחד וכל דוקא, היין על להיות צריך דפסח (שהקידוש הנ"ל ענין
בפורים.

הגמרא  כדברי - לפסח פורים שבין השייכות המגילה 19ובהקדם קריאת להיות צריך מעוברת שבשנה
והרי  לפסח); (פורים לגאולה" גאולה "מיסמך מצד לניסן, הסמוך אדר שני, באדר הפורים עניני ושאר
הדעות  ולכל הספרים, בכל - אחת (לדעה סמוכין דרשינן שלכן להלכה, גם נוגע בתורה הסמיכות ענין

תורה' ב'משנה הענינים.20- בתוכן גם סמיכות זוהי אלא בעלמא, סמיכות זו שאין מובן, ומזה ,(

בגמרא  איתא - לפורים בנוגע שבפורים 21ובכן: והיינו, "ביין". רש"י: ופירש לבסומי", איניש "חייב :
חובה  ידי יוצא ואינו יין, לשתות בעצמו חייב אחד וכל בזה), וכיוצא חלב (לא דוקא יין לשתות חיוב יש

מאחר). שמיעה עלֿידי חובה ידי לצאת שיכול המגילה, קריאת כמו (דלא אחר עלֿידי

צריך  אחד וכל דוקא, ביין להיות צריך שהקידוש - לגאולה" גאולה "מיסמך - בפסח ועלֿדרךֿזה
לצאת  שיכול ההגדה ואמירת הקידוש כברכת (דלא אחר עלֿידי חובה ידי יוצא ואינו בעצמו, לשתות

מאחר). שמיעה עלֿידי חובה ידי

.Â,להוסיף הפסח,ויש דחג ב' ליל - הזה בלילה יותר מודגש לגאולה" גאולה ד"מיסמך שהענין
ובהקדמה: ניסן. ט"ז

הפסוק  שהתענה 22על פסח, של ראשון ביוםֿטוב להתענות דת, "על רש"י: מפרש מרדכי", "ויעבור
הספרים". נכתבו י"ג ביום שהרי וט"ז, וט"ו בניסן י"ד

גם  נכלל  שבזה  התורה, על רש"י פירוש לבאר זו בשנה למנהג בקשר המוסגר, מאמר בתור - ולהעיר
וגמרא  למשנה פירושו כמו ולא התורה, על פירושו כמו מקרא של פשוטו הוא שגם לנ"ך, רש"י פירוש

שבמדרש  - שבתורה ההלכה חלק עלֿפי וט"ו.23שהוא י"ד י"ג היו התענית ימי שג' איתא

הפסוק  בפירוש תלוי זה או 24וענין רש"י), (כפירוש לו" אמר החלום "בעל אם - ידע" "ומרדכי
הודיעו  הנביא הקודש 25שאליהו ברוח שידע :26או

ידע - הקודש ברוח שידע או הודיעו הנביא שאליהו הפירוש י"ג,לפי ביום הגזירה, כשנגזרה מיד
דיבר כשידע, ומיד שתיכף לומר, ישראל;ומסתבר של גאולתם את לעכב שלא כדי תענית, וגזר אסתר, עם

י"ד.מהֿשאיןֿכן  ליל בלילה, רק זה היה - לו" אמר החלום ש"בעל הפירוש לפי

מפרש  לכן לו", אמר החלום ש"בעל שמפרש דכיון - לשיטתיה אזיל שרש"י מובן ועלֿפיֿזה
וט"ז". וט"ו בניסן י"ד ש"התענה

גו'" מלכות אסתר ותלבש השלישי ביום ש"ויהי מובן, היה 27ומזה - הגאולה התחילה זה שמיום -
מרדכי"). "ויעבור הפסוק על מפירושו הדבר שמובן כיון זאת, לפרש צריך אינו (ורש"י ניסן ט"ז

מגילה ו  שבמסכת רש"י 28להעיר, .29מפרש המקרא שאמר אסתר "ומה ותלבש השלישי ביום ויהי .
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(ובפרש"י).19) סע"ב ו, מגילה
וש"נ.20) ב. כא, ברכות
ב.21) ז, מגילה
יז.22) ד, אסתר
פ"נ.23) פרדר"א ז. פ"ח, אסת"ר
א.24) שם, אסתר

יח.25) פ"ז, אסת"ר שם. תרגום
שם.26) שני תרגום
א.)27 ה, שם

א.28) טז,
ולתעניתו.29) ד"ה
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(כנזכר  ההלכה עלֿדרך הוא לגמרא פירושו אבל, ניסן). (ט"ו היה" הרצים לשילוח שלישי יום מלכות,
ניסן) (ט"ז לתענית השלישי יום שזהו לומר צריך מקרא של פשוטו פי על ואילו .30לעיל),

חיים" אלקים דברי ואלו ש"אלו אף שיום 31והנה, - אחת דעה לפי רק להיות יכולה ההלכה הרי ,
ערוך' ב'שולחן הזקן רבינו מדברי כדמוכח בגמרא), רש"י (כפירוש בניסן ט"ו היה "טוב 32השלישי :

והיינו, המן", נתלה ביום שבו זה, ביום שהיתה אסתר  לסעודת זכר שני ביום בסעודה דבר איזה לעשות
ניסן), (ט"ז דפסח ב' יום שזהו וכיון השלישי", "יום למחרת שהיתה השניה הסעודה אודות שמדובר

ניסן. ט"ו הוא - הגאולה התחילה שבו - השלישי" ש"יום לומר צריך עלֿכן

דגאולה  הסמיכות כי: דפסח, ב' ליום בנוגע בעיקר הוא לגאולה" גאולה ד"מיסמך שהענין מובן, ומזה
השלישי" ש"יום להדעה אבל ניסן, ט"ו היה השלישי" ש"יום להדעה רק היא דפסח א' ליום דפורים

היא דפסח ב' ליום דפורים דגאולה הסמיכות ואילו דפסח; א' ליום שייך זה אין ניסן, ט"ז lklהיה
zercd דירחא בקביעות בקיאין שאנן לדידן - ניסן דט"ז הענין הן בו יש דפסח ב' שיום כיון והן 33, ,

וגם  דיומא, ספיקא מצד שני יוםֿטוב אנו חוגגים בידינו אבותינו מנהג מצד שהרי - ניסן דט"ו הענין
גו'" יום עשר "ובחמשה בתורה קורין .34בו

בגמרא  נאמר שעליה שמהגאולה - לגאולה" גאולה ד"מיסמך הענין שיהיה רצון, עבדי 35ויהי "אכתי
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה ממש בקרוב נבוא אנן", אחשורוש

***

.Ê יקיימו שלא חכמים גזרו שלא הטעם מהו בשבת, חל הפסח שחג זו שנה קביעות אודות דובר
ההגדה  ואמירת הכוסות ד' שתיית ומרור, מצה אכילת ומגילה 36מצות לולב שופר בתקיעת שגזרו כמו ,
בחסידות  המבואר בהקדם - כו'" יעבירנו "שמא החשש שופר 37מצד תקיעת מצות דחו שחכמים שמזה ,

שופר  בתקיעת צורך אין בשבת שחל השנה שבראש מוכח, יעבירנו", "שמא החשש כיון 38בגלל ,
דחו  לא בשבת שחל שבפסח מובן, ומזה עצמו. השבת ענין מצד נמשכת שופר דתקיעת שההמשכה
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שם.30) שני תרגום גם ראה
וש"נ.31) ב. יג, עירובין
דחה"פ 32) ב' ליל שיחת גם וראה וש"נ. ס"ב. סת"צ או"ח

220 ע' חכ"ב התוועדויות - מנחם (תורת ואילך ס"ד תשח"י
וש"נ. ואילך).

ס"א.33) סת"ר או"ח אדה"ז שו"ע ב. ד, ביצה
שם.34) סת"צ אדה"ז שו"ע ו. כג, אמור
וש"נ.35) א. יד, מגילה
בשבת 36) שחל פסח לערב בנוגע בגמרא *ועד"ז כדאיתא ,

. בתירא מבני נתעלמה זו "הלכה א) סו, דוחה (פסחים פסח אם .
ונאמר  בפסח מועדו "נאמר הלל להם שאמר עד השבת", את
אף  השבת, את דוחה בתמיד האמור מועדו מה בתמיד, מועדו
שמן  אף דלכאורה, - השבת" את דוחה בפסח האמור מועדו
שלא  לגזור צריכים חכמים היו השבת, את פסח דוחה התורה

בשבת  פסח בר"ה **יקריבו שופר יתקעו שלא שגזרו כמו ,

הגזירות  רוב היו שבו שני, (בית הבית בזמן גם היתה זו [שגזירה
המשנה  מלשון כמובן ג)), נז, ר"ה דרושי לקו"ת (ראה והסייגים
ובמכ"ש  במדינה"], לא אבל תוקעין היו "במקדש רפ"ד) (ר"ה
מלאכה  אלא כו'", יעבירנו "שמא חשש רק זה שאין כיון וק"ו,

.***ממש 
נגלה 37) ע"פ ללמדם אפשר שאי ענינים שיש רואים כאן וגם

תורת  גם (ראה התורה פנימיות ע"פ רק ומתבארים בלבד, דתורה
וש"נ). .108 ע' ריש חמ"ב התוועדויות - מנחם

בנגלה 38) הדבר ומרומז - הרשות. דברי ע"ד רק והוא
דרבה: לגזירה בנוגע שם) (ר"ה הגמרא בלשון דתורה,
תק"ש  הרי מובן: אינו ולכאורה כו'", שרי מישרא "מדאורייתא
שהענין  שכיון - הוא הענין אך שרי"? "מישרא רק ולא חיוב, היא
זה  אין מדאורייתא גם הרי עצמו, השבת ענין מצד נעשה דתק"ש

שרי". "מישרא הרשות, דבר ע"ד אלא

*(ef dpy zeriawl mb jiiye-ipy) h"ei `ed '` meiy oeikc,(`neic `witq cvn,`vnp,gqt axr `ed zayd meiy.
**(cere .`"rq ,dt migqt - ipac d"cez .a ,aw my - oeilrde d"cez .` ,bw oiaexir - `l` d"c i"yx d`xx"enc` w"k dprn)lr `"hily

(ycwna dpi` daxc dxifby dl`yd.
***(izdy dk`ln `id gqtd zaxwdy oeiky xnel oi`ezaya dzeyrl dxez dx,dxq`le xefbl mewn oi`-m` xewgl yiy jkl sqep) ik

wx e` zaya dxzed gqtd zaxwdfr migqt) xeaiva d`nehl rbepa dl`yd enk) 'iegc,jli`e `.((p"ye,'iegc wx `id m`e,mewn yi
dxq`le xefbl,xzend xac minkg exq` zeaya mb (ixd,xeqi` icil e`eai `ny yyg llba,k"`e,zaya gqtd zaxwd xeq`l mewn yi,

zxg` dk`ln wx `l) el` zek`ln eyri `ny yyg llba,zeaya enk,gqtd zaxwd liaya `ly mb ('ek epxiari `ny `ed yygdy.
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עצמו  השבת ענין עלֿידי נמשכים אינם הפסח שעניני כיון דפסח, המצוות בשבת 39חכמים שגם וכיון .
נתינת  אין שבפסח לפי הדבר, וטעם לשוגג. אפילו לחשש מקום אין הפסח, עניני כל את לקיים צורך יש

שליט"א  אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - הרע יצר זה לחמץ חלק 40מקום שיחות' ב'לקוטי ונדפס ,
ואילך. 48 עמוד ז

***

.Á"e xfril` iaxa dyrn'ek"41:

לספר עלינו "מצוה זה שלפני בפיסקא שכתוב למה בהמשך בא זה המרבה ענין וכל מצרים, ביציאת
משוב . זה הרי אליעזר,. מרבי ראיה מביא זה ועל ורבי ח", עקיבא רבי עזריה, בן אלעזר רבי יהושע, רבי

הלילה". אותו כל מצרים ביציאת מספרים ש"היו טרפון,

של  שמע קריאת זמן הגיע רבותינו להם ואמרו תלמידיהם שבאו "עד הפיסקא, סיום להבין צריך אך
שזוהי כיון משובח", זה הרי כו' המרבה ד"כל הענין היפך זה הרי דלכאורה, - בסיפור dlabdשחרית"

מצרים? ביציאת

מצרים  יציאת בסיפור להפסיק צריך שחרית, של שמע קריאת זמן מגיע שכאשר אמנם הוא הדין
הוא  ענינה אלא והלכות, דינים של ספר שאינה פסח, של להגדה שייך זה אין אבל שמע, קריאת ולקרות
קריאת  בשביל מצרים ביציאת להפסיק החיוב ואילו כו'", המרבה ד"כל באופן מצרים, יציאת סיפור

פסח. של בהגדה מקום לו ואין שמע, קריאת להלכות שייך שמע,

של  שמע קריאת זמן "הגיע לרבותיהם להודיע הוצרכו שהתלמידים יתכן איך להבין: צריך וגם
שמע?! קריאת מצות חיוב על שוכחים היו עצמם הם וכי שחרית",

זו  פיסקא בפירוש אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת מדברי -42ולהעיר "רבותינו" - הרביים שאצל ,
(כידוע  שחרית של שמע קריאת ענין שזהו עילאה, יחודא בחינת הוא 43האיר ערבית של שמע שקריאת

ביציאת  מספרים ש"היו ועלֿידיֿזה עילאה), יחוד ענין הוא שחרית של שמע וקריאת תתתא, יחוד ענין
זמן  הגיע רבותינו להם ואמרו תלמידיהם שבאו "עד וזהו התלמידים. אצל גם זה גילוי פעלו מצרים"

עילאה. יחודא בחינת כבר מאיר (התלמידים) אצלנו שגם - שחרית" של שמע קריאה

לרבותיהם  הודיעו שהתלמידים הוא הפשוט הפירוש שהרי הפשוט, פירוש היפך הוא זה פירוש אבל,
לפניֿזה  כבר האירה הרביים שאצל - להיפך זה הרי לעיל הנזכר לפירוש ואילו מעצמם, ידעו שלא דבר

אצלם. גם זו בחינה מאירה שעכשיו להם הודיעו ותלמידיהם עילאה, יחוד בחינת

.Ë:בזה הביאור לומר ויש

בליל  שהיו הגילויים אותם אצלם האירו הלילה", אותו כל מצרים ביציאת מספרים ש"היו בשעה
מצרים. יציאת

יאיר" כיום ד"לילה הענין היה שאז - הוא מצרים יציאת בליל העלמות 44והחידוש היו שלא היינו, ,
ומצב  ובמעמד בלילה, אפילו הקדושֿברוךֿהוא" המלכים מלכי מלך עליהם "נגלה שלכן כלל, והסתרים

טומאה  שערי במ"ט שקועים היום 45שהיו "בעצם למחרת, רק היתה טומאה שערי ממ"ט היציאה (שהרי
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בינה 39) בחי' התענוג, המשכת הוא ששופר - בזה והענין
דז"א  ו"ק המשכת הו"ע ולולב ובכ"מ), אֿב. שם, לקו"ת (ראה
השבת  ענין עצם מצד נמשך זה וכל ובכ"מ), ד. שם, לקו"ת (ראה
הגילוי  - הפסח עניני משא"כ א); יז, (ביצה וקיימא" ד"מקדשא
בכבודו  הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם ש"נגלה דיצי"מ,
הגילוי  וכן מגילויים, שלמעלה בחי' הגש"פ), (נוסח ובעצמו"
כג  יב, (בא ודלג" - "ופסח פסח), (בערב פסח קרבן עם הקשור
עצם  מצד נמשך זה אין - מהשתלשלות שלמעלה בחי' ובפרש"י),

הפסח. דחג המצוות קיום ע"י אם כי השבת, ענין

פסח.40) של אחרון שיחת בשילוב
(תורת 41) ואילך ס"ט תשט"ו דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 9 ע' חי"ד התוועדויות - מנחם
וש"נ.42) ואילך. רכד ס"ע היומן רשימת - מנחם תורת ראה
תרח"ץ 43) (סה"ש ס"ט תרח"ץ דחה"פ א' ליל שיחת ראה

.(88 ע' תש"ד (סה"ש ס"ח תש"ד דחה"פ ב' ליל .(262 ע'
שם.44) בנצו"ז ובהנסמן א, לח, זח"ב וראה יב. קלט, תהלים
יתרו.45) ר"פ ז"ח



d"kyz'dכב ,gqtd bgc 'a lil zgiy

"נגלה 46הזה" ואףֿעלֿפיֿכן, טומאה, שערי במ"ט משוקעים עדיין היו בלילה אבל ממצרים, יצאו שאז ,
העלמות  אין שלגביו ביותר נעלה אור שהאיר כיון הקדושֿברוךֿהוא"), המלכים מלכי מלך עליהם

יאיר". כיום "לילה - כלל והסתרים

במדרש  שכתוב מה יובן רוחות 47[ועלֿפיֿזה לד' הקדושֿברוךֿהוא גזר הפסח את משה שעשה "כיון
. .העולם הפסח באותו ונדבקו אמרו . משה, אצל ישראל כל נתכנסו יום, מ' מהלך הולך ריחו והיה .

. מפסחך האכילנו ממך בבקשה אוכלין,לו, אתם אין נימולין אתם אין אם הקדושֿברוךֿהוא, אומר היה .
בדם .48שנאמר  הפסח דם ונתערב ומלו, עצמן נתנו מיד בו), יאכל לא ערל (וכל וגו' הפסח חוקת זאת .

. שנאמר המילה ודם 49. פסח דם פעמים, ב' חיי" "בדמייך וגו'", בדמייך  מתבוססת ואראך עליך ואעבור
מובן  אינו דלכאורה - :50מילה

הוא  הפסח אכילת זמן שהרי לילה, כבר היה הפסח, מן לאכול וביקשו למשה באו בניֿישראל כאשר
דוקא  ביום היא בזמנה) שלא (אפילו מילה מצות ואילו את 51בלילה; למול יכולים היו איך כן, ואם ,

בלילה? הפסח אכילת בזמן עצמם

שהדין  לומר, יש נגלה מהפסוק עלֿפי שלמדים כפי זה, לאחרי נתחדש ביום בזמנה) (שלא 52דמילה

"meiae"ערלתו בשר ימול אבינו,53השמיני לאברהם הציווי מצד היה מצרים ביציאת מילה חיוב ואילו ,
הענינים. פנימיות מצד הדבר מובן אינו עדיין אבל בלילה; גם להיות  יכול היה ולכן

יאיר" כיום ד"לילה ומצב מעמד היה מצרים יציאת שבליל האמור עלֿפי - בזה ].54והביאור

מצרים" ביציאת מספרים ש"היו מצרים zenilyaוכיון יציאת בשעת שהיה גילוי אותו אצלם האיר ,
יאיר". כיום "לילה -

"ויהי  - הלילה באמצע שכבר כיון שחרית, של שמע קריאת זמן כשהגיע אצלם חידוש היה לא ולכן,
הלילה" לא 55בחצי עצמם שמצד כך, יאיר", ד"כיום ומצב מעמד אצלם כבר היה זה, לפני שעות שש -

אצלם  שהאירה כיון יום), (בחינת שחרית של - עילאה יחודא בחינת - שמע לקריאת להפסיק הוצרכו
יאיר"). כיום ("לילה ולילה יום מהתחלקות  שלמעלה בחינה

.È:ההלכה עם הדבר מתאים כיצד - ביאור דרוש ועדיין

יתכן  איך כן, ואם שמע, קריאת ולקרות מצרים יציאת בסיפור להפסיק לכאורה צריכים היו דין עלֿפי
ולא  מצרים, ביציאת לספר ממשיכים היו שחרית" של שמע קריאת זמן ש"הגיע תלמידיהם הודעת שלולי

שמע? קריאת קורין היו

שמע: לקריאת להפסיק חייבים היו לא דין עלֿפי שגם - בזה והביאור

הבבלי  לדעת הנה - אומנתו שתורתו הירושלמי 56מי לדעת אבל שמע, בקריאת וחייב מתפלה 57פטור

מא  "בכלל עלֿדרך שזהו (כיון שמע  מקריאת גם מנה"פטור ).58תיים

ענין  שזהו - מצרים ביציאת מספרים כשהיו הנה אומנתם, תורתם היתה וכו' אליעזר רבי שאצל וכיון
הירושלמי). (לשיטת שמע מקריאת פטורים היו - תורה של

.‡È שמע קריאת לקרות מצרים יציאת בסיפור להפסיק צריכים היו לא וכו' אליעזר שרבי אף אמנם,
לכן  שמקודם כיון ב"שחרית", דבר נתחדש לא שאצלם בגלל הענינים, פנימיות עלֿפי הן שחרית, של
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מא.46) יב, בא
וש"נ.47) ה. פי"ט, שמו"ר
ואילך.48) מח יב, בא
ו.49) טז, יחזקאל
ואילך.50) 125 ע' חי"ז לקו"ש ראה - לקמן בהבא
ב.51) כ, מגילה ג. יב, תזריע תו"כ
שם.52) תזריע
מר.53) ובתוד"ה ב עב, יבמות שם. תו"כ

(שנדפסה 54) פסח של אחרון שיחת ראה - הענין לשלימות
שם). בלקו"ש

כט.55) יב, בא
א.56) יא, שבת
ה"ב.57) פ"א שם
ע'58) תרכ"ז סה"מ רנד. ע' בהוספות ויקרא אוה"ת ראה

רצב.
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הנה  - אומנתם היתה שתורתם כיון נגלה, עלֿפי והן יאיר", כיום ש"לילה הגילוי אצלם האיר כבר
כזו: נעלית בדרגא היו לא תלמידיהם

התלמידים  שאמרו כפי עילאה, יחודא בחינת אצלם שיורגש תלמידיהם על פעלו רבותיהם כאשר גם
יאיר", כיום ד"לילה לדרגא התלמידים הגיעו לא עדיין - שחרית" של שמע קריאת זמן "הגיע אצלם שגם

לגמרי. מהגבלה שלמעלה

בלבד, סגולה יחידי עבור דרך שזוהי - אומנתם" ד"תורתם ומצב במעמד התלמידים היו לא כן וכמו
הגמרא  בידן".59וכדברי עלתה ולא כרשב"י כו' עשו  "הרבה

הסיפור  ומשמעות - שחרית" של שמע קריאת זמן הגיע רבותינו להם ואמרו תלמידיהם ש"באו וזהו
צריכים  היו לא עצמם שמצד (אף שמע קריאת וקראו מצרים ביציאת לספר הפסיקו זה שבגלל הוא
לירד  רבותיהם גם הוצרכו יאיר", כיום ד"לילה הגילוי האיר לא התלמידים שאצל דכיון - להפסיק)

רד" "לך למשה הקדושֿברוךֿהוא שאמר ועלֿדרך גדולה 60למדריגתם. לך נתתי כלום מגדולתך, "רד ,
ישראל" בשביל .61אלא

שבאו "עד הלשון דיוק מובן להםmdicinlzועלֿפיֿזה של epizeaxואמרו שמע קריאת זמן הגיע
מינה' 'נפקא ולמאי כו'", זמן הגיע להם ואמרו שבאו "עד לומר אפשר היה דלכאורה - mdשחרית" in

באו  כאשר דוקא להם; נוגע הדבר היה לא אחר, מישהו זאת אומר היה אילו כי - ואמרו? שבאו אלו
ממדריגתכם  לירד אתם צריכים ובמילא "רבותינו", הנכם להם ואמרו אליהם, ששייכים "תלמידיהם",
לעצמו  בהיותו לעצמו; מציאות אינו "רב" כי עליהם, ופעל הדבר להם נגע אזי - ערכנו לפי לנו ולהשפיע

דוקא  "תלמידיהם" עם קשורים להיות צריכים "רבותינו" "רב"; אינו -62.

.·È ברבי "מעשה משובח", זה הרי מצרים ביציאת לספר המרבה "כל - הפיסקאות ב' המשך וזהו
וכו'": אליעזר

אליו  ששייך באופן מצרים ביציאת לספר מישהו יכול מצרים, ביציאת לספר להרבות שצריך כיון
ממדריגתם  שירדו - וכו'" אליעזר ברבי "מעשה ההגדה בעל מביא זה ועל בזולתו. להתחשב מבלי בלבד,

התלמידים.למדריגת ערך לפי להיות צריך מצרים ביציאת הסיפור שאופן והיינו, תלמידיהם,

" הלשון דיוק גם "והיוxtqlוזהו מצרים", בתורה mixtqnביציאת שהלשון אף - מצרים" ביציאת
" ואור 63לבנך"zcbdeהוא בהירות מלשון (ב) ("דערציילן"), סיפור מלשון (א) פירושים: ב' בזה שיש -

בזהר  שכתוב כמו מספרים"64("באלייכטן"), "השמים .65בפירוש מספרים "מאי והיינו,, דנהרין", . ַ
התלמידים  ערך לפי בהיותו הזולת, את  שיאיר באופן להיות צריך .66שהסיפור 

.‚È:מזה וההוראה

חייב  מישראל אחד שכל מזה כדמוכח משפיע, גם הוא זה, עם וביחד מקבל, הוא מישראל אחד כל
שנה  בכל השקל שליש לכלֿהפחות הצדקה, .67במצות

ענין שזהו לעצמו, בנוגע גם ומקבל דמשפיע הענין שישנו מזה, שהראש ויתירה שבנשמה, ורגל ראש
מקבל. בחינת הוא והרגל משפיע בחינת הוא

ולפעול שלו, המקבלים עם להתעסק שצריך - מישראל אחד לכל דיציאת `mlvוההוראה הענין
מצרים ליציאת גם נוגע זה וענין .elyמצרים,
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ב.59) לה, ברכות
ז.60) לב, תשא
עה"פ.61) בפרש"י הובא א. לב, ברכות
מנחם 62) (תורת ס"ז תשי"ג דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

ע  ח"ח התוועדויות -- מנחם (תורת ואילך ס"ט תשט"ו .(74 '
ואילך). 9 ע' חי"ד התוועדויות

ח.63) יג, בא
ב.64) קלו, ח"ב
ב.65) יט, תהלים
(סה"ש 66) ואילך ס"ח תש"ז דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(105 ע' תש"ז
ס"ב.67) סרמ"ט יו"ד שו"ע א. ט, ב"ב,
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בקרבו" אנכי אשר העם רגלי אלף מאות "שש רבינו: במשה שכתוב מה בני 68ועלֿדרך שעלֿידי ,
ראש  בבחינת שהוא רבינו משה אצל  עילוי ניתוסף רגל, בבחינת שהם .69ישראל

הסיפור  לאמירת 70וכידוע בנוגע בפדיון שכתב נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת אודות
מוכח, פדיון, באותו הענינים ב' שכתב שמזה - ובהשומעים" בי הדברים "שיפעלו חיים': אלקים 'דברי

בו. גם יפעל זה הרי בהשומעים, שיפעל שעלֿידיֿזה - לזה זה ושייכים קשורים שהם

שנמצא הזולת אצל גם מצרים דיציאת הענין לפעול ועבודתינו מעשינו תחתונה,ועלֿידי בדרגא
- הפיסקא כסיום - פועלים אזי בלילות", מצרים יציאת "שתאמר זה: שלאחרי בפיסקא ההגדה ובלשון

המשיח". לימות "להביא

***

.„È.תורה דיברה בנים ארבעה כנגד דבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.ÂË"`ed dn mz'ek le`yl rcei epi`ye 'ek xne`"71:

להבין: וצריך

מבית א) ממצרים ה' הוציאנו יד "בחוזק - לשאול" יודע ו"שאינו ל"תם" בנוגע שנאמרו הפסוקים ב'
ממצרים"72עבדים" בצאתי לי ה' עשה זה ו"בעבור הלשון 63, מזה: זה והפכיים שונים ענינים הם -

ולא  דוקא, הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי להעשות שהוצרך ענין שזהו מורה ממצרים" ה' הוציאנו יד "בחוזק
הלשון  ואילו ממצרים; ההוצאה לפעול בשביל יד" ל"חוזק כביכול הוצרך שהקדושֿברוךֿהוא אלא עוד
ממצרים", "בצאתי - עצמו האדם עלֿידי שנעשה ענין שזהו מורה ממצרים" בצאתי גו' זה "בעבור

המצוות? בזכות - זה" "בעבור

זה ב) "בעבור אומרים לשאול" יודע ל"שאינו ואילו גו'", הוציאנו יד "בחוזק ל"תם" אומרים מדוע
מאשר  והשגה בידיעה יותר תחתונה במדריגה הוא לשאול" יודע "שאינו מסתברא: איפכא לכאורה - גו'"
מהֿשאיןֿכן  זאת", "מה לכלֿהפחות ושואל משהו, יודע ה"תם" שהרי בשמותיהם), (כמודגש ה"תם"
צריכים  היו ל"תם" כן, ואם אצלו. "חידוש " הוא הענין וכל מאומה, יודע שאינו לשאול" יודע ה"שאינו
"בחוזק  - כאן שאירע הפלא את לספר צריכים היו לשאול" יודע ול"שאינו גו'", עשה זה "בעבור להסביר

גו'"? הוציאנו יד

.ÊË:"לשאול יודע ל"שאינו "תם" בין החילוק ביאור בהקדם ויובן

מושל  היה שפרעה שלמרות - נפלא ענין כאן שאירע רואה הוא התפעלות; של רגש בו יש - "תם"
זאת"!...73בכיפה  "מה ואומר מזה ומתפעל ממצרים, ישראל בני ריבוא ששים יצאו ,

אותו מהֿשאיןֿכן  "לוקחים" אינם כאלו ענינים מזה; מתפעל אינו - לשאול" יודע ה"שאינו
"שאינו שהפירוש (ואפשר בהענין עמוק וקישור הרגש אצלו חסר ניט"). אים כאן rcei("דערנעמען "

"והאדם מלשון ואינו rci"74הוא לו, איכפת לא ולשאול; להגיב אותו שיעורר עמוקה) והכרה התקשרות ,
שאלות. שואל

מיני כל לו יש - מסחר בעניני אדרבה: "מפגר"; לא בודאי ("אויפןהוא במשרתו ובהיותו כו ', המצאות
כו ', בחכמה תפקידו ממלא מדובר דזשאב") כאשר אבל במשרה; וקידום במשכורת העלאה מקבל זה  ובגלל ַ
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כא.68) יא, בהעלותך
וש"נ.69) ואילך. לד ס"ע אדר סה"מ מנחם תורת ראה
וש"נ.70) שנד. ע' ריש היומן רשימת - מנחם תורת ראה
לקוטי 71) עם בהגש"פ גם (באידית) נדפס סוסי"ח עד מכאן

תשכ"ו  ניסן היים" אידישע (מ"די ואילך קלט ע' ומנהגים טעמים

ואילך)). ב ס"ע (27) 4 גליון שביעית (שנה
יד.72) יג, בא
ועוד.73) ה. יד, בשלח מכילתא ראה
ספ"ג.74) תניא וראה א. ד, בראשית
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עוד אודות ולא רעכט"). אלץ איז אים ("בא אצלו ניחא הכל שאלות; לו אין כאן - ומצוות תורה ַַעניני
צריך  כך בודאי כזה, באופן העולם את מנהיג שהקדושֿברוךֿהוא כיון ב"אמונה": זאת שמלביש אלא
לשאול: מקום אין שבחסידות אומר הרבי לטעון: וממשיך שאלות?!... לשאול יש מה כן, ואם להיות,
נוגע  אינו שהדבר בגלל היא אצלו השאלה שהעדר היא, האמת - "ורמינהו". אין בחסידות ַָ"פארוואס";

ב"אמונה". זאת מלביש הוא אבל לו,

אלא  לו, נוגע שהדבר בגלל לא אבל בהידור, ומקיימן בפועל, המצוות בקיום אצלו חסר לא אמנם
מלומדה" אנשים ועד 75כ"מצות בהידור. מצוות לקיים והורגל דתית, בישיבה ולמד דתיים, היו הוריו ;

לעולם" יעבור ולא מימיו עבירה עבר ש"לא "בינוני" כמו - לרע לגמרי שייך שאינו להיות ;76שיכול
חיות! וללא רגש ללא הוא זה כל אבל, מזה!.. יותר צריכים מה

הפסח, עניני כל ועושה ומרור, מצה אמנם אוכל הוא בפסח: גם כך - המצוות בכל שמתנהג וכמו
דערנומען"); גארניט אים האט ענין גאנצער ("דער כלל בו חדר לא הענין כל אבל הידור, של ַָָובאופן
ה"סדר"; לאחרי לדרכו הולך כזה ובאופן פאר'חלום'טער"), ("א חלום חולם כמו ל"סדר" הגיע ַַהוא

אצלו! ניחא הכל שאלות, לו אין לו, מפריע לא דבר שום

בנוגע  רק זהו אבל אצלו, גם כו' וההמשכות הענינים כל נעשים וכו' מצה אכילת שעלֿידי בודאי
לעשותם" "היום - וגילוי להרגש בנוגע ואילו הנשמה; מאומה!77לפנימיות מרגיש אינו -

"מה  שואל לכן השגה, לו שאין כיון אלא, מתפעל, ולכן הרגש, קצת לכלֿהפחות לו יש - ה"תם"
כלל. חיות לו אין - לשאול" יודע ה"שאינו אבל זאת";

.ÊÈ:"ה"רשע לאחרי אפילו הבנים, ארבעת מכל האחרון הוא לשאול" יודע שה"שאינו הטעם וזהו

"בינוני", להיות שיכול ועד בהידור, מצוות מקיים - הוא ואילו רשע, - פלוני מובן: אינו לכאורה
ה"רשע"?! לאחרי אפילו בסוף, נמנה למה כן, ואם

האריז"ל  בכתבי המבואר עלֿפי אצילות,78ובפרט כנגד - חכם העולמות: ד' כנגד הם הבנים שארבעת
היא  היצירה עולם ולכאורה: עשיה. כנגד - ורשע יצירה, כנגד - לשאול יודע שאינו בריאה, כנגד - תם

המלאכים  עולם - ונעלית חשובה עם 79מדריגה מעורב הרע אין רע, רובו היה אם וגם רע, רובו ואין ,
הזקן 80הטוב  רבינו שכתב מה כידוע יותר, נעלה באופן הוא היצירה בעולם הזמן ענין וגם ,

נדפס  (שכבר הראת אתה שלנו 81בדבורֿהמתחיל שנים עשרה חמש או עשר נכללים היצירה שבעולם (
לאחרי  הוא היצירה) עולם (שכנגד לשאול" יודע ה"שאינו של שמקומו היתכן כן, ואם אחת. בבת

ה"רשע"?

בזה: והביאור

בא שאינו אלא ל"סדר", בא ולכן הדבר, לו נוגע - -ה"רשע" אדרבה אלא המצוות, לקיים בשביל
לכם"; הזאת העבודה "מה הנה לטעון: שכן, וכיון דבר, שום לו נוגע לא - לשאול" יודע ה"שאינו אבל

להתווכח  יכולים נגד, שטוען אף הנה שטוען, כיון הרשע, כי מהרשע, יותר גרוע הוא הרי מסויים בפרט
אים"); מיט זיך ("אויס'טענה'ן אותו ולשכנע ואינו מהֿשאיןֿכן אתו טוען שאינו לשאול" יודע ה"שאינו

מאומה, שייך שואל אינו - העולם) בעניני לו (שיש והלהט והרגש [השכל כלל לו נוגע הדבר שאין כיון
אתו. להתמודד יותר קשה - אליו] נוגע זה אין אבל בפועל, במעשה רק מקיים שאותם הסדר, לעניני

התפילה' ב'קונטרס המבואר נגח".82ועלֿדרך "שור לגבי "עז" שבבחינת הבהמית נפש של לחסרון בנוגע
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ובכ"מ.75) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'
רפי"ב.76) תניא
ואתחנן.77) ס"פ
פ"ז.78) המצות חג שער פע"ח
רפל"ט.79) תניא ראה
בהקדמה 80) עולמות) ציור (שער מג שער ע"ח ראה

קעט. ע' תרצ"א סה"מ רעג. ע' תקע"ב אדה"ז מאמרי להדרוש.
שלה. ע'

(81- מצוותיך (דרך להצ"צ לסהמ"צ והערות בציונים
רח). ע' תנש"א, בהוצאת

(82.10 ע' שלום תורת סה"ש גם וראה פ"ח.
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ומצד  עלמין, כל סובב בחינת מאיר - הרשע של מקומו - העשיה בעולם העולמות: בענין הוא וכן
תשובה; לעשות בכחו רשע, הוא עכשיו אם גם הנה הסובב, מקומו מהֿשאיןֿכן הארת - היצירה עולם

ברור" "עולם הוא - לשאול" יודע ה"שאינו אויסגעשטעלט"),83של איז ("אלץ מקומו על קבוע דבר כל ,ַ
מהגבלותיו  ולצאת להשתנות שייך ואינו שהוא, כמו .84ונשאר

.ÁÈ המענה ובין ממצרים") ה' הוציאנו יד ("בחוזק ל"תם" המענה בין החילוק יובן עלֿפיֿזה
ממצרים"): בצאתי לי ה' עשה זה ("בעבור לשאול" יודע ל"שאינו

ליציאת  באים כיצד לו להסביר צריכים - זאת" "מה ושואל מצרים שביציאת מהפלא שמתפעל ה"תם"
מצרים.

היתה  הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי ממצרים ישראל בני שיציאת כשם גו'": יד "בחוזק - היא וההסברה
ממצרים  יצאו ישראל שבני מקום היה לא שמצדה הדין, מדת כנגד כביכול, יד", אלא 85"בחוזק ,

הקץ" את ו"חישב הדין, מדת עם התחשב לא שנה"86שהקדושֿברוךֿהוא מאות מ"ארבע דילוג כדי תוך ,
שנה  להתחשב 87לרד"ו שלא יד", "חוזק אצלו להיות צריך ממצרים לצאת שבכדי האדם, בעבודת גם כך -

שלו. והגבלות במדידות

שאינו  אלא ממצרים, לצאת ורוצה מצרים, דיציאת הענין אצלו שנרגש מי אצל רק שייך זה כל אמנם,
יד". "בחוזק לו: עונים זה ועל זאת", "מה ושואל: זאת, לעשות כיצד יודע

לא מהֿשאיןֿכן  - ומצבו ממעמדו מרוצה והוא לו, מפריע לא דבר ששום לשאול", יודע ה"שאינו
אודות אתו לדבר ממצרים",`oteשייך ה' "הוציאנו אלא לבד, זאת לעשות  אפשר (שאי ממצרים היציאה

"בצאת  לו: אומרים ולכן מצרים, ביציאת הצורך את תחילה לו להסביר אלא דוקא), יד" iו"בחוזק
לצאת  צריך עצמו האדם אלא מלמעלה, שבאה מצרים יציאת אודות מדובר שלא היינו, ממצרים",
ומצוות  תורה מקיים אמנם אתה לו: אומרים זה ועל דבר. שום לו חסר שלא חושב הוא ממצרים:
ששם  רואה ואינך וגבול, מיצר  מלשון במצרים, נמצא - שלך והרגש השכל התענוג, - אתה אבל במעשה,

ממצרים". ד"בצאתי הענין עצמך על לפעול ועליך (בליֿגבול), הקדושֿברוךֿהוא נמצא

פסח  על דקאי זה", "בעבור עלֿידי - ורגילותו מטבעו לצאת ממצרים, לצאת עליו פועלים וכיצד
ומרור: מצה

וגדולה  משחה דרך הקרבנות) כל (כמו הפסח אכילת היתה שלכן, הרחבה, של ענין הוא - ,88פסח
השובע  על נאכל עול 89והפסח וקבלת האמונה ענין על מורה - מצה כו'; המאכל עריבות על שמורה ,90;

רחמים  התעוררות לידי שמביאה רוחנית, עבדות של ומצב במעמד היותו מצד עמוקה מרירות - ומרור
רבים.

שלמעלה  (פסח) הרחבה של ענין שיש לו שמספרים - ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה "בעבור וזהו
שישנם  אצלו נרגש וכאשר השכל; ממדידת שלמעלה (מצה) אמונה של ענין וישנו כו', והגבלה ממדידה
בא  אזי כו', והגבלה במדידה הם עניניו שכל ומצבו במעמדו ומתבונן והגבלה, ממדידה שלמעלה ענינים

רבים  רחמים מעורר המרירות ועלֿידי (מרור), מרירות שמלמעלה 91לידי גו'", לי ה' "עשה - ואז ,
ומצה. פסח לידי ובא ממצרים, אותו מוציאים

.ËÈ"'eke xne` `aiwr iax 'ek xne` xfril` iax 'ek xne` ililbd iqei iax"92:

עקיבא  רבי כאשר כי הגלילי, יוסי רבי ודברי אליעזר רבי דברי את עקיבא רבי דברי כוללים בפשטות
.או  ומכה מכה ש"כל .מר מכה ש"כל אליעזר רבי דברי את כולל זה הרי מכות", חמש של היתה ..
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וש"נ.83) א. נ, פסחים - חז"ל לשון
ובכ"מ.84) ג. עה, פינחס לקו"ת גם ראה
כז.85) יד, בשלח יל"ר ב. קע, זח"ב ראה
שומר).86) ברוך (פיסקא הגש"פ נוסח
(א).87) ח פ"ב, שהש"ר ראה
סס"ב.88) צבי חכם שו"ת וראה א. צא, זבחים

ה"ג.89) פ"ח פסח קרבן הל' רמב"ם א. ע, פסחים
ובכ"מ.90) ואילך. ג יג, צו לקו"ת ב. קפג, א. מא, זח"ב ראה
א.91) טו, שה"ש לקו"ת ראה
מנחם 92) (תורת סי"ד תשי"ד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(196 ע' חי"א התוועדויות -
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יוסי  רבי דברי את כולל זה הרי מכות", ומאתיים חמשים לקו הים "על ובאמרו מכות", ארבע של היתה
ורבי  הגלילי יוסי רבי דברי את למנות צריך מדוע מובן ואינו מכות". חמשים לקו הים ש"על הגלילי

עקיבא? רבי בדברי שכלולים מאחר עצמם, בפני אליעזר

שכתוב  מה בהקדים בכל 93ויובן פועלת עצמו עם האדם שעבודת והיינו, בלבם", נתן העולם את "גם
תורה' ב'לקוטי הזקן רבינו שמבאר וכפי יסודות,94העולם, ד' יש באדם וגם יסודות, ד' ישנם שבעולם ,

כולו". העולם כל את מתקן הוא בזה שלו, יסודות ד' "יתקן האדם וכאשר

ישראל. בני עבודת עלֿידי נפעלו שהם - במצרים המצריים שלקו למכות בנוגע גם מובן ומזה

בנוגע  עקיבא ורבי אליעזר רבי הגלילי, יוסי רבי בדברי כמבואר ענינים, ג' בזה היו שבפרטיות וכיון
. מכה "כל מכות", "עשר .למכות: מכה "כל מכות", ארבע של היתה הרי . - מכות" חמש  של היתה .

כדלקמן. אלו, ענינים ג' ישנם ישראל של בעבודתם שגם מובן,

.Î:בזה והביאור

במספר הם האדם בנפש הכחות בתניא xyrכללות הזקן רבינו שכתב כמו "כלולה 95, האדם שנפש
מהן". שנשתלשלו עליונות ספירות עשר כנגד בחינות מעשר

כלול כח כל הנה יותר, מים rax`nובפרטיות רוח אש יסודות, ארבע יש שבעולם דכשם - יסודות
בפסוק  שנימנו (כפי ובהוux`de"96עפר תהו היתה הרמב"ן jyege(עפר) שכתב כמו היסודי 97(אש, שאש

גו' חשוך) פניgexeהוא על גו' עפר mindאלקים מים רוח אש היסודות ד' ישנם האדם בנפש גם כך ,("98:
עפר. - ומלכות רוח, - מדות אש, - בינה מים, - חכמה

ענין ישנו הנ"ל היסודות ד' מלבד הנה שבעולם, הרמב"ן iyingוכשם שכתב כמו ההיולי, חומר -
ברא" "בראשית .99בפירוש ממש בו אין מאד דק יסוד המוחלט הגמור האפס מן ש"הוציא מה שזהו ,.

ההיולי. כח גם הנ"ל) היסודות ד' (מלבד ישנו האדם בנפש גם כך - כו'" הצורה לקבל מוכן

[שנחלקים  המצריים שלקו למכות בנוגע עקיבא ורבי אליעזר רבי הגלילי, יוסי רבי דברי ועלֿפי
"כל  מכות", "עשר - אחרת)] בהזדמנות שיתבאר (כפי הים" "על ככה פעמים וחמש "במצרים", לשתים:

. .מכה מכה ו"כל דבר), כל מורכב שמהם היסודות ד' (כנגד מכות" ארבע של (ד'. מכות" חמש של .
ההיולי) כח וגם האדם 100היסודות בנפש מצרים קליפת בשבירת ישראל של עבודתם גם הנה -

זה: בסדר להיות צריכה כפשוטם), המכות עלֿידי בעולם דמצרים הקליפה שבירת נעשית ֿ זה (שעלֿידי

אלא  יסודות, מד' שכלולים ציור, של באופן שהם כפי הכחות בפרטי לא - היא העבודה התחלת
zellka שאין אני", "מודה דאמירת העבודה שזוהי המכות), עשר ודוגמתם עשר, במספר (שהם הכחות

בכללות  להקדושֿברוךֿהוא מתמסר הוא אלא כו', מאומה יודע אינו עדיין שהרי פרטיים, ענינים בה
כל של בכללותו כח.מציאותו,

את לברר העבודה להיות צריכה "כל ihxtואחרֿכך (בדוגמת יסודות מד' כלול כח שכל כפי הכחות,
. ההתבוננות מכה שעלֿידי וכו', שמע קריאת ברכות דזמרה, דפסוקי העבודה שזוהי מכות"), ארבע של .

הכחות. פרטי כל של הבירור נעשה כו'

כיון  - במציאות ביטול של באופן דשמונהֿעשרה, העבודה שהיא העבודה, לתכלית באים ואחרֿכך
(בדוגמת  שבו ההיולי בכח גם אלא שבו, היסודות ד' כח, כל של הציור בפרטי רק לא חודרת שהעבודה

. מכה מכות")."כל חמש של .
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יא.93) ג, קהלת
ואילך.94) סע"א ה, במדבר
רפ"ג.95)
שלא).96) (אות עה"פ שלמה תורה וראה ב. א, בראשית

וש"נ.

עה"פ.97)
וש"נ.98) קמח). (ע' ס"ז אדם ערך חב"ד הערכים ספר ראה
א.99) שם, בראשית

וש"נ.100) ואילך. 87 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה ראה



d"kyz'dכח ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x

בבחינת  - העבודה סיום גם וכן מציור, שלמעלה הכלל בענין להיות צריכה העבודה שהתחלת ונמצא,
.101היולי 

מאדך" ד"בכל שהענין הטעם נתבאר השיחה קודם 102[בהמשך שמע דקריאת ראשונה שבפרשה
יומשך  "כולכם", - הכלל שמבחינת היום; בכל מאדך" ד"בכל הענין להמשיך שצריך כיון - שניה לפרשה

גו'" שבטיכם "ראשיכם - ].103בפרטים

.‡Î,האדם בנפש כו' מכות דעשר העבודה עלֿידי הנה בלבם", נתן העולם ש"את האמור ועלֿפי
העולם. בכללות מצרים קליפת שבירת נעשית

בירושלים", הבאה "לשנה בהגדה שמסיימים כפי - הגאולה באה ואז

אדמו"ר  מוריֿוחמי כבודֿקדושת באה 104וכפתגם הגאולה אלא הבאה, לשנה עד להמתין צריך שלא ,
בירושלים". הבאה "לשנה יהיה ממילא ובדרך ומיד, תיכף

•
.c"qa.d"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x

מוגה  בלתי פרטית רשימה

לסדר  להתחיל שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת הוראת על החסידים של השמחה רגשי הביע הרש"ג
מהורש"ב  אדמו"ר לכבודֿקדושת תרס"ו" השנה ראש של "יוםֿטוב הנודע ההמשך את לדפוס
מצה  שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת נתן פסח), (בערב המצות חלוקת שבעת ששמע באמרו, נשמתוֿעדן,
כבודֿקדושת  ואמר ס"ו. המשך את לדפוס לסדר שיתחיל כדי שוסטערמאן) שי' (הר"מ הדפוס בית ַלמנהל

שליט"א: אדמו"ר

להתחיל  ההוראה את כשקיבל מיד התחיל שכבר לאחרי שימשיך... רק לו אמרתי המצות חלוקת בעת
נשמתוֿעדן) אדמו"ר כבודֿקדושת של ההילולא (יום ניסן ב' ביום שבדרך 1- ראשון, ביום שחל אף ,

בדפוס  ה"המשך" סידור מלאכת את ביום בו מיד התחיל "תמים", להיותו הנה חופש, יום הוא .2כלל

מרירותו  רגשי את הביע האחרון) בפורים עמו (שדיבר ליברמן שי' חיים ר' שהרה"ח סיפר, הרש"ג
מאמרי  את מדפיסים לא נשיאינו, רבותינו שאר מכל חסידות מאמרי שמדפיסים שלמרות העובדה על
ואמר, תער"ב. שהקדימו בשעה הנודע ההמשך את ובפרט נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת
מבקשים  היו חסידים אם ולדעתו, זה, המשך להדפיס אם שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת מסתפק שכנראה

שליט"א: אדמו"ר כבודֿקדושת ואמר לבקשתם. נעתר היה להדפיסו, שליט"א אדמו"ר מכבודֿקדושת

נשיאינו, רבותינו מכל חסידות מאמרי הדפיס אדמו"ר מוריֿוחמי שכבודֿקדושת בפועל רואים הרי
נשמתוֿעדן! אדמו"ר כבודֿקדושת אביו מאמרי מלבד

זכיתי  עזר"ת, בשנת בחרותי, בימי לספר:) (והמשיך צדדית. סיבה מצד זה היה כנראה הרש"ג: ואמר
למוסקבה  מרוסטוב בנסיעתו נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת את אדמו"ר 3ללוות וכבודֿקדושת ,

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

העבודה 101) התחלת כאשר שדוקא והיינו, אחדים: בזכרון
העבודה, לתכלית באים אזי בהכלל, אלא) בהפרטים, (לא היא

ההיולי. בחי' נרגש יהי' בהפרטים שגם
ה.102) ו, ואתחנן
נצבים.103) ר"פ
תש"ה 104) (סה"ש בתחלתה תש"ה דחה"פ א' ליל שיחת

.(200 ע' תש"ח (סה"ש ס"ה תש"ח .(83 ע' ריש
חזר 1) שליט"א אדמו"ר שכ"ק לאחרי ניסן, ב' ביום

מיד  שיתחילו חודקוב) הרחמ"א (באמצעות הורה מה"אוהל",

תרס"ו. המשך את בדפוס לסדר
להפסיק 2) הוראה נתקבלה שבועות כמה שלאחרי לציין, יש

תש"ל, אלול בער"ח שנים, כמה כעבור ורק ההמשך. את לסדר
(כמסופר  ההמשך סידור את לסיים שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה
לאור  ויצא ,(151 ע' שוסטערמאן) (לר"מ ידעו" "למען ַבספר

תשל"א. מרחשון כ"ף לקראת בדפוס
[תרע"ז]3) אלול "בחדש :16 ע' לנער" "חנוך קונטרס ראה

במאסקבא". ועסקנים רבנים בועידת משתתף

d"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x

שלו, החסידות במאמרי  הסדר אודות ודיבר  ("אויפגעלייגט"), מרומם רוח במצב שרוי היה נשמתוֿעדן
זה  שכל וסיים סדר, עוד התחיל תער"ב שנת עד תרס"ו ומשנת אחד, סדר היה תרס"ו שנת שעד באמרו,
דודי  אצל שאשתדל לי, אמר כך ואחר תער"ב!... בשנת שהתחיל להסדר ניט") קומט ("עס מגיע אינו
מימון  את עצמם על שיקבלו גוראריה, נתן ר' הגביר החסיד דודי ואצל גוראריה שמואל ר' הגביר החסיד

ע"ב  המשך בהדפסת הכרוכות לידי 4ההוצאות הדבר בא לא צדדית סיבה מפני ורק הרש"ג:) (וסיים .
.5פועל 

זמן  במשך הרהר שליט"א אדמו"ר במלוא 6כבודֿקדושת חושבים אכן אתם האם הפטיר: כך ואחר ,
ע"ב? המשך הדפסת אודות ("ערנסט") הרצינות

לחכות?! עלינו למתי וכי בודאי! הרש"ג: וענה

•
`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a

laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
d"kyz'd ,gqtd bg z`xwl

ותמימה. שלימה שהשנה ובפרט אמיתי וחירות ועונג ושמח כשר הפסח וחג שבת

שניאורסאהן  מנחם
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הר"י 4) ממכתב בשוה"ג, בהערה קמז ע' ח"ב אג"ק גם ראה
דער  אז וועלן זייער וואלט "איך אדנ"ע: מכ"ק ששמע ַָלנדא,
ווער  געפינען זיך זאל עס אז ארויס. זאל ע"ב שהקדימו ַַָָבשעה

. קוּפירן עס זאל בצער".עס זה את ואמר . ָ
הר"מ 5) ממכתב בשוה"ג, בהערה קיב ע' שם אג"ק גם ראה

בכתב  שיהי' מאד חפץ זי"ע נבג"מ אדמו"ר "שכ"ק גורארי':
הדבר". נתקיים שלא סיבות הי' ורק וילמדו,

לקונטרס 6) בהקדמה שליט"א אדמו"ר כ"ק מש"כ גם להעיר
במהרה  ימצאו אשר "ויה"ר תש"ג): (קה"ת, לנער" "חנוך
תורת  עיקרי המבארים מאמריו שורת להדפסת הנחוצים האמצעים
(סא  רס"ו" ר"ה, של יו"ט "המשך בשם ונודעים החסידות

מאמרים). (קמד תער"ב" שהקדימו, בשעה ו"המשך מאמרים)
"בנוגע  שם): (אג"ק תש"ו משנת לנדא להר"י ובמכתב
פה, אנ"ש עם פעמים איזה דיברתי תער"ב, בששה"ק להמשך

עשרת  של בהוצאה כרוכה וההדפסה בהדיבור, תועלת מה אבל
הכסף?". את יתן ומי לערך, דולר אלפים

"בנוגע  ואילך): קנג ס"ע ח"ג (אג"ק תש"ט משנת ובמכתב
מאנ"ש, לעוד הודעתי וגם כתבתי מכבר זה הנה - תער"ב להמשך
מראש, לזה האמצעים דרושים אבל להדפיסו, הרשיון בידי שיש
הידוע  וכפי כמובן. בהמון שימכר ספר זה אין כי מהם, חלק עכ"פ
וע"ע, עד"ז לדבר התחלתי מאז בזה, מאומה איש עשה לא לי,

שנים". ד'ֿה' דהיינו
לראשונה  תער"ב המשך נדפס דבר, של שבסופו לציין, יש
בהשתתפות  שליט"א, אדמו"ר כ"ק הוראת ע"פ תשל"ז, בשנת
- כאו"א ע"י אחד דולר של בסכום שי', אנ"ש כל של (ואחריות)
בהמשך  נדפסה - תשל"ז כסלו כ"ף בשיחת בארוכה כמשנ"ת

ואילך. יא ע' בהוספות ואילך) תשנ"ב (הוצאת ח"ג תער"ב
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שלו, החסידות במאמרי  הסדר אודות ודיבר  ("אויפגעלייגט"), מרומם רוח במצב שרוי היה נשמתוֿעדן
זה  שכל וסיים סדר, עוד התחיל תער"ב שנת עד תרס"ו ומשנת אחד, סדר היה תרס"ו שנת שעד באמרו,
דודי  אצל שאשתדל לי, אמר כך ואחר תער"ב!... בשנת שהתחיל להסדר ניט") קומט ("עס מגיע אינו
מימון  את עצמם על שיקבלו גוראריה, נתן ר' הגביר החסיד דודי ואצל גוראריה שמואל ר' הגביר החסיד
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.5פועל 
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`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a

laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
d"kyz'd ,gqtd bg z`xwl
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הר"מ 5) ממכתב בשוה"ג, בהערה קיב ע' שם אג"ק גם ראה

בכתב  שיהי' מאד חפץ זי"ע נבג"מ אדמו"ר "שכ"ק גורארי':
הדבר". נתקיים שלא סיבות הי' ורק וילמדו,

לקונטרס 6) בהקדמה שליט"א אדמו"ר כ"ק מש"כ גם להעיר
במהרה  ימצאו אשר "ויה"ר תש"ג): (קה"ת, לנער" "חנוך
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עשרת  של בהוצאה כרוכה וההדפסה בהדיבור, תועלת מה אבל
הכסף?". את יתן ומי לערך, דולר אלפים

"בנוגע  ואילך): קנג ס"ע ח"ג (אג"ק תש"ט משנת ובמכתב
מאנ"ש, לעוד הודעתי וגם כתבתי מכבר זה הנה - תער"ב להמשך
מראש, לזה האמצעים דרושים אבל להדפיסו, הרשיון בידי שיש
הידוע  וכפי כמובן. בהמון שימכר ספר זה אין כי מהם, חלק עכ"פ
וע"ע, עד"ז לדבר התחלתי מאז בזה, מאומה איש עשה לא לי,

שנים". ד'ֿה' דהיינו
לראשונה  תער"ב המשך נדפס דבר, של שבסופו לציין, יש
בהשתתפות  שליט"א, אדמו"ר כ"ק הוראת ע"פ תשל"ז, בשנת
- כאו"א ע"י אחד דולר של בסכום שי', אנ"ש כל של (ואחריות)
בהמשך  נדפסה - תשל"ז כסלו כ"ף בשיחת בארוכה כמשנ"ת

ואילך. יא ע' בהוספות ואילך) תשנ"ב (הוצאת ח"ג תער"ב

d"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x

שלו, החסידות במאמרי  הסדר אודות ודיבר  ("אויפגעלייגט"), מרומם רוח במצב שרוי היה נשמתוֿעדן
זה  שכל וסיים סדר, עוד התחיל תער"ב שנת עד תרס"ו ומשנת אחד, סדר היה תרס"ו שנת שעד באמרו,
דודי  אצל שאשתדל לי, אמר כך ואחר תער"ב!... בשנת שהתחיל להסדר ניט") קומט ("עס מגיע אינו
מימון  את עצמם על שיקבלו גוראריה, נתן ר' הגביר החסיד דודי ואצל גוראריה שמואל ר' הגביר החסיד

ע"ב  המשך בהדפסת הכרוכות לידי 4ההוצאות הדבר בא לא צדדית סיבה מפני ורק הרש"ג:) (וסיים .
.5פועל 

זמן  במשך הרהר שליט"א אדמו"ר במלוא 6כבודֿקדושת חושבים אכן אתם האם הפטיר: כך ואחר ,
ע"ב? המשך הדפסת אודות ("ערנסט") הרצינות

לחכות?! עלינו למתי וכי בודאי! הרש"ג: וענה

•
`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a

laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
d"kyz'd ,gqtd bg z`xwl

ותמימה. שלימה שהשנה ובפרט אמיתי וחירות ועונג ושמח כשר הפסח וחג שבת

שניאורסאהן  מנחם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

הר"י 4) ממכתב בשוה"ג, בהערה קמז ע' ח"ב אג"ק גם ראה
דער  אז וועלן זייער וואלט "איך אדנ"ע: מכ"ק ששמע ַָלנדא,
ווער  געפינען זיך זאל עס אז ארויס. זאל ע"ב שהקדימו ַַָָבשעה

. קוּפירן עס זאל בצער".עס זה את ואמר . ָ
הר"מ 5) ממכתב בשוה"ג, בהערה קיב ע' שם אג"ק גם ראה

בכתב  שיהי' מאד חפץ זי"ע נבג"מ אדמו"ר "שכ"ק גורארי':
הדבר". נתקיים שלא סיבות הי' ורק וילמדו,

לקונטרס 6) בהקדמה שליט"א אדמו"ר כ"ק מש"כ גם להעיר
במהרה  ימצאו אשר "ויה"ר תש"ג): (קה"ת, לנער" "חנוך
תורת  עיקרי המבארים מאמריו שורת להדפסת הנחוצים האמצעים
(סא  רס"ו" ר"ה, של יו"ט "המשך בשם ונודעים החסידות

מאמרים). (קמד תער"ב" שהקדימו, בשעה ו"המשך מאמרים)
"בנוגע  שם): (אג"ק תש"ו משנת לנדא להר"י ובמכתב
פה, אנ"ש עם פעמים איזה דיברתי תער"ב, בששה"ק להמשך

עשרת  של בהוצאה כרוכה וההדפסה בהדיבור, תועלת מה אבל
הכסף?". את יתן ומי לערך, דולר אלפים

"בנוגע  ואילך): קנג ס"ע ח"ג (אג"ק תש"ט משנת ובמכתב
מאנ"ש, לעוד הודעתי וגם כתבתי מכבר זה הנה - תער"ב להמשך
מראש, לזה האמצעים דרושים אבל להדפיסו, הרשיון בידי שיש
הידוע  וכפי כמובן. בהמון שימכר ספר זה אין כי מהם, חלק עכ"פ
וע"ע, עד"ז לדבר התחלתי מאז בזה, מאומה איש עשה לא לי,

שנים". ד'ֿה' דהיינו
לראשונה  תער"ב המשך נדפס דבר, של שבסופו לציין, יש
בהשתתפות  שליט"א, אדמו"ר כ"ק הוראת ע"פ תשל"ז, בשנת
- כאו"א ע"י אחד דולר של בסכום שי', אנ"ש כל של (ואחריות)
בהמשך  נדפסה - תשל"ז כסלו כ"ף בשיחת בארוכה כמשנ"ת

ואילך. יא ע' בהוספות ואילך) תשנ"ב (הוצאת ח"ג תער"ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zexeka(iyiy meil)

.dxikn dpi`y oeik ,dixaerl dnily dnda xeknl xizdl
Bì eøîà ,àéðúäåminkgäãeäé éaøìdxeay xeknl xizdy §¨©§¨¨§§©¦§¨

,iebläéìò ïéòéaøî àìäå[dxeayd lr-]àîìà ,úãìBéå ©£Ÿ©§¦¦¨¤¨§¤¤©§¨
àeä äéøaeò íeMîzxikn minkg exq`y mrhdy gken ixd - ¦¨¤¨

ok m`e ,dixaer z` xkny ink aygp dfy meyn `ed dxeay
.dixaerl dnda xeknl xeq`y heyt minkg itl
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.dxeay elit` iebl xeknleäì øîàå,minkgl dcedi iax §¨©§
ãìzLëì,jk ilr oerhl elkez zclei dxeay dnda e`xzyk - ¦§¤¥¥

oeik ,okzi `l df yyg mle`øëæ úìa÷î àìcdnda - §Ÿ§©¤¤¨¨
.driaxdle dilr zelrl xkfl zpzep dpi` zexeay dilbxy

dnda iebl xeknl xzeny dpyndn gikedl dvex `xnbd
:dixaerl,òîL àz,epizpyna epipy'äìa÷a Bì ïúBpäå'cled ¨§©§©¥§©¨¨

,oeictn xehtéðz÷ àìå-`pzd dpy `l df oicaeét ìò óà' §Ÿ¨¨¥©©¦
,'éàMø BðéàLxaer xkend l`xyi iabl `yixa dpyy enk ¤¥©©

.dixaerl dnda iebl zzl xzeny dfn gikedl yie ,iebl
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dpyna epipyy dn z` x`az cvik ,xaca xeqi`ózzLnä'©¦§©¥

c ,'Bìea mbéðz÷ àì,'i`yx epi`y it lr s`'äéàMøc énð éë §Ÿ¨¨¥¨¦©¦§©©
,ieb mr zetzeya dnda zepwl i`yxy xn`z dfa mb ike -àäå§¨

ãáBòä íò úeôzeL äNòiL íãàì øeñà ,ìàeîLc deáà øîà̈©£©¦§¥¨§¨¨¤©£¤¨¦¨¥
áéiçúé ànL ,íéáëBk[iebd-]Bì[l`xyil-]å ,äòeáLdidi ¨¦¤¨¦§©¥§¨§

iebdäøîà äøBzäå ,BlL íéáëBk úãBáò íLa Bì òaLðzeny) ¦§¨§¥£©¨¦¤§©¨¨§¨
(bi bkexikfz `l mixg` midl` mye'ét ìò òîMé àì,'Eecnle Ÿ¦¨©©¦

.mixg` midl` mya ieb rayiy mexbl l`xyil xeq`y dfn
àlàd dpyy gxkdaàðziabl ok zeyrl i`yx epi`y df hxt ¤¨¨¨

ì ïécä àeäå ,äøéëîiab,úeôzeLeénð àëäxnel yi oke - §¦¨§©¦§¨¨¨©¦
dyw `l ,ok zeyrl xeq` m` mby ,'dlawa el ozepde' iabl
meyn ,ok zeyrl i`yx epi`y dpye `pzd siqed `l recn

càðziabl ok xak dpyy -úeðìa÷ì ïécä àeäå ,äøéëî ¨¨§¦¨§©¦§©§¨
zx`an .dixaerl dnda zzl xeq` ik ,iebd mr dxeq` `idy

:`xnbdè÷ðc äøéëî àðL éàîexeqi` `pzd hwpy mrhde - ©§¨§¦¨§¨©
meyn ,zetzey e` zeplawa `le dxikna dføwéòcxeqi`d §¦©

,minkg exeq`yàéä äøéëî.dxikn lr rawp - §¦¨¦
xeq` dcedi iax itl oiae minkg itl oiay dgiken `xnbd

:dixaerl dnda iebl xeknl,òîL àz,`ziixaa epipyéaø ¨§©©¦
,øîBà äãeäél`xyiäîäa ìa÷îädxedhíéáëBk ãáBòä ïî §¨¥©§©¥§¥¨¦¨¥¨¦

,dizeclea ewlgiy zpn lr da lthläãìéåcled oi` ,xeka §¨§¨
la` ,iebl jiiy eivgy oeik ,gafna axwïéìòî[oiny-]BúBà ©£¦

,ïäkì åéîc éöç ïúBðå ,BéååLaaiige l`xyil jiiy eivg ik §¨§§¥£¦¨¨©Ÿ¥
.dxekaaål`xyiBì] ïúBpäiebl -äìa÷a [lr da lthl - §©¥§©¨¨

iebl dpzpy oeik ,dizeclea ewlgiy zpnBðéàL ét ìò óà©©¦¤¥
éàMø,el dpzilBúBà ïéñðB÷,iebdn dzectlãòitäøNò ©©§¦©£¨¨

.ïäkì åéîc ìk ïúBðå ,åéîãaãiL ïîæ ìk ,íéøîBà íéîëçå §¨¨§¥¨¨¨©Ÿ¥©£¨¦§¦¨§©¤©
òöîàa íéáëBk ãáBò`id ,dndaa wlg iebl yiy -äøeèt ¥¨¦¨¤§©§¨
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המשך פיאור למס' פכורות ליום שישי עמ' פ



ל

`"hily x"enc` w"k ixac zniyx .c"qa
`"ypz'd oqip c"il xe`

חמץ  מכירת לאחרי

השנה  כל על ולהמשיכו ושמח, כשר הפסח חג
,1כולה 

באופן  ברכה עניני כל המשכת – ובמיוחד כולל
ביום  לומר שמתחילים – טל ברכת כמו תמידי,

דפסח  מיעצר"2ראשון ש"לא כל 3– יהיו כך ,
לכלל  והנגלה הנראה בטוב וההמשכות הברכות

מיעצר", ש"לא באופן ישראל

האמיתית  גאולה – עיקרית הכי להברכה ועד
גלות 4והשלימה  אחרי' שאין גאולה ("לא 5,
מיעצר").

השופר  קול שומעים ומיד שתיכף – ובפשטות
לטוב,6דמשיח  זכור הנביא אליהו של קולו ולפנ"ז ,

הגאולה  שהגאולה7מבשר שאומר ,d`a xak,
שמעוני  בילקוט המשיח 8כדאיתא שמלך "בשעה

להם  משמיע והוא המקדש בית גג על עומד בא
ענוים  ואומר גאולתכם".9לישראל זמן הגיע

שבראשיֿתיבות  מיוחדת בשנה בעמדנו ובפרט
" – הגאולה ענין נרמז ראנו `נתyהאzי'dשלה

p נפלאות" (או ומיד פלאות" שתיכף – אראנו")
שרואים  דייקא, "אראנו" נפלאות", ה"אראנו נעשה
האמיתית  דהגאולה ה"נפלאות" בשר בעיני
אראנו  מצרים מארץ צאתך ("כימי והשלימה

"בהווייתו 10נפלאות" תהא", ד"הי' ובאופן ,(
והנצחיות.11יהא" התוקף על שמורה ,

בענין  זו דשנה המעלה גם נוסף זה ובכל
באופן 12ה"חזקה" היתה (ר"ה) השנה שהתחלת –

ימים  וכן ושבת, דיו"ט רצופים ימים ג' משולש,
באופן  ושמח"ת ושמע"צ הסוכות דחג ראשונים
לחג  במיוחד ושייך משולש, פעמים ג' משולש,
מצה  פסח עיקריים, דברים שלשה בו שיש הפסח

הענינים 13ומרור  בכל ד"חזקה" התוקף שנעשה –
האמורים.

– העיקר והוא (ששייך xeaicdnyויה"ר זה בכל
האריז"ל  בכתבי כדאיתא הוא 14לפסח, ש"פסח"

בפועל המעשה ויבוא יומשך סח") cine"פה skiz,
מחר, פסח קרבן להקרבת בנוגע ובמיוחד כולל
קרבן  "סדר באמירת צורך יהי' שלא פסח, בערב

שפתינו"),15(כמ"ש xeaicaפסח" פרים "ונשלמה
פסח קרבן שיקריבו lretaכיון dyrna בבית

.iyilydהמקדש

וכו' (הרה"ג הרב אל פנה שליט"א אדמו"ר כ"ק
היתר  תמצאו ומסתמא ואמר: פיקרסקי) שי' הרי"י
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בסידורו 1) הכניס לא הזקן שרבינו הידוע מהפתגם להעיר
מסתיים  אינו שהפסח כיון פסח", סידור "חסל ההגדה) (בסוף

.(75 ע' תש"ג (סה"ש השנה בכל תמיד, נמשך אלא
צריכים 2) היו הדין שמעיקר ולהעיר, – מוסף. בתפלת

שבתפלת  לפי "אלא ערבית), (בתפלת הראשון בלילה להתחיל
כדי  ביום, להתחיל קבעו לכן הכנסת", בבית העם כל אין  ערבית
שו"ע  סק"ב. סקי"ד או"ח ט"ז (ראה גדול הכי בפירסום שיהי'

ס"א). שם אדה"ז
בדרך 3) שהמשכתו כיון הדבר, וטעם – א. ג, תענית

דלתתא  אתערותא בדרך שהמשכתו כגשם דלא דלעילא, אתערותא
שייך  ולכן ואילך), ב עג, האזינו לקו"ת ג. סה, בשלח תו"א (ראה
ע' ח"א לקו"ש (ראה אתעדל"ע שענינו ניסן) (וחודש הפסח לחג

.(545 ע' ח"ב .234
שעתיד 4) טל – העתידה לגאולה ד"טל" מהשייכות להעיר

ה"ב. פ"ה ברכות ירושלמי ב. פח, (שבת המתים את בו להחיות
יט). תולדות (באבער) תנחומא

ב).5) קטז, פסחים בתוס' (הובא א טו, בשלח מכילתא
.8 שבהערה ויל"ש רבתי פסיקתא

אותיות 6) ה"ד. פ"ב תענית ירושלמי ספל"א. פרדר"א ראה
ט'. אות דר"ע

יל"ש 7) יח. ו, וארא תיב"ע מב. כו, בחוקותי פרש"י ראה
ה"ב. פי"ב מלכים הל' רמב"ם ב. מג, עירובין פינחס. ר"פ

פל"ה.8) רבתי מפסיקתא – תצט רמז ישעי'
לחג 9) במיוחד ששייך הביטול, מעלת – דייקא "ענוים"

כידוע  המצות", "חג בתושב"כ שנקרא חרותנו") ("זמן הפסח
ובכ"מ). ג. יג, צו לקו"ת (ראה ביטול ענינה ש"מצה"

תפז).10) (ע' עה"פ (ח"א) נ"ך אוה"ת וראה טו. ז, מיכה
ד,11) בכורות ע"ב. ריש יז, א. ט, מגילה א. יג, ברכות ראה

ב.
זו.12) שנה ניסן י"א מכתב גם ראה
חובתו"13) ידי יצא לא אלו דברים שלשה אמר שלא ד"כל

פסחים  ממשנה – אומר" הי' גמליאל "רבן פיסקא פסח של (הגדה
אֿב). קטז,

ובכ"מ.14) פ"ז. המצות חג שער פע"ח
פסח".15) קרבן "סדר לפני אדה"ז סידור ג. יד, הושע



לי `"hily x"enc` w"k ixac zniyx

ד' ביקור ללא גם פסח קרבן להקריב שיוכלו
.16ימים 

הכהן  שי' (ר"מ קבלן להערב פנה ואח"כ

הברכה לברך ותתכוננו ואמר: ,zyleyndריבקין),
המקדש בבית כהנים, זה.iyilydברכת הפסח בחג ,

ושמח. כשר הפסח וחג רבה, תודה וסיים:

1

2

3

4

5

6

א16) צו, פסחים ביקור i"yxtaeראה צריך דורות פסח (שגם
שלימה  בתורה בזה והשקו"ט הדעות פרטי וראה – ימים). ד'
תלמודית  אנציק' יב. אות ובמילואים קמג). (אות ו יב, בא עה"פ

שדין  סכ"ג, חסד תורת שו"ת (וראה קסג ע' מומים ביקור ערך
נשחט  אם גם אבל (לכתחילה), למצוה רק הוא ימים ד' ביקור

כשר). תמים ונמצא ביקור בלא

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

z` xizqi `ed jexa yecwdy onf didiy epiide ,'mixg` midl ¡̀Ÿ¦£¥¦
xzq` onfa df dide ,ond zxifb f` didze ,l`xyi mrn eipt

.dklnd
:cer edel`yïépî ,äøBzä ïî éëcøîzyxt dxeza dfnxp okid - ¨§§©¦©¨¦©¦

:dpzn ax mdl aiyd .ikcxn ly ezlecbáéúëczpkd zyxta ¦§¦
dgynd ony(bk l zeny)W`x minUA Ll gw dY`e','øBøc øî §©¨©§§¨¦Ÿ¨§

ïðéîbøúîe`ed el` zeaiz ly mebxzde -,'àéëc àøéî'dnecd §©§§¦¨¥¨©§¨
,minyad lkl y`x `ed '`ikc `xin'dy myke ,ikcxn ly enyl
zqpk iyp`e miwicvd epiide ,'minya'd lkl y`x `ed ikcxn jk

.dlecbd
:dpyna epipy'eëå ïneæî BðéàL eäæéàå'milebpxze oifee` oebk §¥¤¤¥§¨§

xeht ,ze`iqcxd ipei oke ,ziaa eppw m` la` ,qcxta eppwy
.'geliyn

ipei' mdn xe`iaa miwelgy ze`qxib ipy d`ian `xnbd
:'ze`iqcxdïBòîL éaøå àéiç éaø,epzpyn ly `qxiba ewlgpãç ©¦¦¨§©¦¦§©

éðzipei' oeyl dpy mdn cg` -éðz ãçå ,'úBàéñøãädpy xg`de - ¨¥©§§¦§©¨¥
ipei' oeyl.'úBàéñcøä©§§¦

:mdize`qxb itl dpynd z` `xnbd zx`anéðúc ïàîeze` - ©§¨¥
dpyy,'úBàéñcøä'ok zepekn el` mipei eidy yxtníL ìò ©§§¦©¥
ñBãøBä.el` mipei lcbl ligzdy `edy ,jlndéðúc ïàîe §©§¨¥

,'úBàéñøãä'ok zepekn eidy yxtnïîB÷î íL ìò.el` mipei ly ©§§¦©¥§¨
:'ze`iqcxd ipei' oipra dyrn d`ian `xnbd,àðäk áø øîà̈©©©£¨

ïééæç éãéãìipei ly mdi`v`v ody mipei oze` z` izi`x ip` - §¦¦©§¨
,qecxedéøc øñzéL ïîéé÷å,zexey dxyr yya micner mde - §¨§¨¦§©¨¥

àìéî éúôa,lin agex `ed dxey lk ly dkxe`e -éøé÷' àø÷ äåäå ¦§¥¦¨©£¨¨¥¦¦
'éøé÷qecxed mlibxd jky ,'oec` oec`' mi`xew mipeid eide - ¦¦

.ezekln z` wfgl ick ,xneleäéépéî ãç äåäzg` dpei dzid - £¨©¦©§
,mdipiaéø÷ äåä àìcz`xew dzid `ly -dì äøîà .'éøé÷ éøé÷' §Ÿ£¨¨¥¦¦¦¦¨§¨¨
dzøáç,dpeid lyàîeñd`ex dpi`y dhey ,xnelk ,zxeeir - £¤§¨¨

,bedpl cvikéøîàz` mb'éøé÷ éøé÷'.epizenkäøîàdze` dl ¦§¦¦¦¦¦¨§¨
,dzxagl mdnr d`xw `ly dpeiàîeñ,z` dhey -éøé÷ éøîà ¨¨§¦¦¦
,jlne oec` z`xew z`y eze`l -éøéaqecxed ixdy ,`ed car - ¦¦

.mzgz jlne eipec` zia lk z` bxde ,i`penyg zia ly car did
äeèçLe deéúàdze` z` qecxed zian ex`ypy micard egwl - ©§©§¨¨

.dze` ehgye ,'car' qecxed z` dzpiky dpei
àðéðç [éaø] éì øîà ,éMà áø øîà,df dyrn lrïéléîgex ixac - ¨©©©¦¨©¦©¦£¦¨¦¦

ddnz .el` mixeaic mdipia exaci mipeiy okzi `l ixdy ,md
:`xnbdCzòc à÷ìñ ïéléîiax xn`iy ,ok jzrc lr dlri ike - ¦¦©§¨©§¨

.ok didy cirne xtqn `pdk ax ixde ,did `l df xacy `pipg
:`xnbd daiynàîéà àlà,`pipg iax mya xn`z jk `l` - ¤¨¥¨

ïéléîa.zexacn mipei oze` eid seyik ici lr - §¦¦
:dpyna epipylî øeèt àîè óBò.çlL:`xnbd zxxanéðä àðî ¨¥¨¦§©¥©§¨¨¥

éléîzbdep owd geliy zevn oi`y ,el` mixac epcnl okidn - ¦¥
:`xnbd zx`an .mi`nh zeteraàø÷ øîàc ,÷çöé éaø øîàmixac) ¨©©¦¦§¨§¨©§¨

(ea kéðôì øBtö ï÷ àøwé ék','Eoeyly `ed llkdeïì òîLî 'óBò' ¦¦¨¥©¦§¨¤©§©¨
`edyøBäè ïéae,àîè ïéaxedh ser iabl xn`py epivn ixdymy) ¥¨¥¨¥

(k cixn`p `nh ser iabl oke ,'Elk`Y xFdh sFr lM' ,(hi `i my), ¨¨Ÿ¥
xn`p oke ,'mkl `Ed `nh sFrd uxW lke'(bi `i `xwie)dN` z`e' §Ÿ¤¤¨¨¥¨¤§¤¥¤

oeyl iabl la` .'sFrd on EvTWYéøwéàc ïçkLà øBäè ,'øBtö' §©§¦¨¦¨©§§¨§¦§¥
'øBtö'xetv oeyla dxezd eze` dzpiky ep`vn xedh ser lr -, ¦

d z` eli`eøBtö éøwéàc ïçkLà àì ,àîèdzpiky ep`vn `l - ¨¥Ÿ©§§¨§¦§¥¦
xetv oeyla dxezd eze`,ow' xn`p owd geliy zyxtay oeike©

.mixedhl `weec dzpeeky cenll yi ,'xFRv¦
:`xnbd dywn .wgvi iax ixaca dpc `xnbdòîL àz`a - ¨§©

iabl weqta xn`p .'xetv' dpekn `nh ser mby di`x rnye
lqt ziiyr xeqi`(fi-fh c mixac)lqR mkl mziUre oEzgWY oR' ,¤©§¦©£¦¤¨¤¤¤
'ebe lnq lM zpEnYðk øBtö ìk úéðáz.'ó,zeywdl yieéàîdn - §©¨¨¤©§¦¨¦¨¨©
,weqtd zpeek `idåàìoeyla dpeekd oi` m`d -'øBtö'xeq`l ©¦

zipaz ziiyrïéaser lyøBäèeïéaser ly,àîèi`cea ixdy ¥¨¥¨¥
oeylae ,`nh ser ly zipaz zeyrl mb `ed xeqi`dðk''ódpeekd ¨¨

ly zipaz ziiyr xeq`l `id.íéáâç:`xnbd zvxznàìoi` - £¨¦Ÿ
xn`pyk `l` ,weqtd xe`ia df'øBtö'serl wx `id dpeekd ¦

,øBäèxn`pykeðk''óserl `id dpeekd.íéáâçå àîè ¨¨¨¨¥©£¨¦
:wgvi iax lr dywne `xnbd dtiqen,òîL àzweqta xn`p ¨§©

'd z` zlldny dlek d`ixad lr mildza(bi,i gnw mildz),äiçä'©©¨
ðk øBtöå Nîø äîäa ìëåói`cea ixde ,''d mW z` Elldi 'ebe §¨§¥¨¤¤§¦¨¨§©§¤¥

yie .'d z` milldn mi`nhd zeterd s`y jlnd cec zpeek
,zeywdléàî,weqtd zpeek `id dn -åàìdpeekd oi` m`d - ©©

y'øBtö'epiidïéaserøBäèeïéaserå ,àîèeli`ðk''óepiid.íéáâç ¦¥¨¥¨¥§¨¨£¨¦
:`xnbd zvxznàì`l` ,weqtd yexit df oi` -øBtöser epiid Ÿ¦

,øBäèeðk''óser epiid.íéáâçå ,àîè ¨¨¨¨¥©£¨¦
:wgvi iax lr `xnbd dywn cerz,òîL àiabl weqta xn`p ¨§©

gp zaizl eqpkpy miigd ilra(ci f ziy`xa),ðk ìk øBtö ìk'.'ó ¨¦¨¨¨
eéàî,weqtd zpeek `id dn -åàìdf oi` m`d -ïðéL÷îãkenk - ©©¦§©§¦©

ser lr s` dxn`p 'xetv'y df weqtn gkeny ,lirl epiywdy
lr xn`p 'spM lM' eli`e ,gp zaizl eqpkp md s` ixdy ,`nh¨¨¨

:`xnbd zvxzn .miabgdàìx`al yi `l` ,weqtd zpeek ef oi` - Ÿ
ïðépLîãkser edf 'xetv lk'y ,lirl zeiyewd z` epvxizy enk - §¦§©¦©

.miabge `nh ser epiid 'spk lk'e ,xedh
:wgvi iax lr dywne `xnbd dtiqen,òîL àzz`eapa xn`p ¨§©

l`wfgi(fi hl l`wfgi),bebne beb zngln iablíãà ïá äzàå'dM §©¨¤¨¨Ÿ
midl` ipc` xn`ðk ìk øBtöì øîàóEvaTd dcVd zIg lklE ¨©£Ÿ¨¡Ÿ¦¡Ÿ§¦¨¨¨§Ÿ©©©¨¤¦¨§

ixd lr lFcB gaf mkl gaf ip` xW` igaf lr aiaQn Etq`d E`aëŸ¥¨§¦¨¦©¦§¦£¤£¦Ÿ¥©¨¤¤©¨©¨¥
,zeywdl yie .'mC mzizWE xUA mYlk`e l`xUiéàî`id dn - ¦§¨¥©£©§¤¨¨§¦¤¨©

,weqtd zpeekåàìdf oi` m`d -ïðéL÷àãk'xetv' oeyly ,lirl ©¦§©§¦©
dxn`p 'spM lM' oeyle ,`nh ser lr oiae xedh ser lr oia dxn`p¨¨¨

:`xnbd zvxzn .miabg lr,àì`l`,ïðépLãk'xetv' oeyly Ÿ¦§©¦©
mi`nhd zeterd z` llek 'spk lk'e ,xedh ser lr dxn`p

.miabgde
:wgvi iax lr dywne `xnbd dtiqen,òîL àzenelg iabl xn`p ¨§©

,rwxwd on dler xic`e lecb oli` d`xy ,xvpckeap ly
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המשך פיאור למס' חולין ליום שני עמ' פ



לב

`"ypz'd gqt axr w"yre mei zgiy .c"qa
– מנחה תפלת לאחרי –

שנה ‡ בקביעות הפסח דחג המיוחדת המעלה .
– בניסן) בט"ו הפסח חג קביעות על (בהוספה זו

השבת  ביום .1שחל

נוסף  גופא השבת ב)יום דפסח וב(הקביעות
שלפניו  הגדול" ד"שבת הברכה מצד מיוחד עילוי

כידוע  יומין",2– כולהו "מתברכין השבת שמיום
בכלל, ועד השבת, ליום עד השבוע ימי ששת כל

שלפניו  מהשבת מתברך השבת יום ועוד 3שגם ,
השוה  הצד בגלל השבוע, ימי מבשאר יותר
ברכה  נמשכת שבת בכל ואם השבת. ימי ששניהם

ב"שבת שלאחריו, נמשכת lecbdלשבת בודאי "
הפסח.dlecbברכה חג חל שבו שלאחריו לשבת

הפסח  שחג – זו שנה בקביעות נוסף ועילוי
שמיני  בפרשת .4הוא

והשייכות  הקשר וגם התוכן לבאר ויש
ביום  (קביעותו זו בשנה הפסח בחג דהמעלות
ופרשת  הגדול, משבת המיוחדת הברכה השבת,

בנוגע ובמיוחד כולל שמלבד axrlשמיני), פסח,
"ראשון  גופא טובים ובימים (יו"ט, ערב היותו

ערב 5לרגלים" גם שהוא זו בשנה בו ניתוסף  פסח, (
הגדול  משבת שמתברך שבת וערב ,6שבת,

שמיני  כדלקמן.7ובפרשת ,

בשבת:· שחל פסח .

קשור  – העולם) לבריאת השביעי (יום שבת
כמארז"ל  העולם, שלימות על הי'8ומורה "מה

היינו, מנוחה", באת שבת באת מנוחה, חסר העולם
בראשית  ימי בששת העולם בריאת גמר שלאחרי
(החסרון  נשלם ובשבת מנוחה, חסר העולם הי'

העולם. שלימות) – שבעולם

על  ומורה קשור – ממצרים) נגאלו (שבו ופסח
שלימות  גם כי, מהעולם, שלמעלה האלקות דרגת
מיצר  מלשון "מצרים" בבחינת עדיין היא העולם

בהגאולה 9וגבול  היא האמיתית והשלימות ,
של  באופן ה)עולם, ד(שלימות וגבול מהמיצר

והפסיחה  הדילוג ע"ש (פסח למעלה 10דילוג (
העולם. מגדרי

בשבת  חל הפסח שחג זו שנה ובקביעות
יחד  גם ושבת) (פסח המעלות ב' –11מתחברים

וחודרת  נמשכת (פסח) מהעולם שלמעלה שהדרגא
זו  לא אחר: ובסגנון (שבת). העולם בגדרי גם
היינו, ממצרים, ויוצאים נגאלים שישראל בלבד
יתירה  אלא מהעולם, שלמעלה לדרגא שמתעלים
שלמעלה  לדרגא עצמו העולם את שמעלים מזה,

העולם. מגדרי
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של 1) אחרון יום והן דפסח ראשון יום הן – יותר ובפרטיות

כל  (שכוללים הפסח דחג והסיום** שההתחלה היינו, פסח*,
השבת. ביום שבינתיים) הימים

א.2) פח, ב. סג, ח"ב זהר
כמ"ש 3) עצמו, השבת ביום שיש הברכה על נוסף כלומר,

בו  נמשכת השביעי", יום את אלקים "ויברך ג) ב, (בראשית
שלפניו. מהשבת ברכה תוספת

(4– הפסח) חג חל (שבו השבת ליום (ובמיוחד) גם ושייך
הקריאה  ישנה שמיני, בפרשת חת"ת שיעורי לימוד על שנוסף

שמיני. בפרשת שבת במנחת בתורה
א.5) ד, ר"ה
השבוע 6) ימי (כל על השבת מיום הברכה שהתגלות להעיר

שם) זהר (ראה ה"מן" בענין שמודגשת – שלאחריו השבת ו)יום
היא –axra כמ"ש השבת, יום בשביל גם המן ירד שבו שבת

השבוע  ימות שכל במן, "ברכו השביעי", יום את אלקים "ויברך
עה"פ). (פרש"י משנה" לחם ובששי לגלגלת, עומר להם ירד

.zay axra gqt ly iriay ± w"d`ae .l"ega (*
.bg exq` ± w"d`ae (**

שעיקר 7) – שבת לערב השבוע דפרשת מהשייכות להעיר
שבת  בערב הוא תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה דקריאת הזמן
שבת  בערב שגם מובן ומזה ס"ו), סרפ"ה או"ח אדה"ז (שו"ע
מודגשת  שמיני) דפ' שמו"ת קריאת בו (שאין פסח בו שחל

שמיני. לפרשת השייכות
ויכל).8) (ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י

"חז"ל". בשם שאנן) (ד"ה שם כהונה ובמתנות ט פ"י, ב"ר וראה
ובכ"מ.9) ד. עא, יתרו א. סד, בשלח תו"א ראה

יג,10) צו לקו"ת וראה ועוד. יג. שם, יא. יב, בא פרש"י ראה
ועוד. ואילך. ד

שנקרא 11) – הפסח חג בכל גם ישנו זה שמעין לומר, ויש
לכם  "וספרתם טו) כג, (אמור כמ"ש שבת, בשם (גם) בכתוב
ב  סב, (מנחות הפסח חג ממחרת שפירושו השבת", ממחרת
חל  הפסח כשחג בגלוי ומודגש עה"פ). ופרש"י תו"כ ואילך.
כפשוטו, השבת" "ממחרת גם היא הספירה התחלת שאז בשבת,
קה"ר  (ראה בראשית" ימי כששת "תמימות בשבוע, ראשון ביום

ואילך). 96 ע' חי"ב לקו"ש וראה מ"כ. ובפי' ג פ"א,



לג `"ypz'd gqt axr w"yre mei zgiy

מ"שבת ‚ שמתברך פסח) חל (שבו שבת .
הגדול":

בענין  ("גדלות" הגדול" "שבת של ענינו
של  (ענינו העולם שלימות על שנוסף – ה"שבת")
שלמעלה  "גדלות" בו ונעשית נמשכת שבת)
לדרגא  מתעלה עצמו שהעולם היינו, מהעולם,
ד"למכה  גדול" בה"נס כמודגש מהעולם, שלמעלה

בבכוריהם" "שבת 12מצרים נקרא (שעש"ז
של13הגדול" באופן אינו שהנס ,(ceciy הטבע

)dlrnlשחודר באופן אלא teb`מהטבע), raha
בבכוריהם") מצרים ("למכה ולהפכו .14לשנותו

מ"שבת  שנמשכת הברכה שתוכן לומר, ויש
הפסח  לחג הדרגא 15הגדול" שגם הוא, שנה, בכל

בגדרי  ותתגלה תומשך (פסח) מהעולם שלמעלה
ד"שבת  גדול" ה"נס ובדוגמת ע"ד העולם,
שחל  בפסח יתירה בהדגשה הוא זה וענין הגדול";
מ"שבת  הפסח חג שמקבל שהברכה – בשבת
ביום  הפסח דחג בהקביעות בגלוי ניכרת הגדול"
שלמעלה  דהדרגא החיבור מודגש שבו השבת,

העולם. עם מהעולם

שמיני:„ פרשת .

מהעולם, שלמעלה דרגא על מורה – "שמיני"
קשורה  דהעולם) השלימות (גם העולם מציאות כי,
שבעת  שהם בראשית ימי שבעת שבע, מספר עם
שלמעלה  דרגא עם קשור שמיני ומספר ההיקף, ימי

הגאולה 16מהעולם  עניני על ורומז גאולה 17, –
העולם. דגדרי והגבלה מהמדידה

בחג  גם מודגשת ד "שמיני" שהמעלה [ולהעיר,
למעלה  הדילוג מודגש שבשניהם לכך (נוסף הפסח

– gqtמהעולם) ly ipinyy שייך 18(בחו"ל (
העתידה  להגאולה הפסח) ימי משאר (יותר במיוחד
בנבואת  מפטירין שלכן צדקנו, משיח ע"י לבוא

וגו'" ישי מגזע חוטר "ויצא ואוכלים 19הגאולה ,
המקובל  המנהג ומפורסם כידוע משיח", "סעודת

].20מהבעש"ט 

מלשון גם הוא ש"oney21ו"שמיני" ,rtrtn
eleka בשו"ע (כהפס"ד מרומז 22" שבזה – (

גם  הוא מהעולם שלמעלה ד"שמיני" שהעילוי
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וראה 12) י. קלו, עה"פ.תהלים ומצו"ד פרש"י תהלים, מדרש
ר"ס 13) או"ח אדה"ז שו"ע ואותו). (ד"ה ב פז, שבת תוס'

תל.
שם 14) ומבאר – ואילך. 44 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה ראה

"נס נקרא דוקא כזה שנס (47 "lecb(ע' מ"ש ע"ד ,"lecb'ה
מאד `epiwlומהולל xira גדול הוא "אימתי חז"ל ודרשו ,"

בשינוי  ניכרת האמיתית שהגדלות היינו, אלקינו", בעיר כשהוא
ואילך). 359 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש (וראה גופא הטבע והפיכת

שבת15) מ"שבת mzqשנקרא ומתברך ,(11 הערה (כנ"ל
lecbd הוא הגדול" "שבת שנקרא הטעמים שא' ולהעיר, – ."

גדול  ואינו שבת שנקרא ונראה סמוך אחריו יום יש כי .. "להודיע
אורים  (ספר שבת" כן גם שנקרא פסח של טוב יום והוא כמוהו,
המור  שמן בשו"ת הובא – כד למוד תקי"ח) (אזמיר גדולים
(ע' שם תשמ"ח סה"ש גם וראה סט"ו). חיו"ד תקנ"ג) (ליוורנו

.(361
ח"א 16) הרשב"א שו"ת (שמיני). פרשתנו ריש יקר כלי ראה

ע' תרע"ח בסה"מ השמיני ביום ויהי בד"ה ונתבארו הובאו ס"ט.
ועוד. ואילך. 167 ע' תש"ה ואילך. 191 ע' תש"ד ואילך. רסט

המשיח 17) ימות של .. "כינור ב) יג, (ערכין כמארז"ל

לקו"ת  הקודמת. שבהערה השמיני ביום ויהי ד"ה (וראה שמונה"
ועוד). ד. כא, תזריע

ד"18) העילוי ומתגלה נמשך ישראל פסח"ipinyובארץ של
(ענין iriayב" משיח סעודת אוכלים שלכן – פסח"* של

פסח**. של בשביעי שמיני) הגאולה,
הקשר 19) – 140 ע' תרצ"ו סה"ש (וראה ואילך א יא, ישעי'

משיח). לסעודת
תרח"ץ 20) שם; תרצ"ו השיחות: ספר ניסן. כב יום" "היום

ע' תש"ג ואילך; 109 ע' תש"ב ;80 .75 ע' ה'ש"ת קיץ ;277 ע'
.118

סע"ב.21) סח, להה"מ לקו"א עצרת") "שמיני (בנוגע ראה
תרצ"ו  סה"מ א'תתיז. ע' שמע"צ אוה"ת ב. צה, להה"מ תורה אור

וש"נ. .41 ע'
ס"ה.22) סק"ה יו"ד

בחלק שנאמר זה שדין הרמז ע"ד לומר דהשו"ע,c"eiויש
בכולו", r"eyd"מפעפע iwlg 'c lka בכל האדם שעבודת היינו, ,

ה"שמן" בענין חדורה השו"ע חלקי ד' שבכל הענינים פרטי
התורה. פנימיות שבתורה, ("שמיני")

ה"שמן" ופעולת המשכת על שנוסף – יותר [ובפרטיות
חיים" ב"אורח דעה") "יורה – ה'" את הענין i"pac("דעה ישנו ,

ש"הקב"ה העזר", ד"exferד"אבן וחוזק כח לו ונותן ***"oa`"
משפט, שבחושן ממונות בדיני גם השמן ופעולת המשכת לפעול

mlerd ipipr.[
חלקי  ד' בכל השמן וגילוי בהמשכת העבודה שלימות וע"י
העולם, בעניני (גם האדם שבעבודת הענינים פרטי בכל השו"ע
והגילוי  ההמשכה גם נעשית משפט), שבחושן ממונות דיני
הגאולה  נעשית ועי"ז הארץ, כנפות ארבע בכל עצמו, בהעולם

dlrnly (gqt ly ipiny hxtae) "ipiny" 'iga mby fnexn dfae (*
.mlerd ixcbay "iriay" 'igaa zxcege dlbzne zkynp mlerdn

:v"vd mya (283 'r u"gxz y"dq) u"gxz t"yg` zgiy d`x (**
gqt ly iriayay itl cec zxiya oixihtn gqt ly iriaya
mixne` giyn ceakle ,cec oa giyn ielib epyi gqt ly oexg`ae

) "cec zxiy"ay ,xnel yie ± .cec zxiycec ceakl zxn`py itk
itk dle`bd zenily ± zixiyrd dxiy mb zfnxp (`giyn `kln
xepik"n mb dlrnly "xeyr ilr" ,"ycew 'idi ixiyrd" zpigaa `idy

.(my oikxr) "dpeny giynd zeni ly
eay mipicd ihxty) oi`eyipd oipr mr xeyw "xfr"dy ,xnel yie (***
cegid zenily lr fnexy ± "ecbpk xfr" ± (r"d` wlga ex`azp

.(dy`e yi`) d"awd mr i"pac
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שנמשך  היינו, בכולו, שמפעפע שומן של באופן
העולם  בגדרי .23וחודר

"ויהי  שקורין זו שנה בקביעות יתירה ומעלה
פעמים  שמונה השמיני" ניתוסף 24ביום שאז ,

במעלת  הן – ד"שמיני" הענינים בב' יתירה הדגשה
שהענין  כיון מהעולם, שלמעלה האלקות דרגת
שמונה  עילוי אחר בעילוי ונכפל חוזר ד"שמיני"
העולם  בגדרי והגילוי בהמשכה והן פעמים,
שהענין  כיון בכולו"), ש"מפעפע ("שמן"

כידוע  "שומן", של באופן הוא גופא 25ד"שמיני"

שמונה "שמיני קורין dpinyהפתגם (שכאשר "
היא  כולה השנה אזי פעמים שמונה "שמיני"

שמינה).

האלקות ‰ דרגת דחיבור הענין וביאור .
והנקודה  השוה (הצד העולם עם מהעולם שלמעלה
זו) שנה בקביעות הנ"ל הענינים בפרטי המשותפת

האדם: בעבודת –

אופנים  לב' נחלקת האדם שעבודת ידוע
מסודרת  עבודה – הצדיקים עבודת (א) כלליים:
בבריאת  הסדר שנקבע כפי כסדרם") ("תמידים
האדם  את האלקים עשה "אשר באופן האדם

של 26ישר" באופן – תשובה בעלי עבודת (ב) ,
("לדלג  ודילוג כהלכתם") ("מוספים הוספה

לדרגא 27שור" באים שעי"ז הבריאה, סדר לגבי (
שבעלי  "מקום כמארז"ל הבריאה, מגדרי שלמעלה

שם" עומדים אין גמורין צדיקים עומדים ,28תשובה

בו" לעמוד יכולין ש"אין מזה .29ויתירה

שבת  – השנה בזמני שביניהם ומהחילוקים
(בעיקר  שייך העולם) (שלימות שבת )30ופסח:

מהעולם) למעלה (דילוג ופסח הצדיקים, לעבודת
(בעיקר  תשובה 31שייך בעלי לעבודת בדרך 32)
כמ"ש  על 33דילוג, מדלג בא זה הנה דודי "קול

למעלה  וקפיצה דילוג הגבעות", על מקפץ ההרים
השתלשלות  הדילוג 34מסדר ובדוגמת ע"ד ,
התשובה  .35שבעבודת
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הקדושה, לארצנו הארץ כנפות ארבע מכל שבאים – בנ"י דכל
" את ורואים השלישי, המקדש ולבית הקודש עיר oyegלירושלים

htyndשבין "zpeny.גדול כהן בגדי
העולם 23) בגדרי "שמיני" בחי' והמשכת שגילוי לומר, ויש

במנחת בתורה* בהקריאה גם .ipinyבפרשתzayמודגש
חג 24) שלפני בשבוע וחמישי בשני הגדול, שבת במנחת

שבת  ובמנחת הפסח, דחג ראשון דיום שבת במנחת הפסח,
פרשת  ובשבת הפסח, שלאחרי וחמישי ובשני פסח, של דאחרון

שמיני.
השיחות 25) ספר תש"ד**. פסח, ערב במכתב ונתבאר הובא

ואילך. 413 ע' שם .395 ע' ח"ב תשמ"ח
כט.26) ז, קהלת
וראה 27) ל. יח, תהלים ל. כב, שמואלֿב הכתוב לשון ע"פ

ובכ"מ. א. סה, שובה שבת דרושי לקו"ת
ב.28) לד, ברכות

mc`k" ± dxeza oixew eizece`y oiprd zkynd ziyrp f"iry (*
"'ek eil` `eal eia`l `xewd ohw oake eil` `eaiy exiagl `xewd

.(f"ltq `ipz)
.jli`e grx 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycewÎzexb`a qtcp (**

עג,29) בלק בלקו"ת הובא ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ובכ"מ.סע"א.

ספכ"ב)30) (ב"ר כמארז"ל התשובה, לעבודת גם ששייך אף
שיר  מזמור ואמר אדה"ר עמד מיד .. תשובה של כחה היא "כך
וראה  שם. תואר (יפה תשובה" מלשון שבת "דריש השבת", ליום

תשב"). אותיות "שבת ספ"י: אגה"ת
(31.35 הערה כדלקמן הצדיקים, לעבודת גם ששייך אף
ויקחו 32) הזה לחודש בעשור "כתיב ב: מ, מזח"ב להעיר

הוא  הכפורים יום הזה השביעי לחודש בעשור אך וכתיב גו', להם
שייכת  לחודש בעשור פסח דקרבן השה שלקיחת היינו, כו'",

תשל"ו. הב' דודי קול בד"ה נתבאר – הכפורים***. ליום
ח.33) ב, שה"ש
אדה"ז 34) מאמרי ואילך; ב טו, שה"ש בלקו"ת דודי קול ד"ה

ובכ"מ. תשל"ו. הנ"ל ד"ה ואילך. מז ס"ע תקס"ט
שתשרי 35) לניסן, תשרי שבין בהחילוק בכ"מ שמבואר ואף

סה"מ  (ראה הצדיקים עבודת ענינו וניסן התשובה, עבודת ענינו
בנוגע ה"ז – ועוד) ג'. ס"ע תרנ"ב שס. ע' ח"ב zexxerzdlתרל"ו

dcearl gkÎzpizpe מצד (בעיקר) היא העבודה תשרי שבחודש ,
(שמודגשת  לי" ודודי (ואח"כ) לדודי ("אני עצמו בכח התחתון
מצד  (בעיקר) היא העבודה ניסן ובחודש תשובה), בבעלי בעיקר

בנוגע אבל לו"), ואני (ואח"כ) לי ("דודי מלמעלה dcearlהגילוי
dnvrתנועת מודגשת –belicd****תשובה הבעלי שבעבודת

(משא"כ  מהטבע שלמעלה נסית הנהגה שענינו דוקא, ניסן בחודש
מצד  נעשה שהדילוג אלא טבעית), הנהגה שענינו תשרי חודש
הקב"ה  המלכים מלכי מלך עליהם ("נגלה מלמעלה הגילוי
פועל  דילוג של באופן מלמעלה שהגילוי היינו, וגאלם")*****,
מזה) (וכתוצאה .. מדלג ("הקב"ה האדם****** בעבודת דילוג

ועצ"ע. וקפיצה"). דילוג דרך לש"ש עבודותיו כל עשו ואתם

ziy`xa v"iel ihewl d`x ± gqtl t"kdeic zekiiyda oipr cer (***
.(hl ze` ziy`xa v"iel zx`tz mgpn zxez .gÎfv 'r

n"iviak ± dheytk daeyzay belicd od :xzei zeihxtae (****
blcl ekxved ,d`neh ixry h"na mirewy eidy oeiky ,eheytk
belicd ode ;dxizi zexidf jixvy daeyz lra enk ,rxdn gexale
,zipgexd dceara n"iviak ± "miwl`d l` aeyz gexd"c daeyzay
`bxcl mileabe mixvindn z`vl jixv dceard zenily ixg`l mby

.dlabde dcicnn dlrnly
± eheytk n"ivia :envr cvn mc`d zlekia df oi`y oeik (*****
± (zelrp zebxca mb) zeipgexa n"iviae ,avnd ltya mzeid iptn

.mi`xapd ixcbc dlabdd iptn
oicizr oqipae el`bp oqipay ryedi 'x zhiya x`eand c"re (******
(a ,fv oixcdpq) daeyz `la mb oil`bpy l"qy ,(` ,`i d"x) l`bdl
oixcdpq) "'ek jln mdl cinrn d"awd"y f"ir d`a daeyzd mby ±

.(jli`e qx 'r `a z"de` d`x) dlrnln ielibd i"r ,epiid ,(my
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בשבת  חל שפסח זו שנה שבקביעות מובן ומזה
וחודר  נמשך מהעולם שלמעלה שהדילוג [שמורה
בשאר  גם ומודגש ס"ב), (כנ"ל העולם בגדרי
לשבת  בהשייכות הן זו, שנה שבקביעות הפרטים
מודגש  – ס"גֿד)] (כנ"ל שמיני בפרשת והן הגדול,
גם  תשובה בעלי ועבודת הצדיקים דעבודת החיבור

יחד.

והשלימות  העילוי על שנוסף – בזה והענין
צדיקים" כולם "ועמך הצדיקים, ,36דעבודת

גם  בעבודה ניתוסף הבריאה, גדרי שמצד שלימות
מגדרי  שלמעלה התשובה דעבודת השלימות
והשלימה  האמיתית בהגאולה כמודגש הבריאה,

ש"אתא  צדקנו משיח צדיקייא 37ע"י לאתבא
.38בתיובתא"

Â בעבודה גם מרומז זה שענין לומר, ויש .
פסח: דערב המיוחדת

קרבן  הקרבת היא פסח בערב המיוחדת העבודה
בין  של תמיד שחיטת ואחר חצות אחר פסח
"סדר  אמירת ע"י הזה, בזמן גם זה ומעין הערביים,
בין  של תמיד שכנגד מנחה תפלת אחר פסח" קרבן

כמ"ש  ולכן 39הערביים, שפתינו", פרים "ונשלמה
אותו  לקרות ה' דבר על וחרד הירא האדם "צריך

הקרבתו" במקום קריאתו שתעלה .40בזמנו

תמוה  דבר יש פסח" קרבן שסיומ 41וב"סדר ו –
השלימות  היפך (לכאורה) שהוא בענין וחותמו

הפסח "ואם פסח: elדקרבן dlr `l dtixh `vnp עד
אחר"?! שמביא

פסח" קרבן ד"סדר הפנימי שהתוכן לומר, ויש
אחר  הולך ("הכל וחותמו בסיומו מרומז

לו 42החיתום" עלה לא טריפה נמצא הפסח ש"אם (
– אחר" שמביא :zeilrnl`עד

"gqt oaxw ע"ש פסח קרוי הוא "הקרבן ,"
דילוג  דרך עבודותיו כל והפסיחה.. הדילוג

(קרבן 43וקפיצה" להקב"ה הקירוב על מורה –
קירוב  דילוג 44מלשון של באופן העבודה) כללות ,

ו" וקפיצה xcqוקפיצה. שהדילוג – פסח" קרבן
קבוע  סדר נעשה אלא) חדֿפעמי, ענין (אינו
באופן  היא התמידית שהעבודה היינו, בעבודתו,

עילוי. אחר בעילוי וקפיצה דילוג של

ד"סדר  וסךֿהכל) ושלימות (גמר וחותם וסיום
לו  עלה לא טריפה נמצא הפסח "ואם פסח": קרבן
באופן  היא עבודתו כאשר שגם – אחר" שמביא עד
לו", עלה ש"לא למסקנא מגיע וקפיצה, דילוג של

") האמיתי ומצבו למעמדו שביחס אין elהיינו, ("
נחשב העבודה ilrl'זה סדר לגבי וקפיצה) (דילוג

שמביא "עד הרגיל, להקב"ה `xgע"ד קירוב – "
פסח) (קרבן וקפיצה דילוג ixnblבדרך xg` ote`a,

למעליותא  עבודתו 45"אחר" לגבי כלל בערך שלא ,
וקפיצה  הדילוג לגבי גם וקפיצה דילוג הקודמת,

גופא. פסח דקרבן

הענין  מודגש פסח" קרבן שב"סדר מובן ועפ"ז
לאחרי  שגם – בתיובתא" צדיקייא ד"לאתבא
הצדיקים), (עבודת הרגיל ע"ד העבודה שלימות
סדר  הצדיקים בעבודת שנעשה לאחרי גם כולל

דד  נעשית רגיל ובמילא נדרשת וקפיצה, ילוג
שבאין  וקפיצה דילוג ע"י יותר נעלית שלימות

לגמרי. ערוך

הפסח שבהקרבת להוסיף, zayויש axra
וקפיצה  שהדילוג יותר מודגש זו) שנה (כבקביעות
בגדרי  וחודר נמשך (פסח) מהעולם שלמעלה

העולם). שלימות שבת, (ערב העולם
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חלק.36) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
נ,37) שה"ש ב. צב, שמע"צ לקו"ת ב. קנג, ח"ג זהר ראה

(סה"מ  תשי"א יהונתן לו ויאמר וד"ה ידו והניף ד"ה סע"ב.
ואילך). 45 ע' שם ואילך. 43 ע' תשי"א

בביהמ"ק 38) שיהיו בהלוחות גם מודגש זה שענין לומר, ויש
לאחרי  התשובה עבודת לוחות, ושברי לוחות רק לא – השלישי
שהם  כפי ראשונות לוחות גם אלא הלוחות, דשבירת הירידה

ozenilya גם זה, עם וביחד הצדיקים, עבודת השבירה), (לפני
בעבודת  התשובה דעבודת השלימות על שמורה שניות, לוחות

בתיובתא". צדיקייא "לאתבא שזהו"ע הצדיקים,
פסח"39) קרבן "סדר לפני אדה"ז סידור וראה ג. יד, הושע

.(41 שבהערה בלקו"ש (נתבאר
"סד 40) לאחרי אדה"ז פסח".סידור קרבן ר
תשמ"ט.41) פסח ערב לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

א.42) יב, ברכות
(43.10 שבהערה פרש"י
וש"נ.44) ואילך. 119 ע' ה'שי"ת ריא. ע' תרנ"ח סה"מ ראה
הוא 45) שה"אחר" – אחר" ולא הוא "אני בהגדה מ"ש ע"ד

ולא  ("אני לפנ"ז שנזכרו ו"שליח" "שרף" מ"מלאך" למעלה
דרגא  אחר"), ולא הוא אני השליח, ולא אני שרף ולא אני מלאך
בי"ע  עולמות מג' שלמעלה האצילות עולם על שקאי רביעית

"מביא – מזה ויתירה ,(150 ע' תש"ה סה"מ הוא `xg(ראה "
הוא ב"אני ששוללים מה"אחר" `xgלמעלה `le.*"

`le) `ed ip`" 'igan mb dlrnl `ed "xg` `ian"y ,xnel yie (*
.("xg` `le") llypd "xg`"l jiiyy itk "(xg`
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Ê דחג הענין שכללות – העיקר והוא ועוד .
נשאר  אינו פסח) קרבן בהקרבת (שמתחיל הפסח

הדיבור בעולם או המחשבה מעולם dlrnlyבעולם
העשי' עולם בגדרי וחודר נמשך אלא המעשה,

– lretaהגשמי dyrna ממש ומיד שתיכף  עי"ז ,
משיח  ע"י והשלימה האמיתית הגאולה נעשית
בפועל  במעשה הפסח מקריבים שאז צדקנו,

ממש. כפשוטו

"סדר  אמירת וחותם בסיום מודגש זה וענין
פרים  ד"ונשלמה העילוי לאחרי שגם – פסח" קרבן
הרי, הקרבתו", במקום קריאתו "שתעלה שפתינו",
פסח  קרבן דהקרבת והשלימות העילוי לפיֿערך
אמירת  (שע"י ש"הפסח כמו ה"ז בפועל במעשה
עד  לו עלה לא טריפה נמצא פסח) קרבן סדר
כלל  בערך שאינו אחר פסח קרבן – אחר" שמביא

בפועל. במעשה פסח קרבן הקרבת –

ש"מביא לומר, העבודה `xgויש על גם רומז "
ממש  בפועל הפסח להקרבת באים ידה שעל

עבודת – והשלימה האמיתית daeyzdבגאולה
הגאולה  את "אח 46(שמביאה להפוך שענינה ,(x"

ל"אח  לדל"ת,c(לעו"ז) רי"ש הפיכת (קדושה), "
קו  עם העליון (קו הקוין ב' חיבור שבמקום עי"ז
נקודת  על שרומז היו"ד, נקודת מוסיפים הימין)

מישראל. שבכאו"א היהדות

הקוין  בב' מסתפקים שלא – ועיקר ועוד
למחשבה  שרומזים (ד"אחד"), דל"ת שבאות
ודיבור  במחשבה הוא שהפסח כפי היינו, ודיבור,
הוא  "המעשה אלא המעשה, מעולם שלמעלה

בפועל.47העיקר" במעשה הפסח הקרבת ,

זה  שנפסק 48וענין שלישי קו הוספת ע"י נעשה
ה"א  מדל"ת נעשה ידו (שעל הקוין שרומז 49מב' ,(

והמחשבה,dyrndעל מהדיבור בהפסק שהוא
– ומחשבה דיבור לגבי הערך ריחוק על להורות

והפסק הערך תכלית zeilrnl`ריחוק (שהרי
המעשה  בשביל הוא ודיבור דמחשבה המכוון
אף  יצרתיו "בראתיו בפסוק כמרומז העיקר), שהוא

דיבור 50עשיתיו  מחשבה שכנגד בי"ע עולמות ג' ,"
ומרבה  מוסיף (עשיתיו)" ד"אף שההפסק ומעשה,
באות  גם כמרומז – ערוך שבאין יותר נעלית בחי'

'd דרגא השלישי), קו הוספת ע"י (שנעשית
ziying51"לפרעה "חמישית "דאתפריעו 52, ,

נהורין" כל מיני' ומתגלה 53ואתגליין שנמשכת ,
ה' באות שנברא בעוה"ז ד"יֿה"54וחודרת ה' –

– בפ"ע שהיא כפי ה' לאות ועד הוי', שבשם
שם  אותיות מד' שלמעלה (ה'), החמישית בחינה

הוי'.

הוא  העבודה שסדר – האדם בעבודת וענינו
והדיבור  המחשבה בין הפסק להיות שצריך
כיצד  עוה"פ ולהתבונן לחזור כדי בפועל, להמעשה

בפועל המעשה את zenilydלעשות zilkza
dtqedae והדיבור המחשבה בהנהגתו 55לגבי ועד"ז ,

המחשבה  לאחרי שגם – (כביכול) הקב"ה של
כדי  עוה"פ ומתבונן חוזר הגאולה, ע"ד והדיבור
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(ולדעת 46) ב צז, מסנהדרין – ה"ה פ"ז תשובה הל' רמב"ם
הג' בשוה"ג כנ"ל מלמעלה, ההתעוררות ע"י התשובה באה – ר"י

.(35 להערה
מי"ז.47) פ"א אבות
בלק 48) לקו"ת סע"ב. צה, מג"א תו"א ראה – לקמן בהבא

רמא, ח"א קונטרסים סה"מ שם. וה'שי"ת תרנ"ח סה"מ סע"א. סז,
ס"ה. זו שנה טבת ה' ויגש ש"פ משיחות קונטרס ואילך. סע"ב

לעשות 49) צריך ולכן דלות, מלשון הוא שדל"ת להעיר,
ולי  (דל"ת) "דלותי ו) קטז, (תהלים מ"ש וע"ד ה"א, מדל"ת

ב)). רצז, (זח"ג הקב"ה על שרומז ה', (אות יהושיע"

ז.50) מג, ישעי'
האצילות.51) עולם – הרביעית הדרגא על נוסף
ריש 52) כד, שה"ש לקו"ת וראה כד. מז, ויגש – הכתוב לשון

ע"ד.
שם.53) לקו"ת וראה א. רי, זח"א
עולמים"*,54) צור הוי' ביֿה "כי הפסוק על חז"ל כדרשת

כשהוא  .. ביו"ד ואחד בה"י אחד הקב"ה שברא עולמות שני "אלו
הוי  בראם, בה"י .. בהבראם והארץ השמים תולדות אלה אומר
פ"ב  חגיגה ירושלמי ב. כט, (מנחות בה"י"** הזה העולם אומר

ד). ב, בראשית בפרש"י הובא – ה"א
התורה 55) בלימוד בהיגיעה ההוספה וק"ו) (ובמכ"ש ע"ד

שצ  ע' תרס"ו סה"מ (ראה בפועל למעשה הלכה לפסוק כשצריך
תכא). ע' ואילך.

jyneiy ick ("xev") swezde wfegd lr fnex "minler xev"y l"ie (*
.mlera

dnecy iptn i"da dfd mlerd `xap dn iptne" :xn`nd jynde (**
(drx zeaxzl epnn) z`vl dvexd lky (eizgzn gezty) dxcqk`l
oeilrd gzta) 'il oilrn daeyza xcd i`c ,'irxk 'ilz h"ne ,`vi
dn" :my dbibgae .(i"yxtae) my zegpn ± "(ebbl ekezay lbx oia
gztdy ,epiid ,"daeyz ilra lkl gzt gzet jk cv lkn gezt `"d
`ed daeyzl gztdy ,zegpnak `lc ,dhnln mb `ed daeyzl
witpc oezgzd gzt"a `le ,"ebbl ekezay lbx oia oeilrd gzta"
`dy enk" :i"yxta ze`gqep dnkae) "`zlin `riizqn `l"c ,"'ia
n"dqay w"rve ± .("daeyza miayl gezt mlerd jk dhnl dgezt
daeyzl fnex 'd ze`y `ian (48 dxrday) ` ,anx miqxhpew
il`nyd lbx c"r xn`nd okezy s` ,zegpnn `le ,dbibg inlyexin
gztdy zegpnc `ibeqdl xzei jiiy bbdn wqtpy xvw ew `edy

.n"k`e .bbdl lbxd oiay gzta `ed daeyzl
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השלימות  בתכלית תהי' בפועל במעשה שהגאולה
.56ובהוספה 

על  (נוסף עתה בצדקה ההוספה ע"י ובפרט
יום  שלושים במשך הצדקה בנתינת ההשתדלות

הפסח  את 57שלפני שמקרבת צדקה "גדולה – (
הגאולה 58הגאולה  באה ממש ומיד שתיכף ,"

במעשה  צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית
"ואתם  כמ"ש טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל

ישראל" בני אחד לאחד "בנערינו 59תלוקטו ,
ובבנותינו" בבנינו גו' וזהבם 60ובזקנינו ו"כספם ,61

שמיא"62אתם" ענני "עם ובאים לארצנו 63,
המקדש  ולבית הקודש, עיר לירושלים הקדושה,

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש "ונאכל 64השלישי, ,65

הפסחים" ומן הזבחים מן .66שם

שטר  שי' לכאו"א נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ואח"כ  לצדקה. חילופו) (או לתתו ע"מ דולר, של

אמר:]

Á,ושמח כשר הפסח חג ברכת – בברכה נסיים .
לרגלים" "ראשון היותו גם על5כולל שרומז ,'ilrd

lbxl."ידיך כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, לביהמ"ק

שהביעו  אלו לכל להודות – לברכה ומברכה
המשכה  מלשון (ברכה וברכותיהם )67איחוליהם

המברך  כל – אמורה מילתי' וכבר הטובות,
מרובה 68מתברך  שתוספתו הקב"ה של ובברכתו ,

העיקר  .69על

קבלת  גם לאשר המקום כאן – לזה ובהמשך
שהביאו  וכו', פדיונות ברכה, דבקשות המכתבים
נשיא  אדמו"ר מו"ח דכ"ק הציון על כו' אותם

דורנו.

הימים, כל תמיד טובות בשורות שיהיו ויה"ר

ההכנות  סיום – גרמא שהזמן בענין ומתחיל
פסח", קרבן "סדר אמירת ובמיוחד כולל לפסח,

ההגדה, אמירת עצמו, הפסח בעניני ועאכו"כ
דברים  ה"שלשה ומרור"70ובפרט מצה פסח ..71–

תיכף iyilydבביהמ"ק בימינו, במהרה שיבנה
ממש. ומיד
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גדול 56) ריבוי שניתוסף הגלות, אריכות לאחרי ובפרט
שצ"ל  בודאי הרי הגלות", משך זמן כל ועבודתינו ב"מעשינו

הגאולה. עניני בכל הוספה
פסח.57) הל' ריש אדה"ז שו"ע
א.58) יו"ד, ב"ב
יב.59) כז, ישעי'
ט.60) י, בא – ביצי"מ כמ"ש
ר"פ 61) (תו"א ויראה אהבה רוחניים, וזהב כסף גם כולל

מתעלית  ידם שעל (כנפים), "גדפין" שנקראים ובכ"מ), וישב.
תניא  ב). (כה, ת"י (תקו"ז לעילא" ד"פרחא באופן העבודה

פ"מ). ספל"ט.
ט.62) ס, ישעי'
ועד"ז 63) א). צח, (סנהדרין למשיח בנוגע – יג ז, דניאל

אל  וכיונים תעופינה כעב אלה "מי – מישראל לכאו"א בנוגע
ועוד). ספנ"א. שמו"ר וראה ח. ס, (ישעי' ארובותיהם"

א.64) רכא, זח"ג ובפרש"י. יז טו, בשלח
ב).65) קטז, פסחים (ממשנה גאלנו" "אשר ברכת נוסח
(66– הפסח דהקרבת הזמן עבר כבר ישראל שבארץ ואף

אליהו  שהקריב הפסחים ומן הזבחים מן האכילה* שתהי' י"ל,
אע"פ  המקדש בבית תמידין מקריב שהוא עליו ש"אמרו הנביא,
מאמר  מאמרות (עשרה עומד" הוא בקדושתו שהרי שמם שהוא

סכ"ג). ח"ג חי כל אם

migqt) "dlik`l `l` ezligzn `a `l"y ± gqtd ly epipr xwir (*
.(dpyna ± a ,er

ג.67) לז, מקץ תו"א
בתוס'68) הובא – ספ"ח ברכות ירושלמי ב. לח, סוטה ראה

ואברכה). (ד"ה א מט, חולין
(69422 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה וראה ועוד. ד. פס"א, ב"ר
ואילך.
העולם 70) שעליהם דברים השלשה כנגד שהם לומר ויש

אבות). (ריש וגמ"ח עבודה תורה עומד,
(ממשנה 71) אומר" הי' גמליאל "רבן פיסקא פסח של הגדה

אֿב). קטז, פסחים

כל הוספה בענייני תורה ומצוות ]וככל שיהיה המצב טוב בזה, הרי בענייני טוב וקדושה תמיד יש מקום להוסיף עוד[, מביאה הוספה 
ברכות השם יתברך בהמצטרך לאדם ולביתו.

ממכתב, כ"ג ניסן, תשי"ט
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– תמימות" הן "אימתי בענין –

אחד ‡ כל שיספור התורה מן עשה "מצות .
קרבן  הבאת מיום ימים שבועות שבעה מישראל

שנאמר  מיום 1העומר, השבת ממחרת לכם וספרתם
תמימות  שבתות שבע התנופה עומר את הביאכם

ואומר  וגו',2תהיינה, לך תספר שבועות שבעה
חכמים  ת"ל 3ודרשו ביובל.. כמו בב"ד יכול

ואחד" אחד לכל לסופרה כדי לכם, .4וספרתם
שנאמר  השבועות, וגם הימים למנות 5ו"צריך

ואומר  חמישים, עד כלומר יום, חמישים תספרו
לא  ואם שניהם.. יספור לך.. תספר שבועות שבעה

התורה" מן י"ח יצא לא כן .6עשה
משיחת אחרון של פסח ,ה 'תנש "א 

(א) למדים – תהיינה" "תמימות וממש"נ
ש"א"א  לפי בלילה, היא להתחיל 7שהספירה

תמימות  שנאמר ממש, הבאתו ביום הספירה
כשמתחיל  אלא תמימות מוצא אתה ואין תהיינה,
שאינה  הימים שאר ספירת וה"ה בערב.. לספור

בלילה  הם 8אלא הימים כל ספירת הסתם שמן ,
ש"אם  (ב) אחת..9שוין", בלילה לספור שכח

ממנו  כשחיסר לגמרי העומר ספירת ממצות הפסיד
אחד  תהיינה".10יום תמימות שנאמר ,

ד"(שבע) הפירוש zeninzכלומר: zezay
) "שבועות אינו reayd(תהיינה)" ini zray(

בשבת  ומסיימות בשבת באחד –11"המתחילות
אינה  השבת") ("ממחרת הספירה התחלת שהרי

אלא  בשבת), (באחד בראשית" שבת "ממחרת
היו"ט" כשחל12"ממחרת גם ,reayd rvn`a–

) שבועות שבע הוא הפירוש zlgzdlאלא reay
dxitqd.ויום לילה ימים, מ"ט שלימות, (

ש"שבתות · – חז"ל בדברי נוסף ופירוש .
בשבת  באחד שמתחילות שבועות הם תמימות"

בראשית: כימי בשבת, ומסיימות

תמימות  שבתות שבע כתיב חייא רבי "תני
ישוע  שאין בזמן תמימות, הן אימתי תהיינה,

ביניהם" .13ושכני'

במפרשים  ר"ח 14ומבואר בשבת שבא "בזמן :
במוצאי  לספור ויתחילו בשבת פסח ויצא ניסן
יהי' שבועות כי תמימות, השבתות יהיו ואז שבת,
בניסן  ט"ז בשבת מאחד ויהי' בשבת, באחד
ז' השבועות חג של בשבת אחד עד לספור שהחלו
בשבת  באחד (שמתחילות תמימות" שבועות

בראשית). כימי בשבת, ומסיימות

– ביניהם" ושכני' ישוע שאין "בזמן ומ"ש
ושכני' למשמרות, תשיעי ישוע כי נקט.. "לסימן
מתחדשות  משמרות וכ"ד למשמרות, עשירי
ומתחיל  יהויריב הוא המשמרות וראש בשבתות,
ידעי', פסח שלפני שני ובשבת בניסן, באחד שבת
ימות  כל שוות המשמרות כל פסח של ובשבת
כו' ואחריו חרים יכנס פסח מוצאי ולשבת הפסח,
עד  יעבוד ולא ישוע, יכנס עצרת ערב שהוא שבת
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באסרוֿחג. שמתקיים תורה" ב"כינוס השתתפות בתור (*

טו.1) כג, אמור
ט.2) טז, ראה פ'
וראה 3) תפט. ר"ס או"ח בפר"ח הובא שם. ראה עה"פ ספרי

שם. וספרתם ובתוד"ה ב סה, מנחות
תפט.4) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
טז.5) שם, אמור
ס"ה.6) שם אדה"ז שו"ע
ס"ג.7) שם
ברכה,8) בלא יספור ביום ונזכר בלילה לספור שכח אם "אבל

ביום.. אותו קוצרין בלילה העומר נקצר לא שאם שי"א לפי
(שם). להקל" ברכות שספק ברכה בלא יספור לפיכך

סכ"ג.9) שם
שכח 10) אם שאף בלילה, אלא אינה "שהספירה ולהדעות

זו  ספירה אין ביום ספר אם אף ביום.. לספור א"צ בלילה לספור
סכ"ד). (שם יום" המ"ט מספר להשלים כלום שוה

רע"ב.11) סה, מנחות רש"י לשון

ושם:12) פ"א. תענית מגילת עה"פ. ופרש"י תו"כ שם. מנחות
דעות  כמה – וכו'" בראשית שבת ממחרת אלא) אינו (או "יכול
(וראה  היו"ט" "ממחרת פירושו השבת" ש"ממחרת בהילפותא
פ"ז  ומוספין תמידין (הל' שהרמב"ם ולהעיר, – ס"ב). לקמן
שבת  הוא השבת (ש)ממחרת הטועים.. "אלו דעת שולל הי"א)
שלו) ראי' ע"י אלא בגמרא, שהובאו הראיות ע"י (לא בראשית"
"תלה  וקלוי", מצות הפסח ממחרת הארץ מעבור "ויאכלו ממש"נ
כס"מ  (ראה כו'" הפסח במחרת לחדש.. אכילתם היתר הכתוב

ואכ"מ. שם). המורי' הר שם. ולח"מ
ג.13) פ"א, קה"ר פי"ח. רבתי פסיקתא ח. פי' דר"כ פסיקתא

מצה  הל' סוף העיטור ס' וראה – תרמג). (רמז שם אמור יל"ש
מבערב, מונה שאתה בזמן תמימות הן "אימתי dcbdaeומרור:

ביניהם". ושכני' ישוע שאין בזמן תמימות הן אימתי
רוקח 14) שם. עיטור סתקכ"ו. פסחים ראבי"ה ספ"ו. ראב"ן

שם). לקה"ר במ"כ (הובא סרצ"ה
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שוות, המשמרות כל העצרת ביום כי עצרת, לאחר
אבל  לעצרת, פסח בין ושכני' ישוע עבודת אין הנה
ישוע  יכנסו בה', או בשבת בג' ופסח ניסן יארע אם
יהיו  לא וגם לעבודה, לעצרת פסח בין ושכני'
ה'.. עד ומה' ג' ועד מג' למנות יש כי תמימות,
ויעבוד  יכנס בשבת.. באחד פסח יהי' אם ואפילו

כו'" עצרת קודם .15שכני'

דרשת  ע"פ גם הוא זה שפירוש להוסיף, ויש
בהסוגיא  ש"ממחרת 16ריב"ז הלימוד אופני ע"ד

אחד  "כתוב – היו"ט" "ממחרת פירושו השבת"
תספרו  ולא אומר ימים (משמע יום חמשים

תמימות  שבתות שבע אומר אחד וכתוב שבועות),
(שבועות  אותן 17תהיינה אלא קרי לא ושבועות ,

הא  בשבת), ומסיימות בשבת באחד המתחילות
(מתוקם  בשבת להיות שחל טוב ביום כאן כיצד,
שבתות  שבע תהיינה, תמימות שבתות שבע
באמצע  להיות שחל ביו"ט כאן כסדרן), תמימות
דלא  שלימות, שבועות ולא יום (חמשים שבת"
ועד  בשבת מאחד תמימות שבתות שבע בעינן
שישלימו) יום באיזה בעלמא בחמשים אלא שבת,

ש"שבע18 –zeninz zezay מתקיים תהיינה"
תמימות  הם השבועות שאז בשבת, חל כשפסח

שבת). עד בשבת (מא' כסדרן

ביו"ט  ("כאן ריב"ז שדרשת לומר, [ומסתבר
שבתות  שבע "מתוקם בשבת", להיות שחל
שנאמר  בעלמא דיחוי אינה תהיינה") תמימות
של  באופן תחילה לו שאמר כהדברים להבייתוסי,

בעלמא" לא 19"דיחוי שהבייתוסי לאחרי שהרי –

אתה  בכך "רבי באמרו בעלמא", ה"דיחוי קיבל
שלימה  תורה תהא "לא ריב"ז לו השיב פוטרני",

ובקש  בקנה אדם (לדחות בטלה 20שלנו כשיחה (
(דלנו i`x'שלכם" yi לו ואמר ראי'), אין ולכם
dxezdn 'i`xd,כלומר וכו'", אומר אחד "כתוב

תורה  של אמיתתה ע"פ ].21לימוד

היא דריב"ז שהדרשה dpey`xdולהעיר,
zncewe22 ובטעם הסוגיא, שבהמשך הדרשות לשאר

הטעם 23הדבר  מובן זו דרשה שע"פ לומר, יש
"ממחרת  ולא השבת", "ממחרת כתבה שהתורה
הבייתוסים  לטעות מקום נתינת שיש (אף היו"ט"

ד  השבת ממחרת היא העומר כי,שספירת – וקא)
כפשוטו  השבת" "ממחרת היא הספירה כשהתחלת
"שבע  הכתוב מתקיים אזי בשבת) חל (כשפסח
כימי  כסדרן, תמימות תהיינה", תמימות שבתות
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(ששייך 15) אחר באופן זה מפרש פסחים סוף ובמאירי
שכל  אומרים "יש – מבערב) להמנין בנוגע ד"תמימות" להפירוש

ביום sqenשספר zry mcew אימתי שאמרו.. ממה הן, תמימות
ימי  בתוך ר"ל ביניהם, ושכני' ישוע שאין בזמן תמימות הן

כשמונה וזהו ועשירית, תשיעית משמרה והם `eהספירה, axran
zixgya'ושכני שישוע פעמים הערב עד שנתאחר כל הא ,

הפסח, עד משמרות שתי ושמשו בשבת ניסן שחל כגון ביניהם,
עצרת  שלפני לשבת ישוע ונמצא שבועות, לשבעה שבעה ועוד
נכנסה  לא בשחרית או בלילה שספר וכל בשבת, אחד יום שהוא
אבל  התמיד, לאחר עד באה היתה לא שהרי שכני' משמרת עדיין

הספירה". בתוך באה שכני' משמרת הרי כך כל עכב אם
שם).16) תענית מגילת (וראה ואילך סע"א סה, מנחות
(אף 17) שבועות" אומר אחד "וכתוב שם: רש"י ל' כ"ה

הוא  זה בכתוב "שבתות" פירוש כי – "שבתות") נאמר שבכתוב
"שבעה  בקרא כמפורש טז), שם, בפרש"י הובא (ת"א. "שבועות"

zereay."לך תספר
גרשום.18) ורבינו ובפרש"י שם מנחות
שם.19) פרש"י

תורה 20) תהא "לא רע"א: קטז, ב"ב הרשב"ם בפי' ועד"ז
בקש". לדחותך צריך איני כו', שלנו שלימה

"ומיהו דבר xwirn`ושם: של טעמו לו לגלות חפץ הי' לא
dxez inrh mdl zelbl xeq`c בעלמא "דיחוי בנדו"ד ואילו ,"

אומר הי' דהוא משום לי' ladקאמר ixac(שם מנחות (פרש"י "
דוחהו  הי' תורה" טעמי להם לגלות ש"אסור הטעם לולי שגם –
"דברי  אומר הי' שלא כבב"ב [דלא הבל דברי אומר שהי' כיון
תשובה"* עליו שיש מעצמכם דנין שאתם וחומר "קל אלא הבל",
לו  להשיב הוצרך הדחי', קיבל שלא כיון ואעפ"כ, שם)], (רשב"ם

ב). ל, שבת (ראה תורה ע"פ האמיתית התשובה
שגם 21) לומר שאפשר מבואר (6 הערה 96 (ע' חי"ב בלקו"ש

ס"ל  לא ולי' בקש, לדחותו להבייתוסי מענה אלא אינה זו ילפותא
גם  הרי (ב) לכם", "מנין ריב"ז פשיטות (א) יתורץ ועפ"ז הכי.
חל  כשפסח (כפשוטו) הוא השבת" ד"ממחרת הפי' לריב"ז
ע"פ  גם אבל, – ריב"ז. דברי הובאו לא בתו"כ (ג) בשבת,
דחהו  בתחילה שרק הסוגיא מפשטות שמסתבר [כפי כאן המבואר
אמר  פוטרני") אתה בכך "רבי הבייתוסי (כשאמר ואח"כ בקש,
ריב"ז  לפשיטות בנוגע (א) בהנ"ל: לתרץ יש האמיתי] הטעם לו
שהפירוש  הלימוד באופן פליגי תנאים כמה הרי – לכם" "מנין
ממחרת  אלא אינו "או הסברא ושלילת היו"ט", "ממחרת הוא
"ממחרת  כתבה שהתורה שכיון ס"ל ריב"ז (ב) בראשית", שבת

zaydממחרת" ולא "h"eid מ"ממחרת מיוחד ענין שיש עכצ"ל, ,"
ספה"ע  שמצות אלא, בשבת, להיות שחל ביו"ט כפשוטו, השבת"
שדרשה  והטעם (ג) השבוע, באמצע להיות שחל ביו"ט גם היא

.33 הערה לקמן ראה – בתו"כ הובאה לא זו
שגם22) של"ה xcqכידוע (ראה הדיוק בתכלית הוא בתורה

ב)). (תב, לשונות כלל תושבע"פ חלק
שבהסוגיא23) הדרשות שכל הפשוט הטעם על zelleyנוסף

miqeziiad zrc,יו"ט במוצאי העומר קצירת שאין שאומרים
כו'", לכם מניין שוטים להם ואמר להם.. ש"ניטפל זה הוא וריב"ז
יו"ט, במוצאי גם היא העומר שקצירת ריב"ז לדרשת ובהמשך

וכו'". צריך אינו אומר אליעזר "רבי הדרשות, שאר באות

z"x itly ,(cnln d"c ± a ,ehw) a"a 'qezl g"ad zedbdn xirdle (*
dligza mb`l.(my a"ac xetiqa) 'ek ywa edgc
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שמהכתוב  אלא שבת; עד בשבת מאחד בראשית,
שבע  בעינן "דלא למדים יום" חמישים "תספרו
אלא  שבת, ועד בשבת מאחד תמימות שבתות

שישלימו" יום באיזה בעלמא, .24בחמישים

ש"תמימות"‚ – חז"ל בדברי נוסף ופירוש .
קיים: שביהמ"ק זמן על קאי

תהיינה,25"תני  תמימות שבתות שבע חייא רבי
של  רצונו עושין שישראל בזמן תמימות, הן אימתי

.26מקום"

חייא  רבי של הפירושים שב' לומר, ומסתבר
ו"בזמן  ביניהם", ושכני' ישוע שאין ("בזמן

זל"ז  שייכים מקום") של רצונו עושין .27שישראל

שהגיהו  "הראשונים גירסת ע"פ זה לבאר ויש
הן  אימתי חייא.. רבי "תני המדרש (בלשון

בזמן בזמן oi`yתמימות, ביניהם") ושכני' ישוע

yiy בזמן כלומר, ביניהן, דשכינה ישועה
הלחם  ושתי בפסח העומר מקריבין קיים שביהמ"ק

בזמן 28בעצרת" ד"תמימות הפירוש גם וזהו ,
ביהמ"ק  שאז מקום", של רצונו עושין שישראל

הלחם. ושתי העומר ומקריבין קיים,

בהקרבת  תלוי' ספה"ע שמצות כיון כלומר:
בעצרת  הלחם ושתי בפסח (כמ"ש 29העומר

התנופה  עומר את הביאכם מיום גו' לכם "וספרתם
לחם  גו' והקרבתם השביעית השבת ממחרת עד גו'
בשלימותה  קיומה לכן, גו'"), שתים תנופה
שביהמ"ק  בזמן אלא אינו תמימות") הן ("אימתי
ואין  קיים, ביהמ"ק שאין בזמן משא"כ קיים,
מצות  מקיימים לא הלחם, ושתי העומר הקרבת
דעות  לכו"כ מזה, ויתירה בשלימותה, ספה"ע
"זכר  חכמים, תקנת אלא אינו הזה בזמן קיומה

.30למקדש"

במנינם „ [תמימות הפירושים שג' כיון והנה, .
כימי  תמימות ויום), לילה ימים, של שלם (מנין
בשבת  מאחד שמתחילות (שבועות בראשית
העומר  הקרבת שע"י ותמימות בשבת), ומסיימות
באותה  הם קיים] הי' שביהמ"ק בזמן הלחם ושתי
קשר  שיש לומר מסתבר – "תמימות" – תיבה

ביניהם  .31ושייכות

זו  ב"תמימות" דרגות ג' שהם לומר, ויש
מזו: למעלה

"תמימות" – במנינם תמימות הא', פירוש
`aekirl.שנה בכל וישנה להיות שצריכה ,

– בראשית כימי תמימות הב', zenilyפירוש
dxizi32("שבתמימות ("תמימות ב"תמימות"
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ענה 24) שריב"ז שהטעם ,26 הערה 4 ע' חי"ט לקו"ש ראה
(ובפרט  שבהסוגיא הדרשות שאר ולא דוקא, זו דרשה להבייתוסי
סו, (מנחות מתרתי" בר פירכא להו אית דריב"ז) (גם ש"כולהו

מוכח זו מדרשה רק כי – להיות l"vyא)) שחל ד"יו"ט קביעות
הקביעות  שתהי' שיתקנו הבייתוסי כטענת (דלא השבוע" באמצע
עצמו  דריב"ז להדרשה בנוגע עד"ז וי"ל (עיי"ש)). בשבת דפסח
מתורץ  זו דרשה ע"פ שרק – להבייתוסי) מענה בתור רק (לא

כבפנים. השבת", "ממחרת כתבה שהתורה הטעם
מזמור 25) לתהלים המכירי בילקוט הובא – ג פכ"ח, ויק"ר

.27 הערה לקמן וראה קהלת"). במדרש "וכן (ומסיים סח
"בזמן 26) במקום כת"י שברוב שם, מרגליות הוצאת בויק"ר

ושכני' ישוע שאין "בזמן איתא מקום" של רצונו עושין שישראל
היא  הגירסא שלפנינו ובהדפוסים כת"י בכמה אבל, בהן", באות

מקום"*. של רצונו עושין שישראל "בזמן
(ומבאר  מביא קסז) ע' אמור (אוה"ת שהצמחֿצדק ולהעיר,
עושין  שישראל בזמן תמימות הן "אימתי – המדרשים ב' ומקשר)
ושכני' ישוע שאין בזמן תמימות הן ו"אימתי מקום", של רצונו

ואילך). 98 ע' חי"ב לקו"ש בארוכה (וראה ביניהם"
תהלים**27) "בילקוט שם: לויק"ר כהונה מתנות פי' ראה

ישוע  שיש בזמן מקום, של רצונו עושין) שישראל (בזמן כך הגי'
בזמן  שצ"ל שכותב (אלא בילקוט" גרסינן והכי ביניהם, ושכני'

כו'). שאין

azek (my k"xcqtl) xra`a y"xdc mipewize zexrda (*
'ipkye reyi oi`y onfa" xn`nd zpeek epiad `l miwizrndy
ly epevx oiyer l`xyiy onfa" el` zeaiz mewna eazke ,"mdipia
llba) dfk lecb iepiy eyri miwizrndy ± ef `xaq ,la` ."mewn

.heytk ,zkxtene xzeia ddenz ± (mzpadÎi`
zerh mildz hewli oiivy dn" :my (xra`al) mipewize zexrda (**¨
gikedl oi` ,la` ."mildz hewlia dfd xn`nd `vnp `l ik ,`ed

mildz hewlinepiptly`vnp `l eay oeikxn`nd lkwx `l)
hewlia efk `qxib ecia dzidy ,l"vkre ,(k"nd `iany `qxibd
hewliay s` ,"hewlia opiqxb ikde" azeky ,hewlia enk) mildz

.n"k`e r"vre .(dpey `qxib epiptly

"וליתא,28) שמסיימים (אלא שם וראבי"ה בראב"ן הובא
ס"ב). כנ"ל כו'", פירושא הכי אלא

מברכים 29) שאין בטעם שכז), אלף (סי' הרדב"ז שו"ת ראה
באבודרהם  ועד"ז לעצרת. הכנה היא ספירה כי בספה"ע, שהחיינו
– ועוד. העומר. ברכת סדר מהרי"ל ג'). (שער חול תפלות סדר
(ראה  הלחם שתי מקריבין אין ספה"ע ספרו לא שאם דעות ויש
.47 הערה לקמן וראה ועוד). סקי"ט. ח"ב יו"ד יצחק בית שו"ת

רא"ש 30) המאור, בעל למקדש. זכר ובתוד"ה א סו, מנחות
) פסחים סוף כהן)cereור"ן שי' (להר"צ ספה"ע בס' נסמנו –

" ס"ב: סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע וראה xwirפ"א). oke."
וש"נ.31) .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה – מ"שעטנז" הראי' כידוע
"שנה 32) בפי' א) לא, (ערכין חז"ל דרשת לדבר: דוגמא

שהרי  יתירה, שלימות – העיבור" חודש את "להביא תמימה",
(ראה  שלימה שנה גם היא העיבור) חודש בה (שאין פשוטה שנה

תתעא). ע' ג' כרך שם אוה"ת גם
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לעיכובא  בשבת 33שאינה חל כשפסח רק ושייכת ,34

הזה). בזמן גם שייכים (ושניהם

העומר  בהקרבת שתלוי' תמימות הג', ופירוש
– הלחם) zenilyd(ושתי zilkz,"ד"תמימות

קיים. שביהמ"ק בזמן ששייכת

שבין  החילוק כי, מספיק, אינו זה ביאור אבל,
רק לא הוא הפירושים zlrneג' ote`a"ד"תמימות

הוא ה"תמימות" הפירושים שלכל eze`a(היינו,
xacd ומעלת באופן רק הוא והחילוק ,

יתירה, שלימות הרגיל, ע"ד שלימות ה"תמימות"),
גם  הוא שביניהם החילוק אלא השלימות, ותכלית

aeigd(ובעיקר) xcba:"ד"תמימות

ה"תמימות"mpipnaבתמימות גדר – הא') (פי'
dxitqdהוא dyrna בספירת האדם שפעולת ,

מבלי  בשלימות היא ימים) (מ"ט שבתות" ה"שבע
אחד; יום להחסיר

ziy`xaבתמימות inik גדר – הב') (פי'
ובעיקר) (גם הוא (שבועות)zezayaה"תמימות"

mnvr,בשבת ומסיימות בשבת באחד שמתחילות ,
השבתות  בספירת תלוי שאינו (דבר בראשית כימי

האדם); ע"י

– הג') (פי' קיים שביהמ"ק בזמן ובתמימות
שייך אינו ה"תמימות" dxitqdגדר dyrnl

שייך  שאינו ועאכו"כ במנינם), (כבתמימות
zereaydl אלא בראשית), כימי (כבתמימות עצמם
דוקא?xnerlלהספירה

בפרטי ‰ גם ביאור דרוש – לזה ונוסף .
הפירושים:

היא  הפירושים) (לכל שה"תמימות" כיון א)
שע"י העומר ספירת mc`d")mklבמצות mzxtqe

שבתות שבע תוכנה zeninzגו' להבין צריך – ("
העומר  ספירת דמצות השלימות של וענינה

עי"ז הם zereaydyשנעשית לעומר) (שסופרים
שבת) עד בשבת ziy`xa(מא' inik,('הב (פירוש

דהאדם  בהספירה תלוי הדבר שאין אלא 35אף
הימים? בקביעות

והג' בראשית) כימי (תמימות הב' בפירוש ב)
העומר  הקרבת שע"י להבין:(תמימות צריך – (

בלשון נאמרו (ועד mezqלמה ביאור הדורש
שאין  "בזמן – הדברים) בביאור המפרשים שנחלקו
עושין  שישראל ו"בזמן ביניהם", ושכני' ישוע

בלשון נאמרו ולא – מקום" של "בזמן xexaרצונו ,
העומר"? שמקריבין ו"בזמן בשבת", חל שפסח

Â העומר ספירת דמצות הגדר תחילה לבאר ויש .
–ze`ivnd– גופא (ובזה הימים dxitqdדספירת

הימים.devndeהנספרים),minideעצמה, דספירת

ובהקדמה:

במק"א  (לולי 37שספירה 36נתבאר כשלעצמה
וחשיבות), תוכן בעל (דבר מציאות אינה המצוה)

devndeהספירה את עושה ע"ד ze`ivnlלספור ,
אחשבי'" .38"מצוותי'

לדינא  וקטן 39ונפק"מ שנשתחרר בעבד –
הספירה: ימי באמצע שהגדיל

שאם  במנינם, דתמימות שההכרח – ובהקדם
ולספור  להמשיך יכול אינו א' לילה לספור שכח
לילה  דספירת שהחסרון לפי (בעיקר) הוא בברכה,

חסרון הוא הדין ze`ivndaא' מצד רק (לא
ולדוגמא: הבאים, הימים דספירת בתורה) וההלכה
לספור  יכול אינו ט', בליל ספר ולא ששכח מי

"היום שלא dxyrלמחרתו כיון לעומר", ימים
יום ספירת של מציאות קדמה ixiyrקיימת לא אם

לפניו  ימים ט' דספירת .40המציאות
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הובאה33) לא מדרשk"ezaולכן –dkld.
(34.145 ע' חכ"ב לקו"ש גם ראה
עם 35) קשורה  – קיים שביהמ"ק שבזמן התמימות משא"כ

האדם xnerdפעולת zaxwda,(לעומר הספירה גם (ובמילא
כפשוט.

ואילך.36) 54 ע' ח"ח ואילך. 271 ע' ח"א לקו"ש ראה
נתחדש 37) לא ידה שעל ספירה, אלא מספר, לא כלומר:

הספירה. לולי גם ישנו שהמספר כיון מאומה,
וראה 38) א. יו"ד, בכורות חלה). ד"ה (בפרש"י ב כז, ביצה

חשובו. אסורו מע' תלמודית אנציק'
בינייהו".39) "מאי בש"ס: הרגיל כלשון
בספירת 40) מאומה גורע אינו התשיעי דיום החסרון כלומר:

לילה  שכל ("לפי ספה"ע מצות קיים שבהם שלפנ"ז הימים שמונת
גם  וראה .9 שבהערה אדה"ז שו"ע – עצמה"* בפני מצוה היא
או"ח  לשו"ע (א"א) פרמ"ג מכת"י). (בהגה"ה סרל"ד הלקט שבלי
ספירת  שבהעדר שלאח"ז, להימים בנוגע אם כי סקי"ג), סתפ"ט

ימים". "עשרה ולספור להמשיך יכול אינו התשיעי יום
שכל  (לפי לילה בכל ספה"ע על שמברכים הטעם מובן ועפ"ז

שיח  שיתכן אף עצמה), בפני מצוה היא הימים לילה בספירת סיר
כנ"ל). שלפנ"ז, הימים בספירת גורע זה שאין (כיון שלאח"ז**

devn jepig d`x) zg` devn md minid h"n lky zercdl k"`yn (*
.(cere .h"tzq g"e`hl g"a .ey

xezqz `ny yygd llba mikxan oi`y daf zxitqak `lc (**
zeaezk ± dxtqe d"cez .3 dxrday mzxtqe d"cez d`x) dzii`x

.(cere .e"wq my g"e` awri wg d`xe .` ,ar
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באמצע  שנשתחרר שעבד לומר מקום יש ועפ"ז
שספר  (אף בברכה לספור יכול אינו הספירה ימי
אינה  הספירה שמציאות דכיון שלפנ"ז), הימים כל
לפנ"ז  שספר הספירה הרי המצוה, מצד אלא
ואיך  כלל, מציאות אינה התורה) ציווי (שאינה

"היום ויספור כשלא dxyrיברך לעומר" ימים
לפנ"ז. ימים ט' ספירת של מציאות היתה

בקטנותו  שגם דאף – שהגדיל בקטן ועד"ז
ו"מצוותי'opaxcnספה"עzevnקיים חינוך), (מדין

ימים, דספירת למציאות אחשבי'" מדרבנן) (גם
דעות  (לכמה דרבנן שהחיובים כיון אינם 41מ"מ, (

ה" על ה"xab`אלא על ולא ,"`vtg מקום יש ,"
אחשבי' לא מדרבנן (מצוה) הספירה שחיוב לומר

התורה  מן לחיובים בנוגע הימים ולא 42לספירת ,
בברכה  לברך להחיוב 43יוכל שביחס כיון ,

ספירת  של מציאות קיימת לא כשהגדיל, שנתחדש
לפנ"ז  .44ימים

– לגדולים בנוגע גם שנפק"מ להוסיף, ויש
יום  בכל לו (ש"אחכה צדקנו משיח כשיבוא

ביהמ"ק 45שיבוא" ויבנה הספירה, ימי באמצע (
כתיקונה  ספה"ע מצות התורה 46ונקיים מן האם 47, ,

(בברכה  דספה"ע ההמשך להיות התורה 48יוכל מן (
החיוב  מצד הימים דספירת להמציאות בהמשך
בזמן  שספה"ע הדעות (לרוב הזה בזמן מדרבנן

מדרבנן  היא ).30הזה

ד"מצוותי' שהפירוש לומר, נראה יותר אבל,
הספירה  עושה שהמצוה (ובנדו"ד, אחשבי'"

חשובה  הוא,49למציאות (dxezd ieeivy ספירת ע"ד
זה  אצל גם בעולם למציאות הספירה עושה הימים

(כדלקמן). לספור מצווה שאינו

באמצע  בספה"ע שנתחייב מי שכל י"ל ועפ"ז
הימים  ספירת כי, בברכה, לספור יכול הספירה ימי
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ובהנסמן 41) סל"ג תשכ"ה) (ירושלים צעפ"נ שו"ת ראה
דאורייתא  אתוון בתחלתו. סברות" "מאה קונטרס צפונות במפענח
אחש"פ  בשיחות בארוכה נתבאר – פ"ח. תניא וראה יו"ד. כלל

תשל"ו. שלאח"ז והתוועדויות
אינה 42) בגדולים) (גם ספה"ע שמצות הזה בזמן גם ונפק"מ

יש opaxcnאלא גופא שבדרבנן דכיון – (30 הערה לעיל (נסמן
בין יט,ixzlדרבנןcgחילוק מגילה – ור"י תוד"ה (ראה דרבנן

למצוה  (חינוך דרבנן תרי מצד הימים שספירת לומר, יש ועוד), ב.
דרבנן  לחד בנוגע למציאות נחשבת אינה מדרבנן) שחיובה

בגדולים). (ספה"ע
מדרבנן.43) בברכה ספר שבקטנותו אף
שנשתחרר 44) בעבד החקירה מביא שו) (מצוה חינוך במנחת

בנוגע שהגדיל xehteוקטן aeigl תליא ופטור דבחיוב נימא ("מי
היא  א' שמצוה כיון מ"מ שמנה אף פטור שהי' וכיון מילתא,
אף  שמנה כיון דלמא או חייב.. אינו עתה גם נתחייב לא ומקודם
שכיון  ומסיק, כו'"), החשבון בטל לא מ"מ בפטור שהי'
דעכ"פ  שנתגדל בקטן מה"ת.. החיוב מוציא מדרבנן ש"המחוייב
להיות  מדרבנן שמחויב הזמן אז מועיל בודאי קודם, לחינוך הגיע
שבפנים  החקירה אבל, בטל". החשבון ואין מה"ת, אח"כ חייב

בנוגע xehteאינה aeiglבנוגע אלא ,ze`ivndl הימים דספירת
צ"ל  בפ"ע מצוה היא יום דכל שהספירה להדעה גם (שלכן

ze`ivnd בקטן גם היא השאלה ולכן שלפנ"ז), הימים דספירת
דחינוך. החיוב מצד שספר שהגדיל

לקו"ש 45) וראה וכו'. בסידורים הנדפס מאמין" "אני נוסח
.394 ע' חכ"ג

סע"ב).46) כ, מגילה (מתוס' סי"א סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע
או"ח 47) נמוקי שבסו"ס בתשובה בזה השקו"ט גם ראה

תהי' שהספירה מסיק ושם – וש"נ. ממונקאטש), כו' (להרה"צ
דאורייתא.

מדבריו, משמע – בניסן בט"ז העומר הקריבו לא זו שבשנה [ואף
בס' (וכמפורש בשבועות הלחם שתי בהקרבת גם תלוי' שספה"ע
וכיון  ועוד), יח. סי' המכריע ס' גם וראה .29 הערה לעיל שנסמנו
בחג  הלחם שתי הקרבת לפני ספירה צ"ל המקדש שנבנה

השבועות.
גם  ספה"ע ההמשך יחשב ביהמ"ק שיבנה שלאחרי י"ל, ואולי
הקריבו  לא שבפועל (אף התנופה" עומר את הביאכם "מיום
סיבה  (מאיזה בפועל העומר הקריבו שלא כמו דחשיב – העומר)

miiwשתהי') w"ndiay onfa ספירת מצות מקיימים בודאי אז שגם ,
" ולא meinהעומר ההבאה, (מזמן התנופה" עומר את הביאכם

להביא  יכולים שבו ביהמ"ק שישנו כיון בפועל), מההבאה
(מכאן f"creהעומר, חשיב ביהמ"ק שנבנה שלאחרי בנדו"ד,

ואכ"מ]. ועצ"ע התנופה". עומר את הביאכם "מיום ולהבא)
היא 48) הימים ספירת אם  (גם להברכה בנוגע נוספת ושקו"ט

עניני  עם במיוחד קשורה שהברכה דכיון – המצוה) לולי מציאות
zepeek והכוונה עומד", אתה לפני ד"דע הכללית מהכוונה [החל

זה*] דלילה שכל zekyndeהפרטית המשכה) מלשון (ברכה
מצד אלא אינה להיות devndמציאותם יוכלו כיצד לחקור יש ,

בימים  התורה מן מצוה על הברכה** שע"י וההמשכות הכוונות
דכיון  שלפנ"ז, בימים וההמשכות הכוונות הקדמת ללא שלאח"ז
למציאות  חשובים שאינם לומר מקום יש מדרבנן, אלא היו שלא

התורה***. מן מצוה על הברכה שע"י והמשכות כוונות לגבי
דיבור 49) של מציאות היא כשלעצמה שהספירה לכך נוסף

(סנהדרין  מעשה הוי שפתיו שעקימת ועד הפה, מוצאות בה"א
א). סה,

ly dxitql oieki" ± ytp lkl deyd ± execiqa owfd epiax y"nk (*
xenfn ly zg` daize "gka `p`" ly zg` daizle dlild eze`

.cere ,"egnyi weqtn '` ze`e "eppgi miwl`"
± (r"dtq zevn g"i z`vl oiekny) devnd zpeekl rbepa la` (**
yie) dxezd on e` opaxcn ,`idy zenk devnd g"i z`vl oiekl leki
zevn miiwl onefne oken ippd" mixeciq dnka gqepd lr exirdy
"dyr zevn" exn`i `l ,opaxcn `l` dpi` dfd onfay oeiky ± "dyr
d`x) mzq "xnerd zxitq zevn" `l` ,(dxezd on devn rnync)

.((`twÎtw 'r l"pd r"dtq 'qa onqpd
,dxitqd ini rvn`a lcbzpy ohwa ,f"dfa mb `id ef dl`ye (***
oicinz 'ld m"anx) `ziixe`cn `id r"dtq f"dfa mby zercdl

.(cere .c"kd f"t oitqene
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ה"ה  מצוה, שאינה אף החיוב, זמן לפני שספר
mlera ze`ivn ספירת ע"ד בתורה ציווי שיש (כיון

"היום  ולספור לברך שפיר יכול ולכן הימים),
כי לעומר", ימים תשעה ze`ivndעשרה דספירת

של ספירה שאינה (אף קיום devnימים מאפשרת ,(
ואילך  העשירי מיום העומר דספירת .50המצוה

Ê:הענין וביאור .

הציווי  גם אלא בפועל, קיומה רק (לא מצוה
של מציאות מכריחה – vtg`כשלעצמו)

תאכלו" "מצות שיש 51(ולדוגמא: בהכרח –
סתם, חפצא רק ולא "מצות"), של חפצא בעולם

בעלת חפצא חפצא zeaiygאלא סתם שאינו –
מוכרחת  שמציאותו חפצא אלא בעולם, שנמצא
אליו  מתייחסת שהתורה חפצא התורה, ציווי מצד
גם  ל"מציאות" שנחשב חפצא יותר: [ובעומק

deevnd ly enlera אין הציווי, לולי משא"כ , ©
למציאות  ביחס הנבראים למציאות חשיבות

המצוה 52הבורא  תתקיים לא בפועל אם גם ,[
בהחפצא.

המצוה שקיום לכך נוסף החפצא dpynכלומר:
להיות dyecwcשבעולם `vtg53 התורה ציווי הרי, ,

עושה המצוה) קיום לולי (גם vtgd`כשלעצמו
daeyg ze`ivnl mleray,(סתם העולם עניני (לגבי

חפצא  יהי' שלא המצוה, בו תתקיים לא אם גם
אלא mleraדקדושה, `vtg.

(לא  מציאותה שכל ל"ספירה" בנוגע י"ל ועד"ז
בלאה"כ, שישנה במציאות יתירה חשיבות רק
היינו, המצוה, מצד נעשית התורה) מצוות כבשאר
ספירת  עושה הימים ספירת ע"ד התורה שציווי

לראש) (לכל ספירה ze`ivnlהימים (שהרי בכלל
ועד מציאות), אינה zlraכשלעצמה ze`ivnl

dxizi zeaiyg גם (מציאות אלי' מתייחסת שהתורה
הימים  דספירת שהמציאות – המצווה) של ַבעולמו
לא  אם גם קיימת התורה) ציווי ע"י (שנעשית
שאינו  מי (שיספרם הספירה מצות בה תתקיים

ברֿחיובא).

ב"מספר" לדבר דוגמא כבש 54[וי"ל או "שור –
והי' יולד כי עז miniאו zrayאמו meineתחת

ipinyd"'לה אשה לקרבן ירצה שעצם 55והלאה –
דהשור, הימים למספר מתייחסת שהתורה העובדה
חשובה  למציאות דהשור הימים מספר את עושה
לקרבן, להקרבתו נוגע הדבר כשאין גם בעולם,
לישראל), ימכרנו לא אם (גם גוי של בשור

וכיו"ב].

Á'ג ישנם העומר ספירת שבמצות ונמצא, .
ענינים:

בעולם ze`ivndא) מציאות – הימים דספירת
לולי  (משא"כ הימים דספירת הציווי מצד שנעשית

למציאות). נחשבת הספירה אין הציווי

daeygב) ze`ivn סתם לא – הימים דספירת
מתייחסת  שהתורה חפצא אלא בעולם, מציאות
שלהן  החפצא שמציאות המצוות (כבכל אליו

התורה  ציווי מצד המוכרחת מציאות ).56נעשית

יותר: היא dxitqd[ובפרטיות מציאותה כל –
כלל), מציאות אינה הציווי (שלולי הציווי מצד

minide הציווי וע"י בלאה"כ, גם מציאות הם –
(נוסף  חשובה מציאות הימים נעשים הימים לספור
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(יבמות 50) דמי" שנולד ש"כקטן דכיון – שנתגייר גר ושאני
כמו  היא שלפנ"ז הימים דספירת המציאות הרי וש"נ), א. כב,

של `xgספירה mc`,כשלעצמה הימים ספירת המציאות (אבל *
היתה  שלא אף העשירי, דיום להמציאות להחשב יכולה היתה

כלל). ד)מצוה ל(מציאות שייכת
טו.51) יב, בא
אותו 52) עושה אליו שהציווי – בה"גברא" ודוגמתו

וק"ו  במכ"ש הציווי, לולי משא"כ המצווה, של בעולמו ַלמציאות
בעיניו  נחשב שאינו גדול, חכם לגבי פשוט דאיש הערך מריחוק
לקו"ש  בארוכה (ראה עבורו דבר לעשות מצווהו אא"כ למציאות,

וש"נ). ואילך. 30 ע' ח"ז
וש"נ.53) ואילך. 212 ע' חט"ז לקו"ש ראה

b"r`" ,"'iaxe 'ixt miiw xiibzpe m"ekr ezeida mipa el eid"y dfe (*
oeik" ± "inc clepy ohwk xiibzpy xb opixn` mixac dnk oiprlc
inp xhtin dry dze`a eixg` qgein erxfc miiw ezeixkpac
t"r dycgd eze`ivnl ,xnelk ,(` ,aq zenai i"x d"cez) "xiibzpyk

wx ztxhvn ("clepy ohwk") dxezzipxez ze`ivnmby) zncew
eixg` qgein erxf ezeixkpadxez oicnzxitq) mzq ze`ivn la` ,(

llk zkiiy dpi`y minidzevnldpi`e) ztxhvn dpi` (r"dtq
.r"vre .xeibd ixg`l dycgd eze`ivnl (zkiiy

בנוגע 54) מדובר שב"מספר" אלא ל"ספירה", בנוגע ועד"ז
בלאה"כ, מציאות להיותו בפנים), (כדלקמן דהמציאות לחשיבות

עצמה. להמציאות בנוגע מדובר וב"ספירה"
לפרשת 55) ההקדמה הוא זה שפסוק ולהעיר, – כז. כב, אמור

דפסח, שני ביום (גם) שקורין r"dtqcהמועדים oey`x mei
וספרתם  בי' דכתיב משום כשב, או שור למקרי לן אית ("בשני
פ"ג  מגילה תויו"ט – העומר" את לספור מתחילין ובשני לכם,

מ"ה).
שכל 56) – הא' בענין – העומר ספירת במצות והחידוש

במציאות  יתירה חשיבות רק לא סתם, (מציאות הספירה מציאות
מצד  שמוכרחת מציאות גם היא זו שמציאות בלאה"כ, שישנה

בפנים. כדלקמן המצוה, מצד היא התורה) ציווי
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חפצא  – בלאה"כ) שקיימת בעולם מציאותם על
התורה]. ציווי מצד שמוכרחת

באה ולאח"ז (קיומה devndג) העומר דספירת
רק  ולא סתם, בעולם מציאות רק לא – בפועל)

אלא התורה, ציווי מצד שמוכרחת devnמציאות
ynn והן (הפעולה), הספירה [הן הימים שספירת –

של חפצא נעשית (הנפעל)] .dyecwהימים

Ëגם לבאר יש עפ"ז .okez ספירת מצות
העומר:

לחג  והכשרה הכנה היא העומר ספירת מצות
החינוך  כמ"ש תורתנו", מתן "זמן 57השבועות,

אינו  ישראל של עיקרן שכל לפי המצוה.. "משרשי
וארץ  שמים נבראו התורה ומפני התורה אלא

וכמ"ש  וגו',58וישראל, ולילה יומם בריתי לא אם
כדי  ממצרים ויצאו שנגאלו והסיבה העיקר והוא
טוב  יום ממחרת למנות נצטוינו התורה.. שיקבלו
בנפשנו  להראות התורה נתינת יום עד פסח של
מתי  תמיד וימנה הנכבד.. היום אל הגדול החפץ
כי  באדם מראה המנין כי אליו.. הנכסף העת יבוא

ההוא" הזמן אל להגיע חפצו וכל ישעו .59כל

שמים  נבראו התורה "מפני הלשון ומאריכות
וגו'", ולילה יומם בריתי לא אם כמ"ש וארץ..
העומר  ספירת ע"י התורה לקבלת שההכנה משמע,

בנוגע רק לא של xabdl`היא עיקרן "שכל (בנ"י),
l`xyiלהראות התורה.. אלא החפץ epytpaאינו

בנוגע גם אלא כו'", שבו vtgdl`הגדול דהעולם
אלא  אינה העולם שמציאות התורה, מקיימים

וארץ" שמים נבראו התורה "מפני –60התורה,
העומר. ספירת במצות מודגש זה ענין שגם

בזה: הביאור לומר יש – הנ"ל וע"פ

מצוות  משאר העומר ספירת מצות של יחודה
החפצא  עושה המצוה (א) בשתים: – התורה
המצוה  שפעולת היינו, למציאות, הימים דספירת

רק לא dxiziהיא zeaiyg ztqed שישנו בחפצא
אלא לפנ"ז, eze`ivnבעולם mvraשהמצוה ,zxvei

היא המצוה (ב) בעולם, החפצא onfdaמציאות
envr והשבועות (הימים ספירת –61(onfd משא"כ)

הזמן  גרמא, שהזמן במצות גם – המצוות בשאר
היא  עצמה המצוה אבל המצוה, חיוב גורם רק

`acaxgפעולה x,בסוכה ישיבה מצה, (אכילת
זה) בזמן שנעשית .62וכיו"ב)

כללות  מודגשת אלו ענינים שבב' לומר, ויש
תורה: דמתן הפעולה

בעולם  הזמן) (דספירת החפצא במציאות א)
החפצא  שמציאות מודגש – המצוה ע"י שנעשית
לולי  שהרי התורה, (בשביל) מצד אלא אינה בעולם

ספירה; של מציאות אין הציווי
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פמ"ג.57) ח"ג מו"נ גם וראה שו. מצוה
כה.58) לג, ירמי'
בעיטור 59) הובא – ("הגדה") במדרש הדברים ומקור

משה  להן שאמר "בשעה – ועוד .(30 (שבהערה ר"ן .(13 (שבהערה
משה  ישראל, לו אמרו הזה, ההר על האלקים את תעבדון ע"ה רבינו
כל  מונין והיו יום, חמישים לסוף להם אמר זו, עבודה אימתי רבינו,

העומר"*. לספירת חכמים קבעו מכאן לעצמו, ואחד אחד
"שמים 60) גם  ומוסיף  מדגיש שהחינוך הטעם מובן ועפ"ז

לישראל. בנוגע הוא הביאור שתוכן אף וארץ",

" :my o"xae xehira (*dfd onfa,xner `le oaxw oi`ian ep` oi`y
."onf eze`a l`xyi epny enk dxezd zgnyl mei 'p oiaygn `l`
iyxyn" `ed df mrhy rnyn (p"en extqa m"anxde) jepigd oeylne

"devnddxezd on`ly xacna r"dtql rbepa h"ewydn xirdle)
'r l"pd r"dtq 'qa onqpd .eh ,bk xen` g"de` d`x) xnerd eaixwd

.(n"k`e .(gÎa

כח)61) טו, (מצורע שנאמר שאף – זבה ספירת ושאני
לה mini"וספרה zray אלא (דספה"ע), הזה מהענין "אינו ,**"

אלא  "אינו טו), כג, אמור ובחיי (רמב"ן ישכחוהו" שלא לומר
למנותם  שיתחייבו ולא הימים, על לב "שיתנו בימים", השגחה
נספרין  אלו "ימים של), מצוה (חינוך מנינם"*** על ולברך בפה

שהם במה הימים) משאר מזולתם,mixedh(מיוחדים ומכוונים
מזולתו  נשתנה שיהא מכוון ספירתם ענין מה שבתות, השבע אבל
ד"ה  אמור פ' חכמה (משך כו'" ממש ספירה  הוי דזה לא אם
ימים  משאר אלו ימים של יחודם כלומר, יום), חמישים תספרו

אלא calaאינו mzxitqa.
(במציאות 62) העומר ספירת שבמצות שהחידוש וי"ל
dxitqdובקיומה ,onfda שנים מ"ט ספירת מצות לגבי גם הוא (

ימי  ממנו ואיש איש כל שימנה ("כמו יובל לקדש שמיטות וז'
מ"ע  להרמב"ם (סהמ"צ שבועות וז' ימים מ"ט העומר"****,

היא ויובל דשמיטה הספירה כי, – שם)) חינוך jynקמ. lka
onfd העולם (מבריאת הזמן המשך דכללות המנין שישנו וכיון ,

אינו  ויובל דשמיטה בהספירה החידוש הרי הדורות), כל סוף עד
בספה"ע okezaאלא משא"כ ויובל), לשמיטה מיוחד (מנין המנין

הוא envrהחידוש oipndaמונים השנה ימי שמכל ,'f) mini h"n
cala (zereayאלא אינו הימים משאר שיחודם ,mzxitqa.בלבד

'eb mkl mzxtqe"y (jli`e `"rq ,fv b"g) xdfa x`eandn xirdl (**
,dlral dy` zxdhc mini 'f zxitq znbecae c"r `ed "zezay ray
z"de` d`xe .dxezÎoznc oi`eyipdl dpkdk d"awdl i"qpkc dxdhd

.jli`e hqw 'r xen`
zercdl k"`yn (***xyt` i`yd`xz `ny daf zxitq lr jxal

dxrd l"pk ,r"ta devn `ed mei lky ,r"dtq ip`ye) dzxitq xezqze
.(b"deyae 40

oixteq c"a `nye" :40 dxrdl b"deyay 'qezn xirdle (****
c"a`xd 'it mb d`xe ."xnerd zxitq lr oikxan ep`y enk oikxane

.eh ,bk xen` o"anx .g ,dk xda k"ezl u"p`yn y"xe
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בהחפצא  דמתןֿתורה להפעולה ההכנה וזוהי
אינה  מציאותו שכל ניכר שיהי' – העולם דכללות

" dxezdאלא liaya בסוגיא הגמרא ובלשון ,"
דכתיב 63דמתןֿתורה  "מאי בוקר 64: ויהי ערב ויהי

שהתנה  מלמד לי, למה יתירה ה' הששי, יום
ישראל  אם להם ואמר בראשית מעשה עם הקב"ה
אני  לאו ואם מתקיימין, אתם התורה מקבלים

אתכם edeaeמחזיר edezl") "d הששי משמע ששי
תורה" בו שניתנה בסיון ששי היינו,65המיוחד.. ,(

עושה  התורה") מקבלים ("ישראל התורה שקבלת
ועז"נ  בראשית", ד"מעשה יראה 66המציאות "ארץ

שקטה". ולבסוף יראה "בתחילה ושקטה",

שהיא ובהמצוה envrב) onfda(הזמן (ספירת
כיון –onfy(אלא בעולם, פרטי חפצא (לא הוא

mlerd xcb הוא (שגם הזמן שבריאת כידוע ,
העולם,67"נברא" מ)בריאת (וחלק עם ביחד היתה (

וזמן  מקום הוא העולם גדר כי המקום, ,68כמו
הזמן  דספירת המצוה שפעולת (לא 69נמצא, היא

בנוגע אלא) שבעולם, פרטי לחפצא xcblבנוגע
mlerd;(הזמן (מציאות

להפעולה  והנתינתֿכח וההכשרה ההכנה וזוהי
מצוה דכל שהפעולה – המצוות vtgda`דשאר

ihxtd לאחרי היא זו למצוה השייך שבעולם
להפעולה mlerdובהמשך xcba המצוה ע"י (זמן)

העומר. דספירת

È ספירת שבמצות הענינים שג' לומר, ויש .
הציווי, ע"י שנעשית הספירה [מציאות העומר
על  בהוספה וד)הימים ד(הספירה חשובה מציאות
(כנ"ל  דקדושה וחפצא לפנ"ז, שישנה המציאות
בגדר  המצוה בפעולת שלבים ג' שהם ס"ח),
– ס"ט)] (כנ"ל תורה למתן כהכנה העולם

ד"תמימות" הפירושיםֿענינים לג' מתאימים
העומר: ספירת שבמצות

אינה  ש(מצ"ע הימים דספירת המציאות א)
בהפירוש  מודגשת – המצוה ע"י ו)נעשית מציאות,

היא mpipnaדתמימות שהשלימות – ס"א) (כנ"ל
מתאימה dxitqda(רק) כשאינה גם האדם, שע"י

מציאות  שבת, עד בשבת מא' השבוע, ימי למנין
המצוה. מצד אלא שאינה ימים דספירת

המצוה  שמוסיפה היתירה החשיבות ב)
(בעיקר  שהיא לפנ"ז, שישנה minida)70בהמציאות

הציווי, לולי גם ישנה הימים (שמציאות הנספרים
חשובה) מציאות נעשים הימים, לספור הציווי וע"י

תמימות בהפירוש (בעיקר) מודגשת –ziy`xa inik
כשהספירה – ס"ב) אינה mc`dc(כנ"ל (שמצ"ע

להספירה מתאימה nyd`ixadמציאות) cv ספירת ,
שבועות  ומסיימות 71שבע בשבת באחד שמתחילות

ziy`xaבשבת, inik בראשית ימי שספירת כיון ,
דספירת  המצוה לולי גם שקיימת מציאות היא
בה  נעשית העומר דספירת המצוה וע"י העומר,

יתירה. חשיבות

ע"י שנעשית כיון – דקדושה והחפצא meiwג)
lreta devnd ומציאות הספירה, כמציאות (דלא

גם  עצמו, הציווי מצד שנעשים דהימים, חשובה
המצוה  בקיום תלוי ה"ז בפועל), הקיום לולי

dpewizk שע"י דתמימות בהפירוש מודגש זה וענין .
– ס"ג) (כנ"ל קיים שביהמ"ק בזמן העומר הקרבת
העומר  בהקרבת תלוי כתיקונה המצוה שקיום כיון

בביהמ"ק.

‡È לעיל האמורות השאלות גם מתורצות עפ"ז .
בתמימות: הפירושים לג' בנוגע (ס"דֿה)
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הענין)63) (בהתחלת ושם א. ג, ע"ז גם וראה א. פח, שבת
שכתבתי  (בריתי ולילה יומם בריתי לא "אם הפסוק גם מובא
יומם  בו והגית דכתיב תורה, והיינו ולילה, יומם נוהגת שתהא
לא  וארץ שמים חוקות פרש"י) – הברית דברי אלה וכתיב ולילה,

(מלכתחילה). שמתי"
לא 64) א, .בראשית
שם.65) פרש"י
ט.66) עו, תהלים
(67.176 ס"ע ח"י בלקו"ש הנסמן פ"ל. ח"ב מו"נ ראה
צח,68) ברכה  ב. מא, בחוקותי  לקו"ת פ"ז. שעהיוה"א ראה

ואילך. 61 ע' חכ"ו לקו"ש וראה – ובכ"מ. א.
והן 69) הציווי, ע"י – בעולם למציאות החפצא עשיית הן

המצוה. קיום ע"י – דקדושה לחפצא שבעולם החפצא עשיית

נעשית 70) הציווי שע"י דאף – בהספירה גם ששייך וי"ל
ביחד ze`ivnlהספירה הרי, מציאות, אינה מצ"ע שהספירה כיון ,

מציאות גם נעשית (ולאח"ז) זה ציווי daeygעם מצד שמוכרחת
ס"ז). (כנ"ל התורה

ספירת71) miieqnכלומר, wlg כללות ספירת (ולא בזמן
ימי  לספירת גם המתאים באופן ,(62 הערה כנ"ל כביובל, הזמן,

בראשית.
ע"י 72) שנעשית הספירה במציאות בזה: שאין מה בזה ויש

הפעולה יותר מודגשת dxezdהציווי ieeivc– למטה) (מלמעלה
ובהחשיבות  הימים; דספירת מציאות אין התורה ציווי שלולי
חודר  התורה שציווי יותר מודגש הציווי ע"י דהימים היתירה

mlerd ixcba בלאה"כ שקיימת שמציאות – למעלה) (מלמטה
התורה. ציווי מצד שמוכרחת חשובה מציאות ונעשית משתנה
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שונים, גדרים (לא הם בתמימות הפירושים ג'
(תמימות) שלימות – אחד וענין גדר אם) כי
דספירת  המצוה ע"י למתןֿתורה העולם בהכשרת
ג' ישנם זה שבענין אלא העולם), (גדר הזמן
עצמו  הציווי ע"י שלבים ב' (פירושים): שלבים
מציאות  (א) עושה שהציווי – המצוה) קיום (לפני

הנספרים  בהימים יתירה חשיבות (ב) ,72הספירה,
שגדר  – המצוה קיום ע"י (העיקרי) נוסף ושלב

דקדושה. חפצא נעשה העולם

ספירת  במצות השלימות תוכן מובן ועפ"ז
– בראשית כימי תמימות הם כשהשבועות העומר
ספירת  היא העומר דספירת המצוה שעיקר דאף
קדושה  דהמשכת המצוה שתוכן כיון מ"מ, האדם,

בנוגע היא הזמן mlerdבספירת xcbl ה"ז (זמן),
כ  יתירה ע"י בשלימות הזמן דספירת שהמציאות

העולם, גדרי מצד גם הזמן לספירת מתאימה האדם
בראשית. כימי תמימות

והג') הב' (בפירוש המדרש לשון דיוק ובביאור
ושכני' ישוע שאין בזמן תמימות הן "אימתי
הן  ו"אימתי בשבת), חל שפסח בזמן (ולא ביניהם"
מקום" של רצונו עושין שישראל בזמן תמימות
שבלשון  לומר, יש – העומר) שמקריבין בזמן (ולא
הפירושים  שבין והשייכות הקשר מרומז זה
הפי' גם מרומז הפירושים מב' א' שבכל דתמימות,

השני:

בראשית, כימי דתמימות שהפירוש הטעם
וסימן  ברמז נאמר הב'), (פי' בשבת חל כשפסח
יש  – ביניהם" ושכני' ישוע שאין "בזמן בהלשון

התמימות גם מרומזת שבזה w"ndiayלומר, onfay
miiwשהמשמרות – הג') ipkye'(פי' reyic לא

משמרות  אלא לעצרת, פסח בין לעבודה נכנסים
w"ndiaaאחרות micaer בזמן שמדובר היינו, ,

כתיקונה. המצוה מקיימים שאז קיים, שביהמ"ק

הקרבת  שע"י דתמימות שהפירוש והטעם
"בזמן  בלשון נאמר קיים) שביהמ"ק (בזמן העומר
לומר, יש – מקום" של רצונו עושין שישראל
גדר  הזמן, שבספירת התמימות גם מרומזת שבזה
בראשית) כימי דתמימות הב' לפי' (מתאים העולם
פועלת  מקום" של רצונו ד"עושין הפעולה כיון –

mlerdגם ze`ivna73 בתכלית שנעשית

בקרא 74השלימות  תלכו 75(כמפורש בחוקותי "אם
ועץ  יבולה הארץ ונתנה בעתם גשמיכם ונתתי גו'

חז"ל  מאמרי בריבוי ומבואר פריו", יתן ),76השדה
) הזמן ספירת גם mlerdובמילא, xcbהיא (zilkza

zenilyd שע"י הקדושה המשכת גם נעשית ואז ,
השלימות  בתכלית דקדושה) (חפצא .77המצוה

·È מיד שמתפללים התפלה שתקויים ויה"ר .
עבודת  את לנו יחזיר הוא "הרחמן ספה"ע: לאחרי

למקומה המקדש epiniaבית dxdna לפי" – "
לפיכך  למקדש.. זכר אלא סופרין אנו אין שעכשיו
המצוה  ונקיים המקדש בית שיבנה מתפללין

.46כתיקונה"

מציאות  היא הימים שספירת האמור וע"פ
הימים  לספור מצוה כשאין גם "נקיים 78בעולם –

באמצע  יבוא צדקנו כשמשיח גם כתיקונה" המצוה
דספה"ע), האחרון יום לפני (ועכ"פ הספירה ימי
מאפשרת  שלפנ"ז, הימים דספירת שהמציאות כיון
מצות  שמקיימים באופן הימים ספירת וגמר המשך

התורה  מן כתיקונה, העומר .79ספירת

ג' בכל ד"תמימות" השלימות תהי' ואז
תמימות  במנינם, תמימות האמורים: הפירושים
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של)73 רצונו "עושין הלשון דיוק ע"פ יותר "mewnויומתק

עולם" של מקומו ש"הוא ע"ש "מקום", בשם נקרא שהקב"ה –
ענין מודגש שבזה – וש"נ) ט. פס"ח, העולם.mewnd(ב"ר גדר ,

שישראל 74) בזמן תמימות הן "אימתי הפירוש שגם להעיר,
"שבועות  המאמר: להתחלת בהמשך הוא מקום" של רצונו עושין
עה"פ), ורד"ק פרש"י וראה כד. ה, (ירמי' לנו ישמר קציר חוקות
שבע  באלו ואימתי רעים, ומטללין רעות מרוחות לנו ישמור
השייך  חסרון בלא תמימות "דורש – לעצרת" פסח שבין שבועות
הוא  ד"תמימות" שהפירוש היינו, שם), (מ"כ תבואה" לעניני

לשלימות .mlerdבנוגע
בחוקותי.75) ר"פ
וישראל 76) מקום של רצונו עושין שישראל "בזמן ולדוגמא:

וראה  ב). כה, (ב"ב טוב" מאוצר יורדין גשמים אדמתם על  שרויין
פירות". לעשות עתידין סרק "אילני עה"פ: ופרש"י .cereתו"כ

בשלימות 77) הקרבנות הקרבת תהי' לבוא שלעתיד להעיר,
רצונך" "כמצות – קיים הי' שביהמ"ק בזמן מאשר יותר נעלית
– (ובנדו"ד הקרבנות* מביאים שמהם העולם עניני שכל כיון –
ובכ"מ). ויחי. ר"פ תו"ח (ראה השלימות בתכלית העומר) הקרבת

אלא 78) סופרין אנו אין "עכשיו שם: אדה"ז מלשון להעיר
למקדש llkזכר devn ziiyr ef dxitqa oi`e לספור הוא שהמצוה ,

xnerl."'כו
עשה79) "מצוה הסימן: בהתחלת אדה"ז מלשון onלהעיר

lr sqep ,ixdy ,xacne ig gnev mnecc mibeqd 'c lk ± zeihxtae (*
,mnec ,gln mb miaixwn ,gnevde igd on mi`ay mnvr zepaxwd

.xacn ,aixwnd ("`xab"d) mc`de

המשך פעמוד רלו
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מצרים 1ידוע  יציאת זכירת מצות בין הבדלים שיש ,
אחד  כולה. השנה במשך זו חובה לבין פסח, בליל

הוא  –2ההבדלים בלבד בזכירה די השנה שבכל ,
מצרים"xikfdl"מצוה פסח 3יציאת בליל ואילו ,

– היא הרמב"ם xetiqהמצוה כלשון מצרים. :4ביציאת
תורה של עשה שנעשו xtql5מצות ונפלאות בניסים
במצרים...". לאבותינו

ועמוד  גדול "יסוד הוא מצרים יציאת וזכירת סיפור
ו"באו  ובאמונתינו" בתורתינו על 6חזק רבות מצוות לנו

אנו  ועלֿכן לאֿתעשה... ומצוות מצוותֿעשה זה
ליציאת  זכר ובתפילותינו בברכותינו לעולם אומרים

בליל 7מצרים" מצרים יציאת בסיפור שגם מובן, ולכן ,
באופן  מצרים, יציאת של הכללי התוכן מתבטא פסח

בתורתינו...". חזק ועמוד גדול "יסוד שהוא

נלמדת  פסח בליל מצרים יציאת סיפור על 8המצוה

הפסוק  אמירת 9מן מצות שהיא לבנך", "והגדת
10ההגדה 

ובהדגשה  בגלוי ענינים מתבטאים בדרךֿכלל
יציאת  סיפור שתוכן מובן, ולכן ובסיום, בהתחלה

הוא  וכללי, מהותי יסוד שזהו מודגש בו אשר מצרים,

של  ובסוף בהתחלה שתיקנו בעיקר ההגדה נוסח "עיקר
הכל" על חובה במשנה 11חכמים שנאמר כפי ,12

"מתחילת  – בשבח" ומסיים בגנות עבדים 10"מתחיל
ו"מתחילה  אבותינו"13היינו", היו זרה עבודה ,14עובדי

"ענין  סיום שעמדה...", "והיא הקטע ואחרֿכך

והמבוא 15מצרים" "סיפורי 16, של העיקרי החלק אל
ויעקב" אבי"14לבן אובד מארמי "דורש –17.

כל  שנהגו כ"מנהג ההגדה" "נוסח שלפי וכיון
הראשונות" מדורות "הא 18ישראל מהקטע מתחילים

"מה  לפני ואף בהתחלה, מיד הנאמר עניא", לחמא

ב"התחלה" שגם מובן נקודה efנשתנה", מודגשת
כללית.
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טו.1) ע' (קה"ת) ומנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ ונסמנו הובאו
סי'2) פסח. שבח בפתיחה. דעת) חוות (לבעל נסים מעשה הגדת

לקו"ש  בארוכה וראה שם. הנ"ל הגש"פ וראה ח. יג, בא מלבי"ם מהרי"ד.
ואילך. 71 ע' חכ"א

ה"ג.3) פ"א ק"ש הל' רמב"ם
רפ"ז.4) ומצה חמץ הל'
ביציאת 5) "לספר חו"מ להל' שבהכותרת בהמצוות לשונו ועד"ז

במנין  ועד"ז פסח). הל' ריש אדה"ז לשון (וכ"ה הלילה" באותו מצרים
"כנראה  כא מצוה מנ"ח (וראה קנז מ"ע ובסהמ"צ היד ספר בריש המצות

כאן"). והרהמ"ח מהר"ם
(מצוה 6) לפנינו ובחינוך יו"ד). (מצוה שעוועל הוצאת בחינוך כ"ה

"בא". כא)
שם.7) חינוך
הל'8) היד. ספר שבריש המצות במנין וכ"ה שם. להרמב"ם סהמ"צ

ומנין  גו'"*. הזה היום את זכור שנאמר לפנ"ז: הוסיף (ושם רפ"ז חו"מ
אדה"ז  שו"ע שם. חינוך גו'"). לבנך והגדת ת"ל עשר חמשה שבליל

סמ"ב. סתע"ג חאו"ח
ח.9) יג, בא

מן 10) מ"ע שהיא ההגדה אמירת "היינו שם אדה"ז שו"ע ראה
ופירושה: הגדה סדר ובאבודרהם לבנך". והגדת שנאמר כו' התורה
יצי"מ  ענין בה שמגיד מפני ועוד לבנך. והגדת שם על הגדה ונקראת
על  להקב"ה ושבח הודאה לשון שהוא הגדה וי"מ וכו' ונפלאות  הנסים

ה. ע' הנ"ל בהגש"פ הובא – מצרים מארץ שהוציאנו
ששם  אף "מגיד", סימן אחר בהגדה הנאמר בעיקר הוא וכ"ז

מד zellka"הגדה" ולהעיר הסימנים. שאר של הענינים גם לשון כולל יוק
"בנוסח חו"מ הל' בסוף הא dcbddהרמב"ם מ"בבהילו.. רק שמתחיל "

שאר  משא"כ ה"ה). סוף פ"ז שם (וראה ישראל" "גאל עד  עניא" לחמא
עשיית "סדר רק הם רפ"ח).zevnהענינים (שם כו'" אלו

סמ"ג.11) שם אדה"ז שו"ע
א.12) קטז, פסחים
שם.13) בגמרא הדיעות כב'
ההגדה.14) תחילת הוא כאן פי' מתחלה: פיסקא בו כל ראה

היינו. עבדים פי' שם (וראה אביי של סדרו מתחיל עתה ובאבודרהם:
וראה  ה"ד. שם הרמב"ם לשון וראה (עבדים). ד"ה יד ע' הנ"ל הגש"פ

ס"ה, הגדה ע' תלמודית אנציקלופדי' – בזה .p"yeהדיעות
ולמד.15) צא ד"ה כא ע' הנ"ל בהגש"פ הובא פסח זבח ראה
וש"נ.16) ולמד, ד"ה שם הגש"פ ראה
(17" ה"ד: פ"ז שם וברמב"ם שם. yexciyמשנה `ede אובד מארמי

האמת.. בדת "ומסיים למ"ש בהמשך ובא הפרשה", כל שיגמור עד אבי
ולכאורה  ובחירותינו". בנסים.. ומסיים כו' ומודיע מתחיל וכן ליחודו
חלק  הוא אבי" אובד מארמי "ודורש במשנה מ"ש שמפרש קצת משמע

שם. אנציקלופדי' וראה בשבח". ב"ומסיים תנאי) עכ"פ (או
בהכותרת 18) הרמב"ם ולשון בסופו. סמ"ג שם אדה"ז שו"ע

(ומביא  הוא" כך הגלות בזמן ישראל בה שנהגו ההגדה "נוסח לההגדה
בן  הר"א לשון וראה עניא"). לחמא הא "בבהילו.. הפי' בתחלתו שם
קדמונינו  ומנהג מנהגנו זה "ואמירת כו) ע' הנ"ל בהגש"פ (נעתק הרמב"ם

המערב". וחכמי לו והקודמין ז"ל מארי אבא

.l"pd y"ewl dkex`a d`xe (*
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לנו  שעשה ונפלאות "ניסים  של ב"סיום" גם וכך
זמן" באותו של 19הקדושֿברוךֿהוא הקטע סוף –

עלינו" למקום טובות מעלות לנו 20"כמה "ובנה שהוא ,
עוונותינו" כל על לכפר הבחירה .21בית

ובסיפור  שבהגדה הכללי התוכן את להבין כדי
דיוקים  מספר ולהסביר להקדים צריך מצרים, יציאת

הנ"ל  .22בקטעים

.·

"...‡ÈÚ ‡ÓÁÏ ‡‰" ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

`rx`a `pzda` elk` ic `ipr `ngl `d"
"...mixvnc

הסימן  לאחר בא עניא" לחמא "הא הקטע
הסדר,23"מגיד" בתחילת זה קטע שאמירת מובן, מכך .

אל  כל הזמנת כולל שהוא מפני צרכי איננה להם שאין ו
היה  צריך כן, באם כי הסדר, שולחן אל ופסח סעודה
 ֿ מבית באים כאשר מיד הסדר, תחילת לפני לאומרו
ל"כל  שהרי בביתֿהכנסת, – לפניֿכן או הכנסת,

וכדומה  כוסות ארבע גם לספק צריך החל 24דצריך" ,
נאמר  זה קטע אלא, הקידוש, של הראשונה בכוס
יציאת  לסיפור והתחלה הקדמה הוא כי בהתחלה,

"מגיד". הסימן לאחר דוקא נאמר הוא ולכן מצרים,

מובן  הענינים 25ולא שלושת בין הקשר מהו :
תוכן  א) ואדרבה: מצרים? יציאת סיפור לבין שבקטע
בארעא  אבהתנא אכלו די עניא "לחמא הקטע התחלת

על סיפור איננו להיפך:z`iviדמצרים" אלא, מצרים,

הכא.. "השתא הקטע בסוף גם ב) שבמצרים. העוני על
גלות  של העכשווי המצב מודגש עבדין" השתא

הגאולה. מסיפור להיפך – ו"עבדין"

יציאת  בסיפור זו פסקא נקבעה אפוא, מדוע,
זה  בליל והענינים המצוות סדר בכללות הרי מצרים?

`zyd,מצרים יציאת סיפור ההגדה, אמירת ובראשם ,
של החירות ענין מודגש להיות ולכן zyd`צריך ,

חירות" דרך זה לילה מעשה כל לעשות ואילו 26"צריך ,
עבדין", השתא הכא.. ש"השתא אומרים זה בקטע

מחירות?! להיפך

.‚

˙‡ÈˆÈ ¯ÂÙÈÒÏ ˙ÈÏÏÎ ‰Ó„˜‰ Y "‡ÓÁÏ ‡‰"
ÌÈ¯ˆÓ

די  עניא לחמא שב"הא לומר, היה ניתן לכאורה
שרק  מדגישים דמצרים" בארעא אבהתנא אכלו
בסוף  וגם שם. איננו אנו אך במצרים, היו "אבהתנא"

הכא... d`ad"השתא dpyl כדברי היא הכוונה ,"...
בשבח". ומסיים בגנות "מתחיל המשנה

כי: כך לומר אין אך

שאלת  לאחר הקטע את לומר היה צריך זה לפי א)
דרך  לאומרה מצוותה ההגדה "אמירת כי נשתנה", "מה

ששאלוהו" שאלות על .27תשובה

"שבח", ניכר שיהא כדי בגנות" "מתחיל הכלל ב)
על  זאת אומרים שחז"ל כפי לשעבר, ענין על רק חל
עבודה  עובדי מתחילה לפרעה, היינו "עבדים ההתחלה
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(19.(10 (הערה הנ"ל אבודרהם לשון
הד 20) על כתב הרמב"ם של בנו מר"א (18 (הערה הנ"ל רשות כלשון

כמה  אומר ואח"ז כו' אומר ר"ע כו' אמר ר"א כו' אמר הגלילי ד"ר"י
ועל  ועליו וכו' וכמה כמה אחת על וכו' עלינו למקום טובות מעלות
משובח". זה הרי מצרים ביציאת המאריך וכל המרבה כל נאמר בו כיוצא

בסופו:21) טובות מעלות כמה ד"ה להרשב"ץ שמועה יבין ראה
וראה  מצרים. ביציאת לספר אבי אובד מארמי לדרוש השלמנו ובזה
ההגדה  חלק משא"כ שם. פסחים ובמאירי הפי' בתחלת שם לשונו
מההגדה  חלק הוא שג"ז אף כו'" אמר שלא כל אומר הי' "ר"ג שלאח"ז
ג"ז  והרי ביצי"מ*, סיפור מצות וקיום סה"ה) פ"ז שם הרמב"ם (כלשון
רשב"ץ  – והגדת** יד"ח יצא לא אמרם לא (ואם "מגיד" בסימן נכלל
ד"נסים  הסיפור אי"ז כפשוטו הרי מ"מ, – אומר) הי' ר"ג ד"ה שם
וראה  רפ"ז. חו"מ הל' הרמב"ם (ל' במצרים" לאבותינו שנעשו ונפלאות
אומר  הי' ר"ג פי' אבודרהם וראה הנ"ל). אבודרהם שם. החינוך לשון גם
ומצה  פסח שיאכל אע"פ פי' שם): בו וכל (להגש"פ) ברשב"ם (ועד"ז
שמצאנו  באים הם למה אלו דברים שלשה יאמר לא אם יד"ח יצא לא כו'

ובהגדה***. באמירה הקפיד שהכתוב
(ולא  מגיד סימן כללות של להסיום כו' כללית דהנקודה השייכות
"אשר  ברכת – במצרים") לאבותינו שנעשו ונפלאות "נסים דסיפור רק

.65 הערה לקמן ראה – כו'" גאלנו
ולהעיר 22) לעורר יש לקמן שבאו וביאורים) (דיוקים ענינים בכמה

(להר"מ  שלמה בהגדה וכן הנ"ל, בהגש"פ שהובאו ההגדה מפרשי מכמה
דלקמן. בהערות נפרטו אחדים ורק – ועוד כשר),

(23.18 הערה ראה
פסח,24) לקרבן (לא היא ויפסח" ייתי דצריך ב"כל הכוונה שהרי

ויין  ומרור חרוסת מצוה.. של "מצה הפסח", סדר ויעשה ש"יבוא כ"א)
וחרוסת  כרפס שצריך "מי בכלבו ועד"ז (אבודרהם. כוסות" לארבעה

כו'").
ואילך).25) קב (ע' זו לפיסקא "ביאורים" הנ"ל הגש"פ וראה
ס"ז.26) סתע"ב אדה"ז שו"ע
סי"ד.27) סתע"ג אדה"ז שו"ע

.p"ye .216 'r f"hg y"ewl .bnw 'r (fÎe"nyz ,z"dw) mixe`ia mr l"pd t"ybd .`vi `l d"c l"pd t"ybd d`x (*
.cere .my migqt g"lv .(dxiyr dvn) a ,epw d"ly .in lk d"c ` ,fhw migqt `"yxdn b"`cg .d"d my m"anxl gepn epiax d`x la` (**

.n"k`e .my y"ewle l"pd "mixe`ia" mr t"ybda e`aedy y"`xe i"yxit mr l"pd mdxcea`d 'it xywl yi dxe`kl (***
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לגבי נאמר ובהמשך אלקינו eiykrזרה..." ה' "ויוציאנו
" לעבודתו"eiykreמשם...", המקום כך 28קרבנו כי ,

לה' וההודיה ה"שבח" שאת ביתר ,29מודגשים
חירות. של רגש ומתעורר

ב"גנות" להתחלה כמובן, מתאים, אינו זה כלל אך
oicarשל `zyd ...`kd `zyd ± dedd,אמנם ...

ובטוחים  דישראל"30מתפללים בארעא הבאה ש"לשנה
ולא  לעתיד, תקוה זוהי אך חורין", בני הבאה ו"לשנה

זה. בלילה בהווה חירות של רגש

כל  ויאכל ייתי דכפין "כל שבקטע השני בחלק גם
לבין  בינו הקשר מהו להבין: צריך ויפסח" ייתי דצריך

מצרים? יציאת סיפור – "מגיד"

"הא  הקטע אם שגם לומר, צריך האמור, כל לפי
ממש, מצרים יציאת מסיפור חלק אינו עניא" לחמא
קשור  הוא הרי נשתנה, מה לשאלת כתשובה הנאמר
זוהי  כי מצרים. יציאת סיפור של "מגיד", של לתוכן
לגבי  כללית שאלה על ועונה המסבירה כללית, הקדמה
כמוסבר  מצרים יציאת וסיפור זה לילה של הסדר כל

להלן.

.„

?ÌÈ¯ˆÓ· Y ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡

די  עניא לחמא "הא אומרים מדוע מובן אינו כן
אבהתנא mixvncאכלו `rx`a ששואלים כפי ,"

למצה  קשורה עתה אוכלים שאנו המצה המפרשים:
היהודים בהיותםmz`iviaשאכלו ולא jezaממצרים,

"מצה ההגדה בהמשך כנאמר שאנו efמצרים?
ויאפו  שנאמר: בצקת... הספיק שלא שום על אוכלים...

כי מצות... עוגות הבצק... mixvnnאת eyxeb."...

תירוץ  כך על במצרים 31מובא אכלו ישראל שבני ,
"מפני  במצה "שבויים" להאכיל היה הנוהג כי מצה,
כדברי  או כחמץ", במהרה מתעכל ואינו קשה שהוא

היה 32ה"ספורנו" ושלא בעוני אוכלים שהיו "לחם ,
נוגשים  מפני שתחמץ עד עיסתם להשהות פנאי להם

מקשה  כך על אך דברים 34המהר"ל 33אצים". "והם
לא  מקום בשום נמצא לא כי והאמת הכתוב שיכחיש
היו  שהמצריים בתלמוד ולא במשנה ולא בכתב

מצה" ישראל את .35מאכילים

בעל  היה הכוונה, היתה זאת אם לכך: ובנוסף
בהמשך. ההגדה דברי כבכל מקור, לכך מציין ההגדה

.‰

"...‡ÈˆÂ‰ ‡Ï ÂÏÈ‡Â" ÏÚ ‰Ï‡˘‰

cia epiwl` 'd ep`iveie mixvna drxtl epiid micar"
...epizea` z` `ed jexa yecwd `ived `l eli`e ...dwfg

"...epiid micareyn ...epipae ep` ixd:

ידועה  כך על מצרים 36השאלה גלות על הגזירה :
שנה" מאות "ארבע על רק אפוא,37היתה אפשר, כיצד ,

הגלות  הרי הוא"? ברוך הקדוש הוציא לא "ואילו לומר
שנה?! מאות מארבע יותר להימשך יכולה היתה לא

טבעם  מעצם משועבדים ישראל בני היו אילו
את  מהם להסיר כדי מיוחד מעשה היה צריך ותכונתם,
היו  ישראל בני אבל הגלות. סיום עם העבדות, תכונת
הבתרים  בין ברית גזירת בגלל ורק חורין, בני בטבעם
בזמן  הגלות סיום עם מיד ולכן, עבדים, נהיו הם
בניֿחורין. שוב נהיים והם השעבוד, מתבטל הקצוב,

 ֿ הקדושֿברוך ל"הוציא שנזקקו לומר איֿאפשר
מאות  ארבע לאחר היתה לא שהיציאה מפני הוא..."

ל  אלא עם שנה, קשר לכך אין ראשית, כי, רד"ו, אחר
מאות  ארבע של החשבון לאופן אלא היציאה, מעשה
הירידה  מזמן החשיבם לא שהקדושֿברוךֿהוא שנה,
את  משנה זה ואין יצחק. מלידת אלא למצרים,
לפי  אפילו לגלות, הקצובה התקופה שבסיום העובדה,
בני  להיעשות ישראל בני צריכים המוקדם, החשבון

.linn`חורין

"הרי אומרים אנו epipaשנית , ipae epipae ep`
מ"דור  ההיפך וזהו במצרים", לפרעה היינו משועבדים

iriax"הנה זאת?38ישובו אומרים וכיצד ,
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(28.17 הערה לעיל וראה
נגידים 29) דברי להגש"פ מהר"ל פנ"ב. למהר"ל ה' מגבורות להעיר

ועוד. כו'.
(30.22 הערה הנ"ל בהגדה הובאו – זו לפיסקא במפרשים כהפי'
ועד"ז 31) עזרא". בן בשם האזובי יהוסף ה"ר "ופירש כאן אבודרהם

ועוד. פסח. בזבח
השלישי.32) הטעם שם פסח בזבח ועד"ז ג. טז, ראה
כרך 33) (ויקרא עניא לחמא הא רד"ה לפסח דרושים אוה"ת גם ראה

תנג). ע' ב'
פנ"א.34) ה' גבורות

קודם 35) שאכלו המצה דהיינו מבאר, שם לחמא הא סד"ה באוה"ת
ועוד. בכלבו וכ"כ יאכלוהו. מצות על ונצטוו פסח, אכילת כדין חצות
ראוי  הי' כי לי שוה אינו זה גם "אך זה טעם על כתב שם פסח ובזבח
שמורה  דמצרים בארעא לא ממצרים ביציאתם אבהתנא אכלו די לומר

וצ"ע. שם". ישיבתם זמן כל והתמדה ההרגל על
ההגדה 36) במפרשי לקמן בהבא וראה כאן. להגש"פ ריטב"א ראה

הקץ  את שחישב הוא ברוך לישראל הבטחתו שומר ברוך לפיסקא
לעשות.
יג.37) טו, לך
ובפרש"י.38) טז טו, לך
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epaxw eiykre epizea` eid dxf dcear icaer dlgzn"
"ezcearl mewnd:

הכוונה  לעבודתו" המקום ב"קרבנו א) להבין: צריך
שאותו  הראשון אבינו, מאברהם החל לדורות היא

– אבותינו" "מתחלה... (לאחר לעבודתו" "קרבנו

"39תרח  אפוא, אומרים, מדוע .(eiykre המקום קרבנו
" ולא לעבודתו"jkÎxg`eלעבודתו", המקום ?40קרבנו

לעתה  הכוונה אין "ועכשיו" שבביטוי נאמר אם  אף
התחיל  ה"קרבנו" הרי מצרים, יציאת לעת אלא ממש,

ברית  לפני ואפילו מצרים, גלות לפני כן, לפני רב זמן

הבתרים  הפסוק 41בין מן ההוכחה מיד שמובאת כפי ,
הנהר..." מעבר אברהם את אביכם את .42"ואקח

"בניסים  הוא מצרים יציאת וסיפור ההגדה תוכן ב)
ובחירותינו" לנו, שנעשו הענין 43ונפלאות כל ואילו .

א  היו זרה עבודה עובדי "מתחלה אינו של בותינו...",

ש"מתחיל  מפני ורק מצרים. יציאת לסיפור קשור
אבותינו") היו זרה עבודה עובדי ("מתחילה בגנות"

ל"וירד  עד לעבודתו נתקרבנו שאחרֿכך להמשיך צריך

כאן  להדגיש חשוב מדוע ברור: לא זה לפי מצרימה".
`edÎjexaÎyecwdy צריך לכאורה, לעבודתו? קרבנו

אברהם  (או: אנו כך)" (אחר ש"עכשיו לומר )44היה
ובעבודתו?! בה' ודבוקים קרובים

("מגיד") מצרים יציאת שלסיפור מובן זה מכל

ש" כך",mewndקרבנוeiykrחשוב "אחר רק לא – "
עד  ישראל דורות לכל בקשר אלא לאברהם, בקשר

כדלהלן. "עכשיו",

.Ê

"...‰„ÓÚ˘ ‡È‰Â" ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

"...dcnry `ide":

להבין: צריך

לכלותינו" עלינו ש"עומדים אלו היו אילו א)
שלמרות  החידוש, היה מובן מישראל, יותר צדיקים
וזדים  רשעים הם אבל מידם". מצילנו "הקב"ה זאת
ושלום  חס יוכלו שהם המחשבה תעלה מדוע וכו',
שבח  לתת יהיה שצריך כך ישראל, את לכלות

מידם"?45והודיה  "מצילנו הוא אשר על לה'

בשביל  נברא בו אשר וכל הזה העולם אשר במיוחד
כנאמר  שנקראו 46ישראל, ישראל בשביל "בראשית

כדי  היא הגויים, כולל המציאות, כל שתכלית ראשית",
זאת, יודעים אינם עצמם הם אמנם, לישראל. לסייע
מקום  שיהיה כדי מובן: לכך והטעם בגלוי, זה ואין
וכדומה, ו"אתהפכא" "אתכפיא" של לעבודה לבחירה,
מן  וההצלה לאמיתותו. הענין את משנה זה אין אך
יכול  שאינו ענין היא לכלותינו" עלינו ה"עומדים

אחרת. להיות

בלבד... אחד "שלא הענין של הקשר מהו ב)
בפירוש  כאן הנאמר מידם", מצילנו והקדושֿברוךֿהוא

" xecלגבי lkay לס דוקא עלינו", עומדים יפור ודור
מצרים  בהגדה 47יציאת רק זה נוסח אומרים ומדוע ,

כמו  וישועה, הצלה של אחרים בזמנים ולא פסח בליל
וכדומה? פורים

עלינו  "עומד היה לא מצרים בגלות ואדרבה:
על  אלא גזר לא "שפרעה בהגדה כנאמר לכלותינו",

הכל".48הזכרים" את לעקור ביקש "לבן אשר בעוד ,
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פסחים 39) ובפיה"מ כו'. כופרין ומלפניו תרח בימי שם: ברמב"ם
היינו "איך ביאורי mcewשם כאן. להגש"פ ריטב"א גם וראה כו'". אברהם

וריש  סה"ב פ"א ע"ז הל' הרמב"ם לשון (וראה מא מ"ע לסמ"ג מהרש"ל
"אחר  מתחלה ד"ה שם רשב"ץ ראה אבל ג). בתרח הלכה לע"ז שעבד

.42 הערה לקמן וראה כו'". הכיר אביו (כתרח?)
יט.40) ע' הנ"ל הגש"פ ראה
אמונתם 41) חזקה מצרים ויציאת שם: לרמב"ם מנוח ברבינו אבל

קמט. אות שלמה בהגדה הובא רי"ד פי' גם וראה כו'.
המקום 42) שקרבנו האמת בדת "ומסיים שם הרמב"ם מלשון להעיר

שם  ע"ז בהל' מ"ש ע"פ אבל ליחודו". וקרבנו מהאומות והבדילנו לו
בימי  – לעבודתו" המקום קרבנו ב"ועכשיו זמנים ב' לפרש יש ספ"א
גם  כוונתו כי חו"מ, בהל' סתם לכך ואולי מצרים. גאולת ובזמן אברהם
הערה  וראה ועצ"ע. הנ"ל). מנוח ברבינו (כמ"ש מצרים גאולת זמן על

.44
שם.43) חו"מ הל' רמב"ם

מעצמו.44) הכיר שאברהם שמשמע ה"ג, שם ע"ז הל' רמב"ם ראה
בנו  בחר בפיה"מ: ועד"ז כו'". לו המקום "שקרבנו שם חו"מ בהל' אבל
בין  החילוק זהו ולכאורה לנחלה). לו ה' ובחרנו קאפאח: (ובתרגום הש"י.
הל' ברמב"ם כמפורש מצרים, גאולת בזמן להקירוב אברהם בימי הקירוב

בסופו. שם ע"ז
48 ע' חכ"ה שם). 79 (והערה ואילך 18 ע' ח"כ לקו"ש וראה

שם). 26 (והערה
להגבי'.45) ד"ה כ ע' הנ"ל הגדה ראה
בראשית.46) ר"פ פרש"י
הקב"ה 47) שהבטיח ההבטחה – ללפניו בהמשך בא בפשטות

בכמה  (כמ"ש יצי"מ על ההבטחה עם ביחד הבתרים בין לאברהם
הבטחתו). ד"ה יט ע' הנ"ל הגש"פ וראה מפרשים.

זה 48) אבל שם). בהגש"פ (ראה גו' חרבי אריק אמר שאח"כ אף
בההגדה. נזכר לא
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"כל  על היתה הגזירה כאשר אחשורוש, בימי וכן
ונשים...". טף זקן ועד מנער היהודים

.Á
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כל  על לכפר הבחירה בית את לנו "ובנה
עונותינו"?

טובות  ה"מעלות ארבעֿעשרה בכל א) להבין: צריך
מתבטאת  במה מוסבר אין הקודמות עלינו" למקום
להבהיר  המפרשים טורחים אף מהן ובחלק ה"מעלה",
סיני  הר לפני קרבנו "אילו (כגון: המעלה חשיבות את
במעלה  דוקא ומדוע התורה"). את לנו נתן ולא
הטעם  מפורט הבחירה", בית את לנו "ובנה האחרונה,

המעלה? של

הרי  המעלה, את להסביר זאת בכל רוצים ואם ב)
המעלה במפורש dheytdישנה הכתובה ביותר

העיקר 49בפסוק  – בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו
השכינה  השראת הוא נאמר 50במקדש הפסוק אמנם, .

הבחירה  בית על מדבר ההגדה ובעל המשכן, על
בית  מעלת אדרבה: אבל, לארץ, הכניסה שלאחר

בכך  היא המשכן, לעומת אפילו שם 51המקדש, שראו
השכינה השראת ניסים ygenaאת נעשו 52(עשרה

הענין  דוקא כאן נבחר מדוע המקדש). בבית לאבותינו
עוונותינו"? כל על "לכפר של

הוא  בתוכם" ש"ושכנתי לכך בנוסף מכך: יותר ג)
לכל  הקשורה מעלה זוהי הרי המקדש, בבית העיקר

כל על "לכפר אשר בעוד מעלה epizepeerישראל, היא "
עוונות  על לכפרה הזקוקים לאלו ?53רק

בהגדה), (גם הרגיל השם כאן נכתב לא מדוע ד)
המקדש" הבחירה"?54"בית "בית אלא

לבין  זו אחרונה מעלה בין הקשר מהו ועיקר: ה)
mixvnסיפור z`ivi הכניסנו" עד המעלות כל לגבי :

במדבר, היותם זמן שכל להבין, אפשר ישראל" לארץ

ממצרים  והיציאה הגאולה אין נושבת, לארץ הגיעם עד
לשונות 55מושלמת  שלאחר בכך גם מתבטא הדבר .
ולקחתי",56הגאולה  וגאלתי, והצלתי, "והוצאתי,

סיים  הוא במצרים, למשה הוא ברוך הקדוש שאמר
הארץ..." אל אתכם הבחירה 57"והבאתי בית בנין אבל .

לגאולה?! לכאורה, קשור, אינו בירושלים

.Ë
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הוא: זה לכל ההסבר

ההגדה, את להתחיל וצריך לסדר יושבים כאשר
– ההגדה את אומרים (שאליו ה"בן" שיודע לפני

את לבנך) הגאולה,ihxtוהגדת של והניסים השעבוד
עליהן  לענות שצריך קושיות, מספר אצלו מתעוררות

iptl:"היינו "עבדים ההגדה אמירת

מצרים  יציאת גאולת היתה לא מדוע נצחית?58א)
שכשם  מובן, עלֿידיֿבשרֿודם, הגאולה היתה אילו
אבל  פעולותיו. גם כך ומשתנה, מוגבל עצמו שהוא
שה' הקדושֿברוךֿהוא, ידי על היתה מצרים יציאת

והיא zn`59אלקים ונצחיות, אמתיות פעולותיו וכל ,
יש  אפוא, מדוע, נצחית: גאולה להיות צריכה היתה
ודור  דור ש"בכל כלֿכך מרה זו וגלות גלות? אחריה
יותר? ואף מצרים בגלות כמו לכלותינו" עלינו עומדים

ישראל ה'.ב) שהבטיח כפי גדול" "ברכוש יצאו
שהוא  כפי ישראל, אצל עניות שיש אפוא, יתכן, כיצד
"דצריך" – עניים אורחים הסדר שולחן ליד רואה

ו"דכפין"?

"והגדת  הסדר, בליל ההגדה מצות יותרֿמכך: ג)
ובשולחן  תורה", דברה בנים ארבעה "כנגד היא לבנך",
תם  (וכן רשע גם אלא חכם, בן רק נמצא אינו הסדר

ידוע  וקשה: לשאול). יודע שהיו 60ושאינו שהרשעים ,
אפילה. ימי בשלושת מתו והם נגאלו, לא דור באותו

ממצרים שיצאו היהודים כיצד l`ואם רשעים, היו
ישראל  אצל רשע בן לפתע ?61מגיע
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ח.49) כה, תרומה
תרומה.50) ר"פ רמב"ן ראה
ובבנין 51) משכן לנו יש בו: וכל אבודרהם (להגש"פ), רשב"ם ראה

בו  נעשו בביהמ"ק כי גם פסח: ובזבח נסים. עשרה נתוספו המקדש בית
הם. נסים שהזכיר המעלות וכל הרבה נסים

מ"ה.52) פ"ה אבות
טוב 53) יעשה אשר בארץ איש שאין לפי שם: פסח זבח ראה אבל

יחטא. ולא
זו.54) גירסא שלמה בהגדה נוסחאות בחילופי ראה
פסח.55) זבח וראה

וֿז.56) ו, וארא
ח.57) שם,
ליצי"מ".58) "זכר בקידוש הזכיר שכבר
ה"ד).59) (פ"א, בתחלתו רמב"ם וראה יוד. יוד, ירמי'
כב.60) י, בא פרש"י יד. וארא תנחומא ג. פי"ד, שמו"ר
(61.(83 ע' תש"ה השיחות (ספר אדמו"ר מו"ח כ"ק שהקשה כמו

ובמפרשים) טז (יחזקאל הידוע  ע"פ הקושיא (ולחזק) לבאר ויש
מציאות  היתה לא הלידה שבשעת ומכיון ישראל, עם לידת הי' דביצי"מ

אח"כ. באו איך (כאלו) רשעים של
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אצל  היושב ההגדה, של שהרשע לומר איֿאפשר
בשלושת  במצרים שמתו הרשעים מסוג אינו השולחן,
לבן  בתשובה בפירוש נאמר בהגדה כי אפילה, ימי

ש"אילו נגאל".l`שםdidהרשע היה

הן  אלא בהבנה, שאלות רק אינן אלו שאלות
zerixtn יציאת סיפור ושל הסדר ליל של התוכן לכל

עצמו  להראות אדם חייב ודור דור "בכל אשר מצרים,
"יכין  ולפיכך מצרים", משעבוד יוצא עתה הוא כאילו
כדרך  חירות דרך בהסיבה שישב מושבו מקום

אוכלים" והגדולים תורת 62שהמלכים היא והתורה .
כיצד  אבל אמיתית. להיות צריכה זו הרגשה ולכן אמת,
הוא  "כאילו באמת החירות את להרגיש יהודי יכול
נמצא  שהוא בשעה מצרים", משעבוד יוצא עתה
וישנם  לכלותינו", עלינו ש"עומדים במצב בגלות,
בדעת, עניים וגם בפשטות עניים ישראל, אצל עניים

רשע? בן ואפילו

.È
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"הא  הקטע את מקדימים הבלבול, את לבטל כדי
סיפור  של הכללי לתוכן הקדמה שזוהי עניא", לחמא

היינו". ב"עבדים המתחיל מצרים יציאת

אבותינו שאכלו –xg`lהמצה ממצרים יציאתם
נקראת – שיצאו..." עד להחמיץ הספיק בקטע "שלא

אבהתנא mixvnc"דאכלו `rx`a להדגיש כדי ,"
מצד  והיהודים מושלמת היתה לא ממצרים שהיציאה

במצרים. נשארו כאילו עצמם

כל  דכפין... "כל הקטע: להמשך ההסבר זהו
ומציאות  עניים, של מציאות שישנה העובדה – דצריך"

ועבדות  גלות עבדין", השתא הכא... "השתא ,63של
שבני  – דמצרים" בארעא ש"אבהתנא מכך תוצאה היא

מצרים. משעבוד לגמרי יצאו לא ישראל

יציאת  הועילה מה אםֿכך, השאלה: מתעוררת
"דרך  הסדר את לערוך צריך כך שמשום מצרים,
"השתא  שאמנם ואומרים, ממשיכים כך על – חירות"?

ואמנם  דישראל", בארעא הבאה "לשנה אבל הכא",
גאולת  חורין": בני הבאה "לשנה אבל עבדין", "השתא

הגאולה  צינור את פתחה לגאולה 64מצרים המביא
בני 65השלימה  דישראל... בארעא הבאה "לשנה –

חורין".

יציאת  סיפור מצות את לקיים עתה אפשר לכן
עצמו  את להראות אדם "חייב ואת זה בלילה מצרים
בשלימות. מצרים" משעבוד יוצא עתה הוא כאילו
"כאילו  של באופן זו מצוה קיום עלֿידי ואדרבה,
של  ממצב יוצא הוא מצרים" משעבוד יוצא הוא...

כידוע  חורין. בני של למצב עד מצרים שמאז 66שעבוד
הזמן  כל יוצאים העתידה, לגאולה ועד מצרים יציאת

ממצרים.

"מגיד" בתחילת מיד המודגשת זו, כללית נקודה
בסיפור  יותר מפורטת דלעיל, השאלה את להסיר כדי

כדלהלן. נשתנה, מה שאלת לאחר מצרים, יציאת

.‡È
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חז"ל  אומרים נתן 67כידוע, שהקדושֿברוךֿהוא ,
שישתעבדו  מבקש אתה "במה הברירה: את לאברהם
 ֿ הקדושֿברוך או – ואברהם בגלות", או בגיהנם בניך

השונות  הדיעות שתי לפי במקום 68הוא, בגלות בחר –
גיהנם.

וגלות  הגלות, שתוכן מובן, דומה מכך מצרים,
החטא. וכפרת מירוק – הגיהנם ענין של לתוכן

שורש  היה ולכפרה, למירוק נזקקו שעליו החטא,
הראשון  החטא החטאים, הדעת,69כל עץ חטא –

לרקיע  מהארץ השכינה לסילוק נאמר 70שגרם לפיכך .
הדעת, עץ חטא לאחר כי לאברהם, החטא מירוק  על
עוד  היו לרקיע, מהארץ השכינה להסתלקות שגרם
השכינה  לסילוק גרם מהם אחד שכל חטאים ששה
שהתחיל  והראשון השביעי. לרקיע עד לרקיע, מרקיע
אברהם  היה למטה מלמעלה השכינה את להחזיר

לשישי  שביעי מרקיע אותה שהוריד לכן 67אבינו, .
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ס"ז.62) סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע
צפון).63) ד"ה ג' (לימוד בתחלתו להחיד"א הרגל שמחת ראה
וראה 64) המאמר. בסוף שם וראה רפי"ב. תש"ח צאתך כימי ד"ה

מעלה  בנ"י קבלו מצרים דבגאולת דמבאר פס"א למהר"ל ה' גבורות
שם  (וראה כלל זה מבטל שלאח"ז דגלות המקרה ואין חורין דבני עצמית
קפה  ע' הנ"ל "ביאורים" עם הגש"פ וראה א. מ, זח"ב ועיין פנ"ב).

ואילך.
גאלנו 65) "אשר בברכת "מגיד", סימן של בסיום בגילוי מודגש וזה

ועל  גאולתנו על חדש שיר לך ונודה כו' יגיענו כו' כן כו' ממצרים כו'
העתידה). הגאולה על (שקאי נפשנו" פדות

בתחלתו.66) שם צאתך כימי ד"ה
וש"נ.67) כא. פמ"ד, בב"ר ועד"ז ז. פנ"א, שמו"ר
שם.68) במדרש
ועוד.69) סע"א. קעז, ואילך. ב קעה, של"ה בארוכה ראה
ה'שי"ת.70) לגני באתי ד"ה וראה וש"נ. א. פ"ה, שהש"ר
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החטא, של המירוק ששלימות לו, דוקא נאמר
החטא, כלפני למטה השכינה תהיה שבאמצעותו

מצרים. גלות עלֿידי יתבצע

האחרונה  הגלות מצרים גלות היתה זכו, אילו
היה  "ולא שלימה, היתה ממצרים והגאולה והיחידה,

בהן" שולט המות מלאך ולא החטא.71גלויות כלפני ,

לכפרה  מצרים גלות הביאה לא למעשה, אבל
ה'72המושלמת  ב"ויוציאנו הכרח היה ולכן כדלהלן, ,

משם dwfgאלקינו cia מצד כי הדין. מידת נגד – "
ושעבוד  גלות מטרת שאם טענה, היתה הדין מידת
שלפני  למצב עד והעולם ישראל וזיכוך בירור – מצרים

לגאולה. מקום אין בשלימות, הושגה לא – החטא

.·È
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" בלשון הדיוק מובן `epiwlבכך 'd ep`iveie משם
עדיין  ראויים ישראל היו לא מצבם לפי חזקה": ביד

כידוע  במצרים,73לכך. ר"ל, שקועים, היו שישראל ,
רגע  עוד במצרים התעכבו ואילו טומאה, שערי במ"ט

ח"ו. נגאלים היו לא הם אחד,

הזקן  אדמו"ר שמסביר כפי החסידות, ,74בלשון
"כי של באופן מצרים יציאת ,75העם"gxaהיתה

שהרע  בתקפו "מפני היה עדיין ישראל שבנפשות
עליהם  ש"נגלה מצד באה והגאולה השמאלי". בחלל
את  ועורר הקדושֿברוךֿהוא", המלכים מלכי מלך
מרוח  התפתו לא שוב והם שבהם. היהדות נקודת
יכולים  הם זה שבמצב האמת", על ה"מכסה השטות,
ל"ברח  גרם וזה – הקדושֿברוךֿהוא אל להתקשר

בתניא  כמוסבר (שדרגת 76העם", שבקלים קל שאפילו ,
גלות  בבחינת אצלם היא האלקית שבנפש "החכמה"

בדרגת  הנוגע בדבר באמונה, בנסיון הנתקל ושינה),
ופועלת  משנתה ניעורה "היא שבנפש, ה"חכמה"
ה'. שם קדושת על נפשם מוסרים הם וגם פעולתה",

.‚È
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הקדושֿברוךֿהוא  הוציא לא "אילו אומרים לפיכך
בנינו  ובני ובנינו אנו הרי ממצרים אבותינו את
היתה  לא אילו כי במצרים", לפרעה היינו משועבדים
גלות  היתה הקדושֿברוךֿהוא, עלֿידי ממצרים היציאה

נמשכת  והמירוק 77מצרים הבירור שלימות להשגת עד
העתידה. לגאולה עד –

הראשונה  הדיעה לפי יותר מודגש של 78זה
היו  זרה עבודה עובדי "מתחילה – בגנות" "מתחיל

אל eiykreאבותינו הקירוב לעבודתו": המקום קרבנו
גם הוא עבודה eiykrהקדושֿברוךֿהוא עלֿידי לא

ש"קרבנו עלֿידי אלא .79לעבודתו"mewndעצמית,

גם  רשע בן של מציאות תיתכן כיצד מובן, בכך
"בכל  של מצב יתכן ומדוע מצרים, גאולת לאחר עתה,
אינו  ואיומם לכלותינו", עלינו עומדים ודור דור
מידם", מצילנו ש"הקדושֿברוךֿהוא מפני רק מתבצע

זיכוך 80כי  של המטרה מושגת אינה עוד כל כדלעיל, ,
הרע  מן לגמרי מזוככים ישראל אין עדיין מושלם,
הדין  מידת מצד קיימת ולכן רשע) בן אפילו (וישנו

לכלותינו". עלינו "עומדים של אפשרות

.„È
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שישראל  יתכן כיצד השאלה: מתעוררת כאן אך
עד  מצרים, של וברע בטומאה "שקועים" כך כל היו
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שיש 71) י"ל אבל העגל. חטא לענין הוא ושם רפל"ב. שמו"ר
"פסקה  רק שבמ"ת לפי הי' העגל לחטא האפשריות כי זל"ז, שייכות
לקו"ש  (ראה "למעלה" מצד רק הי' הזיכוך כי א), קמו, (שבת זוהמתן"

וש"נ). ,10 ע' חי"א
וכו'72) התורה לקבל שיוכלו ובהעולם בישראל הזיכוך שפעל אף

ואילך. א עד, תו"א –
עבדים 73) פי' להגש"פ ריטב"א גם וראה ל. ע' הנ"ל בהגש"פ נסמן

ובכ"מ. היינו.
ספה"ע 74) פסח, (ע' במפתחות כמסומן לקו"ת ספל"א. תניא

ובכ"מ. פי"ג. שם צאתך כימי ד"ה ושבועות).
ה.75) יד, בשלח
פי"ט.76)
(77– הנה ישובו רביעי ודור שנה ת' בסיום הגאולה שהובטחה ואף

(לולא זו יציאתם לאחרי יאמר d"awdyהרי "אמר טבעם) מצד – הוציא
ובמכש"כ  ה), כא, (משפטים חפשי" אצא לא אדוני.. את אהבתי העבד

לאחרי d"awdשאפילו `ivedy'גו ויאמרו ישראל "בני בכו הרי ממצרים

וכמה  דֿה) יא, (בהעלותך חנם" במצרים נאכל אשר הדגה את זכרנו
"אילו`exnפעמים הנה ד), יד, (שלח מצרימה" ונשובה ראש l`"נתנה
גםd"awdהוציא טבע) (ע"פ היו –miyerכו'" למצרים ושבים כן

מבנ"י  כו"כ משיבת ולהעיר – במצרים". לפרעה היינו ו"משועבדים
ואילך). מב (ירמי' ירמי' ציווי היפך למצרים

"כיצד 78) בתחלה זה הביא שם חו"מ הלכות שברמב"ם ולהעיר
ממשיך) (ואח"כ ומספר אנציק'okeמתחיל וראה כו'". ומודיע מתחיל

שם. 53 והערה 73ֿ4 חכ"א לקו"ש וראה וש"נ. שם.
וכבב"ר 79) המקום, קרבנו – באברהם דגם ההגדה בעל דכוונת וצ"ל

הוא  אני לו ואמר הקב"ה עליו הציץ כו' אומר אברהם שהי' "לפי רפל"ט
העולם". בעל

בשלימות, נזדככו לא מצרים שבגלות שהטעם אדרבה, י"ל ועפ"ז
ד" באופן הי' אברהם אצל "מתחלה" גם mewndכי epaxw."לעבודתו

לפי'80) השמים שער ובסי' שמורה). (מצה ב קסא, של"ה גם ראה
שעמדה. והיא
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להשיב  כדי ממצרים? לצאת עצמם מצד יכלו שלא
"וירעו  ומדגיש: ההגדה בעל ממשיך זו לשאלה

שפירושו  עשו81אותנו", שהמצרים ,epze` ולכן לרעים,

לכך  גרמו המצרים לנו": "וירעו ולא "אותנו", כתוב
עצמם  מצד שישראל כזה, "רע" ישראל אצל שיהיה

היה  שצריך ה"רע" מן יותר אליו, מגיעים היו לא
מצרים. ושעבוד גלות באמצעות להזדכך

את  הענישו מדוע השאלה על לתירוץ דומה זה דבר

את  במעשיהם יישמו הם אשר בעוד ומצרים, פרעה
שאחד  אותם", וענו "ועבדום לכך 82הגזירה ההסברים

אצלם  סבלו שישראל מפני להם הגיע שהעונש הוא,
מלמעלה.iyewמ  עליהם נגזר שלא השעבוד,

.ÂË

˙È˙ÈÓ‡ ‰¯ÈÁ· Y Ï‡¯˘È· '‰ ˙¯ÈÁ·

גלות  אם לשאול: אפשר לעיל האמור כל לאחר אך

הגדולה  המעלה מהי הראוי, לזיכוך גרמה לא מצרים
"מסיים  לכן מצרים? יציאת וסיפור מצרים יציאת של

בית את לנו "ובנה כל dxigadבשבח": על לכפר
עוונותינו".

היא  האמיתית אינו 83הבחירה הדבר כאשר דוקא

של  חפשית בחירה עקב רק אלא שונות, מסיבות נבחר
בחירה יתברך efהבוחר. עצמותו אצל רק ,84אפשרית

ומצד  עליו, המשפיעה לו מחוץ מציאות כל שאין
ליעקב" עשיו אח "הלוא ית' מצד 85עצמותו ורק ,

את  "ואוהב – ישראל בעם ה' בחר חפשית בחירה

שנאתי". עשיו ואת יעקב

שישראל 86כלומר  מכך הוא הבחירה ענין שורש  ,

ישראל  – ית' עצמותו עם כביכול, אחד, דבר הם
למטה  מתגלה הבחירה חד. כולא וקודשאֿבריךֿהוא

הם 87באופן  ליעקב", עשיו ש"אח נראה שבחיצוניות ,

שנאתי". עשיו ואת יעקב את "ואוהב זאת ובכל שוים,

בחיצוניות  מצרים: ויציאת גלות משמעות זוהי

חזקה  ביד ה' פעל ששם בעולם, שנראה כפי ובגלוי,
ישראל  נשארו שאילו הדבר נראה – הדין" מידת "נגד

מצד  כלומר, נגאלים. היו לא הם במצרים רגע  עוד

עשיו  "אח – מצרים ליציאת ראויים היו לא הם דרגתם
עובדים..." והללו עובדים.. "הללו – אבל 88ליעקב" .

ית' מעצמותו הדבר נובע ובאמת, שהוא 89בפנימיות ,

עמו  אחד עצם שהם מפני בישראל, ,90בוחר
יכול"91ו"להחליפם  איני אחרת .92באומה

.ÊË

˙ÓÏ˘ÂÓ‰ ‰¯ÙÎ‰ ÈÂÏÈ‚ Y "‰¯ÈÁ·‰ ˙È·"

מתאפשר  הבחירה" "בית ידי על מדוע מובן זה לפי
"xtklעלlk:ומחילה סליחה רק ולא עוונותינו",

ניכר  כשאין בעולם, ההשתלשלות" "סדר של בדרגה

הנפרד  לבן בדומה ה', עם ישראל איחוד בגלוי
כדי 93מהאב  כפרה צריכים שם פוגע, שהחטא ובמקום ,

xiqdl מצד אבל וגלות, שעבוד באמצעות הלכלוך, את
באמצעות  ה' עם ישראל של האמיתית ההתקשרות

"לכפר dxigaה" – החטא ומירוק הכפרה נעשים הרי ,"

כ 94(בשלמות  במילא, עוונותינו", כל על זו ) בדרגה י
פוגעים  ועוון חטא שגם 95אין לכך גורם וזה .

נפשם.ielbaבמציאותם תזדכך

ובהדרגה: בסדר הדבר מתבטא שבעולם, אלא,

היא  שהגאולה נראה היה מצרים ויציאת גלות בזמן

חזקה", "ביד צורך ויש העם", ברח "כי של באופן
היה  הקדושֿברוךֿהוא מבחירת נבע זה שדבר והגילוי,

בית את לנו "בנה epizeperכאשר lk lr xtkl dxigad."

לא  ששם כפשוטו, הבחירה לבית גם קשור זה דבר

אלא  ויסורים, שעבוד באמצעות הכפרה היתה
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ובכ"מ.81) שם). השמים שער בסי' (ועד"ז א קסב, שם של"ה
יד.82) טו, לך רמב"ן
(83.290 .127 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש .220 ע' שלום תורת ראה

ועוד. ואילך. 5 ע' חי"א לקו"ש .324
ב.84) לח, אמור לקו"ת גם ראה
בֿג.85) א, מלאכי
(86.282 ע' חי"ט לקו"ש ראה
השגחתו 87) להראות כדי שעמדה: והיא פי' מאבודרהם להעיר

דפנימיות  וי"ל מידם. אותם ומציל אויבים דור בכל להם מקים בישראל
– מדריגתם שמצד היינו אויבים להם שמקים שזה הוא, בזה הפירוש

ליעקב". עשו "אח נראה בחיצוניות
פמ"ג,88) שמו"ר כח). יד, בשלח ראובני בילקוט (הובא ב קע, זח"ב

ועוד. ח.

שהגאולה 89) – בפנים) לקמן (הובא ערב וע' רס, ע' בא אוה"ת ראה
מאתעדל"ת. לגמרי שלמעלה אתעדל"ע מבחי' באה בניסן

ואילך)90) 74 (ע' חי"ב בלקו"ש משנ"ת ע"ד הוא בפנים המבואר
ע"ש. בתחתונים, דירה בענין

ועוד.91) ואילך. סע"א פז, פסחים וראה ג. רבה דרות פתיחתא
כי 92) ואילך), 2 (ס"ע חי"א בלקו"ש למשנ"ת סתירה שאי"ז ומובן

ובחירה  ביצי"מ נתגלתה בנים בחי' ובפרטיות בזה, מדריגות שכמה מובן
בפנים. לקמן וראה במ"ת.

ד).93) סב, ר"ה (לקו"ת כלל ית' מאתו נפרדת אינה שהנשמה אלא
פ"ב.94) אגה"ת ראה
יום 95) של שעיצומו לזה התשובה שע"י דכפרה החילוק ובדוגמת

חי"ט  לקו"ש וראה ואילך. 131 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה – מכפר
שם). יו"ד (ובסעיף ואילך 428 ע'
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בחירתו  נתגלתה שם כי הקרבנות, של 96באמצעות
הקדושֿברוךֿהוא.

ומסיים  בגנות ל"מתחיל בפנימיות הפירוש וזהו
נראה 97בשבח" מצרים יציאת וסיפור ההגדה בתחילת :

מצד  למטה, היהודים כאילו מלמעלה, היתה שהיציאה
שגם  בשבח", ו"מסיים לגאולה. ראויים היו לא דרגתם,
על  לכפר הבחירה "בית – האמיתי הענין נתגלה למטה

כדלעיל. עוונותינו", כל

.ÊÈ

‰ÏÂ‡‚‰ ‡Â·˙ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÂÙÈÒ ˙ÂÎÊ·

"להראות  של באופן מצרים יציאת סיפור באמצעות
מצרים", משעבוד יוצא עתה הוא כאילו עצמו את
בפועל  יתקיים להיגאל" עתידין ש"בניסן לכך זוכים

יהושע dfבניסן רבי במדרש 98כדעת הכריעו,99(אשר

סתמי  באופן המחלוקת),100וכתבו הבאת ללא כדעתו,
שהגאולה  להיגאל", עתידין ובניסן נגאלו ש"בניסן
מאתערותא  לגמרי "למעלה שהוא ממקום נובעת

תשובה" מבחינת גם למעלה דהיינו ,101דלתתא,
לה  שיש גאולה – זכר" "יולדת נובעת זו שמדרגה
מזריע  איש כאשר אפילו נצחית, גאולה קיום,

באה 102תחילה  היא כאשר מלמעלה.,

"לשנה  דישראל", בארעא הבאה "לשנה ומתקיים
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמסביר כפי חורין", בני ,103הבאה

הדברים  אלא הבאה, לשנה עד ח"ו לחכות צורך שאין
בשנה  נהיה וממילא זה, בניסן ומיד תיכף יתקיימו
שיר  לך "ונודה חורין ובני דישראל, בארעא הבאה

זכר  (לשון נפשנו.104חדש פדות ועל גאולתנו על (

(e"kyz gqtd bgc 'a lil zgiyn)
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"הלכות96) – ביהמ"ק הל' קורא שהרמב"ם dxigadלהעיר zia,*"
הוא  מקדש בנין מצות כ) מ"ע בסהמ"צ ועד"ז בתחלתו. (שם לדעתו והרי
כדעת  (ולא כו'" הקרבנות בו מקריבים להיות מוכן לה' בית "לעשות
השכינה  מנוחת מקום הוא במשכן החפץ דעיקר 50 הערה הנ"ל הרמב"ן
ח"ד  [המתורגם] לקו"ש ראה אבל ואילך . 120 ע' חי"א לקו"ש ראה –

.(469 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש .24 הערה 330 ע'
לשון 97) גם וראה .21 הערה לעיל (נסמן הרשב"ץ שלדעת ולהעיר

בשבח. הסיום זהו כפשוטו שגם לכאורה משמע שם) הנ"ל המאירי
א.98) יא, ר"ה

יא.99) פט"ו, שמו"ר
הלשון 100) רנט) (ע' בא ובאוה"ת פ"א. ה'ש"ת הזה החודש ד"ה

כר"י". "סתם
ערב.101) ע' רס. ע' שם אוה"ת
רני 102) סד"ה תו"א בה. יולד ואיש איש ה) פז, (תהלים כמ"ש

(הנ"ל). ערב ע' אוה"ת (בסופו). וביאורו (הב') ושמחי
שם.103) תש"ה השיחות ספר
ב.104) קטז, פסחים ונאמר תוד"ה ראה

`iady s` .ozlgza mikln 'ldae .("dcear zia" gt`we xilrd mebxza la` .epiptl) my v"ndq ."dxigad zia zepal" k r"n cid xtq yixa zevnd oipna k"ke (*
.my ixtqe (a ,k) oixcdpqa `aedy "'eb `"d xgai xy` mewnd 'ide" (`i ,ai d`x) aezkd `le ."ycwn il eyre" aezkdn devndc xewn (my v"ndqe cia) skiz
azk g"adia 'ldl zxzekda zevnday xirdle .jli`e 317 'r f"hg [mbxeznd] y"ewl dkex`ae .g"adia 'ld yix n"qk d`x .my r"n ifnxe bqw r"n b"nqake

.jli`e 83 'r c"kg y"ewl .dkex`a jli`e 142 'r h"ig y"ewl d`xe ."ycwnd zia zepal"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zexeka(ycew zay meil)

Bazxhet ,xekad ofe`a ieb zelra mby ,clepd xekaa -
e .dxekadnàä,exn`p `axe `cqg ax ixac -,Bnàawxy ¨§¦

zxhet ,ea dielz dzeigy xa`a xekad ly en`a ieb zelra
.dxekadn

àtt áø eäì øîà,ef `xaq eiptl erivdy minkglàðL éàî ¨©§©¨¨©§¨
iebd wlg oia weligd dn -Baepf`a zelray ,envr xekaa -

meyn ,zxhetïðéòác[jixvy-]øBëa ìk','l`xyiaàkéìå- §¨¦©¨§§¥¨
xeka lk' llka `ed oi` ,iebl jiiy xekadn wlg xy`ke

,'l`xyiaénð Bnà,en`a mb -ïðéòallka didzy jixv - ¦©¦¨¦©
aezkd(hi cl zeny)ð÷î ìk'øëfz Edye xey xht'legiy ick ¨¦§§¦¨¨

,dxeka zyecw dpaaàkéìå`id oi` ,iebl jiiy m`dn wlg m`e §¥¨
.dxekan xeht dpae ,'jpwn lk' llkaàðL àì àlàwelig oi` ¤¨Ÿ§¨

mdipyae ,en`l envr xekad oiaelit` ieb zelra xhet `ped ax
dndad zeigy xa`a zelra wx mixhet `axe `cqg axe .epf`a

.ea dielz
:dxekan zxhet ieb zelra zvwny mixaeqd lr dywn `xnbd

é÷úîéMà áø øa øî dì óieb zelra zvwny mixaeqd lr ¨§¦¨©©©©¦

,dxekan zxhetíéìôpî àðL éàî,ltp xekan df dpey dn - ©§¨¦§¨¦
,eäðéð àúeiç éða åàìc áb ìò óàcéLã÷zeig mdl oi`y s` - §©©©§¨§¥©¨¦§¨§¦

,dxekaa eycwzpøî øîàcweqtd lr(ai bi zeny)øâL øèt' §¨©©¤¤¤¤
,'äîäadvenw 'ba aezk did eli`k eyxcl yiy,'äîäaa øâL' §¥¨¤¨©§¥¨

irna xbe z`vl epnf ribd `ly ltp lr dyecw dfa daxzne
zelra iebl yiy xeka lr dyecw legz `l dnl ok m`e ,dnda

.ea dielz ezeigy xa`a
:`xnbd zvxzníúä,miltpa my -eäa eáéøò àìc ïåék ¨¨¥¨§Ÿ£¦§

ïéleç,oileg wlg mda axern `l -ìk' äîäaa eäa àðéø÷ ¦¨¥¨§©§¥¨¨
'øBëala` ,dxekaa miaiige ,'xeka lk' `xwnd mda miiwzn - §
àëä,wlg ea iebl yiy xekaa o`k -ïéleç eäa eáéøòc ïåék- ¨¨¥¨©£¦§¦

,oileg wlg ea axern,'øBëa ìk' eäa àðéø÷ àìaiig epi`e Ÿ¨¥¨§¨§
.dxekaa

:dfa ztqep drc d`ian `xnbdéáì ìò àì øæòìà éaø©¦¤§¨¨Ÿ¨§¥
àLøãî,yxcnd zial `a `l -éqà éaøì déçkLà`vn - ¦§§¨©§§¥§©¦©¦

,iq` iax z`déì øîà,iq` iaxlàLøãî éa ïðaø øeîà éàî ¨©¥©¨©¨¨¥¦§§¨
,yxcnd ziaa minkg eycig dn -déì øîà,xfrl` iaxl ¨©¥
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המשך פיאור למס' פכורות ליום שפת קודש עמ' א



נו

סחרים  מדינים  אנשים  ויעברו   – כח  לז,  בראשית 
יוסף  את  וימכרו  הבור  מן  יוסף  את  ויעלו  וימשכו 
לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה

כו

רמז וביאור בג' )קידושין יז, א( דלומדים שיעור הענקה 
בעבד ה' סלעים מבכור, דבכור גופא לומדים מיוסף כמ"ש 
במדרש "אתם מכרתם בכורה של רחל בה' סלעים וכו'", 
ומבאר דגם ההענקה של יוסף הי' במספר ה' )סוטה לו, ב(

הקב"ה  אמר  וגו',  סוחרים  מדינים  אנשים  ויעברו 

חמש  שהן  כסף  בעשרים  רחל  של  בנה  מכרתם  אתם 

סלעים, לפיכך יהי' כל אחד ואחד מפריש ערך בנו חמש 

סלעים במנה צורי.
בראשית רבה פרשה פד, יח

אתם מכרתם. עיין במדבר רבה פרשה ד, סעיף י. 
]וז"ל: ולקחתם חמשת חמשת שקלים )במדבר ג, מז(, 

אמר הקב"ה אתם מכרתם בכורה של רחל זה יוסף בכ' 

ואחד מכם  כל אחד  יהי'  ה' שקלים, לפיכך  כסף שהן 

פודה בנו הבכור ה' סלעים במנה צורי.[
פי' מהרז"ו

אתם מכרתם. משום דקשה לי' מה צורך להודיענו 
לערך  טעם  ממנו  לשיקח  שזה  אמר  לכך  מחירו,  כסף 

הבכורות.

לומר שערך הבכורות  לפי שרוצה  רחל.  של  בנה 
כנגד ערך זה הזכירו בשם בנה של רחל לפי שהי' בכור 

לפי  בהדיא  גרסינן  בתנחומא  תשא  כי  ובפרשת  לה', 

שמכרו בכורה של רחל, וכן לקמן ס"ד פ"ד.

שהן ה' סלעים. שכל סלע ד' דינרים והמנה כ"ה 
סלעים מאה דינרים במנה צורי.

זה טעם  כו'. אין  נהי' כל אחד מפריש  לפיכך 
הלוים  שנתנו  מפני  הוא  דודאי  הבכורות,  לפדיון 

שמאחר  קאמר,  הפדיון  ערך  טעם  אלא  תמורתם, 

כמו  מחירו  יתן  כעבד,  הכהן  מיד  נפדה  שהבכור 

שהעריכו את יוסף.
יפה תואר הארוך

איתא במדרש רבה פרשת וישב )בראשית רבה פרשה 

פד, יח(, דטעם שיעור ה' סלעים בבכור, דאמר הקב"ה 

אתם מכרתם בנה של יוסף בחמש סלעים, לפיכך פדיון 

בכור1 הוא חמש סלעים.

לחירות,  יוצא  כשעבד  הענקה,  בשיעור  הדין  והנה 

סובר רבי מאיר דנלמד מבכור וכדאיתא בקידושין יז, א 

תנו רבנן כמה מעניקים לו חמש סלעים דברי רבי מאיר, 

מאי טעמא דרבי מאיר יליף ריקם ריקם מבכור מה להלן 

ריקם  )ופרש"י:  סלעים.  חמש  כאן  אף  סלעים  חמש 

ריקם, לא תשלחנו ריקם )דברים טו, יג(, ובפדיון הבן 
ע"ש  גו'(.  תפדה  בניך  בכור  וכל  כ(  לד,  )שמות  כתיב 

בהסוגיא.

לומדים  דעבד  דהענקה  סלעים  ה'  השיעור  הרי 

מבכור דהוא חמש סלעים, ובכור גופא לומדים מיוסף, 

וי"ל ביוסף יש כל השלשה פרטים: א( מכרוהו לעבד, 

ב( בסכום ה' סלעים, ג( ובכורה2 ניתנה ליוסף.

ויש לומר דביוסף עצמו, לא רק המכירה הי' בסכום 

ה, אלא גם ההענקה בשיעור חמשה – ה, דהנה יוסף 

עברי  שהי' מתחלה עבד עברי כמ"ש3 ושם אתנו נער 

לו  לתת  צריך  ולחירות  לחפשי  כשיצא  הנה  עבד, 
4הענקה, והענקה 5שניתן 6לו, מלבד זה שנתן לו פרעה 

בחמש(,  כפרש"י  ענק  )שהוא  הזהב  ורביד  7הטבעת 

ובגדי שש והרכיבו במרכבת8 המשנה.

הנה עיקר ההענקה הוא מה שנתן לו הקב"ה כדאיתא 

1( ראה לקוטי שיחות חלק כ' עמוד 185 ואילך.

2( ראה בבא בתרא קכג, א. בראשית רבה פ' פד, יט.

3( בראשית מא, יב.

4( עברי עבד . . הענקה: מדייק, דכל דבר בתורה מדוייק הוא, ומזה 

שבתורה כתוב על יוסף "עברי עבד", שהי' לו דין עבד עברי, שמגיע 

לו הענקה כשיצא לחירות.

5( מבאר דיוסף קיבל הענקה משלשה, א( מפרעה, ב( מפוטיפר, ג( 

מהקב"ה, ו"עיקר" הענקה בא מהקב"ה )ראה הביאור לקמן בסימנים 

נו. נט. ס(, דהעבד בזמן העבדות אין לו דעת, דהוא משועבד לאדונו 

)ולכן הוא פטור ממצות, ע"ד קטן וכו'(, וכשנעשה בן חורין, בנוסף 

להמתנות – ההענקה גשמיים, העיקר הוא שבא לו "מוחין דגדלות" 

– שכל ודעת – ויצא לחפשי. ראה לקוטי שיחות חלק יט פרשת ראה 

עמוד 156. חלק כד פרשת ראה )ב( עמוד 87 ואילך.

מה  והוא  הענקה,  ג"כ  הי'  מפוטיפר  וז"ל:  נו.  סימן  לקמן  ראה   )6

שניתן לו בתו אסנת, ע"ש.

וז"ל:   23 הערה   88 עמוד  חכ"ד  בלקו"ש  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק  הערת 

הוא משום  "נתן",  ולא  "ניתן"  לכתוב  לומר דמה שמדייק  יש  אולי 

שנתינת אסנת ליוסף היתה ע"י פרעה* ולא ע"י פוטיפר.

*( פסוק מה "ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת 

בת פוטי פרע כהן און לאשה וגו'".

7( שם פסוק מב, "ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד 

ופרש"י  צוארו",  על  הזהב  רבד  וישם  שש  בגדי  אתו  וילבש  יוסף 

מלשון  )ענק  ע"כ.  רביד  קרוי  בטבעת  רצוף  שהוא  ועל  ענק,  רביד: 

הענקה ]ראה קידושין טז, ב: ענק עבד עברי לעצמו[(.

8( שם פסוק מג: "וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו 

אברך ונתון אתו על כל ארץ מצרים".

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך פעמוד רז



נז

לחודש,  אחד  ביום  הדבור  שהי'  מה  טעם  עוד  יש  א. 
השי"ת  עבודת  הוא  הפסח  כי  לחודש,  בי"ד  וההקרבה 
אחד  יתברך  שהוא  לו  עובדין  שאנו  היא  הזאת  והעבודה 
ואין זולתו ולפיכך ראוי לעבוד אותו, ולפיכך כל ענין עבודת 
אחד  לאל  שהוא  מפני  צד  בכל  אחד  הקרבן  שהי'  הפסח 

יתברך.

שהי'  ל"ה(  )פ'  השם  גבורות  בחיבור  פירשנו  ולפיכך 
הקרבן הזה כל ענין שלו שיהי' אחד.

הראשון, שהרי נאמר בפירוש )שמות יב, מו( בבית אחד 
יאכל שאסור לחלקו ולאכול אותו בשתי חבורות, שלא יהי' 

נחלק קרבנו של הש"י שהוא עבודה לאל אחד.

יהי'  שלא  בו  תשברו  לא  ועצם  מו(  יב,  )שמות  והשני 
נחלק  הי'  ולא  חי,  בעל  בנין  הוא  העצם  כי  בעצמו,  נחלק 

עיקר בנין בעל חי שהם עצמות שעליהם נסמך הבעל חי.

השלישי )שמות יב, ט( אל תאכלו ממנו נא ומבושל כי 
אם צלי אש, כי הבשר הוא מבושל נעשה פרורים מחולקים 
צלי  שהוא  זמן  כל  כי  אש,  צלי  רק  לגמרי,  שנחלק  עד 
ועוד  דוקא,  אש  צלי  ולפיכך  אחד,  חלקיו  ונעשה  נתקשה 
מצותו שיהי' בן שנה אחת ולא שתים, ושם מבואר באורך 

עוד יותר.

על  מורה  באחד  כי  לחודש,  באחד  המצוה  לפיכך 
ניסן שהוא התחלת העולם,  התחלה, ובפרט אחד לחודש 
ויהי  ערב  ויהי  בתורה  שכתוב  וזה  אחד,  הש"י  ובהתחלה 
בוקר יום אחד, ולא כתיב יום ראשון כמו שכתוב אח"כ, על 
שם שהי' הקב"ה אחד ולא נבראו המלאכים עד יום השני, 
אבל יום הראשון הי' הש"י אחד ושמו בלבד, ולפיכך מצות 
מורה  בחודש  האחד  כי  לחודש,  באחד  הקרבן  על  התורה 
על התחלת העולם אשר בו הי' הש"י אחד, והתורה שהיתה 
גם כן בתחילת הבריאה כי נבראת קודם העולם, לכך מצות 
לאל  לעבוד  הפסח  ליקח  התחלה  שהוא  זה  ביום  התורה 
אחד, לכך ראוי ביום זה שתצוה התורה שיקח הפסח לעבוד 

הש"י שהוא אחד.

ה' אחד  יהי'  כי אימתי  בי"ד,  הי'  אמנם שחיטת הפסח 
יצר הרע מן העולם אשר היצר הרע  ושמו אחד כשיסלק 
והיצר הרע עצמו קראו חז"ל  מסית אחר עבודת אלילים, 
אל אחר כמו שכתוב )תהלים פא, י( לא יהי' בך אל זר, איזהו 
אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע והוא נקרא 
שיצרו  אדם  רואה  אם  ברכות  במסכת  אומר  וכן  זר,  אל 
שמע  קריאת  ענין  ומה  שמע,  קריאת  יקרא  עליו  מתגבר 
אלילים  עבודת  הוא  הרע  היצר  כי  זה  פירוש  אבל  ליצרו, 
באדם, כי ראוי הי' שיהי' היצר טוב בלבד אשר הוא מביא 
לעבודת הש"י, אבל יצר הרע הוא שניות ליצר טוב ומביא 
קריאת  יקרא  וכאשר  אלילים,  עבודת  ונקרא  שניות  לידי 
יהי' מסלק השניות הוא  יתברך  ויהי' דבק באחדותו  שמע 
יצר הרע, ולפיכך לעתיד בסלוק יצר הרע מן העולם אז לא 
יהי' שום שניות ואז יהי' ה' אחד לגמרי, ולפיכך אחר ביעור 
אז  העולם  מן  הרע  היצר  סילוק  מורה  שהוא  וחמץ  שאור 

ישחטו הפסח שהוא עבודה אל הש"י שהוא אחד לגמרי.

אחר  החמץ  את  בודקין  עשר  לארבעה  אור  אמרו  לכך 
שעבר י"ג יום, כי אחד מספרו י"ג אז מתחיל לבדוק חמץ, 
כי כאשר יגיע זמן שיהי' האחדות בעולם אז בודקין החמץ 
אע"ג  כי  העולם,  מן  ולסלקו  אותו  לבער  ובסדקין  בחורין 
שאמרנו כי אחר שיסולק השאור מן העולם אז יהי' ה' אחד 
ושמו אחד, וסלוק השאור הוא גורם לאחדות הש"י שיהי' 
נגלה בעולם, מ"מ סיבת סילוק השאור שהוא היצר הרע, 
כאשר הזמן ראוי שיהי' הש"י אחד ואז יסולק יצר הרע מן 
העולם, ואז יהי' ה' אחד ושמו אחד שלא יהי' נמצא ונגלה 
שום עבודת אלילים, אבל על כל פנים יהי' קודם הזמן ראוי 
י"ג מיד,  שיהי' ה' אחד, ולפיכך התחלת הביעור הוא אחר 
ומיד  תיכף  ואז  י"ג  הוא  אחד  מספר  כי  י"ג,  הגיע  כאשר 

בודקין החמץ.

התחלה  הוא  האחד  כי  בחודש,  אחד  אל  דומה  זה  ואין 
נמצאים  היו  שלא  מצד  בתחלה  שהי'  האחדות  על  ומורה 
המלאכים ושאר דברים שהם עובדים, אבל לעתיד שיהי' 
שהכל  רק  אחד  שהוא  ההתחלה  מצד  לא  אחד,  הש"י 
עובדים אל הש"י, ולפיכך כאשר הגיע הזמן של י"ג שהוא 
התחלה  והוא  החמץ  בודקין  אז  בלילה  תיכף  דהיינו  אחד 
לבער החמץ, וכאשר החמץ מסולק מן העולם אז שחיטת 

הפסח כי אז יהי' ה' אחד ושמו אחד כי יעבדו הכל לאחד.

דרוש נאה לשבת הגדול – הגדה של פסח – מהר"ל 

מפראג

ב. בפרשת בא )יב, ג-ד( כתוב ויקחו להם איש שה לבית 
אבות שה לבית ואם ימעט הבית וגו' ולקח הוא ושכנו הקרוב 

אל ביתו.

בתי  הג'  בקרא  כאן  דמרומז  אפשר  בדרך  לומר  יש 
בתי  דהג'  פח(  )פסחים  במהרש"א  דמבואר  מקדשות, 
מקדשות כנגד האבות, בית ראשון כנגד אברהם, בית שני 
כנגד יצחק, ובית שלישי כנגד יעקב עיי"ש. גם ידוע דבית 
המקדש הב' הי' חסר ה' דברים )יומא כא:( הארון הכפורת 
הב'  המקדש  דבית  ידוע  גם  עיי"ש.  וכו'  ותומים  האורים 
בהסוגיא  גם  וכמבואר  ט:(  )יומא  חנם  שנאת  ע"י  נחרב 

דקמצא בר קמצא )גיטין נו:(.

וזהו “ויקחו להם איש שה", דבני  וכל זה מרומז בקרא, 
נ,  )ירמי'  ישראל"  פזורה  “שה  לשה  המשולים  ישראל 
“אבות",  כנגד  מקדשות  הבתי  אבות"  “לבית  “יקחו",  יז(, 
והפסוק ממשיך בנוגע הג' בתי מקדשות, וזהו “שה לבית" 
זה קאי על בית ראשון ורמז בתיבת ש"ה נוט' שלמה המלך 
דהוא בנה בית ראשון, ואח"כ יהי' בית שני וזהו “ואם ימעט 
כנ"ל,  “ימעט" דיחסר חמש דברים  יהי'  הבית", בית השני 
והי' מיעוט לפי ערך בית ראשון, ואח"כ נחרב הבית שני ע"י 
שנאת חנם, וזהו שהפסוק ממשיך “ולקח הוא ושכנו" דע"י 
האחדות יתקרב קץ הגאולה, וזהו “הקרוב אל ביתו" דע"י 

השלום יתקרב בנין בית השלישי שיהי' נצחי לעולם ועד.
פרי דוד

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - חג הפסח
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'B‚Â∑ עזריה ּבן אלעזר רּבי היה לֹומר? ּתלמּוד מה ¿ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ

לֹו: אמר רֹופא. אצלֹו ׁשּנכנס לחֹולה מׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָמֹוׁשלֹו
ואמר  אחר ּבא ּבטחב. ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָֹאל

ּתמּות  ׁשּלא ּבטחב, ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל אל ְְְִֵֶַַַַַַָֹֹלֹו:
לכ הראׁשֹון, מן יֹותר זרזֹו זה ּפלֹוני. ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּכדר

אהרן" ּבני ׁשני מֹות "אחרי .נאמר: ְְֱֲֲֵֵֵֶַַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(117 'r fk jxk zegiyÎihewl)

אחרי  ֲֵַַָָּפרׁשת
הּוא  אחרי, ּפרׁשת ועד וּיקרא חּמׁש מּתחּלת הּפרׁשּיֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻסדר
וחלק  צו וּיקרא, מּגיעֹות ראׁשית למּטה: מּלמעלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבסדר
ּבלבד, קדּׁשה עניני על מדּבר ּבהם - ׁשמיני ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻמּפרׁשת
ׁשמיני, לאחר־מּכן וכּו'. הּקרּבנֹות הּכהּונה, ּבגדי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָהּמׁשּכן,
עניני  ׁשּבין ּבהבּדלה ׁשעֹוסקֹות ּפרׁשּיֹות - ּומצרע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתזריע

לּטהֹור. הּטמא ּבין להבּדיל - העֹולם לעניני ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻקדּׁשה,
יֹום־ּכּפּור  ּבדיני העֹוסקת - אחרי ּפרׁשת מּגיעה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּולאחר־מּכן
אל  ּבהם, ונכׁשל הּתֹורה, מצוֹות את ׁשמע ׁשאדם לאחרי -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
"יכּפר  זה ּביֹום הּכּפּור, יֹום ׁשּיׁשנֹו ּבגלל להתיאׁש, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָלֹו

אתכם". לטהר ְְֲֵֵֶֶֶַעליכם

ã ycew zegiyn zecewp ã(117 'r f jxk zegiyÎihewl)

אהרן ּבני ׁשני מֹות אחרי . . ה' א)וידּבר מׁשל (טז, ְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָֹ
צֹונן  ּתאכל אל לֹו: ואמר . . רֹופא אצל ׁשּנכנס ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלחֹולה
. . ּפלֹוני ׁשּמת ּכדר ּתמּות ׁשּלא ּבטחב, ּתׁשּכב ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹואל
ּכדר ימּות ׁשּלא אהרן' ּבני ׁשני מֹות 'אחרי נאמר ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלכ

ּבניו. ּגבֹוּה,(רש"י)ׁשּמתּו מחם סֹובל חֹולה, אדם ּכלל ּבדר ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּדברים  אכילת ע"י ּגּופֹו את לצּנן ּגדֹולה ּתׁשּוקה לֹו יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָולכן
יאכל  ׁשּלא לבד אזהרה קרים. ּבמקֹומֹות ּוׁשהּות ְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹצֹוננים,
ׁשל  ּתׁשּוקתֹו ּכי ּתֹועיל, לא קרים, ּבמקֹומֹות יׁשּכב ולא ְְְְִִִִִֵֶַָָֹֹצֹונן

יעׂשה  ׁשאם ּופחד אזהרה רק ּגּופֹו. את לקרר היא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהחֹולה
לעׂשֹות  ׁשּלא לחֹולה ּגֹורמת ּפלֹוני, ׁשּמת ּכדר ימּות ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּכ

אּלּו. ְִֵָּדברים
ׁשל  הּטבעית ּתׁשּוקתם והּכהנים, אהרן ּבענין ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעל־ּדר־זה
עצּומה, ּכל־ּכ היא ה' אל ּולהתקרב להתעּלֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹהּכהנים
ּכדר ימּותּו ׁשהם הּפחד רק ּתֹועיל. לא לבּדּה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשאזהרה
ּתׁשּוקתם  על להתּגּבר להם ּתגרם היא אהרן, ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּמתּו

ְִִַהּטבעית.
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ּבטחב ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל א)אל טז, אכילת (רש"י ְְְֲִִֵַַַַַַַֹ
יֹום צֹונן ּבכל הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד – ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הּקרּבנֹות  ּכי קרּבנֹות. הקרבת לׁשם אפּלּו ּכּפּור) יֹום ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ(מּלבד
ּכמֹוהּו ּכּדין ׁשּלא והקרבתם ּולמאכל, ללחם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹנמׁשלים

צֹונן. מאכל ּבטחבּכאכילת להּכנס ׁשכיבה האּסּור ּכנגד – ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכי  ּכּפּור). ּביֹום (אפּלּו קרּבנֹות ללא הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִֶַָָָֹֹלקדׁש
חֹולה  ׁשל לׁשהּיתֹו ּדֹומה קרּבנֹות הקרבת ללא ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשהּיה

צֹונן. מאכל אכילת ללא קר, ְְֲֲִֵַַַָָֹּבמקֹום
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וּימתּו: לפני־יהוה ּבקרבתם אהרן ּבני ׁשני מֹות ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻֽֽֽאחרי
א) (טז,

קֹודם  הּנכּתב על "וּימּותּו" ּתיבת ּמֹוסיפה מה מּובן: ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָואינֹו
אהרן"? ּבני ׁשני מֹות ְְֲֲֵֵֵַַֹ"אחרי
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נט ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h oey`x meil inei xeriy
אהרן, ּבני נענׁשּו ׁשעליהם הּדברים מּבין להבין: צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעֹוד
[לקֹודׁש ולפנים לפני נכנסּו ּכדלהּלן: הּמדרׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָמֹונה
ּבגדי  ּכל את לבׁשּו [לא היּו ּבגדים מחּוסרי ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָֹהּקדׁשים],
היּו לא העבֹודה], עׂשּית ּבעת ללֹובׁשם ׁשחּיבים ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹהּכהּונה
מרּומזים  היכן להבין, וצרי נׁשים.. להם היּו לא ּבנים, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹלהם

ּבּפסּוק? ֵַָהם
מבארת החסידּות ּתֹורת ּבזה: הּביאּור לֹומר ב'אור ויׁש (עיין ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

הקדוש) חטא החיים' היה לא אהרן ּבני ׁשני ׁשל ׁשהחטא ,ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ׁשּנתנּו ּבכ התּבּטא חטאם אּלא חס־וׁשלֹום, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּכפׁשּוטֹו
הּנפׁש ּכלֹות לידי ּתביאם ּבהּקּב"ה העצּומה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּדבקּותם
ׁשּקירּובם  וּימּותּו" ה' לפני "ּבקרבתם ּפירּוׁש וזהּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבפֹועל.

ּכי  לחטא, נחׁשב וזה ל"וּימּותּו", הּמביא ּבאֹופן היה ה' ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאל
ּבאלקּות  ּולהּדבק מהּגׁשמּיּות להתּפּׁשט הרצֹון עם ּבבד ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבד
העבֹודה  ּד"ׁשֹוב", הּתנּועה ּגם להיֹות צריכה "רצֹוא", -ְְְְֲִִַַָָָָָ

העֹולם. ּבעניני והתעּסקּות ּבּגּוף ְְְְְְְִִִֵַַָָָָּדנׁשמה
אהרן  ּבני חטא על ׁשּנאמרּו הענינים ׁשּכל יּובן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
ללא  'רצֹוא להם ׁשהיה הּוא ענינם ׁשּכּולם ּבּפסּוק, ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹנרמזים
ענין  – ולפנים לפני נכנסּו וּימּותּו": ה' לפני "ּבקרבתם ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָׁשֹוב'
על  המרּמזים לבּוׁשים ללא נכנסּו – ּבגדים מחּוסרי ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹהרצֹוא.

הּמצֹות ה)לבּוׁשי פרק תניא העֹולם.(עיין ּבגׁשמּיּות ׁשּנתלּבׁשּו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ
לא  – ּובנים נׁשים להם היּו ּורבּיה לא ּפרּיה ּבמצות עסקּו ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹֹ

ּבגּופים. נׁשמֹות להמׁשי ְְְְְִִֶַַָָָׁשּמטרתּה

(á)éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼
éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà úò-ìëá àáé-ìàå§©¨³Ÿ§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧
äàøà ïðòa ék úeîé àìå ïøàä-ìò øLà úøtkä©©¹Ÿ¤£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦ µ¤«¨½̈¥«¨¤−

:úøtkä-ìò©©©«Ÿ¤
i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ŒÏ‡ ¯ac ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆…∆«≈∆«¬…»ƒ

‡·ÈŒÏ‡Â∑ ּבניו ׁשּמתּו ּכדר ימּות eÓÈ˙.ׁשּלא ‡ÏÂ∑ ¿«»…ְֵֶֶֶֶָָָֹ¿…»
מת  הּוא ּבא, ‡¯‡‰.ׁשאם ÔÚa Èk∑ אני ּתמיד ּכי ִֵֶָƒ∆»»≈»∆ֲִִִָ

ענני  עּמּוד עם ׁשם ׁשם,.נראה ׁשכינתי ׁשּגּלּוי ּולפי ְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָ
לא  ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו; זהּו לבא, ירּגיל ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹיּזהר

הּכּפּורים  ּביֹום הּקטרת ּבענן ּכיֿאם .יבא ְְֲִִִִֶַַַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ixg` zyxt ,b jxk zegiyÎihewl)

העליֹון  רצֹון את למּלא רק אּלא לּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, האיׁשי ּבּקירּוב לא הּוא ּכׁשהרצֹון - עצמי ּביטּול הּלא, ה"ואל", ידי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
הּקֹודׁש". אל "יבֹוא אזי -ֲֶֶַַָ

(â)ø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²
:äìòì ìéàå úàhçì§©−̈§©¬¦§Ÿ¨«

i"yx£˙‡Êa∑ רמז ועׂשר, מאֹות ארּבע ׁשּלֹו ּגימטרּיא ¿…ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
ראׁשֹון  B‚Â'.לבית Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa∑ לא זֹו, ואף ְִִַ¿…»…«¬…¿ְַֹ

ּבסֹוף  ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּביֹוםֿהּכּפּורים, ּכיֿאם עת, ְְְְְִִִִֵֶַָָֹּבכל
לחדׁש" ּבעׂשֹור הּׁשביעי "ּבחדׁש .הּפרׁשה: ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
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הּקדׁש אל אהרן יבא ג)ּבזאת ׁשהּוא (טז, ׁשעה ּבכל ְְֲֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ
הּזה ּבּסדר ׁשּיּכנס רק יּכנס, לּכנס רבה)רֹוצה (ויקרא ִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּקדׁשים. ּבקדׁש הּוא אהרן ׁשל האמּתי ׁשּמקֹומֹו ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמע,
הּטּורים' ּב'בעל ּכדאיתא ּגדֹול', 'ּכהן הּוא יהּודי ּכל ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹוהּנה,
מקֹומֹו ּכן, ואם ּכהנים", ממלכת לי ּתהיּו "ואּתם הּפסּוק ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹעל

וכפסק  זֹו. לקדּׁשה ׁשּי והּוא הּקדׁשים, ּבקדׁש ְְְְְֲֳִִִִִֶַַַָָָָֹֻהאמּתי
קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש "ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהרמּב"ם:
יֹואׁש את ׁשהחּביאּו ּבּנביא, הּמסּפר ּפי על (וימּתק ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻֻקדׁשים"

ׁשנים). ׁשׁש הּקדׁשים קדׁש ֲֳִִִֵֶַַַָָֹּבעלּית

ã ycew zegiyn zecewp ã

ּתרעא  ו"ּדא ּוביטּול, יראה הּוא - הּזוהר ּביאּור לפי ְְְְִִִֵַַַָָָֹֹ"זאת"
ּוביטּול, יראה "זאת", ׁשל ההקּדמה ּכׁשּיׁשנּה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹלאעלאה",

"לפני  יּכנס (רצֹוא), הּקֹודׁש" אל אהרן "יבֹוא אם ּגם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
זֹו - ּביתֹו ּובעד גֹו' ל"וכּפר הּדבר לֹו יפריע לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹולפנים",
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`ixgס zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h oey`x meil inei xeriy
ה"ּביתֹו חסר אם (ואדרּבה, עֹולם לעניני ה'ׁשֹוב' אל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו",
ּכי  ולפנים, לפני הּכניסה ּכלל להיֹות יכֹולה אינּה אׁשּתֹו", ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָזֹו
היה  ּגם וכ ּב"ׁשֹוב"). ׁשּיּומׁש - היא ה"רצֹוא" ְְְִִֶַַַַַָָָָּתכלית

הּקדׁשים, מּקֹודׁש ּבּיציאה מּיד - ולפנים מּלפני ְְְְְֳִִִִִִִִִֶַַַַָָָָּבּיציאה
מתּפּלל ּבית אֹותֹוהיה עּמ "ּפרנסת על ּתפילה ּגדֹול ּכהן ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

ּבגׁשמּיּות. - העֹולם ּבעניני ּפרנסה - ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל"

(ã)BøNa-ìò eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáeLã÷-éãâa ó §©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå íä¥½§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«

i"yx£'B‚Â „aŒ˙˙k∑ לפנים מׁשּמׁש ׁשאינֹו מּגיד ¿…∆«¿ְְִִִֵֵֶַַ
ּבהם  ׁשּיׁש ּבחּוץ ּבהם מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבׁשמֹונה

סנגֹור נעׂשה קטגֹור ׁשאין לפי כו)זהב, אּלא (ר"ה , ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבּוץ  ׁשל וכּלן הדיֹוט, ּככהן LaÏÈ.ּבארּבעה, L„˜∑ ְְְְְֵֶֶַָָָֹֻ…∆ƒ¿»

הקּדׁש(ת"כ) מּׁשל 'יחת ∑ÛˆÈ.ׁשּיהיּו ּכתרּגּומֹו: ְְִִֵֶֶֶƒ¿…ְְֵַָ
ּכמֹו ּבראׁשֹו, יּניח טז)ּבריׁשּה', לט ּבגּדֹו",(בראשית "וּתּנח : ְְְְִִֵֵַַַַַֹ

ÌÈna.'ואחּתּתּה' ıÁ¯Â∑ טבילה טעּון הּיֹום אֹותֹו ְֲִֵַ¿»«««ƒְִַָָ
חליפֹותיו ל)ּבכל מחליף (יומא היה ּפעמים וחמׁש , ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָ

ּומׁשּנה  לפנים, ּומחּוץ חּוץ, לעבֹודת ּפנים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַמעבֹודת
ּובכל  זהב, לבגדי לבן ּומּבגדי לבן לבגדי זהב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָמּבגדי
מן  ורגלים ידים קּדּוׁשי ּוׁשני טבילה טעּון ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָחליפה

.הּכּיֹור  ִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(oqipa e"k meiÎmeid)

ּולבׁשם ּבׂשרֹו את ּבּמים ורחץ הם קדׁש ד)ּבגדי (טז, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לּנפׁש.ּבגדים  לבּוׁשים ׁשּנקראּו ודּבּור, למחׁשבה רֹומזים - ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָ

קדׁש" ּתֹורת "ּבגדי ׁשל ּבענינים ודּבּור מחׁשבה - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ֲִַהחסידּות.

ּבׂשרֹו" את ּבּמים הּבׂשר,"ורחץ את ּולנּקֹות לרחץ יׁש - ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ההרּגלים  ּדהינּו לּבׂשר, הּטפל ה'את', את להדיח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכן

קדׁש'. ל'ּבׂשר זאת ולהפ ּב'ּבׂשרּיּות', ׁשּמקֹורם ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשֹונים
הּקדׁש'."ּולבׁשם" 'ּבגדי את ללּבׁש אפׁשר אֹו־אז - ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

(ä)íéfò éøéòN-éðL çwé ìàøNé éða úãò úàîe¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−
:äìòì ãçà ìéàå úàhçì§©¨®§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«

(å)øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈£¤®§¦¤¬
:Búéa ãòáe Bãòa©«£−§©¬¥«

i"yx£BÏŒ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯tŒ˙‡∑.למעלה האמּור ∆«««»¬∆ְְַָָָ
צּבּור  מּׁשל ולא ּבא הּוא ׁשּמּׁשּלֹו ּכאן, ולּמד.¯tÎÂ ְְְִִִִֶֶֶֶָָֹ¿ƒ∆

B˙Èa „Ú·e B„Úa∑(ת"כ לו, עֹונֹותיו (יומא עליו מתוּדה «¬¿«≈ְֲִֶַָָָ
ּביתֹו .ועֹונֹות ֲֵַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ixg` zyxt b jxk zegiyÎihewl)

היה  הּקדׁשים, לקֹודׁש הּכיּפּורים ּביֹום הּגדֹול הּכהן ְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבכניסת
אׁשּתֹו". זֹו - ה"ּביתֹו ְִֵֵַַנֹוגע

ׁשאז  ּכראּוי, ּתהיה הּקֹודׁש אל ׁשהּכניסה ּבכדי ּבזה: ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהרמז
הרי  - הּכניסה ּתכלית ׁשּזהּו ּבׁשלֹום", ל"יציאה מביאה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהיא
"לפני  נמצא הּבעל ּכאׁשר ׁשּגם יׂשראל. ּבנׁשי ּתלּוי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָזה
ועֹוד  ׁשּלֹו, לדרּגתֹו "ּביתֹו" ּבין התאמה יׁש אז ּגם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָולפנים",

ֵיֹותר:
ּבעליהן  על להׁשּפיע היא יׂשראל נׁשי ׁשל ותפקידן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזכּותן
עם  קׁשּורה הּקֹודׁש אל הּכניסה ּתהיה ׁשּלגּביהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּובניהן,

מהּקֹודׁש. ְִֵֶַַָהּיציאה
יארי הּבעל ׁשאם לחׁשׁש, צריכֹות לא יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹנׁשי
ּבׁשעה  ּבלימּודֹו ימׁשי אם אֹו יֹותר, אֹו ּבׁשעה ְְְְְִִִִִֵַָָָָָּבתפילתֹו
לדאגה, מקֹום אין ּכן הּגׁשמּיים; ּבענינים יחסר יֹותר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹו
ּתחסר  ׁשלם, יֹום ּתֹורה ללמֹוד הילדים את יחּנכּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשאם
עליהם  אּדרּבה, אּלא - כּו' ׁשּלהם ּבהסּתּדרּות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחר־ּכ
ּבתֹורה  ההֹוספה על־ידי ׁשּדוקא ולבניהן, לבעליהן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהסּביר

"ּבח  יתוּסף ּומצוֹות, ּתׁשמרּו", מצוֹותי ואת ּתלכּו ּוקֹותי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַ
וגֹו'". ּבעּתם גׁשמיכם ְְְְְִִִֵֶַָָּב"ונתּתי

ÔÈÒÎÓeד  LaÏÈ ‡L„e˜ ‡ˆe·„ ‡ezkƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯ÒÈ ‡ˆe·„ ‡ÈÓ‰·e d¯Òa ÏÚ ÔB‰È ıe·c¿¿«ƒ¿≈¿∆¿»»¿»≈«
ÈLe·Ï dLÈ¯a ˙ÁÈ ‡ˆe·„ ‡zÙˆÓ·e¿ƒ¿∆¿»¿»»≈¿≈≈¿≈
d¯Òa ˙È ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ Ôep‡ ‡L„e˜¿»ƒ¿«¿≈¿«»»ƒ¿≈

:ÔepLaÏÈÂ¿«¿ƒƒ

ˆÈ¯ÈÙה  ÔÈ¯z ·qÈ Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk ÔÓeƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈¿ƒ≈
:‡˙ÏÚÏ „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚƒƒ¿«»»¿«««¬»»

dÏו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
:d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈

mixehd lra
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סי ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h oey`x meil inei xeriy

(æ)ýåýé éðôì íúà ãéîòäå íøéòOä éðL-úà ç÷ìå§¨©−¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ãòBî ìäà çút¤−©¬Ÿ¤¥«

(ç)ãçà ìøBb úBìøb íøéòOä éðL-ìò ïøäà ïúðå§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ
:ìæàæòì ãçà ìøBâå ýåýéì©«Ÿ̈½§¨¬¤−̈©«£¨¥«

i"yx£˙BÏ¯b Ì¯ÈÚO‰ ÈLŒÏÚ Ô¯‰‡ Ô˙Â∑ מעמיד ¿»««¬…«¿≈«¿ƒƒ…»ֲִַ
ּבּקלּפי, ידיו ׁשּתי ונֹותן לׂשמאל, ואחד לימין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאחד
את  עליהם ונֹותן ּבׂשמאל, וחברֹו ּבימין ּגֹורל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹונֹוטל
ּבֹו ׁשּכתּוב ואת לּׁשם, הּוא "לּׁשם", ּבֹו ְֵֵֶֶֶַַָָׁשּכתּוב

לעזאזל  מׁשּתּלח ת"כ)∑ÏÊ‡ÊÚ."לעזאזל", סז, (יומא ְֲֲִֵֵֵַַַַָָ¬»≈
ּגזרה", "ארץ ׁשּנאמר: ּגבּה, צּוק וקׁשה, עז הר ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּוא

.חתּוכה  ֲָ

(è)åéìò äìò øLà øéòOä-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²
:úàhç eäNòå ýåýéì ìøBbä©−̈©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«

i"yx£˙‡hÁ e‰NÚÂ∑"חּטאת "לה' ואֹומר: ׁשם, לֹו ק ֹורא עליו, הּגֹורל .ּכׁשּמּניח ¿»»«»ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

(é)éç-ãîòé ìæàæòì ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOäå§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²
ì åéìò øtëì ýåýé éðôììæàæòì Búà çlL ¦§¥¬§Ÿ̈−§©¥´¨¨®§©©¬Ÿ²©«£¨¥−
:äøaãnä©¦§¨«¨

i"yx£ÈÁŒ„ÓÚÈ∑אחרים;ּכ עלֿידי חי", "יעמד מֹו »√««ְְֲֲִֵֵַַַֻ
חי'. ּכד 'יּתקם לפי (ת"כ)ותרּגּומֹו: לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְִִַַַַַַַָ

אם  ׁשּלּוחֹו יֹודע ואיני לעזאזל", אתֹו "לׁשּלח ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:

עמידתֹו – "יעמדֿחי" נאמר: לכ לחּיים, אם ְְְֱֲֳִִִִֶַַַַָָָָלמיתה
למיתה  ׁשּׁשליחּותֹו מּכאן, ׁשּיׁשּתּלח; עד tÎÏ¯.חי ְְְִִִִֶֶַַַַָָ¿«≈

ÂÈÏÚ∑"'וגֹו עליו "והתוּדה ּכדכתיב: עליו, .ׁשּיתוּדה »»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

(àé)øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬
:Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLå Búéa ãòáe Bãòa©«£−§©´¥®§¨©²¤©¬©«©−̈£¤«

i"yx£'B‚Â B„Úa ¯tÎÂ∑(ת"כ) אחיו ועל עליו ׁשני וּדּוי ¿ƒ∆«¬¿ְִִֵֶַָָָ
ׁשּנאמר: ּביתֹו, קר ּויים ּכּלם ׁשהם קלה)הּכהנים, (תהלים ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֻ

ׁשהּכהנים  מּכאן, וגֹו". אתֿה' ּברכּו אהרן ְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹֹ"ּבית

ּבֹו, טמאת (ת"כ)מתּכּפרים על אּלא אינּה ּכּפרתן וכל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
עלֿהּקדׁש "וכּפר ׁשּנאמר: ּכמֹו וקדׁשיו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמקּדׁש

וגֹו'" .מּטמאת ְְִֹֻ

(áé)çaænä ìòî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ
àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé éðôlî¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−

:úëøtì úéaî¦¥¬©¨«Ÿ¤

ÈÈז  Ì„˜ ÔB‰˙È ÌÈ˜ÈÂ ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»¿≈¿ƒƒƒƒ»¿√»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»

Ú„·‡ח  ÔÈ·„Ú ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ÏÚ Ô¯‰‡ ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬…«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»
:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡·„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ „Á«ƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

È‰BÏÚט  ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆ ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ
:‡˙‡hÁ d„aÚÈÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡·„Ú«¿»ƒ¿»«¿»¿«¿¿ƒ≈«»»

ÏÊ‡ÊÚÏי  ‡·„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈
ÁlLÏ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „k Ì˜zÈƒ»«««√»¿»¿«»»¬ƒ¿««

:‡¯a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È»≈«¬»≈¿«¿¿»

dÏיא  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
˙È ÒBkÈÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈¿ƒ»

:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz»¿«»»ƒ≈

ÈÂlÚÓיב  ‡L‡c ÔÈ¯Óeb ‡˙ÈzÁÓ ÈÏÓ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
˙¯Ë˜ È‰BÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ¿…∆
:‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ÏÚÈÂ ÔÈ˜Èwc ÔÈÓÒea¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»¿»À¿»

mixehd lra

)(g.ìøBâåcg` lxFbe" .dxFqOA 'a §¨©§¨§¨¤¨
"Epiffal lxFbe" ,"lf`frl(ci ,fi dirWi). ©£¨¥§¨§Ÿ§¥§©§¨

FA xn`PW ,ond EpiidC(e ,b xYq`)faIe" §©§¨¨¤¤¡©¤§¥©¦¤
,l`xUi lr zFlxFB liRde ,"eipirA§¥¨§¦¦¨©¦§¨¥
deW EPpi` :`Ed KExA WFcTd xn`e§¨©©¨¨¥¤¨¤
ilag ltpe zFlxFB iYlRd xaM !Ll§§¨¦©§¦¨§¨©¤§¦
Edfe .zFOE` miraW lMn l`xUiA§¦§¨¥¦¨¦§¦§¤

cg` lxFbe 'dl cg` lxFB" xn`PW¤¤¡©¨¤¨©§¨¤¨
lW mzFpFr lr xRkOW ,"lf`frl©£¨¥¤§©¥©£¨¤

aizkC ,l`xUi(ak wEqR)'ebe `Upe" ¦§¨¥¦§¦¨§¨¨
,"mzpFríz úBðBò'b .xRkn `Ed £Ÿ¨£¨§©¥

oFr `Up" cbpM ,'lf`fr' aizM minrR§¨¦§¦£¨¥§¤¤Ÿ¥¨
"d`Hge rWte(f ,cl zFnW)zEkfA , ¨¤©§©¨¨§¦§
.zFa` dWlWh dxez §¨¨

)(ai.åéðôç àìîe`lnE" .dxFqOA 'a §Ÿ¨§¨©§¨§Ÿ
:Kci`e ,"dTC miOq zxhw eiptg̈§¨§Ÿ¤©¦©¨§¦¨

"zFigdl lagd `lnE"(a ,g 'a l`EnW)iAB §Ÿ©¤¤§©£§¥©¥
zEkfAW ,a`Fn zngln lr a`Fi¨©¦§¤¤¨¤¦§
migvFp Eid mixERMd mFi zcFar£©©¦¦¨§¦

.dnglOA©¦§¨¨
.äwc íénñ:`IxhnibA.äwcî äwc ©¦©¨§¦©§¦¨©¨¦©¨



`ixgסב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÁaÊn‰ ÏÚÓ∑מה)החיצֹון ‰'.(יומא ÈÙlÓ∑ ≈««ƒ¿≈«ִַƒƒ¿≈

מערבי  צד והּוא הּפתח, ׁשּלפני שם)∑wc‰.מּצד (יומא ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ«»
ּדּקה  הּקטרת ּכל והלא "ּדּקה", לֹומר ּתלמּוד ְְֲֶַַַַַַַָָָֹֹמה

ׁשּנאמר לו)היא, ל אּלא (שמות הדק"? מּמּנה "וׁשחקּת : ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
היה  יֹוםֿהּכּפּורים ׁשמערב הּדּקה, מן ּדּקה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהא

לּמכּתׁשת  .מחזירּה ְֲִֶֶַַַָ

(âé)äqëå ýåýé éðôì Làä-ìò úøèwä-úà ïúðå|ïðò §¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´£©´
:úeîé àìå úeãòä-ìò øLà úøtkä-úà úøèwä©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£L‡‰ŒÏÚ∑ הּמחּתה ׁשּבתֹו.˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מיתה חּיב ּכתקנּה, עׂשאּה לא אם .הא «»≈ְְֶַַָ¿…»ְְֲִִִַָָָָָָֹ

(ãé)úøtkä éðt-ìò Bòaöàá äfäå øtä ícî ç÷ìå§¨©Æ¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤
ícä-ïî íéîòt-òáL äfé úøtkä éðôìå äîã÷¥®§¨§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈

:Bòaöàa§¤§¨«
i"yx£BÚaˆ‡· ‰f‰Â∑ ּבמׁשמע אחת Ú·L.הּזאה ‰fÈ ˙¯tk‰ ÈÙÏÂ∑ למּטה וׁשבע למעלה אחת .הרי ¿ƒ»¿∆¿»ְְַַַַָָָ¿ƒ¿≈««…∆«∆∆«ְְְְֲֵֶַַַַַָָ

(åè)àéáäå íòì øLà úàhçä øéòN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ
øLàk Bîc-úà äNòå úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³
éðôìå úøtkä-ìò Búà äfäå øtä íãì äNò̈¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬

:úøtkä©©«Ÿ¤
i"yx£ÌÚÏ ¯L‡∑,הּכהנים על מכּפר ּׁשהּפר מה ¬∆»»ְֲִֵֶַַַַַָֹ

עליו  ׁשעלה הּׂשעיר והּוא יׂשראל, על הּׂשעיר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמכּפר
לּׁשם  ‰t¯.הּגֹורל Ì„Ï ‰NÚ ¯L‡k∑ למעלה אחת ֵַַָ«¬∆»»¿««»ְְַַַָ

למּטה  .וׁשבע ְְֶַַָ

(æè)ìàøNé éða úàîhî Lãwä-ìò øtëå§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½
ãòBî ìäàì äNòé ïëå íúàhç-ìëì íäéòLtîe¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½

:íúàîè CBúa ízà ïëMä©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«

Ì„˜Ïיג  ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea ˙¯BË˜ ˙È ÔzÈÂ¿ƒ≈»¿∆¿«»«∆»»»√»
ÏÚ Èc ‡z¯tk ˙È ‡z¯Ë˜ ‡Ú ÈÙÁÂ ÈÈ¿»¿»≈¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«

:˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò«¬»¿»¿

ÏÚיד  dÚaˆ‡· ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿∆¿¿≈«
ÈcÈ ‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡Óec˜ ‡z¯tÎ Èt‡«≈«À¿»ƒ»¿»√»«À¿»«ƒ

:dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿¿≈

nÚÏ‡טו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»
dÓ„Ï „aÚÈÂ ‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓÏ dÓc ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¿≈¿ƒ»¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿≈
ÏÚ d˙È ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡Ó„Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿»¿»¿«ƒ»≈«

:‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡z¯tk«À¿»¿»√»«À¿»

Ï‡¯NÈטז  Èa ˙·‡BqÓ ‡L„e˜ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««¿»ƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔkLÓÏ „aÚÈ ÔÎÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯nÓeƒ∆¿≈¿»¬»≈¿≈«¿≈¿«¿«
:ÔB‰˙·‡BÒ B‚a ÔB‰nÚ È¯Lc ‡ÓÊƒ¿»¿»≈ƒ¿¿¬»¿

mixehd lra

.äwc:Kci`e ,"dTC miOq" .dxFqOA 'a ©¨©§¨©¦©¨§¦¨
"dTC dnnC lFw W`d xg`e"'` mikln) §©©¨¥§¨¨©¨§¨¦

(ai ,hioprA iM" Edfe .'d cFaM d`xp f`e ,§¨¦§¨§§¤¦¤¨¨
d`x`(l`)"zxRMd [lr](a wEqR lirl), ¥¨¤¤©©©Ÿ¤§¥¨

DA xn`PW zxhTd oprA iM ,WExiR¥¦©£©©§Ÿ¤¤¤¡©¨
d`xie dTC dnnC lFw didi ,'dTC'©¨¦§¤§¨¨©¨§¥¨¤

.'d cFaMbi dxez §
)(ci.äféraW dGi" .dxFqOA 'a ©¤©§¨©¤¤©

"miAx miFB dGi oM" :Kci`e ,"minrR§¨¦§¦¨¥©¤¦©¦
"iCar liMUi dPd" dWxtA(eh ,ap dirWi) §¨¨¨¦¥©§¦©§¦§©§¨

WFcTd cizrW ,giWn oiprA zxAcOW¤§©¤¤§¦§©¨¦©¤¨¦©¨
,zFgRWOd iYW xifgdl `Ed KExÄ§©£¦§¥©¦§¨

Kln `aIWMWoM mB xFfgY giWOd ¤§¤¨Ÿ¤¤©¨¦©©£©¥
.DzcFarl dPEdM zgRWn¦§©©§¨©£¨¨

.íéîòt òáL äfé úøtkä éðôìå§¦§¥©©Ÿ¤©¤¤©§¨¦
,dHnl raWe dlrnl zg` dGn dOl̈¨©¤©©§©§¨§¤©§©¨

'fn cg` EidIW mipFYgYl iC iM¦©©©§¦¤¦§¤¨¦
ceC xn` oke .mipFilrA(gnw miNdY)'f ¨¤§¦§¥¨©¨¦§¦¦

Elld' cg`e ,'minXd on 'd z` Elld'©§¤¦©¨©¦§¤¨©§
xiMfd `l dWn oke ,'ux`d on 'd z ¤̀¦¨¨¤§¥¤Ÿ¦§¦

'Epif`d'A mXd(b ,al mixaC)xg`l `N` ©¥§©£¦§¨¦¤¨§©©
cg` did`W iC :xn` .zFaiY `"k¥¨©©¤¤¡¤¤¨
mXd mixiMfOW mik`lOA draXn¦¦§¨©©§¨¦¤©§¦¦©¥

.zFaiY 'b xg ©̀©¥
zFzixA e"i cbpM ,zxRMd lr zF`Gd e"i©¨©©©Ÿ¤§¤¤§¦
e"i cbp zkFxRd lr e"ie .ipiqA EzxkPW¤¦§§§¦©§©©¨¤¤¤
adGd gAfOd lr e"ie .crFn ld`AW¤§Ÿ¤¥§©©¦§¥©©¨¨
oFvigd gAfOd lrW mCd ixiiW mr¦§¨¥©¨¤©©¦§¥©©¦
Epiide .a`Fn zFaxrAW e"i cbpM§¤¤¤§©§¨§©§

aizkC(g ,ck zFnW).zixAd mC ¦§¦§©©§¦
dPWOW zFcFar 'd cbpM zFliah 'de§§¦§¤¤£¤§©¤
'd cbpkE ,uEgl mipRnE miptl uEg¦§¦¦§¦§§¤¤

'cFaMd Kln' minrR 'd cbpkE ,zFNtY§¦§¤¤§¨¦¤¤©¨
"D`FlnE ux`d 'dl" xFnfnAWmiNdY) ¤§¦§©¨¨¤§¨§¦¦

(ck'd Dl WIW WtPd lr xRkl zF`aE .¨§©¥©©¤¤¤¥¨
.zFnW¥

minrR dxUr cbpM oiWECiw dxUre©£¨¨¦¦§¤¤£¨¨§¨¦
minrR 'i dWxRaE .mFIA FA 'd xiMfOW¤©§¦©©¨¨¨§¨¦

"ExdhY" cr 'd(l wEqR)zFxRM c"ke . ©¦§¨¨§©¨
dY`e'A mixERMd mFi oiprA miaEzM§¦§¦§©©¦¦¦§©¨
l` xn`'aE o`ke 'ipiq xd'aE 'dEvY§©¤§©¦©§¨¤¡Ÿ¤
c"k lr xRkl ,'qgpR'aE 'mipdMd©Ÿ£¦§¦§¨§©¥©

l`wfgiAW zFxiar(fh)rcFd" zWxtA £¥¤¦¤§¥§¨¨©©
miaEzMd zFixr c"ke ,"milWExi z ¤̀§¨©¦§£¨©§¦

.xcQd dfAeh dxez §¤©¥¤
)(fh.CBúa ízà ïëMä:`IxhnibA ©Ÿ¥¦¨§§¦©§¦¨

,íéàîè eéä íäL ét ìò óà©©¦¤¥¨§¥¦
íäéðéa äðéëMä.fi dxez ©§¦¨¥¥¤



סג ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i ipy meil inei xeriy
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ÓhÓ∑(ת"כ)לּמקּדׁש הּנכנסין על ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈ְְִִִַַַָָ

 ֿ "לכל ׁשּנאמר: ּבּסֹוף, להם נֹודע ולא ְְְְֱֶֶֶַַַָָָֹֻּבטמאה,
ׁשֹוגג  היא וחּטאת אף ∑Ì‰ÈÚLtÓe.חּטאתם", ְִֵַַָָֹƒƒ¿≈∆ַ

ּבטמאה  מזיד ÚBÓ„.הּנכנסין Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ∑ ְְְִִִֵַָָֻ¿≈«¬∆¿…∆≈

נז) למעלה (יומא אחת ּבפנים מּׁשניהם ׁשהּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשם
מּׁשניהם  מּבחּוץ הּפרכת על מּזה ּכ למּטה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוׁשבע

למּטה  וׁשבע למעלה CB˙a.אחת Ìz‡ ÔÎM‰ ְְְְֶַַַַַָָ«…≈ƒ»¿
Ì˙‡ÓË∑ ּביניהם ׁשכינה טמאים, ׁשהם .אף ֿעלּֿפי À¿…»ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

(æé)äéäé-àì íãà-ìëå|øtëì Bàáa ãòBî ìäàa §¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬
ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå Búàö-ãò Lãwa©−Ÿ¤©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−

:ìàøNé ìä÷-ìk̈§©¬¦§¨¥«

ß oqip 'i ipy mei ß

(çé)åéìò øtëå ýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´¨¨®
úBðø÷-ìò ïúðå øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå§¨©º¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²©©§¬

:áéáñ çaænä©¦§¥−©¨¦«
i"yx£'‰ŒÈÙÏ ¯L‡ ÁaÊn‰ŒÏ‡∑,הּזהב מזּבח זה ∆«ƒ¿≈«¬∆ƒ¿≈ְִֶַַָָ

"ויצא"? לֹומר ּתלמּוד ּומה ּבהיכל, ה' לפני ְְְִֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
הּמזּבח  מן ועמד הּפרכת על ההּזאֹות ׁשהּזה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלפי
מן  לצאת הזקיקֹו הּמזּבח ּובמּתנֹות והּזה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָולפנים

צפֹונית מזרחית מּקרן ויתחיל ולחּוץ, (יומא הּמזּבח ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָ
ÂÈÏÚ.נח) ¯tÎÂ∑ מּדם "ולקח ּכּפרתֹו? היא ּומה ¿ƒ∆»»ְִִַַַַָָָ

זה  לתֹו זה מערבין – הּׂשעיר" ּומּדם .הּפר ְְִִִֶֶַַַָָָֹ

(èé)íéîòt òáL Bòaöàa ícä-ïî åéìò äfäå§¦¨̧¨¨¯¦©¨²§¤§¨−¤´©§¨¦®
:ìàøNé éða úàîhî BLc÷å Bøäèå§¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ìc‰ŒÔÓ ÂÈÏÚ ‰f‰Â∑ ּגּגֹוא על הּזאֹות ׁשבע מּזה קרנֹותיו, על ּבאצּבעֹו מּתנֹות ׁשּנתן ∑B¯‰ËÂ.(ת"כ)חר ¿ƒ»»»ƒ«»ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ¿ƒ¬
ּׁשעבר  לבא ∑BLc˜Â.מּמה .לעתיד ִֶַַָ¿ƒ¿ִֶָָֹ

(ë)-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî älëå§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−§¤
:éçä øéòOä-úà áéø÷äå çaænä©¦§¥®©§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«

(àë)øéòOä Làø-ìò åéãé ézL-úà ïøäà Cîñå§¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»
ìàøNé éða úðåò-ìk-úà åéìò äcåúäå éçä©©¼§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½

íäéòLt-ìk-úàå-ìò íúà ïúðå íúàhç-ìëì §¤¨¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¨©³Ÿ¨Æ©
:äøaãnä ézò Léà-ãéa çlLå øéòOä LàǿŸ©¨¦½§¦©²§©¦¬¦¦−©¦§¨«¨

i"yx£ÈzÚ LÈ‡∑(סו אתמֹול (יומא מּיֹום לכ .הּמּוכן ƒƒƒְְִֶַָָ

(áë)õøà-ìà íúðåò-ìk-úà åéìò øéòOä àNðå§¨¨̧©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤
:øaãna øéòOä-úà çlLå äøæb§¥¨®§¦©¬¤©¨¦−©¦§¨«
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`ixgסד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ּגזרה ארץ אל עֹונתם ּכל את עליו הּׂשעיר (טז,ונׂשא ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּבלי כב) ּגם קּלֹות עברֹות על מכּפר ׁשהּׂשעיר ּפסק, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

ּדהּנה  לבאר, ויׁש לּׁשבים. רק מכּפר ּכּפּור יֹום ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָּתׁשּובה,
על מכּפר .העברההּׂשעיר . הרי עֹונתם ("ונׂשא ולא ,(" ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ

(ׁשּמתּכּפרת  ּכחמּורה ּתׁשּובה) ּבלי (ׁשּמתּכּפרת קּלה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָעברה
על מכּפר ּכּפּור יֹום א לּׁשבים). הּזה האדםרק ("ּבּיֹום ְִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ּומעּכבּהעליכם יכּפר זֹו לכּפרה 'מנּגד' הּוא ׁשב ׁשּלא ּומי ,(" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לחמּורה. קּלה ּבין הבּדל ּבלי עליו, ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמּלחּול

(âë)ãaä éãâa-úà èLôe ãòBî ìäà-ìà ïøäà àáe¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¨©Æ¤¦§¥´©½̈
:íL íçépäå Lãwä-ìà Bàáa Láì øLà£¤¬¨©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦−̈¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ô¯‰‡ ‡·e∑רּבֹותינּו אמרּו »«¬…∆…∆≈ְֵַָ
לדבריהם  טעם ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

יֹומא לב)ּבמּסכת נאמרה (דף ּכּלּה הּפרׁשה ּכל ואמרּו: , ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
עֹולתֹו עׂשּית אחר ׁשהיא זֹו מ'ּביאה' חּוץ הּסדר, ֲִִִִֵֶֶַַַַַָָעל

וׂשעיר ּפר אמּורי והקטרת העם ׁשּנעׂשים ועֹולת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ולֹובׁש ּופֹוׁשטן ּומקּדׁש וטֹובל זהב, ּבבגדי ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָּבחּוץ

לבן  ÚBÓ„.ּבגדי Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·e∑ הּכף את להֹוציא ְִֵָָ»∆…∆≈ְִֶַַ
ולפנים  לפני הּקטרת ּבּה ׁשהקטיר הּמחּתה, .ואת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

„a‰ È„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑ ּבגדי ולֹובׁש ׁשהֹוציאם, אחר »«∆ƒ¿≈«»ְְִִֵֵֶַַָ
העבֹודֹות: סדר וזהּו הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזהב
וׂשעיר  ּפר ועבֹודת זהב, ּבבגדי ׁשחר ׁשל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּתמיד

ואיל  ואילֹו לבן, ּבבגדי מחּתה ׁשל ּוקטרת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּפנימּיים
ּכף  והֹוצאת זהב, ּבבגדי הּמּוספין ּומקצת ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָהעם
ּבין  ׁשל ותמיד הּמּוספין ּוׁשירי לבן, ּבבגדי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּומחּתה
ּבבגדי  הּפנימי מזּבח ׁשעל ההיכל ּוקטרת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהערּבים
הּוא: ּכ העבֹודֹות, סדר לפי הּמקראֹות, וסדר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָזהב.
בּמים  אתּֿבׂשרֹו "ורחץ ּבּמדּבר", אתֿהּׂשעיר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ"וׁשּלח
חלב  "ואת וגֹו'", אתֿעלתֹו ועׂשה "ויצא ְְְְְֵֵֶֶָָָָָֹוגֹו'",
יבֹוא  "ואחריֿכן עד הּפרׁשה וכל וגֹו'", ְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָהחּטאת

אהרן" "ּובא :ואחרּֿכ ÌÁÈp‰Â.אלֿהּמחנה", ְֲֲֶֶַַַַַָָֹ¿ƒƒ»
ÌL∑ ּבאֹותן יׁשּתּמׁש ולא ּגניזה, ׁשּטעּונין מלּמד »ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

אחר  ּכּפּורים ליֹום ּבגדים .ארּבעה ְְְִִִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr gk jxk zegiy ihewl)

אחר ּכּפּורים ליֹום . . יׁשּתּמׁש כג)ולא טז, עבֹודת (רש"י ְְְֲִִִֵֵַַַֹ
וכ לתׁשּובה, יׂשראל את הביאה ּכּפּור ּביֹום הּגדֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּכהן
נהפ אמּתי ׁשּבעל־ּתׁשּובה ידּוע, והּנה עֹונֹותיהם. ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנתּכּפרּו
אֹותן  ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו "איני אחר: לאיׁש ְְִִִִֵֵֶַָָָָָּכביכֹול

עצמֹו(רמּב"ם)הּמעׂשים" הּגדֹול הּכהן ׁשּגם אפֹוא, מּובן . ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ
ּבגדים  ׁשנה ּבכל לבׁש ולכן ּכזֹו; להתחּדׁשּות להּגיע ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָצרי
הּׁשנה  ּובגדי יֹותר, ונעלה חדׁש אדם נהיה הּוא ׁשּכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחדׁשים,

עֹוד. לֹו ראּויים אינם ְִֵֶֶַָהּקֹודמת

(ãë)Láìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà õçøå§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−
íòä úìò-úàå Búìò-úà äNòå àöéå åéãâa-úà¤§¨¨®§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈

:íòä ãòáe Bãòa øtëå§¦¤¬©«£−§©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â B¯NaŒ˙‡ ıÁ¯Â∑(לב למדנּו(יומא למעלה ¿»«∆¿»¿ְְְַַָָ

מּבגדי  מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא ּולבׁשם", אתּֿבׂשרֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמ"ורחץ
ּפׁשט  טבילה ׁשּבאֹותּה טבילה. טעּון לבן, לבגדי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָזהב
ולבׁש ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ּבהן ׁשעבד זהב ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבגדי
ׁשּכׁשהּוא  למדנּו, וכאן הּיֹום; לעבֹודת לבן ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבגדי

טבילה  טעּון זהב, לבגדי לבן מּבגדי ÌB˜Óa.מׁשּנה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ¿»
LB„˜∑(שם יומא היתה (ת"כ, והיא עזרה, ּבקד ּׁשת המקּדׁש »ְְְְֲִִַַָָָָָֻֻ

חֹובה  הּבאֹות טבילֹות ארּבע וכן הּפרוה, ּבית ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָּבגג

ּבחיל  היתה הראׁשֹונה אבל ‡˙Œ.לּיֹום, L·ÏÂ ְֲִֵַַָָָָָ¿»«∆
ÂÈ„‚a∑ ימֹות ּכל ּבהן עֹובד ׁשהּוא ּבגדים ׁשמֹונה ¿»»ְְְִֵֶֶָָָָ
העֹולה ∑ÈÂˆ‡.הּׁשנה  ׁשּמזּבח החצר אל ההיכל מן ַָָ¿»»ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

‡˙B˙ÏÚŒ.ׁשם  ‰NÚÂ∑:למעלה האמּור לעֹולה איל ָ¿»»∆…»ְְְִַַָָָָ
וגֹו'". אהרן יבא ‰ÌÚ"ּבזאת ˙ÏÚŒ˙‡Â∑(עג (יומא ְְֲַָֹֹֹ¿∆…«»»

ּבני  עדת "ּומאת למעלה האמּור לעלה" אחד ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ"ואיל
וגֹו'" .יׂשראל ְְִֵָ

È˙כג  ÁÏLÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡ ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»
L·Ï Èc ‡ˆe· ÈLe·Ï‡L„e˜Ï dÏÚÓa ¿≈»ƒ¿«¿≈¬≈¿¿»

:Ônz ÔepÚˆÈÂ¿«¿¿ƒ«»

˜LÈcכד  ¯˙‡a ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»«¬««ƒ
d˙ÏÚ ˙È „aÚÈÂ ˜BtÈÂ È‰BLe·Ï ˙È LaÏÈÂ¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¬»≈
:‡nÚ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡nÚ ˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬««»ƒ««¬ƒ¿««»

mixehd lra
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סה ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"i iyily meil inei xeriy

ß oqip `"i iyily mei ß

(äë):äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
i"yx£˙‡hÁ‰ ·ÏÁ ˙‡Â∑ וׂשעיר ּפר ‰ÁaÊn‰.אמּורי ¯ÈË˜È∑:ּכתיב ּבּפנימי ּדאּלּו החיצֹון, מזּבח על ¿≈≈∆««»ְִֵֵַָ«¿ƒ«ƒ¿≈»ְְְְִִִִִִֵַַַַ

ּומנחה" ועלה זרה קטרת עליו תעלּו ט)"לא ל .(שמות ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֹ

(åë)õçøå åéãâa ñaëé ìæàæòì øéòOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(æë)úàå úàhçä øtúàå|àáeä øLàúàhçäøéòN §¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧¨³
äðçnì õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´©©«£¤®
:íLøt-úàå íøNa-úàå íúøò-úà Làá eôøNå§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤¦§¨«

i"yx£ÌÓcŒ˙‡ ‡·e‰ ¯L‡∑ ולפנים ולפני .להיכל ¬∆»∆»»ְְְְִִִֵַַָ

(çë)BøNa-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(èë)éòéáMä Lãça íìBò úwçì íëì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤Â©§¦¦Â
äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà epòz Lãçì øBNòa¤«¨¸©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ

:íëëBúa øbä øbäå çøæàä eNòú àì́Ÿ©«£½¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«

(ì)ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá-ék¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ
:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(338 'nr hk jxk zegiy ihewl)

ּתטהרּו ה' ל)לפני (טז, ְְִִֵָ
חמׁש זה, ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות "ּכל הרמּב"ם: ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָּכתב
ויׁש "קרּבנֹות". ולא "ּבהמֹות", נקט מּדּוע וקׁשה, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעׂשרה".
ּתכלית  ׁשל החּבּור נפעל ּכּפּור ׁשּביֹום לנּו רמז ׁשרמז ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר,

" ׁשּכן ּביֹותר. הּפחּותה הּדרּגה עם קׁשּור לפניהעּלּוי ה'" ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מסּפר  י"ה, האֹותּיֹות ּופנימּיּותֹו, הוי' ׁשם התחלת עם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָּבעּקר
הּנמּוכה  לּדרּגה נמׁש הוי' ׁשם ׁשל העּלּוי ּומּתכלית ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָט"ו;

עׂשרה 'חמׁש - .ּבהמֹות'ּביֹותר ְְְֲֵֵֵֵֶ

(àì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
:íìBò úwçª©−¨«

ÈÂ:‡Áa„ÓÏ˙כה  ˜qÈ ‡˙‡hÁ„ ‡a¯z ¿»«¿»¿«»»«≈¿«¿¿»

ÚaˆÈכו  ÏÊ‡ÊÚÏ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÏÈ·BÓ„e¿ƒ»¿ƒ»«¬»≈¿««
Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»»«≈

:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ≈¿«¿ƒ»

„hÁ‡˙‡כז  ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿ƒ»¿«»»
Ôe˜tzÈ ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ÔB‰ÓcÓ ÏÚz‡ Ècƒƒ»«ƒƒ¿¿«»»¿¿»ƒ«¿
˙È ‡¯ea Ôe„˜BÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿¿¿»»
:ÔB‰ÈÏÎ‡ ˙ÈÂ ÔB‰¯Òa ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ«¿≈¿»ƒ¿¿¿»»¿≈

È˙כח  ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰˙È „È˜BÓ„e¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«¿≈»
:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

ÚÈ·L‡‰כט  ‡Á¯Èa ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ È‰˙e¿≈¿ƒ¿«»»¿«¿»¿ƒ»»
ÏÎÂ ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚz ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa¿«¿»¿«¿»¿«»«¿»≈¿»
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈÈa≈≈

k„Ï‡‰ל  ÔBÎÈÏÚ ¯tÎÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ· È¯‡¬≈¿»»≈¿««¬≈¿«»»
:Ôek„z ÈÈ Ì„˜ ÔBÎÈ·BÁ ÏkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ…≈√»¿»ƒ¿

È˙לא  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡È‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»ƒ¿¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«»»

mixehd lra

)(hkeNòú àì äëàìî ìëå"EUrz `l dk`ln lke" :mixERMd mFi iAB Kci`e ,`kd .dxFqOA 'b .(gk ,bk oNdl)dk`ln lke" , §¨§¨¨Ÿ©£©§¨¨¨§¦¨©¥©¦¦§¨§¨¨Ÿ©£§©¨§¨§¨¨
"zAXd mFi z` mYWCwe EUrz `l(ak ,f dinxi).mixERMd mFiA dxEq` zAWA dxEq`W dk`ln lMW .l dxez Ÿ©£§¦©§¤¤©©¨¦§§¨¤¨§¨¨¤£¨§©¨£¨§©¦¦



`ixgסו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i iriax meil inei xeriy

(áì)àlîé øLàå Búà çLîé-øLà ïäkä øtëå§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ
ãaä éãâa-úà Láìå åéáà úçz ïäëì Bãé-úà¤¨½§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈

:Lãwä éãâa¦§¥¬©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ÁLÓÈŒ¯L‡ Ô‰k‰ ¯tÎÂ∑(ת"כ)זֹו ּכּפרה ¿ƒ∆«…≈¬∆ƒ¿«¿ַָָ

לפי  ּגדֹול, ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה יֹוםֿהּכּפּורים ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשל
ּגדֹול  ּבכהן לֹומר הצר ּבאהרן, הּפרׁשה ּכל ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻׁשּנאמרה

א  ּכמֹוהּוהּבא ׁשּיהא ‡˙B„ÈŒ.חריו ‡lÓÈ ¯L‡Â∑ ְֲֵֶַַָָָ«¬∆¿«≈∆»
מרּבה (ת"כ) הּמׁשחה, ּבׁשמן הּמׁשּוח אּלא לי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאין

ידֹו את ימּלא "ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבגדים
מּיאׁשּיהּו ׁשעמדּו הּגדֹולים הּכהנים ּכל והם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹוגֹו'",
הּמׁשחה  ׁשמן ׁשל צלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ÂÈ·‡ ˙Áz Ô‰ÎÏ∑(ת"כ) את ממּלא ּבנֹו ׁשאם ללּמד ¿«≈««»ƒְְְִֵֵֶֶַַ
אדם  לכל קֹודם הּוא .מקֹומֹו, ְְֵָָָ

(âì)-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà øtëå§¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤
:øtëé ìäwä íò-ìk-ìòå íéðäkä ìòå øtëé çaænä©¦§¥−©§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«

(ãì)éða-ìò øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³
øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç-ìkî ìàøNé¦§¨¥Æ¦¨©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²

ô :äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k NÚiÂ∑ ֿ יֹום ּכׁשהּגיע ««««¬∆ƒ»¿ְִִֶַ

אהרן, ׁשל ׁשבחֹו ּולהּגיד הּזה; ּכּסדר עׂשה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּכּפּורים
הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו, לֹובׁשן היה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא

.(ת"כ)
ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr f jxk zegiy ihewl)

לגדּלתֹו לֹובׁשן היה לד)ׁשּלא טז, מּדּוע (רש"י לׁשאל, יׁש ְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
לֹומר, ויׁש הּזהב. ּבבגדי לא הּלבן, ּבבגדי ּזה ׁשבח ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
לגדּלתֹו, לבׁשם ׁשּלא ּבכ חּדּוׁש אין הּזהב ּבגדי לגּבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּדהּנה
יכֹול  אחריו הּבא הּגדֹול הּכהן (ּגם לֹו מיחדים היּו לא ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻׁשהרי

ליֹום  לֹו מיחדים ׁשהיּו הּלבן, ּבגדי לגּבי א אֹותם). ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻללּבׁש
זה כג)ּכּפּור פסוק את (רש"י לצּין ׁשּנֹועדּו לחׁשב עלּול היה , ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבהתאם  ּבחדׁשים, צר יׁש הּבא ּכּפּור ּביֹום ולכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּגדּלתֹו,
אז. ְְַָָלדרּגתֹו

ß oqip a"i iriax mei ß

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

(â)áNë-Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léà Léà¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤
:äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò-Bà¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«

i"yx£·NÎŒB‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡∑"קרּבן "להקריב ׁשּנאמר: מדּבר, ה ּכתּוב קו)∑Ána‰.ּבמקּדׁשין (זבחים ¬∆ƒ¿«∆∆ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ««¬∆
לעזרה  .חּוץ ֲָָָ

È˜¯·לב  È„Â d˙È Èa¯ Èc ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»ƒ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈
LaÏÈÂ È‰e·‡ ˙BÁz ‡LnLÏ da¯˜ ˙È»À¿»≈¿«»»¿¬ƒ¿ƒ¿«

:‡L„e˜ ÈLe·Ï ‡ˆe· ÈLe·Ï ˙È»¿≈»¿≈¿»

ÔkLÓלג  ÏÚÂ ‡L„e˜ Lc˜Ó ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««ƒ¿«¿»¿««¿«
Ïk ÏÚÂ ‡i‰k ÏÚÂ ¯tÎÈ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»¿««¿««¬«»¿«»

:¯tÎÈ ‡Ï‰˜„ ‡nÚ«»ƒ¿»»¿««

Èaלד  ÏÚ ‡¯tÎÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ‡„ È‰˙e¿≈»¿ƒ¿«»»¿«»»«¿≈
„·ÚÂ ‡zLa ‡„Á ÔB‰È·BÁ ÏkÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»≈¬»¿«»«¬«

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaב  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÒBkÈג  Èc Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·bB‡ ¯Bz ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ
‡¯aÓ ÒBkÈ Èc B‡ ‡˙È¯LÓ· ‡fÚ B‡ ¯n‡ƒ«ƒ»¿«¿ƒ»ƒƒƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

mixehd lra

æé)a(.íäéìà zøîàå,c"Ei `ln §¨©§¨£¥¤¨¥
xaCd mqxtl KixSW Ll xnFl©§¤¨¦§¨§¥©¨¨

.dxUrAb dxez ©£¨¨
)(b.äðçnì õeçî èçLé øLàKnq £¤¦§©¦©©£¤¨©

,gNYWOd xirUl uEg ihEgW zWxR̈¨©§¥§¥¦©¦§©¥©
xirVd Ll iYxYdW iR lr s` :xnFl©©©¦¤¦©§¦§©¨¦



סז ixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i iying meil inei xeriy

(ã)ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ
àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ

:Bnò áøwî àeää Léàä úøëðå CôL íć̈¨½̈§¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«
i"yx£·LÁÈ Ìc∑ּבנפׁשֹו ׁשּמתחּיב האדם, ּדם ּכׁשֹופ.CÙL Ìc∑(ת"כ) ּבחּוץ ּדמים הּזֹורק את .לרּבֹות »≈»≈ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»»»ְִֵֶַַַָ

(ä)øLà íäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïòîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´
çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìò íéçáæ íä¥´«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©
ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−

:íúBà¨«
i"yx£ÌÈÁ·Ê Ì‰ ¯L‡∑ לזּבח רגילים הם .אׁשר ¬∆≈…¿ƒְְֲִִִֵֶַֹ

(å)ìäà çút ýåýé çaæî-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤
:ýåýéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äå ãòBî¥®§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(cnw zxaeg zeniyx)

הּדם את הּכהן ו)וזרק (יז, ְֵֶַַַָָֹ
היא"), ּבּדם הּבׂשר נפׁש ("ּכי וחמימּות חּיּות מסּמל ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדם
לׁשמר  יׁש וההתלהבּות ׁשהּלהט לרמז הּמזּבח על קרב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹוהּוא
ׁשּלא  היינּו ּבאכילה, אסּור הּדם ולכן ׁשּבקדּׁשה. לדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻרק

ׁשּקדֹוׁש יהּודי, ּגּוף ׁשל ּכבׂשרֹו' ּובׂשר ל'דם אֹותֹו להפ ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹנּתן
מכרח. אינֹו העֹולם ּבעניני וההתלהבּות ׁשהּלהט ּכיון ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּוא,
אֹותֹו להפ נּתן ׁשּכן הּוא, מכרח עצמֹו הּבׂשר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמה־ּׁשאין־ּכן

ְִָֻלקדּׁשה.

(æ)íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬
:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà íéðæŸ¦−©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£Ì¯ÈÚOÏ∑ּכמֹו כא)לּׁשדים, יג ירּקדּוֿׁשם"(ישעיה "ּוׂשעירים :. «¿ƒƒְְְְִִִֵַַָ

ß oqip b"i iying mei ß

(ç)øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½¦©¥−
:çáæ-Bà äìò äìòé-øLà íëBúa øeâé-øLà£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©

i"yx£‰ÏÚ ‰ÏÚÈŒ¯L‡∑ּבחּוץ איברים הּמקטיר על ּברא"ם]לחּיב והעלה [עּין אחד ׁשחט ׁשאם ּבחּוץ, ּכׁשֹוחט ¬∆«¬∆…»ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
חּיבין ׁשניהן קט)חברֹו, חולין .(ת"כ. ְֲִֵֵֶַָ

Ï˜¯·‡ד  d˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿≈¿»»»
‡Óc ÈÈ„ ‡kLÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»√»«¿¿»«¿»¿»
ÈˆÈzLÈÂ „L‡ ‡Óc ‡e‰‰ ‡¯·‚Ï ·MÁ˙Èƒ¿««¿«¿»«¿»¬«¿ƒ¿≈≈

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ«≈

Ècה  ÔB‰ÈÁ·c ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿≈ƒ
Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ÔÈÁ·c Ôep‡ƒ»¿ƒ««≈«¿»¿«¿À»√»
ÔeÒkÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ÈÈ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

„ÈÈו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‡‰k ˜B¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»««¿¿»«¿»
‡Ïa˜˙‡Ï ‡a¯z ˜qÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»

Ècז  ÔÈ„MÏ ÔB‰ÈÁ·c ˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈«≈ƒƒ
ÔB‰Ï ‡„ È‰z ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôep‡ƒ»»«¿≈¿«»»¿≈»¿

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓeח  Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ¯ÓÈz ÔB‰Ïe¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
B‡ ‡˙ÏÚ ˜qÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc ‡¯BÈbƒ»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ«≈¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿«»

mixehd lra

wESl FzIgCW ,uEgA gNYWOd:miWxtn) ©¦§©¥©©¤§¦¨©§¨§¦

(oihlFA miPW oinM mdl WIW mirlq md wEv`id Ff ¥§¨¦¤¥¨¤§¦¦©¦§¦¦
x`WA xnXd ok iR lr s` ,FzhigW§¦¨©©¦¥¦¨¥¦§¨

.uEgA ohgWl miWcwc dxez ¢¨¦§¨§¨©
)(d.íàéáäåmd xW`" .dxFqOA 'b ¤¡¦ª©§¨£¤¥

,"m`iade dcVd ipR lr migafŸ§¦©§¥©¨¤¤¡¦ª
dinxi z`EapA "dlaA mE`iade"(d ,k) ¤¡¦¨¤¨¦§©¦§§¨

mE`iade miOr mEgwlE" ,dlFBd lr©©¨§¨©¦¤¡¦
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:aizkcM ,Exfgi daEWY EUrIWM§¤©£§¨©§§§¦§¦

."mnFwn l` mE`iade"e dxez ¤¡¦¤§¨



`ixgסח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i iying meil inei xeriy

(è)Búà úBNòì epàéáé àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬Ÿ−
:åénòî àeää Léàä úøëðå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

i"yx£˙¯ÎÂ∑ נכרתין וימיו נכרת .זרעֹו ¿ƒ¿«ְְְְִִִַָָָָ

(é)íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàé øLà£¤¬Ÿ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤

:dnò áøwî dúà ézøëäå ícä-úà¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«
i"yx£ÌcŒÏk∑ לא יכֹול יכּפר", "ּבּנפׁש ׁשּנאמר: לפי »»ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹ

לֹומר: ּתלמּוד הּמקּדׁשים? ּדם על אּלא חּיב ְְְִֵֶַַַַַַָָָֻיהא
ÈÙ."ּכלּֿדם" Èz˙Â∑(ת"כ) אני ּפֹונה ׁשּלי, ּפנאי ָָ¿»«ƒ»«ְֲִִֶֶַ

ּבֹו ועֹוסק עסקי .מּכל ְֲִֵַָָ

(àé)íëì åézúð éðàå àåä íca øNaä Lôð ék¦´¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ
àeä ícä-ék íëéúLôð-ìò øtëì çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−

:øtëé Lôpa©¤¬¤§©¥«
i"yx£¯Na‰ LÙ Èk∑;האדם נפׁש על לכּפר המזּבח על נתּתיו ּולפיכ ּתלּויה, היא" "ּבּדם ּברּיה, ּכל ׁשל ƒ∆∆«»»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

הּנפׁש על ּותכּפר נפׁש .ּתבא ְֵֶֶֶֶַַַָֹ

(áé)íkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìò©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−
:íc ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc ìëàú-àìŸ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«

i"yx£ÌkÓ LÙŒÏk∑ הּקטּנים על ּגדֹולים .להזהיר »∆∆ƒ∆ְְְְִִִַַַַ

(âé)íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé éðaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
CôLå ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé øLà£¤̧¨¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®§¨©Æ

:øôòa eäqëå Bîc-úà¤¨½§¦−̈¤«¨¨«
i"yx£„eˆÈ ¯L‡∑(פד חולין אּוזין (ת"כ. ציד, אּלא לי אין ¬∆»ִִִֵֶַַָָ

מּכלֿמקֹום. "ציד", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִִֵַַַַָָותרנגֹולין
ּבׂשר, יאכל ׁשּלא יצּוד"? "אׁשר נאמר: לּמה ּכן, ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאם

זאת  ּבהזמנה ÏÎ‡È.אּלא ¯L‡∑ לטמאים .ּפרט ְְֶַָָָֹ¬∆≈»≈ְְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 52 cenr ,fl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d iIgA mCd iEqiM¦©¨§©¥¨¨¨

אׁשר  ּבתֹוכם הּגר ּומן־הּגר יׂשראל מּבני איׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָואיׁש
את־ּדמֹו וׁשפ יאכל אׁשר אֹו־עֹוף חּיה ציד ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֽיצּוד

ּבעפר: יג)וכּסהּו (יז, ְִֶָָָֽֽ
על  ּדמם יתקרב לא ּכי ועֹוף ּבחּיה ּדם ּכל לכּסֹות . . ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹצּוה
ּבלבד  מינים ׁשני רק מהם יקרב לא ּבעֹופֹות ּגם ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹהּמזּבח,

הּמצּויים  רֹוב ּבּבהמֹות אבל נׁשחטים, אינם הם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָוגם
ולא  לכּסֹותֹו. ראּוי ואין לכּפר ודמם הּנכּבד, לּׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹנׁשחטים
וגם  ּבּמדּבר חּולין אין ּכי ּבּבהמה, החּולין ּדם לכּסֹות ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָחׁשׁש

יצּוה. הרֹוב על כן בפרשתנו)אחרי (רמב"ן ְֲֵֵֶַַַָ
האדם: ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָָָָויׁש

aÚÓÏ„ט  dp˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿ƒ≈¿∆¿«
:dnÚÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˙È»≈√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«≈«≈

BÈb¯‡י  ÔÓe Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ»
Ôz‡Â ‡Óc Ïk ÏeÎÈÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ≈»¿»¿∆≈
d˙È ÈˆÈL‡Â ‡Óc ˙È ÏeÎÈc ‡L‡a ÈÊ‚e¯¿ƒ«¬»»¿≈»¿»∆¡≈≈»≈

:dnÚ BbÓƒ«≈

dz·‰Èיא  ‡‡Â ‡È‰ ‡Ó„a ‡¯Òa LÙ È¯‡¬≈¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬»¿»ƒ≈
È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔBÎÏ¿««¿¿»¿«»»««¿»≈¬≈

:¯tÎÓ ‡LÙ ÏÚ ‡e‰ ‡Ó„¿»««¿»¿«»

‡Lיב  Ïk Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»¡«
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎpÓƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎÈÈa≈≈»≈¿»

Bib¯‡יג  ÔÓe Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ»
B‡ ‡˙ÈÁ ‡„Èˆ „eˆÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿≈»«¿»
dpqÎÈÂ dÓc ˙È „BLÈÈÂ ÏÎ‡˙Ó Èc ‡ÙBÚ»ƒƒ¿¬≈¿≈»¿≈ƒ«ƒ≈

:‡¯ÙÚa¿«¿»

mixehd lra

)(bi.øôòa eäqëå Bîc úà CôLåoiCd zCn `dY `NW .gAfOd lr EPOn oiaixwn oi`W ,iEQM oipErh sFre dIg mC §¨©¤¨§¦¨¤¨¨©©¨¨§¦¦¤¥©§¦¦¦¤©©¦§¥©¤Ÿ§¥¦©©¦
.FzFQkl EdEv Kkl ,mC lk`i mC Ki` zbxhwnci dxez §©§¤¤¥¨Ÿ©¨§¨¦¨§©



סט ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i iying meil inei xeriy
הּוא  ותכליתֹו הּנפׁש", הּוא "הּדם החּיּות, ענין הּוא ְְְִִֶֶַַַַַַָָ"ּדם"
צריכים  ׁשּבקדּוׁשה ּדבר ׁשּכל קדּוׁשה, ּבעניני ּבֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלהׁשּתּמׁש
ּבעניני  מה־ּׁשאין־ּכן ּדוקא. ּגלּויה והתלהבּות ּבחּיּות ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלעׂשֹותֹו
חּיּות, ּבלי לעׂשֹותם צריכים האדם, ׁשל הרׁשּות ּדברי - ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָחֹול
לא  ּדוקא ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ד"ּכל ולב", לב ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"ּבלא
ּתֹוכן  וזהּו הּבֹורא. את לעבֹוד ּכדי אּלא ּגּופֹו, הנאת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשביל

צריכים חּולין ׁשּבעניני הּדם, ּכיסּוי הּדם,לכּסֹותמצות את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ
חּיּות. ּבהם ניּכר יהיה ְִִֶֶֶַָָֹׁשּלא

ּבעפר  להיֹות צרי הּדם ׁשּכיסּוי הּטעם לבאר יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה
עפר  "ואנכי והכנעה ׁשפלּות על מֹורה עפר ּכי – ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹּדוקא

עֹוסק  האדם וכאׁשר ּתהיה", לּכל ּכעפר "ונפׁשי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואפר",
ה  ּבנפׁשֹו לעֹורר צרי הרׁשּות, להיֹות ּבדברי וההכנעה, ּבּטּול ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ

הרׁשּות  ּבדברי (לעסֹוק הּלב ּתאוֹות אחר להּמׁש ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹחרד
ׁשמים. לׁשם רק ּתהיה ּכּונתֹו ּכל אּלא הּגּוף), הנאת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשביל
הרׁשּות  ּדברי וגם ּבקדּוׁשה, ּכּולֹו חדּור האדם ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָא
החּולין  עסקי ׁשּגם מּובן ׁשּלֹו, ה' מעבֹודת חלק הם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו
לכּסֹות  צרי ואין והתלהבּות, ּבחּיּות להיֹות יכֹולים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָׁשּלֹו
וזה  לא. ותּו ׁשּבּדבר, ּבּקדּוׁשה היא ׁשּלֹו ׁשהחּיּות ּכיון ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּדם
מאחר  ּדם, ּכיסּוי צריכה אינּה חּולין ׁשּבהמת ּבזה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנרמז

לּמזּבח. ראּויין ּבהמֹות מיני ְְְִִִֵֵֵֶַַׁשרֹוב

(ãé)éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNa-ìk Lôð-ék¦¤´¤¨¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´
øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk íc ìàøNé¦§¨¥½©¬¨¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ

:úøké åéìëà-ìk àåä Bîc̈´¦½¨«Ÿ§−̈¦¨¥«
i"yx£‡e‰ BLÙ· BÓc∑,הּנפׁש ּבמקֹום לֹו הּוא ּדמֹו »¿«¿ְִֶֶַָ

ּבֹו ּתלּויה ‰Â‡.ׁשהּנפׁש BÓc ¯NaŒÏk LÙŒÈk∑ ְֶֶֶַָƒ∆∆»»»»ƒ
לׁשֹון  'נפׁש' זכר. לׁשֹון ּו'בׂשר' 'ּדם' הּדם. היא ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָהּנפׁש

.נקבה  ְֵָ

(åè)øbáe çøæàa äôøèe äìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ§¥½̈¨«¤§−̈©¥®
:øäèå áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡z ¯L‡∑ טהֹור עֹוף ּבנבלת ¬∆…«¿≈»¿≈»ְְִַָ
ׁשּנבלעת  ּבׁשעה אּלא טמאה לּה ׁשאין הּכתּוב, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּדּבר
ּבאכילתּה ׁשּמטּמאה ּכאן, ולּמד הּבליעה. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבית

לא ואינ  ּכאן, האמּורה ּו"טרפה" ּבמּגע, מטּמאה ּה ְְְְְֲֵֵַַָָָָָָָֹ

עֹוף  נבלת ּתהא יכֹול ׁשנינּו: וכן לדרׁש. אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹנכּתבה
"טרפה" לֹומר ּתלמּוד הּבליעה? ּבבית מטּמאה ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָטמא
ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף יצא טרפה. ּבמינֹו ׁשּיׁש מי –ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

.טרפה  ְֵָ

(æè)ô :Bðåò àNðå õçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨−̈£Ÿ«

i"yx£BBÚ ‡NÂ∑,לּמקּדׁש יּכנס אֹו קדׁש יאכל אם ¿»»¬ְִִִֵֶַַָָֹֹ
טמאֹות  ׁשאר ּככל זֹו טמאה על Ï‡.חּיב B¯N·e ְְְְַַָָָָֻֻ¿»…

BBÚ ‡NÂ ıÁ¯È∑ ועל ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת על ƒ¿»¿»»¬ְְִֵַַַָָ
ּבמלקֹות  ּבגדים .ּכּבּוס ְְְִִַָ

çé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éðà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא (שמות אני ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִֶַַָ
מעּתה כ) מלכּותי, עליכם וקּבלּתם ,"אלהי ה' "אנכי :ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּסֹופן  לפניו וידּוע ּגלּוי אֹומר: רּבי גזרֹותי. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָקּבלּו

ּבגזרה: עליהם ּבא לפיכ עזרא, ּבימי ּבעריֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָלּנתק
להּפרע  ּדּין עליכם, ּגֹוזר מי ּדעּו – אלהיכם" ה' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ"אני

ׂשכר  לׁשּלם .ונאמן ְְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr ai jxk zegiy ihewl)

עזרא ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן . . אֹומר (רש"י רּבי ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ב) למארע יח, היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר קׁשה הּפׁשט ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבדר

אֹומר  זה, קׁשי קצת לתרץ ּוכדי ,ּכ אחר רב זמן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיארע
הּמׁשנה, את וכתב סּדר רּבי ּדהּנה, אֹומרֹו. ּבׁשם ּדבר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָרׁש"י

זאת  הּתירּו ּבכתב, לאמרן אסּור ׁשּבעל־ּפה ׁשּדברים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹואף
מפרׁש ׁשרּבי הרי ."ּתֹורת הפרּו לה' לעׂשֹות "עת ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמּׁשּום
אּזיל  ּכאן ואף הּמׁשנה; ּכתיבת זמן על ּדוד ׁשאמר ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָּפסּוק

עזרא. לזמן היא הּכתּוב ׁשּכּונת ּומפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלׁשיטתיּה

‰e‡יד  dLÙa dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈¿«¿≈
‡Ï ‡¯Òa Ïk Ìc Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«»ƒ¿»»
Ïk ‡È‰ dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡ ÔeÏÎÈ≈̇¿¬≈¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»

:ÈˆÈzLÈ dpÏÎÈc¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈

È·˙e¯‡טו  ‡ÏÈ· ÏeÎÈÈ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ»
ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡¯Bi‚·e ‡·ÈvÈa¿«ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿«¿≈
:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ·¿«»ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïa˜ÈÂטז  ÈÁÒÈ ‡Ï d¯Ò·e ÚaˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿««ƒ¿≈»«¿≈ƒ«≈
:d·BÁ≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÈÈב  ‡‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
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אלהיכם: יהוה אני אלהם ואמרּת יׂשראל אל־ּבני ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּֽֽֽדּבר
עליכם  וקּבלּתם אלקי ה' אנכי ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאני

ּגזרֹותי קּבלּו מעּתה רש"י)מלכּותי, ובפירוש ב. .(יח, ְְְִֵֵַַַַָ
("קּבלּתם  הּמלכּות קּבלת ּתֹוכן לכאֹורה ּביאּור, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי
ׁשּיצּוהּו מה ּכל עצמֹו על ׁשּמקּבל הּוא מלכּותי") ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָעליכם
"קּבלּתם  רׁש"י מחּלק ּכן אם ּומּדּוע ּגזירֹות, ּגם ּכֹולל ,ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמל

ּגזרֹותי"? קּבלּו מעּתה (לכ (ּובנֹוסף מלכּותי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָעליכם
ׁשמים, מלכּות ׁשּבקּבלת לֹומר מקֹום יׁש ּבזה: ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּביאּור
הּמּובנֹות  מצֹות רק קּבלּו סיני, ּבהר יׂשראל ּבני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּקּבלּו
קּבלּו לא אבל לּׂשכל, מנּגדֹות ׁשאינן הּפחֹות לכל אֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּׂשכל,

לּׂשכל. ׁשמנּוגדֹות ְְֵֵֶֶַָּגזירֹות
ּגזרה  ּבגדר ׁשהם העריֹות על צּוה ׁשהּקּב"ה לפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָולכן,

הּגזרֹות. קּבלת על הזהירם הּמתּבּקׁשת, לּסברא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהמנּוגדת
ׁש'ע  הּוא:והּטעם ּגזרה ּבגדר הוי ריֹות' ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָ

ל"ּבׂשר  ׁשּנעׂשים ועד ּורבּו", "ּפרּו הּוא הּנּׂשּואין ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָּתכלית
ּכאׁשר  ּבזה ׁשלמּות ׁשּיׁש מּובן ּכן ועל ּבתֹולדֹותיהם, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחד"
ׁשּכל  ּדחזינן ּובפרט האיׁש. ׁשל ּבׂשרֹו" "ׁשאר היא ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהאּׁשה
עם  התחּתנּו הראׁשֹון אדם ׁשּבני ּבכ ּתלּוי העֹולם ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָקּיּום
מּטתֹו והיתה אחיֹות ׁשּנׂשא מצינּו ּביעקב ואף ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאחיֹותיהם,
ּומׁשה. מרים אהרן ונֹולדּו ּדֹודתֹו, נׂשא עמרם וכן ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשלמה,

צריכה  ּבניׂשּואין קרבה ּכי נֹותנת ׁשהּסברא נמצא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָאם־ּכן
ׁש"איׁש ּבכ ה"ּגזירה" ּומּובנת איסּור, ולא מעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹלהיֹות
הקּדימה  ולכן וגֹו'", תקרבּו לא ּבׂשרֹו ׁשאר ּכל אל ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹאיׁש

ּגזירֹותי. קּבלּו מעּתה - אלקיכם" ה' "אני ְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָֹהּתֹורה
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"ּגזירה": נקרא העריֹות על ּדהּציּווי ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָוהּטעם
ּתֹופסת  הּיֹוחסין מעלת לניׂשּואין, ׁשּבנֹוגע הּוא, מּובן ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדבר
יחּוס  ּבר הּוא להׁשּתּד ּכׁשהּבא ּובפרט ועיקרי, חׁשּוב ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמקֹום
ׁשל  ּביחּוסּה האריכה ׁשהּתֹורה וראינּו ׁשּלמדנּו ּוכמֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָנעלה.
נחׁשֹון" אחֹות עּמינדב ּבת "אליׁשבע את ׁשּנׂשא אהרן, ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאׁשת
וגם) עּמינדב (ּבת ּבהיֹותּה ּביחּוסּה, מצּויינת ׁשהיתה לבאר -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
אּׁשה  הּנֹוׂשא למדנּו, "מּכאן רׁש"י: [וכדפירׁש נחׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָאחֹות

ּבאחיה"]צרי אליעזר לבּדֹוק את ּכׁשּׁשלח אברהם וכן ; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מֹולדּתי  ואל ארצי אל "ּכי לֹו אמר ליצחק, לבנֹו אּׁשה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָלקחת
ּומֹולדּתֹו ארצֹו ּבנֹות ּכי ליצחק", לבני אּׁשה ולקחּת ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָתל

אברהם. מּמׁשּפחת ּבהיֹותן הן, ְְְְִִִֵַַַָָָָמיּוחסֹות
המיּוחס  לאיׁש טֹוב הכי ׁשהׁשידּו נֹותנת הּסברא זה, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּולפי
יֹותר  ּומתאים הגּון יֹותר, אליו הּקרֹוב וכל מּמׁשּפחּתֹו, - ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא

.הּׁשידּו ְְִִַַלענין

ונעׂשּו ּורבּו, ּפרּו ׁשּיהיה הּוא הּניׂשּואין ּתכלית ועיקר: ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּובכלל
אחד ל" יֹותר ּבׂשר ּבׁשלימּות ׁשּזהּו מּובן הרי ּבילדיהם, - " ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

היא ּבׂשרֹוּכׁשהאּׁשה נהפֹוך ׁשאר עריֹות ּובדיני האיׁש. ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
אל איׁש איׁש והתחלתם: ּבׂשרֹוהּוא, ׁשאר תקרבּוּכל לא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

גֹו'!
ּבזה  ּתלּוי היה ׁשּקּיּומֹו ּבאֹופן העֹולם את הקּב"ה ּברא ְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָועֹוד:
אחיֹות  נׂשא יעקב ׁשּלהם, אחיֹות יׂשאּו הראׁשֹון אדם ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּבני
מרים  ונֹולדּו ּדֹודתֹו נׂשא עמרם ׁשלימה, ּדוקא מּטתֹו ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָוהיתה

ּד" האיסּור - זה ּכל ׁשעל־ּפי ּומׁשה, ּבׂשרֹואהרן ׁשאר "ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
אמרּת "אתמֹול העקידה ּבענין רׁש"י ּפירּוׁש על־ּדר הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
,ּבנ את נא קח ואמרּת וחזרּת זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלי
ּבא  לכן הּנער". אל יד ּתׁשלח אל לי אֹומר אּתה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעכׁשיו
ּבא  ואחר־ּכ ּבכללּות, ה"ּגזירֹות" קּבלת על מיּוחד ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָציּווי

העריֹות. על הּפרטית, ה"ּגזירה" על ְְֲִִֵַַַַַָָָָהּציּווי

(â)àì da-ízáLé øLà íéøöî-õøà äNòîk§©«£¥¯¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈´Ÿ
íëúà àéáî éðà øLà ïòðk-õøà äNòîëe eNòú©«£®§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬

:eëìú àì íäéúwçáe eNòú àì änĻ̈¨̧´Ÿ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡ ‰NÚÓk∑(ת"כ) ׁשּמעׂשיהם מּגיד ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒֲִֵֶֶַַ

האּמֹות, מּכל מקלקלים ּכנענּיים וׁשל מצרּיים ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָֻֻׁשל
הּכל  מן מקלקל יׂשראל ּבֹו ׁשּיׁשבּו מקֹום .ואֹותֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָֹֻ

‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡∑ עממין ׁשאֹותן מּגיד ¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»ֲִִֶַָָ
מּכּלם יֹותר מקלקלים יׂשראל, .(ת"כ)ׁשּכבׁשּו ְְְְִִִֵֵֶָָָָֻֻ

eÎÏ˙ ‡Ï Ì‰È˙wÁ·e∑ אמ ׁשּלא הּכתּוב הּניח ר?מה ¿À…≈∆…≈≈ִִֶַַַַָָֹ
ּכגֹון  להם, החקּוקין ּדברים ׁשּלהן, נימּוסֹות אּלּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּדרכי  אּלּו אֹומר: מאיר רּבי ואצטדּיאֹות. ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָטרטּיאֹות

חכמים  ׁשּמנּו .האמֹורי ֱֲִִֶָָָ

Ôez·˙Èג  Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚk¿»≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¿
‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚÎe Ôe„aÚ˙ ‡Ï da«»«¿¿¿»≈«»¿«¿»
Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ônz ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ÔÚÎ„ƒ¿««ƒ¬»»≈»¿«»»«¿¿

:ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔB‰ÈÒBÓÈ·e¿ƒ≈»¿»

mixehd lra
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(ã)úëìì eøîLz éúwç-úàå eNòz éètLî-úà¤¦§¨©¯©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íää¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£eNÚz ÈËtLÓŒ˙‡∑ האמּורים ּדברים אּלּו ∆ƒ¿»««¬ְֲִִֵָָ
לאמרן  ּכדאי היּו נאמרּו, לא ׁשאּלּו ּבמׁשּפט, .ּבּתֹורה ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹ

e¯ÓLz È˙wÁŒ˙‡Â∑ ׁשּיצר ,הּמל ּגזרת ׁשהם ּדברים ¿∆À…«ƒ¿¿ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ואּמֹות  לׁשמרן'? לנּו 'לּמה עליהם: מׁשיב ְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֻהרע
ּולביׁשת  חזיר אכילת ּכגֹון: עליהן, מׁשיבין ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָהעֹולם

ה'", "אני נאמר: לכ חּטאת, מי וטהרת ְְְֱֲֳִֵֵֶַַַַַָָָׁשעטנז
לה  רּׁשאים אּתם אי עליכם, ÎÏÏ˙.ּפטר!ּגזרּתי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ»∆∆

Ì‰a∑ למדּתי ּתאמר: ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר אל »∆ְִִִֵֶַַַָָָֹֹ
האּמֹות  חכמת ואלמד אל יׂשראל, .חכמת ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

(ä)äNòé øLà éètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬
ñ :ýåýé éðà íäa éçå íãàä íúàŸ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£È˙wÁŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ ּדקּדּוקי ׁשאר לרּבֹות ¿«¿∆∆À…«ְְְִֵַָ
ּבהם הּכתּוב ּפרט ׁשּלא לּתן (ת"כ)הּפרׁשה, אחר: ּדבר . ִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

למׁשּפטים, ועׂשּיה ּוׁשמירה לחּקים, ועׂשּיה ְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָֻׁשמירה

לחּקים  ּוׁשמירה למׁשּפטים עׂשּיה אּלא נתן ׁשּלא .לפי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
Ì‰a ÈÁÂ∑,הּזה ּבעֹולם ּתאמר ׁשאם הּבא, לעֹולם »«»∆ִֶֶַַַָָָָָֹ

מת! הּוא סֹופֹו ‰'.והלא È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן ֲֵַֹ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia itÎlr .288 cenr a jxk zeiecreezd mgpn zxez)

אֹותם  יעׂשה אׁשר מׁשּפטי ואת חּקתי את ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻּוׁשמרּתם
ּבהם וחי ה)האדם (יח, ֶַָָָָָ

ּבהם ׁשּימּות לא - ּבהם כהנים)וחי (תורת ֶֶֶַָָָָֹ
מה  - ּבהם" "וחי ּבמפרׁש ּבּכתּוב ׁשּנאמר מאחר לתמּה: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹיׁש

לפרׁש, ויׁש ּבהם"? ׁשּימּות "לא ּבּמּלים הּמדרׁש ּכ על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמֹוסיף
מרב  אפילּו ימּות" ׁש"לא האדם את להזהיר ה ּמדרׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּכּונת
לבני  ׁשארע ּכפי - הּנפׁש ּכלֹות עד ּבּקּב"ה ּודבקּות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהתלהבּות

ֲַֹאהרן.

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` zyxt zay zgiy)

ׁשה'ּבן  ּכפי המּתנה, מּלׁשֹון (ּגם) ּפירּוׁשֹו - ׁשמירה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּלׁשֹון
הּפסּוק  על וּיׁשב ּבפרׁשת רׁש"י ּפירּוׁש זֹוכר למקרא' ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָחמׁש
יבֹוא". מתי ּומצּפה ממּתין "היה הּדבר", את ׁשמר ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ"ואביו

ּבלׁשֹון  חּקֹותי", את "ּוׁשמרּתם לֹומר מדייק ׁשהּכתּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻוכיון
וציּפּיה, המּתנה ׁשל הּמׁשמעּות ּגם ּבזה יׁש - ּדוקא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשמירה
והעריבּות  ("קאך") וההתלהבּות החּיּות על מֹורה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּזה

ּבּדבר. להיֹות ׁשּצריכה ְְְִִֶֶַַָָָ("ּגעׁשמאק")
חּקֹותי  "ואת הּפסּוק ּבפירּוׁש רׁש"י ׁשמסּיים מה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֻוזהּו
"אי־  כּו'", הּמל ּגזירת ׁשהן "ּדברים על ּדקאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתׁשמרּו",
ּבהם", "ללכת הּכתּוב: ּבהמׁש וכן ליּפטר", רּׁשאים ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּתם
יׂשראל, חכמת למדּתי ּתאמר ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ"אל
אֹודֹות  ּכאן מדּוּבר ׁשּלא - האּומֹות" חכמת ואלמד ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹאל
ּבזה. וההתלהבּות החּיּות אֹודֹות אּלא והּקּיּום, הּליּמּוד ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָעצם
לֹו ׁשּתהיה מּמּנּו לדרֹוׁש יכֹולים ּכיצד לטעֹון: יכֹול ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָיהּודי
ׁשאין  ּב"חּוקים" קאכן") זי זאל ("ער והתלהבּות ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָחּיּות
ּגֹוים  עם ּולדּבר ּבלהט לעסֹוק יכֹול הּוא - טעם?! ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָעליהם
ּובלׁשֹון  ׂשכל, על־ּפי ׁשּמּובנים "מׁשּפטים", אֹודֹות ְְִִִִִֵֶֶַַָָרק
אבל  העּמים"; לעיני ּובינתכם חכמתכם היא "ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכתּוב:

ּבנֹוגע  להרעיׁש - הּוא טֹוען - ואדרּבה לחּוקים. ּבנֹוגע ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָֹלא
הׁשם'!... 'חילּול זה הרי ְֲִִֵֵֶַל"חּוקים"

לעסֹוק  עלי להּפטר"; רּׁשאי "אי־אּתה לֹו: אֹומרים זה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָועל
החּוקים. ּבענין ּגם ולהט חּיּות ְְְִִִַַַַַַמּתֹו

אדמּו"ר  וחמי מֹורי ּכבֹוד־קדּוׁשת ׁשּכאׁשר הּידּוע, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּוכהּסיּפּור
רק  עּמהם ׁשּילמד הּמלּמד טען ּבנֹותיו, עבּור "מלּמד" ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלקח
ענינים  אֹודֹות להם יסּפר לא אבל ׂשכל, ׁשעל־ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹענינים
מבהילים  סיּפּורים ּכמֹו והּטבע, מהּׂשכל למעלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהם
אדמּו"ר  לֹו ואמר וכּו'. הּזקן ואדמּו"ר ְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָמהּבעל־ׁשם־טֹוב
החינּו ּבהתחלת מּיד אּלא ּכן, לעׂשֹות ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנׁשמתֹו־עדן,

ׁשהּקּב"ה - הּיסֹוד את להדּגיׁש הּמערכֹות צרי את מׁשּדד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
מהּטבע. למעלה ׁשהם ענינים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעל־ידי

ּולהכריז  ולהט חּיּות להיֹות ׁשּצרי - ּבּנּדֹון־ּדידן הּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוכן
ה"חּוקים" ענין אֹודֹות ּגאסן") ּדי אין ("ׁשרייען ְְְְִִִִֶַַַַָּברחֹובֹות

הּׂשכל. מן למעלה ְְִֵֵֶֶַַָׁשהם
ּוׁשמירה  לחּוקים ועׂשּיה ׁשמירה "ליּתן הּפירּוׁש ּתֹוכן ּגם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוזהּו
צרי ּומׁשּפטים חּוקים ׁשל ׁשהּקּיּום - לּמׁשּפטים" ְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָועׂשּיה
מֹורי  ּכבֹוד־קדּוׁשת ׁשל הּפתּגם וכּמבֹואר ׁשוה, ּבאֹופן ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָלהיֹות

Îl‰Ï‡ד  Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ Ôe„aÚz ÈÈc ˙È»ƒ««¿¿¿»¿»«ƒ¿¿«»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰a¿¬»¿»¡»¬

ÔB‰˙Èה  „aÚÈ Èc ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ«ƒ«¿≈»¿
:ÈÈ ‡‡ ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ÔB‰· ÈÁÈÂ ‡L‡¬»»¿≈≈¿¿«≈»¿»¬»¿»
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(לא  לקימן צרי ּד"מׁשּפטים" הּמצוֹות ׁשּגם אדמּו"ר, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹוחמי
ׁשּבּה עֹול" "קּבלת אֹותּה מּתֹו אּלא) הּׂשכל, חּיּוב ִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּצד
ּתֹוכן  ׁשּזהּו ,"הּמל ּגזרת "ׁשהן ּד"חּוקים", הּמצוֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַמקּיימים

למׁשּפטים". ועׂשּיה ּד"ׁשמירה ְְְְֲִִִִִַַָָָָָהענין
העבֹודה  ׁשּכאׁשר טֹוב", לי אלקים "קרבת ּבענין ּגם ְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹוכּידּוע

כּו'. הּכּונה ּתכלית זה אין עצמֹו, הרּגׁש מּצד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיא

ã ycew zegiyn zecewp ã(451 'nr ,k jxk e"nyz zeiecreezd .e"nyz gqtÎlyÎoexg` zgiyn)

ּבהם ה)וחי (יח, ֶַָָ
הּציצית  חּוטי התנֹועעּו הּבעל־ׁשם־טֹוב ׁשאצל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻמסּפר
נתּגּלה  הּבעל־ׁשם־טֹוב אצל ּכי חי. ּדבר היּו ּכאּלּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמעצמם,

ּבחּוטי  ּבחּיּות) ממׁשיכה מצוה (ׁשעׂשּית ּבהם" ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה"וחי
מּמׁש. הּגׁשמּיים ְִִִִַַַַָהּציצית

ã ycew zegiyn zecewp ã(haya 'i meiÎmeid)

הּמהר"ׁש, אדמֹו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ׁשל זּוגתֹו רבקה, ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָהרּבנית
ּבקּומּה ּתיכף לאכל עליה ּצּוה והרֹופא ּפעם, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹחלתה
נהגה  הּתפּלה, קדם לטעם רצתה ׁשּלא הרּבנית, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹמּׁשנתּה.
ּפת  לאכל מּכן לאחר ורק ּבהׁשּכמה, ּתחּלה ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלהתּפּלל

ֲִַׁשחרית.
ה'ּצמח־  אדמֹו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד לחֹותנּה, הּדבר ְְְְְְֶֶַַַַַַָָָּכׁשּנֹודע

לּה: אמר ֶֶַָָצדק',
חּיּות  להכניס ׁשּיׁש הינּו ּבהם", "וחי נאמר הּמצֹות קּיּום ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
ּבריאים  ּכח, ּבעל להיֹות מּוכרחים זאת לעׂשֹות ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָֹֹּבּמצֹות.

ּבׂשמחה. ולהיֹות ְְְְֲִִִַָָוחזקים,
מּוטב  האכילה. לפני להתּפּלל חּיבת אינ ואמר: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוסּים

האכילה! ּבׁשביל מּלהתּפּלל הּתפּלה, ּבׁשביל ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַַָָָֹלאכל

ß oqip c"i iyiy mei ß

(å)úBlâì eáø÷ú àì BøNa øàL-ìk-ìà Léà Léà¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−§©´
åøòñ :ýåýé éðà ä ¤§¨®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£e·¯˜˙ ‡Ï∑ רּבים לׁשֹון נאמר לכ ּכּזכר, הּנקבה ‰'.להזהיר È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן …ƒ¿¿ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

(æ)éáà úåøòàåä Enà älâú àì Enà úåøòå E ¤§©¬¨¦²§¤§©¬¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½
ñ :dúåøò älâú àì¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙Â¯Ú∑(נד אינֹו(סנהדרין אֹו .אבי אׁשת זֹו ∆¿«»ƒִֵֵֶָ
ונאמר  ,"אבי "ערות ּכאן: נאמר ּכמׁשמעֹו? ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

כ)להּלן אביו,(לקמן אׁשת ּלהּלן מה ּגּלה". אביו "ערות : ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

אביו  אׁשת ּכאן ‡En.אף ˙Â¯ÚÂ∑ׁשאינּה אּמֹו להביא ִֵֶַָָ¿∆¿«ƒ¿ְִִֵֶָָ
אביו  .אׁשת ִֵֶָ

(ç)éáà-úLà úåøòéáà úåøò älâú àì Eñ :àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
i"yx£EÈ·‡Œ˙L‡ ˙Â¯Ú∑ מיתה לאחר .לרּבֹות ∆¿«≈∆»ƒְְִַַַָ

(è)éáà-úá EúBçà úåøòúãìBî Enà-úá Bà E ¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́
ñ :ïúåøò älâú àì õeç úãìBî Bà úéa©½¦−¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡Œ˙a∑ ּבמׁשמע אנּוסה ּבת ÏBÓ„˙.אף «»ƒְְֲַַַָָ∆∆
ıeÁ ˙„ÏBÓ B‡ ˙Èa∑ ׁשאֹומרים מאֹותּה ׁשנֹולדה ּבין «ƒ∆∆ְְִֵֵֶֶָָ

הֹוצא  לֹו: ׁשאֹומרים ּובין אּמּה, את קּים :לאבי ְְִִִֵֵֵֶֶַָָלֹו
נתינה  אֹו ממזרת ּכגֹון: אּמּה, .את ְְְִִֶֶֶַָָ

(é)ða-úa úåøòïúåøò älâú àì Eza-úá Bà E ¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨®
ñ :äpä Eúåøò ék¦¬¤§¨«§−¥«¨

i"yx£'B‚Â EaŒ˙a ˙Â¯Ú∑(צז -(יבמות מאנּוסתֹו ּבבּתֹו ∆¿««ƒ¿¿ְֲִֵָ
למדין  אנּו מאׁשּתֹו, ּבּתֹו ּובת ּובּתֹו מדּבר. ְְְִִִִֵֵֵַַַָָהּכתּוב
ּבין  תגּלה", "לא ּבהן ׁשּנאמר ּובּתּה" אּׁשה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמ"ערות

אחר  מאיׁש ׁשהיא ּבין מּמּנּו, EaŒ˙a.ׁשהיא ˙Â¯Ú∑ ִִִִֵֵֵֶֶֶַ∆¿««ƒ¿
הּדין,קלֿוחמ  מן מזהירין ׁשאין לפי אּלא ,לבּת ר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

מ'ּגזרהֿׁשוה' עח)למדּוה סנהדרין ג. יבמות .(מסכת ְְִֵָָָָָ

˙˜¯·Ôeו  ‡Ï d¯Òa ·È¯˜ ÏÎÏ ¯·b ¯·b¿«¿«¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿¿
:ÈÈ ‡‡ ‡È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿»¬»¿»

‰È‡ז  Cn‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙È¯ÚÂ Ce·‡ ˙È¯Ú∆¿«¬¿∆¿«ƒ»»¿«≈ƒ»ƒ
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï»¿«≈∆¿¿«

‡·Ceח  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

ÈÏÈc„‡ט  Cn‡ ˙· B‡ Ce·‡ ˙a C˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬»»«¬«ƒ»ƒƒ»
¯·‚Ï Cn‡ ÔÓ B‡ È¯Á‡ ˙z‡ ÔÓ Ce·‡ ÔÓƒ¬ƒƒ«»√ƒƒƒ»ƒ¿«

:Ô‰˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ô¯Á‡»√»»¿«≈∆¿»¿≈

˙‚Èlי  ‡Ï Cz¯a ˙· B‡ C¯a ˙a ˙È¯Ú∆¿««¿»«¿«»»¿«≈
:ÔÈ‡ C˙È¯Ú È¯‡ Ô‰˙È¯Ú∆¿»¿≈¬≈∆¿¿»ƒƒ



עג ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"i iyiy meil inei xeriy

(àé)éáà úLà-úa úåøòéáà úãìBî EEúBçà E ¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−
ñ :dúåøò älâú àì àåä¦®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙L‡Œ˙a ˙Â¯Ú∑,אבי ּבתֿאׁשת נאמר: לכ ונכרית, מּׁשפחה אחֹותֹו על חּיב ׁשאינֹו לּמד ∆¿««≈∆»ƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לקּדּוׁשין  .ּבראּויה ְְִִָָ

(áé)éáà-úBçà úåøòéáà øàL älâú àì Eñ :àåä E ¤§©¬£«¨¦−´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«

(âé)Enà øàL-ék älâú àì Enà-úBçà úåøò¤§©¬£«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−
ñ :àåä¦«

(ãé)éáà-éçà úåøòáø÷ú àì BzLà-ìà älâú àì E ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈
ñ :àåä EúãcŸ̈«§−¦«

i"yx£‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ŒÈÁ‡ ˙Â¯Ú∑"תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו ערותֹו? היא .ּומה ∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈ְְְִִִֶֶַָָֹ

(åè)ða úLà älâú àì Eúlk úåøòàì àåä E ¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ¦½¬Ÿ
ñ :dúåøò älâú§©¤−¤§¨¨«

i"yx£‡Â‰ Ea ˙L‡∑ונכרית וׁשפחה לאנּוסה ּפרט ּבּה, איׁשּות לבנ ּבׁשּיׁש אּלא אמרּתי עה)לא .(סנהדרין ≈∆ƒ¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

(æè)éçà-úLà úåøòéçà úåøò älâú àì EE ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−
ñ :àåä¦«

(æé)dða-úa-úà älâú àì dzáe äMà úåøò¤§©¬¦¨²¦−̈´Ÿ§©¥®¤©§º̈
äpä äøàL dúåøò úBlâì çwú àì dza-úa-úàå§¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨

:àåä änæ¦¨¬¦«
i"yx£dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú∑(צז הּכתּוב (יבמות אסר לא ∆¿«ƒ»ƒ»ַַָָֹ

תּקח", "לא נאמר: לכ הראׁשֹונה, נּׂשּואי עלֿידי ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא
אתֿאּׁשה  יּקח "אׁשר הענׁש: לענין וכן קיחה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלׁשֹון

כ)ואתֿאּמּה" מּתר (לקמן אּׁשה, אנס אבל קיחה, לׁשֹון , ְְֲִִִֶַָָָָָָֻ
ּבּתּה ‰p‰.לּׂשא ‰¯‡L∑לזֹו זֹו ∑nÊ‰.קרֹובֹות ִִָָ«¬»≈»ְָƒ»

לחטא  יֹועצ ׁשּיצר חטאין", "עצת ּכתרּגּומֹו: .עצה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

(çé)dúåøò úBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯¤§¨¨²
:äéiça äéìò̈¤−¨§©¤«¨

i"yx£d˙Á‡ŒÏ‡∑(נ ּכאחת (קידושין ∑Ïˆ¯¯.ׁשּתיהן ∆¬…»ְְֵֶַַƒ¿…
לזֹו צרה זֹו את לעׂשֹות צרה, לּמדÈiÁa∑‰.לׁשֹון ְְֲֶַָָָָ¿«∆»ְִֶ

ׁשהיא  זמן ּכל אחֹותּה את יּׂשא לא ּגרׁשּה, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשאם
.ּבחּיים  ִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr d jxk zegiy ihewl)

לצרר תּקח לא אחתּה אל יח)ואּׁשה יפרׂש(יח, "ּבכאן ְְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֹֹ
את  זֹו אֹוהבֹות ׁשּתהיינה ראּויֹות הן . . האּסּור טעם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּכתּוב

צרֹות" ׁשּתהיינה לא ּבחּיי (רמּב"ן)זֹו, זּולתי אסרה לא "ולכן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הּוא (ספורנו)אחֹותּה" האּסּור זה, ׁשּמּטעם לֹומר, יׁש ואּולי . ְֲִִֵֶֶַַַַָָ
הּדין  ׁשּכן אֹומרים ויׁש נח. ּבבני ּגם - הּפׁשט ּדר לפי -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ההלכה ּדר לפי א)ּגם נח, סנהדרין רמ"ה .(ראה ְֲִֶֶַַָָ

‡·Ceיא  ÔÓ ‡„ÈÏÈc Ce·‡ ˙z‡ ˙a ˙È¯Ú∆¿««ƒ«¬ƒƒ»ƒ¬
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ C˙Á‡¬»»ƒ»¿«≈∆¿¿«

‡·Ceיב  ˙·È¯˜ Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«¬»¿«≈»ƒ«¬
:‡È‰ƒ

˜¯È·˙יג  È¯‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«ƒ»»¿«≈¬≈»ƒ«
:‡È‰ Cn‡ƒ»ƒ

Ï‡יד  d˙z‡Ï Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ Á‡ ˙È¯Ú∆¿««¬»¿«≈¿ƒ¿≈»
:‡È‰ Ce·‡ Á‡ ˙z‡ ·¯˜ƒ̇¿«ƒ««¬ƒ

Ï‡טו  ‡È‰ C¯a ˙z‡ Èl‚˙ ‡Ï C˙lk ˙È¯Ú∆¿««¿»»¿«≈ƒ«¿»ƒ»
:d˙È¯Ú Èl‚¿̇«≈∆¿¿«

‡CeÁטז  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï CeÁ‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

d¯aיז  ˙a ˙È Èl‚˙ ‡Ï dz¯·e ‡˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ¿»¿««»¿«≈»«¿«
d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï ·Ò˙ ‡Ï dz¯a ˙a ˙ÈÂ¿»«¿««»ƒ«¿«»»∆¿¿«

:‡È‰ ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ÔÈp‡ Ô·È¯»̃ƒ»ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ

Ú‡Ï˜‡יח  ·q˙ ‡Ï d˙Á‡ ÌÚ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒ¬»«»ƒ»¿«»»
:‡‰ÈiÁa dÏÚ d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«¬«¿«»»



`ixgעד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h ycew zayl inei xeriy

(èé)úBlâì áø÷ú àì dúàîè úcða äMà-ìàå§¤¦−̈§¦©´ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−
:dúåøò¤§¨¨«

(ë)òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîò úLà-ìàå§¤¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©
:dá-äàîèì§¨§¨¨«

(àë)ìlçú àìå Cìnì øéáòäì ïzú-àì Eòøfîe¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²
éäìà íL-úà:ýåýé éðà E ¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£CÏnÏ∑וזֹו ,'מל' ׁשּׁשמּה היא אלילים עבֹודת «…∆ְְֱֲִִִֶֶַָֹ
לּכמרים, ּבנֹו ׁשּמֹוסר עבֹודתּה, סד)היא ועֹוׂשין (סנהדרין ְְְֲִִִֵֶַָָָ

ּבין  ּברגליו הּבן את ּומעבירין ּגדֹולֹות מדּורֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָׁשּתי

האׁש מדּורֹות מסירתֹו∑Ôz˙Œ‡Ï.ׁשּתי היא זֹו ְְֵֵָ…ƒ≈ְִִָ
CÏnÏ.לּכמרים  ¯È·Ú‰Ï∑האׁש העברת .זֹו ְִַָ¿«¬ƒ«…∆ֲֵַַָָ

ß oqip e"h ycew zay ß

(áë):àåä äáòBz äMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®«¥−̈¦«

(âë)dá-äàîèì EzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨¨®
:àeä ìáz dòáøì äîäá éðôì ãîòú-àì äMàå§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²§¦§−̈¤¬¤«

i"yx£‡e‰ Ï·z∑"עלּֿתבליתם "ואּפי וכן: ונאּוף, וערוה קדׁש כה)לׁשֹון י הּוא",(ישעיה "ּתבל אחר: ּדבר . ∆∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבהמה  וזרע אדם זרע וערּבּוב ּבלילה .לׁשֹון ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

(ãë)eàîèð älà-ìëá ék älà-ìëa eànhz-ìà©¦©§−§¨¥®¤¦³§¨¥̧¤Æ¦§§´
íëéðtî çlLî éðà-øLà íéBbä: ©¦½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤«

(äë)õøàä à÷zå äéìò dðåò ã÷ôàå õøàä àîèzå©¦§¨´¨½̈¤¨«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨©¨¦¬¨−̈¤
äéáLé-úà: ¤«§¤«¨

(åë)ìå éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLeà §©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ
øbä øbäå çøæàä älàä úáòBzä ìkî eNòú©«£½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬

:íëëBúa§«§¤«

˙˜¯·יט  ‡Ï d˙·BÒ ˜eÁ¯a ‡˙z‡Ïe¿ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«
:d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«

Ú¯ÊÏ‡כ  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï C¯·Á ˙z‡·e¿ƒ««¿»»ƒ≈¿À¿»¿«¿»
:d· ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»«

ÏÂ‡כא  CÏÓÏ ‡¯aÚ‡Ï Ôz˙ ‡Ï CÈaÓeƒ¿»»ƒ≈¿«¿»»¿…∆¿»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL ˙È ÏÁ«̇≈»¿»∆¡»»¬»¿»

‡z˙‡כב  È·kLÓ ·ekL˙ ‡Ï ‡¯eÎc ÌÚÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»
:‡È‰ ‡z·ÚBz∆¿»ƒ

zÒ‡Ï‡·‡כג  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‡¯ÈÚa ÏÎ·e¿»¿ƒ»»ƒ≈¿À¿»¿ƒ¿»»»
ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa Ì„˜ Ìe˜˙ ‡Ï ‡˙z‡Â d·«¿ƒ¿»»¿√»¿ƒ»¿ƒ¿«

:‡e‰ ‡Ï·z da«ƒ¿»

‡ÔÈlכד  ÏÎ· È¯‡ ÔÈl‡ ÏÎa Ôe·‡zÒ˙ ‡Ï»ƒ¿«¬¿»ƒ≈¬≈¿»ƒ≈
ÔÓ ÈÏ‚Ó ‡‡ Èc ‡iÓÓÚ e·‡zÒ‡ƒ¿»»«¿«»ƒ¬»«¿≈ƒ

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

dÏÚכה  d·BÁ ˙È¯ÚÒ‡Â ‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â¿ƒ¿»»««¿»¿«¿»ƒ«¬«
:‡‰·˙È ˙È ‡Ú¯‡ ˙È˜B¯Â¿≈««¿»»»¿»»

ÏÂ‡כו  ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôez‡ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿«»¿»«¿»ƒ«¿»
‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz ÏkÓ Ôe„aÚ«̇¿¿ƒ…∆¿»»ƒ≈«ƒ»¿ƒ»

:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

mixehd lra

)(hi.äMà ìàål`e" .dxFqOA 'a §¤¦¨©§¨§¤
dCp dX` l`e" ,"Dz`nh zCpA dX ¦̀¨§¦©ª§¨¨§¤¦¨¦¨

"axwi `l(e ,gi l`wfgi)oke .úcða'a Ÿ¦§©§¤§¥§¥§¦©

`xfrA Kci`e ,`kd .dxFqOA(`i ,h) ©§¨¨¨§¦¨§¤§¨
axwi `l m`W ."zFvx`d iOr zCpA"§¦©©¥¨£¨¤¦Ÿ¦§©
`Ed wiCv" DiA aizM dCp dX` l ¤̀¦¨¦¨§¦¥©¦

"digi dig(h ,gi l`wfgi)axwi m` la` . ¨Ÿ¦§¤§¤§¥£¨¦¦§©
zCpA `Ed ixd ,Dz`nEh zCpA dil ¥̀¤¨§¦©§¨¨£¥§¦©

.zFvx`d iOrk dxez ©¥¨£¨



עה ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h ycew zayl inei xeriy

(æë)õøàä-éLðà eNò ìàä úáòBzä-ìk-úà ék¦ µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨−̈¤
:õøàä àîèzå íëéðôì øLà£¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤

(çë)øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä àé÷ú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬
:íëéðôì øLà éBbä-úà äà÷̈¨²¤©−£¤¬¦§¥¤«

i"yx£ÌÎ˙‡ ı¯‡‰ ‡È˜˙Œ‡ÏÂ∑מל לבן מׁשל ¿…»ƒ»»∆∆¿∆ְֶֶֶָָ
אּלא  ּבמעיו עֹומד ׁשאין מאּוס ּדבר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשהאכילּוהּו
עברה. עֹוברי מקּימת אינּה יׂשראל, ארץ ּכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמקיאֹו,

עצמּה מריקה רּקּון, לׁשֹון תרֹוקן', 'ולא ְְְְְְְִִֵַַָָָותרּגּומֹו:
.מהם  ֵֶ

(èë)älàä úáòBzä ìkî äNòé øLà-ìk ék¦ µ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤
:ínò áøwî úNòä úBLôpä eúøëðå§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤©¨«

i"yx£˙NÚ‰ ˙BLÙp‰∑ ּבמׁשמע והּנקבה .הּזכר «¿»»…ְְְְֵַַַָָָָ

(ì)úBwçî úBNò ézìáì ézøîLî-úà ízøîLe§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧£¹¥«ª³
íäa eànhú àìå íëéðôì eNòð øLà úáòBzä©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−¨¤®

ôôô :íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ על ּביתּֿדין להזהיר ¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒְְִִֵַַ
ּכ.ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Ì‰a e‡nh˙ ‡ÏÂ∑ אם הא ָ¿…ƒ«¿»∆¬ƒ¡…≈∆ִָ

ּומה  מאחרי, נפסלים ואּתם אלהיכם איני ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּתּטּמאּו,

נאמר: לכ ּכליה? מתחּיבים ואּתם ּבכם, לי יׁש ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהנאה
אלהיכם": ה' ֱֲִֵֶֹ"אני

ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr ak jxk zegiy ihewl)

ואּתם  ּבכם, לי יׁש הנאה ּומה מאחרי, נפסלים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואּתם
ּכליה ל)מתחּיבים יח, ּגֹוזר (רש"י מי "ּדעּו לעיל ּכתב רׁש"י ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

ׂשכר". לׁשּלם ונאמן להּפרע ּדין (מבּדלים)נפסליםעליכם, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
עלינּו ּגֹוזר ׁשה' העבּדה ּכי ּגֹוזר", "מי ׁשל הּנּגּוד הּוא –ְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ

אּתנּו. ּומתעּסק לנּו קרֹוב ׁשהּוא מֹוכיחה –הנאהּגזרֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

יׂשראל. מעבֹודת הנאה על ׁשּמֹורה ׂשכר, ׁשל ּכליה הּנּגּוד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
("רק  ליׂשראל ה' ּבין קׁשר על ׁשּמֹורה ּפרעֹון, ׁשל הּנּגּוד –ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּכאׁשר  עֹונֹותיכם"); ּכל את . . אפקד ּכן על . . ידעּתי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאתכם

ר"ל. ּכליה היא הּתֹוצאה חּיינּו, ׁשהּוא זה, קׁשר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתּבּטל

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ak jxk zegiy ihewl)

אלקיכם ה' אני ּבהם, תּטמאּו ל)ולא תּטמאּו(יח, אם הא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹ
ּבכם לי יׁש הנאה ּומה . . אלקיכם לׁשאל,(רש"י)איני יׁש ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ויׁש ּבכם". הנאה לי "ואין ּכתב ולא ׁשאלה, לׁשֹון נקט ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמּדּוע
לֹו אל – אלקיכם" "איני עליו אֹומר ׁשהּקּב"ה מי ּגם ֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלֹומר:

לה' רּוח נחת לגרם ּתקוה עֹוד לֹו ׁשאין ולחׁשב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלהתיאׁש
ׁשהּקּב"ה  ּבכ להתּבֹונן עליו אּלא, ּבכם"). הנאה לי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ("אין
ּדר ּולחּפׂש ּבכם"? לי יׁש הנאה "מה ּכביכֹול: אֹותֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשֹואל

רּוח. נחת לֹו ולגרם אליו ּולהתקרב ְְְְִִֵֵַַַָָָֹלׁשּוב

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ak jxk zegiyÎihewl)

אלקיכם ה' אני ּבהם ּתּטּמאּו ל)ולא (יח, ְְֱֲִִֵֶֶַָֹֹ
ּומה  מאחרי, נפסלים ואּתם אלקיכם, איני - ּתּטּמאּו אם ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהא

ּבכם לי יׁש (רש"י)הנאה ֲִֵֶָָָ

"איני  מׁשקל (על ּבכם" הנאה לי "אין לֹומר לֹו היה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלכאֹורה,
ּבכם"? לי יׁש הנאה "ּומה אמר ולּמה ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאלקיכם"),

טז)ּכתּוב רעה",(משלי ליֹום רׁשע וגם לּמענהּו, ה' ּפעל "ּכל : ְְֲֵַַַַָָָָָָֹ

‡ÈLכז  e„·Ú ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz Ïk ˙È È¯‡¬≈»»∆¿»»ƒ≈¬»¡»≈
:‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»≈¿ƒ¿»»««¿»

d˙Èכח  ÔBÎÈ·‡Òa ÔBÎ˙È ‡Ú¯‡ Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿»»¿¿»√≈»«
:ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡iÓÓÚ ˙È ˙È˜B¯„ ‡Ók¿»¿≈«»«¿«»ƒ√»≈

‰‡ÔÈlכט  ‡z·ÚBz ÏkÓ „aÚÈ Èc Ïk È¯‡¬≈»ƒ«¿≈ƒ…∆¿»»ƒ≈
:ÔB‰nÚ BbÓ Ôe„aÚÈ„ ‡˙LÙ ÔeˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈«¿»»ƒ«¿¿ƒ«¿

Ïc‡ל  ÏÈ„a È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»
‡„·Ú˙‡c ‡z·ÚB˙ ÈÒBÓÈpÓ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒƒ≈∆¿»¿ƒ¿¬»»
ÈÈ ‡‡ ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿»ƒ¿«¬¿¬»¿»

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
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`ixgעו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h ycew zayl inei xeriy
הּתניא ּבספר כ"ז)ּופרׁש היא (פרק הרׁשע ּבריאת ׁשּמּטרת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

היא  לכ להּגיע הּדר ואֹור'". יֹום ׁשּלֹו הרע ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ"ׁשּיעׂשה
אֹותֹו ׁשֹואל ׁשהּקּב"ה ּבעבּדה יתּבֹונן ׁשהרׁשע ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻעל־ידי־זה

ׁשּיׁשנּה ספק אין - ּכלֹומר ?"ּב לי יׁש הנאה "מה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכביכֹול:
ּדרּוׁש ואּולם הרׁשע), ׁשל ּבריאתֹו מּטרת זֹוהי (ׁשּכן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהנאה

לגּלֹותּה. ּכדי מדקּדק ְְְְִֵַָָֻחּפּוׂש

סימן. עד"ו סימן. כ"ל כ"י פסוקים, אחרי פ' פרשת חסלת

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
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çñô ìù ïåùàø è"åéì äøèôä

ä ÷øô òùåäéá

äøçî ék eLc÷úä írä-ìà rLBäé øîàiå©Ÿ̄¤§ª²©¤¨−̈¦§©¨®¦´¨À̈

:úBàìôð íëaø÷a ýåýé äNréåøîàiå ©«£¤¯§Ÿ̈²§¦§§¤−¦§¨«©³Ÿ¤

ïBøà-úà eàN øîàì íéðäkä-ìà rLBäé§ª©Æ¤©«Ÿ£¦´¥½Ÿ§Æ¤£´

ïBøà-úà eàNiå írä éðôì eøárå úéøaä©§¦½§¦§−¦§¥´¨¨®©¦§Æ¤£´

:írä éðôì eëìiå úéøaäæìçà äfä íBiä rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ©§¦½©¥«§−¦§¥¬¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª½©©´©¤À¨¥̧

äéäà äLî ír éúééä øLàk ék ïeòãé øLà ìàøNé-ìk éðéra Eìcb©¤§½§¥¥−¨¦§¨¥®£¤Æ¥«§½¦À©«£¤¬¨¦²¦¦Ÿ¤−¤«§¤¬

:Cnräáíéøö úBáøç Eì äNr rLBäé-ìà ýåýé øîà àéää úra ¦¨«¨¥´©¦À¨©³§Ÿ̈¸¤§ª½©£¥¬§−©§´ª¦®

:úéðL ìûøNé-éða-úà ìî áeLåâìîiå íéøö úBáøç rLBäé Bì-Nriå §²¬Ÿ¤§¥«¦§¨¥−¥¦©©«©¬§ª−©©§´ª¦®©¨̧¨¸

:úBìørä úráb-ìà ìàøNé éða-úàãrLBäé ìî-øLà øácä äæå ¤§¥´¦§¨¥½¤¦§©−¨«£¨«§¤¬©¨−̈£¤¨´§ª®©
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ïøäà òøfîäãeäé éørîeNòð øLà ¦¤©©£Ÿ¥«¨¥´§½̈£¤©£

äøæ-äãBáòì íéøîk-úà ànèéå ¢¨¦©£¨¨¨©§©¥´¤
úBîaäéìLääîBcëå úBìáð íL C ©¨À¦§¦¨§¥§©¤

íéðäkä änL-eøh÷ øLà£¤³¦§¨̧¨¸©´Ÿ£¦½
eãîò øLà úBîaäøàa-ãr òábî ©¨£¤¨§¦¤−©©§¥´

íéørMä úBîa-úà õúðå òáL̈®©§¨©º¤¨´©§¨¦À
íéøòMä ìeî eãîò øLàåøLà £¤¨§©§¨¦©£¤

aøérä-øN rLBäé ørL çút §¤¹©©³©§ª̧©̧©¨¦½
Léà ìåàîN-ìr-øLàìà àBáa £¤©§¬Ÿ¦−§¤

øéòä:øérä ørLaèàì Cà ¨¦§©¬©¨¦«©À³Ÿ
úBîaä éðäk eìréì ãBòúøL ©«£¸«Ÿ£¥´©¨½§¨¥

íìLeøéa ýåýé çaæî-ìààì ék ¤¦§©¬§Ÿ̈−¦«¨®̈¦¦Ÿ

äãBáòì ãBò eøLëeäeìëà-íà ék §§¨£¨¦²¦¨«§¬

úBvîì ïécä àeäå ,úBvî úBôàpä úBçðîíéLã÷ øàL:íäéçà CBúa ©−§¨©¤¡©§©¦¦§¨¨¨¦§¬£¥¤«
àëíëéäìà ýåýéì çñô eNr øîàì írä-ìk-úà Cìnä åöéå©§©³©¤̧¤¸¤¨¨¨´¥½Ÿ£´¤½©©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®

:äfä úéøaä øôñ ìr áeúkkáëéîéî äfä çñtk äNrð àì ék ©¨¾©²¥¬¤©§¦−©¤«¦´³Ÿ©«£¨¸©¤´©©¤½¦¥¸
éëìîe ìûøNé éëìî éîé ìëå ìûøNé-úà eèôL øLà íéèôMä©´Ÿ§¦½£¤¬¨«§−¤¦§¨¥®§ÀŸ§¥²©§¥¬¦§¨¥−©§¥¬

:äãeäéâëäðîLa-íà ék §¨«¦À¦¦§Ÿ¤³
eäiLàé Cìnì äðL äøNr¤§¥¸¨½̈©¤−¤«Ÿ¦®̈
ýåýéì äfä çñtä äNrð©«£º̈©¤¯©©¤²©«Ÿ̈−

:íìLeøéaãëúBáàä-úà íâå ¦«¨¨¦§©´¤¨«Ÿ´
íéôøzä-úàå íéðòciä-úàå§¤©Â¦§Ÿ¦Â§¤©§¨¦̧
| ìk úàå íéìlbä-úàå§¤©¦ª¦¹§¥´¨
õøàa eàøð øLà íéöwMä©¦ª¦À£¤³¦§¸§¤³¤
eäiLàé øra íìLeøéáe äãeäé§¨¸¦´¨©½¦¦¥−«Ÿ¦®̈
äøBzä éøác-úà íé÷ä ïrîì§Â©Â©¨¦º¤¦§¥³©¨¸

øôqä-ìr íéáúkäøôqä øeáòa ©§ª¦´©©¥½¤©£©¥¤

úéa ïäkä eäi÷ìç àöî øLà£¤¬¨¨²¦§¦¨¬©Ÿ¥−¥¬
ýåýéìëì äaéñ äúéä äfä øôqä ék §Ÿ̈«¦©¥¤©¤¨§¨¦¨§¨

äæ:äëåéðôì äéä-àì eäîëå ¤§¨ŸÁÁ«Ÿ¨¨̧§¨¹̈
-ìëa ýåýé-ìà áL-øLà Cìî¤À¤£¤¨³¤§Ÿ̈¸§¨
Bãàî-ìëáe BLôð-ìëáe Bááì§¨³§¨©§¸§¨§Ÿ½
-àì åéøçàå äLî úøBz ìëk§−Ÿ©´Ÿ¤®§©«£−̈Ÿ

:eäîk í÷̈¬¨«Ÿ



פב
המשך מזמור קיח מעמוד ג

המשך מזמור קיט מעמוד ג

תהלים

:éðøæò ýåýéå ìtðì éðúéçããéI-éäéå dé úøîæå éfò:äòeLéì éåèíé÷écö éìäàa äòeLéå äpø | ìB÷ §¦©´¦¦§®Ÿ©«Ÿ̈´£¨¨«¦¨¦´§¦§¨´®̈©«§¦¦¹À¦«¨«³¦Ä̈¦«À̈§¨«¢¥¬©¦¦®

:ìéç äNò äåäé ïéîéæè:ìéç äNò ýåýé ïéîé äîîBø ýåýé ïéîéæééNòî øtñàå äéçà-ék úeîà-àì §¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦§¦´−§Ÿ̈«¥®̈§¦´§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦«Ÿ¨¬¦¤«§¤®©«¹£©¥À©«£¥¬

:déçé:éððúð àì úånìå di épøqé øqéèé:dé äãBà íá-àáà ÷ãö-éøòL éì-eçútëýåýéì øòMä-äæ ¨«©´Ÿ¦§©´¦®̈§¹©À̈¤´Ÿ§¨¨«¦¦§¦¬©«£¥¤®¤¨«Ÿ¹̈À¤¬¨«¤©©¬©©«Ÿ̈®

:Bá eàáé íé÷écöàë:äòeLéì éI-éäzå éðúéðò ék EãBàáë:äpt Làøì äúéä íéðBaä eñàî ïáà ©¹¦¦À¨¬Ÿ«−«§¦´£¦®̈¦©§¦¦¹À¦«¨«−¤¤¨«£´©¦®¨« ¹§À̈§´Ÿ¦¨«

âë:eðéðéòa úàìôð àéä úàf äúéä ýåýé úàîãë:Bá äçîNðå äìéâð ýåýé äNò íBiä-äæäëàpà ¥¥´−§Ÿ̈¨´§¨®Ÿ¦−¦§¨´§¥¥«¤−©¨¨´§Ÿ̈®¨¦−¨§¦§§¨´«¨´¨

:àp äçéìöä ýåýé àpà àp äòéLBä ýåýéåë:ýåýé úéaî íëeðëøa ýåýé íLa àaä Ceøaæë| ìà −§Ÿ̈»¦¬¨¨®¨¬¨¹§Ÿ̈©§¦ »¨¬¨«¨´−©¨§¥´§Ÿ̈®¹¥«©§¤À¦¥¬§Ÿ̈«¥³

ýåýé:çaænä úBðø÷-ãò íéúáòa âç-eøñà eðì øàiåçë:jîîBøà éäìà jãBàå äzà éìàèëeãBä §Ÿ̈»©¨¶¤Å¨¬¦§©¬©«£Ÿ¦®©©¹§À©¦§¥«©¥¦´©¨´§¤®¨¡¹Ÿ©À£«§¤«¨´

:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«

éúåöî-ìk-ìà éèéaäa:EætLî éãîìa ááì øLéa EãBà:E÷ãö éèçéwç-úàéðáæòz-ìà øîLà E §¹©¦¦À¤¨¦§Ÿ¤«−«§§Ÿ́¤¥®̈§¹¨§¦À¦§§¥¬¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦

á :ãàî-ãòèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîLéézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E ©§«Ÿ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«§¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìaáééwç éðãnì äåäé äzà Ceøa:Eâéìk ézøtñ éúôNa −§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬¦©®§¦¹ÀŸ

éô-éètLî:Eãééúåãò Cøãa:ïBä-ìk ìòk ézNN Eåèéãewôaéúçøà äèéaàå äçéNà E:EæèéúwçaE ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹©À§¦§©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨«Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬

â :Eøác çkLà àì òLòzLàæé:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîbçéúBàìôð äèéaàå éðéò-ìb ¤«§©«£®̈−Ÿ¤§©´§¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À

:EúøBzîèééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:EëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb:úò-ìëá E ¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´§©«£¨®¤¦§¨¤¬§¨¥«

àëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëéúãò ék æeáå ätøç éìòî ìb:ézøöð EâëíéøN eáLé íb −¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´−¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa:Eãëéúãò-íbã :éúöò éLðà éòLòL Eäëéðiç éLôð øôòì ä÷ác ¦´¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®©¹¥À¦

:Eøáãkåëéwç éðãnì éððòzå ézøtñ éëøc:Eæëéãewt-CøcéúBàìôða äçéNàå éððéáä E:Eçëäôìc ¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨§¦§§¤«¨«§¨´

Eøáãk éðîi÷ äâezî éLôð:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-CøcìéètLî ézøçá äðeîà-CøcE −©§¦¦®̈©¹§¥À¦¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬

:éúéeLàìéúåãòá éz÷ác:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-Cøcä :éaì áéçøú ék õeøà Eâìýåýé éðøBä ¦¦«¦¨©¬§¦§¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈

éwç Cøc:á÷ò äpøvàå Eãì:áì-ìëá äpøîLàå EúøBú äøvàå éððéáääìéúåöî áéúða éðëéøãäE ¤¬¤ª¹¤À§¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À§¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®

:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èä:òöa-ìà ìàå Eæì:éðiç Eëøãa àåL úBàøî éðéò øáòäçìí÷ä ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬©¥«¦¨¥´
:Eúàøéì øLà Eúøîà EcáòìèìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòä:íéáBè Eîézáàz äpä −§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´¦«−¦¥¨©´§¦

éãwôìå :éðiç Eú÷ãöa Eàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéåáîòàåézçèá-ék øáã éôøç äð §¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«§¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦

:Eøáãaâî:ézìçé EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz-ìàåãîíìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦§¨¤«§«©©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬

:ãòåäîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã Eåîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ¨¤«§¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´¨¨«§¦©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«

æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçîéúåöî-ìà étë-àOàåéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«

æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæð:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçð úàæàðéðöéìä íéãæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦Ÿ́¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦

:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæ:íçðúàå äåäé | íìBòî EâðíéòLøî éðúæçà äôòìæ ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦¥«§¨¦®

:EúøBz éáæòãðéwç éì-eéä úBøîæ:éøeâî úéáa Eäð:EúøBz äøîLàå ýåýé EîL äìélá ézøëæ «¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À§¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®¹̈«¤§§À̈«¨¤«

åðéãwô ék él-äúéä úàæç :ézøöð Eæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:Eçðéðô éúélçáì-ìëá E ¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«¦¦´¦¨¤´§¨¥®

:Eúøîàk éðpçèðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:Eñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E ¹̈¥À¦§¦§¨¤«¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«−©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáçáñ:E÷ãö éètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç ¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬¦§¤«

âñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéãewt éøîL:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé Ecñçè :éðãnì EäñáBè ¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬©§¥«¦−

:Eøáãk äåäé Ecáò-íò úéNòåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeè:ézðîàä Eæñéðà äðòà íøè ¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´

:ézøîL Eúøîà äzòå ââLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:Eèñ| áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«¨«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³

éãewt øvà:Eò:ézòLòL EúøBz éðà íaì áìçk Lôèàòéwç ãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè:E ¡ÄŸ¦¤«¨©´©¥´¤¦®̈£¹¦À¨«§¬¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬ª¤«

áòét-úøBú éì-áBèé :óñëå áäæ éôìàî Eâòéãééúåöî äãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E:EãòéàøéE ¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬¦§Ÿ¤«−§¥¤

:ézìçé Eøáãì ék eçîNéå éðeàøéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãé:éðúépò äðeîàå EåòEcñç àð-éäé ¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈¦¦¨«¦§¦¨´©§§´

:Ecáòì Eúøîàk éðîçðìæòéîçø éðeàáé:éòLòL EúøBú-ék äéçàå Eçòéðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé §©«£¥®¦§¦§¨«§¬§©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦

éãewôa çéNà éðà:Eèòéàøé éì eáeLéEéòãéåéúãò:Eôéwça íéîú éaì-éäé:LBáà àì ïòîì E £¹¦À¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ¥«

ëàô:ézìçé Eøáãì éLôð EúòeLúì äúìkáô:éðîçðz éúî øîàì Eúøîàì éðéò eìkâôéúééä-ék ¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬§«©«£¥«¦¦−¨¦¦

éwç øBèé÷a ãàðk:ézçëL àì Eãô:ètLî éôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änkäôíéãæ éì-eøk §´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´¦§¨«¨«¦´¥¦´

:EúøBúë àì øLà úBçéLåôéúåöî-ìk:éðøæò éðeôãø ø÷L äðeîà Eæôéðàå õøàá éðelk èòîk ¦®£¹¤À´Ÿ§«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨¨®¤©«¹£¦À

éãwô ézáæò-àì:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçkì :Eèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì Ÿ¨©¬§¦¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«§¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ

:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìéãáò ìkä ék íBiä eãîò E:EáöéòLòL EúøBú éìeì −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§©«£ª¨®

:ééðòá ézãáà æàâöéãewt çkLà-àì íìBòì:éðúéiç íá ék Eãöéãewô ék éðòéLBä éðà-Eì:ézLøã E ¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦

äöéúãò éðãaàì íéòLø ee÷ éì:ïðBaúà Eåö:ãàî Eúåöî äáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈¦§¨«§´§«Ÿ

îæö:éúçéN àéä íBiä-ìk EúøBú ézáäà-äîçö:éì-àéä íìBòì ék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−§¨´¦¦«

èöéúåãò ék ézìkNä éãnìî-ìkî:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fî:ézøöð Eà÷çøà-ìkî ¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´¨¨«§¦¦¨´Ÿ©

:Eøác øîLà ïòîì éìâø éúàìk òøá÷éètLnî:éðúøBä äzà-ék ézøñ-àì Eâ÷ékçì eöìîp-äî −¨¨¦´¦©§®̈§¹©À©¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈«¥¨«¦©¦§§´−§¦¦
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פה

נקודות משיחות קודש - מזמור קיח מתוך "תהילות מנחם"
א-כט – הודו להוי’ כי טוב כי לעולם חסדו . . ימין הוי’ רוממה ימין הוי’ עושה חיל . . אנא 

הוי’ הושיעה נא אנא הוי’ הצליחה נא . . הודו להוי’ כי טוב כי לעולם חסדו

שלימות ההודאה לעתיד לבוא
תוכן המזמור הוא אודות שלימות הגילוי דלעתיד לבוא: החל מתחילת המזמור “הודו 
להוי’ כי טוב" – שלימות ענין ההודאה על ה"טוב" באופן שאין בה הפסק – “לעולם", שזה 

יהי’ בגאולה דלע"ל. 

וממשיך בסיום המזמור שחוזר עוד הפעם “הודו להוי’ כי טוב כי לעולם חסדו", שענין 
הכפל מורה על ענין הגאולה1. 

ובפרט, שאומרים מזמור זה בתפילת “הלל" וחוזרים על זה ד’ פעמים, ובכך נרמז שענין 
ה"הודו" חודר בכל ד’ עולמות )אצילות, בריאה, יצירה, עשי’(, כללות סדר השתלשלות2, על 

דרך מ"ש3 לע"ל “ונגלה כבוד הוי’", באופן של “וראו כל בשר כי פי הוי’ דיבר".

כמו"כ הפסוק “ימין הוי’ רוממה ימין הוי’ עושה חיל" – שייך לעתיד לבוא שכן ענין 
“ימין" מורה על השפעה בקירוב, וב’ פעמים “ימין" מורה על קירוב כפול, שזה לגאולה כנ"ל. 
ולא כמו בזמן יציאת מצרים שעלי’ כתיב ב"יד חזקה ובזרוע נטוי’"4, יד ימין ויד שמאל5, אלא 

כולו “ימין". 

ובאותיות של קבלה": “ימין" מורה על גילוי בחי’ עתיק6, ד"לית שמאלא בהאי עתיקא"7, 
ובחי’ זו לע"ל תהי’ בגילוי.      

“אנא הוי’ הושיעה נא" – “הושיעה" ממצב בלתי רצוי8, ועוד זאת “הצליחה נא" – שגם 
במצב הרצוי יהי’ הצלחה למעלה ממדידה והגבלה, והרי שלימותה תהי’ בגאולה העתידה9. 

א-ד – הודו להוי’ כי טוב כי לעולם חסדו. יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו. יאמרו נא בית 
אהרן כי לעולם חסדו. יאמרו נא יראי הוי’ כי לעולם חסדו

1( ב"ר פצ"ז, ג )וראה עץ יוסף שם שמקורו הוא מלשון הפסוק "נחמו נחמו", "אנכי אנכי"(.
2( ע"ח שער א ענף א. ובכ"מ. 

3( ישעי’ מ, ה. 
4( ואתחנן ה, טו. תבוא כו, ח. 

5( פירוש הרקאנטי ר"פ תבוא. ראה תקו"ז ט, א.   
6( ראה זח"ג קלד, ב. 

7( שם קכט, א. רפט, א. 
8( להעיר מפירוש המלבי"ם כאן. 

9( משיחת אחש"פ ה’תשכ"ו. 
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לקראת חג הפסח, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, ברכתי שלוחה לכל אחד ואחת לחג הפסח כשר ושמח ולחירות 
אמיתית, חירות מכל עניינים המבלבלים, ובפרט המבלבלים בעבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ממכתב י"א ניסן, ה'תשל"ב



פו

יום ראשון - ט' ניסן
פרק כ, מפרק מט
עד סוף פרק נד

יום רביעי - י"ב ניסן
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום שני - י' ניסן
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום חמישי - י"ג ניסן
פרק כ, מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום שלישי - י"א ניסן
פרק כ, מפרק ס
עד סוף פרק סה

יום שישי - י"ד ניסן
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

שבת קודש - ט"ו ניסן
פרק כ

מפרק עז עד סוף פרק עח

לשבוע חג הפסח 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 
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א.15. כב, א.16.עירובין נה, א.17.ישעי' יז, קמא בבא
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כד.1. כו, ה.2.ירמי' משנה ד, פרק סנהדרין



פט oqip 'i ipy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dxqgyk ;mipeilrd zenlerd zexitqa zeevnde dxezd zelrzn oci lr

ila sebk ,f` od zeevnd - 'd z`xie 'd zad` ly dpeekd zeevnd meiwa

`id 'd z`xiy ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,`"n wxta .dnyp

dxwire dziy`xyxey `id 'd zad` ,xen`ky zexnle ,'d zcear ly

lka ,dyrÎzeevn ly oneiw

cala "'d zad`"a ic `l ,z`f

one ,dyrdÎzeevn meiw myl

lkl ,jk myl ,xxerl gxkdd

ly dphw dbxc mb ,zegtd

z` zxyl yi ,oky ,"'d z`xi"

ly ote`a d"awddcear

) `weczcear:aezkk ,('d

"mzcare,"mkiwl` 'd z`

eze`e"ecearzenk ,"car

zcearae .epec` z` zxynd

,okl .d`xid oipr yxcp car

dxwire dziy`x `id d`xi

z`xie 'd zad`ae) dcear ly

.(dad`l zncew d`xi - 'd

éøö ,íøaúBéäì C §¨¨¦¦§
ãéîz ïBøkæì- §¦¨¨¦

z` zcnzn al zneyzle
äãBáòä úéLàø,'d zcear -óà ék ,àeäå .dLøLå døwòå ¥¦¨£¨§¦¨¨§¨§¨§¦©

"òøî øeñ"ì LøL àéä äàøiäL`id 'd z`xiy zexnl - ¤©¦§¨¦Ÿ¤§¥©
Î`l zevn lr xearl `ly ,rx ziiyrn zerpnidl yxeyd

,dyrzäáäàäå,yxey `id -,"áBè äNòå"ìmeiwl - §¨©£¨§©£¥
,dyrÎzeevndcáì äáäàä øøBòì éc àì ïë-ét-ìò-óà©©¦¥Ÿ©§¥¨©£¨§©¨

,"áBè äNòå"ìic `l ,dyrdÎzeevn ly oneiw myl mb - §©£¥
"'d z`xi" eli`e ,cala "'d zad`" eaxwa xxerl icedil

;eala wenr dieag x`yizéøö úBçôìeC,zeevnd meiw myl - §¨¨¦
Né ìk áìa úøzñîä úéòáhä äàøiä älçz øøBòì,ìàø §¥§¦¨©¦§¨©¦§¦©§ª¤¤§¥¨¦§¨¥

,d`iand --Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìîa ãøîì àlL¤Ÿ¦§Ÿ§¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
,ìéòì økæpk ,àeäzxzeqn d`xi dpyi icedi lk alay - ©¦§¨§¥

lkl ef d`xi .d"awd ly eieeiv zexndl `ly cgt - zirah
ezin`l :xnelk ,"aeh dyre" miiwl ick xxerl eilr ,zegtd
zeppeazd ici lr d"awdn d`xi xxerl icedi lr ,xac ly
,zegtd lkl ,eilr - jkl ribdl egeka oi` m` j` ,'d zelcba
`l jk myly ,eala zxzeqnd zirahd d`xid z` xxerl
,yxcp xacdy dcn dze`a ,'d zelcba wnrzdl epnn yxcp
lr) d`xiay xzei dpeilrd dbixcnd z` xxerl dvex `edyk

.(zeppeazd iciàäzL,ef d`xi -Bçî Bà Baì úelbúäa ¤§¥§¦§©¦Ÿ
.íéðt-ìk-ìò(` :mipte` ipy mpyi ,ef d`xi zexxerzda mb - ©¨¨¦

zelbzda") .eala dzybxd icil cr d`xid z` xxern `ed
`dzy ,`l` ,ald zybxda ef d`xi xxerl egeka oi` (a .("eal

,("miptÎlkÎlr egen") cala ezaygnae egena zybxeneðéäc§©§
d`xi eaxwa mc` xxern cvik -efz` `ian `edy ici lr - ?

envríéðt-ìk-ìò BzáLçîa ïðBaúäìz`xi xxerl ick - §¦§¥§©£©§©¨¨¦

d zwnrd jezn opeazdl yi - ala zelbzda 'dzrcm` eli`e ,
opeazdl zegtl eilr - jkl ribdl mc` ly egeka oi`

a ,zrcd zwnrd ila ,ezaygna,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãb§ª©¥¨
àéä øLà Búeëìîe,`id ,ezekln -¯ "íéîìBò ìk úeëìî" ©§£¤¦©§¨¨¦

,íéðBzçúå íéðBéìò- ¤§¦§©§¦
xzei dlecby lkke
`id ,jln ly ezekln
cgte `xen xzei zxxern

,jlndnàlîî" eäéàå§¦§©¥
"ïéîìò ìkd"awd - ¨¨§¦

zenlerd lk z` "`lnn"
zeiga mze` digne

zeig .ziniptefxyt`
,mi`xapa zybxen `dzy
didzy xyt` mi`xape
zeiga dpade dbyd mdl

ziwl`ef,ìk ááBñ"å§¥¨
,"ïéîìòd"awde - ¨§¦

rd lk "aaeq"`ed ,zenle
zeiga mb mze` dign
mi`xapa zybxen dpi`y
mi`xapd zlekia oi`e

zeig biydlef;áeúkL Bîëe1úàå íéîMä úà àìä" : §¤¨£Ÿ¤©¨©¦§¤
,"àìî éðà õøàä,d"awd xne` -íéðBéìòä çépîe ¨¨¤£¦¨¥©¦©¨¤§¦

íéðBzçúåzenlerd ly mi`xapd z` "gipn" d"awd - §©§¦
zilkz mieedn mpi` dl` lk ,xnelk ,mipezgzde mipeilrd
dwl` `xwiiy ,mdilr ezekln cgiin d"awd oi`e ,d`ixad

jlnemdly,`l` ,,ììëa ìàøNé Bnò ìò Búeëìî ãçéîe§©¥©§©©¦§¨¥¦§¨
,"l`xyi jln" `xwp d"awd ,oky -,èøôa åéìòåcgiin - §¨¨¦§¨

,ezekln z` d"awdøîBì íãà áiç ék2àøáð éìéáLa : ¦©¨¨¨©¦§¦¦¦§¨
,íìBòä,jln didi d"awdy ick `idy ,d`ixad zpeek lk - ¨¨

jk ok` zn`d - zehytae ,ilr jln didiy ,"iliaya" df ixd
,cg` seb enk ,dnily zg` dnew ixd md l`xyi lk ik ,`id
mc`yke ,elek sebl rbep xa` lk ixd - mipey mixa` liknd
lka mbt xacd deedn ,lbxa e` cia ,men lra melyeÎqg `ed
ezekln cgiin d"awdy dnl qgia mb jk - y`xd llek ,sebd

lrmrxqg - cg` icedia edyn xqg xy`k ixd ,l`xyi
eilr ezekln cgiin d"awdy ,df oipr .dlek l`xyi llk znewa
zekln ler zlaw xzie zeixg` xzi cigid lr lihn ,hxta
zqtcpd ezgiya) `"hily iaxd ly exe`ia itl hxtae - miny

eilr lg df ixd ,(df wxt seqacgeina.cigi xezaíb àeäå§©
åéìò ìa÷î àeä,ecvn -,åéìò Cìî úBéäì ,Búeëìî- §©¥¨¨©§¦§¤¤¨¨

,eilr jln didi d"awdyéðéî ìëa BðBöø úBNòìå Bcáòìe§¨§§©£§§¨¦¥
,ãáò úãBáòlawl ick ,ezaygna wnrzdl eilr df oipra - £©¤¤

el didiy jixv llka icedi ,oky .miny zekln ler envr lr
car enk ,d"awd oevx zeyrl oekp zeidle miny zekln ler

.epec` oevx dyery
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íéøîà éèå÷éì
íøá àî ÷øôúéùàø ãéîú ïåøëæì úåéäì êéøö

àåäå .äùøùå äø÷éòå äãåáòä
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כד.1. כו, ה.2.ירמי' משנה ד, פרק סנהדרין

oqip a"iÎ`"i iriaxÎiyily mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

י"א  שלישי ניסן יום
,ep 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áöð 'ä äðäå,112 'nr cr.ïéìéôúå

ניסן  י"ב רביעי יום
,112 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïðåáúé íâå,112 'nr cr.'åë çåîäå áìä

יום שלישי ֿ רביעי י "א ֿ י "ב ניסן 

d`xid z` xxerl ick) ef zeppeazdy ,owfd epax xiaqn oldl
eilr cgiin d"awdy wx `l zeidl dkixv ('ek egena zirahd

,efn dxizi ,m` ik - illk ote`a ezeklnx"enc` w"k oeylae
:`"hily:"z`f cer `"k zellka ezekln cgiin wx `le"

"åéìò ávð 'ä äpäå"3, §¦¥¦¨¨¨
õøàä ìë àìî"e`ed - §Ÿ¨¨¨¤

,wxèéaîe ,"BãBák§©¦
,åéìòcala ef `l - ¨¨

mewn lka `vnp d"awdy
,`l` ,xac lk d`exe
ote`a eilr hian `ed

,cgeináìå úBéìk ïçBáe¥§¨¨¥
eizeybx ogea d"awd -

,mc`d ly miiniptd eizepeirxeïk ìòå ,éeàøk BãáBò íà¦§¨¨§©¥
éøöC,mc`d -,äàøéáe äîéàa åéðôì ãáòì-w"k zxrd ¨¦©£Ÿ§¨¨§¥¨§¦§¨

:`"hily x"enc`ik ,jlnd zpicna `vnpy dfk wx `l"
,"m`.Cìnä éðôì ãîBòk.jln iptl envra cnery ink - §¥¦§¥©¤¤

÷éîòéå,wnrzie -éøàéå Bæ äáLçîaúìëé éôk da C §©£¦§©£¨¨§©£¦¨§¦§Ÿ¤
,BlL éàðtä éôëe ,BzáLçîe Bçî úâOäezlekia yiy - ©¨©Ÿ©£©§§¦©§©¤

.ef zeppeazdl yicwdl
,ef zeppeazd ly dzry

:`id,äøBzä ÷ñò éðôì¦§¥¥¤©¨
Bîk ,äåönä Bà- ©¦§¨§

,lynlúLéáì éðôì¦§¥§¦©
.ïélôúe úélè-iptl ©¦§¦¦

,'d zceara wqer `edy
meiwa e` dxez cenila
wnrzi ,zeevn
zeyrl cner `edy "dcear"dy ick ,dxen`d zeppeazda
.zeppeazd ici lr eaxwa xxeri `edy 'd z`xi jezn didz

dppi`y ,zeppeazd ly sqep oipr owfd epax xiaqn oldl
xen`k zeidl dkixvy zillk zeppeazdiptl'd zcearllka

- zihxt devn ezeyr iptl ,zihxt zeppeazd `l` -
zeppeazdefdzrtyde ,devn lk ly dyecige dpkeza dxeyw

.eytp lr
éà ,ïðBaúé íâåøBàL C §©¦§¥¥¤

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
"ïéîìò ìk ááBq"ä©¥¨¨§¦
,"ïéîìò ìk àlîî"e- §©¥¨¨§¦

,zenlerd lkïBöø àeä§
,ïBéìòäepcnly itk - ¨¤§

,mincewd miwxta
xewn `ed oeilrd oevxdy
,zenlerd lk zeig
ly ote`a mze` dignd

,df oevxe - "`lnn"e "aaeq"úîëçå úBiúBàa Laìî àeä§ª¨§¦§¨§©
,äøBzädxezd znkge ,eci lr zexn`pd dxezd zeize` - ©¨

,'c wxta epcnly itk ,d"awd oevx yaeln oda - oian `edy
ly slw lr eazkpy eicd zeize`a yalzd oeilrd oevxdy
zaiign dxezd znkgy dn - dxezd znkgae dxez xtq
dvex jk ,oeilrd oevxd melb jka ,leqt e` xyk xacdy
iptl opeazn mc`yke - leqt e` xyk didi df xacy d"awd
oevxd) `edÎjexa seqÎ oi` xe`y ji` ,jka wnrzi dxeza ewqr
,cenll cner `edy dxezd znkgae zeize`a yaeln ,(oeilrd

,elà ïélôúe úéöéöa Bà`edy iptl `id zeppeazdd m` - §¦¦§¦¦¥
oevxdy ji` opeazi - oilitz gipdl e` ziviv yeall cner
- yeall cner `edy el` oilitzae ziviva yaeln oeilrd
,oilitz gipie ziviv yali icediy ,d"awd ly epevx edf ,oky

Búàéø÷áez`ixwa - ¦§¦¨
,ely dxezd cenile
`id zeppeazdd xy`k

,dxeza ewqr iptlBà
BúLéáìaziviv - ¦§¦¨

opeaznd ly ,oilitze
,ef dyial iptlàeä

îéLîCøaúé BøBà C ©§¦¦§¨¥
÷ìç" ìò eðéäc ,åéìò̈¨§©§©¥¤
CBúaL "ìònî dBìà¡©¦©©¤§

,Bôebeytp lr -
,ick z`fe ,lrnn dwl` wlg `idy eteb z` dignd ,ziwl`d

.Cøaúé BøBàa ìèaìå ììkì`edy dxezd zlert didz ef - ¦¨¥§¦¨¥§¦§¨¥
xziae ,llka ziwl`d eytp lr ,yael `edy zivivde cnel
,`id ,ziwl`d ytpd zegek lr oilitz zgpd zlert ixd hexit

- alde gend lr ,cin cnlpy itk,èøt Cøãå,hxetn ote`a - §¤¤§¨
:eytp lr dlertd didzïélôúa`edy oilitzd ici lr - ¦§¦¦

,dlertd didz ,gipnBúðéáe Búîëç úðéça ììkìå ìèaì¦¨¥§¦¨¥§¦©¨§¨¦¨
óBñ-ïéà ìL Búðéáe Búîëç úðéçáa úéäìàä BLôðaL¤§©§¨¡Ÿ¦¦§¦©¨§¨¦¨¤¥
äéäå" ,"Lc÷" :úBiLøôa èøt Cøc úBLaìîä ,àeä-Ceøä©§ª¨¤¤§¨§¨¨¦©¤§¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìë àìîå åéìò áöð 'ä äðäå
åãáåò íà áìå úåéìë ïçåáå åéìò èéáîå åãåáë õøàä
äàøéáå äîéàá åéðôì ãåáòì êéøö ïë ìòå .éåàøë
éôë äá êéøàéå åæ äáùçîá ÷éîòéå êìîä éðôì ãîåòë
éðôì åìù éàðôä éôëå åúáùçîå åçåî úâùä úìåëé
ïéìéôúå úéìè úùéáì éðôì åîë äåöîä åà äøåúä ÷ñò

ïéîìò ìë ááåñä ä"á óåñ ïéà øåàù êéà ïðåáúé íâå
'åéúåàá ùáåìî àåä ïåéìòä ïåöø àåä ïéîìò ìë àìîîå
åà åúàéø÷áå åìà ïéìéôúå úéöéöá åà äøåúä úîëçå
÷ìç ìò åðééäã åéìò 'úé åøåà êéùîî àåä åúùéáìá
êøáúé åøåàá ìèáéìå ììëéì åôåâ êåúáù ìòîî äåìà
åúðéáå åúîëç 'éçá ììëéìå ìèáéì ïéìéôúá èøô êøãå
ä"á ñ"à ìù åúðéáå åúîëç 'éçáá úéäìàä åùôðáù
åðééäã êàéáé éë äéäå ùã÷ 'ôá èøô êøã úåùáåìîä
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יג.3. כח, בראשית



oqipצ b"i iying mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ג חמישי יום
פרק מא  ,112 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úéöéö úôéèòáå,fp 'nr cr.åëìîå åðåãàì

,"Eàéáé ék,oilitzay "j`iai ik dide"e "ycw" zeiyxta - ¦§¦£
"ycw" zyxta :`edÎjexa seqÎoi` ly ezpiae eznkg zeyaeln

dpia - "j`iai ik dide" zyxtae ,dnkg -4ly ezpiae eznkge ;
ly ezpiae eznkga zelhae zellkp ,oilitzd z` gipnd mc`d

`edÎjexa seqÎoi`
.el` zeiyxt izyay

eðéäcz`hazn dna - §©§
ozellkzd zi`xpe
eznkg ly olehiae

,df ixd - ?ezpiaeàlL¤Ÿ
Búîëça LnzLäì§¦§©¥§¨§¨
ézìa ,BLôðaL Búðéáe¦¨¤§©§¦§¦

,Bcáì 'äìynzyiy - ©§©
zelcbe dxezd z` oiadl ,cala zeevne dxezl ezpiae eznkga

;'eke 'd,BLôðaL úòcä úðéça ììkìå ìèaì ïëåwlgd - §¥¦¨¥§¦¨¥§¦©©©©¤§©§
,genay iyilydììBkä,ekeza llek zrcd gen -ãñç ©¥¤¤

,BaìaL äáäàå äàøé ïäL ,äøeáâeoze` llek zrcd gen - §¨¤¥¦§¨§©£¨¤§¦
gen zewnrzde zexywzd ici lr ,oky .zexvep od eciÎlre

a "zrc"ditk - 'd zad`e 'd z`xi zecnd zexvep - 'd zlecb
gek z` xeqnl mc` ly eciwtze - .b wxt seqa epcnly
,eytpay "zrc"d
ïBéìòä úòc úðéçáa- ¦§¦©©©¨¤§

"zrc"d zpigaa
,dlrnlyãñç ììBkä©¥¤¤

Laìîä ,äøeáâe- §¨©§ª¨
,yaeln oeilrd zrcd
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ניסן  י"ד שישי יום
יום שישי ֿ ש "ק י "ד ֿ ט "ו ניסן  ,fp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenãîåì íà ë"àùî...,fp 'nr cr:íéòãåéì

ניסן  ט"ו קודש שבת יום
,fp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éî óà äðäå,114 'nr cr.ì"ðë ïäéùåáìå

,dcáì äáäàa äåönä íi÷îe ãîBì íà ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥¦¥§©¥©¦§¨§©£¨§©¨
,llk d`xi ilaBa ä÷áãì éãk,jxazi -BúøBz éãé-ìò §¥§¨§¨©§¥¨

úàø÷ð dðéà ¯ åéúBöîe,ef dcear -,ãáòä úãBáò íLa ¦§¨¥¨¦§¥§¥£©¨¤¤
äøBzäå,ixd -äøîà9,"'Bâå íëéäìà 'ä úà ízãáòå" :- §©¨¨§¨©£©§¤¥¡Ÿ¥¤§

xn`py ixd"mzcare",
oeyldcearzcear enk ,
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oeyl ok mbdcear,Bîëe§
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éà éøä ,"ãáò" ïk-íb©¥¤¤£¥¦
Bæ äâøãîì àáì øLôà¤§¨¨Ÿ§©§¥¨
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ãáòä úãåáò íùá úàø÷ð äðéà åéúåöîå åúøåú
åúåàå 'åâå íëéäìà 'ä úà íúãáòå äøîà äøåúäå
àøåú éàäë [øäá 'ô] øäæá ù"îëå 'åâå åãåáòú

à÷ôàì ïéâá àúéîã÷á ìåò äéìò ïéáäéãáè äéðéî
ìåò äéìò àìá÷ì ð"áì êéøèöà éîð éëä 'åë àîìòì
äéáâ çëúùà àì éàä éàå 'åë àúéîã÷á íéîù úåëìî
ìëù [á"ò à"é÷ 'ã íù î"øáå] 'åë 'ùåã÷ äéá àéøù àì
ïá 'éçáå ãáò 'éçá ïäå úåâøãîå 'éçá éúùá ì"ö íãà
àáì øùôà éà éøä ãáò ë"â àåäù ïá ùéã óàå
:íéòãåéì òåãéë äàìéò äàøéä úîéã÷ éìá åæ äâøãîì

íåù ùéâøî åðéà åúáùçîáå åçåîá íâù éî óà äðäå
äáöåç øå÷îî åùôð êøò úåúéçô éðôî äùåáå äàøé
ïéåëúîù øçàî ë"ôòà äéùòã ñ"éã 'åðåúçú úåâøãîî
äøåîâ äãåáò åæ éøä êìîä úà ãåáòì éãë åúãåáòá
â"éøú ïéðîá úåöî éúùì úåáùçð äãåáòäå äàøéä éë
úåöî íâ íéé÷î úîàáù ãåòå .åæ úà åæ úåáëòî ïðéàå
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כה.9. כג, ה.10.שמות יג, דברים



oqipצב e"h ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lka - gena zegtd lkl e` ,ala zybxen zeidl d`xid lr ik
ecnela ,'d zcear zevn meiwa aekir meyn jka oi` ,z`f
.ely jlnd `edy d"awd z` zxyl ick zeevn eneiwae dxez
yibxn `ed oi`y zexnly ok lr xzi xne`e jiynn owfd epaxe

,egena `l mb d`xid z`
wnrzn `edy oeeikn j`
xxerl mdilry mipipra
`ed ezaygnae ,d`xi

xdxdnd`xi ly mipipra
jka miiwn s` `ed -

.d`xi zevn,ãBòå- §
,efn dxiziúîàaL¤¤¡¤

äàøé úåöî íb íi÷î- §©¥©¦§©¦§¨
,"dcear"d zevn wx `l

äîa,ici lr -éLînMC §©¤©§¦
,BzáLçîa äàøiä- ©¦§¨§©£©§

`ed ezaygnayxdxdn
dqpne ef d`xi zece`

,dze` xxerläòLa ék¦§¨¨
íéðt-ìk-ìò Bæ òâøå§¤©©¨¨¦
-ìò ,åéìò íéîL àøBî¨¨©¦¨¨©

,Cìî BðéàL úBçôì èBéãä íãå-øNa àøBîk íéðt-ìk̈¨¦§¨¨¨¨¨¤§§¨¤¥¤¤
ïeâä BðéàL øác úBNòlî Bøeáòa òðîpL ,åéìò èéanä©©¦¨¨¤¦§©©£¦©£¨¨¤¥¨

,åéðéòa,jln eppi` `ed m` mb ,eilr lkzqn edyinyk - §¥¨
zeyrl ef zelkzqd eze` zrpen - heyt mceÎxya m`Îik
drya ,envr z` rpen `ed dcn dze`a - mipbed izla mixac
oevxl cbepnd xac zeyrln ,d`xi dze` ipipra xdxdn `edy

,d"awdBfL,`xen ly df heyt iehia -Bîk ,äàøé úàø÷ð ¤¦§¥¦§¨§
åéãéîìúì éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîàL11àäiL ïBöø éäé" : ¤¨©©¨¨¨¤©©§©§¦¨§¦¨¤§¥

,'eë íãå-øNa àøBîk íëéìò íéîL àøBîeicinlzyke - ¨¨©¦£¥¤§¨¨¨¨¨
:dpr - ?jkn dlrp `xen oi` m`d :edel`yíãàLk eòãz¥§§¤¨¨
."'eë íãà éðàøé àlL øîBà äøáò øáBò`xeny ,ixd - ¥£¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦¨¨

dfkep` ,mipt lk lr .zexiar xearln mka xevri d"awd iptn
`xwp dfy ,mi`ex`xenrpen dfy oeeikn ,d`xi - miny

rpen mceÎxyan ely `xendy dcn dze`a ,dxiar xearln
zevn mb miiwn `edy ,ixd .miievx izla mixac ziiyr epnn
ici lr ezaygna ef d`xi jiynn `edy jka ,d`xid

.zeppeazd"äàzz äàøé" úàø÷ð Bæ äàøiL ÷ød`xi" - ©¤¦§¨¦§¥¦§¨©¨¨
oke "dpezgz"àèç úàøé"åz`xi" e` "'d z`xi" `l - §¦§©¥§

d`xie ,dxiar xearl `xi `ed - "`hg z`xi" m`Îik ,"miwl`
`id efBúîëçì úîãBwL12,dncwdk zynyn `id - ¤¤¤§¨§¨

dnkg zilkz" ik) zeevne dxez ly oneiw `idy ,"dnkg"l
"miaeh miyrne daeyz13ly miaehd miyrnd mi`xwp okle ,

ep` dilr ,ef d`xi ixd ,("dnkg" mya ,zeevnde dxezd meiw
zeevnde dxezd meiwl - "dnkg"l dncwd `id ,zrk micnel

micnel ep` ,oky)14"d`xi oi` dnkg oi` m`" :15`id "dnkg"y ,
oi` d`xi oi` m`"y micnel ep` jci`ne ,"d`xi"l dncwd
`id "d`xi"y ,"dnkg
o`kn ,"dnkg"l dncwd
zebixcn izy opyiy
"d`zz d`xi" (` :d`xia
`ide ,dpezgz d`xi -
meiwl dncwdk zynyn
`xwpd ,zeevne dxez
xn`p jk lre ,"dnkg"
."dnkg oi` d`xi oi` m`"
d`xi - "d`lir d`xi" (a
d`a ef d`xi ,dpeilr

ixg`dxez ly oneiw
xn`p jk lre ,zeevne
("d`xi oi` dnkg oi` m`"

eli`e"äàlò äàøé"å§¦§¨¦¨¨
,'eë "úLa àøé" àeä- §¥Ÿ¤

`id dpeilrd d`xid
,'d zelcb iptn ely dyead lr zqqeand d`xiäàøé úéàc§¦¦§¨

.'eë äàøé úéàåizy opyi xen`k .d`xi yie d`xi yi - §¦¦§¨
xia zebixcnd`xie ,zeevne dxez meiwl d`iand d`xi ,d`

.zeevne dxez meiw ici lr zxvepdììk äàøé éìa ìáàm` - £¨§¦¦§¨§¨
"d`zz d`xi" elit` oi`àìéòì àçøt àìezcear oi` - ¨¨§¨§¥¨

,dlrnl (dler) "zgxet" ,zeevne dxez meiwa,dcáì äáäàa§©£¨§©¨
oi` ,cala 'd zad` jezn zeevne dxez miiwn `ed m` -
zexitqa dlrnl zeevnde dxezd z` dlrn ef dad`

,zepeilrdðëa çøôì ìBëé Bðéà óBòäL Bîkãçà ó16, §¤¨¥¨¦§Ÿ©§¨¨¤¨
ïéôcb ïéøz ïä eîéçøe eìéçãcizy od dad`e d`xi ,oky - ¦§¦§¦¥§¥©§¦

,miitpk.['íéðewz'a áeúkL Bîk]izyy - "xdef ipewiz"a - §¤¨©¦¦
dxezd z` zelrn ,d`xie dad` ly ("oitcb") miitpkd
itk ,mipeilrd zenlerd zexitql (oci lr zeyrpd) zeevnde
ly zexxerzdd dxqgyk ,j` .mincewd miwxta epcnly
zniiwy ixd - cala dad` jezn zeevn miiwn `ede ,'d z`xi
dxezd zlekia oi` zg` "spk"ae ,cala zg` "spk" o`k

.dlrnl zelrl zeevndedcáì äàøiä ïëå,dad` ila -àéä §¥©¦§¨§©¨¦
ðk,àìéòì da àçøt àìå ,ãçà ód`xi jezn dceard - ¨¨¤¨§¨¨§¨¨§¥¨

,dlrnl (dler) "zgxet" dpi` ,dcalúãBáò" úàø÷pL óà©¤¦§¥£©
."ãáòcar zceark ,d`xi jezn ziyrp ixd dceard ,oky - ¤¤

,"car zcear"a ic oi` ,z`f lka ,j` ,epec`léøöåúBéäì C §¨¦¦§
,"ïa" úðéça ïk-íbzpiga z`xwpd ,dad` jezn dcear - ©¥§¦©¥
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íéøîà éèå÷éì
òâøå äòùá éë åúáùçîá äàøéä êéùîîù äîá äàøé
èåéãä íãå øùá àøåîë ô"ëò åéìò íéîù àøåî ô"ëò åæ
úåùòìî åøåáòá òðîðù åéìò èéáîä êìî åðéàù úåçôì
øîàù åîë äàøé '÷ð åæù åéðéòá ïåâä åðéàù øáã
àøåî àäéù ïåöø éäé åéãéîìúì éàëæ ïá ïðçåé ïáø
øáåò íãàùë åòãú 'åë íãå øùá àøåîë íëéìò íéîù
úàø÷ð åæ äàøéù ÷ø 'åë íãà éðàøé àìù øîåà äøéáò
äàøéå åúîëçì úîãå÷ù àèç úàøéå äàúú äàøé
'åë äàøé úéàå äàøé úéàã 'åë úùåá àøé àåä äàìéò
äãáì äáäàá àìéòì àçøô àì ììë äàøé éìá ìáà

ðëá çåøôì ìåëé åðéà óåòäù åîëåîéçøå åìéçãã ãçà ó
àéä äãáì äàøéä ïëå [íéðå÷éúá ù"îë] ïéôãâ ïéøú ïä

ðëãáò úãåáò '÷ðù óà àìéòì äá àçøô àìå ãçà ó
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ב.11. כח, ט.12.ברכות משנה ג פרק אבות א.13.ראה יז, באריכות.14.ברכות מג פרק בתחילת יז.15.ראה משנה ג פרק אבות

.16:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להם יש מעשה בשעת הרי - באחת' 'פורחת א) מט, (שבת כנפי' בתוד"ה הובא במדרש "ומש"כ
במקצת  פריחה צ"ל ח) (לט, המת"כ ופירוש ולגירסת  אחד. כנף אלא לו שאין בנידו"ד משא"כ - באחת' 'ונינוחת וכהסיום שני, כנף גם

באחד'". לפרוח שא"א לפי הב', בכנף גם -

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `nw sc oileg(iriax meil)

:`xnbd dywnàäì àúéà éàådn `ed oekp m`e ±éñBé éaø øîàc §¦¦¨§¨§¨©©¦¥
Bì äðB÷ íãà ìL Bøöç ,àðéðç éaø øa,xvg oipwa dkeza gpend z` ©©¦£¦¨£¥¤¨¨¨

Bzòcî àlLmipeiy `vnp ,dkeza gpen xacdy rciy `la s` ± ¤Ÿ¦©§
ok m`e ,el miiepw el`Y ïàk éø÷aezkd xn`y dn o`k jiiyék' ¨¥¨¦

àøwé'KxCA Liptl xFRv ow(my mixac)geliy aeigy jkn eyxcy ¦¨¥©¦§¨¤©¤¤
,i`xw`a owd ecil `ay mewna wx `edïneæîì èøtowl hxt ± §¨¦§¨

ok mb ixd el` mipeie ,geliy zaeg ea oi`y ezeyxa xak `vnpd
.geliya mda aiig recne ezeyxa mipnefn

:`xnbd zvxznøîàdaeø úàéöé íò äöéa [àáø] (áø)dryn ± ¨©¨¨¥¨¦§¦©¨
dzlihnd m`d on daex d`viyçelLa áéiçàc àeädlg xak ± §¦©©§¦©

mle` ,m`d lr geliy zaegàð÷îdpew xvgd `dzy oiprl ±àì ¦§¨Ÿ
ìBtúc ãò éð÷dlek,Bøöçìy onf lky itlm`d seba dwec` `id ¨¥©§¦©£¥

,xg` mewnl dviad mr gextl dlekiy oeik ,dtebk zaygpéëå§¦
éðz÷y `ziixaa,çelLa úBáéiçepiidénwîiptl -,Bøöçì ìBtúc ¨¨¥©¨§¦©¦©¥§¦©£¥

daex d`vie dvia dlihn m`d z` `vne mc` `a m`y epiide
,zpnefn zaygp dpi` ef dryay ,dglyl aiig dgp `l oiicre

.exivgl dltp `l oiicry
mdipy `ziixaa epipyy lfb xeqi`e geliyd aeigy dpiad `xnbd

:`xnbd dywn .oipr eze`a miwqeréëä éà`ed geliyd aeigy ¦¨¦
,xie`a dviad cera wxéànày epipy,ìæb íeMî úBøeñà`ld ©©£¦¨¥

:`xnbd zvxzn .jka el miepw eidiy xvgd rwxwa egp `l oiicr
epiid ,`ziixaa epipyy mely ikxc iptn lfbd xeqi`ínàà± ©¦¨

miviad s` `linne ,dilr ezrcy meyne ,m`d lr elit`
.m`d sebk mpic ixdy zexeq` da zewec`d,àîéà úéòaéàå§¦¨¦¥¨

äöéaà íìBòìmcera miviad itlk xen` lfbd xeqi` ok`y ± §¨©¥¨
mixeq` mewn lkn exivg el dzpw `ly s`y ,m`d seba miwec`

,mely ikxc iptney meynàaeø déì ÷éôðc ïåék äöéacin ± ¥¨¥¨§¨¦¥¨
mlerd xie`l dviad aex d`viydéìò dézòcmilrad zrc ± ©§¥£¥

zekflepi`e dqtezl lwpa `ly m`d itlk ok oi`y dn ,da
.mely ikxc iptn elit` xeqi` oi` ,dgwly in mr hhewzn

ixd dilr ipeie jaey ipeia owd geliy zaegy x`azdy xg`l
d`ian ,xvgd rwxwa dviad dgp `ly cera `weec `id
xg`l s` geliyd zaeg z` cinrdl yi eitly oic `xnbd

:xvga dviad dgp xakyàzLäådn itl dzrne ±áø øîàc §©§¨§¨©©
ïäéìò úöáBø íàäL íéöéaa úBkæì øeñà ,áø øîà äãeäé± §¨¨©©¨¦§©¥¦¤¨¥¤¤£¥¤

meyn ,dizgzy miviad z` lawl m`d zgz eci heytl xeq`
øãäå 'íàä úà çlL' øîàpLokn xg`l wxe -çwz íéðaä' ¤¤¡©©¥©¤¨¥©£©©¨¦¦©

àîéz eléôà ,'Cì`id geliyd zaegy xn`z elit` ±ìò óà ¨£¦¥¨©©

,Bøöçì ìôðc ábiax xa iqei iax ixacn dyw `l mewn lkne ©§¨©©£¥
oky ,onefnk md ixde el dpew exivgy `pipgeäéàc àëéä ìk̈¥¨§¦

éëæ éöîgpend xaca zekfl envr milral xzeny okid lk ± ¨¥¨¥
,exivgaàéëæ énð Bøöç,exear z`f zekfl exivg mb dleki ± £¥©¦©§¨

éëæ éöî àì eäéàc àëéä ìëåxeq` envr milraly okid lke ± §¨¥¨§¦Ÿ¨¥¨¥
,exivga gpend xaca zekfldéì àéëæ àì énð Bøöçs` ± £¥©¦Ÿ©§¨¥

onefnk miaygp mpi` okle ,exear zekfl dleki dpi` exivg
.geliya aiige
:`xnbd dywnéëä éàoiicr milrad xy`k `id geliyd zaegy ¦¨¦
,miviaa ekf `lúBøeñà éànàwx lfb meyníBìL éëøc éðtî`le ©©£¦§¥©§¥¨

,dyw didi cinrpy ji` ixd ,xzeidçìLc éàz` gliy xak m` ± ¦§©§¨
aeye ,miviad z` el dzpw exivgy `vnp ,m`dàeä àélòî ìæb± ¨¥§©§¨

,miviad zlihpa `ziixe`c lfb meyn yidçìL àìc éàz` oiicr ¦§Ÿ©§¨
miviad z` lehil xeq` mewn lkn ,miviaa dkf `le m`d

c oeik `ziixe`cnéòa éçelLm`d z` glyl deevn `ed ixdy ± ©¥¨¥
ok` xaecn :`xnbd zvxzn .dcedi ax ixack miviad zlihp iptl
xeqi` oi`y exn` ok it lr s`e ,m`d z` gliy `l oiicry

xaecn oky ,mely ikxc iptn `l` mzlihpaïè÷a`ady ± §¨¨
:`xnbd zl`ey .zeevnd on xehtd `ed ohw mlhiléëøc øa ïè÷̈¨©©§¥

àeä íBìLzvxzn .mely ikxc iptn miaeig llka epyi ohw ike - ¨
:`xnbdøîà÷ éëä,`ziixad zpeek jk ±áéiç ïè÷ ìL åéáà ¨¦¨¨©¨¦¤¨¨©¨

(åì) øéæçäìxvgd lral.íBìL éëøc éðtî §©£¦¦§¥©§¥¨
milrad oi` cer lky zxkfpd d`xedk dyrn d`ian `xnbd

:mxear dkef dpi` xvgd s` miviaa zekfl milekiïBîéñ øa éåì¥¦©¦
BëáBL úBøét éð÷àekaeyay miviade migext`d z` dpwd ±áøì ©§¥¥¨§©

éìàeîLc dén÷ì àúà ,äãeäel`ye l`eny iptl dcedi ax `a ± §¨¨¨§©¥¦§¥
,bedpl cvikdéì øîàl`enyïwà óBøè ìéæ,owd lr ywde jl ± ¨©¥¦§©¥

eäábúéìclewd z`xin ennexzi migext`dy ick ±eäðéð÷e± §¦§©§§¦§
.mze` dpwz jkae

l`enyn le`yl dcedi ax jxved dn zx`ane `xnbd zkled
:`xnbd zl`ey .l`eny eaiyd dneéàîìel dxed dn myl ± §©

,z`f zeyrl l`enyàð÷îì éàoipwa owd z` zepwl icka m` ± ¦§¦§¨
zepwl eilr recn ,ea xefgl oeniq xa iel lkei `ly ick ddabd

,df oipwa `weecøãeña déì eäðéð÷ìoeniq xa iel did leki ixd ± ©§¦§¥§¨
,ea zepwdl milibxy oitilg oipwa el zepwdláBè íBéa éàm`e ± ¦§

mipeid z` oinfdle mpikdl jxvede ,aeh mei iptl df didy meyn
`le aeh meia mhgeyl lkeiy icka ,mcew lek`le hegyl dvexy

,dvwen meyn mixeq` eidi
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צג oqip e"h ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lka - gena zegtd lkl e` ,ala zybxen zeidl d`xid lr ik
ecnela ,'d zcear zevn meiwa aekir meyn jka oi` ,z`f
.ely jlnd `edy d"awd z` zxyl ick zeevn eneiwae dxez
yibxn `ed oi`y zexnly ok lr xzi xne`e jiynn owfd epaxe

,egena `l mb d`xid z`
wnrzn `edy oeeikn j`
xxerl mdilry mipipra
`ed ezaygnae ,d`xi

xdxdnd`xi ly mipipra
jka miiwn s` `ed -

.d`xi zevn,ãBòå- §
,efn dxiziúîàaL¤¤¡¤

äàøé úåöî íb íi÷î- §©¥©¦§©¦§¨
,"dcear"d zevn wx `l

äîa,ici lr -éLînMC §©¤©§¦
,BzáLçîa äàøiä- ©¦§¨§©£©§

`ed ezaygnayxdxdn
dqpne ef d`xi zece`

,dze` xxerläòLa ék¦§¨¨
íéðt-ìk-ìò Bæ òâøå§¤©©¨¨¦
-ìò ,åéìò íéîL àøBî¨¨©¦¨¨©

,Cìî BðéàL úBçôì èBéãä íãå-øNa àøBîk íéðt-ìk̈¨¦§¨¨¨¨¨¤§§¨¤¥¤¤
ïeâä BðéàL øác úBNòlî Bøeáòa òðîpL ,åéìò èéanä©©¦¨¨¤¦§©©£¦©£¨¨¤¥¨

,åéðéòa,jln eppi` `ed m` mb ,eilr lkzqn edyinyk - §¥¨
zeyrl ef zelkzqd eze` zrpen - heyt mceÎxya m`Îik
drya ,envr z` rpen `ed dcn dze`a - mipbed izla mixac
oevxl cbepnd xac zeyrln ,d`xi dze` ipipra xdxdn `edy

,d"awdBfL,`xen ly df heyt iehia -Bîk ,äàøé úàø÷ð ¤¦§¥¦§¨§
åéãéîìúì éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîàL11àäiL ïBöø éäé" : ¤¨©©¨¨¨¤©©§©§¦¨§¦¨¤§¥

,'eë íãå-øNa àøBîk íëéìò íéîL àøBîeicinlzyke - ¨¨©¦£¥¤§¨¨¨¨¨
:dpr - ?jkn dlrp `xen oi` m`d :edel`yíãàLk eòãz¥§§¤¨¨
."'eë íãà éðàøé àlL øîBà äøáò øáBò`xeny ,ixd - ¥£¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦¨¨

dfkep` ,mipt lk lr .zexiar xearln mka xevri d"awd iptn
`xwp dfy ,mi`ex`xenrpen dfy oeeikn ,d`xi - miny

rpen mceÎxyan ely `xendy dcn dze`a ,dxiar xearln
zevn mb miiwn `edy ,ixd .miievx izla mixac ziiyr epnn
ici lr ezaygna ef d`xi jiynn `edy jka ,d`xid

.zeppeazd"äàzz äàøé" úàø÷ð Bæ äàøiL ÷ød`xi" - ©¤¦§¨¦§¥¦§¨©¨¨
oke "dpezgz"àèç úàøé"åz`xi" e` "'d z`xi" `l - §¦§©¥§

d`xie ,dxiar xearl `xi `ed - "`hg z`xi" m`Îik ,"miwl`
`id efBúîëçì úîãBwL12,dncwdk zynyn `id - ¤¤¤§¨§¨

dnkg zilkz" ik) zeevne dxez ly oneiw `idy ,"dnkg"l
"miaeh miyrne daeyz13ly miaehd miyrnd mi`xwp okle ,

ep` dilr ,ef d`xi ixd ,("dnkg" mya ,zeevnde dxezd meiw
zeevnde dxezd meiwl - "dnkg"l dncwd `id ,zrk micnel

micnel ep` ,oky)14"d`xi oi` dnkg oi` m`" :15`id "dnkg"y ,
oi` d`xi oi` m`"y micnel ep` jci`ne ,"d`xi"l dncwd
`id "d`xi"y ,"dnkg
o`kn ,"dnkg"l dncwd
zebixcn izy opyiy
"d`zz d`xi" (` :d`xia
`ide ,dpezgz d`xi -
meiwl dncwdk zynyn
`xwpd ,zeevne dxez
xn`p jk lre ,"dnkg"
."dnkg oi` d`xi oi` m`"
d`xi - "d`lir d`xi" (a
d`a ef d`xi ,dpeilr

ixg`dxez ly oneiw
xn`p jk lre ,zeevne
("d`xi oi` dnkg oi` m`"

eli`e"äàlò äàøé"å§¦§¨¦¨¨
,'eë "úLa àøé" àeä- §¥Ÿ¤

`id dpeilrd d`xid
,'d zelcb iptn ely dyead lr zqqeand d`xiäàøé úéàc§¦¦§¨

.'eë äàøé úéàåizy opyi xen`k .d`xi yie d`xi yi - §¦¦§¨
xia zebixcnd`xie ,zeevne dxez meiwl d`iand d`xi ,d`

.zeevne dxez meiw ici lr zxvepdììk äàøé éìa ìáàm` - £¨§¦¦§¨§¨
"d`zz d`xi" elit` oi`àìéòì àçøt àìezcear oi` - ¨¨§¨§¥¨

,dlrnl (dler) "zgxet" ,zeevne dxez meiwa,dcáì äáäàa§©£¨§©¨
oi` ,cala 'd zad` jezn zeevne dxez miiwn `ed m` -
zexitqa dlrnl zeevnde dxezd z` dlrn ef dad`

,zepeilrdðëa çøôì ìBëé Bðéà óBòäL Bîkãçà ó16, §¤¨¥¨¦§Ÿ©§¨¨¤¨
ïéôcb ïéøz ïä eîéçøe eìéçãcizy od dad`e d`xi ,oky - ¦§¦§¦¥§¥©§¦

,miitpk.['íéðewz'a áeúkL Bîk]izyy - "xdef ipewiz"a - §¤¨©¦¦
dxezd z` zelrn ,d`xie dad` ly ("oitcb") miitpkd
itk ,mipeilrd zenlerd zexitql (oci lr zeyrpd) zeevnde
ly zexxerzdd dxqgyk ,j` .mincewd miwxta epcnly
zniiwy ixd - cala dad` jezn zeevn miiwn `ede ,'d z`xi
dxezd zlekia oi` zg` "spk"ae ,cala zg` "spk" o`k

.dlrnl zelrl zeevndedcáì äàøiä ïëå,dad` ila -àéä §¥©¦§¨§©¨¦
ðk,àìéòì da àçøt àìå ,ãçà ód`xi jezn dceard - ¨¨¤¨§¨¨§¨¨§¥¨

,dlrnl (dler) "zgxet" dpi` ,dcalúãBáò" úàø÷pL óà©¤¦§¥£©
."ãáòcar zceark ,d`xi jezn ziyrp ixd dceard ,oky - ¤¤

,"car zcear"a ic oi` ,z`f lka ,j` ,epec`léøöåúBéäì C §¨¦¦§
,"ïa" úðéça ïk-íbzpiga z`xwpd ,dad` jezn dcear - ©¥§¦©¥
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íéøîà éèå÷éì
òâøå äòùá éë åúáùçîá äàøéä êéùîîù äîá äàøé
èåéãä íãå øùá àøåîë ô"ëò åéìò íéîù àøåî ô"ëò åæ
úåùòìî åøåáòá òðîðù åéìò èéáîä êìî åðéàù úåçôì
øîàù åîë äàøé '÷ð åæù åéðéòá ïåâä åðéàù øáã
àøåî àäéù ïåöø éäé åéãéîìúì éàëæ ïá ïðçåé ïáø
øáåò íãàùë åòãú 'åë íãå øùá àøåîë íëéìò íéîù
úàø÷ð åæ äàøéù ÷ø 'åë íãà éðàøé àìù øîåà äøéáò
äàøéå åúîëçì úîãå÷ù àèç úàøéå äàúú äàøé
'åë äàøé úéàå äàøé úéàã 'åë úùåá àøé àåä äàìéò
äãáì äáäàá àìéòì àçøô àì ììë äàøé éìá ìáà

ðëá çåøôì ìåëé åðéà óåòäù åîëåîéçøå åìéçãã ãçà ó
àéä äãáì äàøéä ïëå [íéðå÷éúá ù"îë] ïéôãâ ïéøú ïä

ðëãáò úãåáò '÷ðù óà àìéòì äá àçøô àìå ãçà ó
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ב.11. כח, ט.12.ברכות משנה ג פרק אבות א.13.ראה יז, באריכות.14.ברכות מג פרק בתחילת יז.15.ראה משנה ג פרק אבות

.16:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להם יש מעשה בשעת הרי - באחת' 'פורחת א) מט, (שבת כנפי' בתוד"ה הובא במדרש "ומש"כ
במקצת  פריחה צ"ל ח) (לט, המת"כ ופירוש ולגירסת  אחד. כנף אלא לו שאין בנידו"ד משא"כ - באחת' 'ונינוחת וכהסיום שני, כנף גם

באחד'". לפרוח שא"א לפי הב', בכנף גם -

oqip e"h ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

- dad` jezn eia` ornl dyer oa oky ,"oa"àä øøBòìäáä §¥¨©£¨
íéðt-ìk-ìò úéòáhä,d"awdl -àäzL ,Baìa úøzñîä ©¦§¦©¨¨¦©§ª¤¤§¦¤§¥

-ìk-ìò Bçî úelbúäa§¦§©Ÿ©¨
'äì Búáäà økæì ,íéðẗ¦¦§Ÿ©£¨©
BzáLçîa ãçà¤¨§©£©§
Ba ä÷áãì ,BðBöøáe¦§§¨§¨

.Cøaúéezad` oexkf - ¦§¨¥
z` ea xxerz ,zxzeqnd
weac zeidl oevxd

;d"awdaäéäz úàæå§Ÿ¦§¤
Bà äøBzä ÷ñòa Búðek©¨¨§¥¤©¨

,Bfä äåönä:oda wqrzdl cner `edy -Ba ä÷áãì- ©¦§¨©§¨§¨

,d"awda.ìéòì økæpk ,ïäéLeáìe úéðeiçäå úéäìàä BLôð©§¨¡Ÿ¦§©¦¦§¥¤©¦§¨§¥
ziwl`d ytpd lr lret zeevne dxeza wqrdy ,epcnly itk -
zipeigd ytpd lre
dpiidzy ,odiyeale
,ixd .d"awda zeweac
icedi ly ezcearay
izy zeidl zekixv
- "car" zpiga :zepigad
jezn d"awd z` caerd
car zceark ,d`xi
- "oa" zpigae ,epec`l

.dad` jezn eia` ornl dyerd
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íéøîà éèå÷éì
ô"ëò úéòáèä äáäàä øøåòì ïá 'éçá ë"â úåéäì êéøöå
øåëæì ô"ëò åçåî úåìâúäá àäúù åáìá úøúåñîä
'úé åá ä÷áãì åðåöøáå åúáùçîá ãçà 'äì åúáäà
ä÷áãì åæä äåöîä åà äøåúä ÷ñòá åúðååë äéäú úàæå

.ì"ðë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä åùôð åá
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `nw sc oileg(iriax meil)

:`xnbd dywnàäì àúéà éàådn `ed oekp m`e ±éñBé éaø øîàc §¦¦¨§¨§¨©©¦¥
Bì äðB÷ íãà ìL Bøöç ,àðéðç éaø øa,xvg oipwa dkeza gpend z` ©©¦£¦¨£¥¤¨¨¨

Bzòcî àlLmipeiy `vnp ,dkeza gpen xacdy rciy `la s` ± ¤Ÿ¦©§
ok m`e ,el miiepw el`Y ïàk éø÷aezkd xn`y dn o`k jiiyék' ¨¥¨¦

àøwé'KxCA Liptl xFRv ow(my mixac)geliy aeigy jkn eyxcy ¦¨¥©¦§¨¤©¤¤
,i`xw`a owd ecil `ay mewna wx `edïneæîì èøtowl hxt ± §¨¦§¨

ok mb ixd el` mipeie ,geliy zaeg ea oi`y ezeyxa xak `vnpd
.geliya mda aiig recne ezeyxa mipnefn

:`xnbd zvxznøîàdaeø úàéöé íò äöéa [àáø] (áø)dryn ± ¨©¨¨¥¨¦§¦©¨
dzlihnd m`d on daex d`viyçelLa áéiçàc àeädlg xak ± §¦©©§¦©

mle` ,m`d lr geliy zaegàð÷îdpew xvgd `dzy oiprl ±àì ¦§¨Ÿ
ìBtúc ãò éð÷dlek,Bøöçìy onf lky itlm`d seba dwec` `id ¨¥©§¦©£¥

,xg` mewnl dviad mr gextl dlekiy oeik ,dtebk zaygpéëå§¦
éðz÷y `ziixaa,çelLa úBáéiçepiidénwîiptl -,Bøöçì ìBtúc ¨¨¥©¨§¦©¦©¥§¦©£¥

daex d`vie dvia dlihn m`d z` `vne mc` `a m`y epiide
,zpnefn zaygp dpi` ef dryay ,dglyl aiig dgp `l oiicre

.exivgl dltp `l oiicry
mdipy `ziixaa epipyy lfb xeqi`e geliyd aeigy dpiad `xnbd

:`xnbd dywn .oipr eze`a miwqeréëä éà`ed geliyd aeigy ¦¨¦
,xie`a dviad cera wxéànày epipy,ìæb íeMî úBøeñà`ld ©©£¦¨¥

:`xnbd zvxzn .jka el miepw eidiy xvgd rwxwa egp `l oiicr
epiid ,`ziixaa epipyy mely ikxc iptn lfbd xeqi`ínàà± ©¦¨

miviad s` `linne ,dilr ezrcy meyne ,m`d lr elit`
.m`d sebk mpic ixdy zexeq` da zewec`d,àîéà úéòaéàå§¦¨¦¥¨

äöéaà íìBòìmcera miviad itlk xen` lfbd xeqi` ok`y ± §¨©¥¨
mixeq` mewn lkn exivg el dzpw `ly s`y ,m`d seba miwec`

,mely ikxc iptney meynàaeø déì ÷éôðc ïåék äöéacin ± ¥¨¥¨§¨¦¥¨
mlerd xie`l dviad aex d`viydéìò dézòcmilrad zrc ± ©§¥£¥

zekflepi`e dqtezl lwpa `ly m`d itlk ok oi`y dn ,da
.mely ikxc iptn elit` xeqi` oi` ,dgwly in mr hhewzn

ixd dilr ipeie jaey ipeia owd geliy zaegy x`azdy xg`l
d`ian ,xvgd rwxwa dviad dgp `ly cera `weec `id
xg`l s` geliyd zaeg z` cinrdl yi eitly oic `xnbd

:xvga dviad dgp xakyàzLäådn itl dzrne ±áø øîàc §©§¨§¨©©
ïäéìò úöáBø íàäL íéöéaa úBkæì øeñà ,áø øîà äãeäé± §¨¨©©¨¦§©¥¦¤¨¥¤¤£¥¤

meyn ,dizgzy miviad z` lawl m`d zgz eci heytl xeq`
øãäå 'íàä úà çlL' øîàpLokn xg`l wxe -çwz íéðaä' ¤¤¡©©¥©¤¨¥©£©©¨¦¦©

àîéz eléôà ,'Cì`id geliyd zaegy xn`z elit` ±ìò óà ¨£¦¥¨©©

,Bøöçì ìôðc ábiax xa iqei iax ixacn dyw `l mewn lkne ©§¨©©£¥
oky ,onefnk md ixde el dpew exivgy `pipgeäéàc àëéä ìk̈¥¨§¦

éëæ éöîgpend xaca zekfl envr milral xzeny okid lk ± ¨¥¨¥
,exivgaàéëæ énð Bøöç,exear z`f zekfl exivg mb dleki ± £¥©¦©§¨

éëæ éöî àì eäéàc àëéä ìëåxeq` envr milraly okid lke ± §¨¥¨§¦Ÿ¨¥¨¥
,exivga gpend xaca zekfldéì àéëæ àì énð Bøöçs` ± £¥©¦Ÿ©§¨¥

onefnk miaygp mpi` okle ,exear zekfl dleki dpi` exivg
.geliya aiige
:`xnbd dywnéëä éàoiicr milrad xy`k `id geliyd zaegy ¦¨¦
,miviaa ekf `lúBøeñà éànàwx lfb meyníBìL éëøc éðtî`le ©©£¦§¥©§¥¨

,dyw didi cinrpy ji` ixd ,xzeidçìLc éàz` gliy xak m` ± ¦§©§¨
aeye ,miviad z` el dzpw exivgy `vnp ,m`dàeä àélòî ìæb± ¨¥§©§¨

,miviad zlihpa `ziixe`c lfb meyn yidçìL àìc éàz` oiicr ¦§Ÿ©§¨
miviad z` lehil xeq` mewn lkn ,miviaa dkf `le m`d

c oeik `ziixe`cnéòa éçelLm`d z` glyl deevn `ed ixdy ± ©¥¨¥
ok` xaecn :`xnbd zvxzn .dcedi ax ixack miviad zlihp iptl
xeqi` oi`y exn` ok it lr s`e ,m`d z` gliy `l oiicry

xaecn oky ,mely ikxc iptn `l` mzlihpaïè÷a`ady ± §¨¨
:`xnbd zl`ey .zeevnd on xehtd `ed ohw mlhiléëøc øa ïè÷̈¨©©§¥

àeä íBìLzvxzn .mely ikxc iptn miaeig llka epyi ohw ike - ¨
:`xnbdøîà÷ éëä,`ziixad zpeek jk ±áéiç ïè÷ ìL åéáà ¨¦¨¨©¨¦¤¨¨©¨

(åì) øéæçäìxvgd lral.íBìL éëøc éðtî §©£¦¦§¥©§¥¨
milrad oi` cer lky zxkfpd d`xedk dyrn d`ian `xnbd

:mxear dkef dpi` xvgd s` miviaa zekfl milekiïBîéñ øa éåì¥¦©¦
BëáBL úBøét éð÷àekaeyay miviade migext`d z` dpwd ±áøì ©§¥¥¨§©

éìàeîLc dén÷ì àúà ,äãeäel`ye l`eny iptl dcedi ax `a ± §¨¨¨§©¥¦§¥
,bedpl cvikdéì øîàl`enyïwà óBøè ìéæ,owd lr ywde jl ± ¨©¥¦§©¥

eäábúéìclewd z`xin ennexzi migext`dy ick ±eäðéð÷e± §¦§©§§¦§
.mze` dpwz jkae

l`enyn le`yl dcedi ax jxved dn zx`ane `xnbd zkled
:`xnbd zl`ey .l`eny eaiyd dneéàîìel dxed dn myl ± §©

,z`f zeyrl l`enyàð÷îì éàoipwa owd z` zepwl icka m` ± ¦§¦§¨
zepwl eilr recn ,ea xefgl oeniq xa iel lkei `ly ick ddabd

,df oipwa `weecøãeña déì eäðéð÷ìoeniq xa iel did leki ixd ± ©§¦§¥§¨
,ea zepwdl milibxy oitilg oipwa el zepwdláBè íBéa éàm`e ± ¦§

mipeid z` oinfdle mpikdl jxvede ,aeh mei iptl df didy meyn
`le aeh meia mhgeyl lkeiy icka ,mcew lek`le hegyl dvexy

,dvwen meyn mixeq` eidi
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המשך פיאור למס' חולין ליום רפיעי עמ' פ



oqipצד yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæ.

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôä àø÷ù øçàåïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð 'è ,ïåùàø íåé

éðáì àéNð éréLzä íBiaïîéðáìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :éðòãb-ïa ïãéáàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

ïñéð 'é ,éðù íåé

éðáì àéNð éøéNrä íBiaïãìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écLénr-ïa øæréçàäàîe íéL ©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
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היום יום . . . צו

ה'תש"גט ניסןיום רביעי

חומש: מצורע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה אף דדחילו . . . באריכות.

ניט הייזער און געלד איז דער אידישער רייכטום. דער אידישער אייביקער רייכטום 
איז, אז מען איז אידען ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות, און מ'בריינגט אויף דער 

וועלט קינדער און אייניקלאך ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות.

ֹוְמִרים ּתֹוָרה  ָאנּו ְיהּוִדים ַהּשׁ ְצִחי הּוא, ׁשֶ ר ַהְיהּוִדי ַהּנִ ר ַהְיהּוִדי. ָהֹעשֶׁ ים ּוָממֹון ֵהם ָהֹעשֶׁ ּתִ לֹא ּבָ
ֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ִנים ּוְנָכִדים ַהּשׁ ּוִמְצֹות, ּוְמִביִאים ָלעֹוָלם ּבָ

ה'תש"גי ניסןיום חמישי

חומש: מצורע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מא. ברם . . . עבודת עבד.

ה ְלָידֹו  ר ה' ִאּנָ ר, ֲאׁשֶ ְיֻצּיָ ֶזה: ִאּלּו  בֹו, ִיְתּבֹוֵנן ּבָ מֹוׁשָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ִעְנַין ָטֳהַרת ַהּמִ ּבְ ֲעמּוָלה  ְדַבר ַהּתַ ּבִ
ל  ְמַהּלֵ ְוָהָיה  ֶזה,  ַעל  ַנְפׁשֹו  מֹוֵסר  ָהָיה  ַטח  ּבֶ ה  ִהּנֵ ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  יֹון,  ּלָ ִמּכִ ְיהּוִדים  ב  מֹוׁשַ יל  ְלַהּצִ
זֹו,  ֲעמּוָלה  ּתַ ִהיא  ן  ִמּכֵ ְויֹוֵתר  ן  ּכֵ ֶזה.  ּכָ דֹול  ּגָ ְזכּות  ּבִ ְלַזּכֹותֹו  ַהֶחֶסד  ּגֶֹדל  ַעל  ֵרְך,  ִיְתּבָ ַח ֶאת ה'  ּבֵ ּוְמׁשַ

ׁש. ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ִהיא ַהּצָ ׁשֶ

ה'תש"גיא ניסןיום ששי

חומש: מצורע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והנה ה' . . . 112 ותפילין.

ּקּון  ּתִ ִריִכים  ְוַהּצְ ֶהם,  ּבָ ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ִזְכרֹונֹוָתיו  ּוְלַהֲעלֹות  ְלִהְתּבֹוֵדד,  ָהָאָדם  ַעל  ֶדת,  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ
ֵנם. ּוְתׁשּוָבה ָיׁשּוב ִויַתּקְ

ה'תש"גיב ניסן, שבת הגדולשבת
ִמְנָחה: ֲעָבִדים ָהִיינּו. ים. ּבְ ָעה ֲאָנׁשִ ַהְפטֹוָרה: ְוַאְרּבָ

חומש: מצורע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וגם יתבונן . . . 112 והמוח כו'.

ֵני  ּבְ ן  ּכֵ ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ  – ֲעָבִדים  ין  ּבֵ ַהֶהְפֵרׁש  ה'".  "ִצְבאֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִנְקְראּו  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ַמן  ִמּזְ
ָאר  ה ׁשְ ִלּיֹות, עֹוׂשֶ ְרּגֹות, נֹוֵקב ַמְרּגָ ה ּדַ ּמָ ה ֲעבֹוַדת ַרּבֹו – ּוָבֶזה ּכַ ָרֵאל – ּוְצָבאֹות, הּוא: ֶעֶבד עֹוׂשֶ ִיׂשְ
ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש.  ֶזה ְיִגיָעה ְוָעָמל ַרב, ֲאָבל ֵאין ֶזה ִעְנָין ׁשֶ ׁשּוטֹות – ְוֵיׁש ּבָ ה ְמָלאכֹות ּפְ ְמָלאכֹות, עֹוׂשֶ
ִמְלֶחֶמת  ּבְ ְוֵהן  ֲהָגָנה  ִמְלֶחֶמת  ּבְ ֵהן  ֶנֶפׁש,  ּוִבְמִסיַרת  ְוָעָמל  ה  ַרּבָ יִגיָעה  ּבִ עֹוְבִדים  ׁשֶ ֲעָבִדים  ֵהם  ָצָבא 
ֵאיָנּה  ַוֲעבֹוָדָתם זֹו  ְוׂשֹוֵנא,  ד  ֵעל ֵמַהְמַנּגֵ ִהְתּפַ ִלי  ִמּבְ ַהּתֶֹקף  ַתְכִלית  ּבְ ם  ַמְרּתָ ִמׁשְ נּוָפה, ְועֹוְמִדים ַעל  ּתְ

יָאם. י הֹוָרַאת ַמְצּבִ י ֵהם ִמְתַנֲהִגים ַעל ּפִ ָגה, ּכִ ל ַהּשָׂ ִעְנָין ׁשֶ

ּנּו  ׁשִ ְוִעם ֶזה לֹא  ּוָמִרים,  ים  ִעינּוִיים ָקׁשִ ּבְ ְפלּות  ִ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ִמְצַרִים ָהיּו  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ה  ְוִהּנֵ
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צז היום יום . . . 
רּוְך הּוא ִהְבִטיַח  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ י ָיְדעּו ׁשֶ ַתְכִלית ַהֹחֶזק, ּכִ ם ּבְ ַמְרּתָ יֶהם, ְוָעְמדּו ַעל ִמׁשְ ָמם ּוְלׁשֹוָנם ּוְלבּוׁשֵ ׁשְ
ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ה' עֹוְזרֹו ּבְ ָבא ה', ּדְ ב ֶזה הּוא ִמּצְ ַמּצָ ֶזה ּבְ ְתַנֵהג ּכָ ִלְגֹאל אֹוָתם, ְוַהּמִ

ה'תש"גיג ניסןיום ראשון

חומש: אחרי מות, פר' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובעטיפת ציצית . . . נז לאדונו ומלכו.

בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו ּכָ ְליּוּבַאִוויְטׁש, ְוׁשָ ַנת תרכ"ו ּבִ ק ׁשְ ּלֵ ַמח ֶצֶדק". ִנְסּתַ ת ַה"ּצֶ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ

ְו'דַא"ח'  'ִנְגֶלה'  ִלְכּתֹב  ִהְתִחיל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ּפּוֵרי  ִמּסִ
ָנה. ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ּבִ

ה'תש"גיד ניסןיום שני
ת ַעְרִבית. ִפּלַ ִדיַקת ָחֵמץ ַאַחר ּתְ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: משא"כ . . . נז ליודעים.

ָלן. א ִלְמּכֹר לֹו ֶאת ֶהָחֵמץ ּוְבָעֵרב ַקּבְ ה, ֶאּלָ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהַרב ְלֻמְרׁשֶ נּו נֹוֲהִגים ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ּבְ

ן  ם ּכֵ "ּב[ נֹוֵכַח, ְואֹוֵמר ּגַ י ]ָהַרׁשַ ַסח ַאַחר ֲחצֹות, ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ מּוָרה ֶעֶרב ּפֶ ְ ת ַהּשׁ ֲאִפּיַ ּבַ
ְוָנא ]=ְוַכּדֹוֶמה[. ה ּוְכַהאי ּגַ ה, ֲאִפּיָ יׁשָ ַהּנֹוֵגַע ְלַהּלִ ֶרק – ְלהֹורֹות ּבְ ֶאְמַצע ּפֶ ם ּבְ ל, ְוָהָיה ַמְפִסיק – ּגַ ַהּלֵ

ה'תש"גטו ניסן, א דחג המצותיום שלישי
ה[. ְלָמרֹור ַוֲחֶזֶרת - ֵהן ְחֵריין ְוֵהן ַסאַלאט ]=ַחּסָ

ּכֹוֵרְך. ּבַ ם ַעל ָמרֹור ׁשֶ ִנים ּגַ ת ֲאִכיַלת ָמרֹור ְמַכּוְ ִבְרּכַ ֵציֵרי. ּבְ ֲעִמיָדה. ֵהא ַלְחָמא - ַהֵהא ּבְ  ִקּדּוׁש ּבַ
חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עז־עח.
תניא: והנה . . . 114 ולבושיהן כנ"ל.

בסדר הראשון הי' אאמו"ר מקצר בכדי לאכול האפיקומן לפני חצות, אבל בשני הי' 
מאריך. מתחיל לפני שעה ט וגומרו בשעה ג-ד אחר חצות, והי' מאריך בביאור ההגדה.
אדמו"ר הזקן אמר: מיכלא דמהימנותא - לילה הראשון; מיכלא דאסותא - לילה 
השני. אז די רפואה בריינגט די אמונה, ווָאס ער זָאגט א דאנק דיר ג-ט פאר מיין 
רפואה, איז ער דָאך געווען קראנק. ָאבער אז די אמונה בריינגט די רפואה, איז מען 

לכתחילה ניט קראנק.

ִלְפֵני ֲחצֹות,  ָהֲאִפיקֹוָמן  ֶלֱאֹכל  ְכֵדי  ּבִ ר  ְמַקּצֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ֶדר  ּסֵ ּבַ
ֵבאּור  ָעה ג־ד ַאַחר ֲחצֹות, ְוָהָיה ַמֲאִריְך ּבְ ׁשָ ָעה ט, ְוגֹוְמרֹו ּבְ ִני ָהָיה ַמֲאִריְך. ַמְתִחיל ִלְפֵני ׁשָ ֵ ּשׁ ֲאָבל ּבַ

ָדה. ַהַהּגָ

ַאְסָוָתא  ּדְ ְמֵהְמנּוָתא ]="ַמֲאַכל ָהֱאמּוָנה"[ – ַלְיָלה ָהִראׁשֹון; ֵמְכָלא  ֵקן ָאַמר: ֵמְכָלא ּדִ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
אֹוֵמר "ּתֹוָדה  ר ָהְרפּוָאה ְמִביָאה )ּגֹוֶרֶמת( ֶאת ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ ֲאׁשֶ ִני. ּכַ ֵ ]="ַמֲאַכל ָהְרפּוָאה"[ – ַלְיָלה ַהּשׁ

ה לֹא  ִחּלָ ַכּתְ ָהֱאמּוָנה ְמִביָאה ֶאת ָהְרפּוָאה – ִמּלְ ׁשֶ ְלָך ה' ַעל ְרפּוָאִתי" – הּוא ָהָיה ֲהֵרי חֹוֶלה; ַאְך ּכְ
חֹוִלים.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ט  ניסן ט' ראשון יום משנה' ל'לחם חרוכה פת

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰÷öaä úö÷§¨©¨¥
eéä íà ¯ 'øeçøç' àø÷pä àeäå ,äiôà úòa Cøçðå CLîpL¤¦§©§¤§©§¥£¦¨§©¦§¨©§¦¨
...ìáà ...økkä ìk ìñt ¯ ïäa íBé ìeáè òâðå ,òaöàkî ïéúeçt§¦¦§¤§©§¨©§¨¤¨©¨©¦¨£¨
økkä ¯ äàîhä áà elôà ïäa òâpL ,òaöàkî øúé øeçøç©§¨¥¦§¤§©¤¨©¨¤£¦©©ª§¨©¦¨

.øBäè̈
כל  ולא  בה , שנגע  התרומה  את אלא  פוסל  אינו יום טבול 

אליה שמחובר  ה"ח).מה  פ"ז הרמב "ם(לעיל כאן ופסק 

אפיה)שה'חרחור ' בעת ונחרך שנמשך לכיכר(בצק 'חיבור ' נחשב 

פחות עוביו  אם רק  הכיכר  כל את  פסל  יום טבול בו  נגע  ואם 

ס"מ)מכאצבע  'חיבור '(2 אינו  מכך יותר  עבה הוא אם אבל

טהור . והכיכר

אפרים' 'שער א)ובשו "ת  סי' או"ח הכהן. 'לחם(להר"א לענין דן 

ואינו אפיה  בשעת  בחלקו  שנחרך לחם האם בשבת משנה '

כחתוך? או כשלם  נחשב  לאכילה  ראוי 

היינו שה 'חרחור ', כאן הרמב"ם  מדברי  להוכיח ורצה 

נחשב מכאצבע פחות  הוא  אם ונחרך", שנמשך  הבצק  "קצת 

שגם חיבור, אינו מכאצבע  יותר  הוא  ואם  לכיכר , כמחובר

שלם ונחשב כמחובר הוא הרי  החרוך  החלק  משנה ' ב 'לחם

מכאצבע . פחות עוביו אם  רק

נחום ' מ"ג)וה'חזון  פ"א יום מכאן(טבול להוכיח  שאין כתב 

"בצק  הוא  הרמב "ם  לשון אפיה",jynpyכי בעת  ונחרך

ולכן מהפת , ויוצא  נמשך אלא  נחרך  רק לא  שהבצק  כלומר,

לקבלת חיבור ואינו נפרד כחלק  נחשב  מאצבע יותר כשעוביו

הוא הרי ויוצא, נמשך  אינו  שנחרך  כשהחלק  אבל  טומאה ,

'לחם לגבי  גם  וכך  מכאצבע , יותר  הוא אם  גם  כמחובר נחשב 

כולו אם  מכאצבע , גדול החרוך החלק אם  אף  - משנה '

שלם . נחשב אחת , חתיכה 

אם שגם  מסכים  אפרים ' ה 'שער  גם דבריו ובמסקנת 

ב 'לחם כי  'שלם ', הלחם  מכאצבע  עבה  החרוכה  החתיכה

לחתוך  העומד  'כל כחתוך'.`epiמשנה'

חיים ' 'ארחות ס"א)ובספר  רעד, אחרונים(סי' דעות  הביא

ידי על פנים  כל על לאכילה , ראוי החרוך החלק  אם שרק

ראוי שאינו עד נשרף אם  אבל שלם , נחשב  הלחם  הדחק ,

שלם . נחשב אינו לאכילה,

ה'תשע"ט  ניסן י' שני יום הבעלים  ברצון - טומאה לקבלת הכשר

:‡ ‰ÎÏ‰ ·È ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰éøác ìk̈¦§¥
ïBöøa ïäéìò ïúpiL àeäå ...ïä äìa÷ éøác ,ïéìëà øLëä¤§¥¢¨¦¦§¥©¨¨¥§¤¦¨¥£¥¤¦§

.íéìòa§¨¦
טומאה לקבל ראוים  שיהיו  אוכלים הכשר  הרמב "ם , לדעת

דוקא וזהו  משקים , משבעה אחד  האוכלים  על  כשינתן  הוא 

ניתן הוא milradכאשר  oevxa שגם והתוס', הרשב"א כדעת (שלא

להכשר) מועיל - בעלים שאינם אחרים שרצונםרצון מסתבר אינו כי ,

שאינו לדבר  טומאה  יגרום  הבעלים , שאינם  אחרים , של

משנה)שלהם .(כסף

החושן ' ה 'קצות  דן  זה  סק"א)ולפי תו שבשר(סי' יתכן  איך :

המשקים אין  הבעלים  רצון  בלי שהרי טומאה , יקבל  קדשים 

אלא בעלים? להם  אין גבוה  ממון  שהם  וקדשים מכשירים ,

יוסי רבי שלדעת  קלים , בקדשים  היא היחידה האפשרות 

בעלים  ממון  הן  ב)הגלילי יב, קמא שלהם(בבא הרצון ולכן  ,

להכשיר . מועיל

לשון דיוק מבאר  הוא זה  פי  הגמרא :על

ב)הגמרא לו, קרבן(חולין בבשר המדבר הפסוק  את  מביאה 

ומכאן יאכל", לא טמא בכל  יגע אשר  "והבשר  שלמים ,

יקבל  קדשים  שבשר  באפשרות  ודנה  נטמא, קדשים  שבשר

לומר אין טומאה ? לקבל  כשר  שיו יתכן  איך כי  טומאה ,

אינו קדשים דם  כי השחיטה , דם ידי  על  נעשה  שההכשר 

את בהם  שהדיחו  במים שהוכשר  לומר אין  וכן  מכשיר !

כי מטבחיא') בית  ('משקי שבעזרה  המטבחיים  בבית  הבשר

טומאה  לקבל אוכלים להכשיר  יכולים  אינם אלו מים  (ראה גם

אלא) ד"ה שם בתוס' אדם!הביאור כאשר  אפשרות  ישנה  ומבארת ,

פרה  minlyהקדיש  igafl סמוך בנהר העבירוה  ובעליה  ,

המים מן  מעט נפל עורה  את הפשיטו וכאשר  לשחיטתה,

טומאה . לקבל  והכשירוה 

'זבחי של דוגמא  הגמרא  נוקטת  מדוע  השאלה : ונשאלת 

שנאכל? אחר  קרבן ולא שלמים '

ברצון טומאה  לקבל הבשר  את מכשירים  הנהר  מי  כי 

dilra קלים בקדשים  ורק  ישנה(שלמים), בעלים ממון שהם

ואין גבוה ממון  שהם  קדשים שאר  כן שאין מה זו, אפשרות

בעלים . להם

ה'תשע"ט  ניסן י"א שלישי יום טומאה? לקבל יכולים שבקרקע מים

:‡ ‰ÎÏ‰ Â"Ë ˜¯Ù ,ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íéî©¦
àlà ïéànèúî ïéà ¯ äàñ íéòaøà ïäa ïéàL ...úBò÷øwaL¤©©§¨¤¥¨¤©§¨¦§¨¥¦§©§¦¤¨
...àîè íãà íäî äúL íà ...ïBöøa àlà ïéànèî ïéàå ,ïBöøa§¨§¥§©§¦¤¨§¨¦¨¨¥¤¨¨¨¥
øBähä ïäî äúL ...ò÷øwa ïäL ét ìò óàå ,ïéàîè elà éøä£¥¥§¥¦§©©¦¤¥©©§©¨¨¥¤©¨
,äúL ïBöøa éøäL ...äúBMä àîèð ...ò÷øwa eàîèpL øçà©©¤¦§§©©§©¦§¨©¤¤£¥§¨¨¨

.øBäè àeä éøä ¯ äîeøz ìL økk ïëBúì ìôð̈©§¨¦¨¤§¨£¥¨

מ"א)שנינו פ"א בקרקע(מקואות המכונסים  ממים  טמא  שתה :

גבאים') הטהור .('מי טמא  האלו, המים מן  טהור שתה  כך  ואחר 

הראב "ד והרע"ב)ומפרש  הר"ש פירשו וכן שבקרקע(כאן. המים :

לרצון הקרקע  מן שנתלשו לאחר רק  טומאה (ואם מקבלים 

כמחוברים) נחשבים לרצון, שלא -נתלשו המים מן הטמא  שתה  ואם  ,

המים מן הטהור  שתה  אח "כ וכאשר  ונטמאו , ברצון נתלשו
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הטמא . מפי שנפלה  טיפה  היתה  ששתה  במים  שמא  נטמא -

שבקרקע , המים ברוב  בטלה מהטמא  שנפלה  שהטיפה  ואף 

וניעורה וחזרה  נתלשה  המים , מן  הטהור  שתה כאשר  הרי

ומטמאת .

ששתה מהמים  נטמא  שהטהור  במשנה  זה פירוש  ועל 

הטמא שתיית  טומאה)לאחר  מקבלים אינם שבקרקע שהמים מחשש(אף

יש – הטמא  מפי שנפלה  טיפה היתה ששתה במים  שמא 

מהטמא טיפה נפלטה שמא  מספק  היא  המים  טומאת  לתמוה :

ומדוע לקולא' דרבנן 'ספק  והרי הטהור , אותה  שתה ושמא 

מדרבנן ? שהיא  זו בטומאה  חכמים  החמירו 

זו: בהלכה  אחרת  שיטה לרמב "ם  יש  ולכן 

שבקרקע  סאה)מים  ארבעים בהם אם(שאין רק טומאה  מקבלים

בהם שמלא  או  טמא  אדם  מהן שתה  "אם  ולכן לרצון , נטמאו

הטמא כי בקרקע ", שהן ואע "פ  טמאין  אלו הרי טמא ... בכלי 

מהם ששתה  הטהור וגם  המים  את  וטימא  ברצון מהם  שתה 

של  ככר  למים  כשנפלה  ואילו  ברצון , שתה  הוא  אף  כי נטמא ,

ברצון. שלא  היתה  הנפילה  כי  נטמאו לא  תרומה 

שמים הרמב "ם דברי  על  הראב"ד השגת ומתורצת 

שקבלת מצאנו לא  הרי לרצון, ומטמאים  נטמאים  שבקרקע 

ברצון תלויה שהמשקה טומאה צריך טומאה לקבל אוכלים בהכשר (ורק

ה"ב) פ"א לעיל – הבעלים ברצון עליהם הרמב "םינתן האמור , לפי אך  ?

א רק  היטב  מתפרשת שהמשנה  מכך  זאת  מיםלמד גם  ם 

לרצון. מטמאים  שבקרקע 

(`"n `"t ze`ewn ,dpey`x dpyn)

ה'תשע"ט  ניסן י"ב רביעי יום סינתטיים  בגדים דין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰úBîöòî ïééeNòä íéìk¥¦¨£¦¥©§
ïî äàîè ìa÷î ïéàå ,øBäè ¯ íiaL ìëå ,døBòîe íiaL äiç©¨¤©¨¥¨§¨¤©¨¨§¥§©¥ª§¨¦
,íia ìãbä øîvî ãâa âøBàä óà ;ñøãî úàîè àìå ,úBàîhä©ª§§Ÿª§©¦§¨©¨¥¤¤¦¤¤©¨¥©¨
äòeîMä étî ¯ "øBò Bà ãâá Bà" :øîàpL ,äàîè ìa÷î Bðéà¥§©¥ª§¨¤¤¡©¤¤¦¦©§¨
.õøàa ìãbä ïî øBò óà ,õøàä ïî ìãbä ïî ãâa äî ,eãîì̈§©¤¤¦©¨¥¦¨¨¤©¦©¨¥¨¨¤

שבגד  כשם  - לעור  הבגד מהשוואת נלמד זה  שדין  מאחר 

הוא העור  כך ביבשה , הגדלים  מדברים כלל בדרך  נעשה 

רק כי סוברים  יש  - שבים  מאלו  ולא שביבשה  חיים  מבעלי

miigd ilraצמחים אך  טומאה , מקבלת  התמעטו שבים 

לדבר וראיה  טומאה . מקבלים  בים  הגדלים  הדברים  ושאר 

רש "י ב)מדברי נב, אלמוג(שבת של בים)שטבעת  הגדל (צמח

קיבול) בית  להם  (שאין עץ ' כלי ש 'פשוטי משום  טהורה ,

לו שיש  מאלמוג  שכלי  מכך  ומבואר  טומאה . מקבלים אינם

מקבלים בים הגדלים  שצמחים  הרי טומאה  מקבל קיבול, בית 

נג)טומאה ס"ק יכין פי"ג, כלים ישראל .(תפארת

בגד  שהאורג הרמב"ם  מדברי להוכיח יש  זה  כנגד אך

mia lcbd xnvnצמחים שגם  הרי טומאה , מקבל  אינו

טומאה  מקבלים אינם בים יכין הגדלים  פי"ז, שם ישראל תפארת (ראה

.סקק"ג)

ישראל' דווקא(שם)וה'תפארת ל'ים' הכוונה  אין כי הוסיף 

טומאה . מקבל  אינו  ובנחלים  בנהרות  הגדל גם  אלא 

סינתטיים  בגדים  כי שכתבו , יש  זה  מסיבים ולפי  (העשויים

מנפט) בארותהמופקים בין הבדל אין  כי טומאה , מקבלים  אינם 

טהור ' שבים  'כל בכלל הנפט ואף  נפט לבארות (ראה מים 

(7 הערה א ט, תשובות בפסקי .המצוין

הן שביבשה  הנפט  שבארות וכתבו  כך על שחלקו יש  אך

כגידולי נחשב הים מן הבא  נפט שאפילו ויתכן  קרקע  כגידולי

מתחתיה והיוצא כקרקע  נחשבת  הים קרקעית  כי קרקע ,

טומאה ומקבל קרקע כגידולי  בסופו,נחשב  ג א, לציון אור (ראה

שם) תשובות בפסקי .ובמצוין

מקבלים שאינם  הים  מן הבאים  בגדים  כי הסוברים  ויש 

ופטורים התורה  דיני לשאר  גם  בגד נחשבים  אינם טומאה 

אך  טומאה , לגבי  מיוחד  דין זהו כי  סוברים יש  אך מציצית ,

בציצית  וחייבים  בגד קרויים מקום  שם)מכל תשובות פסקי .(ראה

ה'תשע"ט  ניסן י"ג חמישי יום טומאה? מקבל אינו מתי קיבול' 'בית לו שיש עץ כלי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìLõò éìëa úBcî L ¨Ÿ¦¦§¥¥
àlà íéìkä úà LnLî äéä àì íà ...äìa÷ì ïééeNò ïðéàL¤¥¨£¦§©¨¨¦Ÿ¨¨§©¥¤©¥¦¤¨
ìL äøBðî ïBâk ;íeìkî øBäè äæ éøä ¯ ãáìa äëàìî úòLa¦§©§¨¨¦§©£¥¤¨¦§§§¨¤

.ä÷ìãä úòLa øpä úà úLnLî àéäL õò¥¤¦§©¤¤¤©¥¦§©©§¨¨
אגדות)המהרש "א  חדושי ב, כא, הר "א(שבת קושיית  את הביא 

חנוכה  נס בענין שם)מזרחי  כל (שבת את  טימאו  –שהיוונים

מונח  שהיה  שמן של  אחד פך אלא מצאו ו "לא  השמנים 

גדול.. כהן  של שהיתהבחותמו במנורה  הדליקו איך :".

יוסי  רבי (כדעת עץ של  מנורה  עשו  ותירץ: מג,טמאה ? (ע"ז

אינםא) עץ ' כלי ו'פשוטי  במקדש ), כשרה  עץ  של שמנורה 

טומאה . מקבלים 

קיבול  בית  למנורה  הרי  המהרש "א : את ותמה  המכילים (הנרות

טומאההשמן) ה"י)!ומקבלת  פ"א (לעיל

מאיר ' ה 'בית  תרע)ומיישב  סי' :(או"ח

המשניות  בפירוש  הרמב "ם  מ"ג)כתב  פ"ב שיש(כלים כלים  ,

מקבלים אינם  לקבלה ' נעשו 'לא  אבל קיבול' 'בית  להם

אהרן' ב 'קרבן כתב  וכן  פ"ז)טומאה . שמיני כהנים שכדי(תורת

'עשוי יהא  וגם  קיבול ' 'בית לכלי שיהיה צריך טומאה  לקבל

לקבלה '.

אם רק  טומאה  מקבל  קיבול' 'בית  בו שיש  כלי כלומר ,

לידי שיבואו  עד בתוכו  מונחים  יהיו שהדברים  במטרה  נעשה 

עד  דברים  בתוכו להכיל המיועד  שק (כדוגמת שימוש 

אינם אבל  קיבול  בית  להם  שיש  כלים  ויש  לשימוש ) שיוציאם 

הנר לתוך השמן  שנתינת  המנורה  כדוגמת  לקבלה ' 'עשויים 

להבערת שישמש  כדי  אלא  בתוכו שמור שיהא  כדי אינה

הפתילה .

מהכלים היא  עץ של שמנורה כאן  הרמב "ם כוונת  היא וזו 

אינם קיבול' 'בית יש  שלנרות אף כי  לקבלה ', עשויין 'שאינן



v"ndqeק ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לשימור . בתוכם  ניתן לא  השמן כי  לקבל', 'עשויים נחשבים 

ידי על הנרות  שהדלקת מזרחי, הר"א  דברי ומבוארים 

אף נטמאה  ולא עץ  של במנורה  היתה  חשמונאי בית  כוהני 

קיבול'. 'בית לה  שיש 

ה'תשע"ט  ניסן י"ד שישי יום מפורק  כלי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰úBàìeì Bì LiL øBò éìk§¦¤¥¨
zî ïäLkL ét ìò óà ...úBöðLe¯ éìk úøeö ïäéìò ïéà ,ïéø §¨©©¦¤§¤¥ª¨¦¥£¥¤©§¦

ìBëé èBéãääå ìéàBä ,ïéøzî ïäLk äàîè ïéìa÷î elà éøä£¥¥§©§¦ª§¨§¤¥ª¨¦¦§©¤§¨
ïëå .äéäLk ìea÷ éìk øæçéå úBàìela úBöðMä ñéðëäì äøäîa¦§¥¨§©§¦©§¨©¨§©£Ÿ§¦¦§¤¨¨§¥
íä éøä ¯ íúøeö äãñôðå ,ïäî úBöðMä øéñäå ,eàîèð íà¦¦§§§¥¦©§¨¥¤§¦§§¨¨¨£¥¥

.ïnàa àlL íøéæçäì øLôàL ét ìò óà ,ïéøBäè§¦©©¦¤¤§¨§©§¦¨¤Ÿ§ª¨
גם האם  חלקים , מכמה  המורכב  כלי  בדין עוסקת  זו  הלכה

עליו. כלי  תורת עדיין  מחוברים , אינם  החלקים כאשר 

החלקים את  להרכיב  ניתן  עוד שכל נאמר  ההלכה  בתחילת 

אומן)בקלות  שאינו – 'הדיוט' ידי ומקבל (על כלי נחשב  הוא עדין  ,

טומאה .

הרי – נטמא  הכלי שאם  נאמר  ההלכה  בהמשך  מאידך,

שניתן למרות הטומאה  ממנו פוקעת  נפרדו החלקים  אם 

ההלכה תחילת  בין החילוק  מה  להבין, ויש  בקלות . להחזירם 

לסופה ?

בדבר : נאמרו  ביאורים ושני 

על מדובר ההלכה  בתחילת  adle`א . o`kn d`neh zlaw

נפרדו) שהחלקים טומאה (לאחר על מדובר  בהמשך ואילו  ,dzidy
mcew ilkd lr.נפרדו החלקים  כאשר הפוקעת  ,

בקלות החלקים  את  לחבר ניתן  כאשר  כי  החילוק , וטעם

כלי, נחשב כעת  שגם  אף  ועל טומאה  לקבל  ראוי עדין הכלי 

שאיננו העובדה  מעצם  פוקעת  קודם  עליו  שהיתה  הטומאה

כלים טהורים (מים  הטומאה  קבלת  בעת  שהיה צורה  באותה 

א ). כו,

שונים : מקרים  בשני  מדובר  כי שפירשו יש ב.

"אע "פ נאמר  ההלכה  oixzenבתחילת  odykyעליהן אין

באופן שמדובר ומשמע  טומאה ". מקבלין אלו הרי כלי , צורת 

בדעתו הסתם  ומן  התירם  עצמו שהוא ולא מאליהן שהותרו

זה הרי  כן , לעשות  האפשרות  לו יש  וגם ומאחר  להחזירם .

שלם . ככלי עדין  נחשב 

נטמאו אם "וכן נאמר: ההלכה  בהמשך zevpydאך xiqde
odnהסירם שהאדם  ומדובר  טהורין"; הן הרי צורתן ונפסדה 

הכ  ואין ומאחר  להחזירם . בדעתו  ואין לשובבכוונה  עומד לי

כלי. מתורת  בטל  הוא  הרי ולהתחבר ,

.(my milk dpexg` dpyn)

ה'תשע"ט  ניסן ט"ו קודש שבת טומאה? מקבלים - לקרקע המחוברים מתכות כלי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰LiL úBëzî éìk ìk̈§¥©¨¤¥
,øâpäå ,úìcä ïî õeç ¯ äàîè ïéìa÷î ,ïîöò éðôa íL íäì̈¤¥¦§¥©§¨§©§¦ª§¨¦©¤¤§©¤¤
,äàîè ïéìa÷î ïðéà ...ò÷øwì ïééeNò elàL éðtî ...ìeòðnäå§©©§¦§¥¤¥£¦©©§©¥¨§©§¦ª§¨

.eòáwiL íã÷ elôàå©£¦Ÿ¤¤¦¨§
האחרונים  מ"ב.הקשו  פי"א כלים אחרונה משנה צז. סי' מרדכי (מאמר

קע) סי' יו"ד צדק :צמח

מ"ב)שנינו  פט"ו מתכת (כלים של נחתומין  של דף לשים : (עליו

פיה"מ) הבצקֿ מחובראת כי מטהר, אליעזר  רבי - בכותל שקבעו 

מטמאים , וחכמים  טומאה  מקבל ואינו כקרקע  נחשב לקרקע 

עצמו בפני  כלי הוא  הרי  בכותל שקבעו שינוי ואף  שיעשה (עד

הכלי) הרמב "םבגוף ופסק  טומאה . הכ"ד)ומקבל  פי"א (להלן

מקבלין בכותל או בקורה  שקבעם  מתכות כלי "שכל כחכמים 

מתכות שכלי  כאן לדבריו  סתירה  זו  הרי  ולכאורה, טומאה ".

טומאה מקבלים  אינם  לקרקע  במחובר  הוא  בהם  שהשימוש 

עצמם ? בפני שם  להם  יש  אם אף 

אחרונה)וביארו משנה מרדכי. :(מאמר

עשייתם שעיקר  כלים  הם  כאן  הנמנים המתכות  כלי

בטלים הם ולכן לקרקע , מחוברים  כשהם  בהם  להשתמש 

כי שיקבעו " קודם  "אפילו טומאה  מקבלים ואינם לקרקע 

המתכות כלי  ואילו  לקרקע , להתחבר  היא עשייתם  תכלית

להשתמש מתחילה נעשו חכמים לדעת  טומאה  שמקבלים 

לקרקע  מחוברים  כשאינם אף לבדם  נחתומין בהם  של (כדף

בכותל) קבוע כשאינו אף הנחתום את לקרקעשמשמש בטלים  אינם  ולכן ,

טומאה . ומקבלים 

צדק ' ה 'צמח אדמו "ר  זה  על :(שם)והקשה

הגמרא  א)למסקנת סו, בתרא של (בבא דף  מטמאים  חכמים 

את קבע  שקודם  היינו  חקקו', ולבסוף  'קבעו  אם  אף  נחתומין

תחילת הרי  וכאן כלי, ועשאו הכינו כך ואחר בכותל הדף

נחשב חכמים  לדעת  מדוע  כן  ואם  לקרקע  במחובר עשייתו 

לקרקע ? בטל שאינו כלי

ותירץ :

הציר כגון  - לקרקע  המחובר את  המשמשים  כלים  רק 

ואינם כקרקע נחשבים - הדלת  משימוש  חלק  שהם והמנעול 

המחובר את  משמשים  שאינם כלים  אבל טומאה , מקבלים 

אלא הכותל את  משמש  שאינו נחתומין  של  דף כגון לקרקע ,

עצמם  בפני  כלים  הם  הרי אפיה , לצרכי  מתחילתם נועד  שכבר (אף

לקרקע) במחובר כקרקע .נקבעו ואינם



קי oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - oqip 'h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyoqip e"hÎ'h -h"ryz

ה'תשע"ט  ניסן ט' ראשון יום

oilk` z`nh zFkld
oilkèz̀nehzekld-dxdhxtq

¦§ª§©¢¨¦
ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦

מחם 1) ולטהרה לטומאה חיבור הוא אם הניצוק יבאר
יום  בטבול חיבור שאינם דברים ודין לחם. מצונן או לצונן
שהם  אוכלים ודין דברים. לשאר חיבור שהם פי על אף

יום. בטבול טהורים והם הטומאות בכל מתטמאים

.‡˜Bvp‰2.‰¯‰ËÏ ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ BÈ‡ «ƒ≈ƒ…¿À¿»¿…¿»√»
,‡ÓË ÈÏk CB˙Ï ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈
,¯B‰Ë ˜Bvp‰ „enÚ‰ È¯‰ - ı¯M‰ Èab ÏÚ elÙ‡Â«¬ƒ««≈«∆∆¬≈»««ƒ»

¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ÔÈ¯bp‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ËÏ˜ Ì‡Â3‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ««¿ƒ«ƒ»ƒƒ»¬ƒ¬≈∆
‰¯ÚnL ÔÈ˜Ln‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯B‰Ë ËÏwL∆»«»¿≈»ƒ«∆««¿ƒ∆¿»∆

Ô‰Ó4.ÔÈ¯B‰Ë ≈∆¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dxdhl `le d`nehl `l xeaig epi` wevipd"

אופנים: שלושה מצינו הניצוק מהות zribpבהסבר :`

עובדיה  רבנו (כפירוש ההבל ידי על בעליון התחתון
oezgzdמברטנורא). xeaig :a לשון) ההבל ע"י לעליון

המשניות). בפירוש גורםb:הרמב"ם wevipdההבל xeaig

השווה  והצד הי"ד). בספר (כפירושו לתחתון העליון שבין
שהרי  קשה ולכאורה חם, כשהוא גבר שתתאה ביניהם
לטהרה". ולא לטומאה לא חיבור אינו ש"הניצוק הוא הכלל
על  רומז "עליון" העניינים: פנימיות פי על הוא והביאור
הנבראים  על רומז ותחתון ממנו למעלה עליון שאין הקב"ה
על  רומז לתחתון העליון בין ניצוק הגשמי. הזה והעולם
דין  ומלמדנו העולם, עם הקב"ה של התמידי החיבור
לטהרה" ולא לטומאה לא חיבור אינו ש"הניצוק התורה
רגע, בכל העולם התהוות לעניין רק הוא שהחיבור היינו
רק  תלוי זה כי האדם של וטהרתו לטומאתו בנוגע לא אבל
העליון  עם מחובר שהתחתון ואף בחיים" "ובחרת בבחירתו
להיות  יכול לאידך וכן "טומאה" של מצב אצלו להיות יכול
ידי  על מחיבורו נובעת אינה זו אבל טהרה של מצב אצלו
עצמו. בכח העליון עם שמתחבר ע"י אלא העליון" "קילוח
המערה  אבל לצונן מצונן שעירה אמורים דברים ו"במה
עצמם  מצד שהם כפי המים כי חיבור" לחמין צונן משקין
פעולה  בה שנעשתה מראה המים חמימות אבל קרים הם
האמורים  הנ"ל האופנים ושלושת האדם. ידי על ועבודה
האדם  בעבודת שלבים שלושה הם ניצוק, דין בהסבר

למטה.
שהתחתון שכתב מברטנורא עובדיה רבנו ladדברי dlrn

האדם  בעבודת הראשון לשלב מתאימים הצונן, לעליון
בזה  נראה ואין עצמו, ובכח חופשית בחירה מצד שכולה
שעליית  המשניות בפירוש הרמב"ם פירוש לעליון. החיבור

פועלת החם (ו xeaigdההבל העליון נגיעה)עם רק לא
מלמעלה  העזר עם חיבור פועלת התחתון שעבודת מגלה
הקב"ה. ובעזרת בכח היא האדם שעבודת נרגש כבר ובה

"הרי החזקה היד בספר הרמב"ם xeaigודברי wevipd"
כל  סוף שסוף מתגלה התחתון עבודת ידי שעל מדגישים
על  והתהוותו בריאתו כל כי גופא הניצוק של ענינו הוא זה
לעבודת  היינו זו, לכוונה מלכתחילה היתה הקב"ה ידי

תכסוף". ידיך "למעשה האדם
הרי  טומאה, לעניין נאמר הנ"ל החיבור עניין שכל והגם
ידי  על נעשית החיבור עבודת שעיקר זה בפרט הרמז
על  ולא עצמו בכח העבודה עיקר שהיא התשובה עבודת
פועלים  עבודתם ידי ועל הצדיקים, כעבודת אור גילוי ידי
דווקא  כי יתיר" "בחילא העליון עם חיבור הבעלי־תשובה

החמימות. עניין ישנו זו בעבודה
(27 cenr fl wlg y"ewl)

את 2) המחבר הקילוח עמוד ט. משנה ח פרק טהרות
המקבל  שבכלי הנוזלים עם יוצקים שממנו שבכלי הנוזלים

"ניצוק". נקרא ונפלו 3)אותם, העמוד באמצע כלי הכניס
הטמא. לכלי שהגיעו לפני מהמשקין מקצת לתוכו

העליון.4) מהכלי יצאו שטרם

.·B‡ ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰¯ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ≈¿≈
ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ Ï·‡ ;ÔBˆÏ ÌÁÓ B‡ ÌÁÏ ÌÁÓ≈«¿«≈«¿≈¬»«¿»∆«¿ƒ
˜Bvp‰ È¯‰ - ÔÈnÁ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ CB˙Ï ÔBˆ ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈«ƒ
,Ô‰Ó ‰¯ÚÓ ‡e‰L Ôlk ÔBv‰ ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓËÂ ,¯eaÁƒ¿ƒ¿¿««¿ƒ«≈À»∆¿»∆≈∆
,BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ epnÓ ‰¯ÚnL ÈÏk‰ ‡ÓËÂ¿ƒ¿»«¿ƒ∆¿»∆ƒ∆≈¬«««¿ƒ∆¿
ÔBˆ ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓe .e‡ÓË È¯‰L∆¬≈ƒ¿¿ƒ¿≈»»¿«¿»∆«¿ƒƒ

ÔÈnÁ‰ ÔLÚL ÈtÓ ?¯eaÁ - ÔÈnÁÏ5˙B¯ÓÈ˙k ‰ÏBÚ ¿«ƒƒƒ¿≈∆¬«««ƒ∆¿ƒ¿
ÔLÚ6‡nËÓe ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÌÈn·e ˜Bvpa ·¯Ú˙Óe »»ƒ¿»≈«ƒ««ƒ∆«¿ƒ»∆¿¿«≈
ÈÏk‰7.·eLÁ ‡e‰ ÔÈ˜LÓ ÔÈnÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰ ÔLÚ‰L , «¿ƒ∆∆»»»∆ƒ««ƒ«¿ƒ»

ה 5) המים הקיטור אד שהוא החמים, מהמים עולה
עשן.6)המתנדפים. ואת 7)כעמוד שבתוכו מה וכל

אדי  את סופג הניצוק אין חם לתוך בחם אבל הניצוק,
אדים. מוציא עצמו שהוא מפני התחתון

.‚‰ÒÈ‚‰Â ˙B¯B‰Ë ‰È„È eÈ‰L ‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ8 ¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿¿≈ƒ»
‰¯„˜a9e‡ÓË - ‰¯„w‰ Ï·‰Ó ‰È„È eÚÈf‰Â ‰‡ÓË ƒ¿≈»¿≈»¿ƒƒ»∆»≈∆∆«¿≈»ƒ¿¿

‰¯„waL ‰˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰È„È10eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»¿ƒ»¿»««¿∆∆«¿≈»¿≈ƒ»
‡ÓË - ‰È„È eÚÈf‰Â ‰¯„wa ‰ÒÈ‚‰Â ˙B‡ÓË ‰È„È»∆»¿≈¿≈ƒ»«¿≈»¿ƒƒ»∆»ƒ¿»
.‰¯„waL ÔÈ˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰¯„waM ‰Ó Ïk»«∆«¿≈»¿ƒ»¿»««¿ƒ∆«¿≈»

בכף.8) נוגעת 9)בוחשת ואינה שבקדירה חם בתבשיל
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ביד. במשקין 10)בו שנגעו ידיים על טומאה גזרו חכמים
טמאים.

.„ÏÈÁ11L·c12˙Átv‰ L·„e ÌÈÙÈf‰13˜Bvp‰ - ¿ƒ¿««ƒƒ¿««««««ƒ
ÈtÓ ,ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰¯ÚÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,¯eaÁ Ô‰lL∆»∆ƒ«¬ƒ»»¿»∆ƒ≈¿≈ƒ¿≈

ÔÈÎLÓ Ô‰ È¯‰Â ¯È¯ Ô‰Ï LiL14CÎÈÙÏ .˜·„k15, ∆≈»∆ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ»
eÈ‰ elÙ‡Â ¯eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ≈«ƒ∆»∆ƒ«¬ƒ»
‡ˆBiÎÂ Czn‰ ·ÏÁ‰Â ÔÈÒÈ¯b‰ ÔB‚k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú»ƒ«¿≈¿«¿ƒƒ¿«≈∆«À»¿«≈
- ÔÈ˜Ln‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .¯È¯ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰a»∆¿ƒ∆≈»∆ƒ¿≈¿»»««¿ƒ
ÔBvÓ ‰¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡≈«ƒ∆»∆ƒ∆»ƒ≈≈»ƒ≈

.e¯‡aL BÓk ,ÌÁÏ¿«¿∆≈«¿

משמעותה 11) "נחיל" התיבה בתלמוד שנזכרה מקום בכל
סתם: כתוב במשנה אחת. בכוורת הנמצאת דבורים קבוצת

"נחיל". הוסיף כאן ורבינו הזיפים" משנה 12)"דבש שם
וצפחת"13)ט. ש"זיפים אומר למשנה בפירושו רבינו

היה  מהם הבא והדבש הם, ישראל בארץ מקומות שמות
יוחנן  ורבי לקיש, ריש כן מפרש ב מח, [בסוטה מאוד. סמיך

ז  היה מפרש אפשר סמיך שהדבש מפני זיוף, מלשון יפים
כרבי  הלכה מקום שבכל פי על אף מים. ולהוסיף לזייפו
לקיש, ריש של פירושו כאן רבינו קיבל לקיש, ריש נגד יוחנן
להלכה, הבדל בזה שאין מפני דעתו, על יותר שנתקבל

קובעת]. הדבש סמיכות דרגת בכל 14)שהרי נוגע כשאדם
שהוא  ברגע המשקה ובין שבינו הקשר ניתק שהוא, משקה
ידו  את ומסלק סמיך בדבש כשנוגע אבל ידו, את מסלק
נידון  ולפיכך לדבש, ידו את המחבר ריר של דק עמוד נמשך
היא  טיפה שכל משקין כשאר ולא אחד, כגוש הניצוק עמוד

עצמו. בפני מנומק 15)גוש דבש של ניצוק שחיבור מפני
ניצוק  יש אם שאלו שם [בנזיר שלו. בסמיכות ולא ברירים
ואין  ניצוק להם אין או כדבש (סמיכים) עבים לאוכלין
קובעים  שרירים שם ומשמע רירים, לו שיש לדבש לדמותם

כאן]. רבינו בדברי ה"לפיכך" ומכאן סמיכות. ולא

.‰‰¯‰ËÏ ¯eaÁ BÈ‡ ˜Bvp‰16‰¯Ú Ì‡L ?„ˆÈk . «ƒ≈ƒ¿»√»≈«∆ƒ≈»
Ô·‡ ÈÏkÓ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ17Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18CB˙Ï «ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆¿«≈»∆¿

˜Bvp‰ ˙ˆ˜ ÚÈb‰MÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰Â˜n‰«ƒ¿∆≈¿ƒƒ∆ƒƒ«¿»«ƒ
ÌÈn‰ e¯‰Ë ‰Â˜nÏ19„Ú Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , «ƒ¿∆»¬««ƒ∆»¬≈≈¿À¿»»«

˜ÈMiL20„Á‡ „vÓ ÔlÎÏ ‰Â˜n‰21e¯‡aL BÓk ,22. ∆«ƒ«ƒ¿∆¿À»ƒ«∆»¿∆≈«¿
Ò¯ÙËw‰ ÔÎÂ23ÁÙBË ‰˜LÓ ÂÈÏÚ LiL24BÈ‡ - ¿≈«¿«¿≈∆≈»»«¿∆≈«≈

ÔB¯„naL ÔÈ˜Ln‰ ¯‡LÏ Ô¯aÁÓ25‰‡ÓËÏ ‡Ï26 ¿«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆»ƒ¿…¿À¿»
‰¯‰ËÏ ‡ÏÂ27Ô¯aL‡aL ÔÈ˜Ln‰ Ï·‡ .28Ôlk - ¿…¿»√»¬»««¿ƒ∆»«¿…∆À»

.‰¯‰ËÏe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁƒ¿À¿»¿»√»

ולא 16) לטומאה לא חיבור אינו הניצוק אמרנו א בהלכה
לטומאה, ניצוק דיני נתפרשו וֿד ג ב, ובהלכות לטהרה,

כיצד. לטהרה זו בהלכה רבינו מקבל 17)ומבאר שאינו
בהמה.18)טומאה. גללי וכלי אדמה מדין 19)כלי

כא). הלכה ב פרק למעלה (ראה מי 20)השקה שיגעו
הטמאים. המים במי העליון.21)המקווה השטח כל כגון

המקבלים 22) שבכלים משום אבן? כלי נקט ולמה שם.
שהרי  חיבור, ניצוק אם אפילו מועילה ההשקה אין טומאה
את  ומטמא הכלי וחוזר הכלי, את טימאו הטמאים המשקין

המקבלים  בכלים והשקה ניצוק. ידי על שטהרו המשקין
שמי  עד במקווה הכלי הטבלת ידי על נעשית טומאה
הכלי  נטהר ואז הטמאים המים גבי על צפים המקווה

בהשקה. והמים והמים 23)בטבילה משופע מקום
כלל. מתעכבים ואינם למטה תיכף יורדים עליו שנשפכו

בה.24) הנוגעת היד את המרטיב משקה שיש 25)קצת
טופח. ממשקה יותר במשקה 26)בהם טומאה נגעה אם

המדרון. שבמקום המשקין נטמאו לא נגעו 27)טופח אם
להיפך. וכן טופח המשקה נטהר לא מקווה בבקע 28)במי

שבאדמה.

.ÂÒ¯ÙË˜ ‡È‰L ‰·¯Ú29,ÁÙBË ‰˜LÓ ‰ÈÏÚÂ ¬≈»∆ƒ»«¿≈¿»∆»«¿∆≈«
‰ˆÈ·Îa ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙BÎÈ˙Á LÏLÂ30‰ÈÏÚ ÔÈÁpÓ ¿»¬ƒ√»ƒ¿≈ƒƒ¿≈»À»ƒ»∆»

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - BfÓ ‰hÓÏ BÊ31È¯‰ - ÌÈzL eÈ‰ ; ¿«»ƒ≈»ƒ¿»¿»¿«ƒ¬≈
˙BÙ¯ËˆÓ el‡32„ÓBÚ ‰˜LÓ Ì‰ÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .33, ≈ƒ¿»¿¿ƒ»»«¿≈∆«¿∆≈

Ïc¯Á‰ ÔÈÚk elÙ‡34Ôlk ˙‡ Û¯ˆÓ ‰Ê È¯‰ -35. ¬ƒ¿≈««¿»¬≈∆¿»≈∆À»

מדרון.29) מקום על שעונה שהיא או משופעים, ששוליה
זו 30) כשנוגעות והמדובר כביצה, בהן יש ביחד שלשתן

נושכות. ואינן ויטמאו 31)בזו יחזרו והם המשקין לטמא
שהם  בכל אחרים שמטמאים משקין כל כדין העריבה, את

הכלים. את שתי 32)ואפילו שבין המשקין שטיפת מפני
נוגעת והיא קטפרס דין עליה אין אוכלין החתיכות בכביצה

בשלוש  אבל העריבה, את ומטמאה וחוזרת ונטמאה טמאים
נוגעת  אינה והאמצעית העליונה שבין הטיפה חתיכות
והטיפות  והתחתונה. האמצעית שבין הטיפה וכן בכביצה

קטפרס. שהן מפני מתחברות, ששולי 33)אינן כגון
עומד  המשקה כך ומתוך ישר, שטוח מקום הם העריבה

החתיכות. כל כחרדל 34)תחת קטנות הן הבצק חתיכות
כביצה. הן ביחד כל 35)וכולן את מצרף המשקה

מטמא  וזה המשקה את ומטמאים כביצה לשיעור הפירורים
למעלה. שנתבאר כמו העריבה את

.Ê,ÏÏk ÔÈlÁ ‡nËÓ BÈ‡ ÌBÈ Ïe·hL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆¿≈¿«≈Àƒ¿»
ÏÒBt ‡l‡36‰OBÚÂ ‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ∆»≈»¿≈¿»«¿≈¿»¿∆

Ïk‰37ÈLÈÏL38‰˜LÓ B‡ L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ , «…¿ƒƒ¿≈ƒ»«¿»¿≈…∆«¿≈
.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚÂ ÔÏÒt - L„…̃∆¿»»«¬»»¿ƒƒ

בנגיעתו.36) אחרים פוסל אינו שנפסל שדבר כבר, נתבאר
המשקין.37) את ז 38)אפילו פרק (שם שאמרנו ומה

(פירוש, תחילה נעשו במשקין שנגע שני שאפילו ה) הלכה
ונעשה  בראשון שנגע באוכל המדובר לטומאה) כראשון
את  ולא התרומה את מטמא אינו יום טבול אבל שני,
משמשת  זו הלכה שם). ביאורנו (ראה פוסל אלא הקודש,

אחריה. לבאות הקדמה

.ÁÈt ÏÚ Û‡Â ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈»ƒƒ¿¿««ƒ
Ïe·Ë Ô‰a Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯eaÁ Ô‰L∆≈ƒ¿»«À¿∆»ƒ»«»∆¿
Ú‚Bp‰ ‰È‰ el‡Â ,Ba Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ…»«∆»∆∆»«¿ƒ»»«≈«

¯Á‡ Ì„‡ ÌBÈ Ïe·Ë ÌB˜Óa39.Ïk‰ ÏÒBt ‰È‰ - ƒ¿¿»»«≈»»≈«…
‰˙L B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L Ì„‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»«≈«»»∆»«√»ƒ¿≈ƒ»»

‰l˜ ‰‡ÓË ‡È‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ40ÏÒt ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ¿≈ƒ∆ƒÀ¿»«»¬≈∆»«
Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌBÈ Ïe·Ë BÏÒt ‡lL ,Ïk‰«…∆…¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ
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‡nËÓ ‡e‰L ,ÔBL‡¯ B‡ ‰‡ÓË ·‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰»»«≈««À¿»ƒ∆¿«≈
¯·kL ÈtÓ ?ÌBÈ Ïe·Ëa el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .Ïk‰«…ƒ¿≈»≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿»

¯‰Ë41LÓL ·¯Ú‰ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â42el˜‰ „BÚÂ . »«¿≈¿À»∆»∆¡≈∆∆¿≈≈
Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡ LiL ,ÌBÈ Ïe·Ëaƒ¿∆≈√»ƒ∆≈¿À»ƒ¿»»
.ÌBÈ Ïe·Ëa ˙B¯B‰Ë Ô‰Â ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¿≈¿ƒ¿
.ÔÈÙeÏ˜ ÔÈ‡L ÔÓÊa ˙Óqk‰Â ‰¯BÚO‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»¿«À∆∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ

‰hÁ‰Â ,ÔÈÙeÏ˜ Ô‰L ÔÓÊa Ï·‡43dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¬»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿«ƒ»««ƒ∆≈»
Áˆw‰Â ,‰ÙeÏ˜44,ÌBÈ Ïe·Ëa ÔÈÏÒÙ - ÌeLÓM‰Â ¿»¿«∆«¿«À¿ƒ¿»ƒƒ¿

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿

טבל.39) שלא אחר טמא ראה 40)אדם חכמים. גזירת
י"א. והלכה י הלכה ח פרק הטומאות אבות הלכות

טבילה.41) ידי מאליו.42)על ויטהר השמש שקיעת
לגופה.43) וצמודה דקה שחור.44)שקליפתה כמון מין

.ËÈ¯‰ - ‰‡Óh‰ ·‡a ¯eaÁ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ „È Ïk»«»√»ƒ∆≈ƒ¿««À¿»¬≈
‰¯ÚÓe Ò¯ÙpL ÏÎ‡‰ Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ Ô‰≈ƒƒ¿¿≈»»…∆∆ƒ¿«¿…∆

˙ˆ˜Óa45¯eaÁ ‡e‰ Ck - ‰‡Óh‰ ·‡a ¯eaÁ ‡e‰L , ¿ƒ¿»∆ƒ¿««À¿»»ƒ
ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ BÈ‡L ÏÎÂ .ÌBÈ Ïe·Ëa46È¯‰ - ƒ¿¿…∆≈ƒƒ¿¬≈

ÌÈ„ia ¯eaÁ ‡e‰47ÌÈ„È ˙‡ÓËa ¯ÓÁ ‰Ê Ì‚Â . ƒ«»«ƒ¿«∆…∆¿À¿«»«ƒ
ÌBÈ Ïe·hÓ48. ƒ¿

באב 45) ונגע שנפרס אוכל דין ט הלכה ו פרק למעלה ראה
לקמן 46)הטומאה. (ראה טומאות. בשאר חיבור והוא

א). הלכה ח שווים 47)פרק יום וטבול שידיים פי, על אף
חיבור. לעניין שווים אינם לטמא, ולא התרומה את לפסול

חומר 48) נתבאר ה הלכה י פרק הטומאות אבות בהלכות
של  משקין מטמא אינו יום טבול יום; מטבול בידיים אחר
לטומאה. כראשון להיות אותם מטמאים וידיים כלל חולין

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שנגע 1) והדברים יום, לטבול חיבור שהם הדברים יבאר

נידה  ומבעילת מת מטומאת יום טבול ודין פוסלם. אם בהם
בטהרות. עושה אם

.‡˙BlÁ2ÌÈ¯kk B‡3BÊa BÊ ˙BÎLB eÈ‰Â ÔÒkL4 «ƒ»ƒ∆¿»»¿»¿»
‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ ‰Ù‡L B‡ ,ÔLÈ¯Ù‰Ï BzÚ„Â5 ¿«¿¿«¿ƒ»∆»»«»««≈«»

‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯epza6˙Á‡a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â , «««¬«ƒ…»¿»∆»¿»«¿¿««
da Ú‚pL ‰lÁ‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô‰Ó7ÌÈn‰ ÔÎÂ . ≈∆…»«∆»««»∆»«»¿≈««ƒ

‰a˜k eOÚÂ eÁÈz¯‰L8,ÔÈÒÈ¯b‰Â9eÁÈz¯‰L ∆ƒ¿ƒ¿«¬¿À»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ
‰BL‡¯ ‰ÁÈ˙¯10L„Á ÔÈÈÂ ,11Ê¯‡Â12,eÁÈz¯‰L ¿ƒ»ƒ»¿«ƒ»»¿…∆∆ƒ¿ƒ

‡l‡ ÏÒt ‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ - ‰ÁÈ˙¯a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â¿»«¿»¿ƒ»≈ƒ¿…»«∆»
˙Bl˜ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ Ïk ¯‡L·e .„·Ïa ‰ÁÈ˙¯‰13ÔÈa »¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»«À¿≈«≈

BÊ ˙BÎLB eÈ‰L ˙BlÁ Ï·‡ .¯eaÁ Ïk‰ - ˙B¯eÓÁ¬«…ƒ¬»«∆»¿
Èab ÏÚ ‰lÁ ‰Ù‡L B‡ ,LÈ¯Ù‰Ï BzÚc ÔÈ‡Â BÊa»¿≈«¿¿«¿ƒ∆»»«»««≈

¯epza eÓ¯˜Â eÎLÂ ‰lÁ14dÈ‡L ÌÈn‰ ˙ÁÈ˙¯e , «»¿»¿¿»¿««¿ƒ«««ƒ∆≈»
‰a˜k ˙ÏÁÏÁÓ15‰iL ÔÈÒÈ¯b‰ ˙ÁÈ˙¯e ,16˙ÁÈ˙¯e , ¿À¿∆∆¿À»¿ƒ««¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ«

ÔLÈ ÔÈÈ17ÔÈa ÔÓM‰ ˙ÁÈ˙¯e ,˙ÁÈ˙¯e ,L„Á ÔÈa ÔLÈ «ƒ»»¿ƒ««∆∆≈»»≈»»¿ƒ«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ el‡ È¯‰ - ÌÈL„Ú¬»ƒ¬≈≈ƒƒ¿¿≈»ƒ

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯ÓBÏ«¿»«À¿

חלה 2) עריסותיכם "מראשית כ): טו, (במדבר בתורה כתוב
כתרומה. וקדושה לכהן, ליתן צריך זו חלה תרומה". תרימו

תרומה.3) ככר 4)של מכל חתיכה תשאר תפרידן, ואם
ממנה. נשכה כאילו בחברתה, "חלה"5)דבוקה

ושטוח. דק בצק על 6)משמעותה קרום שעלה לפני
שבדעתו  ומובן שניה. חלה עליה הניח התחתונה, החלה
מכובד  התחתונה תבנית תתקלקל שלא כדי להפרידן,

למשנה). בפירושו (רבינו ֿ 7)העליונה בטבול כביתֿהלל
בשאר  אבל טבולֿיום, בנגיעת נאמר וזה מ"א. פ"א יום
במשנתנו  [הר"ש האחרות. נטמאו באחת נגע אם טומאות,
זו  אלא מטמאות אינן טומאות שאר אפילו שכאן מפרש,

שכתבנו]. כמו רבינו ודעת בה, אבעבועות 8)שנגע העלו
זעיר. לאוהל ודומות ריק, שתוכן פולים 9)גדולות

המים 10)כתושים. את לספוג הגריסים שהספיקו טרם
מים. כבועות ריקות הבועות ולפיכך מיקפה, ולהיעשות

בועות.11) במשנתנו.12)שהעלה יהודה כר'
חכמים.13) שגזרו טומאות הקשה 14)ואפילו והקרום

התחתונה. החלה על ואינן 15)מגן זעירות הן שהבועות
הרתיחות 16)חלולות. מעלות קצת, עבה כשהתבשיל

המיקפה. בהן 17)חלקי ויש סמיכות, הן אלה רתיחות
היין.ממשו  ת

.·˜ˆa18‰iÙ‡ ˙ÚLa ‡ˆiL19¯kk‰ ÚˆÓ‡a ‡ˆÓÂ »≈∆»»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿««ƒ»
CLÓpL ˜ˆa‰ ˙ˆ˜ ÔÎÂ ,‡ˆBÈ ¯ÓÒÓ BÓk20C¯ÁÂ ¿«¿≈≈¿≈¿»«»≈∆ƒ¿«¿∆¡«

ÌÈ˙eÁt eÈ‰ Ì‡ ,¯eÁ¯Á ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,‰iÙ‡ ˙Úa¿≈¬ƒ»¿«ƒ¿»«¿ƒ»¿ƒ
ÔÎÂ .¯kk‰ Ïk ÏÒt - Ô‰a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«¿»«¿»∆»«»«ƒ»¿≈

Ú‚ Ì‡21Ïk ÏÒÙ - ¯kkaL ÔË˜ ÁÏÓ ¯b¯‚a ƒ»«¿«¿≈∆«»»∆«ƒ»ƒ¿«»
¯B¯ˆ Ï·‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯kk‰«ƒ»¿≈»ƒ«¿»«À¿¬»¿

ÒBÓ¯ez B‡ ¯kkaL22¯˙È ¯eÁ¯ÁÂ ÏB„b ÁÏÓ ¯b¯‚Â ∆«ƒ»¿¿«¿≈∆«»¿«¿»≈
¯kk‰ - ‰‡Óh‰ ·‡ elÙ‡ Ô‰a Ú‚pL Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«∆»«»∆¬ƒ««À¿»«ƒ»

¯B‰Ë23.ÌBÈ Ïe·Ëa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »¿≈»ƒ«ƒ¿

מ"ג.18) ויצא 19)שם הכיכר, נסדקה הרב החום מפני
בצק. קצת פניה בצק,20)על קצת הככר מצידי נמשך
נחרך. דקותו למעלה 22)טבולֿיום.21)ומתוך ראה

הט"ו. ואינם 23)פ"א הם, עצמם בפני גופים אלה כל
הכיכר. לגבי בטלים

.‚˜È˜¯24C¯ÁpL25BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ìi˜ dÈˆÁÂ dÈˆÁ »ƒ∆∆¡«∆¿»¿∆¿»«»¬≈∆≈
¯eaÁ26ÚˆÓ‡‰ C¯Á .27¯eaÁ ÔÈ‡ - ÔÈÓi˜ ÔÈ„„v‰Â ƒ∆¡«»∆¿«¿«¿»ƒ«»ƒ≈»ƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰‡Óh‰ ·‡a elÙ‡ ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬ƒ¿««À¿»¿≈»ƒ«
L„˜ ¯Oa .ÌBÈ Ïe·Ëa28Ì¯wL29Ú‚Â ˜¯n‰ ÂÈÏÚ ƒ¿¿«…∆∆»«»»«»»¿»«

‰ÙÈwa ÌBÈ Ïe·Ë30‰ÎÈ˙Áa Ú‚ .˙B¯zÓ ˙BÎÈ˙Á‰ - ¿«ƒ»«¬ƒÀ»»««¬ƒ»
dnÚ ÔÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á‰ -31ÏÈL·˙a ÔÎÂ .¯eaÁ «¬ƒ»¿»»ƒƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ

˙BÒe¯t Èab ÏÚ Ì¯wL ˙BiË˜32ÔÓL .33ÏÚ ÛvL ƒ¿ƒ∆»«««≈¿∆∆∆»«
È Èab.ÔÓM‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÔÓMa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â ÔÈ «≈«ƒ¿»«¿«∆∆…»«∆»«∆∆

דקה.24) עוקצין 25)עוגה בתוספתא רבינו גירסת היא כך
(ראה  שנימוק רימון דין נאמר זו בבא של ובסיפא ה"ג, פ"ב

וכסףֿמשנה). לא 26)ראב"ד שנחרך בחלק נגע ואם
השני. החלק אחד 27)נטמא מקצה פס כעין נחרך פירוש,

הצדדים  שני בין מפסיק זה ופס השני, לקצהו עד הרקיק של
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שנימוק). רימון בדין הכ"ב פ"ה למעלה (ראה נחרכו שלא
מ"ה.28) פ"ב הקרוש.30)נקרש.29)טבולֿיום במרק
אותה.31) כשיגביה החתיכה עם שיעלה מה של 32)כל

שם.33)לחם.

.„˜¯È34‰Ùe¯Ë ‰ˆÈ·e ‰Óe¯z35ÂÈab ÏÚ ‰e˙36, ¿«¿»≈»¿»¿»««»
ÁÏ˜ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ‰ˆÈaa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â¿»«¿«≈»…»«∆»∆«

Bc‚kL37Ú·Bk ÔÈÓk ‰˙È‰ Ì‡Â .38¯eaÁ BÈ‡ -39. ∆¿∆¿¿ƒ»¿»¿ƒ«≈ƒ

מ"ב.34) פ"ג החלבון 35)טבולֿיום יפה שנתערבו
הביצה. מקליפת שהוצאו אחר ומפני 36)והחלמון

והמדובר  מהירק. נשמטים אינם והחלמון החלבון שנתערבו
ירק  של קלחים כמה שם הנגיעה,37)כשיש מקום שכנגד

טבולֿיום, במגע נפסלת ואינה חולין היא שביצה ואע"פ
מחברת  אינה שביצה נטמאו, לא האחרים הקלחים אבל
שזה  משום שכנגדו? הקלח נפסל ולמה לטומאה. אוכלין
הקלח  שנפסל מפרש [הרא"ש עצמו. בקלח נגע כאילו

הר"ש]. ע"פ הוא ופירושנו הביצה, היתה 38)שכנגד ולא
הנגיעה. במקום לירק הקלח 39)דבוקה אפילו נטמא ולא

תרומה, שאינה מפני נפסלה, לא עצמה הביצה וגם שכנגדו.
רבינו  לדעת כן, על יתר טבולֿיום. במגע נפסלת ואינה
כלל, טומאה מקבלים אינם פירות שמי הי"ד), פ"א (למעלה
שהרי  ממש, טמא בה נגע אם אפילו הביצה נטמאה לא

פירות. כמי דינה ביצה

.‰ËeÁ40ÒtÏ‡ ÏL dÙc ÏÚ Ì¯wL ‰ˆÈa ÏL41 ∆≈»∆»««»¿»∆ƒ¿»
‰ÙO‰ ÔÓ :ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â42¯eaÁ - ÌÈÙÏÂ43, ¿»«¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒƒ

˙BiË˜a ÔÎÂ .¯eaÁ BÈ‡ - ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ44 ƒ«»»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.‰¯„w‰ ˙ÙO ÏÚ eÓ¯wL∆»¿«¿««¿≈»

מ"ג.40) תרומה.41)שם של תבשיל ובה גדולה, מחבת
שבאילפס. התבשיל עד מגיע כשהחוט של 42)המדובר

האילפס 43)האילפס. משפת הדבוק החוט בחלק נגע אם
התבשיל. כל נפסל - לתבשיל בכיוון תבשיל 44)ולמטה

סמיך. קטניות של

.Â˙È·Á45Ì˙ÒÂ ,‰ÈcvÓ ÔÈa ‰ÈÏeMÓ ÔÈa ,‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»≈ƒ∆»≈ƒƒ∆»¿»«
dlk ‰ÏÒÙ - B„Èa ·˜p‰ ÌBÈ Ïe·Ë46. ¿«∆∆¿»ƒ¿¿»À»

מ"ז.45) בטומאה 46)שם כאן מחמיר [רבינו כתנאֿקמא.
ה"י  פי"ב אסורות מאכלות בהלכות שהרי נסך, מביין יותר
- בידו גוי וסתמה מצידה, יין של חבית ניקבה שאם פסק,

כסףֿמשנה]. ראה ולמטה. הנקב שממקום היין נאסר לא

.Ê‰¯ÚÓ‰47ÈÏÎÏ ÈÏkÓ48Áelwa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â49 «¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ«
‰‡Óe „Á‡a Ba Ú‚pL ‰Ê ÔÈ¯ÚLÓ -50‰Óe¯zL ; ¿«¬ƒ∆∆»«¿∆»≈»∆¿»

,dËeÚÓa ‰ÏËa - ‰‡Óe „Á‡a ‰·¯Ú˙pL ‰‡ÓË¿≈»∆ƒ¿»¿»¿∆»≈»»¿»¿ƒ»
˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿

תרומה.48)שם.47) של היורד 49)משקה בעמוד
ה"א. בפ"ז למעלה האמור "ניצוק" וזהו לכלי, מכלי

ואחד 50) מאה פי התחתון שבכלי המשקה בכל יש אם
הטיפה  אותה בטלה ונפסלה, בה שנגע המשקה בכמות

טהור. השלמות).51)והכל (ראה הי"ד פי"ד

.ÁÌBÈ Ïe·Ë52¯Ba‰ ˙‡ Ì¯Bz ‰È‰L53epnÓ ‰ÏÙÂ ¿∆»»≈∆«¿»¿»ƒ∆

ÔÈÈ ÏL ¯Baa ‰Ú˜LÂ ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á54ÔÈia Ú‚Â »ƒ∆¿»¿»¿»«∆«ƒ¿»«««ƒ
ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ :¯BaaL55¯eaÁ BÈ‡ -56ÔÓ , ∆«ƒ«»»¿«≈ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ‰ÙO‰57¯Ba‰ ‰È‰ Ì‡Â .¯eaÁ -58ÒËÈt59, «»»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»«ƒ»
Blk - ¯k ‰‡Ó ˜ÈÊÁnL ÏB„‚ ÈÏk ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ»∆«¬ƒ≈»…À

¯eaÁ60‰Óe¯z‰ ÏÒt - ÔÈi‰ ˙ˆ˜Óa Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»««ƒ»««¿»
.ÈÏk‰ Ú˜¯˜aL ˙È·ÁaL∆∆»ƒ∆¿«¿««¿ƒ

מ"ו.52) ונזהר 53)שם יין, של מבור תרומה מפריש היה
תרומה. שם עליו שקרא ביין חולין.54)מלנגוע

מצידיה.55) או החבית משפת אףֿעלֿפי 56)למעלה
שהוא  מפני נפסלה, לא - התרומה פני על צף הבור שיין
שאינו  טבולֿיום, ודוקא שבבור. ליין חיבור ואינה בכלי
ביין  שנגע טמא אבל ה"ו), פ"ז (למעלה כלל חולין מטמא
הלכות  (ראה משקין גזירת מדין ראשון היין נעשה - שבבור
התרומה. חבית את ומטמא ה"ה) פ"ז הטומאות אבות

החבית,57) בתוך התרומה גבי על הצף חולין של ביין נגע
ונתמלאה  לבור, כשנפלה מלאה היתה לא שהחבית כגון
(ברטנורא). הכל נפסל - שהתווסף ביין ונגע שבבור מיין

ה"א.58) פ"ב שם שלפנינו 59)תוספתא בתוספתא
יש  רבינו בדברי שגם ונראה פיטס". היה "ואם הגירסא:
נפלה  לא שהחבית פירוש, כסףֿמשנה). (ראה כך לגרוס
מאוד. גדול כלי = פיטס לפיטס. אלא בקרקע חפור לבור

סוגים 60) ובור שחבית הוא, לפיטס בור בין ההבדל טעם
ולפיכך  כלים, שניהם ופיטס חבית אבל הם. שונים

(כסףֿמשנה). מתחברים

.Ë˙Ïq‰61l‰Â ˙BÁÓ ÏL‰B·62˙¯Ëw‰Â «…∆∆¿»¿«¿»¿«¿…∆
ÌÈÏÁb‰Â63˙‡ ÏÒt - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚pL ¿«∆»ƒ∆»«¿¿ƒ¿»»»«∆

Blk64‰˙BÁL ÌÈÏÁba ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . À«∆¿»ƒ¬ƒ«∆»ƒ∆∆
‰˙BÁL ‰zÁn‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰zÁna65da - ««¿»¿«ƒƒ∆««¿»∆∆»

ÏÎÈ‰Ï ÒÎ66,ÌBÈ ÏÎa ‰˙BÁL ÌÈÏÁb Ï·‡ ; ƒ¿»«≈»¬»∆»ƒ∆∆¿»
Ì‡ ,·‰Ê ÏLÏ ÛÒk ÏL ‰zÁÓa ‰¯ÚÓ ‡e‰Lk¿∆¿»∆¿«¿»∆∆∆¿∆»»ƒ

ÌÈÏÁb‰ ÔÓ e¯ft˙67‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡ -68‡l‡ , ƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ≈»∆¿À»∆»
‰n‡Ï Ô„aÎÓ69. ¿«¿»»«»

ב.61) כג, חגיגה בבלי מ"א; פ"ח בושם 62)עדיות מין
הסממנים  אחד והיא המנחות, קומצי עם שמקטירים

הקטורת.63)שבקטורת. את עליהן שנותנים אש גחלי
עצמו.64) בפני גוף הוא וקורט קורט שכל אףֿעלֿפי

שהכלי  אדומה) פרה באפר (וכן בקדשים מעלה עשו חכמים
על  זו מעלה והסמיכו זה, לענין אחד כגוף להיות מצרפם
הכתוב  עשה זהב", עשרה אחת "כף יד): ז, (במדבר הכתוב
הטומאות  אבות שאר הלכות (ראה אחת - שבכף מה כל
שאין  כלי שגם רבינו, כותב למשנתנו [בפירושו ה"ז). פי"ב
א  כד, בחגיגה הדין ומקור שעליו, מה כל מצרף תוך לו
שם]. טוב' יום 'תוספות ראה עקיבא. ר' של לדעתו

הגחלים.65) את יום משנה 66)שגורף "בכל מג: יומא
(ביום  והיום זהב, של בתוך ומערה כסף, בשל חותה היה
הגחלים  ואותן מכניס", היה ובה זהב בשל חותה הכיפורים)

זהב.67)נתקדשו. של למחתה הגיעו מכיוון 68)שלא
יש  להקטרה.שלא בהן העזרה.69)תמשו שברצפת מרזב

בון. כר' ה"ב. פ"ג חגיגה ירושלמי
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.È‰t˜Ó70ÔÈlÁ ÏL71˜È˜¯ B‡72ÔÓLÂ ÔÈlÁ ÏL ƒ¿»∆Àƒ»ƒ∆Àƒ¿∆∆
- ÔÓMa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â ,Ô‰Èab ÏÚ Ûˆ ‰Óe¯z ÏL∆¿»»««≈∆¿»«¿«∆∆

„·Ïa ÔÓM‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï73ıaÁ Ì‡Â .74ÌB˜Ó Ïk - …»«∆»«∆∆ƒ¿«¿ƒƒ≈»»
.ÏÒt ÔÓM‰ Ba CÏ‰L∆»««∆∆»«

סמיך.70) מ"ד.71)תבשיל פ"ב עוגה.72)טבולֿיום
ונכתב 73) חולין, מטמא אינו טבולֿיום שהרי פשוט, זה דין

שלאחריו. לדין הקדמה השמן 74)כעין את עירבב
ר"ש  (ראה השמן באותו הרקיק את לש או והמקפה,

במשנתנו). שלמה ומלאכת

.‡È˜¯È75‰Óe¯z ÏL ÔÓLa BÏMaL ÔÈlÁ ÏL76 »»∆Àƒ∆ƒ¿¿∆∆∆¿»
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â77. ¿»«¿…»«∆»¿«»

מ"ה.75) פ"ג ירק,76)שם קלחי הרבה בתבשיל והיו
השמן. כל בהם ואין 77)ונבלע בלבד, בו שנגע הקלח

מפני  אחיד, כגוש דינם להיות הקלחים כל את מחבר השמן
הוא  עומד, שמן קצת נשאר אם אבל בירק. בלוע שכולו
וראה  ה"ו. פ"ז למעלה (ראה הקלחים כל את מצרף

יהושע. ר' בשם עקיבא כר' פסק השלמות).

.·È‰t˜n‰78ÔÈlÁ ÏL ÔÓM‰Â ÌeM‰Â ‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»∆¿»¿«¿«∆∆∆Àƒ
Ôlk ˙‡ ÏÒt - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚pL79. ∆»«¿¿ƒ¿»»»«∆À»

מ"ג.78) פ"ב מחבר 79)שם והוא עיקר, שהמקפה מפני
אחד. לגוש הכל את

.‚ÈÔÈlÁ ÏL ‰t˜n‰80ÔÓM‰Â81Ú‚pL ‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»∆Àƒ¿«∆∆∆¿»∆»«
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë82. ¿¿ƒ¿»»…»«∆»¿«»
·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ‰a¯Ó ÌeM‰ ‰È‰ Ì‡83. ƒ»»«¿À∆¿ƒ««»…

?È˙ÓÈ‡84‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Ú˜a Le‚ ‡e‰L ÔÓÊa ≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»»¬»ƒ»»
‰ÎB„Óa ¯fÙÓ85ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - B˙ˆ˜Óa Ú‚Â ¿À»ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»…»«∆»¿

BÚbÓ86B¯efÙa ‰ˆB¯ ‡e‰L ÈtÓ ,87¯‡Le .88Ïk «»ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»»
,ÔÓLa ÌeM‰ ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓa ÔÎe„Ï Ôk¯cL ÔÈÎBcp‰«ƒƒ∆«¿»¿»¿«¿ƒ¿«¿∆∆
Leb Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôˆa˜Â ÔÈ˜LÓa ‡lL ÔÎc Ì‡ƒ»»∆…¿«¿ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈
;BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô‰a Ú‚Â ,‰¯Ú˜aƒ¿»»¿»«»∆…»«∆»¿«»

‰Ï·c ÏL ÏebÚk Ì‰ È¯‰L89- B˙ˆ˜Ó ‡ÓË Ì‡L , ∆¬≈≈¿ƒ∆¿≈»∆ƒƒ¿»ƒ¿»
.Blk ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»À

וכת"י 81)שם.80) ר"מ רומא (דפוס והשמן והשום צ"ל
במשנתנו). הגירסא וכן חולין 82)תימן, שהוא התבשיל

השום אינו כל את מצרף אינו ולפיכך טבולֿיום, במגע נפסל
מגעו  מקום נפסל ואףֿעלֿפיֿכן להיפסל, אחד לגוש והשמן
השמן  כל כשנבלע [והמדובר שבו. והשמן השום מפני
כל  את מצרפת היא - בעין טיפה נשארה אם אבל בתבשיל,
בהלכה  למעלה שביארנו כמו כולו, ונפסל תרומה של השום
שם]. ותוספות ורש"י א. מד, פסחים בבלי ראה יא.

יותר 83) השום היה "ואם שם: מפרש ורבינו המשנה, לשון
במקצת  נגע וכאשר תרומה, כדין הכל דין יהיה המקפה, מן
אמרו  בלבד שלחומרא מלשונו משמע הכל". פסול
והשום  תרומה, של כשהמקפה אבל הרוב, אחר שהולכים
מפני  כולו, את פסל - רוב הם אפילו חולין של והשמן

במשנתנו). טוב' יום ('תוספות עיקר פסל 84)שהמקפה
כולו? אותו.85)את שכותשים החתיכה 86)בשעה

שהחלק  רבינו ומפרש "טהור". כתוב: במשנה בה. שנגע
טמא. מגעו מקום אבל טהור, בו נגע הוא 87)שלא רוצה

חלקי  כל את רואים אין ולפיכך זעירים, לפירורים לכותשו
אחד. כגוש שאר 88)השום "וכן במשנתנו: גורס הגר"א

כאן. גם כך לתקן יש שלדעתו ומובן הנידוכין", כל
הדברים  כל ושאר ומפרש: גירסתנו, מקיים [בכסףֿמשנה
ולפי  כך. דינם כן גם בשמן, שום כמו במשקין נידוכים שהם

דכן"]. "ואם ולגרוס: וא"ו, להוסיף יש ראה 89)פירושו,
הי"ד. פ"ו למעלה

.„È‰qÚ90d˙lÁ ÌL ‡¯wL91,dÓB¯„a B‡ dBÙˆa ƒ»∆»»≈«»»ƒ¿»ƒ¿»
˙eMw‰ ÔÎÂ92B‡ dBÙˆa ‰Óe¯z ÌL ‡¯wLdÓB¯„a ¿≈«ƒ∆»»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»

¯eaÁ ‰Ê È¯‰ -93˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿ƒ»«¿¿ƒ¿»
‰qÚ‰94‰¯ÊÁÂ dÎBzÓ d˙lÁ ‰Ïh .‰lÁ‰ ‰ÏÒÙ - »ƒ»ƒ¿¿»««»ƒ¿»«»»ƒ»¿»¿»

¯eaÁ BÈ‡ - dÎB˙Ï95. ¿»≈ƒ

א.90) הלכה פ"ב טבולֿיום חלה 91)תוספתא קדושת
מן  החלה את עדיין הפריש לא אם ואפילו תרומה. כקדושת
זו  אמירה - בעיסה מקומה את באמירה קבע אלא העיסה
שם". "קרא נקרא וזה התרומה, בקדושת החלה את מקדשת

"קוסה".92) אומרים ואחרים מלפפון, מפרשים יש ירק. מין
ששני 93) מפני והטעם, חולין. שהוא בחלק שנגע אףֿעלֿפי

ברייתם. מתחילת מחוברים שבה.94)החלקים בחולין
רוצה 95) אינו עכשיו וגם העיסה, מן פעם שהופרשה מכיוון

שם). (הגר"א בעיסה שתתערב

.ÂË‰qÚ96‰ÚncpL97ÏL ¯B‡Oa ‰ˆnÁ˙pL B‡ ƒ»∆ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆
‰Óe¯z98˙ÏÒÙ dÈ‡ -99ÌBÈ Ïe·Ëa100. ¿»≈»ƒ¿∆∆ƒ¿

ד.96) פ"ג, שם יותר 97)משנה תרומה בה שנתערבה
מי  = (זר לזרים ונאסרה חולין, חלקי ממאה אחד מחלק

הכהן). אהרן מזרע אם 98)שאינו אפילו לזרים, ונאסרה
פ"ב  בערלה ששנינו כמו בעיסה, מאלף אחד השאור  היה

ניכרת. השאור שפעולת מפני והטעם, שפעולת 99)מ"ד.
לאיסור, יפה כוחה לטומאה.השאור לא אבל

שאור 100) היה שאם ביתֿהלל מודים שם ערלה במשנה
שאפילו  ומשמע חילקו. לא וכאן מטמא. ביצה כשיעור
המדובר  שם כי סתירה, כל בזה ואין מטמא, אינו בכביצה
בה  יש ואם שם) רבינו פירש (כך טמאה תרומה של בשאור
אוכלין  מכביצה פחות אבל העיסה, כל את טימאה כביצה

טהורה. בתרומה המדובר וכאן מטמא, אינו

.ÊË‰qÚ101‰¯LÎ‰L102ÔÈ˜LÓa103ÈÓa ‰LBlÂ ƒ»∆À¿¿»¿«¿ƒ¿ƒ»¿≈
˙B¯t104ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ Ïe·Ë da Ú‚Â ≈¿»«»¿…»«∆»¿

„·Ïa BÚbÓ105. «»ƒ¿«

טומאה.102)שם.101) נרטבו 103)לקבל החטים
בפירושו  (רבינו המכשירים המשקין משבעת באחד

המכשירים.104)למשנתנו). המשקין משבעת שאינם
הי"א,105) למעלה [ראה חיבור. עושים אינם פירות שמי

אינו  המכשירים, המשקין משבעת שהוא שמן שאפילו
מזה, ויוצא בעין. טיפה נשארה לא אם חיבור עושה
אינו  ואעפ"כ בעין, טופח משקה כשנשאר כאן שהמדובר
מכשירים]. שאינם כשם חיבור אינם פירות שמי מפני חיבור
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.ÊÈ¯OÚÓ106ÔBL‡¯107ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â ¯LÎ‰L «¬≈ƒ∆À¿«¿»«¿
˙B·‡ÒÓ ÌÈ„È B‡108¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - »«ƒ¿…»«¿ƒƒƒ∆¿««¬≈

‰¯‰Ëa109OÚnL ÈtÓ .ÌBÈ Ïe·Ëe ,ÔÈlÁk ÔBL‡¯ ¯ ¿»√»ƒ¿≈∆«¬≈ƒ¿Àƒ¿
ÈLÈÏM‰L ;ÔÈlÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ‡ ˙B·‡ÒÓ ÌÈ„ÈÂ¿»«ƒ¿…»≈»¿ƒ∆«Àƒ∆«¿ƒƒ

¯B‰Ë - ÔÈlÁa110e¯‡aL BÓk ,111‡È‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿Àƒ»¿∆≈«¿¿≈»ƒ»∆ƒ
‰qÚ‰ ˙‡ ‰LÏ - ÌBÈ ˙Ïe·Ë112‰ˆB˜Â113‰lÁ dÏ114 ¿«»»∆»ƒ»¿»»«»
ÌÈÏka ‰zÁÈpÓe dzLÈ¯ÙÓe115Bz˙BÂ ,116¯‡L ÌÚ «¿ƒ«»«ƒ«»«≈ƒ¿¿«ƒ¿»

˙Á‡k ‰qÚ‰117˙ÙwÓe118ÔÓ Ì¯˙Ï È„k Ïk‰ ÏÚ »ƒ»¿«««∆∆««…¿≈ƒ¿…ƒ
Ûwn‰119BÊ È¯‰ :˙¯ÓB‡Â ÌL dÏ ‰‡¯B˜ Ck ¯Á‡Â , «À»¿««»¿»»≈¿∆∆¬≈

‡lL ,da Úbz ‡Ï ÌL dÏ ‡¯˜zMÓe .‰lÁ«»ƒ∆ƒ¿»»≈…ƒ«»∆…
‡È‰L ‰·¯Úa ‰LÏ Ì‡ ‰OBÚ ‡È‰ CÎÂ .‰pÏÒÙz120 ƒ¿¿∆»¿»ƒ»ƒ»»«¬≈»∆ƒ

.ÌBÈ ˙Ïe·Ë¿«

מ"ב.106) פ"ד אחד 107)שם ממנו להפריש וצריך
גדולה. כתרומה שדינה מעשר, לתרומת מעשרה

שני 108) דין עליהן חכמים וגזרו טהרתן. על שמר שלא
וקודש. תרומה לפסול טהורה.109)לטומאה, ותהיה

שלישי.110) עושים - וידים בפי"א 111)וטבולֿיום
הטומאות. אבות החייבת 112)מהלכות חולין עיסת

שבדעתה חתי 114)חותכת.113)בחלה. הבצק כת
חלה. שם עדיין עליה קוראת אינה אבל חלה, לעשותה

בכלי.115) תימן: הזה.116)בכת "י הכלי את
אחד.117) גדול הסמוך,119)ומקרבת.118)בכלי

מפירות  או מעיסה להפריש צריך תרומה וכן (חלה, הקרוב
פ"א, חלה משנה ראה עליהם. שמפרישים לאלה הסמוכים

בכלי 120)ט). החתיכה לתת הצריכוה ולמה העריבה.
"חלה" השם קריאת אחר בה תיגע שלא כדי מיוחד,
[בפירושו  טבולֿיום. במגע ניטמא אינו כלי אבל ותיפסל,
אינו  אבן (כלי אבן בכלי שמניחתו רבינו אומר למשנתנו,

נימוקו]. מבינתי ונשגב טומאה). מקבל

.ÁÈÔÈ‚Ï121¯OÚÓ ˙È·ÁÓ e‰‡ÏnL ÌBÈ Ïe·Ë ‡e‰L »ƒ∆¿∆ƒ¿»≈»ƒ«¬≈
B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL122¯OÚÓ ˙Óe¯z BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ∆…ƒ¿»¿»¿»«¬≈¿««¬≈

CLÁzL ¯Á‡ ˙È·ÁaM ‰Ó ÏÚ123‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ««∆∆»ƒ««∆∆¿«¬≈¿»
„Ú ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙ÈOÚ dÈ‡L ÈÙÏ ;‰¯B‰Ë¿»¿ƒ∆≈»«¬≈¿««¬≈«
ÏL BLÓL ·È¯ÚÈ CLÁzL ¯Á‡Â ,B‡z ÈÙk CLÁzL∆∆¿«¿ƒ¿»¿««∆∆¿««¬ƒƒ¿∆

˙È·Á‰ ‰¯aL .¯‰ËÈÂ ÔÈ‚Ï124- CLÁzL Ì„˜ »ƒ¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆»ƒ…∆∆∆¿«
BÏ·Ëa ÔÈ‚l‰125dÏ·Ëa ˙È·Á‰ - ÔÈ‚l‰ ¯aL ;126. «»ƒ¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»

מ"ד).121) (שם מעשר.122)כד קדושת 123)תרומת
השמש. שקיעת לפני עליה יחול לא מעשר תרומת

שבתוכו.124) המשקה כל שלא 125)ונשפך מעשר
שנאבד  מפני טבל. נקרא - מעשר תרומת ממנו ניטלה
נשאר  כך ומתוך תרומה, שבכד המשקה נעשה לא המעשר
מעשר. תרומת ממנו להפריש וצריך שהיה, כמו טבל

שם 126) עליו שחל לפני נשפך שבכד השמן או שהיין מפני
מעשר. תרומת

.ËÈ‰OBÚ - ‰c ˙ÏÈÚaÓe ˙Ó ˙‡ÓhÓ ÌBÈ Ïe·Ë¿ƒÀ¿«≈ƒ¿ƒ«ƒ»∆
„a‰ ˙È·a127ÌÈ‡Óh‰ ¯‡L ÔÎÂ .128ÔÈOBÚ - eÏ·hL ¿≈««¿≈¿»«¿≈ƒ∆»¿ƒ
˙B¯‰Ëa129‰·ÊÂ ·fÓ ıeÁ .130Ô‰lL ÈÚÈ·Ma131, ƒ¿»ƒ»¿»»«¿ƒƒ∆»∆

‡ÏÂ „a‰ ˙È·a eOÚÈ ‡Ï - eÏ·hL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»¿…«¬¿≈««¿…
e‡¯È ‡nL ,˙B¯‰Ëa e˜qÚ˙È132ÌÈ‡ÓË e‡ˆÓÂ ƒ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ
Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ È¯‰L ;Ú¯ÙÓÏ133e¯‡aL BÓk ,134. ¿«¿≈«∆¬≈¿ƒ∆«…¿∆≈«¿

שמנם.127) להוציא זיתים בו שסוחטין כגון 128)מקום
ובעילת  מת טומאת מפרט רבינו בשרץ. או בנבילה נוגע
הטמאים  כל כלל ואחרֿכך ימים, שבעת טמאים שהם נדה,

שהרי 129)האחרים. לגופה, צריכה אינה זו בבא
לנגוע. מותרים במעשר שאפילו יז) (בהלכה כבר השמיענו
[ואפשר  השניה. לבבא הקדמה כעין כאן הדברים וכפל
שנעשו  חולין פוסל אינו שטבולֿיום להשמיענו שהתכוון

תרומה]. טהרת שבעה 130)על לספור מחוייבים שהם
זוב. מראיית נקיים ספירת 131)ימים של השביעי ביום

ואעפ"כ  טבולֿיום, ככל ודינם ביום, לטבול שמותרים נקיים
בטהרות. יגעו החמה.132)לא שקיעת לפני זוב

הספירה 133) ימי כל סותרים הטבילה, אחר ראו אם אפילו
להתחיל  וצריכים לטומאתם וחוזרים מזוב, נקיים שהיו
ב  כט, בנדה ולטבול. אחרים נקיים ימים שבעת ולספור
לבעלה. טהרה לענין שמעון, ר' בשם זו חששא נאמרה

הי"ד.134) פ"ו ביאה איסורי בהלכות

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כך 1) ואחר קרשו כך ואחר שנטמאו והדבש השמן יבאר

אוכל  בהם ונגע שקרשו והחלב והגריסים הרוטב נימוחו.
קפואים  כשהם או וקפאו, משקין כשהם נטמאו ראשון.
ממנו  ונפל מוכשרים ענבים אוכל שהיה טמא וכו'. ונימוחו

טמא  זיתים של גוש וכו'. לגת מקובץ גרגיר שהיה ים
משקין  בהם בלועים שהיו עצים והוסק. לתנור והשליכו
זיתים. של בריחיים שנמצא שרץ בתנור. והסיקם טמאים
כיכרות  טמאים. עליהם והלכו בטהרה שנעשו והזגים הגפת
באחד  שרץ ונגע משקין ובגומות גומות, בהן שהיו הקודש
הטומאה  אב ונגע החבית בעובי הנעשה אבעבוע ודין מהן.

שבאבעבוע. במשקה

.‡L·c‰ B‡ ÔÓM‰2e‡ÓËpL3eL¯˜ Ck ¯Á‡Â «∆∆«¿«∆ƒ¿¿¿««»»¿
,ÌÏBÚÏ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - eÁBn Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿»¿»

ÔÈ˜LÓk Ô‰L ÈtÓ4¯Á‡ e‡ÙwL Èt ÏÚ Û‡Â ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ¿««ƒ∆»¿««
.e‡ÓËpL∆ƒ¿¿

תחילה 2) השמן אומר, מאיר "רבי שנינו: מ"ב פ"ג בטהרות
שם, רבינו ופירש הדבש". אף אומרים, וחכמים לעולם.

קרשו. ואחרֿכך שנטמאו ודבש בשמן ונעשו 3)שמדובר
משקין. כדין לטומאה שהם 4)ראשון בזמן אפילו

לדבריו  סתירה בזה ואין למשנתנו). בפירושו (רבינו קרושים
מפני  משקה, ולא אוכל לא אינו קרוש ששמן הי"ט פ"א
אדם, למאכל עי"ז ונפסל שקרש טהור בשמן שם שמדובר
שנטמא  בשמן מדובר וכאן טומאה, מקבל אינו ולפיכך
שייפסל  עד ממנו יורדת הטומאה אין קרש ואחרֿכך
שאמר: ומה הי"ח. פ"ב למעלה כאמור כלב, מאכילת
וקפאו  נימוחו שאפילו להשמיענו, בא נימוחו" "ואחרֿכך

כאן). כסףֿמשנה (ראה כמשקה דינם - פעמים אלף

.··Ë¯‰5Ô‰ È¯‰ - eL¯wL ·ÏÁ‰Â ÔÈÒÈ¯b‰Â »…∆¿«¿ƒƒ¿∆»»∆»¿¬≈≈
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ÔÈÏÎ‡k6‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆe ,7ÏÎ‡ Ô‰a Ú‚ Ì‡Â . »√»ƒ¿ƒƒ«¬»»¿ƒ»«»∆…∆
‰˜LÓ Ô‰a ‰È‰ .ÌÈiL eOÚ - ‰˜LÓ B‡ ÔBL‡ƒ̄«¿∆«¬¿ƒƒ»»»∆«¿∆

ÁÙBË8.‰‡ÓËÏ ‰lÁz Ô‰Â ÔÈ˜LÓk Ô‰ È¯‰ - ≈«¬≈≈¿«¿ƒ¿≈¿ƒ»¿À¿»
È¯‰ - eL¯˜Â Ôk ¯Á‡ e‡Ù˜Â ÔÈ˜LÓ Ô‰Lk e‡ÓËƒ¿¿¿∆≈«¿ƒ¿»¿««≈¿»¿¬≈

ÌÈiL Ô‰9ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡ BÓk ,10. ≈¿ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
ÌÈÈeÙ˜ Ô‰Lk e‡ÓË11Ì‡ :ÔÈ˜LÓ eOÚÂ eÁBnÂ ƒ¿¿¿∆≈¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿ƒƒ

ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k eÈ‰12ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ -13eÈ‰ ; »¿≈»¿À»¬≈««¿ƒ¿ƒ»
‰tË ‰ÁBnpLkL ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿≈»««¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ƒ»ƒ»

‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ‰BL‡¯14‰ÁBnpL ‡ÓË ÏÎ‡ ƒ»ƒ¿≈¿«≈»…∆»≈∆ƒ»
epnÓ15eÁBnpL ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡nËz ‰th‰ ‰˙B‡Â , ƒ∆¿»«ƒ»¿«≈»««¿ƒ∆ƒ

ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ËÁqL ˙Ó ‡ÓË ÔÎÂ .‰È¯Á‡«¬∆»¿≈¿≈≈∆»«≈ƒ«¬»ƒ
‰ˆÈ·k eÈ‰ Ì‡ :e¯LÎ‰L16ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ∆À¿¿ƒ»¿≈»¬≈««¿ƒ«¿ƒ

‰˜Ln‰ ÌB˜Óa ÚbÈ ‡lL „·Ï·e ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó17; ≈∆¿ƒƒ¿«∆…ƒ«ƒ¿««¿∆
‰˜Ln‰L18ÏÎ‡a „˜ÙÓk19¯Á‡ Ûe‚ ‡e‰ el‡Îe20. ∆««¿∆¿À¿»»…∆¿ƒ«≈

ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ Ô˙B‡ eÈ‰»»≈ƒ«¬»ƒ»≈ƒ¿≈»¬≈««¿ƒ
‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL ;ÔÈ‡ÓË Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿≈ƒ∆≈»∆»»ƒ»ƒ»

‰ˆÈ·kÓ ˙‡ÓË21‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‰‡nËÂ ƒ¿≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»»««¿ƒ¿ƒ»»
ËÁBq‰‰·ÊÂ ·Ê22Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23¯b¯b ËÁÒ elÙ‡ , «≈»¿»»¿«≈»∆¬ƒ»««¿≈

‰˜Ln‰ - ‰˜Lna Ú‚ ‡ÏÂ ¯LÎ‰ ‡lL È„ÈÁÈ „Á‡∆»¿ƒƒ∆…À¿«¿…»«««¿∆««¿∆
‡OÓa ˙‡ÓË ‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL ;‡ÓË»≈∆≈»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿«»
BÓk ,ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‡OpL ·f‰L ,·f‰«»∆«»∆»»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿

e¯‡aL24‡ÓË ·ÏÁ‰ - ÊÚ‰ ˙‡ ·ÏÁL ·Ê ÔÎÂ .25; ∆≈«¿¿≈»∆»«∆»≈∆»»»≈
·f‰ ‡OÓa ˙‡ÓË ‰BL‡¯‰ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL26. ∆≈»∆»»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈¿«»«»

מ"א.5) משקין.6)שם גזירת עליהם חל ולא
אינם 7) כך חישב שלא זמן וכל לאוכלם, יחשוב שהאדם

(למעלה  כלל טומאה מקבלים ואינם משקין ולא אוכלין
ה"ד). ופ"ד ה"כ, הנוגעת 8)פ"א היד את להרטיב כדי

להטפיח" עלֿמנת ל"טופח שהכוונה מפרש [הרע"ב בו.
רבינו  שגם ואפשר בנגיעתה, תרטיב שנרטבה שהיד פירוש,
במקומות  כדרכו המשנה, לשון שנקט אלא לכך, התכוון

שהאוכל 9)רבים]. מפני הראשונה, בטומאתם נשארו לא
חדש. גוף במגע 10)הוא נטמאה שנקרשה טיפה שכל

שהוא, בכל טומאה מקבל שאוכל הטמאים, במשקין
אם  אפילו ולפיכך שהם, בכל אחרים מטמאים ומשקין
לשמן  אלה בין ומה הקרוש. נטמא מכביצה פחות המשקין
דינם  קפאו שאפילו שם שאמרנו הקודמת, שבהלכה ודבש
שלא  עד כלֿכך נקפאים אינם ודבש ששמן מפני כמשקין?
בפירושו). (רבינו שהיא לחלוחית כל בהם תישאר

מכביצה.12)שם.11) פחות היה אם וכלֿשכן
הם 13) שהמשקין מפני ממש, טהורים שהם מפרש רבינו

בדין  ג, הערה למעלה (ראה מעולם נטמא שלא חדש גוף
לא  כן גם הטמא באוכל והנגיעה משקין), כשהן נטמאו
באוכל  נשאר לא כלשהוא כשנימוח כי המשקין, את טימאה
אחרים  מטמא אינו אוכלין מכביצה ופחות כביצה, שיעור

ה"א). פ"ד בכביצה.14)(למעלה שמשקין 15)בנגיעה
ה"ב). (שם שהן בכל אחרים מטמאים וגם מתטמאים

ממנה.16) פחות שנעשה 17)או משקה במקום כבר
כביצה. בו שאין טהורים.18)אע"פ לדין נימוק

נתון 19) הוא כאילו אלא אוכל, שהוא לזג מחובר אינו
הטמא,20)בכלי. בזג מהנגיעה מתטמא המשקה ואין

פסחים  יוחנן, (רבי סחיטתו לפני משקה נעשה שאינו מפני
לשיעוריה. ליתיה להו סחיט לכי ב): אףֿעלֿפי 21)לג,

עצמם  ובזגים טהור, הוא ובזיתים בזגים המופקד שהמשקה
את  להשלים הטהור המשקה עמהם מצטרף כביצה, אין

מת). טמא ד"ה שם, פסחים (רש"י המשך 22)השיעור
שם. ויולדת.23)המשנה, משכב 24)נדה מהל' פ"ח
ה"ב. בו.25)ומושב נגע לא את 26)אפילו שהזיז מפני

ממקומו. החלב

.‚‰¯„˜27ÔÈL·k ‰‡ÏnL28e‡ˆÈÂ ÔÈlÁ ÏL ¿≈»∆¿≈»¿»ƒ∆Àƒ¿»¿
Ì‰ÈÏÚ29‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚Â ,‰¯„wÏ ıeÁ30ÔBL‡¯ B‡ ¬≈∆«¿≈»¿»«««À¿»ƒ

LiL Èt ÏÚ Û‡ ,·e‚p‰ ÌB˜na ‰¯„wÏ ıeÁL ‰ÏÚa¿»∆∆«¿≈»«»«»««ƒ∆≈
¯B‰Ë Ïk‰Â ‡ÓË ‡e‰ - ‰ˆÈ·k ‰ÏÚa31¯ÊÁ .32 ∆»∆¿≈»»≈¿«…»»«
daL ÔÈ˜Ln‰ ˙‡ ‡nË - ‰¯„wÏ33˙‡ÓËÂ , «¿≈»ƒ≈∆««¿ƒ∆»¿ƒ¿»

‰¯„w‰34‰¯„wÏ ıeÁL ‰ÏÚa Ú‚ .ÔÈL·k‰ ÏÎÂ «¿≈»¿»«¿»ƒ»«¿»∆∆«¿≈»
‰˜LÓ Ba ‰È‰Â35Ïk‰ - ‰ˆÈ·k ‰ÏÚa LÈ Ì‡ , ¿»»«¿∆ƒ≈∆»∆¿≈»«…

‰˜Ln‰Â ,ÂÈÏÚL ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰ÏÚ‰L ;‡ÓË»≈∆∆»∆¿«≈«¿∆∆»»¿««¿∆
‰¯„waL ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡nËÓ36.‰¯„w‰ ˙‡ ‡nËÓe , ¿«≈»««¿ƒ∆«¿≈»¿«≈∆«¿≈»

‰¯„w‰ ‰˙È‰37‰Óe¯z ÏL ÌÈL·k ‰‡ÏÓ38¯ÚÂ »¿»«¿≈»¿≈»¿»ƒ∆¿»¿ƒ≈
ÔÓ ˜ÙÒ ,B„È ÏÚ ÔÈ˜LÓ ‰‡¯Â ÌBÈ Ïe·Ë d˙B‡»¿¿»»«¿ƒ«»»≈ƒ
ÏeÒt ˜¯i‰ - B„Èa Ú‚ ÁÏw‰L ˜ÙÒ eÊz ‰¯„w‰39 «¿≈»ƒ¿»≈∆«∆«»«¿»«»»»

‰¯B‰Ë ‰¯„w‰Â40. ¿«¿≈»¿»

מ"א.27) פ"ב בחולין 28)טהרות ומדובר כבושים. ירקות
בפירושו). הירקות.29)(רבינו של במשנה 30)העלים

"אב  המילים את הוסיף ורבינו "ונגעה", סתם כתוב
יתבאר. לקמן הוא 31)הטומאה". הטמא שהעלה מכיוון

וכאילו  שבקדירה, לירק לטומאה חיבור אינו לקדירה, מחוץ
ולפיכך  הקדירה, שבתוך העלה מחלק לגמרי מובדל הוא

בנגיעתו. מטמאו כביצה.32)אינו בו ויש שנטמא אחר
מטמא 33) בחולין שני שאפילו כבר נתבאר ראשון. ונעשו

תחילה. להיות מטמאים 34)משקין טמאים שמשקין
ה"א). פ"ז הטומאות אבות (הל' היה 35)כלים העלה על

במשקה. נגע ולא העלה 36)משקה שעל שהמשקה מפני
רבינו  פירוש לפי [ביארנו שבקדירה. למשקה מחובר
"היתה  הבבא: על רבינו דילג למה נתבאר ולא למשנתינו.
לגמרי  אחרת שיטה משאנץ ולהר"ש מת". טמא מגע
כ, (ברכות עליה אמר יהודה שרב זו, חמורה משנה בפירוש

הכא]. חזינא ושמואל דרב הוויות של 37)א): סיפא
שם. בתרומה,38)המשנה, הסיפא את מפרש כאן רבינו

פוסל  אינו וטבולֿיום יום" טבולת "היתה בה שכתוב מפני
בסיפא  שגם רבינו כותב למשנה, [בפירושו החולין. את
ומיישב  הידיים, טומאת מפני נפסל והירק בחולין, מדובר
כאן  בו שחזר ונראה יום". "טבולת המילים את גדול בדוחק
מ"ב) פ"ב יום (טבול ששנינו מפני כנראה במשנה, מפירושו
ולא  מספק. העלה את מטמא וכאן טהור". ספיקן "והידים
"בידים  במשנתינו שכתוב מה רבינו יפרש כיצד לי  נתבאר

אבות 39)מסואבות"]. (הל' פסול ספיקו טבולֿיום שספק
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ה"ה). פ"י ֿ 40)הטומאות טבול במגע שנטמאו שמשקין
ה"ג). שם (רבינו כלים מטמאים אינם יום

.„‡ÓË41ÌÈ¯LÎÓ ÌÈ·Ú ÏÎB‡ ‰È‰L42epnÓ ÏÙÂ »≈∆»»≈¬»ƒÀ¿»ƒ¿»«ƒ∆
˙bÏ È„ÈÁÈ ¯b¯‚43epnÓ ËÓL ‡ÏÂ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ : «¿≈¿ƒƒ««ƒ»»»≈¿…ƒ¿«ƒ∆

Bˆ˜Ú44¯B‰Ë ˙b‰ -45Bˆ˜Ú Ïh Ì‡Â ;46eÈ‰Â , À¿««»¿ƒƒ«À¿¿»
ÌÈ·Ú47ËÈ·Úa ÌÈÎeÓ48È¯‰L ,ÔÎ¯„Ï Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«≈¿»¿»∆¬≈

Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Lna ‰ˆB¯49˙tËa ˙b‰ ‡ÓË - ∆««¿∆«≈≈∆ƒ¿»««¿ƒ«
ı˜Ú‰ ÌB˜Óa ¯b¯b‰ L‡¯aL ‰˜LÓ50epnÓ eÏÙ .51 «¿∆∆¿…««¿≈ƒ¿»…∆»¿ƒ∆

ÌÈ·Ú52‰ÙÓ ÌB˜Óa ÔÎ¯„e53ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k eÈ‰ Ì‡ : ¬»ƒ¿»»¿»À¿∆ƒ»¿≈»¿À»
BÓk ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ -¬≈««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿ƒ¿

e¯‡aL54;‡ÓË Ô‰Ó ‡ˆBi‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È eÈ‰ . ∆≈«¿»»≈ƒ¿≈»«≈≈∆»≈
,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL∆≈»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿«≈»

.‰È¯Á‡ ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ Ïk ˙‡ ˙‡nËÓe¿«≈∆»««¿∆«≈«¬∆»

מ"ה.41) פ"י טומאה.42)טהרות ענבים 43)לקבל ובה
לדריכה. יצאה 44)מוכנים ולא הגרגר, פי את הסותם

משקה. טיפת ואוכל 45)ממנו כביצה, בגרגר שאין מפני
ישראל' 'תפארת (ראה אחרים מטמא אינו מכביצה פחות

ומשקה 46)שם). הגרגר, בפי משקה מעט יש כך ומתוך
שהוא. בכל הגרגיר.47)מטמא את לקח שמהם

הולך 48) אינו מהענבים הזב והמשקה מנוקב, בלתי כלי
טומאה.49)לאיבוד. לקבל הענבים את הכשירו ולפיכך

אלא  מכשירים אינם שמשקין שנינו, מ"א פ"א [במכשירין
בעלים]. בה 50)מרצון כשנגע נטמאה המשקה וטיפת

הטמא.51)הטמא. שם 53)טמאים.52)מן היו שלא
אחרים. ה"ב.54)ענבים למעלה

.‰Leb55ÌÈ˙ÈÊ ÏL56¯aÁÓe ıa˜Ó ‰È‰L ÔÈ‡ÓË ∆≈ƒ¿≈ƒ∆»»¿À»¿À»
˜q‰Â ¯epz CB˙Ï BÎÈÏL‰Â57ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k ‰È‰ Ì‡ : ¿ƒ¿ƒ¿«¿À«ƒ»»¿≈»¿À»

,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ¯epz‰ -««»∆≈»√»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ
‰È‰ .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰Â¿««¿∆«≈≈∆»¿∆≈«¿»»
‰tË ‰‡ˆiLkL ;¯epz‰ ‡ÓË - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È Leb‰«»≈ƒ¿≈»ƒ¿»««∆¿∆»¿»ƒ»
,CÎÈÙÏ .¯epz‰ ˙‡ ‰‡nËÂ ,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ˙Á‡««ƒ¿≈¿«≈»¿ƒ¿»∆««¿ƒ»

ÔÈ¯e¯t ÔÈ‡Óh‰ ÌÈ˙Èf‰ eÈ‰ Ì‡58elÙ‡ ,Leb ÔÈ‡Â ƒ»«≈ƒ«¿≈ƒ≈ƒ¿≈»¬ƒ
¯B‰Ë ¯epz‰ - ‰‡Ó Ô‰59. ≈≈»««»

מ"ב.55) פ"ג אחד.56)שם גוש ונעשו נדבקו הזיתים
הגוש.57) מן שמן הפליט הגירסא 58)והחום במשנה,

מתכוונות  הגירסאות ושתי במשמעות, הבדל ואין "פרודין".
אחד. לגוש נתחברו שלא לא 59)לזיתים הנפלט שהשמן

כביצה. בשיעור נגע

.ÂÌÈˆÚ60- Ô˜Èq‰Â ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ì‰· eÚÏ·pL ≈ƒ∆ƒ¿¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ»
‡ÈˆB‰ elÙ‡Â .ÌÈˆÚa eÏËa È¯‰L ,¯B‰Ë ¯epz‰««»∆¬≈»¿»≈ƒ«¬ƒƒ

eÏÙpL ÌÈˆÚ‰61,BBˆ¯Ï eÏÙÂ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ »≈ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿
Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ¯epz‰ - Ô˜Èq‰Â¿ƒƒ»««»¿≈««ƒ∆¬≈∆

Ì‰a ÔÈÚeÏa‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ÔÈ‡nË˙Ó62Ì˜ÈqÈ ‡ÏÂ .63 ƒ¿«¿ƒƒ««¿ƒ«¿ƒ»∆¿…«ƒ≈
˙B¯B‰Ë ÌÈ„Èa ‡l‡64‡Óh‰ Ì˜ÈqÈ ‡lL ‰¯Êb .65, ∆»¿»«ƒ¿¿≈»∆…«ƒ≈«»≈

.¯epz‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ Ì‰ÈÏÚL ÔÈ˜Ln‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿««¿ƒ∆¬≈∆¿«¿ƒ∆««

מ"י.60) פ"ד שיפלו.61)מכשירין מפני 62)צ"ל

האש. מחום במקומם ּכלים הטמאים עצים 63)שהמשקין ִָ
משקין. עליהם ואףֿעלֿפי 64)שנפלו בטהרה. שנשמרו

כלים. מטמאים אינם ידיים טומאת מחמת שנטמאו שמשקין
טופח.65) משקה כשעליהם

.Êı¯L66ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌÈÁ¯a ‡ˆÓpL67‡ÓË ÔÈ‡ - ∆∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ∆≈ƒ≈»≈
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡68Cl‰Ó ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡ .69Ïk‰ - ∆»¿«»ƒ»»«¿∆¿«≈«…

,Blk ‡ÓË ‰˜Ln‰ ˙ˆ˜Ó ‡ÓËpL ÔÂÈkL ;‡ÓË»≈∆≈»∆ƒ¿»ƒ¿»««¿∆ƒ¿»À
Èab ÏÚ ‡ˆÓ .ÌÈ˙Èf‰ Ïk ˙‡ ‡nËÓ ÔÓM‰Â¿«∆∆¿«≈∆»«≈ƒƒ¿»««≈

ÔÈÏÚ‰70ÔÈ„ca‰ ÔÓ eÏ‡LÈ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ71. ∆»ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒƒ¿¬ƒ««»ƒ
eÚ‚ ‡Ï :e¯Ó‡ Ì‡72ÔÈÓ‡ -73ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓ .74 ƒ»¿…»«¿∆¡»ƒƒ¿»«

Leb‰ Ïk ‡ÓË - ÌÈ˙ÈÊ ÏL75e¯‡aL BÓk ,76. ∆≈ƒƒ¿»»«¿∆≈«¿
‡ˆÓ77ÔÈ¯e¯t ÌÈ˙ÈÊ Èab ÏÚ78‰ˆÈ·Îa Ú‚B ‡e‰Â79 ƒ¿»««≈≈ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿≈»

‰˜Ln‰ ‡nËÓ ‰ˆÈ·k ‡e‰L ÏÎ‡‰L ;‡ÓË Ïk‰ -«…»≈∆»…∆∆¿≈»¿«≈««¿∆
Ô‰a ·¯ÚÓ‰80eÈ‰ .ÌÈ˙Èf‰ ¯‡L ‡nËÓ ‰˜Ln‰Â , «¿…»»∆¿««¿∆¿«≈¿»«≈ƒ»

‰hÓlÓ ‰˜Ln‰Â ÔÈ¯e¯t Èab ÏÚ ÔÈ¯e¯t81ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««≈≈ƒ¿««¿∆ƒ¿«»««
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ‰ˆÈ·Îa Ú‚pL Èt82. ƒ∆»«ƒ¿≈»≈»≈∆»¿«»

מ"ח.66) פ"ט הזיתים 67)טהרות את שנותנים לפני
בבית  שיוציאו כדי בריחיים, אותם טוחנים סחיטתם, במקום

והאבנים. הקורות בלחץ שמנם כל שנגע 68)הבד הזיתים
הטהורים, את מטמאים אינם הטמאים והזיתים השרץ, בהם

כביצה. מהם באחד שאין הזיתים.69)מפני בכל ונוגע
כלל.70) טומאה מקבלים ואינם אוכלין, שאינם
חבר,71) שטיהרם הארץ בעמי ומדובר הבד. בית פועלי

הבד. בבית אותם גורס 72)ומעסיק [הגר"א בשרץ.
בזיתים]. נגע לא השרץ פירוש: נגע", "לא במשנתנו

היינו 73) הטהרות, על נאמן אינו עםֿהארץ שאמרו מה
משכב  הל' (ראה נאמן אחרים של על אבל שלו, בטהרות

ה"ג). פי"ג אחד.74)ומושב לגוש שנדבקו זיתים
אחד.75) כגוף שבאום הזיתים כל את למעלה 76)דנים

שם. הערות, ראה הט"ז. מ"ט.77)פ"ו האום 78)שם
קטנים. גושים לכמה שיש 79)התפורר בפירור נגע השרץ

רבינו  של לשונו את ולפרש לדחוק [עלינו כביצה. בו
פסק  שהרי כאן, ביאורנו לפי מפורדים" "זיתים במשנתינו
מן  זיתים חצאי ששני הי"ב, הטומאות אבות מהל' בפ"א
ואפילו  אחת, בבת נגעו אם אפילו מטמאים אינם הנבילה
אבל  דבוקים, הזיתים שאין וכלֿשכן אדם בידי נדבקו
פ"ו  ראה חיבור. שהם למעלה נתבאר גוש, ונעשו כשנדבקו

דבר]. של טעמו שאינו 80)הט"ז מועט במשקה מדובר
אם  אבל אחד, כגוש דינם שיהיה הפירורים כל את מחבר
מונח  כשהשרץ אפילו הכול, נטמא בעין שמן כולם תחת יש
מצרפם. שהמשקה מפני מכביצה, פחות פירור על

השרץ.81) בו שנגע בפירור נוגע שהפירור 82)ואינו מפני
במשקה. נוגע אינו הטמא

.Áı¯‡‰ ÌÚ83˙BÏBkL‡a Ú‚Â ˙‚Ï ÂÈ„È ËÈLB‰L «»»∆∆ƒ»»¿«¿»«¿∆¿
˙b‰Â ,ÔÈ‡ÓË ÂÈ˙B·È·Ò ÏÎÂ ÏBkL‡ -84dlk ∆¿¿»¿ƒ»¿≈ƒ¿««À»

˙BÏBkL‡‰ ÔÈ˜ÈÒÙnL ÈtÓ ,‰¯B‰Ë85‰Ê ˙B·È·qL ¿»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»∆¿∆¿ƒ∆
.˙b‰ ¯‡L ÔÈ·e BÈa ÏBkL‡‰»∆¿≈≈¿»««

ב.83) עה, זרה עבודה שאינם 84)בבלי, שבגת הענבים
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זה. באשכול אשכולות,85)נוגעים להם אין זיתים אבל
ונראה  בו. הנוגעים כל נטמאו - אחד בגוש נגע אם ולפיכך
עםֿהארץ, בטומאת חכמים שהקילו מהדברים אחד שזה
שבגת  האשכולות כל נטמאו - באשכול טמא נגע אם אבל

מחברם. כשהמשקה

.Ë˙Ùb‰86ÌÈbf‰Â87‰¯‰Ëa eOÚpL88Ô‰ÈÏÚ eÎÏ‰Â «∆∆¿««ƒ∆«¬¿»√»¿»¿¬≈∆
ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó e‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ÔÈ‡ÓË89el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ¿««»»¿≈∆«¿ƒ¬≈≈
‰¯‰Ëa eOÚ ‰lÁznL ,ÔÈ¯B‰Ë90eOÚ Ì‡Â . ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»«¬¿»√»¿ƒ«¬

‰‡ÓËa ‰lÁzÓ91ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó e‡ˆÈÂ92. ƒ¿ƒ»¿À¿»¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈ƒ

מ"ו).86) פ"ט (כלים שמנם סחיטת אחר זיתים של פסולת
דריכתם.87) אחר הענבים ונדרכו 88)פסולת נסחטו

טהורים. את 89)עלֿידי במשנתינו גורס אינו הגר"א
ומפרש  "ויצאו". וגורס ואו, ומוסיף "ואחרֿכך", המלים
שגם  להניח ויש המשקין. יצאו הטמאים דריכת שעלֿידי
בתוספתא  הגירסא היא וכך כך. גורס הוא כאן רבינו בדברי

ה"א. פ"ג שהמשקין 90)טהרות מבואר, שם בתוספתא
סר  וכאשר ודריכה, סחיטה בשעת יצאו הפסולת שבתוך
הטמאים  דריכת מחמת יוצאים וכשהם ונבלעו, חזרו הלחץ
מ"ח) (פ"ו במכשירין ושנינו בעלים, רצון בלי יוצאים
טומאה  מקבלים אינם בעלים, לרצון שלא שיצאו שמשקין
לרצון, יצאו שמתחילה ואףֿעלֿפי שם). רבינו, פירוש (ראה
כמשקין, ואינם כפסולת דינם הפסולת בתוך שנבלעו כיון

(הגר"א). לרצון שיצאו צריך שם.91)ולפיכך תוספתא,
וכשנבלעו 92) לרצון, שהיו ראשונה בדריכה שנטמאו מפני

(הגר"א). טומאתם מהם ירדה לא בפסולת

.ÈÔÈ„ca‰93ÔÈÒÎpL94ÔÈ‡ˆBÈÂ95ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓe ««»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
„a‰ ˙Èa CB˙a96ÌÈ˙ÈÊÏ ÔÈ˜LÓ ÔÈa LÈ Ì‡ ,97È„k ¿≈««ƒ≈≈«¿ƒ¿≈ƒ¿≈

ı¯‡a Ô‰ÈÏ‚¯ ˙‡ e·biL98;ÔÈ¯B‰Ë ÌÈ˙Èf‰ È¯‰ - ∆¿«¿∆«¿≈∆»»∆¬≈«≈ƒ¿ƒ
¯B‰Ë - ÂÈ„Èa ‡lL ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚Bp‰L99 ∆«≈«¿«¿ƒ¿≈ƒ∆…¿»»»

˙B¯kk .L„˜Ï elÙ‡Â100˙Bnb Ô‰a eÈ‰L L„w‰ «¬ƒ¿…∆ƒ¿«…∆∆»»∆À
ı¯M‰ Ú‚Â ,L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓ eÈ‰ ˙Bnb‰ CB˙·e¿«À»«¿ƒ∆…∆¿»««∆∆
‰iLe ‰iLa ‰BL‡¯ ‰Ú‚Â ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆¿»¿»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ôlk - ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈLÈÏLa101, ƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»À»ƒ¿À¿»

Ôlk Ô‰ È¯‰ L„w‰ ˙aÁÂ ˙BnbaL ‰˜Ln‰ ÈtÓƒ¿≈««¿∆∆«À¿ƒ««…∆¬≈≈À»
Ô‰a ÔÈBÓ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓk102˙B¯kk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿ƒ∆≈ƒ»∆¬»ƒ»ƒ¿

‰ÏeÒt „·Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ¯kk‰ È¯‰ - ‰Óe¯z103, ¿»¬≈«ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿»
¯B‰Ë ‰‡Ï‰Â ˙ÈLÈÏMÓe104ÁÙBË ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒƒ»»¿»»¿ƒ»»«¿∆≈«

ÔlÎÂ .˙B‡ÓË Ïk‰ ‰Óe¯˙a Û‡ - ˙B¯kk‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ»«ƒ¿»«…¿≈¿À»
˙BiL105‡È‰L ı¯M‰ da Ú‚pL ‰BL‡¯‰ ÔÓ ıeÁ , ¿ƒƒ»ƒ»∆»«»«∆∆∆ƒ

ÔBL‡¯106. ƒ

מ"ב).93) פ"י (טהרות 71 הערה ה"ז, לעיל ראה
הבד.94) שבחוץ.95)לבית בזיתים נוגעות ורגליהם
רגליהם.96) פנוי.97)ונרטבו מקום אגב 98)שבחוץ

נטמאו 99)הילוך. הרגלים, לנגב כדי מקום וכשאין
ברגלים  ומדובר רגליהם. שעל הטמאים המשקין מן הזיתים
משקין  שהרי הנעליים, נטמאו נעליים כשעליהן אבל יחפות,

הזיתים. את מטמאות והן כלים, פ"א 100)מטמאים שם
אם 101)מ"ט. אפילו לטומאה, ראשון שהם משקים, כדין

הטומאה. בולד [במשנתינו 102)נגעו וכו'. ושני ראשון
נעשו  שהמשקין רבינו, שם ומפרש טמאות", "כולן כתוב
בו  חזר וכאן שניות, והן הכיכרות את ומטמאים ראשון
כאן  שהתכוון לומר, אפשר ובדוחק ראשון. שכולן ואומר

שבגומות]. המשקין היא 103)לכל שהראשונה מובן
שם: ששנינו כמו לטומאה, שני היא והשנייה ראשון,

אחד". ופוסל שנים תרומה.104)"מטמא אוכל כדין
משקים 105) כדין ראשון, ונעשו נטמאו שעליהם המשקין

שניות. נעשו בהם שנגעו והכיכרות בשני, או בראשון שנגעו
בשרץ.106) שנגעה מפני

.‡ÈÚeaÚ·‡107È·Úa ‰OÚp‰108˙È·Á‰109‡e‰ È¯‰Â ¬«¿«««¬∆»√ƒ∆»ƒ«¬≈
¯ÈÂ‡Ï ÚeaÚ·‡‰ ·w Ì‡ ,dcˆa ¯Á‡ ÈÏk BÓk¿¿ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ«»¬«¿««¬ƒ

‰Ê „‚k ‰Ê ıeÁÏ ¯Á‡ ·˜ ·wÂ ˙È·Á‰110B‡ , ∆»ƒ¿ƒ«∆∆«≈«∆¿∆∆∆
‰ÏÚÓÏÓ ÔBˆÈÁ‰Â ‰hÓlÓ ÈÓÈt‰ ·˜p‰ ‰È‰L111, ∆»»«∆∆«¿ƒƒƒ¿«»¿«ƒƒ¿«¿»

·‡ Ú‚ Ì‡ ,ÔÈ˜LÓ ÌÈ‡ÏÓ ˙È·Á‰Â ÚeaÚ·‡‰ ‰È‰Â¿»»»¬«¿«¿∆»ƒ¿≈ƒ«¿ƒƒ»««
˙BÚeaÚ·‡aL ‰˜Lna ‰‡Óh‰112Ïk e‡ÓË - «À¿»««¿∆∆»¬«¿ƒ¿¿»

aL ÔÈ˜Ln‰˙È·Á113„ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰ ‰˙È‰ . ««¿ƒ∆∆»ƒ»¿»∆»ƒÀ∆∆»ƒ
ÏÈ˙t114˙n‰ Ï‰‡a ‰e˙e115·˜p‰ ÈtÓ ˙‡ÓË - »ƒ¿»¿…∆«≈ƒ¿≈ƒ¿≈«∆∆

d¯ÈÂ‡Ï LlÙÓ ‡e‰ È¯‰L ,‰Ê ÚeaÚ·‡aL116ÔÎÂ . ∆«¬«¿«∆∆¬≈¿À»«¬ƒ»¿≈
‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÙaL ÚeaÚ·‡aL ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«∆∆∆»¬«¿«∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»
„ÈÓˆa ˙Ïv dÈ‡ BÊ È¯‰ - ‰hÓlÓ ÔBˆÈÁ‰Â¿«ƒƒ¿«»¬≈≈»ƒ∆∆¿»ƒ

ÏÈ˙t117ÚeaÚ·‡a ‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚ Ì‡ Ï·‡ ;118- »ƒ¬»ƒ»«««À¿»»¬«¿«
Ô‰Ó ÔÈÏc·Ók Ìp‰Â ,˙È·ÁaL ÔÈ˜LÓ e‡ÓË ‡Ï119. …ƒ¿¿«¿ƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À¿»ƒ≈∆

מ"ח.107) פ"ב של 109)בדופן.108)טבולֿיום חביות
הן  ולפעמים בכבשן, אותן ושורפים מטיט, נעשות חרס
בדפנותיהן. חלולים אבעבועות כעין מעלות

ונשפכים 110) הפנימי, בנקב נכנסים שבחבית והמשקין
החיצון. הנקב דרך הללו,111)לחוץ המקרים בשני

הנקב  למקום עד שבאבעבוע לחלול הנכנסים המשקין
שם. מתעכבים החיצון.112)החיצון בנקב נגע

למשקין 113) מחוברים שבאבעבוע שמשקין מכיון
טבולֿיום  אפילו אלא הטומאה, אב דווקא ולאו שבחבית.
להשמיענו  האחרונה הבבא משום הטומאה אב ונקט מטמא.
ראה  ישראל'. ('תפארת מטמא אינו הטומאה אב שאפילו

יפה.114)ראב"ד). ומחובר מהודק כלי 115)כיסוי
באוהל. מתטמא אינו פתיל צמיד מוקף ואינה 116)חרס

צד. מכל אוויר 117)סגורה לכניסת פתוחה היא שהרי
שמלמטה.118)ומשקין. החיצון המשקין 119)בנקב

לחוץ  תיכף יוצאים שמלמעלה הנקב דרך לאבעבוע הנכנסים
למעלה  שאמרנו כניצוק זה והרי הימנו, שלמטה הנקב דרך
מפרש, שני בפירוש [הר"ש חיבור. שאינו ה"א) (פ"ז
כלי  תורת עליו אין בו מתעכבים אינם שהמשקין שאבעבוע

מגבו]. מטמא אינו חרס וכלי הדופן, כגב ודינו כלל,

ה'תשע"ט  ניסן י' שני יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בהם,1) כיוצא המכשירים המשקין שבעת תולדות דין יבאר

הכשר. צריך הקודש ואם התולדות. הן ומה
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.‡e¯‡a ¯·k2Ô‰ „·Ïa ÔÈ˜LÓ ‰Ú·M‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ¿»«¿ƒƒ¿«≈
˙B¯t ÈÓ ÔÈÈe¯˜ ¯‡M‰Â ,ÔÈ¯ÈLÎÓ B‡ ÔÈ‡nË˙nL∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ≈≈
ÔÈ˜LÓ ‰Ú·LÂ .ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈ‡Â¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿ƒ

Ì‰È˙B„ÏBz - eÈnL3Ì‰a ‡ˆBik4. ∆»ƒ¿≈∆«≈»∆

אלו.2) מהלכות ב הלכה א הבאות 3)בפרק בהלכות
הן. מה תולדות -4)יבואר המשקין לדין שווה דינם

האבות.

.·ÔÓe ÔÊ‡‰ ÔÓe ÔÈÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ì‰ ÌÈn‰ ˙B„ÏBz¿««ƒ≈«≈ƒ»«ƒƒ»…∆ƒ
ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,Ì„‡ Èa ÈÏ‚¯ ÈÓe ,‰t‰ ÔÓe ÌËÁ‰«…∆ƒ«∆≈«¿≈¿≈»»≈¿ƒ≈
ÔÈa ,Ô‰ ÔÈ˜LÓ - Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ el‡ Ïk .ÌÈpË¿̃«ƒ»≈«¿ƒƒ»»»«¿ƒ≈≈
.BzÚ„Ï ‡lL e‡ˆiL ÔÈa Ì„‡ ÏL BzÚ„Ï e‡ˆiL∆»¿¿«¿∆»»≈∆»¿∆…¿«¿

˙ÁÓpL ÁÏn‰Â ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ÈÓ Ï·‡5ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ¬»≈«¿≈¿≈»¿«∆«∆ƒ¿«¬≈≈¿≈
.ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ,˙B¯t≈…ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ

נוזל.5) ונעשה נמס

.‚˙˙BM‰ Ìc‰ ‡e‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ Èen‰ Ìc‰6˙ÚLa «»«»ƒ««¿ƒ«»«≈ƒ¿«
‰ËÈÁL7Ï·‡ ;ÔÈ¯B‰h‰ ˙BÙBÚ‰Â ‰iÁ‰Â ‰Ó‰a‰ ÔÓ ¿ƒ»ƒ«¿≈»¿««»¿»«¿ƒ¬»

Áelw‰ Ìc8¯ÈLÎÓ BÈ‡ -9È¯‰Â Ô‰ ÌÈiÁ ÔÈ„ÚL , ««ƒ«≈«¿ƒ∆¬«ƒ«ƒ≈«¬≈
Ìc ÊzÂ ËÁBM‰ .‰Êw‰ Ì„Ï B‡ ‰kÓ Ì„Ï ‰ÓB„ ‡e‰∆¿««»¿««»»«≈¿ƒ«»

ÔÓÈÒ ÔÈa Ìc‰ Áp˜˙Â ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ10ÔÓÈÒÏ11È¯‰ - «»√»ƒ¿ƒ¿«««»≈ƒ»¿ƒ»¬≈
˜ÙÒ ‰Ê12‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÂÈÏÚ ÔÈÏBz CÎÈÙÏ . ∆»≈¿ƒ»ƒ»»…¿ƒ¿…
ÔÈÙ¯BO13B‡ÈˆB‰L Ì„‡ ÏL ‰Êw‰ Ìc :Ìc‰ ˙B„ÏBz . ¿ƒ¿«»««»»∆»»∆ƒ
‰i˙LÏ14BÈ‡Â ¯B‰Ë - ‰‡eÙ¯Ï B‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒƒ¿»»¿≈

˙BÙBÚ·e ‰iÁ·e ‰Ó‰aa ‰ËÈÁL Ìc ÔÎÂ .¯ÈLÎÓ«¿ƒ¿≈«¿ƒ»«¿≈»««»»
ÔÈ‡Óh‰15Ì„Â ,ÈÚ¯‰ ÌÚÂ ‰Ál‰ ÌÚ ‡ˆBi‰ Ìc‰Â , «¿≈ƒ¿«»«≈ƒ«≈»¿ƒ»¿ƒ¿«

ÔÈ‡ el‡ Ïk - ¯Oa‰ ˙ÈˆÓ˙Â ,˙BÚeaÚ·‡‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿»¬«¿¿«¿ƒ«»»»≈≈»
ÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»¬≈≈ƒ¿»≈

B¯O·k - ı¯M‰ Ì„Â .˙B¯t16.¯ÈLÎÓ BÈ‡Â ‡nËÓ , ≈¿««∆∆ƒ¿»¿«≈¿≈«¿ƒ
Ba ‡ˆBik eÏ ÔÈ‡Â17. ¿≈»«≈

לאט.6) לאט בין 7)זב שחיטה דם מנו שם במכשירין
שנינו: י"ד הלכה ט פרק שבת ובתוספתא הדם, תולדות
ודם  כד): כג, (במדבר שנאמר משקה שהוא לדם "מניין
אדם. של חללים דם הוא דם שעיקר ומשמע ישתה". חללים

בכוח.8) הפצע מן -9)המתפרץ ישתה" חללים "ודם
א). לו, (חולין מכשיר שאינו הקילוח לדם פרט

רוב 10) לשחוט וצריך שחיטה סימני שני הם והקנה הוושט
בבהמה. לפני 11)שניהם שיצא והדם אחד סימן חתך

אוכלין. על נפל השני אם 12)חיתוך שם איבעייא
לא. או האוכלין לפני 13)הוכשרו בנתקנח ודווקא

גמר  אחר הוכשרו נתקנח כשלא אבל השני, הסימן שחיטת
שם. הגמרא מסקנת הדם. באותו לבהמה,14)השחיטה

משקה. אותו עושה מחשבתו לגוי, מכשיר.15)או אינו
איש. מפי איש בקבלה נמסרו אלה דינים כל

מכשיר 17)בכעדשה.16) ואינו שמטמא לו, דומה
במשנתנו). (הרא"ש

.„·ÏÁ‰ ÈÓ18BÈ‡L Ì„‡‰ ·ÏÁÂ .·ÏÁk Ô‰ È¯‰ - ≈∆»»¬≈≈¿»»«¬≈»»»∆≈
.‡nË˙Ó ‡ÏÂ ¯ÈLÎÓ ‡Ï ,‰˜LÓ BÈ‡ - BÏ CÈ¯»̂ƒ≈«¿∆…«¿ƒ¿…ƒ¿«≈

¯Îf‰ ·ÏÁ CÎÈÙÏ19‰˜LÓ BÈ‡20‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈«»»≈«¿∆¿≈¬≈¿≈»
B‡ ÂÈÏ‡Ó „c‰Ó ·fL ÔB‚k ,ÔBˆ¯Ï ‡lL ‡ˆiL ‰iÁÂ¿«»∆»»∆…¿»¿∆»≈««≈≈»

˜qÚ˙Ók B·ÏÁL21‡ˆiL ÔÈa ,‰M‡‰ ·ÏÁ Ï·‡ . ∆¬»¿ƒ¿«≈¬»¬≈»ƒ»≈∆»»
‰˜LÓ BÓ˙Ò - ÔBˆ¯Ï ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ÔBˆ¯Ï¿»≈∆»»∆…¿»¿»«¿∆

Óe˜BÈ˙Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈLÎÓ B‡ ‡nË˙22. ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿≈∆»¿ƒ

גבינה.18) לעשות אותו כשמקפיאים החלב מן הנפרד נוזל
מדדי 19) חלב שמתמצה מאוד, נדירים אמנם מקרים, ישנם

שהיה. כזה מעשה על מסופר ב נג, שבת במסכת הזכר.
אותו.20) שותה אדם ללא 21)אין הבהמה בדדי מטפל

חליבה. חלב 22)כוונת הלא עקיבא רבי שאל במשנה
גם  שראוי יתירה מעלה בו ויש לתינוק ראוי כן גם בהמה
שדם  יתירה מעלה יש אשה שבחלב לו, וענו לגדולים?
מכשיר. שחיטה דם רק בבהמה אבל מכשיר, מפצעה היוצא
דם  שאמרו למה שהכוונה מפרש א) קמד, (שבת [רש"י

זה]. פירוש דוחה כאן והר"ש חלב ונעשה נעכר

.‰ÔÈ‡Óh‰ Ô˙B‡Ó ÔÈ‡ˆBiL ÔÈ˜Ln‰23Ô˙B‡L ««¿ƒ∆¿ƒ≈»«¿≈ƒ∆»
ÔÈ˜Ln‰24,¯LÎ‰ ‡Ïa ÌÈ‡nËÓ - ‰‡ÓË ˙B·‡ ««¿ƒ¬À¿»¿«¿ƒ¿…∆¿≈

·f‰ ·BÊ :Ô‰ el‡Â .˙Á‡k ÔÈ‡a ¯LÎ‰‰Â ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿«∆¿≈»ƒ¿««¿≈≈«»
,˙n‰ ÔÓ Ìc ˙ÈÚÈ·¯e ,ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ¿ƒ¿««¿≈≈«¿»¿ƒƒ»ƒ«≈

‰cp‰ Ì„Â25ÔÎÂ .26B˙ÙbÓ Ìc27,ÂÈ¯·ÁÂ ·Ê ÏL ¿««ƒ»¿≈««≈»∆»«¬≈»
˙B„ÏBz ¯‡L ÌÚ ÌÈÈÚ ˙ÚÓ„Â ,‰M‡ ÏL ·ÏÁÂ¿»»∆ƒ»¿ƒ¿«≈«ƒƒ¿»¿

ÌÈn‰28ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓk ÔÈ‡nËÓ - Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰29 ««ƒ«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ‡nËnL30‰ek ‡Ïa31ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnL , ∆¿«¿ƒ¿…«»»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ

ÛËpL ‰·Ê B‡ ‰c ,CÎÈÙÏ .ÔBˆ¯Ï ‡lLÂ ÔBˆ¯Ï32 ¿»¿∆…¿»¿ƒ»ƒ»»»∆»«
¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰ÈccÓ ·ÏÁ33‰Ó ÏÎÂ ¯epz‰ ‡ÓË - »»ƒ«∆»«¬ƒ««ƒ¿»««¿»«

.BÎB˙aM∆¿

שיפורטו 23) הטמאים האלה.24)לקמן.מן שהמשקין
אדם 25) גם ומטמאים הטומאה אבות הם כאן המנויים כל

וולדות 26)וכלים. הם ואילך, מכאן המנויים אלה כל
ב.28)פצעו.27)הטומאה. בהלכה למעלה המבוארים

הטמאים 29) המשקין כמו הכשר בלי מטמאים פירוש,
[כל  הטומאה. אב שכולם למעלה שנמנו עצמם מחמת
הטמא, גוף מנגיעתם טומאתם זו, בבבא המפורטים המשקין

יצאו. מתחילה 30)שממנה כאן ומטמאין. להיות: צריך
בין  למעלה המפורטים המשקין לכל ונמשכת חדשה בבא

הטומאה. וולדות ובין הטומאה פי 31)אבות על אף
הבעלים  של לרצונם ושלא כוונתם בלי הטהרות על שנפלו

ונטמאו. הוכשרו חרס.33)מעצמו.32)- של

.ÂÌÈ‡ ÌBÈ Ïe·hÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆««¿ƒ«¿ƒƒ¿≈»
‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ elÙ‡ eÏÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»¿¬ƒ«ƒ»∆¿»
ÔÈ˜Ln‰ ¯‡Lk ,ÔBˆ¯Ï eÏtiL „Ú ¯LÎÓ BÈ‡ -≈À¿»«∆ƒ¿¿»ƒ¿»««¿ƒ

.ÔBˆ¯Ï ‡l‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L ÔÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆≈»«¿ƒƒ∆»¿»

.ÊÈÚ¯‰Â ‰Áe¯q‰ ‰Ál‰Â ‰Úf‰34ÔÈ˜Ln‰Â , «≈»¿«≈»«¿»¿»¿ƒ¿««¿ƒ
ÌÈL„Á ‰BÓL ÔaÓ ÔÈ‡ˆBi‰35‰È¯·Ë ÈÓ ‰˙BM‰Â ,36 «¿ƒƒ∆¿»√»ƒ¿«∆≈¿∆¿»

el‡ Ïk - ÌÈi˜ ÔÈ‡ˆBiL Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ»≈
ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ,‰˜LÓ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡37.ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ≈»¬ƒ«¿∆¿…ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ
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קיי oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - oqip 'i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כזה 35)צואה.34) נפל לעיבור. השמיני בחודש שנולד
קיימא. בן שאינו מפני דומם, כדבר דינו חי שהוא פי על אף

יוצאים 36) ולפעמים רב שלשול מביאים הם טבריה. חמי
בפירושו). (רבינו זכים בטומאה.37)כשהם נגעו אם

.ÁÔÈ˜LÓ ¯‡L ‰˙BM‰38Ô‰ È¯‰ - e‡ˆÈÂ «∆¿»«¿ƒ¿»¿¬≈≈
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L ÔÈ‡L ,eÈ‰Lk ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿∆»∆≈¿»««¿ƒ¿ƒ

Ûeba39È¯‰ - Ô‡È˜‰Â ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ‰˙L ?„ˆÈk . «≈«»»«ƒ¿≈ƒ∆¡ƒ»¬≈
Ô˙‡ÈˆÈa e¯‰Ë ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË el‡40‰˙L . ≈¿≈ƒƒ¿≈∆…»¬ƒƒ»»»»

eÁ¯ÒpL B‡] ,Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â Ï·ËÂ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¿»«¿««»¡ƒ»∆ƒ¿¿
ÏÚ Û‡ ‰hÓlÓ e‡ˆiL B‡ ,[Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â¿««»¡ƒ»∆»¿ƒ¿«»««

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ï·Ë ‡lL Èt41¯‡L ‰˙L . ƒ∆…»«¬≈≈¿ƒ»»¿»
ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ¯‡L B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¿»√»ƒ¿≈ƒ««
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈ‡ÓË - Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â Ï·hL Ètƒ∆»«¿««»¡ƒ»¿≈ƒ¿ƒ∆≈»

Ûeba ÔÈ¯B‰Ë42È¯‰ - ‰hÓlÓ e‡ˆiL B‡ eÁ¯Ò . ¿ƒ«ƒ¿¿∆»¿ƒ¿«»¬≈
.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰≈¿ƒ

למים.38) חוץ המכשירים המשקין שאר 39)ששת
טומאתם. בטלה ולא בגוף בטלים אינם בדפוס 40)משקין

הגירסא: תימן יד בכתב וכן קושטא ובדפוס (ר"מ) רומא
הראב"ד  גירסת היא וכן ביציאתן" במגעו שנטמאו "מפני
שיעור  הלוג רביעית ששתה כגון מפרש, והוא בהשגותיו,
האדם  במעי כשהם עצמם והמשקין האדם, את שמטמא
האדם  במגע שנית נטמאו כשהקיאם אולם טומאתם, בטלה
משקין, לשאר מים בין בזה מחלק שהראב"ד וברור הטמא.
שנינו  וכדבריו לא. משקין ושאר טומאתם בטלה מים
במשקין  חומר ז: הלכה א פרק יום טבול בתוספתא בפירוש
מה  בגוף טהורין ואין טהרה להם אין שהמשקין (מבמים),

במים. כן כמו 41)שאין בגוף המים נטהרו והקיאם בטבל
ונטהר. טבל האדם שהרי הקאה, אגב נטמאו ולא שאמרנו,
מפני  טבל שלא פי על אף טהורים מלמטה יצאו או ונסרחו

טומאה. מקבלים אינם לשתייה ראויים לא 42)שאינם
בגוף. בטלים אינם שמשקין מכיוון בגוף, בעודם נטהרו

.Ë‰˙L elÙ‡ .‰˜LÓ dÈ‡ ‰Úf‰L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆«≈»≈»«¿∆¬ƒ»»
‰¯B‰Ë B˙ÚÊ - ÚÈf‰Â ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ43‡a‰ Ï·‡ . «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈»¿»¬»«»
‰‡ÓË B˙ÚÊ - ÚÈÊ‰Â ÔÈ·e‡L ÌÈÓa44‚tzÒ Ì‡Â .45 ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«≈»¿≈»¿ƒƒ¿«≈

.‰¯B‰Ë B˙ÚÊ - ÚÈÊ‰ Ck ¯Á‡Â ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÓƒ««ƒ«¿ƒ¿««»≈ƒ«≈»¿»

אינה 43) וגם גופו, ונטמא רביעית ששתה פי על ואף
שבלע  מהמשקין ולא מגופו באה שהזיעה מפני מכשירה,

שם). אפילו 44)(רבינו שאובים במים ורובו ראשו הבא
א). הלכה ט פרק הטומאות אבות (הלכות טמא טהורים
התערובת  נטמאה השאובים במים מעורבת שהזיעה ומכיוון

מכשירה. גם והיא הטמא, בגוף התנגב.45)מנגיעתה

.ÈÌÈza ˙ÚÊ46,‰˜LÓ ÔÈ‡ - ˙B¯B·e ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ≈«»ƒƒƒ¿»≈»«¿∆
ıÁ¯n‰ ˙ÚÊ Ï·‡ .‰¯B‰Ë Ô˙ÚÊ - ÔÈ‡ÓË Ô‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿≈ƒ≈»»¿»¬»≈««∆¿»

‰‡ÓË ıÁ¯n‰ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈÓk -47d˙ÚÊ - ¿«ƒƒ»¿»«∆¿»¿≈»≈»»
‰‡ÓË48‰¯B‰Ë ‰˙È‰ Ì‡Â ;49- ˙B¯t da ÒÈÎ‰Â ¿≈»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿ƒ»≈
e¯LÎ‰50Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÏk dÏ eÒÈÎ‰ . À¿¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¬≈««ƒ∆¬≈∆

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k51.ÔÈ¯ÈLÎÓe ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ

לחלוחית 46) מוציאים נמוכים במקומות שנבנו בתים קירות
זיעה. לטיפות דומות לטיפות לפעמים המתגבשת

טמאים.47) היו שבתוכה מכשירה,48)המים וגם
החום. מחמת שהתנדפו המים מן הבא קיטור היא שהזיעה

טהורים.49) היו בקיטור.50)המים שהורטבו מפני
בעלים משק 51) ברצון שלא חיבורם ממקום שנתלשו ין

שאם  ומשמיענו, ג), הלכה י"ב פרק (לקמן מכשירים אינם
מפני  בעלים רצון זה הרי והורטבו למרחץ כלים הכניס

מרצונו. והכניסם שיורטבו יודע שהוא

.‡È‰Î¯a‰52Ì‡ ,d˙ÓÁÓ ÚÈfÓ ˙Èa‰Â ˙ÈaaL «¿≈»∆««ƒ¿««ƒ«ƒ«≈¬»»ƒ
‰‡ÓË ‰Î¯a‰ ‰˙È‰53d˙ÓÁnL ˙Èa‰ Ïk ˙ÚÊ - »¿»«¿≈»¿≈»≈«»««ƒ∆≈¬»»

.‰‡ÓË¿≈»

מים.52) בה ויש הבית בקרקע שבתוכה 53)חפירה המים
טמאים.

.·È:‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ,˙Èaa ˙BÎ¯a ÈzL¿≈¿≈««ƒ««¿≈»¿««¿»
ÚÈfn‰54‰‡ÓhÏ ·B¯˜55- ‰¯B‰hÏ ·B¯˜ ,‡ÓË - ««ƒ«»«¿≈»»≈»«¿»

.‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ,¯B‰Ë»∆¡»¿∆¡»»≈

ואוכלין.54) וכלים לבריכה 55)אדם יותר קרובים
הטמאה.

.‚ÈÏ‰n‰56ÔÓLk -57ÌÈ˙ÈÊ ÈlqÓ ÔÈÙhÓ‰ ÔÈ˜LÓ . «…«¿∆∆«¿ƒ«¿«¿ƒƒ«≈≈ƒ
‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ‰˜LÓ BÈ‡ - ÌÈ·ÚÂ«¬»ƒ≈«¿∆¿…ƒ¿«¿ƒ¿…

ÔÈ¯ÈLÎÓ58ÌÒÈÎiL „Ú ,59.ÈÏÎa «¿ƒƒ«∆«¿ƒ≈ƒ¿ƒ

גורסים 56) ויש הזיתים. מן מאליה המתמצה לחלוחית
ה). משנה ו פרק (מכשירין שאין 57)"מוחל" פי על ואף

במשנתנו. מאיר כרבי שמן. שיורי שאינם 58)עימו
לאיבוד. הולכים והם עליהם מקפיד שאינו לפי משקה,

עליהם.59) משקה תורת ואז אותם ויחשיב בכלי

.„ÈÈ‡ ÛkaL ÔÈi‰ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ÌÈ·Ú Ï˜BM‰B «≈¬»ƒ¿«…¿«ƒ««ƒ∆««≈
ÈlÒÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰Â ,ÈÏk‰ CB˙Ï ep¯ÚiL „Ú ‰˜LÓ«¿∆«∆¿»∆¿«¿ƒ«¬≈∆∆¿«≈

.ÔÈÙhnL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ«¬»ƒ∆¿«¿ƒ

.ÂËÒ¯Bc‰60Èt ÏÚ Û‡ ,˙È·Áa ‰Óe¯z ÏL ÌÈ·Ú «≈¬»ƒ∆¿»¿»ƒ««ƒ
ÂÈ„È Èab ÏÚ Ûˆ ÔÈi‰L61¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ -62. ∆««ƒ»««≈»»¬≈«…»

ענבים.60) הרבה להכניס כדי עליהם, וסתם 61)לוחץ
התרומה. את פוסלות הלחיצה 62)ידים אגב היוצא שהיין

היין. שיצא רוצה אינו שהאדם מפני משקה אינו

.ÊËÌ„ ‡e‰Â ,‰¯ÊÚaL ÌÈÁaËÓ ˙Èa ‰˜LÓ«¿≈≈ƒ¿»«ƒ∆»¬»»¿«
ÔÈ¯B‰Ë - ÌL Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈn‰Â ÌÈL„w‰63 «√»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ64‰Ê ¯·„Â .ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ¿»»∆
BÈ‡ ÌÈÁ·f‰ ÈÓc Ïk ,CÎÈÙÏ .‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ««»»¿ƒ»»¿≈«¿»ƒ≈
ÌÈL„w‰ Ì„Â ÏÈ‡B‰Â .¯ÈLÎÓ BÈ‡Â ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««√»ƒ
e¯LÎ‰ ‡Ï ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÌÈL„˜ ,¯ÈLÎÓ BÈ‡≈«¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¬»¬»»…À¿¿
‡l‡ ¯LÎ‰ ÌÈL„w‰ ¯O·Ï ÔÈ‡Â ;‰ËÈÁL Ì„a¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿««√»ƒ∆¿≈∆»
˙Èa ‰˜LnÓ ıeÁ ¯Oa‰ ÏÚ eÏtiL ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ∆ƒ¿««»»ƒ«¿≈≈

.ÌÈÁaËn‰«ƒ¿»«ƒ
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משקה 63) על צרידה איש יועזר בן יוסי "העיד שם: שנינו
(טהור)". דכן מטבחיא א 64)בית טז, בפסחים כרב

ואפילו  לגמרי טהור פירוש, ממש" דכן דכן? "מה שאמר:
להם. אין עצמם טומאת

.ÊÈÔÈ„ÚÂ dËÁLe ¯‰a d¯È·Ú‰L ÌÈL„˜ ˙¯t65 »«»»ƒ∆∆¡ƒ»¿»»¿»»«¬«ƒ
ÁÙBË ‰˜LÓ66Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯LÎÓ BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚ «¿∆≈«»∆»¬≈À¿∆∆¿ƒ»ƒ

‰‡ÓË ËÁÓ ˙‡ˆÓ67.‡ÓË ¯Oa‰ È¯‰ - d¯O·a ƒ¿»««¿≈»ƒ¿»»¬≈«»»»≈
‰ÓeÒÁ ‰¯t‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ68ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁÓ69, ¿≈ƒ»¿»«»»¬»ƒƒ»«ƒ
‰Úe„È ËÁn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡70¯Oa‰ È¯‰ -,‡ÓË ««ƒ∆≈«««¿»¬≈«»»»≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁÓ ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏka Ú‚pL ÈtÓ71. ƒ¿≈∆»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ»«ƒ
L¯ta ËÁn‰ ˙‡ˆÓ72ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .¯B‰Ë ¯Oa‰ - ƒ¿≈««««∆∆«»»»≈»≈

BÓk ,Lc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡L ,˙B¯B‰Ë ÌÈ„i‰ Ck»«»«ƒ¿∆≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»¿
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL73‡ÓË ¯Oa‰ ˙BÈ‰Ï ? ∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«»»»≈

L„w‰ ÔÈ‡ - Ô‰È¯·cÓ ‡nË˙‰Ï Ï·‡ ;‰¯Bz ÔÈ„a¿ƒ»¬»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈∆≈«…∆
Ì‡Â .¯Oa‰ ˙¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁ ‡l‡ ,¯LÎ‰ CÈ¯»̂ƒ∆¿≈∆»ƒ««…∆«¿∆∆«»»¿ƒ
Û‡ ,‰ÏÒÙ - ‰¯eÓÁ ÔÈa ‰l˜ ÔÈa ,‰‡ÓË da Ú‚»«»À¿»≈«»≈¬»ƒ¿¿»«

.e¯‡aL BÓk ,‰˜LÓa ¯LÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…À¿«¿«¿∆¿∆≈«¿

שחיטתה.65) אמרו 67)רטוב.66)אחר ב יט, בפסחים
הכירה. המחט כשבעל רב רבי 68)בשם שם מפרש כך

המשנה. את אבין בר חסומה 69)יוסי בעודה ונשחטה
לירושלים. מחוץ המחט את בלעה כן אנו 70)ואם אין

טמאה. היא אם כלים 71)יודעים על טומאה גזרו חכמים
לירושלים. מחוץ המעוכלים 72)שנמצאו האוכלין

טומאה.ש  מקבל אינו שהפרש מפני שבשר 73)במעיה,
לבית  שמחוץ במשקין הוכשר אם אלא מטמא אינו קדשים

המקדש.

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אימת 1) הוכשרו. אם לגת או למכור ענבים הבוצר יבאר

בית  בצד עומד שהוא כרם מהן. היוצא המשקה עם הוכשרו
מלאכתם  נגמרה שלא זיתים המוסק לגת. ממנו ובוצר הפרס
של  זיתים הפוצע ודין מלאכתם. גמר ואימתי הוכשרו, אם
וחתם, ונעל הארץ עם ברשות העוטן טמאות. בידיים תרומה

הבד. בית כלי לטהר ורצה בטומאה והדורך

.‡¯ˆBa‰2ÔLaÈÏ B‡ ˜eMa ¯kÓÏ ÌÈ·Ú3‡Ï - «≈¬»ƒƒ¿…«¿«¿»…
‰‡ÓËÏ e¯LÎ‰4,BBˆ¯Ï ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏtiL „Ú À¿¿¿À¿»«∆ƒ¿¬≈∆«¿ƒƒ¿

C¯„Ï ¯ˆBa‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÎ‡‰ ¯‡Lk5¯LÎ‰ - ƒ¿»»√»ƒ¬»«≈ƒ¿…À¿«
‰‡ÓËÏ6¯Èˆa‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿À¿»¿««ƒ∆…»¿«¿ƒ««»ƒ

‰¯Êb ‰Ê ¯·„Â .‡ÓË - ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ Ì‡Â ,ÏÏk¿»¿ƒ»¿»À¿»ƒ¿»¿»»∆¿≈»
e¯Ê‚ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ7˙bÏ ¯ˆBa‰ ÏÚ ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈»»¿««≈««

Ú„ÈÏ BÓ¯ÎÏ ÒÎ Ì„‡L ÌÈÓÚtL ?¯LÎÓ ‡e‰L∆À¿»∆¿»ƒ∆»»ƒ¿»¿«¿≈«
˜c·Ï ÌÈ·Ú ÏL ÏBkL‡ ËÁBÒÂ ,¯ˆa‰Ï ÚÈb‰ Ì‡ƒƒƒ«¿ƒ»≈¿≈∆¿∆¬»ƒƒ¿…
Ïk‰ È¯‰L ,˙B¯eˆa‰ ÌÈ·Ú‰ Èab ÏÚ BÙlÊÓe Ba¿«¿««≈»¬»ƒ«¿∆¬≈«…

„ÓBÚ ‰ÎÈ¯„Ï8ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L ÈtÓ ,„BÚÂ .9È¯‰ ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈∆≈«¿ƒ»»¬≈
CÚÓ˙Ó ‡e‰10Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰ È¯‰Â ÂÈÓÈÓ e‡ˆÈÂ ƒ¿«≈¿»¿≈»«¬≈«¿ƒ¬≈∆

Ô‰a ¯LÎÓ ‡ˆÓÂ ,Ú˜¯wa e·eÊÈ ‡lL11CÎÈÙÏ . ∆…»««¿«¿ƒ¿»À¿»»∆¿ƒ»
.¯LÎ‰ ˙bÏ ¯ˆBa‰L ,e¯Êb»¿∆«≈««À¿«

(2 ֿ בלשון "בצירה". נקראת ענבים קטיפת א. טו, שבת

- בוצר שונים: פירות לקטיפת שונים שמות ניתנו הקודש
תמרים. - גודר תאנים, - אורה זיתים, - מוסק ענבים,

צימוקים.3) שזב 4)לעשות במיץ שהורטבו אףֿעלֿפי
מרצון  עליהם נפל לא זה שמיץ מפני והטעם, מהם.
ה"א). פי"ב (לקמן בעלים רצון טעון והכשר הבעלים,

יין.5) והלל,6)לתעשיית שמאי מחלוקת שם, בשבת
לשמאי". הלל ליה "שתק שם: שאמרו מפני כשמאי, ופסק
הלל, שתק שמאי, של התקיפות טענותיו אחרי פירוש,
והלל  שמאי שתלמידי אמרו, א נז, ושם לו. שהודה משמע

נתקבלה. וגזירתם הבצירה, על א.7)גזרו יז, שם
בעלים.8) לרצון הורטבו כן, להניחו 9)ואם האשכול על

האחרים. האשכולות עליו יכבידו ושלא בסל 10)בנחת,
לדריכה. שעומד מפני מקפיד? אינו ולמה הלחץ. מפני

ראב"ד 11) (ראה מרצונו יוצאים (המיץ) מימיו שהרי
"הבצורות", הענבים על כאן כותב [רבינו וכסףֿמשנה).

נבצרו. שכבר אבוה:משמע בר רבה אמר שם, בגמרא אבל
מזה  ומשמע עליהם". טופח משקה עדיין בצירה, "ובשעת
פירושו  "הבצורות", ואולי בצירתם. לפני הענבים שמזלף
לא  אבל הוא, דחוק פירוש אמנם לבצירה. ועומדות בשלות

אחר]. ביאור מצאתי

.·¯ˆBa‰12ÌÈ·Ú13˜eL Ì‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡L «≈¬»ƒ∆ƒ…»»»∆
˙bÏ Ô¯ÈÊÁÓ14˙eL¯Ï e‡B·iL „Ú e¯LÎ‰ ‡Ï - «¬ƒ»««…À¿¿«∆»ƒ¿

˙b‰15ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ .16,e¯LÎ‰ - „a‰ ˙eL¯Ï e‡aL ««¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿««À¿¿
¯‡a˙iL BÓk17. ¿∆ƒ¿»≈

ה"ה.12) פי"א טהרות למוכרם.13)תוספתא עלֿמנת
יוכל 14) לא שאם וחשב קונים, שימצא בטוח היה לא

יין. לעשות לגת אותם יעביר - שלא 15)למוכרם עוד כל
רוצה  אינו ולפיכך קונים, שימצא אפשר לגת, הגיעו

מהענבים. משקה מוכשרים 16)שיתמצה אינם זיתים שם.
כל  כשימסוק מלאכתם? גמר ואימתי מלאכתם. גמר עד
(לקמן  הבד בבית אחת בבת לסוחטם שבדעתו הזיתים
גמר  שלא מפני מוכשרים, אינם למוכרם דעתו ואם ה"ח),
ומלמדת  ה"ו). (לקמן מכירתם חסירה שהרי מלאכתם,
למוכרם, בדעתו היה אבל זיתיו כל מסק שאם התוספתא,
הוכשרו  לא לסחיטה, יעבירם קונים ימצא לא שאם וחישב
לשון  והביא קיצר, ורבינו הבד. בית לרשות שיבואו עד

אין 17)התוספתא. - למוכרם דעתו שאם ו, הלכה לקמן
מלאכה  גמר שלפני בהי"ב, ולקמן מלאכה, גמר המסיקה
בטומאה, הבד לבית ולהוליכם בטומאה, ליטלם מותר
עד  אלא ממש, הבד בית לתוך מכניסם אינו שהטמא ומובן

הבד. בית

.‚¯ˆBa‰18ËÈ·Úa Ì˙e ÌÈ·Ú19ÏÚ ÔÁËML B‡ «≈¬»ƒ¿»»¿»ƒ∆¿»»«
ÔÈÏÚ‰ Èab20È¯‰L ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Lna e¯LÎ‰ - «≈∆»ƒÀ¿¿««¿ƒ«¿ƒ≈∆∆¬≈

Ô˙ B‡ ÔÈÏÚ‰ ÏÚ ÁËL CÎÈÙÏe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ BzÚ„«¿«««¿ƒ¿ƒ»»««∆»ƒ»«
¯Ba BÓk ‡e‰L ,ËÈ·Ú‰ CB˙Ï21ÏË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿∆»ƒ∆¿¿ƒ»ƒ»«

‡ÓË Ô‰Ó22˙B‡ÓË ÂÈ„iL ÈÓ B‡23¯ˆa .Ô‡nË - ≈∆»≈ƒ∆»»¿≈ƒ¿»»«
ÌÈlÒÏ Ô˙Â24‰Ó„‡ ÏL ÁËLÓa B‡25,e¯LÎ‰ ‡Ï - ¿»«¿«ƒ¿«¿≈«∆¬»»…À¿¿

CÎÈÙÏ .Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈«¿ƒ«««¿∆«≈≈∆¿ƒ»
˙BÚw·Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÏÎB‡Â Ô‰Ó ‡Óh‰ ÏËB≈«»≈≈∆¿≈¿««ƒ∆≈¿À»
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˙BÙhÓe26‰¯B‰Ë ˙b‰ È¯‰ - ˙bÏ27‡Ï È¯‰L , ¿«¿««¬≈««¿»∆¬≈…
e¯LÎ‰28‰ÏÈÎ‡Ï e¯ˆ· È¯‰Â29ÏËBp‰ ÔÎÂ .30ÔÓ À¿¿«¬≈ƒ¿¿«¬ƒ»¿≈«≈ƒ

‰Ó„‡ ÏL ÁËLn‰ ÔÓe ÌÈlq‰31¯È˙B‰Â ÏÎ‡Â ««ƒƒ««¿≈«∆¬»»¿»«¿ƒ
˙bÏ Ô˜¯Êe ÌÈ˙‡ÒÎe ‰‡Òk32ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,33 ƒ¿»¿»«ƒ¿»»««¿««ƒ∆««ƒ

e¯LÎ‰ ‡Ï - ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ÊzÓ34. ¿«≈«»¬»ƒ…À¿¿

מ"ד.18) פ"י הענבים 19)טהרות את בה שנותנים חפירה
והר"ש  למשנתנו. בפירושו (רבינו בגת לדריכה העומדים

גדול). כלי - הענבים 20)פירש את לגת ליתן עלֿמנת
מיץ. עליהם שנטף העלים עם שם 21)ביחד שמתאסף
לגת. ונותנים אותו ומוציאים שנטמא 22)המיץ, אדם

לטומאה,23)גופו. בראשון שנגעו כגון טהור, והגוף
עליהן  שמר שלא ידיים, סתם או אדם, מטמא שאינו

אבות ה,בטהר  הלכות ראה שניות. שתהיינה גזרו וחכמים
וה"י. ה"ח, פ"ח דולף 24)הטומאות והמיץ קלועים,

לאיבוד. לשטוח 25)והולך המיוחד הקרקע פני על מקום
הענבים. מ"ה.26)עליו לא 27)שם שבגת הענבים

מוכשרים. הם אם אפילו הענבים 28)נטמאו פירוש,
לרצון. שלא נוטף שהמיץ מפני הוכשרו, לא אוכל שהוא

כמי 29) ודינו המנטף, המיץ על משקה תורת אין ולפיכך
ה"א). פ"י (למעלה מכשירים ואין מטמאים שאין פירות
מחמת  המיץ טיפת נטמאת לא למה מנמקת זו פיסקא
מטמאים  משקין שהרי שבגת, הענבים את ותטמא הידיים

שהם. ה"ז.30)בכל פי"א טהרות המדובר 31)תוספתא
לרצונו. שלא יוצא והמיץ לאכילה, בידיים 32)כשבצרם

לגת.33)טמאות. שזרקם לפני דעת 34)שהתמצה
מכשיר  אינו כלל משקה תורת עליו שאין שהמיץ רבינו,
"טהור", כתוב שלפנינו בתוספתא לגת. כשירד אפילו
מכיוון  הטמאות, מידיו נטמאו שלא כפשוטו לפרש ואפשר
לאכילה, נבצרו שהרי לגת, שהגיעו לפני הוכשרו שלא
גלויה  סתירה כאן ולכאורה הוכשרו", "לא כותב רבינו אולם
הוכשרו  לדורכן הסלים מן לקח שאם ד, בהלכה לדבריו
עלֿמנת  נטל בין לחלק יש אולם הראב"ד). השגת (ראה
עלֿמנת  נטל לבין לגת, לבוצר דומה זו שנטילה לדורכם,
דבר  על חכמים גזרו ולא גדולה, לא כמות ונשתיירה לאכול
הבדל  על ברמיזה מעיר עצמו ורבינו כסףֿמשנה). (ע"פ זה
כתב  וכאן לדורכן", מהן "ולקח כתב ד בהלכה זה. הגיוני
בכמות  כאן שהמדובר מלמדנו זה לשון שינוי לגת". "וזרקו
תשומת  בלי לגת אותם "זורקים" שהבעלים חשובה, בלתי
אבל  לאכילה, בבוצר המדובר זו הלכה בכל מיוחדת. לב
אףֿעלֿפי  חכמים מגזירת הוכשרו הרי לגת כשבצר

הכשירם. לא מהם הנוטף שהמשקה

.„ÌÈ·Ú35‰Ó„‡ ÏL ÁËLÓa B‡ ÌÈlÒa eÈ‰L ¬»ƒ∆»¿«ƒ¿«¿≈«∆¬»»
e¯LÎ‰ - ÔÎ¯„Ï Ô‰Ó Á˜ÏÂ36Ô‰Ó ÁwÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¿»«≈∆¿»¿»À¿¿¿ƒ»»ƒƒ«≈∆

.Ô‡nËÈÂ ‡Óh‰ Ô‰Ó ÁwÈ ‡lL È„k ,˙B¯B‰Ë ÌÈ„Èa¿»«ƒ¿¿≈∆…ƒ«≈∆«»≈ƒ«¿≈

(כסףֿמשנה).35) שם כמו 36)תוספתא חכמים, מתקנת
הקודמת. בהלכה שכתבנו מה ראה לגת. הבוצר

.‰Ì¯k37Ò¯t‰ ˙È·a „ÓBÚ ‡e‰L38¯ˆBa‰ - ∆∆∆≈¿≈«¿»«≈
¯LÎÓ BÈ‡ ˙bÏ B˙B‡39˙È·a ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ««≈À¿»»¿«∆¿≈

Ò¯t‰40Ì‰È¯·cÓ Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ .41, «¿»ƒ¿À¿«≈«¿»ƒƒ¿≈∆

Ì‰È¯·cÓ ¯LÎ‰ ˙bÏ ¯ˆBa‰Â42BÊ ‰¯Ê‚a el˜‰ , ¿«≈««À¿«ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿≈»
˙ÈaÓ ‡ˆiL „Ú ¯LÎÓ ‰È‰iL ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆ƒ¿∆À¿»«∆≈≈ƒ≈

Ò¯t‰43˙bÏ Ò¯t‰ ˙È·a ¯ˆ·Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿ƒ»»∆ƒ¿…¿≈«¿»««
ÌÈÏk‰ ˙‡Â ÌÈ¯ˆBa‰ ˙‡ ¯‰ËÓ - ‰¯‰Ëa44‰fÓe , ¿»√»¿«≈∆«¿ƒ¿∆«≈ƒ«∆

Ì‰ÈÏÚ45ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL46ÔLÓL ·È¯ÚÓe47È„k , ¬≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»¿≈
ÈtÓ ‡l‡ Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËa ÔÈl˜Ó ÔÈ‡L ¯Èk‰Ï¿«ƒ∆≈¿ƒƒ¿À¿«≈«¿»∆»ƒ¿≈

˜ÙÒ ‡e‰L48ÔÈ‡ÈˆBÓe ÔÈ¯ˆB·e ÔÈÒÎ Ck ¯Á‡Â , ∆»≈¿««»ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ
Ò¯t‰ ˙È·Ï ıeÁ49Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯Á‡Â , ¿≈«¿»«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈∆
˙bÏ ÔÈÎÈÏBÓe50a el‡ eÚ‚ Ì‡Â .el‡51ÔÈ‡ÓË - ƒƒ««¿ƒ»¿≈¿≈¿≈ƒ

ÔÈ‡nËÓe52Ò¯t‰ ˙È·aL ÌÈL‡‰L .ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ¿«¿ƒ∆»¬»ƒ∆»¬»ƒ∆¿≈«¿»
Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ ıeÁaL Ô˙B‡Ï ÔÈ‡nËÓe ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»∆«¿ƒ»
e¯LÎ‰ È¯‰L ,ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ Ô‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿≈¿«¿ƒ∆»¬»ƒ∆¬≈À¿¿

.Ò¯t‰ ˙È·Ï ıeÁ e‡ˆiMÓƒ∆»¿¿≈«¿»

מ"א.37) פי"ח וגזרו 38)אהלות  קבר, בו שנחרש שדה
כגודל  בעצם נגע שמא לתוכו, הנכנסים על טומאה חכמים
התורה  מן מטמאה כשעורה ועצם בה, הרגיש ולא שעורה
נתבארו  הפרס, בית ודיני ה"י. פ"ב מת טומאת (הלכות

שם). יוד בית 39)בפרק בטומאת נטמאו לא ולפיכך
חכמים, מגזירת מוכשר לגת הנבצר שכל אףֿעלֿפי הפרס,

א. בהלכה בית 40)כלמעלה משטח הענבים שיצאו וברגע
מאליהם. מוכשרים ונעשו זו גזירה עליהם חלה הפרס,

חכמים.41) גזירות 42)מגזירת לשתי אנו צריכים כן, ואם
ולטמאם. כמוכשרים הענבים את לדון כדי חכמים,

הבצירה.43) את לאפשר טהורים 44)כדי הם ואפילו
בטמאים). שהמדובר מפרש, והר"ש שם. בפירושו (רבינו

מת.45) טמא כדין פרה, אפר מיום 46)מי השלישי ביום
ממנו. ובשביעי בטהרתם, מכניסים 47)שהתחיל ואין

מת  טמא כדין השמש, שקיעת אחר עד בכרם לעבודה אותם
נגע 48)ממש. שמא הספק, מפני היא הפרס בית טומאת

הטורח  כל ולמה למעלה. שביארנו כמו כשעורה בעצם
מותר  ודאי לטמא שגם יחשבו לא שהבוצרים כדי הזה?

לגת. למעלה.49)לבצור שנתבאר כמו הוכשרו, ומיד
שיפלטו 50) במיץ דאורייתא הכשר יוכשרו שהענבים מפני

בית  שטומאת הבוצרים, בנגיעת ויתטמאו הולכתם, אגב
- אחת חכמים גזירת אלא כאן אין שהרי עליהם, הפרס
[ר"ש  גזירות. בשתי אלא הקלו ולא - הפרס בית גזירת

מפני מפרש והרא"ש שם. לא בפירושו בטהורים, שאפשר
בטמאים]. בטהורים.51)התירו הטמאים, האנשים

"ומטמאין".52) תימן: בכת"י וכן (ר"מ), רומא בדפוס

.Â˜ÒBn‰53‡Ï - ˜eMa Ô¯ÎÓÏ B‡ ÔL·ÎÏ ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ «≈∆≈»¿»¿»¿»¿»«…
¯‡Lk ,ÔBˆ¯a ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏtiL „Ú e¯LÎ‰À¿¿«∆ƒ¿¬≈∆«¿ƒ¿»ƒ¿»

ÂÈ˙ÈÊ ˜ÒBn‰ ÔÎÂ .ÔÈÏÎ‡‰54„a‰ ˙È·a C¯„Ï55‡Ï - »√»ƒ¿≈«≈≈»ƒ¿…¿≈««…
ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú e¯LÎ‰56e¯LÎÈ ‰Ó ÈtÓe . À¿¿«∆ƒ»≈¿«¿»ƒ¿≈»À¿¿

e¯LÎ‰L Ô˙˜ÊÁL ?ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»∆∆¿»»∆À¿¿
Ï‰na57ÔÈÁB eÈ‰iL È„k BÓei˜a ‰ˆB¯ È¯‰L ,Ô‰lL «…«∆»∆∆¬≈∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ Ï·‡ .C¯„Ï58Ï‰n‰ ÔÈ‡ - ƒ¿…¬»…∆∆ƒ»≈¿«¿»≈«…«
BÓei˜a ‰ˆB¯ BÈ‡L ÈtÓ ,¯ÈLÎÓ Ô‰Ó ‡ˆBi‰59. «≈≈∆«¿ƒƒ¿≈∆≈∆¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ eÏÙpL ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ÌÈ˙ÈÊ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿»∆»¿¬≈∆
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ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ60ÏÎk ,ÌÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - «¿ƒ¿≈ƒ≈»≈∆»¿«»»¿»
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙ .e¯LÎ‰ ‡lL ÌÈÏÎ‡‰»√»ƒ∆…À¿¿»¿¬≈∆«¿ƒ¿≈ƒ

Ôlk e‡ÓË - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡61ÔÈ˜Ln‰L ; ««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿À»∆««¿ƒ
‡nËÓ Ï‰n‰Â ,Ô‰aL Ï‰n‰ ˙‡ ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«…«∆»∆¿«…«¿«≈
ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ Ô‰Ó ‡ˆiL Ï‰n‰L .Ôlk ˙‡∆À»∆«…«∆»»≈∆««¿«¿«¿»

.¯ÈLÎÓe ‡nË˙Óe ‰˜LÓ ·eLÁ»«¿∆ƒ¿«≈«¿ƒ

זיתים 53) למסוק שמותר מודים הכל אמרו א טו, בשבת
הבד, בבית לסחיטה עומדים כשהם אפילו טמאות, בידיים

בשוק. למוכרם או לאכילה פ"ט 54)ומכלֿשכן טהרות
יהיה ונו 55)מ"א. ונוח שיתרככו כדי במעטן, אותם תן

שמנם. שם.56)להוציא במשנה וחכמים גמליאל כרבן
במעטן  ולהניח למסוק משיגמור מלאכתם? גמר ומאימתי
(ראה  לסחיטה הבד לבית להעבירם שבדעתו הזיתים כל את

ח). במעטן.57)הלכה הזיתים מן המתמצה נוזל
כדי 58) מעטן, לאותו זיתים עוד להוסיף הזיתים בעל בדעת

ביחד. רוצה 59)לסוחטם אינו ה"א. פ"י טהרות תוספתא
למעטן, האחרונים שיגיעו לפני הראשונים הזיתים שיתרככו
ישראל  (תפארת ויתקלקלו מדאי יותר יתרככו שלא כדי

שם). כמו 60)במשנתנו הוכשרו, שלא אוכלין שנטמאים
הי"ג. בפ"ב למעלה מטמאים 61)שנתבאר טמאים משקין

מ"ג. פ"ט בטהרות כחכמים פסק כו). הלכה (שם שהם בכל

.Ê˙È·Á62ÌÈÏbÏ‚Ó ÌÈ˙ÈÊ ÏL63·˜Ï CÈ¯ˆ - »ƒ∆≈ƒ¿À¿»ƒ»ƒƒ¿…
el‡ È¯‰ - ·w ‡Ï Ì‡Â ;Ï‰n‰ ‡ˆiL È„k ˙È·Á‰∆»ƒ¿≈∆≈≈«…«¿ƒ…ƒ≈¬≈≈

ÔÈ¯LÎÓ64Ìp‰Â ÌÈ¯ÓL ‰eÓ˙Òe d·w .65ÌÈÏeÏa À¿»ƒƒ¿»¿»»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ
È¯‰L ,BBˆ¯a ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯LÎÓ ÌÈ‡ - Ï‰na«…«≈»À¿»ƒƒ¿≈∆≈»ƒ¿∆¬≈

d·w66. ƒ¿»

מ"ו.62) פ"ד ועומדים 63)עדיות ומקובצים מלוחים
שם). בפירושו (רבינו אינו 64)לאכילה שהוא ואףֿעלֿפי

ואם  הזיתים. יתקלקלו שלא כדי בו הוא רוצה למוהל, צריך
זו  הלכה במוהל. רוצה שאינו דעתו גילה החבית את ניקב
וביתֿהלל  מקילים שביתֿשמאי ההלכות בין שם מנויה
ובין  להקל בין כביתֿהלל, מקום בכל והלכה מחמירים.

שהכוונה 65)להחמיר. לפרש גם ואפשר הזיתים.
ביתֿהלל 66)לשמרים. מודים שבזה אמרו, שם במשנה

מוכשרים.שאי  נם

.Á?ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ób È˙ÓÈ‡Ó ,‰ÎÈ¯„Ï Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ»≈≈»«¿«¿«¿»
Ô˙˜ÈÒÓ ¯ÓbzMÓ67.‰ÎÈ¯„Ï ÌÈÎeÓe ÌÈÁpÓ eÈ‰ÈÂ ƒ∆ƒ»≈¿ƒ»»¿ƒ¿À»ƒ»ƒƒ¿ƒ»

Ô‰Ó e‡ˆÈ ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¿¬≈∆«¿ƒ¿…»¿≈∆
e¯LÎ‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˜LÓ68Ï·‡ . «¿ƒƒ¿ƒ¿¿»¿«¿»À¿¿¬»

eÚÈÊ‰Â eÎÚÓ˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL Ì„…̃∆∆ƒ¿¿»¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«¬¿≈ƒ
Á˙Â˜ÒÓlÓ ¯Ób .ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - Ô‰È˜LÓa e¯a ¿ƒ¿«¿¿«¿≈∆≈»À¿»ƒ»«ƒƒ¿…
ÂÈ˙ÈÊ69ÁwÏ „È˙Ú Ï·‡70ÛÈÒB‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙ÈÊ ≈»¬»»ƒƒ«≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ

·˜ B‡ ‡l‡ ÛÈÒB‰Ï „È˙Ú BÈ‡ elÙ‡ ,Ì‰ÈÏÚ71B‡ ¬≈∆¬ƒ≈»ƒ¿ƒ∆»«
ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï - ÌÈa˜72el‡ È¯‰ - ««ƒ…À¿¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈≈

ÔÈ¯LÎÓ73¯Ób .74ÁwlÓ75˙BÂÏÏ „È˙Ú Ï·‡76 À¿»ƒ»«ƒƒ«¬»»ƒƒ¿
ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰zLÓa ˜qÚ˙ B‡ Ò‡ BÚ¯‡Â ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿≈¿…∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆¿…ƒ

,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„Ú -¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿≈»¿«¿ƒÀ¿»
˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê elÙ‡Â77.ÌÈ¯B‰Ë - Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎl‰Ó «¬ƒ»ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ

הבד 67) לבית להעבירם אלא עליהם, להוסיף בדעתו שאין
ב). משנה שם סתם 68)(ראה אמר (שם) גמליאל רבן

ומשמע  אחר, תנאי כל הוסיף ולא מלאכתן", "משתיגמר
כאן  בדבריו לראות [יש מכשיר. עצמו מלאכה שגמר מזה
במוהל  שהוכשרו "שחזקתן בה"ו: שכתב למה סתירה
רואים  אנו כשאין כאן כוונתו לפרש אפשר ובדוחק שלהן".
נתייבש. או בזיתים ונבלע שהיה אפשר אבל משקה, שם
בני  זיתיו את "הגומר שנינו: ה"א, פ"י טהרות ובתוספתא
 ֿ בית לדברי חזרנו למעטן), והכנסתם מסיקתם (ביום יומן
מפני  התוספתא, מבארי ופירשו ביתֿהלל". ולדברי שמאי
שאינם  כחכמים הלכה נפסקה מלאכתם גמר שלפני
שאם  זו, תוספתא מלמדת ביתֿהלל, דעת נגד מוכשרים,
חוזרים  אנו מוהל, להוציא הספיקו וטרם מלאכתם נגמרה
שביתֿשמאי  שם, במשנה וביתֿהלל ביתֿשמאי למחלוקת
זה  שלושה משיתחברו אומרים וביתֿהלל משיזיעו, אומרים
להקל, באו וחכמים גמליאל שרבן מבאר, שם והגר"א לזה.
לא  אבל מוכשרים, אינם מלאכתם נגמרה שלא זמן שכל
מוכשרים  אינם מלאכתם נגמרה שאפילו וסוברים להחמיר.
ויש  ב"ה. לדברי שיתחברו עד או ב"ש, לדברי - שיזיעו עד
זו]. תוספתא מדברי נטה למה רבינו על לתמוה

ה"ח.69) פ"י אחר.70)תוספתא מכרם להביא או לקנות
בסאה.71) מששה אחד עתיקה, להוסיף,72)מדה רצונו

יוכשרו. לא שזיתיו כוונה מתוך בזה 73)בא ראו חכמים
לו. תועיל שערמתו להסכים ואין פ"ט 74)ערמה, טהרות

כספו.75)מ"ב. כל כבר שהוציא היה 76)מפני בדעתו
ההכשר. מניעת לשם ולא רווח, הוספת לשם כך לעשות

חמורה.77) טומאה שמטמאים

.ËÔËBÚ‰78ÌÈca ÈLa ÂÈ˙ÈÊ79˙Á‡ ¯ÓbL ÔÂÈk -80 »≈≈»ƒ¿≈«ƒ≈»∆»«««
.‰‡ÓË Ïa˜Ï e¯LÎ‰ Ô‰Ó≈∆À¿¿¿«≈À¿»

ה"ב.78) פ"י תוספתא למעטן. הרבה 79)נותן לו יש
אחת. בבת כולם את לסחוט בדעתו ואין זיתים,

בבת 80) לסוחטם שבדעתו הזיתים את במעטן ולתת למסוק
אחת.

.È˜ÒBn‰81Ì„È¯B‰Ï „È˙ÚÂ ÔBÈÏÚ‰ ÏÈÏba ÂÈ˙ÈÊ «≈≈»«»ƒ»∆¿¿»ƒ¿ƒ»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔBzÁz‰ ÏÈÏbÏ82Ì„È¯BiL „Ú83 «»ƒ««¿≈¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ≈

¯Á‡ Ï·‡ ;˜ÒÓiL Ì„˜ Ô‰ÈÏÚ ·MÁL ‡e‰Â .ÌLÏ¿»¿∆ƒ≈¬≈∆…∆∆ƒ¿…¬»««
¯Ób .e¯LÎ‰ ‡l‡ ,˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ˜ÒÓiL∆ƒ¿…≈««¬»»∆∆∆»À¿¿»«

Ô¯ÎÓÏ „È˙ÚÂ ÂÈ˙ÈÊ ˙‡84e¯LÎ‰ ‡Ï -85„È˙Ú . ∆≈»¿»ƒ¿»¿»…À¿¿»ƒ
ÔÈÏÚa Ô˙BtÁÏ86e¯LÎ‰ -87.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ¿«»¿»ƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

להוסיף.82)שם.81) דעתו אין הנתינה 83)אפילו
שבדעתו  מפני מלאכה, גמר אינה העליון, בגליל במעטן
תחתון  וגליל עליון גליל אחר. למקום הזיתים את להעביר
לשני. אחד ממקום העברה מחשבת כל אלא דוקא, לאו
השמן. תעשיית שם שגשגה שבתקופתם מפני "גליל" ונקט

ה"ב.84) לסחוט 85)שם כשדעתו מכשירה מלאכה גמר
סז). הערה ה"ח, למעלה עליהם 86)(ראה לשמור כדי
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האבק. מפני או הגשם שדעתו 87)מפני אףֿעלֿפי
נגמרה, עצמה הזיתים שמלאכת מפני בעלים, חיפוי להוסיף

היא. בפני מלאכה והחיפוי

.‡ÈÁ˜Bl‰88Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ ÔËÚÓ «≈««¬«≈ƒƒ»≈»ƒƒ
˜ÒBÓ LÈ89‰‡ÓËa eOÚÈ - ‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ90‰fL , ≈≈«¿≈»¬»»«¬¿À¿»∆∆

¯ÓbL ˙˜ÊÁa91ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡Â .92‰Ê ÔËÚÓ :¯ÓBÏ ¿∆¿«∆»«¿∆¡»«»»∆««¬»∆
ÂÈz¯Ó‚ ‡Ï93. …¿«¿ƒ

ה"ג.88) הגוי 89)שם של מוסקים זיתים שם  ונמצאים
שבמעטן. הזיתים עם נמכרו אפשר 90)שלא פירוש,

הגוי, במגע נטמאו שכבר מפני טמאות, בידיים בהם לטפל
הזיתים  את למעטן להוסיף רצה שהגוי אומרים אנו ואין
ולא  מלאכתם נגמרה לא ואםֿכן האדמה, פני על הנמצאים
"יעשו  [המלים: מוסק. שם אין אם וכלֿשכן הוכשרו.
ראה  אחרים. מבמקומות אחרת כאן מתפרשים בטומאה"

הי"ב]. מה 91)לקמן למכור אלא להוסיף בדעתו היה לא
במעטן. נתן בדעתי 93)שם.92)שכבר היה  פירוש,

אנו  אין וטהרה טומאה על נאמן שאינו פי על ואף להוסיף
פ"י  ומושב משכב הלכות (ראה בזדון שישקר בו חושדים

ה"א).

.·ÈÏhÏ ‰ˆB¯‰94ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ÌÈ˙ÈfÓ »∆ƒ…ƒ≈ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿»
‰‡ÓËa Ô‰Ó ÏËB ‰Ê È¯‰ - C¯„ÏÂ95˙È·Ï CÈÏBÓe ¿ƒ¿…¬≈∆≈≈∆¿À¿»ƒ¿≈
‰‡ÓËa ¯‡M‰ ‰qÎÓe ‰‡ÓËa „a‰96,LLBÁ BÈ‡Â ««¿À¿»¿«∆«¿»¿À¿»¿≈≈

.‰‡ÓË eÏa˜iL È„k e¯LÎ‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…À¿¿¿≈∆¿«¿À¿»

ז.94) פ"ט, טהרות ובכלים 95)משנה טמאות בידים
יתטמאו. ולא הוכשרו שלא מפני הזיתים 96)טמאים,

כבית  מהם. שנטל לפני שהיה כמו דינם במעטן, שנותרו
הילל: בית מסיימים ה"ח פ"י שם [בתוספתא במשנתנו. הלל
טמאים  אלו הרי עקר ואם האם כל את יעקור שלא "ובלבד
פירוש, טמאים". אלו הרי הערים ואם יערים שלא ובלבד ...
תנאי: ועוד שבמעטן. הגוש כל את הבד לבית יעביר שלא
מחשבה  ולא כנה רצון יהיה להוסיף, שברצונו שאמירתו
השמיט  למה הדבר ותמוה יוכשרו. שלא כדי ערמומית,
על  סמך שב"הערים" ונראה אלה? ביתֿהלל תנאי שני רבינו
מזה  ללמוד אפשר האום כל ועקירת בה"ח, שכתב מה

"השאר"]. ומכסה שאמר

.‚ÈÁÈpn‰97L˙BÎa ÂÈ˙ÈÊ ˙‡98eÈzÓiL È„k99eÈ‰ÈÂ ««ƒ«∆≈»¿∆¿≈∆«¿ƒ¿ƒ¿
ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ - L˙k‰Ï ÌÈÁB100ÔÁÈp‰ . ƒ¿ƒ»≈¬≈≈À¿»ƒƒƒ»

ÔÈ‡ - eÈzÓiL ¯Á‡ ÌÁÏÓiLÂ eÈzÓiL∆«¿ƒ¿∆ƒ¿»≈««∆«¿ƒ≈»
ÔÈ¯LÎÓ101ÔL·ÎÏ Ô‰ÈÏÚ BzÚ„ È¯‰L ,102. À¿»ƒ∆¬≈«¿¬≈∆¿»¿»

מ"ה.97) זיתים 98)שם בה שכותשים גדולה במכתשת
לאכילה. "שימתונו",99)העומדים הגירסא במשנתנו

אמרו: א יח, בתרא [בבבא ויתרככו. שיתלחלחו פירוש,
הכותל. את מזיקה לחלוחית פירוש לכותל", קשי "מתנותא
"שימתינו" מפרש מ"ב, פ"ו למכשירין בפירושו רבינו אמנם
כך]. לפרש קשה כאן אבל ארוך, זמן שיתקיימו -

מהם.100) היוצא במשקה שם.101)הוכשרו כביתֿהלל
מלאכתם.102) נגמרה ולא

.„ÈÚˆBt‰103‰Óe¯z ÏL ÌÈ˙ÈÊ104- ˙B‡ÓË ÌÈ„Èa «≈«≈ƒ∆¿»¿»«ƒ¿≈
ÔÏÒt105ÔÚˆt .ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡È‰ Ô˙ÚÈˆtL ,106 ¿»»∆¿ƒ»»ƒ¿«¿«¿»¿»»

ÁÏÓa Ô‚ÙÒÏ107e¯LÎ‰ ‡Ï -108ÔÎÂ .109ÔÚˆt Ì‡ ¿»¿»¿∆«…À¿¿¿≈ƒ¿»»
˜Òn‰Ï eÚÈb‰Â ÔÓL Ô‰a LÈ Ì‡ Ú„ÈÏ110‡Ï - ≈«ƒ≈»∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»≈…

e¯LÎ‰111. À¿¿

שם.103) סתם,104)מבקע. "זיתים" כתוב במשנתנו
הבאה). ההערה (ראה תרומה" "של הוסיף: ורבינו

[גם 105) התרומה. את פוסל ושני לטומאה, שניות ידיים
משמע  "טימאן", בה שכתוב המשנה מלשון רבינו שינה כאן
לאו  "טימאן" שלדעתו ונראה אחרים. פוסלים שהזיתים
טמאות. בידיים ממגעם שנפסלו - המשנה וכוונת דוקא,
הנפצעים  הזיתים שעל הלחלוחית רבינו שלדעת מזה, ויוצא
שהיא  מפני גם ואולי הזעירה, כמותה מפני נטמאה לא
נאלץ  כך ומתוך משקה, תורת עליה חלה לא לאיבוד הולכת
פוסלות  אינן ידיים שהרי בתרומה, משנתנו להעמיד רבינו
אולם  פציעתם. לפני כשהוכשרו והמדובר חולין. אוכל
הבבא  כמו - הוכשרו שלא בחולין פירשו והרא"ש  הר"ש
מטמאות  שידיים מידיו, נטמאו שיצאו והמשקין - הראשונה
להיות  משקין מטמא התרומה את הפוסל שכל חולין, משקה
בכל  מטמאים שמשקין הזיתים, את מטמאים והם ראשון,

א.106)שהם]. קמה, יפה 107)שבת נדבק אינו המלח
- פציעתם ע"י היוצא במוהל נרטבו ואם יבשים, בדברים

וכן 108)יידבק. זו, בבא מלאכתם. נגמרה לא שהרי
הכשר  ולענין הוכשרו, שלא בזיתים עוסקות שאחריה הבבא

לחולין. תרומה  בין הבדל בשלו 110)שם.109)אין
למסיקה. וראויים כלל 111)כבר, מעוניין שאינו מפני

לאיבוד. הולך והוא היוצא, במשקה

.ÂËÁÈpn‰112Ô¯b¯‚Ï ˙ba ÌÈ˙ÈÊ113elÙ‡ ,ÔLaÈÏe ««ƒ«≈ƒ««¿«¿¿»¿«¿»¬ƒ
‰n‡ Ìe¯ Ì‰114ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ -115˙Èaa Ô˙ . ≈«»≈»À¿»ƒ¿»»««ƒ

e˜ÏiL116‚bÏ Ô˙BÏÚ‰Ï „È˙ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,117B‡ , ∆ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿«¬»««
ÌÁ˙ÙÏ „È˙ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ÏiL ‚ba Ô˙pL∆¿»»««∆ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿»¿»

Ô˙B‡ ÒÈ¯ÙÈÂ118ÌÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ -119˙Èaa Ô˙ . ¿«¿ƒ»¬≈≈À¿»ƒ¿»»««ƒ
¯BÓLiL „Ú120¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÎÈÏBiL „Ú B‡ Bbb ˙‡ «∆ƒ¿∆««∆ƒ≈¿»«≈

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÌÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ -121. ≈»À¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»

ה"ו.112) פ"ו נקראים 113)טהרות מיובשים פירות
גרגרים  שייעשו עד לייבש פירוש "לגרגר", ומכאן גרגירים,

למשנתנו). בפירושו (רבינו לאכילה כן,114)טובים ואם
מתמצה  ובינתיים להתייבש, ממהרים אינם התחתונים

ומרטיבם. רוצה 115)משקה אינו לייבשם שהתכוון מפני
גורס  [הר"ש הייבוש. את מעכבת הרטיבות שהרי שיורטבו,
את  מייפה שהמיץ ומפרש, מוכשרים" אלו "הרי במשנתנו

בו]. רוצה הוא ולפיכך הזיתים, קצת 116)טעם שיכמשו
שם). שיתייבשו.117)(רבינו כדי כמישתם, אחרי

לחצאים.118) בזיעה 119)יחתכם רוצה שהוא מפני
לעיפוש. במשנה.120)הגורמת כגירסתנו "ׁשיׁשמר" ְֵֶַצ"ל

עליו, השטוחים הפירות על לשמור ראוי שיעשהו פירוש,
על  שישמור לשומר, סוכה יבנה או מעקה שיקיפהו כגון

הגנבים. מפני מיץ,121)הזיתים כאן שיוציאו רוצה ואינו
אחר. למקום הזיתים את כשיעביר לאיבוד, ילך שהרי
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היא  ומסיקתם לאכילה, העומדים בזיתים עוסקת זו [הלכה
הוכשרו]. - בעלים ברצון כשהורטבו ולפיכך מלאכתם, גמר

.ÊËÔËBÚ‰122ÂÈ˙ÈÊ123Ì˙ÁÂ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a »≈≈»ƒ¿«»»∆¿»«¿»«
.¯Á‡ Ì˙BÁÂ ¯Á‡ ÁzÙÓ BÏ LÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡ -≈≈∆»≈«¿≈««≈¿»«≈
È¯‰ - Áe˙t ÁzÙÓe Ï˜Ï˜Ó Ì˙BÁ ‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»»¿À¿»«¿≈«»«¬≈

ÔÈ¯B‰Ë el‡124¯B¯ˆ elÙ‡ ,e¯Ó‡L Ì˙BÁÂ .125B‡ ≈¿ƒ¿»∆»¿¬ƒ¿
ÌÒÈ˜126ÌL eÈ‰ .127LLBÁ BÈ‡ - ÔÈ˜„Òe ÔÈ¯BÁ ≈»»»ƒ¿»ƒ≈≈

ÏL ˙BBlÁ ÌL eÈ‰ .ÔËÈÒÓe ‰˜ ÒÈÎÓ ‡nL∆»«¿ƒ»∆¿ƒ»»»«∆
ÌÈÁ˙Ùk ˙BBc - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡128. «¿»»¿»ƒƒƒ¿»ƒ

עז.122) הערה ה"ד.123)ראה פ"י טהרות תוספתא
כגנב,124) ייתפס שלא שם, להכנס ירא שעםֿהארץ מפני

נכנסו  ולא ונמלכו החותם את שברו שגנבים אומרים ואנו
וחתם  נעל לא ואם הט"ו). פי"ב ומושב משכב הלכות (ראה
ולומר: להתנצל שיכול מפני להיכנס, מפחד עםֿהארץ אין
טמאים. הזיתים ולפיכך שאכנס, מקפיד שאינך חשבתי

קטנה.125) עץ.126)אבן שבו 127)חתיכת בבית
שאפשר 128)המעטן. לפי טמאים, - וחתם נעל לא שאם

שכזה. חלון דרך יתירה התאמצות בלי להיכנס לאדם

.ÊÈC¯Bc‰129‰‡ÓËa130„a‰ ˙Èa ÈÏk ¯‰ËÏ ‰ˆ¯Â «≈¿À¿»¿»»¿«≈¿≈≈««
Ï˜Ú‰Â131„ˆÈk ,Ô‰a eÚÏ·pL ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ¿»≈∆ƒ««¿ƒ«¿≈ƒ∆ƒ¿¿»∆≈«

ÏLÂ ,ÁÈ„Ó - ÌÈ·‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ÈÏk ?‰OÚÈ«¬∆¿ƒ∆≈¿∆¬»ƒ≈ƒ«¿∆
ÌÈ¯Ò132Ô‰a ‡ˆBiÎÂ133Ô·bÓ -134ÈÓb ÏLÂ ,135- ¿»ƒ¿«≈»∆¿«¿»¿∆¿ƒ
ÔMÈÓ136‡ ÔÈnÁa ÔËÏBÁ B‡ ,L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏkB ¿«¿»»¿≈»»…∆¿»¿«ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ÈÓa137ÂÈÓÈnL ¯Bpˆ ˙Áz ÔÁÈpÓ B‡ , ¿≈≈ƒ«ƒ»««ƒ∆≈»
ÔÈÁl˜Ó138ÔÈÙ„B¯ ÂÈÓÈnL ÔÈÚÓ CB˙Ï B‡139ÌÈzL ¿«¿ƒ¿«¿»∆≈»¿ƒ¿≈

ÔÈÎÈ¯vL ÌÈÏk‰ ˙‡ ÏÈaËÓ Ck ¯Á‡Â ,˙BÚL ‰¯OÚ∆¿≈»¿««»«¿ƒ∆«≈ƒ∆¿ƒƒ
‰ÏÈ·Ë140.‰¯‰Ëa Ô‰a LnzLÓe , ¿ƒ»ƒ¿«≈»∆¿»√»

ה"י.129) פי"א שם ותוספתא ח. פ"ו, טהרות משנה
ונטמאו.130) הטמא ביין הגת כלי כל רבינו 131)ונרטבו

לקבצם  הדריכה בשעת הזיתים סביב "היקף מפרש: במשנה,
בה  ונותנים מסורגת, קופה כעין מפרש והר"ש ולחברם".
ויוצא  כבדים דברים עליהם ומניחים דריכתם, אחרי הזיתים

הסריגה. נקבי דרך השמן נראה 132)מותר קרשים.
מהוקצעים. שאינם לקרשים להם,133)שהכוונה והדומים

שעליהם. הרטיבות את מעבירה אינה שהדחה
באוויר.134) או הרבה.135)בשמש שסופג עשב מין
ישראל).136) (תפארת וניגוב הדחה מים 137)וצריכים

א). עה, זרה עבודה במסכת (רש"י זיתים בהם שנתבשלו

השלמות). (ראה חמים זיתים למי שהכוונה מובן
חזק.138) גמליאל 139)בזרם בן שמעון כר' זורמים.

"אם  יוסי: ר' אמר [במשנתנו שם. בתוספתא יוסי ר' בשם
מסיים  ורבינו זרם). = (שיבולת דיו" הנהר, בשיבולת נותנן

ברו  יוסי". כר' הלכה "ואין ואולי שם: כאן. בו שחזר ר
12 בנהר שישהו מצריך אינו במשנתנו יוסי שר' דעתו,

בית 140)שעות]. להם שאין עץ כל פשוטי להוציא
קיבול.

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ואחר 1) בעלים, ברצון שיהיה צריך אוכלין שהכשר יבאר

ברצון  בתחילה האוכל על שנפל משקה מהקרקע. שנעקרו
ברצון. שלא מהקרקע שנתלשו משקין בהיפך. או בסוף ולא
ילקה  שלא או שתודח כדי הכותל על קערה הכופה ודין

הכותל. שיודח או הכותל,

.‡ÈtÓ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c - ÔÈÏÎ‡ ¯LÎ‰ È¯·c Ïk»ƒ¿≈∆¿≈√»ƒƒ¿≈«»»≈ƒƒ
Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆∆∆∆¡«¿ƒÀ««ƒ«∆«

ÔÈ˜LÓ ‰Ú·L ¯‡L „Á‡Â ÌÈn‰ „Á‡ -2‡e‰Â . ∆»««ƒ¿∆»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
ÌÈÏÚa ÔBˆ¯a Ì‰ÈÏÚ Ô˙piL3ÔÓ e¯˜ÚpL ¯Á‡Â ∆ƒ»≈¬≈∆ƒ¿¿»ƒ¿««∆∆∆¿ƒ

Ú˜¯w‰4‡a ‡lL Ú¯Ê EÏ ÔÈ‡L ‡e‰ Úe„È ¯·cL . ««¿«∆»»»«∆≈¿∆«∆…»
¯aÁÓ ‡e‰Lk ÌÈÓ ÂÈÏÚ5'ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ' ¯Ó‡ ‡Ï , »»«ƒ¿∆¿À»…∆¡«¿ƒÀ««ƒ

.ÔÈ˜Ln‰ eLÏ˙Â ÔÈÏÎ‡‰ e¯˜ÚpL ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««∆∆∆¿»√»ƒ¿ƒ¿¿««¿ƒ

שבעה.2) הם המים עם שביחד המשקין לששת הכוונה
דבש, טל, חלב, שמן, דם, יין, המשקין: שבעת הם ואלה

דם). שחט יד תיבות: (ראשי מ"א.3)מים פ"א מכשירין
"לרצון  מפרש ורבינו סתם, "לרצון" אמרו שם במשנה
רצון  קובע - ברצון התלוי שבדבר מחייב, ההגיון כי בעלים,
ה"ב). פ"א למעלה (ראה אחרים של רצונם ולא בעלים

אני 4) "ומוציא ה"ג: ח פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת
שאינן  ומערות שיחין לבורות שירדו את הכשר) (מדין
"צנון  שנינו: מ"ו, פ"ד מכשירין ובמס' הקרקע". מן תלושין
והוא  שבמערה) מכונסים (במים מדיחתו נדה שבמערה,

(רא  טמא" – המים מן שהוא כל העלתו 'תוספות'טהור, ה
ופירות). ד"ה - ב לא, זרעים 5)חולין תמצא לא כן ואם

מוכשרים. שאינם

.·‰˜LÓ Ïk6ÔBˆ¯a ‰lÁza ÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÙpL »«¿∆∆»««»…∆«¿ƒ»ƒ¿
ÌÈÏÚa7‰È‰L B‡ ,ÔBˆ¯a BÙBÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈¿»∆»»

ÔBˆ¯a B˙lÁz ÔÈ‡Â ÔBˆ¯a BÙBÒ8‡lL ÏÙ .¯ÈLÎ‰ - ¿»¿≈¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»«∆…
ÈtÓ ÂÈ˙B¯t ‡e‰ ÏÏa elÙ‡ .¯ÈLÎÓ BÈ‡ - BBˆ¯aƒ¿≈«¿ƒ¬ƒ»«≈»ƒ¿≈

‰kq‰9C¯v‰ ÈtÓ B‡10eÈ‰iL BBˆ¯ ÔÈ‡ ‡e‰Â , ««»»ƒ¿≈«…∆¿≈¿∆ƒ¿
ÂÈ˙B¯t ÔÓBh‰ ?„ˆÈk .e¯LÎ‰ ‡Ï el‡ È¯‰ - ÔÈÏeÏa¿ƒ¬≈≈…À¿¿≈««≈≈»

ÌÈ·pb‰ ÈtÓ ÌÈÓa11˙ÏaLÏ ÂÈ˙B¯t Ô˙Bp‰ B‡ , ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ«≈≈»¿ƒ…∆
BnÚ Ô‡È·‰Ï ¯‰p‰12.ÌÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - «»»«¬ƒ»ƒ≈»À¿»ƒ

שם.6) האוכל 7)משנה, על "שנפל ואומר: מדייק רבינו
ברצון  אחר במקום נפלו אם אבל בעלים", ברצון בתחילה
לא  - ברצונו שלא הפירות על ונפלו חזרו ומשם בעלים,
רצון  שמספיק מפרש, והוא הר"ש, דעת כן ואין הוכשרו.

הראב"ד. דעת וכן ראשונה. בנפילה על 8)בעלים נפלו
מזה. מרוצה היה ואחרֿכך בעלים כוונת ללא הפירות

יתבאר.9) לא 10)לקמן אבל במים, שיהיו לכן צריך הוא
שיורטבו. לסכנה).11)כדי (דוגמא בפירות ירגישו שלא

מלא 12) שק ונותן הזרם, בכיוון הנהר שפת על הולך הוא
הצורך). למפני (דוגמא הזרם עם שט והוא בנהר פירות

.‚ÔÈ˜LÓ13ÔÈ‡ - ÔBˆ¯a ‡lL Ú˜¯w‰ ÔÓ eLÏ˙pL «¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ««¿«∆…¿»≈»
eÏÏ·pL ˙B¯t B‡ ÌÈÏk B‡ Ì„‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈ƒ≈∆ƒ¿¿
eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBˆ¯a ‡lL eLÏ˙Â ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ¿ƒ¿¿∆…¿»««ƒ∆»¿
È¯‰L ,e¯LÎ‰ ‡Ï - ÔBˆ¯a ÔÈ˜LÓ Ô˙B‡a ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿»«¿ƒ¿»…À¿¿∆¬≈

n‰ Ô˙B‡ÔÈ„Ú Ô‰ el‡Îe ,eLÏ˙ ÔBˆ¯Ï ‡lL ÌÈ »««ƒ∆…¿»ƒ¿¿¿ƒ≈¬«ƒ
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ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L Ú˜¯wa14Ì„‡‰ ÏÚL ÌÈn‰ eÈ‰ . ««¿«∆≈»«¿ƒƒ»««ƒ∆«»»»
Ô‰a eÚ‚Â ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ˙B¯t‰ ÏÚÂ ÌÈÏk‰ ÏÚÂ¿««≈ƒ¿««≈¿ƒ¿»¿»¿»∆

e¯LÎ‰ - ÔBˆ¯a ÔÈÏÎ‡15‰¯Ú˜ ‰ÙBk‰ ?„ˆÈk .16ÏÚ √»ƒ¿»À¿¿≈««∆¿»»«
Á„ezL ÏÈ·La Ï˙k‰17Ì‡Â ,ÔÈ¯ÈLÎÓ daL ÌÈn‰ - «…∆ƒ¿ƒ∆«««ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ

ÈÏka ÔÈLeÏz Ô‰L ÈtÓ ,e¯LÎ‰ - ˙B¯t Ô‰a ÁÈp‰ƒƒ«»∆≈À¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ«¿ƒ
˙Ú„Ï18Ï˙k‰ ‰˜ÏÈ ‡lL ÏÈ·La d‡Ùk .19ÌÈn‰ - ¿««¿»»ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆«…∆««ƒ

ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ daL20- ÔÈÏÎ‡ da Ô˙ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»«»√»ƒ
Ï˙k‰ Á„eiL Ôek˙ .e¯LÎ‰ ‡Ï21Ï˙k ‰È‰ Ì‡ : …À¿¿ƒ¿«≈∆««…∆ƒ»»…∆

˙Èa22- B¯aÁL LeÏz‰L ;ÔÈ¯ÈLÎÓ el‡ È¯‰ - «ƒ¬≈≈«¿ƒƒ∆«»∆ƒ¿
ÏÚL ÌÈÓ e‡ˆÓÂ ,LeÏ˙k ‡e‰ È¯‰ ¯LÎ‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«∆¿≈¬≈¿»¿ƒ¿¿«ƒ∆«

ÌÈÏkaL ÌÈnk ‰Ê ˙Èa Ï˙k23,‰¯ÚÓ Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â . …∆«ƒ∆««ƒ∆«≈ƒ¿ƒ»»…∆¿»»
‰ÈÏÚL ÌÈn‰ - Ú˜¯˜ ÏL dÓˆÚ ‡l‡ ÔÈa BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆»«¿»∆«¿«««ƒ∆»∆»

ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡24.Ú˜¯w‰ ÔÓ ≈»ƒ¿ƒƒ««¿«

מ"ג.13) פ"ד לדין 14)שם דומה זה ואין בה"א. כמבואר
אותו  הוציאה שאם ג, בהערה למעלה שהובא שבמערה צנון
והם  ברצון המים נתלשו ששם מפני נטמא, – המים מן

שנתלשו. אחרי הנגיעה 15)מכשירין וגם התלישה גם
רצון  טעונה אינה שהתלישה [נראה ברצון. להיות צריכות
הנגיעה  ורק שהוא, אדם כל של רצונו ומספיק בעלים,
ההלכה  בתחילת כמבואר הפירות, של הבעלים רצון טעונה

לתוכה 17)שם.16)הקודמת]. גשמים מי שירדו כדי
לרצונו.18)וידיחוה. לקערה 19)בהתאם יעברו שהמים

הכותל. את ירטיבו בכך 20)ולא מעוניין אינו שהוא מפני
זה  והרי הכותל, על יפלו שלא אלא לקערה, המים שיגיעו

הקודמת. שבהלכה הצורך למפני פירושו 21)דומה לפי
למשנתינו. א) טז, (חולין פפא רב שממנו 22)של והחומר

לקרקע. שחיברו תלוש היה הכותל שנתלשו 23)נבנה
הכותל. על שיפלו רוצה הוא שהרי מפני 24)ברצון,

מעולם. תלוש היה לא זה שכותל

.„‰ÁBM‰25˙BzLÏ26BÓÙOa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ È¯‰ - «∆ƒ¿¬≈««ƒ»ƒƒ¿»
BBˆ¯a ÔÈLeÏz ÂÈÙ·e27‰˙BM‰L ‡e‰ Úe„È ¯·cL ; ¿ƒ¿ƒƒ¿∆»»»«∆«∆

- BBˆ¯· ‰˙LÂ ÏÈ‡B‰Â ,BÓÙO·e ÂÈÙa ÌÈn‰ ‰ÏÚÈ«¬∆««ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿
BÓËÁa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ Ï·‡ .ÔBˆ¯· eLÏ˙ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ¿¿¿»¬»««ƒ»ƒ¿»¿

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - BL‡¯·e B˜Ê·e28. ƒ¿»¿…≈»¿ƒ¿»

מ"א.25) פ"ד מן 26)מכשירין לשתות כדי ראשו, מרכין
וכדומה. אלא 27)המעיין מעוניין אינו שהוא אףֿעלֿפי

בלבד. למעיו המים בזהירות,28)בכניסת לשתות שאפשר
מים. שם יגיעו ולא

.‰‡lÓÓ‰29˙È·Á‰ ˙‡30‰È¯Á‡ ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ :31, «¿«≈∆∆»ƒ««ƒ»ƒ«¬∆»
ÔBÎÓ ‡e‰L Ï·Á·e32d¯‡eˆ ÏÚ33‡e‰L Ï·Á·e , «∆∆∆¿»««»»«∆∆∆

dk¯ˆÏ34ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰ È¯‰ -35Ï·ÁaL ÌÈn‰Â ; ¿»¿»¬≈≈¿ƒ¿»¿««ƒ∆«∆∆
˙Áz d˙ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - dk¯ˆ ÏÚ ¯˙i‰«»≈«»¿»≈»¿ƒ¿»¿»»««

¯Bpv‰36ÔÈLeÏz ÔÈ‡ Ï·Á·e dab ÏÚL ÌÈn‰ Ïk - «ƒ»««ƒ∆««»«∆∆≈»¿ƒ
ÔBˆ¯a37.ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿»¿ƒ»≈«¿ƒƒ

[החביות 30)שם.29) בבור. ומשקיעה חבל סביבה קושר
וקושרים  שפה, ומוקפות למעלה צרות היו המשנה בתקופת
יפול]. שלא מעכבת והשפה הצר במקום החבל את

החבית.31) כרוך.32)אחורי המקום 33)לפוף,
"צואר". נקרא לשפה, החבית.34)שמתחת מילוי לצורך

מפני  למטה החבית את משקיע הבור מן מים דולה כשהוא
בן  שמעון רבי אמר [במשנה, החבל. מן חלק ומרטיב המים
רבינו  השמיט למה ותמוה טפח". לצורכה? "וכמה אלעזר:

במשנתינו]. עליהם חולק שאין דבריו שהרי 35)את
ועל  גבה על מים שיעלו מבלי החבית את למלא איֿאפשר
שבהלכה  ובפיו השותה שבשפת למים דומה וזה החבל,

לחבית.36)הקודמת. ישר מעצמם המים שיקלחו
או 37) גבה הרטבת ללא לחבית יפלו שהמים שאפשר מפני

צוארה. סביב הקשור החבל

.Âe„¯iL ÈÓ38‰‡Óh‰ ·‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈÓLb ÂÈÏÚ ƒ∆»¿»»¿»ƒ¬ƒ»»««À¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚL ÌÈn‰ -39ÔBÈÏÚ‰ „vÓ e„¯iL ««ƒ∆»»««ƒ∆»¿ƒ«»∆¿

ÔBzÁzÏ40ÔÈ¯B‰Ë ,41ÏÎa ÂÈÏÚÓ Ì˜ziL ‡e‰Â . ««¿¿ƒ¿∆¿«¿≈≈»»¿»
BÁk42ÔÈ˙˙BL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;43˙ÚLa - ÌÈ„¯BÈÂ …¬»ƒ»¿ƒ¿¿ƒƒ¿«

ÔÈ‡nË˙Ó Ì˙LÈ¯t44ÔÈ‡ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ÔÓÊ·e . ¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆≈¿ƒ≈»
z ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈ¯ÈLÎÓÌ‡Â ;BBˆ¯Ï ÂÈÏÚ ÔÈLeÏ «¿ƒƒ∆¬≈≈»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ

¯Ú45ÔBˆ¯Ï el‡ È¯‰ -46¯˜‰Ï ¯Bpv‰ ˙Áz „ÓÚ . ƒ≈¬≈≈¿»»««««ƒ¿»≈
ÌÈn‰ - ‡ÓË ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBˆ¯Ï ‰Ê È¯‰ - ÁBcÏ B‡ƒ«¬≈∆¿»¿ƒ»»»≈««ƒ

.ÔÈ‡ÓË ÂÈÏÚL∆»»¿≈ƒ

מ"ב.38) ה"ג.39)שם פ"א מכשירין תוספתא,
מבגדיו.40) או מגופו ירדו עליו 41)אפילו שנפלו מפני 

לרצון. עין.42)שלא כהרף לאט.43)ונותקו לאט
בהעברתם 44) רוצה שהוא מפני הטמא, בבגד בנגיעתם

בשעת  נגיעה כאן אין - עין כהרף כשנותקו אבל מבגדיו,
ב  טו, בכריתות יוסף רב דברי רבינו מפרש כך ההעברה.

ראב"ד). מן 45)(ראה ניתזים והם המים את להוציא כדי
הם 46)הבגד. ולפיכך הניעור, ע"י לרצונו נתלשו שהרי

שאינם  אףֿעלֿפי כוחו, בכל כשנותקו גם מכשירים
מטמאים.

.Ê˙È·Á47ÛÏc‰ „¯ÈÂ ˙B¯t ‰‡ÏÓ ‰˙È‰L48 »ƒ∆»¿»¿≈»≈¿»««∆∆
dÎB˙Ï49‰¯ÚÈ ‰Ê È¯‰ -50ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ¿»¬≈∆¿»∆««ƒ≈¬≈∆¿≈»

ÔÈ¯ÈLÎÓ51„Ú dÎB˙a eÈ‰iL BBˆ¯L Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆¿∆ƒ¿¿»«
Ô‰ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ‰¯ÚiL52. ∆¿»∆««ƒ≈¬≈∆

מ"ד.47) הגג.48)שם מן הנוטפים גשמים שלא 49)מי
יצאו.50)לרצונו. והמים צידה על החבית את מטה

שם.51) רבינו 52)כביתֿהלל, מבאר למשנתינו בפירושו
הוא  שאם החבית, את ישבר שאמרו ביתֿשמאי של טעמם
ורצון  לאט, לאט נשפכים המים צידה, על אותה מטה
ישבר  ולפיכך במים, מעט עוד ישהו שפירותיו בכך הבעלים
 ֿ ובית האפשרית, במהירות יצאו שהמים כדי החבית, את

חולקים. הלל

.Á‰·¯Ú53dÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL54ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ -55 ¬≈»∆»««∆∆¿»««ƒ«ƒ»ƒ
ÔÈÙv‰Â56ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ‰ÈÏÚÓ57dÏË . ¿«»ƒ≈»∆»≈»¿ƒ¿»¿»»
dÎÙLÏ58dÎB˙aL ÌÈn‰ -59dÁÈp‰ .ÔBˆ¯a ÔÈ‡ ¿»¿»««ƒ∆¿»≈»¿»ƒƒ»

dÎB˙aL ÔÈÙv‰Â ÔÈÊzp‰ - dÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL60ÔÈ‡ ∆≈≈«∆∆¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ∆¿»≈»
el‡ È¯‰ - dÎÙLÏ dÏË Ì‡Â .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»¿ƒ¿»»¿»¿»¬≈≈
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ÔLÏz È¯‰ dÓB˜Óa dÎÙL ‡lL ÔÂÈkL ,ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ∆≈»∆…¿»»ƒ¿»¬≈¿»»
BBˆ¯a61. ƒ¿

מ"ה.53) בעלים.54)שם לרצון כשנופלות 55)שלא
זעירות  טיפות ניתזות שבעריבה, המים לתוך עבות טיפות

לעריבה. מחוץ צפים 56)ונופלות העריבה, כשנתמלאה
ונשפכים. הנוספים הגשמים מי גבה ואינם 57)על

המשנה  ונקטה העריבה. שבתוך למים והואֿהדין מכשירים.
בכוונה  בהניח העוסקת השניה, הבבא מפני וצפין" "ניתזין
וביתֿהלל  ביתֿשמאי נחלקו שבה לתוכה, המים שירדו כדי

כדרכו. המשנה, לשון נקט ורבינו וצפין. כדי 58)בניתזין
המשנה  את תחילה לבאר יש רבינו, דברי את יפה להסביר
שירד  "עריבה שם: שנינו זו. להלכה מקור לו ששימשה
לא  (פירוש, בכיֿיותן אינן והצפין הניתזין לתוכה, הדלף
זרע  על מים יותן וכי לח): יא, (ויקרא שכתוב במה נכללו
לשפכה, נטלה לכם). הוא טמא עליו, מנבלתם ונפל
 ֿ בכי אינן אומרים וביתֿהלל בכיֿיותן, אומרים ביתֿשמאי
ביתֿשמאי  והצפין הניתזין לתוכה, הדלף שירד הניחה יותן.
נטלה  בכיֿיותן. אינן אומרים וביתֿהלל בכיֿיותן, אומרים
לפי  ופירושה בכיֿיותן". שהן מודים ואלו אלו - לשפכה
שלא  הדלף כשירד עוסקת הראשונה הבבא הוא: רבינו דעת
ולא  מכשירים, אינם שהמים מודים, ושניהם בעלים. לרצון
(כן  העריבה שבתוך אלה גם אלא והצפים הניתזים רק
"הניתזין  כתבה והמשנה במשנה), והרא"ש הר"ש גם פירשו
 ֿ ובית ביתֿשמאי נחלקו שבה השניה הבבא מפני והצפין"
המים  את לשפוך העריבה את נטל ואם וצפין. בניתזין הלל
בו  המים שפך שלא מכיון ביתֿשמאי סוברים אחר, במקום
רצה  הרי אחר, למקום העריבה את העביר אלא במקום,
לרצונו  נקרא וזה בעריבה, מה זמן למשך שיישארו
מכיוון  נגדית: סברא כאן שיש ביתֿהלל, ודעת ומכשירים.

רוצה שאינו דעתו, גילה - המים את שופך בכלל שהוא בהם
שניה  בבבא מכשירים. שאינם אמרו ולכן כאן) רא"ש (ראה
כאן  המים. לתוכה שירדו בכוונה העריבה כשהניח מדובר,
ולא  הכל, לדברי מכשירים שבתוכה שהמים פשוט, הדבר
נחלקו. וצפין ובניתזין זאת. להשמיענו המשנה הוצרכה
אע"פ  לרצונו, לעריבה שירדו מכיון אומרים ביתֿשמאי
מפני  חולקים, וביתֿהלל מכשירים, – נשפכו או שניתזו
ובנטלה  בעריבה. שיישארו למים אלא להם התכוון שלא
מודים  ביתֿהלל שגם המשנה, אותנו משמיעה לשפכה
גילה  הרי אומרים, אנו ואין מכשירים, שבתוכה שהמים
נטלה  כשלא ומכלֿשכן אלה, במים כלל רוצה שאינו דעתו
ועכשיו  המשנה, פירוש כאן עד למעלה. כמבואר לשפכה,

רבינו: דברי בפירוש אינה 59)נמשיך "שבתוכה" המילה
שהמחלוקת  לומר תטעה שלא אותה, הוסיף ורבינו במשנה,
העריבה  שבתוך במים אבל וצפים, בניתזים היא במשנה

לשפכה. כשנטלה ביתֿהלל לדעת גם נראה 60)מכשירים
ומקומה  בטעות, ממקומה נעתקה "שבתוכה" שהמילה
אפשר  גדול (בדוחק אלו" "הרי המילים אחר למטה הנכון
יש  אבל שנשפכו, לפני בתוכה שהיו לצפים שהכוונה לפרש
השלמות). ראה שכתבנו. כמו למטה העברתה להעדיף

למעלה 61) ונאמר במשנה, אינו זה נימוק הראשון. ממקומם
ראשונה, בבבא ביתֿשמאי לדעת למשנתינו בפירושנו

דעת  על נתקבל לא ושם בכוונה, העריבה את הניח כשלא
ושתי  שביארנו, כמו נגדית, סברא גם שיש מפני ביתֿהלל
מעלה  לא לשפכה הנטילה מעשה ולכן שקולות, הסברות
למה  רבינו, מסביר מרצונו, כשהניח כאן, אולם מוריד. ולא
- במים רוצה שאינו דעת כגילוי מועילה השפיכה אין
כך  ומשום מרצונו", "שתלשן נגדית סברא כאן שיש ואומר,
אותו  ומתוך בכוונה. שהניח הראשון, דעתו גילוי מכריע
פוסק  זו, את זו ומבטלות שקולות הסברות ששתי הטעם
ה"א  למעלה (ראה מכשירים אינם בתוכה הניח בלא רבינו,

וה"ב).

.Ë:‰¯ÚÓa B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â ÂÈÏk ˙‡ ÏÈaËn‰««¿ƒ∆≈»¿«¿«≈∆¿ƒ¿»»
ÔBˆ¯a - ÂÈ„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰62ÔÈ‡ - ÂÈÏ‚¯·e , ««ƒ»ƒ¿»»¿»¿«¿»≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k63. ƒ¿ƒ¿»

כתלושים 62) נידונים כביסה, אגב בידיו שעלו המים פירוש,
מבלי  להטביל או לכבס שאיֿאפשר מפני ומכשירים, ברצון

ידיו. על המים רגליו 63)שיעלו שיתלחלחו רצונו אין
במים.

.È˙B¯t64- ÔÏËe ÂÈ„È ËLÙe ÌÈn‰ CB˙Ï eÏÙpL ≈∆»¿¿««ƒ»«»»¿»»
e¯LÎ‰ ‡Ï65e¯LÎ‰ - ÂÈ„È eÁ„eiL ·MÁ Ì‡Â . …À¿¿¿ƒƒ≈∆¿»»À¿¿

˙B¯t‰ ÏÚLÂ ÂÈ„ÈaL ÌÈn‰L ,ÂÈ„ÈaL ÌÈna66È¯‰ ««ƒ∆¿»»∆««ƒ∆¿»»¿∆««≈¬≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k Ô‰67. ≈ƒ¿ƒ¿»

מ"ז.64) בעלים.65)שם ברצון שלא שנפלו מפני 
ידיו.66) שעל מהמים רוצה 67)שנרטבו שהוא מכיוון

אלו  בידיו בפירות שיגע כן גם ורוצה לידיו, המים שיגיעו
המים  הרי ידיו שיודחו נתכוון כשלא אבל להוציאם, כדי
שתגענה  רוצה שהוא אע"פ ולפיכך לרצון, אינם ידיו שעל

הוכשרו. לא – בפירות

.‡ÈÔ˙Bp‰68eÈ‰ Ì‡ ,BBˆ¯a ÌÈn‰ CB˙Ï ÂÈ˙B¯t «≈≈»¿««ƒƒ¿ƒ»
Ô‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - ˙BÚ˜¯˜aL ÌÈÓ«ƒ∆¿«¿»≈»À¿»ƒ»¿«∆≈

ÌÈna69ÏÚL B‡ Ô‰ÈÏÚL ÌÈna e¯LÎ‰ - Ô‡ÈˆB‰ ; ««ƒƒ»À¿¿««ƒ∆¬≈∆∆«
˙ÙÏ B‡ ÔBˆ ?„ˆÈk .ÔBˆ¯a eLÏ˙ È¯‰L ,ÂÈ„È»»∆¬≈ƒ¿¿¿»≈«¿∆∆
;¯B‰Ë ‡e‰Â ÌL ezÁÈ„Ó ‰c - ‰¯Ún‰ CB˙a ‡e‰L∆¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿»

dÚbÓa ‡ÓË - ÌÈn‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk e‰˙ÏÚ‰70. ∆¡«¿»∆ƒ««ƒƒ¿»¿«»»

מ"ו.68) מכשירים,69)שם אינם בקרקע מחוברים שמים
בעלים. מרצון נרטבו שהפירות שלאחר 70)אע"פ בנגיעה

המים. מן הוצאתם

.·È‰t˜71ÔÈÒBÓ¯ez ‰‡ÏÓ ‡È‰L72‰e˙e73CB˙Ï À»∆ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿
ËBÂ ‡Óh‰ B„È ËÈLBÓ - ‰Â˜n‰dÎBzÓ ÔÈÒBÓ¯ez Ï «ƒ¿∆ƒ»«»≈¿≈¿ƒƒ»

ÏË dÎBzÓ È¯‰L ,e¯LÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Â¿≈¿ƒƒ¿≈∆…À¿¿∆¬≈ƒ»»«
Ô‰ÈÏÚL ÌÈna BBˆ¯ ÔÈ‡Â74ÌÏÚ‰ .75- ÌÈn‰ ÔÓ ¿≈¿««ƒ∆¬≈∆∆¡»ƒ««ƒ
ÔÈ‡ÓË ‰twa ÔÈÚ‚Bp‰76ÌÈna e¯LÎ‰ È¯‰L , «¿ƒ«À»¿≈ƒ∆¬≈À¿¿««ƒ
BBˆ¯a eLÏ˙pL ‰twaL77ÔÈÒBÓ¯ez‰ Ïk ¯‡Le , ∆«À»∆ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ë ‰tw‰ CB˙aL78. ∆¿«À»¿ƒ

קטנית.72)שם.71) לרצונו.73)מין ואין 74)שלא
מדיחה  ששם מפני הקודמת, שבהלכה צנון לדין דומה זה

וכן 75)ברצון. תימן, וכת"י ר"מ רומא (דפוס העלה צ"ל
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כל  את העלה הטמא פירוש, יוםֿטוב'), ה'תוספות גורס
המקווה. מן הטמא,76)הקופה מנגיעת נטמאה שהקופה

התורמוסים. את מן 77)ומטמאה הקופה את כשהוציא
שהקופה 78)המקווה. מפני הטומאה, אב הוא אם אפילו

שני  ואין שני, הוא בה הנוגע והתורמוס ראשון, נעשית
ויוצא  למשנתינו). בפירושו (רבינו בחולין שלישי עושה
שנגעו  אלה גם נטמאו תרומה, התורמוסים שאם מזה,

בקופה. בנוגעים

ה'תשע"ט  ניסן י"א שלישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הם 1) בקילון הנשארים המים אם בקילון הממלא יבאר

ומי  לרצון משקין עליהם שנפלו עצים ודין ברצון. תלושים
ברצון. תלושים שהם המים כל ודין לרצון. שלא גשמים

מים. עליהם שנתן תרומה ושמרי

.‡‡lÓÓ‰2ÔBÏÈ˜a3È¯‰ ÔBÏÈwa ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈn‰ - «¿«≈¿ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ¬≈
Ô‰4ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz5¯Á‡ Ï·‡ ; ≈¿ƒ¿»«¿»»ƒ¬»««

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL6¯‡L Ì‡ ‡l‡ , ¿»»ƒ≈»¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿«
.¯ÈLÎÓ BÈ‡ - ‰˜LÓ ÌL»«¿∆≈«¿ƒ

ט.2) משנה ד פרק המים 3)מכשירין את להמשיך תעלה
בפירושו). (רבינו רחוקים למקומות כינוסם ממקום

בתעלה.4) שנשארו תוך 5)המים פירות לתוכם נתן אם
הוכשרו. - המים משאיבת ימים על 6)שלושה מתקבל

רצונו  היה לא לתעלה המים שפיכת שבשעת הדעת,
אינם  נשארו ואם ימים, משלושה יותר המים בה שיישארו

משנה). (כסף ברצון שם

.·ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙpL ÌÈˆÚ7Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ,ÔBˆ¯a ≈ƒ∆»¿¬≈∆«¿ƒ¿»¿»¿¬≈∆
ea¯ Ì‡ ,ÔBˆ¯Ï ‡lL ÌÈÓLb8‡lL Ôlk È¯‰ - ¿»ƒ∆…¿»ƒ«¬≈À»∆…

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯iL Ô‡ÈˆB‰ .ÔBˆ¯Ï¿»ƒ»∆≈¿¬≈∆¿»ƒ««ƒ
ÔBˆ¯Ï Ôlk È¯‰ - ea¯L9BzÓ‰a ÈÏ‚¯ B‡ ÂÈÏ‚¯ eÈ‰ . ∆«¬≈À»¿»»«¿»«¿≈¿∆¿

È¯‰ - ÁÓO Ì‡ :eˆÁ¯Â ¯‰a ¯·ÚÂ ,ËÈË ˙B‡ÏÓ¿≈ƒ¿»«¿»»¿»¬ƒ»«¬≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰10- Â‡Ï Ì‡Â , ««ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»

.ÔBˆ¯a ÔÈ‡≈»¿»

המכשירים.7) המשקין מרובים 8)משבעת הגשמים מי
העצים. שעל שרבו 9)מהמשקין פי על "אף כתוב: במשנה

"ומה  טהורים במשקין שהמדובר רבינו ומפרש טמאין"
אינה  זו ובבא לטומאה. הוכשרו הכוונה טמאים" שאמרו
הבבא  משום ונכתבה מאוד, פשוט זה שהרי לגופה, צריכה
שירדו  שהוציאם פי על אף טמאין משקין "בלעו שלאחריה:
בפרק  למעלה רבינו כתבה זו ובבא טהורין". - גשמים עליהן

שם]. טוב יום התוספות ביאור פי [על ו, הלכה כתנא 10)ט
שיעשה  עד לרצון שאינו יהודה רבי דעת נגד שם, קמא

מעשה.

.‚ÌÈlbÏb‰ ˙‡ „È¯Bn‰11¯˜a‰ ÈÏk ˙‡Â12˙ÚLa «ƒ∆««¿«ƒ¿∆¿≈«»»ƒ¿«
ÌÈ„w‰13È¯‰ - ıÚaL ÔÈ˜„q‰ eÓ˙qiL È„k ÌÈnÏ «»ƒ««ƒ¿≈∆ƒ»¿«¿»ƒ∆»≈¬≈

.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰a ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰««ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿»

עץ.11) העשויים העגלה שנותנים 12)אופני מרדע כגון
מעץ. שם המחרישה וידות הבקר צוואר הקיץ 13)על בימי

שבעץ  הלחלוחית את ומייבשת מנשבת (מזרחית) קדים שרוח
לחלוחית  שיספוג כדי במים אותו ונותנים מתבקע, והוא

הסדקים. ויסתתמו

.„ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ - ˙BzLÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ „È¯Bn‰«ƒ∆«¿≈»ƒ¿««ƒ»ƒ
,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ ‰ÈÏ‚¯·e ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÙa¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿»
Û¯Á‰ ˙ÚL·e .‰ÈÏ‚¯ eÁ„eiL ·MÁ Ì‡ ‡l‡14 ∆»ƒƒ≈∆¿«¿∆»ƒ¿««…∆

LÈc‰Â15ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÏ‚¯aL Û‡ -16d„È¯B‰ . ¿««ƒ«∆¿«¿∆»¿ƒ¿»ƒ»
L¯Á17eÁ„eiL ·MÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL ≈≈∆¿»»««ƒ∆ƒ≈∆¿

;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ‰ÈÏ‚¯a ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ - ‰ÈÏ‚«̄¿∆»««ƒ»ƒ¿«¿∆»≈»¿ƒ¿»
‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ‰OÚÓ Ô‰Ï LiL18. ∆≈»∆«¬∆¿≈»∆«¬»»

ומפרש 14) היחף" "בשעת גורס למשנתנו בפירושו רבינו
צוננים  במים והרחיצה הליכה מרוב הבאה טלפיים מחלת
לתקן  נראה כאן וגם היגיעה. את ומסירה הכאב את מקילה

כך. ברגלי 15)ולכתבו התבואה את לדוש היו רגילים
מאוד. מייגעת זו ומלאכה לא 16)הבהמות אם ואפילו

נידונה  בכוונה, זאת עושים אדם בני שרוב מפני לכך, התכוון
שם). (רבינו בפירוש התכוון כאילו בכוונה שלא רחיצה גם

מדבר.17) ואינו שומע אינה 18)שאינו מחשבתם פירוש,
כל  מפותחת אינה קטן ושל מעורפלת, שהיא מפני מועילה,

צרכה.

.‰B¯Oa ÏÚL ÌÈn‰ Ïk È¯‰ - ÌÈna Ï·Bh‰«≈««ƒ¬≈»««ƒ∆«¿»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz19ÌÈna ¯·BÚ‰ Ï·‡ ;20ÌÈn‰ Ïk - ¿ƒ¿»¬»»≈««ƒ»««ƒ

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ B¯Oa ÏÚL21. ∆«¿»≈»¿ƒ¿»

על 19) מים שיעלה וידע לטבול כדי למים נכנס מרצונו שהרי
בו.20)גופו. לעבור מוכרח והוא בדרכו יותר 21)נהר

הדרך. את מפסיק נהר היה לא אילמלי לו נוח היה

.Â¯‰a Ï·hL ÈÓ22Ba ¯·ÚÂ ¯Á‡ ¯‰ ÂÈÙÏ ‰È‰Â ƒ∆»«¿»»¿»»¿»»»»«≈¿»«
ÌÈiM‰ eÏha -23ÌÈBL‡¯‰ ˙‡24ÌÈn‰ È¯‰Â , ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒƒ«¬≈««ƒ

B¯·Á e‰Ác Ì‡ ÔÎÂ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÂÈÏÚL∆»»≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»»¬≈
B¯ÎOÏ25BzÓ‰a ¯ÎOÏ B‡26ÌÈn‰ eÏËa - ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿»¿««ƒ

˜BÁO C¯„ e‰Ác Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈBL‡¯‰27,eÏËa ‡Ï - »ƒƒ¬»ƒ»»∆∆¿…»¿
¯‰a Ï·Ë .ÔBˆ¯Ï ÔÈLeÏz ÂÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈««ƒ∆»»¿ƒ¿»»«¿»»
ÌÈÓLb ÂÈÏÚ ea¯ Ì‡ ,ÌÈÓLb ÂÈÏÚ e„¯ÈÂ ‰ÏÚÂ28- ¿»»¿»¿»»¿»ƒƒ«»»¿»ƒ

ÂÈÏÚL ÌÈn‰ Ïk È¯‰Â ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓ eÏËa È¯‰¬≈»¿«ƒ»ƒƒ«¬≈»««ƒ∆»»
.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»

ברצון.22) הם גופו שעל לרצון.23)והמים שאינם
השני.24) בנהר בעברו גופו מעל שעברו הדוחה 25)מפני

למים  חבירו את ידחה לא מפוכח אדם שהרי שיכור, היה
ורא"ש). ברצון.26)(ר"ש תלושין מים עליה והיו

פעולות27) ומתוך זה עם זה למים.שיחקו זה נפל השחוק
גופו.28) שעל הנהר מי על מרובים עליו שירדו הגשמים מי

.ÊÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ ËM‰29ÔÈLeÏz ÔÈ‡ «»«¿≈««ƒ««ƒ«ƒ»ƒ≈»¿ƒ
ÔBˆ¯a30Ì‡ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÂÈÏÚ ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰Â , ¿»¿««ƒ»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈÊzp‰ Û‡ - B¯·Á ÏÚ ÊÈz‰Ï Ôek˙31. ƒ¿«≈¿«ƒ«¬≈««ƒ»ƒ¿ƒ¿»
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איבריו.29) תנועות ידי בהתזת 30)על מעוניין אינו השט
ו).31)ניצוצות. הלכה (למעלה שחוק דרך בדחוהו כמו

.Á¯Btˆ ‰OBÚ‰32daL ˙‡Â ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ÌÈna »∆ƒ««ƒ««ƒ«ƒ»ƒ¿∆∆»
.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÌÈ‡≈»¿ƒ¿»

למים 32) בזריקה בו לשחק מיוחד והוא מקנים עשוי כלי
באיסוף  ולא בהתזה מעוניינים אינם במשחק והמשתתפים
והרא"ש  והר"ש למשנתנו. בפירושו (רבינו לתוכו מים
אגב  פה בנפיחת המים פני על אבעבועות מעלה פירשו:

שיטה).

.ËB˜ÓÚ Ú„ÈÏ ¯Ba‰ ˙‡ „„Bn‰33ÔÈÏBÚ‰ ÌÈÓ - «≈∆«≈«»¿«ƒ»ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ba „„nL ¯·c·e B„Èa34„„Ó Ì‡Â . ¿»«»»∆»«¿ƒ¿»¿ƒ»«

ÔÈ‡ Ba „„nL ¯·ca B‡ ÂÈ„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈÓ - BaÁ»̄¿«ƒ»ƒ¿»»«»»∆»«≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz35Ì‡ Ú„ÈÏ ¯BaÏ BÏ‚¯ B‡ B„È ËLt . ¿ƒ¿»»«»«¿«≈«ƒ

ÔÈ‡ BÏ‚¯a B‡ B„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÓ Ba LÈ≈«ƒ¬≈««ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz36- ÌL ÌÈÓ ‰nk Ú„ÈÏ ÔËLt . ¿ƒ¿»¿»»≈««»«ƒ»

Ì‡ Ú„ÈÏ ¯BaÏ Ô·‡ ˜¯Ê .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰a ÔÈÏBÚ‰»ƒ»∆¿ƒ¿»»«∆∆«≈«ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈ‡ ÔÈÊzp‰ ÌÈÓ - ÌÈÓ Ba LÈ37ÏÚLÂ , ≈«ƒ«ƒ«ƒ»ƒ≈»¿»¿∆«

Ô·‡‰38.ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ »∆∆≈»ƒ¿ƒ

שבבור.33) למים מידה אמת או ידו משקיע הוא כך ולשם
כדי 34) הקנה, על או ידו על מים שיעלו רוצה הוא שהרי

במים  רק מעוניין שהוא פי על [ואף הבור. עומק שידע
ממנו, שלמטה באלה ולא העליון ההיקף את שהרטיבו
המים  עליית בלי אפשר שאי מפני כמרצון, כולם נידונים

והקנה]. היד של התחתון את 35)בחלק מודד כשהוא
אין  נרטבה ואם במים ידו שתושקע מעוניין אינו הבור רוחב
החולק  טרפון רבי וגם במשנתנו עקיבא כרבי מרצונו. זה
ה. הלכה שם בתוספתא לו הודה רחבו, בדין עליו

על 36) שיעלו מעוניין ואינו מרגיש הוא במים נוגע כשהוא
רגלו. או קול 37)ידו בשמיעת אלא בהתזה מעוניין אינו

הם 38)החבטה. בולטת ומקצתה בבור אבן יש אם
ופירש  "טהורין" כתוב [במשנה מכשירים. ואינם כמחוברים
מכשירים  שאינם האחרים, המשנה מפרשי וכן רבינו,

לטומאה].

.ÈÁÏM‰ ÏÚ Ë·BÁ‰39ÌÈnÏ ıeÁ40epnÓ ÔÈÊzp‰ - «≈««∆«««ƒ«ƒ»ƒƒ∆
‡e‰Â ÂÈÏÚ Ë·Á .e‡ˆiL BBˆ¯ È¯‰L ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»∆¬≈¿∆≈¿»«»»¿

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - ÌÈn‰ CB˙a41. ¿««ƒ≈»¿ƒ¿»

אותו 39) רוחצים לנקותו וכדי צמרו, ניטל שלא הבהמה עור
במקל. אותו וחובטים מי 40)במים מן שהוציאו אחר

יספוג 41)הרחיצה. שהרי המים, להוציא מתכוון אינו
במקומם. אחרים מים

.‡ÈÏ˜Ú·e ‰ÈÙqa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰42- ˙BËBLn·e ««ƒ»ƒ«¿ƒ»»≈∆«¿
˙B˙L¯·e ˙B„Bˆn·e ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»«¿»¿»

˙B¯BÓÎn·e43¯Ú Ì‡Â ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÌÈ‡ -44- «ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿ƒƒ≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz45‰ÈÒw‰ ÏÚL ÌÈn‰ ÔÎÂ .46ÏL ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆«««¿»∆

˙BÁÏL47‰ÙÈM‰ ÏÚÂ48;ÔBˆ¯a ÔÈ‡ - ÌÈ·Ï ÏL À¿»¿««ƒ»∆¿≈ƒ≈»¿»
.ÔBˆ¯a el‡ È¯‰ - ¯Ú Ì‡Â¿ƒƒ≈¬≈≈¿»

המים 42) בו שמתאספים בספינה מקום מפרש רבינו
והרא"ש  הספינה. שבדופני הזעירים הבקיעים דרך החודרים
הנהר, או הים קרקע עד בשלשלת שמורידים עוגן פירש:

הספינה. הליכת לעכב ומכמורות 43)כדי רשתות מצודות,
חיים. בעלי בהם לצוד כלים המים.44)הם מהם להוציא

בהוצאתם.45) מעוניין שהוא ציפוי.46)מפני
שולחנותיהם 47) את השולחנים מכסים גשמים כשיורדים

הדברים  את ירטיבו לא שהגשמים כדי בחוץ, העומדים
רבינו 48)שעליהם. ופירש והסיפא, הגירסה: במשנה

הגשם. מפני עליהם להגן ללבנים כיסוי

.·ÈdÙ¯ˆÏ ÏB„b‰ ÌiÏ ‰ÈÙq‰ ˙‡ CÈÏBn‰49, «ƒ∆«¿ƒ»«»«»¿»¿»
BÙ¯ˆÏ ÌÈÓLbÏ ¯ÓÒÓ ‡ÈˆBn‰50„e‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰ ,51 «ƒ«¿≈«¿»ƒ¿»¿««ƒ«∆»

ÌÁt B˙BOÚÏ ÌÈÓLba52Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ - «¿»ƒ«¬∆»¬≈««ƒ∆¬≈∆
„e‡‰ ˙‡Â ¯ÓÒn‰ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ Ï·‡ ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»¬»«ƒ∆««¿≈¿∆»

Ô˙BaÎÏ ÌÈÓLbÏ53ÔÈLeÏz Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - «¿»ƒ¿«»≈««ƒ∆¬≈∆¿ƒ
.ÔBˆ¯a¿»

במים 49) כשאינם ומתבקעים מתייבשים הספינה דופני
הסדקים  סתימת ידי על לחזקה כדי למים אותה ומוליכים
כראוי). שטה היא אם לבדקה, מפרשים (ויש

הוא 50) קרים במים הניתן באש מלובן ברזל להקשותו.
ומתחזק. וחלק 51)מתקשה האש את בו שמחתים עץ

נשרף. פחם 52)ממנו ויישאר הבוערת הגחלת את לכבות
בו. ככופה 53)להשתמש זה הרי בהם, יוזק שלא כדי

דינו  שנתבאר הכותל ילקה שלא כדי הכותל, על קערה
ג). הלכה י"ב (בפרק למעלה

.‚È˙ÏLn‰ ˙‡ ÏLÏL54B‡ ÈÏk da ˙BÏÚ‰Ï ¯BaÏ ƒ¿≈∆«¿…∆«¿«¬»¿ƒ
ÔB˙È˜55‰lkÏk‰ ˙‡ ÏLÏL ,56‰ÈÏÚ ·LzL È„k ¯BaÏ ƒƒ¿≈∆««¿«»«¿≈∆≈≈»∆»

˙Ï‚¯z‰57ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡ -58. ««¿¿…∆≈««ƒ∆»∆»¿ƒ¿»

מעוקם.54) וו ובסופה לשתייה.55)שרשרת כוס
קטן.56) אותה.57)סל מעוניין 58)ויעלה אינו שהרי

הכלכלה. או המשולת שתורטב כלל

.„È‰L¯k‰ ˙‡ ˜ÁÓÓ‰59,‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ¯ÈÒ‰Ï «¿«≈∆«¿≈»¿»ƒ««ƒ∆»∆»
B¯ÚO ËÁBq‰Â60ÔÈLeÏz ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈn‰ - B˙eÒÎa ¿«≈¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¿ƒ

ÔBˆ¯a61ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÔÈ¯‡Lp‰Â ,62ÈtÓ , ¿»¿«ƒ¿»ƒ≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈
,‰¯LÎ‰ dÓˆÚ ‰L¯Îe .ÔlkÓ e‡ˆiL BBˆ¯L∆¿∆≈¿ƒÀ»¿≈»«¿»À¿¿»

ÔÈ¯ÈLÎÓ d˙LÈ¯t ˙ÚLaL63ÌÈn‰ ˜z Ì‡Â . ∆ƒ¿«¿ƒ»»«¿ƒƒ¿ƒƒ≈««ƒ
‰¯LÎ‰ ‡Ï - BÁk ÏÎa ‰ÈÏÚÓ64. ≈»∆»¿»……À¿¿»

או 59) במחובר גשמים עליה כשירדו המדובר, כרוב. מין
המים. את ומעביר מקנחה והוא לרצון שלא בתלוש

ברצונו.60) שלא בהעברתם 61)שנרטב רוצה שהרי
זה 62)וביציאתם. ואין למקום. ממקום שעברו פי על אף

שלא  מפני ח, הלכה י"ב שבפרק לשפכה לנטלה דומה
כרבי  פסק לגמרי. שיצאו רצונו שהרי מחשבתו, נתקיימה
האילן  את מרעיד לדין דומה שזה מפני קמא, תנא נגד יוסי

בשיטתו. שם עומדים הלל ובית ב) משנה המים 63)(שם
ברצונו. ממנה שפירשו ברגע אותה מכשירים שיצאו

בשעת 64) נגיעה הייתה לא עין כהרף שנתלשו מפני
פרישה.
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.ÂË„ÈÚ¯n‰65¯ÈM‰Ï ÔÏÈ‡‰ ˙‡66B‡ ÔÈÏÎ‡ epnÓ ««¿ƒ∆»ƒ»¿«ƒƒ∆√»ƒ
‰‡ÓË ¯ÈM‰Ï67ÔÈLeÏz ÔÈ‡ epnÓ ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ¿«ƒÀ¿»««ƒ«ƒ»ƒƒ∆≈»¿ƒ

ÔBˆ¯a68ÔÈ˜LÓ epnÓ ¯ÈM‰Ï B„ÈÚ¯‰ .69ÔÈ‡ˆBi‰ - ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ«¿ƒ
Ba ÔÈ¯‡Lp‰Â ;ÔÈLeÏz Ô‰ È¯‰70e¯LpL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ««ƒ∆»¿

‡e‰L ÈtÓ ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆
eÊz Ì‡ ÔÎÂ .BlkÓ e‡ˆiL Ôek˙Ó71- ÔÈ¯aÁÓ‰ ÏÚ ƒ¿«≈∆≈¿ƒÀ¿≈ƒƒ¿««¿À»ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡72. ≈»¿ƒ¿»

רועד.65) והוא האילן את להפיל.66)מנענע
האילן.67) בענפי נת 68)המונחת לא להוריד שהרי כוון

המים. שעליו.69)את משקין להפיל התכוון
הרעידה.71)באילן.70) ידי פירות 72)על נגעו ואם

זה  [פירוש מוכשרים אינם המחוברים שעל במים תלושים
על  ניתזו שאם ומשמע, הראב"ד]. של השגתו מסלק
עליהם, שיפלו התכוון שלא פי על אף מכשירים - תלושים
ואם  המחוברים. מן להורידם מחשבתו נתקיימה שהרי
פירות  מכשירים מים אותם המחוברים, על שיפלו נתכוון

תלושים.

.ÊË„ÈÚ¯n‰73ÔÏÈ‡‰ ˙‡74B‡ ,B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ««¿ƒ∆»ƒ»¿»««¬≈
‰kÒ75˙B˜¯ÈÂ ÌÈÚ¯Ê Ô‰ÈzÁ˙Â ,dz¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ À»¿»¿»«¬∆¿»¿«¿≈∆¿»ƒƒ»

ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t‰ ÏÚ ÌÈn‰ eÏÙÂ ,Ú˜¯wÏ ÌÈ¯aÁÓ¿À»ƒ««¿«¿»¿««ƒ««≈«¿À»ƒ
ÔÈ‡ ˙B˜¯ÈaLÂ ÌÈÚ¯faL ÌÈn‰ Ô˙B‡ - Ô‰ÈzÁzL∆«¿≈∆»««ƒ∆«¿»ƒ¿∆«¿»≈»

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz76. ¿ƒ¿»

ג.73) משנה מים.74)שם להשיר פירוש,75)בכוונה
שוכה. איש ויקחו מט): יוד, (שופטים המקרא מלשון ענף,

התכוון 76) שלא מפני בהם, הנוגע את מכשירים ואינם
אף  מכשירים תלושים על נפלו ואם זרעים. אותם על שיפלו

משנה). (כסף להם התכוון שלא פי על

.ÊÈÌÈ¯ÓL77ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙pL ‰Óe¯z ÏL78¯·k - ¿»ƒ∆¿»∆»«¬≈∆«ƒ¿»
ÔBL‡¯‰L ˙BÓe¯˙a e¯‡a79ÈM‰Â80;ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡ ≈«¿ƒ¿∆»ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ

˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏLÂ81ÏLÂ ;¯eÒ‡ ÈLÈÏM‰ Û‡ - ¿∆∆¿≈∆∆««ƒ««¿ƒƒ»¿∆
ÈL ¯OÚÓ ÏLÂ ;¯eÒ‡ ÌÏBÚÏ - ÁaÊÓ ÈL„˜82 »¿≈ƒ¿≈«¿»»¿∆«¬≈≈ƒ

È‡ce‰83¯eÒ‡ „·Ïa ÔBL‡¯ -84ÔÈÚÏ e¯Ó‡L ÌLk . «««ƒƒ¿«»¿≈∆»¿¿ƒ¿«
e„Ó˙pL ÔB‚k .Ô¯LÎ‰ ÔÈÚÏ e¯Ó‡ Ck ,Ô¯eq‡ƒ»»»¿¿ƒ¿«∆¿≈»¿∆ƒ¿¿

Ô‰ÈÏ‡Ó85‰˙BL ‰Ó‰a ‰˙È‰Â86Ì‡L .ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ≈¬≈∆¿»¿»¿≈»»ƒƒ∆ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ ¯ÈÒnL ‡e‰ Ì„‡‰ ‰È‰»»»»»∆≈ƒ««ƒ»ƒƒ««ƒ
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜‰Â Ô·LÁL ÔÂÈk - eÏÙ Ô‰ÈÏ‡nL∆≈¬≈∆»¿≈»∆¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈∆

ÔÈ¯ÈLÎÓ87. «¿ƒƒ

יין.77) תמד.78)שמרי הראשון.79)לעשות התמד
שנייה.80) פעם מים נתן הראשון התמד לצורך 81)אחר

קרבנות  להקרבת לא להם, והדומה המקדש בבית תיקונים
המזבח. מפירותיו 82)על להפריש חייב מישראל אדם כל

(אחר  כחולין ודינו ללויים ניתן ראשון עישור עישורים, שני
שני  ("מעשר שני ועישור מעשר), תרומת ממנה שהופרשה
ונאכל  בעלים רכוש הוא שמיטה) בכל וֿה ד ב, א, בשנות
אלו  הפרשות ולפני בטהרה. ירושלים חומות בתוך רק

באכילה. ואסורים טבל הם מטבל 83)הפירות שהופרש
שאינו  הארץ, מעם שנקנו מפירות שני מעשר להוציא וודאי,

ומלמדנו  מעושרים. ספק הם ופירותיו המעשרות על נאמן
מותר  אלה מפירות שני מעשר של הראשון שהתמד רבינו
חומרא  הוא תמד שאיסור מפני לירושלים, חוץ לשתותו

הספק. על גזרו לא לירושלים.84)דרבנן, חוץ לאכלו
נתן 85) שאם הבעלים, כוונת בלי מאליהם מים שם שנפלו

בנתינתו  שהרי לו, או מכשירים אם לדון מקום אין בכוונה
אבל למשקה, התמד את אנו החשיב כוונה, כאן כשאין

מתורת  ויצאו המים את מקלקלים שהשמרים אומרים
רבינו  דעת שגם ונראה שם, התוספות פירשו [כך משקה.
שצריכים  גשמים" "מי כתב ולא "מים" סתם כתב שהרי כן.
וטריא]. השקלא בתחילת שם בגמרא שאמרו כמו מחשבה,
מפני  וכו', מכשירין בתרומה שני עד כן פי על ואף
לעניין  כן גם חשובים איסור, לעניין משקה שחשובים

התמד 86)הכשר. את החשיב הרי שותה אדם היה שאם
שם). (גמרא אלף.87)כמשקה עד ואפילו בחולין אפילו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
פירותיו 1) והמעלה ועירבן, לתוכם הדלף שירד פירות יבאר

עליהם  וירדו לטחון חטים המוליך וכו'. הכנימה מפני לגג
בתוך  שנתנה פירות מליאה שהיא חבית וכו'. גשמים
של  חבית פי על ונתנה חמה פת הרודה איפכא. או המשקין
בו  ונתן טמאים או טהורים במים ביתו המרבץ וכו'. יין
גב  על זה ונתן מהנהר פירות מלאים שקים המעלה חיטים.
האוכל  ונפל באוכל והנושך לבודקן בעדשים הנופח זה.

וכו'.

.‡˙B¯t2e·b˙iL È„k Ô·¯ÚÂ ÔÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL3 ≈∆»««∆∆¿»¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«¿
e¯LÎ‰ ‡Ï -4. …À¿¿

מ"ג.2) פ"ה לכל 3)מכשירין יתפזרו שהמים מתוך
הפירות.4)הפירות. את להרטיב רוצה אינו שהרי

.·‰ÏÚn‰5‰ÓÈk‰ ÈtÓ ‚bÏ ÂÈ˙B¯t6Ô‰ÈÏÚ „¯ÈÂ ««¬∆≈»««ƒ¿≈«¿ƒ»¿»«¬≈∆
- Ïh‰ Ô‰ÈÏÚ „¯iL Ôek˙ Ì‡Â ;e¯LÎ‰ ‡Ï - Ïh‰««…À¿¿¿ƒƒ¿«≈∆≈≈¬≈∆««
Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÌeÏÚ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .e¯LÎ‰À¿¿¿ƒ»ƒ∆¡≈≈∆¿»»«
;e¯LÎ‰ ‡Ï - Ô‰ÈÏÚ Ïh‰ „¯iL e·MÁL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿∆≈≈««¬≈∆…À¿¿

Ô‰Ï ‰OÚÓ LiL7‰¯Bz ÔÈc8‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,9 ∆≈«¬∆»∆ƒ»¿≈»∆«¬»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ elÙ‡10ÌÈpË˜ Ô‰· eÎÙ‰ .11‚b‰ ÏÚ ¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ»¿»∆¿«ƒ«««

ÔË˜ ÏL ‰·LÁÓ ‰˙È‰ Ì‡L ;ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈À¿»ƒ∆ƒ»¿»«¬»»∆»»
Ô‰È¯·cÓ ˙ÏÚBÓ Bz·LÁÓ - ÂÈOÚÓ CBzÓ ˙¯k12. ƒ∆∆ƒ«¬»«¬«¿∆∆ƒƒ¿≈∆

מ"א.5) פ"ו הפירות.6)שם מן התולעים  שיצאו כדי
תולעים. - ובין 7)כנימה לחומרא בין מועילים מעשיהם

א.8)לקולא. יג, מועילה.9)חולין אינה מחשבתם
על 11)שם.10) הטל שירד מתכוונים שהם בזה, והוכיחו

הפירות. אלא 12)כל להקל מועילה שאינה ומובן שם.
ומשמע  "קטן", "קטנים" וכותב מדייק רבינו להחמיר.
אינה  - מעשיהם מתוך הניכרת ושוטה חרש שמחשבת

מדבריהם. אפילו מועילה

.‚‰ÏÚn‰13˙Bc‚‡‰ ˙‡14˙BÚÈˆw‰ ˙‡Â15˙‡Â ««¬∆∆»¬À¿∆«¿ƒ¿∆
eÈzÓiL ÏÈ·La ‚bÏ ÌeM‰16- Ïh‰ Ô‰ÈÏÚ „¯ÈÂ , «««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿»«¬≈∆««

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï…À¿¿¿≈¿ƒƒ¿«…¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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„¯BÈ Ïh‰L17ÌÏÚ‰ ‡Ï È¯‰L ;BBˆ¯a ‰Ê È¯‰ - ∆««≈¬≈∆ƒ¿∆¬≈…∆¡»
.eÈzÓiL È„k ‡l‡∆»¿≈∆«¿ƒ

מ"ב.13) ירק.14)שם דבילה.15)אגודות גושי
פי"א 16) למעלה ראה בפירושו, (רבינו ארוך זמן שיתקיימו

מאליהם 17)הי"ג). שיתלחלחו מפרש, [והר"ש בלילה.
מכשירה]. שאינה מהם, שתצא הלחלוחית מן

.„ÔÈhÁ CÈÏBn‰18Ì‡ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ÔÁËÏ «ƒƒƒƒ¿…¿»¿¬≈∆¿»ƒƒ
ÁÓO19Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ‚ba ÔÈe˙ ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ .e¯LÎ‰ - »«À¿¿»≈»¿ƒ««¿»¿¬≈∆

Á‰ .e¯LÎ‰ - ÁÓO Ì‡ ,ÌÈÓLbÌÈ¯n20eÈ‰L ¿»ƒƒ»«À¿¿««»ƒ∆»
Ì‡ ,ÌeÏÚ‰Â ÌÈna Ô‰ÈwO eÏÙÂ ¯‰pa ÌÈ¯·BÚ¿ƒ«»»¿»¿«≈∆««ƒ¿∆¡ƒ
Ìp‰ ÔÈwO‰ ÏÚL ÌÈn‰Â ,˙B¯t‰ e¯LÎ‰ - eÁÓO»¿À¿¿«≈¿««ƒ∆«««ƒƒ»

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz21eÁÓO È¯‰L ,22. ¿ƒ¿»∆¬≈»¿

מ"ה.18) פ"ג קמח 19)שם מוציאות במים, שרויות חטים
מרוצה  שהוא דעתו גילה שמח, הוא ואם לבן. יותר

מלאים 20)מהרטבתן. שקים טעונים חמורים מוליכי
בהם.21)תבואה. שיגעו אחרים פירות ומכשירים

על 22) ולא הפירות שהורטבו על ששמחו ואףֿעלֿפי
השקים. הרטבת

.‰˜O23¯‰p‰ Èab ÏÚ Ôe˙Â ÌÈBÚ¯Ê ‡ÏÓ ‡e‰L24 «∆»≈≈¿ƒ¿»««≈«»»
˙BÏÚÓ ÏÚ B‡ ¯Ba‰ Èt ÏÚ B‡25‰¯Ún‰26e·‡LÂ27 «ƒ«««¬«¿»»¿»¬
.e¯LÎ‰ -À¿¿

מ"א.23) קרוב 24)שם במקום אלא ממש בנהר ולא
למים. למערה.25)מאוד בהן שיורדים מדריגות

מים.26) אין עצמן המדריגות ועל מים, בה שיש
הרטוב.27) האוויר מן מים ספגו

.Â˙È·Á28CB˙a d˙pL ˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰L »ƒ∆ƒ¿≈»≈∆¿»»¿
ÔÈ˜Ln‰29˙B¯t‰ CB˙a d˙pL ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ B‡ ,30, ««¿ƒ¿≈»«¿ƒ∆¿»»¿«≈
e·‡LÂ31ÌÈÓa ?e¯Ó‡ ÔÈ˜LÓ eÏÈ‡a .e¯LÎ‰ - ¿»¬À¿¿¿≈«¿ƒ»¿¿«ƒ

ıÓÁ·e ÔÈÈ·e32ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L Ï·‡ ;33ÔÈ·‡LÓ ÔÈ‡34 ¿«ƒ¿…∆¬»¿»««¿ƒ≈¿»¬ƒ
.ÔcˆaL ˙B¯t‰ e¯ÈLÎiL È„k Ò¯Á‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈∆«¿ƒ«≈∆¿ƒ»

חרס.28) של היא חבית סתם מ"ב. שקעה 29)שם ולא
לתוכה. נכנסו ולא במשקין נוגעים 30)כולה והפירות

מבחוץ. החבית דרך 31)בדופני המתמצה הלחלוחית את
החרס. יין.32)דופני האחרים 33)של המשקין  חמשה

החבית.34)המכשירים. דופני דרך חודרים אינם

Ê.‰„B¯‰35:ÔÈÈ ÏL ˙È·Á Èt ÏÚ d˙e ‰nÁ ˙t »∆««»¿»»«ƒ»ƒ∆«ƒ
‰¯LÎ‰ ‡Ï - ÔÈhÁ ˙t ‰˙È‰ Ì‡36ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â ; ƒ»¿»«ƒƒ…À¿¿»¿ƒ»¿»∆

˙B·‡BL ÌÈ¯BÚO‰L ÈtÓ ,‰¯LÎ‰ - ÌÈ¯BÚO37ÔÎÂ . ¿ƒÀ¿¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ¬¿≈
‰È‰ Ì‡38;‰¯B‰Ë - ÌÈhÁ ˙t ‰˙È‰Â ‡ÓË ÔÈi‰ ƒ»»««ƒ»≈¿»¿»«ƒƒ¿»

ÔÈ˜LÓ ‰·‡ML ÈtÓ ,‰‡ÓË - ÌÈ¯BÚO ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿¿»ƒ¿≈∆»¬»«¿ƒ
.ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ

התנור.35) מן פת מוציא - רודה מ"ג. המדובר 36)שם
במים  כשנילושו אבל מכשירים, שאינם פירות, במי בנילושו

בלישה. הוכשרו שם.37)הרי יוסי במשנתנו 38)כר'
הכשר. לענין שהואֿהדין סובר ורבינו טומאה, לענין נחלקו

.Áıa¯Ó‰39eËÂ ÌÈhÁ Ba Ô˙Â B˙Èa ˙‡40Ì‡ : «¿«≈∆≈¿»«ƒƒ¿»¿ƒ
ÚÏq‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ,e¯LÎ‰ - ÌÈn‰ ˙ÓÁÓ41‡Ï - ≈¬«««ƒÀ¿¿¿ƒ≈¬««∆«…

ÌÈhÁ da Ô˙Â ‰·¯Úa B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰ .e¯LÎ‰À¿¿«¿«≈∆¿«¬≈»¿»«»ƒƒ
˙ÓÁÓ Ì‡Â ,e¯LÎ‰ - ÌÈn‰ ˙ÓÁÓ Ì‡ :eËÂ¿»¿ƒ≈¬«««ƒÀ¿¿¿ƒ≈¬«

‰·¯Ú‰42.e¯LÎ‰ ‡Ï - »¬≈»…À¿¿

יעלה 39) שלא כדי הרצפה על מים זולף - מרבץ מ"ד. שם
אם 40)האבק. ב: ו, קטן במועד מצאנו וכמוה הורטבו.

מטוננת. שדה סלע 41)היתה עצם לחלוחית ספגו
במקום  הנמצאת אבן היינו סלע מפרש, [הר"ש הריצפה.
ודינה  רטיבות, מוציאות כאלו ואבנים בראשית, ימי מששת

בתים]. גורסים 42)כזיעת ויש עצמן", "מחמת במשנה:
שונים  פירושים [ונאמרו רבינו. גירסת היא וכך "עצמה".
הראב"ד  של פירושו הדעת על ומתקבל מאד, דחוקים
שיתלחלחו  עד בעריבה החיטים נתן שאם כאן, בהשגותיו
עצמה, העריבה בשביל נתנן אם אבל הוכשרו, המים מן
- החיטים את בו להניח יותר נוח מקום מצא שלא פירוש
דברי  מפרש אלא משיג שאינו מוכיח, וסגנונו הוכשרו. לא

רבינו].

.ËÔÓBh‰43e¯LÎ‰ - e·ÈË¯iL È„k ÏBÁa ˙B¯t44. «≈≈¿¿≈∆«¿ƒÀ¿¿
ÁÙBË ‰˜LÓ Ba LÈ Ì‡ :·e‚p‰ ËÈha ÔÓBh‰45- «≈«ƒ«»ƒ≈«¿∆≈«

Ì‡Â ,e¯LÎ‰.e¯LÎ‰ ‡Ï - Â‡Ï À¿¿¿ƒ»…À¿¿

(ר"ש).44)שם.43) בו שנבלעו מים בלי חול שאין
היד 45) את להרטיב שתספיק לחלוחית, בטיט נשאר

בה. הנוגעת

.Èıa¯Ó‰46LLBÁ BÈ‡ - B¯b ˙‡47e¯LÎÈ ‡nL «¿«≈∆»¿≈≈∆»À¿¿
ÂÈhÁ48ÁÓO ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba eË Ì‡49. ƒ»ƒ»¿¿««ƒ∆»≈«

לחשוש.47)שם.46) מחוייב שם 48)אינו שיניחן
מפני 49)אחרֿכך. דבר, של וטעמו יטננו. אם שישמח

הרא"ש  פירוש (עלֿפי מהר נבלעים המים שבגורן, היובש
שם). רבינו דברי גם להבין יש וכן במשנתנו.

.‡ÈËwÏÓ‰50˙BtÁÏ Ô‰ÈÏÚ „¯BÈ Ïh‰Lk ÌÈ·OÚ «¿«≈¬»ƒ¿∆««≈¬≈∆¿«
ÔÈhÁ‰ Ô‰a51CÎÏ Ôek˙ Ì‡Â ;e¯LÎ‰ ‡Ï -52- »∆«ƒƒ…À¿¿¿ƒƒ¿«≈¿»

.e¯LÎ‰À¿¿

שאינה 51)שם.50) שבעשבים לחלוחית שיספגו כדי
בהם  "להטן כתוב [במשנה לטל. נתכוון לא אבל מכשירה,
שירטיבו, ישראל': וה'תפארת ה'ברטנורא' ופירשו חיטים",
את  גםֿכן מפרש שהוא ונראה "לחפות". כתב ורבינו

כמותם]. שעליהם.52)המשנה לטל

.·Èıa¯Ó‰53ÌÈÏaL Ba Ô˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B˙Èa ˙‡ «¿«≈∆≈¿«ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ√ƒ
ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ :eËÂ54el‡ È¯‰ - ¿»¿ƒ≈¬≈∆«¿∆≈«¬≈≈
.ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ה"א.53) פ"ב שם ט.54)תוספתא בהלכה למעלה נתבאר

.‚È¯ÚBp‰55e„¯ÈÂ ÔÈ˜LÓ ‰ÈÏÚ eÈ‰L ˜¯È ÏL ‰c‚‡ «≈¬À»∆»»∆»»∆»«¿ƒ¿»¿
¯LÎ‰ ‡Ï - ÔBzÁz‰ „vÏ ÔBÈÏÚ‰ „vÓ56. ƒ«»∆¿««««¿…À¿«

הירקות 55) שעל המים את להוריד כדי האגודה, את מנענע
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מ"ד). מ"א לגמרי 56)(שם שירדו התכוון שהוא מכיוון
מחשבתו. נעשית לא הרי הירק, מן

.„È‰ÏÚn‰57‰Ê Ô˙e ¯‰p‰ ÔÓ ˙B¯t ÔÈ‡ÏÓ ÔÈwO ««¬∆«ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»¿»»∆
‰Ê Èab ÏÚ58ÔÓ BÏ e„¯iL ÌÈna ÔBzÁz‰ ¯LÎ‰ - ««≈∆À¿«««¿««ƒ∆»¿ƒ

.‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ÁÈp‰ BBˆ¯a È¯‰L ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆¬≈ƒ¿ƒƒ«∆««≈∆

לתחתון.58)שם.57) ירדו העליון משק שהמים וידע

.ÂËÁÙBp‰59˙BÙÈ Ô‰ Ì‡ Ô˜„·Ï ÌÈL„Úa60eÚÈÊ‰Â «≈««¬»ƒ¿»¿»ƒ≈»¿≈ƒ
ÌÈn‰ ˙B„ÏBzÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈt Ï·‰a e¯LÎ‰ -61. À¿¿¿∆∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ

ÔÈÓLÓL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ62ÂÈt ‰˜LÓa e¯LÎ‰ - Úaˆ‡a ¿≈»≈À¿¿ƒ¿∆¿«À¿¿¿«¿≈ƒ
.BÚaˆ‡ ÏÚLÂ¿∆«∆¿»

מ"ו.59) בודק 60)שם והוא טחונות, בעדשים המדובר 
הן  ואם עליהן, ונופח להתבשל נוחות הן אם לדעת אותן
מהר  ויספגו ההבל את סופגות שהן סימן מהר, מתלחלחות

למשנתנו). בפירושו (רבינו הבישול מי את שדינן 61)גם
ה"ב. פ"י למעלה כמבואר הכשר, לענין הרוצה 62)כמים

שומשמין  ומניחה לאכול שבפיו ברוק אצבעו מלחלח ,
לפה  אצבעו מכניס ואחרֿכך בו, נדבקים והם עליהם

ומורידם.

.ÊËCL63ÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÏÎ‡‰ ÏÙÂ ÏÎ‡a »«¿…∆¿»«»…∆¬≈««¿∆∆«
ÔBˆ¯Ï ‡lL ÏÎ‡‰64ÌÈÚeˆt ÌÈ˙ÈÊ ÏÎB‡ ‰È‰ .65 »…∆∆…¿»»»≈≈ƒ¿ƒ

B˙ÈÚ¯b ˙‡ ıÓÏ ‰ˆB¯ ‡e‰L ÏÎÂ ˙BaË¯ ÌÈ¯Ó˙e66, ¿»ƒ¿À¿…∆∆»…∆«¿ƒ»
ÏÙÂ67ÔBˆ¯a ÂÈÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÂÈtÓ68‰È‰ . ¿»«ƒƒ¬≈««¿∆∆»»¿»»»

‰ˆB¯ BÈ‡L ÏÎÂ ˙BL·È ÌÈ¯Ó˙e ÔÈ·e‚ ÌÈ˙ÈÊ ÏÎB‡≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿…∆≈∆
ÙÂ ,B˙ÈÚ¯b ˙‡ ıÓÏÂÈÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÂÈtÓ Ï »…∆«¿ƒ»¿»«ƒƒ¬≈««¿∆∆»»

.ÔBˆ¯a ‡lL∆…¿»

מ"ו.63) פ"ג הפירות 64)טבולֿיום את מכשיר ואינו
הלחם  פיסת את ירטיב שרירו רוצה שאינו מפני בו, שיגעו

וילעוס. לפיו שתגיע מהשמן 65)לפני רטובים והם
שבו.66)שבהם. הלחלוחית מעט ממנו להוציא כדי

להרטיבו 68)הגרעין.67) מבלי למוץ שאיֿאפשר מפני
את  מכשיר ולפיכך משקה, ונעשה החשיבו שבפיו, בריר

לרצונו. בו שנגעו הפירות

.ÊÈÔÈLÏÚ69ÔËwlL70‰Ó‰·Ï71ÔÁÈ„‰Â72·MÁÂ , À¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈»∆¡ƒ»¿ƒ≈
e¯‡a ¯·k - Ck ¯Á‡ Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ73ÌÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ¬≈∆¿»»««»¿»≈«¿∆≈¿ƒƒ

ÈL ¯LÎ‰74·MÁLk ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ Ì‡Â . ∆¿≈≈ƒ¿ƒ»»¬≈∆«¿∆≈«¿∆ƒ≈
ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ75. ¬≈∆¿»»¬≈≈À¿»ƒ

אדם 69) בני ויש בהמה, מאכל הוא שבעיקרו עשב מין
"ציקוריה". נקרא רבות לעז ובלשונות אותו, שאוכלים

ב.70) קכח, חולין לבהמה.71)ברייתא להאכילם כדי
טומאה.72) מקבל אינו בהמה שמאכל מפני הוכשרו, ולא
ה"ג.73) פ"ג שהיו 74)למעלה בזמן מאכל ההדחה

אדם. מאכל שנעשו אחר להכשירם מועילה אינו בהמה,
פ"ג 75) עוקצין תוספתא שעליהם. טופח במשקה הוכשרו

ה"א.

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לרצון 1) ושלא לרצון ומתטמאים שמטמאים המים יבאר

טהרה  בחזקת שהם המים לרצון. אלא מטמאים שאין ואותם
חלב  או יין לתוכו שנפל גבא כשפסקו. או הגשמים בימות
אוכל  שהיה ומי פסקו. שלא תמצית מי שמן. או דבש או
האשה  ודין פיו. לתוך ידו והכניס טמיאות בידים תרומה
התנור  גורפת והיתה מוכשרת שאינה תרומה אוכלת שהיתה

וכו'. דם ממנה ויצא הקוץ והכה הטמא

.‡ÌÈÏkaL ÌÈÓ2‡lL ÔÈa ÔBˆ¯Ï ÔÈa ÔÈ‡nË˙Ó - «ƒ∆«≈ƒƒ¿«¿ƒ≈¿»≈∆…
ÌÈÏÎÂ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓe ,ÔBˆ¯Ï3Ô‰ÈÏÚ ÏÙpL ÔÈa ¿»¿«¿ƒ√»ƒ¿≈ƒ≈∆»«¬≈∆

ÌÈÓ Ï·‡ .ÔBˆ¯a Ô‰ÈÏÚ ÏÙ ‡lL ÔÈa ÔBˆ¯a¿»≈∆…»«¬≈∆¿»¬»«ƒ
˙B¯Ba ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜¯waL4ÔÈÁÈL5˙B¯ÚÓe6ÈÓe ∆¿«¿»¿≈ƒƒ¿»≈

ÌÈ‡·‚7‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ì‰a ÔÈ‡L8ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆≈»∆«¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÔBˆ¯a ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔBˆ¯Ï ‡l‡∆»¿»¿≈¿«¿ƒ∆»¿»≈««ƒ
eÈ‰L ÔÈa ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Ú˜¯waL∆««¿«∆≈»∆«¿»ƒ¿»≈∆»

ÔÈ·e‡L9ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÔÈa10ÙpL ,B‡ ˙n‰ ÔÎB˙Ï Ï ¿ƒ≈∆≈»¿ƒ∆»«¿»«≈
ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ‡Óh‰ Ô‰a CÏ‰L11Ì‡ Ï·‡ . ∆»«»∆«»≈¬≈≈¿ƒ¬»ƒ

B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lnL B‡ ‡ÓË Ì„‡ Ô‰Ó ‰˙L»»≈∆»»»≈∆ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈
el‡ È¯‰ - ÔBˆ¯a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ÔÎB˙Ï eÏÙpL∆»¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»¬≈≈
¯B‰h‰ Ô‰Ó ‰˙L .Ú˜¯wa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿««ƒ∆≈««¿«»»≈∆«»
- ¯B‰Ë ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lnL B‡ Ú˜¯wa e‡ÓËpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿««¿«∆ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»

‰˙BM‰ ‡ÓË12B‡ ‰˙L ÔBˆ¯a È¯‰L ,ÈÏk‰ ‡ÓËÂ ƒ¿»«∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆¬≈¿»»»
ÏÙ .‡lÓ13ÔÎB˙Ï14‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ƒ≈»«¿»ƒ»∆¿»¬≈

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,‰È‰Lk ¯B‰Ë15.ÔBˆ¯Ï ‡l‡ »¿∆»»∆≈¿¿«¿ƒ∆»¿»
¯kk‰ ‡ÓË - ¯kk‰ ‡ÈˆB‰Â B„È ÁÈ„‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ«»¿ƒ«ƒ»ƒ¿»«ƒ»

ÔBˆ¯a Ô‰ È¯‰L ,ÂÈ„ÈaL ÌÈna16. ««ƒ∆¿»»∆¬≈≈¿»

מ"ב.2) פ"א אבות 3)מקוואות מהל' בפ"ז נתבאר
כלים, שיטמאו המשקין על גזרו שחכמים ה"א, הטומאות

גזרו. לא אוכלין ועמוק.4)ועל  עגול  ארוכים 5)בור
מלמעלה.6)וצרים. מכוסות לא 7)מקורות, גומא

מים. בה שנתקבצו סאה,8)עמוקה ארבעים בהם יש ואם
פ"ט. מקוואות בהל' דינם בכלים 9)יתבאר מים ששאבו

לתוכם. מי 10)ושפכום בהם שנקווה או מנהר שנמשכו
המים 11)גשמים. נטמאו לא מרצון, שעבר אףֿעלֿפי

מעוניין  אינו אבל השני, לצד להגיע התכוון שהוא מפני
ה"ה. שבפי"ג בנהר לעבר דומה זה והרי במים, בנגיעה

שהשותה 12) ה"יֿיא, הטומאות אבות מהל' בפ"ח נתבאר
מדרבנן. גופו נטמא טמאים משקין מעצמו.13)רביעית

שנטמאו.14) מטמאין.15)למים שאין צ"ל
המים 16) הלא רצון, כאן צריך למה הקשה, [הראב"ד

שלא  ובין לרצון בין מטמאים ותלושים תלושים, הם שבידיו
הראב"ד  אמנם זו? הלכה בתחילת רבינו שכתב כמו לרצון,
לשיטתו  כהלכה ישיב רבינו אבל כענין, שאל לשיטתו
לא  אם תלושים נקראים אינם שמשקין ה"ג) פי"ב (למעלה
שבכלים", "מים ההלכה בתחילת שכתב ומה ברצון, נתלשו
שמדובר  לפרש גם ואפשר ברצון. שנתלשו למים הכוונה
הוכשרה] - פירושו נטמא, שאמר ומה טהורים, במים כאן

דבריו). לי נתבארו ולא כסףֿמשנה, (ראה

.·ÌÈ‡·‚ ÈÓ17ÔB‚k ,˙BÚ˜¯˜aL ÌÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ≈¿»ƒ¿«≈»∆ƒ«ƒ∆¿«¿»¿
˙ÈˆÓz ÈÓe ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ÈÓ18e˜ÒtL19 ≈ƒƒ¿»≈«¿ƒ∆»¿
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˙B‡Â˜Óe20e‡ÓËpL ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L21, ƒ¿»∆≈»∆«¿»ƒ¿»∆ƒ¿¿
ÏÚ Û‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ ea¯Â ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯ÈÂ¿»¿»∆¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¬≈∆««

eÙËL ‡lL Èt22ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -23Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ∆…»¿¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡·‚ ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜¯˜aL ÌÈn‰««ƒ∆¿«¿»¿≈¿»ƒ¿«≈»∆

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa Ïk‰ - ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa24. ƒ¿««¿»ƒ«…¿∆¿«»√»

מ"ד.17) והמים 18)שם ההרים על היורדים גשמים
לעמק. ונופלים הזחילה) מכוח (מבעבעים מתמצים

(ברטנורא).19) נגמרה הזחילה וגם הגשמים, שפסקו
מרובעים.20) או 21)בורות טמא אדם מהם ששתה כגון

טמא. בכלי [מפירושו 22)מילא גדותם. על עברו לא
את  שגרפו לתלות ויש כשעברו שמדובר משמע למשנתינו

כאן]. בו שחזר ונראה הטמאים. שמי 23)המים מפני
ה"ג, פ"ב למעלה שנתבאר כמו אותם מבטלים הגשמים
הטמא  מהם שתה שמא חוששים אנו ואין שפיכות. מי בדין
שבתקופת  מפני שנית, ונטמאו גשמים שם שנפלו אחר
בכל  למצוא אפשר ומים מצויים, דרכים עוברי אין הגשמים
לשתות  לבור פנה בודד דרך שעובר להניח ואין מקום,

שהם 24)ממנה. ספק, ללא כמעט הדעת על מתקבל
טהורים.

.‚ÌÈÓLb‰ e˜Òt25¯ÈÚÏ ÔÈ·B¯w‰ -26C¯cÏ B‡ »¿«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«∆∆
e‡ÏnLÂ ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML ˙˜ÊÁa Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿∆¿«∆»»≈∆«»≈¿∆ƒ¿

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎa Ô‰Ó27ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ˜BÁ¯‰Â ,28„Ú ≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«
eÎÏ‰ .Ì„‡‰ ·¯ eÎl‰iL29,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ïk‰ - ∆¿«¿…»»»ƒ¿«…¿∆¿«À¿»

‰na .Ô‰Ó ÔÈ˙BLÂ ÔÈ‡ÏÓÓ ˙B¯iLa ÌÈÎÏB‰‰L∆«¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c30;‰pnÓ ˙BzLÏ ¯LÙ‡L ‡·‚a ¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»

‰pnÓ ˙BzLÏ ¯LÙ‡ È‡L ‡·‚a Ï·‡31˜Á„a ‡l‡ ¬»¿∆∆∆ƒ∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆»¿…«
˙˜ÊÁa Ì‰L) ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÏB„b»¬≈∆¿∆¿«»√»∆≈¿∆¿«

¯ ˙BÒ¯t ÌB˜Ó ‡ˆÓiL „Ú (ÔÈ¯B‰ËÌ„‡ ÈÏ‚32B‡ ¿ƒ«∆ƒ»≈¿«¿«¿≈»»
‰q‚ ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙BÒ¯t33‡ˆÓ Ï·‡ .Ba ˙¯k «¿«¿≈¿≈»«»ƒ∆∆¬»»»
‰w„ ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙BÒ¯t34¯LÙ‡L ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - «¿«¿≈¿≈»«»¬≈∆»∆∆¿»
‰„¯iL35.˙˙LÂ ∆»¿»¿»»

קרוב 26)שם.25) במקום הנמצאים והבורות הגבאים
בכלים.27)לעיר. ומילאו שתו הטמאים העיר בני

שנתקלקלו 28) בדרכים ללכת אנשים של דרכם שאין מפני
הגשמים. לעבור 29)בימות רבים אדם בני התחילו

ה"ג.30)בדרכים. פ"א מקוואות בלי 31)תוספתא,
גדול. לשם 32)טורח שבא הוכחה שזו הגבא, יד על

טמאים. בכלים מילא או ושתה טמא שהיה לחוש ויש אדם,
ברכיבה.33) לגבא הגיע שאדם ואפשר סוס, או חמור כגון
וטלאים.34) הרועה.35)גדיים ליווי בלי בעצמה,

.„˙˜ÊÁ36˙BiÓeÓ‚e ËÈË37˙BiÁ ÈÁ˙ÙaL38˙eL¯a ∆¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿≈¬Àƒ¿
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰39e˜Òt ; »«ƒƒ¿««¿»ƒ∆≈¿ƒ»¿

˙eÎÈÙL ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓLb‰40ÔÈ˜ÂMaLÂ .41- «¿»ƒ¬≈≈¿≈¿ƒ¿∆«¿»ƒ
ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙpL ‡·b .·¯‰ ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰42B‡ ¿ƒ»∆««»…∆∆∆»«¿«ƒ

BÎB˙Ï ÏÙ .·¯‰ ¯Á‡ Ba ÔÈÎÏB‰ - L·„ B‡ ·ÏÁ»»¿«¿ƒ««»…»«¿
ÔÓL43e‰‡Èt˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44‰Ê È¯‰ -45‡nË˙Ó ∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

È„È ˙‡ˆÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔBˆ¯· ‡lL ‡nËÓe¿«≈∆…¿»¿ƒ∆ƒ∆¿»»≈¿≈
˙ÈÁˆÁˆ46. «¿»ƒ

שם.36) וגם 38)גומות.37)תוספתא, החנוונים,
עכורים. מים שם שופכים - לחנות חזקה 39)הבאים

שמי  מפני טהורים, שהם לוודאי) וקרוב הדעת על (מתקבל
מעבירים  שגם ואפשר אותם, ומבטלים מרובים הגשמים

הכ"ו.40)אותם. בפ"ב למעלה דינם שנתבאר
בדברי 41) שגם ונראה "שבשווקים", בתוספתא גורס הגר"א

כך. גורס הוא כאן ה"ב.42)רבינו ושמן 43)שם טמא,
במים. מתערב מעל 44)אינו והסירוהו צינון עלֿידי

במים 46)הגבא.45)המים. יישארו שלא איֿאפשר
לרצון  שלא גם מטמאים והם שמן, זעירות) (טיפות צחצוחי

הבאה). הלכה (ראה

.‰Ô‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈ˜Ln‰ ¯‡Le ÔÓL∆∆¿»««¿ƒƒ««ƒ¬≈≈
ÌÈÏka Ô‰L ˙BÓk Ú˜¯wa47‡e‰ „Á‡ ÔÈc ,48. ««¿«¿∆≈«≈ƒƒ∆»

הקודמת.47) שבהלכה שהקפיאוהו שמן מדין רבינו למד זה
מפרק 48) בה"א שנתבאר שבכלים, מים כדין בקרקע דינם
זה.

.Â˙ÈˆÓz ÈÓ49e˜ÒÙ ‡lL50Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿ƒ∆…»¿««ƒ∆≈»∆
ÌÈn‰ È¯‰Â Ú˜¯wa Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»ƒ¿≈««¿««¬≈««ƒ
ÏÚ Û‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ÔÈ‡·e ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»ƒ»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»¿««
Ô˙ B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lÓe ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML Ètƒ∆»»≈∆«»≈ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈»«
.¯·c ÏÎÏ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿ƒ¿»»»

מ"ו.49) פ"א מקוואות זוחלים 50)משנה, גשמים שמי
נתבארו  שפסקו, תמציות מי (דין ונמשכים ההרים מן עוד

ה"ב). למעלה

.Ê‰È‰L ÈÓ51ÔB‚k ,˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ‰Óe¯z ÏÎB‡ ƒ∆»»≈¿»¿»«ƒ¿≈¿
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰Ï·c52ÏhÏ ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎ‰Â , ¿≈»∆…À¿¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…

¯B¯ˆ53CÙ‰ Ì‡ :54È¯‰L ;B¯È¯a ‰Ï·c‰ ˙‡ÓË - ¿ƒ»«ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆¬≈
„i· ‡ÓË55B¯˜ÚL ÈtÓ ,56- CÙ‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«»ƒ¿≈∆¬»¿ƒ…»«

B‡ epÎt‰iL Ì„˜ ÂÈÙaL ‰˜Ln‰L ;‰¯B‰Ë¿»∆««¿∆∆¿ƒ…∆∆¿«¿∆
‡l‡ eLÏ˙ ‡lL ÌÈÓÏ ‰ÓBc B‡ÈˆB‰Ï epˆˆÓÈƒ¿¿∆¿ƒ∆¿«ƒ∆…ƒ¿¿∆»
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,Ú˜¯wa ÔÈ„Ú Ô‰57 ≈¬«ƒ««¿«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔBˆ¯a ‡l‡58‡l‡ BBˆ¯ ÔÈ‡ ‰ÊÂ , ∆»¿»¿∆≈«¿¿∆≈¿∆»
ÔBÈcet ‰È‰ .¯B¯v‰ ÏhÏ59ÂÈt CB˙Ï60B„È ËLÙe ƒ…«¿»»¿¿¿ƒ»«»

B‡ÓˆÏ BÁÈp‰ Ì‡ ,ÂÈt CB˙a ‰Ï·c‰Â BÏhÏ61- ƒ¿¿«¿≈»¿ƒƒƒƒƒ¿»
¯e˜Úk ˜¯‰ ‰Ê È¯‰62˙ÓÁÓ ‰Ï·c‰ ˙‡ÓËÂ , ¬≈∆»…¿»¿ƒ¿≈«¿≈»≈¬«

ÂÈ„È ˙ÓÁÓ ‡ÓËpL ÂÈt ‰˜LÓ63. «¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¬«»»

מ"י.51) פ"ח ידו.52)כלים בנגיעת נפסלה ולא
שנלחץ53) בצרור הדבילה.הרגיש את 54)לתוך בידו

ממקומו. הריר את הזיז כך ומתוך שבפיו, הדבילה
הדבילה 55) את מטמא והוא היד, בנגיעת נטמא הריר

באים  והטומאה שההכשר כן, לפני הוכשרה שלא אףֿעלֿפי
ה"ה. פ"ו למעלה שנתבאר כמו הריר.56)כאחת את

אינן  שידיים אףֿעלֿפי מתטמאה חולין דבילה ואפילו
את  עושות שידיים מפני והטעם, החולין. את מטמאות
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י"ח  מגזירת חולין אפילו לטמא לטומאה ראשון המשקין
שם) השלמות (ראה ה"י הטומאות אבות מהל' (פ"ה דבר
לא  שאם הבאה, הבבא של לרבותא תרומה ונקט ה"ו). ופ"י

השלמות). (ראה נטמאה' לא תרומה 'אפילו וגם 57)הפך
מכשירים. בה"א.58)אינם של 59)למעלה מטבע

מתכת. של שהוא מטבע כל אלא פונדיון דווקא ולאו מתכת.
שם).60) (משנה, מים 61)בפיו נמצאו ולא היה צמא

בלוטות  את לגרות כדי פיו, לתוך המטבע והכניס ידו, תחת
מהרגיל. למעלה רוק כמות שתוציאנה מפני 62)הרוק
למשנתינו). פירושו (ע"פ בכוונה כמו 63)שהוציאו

צרור. נטילת בדין למעלה שנתבאר

.Á‰M‡‰64‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L65 »ƒ»∆»¿»∆∆√»ƒ∆¿»
˙Ù¯B‚ ‰˙È‰Â ,ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L66‡Óh‰ ¯epz‰ ˙‡67, ∆≈»À¿»ƒ¿»¿»∆∆∆«««»≈

ÈtÓ dÚaˆ‡ ‰ˆˆÓe ,Ì„ ‰pnÓ ‡ˆÈÂ ıBw‰ dk‰Â¿ƒ»«¿»»ƒ∆»»»¿»∆¿»»ƒ¿≈
˙‡ÓË - ‰ÈÙa dÚaˆ‡ ‰˙Â ˙ÈÂÎpL B‡ ,Ìc‰«»∆ƒ¿≈¿»¿»∆¿»»¿ƒ»ƒ¿≈
‰˜Ln‰ ‡ÈˆB‰Ï dBˆ¯ È¯‰L ,‰ÈÙaL ‰Óe¯z‰68 «¿»∆¿ƒ»∆¬≈¿»¿ƒ««¿∆

.Úaˆ‡ ˙ˆÈˆÓa B¯˜ÚÏe ‰ÈtÓƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒ«∆¿«

מי"א.64) שכתבנו 65)שם כמו כך, הדין בחולין גם
ראה  הקודמת. ההלכה אגב תרומה ונקט הקודמת, בהלכה
באשה  ומדובר ה"י. פ"ח הטומאות אבות להל' השלמות
לגרוף  אנשים של דרכם שאין מפני אשה ונקט טהורה,
שנטף  אשה דין מלמדת במשנתינו ראשונה [בבא תנורים.
הביא  (רבינו טמאה באשה ומדובר טהור, לתנור מדדיה חלק
כאן  שלפנינו הדין – שניה ובבא ה"ה). פ"י למעלה זה דין
(רבינו  טמא והתנור טהורה שהאשה הפוך, במקרה מדבר –

למשנתינו)]. הגחלים.66)בפירושו את מוציאה
שכלי 67) נטמא, לא גופה אבל התנור, באויר ידיה ונטמאו

אדם. מטמא אינו לנכווית,68)חרס נמשך זה נימוק הרוק.
(עלֿפי  התרומה את מטמא הדם הקוץ, הכה בדין אבל

למשנה). פירושו

ה'תשע"ט  ניסן י"ב רביעי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ובחזקת 1) מוכשרים בחזקת בשווקים שהם הדברים יבאר

נאמן  ואם הכשר. בחזקת שהם והציר הדגים ודין טומאה.
שנתערבו  פירות מי הוכשרו. שלא לומר עליהם הארץ עם
מקום, בכל הפירות הארץ. מעם ציר והלוקח משקים. בשאר
טומאה  איסור בהם יש אם החולין טהרה. בחזקת הם אם
להיות  מוזהרים ישראל כל טומאה. להם לגרום מותר ואם

ברגל. טהורים

.‡Ïk2˙Bc‚‡‰3ÌÈ˜ÂMaL4ÏÎÂ ÌÈÁÓw‰ ÏÎÂ »»¬À∆«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»
ÈtÓ - ˙Bc‚‡‰ .ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa ÌÈ˜ÂMaL ˙B˙Ïq‰«¿»∆«¿»ƒ¿∆¿«À¿»ƒ»¬Àƒ¿≈

Ôk¯cL5„ÈÓz Ô‰ÈÏÚ ÌÈn‰ ÛlÊÏ6˙Ïq‰Â ÁÓw‰Â ; ∆«¿»¿«≈««ƒ¬≈∆»ƒ¿«∆«¿«…∆
ÔÈ˙˙BÏ -7ÔÈhÁ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÁBË Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ¿ƒ¿««»¬ƒ¿≈ƒƒ

Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁL8LÏLÏ ˙Á‡Â ÌÈzLÏ ˙Á‡ ÌÈÁ¯a9 ∆¿ƒ»¿≈«ƒ««ƒ¿«ƒ¿««¿»
‰¯„˜ ‰OÚÓ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k10˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k ,11 ¿≈«¬≈∆«¬≈¿≈»¿»ƒ

,ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬≈≈¿∆¿«À¿»ƒ¿»»

ÌÈza ÏL ÔÈa ÔÈ˜ÂL ÏL ÔÈa12Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BlL ÈtÓ , ≈∆¿»ƒ≈∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»
.Ô˙tÏ˜ ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ¿ƒ»»

ב.2) משנה ו פרק יחד.3)מכשירין קשורים ירקות
למכירה.4) לשוק ירקות.5)שהוצאו מוכרי כדי 6)של

טריים. נראים ושיהיו יכמשו כדי 7)שלא במים רוחצים
מבהיק. לבן קמח ויצא החיטין קליפת שוברים 8)להסיר

לשלושה.9)אותן. או חלקים לשני נשברת חיטה כל
כ)11)תבשיל.10) יז, (שמואלֿב המקרא מלשון גריסים.

הרפות. עליו הבית 12)ותשטח לצורכי עושים שאנשים
אינם  שבבתים וסלתות קמחים סתם אבל למכירה. לא
מקפיד  אינו עצמו לצורך חיטים שהטוחן מפני מוכשרים,
למכירה. הטוחן כמו והסולת הקמח לבנונית על כך כל
מוכשרים] - מפרש כאן ורבינו "טמאים" כתוב [במשנתנו

הבאה). הלכה (ראה

.·˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa Ô‰L el‡ Ïk»≈∆≈¿∆¿«À¿»ƒ¬≈≈¿∆¿«
.ÔÈ¯LÎÓ Ô‰Â Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ Ïk‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆«…¿«¿¿ƒ»∆¿≈À¿»ƒ
ÔÈ‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ Ôlk ÏÚÂ¿«À»∆¡»«»»∆«…À¿¿¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ13ÌÚL , »ƒ«¿»√»ƒ∆≈»∆¬»»∆«
.e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ı¯‡‰»»∆∆¡»«…À¿¿

מים.13) עליהם לשפוך רגילים אנשים שאין

.‚ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa ÌÈ‚c‰ Ïk14ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡Â , »«»ƒ¿∆¿«À¿»ƒ¿≈«»»∆
e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ Ô‰ÈÏÚ ÔÓ‡15ÌÏBÚÏ CÎÈÙÏ . ∆¡»¬≈∆«…À¿¿¿ƒ»¿»

ÔÈa Ì¯Áa Ô„vL ÔÈa ,ÌÈ‚c‰ .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌÈ‚c‰«»ƒ¿∆¿«À¿»«»ƒ≈∆»»¿≈∆≈
‰„BˆÓa ÔÈa ÛeÙÎa16‰„Bˆn‰ ˙‡ ¯Ú ‡Ï Ì‡ , ¿»≈ƒ¿»ƒ…ƒ≈∆«¿»
e¯LÎ‰ ‡Ï - Ô‰ÈÏÚ17e¯LÎ‰ - ¯Ú Ì‡Â ,18ÔÈ‡Â . ¬≈∆…À¿¿¿ƒƒ≈À¿¿¿≈

Èz¯Ú ‡Ï :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ı¯‡‰ ÌÚ19‰„Bˆn‰ ˙‡ «»»∆∆¡»«…ƒ«¿ƒ∆«¿»
Ô„eˆÏ Ôek˙iL „Ú ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬≈≈¿∆¿«À¿»«∆ƒ¿«≈¿»

‰¯‰Ëa20. ¿»√»

אינו 14) חי בעל שהרי מתים, בדגים שהמדובר מאליו, מובן
שנשארו  המים מפני והוכשרו טומאה, ולא הכשר מקבל

ומתו. המים מן שהוצאו לאחר במשנתנו 15)עליהם
בחזקת  הציר וכל ... טומאה בחזקת הדגים "כל אמרו:
מן  חוץ הן טהורין לומר נאמן הארץ עם כולן ועל טומאה,
המשנה  שבזמן דגים מין הוא דגה רבינו, שם ופירש הדגה".
אחרים  דגים שעל יוצא זה ומפירוש זה, בשם ידוע היה
כל  שעל כתב כאן אולם הוכשרו, לא לומר הארץ עם נאמן
כשם  "דגה" המונח את מפרש שהוא וברור נאמן, אינו דגים
והדגה  יח): ז, (שמות הכתוב כלשון דגים, מיני לכל כולל
אינו  רבינו למשנה, מפירושו בו וחזר תמות, ביאור אשר
שהוא  כשם דגים על נאמן הארץ עם אין למה כאן מפרש
אותם  שמפקידין "מפני נימקו במשנתנו הפירות, על נאמן
מפרש, והר"ש כלום. שם פירש לא ורבינו הארץ", עם אצל
עם  אצל הוכשרו שלא פירות להפקיד חברים נהגו שהרי
אבל  הוכשרו, לא לומר נאמנים שהם ראייה ומזה הארץ

אצלו. להפקיד נהגו לא הם 16)דגים ומצודה כפיף חרם,
פרק  מכשירין (תוספתא דגים לצידת ומכמורות רשתות מיני

ז). הלכה ברצון.17)ג נתלשו לא שעליהם שהמים מפני
ממקומם.18) המים את שעקר שדרך 19)מכיוון מפני
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לנער. דגים בטהרה,20)שולי חולין לאוכלי למוכרם כדי
מלנער. נשמר הוא זה ובמקרה

.„Ïk21¯Èv‰22¯LÎÓ ˙˜ÊÁa23ÏÙpL ¯B‰Ë ¯ÈˆÂ . »«ƒ¿∆¿«À¿»¿ƒ»∆»«
¯ÈLÎÓe ,‰˜LÓ Ïk‰ È¯‰ - Ì‰L Ïk ÌÈÓ BÎB˙Ï¿«ƒ»∆≈¬≈«…«¿∆«¿ƒ

‡nË˙Óe24ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË25.‡ÓË B˙˜ÊÁ CÎÈÙÏ26. ƒ¿«≈À¿««¿ƒ¿ƒ»∆¿»»≈
BÎB˙Ï ÏÙ27·ÏÁÂ L·c ÔÈÈ28·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -29. »«¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ««»…

ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La e·¯Ú˙pL ˙B¯t ÈÓ ÔÎÂ30ÔÈÎÏB‰ - ¿≈≈≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»««¿ƒ¿ƒ
,‰˜LÓ Ïk‰ È¯‰ - Ô‰L Ïk ÌÈÓa e·¯Ú˙ .·¯‰ ¯Á‡««»…ƒ¿»¿¿«ƒ»∆≈¬≈«…«¿∆

¯ÈLÎÓe ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Óe31ÌÈ·‚Á ¯ÈˆÂ . ƒ¿«≈À¿««¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó Ï·‡ ,¯ÈLÎÓ BÈ‡ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈«¿ƒ¬»ƒ¿«≈À¿««¿ƒ

ח.21) ו, פרק שם מדגים.22)משנה המתמצה
אוכלין 23) כמו ייטמא, - בטומאה יגע אם פירוש,

(בכורות  טומאה מקבל אינו נקי שציר פי על ואף שהוכשרו,
בו  שנתערב וציר מים, בו נתנו שמא אנו חוששים א), כב,
שאינו  הארץ, עם של בציר והמדובר טומאה. מקבל מים

הטהרות. על בטומאה.24)נאמן כרבי 25)כשיגע
שמעט  משמע כאן רבינו מלשון במשנתנו. יעקב בן אליעזר
טומאה  לקבל משקה הציר כל את עושים לציר שנפלו מים
(שם  ערוכה גמרא נגד שזה ואומר משיג והראב"ד ולהכשיר.
על  המים רבו לא שאם בפירוש, שם אומר נחמן רב ב). כג,
מתפרשים  יעקב בן אליעזר רבי ודברי משקה, אינו - הציר
מים  לתת חשודים הארץ שעמי הארץ, עמי של בציר שם
מים  שהוא כל מוסיף וכשהחבר מחצה, על מחצה עד בציר
נוספת, ותמיהה משקה. נעשו ולפיכך הציר על רבו הרי
המים  בטלו ציר רוב היה שאם ה בהלכה כותב רבינו שהרי
נכון  ויישוב אלה. את אלה סותרים דבריו ונמצאו במיעוטם,
כתב  למשנתנו. בפירושו יפה נדייק אם יימצא רבינו לדברי
אינו  הציר פירוש, משקה", ידי על הוא הציר "שעשיית שם:
ומוסיפים  מים עליהם שופכים אלא לבדו, הדגים מיץ
היא  זו ותערובת הדגים, מן רטיבות ומתמצה מלח עליהם
יהיה  "אמנם וכותב: רבינו מוסיף מכן ולאחר רגיל. ציר
שאינן  פירות או מלח ידי על הציר כשמוציאים טהור, הציר
מפרש  שהוא ברור, "מכשירין"). להיות (צריך מוכשרין
בלי  שנעשה בציר יעקב בן אליעזר רבי שאמר טהור" "ציר
מכשירים  הם מים קצת זה בציר נתן ואם מים תערובת כל
כאן. רבינו דברי גם לפרש יש שכך ומובן ומתטמאים.
פירות  שמי עצמה), זו בהלכה (לקמן לשיטתו ורבינו
תתבאר  ומעתה משקה. הכל שהם כל מים בהם שנתערבו
מוכשר". בחזקת הציר "כל הראשונה: הבבא גם בנקל

בח  הציר כל שאמרו: במשנה (וכן כאן טמא)המדובר זקת
ריש  של דעתו רבינו וקיבל המים, על שנעשה רגיל בציר
שמא  שחוששים א) כב, (שם נשיאה יהודה רבי בשם לקיש
פסק  (וכמותו השקה וצריך מים ממחצה יותר הארץ עם נתן
נחמן, רב לדעת בניגוד ה), בהלכה לקמן בפירוש רבינו
יתפרשו  לכך ובהתאם ממחצה. יותר נותן הארץ עם שאין
כאן  שהראב"ד לציין, [ויש הבאים. הדינים בכל דבריו יפה
מעיר  אלא ביקורת, של מלה כל בלי רכה בלשון מדבר
הודאה, כעין בזה לראות ויש אחרת, פירשו שם שבגמרא

כרבינו]. גם לפרש הארץ.26)שאפשר עם בו נגע שמא
כלל.27) מים בו שאין שיודעים הטהור שהם 28)לציר

טומאה. ומקבלים המכשירים אינו 29)משקין ציר רוב אם
שנינו  זה דין מכשיר. - המכשירים המשקין רבו ואם מכשיר
פירות, במי בנתערבו ה הלכה א פרק מכשירין בתוספתא

ציר. לעניין מזה למד למים.30)ורבינו חוץ המכשירים,
אומרים,31) "וחכמים שם: רבינו גירסת שם. תוספתא

כמותם. ופסק טמאים, - שהן כל מים לתוכן נפל אפילו

.‰ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯Èˆ Á˜Bl‰32ÌÈÓa B˜ÈMÓ -33 «≈«ƒ≈«»»∆«ƒ¿«ƒ
ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÓ ¯Èv‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡L .¯B‰ËÂ¿»∆ƒ»»…«ƒ«ƒ¬≈««ƒ
ÌÈ‚c ÏL ÁÏÓ Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â ;‰Â˜Óa ÔÈ¯‰hÓ34- ƒ«¬ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»»À∆«∆»ƒ

ÌÈn‰Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡.ÔËeÚÓa eÏËa daL ≈»¿«∆∆À¿»¿««ƒ∆»»¿¿ƒ»
‰¯„˜Ï Ï·‡ ;˙t Ô‰a ÏaËÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na35 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»∆«¬»ƒ¿≈»

BÈÓ ˙‡ ÔÈÓ ‡ˆÓ -36¯BÚÂ37ÌÈn‰ ·¯ e‡ˆÓÂ , »»ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿…««ƒ
‰Â˜na ¯‰Ë ‡Ï ¯Èva ‰È‰L ËeÚn‰L ,ÌÈ‡ÓË38. ¿≈ƒ∆«ƒ∆»»«ƒ…»««ƒ¿∆

מים.32) ממחצה יותר בו שיש טמאים 33)ואפשר מים
שמימיו  עד כשר במקווה הכלי את משקעים אם מתטהרים
(ראה  השקה נקרא וזה הטמאים, המים על ועולים צפים

כ"א). הלכה ב פרק של 34)למעלה מליחה להיות צריך
משנה. כסף ומלח. ציר פירוש בו 35)דגים, שיש לתבשיל

שבקדירה.36)מים. המים עם מצטרפים שבציר המים
והכוונה 37) נסתלק, - מפרש גרשום [רבינו מתעורר.

נסתלק]. היה מ 38)שהביטול ולא במיעוטם שבטלו שום
היו  אם קצת: מוזר דבר מזה יוצא כלל. מים תורת עליהם
ההשקה  אחר הוסיף אפילו הציר על מרובים טמאים מים
טמאים  מים היו ואם בטהרתה נשארה התערובת מים, קצת
נטמאה  - טהורים מים ההשקה אחר עליהם והוסיפו מועטים

התערובת. כל

.Â‰È‰ elÙ‡ ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa ˙B¯t‰«≈¿»»¿∆¿«»√»¬ƒ»»
eÈ‰iL B‡ e¯LÎ‰L Ú„iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯ÎBn‰«≈≈»ƒ«∆≈«∆À¿¿∆ƒ¿

.ÔÈ¯LÎÓ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆∆¿»»À¿»ƒ

.Ê‚B‡‰39‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa40Ïk ÔÎÂ . »¿»»¿∆¿«À¿»¿≈»
ÔÈ‡eMw‰41ÈÁ˙t ÏÚ ÈÓ‚a ˙BÈeÏz‰Â ÔÈÚeÏc‰Â «ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿¿∆ƒ«ƒ¿≈

˙BiÁ42ÔÈ‡ÓËe ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa -43. ¬À¿∆¿«À¿»ƒ¿≈ƒ

מין 39) כותב: ה משנה א פרק פאה למסכת בפירושו רבינו
הגפן  כאשכלות אשכולות לו ויש עורות בו שמעבדין צמח

במים.40)ויאכלו. פירותיו את שמרטיבים כל 41)מפני
דלעת. חנויותיהם 42)מיני פתחי על תולים החנוונים

למכירה. הנמצאים וירקות פירות ידי 43)דוגמאות
רטובות. ידיהם ולפעמים בהם ממשמשים ושבים עוברים
טומאה  לקבל ומכשירם עליהם הנופל לטל גם לחשוש ויש

בו. הרגיש לא והחנווני

.Á˙BÎÏ‰Ó ‰Ïa˜ È¯·„·e ‰¯Bza ·e˙k‰ Ïk»«»«»¿ƒ¿≈«»»≈ƒ¿
Lc˜Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ BÈ‡ - ˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰«À¿¿«¿»≈∆»¿ƒ¿«ƒ¿»
¯È‰Ê‰ È¯‰L ,„·Ïa ÈL ¯OÚÓe ˙BÓe¯˙e ÂÈL„˜Â¿»»»¿«¬≈≈ƒƒ¿«∆¬≈ƒ¿ƒ
B‡ L„˜ ÏÎ‡Ï B‡ Lc˜nÏ ÒklÓ ÔÈ‡Óh‰ ˙‡∆«¿≈ƒƒƒ»≈«ƒ¿»∆¡……∆

ÔÈlÁ‰ Ï·‡ ;‰‡ÓËa ¯OÚÓe ‰Óe¯z44Ô‰a ÔÈ‡ - ¿»«¬≈¿À¿»¬»«Àƒ≈»∆
ÏÏk ¯eq‡45˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‡l‡ , ƒ¿»∆»À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿
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קכז oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - oqip a"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯L‡ ¯Oa‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆¡««»¿«»»¬∆
,ÔÈ¯zÓ ÔÈlÁ‰L ÏÏkÓ .ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈…≈»≈ƒ¿»∆«ÀƒÀ»ƒ
‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡ .ÌÈL„˜ ¯O·a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»ƒ¿«»»ƒƒ≈ƒ¿≈»
?ÏeÒt - ÈM‰Â ,‡ÓË - ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰ :¯Ó‡∆¡«»ƒ∆«Àƒ»≈¿«≈ƒ»
epnÓ ˙BÓÏ ‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‰È‰iL ‡Ï…∆ƒ¿∆»«¬ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆

‚ Ì‡L :L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ï‰Óe¯˙a ÔÈlÁ ÏL ÈL Ú ƒ¿»¿…∆∆ƒ»«≈ƒ∆Àƒƒ¿»
dÏÒt -46ÏL ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ;ÈLÈÏL d‡OÚÂ ¿»»«¬»»¿ƒƒ¿≈ƒ»«»√»ƒ∆

ÔÎÂ ;e¯‡aL BÓk ,ÈLÈÏL Ô‡OÚÂ Ô‡nË - L„…̃∆ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ¿∆≈«¿¿≈
- ‰Óe¯˙a Ú‚ Ì‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÈL ÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈…∆≈ƒ∆Àƒƒ»«ƒ¿»

dÏÒt47. ¿»»

פעמים 46)לאכלם.45)שנטמאו.44) כמה כבר נתבאר
שנטמא  ודבר בנגיעתו, בו כיוצא פוסל אינו שנפסל שדבר
א). הלכה י"א פרק הטומאות אבות (הלכות מטמא או פוסל

הגוף 47) פסול גזרו שחכמים י), הלכה ח פרק (שם נתבאר
חולין. של שני האוכל על

.ËCk ,Ô˙BzLÏÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï ¯znL ÌLk¿≈∆À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»
Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈlÁÏ ‰‡ÓË Ì¯‚Ï ¯zÓ48BÏ LÈÂ . À»ƒ¿…À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿≈

‡nËÏ49ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ˙‡50‰lÁzÎÏ51¯zÓ ÔÎÂ . ¿«≈∆«Àƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»¿≈À»
È¯‰L .Ô‰a ‡nË˙‰Ïe ˙B‡Óh‰ ÏÎa ÚbÏ Ì„‡Ï¿»»ƒ«¿»«À¿¿ƒ¿«≈»∆∆¬≈
‡nË˙‰Ó ¯ÈÊp‰ ˙‡Â Ô¯‰‡ Èa ˙‡ ·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ«»∆¿≈«¬…¿∆«»ƒ≈ƒ¿«≈

ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .˙Óa52ÌÈ‰k Û‡LÂ ,ÔÈ¯zÓ ¿≈ƒ¿»∆»»»À»ƒ¿∆«…¬ƒ
‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯ÈÊe¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈

.˙Ó≈

מתוקנים.48) שאינם חולין לטמא.49)אפילו לו מותר
ומעשר 50) תרומה מהם שחולין 51).שהפרישו יוצא מזה

לגרום  מותר אבל לכתחילה, לטמאם אסור מתוקנים שאינם
העשויים  מדברים להיזהר מחוייב אינו כלומר טומאה, להם

טומאה. להם כהנים.52)לגרום שאינם

.ÈÈtÓ ,Ï‚¯ ÏÎa ÌÈ¯B‰Ë ˙BÈ‰Ï ÔÈ¯‰ÊÓ Ï‡¯OÈ Ïk»ƒ¿»≈À¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆∆ƒ¿≈
‰ÊÂ .ÌÈL„˜ ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na ÒkÏ ÌÈBÎ Ì‰L∆≈¿ƒƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿∆
.„·Ïa Ï‚¯a - eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ¿»»…ƒ»»∆∆ƒ¿«

‰˜BÏ BÈ‡ - ‡ÓË Ì‡Â53‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ï·‡ . ¿ƒƒ¿»≈∆¬»ƒ¿»¿«»»
.¯‰ÊÓ BÈ‡ -≈À¿»

ãycew zegiyn zecewpã

נכונים  שהם מפני ברגל טהורים להיות מוזהרין ישראל "כל
האחרונים  ודייקו וכו'". קדשים ולאכול במקדש להכנס
כי  וכד' חייבים שהם ולא נכונים" "שהם שכתב בלשונו
הבאת  לצורך להיכנס שחייבים משום אינו החיוב לשיטתו

בנוגע מילתא גילוי שהוא אלא aeigdקרבנות onfl מכיון
צריך  שאז הרי למקדש, להכנס בו שחייבים זמן שזהו

טהור. להיות
כתב: קדש, מקרא דיבור־המתחיל בא בפרשת רש"י אבל
והנפק"מ  וכסות". ושתי' לאכילה קודש אותו "...קרא
הרגל, בכל ולא במועד רק הוא החיוב א: שלרש"י ביניהם,
גם  לרש"י ב: המועד. בחול גם הוא להרמב"ם כן שאין  מה

חיוב  יש בהם וגם רגלים נקראו הכיפורים ויום השנה ראש
יום־טוב  קדושת מעצם הוא החיוב לרש"י ג: עצמו. לטהר

ושותה. אוכל כשאינו גם הרגל זמן כל להיות וצריך
(63 'r a"lg y"ewl it lr)

יכול 53) תגעו, לא ובנבלתם אומרים, "אחרים י: הלכה שם
הארבעים, את ילקה אדם נוגע אם לפרש), היינו (יכולים

תטמאו". ולאלה כד): יא, (ויקרא לומר תלמוד

.‡È‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÂcÁÈ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰54e„ÓÏ55, «»≈¿«»«¿»ƒƒ«¿»»¿
‡Ï Ï·‡ .˙Á‡ ‰¯Ú˜a ÔÈÏÎB‡ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰L∆«»≈¿«»¿ƒƒ¿»»««¬»…

ÌÚ ÏÚa‰ ÏÎ‡È,‰c ‰È‰zLk ˙Á‡ ‰¯Ú˜a BzL‡ …««««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿∆ƒ¿∆ƒ»
dnÚ ‰zLÈ ‡ÏÂ56BÓk ,ÒBk‰ ˙‡ BÏ ‚ÊÓ˙ ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿∆ƒ»¿…ƒ¿…∆«¿

Ïb¯‰ ÈtÓ ,‰·f‰ ÌÚ ·f‰ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .e¯‡aL∆≈«¿¿……««»ƒ«»»ƒ¿≈∆¿≈
‰¯·Ú57.ÏÚ·È ‡nL , ¬≈»∆»ƒ¿«

מפי 54) רבינו משה עד מרבו ורבו רבו, מפי תלמיד
הזה.55)הגבורה. מהכתוב אחת.56)לדרוש מכוס

הזבה.57) על לבוא חמורה עבירה לידי יבוא שלא

.·È˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿
ÔÈÏÎB‡ eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬ƒƒ»ƒƒ»¿ƒ
,Ì‰ÈÓÈ Ïk Ôlk ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰ÊÂ ‰¯‰Ëa ÔÈlÁÀƒ¿»√»¿ƒ¿»ƒƒ«À¿À»»¿≈∆
‡È‰ ‰¯˙È ‰M„˜ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆¿À»¿≈»ƒ
¯‡MÓ L¯BÙe Ì„‡ Ïc· ‰È‰iL ,˙e„ÈÒÁ C¯„Â¿∆∆¬ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»»≈ƒ¿»
.Ì‰nÚ ‰zLÈÂ ÏÎ‡È ‡ÏÂ Ì‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,ÌÚ‰»»¿…ƒ«»∆¿……«¿ƒ¿∆ƒ»∆
ÌÈOÚnÓ Ûeb‰ ˙¯‰Ë È„ÈÏ ‰‡È·Ó ˙eLÈ¯t‰L∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ≈»√««ƒ«¬ƒ
ÔÓ LÙp‰ ˙M„˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó Ûeb‰ ˙¯‰ËÂ ,ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿»√««¿ƒ»ƒ≈¿À««∆∆ƒ
˙Bnc‰Ï ˙Ó¯Bb LÙp‰ ˙M„˜e ,˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰«≈»»¿À««∆∆∆∆¿ƒ«
Èk ,ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â :¯Ó‡pL ;‰ÈÎMa«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ

ÌÎLc˜Ó ÈÈ È‡ LB„˜58. »¬ƒ¿»¿«ƒ¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

הטומאות  מהלכות בתורה הכתוב ש"כל כתב ח' בהל'
החולין  אבל וקדשיו... המקדש לעניין אלא אינו והטהרות
ובהלכה  כו'". טמאין חולין לאכול ומותר איסור בהם אין
אוכלים  היו הראשונים חסידים כו' שמותר "אע"פ כתב י"ב
הגוף  וטהרת היא... יתרה קדושה זה ודבר בטהרה... חולין
וגורמת  הרעות הדעות מן הנפש קדושת לידי מביא
אכילת  אם הלא קשה ולכאורה וכו'" לשכינה להדמות
הרעות  הדעות מן הנפש קדושת לידי מביאה בטהרה חולין
חולין. ולטמא בטומאה חולין לאכול לכתחילה מותר מדוע
מחיל  "ילכו של באופן הוא יהודי של עבודתו שסדר אלא
שאסרה  מה ש"דייך באופן היא העבודה תחילת חיל". אל
לעבודת  להגיע אלא בזה להסתפק לו אין אבל התורה", לך
למעשים  האפשרות בכלל נשללת שאז ופרישות הבדלה
ברמב"ם  ההלכות סדר גם וזהו הרעות, ודעות הרעים
טמאים, חולין לאכול שמותר ההלכה לומדים שתחילה
הולכים  ואח"כ חיל כבר זה הרי בתורה הלכה שזוהי ומכיוון

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



milkקכח zekld - dxdh xtq - oqip a"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מעלת  את המבארת להלכה ומגיעים חיל, אל מחיל
הפרישות.

שמותר  שמה העולם שדעת חסידים אצל הידוע וכפתגם
אבל  היתר. למצוא לפעמים אפשר שאסור ומה מותר,
ומה  אסור, בוודאי שאסור שמה היא החסידות שיטת
זה  שעניין בלעדיו להסתדר אפשר אם לחשוב צריך שמותר
שאע"פ  ברמב"ם מפורשת הלכה כי־אם מצווה הידור אינו

בפרישות. להתנהג יש זאת בכל המותרים, עניינים שיש
(dk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

בלשון 58) טהרה שבספר ההלכות כל לסיים הקפיד רבינו
וטהרה. קדושה

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦

‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ÌÈÏk Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»
„ˆÈÎÂ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙B‡Óh‰ el‡ ÏkÓƒ»≈«À¿¿≈ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿≈«

.ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa ‰Ê ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ודין 1) התורה. מן טומאה שמקבלים כלים מיני ששה יבאר

זכוכית  כלי שבים. מחיות או העוף מעצמות העשויים כלים
כלי  פשוטי ואדמה. אבנים גללים כלי ודין טומאה, מקבלים
עור  עץ כלי פשוטי ומקבליהם. מתכות כלי ופשוטי חרס

בכללם. שהוא ומה ומקבליהם ועצם

.‡ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL Ô‰ ÌÈÏk ÈÈÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈≈ƒ≈∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ
Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰2,¯BÚ ÈÏÎe ,ÔÈwO‰Â ,ÌÈ„‚a‰ : «»¿≈≈«¿»ƒ¿««ƒ¿≈

È¯‰ .O¯Á ÈÏÎe ,ıÚ ÈÏÎe ,˙BÎzÓ ÈÏÎe ,ÌˆÚ ÈÏÎe¿≈∆∆¿≈«»¿≈≈¿≈∆∆¬≈
˜O B‡ ¯BÚ B‡ „‚· B‡ ıÚ ÈÏk ÏkÓ :¯ÓB‡ ‡e‰3. ≈ƒ»¿ƒ≈∆∆»
ÛÒk‰ ˙‡Â ·‰f‰ ˙‡ C‡ :¯Ó‡ ˙BÎzÓ ÈÏÎ·e4. ƒ¿≈«»∆¡««∆«»»¿∆«»∆

Ó‡ O¯Á ÈÏÎ·eÏ‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡ O¯Á ÈÏÎe :¯ ƒ¿≈∆∆∆¡«¿ƒ∆∆¬∆ƒ…≈∆∆
.e¯aL˙ B˙‡Â ‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz…¬∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿…

שכולם 2) זה לענין רק שווים למטה, הנמנים אלה כל
כמו  טומאתם דיני בפרטי הם חלוקים אבל טומאה, מקבלים

לקמן. יפול 3)שיתבאר אשר "וכל כתוב: מזה ולמעלה
יטמא". במותם מהם "את 4)עליו ממשיך: והכתוב

הכתוב  מנה העופרת". ואת הבדיל את הברזל את הנחושת
הבא  והפסוק לישראל. אז ידועים שהיו המתכות מיני כל
אלה  כל פירוש, יתחטא", נדה במי "אך אומר: אחריו

מטומאתם. טהרה צריכים

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ5e„ÓÏ6ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»¿»
ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ˙Ba¯Ï - ÌÈfÚ ‰OÚÓ«¬≈ƒƒ¿«≈ƒ»¬ƒƒ««¿«ƒƒ

ÌÈfÚ ÏL ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe ÌÈÙÏh‰7¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «¿»«ƒƒ»¬»∆ƒƒ¿«ƒƒ¿»
‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ8˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk Ï·‡ . ƒ≈¿≈»¿«»¬»≈ƒ»¬ƒ≈«¿

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÛBÚ‰9ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ ıeÁ ; »≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈ƒ»¬ƒ
‰iÊÚ‰ ÛkÓ10˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈ·e „·Ïa11‰tˆÓ‰12- ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ¿«≈«««¬ƒ«¿À»

.ÌˆÚ ÈÏÎk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,ÌˆÚÏ ÔÈÓBc Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿ƒ∆∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓhL ,ÈÈÚa ·B¯˜Â13. ¿»¿≈«∆À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ

רבינו.5) משה עד איש מפי ב 6)איש כה, חולין במסכת
מתוך  מובנות שאינן התורה, בפסוקי חז"ל דרשות (כל
השמועה", "מפי רבינו עלֿידי מוגדרות מקרא, של פשוטו
משה  מפי שמענו אלא בפירוש, בתורה כתובות שאינן מפני
שלו, המשניות לפירוש רבינו הקדמת ראה כך. לדרוש רבינו

מקובלים"). פירושים הראשון; "החלק "מעשה 7)ד"ה
העזים. מן שנעשים הדברים משמעותו שם 8)עזים" למדו

"ומעשה  לכתוב היה שאפשר המיותרת, "וכל" המלה מן
אם 9)עזים". (פירוש, כן "אם מסיימת: שם הברייתא

פרט  "עזים"? לומר תלמוד מה וחיה), בהמה כל מרבה אתה
"העוז",10)לעופות". כתוב שם מי"ד. פי"ז, כלים

(ויקרא  בתורה נמנה זה עוף לעזניה. שהכוונה רבינו ומפרש
לעשות  ורגילים גדול והוא הטמאים, העופות בין יג) יא,

(ר"ש). מכנפיו אונקלוס 11)כלים מתרגם היענה" "בת
גאון). האי (רב נעימתא" ומעמיד 12)"בת המחזק בדבר

רבינו  השלמות). (ראה הביצה מקליפת שנעשה הכלי, את
גם  טומאה מקבלים העזניה, מכנף העשויים שכלים סובר
ציפוי. בלי כלומר, "בלבד", באמרו התכוון ולזה ציפוי. בלי
לביצת  נמשך "המצופה" במשנה שנאמר מה ולדעתו,
בשם  מביא למשנתנו טוב' יום וב'תוספות בלבד. הנעמית
נמשכת  שבמשנה "המצופה" שהמלה (מרוטנבורג) מהר"ם

לעזניה. דומים 13)גם שהם מפני טומאה, עליהם גזרו
אחרים. עצם לכלי

.‚ÌÈÏk14- d¯BÚÓe ÌiaL ‰iÁ ˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ≈ƒ»¬ƒ≈«¿«»∆«»≈»
ÔÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯B‰Ë - ÌiaL Ïk .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ…∆«»»¿≈¿«≈À¿»ƒ

Ò¯„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ ˙B‡Óh‰15¯ÓvÓ „‚a ‚¯B‡‰ Û‡ . «À¿¿…À¿«ƒ¿»«»≈∆∆ƒ∆∆
B‡ „‚· B‡ :¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ìia Ï„b‰«»≈«»≈¿«≈À¿»∆∆¡«∆∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯BÚ16e„ÓÏ17Ï„b‰ ÔÓ - „‚a ‰Ó : ƒƒ«¿»»¿«∆∆ƒ«»≈
¯aÁ .ı¯‡a Ï„b‰ ÔÓ - ¯BÚ Û‡ ,ı¯‡a18Ï„b‰ ÔÓ »»∆«ƒ«»≈»»∆ƒ≈ƒ«»≈

ı¯‡a Ï„b‰ ÌÚ Ìia19Ì‡ ,‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ elÙ‡ «»ƒ«»≈»»∆¬ƒ¿ƒ»ƒ
„Á‡ Ô‰ el‡k Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈOnL „Ú ¯eaÁ B¯aÁƒ¿ƒ«∆≈ƒ∆¿≈∆¿ƒ≈∆»

‰‡ÓËÏ20‰Ê ‡ÓhÈ ‰Ê ‡ÓË Ì‡L ,21Ïk‰ -22Ïa˜Ó ¿À¿»∆ƒƒ¿»∆ƒ»≈∆«…¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

מי"ד.14) מטמאים 15)שם ומצורע יולדת נדה, וזבה, זב
וטומאה  עליהם, עמדו או רכבו ישבו, ששכבו, הכלים את

בה  מפורשים (דיניה שמה "מדרס" משכב זו מטמאי לכות
שישנם  מפני מדרס, טומאת במיוחד מדגיש רבינו ומושב).
מדרס  בטומאת אלא טומאה בשום נטמאים שאינם דברים
לקמן  (ראה עצם וכלי עור כלי עץ, כלי פשוטי כגון בלבד,

ד.16)ה"י). אות ה"ב פרשת 17)ראה כהנים' ב'תורת
ה"י. ו, פרשתא שם.18)שמיני כהנים' ו'תורת שם, משנה

מאיר 19) ר' נחלקו ה"ב, פ"ז מציעא בבא כלים בתוספתא
שאינו  בארץ הגדל דבר בים לגדל חיבר בדין יהודה ור'
אומר  מאיר ר' וכדומה. אבנים כלי כגון טומאה, מקבל
הגר"א  גירסת (לפי אומר יהודה ר' טומאה, מקבל שאינו
וטיהרום  טומאה, לקבל ראויים ים "כלי שם) בביאורו
שהוא) כל (נימוק עילה להם לכשתימצא הכתוב), (מגזירת

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



קכט milk zekld - dxdh xtq - oqip a"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מקבל  שאינו דבר להם חיבר אפילו פירוש, טמאים ". יהיו
ר' נגד יהודה כר' הלכה מקום שבכל ואףֿעלֿפי טומאה.
מהדברים  שהם משיחה" או "חוט כאן רבינו כתב מאיר,
ומשמע  הקבוע, השיעור בהם כשיש טומאה שמקבלים
אינם  כלל, מטמאים שאינם להם והדומים אבנים שכלי
ובנגעים  כאן משנה שסתם מפני וטעמו, לטמא. מועילים
ומחלוקת  במשנה סתם וכל נשנו, יהודה ר' בשיטת  שם,

כסתם. הלכה - שכזה 20)בברייתא חיבור אם פירוש,
אחד  כבגד אותם עושה טומאה, מקבלים ששניהם בבגדים

טומאה. גם 21)לענין נטמא באחד, טומאה נגעה שאם
בבגד  נגיעה משום (ולא עצמה בטומאה נגע כאילו השני

השלמות.22)שנטמא). ראה בים. והגדל בארץ הגדל

.„ÔÈ‡ ÛBÚ‰ ¯BÚÓ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆«≈ƒ»¬ƒ≈»≈
ÂÈ˙BÓˆÚ BÓk ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó23È¯‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿»¿ƒ…««¬≈
ÔÈlÙz ÂÈÏÚ ·zÎÏ ¯Lk ‡e‰24?‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚk »≈ƒ¿…»»¿ƒƒ¿¿≈»¿«»

B˙Ó‰Ê ‡ÏeÏÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‚c‰ ¯BÚ ‰p‰ƒ≈«»≈¿«≈À¿»¿≈À¬»
˙˜ÒBt dÈ‡L25ÔÈlÙ˙Ï ¯Lk ‰È‰26z„ÓÏ ‰p‰ .27, ∆≈»∆∆»»»≈ƒ¿ƒƒƒ≈»«¿»

Ì‡ ,ÔÈlÙ˙Ï ¯Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Û‡L∆«»»∆≈¿«≈À¿»»≈ƒ¿ƒƒƒ
BÏ ÔÈ‡‡Ó‰Ê28. ≈À¬»

ה"ב.23) למעלה רבינו 24)ראה פסק וכן א קח, שבת
ה"י. תפילין מהלכות עיבוד 25)בפ"א ע"י עוברת אינה

אחרים. עורות של זוהמא כמו שם.26)העור גמרא
ללמוד.27) יש זוהמא.28)מזה לו אין העוף ועור

.‰È¯·cÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒƒ¿≈
‰¯Bz29‰‡ÓË eÏa˜iL Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ ,30; »«¬»ƒ»¿¬≈∆∆¿«¿À¿»

Ô˙i¯a ˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰31È¯‰ - Ò¯Á ÈÏÎk ÏBÁ‰ ÔÓ ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«ƒ¿≈∆∆¬≈
Ò¯Á ÈÏÎk Ô‰32‡Ï ,Ô¯·k ‰‡¯ ÔÎBzL ÈtÓe . ≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿»»…

Ô¯ÈÂ‡Ó e‡nhiL Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚33ÚbzL „Ú ‡l‡ , »¿¬≈∆∆ƒ«¿≈¬ƒ»∆»«∆ƒ«
.˙BÎzÓ ÈÏÎk ,ÔabÓ ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ‰‡Óh‰«À¿»»∆≈ƒ»≈ƒ«»ƒ¿≈«»

‰‡ÓË e¯Ê‚ ‡ÏÂ34Ô‰ÈËeLt ÏÚ35ÏÚ ‡l‡ , ¿…»¿À¿»«¿≈∆∆»«
Ô‰ÈÏa˜Ó36‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ì‰Ï ÔÈ‡Â .37ÔÈ‡Â . ¿«¿≈∆¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO38Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL , ¿ƒ¬≈∆¿»¿»»ƒ∆…»¿¬≈∆
˙BÏ˙Ï ‡l‡39. ∆»ƒ¿

טומאה.29) המקבלים סוגי בין בתורה נמנו לא
בן 30) ויסי צרידה איש יועזר בן יוסי אמרו: ב יד, בשבת

גזרו  ביתֿהדין) ואב הסנהדרין (נשיא ירושלים איש יוחנן
זכוכית. כלי ועל העמים ארץ על החומר 31)טומאה

זכוכית. עושים שממנו אֿב.32)הגלמי שם, יוחנן ר'
זו 33) בסברא נימקו ב טז, שם בגמרא הלא משיג, הראב"ד

לא  למה תשאל "ואם מוסיף: והוא מגבם. מיטמאים למה
חמורים  יהיו כן שאם ומשיב, חרס?" ככלי מאווירו יטמא
בלי  מאווירו וגם מגבו גם המטמא כלי שאין הכלים, מכל
למעט  העדיפו אחת, טומאה למעט שהוכרחו ומפני נגיעה,
התכוון  רבינו שגם להניח, ויש חידוש. שהיא אויר טומאת

כדרכו. בלשונו, שקיצר אלא א.34)לכך, טז, שם
קיבול.35) בית להם בית 36)שאין להם שיש כלים

ב).37)קיבול. טו, (שם חרס כלי תרומה 38)כמו
שאם  רבינו, ומשמיענו לשורפם. צריך שנטמאו וקדשים

אותם  שורפים אין טמא, זכוכית בכלי נגיעה ע"י נטמאו
א). טז, אלא 39)(שם לשורפם, ואסור באכילה אסורים

כעין  פירושה, "לתלות", המלה שיירקבו. עד אותם מניחים
הארץ. ובין השמים בין באויר התלוי דבר

.ÂÌÈÏÏ‚ ÈÏk40‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe41ÌÏBÚÏ - ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿»
ÔÈ¯B‰Ë42‡ÏÂ ˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ«À¿¿…

Ò¯„Ó ˙‡ÓË43ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ À¿«ƒ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ
.Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa Ô‰ÈËeLt ÔÈa≈¿≈∆≈¿«¿≈∆

(רבינו 40) ונתקשה שנתייבש בקר מרפש עשויים כלים
מפרש  א נח, בשבת רש"י א). פ"י, כלים למשנה בפירושו

כרבינו. פירש ב טז, שם אולם שיש, - שלא 41)"גללים"
חרס. כלי הם - הוסקו ואם באש, שם.42)הוסקו שבת

ג.43) בהלכה למעלה ביארנו

.ÊÚÏaL ÏÈt44ÔÈˆe‰45Ô‡È˜‰Â46ÈÚ¯‰ C¯c47, ƒ∆»«ƒ∆¡ƒ»∆∆»¿ƒ
˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OBÚ‰48ÈÏÎk Ì‰ Ì‡ »∆≈∆≈ƒ¬≈≈»≈ƒ≈ƒ¿≈

ÌÈÏÏ‚49‰ÙÈÙk Ï·‡ .eÈ‰Lk ıÚ ÈÏk B‡50˙‡ÓËpL ¿»ƒ¿≈≈¿∆»¬»¿ƒ»∆ƒ¿»
‡È‰ È¯‰ - ÈÚ¯‰ ˙Èa C¯c d‡È˜‰Â ÏÈt dÚÏ·e¿»»ƒ∆¡ƒ»∆∆≈»¿ƒ¬≈ƒ

d˙‡ÓËa51. ¿À¿»»

ט.44) סט, במנחות דקים.45)בעיא שבטים
יוצאת.47)הוציאם.46) שהרעי שלא 48)דרך בעיא

טומאה.49)נפשטה. מקבלים קלוע 50)ואינם סל
דקים. יוצא 51)משבטים אינו שנטמא דבר שם.

המדובר  וכאן בגופו, ממש שינוי עלֿידי אלא מטומאתו
בו  שיש לדבר טומאה מורידים אין אבל שלימה, כשיצאה
פיל  ונקט דוקא, לאו - שאמרו (פיל שלם הוא ואפילו עיכול
כשהוא  ולהוציאו סל לבלוע לו ואפשר גדול שהוא לדוגמא,

שלם).

.ÁÒ¯Á ÈÏk ÈËeLt52ÏL ÔÁÏLÂ ‡qÎÂ ‰¯BÓ ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆¿¿»¿ƒ≈¿À¿»∆
˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò¯Á∆∆¿«≈»∆≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ«À¿

Ò¯„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ53È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿…À¿«ƒ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈
;‡ÓËÈ BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ…≈∆∆ƒ¿»

CBz BÏ LiL Ïk54ÔÈ‡LÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ò¯Á ÈÏÎa …∆≈ƒ¿≈∆∆¿«≈À¿»¿∆≈
.¯B‰Ë - CBz BÏ»

מ"ג.52) שם א.53)כלים פד, שבת 'תורת 54)ברייתא
ה"ד. ז פרשתא שמיני פרשת כהנים'

.Ë˙BÎzÓ ÈÏk55ÌÈÈkq‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈËeLt „Á‡ , ¿≈«»∆»¿≈∆¿««ƒƒ
˙B¯Bi‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈÏa˜Ó B‡ ,ÌÈ¯tÒn‰Â¿«ƒ¿»«ƒ¿«¿≈∆¿«

‡pL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰ - ÔÈÒBÓe˜Óew‰ÂÏk :¯Ó ¿«¿ƒ«…¿«¿ƒÀ¿»∆∆¡«»
L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c56elÙ‡ .ËeLt ÔÈa Ïa˜Ó ÔÈa - »»¬∆»…»≈≈¿«≈≈»¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ,˙ÎzÓ ÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ïc‚Ó B‡ ‰·z≈»ƒ¿»¿«≈»∆∆«∆∆∆≈¿«¿ƒ
ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡57‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ¯˙È B‡58; «¿»ƒ¿»¿«»≈¿«¿ƒÀ¿»

L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c Ïk :¯Ó‡pL59. ∆∆¡«»»»¬∆»…»≈

מ"א.55) פי"א, קנח.56)כלים פיסקא מטות 'ספרי'
יבשים 57) דברים מקבל כלי כל ביבש. סאה ששים שהן

הגודש. מפני מנוזלים, יותר ב 58)כשליש פג, בשבת
מלא  מיטלטל כל אף וריקן, מלא מיטלטל שק "מה דרשו:

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



milkקל zekld - dxdh xtq - oqip a"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כשהם  אותם לטלטל שאיֿאפשר גדולים כלים אבל וריקן",
לשק. דומים שאינם מפני טומאה מקבלים אינם מלאים,
מתכת. בכלי נוהגת אינה זו שהגבלה ומשמיענו

גדולים.59) כלים מרבה "כל" המלה

.ÈıÚ ÈÏk60ÔB‚k ,Ô‰ÈÏa˜Ó :ÌˆÚ ÈÏÎe ¯BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆¿«¿≈∆¿
‰·¯Ú‰61˙ÓÁ‰Â62‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »¬≈»¿«≈∆¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»

‡qk‰Â ˙BÁel‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈËeLt Ï·‡ ;‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»¬»¿≈∆¿«¿«ƒ≈
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡L ¯BÚ‰Â¿»∆¿ƒ»»¿«≈»∆≈»¿«¿ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ‰‡ÓË63ÈÏk ÏkÓ :¯Ó‡pL . À¿»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆∆¡«ƒ»¿ƒ
ıÚ64˙Èa BÏ LiL - ˜O ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ≈ƒƒ«¿»»¿««∆≈≈

Ïea˜65Ïk Û‡ ,66ÌˆÚ ÈÏÎe .Ïea˜ ˙Èa BÏ LiL - ƒ«…∆≈≈ƒ¿≈∆∆
¯·c ÏÎÏ ıÚ ÈÏÎk67ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .68˙‡ÓhL ƒ¿≈≈¿»»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆À¿«

?ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈËeLt69ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡La ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»À¿
ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰ Ò¯„Óa Ï·‡ ,Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ70ÔÈ‡nË˙Ó ƒÀ¿«ƒ¿»¬»¿ƒ¿««»«¬≈»ƒ¿«¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ71Ïk - ·kLÈ ¯L‡ ·kLn‰ Ïk :¯Ó‡pL ; ƒ«»∆∆¡«»«ƒ¿»¬∆ƒ¿«»
e¯‡aL BÓk ,·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰72ÈÏk ÔÎÂ . ∆»¿ƒ¿»¿∆¿»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

.Ô‰È¯·cÓ Ò¯„Óa ‡nË˙Ó - ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ˙ÈÎeÎÊ¿ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆

מ"א.60) פ"ב, עץ.61)כלים מעור 62)של עשוי נוד
עץ 63)בהמה. כלי סוגי רבינו מונה ה"א בפ"ד לקמן

סופרים. מדברי אפילו כלל, מטמאים והכתוב 64)שאינם
הערב". עד וטמא . . . שק או עור או בגד "או מסיים:

ואוכלין.65) כלים בו לקבל הכלים 66)מקום כל
קיבול  בית להם כשאין מטמאים אינם זה בפסוק האמורים

ב). פו, "וכל 67)(שבת מהכתוב למדנו שטומאתם מפני
"וכל  ממשיך: והכתוב ה"ב), למעלה (ראה עזים" מעשה

עץ. לכלי (הושוו) הוקשו ולפיכך עץ", בבא 68)כלי
א. סו, ויולדת.69)בתרא נדה א.70)זבה  לח, בכורות

ה"א.71) פ"ז ומושב משכב מטמאי גזרו 72)בהלכות
מתכת. כלי שיטמאו עליהם

.‡È‚e¯‡ ‡e‰L Ïk73ÔÈa ÌÈzLÙe ¯ÓvÓ ÔÈa , …∆»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈
‰Laia ÌÈÏ„b‰ ÌÈ¯·c ¯‡MÓ B‡ ÈLnÓ B‡ ,ÒBapwÓƒ««ƒ∆ƒƒ¿»¿»ƒ«¿≈ƒ««»»

ÌÈ„·l‰Â .‰‡ÓË ÔÈÚÏ „‚a ‡¯˜p‰ ‡e‰ -74ÌÈ„‚·k «ƒ¿»∆∆¿ƒ¿«À¿»¿«¿»ƒƒ¿»ƒ
¯·c ÏÎÏ75. ¿»»»

א.73) סד, בד.74)שבת כהנים'75)חתיכות ב'תורת
את  לרבות בגד" "או דרשו: ה"ח, ו פרשתא שמיני פרשת

לריבוי. נדרשת "או" המלה הלבדין.

.·ÈÔÈÏ„b‰ ¯ÚO ÈËeÁ ‡e‰ ˜O‰76˙ÏLÏLk77B‡ ««≈≈»«¿≈ƒ¿«¿∆∆
ÈeOÚ‰ „Á‡ .ÌÈ„‚·k ÔÈ‚e¯‡‰78¯ÓvÓ B‡ ÌÈfÚ‰ ÔÓ »¬ƒƒ¿»ƒ∆»∆»ƒ»ƒƒƒ∆∆

„Á‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯t‰Â Òeq‰ ·fÓ B‡ ÌÈlÓb¿«ƒƒ¿««¿«»»¿«≈»∆¿∆»
ÔÈÙeˆ¯n‰ BÓk Ô‰Ó ‚È¯‡‰79˜·Á BÓk Ï„b‰ B‡ ,80 »»ƒ≈∆¿««¿ƒ«»≈¿∆∆

˙BÁÈLn‰Â ÌÈÏ·Á‰ Ï·‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BÓÁ ÏL∆¬¿«≈¬»«¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡ - ÌÈzLÙe ¯ÓvÓ ÔÈa ¯ÚO‰ ÔÓ ÔÈa ,ÔÈ¯eÊM‰Ô «¿ƒ≈ƒ«≈»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó81. ¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»

יב)76) כב, (דברים הכתוב מלשון קלועים, שזורים,
לך". תעשה חוטי 77)"גדילים ארוג בגדים, לעשיית בד

אחוזות  טבעות של בצורה קלועים ושקים ערב, וחוטי שתי

בזו. א.78)זו כז, שבת ישמעאל ר' דבי שקים 79)תנא
להעבירם  גדולים משאות בהם שאורזים וחזקים גדולים

בטן 80)בספינות. סביב ומהודק הכרוך רחב איזור
ה"א). פ"ח שם כהנים' ('תורת כשהם 81)הבהמה אבל

(שם). מתטמאים - טומאה המקבל בדבר מחוברים

.‚È‡Ób‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰ Ïk82ÔÓe ‰·¯Ú‰ ÔÓe »«≈ƒ»¬ƒƒ«…∆ƒ»¬»»ƒ
ÌÈw‰83ÔÈ‚È¯O‰Â ÌÈÏÚ‰ ÔÓe ÌÈ¯Óz ˙BtkÓe84 «»ƒƒ«¿»ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ

ÛÏÁ‰ ÔÓe ˙BÏÈ‡ ÈtÏ˜e85˙BÙÈÙk‰ ÔB‚k ,86 ¿ƒ≈ƒ»ƒ«≈∆¿«¿ƒ
ÔÈÏ˜Ò¯h‰Â87˙BˆÏÁn‰Â88˙Bˆtn‰Â89ÏÏÎa Ïk‰ - ¿«¿«¿»ƒ¿««¬»¿««»«…ƒ¿«

Ò¯Á ÈÏk „Á‡ .ıÚk ı¯‡‰ ÔÓ Ï„b Ïk‰L ,ıÚ‰ ÈÏk¿≈»≈∆«…»≈ƒ»»∆»≈∆»¿ƒ∆∆
¯˙ ÈÏk „Á‡Â90¯·c ÏÎÏ91¯ÙÚ‰Ó ÈeOÚ‰ ÈÏk Ïk . ¿∆»¿ƒ∆∆¿»»»»¿ƒ∆»≈∆»»
˙B¯ÙÚ‰ ÔÓ92È¯‰ - ÔL·ka Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BO Ck ¯Á‡Â ƒ»¬»¿««»¿ƒ»«ƒ¿»¬≈

¯epz‰Â .Ò¯Á ÈÏk ‰Ê93ÌÈ¯Èk‰Â94Átk‰Â95‡ˆBiÎÂ ∆¿ƒ∆∆¿««¿«ƒ«ƒ¿«À»¿«≈
˙BÈa‰ ¯‡MÓ Ô‰a96Ô‰a ÔÈÏM·Ó B‡ Ô‰a ÔÈÙB‡L »∆ƒ¿»«ƒ¿»∆ƒ»∆¿«¿ƒ»∆

‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰ -97˙‡ÓËÂ Ô˙‡ÓËÂ , «…¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿À¿»»¿À¿«
.‰ÂL Ò¯Á ÈÏk¿≈∆∆»»

עשב.82) הנהרות.83)מין שפת על ענפי 84)הגדלים
הגפן. למשנה),85)עץ בפירוש (רבינו פלחר אל בערבית

עשב. קרקע.86)מין מגידולי קלועים קטנים סלים
קלועים.87) גדולים קלועים 88)סלים גדולים, שטיחים

דקים. שבטים או קלועים 89)מקנים רכים, שטיחים
מחפורת 90)מעשבים. - פירשו ב לג, זרה עבודה במסכת

מאוד  רכה אבן מ"א) פ"ב (בכלים רבינו ופירש צריף. של
במים. בקלות  שם.91)הנמסת עפר 92)משנה מין כל

קשה. או רכה אדמה ובין חול, בין טיט בין שהוא,
מלמעלה.93) וצר מלמטה רחב שדפנותיו 94)הוא תנור

קדירות. שתי להעמיד מקום בו ויש תבניתו 95)מאונכים,
פרק  שבת (ראה בלבד אחת לקדירה מקום בו ויש ככירה,

מחרס. עשויים ושלשתם וב). מ"א, תנורים 96)ג מיני
אותם  שמחברים מפני בנינות להם קורא רבינו גדולים.

לאדמה. מחו 97)בטיט שהם וכל אףֿעלֿפי לקרקע, ברים
שהתורה  מפני והטעם, טומאה. מקבל אינו לקרקע מחובר

יותץ. וכיריים תנור לה): יא, (ויקרא אמרה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
של 1) מדבר שהוא כל אפילו קיבול כלי העושה יבאר

הקש  שפופרת למלאותו. העשוי קיבול בית ודין קיימא.
קבלה. ככלי דינן אם בהן וכיוצא והקנה

.‡‰OBÚ‰2ÌB˜Ó ÏkÓ Ïea˜ ÈÏk3Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - »∆¿ƒƒƒ»»¬≈∆¿«≈
Ïea˜ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ÏÎa ‰‡ÓËÀ¿»¿»∆ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ
¯LÙ‡L ,‡Ói˜ ÏL ¯·„ ‰OÚiL ‡e‰Â .¯eÚLƒ¿∆«¬∆»»∆«»»∆∆¿»

‰vn‰ ¯BÚ‰ ÔÓ ÈÏk ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk .„ÓÚiL4‡lL ∆«¬…≈«»∆¿ƒƒ»««»∆…
¯Èp‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Èp‰ ÔÓ B‡ ,ÏÏk „aÚ˙ƒ¿«≈¿»ƒ«¿»««ƒ∆≈«¿»
ÔBl‡‰Â ÊB‚‡‰Â ÔBn¯‰ ˙tÏwÓ B‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó5, ¿«≈À¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»¡¿»«
B‡ ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ô‰a „ÓÏ ˙B˜BÈz‰ Ìe˜˜Á elÙ‡¬ƒ¬»«ƒ»…»∆∆∆»»
;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎÏ ÌeÈ˜˙‰L∆ƒ¿ƒ¿«…¿«ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»

L¯Á ˜BÈzL6‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ ÔË˜Â ‰ËBL7ÏÚ Û‡ , ∆ƒ≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆««
‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L Èt8ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .9ÔÓ ƒ∆≈»∆«¬»»¬»»∆≈ƒƒ
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קלי milk zekld - dxdh xtq - oqip a"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,Ô‰a „ÓÏ Ô˜˜ÁL ,ÌÈL·È‰ ˙ÚÏc‰Â ‚B¯˙‡‰Â ˙Ùl‰«∆∆¿»∆¿¿«¿«««¿≈ƒ∆¬»»»…»∆
¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»

.ËÚeÓ ÔÓÊ ‡l‡ e„ÓÚiL∆««¿∆»¿«»

מט"ו.2) פי"ז ומשחקי 3)כלים והנייר המצה עור לרבות
וכן  למשנתינו, בפירושו (רבינו למטה האמורים תינוקות

הרא" "מכל פירשו מפרש והברטנורא יוםֿטוב'. ו'תוספות ש
הדג  עצמות אבל זעיר), קיבול בית אפילו היינו מקום"
קיבול, בית להם כשיש אפילו מיטמאים אינם ועורו

מטומאה. אותם מיעטה מעובד 4)שהתורה שאינו עור
לשפרה. כדי תערובת או תיקון כל בה שאין מצה כמו כלל,
"יכול  שנינו: הי"א, ו פרשתא שמיני, פרשת כהנים' ב'תורת
 ֿ תלמוד מלאכה? בהם נעשה שלא החיפה ועור המצה אף
ומדרשה  בהם". מלאכה יעשה אשר לב): יא, (ויקרא לומר
שאם  רבינו, וסובר מלאכתו. נגמרה שלא עור נתמעט זו
נגמרה  - כיס או תרמיל כגון קיבול, בית זה לעור עשה
בלבד  עור כלי פשוטי ונתמעטו טומאה, ומקבל מלאכתו

משנהֿלמלך). תוכו 5)(ראה וגם שקליפתו האלון עץ פרי
-6)קשים. השומע אילם אבל מדבר, ואינו שומע אינו

כגדול. דעת.7)דינו בן מעשה כמו מועילים מעשיהם
לכאן 8) או לכאן מכריעה אדם של שמחשבתו הדברים בכל

ערך. כל למחשבתם אין בבאֿמציעא 9)– כלים תוספתא,
ה"ג. פ"ז

.·ÌÈÊ‡Ó ‰˜10˜Án‰Â11Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LiL ¿≈…¿«ƒ¿«»»∆≈»∆≈ƒ
ÏÒ‡‰Â ,˙ÎzÓ12ÏL ‰˜Â ,˙BÚÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL «∆∆¿»≈∆∆≈≈ƒ»¿»∆∆

ÌÈÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL ıÚ13˙Èa Ba LiL ÏwÓe , ≈∆≈≈ƒ«ƒ«≈∆≈≈
‰ÊeÊÓ Ïea˜14˙ÈÏb¯Ó ÌB˜Ó B‡15ÏL ˙ÊÁLÓe , ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿∆∆∆

ıÚ16ÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba LiL17Ò˜t ÁeÏÂ ,18LiL ≈∆≈≈ƒ∆∆¿«ƒ¿»∆≈
‰ÂÚL Ïea˜ ˙Èa Ba19ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk - ≈ƒ«¬»»≈¿«≈»∆««

Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈¿≈≈ƒ¿≈»∆≈ƒ
ÔÓ ‡ÓË ÔÈ‡Â .‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,‡e‰L Ïk»∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿≈»≈ƒ

‰¯Bz‰20LnLÓ‰Â Ô‰a LiL Bc·Ï Ïea˜ ˙Èa ‡l‡ «»∆»≈ƒ¿«∆≈»∆¿«¿«≈
CÈ¯ˆ Ïeaw‰ ˙ÈaL ÈÏk‰ ¯‡MÓ Ïeaw‰ ˙Èa ˙‡∆≈«ƒƒ¿»«¿ƒ∆≈«ƒ»ƒ

BÏ21- ËeLt‰ ÈÏk‰ ¯‡MÓ C¯v‰ ÏÚ ¯˙i‰ Ï·‡ ;¬»«»≈««…∆ƒ¿»«¿ƒ«»
e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ‡ÓËÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë22. »ƒ«»¿»≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שם 10) (משנה, בו תלויים המאזניים שכפות האמצעי החלק
מ"ט). את 11)פי"ז, בה שמוחקים מהוקצעת, עץ חתיכת

המידה  שפת כל על המחק את מעבירים כיצד? המידות.
לתוך  קצת נדחק הוא כבד, המחק ואם הגודש, על ונופל
מעץ, הם והמחק מאזניים של הקנה יותר. ומפיל הכלי
בצד  מתכת בהם ומכניסים קיבול בית להם עושים והרמאים
שהמתכת  בצד המשקלות את מניחים קונים וכשהם אחד,
דומה  באופן הנמכר. הדבר את שם מניחים וכשמוכרים בו,
הקל  בצד מוחקים בקניה במחק, גם משתמשים הם

הכבד. בצד הסחורה 12)ובמכירה בו שתולים מוט
מקצת  בו וטומן קיבול בית בו עושה רמאי וחנווני הנמכרת,
ממה  פחות ונתן במנין שטעה לקונה ואומר שקיבל, הכסף

לשלם. עליו הוא 13)שהיה כאילו פנים מעמיד רמאי עני
מבלי  הקנה מן מים ושותה עליו, שיחמלו כדי בתענית יושב

ושבים. העוברים בזה בפתח 14)שירגישו לקבעו כדי

השלמות). ראה למשנתינו. רבינו פירוש (ע"פ הבית
מסיימת:15) (המשנה המכס ולהבריח שם להסתירה כדי

אוי  אומר, אם לי אוי זכאי: בן יוחנן רבן אמר כולן "ועל
אנשים  שילמדו אפשר - אומר אם פירוש, אומר". לא אם לי
יחשבו  - אומר לא ואם לרמות, הללו התחבולות את רעים
התלמידים  וגם בתחבולותיהם בקיאים אנו שאין הרמאים,
אמרו, - ב סט, בבבאֿבתרא אלה. בדינים בקיאים יהיו לא
על  בהסתמכו התחבולות כל את גילה זכאי בן יוחנן שרבן
בם  ילכו וצדיקים ה' דרכי ישרים כי ו): יד, (הושע הכתוב

בם). יכשלו סתם 16)ופושעים כתוב במשנה מי"ז. שם
מתכת  של היא שאם עץ", "של הוסיף ורבינו "משחזת",
היא  ואם קיבול, בית בה שאין אףֿעלֿפי מיטמאה היא הרי
טומאה  מקבלת אינה קיבול בית בה כשיש אפילו אבן של

בפירושו). (רבינו ה"ו בפ"א שנתבאר כדי 17)כמו
על  שמן קצת מטפטפים הסכין חוד את יפה להחליק
השמן. לקבלת קטנה חקיקה בה עושים ולפיכך המשחזת,

עליו 18) חורטים והחנוונים שעווה, עליו שמניחים עץ לוח
[ולא  חשבונותיהם. את קשה, עץ של או מתכת של בחרט
היו  וכשלא הגבוה]. מחירם מפני בנייר או בקלף השתמשו
כדי  השעווה את החליקו – החשבונות לאותם יותר צריכים

שנית. בה קיבול 19)להשתמש בית בלוחות עושים יש
ה"ד.20)לשעווה. פ"ז בבאֿמציעא כלים תוספתא,

לשון 21) בו. להשתמש ראוי הכלי יהיה לא זה חלק שבלי
הצורך. את המשמש אלא מטמא אינו פ"א 22)התוספתא:

חכמים. מגזירת טומאה מקבלים עץ כלי שפשוטי ה"א,

.‚Ïea˜ ˙Èa23.Ïea˜ ˙Èa BÈ‡ - B˙‡lÓÏ ÈeOÚ‰ ≈ƒ∆»¿«…≈≈ƒ
˙Ú˜a ?„ˆÈk24Ïea˜ ˙Èa da ÔÈ˜˜BÁL ıÚ ÏL ≈«¿««∆≈∆¿ƒ»≈ƒ

ÏÊ¯a ÏL Ôcq‰ Ba ÔÈÚ˜B˙Â25‡È‰ ÌÈÁt ÏL Ì‡ : ¿¿ƒ««»∆«¿∆ƒ∆«»ƒƒ
˙Èa da LiL Èt ÏÚ Û‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -≈»¿«∆∆À¿»∆««ƒ∆≈»≈

B˙‡lÓÏ ‡l‡ ‰OÚ ‡Ï ,Ïea˜26‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ…«¬»∆»¿«…¿≈…«≈
ÔÈÙ¯Bˆ ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .‰Êa27˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - »∆¿ƒ»¿»∆¿ƒ¬≈¿«∆∆

˙Ú ÏÎa ÏÊ¯a‰ ˙‡ ÔÈ‰Èa‚Ó Ô‰L ÈtÓ ;‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ∆««¿∆¿»≈
˙eÙL ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ‰ˆ¯iL28ÛÒk‰Â ·‰f‰ ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ∆¿«»»¿«∆∆

Ôcq‰ ˙Áz ÌL ˙ˆa˜˙n‰29.‰Ïa˜Ï ‰OÚ È¯‰Â , «ƒ¿«∆∆»««««»«¬≈«¬»¿«»»
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

שם.23) פשוטה.24)משנה, עץ ועליו 25)חתיכת
אותו. כשמעבדים המתכת, את משמע 26)מניחים מלשונו

העץ  אין הקיבול בבית הסדן את שתקעו לפני שאפילו
למלאות  תחילה בכוונה נעשה שהחור מפני טומאה מקבל

קבוע. מילוי זהב 27)אותו כגון יקרות, מתכות צורפי
כשמחליקים 28)וכסף. המתכת מן שנושרת דקה נסורת

פ"ל, כלים המשנה, (מלשון זעירות ששיניה בפצירה אותה
בשופין"). "שפן כל 29)מ"א: לה אין הברזל נסורת אבל

שם). (תוספתא, אותה מאספים ואין ערך

.„Ûk‰30˙Bhn‰ ÈÏ‚¯ ˙ÁzL ˜e˜Á‰31˙BÏc‚n‰Â ««∆»∆«««¿≈«ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë - Ïa˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆¿«≈»¿≈
‡l‡ Ïea˜Ï ÈeOÚ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓ Baƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈»¿ƒ∆»

˙¯ÙBÙL .„·Ïa Ba CÓÒÏ32Lw‰33‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ƒ¿…ƒ¿«¿∆∆««¿«∆∆À¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ elÙ‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ıÚ‰ ÈÏk ÏÎk¿»¿≈»≈∆¿«¿ƒÀ¿»¬ƒ≈»¿»
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milkקלב zekld - dxdh xtq - oqip b"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Á‡ ‰tË ‡l‡ Ïa˜Ï34‰w‰ ˙¯ÙBÙLe .35dÎ˙ÁL ¿«≈∆»ƒ»««¿∆∆«»∆∆¬»»
Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ‰Ïa˜Ï¿«»»≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ∆»
‡È‰ È¯‰ - ‰Ïa˜Ï ‰ÎzÁ ‡Ï Ì‡Â .dÎB˙aL Ô·l‰«»»∆¿»¿ƒ…∆¿¿»¿«»»¬≈ƒ
˙BÚewt ÏL ˙¯ÙBÙL Ï·‡ .ıÚ ÈÏk ÈËeLÙk36 ƒ¿≈¿≈≈¬»¿∆∆∆«
.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ÔÈÏÎ‡k ‡l‡ ,ÌÈÏk ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈»≈ƒ∆»»√»ƒ≈¬ƒ

ה"א.30) פ"ח שם רגלי 31)תוספתא, עמידת לכוון כדי
עבות, קרש חתיכות תחתיהן הניחו והמגדלות המיטות,

לרגלים. מתאימים קיבול בתי בהן שם 32)שחקקו משנה,
מי"ז. חלולה.33)פי"ז והיא תבואה שבית 34)של

שהוא. בכל מיטמא מלא 35)קיבול וחללו חלול, סוף קנה
"בכיי". במשנה ונקרא לבן, ספוגי ֿ 36)חומר צמח מין

הוא  רב זמן אותו שכובשים ואחר מר, שטעמו רך שדה
לט: ד, (במלכיםֿב, אדם למאכל ראוי ונעשה מתמתק
כפריו. שנאכלים קנים לו ויש שדה"), פקעות ממנו "וילקט

.‰˙¯ÙBÙL37‰ÊeÊn‰ ˙‡ da Ô˙Â dÎ˙ÁL38¯Á‡Â ¿∆∆∆¬»»¿»«»∆«¿»¿««
Ï˙ka d˙ Ck39d˙Ïa˜ C¯„k ‡lL d˙ elÙ‡ ,40 »¿»»«…∆¬ƒ¿»»∆…¿∆∆«»»»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -41Ï˙ka dÚ·˜ .42C¯„k dÚ·˜ Ì‡ : ¿«∆∆À¿»¿»»«…∆ƒ¿»»¿∆∆

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - d˙Ïa˜43C¯„k ‡lL : «»»»¬≈¿«∆∆À¿»∆…¿∆∆
‰¯B‰Ë - d˙Ïa˜44Ï˙ka ˙¯ÙBÙM‰ Ô˙ .45Ck ¯Á‡Â «»»»¿»»««¿∆∆«…∆¿««»
‰ÊeÊn‰ da Ô˙46BÊ È¯‰ - d˙Ïa˜ C¯„k ‰˙È‰ Ì‡ : »«»«¿»ƒ»¿»¿∆∆«»»»¬≈
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó47d˙Ïa˜ C¯„k ‡lL ;48‰¯B‰Ë -49. ¿«∆∆À¿»∆…¿∆∆«»»»¿»

‰¯B‰Ë - d˙Ïa˜ C¯„k elÙ‡ ,Ï˙ka dÚ·˜50. ¿»»«…∆¬ƒ¿∆∆«»»»¿»

ה"ג.37) שם שעשאה 38)תוספתא, דעתו גילה ובזה
טומאה. לקבל וראויה שקל 39)לקבלה עראי, חיבור

ובמצב 40)לנתקו. הפתח, למזוזת הפתוח צידה את חיבר
לקבל. ראויה אינה בכותל 41)זה נתינתה שלפני מכיוון

אלא  מסתלקת הטומאה אין טומאה, קבלת תורת עליה ירדה
מעשה. שינוי נקרא אינו עראי וחיבור מעשה, שינוי עלֿידי

במסמרים.42) קבע של ראויה 43)חיבור שעודה לפי
לקבל,44)לקבלה. ראויה אינה קביעתה שעלֿידי לפי

כמחובר  לעשותה והועילה גמור מעשה שינוי קביעתה הרי
דרך  כשקבעה מהֿשאיןֿכן טומאה, מקבל שאינו לקרקע,
לתוכה  להכניס הקודמת למלאכתה ראוייה ונשארה קבלתה

ארעי.45)מזוזה. שלקבלה 46)חיבור דעתו אז וגילה
כזו. כוונה גילה לא המזוזה הכנסת לפני אבל מתכוון, הוא

כלי,47) לעשות מועילה בכותל הנתינה שלאחר כוונתו
בכותל. קבועה שאינה על 48)מפני המזוזה בה והכניס

בכוח. לחיצה לא 49)ידי לכותל השפופרת את כשחיבר
בטלה  ולכן התכוון, שלקבלה הוכיח לא שהרי כלי, היתה
שבאה  והכוונה מהודק, בלתי בחיבור אפילו הכותל לגבי

מועילה. אינה מכאן אין 50)לאחר קבע של בחיבור
סדרי  בעל פירוש על מיוסד זה (פירושנו מועילה מחשבתו

שם). כלים לתוספתא, טהרות

.ÂÈÏk51ÌÈ¯Òp‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L52ÌÚM‰ ÔÓ B‡53 ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿»ƒƒ«««
¯Ó‚n‰Â ÌÈ„‚a‰ ÂÈÏÚ eÁËLiL È„k54È„k ‰hÓlÓ ¿≈∆ƒ¿¿»»«¿»ƒ¿«À¿»ƒ¿«»¿≈

Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡L ˙¯eÎk ÈeOÚ ‰È‰ Ì‡ :eÓqa˙iL55- ∆ƒ¿«¿ƒ»»»¿«∆∆∆≈«¿«
a Ba ‰È‰ Ì‡Â ,¯B‰ËÈeqk ˙Ïa˜ ˙È56‰Ê È¯‰ - »¿ƒ»»≈ƒ…∆ƒ¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

מ"י.51) פכ"ב מאוד.52)כלים דקים עץ שבבי פירוש,
שעושים 53) וקל רך לעץ "שעם" שם ניתן (בזמנו גמי מין

לגמי). התכוון רבינו אולם פקקים, שבו 54)ממנו כלי
לוחשות. גחלים על בושם אלא 55)מקטירים שוליים,

מלמעלה. הבגדים את ושוטחים בלבד שטח 56)דפנות
הכיסוי  ועל הקרקע על העומד המוגמר מן למעלה ארוג

לבסמו. שרוצים הבגד את מניחים

.ÊÏcÒ57‡ÓË - ˙ÎzÓ ÏL :‰Ó‰a ÏL58ÏLÂ , «¿»∆¿≈»∆«∆∆»≈¿∆
‰Ïaw‰ ÈÏkÓ ·eLÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - ÌÚL59. ««»∆≈∆»ƒ¿≈««»»

הבהמות 57) רגלי על להנעיל היו רגילים מ"ה. פי"ד שם
הקוצים. מפני הרגלים על להגן מתכת כל 58)סנדלי

עצמה) הבהמה לצרכי העשויים (הכלים בהמה משמשי
מקבל  סנדל אבל טומאה, מקבלים אינם מתכת של אפילו
שבמלחמה  מפני רב, מנמק - א נט, שבת במס' טומאה.
דינו  ולכן אחר, כלי להם כשאין מים, בו החיילים שותים

ואדם. בהמה איֿאפשר 59)כמשמשי גמי של בסנדל
(מלשונו  הבהמה את רק משמש הוא כן ואם מים, לשתות
אולם  קיבול, כבית נידון שאינו להבין אפשר רבינו של

שאמרנו). הכוונה משתמעת הנ"ל שבת מגמרא

.Á¯¯Bv‰60dÓB˜Ó ¯‡LÂ d‡ÈˆB‰Â ¯BÚa ˙ÈÏb¯Ó «≈«¿»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
˜ÓÚ61ËLÙiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -62ÏkL ; »…¬≈∆¿«≈À¿»«∆ƒ¿«∆»

ÒÈk BÓk ÔÓB˜Ó È¯‰Â ,Ô‰L ÏÎa ÔÈÏa˜Ó Ïea˜ ÈÏk¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈«¬≈¿»¿ƒ
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ˙BÚn‰ ¯B¯ˆ Ï·‡ .ÔË»̃»¬»¿«»≈¿«≈À¿»∆≈

ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ63. »»«¿ƒ

מ"ב.60) פכ"ו לפתוח 61)שם אדם של דרכו שאין מפני
חשוב  כך ומפני הכיס, תבנית נשארה הצרור, את תכופות

קיבול. לצורתו 62)בית העור ויחזור הקמטים שיתפשטו
מעותיו,63)הטבעית. צרור ולסגור לפתוח רגיל אדם

קיבול  בית תורת עליו ואין מהר מתפשט הוא כך ומתוך
במשנתינו  טהורים' מים (ב'הגהות שנפשט לפני אפילו

שם). בפירושו רבינו של נימוקו את כך מפרש

ה'תשע"ט  ניסן י"ג חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) וריקן מלא להיטלטל או לנחת העשוי עץ כלי יבאר

וכיצד  במילואן. לטלטל העשויים הכלים הם ומה סתם.
כלי  עמו. נמדד ומה סאה מ מחזיק אם לידע הכלי מודדים
על  הטהו כן אם אלא כדרכו סאה ארבעים מחזיק שאינו עץ

צדו.

.‡˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk2‡l‡ Ïa˜Ó BÈ‡ elÙ‡ , »¿ƒ≈∆»¿««¬ƒ≈¿«≈∆»
ËÚeÓ ¯·„3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -4‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï »»»≈¿«≈À¿»…ƒ«»¿…

‡ÏÓ ÏËÏË˙‰Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ¿«¿≈»≈
ÏÚ Û‡Â ,‰‡Ò ‰‡Ó ˜ÈÊÁÓ ‰È‰ elÙ‡ ,˜Ok Ô˜È¯Â¿≈»¿«¬ƒ»»«¬ƒ≈»¿»¿««
È¯‰ - ˙ÁÏ ÈeOÚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏeL BÏ LiL Ètƒ∆≈«ƒƒ¿≈»¿««¬≈
ÏÎÂ .Ïea˜ ÈÏk ¯‡Lk ‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿»

Ì˙Ò ‡e‰L ıÚ ÈÏk5·LÈÏ ÌÈÏeL BÏ eÈ‰ Ì‡ , ¿ƒ≈∆¿»ƒ»«ƒ≈≈
Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì‰ÈÏÚ6,ÏbÏb˙‰Ï ÁB ‡‰È ‡lL È„k ¬≈∆«««¿«¿≈∆…¿≈«¿ƒ¿«¿≈
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- L·Èa ÌÈ¯Bk Ô‰L ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Â¿»»«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«∆≈«ƒ¿»≈
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡≈¿«≈À¿»¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈

B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÌÈ¯ÙBÒ7el‡ ÌÈ¯·„e .˙ÁÏ ÈeOÚL ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»∆»¿««¿»ƒ≈
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c8- ˜O ‰Ó : ƒ¿≈«»»≈ƒƒ«¿»»¿««

‡nhÈ ‡Ï ıÚ ÈÏk Û‡ ,Ô˜È¯Â ‡ÏÓ ÏËÏË˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿«¿≈»≈¿≈»«¿ƒ≈…ƒ«»
ÈÏk ‡ÈˆB‰Ï ;Ô˜È¯Â ‡ÏÓ ÏËÏhÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»ƒ«¿≈»≈¿≈»¿ƒ¿ƒ

.˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ≈∆»¿««

ממקום 2) לטלטלו ולא אחד במקום מונח להיות עשוי
מלא.3)למקום. כשהוא לטלטלו כו,4)ואפשר בחגיגה

מוציאים  היו שאילמלא המקדש, שבבית שולחן גבי אמרו ב
מפני  טומאה מקבל היה לא רגלים לעולי להראותו אותו
עץ  כלי דבר: של וטעמו אחד. במקום לנחת עשוי שהוא
(ויקרא  אחד בפסוק נכתבו ששניהם לשק, (הושוו) הוקשו
שהוא  לשק דומה כשהוא רק מטמא עץ כלי ודרשו: לב) יא,
זו). הלכה בסוף (רבינו כלל מיטלטל אינו וזה מיטלטל,

שימושו.5) אופן נקבע או 6)לא עגולים שוליים להוציא
הדעת.7)משופעים. על מאוד מתקבלת הנחה

מה 8) שנינו: ה הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
שהם  ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל שהוא מיוחד שק

במילואם. מיטלטלים

.·‰cL ÔB‚k ,˙ÁÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈÏk‰9 «≈ƒ∆∆¿»»∆≈¬ƒ¿««¿ƒ»
Ïc‚Óe ‰·z10Lw‰ ˙¯eÎÂ11ÌÈw‰ ˙¯eÎÂ12¯B·e ≈»ƒ¿»¿«∆∆««¿«∆∆«»ƒ

‰ÈÙÒ13‰ÏB„‚14ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰ Ì‡ ,el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿»¿«≈»≈ƒ≈«¬ƒƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡15Ô‰ el‡Â . «¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈≈

ÔÈÈeOÚ Ô‰L ıÚ ÏL ÌÈÏk‰16:Ô‡BÏÓa ÏËÏË˙‰Ï «≈ƒ∆≈∆≈¬ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»
¯ec¯c17˙BËÒe˜Â ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «¿∆«ƒƒ«»¬»»¿¿

ÌÈÎÏn‰18Ô„aÚ‰ ˙·¯ÚÂ ,19‰pË˜ ‰ÈÙÒ ¯B·e , «¿»ƒ«¬≈«»«¿»¿ƒ»¿«»
ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L20.ÔB¯‡‰Â , ∆≈»¿»¿«≈¿∆¿««»«»¿»»

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ıÚ ÈÏk ˙LÓÁÓ „Á‡ Ïk»∆»≈¬≈∆¿≈≈≈««ƒ∆≈
ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ¯˙BÈ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈≈«¿»ƒ¿»¬≈≈¿«¿ƒ
ÔÈ‡ÏÓ ÏËÏh‰Ï ‡l‡ Ô˙lÁzÓ eOÚ ‡lL ,‰‡ÓË21. À¿»∆…«¬ƒ¿ƒ»»∆»¿ƒ«¿≈¿≈ƒ

ıÚ ÈÏk Ïk ¯‡Le22‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ Ì‡ , ¿»»¿≈≈ƒ»¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»
ÏËÏË˙‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L Ô˙˜ÊÁ - ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈÂ¿≈»∆«ƒ∆¿»»∆≈»¬ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÌˆÚ ÈÏk ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,Ô‡BÏÓa23 ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈¿≈∆∆
ÔÈ‡ - ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈÏa˜Ó‰ ¯BÚ‰ ÈÏÎe¿≈»«¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»¿«≈
Ô˙lÁzÓ eOÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆»ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»»

Ô‰Lk ÏËÏË˙‰Ï24.ÔÈ‡ÏÓ ¿ƒ¿«¿≈¿∆≈¿≈ƒ

נשים9) בה שמסיעים אדם.מרכבה בידי נישאת והיא
ומזון.10) כלים בו ומניחים מגדל בתבנית עשוי גדול ארון
מקש.11) קלועה סוף.12)כוורת מקני עשוייה
של 13) מאוד גדול כלי מוליכות בים המפליגות הספינות

ספינה". "בור לו וקוראים לשתייה מים מלא עץ
אלכסנדריה"14) "ספינה במשנה: הגדול. בים המפליגה

של  לאלכסנדריא המפליגות הספינות רבינו, שם ופירש
לספינות  שהכוונה מפרשים ויש הגדול. לים ונכנסות מצרים
ארצות  עם מסחר בקשרי שעומדים אלכסנדריא תגרי של
החוף  מן מתרחקות שאינן קטנות לספינות פרט רחוקות,

הים. חוף שעל המקומות בין התחבורה את ומשמשות
מפני  הספינות, מן להורידן מבלי לנחת עשויות אלו בורות
מחזיקות  אינן ואם רב, לזמן שיספיקו מים אותן שממלאים
ולמלאותן  פעם בכל להורידן מוכרחים סאה ארבעים

השתייה. מי מחזיקים 15)כשאפסו אינם שאם משמע
טומאה. מקבלים - סאה לכתחילה 16)ארבעים נעשו

זה. ומובילים 17)לשם עגלה על מוטלת גדולה עץ חבית
ולפיכך  בעגלה להובילה כדי נעשתה כזו חבית מים. בה

וריקן. מלא המיטלטל כדבר גדולה 18)נידונית תיבה
והמלכים  ומשקין מזון בהם להניח תאים תאים עשוייה
ימים. לכמה מספיקה צידה בה מובילים לדרך היוצאים

העורות 19) את בה שורים שהאומנים גדולה, עריבה
לעיבוד. המלחים20)העומדים של דרכם למלאות אין

התחנות  למקום עד שיספיקו כדי אלא מים, הרבה בהן
כן  ואם טריים, מים וימלאון אותן יורידו שבהן הקרובות,

מלאות. מיטלטלות למה 21)הן לנמק באים אלה דבריו
סאה) 40) הקבוע השיעור מן יותר גדולים שהם אלה, כלים
ומבאר  כמטלטלים, נידונים כובדם מפני לטלטלם וקשה
מפני  מלאים, מיטלטלים כבלתי להגדירם שאין רבינו,
עגלה  ידי על מלאים כשהם טלטול לשם לכתחילה שנעשו

אדם. בני כמה ידי על לסתם 22)או הכוונה המשנה. לשון
שכך  מפני דינם, וכפל הקודמת. בהלכה דינם שנאמר כלים
כמותו. פסק שרבינו במשנתינו יהודה רבי דברי סיום הוא

רבינו 23) של שיטתו עיקרי סיכום דבר. לכל עץ ככלי ֵדינו
א. האלו: ההלכות שתי את היטב יסבירו עץ כלי בדיני
טילטולם. מידת הוא עץ כלי בטומאת הקובע הגורם
אלא  מיטלטלים, ושאינם טומאה. מקבלים המיטלטלים
העשוי  עץ ככלי מוגדרים אחד, במקום מונחים להיות דרכם
טלטול  פירושו שאמרו טלטול ב. מיטמאים. ואינם לנחת
שהוא  שק מה דרשו: שם כהנים [בתורת מלא כשהכלי
מיטלטלים  שהם ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל
מהכשירו  גורע אינו ריק כשהכלי הטלטול ג. במילואם].
שכלי  כאן, בהשגותיו הראב"ד לדעת [בניגוד טומאה לקבל
סאה  ארבעים בו ויש ריקן וגם מלא גם להיטלטל שדרכו
אדם  בני של דרכם שאין חכמים, שיערו ד. מטמא]. אינו
קבעו  ולפיכך סאה מארבעים יותר כבד משאוי לטלטל
ומארבעת  טלטול. לעניין כלים בסתם כמכריע זה שיעור
הדינים  כל מאליהם כמעט מסתעפים אלה עיקרים
כלי  .1 בקצרה: אלה דינים על נחזור כאן. רבינו שהשמיענו
מקבל  אינו מהשיעור פחות מחזיק אפילו לנחת" "העשוי עץ
ומשקל  לשק, דומה ואינו מיטלטל שאינו מפני טומאה,
להתטלטל  העשוי כלי .2 כלום. כאן משנה אינו המשאוי
שהרי  סאה, מאה מחזיק אפילו מטמא - ריקן ובין מלא בין
הגורם  הוא והטלטול כובדו למרות להיטלטל עשוי הוא
אם  בעשייתו, קבועה כוונה הייתה שלא עץ כלי .3 המכריע.
היא  אם מידתו, בו מכריעה - לנחת או להיטלטל תשמישו
שלנחת  (חזקתו) הדעת על מתקבל סאה מארבעים למעלה
כבד  משאוי לטלטל אדם בני של דרכם אין שהרי עשוי,
לטלטול  שנעשה חזקתו זה משיעור פחות היא ואם שכזה,

טומאה. להיטל 24)ומקבל מתחילתם להיות טל צריך
ר"מ). רומא (דפוס כשהם

.‚‰cna ÌÈ‡a‰ ˙ÈÎeÎÊ ÏL Ïc‚n‰Â ‰·z‰Â ‰cM‰25 «ƒ»¿«≈»¿«ƒ¿»∆¿ƒ«»ƒ«ƒ»
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ÔÈÏa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ¯‡Le ;ÔÈ¯B‰Ë -¿ƒ¿»¿≈¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡26¯ÓÁ ‰ÊÂ . «¿»ƒ¿»¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»¿∆…∆
.ıÚ ÈÏÎaÓ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎaƒ¿≈¿ƒƒƒ¿≈≈

בלח,25) סאה ארבעים חכמים; שקבעו המידה בהם שיש
ביבש. כוריים מפני 26)שהם זה, דין מנמק הראב"ד

מאוד  כבדים הם ולפיכך עבה מזכוכית נעשים אלו שכלים
כל  עבים אינם האחרים והכלים להיטלטל, עשויים ואינם

כך.

.„B¯eaLa LiL ÈÏk Ïk27‰n‡ ÏÚ ‰n‡28Ìe¯a »¿ƒ∆≈¿ƒ«»««»¿
LÏL29.ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ È¯‰ - »¬≈«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«

Ì‡ ;ıeÁaÓ B˙B‡ ÔÈ„„BÓ - ÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ„„BnLÎe¿∆¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,LÏL Ìe¯a ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ba ‰È‰»»«»««»¿»««ƒ∆≈

‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ BÎBz30È·Ú ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ∆»»ƒ∆¬≈»∆≈√ƒ
ËÚÓÓ ˙BÙc‰31ÌÈÏ‚¯‰ È·Ú Ï·‡ .32¯f‰ È·ÚÂ33, «¿»¿«≈¬»√ƒ»«¿«ƒ»√ƒ«≈

BnÚ ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ¯Ê BÏ ‰È‰ Ì‡34. ƒ»»≈≈ƒ¿»ƒƒ

תכולתו.27) של תישבורת באורך 28)בחשבון אמה
ברוחב. מחזיק 29)ואמה שכזה כלי אמות. שלוש גובה

ואמר  דייק רבינו אמה. על אמה של מעוקבות מידות שלוש
הרוחב  האורך, ששיעורי לומר תטעה שלא "בשיבורו",
היתרון  אין מאמה פחות מהם אחד ואם מעכבים והגובה
כאלה  מעכבים שיעורים (מצאנו משלים השני הממד של

צרעת). הכלי.30)בטומאת דפנות עובי מקום
והרי 31) הכובד, שקובע מפני ממעט, אינו להלכה כלומר,

שם  הלל ובית שמאי בית מחלוקת כובד. מוסיפים הדפנות
מקום. בכל כמותם שהלכה הלל, כבית המדובר 32)ופסק

מעץ  עשויות או לדפנות מחוברות שרגליה בתיבה אפילו
בולט  מהן וחלק מהדפנות עבות הן אבל הדפנות, עם אחד

נמדדת. אינה זו תוספת הארון, של לריבוע הזר 33)מחוץ
מבחוץ. ומחובר הכלי משפת למעלה במשנה 34)נמצא

נמדדים. שאינם מודים הלל בית גם שבזה אמרו,

.‰‰pË˜ ‰·z ÈÏk‰ CB˙a ‰È‰35CB˙aL ÈÎeÓ ÔB‚k , »»¿«¿ƒ≈»¿«»¿¿ƒ∆¿
˙ËÓL ‡È‰L ÔÓÊa :‰cM‰36˙„cÓ dÈ‡ - «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆≈»ƒ¿∆∆

dnÚ37dÏ ¯eaÁ dÈ‡Â ,38Ï‰‡a dnÚ ˙ÏvÓ dÈ‡Â , ƒ»¿≈»ƒ»¿≈»«∆∆ƒ»¿…∆
˙n‰39dnÚ ˙„cÓ - ˙ËÓL dÈ‡ Ì‡Â ;40È¯‰Â , «≈¿ƒ≈»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆ƒ»«¬≈

„Á‡ ÈÏÎk Ô‰41. ≈ƒ¿ƒ∆»

"אופן",35) מפרש שם ורבינו שלה" "מוכני כתוב במשנה
מונחת  שהשידה העגלה, אופני כעין לאופן התכוון כנראה
תיבה  ופירש בו חזר כאן אולם שם. הר"ש פירש וכן עליה.

השידה. שבתוך ואפשר 36)קטנה בשידה קבועה אינה
ולהוציאה. מחזיקה 37)לשומטה אינה עצמה השידה אם

הבולט  בחלקה לתיבה הנכנסים והמשקין סאה, ארבעים
ודין  נמדדים, אינם - זה לשיעור משלימים השידה משפת

טומאה. המקבל רגיל ככלי נטמאה 38)השידה אם
להיפך. וכן התיבה נטמאה לא המשנה.39)השידה לשון

כשנכנסה  שהמדובר ב, מד, שבת כרש"י מפרשה ורבינו
מקבלת  ואינה סאה ארבעים בה שיש השידה הקברות. לבית
מת  טומאת בהלכות (רבינו הטומאה בפני חוצצת - טומאה
שבתוכה  הכלים על מצילה היא ולפיכך ג), הלכה י"ג פרק

עצמה  בה שאין בתיבה הנמצאים הכלים אבל נטמאו, ולא
נטמאו, - השידה מדפנות גבוהים ודפנותיה סאה ארבעים
הכלים  על מצילה השידה אין עצמו; בפני כלי שהיא מפני

שפת 40)שבתוכה. על העודף התיבה של החלק מידת
למעלה. כמבואר סאה, לארבעים משליחה השידה

בנשמטת.41) למעלה האמורים הדינים לכל

.ÂÈÏkÏ ‰È‰42¯eÓ˜ Èeqk43- Úe·˜ ‡e‰L ÔÓÊa : »»«¿ƒƒ»ƒ¿«∆»«
BnÚ „cÓ44Ba eÈ‰ .BnÚ „cÓ BÈ‡ - Úe·˜ BÈ‡ ; ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒ¿»ƒ»
˙B¯e‚Ó45ıeÁaÓ eÈ‰ Ì‡Â ;BnÚ ˙B„cÓ - ÌÈÙaÓ46 ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ«

BnÚ ˙B„cÓ ÔÈ‡ -47. ≈»ƒ¿»ƒ

הקודמת.42) בהלכה האמורה לשידה כעין 43)הכוונה
השידה.44)כיפה. מן כחלק מגירות.45)דינו

קצתו,46) בולט החיצון ודופנן מבחוץ נפתחות המגירות
שלנו. במגירות מבחוץ,47)כרגיל הכלי את כשמודדים

לתוספתא). ביכורים (מנחת נמדד הזה העודף אין

.ÊBk¯„k ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Ó BÈ‡L ıÚ ÈÏk48‡l‡ ¿ƒ≈∆≈¿«≈«¿»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÈ‡B‰ ,¯Á‡ ¯·„a BÎÓÒ B‡ Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»«ƒ¿»¿»»«≈ƒ

.¯B‰Ë - ÌB˜Ó ÏkÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Óe¿«≈«¿»ƒ¿»ƒ»»»

רגליו.48) על או שוליו על עומד הוא אם

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰ÏhpL ‰·z‰Â ‰cM‰«ƒ»¿«≈»∆ƒ¿»««≈«¿≈∆««ƒ
e·w ‡lL49ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È¯‰ ‡l‡50el‡ È¯‰ - ∆…ƒ¿∆»¬≈≈¿«¿ƒ¬≈≈

ÔÈ„ÚÂ ,ÔÈ¯B‰Ë51˙ÁÏ Ô‰L Ô˙˜ÊÁÂ ,ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈ ¿ƒ«¬«ƒ≈»∆«ƒ¿∆¿»»∆≈¿««
.eÈ‰Lk¿∆»

השבר.49) במקום ניקבו לא והמגדל והתיבה השידה
לתוכן.50) שנותנין הדברים שעדיין.51)את מפני פירוש,

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואדם 1) כלים לתשמיש או אדם לתשמיש העשוי כלי יבאר

מלאכה  בשעת כלים המשמש ודין לבד. כלים לתשמיש או
כלי  והעושה הכלים, חיפויי ודין מלאכה. בשעת ושלא

ממתכת. ומקצתו העץ מן מקצתו

.‡˙BcÓ LÏL2‰Ïa˜Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ıÚ ÈÏÎa3: »ƒƒ¿≈≈∆≈»¬ƒ¿«»»
Ìlq‰ ÔB‚k ,„·Ïa Ì„‡ LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿«À»
e‰ea¯ ‡ÏÂ ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯B‰Ë -»¿≈¿«≈À¿»¿»¿…ƒ

ÌÈÓÎÁ4LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .‰‡ÓËÏ ¬»ƒ¿À¿»¿»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ
Ì„‡‰Â ÌÈÏk‰5ÔÁÏM‰ ÔB‚k ,6‡Ï·h‰Â7‰hn‰Â «≈ƒ¿»»»¿«À¿»¿««¿»¿«ƒ»

LÈÓL˙Ï Ô‰L ÔÈpÓe .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«¿ƒ
?ÂÈLnLÓ LÈÓL˙Â Ì„‡8ÏÚ ˙B¯Úw‰ ÁÈpÓ È¯‰L »»¿«¿ƒ¿«¿»∆¬≈«ƒ««¿»«

.‰hn‰ ÏÚ ˙BÚvn‰Â ,‡Ï·h‰ ÏÚ ˙BÒBk‰Â ,ÔÁÏM‰«À¿»¿««««¿»¿««»««ƒ»
È¯‰L ,„·Ïa ÌÈÏk‰ LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ¿»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿«∆¬≈

Ì„‡ ÈLnLÓ LnLÓ ‡e‰9˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ : ¿«≈¿«¿≈»»ƒ…»»¿«≈∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - „·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡l‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»ƒ¿«¿»»ƒ¿«¬≈∆»
˙ÚLa ¯p‰ ˙LnLnL ıÚ ÏL ‰¯BÓ ÔB‚k .ÌeÏkÓƒ¿¿¿»∆≈∆¿«∆∆«≈ƒ¿«

‰˜Ï„‰10ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ÈÏk ‡e‰Â ,ÔÎÂ , «¿»»¿«¿¿ƒ∆«ƒƒ«««≈ƒ
Ôlk ÔÈÒeÙc‰Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa11LnLÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«¿»»¿«¿ƒÀ»¿ƒ»»¿«≈

- ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lLÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒƒ¿«¿»»¿∆…ƒ¿«¿»»
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קלה milk zekld - dxdh xtq - oqip b"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ˆÙw‰ Èeqk ÔB‚k .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰12‡ˆBiÎÂ ¬≈∆¿«≈À¿»¿ƒ«À¿»¿«≈
ÛÈq‰ ˜È˙Â ,Ba13¯Úz‰Â ÌÈ¯tÒn‰Â ÁÓ¯‰Â ÔÈkq‰Â ¿ƒ««ƒ¿««ƒ¿»…«¿«ƒ¿»«ƒ¿«««

ÏBÁÎn‰Â14·zÎn‰Â15ÏÁk‰ ˙È·e ,16‡Ï·Ë ˜È˙Â , ¿«ƒ¿¿««¿≈≈«…«¿ƒ«¿»
‡ÈË¯e˜Òe17ÌÈvÁ‰ ˙È·e ,18˙BÊB‚t‰ ˙È·e19˜È˙Â , ¿¿¿»≈«ƒƒ≈«»¿ƒ
ÌÈÏÈÏÁ20a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk .ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ ¬ƒƒ»≈¿«≈»∆««ƒ∆≈»

ÈÏk‰ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÏk ÈLnLÓ ‡l‡∆»¿«¿≈≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈«¿ƒ
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ï CÈ¯ˆ21.‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lLÂ »ƒ»∆ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ¿«¿»»

‡¯ËÓ˜ Èeqk Ï·‡22‰·z ÈeqÎÂ23ÈË ÈeqÎÂ24, ¬»ƒ«¿¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿ƒ
L¯Á ÏL LaÎn‰Â25‰·z‰ ˙ÁzL ‡qk‰Â , ¿««¿≈∆»»¿«ƒ≈∆«««≈»

ÔÈzÓw‰Â26·Ïw‰Â ,dlL27,¯Ùq‰ ˜Èz ÂÈÏÚ ÔÈBaL ¿««¿ƒ∆»¿«…∆∆ƒ»»ƒ«≈∆
¯‚p‰ ˙È·e28ÏeÚn‰Â29‰ÊeÊn‰Â30ÌÈÏ· ˜È˙Â , ≈«∆∆¿««¿¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏL ÒeÙ„e ,˙ÙˆÓ ÈÏ„Bb ÏL ·Ïw‰Â ,˙B¯Bpk‰Â¿«ƒ¿«…∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿∆
¯nÊ ÏL ıÚ ÏL ÒeÒÂ ,ÔÈlÙz31,Ba ÔÈ˜ÁOnL ¿ƒƒ¿∆≈∆«»∆¿«¬ƒ

˙B˜Ó‰ ˙ÈÚÈ·¯e32ÈÚ‰ ˙B‚e ,33˙BÎBÓÒÂ , ¿ƒƒ«¿∆∆¿∆∆»ƒ¿»
‰hn‰34‰hn‰ ÈËÈÏ˜Â ,35‰hn‰ ˙ÁzL ¯BÓÁÂ ,36 «ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ»«¬∆«««ƒ»

ÈLnLÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk -»≈¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈∆≈¿«¿≈
„·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰37. «≈ƒƒ¿«¿»»ƒ¿«

ג.2) הלכה ו פרק מציעא בבא כלים, שאין 3)תוספתא
כלי  שפשוטי אמרנו, ה"ג בפ"א למעלה קיבול, בית להם
טומאה  ומקבלים תורה, מדין טומאה מקבלים אינם עץ
שונים  סוגים שישנם כאן, רבינו ומלמדנו סופרים. מדברי

שווים. דיניהם ואין עץ, כלי פשוטי כהנים'4)של ב'תורת
שהוא  מיוחד שק "מה דרשו: ה"ד, ו פרשתא שמיני פרשת
שהאדם  (דברים האדם משמשי ואת האדם את משמש
משמשים  שהם . . . השולחן מרבה אני אף בהם), משתמש
ואינו  . . . הסולם את ומוציא האדם, משמשי ואת האדם את
הדינים  לכל יסוד משמשת זו דרשה האדם". משמשי משמש
יבואר  ופירושה זה, בפרק הראשונות ההלכות שבשלוש
ריבוהו  "ולא רבינו של [מלשונו הבאות. הערותינו מתוך
עץ  כלי בפשוטי שנלמדו הטומאות שכל משמע חכמים"
"אסמכתא". היא והדרשה דרבנן, טומאות הן זו, מדרשה
בבבא  ה'תוספות' דעת וכן ספר, בקרית המבי"ט פירש וכן

שאני]. ד"ה א סו, לצורך 5)בתרא בין בו שמשתמשים
עצמו. האדם לצורך ובין כלים,6)כלים עליו מעמידים

עליו  לאכול הכלים באמצעות שלא גם בו משתמש והאדם
גופו. קטן.7)ולהשעין משמשי 8)שולחן הם כלים

של  משמשיו משמשי נקראים כלים משמשי ולפיכך אדם,
באמצעות 9)האדם. שלא עצמו האדם את לא אבל בלבד,
הנר 10)הכלים. אין - שכבה אחר אבל דולק, כשהוא

לה. בתים 11)צריך עושי בו שמשתמשים דפוס כגון
המותחים  מצנפות לשוזרי מידה המשמש דפוס וכן לתפילין,
כל  ז. פט"ז, כלים (משנה שזירה בשעת המצנפת את עליו
עלֿפי  מבוארים שלפנינו, בפרק המפורטים הכלים שמות

כלים). למסכת שלו המשניות בפירוש של 12)רבינו כיסוי
הדברים 13)קופסה. לכל נמשכת "תיק" התיבה

הכוחל". "ובית בכלל) (ועד עד לקמן, כף 14)המפורטים
העין. לתוך הכוחל את מכניסים שבה של 15)קטנה, חרט

בפירושו  (רבינו שעוה של לוחות על בו שחורטים מתכת
ב). משנה יג פרק הכוחל.16)לכלים מונח שבו הכלי

מ"ד).17) פט"ז שם (רבינו עליו" שאוכלין מעור, "כלי
התרמיל 18) את כורכים ויש חצים, בו להשים מיוחד תרמיל

בית  לו יש עצמו [התרמיל החצים. בית נקרא זה ועור בעור,
מפרשים, ויש כאן. הנידונים כלים לסוג שייך ואינו קיבול,

עצמם]. החיצים את בו שכורכים רחבים.19)עור חיצים
כמו  שם מפרש ורבינו "הפגושות". הגירסא: במשנתנו
קבלו", "ומחי ט) כו, (יחזקאל הכתוב על ומסתמך שכתבנו,

פגשוהי". "ומחת הכלים 20)ותרגומו: כל ידוע. זמר כלי
בית  להם כשיש אבל קיבול, בית להם אין למעלה המנויים
בלבד, אדם לתשמיש עשויים אפילו טומאה, מקבלים קיבול

בלבד. מלאכה בשעת המשמשים יודע 21)וכן אינני
בשעת  משמשים וכדומה וסייף סכין של תיק כיצד לפרש

הדעת. על מתקבל ביאור מצאתי ולא תיבה 22)מלאכה.
בגדים. בה שמצניעים מקמטרא.23)גדולה קטנה תיבה

"טנא".24) מלשון כתוב 26)נגר.25)סל, במשנתנו
שגבה  כיפה כעין העשוי כיסוי רבינו ופירש "והקמרין",

עליו 27)קמור. שמותחים דפוס הוא שקולב מפרש, רבינו
תורה. לספר תיק לעשות גדול 28)עור עץ של יתד

הנגר. של תיק פירושו הנגר" ו"בית הדלת, את בו שסוגרים
המנעול.29) זה 30)תיק [אין המזוזה. את בו לכרוך תיק

מפני  ה, הלכה ב שבפרק למזוזה שחתכה לשפופרת דומה
שם]. כסףֿמשנה ראה קיבול. בית לה יש ששפופרת

המסתכלים.31) את לבדח כדי בו משחקים הזמרים
"שני 32) רבינו: ומפרש סוליית", של "ורביעית במשנה:

ביד  העצים שני יהיו מאמה, יותר אחד כל אורך עצים
קצב  (לפי הניגון לפי באחד מהם אחד ומכה המצחק,
למקוננת  אותו וייחס "וברביעין", ובנענעים ותרגום הניגון).
שיקוננו  לפי ו) משנה טו פרק כלים ראה מקוננת, = (אילת

אצלם". המתים מל 33)בו העושה עני מלאכה אכתו בעל
ונקרא  השמש, בפני עצמו על להגן סוכך לו ועושה בחוץ,

להגנה. שנועד מפני שסומכים 34)"גנונת" קטנות קורות
המיטה. את המיטה,35)בהן יד על ניצבים מוטות שני

מקל  משעינים ועליהם למרגלותיה, והשני למראשותיה אחד
מפני  במיטה השוכב על להגן וילון עליו ותולים ארוך

עליו.36)הזבובים. נשענת והיא המיטה, תחת המונח עץ
ולא 37) למעלה שנימנו הדברים לרוב מתאים זה נימוק

שכל  משמע, הכסףֿמשנה של [מלשונו ראב"ד. ראה לכולם.
בלבד]. מלאכה בשעת כלים משמשי הם כאן הנמנים

.·ÔaÏÓ38‰hn‰39˙BwÙa LaÏÓ ‰È‰ Ì‡ ,40LÈÂ «¿≈«ƒ»ƒ»»¿À»¿ƒ¿≈
BÏ41‰hn‰ ÌÚ Ô¯aÁnL ÌÈÏ‚¯42‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - «¿«ƒ∆¿«¿»ƒ«ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

‰hn‰ ÌÚ43‰hn‰ ÈÙa B˙B‡ ÔÈ˙B È¯‰L ,44È¯‰Â ƒ«ƒ»∆¬≈¿ƒƒ¿≈«ƒ»«¬≈
B˙ .‰È¯·‡Ó „Á‡k ‡e‰45˙BBLÏ ÈzL ÏÚ46È¯‰Â ¿∆»≈≈»∆»¿»«¿≈¿«¬≈

‰hn‰ ÏÚ dB·‚ ‡e‰47,ÌÈÏ·Áa ‚¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ , »«««ƒ»««ƒ∆¿…»«¬»ƒ
ÌÈÏ‚¯ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰48¯B‰Ë -49‡e‰L ÈtÓ , ƒ¿≈«¿«ƒ»ƒ¿≈∆

„·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰ ÈLnLnÓ50ÈaÏÓk . ƒ¿«¿≈«≈ƒƒ¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿≈
ÈÂÏ Èa51Ô‰L ,¯ÈM‰ ÈÏÎe Ô‰È˙B¯Bpk Ì‰a ÔÈÏBzL , ¿≈≈ƒ∆ƒ»∆ƒ≈∆¿≈«ƒ∆≈

.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

ה"ב.38) פ"ח מציעא בבא כלים, שלד 39)תוספתא
המיטה), (ארוכות ארוכים קרשים משני מורכב המיטה
בפנים  זוויותיה בארבע המיטה). (קצרות קצרים ומשנים
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על  עולה שגובהם מרובעים, עץ של מוטות ארבעה עומדים
המי  דפנות לשון גובה בכל המיטה. של הלשונות והן טה,

קצרה  וראש ארוכה ראש מכניסים שבהם חריצים שני ישנם
והקצרות  הארוכות מתחברות כך ומתוך לזו, זו הסמוכות
קרש  עוד מוספים המיטה. שלד שהיא מרובעת, למסגרת
הלשונות. שתי בין אחת ארוכה על מורכב (=מלבן) אחד
המיטה", "פני נקרא גביו שעל המלבן עם זה ארוך דופן
(כרעים) רגלים למיטה ועושים המיטה. חזית פירוש,
הרגלים  את לחבר היו ורגילים הקרקע. מעל להרימה
לשונות  שתי גבי על המלבן את מניחים ויש ללשונות.
לבין  בינו רווח ונשאר למיטה, בחבלים אותו וקושרים
מן  למעלה הנמצא הלשונות לחלק בהתאם הארוכה

המלבן 40)הארוכה. את לחזק שתפקידן , טבעות כעין
שם). לתוספתא ביכורים למלבן.41)(מנחת

במיטה 42) מחובר המלבן ונמצא במיטה, מורכבות הרגלים
של 43)(כסףֿמשנה). שהוא חלק באיזה טומאה נגעה אם

המלבן. גם נטמא המיטה.44)המיטה, בחזית
שמעון.45) ור' יוסי כר' ד. פי"ח, כלים ראה 46)משנה

המיטה. חלקי תיאור לח. הערה למעלה 47)למעלה
שם. ראה המיטה. במיטה.48)מדפנות מורכבות

בו 49) טומאה נגעה אם אפילו כלל, טומאה מקבל אינו
מ 50)בעצמו. זה הבגדים מלבן את עליו לתלות שמש

בהלכה  למעלה יותר. לו צריך אינו מלובש וכשהאדם בלבד,
מלאכה  בשעת כלים משמשי עץ כלי שפשוטי נתבאר, א

טומאה. מקבלים אינם - בבית 51)בלבד המנגנים הלויים
על  מונח מוט על שלהם השיר כלי את תולים היו המקדש,
על  מיוסד זו, הלכה על [פירוש עבים). (מוטות ניצבים שני

וד']. מ"ג פי"ח לכלים בפירושו רבינו דברי

.‚LaÎÓ52ÛkL ÏL53,¯B‰Ë - ¯BÚ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Á˙BnL «¿≈∆«»∆≈«»»∆»»
Ba LiL ˜e˜Á‰ ÌB˜na Ô·‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÁÈpnL ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ«»»∆»∆∆«»∆»∆≈
˙ÚLa ÌÈÏk‰ ˙‡ LnLÏ ÈeOÚ ‡ˆÓÂ ,ÂÈÏÚ LnLÓe¿«≈»»¿ƒ¿»»¿«≈∆«≈ƒƒ¿«

‰Î‡ÏÓ54Ïea˜ ÌeMÓ ‡nË˙Ó BÈ‡Â .55˜˜Á‰ È¯‰L , ¿»»¿≈ƒ¿«≈ƒƒ∆¬≈«¬»
Ô·‡a ˙B‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ BaL56. ∆»¿ƒ¿«¿»∆∆

ה"ב.52) פ"א בתרא בבא כלים, עושה 53)תוספתא
כדי  חקיקה, בו שיש במכבש משתמש והוא אושכפים,

העור. את מותח הוא שעליה האבן את בלבד.54)לקבל
למכבש. כלל צריך אינו מלאכה, בשעת שלא אבל

קיבול.55) בית היא החקיקה לשיטתו 56)שהרי רבינו
נידון  אינו למלאותו, העשוי קיבול שבית ג) הלכה ב (בפרק
שיש  עץ שכלי ברור, יוצא כאן רבינו [מדברי קיבול. כבית
בשעת  רק משמש הוא אפילו טומאה מקבל קיבול, בית לו

מפרשים]. כמה לדעת בניגוד בלבד, מלאכה

.„‰hn‰ ÈÈetÁ57ÔÈ¯B‰Ë -58ÔÈa ,ÔÈÈetÁ‰ Ïk ÔÎÂ . ƒ≈«ƒ»¿ƒ¿≈»«ƒƒ≈
˙ÎzÓ ÏL B‡ ¯BÚ ÏL B‡ ÌˆÚ ÏL B‡ ıÚ ÏL eÈ‰L∆»∆≈∆∆∆∆∆«∆∆
Ë¯t - Ì‰a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯B‰Ë -¿ƒ∆∆¡«¬∆≈»∆¿»»»∆¿»

ÌÈÏk‰ ÈÈetÁÏ59˙Èa Ô‰a LiL ÌˆÚ B‡ ıÚ ÈÏk ÔÎÂ . ¿ƒ≈«≈ƒ¿≈¿≈≈∆∆∆≈»∆≈
ÌÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓa ÌtvL Ïea˜60ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ƒ∆ƒ»¿«∆∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

ÔÏha ÌtvL ¯Á‡Ó ;‰‡ÓË61¯B‰Ë BÓˆÚ Èetv‰Â , À¿»≈««∆ƒ»ƒ¿»¿«ƒ«¿»
e¯‡aL BÓk62. ¿∆≈«¿

חומר 57) של בטסים המיטה של העץ חלקי את ציפה אם
ז.58)אחר. פט"ז שם נאמרה 59)משנה זו דרשה

מפרש  ורבינו ה"ז, פ"ח שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מפרש  התוספתא, על אהרן [בקרבן לציפויים. שהכוונה
חיים' 'חפץ בעל גם מפרש וכן כלים, כיסויי - כלים חיפויי
שכתבנו. כמו רבינו דעת אולם כהנים'), ל'תורת (בפירושו
ההיקש  מן ונמעטו בה"א, למעלה מבוארים כיסוי, ודיני

לכלי 60)לשק]. טהרה גורם הוא שהציפוי רבינו, סובר
מקבל  אינו עצמו הציפוי וגם ציפוי, בלי טומאה שמקבל

יותר 61)טומאה. הוא שהחיפוי מפני העץ, כלי את ביטל
מהעץ. זה 62)חשוב ונימוק מהכתוב. זאת דרשו שחכמים

קליסטרא. גבי ד) יא, (כלים למשנה בפירושו גם רבינו כתב
אין  שאמרו כחכמים ב כו, חגיגה המשנה על שם ומסתמך
[הראב"ד  מצופים. שהם מפני טומאה מקבלים המזבחות
הוא  שהציפוי מוכח א) (כז, שם שמגמרא ואומר, משיג
אבל  השיג, יפה רש"י פירוש לפי אמנם לטומאה. גורם
מפרשו, והוא בגמרא. שם השני התירוץ קיבל רבינו
לר' לומר התכוונו מצופים, שהם מפני באמרם שהחכמים
שהוא  מפני המזבח טהרת לנמק צריך אתה אין אליעזר
נימוק  לולא גם כי אדמה, מזבח לו קראה והתורה כקרקע
מקבלים  אינם הציפויים שכל מפני טומאה מקבלים אינם זה
לגבייהו"). ציפויין בטל "מיבטל הגמרא: (לשון טומאה
גורם  שציפוי המקשה סברת איפוא דוחה הזה התירוץ

ה"ב]. פ"א למעלה ראה הכסףֿמשנה). (עלֿפי טומאה

.‰‰OBÚ‰63ÔÓ B˙ˆ˜Óe ıÚ‰ ÔÓ B˙ˆ˜Ó ÈÏk »∆¿ƒƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»ƒ
Ïa˜Ó - ˙Îzn‰ LnLÓ ıÚ‰ ‰È‰ Ì‡ :˙Îzn‰««∆∆ƒ»»»≈¿«≈««∆∆¿«≈

‰‡ÓË64- ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ ˙Îzn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â , À¿»¿ƒ»¿»««∆∆¿«∆∆∆»≈
¯B‰Ë Ïk‰65,˙ÎznÓ ÂÈpLÂ ıÚ ÏL ÁzÙÓ ?„ˆÈk . «…»≈««¿≈«∆≈¿ƒ»ƒ«∆∆

‡È‰ ‰˙È‰ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ÔL elÙ‡¬ƒ≈««¬≈∆¿«≈À¿»»¿»ƒ
.¯B‰Ë Ïk‰ - ıÚÓ BlL ÌÈpLÂ ˙ÎznÓƒ«∆∆¿ƒ«ƒ∆≈≈«…»

טמא,63) - המתכת את המשמש "עץ ו: משנה יג פרק כלים
[המדובר, טהורה". - העץ את המשמש והמתכת
ומקיים  מעמיד אינו וגם עצמו, בפני כלי אינו כשהמשמש
אבל  המלאכה, את העושה לכלי מסייע אלא המתכת, את
צריכה  והמתכת למתכת צריך ואינו עצמו בפני כלי כשהוא
למשנתנו). טהרות (סדרי עיקר המשמש - שישמשה לו
עושה  שהוא אע"פ קובע החותם אין בטבעת ולפיכך

כל 64)המלאכה]. נטמא בעץ, טומאה נגעה אם אפילו
העיקרי 65)המפתח. החלק במתכת. טומאה נגעה אפילו

השני  וחלקו וסוגרות, פותחות שהן השיניים הן המפתח של
"פותחת" מפרש שרבינו [נראה להן. יד בית רק משמש
בסיפא  אולם הברטנורא, פירש וכן מפתח, היינו שבמשנתנו
"שבפותחת  אמרה: שהרי מפתח, אינה שפותחת משמע
יום  ה'תוספות וגם הברטנורא כנראה, אולם, ושבמפתח".
אינה  שהשן כתבו, שהרי "ושבמפתח", גורסים אינם טוב'
והרי  המפתח), בעץ נתונה (כשאינה עצמה בפני מיטמאה
ז. בהלכה רבינו פסק וכן עצמה, בפני שמיטמא שנינו כאן
פירוש  (לפי בדלת קבועה שפותחת משמע א פא, ובשבת

וצע"ג]. רש"י)

.Â˙ÚaË66‚ÓÏ‡ ÏL dÓ˙BÁÂ ˙ÎzÓ ÏL67- «««∆«∆∆¿»»∆«¿…
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‰‡ÓË68È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL dÓ˙BÁÂ ‚ÓÏ‡ ÏL ‰˙È‰ . ¿≈»»¿»∆«¿…¿»»∆«∆∆¬≈
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ BÊ69. ≈»¿«∆∆À¿»

כאבן 67)שם.66) וקשה בימים גדל והוא בלע"ז, קורל
א). פא, בתרא בבבא הרשב"ם פירש וכן בפירושו, (רבינו
אותיות  בו וחרתו בטבעות אלמוג לשבץ היו רגילים
מפרשים  הרא"ש וכן [הר"ש, איגרות. לחתום בו והשתמשו
מפני  טומאה מקבל אינו האלמוג ארז]. מין הוא שאלמוג
בים, גדל שהוא מפני לנמק [ואין עץ. כלי כפשוטי שהוא
שהרי  טהור, בים הגדל שכל ה"ג) (פ"א למעלה ואמרנו
הכל  וכו' בארץ הגדל עם בים הגדל מן "חיבר שם: למדנו
מטמא: האלמוג למה מנמק טהרות ובסדרי טומאה". מקבל
"עצי  יא): י, (מלכיםֿא, שנאמר עץ, קראו שהכתוב מפני
הוא  הים בקרקע אלא המים מן גדל אינו וגם אלמוגים",

(ראה 68)גדל]. עצמו בפני כלי היא שהטבעת מפני
ה). הלכה בראש בטבעת 69)ההערה שיש ואףֿעלֿפי

שעתיד  מפני והטעם, המתכת. את לשבץ קיבול בית
ר' בהגהות טבעת. ד"ה ב נב, שבת ['תוספות' להתמלאות.
העשוי  קיבול שבית ב יב, סוכה מגמרא הקשה איגר עקיבא
בהשלמות  שכתבנו מה ראה קיבול. כבית דינו להתמלאות
של  הלכות שתי שבין הסתירה בישוב ה"ג, פ"ב למעלה

רע"א]. של קושייתו גם מסולקת ובזה רבינו,

.ÊÔM‰70˙ÎzÓ ÏL71Ì˙BÁ‰ B‡72‰‡ÓË Ïa˜Ó «≈∆«∆∆«»¿«≈À¿»
ÔÎÂ .ıÚÏ ¯aÁÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,BÓˆÚ ÈÙa73„aÚn‰74 ƒ¿≈«¿ƒ…»»¿À»»≈¿≈««¿≈

·Bbn‰Â ‰¯Ên‰Â75L‡¯ ÏL ˜¯Òn‰Â76˙Á‡ ‰ÏhpL ¿«ƒ¿∆¿««¿««¿≈∆…∆ƒ¿»««
ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL d‡OÚÂ Ô‰ÈpMÓƒƒ≈∆«¬»»∆«∆∆¬≈≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË77. À¿»

שם.70) בעץ.71)משנה קבועה שאינה מפתח של שן
מתכת.72) "המעבר".74)שם.73)של במשנה:
התבואה 75) גרגירי לניקוי משמשים אלה כלים שלושת

והוא  שיניים, שלש לו שיש במעבר מנקים בתחילה שבגורן.
הפסולת  ואת החיטים את ומוציא הגס התבן את מעכב
ששיניו  במזרה מנקים זה בירור אחר כלֿכך, גסה שאינה
ולבסוף  בינוני, בגודל פסולת מעכבות והן וצפופות, מרובות

שיניים בעל במגוב קטן,מנקים שביניהם והרווח רבות
הדקה  מן דקה פסולת וקצת הגרעינים רק נופלים כך ומתוך

למשנה). בפירושו הללו 76)(רבינו הכלים ארבעת
מעץ. המשנה 77)עשויים טומאה. מקבל הכלי כל

חידשו  חידוש דבר יהושע ר' אומר כולן "ועל מסיימת:
תמוה  לי נראה זה דין פירוש, להשיב". מה לי ואין סופרים,
(רבינו  לדחותו יכול ואינני אמרו הסופרים אבל מאד,
לכל  טומאה אחת שן תגרום כיצד היא: התמיהה בפירושו).

מרובות. ששיניו הכלי

.ÁÏwÓ78¯ÓÒÓ BL‡¯a ‰OÚL79ÔBn¯ ÔÈÓk80È„k «≈∆»»¿…«¿≈¿ƒƒ¿≈
Ba ÊÁB‡ ‰È‰iL81‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -82e‰‡OÚ . ∆ƒ¿∆≈≈¿«≈À¿»¬»»

˙ÏÎB‡ ı¯‡‰ ‰È‰z ‡lL83Ïa˜Ó - ıÚ‰ ˙‡ ∆…ƒ¿∆»»∆∆∆∆»≈¿«≈
‰‡ÓË84. À¿»

ה"ב.78) פ"ד מציעא בבא מתכת.79)תוספתא של
רימון.80) כתבנית מעוגל שראשו מתכת של מסמר

קשה.81) קרקע על הולך כשהוא עליו ויישען בידו,
פעולת 82) את לחזק הכלי, לצורך היא שהמתכת מכיוון

ה). הלכה (ראה העץ את משמשת היא הרי המקל,
התמידי.83) הלחץ ידי על העץ את מפצלת או מרקיבה

המקל. של התחתון בראשו הקבוע במסמר המדובר זו בבבא
דבר 84) של וטעמו העץ. על לשמור שתפקידו אףֿעלֿפי

המסמר  שבלי כאן), בכסףֿמשנה (מובא קורקוס הר"י מבאר
המקיים  כדבר היא הרי - כולו להתקלקל המקל של סופו

הכלי. כעיקר שנידון ומעמיד,

.ËÏwÓ ÔÎÂ85- Ba ˙Bk‰Ï È„k ÌÈ¯ÓÒÓ Ba Ú·wL ¿≈«≈∆»««¿¿ƒ¿≈¿«
˙Îzn‰ ˙‡ LnLÓ ıÚ‰ ‡ˆÓpL ,‰‡ÓË Ïa˜Ó86. ¿«≈À¿»∆ƒ¿»»≈¿«≈∆««∆∆

ÈBÏ Ô‡OÚ87˙Îzn‰ È¯‰L ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ¬»»¿≈¿«≈À¿»∆¬≈««∆∆
.ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ¿«∆∆∆»≈

ב.85) פי"ד, שם כוח 86)משנה את לחזק משמש המקל
המקל. את כלל משמשים אינם והם המסמרים, הכאת

(רבינו 87) לייפותו כדי מצויירים, דקים מסמרים במקל קבע
במשנה).

.È˙BiwÓ ÔÎÂ88ÏwÓa ÔÚ·wL ˙ÎzÓ ÏL89˙Ï„a B‡ ¿≈¿«ƒ∆«∆∆∆¿»»¿«≈¿∆∆
˙B¯B‰Ë - ÈBÏ90.ÌÈÏk‰ ¯‡MÓ ‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿≈…«≈»∆ƒ¿»«≈ƒ

כה,88) (שמות המקרא מלשון לארכה, חתוכה שפופרת
"ומנקיותיו". לקשט 89)כט): היו נוהגים אמידים אנשים

וזהב. כסף של בשפופרות מקלותיהם שהן 90)את מפני
העץ. את משמשות

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שתיגמר 1) עד טומאה מקבלין אין הכלים שכל יבאר

לקבלה  העשוי טומאה. מקבלים עץ כלי מאימתי מלאכתם.
או  המשוררים נבלי מלאכה. בשעת לסייע או בה ליכנס או
עמו  ניטלות ורגליו שניטל כלי במקדש. המזמרים לוי בני

בהיפך. או

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ »«≈ƒ≈¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ»≈
‰hn‰ ?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡Ó ıÚ ÈÏÎe .ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»¿≈≈≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»«ƒ»

‚c‰ ¯BÚa ÌÙeLiMÓ - ‰ÒÈ¯Ú‰Â3¯Ób .4ÛeLÏ ‡lL ¿»¬ƒ»ƒ∆¿≈¿«»»«∆…»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -5ıÚ ÏL ÌÈlq‰ .6ÌÒÁiMÓ - ¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆≈ƒ∆«¿…

Ô‰È˙B˙ÙO7ÌÈpËw‰ ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ‚È¯O‰ Èˆ˜Ú ˙¯ÎÈÂ ƒ¿≈∆¿ƒ¿…»¿≈«»ƒƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ
Û‡ ,‰¯Óz ÏL ÌÈlq‰ eÈ‰ .Ïq‰ Èab ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰«¿ƒ««≈««»««ƒ∆¿»»«

ÔÈˆe‰‰ ˙¯k ‡lL Èt ÏÚ8,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÙaÓ «ƒ∆…»««ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»
Ô˙B‡ ÔÈÓi˜Ó CkL9‰ÏkÏk‰ .10‰Èt ÌÒÁiMÓ - ∆»¿«¿ƒ»««¿»»ƒ∆«¿…ƒ»

˙BÈeÏz‰ ˙‡ ¯Ó‚ÈÂ ÌÈˆe‰‰ ˙¯ÎÈÂ11˙BÒBk‰ ˙Èa .12 ¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿…∆«¿≈«
ÔÈÈ‚l‰Â13ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÙaÓ ˙¯k ‡lL Èt ¿«¿ƒƒ««ƒ∆…»«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ

Ì˙B‡ ÔÈÓi˜Ó CkL ,‰‡ÓË14ÌÈBw‰ .15ÌÈpËw‰ À¿»∆»¿«¿ƒ»«¿ƒ«¿«ƒ
˙B˙Ïw‰Â16ÔÈˆe‰‰ ˙¯ÎÈÂ Ô‰È˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ - ¿«¿»ƒ∆«¿…ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ÌÈBw‰ .ÌÈ‡ˆBi‰17ÌÈ‚eÈq‰Â18- ÌÈÏB„b‰ «¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ
ÌÈ¯e„ ÈL ‰OÚiMÓ19Ô‰lL ·Á¯Ï20‰Ùp‰ .21 ƒ∆«¬∆¿≈ƒ»…«∆»∆«»»

·Á¯Ï „Á‡ ¯e„ ‰OÚiMÓ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎÂ ‰¯·k‰Â¿«¿»»¿«…¿«ƒƒ∆«¬∆∆»»…«
Ô‰lL22‰tw‰ .23˙B¯ÈÙˆ ÈzL ‰OÚiMÓ -24·Á¯Ï ∆»∆«À»ƒ∆«¬∆¿≈¿ƒ»…«

˜¯Ú‰Â ;dlL25ÏÚ Û‡ .˙Á‡ ‰¯ÈÙˆ Ba ‰OÚiMÓ - ∆»¿»¬»ƒ∆«¬∆¿ƒ»««««
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milkקלח zekld - dxdh xtq - oqip b"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô‰Èab ¯Ó‚ ‡lL Èt26e‡¯ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -27 ƒ∆…»««≈∆¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈ƒ¿
?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .Ô‰ÈÏÚ ÈÏk‰ ˙¯eˆÂ eOÚpM ‰ÓÏ¿«∆«¬¿««¿ƒ¬≈∆»¿»∆∆

B˙ˆ˜Ó ‚¯‡pL „‚·Ï28,ÔÈˆe‰‰ ˙¯ÎiMÓ - ˙ÏˆÁn‰ . ¿∆∆∆∆¡«ƒ¿»««¿∆∆ƒ∆ƒ¿…«ƒ
ÌÈ¯Òp‰ ÈÏk ÏÎÂ .dzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ e‰ÊÂ29ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ¿∆¿«¿«¿»¿»¿≈«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ

ıÚ ÈÏk ÈÓÏb .Ô‰È˙B˙ÙO eÓqÁ˙iL „Ú ‰‡ÓË30 À¿»«∆ƒ¿«¿ƒ¿≈∆»¿≈¿≈≈
ÚpMÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜ÓÈt ÏÚ Û‡ .B˙¯eˆa ÈÏk‰ ‰O ¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆«¬»«¿ƒ¿»««ƒ
„¯Oa B¯‡˙Ï „È˙ÚL31B‡ ‰‚eÁÓa B˙BÂL‰Ï B‡ ∆»ƒ¿»¬¿∆∆¿«¿ƒ¿»

‡e‰ ÔÈ„ÚÂ el‡ ÌÈOÚÓa ‡ˆBiÎÂ „ˆÚÓa B˙BtÈÏ¿«¿«¬»¿«≈¿«¬ƒ≈«¬«ƒ
ÌÈÏL‰ È¯‰Â ‰˜È˜Á ¯qÁÓ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏ‚…∆ƒ¿≈¿À»¬ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - B˙¯ÈÙÁ32ıÚ ÈÏk ÈÓÏb ÏÎÂ . ¬ƒ»¬≈∆¿«≈À¿»¿»»¿≈¿≈≈
ÚB¯kL‡ ÏMÓ ıeÁ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó33ÈÏk‰ ÔÈ‡L , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆∆¿¿«∆≈«¿ƒ

ÈÏkL ,ÈÈÚa ·B¯˜Â .‰tÈ˙iL „Ú ÈÏk ·eLÁ epnÓƒ∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆¿»¿≈«∆¿≈
ÚB¯kL‡ ÈÏÎk ÌˆÚ34.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÓÏb ÔÈ‡Â , ∆∆ƒ¿≈∆¿¿«¿≈»¿≈∆¿«¿ƒÀ¿»

ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ıÚ ÈÏk35Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ≈∆≈»»«¿ƒ««ƒ
˙B·e¯‡ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ba ÔÈLnzLnL36ÏL ∆ƒ¿«¿ƒ≈¿«≈À¿»¬∆

ÔÈÓBzÁ37- ˜ˆa Ô‰Lk ˙BlÁ‰ Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯„BqL «¿ƒ∆¿ƒ¬≈∆««¿∆≈»≈
Ô‰ÈÏÚ ÈÏk‰ ˙¯eˆ È¯‰L ,˙B‡nË˙Ó38ÈÏÚa ÏLÂ ; ƒ¿«¿∆¬≈««¿ƒ¬≈∆¿∆«¬≈

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈza39B‡ ‡¯˜Òa ÔÚ·ˆ Ì‡Â . »ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»
Ô‰Ï ˙ÈOÚ È¯‰L ,˙B‡nË˙Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌBk¯Îa¿«¿¿«≈»∆ƒ¿«¿∆¬≈«¬≈»∆

„B¯Ò .ÈÏk ˙¯eˆ40ÌÈn‰ Ba ÔÈ˙BpL ÔÈÓBzÁ ÏL «¿ƒ¿∆«¿ƒ∆¿ƒ««ƒ
Ba ÔÈÙh˜nL41¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‡ÓË -42. ∆¿«¿ƒ»≈¿∆«¬≈»ƒ»
BÙtb Ì‡Â43‡nË˙Ó - ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó44ı¯Ù ; ¿ƒƒ¿≈«¿«»ƒ¿«≈ƒ¿«

¯B‰Ë - ˙Á‡ Áe¯Ó45ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯BÚL Áel‰Â .46- ≈«««»¿««∆¿ƒ»»
ÌÈ˙lq‰L ıÚ ÈÏk .‡nË˙Ó47ÔÈ„w¯Ó48˙‡ ÂÈÏÚ ƒ¿«≈¿ƒ≈∆««»ƒ¿«¿ƒ»»∆

ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‡nË˙Ó - ˙Ïq‰49¯B‰Ë -50˙Á¯ .51 «…∆ƒ¿«≈¿∆«¬≈»ƒ»««
˙BÒB¯b‰52˙B¯ˆB‡ ÏL ,‰‡nË˙Ó -53ÏL ;‰¯B‰Ë - «»ƒ¿«¿»∆»¿»∆

Bzb54‰‡nË˙Ó -55˙B¯b ÏLÂ ,56‰Ê .‰¯B‰Ë - ƒƒ¿«¿»¿∆¿»¿»∆
ÒpÎÏ ÈeOÚ‰Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰Ïa˜Ï ÈeOÚ‰ :ÏÏk‰«¿»∆»¿«»»¿«≈À¿»¿∆»¿«≈

.¯B‰Ë - Ba»

מ"א.2) פט"ו המיטות 3)כלים את לשפשף היו רגילים
ולצחצחן. להחליקן כדי דג, של בעור והעריסות

מלאכתן.5)בדעתו.4) נגמרה קלועים 6)שהרי סלים
וכדומה  דקלים מעלי או מיובשים מעשבים דקים, מענפים

עץ. כלי נקראים תתפרק 7)– שלא כדי השפה, את יקשור
שור  תחסום "לא ד): כה, (דברים המקרא מלשון הקליעה,

העלים.8)בדישו". שהם.9)ראשי כמו אותם משאירים
נקרא 10) היד ובית גמי, של יד בית לו שמחובר סל

הסל. את בו שתולים מפני שלא 11)"תלויה", זמן כל
הכלכלה. של מלאכתה נגמרה לא התלויות, את גמר

כוסות.12) בו להניח מיועד גדול בית 13)סל פירוש,
מן 14)הלגינין. ושמן יין בהם שממלאים קטנים כדים
בתבנית 15)החביות. דקים ערבה מענפי עשויים סלים

את 16)קערה. בהן נותנות שהנשים זעירים, סלים
והמחטים. גדולות.17)החוטים קופות 18)קופות

אריגה. מלאכת או קמח לתוכם שנותנים מאוד, גדולות
הכלים  אלו אריגת "ומלאכת מבאר: למשנה, בפירושו רבינו
אשר  הדבר או הערבה או הגמי את תחילה יקחו הגדולים,

ארכו  שיהיה עד ארוך חבל בידיהן אותן ויחברו ממנה יארגו
מזה  ויתפרו זה אל זה אותן יחזרו אז יותר, או אמות ק'
מוסיף  הוא ואחרֿכך שירצו". תמונה איזו החוט או החבל
האמור, באופן השוליים את עושים שמתחילה ומפרש,
החבל  את ומקיף עולה הוא בו רוצה שהוא לרוחב וכשהגיע

הדפנות. ועושה אחדות שורות השוליים שני 19)לרוחב
למלאכתם.20)היקפים. ראויים הם שאז שם 21)מפני

ברש"י  מובא גאון, האי רב ופירש נפה". "ים ג: במשנה
של  המסגרת ומפני קמח, בה שמנפים שיער של אריגה שם,
אותו. סובבת שהיבשה ים כמו ים, נקראת - שסביבותיה עץ
פירושו  כנראה, קיבל, וכאן אחר, באופן שם פירש ורבינו
בזמנו. שנקראה כפי סתם "נפה" כתב ולפיכך הגאון, של

מלאכתן.22) לצורך מספיק נמוך הם 23)זר וערק קופה
תשמישם. ובאופן בצורתם מזה זה שונים סלים, מיני

שהדורות 24) הוא, לצפירות דורות בין ההבדל עיגולים. שני
כך  ומתוך השוליים, נעשו שממנו החבל אותו עלֿידי נעשו
ומונחים  שלמים עיגולים הן וצפירות שלמים, העיגולים אין

זה. גבי על וצרה.25)זה ארוכה ובדעתו 26)קופה
ראויים.27)עליהם.להוסיף  לקמן 28)נעשו יתבאר

שהוא. בכל טומאה שמקבל ה"א, פ"כ 29)בפכ"ב שם
ונראה  דקים. קנים פירוש "נצרים", כתוב שם במשנה מ"ב.

כך. לגרוס יש כאן כבר 30)שגם שנחקק כלים פירוש,
כגון  קלים, לתיקונים עוד זקוקים אבל שלהם, קיבול בית
(ראה  הרצויה התבנית את ולהטביע להחליקם אותם, לשוף

מתכת). כלי דין פ"ח (ישעיה 31)לקמן המקרא מלשון
כלים  הם - ומעצד מחוגה שרד, בשרד". "יתארהו יג): מד,

בהם. משתמש עליהם 32)שהנגר מפקידים שאין מפני
מפני  יוחנן רבי מנמק - ב כה, בחולין ולשכללם. לייפותם
מפני  אומר נחמן ורב כבוד, דרך אינו בהם שהשימוש

נמוך. ארז 33)שמחירם מין – אשכרוע מ"ח. פי"ב כלים
כתוב: ה"ו פ"ב בבאֿמציעא שם בתוספתא עבה. שקליפתו

שליקה. שמחוסרים מפני פירשע, משל בחולין 34)חוץ
עצם  כלי יוחנן רבי של נימוקו שלפי אמרו, - ב כה, שם
שגולמם  מתכת, ככלי נידונים נחמן ולרב עץ, ככלי דינם
(ראה  נחמן רב של דעתו קיבל ורבינו טומאה. מקבל אינו

קיבול.35)השלמות). בית לו מ"ב.36)שאין פט"ו שם
בתבנית 37) עשויות שלהם והארובות מקצועיים, אופים של

שאין 38)מיוחדת. אףֿעלֿפי טומאה חכמים עליהן וגזרו
אדם  משמשי שהם פשוטים על שגזרו כמו קיבול, בית להם

פשוט,39)וכלים. דף על חלותיהם עורכים בתים בעלי
כלי. צורת לו לתת טרחו פני 41)שם.40)שלא טחים

מים. באותם לקטף 42)הלחם שצריכים שנחתומים נראה
ובעלי  קיבול, בית לו שיש בכלי השתמשו חלות הרבה
והרטיבו  מים קצת עליו ששפכו חלק בדף השתמשו בתים
כסףֿמשנה). (ראה החלות פני את וקטפו הידים את בהם

מסגרת.43) זה לדף קיבול.44)עשה בית לו יש שהרי
בשיפוע.45) כשיעמידוהו מים קצת לקבל שיכול אףֿעלֿפי
עליו 46) שעורכים דף שם, רבינו ופירש "מעריך". במשנה

עשוי  והוא שורות), (שתי מערכות בשתי האפוי הלחם
לעץ  שהכוונה מפרש גאון האי ורב מיוחדת. בתבנית
שם). (ר"ש רקיקים לעשות העיסה את בו שמרדדים
הוא  טומאה, מקבלים אינם עץ כלי שפשוטי ואףֿעלֿפי

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



קלט milk zekld - dxdh xtq - oqip b"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לצורך  במיוחד והותאמה עליו כלי שצורת מפני מתטמא,
של  ארובות בדין זו, בהלכה למעלה (ראה תשמישו

למכירה.47)נחתומים). סולת הכלי 48)עושי מנפים.
לנפה  דומה ואינו מיוחדת בצורה היה עשוי סולת, לנפות
שהכוונה  נראה רגיל. קמח לניפוי בהם שמשתמשים וכברה
והקמח  בו, מרקדים והנחתומים ככברה מנוקב עץ ללוח
יותר  שגרגיריה מפני נשארת, והסולת הנקבים דרך יצא הדק
מיוחדת  בתבנית עשוי שהוא מפני טומאה ומקבל עבים,
פ"ה  בבאֿמציעא כלים [בתוספתא, למלאכתו. מתאימה
מחזירו  שהוא מפני טמא? סלתין של מה "מפני אמרו: ה"ג,
ופירש  לכלי". שיחזירו עד טהור בתים בעלי ושל לכלי,
ללוח  כשיש שמדובר ב) קמה, דף (כלים טהרות' ב'סדרי
נותנים  הסולת את לרקד וכשרוצים בו, קבועה בלתי מסגרת
לא  תדיר, מרקדים שהסלתים ומפני המסגרת, לתוך הלוח
עתיד  שהרי כשהוציאו, אפילו כלי מתורת הלוח בטל
בעלי  של בכלי מהֿשאיןֿכן קלה, שעה אחר להחזירו

אלא 49)בתים]. תדיר מרקדים אינם בתים בעלי
למלאכתו. מיוחדת תבנית לו אין וגם ארוכות, בהפסקות

עץ.50) כלי רחבה 51)כפשוטי עץ של כף כעין מ"ה. שם
התבואה. את בה וזורים ארוך, יד בית שברי 52)עם

וקטניות. תבואה הגרוסות גרעיני את לקבל משמשת זו רחת
קיבול. בית לה את 53)ויש אחד למקום בה שמכנסים
הפזורים. הפסולת 54)הגרגירים את בה מוציאים

לגת. מחוץ את 55)להשליכה בה לקבץ שתשמישה מפני
התבן 56)הפסולת. את או התבואה את לקבץ שתשמישה

והמוץ.

.·Ïk57ÔÈÈBÏz‰58ÔÈ¯B‰Ë59ÏL ‰Ù ÈÈBÏzÓ ıeÁ , »«¿ƒ¿ƒƒ¿≈»»∆
˙B¯b ÏL ‰¯·k ÈBÏ˙e ,ÔÈ˙lÒ60,„È ÏbÓ ÈBÏ˙e , «»ƒ¿¿»»∆¿»¿««»

ÔÈLla‰ ÏwÓ ÈBÏ˙e61˙ÚLa ÔÈÚiÒÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿««««»ƒƒ¿≈∆≈¿«¿ƒƒ¿«
‰Î‡ÏÓ62‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa BÚiÒÏ ÈeOÚ‰ :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿»»∆«¿»∆»¿«¿ƒ¿«¿»»

‡nË˙Ó -63.¯B‰Ë - „·Ïa ÈÏk‰ Ba ˙BÏ˙Ï ; ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«»

מ"ד.57) או 58)שם תלויים נקראים הכלים של יד בתי
הכלים. את בהם שתולים מפני מפני 59)תלויות,

ואפילו  בלבד. הכלים את לתלות כדי רק בהם שמשתמשים
שאינם  יד בבתי ומדובר היד. בית נטמא לא הכלי נטמא אם
של  חיבור המחוברים אבל לכלי, קבע של חיבור מחוברים

הכלי. מן כחלק דינם - גדולה,60)קבע כברה
מהתבן  התבואה את לנקות כדי בגרנות, בה שמשתמשים

בו. בראשו 61)המעורב מחודד מקל תוחבים המכס בלשי
סוגי  או חפצים שם נטמנו לא אם לבדוק כדי הכרי, לתוך

המכס. להבריח כדי יקרים מכניסים 62)פירות האנשים
את  עליהם להקל כדי הבילוש, או הניפוי בשעת לתלויה יד

כלֿכך. קלה שאינה משמש 63)העבודה הוא שהרי
הכלי). את בו (לתלות מלאכה בשעת ושלא מלאכה בשעת
מקבלים  כאלה עץ כלי שפשוטי ה"א) (פ"ד למעלה ולמדנו
קטן  קיבול בית לו יש בלשים של שמקל [נראה, טומאה.
הערימה  בעומק הנמצאים דברים הבלש מוציא ובו למטה,

הנבדקת].

.‚ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÈÏ·64ÔÈ‡nË˙Ó -65ÈÂÏ Èa ÈÏ· ; ƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿≈≈ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - Lc˜na Ô‰a ÔÈ¯nÊnL66ÔBËa‰ .67 ∆¿«¿ƒ»∆«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿
ÔBÓË˜p‰Â68ÒB¯È‡‰Â69.ÔÈ‡nË˙Ó - ¿«ƒ¿¿¿»ƒƒ¿«¿ƒ

מ"ו).64) (שם לכינור דומה שיר חשיבותם 65)כלי מפני
בית  להם שאין אףֿעלֿפי טומאה שיקבלו עליהם גזרו

לקבלה. עשוי טומאה 66)קיבול גזרו לא בביתֿהמקדש
במשנתינו). ורא"ש שהמנגן 67)(ר"ש גדול, ניגון כלי

בטנו. על אדם 68)משעינו של קב בתבנית עשוי ניגון כלי
רגל. בידה,69)קטוע עליו מכה שהמקוננת קטן תוף כעין

בפירושו). (רבינו קינה דברי השמעת אגב

.„˙„BˆÓ70‰cÏÁ‰71nË˙Ó -ÌÈ¯aÎÚ ÏLÂ ;‰‡72 ¿««À¿»ƒ¿«¿»¿∆«¿»ƒ
˙¯eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â Ïea˜ ˙Èa dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë -¿»¿ƒ∆≈»≈ƒ¿≈»∆»«

.ÈÏk¿ƒ

עשויות 71)שם.70) חולדות לצידת המיועדות המצודות
ולפיכך  כלי, צורת עליהן שמטביעה מיוחדת, בתבנית

טומאה. אחרת.72)מקבלות בתבנית העשויה

.‰ÔÈˆB˜73‰ÙÈÙk BÓk Ô‰a ÔÈ‚¯B‡L74da ÔÈÁÈpnL ƒ∆¿ƒ»∆¿¿ƒ»∆«ƒƒ»
Ô‰a ÔÈ‚¯B‡LÂ ;ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ»∆

‰ÏB„‚ ‰¯e‚Ó ˙È·˙k75- ÔÈhÁ‰ Ô‰a ÔÈ¯ˆB‡L ¿«¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ»∆«ƒƒ
‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë76. ¿»∆≈«¿ƒ»∆»

מ"ה.73) פט"ז מערבה 74)שם קלועה גדולה קופה
ומפרש  "פטיליא", כתוב במשנה דקים). ענפים – (קוצים
תאנים  בה ונותנים צר, ופיה מערבה קלועה קופה – רבינו

רב. זמן שם להחזיקן עלֿמנת במשנה:75)מיובשות
חטים. בה לאחסן משמשת והיא שהיא 76)"חסינה",

כשהיא  למקום ממקום להיטלטל עשויה ואינה לבית, דומה
מליאה.

.ÂÔÈÏÚ77ÔÈ‚¯ÒnL78- ˙B¯tÏ ·È·Ò ‚ÈÒ ÔÈÓk Ô˙B‡ »ƒ∆¿»¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ«≈
¯B‰Ë79ÔÈ¯Ò ÏL ‚ÈÒ eOÚ Ì‡Â .80.ÔÈ‡nË˙Ó - »¿ƒ»¿»∆¿»ƒƒ¿«¿ƒ

סריגה.78)שם.77) מעשה אותם מפני 79)שקולעים
קצר. זמן במשך ותתפרק קיימא, בת אינה זו שסריגה

דקים.80) הוצים או שבטים פירוש, "נצרים", במשנה:

.ÊÏ˙BÁ81ÔÈˆe‰ ÏL82·Ë¯‰ Ba ÔÈÁÈpnL83‡ˆBiÎÂ »∆ƒ∆«ƒƒ»…∆¿«≈
BÎBzÓ ÏËBÂ BÎB˙Ï Ô˙B ‡e‰ Ì‡ :Ba84;‡nË˙Ó - ƒ≈¿¿≈ƒƒ¿«≈

B‡ epÚ¯˜iL „Ú BÎB˙aM ‰Ó ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ…«∆¿«∆ƒ¿»∆
·LÁL B‡ ,ep¯ÈzÈ85- B˜¯ÊÏe BÎB˙aM ‰Ó ÏÎ‡Ï «ƒ∆∆»«∆¡…«∆¿¿»¿

¯B‰Ë86Ô¯w‰ ÔÎÂ .87da LnzLÓ ‡e‰L88dÎÈÏLÓe89 »¿≈«∆∆∆ƒ¿«≈»«¿ƒ»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -90‰ÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â ;91˙Ïa˜Ó - ≈»¿«∆∆À¿»¿ƒ»«»∆»¿«∆∆

.‰‡ÓËÀ¿»

דקלים.82)שם.81) מסיבי קלוע קטן פירות 83)כלי
הכלי 84)רטובים. לתוך לתת ואפשר חזקה הקליעה אם

הקליעה. להתיר או לקרעו מבלי ולהוציאם פירות
ה"א.85) פ"ו בבאֿמציעא כלים אינו 86)תוספתא, שהרי

קבע. זכרותה.88)שם.87)כלי שהוצא כגון
אחת.89) פעם באקראי בה של 90)משתמש דרכם אין

מאיסותה. מפני בקרן להשתמש אדם להשתמש 91)בני
בקביעות. בה
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milkקמ zekld - dxdh xtq - oqip c"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÁÔ¯˜ ˙BÈ‰Ï BÎ˙Á .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ¯ÙBM‰«»≈¿«≈À¿»¬»ƒ¿∆∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó - LÈÓLz«¿ƒ¿«≈À¿»

.Ë‰¯Ú˜9293Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa dÚ·wL94‡È‰ Ì‡ : ¿»»∆¿»»¿ƒ»≈»ƒ¿»ƒƒ
d˙Ïa˜ C¯„k95,ÔÙca dÚ·˜ Ì‡Â ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ¿∆∆«»»»¿«∆∆À¿»¿ƒ¿»»«…∆

È¯‰ - dcˆ ÏÚ ‰cL ÌÈhnL „Ú ˙Ïa˜Ó dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿«∆∆«∆«ƒƒ»«ƒ»¬≈
‰cM‰ ÏÏkÓ BÊ96‰¯B‰Ëe97. ƒ¿««ƒ»¿»

ה.93)שם.92) פ"כ, שם פ"ג 94)משנה, למעלה ראה
לתת 95)ה"ב. ואפשר השידה, בקרקעות שקבעה כגון

אוכלין. בפני 96)לתוכה כלי ואינה השידה, מן חלק
ארבעים 97)עצמו. המחזיקים ומגדל תיבה בשידה מדובר

הקערה  קבע שאם [נראה טומאה. מקבלים ואינם בלח סאה
אפשר  שהרי טומאה, מקבלת – למעלה ופיה בדופן,

צידה]. על השידה את להטות מבלי בה להשתמש

.ÈÔe˜‡‰98·BË¯‰Â99.ÔÈ¯B‰Ë - ıÚ ÏL ·eÏk‰Â »¬¿»¿¿«¿∆≈¿ƒ

מ"ה).98) פכ"ג (שם דגים בו שצדים מלכודת 99)סל
מעץ. עשויה לעופות

.‡ÈÛcn‰100¯eˆÏt‰Â101ÌÈ¯kÒ ˙„BˆÓe102- ««»¿««¿¿«¿»ƒ
.Ì‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯eˆ È¯‰L ,ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ¬≈∆

בידי 100) אחוז וחוט עליו, מונח כבד  ודבר עץ של דף
משמיט  הצייד הדף, על עוף וכשיושב אליו, מחובר הצייד

העוף. על נופלת והאבן החוט את רשת 101)מידו מין
עופות. את 102)לצוד המפסיק בנהר, או בים סכר כעין

שבאותו  המים את ושואבים מסויים לשטח המים זרימת
מאליהם. שם שניצודו הדגים את ונוטלים שטח

.·ÈÔÈÏÒÙq‰103˙B‡˜ctaL104È„nÏÓ ÏLÂ ««¿»ƒ∆«À¿¿»¿∆¿«¿≈
˙‡ Ô‰a ÔÈÒÈÎÓe ÔÈ·e˜ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜BÈzƒ««ƒ∆≈¿ƒ«¿ƒƒ»∆∆

ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈÏ‚¯‰105- ¯ÓÒÓa ÌÈÏ‚¯ Ô‰a eÚ·˜ . »«¿«ƒ¿ƒ»¿»∆«¿«ƒ¿«¿≈
ÂÈÏ‚¯ ÔÈ‡Â ÏhpL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆«¿»…∆ƒ»¿≈«¿»
BnÚ ˙BÏh ÂÈÏ‚¯Â ÏhpL ÏÎÂ ;¯B‰Ë - BnÚ ˙BÏhƒ»ƒ»¿…∆ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ

Ôlk eÈ‰ Ì‡Â .‡ÓË -106ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL107Ïa˜Ó - »≈¿ƒ»À»∆≈∆∆¿«≈
Ïa˜Ó BÈ‡ - Ô·‡ ÏL ÂÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ ;‰‡ÓËÀ¿»»¿»««≈«¿»∆∆∆≈¿«≈

‰‡ÓË108. À¿»

ה"ג.103) פ"א בבאֿבתרא שם בעלי 104)תוספתא,
אלא  קבועים, ספסלים להעמיד רגילים היו לא הפונדקאות
וכשבאו  רגליים, בהם לתחוב חורים ובהם קרשים הכינו
– וכשיצאו החורים, באותם הרגליים את תחבו אורחים
מלמדי  של דרכם גם היתה וכן הספסלים. את פירקו
את  הספסלים ימעטו שלא כוונתם, ואלה אלה תינוקות.

לצורך. שלא החדר קבע,105)שטח של חיבור זה שאין
כלי. אינם עצמן בפני הרגליים וכן עצמו בפני והדף

הספסל.106) רגלי אמורים 107)כל דברים במה פירוש,
עצם. או עץ של כשכולן טמא? עמו ניטלות רגליו שאם

כמה 108) נתבאר שבמרחץ. ספסלים בדין מ"י פכ"ב כלים
זה  שספסל ומכיוון טומאה, מקבל אינו אבן שכלי פעמים,
ראה  אבן. ככלי דינו – אבן של הרגל בלי לעמוד יכול אינו

ה"ה. פכ"ה לקמן

ה'תשע"ט  ניסן י"ד שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שיעור 1) כמה שנטמא. אחר ונשבר שנטמא כלי יבאר

במוציא  הכלי ניקב טהור. ויהיה עצם או עץ בכלי השבר
ודין  רימון. למוציא שהשלימו עד וניקב וחזר וסתמו זית
כלי  כל רימון. כמוציא נקובים מתחלה שעשאם כלים

וכו'. לשנים שנחלק

.‡ÈÏk Ïk2‰„ÒÙÂ ‡ÓËpL ¯Á‡ ¯aLÂ ‡ÓËpL »¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿«««∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»
BLÈÓL˙Â B˙¯eˆ3ÌÈÏk ÔÎÂ .B˙¯È·La ¯B‰Ë - »¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ô‰È¯·L - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Lk e¯aLpL∆ƒ¿¿¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ
.‰‡ÓËÀ¿»

א.2) משנה ב פרק שלפני 3)כלים לשימושו ראוי אינו
אחר. לתשמיש ראוי שעודנו פי על ואף שבירתו,

.·ÌˆÚ ÈÏk B‡ ıÚ ÈÏÎa ¯·MiL ¯·M‰ ¯eÚL ‰nk4 «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈ƒ¿≈≈¿≈∆∆
.ÌÈBn¯a Ô¯eÚL - ÌÈza ÈÏÚa ÈÏk Ïk ?¯B‰Ë ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»»¿≈«¬≈»ƒƒ»¿ƒƒ

ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa ÈÏk‰ ·˜piMÓ ?„ˆÈk5¯B‰Ë -6. ≈«ƒ∆ƒ»≈«¿ƒ¿ƒƒ»
ÈÙÏ ,ÔË˜ ‡ÏÂ ÏB„‚ ‡Ï ,ÈBÈa - e¯Ó‡L ÔBn¯‰Â¿»ƒ∆»¿≈ƒ…»¿…»»¿ƒ

‰‡B¯‰ ˙Ú„7‰Ê ÌÈÊeÁ‡ ÌÈBn¯ ‰LÏL ÈÏk· eÈ‰ÈÂ , ««»∆¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒƒ¬ƒ∆
‰Êa8ÈÏk‰ ·w .9˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa10·wÂ ¯ÊÁÂ ,BÓ˙Òe11 »∆ƒ««¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»«¿ƒ≈

BÓÈÏL‰L „Ú] ,BÓ˙Òe ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa12[‡ÈˆBÓÏ ¿ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿ƒ¿ƒ
Ìe˙Ò ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBn¯13eOÚ È¯‰L ,¯B‰Ë - ƒ««ƒ∆»»∆¬≈«¬

˙BL„Á ÌÈt BÏ14. »ƒ¬»

כרימונים".4) שיעורן בתים בעלי כלי "כל כתוב: במשנתנו
מתכת  כלי ודיני ועצם. עץ בכלי שהמדובר רבינו, ופירש
י"ט. בפרק חרס כלי ושל י"א בפרק לקמן יבוארו שנשברו

הכלי.5) מתוך דרכו יפול שרימון כך כל גדול הנקב
במסכת 6) ופירשו כרימונים", "שיעורן כתוב: במשנתנו

רימון. כמוציא שניקב טמא לכלי שהכוונה ב, קיב שבת
משנה 7) שם בכלים יוסי רבי הנשאל. החכם דעת אומד לפי

שגם  רבינו וסובר בינונית, ביצה שיעור גבי כך אומר ז
כמותו. ופסק כך, דעתו פירוש,8)ברימון המשנה. לשון

מהם  שניים של וכובדם אחד מבד יוצאים רימונים שלושה
היה  לא זה לחץ ולולא הנקב דרך שיצא השלישי על לוחץ

הכלי. נטהר כן פי על ואף שם 9)יוצא בשבת בעיא
לקולא. מרימון.10)ונפשטה קטן יד 11)שהוא על

יחד.12)הסתימה. והפתוח הסתום - הנקב את השלים
סתום.13) כולו מפני 14)ואפילו נפסד הראשון הכלי

לפנינו יש סתום, שהנקב ועכשיו, ונטהר, - הגדול כלי הנקב
נטמא. שלא חדש

.‚ÔB‚k ,ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa ÔÈ·e˜ ‰lÁzÓ Ô‡OÚL ÌÈÏk≈ƒ∆¬»»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿
ıÏÁt‰Â Ïq‰15˙B¯ÈÙÈt‡‰Â ÌÈlÓb ÏL16ÔÈÏa˜Ó - ««¿«»¿»∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»¿«¿ƒ

.Ôa¯ Ú¯wiL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ»«À»

גמלים.15) גבי על שמניחים מחבלים עשוייה שבכה כעין
הגפנים.16) את עליה לדלות קנים של אריגה

.„˙B¯ÈÙÈt‡17ÌÈ˜ Ô‰Ï ‰OÚL18‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ «ƒ¿»∆»»»∆»ƒ¿«¿»¿«»
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קמי milk zekld - dxdh xtq - oqip c"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙B¯B‰Ë - ˜fÁÏ19ÌÈtb Ô‰Ï ‰OÚ .20Û‡ ,Ô‰L Ïk ¿«≈¿»»»∆««ƒ»∆≈«
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÔBn¯ ‡ÈˆBÓk ‰·e˜ dlkL Èt ÏÚ«ƒ∆À»¿»¿ƒƒ¿«∆∆À¿»

מקנים 17) ארוג כלי מפרש: שם רבינו ג. משנה י"ז פרק שם
בכלאיים  פירש וכן שהאריכו. השריגים את עליו שמדלים
כאן. משנה הכסף גם דבריו הבין וכן ג משנה ו פרק

קנים.18) להם ולא 19)חיבר ברובם כשנפתחו המדובר
לא  שאם הקנים, חיבור לפני טומאה לקבל ראויים היו
בקנים. חיזקם לא אפילו טמאים הם הרי - נפתחו

מסגרת.20) כעין

.‰ÌÈBn¯ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ Ïk21ÔB‚k , »«≈ƒ∆≈»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿
Ú·¯‰22ÌÈBw‰Â Ú·¯ ÈˆÁÂ23Ô¯eÚL - ÌÈpËw‰ »…««¬ƒ…«¿«¿ƒ«¿«ƒƒ»

eÓÓ‚ .˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa24È„k Ô‰a ¯‡L Ì‡ ,Ô‰È˙B˙ÙO ¿ƒ«ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆ƒƒ¿«»∆¿≈
‡e‰L Ïk Ïa˜Ï25.ÔÈ‡ÓË - ¿«≈»∆¿≈ƒ

לתוכם.21) נכנס אינו שרימון קטנים רובע 22)כלים
לוגים. ארבעה = הקב סל.23)הקב. נקרעו,24)מין

מהשפה.25)ניטלו. קטן חלק נשאר אם

.Â˙t ÏL ˙B¯kÎk Ô¯eÚL - ˙t ÏL ÔÈlq‰26. ««ƒ∆«ƒ»¿ƒ»∆«

טומאה.26) מקבל הסל - הנקב דרך נופל כיכר אין אם
במיוחד  עשוי שהסל ומפני רימון, ממוציא גדול זה שיעור
למלאכתו  ראוי שהוא זמן כל כלי מתורת בטל לא לכיכרות

זו.

.ÊÌÈpb‰ ˙t˜27˜¯È ÏL ˙Bc‚‡ ‡ÈˆBzMÓ -28 À«««»ƒƒ∆ƒ¬À∆»»
ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‰¯B‰Ë29Ô·z ‡ÈˆBÓa -30ÏL ; ¿»¿∆«¬≈»ƒ¿ƒ∆∆∆

‡··‚a - ÔÈla31. «»ƒƒ¿»»

למכירה.27) העומדים ירקות בהם מכניסים שהגננים
רימון.28) ממוציא גדול זה כליהם.29)שיעור על החסים
הסל 30) שולי כשנפחתו ירק. אגודת ממוציא גדול שיעור

את  ועליו הקופה בתוך תבן הבית בעל מניח ירק המוציא
את 31)הירקות. בו ומסיקים בזבל מעורב דק תבן

המרחצאות.

.Á˙B¯Ú˜ ˙Èa32˙B¯Ú˜ Ïa˜Ó BÈ‡L33ÏÈ‡B‰ , ≈¿»∆≈¿«≈¿»ƒ
ÔÈÈeÁÓz‰ Ïa˜Óe34‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -35ÔÎÂ . ¿«≈««¿ƒ¬≈∆¿«≈À¿»¿≈

ÈÚ¯‰ ˙Èa36˙‡ Ïa˜Óe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ó BÈ‡L ≈»¿ƒ∆≈¿«≈«¿ƒƒ¿«≈∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÈÚ¯‰»¿ƒ¬≈∆¿«≈À¿»

קערות.32) עליו להעמיד המיועד גדול ניקב 33)כלי
קערה. גדולות.34)כמוציא שהוא 35)קערות מפני
למלאכתו. צרכיהם.36)ראוי בו עושים שילדים כלי

.ËÈt ÏÚ Û‡Â ,¯B‰Ë - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL ıÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ≈∆∆¡«ƒ¿«ƒ»¿««ƒ
ÔÈÒtÏ‡a Ô‰È˙BÙc ÏÚ ÔÈÏa˜nL37ÏL ÌÈÏkÓ ıeÁ , ∆¿«¿ƒ«»¿≈∆¿ƒ¿»ƒƒ≈ƒ∆

˙lÁzÓ BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk Ô˙ˆ˜Ó B‡ ÔÈˆÁL ıÚ≈∆∆¿»ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ«
ÈL ‰OÚ ‰lÁznL ,ÏeÙk‰ ÔÁÏM‰ ÔB‚k .Ô˙iOÚ¬ƒ»»¿«À¿»«»∆ƒ¿ƒ»«¬»¿≈

ËLÙÂ ÏtÎ ‡e‰ È¯‰Â ÌÈ˜ÏÁ38ÈeÁÓz‰ ÔB‚Îe , ¬»ƒ«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿««¿
ÔBÊn‰39˜ÏÁ ÏÎa È¯‰Â ˙B¯Ú˜ ˙B¯Ú˜ ‡e‰L , «ƒ¿∆¿»¿»«¬≈¿»≈∆

ÏÎÂ ,ÏeÙk‰ ‡qk‰ ÔB‚Îe ,˙BÓÏL ˙B¯Ú˜ ÂÈ˜ÏÁÓ≈¬»»¿»¿≈¿«ƒ≈«»¿…
ÔÈÈ‚Ï ˙Èa ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik40˙BÒBk‰ ˙È·e41ÏL «≈»≈¿≈≈¿ƒƒ≈«∆

Ô‰Ó „Á‡ ˙ÁÙpL ıÚ42BÈ‡Â ¯B‰Ë ˙ÁÙpL ‰Ê - ≈∆ƒ¿«∆»≈∆∆∆ƒ¿«»¿≈
ÌÈza‰ ¯‡LÏ ¯eaÁ43BÈ‡Â ¯B‰Ë - ÈM‰ ˙ÁÙ . ƒƒ¿»«»ƒƒ¿««≈ƒ»¿≈

BÏ ¯eaÁ44Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ÔzLÏL e˙ÁÙ . ƒƒ¿¬¿»¿»À»¿ƒ¿≈…
.el‡k ÌÈÏÎa ‡ˆBik«≈¿≈ƒ»≈

יד.37) בית בלי כמחבת שטוח גדול כלי = אילפס
ולפשטו 38) גדול, לשולחן צריך כשאינו לכפלו אפשר

בצירים. חלקיו שני את עשוייה 39)ולחבר גדולה קערה
(אונקלוס  אחר תבשיל מין תא בכל ונותנים תאים תאים
קיבול  כלי "מזנון" ומזה "לזנוהי" - "למינהו" מתרגם:

למשנה). בפירושו רבינו הרבה. כלי 40)למינים
כד  לכל קיבול בית בו ויש קטנים כדים עליו שמעמידים

וכוס.41)וכד. כוס לכל קיבול בית בו אחד 42)שיש
הקיבול. חלק 43)מבתי הוא שהנפחת אומרים אנו אין

גם  נטמא אלה נטמאו ואם נפחתו שלא הקיבול בתי משאר
לכלי.44)הוא.

.È˙ÏtLÓ45‰‰B·b d˙ÈÚˆÓ‡L46˙B„¯BÈ ‰È˙BiÂÊÂ47 «¿∆∆∆∆¿»ƒ»¿»¿»ƒ∆»¿
„vÓ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L ÈtÓ ,‡ÓË - „Á‡ „vÓ ‰˙ÁÙÂ¿ƒ¿¬»ƒ«∆»»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆ƒ«

ÈM‰48ÔÁÏM‰ .‰¯B‰Ë - ÈM‰ „vÓ ‰˙ÁÙ . «≈ƒƒ¿¬»ƒ««≈ƒ¿»«À¿»
È˜tÏc‰Â49e˜ÏÁiL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - e˙ÁÙpL ¿«À¿¿ƒ∆ƒ¿¬¿«¿ƒÀ¿»«∆≈»¿

‰Ïh .B¯·ÁÓ ˜ÏÁ Ïk Ï„aÈÂ50- Ô‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ¿ƒ»≈»≈∆≈¬≈ƒ¿»««≈«¿≈∆
‰¯B‰Ë51˙ÈLÈÏM‰ ‰Ïh .‰iM‰ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .52: ¿»¿≈ƒƒ¿»«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ

·MÁ Ì‡53ÏÚ B‡ ‰Ê ÔÁÏL ÏÚ ÏÎ‡iL Ì‰ÈÏÚ ƒƒ≈¬≈∆∆…««À¿»∆«
Ì‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ‡Ï·ha ÏÎB‡ BÓk BÊ È˜tÏcÀ¿¿ƒ¿≈««¿»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï»¿ƒ

ובהמה 45) לשדות זבל בה שמובילים גדולה, קופה שם.
אותה. לנהג,46)מושכת ישיבה מקום יש הקופה באמצע

יתלכלך. לא שהנהג כדי מהדפנות, גבוה הוא זה ומקום
לשני וה  ומחלקה הקופה רוחב כל תופס זה כשמקום מדובר,

נמוכות.47)חלקים. ארבע 48)דופנותיה לו שיש
נפחתו. שלא עליו 49)דפנות להעמיד קטן שולחן

ודולפקי 50)הכוסות. בשולחן המדובר ב. משנה שם
רגליים. שלוש פירוש,51)בעלי טהור. להיות צריך

ואי  לעמוד יכול שאינו מפני טהור הדולפקי או השולחן
בו. להשתמש אנשים 52)אפשר ויש טבלא ונשארה

טבלא. גבי על כלי.53)שאוכלים אותה עושה מחשבתו
קמא. כתנא פסק

.‡ÈÌÈ¯Ò ÈÏk54ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰È˙B˙ÙO eÏÙpL55Ì‡Â . ¿≈¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏa˜Ó - ‡e‰L Ïk Ô‰È˙B˙ÙO ÌBÒÁÓ ¯‡Lƒ¿««¿ƒ¿≈∆»∆¿«¿ƒ

‰‡ÓË56. À¿»

רבינו 54) ובפירוש במשנה כתוב (כך "נצרים" להיות צריך
דקים. מקנים קלועים כלים פירוש, מפני 55)שם).

מאליה. תתפרק (למעלה 56)שהקליעה אמרנו חדש בכלי
כל  שיחסום עד טומאה מקבלים שאינם א) הלכה ה פרק
וניטלה  מלאכתו שנגמרה כלי אבל ההוצים, ויכרות השפה
המשנה  שהוא. כל ממנה נשאר אם טומאה מקבל - השפה
עץ  כלי בשיירי חומר "זה ואומרת: זה על מעירה

מבתחילתן".
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milkקמב zekld - dxdh xtq - oqip c"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·ÈÌÈˆÚ d‡ÏnL ‡Ï·Ë57dÚ˜˙e58‰¯B‰Ë -59. «¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»
ÌÈ¯Òa dtÁ60‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -61. ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆∆À¿»

כולה.57) פני על עצים בה 58)הניח שנעץ לפרש, נראה
ד, (שופטים הכתוב מלשון העצים, לגזרי וחיברה יתידות
הכתוב  את לפרש יש וכן ברקתו". היתד "ותתקע כב)
תקע  - בהר" אהלו את תקע "ויעקב כה): לא, (בראשית

בהר. האוהל ראוייה 59)יתדות ואינה שביטלה לפי
מהוקצעים.60)למלאכתה. היא 61)קרשים שהרי

עליה. לאכול למלאכתה ראוייה

.‚È˜¯t˙pL ÏÒÙÒ62BÏb¯Ò .¯B‰Ë -63B‡ ˙BÁÈLÓ· «¿»∆ƒ¿»≈»ƒ¿¿ƒ¿ƒ
.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ÌÈÏ·Á·«¬»ƒ¿«≈À¿»

מחוברים 62) קטנים קרשים ושני ארוך קרש הוא הספסל
נשמטו  פירוש, הספסל, נתפרק ואם במסמרים. קצותיו לשתי
ששנינו  כמו טהור, - הארוך הקרש מן הקטנים הקרשים
מראשיו  אחת שניטל "ספסל ג) משנה כ"ב פרק (כלים

קשרו.63)טהור".

.„ÈÌÈlÓb ÏL ÌÈlq‰64¯ÊÁ ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô¯Èz‰ , ««ƒ∆¿«ƒƒƒ»¿ƒ»«
ÔÈ‡nË˙Ó e‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô¯L˜e¿»»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

.ÌBia ÌÈÓÚt ¯OÚ elÙ‡ ÔÈ¯‰Ë˙Óeƒ¿«¬ƒ¬ƒ∆∆¿»ƒ«

שוליים 64) להם שאין בסלים משתמשים גמלים מוליכי
וכשרוצים  מלמטה אותם קושרים בהם להשתמש וכשרוצים
נופל  והכל הקשר את מתירים - בתוכם המונח את להוציא

מאליו.

.ÂËÔÁÏM‰65Ì‰a ¯iLÂ LÈLa ÔtÁL È˜tÏc‰ B‡ «À¿»«À¿¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈»∆
‰tÁ Ì‡Â ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ˙BÒBk‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó¿«»««¿«¿ƒÀ¿»¿ƒƒ»

¯B‰Ë - Ïk‰66„ÓBÚ Èetˆa ÔÈa .67BÈ‡L Èetˆa ÔÈa «…»≈¿ƒ≈≈¿ƒ∆≈
ÂÈÊaÊ·Ï ˙‡ ‰tÁL ÔÈa ,„ÓBÚ68ÔÈa ,ÔtÁ ‡lL ÔÈa ≈≈∆ƒ»∆¿ƒ¿¿»≈∆…ƒ»≈

,B· ‡ˆBiÎÂ ÚB¯kL‡ ÔB‚k ,ÌÈ·eLÁ ÌÈˆÚ ÏL eÈ‰L∆»∆≈ƒ¬ƒ¿∆¿¿«¿«≈
- Ôlk ÔtÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈˆÚ ¯‡L ÏL eÈ‰L ÔÈa≈∆»∆¿»≈ƒƒ¿ƒ»À»

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿∆≈«¿

א.65) כב, פרק שם למשנה 66)משנה בפירושו רבינו
הכתוב: מן מטומאה נתמעטו מצופים שכלים מפני מבאר,
שכלי  מפני מפרש, והר"ש בהם". מלאכה יעשה "אשר

טומאה. מקבלים אינם במסמרים.67)אבנים מחובר
המסגרות.68)

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיעור 1) וכמה טומאה. מקבלים מאימתי עור כלי יבאר

ראש  של תפילה ודין וייטהר. העור כלי שיינקב הנקב
תפילה  וכו'. ותיקנה ראשונה קציצה והתיר במת שנטמאה

טהרתה. מאימתי שנטמאה

.‡¯BÚ ÈÏk2?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡ÓÏÓ¯ez‰3 ¿≈≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»«¿»
ÂÈ˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ4ÔÈÙBw‰ ˙¯ÎÈÂ5 ¿«≈ƒ∆«¿…ƒ¿»¿ƒ¿…«ƒ

ÂÈ˙BÁÈ˜ ‰OÚÈÂ ¯BÚ‰ Èab ÏÚ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈpËw‰6. «¿«ƒ«¿ƒ««≈»¿«¬∆ƒ»
‰iË¯e˜Ò7d˙ˆÈˆ ‰OÚÈÂ ˙¯ÎÈÂ ÌÒÁiMÓ -8. ¿¿ƒ»ƒ∆«¿…¿ƒ¿…¿«¬∆ƒ»»
‰ÈÏe·Ë˜9¯BÚ ÏL ˙Òk‰Â ¯k‰ .˙¯ÎÈÂ ÌÒÁiMÓ - ¿»¿»ƒ∆«¿…¿ƒ¿…««¿«∆∆∆

ÔÎÂ .ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÙBw‰ ˙¯ÎÈÂ Ô‰È˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ -ƒ∆«¿…ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«ƒ«¿ƒ¿≈
‰ˆÈˆw‰ ¯Ó‚iMÓ - ÔÈlÙz‰ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk10Û‡ , …«≈»∆«¿ƒƒƒ∆ƒ¿…«¿ƒ»«

˙Ïa˜Ó ,‰Úeˆ¯‰ ˙‡ da ˙˙Ï „È˙Ú ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ»≈»∆»¿»¿«∆∆
‰‡ÓË11‰ÒÈ¯Ú‰ ¯BÚ .12BÏ ˙BOÚÏ „È˙Ú ‡e‰L À¿»»¬ƒ»∆»ƒ«¬
¯eaË13ÚÈÓ˜iMÓ - Ïcq‰ .BÏ epOÚiL „Ú -14. ƒ«∆«¬∆««¿»ƒ∆«¿ƒ«

Ìen‡‰ [ÏÚ] ·BbiMÓ - ÏÚn‰15„È˙Ú Ì‡Â . «ƒ¿»ƒ∆ƒ«»ƒ¿ƒ»ƒ
Ìk¯ÎÏ16ËË¯OÏe17ËË¯OÈÂ Ìk¯ÎiL „Ú -18. ¿«¿≈¿«¿≈«∆¿«¿≈ƒ«¿≈

מ"ד.2) פט"ז את 3)כלים בו נותנים שהרועים ילקוט
בצוארם. אותו ותולים השפה 4)המזון, את שיכפול

השפה.5)ויתפור. מן הבולטות זעירות חתיכות
הילקוט.6) פי את בהן לסגור עור של 7)רצועות טבלא

עליה. שאוכלים באמצעה 8)עור שתופרים מתכת של טס
המיטה.9)לנוי. את בו שמכסים עור 10)עור של הבית

הפרשיות. את בו מלאכת 11)שמכניסים שנגמרה מפני
המצוה. קיום לצורך עצמו בפני דבר הוא והרצועה הכלי,

ה"א.12) פ"ו מציעא בבא כלים, רגילים 13)תוספתא
את  עליה להעמיד קטנה עור חתיכת העריסה לעור לחבר

ביכורים). (מנחת העריסה גורס 14)רגל הגר"א שם.
הקמטים. את בעור משיעשה פירוש, "משיקמט", בתוספתא

עץ 15) של דפוס = (אימום האימום על שנתנו משעה
בכורים). (מנחת ונתייבש לייבוש הנעל) את עליו שנותנים

בכרכום.16) עלֿידי 17)לצבוע לנוי ציורים לעשות
וישרטט.18)שריטות. שיכרכם עד מלאכתו נגמרה לא

.·.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ¯BÚ∆≈»»«¿ƒ≈¿«≈À¿»
¯BÚ ÏL Ûk ,CÎÈÙÏ19ÏÚ ÌÈˆB˜ ÈË˜BÏ ÔÈ¯LBwL ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿≈ƒ«

,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ıB˜ ÌkÈ ‡lL È„k Ô‰È˙Btk«≈∆¿≈∆…«≈≈¿«≈À¿»
ÔÎÂ .ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ËeLt ¯BÚ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»¿≈»»«¿ƒ¿≈

¯˜a‰ ÈÏÏ‚ Ba ÔÈËwÏnL ¯BÚ‰20Ba ÔÈÓÒBÁL ¯BÚÂ , »∆¿«¿ƒ∆¿≈«»»¿∆¿ƒ
ÔÈ·ÈLBnL ¯BÚÂ ,‰Ó‰a‰ Èt21‰ÚLa ÌÈ¯B·c‰ Ba ƒ«¿≈»¿∆ƒƒ«¿ƒ¿»»

ÈtÓ Áe¯‰ ˙‡ Ba ÔÈÙÈnL ¯BÚÂ ,L·c‰ ÔÈÁ˜BlL∆¿ƒ«¿«¿∆¿ƒƒ∆»«ƒ¿≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ¯B‰Ë - ÌÁ‰«…¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»

והאדם 19) כלל, תפור כשאינו המדובר מ"ג. פכ"ו כלים
לקסייה  דומה זה ואין וקושרו. מניחו או ידו כף על כורכו
ה. בהלכה לקמן ויבואר ו, טז כלים במשנה האמורה

ז.20) משנה רומא 21)שם בדפוס הוא (כן שמשיבים צ"ל
במשנתנו, רבינו וביאר מגרשים. פירוש תימן), ובכת"י
מפני  בורחות והדבורים בקר, וגללי אש עליו שנותנים

העשן.

.‚˙Èa Ïk22˙BÚaˆ‡‰23ıeÁ ;˙B¯B‰Ë - ¯BÚ ÏL »≈»∆¿»∆¿
ÔÈˆi˜ ÏMÓ24‚B‡‰ ˙‡ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L ÈtÓ ,25- ƒ∆«»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆∆»

- ‚B‡‰ ·¯ ˙‡ ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Ì‡ ,‰Ú¯˜ .‰‡ÓË¿≈»ƒ¿¿»ƒ≈»¿«∆∆∆…»
.‰¯B‰Ë¿»

מ"ג.22) פכ"ו האצבעות.23)שם את בהן להכניס כסיות
פירות.24) והקוטפים 25)קוטפי קטן, אדום פרי מין

האצבעות. בית בתוך הפרי את לפעמים מניחים

.„Ë·‡‰26ÌÈÚhw‰ ÔÈ¯ÙBzL ˙B¯BÚÂ ˙B¯BÚ ÏL27 »«¿≈∆¿∆¿ƒ«ƒ¿ƒ
eÏbÏb˙iL È„k Ô‰È˙BaÎ¯‡ ÏÚ28- Ú˜¯w‰ ÏÚ Ô‰a ««¿À≈∆¿≈∆ƒ¿«¿¿»∆«««¿«
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˙B¯BÚ‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯eˆ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈«¿ƒ¬≈∆¿≈»
ÔÈn‡‰ Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎnL ˙BÚaË ÔÈÚk ˙BÈeOÚ‰»¬¿≈«»∆«¿ƒƒ»»À»ƒ

a˙ÚLa Ì‰ÈÏÚÓ Ô‰È„‚a dÈa‚‰Ï È„k Ô‰È˙BÚB¯Êƒ¿≈∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆≈¬≈∆ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ29ÔÈ‡nË˙Ó -30ÌÈËeLt‰ ¯BÚ ÈÏk ¯‡Lk31. ¿»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«¿ƒ

הברכיים,27)שם.26) עד רגליהם שנקטעו אנשים
על והולכים עור של מטליות זוחלים ונותנים או ברכיהם

הברכיים. על לשמור בגדיהם של עור ותופרים ארבע, על
על 28) גלגול של רושם עושה זו טבעית בלתי הליכה

"הבורכייר". במשנה: הידיים 29)הקרקע. על יפלו שלא
השרוולין. במשנה: למעלה 30)ויפריעו. שנימנו אלה כל
מלבוש. תורת עליהם יש מדברי 31)- טומאה שמקבלים

עור  כלי כל על ולא ה"י. פ"א למעלה כמבואר סופרים,
סיום  (ראה בפ"ד למעלה כמבואר טומאה, גזרו הפשוטים

למשנתנו). רבינו פירוש

.‰¯BÚ32ÏL :ÚB¯fÏÂ „iÏ Èeqk epnÓ ÔÈ¯ÙBzL∆¿ƒƒ∆ƒ«»¿«¿«∆
˙Bp‚ ÈÚ¯BÊ33ÔzLt ÈOBÚ ÏLÂ ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ ÏLÂ34 ¿≈ƒ¿∆¿≈¿»ƒ¿∆≈ƒ¿»

ÏLÂ ÌÈÚaˆ ÏL ‰È‰ Ì‡Â ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»»∆«»ƒ¿∆
ÌÈÁt35ÈeOÚ‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - «»ƒ≈¿«≈À¿»∆«¿»»∆»

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÊÁ‡iL È„Îe ıB˜ e‰kÈ ‡lL È„k ‰Ïa˜Ï36 ¿«»»¿≈∆…«≈¿≈∆…«»∆»∆
„ÒtÈ ‡lL È„k ‰Úf‰ ÈtÓ ÈeOÚ‰Â ;‰‡ÓË Ïa˜Ó -¿«≈À¿»¿∆»ƒ¿≈«≈»¿≈∆…ƒ»≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - B„È ˙ÚÊa Ba ˜qÚ˙nL ¯·c‰«»»∆ƒ¿«≈¿≈«»≈¿«≈À¿»

מ"ו.32) פט"ז רבינו 33)שם וגם גרנות". "זורי במשנה:
בגרנות, התבואה את המנקים אנשים פירוש, כך, שם גורס
בפירושו  [רבינו ברחת. האוחזת היד את בעור לכסות ודרכם
ונראה  היד, את בו שמכניסים תפור בעור שהמדובר אומר,
שבהלכה  קוצים ללוקטי זה בין מה להסביר כדי כך, שפירש

עור 34)ג]. של כסיה ולובשים במקל, הפשתן את חובטין
עץ  פירורי בה ייכנסו ולא החבטות, מן תינזק שלא היד על

המקלות. תקלקל 35)מן לא היד שזיעת כדי שלובשים,
בו. אוחז שהוא הכלי מידו יתחלק ושלא הצבע את

דרכים.36) עוברי של מקל כגון

.Â‰nk37?¯‰ËÈÂ ¯BÚ‰ ÈÏk ·˜piL ·˜p‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ¿«
˙ÓÁ‰38˙BÈÚ˜t ‡ÈˆBÓk ·˜pzMÓ -39È˙L ÏL40. «≈∆ƒ∆ƒ»≈¿ƒ«¿»∆¿ƒ

È˙L ÏL Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â41˙Ïa˜Óe ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ≈»¿»¿«≈∆¿ƒƒ¿«∆∆
·¯Ú ÏL42da¯ ·˜pzL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -43. ∆≈∆¿«∆∆À¿»«∆ƒ»≈À»

ב.37) משנה יז פרק כדור.39)נוד.38)שם
הרוחב.40) מחוטי דקים והם האריג, של האורך חוטי
הנקב.41) דרך נופלים הרוחב.42)שהם חוטי כדורי
פירושו 43) הדעת על ומתקבל הקודמת, את סותרת זו בבא

החמת  אם והוא: שניה, לבבא טהרות' 'סדרי בעל של
הואיל  שתי, של מקבלת ואינה מתחילה נקובה נעשתה
יותר, עוד בה והחמירו טומאה, מקבלת - ערב של ומקבלת

רובה. בנקיבת אלא ערב בכמוציא נטהרת שאינה

.ÊÏÈÓ¯ez‰44ÔÈ„Ú - BÎB˙aL ÒÈk‰ ˙ÁÙpL «¿ƒ∆ƒ¿««ƒ∆¿¬«ƒ
‰‡ÓË Ïa˜Ó ÏÈÓ¯ez‰45BÏ ¯eaÁ BÈ‡Â ,46. «¿ƒ¿«≈À¿»¿≈ƒ

קטנים 44) כיסים ובתוכו רועים, ילקוט מ"ט. פי"ט שם
קטנים. חפצים בהם עדיין 45)להניח הוא ראוי שהרי

הגדולים. החפצים בו להניח דין 46)למלאכתו ואין
לא  טומאה בו נגעה ואם הקטן, לכיס כמחובר התורמיל

התורמיל. נטמא

.Á˙ÓÁ‰47dlL ÌÈˆÈa‰L48dnÚ ˙BÏa˜Ó49 «≈∆∆«≈ƒ∆»¿«¿ƒ»
˙B¯B‰Ë - e˙ÁÙÂ50Ôk¯„k ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡L ,51. ¿ƒ¿¬¿∆≈»¿«¿¿«¿»

נפתח 48)שם.47) שלא עז או כבש עור היא החמת
עד  והופשט הבהמה באחורי בעיגול נחתך אלא לארכו,
של  הביצים כיסי נשארו כך ומתוך שלם, כשהוא הצואר

הנוד. בתוך שלימים הנוד,49)הזכר את כשממלאים
הכיסים. גם אףֿעלֿפי 51)הכיסים.50)מתמלאים

ואינם  הואיל הפיחות, מקום דרך כששופכים מקבלים שהם
ראויים  כבלתי דינם - הפיחות לפני כמו פיהם דרך מקבלים
שלמה  [במלאכת טומאה. מקבל עצמו והנוד למלאכתם.
לו, מסייעת בפירושו רבינו ולשון נטהר. הנוד שכל מפרש,
שתי  משמע רבים, בלשון "טהורות" כתב כאן אולם

הביצים].

.Ë¯BÚ ÈÏk52˙B‡ÏeÏ BÏ LiL53ÏcÒ ÔB‚k ,˙BˆLe ¿ƒ∆≈»¿»¿«¿»
È˜ÓÚ54ÔÈ¯zÓ Ô‰LkL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆL ÏL ÒÈÎÂ55 ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ∆¿∆≈À»ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ÈÏk ˙¯eˆ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡≈¬≈∆«¿ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»
ËBÈ„‰‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ¯zÓ Ô‰Lk56‰¯‰Óa ÏBÎÈ ¿∆≈À»ƒƒ¿«∆¿»ƒ¿≈»

.‰È‰Lk Ïea˜ ÈÏk ¯ÊÁÈÂ ˙B‡Ïela ˙BˆM‰ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«¿»«»¿«¬…¿ƒƒ¿∆»»
ÔÎÂ57Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ Ô‰Ó ˙BˆM‰ ¯ÈÒ‰Â e‡ÓË Ì‡ ¿≈ƒƒ¿¿¿≈ƒ«¿»≈∆¿ƒ¿¿»»»

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -58Ô¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈¿ƒ««ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ»
.Ôn‡a ‡lL∆…¿À»

מ"א.52) פכ"ו הכלי 53)שם בשפת לולאות תפרו
הרצועות  את וכשמושכין משיחות, או רצועות בהן להכניס

"שנצות". נקראות אלו רצועות הכלי. נועלים 54)נסגר
ולחה. עמוקה בקרקע ההולכים קשורים,55)אותו אינם

והמדובר  הלולאות. מתוך השנצות את לגמרי הוציא ואפילו
הכיסים. לעור תפורות אומן.56)כשהשנצות שאינו מי

זו.57) מלה פירוש נתבאר ואם 58)לא כלי, אינו עכשיו
הרי  קיבול, בית ויעשה השנצות את ויכניס ההדיוט יחזור

השלמות. ראה חדש. כלי זה

.ÈÏa˜Ó ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÂÈˆL eÏhpL ˙BˆL ÏL ÒÈkƒ∆¿»∆ƒ¿¿»»¬«ƒ¿«≈
- ËeLt ¯BÚ ¯ÊÁÂ ËLÙ .Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈¿«≈ƒ¿«¿»«»
˙Ïa˜Ó - ‰hÓlÓ ˙ÏËn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰ÏË .¯B‰Ë»»»»»∆««¿≈ƒ¿«»¿«∆∆
ÂÈÏÚ LÈ È¯‰L ,ËeLt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓËÀ¿»««ƒ∆»∆¬≈≈»»

.ÈÏk ˙¯eˆ«¿ƒ

.‡ÈÚÈÓw‰ ˙‡ Ba C¯kL ¯BÚ59‰‡ÓË Ïa˜Ó -60; ∆»«∆«»≈«¿«≈À¿»
¯B‰Ë - BËLt61.‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba C¯ÎÂ ¯ÊÁ ; ¿»»»«¿»«¿«≈À¿»

¯BÚÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ¯OÚ elÙ‡ ¯‰Ë˙Óe ‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆¿»ƒ«¿
epnÓ ˙¯k Ì‡Â .¯B‰Ë - ÚÈÓw‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ·˙kL62 ∆»«»»∆«»≈«»¿ƒ»«ƒ∆

‡ÈÏÁ ‰OÚÂ63‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈLÎ˙Ï64. ¿»»À¿»¿«¿ƒ¿«≈À¿»

וכורכים 59) קדושים, שמות או פסוקים עליו שכותבים קלף
ופגעים. מחלות נגד לסגולה בצואר ותולים עור, עליו

ה"א).60) פ"ד למעלה (ראה לקבלה עשוי שהוא מפני
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לקבלה.61) ראוי אינו זה הקמיע.62)שבמצב מן
ה"ד)63) פ"א מציעא בבא כלים, (תוספתא משרשרת חלק
גדול,64) כהן של הזהב מציץ יוחנן ר' למד ב סג, בשבת

שהוא. בכל טומאה מקבל שתכשיט

.·È‰lÙz‰65L‡¯ ÏL66‡È‰ ÌÈÏk ‰Úa¯‡67È¯‰ . «¿ƒ»∆…«¿»»≈ƒƒ¬≈
˙Óa ˙‡ÓËpL68‰ˆÈˆ˜ ¯Èz‰Â69dw˙Â ‰BL‡¯‰70 ∆ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ¿»
‡È‰ È¯‰ -71‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡72¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈ƒ«À¿»¿∆»¿»¿≈ƒƒƒ

,dw˙Â ˙ÈLÈÏM‰ Û‡ ¯Èz‰ Ì‡Â .dw˙Â ‰iM‰«¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒƒ««¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÔBL‡¯ dlk ˙ÈOÚ - dw˙Â ˙ÈÚÈ·¯‰ Û‡ ¯Èz‰Â¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»«¬≈À»ƒ

‰‡ÓËÏ73Ìw˙Â ¯ÊÁÂ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ¯Èz‰ È¯‰L ; ¿À¿»∆¬≈ƒƒ»««¿««¿»«¿ƒ¿»
.˙BBL‡¯a eÚ‚pL ˙BB¯Á‡ ÔÈlÙz BÊ el‡Îe ,ÌlkÀ»¿ƒ¿ƒƒ«¬∆»¿»ƒ
È¯‰ - dw˙Â ‰iL ÌÚt ‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯Èz‰Â ¯ÊÁ»«¿ƒƒ∆»ƒ»««¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈

‰˙È‰Lk ÔBL‡¯ ‡È‰74‰iM‰ ˙‡ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿∆»¿»¿≈ƒƒƒ∆«¿ƒ»
- dw˙Â ˙ÈÚÈ·¯‰ Û‡ ¯Èz‰Â ¯ÊÁ .˙ÈLÈÏM‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒƒ»«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÌÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë dlk È¯‰75, ¬≈À»¿»∆≈»ƒ¿«≈≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ76ÏcÒ ÔÎÂ .77 ƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿¿≈«¿»
Ò¯„Ó ‡ÓË ‡e‰L78dw˙Â ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡ ‰˜ÒÙÂ ∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿¿»««≈»¿»¿ƒ¿»

Ò¯„Ó ‡ÓË -79‡e‰ È¯‰ - dw˙Â ‰iL ‰˜ÒÙ . »≈ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë80ÌÈÊ‡ BÏ eOÚ È¯‰L , »ƒ«ƒ¿»∆¬≈«¬»¿«ƒ

˙BL„Á81Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,82˜ÈtÒ‰ ‡Ï . ¬»¬»»≈««ƒ¿»…ƒ¿ƒ
‰iM‰ ‰˜ÒÙpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï83B‡ ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»

- ÌÈLÏ ˜ÏÁ B‡ BÓËÁ Ïh B‡ B·˜Ú ˜ÒÙpL∆ƒ¿«¬≈ƒ«»¿∆¡«ƒ¿«ƒ
.¯B‰Ë»

מ"ח.65) פי"ח ובכל 66)שם בתים, מארבעה המחוברת
תפילין. של הפרשיות מארבעת אחת פרשה ֿ 67)בית אף

למטה. מחוברות שארבעתן אב 68)עלֿפי ונעשית
שנטמא  בכלי שנגעה כגון מפרש, ישראל בתפארת הטומאה.
הטומאה, אבות אבי נעשית הרי ממש במת נגעה שאם במת,

ה"ג. פ"ה מת טומאת הלכות לכל 69)ראה קורא רבינו
"קציצה". קציצה 70)בית לה חיבר כלומר התפילה, את

התפילה.71)אחרת. היא 72)כל החדשה הקציצה גם
התפילה. מכל חלק שנעשית מפני הטומאה, מפני 73)אב

זו  טומאה פקעה הראשונה, מהטומאה כלום נשאר שלא
הראשונות  שלש שהרי לטומאה, ראשון כולם אולם לגמרי.
מפני  טמאה, והרביעית הטומאה אב שהיא ברביעית נגעו
שלפנינו  הגירסא [לפי הטמאה. מהתפילה חלק שהיא
את  כשהתיר הדין הוא מה נתברר לא החדשים, בדפוסים
וקושטא, (ר"מ) רומא ובדפוס הרביעית. את ולא השלישית
ולהתאימה  הגירסא את לתקן ונראה בחסר. לקויה הגירסא
ותיקנה, השלישית אף התיר אם "וכן שבמשנתנו: לגירסא
התיר  אם ופירושה: וכו'". הרביעית את אף התיר ואם
אב  התפילה כל ונשארה במקומה, אחרת והביא השלישית
מחוברות  שכולן מפני ושניה, ראשונה בהתיר כמו הטומאה

במת]. שנטמאה שבאה 74)לרביעית החדשה הקציצה
אינו  שכלי מפני במגע, כלל נטמאה לא הראשונה במקום
מהתפילה  כחלק היא וטומאתה מראשון, טומאה מקבל

הקודם. בדין שנתבאר כמו ראשון, ומאלו 75)שכולה
כלום. נשאר לא הטומאה באב טומאת 76)שנגעו בהלכות

ה"ז. פ"ה מ"ד.77)מת פכ"ו עליו 78)שם שדרך כגון

הטומאה. אב ונעשה בו 79)הזב, להשתמש שאפשר מפני
תיקנה  לא שאפילו ונראה טומאתו. פקעה לא שהוא, כמו

בטומאתו. הסנדל - אינו 80)עדיין אזניו שתי כשנפסקו
האוזן  את בינתיים שתיקן ואףֿעלֿפי למלאכתו, ראוי

הזב.81)הראשונה. עליו דרס שלא חדש ככלי הוא והרי
בסנדל 82) החדשה נגעה הראשונה, האוזן את כשהחליף

כל  ולפיכך מדרס, מגע טומאת עליה וירדה מדרס, טמא
מדרס  טומאת שפקעה ואע"פ כמותה. - לה המחובר הסנדל
מפרש  ב, קיב, בשבת [רש"י פקעה. לא מדרס מגע טומאת -
ומשנהֿלמלך  שם, תוספות ראה בעצמו. נגע שהסנדל מפני

מעור 83)כאן]. עשוי סנדל לגמרי. כלי מתורת בטלה
קצת  וכן העקב, יד על זקוף עור וקצת סוליים לו ויש קשה,
מגולה, שבאמצע הרגל וכל האצבעות, את המכסה עור
בהן  להכניס הרגל צידי משני אזנים שתי לו ותופרים
מעל  הסנדל יפול שלא כדי לקושרן משיחות או רצועות

הרגל.

.‚ÈÏÚÓ84- Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜Ó BÈ‡ Ì‡ ,˙ÁÙpL ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ≈¿«≈…»∆∆
¯B‰Ë85. »

הרגל.84) כל את ומכסה רך, מעור שאינו 85)עשוי מפני
(שם). לשימוש ראוי

.„È‰lÙz86- „È ÏL ?d˙¯‰Ë È˙ÓÈ‡Ó ˙‡ÓËpL ¿ƒ»∆ƒ¿»≈≈»«»√»»∆»
d˙B‡ ¯ÈziMÓ87L‡¯ ÏLÂ ;˙BÁe¯ LÏMÓ88- ƒ∆«ƒ»ƒ»¿∆…

˙BÁe¯ LÏMÓ ¯ÈziMÓ89.dz¯·ÁÏ ‰ˆÈˆ˜ ÔÈ·e ƒ∆«ƒƒ»≈¿ƒ»«¬∆¿»

ה"א.86) פ"ד בתרא בבא כלים, יחתוך 87)תוספתא
היא  שעליו (תיתורא), עור של בדף קביעתה במקום אותה

ביכורים). (מנחת קציצות.88)עומדת ארבע לה שיש
של 89) הצדדים ומשני מלמעלה הזוויות, שלוש משיחתוך

איש). (חזון הקציצה דופן

.ÂË¯eck‰90ÌeÓ‡‰Â91ÚÈÓw‰Â92eÚ¯˜pL ÔÈlÙz‰Â ««¿»≈¿«»≈«¿«¿ƒƒ∆ƒ¿¿
- ÔÎB˙aL ‰n·e ,‡ÓË - Ô‰a Ú‚Bp‰ ,e‡ÓËpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿«≈«»∆»≈«∆∆¿»

¯B‰Ë93Ûek‡‰ .94- BÎB˙aL ‰Óa Ú‚Bp‰ ,Ú¯˜pL »»ƒ∆ƒ¿««≈«¿«∆¿
B¯aÁÓ ¯Ùz‰L ÈtÓ ,‡ÓË95Ûe‚k Blk ‰OÚÂ »≈ƒ¿≈∆«∆∆¿«¿¿«¬»À¿
.„Á‡∆»

א.90) כג, כלים את 91)משנה עליו שנותנים  דפוס
שאריות  או סובים ממולא עור ככיס עשוי והוא המנעל,

את גם עושים וכן בד, של בו.זעירות לשחק הכדור
יא.92) בהלכה שבתוך 93)נתבאר במה אדם נגע אם

הכלי, מעצם שאינם מפני נטמא, לא - האלה הטמאים הכלים
ר"ש  ראה למשנה, בפירושו (רבינו לו מחוברים אינם וגם

עליו.94)שם). שרוכבים נתפרים 95)אוכף האוכפים
שבתוכם. מה כל עם החיצון העור ומתחבר לעבר, מעבר

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
כל 1) שתיגמר עד טומאה מקבלים אין מתכות שכלי יבאר

המלחמה  וכלי מתכות כלי גולמי הן ומה מלאכתם.
הבהמה  תכשיטי טומאה. מקבלין אם האדם ותכשיטי
לטומאה  יורדים הכלים אם וטבעות. חותמות והכלים
זוגין  ומניח שעושה אומן במחשבה. עולים או במחשבה

הנמצאים. וזוגים ולדלתות, לבהמה
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.‡˙BÎzÓ ÈÏk Ïk2¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ »¿≈«»≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ»≈
.ÏÏk ‰OÚÓ ¯qÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰È ‡ÏÂ dlk ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»À»¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿À««¬∆¿»
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb Ï·‡¬»»¿≈¿≈«»≈»¿«¿ƒÀ¿»

א.2) כה, חולין ברייתא,

.·Ô‰ eÏÈ‡Â3ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏbÛeLÏ „È˙ÚL Ïk ?˙B4 ¿≈≈»¿≈¿≈«»…∆»ƒ»
ıaLÏ B‡ B˙B‡5¯¯‚Ï B‡6·k¯ÎÏ B‡7LÈw‰Ï B‡ ¿«≈¿»≈¿«¿≈¿«ƒ

Ò¯e˜a8Ô‚‡ B‡ ÔÊ‡ ¯qÁÓ ‰È‰L B‡ ,9BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿¿»∆»»¿À«…∆…∆¬≈∆≈
Ba ¯‡Mz ‡ÏÂ e‰tÈÈÂ epw˙iL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»«∆¿«¿∆ƒ«≈¿…ƒ»≈

ÛÈq‰ ?„ˆÈk .ÏÏk ‰Î‡ÏÓ10„Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ¿»»¿»≈«««ƒ≈¿«≈À¿»«
epÙeLiL11‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pÊÈÁLiL „Ú - ÔÈkq‰Â , ∆¿∆¿««ƒ«∆«¿ƒ∆»¿≈…«≈

ÌÈÏk ‰OBÚ‰ ,CÎÈÙÏ .el‡ ÌÈOÚÓa12ÏL ˙LÚ‰ ÔÓ ¿«¬ƒ≈¿ƒ»»∆≈ƒƒ»∆∆∆
ÏÊ¯a13‰¯¯Á‰ ÔÓ B‡14ÏL ··Bq‰ ÔÓe ,˙ÎzÓ ÏL «¿∆ƒ«¬»»∆«∆∆ƒ«≈∆
ÏbÏb15ÔÈÈetv‰ ÔÓe ÔÈqh‰ ÔÓe ,16ÈpkÓe ,17ÌÈÏk‰ «¿«ƒ««ƒƒ«ƒƒƒ«≈«≈ƒ

ÌÈÏk‰ È‚‡Óe18‰ÏBÁM‰ ÔÓe ,ÌÈÏk‰ ÈÊ‡Óe19ÔÓe ≈»¿≈«≈ƒ≈»¿≈«≈ƒƒ«¿»ƒ
˙„B„p‰20ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ -21el‡ ÏkL ÈtÓ , «¿∆¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆»≈

Ô‰ ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb eOÚpL22ÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ . ∆«¬»¿≈¿≈«»≈¬»»∆¿ƒ
e ˙BÎzÓ ÈÏk È¯·MÓÌÈÏk‰ ÔÓ23ÔÓf‰ ·¯Ó e˜ÁLpL ƒƒ¿≈¿≈«»ƒ«≈ƒ∆ƒ¿¬≈…«¿«

el‡ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÔÓ eOÚpL Úe„iL ˙B¯ÓÒn‰ ÔÓeƒ««¿¿∆»«∆«¬ƒ«≈ƒ¬≈≈
ÌÈÓÏb ÌÈ‡L ÈÙÏ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó24˙B¯ÓÒÓ Ï·‡ . ¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ∆≈»¿»ƒ¬»«¿¿

Ô‰ È¯‰ - ˙LÚ‰ ÔÓ B‡ ÌÈÏk‰ ÔÓ eOÚ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡L∆≈»«ƒ«¬ƒ«≈ƒƒ»∆∆¬≈≈
ÈÏÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˜˙‰ elÙ‡ .ÔÈ¯B‰Ë25ÔÈÏa˜Ó ÌÈ‡ - ¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ≈»¿«¿ƒ

.‰‡ÓËÀ¿»

להחליקו.4)שם.3) כדי בשופין להסיר 5)לשפשף
(לשון  השיפה" אצל רעוע) (מלשון יתרועע אשר "הקליפה

מ"ג). פי"א כלים למשנה, בפירושו בברייתא:6)רבינו
ושקיעות  בליטות נשארות השיפה אחרי פירוש, "לגרד".

לכך. מיוחד בכלי אותן ומגרדים כדי 7)זעירות ללטוש
הקמטין 8)שיבריק. את ליישר כדי בפטיש עליו לדפוק
מ"ה.10)שפה.9)הקטנים. פי"ד ימרח 11)כלים

ראה  למשנה. בפירושו (רבינו הליטוש אחר בשמן אותה
לשוף). המילה בפירוש מ"ג.12)למעלה פי"א כלים

ומעורבים 13) היתוכו, לפני המחצבה מן שהוצא ברזל גוש
עפר. גושי עושים 14)בו העפר, והפרדת ההיתוך אחרי

עושים  וממנה (חררה) גדולה עוגה בצורת גושים גושים
של 15)כלים. חישוק סביבו ונותנים עץ, של הוא הגלגל

לחזקו. מצופה 16)מתכת שהוא עץ מכלי מתכת הסיר
אינה  כן גם שהסירה [לפני כלים ממנה ועשה במתכת

הכלי].מ  לגבי בטלה שהיא מפני טומאה קבלת
הכלים.17) את עליהם שמעמידים שפה 18)בסיסים

הכלי. פי על אותה ומשימים הכלי, מגוף אחר 19)שאינה
ומורידים  השפה מן בולטים עוקצים נשארים הכלים, עשיית

"שחולה". נקראים אלה ופירורים הגרודת 20)אותם, צ"ל
במשנתינו). הגירסא וכן (ר"מ) רומא בדפוס הוא (וכן

הכלי. את כשגורדים הנופלים הפירורים כדי 21)פירוש,
מאוד  תמוהה היא שלכאורה זו בהלכה רבינו שיטת לבאר
את  ולהביא להקדים עלינו וכסףֿמשנה) ראב"ד (ראה
א  במשנה ולפרשן. לשיטתו, המקור הן שהן המשניות,
– נשברו טמאין. ומקבליהם פשוטיהם מתכת, "כלי שנינו:

הישנה" לטומאתם חזרו – כלים מהם ועשה חזר טהרו.
ישנה). טומאה על גזר שטח בן שמעון אמרו: ב טז, (בשבת
טהורין. וכו' העשת מן כלים "העושה שם: ג  ובמשנה
שנעשו  שידוע המסמרות ומן הגרוטים מן כלים משברי
ג  שמשנה והר"ש הראב"ד ופירשו טמאין". – מכלים
בבא  ובכן, א. למשנה כהמשך ישנה טומאה בענין עוסקת
– שם שנמנו מהדברים כלים עשה שאם אומרת, ראשונה
כלל, טומאה מקבלים אינם שאלה מפני טהורים, הכלים
שניה  ובבא ישנה. טומאה חשש הכלים על אין וממילא
לקבל  ראויים שהיו כלים משברי כלים עשה שאם מלמדת,
הכלים  היו שמא טמאים, אלו הרי – שבירתם לפני טומאה
אולם  הישנה. לטומאתם החדשים וחזרו טמאים, הראשונים
טהרות  במס' שיטתו לפי זה לפירוש להתנגד הוכרח רבינו
באופן  חלודה או שבורה מחט נמצאה שאם מ"ה, פ"ג
ולפני  טומאה, לקבל ראויה אינה מציאתה בשעת שבמצבה
טהורה  היא הרי – מספק טמאה היתה נחלדה או שנשברה
חדש, כלי ממנה כשיעשה לטומאתה חוזרת ואינה לגמרי
בטהרה  שנמצאה וזו מציאותן, כשעת הטומאות שכל מפני
הטומאה  אבות בהל' רבינו של [מלשונו טהורה. חזקתה –
שהוא  משמע, אמנם שבורה, שנמצאה מחט בדין ה"ו פט"ו
אבל  הנ"ל, כפירושו שלא פ"ג טהרות המשנה את מפרש
שהיא  עצמה מהסברא גם בו שחזר מזה להסיק אין

לט  אין זו, שיטה לפי משברי הגיונית]. שנעשו כלים מא
שמדובר  מפרש הוא ולפיכך ישנה, טומאה מחשש כלים
בדוחק, לפרש אפשר [אמנם ולהבא. מכאן טומאה בקבלת
מגזירת  טמאים שהם שנמצאו שלימים בכלים שמדובר
ה"ג) פי"ג הטומאות אבות הל' (ראה הנמצאים כלים
פירוש  לקבל לרבינו היה נוח לא אבל שנמצאו, אחר ונשברו
ועוד  כלים". "משברי סתם כותבת המשנה כי זה, דחוק
מובן  זה הלא הראשונה? הבבא משמיעה מה לו היה קשה
הם  טומאה מקבלים שאינם מדברים כלים עשה שאם מאליו
כלים  גולמי בין מחלקת שהמשנה היא, ושיטתו טהורים?]
שאינו  מדבר נעשו לבין טומאה, לקבל הראוי מדבר שנעשו
שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם האחרונים לכך. ראוי
אלה  אבל זו, הלכה בראש כאמור מלאכתם, כל נגמרה
תורת  מהם ופקעה ונשברו טומאה המקבל מדבר שנעשו
לענין  ממש כלי לתורת חוזרים הם הרי – טומאה קבלת
אףֿעלֿפי  הכלי, צורת נגמרה אך כאשר טומאה קבלת
ולהחליקו. לייפותו שמטרתם השיפורים עדיין מחוסר שהוא
למשנתינו  בפירושו רבינו דברי את גם להתאים ואפשר
מספיק  ישנה טומאה לענין שגם נוטה [והדעת זה. לפירושנו
תתפרש  ומשנתינו השיפורים], בלי עצמה הכלי מלאכת גמר
שכתבה  ומה מתכת, כלי גולמי של טומאה קבלת בדין
שמצאנו  (כמו טומאה מקבלים שאינם הכוונה "טהורין"
"טהורים" מילת גם תתפרש וכן במשנה), פעמים עשרות

עומדים. אנו שבה בהלכה רבינו לא 22)שבדברי שהרי
מקבלים  שאינם מדברים נעשו והם מלאכתם, נגמרה

ומקבלים 23)טומאה. הכלי, מגוף כחלק דינם ולפיכך
מקבלים  אינם - מכלי חלק היו שלא מסמרות אבל טומאה,

מלאכתם,24)טומאה. כל שנגמרה מכלים שנעשו מכיוון
למעלה. כמבואר הכלי, צורת גמר עם כלים תורת להם חזרה
החדשים  הכלים נעשו שמהם שהדברים לפרש, גם [אפשר
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גולמים]. אבל 25)אינם שפוד, או מרצע מהם עשה
כל  מסולקות ובזה האחרונים. התיקונים עוד חסרים
לקבל  מאד וקשה כסףֿמשנה, [ראה רבינו. על התמיהות
כלי  מהן ולעשות וגרודת שחולה לחבר אפשר כיצד פירושו.

התכה]. ללא

.‚Ïa˜Ó - Èeqk ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆≈¿À»∆»ƒ¿«≈
.ÈÏk‰ ÛebÓ ·eLÁ Èeqk‰ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËÀ¿»∆≈«ƒ»ƒ«¿ƒ

.„ËÁÓ26dÙL ‡l‡ ‰·w ‡lL27CÎÏ dw˙Â28 ««∆…ƒ¿»∆»»»¿ƒ¿»¿»
˙‡ da ÔÈ‡ÈˆBnL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒƒ»∆

ıBw‰29¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - d·wÏ „È˙Ú Ì‡ Ï·‡ . «¬»ƒ»ƒ¿«¿»¬≈ƒƒ¿»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb30. »¿≈¿≈«»¿≈»¿«∆∆À¿»

פי"א 26) לקמן ראה דרבא. אליבא אביי - א קכג, שבת
בלי 28)החליקה.27)הי"ד. שהיא כמות להשאירה
האדם.29)חור. בבשר ראויה 30)שנתחב אינה שהרי

לה. שהתכוון למלאכה עדיין

.‰ÌÈ¯B‰Ë ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏbL ,e¯‡aL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¿∆»¿≈¿≈«»¿ƒ
ÌÈ‡ÓË ıÚ ÈÏk ÈÓÏ‚Â31˙BÎzÓ ÈÏk ÈËeLÙe , ¿»¿≈¿≈≈¿≈ƒ¿≈¿≈«»

ÌÈ‡ÓË32ÌÈ¯B‰Ë ıÚ ÈÏk ÈËeLÙe33,‰¯Bz ÔÈc ¿≈ƒ¿≈¿≈≈¿ƒƒ»
‡ˆÓ34‡Óh‰ :35,˙BÎzÓ ÈÏÎa ¯B‰Ë - ıÚ ÈÏÎa ƒ¿»«»≈ƒ¿≈≈»ƒ¿≈«»

.ıÚ ÈÏÎa ¯B‰Ë - ˙BÎzÓ ÈÏÎa ‡ÓË»≈ƒ¿≈«»»ƒ¿≈≈

ה"א.31) פ"ה למעלה פ"א 32)נתבאר למעלה נתבאר
ה"י.33)ה"ט. מזה.34)שם א.35)יוצא כה, חולין

.Â‰ÓÁÏn‰ ÈÏk Ïk36Ú·Bk‰Â ÁÓ¯‰Â ÛÈq‰ ÔB‚k ,37 »¿≈«ƒ¿»»¿««ƒ¿»…«¿««
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÙbn‰Â ÔBÈ¯M‰Â¿«ƒ¿¿««»«ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»

‰ÏËw‰ ÔB‚k ,Ì„‡‰ ÈËÈLÎz ÏÎÂ38ÌÈÓÊp‰Â39 ¿»«¿ƒ≈»»»¿««¿»¿«¿»ƒ
˙BÚah‰Â40Ì˙BÁ Ô‰ÈÏÚ LiL ÔÈa ,41ÔÈaÔÈ‡L ¿««»≈∆≈¬≈∆»≈∆≈

elÙ‡ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,Ì˙BÁ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»¬ƒ
¯È„42ÏÒÙpL43- ‰pË˜ ¯‡eˆa B˙BÏ˙Ï BÈ˜˙‰Â ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿¿««¿«»

‰‡ÓË Ïa˜Ó44˙ÎzÓ ÏL ÚÈÓ˜ ÔÎÂ .45‡nË˙Ó - ¿«≈À¿»¿≈»≈«∆«∆∆ƒ¿«≈
Îz ÏÎkÌ„‡ ËÈL46. ¿»«¿ƒ»»

מ"ח.36) פי"א שהם 37)כלים המגפיים, וכן מתכת. של
חרב. ומכת החיצים מפני להגן זהב 38)עשויים של רביד

הצואר. על ונזמי 39)שתולים (עגולים) האוזן נזמי כולל
העתיקים. בעמים תכשיטים ששימשו שמשימים 40)האף

המתניים  סביב שחוגרים גדולות טבעות אבל האצבע, על
פ"ב  בבאֿמציעא כלים (תוספתא, טומאה מקבלות אינן
ולכן  הבגדים, על אותן שחוגרים מפני והטעם, ה"א).

ה"ז). לקמן (ראה כלים כתכשיטי היו 41)נידונים רגילים
מכתבים  בהן וחותמים הטבעות, על צורה או אותיות לחרות

עתיקה.42)ומסמכים. רומית ביטל 43)מטבע השלטון
ממנו. חלק שניטל או לסוחר, עובר כמטבע ערכו את

מ"ז.44) פי"ב ה"ד.45)שם פ"א ב'ספרי 46)תוספתא
לקבלת  אדם תכשיטי מרבה למשנתנו) בר"ש (מובא זוטא'
יבא  לא אשר "וכל כד): לא (במדבר הכתוב מן טומאה,

במים". תעבירו באש

.ÊÌÈÏk‰Â ‰Ó‰a‰ ÈËÈLÎz Ïk47˙BÚah‰ ÔB‚k , »«¿ƒ≈«¿≈»¿«≈ƒ¿««»
ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈÏk‰ ÈÊ‡Ïe ‰Ó‰a‰ ¯‡eˆÏ ÔÈOBÚL∆ƒ¿«««¿≈»¿»¿≈«≈ƒ¿ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â48ÔÓˆÚ ÈÙa49‚efÓ ıeÁ ;50 ¿≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ
Ì„‡Ï ÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÌÈÏÎÂ ‰Ó‰a ÏL51?„ˆÈk . ∆¿≈»¿≈ƒ««¿ƒ«»»»≈«

‰OBÚ‰52ÔÈ‚eÊ53˙LzÎÓÏ54‰ÒÈ¯ÚÏÂ55˙BÁtËÓÏ , »∆ƒ¿«¿∆∆¿«¬ƒ»¿ƒ¿¿
ÌÈ¯ÙÒ56˙B˜BÈ˙Â57ÌÈ¯B‰Ë -58ÔÈÏBaÚ Ô‰Ï ‰OÚ . ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»»∆ƒ¿ƒ

ÏB˜ ÚÈÓL‰Ï eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ;‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿«¬¿«¿ƒ«
eÏh elÙ‡Â .Ì„‡ ÈËÈLÎ˙k Ô‰ È¯‰ ,Ì„‡Ï¿»»¬≈≈¿«¿ƒ≈»»«¬ƒƒ¿

Ô‰ÈÏBaÚ59‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -60Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰L , ƒ¿≈∆¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈»
Ò¯Á‰ ÏÚ BLÈw‰Ï61. ¿«ƒ««∆∆

מ"א.47) פי"ב אלא 48)כלים לטומאה חכמים ריבו לא
(ר"ש  וכלים בהמה תכשיטי ולא בלבד אדם תכשיטי

אחר.49)במשנתנו). מכלי כחלק לפעמים מתטמאים אבל
קטן.50) הפעמון 51)פעמון של הצלצול האדם. לצורך

- ב נח, שבת במס' הבהמה. של מקומה את לרועה מודיע
מתכת  בכלי קול למשמיע "מנין יונתן: רבי בשם אמרו
לא, (במדבר שנאמר טומאה), שמקבל (פירוש טמא? שהוא
אפילו  וטהר", באש תעבירו באש יבא אשר דבר "כל כד)
באש". "יבא בלבד) קול להשמעת ועשוי (כלי דיבור
לענין  אלא טומאה, לענין נאמר לא אמנם הזה [הכתוב
הסבירו  כבר אבל אסורים, דברים בליעת משום הגעלה
ענין  אינו מ"אם שנלמד דבר, כל ד"ה שם ב'תוספות'
בדרשות  מקובלת [מידה לטומאה" ענין תנהו לאיסורין,

שם.52)חז"ל]. כלים את 53)תוספתא, בהם תלה ולא
אותם. כשמנענעים מקשקשים ואינם העינבל

קול 54) שישמיע פעמון בה ותולים בשמים, בה שכותשים
יפה  "שהקול ז"ל חכמינו אצל הוא מקובל הכתישה. בשעת

ב). ו, (כריתות נענועה.55)לבשמים" בשעת שיצלצלו
הספר 56) לבית נכנסים הם הצלצול, הילדים כששומעים

ב). נח, שבת התינוקות 57)(רש"י של למטפחות פירוש,
שם). שאין 58)(רש"י לפי מלאכתם עדיין נגמרה שלא
עינבל. הזוג.59)להם בתוך שתלאום מכיון 60)אחר

יוצאים  אינם טומאה, קבלת לענין כלי תורת עליהם שירדה
רבינו: מסיים וכך למלאכתם, קצת ראויים שהם זמן כל מזה
פירוש, החרס", על (לדפוק) להקישו ראוי הוא "שהרי
משימוש  לגמרי עדיין נפסל לא כן ואם צלצול, וישמיע

לו. ראוי 61)המיועד הוא כן ואם קול, להשמיע כדי
הראשונה. למלאכתו

.Á‚eÊ62BÈ‡ - ÔË˜Ï ‰OÚ Ì‡ :Ì„‡Ï ÈeOÚ‰∆»¿»»ƒ«¬»¿»»≈
ÏB˜Ï È¯‰L ,BlL ÏBaÚa ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»∆»»ƒ¿∆∆¬≈¿

‰OÚ63ÏB„‚Ï ‰OÚ ;64Ïa˜Óe ËÈLÎz ‰Ê È¯‰ - «¬»«¬»¿»¬≈∆«¿ƒ¿«≈
.ÏBaÚ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡ÓËÀ¿»««ƒ∆≈ƒ¿

שם.62) מלאכתו.63)שבת, נגמרה ישנם 64)ולא
או  מכסף עשוי עינבל בלי זוג בצואריהם שתולים אנשים

זהב.

.ËÏk65˙BÙeˆ¯t‰66˙BÏa˜Ó67ÏÎÂ ,‰‡ÓË »««¿¿«¿À¿»¿»
BaL ˙ÎzÓ ÏL Ì˙BÁÓ ıeÁ ,ÔÈ¯B‰Ë ˙BÓ˙BÁ‰«»¿ƒ≈»∆«∆∆∆

„·Ïa ÔÈÓ˙BÁ68˙ÚahÓ ıeÁ ,˙B¯B‰Ë ˙BÚah‰ ÏÎÂ . ¿ƒƒ¿«¿»««»¿ƒ«««
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d¯LBwL ,ÂÈ˙Ó ˙‡ Ba ¯‚BÁL ˙ÚaË Ï·‡ ;Úaˆ‡∆¿«¬»«««∆≈∆»¿»∆¿»
¯ÈM‰ ˙ÚaË .‰¯B‰Ë - ÂÈÙ˙k ÔÈa69,‰Ó‰a ÏL ≈¿≈»¿»««««≈∆¿≈»

˙Ïa˜Ó - ‰Ó‰a‰ ˙‡ da CLBÓ Ì„‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»»»≈»∆«¿≈»¿«∆∆
‰‡ÓË70ÏwÓ ÔÎÂ .71ÏÈ‡B‰ ,˙ÎzÓ ÏL ‰Ó‰a ÏL À¿»¿≈«≈∆¿≈»∆«∆∆ƒ

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - Ba d˙B‡ ‰„B¯ Ì„‡Â¿»»∆»¿«∆∆À¿»

ה"ד.65) פ"א בבאֿמציעא כלים מסכות 66)תוספתא,
הפנים. על "טמאין",67)שנותנים כתוב: בתוספתא

טומאה. שמקבלות רבינו "בלבד"68)ומפרש המילה
מקבל  מתכת של חותם רק פירוש "מתכת", למילה נמשכת
אחרים. מחמרים עשויים חותמות לא אבל טומאה,

מתג 69) הוא שיר רבינו: מפרש - א פא, שבת במשנה,
את  בה ומושכים בטבעת רצועה וקושרים בו, קבועה וטבעת

ב.70)הבהמה. נב, שם.71)שבת

.ÈÌÈÏk‰ Ïk72‰‡ÓËÏ ÌÈ„¯BÈ73‰·LÁÓa74ÔÈ‡Â , »«≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿«¬»»¿≈
‰‡ÓË È„ÈÓ ÔÈÏBÚ75‰OÚn‰Â .‰OÚÓ ÈepLa ‡l‡ ƒƒ≈À¿»∆»¿ƒ«¬∆¿««¬∆
‰OÚn‰ „iÓ Ïh·Ó76‰·LÁn‰ „iÓe77‰·LÁn‰Â , ¿«≈ƒ«««¬∆ƒ«««¬»»¿««¬»»

.‰·LÁn‰ „iÓ ‡ÏÂ ‰OÚn‰ „iÓ ‡Ï ˙Ïh·Ó dÈ‡≈»¿«∆∆…ƒ«««¬∆¿…ƒ«««¬»»
‰ÈÏÚ ·LÁL ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a ˙ÚaË ?„ˆÈk≈««««¿≈»≈ƒ∆»«»∆»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - Ì„‡ ˙ÚaË d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»«««»»¬≈¿«∆∆À¿»
d˙iOÚ ˙lÁzÓ Ì„‡Ï ˙ÈOÚ el‡Îe ,BÊ ‰·LÁÓa78. ¿«¬»»¿ƒ«¬≈¿»»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»

a ˙ÚaË dÁÈp‰Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ ¯ÊÁ,‰˙È‰Lk ‰Ó‰ »«¿ƒ≈»∆»¿«ƒ»«««¿≈»¿∆»¿»
Ì„‡‰ da ËM˜˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡79BÊ È¯‰ - ««ƒ∆…ƒ¿«≈»»»»¬≈

„iÓ ˙Ïh·Ó ‰·LÁn‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈««¬»»¿«∆∆ƒ«
B‡ d˙B‡ ÛeLiL ÔB‚k ,‰OÚÓ ‰OÚiL „Ú ‰·LÁn‰««¬»»«∆«¬∆«¬∆¿∆»»

dÚ˜˙È80Ì„‡Ï ˙Úah‰ ‰˙È‰ .‰Ó‰a ÏL ‰OÚÓa ƒ¿»»¿«¬∆∆¿≈»»¿»««««¿»»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú - ‰Ó‰·Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ¿ƒ≈»∆»ƒ¿≈»¬«ƒƒ¿«∆∆À¿»
Ô˙‡ÓË È„ÈÓ ÔÈÏBÚ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L ;‰˙È‰Lk¿∆»¿»∆≈«≈ƒƒƒ≈À¿»»
dÈ‡ - ‰Ó‰·Ï dpLÂ ‰OÚÓ da ‰OÚ .‰·LÁÓa¿«¬»»»»»«¬∆¿ƒ»ƒ¿≈»≈»
.‰OÚn‰ „iÓ Ïh·Ó ‰OÚn‰L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆««¬∆¿«≈ƒ«««¬∆

מ"ט.72) פכ"ה כלים לקבל 73)משנה, ראויים נעשים
מביא 74)טומאה. לקמן לכך. גורמת האדם של מחשבתו

דוגמאות. אין 75)רבינו טומאה, לקבל ראוי שהוא כלי
לכך. הכשרתו לבטל מועילה עשה 76)מחשבה אם אפילו

טומאה. לקבל הכשירו לו שהביא מעשה וגם 77)בכלי
 ֿ אףֿעלֿפי טומאה, המקבל כלי שימוש בו להשתמש חישב
הכשירו. את לבטל מעשה שינוי של כוחו יפה כן

במחשבה".78) לטומאה ל"יורדים לא 79)דוגמא כן ואם
עצמו. האדם לצרכי מעולם בה שצ"ל 80)השתמשו נראה

יתקנה.

.‡È‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á81Ô‰Ï ÔÈ‡Â ≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆¿≈»∆
¯LÎ‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,‰·LÁÓ«¬»»¿∆≈«¿¿«¿»¿ƒ¿«∆¿≈

ÔÈÏÎ‡82. √»ƒ

ובריא.81) גדול של מעשהו כמו מועילים מעשיהם
רק 82) מועיל שהמעשה נתבאר ושם ה"ב. פי"ד

מעשה  מתוך ניכרת שם.כשמחשבתו ראה ו.

.·È‚eÊ83˙Ïc ÏL84Ïa˜Ó - ‰Ó‰·Ï ÂÈÏÚ ·MÁL ∆∆∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈»¿«≈

‰‡ÓË85B¯aÁ elÙ‡ ,˙Ï„Ï e‰e‡OÚL ‰Ó‰a ÏLÂ ; À¿»¿∆¿≈»∆¬»¿∆∆¬ƒƒ¿
,‰È‰Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯ÓÒÓa BÚ·˜ elÙ‡Â Ú˜¯wa««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈¿«≈À¿»¿∆»»

BÙe‚a ‰OÚÓ Ba ‰pLiL „Ú86. «∆¿«∆«¬∆¿

ב.83) נח, שהוא 84)שבת מפני טומאה מקבל שאינו
כלל. כלי ואינו הבית לגבי ה"ז 85)בטל למעלה נתבאר

טומאה. מקבל בהמה של בזוג.86)שזוג

.‚ÈÔn‡87ÁÈpÓe ‰OBÚL88‰Ó‰·Ï ÔÈ‚eÊ À»∆∆«ƒ«ƒƒ¿≈»
˙B˙Ï„ÏÂ89‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·„Ï ÈeOÚ‰ ·¯ Ì‡ :90- ¿ƒ¿»ƒ…∆»¿»»∆¿«≈À¿»

¯·„Ï Ô˙ˆ˜Ó LÈ¯ÙiL „Ú ,‰‡ÓË Ïa˜Ó Ïk‰ È¯‰¬≈«…¿«≈À¿»«∆«¿ƒƒ¿»»¿»»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L91ÔÈ‡L ¯·„Ï ÈeOÚ‰ ·¯ Ì‡Â ; ∆≈¿«≈À¿»¿ƒ…∆»¿»»∆≈

Ô˙ˆ˜Ó LÈ¯ÙiL „Ú ,¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¬≈«…»«∆«¿ƒƒ¿»»
.‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·„Ï¿»»«¿«≈À¿»

ה"ד.87) פ"א בבאֿמציעא כלים מלאי 88)תוספתא, מכין
למכרם. עלֿמנת זוגים גם 89)של מתאימים הזוגים

לדלתות. וגם הזוגים 90)לבהמה רוב למכור מתכוון הוא
בהמה. טומאה.91)לצרכי יקבלו לא שהפריש ואלה

.„ÈÔÈ‚eÊ92‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡ˆÓp‰93; ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿ƒÀ¿»
˙B˙Ï„Ï Ôa¯L ÈtÓ ,ÌÈk¯ka ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ94. ≈«ƒ¿»ƒ«¿«ƒƒ¿≈∆À»ƒ¿»

בהמות.93)שם.92) בשביל עשויים הזוגים רוב
ועוד,94) בדלתותיהם. זוגים לקבוע נוהגין כרכים תושבי

בהמות. לגדל דרכם שאין

.ÂËÔn‡Ï ¯Ó‡95˙Ï„Ï „Á‡ ,ÌÈ‚eÊ ÈL ÈÏ ‰OÚ : »«¿À»¬≈ƒ¿≈ƒ∆»¿∆∆
˙Á‡ ,˙B‡ÏˆÁÓ ÈzL ÈÏ ‰OÚ ;‰Ó‰·Ï „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈«¿¿»««

‰·ÈÎLÏ96ÌÈÏ‰‡Ï ˙Á‡Â97,ÌÈÈ„Ò ÈL ÈÏ ‰OÚ ; ƒ¿ƒ»¿««¿…»ƒ¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ
˙B¯eˆÏ „Á‡98ÌÈÏ‰‡Ï „Á‡Â99ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈL - ∆»¿¿∆»¿…»ƒ¿≈∆¿«¿ƒ

CÎÏ ‰ÊÂ CÎÏ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ L¯ÙiL „Ú ,‰‡ÓË100. À¿»«∆¿»≈¿…«∆¿»¿∆¿»

טומאה.96)שם.95) מקבלת מקבלת 97)שהיא שאינה
המשמשות 98)טומאה. שונות צורות בהם מצויירות

אלה  סדינים כמותן. ועושה בהן המסתכל לרוקם דוגמאות
בלבד, לדוגמא רק משמשים שהרי בגד, תורת עליהם אין
כלים  למשנה, בפירושו (רבינו טומאה מקבלים אינם ולכן

מי"ג). טומאת 99)פכ"ד טמא – לוילון אמרו: במשנה,
ראוי 100)מת. ושאינו יקבל, – טומאה לקבל הראוי ואז

יקבל. לא –

ה'תשע"ט  ניסן ט"ו ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לווי.1) שם או עצמם בפני שם להם שיש מתכות כלי יבאר

ברגליהן. הבנות שמשימות טבעות שתי

.‡˙BÎzÓ ÈÏk Ïk2- ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ô‰Ï LiL »¿≈«»∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»
¯‚p‰Â ˙Ïc‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó3ÏeÚn‰Â ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«∆∆¿«∆∆¿««¿

‰˙Bt‰Â4¯Bpv‰Â ‰¯Bw‰Â ¯Èv‰Â ¯Èv‰ ˙ÁzL5ÈtÓ ; ¿«»∆«««ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒƒ¿≈
Ú˜¯wÏ ÔÈÈeOÚ el‡L6ıÚ‰ ˙‡ LnLÏ B‡7ÔÈ‡ ∆≈¬ƒ««¿«¿«≈∆»≈≈»

eÚ·wiL Ì„˜ elÙ‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó8ÈÏk ÏÎÂ . ¿«¿ƒÀ¿»«¬ƒ…∆∆ƒ»¿¿»¿ƒ
,BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÈ‡ - ÈÂÏ ÌL BÏ LiL ˙BÎzÓ«»∆≈≈¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿
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milkקמח zekld - dxdh xtq - oqip e"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡iaÓ¯t ÏL ·¯˜Ú ?„ˆÈk .ÈÏk ˙ˆ˜Ók ‡e‰L ÈtÓ9 ƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ≈««¿»∆¿À¿ƒ»
‡ÓË -10Ô‡kÓ ‰Ó‰a‰ ÈÈÁÏ ÏÚL dlL ÌÈÈÁÏe , »≈¿»«ƒ∆»∆«¿»≈«¿≈»ƒ»

,ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓeƒ»¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»
B¯eaÁ ˙ÚL·e .ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11- ƒ¿≈∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó Ïk‰12. «…¿«≈À¿»

ב.2) משנה י"א פרק המשמש 3)כלים ברזל של מוט
עץ. של לשער שמשקיעים 4)בריח מתכת של כוס כעין

ט: ז, (במלכיםֿא הדלת ציר את משימים ובה בקרקע
הבית"). לדלתות בקרקע.5)"והפותות להניח העשוי

כקרקע.6) הוא הרי לקרקע המחובר בידינו: הוא כלל
ומנעול.7) לקבעם 8)נגר כדי מלכתחילה שנעשו מפני

ובו 9)בקרקע. הבהמה פי על שנותנים רסן הוא פרומביא
עקרב. נקרא זה ברזל פיה. לתוך שמכניסים ברזל חתיכת

ויש 10) הבהמה הילוך לכוון כדי האדם, לצורך שהוא מפני
עצמו. בפני שם לרסן.11)לו מחוברים ואם 12)כשהם

חלקיו. כל נטמאו - הרסן מחלקי באחד טמא נגע

.·Ì„‡‰ ÈÈÁÏ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÏÊ¯a ÏL ÔÈqË13 «ƒ∆«¿∆∆«ƒƒ«¿»≈»»»
ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÓÁÏÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»»≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï14Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈ Ì‡Â . »∆≈ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»∆≈ƒ
ÌÈÓ15Ïea˜ ÈÏk ÏÎk ÔÈ‡nË˙Ó -16. «ƒƒ¿«¿ƒ¿»¿≈ƒ

לכסות 13) ברזל לוחות רבינו מפרש במשנתנו עליו. להגן
החזה. המכסה 14)את הברזל מכובע חלק הם אלה טסים

הראש. במלחמה.15)את מזה,16)לשתות למדנו
שאין  פי על אף טומאה מקבל - קיבול בית לו שיש שכלי

עצמו. בפני שם לו

.‚‰¯„˜k ÈeOÚ‰ ÌÊ17‰ÏÚÓÏÓ ‰L„ÚÎÂ ‰hÓlÓ ∆∆∆»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿«¬»»ƒ¿«¿»
BlL ‰¯„w‰ - ˜ÒÙÂ18,dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ¿ƒ¿««¿≈»∆¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»

‰L„Ú‰Â ,Ïea˜ ˙Èa dÏ LÈ È¯‰L19‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ∆¬≈≈»≈ƒ¿»¬»»¿«∆∆À¿»
,dÓˆÚ ÈÙa ÌL dÏ LiL ÈtÓ ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»ƒ¿≈∆≈»≈ƒ¿≈«¿»

‰¯Èv‰Â20dÈ‡ Û‡· B‡ ÔÊ‡a ˙ÒÎ ‡È‰L dlL ¿«¿ƒ»∆»∆ƒƒ¿∆∆»…∆»«≈»
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó21ÔÈÓk ÈeOÚ ÌÊp‰ ‰È‰ . ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»»»«∆∆»¿ƒ

ÏBkL‡22˜¯ÙÂ23ÈtÓ ,¯B‰Ë -,Ïea˜ ˙Èa Ba ÔÈ‡L ∆¿¿ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈≈ƒ
BÈ‡ È¯‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ÌL epnÓ ¯Èb¯b ÏÎÏ ÔÈ‡Â¿≈¿»«¿ƒƒ∆≈ƒ¿≈«¿«¬≈≈

ËÈLÎ˙Ï Èe‡¯24.˜¯ÙpMÓ »¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«

עדשה 17) בצורת עשוי העליון החלק חלקים, משני מורכב
התחתון  והחלק האוזן, שבאלית לנקב הנכנסת הצינורא ובו

חלולה. כקדירה עצמה.18)תבניתו בפני שם לה שאין
קיבול.19) בית לה ולא 20)שאין קיבול בית לה שאין

עצמו. בפני היא 21)שם הרי לנזם מחוברת כשהיא אבל
שלם. מכלי בתבנית 22)כחלק יחד דבוקים מתכת גרגירי
ענבים. מזה.23)אשכול זה הגרגירים נפרדו

מקבל 24) אדם שתכשיט נתבאר ו הלכה ח פרק למעלה
טומאה.

.„‡È‰ - ˙Á‡ Ï‚¯a ˙Ba‰ ÔÈÁÈpnL ˙Á‡ ˙ÚaË«««««∆«ƒƒ«»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ,˙È¯Èa ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈ƒƒ¿≈»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆≈
ÌÈÏk‰ ˙ÚaË BÓk ‡l‡ ,ËÈLÎz ÈÏk ˙¯eˆ ‰ÈÏÚ»∆»«¿ƒ«¿ƒ∆»¿««««≈ƒ
˙BÚaË ÈzL Ï·‡ .ÂÈÙ˙k ÔÈa da ¯LBwL ˙ÚaË B‡«««∆≈»≈¿≈»¬»¿≈«»

Ô‰ÈÈa ˙ÏhÓ ˙ÏLÏLÂ Ô‰ÈÏ‚¯a ˙Ba‰ ˙BÓÈOnL∆¿ƒ«»¿«¿≈∆¿«¿∆∆À∆∆≈≈∆
BÊÏ BfÓ25ÈËÈLÎz Ô‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ƒ»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ≈

.ÌÈÏ·k ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â .˙Ba‰«»¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

מלפסוע 25) עליהן מעכבת שהשלשלת מפרש, שם בגמרא
מדודות. פסיעות לפסוע לבנות נאה גסות. פסיעות

.‰˙BÈÏÁ ÏL ‡ÏË˜26ÏL ËeÁa Ì‰Â ,˙ÎzÓ ÏL «¿»∆À¿∆«∆∆¿≈¿∆
˙BÏa˜Ó ˙BÈÏÁ‰ - ËeÁ‰ ˜ÒÙÂ ,ÔzLt ÏL B‡ ¯Ó∆̂∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«««À¿¿«¿

ÏkL ,‰‡ÓËBÓˆÚ ÈÙa ÈÏk „Á‡Â „Á‡27‰È‰ . À¿»∆»∆»¿∆»¿ƒƒ¿≈«¿»»
˙B·BË ÌÈ·‡ ÏL ˙BÈÏÁ‰Â ˙ÎzÓ ÏL dlL ËeÁ‰«∆»∆«∆∆¿«À¿∆¬»ƒ
˙BÈÏÁ‰ e¯aLÂ ,˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ ˙BiÏb¯Ó ÏLÂ¿∆«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿¿«À¿

BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - Ìi˜ ËeÁ‰Â28È¯ÈL . ¿««»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿¿»≈
‡ÏË˜29‰pË˜ ¯‡eˆ ‡ÏÓk -30. «¿»ƒ¿…««¿«»

הנשים 26) קושרות זה ותכשיט נקובים, וכסף זהב גרגירי
הצוואר,27)בצוואריהן. על לתלותה לתכשיט ראוייה

או  זהב של אחת חולייא צווארן על התולות נשים ישנן
הצוואר 28)כסף. על כסף או זהב חוט קושרות לפעמים

שנקרעה.29)לקישוט. לקשור 30)קטלא כדי נשאר אם
לקישוט. מתאים בגיל קטנה ילדה של צווארה סביב

תכשיט. עצמם שהם וזהב כסף בחוט המדובר

.ÂÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ¯B‰Ë ˙ÎzÓ ÏL ÔÈÈeqk‰ Ïk»«ƒƒ∆«∆∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË31ıeÁ , À¿»ƒ¿≈∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»

ÌÁn‰ ÈeqkÓ32ÈË ÈeqkÓe33ÔÈ‡ÙB¯ ÏL34ÈtÓ ; ƒƒ«≈«ƒƒ¿ƒ∆¿ƒƒ¿≈
˙ÈÏtÒ‡‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL35.Ïea˜ ÈÏk ‰OÚ , ∆«ƒƒ∆»ƒ¿¿»ƒ«¬»¿ƒƒ

דינם 31) ולפיכך בלבד הכלים את לכסות רק ומיועדים
כלים. שרגילים 32)כמשמשי חכמים ידעו גדול. קומקום

עצמו. בפני ככלי מיחם בכיסוי סל.33)להשתמש = טנא
מתכת.34) של גדול בכלי התרופות את רוקחים הרופאים
לשימוש.35) מוכנות אחרות ותרופות רטייה

.Ê- ‰‡¯Ó e‰OÚÂ BLËÏe BÙML ˙ÎzÓ ÏL Èeqkƒ∆«∆∆∆»¿»¿»»«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿«≈À¿»

פסק 36) כלי. תורת עליה ויש האדם את משמשת שהמראה
שם. כחכמים

.Á˙BÏB˜Ln‰ Ïk37.‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ˙BÎzÓ ÏL »«ƒ¿∆«»¿«¿À¿»
eÈ‰L ıÚ ÏL ÌÈÊ‡Ó ‰˜ .˙Bi˜e‡ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿¿¿≈…¿«ƒ∆≈∆»
‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba ˙BÈeÏz ÏÊ¯a ÏL ˙Bi˜e‡38, ¿¿∆«¿∆¿¿«≈À¿»

Ba ˙BÈeÏz‰ ˙Bi˜e‡‰ ÈtÓ39ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈»¿¿«¿«∆¿»ƒ
È¯ÎBÓe ÔzLt È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Óa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿…¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»¿≈

¯Óˆ40„Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈza ÈÏÚa ÏL Ï·‡ ; ∆∆¬»∆«¬≈»ƒ≈¿«≈À¿»«
Ba ˙BÚe·˜ ˙Bi˜e‡‰ eÈ‰iL41. ∆ƒ¿»¿¿¿

צדדיו 37) ומשני עץ, של קצת רחב מקנה עשויים מאזניים
בהם  לתלות מעלה כלפי כפופים מתכת של ווים תלויים
הכוונה  - כאן שנאמר ו"משקולת" הנשקלים, הדברים

הווים. פשוט.38)לאותם עץ כלי שהוא פי על ואף
מתכת.39) מכלי חלק נעשה שלהם 40)הקנה מאזניים

לשקול  שגמרו אחר האונקיות את להסיר ודרכם גדולים,
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ואומר  האונקיות. בלי ישקלו לא כי הצורך, בעת ולהחזירן
מן  כחלק טומאה מקבל הוא בעץ תלויות שהן שבזמן רבינו,

אינם 41)הכלי. עצמם, לצרכי ששוקלים בתים בעלי
בלי  לפעמים שוקלים הם ולכן במשקל כך כל מדקדקים

ות  כן האונקיות, ואם עצמו, העץ על הנשקל הדבר את ולים
בפני  פשוט עץ כלי אלא הברזל, של קבוע חלק אינו העץ
לא  האונקיות את לפעמים כשתולים אפילו ולפיכך עצמו,
השוקלים  אבל בו, קבועות הן אם אלא לגביהם העץ בטל
תמיד  ומשתמשים מדוייק משקל על מקפידים למכור כדי
הכל  ולפיכך בעץ להן המיוחד במקום הניתלות באונקיות
שאונקיות  מפרש [הר"ש תלויות. שהן זמן כל אחד, ככלי
הנשקלים. הדברים את בתוכן שנותנים המאזניים כפות היינו

במשנה]. רבינו של ביאורו פי על הוא פירושנו

.Ë˙BÏ˜LÓ42Ô¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e¯azLpL43 ƒ¿»∆ƒ¿«¿««ƒ∆∆¡ƒ»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a Ï˜BLÂ44Ô‰Ó „ÁÈ .45 ¿≈»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈≈∆

È¯‰ - ÔÈ¯ËÈÏ ÈÚÈ·¯ ,ÔÈ¯ËÈÏ ÈLÈÏL ,ÔÈ¯ËÈÏ È‡ˆÁ¬»≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡46. ≈¿«¿ƒÀ¿»

את 42) כנגדם ששוקלים אונקיות) (לא ממש משקלות
שבריהם.43)המשאות. את יחד שאינם 44)צירף

השבירה. לפני כמו למלאכתם חתיכה 45)ראויים קבע
וכן  ליטרא חצי של משקל שתשמש ליטרא חצי שמשקלה

הליטרא. רביע או חדשים 46)שליש משקלות שהם לפי
שבורים. בלתי

.ÈÚÏÒ47dÈ˜˙‰Â ‰ÏÒÙpL48- da Ï˜BL ˙BÈ‰Ï ∆«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

רומיים.47) דינרים ארבעה שווה עתיק, כסף של מטבע
ידי 48) על תיקון בלי למשקל ראוי אינו כשהסלע המדובר

ולכוון  לתקנו וצריך נשבר או נשחק אם כגון בגופו, מעשה
מחשבה  מספיקה - מעשה מחוסר אינו אם אבל משקלו, את
בפרק  למעלה שנאמר כמו טומאה, קבלת לעניין כלי לעשותו
[כתב  במחשבה". לטומאה יורדים הכלים "כל י: הלכה ח
אסור  אבל וכדומה, וזהב כסף נגדו לשקול שהכוונה הר"ש
בבבא  שאמרו כמו שמן, כגון הנדבקים דברים בו לשקול
מפני  והטעם, מתכת". של משקלות עושין "אין ב: פט בתרא

משקלן]. את ומכביד במתכת נדבק שהשמן

.‡ÈÌÈÙzk ÏL ÈÏ˜e‡49‰¯B‰Ë -50ÌÈÏÎB¯ ÏLÂ ,51 ¿¿ƒ∆«»ƒ¿»¿∆¿ƒ
‰‡nË˙Ó -52‰hn‰ ÈËÈÏ˜ ÏL ÈÏ˜e‡ .53- ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆«¿ƒ≈«ƒ»

‰¯B‰Ë54Lb¯c ÏLÂ ,55‰‡nË˙Ó -56ÏL ÈÏ˜e‡ . ¿»¿∆«¿≈ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆
ÌÈ‚c‰ da ÔÈ„vL ÌÈ„iv‰ ˙¯ek57‰¯B‰Ë -58ÏLÂ , «∆∆««»ƒ∆»ƒ»«»ƒ¿»¿∆

‰cL59˙B¯BÓ ÏL ÈÏ˜e‡ .‰‡nË˙Ó -- ıÚ‰ ƒ»ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆¿»≈
¯B‰Ë60‡nË˙Ó - ÔÁÏL ÏLÂ ,61ÈÏk Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »¿∆À¿»ƒ¿«≈∆«¿»»¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜nL62È¯‰ - ∆¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿ƒ«»¬≈
˙Ïa˜Ó BlL ˙ÏLÏLÂ BlL ˙ÎzÓ ÏL ÈÏ˜e‡‰»¿¿ƒ∆«∆∆∆¿«¿∆∆∆¿«∆∆
ÈÏk ÈËeLt ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎe ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿≈¿≈
ÈÏ˜e‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰cÓa ÌÈ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ıÚ≈¿≈≈«»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆¿¿ƒ
.‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ BlL ˙ÏLÏM‰Â ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆¿««¿∆∆∆≈»¿«¿À¿»

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ63dÓˆÚ ÈÙa64ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë ¿»««¿««ƒ¿≈«¿»¿»∆≈
È¯‰ ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ˙ÏLÏM‰ B‡ ÈÏ˜e‡‰»¿¿ƒ««¿∆∆¿ƒƒ¿≈«¿∆»¬≈

ÈÏk ˙ˆ˜Ók Ô‰65ÌÈÏ˙kaL ÈÏ˜e‡ elÙ‡Â .66 ≈¿ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„‚a‰Â ÌÈÏk‰ da ÔÈÏBzL∆ƒ»«≈ƒ¿«¿»ƒ¿«≈»∆

‰¯B‰Ë67. ¿»

ראשיו,49) בשני בו תלויות ואונקלאות ארוך עץ מוט
את  שמים כתפיהם) על משאות הנושאים (=סבלים והכתפים
לאחוריהם. ואחד לפניהם אחד שק ותולים הכתף על העץ

והאונקלי 50) הכתף, על המונח העץ הוא הכלי שעיקר מפני
העץ. כלי את בושם.51)משמשת הרוכלים 52)מוכרי

כן  ואם סחורתם, את בה ונותנים במוט קערה כעין חוקקים
שלאונקלי  מפרשים ויש טומאה. ומקבל קיבול בית לו יש
שכלי  ב) (בהלכה למעלה ואמרנו קיבול, בית יש עצמה
שאין  פי על אף טומאה, מקבל קיבול בית לו שיש מתכות

עצמו. בפני שם אחד 53)לו העומדים עץ של עמודים שני
העמודים  בראשי למרגלותיה. ואחד המטה למראשותי
עליו  ופורסים ארוך מוט מניחים שעליהם מתכת ווי קבועים

(האונקלות)54)סדין. והווים עיקר הם והמוט הנקליטים
עץ. כלי פשוטי כמשמשים לגביהם של 55)בטלים מיטה

וקושרים  ברזל של אונקלאות תחובות המיטה בארוכות עור.
עליו. ששוכבים בעור הקבועות הרצועות את בהן

מפרש 56) רבינו טומאה. מקבל עצמו העור שמצע מפני
ההבדל  טעם פירש לא אבל קטן, ערש היינו שדרגש במשנה
הם  ששוליו לערש כן גם התכוון ואולי לדרגש. מיטה בין

עור. של 57)של תיבה רבינו ומפרש אקון", "של במשנה:
חבלים  בהם וקושרים בה מחוברות ואונקלאות עץ
כמלכודת  עשוייה זו תיבה לים. התיבה את ומשלשלים

לצאת. יכולים ואינם לתוכה נכנסים כוורת 58)שהדגים
מקבלת  ואינה סאה ארבעים ומקבלת גדולה היא הציידים
האונקלי  גם ולפיכך ב) הלכה ג פרק למעלה (ראה טומאה
טומאה, מקבלת אינה מתכת, של שהיא פי על אף שלה,

הכוורת. לגבי טפלה היא מחזיקה 59)שהרי שאינה תיבה
ד  הלכה ב פרק מציעא בבא כלים [בתוספתא סאה. ארבעים
- במידה באה הייתה ואם טמאה שידה של אונקלי אמרו:

ומעמידים 60)טהורה]. קיבול בית לה אין עצמה המנורה
השמן שבו הנר, את ד עליה פרק למעלה נתבאר והפתילה,

פשוט, עץ כלי שהיא מפני טומאה מקבלת שאינה א הלכה
טומאה. מקבלת אינה שלה האונקלי גם ולפיכך

משמש 61) שהוא מפני טומאה, מקבל ששולחן שם נתבאר
הכלים. ואת האדם "המחובר 62)את סתם: כתוב במשנה

את  הוסיף ורבינו טהור", - לטהור והמחובר טמא, - לטמא
שמקבל  לכלי שהמחובר ומשמע התורה". "מן המלים

מתטמא. אינו מדרבנן של 63)טומאה ואונקלי שלשלת
טומאה. מקבל ושאינו טומאה המקבל בזמן 64)כלי

בכלי. מחוברת מכלי.65)שאינה חלק 66)כחלק שאינה
המחובר 67)מכלי. וכל לקרקע מחוברת שהיא מפני

טומאה. מקבל אינו לקרקע

.·È‰ÏÈÚ ˙Èa da LiL ˙ÏLÏL68‰‡nË˙Ó -69, «¿∆∆∆≈»≈¿ƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÈÙÎÏ ‰ÈeOÚ‰Â70‰¯B‰Ë -71. ¿»¬»ƒ¿ƒ»¿»

נותנים 68) כזו שלשלת ראשיה. שני לסגור מנעול כעין
יגנבוהו. ושלא לברוח יוכל שלא כדי הסוס, ברגלי

האדם.69) לצורך כלי בצוואר 70)שהוא שקושרים
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לנוי. והכלבלבים הקטנים תכשיט 71)הקופים שהיא מפני
וחיה. בהמה של

.‚È˙BBËÈÒ ÏL ˙ÏLÏL72Ô‰L ÈtÓ ,‰‡nË˙Ó - «¿∆∆∆ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆≈
,‰¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;˙BiÁ‰ ˙‡ da ÔÈÏÚB¬ƒ»∆«¬À¿∆«¬≈»ƒ¿»

ÈBÏ ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L73. ∆≈»¬»∆»¿

החנויות.72) דלתות את בהם רבא 73)לסגור באליהו
השלשלת  את להשאיר רגילים בתים שבעלי מפני מנמק,

לקרקע. כמחובר דינה ולכן בדלת קבוע אחד כשראשה

.„ÈÚ˜¯˜ ÈÁLBÓ ÏL ˙ÏLÏL74Ô‰È˙B„˙ÈÂ «¿∆∆∆¿≈«¿«¿ƒ¿≈∆
˙BÏa˜Ó - ÔÈÁLBnL ‰ÚLa Ú˜¯wa ÔÈÚ˜BzL∆¿ƒ««¿«¿»»∆¿ƒ¿«¿

‰‡ÓË75ÌÈˆÚ ÈLLB˜Ó ÏLÂ ;76ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - À¿»¿∆¿¿≈≈ƒ¿»¿ƒ
ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ ‡È‰L77. ∆ƒ¿«∆∆∆»≈

מהנדסים.74) קרקע, את 75)מודדי משמשות הן שהרי
עצמן. בפני שם להן ויש חבילת 76)האדם בה לקשור

עיקר.77)עצים. והעץ

.ÂËÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL78‰pnÓ «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒƒ∆»
C¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ ,ÈÏc‰ ÌÚ ‰‡nË˙Ó ÈÏcÏ CeÓÒ»«¿ƒƒ¿«¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ…∆
.BÓˆÚ ÈÙa ÌL BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯B‰Ë ¯‡M‰Â ;ÈÏc‰«¿ƒ¿«¿»»¿ƒ∆≈≈ƒ¿≈«¿

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ - ÔË˜ ÈÏc ˙ÏLÏLÂ79. ¿«¿∆∆¿ƒ»»¬»»¿»ƒ

מפני 78) טומאה, מקבלים לדלי הסמוכים טפחים ארבעה
כי  למעלה שהם אבל ככלים. דינן הכלים וידות לדלי, ד

הכלי. לצורך אינה טפחים דלי 79)מארבעה של שלשלת
היד  את מרחיקים קטן ושל לדלי קרוב במקום אוחזים גדול

הדלי. מן

.ÊË¯Ëw‰Â ,Ôcq‰Â ,˙ÎzÓ ÏL ¯eck‰80ÏL ««∆«∆∆¿««»¿««¿»∆
¯˜c‰Â ,È‡pa81L¯Á ÏL82Át ÏL ¯BÓÁÂ ,83, ««¿«∆∆∆»»«¬∆«»
˙ÏËÏËÓ‰Â84ÌÈ¯Èk‰Â ,ÌÈ‡pa ÏL ˙BÏB˜Ln‰Â ¿«¿À¿∆∆¿«ƒ¿∆«»ƒ¿«ƒ«ƒ

Òk¯Ù‡‰Â ,ÌÈ˙Èf‰ Ì‰a ÔÈË·BÁL ÏÊ¯a ÏL85ÏL ∆«¿∆∆¿ƒ»∆«≈ƒ¿»¬«¿≈∆
L‡¯ ÌÈ¯ÙBq‰ Ba ÔÈ˙¯BkL ¯ÏB‡‰Â ,˙ÎzÓ«∆∆¿»»∆¿ƒ«¿ƒ…
Ôk‰Â ,˙ÎzÓ ÏL ÒBÓÏw‰Â ,‰˜ ÏL ÒBÓÏw‰86 «À¿∆»∆¿«À¿∆«∆∆¿««
el‡ Ïk - ÌÈ¯ÙBq‰ Ba ÔÈËË¯OnL ‡pk‰Â¿««»∆¿«¿¿ƒ«¿ƒ»≈
ÈÙa ÌL BÏ LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆»∆»≈∆≈≈ƒ¿≈

.BÓˆÚ«¿

כמו 80) ואורכו מרובע מברזל "קנה ג: י"ד פרק שם משנה
העץ. בו (יגזרו) יפסלו מעץ יד ולו חדה.81)אמה יתד

עליו 83)נגר.82) רוכב והנפח חמור בתבנית ברזל חתיכת
לפניו. המונחת המתכת על בפטיש חתיכת 84)ומכה

את  ליישר כדי בה, משתמשים והבנאים בחוט תלוייה מתכת
בצורה  עשוייה שהיא אלא המשקולת, היא וכן הכותל.

קצת. והולך 85)אחרת מלמעלה רחב ריחיים של כלי
את  ומעמידים ראשיו משני פתוח והוא מטה כלפי ומשתפע
את  שופכים זה לכלי הטוחנות. האבנים על הצר הראש
הטוחנות. האבנים על קימעא קימעא הנופלת החיטה

הסרגל 86) את ועליו הקלף תחת לוח מניחים כשמשרטטים
"כנא". והסרגל "כן" נקרא הלוח הקו. את ליישר

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
המסמרים 1) בעצים. אותם לתקוע העשויים מסמרות יבאר

המתטמאים  מתכות כלי מקבלים. אין או טומאה שמקבלים
שמקבלים  מתכת כלי וכל חצוצרות הטהורות. או בעגלה

מקבלים. ושאינם טומאה

.‡˙B¯ÓÒÓ2ÔÈÈeOÚ‰ ,‰¯˜z‰ Ô‰a ÔÈ˜ÈÊÁnL «¿¿∆«¬ƒƒ»∆«ƒ¿»»¬ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈˆÚa Ô˙B‡ Ú˜˙Ïƒ¿…«»»≈ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿≈
Ì‡Â .Ô‰a ˙BÏ˙Ï ÌÈÏ˙ka Ô˙B‡ ÔÈÚ˜BzL ˙B¯ÓÒn‰««¿¿∆¿ƒ»«¿»ƒƒ¿»∆¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ˙BÈ‰Ï BÈ˜˙‰3.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ƒ¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿¿«≈À¿»
Ba ÏÚBÂ Á˙Bt ˙BÈ‰Ï BÈ˜˙‰L ¯ÓÒÓ ?„ˆÈk4B‡ ≈««¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿≈«¿≈

B‡ „È ÏL ÌÈÁ¯a B˙pL B‡ ,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆«¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ∆»
Ba ÁzÙÏ BÈ˜˙‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¯BÓÁ ÏL∆¬¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿ƒƒ¿…«

epÙ¯ˆiL „Ú ,¯B‰Ë - ˙È·Á‰ ˙‡5. ∆∆»ƒ»«∆ƒ¿¿∆

מ"ה.2) פי"ב נתבאר 3)כלים בגדים. עליהם לתלות
הי"א. בפ"ט מתאימה 4)למעלה בתבנית ראשו את וכפף

זה. (ע"פ 5)לתשמיש לכך ויתאימו בפטיש, עליו יכה
שיצרפנו  מפרשים והר"ש והראב"ד במשנה. רבינו פירוש
מתאים  ואינו רך הוא צירוף ובלי לחזקו, כדי ובמים באש
לתשמיש  ראוי להיות תוקן שלא זמן כל חבית. לפתיחת
כלי  גלם הוא והרי מלאכתו, נגמרה לא - בו רוצה שהאדם

מתכת.

.·¯ÓÒÓ6Á˙t‰ ˙¯ÈÓLÏ ÔÓÈÒa ÈeOÚ‰7BÈ‡ - «¿≈∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ««∆«≈
Ba ‰ÏBzL ÈÁÏL ÏL ¯ÓÒÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈«¿≈∆À¿»ƒ∆∆

¯B‰Ë - ÒÈk‰Â ÌÈÊ‡n‰8˙B„¯‚n‰ ÈÈBÏz ÔÎÂ .9- «…¿«ƒ¿«ƒ»¿≈¿≈««¿≈
˙B¯B‰Ë10Ô˙¯eˆa ÔÈpLÓ el‡ ÔÈ¯ÓÒnL Èt ÏÚ Û‡ . ¿««ƒ∆«¿¿ƒ≈¿Àƒ¿»»

.‰ÚÈ˜z‰ ˙B¯ÓÒÓ ¯‡MÓƒ¿»«¿¿«¿ƒ»

את 7)שם.6) שהפותח כזה, במקום המסמר את מניחים
שלא  ומצאו הבית בעל בא ואם ממקומו, אותו יזיז הדלת

הדלת. את פתח שהוא שמי הוא יודע מפני 8)במקומו,
מקבל  שאינו השולחן, שלפני עץ לעמוד מחובר שהוא

עצמו. בפני שם לו ואין את 9)טומאה מגרדים הבלנים
על  לתלותם אזניים ובו מתכת, בטס המתרחצים רגלי
אלה  מסמרים המרחץ. בית בכתלי התקועים מסמרים

תלוייֿמגרדות. שהם 10)נקראים מפני במשנה, כחכמים
להוציאם  הבלנים של שדרכם ואףֿעלֿפי לקרקע. מחוברים

ישראל). (תפארת אחר במקום ולתוקעם זה ממקום

.‚¯ÓÒÓ11Ú¯b‰12Ïa˜Ó - ÔÈÊÈwnL ÈÏk‰ ‡e‰Â , «¿≈«»»¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿«≈
˙BÚM‰ Ô·‡ ÏL ¯ÓÒÓe .‰‡ÓË13¯B‰Ë -14. À¿»«¿≈∆∆∆«»»

מ"ד.11) בו 12)שם משתמש (גרע) שהחובש סכין
בה 13)להקזה. שרשומים עגולה מאבן עשוי שמש שעון

את  מורה וצילו מסמר, תקוע ובאמצעיתה השעות, מספרי
הכלי,14)השעה. עיקר שהיא לאבן, מחובר שהוא מפני

שהאבן  מפרש למשנתנו ישראל (בתפארת לה טפל והמסמר
את  כמשמש דינו הכלי כל ולפיכך לקרקע, יפה מהודקת

הקרקע).

.„¯ÓÒÓ15Èc¯b‰16ÔÈÚk C¯‡‰ ¯ÓÒn‰ ‡e‰Â , «¿≈««¿ƒ¿««¿≈»»…¿≈
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קני milk zekld - dxdh xtq - oqip e"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‚¯B‡‰ Ba ÒÈÎnL „etL17ıÚ‰ B‡ ‰w‰ ˙¯ÙBÙL «∆«¿ƒ»≈¿∆∆«»∆»≈
ÛÙBÏÂ18‰‡ÓË Ïa˜Ó - ÌÈËeÁ ‰ÈÏÚ19. ¿≈»∆»ƒ¿«≈À¿»

האורג.16)שם.15) והכוונה 17)של ברור. אינו הסגנון
בש  השפוד את מכניס שהאורג הקנה.היא פופרת

(סדרי 19)כורך.18) הכלי עיקר הוא שהמסמר מפני
טהרות).

.‰el‡20ÏÚ‰ :‰Ï‚Úa ˙B‡nË˙n‰ ˙BÎzÓ ÈÏk21 ≈¿≈«»«ƒ¿«¿»¬»»»…
·¯Ëw‰Â ,˙ÎzÓ ÏL22ÌÈÙk‰Â ,23˙‡ ˙BÏa˜Ó‰ ∆«∆∆¿««¿≈¿«¿»«ƒ«¿«¿∆

‰Ó‰a‰ È¯‡eˆ ˙ÁzL ÏÊ¯·e ,˙BÚeˆ¯‰24CÓBq‰Â ,25, »¿«¿∆∆«««¿≈«¿≈»¿«≈
¯bÁn‰Â26˙BÈeÁÓz‰Â ,27ÏBaÚ‰Â ,28‰¯Èv‰Â ,29, ¿««¿≈¿««¿¿»ƒ¿¿«¿ƒ»

Ìlk ˙‡ ¯aÁÓ‰ ¯ÓÒÓe30‰Ï‚Úa ÌÈ¯B‰Ë el‡Â .31: «¿≈«¿«≈∆À»¿≈¿ƒ»¬»»
‰tˆÓ‰ ıÚ ÏL ÏÚ‰32,ÈBÏ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÙÎe , »…∆≈«¿À∆¿»«ƒ»¬ƒ¿

ÓLn‰ ˙B¯ÙBÙM‰Â¯·‡‰Â ,ÏBw‰ ˙‡ ˙BÚÈ33„ˆaL ¿«¿»««¿ƒ∆«¿»¬»∆¿«
‰Ó‰a È¯‡eˆ34ÏbÏb ÏL ··Bq‰Â ,35ÔÈqh‰Â ,36 «¿≈¿≈»¿«≈∆«¿«¿««ƒ

ÔÈÈetv‰Â37.ÔÈ¯B‰Ë - daL ˙B¯ÓÒn‰ Ïk ¯‡Le . ¿«ƒƒ¿»»««¿¿∆»¿ƒ

מ"ד.20) פי"ד בעגלה 21)שם הקבוע העץ מפרש, רבינו
מקבל  - ממתכת עשאו ואם הבהמות, שתי בין ונמשך

את 22)טומאה. המושכות הבהמות צוארי על המונח העץ
קצוות 23)העגלה. מחוברות עץ, של הקטרב ראשי בשני

בנקבים  עור של רצועות ומכניסים נקובים, מתכת של
בעגלה. אותן שלא 24)וקושרים הבהמה על הגנה משמש

נמשכת. כשהעגלה המתמחים ברצועה או בחבל תיחנק
בפירושו 25) (רבינו העגלה" בקצה ונעשה מברזל "יתד

בה  שמכניסים טבעת כעין מפרש, גאון האי ורב למשנה).
המחרישה. וראש העגלה יהיה 26)ראש מברזל יתד כן גם

(שם). העול בו 27)בקצה להניח מיוחד בעגלה מקום
תיפולנה  שלא כדי קערורי, הוא זה ומקום וכדומה, אבנים

שראוי 28)האבנים. מפני טומאה ומקבל הפעמון, לשון
טמא  - קול המשמיע וכל קול, וישמיע חרס גבי על להקישו
זוג  טומאת כך רבא נימק ב נח, בשבת  ה"ז). פ"ח (למעלה
לכך. ראוי העינבל שגם ונראה עינבלו, שניטלו

כדי 29) העגלה על אשר במשא יתקעו אשר (וו) האונקלי
(שם).שלא העגלה.30)יפול חלקי כל שם 31)את
שמיני 32)מ"ה. פרשת כהנים' ב'תורת במתכת. המחופה

מקבלים  אינם כלים חיפויי שכל המקרא, מן דרשו ה"ח פ"ז
בפ"ח 34)עופרת.33)טומאה. למעלה לנוי, התלויים

טומאה. מקבלים אינם בהמה שתכשיטי נתבאר ה"ז
את 35) משמש הסובב עץ. גלגל גבי שעל ברזל של חישוק

לנוי.36)הגלגל. אותם ותולים דקים, מתכת לוחות
מתכת.37) המחופים עץ של העגלה חלקי כל

.Â·¯˜Ú38„a‰ ˙Èa39ÔB¯‡ .‰‡ÓË Ïa˜Ó -40ÏL «¿«≈««¿«≈À¿»»∆
˙BÒB¯b41¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,42‰˙È‰ Ì‡ , »««ƒ∆»ƒ»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL ‰Ï‚Ú ÂÈzÁz43. «¿»¬»»∆«∆∆¬≈¿«∆∆À¿»

מ"ג.38) פי"ב בה 39)שם שכותשים שבקורה ברזל
מ"ד.40)הזיתים. גריסים.41)שם מוכרי של ארון

היא 42) סחורתם את בה נותנים גריסים שמוכרי התיבה
מקבלת  אינה ולפיכך להיטלטל, עשויה ואינה מאד כבידה

לארון 43)טומאה. טפילה שהיא אומרים אנו ואין
אותו. ומשמשת

.ÊÌÈÁÈ¯44ÔÈÏtÏt ÏL45ÌeMÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ≈«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«∆∆À¿»ƒ
ÌÈÏk ‰LÏL46˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ :47ÈÏk ÌeMÓe , ¿»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ

Ïea˜48‰¯·k ÌeMÓe ,49. ƒƒ¿»»

ב.44) כג, ביצה בהם 45)משנה ששוחקים הריחיים
טוחנים  העליון בחלק חלקים: משלושה מורכבים פלפלים,
האמצעי  החלק מתכת; של הוא זה כלי ועיקר הפלפלים, את
אותו; ומנפה הטחון הפלפל כל את מקבל ככברה, העשוי
הדק. הפלפל נופל ולתוכו קטנה, קערה היא התחתון והחלק

טומאה 46) מקבל האלה החלקים משלושת חלק כל כלומר,
עצמו. שהוא 47)בפני מפני טומאה מקבל העליון החלק

כל  שהרי קיבול, בית לו שאין ואףֿעלֿפי מתכת, כלי
למטה. נופל טומאה 48)הפלפל מקבל עץ שכולו התחתון

קיבול. בית לו שיש עץ כלי גזרו 49)ככל האמצעי. החלק
והמדובר  שם). (רש"י אריג משום כברה על טומאה
מתכת  של הם שאם מתכת, של אינם המנוקבים כשהשוליים
"תנא, אמרו: שם [בגמרא אריג. גזירת בלי טומאה מקבלת
כברה, כלי משום אמצעית קיבול, כלי משום תחתונה

בלשונו]. קיצר ורבינו מתכת". כלי משום עליונה

.Á˙Ïc‰50Ïc‚naL ˙ÎzÓ ÏL51- ÌÈza ÈÏÚa ÏL «∆∆∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«¬≈»ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡52˙Ïa˜Ó - ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ; ≈»¿«∆∆À¿»¿∆¿ƒ¿«∆∆

˙ÈÏtÒ‡‰ ˙‡ da ÌÈÁÈpnL ÈtÓ ,‰‡ÓË53‰ÏB˙Â À¿»ƒ¿≈∆«ƒƒ»∆»ƒ¿¿»ƒ¿∆
ÌÈ¯tÒn‰ ˙‡ da54. »∆«ƒ¿»«ƒ

מ"ג.50) פי"ב גדול.51)כלים שאינה 52)ארון מפני
כי  עצמו, שפני שם לה ואין הארון את משמשת אלא כלי
שמה. ארון" של "דלת - וזו בית, של דלת היא דלת סתם
לנחת  העשוי עץ של במגדל שהמדובר לפרש, גם [ואפשר
בטילה  והדלת טומאה, מקבל ואינו ה"א), פ"ג למעלה (ראה

המגדל]. בפני 54)תחבושת.53)לגבי כלי היא ולפיכך
ה"ו). פ"ט למעלה (ראה עצמו

.ËÔÈqË55˙ÎzÓ ÏL56‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÚnL57 «ƒ∆«∆∆∆¿«¬ƒ»∆∆«¿≈»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -58‰¯Èka ÔÈÚe·w‰Â ,59ÔÈ¯B‰Ë -60. ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ

ה"ה.55) פ"ב מציעא בבא שם ותוספתא שם, משנה
טהורים"56) והפרכין טמאים, "הייתוכין במשנה:

והפרכים  הקדירה, את בהן מנער שהחנווני אלו ובתוספתא:
רבינו). (גירסת בכירה הקבועים כאן 57)- השמיט רבינו

בה  שיש לקדירה כוונתו וכנראה "החנווני" המילה את
אלא  לקערה ולנערה ביד להחזיקה אפשר ואי חם, תבשיל
והוא  הר"ש, פירש (וכן צבת כעין העשויים טסים עלֿידי
בקדירה  שהמדובר ומבאר "שהחנווני", הגירסא את מקיים
בעזרת  אחר לכלי אותו ומריקים מהותך כסף בה שיש

"ייתוכין"). השם ומכאן כלים.58)מלקחיים. הם שהרי
בלתי 59) במהירות ישרף שלא לשמור בהם משתמשים

כסףֿמשנה). ראה למשנתנו. בפירושו (רבינו רצויה
בבנין. קבועים בכיריים קבועים 60)והמדובר שהם מפני

לקרקע. במחובר

.ÈÌÈÁ˜Ïn‰61‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ Ô‰a CÚÓnL62ÔÈÏa˜Ó - «∆¿»«ƒ∆¿«≈»∆∆«¿ƒ»¿«¿ƒ
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milkקנב zekld - dxdh xtq - oqip e"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙B¯Bpv‰Â ;‰‡ÓË63‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÁ¯‰ ˙‡ ˙BÒÙBzL À¿»¿«ƒ∆¿∆»≈«ƒƒ¿«¿»
‡l‡ ˙BÈeOÚ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ -≈»¿«¿À¿»ƒ¿≈∆≈»¬∆»

˜fÁÏ64. ¿«≈

הדולקת,62)צבת.61) הפתילה בראש פחם כשמתקבץ
מיוחדת  מתכת של בצבתות והשתמשו קצת, אורה דועך

הפתילה. את שם 64)ברזלים.63)למחוט תוספתא
ה"ו.

.‡È‡¯ËÒBÏ˜65‰˙È‰ Ì‡ :˙B˙Ïc‰ da ÔÈÏÚBpL ¿¿¿»∆¬ƒ»«¿»ƒ»¿»
˙ÎzÓ ‰tˆÓe ıÚ ÏL ‰˙È‰ ;‰‡nË˙Ó - ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆ƒ¿«¿»»¿»∆≈¿À»«∆∆

‰¯B‰Ë -66. ¿»

דלתות 65) שתי לו שיש בפתח עבה. אחד שראשו בריח
מכניסים  לסוגרן וכשרוצים מהן, אחת בכל טבעת קובעים

מ"ד). פי"א (שם בטבעות הקלוסטרא נתבאר 66)את
מצופים  שכלים אחרים, מקומות ובכמה ה, הלכה למעלה

טומאה. מקבלים אינם

.·ÈÔÈt‰67‡¯et‰Â68.ÌÈ‡ÓË - «ƒ¿«¿»¿≈ƒ

השיניים 68)שם.67) הן ופין המנעול, הוא פורנא
אותו. וסוגרות (הפורנא) המנעול לתוך הנכנסות

.‚È‰wt69˙LnLÓ ‡È‰L ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - ˙ÎzÓ ÏL ƒ»∆«∆∆¿»¿ƒ∆ƒ¿«∆∆
Ú‰ ˙‡ı70. ∆»≈

בשעת 69) הפלך בראש אותו שנותנים נקוב כדור חצי
בפירושו  (רבינו הנקב דרך נמשכים והחוטים טוויה,

הכלי,70)למשנתנו). עיקר והוא עץ, של הוא הפלך
הטווייה. את להקל תוספת היא והפיקה

.„ÈLBk‰71‡ÓÈt‰Â72ÏÈÏÁÂ ‡ÈBÙÓÒÂ Ïwn‰Â73 «¿«ƒ»¿««≈¿ƒ¿¿»¿»ƒ
˙ÎzÓ ÏL74ÔÈtˆÓe ıÚ ÏL eÈ‰ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ∆«∆∆¿«¿ƒÀ¿»»∆≈¿Àƒ

ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓ75‰È‰ Ì‡L ,‡ÈBÙÓq‰ ÔÓ ıeÁ ; «∆∆¿ƒƒ«ƒ¿¿»∆ƒ»»
ÌÈÙk Ïea˜ ˙Èa da76- ‰tˆÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »≈ƒ¿»«ƒ««ƒ∆ƒ¿À»

‰‡ÓË77. ¿≈»

מ"ו).71) (שם "והאימה".72)פלך הגירסא (שם) במשנה
בפלך. אותם טווים וממנו החוטים, את עליו שכורכים העץ

נגינה.73) למעלה.74)כלי המנויים הדברים לכל נמשך
טומאה,75) מקבל אינו מצופה דבר שכל רבינו, שיטת

גורם  הציפוי כי הציפוי, בלי טומאה לקבל ראוי הוא ואפילו
עליו. חולקים ורבים הכתוב. מגזירת לוחות 76)טהרה

הסימפוניא, לתוך אותם שמכניסים מתכת של דקים
קול. ומשמיעים נרעדים הם בסימפוניא וכשנופחים

מאד 77) צר המקום כי מצופה, אינו הקיבול שבית מפני
ונראה  טוב'. יום ('תוספות לצפותו טכנית אפשרות ואין
על  לרעה משפיע שהציפוי מפני מלצפות שנמנעו להוסיף
במקרא  מובאת "סימפוניא", הנגינה [כלי הכנפים). צליל

ה)]. ג, (דניאל

.ÂË˙¯ˆBˆÁ‰78˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ˙ÏvÙnL79ÔÈ‡ Ì‡ : «¬∆∆∆¿À∆∆À¿À¿ƒ≈
Ôn‡ ‡l‡ d¯ÈÊÁ‰Ï Ú„BÈ80‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ≈«¿«¬ƒ»∆»À»¬≈¿«∆∆À¿»

˙¯aÁÓ ‡È‰Lk81ÔÈÏBÎÈ Ì‡Â ;82d˜¯ÙÏ Ïk‰ ¿∆ƒ¿À∆∆¿ƒ¿ƒ«…¿»¿»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - d¯ÈÊÁ‰Ïe83. ¿«¬ƒ»≈»¿«∆∆À¿»

טהורה,78) ופשוטה טמאה עגולה "קרן (מ"ז): שם שנינו
ר' שלה, הקב טמאה. - מתכת של שלה מצופית היתה אם
טמא". הכל חיבורן ובשעת מטהרין, וחכמים מטמא טרפון
מהרבה  מורכבת לחצוצרת שהכוונה רבינו, שם ומבאר
במקרא  כתוב זה נגינה (כלי בהמה של לקרן ולא חלקים,
עצמו  בפני חלק וכל משרוקיתא"), קרנא "קל שם): (דניאל
קרן  זה: כלי של סוגים שני וישנם כלי . תורת עליו אין
את  להרכיב יכול אומן רק העגולה פשוטה, וקרן עגולה
ולהרכיבה, לפרקה אדם כל יכול הפשוטה ואת חלקיה,
חייב  בשבת עגולה קרן המחזיר א): מז (שבת אמרו ולפיכך
רבינו  ודעת פטור. - פשוטה מלאכה), שעשה (מפני חטאת
חיבור  אינם מחוברים כשהם אפילו הפשוטה שחלקי
ידע  ובלי טירחה כל ללא מתפרקים שהם מפני לטומאה,
אחריה. והבאה זו הלכה תתפרש זה ביאור ומתוך אומנות,

קיבול.79) בית להן שאין עצם או עץ כן 80)של ואם
עגולה. קרן מסוג שלם.81)היא כלי שהוא מפני

פשוטה.82) קרן חיבור 83)שהיא אינו כזה חלש חיבור
 ֿ וכסף ראב"ד (ראה כמפורקות נידונות והחוליות לטומאה,

משנה).

.ÊË‰ˆw‰84‰ÚÈ˜z ˙ÚLa ÂÈÏÚ ‰t‰ ÔÈÁÈpnL85- «»∆∆«ƒƒ«∆»»ƒ¿«¿ƒ»
BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜Ó86·Á¯‰ ¯Á‡‰ ‰ˆw‰Â ;87 ¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿¿«»∆»«≈»»»

BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -88- ¯eaÁ ˙ÚL·e ; ≈¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ
‡ÓË Ïk‰89Ba ‡ˆBik .90‰¯BÓ È˜ :91- ÔÓˆÚ ÈÙa «…»≈«≈¿≈¿»ƒ¿≈«¿»

ÈÂÏ ÌL Ô‰Ï LiL ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡92; ≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈»∆≈¿«
dlL Á¯t‰93ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡nË˙Ó - ÒÈÒa‰Â94; «∆«∆»¿«»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈«¿»

.‡ÓË Ïk‰ - ¯eaÁ ˙ÚL·eƒ¿«ƒ«…»≈

במשנה.85)שם.84) שנאמרה ל"מצופית" הכוונה
שהיא 86) מפני והטעם, לחצוצרה. מחובר כשאינו אפילו

בפירוש: כתוב במשנה עצמו. בפני שם לה ויש מתכת של
הדבר, ותמוה טמאה". מתכת של שלה מצופית היתה "אם
מתכת. של היתה אם המילים: את השמיט שרבינו

של 87) התחתון החלק פירוש, שלה". "הקוו במשנה:
שם 88)החצוצרה. לו שאין מפני מתכת, הוא אם אפילו

ה"א). פ"ט למעלה (ראה עצמו החצוצרה 89)בפני כל
טמא, הכל ולפיכך עיקר. היא והמצופית אחד, ככלי נידונית

עצם. או עץ של הוא הקוו אם לזה.90)ואפילו דומה
המנורה.91) לגוף קבע של חיבור מחוברים שאינם
סתם.92) "קנה" ולא מנורה", "קני שקע 93)נקראים:

שנותנים  כלי = (נר הנר את מכניסים שבו המנורה, בראש
והפתילה). השמן מגוף 94)בו מפורקים כשהם אפילו

והטעם, עצמם. בפני שם להם שאין ואףֿעלֿפי המנורה,
שכלי  נתבאר ה"ב פ"ט למעלה קיבול. בית להם שיש מפני
שם  לו אין אפילו טומאה, מקבל קיבול בית לו שיש מתכת

עצמו. בפני

.ÊÈÌÈvÁ‰ ˙¯B˜95‰¯hn‰ ‡È‰L ,96da LiL , ««ƒƒ∆ƒ««»»∆≈»
ÌÈÁÈpnLÂ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ˙ÎzÓ ÏL ˙BBLÏ¿∆«∆∆¿«∆∆À¿»¿∆«ƒƒ

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÈÏ‚¯a d˙B‡97‰¯B‰Ë -98¯ÏBw‰Â .99- »¿«¿≈»¬ƒ¿»¿«»
‰¯‚Ó .‰‡ÓË Ïa˜Ó100˙Ïc‰ ¯BÁÏ ‰ÈpL ‰OÚL101, ¿«≈À¿»¿≈»∆»»ƒ∆»¿«∆∆

da LnzLnL Èt ÏÚ Û‡102˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ««ƒ∆ƒ¿«≈»≈»¿«∆∆
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קנג milk zekld - dxdh xtq - oqip e"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰‡ÓË103È¯‰ - ˙Ïc‰ ¯BÁÏ d‡OÚ ˙‡ÓËpMÓ Ì‡Â . À¿»¿ƒƒ∆ƒ¿»¬»»¿«∆∆¬≈
¯ÓÒÓa ‰pÚa˜iL „Ú d˙‡ÓËa BÊ104dÎÙ‰ .105ÔÈa , ¿À¿»»«∆ƒ¿»∆»¿«¿≈¬»»≈

‰hÓÏÓ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓ106- ÌÈ„„v‰ ÔÓ ÔÈa ƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈ƒ«¿»ƒ
‰¯B‰Ë107. ¿»

מ"א.95) פי"ב החיצים.96)שם את אליו שקולעים לוח
רגל 97) לתוכה ומכניסים רחבה, פגימה ובו ברזל גוש

הברזל. אל אותה וקושרים קורה מניחים ולמעלה האסיר,
כז). יג, (איוב במקרא "סד" שמו זה מפני 98)מכשיר

כלל. כלי לעול 99)שאינה דומה האסירים, צוארי שעל
הבהמה. צואר פ"ד 100)שעל מציעא בבא כלים, תוספתא

את 101)ה"ה. בחריץ והכניס במשקוף, חריץ עשה
משור, = [מגירה הפתח. לחלל בולטות ושיניה המגירה,

(שמ  הכתוב במגירה].מלשון וישם לא) יב, ֿ ב ואל
מחוברת.102) לקרקע.103)כשהיא מחוברת שהיא מפני

בתוך  שיניה שעשה "מגירה אמרו: ג, פי"ד שם [במשנה
שבמשנה  והברטנורא הרא"ש ופירשו טמאה", החור
מידי  יוצאת ואינה שקבעה, לפני שנטמאה במגירה המדובר
ויוצאים  שהנכנסים מפני מסמר, בלי קביעה ידי על טומאתה
אינה  ולפיכך ממקומה, שיסירה להניח יש בה ניזוקים
אבל  בתוספתא. גם שנינו וכך בקרקע, כקבועה נידונית

זו]. קביעה מועילה טומאה, הורדת כשקבעה 104)למנוע
להסירה. בדעתו שאין הוכיח באופן 105)במסמר,

החלל. לתוך בולטות אינן כתוב:106)שהשיניים במשנה
החריץ  לתוך השיניים את הכניס פירוש, למעלן" "מלמטן
לנסר  איֿאפשר כך ומתוך לחוץ, בולטות ואינן שבמשקוף
הגירסא  כך. לגרוס יש בתוספתא וגם כאן שגם ונראה בהן.
שהתכוון  לפרש אפשר [בדוחק מובנת. אינה שלפנינו

ולמזוזות]. מפני 107)לאסקופה מטומאתה, יצאה
שאינה  מפני ועוד, לה. המיוחד מתשמישה לגמרי שביטלה
בו  חזר [רבינו להסירה. בדעתו אין ויוצאים לנכנסים מזיקה

טהרות)]. (סדרי הנ"ל במשנה מפירושו כאן

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
יקבל 1) ולא מתכת כלי שיישבר השבר שיעור כמה יבאר

שניקבו. מתכת כלי ודין טומאה.

.‡¯·M‰ ¯eÚL ‰nk2Ïa˜È ‡ÏÂ ˙ÎzÓ ÈÏk ¯·MiL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ«∆∆¿…¿«≈
?B˙‡ÓhÓ ¯‰ËÈ B‡ ‰‡ÓË3‡e‰M ‰Ó ÈÙÏ Ïk‰4. À¿»ƒ¿«ƒÀ¿»«…¿ƒ«∆

מ"א.2) פי"ד שנשבר.3)כלים לפני עליו אין 4)שירדה
יתבארו  השונים השיעורים הכלים, לכל אחיד שיעור

הבאות. בהלכות

.·ÔÓÊ Ïk5BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ÈÏk‰L6- »¿«∆«¿ƒ»«¬≈≈¿«¿
ÏL ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÏL ÈÏk ·eLÁÂ ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈«¿ƒ∆

˙ÎzÓ7È¯‰ - Ba ˙B‡lÓÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ¯aLpL «∆∆∆ƒ¿««¬≈»¿«…¬≈
.ÔÈnÁ Ba ÌÁÏ È„k - Ìe˜Ów‰ .‰È‰Lk ÈÏk ‡e‰¿ƒ¿∆»»«À¿¿≈»…«ƒ

ÌÁn‰8ÌÈÚÏÒ Ïa˜Ï È„k -9ÒÙl‰ .10Ïa˜Ï È„k - «≈«¿≈¿«≈¿»ƒ«∆∆¿≈¿«≈
˙BB˙È˜11Ïa˜Ï È„k - ÔB˙Èw‰ .˙ÎzÓ ÏL ƒ∆«∆∆«ƒ¿≈¿«≈
˙BËe¯t12ÔÈi‰ ˙BcÓ .13ÔÈi‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -14ÔÎÂ . ¿ƒ««ƒ¿≈»…»∆««ƒ¿≈

ÔÓM‰ ˙BcÓ15ÒÓ .ÔÓM‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -ÏL ˙p ƒ«∆∆¿≈»…»∆«∆∆¿«∆∆∆

Ïc¯Á16‰hÓlÓ ÌÈ·˜ ‰LÏL da eˆ¯ÙpL17‰Ê «¿»∆ƒ¿¿»¿»¿»ƒƒ¿«»∆
‰Ê CB˙Ï18‰¯B‰Ë -19ÔÈÚÓ ˙LnLÓ dÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆¿»¿ƒ∆≈»¿«∆∆≈≈

‰Ù¯‚Ó .dzÎ‡ÏÓ20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dtk ‰ÏhpL ¿«¿»«¿≈»∆ƒ¿»«»««ƒ∆ƒ
dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ dÈ‡L ;‰¯B‰Ë - Ò¯e˜k¿¿»¿»∆≈»»≈≈¿«¿»
da Ú˜˙Ï ˙ÈOÚ ‡Ï ‡È‰Â ,Ò¯ew‰ ÔÈÚÓ ‡l‡∆»≈≈«¿»¿ƒ…«¬≈ƒ¿…«»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ò¯e˜k21. ¿¿»¿≈…«≈»∆

שבירתו.6)שם.5) רבינו 7)שלפני וגם "דלי". במשנה:
מים. מילוי היא הקבועה שמלאכתו לדלי מתכוון

מקומקום.8) יותר גדול הנקב.9)שהוא דרך יפלו ולא
כלי  שהוא מפני ה"י). פ"ט (ראה עתיק כסף מטבע = סלע
להשתמש  היו שרגילים נראה גדול, שיעור לו נתנו גדול
אינו  הרי - כן לא שאם סלעים, בו להניח במיחם לפעמים

ישראל'). ('תפארת הראשונה למלאכתו כלי 10)ראוי
קטנים. כלים בו ומנקים מים בו שמחממים מאוד גדול

קטנות.12)כדים.11) מטבעות בו הניחו שלם כשהוא גם
פירוש  כשנתרועעו, מדובר וקומקום שבדלי מפרש [הר"ש
ומסתמך  בניקבו. - ואילך וממיחם ונחלשו, שנשחקו
בהלכה  וגם ה"א. פ"ד שם התוספתא, על זה בפירושו
עצמו, קלקול באותו הכלים כל את לפרש אין שלפנינו
מתאימים  שיעורים ונותן "שנשבר" מתחיל רבינו שהרי
שיעורים  קובע הוא מכאן ואחר וקומקום, בדלי שבור לכלי
ונראה  שניקבו. לכלים מתאימים שהם מטבעות, קיבול של
מקום  בדלי ונשאר שנשברו, וקומקום דלי מפרש שרבינו
האחרים  ובכלים מים, בו לחמם כדי ובקומקום מים, לשאוב

ישראל')]. 'תפארת (ראה כשניקבו כלים 13)מדובר
שניקבו. יין למדידת דרך 14)המיוחדים יוצא היין אין אם

אם  שאפילו מפרשים, [יש טומאה. מקבל הכלי הנקב, אותו
מקבל  הכלי - הנקב דרך לאט לאט מתמצות זעירות טיפות
בכלי  מתעכב שהיין למדידה מפריע שאינו מפני טומאה,

קצר]. אלא 15)זמן יוצא ואינו מיין, סמיך יותר הוא שמן
גדול. יותר נקב החרדל 16)דרך את לשרות היו רגילים

של  אריגה ששוליה מסננת דרך ולהעבירו בחומץ או במים
מתכת. מקומות 17)חוטי בשלושה האריגה חוטי נקרעו

לזה. זה גדול 18)סמוכים לחור התלכדו הנקבים שלושת
החור. דרך נופל והחרדל לקבל 19)אחד, שיכולה אע"פ

מחרדל. יותר גסים ופירש 20)דברים מ"ד. פי"ג כלים
שלו  יד ובית התבשיל, את בו שבוחשים גדול תרווד רבינו,
לתקוע  בו להשתמש ואפשר (פטיש) קורנס בתבנית עשוי

ראוי 21)מסמרים. ואינו שנשבר כלי כל לזה, הדומה כל
שהאדם  אףֿעלֿפי טומאה, מקבל אינו הראשונה למלאכתו

אחרת. למלאכה בו משתמש

.‚˜¯ÒÓ22¯Óˆ ÏL23Ba ¯izL Ì‡ ,ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«≈
„Á‡ ÌB˜Óa LÏL24‰BˆÈÁ‰ ‰˙È‰ .‡ÓË -25˙Á‡ »¿»∆»»≈»¿»«ƒ»««

Ba ˜¯ÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,¯B‰Ë - LÏM‰ ÔÓƒ«»»¿ƒ∆≈»ƒ¿…
ÔzLt26BÈ‡L ÏÎÂ ,˜¯ÒÏ ˙ÏÚBÓ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰L , ƒ¿»∆«ƒ»≈»∆∆ƒ¿…¿…∆≈

ÔÓ eÏh .¯B‰Ë - ˙ÎzÓ ÈÏÎa BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ∆≈≈¿«¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ¿ƒ
Ô‡OÚÂ ÌÈzL ˜¯Òn‰27˙Ë˜ÏÓÏ28˙Á‡ .˙B‡ÓË -29 ««¿≈¿«ƒ«¬»»¿«¿∆∆¿≈««

¯pÏ dÈ˜˙‰Â30ÛtÏÏ B‡31- Ìew¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ¿ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿…»∆»«ƒƒ
Û‡ ,‰ÏB„‚e ‰·Ú ÔM‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»¿»«≈»»¿»«
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ÈÙa ˙‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - dÈ˜˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿ƒ»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿≈
dÓˆÚ32. «¿»

מ"ח.22) פי"ג היד 23)שם בית הצמר. את בו שסורקים
בו. תחובות ברזל של ומחטים מעץ, עשוי המסרק של

בו.24) לסרוק עדיין הוא שהיא 25)ראוי החיצונה השן
בה. לסרוק ראויה ואינה נשתרבבה 26)רחבה זו תיבה

דקות, שמחטיו צמר של מסרק למוחקה. ויש בטעות לכאן
פשתן. בו לסרוק כלל ראוי המחטים.27)אינו שתי את

הגוף.28) מן השיער את בהן להוריד מלקחיים כעין
אחת.29) שן מתאימה 30)ניטלה בתבנית אחד קצה כפף

מהנר. הפתילה את  בה מפני 32)לכרוך.31)להוציא
פפא  כרב שעווה. של לוח על בה לכתוב ראויה שהיא

כסףֿמשנה). (ראה א מג, ביבמות

.„˜¯ÒÓ33ÔzLt ÏL34Ba ¯izLÂ ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
‡ÓË - ÌÈzL35¯B‰Ë - ˙Á‡ Ba ¯izL ;36. ¿«ƒ»≈ƒ¿«≈««»

המסרק 34)שם.33) ושיני עבים, יותר הם הפשתן חוטי
צמר. של מבמסרק יותר מזו זו ומרוחקות ראוי 35)עבות

פשתן. בו לסרוק עדיין וֿד'36)הוא ג' אלו הלכות שתי
ב'כסף  זה על העיר (שם. ביבמות הסוגיא לשיטת מנוגדות

שם). ראה הקודמת. בהלכה משנה'

.‰ÌÈÓe„k‰37ÈÏ˜e‡Â e¯aLpL38- ˙Ói˜ Ô‰lL «¿ƒ∆ƒ¿¿¿¿¿ƒ∆»∆«∆∆
ÔÈ‡ÓË39ÔÓ ÈÏc‰ Ô‰a ‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ È¯‰L , ¿≈ƒ∆¬≈∆¿»¿ƒ»∆«¿ƒƒ

¯‡a‰40.Ì„wÓ eÈ‰Lk «¿≈¿∆»ƒ…∆

האשקלוניים.37) הכדומים מ"ז: עם 38)שם השלשלת
זה 39)הווים. בכלי להשתמש רגילים היו באשקלון

ברזל  של שלשלאות קבועות ובו ארוך, עץ ממוט המורכב
שנפלו  כלים מוציאים זה בכלי כפופים, ווים שבראשיהן
פשוט, עץ הוא שהמוט אףֿעלֿפי טומאה מקבל והוא לבור.
משמש  והעץ הכלי, עיקר הם והווים שהשלשלאות מפני

חבל.40)אותם. בה יקשור אם או עמוקה אינה כשהבאר

.Â‰¯‚Ó41ÌÈ˙ÈaÓ ˙Á‡ ÔL ‰ÏhpL42‰¯B‰Ë -43. ¿≈»∆ƒ¿»≈««ƒ≈¿«ƒ¿»
da ¯izL44ËÈq‰ ‡ÏÓ45,‰‡ÓË - „Á‡ ÌB˜Óa ƒ¿«≈»¿…«ƒ¿»∆»¿≈»

¯‚Ï ¯LÙ‡ È¯‰L46.¯‡Lpa ∆¬≈∆¿»»…«ƒ¿»

מ"ד).41) (שם ניטלה 42)משור שיניים שתי כל מבין
בלי  שיניים שתי נשארו ולא ניטלה, שנייה שן [כל אחת

ביניהן]. בה.43)הפסק לנסר איֿאפשר מקום 44)כי
שיניה. ניטלו רבינו 45)שלא אגודלים. ארבעה כשיעור

הסיט  מלוא בין הבדל שיש מבאר, למשנתינו בפירושו
ורוחב  שאמרנו, כמו שיעורו הסיט מלוא הסיט, לרוחב
האצבע  וראש האגודל ראש בין המרחק הוא הסיט
[בפירושו  האפשרות. קצה עד מזו זה אותן כשמרחיקים
שתות  הוא הסיט שמלוא רבינו, כותב - ב קה, שבת למשנה
כאן, האמור השיעור מחצי פחות הוא זה ושיעור הזרת,
(לא  אצבעות עשרה שתים = אמה חצי הוא הזרת שהרי
מ"ב]. פ"ג לערלה פירושו ראה וצע"ג, אגודלים),

לנסר.46)

.Ê„ˆÚn‰47ÏÓÊ‡‰Â48˙ÏÒÙn‰Â49Ác˜n‰Â50 ««¬»¿»ƒ¿≈¿««¿∆∆¿««¿≈«

eÓbÙpL51‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ„Ú -52ÔÓeqÁ Ïh .53- ∆ƒ¿¿¬«ƒ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë54ÌÈLÏ e˜ÏÁpL ÔlÎÂ .55ÔÈ‡ÓË -56ıeÁ ; ¿ƒ¿À»∆∆¿¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ

Ba ·˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ác˜n‰ ÔÓ57È˜e¯‰Â .58 ƒ««¿≈«∆¬≈≈»ƒ¿…¿»¿ƒ
‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»≈»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ

.ÈÏk ˙ˆ˜Óƒ¿»¿ƒ

נגרים.47) בו שמשתמשים גרזן שם . רבינו 48)כלים,
והנגר  התחתון, בקצהו מחודד ארוך ברזל מפרש: במשנה

העצים. את בו וחותך ידיו בשתי אותו סכין 49)אוחז
הקרשים. את בה ומחליקים עץ, של יד בבית מורכבת חדה

הערה 50) לקמן ראה בעץ, נקבים בו קודחים שהנגרים כלי
[פירש  רבינו נו. פירוש ע"פ למעלה האמורים הכלים כל נו

לכלים  אלה במונחים משתמשים כיום אולם במשנה,
ראויים 52)נסדקו.51)אחרים]. עדיין שהם מפני

עשויים  האלה הכלים שכל מפרש, שם רבינו למלאכתם.
פשוט, ברזל הוא האחד לזה, זה מרותכים חלקים משני
קשה  יותר מברזל עשוי – וינקבו יחתכו שבו החלק – והשני
שאינו  החלק נסדק ואם לפלדה). הכוונה (כנראה חזק ויותר
כאילו  הקשה, הברזל גבול את עובר הסדק אין כלֿכך חזק
"חיסום". זה חלק נקרא ולפיכך המעבר, את חוסם זה

הקשה.53) הכלי.54)הברזל עיקר הוא זה חלק
ראוי 56)לארכן.55) עדיין שהוא קטן כלי נשאר שהרי

הראשונה. בפירוש 57)למלאכתו שלנו בדפוסים
הוכחה  מכאן אולם המקבת", שם "ומקדח כתוב: המשניות,
"מנקבת". וצ"ל היא, המעתיק או הדפוס שטעות

אולם 58) העצים, בו שמחליקים הכלי שהוא מפרש ה'ערוך'
ביאר  ולא במשנתינו, שנאמרה "מפסלת" כך פירש רבינו
חלקים  משני מורכב כלי שהוא רק וכתב הוא, מה רונקי כאן
טומאה. מקבל אינו ולכן שלם כלי אינו עצמו בפני חלק וכל

.ÁÛÈq‰59ÏbÓ BÓk Ì˜Ú‰ ÔÈkq‰Â ,ÔÈkq‰Â60, ««ƒ¿««ƒ¿««ƒ∆»…¿«»
„È ÏbÓe ÁÓ¯‰Â61¯Èˆ˜ ÏbÓe62ÌÈpË˜ ÌÈ¯tÒÓ ‚eÊÂ ¿»…«««»««»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ

ÌÈ¯tÒ ÏL ÌÈÏB„b ÌÈ¯tÒÓ ‚eÊÂ ÌÈza ÈÏÚa ÏL63 ∆«¬≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ∆«»ƒ
e˜ÏÁpL64‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó Ô‰Ó ˜ÏÁ Ïk - ∆∆¿¿»≈∆≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆

BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ65. ∆≈≈¿«¿

מ"א.59) במשנה.60)שם שנאמר פגיון כך מפרש רבינו
פיות. שני לו שיש סכין מפרש שמשתמשים 61)והר"ש

הבית. תבואה.62)לצרכי בו מדובר 63)שקוצרים
המחובר  יד בית להם שיש או מחוברות חוליות של בכלים

אחרונה'. 'משנה ראה ולא 64)בהם. בחלקים נתפרקו
מהם.65)נשברו. חלק בכל שערות לחתוך אפשר

.ËÌÈ¯tÒÓ66ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL67ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - ƒ¿»«ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ
¯ÚO‰ ˙‡ ˙¯·ÚÓ dÈ‡L68.˜Á„a ‡l‡ ∆≈»«¬∆∆∆«≈»∆»¿…«

משני 66) מורכב אינו זה כלי "מספרת". כתוב במשנה
של  דק) (טס רדיד "יביאו מפרש: גאון, האי רב סכינים.
אחד". לצד אותו ומכפלים ראשיו משני אותו ויחודו ברזל

פ"ג 68)נשברה.67) שם [בתוספתא, סבוכות. שערות
כבתחילתו, שהוא מפני מטמא, יהודה "רבי אמרו: ה"ב,
הסבך, את בה חותך ועכשיו הסבך את בה  חותך בתחילה
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אילנות, סבכי חותך הגר"א שם ופירש מטהרים". וחכמים
שערות. סבכי מפרש ורבינו

.ÈÔBÈ¯L69¯B‰Ë - Bk¯‡Ï ˜ÏÁpL70BaÁ¯Ï ;71Ì‡ , ƒ¿∆∆¡«¿»¿»¿»¿ƒ
È˙ÓÈ‡Ó .‡ÓË - ‰BL‡¯ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»»≈≈≈»«

‰Ï·iMÓ ?B˙¯‰Ë72.BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ BÈ‡Â »√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈≈≈¿«¿
‰ÏÚÓÏÓ Ì‡ :Ba¯ Ba ¯izLÂ ‰Ïa73‡ÓË -74Ì‡Â , »»¿ƒ¿«≈Àƒƒ¿«¿»»≈¿ƒ

˜ .¯B‰Ë - ‰hÓlÓËÈLÎ˙Ï ‡ÈÏÁ ‰OÚÂ epnÓ ıv ƒ¿«»»ƒ≈ƒ∆¿»»À¿»¿«¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ -75. ¬≈¿«∆∆À¿»

פ"ג.69) בבאֿמציעא כלים להגן,70)תוספתא, ראוי אינו
הגוף. רוחב כל מכסה אינו מכסה 71)שהרי חלק ונשתייר

רחבו. לכל הגוף של חלידה.72)חלקו עלֿידי
נשאר.73) העליון הלב 74)החלק את מכסה שהוא מפני

החזה. שהוא 75)ואת אדם תכשיט – לכאן בא חדש כלי
ה"ו). פ"ח למעלה (ראה טומאה מקבל

.‡È˙¯ÙBÙL76ÌÈ·‰Ê ÏL77ÔÈ‚BÊ ÏLÂ78ÏLÂ ¿∆∆∆∆»ƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÈÁt79˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ ÏLÂ80- dk¯‡Ï ‰˜ÏÁpL «»ƒ¿∆≈¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿»

dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë¿»¿»¿»ƒ¿«∆∆≈≈¿«¿»
.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - ‰BL‡ƒ̄»¿≈»¿ƒ»¿»

ה"ו.76) שם בו 77)תוספתא, שמנפחים קטן מפוח
הזהב. את להתך כדי זגגין.78)הגחלים כתוב: בתוספתא

ברזל.79) לליבון "עושי 80)מפוח בתוספתא גורס הגר"א
את  המהתכים הם שזגגים מפרש שהוא נראה זכוכית". כלי
זכוכית  כלי ועושי גדולים, במפוחים ומשתמשים הזכוכית

רכה. או מהותכת בזכוכית משתמשים

.·È‡i·Ïk81ÌÈ¯tÒ ÏL82ÈOBÚ ÏLÂ ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ¿»ƒ»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆≈
‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL ˙ÈÎeÎÊ83ÌÈÁt ÏLÂ ;84 ¿ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿∆«»ƒ

˙‡ da ‰˙BÁ] ‰lÁza ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË -¿≈»ƒ¿≈∆«¿ƒ»∆»∆
[ÌÈÏÁb‰85.ÌÈÏÁb‰ ˙‡ da ‰˙BÁ ÂLÎÚÂ «∆»ƒ¿«¿»∆»∆«∆»ƒ

שם.81) הכלים 82)תוספתא, את בו להניח מיוחד כלי
זכוכית  ועושי ספרים רופאים, בהם שמשתמשים השונים

מלאכה. הכלים 83)בשעת את לקבץ הוא תשמישה עיקר
לשניים  נחלקה ואם לחפשם, יצטרך שלא כדי אחד במקום

ומתפזרים. מתוכה הכלים נופלים השלם'84)- ב'ערוך
בראשיהם, מעוקמים מסמרים בו שתחובים כלי מפרש,

הכור. מן החם הברזל מוציאים רוצה 85)ובהם כשהנפח
הגחלים  את חותה הוא הכור, מן החם הברזל את להוציא

ומצדדיו. גביו שעל

.‚È‰‡¯Ó86‰LËLhpL B‡ ‰¯aLpL ˙ÎzÓ ÏL87: «¿»∆«∆∆∆ƒ¿¿»∆ƒ«¿¿»
‰‡¯Ó ‰˙È‰ ;‰¯B‰Ë - ÌÈt‰ ·¯ ‰‡¯Ó dÈ‡ Ì‡ƒ≈»«¿»…«»ƒ¿»»¿»«¿»

‰˙È‰Lk ÈÏk ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈt‰ ·¯88. …«»ƒ¬«ƒƒ¿ƒ¿∆»¿»

ו.86) פי"ד, כלים ואינה 87)משנה, מבריקה אינה
ברורה. תמונה להשתמש 88)מחזירה שאפשר מפני

כזו. קטנה במראה

.„ÈËÁÓ89- dˆ˜Ú B‡ ·e˜p‰ d˙ˆ˜ ÏhpL ««∆ƒ«¿»»«»À¿»
‰¯B‰Ë90dÈ˜˙‰ Ì‡Â .91ÛtÏÏ92Ì˜¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ¿»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿…»∆»«ƒ¿…

da93‰‡ÓË -94ÔÈwO ÏL ËÁÓ Ï·‡ .95d˙ˆ˜ ÏhpL »¿≈»¬»««∆«ƒ∆ƒ«¿»»
ÌLB¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË - ·e˜p‰96ÈM‰ ‰ˆwa97. «»¿≈»ƒ¿≈∆≈«»∆«≈ƒ

מ"ה.89) פי"ג שם לתפירה.90)משנה, ראוייה אינה
להתאימה.91) כדי מעשה בה לכרוך.92)עשה
לרקום.93) יותר נוח עגול, חפץ איזה על כרוך כשהחוט
מועיל 94) - הראשונה למלאכתה ראוייה שאינה אע"פ

מאד.95)התיקון. עבה רך.96)שהיא בחומר חורט
לרשום,97) בה משתמשים הנקוב הקצה שנשבר לפני גם

שבירתה. שלפני למלאכתה היא ראויה כן ואם

.ÂËËÁn‰98‰ÈÏÚ ÔÈÙÙBlL99ÈM‰100·‰f‰ B‡ «««∆¿ƒ»∆»«»ƒ«»»
ÏhpL ÔÈa ,ÔÈÓ˜B¯‰ ÔÈOBÚL C¯„k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿∆∆∆ƒ»¿ƒ≈∆ƒ«
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË - dˆ˜Ú ÏhpL ÔÈa dlL ·e˜p‰«»∆»≈∆ƒ«À¿»¿≈»∆≈

‰¯ÈÙz‰ d˙Î‡ÏÓ101. ¿«¿»«¿ƒ»

ולפעמים 99)שם.98) כך, לשם בעיקרה שנעשתה
ובעוקצה. בחודה גם בה צבוע 100)משתמשים צמר

הליפוף,101)אדום. אלא התפירה אינה מלאכתה עיקר
הם  זהב וחוטי שני חוטי השבירה. אחר גם ראויה היא ולזה

דקים. מחטים על אותם לופפים ולכן מאד, דקים

.ÊËËÁÓ102‰¯ÈÙz‰ ˙·kÚÓ Ì‡ :‰„eÏÁ ‰˙ÏÚ‰L ««∆∆∆¿»¬»ƒ¿«∆∆«¿ƒ»
.‰‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯B‰Ë -¿»¿ƒ»¿≈»

שם.102)

.ÊÈÛÈq‰103;ÔÈ¯B‰Ë - ‰„eÏÁ eÏÚ‰L ÔÈkq‰Â ««ƒ¿««ƒ∆∆¡¬»¿ƒ
Ô‡ÙL104ÔÊÈÁL‰Â105ÔÎÂ .‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ -106 »»»¿ƒ¿ƒ»»¿¿À¿»»«¿»»¿≈
‡¯Bpˆ107dËLtL‰¯ÊÁ - dÙÙk ;‰¯B‰Ë - ƒ»∆¿»»¿»¿»»»¿»

.‰LÈ‰ d˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»

ה"ו.103) פ"ג בבאֿמציעא שם נמשך 104)תוספתא,
רבינו 105)לסייף. כתב ה"ב פ"ח למעלה לסכין. נמשך

הסכין  ושל משישופנה, הוא הסייף מלאכת שגמר
ולבאר  לחלק מוכרחים אנו כך ומשום משישחיזנה,
שסייף  מבאר, התוספתא על ביכורים' ב'מנחת כלמעלה.
סכין  אולם בכוח, בה שמכים מפני השחזה טעונה אינה

ההשחזה]. לפני למלאכתה ראויה שם 106)אינה משנה,
ה. ואם 107)פי"ג מעוקם, וראשו הפלך ראש שעל הברזל

גאון. האי רב פירוש (ע"פ לטוויה ראוי אינו העיקום נפשט
הניצלה  הבשר את בו שמהפכים מעוקם מזלג מפרש והר"ש

גחלים). על

.ÁÈÁzÙÓ108‰aÎ¯‡ BÓk Ì˜Ú109CBzÓ ¯aLpL «¿≈«»…¿«¿À»∆ƒ¿«ƒ
¯B‰Ë - ;ÂÈ˙BaÎ¯‡110Ìb ÔÈÓk ÈeOÚ‰ ÁzÙÓ ÔÎÂ .111 «¿À»»¿≈«¿≈«∆»¿ƒ«

ÁzÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L .¯B‰Ë - Bnb CBzÓ ¯aLpL∆ƒ¿«ƒ«»∆¬≈≈»ƒ¿…«
da eÈ‰ .ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡ È¯‰Â ,Ô‰a112 »∆«¬≈≈»¿«¿ƒ≈≈¿«¿»»»

ÌÈpL113ÌÈ·˜e114ÁzÙÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚL ,‡ÓË -115. ƒ«ƒ¿»ƒ»≈∆¬«ƒ«¿≈«
ÌÈ·˜p‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈpM‰ eÏh116eÓzÒ ; ƒ¿«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿¿

eÓzÒÂ ÌÈpM‰ eÏh .ÌÈpM‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈ·˜p‰«¿»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ«ƒƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿
‰Ê CB˙Ï ‰Ê ÌÈ·˜p‰ eˆ¯ÙpL B‡ ÌÈ·˜p‰117.¯B‰Ë - «¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿∆»

מ"ח.108) פי"ד כמו 109)שם עגול הוא העקימה שמקום
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ישראל'). ('תפארת קצת 110)ברך שנשאר אףֿעלֿפי
מגיע  אינו שהעיקום מפני והטעם, השבירה. במקום עיקום

ממקומו. יעתיקו ולא הבריח מקום יוונית 111)עד אות
? כך: השבור.112)שצורתה בחלק פירוש בו, צ"ל

ולהעתיקו.113) הבריח את בהן לאחוז שאפשר בליטות
להם 114) היו ולהעתיקו. הבריח את בהם להכניס ואפשר

המסיע  המפתח לנקבי נכנס הסוגר הבריח שקצה מנעולים
שבמפתח  שיניים ידי על נפתח שני וסוג ממקומו, אותו

שלנו. המפתחות מנעול 115)כדוגמת בו לפתוח אפשר
הנקבים. או השיניים בעזרת עדיין 116)בדוחק ראוי

שאמרנו. הראשון מהסוג מנעול בו ונעשה 117)לפתוח
ממקומו. הבריח את להזיז ראוי שאינו גדול אחד חור

.ËÈÈÏk118Ba ÌÈ¯‰Ï Ûk „Á‡‰ BL‡¯a LiL ¿ƒ∆≈¿…»∆»«¿»ƒ
ÔLc‰119:¯Oa‰ Ba ˙BÏˆÏ ‚ÏÊÓ ÈM‰ BL‡¯·e «∆∆¿…«≈ƒ«¿≈ƒ¿«»»

Btk ‰Ïh120ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË -121- ÂÈpL eÏh ; ƒ¿»«»≈ƒ¿≈ƒ»ƒ¿ƒ»
ÏBÁÎÓ ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË122ÔÈÙ¯BbL Btk ‰ÏhpL »≈ƒ¿≈«¿≈ƒ¿∆ƒ¿»«∆¿ƒ

ÏBÁk‰ da123¯Îf‰ ÈtÓ ‡ÓË -124Ba ÌÈÏÁBkL »«¿»≈ƒ¿≈«»»∆¬ƒ
.Ûk‰ ÈtÓ ‡ÓË - ¯Îf‰ Ïh ;ÔÈÚ‰»«ƒƒ««»»»≈ƒ¿≈««

מ"ב.118) פי"ג "קוליגריפון"119)שם כך מפרש רבינו
במשנה. האפר.120)שנאמר את בו לגרוף ראוי ואינו

כלי 121) תורת ועדיין בשר, לצלות בהן להשתמש שאפשר
קצהו 122)עליו. העיניים, את לצבוע שתשמישו כלי

השני  וקצהו הצבע, את נוטלים ובה קטנה ככף עגול האחד
שבו 124)הצבע.123)ישר. המכחול, של הישר הקצה

העין. לתוך הצבע את מכניסים

.ÎÈÏk125‰Î·Òk Ûk „Á‡ BL‡¯aL126ÂÈÏÚ ˙BÏˆÏ ¿ƒ∆¿…∆»«ƒ¿»»ƒ¿»»
‰¯„w‰ ÔÓ ¯Oa‰ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈpL ÈM‰ ‰ˆw·e«»∆«≈ƒƒ«ƒ¿ƒ≈∆«»»ƒ«¿≈»

L‡‰ ÏÚÓ B‡127;ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË - Btk ‰Ïh : ≈«»≈ƒ¿»«»≈ƒ¿≈ƒ»
˙ÎzÓ ÏL ËÚ ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË - ÂÈpL eÏh128 ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈«¿≈≈∆«∆∆
ÔÈ˜ÁBÓ ÈM‰ BL‡¯·e „Á‡‰ BL‡¯a ÔÈ·˙BkL129: ∆¿ƒ¿…»∆»¿…«≈ƒ¬ƒ

- ˜ÁBn‰ Ïh ;˜ÁBn‰ ÈtÓ ‡ÓË - ·˙Bk‰ Ïhƒ««≈»≈ƒ¿≈«≈ƒ««≈
‰È‰iL ‡e‰Â .el‡· ‡ˆBik ÔÎÂ .·˙Bk‰ ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈«≈¿≈«≈»≈¿∆ƒ¿∆
ËÚ ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ¯‡Lp‰«ƒ¿»»«¬≈≈¿«¿≈«≈
Bk¯‡Ó ¯‡L Ì‡ ,·˙Bk‰ ¯‡LÂ BlL ˜ÁBn‰ ÏhpL∆ƒ««≈∆¿ƒ¿««≈ƒƒ¿«≈»¿

ÂÈ˙BÚaˆ‡ È¯L˜Ï ÚÈbiL È„k130È¯‰L ,‡ÓË - ¿≈∆«ƒ«¿ƒ¿≈∆¿¿»»≈∆¬≈
¯‡LÂ ·˙Bk‰ Ïh .Ba ·zÎÈÂ Ba ÊÁ‡iL ¯LÙ‡∆¿»∆…«¿ƒ¿…ƒ««≈¿ƒ¿«

B„È Òt ‡BÏÓ Bk¯‡Ó ¯‡L Ì‡ ,˜ÁBn‰131,‡ÓË - «≈ƒƒ¿«≈»¿¿«»»≈
- ‰fÓ ˙BÁt ¯‡L .Ba ˜ÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»ƒ¿…ƒ¿«»ƒ∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯B‰Ë»¿≈…«≈»∆

ונותנים 126)שם.125) הבשר את עליה מניחים רשת.
אש. גחלי על לסטרא"127)אותה "זומא רבינו לדעת זהו

הסבירו, משנה' ה'כסף וכן [הראב"ד במשנה. שנאמרה
של  כ' והלכה לסטרא, זומא של פירוש היא יט שהלכה
אלו, למשניות פירוש לידם הגיע לא כנראה "קוליגריפון".

כאן]. פירושנו מסתמך על 128)שעליו בו שכותבים
אחר. רך חומר או קצת 129)השעווה רחב הוא זה ראשו

אותיות. בה שחרטו השעווה את בו ומחליקים

היד.130) לפס מחוברות שהאצבעות כדי 131)למקום
בו. ולמחוק היד בכף המכתב את לאחוז שיוכל

.‡ÎÌc¯˜132BtLÚ ÏhpL133L¯Á‰L „v‰ ‡e‰Â , À¿…∆ƒ«À¿¿««∆∆»»
BÚewa ˙Èa Ïh ;BÚewa ˙Èa ÈtÓ ‡ÓË - Ba ¯bÓ¿«≈»≈ƒ¿≈≈ƒƒ«≈ƒ

BÙBwÓ ¯aL .BtLÚ ˙Èa ÈtÓ ‡ÓË -134¯B‰Ë -135. »≈ƒ¿≈≈À¿ƒ¿««»

מ"ג.132) מחודדים,133)שם קצותיו שני הקורדום
ומעוגל  קצר והשני הנגרים, בו ומשתמשים מאד רחב האחד
עושף, נקרא הראשון הבית. במשק עצים בו ומבקעים קצת
יג, (שמואלֿא ["במחרשתו" למחרישה דומה שהוא מפני
ביקוע". "בית נקרא והשני עושפיה], יונתן מתרגם כ)

טהורים'134) מים 'הגהות (ראה הקת של קיבולו בית
שם). המשניות, למלאכתו.135)לפירוש ראוי שאינו מפני

.·Î¯BÁ¯Á136ÌbÙpL137ÏËpiL „Ú ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿∆ƒ¿«¬«ƒ¿ƒ«∆ƒ»≈
Ba¯138BÙBwÓ ¯aL .139.¯B‰Ë - Àƒ¿««»

את 136) בו ומנערים המרדע ראש בו שמכניסים הברזל
כג. הלכה ראה שרשים, בו חותכים וגם המחרישה מן העפר

מחודו.137) חלק החוד.138)נטל ראה 139)של
"קופו"]. רבינו גורס למשנתינו, [בפירושו הקודמת. בהלכה

.‚ÎÚc¯n‰140„ÓÏn‰ ‡e‰141.·Ú C¯‡ ıÚ ‡e‰Â , ««¿≈«««¿»¿≈»…»
ÏÊ¯a‰ ‰ÊÂ ,‰ÏÚÓÏÓ B˙ˆ˜a Úe˜z „Á ¯ÓÒÓ BÓÎe¿«¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿∆««¿∆
ÁÓ¯ BÓk ÏÊ¯a ‰hÓÏÓ ÈM‰ ‰ˆw·e .Ô·¯„ ‡¯˜ƒ¿»»¿»«»∆«≈ƒƒ¿«»«¿∆¿…«

Ba ÒÎ ıÚ‰Â142.¯BÁ¯Á ‡¯˜ ÏÊ¯a‰ ‰ÊÂ , ¿»≈ƒ¿«¿∆««¿∆ƒ¿»«¿

ראם 140) (בדפוס ה"ה פ"ג בבאֿמציעא כלים תוספתא,
"מרדע"). וצ"ל "מרדה". כתוב על 141)וילנא, שנותנים

הילוכה. ליישר הבהמה רומא.142)צואר דפוס ע"פ
"בו". המילה הושמטה מאוחרים, בדפוסים

.„Î˙˜ÈÓ143˙¯ÙBÙL BÓk ‡È‰L ,˙ÎzÓ ÏL144, ¿ƒ»∆«∆∆∆ƒ¿¿∆∆
ÏwÓa ‰pÚa˜iMÓ - ‰‡ÓËpL145˙Ï„· B‡146 ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿»∆»¿«≈¿∆∆

‰p¯aÁÈÂ147¯‰Ëz ıÚ‰ ÌÚ148dÚ·˜e ‰‡ÓË ‡Ï . ƒ«¿∆»ƒ»≈ƒ¿«…ƒ¿¿»¿»»
ÏwÓa149˙Ïca B‡150‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ¿«≈«∆∆¬≈¿«∆∆À¿»

dÓB˜Óa151B‡ ‰¯Bwa ÌÚ·wL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏkL ; ƒ¿»∆»¿≈«»∆¿»»«»
‰pLiL „Ú eÈ‰Lk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ï˙ka152˙‡ «…∆¿«¿ƒÀ¿»¿∆»«∆¿«∆∆

ÔÈÓBzÁ ÏL Ûc ,CÎÈÙÏ .Ì‰ÈOÚÓ153˙ÎzÓ ÏL «¬≈∆¿ƒ»«∆«¿ƒ∆«∆∆
‡ÓË - Ï˙ka BÚ·wL154¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿»«…∆»≈¿≈…«≈»∆ƒ¿»
eÚa˜pL ˙BÎzÓ ÈÏk155Ô‰ÈËeLt ÔÈa Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa , ¿≈«»∆ƒ¿¿≈¿«¿≈∆≈¿≈∆

.eÈ‰Lk ‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»¿∆»

מ"ב.143) פי"ד מן 144)שם יין לשאוף בה שמשתמשים
מתכת 145)החבית. של שפופרת שמרכיבים אנשים יש

לנוי. – מקל על שנותנים 146)קטנה מפרשים [ויש לנוי,
ירקב]. שלא העץ על לשמור כדי הדלת, תחת אותה

למשנתינו).147) בפירושו (רבינו מפני 148)במסמרים
בה  שתקע ממש, בגופה במעשה תשמישה שינה שהאדם
העץ. את משמשת היא ועכשיו וניקבה, מסמרים

במסמרים.149) חיברה ולא המקל את בה תחב
במסמרים.150) קבעה ולא שבדלת בחריץ הכניסה
טומאתה.151) ממנה פקעה לא נטמאה, אם ומכלֿשכן
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לקובעה  בכוונה לכתחילה השפופרת עשה כשלא ומדובר
לא  - כך לשם לכתחילה עשאה אם אבל במקל, או בדלת
טומאה. מקבלת אינה ולפיכך כלי, תורת עליה ירד

על 152) מיוסד זו הלכה פירוש [כל בגופם. מעשה ע"י

למשנתינו]. רבינו את 153)פירוש עליו עורך שהנחתום
מעשה 154)הלחם. עשה שלא מפני טומאה, מקבל
בגופם.155)בגופו. שינוי נעשה ולא



meil cg` wxt m"anx ixeriyoqip e"hÎ'h -h"ryz

ה'תשע"ט  ניסן ט' ראשון יום

-zFpAxTxtq
zFkldzFbbW

¥¤̈§̈
¦§§¨

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) ודאי, אשם קרבן מביאין עבירות חמש שעל יבאר

בעלתי. לא אומר והוא חרופה שפחה בעלת שניים: לו אמרו

.‡‡¯˜p‰ ‡e‰Â .ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Ó ˙B¯·Ú LÓÁ ÏÚ«»≈¬≈≈ƒ»¿«»»¿«ƒ¿»
˜ÙÒ ÌeMÓ ‡a BÈ‡ È¯‰L ,È‡cÂ ÌL‡2:Ô‰ el‡Â . »»««∆¬≈≈»ƒ»≈¿≈≈

‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ3ÏÚÂ ,‰ÏÈÚn‰ ÏÚÂ ,ÏÊb‰ ÏÚÂ , «ƒ¿»¬»¿««»≈¿««¿ƒ»¿«
¯ÈÊ ˙‡ÓË4‰pnÓ ¯‰ËiLk ˙Ú¯v‰ ÏÚÂ ,5ÏÚ . À¿«»ƒ¿««»««¿∆ƒ¿«ƒ∆»«

‰Ùe¯Á ‰ÁÙL‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk6ÔÈa , ƒ¿»¬»≈««»«ƒ¿»¬»≈
ÌL‡ ‡È·Ó - ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa7‰È‰zL ‡e‰Â .8 ¿»≈ƒ¿»»≈ƒ»»¿∆ƒ¿∆

‰ÏB„‚9‰„ÈÊÓe10dBˆ¯·e11‰ÏeÚa ‰È‰˙Â ,12 ¿»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿∆¿»
dk¯„k13‰‡Èa ¯Ó‚·e ,14‰˜ÏzL È„k ,15:¯Ó‡pL ; ¿«¿»ƒ¿«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆∆∆¡«

‰˜BÏ ‡È‰ - BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â ‰È‰z ˙¯wa16‡e‰Â ƒ…∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»ƒ»¿
.Ôa¯˜ ‡È·Ó≈ƒ»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

my` `ian ,dbbya oia oecfa oia ,dtexg dgty lr `ad"
."zebbyd lre zepecfd lr lkd lr el xtkzne zelifb

ממון  ומעלה פרוטה משוה בידו שיש מי "כל וממשיך
"הנשבע  וכן חטאו", על אשם מביא זה הרי ישראל...
עולה  קרבן מקריב בשגגה" בין בזדון בין עדות שבועת

ויורד.
פרה  בעניין הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר ביאור וידוע
כקרבן  בפנים ולא מחנות לשלוש מחוץ הנעשית אדומה
קליפות  משלוש היא אדומה פרה טהרת כי חטאת,
גבי  שעל קרבנות משא"כ ..." מנוגה שלמטה הטמאות
הבהמית  נפש מהתגברות שהן השגגות על מכפרין המזבח
נמצא  אינו בשוגג עבירה עובר יהודי כאשר כי שמנוגה",
קרבן  ע"י להתכפר יכול ולכן הקליפות, מקום "בחוץ" עדיין

בפנים. הנעשה
שיש  שמצינו מה עם הנ"ל הביאור יתאים איך וקשה
אדמו"ר  והנה במזיד. והן בשוגג הן המכפרים קרבנות
הקרבן  גזילות "ובאשם גזילות לאשם בנוגע כתב המהר"ש
ואז  שוגג, ממזיד עושה התשובה התשובה, עם להיות צריך

עושה  התשובה אם להבין, צריך ועדיין הקרבן". מתכפר
מזיד, על לכפר הקרבנות כל צריכים היו לשוגג, מזיד כל
היינו  מידיעתו" ש"שב התנאי ישנו קרבן בכל שהרי
יכול  אינו ומדוע שוגג, ממזיד נעשה כבר והרי תשובה,

הקרבן? על־ידי להתכפר
(i oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

ספק.2) על בא שעיקרו תלוי אשם חרופה 3)כמו "שפחה
חורין  בת וחצייה שפחה שחצייה היא בתורה האמורה

וכו'". עברי לעבד בשוגג 4)ומקודשת בין במת שנטמא
במזיד. נאמר 5)בין בנזיר והמצורע, הנזיר כלומר,

שנתו  בן כבש והביא נזרו ימי את לה' "והזיר יב) ו, (במדבר
"וביום  יֿיב) יד, (ויקרא נאמר ובמצורע וכו'". לאשם
הכבש  את הכהן ולקח וכו' תמימים כבשים שני יקח השמיני

לאשם". אותו והקריב כֿכא)6)האחד יט, (שם שנאמר
נחרפת  שפחה והיא זרע שכבת אשה את ישכב כי "ואיש
איל  מועד אהל פתח אל לה' אשמו את והביא וכו' לאיש

"וכפר 7)אשם". כב) (שם, שנאמר ממה בגמרא כן ולמדו
אשר  מחטאתו לו ונסלח ה' לפני האשם באיל הכהן עליו
לו  שנסלח לומר (רצונו כשוגג" מזיד "לעשות - חטא"

שיהיה). עניין באיזה זה החרופה.8)בקרבן השפחה
אבל 9) מלקות, וחייבת ענשים בת בת שהיא אינה קטנה

הוא 10)עונשין. וכן מלקות. חיוב בת אינה שוגגת אבל
אנס  (כלומר אונס עושה שבתורה עריות "כל בתוספתא
בשפחה  כן שאין מה וכו' כעירה ישינה וכו' כרצון, אותה),
במשנה  שאמרו שמה יא.) (שם התוספות כתבו וכן חרופה"
אבל  האיש, על אלא זה אין כשוגג", המזיד את בה "שעשה

פטורים. שניהם כן, לא שאם מזידה, - ולא 11)השפחה
חייב 12)אנוסה. אינו לעולם יצחק רבי "אמר יא. שם

שפחה  והיא (שם): שנאמר בלבד, בעולה שפחה על  אלא
גופה  נשתנה כלומר, לאיש, נבעלת היינו לאיש". נחרפת

דרך 13)(שם). כדרכה, הייתה לאיש, שנחרפה שהבעילה
גופה  ונשתנה בתוליה נשרו הבעילה ידי שעל מקום , אותו
על  אף כבעולה ודינה בעלה, ידי על שנבעלה פי על [ואף
נשתנה  היינו לאיש", "נחרפת - כדרכה שלא שנבעלה פי

בעולה]. דין לה שיש אף אינה, בעלה 14)גופה, כלומר,
הרי  כן, לא שאם האבר, כל את שהכניס בעילתו, בה גמר

גופה. נשתנה ולא בתוליה נקרעו בשביל 15)לא כלומר,
מחוייבת  היא שאז משום ומזידה גדולה שתהיה צריך כך

שכל 16)מלקות. מלקות, של לשון היא "בקורת" כי
מלשון  ו"בקורת" התורה מן פסוקים עליו קוראים הלוקה
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מלקות  כמה כוחותיו ואומדים אותו בודקים וכן קריאה,
וחקירה. בקורת מלשון ו"בקורת" לקבל יכול

.·˙·iÁ ‡È‰L ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆ƒ«∆∆
˙e˜ÏÓ17ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰L ÔÓÊ·e ,Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰ - «¿«»¿»¿»ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ

Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰ - ˙e˜Ïn‰18. ««¿»ƒ«»¿»

וגדולה.17) מזידה, או 18)שהיא קטנה שהיא כגון
נבעלה  או בעלה, ידי על נבעלה לא אבל אנוסה. או שוגגת
לא  אלה כל - בלבד ביאה התחלת ידי על או כדרכה, שלא
גופה. שנשתנה "נחרפת", מהמלה אלא זה, מפסוק נלמדו

.‚„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa19‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»
‰Ùe¯Á20Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡e‰Â ‰˜BÏ ‡È‰ -21,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¬»ƒ»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆ƒ

˙Úc Ôa ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ‡È·Ó BÈ‡L22. ∆≈≈ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ¿∆∆««

ביאה.19) ביאתו אין מזה בפחות גדולה 20)אבל
א)21)ומזידה. הלכה ה פרק (קדושים בספרא הוא כן

ויום  שנים תשע בן מוציא שאני יכול או לקטן, פרט "איש
ואיש". לומר תלמוד א 22)אחד, בפרק להלן ראה

אין  קרבן מחוייבי שכל ה הלכה כפרה מחוסרי מהלכות
מדעתם. אלא ידם על מקריבין

.„‡È‰ ‰Ó ˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
ÁÙM‰ÔÈ·iÁ ÔÈ‡LÂ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á‰ ‰23 «ƒ¿»«¬»»¬»«»¿∆≈»«»ƒ

¯Ó‚ÈÂ dk¯„k ÏBÚ·iL „Ú24CÎÈÙÏ .25BÏ e¯Ó‡ Ì‡ , «∆ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ»¿
ÌÈL26‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ùe¯Á ‰ÁÙL zÏÚa : ¿«ƒ»«¿»ƒ¿»¬»¿≈…

È¯‰L ;Ô‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÏÚa»«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆¬≈
B˙‡Èa ¯Ób Ì‡ Ú„BÈ ‡e‰27¯Ó‡L ‰ÊÂ ,¯Ó‚ ‡Ï B‡ ≈«ƒ»«ƒ»…»«¿∆∆»«

Èz¯Ó‚ ‡Ï ¯ÓBÏk - ÈzÏÚa ‡Ï28. …»«¿ƒ¿«…»«¿ƒ

מלקות.23) - חרופה והשפחה קרבן, - משום 24)הבועל
שכבת  אשה את ישכב כי "ואיש כ): יט, (ויקרא שנאמר
גמר  ולא כדרכה שבעל או כדרכה, שלא בעל ואם זרע",
להתעבר  ראוייה שאינה זרע, לשכבת נחשב זה אין ביאתו,

אלו. ביאתו.25)מביאות שיגמור עד חייב שאינו מכיוון
עדים.26) גמר 27)שני אם לראות יכולים אינם והעדים

עדים 28)ביאתו. שאם א הלכה ג פרק למעלה ראה
נעשה  אכל שלא אומר והוא חלב שאכל אותו מעידים
מאיר. דרבי וכחכמים מזיד אלא שוגג אכלתי לא כאומר
על  חלק שלא יב:) (כריתות מודה מאיר רבי אף וכאן
רשע. להיעשות רוצה אדם שאין למזיד, משוגג אלא חכמים

.‰‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰29‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa «»««ƒ¿»ƒ«¿≈≈«»∆»
„Á‡ ÌL‡30‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk . »»∆»≈««»««ƒ¿»ƒ«¿≈

‡·e ¯ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ‰ÈÏÚ ‡aL B‡ ,ÔB„Êa¿»∆»»∆»ƒ¿»»¿«¿»«»
‰ÈÏÚ‰‡Óa ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La »∆»ƒ¿»»¿«¬ƒ≈»¿»ƒ¿≈»

˙BÓÏÚ‰31„Á‡ ÌL‡ ·È¯˜Ó -32ÏÚ BÏ ¯tk˙Óe ∆¿»«¿ƒ»»∆»ƒ¿«≈«
ÌÈ¯·c ‰na .˙B‚‚M‰ ÏÚÂ daL ˙BB„f‰ ÏÚ ,Ïk‰«…««¿∆»¿««¿»«∆¿»ƒ
˙BÁÙL ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ ;˙Á‡ ‰ÁÙLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ¿»««¬»«»«¿»

˙Á‡ ÌÏÚ‰a elÙ‡ ,‰a¯‰33Ïk ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - «¿≈¬ƒ¿∆¿≈«««»»»«»
‰ÁÙLÂ ‰ÁÙL34. ƒ¿»¿ƒ¿»

שכתוב 30)חרופה.29) ממה שם בגמרא זאת ונלמד
על  וגו' האשם באיל הכהן עליו "וכיפר כב) יט, (ויקרא
זו, בבעילה שחטא חטא מכל "שעניינו חטא" אשר חטאתו
השפחה  אבל לבועל, הוא זה וכל עליו". מכפר האשם איל
חייבי  כשאר וביאה ביאה כל על מלקות "חייבת עצמה

מזידה". הייתה אם גם 31)לאווין, הרי לו נודע לא שאם
למעלה  כמפורש אחת חטאת אלא חייב אינו איסורין בשאר

א. הלכה ה שלמי 32)פרק עב. בשבת שאמרו פי על אף
- תחילה חטאו לו שייוודע צריך וודאי שבאשם שסובר
להלן  כן רבינו פסק והרי חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות
שם  שאמרו בכריתות, הנ"ל הסוגיא על רבינו סמך - י הלכה
הרי  אחת, אלא חייב אינו חרופה בשפחה העלמות שבחמש

חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות הייתה 33)שאין שלא
לביאה. ביאה בין המחלקים 34)ידיעה הם שהגופים

(שם) שנאמר מיוחד, קרבן ושפחה שפחה כל על לחייבו
ושפחה. שפחה כל על לחלק שפחה", "והיא

.Â‰ÁÙL ÏÚa35¯Á‡ dÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,BÓL‡ LÈ¯Ù‰Â »«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»¿»«¿»»««
;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - BÓL‡ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ¬»«»«»««¿««

˙˜lÁÓ ‰L¯Ù‰‰L36¯Á‡Â ·È¯˜‰L ÈÓk ‡ˆÓÂ , ∆««¿»»¿«∆∆¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿««
˙Á‡ ÌÏÚ‰a ˙BÏÈÚa LÓÁ ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa Ck»»«¿≈ƒ»«»≈¿ƒ¿∆¿≈««

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ‰ÁÙLa37LÈ¯Ù‰Â ¿ƒ¿»««¿««««≈∆¿ƒ¿ƒ
ÌL‡ LÈ¯ÙÓ - ‰iM‰ ÏÚ Ú„B Ck ¯Á‡Â ,BÓL‡¬»¿««»«««¿ƒ»«¿ƒ»»

¯Á‡38ÏÈ‡B‰ ,Ôlk eÈ‰ ˙Á‡ ÌÏÚ‰aL Èt ÏÚ Û‡ . «≈««ƒ∆¿∆¿≈««»À»ƒ
¯Á‡ ÏÚB·k ‡ˆÓ ,LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ ‡l‡ BÏ Ú„B ‡ÏÂ¿…«∆»««∆ƒ¿ƒƒ¿»¿≈««
‡e‰ „Á‡ ‰ÁÙMa „ÈÊn‰Â ‚‚BM‰ ÔÈcL .LÈ¯Ù‰L39. ∆ƒ¿ƒ∆ƒ«≈¿«≈ƒ«ƒ¿»∆»

אפילו 35) ביאות כמה עליה שהבא חרופה שפחה כלומר,
אחת. אלא חייב אינו ביניהן לו בשבת 36)נודע אמרו כן

בידיעה  צורך אין וודאי שבאשם שסובר למי אפילו שם
הדין  הוא כן אם מחלקת, שהפרשה הוא מודה בתחילה,
שההפרשות  - בשפחה מחלקות אינן שידיעות לדידן,

ידיעה 37)מחלקות. חלב אכילת שלעניין פי על שאף
הידיעה  שאין חרופה, בשפחה כאן - מחלקת עבירה שלאחר
אלא  עבירה, לאחר מחלקת שאינה בוודאי באמצע, מחלקת

הפרשה. גם עימה יש כן שבגמרא 38)אם פי על [אף
לא  הפרשה דלאחר "מעשה אלא: אמרו לא שם) (שבת
ואחר  קרבן, והפריש לו ונודע בעל אם כלומר, קאמינא",
המעשים  שלאחר הפרשה דין הזכירו לא אבל בעל, שוב כך
שם: שאמרו ממה רבינו זאת למד - מחלקת היא אם
והפריש  ובעל וחזר בעל מעתה אלא המנונא רב לה "מתקיף
חייב  דאינו נמי הכי שאבעול, עד לי המתינו ואמר קרבן
נראה  ומזה ובעל" וחזר "בעל הזכירו הרי - אחת"? אלא
הבעילות  שתי על שניים אשמות: שלושה כאן שחייב
הרי  - הפרשה שלאחר בעילה על ואחד להפרשה שקדמו

מחלקת]. המעשים שלאחר שהפרשה ולפיכך 39)מפורש
הפרשה. גם איתן שתהיה עד מחלקות בלבדן הידיעות אין

.ÊÏÊb‰ ÏÚ40‰Ëe¯t ‰ÂMÓ B„Èa LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ««»≈≈«»ƒ∆≈¿»ƒ»∆¿»
‰ÏÚÓÂ41BÏÊbL ÔÈa ,Ï‡¯OÈ ÔBÓnÓ42B·bL ÔÈa43, »«¿»ƒ»ƒ¿»≈≈∆¿»≈∆¿»

B‡ ˙eÙzL ÌeMÓ B‡ ,e‰ÂÏ‰ B‡ BÏˆ‡ B„È˜Ù‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒÀ»
ÌÈÎ¯c ¯‡MÓ44Ba ¯ÙÎÂ ,45ÔB„Êa ÔÈa ,¯˜MÏ ÚaLÂ ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿««∆∆≈¿»
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‰‚‚La ÔÈa46e‰ÊÂ .B‡ËÁ ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ≈ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ»»«∆¿¿∆
¯tk˙Ó ÔÈ‡L ,‰¯Bza L¯ÙÓe .˙BÏÊb ÌL‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»¬«¿≈¿…»«»∆≈ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ·Ï B„ÈaL ÔBÓn‰ ·ÈLiL „Ú ‰Ê ÌL‡a BÏ47; ¿»»∆«∆»ƒ«»∆¿»ƒ¿»»

LÓÁ‰ Ï·‡48‰¯tk‰ ·kÚÓ BÈ‡49e¯‡a ¯·k . ¬»«…∆≈¿«≈««»»¿»≈«¿
BÊ ‰Úe·La ·iÁ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ ,˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈»«ƒ¿∆«»ƒ¿»

‰Ê ÌL‡ ‰ÈÏÚ ·È¯˜nL50¯eËt ‰È‰È È˙ÓÈ‡Â , ∆«¿ƒ»∆»»»∆¿≈»«ƒ¿∆»
ÔÈÓk ˙Ba¯ ˙BÓL‡ ·iÁ˙È C¯„ BÊ È‡ ÏÚÂ ;‰pnÓƒ∆»¿«≈∆∆ƒ¿«≈¬»«¿ƒ¿«

Á ‰È‰È ‡Ï C¯„ BÊ È‡ ÏÚÂ ,˙BÚe·M‰ ·eiÁ‡l‡ ·i ƒ«¿¿«≈∆∆…ƒ¿∆«»∆»
„Á‡ ÌL‡51. »»∆»

אשם.40) קרבן זה על אינו 41)שיש מפרוטה פחות אבל
פטור  פרוטה משווה פחות על ונשבע והכופר ממון,

הפקדון. ובפרהסיא 42)משבועת בגלוי אדם ממון שלקח
יד. ידו 43)בחוזק שפשט כגון בסתר אדם ממון שלקח

יודעים. הבעלים ואין חבירו כיס או 44)לתוך עושק, כגון
לו  נתן ולא מלאכה לו עשה או בה, וכיחש אבידה מצא

הממון.45)שכרו. לו שיחזיר זה 46)כשתבעו ולמדו
משבועת  תחטא", - "תחטא שווה בגזירה שם בגמרא

ואשם 47)העדות. יחטא כי "והיה כגֿכה) (שם שנאמר
אשמו  ואת וגו' אותו ושלם וגו' גזל אשר הגזלה את והשיב
באשם. מתכפר הגזילה השבת אחר שרק הרי וגו'". יביא
גזילו  הביא שלא עד אשמו "הביא במשנה: קי. קמא ובבבא
הגר  בגזל שנאמר ממה כן למדו קיא. שם ובגמרא יצא". לא
עליו", בו יכפר אשר הכיפורים איל "מלבד ח): ה, (במדבר
מתכפר  שאינו להורות, עתיד, בלשון יכפר" "אשר נאמר הרי

לכהן. הגזילה את שישיב אחרי כך, אחר שהוא 48)אלא
מארבעה  אחד שהוא הקרן, על חומש להוסיף מחוייב
בראשו  אותו "ושלם כד) שם, (ויקרא שכתוב מפני מהקרן

עליו". יוסף "נתן 49)וחמישיתיו במשנה: שם קמא בבא
אי  החומש את נתן ולא הקרן ולמדו את מעכב", החומש ן

מן  הנהנה (=מן מהקדש הדיוט קיא. שם בגמרא כן
הכפרה, את החומש מעכב לא מעל אם הקדש מה ההקדש)

הכפרה. את מעכב החומש אין הדיוט כלומר,50)אף
ואימתי  זו שבועה על גזלות אשם קרבן מתחייב אימתי

שבועות.51)פטור. וכמה כמה על

.Á‰ÏÈÚn‰ ÏÚ52‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ‰‰p‰ Ïk ?„ˆÈk53 ««¿ƒ»≈«»«∆¡∆ƒ»∆¿»
‰‚‚La Lc˜‰‰ ÔÓ54ÛÈÒBÈÂ ‰‰pM ‰Ó ¯ÈÊÁÓ - ƒ«∆¿≈ƒ¿»»«¬ƒ«∆∆¡»¿ƒ

BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡ ·È¯˜ÈÂ LÓÁ55e¯‡a ¯·Îe . …∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»≈«¿
,‰¯tk‰ ÔÈ·kÚÓ Ô¯w‰Â Ôa¯w‰L ,‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ»∆«»¿»¿«∆∆¿«¿ƒ««»»

·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â56. ¿≈«…∆¿«≈

אשם.52) קרבן זה על שיש א הלכה למעלה ראה
בשווה 53) "הנהנה נה. מציעא ובבא יח. מעילה משנה

מעל". ההקדש מן ומשלם 54)פרוטה לוקה במזיד אבל
בלבד. מעל 55)קרן תמעול כי "נפש טוֿטז) (שם, שנאמר

אשר  ואת לה' אשמו את והביא ה' מקדשי בשגגה וחטאה
וגו'". עליו יוסף חמישיתו ואת ישלם הקדש מן חטא

ואשם 56) איל - האשם" באיל עליו "יכפר (שם) שנאמר
מעכב. החומש ואין מעכבין

.ËÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa Ba ÔÈÏÚBnL ¯·cÓ ÏÎB‡‰57 »≈ƒ»»∆¬ƒ«¬ƒ»«¿ƒ
LÈ Ì‡ ,„Á‡ Á·fÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««««ƒ∆ƒ∆«∆»ƒ≈
ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÏÎa¿»¬ƒ»«¬ƒ»»∆¿»«»»»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk58,‰ÏÈÚÓa ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰L ; »∆»¿∆»∆««¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
‰a¯‰ ÔÈÈÓk Ô‰ È¯‰Â59ÌÈ˜ÏÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¬≈≈¿ƒƒ«¿≈««ƒ∆≈À¿»ƒ

˙B˙¯k‰ ·eiÁa60È¯‰L :‰ÏÈÚÓa LÈ ‰¯˙È ‡¯ÓÁ . ¿ƒ«¿≈À¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ»∆¬≈
‰‰pk ‰p‰Ó‰ da ‰OÚ61‰a¯Ó ÔÓÊÏ ˙Ù¯ËˆÓe ,62, »»»«¿«∆«∆¡∆ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿À∆
B˙eÁÈÏL ‰OÚL ÁÈÏLÂ63ÁlLÓ‰ ·iÁ -64‰Ó ; ¿»ƒ«∆»»¿ƒ«»«¿«≈««

.ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡La el‡ ÌÈ¯·c ÔÈ‡M∆≈¿»ƒ≈ƒ¿»»ƒƒ

בחמשה 57) כלומר, נפרדות, קערות בחמש שמתבשלים
תבשילים. יהושע 58)מיני רבי "אמר טו: בכריתות משנה

שהוא  אחת בהעלם תמחויין בה' אחד מזבח באוכל שמעתי
מעילה". משום ואחת אחת כל על כלומר,59)חייב

ואיסור  איסור כל על שחייב איסורים מיני כמה אכל כאילו
האיסורים 60)בנפרד. שבשאר שם ו פרק למעלה ראה

מחלקים. תמחויין לשני 61)אין נותן אחד אם כלומר,
ולא  הנותן, חייב - ממנו שייהנה או שיאכלנו הקדש דבר

שם). (רש"י שקיבל מדבר 62)זה זית חצי אכל שאם
אכל  שנים, שלוש אחר אפילו רב, זמן ולאחר בו, שמועלין
אשם  לחייבו הזיתים חצאי שני מצטרפין - שני זית חצי
טו) (שם, שנאמר ממה יח:) (שם זאת ולמדו מעילה,
גם  מרבה מעל" "תמעול הכפולה הלשון מעל". "תמעול

כזה. ונתן.63)צירוף לאורחים זה בשר תן לו שאמר
הבית 64) בעל שליחותו שעשה "השליח כ. מעילה משנה

"אין  בהם: שאמרו האיסורים, בכל כן שאין מה מעל",
חייב. והשליח עבירה" לדבר שליח

.ÈB‡ËÁ BÏ Ú„eiL CÈ¯ˆ È‡cÂ ÌL‡ ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»»»««»ƒ∆ƒ»«∆¿
·È¯˜È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz65B·È¯˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÓL‡ ¿ƒ»¿««»«¿ƒ¬»¬»ƒƒ¿ƒ

‰ÏBÚ BÈ‡ - ·È¯˜‰L ¯Á‡ BÏ Ú„BÂ BÏ Ú„eiL Ì„…̃∆∆ƒ»«¿«««∆ƒ¿ƒ≈∆
BÏ66„Á‡ - È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ ÏÎÂ .¿»≈¿∆«»ƒ»»»»««∆»

ÁeLÓ Ô‰k „Á‡Â CÏn‰67ÔÈÂL ı¯‡‰ ÌÚ ¯‡L B‡ «∆∆¿∆»…≈»«¿»«»»∆»ƒ
Ba68.

"והיה 65) כגֿכה) (שם, שכתוב כך, משמע הפסוק פשטות
ולדעת  בתשובה לשוב בעצמו כשיכיר ואשם" יחטא כי
אשמו  ואת וכו' הגזלה את והשיב ואשם "חטא כי ולהודות

וכו'". בית 67)יביא בימי גדול אחר אשם להביא וצריך
המשחה. בשמן שנמשח מה 68)ראשון, אשם. שחייבים

אינו  המשוח שהכהן שווים, שאינם תלוי, באשם כן שאין
שהמלך  הם, חלוקים חטאת קרבן לעניין כן וכמו בו. חייב
עם  ושאר בקר, בן פר - המשוח והכהן עזים, שעיר מביא

הצאן. מן נקבה או עזים שעירת מביאין הארץ

.‡È˜tzÒ Ì‡ ,È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ Ïk»≈¿∆«»ƒ»»»»««ƒƒ¿«≈
ÌeÏkÓ ¯eËt - e‰‡OÚ ‡Ï B‡ e‰‡OÚ Ì‡ BÏ69. ƒ¬»»…¬»»»ƒ¿

·iÁ BÈ‡ - ‰ÏÈÚÓ ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«»¿≈¿ƒ»≈«»
ÌeÏk70.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

כרת 69) שזדונו דבר על אלא תלוי, אשם חייב שאינו
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עקיבא  ורבי חכמים בו נחלקו זה ודבר חטאת. ושגגתו
כחכמים. רבינו ופסק כב. כריתות הזכיר 70)במשנה

רבי  של המחלוקת שבה משום מעילה ספק מיוחד באופן
הנ"ל. וחכמים עקיבא

.·ÈÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔÈlÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰»¿»¿»»¬ƒ»∆Àƒ«¬ƒ»∆
- ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰∆¿≈»«««≈∆¿≈»«≈ƒ

¯eËt71ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯ÊÁ ; »»«¿»«∆«¿ƒ»≈ƒ»»«
B˙ÏÈÚÓ72ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ‰iM‰ ˙‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ;73. ¿ƒ»»««≈∆«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ

ו 71) לא, או בהקדש מעל אם ספק חכמים שהוא כדברי
במשנה. כב שם עקיבא, רבי על שהרי 72)החולקים

מעל. או 73)וודאי מעל אם בספק הוא מהם אחד כל כי
לא.

.‚È·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á74ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ¬ƒ»∆≈∆«¬ƒ»∆∆¿≈»«
Ô‰Ó ˙Á‡75ÏÎ‡ ;·ÏÁ ÌeMÓ ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó - ««≈∆≈ƒ»»»ƒ≈∆»«
‰iM‰ ˙‡76·ÏÁ‰ ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·Ó -77È‡cÂ ÌL‡Â ∆«¿ƒ»≈ƒ«»««≈∆¿»»««

Lc˜‰‰ ÏÚ ‰ÏÈÚÓ ÏL78˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡ ‡a ;‰iM‰ ∆¿ƒ»««∆¿≈»«≈¿»«∆«¿ƒ»
ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ÈM‰ Û‡ -79·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á .80 ««≈ƒ≈ƒ»»»¬ƒ»∆≈∆

‡È·Ó - Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ»∆≈∆∆¿≈»«««≈∆≈ƒ
˙‡hÁ81ÏÚ BÏ Ú„BpL ¯Á‡ ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡ ; «»»«∆«¿ƒ»««∆««

‰BL‡¯‰82˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó -83ÏÚ È‡cÂ ÌL‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈«»¿»»«««
B˙ÏÈÚÓ84‡È·Ó ‰Ê - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡ ‡a ; ¿ƒ»»«≈¿»«∆«¿ƒ»∆≈ƒ

˙‡hÁ ‡È·Ó ‰ÊÂ ˙‡hÁ85„·Ïa86e¯‡a ¯·k . «»¿∆≈ƒ«»ƒ¿«¿»≈«¿
¯eq‡ ÛÒB ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿«¬»¬≈≈∆««»ƒ

·ÏÁ ¯eq‡ ÏÚ Lc˜‰87el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈«ƒ≈∆¿≈…«≈¿≈
.ÔÈ¯eq‡‰»ƒƒ

שהביא 76)בשוגג.75)חולין.74) אחר אפילו בשוגג
תלוי. חלב 77)אשם והאוכל חלב, וודאי אכל שהרי שם.

חטאת. חייב הקדש.78)בשוגג של הוא מהן אחת שהרי
אשם 79) שחייב לא או חלב אכל ספק הוא זה גם כי שם.

קבוע. איסור זהו כי ז הלכה למעלה וראה תלוי.
חטאת 81)חולין.80) וחייב חלב, הן החתיכות שתי שהרי

על  תלוי אשם חייב ואינו בשגגה. חלב אכילת איסור על
ספק  על מחייבים שאין כחכמים שפוסק משום הקדש ספק

אינו 82)מעילה. אחד, בהעלם אבל מחלקות. שהידיעות
אחת. אלא על 83)חייב אחת חלב, של אכילות שתי על

הקדש. של חלב חתיכת על ואחת החולין חלב חתיכת
חלב 84) מאיסור וחוץ הקדש, של חלב חתיכת אכל שהרי

גם בהקדש.עבר מעילה איסור שהרי 85)על במשנה, שם
וודאי. חלב אכל מהם אחד אשם 86)כל חייבים ואינם

מעילה. ספק על חל 87)תלוי איסור ש"אין פי על שאף
שהוא  מפני חלב, איסור על הקדש איסור חל - איסור" על
באכילה, אלא אסור היה לא הזה שהחלב מוסיף, איסור
איסור  בו שנוסף ומתוך בהנאה, גם נאסר וכשהקדישו
חלב  משום גם לחייבו אכילה איסור גם עליו נוסף הנאה,
על  חל "איסור אמרו מוסיף ובאיסור הקדש, משום וגם

איסור".

ה'תשע"ט  ניסן י' שני יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כריתות,1) לשאר וקדשיו מקדש שגגת בין מה יבאר

אותו. מביאים אם מספק קרבן והחייבים

.‡‰ML2„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ e·È¯˜iL Ô˙ÂˆÓ3el‡Â , ƒ»ƒ¿»»∆«¿ƒ»¿»∆¿≈¿≈
:Ô‰Ú¯ˆn‰ .‡4˙„ÏBi‰Â .· .5˙Úe·L ÚaLp‰Â .‚ . ≈«¿…»¿«∆∆¿«ƒ¿»¿«

˙e„Ú‰6‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa7˙Úe·L ÚaLp‰Â .„ . »≈≈¿»≈ƒ¿»»¿«ƒ¿»¿«
¯˜MÏ Èeha8‰‚‚La9L„˜ ÏÎ‡L ‡Óh‰Â .‰ . ƒ«∆∆ƒ¿»»¿«»≈∆»«…∆
‰‚‚La10.‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡Óh‰Â .Â . ƒ¿»»¿«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

משום 2) "חמשה", תנן ט.) (כריתות ובמשנה אנשים.
למקדש, שנכנס וטמא קודש שאכל טמא מונה שהמשנה
(כסףֿמשנה). לשתים אותם מונה רבנן ואילו לאחד.

בהמה;3) מביא עשיר, היה שאם קבוע. שאינו קרבן כלומר,
למעלה  ראה האיפה, עשירית או עוף מביא עני היה ואם

ד. הלכה "וביום 4)פ"א כאֿכב): י, יד, (ויקרא שנאמר
וגו' דל ואם וגו' וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני

וגו'". תורים ושתי וגו' כבש יב,5)ולקח (שם שנאמר
לעולה  שנתו בן כבש תביא וגו' טהרה ימי "ובמלאות וֿח)
שה  די ידה תמצא לא ואם וגו' לחטאת תור או יונה ובן
ואחד  לעולה אחד יונה בני שני או תורים שתי ולקחה

וגו'". בעל 6)לחטאת ותבעם ממון עדות העדים שידעו
שאינן  ונשבעו העידו ולא בעדותן וכפרו לו, להעיד העדות
מהלכות  א (פרק העדות שבועת היא זו עדות, לו יודעין
תחטא  כי "ונפש וֿז) א, ה, (שם ונאמר יב). הלכה שבועות
או  כשבה וגו' אשמו את והביא וגו' אלה קול ושמעה
שתי  וגו' והביא שה די ידו תגיע לא ואם וגו' עזים שעירת

וגו'". משום 7)תורים נלמד שם, ובגמרא ט. שם משנה
- העדות (בשבועת וכאן "ונעלם", בתורה נאמר שבכולן
על  התורה שחייבה משום הרי "ונעלם", נאמר לא א) שם,

כשוגג. או 8)המזיד ואכל. יאכל, שלא (=לעתיד) שנשבע
אכל, שלא (=לעבר) שנשבע או אכל. ולא שיאכל, שנשבע
ד, (שם, ואמר ג). הלכה (שם אכל ולא שאכל, או ואכל.
את  והביא וגו' בשפתים לבטא תשבע כי נפש "או וֿז)
די  ידו תגיע לא ואם וגו' עזים שעירת או כשבה וגו' אשמו

יונה". בני שני או תורים שתי וגו' והביא שנאמר 9)שה
ממנו". "ונעלם ד) נפש 10)(שם, "או בֿג) (שם, שנאמר

להלן  וראה וגו'". ממנו ונעלם וגו' טמא דבר בכל תגע אשר
בטמא  מדבר הזה שהפסוק למדו השמועה מפי כי ה, הלכה
למעלה  וראה ידע. ולא קודש שאכל טמא או למקדש שנכנס

ג. הלכה פ"א

.·˙„ÏBi‰ Ôa¯˜11O·k ‰‡È·Ó - ‰¯ÈLÚ ‰˙È‰ Ì‡ : »¿««∆∆ƒ»¿»¬ƒ»¿ƒ»∆∆
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙‡hÁÏ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ô·e ‰ÏBÚÏ B˙L Ôa∆¿»¿»∆»¿«»¿ƒ≈
ÌÈ¯Bz ÈzL ‰‡È·Óe „¯BÈ da¯˜ È¯‰ - ˙‚OÓ d„È»»«∆∆¬≈»¿»»≈¿ƒ»¿≈ƒ
elÙ‡ .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¬ƒ

ÂÈÎÒÏ ˙‚OÓ dÈ‡Â ‰OÏ ˙‚OÓ d„È ‰˙È‰12- »¿»»»«∆∆¿∆¿≈»«∆∆ƒ¿»»
ÈÚ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó13. ¿ƒ»»¿«»ƒ
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הלכה 11) כפרה מחוסרי מהלכות בפ"א וראה וֿח. יב, שם
ב 12)ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ב ראה

נסכים: גם טעון לעולה הקרב היולדת שכבש ד, והלכה
רביעית  לנסך ויין שמן, ההין ברביעית בלול סולת עשרון

זה 13)ההין. דין ונלמד יונה, בני שני או תורים שתי
(שם, שנאמר ממה א) הלכה ד פרק תזריע (פרשת בספרא
שה  לה יש שאם ללמד שה", די ידה תמצא לא "ואם א)

עני. קרבן שמביאה - זה לשה הנצרכים הדברים לה ואין

.‚˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó - ¯‰ËiLk Ú¯ˆn‰14Ô‰Ó . «¿…»¿∆ƒ¿«≈ƒ»¿≈≈∆
‰O·ÎÂ ,ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,ÌÈO·k ÈL15 ¿≈¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»
B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡ .˙‡hÁÏ¿«»ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ
O·ÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿∆∆

.ÌL‡Ï¿»»

כפרה 14) מחוסרי מהלכות בפ"א וראה כאֿכב. י, יד, שם
ג. הכבשים.15)הלכה מן נקבה

.„˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÏÚ16Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ÏÚÂ17 «¿«»≈¿«ƒ¿«¿«ƒ
ÂÈL„˜ ˙‡ÓËÂ Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚L ÏÚÂ18‡È·Ó ¿«ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿À¿«»»»≈ƒ

‰aOk19‰¯ÈÚO B‡20˙BÚe·w‰ ˙B‡hÁ‰ ¯‡Lk ,21. ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»««»«¿
Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ»∆»»¿∆»«»¿ƒ≈»«∆∆

‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·Ó - ÛBÚÏ22‰Èe¯w‰ ‡È‰Â .˙ÏÒ »≈ƒ¬ƒƒ»≈»…∆¿ƒ«¿»
˙BÎÏ‰a ‰ÈOÚÓ eL¯t˙ ¯·kL ,‡ËBÁ ˙ÁÓƒ¿«≈∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»¿ƒ¿

˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ23. «¬≈«»¿»

א).16) הלכה (למעלה בשגגה בין בזדון ה,17)בין שם
וֿז. וֿז.18)ד, בֿג, הכבשים.19)שם, מן נקבה

העזים.20) מן ד.21)נקבה הלכה פ"א למעלה ראה
יא.22) פי"ז.23)שם,

.‰‰Ê L¯ÙÓe ‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ el‡‰ ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»»≈¿…»ƒ«»¿…»∆
‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÓ ıeÁ ,Ô‡È·‰Ï ·iÁL∆«»«¬ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

L„˜ ÏÎ‡ B‡24‡ËÁ˙ Èk LÙÂ :ÌL ·e˙k CkL . »«…∆∆»»»¿∆∆ƒ∆¡»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ25ÏÎa Úbz ¯L‡ LÙ B‡ .¯ÓB‚Â ¿»¿»»»¿≈∆∆¬∆ƒ«¿»

‡ÓË ¯·c26‡h·Ï Ú·M˙ Èk LÙ B‡ .¯ÓB‚Â »»»≈¿≈∆∆ƒƒ»«¿«≈
ÌÈ˙ÙO·27‰l‡Ó ˙Á‡Ï ÌL‡È ÈÎ ‰È‰Â .¯ÓB‚Â ƒ¿»«ƒ¿≈¿»»ƒ∆¿«¿««≈≈∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯ÓB‚Â28Ôa¯˜ Ô‡k ·iÁL ‰fL , ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆∆∆ƒ≈»»¿»
L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ ‡ÓËpLk - ‡ÓhÏ«»≈¿∆ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆

Ú„È ‡Ï ‡e‰Â29‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ .30 ¿…»«««ƒ∆«»»ƒƒ««»»
L¯ÙÓk ‡e‰ È¯‰ -31‰¯Bz ‰·iÁ Le¯Ùa È¯‰L , ¬≈ƒ¿…»∆¬≈¿≈ƒ¿»»

Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÏe L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓhÏ ˙¯k32. »≈«»≈∆»«…∆«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Á·fÓ ¯Oa ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â :¯Ó‡ ÏÎB‡a¿≈∆¡«¿«∆∆¬∆…«»»ƒ∆«
ÒÎp·e .‰˙¯ÎÂ ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ '‰Ï ¯L‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ¬∆«¿À¿»»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿»
Ï‰w‰ CBzÓ ‡È‰‰ LÙp‰ ‰˙¯ÎÂ :¯Ó‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»∆¡«¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒƒ«»»

‡nË '‰ Lc˜Ó ˙‡ Èk33Â .˙¯k ‰¯Bz ‰·iÁL ÔÂÈÎ34 ƒ∆ƒ¿«ƒ≈¿≈»∆ƒ¿»»»≈
ÔÈ‡È·nL Ôa¯w‰ L¯t ,ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÏÚ«À¿«ƒ¿»¿»»»≈≈«»¿»∆¿ƒƒ

Ô˙‚‚L ÏÚ35. «ƒ¿»»

קרבן 24) להביא שחייבים בתורה מפורשים שאינם בשגגה,

ויורד. העדות.25)עולה שבועת מפורש 26)זוהי  ולא
בטומאה. למקדש שנכנס או בטומאה קודש שאכל

ביטוי.27) שבועת ז.28)זוהי ו: ז.29)בשבועות שם
נאמר  טומאתו". - "טומאתו גזירהֿשוה שלמדו רבא, אמר
אדם  בטומאת יגע כי "או ג) ה, (שם ויורד עולה בקרבן כאן
"את  יג) יט, (במדבר מקדש במטמא וכתוב טומאתו", לכל
לא  נדה מי כי מישראל, ההיא הנפש ונכרתה טמא ה' משכן
טומאת  להלן מה - בו" טומאתו עוד יהיה טמא עליו זורק
שחייבין  זו טומאה היא מה פירש (שלא כאן אף מקדש,
קודש, ואוכל מקדש. טומאת היא ויורד) עולה קרבן עליה
למה  בהמה חיה, אני אקרא אומר רבי בברייתא: (שם) נלמד
נפש  "או ב) ה, ויקרא כתוב, ויורד עולה (שבקרבן נאמר
בנבלת  או טמאה חיה בנבלת או טמא דבר בכל תגע אשר
בהמה  גם הרי "חיה" שמזכיר וכיון וגו'", טמאה בהמה
תאכלו", אשר החיה "זאת ב יא, שם כתוב (שהרי בכללה
וגו' פרסה מפרסת "כל ג) (שם, כתוב לזה סמוך ומיד
לו  ולמה חיה) בכלל שבהמה הרי תאכלו", אותה בבהמה
"בהמה  גז"ש ללמוד כדי טמאה", "בהמה גם כאן להזכיר
ונאמר  טמאה", "בהמה כאן נאמר טמאה": בהמה - טמאה
תגע  כי "ונפש בטומאה קדשים באוכל כא) ז, (שם להלן
שקץ  בכל או טמאה בבהמה או אדם בטומאת טמא, בכל
הנפש  ונכרתה לה' אשר השלמים זבח מבשר ואכל טמא,
בטומאה, קודש אוכל לענין מדובר שם מה מעמיה", ההיא
באוכל  מדובר טומאה, שכתוב ויורד) עולה (בקרבן כאן אף

בטומאה. אלא 30)קודש בתורה, מפורש זה אין שהרי
בגזירהֿשוה. במזיד.32)בתורה.31)נלמד

משכן 33) "את יג) יט, (שם הפסוק מן זאת למדו יד: במכות
עז, לאֿתעשה המצוות בספר וראה ונכרתה". טמא ה'

שי. שם ו:35)במזיד.3)4ובהערה שבועות בברייתא
וגו'") טמא דבר בכל תגע אשר (=נפש הכתוב שאין "מנין
מגע  על מחייבו (=שאין וקדשיו מקדש בטומאת אלא מדבר
בטומאה). למקדש נכנס או בטומאה קודש אכל אלאֿאםֿכן
רש"י] - [בזדון הטומאה על וענש והזהיר הואיל הוא: ודין
הטומאה  על וענש כשהזהיר מה הטומאה, על קרבן וחייב
כשחייב  אף וקדשיו, מקדש טומאת על אלא וענש הזהיר לא
מקדש  טומאת על אלא חייב לא הטומאה על קרבן

וקדשיו".

.Â˙Ba¯˜ Ïk36‡È·Ó dÏÚa - ˙·iÁ ‰M‡‰L37ÏÚ »»¿»∆»ƒ»«∆∆«¿»≈ƒ«
‰È„È38‰È‰ Ì‡Â ,ÈÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó - ÈÚ ‰È‰ Ì‡ . »∆»ƒ»»»ƒ≈ƒ»¿«»ƒ¿ƒ»»

¯ÈLÚ Ôa¯˜ ‰È„È ÏÚ ‡È·Ó - ¯ÈLÚ39Ì„‡ ‡È·Óe .40 »ƒ≈ƒ«»∆»»¿«»ƒ≈ƒ»»
Ba È„È ÏÚ41B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚÂ Bza È„È ÏÚÂ42 «¿≈¿¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿»

ÈÚ Ôa¯˜43ÌÈÁ·fa ÔÏÈÎ‡Óe44. »¿«»ƒ«¬ƒ»«¿»ƒ

זוטא)36) ספרי בשם יב משנה מנגעים (פי"ד הר"ש לדעת
והם  לטהרתה, שבאים בקרבנות אלא חייב הבעל אין
לכפרתה, שבאים קרבנות אבל וסוטה. זיבה לידה, קרבנות
חייב  אינו - בשוגג שבת חיללה או חלב שאכלה כגון
בנדרים  [ועיין צד. אות שם ישראל בתפארת וראה להביא.

שם]. הש"ס ובגליון בנגעים 37)לו. משנה להביא, חייב
קד. מציעא ובבא כד. ובנזיר לה: בנדרים וברייתא שם,

שם).38) בפיה"מ (רבינו יהודא 39)בשבילה ר' דברי

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



zebbyקסב zekld - zepaxw xtq - oqip 'i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אומרים, ואין (כסףֿמשנה). עליו חולק ואין שם, במשנה
בעלה, קנה אשה שקנתה מה שהרי עניה, היא שנשאת כיון
עליה  מביא אלא עשיר, הוא אם אף עני קרבן בשבילה יביא
בנגעים  לרבינו, בפיה"מ ראה כגופו. שאשתו עשיר, קרבן

שם.40)שם. נגעים עשיר. בנו.41)שהוא בשביל
שהמדובר 42) הר"ש, לדעת ואף כנענים. ובין עבדים [בין

נוהגת  צרעת טומאת הרי למעלה), (ראה כפרה במחוסרי רק
א), הלכה צרעת טומאת מהלכות (פ"ט כנענים בעבדים גם
מטמאי  מהלכות (פ"א זיבה טומאת בהם נוהגת כן וכמו

בקרבנות]. מחוייבים והם ד), הלכה ומושב אף 43)משכב
הוא  כי דוקא, לאו ושפחתו ועבדו ובתו ובנו עשיר. הוא אם
להודיענו  אלו מזכיר אלא אדם, כל בשביל שמביא הדין

על שאף  הסמוכים הגדולים אפילו או הקטנים ובתו בנו
להביא  הכרח לו שיש ושפחתו), דעבדו (דומיא שולחנו
והיה  שולחנו, על טהרותיו יטמאו שלא כדי קרבן בשבילם
עצמו  הוא אם עשיר, קרבן בשבילם שיביא לסברא מקום
קרבן  בשבילם מביא אלא כן, הדבר שאין השמיענו - עשיר
שם). נגעים אחרונה, (משנה עליו חסה שהתורה עני,

פ"א 44) להלן ראה בקדשים. לאכול מטהרן זה קרבן
אינם  כפרה שמחוסרי א, הלכה כפרה מחוסרי מהלכות

ה. הלכה שם וראה קרבנן, שיביאו עד בקדשים אוכלים

.ÊÔa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÁÈLÓ Ô‰ÎÂ CÏn‰45˙Úe·L ÏÚ «∆∆¿…≈»ƒ«¿ƒƒ»¿»»«¿«
Lc˜Ó ˙‡ÓË ÏÚ B‡ Èeha ˙Úe·L ÏÚ B‡ ˙e„Ú‰»≈«¿«ƒ«À¿«ƒ¿»

ÂÈL„˜Â46˙BËBÈ„‰ ¯‡Lk47Ôa¯˜ ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ; ¿»»»ƒ¿»∆¿∆…ƒ≈«»»¿«
ÁÈLÓ Ô‰k Ôa¯wÓe ËBÈ„‰ Ôa¯wÓ CÏÓ48‡l‡ ∆∆ƒ»¿«∆¿ƒ»¿«…≈»ƒ«∆»

˙BÂˆna49BÓk ,‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ô˙‚‚L ÏÚ ÌÈ·iÁL «ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿»»«»¿»¿
e¯‡aL50ÌÈÂL Ôlk „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜a Ï·‡ ,51¯·k . ∆≈«¿¬»¿»¿»∆¿≈À»»ƒ¿»

˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a e¯‡a52ÏÚ ·iÁ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ , ≈«¿¿ƒ¿¿≈»«ƒ¿∆«»«
È˙ÓÈ‡Â ,Èeha ˙‚‚L ˙Úe·L ÏÚÂ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈¿«¿«ƒ¿«ƒ¿≈»«
˙Ba¯˜ ·iÁ ‰È‰È C¯„ ‰Ê È‡ ÏÚÂ ;Ô‰ÈÏÚ ¯eËt ‰È‰Èƒ¿∆»¬≈∆¿«≈∆∆∆ƒ¿∆«»»¿»
·iÁ ‰È‰È ‡Ï C¯„ ‰Ê È‡ ÏÚÂ ,˙BÚe·M‰ ÔÈÓk ‰a¯‰«¿≈¿ƒ¿««¿¿«≈∆∆∆…ƒ¿∆«»

‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰·e .„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡53,¯‡·‡ ∆»»¿»∆»¿ƒ¿¿À¿≈«»»¬»≈
,‰a¯‰ ˙Ba¯˜ Ú¯ˆn‰Â ˙„ÏBi‰ ·iÁ˙z C¯„ ‰ÊÈ‡a¿≈∆∆∆ƒ¿«≈«∆∆¿«¿…»»¿»«¿≈
.„Á‡ Ôa¯˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ·iÁ˙È C¯„ ‰Ê È‡·e¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈∆»¿»∆»

שפתים 45) ביטוי ועל הקול שמיעת "על ט. בהוריות משנה
והנשיא  והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו מקדש טומאת ועל
חייבין  "אין במשנה ח: שם שאמרו ומה חייבין". והמשיח
שפתים  ביטוי ועל הקול שמיעת על וביתֿדין) המשיח (כהן
רבי  דברי בהם, כיוצא והנשיא וקדשיו, מקדש טומאת ועל
המשיח  כהן שאין שם) (בפיה"מ רבינו מפרש הגלילי" יוסי
קרבן  כהדיוט מביאין אלא עזים, שעיר והמלך פר, מביא
ומה  כאן). וכסףֿמשנה הראב"ד בהשגת (וראה ויורד עולה
חייב  אינו המלך כי שם) (במשנה עקיבא רבי שאמר
מעיד  לא אותו, דנין ולא דן לא שהמלך העדות, בשבועת
שבועות  מהלכות בפ"י רבינו פסק (וכן אותו מעידין ולא
שאינו  מעידיו אחד המלך שהיה או וכו' עדיו "היו א הלכה
כל  - העדות") משבועת פטורין ונשבעו, וכו' להעיד ראוי
לבוא  מלך של מכבודו זה שאין משום אלא אינו זה
והנתבעים  ביתֿהדין באו אם אבל עדותו, להגיד לביתֿהדין

כפר  אם זה ובאופן עדותו, מקבלים שם, והעיד המלך לבית
וראה  שבועה, בקרבן חייב עדות יודע שאינו ונשבע

רוקח. ובמעשה המשנה מנה 46)במרכבת (ה"א) [למעלה
ש"יולדת" לפי השמיטם; וכאן ויולדת", מצורע גם רבינו
שאין  ה"ה, מלכים מהלכות בפ"א (ראה במלך לא אינה
ביאת  מהל' בפ"ט (ראה גדול בכהן ולא מלכה), מעמידים
ו"מצורע", כהונה). קדושת אין אהרן שבבנות ה"א, מקדש
(ראה  כ"ג מלהיות נפסל כי שאם בכ"ג, שישנו אע"פ
במועד  שאמרו ומה במשנה. מה: ובבכורות יב: בהוריות
דכל  גדול כהן והא גדול, כהן לרבות "והצרוע יד: קטן

כ  ברגל",השנה צרעתו נוהג (מצורע) שמעֿמינה וכו' רגל
ופורם, פורע אינו שעבר, גדול כהן שגם משום היינו
ז, הלכה פט"ו להלן רבינו דברי ולפי יא: בהוריות כמפורש
עליו, גדולה כהונה דיני כל מום, מחמת שעבר גדול כהן גם
שם  בריטב"א ועיין ברגל. אדם ככל הוא הרי כן ואם
עמודים  ח"ב שם מפריש ר"י תלמיד ידידיה ר' ובתוספות
ככהן  המצוות, כל על הבא פר הוא מביא - (8 הערה יזֿיח
מביא  מום, מחמת שעבר גדול כהן גם הרי המשמש, גדול
שלענין  כאן, להביא לו והיה שם, פט"ו להלן כמפורש פר
משום  השמיטו - כהדיוט, הוא הרי ויורד עולה קרבן
עבר  שנצטרע (=מלך) נשיא שהרי שייך, אינו שבמלך
וכן  ט, הלכה שם (להלן כהדיוט הוא והרי מנשיאותו,
שתי  ד"ה ובתוספות כ. שם ועיין קז: בסנהדרין מפורש
הוא  הרי ויורד, עולה שלענין לומר צריך ואין שנים),

ד,47)כהדיוט]. הלכה למעלה וראה ויורד. עולה קרבן
ויורד. עולה קרבן עזים 48)מהו שעיר מביא שהמלך

עזים  שעירת - וההדיוט בקר, בן פר - המשוח והכהן (זכר),
הכבשים. מן נקבה או ֿ 49)(נקבה) לא מצוות כלומר

א.50)תעשה. הלכה פ"א והכהן 51)למעלה המלך
שבתורה  המצוות "כל (ט.): שם משנה וההדיוט. המשוח
מביא  היחיד חטאת, שגגתן ועל כרת זדונן על שחייבין
פר  מביאין וביתֿדין ומשיח שעיר, והנשיא ושעירה, כשבה
מקדש  טומאת ועל שפתים ביטוי ועל הקול שמיעת ועל וכו'
חייבין". והמשיח והנשיא והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו
ומשיח  ונשיא נפש, ואם באשמות "דכתיב שם רש"י ופירש

הן". אחת נפש טֿי.52)בכלל ד ֿו, פ"א 53)פרקים
ופ"ד.

.Á‰‚‚Lk ÔB„f‰ ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·n‰ Ïk54‰È‰ Ì‡ , »«≈ƒ»¿»««»ƒ¿»»ƒ»»
Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt - Òe‡55¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»ƒ«»¿»¿≈»ƒ«¿»

Ô˙‚‚L ÏÚ ‡l‡ ˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡L ˙B¯·Ú56Ì‡L , ¬≈∆≈«»«»∆»«ƒ¿»»∆ƒ
¯eËt - Òe‡ ‰È‰57. »»»»

א),54) הלכה ט פרק (למעלה חרופה שפחה על הבא כגון
ושבועת  א), הלכה זה בפרק (למעלה העדות ושבועת

ז). הלכה פ"ט (למעלה בכריתות 55)הפקדון תוספתא
באונס  כולם כשגגה, הזדון על מביאין "ארבעה פ"א:
וגם  כשוגג, הזדון על (=שחייב הנזיר" מן חוץ פטורים,
וראה  ג) הלכה נזירות מהלכות בפ"ו ראה האונס, על חייב

כאן. ולחםֿמשנה שכיון 56)בקריתֿספר זדונן, על ולא
- המזיד על ולא בלבד השוגג על אלא התורה חייבה שלא

האונס. על חייבה שלא יז:57)כלֿשכן בשבועות ראה
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בשעת  שלא אשתו על שהבא ו) הלכה פ"ה (ולמעלה ויח.
מקרבן  פטורין אלו הרי תשמיש, בשעת דם וראתה וסתה

לעשות. לו היה ומה אנוס שזה מפני חטאת,

.ËB˙‡hÁ ÏL ‰O·ÎÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ÈÓ58CÈ¯ˆÂ ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»∆«»¿»ƒ
Ô‰Ï59‰¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -60˙BÚn‰ Ì˙B‡ ÏlÁÈÂ »∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ»ƒ«≈»«»

‰¯ÈÚO‰ ÏÚ61Ô‰a ‰‰ÈÂ62LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««¿ƒ»¿≈»∆»∆¿≈ƒƒ¿ƒ
‰¯ÈÚMÏ63‰aOk Á˜ÏÂ64.Ô‰a ‰‰È - «¿ƒ»¿»«ƒ¿»≈»∆»∆

(ובעשיר 58) ויורד עולה של חטאת בקרבן כאן המדובר
אבל  דבר, של טעמו להלן ראה שעירה), או כבשה שמביא
כבשה  שמביא ד, הלכה פ"א למעלה (ראה קבועה בחטאת
יפלו  - לחטאת שהפריש המעות מן נשאר אם שעירה), או
ט. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פ"ה ראה לנדבה,

השעירה 59) שדמי וכגון שהעני, וכגון הללו, למעות
הכבשה. מדמי כז:60)פחותים בכריתות משנה

הזאת,61) השעירה על מקדושתם המעות את פודה הוא
לחולין. היוצאים המעות תחת בקדושה נכנסת והיא

לשעירה.62) כבשה שבין מההפרש שחסך האלו במעות
ויורד  עולה בקרבן שנאמר ממה בגמרא) (שם כן ולמדו
חטאתו. ממקצת - "מחטאתו" - "מחטאתו" וֿי) ה, (ויקרא
מתכפר  העני שאם לחטאתו, שהפריש הדבר ממקצת כלומר,
לרבינו  בפיה"מ גם וראה בהנאה, מותר והנותר במקצת,
למעות, צריך הוא אם שדווקא רבינו מדברי ונראה שם.
יותר  כשהכבשה להיפך (או זולה יותר שהשעירה וכגון
לא  למעות, צריך אינו אם אבל לשנות, לו מותר אז זולה),
ובפירש"י  לכבשה. משעירה או לשעירה כבשה מן ישנה
וראה  ברצונו, תלוי שהכל נראה שם, כריתות במשנה

המשנה. מעות 63)מרכבת שהפריש כלומר, שם. משנה
וצריך  זולה, יותר והכבשה והעני, שעירה, לקנות בשביל
השעירה. לשווי הכבשה שווי בין שבהפרש הללו למעות

למעלה.64) כמבואר הכבשה, עלֿידי המעות את וחילל

.È‰Ó‰aÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰65ÈÚ‰Â66ÈzL ÁwÈ - ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¡ƒƒ«¿≈
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz67Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÈÂ ƒ¿≈¿≈»ƒ«≈¬≈∆»

B‡ ‰BÈ È·Ï ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ .Ì‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰«»¿≈»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
ÌÈ¯BzÏ68‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·È - ÈÚ‰Â69ÏlÁÈÂ «ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ«≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»«»¿≈»∆»∆¿≈ƒ»»
- ¯ÈLÚ‰Â ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ÈÚ»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ70¯ÈLÚ‰Â ÛBÚÏ LÈ¯Ù‰ .ÛBÚ ‡È·ÈÂ ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿ƒ¿¿∆¡ƒ
elÙ‡ .‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‡È·ÈÂ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ -ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿»¿ƒ»¬ƒ

ÒÒB‚ BLÈ¯BÓ ‰È‰71ÈÚ ‰Ê È¯‰ -72˙eÓiL „Ú »»ƒ≈¬≈∆»ƒ«∆»
epL¯ÈÈÂ BLÈ¯BÓ73. ƒ¿ƒ»∆

עולה 65) קרבן שיקריבו שמצוותם מהששה באחד המדובר
לקנות  כדי מעות שהפריש ובעשיר א), הלכה (למעלה ויורד

לחטאת. כבשה) או (=שעירה מנכסיו,66)בהמה ירד
או  תורים שתי - העני קרבן כי בֿגֿד הלכות למעלה וראה

יונה. בני מעות 67)שני הפריש כבר כי ואף שם. משנה
זה  ואף עני. קרבן אלא מביא אינו שהעני כיון עשיר, לקרבן
הכהן  עליו "וכפר ו) ה, (ויקרא שנאמר ממה שם למדו
(ראה  חטאתו מקצת משמע "מחטאתו", - מחטאתו"

הדמים. ממקצת עוף יביא העני אם כלומר, למעלה),
או 68) ביטוי שבועת או העדות בשבועת כאן המדובר

עולה  של דרגות שלש בהם שיש וקדשיו, מקדש טומאת
ד. הלכה למעלה ראה ואף 69)ויורד, שם. במשנה

כיון  - היונה בני לשני או תורים לשתי מעות כבר שהפריש
זה  ואף למנחה. סולת האיפה עשירית רק מביא עוד, שהעני
הכהן  עליו "וכפר י) (שם, שנאמר ממה (שם) נלמד
לשתי  מעות הפריש אם כלומר, חטאתו. מקצת מחטאתו",
ממקצת  מביא עוד, העני ושוב יונה, בני שני או תורים

האיפה. עשירית הללו, כי 70)הדמים ואף שם. משנה
להוסיף  צריך שהעשיר כיון - עני לקרבן המעות הפריש כבר
שנאמר  ממה שם בגמרא כן ולמדו עשיר. קרבן ולהביא
חטאתו" "על חטאתו", על הכהן עליו "וכפר יג) (שם,
הדמים  על להוסיף צריך בינתיים, העשיר שאם משמע

עשיר. קרבן עשיר.71)ולהביא ויהיה ממנו, לירש ועתיד
עני.72) קרבן ומביא אותו, ירש שלא זמן ויצטרך 73)כל

"אבל  יז: ערכין משנה עשיר. לקרבן עד מעות להוסיף
להקדש  אין וכו' לו והניח אביו מת אפילו כן, אינו בקרבנות
שהיה  המשנה שכוונת בגמרא) יח. (שם ופירשו כלום". בה
קאֿמשמעֿלן  למיתה, גוססין רוב דתימא מהו גוסס, אביו
שהגוסס  לפי לעני, היורש עדיין נחשב מת שלא זמן שכל

מג. נזיר ראה דבריו, לכל כחי הוא

.‡Èda ÏÙÂ ‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»«»
ÌeÓ74‰ˆ¯ Ì‡ - [ÈÚ‰Â]75Ï·‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·È , ¿∆¡ƒƒ»»»ƒ¿»∆»¬»

ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈ¯Ù‰ Ì‡76˙È¯ÈOÚ ÂÈÓ„a ‡È·È ‡Ï - ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ¿»»¬ƒƒ
ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ,‰ÙÈ‡‰77. »≈»∆≈»ƒ¿

כז:74) כריתות ומשמע 75)ברייתא שם. בברייתא הוא כן
שעכשיו  אףֿעלֿפי אחרת, כשבה בדמיה יביא רצה שאם
יב, משנה יד פרק בנגעים וברע"ב בר"ש מפורש וכן העני.
היינו  יצא", עשיר, קרבן שהביא עני "מצורע שאמרו שמה
משנה  פ"ו כריתות ישראל בתפארת [וראה לכתחילה אפילו

עיון]. וצריך נה, אות בו 76)ח "ונפל כתב לא בעוף
מהלכות  (פ"ג בעוף פוסלים המומים שאין לפי מום",
רגלו, שנקטעה היינו "ונפסל", אלא א) הלכה מזבח איסורי

(שם). המזבח גבי על חסר מקריבים ברייתא 77)שאין
"והעמיד  אמרו: ה) הלכה ד פרשה (בחוקותי ובספרא שם.
מדבר  זה שפסוק לב: בתמורה (ראה הכהן לפני הבהמה את
וכו' והעצים העופות ואין נפדית בהמה המוקדשין), בפסולי
בפ"ה  שם, המשניות בפירוש רבינו בדברי וראה נפדים".
איסורי  מהלכות ובפ"ו י, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות

ד. הלכה מזבח

.·ÈLÈ¯Ù‰78‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ79‡lL „Ú :¯ÈLÚ‰Â ƒ¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ«∆…
ÈÏk· ‰L„˜80˙BÁn‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰ -81‰„t˙Â , »¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿»«¿»¿ƒ»∆

ÏÎ‡˙Â82ÈÏk· ‰L„wMÓe ;83‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz - ¿≈»≈ƒ∆»¿»«¿ƒ¿À«»»¿≈≈
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï84. ¿≈«¿≈»

פ"ד.78) כריתות עני.79)תוספתא זמן 80)כדין כל
קדושת  קדשה לא שרת, כלי לתוך הסולת עדיין שם שלא
ק: (מנחות נפדית דמים וקדושת דמים, קדושת אלא הגוף,

ה). הלכה שם מזבח איסורי שנטמאו 81)והלכות
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שם. מזבח איסורי הלכות ראה אותן, שפודין ושנפסלו
"רבי 82) קא. במנחות אמרו וכן נטמאה. שלא אףֿעלֿפי

חוץ  נפדין. אין טהורין נפדין, טמאין כולן אומר, אליעזר
תורה  אמרה שהרי חוטא, מנחת של האיפה מעשירית
לכך  כלומר, חטאתו", "על "מחטאתו" יֿיג) ו, ה, (ויקרא
עני  היה שאם חטאתו", "על האיפה עשירית אצל כתוב
מעות, עליה ויוסיף יפדנה והעשיר, האיפה, עשירית והפריש
(רש"י  שם בכריתות שאמרו כמו שעירה, או כבשה ויביא

קדשה 83)שם). שרת, כלי לתוך הסולת את ִֶָמׁשׂשם
(שם). נפדית הגוף קדושת ואין הגוף, קדושת הסולת

בגוף 84) אינו שהפסול מכיון כלומר, שם. כריתות תוספתא
את  לשרוף אסור שהעשיר, המנחה בבעל אלא המנחה
בפ"ד  ראה תשרף, ואחרֿכך צורתה תעובר אלא מיד המנחה

ג. הלכה פסח קרבן מהלכות

.‚ÈÔ˜ LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ85ÓÏ‰aOk ‰ÈÓ„a ÁwÏÂ d¯Î »ƒ∆ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿ƒ«¿»∆»ƒ¿»
‰¯ÈÚO B‡86ÈÚ‰Â87BÊ Ô˜ ‡È·È -88Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»¿∆¡ƒ»ƒ≈««ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰L ÌÈÓc ˙M„˜ ‡È‰L89‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ¿À«»ƒ∆ƒƒ¿≈¿»»…
?˙ÈÁ„90ÈeÁ„ BÈ‡ B¯wÚÓ ÈeÁcL ÈtÓ91È¯‰Â , ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ»≈ƒ«¬≈

·È¯˜‰L ÈÚ .‰zÚ BÏ BÊ Ô˜ ‰‡¯92- ¯ÈLÚ Ôa¯˜ ƒ¿∆≈«»»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï - ÈÚ Ôa¯˜ ·È¯˜‰L ¯ÈLÚÂ ,‡ˆÈ»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…»»

אושעיא,85) רבי אמר אלעזר ר' "אמר כח. כז: בכריתות
ומפרש  והעני". לכבשתו קן שהפריש עשיר מקדש מטמא
כשבה". בדמיה וליקח "למכרה - "לכבשתו" רבינו

קרבן 86) לצורך למכרה דמים, בקדושת קדושה היא והרי
עני.87)עשיר. קרבן להביא שיפדה 88)שיכול לאחר

עני. לקרבן ויקדישנה זו 89)אותה דמים קדושת כלומר,
לקרבן  לכתחילה ראוי אינו שעני לפי נדחית, - עשיר לקרבן

ודאי 90)עשיר. נדחית, הגוף בקדושת היתה אילו כלומר,
אם  אפילו אלא מלהקריבה, לגמרי להידחות צריכה היתה
להידחות  היא צריכה נדחית, דמים קדושת אלא עליה אין
טו  בפרק רבינו מדברי נראה וכן (לחםֿמשנה). מהקרבה
נדחית, דמים שקדושת ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

הקרבן. דמים 91)מדחה שקדושת אמרו שם בגמרא
כתב  ח הלכה ג פרק ולמעלה כן. פסק לא רבינו אבל מדחה,
גם  וכ"כ נדחים. חיים בעלי אין ונדחה בנראה שגם רבינו,
כ"ד, בהלכה גם ועיי"ש כג. הלכה המוקדשין מפסולי בפ"ג
שם. פ"ג למעלה ובלח"מ ה"ד, הקרבנות ממעשה ובפט"ו

הי"א.92) למעלה וראה מי"ב. פי"ד נגעים

ה'תשע"ט  ניסן י"א שלישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ויורד.1) עולה קרבן דיני יבאר

.‡Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚La LÈ ÈepL2ÂÈL„˜Â3‰Ó ƒ≈¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿»»»«
‚‚ML ÔÂÈk ,˙B˙¯k‰ ÏkL .˙B˙¯k ¯‡La Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿»¿≈∆»«¿≈≈»∆»«
BÏ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ÛBqa BÏ Ú„BÂ¿««∆»»««ƒ∆…»¿»
˙‡ÓËa Ï·‡ ;˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰lÁza ‰ÚÈ„È¿ƒ»«¿ƒ»¬≈∆«»«»¬»¿À¿«
„Ú „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈL„˜Â Lc˜Óƒ¿»¿»»»≈≈ƒ»¿»∆¿≈«

‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„È BÏ ‰È‰zL4L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ5B‡ ∆ƒ¿∆¿ƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆

Lc˜nÏ6‰lÁza7B‡ L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ ‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„ÈÂ , «ƒ¿»«¿ƒ»ƒƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆
‡ÓË ?„ˆÈk .ÌÈ˙Èa ÌÏÚ‰Â ,ÛBqa Lc˜nÏ8ÒÎÂ «ƒ¿»«¿∆¿≈≈¿«ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¿«

L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ9‡ÓËpL BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â , «ƒ¿»»«…∆¿««»«∆ƒ¿»
‰È‰ L„wLÂ ,ÒÎpL B‡ ÏÎ‡L ‰ÚLa ‡ÓË ‰È‰LÂ¿∆»»»≈¿»»∆»«∆ƒ¿«¿∆…∆»»

BÏÎ‡L ‰Ê10‰Ê È¯‰ - BÏ ÒÎpL ‰Ê ‰È‰ Lc˜Ó B‡ ∆∆¬»ƒ¿»»»∆∆ƒ¿«¬≈∆
‰fLÂ [L„˜ ‰fLÂ] ‡ÓËpL Ú„iL „Ú ,Ôa¯wÓ ¯eËt»ƒ»¿»«∆≈«∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿∆∆
‡ÓË ?„ˆÈk .ÏÎ‡iL Ì„˜ B‡ ÒkiL Ì„˜ Lc˜Ó11 ƒ¿»…∆∆ƒ»≈…∆∆…«≈«ƒ¿»

Lc˜Ó ‰fL Ú„ÈÂ ‡ÓËpL Ú„ÈÂ12¯Á‡Â ,L„˜ ‰fLÂ ¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿««
ÒÎÂ ‡ÓËpL ÁÎLÂ ‰‡Óh‰ epnÓ ‰ÓÏÚ Ck»∆∆¿»ƒ∆«À¿»¿»«∆ƒ¿»¿ƒ¿«

ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ13Lc˜Ó ‰fL Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„˜ «ƒ¿»»«…∆¿≈«∆∆ƒ¿»
‰fL B‡ Lc˜Ó ‰fL ÁÎLÂ ‚‚ML B‡ ;L„˜ ‰fLÂ¿∆∆…∆∆»«¿»«∆∆ƒ¿»∆∆
;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,‡ÓË ‡e‰L Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„˜ ¯Oa¿«…∆¿≈«∆»≈¿ƒ¿«»«
L„˜ ¯Oa ‰fL ÁÎLÂ ‡ÓËpL ÁÎL B‡ ‚‚ML B‡∆»«»«∆ƒ¿»¿»«∆∆¿«…∆
BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â ;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,Lc˜Ó ‰fLÂ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿««»«
‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÓlÚ˙pL ÌÈ¯·„¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¬≈∆≈ƒ»¿»∆

el‡ ˙B˜BÏÁÓ LMÓ „ˆÂ „ˆ ÏÎa „¯BÈÂ14ÔÈpÓe . ¿≈¿»«»«ƒ≈«¬≈ƒ«ƒ
¯‡La È¯‰L ?‡e‰ Ck ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‚‚L ÔÈcL∆ƒƒ¿«ƒ¿»¿»»»»∆¬≈ƒ¿»
‡Ï ¯L‡ '‰ ˙BˆnÓ ˙Á‡ d˙OÚa :¯Ó‡ ˙B‚‚L¿»∆¡««¬»««ƒƒ¿¬∆…
- ‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ ÂÈÏ‡ Ú„B‰ B‡ ,ÌL‡Â ‰ÈOÚ≈̇»∆»¿»≈«≈»«»¬∆»»

„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBqa Ú„iL ÔÂÈk;‰lÁza Ú ≈»∆»««««ƒ∆…»««¿ƒ»
‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡ ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË·e¿À¿«ƒ¿»¿»»»∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿
ÏÏkÓ ,epnÓ ÌÏÚÂ ¯Ó‡pL ¯Á‡Ó .ÌL‡Â Ú„È»«¿»≈≈««∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆ƒ¿»
.Ú„È ‡e‰Â ¯Ó‡Â ,‰lÁza ‰ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»¿ƒ»«¿ƒ»¿∆¡«¿»«
‰lÁza ‰ÚÈ„È CÈ¯ˆ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰ [ÌL‡Â]¿»≈»»«¿»∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ»

ÌÈ˙Èa ÌÏÚ‰Â ÛBqa ‰ÚÈ„ÈÂ15. ƒƒ»«¿∆¿≈≈¿«ƒ

למקדש.2) שנכנס טמא קודש,3)כלומר, שאכל טמא
ויורד  עולה קרבן ומביאים במזיד, כרת חייבים ושניהם

ה"ג). פ"א (למעלה נטמא.4)בשוגג שהוא ידיעה
הקודש).5) את (באכל קודש שזהו שזהו 6)ידיעה ידיעה

למקדש). (בנכנס הקודש,7)מקדש את ואכל ששגג לפני
"ידיעות  א: ב, שבועות משנה, למקדש. שנכנס לפני או
בתחילה  ידיעה בה שיש את וכו' ארבע שהן שתים הטומאה
ולדעת  ויורד". בעולה זה הרי בינתיים, והעלם בסוף וידיעה

למקדש. גם ידיעה צריך יד:) (שם ידע 8)רבי ולא
קודש.9)שנטמא. ואכל שנטמא ידע ולא נטמא כלומר,

הוא 10) שאכל שזה ידע שלא אלא שנטמא, זה לפני שידע
לו. נודע עכשיו ורק א.11)קודש, יד, שם משנה,

מקדש,12) העלם על גם שמחייבין ישמעאל, ורבי כרבי
שם. ובגמרא ב. יד, שם ממנו 13)במשנה שנעלמו כלומר,

שזה  או קודש בשר שזה ששכח יחד, גם הדברים שני
וחשב  טמא שהוא שידע או טמא, שהוא שכח וגם מקדש,

למקדש. וליכנס קודש לאכול לטמא כלומר,14)שמותר
קודש  שזהו ידע א. והם: בטמואה, קודש באוכל שלשה
ממנו  ונעלם טמא שהוא ידע ב. טמא. שהוא ממנו ונעלם
למקדש  בנכנס ושלשה וזה. זה ממנו נעלם ג. קודש. שזהו
ב. טמא. שהוא ממנו ונעלם מקדש שזהו ידע א. בטומאה:
זה  ממנו נעלם ג. מקדש. שזהו ממנו ונעלם טמא שהוא ידע

ב. יד, שם בגמרא וראה כרבי,15)וזה. א. ד, שם ברייתא,
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– "ונעלם פעמים שנאמר ממה זאת לומד עקיבא רבי אבל
"ונעלם  ב) ה, (ויקרא טמא" והוא ממנו "ונעלם  = ונעלם"

ג). (שם, ידע" והוא ממנו

.·LÂ L„˜ ‰fL Ú„ÈÂ] ‡ÓËpL Ú„ÈÂ ‡ÓË‰f ƒ¿»¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆…∆¿∆∆
ÁÎLÂ ,‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a Ú„È ‡Ï Ï·‡ [Lc˜Óƒ¿»¬»…»«¿≈∆»ƒ¿»¿»«
Ú„BÂ ,L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ck ¯Á‡Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««ƒ¿»»«…∆¿«
‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a ÏÎ‡L ¯Á‡ B‡ ÒÎpL ¯Á‡ BÏ16 ««∆ƒ¿«««∆»«¿≈∆»ƒ¿»

[Ôa¯˜ ·iÁ ‰Ê È¯‰] -17Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ; ¬≈∆«»»¿»««ƒ∆…»«
‡ÓË ‡e‰L Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a ‰lÁza«¿ƒ»¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆»≈
Ì‡ Ï·‡ .‰lÁza ‰‡ÓË ˙ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰ È¯‰ -¬≈»¿»»¿ƒ«À¿»«¿ƒ»¬»ƒ
‰L„ÚÎa ‡ÓËpL ÔB‚k ,‰‡ÓË ˙BÎÏ‰ epnÓ eÓÏÚ∆∆¿ƒ∆ƒ¿À¿»¿∆ƒ¿»¿«¬»»
¯eÚMa Ú„È ‡ÏÂ ‡nËÓ ı¯M‰L Ú„ÈÂ ,ı¯M‰ ÔÓ18, ƒ«∆∆¿»«∆«∆∆¿«≈¿…»««ƒ

Ck ¯Á‡Â ,ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ÏÏk ı¯Ma Ú‚pL ÁÎLÂ¿»«∆»««∆∆¿»¿ƒ¿«»«¿««»
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚÎa [Ú‚pL] BÏ Ú„B«∆»«¿«¬»»ƒ«∆∆¬≈∆»≈

¯eËt B‡ Ôa¯˜ ·iÁ Ì‡19Lc˜n‰ ‰‡¯ ‡lL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ«»»¿»»¿≈ƒ∆…»»«ƒ¿»
BÓB˜Ó ÔÈ·‰ ‡ÏÂ ÂÈÓiÓ20Ú„ÈÂ ‡ÓË Ì‡ ,21‡ÓËpL ƒ»»¿…≈ƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿»

‰lÁza Ú„È ‡ÏÂ ,Lc˜nÏ ÒÎÂ22BÓB˜Ó e‰fL ¿ƒ¿««ƒ¿»¿…»««¿ƒ»∆∆¿
Ú„ÈÂ ‰‡Óh‰ ¯ÎÊ Ck ¯Á‡Â ,ÌÏBÚÓ e‰‡¯ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»≈»¿««»»««À¿»¿»«
Lc˜Ó LiL ‰ÚÈ„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Lc˜Ó ‰fL∆∆ƒ¿»¬≈∆»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿»
,ÈÏ ‰‡¯È .‰lÁz BÓB˜Ó Ú„iL „Ú B‡ ,‰ÚÈ„È ÌÏBÚa»»¿ƒ»«∆≈«¿¿ƒ»≈»∆ƒ

Ôa¯˜ ÌÈ·iÁ‰ el‡L23,Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ˜ÙqÓ ∆≈««»ƒ»¿»ƒ»≈≈»¿ƒƒ»¿»
‡BÏ‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â .‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ eÒÈÎÈ ‡nL∆»«¿ƒÀƒ»¬»»¿ƒ…««¬

?˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰ ˙‡hÁ24ÈtÓ ««»»»««»≈¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈
ÌÈ¯etk ¯qÁÓ d˙B‡ ‡È·n‰L25ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ∆«≈ƒ»¿À«ƒƒ¿»∆¡…

B˙¯tk ‡È·iL „Ú ÌÈL„wa26¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡ ; «√»ƒ«∆»ƒ«»»¬»ƒ∆≈¿À«
ÌÈ¯etk27˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ -28. ƒƒ≈≈ƒ»¿»ƒ»≈

בנבלה.16) או בשרץ שם 17)אם (במשנה עקיבא כרבי
אם  אף טמא, שהוא ידוע אם שמספיק יח:) ובגמרא , יד:
לו  "ונודע רבינו שכתב וממה הטומאה. מהות יודע אינו
צריכה  שבסוף שהידיעה נראה נטמא", אב זה באי וכו' אחר
וראה  מודה. עקיבא רבי גם ובזה נטמא, במה גם להיות
וראה  בו. שחטא החטא שיידע שצריך ה"ג פ"ב למעלה
ב. כח, נדה מגמרא זה על שהקשה משנה' 'לחם

ויטמא.18) בשרץ יהא כמה ידע  לא בעיית 19)כלומר,
בתיקו. ונשארה - ב יד, שם פפא, הבין 20)רב לא כלומר,

המקדש. מקום את ידיעותיו, לפי לקבוע, בשכלו
וכן 21) שנטמא". "ושכח נוסף רומי, ובדפוס תימן בכת"י

שזה  וידע הטומאה זכר "ואחרֿכך להלן שכתב ממה נראה
הוא  הרי שנטמא ידע אם גם שהרי עיון, צריך אבל מקדש".

ש  ידע לא שהרי המקדש.שוגג, ירמיה,22)זהו רבי בעיית
מקום  ממנו ונעלם ישראל, לארץ שעלה בבל "בן ב: יד, שם
היא, ידיעה בעולם מקדש דאיכא דידע כיון וכו' מהו מקדש
ונשאר  היא". העלמה ליה, ידע לא דמקומו כיון דילמא או

בתיקו  ואינו 23)הדבר בנדבה, באה חטאת שאין חטאת.
לאו  ואם חובה, קרבן הוא הרי מחויב הוא אם להתנות. יכול
אפשר  בנדבה, שבא אחר בקרבן אבל נדבה, קרבן הוא הרי

כנ"ל. שהיא 24)להתנות העוף לחטאת "מנין א: כט, נזיר
ספק  האשה שהיתה כגון נאכלת", שאינה הספק על באה

ה"י). המוקדשין פסולי מהל' (פ"ז יולדת ספק או זבה
כיפורים.25) מחוסרות הן ויולדת זבה ראה 26)שכן

ה"א. כפרה מחוסרי מהל' פ"א טומאת 27)להלן כגון
שני  או תורים שתי ומביא משגת ידו שאין וקדשיו, מקדש

ז). ה, (ויקרא לחטאת ואחד לעולה אחד יונה, כן 28)בני
ושחטה, חטאתו "המביא פ"ב, כריתות בתוספתא מפורש
אשם  מביא ואינו יצא הדם, נזרק לא ספק הדם, נזרק ספק
חשיכה, לא ספק חשיכה ספק כפרה מחוסר היה אם תלוי,
כפרה  מחוסר שרק הרי ספק", העוף חטאת מביא זה הרי
גיטין  'תוספות' ועי' שמח'). ('אור בספק העוף חטאת מביא

המוריה'). ('הר אבל ד"ה - ב כח,

.‚‡ÓËpL ÈÓ29‰¯ÊÚa30‰lÁz Ú„iL CÈ¯ˆ - ƒ∆ƒ¿»»¬»»»ƒ∆≈«¿ƒ»
ÔÎ È¯Á‡ epnÓ ÌÏÚ Ì‡Â ,Lc˜Ó ‰fLÂ ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈≈
ÌÏÚpL B‡ ,Lc˜Ó ‰fL ¯eÎÊ ‡e‰ È¯‰Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»«¬≈»∆∆ƒ¿»∆∆¿«
eÓlÚ˙pL B‡ ,‡ÓËpL ÁÎL ‡ÏÂ Lc˜Ó ‰fL epnÓƒ∆∆∆ƒ¿»¿…»«∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·È BÏ Ú„eiLk - ‰ÊÂ ‰Ê epnÓ31. ƒ∆∆»∆¿∆ƒ»«»ƒ»¿»∆¿≈

¯eÚMk ‰‰LiL ‡e‰Â32˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«
Lc˜Ó33. ƒ¿»

אלא 29) טמא, שהוא שידע (ומדובר ב. יד, שבועות משנה,
זו  אין בשוגג, נטמא שאם ה"ד, להלן ראה באונס, שנטמא
ה"א). למעלה ראה בקרבן, לחייבו ואין בתחילה, ידיעה

שהה 30) ואם קצרה, בדרך בבהילות ולצאת למהר שמחוייב
הכ"אֿכב. המקדש ביאת מהל' פ"ג ראה קרבן, חייב בשוגג

שני 31) בתורה שנאמרו מזה למדו - ב טז, שם בגמרא
ה' משכן "את מקדש: בטומאת קרבן חיוב לגבי פסוקים
– כ) (שם, טמא" ה' מקדש ו"את יג) יט, (במדבר טמא"
חייבים  ששניהם בפנים, לנטמא ואחד בחוץ לנטמא אחד

הפסוק:32)קרבן. דברי את לקרות כדי שהוא השתחויה,
ג'. ז' ב, שבדבריֿהימים וגו'" ארצה אפים "ויכרעו

הכ"ג.33) שם

.„BÓˆÚ ‡nhL ÈÓ34„ÈÊÓa35- ¯eÚMk ‰‰L ‡ÏÂ ƒ∆ƒ≈«¿¿≈ƒ¿…»»«ƒ
‰ÈÂÁzL‰ ¯eÚL Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36„·Ïa Òe‡Ï37 ¬≈∆»≈ƒƒƒ¿«¬»»¿»ƒ¿«

„ÈÊÓÏ Û‡ B‡38epnÓ ÌÏÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .39‡ÏÂ ‡ˆÈÂ «¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿«ƒ∆¿»»¿…
Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ‰‰L40¯ÈÂ‡a BÓˆÚ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . »»≈≈ƒ»¿»¿≈ƒ»»«¿«¬ƒ

‰¯ÊÚ41BÈ‡ B‡ ‰¯ÊÚk ‰¯ÊÚ ¯ÈÂ‡ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰ - ¬»»«»»»≈ƒ¬ƒ¬»»»¬»»≈
‰¯ÊÚk42. »¬»»

בעזרה.34) שלא 35)כשהוא אלא במקדש, שהוא שידע
לענין  כשוגג שדינו מקדש, טומאת על כרת שחייבים ידע
ה"ב  פ"ב למעלה כמפורש מידיעתו", "שב בכלל והוא קרבן
משנהֿלמלך). וראה יז. שבועות איתן, מצפה (הגהות
שידע  כיון – כרת שחייב ידע שלא שאע"פ לומר (וצריך
מקדש  טומאת לגבי ידיעה זו הרי מקדש, שזהו וידע שטמא
להלן  וראה בקרבן, לחייבו ה"א) למעלה (ראה וקדשיו
א). ס"ק קכג מצוה חינוך' כ'מנחת ודלא בסמוך.

כדי 36) בעזרה שישהה קרבן לחיוב שצריך מה כלומר,
למעלה. כמבואר שנטמא, אחר ראה 37)השתחוויה

חייב  – כלום שהה לא אפילו במזיד, אבל ה"ג. למעלה
קרבן 38)קרבן. אינו ממנו ונעלם במזיד עצמו טימא שגם
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שם  אשי רב של בעייתו וזוהי השתחוויה, כדי שישהה עד
בתיקו. ונשארה א. שם.39)יז, ר"ח בפירוש הוא (כן

הוא  חייב בכרת, ששגג כיון אחרים, קרבן שבחיובי ואע"פ
וקדשיו  מקדש בטומאת כאן – ה"ב) פ"ב (למעלה בקרבן
אם  אלא חייב אינו ונעלם", – "ונעלם בתורה שמפורש
אלא  לגמרי, וקדשיו, המקדש או הטומאה ממנו נעלמה
שאם  למעלה), (ראה בקרבן שוגג בתחילה שיהיה שצריך
שב  אינו הוא שהרי שבסוף, ההעלמה תועיל לא כן לא

מחוסר 40)מידיעתו). שאינו מי כי ה"ב, למעלה ראה
חולין  יכניסו שמא מספק, חטאת קרבן מביא אינו כיפורים

השתחוויה 41)בעזרה. כדי ושהה בעזרה נטמא כלומר,
העזרה. בתיקו.42)באויר ונשארה רבא, של בעייתו שם

ואע"פ  תלה. ד"ה שם ב'תוספות' שהובאה הספרים וכגירסת
הדם  וקיבל הבהמה תלה שאם אמרו הדם, קבלת שלענין
ה"ב), המוקדשין פסולי מהל' ופ"א כו. (זבחים כשר באויר
אלא  זאת, ידעו כאן אף – כעזרה העזרה שאויר הרי
הוא  והרי עצמית קדושה היא האויר קדושת אם שהסתפקו
ארוכה, בדרך יצא שאם למקום, ממקום בעזרה שהלך כמי
(פ"ג  שהה לא אם אף חייב שהוא בה, ללכת צריך שאינו
מחמת  היא קדושתו שכל או הכ"ב) מקדש ביאת מהל'
כעומד  אלא ארוכה בדרך כבא אינו כן ואם העזרה, קרקע

שמח'). ('אור שהייה שצריך במקומו

.‰L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿««ƒ¿»»«…∆
ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡ - Â‡Ï B‡ ‰‡ÓËa43ÔÈ‡L ; ¿À¿»»≈≈ƒ»»»∆≈

Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó44ÏÚ ÔÈ·iÁL ˙¯Îa ‡l‡ Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ¿ƒƒ»¿»«…«∆»¿»≈∆«»ƒ«
‰Úe·˜ ˙‡hÁ B˙‚‚L45. ƒ¿»«»¿»

כרת 43) זדונו על חייבין, אלו "על א: ב, כריתות משנה,
מן  חוץ תלוי, אשם שלהם הודע לא ועל חטאת שגגתו ועל
הוא  וכן ויורד". בעולה שהוא מפני וקדשיו מקדש המטמא
מביא  שאינו וקדשיו מקדש ממטמא "חוץ א: ז, שם בגמרא

תלוי". תלוי.44)אשם אשם טומאת 45)כלומר, אבל
(ראה  ויורד עולה קרבן בשוגג שמביא וקדשיו מקדש
משנה  והיא בספק. תלוי אשם מביא אינו ה"ג), פ"א למעלה
על  אלא תלוי אשם מביאין אין "וחכ"א א: כה, בכריתות

(קבועה)". חטאת ושגגתו כרת שזדונו דבר

.Â„Á‡Â ‡ÓË „Á‡ ,ÌÈÏÈ·L ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»
CÏ‰L ˙Ú·e ,ÈMa CÏ‰Â ¯ÊÁÂ ÔBL‡¯a CÏ‰ ,¯B‰Ë»»«»ƒ¿»«¿»««≈ƒ¿≈∆»«
BÊ ‰‡ÓË ‰pnÓ ‰ÓÏÚÂ ,ÔBL‡¯a CÏ‰L ÁÎL ÈMa«≈ƒ»«∆»«»ƒ¿∆∆¿»ƒ∆»À¿»
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .·iÁ - L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆«»¿««ƒ∆…
˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ„È ‰lÁza BÏ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ»¿ƒ»¿»¿À¿»∆»ƒ¿»
Cel‰aL ÔÈÏÈ·L ÈLa CÏ‰L Ú„È ‡Ï È¯‰L ,‰ÚÈ„È¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ
,˙‡hÁ ·iÁ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂa ‡ÓË ‡‰È Ô‰ÈL¿≈∆¿≈»≈¿««¿««ƒ≈«»«»

‰ÚÈ„È ÏÎk ‰ÚÈ„È ˙ˆ˜nL46ÒÎÂ ÔBL‡¯a CÏ‰ . ∆ƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»»«…∆»ƒ¿≈∆¿≈

‡ÓË47. »≈

ולפי 46) ב. יח, ובכריתות א. יט, שבועות בברייתא, פלוגתא
א. יט, ובכריתות ב, עמוד שם בשבועות רבא של ביאורו

כת"ק. ואין 47)ופסק הטהור, הוא הראשון השביל שמא

ראה  וקדשיו, מקדש טומאת ספק על תלוי אשם חייבין
שבכריתות  הגירסא לפי שם, בברייתא והוא ה"ה. למעלה

שם.

.ÊÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰f‰48¯Á‡Â ,Ï·ËÂ49ÒÎpL ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿««∆ƒ¿«
CÏ‰ Lc˜nÏ50Lc˜nÏ ÒÎÂ ¯ÊÁÂ ÈMa51·iÁ -52; «ƒ¿»»««≈ƒ¿»«¿ƒ¿««ƒ¿»«»

ÌÚÙa B‡ ,È‡cÂa Lc˜nÏ ‡ÓË ‡e‰Lk ÒÎ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«¿∆»≈«ƒ¿»¿««¿««
‰ÚÈ„È ÏkL Èt ÏÚ Û‡Â .‰iL ÌÚÙa B‡ ‰BL‡ƒ̄»¿««¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ»

‡È‰ ‰ÚÈ„È ˜ÙÒ Ô‰Ó53˜ÙÒ Ô‰Ó ÏÈ·L Ïk È¯‰L , ≈∆¿≈¿ƒ»ƒ∆¬≈»¿ƒ≈∆»≈
‰ÚÈ„È ˜ÙÒ eOÚ ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËa Ô‡k - ‡e‰»¿À¿«ƒ¿»¿»»»»¿≈¿ƒ»

‰ÚÈ„Èk54. ƒƒ»

שלישי 48) ביום חטאת מי עליו שמזים מת, טמא כדין
ההזאה  אחר השביעי ביום וטובל לטומאתו, שביעי וביום

ה"א). אדומה פרה מהל' אחר.49)(פי"א תימן: בכת"י
וטבל. וז' ג' הזה למקדש שנכנס אחר כבדפוס 50)כלומר,

טומאתו.51)רומי. ששכח כתנאֿקמא 52)אחר פסק
שם. היתה 53)בברייתא, לא למקדש שנכנס פעם שבכל

וודאית. ידיעה דברי 54)לו בביאור יוחנן רבי דברי שם,
תנאֿקמא.

.Á‡e‰Â ,Lc˜nÏ zÒÎ :ÌÈL BÏ e¯Ó‡Â ‡ÓË ‰È‰»»»≈¿»¿¿«ƒƒ¿«¿»«ƒ¿»¿
;Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ÔÓ‡ - ÈzÒÎ ‡Ï :Ì‰Ï ¯ÓB‡≈»∆…ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»

È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ ¯Ó‡È ,‰ˆ¯È Ì‡L55:ÌÈL BÏ e¯Ó‡ . ∆ƒƒ¿∆…«≈ƒ»ƒƒ»¿¿«ƒ
zÚ„ÈÂ ˙‡ÓË eÈÙ·e Lc˜nÏ zÒÎpLk ˙ÈÈ‰ ‡ÓË»≈»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈ƒ¿≈»¿»«¿»
BÊ ‰‡ÓË ÔÈa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰z‡L∆«»»≈««ƒ∆»»≈À¿»
,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ Lc˜nÏ B˙ÒÈk ÔÈ·e da ÔÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿»»ƒ«ƒ
˙‡ LÈÁÎ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈzÏ·Ë ¯·k ¯Ó‡iL BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»∆…«¿»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆
el‡ È¯‰ - ÌÏBÚÓ È˙‡ÓË ‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»«…ƒ¿≈ƒ≈»¬≈≈

ÌÈÓ‡56ÌÈL e‰e‡È·‰ Ì‡ .Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Óe ∆¡»ƒ≈ƒ»¿»«ƒ∆ƒ¡ƒ¿«ƒ
Ôa¯˜ È„ÈÏ e‰e‡È·iL ¯ÓÁÂ Ï˜ ,‰¯eÓÁ ‰˙ÈÓ È„ÈÏƒ≈ƒ»¬»«»…∆∆¿ƒƒ≈»¿»

.ÔLÈÁÎ‰ È¯‰L ,Ïw‰««∆¬≈ƒ¿ƒ»

לא 55) שאמר הקודם דיבורו את מכחיש לא הוא כלומר,
"לא  לאמר: דבריו על להוסיף היתה כוונתו כי נכנסתי,
הברייתא  דברי להלן וראה במזיד". אלא בשוגג נכנסתי

א. יב, בכריתות דבריו 56)והגמרא לתרץ יכול ואינו
תחילה  אמר הרי כי וטבלתי, בטומאתי עמדתי לא לומר:
מכחישין  שנים אפילו "יכול שם: ברייתא והוא נטמא. שלא
נטמאתי, לא אומר והוא נטמאת אומרים שהם =) אותו
הביאוהו  אם מאיר, רבי אמר למקדש). בנכנס פטור שיהיה
רבי  הקל! קרבן לידי יביאוהו לא חמורה, מיתה לידי שנים
ומודים  איש, ממאה יותר עצמו על אדם נאמן אומר, יהודה
ובביאת  חלב) באוכל =) בחלבים יהודה לרבי חכמים
והוא  בטומאה, למקדש נכנסת אומרים שהם =) המקדש
דבריו: על להוסיף שכוונתו משום שנאמן נכנסתי, לא אומר
כאן), ההלכה בתחילת ראה מזיד", אלא שוגג נכנסתי "לא
חכמים  מחלוקת כי (שם:) רבינא ומפרש לא". בטומאה אבל
לומר  אפשרות לו שיש =) ישנה בטומאה היא יהודה ורבי
אומר  והוא למקדש ונכנסת נטמאת לו ובאמרו טבלתי), כבר
לומר  דבריו מיישבין שאין סוברים שחכמים נטמאתי, לא
את  מכחיש הוא בזה כי טבלתי, אלא בטומאה עמדתי לא
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יהודה  ורבי מעולם, נטמאתי לא שאמר הראשונים דבריו
דבריו  מכחיש בזה אם אף דבריו, שמיישבין סובר
היום  נטמאת לו שאמרו =) חדשה בטומאה אבל הראשונים.
למקדש) ליכנס יום לטבול אסור הרי היום, יטבול ואפילו
מיגו, כאן שאין משום נאמן, שאינו מודה יהודה רבי גם –
מיגו, מחמת הוא ישנה בטומאה לו מאמין שר"י מה וגם
ולענין  שם). דגמ' (כס"ד עצמו על נאמן שאדם מחמת ולא
כרבי  הלכה נחמן, רב אמר בגמרא: שם נאמר ההלכה,
עצמו  לבין בינו אלא אמרה לא יוסף, רב אמר יהודה.
רב  על חולק יוסף שרב כרש"י) (לא רבינו ומפרש ולעצמו,
(ראה  כחכמים אלא יהודה כרבי הלכה שאין וסובר נחמן,
בהשגות  (וראה יוסף כרב רבינו ופסק המשנה'), 'מרכבת

ולחםֿמשנה). כסףֿמשנה הראב"ד,

.ËÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË57‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰L À¿«ƒ¿»¿»»»∆»»»¿ƒ»
‰lÁza58ÛBqa ‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰ ‡ÏÂ59ÏL ¯ÈÚO - «¿ƒ»¿…»»»¿ƒ»«»ƒ∆

ÌÈÙa ‰OÚp‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ60ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ61 «ƒƒ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
ÔÈÏBz62BÏ Ú„eiL „Ú ,63.„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ƒ«∆ƒ»«¿»ƒ»¿»∆¿≈

‰lÁza ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡LÂ64‰ÚÈ„È da LÈ Ï·‡ ¿∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¬»≈»¿ƒ»
ÛBqa65ıeÁa ‰OÚp‰ ¯ÈÚO -66ÌBÈÂ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa «»ƒ««¬∆«¿«ƒƒ¿

ÔÈ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰67‰lÁza ‡Ï ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡L ÏÚÂ . «ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»¿ƒ»…«¿ƒ»
ÌÈÏ‚¯‰ È¯ÈÚO - ÛBqa ‡ÏÂ68ÌÈL„Á ÈL‡¯ È¯ÈÚOe ¿…«¿ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ≈»≈√»ƒ

ÔÈ¯tÎÓ69ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔB„Ê ÏÚÂ .70¯t - ¿«¿ƒ¿«¿À¿«ƒ¿»¿»»»«
„ÈÊn‰ ‰È‰ Ì‡ ,¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ÏB„b Ô‰k…≈»∆«ƒƒ¿«≈ƒ»»«≈ƒ

ÌÈ‰k‰ ÔÓ71¯ÈÚO Ìc - Ï‡¯OiÓ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ«…¬ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈«»ƒ
¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ÌÈÙa ‰OÚp‰72¯Ó‡pL ,73: ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«≈∆∆¡«
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א.57) ב, שבועות או 58)משנה, למקדש שנכנס  שלפני
שנטמא, וידע קודש, שזה או מקדש שזה ידע קודש, אכל
שזה  ממנו נעלם קודש, אכל או למקדש שנכנס ובשעה
ה"א. למעלה ראה שנטמא, ממנו שנעלם או וקודש מקדש

בתחילה,59) ממנו שנעלם מה בסוף לו נודע לא כלומר,
ה"א). (למעלה בקרבן חייב אינו זה הוא 60)ובאופן

טז, (ויקרא חטאת שעשהו לה' הגורל עליו שעלה השעיר
טו). – היום.61)ט מן 62)עצם עליו להגן מכפרין

מזיד, עשה שלא שאע"פ בגמרא) ח. (שבועות היסורים
לידי  יבוא שלא נזהר שלא על ייסורים, עליו לבוא ראויין
ישראל') ו'תפארת שם, במשנה רש"י (ראה בשוגג איסור
על  "וכיפר טז) (שם, שנאמר ממה ז:) (שם זאת ולמדו
כל  ולא "מטומאות – ישראל" בני מטומאות הקודש
אותה  שחלק וקדשיו, מקדש לטומאת והכוונה טומאות".
ויורד, עולה קרבן עליה שחייבה עבירות משאר הכתוב
(שם) שנאמר ממה כן ללמוד יש שמעון רבי ולדעת
מה  דפשעים, דומיא חטאים – חטאתם" לכל "ומפשעיהם
שאינם  חטאים אף במזיד, שהם קרבן, בני שאינם פשעים
ידיעה  בה ואין בתחילה ידיעה בה ליש ומנין קרבן, בני
לבוא  הראויה חטאתם" "לכל ת"ל תולה, זה ששעיר בסוף,
ידיעה  לו היו לא אם משא"כ לו, ייודע אם חטאת לכלל
זה  שעיר אין לעולם, קרבן לכלל יבואו שלא בתחילה,
ממה  נלמד כך, על שמכפר עצמו הכיפורים ויום מכפר.

במשנה, (רש"י הוא" כיפורים יום "כי כח) כג, (שם שנאמר
ב.). עוד.63)שם עליו מכפרין אין אפשר 64)שאז "זה

שהוא  ידיעה לו קדמה ולא הגויים, לבין שנשבה בתינוק
ונעלמה  טמא, והוא למקדש ביאה ישראל בני על איסור
שם). שבועות בפיה"מ, (רבינו למקדש" ונכנס טומאה ממנו

וכי 65) טמא. היה למקדש שנכנס שבשעה אח"כ לו שנודע
(שם). למקדש ליכנס לטמא של 66)אסור שעיר זהו

יא. כט, בבמדבר הנזכר ונלמד 67)מוסף, במשנה. שם
שם) (במדבר בחוץ הנעשה בשעיר שנאמר ממה (שם) זאת
מלבד  בחוץ) הנעשה שעיר =) חטאת אחד עזים "שעיר

הכי  זה חטאת הוקשו – בפנים)" הנעשה שעיר =) פורים
אין  הפנימי מה מכפר, זה מכפר שזה מה על ללמד, לזה
אף  בתחילה), =) ידיעה בה שיש דבר על אלא מכפר
בסוף). =) ידיעה בה שיש דבר על אלא מכפר אין החיצון
יבוא  לא לעולם שהרי תליה, בלא גמורה כפרה מכפר וזה
שם). במשנה, (רש"י בתחילה ידע שלא כיון קרבן, לידי
כיפורים  יום "כי (שם) שנאמר שמכפר, עצמו הכיפורים ויום

כנ"ל. הרגלים.68)הוא", בכל שמביאין חטאת שעירי
(שם)69) שמעון כרבי ולא יהודה כרבי וספק שם, במשנה

רבי  ולמד מכפרים. אינם חדשים ראשי ששעירי האומר
חדשים  ראשי בשעירי שנאמר ממה ט.) (שם זה דבר יהודה
חטא  – לה'" לחטאת אחד עזים "ושעיר טו) כח, (במדבר
יהא  כלל) יודע אינו החוטא (ואילו ה' אלא בו מכיר שאין
יהודה  לרבי נלמד שמכפרים, רגלים ושעירי מכפר, זה שעיר
עזים" "ושעיר טז) (שם, ברגלים שנאמר ממה (שם:)
שעירי  להקיש ראשון, ענין על מוסיף "וי"ו" – ב"וי"ו"
על  אלא מכפרים אינם ר"ח שעירי מה ר"ח, לשעירי רגלים
הרגלים  שעירי אף בסוף, ולא בתחילה לא ידיעה בה שאין
ולא  בתחילה לא ידיעה בה שאין על אלא מכפרים אינם

לאכול 70)בסוף. למקדש ליכנס לו ואסור שנטמא שידע
שאם  בו, התרו שלא וכגון בזדון. כן עשה ואעפי"כ קודש,
ישראל'). ('תפארת במלקות אלא מתכפר אינו בו התרו

בשעיר 71) מתכפרים הכהנים ואין ב. ב, שבועות משנה,
שעיר  את "ושחט טו) טז, (ויקרא שנאמר בפנים, הנעשה
לעם" "אשר יג:) (שם בגמ' ואמרו לעם", אשר החטאת
של  בפרו – מתכפרין? ובמה בו, מתכפרין הכהנים שאין
"אשר  ו) טז, (שם אהרן של בפרו שנאמר ואףֿעלֿפי אהרן,
בעדו  "וכיפר (שם) עוד נאמר הרי לאחרים", לא "לו, – לו"
(תהלים  שנאמר ביתו, בכלל הם הכהנים וכל ביתו" ובעד
טומאת  זדון על רק ולא ה'". את ברכו אהרן "בית יט) קלה,
אלא  הכהנים, על מכפר גדול כהן של פרו וקדשיו מקדש
(לחםֿמשנה). שם בגמרא ראה השוגג. על אף

שם.72) בפנים.73)במשנה, הנעשה ונאמר 74)בשעיר
אלו  "פשעים – חטאתם" לכל "ומפשעיהם שם עוד

יב:). (שם המרדים"

ה'תשע"ט  ניסן י"ב רביעי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ושגג 1) קבועה, חטאת שגגתן על שחייבין דבר כל יבאר
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בדבר 2) שיורו עד חייבין ביתֿדין "אין ח. הוריות משנה
שם) (בגמרא זאת ולמדו חטאת". ושגגתו כרת שזדונו
ביתֿדין  הוראת בשגגת נאמר עליה", - "עליה שווה בגזירה
ונאמר  עליה", חטאו אשר החטאת "ונודעה יד) ד, (ויקרא
תקח  לא אחותה אל "ואשה יח) יח, (שם עריות בפרשת
שזדונו  דבר להלן מה בחייה", עליה ערוותה לגלות לצרור
ושגגתו  כרת שזדונו דבר כאן אף חטאת, ושגגתו כרת
על  העם ועשה דין בית שהורו זרה עבודה ושגגת חטאת,

אחרת  שווה בגזירה (שם) נלמדה כאן, כתובה שאינה פיהם
באיסורים  הוראה בשגגת כאן נאמר מעיני", - "מעיני -
דבר  ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (שם אחרים
זרה  בעבודה הוראה בשגגת ונאמר וגו'", הקהל מעיני
לשגגה", נעשתה העדה מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר
למעלה, כמבואר חטאת, ושגגתו כרת שזדונו בדבר כאן מה
כרת  שזדונו בדבר אלא חייבין אין זרה, עבודה בשגגת אף
ואם  כרת. בהן שאין ונישוק חיבוק יצאו חטאת, ושגגתו
ועשו  וודאי אשם עליו שחייבין בדבר להתיר דין בית הורו
נאמר  וודאי שבאשם משום פטורין, ביתֿדין פיהם, על העם

נפש. בכלל אינם וביתֿדין "ונפש" א) ה, אבל 3)(שם
חייבים  דין בית אין ויורד, עולה קרבן עליו שחייבים דבר
בגזירה  שם) (בגמרא כן ולמדו שגגתם. על קרבן להביא
כל  "ואם יג) ד, (ויקרא דין בית של בחטאת נאמר שווה:
יחיד  של בחטאת ונאמר ואשמו", וגו' ישגו ישראל עדת
"ואשם" מה - ואשם" וגו' תחטא אחת נפש "ואם כז) (שם,
שנאמר  "ואשמו" אף קבועה, בחטאת - ביחיד שנאמרה

קבועה. בחטאת - דין ואחד.4)בבית שבעים של
העם.5) רוב תולים 6)כלומר, אם אבל דין, בית של

כל  חייב להתירו, הורו הדין בית שגם אף להיתר, בעצמם
עצמו. בפני חטאת קרבן מהעם ואחד להלן 7)אחד

כן  ואם פר, מביא ושבט שבט שכל רבינו כתב זו בהלכה
חייבים  דין שבית היינו חייבין", דין ש"בית כאן שכתב מה
בשביל  מביא ושבט שבט שכל או ושבט, שבט לכל להביא

משנה). (כסף דין דין 8)בית בית "הורו ד: שם משנה
פר". דין) (בית מביאין שוגגין הקהל כל ועשו שוגגין

עשו 9) ולא הם ועשו דין בית הורו שאם אמרו ג. בהוריות
(שם) שנאמר ממה זאת ולמדו פטורים, שהם - הקהל רוב
ועשו  הקהל מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם
והוראה  בקהל תלוי שמעשה הרי וגו'", ה' מצוות מכל אחת
שאם  גם, ללמוד יש שמכאן רבינו וסובר בביתֿדין. תלוייה
חייבים. דין שבית - עשו לא וביתֿדין הקהל רוב עשו

יחיד.10) קרבן ואחד אחד כל מלהביא פטורים כלומר,
יהיו 11) מעשה בשגגת שעשו ציבור רוב "יכול ב: שם

[והם  [בהוראה] פר עליהם מביאים דין בית שהרי פטורין,
שם]". רש"י - זרה 12)פטורים לעבודה לכרוע שמותר

ורגלים. ידים פישוט ד:13)בלי שם במשנה יהודה כרבי
מביאין  פיהן על רובן או הקהל כל ועשו דין בית הורו שאם
וי"ב  פרים י"ב מביאין זרה ובעבודה פרים, י"ב שבטים י"ב

וגו'14)שעירים. לעולה אחד בקר בן פר העדה כל "ועשו
לחטאת". אחד עזים כב)15)ושעיר (שם, שנאמר לפי

ה' דבר אשר האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי
שקולה  שהיא מצוה היא "איזו (שם): ואמרו משה", אל
המודה  (שכל כוכבים" עבודת זו אומר הוי המצוות כל כנגד

כולה) התורה בכל ככופר מעיני 16)בה דבר "ונעלם
וגו'". לחטאת בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' ועשו הקהל

אלא 17) נפרדים לשבטים נחשבים אינם ומנשה ואפרים
זה. לדבר לא אבל נחלה, הפרוכת להזות 18)לעניין על

דמן  נותן כיצד בתורה בהן נתפרש "ולא הזהב. מזבח ועל
פר  כדין דינן הקהל, חטאות שהן לפי אלא נותן הוא ולהיכן
למתן  בו: האמור לכל הקהל, חטאת שהוא דבר, העלם

וכו'". ולשריפה את 19)דמים "והוציא כא) (שם, שנאמר
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אותו". ושרף למחנה מחוץ אל (שם,20)הפר שנאמר כמו
של  דבר העלם (=פר הפר מדם המשיח הכהן "והביא טז)
חטאת  "וכל כג): ו, (שם נאמר ועוד מועד" אהל אל צבור)
תאכל, לא בקדש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר

תשרף". מכל 21)באש להביא חייבין כך משום כלומר,
ושבט. להביא 22)שבט ושבט שבט כל חייב לפיכך

(=יהודה 23)קרבן. שבטים שני שגם הרי וירושלים.
מח, (בראשית שנאמר מה כן ואם "קהל". נקראים ובנימין)
עמים", לקהל ונתתיך והרביתיך מפרך הנני אלי "ויאמר ד)
שיהיו  בנימין, של לידתו עם שמעכשיו, לפרש אפשר אי -
מהפסוק  למדנו כבר שהרי "קהל", יקראו שבטים, י"ב
צריך  כרחנו ועל "קהל", נקראים שבטים שני שגם הקודם
נקרא  לבדו בנימין ששבט היינו קהל, נולד שעכשיו לפרש

"קהל". נקרא אחד ששבט הרי ש"אין 24)"קהל",
בני  אלא קהל קרוי שאין לארץ, חוצה יושבי על משגיחין

ישראל". שבטים 25)ארץ חמשה אנשי כשמספר כלומר,
השבטים. שבעת אנשי ממספר גדול יותר כרבי 26)הוא

שישה  "חטאו שאמר: שם. בברייתא אלעזר בן שמעון
אף  השבטים) רוב (שהם ז' או קהל, של רובו והם שבטים
(שם) זאת ולמד מביאין", - קהל של רובו שאינו פי על
העדה", מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר שנאמר ממה
(שם, עוד ונאמר עיני, כל ולא מעיני מיעוט, אפילו שמשמע
(שרובו  רובו או כולו שרק הרי בשגגה" העם לכל "כי כו)
קהל  של רובו והן ו' עשו כיצד? "הא מב.) נזיר ראה ככולו,
חייבין". קהל של רובו שאינן פי על אף ז' או

אחרי 29)קרבן.28)השבטים.27) נגררים הם כלומר,
ידם. על בקרבן ומתחייבים החוטאים שם:30)השבטים

דין  בית בהוראת יהודה לרבי אחד שבט להו "איבעיא
שם  הבעיא ונפשטה לא", או שבטים שאר מייתי מי הגדול
בקרבן, להתחייב השבטים שאר נגררים אחד, בשבט אף כי
רוב  הוא הזה שהשבט באופן המדובר כי הדבר וברור
שאר  את גורר אינו כי ספק כל אין כן, לא שאם הקהל,

השבטים.

.·‡Ï B‡ ‰‡¯B‰a e‚‚L Ì‡ Ô‰Ï ˜tzÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆ƒ»¿¿»»…
e‚‚L31ÈeÏz ÌL‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -32¯Ó‡pL ;33: »¿≈»«»ƒ¿»»»∆∆¡«

e·iÁ˙È Ck ¯Á‡Â Ú„ezL „Ú - ˙‡hÁ‰ ‰Ú„BÂ¿¿»««»«∆ƒ»«¿««»ƒ¿«¿
Ôa¯w·34˙ÈaL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯‡a˙iL BÓk , «»¿»¿∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈

ÔÓ ÔÈ¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ el‡Â ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿≈»ƒ«ƒ∆¿ƒƒ
ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯Bn‰ eÈ‰Lk ?Ôa¯w‰«»¿»¿∆»«ƒ≈ƒ«»∆ƒ¿ƒ

‰·ÈLÈ L‡¯ ‰È‰ÈÂ ;„Á‡Â35‰‡¯B‰a Ô‰nÚ36eÈ‰ÈÂ ; ¿∆»¿ƒ¿∆…¿ƒ»ƒ»∆«»»¿ƒ¿
‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÔlÎ37Ôa¯ B‡ Ôlk eÚËÈÂ ;38¯·„a À»¿ƒ¿»»¿ƒ¿À»À»¿»»

ÔÈ¯zÓ :ÌÚÏ e¯Ó‡ÈÂ Le¯Ùa e¯BÈÂ ;Ba e¯B‰L ‰Ê∆∆¿¿≈¿…¿»»À»ƒ
˙BOÚÏ Ìz‡39Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ eÚÓML el‡ ÔÎÂ , «∆«¬¿≈≈∆»¿ƒƒ≈ƒƒ

˙BOÚÏ Ìz‡ ÌÈ¯zÓ :ÌÈ¯Á‡Ï e¯Ó‡40Ïk eOÚÈÂ ; »¿«¬≈ƒÀ»ƒ«∆«¬¿«¬»
Ba¯ B‡ Ï‰w‰41Ì‰Èt ÏÚ42ÌÈ‚‚BL ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ÈÂ ; «»»À«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

e¯B‰ ˙ck Ba e¯B‰L ¯·c‰L ÌÈn„Óe Ì‰Èt ÏÚ43; «ƒ∆¿«ƒ∆«»»∆«»
Ïk e¯˜ÚiL ‡Ï ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»…∆««¿»

Ûeb‰44Ì‰Ï Ú„eiLÎe ;45e¯B‰L ¯·c ÏL BÙe‚ eÚ„È «¿∆ƒ»«»∆≈¿∆»»∆
‰‚‚La Ba46ÏÎa .ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ‡e‰ ÌÈÚ¯‡Ó‰ el‡ ƒ¿»»¿»≈«¿…»ƒ∆»≈ƒ

¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡ .¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰Â Ôa¯wa ÔÈ·iÁ«»ƒ«»¿»¿»∆«ƒ∆»¬»ƒ»≈

ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ÌÈÎ¯c‰ el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒƒ
˙‡hÁ ‡È·Ó ‰OÚÓ ‰OÚÂ ‚‚ML ÈÓ ÏÎÂ ,Ôa¯w‰«»¿»¿»ƒ∆»«¿»»«¬∆≈ƒ«»

.B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·¿̃»«ƒ¿»

של 31) ואחת חלב של אחת חתיכות שתי שם שהיו וכגון
גם  שהרי התירו, איזו יודעים ואינם אחת והתירו שומן,
האיסור. שנקבע באופן אלא תלוי אשם חיוב אין ביחיד

ומשיח 32) חייבין והנשיא היחיד תלוי, "אשם ט. שם משנה
פטורין". דין צבור.33)ובית לא 34)בקרבן כלומר,

להם  שנודע באופן אלא דין בבית קרבן תורה חייבה
החטאת, הודע לא על בא שהוא תלוי, באשם אבל חטאתם,
החטאת" "ונודעה נאמר שלא משיח ובכהן תורה. חייבה לא

אחר. מפסוק ללמוד שבסנהדרין.35)הוצרכו מופלא
יהיה 36) לא שאם בשגגתם. עמהם יהיה הוא גם כלומר:

בשגגת  (=עמהם שם ישיבה) (=ראש דין בית של מופלא
קרבן. חייבין דין בית אין בין 37)ההוראה) היו אם אבל

- להוראה ראויים שאינם וכו', ממזר או גר הסנהדרין
הסובר 38)פטורין. יונתן ר' דברי הגמרא דוחה ג: שם

והיתר  רובן הורו אפילו אלא כולן, שיורו עד חייבין שאין
טועים  מהן: אחד להם אמר אם אבל חייבין, דין בית שתקו

פטורים. דין בית - רק 39)אתם, להם אמרו אם אבל
הם  "לעשות", גם לומר הוסיפו ולא אתם" "מותרים

הוראתם. עדיין נגמרה שלא אין 40)פטורים, כלומר,
ביתֿדין  מפי ההוראה ישמע רובו או הקהל שכל צורך
לארץ  חוצה יושבי את להוציא הוצרכו למה כן לא [שאם
בית  כי איש מפי איש שומעים אם אפילו אלא זה], מכלל
על  העושים כל - לעשות" אתם "מותרים ואמר: פסק דין
לחייב  לקהל מצטרפים ישראל), ארץ יושבי הם (אם פיהם

בקרבן. דין ועשו 41)בית דין בית "הורו ד: שם משנה
התורה  בכל שהרי פר", מביאין פיהם על רובו או הקהל כל

ככולו. רובו לן קיימא את 42)כולה תולים הם כלומר,
הגדול. דין בית של ההיתר בהוראת אבל 43)מעשיהם

מצוה  כן פי על שאף שחשבו אלא טעו, דין שבית ידעו אם
עצמו. בפני קרבן ואחד אחד כל חייב - הוראתם על  לסמוך
עשו, זאת ובכל זו, הוראתם על לסמוך שאסור ידעו ואם

מקרבן. ופטורים מזידין, הם רבינו 44)הרי [והשמיט
הטועה  שכל בתורה, מפורש שאינו בדבר שיהיה שצריך
כן  ואם הגוף, כל כעוקר הוא הרי בתורה המפורש בדבר
שיעקרו  לא וכו' מקצת לבטל "ויורו שכתב מה בכלל הוא

הגוף"]. רבנן 46)ששגגו.45)כל "תנו ה. שם ברייתא
לומר  תלמוד חייבין יהיו יכול הורו מה וטעו שהורו ידעו

החוטאין". שיודעו ולא החטאת", "ונודעה יד) ד, (ויקרא

ה'תשע"ט  ניסן י"ג חמישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
העושין.1) ויתחייבו ביתֿדין שיפטרו אופנים שישנם יבאר

.‡˙Á‡ ¯ÒÁ Ì‡ „ˆÈk2e¯‡aL ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ3- ≈«ƒ»≈««ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿
˙Èa e¯B‰L È¯‰ ?ÌÈOBÚ‰ e·iÁ˙ÈÂ ÔÈc ˙Èa e¯ËtÈƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¬≈∆≈

ÌÈË·M‰ ÔÓ „Á‡ ÏL ÔÈc4‰·w‰ ·ÏÁL Ì‰Ï5 ƒ∆∆»ƒ«¿»ƒ»∆∆≈∆«≈»
¯zÓ6ÌÓB˜Ó ÈL‡ e‰eÏÎ‡Â ,7˙Èa B˙B‡ - Ì‰Èt ÏÚ À»«¬»«¿≈¿»«ƒ∆≈
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‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc8ÏÚ ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»«
·l‰ ÌcL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‚‚Lƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ«»∆««≈

¯zÓ9Ô‰nÚ ‰·ÈLÈ L‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,10„Á‡ ‰È‰L B‡ , À»¿…»»…¿ƒ»ƒ»∆∆»»∆»
ÔÈ¯„‰qa ‰pÓÓ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯ BÈ‡ Ô‰Ó11‰È‰L ÔB‚k , ≈∆≈»ƒ¿¿À∆««¿∆¿ƒ¿∆»»

¯ÊÓÓ B‡ ¯‚12Ô˜Ê B‡13ÌÈa ‰‡¯ ‡lL B‡14‡ˆBiÎÂ ≈«¿≈»≈∆…»»»ƒ¿«≈
Ô‰a15Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ eOÚÂ ,16È¯‰ - ·l‰ Ì„ eÏÎ‡Â »∆¿»»»«ƒ∆¿»¿««≈¬≈

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»
B˙‚‚L ÏÚ17˙È·a ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe . «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈«»¿«≈∆»¿≈

ebLÈ Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ?ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿
¯ÓB‚Â18?‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL „ÚL ÔÈpÓe .19 ¿≈ƒ«ƒ∆«∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»
¯Ó‡pL20‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡Â21Ì‰Ï eÈ‰iL „Ú - ∆∆¡«¿ƒ≈≈≈»≈»«∆ƒ¿»∆
ÌÈÈÚk22Ôl‰Ïe .23‰Ó ;‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¿≈«ƒ¿«»≈¿»¿»≈»»

ÔÈÈe‡¯ Ôlk - ˙BLÙ ÈÈ„a ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú‰»≈»»¬»¿ƒ≈¿»À»¿ƒ
‰‡¯B‰Ï24BÊ ‰‚‚La ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú Û‡ ,25„Ú - ¿»»«≈»»¬»ƒ¿»»«

‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL26Ú„ÈÂ ,e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»¿≈ƒ¿»«
ea¯Â ,Ìz‡ ÌÈÚBË :Ì‰Ï ¯Ó‡Â eÚhL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»¿»«»∆ƒ«∆¿«

ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - e¯Èz‰Â ÌÈ¯Èzn‰ ÂÈÏÚ27ÏÎÂ , »»««ƒƒ¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÈÓƒ∆»»«ƒ∆«»¿»ƒ«»¿»«

Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ;B˙‚‚L„Ú - ebLÈ ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿«
ÔÈ¯„‰q‰ Ïk ebLiL28B‡ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ „Á‡ Ú„È . ∆ƒ¿»««¿∆¿ƒ»«∆»ƒ««¿∆¿ƒ

‡ÏÂ e¯B‰Â ÏÈ‡B‰ ,e˜˙LÂ ÔÈ¯Èzn‰ eÚhL ÔËeÚÓƒ»∆»««ƒƒ¿»¿ƒ¿¿…
Ï‰w‰ ·¯a ‰‡¯B‰‰ ‰ËLÙe ˜ÏBÁ ÌL ‰È‰29È¯‰ - »»»≈»¿»«»»¿…«»»¬≈

iÁ ÔÈc ˙ÈaÔa¯wa ÔÈ·30.¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈ƒ«»ƒ«»¿»¿…∆»»«ƒ∆»
e¯B‰L el‡ Èt ÏÚ eOÚ Ì‡ ,e˜˙ML el‡Â31È¯‰ - ¿≈∆»¿ƒ»«ƒ≈∆¬≈

ÔÈ·iÁ el‡32ÔÈc ˙È·a eÏz ‡lL ÈtÓ ,33Ì‡ ÔÎÂ . ≈«»ƒƒ¿≈∆…»¿≈ƒ¿≈ƒ
e˙Â e‡O34e¯Ó‡Â ¯·ca35‡ÏÂ ,‡e‰ ¯zÓ ‰Ê ¯·c : »¿¿»¿«»»¿»¿»»∆À»¿…

˙BOÚÏ Ìz‡ ÔÈ¯zÓ :Ì‰Ï e¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÚÏ e¯B‰36, »»¿…»¿»∆À»ƒ«∆«¬
‰OÚÂ CÏ‰Â ¯zÓ e¯ÓbL ˙Úa Ô‰Ó ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«≈∆¿≈∆»¿À»¿»«¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰OBÚ‰ Ïk È¯‰ - ÚÓMM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆»«¬≈»»∆«»«»
Ì‰Ï e¯B‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙È·e ,‰Úe·¿̃»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»∆
ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ eOÚÂ e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙BOÚÏ Le¯Ùa¿≈«¬¿≈ƒ¿»ƒ«»»«
el‡Â ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ‰‚‚M‰ ‰Ú„BÂ Ì‰Ètƒ∆¿¿»«¿»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
‡È·Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ eOÚL ËeÚn‰«ƒ∆»«»ƒ¿»∆»¿∆»≈ƒ

B˙‡hÁ37. «»

כנ"ל.2) "אחד", תימן: פי"ב.3)בכ"י ולא 4)למעלה
הלכה  פי"ב למעלה ראה ואחד, שבעים של הגדול ביתֿדין

מאכלות 5)ב. מהלכות (פ"ז אסור והוא קשת, כמו העקום
ג. ובהוריות ה, הלכה להלן וראה ו). הלכה אסורות

ה. הלכה להלן שאינם 6)ובמשנהֿלמלך אףֿעלֿפי
שהרי  א) הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף עוקרים
זה  ואין החלב, כל ולא בלבד הקיבה חלב אלא התירו לא
 ֿ (לחם שם להלן ראה אסור, הקיבה שחלב בתורה מפורש

כאן). ראה 7)משנה ישראל, רוב זה שבט היה ואפילו
א. הלכה פי"ב שאינם 8)למעלה ה.) (הוריות כחכמים

להלן, וראה בלבד. הגדול ב"ד הוראת על אלא חייבין
חטאת  להביא ואחד אחד כל חייב ולפיכך ההלכה. בהמשך

שגגתו. על עוקרת 9)קבועה אינה זו שהוראה אףֿעלֿפי

התירה  לא שהרי שם), פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף
להלן  ראה בתורה, מפורש איסורו ואין בלבד, חלב דם אלא

(לחםֿמשנה). למעלה 10)שם וראה ד: הוריות משנה
רוצה  שלם, (בלעדו) מניינם היה "ואפילו ב. הלכה פי"ב

שם). בפיה"מ (רבינו ואחד" שבעים במשנה 11)לומר
מפסוק 12)שם. שנלמד ההלכה בהמשך להלן ראה

"מיוחסין". רק לסנהדרין ממנין שאין "מופלג 13)בתורה,
בנים  גידול צער כבר ששכח (כיון אכזריות" בו שיש בשנים

אות  מעמידין שאין לו:), סנהדרין רש"י ב - (פרק לב"ד ו
ב). הלכה סנהדרין אותו 14)מהלכות מושיבין שאין

ולא  אכזרי שהוא "משום שם). סנהדרין (הלכות לסנהדרין
(ראה  בנים" אהבת יודע שאינו לפי אדם, בני על ירחם
מושיבין  "אין לו: סנהדרין בברייתא הוא וכן שם). בפיה"מ
רבינו  הביא וכן בנים", לו שאין ומי וסריס זקן בסנהדרין
זקן  לא הסנהדרין בכל מעמידין "אין שם. סנהדרין בהלכות
מי  ולא אכזריות. בהן שיש מפני סריס, ולא בשנים מופלג
אחרים  בדפוסים אבל רחמן". שיהא כדי בנים, לו שאין
זה, ולפי בנים". ראה שלא "זקן כאן: רבינו בדברי בנוסח
הוא  וכן שם, במשנה הוא וכן אחד, הם בנים ראה ולא זקן

שם. המשניות הגבעונים,15)בפירוש (=מבני נתין כגון
- מים ושואבי עצים לחוטבי ונתנם יהושע עליהם שגזר
שאין  רוקח). (מעשה שם במשנה הנזכר כג) ט, יהושע

מיוחסין. רק אלא בב"ד או 16)מושיבין העם כל כלומר,
ב). הלכה פי"ב למעלה (ראה העם שם.17)רוב במשנה

דברי 18) המשך ה. במשנה (שם שבט אותו עדת ולא
צריך 19)חכמים). וכן שלימה, בבא כאן שנשמטה נראה

ומנין  עמהם], הישיבה ראש שיהיה שעד "[ומנין להיות:
שלמד  מפני יחד [וכללם להוראה". ראויין כולם שיהיו שעד
וראה  להלן]. ראה העדה"), ("מעיני אחד מפסוק שניהם

ר"ב. מעשה ובהגהות ֿ 20)בלחםֿמשנה עבודה בשגגת
העדה".21)זרה. מעיני אם "והיה שם: בפסוק
שהוא 22) עמהם ישיבה ראש שיהיה צריך לפיכך כלומר,

וראה  ד). הלכה פ"ד הוריות (ירושלמי לעדה עינים עשוי
מפני  אחר, טעם נתנו שם ובבבלי ר"ב. ומעשה לחםֿמשנה
(ראה  למזיד קרובים הם והרי למדו, ולא ללמוד להם שהיה

רב). בי קרי זיל ד"ה ד. שם נפשות.23)ברש"י בדיני
נחמן 24) רב ואמר אתך", "ונשאו כב) יח, (שמות שנאמר

ראויים  שיהיו לך", בדומין "אתך ד:) (הוריות יצחק בר
כתב 25)להוראה. וכן העדה", מעיני אם "והיה היינו

(שם) ורש"י יח. הערה למעלה וראה שם. בפיה"מ רבינו
ישראל  עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא כאן האמורה עד כתב

כאן. לחםֿמשנה וראה ד:26)ישגו", שם משנה
שם.27) ג:28)במשנה שם למעלה 29)בגמרא ראה

ב. הלכה מאה 30)פי"ב יונתן, ר' "אמר שם: בהוריות
כל  ואם שנאמר: כולן, שיורו עד חייבין אין להורות שישבו
ידע  אפילו דבריו, ולפי כולן". שישגו עד ישגו, ישראל עדת
דבריו, דוחה שם הגמרא אבל פטורין, ושתק מהן אחד
ושתק  שטעה מהן אחד ידע שאם בה שנשמע מברייתא

חייבין. טועים,31)שהם שהב"ד אף כי וחשבו שטעו
תלמיד) או ד"ה ב. שם (רש"י חכמים דברי לשמוע מצוה

חטאת. שחייבין לשוגגין, נחשבים הם קרבן 32)ולפיכך
ציבור  של דבר העלם פר מביאין ב"ד כי אף עצמן, בפני
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שם). משנה 33)(במשנה טועים. הם ב"ד כי ידעו שהרי
פיהן  על ועשה וכו' שטעו מהן אחד וידע ב"ד "הורו שם

בב"ד". תלה שלא מפני חייב, זה הרי הסנהדרין 34)וכו'
הדברים. מן באחד עצמם לבין בינם הגיעו 35)התווכחו

זה. בוויכוח סופית החלטה (שם מחלו 36)לידי בגמרא קת
שמספיק  או לעשות, אתם "מותרים לומר צריך אם ב.)
בלשון  כשמואל רבינו ופסק אתם". "מותרים אמרו אפילו
עד  חייבין ב"ד אין כי הראשון, בלשון דימי וכרב השני,
פי"ב  למעלה וראה לעשות", אתם "מותרין להן שיאמרו

ב. אחת 37)הלכה על לעבור ב"ד "הורו שם: במשנה
על  שוגג ועשה היחיד והלך בתורה, האמורות מצוות מכל
ב:) (שם ובגמרא בב"ד", שתלה מפני פטור וכו' פיהם
חכמים  אבל יהודה, ר' דברי זו שמואל אמר יהודה רב "אמר
רבינו  ופסק חייב". ביתֿדין בהוראת שעשה יחיד אומרים

כחכמים.

.·Ô˙‡¯B‰a eOÚL ÔÓˆÚ ÔÈ¯„‰q‰Â38ÔÈ‡ - ¿««¿∆¿ƒ«¿»∆»¿»»»≈»
Ï‰w‰ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ39ıeÁ eOÚL ·¯‰ eÈ‰iL „Ú , ƒ¿»¿ƒ¿…«»»«∆ƒ¿»…∆»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈL‡ ·¯ eOÚ .ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ40ÏÚ ƒ««¿∆¿ƒ»…«¿≈∆∆ƒ¿»≈«
„Á‡ Ë·L ÌÈOBÚ‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡ Ì‰Èt41ÔÎÂ , ƒ∆««ƒ∆≈»ƒ≈∆∆»¿≈

Ï‰w‰ ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈË·M‰ ·¯ eOÚ Ì‡ƒ»…«¿»ƒ««ƒ∆≈ƒ«»»
ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa -42eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÔÈOBÚ‰Â , ≈ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

eÈ‰Â ,„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL Ï‡¯OÈ ı¯‡ È·LBÈ¿≈∆∆ƒ¿»≈≈≈∆∆¿∆»¿»
„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LÏL ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰a ÔÈOBÚ‰»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆∆¿∆»
Èa ÌÈOBÚ‰ eÈ‰L B‡ ,„·Ïa ‰„e‰È Èa Ôlk È¯‰Â«¬≈À»¿≈¿»ƒ¿«∆»»ƒ¿≈
ÛÏ‡ ‰‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ Ôlk ÌÈË·L ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒÀ»««ƒ∆≈»∆≈»∆∆
Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa È¯‰ -¬≈≈ƒ«»ƒ¿»»ƒ«ƒ∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ È·LBÈ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯eËt43, ¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«¿≈»»»∆

Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ‡l‡ Ï‰˜ Èe¯˜ ÔÈ‡L44Ë·LÂ . ∆≈»»»∆»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈∆
ÔÈÚÏ ÌÈË·L ÈLk ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ ÌÈ¯Ù‡Â ‰MÓ¿«∆¿∆¿«ƒ≈»¬ƒƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»

‰f‰45„Á‡ Ë·L Ì‰ÈL ‡l‡ ,46. «∆∆»¿≈∆≈∆∆»

עצמן.38) בהוראת מצטרפים 39)כלומר, אינם כלומר,
מחצית  רק שחטאו (כגון קהל רוב עמהם להוות הקהל עם
של  דבר העלם פר ב"ד שיתחייבו הסנהדרין) בלעדי הקהל
חטאת  קרבן להביא מהחוטאים ואחד אחד כל ועל ציבור,
מאיר  רבי ועשו, "הורו ג. שם בברייתא הוא כן עצמו. בפני
היא  שפלוגתתם פפא רב ומפרש מחייבין" וחכמים פוטר,
הציבור, את פוטר מאיר שרבי ציבור, לרוב משלים ב"ד אם
שב"ד  משום לעצמו, קרבן ואחד אחד כל יביאו שלא
של  דבר העלם פר להביא ב"ד וחייבים ציבור, לרוב משלים
(כולל  מהחוטאים ואחד אחד לכל מחייבין וחכמים ציבור,
משום  לעצמו, קרבן להביא מהסנהדרין), ואחד אחד כל גם
קרבן  מביאין ב"ד ואין ציבור, לרוב משלים ב"ד שאין

כחכמים. רבינו ופסק ציבור. של דבר ראה 40)העלם
חוצה  יושבי על משגיחין ש"אין ההלכה בהמשך להלן

א.41)לארץ". הלכה פי"ב למעלה להביא 42)ראה
ציבור. של דבר העלם מתחשבים 43)קרבן אין כלומר,

קהל. ומיעוט קהל רוב בענין חוץֿלארץ בתושבי
(ויקרא 44) כתוב ציבור של דבר העלם קרבן אצל כלומר,

אסי, רב "אמר ג. ובהוריות הקהל", "והקריבו יד) ד,

שנאמר  ישראל, ארץ יושבי רוב אחר הלך ובהוראה
וכל  החג את ההיא בעת שלמה "ויעש סה) ח, (מלכיםֿא,
ה' לפני מצרים נחל עד חמת מלבוא גדול קהל עמו ישראל
חמת  מלבוא גדול קהל עמו, ישראל וכל כתיב מכדי וגו'",
ארץ  (=בני הני שמעֿמינה - לי? למה מצרים, נחל עד
לא  חוצהֿלארץ) (=בני הנך אבל קהל, דאיקרי הוא ישראל)
יג) ד, (ויקרא נאמר הוראה בשגגת כאן והרי קהל". איקרי

הקהל". מעיני דבר מנשה 45)"ונעלם שבטי חטאו שאם
אין  הקהל, מיעוט והם שבטים, חמשה עוד ועמהם ואפרים,
רוב  כאן שאין ציבור, של דבר העלם קרבן להביא חיוב
שבט  כל (שחייבין רובו או הקהל כל חטאו אם וכן שבטים.
פר  בלבד, פרים עשר שנים אלא מביאין אין קרבן) ושבט
פי"ב  למעלה ראה אחד, קרבן ומנשה ולאפרים שבט, לכל

א. מח,46)הלכה (בראשית שנאמר שמה ו: שם כרבא,
רק  היינו לי", יהיו ושמעון כראובן ומנשה "אפרים הֿו)
בנחלתם" יקראו אחיהם שם "על שם שנאמר כמו לנחלה,

אחר. לדבר ולא הוקשו, לנחלה -

.‚ÔÈa¯Ó ÌÈOBÚ‰ eÈ‰47ÔÈËÚeÓe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa48 »»ƒ¿Àƒƒ¿««≈¿»ƒ
ÈËÚeÓ B‡ ,‰ÚÈ„È ˙ÚLaÔ49ÔÈa¯Óe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa50 ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿««≈¿¿Àƒ

‰OÚn‰ ˙ÚL ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ‰ÚÈ„È ˙ÚLa51. ƒ¿«¿ƒ»«…≈««¿«««¬∆

הקהל.47) רוב החוטאים 48)כלומר, מן חלק שמתו כגון
הקהל. מיעוט אלא אינם שמעתה באופן החטא, שנודע לפני

הקהל.49) שלא 50)מיעוט מהקהל חלק שמתו כגון
הקהל. רוב החוטאים מהווים שמעתה באופן חטאו,

רוב 51) החטא בשעת החוטאים היו שאם החטא, שעת אחר
לעצמו. קרבן מביא ואחד אחד וכל פטורים ב"ד הקהל,
לענין  י. הוריות במשנה ר"ש על שחולקים כחכמים ופסק
גם  חולקים הם כי אמרו ג. שם ובגמרא משיח, וכהן נשיא

זה. בענין

.„ÌÈ·ÏÁ‰ ÔÓ ·ÏÁa ÔÈc ˙Èa e¯B‰52,¯zÓ ‡e‰L ≈ƒ¿≈∆ƒ«¬»ƒ∆À»
e‡ËÁL Ì‰Ï Ú„BÂ ,Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ«»»«ƒ∆¿«»∆∆»¿

Ô‰a e¯ÊÁÂ53˙ÈBÏt ‰¯Ê ‰„B·ÚL e¯B‰ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»∆¿««»∆¬»»»¿ƒ
˙¯zÓ54ÏÚ ¯Á‡ ËeÚÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú d˙B‡ „·ÚÂ , À∆∆¿»«»¬»»»ƒ«≈«

- ·¯ eÈ‰È ÌÈ„·BÚÏ ÌÈÏÎB‡‰ eÙ¯ËˆiLÎe ,Ì‰Ètƒ∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿…
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰55‰ÚÈ„È Ô‰Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆»¿»»∆¿ƒ»

ÌÈ˙Èa56˙Èa ‰¯Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«∆≈
„Á‡ ÔÈc57‰lÁz ‰¯B‰L ÔÈc ˙Èa ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;58, ƒ∆»¬»ƒ≈≈ƒ∆»¿ƒ»

¯Á‡ „ÓÚÂ59e¯B‰Â60ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ ÔÈ‡ -61.el‡Ï ¿»««≈¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»≈

עוקר 52) זה שאין מותר, שהוא הקיבה חלב על שהורו כגון
הלכה  ולמעלה א, הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף

החלבים. כל התירו לא שהרי שם.53)א), בגמרא הוא כן
מיעוט  ועשו מותר, חלב ב"ד "הורו הראשונה: באיבעיא
וכו'" מהו אחר, מיעוט ועשו והורו בהן, ב"ד וחזרו הקהל,
בעבודהֿזרה", ומיעוט בחלב "מיעוט להו איבעיא ואחרֿכך

בהן". ב"ד ב"חזרו זה שגם גוף 54)ומשמע עקרו שלא
שהרי  ב), הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי עבודהֿזרה

עבודהֿזרה. מיני כל התירו ואחד 55)לא אחד כל שאין
הוא  זה ודבר ב"ד. על הוא והחיוב עצמו, בפני חטאת מביא
שאינו  "נראה רבינו אבל בתיקו, הדבר ונשאר ג. שם איבעיא
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שאלה  עם זו שאלה שמשיבין אלא תיקו, כאן גורס
אידי  אםֿתמציֿלומר כלומר, באםֿתמציֿלומר. שאחריה,
כל  ידעת וכבר וכו' ומתו ב"ד הורו הוא, כרת ואידי
שם, (מאירי מקומות" ברוב היא הלכה שבאםֿתמציֿלומר,
ובאור  המשנה במרכבת בכסףֿמשנה, בראב"ד, וראה
של  הב"ד: מביאין קרבן איזה בזה, חולקים ויש  שמח).
גם  שניהם, שמביאים אומרים ויש חלב. של או עבודהֿזרה
שם). ובמאירי בתוספות (ראה חלב של וגם עבודהֿזרה של

למעלה.56) וגם 57)כמבואר עבודהֿזרה על גם שהורו
חלב. החלב.58)על אחר.59)על על 60)ב"ד

שעבד 61)עבודהֿזרה. המיעוט עם חלב, שאכל המיעוט
ואחד  אחד כל אלא קהל, רוב ביחד להוות עבודהֿזרה,
שם  נפשטה שלא בעיא והיא עצמו, שגגת על קרבן מביא
למי  אלא אינו שזה שם, אמרו אבל בכסףֿמשנה ). (ראה
ה. שם במשנה שמעון ר' (=היינו מייתי ציבור שסובר
שכל  עלֿכרחינו ואםֿכן מיוחד, פר מביאים שב"ד שסובר
תיבעי  לא שם) המשנה מרכבת - הביתֿדין עבור הם הפרים
הלכה  פי"ב למעלה פסק ורבינו (שם), כבר אינם שהרי לך
ושבט  שבט שכל שם שכתב ומה החייבים, הם ב"ד כי א,
מאירי  (ראה הב"ד בשביל מביא שהציבור היינו פר, מביא

שם). פי"ב ובכסףֿמשנה במשנה, ד: הוריות

.‰62ÔB‚k ,„Á‡ ¯·„a ÌÈÈc‰ Èza ÈL e¯B‰ elÙ‡¬ƒ¿≈»≈«ƒƒ¿»»∆»¿
Ì„Â Ì„ B‡ ·ÏÁÂ ·ÏÁ63.64ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ≈∆»≈∆»»»¿≈ƒ…»»ƒ
‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ ÔÈ‚‚BL65ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ¿ƒ«ƒ«»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿»

·ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈc ˙Èa e¯B‰ ?„ˆÈk .ÔÈ·iÁ ÌÈOBÚ‰»ƒ«»ƒ≈«≈ƒ∆¡…≈∆
Blk ‰·w‰66·ÏÁLÂ eÚhL Ï‰w‰ ÔÓ „Á‡ Ú„ÈÂ , «≈»À¿»«∆»ƒ«»»∆»¿∆≈∆

ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰L ,Ô˙‡¯B‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â ,¯eÒ‡ ‰·w‰«≈»»«¬»ƒ¿≈»»»∆»»∆«
ÔzÚc67Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈc ˙ÈaÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆnL «¿»∆ƒ¿»ƒ¿…«ƒ≈ƒ««ƒ∆≈

ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚBËƒ¬≈∆»≈«»«»¿»«
B˙ÏÈÎ‡68Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â ,69. ¬ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆

ÌÎÁ eÚhL Ú„iL ‰Ê ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«∆»»»
ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L „ÈÓÏz B‡«¿ƒ∆ƒƒ««»»¬»ƒ»»«»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ -70‰ÚÈ„È ÔÈ¯eq‡a B˙ÚÈ„È ÔÈ‡L , ¬≈∆»∆≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»
Ì‡ ÔÎÂ .Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÏÏÎÏ Û¯ËˆÓe ,˙È‡cÂ«»ƒƒ¿»≈ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆¿≈ƒ

eÚhL Ú„È ‡Ï71ÔnL ÏÎ‡Ï Ôek˙Â ,72·ÏÁÂ73ÏÎ‡Â , …»«∆»¿ƒ¿«≈∆¡…À»¿≈∆¿»«
‰·w‰ ·ÏÁ74·ÏÁ ‡e‰L Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ,e‰e¯Èz‰L ≈∆«≈»∆ƒƒ¿…»«∆≈∆

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·w‰75,B˙‚‚L ÈtÓ B˙ÏÈÎ‡L ÈtÓ ; «≈»¬≈∆«»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»
ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â .‰‡¯B‰‰ ÈtÓ ‡Ï…ƒ¿≈«»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«

Ì‰Èt76‰È‰zL „Ú - ‰‚‚La ÌÚ‰ ÏÎÏ :¯Ó‡pL , ƒ∆∆∆¡«¿»»»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆
ÏkÏ ˙Á‡ ‰‚‚L77·ÏÁ ÏÎ‡Â BÓˆÚa ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . ¿»»«««…¿≈ƒ»»¿«¿¿»«≈∆

ÈtÓ ‡l‡ Ô˙‡¯B‰ ÈtÓ ‡Ï B¯Èz‰Ï e¯B‰L ‰·w‰«≈»∆¿«ƒ…ƒ¿≈»»»∆»ƒ¿≈
ÈÙa ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - BzÚ„a ¯zÓ ‡e‰L∆À»¿«¿¬≈∆«»«»¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ78¯eËt - ÔÈc ˙È·a ‰ÏBz‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .79, «¿∆«¿»»«∆¿≈ƒ»
·iÁ‰ ÏÎÂ ;eÈnL ÌÈÎ¯c‰ Ïk ÌL eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿»»«¿»ƒ∆»ƒ¿»««»

ÌÈ‚‚BM‰ ·¯Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ - BÓˆÚ ÈÙa80. ƒ¿≈«¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ

שייך 62) דלהלן והא הלכה, ציון כאן אין תימן בכ"י
היו  לא אם "וכן המלים לפני להלן ההלכה וציון למעלה,
שמח. אור הגיה וכן רומי. בדפוס נראה וכן העושים".

היא 63) דינים, בתי שני בהוראת שם בגמרא האיבעיא שהרי
למעלה. וראה מצטרפים. שאין רבינו ופסק וחלב, בחלב

אור 64) הגיה וכן רומי, בדפוס נראה וכן תימן, בכ"י כן
הב"ד.65)שמח. יש 66)של  הקיבה שע "י בחלב כי

ויש  יתר. כמו משוך חוט והוא באכילה, מותר שהוא חלק
בפ"ז  ראה קשת, כמו עקום והוא באכילה שאסור חלק
החלב  שכל הורו והב"ד ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות

א). ג, יוסף (שער באכילה מותר הקיבה צ"ל 67)שע"ג
רקח). (מעשה דעתו ב"ד,68)על "הורו ב. הוריות משנה

והלך  להוראה ראוי והוא תלמיד או שטעו מהן אחד וידע
שלא  מפני לעצמו) (=קרבן חייב זה הרי וכו' פיהן על ועשה
לשמוע  שמצוה שחשב אמרו שם: ובגמרא בב"ד", תלה
נחשב  אינו ולפיכך טועים. שהם שידע אףֿעלֿפי מב"ד
שהרי  מזיד אינו וגם טועים, שהם ידע שהרי בב"ד, לתולה
לעצמו. קרבן וחייב חכמים, דברי לשמוע שמצוה טעה

מצטרף 69) אינו הקהל, מחצית החוטאים היו אם כלומר,
הקהל. רוב לעשותם אליהם על 70)זה אמרו שם בגמרא

וראוי  תלמיד או שטעו מהן אחד "וידע המשנה: דברי
סביר  או הדבר) (=למד גמיר או להיות שצריך להוראה",
סביר  ולא גמיר לא הוא אם אבל דבר ), מתוך דבר (=מבין

בביתֿדין. תולה הוא הרי הארץ"), ב"ד,71)(="עם
הקיבה. חלב היתר.72)להתיר זו 73)של תיבה

איננה. תימן ובכ"י שומן.74)מיותרת, שזהו חשב אלא
שאם 75) שם. רבא אמר כאיכאֿדאמרי עצמו, בפני קרבן

חייב. ואכלו בשומן חלב לו שיהיו 76)נתחלף להשלים,
(שם). קהל רוב שם.77)החוטאים בגמרא הוא כן

(78- חייב בעצמו התולה הכלל, "זה אמרו: שם: בגמרא
שאינו  האומר שהוא רבינו ומפרש בהוראה". מבעט לרבות
 ֿ (כסף מותר שזה יודע עצמו הוא אלא להוראתן, צריך

ספר). וקרית שם.79)משנה, רוב.80)משנה שיהיו
(כסףֿמשנה). פשוט" דבר "וזה

.ÂÔB„Êa ¯eÒ‡‰ ¯·c ¯Èz‰Ï ÔÈc ˙Èa e¯B‰81eOÚÂ , ≈ƒ¿«ƒ»»»»¿»¿»
ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa - ‰‚‚La Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰«»»«ƒ∆ƒ¿»»≈ƒ¿ƒƒ

ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰L ÈtÓ ,Ôa¯w‰82ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , «»¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»ƒ
ÈtÓ ,BÓˆÚ ÈÙa Ôa¯˜ ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰»ƒ«ƒ∆«»»¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿≈

‚‚BL ‡e‰L83Ï‰w‰ eÚ„ÈÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa e¯B‰ . ∆≈≈ƒƒ¿»»¿»¿«»»
eÚhL84Ô‰Ó Ïa˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡LÂ85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ∆»¿∆≈»¿«≈≈∆¿««ƒ≈

ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡Â el‡ - Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ eOÚ»«»»«ƒ∆≈»≈¿ƒƒ
Ôa¯w‰86Ï‰w‰ eOÚ ‡Ï È¯‰L - ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa . «»¿»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»«»»

ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ;Ì˙ÚË‰L Ô˙‡¯B‰ ÈtÓƒ¿≈»»»∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿ƒƒ
Ì‰ ÔÈ„ÈÊnL ÈtÓ - Ôa¯w‰87eÚhL eÚ„È È¯‰L , «»¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ≈∆¬≈»¿∆»

.˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»«¬

להתיר.81) הורו ואףֿעלֿפיֿכן אסור שהדבר שידעו
ישגו",82) ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא נאמר והרי

"ואעפ"י  במשנה). ד: הוריות (רש"י בב"ד שוגגין בעינן
פטורין, בא, היה ב"ד ולשם הואיל בא, היה ציבור שמשל
(מאירי  שמם" על הבא לקרבן מקום ואין הם מזידין שהרי

ועשו 83)שם). מזידין וכו' ב"ד "הורו ד: שם משנה
ושעירה". כשבה הקהל) מן ואחד אחד (=כל מביאין שוגגין

מצוה 85)הב"ד.84) אין טעות שבמקום גם ידעו כלומר,
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חכמים. דברי (=הב"ד)86)לשמוע "שוגגין שם: משנה
פטורין". אלו הרי מזידין, (=הקהל) הקרבן 87)ועשו ואין

א. הלכה פ"א למעלה ראה השוגג, על אלא בא

ה'תשע"ט  ניסן י"ד שישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
כל 1) ועשו תורה מגופי גוף לעקור והורו ששגגו ב"ד יבאר

פיהם. על העם

.‡‰¯Bz ÈÙebÓ Ûeb ¯˜ÚÏ e¯B‰Â e‚‚ML ÔÈc ˙Èa2, ≈ƒ∆»¿¿«¬…ƒ≈»
ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa - Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ Ïk eOÚÂ3„Á‡ ÏÎÂ , ¿»»»»«ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿»∆»
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ÌÈOBÚ‰ ÔÓ „Á‡Â4¯Ó‡pL ;5: ¿∆»ƒ»ƒ«»«»¿»∆∆¡«
Ûeb‰ Ïk ‡ÏÂ - ¯·c ÌÏÚÂ6. ¿∆¿«»»¿…»«

בתורה,2) שבת דיני אין בתורה, נדה איסור אין שאמרו כגון
ה"ב. להלן ראה בתורה, ע"ז איסור קרבן,3)אין מלהביא

ה"ב. פי"ב למעלה וראה ב. ג, הוריות כל 4)משנה כדין
בשוגג. ציבור.5)חוטא של דבר העלם בקרבן

המצוה 6) שיעקר ולא דבר, "ונעלם א: ד, שם ברייתא
כי  מדבר" ונעלם ביה "קרי שם: עולא, ומפרש כולה".
עם  וגם "ונעלם" עם גם נקראת "ונעלם" של ה"מ"ם"
שם). (רש"י דבר" כל ולא מדבר מדבר", "ונעלם – "דבר"

.·ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ7Ïh·Ï e¯BiL „Ú ¿»≈≈ƒ«»ƒ«∆¿«≈
˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó8‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ƒ¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»¿…»ƒ«»

ÌÈ¯‡·Óe9Ck ¯Á‡Â ,10,Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È ¿…»ƒ¿««»ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»¿»
e¯B‰Â e‚‚L ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰Â¿»ƒ«ƒ∆¿ƒ≈«»¿¿

‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ˙BÂÁzL‰Ï ¯znL11¯znL B‡ , ∆À»¿ƒ¿«¬«¬»»»∆À»
˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï12‡ ,ÏÚ ‡B·Ï ¯znL B ¿ƒ≈¿ƒ¿¿«»∆À»»«

ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL13ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ÈÓk el‡ È¯‰ - ∆∆¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆»¿≈
‰c ÔÈ‡ B‡ ,‰¯Bza ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÈ‡ B‡ ,‰¯Bza ˙aL«»«»≈¬»»»«»≈ƒ»
˙‚‚L ‰Êa ‡ˆBiÎÂ BÊ ÔÈ‡Â ,Ûeb‰ Ïk e¯˜ÚL ,‰¯Bza«»∆»¿»«¿≈¿«≈»∆ƒ¿«

‰ÁÎL ‡l‡ ‰‡¯B‰14,Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt CÎÈÙÏ . »»∆»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»¿»
Ï·‡ .BÓˆÚ ÈÙa ˙‡hÁ ·iÁ Ô‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰ ÏÎÂ¿»»∆«ƒ∆«»«»ƒ¿≈«¿¬»
‡e‰ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ :e¯Ó‡Â e¯B‰Â eÚË Ì‡ƒ»¿¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿
˜¯Bf‰ Ï·‡ ,BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡ :¯Ó‡pL ,·iÁL∆«»∆∆¡««≈≈ƒƒ¿…¬»«≈

ËÈLBn‰ B‡15˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ e¯˜ÚL B‡ ,¯zÓ16 «ƒÀ»∆»¿»≈¬¿»
ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ dÈ‡L e¯B‰Â17Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈»¿»»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ

ÌÈ„È ËeMÙa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ‰ÂÁzLn‰ :e¯Ó‡Â eÚË»¿»¿«ƒ¿«¬∆«¬»»»¿ƒ»«ƒ
Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï :Ba ¯Ó‡pL ,·iÁ‰ ‡e‰ ÌÈÏ‚¯Â¿«¿«ƒ««»∆∆¡«…ƒ¿«¬∆¿≈
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLt ‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ Ú¯Bk‰ Ï·‡ ,¯Á‡«≈¬»«≈««»»∆¿…»«»»¿«¿»

ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ¯zÓ ‡e‰ È¯‰18eÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈À»¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ»
Ìc ‰˙‡¯L ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÏÚ ‡a‰ :e¯Ó‡Â¿»¿«»«∆∆¿∆∆∆»¬»»
‰˙‡¯ Ï·‡ ,d·BÊ ÈÓÈ Ïk :¯Ó‡pL ,·iÁ ‡e‰ ÌBia««»∆∆¡«»¿≈»¬»»¬»

‰ÈÏÚ ‡B·Ï ¯zÓ ‰ÏÈla19,e¯Ó‡Â e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ ; ««¿»À»»»∆»¿≈ƒ¿»¿
L¯ÙÏ ¯zÓ LÈÓLz ˙ÚLa ‰c BzL‡ ‰O¯tL ÈnL∆ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒÀ»ƒ¿

‰M˜˙Ó ‡e‰Lk ‰pnÓ20ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -21Ì‡ ÔÎÂ . ƒ∆»¿∆ƒ¿«∆¬≈≈«»ƒ¿≈ƒ
‡e‰ ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆiL Ìc ÏÎB‡‰L ,e¯Ó‡Â eÚË»¿»¿∆»≈»∆»»ƒ¿«¿ƒ»
el‡ È¯‰ - ¯zÓ ·l‰ Ìc ÏÎB‡‰ Ï·‡ ,·iÁ‰««»¬»»≈««≈À»¬≈≈

ÌÈ·iÁ22Ô‰a e¯B‰ Ì‡ ,el‡ ˙BiÚËa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «»ƒ¿≈…«≈¿»À≈ƒ»∆
ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙È·e ,ÔÈ¯eËt - Ô‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ ·¯ eOÚÂ¿»…«»»«ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ

.Ô˙‚‚L ÏÚ Ôa¯»̃¿»«ƒ¿»»

ב.7) ג, שם איסור.8)משנה, יהודה 9)של רב דברי
העלם  (קרבן חייבין ב"ד "שאין א: ד, שם שמואל, אמר
הצדוקים  שאין בדבר (בשוגג) שיורו עד ציבור) של דבר
בדבר  אבל בתורה), מפורש שאינו (כלומר, בו מודים
מאי  פטורין, בתורה) מפורש (שהוא בו מודים שהצדוקים

להלן. וראה הוא", רב בי קרי זיל רק 10)טעמא כלומר,
וכו'. חייבין ב"ד יהיו זה איסור 11)באופן התירו שלא

ואיסור  בלבד. השתחויה אלא בכללה, עבודהֿזרה
(שמות  שנאמר בתורה, הוא מפורש לעבודהֿזרה השתחויה
ד.). (הוריות אחר" לאל תשתחוה "לא יד) לד,

מפורש 12) זה וגם הרבים. לרשות היחיד מרשות כלומר,
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שם שנאמר בתורה,
רבינו  בדברי וראה אחרת. נוסחא לפי שם, (הוריות השביעי"
בעירובין  (וראה וגו'", איש יוציא "אל נאמר כאילו להלן),
הוא  וכן לתחום, חוץ יציאה באיסור עוסק הזה שהפסוק יז:
שכא). לאֿתעשה המצוות' וב'ספר ה"א, שבת מהל' בפכ"ז

בי 13) איסורי מהל' בפ"ו כן התבאר ונקראת ה"אֿז. אה
שראתה  הימים כמספר נקיים" "ימים לשמור שצריכה משום
"וספרה  כח) טו, (ויקרא שנאמר בתורה מפורש זה ודבר דם,

שם). (הוריות, יום כנגד יום שסופרת מלמד – כן 14)לה"
ענין  "והוא שם: זה, על והוסיף שם. המשניות, בפירוש הוא
שם  ורש"י הוא". רב בי קרי זיל ד.) שם (בגמרא אמרם
מעליא, שוגג הוי לא ולידע, ללמוד לו דאפשר "כיון פירש:

הוי". למזיד את 15)וקרוב מוציא אינו בעצמו שהוא
עצמו  והוא מושיטו או זורקו אלא לרשות, מרשות ההפץ
נאמר  לא שהרי בתורה, מפורש אינו וזה במקומו. נשאר

ממקומו". איש יצא "אל מפורשים 16)אלא: שאינם
חרישה 17)בתורה. אין יוסף, רב "בעי ב: ד, שם בגמרא

מילתא, בכולהו מודו דקא כיון אמרינן מי מהו, בשבת
עקריין  דקא כיון דילמא או דמי, מקצת וקיום מקצת כביטול
כי  רבינו וסובר דמי", גוף כעקירת – עיקר כל לחרישה ליה
המפורשת  החרישה על אלא אינה יוסף רב של שאלתו כל
תשבות" ובקציר "בחריש כא) לד, (שמות שנאמר בתורה,
מהל' פ"א ועי' שבת. לענין זה שפסוק עב. במנחות (ראה
הישיבה, אב נתן לרב המשנה ובפירוש ה"א, ויובל שמיטה
אחרות, ממלאכות מלאכה אב אבל .(52 הערה פ"א שביעית
כיֿאם  נחשב זה שאין הוא פשוט בתורה, מפורש שאינו
שרב  לומר וצריך וחייבים. מקצת ומקיים מקצת למבטל
שיורו  עד חייבין אין דאמר דשמואל, הא ליה לית יוסף
(תוספות  זה על שאל ולפיכך בו, מודים שהצדוקים בדבר
זו  אין - כשמואל שפסק רבינו לדעת אולם שם). הרא"ש
הוראה, זו אין בשבת, חרישה שאין הורו ואם כלל, בעיא
וראה  תשבות". ובקציר "בחריש מפורש: כתוב שהרי
ה'' ב'חפץ משנה', ו'לחם משנה' ב'כסף שם, ב'מאירי'

יוסף'. בדבר 18)ו'שער מקצת, ומבטל מקצת מקיים וזהו
רק  לצדוקים משמע שהשתחויה בו, מודים הצדוקים שאין
א) יט, (בראשית שנאמר כמו ורגלים, ידים בפישוט

ד.). (שם ארצה" אפים מקצת 19)"וישתחו מבטל וזהו
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שהצדוקים  בו, מודים הצדוקים שאין בדבר מקצת, ומקיים
אבל  ביום, דם ראתה אם אלא אינו שהאיסור להם משמע

בגמרא). (שם אסורה אינה בלילה דם כשהאבר 20)ראתה
ביאה  איסורי מהל' ופ"ד ה"ז, פ"ה למעלה ראה מוקשה,
אשתו  כשפירסה מתקשה, כשהוא לפרוש אסור כי הי"א,
על  "חייבין ב: ח, שם במשנה והוא תשמיש. בשעת נדה
וראה  הנדה", מן פרוש כו' שבנדה לאֿתעשה ועל עשה

שם. המשניות וזו 21)בפירוש בו, מודים הצדוקים שאין
מקצת. וביטול מקצת קיום של אין 22)הוראה זה ודבר

ג.) (הוריות הגמרא מדברי מוכח וכן בו. מודים הצדוקים
ב'תוספות' ועיי"ש מהו". בדם, ומיעוט בחלב "מיעוט
ולדברי  בו, מודים שהצדוקים דבר הוא דם הלא שהקשו

המוריה'). ('הר שפיר אתי רבינו

.‚˙Èqk˙pL ÈÙÏ ,˙aM‰ ‡ˆiL ÔÈc ˙Èa e¯B‰≈ƒ∆»»««»¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰nÁ‰23en„Â24‰nÁ ‰Ú˜ML25‰Á¯Ê Ck ¯Á‡Â ,26 ««»¿ƒ∆»¿»«»¿««»»¿»

‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ -27˙eÚË ‡l‡28‰Î‡ÏÓ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈»»∆»»¿»∆»»¿»»
ÔÈc ˙Èa e¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa Ï·‡ ,·iÁ«»¬»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ≈ƒ

Ì‰ÈÙa e„ÈÚ‰L ÈÙÏ ,‡Op‰Ï LÈ‡ ˙L‡29˙nL ≈∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿≈∆∆≈
‰‡¯B‰ BÊ ÔÈ‡ - dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ,dÏÚa30‡l‡ «¿»¿««»»«¿»≈»»∆»

˙eÚË31ÏÚ ˙‡hÁ ÔÈ·iÁ ÔB¯Á‡‰ dÏÚ·e ‰M‡‰Â , »¿»ƒ»«¿»»«¬«»ƒ«»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô˙‚‚Lƒ¿»»¿≈…«≈»∆

להם.24)בעננים.23) היה העם 25)נדמה רוב ועשו
בשבת. האסורות שחיללו 26)מלאכות והתברר החמה,

השבת. דבר",28)בשוגג.27)את "העלם זה ואין
 ֿ (כסף בתרא שהוא נחמן רב נגד וכרבא א. צב, יבמות

(ראה 29)משנה). בעלה שמת להעיד הנאמנים עדים
ביתֿדין" עלֿפי "נשאת והיינו הט"ו). גירושין מהל' פי"ב
עדים  שני עליו העידו אם אבל ב). פז, (יבמות שבמשנה
שום  כאן ואין ביתֿדין" עלֿפי "נשאת זה אין  כשרים,

קרבן. שחייבת העלם 31)בשוגג.30)חידוש זה ואין
ופטורה  תצא ב"ד, עלֿפי "ניסת שם: יבמות במשנה דבר,
יקוב  אומר, אליעזר "רבי א: צב, שם ובברייתא הקרבן" מן
חטאת  ב"ד) ע"פ שנשאת (האשה ותביא ההר את הדין
אין  =) "ליתא רבא וכן זעירי, אמר שם, ובגמרא שמינה".
מדתנא  פטורה) שהיא בה (שכתוב למתניתין פוסקים) אנו
הלכה  ובאמת טעות". אלא הוראה זו שאין וכו' מדרשא בי
שסובר  מי לפי היא הנ"ל הסוגיא כל שהרי מיותרת, זו
שפסק  מה לפי אבל פטור", ב"ד, בהוראת שעשה "יחיד
בהוראת  שעשה ש"יחיד ה"א) ופי"ג ה"ב (למעלה רבינו
"טעות", שהיא משום זה לטעם צריך אין – חייב" ב"ד,
שניהם  היו כן גם מעליא, הוראה זו היתה לא אפילו שהרי
ו'לחם  כאן, – שמח' ו'אור למלך' 'משנה וראה חייבין,

ה"ה. פ"ה למעלה משנה'

.„‰‚‚La e¯B‰L ÔÈc ˙Èa‡ËÁ ÏL BÓˆÚ eÁÎLÂ ≈ƒ∆ƒ¿»»¿»¿«¿∆≈¿
e‡ËÁL È‡cÂa ÌÈÚ„BÈ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba e¯B‰L∆««ƒ∆≈¿ƒ¿««∆»¿

‰‚‚La32ÌÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÌÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿»»¿««ƒ∆»»ƒƒ»¿¿ƒ
eÏ Ì˙È¯B‰ CÎÂ CÎa :Ô‰Ï33ÌÈOBÚ‰Â ,ÔÈ¯eËt Ì‰ - »∆¿»»»≈∆»≈¿ƒ¿»ƒ

‰Ú„BÂ :¯Ó‡pL ;ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ«ƒ∆«»ƒƒ¿≈«¿»∆∆¡«¿¿»
B˙B‡ eÚÈ„BiL ‡Ï - ‰ÈÏÚ e‡ËÁ ¯L‡ ˙‡hÁ‰««»¬∆»¿»∆»…∆ƒ

ÌÈ‡ËBÁ‰34Èab ÏÚL ·ÏÁ e¯Èz‰Â e‚‚L ?„ˆÈk . «¿ƒ≈«»¿¿ƒƒ≈∆∆««≈
e‚ML eÚ„iL ¯Á‡Â ,ÌÚ‰ ·¯ e‰eÏÎ‡Â ‰·w‰«≈»«¬»…»»¿««∆»¿∆»
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÌÈ·iÁL ¯·„ e¯Èz‰LÂ ‰‡¯B‰a¿»»¿∆ƒƒ»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
ÌÈ·ÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿»ƒ¿«≈»∆ƒƒ¿»«¬»ƒ
,ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - e¯Èz‰ ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó B‡ e¯Èz‰ƒƒƒ¿»«»ƒƒƒ¬≈≈¿ƒ

.‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»

בשוגג.32) שהורו נזכרו 33)כלומר, לא עצמם והם
להם. שהודיע לאחר א:34)אפילו ה, הוריות ברייתא,

חייבין, יהיו יכול הורו, מה וטעו שהורו ידעו רבנן, "תנו
גרס  ורבינו החוטאין". שיודעו ולא – החטאת ונודעה ת"ל
"שידעו", הנוסחא: היתה רש"י (ולפני "שיודיעו" שם

עיי"ש).

.‰ÔÈa ,Ô˙‚‚L Ì‰Ï ‰Ú„BÂ ‰‚‚La e¯B‰L ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿»»¿¿»»∆ƒ¿»»≈
ÈÙk ‰OBÚ‰ Ïk ,e‡È·‰ ‡lL ÔÈa Ô˙¯tk e‡È·‰L∆≈ƒ«»»»≈∆…≈ƒ»»∆¿ƒ

¯eav‰ ·¯a ‰ËLtL Ô˙‡¯B‰35eÚ„iL ¯Á‡Ó36- »»»∆»¿»¿…«ƒ≈««∆»¿
ieÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰37Ï‡LÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ; ¬≈∆≈ƒ»»»ƒ¿»»ƒ¿…

Ï‡L ‡ÏÂ ÔÈc ˙È·a eLcÁ˙pL ÌÈ¯·c ÏÚ ˙Ú ÏÎa¿»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈ƒ¿…»«
‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -38. ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»»…»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰È‰L ÈÓa «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»»ƒ≈ƒ
‰È„ÓÏ CÏ‰Â ‰‡¯B‰‰ ‰‡¯L ÈÓ Ï·‡ ;‰È„na«¿ƒ»¬»ƒ∆»»«»»¿»«ƒ¿ƒ»
ÈtÓ ,¯eËt - eÚ„iL ¯Á‡ ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙¯Á‡«∆∆««ƒ∆»»««∆»¿»ƒ¿≈

Ï‡LÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰Â Ô‰a ‰ÏzL40,„BÚ ‡ÏÂ . ∆»»»∆«¬≈ƒ∆¿»ƒ¿…¿…
˙‡ˆÏ Ï‰·p‰ ‡l‡41‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿»»≈««ƒ∆¬«ƒ…»»

‰Ê È¯‰ - eÚ„iL ¯Á‡Ó Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚÂ ,C¯cÏ«∆∆¿»»«ƒ∆≈««∆»¿¬≈∆
¯eËt42. »

ציבור 35) רוב עשו לא אם אבל ציבור, רוב שעשו כלומר,
קבועה  חטאת ואחד, אחד כל להביא היחידים חייבים –

ה"א). ופי"ג ה"ב, פי"ב שנודע 36)(למעלה מכיון כלומר,
מהוראתן. וחזרו שטעו לב"ד אליעזר,37)אח"כ כרבי

תולה  ספק שהוא כלומר, "ספק", האומר - ב ג, שם במשנה
רבי  שכוונת שם, בגמרא ופירשו בעצמו, תולה וספק בב"ד

תלוי. באשם לחייבו ושם 38)אליעזר תלוי. באשם שחייב
דומה, הדבר למה אליעזר דרבי משל זירא, "א"ר גמרא:
אשם  שמביא לו, ונודע שומן ספק חלב ספק שאכל לאדם

לשאול.39)(תלוי)". לו שהיה משום תלוי, אשם שחייב
רבי 40) מחייב למי (כלומר, ספק "איזהו שם: במשנה

לו  הלך חייב, ביתו בתוך לו ישב תלוי) אשם אליעזר
(בהולך  בזה אני מודה עקיבא רבי אמר פטור, הים למדינת

החובה. מן לפטור קרוב שהוא הים) כלומר,41)למדינת
אחרת. למדינה ללכת כבן 42)הממהר ולא עקיבא כרבי

שום  לו היתה לא טרוד, שהוא שמכיון ד.) (שם עזאי
נחשב  והוא מהוראתם, הב"ד שחזרו לשמוע אפשרות

שם). (רש"י פטור שהוא בב"ד שעשה לתולה ו"דוקא
בתחילת  למעלה (ראה ב"ד עלֿפי הקהל רוב שחטאו אחר
מביא  – הקהל רוב חטאו ולא זה עשה אם אבל ההלכה),
ה"א) ופי"ג ה"ב, (פי"ב למעלה פסק שהרי יחיד, חטאת

הראב"ד). (השגות חייב" ב"ד בהוראת שעשה יחיד
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ה'תשע"ט  ניסן ט"ו ש"ק יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
וכהן 1) שגגתו, על פר המשיח הכהן חייב יהיה אימתי יבאר

המעשה. עם זו שגגה שגג אם לו שנסתפק משיח

.‡‰ÈÏÚ ‡È·Ó ËBÈ„‰‰L ‰‚‚L ÏkL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆»¿»»∆«∆¿≈ƒ»∆»
da ‚‚L Ì‡ ,‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‰Úe·w‰ ˙‡hÁ«»«¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»«»

¯ÈÚO ‡È·Ó - ‡ÈOp‰2ÁÈLÓ Ô‰k da ‚‚L Ì‡Â ,3- «»ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ»«»…≈»ƒ«
¯t ‡È·Ó4‡È·Ó ÁÈLÓ Ô‰kL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ««∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈»ƒ«≈ƒ

BÓˆÚ ˙‡¯B‰a ‰ÚhLk ?B˙‚‚L ÏÚ ¯t5‰OÚÂ , ««ƒ¿»¿∆»»¿»««¿¿»»
B˙‡¯B‰ ˙‚‚La ‰OÚÓ6dc·Ï7ÌÎÁ ‰È‰iL ‡e‰Â . «¬∆¿ƒ¿«»»¿«»¿∆ƒ¿∆»»

‡ÏÙÓ8˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡ :¯Ó‡pL . À¿»∆∆¡«ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«
,ÔÈc ˙Èa Ô‰L ,¯eav‰ ‰Ó :¯eaˆk ÁÈLÓ È¯‰ - ÌÚ‰»»¬≈»ƒ«¿ƒ»«ƒ∆≈≈ƒ
ÔÈÈe‡¯ ÌÈÓÎÁ eÈ‰iL „Ú Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿»¿»«∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒ
,Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eOÚÈÂ ,‰‡¯B‰a eÚËÈÂ ,‰‡¯B‰Ï¿»»¿ƒ¿¿»»¿«¬»ƒ«ƒ∆
ÏÎa ÁÈLn‰ Ck ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»»«»ƒ«¿»

el‡‰ ÌÈÎ¯c‰9. «¿»ƒ»≈

בשגגה 2) וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג) ד, (ויקרא נאמר
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא "כהן 3)וגו'

בבגדים". המרובה ולא המשחה בשמן שנמשח גדול
והקריב 4) וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג) ו, (שם שנאמר

לחטאת". לה' תמים בקר בן פר לעצמו 5)וגו' שהורה
מותר. זה דבר כי "הורה 6)בטעות וֿז: ו: הוריות משנה

שהוראת  וכו' פר מביא שוגג ועשה שוגג לעצמו משיח כהן
אלא  חייבין אין לציבור, דין בית כהוראת לעצמו משיח כהן
זה  ודבר המשיח". וכן המעשה, שגגת עם דבר העלם על
"לאשמת  (שם) משיח בכהן שנאמר ממה ו:) (שם נלמד
להתיר  לעצמו הורה לא אם אבל כציבור, משיח הרי העם",
קרבן. כלל מביא אינו להיתר, הוראתו בלי ועשה שגג אלא

מעשה 7) בשעת סמך ולא הואיל דין, בית עם הורה שאם
פטור. זה הרי - לבדה הוראתו מופלא 8)על אינו אם אבל

להוראה, שהוסמך הוא ומופלא מעליא. הוראה הוראתו אין
צריך  לא אבל ממרא, זקן אצל דין שבבית מופלא כמו
ד: שבמשנה דין שבבית במופלא כמו ישיבה ראש שיהיה

דין". בית של מופלא היה שלא "שיבטל 9)"או עניין
שאין  בדבר אלא חייב אינו כי וברור מקצת". ויקיים מקצת
רבינו  מדברי נראה וכן הצבור. כדין בו, מודים הצדוקים
ולא  לרשות, מרשות בזורק רק שהדגים ב). (הלכה להלן

לרשות. מרשות במוציא

.·„ˆÈk10BÓˆÚÏ ‰‡¯B‰a ‰ÚhL ÁÈLÓ Ô‰k ? ≈«…≈»ƒ«∆»»¿»»¿«¿
¯zÓ ˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰L ‰n„Â11˜¯ÊÂ , ¿ƒ»∆«≈≈¿ƒ¿¿«»À»¿»«

- BÓˆÚÏ B˙‡¯B‰a ‰ÏBz ‡e‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿∆¿»»¿«¿
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙‡hÁÏ ¯t ‡È·È B‡ËÁ BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆¿»ƒ«¿«»¬»ƒ…
‰ÏzL B‡ ,‰‚‚La ˜¯ÊÂ ‚‚L ‡l‡ ,B˙‡¯B‰a ‰Ïz»»¿»»∆»»«¿»«ƒ¿»»∆»»

‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰ ‡ÏÂ B˙‡¯B‰a12Ûeb‰ Ïk ¯˜ÚL B‡ , ¿»»¿…»»»»À¿»∆»«»«
B˙‡¯B‰a13Ïh·Ï B˙‡¯B‰a ‚‚ML B‡ ,BÓˆÚÏ ¿»»¿«¿∆»«¿»»¿«≈

‡l‡ ,B˙‡¯B‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â ‰OÚ ‡ÏÂ ,˙ˆ˜Óƒ¿»¿…»»¿≈«»»∆»
˙¯Á‡ ‰‚‚La ‰OÚ14‚‚LÂ ‰‡¯B‰a „ÈÊÓ ‰È‰L B‡ , »»ƒ¿»»«∆∆∆»»≈ƒ¿»»¿»«

‰OÚÓa15BÈcL ;ÏÏk Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬∆¬≈∆»ƒ»¿»¿»∆ƒ
ÏÎÏ ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰Ï Ï‰w‰ ÔÈ„k BÓˆÚ ˙‡¯B‰Ï¿»««¿¿ƒ«»»¿»«≈ƒ¿»

‰Ê È‡Ó ÁÎLÂ BÓˆÚÏ ‰¯B‰ .¯·c,‰¯B‰ ÌÚË »»»¿«¿¿»«≈≈∆««»
È˙‡¯B‰ ˙Úc ÏÚ ‰OBÚ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ‰OÚÓ ˙ÚL·eƒ¿««¬∆»«¬≈ƒ∆«««»»ƒ

˙‡hÁ ¯t ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -16. ¬≈∆≈ƒ««»

לחטאת.10) פר להביא משיח כהן אם 11)חייב אבל
הוראה, אינה - מותר בשבת לרשות מרשות שהמוציא הורה

למעלה. כלום.12)כמפורש אינה שהוראתו ז. שם
לבטל 13) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם. משנה

המשיח". וכן מקצת, ולקיים הורה 14)מקצת כלומר,
היתר  של שומן לאכול רוצה ועכשיו הקיבה, חלב להתיר

הקיבה. חלב בשוגג ואכל לו שידע 15)ונתחלף וכגון
שכח  לידו מעשה וכשבא נכון, שאינו מטעם במזיד שהתיר
היתר. בחזקת ואכלו הורה נכון שמטעם וסבר זדונו

שם:16) ובגמרא פר", מביא שוגג ועשה "שוגג שם משנה
מאיזה  ושכח שהורה כגון עסקינן במאי הכא אביי "אמר
דעת  על עושה הריני אמר שטעה ובשעה הורה טעם

הוראתי".

.‚˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï BÓˆÚÏ ‰¯B‰»¿«¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»
‰¯Ê ‰„B·Úa17‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙‡¯B‰ ÈÙk ‰OÚÂ «¬»»»¿»»¿ƒ»»¬≈∆≈ƒ

ËBÈ„‰k ‰¯ÈÚO18‰‡¯B‰a ‚bLiL ‡e‰Â .19BÓk , ¿ƒ»¿∆¿¿∆ƒ¿…¿»»¿
‡l‡ Ôa¯˜ ·iÁ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ÔÈ‡L .e¯‡aL∆≈«¿∆≈«…≈«»ƒ««»»¿»∆»
;¯eaˆk ‰OÚn‰ ˙‚‚L ÌÚ ‰‡¯B‰a ¯·c ÌÏÚ‰a¿∆¿≈»»¿»»ƒƒ¿«««¬∆¿ƒ
ÔÈa ,‰‡¯B‰ ‡Ïa „·Ïa ‰OÚÓa ‚‚L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿«¬∆ƒ¿«¿…»»≈
Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙BˆÓ ¯‡La ÔÈa ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»≈ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ»¿»

ÏÏk20. ¿»

לבטל 17) שיורו עד חייבין דין בית "שאין שם במשנה
עד  כוכבים בעבודת ולא המשיח, וכן מקצת, ולקיים מקצת

מקצת". ולקיים מקצת לבטל (שם):18)שיורו ברייתא
וכו' שבשעירה ושווין וכו' כוכבים בעבודת משיח "דתניא
יחיד  אחד - אחת נפש ואם כז) טו, (במדבר קרא דאמר מנלן

הן". אחת נפש כולם משיח ואחד נשיא משנה 19)ואחד
וכן  המעשה שגגת עם דבר העלם על אלא חייבין "אין שם.
דבר  העלם על אלא חייבין אין כוכבים בעבודת ולא המשיח
מה  כי אמרו שם הגמרא ובמסקנת המעשה" שגגת עם
המשנה  סוף על גם מוסב המשיח" "וכן במשנה שאמרו
שם  בברייתא חכמים דעת וכן וכו'". כוכבים בעבודת "ולא

כרבי. מעם 20)ודלא תחטא אחת נפש ואם רבנן "תנו
על  משיח שיכול וכו' למשיח פרט - כז) ד, (ויקרא הארץ
מעשה  שגגת על פר, מביא מעשה שגגת עם דבר העלם
- הארץ מעם לומר תלמוד ושעירה, כשבה מביא לחודיה

למשיח". פרט

.„ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ ‰¯B‰21‡e‰ ‚‚LÂ , »«…≈«»ƒ«ƒ≈ƒ¿»«
eOÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯B‰a Ì‰Â22‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ »≈¿»»««ƒ∆»«ƒ«»»

da eÚhL ˙‡f‰23CÓÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,24‰OÚÓ ˙ÚLa «…∆»»ƒ¿…»«ƒ¿««¬∆
˙Èa ˙‡¯B‰ ÌÚ B˙‡¯B‰ ÏÚ ‡l‡ dc·Ï B˙‡¯B‰ ÏÚ«»»¿«»∆»«»»ƒ»«≈

ÔÈc25ÈÙa ‰¯tk ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»ƒ«»»ƒ¿≈
BÓˆÚ26- Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ‡l‡ . «¿∆»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ»¿»
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¯eav‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó27Ì‰ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»»ƒ≈
Ôa¯˜ ÌÈ‡È·n‰28ÔÈ‡ È¯‰L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ ‡e‰ - «¿ƒƒ»¿»≈≈ƒ»¿»∆¬≈≈

BÓˆÚ ÈÙa ‰¯tk CÈ¯ˆ29. »ƒ«»»ƒ¿≈«¿

המשיח 21) הכהן וגם להתיר בשוגג דין בית הורו כלומר,
זה. בהיתר בשוגג עמהם הכהן 22)הצטרף וכן הקהל

וביתֿהדין.23)המשיח. המשיח הכהן 24)הכהן

כל 25)המשיח. שעל או מהסנהדרין אחד שהיה היינו,
מהוראת  כלל ידע לא אם אבל דין. בית מהוראת ידע פנים

עצמו. בפני קרבן חייב דין לשגגת 26)בית נחשב שזה
מחוייב. ואינו הוראה שגגת בלי לבד משנה 27)מעשה

הצבור  עם ועשה (=ביתֿדין) הצבור עם "הורה ז. שם
שנאמר  ממה נלמד שם ובברייתא הצבור". עם לו מתכפר
הא  חטא", אשר חטאתו "על ג) שם, (ויקרא משיח בכהן
הצבור  עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני חטא כיצד

הצבור. עם לו הקהל,28)מתכפר רוב עשו שלא כגון
לעצמו. יחיד קרבן מביא ואחד אחד זה 29)שכל שהרי

הוראה. בלי בלבד במעשה כשגג

.‰‡e‰Â Ì„a Ì‰ e‚‚LÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa ÌÚ ‰¯B‰»ƒ≈ƒƒ¿»»¿»¿≈¿»¿
¯t ‡È·Ó ‡l‡ ,¯eav‰ ÌÚ BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ - ·ÏÁa¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ«ƒ∆»≈ƒ«

.BÓˆÚÏ¿«¿

.Â‡È‰L ,BÊ ‰‚‚L ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÁÈLÓ Ô‰k…≈»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆ƒ
BÈ‡ - d˙B‡ ‚‚L ‡Ï B‡ ,‰OÚn‰ ÌÚ ‰‡¯B‰ ˙‚‚Lƒ¿«»»ƒ««¬∆…»«»≈

¯eaˆk da ‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó30ÔÈ‡L ≈ƒ»»»ƒ¿≈∆»¿ƒ∆≈»
.‰‡¯B‰ ˙‚‚L ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÈeÏz ÌL‡ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»»»«…«∆ƒ¿«»»
‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ,‡ÈOp‰ Ï·‡¬»«»ƒƒƒ¿«≈ƒ»»…»»
ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BËBÈ„‰‰ ¯‡Lk ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó -≈ƒ»»»ƒ¿»«∆¿ƒ¿≈∆≈

B˙‡¯B‰a ‰ÈeÏz B˙‚‚L31¯eÓ‡‰ ‡ÈO e‰Ê È‡ . ƒ¿»¿»¿»»≈∆»ƒ»»
Ï‡¯OiÓ Ì„‡Ó ˙eL¯ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ,CÏÓ ‰Ê ?‰¯Bza«»∆∆∆∆≈»»»≈»»ƒƒ¿»≈

ÂÈ‰Ï‡ '‰ ‡l‡ B˙eÎÏÓa epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡Â32ÔÈa . ¿≈¿«¿»ƒ∆¿«¿∆»¡…»≈
eÈ‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ÈË·L ¯‡MÓ B‡ „Âc ˙ÈaÓ ‰È‰L∆»»ƒ≈»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
Ïk - B¯·Á ˙‡ „·BÚ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÌÈa¯ ÌÈÎÏÓ¿»ƒ«ƒ¿≈∆»≈∆≈∆¬≈»

B˙‚‚L ÏÚ ÌÈfÚ ¯ÈÚO ‡È·Ó Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡33È‡Â . ∆»¿∆»≈∆≈ƒ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈
ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k ‰Ê ?ÁÈLÓ Ô‰k e‰Ê∆…≈»ƒ«∆…≈»∆ƒ¿«¿∆∆

ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰ ‡Ï ,‰ÁLn‰34. «ƒ¿»…«¿À∆ƒ¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mc`n zeyx eilr oi`y jln df ,dxeza xen`d `iyp edfi`"
."'ek ezeklna epnn dlrnl oi`e l`xyin

כו'". מישראל אדם רשות עליו ש"אין בלשונו עיון וצריך
על  "שאין הלשון ושם י,א.) (הוריות במשנה מקורו והלא

אלקיו". ה' אלא גביו

הציבור.30) כדין בזה דינו בכלל 31)כלומר, הוא והרי
מי  - שגג" אשר שגגתו על הכהן עליו "וכפר שנאמר מה

חייב. בשגגה, זה 32)שחטאו נשיא "איזהו י. שם משנה
על  שאין - אלוקיו ה' מצוות מכל כב) ד, (שם שנאמר מלך

אלוקיו". ה' אלא ישראל 33)גביו "מלכי שם: ברייתא
לעצמם" מביאים ואלו לעצמם מביאין אלו דוד, בית ומלכי

ישראל  (מלך אהדדי" כייפי לא "התם בגמרא: שם וביארו
השני). על אחד שולטים אינם דוד בית משנה 34)ומלך

המרובה  לא המשחה בשמן המשוח המשיח "ואיזהו שם.
המשחה  בשמן נמשח שלא הוא בגדים "ומרובה בבגדים".
שאר  על נתרבה אותם ובלבשו בגדים שמונה לבש אבל
שמן  בו שנעדר שני, בית כהני היו וכן וכו' הכהנים
שמןֿהמשחה. צלוחית את גנז המלך יאשיהו כי המשחה".

.ÊB˙„B·ÚÓ ¯·ÚÂ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁLÓpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆ƒ¿«¿∆∆«ƒ¿»¿»«≈¬»
‰˜Ê B‡ ÌeÓ ÈtÓ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36‰‚‚La ‡ËÁÂ ƒ¿≈ƒ¿»¿«≈»∆¿»»ƒ¿»»

BÊ37Ô‰k ÔÈa ÔÈ‡L ÈÙÏ .B˙‚‚L ÏÚ ¯t ‡È·Ó -≈ƒ««ƒ¿»¿ƒ∆≈≈…≈
ÎÏ LnLÓ‰ ÁÈLÓÌBÈ ¯t ‡l‡ ¯·ÚL ÁÈLÓ Ô‰ »ƒ««¿«≈¿…≈»ƒ«∆»«∆»«

ÌÈ¯etk‰38ÌBÈ Ïk ÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÂ39ÔÈ‡L , «ƒƒ«¬ƒƒ»≈»∆»∆≈
Ï·‡ ;‰ÏB„‚ ‰p‰Îa LnLÓ‰ Ô‰k ‡l‡ Ô˙B‡ ·È¯˜Ó«¿ƒ»∆»…≈«¿«≈ƒ¿À»¿»¬»

.Ba Ì‰ ÌÈÂL - ˙BÂˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ¯t««»«»«ƒ¿»ƒ≈

לעבודה.35) פסול "משיח 36)שהוא ט: שם משנה
ובגמרא  פר" מביא וכו' חטא כך ואחר ממשיחותו שעבר
על  "והקריב ג) (שם, שנאמר ממה זאת למדו י. שם
גם  רבינו ומפרשה משעבר, חטאתו שמביא מלמד חטאתו",
מרב  רבה מיניה "בעא יב: שם אמרו שכן מום, מחמת בעבר
מיפטר  או דחי מידחא באלמנה, מהו שנצטרע משיח נחמן
לקיימן  אפשר שאי מדברים דחי מדחא (פירוש: פטר
שאפשר  בה וכיוצא אלמנה איסור אבל מצורע, כשהוא
כהונה  דין מכל פטור מפטר דילמא או מדחי, לא לקיימה
תנינא  - הרא"ש) תוספות באלמנה, מותר הוא והרי לגמרי
מניין  מומין מחמת עבר קריו, מחמת שעבר אלא לי אין
שהוא  רבינו וסובר והוא". לומר תלמוד בבעולה) (=שאסור

גדולה. כהונה דיני לכל כהן 37)הדין עליה שחייבו
בפר. יבוא 38)המשיח, "בזאת ג טז, בויקרא הנאמר הוא

לעולה". ואיל לחטאת בקר בן בפר הקודש אל אהרן
(שם 39) שנאמר יום כל שמביא גדול כהן חביתי מנחת זהו

סולת  האיפה עשירית וגו' ובניו אהרן קרבן "זה יגֿטו) ו,
והכהן  וגו' בערב ומחציתה בבוקר מחציתה תמיד מנחה

עולם". חק אותה יעשה מבניו תחתיו המשיח

.Á‰OÚL ‡ÈO40ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰a ¯eav‰ ÌÚ41- »ƒ∆»»ƒ«ƒ¿»«≈ƒ
ÌÚ‰ ÏÏÎa BÏ ¯tk˙Ó ‰Ê È¯‰42ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡L . ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆ƒ»≈ƒ

Ô˙‚‚L ÏÚ e·È¯˜‰L Ì‰43ÔÈ¯eËt CÏn‰Â ÌÚ‰ Ïk - ≈∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»»»»»¿«∆∆¿ƒ
Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ Ì‡Â ;e¯‡aL BÓk ,Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»¿∆≈«¿¿ƒ»»ƒ«ƒ

Ôa¯˜a ÔÈ·iÁL Ì‰ ÔÈc ˙Èa44ÔÓ CÏn‰ ‰È‰Â , ≈ƒ≈∆«»ƒ¿»¿»¿»»«∆∆ƒ
ÌB˜Óa ‡ÈO ¯ÈÚOL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÌÈOBÚ‰»ƒ¬≈∆≈ƒ»ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿

„ÓBÚ ‡e‰ ËBÈ„‰ ÏL ‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk45. ƒ¿»¿ƒ»∆∆¿≈

בשוגג.40) דבר 41)עבירה להתיר בשוגג דין בית שהורו
ב 42)האסור. שחייבין ציבור של דבר העלם פר ית בקרבן

חטא  "נשיא ז. שם ברייתא ושבט. שבט מכל להביא דין
לו  מתכפר הצבור עם חטא עצמו, בפני מביא עצמו בפני

הצבור". וכו'.43)עם הקהל רוב שחטאו וכגון
וכו'.44) הקהל מיעוט רק שחטאו (שם 45)וכגון שנאמר

את  והביא וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג): ד,
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו
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.ËB˙e‡ÈOpÓ ¯·Ú - Ú¯ËˆpL ‡ÈO46¯·ÚL ‡ÈOÂ , »ƒ∆ƒ¿»«»«ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«
ËBÈ„‰k ‡e‰ È¯‰ - B˙e‡ÈOpÓ47‡ÈO ‰È‰Lk ‡ËÁ . ƒ¿ƒ¬≈¿∆¿»»¿∆»»»ƒ

ÏÚ :¯Ó‡pL ;¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙l„bÓ ¯·ÚÂ¿»«ƒ¿À»¬≈∆≈ƒ»ƒ∆∆¡««
‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ48.‡È·Ó ‡e‰ B˙‡hÁ ˙ÚLk - «»¬∆»»ƒ¿««»≈ƒ

(שם,46) יחטא נשיא אשר רבנן, "תנו י. שם וגמרא ברייתא
ה) טו, (מלכיםֿב שנאמר שנצטרע לנשיא פרט - וכו' כב)
בבית  וישב מותו יום עד מצורע ויהי המלך את ה' "וינגע
בבית  ומדקאמר הבית". על המלך בן ויותם החפשית

נעשה החפשית  כלומר, הווה", עבד השתא דעד מכלל
היא  שהשררה כעבד, היה מלך שכשהיה המלכות, מן חפשי

ציבור. עול עליו שמוטל ט:47)כעבדות, שם במשנה
כהדיוט" וכו' כן ואחרי מגדולתו, שעבר הנשיא "וכן
יחטא", נשיא "אשר (שם) שנאמר ממה נלמד י. שם ובגמרא

הדיוט. כשהוא לא אבל נשיא, לא 48)כשהוא זה פסוק
שכהן  י.) (שם למדו וממנו משיח, בכהן אלא בנשיא, נאמר

פר. מביא כן גם חטא כך ואחר שעבר משיח

.È,epÓ˙ ‡lL „Ú e‡ËÁL CÏÓ B‡ ÁÈLÓ Ô‰kÛ‡ …≈»ƒ«∆∆∆»¿«∆…ƒ¿««
el‡ È¯‰ - epÓ˙pL ¯Á‡ ‡l‡ Ì‰Ï Ú„B ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«»∆∆»««∆ƒ¿«¬≈≈
Ô‰k‰ Ì‡ ,‡ËÁÈ ‡ÈO ¯L‡ :¯Ó‡pL ;ËBÈ„‰k¿∆¿∆∆¡«¬∆»ƒ∆¡»ƒ«…≈
‡e‰LÎe ‡ÈO ‡e‰Lk ‡ËÁiL „Ú - ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»«∆∆¡»¿∆»ƒ¿∆
ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ·ÏÁ ˜ÙÒ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁÈLÓ49, »ƒ«¿ƒ»ƒ»«¿≈≈∆¿∆∆¿

ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙pL ¯Á‡ B˜ÙÒ ÏÚ BÏ Ú„BÂ50 ¿««¿≈««∆ƒ¿«»ƒ¿…≈»
ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -51·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ¬≈∆≈ƒ»»»»«¬ƒ«ƒ≈∆

,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ËBÈ„‰ ‡e‰Lk¿∆∆¿«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ¿∆¿≈««
‡ÈO ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡L B‡52¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ∆»«¬ƒ«ƒ¿∆»ƒ«¬ƒ«ƒ««

¯eËÙe Û¯ËˆÓ BÈ‡ - ¯·ÚL53‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡ . ∆»«≈ƒ¿»≈»»«¬ƒ«ƒ¿∆
ËBÈ„‰ ‡e‰Lk ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ,¯·ÚÂ ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰∆¿¿ƒ¿«»¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆∆¿
‰˜ÈÒÙ‰ ¯·k B‡ Û¯ËˆÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ»

˙e‡ÈOp‰54. «¿ƒ

אשם 49) מביא אינו גדול, לכהן שנתמנה אחר אכל שאם
אשם 50)תלוי. מביא המלך שהרי גדול, כהן רק כתב

שנתמנה. אחר אכל אם גם שהלכה 51)תלוי כיוון
אשם  שמביא הוא פשוט החטא, זמן אחר שהולכים כחכמים

משיח 52)תלוי. בכהן אבל בדווקא, "נשיא" נקט [כאן
לאחר  כזית אכל אם גם שהרי פר, ומביא מצטרף בוודאי
י]. בהלכה למעלה כמפורש פר, מביא - שעבר

מביא 53) שאינו לנשיא פרט הארץ" "מעם שם ברייתא
הכא  זביד רב אמר ובגמרא הארץ, כעם שעירה או כשבה
זית  וחצי הדיוט כשהוא זית חצי שאכל כגון עסקינן במאי

נשיא. מצטרפים 54)כשהוא אם שם, בגמרא בעיא
איפשטא. ולא הדיוט, קרבן לחייבו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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ה'תשע"ט  ניסן ט' ראשון יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ֿ ּתֹורת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכל

ה'תשע"ט  ניסן י' שני יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ֿ ּתֹורת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכל

ה'תשע"ט  ניסן י"א שלישי יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ֿ ּתֹורת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכל

ה'תשע"ט  ניסן י"ב רביעי יום

צח. עשה מצות
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ֿ ּתֹורת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכל

ה'תשע"ט  ניסן י"ג חמישי יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ט  ניסן י"ד שישי יום

קח. עשה מצות
יום ראשון ֿ שישי ט 'ֿ י "ד ניסן 
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny
(exdhl Ð ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

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



oqipקעח e"h w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ֿ מין ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ּגם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל

ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,

אנ ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג זהרּבֹות סדר ּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

ה'תשע"ט  ניסן ט"ו ש"ק יום

קא. עשה מצות
― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ

(exera zipepal dz`xpy)ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא
טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ֿ ּדיני ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

הסּגר צרי ּמּמּנה mini)מה zray),צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה

(aiaqn)הּנתק(xry mewna `edyk rbp ly eny)וזּולת ― ְֶֶַַ
טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `nw sc oileg(iriax meil)

zcnlnd 'glyz' zaizn dyxcdy zx`ane da zxfeg `xnbd
zkxvp ,zxg` dyr zevn jka zigcp xy`k s` geliy aiigl

:xg` dxwnl,éMà áø øa øî øîà àlà'glyz' zaizn dyxcd ¤¨¨©©©©©¦
dxwnl dkxved devn mewna elit` geliy aiigldìèpL ïBâk§¤§¨¨

m`lì úðî ìòàkéì åàìc ,çlL`l' ly e`ld lr xaer epi`y ± ©§¨§©¥©§©¥¨
did dzlihp zryay itl ,m`d z` lehil xeqi` `edy 'ebe 'gwz

wxe ,dglyl ezrcaäNò'glyz gly' lyå ,àkéàc àeäepiid £¥§¦¨§
mixeaqcäNò éúéìzxdh ly oebk] xg`d dyrd `eaiy ± ¥¥£¥

,[rxevndäNò éçãéìåzaiza dxezd epzcnil ,owd geliy ly §¦§¥£¥
.devn mewna elit` dglyl aiigy 'glyz'

dyr `l` owd geliy zevna oi`y dxwna recn zxxan `xnbd
zl`ey .zxg` dyr zevn iptn dzegcl yiy mixeaq epiid cala

:`xnbdäNò éàäc déîìeà éàîzxdh ly dyrd gk lecb dna ± ©§¥§©£¥
rxevndäNò éàäîyiy mixeaq epiid okly ,owd geliy ly ¥©£¥

zayiin .rxevnd zxdh jxev iptn geliyd zevn z` zegcl
:`xnbdøî øîàå ìéàBä Czòc à÷ìñl`rnyi iax `ed `ld]zay) ©§¨©§¨¦§¨©©

(.fhw,[BzLàì Léà ïéaL íBìL ìBãbdy` zxdh oipr `ed aeyg ± ¨¨¤¥¦§¦§
,dlralázëpL àeä Ceøa LBãwä ìL BîL ,äøBz äøîà éøäL¤£¥¨§¨¨§¤©¨¨¤¦§©

äçné äMeã÷aíénä ìòm` xxazn df ici lry ,dheq z`wyda ¦§¨¦¨¤©©©¦
,`ed xeng oer myd zwigny s` lr ,dzial zxzene `id dxedh

øähî àìc änëc ïåék òøBöî éàäåerbpn,ähnä LéîLúa øeñà §©§¨¥¨§©¨§Ÿ¦©¥¨§©§¦©¦¨
áéúëceizepaxw z`adl mixtivd z`ad oiay minid zray iabl ¦§¦

(g ci `xwie),'íéîé úòáL Bìäàì õeçî áLéå'eyxce,BzLà Bæ 'Bìäà' §¨©¦§¨¢¦§©¨¦¨¢¦§
ïàkîepcnløeñàc ïåék àîéúc eäî ,ähnä LéîLúa øeñàL ¦¨¤¨§©§¦©¦¨©§¥¨¥¨§¨

,ähnä LéîLúa,xzid icil e`iaz mixtivd zxdheäNò ézéì §©§¦©¦¨©§¥£¥
déãécrxevnd zxdh ly dyrd `eai ±,ïwä çelLc äNò éçãéìå ¦¥§¦§¥£¥§¦©©¥

ïì òîLî à÷.devn xacl elit` 'glyz' ¨©§©¨

äðùî
ìèBpäd z` xetiv ownìò íà[lrn ±],øîBà äãeäé éaø ,íéðaä ©¥¥©©¨¦©¦§¨¥
,ä÷Bì,'mipAd lr m`d gTz `l' ly e`ld lr xary meynBðéàå ¤Ÿ¦©¨¥©©¨¦§¥

çlLîz` jka owzi `ly itl ,m`d z` glyl aiegn epi` ± §©¥©
.dyr xaky xeqi`dçlLî ,íéøîBà íéîëçåmeyn m`d z` ©£¨¦§¦§©¥©

,'m`d z` gNWY gNW' zevn,ä÷Bì Bðéàågeliyd zevny itl ©¥©§©©¤¨¥§¥¤
e`ld zpwz `id.ììkä äæ,dxezd lkaLiL äNòú àì úåöî ìk ¤©§¨¨¦§©Ÿ©£¤¤¥

äNò íe÷ dacalne ,dn xac zeyrl `ly xeqi` da yiy devn ± ¨£¥
,e`ld z` owzl ieeiv mb z`fäéìò ïé÷Bì ïéàlr xar m` s` ¥¦¨¤¨

.zewlnd on xhtidle dyrd ici lr epwzl lekiy ,e`ld

àøîâ
xg`l m`d geliyy dcedi iax ly enrh edn zxxan `xnbd

:dzlihpa xary e`ld z` owzn epi` dlhp xakyéòawtzqd ± ¨¥
,ìnî øa àaà éaøednäãeäé éaøc àîòè`l' ly e`ldy s`y ©¦©¨©©¨©§¨§©¦§¨Ÿ

gNWY gNW' ly dyrl wzipd e`l aygp 'mipAd lr m`d gTz¦©¨¥©©¨¦©¥©§©©
`ed m`d ,glyn epi`e dwel mewn lkn ,'m`d z`øáñc íeMî ¤¨¥¦§¨©

s`y,åéìò ïé÷Bì äNòì ÷zépL åàì,e`ll oewiz dyrd oi`yBà ©¤¦¨©£¥¦¨¨
àîìczn`ayàëäå ,åéìò ïé÷Bì ïéà äNòì ÷zépL åàì øáñ àîìòa ¦§¨§¨§¨¨©©¤¦¨©£¥¥¦¨¨§¨¨

e`ld z` owzn dyrd oi`y xaeqy owd geliy zevnaeðééä©§
wéòî 'çlL' øáñ÷c íeMî àîòèòîLî àøz` glyl devnd ± ©§¨¦§¨¨©©¥©¥¦¨¨©§©

.dlhp xaky xg`l `le cin `weec dpid m`d
:`xnbd dgiken,òîL àz,`ziixa epipyììëa ïðLé ,ïìæâå ápb ¨§©©¨§©§¨¤§¨¦§©

,úe÷ìî,dlfbde dapbd zayd ici lr xhtidl mileki mpi`eéøác ©§¦§¥
äãeäé éaø,ef `ziixan dcedi iax ly ezhiy z` `xnbd dgiken . ©¦§¨

àeä äNòì ÷zépL åàìc àëä àäåwzip dlifb ly e`ld ixde ± §¨¨¨§©¤¦¨©£¥
,daydd ly dyrløîà àðîçøc(bi hi `xwie),'ìæâú àì',e`ld ixd §©£¨¨¨©Ÿ¦§Ÿ
dyr mb da xn`pe'äìæbä úà áéLäå'(bk d `xwie)m`y rnyny , §¥¦¤©§¥¨

,dlfbd z` aiydl deevn `ed ixd lfbe xaràîòè dpéî òîL§©¦¨©§¨
äãeäé éaøc`ed epizpynaïé÷Bì äNòì ÷zépL åàì øáñ÷c íeMî §©¦§¨¦§¨¨©©¤¦¨©£¥¦

.åéìò̈¨
:`xnbd dywneëì àðéîà åàì ,àøéæ éaø [eäì] (äéì) øîàike ± ¨©§©¦¥¨©£¦¨§

,xakn mkl izxn` `làúéðúî ìk`ziixa lk ±éa àéðz àìc± ¨©§¦¨§Ÿ©§¨¥
ly myxcn ziaa dzpyp `ly
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המשך פיאור למס' חולין ליום רפיעי עמ' א

ai wxt dinxi - mi`iap

áé-÷øô äéîøéciÎe

åéçà-íâ ékéáà-úéáe Eéøçà eàø÷ änä-íb Cá eãâa änä-íb Eéìà eøaãé-ék ía ïîàz-ìà àìî EE ¦¯©©¤´¥¨¦À©¥Æ¨Æ¨´§½̈©¥²¨¨§¬©£¤−¨¥®©©£¥´½̈¦«§©§¬¥¤−
:úBáBèæ:äéáéà óëa éLôð úeããé-úà ézúð éúìçð-úà ézLèð éúéa-úà ézáæòçéúìçð él-äúéä «¨©Æ§¦Æ¤¥¦½¨©−§¦¤©£¨¦®¨©²¦¤§¦¬©§¦−§©¬Ÿ§¤«¨¨§¨¦¬©£¨¦−

:äéúàðN ïk-ìò dìB÷a éìò äðúð øòiá äéøàkèeôñà eëì äéìò áéáñ èéòä éì éúìçð òeáö èéòä §©§¥´©¨®©¨§¨¬¨©²§−̈©¥¬§¥¦«¨©©̧¦¨³©©£¨¦Æ¦½©©−¦¨¦´¨¤®¨§À¦§²
:äìëàì eéúä äãOä úiç-ìkééúcîç ú÷ìç-úà eðúð éú÷ìç-úà eñña éîøë eúçL íéaø íéòø ¨©©¬©¨¤−¥¨¬§¨§¨«Ÿ¦³©¦Æ¦«£´©§¦½Ÿ§−¤¤§¨¦®¨«§²¤¤§©¬¤§¨¦−

:äîîL øaãîìàéì dîN:áì-ìò íN Léà ïéà ék õøàä-ìk änLð äîîL éìò äìáà äîîL §¦§©¬§¨¨«¨¨Æ¦§¨½̈¨§¨¬¨©−§¥¨®¨©Æ¨Æ¨¨½̈¤¦²¥¬¦−¨¬©¥«
áéíBìL ïéà õøàä äö÷-ãòå õøà-äö÷î äìëà ýåýéì áøç ék íéããL eàa øaãna íéôL-ìk-ìò©«¨§¨¦´©¦§À̈¨µ«Ÿ§¦½¦´¤³¤©«¨Æ«Ÿ§½̈¦§¥¤−¤§©§¥´¨¨®¤¥¬¨−

:øNa-ìëìâé:ýåýé-óà ïBøçî íëéúàeázî eLáe eìòBé àì eìçð eøö÷ íéö÷å íéhç eòøæãé| äk §¨¨¨«¨§³¦¦Æ§Ÿ¦´¨½̈¤§−´Ÿ¦®Ÿ ÆÆ¦§´Ÿ¥¤½¥£−©§¨«´Ÿ
ìòî íLúð éððä ìàøNé-úà énò-úà ézìçðä-øLà äìçpa íéòâpä íéòøä éðëL-ìk-ìò ýåýé øîà̈©´§À̈©¨§¥©Æ¨«¨¦½©«Ÿ§¦Æ©«©£½̈£¤¦§©¬§¦¤©¦−¤¦§¨¥®¦§¦³«Ÿ§¨Æ¥©´

:íëBzî LBzà äãeäé úéa-úàå íúîãà©§¨½̈§¤¥¬§−̈¤¬¦¨«

i"yx
(Â).àìî êéøçà åàø÷:אנשים úåãéãé(Ê)קבוצת

.éùôð:סגולתי äìå÷á.(Á)עם éìò äðúð לפני עלתה
חמסיה: òåáö.(Ë)צעקת èéòä הוא לכך תמוה הה"א

ששאר  בדם מגואל צבוע עוף הם הכי פת"ח נקוד
אחד  עוף צבוע העיט ד"א עליו, נאספים העופות
לאוכלו  עליו נאספים העופות וכל צבוע, שהוא

אותו: äéìò.ששונאים áéáñ èéòä שמים עוף שמא
סביביה: אשר הקלים הגדודים החיילות אלו åéúä.הם

íéáø.(È)בואו: íéòåø חיל של גייסות ראשי
רועים  יבאו אליה למעלה שנאמר כמו נבוכדנצר

ו)ועדריהם  כגבורים åññá.:(לעיל והיו וכן מרמס ל'
חצות בטיט י)בוסים בלעז:ú÷ìç.:(זכריה קנפני"א

(‡È).éìò äìáà:לפני(‚È).åøö÷ íéöå÷å íéèç åòøæ
להם  נרו שלא לפי למה תפלתם נתקבלה ולא התפללו
ספר  קוצים, אל זרעו לכך טובים ומעשים תשובה ניר

הוא: שיבוש הזיי"ן בחירי"ק זרעו בו ל'åìçð.שנקוד
יועילו: ולא לפני וצעקתם במכאובם נחלו חולי,

.íëéúåàåáúî:'ממעשיכ(„È).íéòøä éðéëù מצרים
ישראל  ארץ שכני שהיו וצידון וצור ומואב עמון

אותם: ומזיקין

cec zcevn
(Â).Í· Â„‚·:לאויבים לך ÂÎÂ'.והמה  Â‡¯˜קבוצת אספו 

אחריך : לרדוף ·Ì.אנשים  ÔÓ‡˙ Ï‡עם אותך אוהבים שכמה
לרשעת ראיה תקח  ומהם ורכים טובים דברים  עמך  שמדברים 
ביד  הכח  נתתי כ "ז  בעבור לומר למעלה ומוסב הזה העם כל

זעמי: מטה להיות בה "מ :È˙·ÊÚ.(Ê)נ"נ את עזבתי לכן
.È˙ÏÁ נחלתו חבל  יעקב כמ"ש ישראל  לב)הם ‡˙:(דברים

.È˘Ù ˙Â„È„È ביד מסרתים לפני אהובים  שהיו ישראל את
במ "ש: הדבר וכפל  ·ÚÈ¯.(Á)האויב  ‰È¯‡Îהיו ישראל עדת 

טורפים המה  כן  כי בשר כל  הטורף ביער  כאריה  לפני
זה: את זה  ÈÏÚ.ומאבדים ‰˙רם בקול  למולי מדברת

רוח : ˆ·ÚÂ.(Ë)וברמות ËÈÚ‰ כעיט לפני המה  ישראל וכי
העופות וקבוצת העופות לכל  השנואה גוונים בעלת הצבוע 

נבוכדנצר אנשי כן כי  לאכלם המה גם  יבואו אשר החיות  אספו לומר  זא"ז לזרז  יוסיפו ועוד לאכלה עליה סביב  תחנה הדורסים 
לכלותם : לאלה אלה ומזרזים  ישראל  את  ¯·ÌÈ.(È)שונאים ÌÈÚÂ¯הכשדים מלכי ר"ל  וכו' רועים ויאמר אמריו יפרש  עכשיו

ישראל: את  ארצי:·ÂÒÒÂ.משחיתים החריבו ר"ל שדי חלקת  ÂÎÂ'.רמסו  Â˙מדבר להיות  שמו  לי החמודה החלקה את
לפני:˘Ó‰.(È‡)שממה: מתאבלת השוממה  הארץ והנה לשממה  ארצי  את שם  המחריב  ארחםÓ˘‰.נבוכדנצר  לא עכ"ז ר"ל 

אלי : לשוב מעוונו להתחרט לב על שם  איש בה אין כי  הארץ  כל נשמה ˘ÌÈÙ.(È·)ותהיה ÏÎ ÏÚהגבוהות המקומות  כל על 
שודדים : באו Ï‰'.שבמדבר  ·¯Á ÈÎנ"נ כי שלום יהיה לא בשר ולכל  וכו' מקצה  ותאבד תאכל  היא מה ' ההוכן מלחמה חרב 

כולם: את  ויכבוש  העכו"ם  כל  על מלחמות  ÌÈËÁ.(È‚)יעורר ÂÚ¯Êחטים יזרעו וכאשר רעב  חצי בהכשדים אשלח עוד ר"ל
קוצים: תצמיח כי קוצים  מועלת:ÂÏÁ.יקצרו רפואה  ימצאו ולא  נחלו רעבון לכםÂ˘Â·Â.מעקת היה  ראוי  כנגדם  הנביא אמר 

במקרה: ולא  ה' אף  מחרון במארה שהם  נגלה שהדבר מתבואתיכם  ‰¯ÌÈÚ.(È„)שתבושו ÈÎ˘הנוגעים הרעים א "י שכני
ישראל : בנחלת Ì˘˙Â.לרעה  È‰:גולה ללכת מאדמתם  אותם Â‰È„‰.אעקור  ˙È· ˙‡Âולפי מתוכם, אעקור יהודה  בית וגם

מתוכם: אתוש אמר לכן ישראל  ארץ סביבות שוכנים ההם שהעכו"ם

oeiv zcevn
(Â).‡ÏÓמלאו קראו כמו  קיבוץ ד)ענין È˙˘Ë.(Ê):(לעיל

עזיבה: אהבה:Â„È„È˙.ענין עוף‰ËÈÚ.(Ë)ענין שם הוא
העיט עליו וקץ וכן יח)הדורס  גווניםˆ·ÚÂ.:(ישעיה בעלת ר"ל

כצבוע: אתיו ‰˙ÂÈ.ונראה שובו  כמו  ביאה  כא)ענין :(שם
(È).ÂÒÒÂ· מקדשך בוססו כמו רמיסה  סג)ענין È˙˜ÏÁ.:(שם

החלק את  ואכלה  כמו שדה  אחוזת ז)ענין  ÈÏÚ.(È‡):(עמוס
לפני : שממה :Ó˘‰.ר"ל מקומות˘ÌÈÙ.(È·)מלשון
בשר‡ÏÎ‰.הגבוהות : תאכל  וחרבי וכן ואבדון הרג ענין
לב) חולי:ÂÏÁ.(È‚):(דברים תועלת:ÂÏÈÚÂÈ.מל ' מל '

(„È).ÌÈÚ‚Â‰הזה באיש  הנוגע וכן להרע כד)ר "ל  :(בראשית
.Ì˘˙Â.˘Â˙‡ולנתוץ לנתוש  כמו עקירה א)ענין :(לעיל



קעט ai wxt dinxi - mi`iap

áé-÷øô äéîøéciÎe

åéçà-íâ ékéáà-úéáe Eéøçà eàø÷ änä-íb Cá eãâa änä-íb Eéìà eøaãé-ék ía ïîàz-ìà àìî EE ¦¯©©¤´¥¨¦À©¥Æ¨Æ¨´§½̈©¥²¨¨§¬©£¤−¨¥®©©£¥´½̈¦«§©§¬¥¤−
:úBáBèæ:äéáéà óëa éLôð úeããé-úà ézúð éúìçð-úà ézLèð éúéa-úà ézáæòçéúìçð él-äúéä «¨©Æ§¦Æ¤¥¦½¨©−§¦¤©£¨¦®¨©²¦¤§¦¬©§¦−§©¬Ÿ§¤«¨¨§¨¦¬©£¨¦−

:äéúàðN ïk-ìò dìB÷a éìò äðúð øòiá äéøàkèeôñà eëì äéìò áéáñ èéòä éì éúìçð òeáö èéòä §©§¥´©¨®©¨§¨¬¨©²§−̈©¥¬§¥¦«¨©©̧¦¨³©©£¨¦Æ¦½©©−¦¨¦´¨¤®¨§À¦§²
:äìëàì eéúä äãOä úiç-ìkééúcîç ú÷ìç-úà eðúð éú÷ìç-úà eñña éîøë eúçL íéaø íéòø ¨©©¬©¨¤−¥¨¬§¨§¨«Ÿ¦³©¦Æ¦«£´©§¦½Ÿ§−¤¤§¨¦®¨«§²¤¤§©¬¤§¨¦−

:äîîL øaãîìàéì dîN:áì-ìò íN Léà ïéà ék õøàä-ìk änLð äîîL éìò äìáà äîîL §¦§©¬§¨¨«¨¨Æ¦§¨½̈¨§¨¬¨©−§¥¨®¨©Æ¨Æ¨¨½̈¤¦²¥¬¦−¨¬©¥«
áéíBìL ïéà õøàä äö÷-ãòå õøà-äö÷î äìëà ýåýéì áøç ék íéããL eàa øaãna íéôL-ìk-ìò©«¨§¨¦´©¦§À̈¨µ«Ÿ§¦½¦´¤³¤©«¨Æ«Ÿ§½̈¦§¥¤−¤§©§¥´¨¨®¤¥¬¨−

:øNa-ìëìâé:ýåýé-óà ïBøçî íëéúàeázî eLáe eìòBé àì eìçð eøö÷ íéö÷å íéhç eòøæãé| äk §¨¨¨«¨§³¦¦Æ§Ÿ¦´¨½̈¤§−´Ÿ¦®Ÿ ÆÆ¦§´Ÿ¥¤½¥£−©§¨«´Ÿ
ìòî íLúð éððä ìàøNé-úà énò-úà ézìçðä-øLà äìçpa íéòâpä íéòøä éðëL-ìk-ìò ýåýé øîà̈©´§À̈©¨§¥©Æ¨«¨¦½©«Ÿ§¦Æ©«©£½̈£¤¦§©¬§¦¤©¦−¤¦§¨¥®¦§¦³«Ÿ§¨Æ¥©´

:íëBzî LBzà äãeäé úéa-úàå íúîãà©§¨½̈§¤¥¬§−̈¤¬¦¨«

i"yx
(Â).àìî êéøçà åàø÷:אנשים úåãéãé(Ê)קבוצת

.éùôð:סגולתי äìå÷á.(Á)עם éìò äðúð לפני עלתה
חמסיה: òåáö.(Ë)צעקת èéòä הוא לכך תמוה הה"א

ששאר  בדם מגואל צבוע עוף הם הכי פת"ח נקוד
אחד  עוף צבוע העיט ד"א עליו, נאספים העופות
לאוכלו  עליו נאספים העופות וכל צבוע, שהוא

אותו: äéìò.ששונאים áéáñ èéòä שמים עוף שמא
סביביה: אשר הקלים הגדודים החיילות אלו åéúä.הם

íéáø.(È)בואו: íéòåø חיל של גייסות ראשי
רועים  יבאו אליה למעלה שנאמר כמו נבוכדנצר

ו)ועדריהם  כגבורים åññá.:(לעיל והיו וכן מרמס ל'
חצות בטיט י)בוסים בלעז:ú÷ìç.:(זכריה קנפני"א

(‡È).éìò äìáà:לפני(‚È).åøö÷ íéöå÷å íéèç åòøæ
להם  נרו שלא לפי למה תפלתם נתקבלה ולא התפללו
ספר  קוצים, אל זרעו לכך טובים ומעשים תשובה ניר

הוא: שיבוש הזיי"ן בחירי"ק זרעו בו ל'åìçð.שנקוד
יועילו: ולא לפני וצעקתם במכאובם נחלו חולי,

.íëéúåàåáúî:'ממעשיכ(„È).íéòøä éðéëù מצרים
ישראל  ארץ שכני שהיו וצידון וצור ומואב עמון

אותם: ומזיקין

cec zcevn
(Â).Í· Â„‚·:לאויבים לך ÂÎÂ'.והמה  Â‡¯˜קבוצת אספו 

אחריך : לרדוף ·Ì.אנשים  ÔÓ‡˙ Ï‡עם אותך אוהבים שכמה
לרשעת ראיה תקח  ומהם ורכים טובים דברים  עמך  שמדברים 
ביד  הכח  נתתי כ "ז  בעבור לומר למעלה ומוסב הזה העם כל

זעמי: מטה להיות בה "מ :È˙·ÊÚ.(Ê)נ"נ את עזבתי לכן
.È˙ÏÁ נחלתו חבל  יעקב כמ"ש ישראל  לב)הם ‡˙:(דברים

.È˘Ù ˙Â„È„È ביד מסרתים לפני אהובים  שהיו ישראל את
במ "ש: הדבר וכפל  ·ÚÈ¯.(Á)האויב  ‰È¯‡Îהיו ישראל עדת 

טורפים המה  כן  כי בשר כל  הטורף ביער  כאריה  לפני
זה: את זה  ÈÏÚ.ומאבדים ‰˙רם בקול  למולי מדברת

רוח : ˆ·ÚÂ.(Ë)וברמות ËÈÚ‰ כעיט לפני המה  ישראל וכי
העופות וקבוצת העופות לכל  השנואה גוונים בעלת הצבוע 

נבוכדנצר אנשי כן כי  לאכלם המה גם  יבואו אשר החיות  אספו לומר  זא"ז לזרז  יוסיפו ועוד לאכלה עליה סביב  תחנה הדורסים 
לכלותם : לאלה אלה ומזרזים  ישראל  את  ¯·ÌÈ.(È)שונאים ÌÈÚÂ¯הכשדים מלכי ר"ל  וכו' רועים ויאמר אמריו יפרש  עכשיו

ישראל: את  ארצי:·ÂÒÒÂ.משחיתים החריבו ר"ל שדי חלקת  ÂÎÂ'.רמסו  Â˙מדבר להיות  שמו  לי החמודה החלקה את
לפני:˘Ó‰.(È‡)שממה: מתאבלת השוממה  הארץ והנה לשממה  ארצי  את שם  המחריב  ארחםÓ˘‰.נבוכדנצר  לא עכ"ז ר"ל 

אלי : לשוב מעוונו להתחרט לב על שם  איש בה אין כי  הארץ  כל נשמה ˘ÌÈÙ.(È·)ותהיה ÏÎ ÏÚהגבוהות המקומות  כל על 
שודדים : באו Ï‰'.שבמדבר  ·¯Á ÈÎנ"נ כי שלום יהיה לא בשר ולכל  וכו' מקצה  ותאבד תאכל  היא מה ' ההוכן מלחמה חרב 

כולם: את  ויכבוש  העכו"ם  כל  על מלחמות  ÌÈËÁ.(È‚)יעורר ÂÚ¯Êחטים יזרעו וכאשר רעב  חצי בהכשדים אשלח עוד ר"ל
קוצים: תצמיח כי קוצים  מועלת:ÂÏÁ.יקצרו רפואה  ימצאו ולא  נחלו רעבון לכםÂ˘Â·Â.מעקת היה  ראוי  כנגדם  הנביא אמר 

במקרה: ולא  ה' אף  מחרון במארה שהם  נגלה שהדבר מתבואתיכם  ‰¯ÌÈÚ.(È„)שתבושו ÈÎ˘הנוגעים הרעים א "י שכני
ישראל : בנחלת Ì˘˙Â.לרעה  È‰:גולה ללכת מאדמתם  אותם Â‰È„‰.אעקור  ˙È· ˙‡Âולפי מתוכם, אעקור יהודה  בית וגם

מתוכם: אתוש אמר לכן ישראל  ארץ סביבות שוכנים ההם שהעכו"ם

oeiv zcevn
(Â).‡ÏÓמלאו קראו כמו  קיבוץ ד)ענין È˙˘Ë.(Ê):(לעיל

עזיבה: אהבה:Â„È„È˙.ענין עוף‰ËÈÚ.(Ë)ענין שם הוא
העיט עליו וקץ וכן יח)הדורס  גווניםˆ·ÚÂ.:(ישעיה בעלת ר"ל

כצבוע: אתיו ‰˙ÂÈ.ונראה שובו  כמו  ביאה  כא)ענין :(שם
(È).ÂÒÒÂ· מקדשך בוססו כמו רמיסה  סג)ענין È˙˜ÏÁ.:(שם

החלק את  ואכלה  כמו שדה  אחוזת ז)ענין  ÈÏÚ.(È‡):(עמוס
לפני : שממה :Ó˘‰.ר"ל מקומות˘ÌÈÙ.(È·)מלשון
בשר‡ÏÎ‰.הגבוהות : תאכל  וחרבי וכן ואבדון הרג ענין
לב) חולי:ÂÏÁ.(È‚):(דברים תועלת:ÂÏÈÚÂÈ.מל ' מל '

(„È).ÌÈÚ‚Â‰הזה באיש  הנוגע וכן להרע כד)ר "ל  :(בראשית
.Ì˘˙Â.˘Â˙‡ולנתוץ לנתוש  כמו עקירה א)ענין :(לעיל



aקפ wxt zldw - miaezk

á-÷øô úìä÷hÎb

âáBè äæ-éà äàøà-øLà ãò úeìëña æçàìå äîëça âäð éaìå éøNa-úà ïéia CBLîì éaìá ézøz©´§¦§¦¦½¦§¬©©−¦¤§¨¦®§¦¦ºŸ¥³©«¨§¨Æ§¤¡´Ÿ§¦§½©´£¤¤§¤À¥¤̧¹
:íäéiç éîé øtñî íéîMä úçz eNòé øLà íãàä éðáìãéì ézòèð íéza éì éúéða éNòî ézìcâä ¦§¥³¨¨¨Æ£¤³©£Æ©´©©¨©½¦¦§©−§¥¬©¥¤«¦§©−§¦©£¨®¨¦³¦¦Æ¨¦½¨©¬§¦¦−

:íéîøkä:éøt-ìk õò íäá ézòèðå íéñcøôe úBpb éì éúéNòåúB÷Läì íéî úBëøa éì éúéNò §¨¦«¨¦´¦¦½©−©§¥¦®§¨©¬§¦¨¤−¥¬¨¤«¦¨¦¬¦¦−§¥´¨®¦§©§´
:íéöò çîBö øòé íäîæéì äéä äaøä ïàöå ø÷á äð÷î íb éì äéä úéá-éðáe úBçôLe íéãáò éúéð÷ ¥¤½©−©¥¬©¥¦«¨¦Æ¦Æ£¨¦´§¨½§¥©−¦¨´¨¦®©´¦§¤Á¨¨̧¨³Ÿ©§¥Æ¨´¨¦½

:íìLeøéa éðôì eéäL ìkîçúBøLå íéøL éì éúéNò úBðéãnäå íéëìî úlâñe áäæå óñk-íb éì ézñðk ¦²Ÿ¤«¨¬§¨©−¦¨¨¦«¨©³§¦¦Æ©¤´¤§¨½̈§ª©¬§¨¦−§©§¦®¨¦̧¦¦¹¨¦´§¨À
:úBcLå äcL íãàä éða úâeðòúåèäãîò éúîëç óà íìLeøéa éðôì äéäL ìkî ézôñBäå ézìãâå §©£²Ÿ§¥¬¨¨−̈¦¨¬§¦«§¨©´§¦§©½§¦¦²Ÿ¤¨¨¬§¨©−¦¨¨®¦©¬¨§¨¦−¨¬§¨

:él¦«

i"yx
(‚).éáìá éúøú בכולן להחזיק בלבי לתור חזרתי

היין  במשתה ולעדן ולמשוך ובסכלות בחכמה במשתה
היין: שם על קרויה עונג סעודת כל בשרי, éáìåאת

.äîëçá âäåð מתגלגל לבי ביין, נמשך בשרי אם אף
בתורה: להחזיק úåìëñá.בחכמה æåçàìå בדברים

עליהם שאמרתי לסכלות לי לא)הדומים (משלי

הכרם  וכלאי שעטנז לבישת וכגון ואוכל ואיתיאל
עליהם  משיבין העולם ואומות עליהם משיב שהשטן

אומר הוא ז)וכן על (להלן וגם בזה, תאחוז אשר טוב
אשה  ועד מאיש להרוג סכלות בעיניו שנדמה שאול
אותה  וקורא המקום מצות והיא יונק ועד מעולל

éùòî.(„)סכלות: éúìãâä:גדולתי ìë(‰)בימי õò
.éøô איזה הארץ גידי את בחכמתו מכיר שלמה שהיה

לארץ  הולך איזה פלפלין בו ונטע כוש אל הולך גיד
לציון  באים הארצות גידי שכל חרובין בו ונטע חרובי

שנאמר עולם של משתיתו נ)שמשם מציון (תהלים
תנחומא: במדרש פרי כל עץ נאמר לכך יופי, מכלל

(Â).íéî úåëøá שחופרין דגים של ביברים כמין
íéëìî.(Á)בקרקע: úìåâñå ואבן וכסף זהב מלכי גנזי

בגנזיהם: מסגלים שהמלכים כל úåðéãîäå.יקרה סגולת
úåøùå.סוחרים: íéøù:זמר כלי úåãùå.מיני äãù

תיבה  שידה יש, גמרא ובלשון צב עגלות נוי מרכבות
éúîëç.(Ë)ומגדל: óà בשביל הנחתי לא חכמתי גם

ד"א  שכחתיה, ולא לי ועמדה האלה המעשים כל
אלה: מכל לעזרה לי עמדה

cec zcevn
(‚).È·Ï· È˙¯˙להחזיק נכון דרך  למצוא  בלבי חיפשתי

את המעדן  היין במשתה  לעסוק  יחד , גם הדברים בשלשת
להשכיל  יתנהג  ולבי ולהשמין, להתרבות וממשיכו הבשר 
שאינן הדברים הם סכלות בדברי לאחוז וגם  התורה , בחכמת
להם משתוקקים  האדם בני זה כל  ועם הגוף  לתוך נכנסין 
לגוף שחוץ דברים  שהם ועל והדומים . שיר וכלי נאים כבנינים

סכלות : להם  ‡¯‡‰.קורא ¯˘‡ „Úאשר עד אאחוז  בכולן
בזה יעשו  אשר  האדם  בני לפני  טוב  היותר הדרך מהו אראה 
אחר וכאומר  חייהם , ימי מספר  בכל  השמים תחת  העולם 
מהדרכים ידי ואשמיט לבד  בזה  אאחוז יכשר איזה  שאראה

È˘ÚÓ.(„)האחרים : È˙Ï„‚‰ואחזתי עשיתי כן  לומר רוצה 
ומפרש וחוזר  ומופלאים. גדולים מעשים  עשיתי  כי בשלשתן

רבים: כרמים  לי ונטעתי רבים  בתים לי È¯Ù.(‰)בניתי ÏÎ ıÚ:פרי מיני מכל  מאלוÂ˜˘‰Ï˙.(Â)אילנות  השקות למען
הרואה: לעין הנחמדים וגדולים  רעננים ענפיו יהיו למען סרק, אילני המצמיח היער את  ·È˙.(Ê)הברכות È·Âהממונים הם

ושפחה : כעבד  מלאכה  יעשו ולא  הצורך  בדבר להשגיח  הבית  צרכי Â‚Â'.על  ÂÈ‰˘ ÏÎÓלפני שמלכו המלכים  מכל  יותר 
למעלה): שכתבתי וכמו יאמר  הגוים  מלכי  (ועל ÈÏ.(Á)בירושלים , È˙ÒÎ: לעצמי ÌÈÎÏÓ.אספתי ˙Ï‚ÒÂמה נחמדים דברים 

באוצר: גונזין  המדינה:ÂÈ„Ó‰Â˙.שהמלכים בני לכל המיוחד באוצר  מגנזת המדינה  שכללות  נחמדיםÂ‚ÂÚ˙Â˙.מה  דברים 
בהם: מתענגים אדם  שבני Â„˘Â˙.מה  רבות:˘„‰ מרכבות ועוד  יופי, מיני בכל  מיוחדת אחת  לומר ועשיתיÈ˙Ï„‚Â.(Ë)רוצה 

בירושלים: לפני שמלכו המלכים  מכל יותר  מרובה  בתוספת ומופלאים גדולים ÈÏ.מעשים ‰„ÓÚ È˙ÓÎÁ Û‡שהייתי אפילו
מחולפים: בענינים  הטרדות  מרבית  בעבור שכחתיה ולא בי, נתקיימה חכמתי אף זה  כל  עם הדברים, אלו בכל  עוסק

oeiv zcevn
(‚).È˙¯˙א (לעיל  בחכמה  ולתור כמו וביקור. חיפוש  ענין
ופרחים :‚Â˙.(‰)יג ): ירקות זרוע מקוםÌÈÒ„¯ÙÂ.מקום 

פרי: בעלי  אילנות ובסיד ·¯ÂÎ˙.(Â)נטוע  באבנים בנוי מקום
יז): יח  (מ "ב  הברכה  בתעלת וכן המים. מתכנסים ושם

(Á).˙ÏÂ‚ÒÂלי והייתם וכן באוצר. הגנוז  נחמד  דבר יקרא  כן 
ה ): יט (שמות  הבקרÈ˙È˘Ú.סגולה  ובן  כמו והכנתי. תכנתי 

ח): יח (בראשית  עשה זכרים :˘¯ÌÈ.אשר Â¯˘Â˙.משוררים
נקבות: דומה˘„‰.משוררות  ממעל  מחיצה  מוקפת  מרכבה

קכ.): (שבת ומגדל  תיבה שידה רז "ל  ובדברי לתיבה .
(Ë).‰„ÓÚ יחזקאל) לעמדה  בריתו את  לשמור וכן  נתקיימה .

יד ): יז

f dpyn iriay wxt oixcdpq zkqn

Âäøæ äãBáò ãáBòä:ãáBòä ãçà,çáBfä ãçàå,øh÷îä ãçàå,Cqðîä ãçàå,äåçzLnä ãçàå,ãçàå ¨¥£¨¨¨¤¨¨¥§¤¨©¥©§¤¨©§©¥§¤¨©§©¥§¤¨©¦§©£¤§¤¨
dBìàì åéìò Bìa÷îä,Bì øîBàäå:äzà éìà.õéçønäå õaøîäå ãaëîäå ÷Mðîäå ótâîä ìáà,Cqä,Léaìnä ©§©§¨¨¤¡©§¨¥¥¦©¨£¨©§©¥§©§©¥§©§©¥§©§©¥§©©§¦©¨©©§¦

ìéòðnäå–äNòú àGa øáBò;BîLa íi÷îäå BîLa øãBpä–äNòú àGa øáBò.øBòt ìòáì Bîöò øòBtä §©©§¦¥§©£¤©¥¦§§©§©¥¦§¥§©£¤©¥©§§©©§
–BúãBáò àéä Bæ;ñéìe÷øîì ïáà ÷øBfä–BúãBáò àéä Bæ. ¦£¨©¥¤¤§©§¦¦£¨
ÊCìnì Bòøfî ïúBpä–áiç Bðéà,Làa øéáòéå Cìnì øñîiL ãò.Cìnì øñîLàa øéáòä àGå,Làa øéáòä ©¥¦©§©Ÿ¤¥©¨©¤¦§Ÿ©Ÿ¤§©£¦¨¥¨©©Ÿ¤§¤¡¦¨¥¤¡¦¨¥

øñî àGåCìnì–Cìnì øñîiL ãò áiç BðéàLàa øéáòéå.áBà ìòa,BéçMî øaãîä íBúét äæ;éðBòcéå, §¨©©Ÿ¤¥©¨©¤¦§Ÿ©Ÿ¤§©£¦¨¥©©¤¦©§©¥¦¤§§¦§¦

eeee.caerd cg`:êëá äúãåáò êøãù øáãá äøæ äãåáò.'ek gaefd cg`eúåãåáò øàù ìëå .áééç ,åììä úåãåáò òáøàî úçàá äúãåáò êøã ïéàù ô"òàå
:äúãåáò êøãë ãåáòéù ãò áééç åðéà ,åìàî õåç.del`l eilr elawndeáéúëã ,äçéáæì ù÷úàã .àîìòá äøéîàá 'éôà(áì úåîù)äìà åøîàéå åì åçáæéå

:êéäìà.dz` il` el xne`deäåä àùéø àðú éàã .àùéø ééåìâì àôéñ àúàå .åéðôáììëî ,åéðôá àôéñ àðú ,àì åéðôá àìù ìáà åéðôá éìéî éðä àðéîà
åìéôàå åéðôá àìù àùéøã:áééç éëä.stbnd:÷áçî.dyrz `la xaer:áéúë äøéúé íãáòú àì.enya xcepdíùá íìåòáù úåøéô ìë éìò íðå÷

:éðåìô äøæ äãåáò.miiwnd:òáùð.dyrz `la xaeråøéëæú àì íéøçà íéäìà íùå(â"ë íù):.envr xretd:åéðôì éòø æéøúî.ezcear `id efeåìéôàå
:úàèç áééç åúãåáò àéä åæå ìéàåä ,åúåæáì ïéåëúð.qilewxnl oa` wxefdeåúåà íéãáåòù ,áééç éîð åéðôìî ïáà ÷ìñîäå .íéðáà ú÷éøæá åúåà íéãáåòù

:íéðáà ÷åìéñá éîð.qilewxn:çáù ,ñåì÷ .äèåçùã øîá .àúðëã øîá åîë ,àåä óåìç ïåùì øî .çáùä óåìéç.ezcear `id efe,åîâåøì ïéåëúð åìéôàå
:úàèç áééç

ffff.jlenl xeqniy:íéøîåëä ãéá åøñåî.y`a xiarie:äæ ãöì äæ ãöî åøéáòî.y`a xiarie xeqniy crøîàðù(ç"é àø÷éå)áéúëå ,øéáòäì ïúú àì
íúä(ç"é íéøáã):ùàá ïàë äøåîàä äøáòä óà ,ùàá íù äøåîàä äøáòä äî ,ùàá åúáå åðá øéáòî êá àöîé àì.mezit df ae`ìù úìåâìåâ ç÷åì

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

ב-ה): יז , (דברים בתורה ozepכתוב jidlÎ` 'd xy` jixry cg`a jaxwa `vni ik"
egzyie mixg` midl` carie jlie ...'d ipira rxd z` dyri xy` dy` e` yi` ,jl
z`fd darezd dzyrp xacd oekp zn` dpde ahid zyxce ,zrnye jl cbede ...mdl
dfd rxd xacd z` eyr xy` `idd dy`d z` e` `edd yi`d z` z`vede .l`xyia

"ezne mipa`a mzlwqe ...jixry l`כמו בסקילה, דינו  זרה עבודה שהעובד מכאן,
בהן שיש  האלילים, עבודת דרכי  הן  מה לבאר, באה משנתנו ד'. במשנה ששנינו

סקילה. חיוב

äøæ äãBáò ãáBòä,בסקילה שדינו –ãáBòä ãçà שהוא בין – ÈÅÂÈÈÈÆÈÈÅ
בכך, עבודתה שדרך בדבר  זרה עבודה çáBfäעובד ãçàå ובין – ÀÆÈÇÅÇ

לאליל , קרבן  זובח øh÷îäשהוא ãçàå,מבשמים קטורת –ãçàå ÀÆÈÇÀÇÅÀÆÈ
Cqðîä,דם הזורק וכן  יין, –äåçzLnä ãçàå בארבע לאליל; – ÇÀÇÅÀÆÈÇÄÀÇÂÆ

אלו  degzyndeעבודות ,jqpnd ,xhwnd ,gaefd עבודה ± העובד חייב –
חייב  אינו  אחרות בעבודות ברם, בכך. עבודתה דרך אין  אפילו זרה

כדרך  שיעבוד  dBìàìעבודתה;עד  åéìò Bìa÷îä ãçàåהאומר – ÀÆÈÇÀÇÀÈÈÆÁÇ
אלוהיו, שיהא האליל  את עליו Bìשמקבל øîBàäå כשהוא לאליל  – ÀÈÅ

בפניו : äzàעומד éìà והתרו הזיד  אם סקילה, חייב אלו  בכל  – ÅÄÇÈ
חטאת. חייב בשוגג, עשה ואם כרת. חייב בו, התרו  לא אם ברם, בו.

ótâîä ìáà, האליל את המחבק –÷Mðîäå,אותו –ãaëîäå ÂÈÇÀÇÅÀÇÀÇÅÀÇÀÇÅ
לפניו, מטאטא –õaøîäå, שלפניו האבק להשכיב מים מזלף – ÀÇÀÇÅ

õéçønäåוכן אותו, –ìéòðnäå Léaìnä ,Cqä וכיוצא אותו , – ÀÇÇÀÄÇÈÇÇÀÄÀÇÇÀÄ
בכך, עבודתו  ואין כבוד , עבודות אלא שאינן אלו , øáBòÅבעבודות

äNòú àGa שנאמר ה ה ה ה ):):):):– כ כ כ כ ,,,, בא ((((שמותשמותשמותשמות זה פסוק תעבדם"; "ולא ÀÇÂÆ
זו  ואין  הואיל  עליהן, לוקים שאין אלא כבוד, עבודות אפילו  לאסור 

גמורה. BîLaעבודה øãBpä פירות כל עלי  קונם שאמר ; כגון  – ÇÅÄÀ
פלוני , אליל בשם BîLaשבעולם íi÷îäå נשבע שהוא כלומר  – ÀÇÀÇÅÄÀ

מפרשים: ויש האליל ; enyaבשם miiwnde בשם אחר  שהדירו –
והוא זרה, xcpdעבודה z` miiw((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי רמהרמהרמהרמה";";";"; """"יד יד יד יד  àGa,((((עייןעייןעייןעיין øáBòÅÀ

äNòúשנאמר יגיגיגיג):):):):– כג כג כג כג ,,,, תזכירו".((((שמותשמותשמותשמות לא אחרים אלהים "ושם ÇÂÆ
øBòt ìòáì Bîöò øòBtä אף פעור, בעל  לפני  צרכיו העושה – ÇÅÇÀÀÇÇÀ

הוא, בזיון  שמעשה פי  BúãBáòעל  àéä Bæ עבודתו דרך היא כך – ÄÂÈ
סקילה. עליה חייב והוא פעור , בעל  ñéìe÷øîì,של ïáà ÷øBfäÇÅÆÆÀÇÀÄ

BúãBáò àéä Bæ מרקוליס האליל  של  עבודתו  דרך  היתה כך  – ÄÂÈ
,(qeixewxn),האליל מצבות על אבנים זורקים הדרכים עוברי  שהיו 

סקילה. חייב למרקוליס, אבן  הזורק ולכן הדרכים, בצידי  עומדות שהיו

לבעל עצמו  הפוער  כגון בזיון, דרך עשה שאפילו  מבואר , בגמרא

הואיל לבזותו, כדי למרקוליס אבן  הזורק או לבזותו כוונה מתוך  פעור
זה בכגון ברם, חייב. בכך, ezefal)ועבודתו  oeekzpy) אלא חייב אינו

ה ה ה ה ))))חטאת גגגג,,,, עכועכועכועכו""""ם ם ם ם  הלהלהלהל'''' בכגון ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  אף בו , התרו שאם סוברים, ויש .
סקילה חייב טובטובטובטוב")")")")זה יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  .((((עייןעייןעייןעיין

ז ה נ ש מ ר ו א ב

בישראל הגר הגר  ומן ישראל מבני  איש  "איש ב): כ, (ויקרא בתורה `xyכתוב
."oa`a edenbxi ux`d mr ,znei zen jlenl erxfn oziלמולך מזרעו שהנותן  מכאן ,

עובדי לכמרים, ומוסרו בנו את לוקח האב שהיה הוא, המולך וענין  סקילה. חייב
לאביו הבן  את ומחזירים גדולה, אש  מדליקים היו הכמרים וכשקבלוהו האש ;
זה; לצד  זה מצד השלהבת בתוך  ומעבירו לוקחו  והאב לפניהם, באש  שיעבירהו 

האש  דרך  מהר  מועבר  אלא נשרף, הבן  היה b).ולא ,e m"ekr 'ld m"anx) אומרים ויש
אש מדורות שתי בין העבירו dpyn"שהאב sqk" oiire ;a ,cq oixcdpq `xnb oiir)

.(my m"anxd lr רוב אבל  באש, העבירוהו שהכמרים היא, רש"י דעת אמנם
העבירו. שהאב כדלעיל , מבארים המפרשים

áiç Bðéà ,Cìnì Bòøfî ïúBpä,סקילה –Cìnì øñîiL ãò ÇÅÄÇÀÇÙÆÅÇÈÇÆÄÀÙÇÙÆ
Làa øéáòéåיעביר ואף הכמרים, ביד אביו אותו שימסור עד – ÀÇÂÄÈÅ

המולך, עבודת דרך  היא זו  שכן  לעיל , שבארנו כפי  באש , אותו 
מהכתוב זה למדים בגמרא סקילה. עליה מחייבת יח יח יח יח ,,,,שהתורה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

–כא כא כא כא ):):):): למולך" להעביר תתן לא xiardl""ומזרעך  ozz `l" משמע
העברה לכלל הבאה בכדי((((רש רש רש רש """"יייי))))נתינה לכמרים שנותנו  כלומר ,

וכתוב למולך; להעבירו לו  יייי):):):):שימסרוהו יח יח יח יח ,,,, בך((((דבריםדבריםדבריםדברים ימצא "לא
העברה  אף באש , שם האמורה העברה מה – באש" ובתו בנו  מעביר

אבל באש . כאן Cìnìהאמורה øñî, המולך לכומרי  –øéáòä àGå ÈÇÇÙÆÀÆÁÄ
,Làaאוáiç Bðéà ,Cìnì øñî àGå Làa øéáòä,סקילה – ÈÅÆÁÄÈÅÀÈÇÇÙÆÅÇÈ

Làa øéáòéå Cìnì øñîiL ãò. שבארנו כמו –áBà ìòa– ÇÆÄÀÙÇÙÆÀÇÂÄÈÅÇÇ
ד ', במשנה ששנינו  כפי  בסקילה, íBúétשדינו  äæ מכשף כלומר  – ÆÄ

"oezit"),(עתידות מגיד – יווני  BéçMîבלשון  øaãîä שלוקח – ÇÀÇÅÄÆÀ
אותה  ושם מת של  דבריגולגולת משם אותה ומדובב שחיו בית תחת

גורסים:((((רש רש רש רש """"יייי).).).).עתידות eigynויש xacnde mezit.(.(.(.( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ((((עייןעייןעייןעיין

ומקטיר עומד  שהוא זה האוב? מעשה הוא "כיצד כותב: הרמב"ם

בלאט  מדבר  והוא ומניפו, בידו הדס של שרביט ואוחז  ידועה, קטורת
עמו , מדבר אחד כאילו  השואל שישמע עד  אצלם, ידועים בדברים
עד נמוך  בקול  הארץ, מתחת בדברים שואל שהוא מה על ומשיבו 

הלוקח  וכן  בו. מרגיש  במחשבה אלא לאוזן , ניכר  אינו  וכאילו  מאד ,
יוצא  קול  כאילו שישמע עד  בה, ומנחש לה, ומקטיר המת גולגולת

izdw - zex`ean zeipyn
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âáBè äæ-éà äàøà-øLà ãò úeìëña æçàìå äîëça âäð éaìå éøNa-úà ïéia CBLîì éaìá ézøz©´§¦§¦¦½¦§¬©©−¦¤§¨¦®§¦¦ºŸ¥³©«¨§¨Æ§¤¡´Ÿ§¦§½©´£¤¤§¤À¥¤̧¹
:íäéiç éîé øtñî íéîMä úçz eNòé øLà íãàä éðáìãéì ézòèð íéza éì éúéða éNòî ézìcâä ¦§¥³¨¨¨Æ£¤³©£Æ©´©©¨©½¦¦§©−§¥¬©¥¤«¦§©−§¦©£¨®¨¦³¦¦Æ¨¦½¨©¬§¦¦−

:íéîøkä:éøt-ìk õò íäá ézòèðå íéñcøôe úBpb éì éúéNòåúB÷Läì íéî úBëøa éì éúéNò §¨¦«¨¦´¦¦½©−©§¥¦®§¨©¬§¦¨¤−¥¬¨¤«¦¨¦¬¦¦−§¥´¨®¦§©§´
:íéöò çîBö øòé íäîæéì äéä äaøä ïàöå ø÷á äð÷î íb éì äéä úéá-éðáe úBçôLe íéãáò éúéð÷ ¥¤½©−©¥¬©¥¦«¨¦Æ¦Æ£¨¦´§¨½§¥©−¦¨´¨¦®©´¦§¤Á¨¨̧¨³Ÿ©§¥Æ¨´¨¦½

:íìLeøéa éðôì eéäL ìkîçúBøLå íéøL éì éúéNò úBðéãnäå íéëìî úlâñe áäæå óñk-íb éì ézñðk ¦²Ÿ¤«¨¬§¨©−¦¨¨¦«¨©³§¦¦Æ©¤´¤§¨½̈§ª©¬§¨¦−§©§¦®¨¦̧¦¦¹¨¦´§¨À
:úBcLå äcL íãàä éða úâeðòúåèäãîò éúîëç óà íìLeøéa éðôì äéäL ìkî ézôñBäå ézìãâå §©£²Ÿ§¥¬¨¨−̈¦¨¬§¦«§¨©´§¦§©½§¦¦²Ÿ¤¨¨¬§¨©−¦¨¨®¦©¬¨§¨¦−¨¬§¨

:él¦«

i"yx
(‚).éáìá éúøú בכולן להחזיק בלבי לתור חזרתי

היין  במשתה ולעדן ולמשוך ובסכלות בחכמה במשתה
היין: שם על קרויה עונג סעודת כל בשרי, éáìåאת

.äîëçá âäåð מתגלגל לבי ביין, נמשך בשרי אם אף
בתורה: להחזיק úåìëñá.בחכמה æåçàìå בדברים

עליהם שאמרתי לסכלות לי לא)הדומים (משלי

הכרם  וכלאי שעטנז לבישת וכגון ואוכל ואיתיאל
עליהם  משיבין העולם ואומות עליהם משיב שהשטן

אומר הוא ז)וכן על (להלן וגם בזה, תאחוז אשר טוב
אשה  ועד מאיש להרוג סכלות בעיניו שנדמה שאול
אותה  וקורא המקום מצות והיא יונק ועד מעולל

éùòî.(„)סכלות: éúìãâä:גדולתי ìë(‰)בימי õò
.éøô איזה הארץ גידי את בחכמתו מכיר שלמה שהיה

לארץ  הולך איזה פלפלין בו ונטע כוש אל הולך גיד
לציון  באים הארצות גידי שכל חרובין בו ונטע חרובי

שנאמר עולם של משתיתו נ)שמשם מציון (תהלים
תנחומא: במדרש פרי כל עץ נאמר לכך יופי, מכלל

(Â).íéî úåëøá שחופרין דגים של ביברים כמין
íéëìî.(Á)בקרקע: úìåâñå ואבן וכסף זהב מלכי גנזי

בגנזיהם: מסגלים שהמלכים כל úåðéãîäå.יקרה סגולת
úåøùå.סוחרים: íéøù:זמר כלי úåãùå.מיני äãù

תיבה  שידה יש, גמרא ובלשון צב עגלות נוי מרכבות
éúîëç.(Ë)ומגדל: óà בשביל הנחתי לא חכמתי גם

ד"א  שכחתיה, ולא לי ועמדה האלה המעשים כל
אלה: מכל לעזרה לי עמדה

cec zcevn
(‚).È·Ï· È˙¯˙להחזיק נכון דרך  למצוא  בלבי חיפשתי

את המעדן  היין במשתה  לעסוק  יחד , גם הדברים בשלשת
להשכיל  יתנהג  ולבי ולהשמין, להתרבות וממשיכו הבשר 
שאינן הדברים הם סכלות בדברי לאחוז וגם  התורה , בחכמת
להם משתוקקים  האדם בני זה כל  ועם הגוף  לתוך נכנסין 
לגוף שחוץ דברים  שהם ועל והדומים . שיר וכלי נאים כבנינים

סכלות : להם  ‡¯‡‰.קורא ¯˘‡ „Úאשר עד אאחוז  בכולן
בזה יעשו  אשר  האדם  בני לפני  טוב  היותר הדרך מהו אראה 
אחר וכאומר  חייהם , ימי מספר  בכל  השמים תחת  העולם 
מהדרכים ידי ואשמיט לבד  בזה  אאחוז יכשר איזה  שאראה

È˘ÚÓ.(„)האחרים : È˙Ï„‚‰ואחזתי עשיתי כן  לומר רוצה 
ומפרש וחוזר  ומופלאים. גדולים מעשים  עשיתי  כי בשלשתן

רבים: כרמים  לי ונטעתי רבים  בתים לי È¯Ù.(‰)בניתי ÏÎ ıÚ:פרי מיני מכל  מאלוÂ˜˘‰Ï˙.(Â)אילנות  השקות למען
הרואה: לעין הנחמדים וגדולים  רעננים ענפיו יהיו למען סרק, אילני המצמיח היער את  ·È˙.(Ê)הברכות È·Âהממונים הם

ושפחה : כעבד  מלאכה  יעשו ולא  הצורך  בדבר להשגיח  הבית  צרכי Â‚Â'.על  ÂÈ‰˘ ÏÎÓלפני שמלכו המלכים  מכל  יותר 
למעלה): שכתבתי וכמו יאמר  הגוים  מלכי  (ועל ÈÏ.(Á)בירושלים , È˙ÒÎ: לעצמי ÌÈÎÏÓ.אספתי ˙Ï‚ÒÂמה נחמדים דברים 

באוצר: גונזין  המדינה:ÂÈ„Ó‰Â˙.שהמלכים בני לכל המיוחד באוצר  מגנזת המדינה  שכללות  נחמדיםÂ‚ÂÚ˙Â˙.מה  דברים 
בהם: מתענגים אדם  שבני Â„˘Â˙.מה  רבות:˘„‰ מרכבות ועוד  יופי, מיני בכל  מיוחדת אחת  לומר ועשיתיÈ˙Ï„‚Â.(Ë)רוצה 

בירושלים: לפני שמלכו המלכים  מכל יותר  מרובה  בתוספת ומופלאים גדולים ÈÏ.מעשים ‰„ÓÚ È˙ÓÎÁ Û‡שהייתי אפילו
מחולפים: בענינים  הטרדות  מרבית  בעבור שכחתיה ולא בי, נתקיימה חכמתי אף זה  כל  עם הדברים, אלו בכל  עוסק

oeiv zcevn
(‚).È˙¯˙א (לעיל  בחכמה  ולתור כמו וביקור. חיפוש  ענין
ופרחים :‚Â˙.(‰)יג ): ירקות זרוע מקוםÌÈÒ„¯ÙÂ.מקום 

פרי: בעלי  אילנות ובסיד ·¯ÂÎ˙.(Â)נטוע  באבנים בנוי מקום
יז): יח  (מ "ב  הברכה  בתעלת וכן המים. מתכנסים ושם

(Á).˙ÏÂ‚ÒÂלי והייתם וכן באוצר. הגנוז  נחמד  דבר יקרא  כן 
ה ): יט (שמות  הבקרÈ˙È˘Ú.סגולה  ובן  כמו והכנתי. תכנתי 

ח): יח (בראשית  עשה זכרים :˘¯ÌÈ.אשר Â¯˘Â˙.משוררים
נקבות: דומה˘„‰.משוררות  ממעל  מחיצה  מוקפת  מרכבה

קכ.): (שבת ומגדל  תיבה שידה רז "ל  ובדברי לתיבה .
(Ë).‰„ÓÚ יחזקאל) לעמדה  בריתו את  לשמור וכן  נתקיימה .

יד ): יז

f dpyn iriay wxt oixcdpq zkqn

Âäøæ äãBáò ãáBòä:ãáBòä ãçà,çáBfä ãçàå,øh÷îä ãçàå,Cqðîä ãçàå,äåçzLnä ãçàå,ãçàå ¨¥£¨¨¨¤¨¨¥§¤¨©¥©§¤¨©§©¥§¤¨©§©¥§¤¨©¦§©£¤§¤¨
dBìàì åéìò Bìa÷îä,Bì øîBàäå:äzà éìà.õéçønäå õaøîäå ãaëîäå ÷Mðîäå ótâîä ìáà,Cqä,Léaìnä ©§©§¨¨¤¡©§¨¥¥¦©¨£¨©§©¥§©§©¥§©§©¥§©§©¥§©©§¦©¨©©§¦

ìéòðnäå–äNòú àGa øáBò;BîLa íi÷îäå BîLa øãBpä–äNòú àGa øáBò.øBòt ìòáì Bîöò øòBtä §©©§¦¥§©£¤©¥¦§§©§©¥¦§¥§©£¤©¥©§§©©§
–BúãBáò àéä Bæ;ñéìe÷øîì ïáà ÷øBfä–BúãBáò àéä Bæ. ¦£¨©¥¤¤§©§¦¦£¨
ÊCìnì Bòøfî ïúBpä–áiç Bðéà,Làa øéáòéå Cìnì øñîiL ãò.Cìnì øñîLàa øéáòä àGå,Làa øéáòä ©¥¦©§©Ÿ¤¥©¨©¤¦§Ÿ©Ÿ¤§©£¦¨¥¨©©Ÿ¤§¤¡¦¨¥¤¡¦¨¥

øñî àGåCìnì–Cìnì øñîiL ãò áiç BðéàLàa øéáòéå.áBà ìòa,BéçMî øaãîä íBúét äæ;éðBòcéå, §¨©©Ÿ¤¥©¨©¤¦§Ÿ©Ÿ¤§©£¦¨¥©©¤¦©§©¥¦¤§§¦§¦

eeee.caerd cg`:êëá äúãåáò êøãù øáãá äøæ äãåáò.'ek gaefd cg`eúåãåáò øàù ìëå .áééç ,åììä úåãåáò òáøàî úçàá äúãåáò êøã ïéàù ô"òàå
:äúãåáò êøãë ãåáòéù ãò áééç åðéà ,åìàî õåç.del`l eilr elawndeáéúëã ,äçéáæì ù÷úàã .àîìòá äøéîàá 'éôà(áì úåîù)äìà åøîàéå åì åçáæéå

:êéäìà.dz` il` el xne`deäåä àùéø àðú éàã .àùéø ééåìâì àôéñ àúàå .åéðôáììëî ,åéðôá àôéñ àðú ,àì åéðôá àìù ìáà åéðôá éìéî éðä àðéîà
åìéôàå åéðôá àìù àùéøã:áééç éëä.stbnd:÷áçî.dyrz `la xaer:áéúë äøéúé íãáòú àì.enya xcepdíùá íìåòáù úåøéô ìë éìò íðå÷

:éðåìô äøæ äãåáò.miiwnd:òáùð.dyrz `la xaeråøéëæú àì íéøçà íéäìà íùå(â"ë íù):.envr xretd:åéðôì éòø æéøúî.ezcear `id efeåìéôàå
:úàèç áééç åúãåáò àéä åæå ìéàåä ,åúåæáì ïéåëúð.qilewxnl oa` wxefdeåúåà íéãáåòù ,áééç éîð åéðôìî ïáà ÷ìñîäå .íéðáà ú÷éøæá åúåà íéãáåòù

:íéðáà ÷åìéñá éîð.qilewxn:çáù ,ñåì÷ .äèåçùã øîá .àúðëã øîá åîë ,àåä óåìç ïåùì øî .çáùä óåìéç.ezcear `id efe,åîâåøì ïéåëúð åìéôàå
:úàèç áééç

ffff.jlenl xeqniy:íéøîåëä ãéá åøñåî.y`a xiarie:äæ ãöì äæ ãöî åøéáòî.y`a xiarie xeqniy crøîàðù(ç"é àø÷éå)áéúëå ,øéáòäì ïúú àì
íúä(ç"é íéøáã):ùàá ïàë äøåîàä äøáòä óà ,ùàá íù äøåîàä äøáòä äî ,ùàá åúáå åðá øéáòî êá àöîé àì.mezit df ae`ìù úìåâìåâ ç÷åì

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

ב-ה): יז , (דברים בתורה ozepכתוב jidlÎ` 'd xy` jixry cg`a jaxwa `vni ik"
egzyie mixg` midl` carie jlie ...'d ipira rxd z` dyri xy` dy` e` yi` ,jl
z`fd darezd dzyrp xacd oekp zn` dpde ahid zyxce ,zrnye jl cbede ...mdl
dfd rxd xacd z` eyr xy` `idd dy`d z` e` `edd yi`d z` z`vede .l`xyia

"ezne mipa`a mzlwqe ...jixry l`כמו בסקילה, דינו  זרה עבודה שהעובד מכאן,
בהן שיש  האלילים, עבודת דרכי  הן  מה לבאר, באה משנתנו ד'. במשנה ששנינו

סקילה. חיוב

äøæ äãBáò ãáBòä,בסקילה שדינו –ãáBòä ãçà שהוא בין – ÈÅÂÈÈÈÆÈÈÅ
בכך, עבודתה שדרך בדבר  זרה עבודה çáBfäעובד ãçàå ובין – ÀÆÈÇÅÇ

לאליל , קרבן  זובח øh÷îäשהוא ãçàå,מבשמים קטורת –ãçàå ÀÆÈÇÀÇÅÀÆÈ
Cqðîä,דם הזורק וכן  יין, –äåçzLnä ãçàå בארבע לאליל; – ÇÀÇÅÀÆÈÇÄÀÇÂÆ

אלו  degzyndeעבודות ,jqpnd ,xhwnd ,gaefd עבודה ± העובד חייב –
חייב  אינו  אחרות בעבודות ברם, בכך. עבודתה דרך אין  אפילו זרה

כדרך  שיעבוד  dBìàìעבודתה;עד  åéìò Bìa÷îä ãçàåהאומר – ÀÆÈÇÀÇÀÈÈÆÁÇ
אלוהיו, שיהא האליל  את עליו Bìשמקבל øîBàäå כשהוא לאליל  – ÀÈÅ

בפניו : äzàעומד éìà והתרו הזיד  אם סקילה, חייב אלו  בכל  – ÅÄÇÈ
חטאת. חייב בשוגג, עשה ואם כרת. חייב בו, התרו  לא אם ברם, בו.

ótâîä ìáà, האליל את המחבק –÷Mðîäå,אותו –ãaëîäå ÂÈÇÀÇÅÀÇÀÇÅÀÇÀÇÅ
לפניו, מטאטא –õaøîäå, שלפניו האבק להשכיב מים מזלף – ÀÇÀÇÅ

õéçønäåוכן אותו, –ìéòðnäå Léaìnä ,Cqä וכיוצא אותו , – ÀÇÇÀÄÇÈÇÇÀÄÀÇÇÀÄ
בכך, עבודתו  ואין כבוד , עבודות אלא שאינן אלו , øáBòÅבעבודות

äNòú àGa שנאמר ה ה ה ה ):):):):– כ כ כ כ ,,,, בא ((((שמותשמותשמותשמות זה פסוק תעבדם"; "ולא ÀÇÂÆ
זו  ואין  הואיל  עליהן, לוקים שאין אלא כבוד, עבודות אפילו  לאסור 

גמורה. BîLaעבודה øãBpä פירות כל עלי  קונם שאמר ; כגון  – ÇÅÄÀ
פלוני , אליל בשם BîLaשבעולם íi÷îäå נשבע שהוא כלומר  – ÀÇÀÇÅÄÀ

מפרשים: ויש האליל ; enyaבשם miiwnde בשם אחר  שהדירו –
והוא זרה, xcpdעבודה z` miiw((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי רמהרמהרמהרמה";";";"; """"יד יד יד יד  àGa,((((עייןעייןעייןעיין øáBòÅÀ

äNòúשנאמר יגיגיגיג):):):):– כג כג כג כג ,,,, תזכירו".((((שמותשמותשמותשמות לא אחרים אלהים "ושם ÇÂÆ
øBòt ìòáì Bîöò øòBtä אף פעור, בעל  לפני  צרכיו העושה – ÇÅÇÀÀÇÇÀ

הוא, בזיון  שמעשה פי  BúãBáòעל  àéä Bæ עבודתו דרך היא כך – ÄÂÈ
סקילה. עליה חייב והוא פעור , בעל  ñéìe÷øîì,של ïáà ÷øBfäÇÅÆÆÀÇÀÄ

BúãBáò àéä Bæ מרקוליס האליל  של  עבודתו  דרך  היתה כך  – ÄÂÈ
,(qeixewxn),האליל מצבות על אבנים זורקים הדרכים עוברי  שהיו 

סקילה. חייב למרקוליס, אבן  הזורק ולכן הדרכים, בצידי  עומדות שהיו

לבעל עצמו  הפוער  כגון בזיון, דרך עשה שאפילו  מבואר , בגמרא

הואיל לבזותו, כדי למרקוליס אבן  הזורק או לבזותו כוונה מתוך  פעור
זה בכגון ברם, חייב. בכך, ezefal)ועבודתו  oeekzpy) אלא חייב אינו

ה ה ה ה ))))חטאת גגגג,,,, עכועכועכועכו""""ם ם ם ם  הלהלהלהל'''' בכגון ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  אף בו , התרו שאם סוברים, ויש .
סקילה חייב טובטובטובטוב")")")")זה יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  .((((עייןעייןעייןעיין

ז ה נ ש מ ר ו א ב

בישראל הגר הגר  ומן ישראל מבני  איש  "איש ב): כ, (ויקרא בתורה `xyכתוב
."oa`a edenbxi ux`d mr ,znei zen jlenl erxfn oziלמולך מזרעו שהנותן  מכאן ,

עובדי לכמרים, ומוסרו בנו את לוקח האב שהיה הוא, המולך וענין  סקילה. חייב
לאביו הבן  את ומחזירים גדולה, אש  מדליקים היו הכמרים וכשקבלוהו האש ;
זה; לצד  זה מצד השלהבת בתוך  ומעבירו לוקחו  והאב לפניהם, באש  שיעבירהו 

האש  דרך  מהר  מועבר  אלא נשרף, הבן  היה b).ולא ,e m"ekr 'ld m"anx) אומרים ויש
אש מדורות שתי בין העבירו dpyn"שהאב sqk" oiire ;a ,cq oixcdpq `xnb oiir)

.(my m"anxd lr רוב אבל  באש, העבירוהו שהכמרים היא, רש"י דעת אמנם
העבירו. שהאב כדלעיל , מבארים המפרשים

áiç Bðéà ,Cìnì Bòøfî ïúBpä,סקילה –Cìnì øñîiL ãò ÇÅÄÇÀÇÙÆÅÇÈÇÆÄÀÙÇÙÆ
Làa øéáòéåיעביר ואף הכמרים, ביד אביו אותו שימסור עד – ÀÇÂÄÈÅ

המולך, עבודת דרך  היא זו  שכן  לעיל , שבארנו כפי  באש , אותו 
מהכתוב זה למדים בגמרא סקילה. עליה מחייבת יח יח יח יח ,,,,שהתורה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

–כא כא כא כא ):):):): למולך" להעביר תתן לא xiardl""ומזרעך  ozz `l" משמע
העברה לכלל הבאה בכדי((((רש רש רש רש """"יייי))))נתינה לכמרים שנותנו  כלומר ,

וכתוב למולך; להעבירו לו  יייי):):):):שימסרוהו יח יח יח יח ,,,, בך((((דבריםדבריםדבריםדברים ימצא "לא
העברה  אף באש , שם האמורה העברה מה – באש" ובתו בנו  מעביר

אבל באש . כאן Cìnìהאמורה øñî, המולך לכומרי  –øéáòä àGå ÈÇÇÙÆÀÆÁÄ
,Làaאוáiç Bðéà ,Cìnì øñî àGå Làa øéáòä,סקילה – ÈÅÆÁÄÈÅÀÈÇÇÙÆÅÇÈ

Làa øéáòéå Cìnì øñîiL ãò. שבארנו כמו –áBà ìòa– ÇÆÄÀÙÇÙÆÀÇÂÄÈÅÇÇ
ד ', במשנה ששנינו  כפי  בסקילה, íBúétשדינו  äæ מכשף כלומר  – ÆÄ

"oezit"),(עתידות מגיד – יווני  BéçMîבלשון  øaãîä שלוקח – ÇÀÇÅÄÆÀ
אותה  ושם מת של  דבריגולגולת משם אותה ומדובב שחיו בית תחת

גורסים:((((רש רש רש רש """"יייי).).).).עתידות eigynויש xacnde mezit.(.(.(.( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ((((עייןעייןעייןעיין

ומקטיר עומד  שהוא זה האוב? מעשה הוא "כיצד כותב: הרמב"ם

בלאט  מדבר  והוא ומניפו, בידו הדס של שרביט ואוחז  ידועה, קטורת
עמו , מדבר אחד כאילו  השואל שישמע עד  אצלם, ידועים בדברים
עד נמוך  בקול  הארץ, מתחת בדברים שואל שהוא מה על ומשיבו 

הלוקח  וכן  בו. מרגיש  במחשבה אלא לאוזן , ניכר  אינו  וכאילו  מאד ,
יוצא  קול  כאילו שישמע עד  בה, ומנחש לה, ומקטיר המת גולגולת

izdw - zex`ean zeipyn
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åéôa øaãîä äæ–äìé÷ña elà éøä,íäa ìàLpäå–äøäæàa. ¤©§©¥§¦£¥¥¦§¦¨§©¦§¨¨¤§©§¨¨
ÁúaMä úà ìlçîä–úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáiçL øáãa.Bnàå åéáà ìl÷îä–áiç Bðéàãò ©§©¥¤©©¨§¨¨¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨©§©¥¨¦§¦¥©¨©

íMa íìl÷iL;éepëa íìl÷–øéàî éaøáiçî,íéîëçåïéøèBt. ¤§©§¥©¥¦§¨§¦©¦¥¦§©¥©£¨¦§¦
Ëäñøàîä äøòð ìò àaä–ãò áiç Bðéàäñøàî äìeúa äøòð àäzL,äéáà úéáa àéäå.äéìò eàa ©¨©©£¨©§Ÿ̈¨¥©¨©¤§¥©£¨§¨§Ÿ̈¨§¦§¥¨¦¨¨¨¤¨

íéðL–äìé÷ña ïBLàøä,÷ðça éðMäå. §©¦¨¦¦§¦¨§©¥¦§¤¤
Èúéñnä–èBéãää úà úéñnä èBéãä äæ;Bì øîà:éðBìt íB÷îa äàøé Lé,úìëBà Ck,äúBL Ck,Ck ©¥¦¤¤§©¥¦¤©¤§¨©¥¦§¨§¨§¦¨¤¤¨¨¨

äáéèî,äòéøî Ck.íäéìò ïéðéîëî ïéà äøBzaL úBúéî éáiç ìk,Bfî õeç.ì øîàíéðL,åéãò ïäå–ïéàéáî §¦¨¨§¦¨¨©¨¥¦¤©¨¥©§¦¦£¥¤¦¨©¦§©¦§¥¥¨§¦¦

:äáéùî àéäå úåãéúò äðîî ìàåùå äì øéè÷îå øùáä ìëàúðù øçàì úî.eigyn xacnde:éçùä úéá êøã úîä áéùéù íéùåòù ùéå.iperciäéç
äúåà ãåöì íéöåøùëå ,äúåéç íùîù õøàá ùøùðä ùøåùä ïî àöåéä ìáçì äøåáèá úøáåçî àéäå ,äéìâøå äéãéå äéðôá íãà úøåöë äúøåöå .òåãé äîùù

:øåèã ùð øá íéîëç ïåùìá äéåø÷ àéäå .ãéî äúî àéäå ÷ñôð àåäù ãò ìáçä ìà íéöçá íéøåî.mda l`ypdeøáã åì ãéâäì íäá òãåéì ìàåùå àáù
:ìåàù ïåâë ãéúòä.dxdf`a:úåáåàä ìà åðôú ìàã

gggg.mya mllwiy cr:íéãçåéîä úåîùä ïî ãçàá.iepika mllw:íéôà êøà ,ïåðç ,íåçø
hhhh.dxrp `dzy cr:ãçà íåéå íéùãç äùùå äðù á"é äéìò åøáòù úøâåá àìå ,ãçà íåéå äðù á"é úáî äúåçô äðè÷ àìå.dlezaíàå .äìåòá àìå

:äìé÷ñá íìåë äëøãë àìù íìåë íãà éðá äøùò äéìò åàá åìéôàå .àéä äìåúá ïééãò äëøãë àìù äìòáð.dqxe`n:äàåùð àìå.dia` ziaa `ide
:÷ðçá àìà äìé÷ñá åðéà ë"çà äéìò àáä ,ìòáä éçåìùì áàä øñî íàù

iiii.ziqnd heicd df:÷ðçá åúúéî úéñîä àéáðù .úéñäù èåéãä à÷åã.heicdd z` ziqndeúéñîì èåéãää úà úéñî ïéá ÷åìéç åðéöî àìù ,à÷åã åàì

`xephxa yexit

הן" אוב מעשה אלו  כל  – ומשיבו  מאד , עד שפל שחיו, (ld'מתחת
;(` ,e m"ekråéôa øaãîä äæ ,éðBòcéå:מבואר בגמרא –iperci ÀÄÀÄÆÇÀÇÅÀÄ

ידוע של  עצם המניח dig,זה my):אומרים ser)ויש  my והוא בפיו,

כשפים). מעשה ידי על עתידות, (דברי  מאליו  elàמדבר éøä– ÂÅÅ
וידעוני, אוב שנאמר äìé÷ñaבעל  כז כז כז כז ):):):):– כ כ כ כ ,,,, אשה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  או  "ואיש ÄÀÄÈ

דמיהם  אותם, ירגמו  באבן  יומתו, מות ידעוני או  אוב בהם יהיה כי
íäaבם". ìàLpäå לו שיגיד  בידעוני  או באוב לשאול הבא – ÀÇÄÀÈÈÆ

עתידות, שנאמר äøäæàaדברי בלאו , עובר  לא לא לא לא ):):):):– יטיטיטיט,,,, "אל((((שםשםשםשם ÀÇÀÈÈ
הידעונים" ואל  האובות אל וסוברים ((((רש רש רש רש """"יייי))))תפנו חולקים ויש ;

שנאמר ממה יייי----יא יא יא יא ):):):):שאזהרתו יח יח יח יח ,,,, קוסם ((((דבריםדבריםדבריםדברים בך... ימצא "לא
ipercie"קסמים... ae` l`eye(((( יד יד יד יד יא יא יא יא ,,,, עכועכועכועכו""""ם ם ם ם  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  .((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

i p y m e i
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úaMä úà ìlçîäהנסקלין בכלל  ד במשנה שנימנה –oiir) ÇÀÇÅÆÇÇÈ
,(el-al ,eh xacnaאלא בו , כשהתרו סקילה, חייב ïéáiçLאינו  øáãaÀÈÈÆÇÈÄ

úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò זדונה שעל מלאכה שעשה – ÇÀÈÅÀÇÄÀÈÇÈ
קרבן  חייבים בשוגג, אותה עושים ואם כרת, חייבים התראה בלא

התורה, מן בשבת האסורות המלאכות אחת שעשה כגון והיינו חטאת,
ותולדותיהן אחת חסר ארבעים a).שהן  ,f zay dpyn oiir) בגמרא

על שאף לתחום, מחוץ בשבת היוצא למעט באה שמשנתנו מבואר,
עקיבא רבי  שלדעת b)פי ,d dheq dpyn oiir) אמה אלפיים תחום

חטאת, ולא כרת לא זה באיסור אין מקום מכל  התורה, מן הוא בשבת
המלאכות אבות במנין  נכלל  שאינו  מודה, עקיבא רבי  ((((רש רש רש רש """"ייייואף

ב ב ב ב ),),),), סו סו סו סו ,,,, למעט סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין המשנה באה כן  סקילה. חיוב גם בו  אין הלכך 
בשבת בהמתו אחר  א א א א ).).).).המחמר קנד קנד קנד קנד ,,,, שבתשבתשבתשבת גמראגמראגמראגמרא ועייןועייןועייןועיין ìl÷îäÇÀÇÅ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

Bnàå åéáàבו שכתוב אמו , או  אביו יז יז יז יז ):):):):– כא כא כא כא ,,,, אביו ((((שמות שמות שמות שמות  "ומקלל  ÈÄÀÄ
znei",ואמו zenכתוב ט ט ט ט ):):):):וכן ככככ,,,, את ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יקלל  אשר איש "איש

שדינו  ומכאן בו", דמיו  קלל ואמו אביו יומת, מות אמו ואת אביו 

ברם, ד ; במשנה ששנינו  כפי áiçבסקילה, Bðéà,סקילה –ãò ÅÇÈÇ
íMa íìl÷iL המיו הרמב"ם– ולפי  בבבב))))חד; ה ה ה ה ,,,, ממרים ממרים ממרים ממרים  באחד((((הלהלהלהל'''' – ÆÀÇÀÅÇÅ

נמחקים. שאינם השמות éepëaמן  íìl÷ארך חנון, רחום, כגון – ÄÀÈÀÄ
áiçîאפים, øéàî éaø,סקילה המקלל  את –ïéøèBt íéîëçå ÇÄÅÄÀÇÅÇÂÈÄÀÄ

על שלוקים כדרך  מלקות הוא חייב מקום ומכל מסקילה. אותו –
מישראל אדם כל  .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))קללת

ט ה נ ש מ ר ו א ב

כג-כד): כב, (דברים בתורה `yiכתוב d`vne ,yi`l dyxe`n dleza dxrp didi ik"
mipa`a mze` mzlwqe `idd xird xry l` mdipy z` mz`vede .dnr akye xira

."ezne.בסקילה דינו המאורסה, הנערה על  שהבא – ד במשנה ששנינו מה – מכאן 
מפרטת: שהתורה בתנאים אלא סקילה חיוב שאין להשמיע, באה זו  "dxrp,משנה

."dyxe`n ,dleza

áiç Bðéà ,äñøàîä äøòð ìò àaä,סקילה –àäzL ãò ÇÈÇÇÂÈÇÀÙÈÈÅÇÈÇÆÀÅ
äøòð שתים לגיל שהגיעה לאחר  נערות, סימני  משהביאה היינו – ÇÂÈ

אבל חדשים. ששה כעבור בוגרת שנעשית עד אחד , ויום שנה עשרה

על הבא וכן  חנק. אלא סקילה חייב אינו המאורסה הבוגרת על הבא
אחד ויום שנה עשרה משתים פחות כשהיא היינו המאורסה, קטנה

סקילה חייב cg`eאינו ,wpga epicy xne` cg` :`id mi`pz zwelgne)
.(dzinn xehty xne`:סוברים חכמים אבל  מאיר , רבי  דעת זו  ברם,

בוגרת. אלא הכתוב מיעט ולא במשמע, קטנה אפילו  המאורסה נערה
äìeúa אינו בעולה היא אם אבל לאיש , נבעלה שלא נערה היינו  – ÀÈ

חנק. אלא סקילה, עליה לחופה,äñøàîחייב נכנסה לא שעדיין  – ÀÙÈÈ
סקילה, חיוב אין נבעלה, שלא פי  על  אף לחופה, נכנסה כבר אם אבל 

חנק. äéáàאלא úéáa àéäå הארוסה שכן אביה, ברשות שעודה – ÀÄÀÅÈÄÈ
לחופה כניסתה עד אביה בבית `,היתה zeaezk dpynl epxe`a oiir)

עליה `). הבא הבעל, לשלוחי  האב ומסרה הנישואין  זמן  כשהגיע אבל 
בסקילה. ולא בחנק דינו  äéìòבדרך  eàa,המאורסה נערה על  – ÈÈÆÈ

íéðL,אנשים שני  –äìé÷ña ïBLàøä,בתולה נערה על שבא – ÀÇÄÈÄÄÀÄÈ
÷ðça éðMäå.בתולה מחזקת שיצאה לאחר עליה שבא – ÀÇÅÄÀÆÆ

i y i l y m e i
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ז-יא): יג, (דברים בתורה `midlכתוב dcarpe dklp ,xn`l xzqa ...jig` jziqi ik"
dqkz `le lengz `le eilr jpir qegz `le ,eil` rnyz `le el da`z `l ...mixg`

..."jidlÎ` 'd lrn jgicdl ywa ik ,zne mipa`a ezlwqe ...epbxdz bexd ik .eilr,מכאן
להשמיע, באה משנתנו  ד '. במשנה ששנינו כפי  סקילה, חייב זרה לעבודה שהמסית
אותו ששמעו  עדים שני  פי ועל  התראה, צריך שאינו  המסית, של דינו שחמור
עליו שמכמינים אלא עוד ולא סקילה. אותו מחייבים דין בית זרה, לעבודה מסית
שישמעו במארב עדים מעמיד  הריהו  להסיתו, בסתר  לאחד בא שאם כלומר עדים,
מחייבים  דין בית עדותם סמך  ועל  דין , לבית אותו מביאים ואלה מסיתו, הוא כיצד 

סקילה. אותו

úéñnä,בסקילה שדינו  –èBéãää úà úéñnä èBéãä äæ– ÇÅÄÆÆÀÇÅÄÆÇÆÀ
זרה עבודה לעבוד חברו  את בסתר המסית פשוט ileyaאדם oiir)

izdw - zex`ean zeipyn

`i dpyn iriay wxt oixcdpq zkqn

BúBà ïéì÷Bñå ïéc úéáì BúBà.ãçàì øîà–øîBà àeä:Cëa íéöBø íéøáç éì Lé;ìBëé Bðéàå íeøò äéä íà §¥¦§§¦¨©§¤¨¥¤¦£¥¦¦§¨¦¨¨¨§¥¨
íäéðôa øaãì–øãbä éøBçà íéãò Bì ïéðéîëî,Bì øîBà àeäå:ãeçéa éì zøîàM äî øîà;Bì øîBà äläå, §©¥¦§¥¤©§¦¦¥¦£¥©¨¥§¥¡Ÿ©¤¨©§¨¦§¦§©¨¥
Bì øîBà àeäå:eðéäGà úà çépð CàéäíéîMaL,íéðáàå íéöò ãáòðå Cìðå?íàBa øæBç–áèeî äæ éøä; §¥¥¨©¦©¤¡¥¤©¨©¦§¥¥§©£Ÿ¥¦©£¨¦¦¥£¥¤¨

øîà íàå:eðúáBç àéä Ck,eðì äôé Cëå–éøBçàî ïéãîBòäøãbä,BúBà ïéì÷Bñå ïéc úéáì BúBà ïéàéáî. §¦¨©¨¦¨¥§¨¨¤¨¨§¦¥£¥©¨¥§¦¦§¥¦§§¦
øîBàä:ãáòà,ãáòàå Cìà,ãáòðå Cìð;çaæà,çaæàå Cìà,çaæðe Cìð;øéè÷à,øéè÷àå Cìà,øéè÷ðå Cìð; ¨¥¤¡Ÿ¥¥§¤¡Ÿ¥¥§©£Ÿ£©¥©¥¥©£©¥©¥¥§©¥©©§¦¥¥§©§¦¥¥§©§¦
Cqðà,Cqðàå Cìà,Cqððe Cìð;äåçzLà,äåçzLàå Cìà,äåçzLðå Cìð.çécnä–øîBàä äæ:ãáòðå Cìð £©¥¥¥©£©¥¥¥§©¥¤§©£¤¥¥§¤§©£¤¥¥§¦§©£¤©©¦©¤¨¥¥¥§©£Ÿ

äøæ äãBáò. £¨¨¨
‡ÈóMëîä–áiç äNòî äNBòä,íéðéòä úà æçBàä àGå.àáé÷ò éaøíeMî øîBàòLBäé éaø:ïéè÷Bì íéðL ©§©¥¨¤©£¤©¨§¨¥¤¨¥©¦©¦£¦¨¥¦©¦§ª©§©¦§¦

ïéàeM÷,è÷Bì ãçà–øeèt,è÷Bì ãçàå–áiç:äNòî äNBòä–áiç;íéðéòä úà æçBàä–øeèt. ¦¦¤¨¥¨§¤¨¥©¨¨¤©£¤©¨¨¥¤¨¥©¦¨

:÷ðçá ïúúéîù ìàøùéî øéò éçéãî ïåâë ,íéáøä úà úéñî éèåòîì àìà .àéáðä úà.oipinkn:áøàî ïåùìxacl leki epi`e mexr ziqnd did m`
.mdipta:ïéã úéá úàøé éðôî íäéðôá øáãì ìåëé åðéàù úñéðì øîåà øîåìë.cegia:øáë éì úøîàù äî äúò øîåì äúà ìåëéå åðîò ùéà ïéà ,øîåìë

.cear` xne`d:áééçå úéñî éåä åììä úåðåùìä ìëî ãçàá.gicnd:ãåáòðå êìð íéáø ïåùìá øîàéù ãò áééç åðéà ,àåä íéáøä úà çéãî íàå
`i`i`i`i.dyrn dyerd:äìé÷ñá ,ùîî.mipird z` fge`d `le:íåìë äùåò åðéàå äùåò åìéàë úåéøáì äàøî.mi`eyw mihwel mipy,åðéðôá úåôùëîá

åöá÷úð åìéàë åðì äàøä ,íéðéòä úà æçåàäå .áééç ,íéôùëá ùîî è÷éìù äùòî äùåòä ,ãöéë .äúéîä ïî øåèôå è÷éì åøéáçå ,äúéî áééçå è÷éì ïäî ãçà

`xephxa yexit

,(epzpynl xe`adכגוןéðBìt íB÷îa äàøé Lé :Bì øîàיש – ÈÇÅÄÀÈÀÈÀÄ
ההוא, במקום äáéèîאליל  Ck ,äúBL Ck ,úìëBà Ck– ÈÆÆÈÈÈÀÄÈ

äòéøîלעובדיה, Ck.אותה עובדים שאינם לאלה רעה עושה – ÈÀÄÈ
íäéìò ïéðéîëî ïéà äøBzaL úBúéî éáiç ìk אדם שאם – ÈÇÈÅÄÆÇÈÅÇÀÄÄÂÅÆ

חוטא, כשהוא ולראותו לו  לארוב עדים מסתירים אין  בצינעא, חוטא

הדין, בבית עליו להעיד Bfîכדי õeç בה שחייב זו ממיתה חוץ – Ä
שיבואר כפי מיתה, לחייבו  כדי  המסית על עדים שמכמינים המסית,

המסית,øîàלקמן . –íéðLì אלהים נעבדה "נלכה ביחד: – ÈÇÄÀÇÄ
åéãòאחרים", ïäå צריכים אינם עדים, עליו  נעשו  עצמם והם – ÀÅÅÈ

אלא מיתות, חייבי  כשאר  בו  ïécלהתרות úéáì BúBà ïéàéáîÀÄÄÀÅÄ
BúBà ïéì÷Bñå שנאמר עדותם, פי על ט ט ט ט ):):):):– יגיגיגיג,,,, תחמול((((דברים דברים דברים דברים  "ולא ÀÀÄ

עליו ". תכסה `mולא la`ãçàì øîàלעבוד ללכת הסתה, דברי  – ÈÇÀÆÈ
לפיכך  דין , לבית להביאו מועיל אחד  עד ואין זרה, øîBàעבודה àeäÅ

למסית: הניסת יאמר –Cëa íéöBø íéøáç éì Lé עבודה לעבוד  – ÆÄÂÅÄÄÀÈ
כולנו . בפני דבריך ואמור  בוא äéäזרה, íàהמסית –íeøò– ÄÈÈÈ

מבוקשו , את למלא יכול שאינו אומר, øaãìוהוא ìBëé BðéàåÀÅÈÀÇÅ
íäéðôa בבית עליו יעידו שמא מפחד  שהוא מפני  חבריו, כל בפני  – ÄÀÅÆ

øãbäהדין, éøBçà íéãò Bì ïéðéîëî,במארב עדים מעמידים – ÇÀÄÄÅÄÂÅÇÈÅ
Bì øîBà àeäå:למסית אומר הניסת –éì zøîàM äî øîà ÀÅÁÙÇÆÈÇÀÈÄ

ãeçéa אנחנו ביחידות שהרי  פעם, לי שאמרת דבריך  על נא חזור  – ÀÄ
מפרשים: ויש עמנו . איש ליcegiaואין  אמור  כלומר  בבירור, –

פעם; לי שאמרת מה בבירור  Bìעכשיו  øîBà äläå והמסית – ÀÇÈÅ
דבריו , את לו –àeäåאומר  הניסת –úà çépð Càéä :Bì øîBà ÀÅÅÈÇÄÇÆ

Cìðå ,íéîMaL eðéäGàBa øæBç íà ?íéðáàå íéöò ãáòðå ÁÅÆÇÈÇÄÀÅÅÀÇÂÙÅÄÇÂÈÄÄÅ
המסית, –áèeî äæ éøä ו מביאים – ואין  פטור , הריהו  שתק, אפילו  ÂÅÆÈ

דין , לבית øîàאותו íàå:המסית –äôé Cëå ,eðúáBç àéä Ck ÀÄÈÇÈÄÈÅÀÈÈÆ
eðì,דבריו את קבל לא שהניסת פי  על  אף –éøBçàî ïéãîBòä ÈÈÀÄÅÂÅ

,øãbäBúBà ïéì÷Bñå ïéc úéáì BúBà ïéàéáî.עדותם סמך  על  – ÇÈÅÀÄÄÀÅÄÀÀÄ
,ãáòà :øîBàä:או,ãáòàå Cìà:או,ãáòðå Cìð: האומר וכן ÈÅÆÁÙÅÅÀÆÁÙÅÅÀÇÂÙ

Cìð ,øéè÷àå Cìà ,øéè÷à ;çaæðe Cìð ,çaæàå Cìà ,çaæàÂÇÅÇÅÅÇÂÇÅÇÅÅÀÇÅÇÇÀÄÅÅÀÇÀÄÅÅ
Cìà ,äåçzLà ;Cqððe Cìð ,Cqðàå Cìà ,Cqðà ;øéè÷ðåÀÇÀÄÂÇÅÅÅÇÂÇÅÅÅÀÇÅÆÀÇÂÆÅÅ

äåçzLðå Cìð ,äåçzLàåשמדבר בין הם, הסתה לשון  אלו כל  – ÀÆÀÇÂÆÅÅÀÄÀÇÂÆ
הריהו  מהן , באחת והמסית אחרים, עם עצמו שכולל  ובין עצמו , על 

סקילה. הנסקלין,çécnäחייב בין ד  במשנה שנימנה –øîBàä äæ ÇÇÄÇÆÈÅ
לרבים: –äøæ äãBáò ãáòðå Cìð,מבואר בגמרא רבים. בלשון  – ÅÅÀÇÂÙÂÈÈÈ

הנדחת. לעיר העיר  את שעושה העיר , אנשי  רוב למדיח המשנה שכוונת

ברישא: ששנינו  heicdd"ממה z` ziqnd heicd df ± ziqnd בגמרא מדייקים
דווקא א): סז , ziqdy(סנהדרין  heicdדינו שהסית נביא אבל סקילה, חייב

דווקא וכן  heicdd,בחנק; z` ziqndאבל סקילה, חייב היחיד, את כלומר
זה  דיוק לפי אבל בחנק. דינו הנדחת, עיר  המדיח היינו הרבים, את המסית

חכמים כדעת ולא היא, שמעון  רבי  כדעת שמשנתנו  mzenk),יוצא, dkldy)
מדיחי בחנק. אומר : שמעון רבי בסקילה; – שהדיח "נביא בברייתא: שנו  שכן
שנינו: בסיפא שהרי  וקשה, בחנק". אומר: שמעון רבי  בסקילה; – הנדחת עיר

gicnd"– הנסקלים) בין  ד  במשנה dxf",(שנמנה dcear cearpe jlp :xne`d df
כחכמים?! וסיפא שמעון כרבי רישא ונמצא

המשנה  שנקטה ומה כחכמים, כולה משנתנו שאמנם בגמרא, לפרש באים מכאן
..."heicd df ziqnd"נקטה tt`)לא ax zrcl) שבאה כלומר  הכמנה, לענין אלא

ומקילים  ושוטה, הדיוט זה הרי זרה, לעבודה המסית שכל  להשמיענו, המשנה
מפרשת  שהמשנה כמו התראה, בלא אף מיתה לחייבו  כדי עליו, להכמין בחייו 

ששנינו  ומה heicdd",והולכת. z` ziqnd"ללמד באה שהמשנה רבינא, מפרש
של  ef":בדרך s` ef `l" אלא סקילה, חייב היחיד  את שהמסית בלבד זו לא

בסקילה דינו הרבים את המדיח `zxg).אף jxca miyxtny zetqez oiire ,i"yx)
שהלשון  כותב, למשנתנו בפירושו  heicd"...והרמב"ם df ziqnd" למעט בא

בחנק מיתתו  שהסית נביא שכן s`yנביא, ,m"anxd wqet "dxez dpyn"a ,mxa)
;(` ,d m"ekr 'ld oiir ± dliwqa ezzin ziqdy `iap הלשון `zואילו  ziqnd"

"heicdd המסית אבל עליו , מכמינים היחיד  את המסית שדווקא להשמיענו , בא
עליו. מכמינים אין  הנדחת, עיר  המדיח כלומר הרבים, את

משנתנו מפרשים שאינם טוב", יום "תוספות ובעל  מברטנורא הרב על  ותימה
שמעון כרבי  רישא שאמנם הראשון , הדיוק לפי אלא הגמרא מסקנת לפי

כחכמים epzpynוסיפא yxtny "l`xyi zx`tz" oiire ;df oipr ayiiny y"yx oiir)
.(zcgein jxca
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בסקילה  שמיתתה חכמים ודרשו  תחיה", לא "מכשפה יז): כב, (שמות בתורה כתוב
,(` ,fq oixcdpq ,`xnba `ziixa) לא" י ): יח, (דברים שנאמר למכשף, הדין והוא

ומנחש  מעונן  בך... בעונשם sykne";ימצא כתוב הם, שמכשפים וידעוני ובאוב
כז): כ , `dy(ויקרא e` yi`e"ירגמו באבן יומתו, מות ידעוני או  אוב בהם יהיה כי 

בכשפים" מצויות נשים שרוב מפני "מכשפה"? לומר: תלמוד  מה כן , "אם אותם".
(my `xnb).מיתה חייב מכשף כל  שלא להשמיע, באה משנתנו – .

óMëîä,הנסקלים בכלל ד  במשנה שנימנה –äNòî äNBòä– ÇÀÇÅÈÆÇÂÆ
כשפים, ידי על ממש סקילה,áiçשל –íéðéòä úà æçBàä àGå ÇÈÀÈÅÆÈÅÇÄ

עושה  כאילו לבריות שמראה תעתועים, מעשה עושה הוא אם אבל  –

פטור . הריהו  כלום, עושה ואינו  מסויימים, øîBàדברים àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅ
ïéàeM÷ ïéè÷Bì íéðL :òLBäé éaø íeMî מעשה ידי על  – ÄÇÄÀËÇÀÇÄÀÄÄÄ

è÷Bìכשפים, ãçàוהואøeèt,מסקילה –è÷Bì ãçàå והוא – ÆÈÅÈÀÆÈÅ
áiç?כיצד סקילה. –äNòî äNBòäשל שדה כאן  שהיתה – ÇÈÈÆÇÂÆ

izdw - zex`ean zeipyn



קפג i dpyn iriay wxt oixcdpq zkqn

åéôa øaãîä äæ–äìé÷ña elà éøä,íäa ìàLpäå–äøäæàa. ¤©§©¥§¦£¥¥¦§¦¨§©¦§¨¨¤§©§¨¨
ÁúaMä úà ìlçîä–úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáiçL øáãa.Bnàå åéáà ìl÷îä–áiç Bðéàãò ©§©¥¤©©¨§¨¨¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨©§©¥¨¦§¦¥©¨©

íMa íìl÷iL;éepëa íìl÷–øéàî éaøáiçî,íéîëçåïéøèBt. ¤§©§¥©¥¦§¨§¦©¦¥¦§©¥©£¨¦§¦
Ëäñøàîä äøòð ìò àaä–ãò áiç Bðéàäñøàî äìeúa äøòð àäzL,äéáà úéáa àéäå.äéìò eàa ©¨©©£¨©§Ÿ̈¨¥©¨©¤§¥©£¨§¨§Ÿ̈¨§¦§¥¨¦¨¨¨¤¨

íéðL–äìé÷ña ïBLàøä,÷ðça éðMäå. §©¦¨¦¦§¦¨§©¥¦§¤¤
Èúéñnä–èBéãää úà úéñnä èBéãä äæ;Bì øîà:éðBìt íB÷îa äàøé Lé,úìëBà Ck,äúBL Ck,Ck ©¥¦¤¤§©¥¦¤©¤§¨©¥¦§¨§¨§¦¨¤¤¨¨¨

äáéèî,äòéøî Ck.íäéìò ïéðéîëî ïéà äøBzaL úBúéî éáiç ìk,Bfî õeç.ì øîàíéðL,åéãò ïäå–ïéàéáî §¦¨¨§¦¨¨©¨¥¦¤©¨¥©§¦¦£¥¤¦¨©¦§©¦§¥¥¨§¦¦

:äáéùî àéäå úåãéúò äðîî ìàåùå äì øéè÷îå øùáä ìëàúðù øçàì úî.eigyn xacnde:éçùä úéá êøã úîä áéùéù íéùåòù ùéå.iperciäéç
äúåà ãåöì íéöåøùëå ,äúåéç íùîù õøàá ùøùðä ùøåùä ïî àöåéä ìáçì äøåáèá úøáåçî àéäå ,äéìâøå äéãéå äéðôá íãà úøåöë äúøåöå .òåãé äîùù

:øåèã ùð øá íéîëç ïåùìá äéåø÷ àéäå .ãéî äúî àéäå ÷ñôð àåäù ãò ìáçä ìà íéöçá íéøåî.mda l`ypdeøáã åì ãéâäì íäá òãåéì ìàåùå àáù
:ìåàù ïåâë ãéúòä.dxdf`a:úåáåàä ìà åðôú ìàã

gggg.mya mllwiy cr:íéãçåéîä úåîùä ïî ãçàá.iepika mllw:íéôà êøà ,ïåðç ,íåçø
hhhh.dxrp `dzy cr:ãçà íåéå íéùãç äùùå äðù á"é äéìò åøáòù úøâåá àìå ,ãçà íåéå äðù á"é úáî äúåçô äðè÷ àìå.dlezaíàå .äìåòá àìå

:äìé÷ñá íìåë äëøãë àìù íìåë íãà éðá äøùò äéìò åàá åìéôàå .àéä äìåúá ïééãò äëøãë àìù äìòáð.dqxe`n:äàåùð àìå.dia` ziaa `ide
:÷ðçá àìà äìé÷ñá åðéà ë"çà äéìò àáä ,ìòáä éçåìùì áàä øñî íàù

iiii.ziqnd heicd df:÷ðçá åúúéî úéñîä àéáðù .úéñäù èåéãä à÷åã.heicdd z` ziqndeúéñîì èåéãää úà úéñî ïéá ÷åìéç åðéöî àìù ,à÷åã åàì

`xephxa yexit

הן" אוב מעשה אלו  כל  – ומשיבו  מאד , עד שפל שחיו, (ld'מתחת
;(` ,e m"ekråéôa øaãîä äæ ,éðBòcéå:מבואר בגמרא –iperci ÀÄÀÄÆÇÀÇÅÀÄ

ידוע של  עצם המניח dig,זה my):אומרים ser)ויש  my והוא בפיו,

כשפים). מעשה ידי על עתידות, (דברי  מאליו  elàמדבר éøä– ÂÅÅ
וידעוני, אוב שנאמר äìé÷ñaבעל  כז כז כז כז ):):):):– כ כ כ כ ,,,, אשה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  או  "ואיש ÄÀÄÈ

דמיהם  אותם, ירגמו  באבן  יומתו, מות ידעוני או  אוב בהם יהיה כי
íäaבם". ìàLpäå לו שיגיד  בידעוני  או באוב לשאול הבא – ÀÇÄÀÈÈÆ

עתידות, שנאמר äøäæàaדברי בלאו , עובר  לא לא לא לא ):):):):– יטיטיטיט,,,, "אל((((שםשםשםשם ÀÇÀÈÈ
הידעונים" ואל  האובות אל וסוברים ((((רש רש רש רש """"יייי))))תפנו חולקים ויש ;

שנאמר ממה יייי----יא יא יא יא ):):):):שאזהרתו יח יח יח יח ,,,, קוסם ((((דבריםדבריםדבריםדברים בך... ימצא "לא
ipercie"קסמים... ae` l`eye(((( יד יד יד יד יא יא יא יא ,,,, עכועכועכועכו""""ם ם ם ם  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  .((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;
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úaMä úà ìlçîäהנסקלין בכלל  ד במשנה שנימנה –oiir) ÇÀÇÅÆÇÇÈ
,(el-al ,eh xacnaאלא בו , כשהתרו סקילה, חייב ïéáiçLאינו  øáãaÀÈÈÆÇÈÄ

úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò זדונה שעל מלאכה שעשה – ÇÀÈÅÀÇÄÀÈÇÈ
קרבן  חייבים בשוגג, אותה עושים ואם כרת, חייבים התראה בלא

התורה, מן בשבת האסורות המלאכות אחת שעשה כגון והיינו חטאת,
ותולדותיהן אחת חסר ארבעים a).שהן  ,f zay dpyn oiir) בגמרא

על שאף לתחום, מחוץ בשבת היוצא למעט באה שמשנתנו מבואר,
עקיבא רבי  שלדעת b)פי ,d dheq dpyn oiir) אמה אלפיים תחום

חטאת, ולא כרת לא זה באיסור אין מקום מכל  התורה, מן הוא בשבת
המלאכות אבות במנין  נכלל  שאינו  מודה, עקיבא רבי  ((((רש רש רש רש """"ייייואף

ב ב ב ב ),),),), סו סו סו סו ,,,, למעט סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין המשנה באה כן  סקילה. חיוב גם בו  אין הלכך 
בשבת בהמתו אחר  א א א א ).).).).המחמר קנד קנד קנד קנד ,,,, שבתשבתשבתשבת גמראגמראגמראגמרא ועייןועייןועייןועיין ìl÷îäÇÀÇÅ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

Bnàå åéáàבו שכתוב אמו , או  אביו יז יז יז יז ):):):):– כא כא כא כא ,,,, אביו ((((שמות שמות שמות שמות  "ומקלל  ÈÄÀÄ
znei",ואמו zenכתוב ט ט ט ט ):):):):וכן ככככ,,,, את ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יקלל  אשר איש "איש

שדינו  ומכאן בו", דמיו  קלל ואמו אביו יומת, מות אמו ואת אביו 

ברם, ד ; במשנה ששנינו  כפי áiçבסקילה, Bðéà,סקילה –ãò ÅÇÈÇ
íMa íìl÷iL המיו הרמב"ם– ולפי  בבבב))))חד; ה ה ה ה ,,,, ממרים ממרים ממרים ממרים  באחד((((הלהלהלהל'''' – ÆÀÇÀÅÇÅ

נמחקים. שאינם השמות éepëaמן  íìl÷ארך חנון, רחום, כגון – ÄÀÈÀÄ
áiçîאפים, øéàî éaø,סקילה המקלל  את –ïéøèBt íéîëçå ÇÄÅÄÀÇÅÇÂÈÄÀÄ

על שלוקים כדרך  מלקות הוא חייב מקום ומכל מסקילה. אותו –
מישראל אדם כל  .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))קללת
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כג-כד): כב, (דברים בתורה `yiכתוב d`vne ,yi`l dyxe`n dleza dxrp didi ik"
mipa`a mze` mzlwqe `idd xird xry l` mdipy z` mz`vede .dnr akye xira

."ezne.בסקילה דינו המאורסה, הנערה על  שהבא – ד במשנה ששנינו מה – מכאן 
מפרטת: שהתורה בתנאים אלא סקילה חיוב שאין להשמיע, באה זו  "dxrp,משנה

."dyxe`n ,dleza

áiç Bðéà ,äñøàîä äøòð ìò àaä,סקילה –àäzL ãò ÇÈÇÇÂÈÇÀÙÈÈÅÇÈÇÆÀÅ
äøòð שתים לגיל שהגיעה לאחר  נערות, סימני  משהביאה היינו – ÇÂÈ

אבל חדשים. ששה כעבור בוגרת שנעשית עד אחד , ויום שנה עשרה

על הבא וכן  חנק. אלא סקילה חייב אינו המאורסה הבוגרת על הבא
אחד ויום שנה עשרה משתים פחות כשהיא היינו המאורסה, קטנה

סקילה חייב cg`eאינו ,wpga epicy xne` cg` :`id mi`pz zwelgne)
.(dzinn xehty xne`:סוברים חכמים אבל  מאיר , רבי  דעת זו  ברם,

בוגרת. אלא הכתוב מיעט ולא במשמע, קטנה אפילו  המאורסה נערה
äìeúa אינו בעולה היא אם אבל לאיש , נבעלה שלא נערה היינו  – ÀÈ

חנק. אלא סקילה, עליה לחופה,äñøàîחייב נכנסה לא שעדיין  – ÀÙÈÈ
סקילה, חיוב אין נבעלה, שלא פי  על  אף לחופה, נכנסה כבר אם אבל 

חנק. äéáàאלא úéáa àéäå הארוסה שכן אביה, ברשות שעודה – ÀÄÀÅÈÄÈ
לחופה כניסתה עד אביה בבית `,היתה zeaezk dpynl epxe`a oiir)

עליה `). הבא הבעל, לשלוחי  האב ומסרה הנישואין  זמן  כשהגיע אבל 
בסקילה. ולא בחנק דינו  äéìòבדרך  eàa,המאורסה נערה על  – ÈÈÆÈ

íéðL,אנשים שני  –äìé÷ña ïBLàøä,בתולה נערה על שבא – ÀÇÄÈÄÄÀÄÈ
÷ðça éðMäå.בתולה מחזקת שיצאה לאחר עליה שבא – ÀÇÅÄÀÆÆ
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ז-יא): יג, (דברים בתורה `midlכתוב dcarpe dklp ,xn`l xzqa ...jig` jziqi ik"
dqkz `le lengz `le eilr jpir qegz `le ,eil` rnyz `le el da`z `l ...mixg`

..."jidlÎ` 'd lrn jgicdl ywa ik ,zne mipa`a ezlwqe ...epbxdz bexd ik .eilr,מכאן
להשמיע, באה משנתנו  ד '. במשנה ששנינו כפי  סקילה, חייב זרה לעבודה שהמסית
אותו ששמעו  עדים שני  פי ועל  התראה, צריך שאינו  המסית, של דינו שחמור
עליו שמכמינים אלא עוד ולא סקילה. אותו מחייבים דין בית זרה, לעבודה מסית
שישמעו במארב עדים מעמיד  הריהו  להסיתו, בסתר  לאחד בא שאם כלומר עדים,
מחייבים  דין בית עדותם סמך  ועל  דין , לבית אותו מביאים ואלה מסיתו, הוא כיצד 

סקילה. אותו

úéñnä,בסקילה שדינו  –èBéãää úà úéñnä èBéãä äæ– ÇÅÄÆÆÀÇÅÄÆÇÆÀ
זרה עבודה לעבוד חברו  את בסתר המסית פשוט ileyaאדם oiir)

izdw - zex`ean zeipyn

`i dpyn iriay wxt oixcdpq zkqn

BúBà ïéì÷Bñå ïéc úéáì BúBà.ãçàì øîà–øîBà àeä:Cëa íéöBø íéøáç éì Lé;ìBëé Bðéàå íeøò äéä íà §¥¦§§¦¨©§¤¨¥¤¦£¥¦¦§¨¦¨¨¨§¥¨
íäéðôa øaãì–øãbä éøBçà íéãò Bì ïéðéîëî,Bì øîBà àeäå:ãeçéa éì zøîàM äî øîà;Bì øîBà äläå, §©¥¦§¥¤©§¦¦¥¦£¥©¨¥§¥¡Ÿ©¤¨©§¨¦§¦§©¨¥
Bì øîBà àeäå:eðéäGà úà çépð CàéäíéîMaL,íéðáàå íéöò ãáòðå Cìðå?íàBa øæBç–áèeî äæ éøä; §¥¥¨©¦©¤¡¥¤©¨©¦§¥¥§©£Ÿ¥¦©£¨¦¦¥£¥¤¨

øîà íàå:eðúáBç àéä Ck,eðì äôé Cëå–éøBçàî ïéãîBòäøãbä,BúBà ïéì÷Bñå ïéc úéáì BúBà ïéàéáî. §¦¨©¨¦¨¥§¨¨¤¨¨§¦¥£¥©¨¥§¦¦§¥¦§§¦
øîBàä:ãáòà,ãáòàå Cìà,ãáòðå Cìð;çaæà,çaæàå Cìà,çaæðe Cìð;øéè÷à,øéè÷àå Cìà,øéè÷ðå Cìð; ¨¥¤¡Ÿ¥¥§¤¡Ÿ¥¥§©£Ÿ£©¥©¥¥©£©¥©¥¥§©¥©©§¦¥¥§©§¦¥¥§©§¦
Cqðà,Cqðàå Cìà,Cqððe Cìð;äåçzLà,äåçzLàå Cìà,äåçzLðå Cìð.çécnä–øîBàä äæ:ãáòðå Cìð £©¥¥¥©£©¥¥¥§©¥¤§©£¤¥¥§¤§©£¤¥¥§¦§©£¤©©¦©¤¨¥¥¥§©£Ÿ

äøæ äãBáò. £¨¨¨
‡ÈóMëîä–áiç äNòî äNBòä,íéðéòä úà æçBàä àGå.àáé÷ò éaøíeMî øîBàòLBäé éaø:ïéè÷Bì íéðL ©§©¥¨¤©£¤©¨§¨¥¤¨¥©¦©¦£¦¨¥¦©¦§ª©§©¦§¦

ïéàeM÷,è÷Bì ãçà–øeèt,è÷Bì ãçàå–áiç:äNòî äNBòä–áiç;íéðéòä úà æçBàä–øeèt. ¦¦¤¨¥¨§¤¨¥©¨¨¤©£¤©¨¨¥¤¨¥©¦¨

:÷ðçá ïúúéîù ìàøùéî øéò éçéãî ïåâë ,íéáøä úà úéñî éèåòîì àìà .àéáðä úà.oipinkn:áøàî ïåùìxacl leki epi`e mexr ziqnd did m`
.mdipta:ïéã úéá úàøé éðôî íäéðôá øáãì ìåëé åðéàù úñéðì øîåà øîåìë.cegia:øáë éì úøîàù äî äúò øîåì äúà ìåëéå åðîò ùéà ïéà ,øîåìë

.cear` xne`d:áééçå úéñî éåä åììä úåðåùìä ìëî ãçàá.gicnd:ãåáòðå êìð íéáø ïåùìá øîàéù ãò áééç åðéà ,àåä íéáøä úà çéãî íàå
`i`i`i`i.dyrn dyerd:äìé÷ñá ,ùîî.mipird z` fge`d `le:íåìë äùåò åðéàå äùåò åìéàë úåéøáì äàøî.mi`eyw mihwel mipy,åðéðôá úåôùëîá

åöá÷úð åìéàë åðì äàøä ,íéðéòä úà æçåàäå .áééç ,íéôùëá ùîî è÷éìù äùòî äùåòä ,ãöéë .äúéîä ïî øåèôå è÷éì åøéáçå ,äúéî áééçå è÷éì ïäî ãçà

`xephxa yexit

,(epzpynl xe`adכגוןéðBìt íB÷îa äàøé Lé :Bì øîàיש – ÈÇÅÄÀÈÀÈÀÄ
ההוא, במקום äáéèîאליל  Ck ,äúBL Ck ,úìëBà Ck– ÈÆÆÈÈÈÀÄÈ

äòéøîלעובדיה, Ck.אותה עובדים שאינם לאלה רעה עושה – ÈÀÄÈ
íäéìò ïéðéîëî ïéà äøBzaL úBúéî éáiç ìk אדם שאם – ÈÇÈÅÄÆÇÈÅÇÀÄÄÂÅÆ

חוטא, כשהוא ולראותו לו  לארוב עדים מסתירים אין  בצינעא, חוטא

הדין, בבית עליו להעיד Bfîכדי õeç בה שחייב זו ממיתה חוץ – Ä
שיבואר כפי מיתה, לחייבו  כדי  המסית על עדים שמכמינים המסית,

המסית,øîàלקמן . –íéðLì אלהים נעבדה "נלכה ביחד: – ÈÇÄÀÇÄ
åéãòאחרים", ïäå צריכים אינם עדים, עליו  נעשו  עצמם והם – ÀÅÅÈ

אלא מיתות, חייבי  כשאר  בו  ïécלהתרות úéáì BúBà ïéàéáîÀÄÄÀÅÄ
BúBà ïéì÷Bñå שנאמר עדותם, פי על ט ט ט ט ):):):):– יגיגיגיג,,,, תחמול((((דברים דברים דברים דברים  "ולא ÀÀÄ

עליו ". תכסה `mולא la`ãçàì øîàלעבוד ללכת הסתה, דברי  – ÈÇÀÆÈ
לפיכך  דין , לבית להביאו מועיל אחד  עד ואין זרה, øîBàעבודה àeäÅ

למסית: הניסת יאמר –Cëa íéöBø íéøáç éì Lé עבודה לעבוד  – ÆÄÂÅÄÄÀÈ
כולנו . בפני דבריך ואמור  בוא äéäזרה, íàהמסית –íeøò– ÄÈÈÈ

מבוקשו , את למלא יכול שאינו אומר, øaãìוהוא ìBëé BðéàåÀÅÈÀÇÅ
íäéðôa בבית עליו יעידו שמא מפחד  שהוא מפני  חבריו, כל בפני  – ÄÀÅÆ

øãbäהדין, éøBçà íéãò Bì ïéðéîëî,במארב עדים מעמידים – ÇÀÄÄÅÄÂÅÇÈÅ
Bì øîBà àeäå:למסית אומר הניסת –éì zøîàM äî øîà ÀÅÁÙÇÆÈÇÀÈÄ

ãeçéa אנחנו ביחידות שהרי  פעם, לי שאמרת דבריך  על נא חזור  – ÀÄ
מפרשים: ויש עמנו . איש ליcegiaואין  אמור  כלומר  בבירור, –

פעם; לי שאמרת מה בבירור  Bìעכשיו  øîBà äläå והמסית – ÀÇÈÅ
דבריו , את לו –àeäåאומר  הניסת –úà çépð Càéä :Bì øîBà ÀÅÅÈÇÄÇÆ

Cìðå ,íéîMaL eðéäGàBa øæBç íà ?íéðáàå íéöò ãáòðå ÁÅÆÇÈÇÄÀÅÅÀÇÂÙÅÄÇÂÈÄÄÅ
המסית, –áèeî äæ éøä ו מביאים – ואין  פטור , הריהו  שתק, אפילו  ÂÅÆÈ

דין , לבית øîàאותו íàå:המסית –äôé Cëå ,eðúáBç àéä Ck ÀÄÈÇÈÄÈÅÀÈÈÆ
eðì,דבריו את קבל לא שהניסת פי  על  אף –éøBçàî ïéãîBòä ÈÈÀÄÅÂÅ

,øãbäBúBà ïéì÷Bñå ïéc úéáì BúBà ïéàéáî.עדותם סמך  על  – ÇÈÅÀÄÄÀÅÄÀÀÄ
,ãáòà :øîBàä:או,ãáòàå Cìà:או,ãáòðå Cìð: האומר וכן ÈÅÆÁÙÅÅÀÆÁÙÅÅÀÇÂÙ

Cìð ,øéè÷àå Cìà ,øéè÷à ;çaæðe Cìð ,çaæàå Cìà ,çaæàÂÇÅÇÅÅÇÂÇÅÇÅÅÀÇÅÇÇÀÄÅÅÀÇÀÄÅÅ
Cìà ,äåçzLà ;Cqððe Cìð ,Cqðàå Cìà ,Cqðà ;øéè÷ðåÀÇÀÄÂÇÅÅÅÇÂÇÅÅÅÀÇÅÆÀÇÂÆÅÅ

äåçzLðå Cìð ,äåçzLàåשמדבר בין הם, הסתה לשון  אלו כל  – ÀÆÀÇÂÆÅÅÀÄÀÇÂÆ
הריהו  מהן , באחת והמסית אחרים, עם עצמו שכולל  ובין עצמו , על 

סקילה. הנסקלין,çécnäחייב בין ד  במשנה שנימנה –øîBàä äæ ÇÇÄÇÆÈÅ
לרבים: –äøæ äãBáò ãáòðå Cìð,מבואר בגמרא רבים. בלשון  – ÅÅÀÇÂÙÂÈÈÈ

הנדחת. לעיר העיר  את שעושה העיר , אנשי  רוב למדיח המשנה שכוונת

ברישא: ששנינו  heicdd"ממה z` ziqnd heicd df ± ziqnd בגמרא מדייקים
דווקא א): סז , ziqdy(סנהדרין  heicdדינו שהסית נביא אבל סקילה, חייב

דווקא וכן  heicdd,בחנק; z` ziqndאבל סקילה, חייב היחיד, את כלומר
זה  דיוק לפי אבל בחנק. דינו הנדחת, עיר  המדיח היינו הרבים, את המסית

חכמים כדעת ולא היא, שמעון  רבי  כדעת שמשנתנו  mzenk),יוצא, dkldy)
מדיחי בחנק. אומר : שמעון רבי בסקילה; – שהדיח "נביא בברייתא: שנו  שכן
שנינו: בסיפא שהרי  וקשה, בחנק". אומר: שמעון רבי  בסקילה; – הנדחת עיר

gicnd"– הנסקלים) בין  ד  במשנה dxf",(שנמנה dcear cearpe jlp :xne`d df
כחכמים?! וסיפא שמעון כרבי רישא ונמצא

המשנה  שנקטה ומה כחכמים, כולה משנתנו שאמנם בגמרא, לפרש באים מכאן
..."heicd df ziqnd"נקטה tt`)לא ax zrcl) שבאה כלומר  הכמנה, לענין אלא

ומקילים  ושוטה, הדיוט זה הרי זרה, לעבודה המסית שכל  להשמיענו, המשנה
מפרשת  שהמשנה כמו התראה, בלא אף מיתה לחייבו  כדי עליו, להכמין בחייו 

ששנינו  ומה heicdd",והולכת. z` ziqnd"ללמד באה שהמשנה רבינא, מפרש
של  ef":בדרך s` ef `l" אלא סקילה, חייב היחיד  את שהמסית בלבד זו לא

בסקילה דינו הרבים את המדיח `zxg).אף jxca miyxtny zetqez oiire ,i"yx)
שהלשון  כותב, למשנתנו בפירושו  heicd"...והרמב"ם df ziqnd" למעט בא

בחנק מיתתו  שהסית נביא שכן s`yנביא, ,m"anxd wqet "dxez dpyn"a ,mxa)
;(` ,d m"ekr 'ld oiir ± dliwqa ezzin ziqdy `iap הלשון `zואילו  ziqnd"

"heicdd המסית אבל עליו , מכמינים היחיד  את המסית שדווקא להשמיענו , בא
עליו. מכמינים אין  הנדחת, עיר  המדיח כלומר הרבים, את

משנתנו מפרשים שאינם טוב", יום "תוספות ובעל  מברטנורא הרב על  ותימה
שמעון כרבי  רישא שאמנם הראשון , הדיוק לפי אלא הגמרא מסקנת לפי

כחכמים epzpynוסיפא yxtny "l`xyi zx`tz" oiire ;df oipr ayiiny y"yx oiir)
.(zcgein jxca

א י ה נ ש מ ר ו א ב

בסקילה  שמיתתה חכמים ודרשו  תחיה", לא "מכשפה יז): כב, (שמות בתורה כתוב
,(` ,fq oixcdpq ,`xnba `ziixa) לא" י ): יח, (דברים שנאמר למכשף, הדין והוא

ומנחש  מעונן  בך... בעונשם sykne";ימצא כתוב הם, שמכשפים וידעוני ובאוב
כז): כ , `dy(ויקרא e` yi`e"ירגמו באבן יומתו, מות ידעוני או  אוב בהם יהיה כי 

בכשפים" מצויות נשים שרוב מפני "מכשפה"? לומר: תלמוד  מה כן , "אם אותם".
(my `xnb).מיתה חייב מכשף כל  שלא להשמיע, באה משנתנו – .

óMëîä,הנסקלים בכלל ד  במשנה שנימנה –äNòî äNBòä– ÇÀÇÅÈÆÇÂÆ
כשפים, ידי על ממש סקילה,áiçשל –íéðéòä úà æçBàä àGå ÇÈÀÈÅÆÈÅÇÄ

עושה  כאילו לבריות שמראה תעתועים, מעשה עושה הוא אם אבל  –

פטור . הריהו  כלום, עושה ואינו  מסויימים, øîBàדברים àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅ
ïéàeM÷ ïéè÷Bì íéðL :òLBäé éaø íeMî מעשה ידי על  – ÄÇÄÀËÇÀÇÄÀÄÄÄ

è÷Bìכשפים, ãçàוהואøeèt,מסקילה –è÷Bì ãçàå והוא – ÆÈÅÈÀÆÈÅ
áiç?כיצד סקילה. –äNòî äNBòäשל שדה כאן  שהיתה – ÇÈÈÆÇÂÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡äøBîe øøBñ ïa–äøBîe øøBñ ïa äNòð éúîéàî?éwiL ãòå úBøòN ézL àéáiMîï÷æ ó,àGå ïBzçzä ¥¥¤¥¥¨©©£¤¥¥¤¦¤¨¦§¥§¨§©¤©¦¨¨©©§§

ïBéìòä,eøacL àlàíéîëçìaäi÷ð ïBL;øîàpL(çé ,àë íéøáã):"ïa Léàì äéäé-ék"–úa àGå ïa,àGå ïa ¨¤§¤¨¤¦§£¨¦§¨§¦¨¤¤¡©¦¦§¤§¦¥¥§©¥§
Léà.øeèt ïèwä,úBöî ììëì àa àHL. ¦©¨¨¨¤¨¦§¨¦§
·áiç éúîéàî?é÷ìèéàä ïéé âBì éöç äzLéå øNa øîéèøè ìëàiMî.éñBé éaøîBàø:ïéé âGå øNa äðî.ìëà ¥¥¨©©¨¦¤Ÿ©©§¥©¨¨§¦§¤£¦©¦¨¦©§¦©¦¥¥¨¤¨¨§©¦¨©

äåöî úøeáça;Lãçä øeaòa ìëà;íéìLeøéa éðL øNòî ìëà;úBôøèe úBìáð ìëà,íéNîøe íéö÷L,ìëà) ©£©¦§¨¨©§¦©Ÿ¤¨©©£¥¥¦¦¨©¦¨©§¥§¥§¨¦§¨¦¨©
Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîe ìáè,(ecôð àHL Lc÷äå éðL øNòîe;àeäL øáãå äåöî àeäL øác ìëà ¤¤©£¥¦¤¦§¨§¨©£¥¥¦§¤§¥¤¦§¨©¨¨¤¦§¨§¨¨¤

:äúéîä ïî øåèô ,ïîå÷îî åææ àì íéàåù÷äå ãçà íå÷îì ïìåë
g`̀̀̀.zexry izy `iaiyn .dxene xxeq oa:àîåù àìà ïîéñ úåøòùä ïéà éëä éî÷îã .ãçà íåéå äðù â"é ïá àåäå.oezgzd owf siwiy crï÷æ éàä

é÷éù ,åøîà ïåúçúä ,ïðáø øåîàã:ãéâä úåáéáñ øòùä ó.oeilrd `le:ùîî ï÷æ.yi` `le oa xn`pyé÷äùîåúåðè÷îã â"òàå .àåä ùéà ïåúçúä ï÷æ ó
ùéàì äéäé éë ,àø÷ øîà÷ éëäå .àåä éëä øúá äéáåéç êëìä ,úåöîä ììëì àá àìù ,øåèô ïè÷ã ,úåøòù éúù àéáéù éî÷î åáééçì åðéöî àì ,ïá éåø÷ àåä

é÷äùîå .àø÷ äéáééç åúåùéà úìçúá ,ùéà ìù åúøåáâì êåîñä ïá ,ïá:àåä øåîâ ùéà ,ïåúçúä ï÷æ ó
aaaa.xnihxh:íéìëåà íéèñìäù êøãë ,ìéùá àìå ìéùá øùáä äéäéù àåäå .äðî éöç.iwlhi`d oiid onäéì éúùã àåäå .äéøúá êéùîîå çáåùî àåäù

:âéæî àìå âéæî.'ek xne` iqei iax:éñåé 'øë äëìä ïéàå.devn zxeaga la`:äåöî ìù äãåòñá.ycgd xeaira lk`äãåòñ äúåàì ïéìåò ïéàã â"òà
÷ äåöîáå ìéàåä ,ïééå øùá ÷éñà åäéàå ãáìá úéðè÷å úôá àìà:êéùîî àì ÷éñò.milyexia ipy xyrn lk`øùòîá áéúëã ,àåä åúåöî êøãëã ïåéë

éðù(ã"é íéøáã):êéùîî àì ,øëùáå ïééáå ïàöáå ø÷áá.miynxe mivwy zetixhe zelapåðéà íå÷î ìù åìå÷á åìéôàù äæ àìå ,åðìå÷á òîåù åððéà áéúëã
:òîåù.devn `edy xac:íéçñô úìéëà åà íéùã÷ íéìëåàù íéðäë åðééä äåöî úøåáç àðéîà äåä ,àùéøî éàã .íéìáà éîåçðú ééåúàì ,ïðáøãxace

`xephxa yexit

זה הרי  בכשפים, ממש  אותם ולקט סקילה,áiçקישואים –æçBàä ÇÈÈÅ
íéðéòä úà,ממקומם זזו  לא והקישואים נלקטו, כאילו לנו  שמראה – ÆÈÅÇÄ

זה אינ øeètהרי עקיבא ורבי אסור. אבל פטור  הרמב"ם: לפי ו – È
לדבריו  להוסיף בא אלא קמא תנא על  לחלוק יום יום יום יום בא """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב ";";";";
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כולו  כמעט זה zepexg`d)פרק zeipynd izy caln),ומורה סורר בן  בענין  דן 
כתוב  בתורה ד . משנה הקודם, בפרק שנישנה כפי הנסקלים, פירוט את המסיים

יח-כא): כא, lewae(דברים eia` lewa rney eppi` dxene xxeq oa yi`l didi ik"
exir ipwf l` eze` e`ivede ,en`e eia` ea eytze .mdil` rnyi `le eze` exqie ,en`
llef ,eplewa rney eppi` dxene xxeq df eppa exir ipwf l` exn`e .enewn xry l`e
ernyi l`xyi lke ,jaxwn rxd zxrae zne mipa`a exir iyp` lk edenbxe .`aeqe

."e`xieפסוקי מדרש יסוד  על  ומורה, סורר בן של דינו פרטי  לבאר בא פרקנו
השמועה. מפי שנלמדו  ודברים התורה,

äøBîe øøBñ ïa,לעיל שלמדנו  כפי בסקילה, שדינו  –éúîéàî ÅÅÆÅÅÈÇ
äøBîe øøBñ ïa äNòðסורר בן  בדין הבן  נידון גיל מאיזה – ÇÂÆÅÅÆ

סקילה? להתחייב úBøòNומורה ézL àéáiMî שמלאו לאחר – ÄÆÈÄÀÅÀÈ
השערות  שתי  אין לכן  קודם אבל אחד, ויום שנה עשרה שלוש לו 

לבגרותו . ï÷æסימן  óéwiL ãòå: כלומר –ïBzçzä גידו שיהא – ÀÇÆÇÄÈÈÇÇÀ
שערות, ïBéìòäמוקף àGå?זקן לו קראו ולמה ממש, זקן –àlà ÀÈÆÀÆÈ

äi÷ð ïBLìa íéîëç eøacLש השערות את וכינו  מקום – אותו  ל  ÆÄÀÂÈÄÀÈÀÄÈ
שלושה  אלא אינן ומורה סורר בן של  ימיו "כל  אמרו : בגמרא "זקן".

קודם  זקן  הקיף שאם ללמד , באה משנתנו מכאן  בלבד ". חדשים
והוא  ומורה; סורר  בן מדין  פטור  זה הרי  חדשים, שלושה שהשלים

פטור שהוא זקן, שהקיף קודם חדשים שלושה נשלמו אם (oixcdpqהדין
.(e ,f mixnn 'ld m"anx ;` ,hq הוא ומורה סורר בן  של  שדינו  ומניין 

זקן? שיקיף ועד שערות שתי סוררøîàpLמשיביא בן  בפרשת – ÆÆÁÇ
ïa"ומורה: Léàì äéäé-ék":ודרשו –úa àGå ïa שאין – ÄÄÀÆÀÄÅÅÀÇ

זה, בדין נידונה Léàהבת àGå ïa הריהו זקן  שהקיף שלאחר  – ÅÀÄ
ומורה; סורר  בן בדין  נידון  ואינו איש , okeøeètנקרא ïèwä– ÇÈÈÈ

לפי  ומורה, סורר בן  úBöîמדין ììëì àa àHL שלא עוד  שכל – ÆÈÄÀÈÄÀ
אינו  שערות, שתי  הביא ולא אחד ויום שנה עשרה שלוש לגיל  הגיע
סופו  שם על  ומורה סורר  שבן  פי  על  ואף עונשין . בר  ולא מצוות בר 

פטור, מקום מכל  גדול , להיות וסופו ה), משנה להלן (כמבואר  נידון
יח יח יח יח ):):):):שנאמר  כא כא כא כא ,,,, לגבורתו ((((דברים דברים דברים דברים  הסמוך  בן  – בן" לאיש  יהיה "כי

הכתוב חייבו  אישותו בתחילת איש , בבבב).).).).של סחסחסחסח,,,, שםשםשםשם,,,, ורש ורש ורש ורש """"יייי ((((גמראגמראגמראגמרא

ראויה  בת שתהא הוא בדין  שמעון : רבי  "אמר ברייתא: מובאת בגמרא
בעבירה אצלה מצויין  שהכל  ומורה, סורר  כבן dllefלהיות `idyke)

dxiarl zeixad zlbxne mikxcd zyxta zcner ...dteq ,dzephwa d`aeqe
± .opz` liayaויש),רש רש רש רש """"יייי בת". ולא בן  היא: הכתוב גזירת אלא

תאוותיו  אחר  להימשך  שדרכו מי  על אלא תורה הקפידה שלא מבארים,
בבן  אלא בבת זה ואין בהן, ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ולהשתקע

ב ה נ ש מ ר ו א ב

וישתה  בשר  יאכל כן  אם אלא ומורה סורר  בן  נעשה שאינו  ללמד, באה זו  משנה
נעשה  והוא בהם, להתרגל  אותו  המושכים דברים הם שאלה לפי  גסה, במידה יין 

וסובא. זולל  כך  ידי על 

áiç éúîéàî?סקילה ומורה סורר בן  –øNa øîéèøè ìëàiMî ÅÅÈÇÇÈÄÆÙÇÇÀÅÇÈÈ
אחת. בפעם –"xnihxh"דינר חמישים משקל  הוא äzLéåÀÄÀÆ.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))–

é÷ìèéàä ïéé âBì éöç, היין על מוסב "האיטלקי " אחת. בבת – ÂÄÇÄÈÄÇÀÄ
שהוא  אחר  ליין הדין  והוא אחריו; ונמשכים משובח הוא יין שאותו
הלוג, על מוסב ש "איטלקי " מפרשים ויש  האיטלקי . כיין  משובח

האיטלקי הלוג במידת הוא הלוג שחצי רמה רמה רמה רמה ").").").").דהיינו  בגמרא ("("("("ידידידיד
כדרך מבושל, ואינו מבושל  הבשר כשיאכל אלא חייב שאינו  מבואר,

שותים. שהגרגרנים כדרך  מזוג, ולא מזוג יין  וישתה אוכלים, שהגנבים
ïéé âGå øNa äðî :øîBà éñBé éaøשל משיעורו  כפול היינו – ÇÄÅÅÈÆÈÈÀÇÄ

קמא. nw`.תנא `pzk dkldeäåöî úøeáça ìëà את אכל אם – ÈÇÇÂÇÄÀÈ
בברית  או בחתונה כגון  מצוה, של  בסעודה היין את ושתה הבשר

Lãçäמילה; øeaòa ìëàלערוך הדין  בית היו  נוהגים שכן – ÈÇÀÄÇÙÆ
שעבר החודש על  משהוסיפו דהיינו החודש, את שעיברו  לאחר סעודה

מאחר החודש, עיבור את לפרסם כדי הסעודה וענין  שלושים; יום
קדשוהו אלא((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שלא זו בסעודה אוכלים שאין פי  על פת ואף

במצוה  שעוסק כיון מקום מכל  יין , ושתה בשר אכל והוא וקטניות, דגן 
להרגל ; חשש íéìLeøéaאין  éðL øNòî ìëà מצוותו שדרך – ÈÇÇÂÅÅÄÄÈÇÄ

שנאמר  ויין , בשר  שני מעשר  ממעות לקנות כוכוכוכו):):):):היא יד יד יד יד ,,,, "ונתת ((((דברים דברים דברים דברים 

ובשכר "...; וביין  ובצאן בבקר נפשך תאוה אשר בכל  ìëàÈÇהכסף
íéNîøe íéö÷L ,úBôøèe úBìáð;היא איסור שאכילת –ìëà) ÀÅÀÅÀÈÄÀÈÄÈÇ

éðL øNòîe ,Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîe ìáèÆÆÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈÇÂÅÅÄ
ecôð àHL Lc÷äå אינו שהרי  כאן , אותה גורסים אין זו, פיסקה – ÀÆÀÅÆÄÀ

יין. וישתה בשר  שיאכל  עד ומורה סורר  בן יום יום יום יום נעשה """"תוספות תוספות תוספות תוספות  עייןעייןעייןעיין ––––

äåöîובכלל ,טוב טוב טוב טוב ");");");"); àeäL øác ìëà ואפילו לאכלו, שמצוה – ÈÇÈÈÆÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn ipiny wxt oixcdpq zkqn

äøáò;øNa ìëà àGå ìëàî ìk ìëà,ïéé äúL àGå ä÷Lî ìk äúL–äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà,ãò £¥¨¨©¨©£¨§¨©¨¨¨¨¨©§¤§¨¨©¦¥©£¤¥¥¤©
ïéé äzLéå øNa ìëàiL,øîàpL(ë ,àë íéøáã):"àáñå ììBæ";øácì äéàø ïéàL ét ìò óàå,øácì øëæ,øîàpL ¤Ÿ©¨¨§¦§¤©¦¤¤¡©¥§Ÿ¥§©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©

(ë ,âë éìùî):ïéé-éàáñá éäz-ìà","Bîì øNá éììæa. ©§¦§Ÿ§¥¨¦§Ÿ§¥¨¨¨
‚åéáà úeLøa ìëàå åéáà ìMî áðb,íéøçà úeLøa ìëàå íéøçà ìMî,åéáà úeLøa ìëàå íéøçà ìMî– ¨©¦¤¨¦§¨©¦§¨¦¦¤£¥¦§¨©¦§£¥¦¦¤£¥¦§¨©¦§¨¦

äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà,íéøçà úeLøa ìëàéå åéáà ìMî áðâiL ãò.äãeäé éaø øa éñBé éaøøîBà:ãò ¥©£¤¥¥¤©¤¦§Ÿ¦¤¨¦§Ÿ©¦§£¥¦©¦¥©©¦§¨¥©
Bnà ìMîe åéáà ìMî áðâiL. ¤¦§Ÿ¦¤¨¦¦¤¦

„äöBø dðéà Bnàå äöBø åéáà äéä,äöBø Bnàå äöBø Bðéà åéáà–äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà,eäiL ãò ¨¨¨¦¤§¦¥¨¨¨¦¥¤§¦¨¥©£¤¥¥¤©¤§
íéöBø íäéðL.äãeäé éaøøîBà:åéáàì äéeàø Bnà äúéä àG íà–äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà.ãçà äéä §¥¤¦©¦§¨¥¦¨§¨¦§¨§¨¦¥©£¤¥¥¤¨¨¤¨

ícb íäî,øbç Bà,ílà Bà,àîeñ Bà,Løç Bà–øøBñ ïa äNòð BðéàäøBîe,øîàpL(ë¯èé ,àë íéøáã): ¥¤¦¥¦¥¦¥¨¥¥¥©£¤¥¥¤¤¤¡©
"Bnàå åéáà Bá eNôúå",ïéîcb àGå;"BúBà eàéöBäå",ïéøbç àGå;"eøîàå",ïéîlà àGå;"äæ eðða",ïéîeñ àGå; §¨§¨¦§¦§¦§¦§¦§¦§¦§¨§§¦§¦§¥¤§¦

"eðì÷a òîL epðéà",ïéLøç àGå.GL éðôa Ba ïéøúîBúBà ïé÷ìîe äL.ì÷ì÷å øæç–GLe íéøNòa ïBcðäL; ¥¤Ÿ¥©§Ÿ¥§¥§¦©§¦¦§¥§¨©§¦¨©§¦§¥¦§¤§¦§¨

.dxiar `edy:íéøôåñ éøáãî åøåñéàù øåáö úéðòú ééåúàì
bbbb.eia` zeyxa lk`e eia` lyn apb:êéùîî àìå åðàøé àîù åéáàî úòáúîå ãçôúî åéáà úåùøá ìëàå ìéàåä ,åéáà ìùî áåðâì äéì çéëùã â"òà

.mixg` lyn apb:êéùîî àìå ,íéøçà ìùî áåðâì úò ìëá ìëåéù äéì çéëù àì.eia` lyn aepbiy cr:úò ìëá áåðâì äéì çéëùãzeyxa lk`ie
.mixg`:êéùîî éàãå àðååâ éàäëáã ,åéáàî íù úòáúî åðéàù.en` lyneäðúîá íéñëð øçà äì ïúðù ïåâë .ïäá úåùø åéáàì ïéàù äì ùéù íéñëðî

:äãåäé éáøá éñåé 'øë äëìä ïéàå .ïäá úåùø äìòáì ïéàù úðî ìò
cccc.eia`l die`xéúåìå÷á áéúë àìãî ,åðìå÷á òîåù åððéà áéúëã .äîå÷å äàøîá ìå÷á åéáàì äîåãå äåùïðéòá ìå÷ãîå .íäéðùì ãçà ìå÷ äðéî òîù ,åð

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íéåù ïðéòá éîð äîå÷å äàøî ,íéåù.mcib:äòåè÷ åãé.df eppa:åúåà ïéàøîù òîùî.miyxgíëî ìá÷î éðéà íäì øîà íà
åäåòîùù ,òîù àìã éøîà÷ ìå÷ä úòùáã òîùîã ,åðìå÷á òîåù åððéà äøîà äøåúä î"î ,ïúåöî íéé÷î åðéàù ë"çà íéàåøù ô"òàå .åúåà íéòîåù íðéà

`xephxa yexit

אבלים, בתנחומי  כגון מדרבנן, äøáòבמצוה àeäL øáãå או – ÀÈÈÆÂÅÈ
בתענית  כגון  מדרבנן, הוא האיסור ואפילו  באיסור, אכילה שאכל 

`mציבור , okeä÷Lî ìk äúL ,øNa ìëà àGå ìëàî ìk ìëàÈÇÈÇÂÈÀÈÇÈÈÈÈÈÇÀÆ
ïéé äúL àGåאלה בכל  –äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà שכן – ÀÈÈÇÄÅÇÂÆÅÅÆ

ובאכילת  וסובא; זולל וייעשה יתרגל שמא חשש  אין מצוה, באכילת

ומורה, סורר זה "בננו  שכתוב: לפי  ומורה, סורר בן נעשה אינו  איסור 
מקום  של בקולו  אף שומע שאינו זה יצא – בקולנו" שומע איננו 

משום ((((גמראגמראגמראגמרא);););); בהם אין  ויין, בשר  מלבד  אחרים, מאכלים אכל  ואם
ומורה, סורר  בן נעשה ואינו וסובא; äzLéåזולל øNa ìëàiL ãòÇÆÙÇÈÈÀÄÀÆ

"àáñå ììBæ" :øîàpL ,ïéé,ברעבתנות בשר האוכל הוא זולל  – ÇÄÆÆÁÇÅÀÙÅ
ברעבתנות יין  השותה הוא äéàø.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))וסובא ïéàL ét ìò óàåÀÇÇÄÆÅÀÈÈ

øácì,בלבד ויין  בבשר הוא וסובא שזולל –:øîàpL ,øácì øëæ ÇÈÈÅÆÇÈÈÆÆÁÇ
"Bîì øNá éììæa ,ïéé-éàáñá éäz-ìà" ראיה מכאן ואין – ÇÀÄÀÙÀÅÈÄÀÙÀÅÈÈÈ

וסובא, זולל האדם נקרא אחרים במאכלים שגם אפשר שהרי  גמורה,
האדם  את מושכים שאלה ויין, בשר על  שלמה הזהיר הרי מקום מכל

אחר. דבר מכל יותר להרגל 

i y i n g m e i
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יין. וישתה בשר שיאכל  עד ומורה סורר בן  נעשה שאינו  למדנו, הקודמת במשנה
ויקנה  מאביו מעות שיגנוב עד ומורה סורר  בן  נעשה שאינו  ללמד, מוסיפה משנתנו

שיבואר . כפי אביו , לרשות מחוץ וישתה ויאכל ויין , בשר בהן 

åéáà ìMî áðb, ויין בשר בהן  וקנה מאביו , מעות הבן גנב –ìëàå ÈÇÄÆÈÄÀÈÇ
åéáàושתה úeLøaפי על  אף בשדהו, או  בחצרו, אביו , בבית – ÄÀÈÄ

ואכל הואיל מקום מכל מהן , לגנוב תדיר לו  מצויות אביו שמעות
ויתרגל ימשיך  שמא לחשוש ואין  מאביו, מפחד  הריהו  אביו , ברשות

íéøçàבזה; ìMî,מאחרים מעות שגנב או  –úeLøa ìëàå ÄÆÂÅÄÀÈÇÄÀ
íéøçà,מהם לגנוב עת בכל  שיוכל לו  מצויות אחרים מעות שאין  – ÂÅÄ

שכן ומכל  בזה; שימשיך חשש  úeLøaואין  ìëàå íéøçà ìMîÄÆÂÅÄÀÈÇÄÀ
åéáàבכל אביו; בבית ואכל ויין בשר  וקנה מאחרים מעות שגנב – ÈÄ
åéáàאלה ìMî áðâiL ãò ,äøBîe øøBñ ïa äNòð BðéàÅÇÂÆÅÅÆÇÆÄÀÙÄÆÈÄ
àéåíéøçà úeLøa ìë לגנוב תדיר לו מצויות אביו מעות שכן – ÀÙÇÄÀÂÅÄ

מקום  אחרים, ברשות היין  את ושותה הבשר  את אוכל הוא ואם מהן,

מאביו  מעות לגנוב ויתרגל  שימשיך חשש  יש עליו , אביו אימת שאין
וסובא. זולל áðâiLולהיות ãò :øîBà äãeäé éaø øa éñBé éaøÇÄÅÇÇÄÀÈÅÇÆÄÀÙ

Bnà ìMîe åéáà ìMî לקנות המוכנות מהמעות מבואר: בגמרא – ÄÆÈÄÄÆÄ
משל וגם אביו , משל שיגנוב אחר: פירוש ולאמו. לאביו  סעודה בהן

לבעלה  שאין מנת על  מאחר , במתנה קיבלה שאמו  ממעות – אמו
בהן. minkgk.רשות dklde
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שמתנהג  פי על שאף ללמדנו , מוסיפה והיא ומורה, סורר  בן בדין ממשיכה זו  משנה
לדין. להביאו יכולים אינם וההורים יש וסובא, זולל ומורה, סורר  כבן 

äöBø åéáà äéä,ומורה סורר כבן  ולדונו דין  לבית להביאו –Bnàå ÈÈÈÄÆÀÄ
äöBø dðéàאו בכך, –Bðéà ,äöBø Bnàå äöBø Bðéà åéáà ÅÈÈÈÄÅÆÀÄÈÅ

íéöBø íäéðL eäiL ãò ,äøBîe øøBñ ïa äNòð: שנאמר – ÇÂÆÅÅÆÇÆÀÀÅÆÄ
של דעתו  בשיקול  די שלא הדברים: וטעם ואמו ". אביו בו  "ותפשו 

בלא  ברורה החלטה שתהא שניהם, הסכמת צריכים אלא מהם, אחד 
äéeàø((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).ספק Bnà äúéä àG íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÀÈÄÀÈ

åéáàì,ובקומה במראה בקול , לו  שווה היתה שלא מבואר, בגמרא – ÀÈÄ
äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà– בקולנו" שומע "איננו שנאמר: – ÅÇÂÆÅÅÆ

להיות  שצריכים וכיון בקול , הם ששווים דהיינו  אחד , קול  ומשמעו

כך . ובקומה במראה אף בקול, dcedi.שווים iaxk dkld oi`eäéäÈÈ
íäî ãçà, מהוריו –ícb,יד קטוע –øbç Bà,צולע –Bà ÆÈÅÆÄÅÄÅ

,äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,Løç Bà ,àîeñ Bà ,ílàÄÅÈÅÅÅÇÂÆÅÅÆ
ïéîcb àGå ,"Bnàå åéáà Bá eNôúå" :øîàpL יכולים שאינם – ÆÆÁÇÀÈÀÈÄÀÄÀÄÀÄ

בידים; ïéøbçלתפשו  àGå ,"BúBà eàéöBäå" יכולים שאינם – ÀÄÀÄÀÄ
ïéîlàלהוציאו ; àGå ,"eøîàå";לומר יכולים שאינם –eðða" ÀÈÀÀÄÀÄÀÅ

"äæ,באצבע עליו שמראים משמע –ïéîeñ àGå רואים שאינם – ÆÀÄ
עליו; להראות יכולים ïéLøçואינם àGå ,"eðì÷a òîL epðéà"ÅÆÙÅÇÀÙÅÀÅÀÄ

להם: אמר  שאם לאו, אם דבריהם, קבל  אם יודעים אינם שהחרשים –
מצוותם, מקיים שאינו שרואים פי  על  ואף שומעים. אינם מקבל , איני 

שאמר : ששמעוהו ומשמע כתוב, בקולנו" שומע "איננו מקום מכל
מכם. מקבל מפניixi`ndאיני  אלו , בכל הטעם לו שנראה כותב,

izdw - zex`ean zeipyn



קפה a dpyn ipiny wxt oixcdpq zkqn

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡äøBîe øøBñ ïa–äøBîe øøBñ ïa äNòð éúîéàî?éwiL ãòå úBøòN ézL àéáiMîï÷æ ó,àGå ïBzçzä ¥¥¤¥¥¨©©£¤¥¥¤¦¤¨¦§¥§¨§©¤©¦¨¨©©§§

ïBéìòä,eøacL àlàíéîëçìaäi÷ð ïBL;øîàpL(çé ,àë íéøáã):"ïa Léàì äéäé-ék"–úa àGå ïa,àGå ïa ¨¤§¤¨¤¦§£¨¦§¨§¦¨¤¤¡©¦¦§¤§¦¥¥§©¥§
Léà.øeèt ïèwä,úBöî ììëì àa àHL. ¦©¨¨¨¤¨¦§¨¦§
·áiç éúîéàî?é÷ìèéàä ïéé âBì éöç äzLéå øNa øîéèøè ìëàiMî.éñBé éaøîBàø:ïéé âGå øNa äðî.ìëà ¥¥¨©©¨¦¤Ÿ©©§¥©¨¨§¦§¤£¦©¦¨¦©§¦©¦¥¥¨¤¨¨§©¦¨©

äåöî úøeáça;Lãçä øeaòa ìëà;íéìLeøéa éðL øNòî ìëà;úBôøèe úBìáð ìëà,íéNîøe íéö÷L,ìëà) ©£©¦§¨¨©§¦©Ÿ¤¨©©£¥¥¦¦¨©¦¨©§¥§¥§¨¦§¨¦¨©
Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîe ìáè,(ecôð àHL Lc÷äå éðL øNòîe;àeäL øáãå äåöî àeäL øác ìëà ¤¤©£¥¦¤¦§¨§¨©£¥¥¦§¤§¥¤¦§¨©¨¨¤¦§¨§¨¨¤

:äúéîä ïî øåèô ,ïîå÷îî åææ àì íéàåù÷äå ãçà íå÷îì ïìåë
g`̀̀̀.zexry izy `iaiyn .dxene xxeq oa:àîåù àìà ïîéñ úåøòùä ïéà éëä éî÷îã .ãçà íåéå äðù â"é ïá àåäå.oezgzd owf siwiy crï÷æ éàä

é÷éù ,åøîà ïåúçúä ,ïðáø øåîàã:ãéâä úåáéáñ øòùä ó.oeilrd `le:ùîî ï÷æ.yi` `le oa xn`pyé÷äùîåúåðè÷îã â"òàå .àåä ùéà ïåúçúä ï÷æ ó
ùéàì äéäé éë ,àø÷ øîà÷ éëäå .àåä éëä øúá äéáåéç êëìä ,úåöîä ììëì àá àìù ,øåèô ïè÷ã ,úåøòù éúù àéáéù éî÷î åáééçì åðéöî àì ,ïá éåø÷ àåä

é÷äùîå .àø÷ äéáééç åúåùéà úìçúá ,ùéà ìù åúøåáâì êåîñä ïá ,ïá:àåä øåîâ ùéà ,ïåúçúä ï÷æ ó
aaaa.xnihxh:íéìëåà íéèñìäù êøãë ,ìéùá àìå ìéùá øùáä äéäéù àåäå .äðî éöç.iwlhi`d oiid onäéì éúùã àåäå .äéøúá êéùîîå çáåùî àåäù

:âéæî àìå âéæî.'ek xne` iqei iax:éñåé 'øë äëìä ïéàå.devn zxeaga la`:äåöî ìù äãåòñá.ycgd xeaira lk`äãåòñ äúåàì ïéìåò ïéàã â"òà
÷ äåöîáå ìéàåä ,ïééå øùá ÷éñà åäéàå ãáìá úéðè÷å úôá àìà:êéùîî àì ÷éñò.milyexia ipy xyrn lk`øùòîá áéúëã ,àåä åúåöî êøãëã ïåéë

éðù(ã"é íéøáã):êéùîî àì ,øëùáå ïééáå ïàöáå ø÷áá.miynxe mivwy zetixhe zelapåðéà íå÷î ìù åìå÷á åìéôàù äæ àìå ,åðìå÷á òîåù åððéà áéúëã
:òîåù.devn `edy xac:íéçñô úìéëà åà íéùã÷ íéìëåàù íéðäë åðééä äåöî úøåáç àðéîà äåä ,àùéøî éàã .íéìáà éîåçðú ééåúàì ,ïðáøãxace

`xephxa yexit

זה הרי  בכשפים, ממש  אותם ולקט סקילה,áiçקישואים –æçBàä ÇÈÈÅ
íéðéòä úà,ממקומם זזו  לא והקישואים נלקטו, כאילו לנו  שמראה – ÆÈÅÇÄ

זה אינ øeètהרי עקיבא ורבי אסור. אבל פטור  הרמב"ם: לפי ו – È
לדבריו  להוסיף בא אלא קמא תנא על  לחלוק יום יום יום יום בא """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב ";";";";

i r i a x m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

כולו  כמעט זה zepexg`d)פרק zeipynd izy caln),ומורה סורר בן  בענין  דן 
כתוב  בתורה ד . משנה הקודם, בפרק שנישנה כפי הנסקלים, פירוט את המסיים

יח-כא): כא, lewae(דברים eia` lewa rney eppi` dxene xxeq oa yi`l didi ik"
exir ipwf l` eze` e`ivede ,en`e eia` ea eytze .mdil` rnyi `le eze` exqie ,en`
llef ,eplewa rney eppi` dxene xxeq df eppa exir ipwf l` exn`e .enewn xry l`e
ernyi l`xyi lke ,jaxwn rxd zxrae zne mipa`a exir iyp` lk edenbxe .`aeqe

."e`xieפסוקי מדרש יסוד  על  ומורה, סורר בן של דינו פרטי  לבאר בא פרקנו
השמועה. מפי שנלמדו  ודברים התורה,

äøBîe øøBñ ïa,לעיל שלמדנו  כפי בסקילה, שדינו  –éúîéàî ÅÅÆÅÅÈÇ
äøBîe øøBñ ïa äNòðסורר בן  בדין הבן  נידון גיל מאיזה – ÇÂÆÅÅÆ

סקילה? להתחייב úBøòNומורה ézL àéáiMî שמלאו לאחר – ÄÆÈÄÀÅÀÈ
השערות  שתי  אין לכן  קודם אבל אחד, ויום שנה עשרה שלוש לו 

לבגרותו . ï÷æסימן  óéwiL ãòå: כלומר –ïBzçzä גידו שיהא – ÀÇÆÇÄÈÈÇÇÀ
שערות, ïBéìòäמוקף àGå?זקן לו קראו ולמה ממש, זקן –àlà ÀÈÆÀÆÈ

äi÷ð ïBLìa íéîëç eøacLש השערות את וכינו  מקום – אותו  ל  ÆÄÀÂÈÄÀÈÀÄÈ
שלושה  אלא אינן ומורה סורר בן של  ימיו "כל  אמרו : בגמרא "זקן".

קודם  זקן  הקיף שאם ללמד , באה משנתנו מכאן  בלבד ". חדשים
והוא  ומורה; סורר  בן מדין  פטור  זה הרי  חדשים, שלושה שהשלים

פטור שהוא זקן, שהקיף קודם חדשים שלושה נשלמו אם (oixcdpqהדין
.(e ,f mixnn 'ld m"anx ;` ,hq הוא ומורה סורר בן  של  שדינו  ומניין 

זקן? שיקיף ועד שערות שתי סוררøîàpLמשיביא בן  בפרשת – ÆÆÁÇ
ïa"ומורה: Léàì äéäé-ék":ודרשו –úa àGå ïa שאין – ÄÄÀÆÀÄÅÅÀÇ

זה, בדין נידונה Léàהבת àGå ïa הריהו זקן  שהקיף שלאחר  – ÅÀÄ
ומורה; סורר  בן בדין  נידון  ואינו איש , okeøeètנקרא ïèwä– ÇÈÈÈ

לפי  ומורה, סורר בן  úBöîמדין ììëì àa àHL שלא עוד  שכל – ÆÈÄÀÈÄÀ
אינו  שערות, שתי  הביא ולא אחד ויום שנה עשרה שלוש לגיל  הגיע
סופו  שם על  ומורה סורר  שבן  פי  על  ואף עונשין . בר  ולא מצוות בר 

פטור, מקום מכל  גדול , להיות וסופו ה), משנה להלן (כמבואר  נידון
יח יח יח יח ):):):):שנאמר  כא כא כא כא ,,,, לגבורתו ((((דברים דברים דברים דברים  הסמוך  בן  – בן" לאיש  יהיה "כי

הכתוב חייבו  אישותו בתחילת איש , בבבב).).).).של סחסחסחסח,,,, שםשםשםשם,,,, ורש ורש ורש ורש """"יייי ((((גמראגמראגמראגמרא

ראויה  בת שתהא הוא בדין  שמעון : רבי  "אמר ברייתא: מובאת בגמרא
בעבירה אצלה מצויין  שהכל  ומורה, סורר  כבן dllefלהיות `idyke)

dxiarl zeixad zlbxne mikxcd zyxta zcner ...dteq ,dzephwa d`aeqe
± .opz` liayaויש),רש רש רש רש """"יייי בת". ולא בן  היא: הכתוב גזירת אלא

תאוותיו  אחר  להימשך  שדרכו מי  על אלא תורה הקפידה שלא מבארים,
בבן  אלא בבת זה ואין בהן, ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ולהשתקע

ב ה נ ש מ ר ו א ב

וישתה  בשר  יאכל כן  אם אלא ומורה סורר  בן  נעשה שאינו  ללמד, באה זו  משנה
נעשה  והוא בהם, להתרגל  אותו  המושכים דברים הם שאלה לפי  גסה, במידה יין 

וסובא. זולל  כך  ידי על 

áiç éúîéàî?סקילה ומורה סורר בן  –øNa øîéèøè ìëàiMî ÅÅÈÇÇÈÄÆÙÇÇÀÅÇÈÈ
אחת. בפעם –"xnihxh"דינר חמישים משקל  הוא äzLéåÀÄÀÆ.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))–

é÷ìèéàä ïéé âBì éöç, היין על מוסב "האיטלקי " אחת. בבת – ÂÄÇÄÈÄÇÀÄ
שהוא  אחר  ליין הדין  והוא אחריו; ונמשכים משובח הוא יין שאותו
הלוג, על מוסב ש "איטלקי " מפרשים ויש  האיטלקי . כיין  משובח

האיטלקי הלוג במידת הוא הלוג שחצי רמה רמה רמה רמה ").").").").דהיינו  בגמרא ("("("("ידידידיד
כדרך מבושל, ואינו מבושל  הבשר כשיאכל אלא חייב שאינו  מבואר,

שותים. שהגרגרנים כדרך  מזוג, ולא מזוג יין  וישתה אוכלים, שהגנבים
ïéé âGå øNa äðî :øîBà éñBé éaøשל משיעורו  כפול היינו – ÇÄÅÅÈÆÈÈÀÇÄ

קמא. nw`.תנא `pzk dkldeäåöî úøeáça ìëà את אכל אם – ÈÇÇÂÇÄÀÈ
בברית  או בחתונה כגון  מצוה, של  בסעודה היין את ושתה הבשר

Lãçäמילה; øeaòa ìëàלערוך הדין  בית היו  נוהגים שכן – ÈÇÀÄÇÙÆ
שעבר החודש על  משהוסיפו דהיינו החודש, את שעיברו  לאחר סעודה

מאחר החודש, עיבור את לפרסם כדי הסעודה וענין  שלושים; יום
קדשוהו אלא((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שלא זו בסעודה אוכלים שאין פי  על פת ואף

במצוה  שעוסק כיון מקום מכל  יין , ושתה בשר אכל והוא וקטניות, דגן 
להרגל ; חשש íéìLeøéaאין  éðL øNòî ìëà מצוותו שדרך – ÈÇÇÂÅÅÄÄÈÇÄ

שנאמר  ויין , בשר  שני מעשר  ממעות לקנות כוכוכוכו):):):):היא יד יד יד יד ,,,, "ונתת ((((דברים דברים דברים דברים 

ובשכר "...; וביין  ובצאן בבקר נפשך תאוה אשר בכל  ìëàÈÇהכסף
íéNîøe íéö÷L ,úBôøèe úBìáð;היא איסור שאכילת –ìëà) ÀÅÀÅÀÈÄÀÈÄÈÇ

éðL øNòîe ,Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîe ìáèÆÆÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈÇÂÅÅÄ
ecôð àHL Lc÷äå אינו שהרי  כאן , אותה גורסים אין זו, פיסקה – ÀÆÀÅÆÄÀ

יין. וישתה בשר  שיאכל  עד ומורה סורר  בן יום יום יום יום נעשה """"תוספות תוספות תוספות תוספות  עייןעייןעייןעיין ––––

äåöîובכלל ,טוב טוב טוב טוב ");");");"); àeäL øác ìëà ואפילו לאכלו, שמצוה – ÈÇÈÈÆÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äøáò;øNa ìëà àGå ìëàî ìk ìëà,ïéé äúL àGå ä÷Lî ìk äúL–äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà,ãò £¥¨¨©¨©£¨§¨©¨¨¨¨¨©§¤§¨¨©¦¥©£¤¥¥¤©
ïéé äzLéå øNa ìëàiL,øîàpL(ë ,àë íéøáã):"àáñå ììBæ";øácì äéàø ïéàL ét ìò óàå,øácì øëæ,øîàpL ¤Ÿ©¨¨§¦§¤©¦¤¤¡©¥§Ÿ¥§©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©

(ë ,âë éìùî):ïéé-éàáñá éäz-ìà","Bîì øNá éììæa. ©§¦§Ÿ§¥¨¦§Ÿ§¥¨¨¨
‚åéáà úeLøa ìëàå åéáà ìMî áðb,íéøçà úeLøa ìëàå íéøçà ìMî,åéáà úeLøa ìëàå íéøçà ìMî– ¨©¦¤¨¦§¨©¦§¨¦¦¤£¥¦§¨©¦§£¥¦¦¤£¥¦§¨©¦§¨¦

äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà,íéøçà úeLøa ìëàéå åéáà ìMî áðâiL ãò.äãeäé éaø øa éñBé éaøøîBà:ãò ¥©£¤¥¥¤©¤¦§Ÿ¦¤¨¦§Ÿ©¦§£¥¦©¦¥©©¦§¨¥©
Bnà ìMîe åéáà ìMî áðâiL. ¤¦§Ÿ¦¤¨¦¦¤¦

„äöBø dðéà Bnàå äöBø åéáà äéä,äöBø Bnàå äöBø Bðéà åéáà–äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà,eäiL ãò ¨¨¨¦¤§¦¥¨¨¨¦¥¤§¦¨¥©£¤¥¥¤©¤§
íéöBø íäéðL.äãeäé éaøøîBà:åéáàì äéeàø Bnà äúéä àG íà–äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà.ãçà äéä §¥¤¦©¦§¨¥¦¨§¨¦§¨§¨¦¥©£¤¥¥¤¨¨¤¨

ícb íäî,øbç Bà,ílà Bà,àîeñ Bà,Løç Bà–øøBñ ïa äNòð BðéàäøBîe,øîàpL(ë¯èé ,àë íéøáã): ¥¤¦¥¦¥¦¥¨¥¥¥©£¤¥¥¤¤¤¡©
"Bnàå åéáà Bá eNôúå",ïéîcb àGå;"BúBà eàéöBäå",ïéøbç àGå;"eøîàå",ïéîlà àGå;"äæ eðða",ïéîeñ àGå; §¨§¨¦§¦§¦§¦§¦§¦§¦§¨§§¦§¦§¥¤§¦

"eðì÷a òîL epðéà",ïéLøç àGå.GL éðôa Ba ïéøúîBúBà ïé÷ìîe äL.ì÷ì÷å øæç–GLe íéøNòa ïBcðäL; ¥¤Ÿ¥©§Ÿ¥§¥§¦©§¦¦§¥§¨©§¦¨©§¦§¥¦§¤§¦§¨

.dxiar `edy:íéøôåñ éøáãî åøåñéàù øåáö úéðòú ééåúàì
bbbb.eia` zeyxa lk`e eia` lyn apb:êéùîî àìå åðàøé àîù åéáàî úòáúîå ãçôúî åéáà úåùøá ìëàå ìéàåä ,åéáà ìùî áåðâì äéì çéëùã â"òà

.mixg` lyn apb:êéùîî àìå ,íéøçà ìùî áåðâì úò ìëá ìëåéù äéì çéëù àì.eia` lyn aepbiy cr:úò ìëá áåðâì äéì çéëùãzeyxa lk`ie
.mixg`:êéùîî éàãå àðååâ éàäëáã ,åéáàî íù úòáúî åðéàù.en` lyneäðúîá íéñëð øçà äì ïúðù ïåâë .ïäá úåùø åéáàì ïéàù äì ùéù íéñëðî

:äãåäé éáøá éñåé 'øë äëìä ïéàå .ïäá úåùø äìòáì ïéàù úðî ìò
cccc.eia`l die`xéúåìå÷á áéúë àìãî ,åðìå÷á òîåù åððéà áéúëã .äîå÷å äàøîá ìå÷á åéáàì äîåãå äåùïðéòá ìå÷ãîå .íäéðùì ãçà ìå÷ äðéî òîù ,åð

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íéåù ïðéòá éîð äîå÷å äàøî ,íéåù.mcib:äòåè÷ åãé.df eppa:åúåà ïéàøîù òîùî.miyxgíëî ìá÷î éðéà íäì øîà íà
åäåòîùù ,òîù àìã éøîà÷ ìå÷ä úòùáã òîùîã ,åðìå÷á òîåù åððéà äøîà äøåúä î"î ,ïúåöî íéé÷î åðéàù ë"çà íéàåøù ô"òàå .åúåà íéòîåù íðéà

`xephxa yexit

אבלים, בתנחומי  כגון מדרבנן, äøáòבמצוה àeäL øáãå או – ÀÈÈÆÂÅÈ
בתענית  כגון  מדרבנן, הוא האיסור ואפילו  באיסור, אכילה שאכל 

`mציבור , okeä÷Lî ìk äúL ,øNa ìëà àGå ìëàî ìk ìëàÈÇÈÇÂÈÀÈÇÈÈÈÈÈÇÀÆ
ïéé äúL àGåאלה בכל  –äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà שכן – ÀÈÈÇÄÅÇÂÆÅÅÆ

ובאכילת  וסובא; זולל וייעשה יתרגל שמא חשש  אין מצוה, באכילת

ומורה, סורר זה "בננו  שכתוב: לפי  ומורה, סורר בן נעשה אינו  איסור 
מקום  של בקולו  אף שומע שאינו זה יצא – בקולנו" שומע איננו 

משום ((((גמראגמראגמראגמרא);););); בהם אין  ויין, בשר  מלבד  אחרים, מאכלים אכל  ואם
ומורה, סורר  בן נעשה ואינו וסובא; äzLéåזולל øNa ìëàiL ãòÇÆÙÇÈÈÀÄÀÆ

"àáñå ììBæ" :øîàpL ,ïéé,ברעבתנות בשר האוכל הוא זולל  – ÇÄÆÆÁÇÅÀÙÅ
ברעבתנות יין  השותה הוא äéàø.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))וסובא ïéàL ét ìò óàåÀÇÇÄÆÅÀÈÈ

øácì,בלבד ויין  בבשר הוא וסובא שזולל –:øîàpL ,øácì øëæ ÇÈÈÅÆÇÈÈÆÆÁÇ
"Bîì øNá éììæa ,ïéé-éàáñá éäz-ìà" ראיה מכאן ואין – ÇÀÄÀÙÀÅÈÄÀÙÀÅÈÈÈ

וסובא, זולל האדם נקרא אחרים במאכלים שגם אפשר שהרי  גמורה,
האדם  את מושכים שאלה ויין, בשר על  שלמה הזהיר הרי מקום מכל

אחר. דבר מכל יותר להרגל 
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יין. וישתה בשר שיאכל  עד ומורה סורר בן  נעשה שאינו  למדנו, הקודמת במשנה
ויקנה  מאביו מעות שיגנוב עד ומורה סורר  בן  נעשה שאינו  ללמד, מוסיפה משנתנו

שיבואר . כפי אביו , לרשות מחוץ וישתה ויאכל ויין , בשר בהן 

åéáà ìMî áðb, ויין בשר בהן  וקנה מאביו , מעות הבן גנב –ìëàå ÈÇÄÆÈÄÀÈÇ
åéáàושתה úeLøaפי על  אף בשדהו, או  בחצרו, אביו , בבית – ÄÀÈÄ

ואכל הואיל מקום מכל מהן , לגנוב תדיר לו  מצויות אביו שמעות
ויתרגל ימשיך  שמא לחשוש ואין  מאביו, מפחד  הריהו  אביו , ברשות

íéøçàבזה; ìMî,מאחרים מעות שגנב או  –úeLøa ìëàå ÄÆÂÅÄÀÈÇÄÀ
íéøçà,מהם לגנוב עת בכל  שיוכל לו  מצויות אחרים מעות שאין  – ÂÅÄ

שכן ומכל  בזה; שימשיך חשש  úeLøaואין  ìëàå íéøçà ìMîÄÆÂÅÄÀÈÇÄÀ
åéáàבכל אביו; בבית ואכל ויין בשר  וקנה מאחרים מעות שגנב – ÈÄ
åéáàאלה ìMî áðâiL ãò ,äøBîe øøBñ ïa äNòð BðéàÅÇÂÆÅÅÆÇÆÄÀÙÄÆÈÄ
àéåíéøçà úeLøa ìë לגנוב תדיר לו מצויות אביו מעות שכן – ÀÙÇÄÀÂÅÄ

מקום  אחרים, ברשות היין  את ושותה הבשר  את אוכל הוא ואם מהן,

מאביו  מעות לגנוב ויתרגל  שימשיך חשש  יש עליו , אביו אימת שאין
וסובא. זולל áðâiLולהיות ãò :øîBà äãeäé éaø øa éñBé éaøÇÄÅÇÇÄÀÈÅÇÆÄÀÙ

Bnà ìMîe åéáà ìMî לקנות המוכנות מהמעות מבואר: בגמרא – ÄÆÈÄÄÆÄ
משל וגם אביו , משל שיגנוב אחר: פירוש ולאמו. לאביו  סעודה בהן

לבעלה  שאין מנת על  מאחר , במתנה קיבלה שאמו  ממעות – אמו
בהן. minkgk.רשות dklde
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שמתנהג  פי על שאף ללמדנו , מוסיפה והיא ומורה, סורר  בן בדין ממשיכה זו  משנה
לדין. להביאו יכולים אינם וההורים יש וסובא, זולל ומורה, סורר  כבן 

äöBø åéáà äéä,ומורה סורר כבן  ולדונו דין  לבית להביאו –Bnàå ÈÈÈÄÆÀÄ
äöBø dðéàאו בכך, –Bðéà ,äöBø Bnàå äöBø Bðéà åéáà ÅÈÈÈÄÅÆÀÄÈÅ

íéöBø íäéðL eäiL ãò ,äøBîe øøBñ ïa äNòð: שנאמר – ÇÂÆÅÅÆÇÆÀÀÅÆÄ
של דעתו  בשיקול  די שלא הדברים: וטעם ואמו ". אביו בו  "ותפשו 

בלא  ברורה החלטה שתהא שניהם, הסכמת צריכים אלא מהם, אחד 
äéeàø((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).ספק Bnà äúéä àG íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÀÈÄÀÈ

åéáàì,ובקומה במראה בקול , לו  שווה היתה שלא מבואר, בגמרא – ÀÈÄ
äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà– בקולנו" שומע "איננו שנאמר: – ÅÇÂÆÅÅÆ

להיות  שצריכים וכיון בקול , הם ששווים דהיינו  אחד , קול  ומשמעו

כך . ובקומה במראה אף בקול, dcedi.שווים iaxk dkld oi`eäéäÈÈ
íäî ãçà, מהוריו –ícb,יד קטוע –øbç Bà,צולע –Bà ÆÈÅÆÄÅÄÅ

,äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,Løç Bà ,àîeñ Bà ,ílàÄÅÈÅÅÅÇÂÆÅÅÆ
ïéîcb àGå ,"Bnàå åéáà Bá eNôúå" :øîàpL יכולים שאינם – ÆÆÁÇÀÈÀÈÄÀÄÀÄÀÄ

בידים; ïéøbçלתפשו  àGå ,"BúBà eàéöBäå" יכולים שאינם – ÀÄÀÄÀÄ
ïéîlàלהוציאו ; àGå ,"eøîàå";לומר יכולים שאינם –eðða" ÀÈÀÀÄÀÄÀÅ

"äæ,באצבע עליו שמראים משמע –ïéîeñ àGå רואים שאינם – ÆÀÄ
עליו; להראות יכולים ïéLøçואינם àGå ,"eðì÷a òîL epðéà"ÅÆÙÅÇÀÙÅÀÅÀÄ

להם: אמר  שאם לאו, אם דבריהם, קבל  אם יודעים אינם שהחרשים –
מצוותם, מקיים שאינו שרואים פי  על  ואף שומעים. אינם מקבל , איני 

שאמר : ששמעוהו ומשמע כתוב, בקולנו" שומע "איננו מקום מכל
מכם. מקבל מפניixi`ndאיני  אלו , בכל הטעם לו שנראה כותב,

izdw - zex`ean zeipyn
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GL íL eäiL ãò ì÷ñð BðéàåíéðBLàøä äL,øîàpL(ë ,íù íù):"äæ eðða",íëéðôa ä÷lL eäæ.àHL ãò çøa §¥¦§¨©¤§¨§¨¨¦¦¤¤¡©§¥¤¤¤¨¨¦§¥¤¨©©¤
Bðéc øîâð,éwä Ck øçàåïBzçzä ï÷æ ó–øeèt;çøa Bðéc øîâpLî íàå,éwä Ck øçàåïBzçzä ï÷æ ó–áiç. ¦§©¦§©©¨¦¦¨¨©©§¨§¦¦¤¦§©¦¨©§©©¨¦¦¨¨©©§©¨

‰BôBñ íL ìò ïBcð äøBîe øøBñ ïa,úeîéáiç úeîé ìàå éàkæ;íéòLø ìL ïúúénL–äàðäå ïäì äàðä ¥¥¤¦©¥¨©©§©¨©¨¤¦¨¨¤§¨¦£¨¨¨¤©£¨¨
íìBòì,íé÷écvìå–íìBòì òøå ïäì òø.íéòLøì äðLå ïéé–íìBòì äàðäå ïäì äàðä,íé÷écvìå–ïäì òø ¨¨§©©¦¦©¨¤§©¨¨©¦§¥¨¨§¨¦£¨¨¨¤©£¨¨¨¨§©©¦¦©¨¤

íìBòì òøå.íéòLøì øeft–íìBòì äàðäå ïäì äàðä,íé÷écvìå–íìBòì òøå ïäì òø.íéòLøì ñepk– §©¨¨¦¨§¨¦£¨¨¨¤©£¨¨¨¨§©©¦¦©¨¤§©¨¨¦¨§¨¦
íìBòì òøå ïäì òø,íé÷écvìå–íìBòì äàðäå ïäì äàðä.íéòLøì è÷L–íìBòì òøå ïäì òø,íé÷écvìå ©¨¤§©¨¨§©©¦¦£¨¨¨¤©£¨¨¨¨¤¤¨§¨¦©¨¤§©¨¨§©©¦¦

–íìBòì äàðäå ïäì äàðä. £¨¨¨¤©£¨¨¨¨

:íëî ìá÷î éðéà øîàù.dyly ipta ea oixzneïðúãë ,äùìù ìù ïéã úéáá åúåà ïé÷ìî ,òîù àì íàå .ìéâøé àìù íéðù éðôá åá ïéøúîå ,øîà÷ éëä
àëä áéúë ,àåä úå÷ìî äøåîå øøåñ ïáá øåîàä åúåà åøñéåã .äùìùá úåëî ,àî÷ ÷øôá(à"ë íéøáã)íúä áéúëå ,äøåîå øøåñ ïá(ç"ë íù)ïá íà äéäå

:òùøä úåëä.mkipta dwly `ed dféàî ,àåä åððá áåúëì ,íëéðôá ä÷ìù àåä äæì ,àúà ãåçì àúìî êäìã àúéà éà ,ïéîåñ àìå äæ äéì éòáéîã â"òàå
:éúøú äðéî úòîù äæ åððá.xeht oezgzd owf siwd k"g`e:àåä àìè÷ øá åàì àúùä ãéáò åìéàã ïåéë.gxa epic xnbpyn m`eàìéè÷ àøáâë éåä

:íéðù äîë øçàì åìéôà áééçå
dddd.eteq my lr oecpìàå éàëæ úåîé äøåú äøîà ,úåéøáä úà íèñìîå íéëøã úùøôá áùåéå àöåî åðéàå åá ìâøåäù äî ù÷áîå åéáà ïåîî äìëîù óåñ

:áééç úåîé.odl d`pd:àåèçì ïéôéñåî ïðéàù.mlerl d`pde:õøàä ìë äè÷ù.odl rx:úåéëæ íéôéñåî åéäù.mlerl rxeïéçéëåîå ïøåã ìò íéðéâî åéäù
:øåãä úà.miryxl dpiye oii:úåéøáì ïéòéøî ïéàå ïéàèåç ïéà íéðùéå íéúåùù ïîæ ìë.odl rx miwicvl:äøåúá ïé÷ñåò íðéàù.mlerl rxeïäùëù

:íìåòì äàá úåðòøåô ,íéìèáúî.xefit:äæ úà äæ òééñìå õòåäì íéìåëé ïéàå äæî äæ íéãøôð ïäù

`xephxa yexit

מן  אותם למדים אסמכתא דרך מקום ומכל  בהם. מצויה שהאכזריות

ומורה? סורר בן כשנעשה אותו  דנים וכיצד  – Baהכתוב. ïéøúîÇÀÄ
GL éðôaäLכלומר שניים, בפני בו  מתרים מבואר: בגמרא – ÄÀÅÀÈ

לו  ומודיעים אותו, מייסרים זה, בהרגל שנשקע ההורים שכשרואים
אחר עבר  דין. לבית יביאוהו  כך לעשות יוסיף שאם עדים, בפני

ואומרים  שלושה, של בית-דין לפני  ואמו  אביו אותו מביאים ההתראה,
משל גנב שניים, בפני  בו  שהתרינו  שאחר  ומורה, סורר זה בננו  להם:

ל חצי ושתה בשר  טרטימר  ואכל  ויין , בשר  וקנה ומביאים אב יין. וג
ההתראה, לאחר וסבא וזלל  שגנב שראו ועדים התראה, ïé÷ìîeÇÀÄעדי 

BúBà,מלקות שהוא שווה, בגזרה ולמדים אותו", "ויסרו שנאמר: –
במלקות ונאמר  "בן " כאן  בבבב):):):):שנאמר  כהכהכהכה,,,, אם((((דברים דברים דברים דברים  הכות oa"והיה

ì÷ì÷åהרשע". øæç,ולאכול לגנוב שהוסיף –íéøNòa ïBcð ÈÇÀÄÀÅÄÀÆÀÄ
GLeäL ומביאים ושלושה, עשרים של  דין  לבית אותו  מביאים – ÀÈ

לסקילה. נידון  הוא הרי עדותם סמך ועל בו , ושהתרו  שגנב שראו  עדים
GL íL eäiL ãò ì÷ñð BðéàåíéðBLàøä äL שדנוהו – ÀÅÄÀÈÇÆÀÈÀÈÈÄÄ

ומורה"):øîàpLלמלקות, סורר "בן  (בפרשת –eäæ ,"äæ eðða" ÆÆÁÇÀÅÆÆ
íëéðôa ä÷lLשלקה שלושה של  הדין שבית ומכאן  בפניהם – ÆÈÈÄÀÅÆ

שם. להיות הבן,çøaצריכים –Bðéc øîâð àHL ãò–,למיתה ÈÇÇÆÄÀÇÄ
øeèt ,ïBzçzä ï÷æ óéwä Ck øçàå עכשיו עשה שאילו  שכיון – ÀÇÇÈÄÄÈÈÇÇÀÈ

עכשיו אותו  דנים אין  מיתה, בן  Bðéc,((((רש רש רש רש """"יייי))))אינו øîâpLî íàåÀÄÄÆÄÀÇÄ
– לסקילה –áiç ,ïBzçzä ï÷æ óéwä Ck øçàå ,çøaוכל – ÈÇÀÇÇÈÄÄÈÈÇÇÀÇÈ

דבר ואין  הרוג, כאדם הריהו דין גמר משעת שכן  ייסקל , שיימצא עת

להצילו . שיכול 
i y y m e i
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ומורה, סורר בן דינוענין פרטי מופלא. ענין הוא הקודמות, במשניות בו  שעסקנו
ירושלמי בתלמוד  הדעת. על מתקבלים כך  כל  ולא הם, תמוהים עונשו  וחומר

(` dkld g wxt oixcdpq)חליפין דלא מסתברין לא מלייא אלין "כל `elאמרו: lk)
.(mixacd seligl dhep `xaqd oky ,mixazqn mpi` dxene xxeq oaa exn`py mixacd

הבת אומר: הווי הבת? או הבן חייב, שיהא בדין היה מי כן: שהוא לך  (oiirתדע
;(` dpynl epxe`a seqa שיהא בדין  היה מי  הבן . את וחייבה הבת את התורה ופטרה

הקטן. את וחייבה הגדול  את התורה פטרה גדול ; אומר: הווי גדול? או קטן  חייב,
הווי ואמו? אביו  משל  הגונב או אחרים משל הגונב חייב, שיהא בדין היה מי 
משל הגונב וחייבה אחרים משל הגונב התורה פטרה אחרים; משל הגונב אומר :

מלך" בגזרת אלא אינן שכולן ללמדך , ואמו . `eixgאביו xdxdl i`yx dz` i`e)
xac ly enrh ywale,(א עא, סנהדרין  (בברייתא, תנאים נחלקו  כן משה"). "פני –

מפני וכי  שמעון: רבי  "אמר  במציאות: להיות בכלל  אפשרי  ומורה סורר בן אם

אותו מוציאין ואמו  אביו האיטלקי, יין לוג חצי ושתה בשר טרטימר  זה שאכל 
שכר  וקבל דרוש  נכתב? ולמה להיות. עתיד ולא היה לא אלא l`לסקלו? xnelk)

.(cenlle yexcl ick `l` azkp ואף קברו ". על  וישבתי  ראיתיו  אני יונתן: רבי  אמר
אביו שיהיו עד  ומורה סורר בן  נעשה שאינו הקודמת), (במשנה יהודה רבי  לדעת
ולא  להיות, עתיד ולא היה לא ומורה סורר בן  ובקומה, ובמראה בקול שווים ואמו

שכר  וקבל דרוש משום אלא rinydl,נכתב d`a epzpyn ± .(my ,`xnb)שעונשו
כפי סופו, שם על אלא עכשיו, של מעשיו  בעד אינו  ומורה סורר  בן של  החמור 

שיבואר .
BôBñ íL ìò ïBcð äøBîe øøBñ ïa: מבואר בברייתא בגמרא – ÅÅÆÄÇÅ

ב  טרטימר  זה שאכל  מפני  וכי  אומר: הגלילי יוסי  חצירבי ושתה שר
הגיעה  אלא ליסקל ? דין  לבית יצא תורה: אמרה האיטלקי, יין לוג

אביו  נכסי מגמר שסוף ומורה, סורר בן של  דעתו לסוף (cizrתורה
,(eia` oenn zelkl `ed למודו lelflומבקש  ywaiy xnelk ,elbxd)

,(jkl lbxedy itk ,`eaqleמוצא דרכים (zern),ואינו  לפרשת ויוצא

תורה: אמרה – הבריות את áiçומלסטם úeîé ìàå éàkæ úeîéÈÇÇÀÇÈÇÈ
אדם, הרג לא ועדיין זכאי כשהוא ימות ומורה סורר שבן  מוטב –

מיתה, ויתחייב שיהרוג לאחר  ימות íéòLø,ואל ìL ïúúénLÆÄÈÈÆÀÈÄ
ïäì äàðä,לחטוא מוסיפים שאינם –íìBòì äàðäå שאין – ÂÈÈÈÆÇÂÈÈÈÈ

מהם. סובלים צדיקים,íé÷écvìåהבריות של מיתתם אבל –òø ÀÇÇÄÄÇ
ïäì,ושלמות מצוות מלהוסיף שנמנעים –íìBòì òøå שהצדיקים – ÈÆÀÇÈÈ

עליהם  מגינים ואף ובחכמתם, ובממונם בגופם דורם לאנשי מטיבים
íéòLøìבצדקתם. äðLå ïéé, ולישון יין  לשתות מרבים כשהם – ÇÄÀÅÈÈÀÈÄ

ïäì äàðä,חוטאים שאינם –íìBòì äàðäå.מזיקים שאינם – ÂÈÈÈÆÇÂÈÈÈÈ
íé÷écvìå,וישנים שותים כשהם –ïäì òø עוסקים שאינם – ÀÇÇÄÄÇÈÆ

íìBòìבתורה, òøå.לעולם באה פורענות תורה ביטול  ידי שעל – ÀÇÈÈ
íéòLøì øeft ואינם יחד מתוועדים שאינם הרשעים, בין פירוד – ÄÈÀÈÄ

זה, את זה íìBòìמסייעים äàðäå ïäì äàðä זוממים שאינם – ÂÈÈÈÆÇÂÈÈÈÈ
אדם. לבני  רעות פיזורם,íé÷écvìåלעשות –íìBòì òøå ïäì òø ÀÇÇÄÄÇÈÆÀÇÈÈ

העולם. את לתקן  וליכוד , אחדות מחוסר יכולים, שאינם –ñepkÄ
íéòLøì,מאוחדים כשהם –íìBòì òøå ïäì òø שמתחזקים – ÈÀÈÄÇÈÆÀÇÈÈ

בעולם. הרע כוח את ומשליטים הרעים במעשיהם –íé÷écvìåהם ÀÇÇÄÄ
וליכודם, íìBòìכינוסם äàðäå ïäì äàðä הטוב שמתחזק – ÂÈÈÈÆÇÂÈÈÈÈ

בעולם. שלטונו íéòLøìומתגבר  è÷L בשקט חיים כשהם – ÆÆÈÀÈÄ
íìBòìובשלווה, òøå ïäì òøעל רעות לחרוש  פנאי להם שיש – ÇÈÆÀÇÈÈ

הצדיקים,íé÷écvìåהבריות, של  והשלווה השקט –ïäì äàðä ÀÇÇÄÄÂÈÈÈÆ
ובמצוות, בתורה להרבות פנאי להם שיש –íìBòì äàðäåשבני – ÇÂÈÈÈÈ

ומדותיהם. מעשיהם ומתקנים מהם לומדים אדם
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ÂBôBñ íL ìò ïBcð úøzçna àaä.úéáçä úà øáLå úøzçna àa äéä,íéîc Bì Lé íà–áiç;ïéà íà ©¨©©§¤¤¦©¥¨¨¨©©§¤¤§¨©¤¤¨¦¦¤¨¦©¨¦¥
íéîc Bì–øeèt. ¨¦¨

ÊïLôða ïúBà ïéìévnL ïä elàå:Bâøäì Bøáç øçà óãBøä,äñøàîä äøòpä øçàå øeëfä øçà.óãBøä ìáà §¥¥¤©¦¦¨§©§¨¨¥©©£¥§¨§©©©§§©©©©£¨©§Ÿ̈¨£¨¨¥
äîäaä øçà,úaMä úà ìlçîäå,äøæ äãBáò ãáBòäå–ïLôða ïúBà ïéìévî ïéà. ©©©§¥¨§©§©¥¤©©¨§¨¥£¨¨¨¥©¦¦¨§©§¨

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡ïéôøNpä ïä elàå:dzáe äMà ìò àaä,äúpfL ïäk úáe.dzáe äMà ììëa Lé:Bza,Bza úáe,Bða úáe, §¥¥©¦§¨¦©¨©¦¨¦¨©Ÿ¥¤¦§¨¥¦§¨¦¨¦¨¦©¦©§

eeee.zxzgna `ad:âøäé äøåú äøîàù.eteq my lr oecp:åìù úà ìéöäì åãâðë ãåîòé íà úéáä ìòá úà âåøäì åôåñù.aiig minc el yi m`ïåâë
:íìùì áééç ,úéáçä áàä øáù íàå .åâøäì éàùø ïáä ïéà êëéôì ,ïáä ìò áàä éîçøù òåãéáù ,ïáä ìò úøúçîá àáä áàä.xeht minc el oi`øàùå

ïéàù ,ïéîåìùúä ïî øåèô åùôðá áééçúî àåäù ïåéëù .íìùìî øåèô úéáçä úà øáù íà ,íéîã åì ïéà úéáä ìòá åâøä íàù úøúçîá àáä íãà ìë
:íìùîå úî íãà

ffff.oytpa oze` oilivny el`e:äøéáòä ïî ïìéöäì éãë íâøäì íãà ìëì úåùø ïúéðù ,ïùôðá äøéáòä ïî ïúåà ïéìéöîù.ebxdl exiag xg` scexd
äñøåàî äøòð ìöà áéúëã(á"ë íéøáã)ïúéð äñøåàî äøòð äî ,äñøåàî äøòðì çöåø ùé÷î ,äæä øáãä ïë ùôð åçöøå åäòø ìò ùéà íå÷é øùàë éë

äìéöäìáéúëã àø÷î ïì à÷ôð äñøåàî äøòðå .åùôðá åìéöäì ïúéð çöåø óà ,åùôðá(íù)äì òéùåî ùé àä ,äì òéùåî ïéàå äùøåàîä äøòðä ä÷òö
:äìéöäì ìåëéù øáã ìëá äòéùåäì áééç.xekfd xg`eàø÷ øîàã ïì à÷ôð(íù)éáééç ìëì ä"äå .øåëæ äæ ,à"ä øñç áéúë øòð ,øáã äùòú àì äøòðìå

áéúëã ,ïùôðá ïúåà ïéìéöîù ,úåéøòáù ã"á úåúéîå úåúéøë(íù):ã"á úåúéî éáééç åìà ,úåî .úåúéøë éáééç åìà ,àèç .úåî àèçxg` scexd la`
.dndad:úåéøòì äîåãù ô"òà.dxf dcear caerde zayd z` llgnde:ø÷éòá íéøôåë íäéðùù éô ìò óà.oytpa mze` oilivn oi`éáééç øàù ù"ëå

:ïéã úéáá äúéî íéáééç åéäéå íéãòá äøéáò åøáòéù ãò ììë ïâøäì øúåî ïéàå ,íùôðá íúåà ïéìéöî ïéàù ,úåéøò ìù ïðéàù ïéã úéá úåúéîå úåúéøë
h`̀̀̀.dzae dy` lr `ad .mitxypd od el`:åúåîç åðééäã ,äúá àùð øáëù äùà ìò.odk zae:äôéøùá àéä äúðæù ïäë úá ïëådy` llka yi

`xephxa yexit

ו ה נ ש מ ר ו א ב

זו משנה כאן  מובאת סופו, שם על נידון  ומורה סורר  שבן  הקודמת, המשנה אגב
בתורה  כתוב סופו. שם על  נידון  הוא שאף במחתרת, שנמצא גנב בדין  העוסקת

א): כב, apbd...(שמות `vni zxzgna m`",חבירו של ביתו תחת בלילה (שחתר 
לתוכו ), לפרוץ minc"כדי  el oi`דמים שפיכות הורגו על אין –.(`xfr oa`)ורש "י

הגמרא `)על ,ar oixcdpq),ונשמה דם לו שאין כמי  לך  הוא הרי "כלומר , מפרש :
להרגו. התורה התירה מה משום לבאר , באה משנתנו  – להרגו ". ומותר 

úøzçna àaä שבארנו כפי דמים", לו "אין  התורה: שאמרה – ÇÈÇÇÀÆÆ
BôBñלעיל , íL ìò ïBcðיעמוד אם הבית, בעל  את להרוג שסופו – ÄÇÅ

עצמו  מעמיד אדם אין "חזקה מבואר: בגמרא ממונו. את להציל כנגדו 
נוטל שאחר  רואה כשהוא בעצמו שולט אדם אין  כלומר  ממונו ", על 

להצילו , ממונו  על  יעמוד  הבית שבעל הזה, הגנב יודע הלכך ממונו , את
כנגדו , יעמוד שאם במחתרת, שבא מאחר בלבו, גמר  שבוודאי  אלא

הבית  לבעל  ולא להרגו . השכם להרגך , בא אם התורה: ואמרה יהרגנו ,
במחתרת, המוצאו אחר אדם לכל  אף אלא להרגו , רשות ניתנה בלבד

ולא  ממון , עסקי על  אלא במחתרת בא שלא הדבר שברור כל ברם,
על במחתרת הבא אב כגון כנגדו , יעמוד  אם הבית, בעל את יהרוג

שנאמר נפש, כהורג חייב הוא הרי אותו, הרג ואם להרגו. אסור  בנו ,
בבבב):):):): כבכבכבכב,,,, הדבר((((שמות שמות שמות שמות  לך ברור אם – לו " דמים עליו , השמש  זרחה "אם

שפיכות  משום חייב ההורגו בלבד לגנוב אלא להרוג בא שלא כשמש ,

עזראעזראעזראעזרא););););דמים אבןאבןאבןאבן פירוש פירוש פירוש פירוש  –((((לפי לפי לפי לפי  לו " "דמים מפרש : התורה על  ורש"י
הבית. בעל יהרגנו אם היא ורציחה חשוב, הוא úøzçnaכחי àa äéäÈÈÈÇÇÀÆÆ

úéáçä úà øáLå,למחתרת בכניסתו  אחרים, כלים או –Lé íà ÀÈÇÆÆÈÄÄÆ
íéîc Bìלהר שאסור בזמן  לעיל ,– כמבואר  במחתרת áiçגו , הבא – ÈÄÇÈ

החבית; דמי íéîcלשלם Bì ïéà íàכפי להרגו , שמותר  בזמן – ÄÅÈÄ
לעיל , והוא øeètשבארנו שהואיל ששבר, החבית את מלשלם – È

ומשלם מת אדם שאין  מתשלומים, פטור הריהו בנפשו (oiirמתחייב
;(i ,b `nw `aa dpyn שכן מלשלם, פטור  נהרג, ולא ניצל ואפילו

משלמים  אין בהם, התרו  שלא או שוגגים, מיתות שחייבי  היא ההלכה
מקום  מכל שהרי נהרגים, שאין  פי  על אף המיתה, עם שנתחייבו  ממון 

כאחד באים תשלומים וחיוב מיתה .((((רש רש רש רש """"יייי))))חיוב

y c e w z a y
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את  להרוג אדם, לכל  ואף הבית, לבעל  שהרשות הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 

לעשותן, אחריהן שהרודף חמורות, עבירות לפרט משנתנו מוסיפה במחתרת, הבא
העבירה. מן להצילו  כדי  להורגו , אדם לכל  מותר 

ïúBà ïéìévnL ïä elàå,העבירה מן  –ïLôða הרודפים של  – ÀÅÅÆÇÄÄÈÀÇÀÈ
אחר הרודפים את להרוג אדם לכל רשות שניתנה כלומר אחריה,

ממנה להצילם כדי  מפרשים:((((רש רש רש רש """"יייי).).).).העבירה, mitcxpdויש md el`e
,mitcexd ly mytpa mze` milivnyכדי הרודפים את שהורגים כלומר

הנרדפים את להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).).להציל המשניותהמשניותהמשניותהמשניות פירושפירושפירושפירוש ועייןועייןועייןועיין óãBøäÈÅ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;
Bâøäì Bøáç øçà והוסיף מזה, נמנע לא אותו  שהזהירו  ולאחר  – ÇÇÂÅÀÈÀ

שכתו  להרגו, מותר אחריו , המאורסהלרדוף בנערה כוכוכוכו):):):):ב כבכבכבכב,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים

"dfd xacd ok ytp egvxe edrx lr yi` mewi xy`k ik" למדנו מה וכי –
לנערה  רוצח מקיש למד, ונמצא ללמד בא זה הרי  אלא מרוצח?

שיבואר כפי בנפשו , להצילה ניתן  המאורסה נערה מה המאורסה,
בנפשו . להצילו ניתן רוצח אף øeëfäלהלן, øçàאחר הרודף וכן – ÇÇÇÀ

שכתוב  בנפשו, אותו  מצילים ממנו , בורח והזכר  לאנסו , כדי  הזכר 
המאורסה חסר(my):בנערה "נער " כתוב דבר "... תעשה לא "ולנערה

להם, אחד  דין  נערה וגם נער  שגם ומסורת, מקרא ודורשים ה"א,
בנפשו  אותו  מצילים אחריהם äøòpä((((רש רש רש רש """"יייי),),),),שהרודף øçàåÀÇÇÇÇÂÈ

äñøàîäבה שכתוב כז כז כז כז ):):):):– כבכבכבכב,,,, dxrpd((((שם שם שם שם  dwrv ,d`vn dcya ik" ÇÀÙÈÈ
"dl riyen oi`e dqxe`nd הוא חייב מושיע, יש  שאם משמע, מכאן –

כריתות  חייבי לכל  הדין  והוא להצילה. שיכול  דבר בכל להושיעה
את  דורשים שכן  בנפשם, אותם שמצילים שבעריות, דין  בית ומיתות

מות", חטא לנערה "אין  המאורסה: בנערה חייביhg`הכתוב אלו  –
בגמרא).zenכריתות, (ברייתא דין בית מיתת חייבי אלו –ìáàÂÈ

äîäaä øçà óãBøä,לרבעה –úaMä úà ìlçîäå שראוהו – ÈÅÇÇÇÀÅÈÀÇÀÇÅÆÇÇÈ
בשבת, מלאכה לעשות äøæהולך äãBáò ãáBòäåהולך שראוהו – ÀÈÅÂÈÈÈ

זרה, עבודה ïLôðaלעבוד  ïúBà ïéìévî ïéà ששבת פי על אף – ÅÇÄÄÈÀÇÀÈ
להתרות  צריך אלא אותם, להרוג אסור  הם, התורה יסודי זרה ועבודה
הדין  והוא דין. לבית אותם מביאים העבירה את שעשו  ולאחר  בהם,

שאין  עריות, של שאינן דין  בית ומיתות כריתות חייבי מצילים לכל
ערווה  שהוא מדבר אלא בנפשו אדם להציל ניתן  שלא בנפשם; אותם

המאורסה לנערה בדומה לנרדף, ופגם קלון בו  ברוצח ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),ויש  ברם
לעיל. שהבאנו  כמו בנפשו , להציל  שניתן  הוא מפורש  כתוב

א ה נ ש מ ר ו א ב

העבירות  את לפרט זו  משנה באה הנסקלים, של הדינים פרטי  את שסיימנו לאחר 

izdw - zex`ean zeipyn
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GL íL eäiL ãò ì÷ñð BðéàåíéðBLàøä äL,øîàpL(ë ,íù íù):"äæ eðða",íëéðôa ä÷lL eäæ.àHL ãò çøa §¥¦§¨©¤§¨§¨¨¦¦¤¤¡©§¥¤¤¤¨¨¦§¥¤¨©©¤
Bðéc øîâð,éwä Ck øçàåïBzçzä ï÷æ ó–øeèt;çøa Bðéc øîâpLî íàå,éwä Ck øçàåïBzçzä ï÷æ ó–áiç. ¦§©¦§©©¨¦¦¨¨©©§¨§¦¦¤¦§©¦¨©§©©¨¦¦¨¨©©§©¨

‰BôBñ íL ìò ïBcð äøBîe øøBñ ïa,úeîéáiç úeîé ìàå éàkæ;íéòLø ìL ïúúénL–äàðäå ïäì äàðä ¥¥¤¦©¥¨©©§©¨©¨¤¦¨¨¤§¨¦£¨¨¨¤©£¨¨
íìBòì,íé÷écvìå–íìBòì òøå ïäì òø.íéòLøì äðLå ïéé–íìBòì äàðäå ïäì äàðä,íé÷écvìå–ïäì òø ¨¨§©©¦¦©¨¤§©¨¨©¦§¥¨¨§¨¦£¨¨¨¤©£¨¨¨¨§©©¦¦©¨¤

íìBòì òøå.íéòLøì øeft–íìBòì äàðäå ïäì äàðä,íé÷écvìå–íìBòì òøå ïäì òø.íéòLøì ñepk– §©¨¨¦¨§¨¦£¨¨¨¤©£¨¨¨¨§©©¦¦©¨¤§©¨¨¦¨§¨¦
íìBòì òøå ïäì òø,íé÷écvìå–íìBòì äàðäå ïäì äàðä.íéòLøì è÷L–íìBòì òøå ïäì òø,íé÷écvìå ©¨¤§©¨¨§©©¦¦£¨¨¨¤©£¨¨¨¨¤¤¨§¨¦©¨¤§©¨¨§©©¦¦

–íìBòì äàðäå ïäì äàðä. £¨¨¨¤©£¨¨¨¨

:íëî ìá÷î éðéà øîàù.dyly ipta ea oixzneïðúãë ,äùìù ìù ïéã úéáá åúåà ïé÷ìî ,òîù àì íàå .ìéâøé àìù íéðù éðôá åá ïéøúîå ,øîà÷ éëä
àëä áéúë ,àåä úå÷ìî äøåîå øøåñ ïáá øåîàä åúåà åøñéåã .äùìùá úåëî ,àî÷ ÷øôá(à"ë íéøáã)íúä áéúëå ,äøåîå øøåñ ïá(ç"ë íù)ïá íà äéäå

:òùøä úåëä.mkipta dwly `ed dféàî ,àåä åððá áåúëì ,íëéðôá ä÷ìù àåä äæì ,àúà ãåçì àúìî êäìã àúéà éà ,ïéîåñ àìå äæ äéì éòáéîã â"òàå
:éúøú äðéî úòîù äæ åððá.xeht oezgzd owf siwd k"g`e:àåä àìè÷ øá åàì àúùä ãéáò åìéàã ïåéë.gxa epic xnbpyn m`eàìéè÷ àøáâë éåä

:íéðù äîë øçàì åìéôà áééçå
dddd.eteq my lr oecpìàå éàëæ úåîé äøåú äøîà ,úåéøáä úà íèñìîå íéëøã úùøôá áùåéå àöåî åðéàå åá ìâøåäù äî ù÷áîå åéáà ïåîî äìëîù óåñ

:áééç úåîé.odl d`pd:àåèçì ïéôéñåî ïðéàù.mlerl d`pde:õøàä ìë äè÷ù.odl rx:úåéëæ íéôéñåî åéäù.mlerl rxeïéçéëåîå ïøåã ìò íéðéâî åéäù
:øåãä úà.miryxl dpiye oii:úåéøáì ïéòéøî ïéàå ïéàèåç ïéà íéðùéå íéúåùù ïîæ ìë.odl rx miwicvl:äøåúá ïé÷ñåò íðéàù.mlerl rxeïäùëù

:íìåòì äàá úåðòøåô ,íéìèáúî.xefit:äæ úà äæ òééñìå õòåäì íéìåëé ïéàå äæî äæ íéãøôð ïäù

`xephxa yexit

מן  אותם למדים אסמכתא דרך מקום ומכל  בהם. מצויה שהאכזריות

ומורה? סורר בן כשנעשה אותו  דנים וכיצד  – Baהכתוב. ïéøúîÇÀÄ
GL éðôaäLכלומר שניים, בפני בו  מתרים מבואר: בגמרא – ÄÀÅÀÈ

לו  ומודיעים אותו, מייסרים זה, בהרגל שנשקע ההורים שכשרואים
אחר עבר  דין. לבית יביאוהו  כך לעשות יוסיף שאם עדים, בפני

ואומרים  שלושה, של בית-דין לפני  ואמו  אביו אותו מביאים ההתראה,
משל גנב שניים, בפני  בו  שהתרינו  שאחר  ומורה, סורר זה בננו  להם:

ל חצי ושתה בשר  טרטימר  ואכל  ויין , בשר  וקנה ומביאים אב יין. וג
ההתראה, לאחר וסבא וזלל  שגנב שראו ועדים התראה, ïé÷ìîeÇÀÄעדי 

BúBà,מלקות שהוא שווה, בגזרה ולמדים אותו", "ויסרו שנאמר: –
במלקות ונאמר  "בן " כאן  בבבב):):):):שנאמר  כהכהכהכה,,,, אם((((דברים דברים דברים דברים  הכות oa"והיה

ì÷ì÷åהרשע". øæç,ולאכול לגנוב שהוסיף –íéøNòa ïBcð ÈÇÀÄÀÅÄÀÆÀÄ
GLeäL ומביאים ושלושה, עשרים של  דין  לבית אותו  מביאים – ÀÈ

לסקילה. נידון  הוא הרי עדותם סמך ועל בו , ושהתרו  שגנב שראו  עדים
GL íL eäiL ãò ì÷ñð BðéàåíéðBLàøä äL שדנוהו – ÀÅÄÀÈÇÆÀÈÀÈÈÄÄ

ומורה"):øîàpLלמלקות, סורר "בן  (בפרשת –eäæ ,"äæ eðða" ÆÆÁÇÀÅÆÆ
íëéðôa ä÷lLשלקה שלושה של  הדין שבית ומכאן  בפניהם – ÆÈÈÄÀÅÆ

שם. להיות הבן,çøaצריכים –Bðéc øîâð àHL ãò–,למיתה ÈÇÇÆÄÀÇÄ
øeèt ,ïBzçzä ï÷æ óéwä Ck øçàå עכשיו עשה שאילו  שכיון – ÀÇÇÈÄÄÈÈÇÇÀÈ

עכשיו אותו  דנים אין  מיתה, בן  Bðéc,((((רש רש רש רש """"יייי))))אינו øîâpLî íàåÀÄÄÆÄÀÇÄ
– לסקילה –áiç ,ïBzçzä ï÷æ óéwä Ck øçàå ,çøaוכל – ÈÇÀÇÇÈÄÄÈÈÇÇÀÇÈ

דבר ואין  הרוג, כאדם הריהו דין גמר משעת שכן  ייסקל , שיימצא עת

להצילו . שיכול 
i y y m e i
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ומורה, סורר בן דינוענין פרטי מופלא. ענין הוא הקודמות, במשניות בו  שעסקנו
ירושלמי בתלמוד  הדעת. על מתקבלים כך  כל  ולא הם, תמוהים עונשו  וחומר

(` dkld g wxt oixcdpq)חליפין דלא מסתברין לא מלייא אלין "כל `elאמרו: lk)
.(mixacd seligl dhep `xaqd oky ,mixazqn mpi` dxene xxeq oaa exn`py mixacd

הבת אומר: הווי הבת? או הבן חייב, שיהא בדין היה מי כן: שהוא לך  (oiirתדע
;(` dpynl epxe`a seqa שיהא בדין  היה מי  הבן . את וחייבה הבת את התורה ופטרה

הקטן. את וחייבה הגדול  את התורה פטרה גדול ; אומר: הווי גדול? או קטן  חייב,
הווי ואמו? אביו  משל  הגונב או אחרים משל הגונב חייב, שיהא בדין היה מי 
משל הגונב וחייבה אחרים משל הגונב התורה פטרה אחרים; משל הגונב אומר :

מלך" בגזרת אלא אינן שכולן ללמדך , ואמו . `eixgאביו xdxdl i`yx dz` i`e)
xac ly enrh ywale,(א עא, סנהדרין  (בברייתא, תנאים נחלקו  כן משה"). "פני –

מפני וכי  שמעון: רבי  "אמר  במציאות: להיות בכלל  אפשרי  ומורה סורר בן אם

אותו מוציאין ואמו  אביו האיטלקי, יין לוג חצי ושתה בשר טרטימר  זה שאכל 
שכר  וקבל דרוש  נכתב? ולמה להיות. עתיד ולא היה לא אלא l`לסקלו? xnelk)

.(cenlle yexcl ick `l` azkp ואף קברו ". על  וישבתי  ראיתיו  אני יונתן: רבי  אמר
אביו שיהיו עד  ומורה סורר בן  נעשה שאינו הקודמת), (במשנה יהודה רבי  לדעת
ולא  להיות, עתיד ולא היה לא ומורה סורר בן  ובקומה, ובמראה בקול שווים ואמו

שכר  וקבל דרוש משום אלא rinydl,נכתב d`a epzpyn ± .(my ,`xnb)שעונשו
כפי סופו, שם על אלא עכשיו, של מעשיו  בעד אינו  ומורה סורר  בן של  החמור 

שיבואר .
BôBñ íL ìò ïBcð äøBîe øøBñ ïa: מבואר בברייתא בגמרא – ÅÅÆÄÇÅ

ב  טרטימר  זה שאכל  מפני  וכי  אומר: הגלילי יוסי  חצירבי ושתה שר
הגיעה  אלא ליסקל ? דין  לבית יצא תורה: אמרה האיטלקי, יין לוג

אביו  נכסי מגמר שסוף ומורה, סורר בן של  דעתו לסוף (cizrתורה
,(eia` oenn zelkl `ed למודו lelflומבקש  ywaiy xnelk ,elbxd)

,(jkl lbxedy itk ,`eaqleמוצא דרכים (zern),ואינו  לפרשת ויוצא

תורה: אמרה – הבריות את áiçומלסטם úeîé ìàå éàkæ úeîéÈÇÇÀÇÈÇÈ
אדם, הרג לא ועדיין זכאי כשהוא ימות ומורה סורר שבן  מוטב –

מיתה, ויתחייב שיהרוג לאחר  ימות íéòLø,ואל ìL ïúúénLÆÄÈÈÆÀÈÄ
ïäì äàðä,לחטוא מוסיפים שאינם –íìBòì äàðäå שאין – ÂÈÈÈÆÇÂÈÈÈÈ

מהם. סובלים צדיקים,íé÷écvìåהבריות של מיתתם אבל –òø ÀÇÇÄÄÇ
ïäì,ושלמות מצוות מלהוסיף שנמנעים –íìBòì òøå שהצדיקים – ÈÆÀÇÈÈ

עליהם  מגינים ואף ובחכמתם, ובממונם בגופם דורם לאנשי מטיבים
íéòLøìבצדקתם. äðLå ïéé, ולישון יין  לשתות מרבים כשהם – ÇÄÀÅÈÈÀÈÄ

ïäì äàðä,חוטאים שאינם –íìBòì äàðäå.מזיקים שאינם – ÂÈÈÈÆÇÂÈÈÈÈ
íé÷écvìå,וישנים שותים כשהם –ïäì òø עוסקים שאינם – ÀÇÇÄÄÇÈÆ

íìBòìבתורה, òøå.לעולם באה פורענות תורה ביטול  ידי שעל – ÀÇÈÈ
íéòLøì øeft ואינם יחד מתוועדים שאינם הרשעים, בין פירוד – ÄÈÀÈÄ

זה, את זה íìBòìמסייעים äàðäå ïäì äàðä זוממים שאינם – ÂÈÈÈÆÇÂÈÈÈÈ
אדם. לבני  רעות פיזורם,íé÷écvìåלעשות –íìBòì òøå ïäì òø ÀÇÇÄÄÇÈÆÀÇÈÈ

העולם. את לתקן  וליכוד , אחדות מחוסר יכולים, שאינם –ñepkÄ
íéòLøì,מאוחדים כשהם –íìBòì òøå ïäì òø שמתחזקים – ÈÀÈÄÇÈÆÀÇÈÈ

בעולם. הרע כוח את ומשליטים הרעים במעשיהם –íé÷écvìåהם ÀÇÇÄÄ
וליכודם, íìBòìכינוסם äàðäå ïäì äàðä הטוב שמתחזק – ÂÈÈÈÆÇÂÈÈÈÈ

בעולם. שלטונו íéòLøìומתגבר  è÷L בשקט חיים כשהם – ÆÆÈÀÈÄ
íìBòìובשלווה, òøå ïäì òøעל רעות לחרוש  פנאי להם שיש – ÇÈÆÀÇÈÈ

הצדיקים,íé÷écvìåהבריות, של  והשלווה השקט –ïäì äàðä ÀÇÇÄÄÂÈÈÈÆ
ובמצוות, בתורה להרבות פנאי להם שיש –íìBòì äàðäåשבני – ÇÂÈÈÈÈ

ומדותיהם. מעשיהם ומתקנים מהם לומדים אדם

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iriyz wxt oixcdpq zkqn

ÂBôBñ íL ìò ïBcð úøzçna àaä.úéáçä úà øáLå úøzçna àa äéä,íéîc Bì Lé íà–áiç;ïéà íà ©¨©©§¤¤¦©¥¨¨¨©©§¤¤§¨©¤¤¨¦¦¤¨¦©¨¦¥
íéîc Bì–øeèt. ¨¦¨

ÊïLôða ïúBà ïéìévnL ïä elàå:Bâøäì Bøáç øçà óãBøä,äñøàîä äøòpä øçàå øeëfä øçà.óãBøä ìáà §¥¥¤©¦¦¨§©§¨¨¥©©£¥§¨§©©©§§©©©©£¨©§Ÿ̈¨£¨¨¥
äîäaä øçà,úaMä úà ìlçîäå,äøæ äãBáò ãáBòäå–ïLôða ïúBà ïéìévî ïéà. ©©©§¥¨§©§©¥¤©©¨§¨¥£¨¨¨¥©¦¦¨§©§¨

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡ïéôøNpä ïä elàå:dzáe äMà ìò àaä,äúpfL ïäk úáe.dzáe äMà ììëa Lé:Bza,Bza úáe,Bða úáe, §¥¥©¦§¨¦©¨©¦¨¦¨©Ÿ¥¤¦§¨¥¦§¨¦¨¦¨¦©¦©§

eeee.zxzgna `ad:âøäé äøåú äøîàù.eteq my lr oecp:åìù úà ìéöäì åãâðë ãåîòé íà úéáä ìòá úà âåøäì åôåñù.aiig minc el yi m`ïåâë
:íìùì áééç ,úéáçä áàä øáù íàå .åâøäì éàùø ïáä ïéà êëéôì ,ïáä ìò áàä éîçøù òåãéáù ,ïáä ìò úøúçîá àáä áàä.xeht minc el oi`øàùå

ïéàù ,ïéîåìùúä ïî øåèô åùôðá áééçúî àåäù ïåéëù .íìùìî øåèô úéáçä úà øáù íà ,íéîã åì ïéà úéáä ìòá åâøä íàù úøúçîá àáä íãà ìë
:íìùîå úî íãà

ffff.oytpa oze` oilivny el`e:äøéáòä ïî ïìéöäì éãë íâøäì íãà ìëì úåùø ïúéðù ,ïùôðá äøéáòä ïî ïúåà ïéìéöîù.ebxdl exiag xg` scexd
äñøåàî äøòð ìöà áéúëã(á"ë íéøáã)ïúéð äñøåàî äøòð äî ,äñøåàî äøòðì çöåø ùé÷î ,äæä øáãä ïë ùôð åçöøå åäòø ìò ùéà íå÷é øùàë éë

äìéöäìáéúëã àø÷î ïì à÷ôð äñøåàî äøòðå .åùôðá åìéöäì ïúéð çöåø óà ,åùôðá(íù)äì òéùåî ùé àä ,äì òéùåî ïéàå äùøåàîä äøòðä ä÷òö
:äìéöäì ìåëéù øáã ìëá äòéùåäì áééç.xekfd xg`eàø÷ øîàã ïì à÷ôð(íù)éáééç ìëì ä"äå .øåëæ äæ ,à"ä øñç áéúë øòð ,øáã äùòú àì äøòðìå

áéúëã ,ïùôðá ïúåà ïéìéöîù ,úåéøòáù ã"á úåúéîå úåúéøë(íù):ã"á úåúéî éáééç åìà ,úåî .úåúéøë éáééç åìà ,àèç .úåî àèçxg` scexd la`
.dndad:úåéøòì äîåãù ô"òà.dxf dcear caerde zayd z` llgnde:ø÷éòá íéøôåë íäéðùù éô ìò óà.oytpa mze` oilivn oi`éáééç øàù ù"ëå

:ïéã úéáá äúéî íéáééç åéäéå íéãòá äøéáò åøáòéù ãò ììë ïâøäì øúåî ïéàå ,íùôðá íúåà ïéìéöî ïéàù ,úåéøò ìù ïðéàù ïéã úéá úåúéîå úåúéøë
h`̀̀̀.dzae dy` lr `ad .mitxypd od el`:åúåîç åðééäã ,äúá àùð øáëù äùà ìò.odk zae:äôéøùá àéä äúðæù ïäë úá ïëådy` llka yi

`xephxa yexit
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זו משנה כאן  מובאת סופו, שם על נידון  ומורה סורר  שבן  הקודמת, המשנה אגב
בתורה  כתוב סופו. שם על  נידון  הוא שאף במחתרת, שנמצא גנב בדין  העוסקת

א): כב, apbd...(שמות `vni zxzgna m`",חבירו של ביתו תחת בלילה (שחתר 
לתוכו ), לפרוץ minc"כדי  el oi`דמים שפיכות הורגו על אין –.(`xfr oa`)ורש "י

הגמרא `)על ,ar oixcdpq),ונשמה דם לו שאין כמי  לך  הוא הרי "כלומר , מפרש :
להרגו. התורה התירה מה משום לבאר , באה משנתנו  – להרגו ". ומותר 

úøzçna àaä שבארנו כפי דמים", לו "אין  התורה: שאמרה – ÇÈÇÇÀÆÆ
BôBñלעיל , íL ìò ïBcðיעמוד אם הבית, בעל  את להרוג שסופו – ÄÇÅ

עצמו  מעמיד אדם אין "חזקה מבואר: בגמרא ממונו. את להציל כנגדו 
נוטל שאחר  רואה כשהוא בעצמו שולט אדם אין  כלומר  ממונו ", על 

להצילו , ממונו  על  יעמוד  הבית שבעל הזה, הגנב יודע הלכך ממונו , את
כנגדו , יעמוד שאם במחתרת, שבא מאחר בלבו, גמר  שבוודאי  אלא

הבית  לבעל  ולא להרגו . השכם להרגך , בא אם התורה: ואמרה יהרגנו ,
במחתרת, המוצאו אחר אדם לכל  אף אלא להרגו , רשות ניתנה בלבד

ולא  ממון , עסקי על  אלא במחתרת בא שלא הדבר שברור כל ברם,
על במחתרת הבא אב כגון כנגדו , יעמוד  אם הבית, בעל את יהרוג

שנאמר נפש, כהורג חייב הוא הרי אותו, הרג ואם להרגו. אסור  בנו ,
בבבב):):):): כבכבכבכב,,,, הדבר((((שמות שמות שמות שמות  לך ברור אם – לו " דמים עליו , השמש  זרחה "אם

שפיכות  משום חייב ההורגו בלבד לגנוב אלא להרוג בא שלא כשמש ,

עזראעזראעזראעזרא););););דמים אבןאבןאבןאבן פירוש פירוש פירוש פירוש  –((((לפי לפי לפי לפי  לו " "דמים מפרש : התורה על  ורש"י
הבית. בעל יהרגנו אם היא ורציחה חשוב, הוא úøzçnaכחי àa äéäÈÈÈÇÇÀÆÆ

úéáçä úà øáLå,למחתרת בכניסתו  אחרים, כלים או –Lé íà ÀÈÇÆÆÈÄÄÆ
íéîc Bìלהר שאסור בזמן  לעיל ,– כמבואר  במחתרת áiçגו , הבא – ÈÄÇÈ

החבית; דמי íéîcלשלם Bì ïéà íàכפי להרגו , שמותר  בזמן – ÄÅÈÄ
לעיל , והוא øeètשבארנו שהואיל ששבר, החבית את מלשלם – È

ומשלם מת אדם שאין  מתשלומים, פטור הריהו בנפשו (oiirמתחייב
;(i ,b `nw `aa dpyn שכן מלשלם, פטור  נהרג, ולא ניצל ואפילו

משלמים  אין בהם, התרו  שלא או שוגגים, מיתות שחייבי  היא ההלכה
מקום  מכל שהרי נהרגים, שאין  פי  על אף המיתה, עם שנתחייבו  ממון 

כאחד באים תשלומים וחיוב מיתה .((((רש רש רש רש """"יייי))))חיוב

y c e w z a y
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את  להרוג אדם, לכל  ואף הבית, לבעל  שהרשות הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 

לעשותן, אחריהן שהרודף חמורות, עבירות לפרט משנתנו מוסיפה במחתרת, הבא
העבירה. מן להצילו  כדי  להורגו , אדם לכל  מותר 

ïúBà ïéìévnL ïä elàå,העבירה מן  –ïLôða הרודפים של  – ÀÅÅÆÇÄÄÈÀÇÀÈ
אחר הרודפים את להרוג אדם לכל רשות שניתנה כלומר אחריה,

ממנה להצילם כדי  מפרשים:((((רש רש רש רש """"יייי).).).).העבירה, mitcxpdויש md el`e
,mitcexd ly mytpa mze` milivnyכדי הרודפים את שהורגים כלומר

הנרדפים את להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).).להציל המשניותהמשניותהמשניותהמשניות פירושפירושפירושפירוש ועייןועייןועייןועיין óãBøäÈÅ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;
Bâøäì Bøáç øçà והוסיף מזה, נמנע לא אותו  שהזהירו  ולאחר  – ÇÇÂÅÀÈÀ

שכתו  להרגו, מותר אחריו , המאורסהלרדוף בנערה כוכוכוכו):):):):ב כבכבכבכב,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים

"dfd xacd ok ytp egvxe edrx lr yi` mewi xy`k ik" למדנו מה וכי –
לנערה  רוצח מקיש למד, ונמצא ללמד בא זה הרי  אלא מרוצח?

שיבואר כפי בנפשו , להצילה ניתן  המאורסה נערה מה המאורסה,
בנפשו . להצילו ניתן רוצח אף øeëfäלהלן, øçàאחר הרודף וכן – ÇÇÇÀ

שכתוב  בנפשו, אותו  מצילים ממנו , בורח והזכר  לאנסו , כדי  הזכר 
המאורסה חסר(my):בנערה "נער " כתוב דבר "... תעשה לא "ולנערה

להם, אחד  דין  נערה וגם נער  שגם ומסורת, מקרא ודורשים ה"א,
בנפשו  אותו  מצילים אחריהם äøòpä((((רש רש רש רש """"יייי),),),),שהרודף øçàåÀÇÇÇÇÂÈ

äñøàîäבה שכתוב כז כז כז כז ):):):):– כבכבכבכב,,,, dxrpd((((שם שם שם שם  dwrv ,d`vn dcya ik" ÇÀÙÈÈ
"dl riyen oi`e dqxe`nd הוא חייב מושיע, יש  שאם משמע, מכאן –

כריתות  חייבי לכל  הדין  והוא להצילה. שיכול  דבר בכל להושיעה
את  דורשים שכן  בנפשם, אותם שמצילים שבעריות, דין  בית ומיתות

מות", חטא לנערה "אין  המאורסה: בנערה חייביhg`הכתוב אלו  –
בגמרא).zenכריתות, (ברייתא דין בית מיתת חייבי אלו –ìáàÂÈ

äîäaä øçà óãBøä,לרבעה –úaMä úà ìlçîäå שראוהו – ÈÅÇÇÇÀÅÈÀÇÀÇÅÆÇÇÈ
בשבת, מלאכה לעשות äøæהולך äãBáò ãáBòäåהולך שראוהו – ÀÈÅÂÈÈÈ

זרה, עבודה ïLôðaלעבוד  ïúBà ïéìévî ïéà ששבת פי על אף – ÅÇÄÄÈÀÇÀÈ
להתרות  צריך אלא אותם, להרוג אסור  הם, התורה יסודי זרה ועבודה
הדין  והוא דין. לבית אותם מביאים העבירה את שעשו  ולאחר  בהם,

שאין  עריות, של שאינן דין  בית ומיתות כריתות חייבי מצילים לכל
ערווה  שהוא מדבר אלא בנפשו אדם להציל ניתן  שלא בנפשם; אותם

המאורסה לנערה בדומה לנרדף, ופגם קלון בו  ברוצח ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),ויש  ברם
לעיל. שהבאנו  כמו בנפשו , להציל  שניתן  הוא מפורש  כתוב

א ה נ ש מ ר ו א ב

העבירות  את לפרט זו  משנה באה הנסקלים, של הדינים פרטי  את שסיימנו לאחר 

izdw - zex`ean zeipyn
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:äôøùá.eza:àéä åúùà úá åàì àäã .åúùà úá íåùî äéìò áééçìã àéä åúùà úá åàìã ,åúñåðàî.epa zae eza za:åúñåðàî åì åéäù.ezy` za

:åúâøåç àéäù ïéá åúá àéäù ïéá.ezengeâ"òàåúåîç íà àììë êäá éðúã éãééà ,àéúà àùøãî åàìå ,äúá àùðù äùà ìò àáä àéãäá àùéø äì àðúã
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:äøéâ.jiyd:åøéáç óåâì ùçðä éðéù òéâäå åëéìåäå åãéá ùçðä æçàù.aiign dcedi iaxåøùáá ùçðä éðéù òéâäù ïåéëîå ,ãîåò åéðéùá ùçð ñøà øáñã
:áééçå åâøä åìéàë éåä åøáç ìù.oixhet minkgeäëìäå .øåèôå àåä àîìòá àîøâ àìà äéìè÷ åäéà åàì êëìä ,àé÷î àåä åîöòî ùçð ñøà éøáñ à÷ã

:íéîëçë.dzinl edecn`e:øåèô ïðáøì åìéôà ,íééçì äìçú åäåãîà ìáà.didy dnn lwid:íééçì åäåãîàå åøæçå.xacl milbxyäëî úîçî úî àìù
:åæ

`xephxa yexit

הרג. עליהן  שחייבים העבירות וכן  שריפה, עליהן  שחייבים

ïéôøNpä ïä elàå:בשריפה שדינם עבירה עוברי –ìò àaä ÀÅÅÇÄÀÈÄÇÈÇ
dzáe äMà האחרת על בא והוא לו , נשואה מהן  שאחת כלומר  – ÄÈÄÈ

אשתו((((גמראגמראגמראגמרא),),),), אם על שבא אשתו ,(ezeng),דהיינו  בת על  שבא או 
שכתוב יז יז יז יז ):):):):כמו  יח יח יח יח ,,,, dlbz",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  `l dzae dy` zexr"כתוב ((((שם שם שם שם וכן

ידידידיד):):):): `ezeכ כ כ כ ,,,, etxyi y`a ,`id dnf dn` z`e dy` z` gwi xy` yi`e"
."odz`eäúpfL ïäk úáe שנאמר נשואה, כשהיא ט ט ט ט ):):):):– כא כא כא כא ,,,, ((((שם שם שם שם  ÇÙÅÆÄÀÈ

."sxyz y`a ,zllgn `id dia` z` ,zepfl lgz ik odk yi` zae",ברם
בחנק. נידון dzáeבועלה äMà ììëa Lé"ובתה "אשה כלומר  – ÅÄÀÈÄÈÄÈ

תשעה  כוללות לעיל , שהבאנו  כפי  בשריפה, שדינן  בתורה, המפורשות
ומהם  ובתה", מ"אשה שווה בגזרה שנלמדים מהם שריפה, חייבי 

הם: ואלו ובתה; ב"אשה אמה Bzaשנכללים ואפילו בתו , על  הבא – Ä
אנוסתו, אלא אשתו  áeBðaאינה úáe ,Bza ú בתו בת על הבא – ÇÄÇÀ

מאנוסתו , לו שנולדו בנו , בת על  úáeאו  ,dza úáe ,BzLà úáeÇÄÀÇÄÈÇ
dðaעל או חורגתו, אלא בתו אינה ואפילו  אשתו, בת על  הבא – ÀÈ

אחר, מאיש  שילדה אשתו , של בנה בת על  או  בתה, BúBîçÂ,בת
åéîç íàå ,BúBîç íàå או אשתו , אם דהיינו  חמותו, על הבא – ÀÅÂÀÅÈÄ

שריפה  חייבי כל  נמצאו – אשתו. של אביה אם על  או  חמותו , אם על 

כהן . ובת לעיל  שנימנו אלו תשעה íéâøäpäעשרה: ïä elàå– ÀÅÅÇÆÁÈÄ
בסייף: כלומר הרג, במיתת שדינם עבירה שכתוב çöBøäעוברי  – ÈÅÇ

יביביביב):):):): כא כא כא כא ,,,, znei",((((שמות שמות שמות שמות  zen zne yi` dkn",כנעני עבד  ממכה ולמדים
בו ככככ):):):):שכתוב כאכאכאכא,,,, mwpi",((((שם שם שם שם  mwp" שנאמר סייף, זו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא ונקימה

כה כה כה כה ):):):): עליכםכוכוכוכו,,,, zixa""והבאתי  mwp znwep axg,(,(,(,(בבבב נבנבנבנב,,,, éLðàåÀÇÀÅ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין
úçcpä øéòבהם שכתוב טז טז טז טז ):):):):– יגיגיגיג,,,, iayei((((דברים דברים דברים דברים  z` dkz dkd" ÄÇÄÇÇ

."axg itl `idd xird:רוצח דיני לבאר  חוזרת משנתנו  –çöBøÅÇ
ìæøaa Bà ïáàa eäòø úà äkäLשכתוב כמו לה לה לה לה ,,,,– ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ÆÄÈÆÅÅÈÆÆÇÇÀÆ

edkdטז טז טז טז ----יח יח יח יח ):):):): da zeni xy` ci oa`a m`e ...zenie edkd lfxa ilka m`e"
znei zen ,`ed gvex zenie edkd ea zeni xy` ci ur ilka e` ...zenie

;"gvexdשהברזל בברזל? יד  נאמרה לא מה "מפני מובא: בגמרא
לפני וידוע גלוי אומר : "רבי בברייתא: שנינו  וכן  שהוא"; בכל ממית

נתנה  לא לפיכך שהוא, בכל ממית שהברזל העולם, והיה שאמר  מי 

שיעור "; בו  –Láëåתורה כבש או –CBúì Bà íénä CBúì åéìò ÀÈÇÈÈÀÇÇÄÀ
øeàä ודחק זה ובא האש , לתוך או המים לתוך אחד  שנפל  כלומר – È

האש , בתוך  או  המים בתוך שנשאר  עד ראשו, úBìòìעל  ìBëé BðéàåÀÅÈÇÂ
íMî מקום לו מצמצם שהוא אלא בידיו , כובשו אינו ואפילו – ÄÈ

משם לצאת יוכל שלא לתוך((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),עמידתו  אותו דחף אם שכן  ומכל 
משם, לצאת הניחו ולא האש, לתוך  או הריהו úîåהמים –áiç– ÈÅÇÈ

אבל סייף. ìBëéåמיתת øeàä CBúì Bà íénä CBúì BôçcÀÈÀÇÇÄÀÈÀÈ
íMî úBìòì,עלה ולא –úîå,האש בתוך או המים בתוך – ÇÂÄÈÈÅ

øeèt.לעלות היה ויכול הואיל שדחפו , פי על אף דין, בית ממיתת – È
áìkä úà Ba äqL,ומת ונשכו הכלב, את בחברו  אדם גירה – ÄÈÆÇÆÆ

Lçpäאו  úà Ba äqL,מנשיכתו ומת –øeèt ממיתת המשסה – ÄÈÆÇÈÈÈ
אלא  מיתה חייב ואינו חבירו , של  למיתתו  גורם אלא שאינו  דין, בית

בידים. הרגו כן  Lçpäאם úà Ba CéOä בידים הנחש את שקירב – ÄÄÆÇÈÈ
ומת, ונשכו בבשרו, הנחש שיני  שהגיעו עד חבירו של éaøÇÄלגופו

áiçî äãeäéשהרי בידים,– הרגו  כאילו  ïéøèBtהוא íéîëçå ÀÈÀÇÅÇÂÈÄÀÄ
"ארס  יהודה רבי  שלדעת מבואר, בגמרא גורם. אלא אינו  בזה שאף –
חבירו  של בבטנו סכין כתוקע הוא והרי  עומד ", הוא שיניו בין נחש

הוא ((((רש רש רש רש """"יייי),),),), מעצמו נחש "ארס חכמים ולדעת חייב. המשיך  ולכן 
ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),מקיא" """"תפארת תפארת תפארת תפארת  הוא ((((עייןעייןעייןעיין אלא בידים, הורגו  שאינו ונמצא

פטור  ולפיכך בלבד , `).גורם ,gr oixcdpq)ïéa Bøáç úà äknäÇÇÆÆÂÅÅ
óBøâàa ïéa ïáàaשכתוב כמו יח יח יח יח ):):):):– כאכאכאכא,,,, `miyp((((שמותשמותשמותשמות oeaixi ike" ÈÆÆÅÈÆÀ

."sexb`a e` oa`a edrx z` yi` dkdeäúéîì eäeãîàå ואמדו – ÇÂÈÀÄÈ
המכה, מחמת שימות המוכה את דין äéäMבית änî ì÷äå– ÀÅÅÄÇÆÈÈ

לחיים. ואמדוהו שחזרו  עד  יותר, קל  חוליו ïàkîונעשה øçàìeÀÇÇÄÈ
úîå ãéaëäעד יותר  קשה חוליו ונעשה בריאותו מצב הורע – ÄÀÄÈÅ

ומת".áiçשמת, אדם "מכה כדין  המכה, –:øîBà äéîçð éaø ÇÈÇÄÀÆÀÈÅ
øácì íéìâøL ,øeèt ממה הקל  שהרי מת, מכתו  מחמת שלא – ÈÆÇÀÇÄÇÈÈ

תנא  לדברי  מוסבה לדבר " "שרגלים זו  שפיסקה מפרשים ויש שהיה.
ואמדוהו aiig,קמא: הואיל  מכתו , מחמת שמת לדבר  שרגלים מפני

למיתה c).תחילה ,h xifp dpyn oiir)
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כדי לכוון שחג הפסח יחול בחודש האביב, יש לנו "שנה מעוברת" כל שנתיים־שלוש )דוגמת השנה הנוכחית( בה נוסף חודש שלם 
)אדר(.

ממכתב י"א ניסן, ה'תשכ"ה
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eäòø úà äkäL çöBøìæøaa Bà ïáàa,øeàä CBúì Bà íénä CBúì åéìò Láëå,íMî úBìòì ìBëé Bðéàå, ¥©¤¦¨¤¥¥¨¤¤©©§¤§¨©¨¨§©©¦§¨§¥¨©£¦¨

úîå–áiç;íMî úBìòì ìBëéå øeàä CBúì Bà íénä CBúì Bôçc,úîå–øeèt.áìkä úà Ba äqL,äqL ¨¥©¨§¨§©©¦§¨§¨©£¦¨¨¥¨¦¨¤©¤¤¦¨
Lçpä úà Ba–øeèt;éOäLçpä úà Ba C–äãeäé éaøáiçî,íéîëçåïéøèBt.ïáàa ïéa Bøáç úà äknä ¤©¨¨¨¦¦¤©¨¨©¦§¨§©¥©£¨¦§¦©©¤¤£¥¥¨¤¤

äúéîì eäeãîàå óBøâàa ïéa,úîå ãéaëä ïàkî øçàìe äéäM änî ì÷äå–áiç;äéîçð éaøøîBà:øeèt, ¥¨¤§©£¨§¦¨§¥¥¦©¤¨¨§©©¦¨¦§¦¨¥©¨©¦§¤§¨¥¨
øácì íéìâøL. ¤©§©¦©¨¨

.dzaeàéãäá äôéøù àáéúë äúáå äùàá øîåìë('ë àø÷éå)åäðúéàã ,éîð êðä åäìåë ïðéôìé äðéîå ,åôøùé ùàá 'åâå äîà úàå äùàä úà ç÷é øùà ùéàå
:äôøùá.eza:àéä åúùà úá åàì àäã .åúùà úá íåùî äéìò áééçìã àéä åúùà úá åàìã ,åúñåðàî.epa zae eza za:åúñåðàî åì åéäù.ezy` za

:åúâøåç àéäù ïéá åúá àéäù ïéá.ezengeâ"òàåúåîç íà àììë êäá éðúã éãééà ,àéúà àùøãî åàìå ,äúá àùðù äùà ìò àáä àéãäá àùéø äì àðúã
:åäééãäá åúåîç àèäéø áâà éîð àðú ,àùøãî àéúàã åéîç íàå.eilr yak:åùàø íéøäì ìëåé àìù íéîä êåúá åô÷úå åøáç ìù åùàø æçà.dqiy

:äøéâ.jiyd:åøéáç óåâì ùçðä éðéù òéâäå åëéìåäå åãéá ùçðä æçàù.aiign dcedi iaxåøùáá ùçðä éðéù òéâäù ïåéëîå ,ãîåò åéðéùá ùçð ñøà øáñã
:áééçå åâøä åìéàë éåä åøáç ìù.oixhet minkgeäëìäå .øåèôå àåä àîìòá àîøâ àìà äéìè÷ åäéà åàì êëìä ,àé÷î àåä åîöòî ùçð ñøà éøáñ à÷ã

:íéîëçë.dzinl edecn`e:øåèô ïðáøì åìéôà ,íééçì äìçú åäåãîà ìáà.didy dnn lwid:íééçì åäåãîàå åøæçå.xacl milbxyäëî úîçî úî àìù
:åæ

`xephxa yexit

הרג. עליהן  שחייבים העבירות וכן  שריפה, עליהן  שחייבים

ïéôøNpä ïä elàå:בשריפה שדינם עבירה עוברי –ìò àaä ÀÅÅÇÄÀÈÄÇÈÇ
dzáe äMà האחרת על בא והוא לו , נשואה מהן  שאחת כלומר  – ÄÈÄÈ

אשתו((((גמראגמראגמראגמרא),),),), אם על שבא אשתו ,(ezeng),דהיינו  בת על  שבא או 
שכתוב יז יז יז יז ):):):):כמו  יח יח יח יח ,,,, dlbz",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  `l dzae dy` zexr"כתוב ((((שם שם שם שם וכן

ידידידיד):):):): `ezeכ כ כ כ ,,,, etxyi y`a ,`id dnf dn` z`e dy` z` gwi xy` yi`e"
."odz`eäúpfL ïäk úáe שנאמר נשואה, כשהיא ט ט ט ט ):):):):– כא כא כא כא ,,,, ((((שם שם שם שם  ÇÙÅÆÄÀÈ

."sxyz y`a ,zllgn `id dia` z` ,zepfl lgz ik odk yi` zae",ברם
בחנק. נידון dzáeבועלה äMà ììëa Lé"ובתה "אשה כלומר  – ÅÄÀÈÄÈÄÈ

תשעה  כוללות לעיל , שהבאנו  כפי  בשריפה, שדינן  בתורה, המפורשות
ומהם  ובתה", מ"אשה שווה בגזרה שנלמדים מהם שריפה, חייבי 

הם: ואלו ובתה; ב"אשה אמה Bzaשנכללים ואפילו בתו , על  הבא – Ä
אנוסתו, אלא אשתו  áeBðaאינה úáe ,Bza ú בתו בת על הבא – ÇÄÇÀ

מאנוסתו , לו שנולדו בנו , בת על  úáeאו  ,dza úáe ,BzLà úáeÇÄÀÇÄÈÇ
dðaעל או חורגתו, אלא בתו אינה ואפילו  אשתו, בת על  הבא – ÀÈ

אחר, מאיש  שילדה אשתו , של בנה בת על  או  בתה, BúBîçÂ,בת
åéîç íàå ,BúBîç íàå או אשתו , אם דהיינו  חמותו, על הבא – ÀÅÂÀÅÈÄ

שריפה  חייבי כל  נמצאו – אשתו. של אביה אם על  או  חמותו , אם על 

כהן . ובת לעיל  שנימנו אלו תשעה íéâøäpäעשרה: ïä elàå– ÀÅÅÇÆÁÈÄ
בסייף: כלומר הרג, במיתת שדינם עבירה שכתוב çöBøäעוברי  – ÈÅÇ

יביביביב):):):): כא כא כא כא ,,,, znei",((((שמות שמות שמות שמות  zen zne yi` dkn",כנעני עבד  ממכה ולמדים
בו ככככ):):):):שכתוב כאכאכאכא,,,, mwpi",((((שם שם שם שם  mwp" שנאמר סייף, זו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא ונקימה

כה כה כה כה ):):):): עליכםכוכוכוכו,,,, zixa""והבאתי  mwp znwep axg,(,(,(,(בבבב נבנבנבנב,,,, éLðàåÀÇÀÅ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין
úçcpä øéòבהם שכתוב טז טז טז טז ):):):):– יגיגיגיג,,,, iayei((((דברים דברים דברים דברים  z` dkz dkd" ÄÇÄÇÇ

."axg itl `idd xird:רוצח דיני לבאר  חוזרת משנתנו  –çöBøÅÇ
ìæøaa Bà ïáàa eäòø úà äkäLשכתוב כמו לה לה לה לה ,,,,– ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ÆÄÈÆÅÅÈÆÆÇÇÀÆ

edkdטז טז טז טז ----יח יח יח יח ):):):): da zeni xy` ci oa`a m`e ...zenie edkd lfxa ilka m`e"
znei zen ,`ed gvex zenie edkd ea zeni xy` ci ur ilka e` ...zenie

;"gvexdשהברזל בברזל? יד  נאמרה לא מה "מפני מובא: בגמרא
לפני וידוע גלוי אומר : "רבי בברייתא: שנינו  וכן  שהוא"; בכל ממית

נתנה  לא לפיכך שהוא, בכל ממית שהברזל העולם, והיה שאמר  מי 

שיעור "; בו  –Láëåתורה כבש או –CBúì Bà íénä CBúì åéìò ÀÈÇÈÈÀÇÇÄÀ
øeàä ודחק זה ובא האש , לתוך או המים לתוך אחד  שנפל  כלומר – È

האש , בתוך  או  המים בתוך שנשאר  עד ראשו, úBìòìעל  ìBëé BðéàåÀÅÈÇÂ
íMî מקום לו מצמצם שהוא אלא בידיו , כובשו אינו ואפילו – ÄÈ

משם לצאת יוכל שלא לתוך((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),עמידתו  אותו דחף אם שכן  ומכל 
משם, לצאת הניחו ולא האש, לתוך  או הריהו úîåהמים –áiç– ÈÅÇÈ

אבל סייף. ìBëéåמיתת øeàä CBúì Bà íénä CBúì BôçcÀÈÀÇÇÄÀÈÀÈ
íMî úBìòì,עלה ולא –úîå,האש בתוך או המים בתוך – ÇÂÄÈÈÅ

øeèt.לעלות היה ויכול הואיל שדחפו , פי על אף דין, בית ממיתת – È
áìkä úà Ba äqL,ומת ונשכו הכלב, את בחברו  אדם גירה – ÄÈÆÇÆÆ

Lçpäאו  úà Ba äqL,מנשיכתו ומת –øeèt ממיתת המשסה – ÄÈÆÇÈÈÈ
אלא  מיתה חייב ואינו חבירו , של  למיתתו  גורם אלא שאינו  דין, בית

בידים. הרגו כן  Lçpäאם úà Ba CéOä בידים הנחש את שקירב – ÄÄÆÇÈÈ
ומת, ונשכו בבשרו, הנחש שיני  שהגיעו עד חבירו של éaøÇÄלגופו

áiçî äãeäéשהרי בידים,– הרגו  כאילו  ïéøèBtהוא íéîëçå ÀÈÀÇÅÇÂÈÄÀÄ
"ארס  יהודה רבי  שלדעת מבואר, בגמרא גורם. אלא אינו  בזה שאף –
חבירו  של בבטנו סכין כתוקע הוא והרי  עומד ", הוא שיניו בין נחש

הוא ((((רש רש רש רש """"יייי),),),), מעצמו נחש "ארס חכמים ולדעת חייב. המשיך  ולכן 
ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),מקיא" """"תפארת תפארת תפארת תפארת  הוא ((((עייןעייןעייןעיין אלא בידים, הורגו  שאינו ונמצא

פטור  ולפיכך בלבד , `).גורם ,gr oixcdpq)ïéa Bøáç úà äknäÇÇÆÆÂÅÅ
óBøâàa ïéa ïáàaשכתוב כמו יח יח יח יח ):):):):– כאכאכאכא,,,, `miyp((((שמותשמותשמותשמות oeaixi ike" ÈÆÆÅÈÆÀ

."sexb`a e` oa`a edrx z` yi` dkdeäúéîì eäeãîàå ואמדו – ÇÂÈÀÄÈ
המכה, מחמת שימות המוכה את דין äéäMבית änî ì÷äå– ÀÅÅÄÇÆÈÈ

לחיים. ואמדוהו שחזרו  עד  יותר, קל  חוליו ïàkîונעשה øçàìeÀÇÇÄÈ
úîå ãéaëäעד יותר  קשה חוליו ונעשה בריאותו מצב הורע – ÄÀÄÈÅ

ומת".áiçשמת, אדם "מכה כדין  המכה, –:øîBà äéîçð éaø ÇÈÇÄÀÆÀÈÅ
øácì íéìâøL ,øeèt ממה הקל  שהרי מת, מכתו  מחמת שלא – ÈÆÇÀÇÄÇÈÈ

תנא  לדברי  מוסבה לדבר " "שרגלים זו  שפיסקה מפרשים ויש שהיה.
ואמדוהו aiig,קמא: הואיל  מכתו , מחמת שמת לדבר  שרגלים מפני

למיתה c).תחילה ,h xifp dpyn oiir)

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יד הגמרא:דף ב מדייקת 'מבוא רבים,íéîc'הלשון òîLîבלשון ézøz שני - ¨¦©§¥©§©

הצילתו. דמים שני ומאלו במשמע, d÷BL,דמים úà äúlébL ãnìî àlà ונתאוה ¤¨§©¥¤¦§¨¤¨
דוד døeàìלה Cìäå[ממנה חמימותו úBàñøt.[-לאור ùìLdì øîà,דוד §¨©§¨¨Ÿ©§¨¨©¨

éì éòîMä נבל את שיהרוג [אחר עמי Bì].לשכב äøîà,אביגילúàæ äéäú àì' ¦¨§¦¦¨§¨Ÿ¦§¤Ÿ
'ä÷eôì Eì(לא כה תועיל (שם ולא אני, נדה כי למכשול, זו ביאה לך תהיה לא כלומר , §§¨

דמים. ושפיכות נדה דם הכוונה ו'דמים' נבל. הריגת לך

הגמרא: ו æ''úàמתיבת מדייקת מכשול, יהיה לא כאן שדווקא זה ììkîמשמע Ÿ¦§¨
éúéøçàמשמע àkéàc.דוד בו שיכשל אחר מכשול בעתיד שיהיה -éð éàîeeä- §¦¨©£¦¦©¦

ב  שיכשל, כאן התנבאה מקרה òáL.לאיזה úác äNòî:הגמרא àð÷ñîeמסיימת ©£¤§©¤©©§¨¨
éàåä éëä שבע בבת נכשל באמת בסוף בבת - שיכשל שהתנבאה אביגיל, נבואת היתה וזו . ¨¦£©

שבע.

אביגיל  נבואת המשך את מביאה כט)נאמר:הגמרא כה éðãà(שם Lôð äúéäå'§¨§¨¤¤£Ÿ¦
íéiçä øBøöa äøeøö נפשו שתהיה לדוד אביגיל שהתנבאה היינו ,'אלהי ה' את §¨¦§©©¦ֱֵֶֹ

ימחל  שבע, בת עם שיכשל שאף והיינו הקב"ה], [-עם החיים בצרור [-קשורה] צרורה

ה' בו.לו קשור יהיה שיחטא ואף ,

dépéî àøèôéî úååä ék,ממנו כשנפרדה -déì äøîàלדוד לא)אביגיל כה (שם ¦£¨¦§§¨¦¥¨§¨¥
'Eúîà úà zøëæå éðãàì 'ä áéèäå'.לטובה שיזכרה מדוד ביקשה -áø øîà §¥¦©Ÿ¦§¨©§¨¤£¨¤¨©©

éLðéà éøîàc eðééä ,ïîçð,העולם בפי ששגור מה זה -àúeL éãäa àúzéà ©§¨©§§¨§¥¦§¥¦§¨©£¥¨
àëìét כשהיא אף כלומר, חוטים, טווה היא מדברת שהיא בשעה שאף אשה דרך - ¦§¨

שלא  בעלה על ביקשה שאביגיל בעוד כאן וכן אחר. דבר על לבה אחד, דבר על מדברת

אמתך'. את 'וזכרת אמרה  כך ועל ישאנה, ימות, שאם מדוד ביקשה ¨¦àkéàיהרג,
,éøîàc ד העולם, בפי  ששגור למה  זה àæååàשדומה øa ìéæàå ìéôL הולך האווז - §¨§¥¨¦§¨¦©©§¨

ומכופף, éôééhéîשפל éäBðéòå על ביקשה אביגיל כאן וכן למרחוק. צופות ועיניו - §¥¦¦©§¥
ישאנה. מיתתו שאחר וביקשה למרחוק, צפו ועיניה יהרג, שלא בעלה

הנביאות: שבע הן מי לבאר ממשיכה נביאה,äcìeç,הגמרא שהיתה áéúëcמנין §¨¦§¦
ה' בבית שנמצא התורה ספר בדבר לשאול אליה שלח המלך כב כשיאשיהו ב' (מלכים

åâå',יד) øBaëòå í÷éçàå ïäkä eäi÷ìç Cìiå'.'הּנביאה חלּדה אל ועׂשיה וׁשפן ©¥¤¦§¦¨©Ÿ¥©£¦¨§©§ְְְֲִֶַַָָָָָָֻ

הגמרא: äéîøéמקשה éà÷c íB÷îáeירמיה שעמד ובמקום -éäéà àéaðúî éëéä[חולדה-].:הגמרא áøמתרצת éa éøîà §¨§¨¥¦§§¨¥¦¦§©§¨¦¦¨§¥¥©
úáBø÷ äcìeç ,áøc déîMîשל äúéäמשפחה äéîøéäåä àìå äéìòירמיה, ãét÷î.התנבאה ולכן במקומו, תתנבא אם ¦§¥§©§¨§©¦§§¨¨§¨§Ÿ£¨©§¦¨¤¨

הגמרא: äéîøé,המלךäiLàéåשואלת ÷éáL éëéä ,déôeb משום ירמיה בחיי להתנבאות לעצמה התירה שחולדה אף כלומר, §Ÿ¦¨¥¥¦¨¦¦§§¨
ירמיה, את עזב יאשיה מדוע אבל היתה, משפחתו daâìשקרובת øãLîe.לחולדה ושלח הגמרא:- éaøמשיבה éác éøîà §©©§©¨¨§¥§¥©¦

,àìéL,אליה ששלח ïä,הטעם úBiðîçø íéLpäL éðtî לטובה הנבואה שתתהפך רחמים .ותבקש ¦¨¦§¥¤©¨¦©£¨¦¥
,øîà ïðçBé éaø לחולדה שלח שיאשיה ש הטעם מפני ,íúä äåä àì äéîøéמפני ישראל, בארץ היה לא -øéæçäì CìäL ©¦¨¨¨©¦§§¨Ÿ£¨¨¨¤¨©§©£¦

íéèáMäאת úøNòבמלכים כמבואר סנחריב, יא)שהגלם יח .(ב' £¤¤©§¨¦

i"yx

íéîãáÐ.minc zekitye dcp mc
ä÷åù äúìéâùÐ,dl de`zpe

miiqnck ,el drny `le draze
.lif`eä÷åôìÐmikxa wit enk

:opiqxb ikd .(a megp)ììëî úàæ
äùòî åäéð éàîå éúéøçà àëéàã

äåä éëä àð÷ñîå òáù úáãÐ
dyexit ikde`le dil dxn`wcn :

llkn "dwetl jl z`f didz"
lykdl eteqy el 'z`apzdy

edip i`ne ,zxg` d`iaaÐza
ded ikd `pwqne .rayÐseq

d`iap `nl` .jk el dzlry
.dz`eap dniiwzpy ,zeedéãäá

àëìéô àúåùÐdy`dy mr
zxacnmr ,xnelk .deeh `id

dlra lr enr zxacn `idyÐ
zeni m`y ,dnvr z` el dxikfd

.dp`yiéôééèéî=.wegxnl oitev
(` ,q) zeaezk zkqna eznbece:

.jipir sehpéëéä äéîøé íå÷îáå
àéä àéáðúéîÐcnr dinxi ixd

,diy`il dxyr yly zpyn
l` 'd xac did xy`" xn`py
xtqde (` dinxi) 'ebe "dinxi
dxyr dpeny zpya `vnp
.dcleg lv` gly eilre ,diy`il

בכל יום־טוב, גם כאשר מקדשים על היין, אין חיוב על כל אחד בפני עצמו לשתות היין, ויכול לצאת ידי חובה על־ידי אחר )ומספיק רק 
לטעום מן היין(; מה־שאין־כן בפסח חייב כל אחד לשתות כוס יין, ואינו יוצא ידי חובה על־ידי אחר.

משיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשכ"ה



xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr glw sc oileg(oey`x meil)

íéMLamya inic axk dfe ,mirlq miyiy md el`k ivge dpny §¦¦
.miyiy `ed aiigzdl xeriydy ax

:`xnbd zl`eyíéòìñ íéòaøà ïa äðî àpz éðúåepivn ike ± §¨¥©¨¨¤¤©§¨¦§¨¦
zayiin .mirlq mirax` ly dpnl ezpeeke 'dpn' dpey `pzdy

:`xnbd,ïéà)àéðúäå (ïðúäå(a"d e"t n"a milk),äLãç úîçilk ± ¦§¨©§¨¥¤£¨¨
iwyn lawl cnerd wy oirk xernyie ezxitz dniizqd `ly m

,wcq eaíéðBnø úìa÷nL ét ìò óà,xvd wcqdn miltep mpi`y ©©¦¤§©¤¤¦¦
mewn lkn,äøBäè`le ilk dpi` dziiyr dxnbp `ly cry itl §¨

m` la` .d`neh zlawndøôzixnblåokn xg`l,äòø÷ð §¨¨§¦§§¨
døeòéLrxwzy ,d`neh lawz `le ilk my dpnn cxiyàéöBîk ¦¨§¦
íéðBnø,e .`nw `pz zrc `id jkøîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøoi`y ¦¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

awpzy ccnp xeriyde ,zexit znga miyl jxcéúL ìL úBiò÷ôk¦§¨¦¤§¦
mlwyne ,znga miynzyn dfly izy ly miheg zerwt ±úçà©©

íéòìñ íéòaøà ïa äðîa òaøàî,mirlq mirax` ly dpnn rax ± ¥©§©§¨¤¤©§¨¦§¨¦
dpnl dzpeeke 'dpn' zazek dpyndy epivn .mirlq dxyr epiide

mirax` ly.
:dpyna epipyBì ïúBð änëå'mirlq yng lwyn'eë`le oaeln §©¨¥

.'i`ev
:df oic zx`any `ziixa d`ian `xnbdàì ,àðzjixvyepðaìiL ¨¨Ÿ¤§©§¤

åokn xg`l wxBì epðzé,àlàefk zenk oziyick ,xnv ly §¦§¤¤¨
å ïäk epðaìiLokn xg`lãBîòéelwyn.íéòìñ Lîç ìò ¤§©§¤Ÿ¥§©£©¨¥§¨¦
dpyna epipy`ed mirlq yng xeriydyéãkodkl witqiy §¥

.ïè÷ ãâa úBNòì:`xnbd zxxanéléî éðäðî,ïa òLBäé éaø øîà ©£¤¤¨¨§¨¨¥¦¥¨©©¦§ª©¤
,éåìcàø÷ øîà(d gi mixac),odkl dpizpd mrha'ebe xgA Fa iM' ¥¦¨©§¨¦¨©

ì ãBîòì,'úøLozil jixvy micnleì éeàø àeäL øácúeøéLziaa ©£§¨¥¨¨¤¨§¥
e ,ycwndèðáà ,eäéð éàî,dpedk icbaa xzeia ohwd `edy ©¦©§¥

.mirlq yng lwyna fbn ezeyrl xyt`e
:`xnbd zl`eyàîéàzeyrl ick ,lecb xzei xeriy.ìéòî ¥¨§¦
:`xnbd daiynzNôz ,èòeî zNôz .zNôz àì ,äaeøî zNôz- ¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨¨¨©§¨

ie`x `diy xzeia hrend xeriyd z` `l` ycgl gxkd oi`
.'zxyl cenrl'

:hpa`n ohw cba yiy zl`ey `xnbdàîéàåwitqiy xeriy §¥¨
løîö ìL äték.àéðúc,Làøa úçpeî äúéä øîö ìL ätékdïäk ¦¨¤¤¤§©§¨¦¨¤¤¤¨§¨©©§ŸŸ¥
däéìòå ìBãbd did,ïeúð õéöickøîàpL äî íéi÷ì(el gk zeny) ¨§¨¤¨¦¨§©¥©¤¤¡©

,uivd oipra,'úìëz ìéút ìò Búà zîNå'dzidy dtikd efe §©§¨Ÿ©§¦§¥¤
zlkz liztn.

:`xnbd zayiinàø÷ øîà(my mixac),dpedkd zepzn zpizp mrha ¨©§¨
'ebe xgA Fa iM','åéðáe àeäjixvy yexcl yieïøäàì äåMä øác ¦¨©¨¨¨¨©¨¤§©£Ÿ

åéðáìely dtike ,milecb mipdk mpi`y eipal mb ie`x `diy - §¨¨
.lecbd odkl wx dzid xnv

:`xnbd zl`eyéåL àì énð èðáàzx`an `xnbde .eipale oxd`l ©§¥©¦Ÿ¨¥
,dl`yd z`øîàc ïàîì àçéðä`neia(:ai)y ,ìBãb ïäk ìL Bèðáà ¨¦¨§©§¨©©§¥¤Ÿ¥¨

,mixetikd meia exbege cala ozytn didyïäk ìL Bèðáà eäæ àìŸ¤©§¥¤Ÿ¥
,èBéãädidy,mizyte xnv ly mi`lkn,øétLly ehpa`y oeik ¤§©¦

.heicd lyk did dpyd lk ynzyn didy lecb odkïàîì àlà¤¨§©
øîàcmixetikd mei ly lecbd odkd ly hpa`dyeäækìL Bèðáà §¨©¤©§¥¤

èBéãä ïäkdid dpyd ini x`ya lecbd odkl wxe ,dpyd lk ly Ÿ¥¤§
,cgi ozyte xnv ly hpa`,øîéîì àkéà éàîhpa`d `ldy ©¦¨§¥©

lecbd odkl wx did fbd ziy`x xeriy ccnp eae xnv ea didy
.eipaae oxd`a dey epi`e
seq seq :`xnbd zayiiníìBòa èðáà íLheicd odkl mby oeik - ¥©§¥¨¨

odkd ly hpa`l wx ie`xy xeriy `iadl witqn 'hpa`' yi
.mdipya deyy xacl aygp hpa`y ,lecbd

:dpyna epipy'åëå Bðzéì ÷étñä àìcr fbd ziy`x z` odkl Ÿ¦§¦¦§
.xeht eravy

:zwelgn d`ian `xnbd,øîzéày inææbep`v z`äðBLàø øëîe ¦§©¨©¨©¦¨
[äðBLàø]yng dyr jke ,dxkn ,lgx ffby xg`l mrt lky ± ¦¨

xeriyd itk zelgx yngn zefib yng el yi zrke ,minrt
,eicia mpi` xak zelgxdy `l` ,aiigndáéiç øîà àcñç áøeéaø ©¦§¨¨©©¨©¦

.øeèt øîà àéòLBä øa ïúð̈¨©©§¨¨©¨
:zwelgnd inrh z` zx`an `xnbdàcñç áøyáéiç øîà,enrh ©¦§¨¨©©¨

ææb àäcely eid dfifbd zryae ,xeriyd itk zelgx yng §¨¨©

e .aiigzpeàéòLBä øa ïúð éaøy,øeèt øîày ,enrhà÷c àðcéòa ©¦¨¨©©§¨¨©¨§¦§¨§¨
àøeòéL àìîf`y aeigd zry efy ziyingd z` ffby onfay ± §¨¦¨

,xeriyd mlyedïðéòa`diyðàö''E,àkéìå. §¦©Ÿ§§¥¨
:`iryed xa ozp iax lr epizpynn dywn `xnbd,ïðzl`xyi §©

íéáëBk ãáBò ìL Bðàö æb ç÷Blämcew dndal xaegn ecera ©¥©¥Ÿ¤¥¨¦
,mffbe ,dfibd,æbä úéLàøî øeèto`vd seb z` dpw `ly oeiky ¨¥¥¦©¥

,xehtd mrh dfy rnyn .'jp`v' df oi`àäseb z` dpw m`Bðàö ¨Ÿ
ick wx miakek caerd lyæBæâìzeyxl mixfeg okn xg`le ¦§

,miakek caerdáéiçe .ep`v eid ,mffby dryay itl,éànà`lde ©¨©©
ãçå ãç ìk,o`vdnäféb øúadfibd xg`l -déúeLøî dì à÷ôð ¨©§©¨©¦¨©§¨¨¥§¥

`ldy ,miakek caerd zeyxl xfege l`xyid ly ezeyxn `vei ±
etq`zdy dryay s` aiigy `vnpe .dfibd zryl wx m`pw
iaxl dywe .ely o`vd did `l ,aeigd zry efy zefib yng eicia

.dfa xhty `iryed xa ozp
:`xnbd zvxznàîbøz[x`iae cinrd-]àcñç áøepizpyn z` ¦§§¨©¦§¨

,àéòLBä øa ïúð éaøc àaélà`l` ote` lka zxacn dpi`yïBâk ©¦¨§©¦¨¨©©§¨§
Bì ïð÷äLl l`xyil miakek caerdìL ìkíBé íéLzrya s`e ¤¦§¨¨§Ÿ¦

.ely eid yngd lk ,ziyingd zfib
l`xyi :dpyna epipy'eë Bøéáç ìL Bðàö æb ç÷Bläwx dpwy ± ©¥©¥Ÿ¤£¥

,dfibdn wlg envrl xkend xiiy m` ,zxaegn dcera dfibd z`
gweld ,melk envrl xiiy `l m`e ,gweld xear mb yixtn `ed

.ewlgn yixtn
:`xnbd zxxanøúa ,øëBî éab àøeiL àkéàc àëéäc àpz ïàî©©¨§¥¨§¦¨¦¨©¥¥¨©

ïðéìæà øëBî±`ed ,envrl xiiy xkendyky xaeqy `pzd in ¥©§¦¨
.lkd lr yixtdl jixv

:`xnbd zx`anïðúc .àéä äãeäé éaø ,àcñç áø øîàd`tab"t) ¨©©¦§¨©¦§¨¦¦§©
(d"n,eäãN CBúa ïìéà éçì÷ øëBnädnk da elcby d`eaz dcy ± ©¥¦§¥¦¨§¨¥

gweld ,rwxwd `la odizexit mr oxkne ,zepli`ìëì äàt ïúBð¥¥¨§¨
ãçàå ãçàzepli`dn.éúîéà ,äãeäé éaø øîà,jk oicdàlL ïîæa ¤¨§¤¨¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤Ÿ

äãOä ìòa øéiL,envrl oli` meyìáàm`äãOä ìòa øéiLoli` ¦¥©©©¨¤£¨¦¥©©©¨¤
`ed ,envrl cg`äàt ïúBðewlgn.ìkä ìòiaxy enk ,ok m`e ¥¥¨©©Ÿ

x`yp aeigd ,envrl xkend xiiyyky d`t oiprl xn` dcedi
.fbd ziy`x oiprl mb xaq jk ,lkd lr elyn ozepe eilr

:dgec `axàáø déì øîà,`cqg axløîàc àeä øî àäåoicd lr ¨©¥¨¨§¨©§¨©
,d`ta dcedi iax ly'øBö÷ì äãOä ìòa ìéçúäL àeäå'xnelk §¤¦§¦©©©¨¤¦§

aiigzp xak jkae xkny mcew xevwl ligzd dcyd lrayk wxy
ziy`xl dfn gikedl oi`e .dxikna xhtp epi`y ,lkd lr d`ta
`l oiicre fefbl ligzdy mcew xkny xaecn dfay itl fbd

.fbd ziy`xa xkend aiigzp
:eixac z` `ax jiynnénð àëä àîéz éëåziy`x oiprl epzpyna §¦¥¨¨¨©¦

xaecn fbd'æBæâì ìéçúäL àeäå',ok xnel oi` .lkd lr aiigzpe §¤¦§¦¦§
y oeikíúä àîìLa,ezeyxa did lkd xevwl ligzdyky d`ta ¦§¨¨¨¨

`ldy ,gweld ly ewlg xear mb yixtdl aiigzdy oaen
áéúk 'íëöøà øéö÷ úà íëøö÷áe'(h hi `xwie),d`t oiprax`eane §ª§§¤¤§¦©§§¤§¦

c,äãN dleëa áéiçéî øBö÷ì ìéçúàc àðcéòîxg`l jkle ¥¦§¨§©§¦¦§¦©©§¨¨¤
,xkny dna xhtp `l ,aiigzpyàëä àlà,fbd ziy`x oiprl ¤¨¨¨

déøãò déleëa áéiçéî àì æâéîì ìéçúàc àðcéòîxg`l wx `l` ¥¦§¨§©§¦§¥©Ÿ¦©©§¥¤§¥
`l dfa ,ffby `ed gwelde xaegn ecera fbd z` xkny oeike .ffby
.gweld ly lr ewlgn yixtdl jxhvi xkendy dcedi iax xn`i

.epzpyn ly `pzd in dl`yd zxfege
:xg` ote`a yxtn `axïðúc àeä àpz éàä ,àáø øîà àlàlirl) ¤¨¨©¨¨©©¨¦§©

(.alw,Bì øîà,xkenl dpewdBæ äøt ìL äéòî éða éì øBëî- ¨©§¦§¥¥¤¨¤¨¨
,ef ly dirn ipa z` il xekn xn`e zg` dxt lr riavdïäa äéäå§¨¨¨¤

d on zg` [miirna]úBðzîdaiwd epiide odkl ozil jixvy ©¨
gweldy oicd ,miirna z`vnpyïéàå ïäëì ïðúBðxkendBì äkðî §¨§Ÿ¥§¥§©¤

df cbpkíéîcä ïîxacdy meyn ,miirnd lk xeara mliyy ¦©¨¦
la` .ok zrc lr dzid dxiknde daiwd z` zzl jixvy reci

m`ì÷Lîa epnî ç÷ìgweld ,lwynd itl mliyy ±ïäëì ïðúBð ¨©¦¤§¦§¨§¨§Ÿ¥
åxkendíéîcä ïî Bì äkðîmliyy dfay meyn ozpy dn cbpk §§©¤¦©¨¦

zllek dxiknde envr ipta xac lk lr mliyy aygp lwyn itl
.daiwd z` mb
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oifge` mipy` cenr glw sc ± oey`x wxtzereay
íéòáøà ïá äðî àðú éðúå ïðéëøôå,ody lk :ixn`c ,dilr opax ibilte .qxte dpn zg` lka ,`qec iax xn`wc "qxte dpn" `ed ,axc "qxte dpn" `de Ð

.qxte dpn olek oia epiid Ð "ody lk"c :ediizlinl ax yxiteäùãç úîç.wcq da xiiye dzxitz xnb `ly ,xer ly Ðíéðåîø úìá÷îù éô ìò óàÐ
.oenx `ivenk wcqa oi`yäøåäè.dzk`ln dxnbp `ly Ðäøôúla` ,dxedh Ð oenx `ivenk drxwp jk xg`e ,ilk my dilr lge dzk`ln dxnbpe Ð

.mipenxk oxeriyy miza ilra ilk lk xeriyk ,oenx `ivenk awpizy cr ,dpin ilk mW rwt `lc ,d`nh Ð mipenx zlawnéúù ìù úåéò÷ôëzrixw xeriy Ð ¥
.izy ly zeirwt `ivenyk Ð xdhl ilk
jxc oi`e ,zng ly dzyinyz `ed dfy
ly zeirwt mzqe .zexit da ynzydl
drax` mlwyn ,mirlq xyr milecb izy

.dpnlúåéò÷ô.l"iiyenl ÐàðúÐ
"oaeln mirlq yng" oizipzn ipzwc `d
,epall lhen l`xyi lr `diy `l Ð
rxkda dil aizilc ,citw `xeriy` `l`
zexhtpe ,mirlq yng ea `diy oalziyky

.mifib lkúøùì ãåîòì àø÷ øîàÐ
lkn 'd xga ea ik" aizk fbd ziy`x xza

."zxyl cenrl jihayèðáà åäéð éàî
edl miwe ,dpedk icbaay ohw `edy Ð
,xnv mirlq yngn zeyrl lekiy opaxl

oi` ixdy.`ed mi`lk `l` xnv elek
úùôú àì äáåøî úùôú`ziixa Ð

mini" (eh `xwie) daf iab mipdk zxeza
.dyly Ð "miax" ,mipy Ð "mini" ,"miax

dxyr Ð "miax" `l` epi` e`?:zxn`
zqtz ,hren ernye daexn ernyy lk
Ð hren zqtz ,zqtz `l Ð daexn
,odn dfi` jl yxit `le li`ed .zqtz
m`y .rnynay oey`xd qetzl jl yi
:jaiyn ip` Ð daexnd `l` qetzp `l

hrend dfl ehrnn dz` okidn?s` `lde
zegta daf dpi` xn`zyk !rnyna `ed
dyly s` `lde :jl xne` ip` ,dxyrn
:jaiyn ip`e ,dylya xn`zyke !rnyna
s` :il xne` dz` !dxyr `l` epi`
xn`z :inp zexiy iabe .rnyna dylyd
dz` !lirn `ni`e :jaiyn ip`e ,hpa`
,zexiy llka hpa`d s` `lde :il xne`

ehrnn dz` okidne?oi` xn`zyk la`
`lde :jaiyn ip` ,lirn icka `l` xeht

!aizkc `ed zexiy `xwe ,zexiyl ie`x hpa`øîö ìù äôéë àîéàå,"zlkz lizt lr" (gk zeny) aizkck ,zexiy llka `id s`e ,hpa`n zhren `idy Ð
.`ed `xnr zlkzeäôéë.i"ixhlt ,ohw raek Ðåúåà úîùå.uiva Ðàø÷ øîà.fbd ziy`xc zexiy iab Ðåéðáå àåä.heicd odka epi` uive Ðàçéðä

ìåãâ ïäë ìù åèðáà øîàã ïàîì."xebgi ca hpa`ae" (fh `xwie) aizkck ,uea `edy mixetkd meia Ðèåéãä ïäë ìù åèðáà åäæ àì`dc .dpyd lk ly Ð
.aizk dpyd lkc heicd odka oia lecb odka oia Ð mi`lkc hpa` aizk ike ,'ebe "zlkz xfyn yy hpa`d z`e" (hl zeny) aizkck ,mi`lk ly i`ed `edøéôù

.dpyd zeni x`y ly oebk ,xnv ly hpa`a eipae oxd` oiey zgkyn Ðøîàã ïàîì àìàikc dpyd lk ,heicda `ed xyk mixetkd meia lecb odk ly ehpa` Ð
zxryn i`n`e ,heicd ly hpa`a xnv zgkyn `l ok m` ,uea ly elek Ð heicd odka la` .aizkc `ed lecb odka Ð dpedk icba zyxt iab mi`lka "hpa`" aizk

heicd zexiyl ie`x epi` xnvdy ,eipae oxd` da oiey `l `d ,hpa`a fbd ziy`xèðáà íù ?odk zexiyl ie`x ixd ,zeheicd zexiya xnv oi`c ab lr s` Ð
.eipaae ea zbdep hpa` ixdy ,hpa`l oiie`xd mixac :xn`w ikd Ð "eipae `ed" meyn i`e .lecb'åë úåôåçù åì øëîs`c :ol rnyn `w daeh dvr `pniwe` `d Ð

.el ozie miyyn cg` zerxd oinn gweld on dpwi ,aehd on envrl xiiyy ab lräðåùàø øëîå ææâ.oifib yng sxivy mcew ,cin dzfib xg`l xken did dpey`x Ð
áééç.ely dzid zg` lk dfib zryac Ð `ki` `de ,`pngx xn` "jp`v fb"c ,fbd ziy`xa Ðàøåòéù éìî à÷ã àðãéòáziyingd dfib ici lry ,o`v yngc Ð

.ely o`vn eed `l `zry `idde ,zepey`x drax`a aiigzn `edéåâ ìù åðàö ç÷åìä ïðú.`ed ep`v e`lc ,gweld xeht Ð dffbe ,dffbp `ly cr elit` Ðàä
æåæâì åðàöel dpw df ,o`vd seb el xkny Ð.ffby cr sebdáééç.dia `pixw "jp`v"c Ðäéúåùøî ÷ôð äæéâ øúá àãçå àãç ìëxza ,`nl` Ð aiig :ipzwe Ð

.opilf` `cg lkc dfib zryíåé íéùìù ìë.mifibd lk melyz cr el oiiepw mitebd lk ediy `l` ,`wec e`l Ðïðéìæà øëåî øúá.edlek` azinl Ðïìéà éçì÷
.oxkne zepli` dyly e` mipy da elcbe ,oal dcy `l` ,oli` dcy ef dcy oi`y Ð "iglw" oeyl hwp ikdl .odizexit mr gwl onvr zepli` Ðïúåðd`t gwel Ð

.olek lr cg`n ozep did ,ely dcy dzid m`y .ely dcyd oi`e li`ed Ð exiag z` xhet mdn cg` oi`e ."jixg` x`tz `l" (ck mixac) aizkck ,oli`e oli` lkn
äãùä ìòá øééù àìù ïîæá éúîéà.envrl dcya oli` mey Ðøééù ìáàz` xhete ,miiprl mirxfa rwxwa d`t ozepe ,dilr eaeig dlek `inx Ð envrl cg` Ð

mixg` ly zepli` dicic d`ta xht ikid ,`inx dilr e`l i`c .dilr `inx `aeig dlek Ð `xeiy `ki`c `kid ,`nl` .zepli`d lkúéáä ìòá ìéçúäù àåäå ?
øåö÷ìoicn wlzq` Ð icin xiiy `l ik edine .dcy dlek xhtnl `ifg `zry `iddc dicic d`te ,d`ta aiigin `zry `iddnc ,zepli`d zxikn mcew mirxfd Ð

.`xwirnck dil dede ,`nw `aeign wtp `l Ð zepli` zexita xiiy izk`c ,xiiy ike .ozxhet mirxf z`t oi`e ,zepli` zexitíëøö÷áå.dxivw zlgzn :rnyn Ð
äéøãò äéìåëá áééçéî àì.o`v fb `xwpy xg`l Ð "mkp`v fb" `l` ,"mkffba" aizk `lc Ðàáø øîà àìàriwtdl i`yx mc` oi`c meyn :oizipznc `nrh Ð

xiiy ik ,jklid .odkc zepzn oiafnw `l ,oiafn `w ik `l` ."jp`v fb" dia `pixw `lc ,oxhetl xg` ly o`ve cg` ly fb `diy ick eifib xeknle ,devn cin epenn
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oifge` mipy` cenr glw sc ± oey`x wxtzereay

íéòáøà ïá äðî àðú éðúå ïðéëøôå,ody lk :ixn`c ,dilr opax ibilte .qxte dpn zg` lka ,`qec iax xn`wc "qxte dpn" `ed ,axc "qxte dpn" `de Ð
.qxte dpn olek oia epiid Ð "ody lk"c :ediizlinl ax yxiteäùãç úîç.wcq da xiiye dzxitz xnb `ly ,xer ly Ðíéðåîø úìá÷îù éô ìò óàÐ

.oenx `ivenk wcqa oi`yäøåäè.dzk`ln dxnbp `ly Ðäøôúla` ,dxedh Ð oenx `ivenk drxwp jk xg`e ,ilk my dilr lge dzk`ln dxnbpe Ð
.mipenxk oxeriyy miza ilra ilk lk xeriyk ,oenx `ivenk awpizy cr ,dpin ilk mW rwt `lc ,d`nh Ð mipenx zlawnéúù ìù úåéò÷ôëzrixw xeriy Ð ¥

.izy ly zeirwt `ivenyk Ð xdhl ilk
jxc oi`e ,zng ly dzyinyz `ed dfy
ly zeirwt mzqe .zexit da ynzydl
drax` mlwyn ,mirlq xyr milecb izy

.dpnlúåéò÷ô.l"iiyenl ÐàðúÐ
"oaeln mirlq yng" oizipzn ipzwc `d
,epall lhen l`xyi lr `diy `l Ð
rxkda dil aizilc ,citw `xeriy` `l`
zexhtpe ,mirlq yng ea `diy oalziyky

.mifib lkúøùì ãåîòì àø÷ øîàÐ
lkn 'd xga ea ik" aizk fbd ziy`x xza

."zxyl cenrl jihayèðáà åäéð éàî
edl miwe ,dpedk icbaay ohw `edy Ð
,xnv mirlq yngn zeyrl lekiy opaxl

oi` ixdy.`ed mi`lk `l` xnv elek
úùôú àì äáåøî úùôú`ziixa Ð

mini" (eh `xwie) daf iab mipdk zxeza
.dyly Ð "miax" ,mipy Ð "mini" ,"miax

dxyr Ð "miax" `l` epi` e`?:zxn`
zqtz ,hren ernye daexn ernyy lk
Ð hren zqtz ,zqtz `l Ð daexn
,odn dfi` jl yxit `le li`ed .zqtz
m`y .rnynay oey`xd qetzl jl yi
:jaiyn ip` Ð daexnd `l` qetzp `l

hrend dfl ehrnn dz` okidn?s` `lde
zegta daf dpi` xn`zyk !rnyna `ed
dyly s` `lde :jl xne` ip` ,dxyrn
:jaiyn ip`e ,dylya xn`zyke !rnyna
s` :il xne` dz` !dxyr `l` epi`
xn`z :inp zexiy iabe .rnyna dylyd
dz` !lirn `ni`e :jaiyn ip`e ,hpa`
,zexiy llka hpa`d s` `lde :il xne`

ehrnn dz` okidne?oi` xn`zyk la`
`lde :jaiyn ip` ,lirn icka `l` xeht

!aizkc `ed zexiy `xwe ,zexiyl ie`x hpa`øîö ìù äôéë àîéàå,"zlkz lizt lr" (gk zeny) aizkck ,zexiy llka `id s`e ,hpa`n zhren `idy Ð
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ìåãâ ïäë ìù åèðáà øîàã ïàîì."xebgi ca hpa`ae" (fh `xwie) aizkck ,uea `edy mixetkd meia Ðèåéãä ïäë ìù åèðáà åäæ àì`dc .dpyd lk ly Ð
.aizk dpyd lkc heicd odka oia lecb odka oia Ð mi`lkc hpa` aizk ike ,'ebe "zlkz xfyn yy hpa`d z`e" (hl zeny) aizkck ,mi`lk ly i`ed `edøéôù

.dpyd zeni x`y ly oebk ,xnv ly hpa`a eipae oxd` oiey zgkyn Ðøîàã ïàîì àìàikc dpyd lk ,heicda `ed xyk mixetkd meia lecb odk ly ehpa` Ð
zxryn i`n`e ,heicd ly hpa`a xnv zgkyn `l ok m` ,uea ly elek Ð heicd odka la` .aizkc `ed lecb odka Ð dpedk icba zyxt iab mi`lka "hpa`" aizk
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áééç.ely dzid zg` lk dfib zryac Ð `ki` `de ,`pngx xn` "jp`v fb"c ,fbd ziy`xa Ðàøåòéù éìî à÷ã àðãéòáziyingd dfib ici lry ,o`v yngc Ð

.ely o`vn eed `l `zry `idde ,zepey`x drax`a aiigzn `edéåâ ìù åðàö ç÷åìä ïðú.`ed ep`v e`lc ,gweld xeht Ð dffbe ,dffbp `ly cr elit` Ðàä
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`oifgeקצב mipya cenr glw sc ± oey`x wxtzereay
.`ed "jp`v" e`lc ,dilr devnd aeigc meyn `le ,gweld aiig xiiy `l ike

.odk ly ewlg el xkn `l dfc meyn `l`åðúåðdkpn gahd oi`e ,odkl gwel Ð
.`nzqn zepznd z` el xkn `ly itl melk elì÷ùîá åðîéä ç÷ì`zydc Ð

.dil oiaf i`ceíéîãä ïî åì äëðîoicde ,odizepzna mipdkd ekf dhgypyn Ð
yxit m` i`ce fbd ziy`x iabe .gahd lr
odkl o`k oi` Ð "jl xken ip` lkd" el
dxknp dffbp `ly cre li`ed .df lr melk
`lc ,fbd ziy`x zaeg dilr lg `l Ð
:oizipznc `nrhe ."jp`v fb" dia `pixw
,`cqg axc dinrhle .dipaf `lc meyn
`zlin e`le ,dil aidi Ð dil yixt elit`

.`id

æâä úéùàø êìò ïøãä

äðùîïéùã÷åîá àì ìáà .ï÷ä çåìéùÐ
.oiycwen inc ikid yxtn `xnba

ïîåæî åðéàùá àìà âäåð åðéàåaizkc Ð
."`xwi ik" (ak mixac)ñãøôá åðð÷ùÐ

,zial zexfeg oi`e ziad on e`vie ecxny
,`ed onefn e`l qcxte .zeixacn eyrpe
Ð eppw ziaa m` la` .gexal md milekiy

.xehtúéáä êåúá åðð÷.ecxn `ly Ðïëå
úåàéñãøä éðåéipa mr lcbil mkxcy Ð
.xeht Ð mc`øåèô àîè óåòyxtnck Ð

.d`nh `le dxedh Ð "xetv" :`xnbaóåò
øåäè óåò éöéá ìò õáåø àîèlr s` Ð

.`ed geliy xa gext`c `pinc abøåèôÐ
zppwnd m`d `dzy Ð opira "xetv ow"c
ivia lr uaexd xedh sere .dxedh xetv
Ð `ed xetv owc ab lr s` ,inp `nh ser
gwz mipad z`e" :`xnba yxtnck ,xeht
llkn :jixt `xnbae .jialkl `le Ð "jl
ezenk xg` oin ivia lr uaexd xedh serc

!aiig Ð xedhàøå÷,`ed `nh ser Ð
.mixg` ivia lr ueaxl ekxceøåèô øëæ

çìùìî.`xnba `nrh silick Ðàøîâ
àùééî éáøå ïéáà éáøjd iyxtn Ð

cib"e "epa z`e eze`"e "mcd ieqk"c oizipzn
"fbd ziy`x"e "miiglde rexfd"e "dypd
dvegae ux`a" edleka opzc ,"owd gely"e
oilega ,ziad ipta `lye ziad ipta ,ux`l
,`cg yixt xne `cg yixt xn ."oiycwenae
,jci`l iyxtn `w ediiexze ,ibilt `le

.exne` mya xac xnel ep` oikixveìë
õøàì äöåçáå õøàá ïðúã àëéäjpda Ð

.oiwxtêøåöì àìùzaeg e`lc ,`ed Ð
lka zbdepe ,sebd zaeg `l` edpip rwxw
.(a,fl) oiyecwc `nw wxta silick ,zeayen
éàòìà éáøãî é÷åôàì æâä úéùàøî ãáì
inp oicd `ede .dnexzl dl yiwnc Ð
i`rl` iax `dc ,jxevl zipyp zepzna

.ux`a `l` zbdep dpi` fbd ziy`x :xne` i`rl` iax ,lirl xn`ck ,`icda i`rl` iax xn` dlrc meyn Ð fbd ziy`x hwpc `de .fbd ziy`xn zepzn siliìëå
ëéäïéùã÷åîáå ïéìåçá éðúã à.epa z`e eze`e dypd cib ,epiidc Ðêøåöì`dc ,oiycwena `l` bdep epi`c `pin` ded ,dil opireny`c e`l i` epa z`e eze`c Ð

.welig opireny`c ,`ed jxevl Ð "oiycwena `l" la` .opzc jpd oky lke .oiprd wiqtd "xeye" :mzd xn`ck ,oilega `ed bdepc opireny` jklid .aizk miycwaøá
äùðä ãéâî.dipin dypd cib xeqi` rwtl `l diycw`c meync ol `hiytc ,`ed bdepc diipz jxevl `lyc Ðäéì àðîé÷åà éî åàìåoileg) "dypd cib" wxta Ð

.(a,htíéùã÷ úåãìåáopireny`l jixhvi` ,oicibl zncew cled zxiviy mzd yxtnck ,micw oiycwen xeqi`c oeikc .oiycwene cib meyn aiigc opireny`l `z`c Ð
ipyne .ediilr liige cib xeqi` iz`cú÷çåã àîòè éàîjpdl `yiin iaxe oia` iax ez` `zyde ,edpipz `zkld i`nl jl `iyw didc meyn Ð ikda dnwe`l Ð

`cga `cge `cg lk edpipzc icii`e .jxevl `ly ipznc `aeh `ki` `dc ,`id `iyew e`l Ð `hiyt mzd zywn ik `xwirnc .ikda dnwe`l wgcz `l :xninl
epa z`e eze` meyn Ð "ziad ipta" oke .jxevl `ly oda inp diipz ,jxevl edleka diipzc icii` Ð "oiycwen"l oicd `ede .jxevl `ly jci`a oda inp `pz ,jxevl

.fbd ziy`x meyn Ð "ux`l dveg" oke ,edleka diipzùôðä úà âøäù.owa `vnpe ,cxn jk xg`e Ðçìùìî øåèô`wc :dil zyxc ikde .`ed `lhw xae li`ed Ð
.epglyz l` Ð eglyl ie`x oi`y z`e ,eglyl ie`xd z` Ð "glyz gly" :`xw yixc ikde .`ed ikd xa e`l i`de ,xwtde dlvd mewnl glyl ira
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àîìàikid ikc .ipaf `l enk :"ipafn `l" yexit Ð iypi` ipafn `l odkc zepzn

"xya `xhil il xekn" dil xn`ykc meyn ,el dkpn ,lwyna epnn gwlykc

,lwyna epnid gwelk ied ,xken lv` xiiy oizipzn inp ikd Ð zepzn zepwl dvx `l

.lkd dpw ixdy ,oiaf `l xnel jiiy `l Ð melk xiiy `lya la` .odkc dpzn oiaf `le

odkc dpzn xken dil xn`c" xn`wc `d edine

.xity iz` `l "jl ipaf `l

æâä úéùàø êìò ïøãä

çåìéùoicd `ede Ð fbd ziy`xn cal ,owd

.hwp ediipin `cge ,zepznn cal

ìë'ek jxevl oiycwenae oilega opzc `kid

oileg oia welig oi`c oeik :dniz Ð

,epa z`e eze`ae dypd ciba `l` miycwene

`ly" `kti` xninl ivn ded inp ikd ok m`

oeikc :xnel yie !"epa z`e eze`n cal ,jxevl

,jxevl `ly `edy eze`a `ed yecgc

`gip ,'ek "`pniwe` in e`le" lif`e yxtnck

`edy xeaq iziidy xac eze`n cal xnel ith

.jxevl `ly `ede jxevléàî`nrh

`dc Ð 'ek ol `iywc meyn e`l `pniwe`

e` on` irna miycw zeclec opireny`c

opireny`l ivn ded Ð oiyecw od oziieda

`pzc icii` `l` .dypd cib `la `nlra

mewn lkne .jxevl `ly inp `pz ,jxevl

opivnc oeik ,miycw zeclea dl opinwen

.zvw yecg opireny`c iyextlàöéoi`y df

Ð xafb cil e`iadl `l` eglyl deevn dz`

dxn` `lc meyn ,`nrhc :qxhpewd yxit

`l `pyilc ,`cg :dywe .dlwzl gly dxez

xnbp `la dl iwene wiqnc :cere .ikd rnyn

dihytc :d`xpe !dlwz ea oi` ok m`e ,epic

eglyl lekiy icinac rnync ,yixc `xwc

.xafb cil e`iadl devn Ð ycwd la` .irzyn

Ð iiez`l ivn `l "jl gwz"n :qxhpewa yxite

s`e .mipdp `le milren `l mixez ivia `dc

oizipzn Ð milren ziad wca iycwac ab lr

ibilt `le ,`nlr ilekl gafn iycwa ixii`

ivn `l ikdle .ziad wca iycwa `l` jenqa

cil e`iadl" oeyl edine ."jl gwz"n hrnn

`l` jiiy `l xafbc ,jk lk ayein oi` "xafb

.ziad wca iycwa
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àîìà¯éîð àëä ,Léðéà ïéaæî àì ïäëc úBðzî¯ ©§¨©¨§Ÿ¥¨§©¥¦¦¨¨©¦
øëBnä øéiL :Ckìä .Léðéà ïéaæî àì ïäëc úBðzî¯ ©¨§Ÿ¥¨§©¥¦¦¦§¨¦¥©¥

.àéä Cab ïäëc äðzî :ç÷Bì déì øîàc ,áéiç øëBî¥©¨©£©¥¥©©¨¨§Ÿ¥©¨¦
øéiL àì¯ïäëc äðzî :øëBî déì øîàc ,áéiç ç÷Bì ¨¦¥¥©©¨©£©¥¥©¨¨§Ÿ¥

àìéðaæ.Cì ¨©§¥¨

æâä úéùàø êìò ïøãä

çeléLéðôa ,õøàì äöeçáe õøàa âäBð ïwä ¦©©¥¥¨¨¤§¨¨¨¤¦§¥
àì ìáà ïéleça ,úéaä éðôa àlLå úéaä©©¦§¤Ÿ¦§¥©©¦©¦£¨Ÿ

ícä éeqëa øîBç .ïéLc÷enaçeléMî,ïwäéeqkL ©§¨¦¤§¦©¨¦¦©©¥¤¦
ïneæîa ,óBòáe äiça âäBð ícäïéàLáe,ïneæî ©¨¥©©¨¨©§¨§¤¥§¨

âäBð Bðéàå ,óBòa àlà âäBð Bðéà ïwä çeléLå§¦©©¥¥¥¤¨¨§¥¥
ïéæåeà ïBâk ?ïneæî BðéàL eäæéà .ïneæî BðéàLa àlà¤¨§¤¥§¨¥¤¤¥§¨§©¨¦

íéìBâðøúåeðpwLñcøtaïëå ,úéáa eðp÷ íà ìáà , §©§§¦¤¦§©©§¥£¨¦¦§§¥§¥
úBàéñcøä éðBé¯àîè óBò .çeléMî øeèt¯øeèt ¥©§¦¥¨¦¦©¨¥¨

lîøBäèå ,øBäè óBò éöéa ìò õáBø àîè óBò .çlL ¦§©¥©¨¥¥©¥¥¨§¨
àîè óBò éöéa ìò õáBø¯lî øeètàøB÷ .çlL ¥©¥¥¨¥¨¦§©¥©¥

.ïéøèBt íéîëçå ,áéiçî øæòéìà éaø ,øëæàøîâéaø ¨¨©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§¦©¦
õøàa" ïðúc àëéä ìk :øîà ãç ,àLééî éaøå ïéáà̈¦§©¦§¨¨©£©¨¥¨¦§©¨¨¤

"õøàì äöeçáe¯.æbä úéLàøî ãáì ,CøBöì àlL §¨¨¨¤¤Ÿ§¤§©¥¥¦©¥
âäBð Bðéà æbä úéLàø :øîàc éàòìà éaøcî é÷etàì§©¥¦§©¦¤§©©£©¥¦©¥¥¥
úéaä éðôa" ïðúc àëéä ìk :øîà ãçå .õøàa àlà¤¨¨¨¤§©£©¨¥¨¦§©¦§¥©©¦

"úéaä éðôa àlLå¯úàå BúBàî ãáì ,CøBöì àlL §¤Ÿ¦§¥©©¦¤Ÿ§¤§©¥§¤
,àðéîà Czòc à÷ìñ .BðaíéLã÷c àðéðòáe ìéàBä §¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦§¨¨§¨¨¦

íéLã÷ àkéàc ïîæa ,áéúk¯àkéìc ïîæa ,âBäðð §¦¦§©§¦¨¨¨¦¦§¦§©§¥¨
íéLã÷¯:éøîà eäééåøúå .ïì òîLî à÷ ,âBäðð àì ¨¨¦¨¦§¨©§©¨§©§©§¨§¦

ïéleça" ïðúc àëéä ìkíéLc÷enáe"¯ãáì ,CøBöì ¨¥¨¦§©©¦©§¨¦§¤§©
.äLpä ãébî¯déì ò÷t Lcwéàc íeMî !àèéLt ¦¦©¨¤§¦¨¦§¦©©¨©¥

?dépéî äLpä ãéb øeqéà¯úBãìåa àðîé÷Bà åàìå ¦¦©¨¤¦¥§¨¦§¨¦§¨
?íéLã÷¯àðîé÷Bà àîòè éàîe¯éL÷z àì éîð àøwéòî ,éðúéì àì ïì àéL÷c íeMî åàì ¨¨¦©©£¨¦§¨¨¦§©§¨¨¨¦§¥¥¦¨¨©¦¨¦§¥

CøBöì àðúc éãééà ,Cì¯?àì éànà ."íéLc÷ena àì ìáà ïéleça" .CøBöì àlL éîð àðz ¨©§¥¦§¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤©¦£¨Ÿ©§¨¦©©Ÿ
çlL" :àø÷ øîàcçlLz"íàä úà¯äeeöî äzàL éîaìBçlLäæ àöé ,¯äzà éàL ©£©§¨©¥©§©©¤¨¥§¦¤©¨§¤§©§¨¨¤¤¦©¨

ì äeeöîLôpä úà âøäL øBäè óBò ,Ckìä :àðéáø øîà .øaæb éãéì Bàéáäì àlà BçlL¯ §¤§©§¤¨§¨¦¦¥¦§¨¨©¨¦¨¦§¨¨¤¨©¤©¤¤
øeètçelMî?àîòè éàî .¯äeeöî äzàL éîa ,"íàä úà çlLz çlL" àø÷ øîàc ¨¦¦©©©£¨©£©§¨©¥©§©©¤¨¥§¦¤©¨§¤

ìì äeeöî äzà éàL äæ àöé ,BçlLdéðéc øîâã éà ?éîc éëéä .ïéc úéáì Bàéáäì àlà BçlL §©§¨¨¤¤¦©¨§¤§©§¤¨§¨¦§¥¦¥¦¨¥¦§¨©¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr glw sc oileg(oey`x meil)

`pzd `ed dxt irn xken oiprl `pzdy dgkedd z` x`an `ax
cbpk gwell dkpn `l xkendy `yixa x`azdy :epizpyn ly

,odkl ozpy daiwd ieeyLéðéà ïéaæî àì ïäëc úBðzî ,àîìà± ©§¨©¨§Ÿ¥Ÿ§©¥¦¦
`ivedl xeq`y itl odkd ly zepznd wlg z` xken `l mc`
`ed mliy gweldy dne ,dxikna milelk mpi`e ,aeigd on envr

.x`yd lr wxénð àëä,fbd ziy`x oiprlïéaæî àì ïäëc úBðzî ¨¨©¦©¨§Ÿ¥Ÿ§©¥
Léðéà.Ckìäm`øëBnä øéiLd ,mifibd on wlg envrláéiç øëBî ¦¦¦§¨¦¥©¥¥©¨

meyn ,lkd lr ewlgn fbd ziy`x zzlç÷Bì déì øîàc,xkenl §¨©¥¥©
àéä Cab ïäëc äðzî,jwlga `ed mifibd lk xear odkd wlg lk ± ©¨¨§Ÿ¥©¨¦

m` la` .eze` zxkn `l ixdyøéiL àìd ,envrl xkendç÷Bì Ÿ¦¥¥©
áéiçmeyn ,ewlgn odkl zzldéì øîàcdøëBî,gwelläðzî ©¨§¨©¥¥©¨¨

Cì éðaæ àì ïäëcizxkn `l llk odkl ozil jixvy wlgd z` ± §Ÿ¥Ÿ©§¦¨
znliyy dne ,[odkl zzl jixvy dn z` xken `l mc`y] jl
on jl dkpn ipi`e jwlgn yixtdl jilre ,x`yd xear wx did

.mincd

æâä úéùàø êìò ïøãä

ï÷ä çåìéù ¯ øùò íéðù ÷øô

äðùî
dxeza xn`p(f-e ak mixac)ur lkA KxCA Liptl xFRv ow `xTi iM' ,¦¦¨¥©¦§¨¤©¤¤§¨¥

F` migxt`d lr zvax m`de ,mivia F` migxt` ,ux`d lr F`©¨¨¤¤§Ÿ¦¥¦§¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦
z`e m`d z` gNWY gNW .mipAd lr m`d gTz `l ,miviAd lr©©¥¦Ÿ¦©¨¥©©¨¦©¥©§©©¤¨¥§¤
ef dyxta exn`pe .'mini Ykx`de Kl ahii ornl Kl gTY mipAd©¨¦¦©¨§©©¦©¨§©£©§¨¨¦
.mipad lr m`d z` lehil `ly ,dyrz `l zevn .` :zeevn izy
el` zeevn ihxt x`eai df wxta .m`d z` glyl dyr zevn .a

.zebdep od mipte` el`ae
:ef devn zbdep izne okid zx`an dpyndõøàa âäBð ïwä çeléL¦©©¥¥¨¨¤

úéaä éðôa ,õøàì õeçae,miiw ycwnd ziay onfa -éðôa àlLå §¨¨¤¦§¥©©¦§¤Ÿ¦§¥
,úéaäbdepealy zeterLc÷eîa àì ìáà ,ïéleçïély zetera - ©©¦§¦£¨Ÿ§§¨¦
.ycwd

geliyan xzei mcd ieqika yiy zexneg dnk d`ian dpynd
:owdøîBçzexneg yi -azevnícä éeqkxzeiîzevnaçeléM ¤§¦©¨¦¦©

,ícä éeqkL ,ïwämiig lra ly enc z` zeqkl dxezd dzeivy ©¥¤¦©¨
,hgypyâäBðoiae äiçaoia,óBòaoia bdep okee ïneæîaoiaïéàLa ¥§©¨§¦§¨§¤¥
å ,ïneæîeli`,óBòa àlà âäBð Bðéà ïwä çeléLilra x`ya `le §¨§¦©©¥¥¥¤¨§
,miig,ïneæî BðéàLa àlà âäBð Bðéàåxn`py(my)xFRv ow `xTi iM' , §¥¥¤¨§¤¥§¨¦¦¨¥©¦

:dpynd zx`ane .onefna `le ,dxwn jxc ,'Liptleäæéàser §¨¤¥¤
,ïneæî BðéàL,owd geliy zevn ea yiyíéìBâðøúå ïéæåeà ïBâk ¤¥§¨§£¨¦§©§§¦

,xefgl micizr mpi`e ziadn egxayeðpwLow epa -,ñcøta ¤¦§¥©©§¥
,evxiy izn myn wlzqdl milekie onefn mewn epi`yáàíà ì £¨¦

,úéaa eðp÷,onefn mewn `edy,úBàéñcøä éðBé ïëåzeigl okxcy ¦§©©¦§¥¥©§§¦
,mc` ipa mrøeètmc`dçeléMî.miviad zlihp mcew m`d ¨¦¦©

ly ow `vend :geliyn xeht ly mitqep mipte` d`ian dpynd
lî øeèt ,àîè óBòçlL`vend oke .m`d z`ìò õáBø àîè óBò ¨¥¨¦§©¥©¨¥¥©
å ,øBäè óBò éöéaser okøeèt ,àîè óBò éöéa ìò õáBø øBäè ¥¥¨§¨¥©¥¥¨¥¨

lî,çlL.mixedh miviad mbe serd mb eidiy cr ¦§©¥©
enyy ser,àøB÷ly mivia lr ueaxl ekxcy xedh ser `ede ¥

d z` mc` `ven m` ,mixg` zeterøëælr uaex oind eze` ly ¨¨
,miviaáéiçî øæòéìà éaø,geliya.ïéøèBt íéîëçå ©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§¦

àøîâ
ziad ipta ,ux`l uegae ux`a bdep owd geliy' ,dpyna epipy
epipy df oirke ,'oiycwena `l la` oilega ,ziad ipta `lye
oipra mi`xen` ixac d`ian `xnbd ,ef zkqna zetqep zeipyna

:el` zepeylàLééî éaøå ïéáà éaø,df oipra mixac ipy exn`ãç ©¦¨¦§©¦§¨¨©
ïðúc àëéä ìk ,øîàoeyl el` zeipyna epipyy mewn lka - ¨©¨¥¨¦§©

,'õøàì õeçáe õøàa'ef oeyl dzpyp,CøBöì àlLzeipyny oeik ¨¨¤§¨¨¤¤Ÿ§¤
uega zebdepy heyte ,rwxwl zekiiy opi`y zeevna zewqer el`

,ux`l,æbä úéLàøî ãáì`idy xnel dpynd dkxved day §©¥¥¦©¥
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àéä Cab ïäëc äðzî,jwlga `ed mifibd lk xear odkd wlg lk ± ©¨¨§Ÿ¥©¨¦
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.mincd

æâä úéùàø êìò ïøãä

ï÷ä çåìéù ¯ øùò íéðù ÷øô
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dxeza xn`p(f-e ak mixac)ur lkA KxCA Liptl xFRv ow `xTi iM' ,¦¦¨¥©¦§¨¤©¤¤§¨¥

F` migxt`d lr zvax m`de ,mivia F` migxt` ,ux`d lr F`©¨¨¤¤§Ÿ¦¥¦§¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦
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àeä àìè÷ øad -cin hlnp cvike ,dzin aiigzd xak serd ix ©§¨¨
:`xnbd zx`an .oic ziaàlàote`a xaecn i`cedépéc øîb àìc ¤¨§Ÿ¨©¦¥

,dbixdl serd ly epic xnbp `l oiicry -edf ote`adééezàì éòä¥§©¥
àðéc éáì,oic zial e`iadl e`vend jixv -déá éîei÷åjkae - §¥¦¨§©¥¥

zevn ea miiwl'Eaøwî òøä zøòáe'(e bi mixac)lk lr devn efy , ¦©§¨¨¨¦¦§¤
z` exrai dfae mebxdiy oic zial m`iadl dzin iaiig `vend
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המשך פעמוד רטז

oifge` mipy` cenr hlw sc ± oey`x wxtzereay
àåä àìè÷ øáidne Ðhlnp okòøä úøòáå ?dzin iaiiga rbetd lk lr devn Ð

.l`xyin miryx xral ick ,oic zial o`iadláééçéî éîoileg `edyk elit` Ð?
àîìòá ï÷ àæçã àìàmewn lk `dc ,ely opi` miviade ,el iepw oi`y mewna Ð

aiyg Ð ezrcn `ly mc`l zxnzynd xvg ziikf ici lr elit` ,ely miviady
`aa) "dxtd z` l`eyd"a ,onefn dil

.(`,aw `rivníéçåøôàì åäðéäáâàã àìà
oigext`c xg`ne ,edpiycw`e ,eda dkfe Ð

.m`d z` glyln xhtp Ð miyecwøãäå
åäðéøãäà.odilr m`d dxfge Ðøåèô
çìùìî"onefn" Ð eda dkfc oeik `dc Ð

.eda `pixwçåìéùá äéì áééçéàÐ
`l Ð ikd xza dycw`c meyne ,o`vnyk
'eke `ipzc ,ediipin devn mey dil rwt
opixn`ck ,oda bdep mcd ieqk oi` miycwen
dhigy meyn (a,bt oileg) "mcd ieqk" wxta

.d`pda mixeq`y ,die`x dpi`yäèçù
úåñëì áééç äùéã÷ä êë øçàå`aeigc Ð

.rwt `l dilr liigcøîà áøivexzl Ð
.oizipznlåëáåù úåøéô ùéã÷îázelfeb Ð

jk xg`e ,dacp zlerl gafnl ekaey
eppwe e`vie ,ecxn zexit oze` elcbyk
dicic ,edpiycw` ik `xwirnc .xg` mewna
Ð o`vnc `zyde ,ediilr ycwd lge ,eed
.iaiigin eed Ð oileg eed i`e .`ed onefn e`l
yicwn" xn` `le ,"zexit" hwpc i`de
oiie`x opi` mipeic meyn Ð "envr ekaey
dizlinl xn` `l axe ,miphw odyk `l`

.gafn iycwa `l`åìéôà äéì íé÷åî à÷ã
úéáä ÷ãá éùã÷á:`zeax opireny`e Ð

Ð `ed `nlra minc zyecwc ab lr s`c
dz`y :`nrh oxn`ck ,glyln xeht

.xafb icil e`iadl deevnäò÷ô àì
åäééúùåã÷gkn e`vi `l ozcixna Ð

.ycwdåäééúùåã÷ äò÷ôiaiigine Ð
.geliyaõøàä 'äìlkay ,oicea` opi` Ð

.od ycwd ly Ð mdy mewnéî÷î àä
åáø ïðçåé éáøî äéòîùã:dil miw ded Ð

xzae .dzyecw dl drwt dcxnc oeik
ux`d 'dl" dil uixzc opgei iaxn dirnyc
xeht ikd meyne ,epnn dlaw Ð "d`elne

.ca`e yicwnaéìò éøä øîàã àäÐ
eapbp jk xg` dyixtdyke ."e`iadl"
,`ed `pngxc `fb iac ab lr s` Ð eca`e

.excp miiw `läìåò éìò éøä øîåàä øãðÐ
ef ixd" xn`e ,dnda yixtd jk xg`e
li`ed ,dzeixg`a aiig Ð dzn m` ."ixcpl

.ditzk` dakx` `xwirneäáø÷ä øñçéîã
ilr :xn`w ikd Ð "ilr" xn` ikc Ð
FxnB Ð ziad wca la` .dxfrl e`iadl§§
xafb cil e`iad `lc meyn i`e .ezyxtda

."ux`d 'dl"c ,od mixafb lkd Ðäæ úéáå
ïáø÷mi`xwp od s`y ."ziad wcal" Ð

axwpe" (`l xacna) xn`py oiprk ,"oaxw"
,"adf ilk `vn xy` yi` 'd oaxw z`

.md minc zyecweäìåò éìò äæ øåùs` Ð
,"ilr" xn`wc oeik Ð "df" xn`c ab lr
ziad wcal ziaa oke .xn`w "e`iadl ilr"

.xafb cil einc `iadl ,exkenl Ðåäðúéàã àëéä ìáà.ycwdl onlyl eilre ,lrn `ed Ð apbd o`ived m`e ,edpz` `pngxc `fb ia Ð eca`y zern oebk Ðïéëøòá
.ekxr yixtde ,"ilr ikxr" xne`d Ðéìò àìá äéì øîúéî àìã.eilr jxr zaeg law `l oiicr `dc jxr oeyla "df ixd" xninl xyt` `lc Ðéëøò àîéð éàãÐ

inelyl xcp i`d inx o`n` Ð "ilr" `leéðåìô êøò øîà íà ?inx o`n` Ð "ilr" xn` `le Ðàéðú ãåòå ?.ezeixg`a aiigc Ðêëøòä úà ïúðådcy dceta Ð
"jkxrd" xnel cenlz dn ,"FpzpE" e` ,"eze` ozpe" azknl dil ded Ð "jkxrd z` ozpe laeid zpy cr jkxrd zqkn z` odkd el ayge" aizk ycwdd on dpwn?rny §¨

.xcdnw oikxr` :dpinúåòîä ìò ïéììçúî ïäù éðù øùòîå úåùã÷äá åðéöîù éôìsqk ziying sqie" aizk `dc ,ozeixg`a aiig epi` Ð ca`e opeict yixtdyk Ð
.ycwdd oilegl `vie ,einc yicwdl jxr `xwp Ð "df lr llegn df ixd" xn`e eyixtdyn `l` ,dpizp dia aizk `le ,"el dide eilr jkxr
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:`nrh epiid `kd `dc .dkf Ð oda wifgnde ,xwtd eed ,odl eklde mdilraa

.gelya oiaiige ,xwtd eed ecxnc oeik

à÷åãinp ca`p e` apbp elit` xey `dc ,"zn" hwp `wec e`l Ð edpzilc ltpe zn

iaxle .gafnd iycw `edy ,ezeixg`a aiig

.`wec e`l inp "ltp" opgei

éôìÐ 'ek ipy xyrne zeycwda epivny

xn`c i` ?ixiin ycwd dfi`a :dniz

,ellgzpy xg`l hwpc `ixi` i`n Ð "df ixd"

aiig oi` ca`p e` apbp envr ycwd elit`

s` Ð "ilr" xn`c jgxk lr `l` !ezeixg`a

oeik ,ezeixg`a aiig diteb ycwdac ab lr

m`e .zernd zeixg`a aiig epi` Ð llgzpy

jxr dnec j`id ?"ok df s` leki" xn`w dn ,ok

?llgzpy ycwdl
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dcy z` yicwnl odkd el ayge" :yixcn ikd `xwe .dpizp zry cr oiyecw oikxr
oeicta eli`c ,oikxr` i`w "jkxrd z`" i`de .diwaye ,"jkxrd zqkn z` dpwn

opiqxb ikd .dpizp mey `la ,"el dide" dipin lirl aizk ycwdçìù øîàðù éôì
çìùúxg` xefgl ip` rney ,minrt izyÐ

.ecil `azy cr z`fd devndøîåì ãåîìú
òøåàîá àø÷é éë,xacn aezkd Ð

.`xwiyklíå÷î ìëî ï÷gext`a elit` Ð
.oizipzna opzck ,zg` dviaa e` cg`øåôö

äàîè àìå äøåäèiax dl yxtn onwl Ð
,xedha oia `nha oia rnyn Ð "ser" :wgvi
`l` mi`nha ogky` `l Ð "xetv" la`

.mixedhaêéðôì,cigid zeyxa rnyn Ð
`lc ,zxnzyn dpi`y dcyae qcxta oebk

.`ed onefn e`lc ,exvg dil `ipwêøãáÐ
.miaxd zeyx `iadlêãéá åð÷ ïéàùoi` Ð

.jl iepw oi`e ,jl onefn owêáåù éðåéipeie Ð
:jixt oiwxt idlyae .jaeya eppwy zeixacn
!`ed onefn ,miviad el dpew exvgc oeik `d

íéçéôèzephw zexcw oda oipzepy Ð
.y"liiea oixewe ,dnegaúåøéááåzexic Ð

.xir lcbneñãøôá åðð÷ù,ecxny Ð
.jcia epw oi` `zydcéì äîì êéðôì ãåòå

epteqe li`ed ,qcxtc cigid zeyx meyn Ð
lkd z` zeaxlêéðôì àìà ?dil irain Ð

.ecxne ely xak eidy z` aiiglêøãáÐ
.dcedi axckl dil irain inpíéá ï÷Ð

Ð ey`xa ow dide ,oli`d z` mid shyy
."jxc" ixwi` inp mic ,glyl aiigï÷

íéîùá.xie`a ow `yep ser Ðàîúñ êøã
éø÷éà àì,`nzq "jxc" ixwi` mi la` Ð

."jxc mia ozepd"åùàø ìò äîãàås` Ð
,dny z` dca` `l ,ey`xa didy it lr
`lcn ,`ed dnc` diteb mc` :dpin rny
`zyde ."xtr" diixw `lc ,dny z` dca`

.dia `pixw "ux`d lr" inpåìàù äæ ãåòå
åðîîeteqy `ay mcew fnx dynl oipn Ð
`alàåä íâùá ?enk `ixhniba "mbya" Ð

mixyre d`n eini eide" my aizke ."dyn"
cizr ,xnelk .dyn iig ini eid jke ,"dpy

.eini oke miclepd on dyn mbya ,`alïéðî
ond dyrnl Ðõòä ïîä ?lr dlzi Ð

.urdøúñà äùòîìÐ "xizq` xzqd" Ð
zexv ede`vne ,mipt xzqd didi xzq` inia

.zerxe zeaxïéðîikcxn zlecbl Ðøî ?
øåøãmiwicvl ,minyal y`x dil ixwe Ð

.dlecbd zqpk iyp`eéðú ãç,ze`iqxcd Ð
.ze`iqcxd ipz cgeñåãøåäligzd Ð

.olecba wqrzdléì ïééæç éãéãìjpd Ð
.qecxed ipei ly mdipa ipan ex`ypy

éøã éøñ úéù àîéé÷å.zexey dxyr yy Ð
àìéî éúôá,lin agxa dkx` dxey lk Ð

"ixiw" ."ipec` ,ipec`" Ð "ixw ,ixiw" oxn`e
,car `ed Ð "ixia" ,oec` oeyl `ed Ð
dxn`e ,"ipnn deapbe il zied `lah ,ixiw ixn" xninl `rac [`piicc] (i`pi iaxc) dinwl i`z`c `edd :mpeyla miwcwcn oi`y lilb ipa iab (a,bp) oiaexira xn`ck

."oin jeapbe il zied `lth ,ixia ixn"àîåñ.ze`x `la ,dhey Ðéøé÷ àîéà.mixne` ep`y enk Ðäì äøîà.dzxagl idi` Ðéøéá éøé÷ àîéàå àîåñeze`l Ð
.car `ed didy lr ,`ed car Ð oec` `xew z`yäåéúà.dehgye qecxed icarn ex`ypy micar Ðïéìéî àðéðç éáø éì øîà.mlern exac `ly ,od gex ixac Ð

êúòã à÷ìñ ïéìéî!xn` ded `l ,`ed `hyewc e`l i`e .xacd lr cirn `pdk ax ixde ,"il ifg icicl" `pdk ax xn`de Ðïéìéîá àìàzecneln mityk ici lr Ð
.zeter oze` xacl'åëå àîè ïéá òîùî óåòserd uxy lk" aizke ,"elk`z xedh ser lk" (ci mixac) aizkck ,xedh oia `nh oia :rnyn ded Ð "ser" aizk ded i` Ð

."serd on evwyz" (`i `xwie) aizke ,"mkl `ed `nhòîù àúrnzyn `kidne ,xidfn inp mi`nh` jgxk lre ,xetv zenc dxf dcear zeyrl `ly aezkd xidfdc Ð
dipin?!miabg iiez`l Ð "spk"e ,oixedh oia oi`nh oia irnzyn "xetv"n e`läøåäè øåôö àì.miabge mi`nh iiez`l Ð "spk"e ,dipin irnzyn Ðòîù àúdigd Ð

cec edpixkc` `kidne ,dinw igayn inp mi`nh mixtv jgxk lre ,'d my z` elldi dnda lke?!miabg iiez`l Ð "spk"e ,"xetv"n e`l
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hlw sc oileg(ipy meil)

ìBëé,xnel ziidïk äæ óàicy ,ok `ed oicd oikxra mby - ¨©¤¥
zernd eca` m`e ,eaeg meiwk aygdl ick zernd zyxtda

,odizgz mixg` zern yixtdln xeht ozyxtd xg`lãeîìz©§
øîBì(bk fk `xwie),'Bâå 'Ekøòä úà ïúðå'inc z` zzl yiy xnelk ©§¨©¤¨¤§§§

.eaeg meiwk zaygp xafbd cil dpizp wxy rnyne ,odkl jxrd
oiprl `l` ,edcy z` dcetl jiiy epi` weqtd ly df wlge

,oikxr zngn zepzipd el` zerny ,dxezd epzcnle ,oikxrïéleç¦
odéãéì eàáiL ãòd,øaæboi` oikxray `ziixaa x`ean ixd ©¤¨Ÿ¦¥¦§¨

s`y `pepnd ax ixack `lye ,zernd zeixg`n xehty mixne`
.ozeixg`a aiig epi` zern yixtde 'ilr ikxr' xn` m`

:`xnbd zayiinøîzéà éëä øîzéà éà àlàxn`py dn `l` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
,xn`p `ed jky jgxk lr ,`pepnd ax myaìkä ,àðeðîä áø øîà̈©©©§¨©Ÿ

,'éìò' øîà àìc áb ìò óàc ,ïéëøòa íéãBî'ikxra ipixd' xn` `l` ¦¨£¨¦§©©©§Ÿ¨©¨©
,eaeigl zern yixtde ,'ipelt jxra ipixd' xn`y e`áéiçéî- ¦©¥

meyn ,zernd zeixg`a `ed aiigzn,'Ekøòä úà ïúðå' áéúëc¦§¦§¨©¤¨¤§§
,aiigzdy jxrl eyxtedy zerny ,weqtd oeyln cenll yie

,øaæb éãéì eàáiL ãò Eãéa ïä ïéleç.`ziixaa ozp iax ixacke ¦¥§¨§©¤¨Ÿ¦¥¦§¨
:dpyna epipyéeqëa øîBçmcd'eëåmcd ieqky ,owd geliyn ¤§¦§

bdep epi` owd geliye ,onefn oi`yae onefna ,serae diga bdep
.onefn epi`ya `l` bdep epi`e ,sera `l`

:onefn epi`a bdep owd geliyy df oipra `ziixa d`ian `xnbd
,ïðaø eðzweqta xn`p(e ak mixac)éðôì øBtö ï÷ àøwé ék','Ezl`ey ¨©¨¨¦¦¨¥©¦§¨¤
,`ziixadøîBì ãeîìz äîef oeyl exne`a aezkd epcnln dn - ©©§©

,`ziixad daiyn .'`xTi iM' lyøîàpL éôìly ef devn iabl ¦¦¨¥§¦¤¤¡©
owd geliy(f ak my),'Cì çwz íéðaä úàå íàä úà çlLz çlL'©¥©§©©¤¨¥§¤©¨¦¦©¨

ìBëédxn`e dpeyl z` dltky jka dxezd zpeeky xnel ziid ¨
mc`y ,'gNWY gNW'øBæçéytgi -ï÷ àöîiL éãk úBòáâe íéøäa ©¥©§©©©£¤¨¦§¨§¥¤¦§¨¥

,ef devn miiwie,'àøwé ék' øîBì ãeîìzzkiiy ef devn oi`y cnll ©§©¦¦¨¥
`l`éðôì òøBàîaEjilr lhen `le ,ow z`vny xacd dxwyk - ¦§¨§¨¤

.ytgl
geliy zyxta xn`p :weqtd oeyl jynd z` zyxec `ziixad

,owd,'ï÷'`ed owd geliy aeigy ,ef daizn yexcl yieíB÷î ìkî ©¦¨¨
gext` e` zg` dvia `l` owa oi` m` elit`e ,didiy ote` lka -

onwl dpyna mb x`eank ,cg`(:nw)zaize .'øBtö',cnll d`a ¦
a `weecyäøBäè,geliy aeig yiàìåa.äàîèxn`pdneéðôì''E §¨§Ÿ§¥¨§¨¤

y owa s` `ed owd geliy aeigy ,yexcl yi,ãéçiä úeLøaoebke ¦§©¨¦
mipew mpi` el`d zenewny ,zxnzyn dpi`y xvga e` qcxta
.'onefn'k aygp `ed oi` owa mikef milrad oi`y oeike ,xvg oipwa

xn`pdne'Cøãa'owa s` `ed owd geliy aeigy ,yexcl yi ©¤¤
y.íéaøä úeLøaow `vn m` ,`ziixad zx`anïépî ,úBðìéàa ¦§¨©¦¨¦¨¦©¦

lry owa wx `ed aeigdy mixne` oi`e ,owd geliya aiigy
,ux`d.'õò ìëa' øîBì ãeîìzow `vn ,`zixad zx`an cer ©§©§¨¥

ïépî ,úBøòîe ïéçéL úBøBáa,geliy zevn yi dfa s`yãeîìz §¦¦§¨¦©¦©§
,'õøàä ìò Bà' øîBìaeig ea yi ux`d lr `edy mewn lky ,epiide ©©¨¨¤

.owd geliy
:`ziixad zl`ey,øác ìk úBaøì eðôBqL øçàî éëåxn`p ixdy §¦¥©©¤¥§©¨¨¨

zeaiz ,ok m` ,lirl yxcpy itke ,'ux`d lr'éðôì''Cøca E ©¨¨¤§¨¤©¤¤
,miaxd zeyx z`e cigid zeyx z` zeaxndél änìrecn - ¨¨¦

lr e` ur lka' aezkzy jka ic did ixde ,dxezd mze` dazk
zeyxa oiae cigid zeyxa oia `ed df ieaixy rnyny ,'ux`d

weqtd `a `l` :`ziixad daiyn .miaxdïéàL 'Cøc' äî ,Cì øîBì©¨©¤¤¤¥
,Eãéa Bp÷jl iepw epi`e jl onefn epi`y ,xnelkzeyx ef ixdy , ¦§¨§
,miaxdìk óàmewn,Eãéa Bp÷ ïéàL,geliya aiigeøîà ïàkî ©¨¤¥¦§¨§¦¨¨§
,minkg,äéiìò éðBéå CáBL éðBémikaeya mippwne xwtd ipei mdy ¥¨§¥£¦¨

,zeilraeïéçéôha eðpwLick zenega mipzepy miphw mikta - ¤¦§©§¦¦
,xad zeter my eppwiyúBøéaáe,xiray milcbnae zexica -åok ©¦§

L ïéìBâðøúå ïéæåeày ,xwtd md ixde ,ziadn egxae ecxneðpw £¨¦§©§§¦¤¦§
,ñcøta,xwtd mewn `edyáéiço`vend,çeléLaely mpi`y oeik ©©§¥©¨§¦©

.eiptl mipnefn mpi` s`eìáà,milebpxzde mifee`d ecxn `l m` £¨

`l`,úéaä CBúa eðp÷,ecia mipnefn mde xnzyn mewn `edyïëå ¦§§©©¦§¥
úBàéñcøä éðBéjeza eppwe mc` ipa oia zelcby xwtd ipei mdy ¥©§§¦

,ziadøeèto`vend,çeléMî`vnpd owl zenec mpi`y oeik ¨¦¦©
.eiptl mipnefne el miiepw md `l` ,'jxca'

:`ziixaa xen`d z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaaCøc äî' ¨©©©¤¤
.'Eãéa Bp÷ ïéàL ìk óà ,Eãéa Bp÷ ïéàL:`xnbd zl`eyänì àä ¤¥¦§¨§©¨¤¥¦§¨§¨¨¨

élote`a wx `ed owd geliy aeigy df oic cenll jxev yi recn - ¦
ixd ,'KxC' ly herindn jcia epw oi`yà÷ôð 'àøwé ék'îyi - ¤¤¦¦¦¨¥©§¨

epyxcy itke ,'`xTi iM' weqtdn z`f cenlle df oic `ivedl¦¦¨¥
lirl(`"r)weqtd oeylnïneæîì èøt ,'àøwé ék'geliyn xehty ¦¦¨¥§¨¦§¨

.xwtd ly epi`y oeikãBòåzaiz ,dywéðôì''Eweqta dxn`py §§¨¤
él änìdpnn yexcl ick ef daiz aezkl dxezd dkxved recn - ¨¨¦

epiteq ixde ,ef devn zkiiy zxnzyn dpi`y cigid zeyxa s`y
.'ux`d lr' xn`py dnn owd geliy aeigl mewn lk zeaxl©¨¨¤

:`xnbd daiynàlàxn`py dn ,epiide ,xg` ote`a yexcl yi ¤¨
weqtaéðôì','Ejxvpééezàìzeter mze` z` zeaxl -éðôì eéäLE §¨¤§©¥¤¨§¨¤

,jzeyxa -eãøîe,mipnefn mpi`k miaygp md s`y ,egxae - ¨§
xn`py dne .owd geliya miaiige'Cøca'cnll `a ok mbkeixac ©¤¤¦

,íia ï÷ àöî ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäé áøãoebke §©§¨¨©©§¨©©§¨¨©©¨¨¥©¨
y`xa ow dide ,oli`d z` mid shyy,oli`dáéiçe`vend ©¨

øîàpL ,çeléLa(fh bn diryi),,'Bâå 'Cøc íia ïúBpä 'ä øîà äk' §¦©¤¤¡©Ÿ¨©©¥©¨¤¤§
.mid z` mb zllek dxezd dxn`y 'jxc' oeyly x`eane

:`xnbd zl`eyäzòî àlàweqta xkfedy oeiky ,jixac itl - ¤¨¥©¨
,ok m` ,owd geliy zevn my zkiiy mi lr 'jxc' oeylàöîmc` ¨¨

,íéîMa ï÷,jxc miiexw minyd s`y ,gxetd ser iab lráéúëc ¥©¨©¦¦§¦
(hi l ilyn),áéiçéîc énð éëä ,'íéîMa øLð Cøc'dfa mb m`d - ¤¤¤¤©¨©¦¨¦©¦§¦©©

miaiigy xn`z.ïwä çeléLa:`xnbd daiynéøwéà 'øLð Cøc'- §¦©©¥¤¤¤¤¦§¥
la` ,'xyp jxc' mipekn minydéøwéà àì àîúñ 'Cøc'oi` - ¤¤§¨¨Ÿ¦§¥

dazky dna milelk mpi` okle ,'jxc' mzq mipekn minyd
.'jxc' oeyl owd geliy iabl dxezd
:mc`d y`xay ow oica dpc `xnbdäðúî áøì éàðBtt déì éøîà̈§¥¥©¨¥§©©§¨

m` ,dpzn ax z` i`pett enyy mewnd ipa el`y -àöîmc`ï÷ ¨¨¥
íãà ìL BLàøa,xg`eäîdf ote` mb m`d ,xnelk ,epic dn - §Ÿ¤¨¨©

,owd geliy zevn ea yi `linne ,'ux`d lr' xn`py dnn daxzd©¨¨¤
.owd geliy aeig ea oi` `linne ,'ux`d lr' llka df oi`y e`©¨¨¤

øîàmelya` cxn eay onfd iabl weqta xn`p ,dpzn ax mdl ¨©
jlnd ceca(al eh 'a l`eny)degYWi xW` W`xd cr `A cec idie' ,©§¦¨¦¨©¨Ÿ£¤¦§©£¤

FYpYM rExw iMx`d iWEg Fz`xwl dPde midl`l mWìò äîãàå ¨¥Ÿ¦§¦¥¦§¨©¨©§¦¨©ª¨§©£¨¨©
,'BLàøiyeg ly ey`x lr dnc`d dzidy ixg` s`y jkne Ÿ

gken ,'xtr'l dny dpzyd `le 'dnc`' dpekn oiicr `id ikx`d
dxezd dxn`yk `linne ,dnc`dn wlgk aygp mc`d s`y
ey`xa e`vn m` s` ,'ux`d lr' owd `vnpy owd geliy zyxta

.ok oicd mc` ly
cer .dpzn ax z` i`pett el`yy mitqep mixac d`ian `xnbd

:dpzn ax z` i`pett ipa el`yïépî äøBzä ïî äLîxkfed okid - Ÿ¤¦©¨¦©¦
.mlerl df mc` `al cizry ,epiax dyn ly ezcil iptl dxeza

leand xec iabl weqta xn`p :dpzn ax mdl aiyd(b e ziy`xa),
mlrl mc`a igEx oFci `l 'd xn`Ie'øNá àeä íbLaeini Eide ©Ÿ¤Ÿ¨¦¨¨¨§Ÿ¨§©¨¨¨§¨¨¨

fenxe ,'dyn' `ixhniba `id 'mBWA' zaize ,'dpW mixUre d`n¥¨§¤§¦¨¨§©¨
mixyre d`n digie ,dyn enyy mc` mlerl `eal cizry dfa

.dpy
:edel`y cerïépî äøBzä ïî ïîäly dyrnd dxeza fnxp okid - ¨¨¦©¨¦©¦

xn`p :dpzn ax mdl aiyd .df dyrn rxi`y mcew ,ryxd ond
oey`xd mc` ly e`hg iabl dxeza(`i b my)õòä ïîä'xW` £¦¨¥£¤

jiziEvcizry 'urd ond' zeaiza fenxe ,'Ylk` EPOn lk` iYlal ¦¦¦¨§¦§¦£¨¦¤¨¨§¨
.urd lr zelzidl ond

:edel`ye etiqedïépî ,äøBzä ïî øzñàdyrn fenx okid - ¤§¥¦©¨¦©¦
zellwd zyxta xn`py :mdl aiyd .xzq`(gi `l mixac)éëðàå'§¨Ÿ¦

øézñà øzñäl` dpt iM dUr xW` drxd lM lr `Edd mFIA ipR ©§¥©§¦¨©©©©¨¨¨¨£¤¨¨¦¨¨¤
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hlw sc oileg(ipy meil)

ìBëé,xnel ziidïk äæ óàicy ,ok `ed oicd oikxra mby - ¨©¤¥
zernd eca` m`e ,eaeg meiwk aygdl ick zernd zyxtda

,odizgz mixg` zern yixtdln xeht ozyxtd xg`lãeîìz©§
øîBì(bk fk `xwie),'Bâå 'Ekøòä úà ïúðå'inc z` zzl yiy xnelk ©§¨©¤¨¤§§§

.eaeg meiwk zaygp xafbd cil dpizp wxy rnyne ,odkl jxrd
oiprl `l` ,edcy z` dcetl jiiy epi` weqtd ly df wlge

,oikxr zngn zepzipd el` zerny ,dxezd epzcnle ,oikxrïéleç¦
odéãéì eàáiL ãòd,øaæboi` oikxray `ziixaa x`ean ixd ©¤¨Ÿ¦¥¦§¨

s`y `pepnd ax ixack `lye ,zernd zeixg`n xehty mixne`
.ozeixg`a aiig epi` zern yixtde 'ilr ikxr' xn` m`

:`xnbd zayiinøîzéà éëä øîzéà éà àlàxn`py dn `l` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
,xn`p `ed jky jgxk lr ,`pepnd ax myaìkä ,àðeðîä áø øîà̈©©©§¨©Ÿ

,'éìò' øîà àìc áb ìò óàc ,ïéëøòa íéãBî'ikxra ipixd' xn` `l` ¦¨£¨¦§©©©§Ÿ¨©¨©
,eaeigl zern yixtde ,'ipelt jxra ipixd' xn`y e`áéiçéî- ¦©¥

meyn ,zernd zeixg`a `ed aiigzn,'Ekøòä úà ïúðå' áéúëc¦§¦§¨©¤¨¤§§
,aiigzdy jxrl eyxtedy zerny ,weqtd oeyln cenll yie

,øaæb éãéì eàáiL ãò Eãéa ïä ïéleç.`ziixaa ozp iax ixacke ¦¥§¨§©¤¨Ÿ¦¥¦§¨
:dpyna epipyéeqëa øîBçmcd'eëåmcd ieqky ,owd geliyn ¤§¦§

bdep epi` owd geliye ,onefn oi`yae onefna ,serae diga bdep
.onefn epi`ya `l` bdep epi`e ,sera `l`

:onefn epi`a bdep owd geliyy df oipra `ziixa d`ian `xnbd
,ïðaø eðzweqta xn`p(e ak mixac)éðôì øBtö ï÷ àøwé ék','Ezl`ey ¨©¨¨¦¦¨¥©¦§¨¤
,`ziixadøîBì ãeîìz äîef oeyl exne`a aezkd epcnln dn - ©©§©

,`ziixad daiyn .'`xTi iM' lyøîàpL éôìly ef devn iabl ¦¦¨¥§¦¤¤¡©
owd geliy(f ak my),'Cì çwz íéðaä úàå íàä úà çlLz çlL'©¥©§©©¤¨¥§¤©¨¦¦©¨

ìBëédxn`e dpeyl z` dltky jka dxezd zpeeky xnel ziid ¨
mc`y ,'gNWY gNW'øBæçéytgi -ï÷ àöîiL éãk úBòáâe íéøäa ©¥©§©©©£¤¨¦§¨§¥¤¦§¨¥

,ef devn miiwie,'àøwé ék' øîBì ãeîìzzkiiy ef devn oi`y cnll ©§©¦¦¨¥
`l`éðôì òøBàîaEjilr lhen `le ,ow z`vny xacd dxwyk - ¦§¨§¨¤

.ytgl
geliy zyxta xn`p :weqtd oeyl jynd z` zyxec `ziixad

,owd,'ï÷'`ed owd geliy aeigy ,ef daizn yexcl yieíB÷î ìkî ©¦¨¨
gext` e` zg` dvia `l` owa oi` m` elit`e ,didiy ote` lka -

onwl dpyna mb x`eank ,cg`(:nw)zaize .'øBtö',cnll d`a ¦
a `weecyäøBäè,geliy aeig yiàìåa.äàîèxn`pdneéðôì''E §¨§Ÿ§¥¨§¨¤

y owa s` `ed owd geliy aeigy ,yexcl yi,ãéçiä úeLøaoebke ¦§©¨¦
mipew mpi` el`d zenewny ,zxnzyn dpi`y xvga e` qcxta
.'onefn'k aygp `ed oi` owa mikef milrad oi`y oeike ,xvg oipwa

xn`pdne'Cøãa'owa s` `ed owd geliy aeigy ,yexcl yi ©¤¤
y.íéaøä úeLøaow `vn m` ,`ziixad zx`anïépî ,úBðìéàa ¦§¨©¦¨¦¨¦©¦

lry owa wx `ed aeigdy mixne` oi`e ,owd geliya aiigy
,ux`d.'õò ìëa' øîBì ãeîìzow `vn ,`zixad zx`an cer ©§©§¨¥

ïépî ,úBøòîe ïéçéL úBøBáa,geliy zevn yi dfa s`yãeîìz §¦¦§¨¦©¦©§
,'õøàä ìò Bà' øîBìaeig ea yi ux`d lr `edy mewn lky ,epiide ©©¨¨¤

.owd geliy
:`ziixad zl`ey,øác ìk úBaøì eðôBqL øçàî éëåxn`p ixdy §¦¥©©¤¥§©¨¨¨

zeaiz ,ok m` ,lirl yxcpy itke ,'ux`d lr'éðôì''Cøca E ©¨¨¤§¨¤©¤¤
,miaxd zeyx z`e cigid zeyx z` zeaxndél änìrecn - ¨¨¦

lr e` ur lka' aezkzy jka ic did ixde ,dxezd mze` dazk
zeyxa oiae cigid zeyxa oia `ed df ieaixy rnyny ,'ux`d

weqtd `a `l` :`ziixad daiyn .miaxdïéàL 'Cøc' äî ,Cì øîBì©¨©¤¤¤¥
,Eãéa Bp÷jl iepw epi`e jl onefn epi`y ,xnelkzeyx ef ixdy , ¦§¨§
,miaxdìk óàmewn,Eãéa Bp÷ ïéàL,geliya aiigeøîà ïàkî ©¨¤¥¦§¨§¦¨¨§
,minkg,äéiìò éðBéå CáBL éðBémikaeya mippwne xwtd ipei mdy ¥¨§¥£¦¨

,zeilraeïéçéôha eðpwLick zenega mipzepy miphw mikta - ¤¦§©§¦¦
,xad zeter my eppwiyúBøéaáe,xiray milcbnae zexica -åok ©¦§

L ïéìBâðøúå ïéæåeày ,xwtd md ixde ,ziadn egxae ecxneðpw £¨¦§©§§¦¤¦§
,ñcøta,xwtd mewn `edyáéiço`vend,çeléLaely mpi`y oeik ©©§¥©¨§¦©

.eiptl mipnefn mpi` s`eìáà,milebpxzde mifee`d ecxn `l m` £¨

`l`,úéaä CBúa eðp÷,ecia mipnefn mde xnzyn mewn `edyïëå ¦§§©©¦§¥
úBàéñcøä éðBéjeza eppwe mc` ipa oia zelcby xwtd ipei mdy ¥©§§¦

,ziadøeèto`vend,çeléMî`vnpd owl zenec mpi`y oeik ¨¦¦©
.eiptl mipnefne el miiepw md `l` ,'jxca'

:`ziixaa xen`d z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaaCøc äî' ¨©©©¤¤
.'Eãéa Bp÷ ïéàL ìk óà ,Eãéa Bp÷ ïéàL:`xnbd zl`eyänì àä ¤¥¦§¨§©¨¤¥¦§¨§¨¨¨

élote`a wx `ed owd geliy aeigy df oic cenll jxev yi recn - ¦
ixd ,'KxC' ly herindn jcia epw oi`yà÷ôð 'àøwé ék'îyi - ¤¤¦¦¦¨¥©§¨

epyxcy itke ,'`xTi iM' weqtdn z`f cenlle df oic `ivedl¦¦¨¥
lirl(`"r)weqtd oeylnïneæîì èøt ,'àøwé ék'geliyn xehty ¦¦¨¥§¨¦§¨

.xwtd ly epi`y oeikãBòåzaiz ,dywéðôì''Eweqta dxn`py §§¨¤
él änìdpnn yexcl ick ef daiz aezkl dxezd dkxved recn - ¨¨¦

epiteq ixde ,ef devn zkiiy zxnzyn dpi`y cigid zeyxa s`y
.'ux`d lr' xn`py dnn owd geliy aeigl mewn lk zeaxl©¨¨¤

:`xnbd daiynàlàxn`py dn ,epiide ,xg` ote`a yexcl yi ¤¨
weqtaéðôì','Ejxvpééezàìzeter mze` z` zeaxl -éðôì eéäLE §¨¤§©¥¤¨§¨¤

,jzeyxa -eãøîe,mipnefn mpi`k miaygp md s`y ,egxae - ¨§
xn`py dne .owd geliya miaiige'Cøca'cnll `a ok mbkeixac ©¤¤¦

,íia ï÷ àöî ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäé áøãoebke §©§¨¨©©§¨©©§¨¨©©¨¨¥©¨
y`xa ow dide ,oli`d z` mid shyy,oli`dáéiçe`vend ©¨

øîàpL ,çeléLa(fh bn diryi),,'Bâå 'Cøc íia ïúBpä 'ä øîà äk' §¦©¤¤¡©Ÿ¨©©¥©¨¤¤§
.mid z` mb zllek dxezd dxn`y 'jxc' oeyly x`eane

:`xnbd zl`eyäzòî àlàweqta xkfedy oeiky ,jixac itl - ¤¨¥©¨
,ok m` ,owd geliy zevn my zkiiy mi lr 'jxc' oeylàöîmc` ¨¨

,íéîMa ï÷,jxc miiexw minyd s`y ,gxetd ser iab lráéúëc ¥©¨©¦¦§¦
(hi l ilyn),áéiçéîc énð éëä ,'íéîMa øLð Cøc'dfa mb m`d - ¤¤¤¤©¨©¦¨¦©¦§¦©©

miaiigy xn`z.ïwä çeléLa:`xnbd daiynéøwéà 'øLð Cøc'- §¦©©¥¤¤¤¤¦§¥
la` ,'xyp jxc' mipekn minydéøwéà àì àîúñ 'Cøc'oi` - ¤¤§¨¨Ÿ¦§¥

dazky dna milelk mpi` okle ,'jxc' mzq mipekn minyd
.'jxc' oeyl owd geliy iabl dxezd
:mc`d y`xay ow oica dpc `xnbdäðúî áøì éàðBtt déì éøîà̈§¥¥©¨¥§©©§¨

m` ,dpzn ax z` i`pett enyy mewnd ipa el`y -àöîmc`ï÷ ¨¨¥
íãà ìL BLàøa,xg`eäîdf ote` mb m`d ,xnelk ,epic dn - §Ÿ¤¨¨©

,owd geliy zevn ea yi `linne ,'ux`d lr' xn`py dnn daxzd©¨¨¤
.owd geliy aeig ea oi` `linne ,'ux`d lr' llka df oi`y e`©¨¨¤

øîàmelya` cxn eay onfd iabl weqta xn`p ,dpzn ax mdl ¨©
jlnd ceca(al eh 'a l`eny)degYWi xW` W`xd cr `A cec idie' ,©§¦¨¦¨©¨Ÿ£¤¦§©£¤

FYpYM rExw iMx`d iWEg Fz`xwl dPde midl`l mWìò äîãàå ¨¥Ÿ¦§¦¥¦§¨©¨©§¦¨©ª¨§©£¨¨©
,'BLàøiyeg ly ey`x lr dnc`d dzidy ixg` s`y jkne Ÿ

gken ,'xtr'l dny dpzyd `le 'dnc`' dpekn oiicr `id ikx`d
dxezd dxn`yk `linne ,dnc`dn wlgk aygp mc`d s`y
ey`xa e`vn m` s` ,'ux`d lr' owd `vnpy owd geliy zyxta

.ok oicd mc` ly
cer .dpzn ax z` i`pett el`yy mitqep mixac d`ian `xnbd

:dpzn ax z` i`pett ipa el`yïépî äøBzä ïî äLîxkfed okid - Ÿ¤¦©¨¦©¦
.mlerl df mc` `al cizry ,epiax dyn ly ezcil iptl dxeza

leand xec iabl weqta xn`p :dpzn ax mdl aiyd(b e ziy`xa),
mlrl mc`a igEx oFci `l 'd xn`Ie'øNá àeä íbLaeini Eide ©Ÿ¤Ÿ¨¦¨¨¨§Ÿ¨§©¨¨¨§¨¨¨

fenxe ,'dyn' `ixhniba `id 'mBWA' zaize ,'dpW mixUre d`n¥¨§¤§¦¨¨§©¨
mixyre d`n digie ,dyn enyy mc` mlerl `eal cizry dfa

.dpy
:edel`y cerïépî äøBzä ïî ïîäly dyrnd dxeza fnxp okid - ¨¨¦©¨¦©¦

xn`p :dpzn ax mdl aiyd .df dyrn rxi`y mcew ,ryxd ond
oey`xd mc` ly e`hg iabl dxeza(`i b my)õòä ïîä'xW` £¦¨¥£¤

jiziEvcizry 'urd ond' zeaiza fenxe ,'Ylk` EPOn lk` iYlal ¦¦¦¨§¦§¦£¨¦¤¨¨§¨
.urd lr zelzidl ond

:edel`ye etiqedïépî ,äøBzä ïî øzñàdyrn fenx okid - ¤§¥¦©¨¦©¦
zellwd zyxta xn`py :mdl aiyd .xzq`(gi `l mixac)éëðàå'§¨Ÿ¦

øézñà øzñäl` dpt iM dUr xW` drxd lM lr `Edd mFIA ipR ©§¥©§¦¨©©©©¨¨¨¨£¤¨¨¦¨¨¤
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המשך פעמוד לא



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr nw sc oileg(iyily meil)

(h c l`ipc)'àiîL éøtö ïøeãé éäBôðòáe'ixtv exebi eitpr oiae - §©§¦§¨¦£¥§©¨
md s`y ,mi`nh zeterl mb weqtd zpeek i`cea ixde ,minyd

:`xnbd zvxzn .zepli`d itpra mixceøwéà 'àiîL éøtö'- ¦£¥§©¨¦§
j` ,'minyd ixetv' mipekn mi`nh zeter mb mpn`àîúñ 'éøtö'¦£¥§¨¨

eøwéà àìgely iably oeike ,mzq 'mixetv' mipekn mpi` md - Ÿ¦§
.xedh ser wx epiid ,mzq 'xetv' xn`p owd

:dywne `xnbd dtiqen,òîL àzixeqi` iabl weqta xn`p ¨§©
dlik`(`i ci mixac)äøBäè øBtö ìk','Elk`Yäàîè àkéàc ììkî ¨¦§¨Ÿ¥¦§©§¦¨§¥¨

ok `l m`y ,d`nh xetv yiy ,'dxFdh xFRv' oeyln rnyn -¦§¨
wxy mircei epiide ,'elk`z xetv lk' wx zazek dxezd dzid

:`xnbd zvxzn .rnyna zexedhàìoeyln ok wiicl oi` - Ÿ
,wiicl yi jk `l` ,weqtdäøeñà àkéàc ììkîyiy rnyn - ¦§¨§¦¨£¨

.dlik`a `id dxeq` ,dxedh `idy s`y xetv
:`xnbd zxxanàéä éàîdze` dxq`y `id dxedh xetv efi` - ©¦
,dlik`a dxezdéàxetivl dxezd zpeek,äôøèixdáéúk àéãäa ¦§¥¨§¤§¨§¦

lek`l odkd ixeqi` iabl xn`py ,dxezd dzxq` yexita -
d`neha miycw(g ak `xwie)ip` Da d`nhl lk`i `l dtxhE dlap'§¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨¨£¦

`xtqa minkg eyxce ,''d(c"t xen`).xedh sera wqer df weqty
éàåxaecny xnel dvxzòøBöîc äèeçLa`iany xetva - §¦¦§¨¦§¨

weqtn cnlpy ,dnc z`fd jxevl dhgeyl ezxdh meia rxevnd
ixdy ,ok xnel oi` ixd ,oick dhgypy s` lr dlke`l xeq`y df

à÷ôð àø÷c àôéqîmiweqtd jyndn cnlp ef xetv oic - ¦¥¨¦§¨©§¨
xn`py ,dlik` ixeqi`a miwqerd(ai ci mixac)eìëàú àì øLà äæå'§¤£¤ŸŸ§

'íäîmze`n s`y dpnn rnyne ,zxzein 'mdn' oeyle ,'ebe ¥¤
minkg eyxce ,milk`p mpi`y yi okl mcew exkfedy mixedh

(.fp oiyeciw)weqtd `ayòøBöî úèeçL úBaøì.dlik` xeqi`l §©§©§¨
:`xnbd zx`aníìBòìdxFdh xFRv lM' weqtdy xnel yi §¨¨¦§¨

wqer 'Elk`Yaxetvå ,òøBöîc äèeçLllkp xaky it lr s` Ÿ¥§§¨¦§¨§
dxezd z`f dazk ,'mdn Elk`z `l xW` dfe' weqta dxeqi`§¤£¤ŸŸ§¥¤

,aeyåéìò øBáòìxeari ef xetv lke`dy ick -àìáe äNòa ©£¨¨©£¥§Ÿ
.äNòú©£¤

:`xnbd zxxandxFdh xFRv lM' weqtd z` epcnrd recn¨¦§¨
,rxevnc dhegya 'Elk`Yäôøèa dî÷Bìåcinrdl xyt` ixde - Ÿ¥§§¨¦§¥¨

,dtixh xeqi`a weqtd z`å,dxeza dxeqi` azkp xaky s` §
ick aey dxezd z`f dazky xn`p,äNòú àìå äNòa åéìò øBáòì©£¨¨©£¥§Ÿ©£¤

z` cinrdl eptcrd recne ,rxevnc dhegy iabl epx`iay itke
dxezdy millkd cg` :`xnbd zx`an .rxevnc dhegya weqtd

,`ed mda zyxcp,'Bðéðòî ãîlä øác'eyxtl ozipy xac yi m`y ¨¨©¨¥¥¦§¨
da dyxt dze` ly dpiprn exe`ia z` cenll yi ,mipte` dnka

,xn`p `ede,'Elk`Y dxFdh xFRv lM' ly ,df weqtàðéðòá ¨¦§¨Ÿ¥§¦§¨¨
áéúk äèeçLcweqtd meiq ixdy ,oick dhegy xetv iabl xn`p - ¦§¨§¦

ixdy ,dhegya wqer i`ce `ede ,'mdn Elk`z `l xW` dfe' `ed§¤£¤ŸŸ§¥¤
dxedh xetv lk' ,weqtd zligz lr zyxtzn 'mdn' oeyld
dxn`e ,dlik`l zexzend zehegya xaecn i`ce dfay ,'elk`z
el`k yi ozhigya oexqg oi`y zexedh mixtv oze`ny dxezd
wqer weqtd meiqy oeike .rxevnc dhegy epiide ,zelk`p opi`y
xetv lk' weqtd zligz s`y cenll yi ,rxevnc dhegy xetva

.rxevnc dhegya wqer ,'elk`z dxedh
'xetv' oeyly xaeqy wgvi iax ixac lr zeywdl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .xedh ser lr wx dxn`p,òîL àzweqta xn`p ¨§©
rxevnd zxdh iabl(c ci `xwie)xdHOl gwle odMd dEve' ,ézL §¦¨©Ÿ¥§¨©©¦©¥§¥

.'úBiç íéøtö,zeywdl yieéàîweqtd oeyl yexit dn -,'úBiç' ¦¢¦©©©
åàìmixetvl dpeekd oi` m`d -éôa úBéçLEdlik`l zexzeny - ©¤¨§¦

,ok m`e .zexedh mixetv ,xnelk ,dtaììkî,jkn rnyn - ¦§©
éôa úBéçL åàì àkéàcEopi`y 'mixetv' miiexwd zeter yiy - §¦¨©¤¨§¦

zllek 'xetv' oeyly gkene ,mi`nh mdy meyn dlik`a mixzen
:`xnbd zvxzn .wgvi iax ixack `lye ,mi`nh zeter mbàì- Ÿ

`l` ,weqtd zpeek ef oi`éàîoeyld yexit dn -ïéiçL ,'úBiç' ©©¤©¦
[minly-]éLàød,ïälL íéøáàzxqegn xetv `iai `ly cnll ¨¥¥¨¦¤¨¤

.xa`
:wgvi iax lr dywne `xnbd dtiqenàôéqî òîL àzeteqn - ¨§©¦¥¨

rxevn ixetv iabl xn`py ,weqtd ly(my)zFIg mixRv iYW'§¥¦¢¦©
.'úBøBäè,zeywdl yieììkî,'zFxFdh' oeyln rnyn -àkéàc §¦§©§§¦¨
úBàîè,ze`nh ody s` lr ,'mixetv' e`xwpy zeter yiy - §¥

:`xnbd zvxzn .wgvi iax ixack `lyeàì`l` ,ok wiicl oi` - Ÿ
,wiicl yi jkììkî,weqtd oeyln rnyn -úBôøè àkéàcyiy - ¦§©§¦¨§¥

,zetxh ody zngn rxevn z`fdl zeleqty zexedh mixetv
zhgyp rxevnd `iany xetvd oi`y s` lry dxezd dcnile
z`fd jxevl qxg ilk l` dpgnl uegn zhgyp `l` ,oaxw myl

.dtixh didz `ly jixv ,xdhpy rxevnd lr dnc
ick dazkp 'zFxFdh' daizdy cinrdl ozip ji` :`xnbd dywn§

xde ,rxevn z`fdl zeleqt zetxh mixtvy cnllly leqtd i
mixetvúBôøè,rxevn z`fdlà÷ôð 'úBiç'îoeyln cnlp - §¥¥©©§¨

:dziiyew z` `xnbd zx`ane .weqta xen`d 'zFIg'àçéðä- ©¨¦¨
oaen ,dtixh zhrnn 'zexedh' oeyly ,df xac mpn`øîàc ïàîì§©§¨©

yäiç äôøèmdixacly meyn ,da yiy mend mr zeigl dleki - §¥¨©¨
.dig dtixh s` ixdy ,'zeig' oeyln dtixh hrnl xyt` i` ok`

øîàc ïàîì àlày,äiç dðéà äôøèxyr mipy jeza zenz i`ceae ¤¨§©§¨©§¥¨¥¨©¨
,ycgøîéîì àkéà éàîoeyl ixdy ,`iyewd aeyia xnel yi dn - ©¦¨§¥©

,ze`nh zhrnn 'zexedh' oeyl eli`e ,zetixh zhrnn 'zeig'
.mi`nh zetera mb zkiiy 'mixetv' oeyly gkene

:dywne `xnbd dtiqenãBòå,dyw,äiç äôøè øîàc ïàîì ïéa §¥§©§¨©§¥¨©¨
eøîàc ïàîì ïéadtixhy,äiç dðéàleki rxevnd oi`y df oic ixd ¥§©§¨©¥¨©¨

,dtixh xetv `iadlà÷ôð ìàòîLé éaø éác àðúcîcnlp - ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥©§¨
,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa zipypy `ziixaay ef dyxcn

,ìàòîLé éaø éác àðúcxw yiyie ,mi`hg lr xtkl ze`ay zepa §¨¨§¥©¦¦§¨¥
,miycwa lek`l mc`d z` xiykdl ick wx mi`ay zepaxw

eíéðôa øtëîe øéLëî øîàðmy` epiide ,mipta miaxwd mixaca - ¤¡©©§¦§©¥¦§¦
`l` `hg lr mixtkn mpi`y ,dnecke zclei z`hge rxevn ly
,'xtkn' miaygpd mixac yi oke ,miycwa lek`l mxiykdl mi`a
,mipta miaxwd ,mi`hg lr xtkl mi`ad zeny`e ze`hg oebke

õeça øtëîe øéLëî øîàðåuegn miyrpd mixac iabl ok enke - §¤¡©©§¦§©¥©
ixetv epiide ,'xiykn'k miaygpy mixac yi ,ycwnd zial
miaygpd mixac yi oke ,miycwa lek`l exiykdl mi`ad rxevn
mr i`hg lr xtkl `ad lf`frl glzynd xiry epiide ,'xtkn'

,a` oipaa cenll yie .l`xyiäîa,íéðôa øeîàä øtëîe øéLën ©©§¦§©¥¨¨¦§¦
Ba äNòd oic z` aezkdk øéLëîd oic,øtëîdidiy ekixvde ¨¨©§¦§§©¥

ly mdixeni` s` ixdy ,dxdhe zexyk ipipr lka ezenk
,gafnd iab lr miaxw mixiyknd,õeça øeîàä øtëîe øéLëî óà©©§¦§©¥¨¨©

mewn lkn ,gafnd iab lr llk miaxw mpi`y it lr s`Ba äNò̈¨
d oic z` aezkdk øéLëîd oic,øtëîmixedh eidiy jixvdl ©§¦§§©¥

ixdy ,men ea didi `ly jxev yi glzynd xiry iable ,mixyke
eilr z`vl leki mdn cg` lke mixiryd ipy lr zelxeb milihn
ly xetvy o`kn micnel oke ,oaxwk edeaixwie ,'dl lxebd
`le ,mipta miaxwd zepaxwk ,dnly zeidl dkixv rxevn
oeyl dxezd dazk recn `iyewd zxfeg ok m`e .dtixh
ze`nhd s`y gkene ,ze`nh hrnl edf dxe`kl ixd ,'zexedh'

.mixetv zepekn
:xg` ote`a `xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàoeyl ¤¨¨©©©§¨©¦§¨

d`a rxevn iabl weqta dxen`d 'zexedh'éèeòîìhrnl - §©¥
éøBtö,úçcpä øéò,zgcpd xira `vnpd lkk d`pda zexeq`y ¦¥¦©¦©©

.rxevn zxdhl zeleqt od jk meyne
e ,mixetv izy `ian rxevn ixd :uexizd z` `xnbd zxxanéàîì§©

,df cenill mikixv ep` xetv efi` iabl -ì éàçeléLiabl m` - ¦§¦©
lyn zgwl leki epi`y i`ce ixd ,eci lr zglzynd xetv dze`
y heyte ,dglyl dxezd eze` dzeiv ixdy ,zgcpd xiràìŸ

,äìwúì çlL äøBz äøîàerci `le ,de`vniy mc` ipa elykiy ¨§¨¨©¥©§©¨¨
:`xnbd zx`an .d`pda dxeq` `idyì àlàäèéçLdze`l - ¤¨¦§¦¨
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המשך פעמוד ריח

oifge` mipy` cenr nw sc ± oey`x wxtzereay
àéîù éøôö ïøåãé éäåôðòáåinp oi`nh zeter jgxk lre ,"spk" aizk `l `kde Ð

."xetv"n edlek irnzyne ,zepli`a oivawznììëî äøåäè øåôö øîà÷ãî
äàîè àëéàã."elk`z xetv lk" `xw aezkl Ð "xetv" llka mi`nh oi` i`c Ð

éðùîåone ,dxeq` ihernl `l` ,`z` d`nh ihernl e`l "xedh" i`d Ð
.dtxhe `id mixedhdáéúë àéãäá àäåÐ

d`nhl lk`i `l dtxhe dlap" (ak `xwie)
zxeza `xw mwezin xedh serae ,"da

.drilad ziaa `nhn `diy mipdkéà
òøåöîã äèåçùxetvd z` hgye" Ð

(`,cr) dxf dceara ol `niiwe ,"zg`d
.d`pda oixeq`c (`,fp) oiyecwaeøùà äæå

íäî åìëàú àìon ,"mdn" `ed `xizi Ð
.i`w dipin lirlc oixedh` `dc ,oixedhd

òøåöîã äèåçù úåáøìzgleynd la` Ð
ick dpgly dxez dxn` `lc ,zxzen Ð
oilke`e oicv ediy ,ipixg` da elykiy

.xzen i`ce `l` ,mc` ipa dze`äùòÐ
dhegy oebk ,dxeq`d `le elk`z dxedh
.dyr Ð dyr llkn `ad e`le ,rxevnc

äôøè úåáøì àîéàå`gip i`n` ,xnelk Ð
ith rxevnc dhegya dyr inewe`l jl

dtxhnåðéðòî ãîìä øáã ?cg` df Ð
,mzq aezky `xwn :zecn dxyr ylyn

cei ep` oi`eecnel ied ,xacn dna oir
.epiprnáéúë äèåçùã àðéðòá àäåÐ

dl lik` `l i`ce `de ,"elk`z dxedh"
`l xy` dfe :aizk dlre ,dhegy `l`

.dhegyd on elk`zéàî úåéç íéøôö éúù
êéôì úåéç åàì úåéç,jitl zeie`x Ð

llkn Ð "zeig mixtv" aizkcne .zexedh
,edpip zeig `le ,mixtv ediinyc `ki`c

.ze`nh eedcïäìù íéøáà éùàø ïééçùÐ
.xa` zexqegn ihernlàëéàã ììëî åàì

úåàîè:ipyne .`iyew oeyla Ðììëî ,àì
àëéàã`lc edpihrne ,zetxh zexeq`

e`lc ab lr s` ,rxevn zxdhl exykzil
l` dhgey dpgnl uegn `l` edpip oaxw

.qxg ilkà÷ôð úåéçîdpi`c ,dtxh `le Ð
.digàçéðä`pixg` `xw zkxvnc `d Ð

.dig dtxh xn`c o`nlãåòå,dtxh Ð
.`wtp a` oipan l`rnyi iax iac `pzcn

íéðôá øéùëîze`hge rxevn my` Ð
oi`a opi`y ,zecleie oiafc dxtk ixqegn

.miycwa oxiykdl `l`íéðôá øôëîlk Ð
.zeny`e ze`hgõåçá øéùëîixtv Ð

.xdhl ody rxevnõåçá øôëîxiry Ð
.glzyndøôëîë øéùëî åá äùòlka Ð

oixiyknd mb ixdy ,dxdhe zexyk ipin
.odly oixen`d miaxwäùò õåçá óà
øôëîë íéøôö øéùëîglzynd xiry Ð

dfi`ay ,myl ie`x irac ,mena xeq`c
.gafnl ie`x didi myl lxebd letiyøîà

ïîçð áøly mixetv ihernl "zexedh" Ð
.zgcpd xiréàîìåjixhvi` ediipin idl Ð
jdl `xw?xir lyc `hiyt Ð glyn `dc

.onf xg`l dze` oicv mc` ipa eidi ,dpglyi m`e ,xeq` Ð zgcpd xir oennc .dlwzl gly dxez dxn` `lc ,`ed geliy xa e`l zgcpdäèåçùá àìàelit` Ð
.zgcpd xirn iziz `l dhigy xg` dtxeyl lekie ,dl ilk` `le `id dhegyc `iddøîà àáørxevn ecil `a m`y .zxg` dl beefi `ly Ð "zexedh" iz` ikdl Ð

edip i`ne ,zexeq` `ki`c llkn ,"zexedh" :rnyn ikdc ."oey`x rxevn ly digl dbeefe zxg` `ad" odkd xn`i `l Ð df z` xdhiy xg`l xg`?.rxevnc zx`ypd
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       חולין. פרק שנים עשר - שילוח הקן דף קמ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr nw sc oileg(iyily meil)

:`xnbd daiyn,ïk íàdtixh m` mby 'jl gwz'n cnel dz`y ¦¥¥
dxeht d`nh m` mby myn cenll jl yiy ixd ,geliyn dxeht¥

dxezd dazky dn ,dyw ok m`e ,geliyn,'øBtö'ickéèeòîì- ¦§©¥
df oicn hrnlél änì ,àîè óBò,dxezd z`f dazk dn myl - ¨¥¨¨¦

oi`y i`ce `l` ,'jl gwz' xn`py dnn z`f cenll ozip ixde
mi`nh e` dtxh mdy migext`y `l` 'jl gwz'n yexcl
eli`e ,'xetiv' ly herinn dxeht d`nh m`e ,geliyn mixeht

.geliya zaiig ,herin dl oi`y ,dtixh m`
`ziixa oial lirl d`aedy `ziixad oia dxizq dywn `xnbd
x`azd lirl d`aedy `ziixaa ixd :`xnbd dywn .zxg`

,owd geliyn mixeht zetixh migext`yàéðúäå,zxg` `ziixaa §¨©§¨
,çeléLa áéiç ,äôøè ïéçBøôà íàxn`p 'dtixh'y `xnbd dpiade ¥¤§¦§¥¨©¨§¦©

ly m` `idy it lr s`y `ziixad zpeeke ,migext`d lr¥
o`vend aiig dxyk dnvr `idy oeik ,dtixh mdy migext`
:`xnbd zvxzn .lirl d`aedy `ziixad ixack `lye ,geliya

øîà÷ éëä ,éiaà øîà,xnel `ziixad zpeek jk -ïnàL çBøôà ¨©©©¥¨¦¨¨©¤§©¤¦¨
,çeléLa áéiç ,äôøèm` ,`ziixad ixac miyxtzn jkely §¥¨©¨§¦©¥

digext`y oeik ,geliya aiig ,dtixh dnvr `idy migext`
xad ixack edfe ,mixyk.zncewd `zii

:owd geliy ipipra zewitq dnk d`ian `xnbd,àéòLBä áø éòä¥©©§¨
y mc`ïwì Bãé èéLBä,migext`d lr zvaex m`d ceraèçLå ¦¨©¥§¨©

íéðîéñ èeòéî,migext`d lyeäîglyl oiicr aiig `ed m`d - ¦¦¨¦©
z` `iryed ax x`an .geliy `ll dlhil i`yxy e` ,m`d z`

:wtqd iccvïðéøîà éî,mixne` ep` m`d -,eäì ÷éáL eléàc ïåék ¦©§¦¨¥¨§¦¨¦§
éôøhîoeik ,geliyn xeht ,zetixh eyrii jk mgipi m`y oeik - ¦¨§¥

e ,envrl mlhil lkei `lyïðéòagwz' weqtd miiwziy jxev yi - §¦¨
éáìëì àìå ,'Cìàîìc Bà .E,xn`py e` -øîâîì Bãéác ïåék- ¨§Ÿ¦§¨¤¦§¨¥¨¦§¨§¦§©

d z` miiql,äèéçL,dlik`l miie`x migext`d eidie'Cì çwz' §¦¨¦©¨
déa àðéø÷,'jl gwz' weqtd mda miiwzn -çeléLa áéiçå.m`d ¨¦¨¥§©¨§¦©

:`xnbd zxne`e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
:mitqep zewitqéòa[wtzqd-]úéìèî ,äéîøé éaøgpend ,cba - ¨¥©¦¦§§¨©§¦

,miviad lry zilhnd lr zvaex m`de ,oway miviad iab lr
õBçzL eäîxehte m`l miviad oia zvveg ef zilhn m`d - ©¤¨

'migxt`d lr zvax m`de' xn`py oeik ,geliyn(e ak mixac), §¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦
ef oi`y e` ,llk dvivg `ll mdilr ueaxzy jixvy rnyne
aygp cbay xnel dvxz m`e .geliya o`vend aiige ,dvivg

,wtzqdl yi ,dvivgkíéôðklr zegpeny zeyelz zevep - §¨©¦
,mdilr zvaex m`de miviadeöBçiL eäîmiaygp md m`d - ©¤¨

xnel dvxz m`e .mivveg mpi` serd oinn mdy oeiky e` ,dvivg
,wtzqdl yi ,mivveg mitpkyúBøæeî íéöéaze`ad mivia - ¥¦¨

od ok zngne odn `vei gext` oi`y ,xkf `ll ,dcal dawpdn
,zelibx mivia lrn owa zegpend ,owd geliyn zexehteäî©

oial m`d oia mivveg zexfend miviad m`d ,xnelk ,evegiy
oeik zevveg mitpk wxy e` ,geliyn xehte ,zelibxd miviad
opi` owa eidiy ievny zexfen mivia mle` ,owa zeievn opi`y
ok` zexfen miviay xn`z m`e .m`d z` glyl aiige zevveg

a wtzqdle siqedl yi ,zevvegéøãñ éðL[zexey-]íéöéa,zelibx §¥¦§¥¥¦
zegpend,Bæ áb ìò Bæ,zepezgzd z` lehil oiekzdeeäîoic dn - ©©©

miviad oial m`d oia dvivg zeaygp od m`d ,zepeilrd miviad
opi`y e` ,owd geliy zevn oi` df ote`a `linne ,zepezgzd

sery ote`a wtzqdl yi oke .geliya o`vend aiige zevvegøëæ̈¨
uaexéab ìòdäá÷ðe ,íéöéazvaexéab ìòd,øëægeliy oi` ixde ©©¥¥¦§¥¨©©¥¨¨

,oldl dpyna x`eaiy enke ,a`a `le ,m`a `l` bdep owd,eäî©
xeht xkfy oeik ,miviad oial dawpd oia uveg xkfd m`d
glyl aeig oi`e miviad lr zvaex m`d oi` `linne ,geliyn
.ow lkak geliy aeig yie dvivgk aygp xkfd oi`y e` ,m`d z`

:`xnbd zxne`e÷éz.ehytp `ly ,wtqa el` zel`y ecnri - ¥
:sqep wtq `xnbd d`ianäðBé ,àøéæ éaø éòazvaexdéöéa ìò ¨¥©¦¥¨¨©¥¥

ìéñz,dpeil dnecd xedh ser -,eäîm` wtzqdl yi okeìéñz ¨¦©¨¦

uaex,eäî ,äðBé éöéa ìòowd geliy zevn el` mipte`a yi m`d ©¥¥¨©
ote`ay e` ,dpin ipa ly opi`y mivia lr zvaex m`dy s` lr

.geliy aeig oi` df
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz ,éiaà øîàepipy ¨©©©¥¨§©

dpyna(:glw),ìò õáBø øBäèå ,øBäè óBò éöéa ìò õáBø àîè óBò¨¥¥©¥¥¨§¨¥©
.çeléMî øeèt ,àîè óBò éöéa,wiicl yieàä[la`-]øBäèå øBäè ¥¥¨¥¨¦¦©¨¨§¨

,xg` xedh ser ivia lr uaex xedh ser m` -áéiço`vend ©¨
cg`yk s` ,mixedh zeter mdipy liqzde dpeidy oeike ,geliya

.owd geliy aeig yi ,exiag ivia lr uaex mdn
:`xnbd dgecàîìcxedhe xedhay dpyndn wiecny dn `ny - ¦§¨

edf ,geliy zevn yiàøB÷aekxce ,xedh ser oin `edy ,dawp §¥
ixd ,jka ekxcy oeike ,mixg` zeter ly mivia lr ueaxl
mivia lr zvaex `id m`e ,'zvax m`de' weqtd ea miiwzn§¨¥Ÿ¤¤
ivia lr uaexd xedh ser mzq la` ,geliy aeig yi ,zexedh
o`vend xehty okzi ,liqz ivia lr zvaexd dpei oebke ,exiag

.geliyn
:dpyna epipy.ïéøèBt íéîëçå áéiçî øæòéìà éaø ,øëæ àøB÷¥¨¨©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§¦

.minkge xfril` iax ly mzwelgn mrh z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan,øæòéìà éaøc àîòè éàî ,eäaà éaø øîàaiigny ¨©©¦©¨©©§¨§©¦¡¦¤¤

:`xnbd zx`an .xkf `xewa owd geliyaàéúàcnlp df oic - ©§¨
dey dxifba,'äøéâc' 'äøéâc'.odivia lr zeter mzq zxibcnáéúk §¦¨§¦¨§¦

àëä`xew iabl ,o`k xn`p -(`i fi dinxi)áéúëe ,'ãìé àìå øâã àøB÷' ¨¨¥¨¨§Ÿ¨¨§¦
íúäeivia lr xbecd ser mzq iabl ,my xn`pe -(eh cl diryi), ¨¨

hNnYe fFRw dpPw dOW''dlöá äøâãå äò÷áeweqtay enke ,'ebe ¨¨¦§¨¦©§©¥¨§¨§¨§¨§¦¨
dn `xew iabl jk ,eivia lr serd ly dlern dxibca xaecn df
lr xbecy s` lr dlern dxibc epiid dxibc oeyl ea dxn`py

.owd geliy aeig ea yi jk meyne ,xg` ser ly mivia
:minkge xfril` iax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦

ú÷Bìçî ,øæòìàwx `id ,minkge xfril` iax ly ef,øëæ àøB÷a ¤§¨¨©£¤§¥¨¨
áéiç ìkä éøác ,äá÷ð àøB÷a ìáàlr zxbec `idy s` ,geliya £¨§¥§¥¨¦§¥©Ÿ©¨

.dly mpi`y mivia
:`xnbd zl`eyàèéLtelgnyixdy ,xkfa wx mzw'øëæ àøB÷' §¦¨¥¨¨

ïðz:`xnbd daiyn .dpynaàîéúc eäîxfrl` iax ixac `lel - §©©§¥¨
c ,xnel xeaq ziideléôà ,ïðaøa,éøèt äá÷ð àøB÷`idy oeik ©¨¨£¦¥§¥¨¨§¥

,dly mpi`y mivia lr zxbecéðz÷c àäåmzwelgny dpyna §¨§¨¨¥
`xewa `id,øëæick edf,øæòéìà éaøc Bçk EòéãBäìaiigny ¨¨§¦£Ÿ§©¦¡¦¤¤

,dawp `xewa oky lke xkf `xewa elit`ïì òîLî÷xfrl` iax ¨©§©¨
`xewa geliy aeig yi minkg zrcl s` `l` ,ok xacd oi`y

.xkfa wx ewlgpe ,dawp
:zx`ane `xnbd dtiqenú÷Bìçî ,øæòìà éaø øîàåiax ly ef §¨©©¦¤§¨¨©£¤
wx `id minkge xfril`àîìòc øëæa ìáà ,øëæ àøB÷amzqa - §¥¨¨£¨§¨¨§¨§¨

,ely eivia lr elit`e ,mivia lr uaexd xkf ser,øeèt ìkä éøác¦§¥©Ÿ¨
.mdilr uaex a`dy `le ,'migxt`d lr zvax m`de' xn`py§¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦

:`xnbd zl`ey,àèéLtixdyïðz 'øëæ àøB÷'rnyne ,epizpyna §¦¨¥¨¨§©
:`xnbd daiyn .zwelgn oi` mixkf x`yayeäî,àîéúccéaø ©§¥¨©¦

eléôà øæòéìàaáéiçî àîìòc øëæ,geliyaéðz÷c éàäådpyna ¡¦¤¤£¦¨¨§¨§¨§©¥§©§¨¨¥
a ewlgpy,øëæ àøB÷ick epiid,ïðaøc ïçk EòéãBäìelit`y ¥¨¨§¦£Ÿ¨§©¨¨

,geliy zevn oi` ,mixg` ly mivia lr ueaxl ekxcy ,`xewa
.mixkf x`ya oiae `xewa oia aiign xfril` iax zn`a la`à÷̈

ïì òîLîmivaexd mixkf x`ya `l` ,ok xacd oi`y xfrl` iax ©§©¨
.geliyn xeht lkd ixacl mivia lr

:`ziixan jkl zriiqn `xnbdéëä énð àéðzmb ok epipy - ©§¨©¦¨¦
,`ziixaaàîìòc øëæmiviad lr uaexyøeèt.owd geliyn ¨¨§¨§¨¨
a eli`eøëæ àøB÷,miviad lr uaexyáéiçî øæòéìà éaø,geliya ¥¨¨©¦¡¦¤¤§©¥

.ïéøèBt íéîëçå©£¨¦§¦

äðùî
lr m`d zviax oipra mipic ihxta weqrl dkiynn dpynd
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr nw sc oileg(iyily meil)

:`xnbd daiyn,ïk íàdtixh m` mby 'jl gwz'n cnel dz`y ¦¥¥
dxeht d`nh m` mby myn cenll jl yiy ixd ,geliyn dxeht¥

dxezd dazky dn ,dyw ok m`e ,geliyn,'øBtö'ickéèeòîì- ¦§©¥
df oicn hrnlél änì ,àîè óBò,dxezd z`f dazk dn myl - ¨¥¨¨¦

oi`y i`ce `l` ,'jl gwz' xn`py dnn z`f cenll ozip ixde
mi`nh e` dtxh mdy migext`y `l` 'jl gwz'n yexcl
eli`e ,'xetiv' ly herinn dxeht d`nh m`e ,geliyn mixeht

.geliya zaiig ,herin dl oi`y ,dtixh m`
`ziixa oial lirl d`aedy `ziixad oia dxizq dywn `xnbd
x`azd lirl d`aedy `ziixaa ixd :`xnbd dywn .zxg`

,owd geliyn mixeht zetixh migext`yàéðúäå,zxg` `ziixaa §¨©§¨
,çeléLa áéiç ,äôøè ïéçBøôà íàxn`p 'dtixh'y `xnbd dpiade ¥¤§¦§¥¨©¨§¦©

ly m` `idy it lr s`y `ziixad zpeeke ,migext`d lr¥
o`vend aiig dxyk dnvr `idy oeik ,dtixh mdy migext`
:`xnbd zvxzn .lirl d`aedy `ziixad ixack `lye ,geliya

øîà÷ éëä ,éiaà øîà,xnel `ziixad zpeek jk -ïnàL çBøôà ¨©©©¥¨¦¨¨©¤§©¤¦¨
,çeléLa áéiç ,äôøèm` ,`ziixad ixac miyxtzn jkely §¥¨©¨§¦©¥

digext`y oeik ,geliya aiig ,dtixh dnvr `idy migext`
xad ixack edfe ,mixyk.zncewd `zii

:owd geliy ipipra zewitq dnk d`ian `xnbd,àéòLBä áø éòä¥©©§¨
y mc`ïwì Bãé èéLBä,migext`d lr zvaex m`d ceraèçLå ¦¨©¥§¨©

íéðîéñ èeòéî,migext`d lyeäîglyl oiicr aiig `ed m`d - ¦¦¨¦©
z` `iryed ax x`an .geliy `ll dlhil i`yxy e` ,m`d z`

:wtqd iccvïðéøîà éî,mixne` ep` m`d -,eäì ÷éáL eléàc ïåék ¦©§¦¨¥¨§¦¨¦§
éôøhîoeik ,geliyn xeht ,zetixh eyrii jk mgipi m`y oeik - ¦¨§¥

e ,envrl mlhil lkei `lyïðéòagwz' weqtd miiwziy jxev yi - §¦¨
éáìëì àìå ,'Cìàîìc Bà .E,xn`py e` -øîâîì Bãéác ïåék- ¨§Ÿ¦§¨¤¦§¨¥¨¦§¨§¦§©

d z` miiql,äèéçL,dlik`l miie`x migext`d eidie'Cì çwz' §¦¨¦©¨
déa àðéø÷,'jl gwz' weqtd mda miiwzn -çeléLa áéiçå.m`d ¨¦¨¥§©¨§¦©

:`xnbd zxne`e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
:mitqep zewitqéòa[wtzqd-]úéìèî ,äéîøé éaøgpend ,cba - ¨¥©¦¦§§¨©§¦

,miviad lry zilhnd lr zvaex m`de ,oway miviad iab lr
õBçzL eäîxehte m`l miviad oia zvveg ef zilhn m`d - ©¤¨

'migxt`d lr zvax m`de' xn`py oeik ,geliyn(e ak mixac), §¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦
ef oi`y e` ,llk dvivg `ll mdilr ueaxzy jixvy rnyne
aygp cbay xnel dvxz m`e .geliya o`vend aiige ,dvivg

,wtzqdl yi ,dvivgkíéôðklr zegpeny zeyelz zevep - §¨©¦
,mdilr zvaex m`de miviadeöBçiL eäîmiaygp md m`d - ©¤¨

xnel dvxz m`e .mivveg mpi` serd oinn mdy oeiky e` ,dvivg
,wtzqdl yi ,mivveg mitpkyúBøæeî íéöéaze`ad mivia - ¥¦¨

od ok zngne odn `vei gext` oi`y ,xkf `ll ,dcal dawpdn
,zelibx mivia lrn owa zegpend ,owd geliyn zexehteäî©

oial m`d oia mivveg zexfend miviad m`d ,xnelk ,evegiy
oeik zevveg mitpk wxy e` ,geliyn xehte ,zelibxd miviad
opi` owa eidiy ievny zexfen mivia mle` ,owa zeievn opi`y
ok` zexfen miviay xn`z m`e .m`d z` glyl aiige zevveg

a wtzqdle siqedl yi ,zevvegéøãñ éðL[zexey-]íéöéa,zelibx §¥¦§¥¥¦
zegpend,Bæ áb ìò Bæ,zepezgzd z` lehil oiekzdeeäîoic dn - ©©©

miviad oial m`d oia dvivg zeaygp od m`d ,zepeilrd miviad
opi`y e` ,owd geliy zevn oi` df ote`a `linne ,zepezgzd

sery ote`a wtzqdl yi oke .geliya o`vend aiige zevvegøëæ̈¨
uaexéab ìòdäá÷ðe ,íéöéazvaexéab ìòd,øëægeliy oi` ixde ©©¥¥¦§¥¨©©¥¨¨

,oldl dpyna x`eaiy enke ,a`a `le ,m`a `l` bdep owd,eäî©
xeht xkfy oeik ,miviad oial dawpd oia uveg xkfd m`d
glyl aeig oi`e miviad lr zvaex m`d oi` `linne ,geliyn
.ow lkak geliy aeig yie dvivgk aygp xkfd oi`y e` ,m`d z`

:`xnbd zxne`e÷éz.ehytp `ly ,wtqa el` zel`y ecnri - ¥
:sqep wtq `xnbd d`ianäðBé ,àøéæ éaø éòazvaexdéöéa ìò ¨¥©¦¥¨¨©¥¥

ìéñz,dpeil dnecd xedh ser -,eäîm` wtzqdl yi okeìéñz ¨¦©¨¦

uaex,eäî ,äðBé éöéa ìòowd geliy zevn el` mipte`a yi m`d ©¥¥¨©
ote`ay e` ,dpin ipa ly opi`y mivia lr zvaex m`dy s` lr

.geliy aeig oi` df
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz ,éiaà øîàepipy ¨©©©¥¨§©

dpyna(:glw),ìò õáBø øBäèå ,øBäè óBò éöéa ìò õáBø àîè óBò¨¥¥©¥¥¨§¨¥©
.çeléMî øeèt ,àîè óBò éöéa,wiicl yieàä[la`-]øBäèå øBäè ¥¥¨¥¨¦¦©¨¨§¨

,xg` xedh ser ivia lr uaex xedh ser m` -áéiço`vend ©¨
cg`yk s` ,mixedh zeter mdipy liqzde dpeidy oeike ,geliya

.owd geliy aeig yi ,exiag ivia lr uaex mdn
:`xnbd dgecàîìcxedhe xedhay dpyndn wiecny dn `ny - ¦§¨

edf ,geliy zevn yiàøB÷aekxce ,xedh ser oin `edy ,dawp §¥
ixd ,jka ekxcy oeike ,mixg` zeter ly mivia lr ueaxl
mivia lr zvaex `id m`e ,'zvax m`de' weqtd ea miiwzn§¨¥Ÿ¤¤
ivia lr uaexd xedh ser mzq la` ,geliy aeig yi ,zexedh
o`vend xehty okzi ,liqz ivia lr zvaexd dpei oebke ,exiag

.geliyn
:dpyna epipy.ïéøèBt íéîëçå áéiçî øæòéìà éaø ,øëæ àøB÷¥¨¨©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§¦

.minkge xfril` iax ly mzwelgn mrh z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan,øæòéìà éaøc àîòè éàî ,eäaà éaø øîàaiigny ¨©©¦©¨©©§¨§©¦¡¦¤¤

:`xnbd zx`an .xkf `xewa owd geliyaàéúàcnlp df oic - ©§¨
dey dxifba,'äøéâc' 'äøéâc'.odivia lr zeter mzq zxibcnáéúk §¦¨§¦¨§¦

àëä`xew iabl ,o`k xn`p -(`i fi dinxi)áéúëe ,'ãìé àìå øâã àøB÷' ¨¨¥¨¨§Ÿ¨¨§¦
íúäeivia lr xbecd ser mzq iabl ,my xn`pe -(eh cl diryi), ¨¨

hNnYe fFRw dpPw dOW''dlöá äøâãå äò÷áeweqtay enke ,'ebe ¨¨¦§¨¦©§©¥¨§¨§¨§¨§¦¨
dn `xew iabl jk ,eivia lr serd ly dlern dxibca xaecn df
lr xbecy s` lr dlern dxibc epiid dxibc oeyl ea dxn`py

.owd geliy aeig ea yi jk meyne ,xg` ser ly mivia
:minkge xfril` iax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦

ú÷Bìçî ,øæòìàwx `id ,minkge xfril` iax ly ef,øëæ àøB÷a ¤§¨¨©£¤§¥¨¨
áéiç ìkä éøác ,äá÷ð àøB÷a ìáàlr zxbec `idy s` ,geliya £¨§¥§¥¨¦§¥©Ÿ©¨

.dly mpi`y mivia
:`xnbd zl`eyàèéLtelgnyixdy ,xkfa wx mzw'øëæ àøB÷' §¦¨¥¨¨

ïðz:`xnbd daiyn .dpynaàîéúc eäîxfrl` iax ixac `lel - §©©§¥¨
c ,xnel xeaq ziideléôà ,ïðaøa,éøèt äá÷ð àøB÷`idy oeik ©¨¨£¦¥§¥¨¨§¥

,dly mpi`y mivia lr zxbecéðz÷c àäåmzwelgny dpyna §¨§¨¨¥
`xewa `id,øëæick edf,øæòéìà éaøc Bçk EòéãBäìaiigny ¨¨§¦£Ÿ§©¦¡¦¤¤

,dawp `xewa oky lke xkf `xewa elit`ïì òîLî÷xfrl` iax ¨©§©¨
`xewa geliy aeig yi minkg zrcl s` `l` ,ok xacd oi`y

.xkfa wx ewlgpe ,dawp
:zx`ane `xnbd dtiqenú÷Bìçî ,øæòìà éaø øîàåiax ly ef §¨©©¦¤§¨¨©£¤
wx `id minkge xfril`àîìòc øëæa ìáà ,øëæ àøB÷amzqa - §¥¨¨£¨§¨¨§¨§¨

,ely eivia lr elit`e ,mivia lr uaexd xkf ser,øeèt ìkä éøác¦§¥©Ÿ¨
.mdilr uaex a`dy `le ,'migxt`d lr zvax m`de' xn`py§¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦

:`xnbd zl`ey,àèéLtixdyïðz 'øëæ àøB÷'rnyne ,epizpyna §¦¨¥¨¨§©
:`xnbd daiyn .zwelgn oi` mixkf x`yayeäî,àîéúccéaø ©§¥¨©¦

eléôà øæòéìàaáéiçî àîìòc øëæ,geliyaéðz÷c éàäådpyna ¡¦¤¤£¦¨¨§¨§¨§©¥§©§¨¨¥
a ewlgpy,øëæ àøB÷ick epiid,ïðaøc ïçk EòéãBäìelit`y ¥¨¨§¦£Ÿ¨§©¨¨

,geliy zevn oi` ,mixg` ly mivia lr ueaxl ekxcy ,`xewa
.mixkf x`ya oiae `xewa oia aiign xfril` iax zn`a la`à÷̈

ïì òîLîmivaexd mixkf x`ya `l` ,ok xacd oi`y xfrl` iax ©§©¨
.geliyn xeht lkd ixacl mivia lr

:`ziixan jkl zriiqn `xnbdéëä énð àéðzmb ok epipy - ©§¨©¦¨¦
,`ziixaaàîìòc øëæmiviad lr uaexyøeèt.owd geliyn ¨¨§¨§¨¨
a eli`eøëæ àøB÷,miviad lr uaexyáéiçî øæòéìà éaø,geliya ¥¨¨©¦¡¦¤¤§©¥

.ïéøèBt íéîëçå©£¨¦§¦

äðùî
lr m`d zviax oipra mipic ihxta weqrl dkiynn dpynd
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המשך פעמוד ריז



xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `nw sc oileg(iriax meil)

éðúéìzvaexy dxwna elit` glyln xehty zepyl leki did ± ¦§¥
oia,ïìéà éãáBø,dglyln xeht zvaex `idy s`yïkL ìëå §¥¦¨§¨¤¥

úôôBòî:`xnbd zvxzn .glyln xehty ,llk zvaex dpi`y §¤¤
ly dxwndéøèöéà úôôBòî,déì C,yecig jka yiy meyn §¤¤¦§§¦¥

lî øeèt ïwa úBòâBð äéôðk eléôàc,çlLs`y okzi oiicr la` ©£¦§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©
.glyln xeht oli` icaex ipy oia zayeiy dxwna

:`xnbd dywnïðz ïðàäå,epizpynaáéiç ïwa úBòâBð äéôðkL ïîæa §¨£©§©¦§©¤§¨¤¨§©¥©¨
ì,çlLztterny dxwna glyln zxhety `ziixad lr dywe §©¥©

:`xnbd zvxzn .owa zerbep ditpk xy`k elit`,äãeäé áø øîà̈©©§¨
,ãvä ïî òâBða [àúéðúî] (ïéúéðúî) éðz÷ ék`ziixad dxht jkle ¦¨¨¥©§¦¦©§¦¨§¥©¦©©

.'ebe 'lr zvaex m`de' llka df oi`y ,glyln
:dpyna epipy'eëå çBøôà [àlà] íL ïéàaiig zg` dvia e` ¥¨¤¨¤§©§

e` migixtn migext` my eid ,mewn lkn ow 'ow' xn`py glyl©
migxt`d lr zvax m`de' xn`py glyln xeht zexfen mivia
e`vi `niiw ipa mivia s` `niiw ipa migext` dn ,'miviad lr e`
on`l mikixv migext`d s` on`l oikixv miviad dne ,zexfen
ezernyny cg` weqt epyiy ,dpyna x`eane .oigixtn e`vi
,ieaixd on dyxc dpynde ,herin ezernyny cg` weqte ieaix

,zg` dvia e` cg` gext` yi xy`k s` geliy aeig zeaxlone
e` migixtn migext`d xy`k glyln xehty hrnl ,herind

:yexcl yi jky oipn zxxan `xnbd ,zexfen miviaddéì øîà̈©¥
ïðaøî àeää[mkg cinlz-]àëtéà àîéà ,àáøìz` xen` ± ©¥©¨¨§¨¨¥¨¦§¨

y dxwnay ,jtidl zeyxcdBà ãçà (àìà) çBøôà [àlà] íL ïéà¥¨¤¨¤§©¤¨
lî øeèt ,úçà äöéa,çlLaezka rnyny meyníéçBøôà' ïðéòác ¥¨©©¨¦§©¥©¦§¦¨¤§¦

,'íéöéa Bà,miax epiideàkéìådvia e` cg` gext` m` ik oi` - ¥¦§¥¨
y dxwna la` ,zg`,úBøæeî íéöéa Bà íéçéøôî íéçBøôà íL eéä̈¨¤§¦©§¦¦¥¦¨

ì áéiç,çlLmeyn'ï÷' øîàpLrnynyíB÷î ìkî ï÷.ow beq lk ± ©¨§©¥©¤¤¡©©©¦¨¨
y ,ef jxca yexcl okzi `l :`xnbd zayiinàø÷ áBzëð ,ïk íà± ¦¥¦§§¨

aezk zeidl jixv did'íäéìò úöáø íàäå'iptl xn`p xaky oeik §¨¥Ÿ¤¤£¥¤
,'mivia F` migxt`' okéàîaey xn`p dn myl ±úöáBø íàäå' ¤§Ÿ¦¥¦©§¨¥¤¤

,'íéöéaä ìò Bà íéçBøôàä ìòdfa dxezd zpeeky gkenéLewàì ©¨¤§¦©©¥¦§©¥
zeeydle yiwdl ±,íéçBøôàì íéöéáe íéöéáì íéçBøôàcnlle ¤§¦§¥¦¥¦§¤§¦

mpi`y m`d z` glyln xeht migixtn migext`d eid m`y
z` glyln xeht zexfen miviad eid m` ok enke .mivial minec

.migext`l minec mpi`y ,m`d

äðùî
:mipad lrn m`d geliy zaeg oipra mitqep mipic d`ian dpynd

dçlLm`d z` gliy ±äøæçå,mipad z` lhpy iptleléôàdgly ¦§¨§¨§¨£¦
dxfgeáéiç ,íéîòt äMîçå äòaøàxeq`e ,m`d z` glyl aey ©§¨¨©£¦¨§¨¦©¨

,mipad mr dlhil eløîàpL(f ak mixac).'íàä úà çlLz çlL' ¤¤¡©©¥©§©©¤¨¥
:sqep oicíàä úà ìèBð éðéøä øîà,invrl,íéðaä úà çlLîejke ¨©£¥¦¥¤¨¥§©¥©¤©¨¦

`l` ,devnd on xhtp `l ,dyráéiç,m`d z` glyløîàpL ©¨¤¤¡©
.'íàä úà çlLz çlL'©¥©§©©¤¨¥

e m`d z` gliy :sqep oicå íéðaä úà ìèðaeydì ïøéæçä,owl ± ¨©¤©¨¦§¤¡¦¨¨
íàä äøæç Ck øçàåzayllî øeèt ,ïäéìò,çlLxakyz` miiw §©©¨¨§¨¨¥£¥¤¨¦§©¥©

.devnd

àøîâ
drax` elit` dglyl aiig dxfge m`d z` gliy :dpyna epipy
:`xnbd zl`ey .'m`d z` glyz gly' xn`py ,minrt dynge

,àáøì ïðaøî àeää déì øîàaeig zeaxl weqtd on cenll epl oipn ¨©¥©¥©¨¨§¨¨
,minrt dnk elit` geliyàîéàåxnel ip` leki ixde ±y'çlL' §¥¨©¥©

rnynàðîéæ àãçe ,zg` mrt dglyl aiegny ±'çlLz'yiy £¨¦§¨§©©
dglyl aiegny wx siqedl `a ,sqep geliy aeig epnn renyl

ïéðîéæ éøz.jkn xzei `l j` ,ztqep mrt s` ± §¥¦§¦
:`xnbd zayiindéì øîàzaiz ,`ax'çlL'aiegny rnyn dcal ¨©¥©¥©

dglyl,íéîòt äàî eléôàdpynd dyxc cala ef daizne £¦¥¨§¨¦

zaize .glyl aiig minrt dyinge drax` elit` dxfge dglyy
'çlLz',yexcl yi jke ,xg` oiprl zyxcpéì ïéàwx xn`p eli` ± §©©¥¦

epi` geliyd aeigy xeaq iziid 'gly'àlàz` jixvy mewna ¤¨
m`dúeLøä øáãìm`l `ed jxvp xy`k mle` ,envr jxevl ± ¦§©¨§

äåöî øáãì,rxevnd z` da xdhl oebkïépîaiig df ote`a s`y ¦§©¦§¨¦©¦
,glyl,íB÷î ìkî 'çlLz' øîBì ãeîìzzbdep `edy ote` lkay ©§©§©©¦¨¨

.zxg` devn jxev iptn zigcp dpi`e ,geliyd zevn
cnll aezkd on zcgein dyxc dkxved recn zxxan `xnbd

:owd geliy zevn z` dgec zxg` devn oi`yàaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨
àðîçø áúëc àîòè àlà ,àðäk áøì àáø øa óñBé áøc déøa§¥§©¥©¨¨§©©£¨¤¨©§¨§¨©©£¨¨

'çlLz'zxg` devn iptn zigcp geliyd zevn oi`y mrhd ike ± §©©
,'glyz' zaiz dxezd dazky meyn wx `ed `l`éëä åàì àä̈©¨¦

àðéîà äåäm`d z` jixv xy`kyàì äåöî øáãì,dglyl aiegn £¨£¦¨¦§©¦§¨Ÿ
zevn owd geliy ixdy ,aiigy zrcl epl yi z`f ilel mb `lde

å äNòzevn,àeä äNòú àìxn`py ,dyr zevn da yi ,xnelk £¥§Ÿ©£¤
m`d gTz `l' xn`py ,dyrz `l zevne ,'m`d z` gNWY gNW'©¥©§©©¤¨¥Ÿ¦©¨¥

,'mipAd lräNò ïéàågwle' ea xen`d rxevn zxdh ly oebk ©©¨¦§¥£¥§¨©
'mixRv iYW xdHOl(c ci `xwie).äNòå äNòú àì äçBc ©¦©¥§¥¦¢¦¤Ÿ©£¤©£¥

:`xnbd zayiinàëéøö àì'glyz' zaizn dyxcd dkxved `l ± Ÿ§¦¨
dxwnl `l`íàì dì÷Lå øáòcm`d z` lhpe devnd lr xary ± §¨©§©§¨§¥
,mipad mrdéøáò åàìc,xar xak 'gwz `l' ly e`ld lry ± §©©§¥

dzrneàkéàc àeä äNògly' ly dyr zevn `l` eilr oi` ± £¥§¦¨
dglyl 'glyzc mixeaq epiid dfae ,äNò ézéìdyrd `eaiy ± ©§¥£¥

rxevnd zxdh lyäNò éçãéìågeliy ly dyrd z` dgcie ± §¦§¥£¥
,owdïì òîLî à÷.dglyl aiigy 'glyz' ¨©§©¨

mipad mr m`d z` lhp m`y lirl xen`d lr dywn `xnbd
z` miiwl wx `l` cer epwzl leki epi`e e`ld lr xar xak

zekn zkqna .dyrd(:eh),dyrl wzipd e`l oipra `ziixa epipy
dtiqed ,dyrz `ld xeqi` z` dxezd dazky xg`ly ,epiidc
meiwa yi e`ld lr xary s`y zcnln jkae ,dyr s` xaca
zevn lk ,my epipy jke ,zewlnd on xhtie e`ldn wezip dyrd
dyr lhia ,xeht ,day dyr miiw ,dyr mew da yiy dyrz `l
aeig ielz dna opgei iaxe yiwl oa oerny iax ewlgpe .aiig ,day
xaeq yiwl oa oerny iax ,`ziixaa qexbl yi cvike ,zewlnd
zewlnd aeig xnelk ,'eniiw `le eniiw' `ziixaa zepyl yiy
yiy xaeq opgei iaxe .miiw `l e` miiw m` dyrd meiwa ielz
m` wx ielz epi` zewlnd aeig xnelk ,'elhia `le elhia' zepyl
z` lhia m`y ,dyrd lehiaa `ed ielz `l` ,dyrd miiw

:`xnbd dywn .aiig epi` lhia `l m`e ,aiig dyrdïàîì àçéðä̈¦¨§©
éðúc`ziixaa dpeyd itl mipekp el` mixac ±(my)e`l iabl §¨¥

,dyrl wzipd,'Bîéi÷ àìå Bîéi÷'ielz zewlnd aeigy xnelk ¦§§Ÿ¦§
z` miiw `l ,dgly `le m`d z` lhpyk ezhiyl ,dyrd meiwa
dide ,dyrd wx el x`yp dzrne ,e`ld lr xar xake dyrd

.edgci rxevnd zxdh ly dyrdy xnel mewnéðúc ïàîì àlà¤¨§©§¨¥
`ziixaa,'Bìha àìå Bìha',dwel epi` eniiw `l oiicry elit`y ¦§§Ÿ¦§

lk ok m` ,eniiwl lkei `ly ixnbl dyrd z` lhiayk wx `l`
dèçL àìc änk,m`låàìì déøáò àì,e`ld lr xar `l ± ©¨§Ÿ¨£¨Ÿ©§¥§©

zevn oi`y i`ceae ,dyrz `le dyr geliyd zevna yi oiicre
oi`y epcnll weqt jxved dn myle ,dze` dgec zxg` dyr

.zxg` devn iptn zigcp dyrd
eúå,zeywdl yi cere ±ìzhiyäãeäé éaø(oldl dpyna)øîàcm`y §§©¦§¨§¨©

ex`iae ,dglyl xzei aiegn epi`e dwel mipad mr m`d z` lhp
`xnba(a"r)dxez dxn`y dny xaqy enrhàøwéòî ,'çlL'wx ± ©¥©¥¦¨¨

dlhpy iptl,òîLî,dglyl deevn epi` dlhp xaky xg`l la` ©§©
gwle xar m`y e`ld wezipl llk `a epi` df dyry epiide
'glyz' weqtd z` cinrdl xyt` i` ok m`e ,xhtie glyiy

ixdy ,dlhpe xary ote`aàkéì énð äNò eléôàdf dxwna ± £¦£¥©¦¥¨
,dglyl dyr zevn elit` el oi` mipad mr m`d z` lhpy
ixdy ,rxevnd zxdhl oebk devn jxevl dlhil el yi i`ceae

.dlhil i`yx zeyxd xacl elit`
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המשך פעמוד קעח

oifge` mipy` cenr `nw sc ± oey`x wxtzereay
ïìéà éãáåø éðúéì:opiqxb ikd .zttern oky lke ,dviaxl `incc ab lr s` Ð

ïäéìò úöáåø íàäå áåúëéì ïë íà.íéöéáì ïéçåøôà éùå÷àìxhtnl Ð
.migixtníéçåøôàì íéöéáåÐ mewn lkn "ow" jgxk lre ,zexfen xhtnl Ð

,miax hwpinl `ed `xwc digxe` Ð "mivia"e "migext`"e ,zg` dvia zeaxl
.mipw aexaäðùîøçàå íéöéáä úà ìèð

çìùìî øåèô íäéìò íàä äøæç êëÐ
.onefn ow dil ded ,miviad z` lhpc oeikc

àøîâàîéàåmrt cer iiez`l "glyz" Ð
`l eze ,dipyíìåòì çìù äéì øîà ?

òîùî.`z`c `ed ikdl "glyz"c ieaxe Ð
éì ïéà.zeyxd xacl `l` gely jixvc Ð

äåöî øáãìrxevn zxdhe zclei ow oebk Ð
oipn?."glyz" xnel cenlzéëä åàì àä

äåöî øáãì àðéîà äåä,gely ira `l Ð
"glyz" ,`ed dyrz `le dyr gely `de
"xdhnl gwle" ly dyr oi`e ,"gwz `l"e

!mdipy z` dgecäéì÷ùå øáòã àëéøö àì
iax `l i`e .glyne xfegc opireny`e Ð
,dlhpe xarc `kidc `pin` ded ,devn xac
i`w `l ez ,"gwz `l"c e`l lr xar xakc
dyr `l` rxevn zxdhc dyr dit`a
`ni`e ,i`w "glye cenr"a izk`c .gelyc
dyrc dinle` i`n :jixt onwle .diigcil
,diigcipc `nipc ,geliyc dyrn rxevnc

.iieaxl jixhvi`cäéøáò åàìãe`ld Ð
.dilr xar xakéðúã ïàîì àçéðäÐ

.(`,eh) zekn zkqnaåîéé÷ àìå åîéé÷Ð
oebk ,dyr mew da yiy dyrz `l zevn lk
,gwz `l :rnync ,dyrl e`ld wzipy df
ea exzdyk ,day dyr miiw Ð dgwl m`e
xeac ick jeza dglye ,dgwle ,"!gwz `l"
lr xary it lr s`e ,xeht Ð d`xzd ly
m` :xnel ,dyrl ewzp jklc ."gwz `l"
`l .xhtde df dyr ,ef dxdf` lr zxar
ol `niiwc ,xeac ick jez day dyr miiw
lr xar ik Ð inc xeack xeac ick jez
`kd .onf xg` dgly elit` ,aiig ,d`xzd
dgwlyn e`ll dixar :xninl `ki` inp
.`ki`c `ed dyr `zyde ,dgly `le
igcile dyr izil :`pin` jzrc `wlq

.`xw jixhvi` ikdl ,dyréðúã ïàîì àìà
åìèá àìå åìèá,ixnbl day dyr lha Ð

Ð dhgyy oebk ,cer eniiwl leki oi`y
`ly onf lk Ð day dyr lha `l .aiig
exzdyk cin gly `ly it lr s` ,dhgy
Ð dhgy `ly onf lk inp ikde .xeht ,ea
"xhtde glye cenr"ac ,e`ll dixar `l
`xw ira `le ,`ed dyre e`l izk`e .i`w
dyr oi`c ,`prci `p`e ,devn xacl llk

.dyre dyrz `l z` dgecøîàã äãåäé éáøì åúå,xnelk .rnyn `xwirn Ð "gly" :xaqwc ,dcedi iaxc `nrh epiidc onwl xn`e ,glyn epi`e dwel oizipzna Ð
`le ,`kil dyr zeyxd xacl elit` `dc ,dlhpe xaryk `nwe`l `kil ez `d .dglylc `xw xn`w `l Ð dgwl m`e .dpgly Ð dp`vnzyk la` ,m`d gwz `l
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ïäéìò íàä¯lî øeèt.çlLàøîâ"çlL" :àîéàå ,àáøì ïðaøî àeää déì øîà¯ ¨¥£¥¤¨¦§©¥©£©¥©¥©¨©§¨¨§¥¨©¥©
"çlLz" ,àðîéæ àãç¯"çlL" :déì øîà !ïéðîéæ éøz¯"çlLz" ,íéîòt äàî eléôà £¨¦§¨§©©§¥¦§¦£©¥©¥©£¦¥¨§¨¦§©©

¯"çlLz" øîBì ãeîìz ?ïépî äåöî øáãì ,úeLøä øáãì àlà éì ïéà¯.íB÷î ìkî ¥¦¤¨¦§©¨§¦§©¦§¨¦©¦©§©§©©¦¨¨
àðîçø áúëc àîòè àlà :àðäk áøì àáø øa óñBé áøc déøa àaà éaø déì øîà£©¥©¦©¨§¥§©¥©¨¨§©¨£¨¤¨©£¨¦§©©£¨¨

äåöî øáãì àðéîà äåä éëä åàì àä ,"çlLz"¯ïéàå ,àeä äNòz àìå äNò ?àì §©©¨¨¨¦£¨¨¦¨¦§©¦§¨¨£¥§Ÿ©£¤§¥
!äNòå äNòz àì äçBc äNò¯åàìc ,íàì dl÷Le øáòc ,àëéøö àì¯,déøáò £¥¤Ÿ©£¤©£¥¨§¦¨§¨©§©¨¨¥§¨©§¥

äNò éçãéìå äNò éúéì ,àkéàc àeä äNò¯.ïì òîLî à÷Bîéi÷ éðúc ïàîì àçéðä £¥§¦¨¥¥£¥§¦§¦£¥¨©§©¨¨¦¨§©§¨¥¦§
dèçL àìc änk ,Bìha àìå Bìha éðúc ïàîì àlà ,Bîéi÷ àìå¯,eúå !åàìì déøáò àì §Ÿ¦§¤¨§©§¨¥¦§§Ÿ¦§©¨§¨§¨¨¨©§¥§¨§

"çlL" øîàc äãeäé éaøì¯áø øa øî øîà àlà !àkéì éîð äNò eléôà ,òîLî àøwéòî §©¦§¨©£©©¥©¥¦¨¨©§©£¦£¥©¦¥¨¤¨£©¨©©
ïBâk :éLàdìèpLì úðî ìòåàìc ,çlL¯éçãéìå äNò éúéìå ,àkéàc àeä äNò ,àkéì ©¦§¤§¨¨©§¨§©¥©§¨¥¨£¥§¦¨§¥¥£¥§¦§¦

.äNò¯?äNò éàäî äNò éàäc déîìeà éàî¯íBìL ìBãb :øî øîàå ìéàBä ,Czòc à÷ìñ £¥©§¥§©£¥¥©£¥¨§¨©§¨¦©£©¨¨¨
äçné äMeã÷a ázëpL àeä Ceøa LBãwä ìL BîL :äøBz äøîà éøäL ,BzLàì Léà ïéaL¤¥¦§¦§¤£¥¨§¨¨§¤©¨¨¤¦§©¦§¨¦¨¤

øäèî àìc änëc ïåék òøBöî éàäå ,íénä ìò¯õeçî áLéå" áéúëc ,ähnä LéîLúa øeñà ©©©¦§©§¨¥¨§©¨§¨§©¥¨§©§¦©¦¨¦§¦§¨©¦
Bìäàì"Bìäà" ,"íéîé úòáL¯ïåék :àîéúc eäî .ähnä LéîLúa øeñàL ïàkî ,BzLà Bæ §¨¢¦§©¨¦¨¢¦§¦¨¤¨§©§¦©¦¨©§¥¨¥¨

äNò éçãéìå déãéc äNò éúéì ,ähnä LéîLúa øeñàcçelLc.ïì òîLî à÷ ,ïwääðùî §¨§©§¦©¦¨¥¥£¥¦¥§¦§¦£¥§¦©©¥¨©§©¨
íéðaä ìò íà ìèBpä¯Bðéàå çlLî :íéøîBà íéîëçå ,çlLî Bðéàå ä÷Bì :øîBà äãeäé éaø ©¥¥©©¨¦©¦§¨¥¤§¥§©¥©©£¨¦§¦§©¥©§¥

äNò íe÷ da LiL äNòz àì úåöî ìk :ììkä äæ .ä÷Bì¯.äéìò ïé÷Bì ïéààøîâéòa ¤¤©§¨¨¦§©Ÿ©£¤¤¥¨£¥¥¦¨¤¨¨¥
äNòì ÷zépL åàì øáñc íeMî äãeäé éaøc àîòè :ìîî øa àaà éaø¯.åéìò ïé÷Bì ©¦©¨©¤¤©£¨§©¦§¨¦§¨©¨¤¦©©£¥¦¨¨

äNòì ÷zépL åàì øáñ àîìòa :àîìc Bà¯,àîòè eðééä àëäå ,åéìò ïé÷Bì ïéà ¦§¨§¨§¨¨©¨¤¦©©£¥¥¦¨¨§¨¨©§©£¨
"çlL" øáñ÷c íeMî¯ápb :òîL àz ?òîLî àøwéòîïìæâå,úB÷ìî ììëa ïðLé ¦§¨¨©©¥©¥¦¨¨©§©¨§©©¨§©§¨¤§¨¦§©©§

,"ìæâz àì" øîà àðîçøc ,àeä äNòì ÷zépL åàìc ,àëä àäå .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨§¨¨¨§¨¤¦©©£¥§©£¨¨£©Ÿ¦§Ÿ
÷zépL åàì øáñ÷c íeMî äãeäé éaøc àîòè :dpéî òîL ,"äìæbä úà áéLäå"§¥¦¤©§¥¨§©¦¨©£¨§©¦§¨¦§¨¨©¨¤¦©
éa àéðz àìc àúéðúî ìk ,eëì àðéîà åàì :àøéæ éaø déì øîà !åéìò ïé÷Bì äNòì©£¥¦¨¨£©¥©¦¥¨¨¨¦¨§¨©§¦¨§¨©§¨¥
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רד
oifge` mipya cenr `nw sc ± oey`x wxtzereay

àéòùåà éáøå àééç éáømeyn .`kd ik ,incca mzpyn lr mitiqeny daxd mi`pz yi la` .xn`y enk xnel mkg lk ixaca ewcwce ,zeziixad z` excq Ð
nel etiqede ,eilr oiwel dyrl wzipy e`l meyn `nrh ixaq ,aiignc `kd dcedi iaxl opirnyc.olfbe apb xàéðú íéòáøà úå÷ìî ììëá åðéà àîìéãÐ

.oizipznc `inec ixn`c ,"opyiy" exn`e onf xg`l mzqxiba erh mi`pzde ,rnyn `xwirn "gly"c meyn oizipzna dcedi iaxc `nrhc opireny`eáåùú àì
."ezgwl" Ðäìëú àì."mze` aefrz xble iprl" aizkc ,dyrl oiwzip od ixde ,d`tc Ðòîùî àø÷éòîzeyrl jilr dn la` ,"dlkz `l" Ð?aefr

lrc ,olfbe apb la` .dlkz `le mze`
.iwl `lc jl `ni` ,dyrl wzip jgxk

åøéúåú àìy`a" ,exizez m`e Ð
.dyrl wzip i`ce `d Ð "etexyzéàå

êúòã à÷ìñ"gly" dcedi iax xaqw Ð
:dwelc `nrhe ,rnyn dgiwl xg` `xwc
Ð eilr oiwel dyrl wzipy e`l meyn

"glyn oi`e" ipzw i`n`?eaiign aezkd
exhet `ede ,dgiwl xg`l eglyl s`!?

àîìéãepi` Ð xn`wc "glyn epi`" Ð
.dwel s` `l` ,gelya xhtpäîë ãò

äçìùîdlhp m` Ðåãé úçúî àöúù ?
.xzen Ð dytezle xefgl leki m`e Ð

ìâøá äçìùî äîá,dlbxa dpfg`i Ð
.dpglyieäôâá,dtpka dfge` Ð
.dglyneìâø éçìùîgeliy `nl` Ð

oi`y ipira d`xpe .izrny jk ,`ed lbxa
`edy ,xeyd lbx geliyl dnec df geliy
.milbxa dfig` `kde ,milbxa jled
xn` `ped ax" :xn`w ikdc il dnecnke
xhtp ,dglye dtb ylz m`y Ð "lbxa
zeriqt izy dkldy oeik ,geliy zevnn
axe .dytezl xefgl xzene ,yly e`
.dkxck serl lkezy Ð dtba xn` dcedi
`eddc `caer iziincn ixacl dii`xe
ax diaiigc ,dglye dtbl edpiylzc
,dinrhl dcedi axc .diglynl dcedi

.lbxa ser geliy oi` xn`cäì éáø
äôãâdl elcbiy cr dze` ddyd Ð

.dpglyze ditpkúåãøî úëîiecix Ð
,davw dl oi`e ,dfa libxi `ly ,dgkeza

.eilr lawiy cr `l`äîéúxedh ser Ð
.`edäéì øîà.`ax Ðàúòéá àãç àîìã

àéîøã àåä`ly ,le`yl zkxved jkl Ð
e` migext`" `xwe ,zg` dvia `l` dlihd

.aizk "miviaé÷úñøô.zecevn Ðùåçéìå
àãùçì.dglyl eaiig envr z`pd lry Ð

el`"a xn`ck ,xerikd on wgxzdl jixvc
ixy `cqg axc (a,cn oileg) "zetxh

.dipin oiaf `le ,`xkeaãé øçàìë éðùîå
oiad `ly ,dcevnd yxit wegxn Ð

.glynd'åëå éñåé éáøãì àúéà íàåÐ
.dl jixt cenlzdäáåø úàéöé`a m`c Ð

,dzvia dlihn `idyk m`d z` `vne mc`
letzc inwn glyl aiig Ð daex `vi xake

.`ed onefn e`l izk`c ,exvgléëä éà.exvg dzpw `lc Ðìæâ íåùî úåøåñà éàîà`ed m`d sebn oiicr `lde ,mely ikxc iptn elit`e Ð?ipyneïîààikxc" Ð
.mely ikxc meyn yi dnvr m`d lr elit` ,xn`wc "melyíéöéáà íìåòì àîéà úéòáéàådgep dpi`e li`ed ,o`k oi` mely ikxc meyn elit` Ð on` lr eli`c Ð

mely ikxc meyn ,exvg el dpw `lc inp idpe .odilr dizrcc Ð hhewzn `ed miviadn la` .gweld mr hhewzn epi`e ,dlr jaeyd lra zrc dknq `l Ð dytezl
.`ki` `dinúåëæì.dil ixw "diikf" Ð xwtdc diipw lk .mda wifgdle m`d zgz eci heytl Ð'åë äãåäé áø øîàã àúùäåoizipzn `newe`l zivn `zydn Ð

dltpy it lr s`e .dzlihdyn dilr m`d dcnr `ly z`f dpexg` dvia meyn ,geliya zaiige ,`ed onefn `lc `pipg iaxa iqei iaxl dywz `le ,dlek z`vi elit`
df oi`e ,dil ikf ivn `l inp exvg lk ,wifgdl leki did `l ,o`k did m` ,envr `edc oeikc .exvg dzpw `l Ð xvgl.onefníåùî ìæâ íåùî úåøåñà éàîà éëä éà

íåìù éëøã.`l eze Ðäçìùã éàira `d ,mivial mlhil leki `ed j`id Ð dgly `lc i`e .`ed `ilrn lfbe ,ziad lral exvg dzpw ixd Ð da wifgdc mcew Ð
!dcedi axk miviad zgiwl mcew gelyipyneïè÷á`gip `l` .`kil `ilrn lfbc ,m`d zgz olhpe xarc oebk :iiepyl ivn dedc oicd `ede .`ed gely xa e`lc Ð

xn`e dnzn xcde .xeqi` jxca `le ,xzid jxca iiepyl dilÐàåä íåìù éëøã øá ïè÷?:opiqxb ikdekaey zexit .mely ikxc iptn xifgdl aiig ohw ly eia`Ð
.miviae migext`ìàåîùã äéî÷ì àúà.iranl dil jixhvi` i`n yxtn onwl Ðï÷à óåøè.owd lr jcia ywd Ðåäáâúéìãi`n lif`e yxtn `zyde .jz`xin Ð

.dil xcdn i`ne dipin `raéàîìdnl ef ddabd Ðàð÷îì éà ?mze` dpwze ,jz`xin migext` edabzilc ow` sexh :dil xn`w ikde ,oeniq oa iel ea xefgi `ly Ð
.ddabdaøãåñá åäðéð÷éìdpwi j`id le`yl dcedi ax jxved dnle Ðáåè íåéì íàå ?dna le`yl `ae ,dvwen meyn mixeq` eidi xgnle ,aeh mei axr `edy Ð

mzpkd?Z.ow` sexhl `gxh i`d il dnl
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éàivn ded Ð dwel epi`e glyn opaxk

dwel ,jklid .eniiw `le eniiw xaqc xninl

.opaxc `ail` glyne

éàyxetn Ð lfb meyn zexeq` i`n` ikd

.(`,aw `rivn `aa) "l`eyd" seqa

ï÷ä çåìéù êìò ïøãä

1

2

3

4

5

àéòLBà éaø éáe àéiç éaø¯àìå ,àéä àzLaLî ©¦¦¨¥©¦©£¨§©©§¨¦§¨
eáúBzúB÷ìî ììëa dðéà" àîìc ,àLøãî éa dpéî §¦¨¥¦§§¨¦§¨¥¨¦§©©§

éaøå àéòLBà éaø éðúc :òîL àz .àéðz "íéòaøà©§¨¦©§¨¨§©§¨¥©¦©£¨§©¦
àì" :àéiçáeLz"¯"älëú àì" ,áLå¯,älëå ¦¨Ÿ¨§¨Ÿ§©¤§¦¨

òîL .äãeäé éaø éøác ,íéòaøà úB÷ìî ììëa ïðLé¤§¨¦§©©§©§¨¦¦§¥©¦§¨§©
÷zépL åàì øáñ÷c íeMî äãeäé éaøc déîòè :dpéî¦¨©§¥§©¦§¨¦§¨¨©¨¤¦©

äNòì¯!åéìò ïé÷Bì¯"áæòz" øáñ÷c íòè eðééä íúä :àîìc¯øîà ?òîLî àøwéòî ©£¥¦¨¨¦§¨¨¨©§©©§¨¨©©£Ÿ¥¦¨¨©§©£©
Làa 'åâå ø÷a ãò epnî eøéúBú àì" ,òîL àz :éLà áøì àðéáø déìeôøNz"¯áeúkä àa ¥¨¦¨§©©¦¨§©Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§¨¥¦§Ÿ¨©¨

:dpéî òîL .äãeäé éaø éøác ,åéìò ïé÷Bì ïéàL Eì øîBì ,äNòz àì øçà äNò ïzéì¦¥£¥©©Ÿ©£¤©§¤¥¦¨¨¦§¥©¦§¨§©¦¨
"çlL" øáñ÷c íeMî äãeäé éaøc àîòè¯éãéà áø déì øîà .dpéî òîL .òîLî àøwéòî ©£¨§©¦§¨¦§¨¨©©¥©¥¦¨¨©§©§©¦¨£©¥©¦¦

íéðaä ìò íà ìèBpä" éðú÷c ,à÷éc éîð ïéúéðúî :éLà áøì¯ä÷Bì :øîBà äãeäé éaø §©©¦©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥©¥¥©©¨¦©¦§¨¥¤
ä÷Bì" ,åéìò ïé÷Bì äNòì ÷zépL åàì äãeäé éaøc àîòè Czòc à÷ìñ éàå ."çlLî ïéàå§¥§©¥©§¦¨§¨©§¨©£¨§©¦§¨¨¤¦©©£¥¦¨¨¤

!déì éòaî "çlLîe¯øèôð ïéà :ïéúéðúîa øîà÷ éëä àîìãå¯ãòïé÷ìîcänk ãò .déì §©¥©¦¨¦¥§¦§¨¨¦¨¨©§©§¦¦¥¦§¨©§©§¦¥©©¨
:øîà àðeä áø ?dçlLî äna .Bãé úçzî àözL éãk :äãeäé áø øîà ?dçlLîäéìâøa, §©§¨¨©©§¨§¥¤¥¥¦©©¨©¤§©§¨©¨¨©§©§¤¨

øîà :äãeäé áøäétâàaøBMä ìâø éçlLî" áéúëc ,äéìâøa øîà àðeä áø .øBîçäåáø ," ©§¨¨©©£©¤¨©¨¨©§©§¤¨¦§¦§©§¥¤¤©§©£©
àeää .eäðéð äéôðk àäc ,äétâàa øîà äãeäéeäðéæâcdtâì.dNôz Ck øçàå ,dçlLå , §¨¨©©£©¤¨§¨§¨¤¨¦§©§¨¦§§©¨§¦§¨§©©¨§¨¨

dì éaø ìéæ :déì øîà .äãeäé áø déãâðdéôãb,!dçlLå¯äãeäé éaøk éà ?ïàîk¯ä÷Bì ©§¥©§¨£©¥¦©¦¨©§¥§©§¨§©¦§©¦§¨¤
ïðaøk éà !çlLî ïéàå¯!ä÷Bì ïéàå çlLî¯úkîe ,ïðaøk íìBòìàeää .ïðaøcî úecøî §¥§©¥©¦§©¨©§©¥©§¥¤§¨§©¨©©©©§¦§©¨©©

:déì øîà ,àáøc dén÷ì àúàcäîézáéiç øBäè óBòc àøáb éàä òãé àì :øîà ?eäî ©£¨§©¥§¨¨£©¥¥¨©£©¨¨©©©§¨§¨©¨
ìïéúéðúî ,Cì éòãé éàä :déì øîà .àéîøc àeä àúòéa àãç àîìéc :déì øîà ?éçelL §©¥£©¥¦§¨£¨¥£¨§¨§¨£©¥©¨§¦¨©§¦¦

úçà äöéa Bà ãçà çBøôà àlà íL ïéà :àéä¯ì áéiçàáø dì øãäàå ,dçlL .çlL ¦¥¨¤¨¤§©¤¨¥¨©©©¨§©¥©¦§¨§©£©¨¨¨
é÷zñøtdñôúe.¯LeçéìåàãLçì!¯äéiìò éðBéå CáBL éðBé :ïðaø eðz .ãé øçàìk¯úBáéiç §¨§§¥§¨¨§¦©£¨¨¦§©©¨¨©¨©¥¨§¥£¦¨©¨
çelLaàúéà éàå .íBìL éëøc éðtî ,ìæb íeMî úBøeñàå ,àäìéaø øa éñBé éaø øîàc §¦©©£¦¤¤¦§¥©§¥¨§¦¦¨§¨©£©©¦¥©©¦

"àøwé ék" ïàk éø÷ ,Bzòcî àlL Bì äðB÷ íãà ìL Bøöç :àðéðç¯:áø øîà !ïneæîì èøt £¦¨£¥¤¨¨¨¤Ÿ¦©§§¥¨¦¦¨¥§¨©§¨£©©
äöéa¯àeä daeø úàéöé íòáéiçàcéð÷ àì àð÷î ,çelLa¯ìBtúc ãòBøöçìéðú÷ éëå , ¥¨¦§¦©¨§¦©©§¦©¦§¨¨§¥©§¦©£¥§¦¨¨¥

"çelLa úBáéiç"¯.Bøöçì ìBtúc énwî¯?ìæb íeMî úBøeñà éànà ,éëä éà¯ínàà. ©¨§¦©¦©¥§¦©£¥¦¨¦©©£¦¤¤©¦¨
,äöéaà íìBòì :àîéà úéòaéàåäöéáeàaeø déì ÷éôðc ïåék¯øîàc àzLäå .déìò dézòc §¦¨¥¥¨§¨©¥¨¥¨¥¨§¨¥¥¨©§¥£¥§¨§¨©£©

íéöéáa úBkæì øeñà :áø øîà äãeäé áøíàäL" øîàpL ,ïäéìò úöáBø"íàä úà ...çlL ©§¨£©©¨¦§§¥¦¤¨¥¤¤£¥¤¤¤¡©©¥©¤¨¥
éëæ éöî eäéàc àëéä ìk ,Bøöçì ìôðc áb ìò óà :àîéz eléôà ,"Cì çwz íéðaä" øãäå¯ ©£©©¨¦¦©¨£¦¥¨©©©¦§©©£¥¨¥¨§¦¨¥¨¥

éëæ éöî àì eäéàc àëéä ìëå ,àéëæ éîð Bøöç¯.déì àéëæ àì éîð Bøöç¯éànà ,éëä éà £¥©¦¨§¨§¨¥¨§¦¨¨¥¨¥£¥©¦¨¨§¨¥¦¨¦©©
dçlLc éà ?íBìL éëøc éðtî úBøeñà¯dçlL àìc éà !àeä àélòî ìæb¯!éòa éçeìL¯ £¦§¥©§¥¨¦§¦§¨¤¤§©§¨¦§¨¦§¨§¥¨¥

.ïè÷a¯?àeä íBìL éëøc øa ïè÷¯éëøc éðtî ,Bì øéæçäì áéiç ïè÷ ìL åéáà :øîà÷ éëä §¨¨¨¨©©§¥¨¨¦¨¨©¨¦¤¨¨©¨§©£¦¦§¥©§¥
ìéæ :déì øîà ,ìàeîLc dén÷ì àúà ,äãeäé áøì BëáBL úBøét éð÷à ïBîéñ øa éåì .íBìL̈¥¦©¦©§¥¥¨§©§¨£¨§©¥¦§¥£©¥¦

óBøè,ïwàeäðéð÷e ,eäábúéìc.¯àð÷îì éà ?éàîì¯eäðéð÷ìáBè íBéa éà !øãeña déì¯ §©¥§¦§©§§¥§§©¦§¦§¨¦§¦§¥§¨¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `nw sc oileg(iriax meil)

àéä àzLaLî ,àéòLBà éaø éáe àéiç éaø,`id zyaeyn zwfga ± ©¦¦¨¥©¦©§¨§©¤§¨¦
àLøãî éa dpéî eáúBz àìå,yxcnd ziaa dpnid zeywdl oi`e ± §Ÿ§¦¨¥¦§¨¨

,zyaeyn epiptly `qxibdy okzi o`k s`eììëa ïðéà àîìc¦§¨¥¨¦§©
àéðz íéòaøà úe÷ìîny ±apby dzid `ziixaa dpekpd `qxibd ` ©§©§¨¦©§¨

mdly e`ld zxdf`y meyne ,zewln aeig llka mpi` olfbe
oi`e ,dfk e`l lr oiwel oi`y xaeq dcedi iax s`e ,dyrl dwzip

.dpyna ezhiy xe`iaa wtqd z` heytl
[`irye` iaxe `iig iax epyy] zxg` `ziixa d`ian `xnbd
:dyrl wzipd e`l oipra dcedi iax ly ezhiy `id dn heytl

òîL àz`ziixanéðúc[epyy-],àéiç éaøå àéòLBà éaødxezd ¨§©§¨¥©¦©§¨§©¦¦¨
dcVA xnr YgkWe LcUa Lxivw xvwz iM' devnáeLú àì ¦¦§Ÿ§¦§§¨¤§¨©§¨Ÿ¤©¨¤Ÿ¨

'FYgwl(hi ck mixac)jk lr xar m`e ,áLå,gekyd xnerd z` lhpe §©§§¨
mkvx` xivw z` mkxvwaE' ieeivd oiprl ok enkeälëú àìz`R §ª§§¤¤§¦©§§¤Ÿ§©¤§©

'xvwl LcU(h hi `xwie)jk lr xar m` ,älëå`la dcyd lk z` ¨§¦§Ÿ§¦¨
,miiprl d`t gipdlíéòaøà úe÷ìî ììëa ïðLédwel `ed ixd ± ¤§¨¦§©©§©§¨¦

,dyrl wzipd e`l md el` oie`ly s` lr ,zewln mirax`éøác¦§¥
.äãeäé éaø:`xnbd zwiicndpéî òîLoiprl ef `ziixan gken ± ©¦§¨§©¦¨
c epizpynäãeäé éaøc déîòèlr m` lhepa zewln aiignd ©§¥§©¦§¨
`ed ,mipadøáñ÷c íeMî`edy s`y dxezay dyrz `l lka ¦§¨¨©

,äNòì ÷zépL åàìmewn lkn.åéìò ïé÷Bì ©¤¦¨©£¥¦¨¨
:`xnbd dgecíúä àîìcd`te dgky ly e`ld oipraeðééä ¦§¨¨¨©§

àîòèmgipiy dna xhtp epi`e mdilr dwel dcedi iax itly ©§¨
,miiprl dzrøáñ÷còîLî àøwéòî 'áBæòz'ieeivd zernyn ± §¨¨©©£¥¦¨¨©§©

oi` la` ,envrl mlhi `le dcya mafri dligzny epiid 'aefrz'
olfba la` ,dzr maferl deevn mlhpe xar m`y rnyna
okzi ,lfb xaky xg`l xn`p i`ce dlfbd zayd ly dyrdy

.eilr oiwel oi`y dcen dcedi iax s`y
e`ly xaq dcedi iaxy da yxetny `ziixa d`ian `xnbd

:eilr oiwel oi` dyrl wzipdòîL àz ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦¨§©
oaxw zlik` zevna dxeza xn`p ,xzep oipra epipyy `ziixan

oqipa xyr dying lila gqt(i ai zeny)ø÷a ãò epnî eøéúBú àì'Ÿ¦¦¤©Ÿ¤
,'BâåxwA cr EPOn xzPde,'eôøNz Làajkly ixdïzéì áeúkä àa §§©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ¨©¨¦¥

øçà äNòd,åéìò ïé÷Bì ïéàL Cì øîBì ,äNòú àìly dyrdy itl £¥©©Ÿ©£¤©¨¤¥¦¨¨
,e`ld ly ezpwz `id dtixy.äãeäé éaø éøác:`xnbd dgiken ¦§¥©¦§¨

dpéî òîLzngn zewlnn xizend z` dcedi iax xhty dnn §©¦¨
dyrl wzipd e`ly xaeq dcedi iaxy ,dyrl wzipd e`l `edy

,ok m`e ,eilr oiwel oi`äãeäé éaøc àîòèz` lhepdy epizpyna ©§¨§©¦§¨
`ed ixd ,dgeliya zewlnd on xhtp epi` m`dîøáñ÷c íeM ¦§¨¨©

dyrdyçlL''m`d z` gNWYòîLî àøwéòî`id ezernyn ± ©¥©§©©¤¨¥¥¦¨¨©§©
,owd z` eze`xa cin m`d z` glyl ,geliyd zevn `id jky
dwiqn ,dglyl deevn dlhpe xary xg`ly rnyna oi` la`

:`xnbddpéî òîLhytpe ,ef `ziixan rnyn ok` jk i`cea ± §©¦¨
.dcedi iax ly enrh oipra wtqd

à÷éc énð ïéúéðúî ,éMà áøì éãéà áø déì øîàdnvr epizpynn ± ¨©¥©¦¦§©©¦©§¦¦©¦©§¨
wzipd e`ly xaqy meyn epi` dcedi iax ly enrhy gikedl yi

,eilr oiwel dyrléðz÷c`ed epizpyn oeyl ixdy ±íà ìèBpä §¨¨¥©¥¥
Czòc à÷ìñ éàå ,çlLî ïéàå ä÷Bì øîBà äãeäé éaø ,íéðaä ìò©©¨¦©¦§¨¥¤§¥§©¥©§¦©§¨©§¨

äãeäé éaøc àîòèy xaqy meyn `ed zewln aiignd÷zépL åàì ©§¨§©¦§¨©¤¦¨
,åéìò ïé÷Bì äNòìok m`déì éòaî çlLîe ä÷Bìxnel el did ± ©£¥¦¨¨¤§©¥©¦¨¥¥

z` glyl deevn `ed oiicr mewn lkn ,e`ld lr dwely s`y
dligzn wx rnyn 'gly' dyrdy meyn enrh i`ce `l` ,m`d
dgec .glyl dzr deevn epi` okle envrl m`d z` lhpy iptl

:`xnbdïéúéðúîa øîà÷ éëä àîìãådcedi iax ly ezpeek jk ± §¦§¨¨¦¨¨©§©§¦¦
,glyn epi`e dwel mipad lr m` lhepdy epizpyna xn`y dna

y xnelkøèôð ïéàzngn aiigzdy zewlnd on m`d geliya ¥¦§¨
,mipad mr dzlihpc ãòdéì ïé÷ìîzhiyn `ivedl] edewliy cr ± ©§©§¦¥

.dglyl eilr yi dyr zevn ok`e ,[xhtp dgeliyay minkgd
.owd geliy zevna 'geliy' `xwpd wgxnd edn dpc `xnbd

:`xnbd zxxandçlLî änk ãòglyl eilr wgxn dfi`l cr ± ©©¨§©§¨

:`xnbd zx`an .m`d z`Bãé úçzî àözL éãk ,äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥¤¥¥¦©©¨
,dqtezle eci gelyl lkei `ly ezeyxn `vze gxtzy cr ±

.dqtezle aeyl dzrn lekiy devnd z` miiw jkae
serl lkezy jixv m`d ,geliyd zevn oipra dpc `xnbd
zl`ey .serl dleki dpi`y s` jldl dlekiy jka ic e` ,ditpka

:`xnbddçlLî änajka aygp `diy icka dyri cvik - ©¤§©§¨
:mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian .dgliyy,øîà àðeä áø©¨¨©

jlzy ote`a elit` `xwp geliyäéìâøajzgy s` epiide ,cala §©§¤¨
.serl dleki dpi`e dizevep z`,øîà äãeäé áø`xwp geliy ©§¨¨©

`weecäétâàaici `vi `l dizevep z` jzg m` la` ,ditpka ± ©£©¤¨
:mnrh z` `xnbd zx`an .geliy zevn,äéìâøa øîà àðeä áø©¨¨©§©§¤¨

meyn `ed enrháéúëccizrl miwicvd xky oiprl(k ,al diryi) ¦§¦
min lM lr irxf mkixW`''øBîçäå øBMä ìâø éçlLî,s`y ixd ©§¥¤Ÿ§¥©¨¨¦§©§¥¤¤©§©£

.geliy z`xwp lbxa dkild,äétâàa øîà äãeäé áø`ed enrh ©§¨¨©©£©¤¨
mewn lkn lbxa geliy epivny s`y meyn[ìâø]Y àäcdlbx ¤¤§¨

serd lyeäðéð äéôðkdpi` m` okle ,dly mitpkd md `ld ± §¨¤¨¦§
.zgleyn z`xwp dpi` mda serl dleki

dyrnl dkldl dxed dcedi axy dyrn `xnbd d`ian
:ezhiykàeäämc` did ±dtâì eäðéfâcitpkn zevepd z` ffby ± ©§©¦§§©¨

,serl lkez `ly ick ,m`d,dNôz Ck øçàå dçìLådzid efe §©§¨§©©¨©§¨
,dlhile aeyl lkeiy mitpkd zfifba ezpeekdéãâðeze` dwld ± ©§¥

,äãeäé áøedéì øîà,mc` eze`ldçlLå déôãb dì éaø ìéæjl ± ©§¨¨©¥¦©¥¨©§¥§©§¨
dywn .dze` glyz aeye dizevep elcbie exfgiy cr oznde

:`xnbdïàîkdcedi ax dxed epizpyn ly `pz dfi` zhiyk ± §©
,dglyl aiegn mbe dwel mbyäãeäé éaøk éàixd ,epizpyna ¦§©¦§¨

ezhiyl,çlLî ïéàå ä÷Bìwx `id glyl devndy xaqy itl ¤§¥§©¥©
mcewe ,dglyle xefgl dcedi ax eaiig recne ,dlhpyïðaøk éà¦§©¨¨

mzhiyl ixd ,epizpynay,ä÷Bì ïéàå çlLîdf e`ly exaqy itl §©¥©§¥¤
:`xnbd zvxzn .dcedi ax edwld recne ,dyrl wzipíìBòì§¨

dxedå ,ïðaøk`l` eid `l edwldy zewlndúecøî úkîzekn ± §©¨¨§©©©§
`l` mpi`y ,xqen ly,ïðaøcî`l` davw el` zewlnl oi`e ¦§©¨¨

.devnd z` miiwl eilr lawiy cr edwln
:owd geliy zevn oipra sqep dyrn d`ian `xnbdàúàc àeää©§¨¨

àáøc dén÷ì,`ax iptl `ay ±déì øîàxedh ser ly ow ,el`y ± §©¥§¨¨¨©¥
`xwpdeäî ,äîéz.owd geliy zevn oiprl epic dn -øîà`ax ¦¨©¨©

ike ,envrlì áéiç øBäè óBòc àøáb éàä òãé àì,éçelLxac `ld Ÿ¨©©©§¨§¨©¨§©¥
,`ed xexadéì øîà,l`eyd eze`l `axàîìécz`ay dn `ny ± ¨©¥¦§¨

c meyn epiid ,geliy aeig yi m` le`ylàéîøc àeä àúòéa àãç£¨¥£¨§©§¨
aeig yi m` zwtzqde ,owd eze`a zlhen cala zg` dvia ±

xn`p dxezay xg`n ,dfa geliy(e ak mixac)'mivia F` migxt`'¤§Ÿ¦¥¦
,miax oeyladéì øîà`axl mc` eze` xn` ±] (êì éòãé éàä)ïéà ¨©¥¥

zaeg yi m` izl`y `id efe zg` dvia `l` df owa oi` ok` ±
,df dxwna geliydéì øîà,`ax el xn` ±Cì éòaz éàîedne ± ¨©¥©¦¦¨¦¨

jwitq `ed,[`ldàéä ïéúéðúîjky ,df oic yxetn epizpyna ± ©§¦¦¦
,epipyì áéiç úçà äöéa Bà ãçà çBøôà àlà íL ïéà.çlLjld ¥¨¤¨¤§©¤¨¥¨©©©¨§©¥©

e mc` eze`dçìL,m`lé÷zñøt àáø dì øcäàå`ax cinrde ± ©§¨§©§©¨¨¨§¦§¨¥
zecevn owd aiaq.dñôúå§©§¨

,`ax z`f dyr ji` :`xnbd dywnàãLçì Leçéìåel did ± §¥©£¨¨
lkei `edy ick wx dglyl el dxedy edecygiy yeygl

:`xnbd zvxzn .dqtezlãé øçàìk`ly ote`a z`f dyr `ax ± ¦§©©¨
.wegxn zevignd z` cinrdy ,glynd jka oigai

mipeia lfb xeqi`e owd geliy aeiga dpcd `ziixa d`ian `xnbd
:diilra e` xvgay jaeya opwl ze`ad zeixacnïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaäéiìò éðBéå CáBL éðBémeid lk zegxetd zeixacn mipei ± ¥¨§¥£¦¨
ixd ,ziad ziilra e` xvgay jaeya opwl ze`a axrae zecya

mipad lr zevaexd zedn`d,çelLa úBáéiçlehil `ed dvex m` ©¨§¦©
,geliyn xehtd 'onefn' llka owd oi`y itl ,migext`dúBøeñàå©£

ìæb íeMîwx,íBìL éëøc éðtîxwtd ixdy `ziixe`cn `l la` ¦¨¥¦§¥©§¥¨
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `nw sc oileg(iriax meil)

àéä àzLaLî ,àéòLBà éaø éáe àéiç éaø,`id zyaeyn zwfga ± ©¦¦¨¥©¦©§¨§©¤§¨¦
àLøãî éa dpéî eáúBz àìå,yxcnd ziaa dpnid zeywdl oi`e ± §Ÿ§¦¨¥¦§¨¨

,zyaeyn epiptly `qxibdy okzi o`k s`eììëa ïðéà àîìc¦§¨¥¨¦§©
àéðz íéòaøà úe÷ìîny ±apby dzid `ziixaa dpekpd `qxibd ` ©§©§¨¦©§¨

mdly e`ld zxdf`y meyne ,zewln aeig llka mpi` olfbe
oi`e ,dfk e`l lr oiwel oi`y xaeq dcedi iax s`e ,dyrl dwzip

.dpyna ezhiy xe`iaa wtqd z` heytl
[`irye` iaxe `iig iax epyy] zxg` `ziixa d`ian `xnbd
:dyrl wzipd e`l oipra dcedi iax ly ezhiy `id dn heytl

òîL àz`ziixanéðúc[epyy-],àéiç éaøå àéòLBà éaødxezd ¨§©§¨¥©¦©§¨§©¦¦¨
dcVA xnr YgkWe LcUa Lxivw xvwz iM' devnáeLú àì ¦¦§Ÿ§¦§§¨¤§¨©§¨Ÿ¤©¨¤Ÿ¨

'FYgwl(hi ck mixac)jk lr xar m`e ,áLå,gekyd xnerd z` lhpe §©§§¨
mkvx` xivw z` mkxvwaE' ieeivd oiprl ok enkeälëú àìz`R §ª§§¤¤§¦©§§¤Ÿ§©¤§©

'xvwl LcU(h hi `xwie)jk lr xar m` ,älëå`la dcyd lk z` ¨§¦§Ÿ§¦¨
,miiprl d`t gipdlíéòaøà úe÷ìî ììëa ïðLédwel `ed ixd ± ¤§¨¦§©©§©§¨¦

,dyrl wzipd e`l md el` oie`ly s` lr ,zewln mirax`éøác¦§¥
.äãeäé éaø:`xnbd zwiicndpéî òîLoiprl ef `ziixan gken ± ©¦§¨§©¦¨
c epizpynäãeäé éaøc déîòèlr m` lhepa zewln aiignd ©§¥§©¦§¨
`ed ,mipadøáñ÷c íeMî`edy s`y dxezay dyrz `l lka ¦§¨¨©

,äNòì ÷zépL åàìmewn lkn.åéìò ïé÷Bì ©¤¦¨©£¥¦¨¨
:`xnbd dgecíúä àîìcd`te dgky ly e`ld oipraeðééä ¦§¨¨¨©§

àîòèmgipiy dna xhtp epi`e mdilr dwel dcedi iax itly ©§¨
,miiprl dzrøáñ÷còîLî àøwéòî 'áBæòz'ieeivd zernyn ± §¨¨©©£¥¦¨¨©§©

oi` la` ,envrl mlhi `le dcya mafri dligzny epiid 'aefrz'
olfba la` ,dzr maferl deevn mlhpe xar m`y rnyna
okzi ,lfb xaky xg`l xn`p i`ce dlfbd zayd ly dyrdy

.eilr oiwel oi`y dcen dcedi iax s`y
e`ly xaq dcedi iaxy da yxetny `ziixa d`ian `xnbd

:eilr oiwel oi` dyrl wzipdòîL àz ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦¨§©
oaxw zlik` zevna dxeza xn`p ,xzep oipra epipyy `ziixan

oqipa xyr dying lila gqt(i ai zeny)ø÷a ãò epnî eøéúBú àì'Ÿ¦¦¤©Ÿ¤
,'BâåxwA cr EPOn xzPde,'eôøNz Làajkly ixdïzéì áeúkä àa §§©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ¨©¨¦¥

øçà äNòd,åéìò ïé÷Bì ïéàL Cì øîBì ,äNòú àìly dyrdy itl £¥©©Ÿ©£¤©¨¤¥¦¨¨
,e`ld ly ezpwz `id dtixy.äãeäé éaø éøác:`xnbd dgiken ¦§¥©¦§¨

dpéî òîLzngn zewlnn xizend z` dcedi iax xhty dnn §©¦¨
dyrl wzipd e`ly xaeq dcedi iaxy ,dyrl wzipd e`l `edy

,ok m`e ,eilr oiwel oi`äãeäé éaøc àîòèz` lhepdy epizpyna ©§¨§©¦§¨
`ed ixd ,dgeliya zewlnd on xhtp epi` m`dîøáñ÷c íeM ¦§¨¨©

dyrdyçlL''m`d z` gNWYòîLî àøwéòî`id ezernyn ± ©¥©§©©¤¨¥¥¦¨¨©§©
,owd z` eze`xa cin m`d z` glyl ,geliyd zevn `id jky
dwiqn ,dglyl deevn dlhpe xary xg`ly rnyna oi` la`

:`xnbddpéî òîLhytpe ,ef `ziixan rnyn ok` jk i`cea ± §©¦¨
.dcedi iax ly enrh oipra wtqd

à÷éc énð ïéúéðúî ,éMà áøì éãéà áø déì øîàdnvr epizpynn ± ¨©¥©¦¦§©©¦©§¦¦©¦©§¨
wzipd e`ly xaqy meyn epi` dcedi iax ly enrhy gikedl yi

,eilr oiwel dyrléðz÷c`ed epizpyn oeyl ixdy ±íà ìèBpä §¨¨¥©¥¥
Czòc à÷ìñ éàå ,çlLî ïéàå ä÷Bì øîBà äãeäé éaø ,íéðaä ìò©©¨¦©¦§¨¥¤§¥§©¥©§¦©§¨©§¨

äãeäé éaøc àîòèy xaqy meyn `ed zewln aiignd÷zépL åàì ©§¨§©¦§¨©¤¦¨
,åéìò ïé÷Bì äNòìok m`déì éòaî çlLîe ä÷Bìxnel el did ± ©£¥¦¨¨¤§©¥©¦¨¥¥

z` glyl deevn `ed oiicr mewn lkn ,e`ld lr dwely s`y
dligzn wx rnyn 'gly' dyrdy meyn enrh i`ce `l` ,m`d
dgec .glyl dzr deevn epi` okle envrl m`d z` lhpy iptl

:`xnbdïéúéðúîa øîà÷ éëä àîìãådcedi iax ly ezpeek jk ± §¦§¨¨¦¨¨©§©§¦¦
,glyn epi`e dwel mipad lr m` lhepdy epizpyna xn`y dna

y xnelkøèôð ïéàzngn aiigzdy zewlnd on m`d geliya ¥¦§¨
,mipad mr dzlihpc ãòdéì ïé÷ìîzhiyn `ivedl] edewliy cr ± ©§©§¦¥

.dglyl eilr yi dyr zevn ok`e ,[xhtp dgeliyay minkgd
.owd geliy zevna 'geliy' `xwpd wgxnd edn dpc `xnbd

:`xnbd zxxandçlLî änk ãòglyl eilr wgxn dfi`l cr ± ©©¨§©§¨

:`xnbd zx`an .m`d z`Bãé úçzî àözL éãk ,äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥¤¥¥¦©©¨
,dqtezle eci gelyl lkei `ly ezeyxn `vze gxtzy cr ±

.dqtezle aeyl dzrn lekiy devnd z` miiw jkae
serl lkezy jixv m`d ,geliyd zevn oipra dpc `xnbd
zl`ey .serl dleki dpi`y s` jldl dlekiy jka ic e` ,ditpka

:`xnbddçlLî änajka aygp `diy icka dyri cvik - ©¤§©§¨
:mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian .dgliyy,øîà àðeä áø©¨¨©

jlzy ote`a elit` `xwp geliyäéìâøajzgy s` epiide ,cala §©§¤¨
.serl dleki dpi`e dizevep z`,øîà äãeäé áø`xwp geliy ©§¨¨©

`weecäétâàaici `vi `l dizevep z` jzg m` la` ,ditpka ± ©£©¤¨
:mnrh z` `xnbd zx`an .geliy zevn,äéìâøa øîà àðeä áø©¨¨©§©§¤¨

meyn `ed enrháéúëccizrl miwicvd xky oiprl(k ,al diryi) ¦§¦
min lM lr irxf mkixW`''øBîçäå øBMä ìâø éçlLî,s`y ixd ©§¥¤Ÿ§¥©¨¨¦§©§¥¤¤©§©£

.geliy z`xwp lbxa dkild,äétâàa øîà äãeäé áø`ed enrh ©§¨¨©©£©¤¨
mewn lkn lbxa geliy epivny s`y meyn[ìâø]Y àäcdlbx ¤¤§¨

serd lyeäðéð äéôðkdpi` m` okle ,dly mitpkd md `ld ± §¨¤¨¦§
.zgleyn z`xwp dpi` mda serl dleki

dyrnl dkldl dxed dcedi axy dyrn `xnbd d`ian
:ezhiykàeäämc` did ±dtâì eäðéfâcitpkn zevepd z` ffby ± ©§©¦§§©¨

,serl lkez `ly ick ,m`d,dNôz Ck øçàå dçìLådzid efe §©§¨§©©¨©§¨
,dlhile aeyl lkeiy mitpkd zfifba ezpeekdéãâðeze` dwld ± ©§¥

,äãeäé áøedéì øîà,mc` eze`ldçlLå déôãb dì éaø ìéæjl ± ©§¨¨©¥¦©¥¨©§¥§©§¨
dywn .dze` glyz aeye dizevep elcbie exfgiy cr oznde

:`xnbdïàîkdcedi ax dxed epizpyn ly `pz dfi` zhiyk ± §©
,dglyl aiegn mbe dwel mbyäãeäé éaøk éàixd ,epizpyna ¦§©¦§¨

ezhiyl,çlLî ïéàå ä÷Bìwx `id glyl devndy xaqy itl ¤§¥§©¥©
mcewe ,dglyle xefgl dcedi ax eaiig recne ,dlhpyïðaøk éà¦§©¨¨

mzhiyl ixd ,epizpynay,ä÷Bì ïéàå çlLîdf e`ly exaqy itl §©¥©§¥¤
:`xnbd zvxzn .dcedi ax edwld recne ,dyrl wzipíìBòì§¨

dxedå ,ïðaøk`l` eid `l edwldy zewlndúecøî úkîzekn ± §©¨¨§©©©§
`l` mpi`y ,xqen ly,ïðaøcî`l` davw el` zewlnl oi`e ¦§©¨¨

.devnd z` miiwl eilr lawiy cr edwln
:owd geliy zevn oipra sqep dyrn d`ian `xnbdàúàc àeää©§¨¨

àáøc dén÷ì,`ax iptl `ay ±déì øîàxedh ser ly ow ,el`y ± §©¥§¨¨¨©¥
`xwpdeäî ,äîéz.owd geliy zevn oiprl epic dn -øîà`ax ¦¨©¨©

ike ,envrlì áéiç øBäè óBòc àøáb éàä òãé àì,éçelLxac `ld Ÿ¨©©©§¨§¨©¨§©¥
,`ed xexadéì øîà,l`eyd eze`l `axàîìécz`ay dn `ny ± ¨©¥¦§¨

c meyn epiid ,geliy aeig yi m` le`ylàéîøc àeä àúòéa àãç£¨¥£¨§©§¨
aeig yi m` zwtzqde ,owd eze`a zlhen cala zg` dvia ±

xn`p dxezay xg`n ,dfa geliy(e ak mixac)'mivia F` migxt`'¤§Ÿ¦¥¦
,miax oeyladéì øîà`axl mc` eze` xn` ±] (êì éòãé éàä)ïéà ¨©¥¥

zaeg yi m` izl`y `id efe zg` dvia `l` df owa oi` ok` ±
,df dxwna geliydéì øîà,`ax el xn` ±Cì éòaz éàîedne ± ¨©¥©¦¦¨¦¨

jwitq `ed,[`ldàéä ïéúéðúîjky ,df oic yxetn epizpyna ± ©§¦¦¦
,epipyì áéiç úçà äöéa Bà ãçà çBøôà àlà íL ïéà.çlLjld ¥¨¤¨¤§©¤¨¥¨©©©¨§©¥©

e mc` eze`dçìL,m`lé÷zñøt àáø dì øcäàå`ax cinrde ± ©§¨§©§©¨¨¨§¦§¨¥
zecevn owd aiaq.dñôúå§©§¨

,`ax z`f dyr ji` :`xnbd dywnàãLçì Leçéìåel did ± §¥©£¨¨
lkei `edy ick wx dglyl el dxedy edecygiy yeygl

:`xnbd zvxzn .dqtezlãé øçàìk`ly ote`a z`f dyr `ax ± ¦§©©¨
.wegxn zevignd z` cinrdy ,glynd jka oigai

mipeia lfb xeqi`e owd geliy aeiga dpcd `ziixa d`ian `xnbd
:diilra e` xvgay jaeya opwl ze`ad zeixacnïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaäéiìò éðBéå CáBL éðBémeid lk zegxetd zeixacn mipei ± ¥¨§¥£¦¨
ixd ,ziad ziilra e` xvgay jaeya opwl ze`a axrae zecya

mipad lr zevaexd zedn`d,çelLa úBáéiçlehil `ed dvex m` ©¨§¦©
,geliyn xehtd 'onefn' llka owd oi`y itl ,migext`dúBøeñàå©£

ìæb íeMîwx,íBìL éëøc éðtîxwtd ixdy `ziixe`cn `l la` ¦¨¥¦§¥©§¥¨
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr anw sc oileg(iying meil)

øîBàå ãîBòaeitaàéâñ ìèBð éðà äæå äæzia zhiyk ,jka ic ± §¥§¥¤¨¤£¦¥©§¨
dvia zkqna lld(.i)dyriy l`eny ekixvd ok m` recne ,

:`xnbd zvxzn .mlhil ezrcy gikend dyrnéúãç éøét eäðä©§¥¥©§¥
eåämn` mdilrn dcnr `l oiicry eid miycg migext` mze` ± £

,eclepyn dzid mdilr zvaex `l`cok zngndéôeb ïBîéñ øa éåì §¥¦©¦¥
÷ äåä àìeäì éðlirl x`eank ,mda dkf `l ±(:`nw)zekfl xeq`y Ÿ£¨¨¥§

`linne ,el dpew dpi` exivg s` okle ,m`d zgzn mdyk miviaa
,dcedi axl mzepwdl ecia oi`déì øîà÷ éëäåaxl l`eny §¨¦¨¨©¥

,dcediéøèå ìéæeäábúéìc ïwà óedabiy ick owd lr ywd jl ± ¦§¨¦©¥§¦§©§
,[migext`d lr zvaexd m`d] mipeideäðéð÷éðåexivg dpwz f`e ± §¦§¦§

lyïBîéñ øa éåì,exearøãeña Cìäéð eäðéð÷éì øãäåokn xg`le ± ¥¦©¦©£©¦§¦§¦£¨§¨
.oitilg `edy libx oipwa jl mzepwdl lkei

äðùî
owd geliy zevn ipta cnerd xac oi`y zexedl d`a ef dpyn

:ezegclíãà ìBhé àìenvrleléôà ,íéða ìò íàjxev el yiy Ÿ¦¨¨¥©¨¦£¦
oebk ,devn meiwl m`a mbøäèìdaòøBönä úà`iadl epicy §©¥¤©§¨

.ez`nehn exdhl icka mixtv izy ezxdhl ipinyd meia
:zeevn ly oxky lceb zbltda zniiqn dpyndíà äîelit`e ¨¦

lräl÷ äåöî,dneiwa qik oexqig oi`y owd geliy zevn ±Lok ¦§¨©¨¤
àéähren xac `l` dniiwnd on zxqgn dpi`kly rahn ieey ¦§
øqéà,[zyegp ly zehext dpenyl jxr dey sqk rahn±]äøîà ¦¨¨§¨

d'íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì' äøBz(f ak mixac)wiqdl yi ixd , ¨§©©¦©¨§¤¡©§¨¨¦
a jknøîBçå ì÷yìòmeiw,äøBzaL úBøeîç úBöî,oniiwl dywy ©¨¤©¦§£¤©¨

.ax xkyl ekfiy i`ce
`xnbàéðz,`ziixaaäåöî ìk Eì ïéà ,øîBà á÷òé éaø (éác) ©§¨§¥©¦©£Ÿ¥¥§¨¦§¨

äøBzaL äåöîeoze`ndøëN ïznLdxn`pïéàL ,dcöa ¦§¨¤©¨¤©©§¨¨§¦¨¤¥
,da äéeìz íéúnä úiçzgxkday el` zeevnn oaeny ,xnelk §¦©©¥¦§¨¨

`ly itl ,igvpd mlera mxky lawle zeigl miznd micizr
oebk ,dfd mlera `ed da ghaend xkydy okziíàå áà ãeaëa§¦¨¨¥

áéúkdxkya ekfiyéîé ïëøàé ïòîì''Cì áèéé ïòîìe E(fh d mixac), §¦§©©©£¦ª¨¤§©©¦©¨
okeáéúk ïwä çeléLadxkya,'íéîé zëøàäå Eì áèéé ïòîì' §¦©©¥§¦§©©¦©§§©£©§¨¨¦

,ef dghad dxn`p onf dfi` lr opeazdl yi dzrneéøädxwna £¥
äøéaì äìò åéáà Bì øîàL[lecb oilwxh-]éì àáäåmyn,úBìæBb ¤¨©¨¦£¥©¦¨§¨¥¦¨

äìòå,a` ceaik zevn jka miiwe ±,íéðaä úà ç÷ìå íàä úà çlLå §¨¨§¦©¤¨¥§¨©¤©¨¦
,owd geliy zevn jka miiweBúøæçáemleqa cxei ecerae ±ìôð ©£¨¨¨©

,úîåel aihii 'dy el` zeevn izy lr ghaend xkyd m` dzrn ¨¥
dyw ,dfd mlerd lr xn`p eini jix`ieïëéäzghad dniiwzd ¥¨

xaca dxezdäæ ìL BúáBè ïëéäå ,äæ ìL åéîé úeëéøà,àlài`cea £¦¨¨¤¤§¥¨¨¤¤¤¨
`id dxezd zpeekéîé ïeëéøàé ïòîì'CBøà BlekL íìBòa 'Emlera ± §©©©£¦¨¤¨¨¤¨

,igvpdáBè BlekL íìBòì 'Cì áèéé ïòîì'ewfid ea oi`y mlerl ± §©©¦©¨¨¨¤
.daeh `l` mixeqiie

:`xnbd zl`eyéëä äåä àì àîìãå`nye ±dfd xack dxwi `l §¦§¨Ÿ£¨¨¦
mini zekix` mdilr eghaedy el` zeevn miiwy in zeniy

:`xnbd daiyn .eini ekix`i `l` ,daeheàæç äNòî á÷òé éaø± ©¦©£Ÿ©£¤¨¨
zelfeb `iadl eia` zevna dlr mc`y ,df oirk dyrn d`x
i`ceay wiqd jkne ,zne ltp mleqa cxiyke ,m`d z` gliye

.dfd mlera epi` zeevnd xky
:`xnbd zl`eyàîìãåmc` eze`äåä äøéáòa øäøäîdrya §¦§¨§©§¥©£¥¨£¨

ie`x did `l minyl eail did `ly oeike ,devnd z` miiwy
:`xnbd zayiin .dilr xky oznläòø äáLçîoi`y cala ©£¨¨¨¨

,dyrn dixg`,äNòîì dôøöî àeä Ceøa LBãwä ïéàyiprn `ly ¥©¨¨§¨§¨§©£¤

:`xnbd zl`ey .dyrn dyr eli`k dilräãBáòa øäøäî àîìãå§¦§¨§©§¥©£¨
,äåä äøæsxvn 'd oi` zexiar x`y ly drx daygny s`y ¨¨£¨

dyrnl sxvn dxf dcear zaygn mewn lkn ,dyrnláéúëc¦§¦
dxf dceara e`hgy miyp`d xaca `iapd l`wfgi l` 'd z`eapa

eiptl e`ae'íaìa ìàøNé úéa úà Nôz ïòîì'(d ci l`wfgi)xnelk , §©©§Ÿ¤¥¦§¨¥§¦¨
,maila eytzy zeaygnd xeara myipr`øîàåjk lràçà áø §¨©©©¨

,á÷òé øada e`hgy daygndäøæ äãBáò úáLçî Bægkeny enk ©©£Ÿ©£¤¤£¨¨¨
d dilry ,miweqta mywiqd ji` dyw aeye ,dyrnk yiprn '

.dfd mlera zeevnd meiw lr xky oi`y dyrn eze`n awri iax
:`xnbd zayiinøîà÷ éëä,awri iaxàúéà íàxacd oekp m` ± ¨¦¨¨©¦¦¨

àîìò éàäa úBöî øëN àkéàc,dfd mlera ±déì éðäzdl did ± §¦¨§©¦§§©¨§¨§¨¥¥
,mc` eze`l liredl devnløeäøä éãéì ézéì àìc déìò ïâúå± §¨¥£¥§Ÿ©§¥¦¥¦§

dxf dcear ly daygn icil dry dze`a `eai `lyådllba §
÷fzéì,mini zekix` el zghaen ixdy ,wfpi ±àlàjixv gxkda ¦§©¤¨

y xnel,àkéì àîìò éàäa úBöî øëN.`ad mlera `l` §©¦§§©¨§¨¥¨
meiwa wqer ecera oad wefip ji` mewn lkn :`xnbd dywn

,devndäåöî éçeìL ,øæòìà éaø øîàäådevna miwqerd miyp` ± §¨¨©©¦¤§¨¨§¥¦§¨
,íé÷Bfð ïðéà:`xnbd zvxzn .mdilr dpibn devndyíúøæça± ¥¨¦¦©£¨¨¨

dziiyr mewnn miaye devnd z` eniiqy xg`léðàLdpey ± ©¦
n lr obdl devnd gka oi` xaky ,xacdoad eze`e ,d`yry i

:`xnbd dywn .devnd z` miiwy xg`l mleqa ezcixia ltp
àìå ïúëéìäa àì íé÷Bfð ïðéà äåöî éçeìL ,øæòìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¤§¨¨§¥¦§¨¥¨¦¦Ÿ©£¦¨¨§Ÿ

.ïúøæça:`xnbd zvxzndíleñoad cxi eayíB÷îe ,äåä òeòø ©£¨¨¨¨¨©£¨¨
dfkà÷féä òeá÷cmy dxwi wfiddy ievny ±éðàL,dpey ± §¨©¤¥¨©¦

,dpibn devnd oi` dfk ote`ayáéúëcedeiv xy`k l`eny lv` ¦§¦
,jlnd le`y iiga jlnl cec z` geynle zkll 'dìàeîL øîàiå'©Ÿ¤§¥

éà'éðâøäå ìeàL òîLå Cìà C(a fh '` l`eny)'dl l`eny xn`y , ¥¥¥§¨©¨©£¨¨¦
jldy s`y ixd ,edbxdie le`y z`f rnyi `ny cgtn `edy
ok enk ,jk el dxwiy ievn didy meyn wfpiy cgt 'd zegilya
dyerd lr dpibn dpi` ,dziiyra wfid dxwiy ievny devn lk
oad lr devnd dpibd `l recn dyw `l okle ,wfidd on dze`

.rerxd mleqa letiln
mlera eppi` zeevnd xkyy awri iax ixac it lr dwiqn `xnbd

:dfddéLøc àìîìà ,óñBé áø øîàyxec did eli` ±øçà ¨©©¥¦§¨¥©§¥©¥
[dia` oa ryil`-]àø÷ éàäìxky zghada xn`pd weqtd z` ± §©§¨

zeevnddézøa øa á÷òé éaøkoa didy awri iax dyxcy jxck ± §©¦©£Ÿ©§©¥
,`ad mlera `l` dfd mlera epi` zeevnd xkyy ,xg` ly ezia

àèç àìdrx zeaxzl `vei did `l ±:`xnbd zxxan .àæç éàî Ÿ¨¨©¨¨
:`xnbd zx`an .drx zeaxzl z`vl el mxbe d`xy xacd dn ±

àæç äNòî éàä ék ,éøîàc àkéàawri iax d`xy dyrnd oirk ± ¦¨§¨§¥¦©©£¤¨¨
zeevnd meiw lr xky oi` eli`ky wiqd jk jezne ,`ed s` d`x

.dxezd lka xtk okleàðMéì ,éøîàc àkéàåoeyld z` ±éaøc §¦¨§¨§¥¦§¨§©¦
ïîbøeúnä úétöeçàæç,d`x ±,ätLàa úìheî äåäcjk lre,øîà §¦©§§§¨¨¨©£¨¤¤¨©§¨¨©

ätdfúBiìbøî ÷éôäLelynpy dxez ixac epnid e`viy ± ¤¤¥¦©§¨¦
,zeilbxnløôò CBçìéjk jezne ,xtr wwlnk oeifaa lhen `di ± ¦§¨¨

.dxezd lka xtk okle zeevnd meiw lr xky oi`y wiqdàì àeäå§Ÿ
òãéaezkd zpeeky awri iax ly ezyxc z`'Cì áèéé ïòîì'epiid ¨©§©©¦©¨
wxáBè BlekL íìBòa,éîé ïeëéøàé ïòîì'e'Ewx epiidBlekL íìBòa ¨¨¤§©©©£¦¨¤¨¨¤
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עבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל ענייני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.
ממכתב ו' ניסן, תש"כ



רז oifge` mipy` cenr anw sc ± oey`x wxtzereay
àéâñ ìèåð éðà äæå äæ øîåàå ãîåòá.(`,i) dvia zkqna lld ziak Ðéúãç éøéô

exvg el dzpw `le .mlern mdilrn dcnr `le ,m`d mze` dlihdy mivia Ð
jlil jixv did iele .mdilr zvaex m`dy onf lk oda zekfl xeq`c Ð iell
.ea xefgl leki Ð xceqa el dpwi m`e ,zepwdl leki epi` dpw `ly dne ,zepwl

åäáâúéìã ï÷à óåøè ìéæ,zedn` Ð
edpwie ,exivg ici lr zexitl iel edpipwile

.xceqa jldip ieläðùîøñéàë àéäùÐ
.hren xac `l` qik oexqg da oi`yàøîâ

äãöá äøëù ïúîùm`e a` ceak oebk Ð
,dxky ozn oiadl lkez `ly ,owd gelye

.zeigdl miznd oicizryáåè åìåëù íìåòì`l` oixeqi `le wfid `l ea oi`y Ð
cg`a `fg `caer awri iaxc opixn` (a,hl) oiyecwc `nw wxt idliyae .daeh
z` lhpe m`d z` glye dlre ."zelfeb il `ade ,dxial dlr" eia` el xn`y
df ly ezaeh okid .zne ltp ezxfgae ,owd gelye m`e a` ceak miiwe ,mipad

eini zekix` okide?ornl" :xne` ied `l`
ornle" ,aeh eleky mlerl Ð "jl ahii

.jex` eleky mlerl Ð "jini oekix`i

ï÷ä çåìù êìò ïøãä
ïéìåç úëñî äì à÷éìñå

1
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15

16

17
!àéâñ "ìèBð éðà äæå äæ" øîBàå ãîBòa¯éøét eäðä §¥§¥¤§¤£¦¥©§¨¨§¥¥

éëäå .eäì éð÷ äåä àì déôeb ïBîéñ øa éåìc ,eåä ézãç£©¦¨§¥¦©¦¥¨£¨§¥§§¨¦
éøèå ìéæ :déì øîà÷,eäábúéìc ,ïwà óeäðéð÷éðåéåì ¨¨©¥¦§¨¥©¥§¦§©§§¥§¦§¥¦

øãäå ,ïBîéñ øaeäðéð÷éì.øãeña Cìäéðäðùîàì ©¦©£©¥§¦§¦£¨§¨Ÿ
äøîà øñéàk àéäL äl÷ äåöî íà äîe .òøBöîä úà øäèì eléôà ,íéða ìò íà íãà ìBhé¦¨¨¥©¨¦£¦§©¥¤©§¨¨¦¦§¨©¨¤¦§¦¨¨§¨

.äøBzaL úBøeîç úåöî ìò øîBçå ì÷ ,"íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì" äøBzàøîâäåöî ìk Eì ïéà :øîBà á÷òé éaø éác àéðz ¨§©©¦©¨§©£©§¨¨¦©¨¤©¦§Ÿ£¤©¨©§¨§¥©¦©£Ÿ¥¥§¨¦§¨
.da äéeìz íéúnä úéiçz ïéàL ,dcöa døëN ïznL äøBzaL äåöîeãeaëaïòîì" áéúk íàå áàïëéøàééîé,"Cì áèéé ïòîìe E ¦§¨¤©¨¤©©§¨¨§¦¨¤¥§¦©©¥¦§¨¨§¦¨¨¥§¦§©©©£¦ª¨¤§©©¦©¨

ç÷ìå íàä úà çlLå ,äìòå !úBìæBb éì àáäå äøéaì äìò :åéáà Bì øîàL éøä ."íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì" áéúk ïwä çeléLa§¦©©¥§¦§©©¦©¨§©£©§¨¨¦£¥¤¨©¨¦£¥©¦¨§¨¥¦¨§¨¨§¦©¤¨¥§¨©
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       חולין. פרק שנים עשר - שילוח הקן דף קמב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות

בסוטה דף ל"ו ע"ב א"ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן 

איש  ירים  לא  ובלעדיך  ליוסף  פרעה  לו  בשעה שאמר 

רבו  שלקחו  עבד  פרעה  איצטגניני  אמרו  וגו',  ידו  את 

מלכות  גנוני  להן  אמר  עלינו,  תמשלהו  כסף  בעשרים 

אני רואה בו, אמרו לו א"כ יהא יודע בשבעים לשון, בא 

גבריאל ולימדו שבעים לשון, לא הוה קגמר, הוסיף לו 

אות אחת משמו של הקב"ה ולמד שנאמר )תהלים פא, 

ו( עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים וגו', ע"ש.

הרי מתחלה נקרא יוסף, וע"י שהוסיף לו הקב"ה אות 

ביהוסף,  עדות  וכמ"ש  למד  אז  הקב"ה  של  משמו  9ה 

והיינו עדות מלשון 10עדי דהיינו ענק, נמצא דהענקה 

גמר  הוה  ועי"ז  לו,  שנתוסף  ה  אות  מצד  הוא  דיוסף 

9( ראה עוד לקמן סימן נט, טעם שנתוסף לו דוקא אות ה'.

10( מבאר, דמ"ש בפסוק "עדות ביהוסף" דלמדו ע' לשון, זהו מצד 

העניק  יד.  טו,  דברים  פרש"י  ראה  עדי,  לשון  ד"עדות"  ההענקה 

תעניק, לשון עדי, בגובה ובמראית עין, ע"ש. ובמצודות ציון עה"פ 

העדות  ואת  הנזר  את  וכן  וקשוט,  עדי  מלשון  עדות  וז"ל:  בתהלים 

)מלכים ב, יא(.

11השבעים לשון.

נלמד  סלעים  ה'  עברי  דעבד  דהענקה  דהדין  נמצא 

מבכור ה' סלעים, ובכור גופא הוא מצד יוסף )הבכור( 

הענקה  וגם  סלעים,  בה'  עבד"  "עברי  כעבד  דנמכר 

דיוסף הי' מספר ה', דהקב"ה הוסיף לו אות ה' משמו.

הרי דלשיטת רבי 12מאיר ה' סלעים בהענקה דעבד 

עברי נלמד מיוסף, שמכרוהו כעבד13 בה' סלעים )והי' 

בכור(, והענקה שלו הי' האות ה'.
מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קכא

ם פוטיפר-ע, ע"ש. 11( ראה לקמן סימן ס, דמרומז מספר ע' בׁשֵ

12( ראה לקמן סימן עו. פג. קיב. דמקשר הרב המחבר שמו של  ר' 

מאיר עם בחי' יוסף דוקא, ע"ש.

יצחק,  לוי  התורת  ביאור  דעפ"י  בד"א,  י"ל  כעבד:  שמכרוהו   )13

יומתק יותר שיטת ר"מ, דבגמ' שם בשיטת רב יהודה דסובר דהענקה 

דעבד הוא שלשים סלעים דלומד משלשים של עבד, והגמ' מסביר 

הנה  ר"מ,  בשיטת  כאן  המבואר  ולפי  מעבד",  "עבד  לומד  דהוא 

"עבד  לימוד  ג"כ  בעצם  הוא  מבכור,  ריקם"  "ריקם  שוה  הגזירה 

מעבד", והיינו יוסף ה"עבד" דמכרוהו בחמש סלעים, דממנו למדו 

 – יוסף מרומז הסך חמשה  וגם ב"ההענקה" של  ה' סלעים בבכור, 

אות "ה" כנ"ל וד"ל. ראה לקמן סימן נט.

ילקוט לוי יצחק על התורה
המשך מעמוד נו
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ciar devnc oeike .zaya zzaey `dzy

.diqpwinl `kiläéñð÷éì àîéàzectl Ð
.odkl epzile iebd on xaerdäãåäé éáøãî

Ð iebd on dnda lawnd :onwl xn`c Ð
.odkl einc ivg ozepe eieya eze` oilrn

äîäá ø÷éòå.zecle ivge dndad seb Ð
éúéøçà äîäáá éôåìçéàì éúà àîìãÐ

iz`e ,dizecleea `le da wlg iebl oi`y
.dxekan inp dixhtinlíúä ïðúÐ
.(a,ci) dxf dcear zkqnaøéúî äãåäé éáø

äøåáùáexaypy dnda iebl xeknl Ð
.driaxd lr ecygp `ly mewnae ,dilbx
ea oiyer oi`y ,qeqa xizn `xiza oae
qeq mzqc .z`hg aeig ea `diy dk`ln
`l` epi` zaya akexde ,cner daikxl

.envr z` `yep igdy ,zeay meynøáåò
äãåäé éáø øîà éì äîixy ,iebl exkenl Ð

xeq` e`?äøåáùã íåùîdie`x dpi`e Ð
.dk`lnlàåä øåáù éîð øáåòålv` Ð
.dk`lnäçøåà åðééä åàì äøåáù àîìã åà

yecig xac jkld .dxeay zeidl dndac Ð
zxikn xizdle itelgi`l iz` `le ,`ed

.dnlyòîù àú:ipzwe ,xaera ixiinc Ð
.zay zk`ln meyn i`yx epi`êéîòèéìå

åì óúúùîäoiprl oizipzna ipzwc Ð
aiign dcedi iax :ipzw `le ,xehtc dxeka

bilt `lc inp ikd Ð?onwl opifg `w `de
!`ziixa jda biltc oizrnyaäãåäé éáø

'åë äîäá ìá÷îä øîåà.xeka dclie Ð
ïéìòî.oiny Ðïäëì åéîã éöç ïúåðåaxwil yecw `l sebd zyecw la` Ð

.iebl eivge li`ed ,gafnläìá÷á åì ïúåðäåli`ed ,sebd zyecw yecw `l inp Ð
oiqpewy `ed `qpw Ð odkl einc lk aidic `de .dxekad on xeht iebl eivge
s`y ,xnelk .i`yx epi`y it lr s` dlawa el ozepde .iebl dxkny itl ,eze`

.dpzna iebl el epzl i`yx epi`y it lråúåà íéñðå÷ixacl yg `le li`ed Ð
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ç÷åìäÐ el xkende ixkp ly exeng xaer`idy m` meyn dxekan xhtin gwel¥

ly zetzeye .'ek iwtp i`xw ixzne .ieb ly cle meyn xhtin xkene ,ieb ly

lk" opira Ð ea `py i`n :(`,b zexeka) opixn`cke .epf` elit` Ð dxekaa xhet ieb

jpwn lk" opira inp en` ,`kile ,"xekagwela `zekixv ciarc `de .`kile ,"xkfz

Ð i`xw ixzn iwtpc meyn xn` `le ,xkene

rny ,xken e` gwela ediiexz `pz `lc meyn

lif`e yxtnck ,ikixv xkene gwelc dpin

:ipzinl ivn dedc .xken opirny `l gwelnc

xaer xkend ,m`d e` ixkp ly xaer gweld¥

oizipznn rnyn inp ikde .m`d e` ixkpl

xn`py xeht :ipzwc ,iwtp `xw cgnc

`lc ,i`w xken`c xnel jixve ."l`xyia"

.xaera `l` m`a dyxt dlek ixii`

óúúùîäåzyxt mipdk zxeza Ð

dizi` xeka :"xen`"

."mkp`ve mkxwa zexeka" :aizkcn ,zetzeya

"l`xyia" jixhvi`cn il wetiz :xn`z m`e

zetzeyc llkn ,ieb ly zetzey ihernl

"fbd ziy`x" wxt ,dyw cere !aiig l`xyi

"jp`ve jxwa" zexekaa :xn`c ,(a,dlw oileg)

opihrnn `kde .ieb zetzey ihernl Ð il dnl

ixz `ki`c ,ziyixtc i`nle !"l`xyia"n dil

"l`xyia"n ,`gip Ð m`a cge xaera cg ,i`xw

zetzey witp "jxwa"ne ,xaer zetzey witp

."xkfz jpwn lk"n dil witnc oicd `ede .m ¥̀

mzd iziinc icii` "jxwa" iiez`l dil `gipe

ab lr s` :mzd xn`ck ,"mkp`ve mkxwa"

oi` jcic xninl `ki`e ,"jp`ve jxwa" :aizkc

onwle ."mkxwa" :`pngx azk Ð `l zetzey

`gipe ."lk"c `yxc meyn "jpwn lk"n iziin

,m` zetzey meyn "mkxwa" jixhvi`c

Ð ieb zetzey ihernl "l`xyia" jixhvi`cnc

`eddc ,"l`xyia" m` zetzey opiaxn `l

iab `xw ilbc meyn :yxtl oi`e .aizk clea

ihernl "jxwa"c opirny "l`xyia" cle

"l`xyia" xity i`we ,iz` ieb zetzey

wxt ieb zetzey hrnnc edleka `dc .edlek`

:aizkcn Ð dnexz :(my) "fbd ziy`x"

,"jcy z`t" :aizkcn Ð d`t ,"jpbc ziy`x"

edl hrnn ,"jpbc xyrn" :aizkcn Ð xyrn

."l`xyia" azk `lc ab lr s`

éúééî:qxhpewd yxit Ð dyecwl dl

dl rwtn oke .zaya zzaey `dzy

.zaya dk`ln da dyer iebdy Ð dyecwn

elkc lgx xa ixn axc `iddk ,dxeka zyecw `l` ,ok rnyn `l "dyecw" oeyle

m` ,gwelac ab lr s`e .iebl ediipce` ipwn dedc ,dyecwn edl rwtnc meyn dizeig

zyecwl dl iziine dawp xaerdy minrt Ð dyecwl dil iziin jiiy `l xkf cled

jiiy `lc xninl ivn ,dyecwl iziinc mrh `lae .dxekaa yecw xaer cley ,dxeka

xninl dil `gip `l` .drwtd `ki`c xkenl inc `le ,drwtd `kilc oeik diqpwinl

`lc meyn Ð gwel `pz i` :xg` mrh xninl ivn cere .`ki` dyecw z`ad elit`c

.diqpwl `ni` Ð i`yx epi`y it lr s` ipzwck ,`xeqi` carc xken la` ,`xeqi` car

.i`xw ixzn iwtpc meyn ,oizipzna ziyixtc `nrh `kd hwp `lc `d `zyd `gipc oky lkne .hwp inrh ixzn cge

é÷åôàì.`zbelt `da zgkync oeik ,ith jixhvi` oky lk `l` .`yixn dil opirny `lc ,zetzey opireny`l jixhvi` inp dcedi iax `la Ð dcedi iaxcnìáàoeik xaer

i`de :xn`wc ,xeq`c opiwqn `nrh i`dnc .dk`lnl ie`x zeidle ciledl cizrc meyn :xninl ivn cere .izixg` dndaa slginl iz`c :yexit Ð `ed xeay e`l digxe` epiidc

.hwp inrh ixzn cge .inc ze`txzdl lekik inp xaerïúåðåseqae .qxhpewa yxitck ieb ly ewlg iptn ,gafnl axw zeidl sebd zyecw ycwl `l Ð odkl einc ivg

dz` la` Ð "jp`v xeka febz `le" ,mixg` lyae jlya caer dz` la` Ð "jxey xekaa cearz `l" :dil yixcc ,dcearae dfiba dcedi iax dil ixy [a,h] `wxt

inc odkl ozep dnl ,odk ly `di ea el yiy wlg eze` ,dxekaa zaiig `ziixe`cnc oeik mewn lkn ,sebd zyecw yecw `lc idp :xn`z m`e .mixg` lyae jlya ffeb

cr eze` oiqpew :ipzwc `tiqae ,xn`z m`e .jk lk dxdna ieb cin ewlg `ivedl leki epi`y itl ,ieb zetzeya dil `gip `l ,odkc `zeaih meyn :xnel yi ?ewlg

onwl xn`ck eieya e` edc lk dya dctp `l` ,odkl ozip envr xeng xhtd oi`y itl ,dinc ozepy `tiqae `yixa ith `gip Ð xeng xhta ixii` i` ,einca dxyr

.(`,h)ïéñðå÷Ð xwrz `ly eznda lr qg iebc ,driaxd lr miceygy mewna `nlra `bdpn `l` ,`kil `xeqi`c oeik ,dwc la` .eqpw dqba `wec Ð einca dxyr cr eze`

.`l dwc la` ,dqb `wec Ð einca dxyr cr eze` oiqpew iebl dqb dnda xken :yiwl yix xn` onwle .xeknl ebdp `ly mewna elit` eqpw `l
i`n
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רט
oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay

äðùîåøåîç øáåò ç÷åìähwpc i`de .en` irna `ed oiicre ,`ed xekae Ð
icii`c :(`,bi zexeka) `pipz `wxita yxtn Ð dxt hwp `le xeng
dnda xekaa ixiin oiwxit jpi` lke .dil icye wiqt Ð xeng xhtc ilin `xhefc

.dxedhéàùø åðéàù éô ìò óàmewn lkae :(a,ci) dxf dcear zkqna `ipzck Ð
dyery iptn ,dqb dnda mdl oixken oi`

.zaya dk`ln daåì óúúùîäåÐ
.dnda oipewe ,mdipy oia zern oipzepy

åðîî äîäá ìá÷îäåieb ly dxengdy Ð
la` ,zecleea oiwleg ediy dlawn l`xyie

.iebl dxengd sebäøåëáä ïî øåèôm` Ð
iebl xkny e` iebd on dpwy xaer eze`
wlg yie li`ed ,yecw epi` Ð `ed xeka

.en`a e` ea iebløîàðù(b xacna) Ð
`l la` ,"l`xyia xeka lk il izycwd"

.mieb mixg`aàøîâäùåã÷ì äì éúééîÐ
ciar devnc oeike .zaya zzaey `dzy

.diqpwinl `kiläéñð÷éì àîéàzectl Ð
.odkl epzile iebd on xaerdäãåäé éáøãî

Ð iebd on dnda lawnd :onwl xn`c Ð
.odkl einc ivg ozepe eieya eze` oilrn

äîäá ø÷éòå.zecle ivge dndad seb Ð
éúéøçà äîäáá éôåìçéàì éúà àîìãÐ

iz`e ,dizecleea `le da wlg iebl oi`y
.dxekan inp dixhtinlíúä ïðúÐ
.(a,ci) dxf dcear zkqnaøéúî äãåäé éáø

äøåáùáexaypy dnda iebl xeknl Ð
.driaxd lr ecygp `ly mewnae ,dilbx
ea oiyer oi`y ,qeqa xizn `xiza oae
qeq mzqc .z`hg aeig ea `diy dk`ln
`l` epi` zaya akexde ,cner daikxl

.envr z` `yep igdy ,zeay meynøáåò
äãåäé éáø øîà éì äîixy ,iebl exkenl Ð

xeq` e`?äøåáùã íåùîdie`x dpi`e Ð
.dk`lnlàåä øåáù éîð øáåòålv` Ð
.dk`lnäçøåà åðééä åàì äøåáù àîìã åà

yecig xac jkld .dxeay zeidl dndac Ð
zxikn xizdle itelgi`l iz` `le ,`ed

.dnlyòîù àú:ipzwe ,xaera ixiinc Ð
.zay zk`ln meyn i`yx epi`êéîòèéìå

åì óúúùîäoiprl oizipzna ipzwc Ð
aiign dcedi iax :ipzw `le ,xehtc dxeka

bilt `lc inp ikd Ð?onwl opifg `w `de
!`ziixa jda biltc oizrnyaäãåäé éáø

'åë äîäá ìá÷îä øîåà.xeka dclie Ð
ïéìòî.oiny Ðïäëì åéîã éöç ïúåðåaxwil yecw `l sebd zyecw la` Ð

.iebl eivge li`ed ,gafnläìá÷á åì ïúåðäåli`ed ,sebd zyecw yecw `l inp Ð
oiqpewy `ed `qpw Ð odkl einc lk aidic `de .dxekad on xeht iebl eivge
s`y ,xnelk .i`yx epi`y it lr s` dlawa el ozepde .iebl dxkny itl ,eze`

.dpzna iebl el epzl i`yx epi`y it lråúåà íéñðå÷ixacl yg `le li`ed Ð
.minkg

éàî

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

ç÷åìäÐ el xkende ixkp ly exeng xaer`idy m` meyn dxekan xhtin gwel¥

ly zetzeye .'ek iwtp i`xw ixzne .ieb ly cle meyn xhtin xkene ,ieb ly

lk" opira Ð ea `py i`n :(`,b zexeka) opixn`cke .epf` elit` Ð dxekaa xhet ieb

jpwn lk" opira inp en` ,`kile ,"xekagwela `zekixv ciarc `de .`kile ,"xkfz

Ð i`xw ixzn iwtpc meyn xn` `le ,xkene

rny ,xken e` gwela ediiexz `pz `lc meyn

lif`e yxtnck ,ikixv xkene gwelc dpin

:ipzinl ivn dedc .xken opirny `l gwelnc

xaer xkend ,m`d e` ixkp ly xaer gweld¥

oizipznn rnyn inp ikde .m`d e` ixkpl

xn`py xeht :ipzwc ,iwtp `xw cgnc

`lc ,i`w xken`c xnel jixve ."l`xyia"

.xaera `l` m`a dyxt dlek ixii`

óúúùîäåzyxt mipdk zxeza Ð

dizi` xeka :"xen`"

."mkp`ve mkxwa zexeka" :aizkcn ,zetzeya

"l`xyia" jixhvi`cn il wetiz :xn`z m`e

zetzeyc llkn ,ieb ly zetzey ihernl

"fbd ziy`x" wxt ,dyw cere !aiig l`xyi

"jp`ve jxwa" zexekaa :xn`c ,(a,dlw oileg)

opihrnn `kde .ieb zetzey ihernl Ð il dnl

ixz `ki`c ,ziyixtc i`nle !"l`xyia"n dil

"l`xyia"n ,`gip Ð m`a cge xaera cg ,i`xw

zetzey witp "jxwa"ne ,xaer zetzey witp

."xkfz jpwn lk"n dil witnc oicd `ede .m ¥̀

mzd iziinc icii` "jxwa" iiez`l dil `gipe

ab lr s` :mzd xn`ck ,"mkp`ve mkxwa"

oi` jcic xninl `ki`e ,"jp`ve jxwa" :aizkc

onwle ."mkxwa" :`pngx azk Ð `l zetzey

`gipe ."lk"c `yxc meyn "jpwn lk"n iziin

,m` zetzey meyn "mkxwa" jixhvi`c

Ð ieb zetzey ihernl "l`xyia" jixhvi`cnc

`eddc ,"l`xyia" m` zetzey opiaxn `l

iab `xw ilbc meyn :yxtl oi`e .aizk clea

ihernl "jxwa"c opirny "l`xyia" cle

"l`xyia" xity i`we ,iz` ieb zetzey

wxt ieb zetzey hrnnc edleka `dc .edlek`

:aizkcn Ð dnexz :(my) "fbd ziy`x"

,"jcy z`t" :aizkcn Ð d`t ,"jpbc ziy`x"

edl hrnn ,"jpbc xyrn" :aizkcn Ð xyrn

."l`xyia" azk `lc ab lr s`

éúééî:qxhpewd yxit Ð dyecwl dl

dl rwtn oke .zaya zzaey `dzy

.zaya dk`ln da dyer iebdy Ð dyecwn

elkc lgx xa ixn axc `iddk ,dxeka zyecw `l` ,ok rnyn `l "dyecw" oeyle

m` ,gwelac ab lr s`e .iebl ediipce` ipwn dedc ,dyecwn edl rwtnc meyn dizeig

zyecwl dl iziine dawp xaerdy minrt Ð dyecwl dil iziin jiiy `l xkf cled

jiiy `lc xninl ivn ,dyecwl iziinc mrh `lae .dxekaa yecw xaer cley ,dxeka

xninl dil `gip `l` .drwtd `ki`c xkenl inc `le ,drwtd `kilc oeik diqpwinl

`lc meyn Ð gwel `pz i` :xg` mrh xninl ivn cere .`ki` dyecw z`ad elit`c

.diqpwl `ni` Ð i`yx epi`y it lr s` ipzwck ,`xeqi` carc xken la` ,`xeqi` car

.i`xw ixzn iwtpc meyn ,oizipzna ziyixtc `nrh `kd hwp `lc `d `zyd `gipc oky lkne .hwp inrh ixzn cge

é÷åôàì.`zbelt `da zgkync oeik ,ith jixhvi` oky lk `l` .`yixn dil opirny `lc ,zetzey opireny`l jixhvi` inp dcedi iax `la Ð dcedi iaxcnìáàoeik xaer

i`de :xn`wc ,xeq`c opiwqn `nrh i`dnc .dk`lnl ie`x zeidle ciledl cizrc meyn :xninl ivn cere .izixg` dndaa slginl iz`c :yexit Ð `ed xeay e`l digxe` epiidc

.hwp inrh ixzn cge .inc ze`txzdl lekik inp xaerïúåðåseqae .qxhpewa yxitck ieb ly ewlg iptn ,gafnl axw zeidl sebd zyecw ycwl `l Ð odkl einc ivg
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.dxeayc `inec xaereäéçøåà åðééäÐ
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oixaer meyn i`e .dndad seb envrl xiiy
,oiicr dxarzp `l ixdy ,yginl `kil Ð
ieb zeyxa Ð e`aiykle ,el xkn melk `le

.mi`a mdäéðéî ä÷ñôãdhelg dxikne Ð
dhelg dxikn xizdle itelg`l iz`e ,`id
,ixy Ð dipin dwqt `lc `kd la` .dnly

.`id dxikn e`lcàéúàã äîìù ïëù ìëå
éôåìçàìdnily ly dhelg dxikna Ð
.zxg`àåä éëä íåùî,dinza Ð

.irainl ol jixhvi`cäéìò.dxeayd lr Ð
ïéøáåò íåùî ïðáøã àîòè àîìàÐ

iebl xeknl xeq` opaxlc dpin heytiz
!xzen dcedi iaxle ,dixaerl dndaíìåòì

éôåìçéà íåùî ïðáøã àîòèjixhvi`e Ð
`ki` ,dipin dwqt `lc oeik .irainl
.dxenb dxikna itelgi`l iz` `l xninl

.dcedi iaxl opax dil ixn`w ikdeïàîë
éîã äèéçùì äðáæãyginl `kile Ð

dil oiafn `lc rci ifgc o`nc ,itelgi`l
`ly dnda ipeafl iz` `le ,dhigyl `l`

.dhigyläì àäùî.zeclee jxevl Ð
e` dpy seql iebd ziaa dl ifgc o`ne
`ly iebl dnda xeknl xzen :xaq ,mizy

.dhigylòîù àú.oizipznn Ðéðú÷ àìå
éàùø åðéàù éô ìò óàxzen ,`nl` Ð

Ð dlaw `dc ,dixaerl dnda xeknl
`l` iebd wleg oi`y ,`id oixaerl dxikn
ieb bilt `lc jzrc `wlq `wc .zecleea

.dnda zniht gayaêéô ìòznxbda Ð
.jitäøéëîá àðúoicd `ede ,i`yx epi` Ð

.edleklè÷ðã äøéëî àðù éàîåda Ð
jpdn `cga dihwp `le ,i`yx epi`?ø÷éòã

àéä äøéëîzxikn `ied `xeqi` xwir Ð
.dnda
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.iebl xaer xeknl xqe` dcedi iaxy ef `ziixan gikedl

:dixaerl dnda xeknl xeq` m` dpc `xnbd,eäì àéòaéà¦©§¨§
y l`xyiøëîiebläîäa,dxarzd `l oiicryäéøaeòì- ¨©§¥¨§¨¤¨

dndad sebe ,iebl mikiiy dpnn miclepd zecled lk eidiy
,elv` xi`ydéàîxken oick dzectl edeqpw m`d ,epic dn - ©

`l ,xkn `l dnvr dndad z`y oeik `ny e` ,iebl dnda
.edeqpw

:`xnbd zxne` .mlek zrcl jiiy df wtqy dnicwn `xnbd
éòaézok wtzqdl yi -äãeäé éaøìiebl xeknl xizdy ¦¨¥§©¦§¨

,dxeayéòaézok wtzqdl yie -ïðaøìxeknl exq`yiebl ¦¨¥§©¨¨
:dhiy lkl wtqd z` `xnbd zx`ane .dxeayéaøì éòaéz¦¨¥§©¦

éøL à÷ àì ïàk ãò ,äãeäé[xizd `l-]àlà äãeäé éaø §¨©¨Ÿ¨¨¥©¦§¨¤¨
,äøeáMameynéôelçéàì àéúà àìcsilgdl `eai `ly - §§¨§Ÿ¨§¨§¦©¥

,xkip mdipia lcadd ik ,dnily iebl xeknleìáàxeknl £¨
äîìL,dixaerléôelçéàì àéúàcsilgiy yeygl yiy - §¥¨§¨§¨§¦©¥

,dxenb dxikna dnily xeknieøñà.dcedi iaxàîìc Bà- ¨©¦§¨
,xn`p `ny e`dépéî ä÷ñôc äøeáM äîeixnbl z`veiy - ©§¨§¨§¨¦¥

,iebl xeknl dcedi iax xizd ,l`xyid zeyxnäîìL ïkL ìëå§¨¤¥§¥¨
dépéî ä÷ñt àìcdnda xeknl dcedi iax xiziy xnege lwe - §Ÿ¨§¨¦¥

daeyg dpi`y meyn ,l`xyid lv` x`yp dteby ,dxaerl
.dxikn

ïðaø éøñà÷ àì ïàk ãò ,ïðaøì éòaéziebl xeknlàlà ¦¨¥§©¨¨©¨Ÿ¨¨§¦©¨¨¤¨
dépéî ä÷ñôc ,äøeáLa,dxenb dxikna dxkny -ìáà §§¨§¨§¨¦¥£¨

xeknläîìLdixaerleøL ,dépéî ä÷ñt àìcexizd - §¥¨§Ÿ¨§¨¦¥¨
.dndad seb z` elv` xi`ydy oeik ,minkgàîìc Bàe` - ¦§¨

,xn`p `ny,äøeáM äîeéôelçéàì àéúà àìcdnilya ©§¨§Ÿ¨§¨§¦©¥
éøñà,dxkenlïkL ìëåq`yxeknl ex,äîìLdxkeny s` ¨§¦§¨¤¥§¥¨

oeik ,dizeclel wxéôelçéàì àéúàcsilgiy yyg yiy - §¨§¨§¦©¥
.dxenb dxikna iebl dnda xeknie

:`xnbd zl`ey .minkg zrcl wtqd z` zxxan `xnbdåik §
ïðaøc àîòè,dxeay xeknl exq`yàeä éëä íeMîmeyn - ©£¨§©¨¨¦¨¦

`a dz`y cr ,dnily iebl xeknle silgdl `aiy yegl yiy
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zexeka(ycew zay meil)

éàî,'eze` oiqpew' exn`a dcedi iax zpeek dn -äîäaà åàì ©¨©§¥¨
iebl xeknl xeq`y gkene ,dndad z` xkny lr ezpeek -
.dixaera `l` iebd dkf `l ef dpizpa ixdy ,dixaerl dnda

:`xnbd dgecàì`l` ,dndad zngn qpwd oi` -øaeòà- Ÿ©¨
xeq` okle ,zxaern dndaa xaecne ,xaerd zxikn meyn
dkfiy zpn lr dxarzp `ly dnda xeknl la` .exknl

.xzen dixaera
:`ziixad oeyln ok dgiken `xnbdénð à÷écoeyln mb - ©§¨©¦

,xaerd meyn `ed qpwdy wiecn `ziixadBúBà ïéñðB÷' éðz÷c§¨¨¥§¦
åéîãa äøNò ãòdndad meyn `ed m`e ,'odkl einc lk ozepe ©£¨¨§¨¨

`l` ,odkl dinc ozep dnldpéî òîLmeyn `ed qpwdy §©¦¨
.odkl einc ozep jkle ,xaerd

:iebl dnda zxikn lr oiqpewy ef `ziixan dgiken `xnbd
(déì) àòéiñîzriiqn ef `ziixa -Léø øîàc ,Lé÷ì Léøì §©§¨¥§¥¨¦§¨©¥

BúBà ïéñðB÷ ,íéáëBk ãáBòì äqb äîäa øëBnä ,Lé÷ì̈¦©¥§¥¨©¨§¥¨¦§¦
iebdn dzectlãòit.äéîãa äøNò ©£¨¨§¨¤¨

:`weec `ed 'dxyr cr' m`d zwtzqn `xnbd,à÷åc,xnelk ©§¨
aiig dxyr it cr elit`y `weeca `ed 'dxyr cr' epipyy dn

,dzectl,à÷åc åàì Bàezectl el yiy `ed `nfeb oeyle ¨©§¨
.jk lk ezectl eze` oiqpew oi` la` ,eieeyn xzeia elit`

:`xnbd zxne`òîL àz,`weec `ed 'dxyr cr'yéaø øîàc ¨§©§¨©©¦
Bcáò øëBnä ,éåì ïa òLBäéiprpkd,íéáëBk ãáBòìyg `le §ª©¤¥¦©¥©§§¥¨¦

miiwln eprpni iebdy meyn ,iebl exkenl minkg exq`y dnl
,mda aiig cardy zeevnBúBà ïéñðB÷,iebdn epctiyãòit §¦©

.åéîãa äàîe`l `ed m`y ,`weeca `ed 'dxyr cr'y ixd ¥¨§¨¨
.'d`n ick' carae ,'dxyr ick' ehwp dndaa dnl ,`weec

`edy carl ,`weec e`l `edy dnda oia zwlgne dgec `xnbd
epi` dndaa xen`d 'dxyr cr' mlerl :`xnbd zxne` .`weec
dxiknd zrya `l` jynp xeqi`d oi` dndaa ik ,`weeca

e ,calaéðàLa oicd dpeye -ãáòcr elit` ezectl edeqpwy ¨¦¤¤
oeik ,einca d`n ickúBönî déì ò÷ôî àîBéå àîBé ìëc- §¨¨§¨©§©¥¦¦§

.zeevn miiwl epnn rpnp iebd lv` `vnp cardy mei lky
:d`n cr eqpw dnda xkenay dhiy d`ian `xnbdàkéàå§¦¨

éøîàcjkyãáBòì äqb äîäa øëBnä ,Lé÷ì Léø øîà §¨§¦¨©¥¨¦©¥§¥¨©¨§¥
BúBà ïéñðB÷ ,íéáëBk,dzectlãòit.äéîãa äàî ¨¦§¦©¥¨§¨¤¨

:`ziixan yiwl yix lr dywn `xnbdïðz,`ziixaa epipy - §©
BúBà ïéñðB÷ ,éàMø BðéàL ét ìò óà äìa÷a Bì ïúBpäå§©¥§©¨¨©©¦¤¥©©§¦

dzectlãòit.äéîãa äøNòcr `l` dzectl aiig oi`y ixd ©£¨¨§¨¤¨
a exn`p yiwl yix ixac :`xnbd zvxzn .dxyre ,xkenäøéëî§¦¨

dépéî ä÷ñtokle ,xkendn ixnbl dndad dwzip dxikna - ¨§¨¦¥
a j` .d`n it cr dzectl aiigdépéî ä÷ñt àì ,úeðìa÷- ©§¨Ÿ¨§¨¦¥

`l okle ,dndad lra `ed oiicr ik ,epnn ixnbl zwzepn dpi`
.dxyr itn xzei dzectl edeaiig

:yiwl yix zpeeka zwtzqn `xnbdà÷åc åàì Bà à÷åc- ©§¨¨©§¨
dvxe ,`nfeb `l` epi`y e` ,d`n it cr dzectl aiig m`d

.eieeyn xzei daxd elit` edctiy xnel
:`xnbd zxne`øëBnä ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦§ª©¤¥¦©¥

BúBà ïéñðB÷ íéáëBk ãáBòì BcáòezectlãòitäøNò ©§§¥¨¦§¦©£¨¨
.åéîãazegt eqpw zeevnn eriwtny caray okzi `ly oeike §¨¨

.`nfeb `l` epi` dndaa xen`d 'd`n cr'y gken okl ,dndan
:`xnbd dgecéðàLa oicd dpey -ãáò,jk lk edeqpw `ly ¨¦¤¤

oeikdéì øãä àìcjixv ik eaxl xfeg epi` diictd xg`ly - §Ÿ¨©¥
ezectl edeaiig `l jkle ,iebl ezxikn lr qpw meyn exxgyl

.eincn dxyr cr `l`
y `vnp ok m` :zl`eye `xnbd dayàîòè éàî äîäaetiqed §¥¨©©£¨

,dly qpwd xeriyadéì àøãä à÷c íeMîdndad oky - ¦§¨¨§¨¥

,dpeicta ixnbl ciqtn epi`e dxkenl zxfegãç éôè déñð÷éð¦§§¥§¥©
eqpwy dnn xzei zg` mrt wx da qpwd xeriya siqedl ie`x -

yr cr eqpw cara m`y ,cara,dxyr zg` cr `di dndaa ,dx
.d`n cr edeqpw recne ,dilral zxfegd dndad ieey cbpk

:`xnbd zx`anàlàzxikny ,dndal car oia yi xg` welig ¤¨
àéä àçéëL àìc àúléî ,ãáò-,`ed ievn epi`y xacìëå ¤¤¦§¨§Ÿ§¦¨¦§¨

,ïðaø déa eøæb àì àçéëL àìc àúléî`l` edeaiig `l okle ¦§¨§Ÿ§¦¨Ÿ¨§¥©¨¨
xzei da eqpw okle ,dievn dnda zxikn mle` ,einca dxyr cr

.dinca d`n cr
ciyk mixhet minkgy epipy day `ziixal zxfeg `xnbd

`ziixaa epipy :rvn`a m"ekr(:a lirl),ïîæ ìk íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¨§©
'åë íéáëBk ãáBòä ãiL.dxekad on dxeht rvn`aéaø øîà ¤©¨¥¨¦¨©©¦

,eLøc ãçà àø÷î íäéðLe ,òLBäéxn`py(bi b xacna)øBëa ìk' §ª©§¥¤¦§¨¤¨¨§¨§
,'l`xUiA,éøáñ ïðaøwx xn`p eli`øBëa úö÷î ,'øBëa' §¦§¨¥©¨¨¨§¦§¦§¨§
òîLîly ezvwn m` elit` dlg dzid dxeka zyecw - ©§©
,l`xyidélek àkéàc ãò ,'ìk' àðîçø áúkdlgy ,epcnll - ¨©©£¨¨¨©§¦¨¥

.l`xyi ly xekad lk m` wx,øáñ äãeäé éaøåxn`p eli` §©¦§¨¨©
òîLî øBëa délek ,'øBëa'm` wx dlg dzid dxeka zyecw - §¥§©§©

,l`xyi ly xekad lkàeäc ìk eléôàc ,'ìk' àðîçø áúk- ¨©©£¨¨¨©£¦¨§
.l`xyi ly ezvwn wx m` elit` dlgy ,epcnll

àîéà úéòaéà,xn`z dvxz m`e -àîìò éleëcmixaeq ¦¨¥¥¨§¥¨§¨
wx xn`p eli`yòîLî àaeø ,'øBëa'dzid dxeka zyecw - §¨©§©

ewlgp 'lk' xn`py dzr la` ,l`xyil jiiy eaexyk dlg
,dzrenynaàúà ééelîì òîLî 'ìk' øáñ øîexaq minkg - ©¨©¨©§©§©¥£¨

,l`xyi ly elek `diy jixvy cnln 'lk'yéòeøâì øáñ øîe©¨©§¨¥
àúàjiiy `edy lk m` icy ,rxbl `ay xaq dcedi iaxe - £¨

.l`xyil
:dxekan xhetd ieb ly ewlg xeriy zxxan `xnbdàäz änëå§©¨§¥

d wlg.äøBëaä ïî äøeèt àäúe íéáëBk ãáBò ìL úeôzeL¨¤¥¨¦§¥§¨¦©§¨
:`xnbd daiyneléôà ,àðeä áø øîàa zelraBðæàon zxhet ¨©©¨£¦¨§

:`xnbd dywn .dxekadé÷úîïîçð áø dì ó,`ped ax lr ©§¦¨©©§¨
,zxhet epf`a zelra dnlðæà ìé÷L déì àîéìåìéæå C- §¥¨¥§¦¨§¨§¦

.odkl dndad x`y ozpze ,jle jpf` gw iebl xn`i odkdy
:dxekan xhetd ieb ly ewlg xeriya zwelgn d`ian `xnbd

,øîà àcñç áø ,øîzéàa ieb zelraL øácdidi lhpi m` ¦§©©¦§¨¨©¨¨¤
BúBà äNBò[dndad z`-],äìáðdielz dndad zeigy epiidc ¤§¥¨

`a.ieb ly dlek eli`k df ik ,dxekad on zxhet ,iebl jiiyy xa
,øîà àáøåa ieb zelraL øácdidi lhpi m`BúBà äNBò §¨¨¨©¨¨¤¤

,äôéøè.dxekad on zxhet §¥¨
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîa`cqg ax ewlgp `xaq efi`a - §©¨¦§§¦

yiyk `l` zxhet iebd zelra oi`y exn` mdipy ixde ,`axe
:`xnbd zx`an .ea dielz dndad zeigy xa`a wlg el

dielz mzwelgnaoilega ewlgpy zwelgn(.an)m`däôéøè §§¥¨
äiç,dig zwfga `id ixd dzn `ly onf lk dtixh -ïàîì ©¨§©

øîàcxn`y `ax -,äôéøè BúBà äNBòL øácøáñ÷ §¨©¨¨¤¤§¥¨¨¨©
dndaydðéà äôéøèzaygp,äiçxa` iebl jiiy m` okle §¥¨¥¨©¨

.dxekan dxeht ,dtixh dyer epexqgyøîàc ïàîìeaxe - §©§¨©
xn`y `cqgäìáð BúBà äNBòL øác,xhetìáàdyery xac ¨¨¤¤§¥¨£¨

y xaeq `ed ,xhet epi` dtixh,äiç äôéøèieb zelra okle §¥¨©¨
.xhet epi` dtixh dyer epexqgy xa`a

:`ped ax lr miwleg `axe `cqg ax m`d dpc `xnbdäeøîà©§¨
àtt áøc dén÷ ïðaø,`tt ax iptl minkg exn` -áøc àä ©¨¨©¥§©¨¨¨§©

éâéìt àì àáøå àcñç áøå àðeäexn`y `axe `cqg ax - ¨§©¦§¨§¨¨Ÿ§¦¦
xv dxekan xehtl ickyzeigy xa`a zelra iebl didiy ji

elit`y xn`y `ped ax lr miwleg mpi` ,ea dielz dndad
ik ,dxekan zxhet ofe`a zelraàä,exn`p `ped ax ixac - ¨
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המשך פעמוד נה

oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay
äîäáà åàì éàîdndad zectl dil opiqpwc ,eze` oiqpew :ipzwc i`d i`w Ð?

oia ,dil opiqpw Ð oixaerl `l` dpi` dlawc ,dixaerl dndad z` xkn ,`nl`
.dxeka oiprl `l` dcedi iaxc dilr ibilt `l opaxc .opaxl oia dcedi iaxlàì

øáåòàdcizry oixaer la` .ixnbl exkne dirna did xaky ,dil opiqpw Ð
.ol ztki` `l xarzdléîð à÷éãÐ

,odkl einc lk ozep :ipzwcn ,i`w xaer`c
dizciar i`n odkÐdnda` i`e?äéì òééñî

.oiqpew :ipzwc i`d Ðà÷åã åàì åà`lc Ð
opiqpw ikdn ith ,inp i` .i`d ilek dil opiqpw

.jka dvxzn iebd oi` m` dilòîù àúÐ
rny Ð dxyr `kde d`n ipz car iabcn
ipzil Ð `wec e`l i`c ,xn`w `wec dpin
mlerl .dxyr ediiexz e` ,d`n ediiexz
.i`d ilek dil opiqpw `lc ,`wec e`l dnda
.'ek `neie `nei lkc meyn ,car iab la`

à÷åã`xza `pyila .`wec `l e` ,d`n Ð
d`n `nl` ,"einca dxyr cr" cara opiqxb
dil rwtnc car `dc ,`wec e`l dndac

.dxyr `l` opiqpw `le eizevnnãáò éðàù
wixt ikc meyn ,ith dil opiqpw `l ikdl Ð
ol `niiwc ,dixnl dil xcd `l Ð dil
`vi iebl ecar xkend :(a,bn) oihib zkqna

:jixtwe .zexiglàîòè éàî äîäáopiqpw Ð
kd .dil `xcdc meynÐ ithdil:opiqxb iéà

ãç éôè äéñð÷éì ïë íà éëäxeriy ick Ð
i`na `dc .dxyrn xzei diqpwil dinc
,dinc ick `l` xkyp epi` dil `xcdc
cg` ipzil jkld ,dxyr `l` ied `l `qpwe

!`l eze dinca xyrøåëá ìë.l`xyia Ð
,"l`xyia xeka" aizk ded i` :ixaq opax
l`xyic xeka zvwn elit` Ð rnyn ded

.dxekaa aiig iedàúà ééåìîìiedilc cr Ð
.l`xyic dilekéòåøâìlk rnyn "lk"c Ð

a mikln) "ziaa lk oi` jzgtyl" :enk ,edc
.(cepf` elit`iebl zetzey oi` elit` Ð

.yecw epi` Ð xekad ofe`a `l`äéì àîéìå
.iebl odk Ðìéæå êðæà ìé÷ùied inp i`c Ð

.odkl ozip Ð men lra xekaäìéáðoebk Ð
li`ed .elyzxbxba e` hyeea iebl wlgyiy
dilek iedc o`nk aiygÐ iebc dicia `zeige

.iebcäôéøè.dlrnle daekx`d on oebk Ð
éâìôéî÷ éàîá.`axe `cqg ax Ðøáñ àáø

äéç äðéà äôéøèdlek iedc o`nk ,jkld Ð
.inc iebcäéç äôéøè øáñ àãñç áøåÐ

dze` dyery xac `l` aiyg `l jkld
.dliapéâéìô àìdilr `axe `cqg ax Ð

.ibilt `axe `cqg ax la` .`ped axcàä]
[åáelit` ,envr xekaa iebl wlg yi m` Ð

.yecw epi` Ð epf`aåîàáe` zelap e` Ð
.zetixhøëæú êð÷î ìëdpwnd lk m` Ð

,epyicwz xkf Ð jly `di m` .xkfz Ð jly
.yicwz oixkic :opinbxzncké÷úîäì óÐ

.edlek`äîäáá øâù äîäá øâùxby Ð¨
.z`vl epnf ribd `l oiicry ,dnda irna
dnday dn Ð dnda xby :`pixg` `pyil¤¤
ipa e`lc ab lr s` ,`nl` .zlkyne zxbyn

igded inp i` ,inp `kd .iycw Ð edpip `ze
Ð dliap eze` dyery xac dia iebl dil
xa e`lc ab lr s` ,l`xyid wlg yecwil

[a cenrl jiiy o`kn] !`ed `zeigì÷ íåî åìéôà`l` zetzey iebl oi` elit`e Ð
Ð `nlra lw men `l` ,dtxh `le dlap `l dpi` ewlg lhep did m`y ,dpf`a

.dxekad on dxeht
éëä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

éáøåxn` (`,gt oileg) "mcd ieqk" wxt :dniz Ð rnyn xeka dilek xaq dcedi

epiax yxite !enc lk :ixaq opaxe ,enc zvwn Ð "enc" :xne` dcedi iax ,`kti`

xn`ck ,enc zvwn Ð "enc" `pngx azk ,rnyn mc elek "mc"c meyn Ð `idd :mz

,cere !wlgl "enc" dcedi iax yixc mzdc :dywe .edc lk elit`c Ð "lk" azk :`kd

dcedi iaxk mz epiax wqty dn itl

`zkld dyw ,(a,f) oihibc `nw wxt ziyixtck
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äîäáà åàì éàîdndad zectl dil opiqpwc ,eze` oiqpew :ipzwc i`d i`w Ð?
oia ,dil opiqpw Ð oixaerl `l` dpi` dlawc ,dixaerl dndad z` xkn ,`nl`

.dxeka oiprl `l` dcedi iaxc dilr ibilt `l opaxc .opaxl oia dcedi iaxlàì
øáåòàdcizry oixaer la` .ixnbl exkne dirna did xaky ,dil opiqpw Ð

.ol ztki` `l xarzdléîð à÷éãÐ
,odkl einc lk ozep :ipzwcn ,i`w xaer`c

dizciar i`n odkÐdnda` i`e?äéì òééñî
.oiqpew :ipzwc i`d Ðà÷åã åàì åà`lc Ð

opiqpw ikdn ith ,inp i` .i`d ilek dil opiqpw
.jka dvxzn iebd oi` m` dilòîù àúÐ

rny Ð dxyr `kde d`n ipz car iabcn
ipzil Ð `wec e`l i`c ,xn`w `wec dpin
mlerl .dxyr ediiexz e` ,d`n ediiexz
.i`d ilek dil opiqpw `lc ,`wec e`l dnda
.'ek `neie `nei lkc meyn ,car iab la`

à÷åã`xza `pyila .`wec `l e` ,d`n Ð
d`n `nl` ,"einca dxyr cr" cara opiqxb
dil rwtnc car `dc ,`wec e`l dndac

.dxyr `l` opiqpw `le eizevnnãáò éðàù
wixt ikc meyn ,ith dil opiqpw `l ikdl Ð
ol `niiwc ,dixnl dil xcd `l Ð dil
`vi iebl ecar xkend :(a,bn) oihib zkqna

:jixtwe .zexiglàîòè éàî äîäáopiqpw Ð
kd .dil `xcdc meynÐ ithdil:opiqxb iéà

ãç éôè äéñð÷éì ïë íà éëäxeriy ick Ð
i`na `dc .dxyrn xzei diqpwil dinc
,dinc ick `l` xkyp epi` dil `xcdc
cg` ipzil jkld ,dxyr `l` ied `l `qpwe

!`l eze dinca xyrøåëá ìë.l`xyia Ð
,"l`xyia xeka" aizk ded i` :ixaq opax
l`xyic xeka zvwn elit` Ð rnyn ded

.dxekaa aiig iedàúà ééåìîìiedilc cr Ð
.l`xyic dilekéòåøâìlk rnyn "lk"c Ð

a mikln) "ziaa lk oi` jzgtyl" :enk ,edc
.(cepf` elit`iebl zetzey oi` elit` Ð

.yecw epi` Ð xekad ofe`a `l`äéì àîéìå
.iebl odk Ðìéæå êðæà ìé÷ùied inp i`c Ð

.odkl ozip Ð men lra xekaäìéáðoebk Ð
li`ed .elyzxbxba e` hyeea iebl wlgyiy
dilek iedc o`nk aiygÐ iebc dicia `zeige

.iebcäôéøè.dlrnle daekx`d on oebk Ð
éâìôéî÷ éàîá.`axe `cqg ax Ðøáñ àáø

äéç äðéà äôéøèdlek iedc o`nk ,jkld Ð
.inc iebcäéç äôéøè øáñ àãñç áøåÐ

dze` dyery xac `l` aiyg `l jkld
.dliapéâéìô àìdilr `axe `cqg ax Ð

.ibilt `axe `cqg ax la` .`ped axcàä]
[åáelit` ,envr xekaa iebl wlg yi m` Ð

.yecw epi` Ð epf`aåîàáe` zelap e` Ð
.zetixhøëæú êð÷î ìëdpwnd lk m` Ð

,epyicwz xkf Ð jly `di m` .xkfz Ð jly
.yicwz oixkic :opinbxzncké÷úîäì óÐ

.edlek`äîäáá øâù äîäá øâùxby Ð¨
.z`vl epnf ribd `l oiicry ,dnda irna
dnday dn Ð dnda xby :`pixg` `pyil¤¤
ipa e`lc ab lr s` ,`nl` .zlkyne zxbyn

igded inp i` ,inp `kd .iycw Ð edpip `ze
Ð dliap eze` dyery xac dia iebl dil
xa e`lc ab lr s` ,l`xyid wlg yecwil

[a cenrl jiiy o`kn] !`ed `zeigì÷ íåî åìéôà`l` zetzey iebl oi` elit`e Ð
Ð `nlra lw men `l` ,dtxh `le dlap `l dpi` ewlg lhep did m`y ,dpf`a

.dxekad on dxeht
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ריד
oifge` mipya cenr b sc ± oey`x wxtzereay

ïðçåé éáø øîà éëäodkl epzil aiig Ð ipzwc "aiig" i`dc :`yxcn ia Ð
eilr hegyl reaw men ied ipzyi`c i`dc .axw `l gafnl la` ,xn`w

.elke`e odk ehgeyy men lra xekak ,uegaàðåä áøãëelit` :xn`c Ð
.epf`àðéðú.(`,n) "xekad z` oihgey oinen el` lr" wxta onwl Ðàëä

'åë äðúùðopgei iaxl jixhvi` ikdle Ð
.`ed menc opireny`läìåãâ úçà åàÐ

.fee` lyk dphw zg` e` ,lbr lykùé
äøåëáá ùåã÷ åðéîáied ikd elit`e Ð

xninl opgei iaxl jixhvi` i`n`e ,`nen?
òåøù äéì äåäã íåùî àìrexyc Ð

lecb cg` exa`y `id ef dxeza xen`d
exnvay oebk ,xg` iepiy la` .exiagn
jkld ,`ed menc opirny `l Ð frl dnec

.opireny`l opgei iaxl jixhvi`åìà ïéîåî
.xekaa minkg eyxity Ðïéá ïéøáåò ïéá

ïéìñåô ïéòåá÷onf lk ,odka ,mc`a Ð
.ceari `l ea menyåòøæá äåùdnecy Ð

.mc` ipal'åë êì àîéà íìåòì`kdne Ð
.rexy meyn xazqz `låòá åäééåøúÐ

i`n` :`iyw i`e .`ed dpeyn i`ce Ð `de
xninl opgei iaxl jixhvi`?`pniwe` `d

xninl `ki`c oeik :uixz !`nen ied iepiyc
meyn `l` `ed iepiy meyn e`lc inp

.xninl opgei iaxl jixhvi` ,rexyéçàÐ
.eed miebàáøã äéî÷ì éàúàirainl Ð

.dxekaa `aiigin i`éåâì åäééðãåàì äð÷î
.dxekan edpirewt`l Ðåäì øñàåÐ

,mixenb mixekak dceare dfiba zexekal
.mipdkl edl aidieàúåéç éàìëådzn Ð

.edpwnäì÷ú éãéìcearie febi `ly Ð
.odaéëä éài`lk i`n` ,oeekzp daehlc Ð

dizeig?àöéù íãå÷.ycwzp `l oiicre Ð
lk" :aizkc ,dizyecw `ilz mgxa xekac
ied `le ,[eh mixac] "clei xy` xekad

.miycwa men lihnkàì ïäë úùåã÷î
äéì ò÷ôîmen lra xekak iedc Ð

,dyecw ea bedpl odk aiige ,odkl ozipd
Ð ehgey `edyke ,ea cearie febi `ly
,filhi`a xknp epi`e ,filhi`a ehgey epi`

.(`,`l) onwlck ,`xhila lwyp epi`eàëä
dilr `liig `lc ,iebl dl ipwn ikn Ð
ea bdep `edy ab lr s`e .dyecw my
.oixenb oilega dyecw bdepk ied ,dyecw

øåîâ ïéð÷iebc .iebd on zern lehil Ð
wxta onwl opixn`ck ,sqka `l` ipw `l

.(`,bi) ipyãáòã àåä àúìéî`zlin Ð
.einc lhep epi`e ,xeaica ,`nlraäðùî

ïéøåèô íéåìå íéðäëjzrc `wlq `w Ð
.i`w xeng xht`åøèô íàixeka miel Ð
.xacna l`xyi'åë àåä ïéãrnyne Ð

.l`xyi ixeng ixht mield sebcàøîâ
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àìàith dyw ,ok m` :xn`z m`e .`nen ied `l iepiye Ð rexy dil dedc meyn e`l

zelecb odizy :opiwiic `kdc .`nen ied ipzyi`c oeik :lirl xn`c opgei iaxl

e` zelecb odizyn ith xeng iepiy lirlc `idd :xnel yie !`nen aiyg `le ,iepiy ied

.zephw odizy

à÷ãoi`y dn Ð ediizyecwn edl rwtn

,ixn ax yprpy it lr s`e eiykr oixdfp

dpwn didy itl yprp ixn ax :mz epiax yxit

la` .xaerd seba drwtd `ki`e ,xaer ly epf`

mixtq zi`c ab lr s`e .`ixy Ð m`a d`pwd¥

i`wc meyn epiid ,dawp oeyl "dpf`l" iqxbc

m`e .dceare dfiba dl xq` inp ikde ,`zeig`

iab jixtc (`,bp) iriyz wxt onwl :xn`z

izil `lc dfd onfa bdep epi`e ,dnda xyrn

onfa bedpl `l inp xeka ikd i` :dlwz icil

.dcedi axck xyt` :ipyne !dlwz meyn dfd

?ziyixtck zedn`a dpwz zgkyn `l i`n`

yie ,dlwz yyg `ki`c oeik mzd :xnel yi

axk dyriy ,odkn drwtd `la owzl mdl

lr jk mlerl dyriy owzl evx `l Ð dcedi

inia :inp i` .car Ð car i` edine ,drwtd ici

mcew xekaa men lihdl oi`iwa eid ixn ax

.drwtd ici lr zeyrl xeq` Ð mlerl `viy

iebl zepwdl ahen Ð jka oi`iwa `lc ep` la`

`xza wxt rnynck ,dlwz icil `aiy mcew

axk xyt`c meyn e`l i`c (`,bp zexeka)

`lc op`e ,miebl zepwdl owzl epl did dcedi

axc `da elit`e .xyt` `lk ied opi`iwa

"oinixrn [cvik] (oi`)" wxta rnyn dcedi

`nlc dxifb ,oicd on xeq`c [a,ck dxenz]

e`l i` ,men ea lihiy mcew ey`x z` witn

mcew men ea lihdl `ticr dcedi axc meyn

cr ezedydl jixv did ik ,mlerl `viy

cegl of` z`pwdac d`xpe .envrn men letiy

opgei iax i`wcn ,`ped axk ol `niiwc ,ixy

inp ixn axe .lw men elit` :xn`e dizeek

.drwtd meyn `l` yprp `l ediipf` dpwnc

edpipwl :jixt (`,bp zexeka) `xza wxt onwle

ici lr xzen xzeid lkle .iebl ediipce`l edl

.dliap e` dtixh dze` dyery xaca d`pwd

meyn ixn ax yprpy yxtn `pyil jci`le

ax :ixaqe ,irci `l `nlr ileke ,iiepw`l rcic

icil iz`e carc `ed `nlra `zlin ixn

axca iwa didy ixn ax :inp yxtl yi Ð dlwz

.irhinl iz`c oipwa carinl dil zil ,dcedi

yxit cer .xg` oipra xyt` `l ocicl la`

Ð iebl xaer of` dpwn didy ixn ax :mz epiax

dpwn did `l` ,mlerl `a `ly xac ied

drhe .eizexitl lwc enk ,xaer ipf`l dnda

zexit enk ,dpwn did xaer ipf` :xn`e ypi`

ipf` dpwn ik la` .dlwz icil iz`e ,lwc

yexitle .irhinl iz` `lc ,ixy Ð zendad

ixn ax :yxity ,ok yxtl okzi `l qxhpewd

on zern lehil xenb oipw zepwdl rcei did

wxt onwl xn`ck ,sqka `l` ipw `l iebc ,iebd

,carc `ed `nlra `zlin :ixaqe ,(`,bi) ipy

el did `l eixac itl ,edine .minc lhep epi`e

opgei iaxl ,daxc`c ,[onwln] di`x xikfdl

onwl dl yixc ,zepew zern dxez xac xn`c

Ð iebl `d ,sqka Ð "jzinr cin" :(a,bi)

.[ol `niiw] opgei iaxke ,dkiynaíéðäëze`n yly mze` :(a,d zexeka) ipync xyd qewexhpew jezn dil wetiz ,xnege lw `la :xn`z m`e Ð xnege lwn onvr exht miele

,eid zexeka ze`n yly oze` :iiepyl epivn ,xnege lw e`l i` :xnel yi !riwtn `din envr lyc dpin rny .envr ly riwtiy eicc meyn xeka riwtn xeka oi`e ,eid mixeka

.ediicegl l`xyic `l` zepnl aezkd wfged `l :xninl ivn !mitcerd miz`ne miraye dyly icda edpipnl ok m` :`niz ike .oeict ekxvede
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ìçø :ïðúãäå .ì÷ íeî eléôà :ïðçBé éaø øîà éëä̈¦£©©¦¨¨£¦©§¨¦§©¨¥
äãìiL,æò ïéîæòåìçø ïéî äãìiL¯ïî äøeèt ¤¨§¨¦¥§¥¤¨§¨¦¨¥§¨¦

ïéðîéñ úö÷î Ba Lé íàå ,äøBëaä¯òeá÷ íeî ,áéiç ©§¨§¦¥¦§¨¦¨¦©¨¨©
éåäìèBçL.åéìò¯ì÷ íeî àîìLa¯ïì òîLî à÷ ¨¥¦§¨¨¦§¨¨©¨©§©¨

íeî àlà .àáøå àcñç áøcî é÷etàìe ,àðeä áøãk¦§©¨§©¥¦§©¦§¨§¨¨¤¨
ïì òîLî à÷ éàî ,òeá÷¯déì äåä épzLéàc ïåéëc ¨©©¨©§©¨§¥¨§¦§©¥£¨¥

åéôe :àðéðz ?àîeîøéæç ìLk äîBc¯!íeî äæ éøä ¨¨¥¨¦¤§¤£¦£¥¤
LBã÷ Bðéîa ïéàL øáãa äpzLð íúä àîéz éëå§¦¥¨¨¨¦§©¨§¨¨¤¥§¦¨

øáãa äpzLð àëä ,äøBëáaBðéîaLäøBëáa LBã÷ ¦§¨¨¨¦§©¨§¨¨¤§¦¨¦§¨
¯äìBãb úçà Bðéò :àðéðz éîð àäúçàå;äpè÷ ¨©¦¨¥¨¥©©§¨§©©§©¨

äìBãb :àðúå¯äpè÷e ,ìâò ìLk äìBãb¯ìLk äpè÷ §¨¨§¨§¨§¤¥¤§©¨§©¨§¤
ìLk äpè÷ àîìLa .æåeàæåeà¯LBã÷ Bðéîa ïéà ©¨¦§¨¨§©¨§¤©¨¥§¦¨

ìâò ìLk äìBãb àlà ,äøBëáa¯LBã÷ Bðéîa Lé ¦§¨¤¨§¨§¤¥¤¥§¦¨
,épzLéàc ïåék :ïðéøîàc íeMî åàì àlà !äøBëáa¦§¨¤¨¨¦§¨§¦©¥¨§¦§©¥

!àîeî déì äåä¯déì äåäc íeMî ,àì.òeøN £¨¥¨¨¦©£¨¥¨©
ïéòeá÷ ïéa ,elà ïéîeî :ïðúc ,àøazñî éîð éëä̈¦©¦¦§©§¨¦§©¦¥¥§¦

ïéøáBò ïéa¯ïäézL åéðéò ,íãà ïäéìò øúé .ïéìñBt ¥§¦§¦¨¥£¥¤¨¨¥¨§¥¤
Léà" :áéúëc àeä íãà éab .úBpè÷ ïäézL ,úBìBãb§§¥¤§©©¥¨¨¦§¦¦
,ïøäà ìL Bòøæa äåL Léà ïðéòác ,"ïøäà òøfî Léà¦¦¤©©£Ÿ§¨¥©¦¨¤§©§¤©£Ÿ

äîäa ìáà¯àì éîð úBpè÷ ïäézL úBìBãb ïäézL £¨§¥¨§¥¤§§¥¤§©©¦¨
éà ?àîòè éàî äpè÷ úçàå äìBãb úçà .àîeî éåä̈¥¨©©§¨§©©§©¨©©£¨¦

éepéL íeMî¯ïäézL úBìBãb ïäézL eléôàúBpè÷ ¦¦£¦§¥¤§§¥¤§©
.òeøN déì äåäc íeMî åàì àlà !éîð¯íìBòì ,àì ©¦¤¨¨¦©£¨¥¨©¨§¨

éåä éepéL ,éepéL íeMî Cì àîéààéL÷ à÷ãe .àîeî ¥¨¨¦¦¦¨¥¨§¨©§¨
éà ,íúä !úBpè÷ ïäézL úBìBãb ïäézL eléôà :Cì̈£¦§¥¤§§¥¤§©¨¨¦

àøéúé àúeiøa úîçî¯éòa eäééååøzéà ,àøáéîì ¥£©§¦¨§¥¨©§©§¨¥§¦§¨¦
àøéúé àúeLéçk úîçî¯.Lçëéî éòa eäééååøz ¥£©§¦¨§¥¨©§©§¨¥¦§©

eåäc àzøBib àéääïéøñî.dîehôì àúåéç éçà dì ©¦¦§¨§¨¨§¦¨©¥¥¨¨§¦¨
àäì dì Lçc úéì :dì øîà ,àáøc dén÷ì éàúà£©§©¥§¨¨£©¨¥§¨¨§¨
.äøBëáa úáéiç éBb úeôzeL :øîàc ,äãeäé éaøc§©¦§¨§¨©¨©¤¤¦§¨
äð÷î äåä ,àúåéç àéää déì àéåä ìçø øa éøî áø©¨¦©¨¥¨§¨¥©¦¥¨¨£¨©§¤

eäééðãeàìeäì áéäéå ,äãBáòå äféâa eäì øñàå ,éBâì §§©§§§¨©§§¦¨©£¨§¨¥§
øçàî éëå .ìçø øa éøî áøc àúåéç éàìëe ,íéðäëì§Ÿ£¦§©¥¨¨§©¨¦©¨¥§¦¥©©
éànà ,íéðäëì eäì áéäéå ,äãBáòå äféâa eäì øñàc§¨©§§¦¨©£¨§¨¥§§Ÿ£¦©©

?éBâì eäééðãeàì eäì äð÷î¯éãéì eäa éúà àîìc ©§¤§§§©§§¦§¨¨¥§¦¥
.äìwú¯?éøî áøc àúåéç eìk àîòè éàî ,éëä éà ©¨¨¦¨¦©©£¨§¥¨¨§©¨¥

¯eäì ò÷ôîc íeMî.eäééúLeãwî¯áø øîàäå ¦§©§©§¦§¨©§§¨¨©©
íeî ìéhäì íãàì øzeî :äãeäéøBëáa!íìBòä øéåàì àöiL íãB÷¯úLeãwî ,íúäçaæî §¨¨§¨¨§©¦¦§¤¤¥¥©£¦¨¨¨¨¦§©¦§¥©

àëä ;déì ò÷ôî àì ïäk úLeãwî ,déì ò÷ôî à÷¯.déì ò÷ôî à÷ ïäk úLeãwî eléôà ¨©§©¥¦§©Ÿ¥¨©§©¥¨¨£¦¦§©Ÿ¥¨©§©¥
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íà :øîBçå ìwîeøètøaãna ìàøNé ìL úà¯àeä ïéceøèôiL.ïîöò ìL úààøîâ ¦©¨¤¦¨§¤¤¦§¨¥©¦§¨¦¤¦§§¤¤©§¨

åäðéà

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

       בכורות. פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף ג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zexeka(ycew zay meil)

éëä[jk-],ïðçBé éaø øîàdndaa ieb zelraeléôàxaca ¨¦¨©©¦¨¨£¦
dyer epexqgyì÷ íeî.dxekan dxhet ,epfe` oebk cala ©

,xn`e opgei iax siqedeäãìiL æòå ,æò ïéî äãìiL ìçø ïðúãäå§¨¦§©¨¥¤¨§¨¦¥§¥¤¨§¨
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dfib mda dyer did `ly ,mixeka oick mda bdep did mewn

,mipdkl mpzpe ,dceareàúåéç éàìëe-eizenda ezneáøc §©¥¨¨§©
.ìçø øa éøî̈¦©¨¥
:`xnbd ddnzeäì áéäéå ,äãBáòå äæéâa eäì øñàc øçàî éëå§¦¥©©§¨©§§¦¨©£¨§¨¦§
mpzp mbe -ãáBòì eäééðãBàì eäì äð÷î éànà ,íéðäkì©Ÿ£¦©©©§¤§§§©§§¥

íéáëBkixn ax :`xnbd zx`an .iebl mdipfe` dpwd dn myl - ¨¦
yygäìwz éãéì eäa éúà àîìcdceare dfib dyri - ¦§¨¨¥§¦¥©¨¨

pwd okle ,zexekaa.dceare dfiba exq`i `ly mdipfe` z` d
:dywne `xnbd dayéëä éà,ok m` -àúåéç eìk àîòè éàî ¦¨¦©©£¨¨¥¨¨

éøî áøceid eiyrn ixde ,ixn ax ly eizenda ezn dnl - §©¨¦
yprp ixn ax :`xnbd zvxzn .daeh dpeekaeäì ò÷ôîc íeMî¦§©§©§

eäééúMeãwî-.mzyecwn zecleed z` riwtdy meyn ¦§¨©§
:`xnbd dywníeî ìéèäì íãàì øzeî ,äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨§¨¨§¨¦

øBëaa,dlwz icil ea `ai `ly ickok dyereàöiL íãB÷ ©§¤¤¥¥
[xaerd-],íìBòä øéåàìlihdl xeq`e ,ycwzp okn xg`l ik ©£¦¨¨

ezn dnle ,oick dyr ixn ax ok m`e ,ycwzpy xekaa men
:`xnbd zvxzn .eizendaíúälihdl xizd dcedi ax ,my - ¨¨
,mendy meyn ,xekaa mendéì ò÷ôî à÷ çaæî úMeãwî- ¦§©¦§¥©¨©§©¥

la` ,gafnd lr axwdln wx xekad z` riwtnïäk úMeãwî¦§©Ÿ¥
,déì ò÷ôî àìaiig odkde ,odkl ozip men lra xeka mb ik Ÿ©§©¥

mle` .xeka ipic ea bedplàëäofe` z` xkny ixn ax - ¨¨
,eizendadéì ò÷ôî à÷ ïäk úMeãwî eléôàjka mriwtd - £¦¦§©Ÿ¥¨©§©¥
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המשך פעמוד רלה



רטז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hlw sc oileg(ipy meil)

déaø ïðçBé éaøî déòîLc,eax opgei iaxn df llk rnyy mcew - §¨§¥¥©¦¨¨©¥
e .deab zeyxak mlerl aygp ycwd oennyàäiabl xn`y dn - ¨

epiid ,xg` oenn aiig epi`y ,apbp e` ca`e dpn yicwndøúáì- §¨©
xg`l,déaø ïðçBé éaøî déòîLcllk epnn laiwe eixacl mikqde §¨§¥¥©¦¨¨©¥

.df
:`xnbd zl`eyéaøc àlàïðçBé éaøcà ïðçBéepiywdy dxizqd - ¤¨§©¦¨¨©§©¦¨¨

,envr opgei iax ixacaàéL÷`xnbd dkiynn .dyw oiicr - ©§¨
:zvxzne,àéL÷ àì énð ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøcwlgl yiy oeik §©¦¨¨©§©¦¨¨©¦Ÿ©§¨

,mipte`d ipy oiaàäaiig yicwndy opgei iax xn`y dn - ¨
ote`a epiid zernd zeixg`aøîàcixd'éìò,'ziad wcal dpn §¨©¨©

zpizpa eteb z` aiigy oeiky ,ca` e` apbpe dpn yixtd jk xg`e¦
e ,xafbl dpn lreta oziy cr eaeign xhtp epi` ,dpnàädn - ¨

zrwet dpi` zlebpxzd ly sebd zyecwy opgei iax xn`y
ote`a epiid ,dzgixaaøîàczlebpxzd lrBæ éøä','ycwd §¨©£¥

dx`yp `id ,zlebpxzd dgxay xg`l s` ,df ote`ay
.dzyecwa

iax xaeq 'dpn ilr ixd' xn`y ote`ay ,jixacl :`xnbd dywn
,dpnd zeixg`a aiig yicwndy opgeiììkî,jkn rnyn -éaøc ¦§©§©¦

Lé÷ì ïa ïBòîLzeixg`n xeht yicwndy xne`e eilr wlegd ¦§¤¨¦
c xaeq ,ycwdl xg` dpn ozil aiig epi`eøîàc áb ìò óàixd' ©©©§¨©

éìò'dpnáéiçî àìepi`e zernd zeixg`a aiigzn yicwnd oi` - ¨©Ÿ¦©¥
,ef zernyn lr zeywdl yie .xg` dpn ozil jixv(àéðúäå)§¨©§¨

[ïðúäå]dpyna epipy ixde -(`"n `"t mipiw),àéä Bæéàå øãð eäæéà §¨§©¥¤¥¤§¥¦
øãð ,äáãðedf,'äìBò éìò éøä' øîBàäz` aiign `ed ezxin`ay §¨¨¥¤¨¥£¥¨©¨

e ,dler `iadl envräáãðedf,'äìBò Bæ éøä' øîBàäaiign epi`y §¨¨¨¥£¥¨
,dpynd zx`an .oaxwl znieqn dnda yicwn `l` envr z`

äîeweligd,äáãðì øãð ïéaiablyøãðyicwd m`y `ed oicd ©¥¥¤¦§¨¨¥¤
e ,excp meiwl `dzy xn`e dndaäúîdndadBàyBà äáðâð ¥¨¦§§¨

áéiç ,äãáàLyicwnd,dúeéøçàazxg` dnda `iadl eilre ¤¨§¨©¨§©£¨¨
a yicwnd la` .excp meiwl,äáãðm`äúîdndadBàyBà äáðâð §¨¨¥¨¦§§¨

,dúeéøçàa áéiç Bðéà ,äãáàL`iadl aeig eilr lhen `l ixdy ¤¨§¨¥©¨§©£¨¨
m` j` ,daixwdl eilr oaxwl ef dnda yicwdy oeik `l` ,oaxw
ixacn gken ,ok m`e .dinc melyza aiig epi` dapbp e` dca`
m` s`e ,zeixg` eilr lhen ,'ilr ixd' xn`y mc`y dpynd
ixack `lye ,xg` oaxw `iadl eilr dapbp e` dndad dca`
aiig epi` 'ziad wcal dpn ilr ixd' xne`d mby yiwl yix

.yicwdy dpnd zeixg`a
:`xnbd zvxznàéléî éðä ,Lé÷ì Léø Cì øîxne`dy ,df llk - ¨©¨¥¨¦¨¥¦¥

a wx `ed ,dzeixg`a aiig 'dler ilr ixd'c ,çaæî éLã÷onf lk ¨§¥¦§¥©¦
,dxfrl epaxw z` `iad `lyäáø÷ä øqeçîe` dzn m`e ,`ed §¨©§¨¨

,excp z` miiw `l ,dxfrl d`iady mcew dndad dca` e` dapbp
.xg` oaxw `iadl aiig `ed okleìáà`iadl envr z` aiignyk £¨

c ,úéaä ÷ãa éLã÷,xafbl e`iad `l m` s`äáø÷ä øqeçî åàì ¨§¥¤¤©©¦§©§¨©§¨¨
miiwe ycwd zeyxl utgd qpkp eyicwdyk ciny meyn ,`ed

,excp z` dfaøîàc áb ìò óàixd' oeyláéiçî àì ,'éìòoi` - ©©©§¨©¨©Ÿ¦©¥
.eixac z` miiw xaky oeik ,ezeixg`a aiig yicwnd

:yiwl yix lr zeywdl `xnbd dtiqenïðúäåepipy ixde - §¨§©
dpyna(:k oikxr),,äìBò äæ øBL øîBàäxn`y e`ïaø÷ äæ úéa ¨¥¤¨©¦¤¨§¨

m` ,[ziad wcal ycew-]øBMä úîe`áéiç Bðéà ,úéaä ìôð ¥©¨©©©¦¥©¨
.ïúeéøçàaxn` m` la`äìBò éìò äæ øBLxn`y e`éìò äæ úéa §©£¨¨¤¨©¨©¦¤¨©

,ïaø÷,'ilr' oeyl mb xn`y oeik ,mewn lkn ,'df' oeyl xn`y s` ¨§¨
eaixwdl dxfrl xafbl xeyd z` `iadl envr z` aiig ixd

m` okle ,xafbl einc z` `iadle ziad z` xeknle ,dlerkúî¥
å øBMäm` okì áéiç ,úéaä ìôð,ílLs`y ,dpynd ixacn gkene ©§¨©©©¦©¨§©¥

`lye ,mzeixg`a aiig 'ilr ixd' oeyla ziad wcal xcepd

.yiwl yix ixack
:`xnbd zvxznéléî éðäaeig yi 'ilr ixd' xne`ay ,df xac - ¨¥¦¥

wx `ed ,ziad wca iycwa s` zeixg`àëéä[ote`a-],øBMä úîc ¥¨§¥©
åote`a oky,úéaä ìôðyicwnd el` mipte`ayì áéiç,ílLoeik §¨©©©¦©¨§©¥

eäðúéìc.llk mlera miniiw xeyde ziad oi`y -àëéä ìáà §¥§§£¨¥¨
eäðúéàã`l` ,mlera `vnp ycwedy oenndy ote`a la` - §¦§§

,yiwl yix xaeq dfa ,ca` e` apbpydéúéàc àëéä ìklkay - ¨¥¨§¦¥
,`vnp ycwddy mewndéúéà àðîçøc àfb éáaink df ixd - §¥©¨§©£¨¨¦¥

,`vnp `ed d"awd zeyxayáéúëc(` ck mildz)õøàä 'äì' ¦§¦©¨¨¤
'dàBìîe.excp z` miiwy ink df ixde ,'ebe §¨

,yicwnd ly ezeixg` aeig iabl `xnba `aedy oecipd ab`
zeycwd iabl mc` zeixg` oipra `xnin d`iane dtiqen `xnbd

:oikxr lyíéãBî ìkä ,àðeðîä áø øîàyix mbe opgei iax mb - ¨©©©§¨©Ÿ¦
c ,df xac mixaeq yiwlïéëøòaz` ycwdl ozil aiigznd mc` - ©£¨¦

r e` envr jxr,xg` mc` jxøîàc áb ìò óàikxr','éìòyixtde ©©©§¨©¨©
,jk jxevl zernáéiçéî àìm`e ,zernd zeixg`a mc` eze` Ÿ¦©¥

e .mixg` zern oziln xeht eapbp e` eca`àîòè éàîmrhd dn - ©©§¨
oeik ,zeycwd x`yn dpeya ,df oicaéìò àìa déì øîzéî àìc- §Ÿ¦§©¥§Ÿ¨©

oi` jk meyne ,'ilr' zaiz `ll dkxrd oeyl xnel xyt` i`y
z` `pepnd ax x`ane .zeixg`a aiign oikxra 'ilr' zxin`

,eixacàîéì éëéäjxra aiigzdl dvexy mc` eze` xn`i cvik - ¥¦¥¨
.zeixg`a aiigzdl dvex epi`e ,xg` mc` jxra e` envràîéì¥¨

'ékøò'jka x`ia `l ixd ,'ilr' xn`i `le 'ikxr' wx xn`i m` - ¤§¦
ïànàjixrdl `ayk oke .ekxr aeig z` `iadl lhen in lr - ©©

,xg` mc`'éðBìt Cøò' àîéìxn`i `le 'ipelt jxr' wx xn`i m` - ¥¨¥¤§¦
,mix`ean eixac oi` ok mb ,'ilr'ïànà.df aeig lhen in lr - ©©

oi` ,'ilr ipelt jxr' oeyl e` ,'ilr ikxr' oeyl xne` `edyk okle
,aiigznd in x`al wx `l` mlerl envr z` caryl ezpeek
zeixg`n xhtp ,ea aiigzdy jxrd jxevl zern yixtdy xg`le

.zernd
:`xnbd dywné÷úîàáø dì óax ixac lr `ax dywd - ©§¦¨¨¨

`ll oikxra aiigzdl leki epi` mc`y xne` dz` recn ,`pepnd
,'ilr' oeyl zhiwpàîéìxnel `ed leki ixde -,'ékøòa éðéøä' ¥¨£¥¦§¤§¦

xnel leki oke ,ikxr z` mlyl aiigzn ipixd ,eixacn rnyny
,'éðBìt Cøòa éðéøä'z` mlyl aiigzn ipixd ,eixacn rnyny £¥¦§¥¤§¦

'ilr ikxr' xn` `l` ,ef oeyl xn` `l z`f lka m`e ,ipelt jxr
envr z` aiig `ed 'ilr' zxin`ay ixd ,'ilr ipelt jxr' e`

g`a.xafbd cil mpziy cr zernd zeix
:dywne `xnbd dkiynnãBòåc ,`pepnd ax ixac lr dywàéðz §©§¨

,`ziixaa,øîBà ïúð éaødcy yicwnd mc` iabl weqta xn`p ©¦¨¨¥
mcew dzectl epevx m`e ,laeid cr ycwd zeyxa `idy ,dpwn
inc epiide ,yicwdy dn ieey z` ycwdl mlyl eilr ,okl
dxez dxn`e ,laeid zpy cr `ivedl dcyd dcizry ze`eazd

(bk fk `xwie)laId zpW cr LMxrd zqkn z` odMd Fl aXge'ïúðå §¦©©Ÿ¥¥¦§©¨¤§§©§©©Ÿ¥§¨©
,''äì Lã÷ àeää íBia Ekøòä úàxn`p recn ,dyw dxe`kle ¤¨¤§§©©Ÿ¤©

o`k xaecn oi` ixde ,'`edd meia jkxrd z` ozpe' oeyl weqta
meia eze` ozpe' wx aezkl ic dide ,zecy zycwda `l` oikxra

e ,'`eddøîBì ãeîìz äî.ef oeyla eprinydl dxezd d`a dn - ©©§©
,`ziixad zx`aneúBøNòîe úBLc÷äa eðéönL éôì[ipy xyrn-] §¦¤¨¦§¤§¥©©§

,ïéleçaL úBòî ìò ïéìlçúnLzern mze` m`e,eãáàL Bà eáðâð ¤¦§©§¦©¨¤§¦¦§§¤¨§
milrad,ïúeéøçàa ïéáéiç ïðéàzeycwd x`y iabl xn`py meyn ¥¨©¨¦§©£¨¨
(eh fk my)LMxr sqM ziWing sqie FziA z` l`bi WiCwOd m`e' ,§¦©©§¦¦§©¤¥§¨©£¦¦¤¤¤§§

z` siqede zernd z` yixtdyk ciny epiide ,'Fl dide eilr̈¨§¨¨
oeyl df weqta dxn`p `l ixdy ,oilegl ycwdd `vi ynegd
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xcde"המשך פיאור למס' חולין ליום שני עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr nw sc oileg(iyily meil)

:owd geliy aeig lg mday mipadäúéäm`dúôôBòîzgxet ± ¨§¨§¤¤
,owd iab lr xie`aïwa úBòâBð äéôðkL ïîæa,dlrnln mipaa ± ¦§©¤§¨¤¨§©¥

ì áéiç,çlLlr zvax m`de' xn`py dn llka df ixdy ©¨§©¥©§¨¥Ÿ¤¤©
'miviAd lr F` migxt`d(e ak mixac)m` mle` .äéôðk ïéàm`d ly ¨¤§Ÿ¦©©¥¦¥§¨¤¨

lî øeèt ,ïwa úBòâBð,çlLn llka df oi`y itlm`de' xn`py d §©¥¨¦§©¥©§¨¥
.'zvaxŸ¤¤

aeig yi mday miviade migext`d oipra cer dpc epizpyn
:m`d z` glylíL ïéàowaàlàwx,úçà äöéa Bà ãçà çBøôà ¥¨¤¨¤§©¤¨¥¨©©

ì áéiççlL'mivia F` migxt`' xn`p dxezay s` ,m`d z` ©¨§©¥©¤§Ÿ¦¥¦
meyn ,miax oeylaøîàpL`xTi iM'ï÷'xFRv(my mixac), ¤¤¡©¦¦¨¥©¦

zaiz zernyneï÷y `idíB÷î ìkîaiig ,`edy ow beq lka ± ©¦¨¨
.glyl

íéçéøôî íéçBøôà íL eéä,mnvrn gextl milekiy milecb ±Bà ¨¨¤§¦©§¦¦
úBøæeî íéöéa,mdn xvep gext` oi`y mivia ±lî øeètçlLz` ¥¦¨¨¦§©¥©

,m`d'íéöéaä ìò Bà íéçøôàä ìò úöáø íàäå' øîàpL(my mixac), ¤¤¡©§¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦©©¥¦
migext`d z`e migext`l miviad z` zeeydl yiy rnyne
yi migext`l miviad z` zeeydl yiy zernynd one ,mivial

,jk cenlläîa aeigdy myk ±íéçBøôà`edmd xy`k wxéða ¨¤§¦§¥
àîéi÷,[zetixh mpi`y] zeigl miie`x ±íéöéa óà`l` maeig oi` ©¨¨©¥¦
mdyk,àîéi÷ éðamdn e`viykl zeig icil `eal milekiy xnelk §¥©¨¨

,mixg` migext`eàöémivia df llkn,úBøæeîmiie`x mpi`y ¨§¨
.zeig icil `ealemigext`d zeeydl zernynd on ok enk

,jk cenll yi mivialíéöéaä äîmd ixdïnàì ïéëéøöxebczy ¨©¥¦§¦¦§¦¨
,mdilrïéçBøôàä óàoiicr mdy onfa eidiy jixvïnàì ïéëéøö ©¨¤§¦§¦¦§¦¨

,mdizepefnl b`czyeàöémigext` df llkn,ïéçéøôîmpi`y ¨§©§¦¦
.mn`l mikixv

àøîâ
dpyna epipyy oicd xewn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd
ote`a wx `ed owd iab lr zgxet m`d xy`k owd geliy aeigy

:owa zerbep ditpkyïðaø eðzdxezd dxn`y oeyld ,`ziixaa ¨©¨¨
m`de' owd geliy zevna,'úöáøzvaex xy`k `weec rnyn §¨¥Ÿ¤¤

,odilr ynnàìå`id xy`kúôôBòîdzrne ,owd iab lr xie`a §Ÿ§¤¤
ìBëé,zttern m`d m`y xnel iziideléôàxy`kúBòâBð äéôðk ¨£¦§¨¤¨§
ïwa,dglyl devn oi` ok mbøîBì ãeîìz,'úöáø'eprinydl ©¥©§©Ÿ¤¤

:`xnbd zxxan .glyl devn yi df ote`ayàãeîìz éàîcvik ± ©©§¨
zpeek :`xnbd zx`an .'zvax' zaizn `ziixad z`f dcnl§¥¨

wiicl `ziixadúáLBé áéúk àìcîz`f dazk `ly dnn ± ¦§Ÿ§¦¤¤
dpi` m` s`y rnyn ,dviax oeyla `l` daiyi oeyla dxezd
d`a dxezdy eyxc jkitl ,dglyl devn yi ok mb ynn zayei
.dglyl aiigy owa zerbep ditpke zgxet m`dyk s`y zeaxl

:m`d zviax oipra sqep oicäúéä ,áø øîà äãeäé áø øîàm`d ¨©©§¨¨©©¨§¨
úáLBéxie`aéãáBø éðL ïéa[itpr-]ïìéà,dicivn mda zknqpe ¤¤¥§¥§¥¦¨
íéàBø[mixryn -]èîMz íàL ìkeid `l eli`y dxwna ± ¦¨¤¦¦¨¥

dzid wgeca dze` mikneq mitprdúìôBðdhn itlkíäéìòlr ± ¤¤£¥¤
,ynn miviad e` migext`dì áéiççlLllka dfy itl ,m`d z` ©¨§©¥©

,'miviAd lr F` migxt`d lr zvax m`de',åàì íàå`l eli`y §¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦©©¥¦§¦©
lr ynn zltep dzid `l wgeca dze` mikneq mitprd eid

igext`d,mdl jenqa `l` møeètllka df oi`y itl ,dglyln ¨
.'miviAd lr F` migxt`d lr zvax m`de'§¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦©©¥¦

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyäúéäm`dïäéðéa úáLBé ¥¦¥¨§¨¤¤¥¥¤
,mdiciva zrbepe miviad e` migext`d oia -lî øeètçlLz` ¨¦§©¥©

dzid m` mle` ,'ebe 'lr zvaex m`de' llka df oi`y itl ,m`d
zayeiïäéab ìò,ynnì áéiççlLxn`py dn edf ixdy ,m`d z` ©©¥¤©¨§©¥©

:`ziixad dkiynn .'ebe 'lr zvaex m`de' dxezaäúéäm`d ¨§¨
úôôBòî,owd iab lr zgxet ±eléôày ote`a,ïwa úBòâBð äéôðk §¤¤£¦§¨¤¨§©¥

lî øeètçlLoey`xd oicdn `xnbd zwiicn .m`d z` ¨¦§©¥©
,`ziixaayåàì éàîxn`p eay dxwndy xnel oekp oi` m`d ± ©©

zayei m`d xy`k aeigl oicd,ïäéab ìò`edïäéðéác àéîec± ©©¥¤§¨§¥¥¤
,mdipia zayei xy`k xehtl oicd xn`p eay dxwnl deyäî± ©

zayeiy dxwna xehtdy mykïäéðéaelit` `edeäa äòâðc± ¥¥¤§¨§¨§
,mdicivn mda zrbepyóàzayeiy dxwna aeigdïäéab ìò`ed ©©©¥¤

ote`a wxeäa äòâðc,mda zrbep xy`k ±df ote`a wxy rnyne §¨§¨§
,glyl aiig ynn mda zrbepyìáàipy oia zknqpy dxwna £¨

ïìéà éãáBø,llk owa zrbep dpi`e xie`a dtebeøeèt,dglyln §¥¦¨¨
.dglyl aiigy xaqy ax mya dcedi ax ixack `ly

:`xnbd zvxznàìzayei oia zeeydl `ziixaa wiicz l` ± Ÿ
aeigd oia d`eydd z` x`al yiy itl ,jk odiab lrl mdipia

zayeiy dxwnaïäéab ìò`edyàéîecxehtl deye dnec ± ©©¥¤§¨
dxwnaïäéðéác,jk xnele ,dpey jxca ,mdipia zayei m`dy ± §¥¥¤

ïäéðéa äîi`cea `ed mdipia zayeiy dxwna xehtdy myk ± ©¥¥¤
ote`aeäééìò äòâð àìc`l` dlrnln mda zrbep m`d oi`y ± §Ÿ¨§¨£©§

,cvd onóàzayeiy dxwna aeigdïäéab ìòote`a elit` `ed ©©©¥¤
eäééìò äòâð àìc,dlrnln s` mda zrbep dpi`y ±eðééäådxwnd §Ÿ¨§¨£©§§©§
ipy oia zayeiy,ïìéà éãáBøx`eane ,dlrnln oda zrbep dpi`y §¥¦¨

.dfa geliy aeig yiy ax mya dcedi ax ixack ok m`
:`xnbd dgikenàøazñî énð éëäyi oli` icaex oia zayeiay ¨¦©¦¦§©§¨

,glyl aeigCzòc à÷ìñ éàcipy oia zvaexy dxwnayéãáBø §¦©§¨©§¨§¥
øeèt ïìéà,dyw ok m` ,dglylnéðúcà`tiqa `pzd dpyy cr ± ¦¨¨©§¨¥

lî øeèt ïwa úBòâBð äéôðk eléôà úôôBòî äúéäéðúéì ,çlLdid ± ¨§¨§¤¤£¦§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©¦§¥
ipy oia zvaexy dxwna elit` glyln xehty zepyl eléãáBø§¥

,ïìéà,'ebe 'lr zvax' llka epi` df mbyån rcpïkL ìëyúôôBòî ¦¨§¨¤¥§¤¤
.glyln xeht i`cea llk zvaex dpi`y

:`xnbd dgecéøèöéà úôôBòîdéì Cea yi zttern ly dxwnd ± §¤¤¦§§¦¥
okly [oli` icaex ipy oia zayeiy dxwna oi`y] xehty yecig

,ezepyl `pzd jxvedlî øeèt ïwa úBòâBð äéôðk eléôàc,çlL ©£¦§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©
.dglyn xeht oli` icaex ipy oia zayeia s`y okzi oiicr la`
dxwna glyln zxhetd `ziixad lr epizpynn dywn `xnbd

:owa zerbep ditpk xy`k elit` ztternyïðz ïðàäå,epizpyna §¨£©§©
zttern dzidy dxwnayì áéiç ïwa úBòâBð äéôðkL ïîæa.çlL ¦§©¤§¨¤¨§©¥©¨§©¥©

:`xnbd zvxznàúéðúî éðz÷ ék ,äéîøé éaø øîàepipyy df ± ¨©©¦¦§§¨¦¨¨¥©§¦¨
epiid ,glyln xeht owa zerbep ditpky dxwna elit`y `ziixaa

`weecãvä ïî òâBðadfy ,miviad e` migext`d icivn zrbepy ± §¥©¦©©
dglyl zaiignd dpynd la` ,'ebe 'lr zvaex m`de' llka epi`

.dlrnln mda zrbep xy`k epiid
dpey ote`a zxkfpd `ziixadn ewiicy yiy d`ian `xnbd

di`x yi jkayoli` icaex ipy oia zvaexy xn`y dcedi axl
:dglyl aiigéøîàc àkéà,zxg` oeyla ef drenyòéiñî àîéì ¦¨§¨§¥¥¨§©©

déìepipyy ,dcedi axl di`x yi ef `ziixany xn`p ile` ± ¥
,`ziixaalî øeèt ïäéðéa úáLBé äúéäì áéiç ïäéab ìò ,çlL,çlL ¨§¨¤¤¥¥¤¨¦§©¥©©©¥¤©¨§©¥©

lî øeèt ïwa úBòâBð äéôðk eléôà ,úôôBòî äúéäåàì éàî .çlL± ¨§¨§¤¤£¦§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©©©
zvaexy dxwna aeigdy xnel oekp oi` m`dïäéab ìò`edàéîec ©©¥¤§¨

ïäéðéa äî ,ïäéðéácmdipia zayeiy dxwndy myk ±äòâð àìc §¥¥¤©¥¥¤§Ÿ¨§¨
eäééìò,dlrn cvn mda zrbep dpi` ±ïäéab ìò óà`weec xaecn £©§©©©¥¤

,eäééìò äòâð àìcaiig z`f lka ,dribp o`k oi`y it lr s`e §Ÿ¨§¨£©§
,'lr zvaex' llka df ixd jkitl mdilrn `idy xg`n ,geliya

eðééäåipy oia zvaex ly dxwnd,ïìéà éãáBøepipy jk lre §©§§¥¦¨
.dcedi ax ixack glyl aiigy `ziixaa

:`xnbd dgecàìy wiicl okziy ,jk wiicz l` ±ïäéab ìò Ÿ©©¥¤
ïäéðéác àéîec,dpey ote`aeäa äòâðc ïäéðéa äîmipt lk lr §¨§¥¥¤©¥¥¤§¨§¨§

,cvd onïäéab ìò óà`weec,eäa äòâðcote`a `weecy wiecne ©©©¥¤§¨§¨§
,glyl aiig zrbepyìáàipy oia zvaexy dxwnaïìéà éãáBø £¨§¥¦¨

,llk mda zrbep dpi`e,øeèt`xnbd .dcedi ax ixack `ly ¨
:ef diigc lr dywnéëä éàxeht oli` icaex oia zvaexay ¦¨¦

,glylnéðz÷càa `pzd dpyy cr ±úôôBòî äúéä ,àôéñ ©§¨¨¥¥¨¨§¨§¤¤
,øeèt ïwa úBòâBð äéôðk eléôàllka epi` i`cea df dxwny £¦§¨¤¨§©¥¨
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ריז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr nw sc oileg(iyily meil)

:owd geliy aeig lg mday mipadäúéäm`dúôôBòîzgxet ± ¨§¨§¤¤
,owd iab lr xie`aïwa úBòâBð äéôðkL ïîæa,dlrnln mipaa ± ¦§©¤§¨¤¨§©¥

ì áéiç,çlLlr zvax m`de' xn`py dn llka df ixdy ©¨§©¥©§¨¥Ÿ¤¤©
'miviAd lr F` migxt`d(e ak mixac)m` mle` .äéôðk ïéàm`d ly ¨¤§Ÿ¦©©¥¦¥§¨¤¨

lî øeèt ,ïwa úBòâBð,çlLn llka df oi`y itlm`de' xn`py d §©¥¨¦§©¥©§¨¥
.'zvaxŸ¤¤

aeig yi mday miviade migext`d oipra cer dpc epizpyn
:m`d z` glylíL ïéàowaàlàwx,úçà äöéa Bà ãçà çBøôà ¥¨¤¨¤§©¤¨¥¨©©

ì áéiççlL'mivia F` migxt`' xn`p dxezay s` ,m`d z` ©¨§©¥©¤§Ÿ¦¥¦
meyn ,miax oeylaøîàpL`xTi iM'ï÷'xFRv(my mixac), ¤¤¡©¦¦¨¥©¦

zaiz zernyneï÷y `idíB÷î ìkîaiig ,`edy ow beq lka ± ©¦¨¨
.glyl

íéçéøôî íéçBøôà íL eéä,mnvrn gextl milekiy milecb ±Bà ¨¨¤§¦©§¦¦
úBøæeî íéöéa,mdn xvep gext` oi`y mivia ±lî øeètçlLz` ¥¦¨¨¦§©¥©

,m`d'íéöéaä ìò Bà íéçøôàä ìò úöáø íàäå' øîàpL(my mixac), ¤¤¡©§¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦©©¥¦
migext`d z`e migext`l miviad z` zeeydl yiy rnyne
yi migext`l miviad z` zeeydl yiy zernynd one ,mivial

,jk cenlläîa aeigdy myk ±íéçBøôà`edmd xy`k wxéða ¨¤§¦§¥
àîéi÷,[zetixh mpi`y] zeigl miie`x ±íéöéa óà`l` maeig oi` ©¨¨©¥¦
mdyk,àîéi÷ éðamdn e`viykl zeig icil `eal milekiy xnelk §¥©¨¨

,mixg` migext`eàöémivia df llkn,úBøæeîmiie`x mpi`y ¨§¨
.zeig icil `ealemigext`d zeeydl zernynd on ok enk

,jk cenll yi mivialíéöéaä äîmd ixdïnàì ïéëéøöxebczy ¨©¥¦§¦¦§¦¨
,mdilrïéçBøôàä óàoiicr mdy onfa eidiy jixvïnàì ïéëéøö ©¨¤§¦§¦¦§¦¨

,mdizepefnl b`czyeàöémigext` df llkn,ïéçéøôîmpi`y ¨§©§¦¦
.mn`l mikixv

àøîâ
dpyna epipyy oicd xewn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd
ote`a wx `ed owd iab lr zgxet m`d xy`k owd geliy aeigy

:owa zerbep ditpkyïðaø eðzdxezd dxn`y oeyld ,`ziixaa ¨©¨¨
m`de' owd geliy zevna,'úöáøzvaex xy`k `weec rnyn §¨¥Ÿ¤¤

,odilr ynnàìå`id xy`kúôôBòîdzrne ,owd iab lr xie`a §Ÿ§¤¤
ìBëé,zttern m`d m`y xnel iziideléôàxy`kúBòâBð äéôðk ¨£¦§¨¤¨§
ïwa,dglyl devn oi` ok mbøîBì ãeîìz,'úöáø'eprinydl ©¥©§©Ÿ¤¤

:`xnbd zxxan .glyl devn yi df ote`ayàãeîìz éàîcvik ± ©©§¨
zpeek :`xnbd zx`an .'zvax' zaizn `ziixad z`f dcnl§¥¨

wiicl `ziixadúáLBé áéúk àìcîz`f dazk `ly dnn ± ¦§Ÿ§¦¤¤
dpi` m` s`y rnyn ,dviax oeyla `l` daiyi oeyla dxezd
d`a dxezdy eyxc jkitl ,dglyl devn yi ok mb ynn zayei
.dglyl aiigy owa zerbep ditpke zgxet m`dyk s`y zeaxl

:m`d zviax oipra sqep oicäúéä ,áø øîà äãeäé áø øîàm`d ¨©©§¨¨©©¨§¨
úáLBéxie`aéãáBø éðL ïéa[itpr-]ïìéà,dicivn mda zknqpe ¤¤¥§¥§¥¦¨
íéàBø[mixryn -]èîMz íàL ìkeid `l eli`y dxwna ± ¦¨¤¦¦¨¥

dzid wgeca dze` mikneq mitprdúìôBðdhn itlkíäéìòlr ± ¤¤£¥¤
,ynn miviad e` migext`dì áéiççlLllka dfy itl ,m`d z` ©¨§©¥©

,'miviAd lr F` migxt`d lr zvax m`de',åàì íàå`l eli`y §¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦©©¥¦§¦©
lr ynn zltep dzid `l wgeca dze` mikneq mitprd eid

igext`d,mdl jenqa `l` møeètllka df oi`y itl ,dglyln ¨
.'miviAd lr F` migxt`d lr zvax m`de'§¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦©©¥¦

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyäúéäm`dïäéðéa úáLBé ¥¦¥¨§¨¤¤¥¥¤
,mdiciva zrbepe miviad e` migext`d oia -lî øeètçlLz` ¨¦§©¥©

dzid m` mle` ,'ebe 'lr zvaex m`de' llka df oi`y itl ,m`d
zayeiïäéab ìò,ynnì áéiççlLxn`py dn edf ixdy ,m`d z` ©©¥¤©¨§©¥©

:`ziixad dkiynn .'ebe 'lr zvaex m`de' dxezaäúéäm`d ¨§¨
úôôBòî,owd iab lr zgxet ±eléôày ote`a,ïwa úBòâBð äéôðk §¤¤£¦§¨¤¨§©¥

lî øeètçlLoey`xd oicdn `xnbd zwiicn .m`d z` ¨¦§©¥©
,`ziixaayåàì éàîxn`p eay dxwndy xnel oekp oi` m`d ± ©©

zayei m`d xy`k aeigl oicd,ïäéab ìò`edïäéðéác àéîec± ©©¥¤§¨§¥¥¤
,mdipia zayei xy`k xehtl oicd xn`p eay dxwnl deyäî± ©

zayeiy dxwna xehtdy mykïäéðéaelit` `edeäa äòâðc± ¥¥¤§¨§¨§
,mdicivn mda zrbepyóàzayeiy dxwna aeigdïäéab ìò`ed ©©©¥¤

ote`a wxeäa äòâðc,mda zrbep xy`k ±df ote`a wxy rnyne §¨§¨§
,glyl aiig ynn mda zrbepyìáàipy oia zknqpy dxwna £¨

ïìéà éãáBø,llk owa zrbep dpi`e xie`a dtebeøeèt,dglyln §¥¦¨¨
.dglyl aiigy xaqy ax mya dcedi ax ixack `ly

:`xnbd zvxznàìzayei oia zeeydl `ziixaa wiicz l` ± Ÿ
aeigd oia d`eydd z` x`al yiy itl ,jk odiab lrl mdipia

zayeiy dxwnaïäéab ìò`edyàéîecxehtl deye dnec ± ©©¥¤§¨
dxwnaïäéðéác,jk xnele ,dpey jxca ,mdipia zayei m`dy ± §¥¥¤

ïäéðéa äîi`cea `ed mdipia zayeiy dxwna xehtdy myk ± ©¥¥¤
ote`aeäééìò äòâð àìc`l` dlrnln mda zrbep m`d oi`y ± §Ÿ¨§¨£©§

,cvd onóàzayeiy dxwna aeigdïäéab ìòote`a elit` `ed ©©©¥¤
eäééìò äòâð àìc,dlrnln s` mda zrbep dpi`y ±eðééäådxwnd §Ÿ¨§¨£©§§©§
ipy oia zayeiy,ïìéà éãáBøx`eane ,dlrnln oda zrbep dpi`y §¥¦¨

.dfa geliy aeig yiy ax mya dcedi ax ixack ok m`
:`xnbd dgikenàøazñî énð éëäyi oli` icaex oia zayeiay ¨¦©¦¦§©§¨

,glyl aeigCzòc à÷ìñ éàcipy oia zvaexy dxwnayéãáBø §¦©§¨©§¨§¥
øeèt ïìéà,dyw ok m` ,dglylnéðúcà`tiqa `pzd dpyy cr ± ¦¨¨©§¨¥

lî øeèt ïwa úBòâBð äéôðk eléôà úôôBòî äúéäéðúéì ,çlLdid ± ¨§¨§¤¤£¦§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©¦§¥
ipy oia zvaexy dxwna elit` glyln xehty zepyl eléãáBø§¥

,ïìéà,'ebe 'lr zvax' llka epi` df mbyån rcpïkL ìëyúôôBòî ¦¨§¨¤¥§¤¤
.glyln xeht i`cea llk zvaex dpi`y

:`xnbd dgecéøèöéà úôôBòîdéì Cea yi zttern ly dxwnd ± §¤¤¦§§¦¥
okly [oli` icaex ipy oia zayeiy dxwna oi`y] xehty yecig

,ezepyl `pzd jxvedlî øeèt ïwa úBòâBð äéôðk eléôàc,çlL ©£¦§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©
.dglyn xeht oli` icaex ipy oia zayeia s`y okzi oiicr la`
dxwna glyln zxhetd `ziixad lr epizpynn dywn `xnbd

:owa zerbep ditpk xy`k elit` ztternyïðz ïðàäå,epizpyna §¨£©§©
zttern dzidy dxwnayì áéiç ïwa úBòâBð äéôðkL ïîæa.çlL ¦§©¤§¨¤¨§©¥©¨§©¥©

:`xnbd zvxznàúéðúî éðz÷ ék ,äéîøé éaø øîàepipyy df ± ¨©©¦¦§§¨¦¨¨¥©§¦¨
epiid ,glyln xeht owa zerbep ditpky dxwna elit`y `ziixaa

`weecãvä ïî òâBðadfy ,miviad e` migext`d icivn zrbepy ± §¥©¦©©
dglyl zaiignd dpynd la` ,'ebe 'lr zvaex m`de' llka epi`

.dlrnln mda zrbep xy`k epiid
dpey ote`a zxkfpd `ziixadn ewiicy yiy d`ian `xnbd

di`x yi jkayoli` icaex ipy oia zvaexy xn`y dcedi axl
:dglyl aiigéøîàc àkéà,zxg` oeyla ef drenyòéiñî àîéì ¦¨§¨§¥¥¨§©©

déìepipyy ,dcedi axl di`x yi ef `ziixany xn`p ile` ± ¥
,`ziixaalî øeèt ïäéðéa úáLBé äúéäì áéiç ïäéab ìò ,çlL,çlL ¨§¨¤¤¥¥¤¨¦§©¥©©©¥¤©¨§©¥©

lî øeèt ïwa úBòâBð äéôðk eléôà ,úôôBòî äúéäåàì éàî .çlL± ¨§¨§¤¤£¦§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©©©
zvaexy dxwna aeigdy xnel oekp oi` m`dïäéab ìò`edàéîec ©©¥¤§¨

ïäéðéa äî ,ïäéðéácmdipia zayeiy dxwndy myk ±äòâð àìc §¥¥¤©¥¥¤§Ÿ¨§¨
eäééìò,dlrn cvn mda zrbep dpi` ±ïäéab ìò óà`weec xaecn £©§©©©¥¤

,eäééìò äòâð àìcaiig z`f lka ,dribp o`k oi`y it lr s`e §Ÿ¨§¨£©§
,'lr zvaex' llka df ixd jkitl mdilrn `idy xg`n ,geliya

eðééäåipy oia zvaex ly dxwnd,ïìéà éãáBøepipy jk lre §©§§¥¦¨
.dcedi ax ixack glyl aiigy `ziixaa

:`xnbd dgecàìy wiicl okziy ,jk wiicz l` ±ïäéab ìò Ÿ©©¥¤
ïäéðéác àéîec,dpey ote`aeäa äòâðc ïäéðéa äîmipt lk lr §¨§¥¥¤©¥¥¤§¨§¨§

,cvd onïäéab ìò óà`weec,eäa äòâðcote`a `weecy wiecne ©©©¥¤§¨§¨§
,glyl aiig zrbepyìáàipy oia zvaexy dxwnaïìéà éãáBø £¨§¥¦¨

,llk mda zrbep dpi`e,øeèt`xnbd .dcedi ax ixack `ly ¨
:ef diigc lr dywnéëä éàxeht oli` icaex oia zvaexay ¦¨¦

,glylnéðz÷càa `pzd dpyy cr ±úôôBòî äúéä ,àôéñ ©§¨¨¥¥¨¨§¨§¤¤
,øeèt ïwa úBòâBð äéôðk eléôàllka epi` i`cea df dxwny £¦§¨¤¨§©¥¨
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ריח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr nw sc oileg(iyily meil)

dp`iai `ly xnel dxezd dkxvedy ,hgey rxevndy xetv
`ly dzhigy xg`l dtxeyl lekiy s`e ,zgcpd xir lyn

.dxezd dzlqt mewn lkn ,mc` ipa da elyki
:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà àáødxen`d 'zexedh' oeyl ¨¨¨©

d`a rxevn iabléèeòîì,df xacdì âåeæì àlLdcizrd xetivl §©¥¤Ÿ§©¥¨
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.rxevnl dleqt ef xetvy weqtd eprinyd df iable ,jaxwn
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המשך פיאור למס' חולין ליום שלישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי ממ"ש בפרטיות אודות הסדרים השונים בהישיבה ובב"ר, ובודאי גם על להבא יעשה 

כן, ובודאי למותר להעיר על ההשגחה בהנהגת התלמידים והתלמידות בענינים דיראת שמים, ברכות 

וכו' וכו', שזהו יסוד בחיי היום יומים, וכשירגילו אותם בהנ"ל הרי הרגל נעשה טבע שני.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.
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7

dkld ixe`ia
åæ äàëäá [äî לו ואין לשימוש ראוי שהכלי אף -

בניין  משום עליה חייב אין וממילא - זו בהכאה צורך
לא  המלאכה האומן שבעיני כיון מכלֿמקום הכלי,
חייב  - נוספות בפעולות להמשיך ודרכו נסתיימה

עליהם.
ïëùîä éìëá [åî נוצר לא בפטיש" "מכה במלאכת -

להגדירו  שאפשר חשיבות בעל דבר נבנה או
מלאכת  "גמר אינו המלאכה אב ולכך כ"מלאכה",

העקמומית" "השוואת או האומנים 64הכלי" דרך אלא ,
כמלאכה  זו פעולה המחשיבה היא בפטיש להכות

הכלי  במלאכת חשיבות בעלת .65וכפעולה
éìëä úééùò [æî כלל תוספת בו שאין גימור היינו -

הכלי. לשימוש
åðå÷éúå [çî ממש של דבר הוספת היינו הכלי, תיקון -

אחרת.66בכלי  מלאכה חיוב בזה כשאין -
ïëùîá äéäù [èî פעולה כל הן בפטיש מכה תולדות -

הכלי  ממלאכת כחלק לעשותה האומנים .67שדרך
åøééöì ãîåòä [ð אין לציירו עומד שאינו בכלי אבל -

מלאכה. גמר של חשיבות לזה ואין בכך, האומנים דרך
áééçå [àð על אלא התוצאה על אינו המלאכה חיוב -

שיעור  לזה ואין .68המעשה,
øåéöäù óàù [áð חריצת או עשיית (היינו ציור -

שייעשה  עד מלאכה חשוב אינו עצמו מצד קווים)
ל"כותב" הנחשב .69באופן

ëàìîì áùçð [âðä נחשב (הגימור) עצמו הציור -
מלאכה  שעשה נחשב ולכך הכלי, גמר ולא למלאכה

הכלי. גמר ולא מקצתו כשעשה אף
áééçå [ãð בכלי ממשות הוספת פירושו כלי תיקון -

zetqede mipeiv
שבהם 64) "כותב" או "זורע" כגון מלאכות משאר בשונה

הכיתוב  או הזריעה שהם מעשהו תוצאות הוא המלאכה אב
או  זרעים" "המניח כמו: הפעולה שם על נקראים (ולא
המלאכה  מקצת בהם עשה אם ולכך קולמוס"), "המעביר

פטור. - השלימה ולא
(אפילו 65) פטור - האומנים כדרך שלא היכה אם ולכן

מלאכות). ושאר בזריעה משא"כ מחשבת במלאכת
תקב 66) בסי' (עד"ז ההוספה בלעדי לשימוש ראוי היה בין

חרס  של חדשה בקדרה בבישול בפטיש מכה איסור ס"ט
עשייתן), תיקון גמר וזהו ומתקשה מתחזקת שעי"ז ביו"ט

(כדלהלן). לשימוש ראוי היה לא בין
מתכת 67) כלי על בפטיש הכאה הוא היחיד המלאכה אב

אב  שלחכמים י' הלכה ב פרק כריתות תוספתא (ראה
בלבד). הפטיש הורדת הוא המלאכה

ממלאכות 68) יותר חמורה בפטיש" "מכה מלאכת בזה
מותר  בפטיש" ב"מכה גם מאידך אך שיעור, בהם שיש
שסיומו  אף השבת לפני המעשה את להתחיל לכתחילה
בשבת  שנעשה המעשה שלחצי כיון בשבת, יהיה (ותוצאתו)
שבת  בערב הפטיש להוריד שהתחיל וכגון חשיבות, כל אין
בע"ש  ציור להתחיל אין אך בשבת, נעשתה בכלי והנגיעה
בפ"ע  ענין היא בציור התקדמות שכל בשבת, ולהמשיכו

.(32 ,28 הערות 32 עמ' ח"ה שיחות לקוטי (ע"פ

שהנחת 69) כשם מלאכה, אינו עצמו מצד קווים ציור
במקום  שיונחו עד מלאכה חשובה אינה עצמה מצד זרעים

ל"זורע". שייחשב ובאופן
ואין  שניים או פס חריטת הם הכלים שעל הציורים לרוב,
ייתכן  שונות בצורות הכלי כשמקשט אך כותב, משום בהם
להלן  וראה ס"י) שמ סי' (ע"פ "כותב" משום גם בזה שיש

"כותב". משום חייב ציור איזה על ביאורים כמה
וצורות 70) רשמים שהרושם נפסק ס"י שמ סי' להלן

משום  חייב רושמים שהציירים כדרך בהם וכיוצא בשטר
שהציון  כאן נפסק מדוע ביאורים כמה ונאמרו כותב, תולדת

מלאכה: חשוב אינו עצמו מצד
שכדי  ביאר ל) סי' (ח"א למעשה הלכה שיעורי בס' א.
מסויים, בשיעור לצייר צריך "כותב" במלאכת להתחייב
(והוא  אות) חצי (כמו זה משיעור פחות שצייר מדובר וכאן
דומה  שאלה על ד ס"ק מש"ז שמ סי' בפמ"ג המבואר כעין
שמדובר  כלל כאן נרמז שלא וצ"ע הרמב"ם). על שהקשו
"עכשיו  הדברים המשך זה שלפירוש ועוד שיעור, בחצי
בא  למלאכה" נחשב הוא הרי ידו על וניתקן נגמר שהכלי
שום  כאן ואין שיעור, בחצי גם למלאכה נחשב מדוע לבאר
"מכה  גדר לבאר רבינו כוונת וע"כ ואדרבה. בזה, ביאור
"בונה" מלאכת עשה כשלא גם עליו לחייב שאפשר בפטיש"

בכלשהו. עליה חייב מדוע לעיל נתבאר וכבר "כותב", או
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2

dkld ixe`ia
וכיו"ב  בחבית נוסף ברז פתיחת על 71כמו וחייבים ,

משום  בו שאין אף בפטיש" "מכה משום זה תיקון
מלאכה  גמר אינו ואפילו - אחרת .72מלאכה

åúìéçúî éìë [äð גמרו לא אפילו -73.

zetqede mipeiv
במשקין) ד"ה שמ סי' הלכה הביאור (ע"פ שביארו יש ב.
ציור  על חייבים שאין הרמב"ם) על דומה קושיא ביישוב
כדי  צורה של רושם שעושה מדובר שמ בסי' אבל צורה,

לצבוע. כיצד יראה שהצובע
כותב, משום חיוב אין בו בכלי צר בין לחלק כתבו עוד ג.
פי"א  המשנה מרכבת (ע"פ כותל או נייר על המצייר לבין

הי"ז).
המחלק  קעז סי' חאו"ח אבניֿנזר שו"ת ע"פ נוסף ביאור ד.
משום  בזה שאין ולתקנו הכלי להשביח שכוונתו ציור בין
השטר  או והכלי הצורה, עבור כשכוונתו משא"כ כותב,

לזה. כלוח משמש
זה,71) תיקון מבלעדי גם לשימוש ראוי היה כשהכלי

סי' (וראה התיקון ידי על לשימוש ראוי נעשה אם וכלֿשכן
בשבת). חדש כלי הטבלת על ס"ח שכג

ואומנות 72) חשיבות בעלת פעולה הוא כלי תיקון
האומנים". ל"דרך להגיע צריך ואין כשלעצמה

האומנים 73) דרך לך ואין דלעיל, כלים מתיקון במכלֿשכן
מזה. גדול

ו 74) סאה ארבעים מחזיק שאינו כלי גמור כגון בנין אינו
משום  איסור שאין אומרים שיש סי"ז שם וראה ס"א, (שם

גמור). בבנין אפילו "בונה"
ס"ד 75) שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'

משום  חייב שיניו בו לחצוץ תבן או קש שהקוטם נתבאר
סי' לקמן ועד"ז בונה. משום בזה שאין אף בפטיש מכה
נקב  לסתימת לשמש שיוכל באופן עלה (הקוטם סי"א שיד
נייר  קורע או חרס (השובר סי"ז שמ בסי' ועד"ז בחבית)

תשמיש). לאיזה בזה ומתקנו

•
"inei ax" gel itl - oilitz zekld owfd epax jexr ogley

Î אלא להם שאין הפשוטות מאותיות אחת נפסקה ואם
בהן  וכיוצא פשוטה נו"ן או זיי"ן או וא"ו כגון אחת ירך
ברגל  כמו יו"ד שהיא קטנה אות כמלא הכשרן שיעור אין
כמלא  אלא ממנה נשתייר שלא וא"ו שהרי בה וכיוצא הה"א
אלא  הפשוטות אותיות בשאר וכן כלל וא"ו זה אין יו"ד
שאם  טפש ולא חכם שאינו התינוק בקריאת תלוי הכשרן
אבל  פסולות לאו ואם כשרות כהלכתן לקרותן יודע התינוק
הוא  הרי המלות פירוש דהיינו הענין שמבין חכם תינוק
הענין  לפי יפה שמתפרש הבנתו מתוך הנפסקת האות אומר
הענין  להבין כך כל חכם אינו אם אבל עליו סומכין ואין
וזהו  עליו סומכין היטיב האותיות בהכרת חכם שהוא אע"פ

שאמרו. טיפש לא

האותיות  שאר מלפניו לכסות צריך שאין למד אתה ומכאן
מהיכן  שקורא הענין שמבין החכם אף שא"כ שנוהגין כמו
ופירושה  ענינה יודע שאינו כיון כהלכתה זו אות לקרות יבין
למטה  גם ממנה ונשתייר בנקב שנפסקה אות מקום ומכל
שהוא  לפי מהנקב שלמטה מה מלפניו לכסות צריך מהנקב
כהלכתה  האות ויקרא מהנקב שלמעלה מה עם יצרפנה
אם  וה"ה ביניהם. מפסיק שהנקב כיון מצטרפין אינן ובאמת

העו  שריטה ביניהם לעבר מפסיק מעבר האות בעובי ברת
בשעת  כן היתה אפילו לעבר מעבר עוברת אינה אם אבל
לגמרי  לשתים חלוקה האות שאין כיון פוסלת אינה הכתיבה

בשעת  היה אם שפוסל העובי שבאמצע לנקב דומה ואינו
אינו  הנקב של זה שמצד האות עובי שמקצת לפי הכתיבה
הנקב  של זה שמצד עובי מקצת וכן הנקב במקום גויל מוקף
גויל  היקף וחשובה חלק קלף שהיא בשריטה משא"כ
לעובי  שיעור נתנו שלא בו מתכשרת שהאות העובי למקצת

לכתחלה. אפילו מאד דקות לעשותן ויוכל האותיות

הכתיבה  בשעת כן והיתה לעבר מעבר עוברת השריטה ואם
יכסו  אם אפילו בה מועלת התינוק קריאת שאין אומרים יש
אלא  התינוק בקריאת הכשירו שלא שלמטה מה מלפניו
על  נתקצרה ואח"כ כראוי ארוכה מתחלה שנכתבה באות
היתה  שאפילו אומרים ויש שריטה ידי על או הנקב ידי
אם  ולכן כשרה כהלכתה קוראה והתינוק מתחלתה קצרה
ומסתפק  הפשוטות מאותיות אות איזו הסופר שכתב אירע
להגיה  לו אפשר ואי כהלכתה ארוכה היא אם ארכה בשיעור
חכם  שאינו לתינוק מראה שיתבאר כמו כסדרן שלא משום

נוהגין): וכן עיקר (וכן עליו וסומך טפש ולא

* * *
‡Î מסופקים כשאנו אלא התינוק קריאת ע"י מכשירין אין

הוא  האות רוחב אם או כשיעור הוא האות אורך אם
התינוק  שאם יו"ד כעין קטנה שנכתבה ד' כגון כשיעור
כהלכתה  האות שאין לנו ידוע אם אבל כשרה. ד' קוראה
כגון  כלום מועיל זה אין כהלכתה קוראה התינוק אפילו
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רגלי  או והאלפי"ן והשיני"ן העייני"ן של יודי"ן שמקצת
קוראן  שהתינוק אף פסולות האות בגוף נוגעים אינן התוי"ן
שאין  רואות ועינינו התינוק קריאת תועיל מה כי כהלכתן
באותיות  התינוק קריאת מועלת מקום ומכל כהלכתה. האות
בזה  ואין אחריהן כתב אם אף לתקנן שיוכל לענין אלו

שיתבאר: כמו כסדרן שלא משום

·Î האות ניכרת ואינה האות לתוך דיו טיפת נפלה ואם
שנפלה  כגון בתוכה) גויל מוקפת היא שעדיין (אע"פ
או  כפ"א ונראית ב' לתוך שנפלה או כה"א ונראית ד' לתוך
שמה  ואין אחרת אות לתוך שנפלה או עליה ב' שם שאין
ממנה  מחסרת אינה אפילו האות מן קצת שמחסרת או עליה
שנראית  או בחסרונו נפסלת שהאות קוץ והוא קוצה אלא
היטב  ניכרת שהאות אע"פ אות של גופה הוא כאלו הטיפה
תהיה  כך ידי ועל דיו הטיפת לגרור תקנה לה ואין פסולה

הת  שחוקק דהיינו תוכות כחק שהוא מפני כתיקונה וך האות
והתורה  נגרר שאינו במה אות צורת נשאר וממילא אות של
תוכות  שבחק חכמים ופי' וחקקתם ולא וכתבתם אמרה
כך  ידי ועל לח בעודו הדיו מוחק אם וה"ה מדבר הכתוב
בין  חילוק שאין תוכות כחק זה הרי כתקנה האות נעשית
אמרה  והתורה כתיבה שאינו כיון למחיקה וגרירה חקיקה

וכתבתם:

‚Î'כ במקום ב' או רי"ש במקום ד' וכתב טעה אם וכן
כחק  שהוא מפני התג למחוק או לגרור תקנה אין
או  כרי"ש עגול ולעשותו דיו עליו להוסיף יכול אבל תוכות
כן  לא שאם זו אות אחר כלום עדיין כתב שלא והוא ככ"ף
רי"ש  כתב אם וכן שיתבאר כמו כסדרן שלא משום פסול
ולעשותה  דיו להוסיף יכול ב' במקום כ' או ד' במקום
ידי  על שמתקן שכל אחריה כתב לא אם כהלכתה מרובעת
יכול  אינו אבל כשר מחיקה או גרירה ידי על ולא כתיבה
לעשותה  הרי"ש או בי"ת כמו לעשותה הכ"ף לגרור

כדלי"ת:

* * *
„Î האותיות על שעוה נטף אם אבל דיו בגרירת זה וכל

בשבת  תורה מספר לגוררה מותר ואם וכשר. גוררה
ש"מ: בסי' יתבאר

‰Î מועיל אין ונסתמה פתיחתה שנדבק פתוחה מ"ם
ומה  תוכות כחק שהוא מפני ולפותחה הדבק לגרור
כפופה  נו"ן בצורת ותשאר החרטום כל לגרור תקנתה
אע"פ  תוכות חק משום בזה ואין שגרר מה יכתוב ואח"כ
הנו"ן  שצורת לפי מחדש וכתבו וחזר הנו"ן צורת גרר שלא
החרטום  בנגיעת האות שנפסלה אלא בהכשר מתחלה נעשה
רי"ש  אבל מחדש וכותב וחוזר החרטום כשגורר די לכן
הירך  כשיגרור די שלא ולומר להחמיר יש ד' כמין שכתבה
ובין  הגג שבין מפני מחדש ויכתבנו ויחזור לבד  הגג או לבד
הגג  תחלה שכותבין הסופרים דרך שכן בפיסול נעשה הירך
הגג  שגם ונמצא למטה הירך ואח"כ שמאחוריו התג עם
הירך  לומר צריך ואין מאחוריו תג לו שעשה בפיסול נעשה
ואע"פ  שניהם לגרור צריך ולכן התג עשיית אחר שנעשה
בו  אין שנשאר שבמה כיון מהם אחד כשגורר שאף שי"ל

ככותב  ה"ז שגרר מה וכותב כשחוזר א"כ כלל אות צורת
האות האות  מן מאומה לשייר להקל אין אעפ"כ מתחלתה

בהכשר  נעשה כולה שהגג שאף בפיסול נעשה שכולה כיון
כיון  מקום מכל הפסול הוא בלבד שמאחריו הריבוע רק
פשוטה  כ"ף וכן אחד הכל הרי אחת בכתיבה נעשה שהכל
לר' תדמה שלא כגגה כפליים ארוכה רגלה להיות שצריך
רגלה  למשוך יכול אינו אם רגלה כאורך רחב גג לה ועשה
וכולה  הואיל הגג כל למחוק צריך כגגה כפליים שתהיה
רק  למחוק יכול אלהיך במלת ואפילו אחת בכתיבה נעשית
שאינו  מ"ם של בחרטום משא"כ הרגל ימחוק שלא שיזהר
שנכתב  אות כל וה"ה הנו"ן צורות עם א' בכתיבה נעשה

כמ"ם: דינה בה וכיוצא הג' כגון כתיבות בב'

* * *
ÂÎ בה שנעשה אחר אות באותו שכתב מה כל מקום ומכל

נכתב  שלא אע"פ מחדש ולכתבו לגררו צריך הפיסול
שהיא  הא' של העליונה יו"ד כגון הפסול עם אחת בכתיבה
שאין  נוגעת להיות שצריך ממה יותר שתחתיה בגג נוגעת
כמו  בעצמה ולא הימיני בעוקצה אלא נוגעת להיות צריך
שנגע  עד מאוד סמוך הגג כתב והוא ל"ו בסי' שיתבאר
שתחתיה  והיו"ד הגג כל לגרור צריך יו"ד של בעצמו
ולא  בגג נוגע השמאלי עוקצה אם אבל מחדש ולכתבה
אינו  עליה יו"ד שם זה עוקץ בלא שאף כשר יו"ד של עצמה
א"צ  לגג בעצמה נוגעת התחתונה יו"ד ואם בנגיעתו פוסל
וה"ה  בפיסול שנעשית בלבד התחתונה יו"ד אלא הגג לגרור

התי"ו: ברגל

ÊÎ שנגעו והפ"א והצד"י והעי"ן השי"ן ביוד"י הדין וכן
כל  לגרור שצריך בלבד בעוקצן ולא בעצמן האות בגוף
קריאת  ואין הפיסול בה שנעשה אחר אות באותו שכתב מה
האות  שאין רואות שעינינו כיון כלל בזה מועלת התינוק
נגיעה  אפילו בגג והקו"ף הה"א רגלי נגעו אם וכן כתיקונה
כהלכתן  קוראן חכם שאינו ותינוק השערה כחוט דקה
מקום  ומכל תוכות חק משום להפרידן תקנה ואין פסולות
שנעשית  הרגל שיגרר די אלא האות כל לגרר צריך אין
שנעשה  ימיני וירך הגג אבל ויכתבנה ויחזור בפיסול
כתב  אם מקום ומכל לגררן צריך אין בהכשר מתחלה
אין  דלי"ת כעין תג לה ועשה טעה ואח"כ רי"ש מתחילה
בגוף  מעשה עושה שאין שכיון בלבד התג בגרירת תקנה לה
זה  הרי בלבד גרירה ידי על רי"ש נעשית היא אלא האות
בגופן  מעשה שעושה וקו"ף בה"א משא"כ תוכות כחק
כל  כותב כאלו זה והרי מחדש וכותבן וחוזר רגלן שגורר
ולפ"ז  זו רגל בלי עליהן וקו"ף ה"א שם שאין כיון האות

ברי" להקל גם יש דלי"ת כעין תג לה ועשה שטעה ש
לעשות  כדי בלבד הירך עם או בלבד הגג עם התג בגרירת
שנעשה  כיון לגרור צריך אין והשאר האות בגוף מעשה
תבא  כולה את לגרור המחמיר ואעפ"כ מתחילה בהכשר

ברכה: עליו

* * *
ÁÎ אותיות אבל האות גוף בצורת הוא כשהפיסול זה וכל

שנגמרה  קודם שנדבקה בין בזו זו ודבוקות הנוגעות
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c"agרכב i`iyp epizeax zxezn

בין  מעולם בהכשר אות צורת עליו היתה שלא  השנית
בזה  ואין וכשר בסכין להפרידן יכול שנגמרה אחר שנדבקה
מחמת  אלא בגופן פסולן היה שלא כיון תוכות חק משום
האות  צורת נשתנה אם לפיכך להן סביב גויל היקף חסרון
כמ"ם  ודינה בה מועיל פירוד אין לחברתה דביקתה ע"י
אומרים  ויש גרירה צריך בפיסול שנכתב מה שכל שנסתמה
מועיל  פירוד אין לחברתה דבוקה האות אורך כל אם שה"ה

בהן:

ËÎ על בקולמוס העברה אין מועיל פירוד שאין מקום כל
מחדש  ולכתבה לגררה יצטרך שלא מועלת האות
שכתב  כלום מועיל העליון אין קיים התחתון שכתב שכיון

הקלף: גבי על אלא כלל כתב אינו כתב גבי על

Ï ולחזור לגרור וצריך מועיל פירוד שאין מקום כל
כשעדיין  אלא מועלת זו תקנה אין מעט אפילו ולכתוב
כל  למחוק צריך כתב אם אבל הטעות אחר כלום כתב לא
הטעות  שיתקן אחר הכל ולכתוב ולחזור אחריו שכתב מה
גניזה  זו פרשה צריכה נמחקין שאינן משמות אחד כתב ואם
אות  איזה שכתב לאחר כתיבה ע"י הטעות שכשמתקן לפי
כסדרה  שלא כתובה זו פרשה נמצא הטעות אחר  מהפרשה

יהיו. בהוויתן והיו אמרה והתורה

יכול  בהן מועיל שפירוד בענין בזו זו שנדבקו אותיות אבל
משום  בזה ואין הפרשה כל כתיבת אחר אפילו להפרידן
ע"י  מכשירן אלא כותבן אינו שעתה כיון כסדרן שלא כותב
אות  ואפילו כתיבה אינה וגרירה שביניהם הדביקות גרירת
צורתה  היתה אם מקום מכל מועטת כתיבה ע"י שמכשירו
כאות  כלל נראית היתה ולא כתיבתה בשעת לכן קודם עליה

ו  השיני"ן שעל היודי"ן כגון ושל אחרת והצד"י העייני"ן על
האות  בגוף נוגעין היו שלא התווי"ן ורגלי ופאי"ן האלפי"ן
לתקנו  יכול כהלכתן קוראן טפש ולא חכם לא שאינו ותינוק

כסדרן. שלא משום בזה ואין כן אחר

* * *
דקה  נגיעה אפילו בגג נוגע הקו"ף או הה"א רגל אם אבל
מכל  כהלכתה קוראה והתינוק עליהן שצורתן השערה כחוט
אין  שוב א"כ הרגל כל תחילה לגרר שצריך כיון מקום
וכן  כסדרן שלא כותב זה הרי וכותבן וכשחוזר עליהן צורתן
אי  צורתה שתפסיד עד האות לגרור שצריך נגיעות בשאר
של  והתחתונה העליונה יו"ד כגון כן אחר לתקנה  אפשר
שהן  התי"ו ורגל והפ"א והצד"י והעי"ן והשי"ן האל"ף
מ"ם  וכן שנפסלה בענין מהראוי יותר האות בגוף נוגעין
שא"צ  במקום ואפילו בזה כיוצא וכל שנסתמה פתוחה
האות  אם מקום מכל בלבד משהו כתיבה אלא כלל גרירה
יו"ד  שכתבה צד"י כגון אותיות כב' ונראית לשתים חלוקה
שאינו  שהתינוק פי על אף יו"ד עי"ן שכתבה שי"ן או נו"ן
שעינינו  שכיון אח"כ לתקנו יכול אינו כהלכתן קוראן חכם

כשמתקנם  כן אם אחרות אותיות צורת להן שיש רואות
וכן  כסדרה שלא כותבה זה והרי מחדש ככתיבה ה"ז אח"כ
ומיד  תיכף היטיב ניכרת ופרידתן זייני"ן ב' שכתבה חי"ת
שעל  החטוטרות פרידת ניכרת אין אם אבל אותן שרואין
אם  ואפילו אח"כ לתקנן יכול בה שיסתכל עד זייני"ן גבי
שאין  לפי זו באות אחריו הולכין אין זייני"ן קוראן התינוק
ושי"ן  בצד"י (אבל החטוטרות שעם כזו בח' מורגל התינוק
אם  אלא להחמיר בין להקל בין התינוק קריאת אחר הולכין
משגיחין  אין יו"ד עי"ן או נו"ן יו"ד שהן רואות עינינו כן
לה  אין יו"ד של ימנית רגל עשה לא אם וכן התינוק) על
שאין  מפני כתיקונה) קוראה התינוק אם (אפילו אח"כ תקנה
אבל  כסדרן שלא כותב ונמצא זו רגל בלא עליה יו"ד שם
בלא  שאף אח"כ לתקן יכול השמאלי עוקץ עשה לא אם
שלא  כותב משום בעשייתו ואין עליה יו"ד שם זה עוקץ

כסדרן:

* * *
‡Ï לשם הפרשיות שיכתוב לשמה להיות צריכה הכתיבה

פסולות  סתם כתבן ואם בפירוש תפילין קדושת
כתבן  ואם בפירוש קדושתן לשם לכתבן צריך והאזכרות
די  אם לשמה שצריך מקום בכל להסתפק ויש יגנזו סתם
שצריך  מה לשם זה דבר שעושה בלבו שיחשוב במחשבה
לשם  והאזכרות קדושתן לשם הפרשיות כגון לעשותו
במחשבה  די ולא בשפתיו כן להוציא צריך אם או קדושתן

בפיו שיאמר וצריך להחמיר תורה של וספק בהתחלת לבד
ומלבד  תפילין קדושת לשם אלו פרשיות כותב אני הכתיבה
לשם  שכותבה שיאמר צריך אזכרה שכותב פעם בכל זה
אלא  האזכרות בכתיבת בפירוש כן אמר לא ואם ה' קדושת
בתחלת  והוציא הואיל בדיעבד כשרות בלבו כן חושב
מפיו  הוציא לא אם אבל לשמן שכותבן בפיו הכתיבה
אפילו  ולפסול תורה בשל להחמיר יש הכתיבה בתחלת
להקל  יש העורות בעיבוד אבל בלבו שחישב אע"פ בדיעבד
ספר  לשם שמעבדן העיבוד בתחילת בלבו חשב אם בדיעבד
שיש  לפי בשפתיו הוציא שלא אע"פ תפילין או תורה
אבל  המובחר מן למצוה אלא לשמה עיבוד שא"צ אומרים
דבריהם  שאין ואף לשמו שלא שמעובד אע"פ כשר בדיעבד
כשחישב  בדיעבד להקל ע"ז לסמוך יש מקום מכל עיקר
שמא  להסתפק שיש כיון בשפתיו הוציא שלא אע"פ בלבו

לכתחילה: אפילו לבדה במחשבה די

·Ï אז כותב שאינו מפני יכתוב לא להתנמנם כשבא
בתחילת  אלא א"צ בפיו שלומר (שאף לשמה בכוונה
הכתיבה  בכל להיות צריך במחשבתו מקום מכל הכתיבה
צריך  שבגט כמו בעלמא כמתעסק ולא תפילין לשם שכותב
ולשמה  לשמו שכותבו הגט תורף בכל במחשבתו להיות

למעלה): שנתבאר כמו

התפילין: כתיבת דין לב סימן
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ziciqgd dyxtd - gqtd bg 'dxez ihewl'

מּצֹות  ּתאכל ימים [a]1ׁשׁשת ¥¤¨¦Ÿ©©

zWW"'dl zxvr iriaXd mFIaE ,zFSn lk`Y mini ¥¤¨¦Ÿ©©©©§¦¦£¤¤©
"dk`ln dUrz `l ,Liwl`(g ,fh d`x): ¡Ÿ¤Ÿ©£¤§¨¨§¥

aizM zxvrÎipinWAW ,oiadl(dl ,hk xFn`)zxvr" : §¨¦¤¦§¦¦£¤¤§¦¡£¤¤
didYmklzxvr" :aizM o`ke ,"Liwl` 'dl?" ¦§¤¨¤§¨§¦£¤¤©¡Ÿ¤

dUrz `l" oipr Edn ,mbe`lndkDil dEdC ± " §©¨¦§¨Ÿ©£¤§¨¨§©¨¥
zk`ln" xninldcFarzk`ln" `dC ,"Wtp lkF`" §¥©§¤¤£¨§¨§¤¤¤¤¤
?aFh mFiA xYEn¨§

migqtC 'e wxR `xnBA dPdC ,oiprde(a ,gq)`Mi` §¨¦§¨§¦¥©§¨¨¤¤¦§¨¦¦¨
:aFhÎmFi oiprA ,i`PzC `YbElR§§¨§©¨¦§¦§¨

FNEM F` 'dl FNEM F`" :Dil `xiaq xfril` iAxC§©¦¡¦¤¤§¦¨¥©
."mkl Fivge 'dl Fivg" :Dil `xiaq rWFdi iAxe ,"mkl̈¤§©¦§ª©§¦¨¥¤§©§¤§¨¤
zxvr" :xnF` cg` aEzM ,EWxC cg` `xwn mdipWE§¥¤¦§¨¤¨¨§¨¤¨¥£¤¤

Liwl` 'dldidY zxvr" :xnF` cg` aEzke ,"mkl?" ©¡Ÿ¤§¨¤¨¥£¤¤¦§¤¨¤
FNEM F` :xaq xfril` iAx'2כּוEdwNg :xaq rWFdi iAxe , ©¦¡¦¤¤¨©§©¦§ª©¨©©§¥

Fivg .3כּו'± ¤§
" gqR lW iriaW iAB aizkCn ,mipR lM lre'dl §©¨¨¦¦¦§¦©¥§¦¦¤¤©©

Liwl`"'dl FNEM" zFidl xzFi zEkiIW FA WiC ,llMn ± " ¡Ÿ¤¦§¨§¥©¨¥¦§©
" aizkC zxvrÎipinWAnmkl." ¦¦§¦¦£¤¤¦§¦¨¤

dUrz `l" FA aEzMX dn oM mB oaEi dfaEdk`ln," ¨¤¨©¥©¤¨Ÿ©£¤§¨¨
ziIUrA xEq` oM m` ,"'dl FNEM" dUFr iA i`C oeikC§¥¨§¦¨¦¤©¦¥¨©£¦©
"mdxa` obO"d wqtcM ."Wtp lkF` zk`ln"4: §¤¤¤¤¤¦§¨©©¨¥©§¨¨
ziIUrA xEq` ± aFhÎmFiA mFlg ziprY dPrzOdW"¤©¦§©¤©£¦£§¨©£¦©
:xn`C `Ed `cde ."Wtp lkF` zk`ln ENit` ,dk`ln§¨¨£¦§¤¤¤¤¤§¨¨§¨©
.ixnbl dk`ln ziIUrA xEq` ± "'dl FNEM" dUFr m ¦̀¤©¨©£¦©§¨¨§©§¥
,KxAzi FA gFnUl ,`Ed dgnVd xTir ,dPde§¦¥¦¨©¦§¨¦§©¦§¨¥

xn`nM5EgnUie" :LAFf dgnVW mbd ,dPde ."l`xUi §©£¨§¦§§§¦§¨¥§¦¥£©¤¦§¨
`xwp aFhÎmFId df lM mr ,dpXd lM zFidl Kixv̈¦¦§¨©¨¨¦¨¤©¦§¨

micrFn"dgnUl"6`id "devn lW dgnV"d f`W ± £¦§¦§¨¤¨©¦§¨¤¦§¨¦
fr xzie z`U xziA7. §¤¤§¥§¤¤Ÿ

ztqFY zkWnd `Ed zFvOd ici lr dPdW :mrHde§©©©¤¦¥©§¥©¦§©§¨©¤¤
ziwl`ÎWtPd ,dPde .milMA mbe ,zEliv`A Wcg xF`¨¨©£¦§©©¥¦§¦¥©¤¤¡Ÿ¦
DA dNBzn oi` ok iR lr s`e ,milMdÎzinipRn dkWnp¦§§¨¦§¦¦©¥¦§©©¦¥¥¦§©¤¨
WAlzdl ,iENiB zpigaA ,zFvOd ici lr KWnPd xF`d̈©¦§¨©§¥©¦§¦§¦©¦§¦§©¥

.inipR xF` zpigaA FkFzA§¦§¦©§¦¦

milMdÎzinipRn `id ziwl`ÎWtPd yxXW s`e§©¤Ÿ¤©¤¤¡Ÿ¦¦¦§¦¦©¥¦
Bd KWnp odAW ,r"iaC,mFwn lMn ,zEIniptA WOn iENi §¦©¤¨¤¦§¨©¦©¨¦§¦¦¦¨¨

wx zinipR zpigaA llM xi`n oi` ziwl`dÎWtPA©¤¤¨¡Ÿ¦¥¥¦§¨¦§¦©§¦¦©
dQkn zindAdÎWtPdW mEXn ,Epiide .siTn zpigaA¦§¦©©¦§©§¦¤©¤¤©©£¦§©¤
zY iYlA ziwl`dÎWtPd z` zaaFqe ztTnE ,xiYqnE©§¦©¤¤§¤¤¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¦¥
.zinipR zpigaA ziwl`dÎWtPA xF`d DA qpMil mFwn̈¦¨¥¨¨©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¦©§¦¦

EplzM xg` cnFr df dPd" Edfe'כּו"(h ,a mixiXd xiW). §¤¦¥¤¥©©¨§¥¦©¦¦

df ici lre ,xF` iENiB ztqFY `id aFhÎmFiA K ©̀§¦¤¤¦§©§¥¤
on giBWn" Edfe .oM mB zindAdÎWtPd ilM gvgvn§©§¥©§¦©¤¤©©£¦©¥§¤©§¦©¦

zFpFNgd'כּו"(mW)± "dgnUl micrFn" od f` okle . ©©¨§¨¥¨¥£¦§¦§¨
iENiB zpigA `id dgnVdW'כּו. ¤©¦§¨¦§¦©¦

ÎWtPl dNErR EdGW ,"dgnU inlW" Eaixwd okle§¨¥¦§¦©§¥¦§¨¤¤§¨©¤¤
uFvip zpigA lr znlrnE zxYqOd ,oM mB zindAd©©£¦©¥©©§¤¤©£¤¤©§¦©¦
zaxwd ici lre ,'d zgnU zrpFnE ,mc`d WtpAW iwl ¡̀Ÿ¦¤§¤¤¨¨¨©©¦§©§©§¥©§¨©
Wtp dlFre zllkp ,gAfOd iAB lr mCde mixEn`d̈¥¦§©¨©©¥©¦§¥©¦§¤¤§¨¤¤
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

מיני Ï˘Ó‰Â(לז) ב' שיש למעלה ג"כ יובן זה מכל
חוזר  דאור ברורים בחי' א' בירורים
דתחלת  העשיה בעולם דהיינו כנ"ל למעלה מלמטה
לעולם  עולה דעשיה הבירור ואחר טו"ר דעה"ד הבירור
לבריאה  עולה ומיצירה שני בירור שם להתברר היצירה
בירור  בחי' הוא לאצי' ומבריאה ג' בירור שם להתברר
אור  עצמות בבחי' שנכלל עד אחרון היותר עד רביעי
נשמות  מקריב כה"ר מיכאל כענין כו' שבאצי' המאציל
אחר  בעילוי שעולין דאצי' העליון מזבח ע"ג דבריאה
דמלכא  בגופא ולאשתאבא ליכלל המעלות ברום עילוי
חתיכת  שלוקח הנ"ל הראשון בירור ענין כמו וה"ז כו'
עולם  בסוף שזהו קשה ופסולת בסיג הרבה מעורב כסף
רפ"ח  בחי' הנה שם הצמצומים ריבוי שע"י העשיה
רב  פסולת בחי' בהן נתערב שם עד שנפלו ניצוצין
רע  רובו דעשיה נוגה קליפת בחי' דגם וכידוע ביותר
בחי' דהיינו הא' הבירור לאחר גם טוב ומיעוטו
בעולם  הראשון הבירור כי והנה כו' רע רובו הפסולת
והיתוך  שבבירור כמו ה"ז כו' טו"ר בעה"ד העשיה
עדיי  פסולת בריבוי מעורב הנקי חלק יוצא ן הראשון

וצריך  גס היותר רק הפסולת בבחי' ונבדל נברר שלא
כנ"ל  יותר לבררו בהתוך הפעם עוד הנקי זה חלק ליתן
ומע"ט  תשובה ע"י העשיה בעולם שנברר לאחר גם כך
כי  גמור בירור זה אין עדיין כו' טוב ועשה מרע בסור
גס  פסולת הנקרא לגמרי הגמור הרע בחי' רק נבדל לא
הרבה  עדיין מעורב טוב בבחי' הנברר גם אבל ביותר
וצריך  כו' גמור רע שאינו רק הרע של הסיג מבחי'
נברר  ושם היצי' בבחי' שני בבירור הפעם עוד לבוא
פ"ב  לבררו פ"א הנברר הנקי הכסף שלוקחי' כנ"ל יותר
הזה  הב' מבירור הנשאר והפסולת יותר נקי נעשה ואז
יובן  וכן הא' מבירור שנשאר כפסולת כ"כ גס אינו
נברר  שכבר הטוב בחי' שנברר שביצי' הב' בבירור
הבירור  מזה גם והנשא' יותר וטוב נקי ונעשה בעשיה
טוב  שחצי' דיצירה נוגה בחי' הוא ורע פסולת בחי'
טוב  ומיעוטו רע רובו דעשי' נוגה משא"כ רע וחצי'
הכל  טו"ר מעורב הבירור דקודם דוקא הבירור (אחר
הטוב  נברר בבריאה פ"ג בבירור עד"ז וכן כו') ביחד
שרובו  עד דק יותר שלו נוגה בחי' והפסולת יותר עוד
שעולה  באצי' הרביעי שבבירור עד כו' רע ומעוטו טוב
וגם  העילוי בתכלית טוב שכולו אצילו' בחי' במעלת
בתכלית  הוא פסולת יציא' בחי' זה בבירו' יש שעכ"ז
רע  בחי' בו שאין דאצילו' נוגה בחינת ונקרא הדקות

הרגשת  בחינת רק כו' רע יגורך לא שנאמר משום כלל
שעושה  הדבר שבולט כו' ראומה ופילגשו כמ"ש יש
נשמות  מקריב מיכאל וזהו במ"א וכמ"ש כו' מה דבר
לאשתאבא  העילוי בתכלית שעולי' עד באצי' דבריאה
דאיהו  שבאצי' א"ס אור עצמות בבחי' דמלכא בגופא
בירור  בחי' השני בירור בחי' ואמנם וד"ל. כו' וחיוהי
הבירור  שתחלת הוא נהפוך למטה מלמעלה ישר דאור
ואח"כ  האצילו' עולם ופנימיות במקור הוא הראשון
וה"ז  כו' הג' בירור לבריאה ומאצי' באצי' הב' בירור
שלוקח  הנ"ל הב' באופן כסף והיתוך בירור משל כמו
בחי' הימנו מבדיל הא' שבהיתוך טו"ר מעורב כסף
בירור  עוד שא"צ בתכלית מובחר היותר והנקי הטוב
בדק  גם וכלל כלל פסולת בחי' בו אין כי כלל והתוך
האצי' שלפני הא' בירור לבחי' משל וזהו שבדקות
ונק' כו' שבדקות בדק גם הבירור בתכלית בא שהוא
דא"א  ח"ס פנימי' בבחי' והוא כו' בענביו המשומר יין
מה  ואמנ' כו' דורדיי' על טב' כחמר דשקי' מוחא
טוב  ריבוי בו מעורב להתברר שמרי' בבחי' שנשאר
הטוב  תכלית רק ממנו הוברר שלא מאחר ביותר
באצי' הפעם עוד להתברר יורד ע"כ כנ"ל כו' המוברר
במעלת  ואינו דאצי' הקדושה בבחי' הוא ממנו והנברר
כו' האצי' לפני שנברר האור כמו כ"כ והמובחר הטוב
ובחי' הנ"ל הב' זה באופן היתוך ממשל כמובן

הב' שבבירור הזה נוגה הפסולת בחי' והוא גס יותר
מה  בבריאה שהוא הג' בבירור מתברר עד"ז וכן דאצי'
מה  ליצי' מבריאה וכן האצי' בבירור לבא יוכל שלא
מה  דיצי' בבירור וכן ביצי' מתברר בבריאה נברר שלא
ששם  בעשיה להתברר יורד ביצירה עדין נברר שלא
מבחי' נברר שכבר מפני אחרון היותר הבירור בחי' הוא
פסולת  רק ואינו הטוב מבחי' בו שהיה מה כל הפסולת
מיעוטו  אך רע שרובו דעשי' נוגה בחי' והוא ביותר גס
הטוב  חלק של הזה המיעוט גם ממנו ומוציאי' טוב
חוץ  אותו וזורקין לבד שהוא כמו הרע רק נשאר ולא
בזריקה  רק תקנה לו ואין טוב שום ממנו לברר שא"א
הבירורים  אופני שב' ונמצא וד"ל כו' לבד לחוץ ואיבוד
סדר  בענין הן הפכים ב' הללו חוזר ואור ישר דאור
שבבחי' האחרון בירור עד הראשון מבירור המדריגות
וגם  בנברר טוב היותר האצי' לפני הא' בירור א"י
להיפוך  דעשי' האחרון ובירור פסולת בבחי' בנשאר
בתכלית  שהנברר בעוה"ז ומע"ט דתשובה ובירור
בבחי' והנבדל כו' הערך ושפלות המדריגה של הירידה
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דא"ח  בירור ובבחי' כנ"ל חוץ ונזרק גמור רע פסולת
הטוב  בחי' בעשי' שלו הראשון שבירור הוא נהפוך
כנ"ל  ביותר גס הפסולת וגם ברע ביותר עדיין מעורב
לתכליתו  נברר שהטוב להיפך שלו האחרון ובירור
והפסולת  כו' ממש האצי' לפני דא"י בירור כמו והוא
הפרש  אין הענין בעצם אך וד"ל. כו' הדקות בתכלית
הטוב  האצי' דלפני וא"ח דא"י בירור בחי' בין לכאורה
ובסוף  הדקות בתכלית ג"כ והפסולת הבירור בתכלית
גמור  רע והפסולת הגרעון בתכלית הטוב בחי' העשי'
הללו  הבירורים אופני לב' דצריך באמת אמנם כו'
דרפ"ח  מברורים חוזר דאור ברורים בחי' תחלה שיהיה
עיגולים  בבחי' ושרשם העשיה סוף עד בשבירה שנפלו
ואחר  כו' מכולם משובח מכולם שהעליון דתוהו
שהטוב  האצי' בלפני לתכליתו דא"ח בירור שעולה
אור  בחי' יורד אזי כנ"ל כו' המובחר בתכלית נעשה
והוא  הנ"ל למטה שמלמעלה הבירורים בבחי' ישר
עד  כו' דא"ח לעיגולים שבוקע יש"ר או"ר בחי'
הב' בירור אופן כמו שהוא העשיה בסוף גם שמתברר
פסולת  רק נשאר שלא עד כו' הפסול' לברר הנ"ל
כו' חוץ אותו וזורקים עוד ממנו לברר שאין גס היותר
תשמעון  עקב והיה כאן מ"ש יובן זה ובכל וד"ל. כנ"ל
הבירורים  בחי' שהוא התו"מ קיום בבחי' שזהו כו'
לפי  ודאי תשמעון שאז כנ"ל למטה מלמעלה דא"י

תשובה שהוא ע"י דא"ח הבירורים העלאת אחר
אין  שאז לפי כנ"ל נגאלין דוקא ואז למעלה מלמטה
דנוגה  גמור ורע פסולת דבחי' כלל לחיצונים יניקה
שישחוט  שאמרו וע"ד חוץ זורקין עוד בירור לו שאין

כו' אעביר הטומאה רוח ואת שנאמר לפי כו' ליצה"ר
עקבות  בבחי' זה כל אבל וכה"ג לנצח המות ובלע
וא"ח  דא"י הבירורים שלימות הוא שאז דוקא משיחא
שאין  הכל סוף העקביים בבחי' להיותן ומע"ט תשובה
(ונעוץ  דא"י בירור בבחי' מהם למטה בירור בחי' עוד
דא"י  בירור שבחי' ואע"פ כנ"ל) דוקא בסופן תחלתן
המוחין  של הקטנות בבחי' האור שם מתמעט האחרון
כו' הפסולת לברר הנ"ל הב' באופן בירור (וכמשל
בין  המדריגה קטנות בתכלית הוא האחרון שבירור
של  שלימות זהו אבל כנ"ל) כו' בנקי בין בפסולת
להתברר  עוד מקום לו שאין לפי הראשון בירור
משם  למטה בירורים בחי' עוד אין כי מהם בשלמטה
כי  השלם הבירור תכלית כאן שיהיה בהכרח הרי א"כ
כו' העקביים בבחי' שהוא מאחר אימתי עכשיו לא אם
אם  כי בהכרח ודאי תשמעון אז עקב והיה אמר ולזה
בסופן  תחלתן שנעוץ מפני והיינו כו' אימתי עכשיו לא
בזהר  מ"ש (וזהו כו' התחלה כח חוזר שבסוף דוקא
גלותא  שיעור יודע כו' דירכין שיעורא שיודע דמי
שזהו  כו' דוקא ברגלין רגלין דמטי עד כו' דאתמשיך
מלמעל' ומאיר שבוקע דא"י הבירורי' בחי' הארת
מטה  למטה עד כו' דא"ח הבירורי' בחי' על למט'
עד  דתוהו העגולים בחי' על דתקון היושר בחי' שגובר
בענין  במ"א וכמ"ש דא"ק העקביים בתשלום למטה
כו' במחול שמו יהללו ובענין כו' לגזרים סוף ים לגוזר
העיגולים  בחי' על יושר דבחי' התגברות בחי' שהוא
בו  עולתה ולא אז כו' ה' ישר כי להגיד אמר ולזה כו'

וד"ל): כו' כלל
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ענין Á‡Â¯ב) אבינך טרם אלו הקדמות ג' שנתבאר
בתו' א' ענין ביאור לך אזכיר הציצית
והוא  למעלה, שנאמרו ההקדמות עפ"י היטב שיתבאר
לי  בזוהר שפי' אנחנו בו שנקראו ישראל שם קריאת
וזה  כן שקוראם ישראל על הש"י מאמר והוא ראש,
המוח  עם הגלגלת כולל ראש כי והענין לכאורה, פלאי
הוא  ברוחניות וענינו המוח על חופה והגלגלת שבתוכו
שבו  הכמוס הטעם על שחופה ב"ה עליון הרצון בחי'
עלה  כך שתוק וכמארז"ל שמתגלה הוא בלבד שהרצון
גדילים  הגלגלת ודרך ב') כ"ט (מנחות במחשבה

קצת  יש ובתוכם חלולים השערות כי מהמוח השערות
מאד  מאד מצומצמת המשכה ענין והוא מהמוח יניקה
להיות  הרצון גילוי דרך הכמוס והטעם מהחכמה
שרש  וזהו הכמוס הטעם מעלת מני שם זעיר משיגים
המושגים  מצות טעמי ומהשכלת מזיו שנהנים הג"ע
מעשה  קיום ע"י ואמנם הנ"ל השערות דרך קצת
בעצמו  הכמוס הטעם גילוי הישראל ממשיכים המצות
התענוג  עצם מאיר שבו בעצמו עליון הרצון וגילוי
בלבד  מקיף בבחי' אלא מתגלה אינו עתה אשר הפשוט
גלגלתא  ראש בחי' גילוי שממשיכים ראש לי נק' ולכן
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אישר"מ  אומרים שישראל בשעה מארז"ל וז"ס ומוחא
זה  נענוע ע"ש) א' ג' (ברכות בראשו מנענע הקב"ה
ולע"ל  היא נעלמת עדיין זו המשכה אך המשכה הוא

בב"א: המתים כשיחיו לעינינו תתגלה
‰˙ÚÓÂ הוא הטלית כי והציצית הטלית ענין יובן

אור  לגילוי רומז בו ומתעטפי' דמלכא פרישו
שערות  בחי' הם והציצית המצות שע"י הנ"ל מקיף
ג') ח' (יחזקאל ראשי בציצית ויקחני כמ"ש וחוטין
הכמוס  והטעם מהחכמה ההארה לבקיעת ורומז
ולכך  באבי"ע מושג להיות בצמצום הנמשך שבמצות
בחי' משני בה יש כי המצות כל כנגד שקולה היא
וציצית  טלית והטעם הרצון שהם ומצות שבתורה
האריז"ל  שכ' ע"ד בפרטות הדבר וביאור כנ"ל.
הבוקעים  שערות הן והציצית לז"א מקיף הוא שהטלית
אור  שהוא הטלית ענין הנה שבז"א, דאו"א ממוחין
המאירות  ית' מדותיו הוא ז"א כי היינו לז"א מקיף
השמים  את ה' עשה ימים ששת כדכתיב בי"ע להחיות
הן  ממש ימים ששת ופי' י"ז) ל"א (שמות הארץ, ואת
ומחי' החסד מאיר ראשון יום וארץ שמים העושות
בביאור  באורך כמשנת"ל הוא להם והמקיף כו' בבי"ע
פנימי  מבחי' הוא זה שמקיף ואעפ"י סובב, ענין
שנתצמצם  ממה והיינו לתחתון מקיף שנעשה שבעליון
כל  שרש הנה מ"מ פנימי אור בבחי' להיות כבר

דהיי  הוא א' שלפני המקיפים הגדול העיגול מבחי' נו
בכל  המאיר והוא אמיתי הסובב שהוא הקו"ח
וענין  כידוע, הקו מן שמתעגלים אותן גם המקיפים
המאירים  שבז"א דאו"א דמוחין השערות שהם הציצית
כי  האריז"ל בדברי א' קושי' בהקדים יובן הענין לנוק'
נמשכים  דנוק' דמוחין בע"ח מבואר טובא בדוכתי הנה
שבז"א  דמוחין שמשערות אומר וכאן דז"א מנה"י
(ועיי' במ"א מבואר הנה אך דנוק', למוחין נמשך
ענין  עיקר דכל מערתא) מציין הוה בנאה דר' באגדתא

גדול  דילוג בדרך הולכת כשההשפעה הוא השערות
יוכל  לא אזי כלל מערכו שאינו אחר למהות ממהות
השפע  צמצום ענין שהוא לבד שערה דרך כ"א לקבל
ועב  גס בלבוש זאת מצומצמת הארה והתלבשות ביותר
כדי  שבחללה מוחי' מותרי יניקת לגבי השערה גוף כמו
שהם  לנוקבא ומז"א לקבל הערך קט המקבל יוכל שאז
בחי' שהם דז"א מגופו השפע תקבל בערך קרובים
שבאברים  הנפש חיות כמו מעצמיותו שהם שבו נה"י
התלבשותם  ע"י בנוקבא כשיאירו דאו"א ממוחי' אבל
בחי' ע"י כ"א השפע לקבל תוכל לא דז"א במוחי'
פיו  ורוח ה' דבר בחי' הוא המל' כי והענין שערות,
מנה"י  הנמשכים דנוק' ומוחין ליש מאין נבראים המחי'
להשפיע  ומה איך שבדבור החכמה בחי' היינו דז"א
נתיבות  ל"ב הם בנוק' דאו"א ממוחי' שנמשך מה אבל
מעלה  למעלה היא התורה שחכמת שבתורה החכמה
מחכמה  ושרשה ח"ע בחי' והיא שבדבור זו מחכמה
אלפים  נ' בענין ונת"ל הקדמוני משל נק' שלכן דא"ק
ב"ה  א"ס בהשגת עילוי אחר עילוי שיש איך יובלות
כי  לבד דא"ק חכמה בחי' עד הוא העליות כל ושרש
כידוע  העיגול מן החוט המשכת ראשית היא
אלא  אינו בממלא סובב מבחי' ב"ה א"ס דהתלבשות
יגיע  לא העליות כל בסוף שגם למעלה ומבואר בחכמה
ראשית  דא"ק חכמה בבחי' אמנם הסובב לעצמות
והתלבשות  גילוי קצת יהי' הסובב מן הממלא המשכת
מעלה  שלמעלה עלמין כולא הסובב ב"ה א"ס הארת
בעוה"ז  הדברות יו"ד כשנתגלה ונמצא העולמות, מכל
א"ק  שבפנימי' הסובב גילוי הי' סיני הר על ה' כשירד
יהי' שלא מה ב') כ' (שמות כו' אלקיך ה' אנכי באמרו
חכמה  ע"י נמשך זה וגילוי יובלות אלפים בנ' כזה
באפשרי  הי' לא ולזה ה' דבר המל' ע"י ומשם דאצי'
וכ"ז  דווקא שערות בחי' ע"י כ"א משם נמשך להיות

המצות: כל שכוללת ציצית בפ' מרומז
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Â‰ÊÂ לידים שייך הנטילה עיקר כי ידים נטילת ענין
מהידים, הוא החיצונים יניקות עיקר כי דוקא
הוא  קבלתם עיקר כי הידים על שורה רעה הרוח ולכן
התרומה  כי תרומה, סרך משום הוא ולאכילה מהם.
לבחי' ידיהם את מנשאים היו והכהנים לכהנים שייך
ע"י  כי לחולין, אף נט"י תיקנו תרומה סרך ומשום ע"ק

ואור  והחכ' מטו"ד שלמעלה הרצון שהוא מים רביעית
את  לנשאות אח"כ יוכל עי"ז החיצוני' עיני מסמא אבא
כי  הכירו ולא מ"ש יובן ובזה כהנים. ע"ד ג"כ הידים
אח  הוא שם שרשו בשרש כי אחיו, עשו כידי ידיו היו
עד  גשתו עד ז"פ ליעקב השתחווה ולכן ליעקב, עשו
כולו  אדמוני הראשון ויצא כתי' הרי למטה אבל אחיו,
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שער  כאדרת הגבורות, מקור הוא אדמוני שער, כאדרת
עסקים  בעלי על קאי ובד"כ דדינא, תוקפא שערות
לגמרי  משכח הפרנסה וטרדת המו"מ יגיעת ע"י אשר
הכירו  ולא עי"ז לעיקר הסיבה ועושה אלקות ענין על
יעקב  קול הקול כי והגם עשו, כידי שעירות ידיו היו כי
מ"מ  אוהלים, יושב תם איש יעקב כי ותפלה, דתו' קול
לא  לכן הי' כלא והי' המעשה כל על שוכח כשאח"כ

הכירו.
Í‡,הגלעד מהר שגלשו העזים כעדר שערך עז"נ

צדקה  עושי ע"פ ארז"ל הנה כי דשערי, גלישי
צדקה  כאו"א נותן ובפרט ב"ב, ומפרנס הזן זה עת בכל
גילושי  נעשה עי"ז לתורה עתים וקובע כחו מכפי יותר
יושבי  על עסקים דבעלי המעלה יתרון וזהו דשערי,
יגיעות  בכל ועוסק ומוטרד טרוד עסק הבעל כי אוהלים
צדקה  נפשו מיגיעת נותן ואח"כ להרויח, בכדי נפשו

שיוכל  בכדי הראוי' כוונה וכשמכוון ממש, מס"נ ה"ז
ה"ז  צדקה ונותן לתו' עתים וקובע וללמוד להתפלל
מה  נפשו מתקן ובזה אוהלים יושבי על מעלה יתרון
מהר  הוא ע"ז והכח עשו. כידי ידיו היו כי הכירו שלא
סימן  שעשה דיעקב גלעד על דקאי פי' הת"י כי הגלעד
הסט"א, היו למטה ובניו לבן כי לבן, ובין בינו להפסיק
יעבור  שלא להפסיק גלעד ועשה הקדושה, מקור ויעקב
ממדריגתם  שנפלו שהגם לישראל כח נתן עי"ז זל"ז,
לצאת  שיוכלו אלא כך ישארו לא מ"מ מו"מ טרדת ע"י
קאי  מנגדי עיניך הסיבי כתי' לזה וקודם אסיר, מהמסגר
עסקי' בעלי היינו זאטוטי פי' ושערך תורה, בעלי על
נעשה  ותפילה, תורה היינו פומייכו מזמר ע"י ג"כ
המדות  כפסולת חזקי' שהם דתהו השערות גלישות
דתיקון  מדות פסולת העיזי' כעדר שערך וזהו דתיקון.
כו'. הגלעד הר בחי' ע"י נגלשו מ"מ אך דתהו כשערות

(`) [dben dgpd] mifrd xcrk jxry d"c
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‡B·Ó»
ה'תרצ"ב. ּתּמּוז, דרּוסקעניק, ְִֶַב"ה,

הּיׁשיבֹות  ּתלמידי מּצב אֹודֹות . . . מכּתבֹו על ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּבמענה
יחיּו. עליהם ד' ּבהווה, ְְֲִֵֶֶַַֹהּגדּוּלֹות

היראים  עֹולם ּבעֹולמנּו ּבהּנעׂשה חׁשּבֹון ּכׁשּנעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנה
הּזמן  ּכי הּכֹול ס לידי נבֹוא ּבפרט, תֹורה ּובני ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּבכלל,
יׁשנם  לאֿל ּתֹודה עּתה גם מהעבר. ּגרּוע אינֹו ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹההווה
ּובמיּדה  - ירּבּו ּכן - יׁשיבֹות ותלמידי ּוׁשלמים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָיראים
הּקֹודמֹות  ׁשנים לגּבי מעלתן לראֹות עֹוד אפׁשר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָידּוע
לאל  ּתֹודה ּומחּוץ, מּבית ההפרעֹות ריּבּוי אחרי ּכי ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבזה,

.יתּבר הּׁשם יעזרם ּבּתֹורה, הם ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָׁשֹוקדים
את  וׁשלֹום חס המבּלה ּבעֹולמנּו, יׁשנֹו אחד ּדבר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָורק
ההׁשּתּוּות, מיּדת והיא הּכֹול, וׁשלֹום חס ּומכּלה ְְְְִִִֶַַַַַַַָהּכֹול,

גליי זיינען זיין 3אלע דארפין אלע אז הּדעה והיינּו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָ
4גליי. ְַ

הנהגתם, ּבין והפרׁש הבּדל היה ּביׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָלפנים
ותלמידי  אֹוהל יֹוׁשבי ׁשל חּייהם ואֹורחֹות ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָמלבׁשּתם
ׁשל  חּייהם ואֹורחֹות מלבׁשּתם הנהגתם, ּובין ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּיׁשיבֹות

עסקים. ֲֲִֵַַָהּבעלי

ועסקּו לּתֹורה, עּתים קבעּו עסקים הּבעלי ּכי ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָואם
ּבכלל, אֹוהל הּיֹוׁשבי הּנה זאת ּבכל אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבעבֹודה,
ועבֹודה  ּבּתֹורה ׁשֹוקדים היּו ּבפרט, הּיׁשיבֹות ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָותלמידי
ּבחכמתם, רק לא ניּכרים ׁשהיּו ּכזֹו ּונתינה ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹּבמסירה
אם  ּכי ּולבּוׁשיהם חּייהם ּבאֹורחֹות מּטרתם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאיפתם,

ועצמּותם. מהּותם ְְְַַָָָּבכל
הּיׁשיבֹות, ותלמידי אֹוהל הּיֹוׁשבי ּכי ּלאמֹור, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכּוונתי
חֹובתם  והרּגיׁשּו חזק, ּבסיס על מֹוׁשבם איתן ְְִִִֵַָָָָָָָָָָהיה

א ּותעּודתם מאכין ּבסביבתם, ּתֹורה ׁשל אֹורה להׁשּפיע ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ
ּובכל 5סביבּה זּולתם, על גם מׁשּפיעים להיֹות והיינּו , ְְְְְְִִִִַַַַָָָָ

מּזּולתם. מּוׁשּפעים להיֹות לא ְְִִִֶָָָֹאֹופן
ּבמיּדה  לּתֹורה עּתים ּׁשּקבעּו אּלּו גם עסקים, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָוהּבעלי
הּיֹוׁשבי  ׁשל מעלתם ידעּו ּבאמת, אלקים ויראי ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמרּוּבה
מּוׁשּפעים  והיּו מהם ולמדּו הּיׁשיבֹות, ותלמידי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָאֹוהל

ְִִָָמּסביבתם.
ּכל  אדֹון את ּולׁשּבח להּלל עלינּו ּכּמה מּלין ּדי לנּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאין
תהלּוכי  ענייני ּבסדרי ליראיו מחכמתֹו חלק אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָיתּבר
ּיגן  זכּותם - הם ׁשּלפנינּו. ּבּדֹורֹות והדרכתן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָהּיׁשיבֹות
סמל  היה הּיׁשיבה, ּתלמיד אׁשר ּכ לידי הביאּו - ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעלינּו
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סביבּה..5 ְֲִַָלעׂשֹות
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על  הּנרצה האדם ׁשל ּדיֹוקנֹו היה הּוא והּמעּוּלה, ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָהּטֹוב
הּקדּוּׁשה. ּתֹורתנּו ְִֵַָָּפי

.·
הּתֹורה, ּבאהבת יׁשרֹות, ּבמיּדֹות טֹובֹות מעלֹות ְְְֲֲִַַַַַָָָּכּמה
הּמצוֹות  ּבקּיּום וחּיּות ׁשמים ּביראת הּקֹודׁש, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָּבחיּבת
אחינּו ּבבּתי מּלפנים, ּדֹורֹות ּבׁשני הּיׁשיבֹות ּבני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָהביאּו

יׂשראל. ְְִֵֵָּבני
אֹוכלים  הּיׁשיבה ּבני ׁשהיּו הּימים ארּוחת - ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָה'ּימים'
הּנקראים  העם, מּדּלת וגם ּבּתים, ּבעלי העׁשירים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּבבּתי
קיּׁשר  אׁשר הּגׁשר היּו טעג", "די ּבׁשם היׁשיבה ּבני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבין

מדרׁש. הּבית עם יׂשראל ּבני ּבּתי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוחיּבר
ּומצווה, ּתֹורה אֹור ּפנסי היּו טעג", "די ְִִִֵֶַַָָָָָה"ּימים",
והּמּדע, החכמה אל ּבּׁשאיפה ּובהיר צח אֹור ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָמאירי
ולהיֹות  החֹומר על הּצּורה להגּביר הּצעירים לב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָמעֹוררי

ּתֹורה. למקֹום ְִֶָּגֹולה
הּציר  היה ארּוחתֹו, אל ּבבֹואֹו הּיׁשיבה ּבן ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהּתלמיד
הּבית  ּבעלת מלאכת והֹולכת סֹובבת ואֹודֹותֹו עליו ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאׁשר

ודאגתּה. ההּוא ְֲַַַָָּבּיֹום
ּתמימים, ּתֹומכי יׁשיבת התייסדּות קֹודם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַּבליּוּבאוויטׁש,
הרב  יׁשיבה הראׁש ׁשל ּבהנהגתֹו עירֹונית יׁשיבה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹהיתה
הּגדֹולה  הּיׁשיבה ּתלמיד סקאּבלא, ז"ל אליעזר יעקב ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹר'

ורּבי 6ׁשּיסד  מֹורי זקני אבי אדֹוני קדּוּׁשת ּכבֹוד הרב הֹוד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ
לחּיי  לברכה וקדֹוׁש צּדיק זכר צדק" "צמח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקדֹוׁש
עלינּו ּיגן זכּותֹו מרֹומים ּבגנזי נׁשמתֹו הּבא ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָהעֹולם

ה'תקצד. ְִַּבׁשנת
ׁשל  הּיׁשיבה מּתלמידי היה סקאּבלא אליעזר יעקב ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהרב
"צמח  ורּבי מֹורי זקני אבי אדֹוני קדּוּׁשת ּכבֹוד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָהֹוד
תרי"ג  ּבׁשנת ׁשהּותחל ׁשני ּבדֹור ּבליּוּבאוויטׁש, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַצדק"
הּנֹודע  הּגאֹון זקני ּדֹודי קדּוּׁשת ּכבֹוד ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּבהנהגתם

מהרי"ן  אדֹוני 8וגיסֹו7אדמּו"ר קדּוּׁשת ּכבֹוד הֹוד חתן ְְְְֲֲִִִַַַַֹ
יעקב  הרב - והּוא צדק", "צמח ורּבי מֹורי זקני ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאבי
 ֿ מארּבעים העירֹונית הּיׁשיבה ניהל - סקאּבלא ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאליעזר
ּתלמידים  עׂשרה ּכחמׁש ּובתֹוכם ּתלמידים, ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָחמיּׁשים

ה'ּימים'. ארּוחת אֹוכלים והיּו הּסמּוכֹות, ְְְֲֲִִֵַַַָָָָמהעיירֹות
זה  ראיתי אׁשר הּמחזה אֹותֹו עיניי לנגד הּיֹום ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועֹוד
ׁשׁש ּבן ּבהיֹותי מּקֹודם, ׁשנה מ"ו אֹו מ"ה לאל ְִִִֵֵֶֶָָָָּתֹודה
ארּוחת  אֹוכלים ׁשהיּו הּיׁשיבה ּבני ּבאֹותן ׁשבע, ּבן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָאֹו
ּבבית  הרביעי, ּובּיֹום הראׁשֹון ּבּיֹום ּבׁשבּוע, ּפעמיים ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָיֹום

צּדיקה  זכר הּצדקנית הרּבנית זקנתי אּמי קדּוּׁשת ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכבֹוד
עלינּו, ּיגן זכּותה מרֹומים, ּבגנזי נׁשמתּה ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָלברכה,

מׁשּפחּתנּו. ּבני ׁשאר ּובבּתי ּבבּתינּו, ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָוהּׁשאר
צּדיקה  זכר הּצדקנית הרּבנית זקנתי אּמי קדּוּׁשת ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכבֹוד
הייתה  עלינּו, ּיגן זכּותה מרֹומים, ּבגנזי נׁשמתּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָָלברכה,
הּתלמידים, עבּור האֹוכל הכנת על מׁשּגחת ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָּבעצמּה
לברכם, אליהם נכנסת הייתה ּלאכֹול הּתלמידים ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובבֹוא
והאם  ׁשלֹומֹו, על ואחד אחד ּכל אצל ולחקֹור ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלדרֹוׁש
והייתה  ּבליּמּודֹו, הּוא ואי ּבמילּואם, הּימים ּכל לֹו ְְְְְִִִֵֵַָָָָָיׁש
ועֹוד  לזה. והּדֹומה ּבליּמּודם ׁשּיׁשקדּו ּבדברים ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמחּזקּתם
הּליּמּוד, ּבׁשקידת ההתעֹוררּות אֹותּה זֹוכר הּנני ְְְְִִִִִִֵַַַַָהּיֹום

ּבמ  ּדּיּוק ּתפיּלה והּנהנין, הּמזֹון ּבברּכת זהירּות תינּות, ְְְְְְֱִִִִִִִֶַַַָָ
בי  ׁשעֹוררּו הּׁשינה קֹודם ׁשמע ּוקריאת הּׁשחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָּבברּכת

הּיׁשיבה. ְְִִֵַַָּתלמידי
אֹור  רׁשמי הּניחּו יׂשראל בני ּבבּתי הּתלמידים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָּביּקּורי
וחיּבת  הּתֹורה ּבאהבת יכּבה, לא אׁש לּפידי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹנֹועם,
והּבנֹות  הּבנים ּבלב וזרעּו הּמצוֹות, ּבזהירּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּקֹודׁש
ּביׂשראל  ּבּתים ולבנֹות ּבּתֹורה לׁשקֹוד ׁשאיפה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָּגרעיני

הּתֹורה. יסֹודי ְֵַַָעל
עליה  יגן ליטא מדינת הצטּיינה הּלזה הּטֹוב ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּובּדבר
חקיקֹות  אֹותן ניּכרים לאל ּתֹודה ּכהּיֹום ועֹוד ְְֱֲִִִִֵַָָָָֹאלקים,
ליטא, אזרחי אחינּו ׁשל ּבלּבֹותם נחקקּו אׁשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּטֹובֹות
החׁשּוב  ּובּמקֹום הּתֹורה ּבאהבת יחיּו, עליהם ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָד'

תֹורה. הּבני לאל ּתֹודה ְְִֵֵֶַָָָׁשּתֹופסים
העיירֹות  ּבאחת תרצ"א) (חֹורף העברה ּבּׁשנה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָּבביּקּורי

מה 9ּבליטא  והּמחֹוז, הּׂשדה מערי התקּבצּו ׁשם מקֹום , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבניין  ואל תֹורה ּבני אל הּׁשאיפה לראֹות התעּנגּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָמאֹוד

תֹורה. מּבני ּביׂשראל ְְְִִִֵֵָָָּבּתים
מכּתבים  ּומּמאֹות אז, אֹותי הּמבּקרים מאֹות ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָמּבין
חּייהם  ּדרכי ּבענייני ּבעצֹות ׁשאלּו רּוּבם אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמהֹורים,
יחיּו ילידיהם ׁשל יתּבר ה' ּבעזרת הסּתּדרּות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָואֹופּני
- ירּבּו ּכן - ּגדֹול אחּוז לאל ּתֹודה היה ְְִִִֵֵָָָָָָּבׁשיּדּוכים,
הּיׁשיבֹות  ּתלמידי יהיּו ׁשּבניהם והתּברכּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשחפצּו
לי  וגרם הפלאני ואׁשר תֹורה, לבני ייּנׂשאּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּובנֹותיהם
ּבענייני  הּנֹוער מכּתבי הּנה הן לב ועליצת רּוחני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָעֹונג

הּיׁשיבה. ּתלמידי מעלת ׁשהּכיר ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָׁשיּדּוכים
ּומחּבבי  תֹורה ּבני מייּקרי אבֹות ירּוּׁשת אּלא זה ְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָואין
קדם, ימי והדרכת הנהגת צמחי ּוׂשרידי ּמצווה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשֹומרי
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וׁשם .6 ההׂשּכלה". ּותנּועת צדק "הּצמח קּונטרס גם ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָראה
.ואיל 1372 עּמּוד ד ּכר ּדּבּורים לּקּוטי תר"אֿב. ּבׁשנת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּנֹוסדה

היה .7 "מהּברית מניעזין. אדמּו"ר נח יׂשראל רּבי הרב ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמֹורנּו
. מהרי"ן ּתיבֹות: ּבראׁשי לנכדיו וכן לבניו ׁשם קֹובע צדק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּצמח
אֹודֹותיו  שלה). עּמּוד (תרצ"ד) הּיֹומן רׁשימת מנחם, (ּתֹורת ". .ְְִֵַַַַַָָ
וׁשם  255 עּמּוד תרפ"ז הּׂשיחֹות ספר הּמאסר", ּב"רׁשימת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָראה

כא, .ואיל קכח עּמּוד יט, חֹוברֹות טֹוב: ׁשם הּבעל היכל ְְִֵֵֵַַַַַָָָנסמן.
קצב. עּמּוד כה, .ואיל קפ עּמּוד כד, קצ. עּמּוד כ, קד. ֵַַַַָָעּמּוד

ּבספר .8 ראה אֹודֹותיו זלמנֹוביץ. יצחק לוי רּבי החסיד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּגאֹון
ׁשם. ִַָהּׂשיחֹות

9.b"i qxhpEwA df xETiA xac lr d`x ּדּבּורים ּבלּקּוטי [נדּפס §¥©§©¦¤§§§¥ְְִִִִֵַ
תשז] עּמּוד ד אדמּו"ר .חלק קדּוּׁשת ּכבֹוד הערת –. ְְְֵֶֶַַַַָ
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לחּזק  ודעּתם לּבם ׂשמּו יׂשראל ּגדֹולי אׁשר האֹור, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָימי
ויראת  ּתֹורה ׁשל יׁשיבֹות ּבהתייסדּות רק יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבית

ִַָׁשמים.
.‚

האחרֹונֹות, ׁשנים ּבעׂשרים היינּו האחרֹון, ּבּזמן ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָאמנם
הּתֹור  ּבעלי גם ּכי ּבמאֹוד, הּדבר הּיֹוׁשבי נׁשּתּנה ה, ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָ

וׁשלֹום  חס איּבדּו ּכאּלּו הּיׁשיבֹות ותלמידי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָאֹוהל
ׁשטארקייט  זייער אנגיווארין האּבין זיי ,10ּבסיסם, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

למּוׁשּפעים. מּמׁשּפיעים ְְְְְִִִִֶֶַָונהפכּו
זיין  דארפין אלע ההׁשּתּוּות, מיּדת היא לזה ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָוהּסיּבה

זר 11גליי ורּוח הּתֹורה, ּבמֹוסדי לפעם התחיל זר ורּוח , ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ
ּדבר  ּכל וׁשלֹום חס ּומרקיבה האֹוכלת הּתֹולעת הּוא ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָזה

טֹוב.
רּוח  ׁשהביאּו והּמסּבבים ּבהּסיּבֹות זֹו ּבׁשעה אדּון ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹלא
הּנראה  ּדבר אחרית אבל הּיׁשיבֹות, ּבעֹולם זה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָזר
ּתלמידי  ּדֹור לנּו מקים זה זר רּוח ּכי הּוא, ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלעיניים
הּמצוֹות  לקּיּום קרירּות ׁשל הּׁשרץ את מטהרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָחכמים

ּומלֹואּה. תבל ּפני על הּׁשֹורץ ְְְִֵֵֵֵַַָּבהיּדּור,
ּגאֹונים  ּבתֹוארי מתֹוארים אברכים כהּיֹום אנחנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָּפֹוגׁשים
ּבסּוגיא  מפלּפלים פאה, ּוגדּועי זקן קצּוצי ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָעילּויים,
מצווה, ּדבר ּבכל להקיל מגּדלים ּובֹונים ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָעמּוּקה
לסּתֹור  להם וקרניים נׁשמה, ּבלא ּגּוף ערּוּמה ְְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹּולהעמידּה

ראׁשֹונים. איּסּורי ולנּתֹוץ הּגאֹונים ְְְְִִִִִֵַַָסברת
עּתה  ולא הּמקֹום ּכאן אין זאת, ּגרם ּומה זאת, עׂשה ְִֵַַַַָָָָָָֹֹֹמי
לדּבר  היה ׁשראּוי הּמיּדה ּבאֹותּה ּבזה, לדּבר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּזמן

ּגלּוי. ְְַָּולהראֹות
ּתֹועלת, מביא ׁשאינֹו ּבּדבר הּפלּפּולים את הּנני ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׂשֹונא
אחר  לחּפׂש רק אֹו ּבזּולתי, רק החיּסרֹון את לתלֹות ְְְִִִֵֶַַַַַַָָאֹו

ֵָָהאׁשם.
ּבאׁשר  הּפֹועל עם הּיֹומּיים, החּיים עם להתחּׁשב ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָעלינּו

הּוא.
הּוא: כן ּבהווה ְֵֶַַָָֹוהּדבר

ועם  חדׁש, מלאים חדׁשים קנקּנים מתקֹומם, חדׁש ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָּדֹור
ּבׁש"ס  ּבקיאים ּומדריכיהם מֹוריהם ּכמליצת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַזה
ּבפלּפּוליהם, מתרברבים ואחרֹונים, ראׁשֹונים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַּופֹוסקים
איׁש איׁש ותֹורתֹו, איׁש איׁש ּבכיׁשרֹונֹותיהם, ְְְְִִִִִִִֵֶָָמתּגאים

ּו ּבדפּוס, גם זה ּבכתב, חיּדּוׁשיו זה לסיּבֹות וחיּדּוׁשיו, ְְְְִִִִִֶֶַָָָ
המלצה, ּבמכתבי מּוכּתרים ּכאחד ּכּולם הּנה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָׁשֹונֹות

ויגּבהה  ּבעטרֹות "חד 12עטּורים ּבתעּוּדֹות ועטּופים , ְְְְֲֲֲִִִַַַָָָ
ְָָּבדרא".

אנחנּו רֹואים הּמאירה, ּבאסּפקלריא מסּתּכלים ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָּוכׁשאנּו
ׁשיטֹות  ּבראּו, חדׁשה ּתֹורה הּספר, מן חסר העיּקר ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּכי
אל  להׁשּתּוֹות ּבׁשביל ורק ּבּכל, להקל יצרּו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹחדׁשֹות

וועלט  דער פּון אּפׁשטיין ניט והחברה, הּזמן .13ּדריׁשת ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
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Â‰ÊÂ ושפלות שהכנעה הגם ראש. כובד של העניין
לומר  בהכרח אבל עבודה אופני שני הם

המביאה ששנ  אחת סיבה להם יש ושפלות, הכנעה יהם,
מקום  מכל אחת, היא שהסיבה והגם ושפלות. להכנעה
להם  יש ושפלות, הכנעה מהם, אחד שכל לומר בהכרח
שלה  המקור את יש להכנעה בסיבה. פרטי מקור
בסיבה. שלה המקור את יש ולשפלות בסיבה
הפרטים  הם ושפלות, הכנעה של הפרטיים והמקורות
ראש, כובד של הסיבה הסיבה. במהות שישנם השונים
התפילה, לעבודת והכנה הקדמה שהן העבודות אלו
שכתוב  כמו הלב, עבודת היא התפלה שעבודת
עבודה  "איזהו רז"ל ואומרים לבבכם" בכל "ולעבדו
עבודה  היא תפילה של העבודה תפילה". זוהי שבלב

שמלבד  היא בתפילה העבודה של הכוונה כי לב, של
חיי  בבני ברכה שפע ייתן יתברך מהשם התחנונים
הנה  במנוחה, יתברך השם עובד להיות שיוכלו ומזוני
במצבו  שיפור לפעול היא התפילה בעבודת הכוונה
בהבנה, חוזק אצלו שייעשה השכל בענייני הן הרוחני,
המידות  על תשפיע שההשגה אלוקית השגה להבין
המידות  ושהנהגת המצוות קיום של בפועל והן שלו,
הקדמה  צריכה בתפילה עבודה וכזו מאד, טובה תהי'
שעל  שמע מקריאת מתחילה וההקדמה וההכנה והכנה,
שמע  קריאת לישון, ההליכה לפני שאומרים המיטה
עבודת  של ההתחלה היא שעבר היום של המיטה שעל
שעל  שמע קריאת של העבודה הבא. היום של התפילה
לשם  לעשות, צריך שהאדם הנפש החשבון היא המיטה
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הוא  ואיך הזה לעולם אותו שלח יתברך השם מה
מה  על עצמו את בוחן והוא הזו השליחות את ממלא
של  הנהגה פי על להיות שצריך כפי היום, אצלו הלך
כאשר  האדם של הראשונים ודיבור שהמחשבה תורה
השם  בעבודת להיות צריכים מהשינה, מתעורר הוא
הודאה  שזו לפניך" אני "מודה אומרים אז כי יתברך,
לו  שהשיב כך על יתברך להשם מודה שהאדם כללית
לומר  צריך הזו הברכה ואת גדול, בחסד הנשמה את
הידיים, נטילת לפני עוד מהשינה, שמתעוררים מיד
אדם  סוג כל הבורא, בעבודת לעסוק צריך כך ואחר
פשוטים  אנשים ללמוד, צריכים תורה בני ערכו. לפי
ולהתפלל  תהילים להגיד צריכים ללמוד, יכולים שאינם
על  לקבל צריכים התפילה ולפני במתינות, בציבור
ובבקשות  כמוך", לרעך "ואהבת המצווה את עצמם
יתברך  מהשם לבקש האדם צריך התפילה של ותחנונים
ישראל  אהבת של המצווה את לקיים אותו שיזכה
הוא  כאשר התפילה ולאחר ובהידור. ממש בפועל
באמונה  שלו ומתן המשא להיות צריך במסחרו, עוסק
יום  בכל תורה ללימוד קבועים זמנים לו ויהיו
במידות  ולהתנהג בציבור ומעריב מנחה ולהתפלל
בכל  להתנהג צריך שאדם כפי ההנהגה סדר זהו טובות.

תורה. פי על שהוא כפי יום
¯˘‡ÎÂ צריך הוא כיצד בסדר עצמו את בוחן האדם

אצלו  הלך ובמה מתנהג הוא וכיצד להתנהג
דאגות  אותו תקפו כבר שהתעורר מיד שכבר היום,
פירוש  את 'שמע' לא אני", "מודה שאמר והגם היום,
הפרנסה  שבשביל לו יצא שכלו ועלֿפי המילים
מוקדם  שיותר מה ללכת מוכרח הוא שלו, והמסחר
הוא  המסחר ולרגלי שונים, אנשים עם ולהיפגש לרחוב
אמר  הוא ולזה כך אמר הוא לזה התגרים, כדרך עשה
בכל  אבל גמור, שקר מלומר נזהר שהוא הגם אחרת,
לשמוע  מוכרח היה הוא וגם עצמו. על שמר לא זאת
הרע  לשון אבק תערובת בהם שהייתה בטלים דברים
בציבור  להתפלל יכול היה לא הוא זה ובגלל ורכילות,
בקביעות  להשתתף יכול היה לא הוא התפילה ולאחר
היתה  ותפילתו התפילה, לאחר שלומדים השיעור
מהן  להתפטר יכול הי' שלא זרות במחשבות מלאה
וגם  המילים, פירוש 'לשמוע' יכול היה עצומה וביגיעה
אותו  בלבלו הזרות המחשבות כי חיות, שום ללא זה
היום, ענייני בכל היטב עצמו את בוחן והוא הזמן, כל
הרע  ולשון רכילות בשקר, פעמים כמה נכשל כיצד
מגיע  זה שעל דיבר שהוא בטלים הדברים וריבוי
שלאחר  בספרים שכתוב כמו הקלע, כף של העונש
לפני  עוד עונשים, שני ישנם אדם של ימים אריכות
והשני  הקבר חיבוט הוא אחד עונש גיהנום. של העונש

ועד  העולם מסוף הנפש את שמשליכים הקלע כף הוא
ואבק, בכתמים המלא בגד בגשמיות למשל כמו סופו,
כדי  חמים במים או קרים במים אותו לרחוץ צריך
להוציא  מוכרחים שתחילה אלא הכתמים, את להסיר
רוחצים  כך ואחר והכאה, ניעור עלֿידי האבק את
או  אש של – לגיהנם שהולכים לפני בנפש, כך אותו.
להוציא  כדי הקלע בכף הנפש את מנערים – שלג של
בטלים  דברים של האותיות את הניעור עלֿידי ממנה
מה  בכל עצמו את שובר האדם וכאשר דיבר. שהאדם
העליונה  מהכוונה כך כל שהתרחק אתו שקורה
הזה, לעולם נשמתו את שלח יתברך השם זה שבשביל
מעומק  ובוכה חזקה בהתעוררות מאד מתעורר הוא אזי
לעניינים  נמשך שהוא שלו החזקה הגסות על הלב
שאינו  כך על חולה ולבו חזקה התמסרות בכזו גשמיים
זו  ומהתעוררות אלוקית, להשגה כלומר לרוחניות, כלי

יתנהג והלאה שמעתה חזקה להחלטה בא כפי הוא רק
שמע  קריאת של העבודה וזוהי תורה. שעלֿפי ההנהגה
שזו  הרוחני במצבו צדק חשבון לעשות המטה, שעל
ההכנעה  נעשית ומזה תפילה, של לעבודה הכנה

התפילה. שקודם ראש בכובד ושפלות
¯Á‡Ï בקריאת בעצמו עושה שהאדם צדק החשבון

"על  של הווידויים את ואומר המטה שעל שמע
השמות  של באותיות 'נגעו' שפגמו, מה והווידוי חטא"
פדית  רוחי אפקיד "בידך אומרים אד', הוי' הקדושים
אפקיד  "בידך המילים שלוש אמת". אל הוי' אותי
באר. ויש בור יש "באר". תיבות ראשי הן רוחי"
וההבדל  מים בשביל מקומות הם – ובאר בור – שניהם
ואילו  מים אוגרים שבה חפירה הוא שבור הוא ביניהם
הקיימים  ממקורות באים המים שבה חפירה היא באר
על  באים באר וגם בור שגם אף על כלומר, באדמה.
אינו  שבור נבדלים הם זאת בכל האדם, עבודת ידי
רק  מים, מקור היא באר ואילו שנאספו מים אלא
אחרים  דברים או האדמה את להסיר מוכרח שהאדם
מעצמם. נובעים המים ואז המקורות פתחי על שמכסים
הפסוק  את המטה שעל שמע בקריאת אומרים ולכן
כי  "באר", תיבות ראשי שהוא רוחי" אפקיד "בידך
כפי  באר, בדרגת היא הנשמה השינה בעת בלילה
עולה  הנשמה ישן, שהאדם שבשעה אומרים שרז"ל
יום  באותו וכאשר חיים, לעצמה לקבל כדי למעלה
המצוות  בקיום ועסק למד באריכות, התפלל האדם
את  מכניסים אזי להיות, שצריך כפי טובות ובמידות
ומלמדים  שלמעלה וההיכלות הישיבות באחת הנשמה
בעבודת  וחיות הבנה יותר לה ומוסיפים תורה, אותה
הי' אלא הוי' בעבודת עסק לא האדם ביום ואם הוי'.
אסורים  מדיבורים נזהר ולא ומתן, משא במסחר, עסוק
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אזי  וקנאה, בטלים דברים ובפרט הרע ולשון רכילות
מוסרים  למעלה, באה הנשמה כאשר השינה, בעת
מהדיבורים  הנבראים המלאכים לרשות אותה
בטלים  ודברים קנאה הרע, לשון רכילות, האסורים,
ומראים  הנשמה סביב הנשמה את מוליכים והמלאכים
הנשמה  כי לנשמה, גדול צער שזהו דמיוניים דברים לה
ללמוד  מובלות אחרות נשמות איך ורואה למעלה היא
שנבראו  למלאכים מוסרים ואותה ובהיכלות בישיבות
בתוהו  סביב אותה שיובילו כדי אסורים מדיבורים
בושה  זו הרי הנשמה, של הגדול הצער ומלבד ובוהו,

אפקיד  "בידך אומרים ולכן לנשמה, גדולה וחרפה
לנשמות  והכוונה "באר", תיבות ראשית רוחי"
במדריגת  והן ובלילה ביום הוי' בעבודת העוסקות
הרי  הוי', בעבודת עוסקים שאינם אלה אבל "באר",
המטה, שעל שמע בקריאת תשובה עושים הם כאשר
פודה  יתברך השם תשובה ידי על אותי", "פדית אזי
תורה  ללמוד זוכה והיא הרעים מהמלאכים הנשמה את
שעל  שמע בקריאת העבודה ידי ועל הישיבות, באחת
נעשית  מזה הנה ונפש, בגוף עבודה שזו המטה

התפילה. שקודם ראש בכובד ושפלות ההכנעה

z"y ,oqip 'a qxhpew
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גאון  בזמנו, הגדול' ה'עילוי היה מפראג המהר"ל
בעל  בנגינה, חוש בעל וחקירה, נסתר בנגלה הגאונים
כולם  ועל טובות, מדות בעל החכמות, בכל כשרון
את  ישראל בכלל וקבע שקידש נפלא, ומדריך מחנך

ישראל. מנהגי 
שבהיותו  מספר, צדק", ה"צמח הרבי אב־הסבא,
הוא  שכאשר  הזקן אדמו"ר  מסבו שמע קטן ילד
משה  ר' הגאון אב־סבו, לו סיפר קטן, ילד היה

מפראג  המהר"ל אב־סבו, שאבי מנהג,1פויזנר, קבע ,
דרדקי  המלמדים לכל הורה בשלח פרשת שבשבוע
את  ולהקהיל לאסוף הקטנים, הילדים הורי ולכל

הכנסת. בית בחצר שירה, בשבת הילדים
וציווה  שירה, שבת  אומר המהר"ל היה  היום
סוף, ים קריעת סיפור לילדים לספר המלמדים את
ישראל, בני וכל כשמשה ורקדו שרו שהצפרים איך
והילדים  ישיר" "אז שירת שרו ונשים, אנשים
את  והאכילו הים מאילני פירות קטפו הקטנים

ושרו. שרקדו הצפרים
הקטנים  הילדים בידי לתת מצווה היה המהר"ל

לתרנגולות  לחלק [קאשע], זכרון 2דייסה ולצפרים,
את  בהם האכילו הקטנים שהילדים הים לפירות
היה  מכן לאחר ישיר". "אז שירת בזמן הצפרים
שיזכו  ההורים, את וכן הילדים את מברך המהר"ל

טובים. ומעשים חופה לתורה ילדיהם את לגדל
 צדק" ה"צמח הרבי אב־הסבא מספר  הרמ"א
כתבו  בצעירותו שעוד המהר"ל, של אצבעותיו נישק
והראו  לתשובה אלפים שעוררו הקדושים ספריו את

השי"ת. ובעבודת שמים ביראת התורה בלימוד דרך
עדיין  כשהיה המהר"ל, על אמר המהרש"ל

גאונותו. את מכיל אינו ומלואו שעולם באברכותו,
ה"צמח  אב־הסבא אומר  וההדרכה החינוך ענין
בכלל  וחקק קידש שהמהר"ל ישראל ומנהגי   צדק"

שכתב. הספרים מכל למעלה הם ישראל,
לגבי  בישראל המהר"ל שהנהיג  המנהגים מעלת
אותיות  לגבי החקיקה אותיות כמעלת היא ספריו,
במשך  להימחק ניתנות הכתיבה אותיות הכתיבה.

קיימות. החקיקה אותיות ואילו הזמן,

***

להבין  צריכים פי כעת על שירה שבת ענין מהו
חסידות.

זמן  של שינוי שום בלי נצחיות הן ומצוות תורה
ומקום.

שירה: שבת  היום
משה  עם יחד ישראל נשמות שרות שירה בשבת
את  שרנו שכולנו כפי ישיר". "אז שירת את רבנו
סוף, ים קריעת אחרי הראשונה בפעם השירה

מצרים. מגלות אותנו הוציא כשהשי"ת
מעשה 3כתוב  תמיד יום בכל בטובו המחדש :

המלות: פירוש את ישראל בני כל ויודעים בראשית,
החיים  את יום בכל בטובו מחדש ברוך־הוא הבורא
כל   שתמיד הברואים, כל ושל העולמות כל של
כשם  בראשית, במעשה שהיה כמו הוא הזמן,

ישנו  שאינו את עשה בראשית הבורא 4שבמעשה ,
ליש, מאין הברואים וכל העולם את ברא ברוך־הוא
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בראשית, בימי כמו הוא  זמן בכל  "תמיד" גם כך
בימי  יום באותו שהיה מהגילוי הארה ישנה יום בכל

בראשית.
ואת  השמים את אלקים ברא בראשית כתוב:

במדרש  ונאמר שנקראת 5הארץ, התורה בזכות
שנקראים  ישראל בזכות העולם, נברא ראשית
לכן  ראשית. ב' בראשית וזהו העולם, נברא ראשית
השנה, שבועות לפי תורה חומשי חמשה מחולקים
מאיר  בפרשה והכתוב משלו, פרשה  שבוע לכל

שבוע. באותו הארה גילוי
מה  אצלי, רשום שונים, בזמנים פעמים, מספר
שבוע   השבוע לי: אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק שהוד
מזל  לנו מגיע השבוע רוגז, של שבוע  השבוע שמח,
עבור  סוף, ים קריעת עבור מצרים, יציאת עבור טוב
עבור  מקדש, לי ועשו של הציווי עבור תורה, מתן

וכו' כו' המשכן .6הקמת
גילוי  השבוע, של הגילוי היא השבוע פרשת
חמשת  בכל דערהערט] ווערט [וואס שנרגש

שבנשמה. המדריגות
מרשימותיי  קדושה 7באחת משיחה רשימה ישנה

הרה"ק: אאמו"ר כ"ק מהוד ששמעתי
חלקי  בכל עליה זו  לתורה עולה כשיהודי
הרוחני, העשיה בעולם לתורה עולה הנפש הנשמה;
עולה  הנשמה היצירה, בעולם לתורה עולה הרוח
לתורה  עולה חי' של המקיף הבריאה, בעולם לתורה
לתורה  עולה יחידה של והמקיף האצילות בעולם

שלמע  אין־סוף מאצילות.במלכות לה
גילוי  פירושו ברא אלקים", ברא "בראשית ,8זהו

של  ה"ראשית" שתי הטבע, בגימטריא  אלקים
הבורא  שהטביע הטבע את מגלות ישראל ושל תורה
על  הפנימי הענין זהו ובארץ. בשמים ברוך־הוא
שכל  השנה, בשבועות תורה חומשי חמשה חלוקת
ומאירה  וברואיו העולם את מחיה שבוע של פרשה
יחידה. חיה נשמה  רוח נפש המדריגות בחמשת בגילוי
"לית  של הענין את בבהירות מסבירה חסידות

מיני'" פנוי בכל 9אתר נמצא שהשי"ת בלבד זו לא ,
הכל", הוא ו"אלקות אלקות" הוא ש"הכל אלא מקום,
רוחנית  אלקות שישנה בכך זאת מסבירה והיא

טבעית. ואלקות

רבות  שמה 10פעמים הוסבר, שונים ובזמנים
אלא  אלקות, באמת זה "טבע", קוראים שאנשים
ולבושים  שונים, בלבושים המתלבשת אלקות שזה

"טבע". נקראים אלה
ככתוב  טביעה, הוא "טבע" המלה "טבעו 11פירוש

שהמים  רק זה הרי במים, הטבוע דבר סוף". בים
כפי  במציאותו קיים הדבר כלומר, עליו, מכסים
שאין  עליו, ומכסים מקיפים שהמים אלא שהוא,
בלבושי  טבועה שהאלקות "טבע", זהו אותו. רואים

האלקות. על המכסים הטבע
דבר, כל של הנשמה את לגלות שענינה חסידות,
אלקות  שישנה ומסבירה טבע, של הנשמה את גם מגלה
השכלתית  למסקנה ובאה רוחנית, ואלקות טבעית
אפשר  אם  למעלה היא הטבעית שהאלקות עמוקה,

הרוחנית. האלקות מאשר במדריגה  כך להתבטא

***

ב"תניא" ה'12הרבי "נר של הענין על כשמדבר
אדם" לשרשו,13נשמת נמשך הנר שאור שכשם ,

יתבטל  לשרשו ובבואו יאיר, ולא שם שיכבה למרות
הטבע  מצד בכך הנר רוצה זאת בכל לגמרי, הנר אור
על  הרבי אומר  הנפש בטבע גם הדבר וכך שלו,
האש  ביסוד לשרשו הנמשך הנר אור של הטבע
שם  הוא "טבע" שהשם הירח, גלגל  שתחת הכללי

כך.כללי  הוא מדוע הסברה לו שאין דבר על
הנר, אור של הטבע הוא שכך יודעים אנו כלומר,
אין   כן? הדבר מדוע אך אחרים, טבעיים של וכן
חכמת  של הענין כל הרי דבר של לאמיתו יודעים. אנו
הידיעה  רק הוא מדבר, חי, צומח, דומם, של הטבע
והפרדה  בהרכבה הידיעה כלומר הדבר, הוא שכך
ברוך־הוא  הבורא שהטביע המיוחדות ובסגולות
הטבע, של ה"מדוע" את אך ומדבר, חי צומח, בדומם,

יודעת. הטבע חכמת אין
אור  כטבע כן גם הוא הנפש טבע  אומר, הרבי
למעלה  הוא מובנים, בהסברים להסבירו שאין הנר,
שבנפש  מחכמה בא הטבע שכן והסברה, מהבנה

לאור־אין־סוף. כלי שהיא
 שבנפש מחכמה בא שטבע אלו, ספורות במלים
על  הטבע את ומעמיד הטבע, ענין כל את הרבי מאיר

הנכון. מקומו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

פל"ו.5) וויק"ר פ"א ב"ר וראה א) א, (בראשית בפירש"י הובא
(6... עמוד לעיל ראה
יז.7) אות תרצ"ג כסלו יט שיחת ראה
(8.7 עמוד ה'תש"נ אלול חי קונטרס ראה
נז.9) תי' זהר תיקוני

תרפ"ט.10) תשבו בסוכות המאמר ראה לדוגמא
א.11) טו, שמות
י"ט.12) פרק
כז.13) כ, משלי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zexeka(ycew zay meil)

zyecw mda yi eli`k mda bdpy s`e ,odkl dpizp aeign elit`
zeyrl xeq` dfe ,mixenb oileg md ixd ,dxeka.

ax ly dyrnl dcedi ax ixac oia sqep welig zwlgn `xnbd
:ixnàîéà úéòaéàå,jk wlgl xn`z dvxz m`e -øa éøî áø §¦¨¥¥¨©¨¦©

ééeð÷àì òãé ìçøa [eizenda z` zepwdl-],øeîb ïéð÷df cvne ¨¥¨©§©§¥¦§¨¨
el didy `l` .yperl ie`x did `l dxekad z` riwtdy

iebl edpwiy drya `ny ,yeyglàðéøçà Léðéà déì éæçå§¨¥¥¦¦©£¦¨
ãéáòå ìéæàåick iebl eizenda dpwdy xg` mc` d`xie - §¨¦§¨¦

,mzepwdl ji` rci `l j` ,ezenk dyrie jlie ,dxekan mxhetl
ãáòc àeä àúléî éøî áø ,øáñåxeaica ixn axy aeygie - §¨©©¨¦¦§¨§¨©

,minc epnn lhp `le ,iebl mze` dpwd ecaléãéì da éúàå§¨¥¨¦¥
äìwzdxeka bdpn bdpi `ly jka dlwz icil `aie - ©¨¨

.ixn ax yprp jk meyne ,eizexekaa

äðùî
oeictn mixehte ,dxedh dnda xeka ipica miaiig miiele mipdk

cnlp xneg xhte oad oeictn mxeht .xeng xht oeictne xeka oa
eidy dipyd dpya dyrpy miiela l`xyi ixeka oeict zyxtn
ect mzndae miieldy ,miaezka x`eany ,xacna l`xyi ipa

.l`xyi ixeka z`
zendad ixeka z` ect miield zenda m`d ewlgp mipey`xd
ixht z` wx ect `ny e` ,xacna l`xyil eidy zxedhd

i"yx zrcy ,mdixeng(dn b xacna)dnda `l` ect `ly ,`id
zetqez zrce .d`nh(cere d"c .c)dxedhd mznda mby ,`id

.miield zenda ici lr dxhtp
ïéøeèt íiåìe íéðäk,dxeka ipicneøèt íà ,øîBçå ìwî Ÿ£¦§¦¦§¦¦©¨¤¦¨§

miielde mipdkdúàmzxekaàeä ïéc ,øaãna ìàøNé ìL ¤¤¦§¨¥©¦§¨¦
úà eøèôiLmzxeka.ïîöò ìLm` `axe iia` ewlgp `xnbae ¤¦§§¤¤©§¨

xht oeict iabl e` ,mc` xeka oeict iabl `ed dpynd oecip
.xeng
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רלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

התבטאות  אדם",14ישנה בני כלשון תורה "דברה :
להשי"ת  בתפילתה אומרת שחנה ראה 15מה "אם

מדברת  שהתורה ההתבטאויות אחת הוא תראה",
התבטאות  וישנה אדם. בני האזן 16כלשון את "לשכך :

תבחן" מלין "אזן הרי לשמוע", יכולה שהיא ,17מה
ככתוב  הבנה, משמעה שומע 18שמיעה כי "דבר

לשמוע  יכולה שהיא מה האזן לשכך זה הרי עבדך",
להבין. יוכל שהשומע בסגנון לדבר 

המאמר  לגמרי. שונות התבטאויות שתי משמעות
שתורה  משמעו, אדם" בני כלשון תורה "דיברה
מתבטאת  זאת בכל יתברך, חכמתו הרי שהיא למרות
כלומר  אדם, בני ללשון המתאים בסגנון התורה

אדם. בני בלשון כן גם באה שבתורה יתברך שחכמתו
התורה  לשון בין הבדל שום אין הענין בעצם אך
ואילו  אדם. בני כלשון תורה שדברה מה לבין עצמה
לשמוע" יכולה שהיא מה האזן את "לשכך המאמר
אומרים  כלומר, הענין, בעצם שינוי שקיים משמעו,
רש"י  גירסת לכן להשיג , יכולה התלמיד שאזן מה רק
אל  להסביר כדי "לשבר", אלא האזן" "לשכך לא  היא

האדם. אוזן
משמעותן, הבדלי על אלו התבטאויות שתי
במושגים  להתעמק האפשרות את לנו נותנות
להבנה  במשלים ולהסבירם ביותר, הנעלים הרוחניים

הגופנית־טבעית. האנושית
`b`wiy ,hay b"i ,glya 't w"y
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ב.14) לא, ברכות
יא.15) א, א. שמואל
יח).16) (יט, פ"ד יתרו מכילתא

יא.17) יב, איוב
יוד.18) ג, א. שמואל

•
ycew zexb`

תרצ"ב  ניסן כח ב"ה,

ריגא 

שניאור  מוה"ר החשוב התלמיד ידידי

שי' זלמן

וברכה! שלום

יכתבו  הבע"ל בשבוע ואי"ה הגיעני, ניסן מכ"ה מכתבו

אינו  בווארשא שהוא הזמן ובטח לעשות. שעליו מה לו

בעצמו  ללמוד צריך הלא הענינים כל שאחרי בטל, הולך

ג"כ.

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם

ליבערמאן  ח.

fi jxk v"iixden w"b`

•
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ãéáòå ìéæàåick iebl eizenda dpwdy xg` mc` d`xie - §¨¦§¨¦

,mzepwdl ji` rci `l j` ,ezenk dyrie jlie ,dxekan mxhetl
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oeictn mixehte ,dxedh dnda xeka ipica miaiig miiele mipdk

cnlp xneg xhte oad oeictn mxeht .xeng xht oeictne xeka oa
eidy dipyd dpya dyrpy miiela l`xyi ixeka oeict zyxtn
ect mzndae miieldy ,miaezka x`eany ,xacna l`xyi ipa

.l`xyi ixeka z`
zendad ixeka z` ect miield zenda m`d ewlgp mipey`xd
ixht z` wx ect `ny e` ,xacna l`xyil eidy zxedhd

i"yx zrcy ,mdixeng(dn b xacna)dnda `l` ect `ly ,`id
zetqez zrce .d`nh(cere d"c .c)dxedhd mznda mby ,`id

.miield zenda ici lr dxhtp
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המשך פיאור למס' פכורות ליום שפת קודש עמ' פ
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`"ypz'd ,gqt ly oexg` zgiyn

– העומר הקרבת שע"י ותמימות בראשית, כימי
בהקביעות zyleyn80שלימות גם (שמודגשת

השנה  בגאולה81דכללות ,(ziyilyd ובביהמ"ק
iyilyd"סלה אמן בימינו "במהרה ,82.

1

2

3

4

dxezd כהדעות שהעיקר מסיק הסימן שבהמשך אף כו'"*,
שגם  נרמז, שבזה י"ל, ואולי – מדרבנן. היא הזה בזמן שסהפ"ע

ספה"ע התחלת דוחק opaxcnלאחרי (ולכאורה יתכן הזה), (בזמן
" יהי' וסיומה שהמשכה כן) לומר dxezdגדול on כשתתקיים – "

שמתפללים dxitqdהתפלה ixg`l הספירה התחילו (שכבר
opaxcn ו"נקיים למקומה", המקדש בית עבודת לנו ש"יחזיר (

שנה) (באותה המצוה dxezd(המשך) on."
ש"קוצרין 80) – העומר בעניני שלש מספר מהדגשת להעיר

xzei ybcene (*iepiydaf"t oitqene oicinz 'ld) m"anxd oeyln
`id r"dtqy l"qy s` ,"xetql dyr zevn" (wx) azeky (a"kd

.(48 dxrdl b"deya l"pk) dfd onfa mb `ziixe`cn

ובשלשה  קופות ובשלש אנשים בשלשה שעורין סאין שלש
ודבר" דבר כל על פעמים שלש הקוצר.. להם אומר מגלות..

א). סה, ב. סג, ממנחות – הי"א שם (רמב"ם
ושבת,81) יו"ט דקדושת רצופים ימים בג' השנה שהתחלת

רצופים. ימים ג' ג"פ – ושמח"ת ושמע"צ בסוכות גם ובחו"ל
שבו  הימים שכל החודש – אייר דר"ח הימים ב' שגם ולהעיר,
ג' ר"ח), (ערב השבת ליום בהמשך הם – העומר ספירת ימי הם
יום  – (בחו"ל) השבועות דחג הימים ב' וגם רצופים; ימים
בהמשך  הם – דספה"ע הימים למ"ט ובהמשך לאחרי החמישים

רצופים. ימים ג' השבת, ליום
הספירה.82) אחרי שאומרים "הרחמן" נוסח

המשך מעמוד מו



רלז

`"ypz'd ,gqt ly oexg` zgiyn

– העומר הקרבת שע"י ותמימות בראשית, כימי
בהקביעות zyleyn80שלימות גם (שמודגשת

השנה  בגאולה81דכללות ,(ziyilyd ובביהמ"ק
iyilyd"סלה אמן בימינו "במהרה ,82.

1

2

3

4

dxezd כהדעות שהעיקר מסיק הסימן שבהמשך אף כו'"*,
שגם  נרמז, שבזה י"ל, ואולי – מדרבנן. היא הזה בזמן שסהפ"ע

ספה"ע התחלת דוחק opaxcnלאחרי (ולכאורה יתכן הזה), (בזמן
" יהי' וסיומה שהמשכה כן) לומר dxezdגדול on כשתתקיים – "

שמתפללים dxitqdהתפלה ixg`l הספירה התחילו (שכבר
opaxcn ו"נקיים למקומה", המקדש בית עבודת לנו ש"יחזיר (

שנה) (באותה המצוה dxezd(המשך) on."
ש"קוצרין 80) – העומר בעניני שלש מספר מהדגשת להעיר

xzei ybcene (*iepiydaf"t oitqene oicinz 'ld) m"anxd oeyln
`id r"dtqy l"qy s` ,"xetql dyr zevn" (wx) azeky (a"kd

.(48 dxrdl b"deya l"pk) dfd onfa mb `ziixe`cn

ובשלשה  קופות ובשלש אנשים בשלשה שעורין סאין שלש
ודבר" דבר כל על פעמים שלש הקוצר.. להם אומר מגלות..

א). סה, ב. סג, ממנחות – הי"א שם (רמב"ם
ושבת,81) יו"ט דקדושת רצופים ימים בג' השנה שהתחלת

רצופים. ימים ג' ג"פ – ושמח"ת ושמע"צ בסוכות גם ובחו"ל
שבו  הימים שכל החודש – אייר דר"ח הימים ב' שגם ולהעיר,
ג' ר"ח), (ערב השבת ליום בהמשך הם – העומר ספירת ימי הם
יום  – (בחו"ל) השבועות דחג הימים ב' וגם רצופים; ימים
בהמשך  הם – דספה"ע הימים למ"ט ובהמשך לאחרי החמישים

רצופים. ימים ג' השבת, ליום
הספירה.82) אחרי שאומרים "הרחמן" נוסח

לוח זמנים לשבוע חג הפסח 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
6:156:088:518:469:269:2210:3210:2913:1313:1219:0819:1219:3519:3918:5219:50באר שבע )ק(

6:126:058:498:449:249:2010:3110:2813:1313:1219:1219:1619:3619:4118:4619:52חיפה )ק(

6:126:058:498:449:249:2010:3110:2713:1213:1119:1219:1619:3419:3818:3519:49ירושלים )ק(

6:146:078:508:459:269:2210:3210:2913:1413:1319:0919:1319:3619:4018:5319:51תל אביב )ק(

6:085:568:418:339:309:2310:3910:3513:2913:2819:4319:5220:1820:2819:3220:42אוסטריה, וינה )ק(

6:456:518:548:569:319:3310:2910:2912:5112:4917:5717:4818:2418:1617:3218:27אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:136:028:478:399:339:2710:4310:3813:3113:3119:4319:5120:1720:2519:3220:39אוקראינה, אודסה )ק(

5:425:318:168:089:048:5810:1410:0913:0313:0319:1719:2619:5220:0119:0620:16אוקראינה, דונייצק )ק(

5:535:418:268:189:159:0810:2510:2013:1413:1419:2919:3820:0420:1319:1820:28אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:156:038:478:389:399:3210:4910:4413:4013:3919:5720:0720:3420:4419:4721:00אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:075:558:398:309:319:2410:4210:3713:3313:3219:5020:0020:2720:3819:4020:53אוקראינה, קייב )ק(

6:416:309:159:0810:009:5411:1011:0513:5713:5720:1020:1820:4120:4919:5821:03איטליה, מילאנו )ק(

6:116:108:428:409:119:0910:1310:1212:4512:4318:1718:1618:4018:3917:5818:47אקוואדור, קיטו )ח(

7:167:219:289:2910:0310:0511:0111:0213:2413:2318:3218:2518:5918:5118:0819:02ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:148:2110:1910:2210:5811:0011:5511:5614:1614:1419:1619:0719:4619:3718:5119:49ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:316:239:079:019:479:4210:5510:5113:4013:3919:4319:4920:1220:1919:3020:31ארה״ב, בולטימור )ק(

6:196:108:558:499:369:3010:4410:4013:2913:2819:3419:4020:0420:1119:2120:23ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:196:108:558:499:369:3110:4410:4013:3013:2919:3419:4120:0520:1119:2220:24ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:536:449:299:2210:1110:0611:2011:1614:0614:0520:1220:1920:4420:5120:0021:04ארה״ב, דטרויט )ק(

6:566:509:329:2810:0710:0311:1311:1013:5413:5319:4919:5220:1420:1819:3420:28ארה״ב, האוסטון )ק(

6:236:158:598:549:369:3110:4310:3913:2513:2419:2219:2719:5019:5519:0820:06ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:596:539:359:3110:0810:0511:1411:1113:5313:5219:4419:4720:0920:1219:2820:22ארה״ב, מיאמי )ק(

6:146:058:508:439:319:2610:4010:3613:2513:2419:3119:3720:0120:0819:1820:21ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:436:349:199:1310:009:5511:0811:0413:5313:5319:5820:0420:2820:3519:4520:47ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:126:038:488:419:309:2410:3810:3413:2413:2319:3019:3720:0120:0819:1820:21ארה״ב, שיקגו )ק(

6:416:429:059:059:359:3510:3510:3513:0313:0118:2518:2118:4818:4418:0418:54בוליביה, לה-פס )ח(

6:506:389:229:1310:1510:0811:2611:2014:1714:1720:3620:4621:1421:2520:2621:40בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:516:399:239:1410:1510:0811:2611:2114:1714:1720:3620:4621:1321:2420:2621:39בלגיה, בריסל )ק(

6:206:228:408:409:119:1210:1110:1112:3712:3617:5817:5318:1818:1317:3618:23ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:076:108:288:288:599:009:599:5912:2512:2417:4217:3718:0718:0217:2018:11ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:085:558:398:309:329:2510:4310:3813:3513:3519:5620:0720:3320:4419:5021:00בריטניה, לונדון )ק(

6:125:598:428:329:399:3210:5110:4513:4413:4420:0720:1820:4720:5920:0121:16בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:125:598:438:339:389:3010:4910:4413:4113:4120:0420:1520:4220:5319:5521:10גרמניה, ברלין )ק(

6:356:239:088:599:599:5211:0911:0414:0013:5920:1720:2720:5421:0420:0721:19גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:226:258:418:429:139:1410:1210:1312:3812:3617:5917:5318:1718:1217:3618:22דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:226:188:588:549:299:2610:3410:3113:1013:0918:5618:5719:1919:2118:3919:31הודו, מומבאי )ח(

6:196:158:548:519:259:2210:3010:2713:0613:0518:5118:5319:1519:1718:3519:26הודו, פונה )ח(

5:585:478:328:249:199:1310:2910:2413:1813:1719:3119:4020:0520:1519:2020:29הונגריה, בודפשט )ק(

5:245:147:597:538:408:359:499:4512:3412:3318:3918:4519:0919:1618:2619:28טורקיה, איסטנבול )ח(

6:526:449:289:2210:0710:0211:1411:1113:5813:5720:0020:0520:2920:3519:4620:46יוון, אתונה )ק(

6:206:098:538:469:419:3410:5010:4613:3913:3819:5120:0020:2520:3419:4020:48מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע חג הפסח 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
6:196:158:558:519:269:2310:3110:2813:0713:0618:5318:5519:1719:1918:3719:29מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:037:109:039:069:449:4710:4110:4213:0012:5817:5617:4618:2818:1817:3018:31ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:415:358:178:138:518:479:569:5312:3612:3518:2818:3118:5318:5718:1319:07נפאל, קטמנדו )ח(

5:395:308:158:098:558:5010:039:5912:4812:4718:5118:5719:2119:2718:3619:39סין, בייג'ין )ח(

7:016:599:329:3010:019:5911:0411:0213:3513:3419:0919:0819:3219:3018:5019:39סינגפור, סינגפור )ח(

5:425:298:138:039:079:0010:1910:1313:1113:1019:3219:4220:1020:2219:2220:38פולין, ורשא )ק(

6:136:148:408:399:099:0810:1010:0912:3912:3718:0418:0018:2618:2317:4318:32פרו, לימה )ח(

6:576:479:329:2410:1710:1111:2711:2214:1514:1420:2520:3320:5921:0720:1421:21צרפת, ליאון )ק(

7:036:519:369:2710:2510:1911:3511:3014:2514:2520:4220:5121:1621:2620:3121:40צרפת, פריז )ק(

5:505:488:228:218:518:509:559:5312:2712:2618:0318:0318:2618:2517:4518:34קולומביה, בוגוטה )ח(

6:376:279:129:059:569:5011:0411:0013:5113:5120:0220:0920:3120:3919:5020:52קנדה, טורונטו )ק(

6:116:008:468:389:319:2510:4010:3613:2813:2819:4019:4820:1220:2019:2920:34קנדה, מונטריאול )ק(

6:166:088:528:479:299:2410:3610:3213:1813:1719:1719:2119:4419:5019:0320:01קפריסין, לרנקה )ק(

5:575:438:258:149:259:1710:3710:3113:3213:3119:5720:0920:3920:5219:4921:10רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:285:137:557:438:578:4910:1010:0413:0513:0519:3619:4820:1520:2919:2820:47רוסיה, מוסקבה )ח(

5:365:258:108:028:578:5110:0710:0212:5512:5519:0819:1619:4219:5118:5720:05רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:406:299:149:0610:019:5511:1111:0714:0013:5920:1720:2620:4720:5720:0721:11שוויץ, ציריך )ק(

6:066:038:408:389:109:0810:1510:1212:5012:4818:3118:3218:5418:5518:1419:04תאילנד, בנגקוק )ח(

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב אד"ש, בו שואל פרטים ופרטי פרטים בהנוגע להנהגתו.

והנה בענינים כמו אלו צריך להתייעץ עם זקני אנ"ש אשר על אתר, והם יורוהו, כי א"א להכנס 

בפרטים ובפרט שהתנאים משתנים. ואבוא בזה באיזה נקודות.

א( בשאלתו אם להתמסר לגמרי לעבודת התעמולה ולא לחשוב אודות עצמו כלל, הנה לפלא 

גם על הקס"ד בזה, כי הנהגה בקו אחד היא בעולם התהו, וצריך להיות לו סדר לימוד בתורת הנגלה 

ובתורת החסידות, באופן שסו"ס יהי' ג"כ למדן, שסו"ס זה נוגע גם לעבודת התעמולה וגם למהות 

האדם בתור חסיד. והאריכות בזה אך למותר.

ענינים  ששואלים  לפלא  כנ"ל  הרי  הבריאות.  עם  להתחשב  יש  אם  לשאלתו  בהנוגע  כן  ב( 

המפורסמים בכ"מ, ועיין ג"כ מאמר יו"ד שבט תשי"ג אשר היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא.

המשך פעמוד הפא



רלט

gqt ly ipye oey`x meil zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

gqt ly oey`xd aeh mei - ycew zay axr

במוצאי  הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר השבת כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
הפסח. חג של השני בלילה קודש שבת

- המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת לאחר זמן להדליק אופן בשום אסור
זה  .זמן

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé ìLå úaL©¨§¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

gqtd bg ly ipy lil l"ega

לפני  הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ג( בשאלתו אם גם צריך לקיים כל החלטה אף אם היא נגד השכל או להתחשב עם הבריות 

המקום והזמן. הנה גם שאלה זו היא מעולם התהו, כי בעולם התקון כ"א צריך להתחשב עם המקום 

והזמן והבריאות, אלא שאין צריך להיות מושקע בזה, ולהשתמש בהם לעבודת השם. אמת כדי שיוכל 

לעשות כזה, הרי יסוד העבודה והתחלתה צריכה להיות בקבלת עול, ותכלית העבודה, עבודה למעלה 

יכול  הי'  לא  אלו  כמו  פשוטים  בענינים  שגם  ולפלא  השכל.  נגד  תמיד  עבודה  לא  אבל  ודעת,  מטעם 

להתייעץ עם אנ"ש דעל אתר...

בברכת חג פסח כשר ושמח ולעבודה מסודרת כדרישת תוה"ק וכמפורש ע"י נשיאנו הק'.

המשך מהעמוד הקודם



   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 

Dvar  Malchus
Issue # 00676
14/04/2019

P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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