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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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



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¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
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:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
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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
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.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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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 §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤
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ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
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,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
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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
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÈÎc¯Óe מלכּות ּבלבּוׁש הּמל מּלפני יצא »¿¿«ְְְִִִֵֶֶַַָָ

ּגדֹולה, זהב ועטרת וחּור, ְְֲֵֶֶֶַָָָָּתכלת

וארּגמן  ּבּוץ חׁשיב 1ותכרי זה ּבפסּוק הּנה . ְְְְְֳִִִֵֶַַָָָ

וחּור, ּתכלת, מלכּות, (לבּוׁש לבּוׁשים ְְְְְִִֵֶַָׁשּׁשה

וארּגמן) ּבּוץ, ותכרי ּגדֹולה, זהב ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָועטרת

על  ּדקאי ,הּמל מּלפני מרּדכי יצא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבהם

ּבּמדרׁש ּכדאיתא ּׁשּכתּוב 2הּקּב"ה, ויהי 3ׁשּמה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ

וראׁשית  ׁשאחרית הּקּב"ה "זה אחׁשורֹוׁש, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבימי

לבּוׁשים  ׁשּׁשה ענין מהּו להבין, וצרי ְְְְִִִִִֶַַָָָׁשּלֹו".

ׁשׁשת  עניני ּפרטי והן ׁשּׁשה, הּמסּפר (הן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאּלּו

הּמארע  לכללּות זה ענין ּׁשּי ּומה ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹהּלבּוׁשים),

ּבאפן  המן ּגזרת ׁשּבטלה  ׁשּלאחרי ּפּורים, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשל

ּגֹו' הּוא" מּלפני 4ּד"ונהפֹו יצא "מרּדכי אזי , ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָ

אּלּו. לבּוׁשים ּבׁשּׁשה "ְְִִֵֶֶַָהּמל

אֹור'ÔÈÚ‰Âב) ּב'תֹורה הּבאּור ּכּידּוע 5ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֵֶַַַָָָ

ׁשּלאחריֿזה  על 6ּובּדרּוׁשים ְְֲִֵֶֶַַַ

ּבזמן  ּומּצב הּמעמד לכללּות ּבנֹוגע ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָהּכתּוב,

רּבֹותינּו ּכמאמר ּפּורים, נס היה (ׁשאז ְֲִֵֵֶַַַַָָָָהּגלּות

ּגּופא 7ז"ל  ׁשּבזה אנן), אחׁשורֹוׁש עבדי ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָאּכּתי

(ּכדלקּמן). ּדרגֹות ּכּמה ְְְְִֶַַָָָָיׁשנן

LÈÂ ּבירּוׁשלמי ז"ל רּבֹותינּו מאמר להקּדים ¿≈ְְְֲִִִֵַַַַַ

ּברכֹות  היא 8מסכת יׂשראל ׁשל ׁש"ּגאּלתן ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ּכ כּו', קמעא קמעא ּבתחּלה הּׁשחר, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּכאּילת

הּמל ּבׁשער יֹוׁשב ּומרּדכי ואחרּֿכ9ּבתחּלה , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

וגֹו' הּסּוס ואת הּלבּוׁש את המן ואחר10ֿוּיּקח , ְְְְִֶֶַַַַַַָָ

מלכּות, ּבלבּוׁש הּמל מּלפני יצא ּומרּדכי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכ

וׂשמחה" אֹורה היתה לּיהּודים 11ואחרּֿכ ְְְְְִִַַַָָָָָ

לּגאּלה  הּזה רז"ל ּבמאמר  הּכּונה ׁשאין ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ[ּולהעיר,
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טו.)1 ח, כט,)2אסתר ויצא מרקאנטי יבֿיג, א, אסתר עה"פ להרמ"א יין מחיר גם וראה קפב. אות א ע' במאו"א הובא

אחשורוש. ערך הדורות) סדר (לבעל הכינויים ערכי אמרו"). ("באגדה א.)3י א, א.)4אסתר ט, ואילך.)5שם ד צב, מג"א

ואילך.)6 קלו ע' מג"א א.)7אוה"ת יד, ה"א.)8מגילה פ"א כא.)9ברכות שם, יט. ב, יא.)10אסתר ו, ח,)11שם שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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h"kyz'dו ,mixet

זה 12האמּתית  ענין ׁשּלמדים מדּגיׁשים ׁשּלכן , ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשל  ּומּצב ּבמעמד ּגאּולה ׁשהיא ּפּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻמּגאּלת

עבדי  ׁש"אּכּתי לעיל ּכּנזּכר ּגּופא, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָּגלּות

הּגלּות  ׁשּבזמן מּובן, ּומּזה אנן"]. ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָאחׁשורֹוׁש

היה  ּבתחּלה ׁשהרי ּדרגֹות, חּלּוקי יׁשנם ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָּגּופא

ּבׁשער  יֹוׁשב ׁש"ּמרּדכי ׁשאףֿעלּֿפי ּומּצב ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָמעמד

את  אחׁשור ֹוׁש הּמל "ּגּדל מּכלֿמקֹום ,"ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּמל

וגֹו' הּׂשרים" ּכל מעל ּגֹו' הּמדתא ּבן ,13המן ְְִֵֶַַַָָָָָָ

ּכרצֹון  "לעׂשֹות הּצּוּוי היה ׁשּלפניֿזה ּדאף ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוהינּו,

ואיׁש" והמן 14איׁש מרּדכי זה ּבׁשוה),15, (ׁשניהם ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

המן" את אחׁשורֹוׁש הּמל "ּגּדל ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָמּכלֿמקֹום

ּבׁשביל  ּדוקא להמן זקּוקים היּו [ולכן ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָּדוקא

לפניו  ולקרא העיר ּברחֹוב מרּדכי את ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹלהרּכיב

ּביקרֹו" חפץ הּמל אׁשר לאיׁש יעׂשה ],16"ּככה ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אחרּֿכ ורק כּו', הּגזרה ּבאה ׁשעלֿידֹו ְְְֵֶַַַַַַָָָָָועד

וקלקלּת עצתֹו את ׁש"הפרּת ּומּצב מעמד ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָנעׂשה

על  ּבניו ואת אֹותֹו ותלּו כּו' מחׁשבּתֹו ְְְֲֶֶַַַָָָאת

אחׁשורֹוׁש17העץ" הּמל נתן ההּוא ּו"ּביֹום , ְֲֵֵֶֶַַַַַָָ

אס  וּתׂשם  ּגֹו' המן ּבית את הּמלּכה  את לאסּתר ּתר  ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

המן" ּבית על עליֹונה,18מרּדכי הכי לּדרּגה ועד , ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

מלכּות" ּבלבּוׁש הּמל מּלפני יצא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁש"מרּדכי

לכ (נֹוסף  הענינים ּבפנימּיּות ּגם ּכֹולל ְְְְִִִִִֵַָָָָוגֹו',

ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא ּבנֹוגע 19ׁשאין הן ,( ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָ

(ׁש"אחרית  הּקּב"ה על קאי "ׁש"הּמל ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלּפירּוׁש

נכללים  (ׁשּבֹו למרּדכי ּבנֹוגע והן ׁשּלֹו"), ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָוראׁשית

לּיהּודים  ראׁש להיֹותֹו ּבניֿיׂשראל, ּכל ,20ּגם ְְְְִִִֵֵַַָָֹ

מרּדכי" ּוׁשמֹו ּגֹו' יהּודי יכֹול 21"איׁש היה ׁשּלכן , ְְְְִִֵֶַָָָָָ

הּיהּודים  ּכל את ּבפעל)22לכנֹוס ּכּנסם וגם ְְְְְִִִֶַַַָָֹ

ּכל  וגֹו', מלכּות " ּבלבּוׁש הּמל מּלפני ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁש"יצא

הענינים, ּבפנימּיּות ׁשהם ּכפי לבּוׁשים ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָהּׁשּׁשה

מקֹומֹות  ּבכּמה ענינם .23ּכּמבאר ְְְְִַַָָָָֹ
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כה.)17 ט, ב.)18שם ח, וש"נ.)19שם א. סג, יז.)20שבת דרוש – שני חלק אייבשיץ יונתן לר' דבש אסתר )21יערות

ה. טז.)22ב, ד, פ"ו.)23שם במאמר לקמן ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈzÓ‡‰12 אלא קמעא' 'קמעא תהיה לא זו שגאולה מהגלות ישראל בני של »¬ƒƒ

לגאולה, מגלות ויצאו תסתיים הגלות על ÔÎlLבבתֿאחת מדובר שלא כיוון ∆»≈
והשלימה האמיתית Ê‰הגאולה ÔÈÚ ÌÈ„ÓlL ÌÈLÈb„Ó שגאולת «¿ƒƒ∆¿≈ƒƒ¿»∆

קמעא' 'קמעא היא ÓÚÓa„ישראל ‰Ïe‡b ‡È‰L ,ÌÈ¯et ˙l‡bÓƒ¿À«ƒ∆ƒ¿»¿«¬»
,‡Ùeb ˙eÏb ÏL ·vÓe גאולה «»∆»»

נמצאים  עדיין אחריה שגם למרות

ÏÈÚÏבגלות, ¯kÊpk חכמינו מאמר «ƒ¿»¿≈
È„·Úבגמרא Èzk‡"L∆««ƒ«¿≈

"Ô‡ LB¯ÂLÁ‡ לאחר גם עדיין, ¬«¿≈¬»
אנחנו  אחשורוש עבדי פורים, ].נס
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿««»

‡Ùeb עצמוÈ˜elÁ ÌLÈ »∆¿»ƒ≈
,˙B‚¯c מעמדם לגבי שונים מצבים ¿»

עצמה  בגלות ישראל בני של ומצבם

‰lÁ˙a È¯‰L סיפור בתחילת ∆¬≈ƒ¿ƒ»
המן, גזירת לפני ««‰È‰המגילה,

ÈtŒÏÚŒÛ‡L ·vÓe „ÓÚÓ«¬»«»∆««ƒ
¯ÚLa ·LBÈ ÈÎc¯n"L∆»¿¿«≈¿««

"CÏn‰ מסויימת מידה לו והייתה «∆∆
וכבוד, גדולה ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒשל

˙‡ LB¯ÂLÁ‡ CÏn‰ Ïcb"ƒ««∆∆¬«¿≈∆
'Bb ‡˙„n‰ Ôa ÔÓ‰ צורר שהיה »»∆«¿»»

‰ÌÈ¯O"היהודים  Ïk ÏÚÓ≈«»«»ƒ
'B‚Â13‰ÊŒÈÙlL Û‡c ,eÈ‰Â , ¿¿«¿¿«∆ƒ¿≈∆

מסופר  שעליו אחשורוש במשתה

המגילה  ‰Èeevבתחילת ‰È‰»»«ƒ
LÈ‡ ÔBˆ¯k ˙BNÚÏ"«¬ƒ¿ƒ

"LÈ‡Â14, ש"איש חכמינו ומפרשים »ƒ
ÔÓ‰Âואיש" ÈÎc¯Ó ‰Ê15 ∆»¿¿«¿»»

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(‰ÂLa Ì‰ÈL)¿≈∆¿»∆ƒ»»
˙‡ LB¯ÂLÁ‡ CÏn‰ Ïcb"ƒ««∆∆¬«¿≈∆

‡˜Âc "ÔÓ‰ וכבוד גדולה לו ונתן »»«¿»
למרדכי  מאשר בגלל [ÔÎÏÂיותר ¿»≈

היה  המלכות בחצר המן של שמעמדו

מרדכי של מעמדו ÌÈ˜e˜Êמעל eÈ‰»¿ƒ
·Èk¯‰Ï ÏÈ·La ‡˜Âc ÔÓ‰Ï¿»»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
¯ÈÚ‰ ·BÁ¯a ÈÎc¯Ó ˙‡∆»¿¿«ƒ¿»ƒ
‰NÚÈ ‰Îk" ÂÈÙÏ ‡¯˜ÏÂ¿ƒ¿…¿»»»»≈»∆
ıÙÁ CÏn‰ ¯L‡ LÈ‡Ï»ƒ¬∆«∆∆»≈

"B¯˜Èa16 גדולתו מפני ודוקא ƒ»
למרדכי  הביא הדבר המן, של וחשיבותו

רב  וכבוד B„ÈŒÏÚLגדולה „ÚÂ ,[¿«∆«»

'eÎ ‰¯Êb‰ ‰‡a לגזור הכוח לו שהיה עד המן של גדולתו הייתה כך וכל »»«¿≈»
הגזירה, ‡CkŒ¯Áאת ˜¯Â,התבטלה והגזירה נס נעשה כאשר יותר, מאוחר ¿«««»

ואז  ישראל בני של במצבם לטובה גדול שינוי vÓe·חל „ÓÚÓ ‰NÚ«¬»«¬»«»
‡ z¯Ù‰"LB˙B‡ eÏ˙Â 'eÎ Bz·LÁÓ ˙‡ zÏ˜Ï˜Â B˙ˆÚ ˙ ∆≈«¿»∆¬»¿ƒ¿«¿»∆«¬«¿¿»

"ıÚ‰ ÏÚ ÂÈa ˙‡Â17ÌBÈa"e , ¿∆»»«»≈«
LB¯ÂLÁ‡ CÏn‰ Ô˙ ‡e‰‰«»««∆∆¬«¿≈
ÔÓ‰ ˙Èa ˙‡ ‰kÏn‰ ¯zÒ‡Ï¿∆¿≈««¿»∆≈»»
ÈÎc¯Ó ˙‡ ¯zÒ‡ ÌNzÂ 'Bb«»∆∆¿≈∆»¿¿«

"ÔÓ‰ ˙Èa ÏÚ18, של ומצבם «≈»»
אחר  שלב והתעלה השתפר ישראל

BÈÏÚ‰,שלב  ÈÎ‰ ‰b¯cÏ „ÚÂ¿«««¿»¬ƒ∆¿»
CÏn‰ ÈÙlÓ ‡ˆÈ ÈÎc¯Ó"L∆»¿¿«»»ƒƒ¿≈«∆∆
ÏÏBk ,'B‚Â "˙eÎÏÓ Le·Ïaƒ¿«¿¿≈

ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa Ìb לפי «ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
המלכות  לבושי של הפנימית המשמעות

זה  בכתוב CÎÏהאמורים ÛÒB)»¿»
È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈ƒ≈

BËeLt19 של בלבושים ומדובר ¿
כפשוטו  מלכות' 'לבוש וכבוד ),גדולה

של  הנעלית הגדולה של זה ובעניין

הפנימי  הפירוש פי על המלכות לבושי

Le¯ÈtÏהכוונה Ú‚Ba Ô‰≈¿≈««≈
"CÏn‰"L יצא 'ומרדכי ככתוב ∆«∆∆

המלך' ÏÚמכוון ˜‡Èמלפני »≈«
) ‰"aw‰ למי רומז 'אחשורוש כי «»»

,"BlL ˙ÈL‡¯Â ˙È¯Á‡"L∆«¬ƒ¿≈ƒ∆
לעיל  ÈÎc¯ÓÏכנזכר Ú‚Ba Ô‰Â ,(¿≈¿≈«¿»¿¿«

ŒÈa Ïk Ìb ÌÈÏÏÎ BaL)∆ƒ¿»ƒ«»¿≈
L‡¯ B˙BÈ‰Ï ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿…

ÌÈ„e‰iÏ20, גם שמובן וכפי «¿ƒ
BÓLeמהפסוק 'Bb È„e‰È LÈ‡"ƒ¿ƒ¿
"ÈÎc¯Ó21 ואיש ראש היה שמרדכי »¿¿«

היהודים, כל על ‰È‰כללי ÔÎlL∆»≈»»
ÌÈ„e‰i‰ Ïk ˙‡ ÒBÎÏ ÏBÎÈ22 »ƒ¿∆»«¿ƒ

כל  את כנוס 'לך אסתר לו שאמרה כפי

ÏÚÙa)היהודים' ÌÒpk Ì‚Â¿«ƒ¿»¿…«
Ó ‡ˆÈ"LLe·Ïa CÏn‰ ÈÙl ∆»»ƒƒ¿≈«∆∆ƒ¿

‰MM‰ Ïk ,'B‚Â "˙eÎÏÓ«¿¿»«ƒ»
˙eiÓÈÙa Ì‰L ÈÙk ÌÈLe·Ï¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ

ÌÈÚ ¯‡·nk ,ÌÈÈÚ‰ כל של »ƒ¿»ƒ«¿…»ƒ¿»»
הללו  מהלבושים «»¿nÎa‰אחד
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ז jlnd iptln `vi ikcxne

¯‡·Óe זמן ּבין החּלּוק ׁשּכללּות ּבּדרּוׁשים, ¿…»ְְְִִֵֶַַַָ

קּים  היה ׁשּביתֿהּמקּדׁש לּזמן ְְִֵֶַַַַַָָָָָהּגלּות

היּו קּים, היה ׁשּביתֿהּמקּדׁש ׁשּבזמן הּוא, -ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבמׁשנתם  חכמים ּכדברי ּבגלּוי, נּסים ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָרֹואים

הּמקּדׁש" ּבבית לאבֹותינּו נעׂשּו נּסים ,24"עׂשרה ְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָ

ּכאׁשר  ּבׂשר, ּבעיני ּבניֿיׂשראל ראּו אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָונּסים

ולראֹות", "לעלֹות לביתֿהּמקּדׁש, ּבאים ְְְֲִִֵֵַַָָָָהיּו

הוי'" האדֹון ּפני אל ּגֹו' ּדיקא,25"יראה "יראה" , ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

את  ּבגל ּוי ׁשרֹואים ּובאפן ראּיה, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶָָֹֹּבאפן

העֹולמים. ּכל אדֹון ׁשהּוא הּקּב"ה ׁשל ְֲִֶֶַַָָָָָאדנּותֹו

ּומּצב  מעמד נעׂשה הּגלּות ּבזמן ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר והסּתר, העלם 26ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַ

ׁשּנאמר  מּנין, הּתֹורה מן הסּתר 27"אסּתר ואנכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּגלּות  נקרא ׁשּלכן ההּוא", ּבּיֹום ּפני ְְִִֵֶַַַַַָָָָאסּתיר

לילה  (ועלּֿדרֿזה 28ּבׁשם הּגאּלה זמן הפ , ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

נאמר  זה ׁשעל קּים), היה ׁשּביתֿהּמקּדׁש 29ּבזמן ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּומּצב  מעמד ׁשּזהּו עֹולם, לאֹור הוי' ל ְְְֲֲֶֶַַָָָָָָָוהיה

ויֹום  לילה ׁשּבין החּלּוק והרי ויֹום. אֹור ְְְֲִֵֵֶֶַַַָׁשל

ּכמֹו המציאּות עניני ּכל יׁשנם ּבּלילה ּׁשּגם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּוא,

נאמר  זה ועל אֹותם. רֹואים ׁשאין אּלא 30ּבּיֹום, ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ

רֹואים  אנּו ׁשאין הינּו, ראינּו", לא ְִִֵֵֶַָָֹ"אֹותֹותינּו

ּבּפסּוק  ׁשהרי חסֿוׁשלֹום, נּסים ׁשאין ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹנּסים.

ונפלאֹות, נּסים אֹותֹות ׁשּיׁשנם מפרׁש ְְְְְִִִֶֶַָָָֹעצמֹו

"אֹותֹותי  ׁשהם מּזה, ׁשּלנּו),Epויתרה (אֹותֹות " ִִֵֵֵֶֶֶָָ

והּקּב"ה  כּו' עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל ְְְֲִֵֵֶַָָָָָׁשהרי

מּידם  ׁשּלא 31מּצילנּו ּבאפן הם ׁשהאֹותֹות אּלא , ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשל  ּומּצב ּבמעמד (מהּֿׁשאיןּֿכן אֹותם ְֲִֵֵֶֶַַַָָָרֹואים

הּנּסים). את ּומּכירים רֹואים ׁשאז ויֹום, ְִִִִִֶֶַַָאֹור

אחד, אפן אֹופּנים. ׁשני יׁשנם ּגּופא ּבזה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאמנם,

רּבֹותינּו ּכמאמר לגמרי, האֹותֹות רֹואים ְְְֲִֵֵֶַַַַָֹׁשּלא

ואפן 32ז"ל  ּבנּסֹו. מּכיר אינֹו הּנס ּבעל ְְֲִִִֵֵֶַַַַֹאפילּו

מלּבׁשים  ׁשהם ּכפי האֹותֹות את ׁשרֹואים ְְִִִִֵֵֶֶֶָָֻׁשני,
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מ"ה.)24 פ"ה יז.)25אבות כג, ב.)26משפטים קלט, יח.)27חולין לא, תו"א )28וילך וראה ע"ב. ריש סז, זח"ג ראה

ד. צד, יט.)29מג"א ס, ט.)30ישעי' עד, שעמדה.)31תהלים והיא פיסקא פסח, של א.)32הגדה לא, נדה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בזמנים  הגלות בזמן ישראל בני של במצבם ההבדלים את ומבאר וממשיך

שונים. ובמצבים שונים

,ÌÈLe¯ca ¯‡·Óe,החסידות ‰elÁ˜מאמרי ˙eÏÏkL הכללי ההבדל ¿…»«¿ƒ∆¿»«ƒ
,‡e‰ - Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÔÓfÏ ˙eÏb‰ ÔÓÊ ÔÈa≈¿««»«¿«∆≈«ƒ¿»»»«»

‰È‰ Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÔÓÊaL∆ƒ¿«∆≈«ƒ¿»»»
ÌÈq ÌÈ‡B¯ eÈ‰ ,Ìi˜ֿעל «»»ƒƒƒ

ÌÈÓÎÁטבעיים  È¯·„k ,ÈeÏ‚a¿»¿ƒ¿≈¬»ƒ
Ì˙LÓa אבות "NÚ¯‰בפרקי ¿ƒ¿»»¬»»

ÌÈq תמידייםeÈ˙B·‡Ï eNÚ ƒƒ«¬«¬≈
"Lc˜n‰ ˙È·a24el‡ ÌÈqÂ , ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈

המקדש  בבית תדיר ̄«‡eשהתרחשו
,¯Na ÈÈÚa Ï‡¯NÈŒÈa¿≈ƒ¿»≈¿≈≈»»
Œ˙È·Ï ÌÈ‡a eÈ‰ ¯L‡k«¬∆»»ƒ¿≈

,Lc˜n‰ שלוש לרגל בעלייה «ƒ¿»
בחג  הפסח, בחג בשנה פעמים

ככתוב  הסוכות, ובחג השבועות

'Bb ‰‡¯È" ,"˙B‡¯ÏÂ ˙BÏÚÏ"«¬¿≈»≈»∆
"'ÈÂ‰ ÔB„‡‰ Èt Ï‡25, ∆¿≈»»¬»»

‡˜Èc "‰‡¯È" מדייק והכתוב ≈»∆«¿»
ראייה, לשון הפסוקים בשני ואומר

המקדש  בבית שהיו שהניסים להדגיש

גלויים  ניסים ¯‡i‰,היו ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿ƒ»
˙‡ ÈeÏ‚a ÌÈ‡B¯L ÔÙ‡·e¿…∆∆ƒ¿»∆
‡e‰L ‰"aw‰ ÏL B˙e„‡«¿∆«»»∆

ÌÈÓÏBÚ‰ Ïk ÔB„‡ על והשליט ¬»»»ƒ
רומז  כך שעל ניסים, לחולל הטבע

האדון...". פני אל "ייראה... הכתוב

˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿««»
L ·vÓe „ÓÚÓ ‰NÚÌÏÚ‰ Ï «¬»«¬»«»∆∆¿≈

¯zÒ‰Â,האלוקות Ó‡ÓÎe¯על ¿∆¿≈¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯26בגמרא¯zÒ‡" «≈∆¿≈

,ÔÈpÓ ‰¯Bz‰ ÔÓ מצינו היכן ƒ«»ƒ«ƒ
ל'אסתר' רמז Ó‡pL27¯בתורה ∆∆¡«

ÌBia Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ‡Â¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ»««
˙eÏb‰ ‡¯˜ ÔÎlL ,"‡e‰‰«∆»≈ƒ¿»«»

והסתר  העלם של האלוקות על זמן

‰ÏÈÏ ÌLa28 החושך זמן שהוא ¿≈«¿»
נעלם,שבו  ‰l‡b‰האור ÔÓÊ CÙ‰≈∆¿««¿À»

גילוי  של זמן »¿(ŒÏÚÂואור שהוא
Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÔÓÊa ‰ÊŒC¯c∆∆∆ƒ¿«∆≈«ƒ¿»

Ìi˜ ‰È‰,וגילוי אור של זמן היה גם »»«»
הניסים  עשרה את ראו שכולם וכאמור

המקדש  בבית Ê‰שהיו ÏÚL הגאולה ), זמן Ó‡29EÏ¯על ‰È‰Â ∆«∆∆¡«¿»»¿
È¯‰Â .ÌBÈÂ ¯B‡ ÏL ·vÓe „ÓÚÓ e‰fL ,ÌÏBÚ ¯B‡Ï 'ÈÂ‰¬»»¿»∆∆«¬»«»∆¿«¬≈

˜elÁ‰ ההבדלÏk ÌLÈ ‰ÏÈla ÌbM ,‡e‰ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ ÔÈaL «ƒ∆≈«¿»¿∆«««¿»∆¿»»
,ÌBia BÓk ˙e‡ÈˆÓ‰ ÈÈÚ גם נמצאים ביום שנמצאים הדברים כל ƒ¿¿≈«¿ƒ¿«

¯ÌÈ‡Bבלילה  ÔÈ‡L ‡l‡∆»∆≈ƒ
‰Ê ÏÚÂ .Ì˙B‡ וההסתר ההעלם על »¿«∆

ללילה  שנמשל הגלות שבזמן

¯Ó‡30 בתהיליםeÈ˙B˙B‡" ∆¡«≈
ניסים  ומופתים, אותות של במובן

‰eÈ,אות ונפל  ,"eÈ‡¯ ‡Ï…»ƒ«¿
‡ÏÂ .ÌÈq ÌÈ‡B¯ e‡ ÔÈ‡L∆≈»ƒƒƒ¿…

ÌBÏLÂŒÒÁ ÌÈq ÔÈ‡L בזמן ∆≈ƒƒ«¿»
BÓˆÚהגלות, ˜eÒta È¯‰L∆¬≈«»«¿

ÌÈq ˙B˙B‡ ÌLiL L¯ÙÓ¿…»∆∆¿»ƒƒ
Ì‰L ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ ,˙B‡ÏÙÂ¿ƒ¿»ƒ≈»ƒ∆∆≈
elL ˙B˙B‡) "eÈ˙B˙B‡"≈∆»

לנו  ונוגעים ÏÎaהשייכים È¯‰L ,(∆¬≈¿»
'eÎ eÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ¯B„Â ¯Bc»¿ƒ»≈
חסֿושלום  בנו לפגוע ישראל שונאי

Ì„iÓ eÏÈvÓ ‰"aw‰Â31, ¿«»»«ƒ≈ƒ»»
˙B˙B‡‰L ‡l‡ הגלות שבזמן ∆»∆»

lL‡קיימים שבהחלט  ÔÙ‡a Ì‰≈¿…∆∆…
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó) Ì˙B‡ ÌÈ‡B¯ƒ»«∆≈≈
,ÌBÈÂ ¯B‡ ÏL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆¿
המקדש  שבית ובזמן הגאולה בזמן כמו

‡˙קיים  ÌÈ¯ÈkÓe ÌÈ‡B¯ Ê‡L∆»ƒ«ƒƒ∆
.(ÌÈqp‰«ƒƒ

המצבים  את יותר ומפרט וממשיך

כדלהלן. עצמו, הגלות בזמן השונים

‡Ùeb ‰Êa ,ÌÓ‡ עצמו זה בעניין »¿»»∆»
ההעלם  ראינו', לא 'אותותינו של

הגלות, בזמן ÈLוההסתר ÌLÈ∆¿»¿≈
‡lL ,„Á‡ ÔÙ‡ .ÌÈpÙB‡«ƒ…∆∆»∆…
,È¯Ó‚Ï ˙B˙B‡‰ ÌÈ‡B¯ƒ»¿«¿≈

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók32eÏÈÙ‡ ¿«¬««≈¬ƒ
Bqa ¯ÈkÓ BÈ‡ Òp‰ ÏÚa«««≈≈«ƒ¿ƒ
בצורה  מתרחש הנס לפעמים כלומר,

עצמו  לו נעשה שהנס מי שאפילו כזו

בו. מבחין ואיננו הנס את רואה איננו

˙‡ ÌÈ‡B¯L ,ÈL ÔÙ‡Â¿…∆≈ƒ∆ƒ∆
ÌÈLaÏÓ Ì‰L ÈÙk ˙B˙B‡‰»¿ƒ∆≈¿À»ƒ

Ú·h‰ ÈLe·Ïa שהאותות כלומר, ƒ¿≈«∆«
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h"kyz'dח ,mixet

הּמּצבים  ׁשני ּבין החּלּוק וזהּו הּטבע. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבלבּוׁשי

ּומּצב  מעמד היה ׁשּבתחילה הּמגּלה, ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּבסּפּור

"אֹותֹותינּו" ענין היה ׁשאז כּו', המן ְְִִֵֵֶַַָָָָָּדגזרת

ּכאׁשר  ואחרּֿכ ּכלל, אֹותם ראּו ׁשּלא ְְְֲֶֶֶַַַָָָָֹֹּבאפן

עד  קמעא" קמעא יׂשראל ׁשל "ּגאּלתן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻנעׂשית

היּו ׁשאז ּגֹו', "הּמל מּלפני  יצא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁש"ּמרּדכי

ׁשהאֹותֹות  אּלא אֹותם, ׁשראּו ּבאפן ְֵֶֶֶֶָָָָֹ"אֹותֹותינּו"

ּבל  מלּבׁשים ׁשעלֿידיֿזה היּו הּטבע, בּוׁשי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

הראׁשֹונה  ּבּפעם הּיין מׁשּתה את עׂשתה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאסּתר

הּדברים  נתּגלּגלּו הּׁשנּיה, ּבּפעם ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָואחרּֿכ

ועד  המן, ׁשל  הרעה מחׁשבּתֹו ְְְֲֶֶַַַָָָָָָׁשהּופרה

נתּתי  המן ּבית "ה ּנה אמר עצמֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשאחׁשורֹוׁש

וגֹו' .33לאסּתר" ְְְֵֶ

הּמּגיד p‰Â‰ג ) הרב ּתֹורת ואדמֹו"ר 34ידּועה ¿ƒ≈ְְְִַַַַַָָ

הּמׁשנה 35הּזקן  מאמר "ּדע 36ּבפרּוׁש ְְֲִֵֵַַַַַָָ

למעלה, הענינים ׁשּכל ,"מּמ ּלמעלה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָמה

ועלּֿפיֿ האדם. עבֹודת עלֿידי ונעׂשים ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָּתלּויים

ז"ל  רּבֹותינּו ּבמאמר ּגם לפרׁש יׁש "אין 37זה ְְֲֵֵֵֵֶַַַַָ

מכריזין  אּלאֿאםּֿכן מּלמּטה אצּבעֹו נֹוקף ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאדם

היא  ּגּופא מּלמעלה ׁשההכרזה מּלמעלה", ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָעליה

ּפֹועלת  למּטה האדם ׁשעבֹודת הינּו, ,"מּמ"ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָ

לאדם  ּבנֹוגע למעלה ההכרזה אפן ּתלּוי ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָֹּובּה

ּכתיב  ּדהּנה ּכן 38למּטה. לּפנים הּפנים "ּכּמים ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ

וחסידּות  ּבקּבלה ּומבאר לאדם", האדם 39לב ְְֲִֵַַָָָָָָָָָֹ

הּכּסא", ׁשעל העליֹון ה"אדם הנהגת על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּדקאי

ׁשּכתּוב  ּכמראה 40ּכמֹו ּדמּות הּכּסא ּדמּות ועל ְְְְְְִֵֵֶַַַָ

ּכפי  הּקּב"ה על ּדקאי מּלמעלה, עליו ְְְְִִֵַַָָָָָָָָָאדם

סדר  ענין ׁשּזהּו "אדם", ּבצּיּור ְְִִֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא

הּכּסא  מעֹולם העֹולמֹות, הנהגת ְְְְִִֵֵַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות
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ז.)33 ח, ב.)34אסתר קיב, להה"מ או"ת סקצ"ח. להה"מ מהוריי"צ )35לקו"א אדמו"ר אג"ק .23 ע' תש"ד השיחות ספר

אייר). יג יום" ב"היום (נעתק שג ע' מ"א.)36ח"ג פ"ב ב.)37אבות ז, יט.)38חולין כז, אדה"ז )39משלי מאמרי ראה

ואילך. תתקסה ע' ח"ב תער"ב המשך ואילך. תעז ע' בשלח אוה"ת – וכו' הגהות ועם ואילך. צד ע' יחזקאל )40תקס"ד

כו. א,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לטעות  ואפשר הטבע בדרכי מלובשים הם אבל ונגלים נראים והמופתים

ניסים. ולא טבעי דבר שזהו ולחשוב

˜elÁ‰ e‰ÊÂ ההבדל,‰l‚n‰ ¯etÒaL ÌÈ·vn‰ ÈL ÔÈa ¿∆«ƒ≈¿≈««»ƒ∆¿ƒ«¿ƒ»
vÓe „ÓÚÓ ‰È‰ ‰ÏÈÁ˙aLÊ‡L ,'eÎ ÔÓ‰ ˙¯Ê‚c בעת · ∆ƒ¿ƒ»»»«¬»«»ƒ¿≈«»»∆»

כל  את ולהשמיד להרוג הגזירה

חסֿושלום ÔÈÚהיהודים ‰È‰»»ƒ¿«
"eÈ˙B˙B‡" והנפלאות האותות ≈

ÏÏk Ì˙B‡ e‡¯ ‡lL ÔÙ‡a¿…∆∆…»»¿»
מוחלט  והסתר העלם היה ,אלא
˙ÈNÚ ¯L‡k CkŒ¯Á‡Â¿««»«¬∆«¬≈
‡ÚÓ˜ Ï‡¯NÈ ÏL Ô˙l‡b"¿À»»∆ƒ¿»≈ƒ¿»

"‡ÚÓ˜ משלב והשתפר הלך והמצב ƒ¿»
המגילה, סיפור פרטי ככל »Ú„לשלב,

"CÏn‰ ÈÙlÓ ‡ˆÈ ÈÎc¯n"L∆»¿¿«»»ƒƒ¿≈«∆∆
מלכות ‰eÈבלבושי Ê‡L ,'Bb∆»»
"eÈ˙B˙B‡" והניסים האותות ≈

‡Ì˙B,והנפלאות e‡¯L ÔÙ‡a¿…∆∆»»
ÌÈLaÏÓ eÈ‰ ˙B˙B‡‰L ‡l‡∆»∆»»¿À»ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ú·h‰ ÈLe·Ïaƒ¿≈«∆«∆«¿≈∆
‰zLÓ ˙‡ ‰˙NÚ ¯zÒ‡L∆∆¿≈»¿»∆ƒ¿≈
Œ¯Á‡Â ‰BL‡¯‰ ÌÚta ÔÈi‰««ƒ«««»ƒ»¿««

,‰iM‰ ÌÚta Ck הם אלה שכל »««««¿ƒ»
עלֿ ניסים ולא לכאורה טבעיים דברים

‰ÌÈ¯·cטבעיים  eÏbÏb˙ƒ¿«¿¿«¿»ƒ
ÏL ‰Ú¯‰ Bz·LÁÓ ‰¯Ùe‰L∆¿»«¬«¿»»»∆
BÓˆÚ LB¯ÂLÁ‡L „ÚÂ ,ÔÓ‰»»¿«∆¬«¿≈«¿
הפך  המן, לגזירת הסכים לכן שקודם

הקצה  אל הקצה מן דעתו והוא את

‰ÔÓבעצמו  ˙Èa ‰p‰" ¯Ó‡»«ƒ≈≈»»
'B‚Â "¯zÒ‡Ï Èz˙33. »«ƒ¿∆¿≈¿

·¯‰ ˙¯Bz ‰Úe„È ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿»«»«
„Èbn‰34 ממעזריטש¯"BÓ„‡Â ««ƒ¿«¿
Ô˜f‰35¯Ó‡Ó Le¯Ùa «»≈¿≈«¬«

‰Ln‰36 אבות Ó‰בפרקי Úc" «ƒ¿»««
,"CnÓ ‰ÏÚÓl פשוטו לפי ¿«¿»ƒ»

מה  לדעת האדם שעל אומרת המשנה

הקדושֿברוךֿ שזה לו, ממעל נמצא

הוא  הפנימי והפירוש «∆ÏkLהוא,
‰ÏÚÓÏ ÌÈÈÚ‰,באלוקות »ƒ¿»ƒ¿«¿»

ÌÈÈeÏz¿ƒהעליונים,בעולמות 
Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚÂ.'ה את העובד למטה, ¿«¬ƒ«¿≈¬«»»»

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ'ממך למעלה מה ב'דע האמור Ìbהפירוש L¯ÙÏ LÈ ¿«ƒ∆≈¿»≈«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Óa37 בגמראBÚaˆ‡ Û˜B Ì„‡ ÔÈ‡" ¿«¬««≈≈»»≈∆¿»

‰hÓlÓ אצבע כנקיפת קלה פעולה אפילו עושה שאינו ‡ŒÌ‡Œ‡lהיינו ƒ¿«»∆»ƒ
"‰ÏÚÓlÓ ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ôk לפרש ויש זאת, Ê¯Î‰‰L‰שיעשה ≈«¿ƒƒ»∆»ƒ¿«¿»∆««¿»»

‡Ùeb ‰ÏÚÓlÓ עצמה‡È‰ ƒ¿«¿»»ƒ
,"CnÓ",מהאדם,eÈ‰ ƒ»«¿

Ì„‡‰ ˙„B·ÚL את ה'העובד ∆¬«»»»
ÔÙ‡ ÈeÏz d·e ˙ÏÚBt ‰hÓÏ¿«»∆∆»»…∆

‰Ê¯Î‰‰ ויקבעו יכריזו מה ««¿»»
Ì„‡Ï Ú‚Ba ‰ÏÚÓÏ זה ¿«¿»¿≈«»»»

‰hÓÏ.ומבאר שממשיך כפי ¿«»
·È˙k ‰p‰c38 במשליÌÈnk" ¿ƒ≈¿ƒ««ƒ

Ì„‡‰ ·Ï Ôk ÌÈtÏ ÌÈt‰«»ƒ«»ƒ≈≈»»»
,"Ì„‡Ï פרק) התניא בספר ומבואר »»»

וצורת  שכדמות כמו "פירוש, מו)

נראה  כן במים, מראה שהאדם הפנים

ככה  עצמה. צורה אותה במים שם לו

לאיש  באהבתו הנאמן האדם לב ממש

אהבה  מעוררת זו האהבה הרי אחר,

אוהבים  להיות כן גם אליו חבירו בלב

אהבת  כשרואה בפרט לזה, זה נאמנים

כאשר  ה', באהבת וכן אליו", חבירו

של  והקירוב באהבה מתבונן האדם

זה  הרי ישראל, לבני הקדושֿברוךֿהוא

באלוקות  לדביקות אותו מעורר

‰Ïa˜a ¯‡·Óe˙e„ÈÒÁÂ39 ¿…»¿«»»«¬ƒ
È‡˜c(למטה) האדם 'לב שהכתוב ¿»≈

מכוון  ‰"‡„Ìלאדם' ˙‚‰‰ ÏÚ««¿»«»»»
,"‡qk‰ ÏÚL ÔBÈÏÚ‰ היינו »∆¿∆««ƒ≈

e˙kL·הקדושֿברוךֿהוא  BÓk40 ¿∆»
המרכבה  בתיאור יחזקאל, בנבואת

‰qk‡העליונה, ˙eÓc ÏÚÂ¿«¿«ƒ≈
ÂÈÏÚ Ì„‡ ‰‡¯Ók ˙eÓc¿¿«¿≈»»»»

È‡˜c ,‰ÏÚÓlÓ והכוונהÏÚ ƒ¿»¿»¿»≈«
¯eiˆa ‡e‰L ÈÙk ‰"aw‰«»»¿ƒ∆¿ƒ

של e‰fLודמות ,"Ì„‡"'ציור' »»∆∆
הוא  אדם לדמות »¿ÔÈÚƒהנמשל

מצומצם  באופן שיורדת כפי האלוקות

בתוך  חיות ∆≈Ò„¯להשפיע
˙BÓÏBÚ‰ ˙‚‰‰ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿«¿»«»»

ומעולם כפי  לדרגה מדרגה יורד האלוקי ‰qk‡לעולם,שהאור ÌÏBÚÓ≈»«ƒ≈
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ט jlnd iptln `vi ikcxne

ּתחּתֹון  ׁשאין הּתחּתֹון לעֹולםֿהּזה עד ְְְֵֶֶַַַַַַָָָּולמּטה

יׂשראל  ׁשל ּבעבֹודתם ּתלּוי ׁשּזה – הימּנּו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלמּטה

לּפנים", הּפנים "ּכּמים ,לכ ׁשּבהתאם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָלמּטה,

הּכּסא]",נע  ׁשעל [העליֹון האדם "לב ּגם ׂשה ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּומּזה  כּו'. אֹו לטֹוב ההכרזה נעׂשית ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָועלּֿפיֿזה

ּבתחּלת  ׁשהיה ּומּצב ּבמעמד ׁשהחּלּוק ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָמּובן,

זה  הרי יׂשראל, ׁשל לגאּלתן עד הּמגּלה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻסּפּור

והענין  ּבניֿיׂשראל. ׁשל ּבעבֹודתם הּׁשּנּוי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּצד

מארצנּו" ּגלינּו חטאינּו "מּפני ׁשהרי ,41ּבזה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

מּלׁשֹון  חטא, ׁשל ענין יׁשנֹו ׁשּכאׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָוהינּו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו חּטאים,42חּסרֹון, ׁשלמה ּובני אני ְְְֲִִִִֶַָָָֹֹ

אזי  למּטה, האדם") ("לב האדם ּבעבֹודת ְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשחסר

הגלתה  אׁשר "הּגֹולה מארצנּו", ְְְֲִֵֵֶַַָָָָ"ּגלינּו

מהּמעמד 43(מירּוׁשלים") הּגלּות ענין ׁשהּוא , ְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

אלקּות  ׁשרֹואים ויֹום, אֹור ׁשל ְֱִֶֶַָֹּומּצב

ּבזה, הענין ּוכללּות  ּבגלּוי. ְְְִֵֶָָָָָ("אֹותֹותינּו")

אלי  ּד"ּפנּו ּבאפן היא למּטה האדם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשעבֹודת

ּפנים" ולא הערף 44ערף ׁשּבין החּלּוק והרי , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

האדם), ּבגּוף חלקים הם ׁשּׁשניהם (אף ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָלּפנים

ראּיה  ּכמֹו הּנעלים החּוׁשים יׁשנם ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָׁשּבּפנים

לׁשמֹוע" ואזנים לראֹות "עינים ,45ּוׁשמיעה, ְְְְְִִִִִֵַַַָָ

לדעת" "לב נעׂשה "עין 45ׁשעלֿידיֿזה עלּֿדר) ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

חֹומד" והּלב הערף,46רֹואה מהּֿׁשאיןּֿכן ,( ְֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ויׁש ויֹום. אֹור ּגּלּויים, ׁשל ענינים ּבֹו ְְְִִִִֵֵֶֶָׁשאין

" הּלׁשֹון ּבדּיּוק ׁשּגם EpRלהֹוסיף ערף", אלי ְְִִַָ¨ֵֶֶַַֹ

הּפנים  ענין ׁשּׁשם אּלא מהּפנים, חלק הּוא ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהערף

עבֹודת  וכאׁשר והסּתר. ּבהעלם אּלא ּבגּלּוי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָאינֹו

ּפנים", ולא ערף אלי ׁש"ּפנּו ּבאפן היא ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹהאדם
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לפנימיות  האדם פנימיות של קירוב

אלא  לעיל, כמבואר ∆…¿ÔÙ‡aהאלוקות,
‡ÏÂ Û¯Ú ÈÏ‡ et"c¿»≈«…∆¿…

"ÌÈt44, לאלוקות האדם של יחס »ƒ
נמוכה  ברמה ביחס הוא עורף כמו

‰elÁ˜לפנים  È¯‰Â ההבדלÔÈaL «¬≈«ƒ∆≈
Ì‰ÈML Û‡) ÌÈtÏ Û¯Ú‰»…∆«»ƒ«∆¿≈∆

העורף  גם אלא הפנים רק ≈‰Ìלא
,(Ì„‡‰ Ûe‚a ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿»»»
ÌÈLeÁ‰ ÌLÈ ÌÈtaL∆«»ƒ∆¿»«ƒ

ÌÈÏÚp‰ האדם ¯‡i‰של BÓk ««¬ƒ¿¿ƒ»
‰ÚÈÓLe נעלים חושים שהם ¿ƒ»

לגבי  בתורה הכתוב כלשון ועדינים,

אל  ישראל בני של ההתקרבות רמת

ארבעים  שהיו אחרי הקדושֿברוךֿהוא

במדבר  B‡¯Ï˙שנה ÌÈÈÚ"≈«ƒƒ¿
"ÚBÓLÏ ÌÈÊ‡Â45ŒÏÚL , ¿»¿«ƒƒ¿«∆«

‰ÊŒÈ„È והשמיעה הראייה באמצעות ¿≈∆
"˙Ú„Ï ·Ï" ‰NÚ45 כי «¬∆≈»««

שדרכם  האמצעים הם הללו החושים

לדעת  לו הגורמים דברים קולט האדם

חכ (C¯cŒÏÚולהרגיש  מינו דברי «∆∆
l‰Â·ז"ל  ‰‡B¯ ÔÈÚ"«ƒ»¿«≈

"„ÓBÁ46 הכתוב על רש"י כפירוש ≈
ציצית  אחרי בפרשת תתורו "ולא

הלב  הארץ, מתור "כמו לבבכם",

הגוף  של מרגלים הם והעיניים

העין  העבירות, את עבורו ומסרסרים

את  עושה והגוף חומד והלב רואה

את  רואים מכאן וגם העבירות",

הרגש), על הראייה חוש »Œ‰Óהשפעת
Ba ÔÈ‡L ,Û¯Ú‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»…∆∆≈
.ÌBÈÂ ¯B‡ ,ÌÈÈelb ÏL ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆ƒƒ¿

עצמם, בפנים שיש ≈¿LÈÂכמו
et" ÔBLl‰ ˜ei„a ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿ƒ«»»

‡e‰ Û¯Ú‰ ÌbL ,"Û¯Ú ÈÏ‡ דבר של נפרד ÏÁ˜לאמיתו בלתי ≈«…∆∆«»…∆≈∆
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ÏÂ‡גלוי  Û¯Ú ÈÏ‡ et"L ÔÙ‡a ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú ¯L‡ÎÂ¿«¬∆¬«»»»ƒ¿…∆∆»≈«…∆¿…
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h"kyz'dי ,mixet

לאדם", האדם לב ּכן לּפנים הּפנים "ּכּמים ֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָאזי

ּד"הסּתר  ּומּצב מעמד למעלה ּגם ְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָׁשּנעׂשה

אלא  הּפנים, ענין ׁשּיׁשנֹו הינּו, ּגֹו', ּפני" ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאסּתיר

אס  ּד"הסּתר ּבאפן ּתיר".ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶַַֹ

ּובדרּוׁשים p‰Â‰ד) אֹור' ּב'תֹורה מבאר ¿ƒ≈ְְְִִָָֹ

מּזה,47ׁשּלאחריֿזה  ׁשּנֹופלים ׁשּיׁש , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַ

כּו'), ליאּוׁש מקֹום (ׁשאין ּגדֹול ׁשטּות זהּו ְְֲֵֵֶֶָָָאבל

הּגלּות  ּבזמן אֹומרים ׁשאנּו לידע, צרי זה ְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכי

אּלא  יּכירּנּו", לא ויׂשראל ידענּו לא אברהם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹ"ּכי

ּגֹו' אבינּו" אּתה .48"ּכי ִִַָָ

ÔÈÚ‰Âּכמֹו הּוא אברהם ׁשל ענינֹו ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

הוי'49ׁשּכתּוב  ּבׁשם אברם ׁשם וּיקרא ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

וּיקריא" אּלא וּיקרא ּתקרי "אל עֹולם, ,50אֿל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

עד  ּבעֹולם, אלקּות לגּלֹות היה ׁשענינֹו ְְְֱִֶַַַָָָָָֹהינּו,

העֹולם, אֿל רק לא הּוא ׁשהּקּב"ה ּבגּלּוי ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיהיה

והּקּב"ה  ּדברים, ׁשני הם והעֹולם ׁשהּקּב"ה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָהינּו,

הינּו, עֹולם", "אֿל אּלא העֹולם, ׁשל אֿל ְֵֵֶֶַָָָָהּוא

מציאּותֹו רק ּכיֿאם עֹולם, ׁשל מציאּות ְְִִִִֵֶֶַָׁשאין

מּלבּדֹו" עֹוד ׁש"אין (אֿל), הּקּב"ה אמנם 51ׁשל . ְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ּכיון  ידענּו", לא "אברהם אֹומרים הּגלּות ְְְְִִֵַַַָָָָָָֹּבזמן

ּבאפן  היא ׁשהעבֹודה ּומּצב ּבמעמד ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצאים

אברהם  ׁשּבחינת חּסרֹון, מּלׁשֹון "חטא" ְְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשל

ּבגּלּוי. אינּה ּבעֹולם) אלקּות לגּלֹות ְְְֱִֵַַָָָָֹֻ(הּפעּלה

ויראה', 'אהבה לענין ּבנֹוגע ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָועלּֿדרֿזה

ּבּתניא  לנּו52ּכּמבאר ירּוׁשה הּוא האהבה ׁשענין ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֹ

אברהם  ׁשּנקרא אבינּו מאברהם ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָמאבֹותינּו,

ּבזמן 53אֹוהבי  הּנה – ּדחילּו ּגם ּבּה ונכלל , ְְְְֲִִִִִֵַַָָ

הינּו, ויראה', ּד'אהבה העבֹודה חסרה ְְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָהּגלּות

ּכפּולחנא  ּפּולחנא (לית האהבה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָׁשענין

ׁשל 54ּדרחימּותא  ּבאפן ּכיֿאם ּבגלּוי, אינֹו ( ְְְִִִִֵֶֶָָֹ

הרי zxYqn,אהבה ּדחילּו, ּגם ּבּה ׁשּנכלל וכיון ֲַָ§ª¤¤ְְְֲִִֵֵֶַָָָ
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קמ.)47 ע' שם אוה"ת א. צג, שם טז.)48תו"א סג, לג.)49ישעי' כא, ואילך.)50וירא סע"א י, לה.)51סוטה ד, ואתחנן

ח.)53פי"ח.)52 מא, ג.)54ישעי' מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, זח"ב ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï Ôk ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk" ÈÊ‡ ,"ÌÈt כפי »ƒ¬«««ƒ«»ƒ«»ƒ≈≈»»»»»»

מכך  והתוצאה לעיל, כמבואר מלמעלה, כלפיו נוהגים כך למטה נוהג שהאדם

היא  נסתרת הפנים מעלת שבו עורף פונה ÏÚÓÏ‰שהאדם Ìb ‰NÚpL∆«¬»«¿«¿»
האלוקות  של Bb',לאדם ביחס "Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰"c ·vÓe „ÓÚÓ«¬»«»¿«¿≈«¿ƒ»«

,ÌÈt‰ ÔÈÚ BLiL ,eÈ‰«¿∆∆¿ƒ¿««»ƒ
האלוקות  של הקשר דבר של ולאמיתו

'פנים' בבחינת היא «≈‡Ï‡לאדם
e‰fL'ה'פנים ÔÙ‡aעניין ∆∆¿…∆

"¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰"c ניכר ואינו ¿«¿≈«¿ƒ
בגלוי. מתבטא ואינו

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Ó ‰p‰Â („¿ƒ≈¿…»¿»
אדמו"ר  מאמרי פרשיות ספר על הזקן

ועל  ושמות בראשית בחומשים התורה

אסתר  מאמרי ÌÈLe¯„·eמגילת ƒ¿ƒ
של ÊŒÈ¯Á‡lL47‰חסידות  ∆¿«¬≈∆

הבאים, בדורות נשיאינו ≈∆LiLרבותינו
,‰fÓ ÌÈÏÙBpL הנחות מהמצב ∆¿ƒƒ∆

הסתר, של זמן שהוא הגלות בזמן

e‰Ê Ï·‡ היא הזו eËL˙הנפילה ¬»∆¿
) ÏB„b כיווןÌB˜Ó ÔÈ‡L »∆≈»

'eÎ Le‡ÈÏ ההעלם למרות ¿≈
Ú„ÈÏ,וההסתר  CÈ¯ˆ ‰Ê Èk ,(ƒ∆»ƒ≈«

˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌÈ¯ÓB‡ e‡L∆»¿ƒƒ¿««»
ישראל  שבני בישעיה הכתוב כלשון

אבינו, ליצחק ‡·¯‰Ìאומרים Èk"ƒ«¿»»
Ï‡¯NÈÂ eÚ„È ‡Ï אבינו יעקב …¿»»¿ƒ¿»≈

‰z‡ Èk" ‡l‡ ,"ep¯ÈkÈ ‡Ï…«ƒ»∆»ƒ«»
Bb'יצחק  "eÈ·‡48 שממשיך וכפי »ƒ

ומבאר.

ÏL BÈÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»∆
·e˙kL BÓk ‡e‰ Ì‰¯·‡49 «¿»»¿∆»

בתורה  ‡·¯Ìעליו ÌL ‡¯˜iÂ"«ƒ¿»»«¿»
,"ÌÏBÚ ÏŒ‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ועל ¿≈¬»»≈»

בגמרא  דרשו זה È¯˜zפסוק Ï‡"«ƒ¿≈
‡¯˜iÂ לעצמו ‡l‡אברהם «ƒ¿»∆»

"‡È¯˜iÂ50 לאחרים,eÈ‰ , ««¿ƒ«¿
BÈÚL אבינו אברהם ‰È‰של ∆ƒ¿»»»
˙Bl‚Ï ולפרסם,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ¿«¡…»»
„Ú כך Èel‚aכדי ‰È‰iL יהיה «∆ƒ¿∆¿ƒ

עצמו  בעולם ונרגש ««»∆aw‰L"‰ניכר
,ÌÏBÚ‰ ÏŒ‡ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ האֿל …«≈»»

העולם  aw‰L"‰של ,eÈ‰«¿∆«»»
ÌÈ¯·c ÈL Ì‰ ÌÏBÚ‰Â ונפרדים,שוניםÏŒ‡ ‡e‰ ‰"aw‰Â ¿»»≈¿≈¿»ƒ¿«»»≈

והאדון  ÌÏBÚ",האלוקים ÏŒ‡" ‡l‡ ,ÌÏBÚ‰ ÏL זה במובן ∆»»∆»≈»
אחת  מציאות הם והעולם ÏLשהקדושֿברוךֿהוא ˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡L ,eÈ‰«¿∆≈¿ƒ∆

ÌÏBÚ נפרדת עצמה, בפני האחת Ì‡ŒÈkמהאלוקות,כמציאות המציאות »ƒƒ
היא  באמת הקיימת (‡ÏŒ),והיחידה ‰"aw‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ ˜«̄¿ƒ∆«»»≈

"Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡"L51 וכפירוש ∆≈ƒ¿«
רק  הכוונה שאין זה פסוק על החסידות

אלא  מלבדו, נוסף אלוקים שאין

זה  ואת מציאות עוד כלל אין שמלבדו

בעולם. והפיץ גילה אבינו אברהם

ÌÈ¯ÓB‡ ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌÓ‡»¿»ƒ¿««»¿ƒ
ÔÂÈk ,"eÚ„È ‡Ï Ì‰¯·‡"«¿»»…¿»»≈»
·vÓe „ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«¬»«»

‰„B·Ú‰L ישראל בני של הרוחנית ∆»¬»
"‡ËÁ" ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆≈¿

ÔB¯qÁ ÔBLlÓ,מושלמת ואיננה ƒ¿ƒ»
‰lÚt‰) Ì‰¯·‡ ˙ÈÁaL∆¿ƒ««¿»»«¿À»
dÈ‡ (ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ˙Bl‚Ï¿«¡…»»≈»

Èel‚a האלוקות הגלות שבזמן כך ¿ƒ
ונסתרת. נעלמת

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ הקשור נוסף עניין ¿«∆∆∆
ואיננו  הגלות ובזמן אבינו באברהם

'‡‰·‰בשלמות ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿««¬»
'‰‡¯ÈÂ בגלות ישראל בני של מצבם ¿ƒ¿»

ה', ויראת ה' אהבת «…¿»nk·‡¯לגבי
‡Èza52‰·‰‡‰ ÔÈÚL'לה ««¿»∆ƒ¿«»«¬»

בטבעו יהודי בכל Le¯È‰שיש ‡e‰¿»
Ì‰¯·‡Ó ,eÈ˙B·‡Ó eÏ»≈¬≈≈«¿»»

‡¯˜pL eÈ·‡ ישעיה בנבואת »ƒ∆ƒ¿»
È·‰B‡ Ì‰¯·‡53da ÏÏÎÂ , «¿»»¬ƒ¿ƒ¿»»

ושורשה  יהודי בכל הקיימת זו באהבה

אבינו eÏÈÁcמאברהם Ìb כך יראה) «¿ƒ
יראת  על וגם ה' אהבת על גם שמדובר

ÒÁ¯‰ה') ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰p‰ Yƒ≈ƒ¿««»¬≈»
'‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡'c ‰„B·Ú‰ ואין »¬»¿«¬»¿ƒ¿»

שלימות, ÔÈÚLבה ,eÈ‰«¿∆ƒ¿«
) בעבודת ‰‡‰·‰ גדול עיקר שהיא »«¬»

הזוהר  כדברי ÁÏet‡ה' ˙ÈÏ≈¿»»
‡˙eÓÈÁ¯c ‡ÁÏeÙk54 אין ¿¿»»ƒ¿ƒ»

עבודת  כמו – ונעלית חשובה – עבודה

ÈeÏ‚aהאהבה  BÈ‡ בצורה ) ≈¿»
בלב, ÏLהנרגשת ÔÙ‡a Ì‡ŒÈkƒƒ¿…∆∆

,˙¯zÒÓ בנפש ‡‰·‰ הקיימת «¬»¿À∆∆
ומורגש גלוי ביטוי לה אין daאבל ÏÏÎpL ÔÂÈÎÂזו eÏÈÁcבאהבה Ìb ¿≈»∆ƒ¿»»«¿ƒ
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יי jlnd iptln `vi ikcxne

ׁשל  ּבאפן אּלא ּבגלּוי, אינֹו הּיראה ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּגם

ּבּיֹום  ּפני אסּתיר "הסּתר ענין ׁשּזהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָהסּתר,

הינּו, למּטה, הּיׂשראלי איׁש אצל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָההּוא"

ׁשל  ּבאפן היא ("ּפני") ּופנימּיּותֹו ְְְִִִִֶֶֶַַָֹׁשעצמּיּותֹו

מעמד  למעלה ּגם נעׂשה ׁשּלכן אסּתיר", ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ"הסּתר

ואףֿעלּֿפיֿ ּפני". אסּתיר הסּתר ּד"אנכי ְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹּומּצב

ההנהגה  ּכאׁשר ּגם ּכי כּו', ליאּוׁש מקֹום אין ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָכן

יׁש הרי  אסּתיר", ּד"הסּתר ּבאפן היא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹמּלמעלה

הּוא  ׁשּכן לפי הּדבר, וטעם ּד"ּפני". הענין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבזה

הּוא  למּטה, הּוא ׁשּכן [והּטעם למּטה ּבאדם ְְְֵֶַַַַַַָָָָָּגם

ּומּצב  מעמד ׁשּבאיזה למעלה], הּוא ׁשּכן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָלפי

"מּפני  הּנה (ׁשאז ׁשחטא" "אףֿעלּֿפי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה,

לעלֹות  יכֹולים אנּו ואין מארצנּו ּגלינּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָחטאינּו

אז  ּגם הּנה הוי'"), האדֹון ּפני אל ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָולראֹות

הּוא" ("ּפני")55"יׂשראל הּפנימּיּות ּבֹו ויׁש , ְְְִִִֵֵַַָָ

הּזקן  אדמֹו"ר ּכתֹורת ׁשּלֹו, ּבפרּוׁש56והעצמּיּות ְְְְְִֵֵֶַַַַָָ

אחד" הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ׁשּיהּודי 57"ׁשמע , ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

מאלקּות  נפרד להיֹות יכֹול ואינֹו רֹוצה ְְְֱִִֵֵֵֶָָֹאינֹו

לפסקּֿדין  הּיסֹוד ּגם וזהּו ְְְְִִֶַַַַָחסֿוׁשלֹום.

הּכּוהּו58הרמּב"ם  ּכאׁשר אפילּו הּמעּׂשה, ׁשּגט ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָֻ

,ל אֹומרים ּׁשּיׂשראל מה עׂשה לֹו ואמרּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָעּכּו"ם

ׁשּגם  ּכיון לרצֹונֹו, ׁשּגרׁש ונחׁשב ּכׁשר, זה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

אֹותֹו להכריח ׁשּצריכים  ּומּצב ּבמעמד ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָּבהיֹותֹו

הּוא  "רֹוצה מּצדֿעצמֹו הרי הּתֹורה, צּוּוי ְְֲִִֵֵֶַַַַָלקּים

הּמצֹות  ּכל לעׂשֹות הּוא ורֹוצה מּיׂשראל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָלהיֹות

הּוא  זה ׁשענין אּלא העברֹות", מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָּולהתרחק

ּד ׁשעלֿידיֿזה ּבאפן וכּנ"ל ּפני". אסּתיר "הסּתר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

אסּתיר  הסּתר "אנכי ענין למעלה ּגם ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹּפֹועלים

ּוכמֹו הסּתר, ׁשל ּבאפן הּוא אלקּות ׁשּגם ְְְֱֵֶֶֶֶַַָֹֹּפני",
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א.)55 מד, (הועתק )56סנהדרין תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום (הועתק שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

סיון). כא יום" ד.)57ב"היום ו, ספ"ב.)58ואתחנן גירושין הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏLיראה, ÔÙ‡a ‡l‡ ,ÈeÏ‚a BÈ‡ ‰‡¯i‰ ÔÈÚ Ìb È¯‰¬≈«ƒ¿««ƒ¿»≈¿»∆»¿…∆∆

,¯zÒ‰גלוייה ולא מסותרת שהיא עצמה האהבה זה e‰fLכמו עניין ∆¿≈∆∆
במורגש  ולא בהסתר הם והיראה Ètשהאהבה ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰" ÔÈÚƒ¿««¿≈«¿ƒ»«

ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ Ïˆ‡ "‡e‰‰ ÌBia היהודי אצל ההסתרה עניין ««≈∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
,eÈ‰ ,‰hÓÏB˙eiÓˆÚL ¿«»«¿∆«¿ƒ

("Èt") B˙eiÓÈÙe הוא שבה ¿ƒƒ»«
מה' וירא ה' את ÔÙ‡aאוהב ‡È‰ƒ¿…∆

"¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰" ÏL והפנימיות ∆«¿≈«¿ƒ
גלוי, ביטוי מקבלת לא ≈«∆ÔÎlLשלו

עם  הקשר למטה האדם שאצל כיוון

נסתר ÏÚÓÏ‰האלוקות Ìb ‰NÚ«¬»«¿«¿»
האדם אל האלוקות של «¬»ÓÚÓ„ביחס

¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ‡"c ·vÓe«»¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ
."Èt»«
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â יש שבגלות למרות ¿««ƒ≈

האדם  כלפי האלוקות מצד פנים הסתר

eÎ'למטה  Le‡ÈÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡≈»¿≈
מכך, ברוחו ליפול צריך לא Èkƒוהאדם

‰ÏÚÓlÓ ‰‚‰‰‰ ¯L‡k Ìb««¬∆««¿»»ƒ¿«¿»
,"¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰"c ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆¿«¿≈«¿ƒ
"Èt"c ÔÈÚ‰ ‰Êa LÈ È¯‰¬≈≈»∆»ƒ¿»¿»«
יש, הגלות בזמן גם דבר של ולאמיתו

וכאמור  פנים, הארת מסויים, במובן

"אסתיר  הכתוב בלשון נרמז שהדבר

‰c·¯,פני". ÌÚËÂ לכך הסיבה ¿«««»»
היא  למטה האלוקות מצד המצב שזה

Ì„‡a Ìb ‡e‰ ÔkL ÈÙÏ¿ƒ∆≈«»»»
‡e‰ ÔkL ÌÚh‰Â] ‰hÓÏ¿«»¿«««∆≈
‡e‰ ÔkL ÈÙÏ ‡e‰ ,‰hÓÏ¿«»¿ƒ∆≈

‰ÏÚÓÏ וחסידות בקבלה כמבואר ¿«¿»
נשתלשלו  שלמטה העניינים שכל

הם  ולכן למעלה ושרשם ממקורם

שלמעלה בדוגמת  והמצב ],העניינים

הוא  למטה היהודי ∆≈¿∆ÊÈ‡aL‰אצל
ŒÛ‡" ,‰È‰iL ·vÓe „ÓÚÓ«¬»«»∆ƒ¿∆«

Ê‡L) "‡ËÁL ÈtŒÏÚ'חטא' אם «ƒ∆»»∆»
eÈÏb eÈ‡ËÁ ÈtÓ" ‰p‰ƒ≈ƒ¿≈¬»≈»ƒ
ÌÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡Â eˆ¯‡Ó≈«¿≈¿≈»¿ƒ
ÔB„‡‰ Èt Ï‡ ˙B‡¯ÏÂ ˙BÏÚÏ«¬¿≈»∆¿≈»»

"'ÈÂ‰ עם בקשר חיסרון יש ולכאורה ¬»»
האלוקות  ‰p‰פנימיות דבר ), של ‡Êלאמיתו Ìb'ש'חטא אף על ƒ≈«»
"‡e‰ Ï‡¯NÈ"55 שלקח בעכן יהושע בספר הכתוב על הגמרא כדברי ƒ¿»≈

הע  'חטא כתוב ולא ישראל' 'חטא החרם ישראל מן שחטא פי על 'אף כי ם'

עליהם', קדושתם שם 'עדיין רש"י, שפירש וכפי Baהוא' LÈÂ גם ביהודי, ¿≈
חטא, ‡„BÓ"¯אם ˙¯B˙k ,BlL ˙eiÓˆÚ‰Â ("Èt") ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ»«¿»«¿ƒ∆¿««¿
Ô˜f‰56Le¯Ùaבתורה ‰ÈÂ'הכתוב eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL" «»≈¿≈¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»
"„Á‡57„¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰ˆB¯ BÈ‡ È„e‰iL , ∆»∆¿ƒ≈∆¿≈»ƒ¿ƒ¿»

.ÌBÏLÂŒÒÁ ˙e˜Ï‡Ó וכפי ≈¡…«¿»
הרבי  ממכתב יום' ב'היום שהובא

ביטויים  שני יש בחסידות הריי"צ:

מכיר  יהודי א) אפייניים: מאד

הטבע  מן הלמעלה את וחש באלוקות

אינו  יהודי ב) לכך. להוכחות זקוק ולא

מנותק  להיות יכול ואינו רוצה

הביטויים  ששני היא האמת מאלוקות.

באלוקות  מכיר יהודי אחד: דבר הם

הוא  לכן הטבע, מן הלמעלה את וחש

מנותק  להיות יכול ולא רוצה לא

לעיל e‰ÊÂמאלוקות. האמור ¿∆
מחובר  נשאר יהודי שבפנימיותו

חטא, אם גם תמיד, »Ìbלאלוקות
Ì"aÓ¯‰ ÔÈcŒ˜ÒÙÏ „BÒi‰58 «¿ƒ¿«ƒ»«¿«

,‰OÚn‰ ËbL בכפייה שניתן גט ∆≈«¿À∆
Ì"ekÚ e‰ek‰ ¯L‡k eÏÈÙ‡¬ƒ«¬∆ƒ«

הבעל  את הכו גויים אם ¿«¿e¯Ó‡Âגם
Ï‡¯NiM ‰Ó ‰NÚ BÏ¬≈«∆ƒ¿»≈

,EÏ ÌÈ¯ÓB‡ בית הוראת את לקיים ¿ƒ¿
אף  על לאשתו, גט ולתת הדין

והרי  רצונו נגד נעשה הדבר שלכאורה

של  ודעתו מרצונו להינתן צריך גט

מכלֿמקום  Lk¯,הבעל, ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈
ÔÂÈk ,BBˆ¯Ï L¯bL ·LÁÂ¿∆¿»∆≈≈ƒ¿≈»
·vÓe „ÓÚÓa B˙BÈ‰a ÌbL∆«ƒ¿¿«¬»«»
Ìi˜Ï B˙B‡ ÁÈ¯Î‰Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿«≈

‰¯Bz‰ Èeeˆ שלו שהרצון ונראה ƒ«»
התורה, לציווי בסתירה ≈¬‰¯Èעומד

דבר  של אפילו BÓˆÚŒ„vÓלאמיתו ƒ««¿
BÈ‰Ï˙הוא  ‡e‰ ‰ˆB¯"∆ƒ¿

¯NiÓ˙BNÚÏ ‡e‰ ‰ˆB¯Â Ï‡ ƒƒ¿»≈¿∆«¬
ÔÓ ˜Á¯˙‰Ïe ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ
‰Ê ÔÈÚL ‡l‡ ,"˙B¯·Ú‰»¬≈∆»∆ƒ¿»∆
הוא  שלו האמיתי שהרצון העובדה

ה' רצון את ÔÙ‡aלעשות ‡e‰¿…∆
"Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰"c.בגלוי ניכר ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰ולא Ï"pÎÂ ¿«¿≈«¿ƒ»«¿««∆«¿≈∆

האדם  נסתר שאצל האלוקות עם ÔÈÚהקשר ‰ÏÚÓÏ Ìb ÌÈÏÚBt¬ƒ«¿«¿»ƒ¿«
ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ ˙e˜Ï‡ ÌbL ,"Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ‡"»…ƒ«¿≈«¿ƒ»«∆«¡…¿…∆∆
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h"kyz'dיב ,mixet

ּכפרּוׁש59ׁשּכתּוב  קרי", עּמי ּתלכּו "ואם ְְְִִִִֵֵֶֶָ

לנּו60הרמּב"ם  ארע העֹולם ׁשּמנהג ׁשאֹומרים ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּפרטית  הׁשּגחה ענין הפ נקרית, נקרה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹכּו'

אף  "והלכּתי אזי ּפנימּיּות, ׁשל ענין על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּמֹורה

ּבקרי" עּמכם את 61אני ׁשּמׁשאירים ּכאּלּו הינּו, , ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָ

ּכן, האמת  ׁשאין אף הּזמן, למקרי ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָההנהגה

הּגמרא  אף 62ּובלׁשֹון לפנים, אּלא עׂשּו לא הם ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

לפנים. אּלא עּמהם עׂשה לא ְִִֶֶַָָָָָָָֹהּקּב"ה

ÌÓ‡ ּד"הסּתר ּומּצב מהּמעמד לצאת ּכדי »¿»ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָ

האדם, ּבעבֹודת ׁשהּוא ּכפי ּפני" ְְֲִִֶַַַַָָָָאסּתיר

יתּבּטל  למעלה ׁשּגם ּפֹועלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשעלֿידיֿזה

ּפני", אסּתיר הסּתר ּד"אנכי ּומּצב ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹהּמעמד

הּנה  ׁשּמּלמעלה, והּגּלּויים ההארֹות ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָויתּגּלּו

"אּתה" אבינּו", אּתה "ּכי – הּוא לזה ְִִֶַַַַָָָֹהּכח

ּכּידּוע  אליין, ּדּו ּבלׁשֹון 63ּדיקא, "אּתה" ׁשהּתאר ְְִֵֶַַַַַַַָָָֹ

ּכיון  הּמציאּות, אמּתית על רק לֹומר ׁשּי ְֲִִִֵֵַַַַַַָָנֹוכח,

ּבאפן  הּוא הרי  ענין ּובכל זמן ּובכל מקֹום ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹׁשּבכל

ּבפי  ׁשגּור ׁשמים "ׁשם ענין ׁשּזהּו נֹוכח, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשל

ׁשל 64ּכל" ענינים אֹודֹות יֹודעים אינם ׁשהם , ְְִִִֵֵֶֶָָֹ

אמּתית  ׁשּיׁשנֹו רק יֹודעים אּלא כּו', ְְְֲִִִִֶֶֶַָָֻממּצעים

ּבׁשם  אֹותֹו ׁשּקֹוראים ּכפי ְְְְִִִֵֶַהּמציאּות,

מּכל  למעלה ׁשהּוא הינּו, ְְְְְְִֶֶֶַַָָ"אֹויּבערׁשטער",

ׁשּיׁשנֹו ּכל", ּבפי "ׁשגּור הּוא זה וענין ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָֹהענינים,

ו  אחד ּכל אצל נֹוכח ׁשל מּיׂשראל,ּבאפן אחת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבזמן  ּדוקא ולכן, ׁשּיהיה. ּומּצב מעמד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבאיזה

ׁשאףֿ הינּו, אבינּו", אּתה "ּכי אֹומרים ְְִִִֶַַַַָָָהּגלּות

ׁשחסרה  ּגֹו', ידענּו" לא ׁש"אברהם ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹעלּֿפי

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

כא.)59 כו, ה"ג.)60בחוקותי פ"א תעניות כד.)61הל' שם, א.)62בחוקותי יב, ובכ"מ.)63מגילה ב. שסג, ויחי אוה"ת

שם.)64 אוה"ת ע. ע' סח. ע' ענינים ב. כד, דא"ח) (עם סידור יב. ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ב. יד, וירא תו"א ראה

ובכ"מ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯zÒ‰,האדם אל מלמעלה פנים הסתר e˙kL·ויש BÓÎe59 בתורה ∆¿≈¿∆»

בפרשת  התוכחה Le¯Ùkבחוקותי בפסוקי ,"È¯˜ ÈnÚ eÎÏz Ì‡Â"¿ƒ≈¿ƒƒ∆ƒ¿≈
Ì"aÓ¯‰60 מקרה מלשון 'קרי' של אנשים ÌÈ¯ÓB‡Lבמשמעות »«¿«∆¿ƒ

התרחש  אם בטעות, רצוי אומרים לא eÏדבר Ú¯‡ ÌÏBÚ‰ ‚‰nL∆ƒ¿«»»≈«»
,˙È¯˜ ‰¯˜ 'eÎ הזו והאמירה ƒ¿…ƒ¿≈

במקרה  מתרחשים ∆≈‰CÙהיא שדברים
‰¯BnL ˙ÈË¯t ‰ÁbL‰ ÔÈÚƒ¿««¿»»¿»ƒ∆∆
,˙eiÓÈt ÏL ÔÈÚ ÏÚ כי «ƒ¿»∆¿ƒƒ

ופרט  פרט כל על עליונה השגחה

נובעת  אדם, ולכל בעולם שקורה

של  וקירוב אלוקית פנים מהארת

של  הגישה וכאשר לנבראים, האלוקות

בהשגחה  מההכרה הפוכה היא האדם

הם  שהדברים אומר והאדם פרטית

‡Èבמקרה, Û‡ ÈzÎÏ‰Â" ÈÊ‡¬«¿»«¿ƒ«¬ƒ
"È¯˜a ÌÎnÚ61, גם יהיה כך ƒ»∆¿∆ƒ

לעולם  האלוקות של ¿»‰eÈ,היחס
˙‡ ÌÈ¯È‡LnL el‡k¿ƒ∆«¿ƒƒ∆

‰‚‰‰‰ העולם È¯˜ÓÏהתנהלות ««¿»»¿ƒ¿≈
ÔÓf‰ הפרטית ההשגחה וכביכול «¿«

Ôk,מסתלקת, ˙Ó‡‰ ÔÈ‡L Û‡«∆≈»¡∆≈
לא  דבר שום מצב שבכל היא והאמת

מתנהל  העולם ותמיד במקרה מתרחש

פרטית  ¿ÔBLÏ·eƒבהשגחה
‡¯Ób‰62Ì‰ ישראל בני «¿»»≈

לפסל  ‡l‡שהשתחוו eNÚ ‡Ï…»∆»
‰NÚ ‡Ï ‰"aw‰ Û‡ ,ÌÈÙÏ¿»ƒ««»»…»»

ÌÈÙÏ ‡l‡ Ì‰nÚ והגזירה ƒ»∆∆»¿»ƒ
התבטלה.

„ÓÚn‰Ó ˙‡ˆÏ È„k ÌÓ‡»¿»¿≈»≈≈««¬»
"Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰"c ·vÓe«»¿«¿≈«¿ƒ»«
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆«¬«»»»
עם  האדם של הקשר שבו מצב היינו

וגם  בהסתר אלא בגלוי אינו האלוקות

גלויים  ברגשות איננה והיראה האהבה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ממצב היציאה ידי על ∆«¿≈∆
הסתר  של ÌbLזה ÌÈÏÚBt¬ƒ∆«

‰ÏÚÓÏ האלוקות Ïha˙Èמצד ¿«¿»ƒ¿«≈
,"Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ‡"c ·vÓe „ÓÚn‰ מצב יהיה לא ושוב ««¬»«»¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ»«

ישראל  בני כלפי מלמעלה פנים הסתר ‰‰‡¯B˙של Ïk elb˙ÈÂ¿ƒ¿«»«∆»
ÌÈÈelb‰Â האלוקייםÈk" Y ‡e‰ ‰ÊÏ Ák‰ ‰p‰ ,‰ÏÚÓlnL ¿«ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ≈«…«¿∆ƒ

‡˜Èc "‰z‡" ,"eÈ·‡ ‰z‡,שפירושו 'אתה' ואומר מדייק הכתוב «»»ƒ«»«¿»

,ÔÈÈÏ‡ ec,בעצמך Úe„ik63ÔBLÏaאתה "‰z‡" ¯‡z‰L «≈«»«∆«…««»ƒ¿
,˙e‡Èˆn‰ ˙ÈzÓ‡ ÏÚ ˜¯ ¯ÓBÏ CiL ,ÁÎB הקדושֿברוךֿהוא ≈««»«««¬ƒƒ«¿ƒ

האמיתית  המציאות הוא שרק ÔÓÊבעצמו ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎaL ÔÂÈk≈»∆¿»»¿»¿«
ÁÎB ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ È¯‰ ÔÈÚ ÏÎ·e ובכל זמן בכל הזו והנוכחות ¿»ƒ¿»¬≈¿…∆∆≈«

ורק  אך להיות יכולה ידי על מצב

בעצמו, ∆∆e‰fLהקדושֿברוךֿהוא
ÈÙa ¯e‚L ÌÈÓL ÌL" ÔÈÚƒ¿«≈»«ƒ»¿ƒ

"Ïk64Ì‰L היינו , האנשים, כלל …∆≈
השגה  להם שאין פשוטים אנשים

באלוקות  גבוהות «≈‡ÌÈבדרגות
ÏL ÌÈÈÚ ˙B„B‡ ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ¿»ƒ∆

'eÎ ÌÈÚvÓÓ האור בא שדרכם ¿À»ƒ
האלוקי, ¯˜והשפע ÌÈÚ„BÈ ‡l‡∆»¿ƒ«

,˙e‡Èˆn‰ ˙ÈzÓ‡ BLiL∆∆¿¬ƒƒ«¿ƒ
שהוא  עצמו הקדושֿברוךֿהוא

היחידה  באמת,המציאות הקיימת

‡B˙Bכאמור, ÌÈ‡¯BwL ÈÙk¿ƒ∆¿ƒ
העם  ≈¿ÌLaהמון

,"¯ÚËL¯ÚaÈB‡" העליון, ¿∆¿¿∆
ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,eÈ‰«¿∆¿«¿»ƒ»

ÌÈÈÚ‰ להתייחס מבלי כולם, »ƒ¿»ƒ
ואחרות  כאלה Ê‰לדרגות ÔÈÚÂ ,¿ƒ¿»∆

BLiL ,"Ïk ÈÙa ¯e‚L" ‡e‰»¿ƒ…∆∆¿
ÁÎB ÏL ÔÙ‡a ונרגש קיים ¿…∆∆≈«

Á‡Â˙ו'נוכח' „Á‡ Ïk Ïˆ‡≈∆»∆»¿««
·vÓe „ÓÚÓ ‰ÊÈ‡a ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿≈∆«¬»«»

‰È‰iL ענייני שבכל מי אצל גם ∆ƒ¿∆
של  במצב לכאורה הוא ה' עבודת

זו, מהכרה וכתוצאה אסתיר' 'הסתר

ב'תורה  (וכמבואר מתבטל ההסתר

לא  עצמו איןֿסוף שהוא "במאור אור':

ואדרבה  העלם, ולא ח"ו צמצום שייך

אפילו  ולכן בהתגלות הוא המאור

מצוי  אלוה שם שיש יודעים תינוקות

איך  ותפיסה השגה בהם שאין אף כו'

שמכלֿ האור גילוי בהם שאין לפי ומה

למטה  נמצא הוא עצמו המאור מקום

למעלה"). כמו

˙eÏb‰ ÔÓÊa ‡˜Âc ,ÔÎÏÂ ועבודת מאלוקות ריחוק יש לכאורה כאשר ¿»≈«¿»ƒ¿««»
בהסתר היא ‡·eÈ"ה' ‰z‡ Èk" ÌÈ¯ÓB‡ למציאות ומתייחסים ¿ƒƒ«»»ƒ

אליו, ומתחברים אליו ומתקרבים בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של האמיתית

‰¯ÒÁL ,'Bb "eÚ„È ‡Ï Ì‰¯·‡"L ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰«¿∆««ƒ∆«¿»»…¿»»∆¬≈»
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ענין  יׁשנֹו מּכלֿמקֹום ויראה', ּד'אהבה ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָהעבֹודה

יׂשראל" "ׁשמע ּבפרּוׁש ּכּנ"ל אבינּו", אּתה ְְְִִִֵֵַַַַָָָ"ּכי

חסֿוׁשלֹום  נפרד להיֹות יכֹול אינֹו ׁשּיהּודי ְְְְִִִֵֶַָָָּגֹו',

ּבא  ׁשּכאׁשר  ּבכ מתּבּטא זה וענין ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמאלקּות,

ׁשעֹודּנּו לחׁשֹוב יכֹול ׁשאינֹו ּבענין נּסיֹון ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָלידי

נפׁשֹו מֹוסר ׁשּבּקּלים קל אפילּו אזי ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַּביהדּותֹו,

כּו' והתּבֹוננּות ּדעת ׁשּום ּבלי ה', קדּׁשת 65על ְְְְְִִַַַַֻ

ענין  ׁשּכל אצלֹו ׁשּיּונח עליו לפעל צריכים ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ(ורק

מה  וזהּו כּו'). ּבּנּסיֹון יעמֹוד ואז ּביהדּותֹו, ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָנֹוגע

לא  ויׂשראל ידענּו לא אברהם "ּכי ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֹּׁשּכתּוב

ּבּגמרא  ואיתא קאמר, לא יצחק אבל 66יּכירּנּו", ְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֹ

אבינּו", אּתה "ּכי ליצחק יאמרּו ְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹׁשּלעתידֿלבא

יצחק" "ּפחד יצחק, ׁשל ועבֹודתֹו ענינֹו ,67ּכי ְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

ׁשּמתּבּטל  ּבאפן הּמסירתֿנפׁש ענין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַֹהּוא

אפרֹו העקדה, ענין ׁשּזהּו לגמרי, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָמּמציאּותֹו

הּמזּבח  ּגּבי על ועֹומד ׁשּיאמרּו68צבּור וזהּו . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

העבֹודה  ׁשעלֿידי אבינּו", אּתה "ּכי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָליצחק

יצחק), ׁשל (עבֹודתֹו למּטה ּבאדם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָּדמסירתֿנפׁש

"אּתה  ּדלמעלה, והּפנימּיּות הּנפׁש את ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָלֹוקחים

הסּתר  "אנכי ענין ׁשּתמּורת ּבאפן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹאבינּו",

"ּפני" ּבחינת ימׁש ההּוא", ּבּיֹום ּפני ְְְִִַַַַַַַָָֻאסּתיר

ְִּבגּלּוי.

אז e‰ÊÂה) ׁשהיה ׁשאף הּפּורים, ימי ענין ּגם ¿∆ְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ּפני  אסּתיר ּד"הסּתר ּומּצב ְְְֲִֵַַַַַָָָמעמד

היהּודים  ּכל עמדּו מּכלֿמקֹום ההּוא", ְְִִַַַָָָָּבּיֹום

ּבׁשביל  הּׁשם קּדּוׁש על מסירתֿנפׁש ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָּבתנּועה

אֹור' ּב'תֹורה ּכּמבאר יהּודי", "איׁש 69להּׁשאר ְְְְִִִֵַָָָֹ

להם  עֹוׂשה המן היה לא ּדתם להמיר רצּו ְִִֶֶֶָָָָָָָָָֹׁשאם

ּכל  למּות עצמן מסרּו ׁשהם אּלא כּו', ְְְֵֶֶַָָָָָּכלּום

ּבניֿ ּכל אצל היה זה וענין כּו', ּכּלּה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֻהּׁשנה

הּנמצאים  היהּודים ּכל את "ּכנֹוס ְְְְְִִִִֵֶַַָָיׂשראל,

ז"ל  חכמינּו ּבמדרׁשי וכמסּפר וטף, נׁשים אנׁשים ּתינֹוקֹות 70ּבׁשּוׁשן", ׁשאפילּו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡'c ‰„B·Ú‰ נאמר שעליו באברהם קשורה שכאמור »¬»¿«¬»¿ƒ¿»

יראה, גם כוללת זו ואהבה אוהבי' ה'ÌB˜ÓŒÏkÓ'אברהם שאהבת למרות ƒ»»
בשלימות לא היא ה' ‡·eÈ",ויראת ‰z‡ Èk" ÔÈÚ BLÈ שמשמעותו ∆¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ

לעיל, כאמור לאלוקות, והתחברות התקרבות "ÚÓLהיא Le¯Ùa Ï"pk««¿≈¿«
BÈ‡ È„e‰iL ,'Bb "Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿ƒ≈

ÏBÎÈרוצה אינו Ù¯„וגם ˙BÈ‰Ï »ƒ¿ƒ¿»
ÔÈÚÂ ,˙e˜Ï‡Ó ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»≈¡…¿ƒ¿»

‡ha˙Ó ‰Êבגלוי CÎaונראה ∆ƒ¿«≈¿»
ÔÈÚa ÔBÈq È„ÈÏ ‡a ¯L‡kL∆«¬∆»ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»
ep„BÚL ·BLÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»«¬∆∆

,B˙e„‰Èa לכפות מנסים אם כמו ¿«¬
חסֿושלום  עבודהֿזרה לעבוד עליו

של  מניסיון אחרות (בשונה עבירות

עלול  כאלו עבירות עובר אם גם כאשר

פוגם  לא שהדבר בטעות, לחשוב,

באלוקות  שלו ‡eÏÈÙבדביקות ÈÊ‡ (¬«¬ƒ
ÌÈlwaL Ï˜ אחרות שבעבירות מי «∆««ƒ

בקלות לעבור מסוגל ≈ÒBÓ¯הוא
ÌeL ÈÏa ,'‰ ˙M„˜ ÏÚ BLÙ«¿«¿À«¿ƒ

'eÎ ˙eBa˙‰Â ˙Úc65 מבלי ««¿ƒ¿¿
והבנה  ידיעה לו בעניני שתהיה

לשם  בהתבוננות צורך ומבלי אלוקות

מאליו כך  ומובן טבעי כדבר אלא

ÏÚÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ˜¯Â) להשפיע ¿«¿ƒƒƒ¿…
ÔÈÚ ÏkL BÏˆ‡ ÁeiL ÂÈÏÚ»»∆«∆¿∆»ƒ¿»
כמו  עבירה לא גם ומצוות, בתורה

Ê‡Âעבודהֿזרה  ,B˙e„‰Èa Ú‚B≈«¿«¬¿»
ÔBÈqpa „BÓÚÈ‰Ó e‰ÊÂ .('eÎ «¬«ƒ»¿∆«

eÚ„È ‡Ï Ì‰¯·‡ Èk" ·e˙kM∆»ƒ«¿»»…¿»»
Ï·‡ ,"ep¯ÈkÈ ‡Ï Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈…«ƒ»¬»

¯Ó‡˜ ‡Ï ˜ÁˆÈ,הכתוב אמר לא ƒ¿»…»»«
‡˙È‡Â מובא‡¯Óba66 ¿ƒ»«¿»»

‡·ÏŒ„È˙ÚlL המשיח בימות ∆∆»ƒ»…
‰z‡ Èk" ˜ÁˆÈÏ e¯Ó‡È…¿¿ƒ¿»ƒ«»
B˙„B·ÚÂ BÈÚ Èk ,"eÈ·‡»ƒƒƒ¿»«¬»

,˜ÁˆÈ ÏL בתורה נאמר שבו ∆ƒ¿»
"˜ÁˆÈ „Át"67, היראה עניין ««ƒ¿»

LÙŒ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿ƒ«∆∆
בכל  לאלוקות האדם של ההתמסרות

ונפשו Ïha˙nLליבו ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿«≈
B˙e‡ÈˆnÓ האישית,È¯Ó‚Ï ƒ¿ƒ¿«¿≈

‰„˜Ú‰ ÔÈÚ e‰fL יצחק שנעקד ∆∆ƒ¿«»¬≈»
שהיא  אבינו', אתה 'כי אומרים עליו

נפש  והמסירות הביטול ועל האישית, המציאות של מוחלט ביטול של עניין

ז"ל  חכמינו אמרו בעקידה יצחק נפש ‡B¯Ùשל שהמסירות היינו יצחק, של ∆¿
כקרבן נשרף כאילו ‰ÁaÊnנחשבת Èab ÏÚ „ÓBÚÂ ¯e·ˆ68.תמיד »¿≈««≈«ƒ¿≈«
˜ÁˆÈÏ e¯Ó‡iL e‰ÊÂלבוא È„ÈŒÏÚLלעתיד ,"eÈ·‡ ‰z‡ Èk" ¿∆∆…¿¿ƒ¿»ƒ«»»ƒ∆«¿≈

Ì„‡a LÙŒ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«∆∆»»»
˜ÁˆÈ ÏL B˙„B·Ú) ‰hÓÏ¿«»¬»∆ƒ¿»

לעיל  ÌÈÁ˜BÏכמבואר 'תופסים'), ¿ƒ
˙eiÓÈt‰Â LÙp‰ ˙‡∆«∆∆¿«¿ƒƒ

,‰ÏÚÓÏc האלוקות היינו פנימיות ƒ¿«¿»
אומרים כך ‡·eÈ",שעל ‰z‡"«»»ƒ

הוא  האלוקות פנימיות אל והחיבור

ÈÎ‡" ÔÈÚ ˙¯eÓzL ÔÙ‡a¿…∆∆¿«ƒ¿«»…ƒ
ÌBia Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰«¿≈«¿ƒ»««

,"‡e‰‰ שהו הגלות,כפי בזמן א «
"Èt" ˙ÈÁa CLÓÈ פנימיות À¿«¿ƒ«»«

Èel‚a.האלוקות  ,¿ƒ
,ÌÈ¯et‰ ÈÓÈ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ (‰¿∆«ƒ¿«¿≈«ƒ

Ê‡ ‰È‰L Û‡L,הגזירה בתקופת ∆«∆»»»
פורים, נס שהתרחש «¬»ÓÚÓ„לפני

Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰"c ·vÓe«»¿«¿≈«¿ƒ»«
"‡e‰‰ ÌBia האלוקית וההשגחה ««

בגלוי, הייתה לא ישראל בני על

Ïk e„ÓÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»¿»
ÌÈ„e‰È‰ הכלל מן יוצא בלי «¿ƒ

ÏÚ LÙŒ˙¯ÈÒÓ ÏL ‰Úe˙aƒ¿»∆¿ƒ«∆∆«
¯‡M‰Ï ÏÈ·La ÌM‰ Lecƒ̃«≈ƒ¿ƒ¿ƒ»≈

"È„e‰È LÈ‡" להיפרד ולא ƒ¿ƒ
חסֿושלום, «…¿»nk·‡¯מאלוקות

'¯B‡ ‰¯B˙'a69eˆ¯ Ì‡L ¿»∆ƒ»
ÔÓ‰ ‰È‰ ‡Ï Ì˙c ¯ÈÓ‰Ï¿»ƒ»»…»»»»

'eÎ ÌeÏk Ì‰Ï ‰NBÚ והגזירה ∆»∆¿
היהודים, על רק Ì‰Lהייתה ‡l‡∆»∆≈

ÔÓˆÚ e¯ÒÓמוכנים eÓÏ˙היו »¿«¿»»
'eÎ dlk ‰M‰ Ïk שנגזרה מאז »«»»À»

פרטי  ככל בטלה, שהגזירה ועד הגזירה

אסתר, במגילת האמורים הדברים

ŒÈa Ïk Ïˆ‡ ‰È‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»»≈∆»¿≈
Ïk ˙‡ ÒBk" ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆»
,"ÔLeLa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ„e‰È‰«¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿»

,ÛËÂ ÌÈL ÌÈL‡ כאחד,כולם ¬»ƒ»ƒ¿«
eÈÓÎÁ ÈL¯„Óa ¯tÒÓÎÂ¿«¿À»¿ƒ¿¿≈¬»≈
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h"kyz'dיד ,mixet

אנּו אּת" מסירתֿנפׁש מּתֹו צעקּו רּבן ּבית ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשל

ׁשּנתּבּטל  למעלה ּפעל זה וענין כּו', אֹו" ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָלחּיים

ּגּלּוי, ׁשל ּומּצב מעמד ונעׂשה וההסּתר, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָההעלם

הּגזרה  ּבּטּול נס למּטה ּגם נעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָועלֿידיֿזה

רק  היתה ּבניֿיׂשראל ׁשּבעבֹודת ּכיון אמנם, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָכּו'.

הּתּקּון  עדין היה ולא ּדמסירתֿנפׁש, ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹהּתנּועה

לׁשלמּות  עדין הּגיעּו ׁשּלא הּנפׁש, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַֹֹּבכחֹות

הן  "מּיד (ׁשאז ויראה' ּב'אהבה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָהעבֹודה

ּומּצב 71נגאלין" ּבמעמד עדין היּו אּלא ,( ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָ

לכן  יּכירּנּו", לא ויׂשראל ידענּו לא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹׁש"אברהם

ּבזמן  ּכמֹו ּגלּוי, ּבאפן היה לא הּנס ענין ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹּגם

ּכהנים  ׁשהיּו קּים, היה ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּביתֿהּמקּדׁש

ּבמעמדם  ויׂשראל ּבדּוכנם לוּים ,72ּבעבֹודתם, ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָ

ויראה' ּב'אהבה היתה יׂשראל ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָועבֹודתם

הּטבע. ּבלבּוׁשי מלּבׁש היה הּנס אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבגּלּוי,

אצל  ׁשהיה הּמסירתֿנפׁש ענין ׁשּמּצד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוהינּו,

ּכפי  ההנהגה ּבכללּות ׁשּנּוי נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּבניֿיׂשראל,

מארצנּו", "ּגלינּו (ּכאׁשר הּגלּות ּבזמן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהיא

לא  ׁש"אֹותֹותינּו ,("הּמל ּבׁשער יֹוׁשב ְְְֵֵֶֶֶַַַַָֹ"ּומרּדכי 

– ּבנּסֹו" מּכיר אינֹו הּנס ּבעל "אפילּו ְֲִִִִֵֵַַַַָראינּו",

ּגֹו', הּוא ונהפֹו" ׁשהיה הארץ עּמי ּכל ְֲֵֶֶֶַַָָָָָָׁשראּו

עליהם" היהּודים ּפחד נפל (ׁשל 73ּכי "וׁשמעֹו , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

הּמדינֹו ּבכל הֹול ּבא 74ת"מרּדכי) ׁשהּנס אּלא , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

לראיֹות  ׁשהצרכּו הּטבע, ּבדר ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֻּבהתלּבׁשּות

ׁשל  ׁשּבעבֹודתם לפי והינּו זה, על ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָוהֹוכחֹות

ולא  הּמסירתֿנפׁש, ענין רק היה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבניֿיׂשראל

ויראה' ּב'אהבה העבֹודה ׁשלמּות עדין ְְְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָהיתה

קּים. היה ׁשּביתֿהּמקּדׁש ּבזמן ְְְִִֵֶַַַָָָָּכמֹו

יׁשנם p‰Â‰ו) ׁשּבעֹולם הענינים ׁשּכל ידּוע ¿ƒ≈ְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

נמׁשכים  ואחרּֿכ ּבּתֹורה, ְְְִִִַַַָָָָּתחּלה

ּוברא  ּבאֹוריתא "אסּתּכל ּכמאמר ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָּבעֹולם,

הּמלּבׁש75עלמא" לּנס ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה . ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

עלֿידי  נמׁש זה ׁשענין הּפּורים, ׁשּבימי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבּטבע
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Ï"Ê70 המן גזירת של זו תקופה ¯Ôaעל ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz eÏÈÙ‡L∆¬ƒƒ∆≈«»

Ez‡" LÙŒ˙¯ÈÒÓ CBzÓ e˜Úˆ ולימד אותם שאסף - מרדכי עם »¬ƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿
תורה  Ê‰-אותם ÔÈÚÂ ,'eÎ "B‡ ÌÈiÁÏ e‡ ישראל בני של הנכונות »¿«ƒ¿ƒ¿»∆
את  מלמעלה למסור וההסתר ההעלם למרות ÏÚÓÏ‰נפשם ÏÚt»«¿«¿»

¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ Ïha˙pL∆ƒ¿«≈«∆¿≈¿«∆¿≈
האלוקות, ÓÚÓ„מצד ‰NÚÂ¿«¬»«¬»

Èelb ÏL ·vÓe פנים והארת «»∆ƒ
שהפנים ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰מלמעלה, ¿«¿≈∆

למטה  ישראל בני על האירו העליונים

Ïeha Ò ‰hÓÏ Ìb ‰NÚ«¬»«¿«»≈ƒ
.'eÎ ‰¯Êb‰«¿≈»

ŒÈa ˙„B·ÚaL ÔÂÈk ,ÌÓ‡»¿»≈»∆«¬«¿≈
Ï‡¯NÈ שעה פורים באותה נס של ƒ¿»≈

Œ˙¯ÈÒÓc ‰Úez‰ ˜¯ ‰˙È‰»¿»««¿»ƒ¿ƒ«
Ôewz‰ ÔÈ„Ú ‰È‰ ‡ÏÂ ,LÙ∆∆¿…»»¬«ƒ«ƒ

והשלם  ‰LÙp,המלא ˙BÁÎa¿…«∆∆
eÚÈb‰ ‡lL ישראל ÔÈ„Úבני ∆…ƒƒ¬«ƒ

‰·‰‡'a ‰„B·Ú‰ ˙eÓÏLÏƒ¿≈»¬»¿«¬»
Ê‡L) '‰‡¯ÈÂ באים כן כאשר ¿ƒ¿»∆»

ÔÈÏ‡‚"זו לשלימות  Ô‰ „iÓ"71 ƒ«≈ƒ¿»ƒ
עדיין  נגאלו לא פורים נס אחרי והרי

שלמה  ÔÈ„Úבגאולה eÈ‰ ‡l‡ ,(∆»»¬«ƒ
‡Ï Ì‰¯·‡"L ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆«¿»»…
"ep¯ÈkÈ ‡Ï Ï‡¯NÈÂ eÚ„È¿»»¿ƒ¿»≈…«ƒ»
היו  לא עדיין והיראה והאהבה

Ï‡בשלימות, Òp‰ ÔÈÚ Ìb ÔÎÏ»≈«ƒ¿««≈…
,ÈeÏb ÔÙ‡a ‰È‰ עצמו הנס אלא »»¿…∆»

אלוקות  גילוי ללא ÔÓÊaהיה BÓk¿ƒ¿«
,Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰Œ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»»»«»
ÌiÂÏ ,Ì˙„B·Úa ÌÈ‰k eÈ‰L∆»…¬ƒ«¬»»¿ƒƒ
Ì„ÓÚÓa Ï‡¯NÈÂ ÌÎe„a72, ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¬»»

‰˙È‰ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·ÚÂ«¬»»∆ƒ¿»≈»¿»
Èel‚a '‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡'a גם ואז ¿«¬»¿ƒ¿»¿ƒ

מושלם, היה בעולם האלוקות גילוי

Òp‰ ‡l‡ פורים LaÏÓשל ‰È‰ ∆»«≈»»¿À»
ונעלם  ‰Ú·hומכוסה ÈLe·Ïaƒ¿≈«∆«

כתוצאה  באה ישראל בני הצלת כאילו

ראו  ולא מקרית, עניינים מהשתלשלות

מלמעלה. אלוקי נס שזהו בגלוי

נס  של עניינו את ומפרט וממשיך

שני  ומצד נס היה אחד שמצד פורים

בטבע. ומכוסה מלובש היה

Œ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ „vnL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«ƒ¿««¿ƒ«

Ï‡¯NÈŒÈa Ïˆ‡ ‰È‰L LÙ כדי דתם להמיר בדעתם עלה שלא ∆∆∆»»≈∆¿≈ƒ¿»≈
ה', קידוש על הנפש את למסור מוכנים היו אלא ÈepLלהינצל ‰NÚ«¬»ƒ

‰‚‰‰‰ ˙eÏÏÎa העולם את מנהיג È‰L‡שהקדושֿברוךֿהוא ÈÙk ƒ¿»««¿»»¿ƒ∆ƒ
·LBÈ ÈÎc¯Óe" ,"eˆ¯‡Ó eÈÏb" ¯L‡k) ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»«¬∆»ƒ≈«¿≈»¿¿«≈

,("CÏn‰ ¯ÚLa שבו בזמן ¿«««∆∆
לא  האלוקית בגלוי,ההשגחה נראית

¯‡eÈ",זמן  ‡Ï eÈ˙B˙B‡"L∆≈…»ƒ
¯ÈkÓ BÈ‡ Òp‰ ÏÚa eÏÈÙ‡"¬ƒ«««≈≈«ƒ

Y "Bqa כדי עד נס היה זאת ובכל ¿ƒ
‰‡¯ıכך  ÈnÚ Ïk e‡¯L אומות ∆»»«≈»»∆

‰e‡העולם  CBÙ‰Â" ‰È‰L∆»»¿«¬
ÌÈ„e‰È‰ „Át ÏÙ Èk ,'Bbƒ»««««¿ƒ

"Ì‰ÈÏÚ73ÏL) BÚÓLÂ" , ¬≈∆¿»¿∆
ÏÎa CÏB‰ (ÈÎc¯Ó»¿¿«≈¿»

"˙BÈ„n‰74‡a Òp‰L ‡l‡ , «¿ƒ∆»∆«≈»
,Ú·h‰ C¯„a ˙eLaÏ˙‰a והנס ¿ƒ¿«¿¿∆∆«∆«

כך  כדי עד נסתר ¿¿eÎ¯ˆ‰L∆Àהיה
‰Ê ÏÚ ˙BÁÎB‰Â ˙BÈ‡¯Ïƒ¿»¿»«∆

כאן  על שהתרחש מדובר ולא נס

חסֿושלום, מקרים' ¿»¿eÈ‰Â'צירוף
ŒÈa ÏL Ì˙„B·ÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬»»∆¿≈
ÔÈÚ ˜¯ ‰È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»«ƒ¿«
‰˙È‰ ‡ÏÂ ,LÙŒ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆¿…»¿»
‰„B·Ú‰ ˙eÓÏL ÔÈ„Ú¬«ƒ¿≈»¬»
ÔÓÊa BÓk '‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡'a¿«¬»¿ƒ¿»¿ƒ¿«

Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰Œ˙ÈaL ולכן ∆≈«ƒ¿»»»«»
מושלם, היה לא האלוקות גילוי גם

לעיל. כמבואר

‰p‰Â (ÂÌÈÈÚ‰ ÏkL Úe„È ¿ƒ≈»«∆»»ƒ¿»ƒ
,‰¯Bza ‰lÁz ÌLÈ ÌÏBÚaL∆»»∆¿»¿ƒ»«»

CkŒ¯Á‡Â קיימים כבר שהם לאחר ¿««»
הם  הרי ÌÏBÚa,בתורה ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ»»

¯Ó‡Ók בריאת שבזמן הזוהר ¿«¬«
הקדושֿברוךֿהוא  ≈»¿∆"‡ÏkzÒהעולם,

"‡ÓÏÚ ‡¯·e ‡˙È¯B‡a75. ¿«¿»»»»¿»
(כבנאי  העולם את וברא בתורה הסתכל

את  ובונה הבניה בתכניות המביט

התכניות) פי על ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂהבניין
Ú·ha LaÏn‰ ÒpÏ Ú‚Ba ‰Ê∆¿≈««≈«¿À»«∆«
‰Ê ÔÈÚL ,ÌÈ¯et‰ ÈÓÈaL∆ƒ≈«ƒ∆ƒ¿»∆

CLÓ בעולם למטה ובא מלמעלה ƒ¿»
‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ שממשיך כפי «¿≈«»
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ׁשּבכתב  ּתֹורה יׁש ּדהּנה הענין, ּובאּור ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָהּתֹורה.

ׁשּתֹורה  ּביניהם, והחּלּוק ׁשּבעלּֿפה, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָותֹורה

ענין  על ׁשּמֹורה "מקרא", ּבׁשם נקראת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּבכתב

ּבּתניא  (ּכדאיתא לחברֹו הּקֹורא ּכאדם ),76הּגּלּוי, ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ

הּוא  האלקּות ענין ׁשּבכתב ׁשּבּתֹורה ְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹוהינּו,

ׁשם  נזּכר וׁשעל צעד ּכל על ׁשהרי יֹותר, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבגּלּוי

ענין  ּכללּות וכן כּו', נס ׁשל ענין ְְְְִִֵֵֶַָָָקדֹוׁש,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וענׁש, ׂשכר ּובחרּת77העבֹודה, ְְְֲֶֶַָָָָָָָֹ

אתכם  ואֹול" להּיעּוד ועד ּגֹו', ְְְִִֵֶֶַַַַָּבחּיים

מה78ֿקֹוממּיּות" והּׁשלמה. האמּתית ּבּגאּולה , ְְְְֲִִִֵַַַָָָ

ׁשל  ּבענין ׁשהתחלתּה ׁשּבעלּֿפה, ּתֹורה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשאיןּֿכן

ּבערבית", ׁשמע את קֹורין "מאימתי ְְְְִִֵֵֶַַַַָָלילה,

אֹודֹות  ּבגלּוי מדּבר ׁשּבּה הּוא ענינּה ְְְְִֶָָָָָָֻּוכללּות

ּבּתניא  ּכדאיתא מּזה, ויתרה העֹולם, 79עניני ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

,וכ ּכ וׁשמעֹון כּו' וכ ּכ ראּובן ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָׁשּכׁשּיטעֹון

ׁשּמדּבר  הינּו, ,וכ ּכ ּביניהם הּפסק ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻיהיה

אּליּבא  אינּה מהן ׁשאחת ּכאּלּו טענֹות ְִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹודֹות

ּתֹורה  ּבזה מתלּבׁשת ואףֿעלּֿפיֿכן ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּדאמת,

ּתֹורה  (ּגם מּצדֿעצמּה ׁשהּתֹורה [אּלא ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבעלּֿפה

נתלּבׁשה  ורק ּדחּיי, אילנא היא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבעלּֿפה)

ּב'אּגרת  ּבארּוכה (ּכּמבאר ּדטֹובֿורע ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹּבאילנא

לּמּודּה על מברכים ׁשּלכן כו), סימן ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹהּקדׁש'

ענין  והרי ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ּכמֹו הּתֹורה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּברּכת

והמׁשכה  ּברכה מּלׁשֹון הּוא ּבגלּוי,80הּברכה ְְְְְְִַַָָָָָָָ

ׁשּלכן  וּדאי, ּדבר היא ׁשההמׁשכה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּובאפן

להקל, ּברכֹות ׁשּספק אף ּומלכּות, ּבׁשם ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָמברכים

ההֹוכחה  ּכּידּוע ּכלל, ספק ׁשּום ּכאן ׁשאין ְֵֵֵֶַַַָָָָָָָּכיון
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יט.)77ספל"ז.)76 ל, יג.)78נצבים כו, ובכ"מ.)80פ"ה.)79בחוקותי ג. לז, מקץ תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Â ·˙ÎaL ‰¯Bz LÈ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈≈»∆ƒ¿»¿»∆¿«∆

˜elÁ‰Â ההבדלÌLa ˙‡¯˜ ·˙ÎaL ‰¯BzL ,Ì‰ÈÈa ¿«ƒ≈≈∆∆»∆ƒ¿»ƒ¿≈¿≈
‰¯BnL ,"‡¯˜Ó" קריאה מלשון 'מקרא' ‰Èelb,השם ÔÈÚ ÏÚ ƒ¿»∆∆«ƒ¿««ƒ

‡Èza ‡˙È‡„k) B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰ Ì„‡k76 והנה" לשונו: וזה ¿»»«≈«¬≈ƒ¿ƒ»««¿»
ממשיך  שהאדם זו והארה המשכה

ברוךֿהוא  איןֿסוף אור מהארת ומאיר

ישראל... כל נפשות ועל נפשו על

בלשון  נקראת התורה עסק עלֿידי

שעלֿידי  פירוש בתורה, קורא קריאה

להקדושֿברוךֿהוא  קורא התורה עסק

הקורא  כאדם כביכול, אליו לבוא

הקורא  קטן וכבן אליו שיבא לחבירו

בצוותא  עמו להיות אליו לבא לאביו

יחידי  ולישאר ממנו ליפרד ולא חדא

לכל  ה' קרוב שכתוב וזהו חסֿושלום,

ואין  באמת יקראוהו אשר לכל קוראיו

שקורא  דהיינו תורה אלא אמת

התורה  עלֿידי להקדושֿברוךֿהוא

BzaL¯‰דווקא..."), ,eÈ‰Â¿«¿∆«»
‡e‰ ˙e˜Ï‡‰ ÔÈÚ ·˙ÎaL∆ƒ¿»ƒ¿«»¡…
Ïk ÏÚ È¯‰L ,¯˙BÈ Èel‚a¿ƒ≈∆¬≈«»

ÏÚLÂ „Úˆשבכתב kÊ¯בתורה ««»««ƒ¿»
,LB„˜ ÌL של משמותיו אחד ≈»

רבות  פעמים וכן הקדושֿברוךֿהוא

שבכתבנזכר  Òבתורה ÏL ÔÈÚƒ¿»∆≈
ÔÈÚ ˙eÏÏk ÔÎÂ ,'eÎ¿≈¿»ƒ¿«

,‰„B·Ú‰ בכלל ה' עבודת ענייני »¬»
e˙kL·כמו BÓk ,LÚÂ ¯ÎN77 »»¿…∆¿∆»

והיפך  החיים דרכים שתי שיש בתורה

ÚÂ„החיים ,'Bb ÌÈiÁa z¯Á·e»«¿»««ƒ¿«
ÌÎ˙‡ CÏB‡Â" „eÚi‰Ï¿«ƒ»≈∆¿∆

"˙eiÓÓB˜78‰Ïe‡ba , ¿ƒ«¿»
‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ שיא שהוא »¬ƒƒ¿«¿≈»

בפרשת  המפורט המצוות על השכר

Bz¯‰בחוקותי. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»
‰tŒÏÚaL ענייני אין שבה ∆¿«∆

כמו  גלויים ה' ועבודת האלוקות

שבכתב, של d˙ÏÁ˙‰Lבתורה ∆«¿»»»
היא ברכות במסכת הראשונה במשנה שבעלֿפה ÏÈÏ‰,התורה ÏL ÔÈÚa¿ƒ¿»∆«¿»

È˙ÓÈ‡Ó"שבו הזמן מתחיל È·¯Úa˙",ממתי ÚÓL ˙‡ ÔÈ¯B˜ ≈≈»«ƒ∆¿«¿«¿ƒ
dÈÚ ˙eÏÏÎe שבעלֿפה התורה ÈeÏ‚aשל ¯a„Ó daL ‡e‰ ¿»ƒ¿»»∆»¿À»¿»

,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ˙B„B‡ התורה עצמם העולם בענייני ƒ¿¿≈»»ƒ≈»ƒ∆
נחותים  בדברים מדברת אודות Èza79‡כמובאÈ‡„k˙‡שבעלֿפה ƒ¿ƒ»««¿»

שלהם  שהתוכן שבעלֿפה שבתורה Ckהוא ההלכות Ô·e‡¯ ÔBÚËiLkL∆¿∆ƒ¿¿≈»

,CÎÂ Ck ÔBÚÓLÂ 'eÎ CÎÂממונות בדיני סכסוך ביניהם È‰È‰ויהיה ¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¿∆
el‡k ˙BÚË ˙B„B‡ ¯a„nL ,eÈ‰ ,CÎÂ Ck Ì‰ÈÈa ˜Òt‰«¿«≈≈∆»¿»«¿∆¿À»¿»»≈

Ô‰Ó ˙Á‡L הנתבע של זו או התובע של זו או ‡aÈl‡לפחות dÈ‡ ∆««≈∆≈»«ƒ»
˙Ó‡c שקר,היא אלא האמת לפי טענה ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âלא שזו למרות ∆¡∆¿««ƒ≈

שקר  Bz¯‰של ‰Êa ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆»∆»
‰¯Bz‰L ‡l‡] ‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆»∆«»
‰¯Bz Ìb) dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»«»
ÈiÁc ‡ÏÈ‡ ‡È‰ (‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒƒ»»¿«≈

רע, בו ואין טוב שכולו החיים »¿Â¯˜עץ
‡ÏÈ‡a ‰LaÏ˙ בעץŒ·BËc ƒ¿«¿»¿ƒ»»¿

‰Îe¯‡a ¯‡·nk) Ú¯Â»»«¿…»«¬»
'L„w‰ ˙¯b‡'a התניא שבספר ¿ƒ∆∆«…∆

ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ÔÎlL ,(ÂÎ ÔÓÈÒƒ»∆»≈¿»¿ƒ«
d„enÏשבעלֿפה תורה k¯a˙של ƒ»ƒ¿«

,·˙ÎaL ‰¯Bza BÓk ‰¯Bz‰«»¿«»∆ƒ¿»
‡e‰ ‰Î¯a‰ ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿««¿»»
‰ÎLÓ‰Â ‰Î¯a ÔBLlÓ80 ƒ¿¿»»¿«¿»»

,ÈeÏ‚a'אור ב'תורה (וכמבואר ¿»
הברכות: עניין אודות הזקן לאדמו"ר

התורה  וכן המצוות כל זה דרך "ועל

בגשמיות  התורה עסק עלֿידי

אור  נמשך גשמיים בעניינים שנתלבשה

שמדברת  הרוחנית העליונה תורה

התורה  והרי רוחניים. בעניניים

וציונים  סימנים הם גשמיות והמצוות

אור  נמשך ידן ועל ובהן להרוחניות.

לגשמיות... מרוחניות והמצוות התורה

לפני  המצוות ברכות ז"ל רבותינו תקנו

ברוך  כי וכו' אתה ברוך מצווה כל

ראש  שכופף הגפן, המבריך מלשון

אחר  גפן צומח ומשם לארץ הזמורה

מעולם  והברכה השפעה בחינת והיינו

להיות  הוא זו ברכה ועניין עולם... ועד

כדי  עולם ועד מעולם והברכה המשכה

גילוי  שיהא העולם... מלך גילוי להיות

העולם  כל לעין נראה יתברך מלכותו

והסתר  העלם בבחינת העולם יהא שלא

זה  גילוי להיות וכדי מלוכה. בחינת על

יצמח  ומשם אלוקינו בבחינת הוי"ה בחינת ונמשך ברוך שיהא ברוך, אומרים

הנ"ל") הגפן הברכת עניין כמו מלוכה בחינת ÎLÓ‰‰L‰גילוי ÔÙ‡·e¿…∆∆««¿»»
ÔÎlL ,È‡cÂ ¯·c ‡È‰ בגלוי המשכה תהיה שאכן שבטוחים מפני ƒ»»«»ƒ∆»≈

ÌÈÎ¯·Ó נוספות ברכות וכן המצוות ברכת ‡Ûאת ,˙eÎÏÓe ÌLa ¿»¿ƒ¿≈«¿«
Ï˜‰Ï ˙BÎ¯a ˜ÙqL אומרים ואם אין הברכה, את לומר אם ספק יש ∆»≈¿»¿»≈

Êa‰אותה, ‰ÁÎB‰‰ Úe„ik ,ÏÏk ˜ÙÒ ÌeL Ô‡k ÔÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈»»≈¿»«»««»»»∆
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h"kyz'dטז ,mixet

הּתׁשּובה  ּב'אּגרת היתה 81ּבזה ּכאׁשר ולכן, .[ ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּגּופא, הּגלּות ּומּצב ּבמעמד יׂשראל ׁשל ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻּגאּלתן

ּגם  הּנה הּטבע , ּבדר ּבהתלּבׁשּות ׁשּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָנס

ּבּתֹורה  התלּבׁשּות ׁשל ּבאפן זה היה ְְְִֶֶֶַַַָָָָֹּבּתֹורה

יצא  "ּומרּדכי ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבעלּֿפה,

ועטרת  וחּור, ּתכלת מלכּות ּבלבּוׁש הּמל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּלפני

ּכּמבאר  וארּגמן", ּבּוץ ותכרי ּגדֹולה, ְְְְְְִַַַָָָָָָֹזהב

אֹור' ׁשּׁשה 82ּב'תֹורה הם הּלבּוׁשים ׁשּׁשׁשת ְְִִֵֵֶֶַָָ

סדר  זה "מלכּות" ׁשּבעלּֿפה, ׁשּבּתֹורה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָסדרים

ׁשּכתּוב  ּכמֹו צמחּה,83זרעים, ּתֹוציא כארץ ּכי ְְְִִִִֶֶָָָָָ

סדר  זה "ּתכלת" הּמלכּות. ספירת על ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָּדקאי

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו זמן לׁשֹון ּתכלה 84מֹועד, לכל ְְְְְִֵֶַָָָ

הּנּוקבא, (ענין נׁשים סדר זה "וחּור" קץ). ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָראיתי

(ענין  ּגדֹולה" זהב "ועטרת "חּור"). ענין ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּזהּו

ז"ל  רּבֹותינּו (ּכמאמר נזיקין סדר זה 85הּכתר) ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

ותכרי" ממֹונֹות). ּבדיני יעסק ׁשּיחּכים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהרֹוצה

ּבגדי  (ׁשהרי קדׁשים סדר זה ּבד, לׁשֹון ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבּוץ"

ּבבד  ּבד ּבד, עּקרם היה "וארּג86ּכהּונה זה ). מן" ְְְְִֶַַָָָָָָָָָ

זה  ועל ּגונים. ּכּמה ּבּה ׁשּיׁש לפי טהרֹות, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָסדר

ּבלבּוׁש הּמל מּלפני יצא "ּומרּדכי ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָנאמר

ּבּתֹורה  ההתלּבׁשּות ׁשעלֿידי ּגֹו', ְְְְִֵֶַַַַַָמלכּות"

נעׂשית  הּנ"ל) לבּוׁשים ׁשּׁשה (ׁשהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבעלּֿפה

לא  ,"הּמל "מּלפני  יציאה ׁשל ּבאפן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹההמׁשכה

מ"ּׁשער  למּטה ּגם אּלא ,"הּמל ּב"ׁשער ְְִֶֶֶַַַַַַַַָָרק

ּבריאהֿ עֹולמֹות על ּבכללּות ּדקאי ,"ְְְִִֵֶֶַַָָָָהּמל

האחדּות, מעֹולם למּטה ׁשהם ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָיצירהֿעׂשּיה

ׁש"ראׁשית  ּבגלּוי רֹואים ׁשּׁשם האצילּות, ְֲִִִֵֶֶָָָָעֹולם

למּטה  ּגם  נפעל ועלֿידיֿזה ׁשּלֹו", ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָואחרית

וׂשמחה" צהלה ׁשּוׁשן ו"לּיהּודים 87ׁש"העיר , ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

ויקר" וׂשׂשֹון וׂשמחה אֹורה ּכדרׁשת 11היתה , ְְְְְִִִַָָָָָָָ

ז"ל  זה 88חכמינּו "וׂשמחה" ּתֹורה, זֹו "אֹורה" ְְֲִֵֶָָָָ

ּתפּלין  אּלּו "ויקר " מילה, זֹו "וׂשׂשֹון" ְְִִִִֵָָָיֹוםֿטֹוב,
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א.)82פי"א.)81 צג, יא.)83מג"א סא, צו.)84ישעי' קיט, ב.)85תהלים קעה, בתרא ב.)86בבא יח, אסתר )87זבחים

טו. ב.)88ח, טז, מגילה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בוודאות  היא ‰eLz·‰שהברכה ˙¯b‡'a81:לשונו וזה התניא, בספר ¿ƒ∆∆«¿»

וספק  ספק שום בלי יתברך... מאיתו וסליחה מחילה שמבקש ומיד "תיכף

מברכין  שאנו וכמו בעולם. שמבקשים ספיקא תיכף שמונהֿעשרה תפילת בכל

להקל, ברכות ספק והרי לסלוח. המרבה חנון ה' אתה ברוך כו', לנו סלח

לבטלה, ברכה חשש אין משום אלא

שביקשנו  מאחר כלל, ספק שום כאן

היינו  לא ואילו לנו. מחל לנו סלח

מיד, נגאלין היינו וחוטאים, חוזרים

גואל  ה' אתה ברוך מברכין שאנו כמו

‰È˙‰ישראל" ¯L‡k ,ÔÎÏÂ .[¿»≈«¬∆»¿»
„ÓÚÓa Ï‡¯NÈ ÏL Ô˙l‡b¿À»»∆ƒ¿»≈¿«¬»

‡Ùeb ˙eÏb‰ ·vÓe גאולת ,עצמו «»«»»
בבל  גלות כדי תוך שהתרחשה פורים

הראשון  המקדש בית חורבן (אחרי

השני) המקדש בית בניין ≈Òלפני
C¯„a ˙eLaÏ˙‰a ‡aL∆»¿ƒ¿«¿¿∆∆

‰¯Bza Ìb ‰p‰ ,Ú·h‰ שהיא «∆«ƒ≈««»
בעולם  המתרחשים הדברים כל מקור

˙eLaÏ˙‰ ÏL ÔÙ‡a ‰Ê ‰È‰»»∆¿…∆∆ƒ¿«¿
‰Ó e‰fL ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza«»∆¿«∆∆∆«
ÈÙlÓ ‡ˆÈ ÈÎc¯Óe" ·e˙kM∆»»¿¿«»»ƒƒ¿≈
˙ÏÎz ˙eÎÏÓ Le·Ïa CÏn‰«∆∆ƒ¿«¿¿≈∆
,‰ÏB„b ·‰Ê ˙¯ËÚÂ ,¯eÁÂ»«¬∆∆»»¿»
,"ÔÓb¯‡Â ıea CÈ¯Î˙Â¿«¿ƒ¿«¿»»
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nk82 «¿…»¿»

ÌÈLe·l‰ ˙LML מרדכי של ∆≈∆«¿ƒ
זה  בפסוק ML‰המנויים Ì‰≈ƒ»

ÌÈ¯„Ò המשנה BzaL¯‰של ¿»ƒ∆¿»
¯„Ò ‰Ê "˙eÎÏÓ" ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆«¿∆≈∆

·e˙kL BÓk ,ÌÈÚ¯Ê83Èk ¿»ƒ¿∆»ƒ
È‡˜c ,dÁÓˆ ‡ÈˆBz ı¯‡Î»»∆ƒƒ¿»¿»≈

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ הנקראת «¿ƒ«««¿
כשם  א. ומהם: טעמים, (מכמה 'ארץ'

ספירת  כך פירות, מצמיחה שהארץ

הנבראים. כל את המהווה היא המלכות

דשין  "שהכל בביטול שהארץ כשם ב.

הוא  עניינה המלכות ספירת כך עליה",

Ò„¯ביטול). ‰Ê "˙ÏÎz"¿≈∆∆≈∆
BÓk) ÔÓÊ ÔBLÏ ,„ÚBÓ≈¿¿«¿

·e˙kL84 בתהלים‰ÏÎz ÏÎÏ ∆»¿»ƒ¿»
ומסתיים שנכלה דבר È˙È‡»̄ƒƒכל

ÌÈL ¯„Ò ‰Ê "¯eÁÂ" .(ı≈̃¿∆≈∆»ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,‡·˜ep‰ ÔÈÚ)ƒ¿««¿»∆∆ƒ¿«

ÔÈ˜ÈÊ ¯„Ò ‰Ê (¯˙k‰ ÔÈÚ) "‰ÏB„b ·‰Ê ˙¯ËÚÂ" .("¯eÁ"«¬∆∆»»¿»ƒ¿««∆∆∆≈∆¿ƒƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók)85ÈÈ„a ˜ÒÚÈ ÌÈkÁiL ‰ˆB¯‰ ¿«¬««≈»∆∆«¿ƒ«¬…¿ƒ≈

˙BBÓÓ החכמה מקור הוא a„והכתר ÔBLÏ "ıea CÈ¯Î˙Â" .( »¿«¿ƒ¿»
a„,פשתן, Ì¯wÚ ‰È‰ ‰e‰k È„‚a È¯‰L) ÌÈL„˜ ¯„Ò ‰Ê∆≈∆»»ƒ∆¬≈ƒ¿≈¿»»»ƒ»»»

מהכתוב  בגמרא שלומדים «a„כפי
„·a86 לפשתן גזע שהכוונה שמכל ¿«

קנים  שני ולא אחד קנה יוצא ).שלו
,˙B¯‰Ë ¯„Ò ‰Ê "ÔÓb¯‡Â"¿«¿»»∆≈∆¿»
ÌÈÂb ‰nk da LiL ÈÙÏ של ¿ƒ∆≈»«»¿»ƒ

ודמים. Ó‡¯נגעים ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«
CÏn‰ ÈÙlÓ ‡ˆÈ ÈÎc¯Óe"»¿¿«»»ƒƒ¿≈«∆∆
ŒÏÚL ,'Bb "˙eÎÏÓ Le·Ïaƒ¿«¿∆«

˙eLaÏ˙‰‰ È„È ההמשכה של ¿≈«ƒ¿«¿
tŒÏÚaL‰האלוקית  ‰¯Bza«»∆¿«∆

(Ï"p‰ ÌÈLe·Ï ‰ML Ì‰L)∆≈ƒ»¿ƒ««
‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ בעולם והגילוי «¬≈««¿»»

ÈÙlÓ" ‰‡ÈˆÈ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿ƒ»ƒƒ¿≈
¯ÚL"a ˜¯ ‡Ï ,"CÏn‰«∆∆…«¿««

"CÏn‰ דרגה ‡l‡גבוהה,המסמל «∆∆∆»
"CÏn‰ ¯ÚM"Ó ‰hÓÏ Ìb גם «¿«»ƒ«««∆∆

הנמוכות, ולמטה È‡˜cבדרגות ¿»≈
היינו  המלך ÏÚמשער ˙eÏÏÎaƒ¿»«

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
בדרגה  הנחותים העולמות שלושת

הרוחניים  העולמות ארבעת מתוך

אלו שלושה Ì‰Lהכלליים  עולמות ∆≈
˙e„Á‡‰ ÌÏBÚÓ ‰hÓÏ העולם ¿«»≈»»«¿

לאלוקות  מוחלט ביטול יש שבו

בגלוי, ניכרת ה' «ÌÏBÚואחדות
ÈeÏ‚a ÌÈ‡B¯ ÌML ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ∆»ƒ¿»
,"BlL ˙È¯Á‡Â ˙ÈL‡¯"L∆≈ƒ¿«¬ƒ∆
ז"ל  חכמינו (כדרשת אליו, בטל והכל

הקדושֿברוךֿ על כרמז 'אחשורוש' על

פעולת ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הוא) מתוך ¿«¿≈∆
בתורה  שהיא כפי Ìbהדברים ÏÚÙƒ¿»«

‰Ï‰ˆ ÔLeL ¯ÈÚ‰"L ‰hÓÏ¿«»∆»ƒ«»¬»
"‰ÁÓNÂ87ÌÈ„e‰iÏ"Â , ¿»≈»¿«¿ƒ

ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡ ‰˙È‰»¿»»¿ƒ¿»¿»
"¯˜ÈÂ11eÈÓÎÁ ˙L¯„k , ƒ»ƒ¿»«¬»≈
Ï"Ê88 זה פסוק BÊעל "‰¯B‡"»

ŒÌBÈ ‰Ê "‰ÁÓNÂ" ,‰¯Bz»¿ƒ¿»∆
,‰ÏÈÓ BÊ "ÔBNNÂ" ,·BË¿»ƒ»
È¯‰Â) ÔÈlÙz el‡ "¯˜ÈÂ"ƒ»≈¿ƒƒ«¬≈
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יז jlnd iptln `vi ikcxne

לּתפּלין  הּתֹורה ּכל הּוקׁשה "אֹורה 89(והרי וגם ,( ְְְֲִִֵַַַַָָָָ

מקרא  אין ׁשהרי ּכפׁשּוט ֹו, ויקר" וׂשׂשֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָוׂשמחה

ּפׁשּוטֹו מידי .19יֹוצא ְִֵֵ

ואחד ÔÈÚÂז) אחד לכל הֹוראה ּגם הּוא זה ¿ƒ¿»ְְֶֶֶַָָָָָ

עבדי  ׁש"אּכּתי ּומּצב לּמעמד ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָּבנֹוגע

כּו', להתיאׁש מּזה יּפל ׁשּלא אנן", ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹּדאחׁשורֹוׁש

אבינּו", אּתה "ּכי ענין יׁשנֹו ׁשּתמיד ְְִִִִֵֶֶַַָָָָּכיון

אֹור' ּב'תֹורה ּכהן82ֿוכּמבאר יֹוחנן ּבּטל ׁשּלכן ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

"עּורה  אֹומרים ׁשהיּו הּמעֹוררים את לּמה 90ּגדֹול ְְְִִֶֶַָָָָָ

הוי'" לעֹוררֹו91תיׁשן צר אין ּכי ּבּטל והּוא , ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹ

ואחד  אחד לכל ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָכּו',

ּבתקּפּה, הּיהדּות נקּודת ּבֹו יׁש ׁשּתמיד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמּיׂשראל,

להסּביר  רק צריכים אּלא אֹותּה, לעֹורר צר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹואין

ואז  היה", יהּודי "איׁש לענין נֹוגע זה ׁשּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָלֹו

ּבכל  אבינּו") אּתה ("ּכי הּיהדּות נקּודת ְְֲִִֶֶַַַַָָָּפֹועלת

"יצא עניניו  נעׂשה הּתֹורה לּמּוד ׁשעלֿידי ועד , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

על  מל ונעׂשה ּבעֹולם, לחלקֹו "הּמל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּלפני

ּדאתהּפכא  הענין ּבהם לפעל ׁשּבֹו, הענינים ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָֹּכל

ּומּמררּו לנהֹורא מחׁשֹוכא הּוא") ונהפֹו")ְְְֲֲִִִֵַָָ

האדם,92למתקא  עבֹודת ּכללּות הּוא זה ׁשענין , ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָ

ּבׁשנת  הּפּורים חג ּבמאמרי ּבארּכה ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָֹֻּכּמבאר

הּפּורים 93תרכ"ט  לחג הּמאה ׁשנת היא ְְִִֵֶַַַַַָָָ(ׁשהּׁשנה

היתה  ׁש"ּלּיהּודים ּפֹועל ועלֿידיֿזה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָההּוא).

חכמינּו ּכדרׁשת ויקר", וׂשׂשֹון וׂשמחה ְְְְֲִִִֵַָָָָָָאֹורה

למּטה  ּבפעל, ּגם נמׁש ואחרּֿכ הּנ"ל, ְְְְִַַַַַַַַָָֹז"ל

והּנגלה, הּנראה ּבטֹוב טפחים, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָמעׂשרה

ויקר", וׂשׂשֹון וׂשמחה אֹורה היתה ְְְְְִִִֶַָָָָָָׁש"ּלּיהּודים

ּגאּולה  מסמ" ׁשּנעׂשה ועד לנּו", ּתהיה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ"ּכן
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א.)89 לה, כד.)90קידושין מד, א.)91תהלים מח, א.)92סוטה ד, זח"א ואילך.)93ראה פח ע' תרכ"ט סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈlÙzÏ ‰¯Bz‰ Ïk ‰L˜e‰89 כל על מדובר זה שבפסוק ונמצא ¿»»«»«¿ƒƒ

È¯‰Lהתורה  ,BËeLÙk "¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡" Ì‚Â ,(¿«»¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ¿∆¬≈
הוא  BËeLtכלל È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡19. ≈ƒ¿»≈ƒ≈¿
‰Ê ÔÈÚÂ (Êאף על פורים, שבנס לעיל הגלות,המבואר בזמן שהיו ¿ƒ¿»∆

וששון  ושמחה אורה היתה 'ליהודים

ÏÎÏויקר' ‰‡¯B‰ Ìb ‡e‰«»»¿»
„ÓÚnÏ Ú‚Ba „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»¿≈«««¬»

·vÓe בגלות בהווה, ישראל בני של «»
LB¯ÂLÁ‡cזו È„·Ú Èzk‡"L∆««ƒ«¿≈¿¬«¿≈

,"Ô‡,אחשורוש עבדי אנו עדיין ¬«
בתקופת  פורים נס בעת שהיה כמו

בבל  ÏtÈגלות ‡lLברוחו‰fÓ ∆…ƒ…ƒ∆
„ÈÓzL ÔÂÈk ,'eÎ L‡È˙‰Ï גם ¿ƒ¿»≈≈»∆»ƒ

הגלות ‡z‰בזמן Èk" ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«ƒ«»
,"eÈ·‡ יהודי דבר, של ולאמיתו »ƒ

הקדושֿברוךֿהוא  אל ומחובר קרוב

מקום  ובכל זמן בכל מצב, בכל

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nÎÂ82 ¿«¿…»¿»
ÏB„bŒÔ‰k ÔÁBÈ Ïha ÔÎlL∆»≈ƒ≈»»…≈»
ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰L ÌÈ¯¯BÚn‰ ˙‡∆«¿¿ƒ∆»¿ƒ

‰¯eÚ"90"'ÈÂ‰ ÔLÈ˙ ‰nÏ91, »»»ƒ«¬»»
C¯ˆ ÔÈ‡ Èk Ïha ‡e‰Â¿ƒ≈ƒ≈…∆

,'eÎ B¯¯BÚÏ בכל" הגמרא: ובלשון ¿¿
דוכן  על לויים עומדים שהיו ויום יום

אמר  ה', תישן למה עורה ואומרים

והלא  המקום לפני שינה יש וכי להן,

שומר  יישן ולא ינום לא הנה נאמר כבר

שרויין  שישראל בזמן אלא ישראל,

לכך  ושלוה בנחת כוכבים ועובדי בצער

חלק  (להלן ה'", תישן למה עורה נאמר

ידוע  "הנה שם: אור' ב'תורה מהביאור

רוצה  ובפרט בכלל ואחד אחד שכל

בכל  ומתאמץ ית' בבורא לדבק תמיד

ויש  דבר. שום משיג ואינו דאפשר מה

שטות  זהו אבל מזה. שנופלים שוטים

ראינו  לא אותותינו הזה בגלות גדול...

ולא  האותות לראות יכולים אנו שאין

אנו  שאין רק ח"ו אותות שאין מפני

הן  הן ואדרבה האותות. לראות יכולים

אבל  מה... עד יודע אתנו ולא נביא עוד ואין כו' גבורותיו הן הן נוראותיו

אך  יםֿסוף. קריעת כמו ממש הוא דחוקים שהפרנסות כהיום אפילו באמת

אומרים  שהיו המעוררים את גדול כוהן יוחנן ביטל ולכן הטבע. דרך שמתלבש

יישן  ולא ינום לא הנה כי לעוררו צריך שאין ביטל והוא ה' תישן למה עורה

על  שנאמר מפני אך שניתי. לא ה' אני באמת כי כנ"ל. רואים אנו שאין רק

שאי  עלמין כל וממלא עלמין כל סובב שהוא קום תוסיף לא נפלה הזה גלות

בדרך  מתלבש הנס זה ומפני קרוב. להיות אפשר אך למעלה לעלות אפשר

ואין  צועקים שאנו מה וכן הטבע בדרך המגילה מעשה כל בפורים וכן הטבע

אנו נענ  שאין רק נענין אנו שאין לא ים

לבבל  גלו רז"ל אמרו ואדרבה רואים,

עמהם"), ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰שכינה
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«¿»∆»¿∆»
Ba LÈ „ÈÓzL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆»ƒ≈
ÔÈ‡Â ,dt˜˙a ˙e„‰i‰ ˙„e˜¿«««¬¿»¿»¿≈
‡l‡ ,d˙B‡ ¯¯BÚÏ C¯…̂∆¿≈»∆»
¯·cL BÏ ¯ÈaÒ‰Ï ˜¯ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¿«¿ƒ∆»»

‰Êבניסיון בו לעמוד Ú‚Bשעליו ∆≈«
Ê‡Â ,"‰È‰ È„e‰È LÈ‡" ÔÈÚÏ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»»¿»
Èk") ˙e„‰i‰ ˙„e˜ ˙ÏÚBt∆∆¿«««¬ƒ
,ÂÈÈÚ ÏÎa ("eÈ·‡ ‰z‡«»»ƒ¿»ƒ¿»»
‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚL „ÚÂ¿«∆«¿≈ƒ«»

על כמבואר  היא 'המשכה' שכל לעיל

התורה ÈÙlÓידי ‡ˆÈ" ‰NÚ«¬»»»ƒƒ¿≈
,ÌÏBÚa B˜ÏÁÏ "CÏn‰ החלק «∆∆¿∆¿»»

ולזכך  לברר בפרט עליו שמוטל בעולם

ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÚ CÏÓ ‰NÚÂ¿«¬»∆∆«»»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚ‰ Ì‰a ÏÚÙÏ ,BaL∆ƒ¿…»∆»ƒ¿»
("‡e‰ CBÙ‰Â") ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¿«¬
e¯¯nÓe ‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁÓ≈¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡˜˙ÓÏ92, לאור מחושך הפיכה ¿ƒ¿»
למתוק  Ê‰וממר ÔÈÚL של ∆ƒ¿»∆

הוא' ב'ונהפוך המרומז 'אתהפכא'

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk ‡e‰¿»¬«»»»
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h"kyz'dיח ,mixet

עתידין 94לגאּולה" ּובניסן נגאלּו ׁשּבניסן , ְְְְֲֲִִִִִִֶָָָ

עלֿידי 95להּגאל  והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה , ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

צדקנּו. ְְִִֵַמׁשיח
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ב.)94 ו, יא.)95מגילה פט"ו, שמו"ר א. יא, השנה ראש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰Ïe‡‚Ï ‰Ïe‡b CÓÒÓ"94, ƒ¿«¿»ƒ¿»

לגאולת  פורים גאולת את להסמיך כדי

eÏ‡‚פסח  ÔÒÈaL ישראל בני ∆¿ƒ»ƒ¿¬
ÔÈ„È˙Úממצרים  ÔÒÈ·e¿ƒ»¬ƒƒ

Ï‡b‰Ï95 זו Ïe‡ba‰מגלות , ¿ƒ»≈«¿»
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈

.e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zay(ycew zay meil)

,xeae `neb oebk ,miaxl jelid ea oi`y mewn la` .miaxd zeyxk
dLéîLzmiaxd ea miynzyny,÷çcä éãé ìòea ripvdl oebk ©§¦©§¥©§©

,mdivtg,LéîLz déîL àì,miaxd zeyxk oecip `diy mxeb epi`e Ÿ§¥©§¦
ok` :`xnbd dwiqn .zilnxk `ed ixd `l`dpéî òîLgken - §©¦¨

yinyz `xwp epi` wgcd ici lry miaxd yinyzy ef dpynn
.`ax zrcke ,miaxd zeyxk enewn z` aiygdl ick

j` ,miaxd zeyxa zen` rax` utg xiarn oic zxxan `xnbd
:cg`k elek z` xiard `léð÷c àæøéæ éàä ,äãeäé áø øîà- ¨©©§¨©¦§¨§¨¥
,mikex` mipw ly dliagdéô÷æå àîø ,déô÷æå àîødkilyd ± §¨§©§¥§¨§©§¥

lr zgpen dzid dliagd ,xnelk ,dtwfe dkilyd aeye ,dtwfe
enewna gpen ipyd dvwd dide cg`d dvwd diabde ,rwxw iab
didy ipyd dvwd diabde xfge ,eiptl ekilyde ux`a oey`xd
dliagd z` xiardy cr ,ef jxc lr eiptl ekilyde ux`a gpen

,miaxd zeyxa zen` rax`áéiçéî àìxiarn meyn aiig epi` ± Ÿ¦©©
lk z` xwr `l mrt s`y iptn ,miaxd zeyxa zen` rax`

,dxiwr zaygp dpi` utgdn wlg zxiwre ,dnewnn dliagdãò©
déì ø÷òc,dnewnn dze` xewrie dliagd lk z` diabiy cr ± §¨©¥

aiigzi if`e ,dpgipie miaxd zeyxa zen` rax` dze` xiarie.
lirl `ziixad jynd z` x`al zxfeg `xnbd(.e)el` dhxity ,

:zaya zeieyx rax`n zg` lka zelelk zenewnøî øîà- ¨©©
,`ziixaa lirl `aedäte÷ñàä ìò ãîBò íãà,dqipk oztn - ¨¨¥©¨¦§¨

eìèBðutg dligzklúéaä ìòaîlr egipne cigid zeyxa cnerd ¥¦©©©©¦
,dtewqi`dåokBì ïúBðit lr s` ,dtewqi`d lr gpen didy utg §¥

oke .cigid zeyxa `id ezgpdy `vnpyìèBðutgéðòîcnerd ¥¥¨¦
,dtewqi`d lr egipne miaxd zeyxaåokBì ïúBðgpen didy utg §¥

.miaxd zeyxa `id dgpdde dtewqi`d lr
:`xnbd zxxan .xaecn dtewqi` efi`a zxxan `xnbdéàä©

éàî ,äte÷ñàepipy dtewqi` efi`a ,xnelk ,`id dn ,ef dtewq` - ¦§¨©
oke ,miaxd zeyxl oiae cigid zeyxl oia dkezn lhlhl xzeny

.jtidlàîéìéàa xaecny xn`p m` -íéaøä úeLø úte÷ñà- ¦¥¨¦§©§¨©¦
,ieanl miaxd zeyx oiay oztnd oebk ,miaxd zeyx zaygpy
ieana lehlhd z` xiznd 'igl'de ,dtewqi`d lrn dxwz oi`e
dyly deab epi` oztnde ,[` xeiv] epnn miptl ieana `vnp

y epipy j`id dyw ok m` ,miaxd zeyx rwxwn migthìèBðutg ¥
úéaä ìòaî,dtewqi`d lr eze` gipne cigid zeyxa cnerdàä ¦©©©©¦¨

÷étîutgd z` jka `iven `ed ixd -úeLøì ãéçiä úeLøî ©¦¥§©¨¦¦§
.íéaøä̈©¦
àlàåa xaecny xn`p,ãéçiä úeLø úte÷ñàoiay dtewqi` oebk §¤¨¦§©§©¨¦

e` ,ieand ly dxwzd zgz dtewqi`de ,miaxd zeyxl ieand
dxyr ddeab `idy e` ,[a xeiv] igld on miptl zcner `idy

on dyw df itl ixd ,migth drax` lr drax` dagxe migth
epipy j`id ,`tiqdìèBð'utg'éðòä ïîmiaxd zeyxa cnerd ¥¦¤¨¦

,cigid zeyx `idy dtewqi`d lr eze` gipneìéiòî à÷ àä- ¨¨§©¥
utgd z` jka qipkn `ed ixd.ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî¥§¨©¦¦§©¨¦

àlàa xaecny xn`p,úéìîøk úte÷ñàzeyxa zcnery oebke ¤¨¦§©©§§¦
dxyr ddeab dpi` j` ,migth drax` lr drax` dagx miaxd

yixd on oia dyw df itl ixd ,migthepipy j`id ,`tiqd on oiae `
yälçzëì ïúBðå ìèBð,ziad lran oiae iprd on oia,óBñ óBñ ¥§¥§©§¦¨

àúéà àäéî àøeqéàixdy ,opaxc xeqi` o`k yi mipt lk lr ixd ± ¦¨¦¨¦¨
.jtidle miaxd zeyxle cigid zeyxl zilnxkn lhlhn `ed

:`xnbd dwiqnàlàa ,`ed `ziixaa xaecnd jgxk lräte÷ñà ¤¨¦§¨
càeä àîìòa øeèt íB÷îxeht mewn wx `idy `tewqi`a ± §§§¨§¨

,caladéa úéìc ïBâk[da oi`y-]äòaøà ìò äòaøà,agex migth §§¥¥©§¨¨©©§¨¨
,dyly ddeab `ide ,zvw agx dy`xe miieqnd mewn `ide

.miaxd zeyxle cigid zeyxl jenq zcnereàúà éëc àä éëå§¦¨§¦£¨
[`ayky ,df xac enke-]éîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmya ©¦¦¨©

íéçôè äòaøà ìò äòaøà Ba ïéàL íB÷î ,ïðçBé éaø`edy ,agex ©¦¨¨¨¤¥©§¨¨©©§¨¨§¨¦
,cigid zeyxl miaxd zeyx oia cner `ede ,xeht mewnøzeîmb ¨

å ,ãéçiä úeLø éðáìmbåéìò ózëì íéaøä úeLø éðáìeilr cixedl ± ¦§¥§©¨¦§¦§¥§¨©¦§©¥¨¨
.mditzk lr eze` owzle xefgl ick mditzk lry ie`ynd z`

eôéìçé àlL ãáìáe,xnelk ,miaxd zeyxl cigid zeyxn ¦§©¤Ÿ©£¦
mewnd lr eilry ie`ynd z` gipi `l cigid zeyxa cnerdy
,opaxcn xeq` dfy ,miaxd zeyxa egipie myn eplhie xefgie xeht
jk jezne ,zeyxl zeyxn `iven eli`k miyp`l d`xpy itl
ila mb miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivedle qipkdl e`eai

lirl `ziixaa epipy ok enke .xeht mewn wqtd(.e)`ly calae' ,
iprn ,iprl ozepe ziad lran [utg ,dtewqi`d lr cnerd] lehi

.df yyg iptn xeq` df mby ,'ziad lral ozepe
:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdøî øîàlirl](.e)cnerd ,[ ¨©©

oiae miaxd zeyxl oia dkezn lhlhl xzen dtewqi`d lr
,jtidle cigid zeyxlìBhé àlL ãáìáeutgúéaä ìòaî`vnpd ¦§©¤Ÿ¦¦©©©©¦

cigid zeyxaéðòì ïúBðålehi `l oke ,miaxd zeyxa `vnpdéðòî §¥¤¨¦¥¨¦
e .úéaä ìòáì ïúBðåmewn lknìèð íàef zeyxa cnerdnïúðå §¥§©©©©¦¦¨©§¨©

,dipyd zeyxa cnerlìLïzLcnerd ,miaxd zeyxa cnerd-] §¨§¨
[dtewqi`d lr cnerde ,cigid zeyxaïéøeèt,dzinne z`hgn §¦

zeyxn dxard o`k oi` oky ,dxez xeqi` lr exar `ly itl
.xeht mewna rvn`a gp ixdy ,zeyxl

:`xnbd dywnàáøc àúáeéz éåäéz àîéì`ziixany xn`p m`d ± ¥¨¤¡¥§§¨§¨¨
,`ax lr `kxit didz efòaøà úléçzî õôç øéáònä ,àáø øîàc§¨©¨¨©©£¦¥¤¦§¦©©§©

zen`òaøà óBñìzen`BøéáòäL ét ìò óà ,íéaøä úeLøa §©§©¦§¨©¦©©¦¤¤¡¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zay(ycew zay meil)

,xeae `neb oebk ,miaxl jelid ea oi`y mewn la` .miaxd zeyxk
dLéîLzmiaxd ea miynzyny,÷çcä éãé ìòea ripvdl oebk ©§¦©§¥©§©

,mdivtg,LéîLz déîL àì,miaxd zeyxk oecip `diy mxeb epi`e Ÿ§¥©§¦
ok` :`xnbd dwiqn .zilnxk `ed ixd `l`dpéî òîLgken - §©¦¨

yinyz `xwp epi` wgcd ici lry miaxd yinyzy ef dpynn
.`ax zrcke ,miaxd zeyxk enewn z` aiygdl ick

j` ,miaxd zeyxa zen` rax` utg xiarn oic zxxan `xnbd
:cg`k elek z` xiard `léð÷c àæøéæ éàä ,äãeäé áø øîà- ¨©©§¨©¦§¨§¨¥
,mikex` mipw ly dliagdéô÷æå àîø ,déô÷æå àîødkilyd ± §¨§©§¥§¨§©§¥

lr zgpen dzid dliagd ,xnelk ,dtwfe dkilyd aeye ,dtwfe
enewna gpen ipyd dvwd dide cg`d dvwd diabde ,rwxw iab
didy ipyd dvwd diabde xfge ,eiptl ekilyde ux`a oey`xd
dliagd z` xiardy cr ,ef jxc lr eiptl ekilyde ux`a gpen

,miaxd zeyxa zen` rax`áéiçéî àìxiarn meyn aiig epi` ± Ÿ¦©©
lk z` xwr `l mrt s`y iptn ,miaxd zeyxa zen` rax`

,dxiwr zaygp dpi` utgdn wlg zxiwre ,dnewnn dliagdãò©
déì ø÷òc,dnewnn dze` xewrie dliagd lk z` diabiy cr ± §¨©¥

aiigzi if`e ,dpgipie miaxd zeyxa zen` rax` dze` xiarie.
lirl `ziixad jynd z` x`al zxfeg `xnbd(.e)el` dhxity ,

:zaya zeieyx rax`n zg` lka zelelk zenewnøî øîà- ¨©©
,`ziixaa lirl `aedäte÷ñàä ìò ãîBò íãà,dqipk oztn - ¨¨¥©¨¦§¨

eìèBðutg dligzklúéaä ìòaîlr egipne cigid zeyxa cnerd ¥¦©©©©¦
,dtewqi`dåokBì ïúBðit lr s` ,dtewqi`d lr gpen didy utg §¥

oke .cigid zeyxa `id ezgpdy `vnpyìèBðutgéðòîcnerd ¥¥¨¦
,dtewqi`d lr egipne miaxd zeyxaåokBì ïúBðgpen didy utg §¥

.miaxd zeyxa `id dgpdde dtewqi`d lr
:`xnbd zxxan .xaecn dtewqi` efi`a zxxan `xnbdéàä©

éàî ,äte÷ñàepipy dtewqi` efi`a ,xnelk ,`id dn ,ef dtewq` - ¦§¨©
oke ,miaxd zeyxl oiae cigid zeyxl oia dkezn lhlhl xzeny

.jtidlàîéìéàa xaecny xn`p m` -íéaøä úeLø úte÷ñà- ¦¥¨¦§©§¨©¦
,ieanl miaxd zeyx oiay oztnd oebk ,miaxd zeyx zaygpy
ieana lehlhd z` xiznd 'igl'de ,dtewqi`d lrn dxwz oi`e
dyly deab epi` oztnde ,[` xeiv] epnn miptl ieana `vnp

y epipy j`id dyw ok m` ,miaxd zeyx rwxwn migthìèBðutg ¥
úéaä ìòaî,dtewqi`d lr eze` gipne cigid zeyxa cnerdàä ¦©©©©¦¨

÷étîutgd z` jka `iven `ed ixd -úeLøì ãéçiä úeLøî ©¦¥§©¨¦¦§
.íéaøä̈©¦
àlàåa xaecny xn`p,ãéçiä úeLø úte÷ñàoiay dtewqi` oebk §¤¨¦§©§©¨¦

e` ,ieand ly dxwzd zgz dtewqi`de ,miaxd zeyxl ieand
dxyr ddeab `idy e` ,[a xeiv] igld on miptl zcner `idy

on dyw df itl ixd ,migth drax` lr drax` dagxe migth
epipy j`id ,`tiqdìèBð'utg'éðòä ïîmiaxd zeyxa cnerd ¥¦¤¨¦

,cigid zeyx `idy dtewqi`d lr eze` gipneìéiòî à÷ àä- ¨¨§©¥
utgd z` jka qipkn `ed ixd.ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî¥§¨©¦¦§©¨¦

àlàa xaecny xn`p,úéìîøk úte÷ñàzeyxa zcnery oebke ¤¨¦§©©§§¦
dxyr ddeab dpi` j` ,migth drax` lr drax` dagx miaxd

yixd on oia dyw df itl ixd ,migthepipy j`id ,`tiqd on oiae `
yälçzëì ïúBðå ìèBð,ziad lran oiae iprd on oia,óBñ óBñ ¥§¥§©§¦¨

àúéà àäéî àøeqéàixdy ,opaxc xeqi` o`k yi mipt lk lr ixd ± ¦¨¦¨¦¨
.jtidle miaxd zeyxle cigid zeyxl zilnxkn lhlhn `ed

:`xnbd dwiqnàlàa ,`ed `ziixaa xaecnd jgxk lräte÷ñà ¤¨¦§¨
càeä àîìòa øeèt íB÷îxeht mewn wx `idy `tewqi`a ± §§§¨§¨

,caladéa úéìc ïBâk[da oi`y-]äòaøà ìò äòaøà,agex migth §§¥¥©§¨¨©©§¨¨
,dyly ddeab `ide ,zvw agx dy`xe miieqnd mewn `ide

.miaxd zeyxle cigid zeyxl jenq zcnereàúà éëc àä éëå§¦¨§¦£¨
[`ayky ,df xac enke-]éîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmya ©¦¦¨©

íéçôè äòaøà ìò äòaøà Ba ïéàL íB÷î ,ïðçBé éaø`edy ,agex ©¦¨¨¨¤¥©§¨¨©©§¨¨§¨¦
,cigid zeyxl miaxd zeyx oia cner `ede ,xeht mewnøzeîmb ¨

å ,ãéçiä úeLø éðáìmbåéìò ózëì íéaøä úeLø éðáìeilr cixedl ± ¦§¥§©¨¦§¦§¥§¨©¦§©¥¨¨
.mditzk lr eze` owzle xefgl ick mditzk lry ie`ynd z`

eôéìçé àlL ãáìáe,xnelk ,miaxd zeyxl cigid zeyxn ¦§©¤Ÿ©£¦
mewnd lr eilry ie`ynd z` gipi `l cigid zeyxa cnerdy
,opaxcn xeq` dfy ,miaxd zeyxa egipie myn eplhie xefgie xeht
jk jezne ,zeyxl zeyxn `iven eli`k miyp`l d`xpy itl
ila mb miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivedle qipkdl e`eai

lirl `ziixaa epipy ok enke .xeht mewn wqtd(.e)`ly calae' ,
iprn ,iprl ozepe ziad lran [utg ,dtewqi`d lr cnerd] lehi

.df yyg iptn xeq` df mby ,'ziad lral ozepe
:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdøî øîàlirl](.e)cnerd ,[ ¨©©

oiae miaxd zeyxl oia dkezn lhlhl xzen dtewqi`d lr
,jtidle cigid zeyxlìBhé àlL ãáìáeutgúéaä ìòaî`vnpd ¦§©¤Ÿ¦¦©©©©¦

cigid zeyxaéðòì ïúBðålehi `l oke ,miaxd zeyxa `vnpdéðòî §¥¤¨¦¥¨¦
e .úéaä ìòáì ïúBðåmewn lknìèð íàef zeyxa cnerdnïúðå §¥§©©©©¦¦¨©§¨©

,dipyd zeyxa cnerlìLïzLcnerd ,miaxd zeyxa cnerd-] §¨§¨
[dtewqi`d lr cnerde ,cigid zeyxaïéøeèt,dzinne z`hgn §¦

zeyxn dxard o`k oi` oky ,dxez xeqi` lr exar `ly itl
.xeht mewna rvn`a gp ixdy ,zeyxl

:`xnbd dywnàáøc àúáeéz éåäéz àîéì`ziixany xn`p m`d ± ¥¨¤¡¥§§¨§¨¨
,`ax lr `kxit didz efòaøà úléçzî õôç øéáònä ,àáø øîàc§¨©¨¨©©£¦¥¤¦§¦©©§©

zen`òaøà óBñìzen`BøéáòäL ét ìò óà ,íéaøä úeLøa §©§©¦§¨©¦©©¦¤¤¡¦
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,`yz ik zyxt zay .c"qa
h"kyz'd ,xc` i"g ,dxt zyxt

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
˙‡Ê אדּמה פרה אלי ויקחּו וגֹו' הּתֹורה חּקת …ְְְֲִֵֶַַָָָָֻֻ

על 1וגֹו' ּפרה' 'ּפרׁשת קריאת ׁשּזֹוהי , ְְִִֶַַַָָָָ

מהר"ׁש אדמֹו"ר ּומביא הּפרה. ׂשרפת ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָמצות

תרכ"ט  ּבׁשנת מאה 2ּבמאמרֹו לפני (ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה הּפסּוק 3ׁשנה) על 4וילקּוט ְְְִֶַַַַַָָָָָ

רּבים  לׁשֹון "חּקי" ,ּבחּקי תמים לּבי "זה 5יהי ְְְִִִִִֶֶֶַָֻֻ

ּדֹומין  ׁשּׁשניהן אדּמה, ּפרה וחּקת הּפסח ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻֻחּקת

הּפסח" חּקת "זאת נאמר ּבזה לזה, ּובזה 6זה , ֱֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

איזֹו יֹודע אּתה ואי הּתֹורה", חּקת "זאת ְֱִֵֵֶַַַַַָָֹֻנאמר

ּדֹומֹות  מטרֹונֹות לׁשּתי מׁשל מּזֹו, ּגדֹולה ְְְִִֵַָָָָֻחּקה

מי  ׁשוֹות, נראֹות ּכאחת ׁשּתיהן מהּלכֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָׁשהיּו

עד  אֹותּה מלּוה ׁשחברּתּה אֹותּה מּזֹו, ְְְֲִֵֶַַָָָָָּגדֹולה

ּבֹו נאמר ּבּפסח ּכ אחריה, והֹולכת ְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּביתּה

- ּגדֹולה ּומי "חּקה", ּבּה נאמר ּובּפרה ְֱִֶַַָָָָָָֻֻ"חּקה"

ׁשּנאמר  לּה, צריכין הּפסח ׁשאֹוכלי 7הּפרה, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

וצרי החּטאת". ׂשרפת מעפר לּטמא ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָולקחּו

איזֹו יֹודע אּתה "אי ּׁשּנאמר מּמה ּדהּנה ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלהבין,

יׁש מהן אחת ׁשּבכל מּובן מּזֹו", ּגדֹולה ְְִֵֵֶֶַַָָָָֻחּקה

הּמעלה  מהי להבין וצרי חברּתּה, על ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָָמעלה

להיֹות  יכֹולה ׁשּלכן החּקֹות, מׁשּתי אחת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּבכל

ּכיון  ּגיסא , ּולאיד ּגדֹולה. ׁשהיא ְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָהוהֿאמינא

מּפני  חברּתּה, על מהן אחת ּבכל מעלה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

ּגדֹולה  הּפרה" ׁש"חּקת היא הּמסקנא ְְִֶַַַַַָָָָָֻמה

הּפ נתוּסף מ"חּקת מה להבין, צרי ּגם סח". ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֻ

מחּקת  ּגדֹולה הּפרה ׁש"חּקת הענין ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻּבבאּור

ּגם  הרי מטר ֹונֹות, מׁשּתי הּמׁשל עלֿידי ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָהּפסח"

עצמֹו מהּטעם הּפסח" מחּקת ּגדֹולה הּפרה ׁש"חּקת מּובן הּמׁשל ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻלּולי

"חּקת  ׁשל ההכנה עלֿידי ּבא ׁשהּפסח (הינּו לּפרה" צריכין הּפסח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻׁש"אֹוכלי
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אדומה: פרה מצוות אודות בתורה נאמר

'B‚Â ‰n„‡ ‰¯Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ 'B‚Â ‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê1, …À««»¿¿ƒ¿≈∆»»¬À»¿
È‰BfL היאפרשה בתורה t¯‰'זו ˙L¯t' ˙‡È¯˜ כאחת שקוראים ∆ƒ¿ƒ«»»«»»

כהכנה  החודש) פרה, זכור, (שקלים, אדר חודש בתקופת פרשיות' מ'ארבע

והפרשה  הפסח, וחג ניסן לחודש

‰t¯‰מדברת  ˙Ù¯N ˙ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿«¿≈««»»
שנטמא  מי על הפרה מאפר להזות כדי

ולטהרו. מת בטומאת

L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ‡È·Óe רבי ≈ƒ«¿«¬«
בשושלת  הרביעי האדמו"ר שמואל,

חב"ד  מאמר B¯Ó‡Óaאדמו"רי ¿«¬»
זה  בנושא ˙¯Ë"Îחסידות ˙La2 ƒ¿«

‰L ‰‡Ó ÈÙÏ ¯Ó‡pL) קודם ∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»
בשנת  הרבי ידי על זה מאמר לאמירת

L¯„naתשכ"ט  ·e˙kM ‰Ó (3 «∆»«ƒ¿»
רבה' 'ילקוט Ëe˜ÏÈÂ'מדרש מדרש ¿«¿
על  È‰Èבתהילים eÒt‰4˜שמעוני' ַ«»¿ƒ

"EÈwÁ" ,EÈwÁa ÌÈÓ˙ ÈaÏƒƒ»ƒ¿À∆À∆
ÌÈa¯ ÔBLÏ5 שהפסוק להורות ¿«ƒ

חוקים שני על wÁ˙מדבר ‰Ê"∆À«
ÁÒt‰'חוקת' בו שנאמר פסח קרבן «∆«

‰n„‡ ‰¯t ˙wÁÂ נאמר בה שגם ¿À«»»¬À»
נאמר  שבשניהם והעובדה לשון 'חקת',

מלמדת Ê‰זה ÔÈÓBc Ô‰ÈML∆¿≈∆ƒ∆
‰Êa ,‰ÊÏ פסח Ó‡¯בקרבן »∆»∆∆¡«

"ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê"6‰Ê·e , …À««∆«»∆
אדומה wÁ˙בפרה ˙‡Ê" ¯Ó‡∆¡«…À«

BÊÈ‡ Ú„BÈ ‰z‡ È‡Â ,"‰¯Bz‰«»¿ƒ«»≈«≈
,BfÓ ‰ÏB„b ‰wÁ שבשתי כיוון À»¿»ƒ

אנו  אין ביטוי, אותו נאמר המצוות

יותר  חשובה מהן איזו מהפסוק יודעים

˙BB¯ËÓ ÈzLÏ ÏLÓ גבירות »»ƒ¿≈«¿
BÎl‰Ó˙חשובות eÈ‰L ˙BÓBc∆»¿«¿

,˙BÂL ˙B‡¯ ˙Á‡k Ô‰ÈzL¿≈∆¿««ƒ¿»
ניכר  השתיים ÈÓולא ÏB„b‰מבין ƒ¿»
,BfÓ שכן מתברר הדבר בהמשך אך ƒ

d˙B‡ ‰eÏÓ dz¯·ÁL d˙B‡»∆¬≈¿»¿«»»
‰È¯Á‡ ˙ÎÏB‰Â d˙Èa „Ú היא «≈»¿∆∆«¬∆»

יותר, החשובה ÁÒtaכמובן Ck»«∆«
‰¯t·e "‰wÁ" Ba ¯Ó‡∆¡«À»«»»

,"‰wÁ" da ¯Ó‡ לא ובתחילה ∆¡«»À»
בהמשך  אך יותר, חשובה מי ברור

ÏB„b‰מתברר ÈÓe מבין יותר ƒ¿»

- dÏהשתיים ÔÈÎÈ¯ˆ ÁÒt‰ ÈÏÎB‡L ,‰¯t‰ כי טמאים הם אם «»»∆¿≈«∆«¿ƒƒ»
ממנו, ולאכול פסח קרבן להביא רשאים טהורים Ó‡pL7eÁ˜ÏÂ¯רק ∆∆¡«¿»¿

"˙‡hÁ‰ ˙Ù¯N ¯ÙÚÓ ‡ÓhÏ,שנשרפה האדומה הפרה אפר היינו «»≈≈¬«¿≈«««»
אדומה  שפרה מובן אדומה, לפרה זקוקים פסח קרבן לאכול שכדי ומאחר

יותר. חשובה

‰nÓ ‰p‰c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈ƒ«
¯Ó‡pMהנזכר ‡z‰במדרש È‡" ∆∆¡«ƒ«»

,"BfÓ ‰ÏB„b ‰wÁ BÊÈ‡ Ú„BÈ≈«≈À»¿»ƒ
אדומה  מפרה חשוב פסח קרבן האם

להיפך  ‡Á˙או ÏÎaL Ô·eÓ»∆¿»««
Ô‰Ó הללו ה'חוקות' LÈשתי ≈∆≈

CÈ¯ˆÂ ,dz¯·Á ÏÚ ‰ÏÚÓ«¬»«¬∆¿»¿»ƒ
ÏÎaL ‰ÏÚn‰ È‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«ƒ««¬»∆¿»
ÔÎlL ,˙BwÁ‰ ÈzLÓ ˙Á‡««ƒ¿≈«À∆»≈

È‰Ï ‰ÏBÎÈ‡ÈÓ‡Œ‰Â‰ ˙B ¿»ƒ¿¬»¬ƒ»
ניתן  כלומר אומר, הייתי מילולית:

לפי  אם (גם הדעת על להעלות

נשללת) זו הנחה È‰L∆ƒ‡המסקנה
‰ÏB„b לעומת שלה היתרון בגלל ¿»
ÒÈb‡,השניה. C„È‡Ïe שני מצד ¿ƒ»ƒ»

˙Á‡ ÏÎa ‰ÏÚÓ LiL ÔÂÈk≈»∆≈«¬»¿»««
,dz¯·Á ÏÚ Ô‰Ó הפסח ולחוקת ≈∆«¬∆¿»

הפרה  חוקת על יתרון יש ≈¿ÈtÓƒאכן
‡˜Òn‰ ‰Óדבר של ‰È‡בסופו «««¿»»ƒ

‰ÏB„b "‰¯t‰ ˙wÁ"L∆À««»»¿»
?"ÁÒt‰ ˙wÁ"Ó≈À««∆«

ÛqÂ˙ ‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈
‰¯t‰ ˙wÁ"L ÔÈÚ‰ ¯e‡·a¿≈»ƒ¿»∆À««»»
È„ÈŒÏÚ "ÁÒt‰ ˙wÁÓ ‰ÏB„b¿»≈À««∆««¿≈

,˙BB¯ËÓ ÈzLÓ ÏLn‰ המובא «»»ƒ¿≈«¿
הנזכר, ÈÏeÏבמדרש Ìb È¯‰¬≈«≈

‰¯t‰ ˙wÁ"L Ô·eÓ ÏLn‰«»»»∆À««»»
"ÁÒt‰ ˙wÁÓ ‰ÏB„b¿»≈À««∆«

BÓˆÚ ÌÚh‰Ó במדרש האמור ≈««««¿
ÔÈÎÈ¯ˆ ÁÒt‰ ÈÏÎB‡"L∆¿≈«∆«¿ƒƒ

"‰¯tÏ דבר מטומאה, להיטהר כדי «»»
פסח בקרבן הכרחי תנאי ¿»(‰eÈשהוא

‰Î‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡a ÁÒt‰L∆«∆«»«¿≈«¬»»
"‰¯t‰ ˙wÁ" ÏL כדי ואם ∆À««»»

מובן  לפרה, זקוקים פסח להביא
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h"kyz'dכ ,xc` i"g ,dxt zyxt ,`yzÎik zyxt zay

צריכה  אינּה הּפרה מהּֿׁשאיןּֿכן ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּפרה"),

ּכּלּה. הּׁשנה ּבכל ּגם להיֹות יכֹול ׁשּקּיּומּה ְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻלּפסח,

"חקת Ô·eÈÂב) ּבין החּלּוק ּבהקּדים זה ּכל ¿»ְְִִֵֶַַַָֻ

ענין  ּדהּנה הּפרה", ל"חקת ְְְִִֵֶַַַַַָָֻהּפסח"

'מצרים' ּכי מצרים, יציאת ענין עם קׁשּור ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָהּפסח

ּוגבּולים  מצרים ענין עבֹודת 8הּוא ועלֿידי , ְְְְְֲִִִֵַַַָ

מהּמצרים  הּיציאה את ּפֹועלים הּפסח" ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֻ"חּקת

הּמצרים  ענין ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּוגבּולים.

ׁשּבבריאת  הּצמצּום ענין הּוא ּברּוחנּיּות ְְְְְִִִִִִֶַַַָּוגבּולים

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר מאמרֹות 9העֹולם, ּבעׂשרה ְֲֲֲֵַַַַַָָָָָ

ׁשּלֹומד  ּגדֹול חכם עלּֿדר ׁשּזהּו העֹולם, ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָנברא

לצמצם  ׁשּצרי ּכלל, ּבערּכֹו ׁשאינֹו ּתלמיד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָעם

הּׁשּי הּׂשכל ּבדּבּורֹו ׁשּימש עד ׂשכלֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֻאת

ׁשּבכדי  למעלה, ּבמּכלֿׁשּכן יּובן ּומּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּתלמיד,

ּבער ׁשאינם העֹולמֹות התהּוּות להיֹות ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתּוכל

הּצמצּום, ענין להיֹות הצר ּכלל, יתּבר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻאליו

הּקּבלה  איןֿסֹוף 10ּובאֹותּיֹות אֹור היה ׁש"ּתחּלה , ְְִִֵֶַַָָָָָ

למציאּות  מקֹום היה ולא החלל מקֹום את ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹממּלא

העֹולמֹות, להּוֹות ּברצֹונֹו ּוכׁשעלה ְְְִֶַָָָָָָהעֹולמֹות,

חלל  ונעׂשה הּצד, על הּגדֹול אֹורֹו את ְֲִֵֶַַַַַָָָָסּלק

ענין  ׁשּזהּו העֹולמֹות, למציאּות ּפנּוי" ְְִִִֶֶַָָָָּומקֹום

סדר  ּכל אחרּֿכ נמׁש ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּצמצּום,

ּומּזה  ּדקדּׁשה', 'מצרים ענין וזהּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֻההׁשּתלׁשלּות .

ּכפׁשּוטֹו, 'מצרים' ּגם להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַנׁשּתלׁשל

מצרים' 'יציאת ועבֹודת ּדלעמתֿזה'. 'מצרים ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַֻעד

לצ  מצרים היא אפילּו ּוגבּולים, הּמצרים מּכל את ְְְֲִִִִִִֵַָָָָ

ׁשּלפני  לּגלּויים ׁשּמּגיעים עד ּדקדּׁשה, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָֻּוגבּולים
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ובכ"מ.)8 ואילך. סע"ב לה, אמור לקו"ת א. סד, בשלח תו"א רפ"ה.)9ראה עגולים )10אבות (דרוש א שער חיים עץ

ב. ענף ויושר)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יותר  חשובה ÁÒtÏ,שהפרה ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ‰¯t‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(«∆≈≈«»»≈»¿ƒ»«∆«

dÓeiwL אלא בפסח תלוי בלתי עניין ÏÎaהוא Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ∆ƒ»»ƒ¿«¿»
dlk ‰M‰ על מטרונות משתי המשל של והתוספת התועלת מה כן ואם «»»À»

מספיק? הוא שלכאורה עצמו הטעם

ÌÈc˜‰a ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ (·¿»»∆¿«¿ƒ
˜elÁ‰ההבדל˙˜Á" ÔÈa «ƒ≈À«

,"‰¯t‰ ˙˜Á"Ï "ÁÒt‰ לפי «∆«¿À««»»
הדברים  Úפנימיות ‰p‰cÔÈ קרבן ¿ƒ≈ƒ¿«

˙‡ÈˆÈ ÔÈÚ ÌÚ ¯eL˜ ÁÒt‰«∆«»ƒƒ¿«¿ƒ«
ÔÈÚ ‡e‰ 'ÌÈ¯ˆÓ' Èk ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒƒ¿«

ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓ8, מצרים המושג ¿»ƒ¿ƒ
האלוקות  על ומניעות מגבלות מסמל

ה' בעבודת והפרעות »¿ŒÏÚÂוהקדושה
"ÁÒt‰ ˙wÁ" ˙„B·Ú È„È¿≈¬«À««∆«

להלן  יתבאר ‡˙שתוכנה ÌÈÏÚBt¬ƒ∆
ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆn‰Ó ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ
והמניעות  מההגבלות ומשתחררים

ומבאר. שממשיך כפי הללו

ÔÈÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«
˙eiÁe¯a ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆn‰«¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ
על  וההסתר ההגבלה נושא כללות

‰ÌeˆÓvהאלוקות ÔÈÚ ‡e‰ של ƒ¿««ƒ¿
ורק  ויסתתר שייעלם הבליֿגבול האור

לעולמות  תאיר ממנו מועטת הארה

‰ÌÏBÚ,ולנבראים  ˙‡È¯·aL∆ƒ¿ƒ«»»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók9 בפרקי ¿«¬««≈

B¯Ó‡Ó˙אבות  ‰¯NÚa שאמר «¬»»«¬»
'יהי  אור', ('יהי הקדושֿברוךֿהוא

הלאה) וכן ‰ÌÏBÚ,רקיע' ‡¯·ƒ¿»»»
e‰fL של מדיבורו העולם התהוות ∆∆

של  עניין הוא הקדושֿברוךֿהוא

שמצד  האלוקי האור והגבלת צמצום

אינסופי  הוא ÌÎÁעצמו C¯cŒÏÚ«∆∆»»
„ÈÓÏz ÌÚ „ÓBlL ÏB„b»∆≈ƒ«¿ƒ

,ÏÏk Bk¯Úa BÈ‡L תלמיד ∆≈¿∆¿¿»
אותו  המלמד רבו ובין בינו שהפער

שאין  כך כדי עד שיעור לאין הוא

והשוואה  דימיון כל CÈ¯vL∆»ƒביניהם
גדול חכם שהוא זה BÏÎNרב ˙‡ ÌˆÓˆÏ אותו ולהסתיר Ú„הנעלה ¿«¿≈∆ƒ¿«

ÏÎO‰ B¯ea„a C˘ÓiL והמצומצם ÈÓÏzÏ„,המועט CiM‰ ומכאן ∆À¿«¿ƒ«≈∆««»««¿ƒ
מצומצמת  בצורה השכל גילוי הוא ÔkLŒÏkÓaשהדיבור Ô·eÈ ‰fÓeƒ∆»¿ƒ»∆≈

BÈ‰Ï˙באלוקות,ÏÚÓÏ‰בקלֿוחומר  ÏÎezL È„ÎaL מהקב"ה ¿«¿»∆ƒ¿≈∆«ƒ¿
ובליֿגבול  איןֿסוף עצמו ‰BÓÏBÚ˙שהוא ˙ee‰˙‰המוגבליםÌÈ‡L ƒ¿«»»∆≈»

,ÏÏk C¯a˙È ÂÈÏ‡ C¯Úa והשוואה דימיון כל שאין כאלה עולמות ¿≈∆≈»ƒ¿»≈¿»
האיןֿסוף,ביניהם  ‰ÌeˆÓvוהבורא ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ מיעוט שהוא À¿«ƒ¿ƒ¿««ƒ¿

אם  (ואילו בעולמות תאיר ממנו מועטת הארה שרק כך האלוקי האור והסתר

האור  את ולהכיל לקלוט יוכלו לא המוגבלים העולמות יאיר, עצמו האיןֿסוף

להתקיים), יוכלו Bi˙B‡·e¿ƒ˙ולא
של  בסגנון ,Ïaw‰10‰במילים, ««»»

שעניין  האריז"ל בכתבי מבואר

הוא לפני lÁz"L‰הצמצום ∆¿ƒ»
‡ÛBÒŒÔÈהצמצום ¯B‡ ‰È‰»»≈

ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ כולו ¿«≈∆¿∆»»
ÌB˜Ó ‰È‰ ‡ÏÂ,מקום נתינת ¿…»»»

‰BÓÏBÚ˙,אפשרות  ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ»»
BBˆ¯a ‰ÏÚLÎe הבורא של ¿∆»»ƒ¿

˙‡ ˜lÒ ,˙BÓÏBÚ‰ ˙Be‰Ï¿«»»ƒ≈∆
,„v‰ ÏÚ ÏB„b‰ B¯B‡ וצמצם «»«««

Èet"אותו ÌB˜Óe ÏÏÁ ‰NÚÂ¿«¬»»»»»
ואפשרות  מקום e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ˙נתינת

˙BÓÏBÚ‰ שנראים המוגבלים »»
מהבורא, נפרדת ∆∆e‰fLכמציאות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌeˆÓv‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿∆«¿≈∆
הצמצום  ידי ‡CkŒ¯Áעל CLÓƒ¿»««»

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk שבו »≈∆«ƒ¿«¿¿
ומשתלשל  ונמשך יורד האלוקי האור

לדרגה. וההסתר e‰ÊÂמדרגה הצמצום ¿∆
באלוקות  למעלה שהוא »¿ÔÈÚƒכפי
,'‰M„˜c ÌÈ¯ˆÓ' המושג ƒ¿«ƒƒ¿À»

כפי  ומגבלות, מצרים במובן 'מצרים',

עצמה  בקדושה ∆fÓeƒ‰שהוא
בקדושה  שהוא כפי מ'מצרים'

ÏLÏzL ידי רבים על צמצומים ƒ¿«¿≈
Ìbמאד ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿«

'ÌÈ¯ˆÓ' והסתרים העלמות ƒ¿«ƒ
BËeLÙk ומסתירים מעלימים שאכן ƒ¿

את  ומונעים האלוקי האור ההארה על

שלו, 'ÌÈ¯ˆÓוההתגלות „Ú«ƒ¿«ƒ
'‰ÊŒ˙ÓÚÏc לצד שמנגד הצד של ¿¿À«∆

ככתוב  זה' 'לעומת הנקרא הקדושה

מול  [הרע זה לעומת זה 'את בקהלת

האלוקים'. עשה ÌÈ¯ˆÓ'הטוב] ˙‡ÈˆÈ' ˙„B·ÚÂ הרוחנית במשמעות «¬«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
˙‡ˆÏ ‡È‰ ולהשתחרר ‡eÏÈÙלהתעלות ,ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆn‰ ÏkÓ ƒ»≈ƒ»«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ

ÈÙlL ÌÈÈeÏbÏ ÌÈÚÈbnL „Ú ,‰M„˜c ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓ¿»ƒ¿ƒƒ¿À»«∆«ƒƒ«ƒƒ∆ƒ¿≈
ÌeˆÓv‰ קודם והסתרים, העלמות כל ללא בגלוי, שהיה כפי האלוקי האור «ƒ¿

הצמצום.
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כי 'ebe dxezd zweg z`f

היא  ּוגבּולים מהּמצרים הּיציאה והּנה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָהּצמצּום.

לפי  והינּו ּבתֹורהּֿומצֹות, העבֹודה ְְְְְְֲִִֵַַָָָעלֿידי

הּצמצּום. לפני הּוא הּתֹורהּֿומצֹות ְְְִִִֵֶֶַַָֹׁשּׁשרׁש

קּדׁשנּו אׁשר מברכים הּמצֹות על ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָּדהּנה,

ּב'לּקּוטי  ּכּמבאר ּדיקא, "מצֹותיו" ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹּבמצֹותיו,

ציצית  מצות (ּבדרּוׁשי ּובכּמה 11ּתֹורה' ְְְִִִִֵַַָָ

הּכתּוב 12מקֹומֹות  ּבפרּוׁש ּכל 13) את ועׂשיתם ְְֲִֵֶֶַַָָ

מ"ּמצֹות  יֹותר נעלֹות הן ׁש"ּמצֹותי" ְְְֲִִִִֵֵֶַָָמצֹותי,

עצמּותֹו על ּדקאי  מּמׁש, "מצֹותי" להיֹותן ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָהוי'",

ׁשענין  וכיון הּצמצּום. לפני ּדהינּו ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָיתּבר

וחּבּור  צותא מּלׁשֹון הּוא עלֿידי 14הּמצוה הרי , ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ

ׁשהּוא  ּוכׁשם הּקּב"ה. עם מתחּברים ְְְְִִִִֵֶַַַָָהּמצֹות

הּתֹורה, ּבלּמּוד ּגם הּוא ּכן הּמצֹות, ְְְִִִֵַַַָּבקּיּום

עם  ּומתאחדים מתחּברים הּתֹורה לּמּוד ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָׁשעלֿידי 

ּבּתניא  וכּמבאר איןֿסֹוף. 16ּובדרּוׁשים 15עצמּות ְְְְְִֵַַַַַָָֹ

ׁשהּתֹורה  הּמצֹות, על הּתֹורה מעלת ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָהּמבארים

הן  הרי מצ ֹות מהּֿׁשאיןּֿכן 'חּיֹוהי', ענין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַהּוא

הּמצֹות  ּבענין ׁשּמבאר ואף ּבלבד. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ'אברים'

הּמתהּפ ּכחֹותם הּמצֹות 17ׁשּזהּו ׁשּׁשרש הינּו, , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

הּתֹורה  ׁשהרי הּתֹורה, מּׁשרׁש יֹותר למעלה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא

ׁשרׁשן  מצֹות מהּֿׁשאיןּֿכן הּמֹוחין, ענין ְְְִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ולכן  מהּמֹוחין, ׁשּלמעלה ּגּולּגלּתא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמּבחינת

למּטה  הן הּמצֹות אזי ּבגּלּוי, ּובאים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּכׁשּנמׁשכים 
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תקפז.)11 ע' שלח אוה"ת ואילך. א מו, ג.)12שלח ט, במדבר מ.)13לקו"ת טו, סה"מ )14שלח ג. מה, בחוקותי לקו"ת

וש"נ. נב. ע' רכד )16פכ"ג.)15תרח"ץ ע' תרנ"ג ואילך. שמג ע' ח"ב תרל"ג סה"מ ואילך. קד ע' לתניא והערות קיצורים

ואילך). קכ ע' תרצ"ב (סה"מ תרצ"ב מצוה נר כי ד"ה א).)17ואילך. (קלא, ס"כ אגה"ק תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡Èˆi‰ ,‰p‰Â האדם של ÌÈÏe·‚eוההתעלות ÌÈ¯ˆn‰Ó מכל ¿ƒ≈«¿ƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ

BˆÓeŒ‰¯B˙a˙,הסוגים  ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ עוסק יהודי וכאשר ƒ«¿≈»¬»¿»ƒ¿
'מצרים' הן והמגבלות, הגדרים כל מעל מתעלה הוא מצוות ומקיים בתורה

שכנגד שמהצד 'מצרים' והן הקדושה שהעיסוק eÈ‰Âשמצד לכך והסיבה ¿«¿
מצרים' ל'יציאת מביא ומצוות בתורה

היא מההגבלות ÈÙÏ¿ƒוהתעלות
˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰ L¯ML והמקור ∆…∆«»ƒ¿

באלוקות למעלה ÈÙÏשלהם ‡e‰ƒ¿≈
ÌeˆÓv‰ ומצוות בתורה וכשעוסקים «ƒ¿

שלפני  ומקורם שורשם עם מתחברים

הבליֿגבול, האיןֿסוף היינו הצמצום,

ומבאר. שממשיך כפי

ÌÈÎ¯·Ó ˙Bˆn‰ ÏÚ ,‰p‰c¿ƒ≈««ƒ¿¿»¿ƒ
בפועל  המצווה עשיית אתה לפני ברוך

ÂÈ˙BˆÓa,וכו'ה' eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
‡˜Èc "ÂÈ˙BˆÓ" ז"ל וחכמינו ƒ¿»«¿»

הברכות  בנוסח לומר וקבעו דייקו

היא, הדבר ומשמעות "מצוותיו"

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nk ספר «¿…»¿ƒ≈»
פרשיות  על הזקן אדמו"ר מאמרי

במדבר  ויקרא, בחומשים התורה

השירים ושיר ≈¿ÈLe¯„a)ƒודברים
È¯Ó‡Ó אודות המדברים החסידות

˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓ11‰nÎ·e ƒ¿«ƒƒ¿«»
˙BÓB˜Ó12·e˙k‰ Le¯Ùa (13 ¿¿≈«»

ציצית  Ïkבפרשת ˙‡ Ì˙ÈNÚÂ«¬ƒ∆∆»
"È˙Bˆn"L ,È˙BˆÓ מבלי סתם ƒ¿»∆ƒ¿»

המצוות  הם מי של ולפרש ≈‰Ôלפרט
,"'ÈÂ‰ ˙Bˆn"Ó ¯˙BÈ ˙BÏÚ«¬≈ƒƒ¿¬»»

"È˙BˆÓ" Ô˙BÈ‰Ï מצוות כלומר, ƒ¿»ƒ¿»
הקדושֿברוךֿהוא של «»LnÓ,שלי,

È‡˜cשמכווןB˙eÓˆÚ ÏÚ ¿»≈««¿
,C¯a˙È של והמהות העצמיות ƒ¿»≈

בעצמו שהוא eÈ‰cהקדושֿברוךֿהוא כפי עצמו ÈÙÏהאיןֿסוף ¿«¿ƒ¿≈
‡˙Âˆ ÔBLlÓ ‡e‰ ‰Âˆn‰ ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ .ÌeˆÓv‰ היינו ביחד «ƒ¿¿≈»∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«¿»

eaÁÂ14ÌÈ¯aÁ˙Ó¯התקשרות  ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ È¯‰ ישראל , בני ¿ƒ¬≈«¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
המצוות  את ‰aw"‰המקיימים ÌÚ המקור המצוות.בעצמו, של והשורש ƒ«»»

,‰¯Bz‰ „enÏa Ìb ‡e‰ Ôk ,˙Bˆn‰ Ìei˜a ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆¿ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ«»
ÌÈ„Á‡˙Óe ÌÈ¯aÁ˙Ó ‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚL ישראל בני ∆«¿≈ƒ«»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¬ƒ

התורה את Èza‡הלומדים ¯‡·nÎÂ .ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ÌÚ15 ƒ«¿≈¿«¿…»««¿»
ÌÈLe¯„·e16 חסידות ÏÚÓ˙מאמרי ÌÈ¯‡·n‰ויתרוןÏÚ ‰¯Bz‰ «¿ƒ«¿»¬ƒ«¬««»«

˙BˆÓ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'È‰BiÁ' ÔÈÚ ‡e‰ ‰¯Bz‰L ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆«»ƒ¿««ƒ«∆≈≈ƒ¿

„·Ïa 'ÌÈ¯·‡' Ô‰ È¯‰ איהו' הזוהר לשון מובא החסידות בתורת ¬≈≈≈»ƒƒ¿«
הכוונה  כלל (ובדרך וחייו בעצמו הקדושֿברוךֿהוא הוא, כלומר, חד', וחיוהי

אינם  העליונים והכוחות שהאורות היינו אחד, העליונות) הספירות לעשר

מוחלט  בביטול אליו בטלים אלא בעצמו מהקדושֿברוךֿהוא נפרדת מציאות

היא  כי 'חיוהי' נקראת התורה וגם

הקדושֿברוךֿהוא  של ורצונו חכמתו

כחלק  בו ודבוקה ומחוברת בעצמו

נקראות  שהמצוות בעוד ממש, ממנו

ממש. העצם זה ואין 'אברים'

המצוות  על יתרון יש שלתורה כך ועל

הוא  ברוך בקדוש הוא התורה שורש כי

יש  'אברים', הן המצוות ואילו בעצמו

אחרים  במקומות שלכאורה להקשות

להיפך  משמע

˙Bˆn‰ ÔÈÚa ¯‡·nL Û‡Â¿«∆¿…»¿ƒ¿««ƒ¿
Ct‰˙n‰ Ì˙BÁk e‰fL17, ∆∆¿»«ƒ¿«≈

כזה  באופן הוא שייצורו לחותם הכוונה

ולאחר  בשעווה, עצמו אותו שחותמין

על  חותם עוד באמצעותו נעשה שנוצר

לחתום, רוצים שעליה האחרת השעווה

שוקעות, החותם שעל האותיות ואם

האותיות  ואם בולט, השעווה על נעשה

על  נעשה בולטות, החותם שעל

משל  הוא זה ודבר שוקע, השעווה

מכפי  להיפך לעינינו שנגלה לדבר

המסתיר  הכוח (לדוגמה במקורו שהוא

נראה  שהנברא לכך גורם האלוקות על

עצמו  הכוח לגבי אבל ומציאות, יש לנו

שנגלה  שמה כך הגילוי, בכוח מדובר

הסתר, הוא אצלנו המסתיר הכוח לגבי

שנגלה  מה הוא המסתיר הכוח ואילו

ולענייננו, ML¯˘לנו), ,eÈ‰«¿∆…∆
˙Bˆn‰¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ «ƒ¿¿«¿»≈

ÔÈÁBn‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰¯Bz‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰ L¯MÓ של והחכמה ƒ…∆«»∆¬≈«»ƒ¿««ƒ
zÏbÏeb‡הקדושֿברוךֿהוא, ˙ÈÁaÓ ÔL¯L ˙BˆÓ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ«¿«¿»

הראש לגולגולת שנמשלה באלוקות ÔÈÁBn‰Óבחינה ‰ÏÚÓlL כשם , ∆¿«¿»≈«ƒ
היא  זו בחינה כביכול, למעלה, כך המוח מעל היא הראש גולגולת שבאדם

התורה  עניין הוא שבהם המוחין מן למעלה היא המצוות של השורש שהיא

ÔÎÏÂ מהתורה למעלה הן המצוות שבשורשם הדברים ÌÈÎLÓpLkמאחר ¿»≈¿∆ƒ¿»ƒ
Èel‚aמשורשם  ÌÈ‡·e,למטה¯˙BÈ ‰hÓÏ Ô‰ ˙Bˆn‰ ÈÊ‡ »ƒ¿ƒ¬««ƒ¿≈¿«»≈

משורש  למעלה הוא התורה ששורש לעיל לאמור בניגוד זה ולכאורה מהתורה,

התורה למטה המתהפך' 'חותם בגלל כן, אם (כי להיות המצוות צריכה הייתה
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צריכה  אינּה הּפרה מהּֿׁשאיןּֿכן ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּפרה"),

ּכּלּה. הּׁשנה ּבכל ּגם להיֹות יכֹול ׁשּקּיּומּה ְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻלּפסח,

"חקת Ô·eÈÂב) ּבין החּלּוק ּבהקּדים זה ּכל ¿»ְְִִֵֶַַַָֻ

ענין  ּדהּנה הּפרה", ל"חקת ְְְִִֵֶַַַַַָָֻהּפסח"

'מצרים' ּכי מצרים, יציאת ענין עם קׁשּור ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָהּפסח

ּוגבּולים  מצרים ענין עבֹודת 8הּוא ועלֿידי , ְְְְְֲִִִֵַַַָ

מהּמצרים  הּיציאה את ּפֹועלים הּפסח" ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֻ"חּקת

הּמצרים  ענין ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּוגבּולים.

ׁשּבבריאת  הּצמצּום ענין הּוא ּברּוחנּיּות ְְְְְִִִִִִֶַַַָּוגבּולים

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר מאמרֹות 9העֹולם, ּבעׂשרה ְֲֲֲֵַַַַַָָָָָ

ׁשּלֹומד  ּגדֹול חכם עלּֿדר ׁשּזהּו העֹולם, ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָנברא

לצמצם  ׁשּצרי ּכלל, ּבערּכֹו ׁשאינֹו ּתלמיד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָעם

הּׁשּי הּׂשכל ּבדּבּורֹו ׁשּימש עד ׂשכלֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֻאת

ׁשּבכדי  למעלה, ּבמּכלֿׁשּכן יּובן ּומּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּתלמיד,

ּבער ׁשאינם העֹולמֹות התהּוּות להיֹות ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתּוכל

הּצמצּום, ענין להיֹות הצר ּכלל, יתּבר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻאליו

הּקּבלה  איןֿסֹוף 10ּובאֹותּיֹות אֹור היה ׁש"ּתחּלה , ְְִִֵֶַַָָָָָ

למציאּות  מקֹום היה ולא החלל מקֹום את ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹממּלא

העֹולמֹות, להּוֹות ּברצֹונֹו ּוכׁשעלה ְְְִֶַָָָָָָהעֹולמֹות,

חלל  ונעׂשה הּצד, על הּגדֹול אֹורֹו את ְֲִֵֶַַַַַָָָָסּלק

ענין  ׁשּזהּו העֹולמֹות, למציאּות ּפנּוי" ְְִִִֶֶַָָָָּומקֹום

סדר  ּכל אחרּֿכ נמׁש ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּצמצּום,

ּומּזה  ּדקדּׁשה', 'מצרים ענין וזהּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֻההׁשּתלׁשלּות .

ּכפׁשּוטֹו, 'מצרים' ּגם להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַנׁשּתלׁשל

מצרים' 'יציאת ועבֹודת ּדלעמתֿזה'. 'מצרים ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַֻעד

לצ  מצרים היא אפילּו ּוגבּולים, הּמצרים מּכל את ְְְֲִִִִִִֵַָָָָ

ׁשּלפני  לּגלּויים ׁשּמּגיעים עד ּדקדּׁשה, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָֻּוגבּולים
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ובכ"מ.)8 ואילך. סע"ב לה, אמור לקו"ת א. סד, בשלח תו"א רפ"ה.)9ראה עגולים )10אבות (דרוש א שער חיים עץ

ב. ענף ויושר)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יותר  חשובה ÁÒtÏ,שהפרה ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ‰¯t‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(«∆≈≈«»»≈»¿ƒ»«∆«

dÓeiwL אלא בפסח תלוי בלתי עניין ÏÎaהוא Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ∆ƒ»»ƒ¿«¿»
dlk ‰M‰ על מטרונות משתי המשל של והתוספת התועלת מה כן ואם «»»À»

מספיק? הוא שלכאורה עצמו הטעם

ÌÈc˜‰a ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ (·¿»»∆¿«¿ƒ
˜elÁ‰ההבדל˙˜Á" ÔÈa «ƒ≈À«

,"‰¯t‰ ˙˜Á"Ï "ÁÒt‰ לפי «∆«¿À««»»
הדברים  Úפנימיות ‰p‰cÔÈ קרבן ¿ƒ≈ƒ¿«

˙‡ÈˆÈ ÔÈÚ ÌÚ ¯eL˜ ÁÒt‰«∆«»ƒƒ¿«¿ƒ«
ÔÈÚ ‡e‰ 'ÌÈ¯ˆÓ' Èk ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒƒ¿«

ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓ8, מצרים המושג ¿»ƒ¿ƒ
האלוקות  על ומניעות מגבלות מסמל

ה' בעבודת והפרעות »¿ŒÏÚÂוהקדושה
"ÁÒt‰ ˙wÁ" ˙„B·Ú È„È¿≈¬«À««∆«

להלן  יתבאר ‡˙שתוכנה ÌÈÏÚBt¬ƒ∆
ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆn‰Ó ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ
והמניעות  מההגבלות ומשתחררים

ומבאר. שממשיך כפי הללו

ÔÈÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«
˙eiÁe¯a ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆn‰«¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ
על  וההסתר ההגבלה נושא כללות

‰ÌeˆÓvהאלוקות ÔÈÚ ‡e‰ של ƒ¿««ƒ¿
ורק  ויסתתר שייעלם הבליֿגבול האור

לעולמות  תאיר ממנו מועטת הארה

‰ÌÏBÚ,ולנבראים  ˙‡È¯·aL∆ƒ¿ƒ«»»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók9 בפרקי ¿«¬««≈

B¯Ó‡Ó˙אבות  ‰¯NÚa שאמר «¬»»«¬»
'יהי  אור', ('יהי הקדושֿברוךֿהוא

הלאה) וכן ‰ÌÏBÚ,רקיע' ‡¯·ƒ¿»»»
e‰fL של מדיבורו העולם התהוות ∆∆

של  עניין הוא הקדושֿברוךֿהוא

שמצד  האלוקי האור והגבלת צמצום

אינסופי  הוא ÌÎÁעצמו C¯cŒÏÚ«∆∆»»
„ÈÓÏz ÌÚ „ÓBlL ÏB„b»∆≈ƒ«¿ƒ

,ÏÏk Bk¯Úa BÈ‡L תלמיד ∆≈¿∆¿¿»
אותו  המלמד רבו ובין בינו שהפער

שאין  כך כדי עד שיעור לאין הוא

והשוואה  דימיון כל CÈ¯vL∆»ƒביניהם
גדול חכם שהוא זה BÏÎNרב ˙‡ ÌˆÓˆÏ אותו ולהסתיר Ú„הנעלה ¿«¿≈∆ƒ¿«

ÏÎO‰ B¯ea„a C˘ÓiL והמצומצם ÈÓÏzÏ„,המועט CiM‰ ומכאן ∆À¿«¿ƒ«≈∆««»««¿ƒ
מצומצמת  בצורה השכל גילוי הוא ÔkLŒÏkÓaשהדיבור Ô·eÈ ‰fÓeƒ∆»¿ƒ»∆≈

BÈ‰Ï˙באלוקות,ÏÚÓÏ‰בקלֿוחומר  ÏÎezL È„ÎaL מהקב"ה ¿«¿»∆ƒ¿≈∆«ƒ¿
ובליֿגבול  איןֿסוף עצמו ‰BÓÏBÚ˙שהוא ˙ee‰˙‰המוגבליםÌÈ‡L ƒ¿«»»∆≈»

,ÏÏk C¯a˙È ÂÈÏ‡ C¯Úa והשוואה דימיון כל שאין כאלה עולמות ¿≈∆≈»ƒ¿»≈¿»
האיןֿסוף,ביניהם  ‰ÌeˆÓvוהבורא ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ מיעוט שהוא À¿«ƒ¿ƒ¿««ƒ¿

אם  (ואילו בעולמות תאיר ממנו מועטת הארה שרק כך האלוקי האור והסתר

האור  את ולהכיל לקלוט יוכלו לא המוגבלים העולמות יאיר, עצמו האיןֿסוף

להתקיים), יוכלו Bi˙B‡·e¿ƒ˙ולא
של  בסגנון ,Ïaw‰10‰במילים, ««»»

שעניין  האריז"ל בכתבי מבואר

הוא לפני lÁz"L‰הצמצום ∆¿ƒ»
‡ÛBÒŒÔÈהצמצום ¯B‡ ‰È‰»»≈

ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ כולו ¿«≈∆¿∆»»
ÌB˜Ó ‰È‰ ‡ÏÂ,מקום נתינת ¿…»»»

‰BÓÏBÚ˙,אפשרות  ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ»»
BBˆ¯a ‰ÏÚLÎe הבורא של ¿∆»»ƒ¿

˙‡ ˜lÒ ,˙BÓÏBÚ‰ ˙Be‰Ï¿«»»ƒ≈∆
,„v‰ ÏÚ ÏB„b‰ B¯B‡ וצמצם «»«««

Èet"אותו ÌB˜Óe ÏÏÁ ‰NÚÂ¿«¬»»»»»
ואפשרות  מקום e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ˙נתינת

˙BÓÏBÚ‰ שנראים המוגבלים »»
מהבורא, נפרדת ∆∆e‰fLכמציאות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌeˆÓv‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿∆«¿≈∆
הצמצום  ידי ‡CkŒ¯Áעל CLÓƒ¿»««»

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk שבו »≈∆«ƒ¿«¿¿
ומשתלשל  ונמשך יורד האלוקי האור

לדרגה. וההסתר e‰ÊÂמדרגה הצמצום ¿∆
באלוקות  למעלה שהוא »¿ÔÈÚƒכפי
,'‰M„˜c ÌÈ¯ˆÓ' המושג ƒ¿«ƒƒ¿À»

כפי  ומגבלות, מצרים במובן 'מצרים',

עצמה  בקדושה ∆fÓeƒ‰שהוא
בקדושה  שהוא כפי מ'מצרים'

ÏLÏzL ידי רבים על צמצומים ƒ¿«¿≈
Ìbמאד ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿«

'ÌÈ¯ˆÓ' והסתרים העלמות ƒ¿«ƒ
BËeLÙk ומסתירים מעלימים שאכן ƒ¿

את  ומונעים האלוקי האור ההארה על

שלו, 'ÌÈ¯ˆÓוההתגלות „Ú«ƒ¿«ƒ
'‰ÊŒ˙ÓÚÏc לצד שמנגד הצד של ¿¿À«∆

ככתוב  זה' 'לעומת הנקרא הקדושה

מול  [הרע זה לעומת זה 'את בקהלת

האלוקים'. עשה ÌÈ¯ˆÓ'הטוב] ˙‡ÈˆÈ' ˙„B·ÚÂ הרוחנית במשמעות «¬«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
˙‡ˆÏ ‡È‰ ולהשתחרר ‡eÏÈÙלהתעלות ,ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆn‰ ÏkÓ ƒ»≈ƒ»«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ

ÈÙlL ÌÈÈeÏbÏ ÌÈÚÈbnL „Ú ,‰M„˜c ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓ¿»ƒ¿ƒƒ¿À»«∆«ƒƒ«ƒƒ∆ƒ¿≈
ÌeˆÓv‰ קודם והסתרים, העלמות כל ללא בגלוי, שהיה כפי האלוקי האור «ƒ¿

הצמצום.
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h"kyz'dכב ,xc` i"g ,dxt zyxt ,`yzÎik zyxt zay

- הראׁשֹון ּבׁשרׁשם הרי מּכלֿמקֹום ְְֲִִֵֵָָָָָיֹותר,

מהּמצֹו יֹותר למעלה הּתֹורה ת,מׁשרׁשת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻ

חד" ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ,18ּד"אֹוריתא ְְְְְִַַָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  ,יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשּׁשרׁשּה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָוהינּו

הרצֹון  ּבבחינת רק מׁשרׁשֹות ונמצא,17מצֹות . ְְְְְִִִִַַָָָָֻ

ּבתֹורהּֿומצֹות  העבֹודה ּכללּות ְְְְֲִֵֶַָָָָׁשעלֿידי

איןֿ ּומהּות עצמּות עם ּומתחּברים ְְְְֲִִִִִֵַַַַמתאחדים

נפלא  יחּוד נעׂשה הּתֹורה לּמּוד ׁשעלֿידי ְְֲִִִֵֶַַַָָָסֹוף,

כּו' ּכמֹוהּו יחּוד ׁשאין קּיּום 19ועצּום ועלֿידי . ְְְִִֵֵֶַָָ

מרּכבה  נעׂשית צדקה הּמחּלקת הּיד הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמצֹות,

הּתֹורה 20לאלקּות  ּבקּיּום הּצּדיקים עבֹודת וזֹוהי . ְְֱֲִִִִֶַַַַָֹ

הּמצרים  מּכל יֹוצאים ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּומצֹות,

מּכלֿ מסּדרת, עבֹודה ׁשּזֹוהי והגם ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָֻּוגבּולים.

ּומצֹות, הּתֹורה ּבקּיּום זֹו עבֹודה עלֿידי ְְְֲִִֵַַָָָמקֹום

ׁשני  ּגםּֿכן והם מצרים. יציאת ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַּפֹועלים

ּדּלּוג  מּלׁשֹון "ּפסח", ּבתבת אֹו21הּפרּוׁשים , ְְִִִֵֵֶַַַ

רחמנא' 'חס ּדּלּוג,22מּלׁשֹון מּלׁשֹון ׁש"ּפסח" . ְְֲִִִֶֶַַָָָ

ּו"פסח" ּוגבּולים, הּמצרים על ׁשּמדּלג ְְְְִִֵֶֶַַַַַָהינּו

קו  הרחמים, ענין הּוא רחמנא' 'חס ְְֲֲִִִַַַַָָָָמּלׁשֹון

הּכתר  עד ׁשעֹולה יֹותר 23האמצעי, למעלה , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

מּגיע  זה הרי ּגּופא ׁשּבּכתר והינּו, הּקוים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשני

הּוא  זה וכל הּקוים. מּׁשני יֹותר נעלית ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָלדרּגה

על  ּכלל ּבדר ׁשּקאי הּפסח", "חּקת עבֹודת ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻענין

הּצּדיקים. ֲִִַַַעבֹודת

ÌÓ‡ּֿבעלי עבֹודת ענין הּוא הּפרה" "חּקת »¿»ְֲֲִֵַַַַַָָֻ

הּפרה" "חּקת עבֹודת ּדהּנה, ְְֲִֵַַַָָָֻּתׁשּובה.
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ועוד.)18 א. מו, נצבים לקו"ת בתחילתו. ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב א. כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם 15 שבהערה תניא

פ"ה.)19 תניא פכ"ג.)20ראה יג.)21שם שם, יא. יב, בא בהגהה.)22פירש"י א קנז, פסחים מסכת לקו"ת )23של"ה

ב. צו, מסעי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא והתשובה מהמצוות), ‰¯‡ÔBLלמטה ÌL¯La È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈¿»¿»»ƒ

- פרטיים לשורשים הירידה BÈ˙¯לפני ‰ÏÚÓÏ ‰¯Bz‰ ˙L¯LÓÀ¿∆∆«»¿«¿»≈
"„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ‡˙È¯B‡"c ,˙Bˆn‰Ó18, ≈«ƒ¿¿«¿»¿¿»¿ƒ»«

אחד  הכול והקדושֿברוךֿהוא שהתורה הזוהר dL¯MLכדברי eÈ‰Â של ¿«¿∆»¿»
Œ‰Óהתורה  ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«

˜¯ ˙BL¯LÓ ˙BˆÓ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿À¿»«
ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁ·a17 שהיא העליון ƒ¿ƒ«»»

ממש. העצם לא אבל נעלית בחינה

˙eÏÏk È„ÈŒÏÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¿≈¿»
˙BˆÓeŒ‰¯B˙a ‰„B·Ú‰ היינו »¬»¿»ƒ¿

ידי  על והן התורה לימוד ידי על הן

של  לאמיתו כאמור, כי, המצוות קיום

הקדושֿ עם קשורים העניינים שני דבר

בעצמוב  ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒרוךֿהוא
ÌÈ¯aÁ˙Óe העוסקים ישראל בני ƒ¿«¿ƒ

ובמצות eÓˆÚ˙בתורה ÌÚƒ«¿
ÛBÒŒÔÈ‡ ˙e‰Óe והמהות העצם «≈

בספר  וכמבואר הקדושֿברוךֿהוא, של

‰Bz¯‰התניא „enÏ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»
ÌeˆÚÂ ‡ÏÙ „eÁÈ ‰NÚ בין «¬»ƒƒ¿»¿»

שהיא  והתורה הלומד האדם שכל

הקדושֿברוךֿהוא  של ורצונו חכמתו

והתחברות  התאחדות וזו בעצמו,

כך כדי עד eÁÈ„מופלאה ÔÈ‡L∆≈ƒ
'eÎ e‰BÓk19Ìei˜ È„ÈŒÏÚÂ . »¿«¿≈ƒ

˙˜lÁn‰ „i‰ È¯‰ ,˙Bˆn‰«ƒ¿¬≈«»«¿«∆∆
‰·k¯Ó ˙ÈNÚ ‰˜„¿̂»»«¬≈∆¿»»

˙e˜Ï‡Ï20 לאלוקות ההתחברות ∆¡…
שיד  כזו במידה היא מצווה בעשיית

המצווה  פעולת את העושה האדם

כמו  מוחלט בביטול לאלוקות בטלה

שהוא  הרוכב אל המרכבה ביטול

משלה  רצון כל לה שאין כזו במידה

של  רצונו לפי רק היא תנועתה וכל

אותה. המנהיג לימוד È‰BÊÂהרוכב ¿ƒ
גבוהה  כזו ברמה מצוות וקיום תורה

היא  לאלוקות והתבטלות התחברות דבקות, ‰ÌÈ˜Ècvשל ˙„B·Ú¬«««ƒƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a כזו ברמה היא ה' כשעבודת ¿ƒ«»ƒ¿∆«¿≈∆
ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆn‰ ÏkÓ ÌÈ‡ˆBÈ.רוחנית מצרים' 'יציאת וחווים ¿ƒƒ»«¿»ƒ¿ƒ

˙¯cÒÓ ‰„B·Ú È‰BfL Ì‚‰Âֿבעולם המציאות גדרי בתוך הנעשית «¬«∆ƒ¬»¿À∆∆
אין  לכאורה כן ואם לדרגה, ומדרגה לשלב משלב ועלייה ובהתקדמות הזה

והגבלות , מצרים של במובן מ'מצרים' יציאה È„ÈŒÏÚכאן ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈

,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a BÊ ‰„B·Ú עם והתאחדות התחברות בה שיש ¬»¿ƒ«»ƒ¿
אמיתי  ובליֿגבול איןֿסוף שהוא בעצמו ÌÈÏÚBt¬ƒהקדושֿברוךֿהוא

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ‰È‰zL מהמצרים יוצאים כן דבר של ולאמיתו ∆ƒ¿∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ
הרוחניות. וההגבלות

Ì‰Â על לעיל האמורים הדברים ¿≈
מצרים  יציאת של הרוחנית המשמעות

הוא  תוכנם פסח בקרבן »ŒÌbהקשורה
˙a ÌÈLe¯t‰ ÈL Ôk˙· במילה ≈¿≈«≈ƒ¿≈«

,"ÁÒt" אחד ÔBLlÓפירוש ∆«ƒ¿
‚elc21 על ה' 'ופסח בתורה ככתוב ƒ

שני ‡Bהפתח', ב'פסח'פירוש

'‡ÓÁ¯ ÒÁ' ÔBLlÓ22ֿהקדוש ƒ¿»«¬»»
וריחם. חס »∆∆ÁÒt"L"ברוךֿהוא

‚l„nL eÈ‰ ,‚elc ÔBLlÓƒ¿ƒ«¿∆¿«≈
ה' את העובד ‰ÌÈ¯ˆnהאדם ÏÚ««¿»ƒ

ÌÈÏe·‚e ו'יוצא מעליהם ומתעלה ¿ƒ
'ÒÁממצרים', ÔBLlÓ "ÁÒÙ"e∆«ƒ¿»

,ÌÈÓÁ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰ '‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿«»«¬ƒ
,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ בקבלה כמבואר «»∆¿»ƒ

מחולקות  העליונות הספירות וחסידות,

חכמהֿחסדֿ הספירות 'קוים' לשלושה

בינהֿגבורהֿ הספירות הימין, בקו נצח

דעתֿ והספירות השמאל, בקו הוד

ומידת  האמצעי, בקו תפארתֿיסוד

הרחמים מידת היא ∆∆ÏBÚL‰התפארת
¯˙k‰ „Ú23, מיוחד קשר לה יש ««∆∆

מהספירות  שלמעלה עליון' ל'כתר

קו  של המיוחד היתרון בגלל וזאת

שהוא BÈ˙¯האמצעי ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈
ÌÈÂw‰ ÈMÓ וקו הימין קו ƒ¿≈«»ƒ

Ùeb‡השמאל, ¯˙kaL ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆∆»
Ê‰עצמו È¯‰ היא שבו האמצעי  הקו ¬≈∆

הרחמים  b¯„Ï‰מידת ÚÈbÓ«ƒ«¿«¿»
ÌÈÂw‰ ÈMÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ שגם «¬≈≈ƒ¿≈«»ƒ

בדרגה  אבל הכתר בעניין קשורים הם

יותר. Ê‰נמוכה ÏÎÂ לעיל המבואר ¿»∆
ברוחניות  מצרים' 'יציאת אודות "wÁ˙בהרחבה ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬«À«

È‡wL ,"ÁÒt‰מכוון'‰ ˙„B·Ú ÏÚ ÏÏk C¯„a של בדרכם «∆«∆»≈¿∆∆¿»«¬«
.ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ

'‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ "‰¯t‰ ˙wÁ" ÌÓ‡ של בדרכם »¿»À««»»ƒ¿«¬«
‰·eLzŒÈÏÚa.ומבאר שממשיך כפי «¬≈¿»

ÌÈÙ¯BOL ,‰Ù¯O‰ ÔÈÚ ‡e‰ "‰¯t‰ ˙wÁ" ˙„B·Ú ,‰p‰c¿ƒ≈¬«À««»»ƒ¿««¿≈»∆¿ƒ
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כג 'ebe dxezd zweg z`f

מציאּותּה, ּכל את ׁשּׂשֹורפים  הּׂשרפה, ענין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָהּוא

אׁשֿ הּיסֹודֹות ׁשלׁשת מתּבּטלים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַֹׁשעלֿידיֿזה

ׁשהּוא  האפר  רק ונׁשאר ּבעׁשן, וכלים ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמיםֿרּוח

הּקדׁש' ּב'אּגרת ׁשּכתּוב (ּכמֹו העפר ,24יסֹוד ְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּבּמאמר  ּגם ּדהּנה 25ּומּובא ּבעבֹודה, והענין .( ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ

ׁשּיכֹול  הּמתאּוה ּכח יׁשנֹו הּבהמית ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּבּנפׁש

ׁשּלא  והינּו, רצּויים. ּבלּתי ענינים ּגם ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָֹלהתאּוֹות

ּבלּתי  ענין הּוא האסּורים לדברים הּתאוה ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָרק

ּתאות  ּכמֹו הּתר, ּבעניני הּתאוה ּגם אּלא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָרצּוי,

ׁשהּמאכל  אף הרי ׁשמים, לׁשם ׁשאינּה ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאכילה

ּבידי  ואסּור קׁשּור ׁשאינֹו הּמּתר, ּדבר ְִֵֵֶַָָָָָֻהּוא

ּתאותֹו למּלאת ּכׁשאֹוכלֹו מּכלֿמקֹום ְְְֲִִִֶַַַָָָֹהחיצֹונים,

קלּפֹות  ׁשּבׁשלׁש ּגמּור ּברע ׁשעה לפי הּוא יֹורד -ְְְְִִֵֶַָָָָֹ

ועד 26הּטמאֹות  רצּוי, ּבלּתי ענין זה הרי ואםּֿכן , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

אסּורים. ּדברים ּגם להתאּוֹות ׁשּיכֹול ,ּכ ְְְְֲִִִֵֶַַָָָּכדי

הּמתאּוה, ּכח נצטּיר ׁשּבֹו הרע הּצּיּור ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹוהּנה,

ּכיֿאם  יּׁשאר ׁשּלא עד לגמרי , לׂשרפֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹצריכים

ּכח  ׁשעצם לפי והינּו הּפׁשּוט, הּמתאּוה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּכח

לגמרי, מתּבּטל אינֹו ולכן רע, אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּמתאּוה

הּתׁשּובה, ענין ׁשּזהּו לקדּׁשה, ׁשּמתהּפ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאּלא

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת ׁשּכתּוב ׁשענין 27ּוכמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָ

ּדף  לקרֹות רגיל היה ׁש"אם ּבאפן הּוא ְְְִִִֶֶַַָָָָֹהּתׁשּובה

וכּו' ּדּפים" ׁשני יקרא ׁשעלֿידיֿזה 28אחד, , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

מתּבּטל  ׁשאין והינּו, ּומכּפל, ּכפּול קׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻנעׂשה

מציאּות  להיֹות ׁשּמתהּפ רק לגמרי, ְְְְְִִִֵֵֶַַַֹּכחֹו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
d˙e‡ÈˆÓ Ïk האדומה,‡˙ הפרה תהליך ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰של באמצעות ∆»¿ƒ»∆«¿≈∆

‰B„BÒi˙השריפה  ˙LÏL ÌÈÏha˙Ó מהם היסודות ארבעת מבין ƒ¿«¿ƒ¿…∆«¿
בבריאה דבר כל ÔLÚaמורכב ÌÈÏÎÂ Áe¯ŒÌÈÓŒL‡ נאבדת ומציאותם ≈«ƒ«¿»ƒ∆»»

‰ÙÚ¯לחלוטין, „BÒÈ ‡e‰L ¯Ù‡‰ ˜¯ ¯‡LÂ מבין הרביעי היסוד ¿ƒ¿»«»≈∆∆¿∆»»
b‡'a¯˙הארבעה ·e˙kL BÓk)¿∆»¿ƒ∆∆
'L„w‰24 לשונו [וזה התניא שבספר «…∆

מהותו  הוא שהאפר דכמו ..." שם:

מורכב  שהיה הנשרף העץ של ועצמותו

וג' עפר, מים רוח אש יסודות מד'

להם  והלכו חלפו רוח מים אש יסודות

כנודע  מהרכבתן המתהווה בעשן וכלו

שבו  העפר שהוא בעץ שהיה הד' ויסוד

הוא  בו שולטת האש ואין למטה היורד

כל  והנה האפר, והוא קיים הנשאר

וצורתו  וחומרו וממשו העץ מהות

לעין  נראה שהיה ועובי ורוחב באורך

העפר  מיסוד היה עיקרו שנשרף קודם

כי  בו כלולים רוח מים שאש רק שבו

לו  ויש מכולן יותר חומרי הוא העפר

באש  מהֿשאיןֿכן ועובי ורוחב אורך

בעץ  מזעיר מעט הם המים וגם ורוח

מן  היה הכל ועוביו ורחבו ארכו וכל

האפר  שהוא העפר אל שב והכל העפר

מים  אש ממנו שנפרדו אחרי הנשאר

Ó‡na¯רוח...], Ìb ‡·eÓe25 »«««¬»
מהר"ש  הרבי של ).הנזכר

ÔÈÚ‰Â המושג של המשמעות ¿»ƒ¿»
לעיל  האמור של B·Úa„‰'שריפה' »¬»

א  העובד ה',האדם LÙpaת ‰p‰c¿ƒ≈«∆∆
‰e‡˙n‰ Ák BLÈ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆¿…««ƒ¿«∆

Be‡˙‰Ï˙כוחֿתאווה  ÏBÎiL∆»¿ƒ¿«
לעשות  ולהשתוקק »Ìbלרצות

,eÈ‰Â .ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa ÌÈÈÚƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿
רצויים' בלתי 'עניינים וכשאומרים

דבר  של ‰Â‡z‰פירושו ˜¯ ‡lL∆…«««¬»
ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·„Ï התורה פי ‡l‡על ,Èeˆ¯ ÈzÏa ÔÈÚ ‡e‰ ƒ¿»ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»∆»

‰Â‡z‰ Ìbמאוד ומשתוקק מתאווה BÓkשאדם ,¯z‰ ÈÈÚa למשל «««¬»¿ƒ¿¿≈≈∆¿
˙Â‡z של חזק ‡Ûרצון È¯‰ ,ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡L ‰ÏÈÎ‡‰ «¬«»¬ƒ»∆≈»¿≈»«ƒ¬≈«

¯zn‰ ¯·c ‡e‰ ÏÎ‡n‰L פי על ו'מותר' ההלכה, פי על לאכילה ∆««¬»»»«À»
פירושו הזהLחסידות ‰ÌÈBˆÈÁהדבר È„Èa ¯eÒ‡Â ¯eL˜ BÈ‡ ∆≈»¿»ƒ≈«ƒƒ

לתקנו  אפשרות אין בהם שקשור ומה הקדושה, לתחום שמחוץ הכוחות

אפשרות  אין כי אסורים, דברים לאכול יכול לא יהודי ולכן לקדושה ולהעלותו

אותם, ולברר ולא ÌB˜ÓŒÏkÓלהעלות מותר במאכל שמדובר אף על ƒ»»

אסור B˙Â‡zבמאכל ˙‡lÓÏ BÏÎB‡Lk לשם כוונה מתוך באכילה ולא ¿∆¿¿«…«¬»
‰e‡שמים  „¯BÈ היתר- של זה ÚL‰מאכל ÈÙÏ עד) זמני באופן ≈¿ƒ»»

ולבררו) להעלותו אפשר יהיה וכן ישתנה eÓb¯שהמצב Ú¯a טוב בו שאין ¿«»
˙B‡Óh‰ ˙BtÏ˜ LÏLaL26 מ'קליפת (בשונה טוב בהם ואין לגמרי ∆¿»…¿ƒ«¿≈

ורע), טוב של תערובת שהיא נוגה'

È¯‰ ÔkŒÌ‡Â מאכל‰Ê למרות ¿ƒ≈¬≈∆
היתר  מאכל ÈzÏaשהוא ÔÈÚƒ¿»ƒ¿ƒ

Ck È„k „ÚÂ ,Èeˆ¯ התאוות »¿«¿≈»
רצוי, בלתי דבר הן «∆ÏBÎiLלהיתר

Ìb ˙Be‡˙‰ÏאפילוÌÈ¯·c ¿ƒ¿««¿»ƒ
.ÌÈ¯eÒ‡¬ƒ

¯iËˆ BaL Ú¯‰ ¯eiv‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ»«∆ƒ¿«≈
,‰e‡˙n‰ Ák כוח כלומר, …««ƒ¿«∆

אלא  רע איננו עצמו מצד המתאווה

ויכול  לדברים 'ניטרלי' גם להתאוות

בו  משתמש כשהאדם אך טובים.

אזי  ואסורים רעים לדברים להתאוות

היינו  רע', ב'ציור 'מצטייר' זה כוח

ה'ציור  ואת רעים ואופי דמות מקבל

הזה  BÙ¯NÏהרע' ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»¿
MÈ‡¯ולכלותו ‡lL „Ú ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈«∆…ƒ»≈
Ì‡ŒÈkאלא‰e‡˙n‰ Ák ƒƒ…««ƒ¿«∆
ËeLt‰'ציור' בשום מוגדר שאינו «»

לטוב, גם להתאוות ÈÙÏויכול eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
‰e‡˙n‰ Ák ÌˆÚL,עצמו מצד ∆∆∆…««ƒ¿«∆

'ציור' עליו מלביש שהאדם מבלי

ÔÎÏÂמסויים ,Ú¯ BÈ‡ כאשר ≈«¿»≈
להתאוות  ומפסיק תשובה עושה האדם

המתאוה הכוח רעות, ≈‡BÈתאוות
È¯Ó‚Ï Ïha˙Ó קיים ועדיין ƒ¿«≈¿«¿≈

M„˜Ï‰בנפשו, Ct‰˙nL ‡l‡∆»∆ƒ¿«≈ƒ¿À»
מתאווה  היה שבעבר זאת ותמורת

התאוות  כעת רצויים, לא לדברים

הקדושה, לצד מופנות שלו והרצונות

e‰fL רעות מתאוות הזה המהפך ∆∆
רצויות  b‡'a¯˙לתאוות ·e˙kL BÓÎe ,‰·eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿∆»¿ƒ∆∆
'‰·eLz‰27 התניא Ì‡"Lשבספר ÔÙ‡a ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚL «¿»∆ƒ¿««¿»¿…∆∆ƒ

‰È‰ התשובה תשובה ק ,בעבר ¯‚ÏÈבעל ועשה שחטא Ûcודם ˙B¯˜Ï »»»ƒƒ¿«
‡¯˜È ,„Á‡ והלאה ÌÈtc"מעתה ÈL רגיל שהיה ממה כפול ∆»ƒ¿»¿≈«ƒ

'eÎÂ28‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL שלו, התורה לימוד את ˜L¯שמכפיל ‰NÚ ¿∆«¿≈∆«¬»∆∆
הקדושֿברוךֿהוא ובין Ïha˙Óבינו ÔÈ‡L ,eÈ‰Â ,ÏtÎÓe ÏeÙk»¿À»¿«¿∆≈ƒ¿«≈

BÁkהקודםCt‰˙nL ˜¯ ,È¯Ó‚Ï לדברים שמנוצל כוח להיות ובמקום …¿«¿≈«∆ƒ¿«≈
הופך הוא רצויים, a¯„‡Â‰,לא ,‰M„˜c ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï זו לא ƒ¿¿ƒƒ¿À»¿«¿«»
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- הראׁשֹון ּבׁשרׁשם הרי מּכלֿמקֹום ְְֲִִֵֵָָָָָיֹותר,

מהּמצֹו יֹותר למעלה הּתֹורה ת,מׁשרׁשת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻ

חד" ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ,18ּד"אֹוריתא ְְְְְִַַָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  ,יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשּׁשרׁשּה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָוהינּו

הרצֹון  ּבבחינת רק מׁשרׁשֹות ונמצא,17מצֹות . ְְְְְִִִִַַָָָָֻ

ּבתֹורהּֿומצֹות  העבֹודה ּכללּות ְְְְֲִֵֶַָָָָׁשעלֿידי

איןֿ ּומהּות עצמּות עם ּומתחּברים ְְְְֲִִִִִֵַַַַמתאחדים

נפלא  יחּוד נעׂשה הּתֹורה לּמּוד ׁשעלֿידי ְְֲִִִֵֶַַַָָָסֹוף,

כּו' ּכמֹוהּו יחּוד ׁשאין קּיּום 19ועצּום ועלֿידי . ְְְִִֵֵֶַָָ

מרּכבה  נעׂשית צדקה הּמחּלקת הּיד הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמצֹות,

הּתֹורה 20לאלקּות  ּבקּיּום הּצּדיקים עבֹודת וזֹוהי . ְְֱֲִִִִֶַַַַָֹ

הּמצרים  מּכל יֹוצאים ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּומצֹות,

מּכלֿ מסּדרת, עבֹודה ׁשּזֹוהי והגם ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָֻּוגבּולים.

ּומצֹות, הּתֹורה ּבקּיּום זֹו עבֹודה עלֿידי ְְְֲִִֵַַָָָמקֹום

ׁשני  ּגםּֿכן והם מצרים. יציאת ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַּפֹועלים

ּדּלּוג  מּלׁשֹון "ּפסח", ּבתבת אֹו21הּפרּוׁשים , ְְִִִֵֵֶַַַ

רחמנא' 'חס ּדּלּוג,22מּלׁשֹון מּלׁשֹון ׁש"ּפסח" . ְְֲִִִֶֶַַָָָ

ּו"פסח" ּוגבּולים, הּמצרים על ׁשּמדּלג ְְְְִִֵֶֶַַַַַָהינּו

קו  הרחמים, ענין הּוא רחמנא' 'חס ְְֲֲִִִַַַַָָָָמּלׁשֹון

הּכתר  עד ׁשעֹולה יֹותר 23האמצעי, למעלה , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

מּגיע  זה הרי ּגּופא ׁשּבּכתר והינּו, הּקוים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשני

הּוא  זה וכל הּקוים. מּׁשני יֹותר נעלית ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָלדרּגה

על  ּכלל ּבדר ׁשּקאי הּפסח", "חּקת עבֹודת ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻענין

הּצּדיקים. ֲִִַַַעבֹודת

ÌÓ‡ּֿבעלי עבֹודת ענין הּוא הּפרה" "חּקת »¿»ְֲֲִֵַַַַַָָֻ

הּפרה" "חּקת עבֹודת ּדהּנה, ְְֲִֵַַַָָָֻּתׁשּובה.
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ועוד.)18 א. מו, נצבים לקו"ת בתחילתו. ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב א. כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם 15 שבהערה תניא

פ"ה.)19 תניא פכ"ג.)20ראה יג.)21שם שם, יא. יב, בא בהגהה.)22פירש"י א קנז, פסחים מסכת לקו"ת )23של"ה

ב. צו, מסעי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא והתשובה מהמצוות), ‰¯‡ÔBLלמטה ÌL¯La È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈¿»¿»»ƒ

- פרטיים לשורשים הירידה BÈ˙¯לפני ‰ÏÚÓÏ ‰¯Bz‰ ˙L¯LÓÀ¿∆∆«»¿«¿»≈
"„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ‡˙È¯B‡"c ,˙Bˆn‰Ó18, ≈«ƒ¿¿«¿»¿¿»¿ƒ»«

אחד  הכול והקדושֿברוךֿהוא שהתורה הזוהר dL¯MLכדברי eÈ‰Â של ¿«¿∆»¿»
Œ‰Óהתורה  ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈«

˜¯ ˙BL¯LÓ ˙BˆÓ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿À¿»«
ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁ·a17 שהיא העליון ƒ¿ƒ«»»

ממש. העצם לא אבל נעלית בחינה

˙eÏÏk È„ÈŒÏÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¿≈¿»
˙BˆÓeŒ‰¯B˙a ‰„B·Ú‰ היינו »¬»¿»ƒ¿

ידי  על והן התורה לימוד ידי על הן

של  לאמיתו כאמור, כי, המצוות קיום

הקדושֿ עם קשורים העניינים שני דבר

בעצמוב  ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒרוךֿהוא
ÌÈ¯aÁ˙Óe העוסקים ישראל בני ƒ¿«¿ƒ

ובמצות eÓˆÚ˙בתורה ÌÚƒ«¿
ÛBÒŒÔÈ‡ ˙e‰Óe והמהות העצם «≈

בספר  וכמבואר הקדושֿברוךֿהוא, של

‰Bz¯‰התניא „enÏ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»
ÌeˆÚÂ ‡ÏÙ „eÁÈ ‰NÚ בין «¬»ƒƒ¿»¿»

שהיא  והתורה הלומד האדם שכל

הקדושֿברוךֿהוא  של ורצונו חכמתו

והתחברות  התאחדות וזו בעצמו,

כך כדי עד eÁÈ„מופלאה ÔÈ‡L∆≈ƒ
'eÎ e‰BÓk19Ìei˜ È„ÈŒÏÚÂ . »¿«¿≈ƒ

˙˜lÁn‰ „i‰ È¯‰ ,˙Bˆn‰«ƒ¿¬≈«»«¿«∆∆
‰·k¯Ó ˙ÈNÚ ‰˜„¿̂»»«¬≈∆¿»»

˙e˜Ï‡Ï20 לאלוקות ההתחברות ∆¡…
שיד  כזו במידה היא מצווה בעשיית

המצווה  פעולת את העושה האדם

כמו  מוחלט בביטול לאלוקות בטלה

שהוא  הרוכב אל המרכבה ביטול

משלה  רצון כל לה שאין כזו במידה

של  רצונו לפי רק היא תנועתה וכל

אותה. המנהיג לימוד È‰BÊÂהרוכב ¿ƒ
גבוהה  כזו ברמה מצוות וקיום תורה

היא  לאלוקות והתבטלות התחברות דבקות, ‰ÌÈ˜Ècvשל ˙„B·Ú¬«««ƒƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a כזו ברמה היא ה' כשעבודת ¿ƒ«»ƒ¿∆«¿≈∆
ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆn‰ ÏkÓ ÌÈ‡ˆBÈ.רוחנית מצרים' 'יציאת וחווים ¿ƒƒ»«¿»ƒ¿ƒ

˙¯cÒÓ ‰„B·Ú È‰BfL Ì‚‰Âֿבעולם המציאות גדרי בתוך הנעשית «¬«∆ƒ¬»¿À∆∆
אין  לכאורה כן ואם לדרגה, ומדרגה לשלב משלב ועלייה ובהתקדמות הזה

והגבלות , מצרים של במובן מ'מצרים' יציאה È„ÈŒÏÚכאן ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈

,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a BÊ ‰„B·Ú עם והתאחדות התחברות בה שיש ¬»¿ƒ«»ƒ¿
אמיתי  ובליֿגבול איןֿסוף שהוא בעצמו ÌÈÏÚBt¬ƒהקדושֿברוךֿהוא

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ‰È‰zL מהמצרים יוצאים כן דבר של ולאמיתו ∆ƒ¿∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ
הרוחניות. וההגבלות

Ì‰Â על לעיל האמורים הדברים ¿≈
מצרים  יציאת של הרוחנית המשמעות

הוא  תוכנם פסח בקרבן »ŒÌbהקשורה
˙a ÌÈLe¯t‰ ÈL Ôk˙· במילה ≈¿≈«≈ƒ¿≈«

,"ÁÒt" אחד ÔBLlÓפירוש ∆«ƒ¿
‚elc21 על ה' 'ופסח בתורה ככתוב ƒ

שני ‡Bהפתח', ב'פסח'פירוש

'‡ÓÁ¯ ÒÁ' ÔBLlÓ22ֿהקדוש ƒ¿»«¬»»
וריחם. חס »∆∆ÁÒt"L"ברוךֿהוא

‚l„nL eÈ‰ ,‚elc ÔBLlÓƒ¿ƒ«¿∆¿«≈
ה' את העובד ‰ÌÈ¯ˆnהאדם ÏÚ««¿»ƒ

ÌÈÏe·‚e ו'יוצא מעליהם ומתעלה ¿ƒ
'ÒÁממצרים', ÔBLlÓ "ÁÒÙ"e∆«ƒ¿»

,ÌÈÓÁ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰ '‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿«»«¬ƒ
,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ בקבלה כמבואר «»∆¿»ƒ

מחולקות  העליונות הספירות וחסידות,

חכמהֿחסדֿ הספירות 'קוים' לשלושה

בינהֿגבורהֿ הספירות הימין, בקו נצח

דעתֿ והספירות השמאל, בקו הוד

ומידת  האמצעי, בקו תפארתֿיסוד

הרחמים מידת היא ∆∆ÏBÚL‰התפארת
¯˙k‰ „Ú23, מיוחד קשר לה יש ««∆∆

מהספירות  שלמעלה עליון' ל'כתר

קו  של המיוחד היתרון בגלל וזאת

שהוא BÈ˙¯האמצעי ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈
ÌÈÂw‰ ÈMÓ וקו הימין קו ƒ¿≈«»ƒ

Ùeb‡השמאל, ¯˙kaL ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆∆»
Ê‰עצמו È¯‰ היא שבו האמצעי  הקו ¬≈∆

הרחמים  b¯„Ï‰מידת ÚÈbÓ«ƒ«¿«¿»
ÌÈÂw‰ ÈMÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ שגם «¬≈≈ƒ¿≈«»ƒ

בדרגה  אבל הכתר בעניין קשורים הם

יותר. Ê‰נמוכה ÏÎÂ לעיל המבואר ¿»∆
ברוחניות  מצרים' 'יציאת אודות "wÁ˙בהרחבה ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬«À«

È‡wL ,"ÁÒt‰מכוון'‰ ˙„B·Ú ÏÚ ÏÏk C¯„a של בדרכם «∆«∆»≈¿∆∆¿»«¬«
.ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ

'‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ "‰¯t‰ ˙wÁ" ÌÓ‡ של בדרכם »¿»À««»»ƒ¿«¬«
‰·eLzŒÈÏÚa.ומבאר שממשיך כפי «¬≈¿»

ÌÈÙ¯BOL ,‰Ù¯O‰ ÔÈÚ ‡e‰ "‰¯t‰ ˙wÁ" ˙„B·Ú ,‰p‰c¿ƒ≈¬«À««»»ƒ¿««¿≈»∆¿ƒ
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h"kyz'dכד ,xc` i"g ,dxt zyxt ,`yzÎik zyxt zay

ּגדֹול  יֹותר ּתקף אצלֹו ׁשּנעׂשה ואדרּבה, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּדקדּׁשה,

ׂשרפת  ענין וזהּו (ּכדלקּמן). קדּׁשה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻּבעניני

הּנפׁש העלאת נעׂשית ׁשעלֿידיֿזה ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּפרה,

ענין  ּגם להיֹות  צרי ואחרּֿכ כּו'. ְְְֲִִִִַַַַַַָָהּבהמית

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו מים 8ההמׁשכה, עליו ונתן ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכלי. אל ִִֶֶַחּיים

"חּקת ÈtŒÏÚÂג) ּבין החּלּוק ּׁשּנתּבאר מה ¿«ƒְִִֵֵֶַַַָֻ

ׁש"חּקת  הּפרה", ל"חּקת ְֶֶַַַַַָָֻֻהּפסח"

ו"חּקת  הּצּדיקים, עבֹודת ענין הּוא ְְֲִִִֶַַַַַַַֻהּפסח"

מה  י ּובן ּבעליּֿתׁשּובה, עבֹודת ענין הּוא ְְֲֲִֵַַַַַָָָָהּפרה"

ּגדֹולה  חּקה איזֹו יֹודע אּתה "אי ּבּמדרׁש ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּׁשּכתּוב

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה עלּֿדר ׁשּזהּו 29מּזֹו", ְִִֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשל  ּומעׂשיהם צּדיקים ׁשל מעׂשיהם ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַאֹודֹות

אם  חפץ, מהן ּבאיזה יֹודע "איני ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָרׁשעים,

אינֹו ּדלכאֹורה אּלּו", ּבמעׂשה אֹו אּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַָּבמעׂשה

ּב"מעׂשה  חפץ ׁשּיהיה להיֹות יכֹול אי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָמּובן,

הּוא  הענין א ּבמה 30רׁשעים", הּמדרׁש ׁשּכּונת , ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ

רׁשעים, ּבמעׂשה ׁשחפץ להיֹות ׁשּיכֹול ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּׁשּכתּוב

ועל  ּתׁשּובה, ׁשעׂשּו לאחר רׁשעים מעׂשה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָהינּו

אם  חפץ, מהן ּבאיזה יֹודע "איני נאמר ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָזה

ּדהינּו הרׁשעים", ּבמעׂשה אֹו הּצּדיקים ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָּבמעׂשה

ּבּגמרא  הּמחלקת ּגםּֿכן וזהּו 31ּבעליּֿתׁשּובה. ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּבעליֿ אֹו מּבעליּֿתׁשּובה ּגדֹולים צּדיקים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָאם

מעלה  ׁשּיׁש לפי והינּו מּצּדיקים, ּגדֹולים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָּתׁשּובה

ּבחילא  לי ּה "ּדמ ׁשכי צּדיקים, על ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבבעלי ּֿתׁשּובה

עלֿידי 32יּתיר" ׁשּזהּו עז, ּוביתר ׂשאת ּביתר , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹ

מּׂשמאלא", "ּדקבילת הּפרה ׂשרפת ְְְֲִִֵַַַַָָָָָעבֹודת

ׁשּבּמרּכבה  ׁשֹור ּפני "רב 33ּדהינּו ענין והּוא , ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָ

ׁשֹור" ּבכח ׁשּנעׂשה 34ּתבּואֹות העּלּוי ׁשּזהּו , ְְֲִֶֶֶַַָָֹ

עלֿידי  ּובפרט הּבהמית, הּנפׁש ּברּור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָעלֿידי
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ה.)29 פ"ב, לגני )30ב"ר באתי ד"ה מפולנאה. יוסף יעקב ר' כו' להרה"ק ג) (מו, יוסף פורת ובן ב) (קד, פענח צפנת ראה

ועוד. תקה. ע' עקב אוה"ת שנח). ס"ע שבט סה"מ (תו"מ פ"ז ב.)31תשל"א לד, תניא )32ברכות ראה ב. קכט, זח"א

ג. לט, מקץ תו"א ספ"ח. ב.)33אגה"ת קפ, ע"ד.)34זח"ג ריש עה, האזינו לקו"ת וראה ד. יד, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא מתבטל אינו שהכוח ÏB„bבלבד ¯˙BÈ Û˜z BÏˆ‡ ‰NÚpL מכפי ∆«¬»∆¿…∆≈»

קודם (Ôn˜Ï„k).שהיה ‰M„˜ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈¿À»¿ƒ¿«»
ÔÈÚ e‰ÊÂ של הרוחני ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰התוכן ,‰¯t‰ ˙Ù¯N עניין ¿∆ƒ¿«¿≈««»»∆«¿≈∆

eÎ'ה'שריפה' ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙‡ÏÚ‰ ˙ÈNÚ.לקדושהŒ¯Á‡Â «¬≈«¬»««∆∆««¬ƒ¿««
ÔÈÚ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ck»»ƒƒ¿«ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ בחסידות כמבואר , ««¿»»
לאלוקות  והעולם האדם שהתקרבות

מלמטה  העלאה דרכים, בשתי היא

למטה  מלמעלה והמשכה למעלה

·e˙kM ‰Ó e‰fL8ÂÈÏÚ Ô˙Â ∆∆«∆»¿»«»»
ÈÏk Ï‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ המים ונתינת «ƒ«ƒ∆∆ƒ

את  מסמלת הכלי אל הטהורים

מלמעלה  האלוקות של ההמשכה

למטה.

¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ (‚¿«ƒ«∆ƒ¿»≈
˜elÁ‰ההבדל˙wÁ" ÔÈa «ƒ≈À«

,"‰¯t‰ ˙wÁ"Ï "ÁÒt‰«∆«¿À««»»
ÔÈÚ ‡e‰ "ÁÒt‰ ˙wÁ"L∆À««∆«ƒ¿«

cv‰ ˙„B·Ú˙wÁ"Â ,ÌÈ˜È ¬«««ƒƒ¿À«
˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ "‰¯t‰«»»ƒ¿«¬«

,‰·eLzŒÈÏÚa לעיל כמבואר «¬≈¿»
e˙kM·בהרחבה ‰Ó Ô·eÈ»«∆»
L¯„na המאמר בתחילת המצוטט «ƒ¿»
‡BÊÈשבתחילה Ú„BÈ ‰z‡ È‡"ƒ«»≈«≈

,"BfÓ ‰ÏB„b ‰wÁ מבין ואיזו À»¿»ƒ
יותר חשובה ŒÏÚהשתיים e‰fL∆∆«

L¯„na ·e˙kM ‰Ó C¯c29 ∆∆«∆»«ƒ¿»
אחר ÏLבמקום Ì‰ÈNÚÓ ˙B„B‡«¬≈∆∆

ÏL Ì‰ÈNÚÓe ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ«¬≈∆∆
‰ÊÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡" ,ÌÈÚL¿̄»ƒ≈ƒ≈«¿≈∆

ıÙÁ Ô‰Ó,הוא ‡Ìהקדושֿברוך ≈∆»≈ƒ
el‡ ‰NÚÓaהצדיקיםB‡ ¿«¬≈≈
el‡ ‰NÚÓa הרשעים," ¿«¬≈≈

CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»≈
ıÙÁ ‰È‰iL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿∆ƒ¿∆»≈

ברוךֿהוא  ≈¬»¿NÚÓ"a‰הקדוש
"ÌÈÚL¯ בניגוד מעשים שהם ¿»ƒ

?לרצונו 
‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡30, כמבואר «»ƒ¿»

Óa‰בחסידות, L¯„n‰ ˙ekL∆«»««ƒ¿»¿«
ıÙÁL ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ·e˙kM∆»∆»ƒ¿∆»≈

Á‡Ï¯הקדושֿברוךֿהוא  ÌÈÚL¯ ‰NÚÓ eÈ‰ ,ÌÈÚL¯ ‰NÚÓa¿«¬≈¿»ƒ«¿«¬≈¿»ƒ¿««

,ıÙÁ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,‰·eLz eNÚL∆»¿»¿«∆∆¡«≈ƒ≈«¿≈∆≈∆»≈
eÈ‰c ,"ÌÈÚL¯‰ ‰NÚÓa B‡ ÌÈ˜Ècv‰ ‰NÚÓa Ì‡ƒ¿«¬≈««ƒƒ¿«¬≈»¿»ƒ¿«¿

‰·eLzŒÈÏÚa יותר חשובה הצדיקים של ה' עבודת אם הוא והספק «¬≈¿»
חשובה  התשובה בעלי שעבודת להיפך או התשובה בעלי של ה' מעבודת

יותר.

˙˜ÏÁn‰ ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈««¬…∆
‡¯Óba31ÌÈÏB„b ÌÈ˜Ècˆ Ì‡ «¿»»ƒ«ƒƒ¿ƒ

ŒÈÏÚaL B‡ ‰·eLzŒÈÏÚaÓƒ«¬≈¿»∆«¬≈
,ÌÈ˜ÈcvÓ ÌÈÏB„b ‰·eLz¿»¿ƒƒ«ƒƒ

eÈ‰Â לשתי מקום שיש לכך והסיבה ¿«¿
היא ÏÚÓ‰הדעות LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¬»

ה' בעבודת «¿≈¬»¿eLzŒÈÏÚ·a·‰יתרון
" ,ÌÈ˜Ècˆ ÏÚdÈÏ ÈÎLÓc ««ƒƒ¿«¿≈≈
"¯ÈzÈ ‡ÏÈÁa32, כוח ביתר ¿≈»«ƒ

e‰fL ,ÊÚ ¯˙È·e ˙‡N ¯˙Èa¿∆∆¿≈¿∆∆…∆∆
‰¯t‰ ˙Ù¯N ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«¿≈««»»

,"‡Ï‡ÓOÓ ˙ÏÈ·˜c" המקבלת ¿»ƒ«ƒ¿»»
שמאל מצד חיות) Èt(יונקת eÈ‰c¿«¿¿≈
‰·k¯naL ¯BL33 שהוא העליונה ∆«∆¿»»

'ופני  ביחזקאל ככתוב שמאל, בצד

מהשמאל' שור ופני הימין... אל אריה

ומשתלשלת  באה שלמטה והפרה

שלמעלה, שור' e‰ÂÔÈÚ‡מ'פני ¿ƒ¿«
במשלי הכתוב B‡e·z˙בלשון ·¯"«¿

"¯BL ÁÎa34ÈelÚ‰ e‰fL , ¿…«∆∆»ƒ
LÙp‰ ¯e¯a È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈≈«∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ בחסידות כמבואר ««¬ƒ
'בחילא  היא התשובה בעלי שעבודת

עם  רק ה' אוהב האדם כאשר כי יתיר'

בזה  אין האלוקית נפשו של המדות

שלה, וההרגל הטבע זה שהרי חידוש

מידותיו  את מהפך הוא כאשר אך

שב  הרע יצרו וגם לטובה הרעות

ותוקף  כוח בתוספת זה הרי ה', לאהבת

ככתוב  האלוקית, הנפש אהבת לגבי

כיוון  כלומר, שור', בכוח תבואות 'ורב

לאסוף  ביכולתו רב, כוח יש שלשור

הבהמות, משאר תבואות יותר הרבה

לה  שיש הבהמית הנפש מעלת גם וזו

כוח  חוזק (כמו ותוקף כוח הרבה

בהם), רוצה שהיא לדברים הבהמה

תוקף  יותר בהרבה היא האהבה ה', לאהבת וחוזרת לטוב נהפכת היא וכאשר
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כה 'ebe dxezd zweg z`f

קלּפֹות  ׁשלׁש מעניני ּדאתהּפכא ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹהעבֹודה

ועֹולים  מתּבררים ׁשעלֿידיֿזה לגמרי, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּטמאֹות

מה  יּובן ועלּֿפיֿזה הּתהּו'. 'עֹולם ְִִֶַַַָָֹניצֹוצֹות

ּבּגמרא  ּבאּסּור 35ּׁשּכתּוב לֹו ׁשהּציעה מּצעֹות ְְִִִֶֶַַָָָָָ

ּבזה  העּלּוי  מהּו ּדלכאֹורה ּבהּתר, לֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָהּציעה

לֹו הּציעה ּבאּסּור  ׁשהּציעה מּצעֹות ְִִִִִֶֶַָָָָׁשאֹותם

ּבעליֿ עבֹודת ׁשעלֿידי ּבזה, הענין א ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהּתר.

ּוכמֹוּֿת הּתר. להיֹות עצמֹו האּסּור נתהּפ ׁשּובה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

עבֹודה  ׁשהיא צּדיקים, ּבעבֹודת מעלה יׁש ֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָכן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבתמידּות, ּתמיד 36מסּדרת "עֹולת ְְְִִִֶֶֶַָָֻ

ׁשּיׁש וכיון ּכסדרן . ּתמידין סיני", ּבהר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהעׂשּויה

עבֹודת  ענין ׁשהּוא הּפסח", ּב"חּקת הן ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָֻמעלה

ענין  ׁשהּוא הּפרה" ּב"חּקת והן ְְְִִִֵֶַַַַַָָֻהּצּדיקים,

אּתה  ׁש"אי נאמר לכן ּבעליּֿתׁשּובה, ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָעבֹודת

מביא  זה ועל מּזֹו". ּגדֹולה חּקה איזֹו ְְִִֵֵֵֶַַָָֻיֹודע

וכּו', מהּלכֹות" ׁשהיּו מטרֹונֹות מ"ׁשּתי ְְְְְִֵֶַַַָָָהּמׁשל

לּבית) ׁשּנכנסים (קדם ּבחּוץ הּוא ההּלּו ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָֹׁשענין

הּתֹורה  עלּֿפי ההּלּו ענין אמּתית ּדהּנה, ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָּדוקא.

מגּבלת  ּבלּתי עבֹודה ענין היא 37הּוא זֹו ועבֹודה , ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָֻ

אֹור' ּב'תֹורה ּכּמבאר ּבחּוץ, הּפסּוק 38ּדוקא 39על ְְְַַַַַָָָָֹ

עבֹודת  על ּבכללּות ּדקאי ּבחּוץ", אמצא"ְְְֲֲִֵֶַַַָָָ

עבֹודת  על  קאי יֹותר ּובפרטּיּות ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָּבעליֿעסק ,
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א. ח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עצמה, מצד האלוקית הנפש ה'Ë¯Ù·eמאהבת לעבודת יתרון יש במיוחד ƒ¿»

התשובה בעלי Ît‰˙‡c‡של ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ לקדושה הפיכה של «¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»
È¯Ó‚Ï ˙B‡Óh‰ ˙BtÏ˜ LÏL ÈÈÚÓ בשונה) כלל טוב בהן שאין ≈ƒ¿¿≈»…¿ƒ«¿≈¿«¿≈

שמעו  נוגה' טוב),מ'קליפת גם בה ה'ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰רב עבודת באמצעות ∆«¿≈∆
'אתהפכא' הטוב ÌÈ¯¯a˙Óבדרך ƒ¿»¿ƒ

מהרע  וחוזרים ÌÈÏBÚÂנפרד ¿ƒ
בקדושה  של BˆBˆÈ˙למקורם ƒ

למטה  ש'נפלו' ואלוקות קדושה

שנקרא העליון «'ÌÏBÚממקורם
'e‰z‰ לפני בחסידות, כמבואר «…

השתלשלות' ב'סדר העולמות בריאת

"עולם  את ה' ברא התיקון", "עולם של

אורות  היינו התיקון", "עולם התוהו".

מדוד  באופן המאירים הספירות

ב"עולם  ואילו המקבלים. לכלי ומותאם

רבה  בעוצמה מאירים האורות התוהו"

וכיוון  המקבלים, כלי לפי שלא

מרובים  האורות התוהו שבעולם

'שבירת  גרם זה מועטים, והכלים

של  האלוקי מהאור וניצוצות הכלים'

ביותר, למטה ונפלו ירדו התוהו עולם

האדם  ועבודת הגשמיים. בדברים

את  ולגלות "לברר" היא הזה בעולם

שבדברים  הנעלים האלוקיים הניצוצות

לקדושה  בחזרה ולהעלותם הגשמיים

ומצוות, בתורה ה' עבודת ידי על וזאת

שעבודת  כאן מבואר כך ועל

לצורך  מיוחד עניין בה יש ה'אתהפכא'

הניצוצות. והעלאת בירור

·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»
‡¯Óba35BÏ ‰ÚÈv‰L ˙BÚvÓ «¿»»«»∆ƒƒ»

,¯z‰a BÏ ‰ÚÈv‰ ¯eq‡a¿ƒƒƒ»¿≈∆
עם  לחטוא ורצה ציצית במצוות זהיר שהיה אדם על שם בגמרא כמסופר

שחזר  לה ואמר פניו על לו וטפחו ציציותיו ד' באו כנגדה, וכשבא נכריה אשה

ה' אני בה וכתיב שמה וציצית אלוקינו ה' ציונו אחת 'מצוה כי יחטא ולא בו

שכר, לשלם שעתיד הוא ואני להיפרע שעתיד הוא אני פעמים, שתי אלוקיכם

שמך  מה לי שתאמר עד מניחך איני לו אמרה עדים, כד' עלי נדמו עכשיו

ונתן  כתב תורה, בו למד שאתה מדרשך שם ומה רבך שם ומה עירך שם ומה

להתגייר] רשות לה [שיתנו למלכות שליש נכסיה כל וחילקה עמדה בידה

התכוונה  [שעליהם מצעות מאותן חוץ בידה נטלה ושליש לעניים ושליש

ויעשוני  עלי צווה רבי לו אמרה חייא, ר' של מדרשו לבית ובאה לחטוא]

מידה  כתב הוציאה התלמידים, מן באחד נתת עיניך שמא בתי לה אמר גיורת,

הציעה  באיסור לו שהציעה מצעות אותן במקחך, זכי לכי לה אמר לו. ונתנה

הבא  ולעולם הזה בעולם ציצית] מצוות המקיים [של שכרו מתן זה בהיתר, לו

כמה. יודע BÚvÓ˙איני Ì˙B‡L ‰Êa ÈelÚ‰ e‰Ó ‰¯B‡ÎÏc עצמן ¿ƒ¿»«»ƒ»∆∆»«»
¯eq‡a ‰ÚÈv‰L לחטוא כוונה z‰a¯מתוך BÏ ‰ÚÈv‰ לאחר ∆ƒƒ»¿ƒƒƒ»¿≈∆

שהתגיירה?

È„ÈŒÏÚL ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»∆∆«¿≈
Ct‰˙ ‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú¬««¬≈¿»ƒ¿«≈
¯z‰ ˙BÈ‰Ï BÓˆÚ ¯eq‡‰»ƒ«¿ƒ¿≈∆
המיוחדת  המעלה אודות לעיל וכאמור

'אתכפיא'. של בדרך ה' שבעבודת

ÔÎŒBÓÎe מסויימים שבמובנים כשם ¿≈
בעליֿתשובה  של ה' בעבודת יתרון יש

שני  מצד צדיקים, של ה' עבודת על

,ÌÈ˜Ècˆ ˙„B·Úa ‰ÏÚÓ LÈ≈«¬»«¬««ƒƒ
˙¯cÒÓ ‰„B·Ú ‡È‰L∆ƒ¬»¿À∆∆

,˙e„ÈÓ˙a יש ולקביעות ולסדר ƒ¿ƒ
מיוחד e˙kL·יתרון BÓk36 לגבי ¿∆»

ויום  יום בכל הבא התמיד קרבן

¯‰a ‰ÈeNÚ‰ „ÈÓz ˙ÏBÚ"«»ƒ»¬»¿«
.Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz ,"ÈÈÒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»

˙wÁ"a Ô‰ ‰ÏÚÓ LiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈«¬»≈¿À«
˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰L ,"ÁÒt‰«∆«∆ƒ¿«¬«
˙wÁ"a Ô‰Â ,ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿≈¿À«
˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰L "‰¯t‰«»»∆ƒ¿«¬«

,‰·eLzŒÈÏÚa יש מהן אחת ובכל «¬≈¿»
בזו, שאין מה Ó‡¯בזו ÔÎÏ»≈∆¡«

‰wÁ BÊÈ‡ Ú„BÈ ‰z‡ È‡"L∆ƒ«»≈«≈À»
"BfÓ ‰ÏB„b.הספק נובע ומכאן ¿»ƒ
‡È·Ó ‰Ê ÏÚÂהמדרשÏLn‰ ¿«∆≈ƒ«»»

˙BB¯ËÓ ÈzL"Ó חשובות גבירות ƒ¿≈«¿
'eÎÂ "˙BÎl‰Ó eÈ‰L וכאשר ∆»¿«¿¿

השנייה  את מלווה שהאחת רואים

חשובה  יותר שהשנייה מוכיח זה הרי ‰‰Celלביתה ÔÈÚL האמור , ∆ƒ¿««ƒ
מהלכות היו המטרונות ששתי ÌÈÒÎpLבמדרש Ì„˜) ıeÁa ‡e‰«…∆∆ƒ¿»ƒ

Cel‰‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ,‰p‰c .‡˜Âc (˙ÈaÏ במובן אמיתית הליכה ««ƒ«¿»¿ƒ≈¬ƒƒƒ¿««ƒ
המצב  של מוחלטת עזיבה חדש של למצב והתקדמות ÈtŒÏÚ«ƒהקודם

˙Ïa‚Ó ÈzÏa ‰„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ ‰¯Bz‰37 שלא התקדמות של «»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒÀ¿∆∆
‡B¯'בערך, ‰¯B˙'a ¯‡·nk ,ıeÁa ‡˜Âc ‡È‰ BÊ ‰„B·ÚÂ38 «¬»ƒ«¿»««¿…»¿»

הזקן  ‰eÒt˜לאדמו"ר ÏÚ39 השירים ıeÁa",בשיר E‡ˆÓ‡" ««»∆¿»¬«
˜ÒÚŒÈÏÚa ˙„B·Ú ÏÚ ˙eÏÏÎa È‡˜c,'אוהל מ'יושבי שבשונה ¿»≈ƒ¿»«¬««¬≈≈∆

עסקים  בעלי הרי 'בפנים', היא הרוחנית ועבודתם המדרש בבית הנמצאים

'בחוץ', ˜‡Èנמצאים ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e'בחוץ 'אמצאך של זה ענין מכוון ƒ¿»ƒ≈»≈
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h"kyz'dכו ,xc` i"g ,dxt zyxt ,`yzÎik zyxt zay

יׁשנֹו40ּבעליּֿתׁשּובה  אצלם ׁשּדוקא והינּו, , ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָ

מגּבלת. הּבלּתי ׁשּבעבֹודה ההּלּו ענין ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָֻאמּתית

אפילּו מטהרת הּפרה" ּׁש"חּקת מה ּגםּֿכן ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻוזהּו

ּבּמדרׁש ּכדאיתא הּטמאה, אבֹות ּבנֹוגע 41אבי ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֻ

ואמר  מׁשה ׁשל ּפניו ׁש"ּנתּכרּכמּו מת, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֻלטמאת

ׁשענינֹו מׁשה ׁשאפילּו הינּו, טהרתֹו", ּתהא ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּמה

וׁשאל  ּפניו, "נתּכרּכמּו העליֹונה, חכמה ְְְְְְִֶַַָָָָָָָָָהיה

עּמֹו למד ׁשהּקּב"ה עד טהרתֹו", ּתהא ְֳִֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה

היא  הּפרה" ׁש"חּקת מּובן ׁשּמּזה ּפרה', ִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻ'ּפרׁשת

והגּבלה. מדידה מּכל לגמרי ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָלמעלה

ּבחּקיe‰ÊÂ,"ד) תמים לּבי "יהי ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְִִִִֶֶַָָֻ

העבֹודה  אֹופּני ׁשני להיֹות ְְֲִִֵֵֶַָָָׁשּצרי

ׁשּגם  והינּו, הּפרה", ו"חּקת הּפסח" ְְְֶֶַַַַַַַָָֻֻ"חּקת

ׁשל  ּבאפן היא עבֹודתם ׁשּכללּות ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹּבּצּדיקים

ּבאפן  העבֹודה ּגם להיֹות צריכה מסּדרת, ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָֹֻעבֹודה

הּצּדיקים  עבֹודת הּנה ׁשּבכללּות ּדאף ּדּלּוג, ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָׁשל

ּבעליֿ ועבֹודת ,"נפׁש ּד"ּבכל העבֹודה ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָהיא

"מאד ּד"ּבכל העבֹודה היא מּכל42ּֿתׁשּובה , ְְְְֲִִֶָָָָָֹ

העבֹודה  אפן להיֹות צרי ּבּצּדיקים ּגם ְֲִִִִֶַַַָָָָֹמקֹום

ּבבעליֿ ּוכמֹוֿכן הּדּלּוג), (ענין "מאד ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹּד"ּבכל

ּד"מים  ּבאפן ּגם העבֹודה להיֹות צריכה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹּתׁשּובה

עבֹודת  את להמׁשי ׁשּצרי הינּו ּכלי", אל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָחּיים

ּתֹורה  קּיּום ׁשל מסּדרת ּבעבֹודה ּגם ְְֲִֶֶֶַַַָָָֻהּתׁשּובה

טֹובים"43ּומצֹות  "מעׂשים הם הּמעׂשים ׁשאז ,44, ְֲֲִִִִֵֶַַַָ

ּומּסיק  הּתׁשּובה. עבֹודת לאחר ׁשּבאים ְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכיון

הּפסח  ׁשאֹוכלי הּפרה, - ּגדֹולה "ּומי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבּמדרׁש

להיֹות  צריכה ּבּצּדיקים ׁשּגם הינּו, לּה", ְְְְִִִִִִֶַַַַָָצריכין

לאתבא  אתא ׁש"מׁשיח ׁשּזהּו הּתׁשּובה, ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָעבֹודת

ּבתיּובּתא" עבֹודת 45צּדיקּיא ּגם אצלם ׁשּיהיה ּבּצּדיקים ׁשּיפעל הינּו, , ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

קּים  היה ׁשּביתֿהּמקּדׁש הּזמן ּבין החּלּוק ּגםּֿכן זה הרי ּובכללּות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּתׁשּובה.

הוי'" ּד"ׁשמׁש הּגּלּוי מאיר היה הּבית ׁשּבזמן הּגלּות, לזמן היּו46- ּוכמֹוֿכן , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
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תשצח.)40 ע' חוקת אוה"ת גם ד.)41ראה פי"ט, ה.)42במדב"ר ו, 88.)43ואתחנן ע' חל"ט לקו"ש רפ"ח. אגה"ת ראה

ג.)44 יז, שה"ש א. פה, שמע"צ א. פב, מטות לקו"ת זח"ג )45ראה וראה סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ לקו"ת ראה

ב. יב.)46קנג, פד, תהלים ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú ÏÚ40,העולם עניני עם ישיר במגע היו הם שגם «¬««¬≈¿»
ÌÏˆ‡ ‡˜ÂcL ,eÈ‰Âבעליֿתשובה אצל ‡ÈzÓ˙במיוחד BLÈ ¿«¿∆«¿»∆¿»∆¿¬ƒƒ

Cel‰‰ ÔÈÚלדרגה מדרגה וההתקדמות ‰ÈzÏaהשינוי ‰„B·ÚaL ƒ¿««ƒ∆«¬»«ƒ¿ƒ
.˙Ïa‚ÓÀ¿∆∆

ÔkŒÌb e‰ÊÂ על הפנימי Ó‰הטעם ¿∆«≈«
"‰¯t‰ ˙wÁ"M אדומה פרה של ∆À««»»

˙B·‡ È·‡ eÏÈÙ‡ ˙¯‰ËÓ¿«∆∆¬ƒ¬ƒ¬
,‰‡Óh‰ החמורה הטומאה היינו «À¿»

כמובא È‡„k˙‡ביותר, ƒ¿ƒ»
L¯„na41,˙Ó ˙‡ÓËÏ Ú‚Ba «ƒ¿»¿≈«¿À¿«≈

‰LÓ ÏL ÂÈt eÓk¯k˙p"L∆ƒ¿«¿¿»»∆…∆
,"B˙¯‰Ë ‡‰z ‰na ¯Ó‡Â¿»««∆¿≈»√»
BÈÚL ‰LÓ eÏÈÙ‡L ,eÈ‰«¿∆¬ƒ…∆∆ƒ¿»

‰BÈÏÚ‰ ‰ÓÎÁ ‰È‰ ראה לא »»»¿»»∆¿»
מת, טומאת לטהר ¿¿»¿eÓk¯k˙"ƒדרך

‡‰z ‰na Ï‡LÂ ,ÂÈt»»¿»««∆¿≈
„ÓÏ ‰"aw‰L „Ú ,"B˙¯‰Ë»√»«∆«»»»«
‰fnL ,'‰¯t ˙L¯t' BnÚƒ»»«»»∆ƒ∆
‡È‰ "‰¯t‰ ˙wÁ"L Ô·eÓ»∆À««»»ƒ

ÏkÓטהרה È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿≈ƒ»
‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó'ה עבודת כמו ¿ƒ»¿«¿»»

בלתי  עבודה שהיא בעליֿתשובה של

לעיל. כמבואר מוגבלת,

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ בפסוק „) ¿∆«∆»
בתהילים ˙ÌÈÓהנזכר ÈaÏ È‰È"¿ƒƒƒ»ƒ
,"EÈwÁa,רבים לשון "חוקיך " ¿À∆

מלמד  BÈ‰Ï˙והכתוב CÈ¯vL∆»ƒƒ¿
‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ ÈL הנזכרים ¿≈«≈»¬»

‰ÁÒt"לעיל  ˙wÁ" הפסח קרבן À««∆«
"‰¯t‰ ˙wÁ"Â פרה מצוות ¿À««»»

צורך eÈ‰Â,אדומה, יש ה' שבעבודת ¿«¿
כיוון האופנים, »∆ÌbLבשני

Ì˙„B·Ú ˙eÏÏkL ÌÈ˜Ècva««ƒƒ∆¿»¬»»
˙¯cÒÓ ‰„B·Ú ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆¬»¿À∆∆

הדרגתית, והתקדמות «ÎÈ¯¿̂ƒ‰וקבועה
ÏL ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¬»¿…∆∆

‚elc,לדרגה מדרגה Û‡cוקפיצה ƒ¿«
˙„B·Ú ‰p‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»ƒ≈¬«
‰„B·Ú‰ ‡È‰ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒƒ»¬»

"ELÙ ÏÎa"c'ה אהבת שהיא ¿¿»«¿¿
מוגבלת, ŒÈÏÚaבמידה ˙„B·ÚÂ«¬««¬≈

"E„‡Ó ÏÎa"c ‰„B·Ú‰ ‡È‰ ‰·eLz42'ה אהבת שהיא ¿»ƒ»¬»¿¿»¿…∆
‰B·Ú„‰בליֿגבול, ÔÙ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÈ˜Ècva Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«««ƒƒ»ƒƒ¿…∆»¬»

‚elc‰ ÔÈÚ) "E„‡Ó ÏÎa"c והקבוע הרגיל הסדר פי על ),שלא ¿¿»¿…∆ƒ¿««ƒ
ÔÙ‡a Ìb ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰·eLzŒÈÏÚ·a ÔÎŒBÓÎe¿≈¿«¬≈¿»¿ƒ»ƒ¿»¬»«¿…∆
eÈ‰ ,"ÈÏk Ï‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ"c¿«ƒ«ƒ∆∆ƒ«¿
˙„B·Ú ˙‡ CÈLÓ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿«¿ƒ∆¬«

‰·eLz‰ בלי היא עצמה שמצד «¿»
Óגבול  ‰„B·Úa ÌbÏL ˙¯cÒ ««¬»¿À∆∆∆

˙BˆÓe ‰¯Bz Ìei˜43 בתוך שגם ƒ»ƒ¿
עניין  ניכר יהיה המסודרת העבודה

מהגבולות, ‰ÌÈNÚnהיציאה Ê‡L∆»««¬ƒ
"ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ" Ì‰44, ≈«¬ƒƒ

מקומות  בכמה ז"ל חכמינו כלשון

טובים' ומעשים «≈ÔÂÈk'תשובה
˙„B·Ú ¯Á‡Ï ÌÈ‡aL∆»ƒ¿««¬«

.‰·eLz‰«¿»
L¯„na ˜ÈqÓe הענין בסיום «ƒ«ƒ¿»
‰ÏB„b ÈÓe" חוקת' השניים מבין ƒ¿»

- הפרה' ו'חוקת ««»‰t¯‰,הפסח'
"dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÁÒt‰ ÈÏÎB‡L∆¿≈«∆«¿ƒƒ»

להיטהר, ÌbLכדי ,eÈ‰«¿∆«
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÌÈ˜Ècva««ƒƒ¿ƒ»ƒ¿

e‰fL ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú שנאמר ¬««¿»∆∆
Ï‡˙·‡בזוהר ‡˙‡ ÁÈLÓ"L∆»ƒ«»»¿«»»

"‡z·eÈ˙a ‡i˜Ècˆ45, משיח «ƒ«»ƒ¿¿»
בתשובה צדיקים להחזיר ¿»‰eÈ,בא

ÏÚÙiLהמשיחÌÈ˜Ècva ∆ƒ¿«««ƒƒ
˙„B·Ú Ìb ÌÏˆ‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿»«¬«

‰·eLz‰ העבודה שבתוך וכאמור «¿»
עניין  ונרגש ניכר יהיה המסודרת

מהגדרים. ‰¯Èהיציאה ˙eÏÏÎ·eƒ¿»¬≈
ÔÓf‰ ÔÈa ˜elÁ‰ ÔkŒÌb ‰Ê∆«≈«ƒ≈«¿«
- Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰Œ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»»»«»
˙Èa‰ ÔÓÊaL ,˙eÏb‰ ÔÓÊÏƒ¿««»∆ƒ¿«««ƒ
LÓL"c Èelb‰ ¯È‡Ó ‰È‰»»≈ƒ«ƒ¿∆∆

"'ÈÂ‰46,בעולם אלוקות גילוי והיה ¬»»
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כז 'ebe dxezd zweg z`f

אדם" נׁשמת הוי' "נר ּבגּלּוי ו"נר 47מאירים ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ

אֹור" ותֹורה ׁשל 48מצוה ּומּצב מעמד ׁשּזהּו , ְְֲִֶֶֶַַָָָָ

מהּֿׁשאיןֿ הּצּדיקים. עבֹודת ענין והּוא ְְֲִִִֵֶַַַַַ"יֹום",

ּגלינּו חטאינּו "מּפני ּכאׁשר הּגלּות, ּבזמן ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּכן

ׁש49מארצנּו" לאֹור, החׁש את להפ ּוצריכים ,החׁש זמן ׁשּזהּו ענין , ּזהּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹ

ענין  את ּפֹועלים הּזה, ּבּזמן הּתׁשּובה עבֹודת ועלֿידי ּבעליּֿתׁשּובה. ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָעבֹודת

הּתׁשּובה, עבֹודת ּתהיה צּדיקים אצל ׁשּגם ּבתיּובּתא", צּדיקּיא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ"לאתבא

ּבימינּו. ּבמהרה מׁשיח, עלֿידי לבא העתידה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹּבּגאּולה
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כז.)47 כ, כג.)48משלי ו, דיו"ט.)49שם מוסף תפילת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯" Èel‚a ÌÈ¯È‡Ó eÈ‰ ÔÎŒBÓÎe47 הנשמה ¿≈»¿ƒƒ¿ƒ≈¬»»ƒ¿«»»

בגלוי  ‡B¯"האירה ‰¯B˙Â ‰ÂˆÓ ¯"Â48 האירו והמצוות התורה וגם ¿≈ƒ¿»¿»
ÏLבגלוי, ·vÓe „ÓÚÓ e‰fL∆∆«¬»«»∆
"ÌBÈ",והגילוי האור ¿e‰Â‡זמן

ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ שעבודתם ƒ¿«¬«««ƒƒ
ÔÓÊaמאירה. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«

eÈ‡ËÁ ÈtÓ" ¯L‡k ,˙eÏb‰«»«¬∆ƒ¿≈¬»≈
"eˆ¯‡Ó eÈÏb49e‰fL זמן , »ƒ≈«¿≈∆∆

ÌÈÎÈ¯ˆeהגלות  ,CLÁ‰ ÔÓÊ¿««…∆¿ƒƒ
e‰fL ,¯B‡Ï CLÁ‰ ˙‡ CÙ‰Ï«¬…∆«…∆¿∆∆
‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú ÔÈÚƒ¿«¬««¬≈¿»
עבודת  במעלת בהרחבה לעיל כמבואר

'אתהפכא'. של בדרך ‰f‰,ה' ÔÓfa ‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚÂ זמן ¿«¿≈¬««¿»«¿««∆
z·eÈ˙a‡",הגלות, ‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï" ÔÈÚ ˙‡ ÌÈÏÚBt להשיב ¬ƒ∆ƒ¿«¿«»»«ƒ«»ƒ¿¿»

בתשובה ‡ˆÏצדיקים ÌbL∆«≈∆
˙„B·Ú ‰È‰z ÌÈ˜Èc«̂ƒƒƒ¿∆¬«

,‰·eLz‰ בפועל יתקיים זה ודבר «¿»
È„ÈŒÏÚ ‡·Ï ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒ»»…«¿≈
.eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,ÁÈLÓ»ƒ«ƒ¿≈»¿»≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אדר, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג אי"א נו"נ עוסק בצרכי צבור בעל מרץ וכו'

מוה"ר יהודא ליב שי' רובינשטיין גלאזגו

שלום וברכה!

על ידי הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א בעל מרץ וכו' מוה"ר שלמה זלמן שי' העכט משיקגו, שביקר 

במחנו הט', קבלתי פ"ש מכת"ר, וכותב גם כן איך שנתקבל בסבר פנים יפות בקהלתו בכלל, ומכת"ר 

בפרט. ואף שאין מקום בכגון דא לנתינת תודה, שהרי שכר מצוה מצוה, אבל רצוני להביע הנחת-רוח 

שהי' לי מזה, בידעי כי יש אחים לדיעה בהפצת היהדות המסורתית והמקורית, בלי פשרות, ובסגנון 

הבעל שם טוב הפצת המעינות חוצה, זאת אומרת אפילו בין אלו שעדין הם חוצה. ובפרט שבעוה"ר 

יש מערערים על כך, ולא רק משמאל אלא גם מימין, ואף שכמובן אין מקום לערעור שהרי הפליגו 

חכמינו ז"ל בענין להוציא יקר מזולל, מכל מקום כיון שיש ערעור הרי כל עידוד יקר ביותר, ובפרט 

עידוד המצורף למעשה.

בע"ה אמלא בקשתו על ידי הרב העכט, ויהי רצון שמתוך בריאות הנכונה ובטוב לב ינצל כל 

כשרונותיו, כנ"ל, להפצת היהדות המסורתית גם חוצה, וביחוד בתוככי הנוער.

ויהי רצון, כיון דאזלינן מימי הפורים, שכמו בימים ההם יהי' גם בזמן הזה ליהודים אורה 

ושמחה וששון ויקר, כפשוטו, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, ויחד עם זה כדרשת חכמינו ז"ל בתורה 

שבעל פה שתורה אחת היא לנו, תורה שבכתב ושבע"פ, אורה זו תורה כו' עד ויקר זה תפלין, שהוקשו 

כל המצות למצות תפלין, והא בהא תליא, שעל ידי אורה זהו תורה מובטח שיהי' אורה וגו' כפשוטו.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.



כח

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

.ËÓ....התשובה באגרת ענין לבאר האחרונה בתקופה בהתוועדויות רגיל

אור  בתורה המלך מלפני יצא ומרדכי ד"ה בהתחלת שמצינו כפי – לפורים השייכות מצד ,190ובפרט
הרמב"ם  וכמ"ש כו'", תשובה הוא ויוה"כ פורים, כמו פירושו יוה"כ כי יוה"כ, בחי' הוא 191ש"פורים

בגמרא  וכדאיתא לעולם", יפה והצעקה שהתשובה "יום 192ש"אע"פ הרי בתשובה", ימיו "כל שצ"ל
. לכל תשובה זמן הוא לתשובה.הכפורים מיוחד זמן שזהו היינו, כו'", וסליחה מחילה קץ והוא .

ברמז): רק (לא בגלוי ראשון בפרק מיד מוצאים – עצמה באגה"ת לפורים קישור מחפשים וכאשר
"xzq` zlbna y"nke."

מראהֿמקום, רק שזהו כיון דורך"), ("מ'לויפט במהירות זה על שעוברים כאלה יש בכגו"ד וכרגיל
תיתי; ומהיכי

לחלק  בנוגע שמצינו כפי ופרט, פרט בכל דייק שבהם וחיבוריו, הזקן רבינו אודות מדובר הרי אבל,
בתניא  כתב 193ראשון שבתחילה התשובה, לאגרת בנוגע ובפרט החלקים, לשאר בנוגע גם מובן ומזה ,

קמא  מהדורא הזקן כו"כ 194רבינו שינה שבה התניא), בספרי עתה (המודפסת שני' מהדורא כתב ואח"כ ,
שבזה  הדיוק גודל מובן וא"כ דיוק 195ענינים, אלא במראהֿמקום, דיוק רק זה שאין בנדו"ד, ובפרט .

לקמן  שיתבאר כפי שלם, .196בענין

.. בלבד החטא עזיבת היא התורה מן התשובה ש"מצות כאן מבאר הזקן .רבינו ולא התענית . .
התשובה".. במצות כלל תענית שום והסמ"ג  הרמב"ם הזכירו לא ולכן .

ביואל  "ומ"ש בתנ"ך: שמצינו מהתעניות להקשות שיכולים מה ולשלול להבהיר שובו 197וממשיך
לבבכם בכל בארבה".mevaעדי יסורים ע"י הדור עון למרק שנגזרה הגזירה לבטל היינו כו', ובבכי

אסתר" במגלת וכמ"ש הצבור, על תבוא שלא צרה כל על שמתענין תעניות בכל הטעם "וזהו ומוסיף:
לעניננו). בנוגע (עכ"ל

.‡ומ"ש" הזקן רבינו בדברי הדיוק לבאר לציין l`eia"198ויש הזקן רבינו של ענינו אין שהרי –
"ומ"ש שבכתבו ועכצ"ל דברֿמה.l`eiaמראיֿמקומות, להבהיר כוונתו "

משנ"ת  בא'199וע"ד שרק תשובה", לשון פי' ל"עיקר בנוגע מיני' לעיל שמביא הפסוקים לד' בנוגע
"ו  כותב miavpמהם 'ta200 רבינו כי, – וגו'" לבבך בכל וגו' בקולו ושמעת אלקיך ה' עד ושבת כתיב

זה  שלשון כיון בקולו", ושמעת אלקיך ה' עד "ושבת הפסוק לשון בהעתקת להסתפק יכול אינו הזקן
בפ' גם ואתחנן,opgz`e201ישנו בפ' לפסוק כוונתו שאין להדגיש כתיב", נצבים "ובפ' להוסיף צריך ולכן ,

דברים. סיפור רק אלא התשובה, מצות אודות מדובר לא ששם כיון
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ע'190) ריש אדר סה"מ מנחם תורת גם וראה ד. צב, מג"א
וש"נ. סו.
ה"וֿז.191) פ"ב תשובה הל'
א.192) קנג, שבת
וש"נ.193) .305 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
וש"נ.194) תשמ"ב. קה"ת,
(195.73 ע' ריש שם מנחם תורת גם ראה

תשא.196) ש"פ משיחת פרטים כמה נכללו – לקמן בהבא
יב.197) ב,
ואילך.198) 86 ע' שם מנחם תורת גם ראה
ואילך.199) 39 ע' שם מנחם תורת
ב.200) ל,
ל.201) ד,



כט h"kyz'd ,mixetd bg zgiy

"ומ"ש שבכתבו לומר אפשר אי בנדו"ד, שנאמרl`eiaאבל התעניות ענין את לשלול כוונתו "'iryia,
שלאחריו  הפרק בסוף שמביא בישעי'202כפי "וכמ"ש מדובר 203: ששם לה'", רצון ויום צום תקרא הלזה

ביטול  שפועלת התענית ענין אודות מדובר כאן ואילו כו', הרצון התגלות שפועלת התענית ענין אודות
ולכן  התנ"ך, בכל אחת פעם רק מופיע גו'" ובבכי בצום לבבכם בכל עדי "שובו הפסוק שהרי – גזירה

אחר. לפסוק הכוונה שאין להבהיר כדי ביואל, נאמר זה שפסוק להוסיף צורך אין

"וכמ"ש לכתוב הזקן רבינו צריך מדוע פ"ב: בסוף השאלה נשאלת צום iryia'וכמו"כ תקרא הלזה
לישעי'. לציין צורך אין וא"כ זה, פסוק נאמר שבו התנ"ך בכל אחר מקום אין הרי – לה'" רצון ויום

בפמ"ו  בתניא ראשון בחלק השאלה נשאלת .204ועד"ז הקודש ברוח אסף "וז"ש בער: ואני ולא .
"וז"ש לפרש צורך אין דלכאורה – וגו'" מלבד `sqאדע זה לשון נאמר שבו מקום שום שאין כיון ,"

לאסף". ב"מזמור

פעם  כמדובר דוקא, "אסף" אמר זה שענין הענין לתוכן נוגע שכאן .205ועכצ"ל,

לקמן. שיתבאר כמו בישעי'", "וכמ"ש ביואל", "ומ"ש באגה"ת למ"ש בנוגע צ"ל וכמו"כ

.· זה בענין יותר גדולה קושיא יש :206אבל

"היינו א) הדברים אריכות כל נפק"מ למאי – בצום" גו' עדי שובו ביואל "מ"ש אודות בהתירוץ
הגזירה", לבטל "היינו רק הול"ל דלכאורה בארבה", יסורים ע"י הדור עון לבטל שנגזרה הגזרה למרק
רבים, של עון שזהו היינו, הדור", עון למרק שנגזרה "גזרה אודות שמדובר (א) – הפרטים שאר ואילו

הענין. לתוכן נוגע אינו שלכאורה דברים סיפור הם – דוקא בארבה" יסורים "ע"י (ב) יחיד, של  ולא

מהי ב) – אסתר" במגלת וכמ"ש הצבור, על תבוא שלא צרה כל על שמתענין תעניות ל"כל בנוגע
. "צרה עלההדגשה .xeavd אסתר ממגלת ראי' להביא צריך זה שבגלל דוקא, "207:

. בשבת חלום תענית להתענות ש"מותר בשו"ע, פשוט דין להביא יכול הי' תענית לכאורה שיפה .
. דין הגזר לבטל על לחלום ממנו ונפרעים ש"חוזרים (אע"פ דינו גזר שיקרע בשביל חכמים לו והתירו .

לו") שיתכפר בחול תענית עוד ש"יתענה עי"ז בתיקון צורך יש ולכן שבת", עונג עיקר שדין 208שביטל –
בנוגע הוא כו'",cigilזה יומא בסוף מ"תניא החל כאן, המדובר הענין כללות כמו לרבים), בנוגע (ולא

יחיד], אודות בפשטות מדובר לראש לכל אבל הרבים, את שוללים [לא יחיד אודות בפשטות שמדובר

פסוק – על "מיוסד התניא: ספר של השער" ב"דף ממ"ש גם מאד 209וכמובן הדבר אליך קרוב כי
ש"דף  לומר מקום יש התניא, ספר של שלישי חלק בתור אגה"ת את קבע הזקן שרבינו וכיון וכו'",
גו'", אליך ד"קרוב באופן הם באגה"ת שנתבארו הענינים שכל כך, התשובה, אגרת על גם קאי השער "

בפרטיות  ואחד אחד –210לכל

. ובח"מ דסנהדרין פ"ג בגמ' "כדאיתא לראי' בנוגע בודאי ועאכו"כ מדובר ששם עדות", לענין .
יחיד. אודות

הגזרה  "לבטל ביואל, למ"ש בנוגע הן – דרבים גזרה של הענין ומדגיש הזקן רבינו מאריך ואעפ"כ
עון למרק עלxecdשנגזרה תבוא שלא צרה כל על שמתענין תעניות ל"כל בנוגע והן ,"xeavd שלכן ,"

אסתר. במגלת מ"ש להביא צריך
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ספ"ב.202)
ה.203) נח,
סע"א.204) סו,
(ס"ע 205) שם לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, ראה

וש"נ. ואילך). דש
עב 206) ס"ע (קארף) התניא בספר ביאורים לקוטי גם ָראה

ואילך.
(יונה 207) בנינוה ממ"ש ראי' הביא לא מדוע להקשות ואין

מזה  כמובן לתשובה, השייך ענין [שזהו גו'" צום "ויקראו ה) ג,
היו  נינוה אנשי שהרי – יוהכ"פ] דמנחת בהפטרה זאת שקורין
זו  אין ולכן תקנ)), רמז יונה (יל"ש פרעה  הי' נינוה (ומלך גוים

ל" בנוגע התשובה".zevnהוכחה
וש"נ.208) ס"ג. סרפ"ח או"ח אדה"ז שו"ע
יד.209) ל, נצבים
וש"נ.210) .153 ס"ע חנ"ה מנחם תורת גם ראה



h"kyz'dל ,mixetd bg zgiy

.‚:"אסתר במגלת "וכמ"ש הזקן רבינו לדברי בנוגע ולהעיר להוסיף ויש

"ותאמר  על קאי אסתר" במגלת ש"כמ"ש לחשוב שטועים רבים מרדכי 211ראיתי אל להשיב אסתר
כן" אצום ונערותי אני גם ויום לילה ימים שלשת גו' עלי וצומו גו' היהודים כל את כנוס וכך 212לך ,

כמ"ש  במדרש 213הוה, שמפליא וכפי אסתר", עליו צותה אשר ככל ויעש מרדכי פעולת 214"ויעבור אודות
ולא  גדיים "לא לו ואמרו וטלאים", כגדיים שומע שאני הזה גדול קול "מה אמר שהקב"ה – התענית

. בתענית שרויים שהם עמך קטני אלא הם, .טלאים לילות ושלשה ימים שלשה נטל . שעה באותה .
. עליהם שגזר אגרות אותן כו'".הקב"ה וקרעם .

על תבוא שלא ל"צרה בנוגע אינה זו תענית "צומו xeavdאבל, אמרה שאסתר בפירוש נאמר שהרי – "
ilr:"

גו'" המלך אל "לבוא צריכה היתה שאסתר יבוא 215כיון ואז בעיניו, חן שתשא לפעול צורך הי' –
הגזירה. את לבטל ממנו תבקש ואז השני, המשתה אל ולאח"ז הראשון, המשתה אל

"וצומו לומר במקום הנה – הגזירה ביטול הוא כאן העיקר אם תצליח ilrולכאורה: שאסתר היינו, ,"
מה  ידה, על הדבר יהי' אם – לאסתר בנוגע ואילו הגזירה, ביטול – העיקר על לדבר צריך במשימתה,

הענינים. כל שכולל סתם, "וצומו" הול"ל וא"כ אחר. באופן זה יהי' לאו, ואם טוב,

למ"ש  אלא עלי", "צומו אסתר אמרה שעליהם הימים לשלשת הזקן רבינו כוונת שאין מובן, ומזה
אסתר  מגלת לדורות 216בסיום שנקבע מה (שזהו וזעקתם" הצומות "דברי מקרא 217: של פשוטו שע "פ ,(

הצבור. על תבוא שלא צרה על תענית אודות כאן מדובר

"כמ"ש הלשון דיוק יובן או zlbnaועפ"ז "כבאסתר" כותב הי' הזקן רבינו אם כי, – אסתר"
במדרש  מסופר שאודותיו ימים" ד"שלשת לצום שכוונתו לפרש מקום הי' וכיו"ב, אסתר" "כבתענית

ביט  "כמ"ששפעל הזקן רבינו מדייק ולכן (כנ"ל); הגזירה רבה zlbnaול למדרש כוונתו שאין – אסתר"
"וצומו  ימים": ל"שלשת בנוגע בפירוש נאמר ששם עצמה, אסתר במגלת למ"ש אלא שמעוני, ילקוט או

ilr."וזעקתם הצומות "דברי נאמר הגזירה לביטול בנוגע ואילו ,"

מ" דוקא ראי' להביא הזקן רבינו מדייק מדוע נוסף: דיוק יש עפ"ז גם zlbnאך לכלול ולא אסתר",
שבע"פ? בתורה המבואר ע"פ ימים", ד"שלשת הצום את

.„:בקיצור הביאור נקודת עכ"פ – בזה הביאור כללות לומר ויש

מן  התשובה ש"מצות מבהיר לראש לכל הכבד: אל הקל מן התשובה ענין לבאר בא הזקן רבינו
. בלבד החטא עזיבת היא .התורה ולא ומבאר . התענית, ענין גם שישנו לבאר מוסיף ולאח"ז התענית"; .

הכבד: אל הקל ומן התענית, בפעולת ענינים כמה

היא  תשובה הקצה: אל הקצה מן שזהו התשובה, ענין עם כלל קשורה שאינה תענית – לראש לכל
כו'". הגזרה "לבטל רק וענינו כלל, לתשובה שייך אינו התענית ענין ואילו בלבד", החטא "עזיבת

גו'": ובבכי בצום לבבכם בכל עדי שובו ביואל "מ"ש מביא זה ועל

כו'", הגזרה לבטל "היינו ביואל שנזכר שה"צום" לבאר רוצה הזקן שרבינו כיון מובן: אינו לכאורה
ביואל "ומ"ש רק לומר צריך עדי mevaהי' "שובו שלפנ"ז התיבות את גם הביא ולמה כו'", היינו גו'
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מהתשובה, חלק אינו שה"צום" גופא זה מפסוק ראי' להביא הזקן רבינו שכוונת – בזה והביאור
התשובה ענין כבר ישנו לפנ"ז עדיzenilyaשהרי "שובו –mkaal lka"שה"צום לומר אפשר אי וא"כ, ,"

"בצו  לאח"ז שמ"ש ועכצ"ל, בשלימות. התשובה אין ובלעדיו מהתשובה חלק ענין הוא זה הרי גו'", ם
עזיבת  היא – הצום לפני – עצמה שהתשובה ראי' ומזה לבבכם". "בכל התשובה לאחרי שבא נוסף

בלבד. החטא

על  שמתענין תעניות "כל – לתשובה שייכות שאינן תעניות של שלם סוג שישנו הזקן רבינו וממשיך
אסתר". במגלת וכמ"ש הצבור, על תבוא שלא צרה כל

לתשובה: שייכות איזו לה שיש תענית של ענין גם שיש מבאר ולאח"ז

. המוסר בספרי יסורים "מ"ש מעונש לינצל "כדי (א) אופנים: כמה בזה שיש – כו'" תעניות הרבה .
מ"ש  מיני' לעיל (כמ"ש ח"ו" מעלה –218של יסורים") עליו מביא "שהקב"ה וגו'", בשבט "ופקדתי

צרה  כל "על כו'", הגזרה "לבטל אם כי לתשובה, שייכות שאינן התעניות ע"ד לעיל האמור ע"ד שזהו
(ג) נפשו", כפרת גמר ולמהר לזרז "כדי (ב) לתשובה: שייכות להן שיש תעניות גם יש לזה ונוסף כו'";

מיראה". כ"א מאהבה ונפשו לבו בכל  ה' אל שב אינו אולי "וגם

.‰ אינו אולי וגם נפשו, כפרת גמר ולמהר לזרז "כדי – לתשובה שייכות להם שיש התעניות אמנם,
לצבור: בנוגע לא אבל ליחיד, בנוגע רק הם – מיראה" כ "א מאהבה ונפשו לבו בכל ה' אל שב

לזרז  צורך יש שעדיין באופן (שהיתה כדבעי שלא היתה שהתשובה לחשוד אפשר אי – לצבור בנוגע
בגמרא  איתא לצבור בנוגע שהרי מאהבה), ולא מיראה שהיתה או נפשו, כפרת גמר "שאין 219ולמהר

שנאמר  רבים, של בתפלתן מואס בודאי 220הקב"ה הרבים שתשובת כך, ימאס", ולא כביר אֿל הן
התשובה. בשביל בתענית צורך ואין מתקבלת,

סוג  שזהו ח"ו", מעלה של יסורים מעונש לינצל "כדי אלא אינו – צבור אצל התענית ענין וא"כ,
"על  כו'", הגזרה "לבטל שענינם כו'".התעניות צרה כל

סוגים: לשני הזקן רבינו זאת מחלק ולכן

ולמהר  לזרז ("כדי התשובה שלימות בשביל לא – הצבור על שגוזרים תעניות אודות מדבר תחילה
בצבור  שייך זה שאין מיראה"), כ"א מאהבה ונפשו לבו בכל ה' אל שב אינו אולי וגם נפשו, כפרת גמר

. הגזרה "לבטל אם כי עון(כנ"ל), למרק שנגזרה הגזרה "לבטל ומדייק כו'", צרה כל על .xecd וכן ,"
על תבוא שלא צרה כל זה.xeavd"על מסוג תעניות רק יש הצבור לתשובת בנוגע כי, ,"

של  התעניות סוג ע"ד – הא' אופן אופנים: ג' יש שבהם היחיד, של תעניות אודות מדבר ולאח"ז
ששייכים  אופנים ב' ועוד ח"ו"; מעלה של יסורים מעונש לינצל "כדי – לתשובה שייכות שאינן הצבור 
כ"א  מאהבה ונפשו לבו בכל ה' אל שב אינו אולי "וגם נפשו", כפרת גמר ולמהר לזרז "כדי לתשובה:

מיראה".

.Âעל שגוזרין התעניות סוג אודות הזקן רבינו מדבר שבתחילה האמור יתבארו xeavdוע"פ –
דלעיל: הדיוקים

אצלא) גם הוא חלום תענית כי, – חלום דתענית הענין מביא שאינו אמנם cigiהטעם שעיקרו ,
(פס"ד  בשו"ע הזקן רבינו כמ"ש תשובה, של ענין גם בו יש אבל הצבור), תעניות (כמו דין גזר לבטל

. ג"כ לומר ש"מותר בשבת, חלום תענית להמתענה בנוגע למעשה) עונות הלכה מחילת על בקשות .
כו'" להתוודות ג"כ .221ויכול
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.‚:"אסתר במגלת "וכמ"ש הזקן רבינו לדברי בנוגע ולהעיר להוסיף ויש

"ותאמר  על קאי אסתר" במגלת ש"כמ"ש לחשוב שטועים רבים מרדכי 211ראיתי אל להשיב אסתר
כן" אצום ונערותי אני גם ויום לילה ימים שלשת גו' עלי וצומו גו' היהודים כל את כנוס וכך 212לך ,

כמ"ש  במדרש 213הוה, שמפליא וכפי אסתר", עליו צותה אשר ככל ויעש מרדכי פעולת 214"ויעבור אודות
ולא  גדיים "לא לו ואמרו וטלאים", כגדיים שומע שאני הזה גדול קול "מה אמר שהקב"ה – התענית

. בתענית שרויים שהם עמך קטני אלא הם, .טלאים לילות ושלשה ימים שלשה נטל . שעה באותה .
. עליהם שגזר אגרות אותן כו'".הקב"ה וקרעם .

על תבוא שלא ל"צרה בנוגע אינה זו תענית "צומו xeavdאבל, אמרה שאסתר בפירוש נאמר שהרי – "
ilr:"

גו'" המלך אל "לבוא צריכה היתה שאסתר יבוא 215כיון ואז בעיניו, חן שתשא לפעול צורך הי' –
הגזירה. את לבטל ממנו תבקש ואז השני, המשתה אל ולאח"ז הראשון, המשתה אל

"וצומו לומר במקום הנה – הגזירה ביטול הוא כאן העיקר אם תצליח ilrולכאורה: שאסתר היינו, ,"
מה  ידה, על הדבר יהי' אם – לאסתר בנוגע ואילו הגזירה, ביטול – העיקר על לדבר צריך במשימתה,

הענינים. כל שכולל סתם, "וצומו" הול"ל וא"כ אחר. באופן זה יהי' לאו, ואם טוב,

למ"ש  אלא עלי", "צומו אסתר אמרה שעליהם הימים לשלשת הזקן רבינו כוונת שאין מובן, ומזה
אסתר  מגלת לדורות 216בסיום שנקבע מה (שזהו וזעקתם" הצומות "דברי מקרא 217: של פשוטו שע "פ ,(

הצבור. על תבוא שלא צרה על תענית אודות כאן מדובר

"כמ"ש הלשון דיוק יובן או zlbnaועפ"ז "כבאסתר" כותב הי' הזקן רבינו אם כי, – אסתר"
במדרש  מסופר שאודותיו ימים" ד"שלשת לצום שכוונתו לפרש מקום הי' וכיו"ב, אסתר" "כבתענית

ביט  "כמ"ששפעל הזקן רבינו מדייק ולכן (כנ"ל); הגזירה רבה zlbnaול למדרש כוונתו שאין – אסתר"
"וצומו  ימים": ל"שלשת בנוגע בפירוש נאמר ששם עצמה, אסתר במגלת למ"ש אלא שמעוני, ילקוט או

ilr."וזעקתם הצומות "דברי נאמר הגזירה לביטול בנוגע ואילו ,"

מ" דוקא ראי' להביא הזקן רבינו מדייק מדוע נוסף: דיוק יש עפ"ז גם zlbnאך לכלול ולא אסתר",
שבע"פ? בתורה המבואר ע"פ ימים", ד"שלשת הצום את

.„:בקיצור הביאור נקודת עכ"פ – בזה הביאור כללות לומר ויש

מן  התשובה ש"מצות מבהיר לראש לכל הכבד: אל הקל מן התשובה ענין לבאר בא הזקן רבינו
. בלבד החטא עזיבת היא .התורה ולא ומבאר . התענית, ענין גם שישנו לבאר מוסיף ולאח"ז התענית"; .

הכבד: אל הקל ומן התענית, בפעולת ענינים כמה

היא  תשובה הקצה: אל הקצה מן שזהו התשובה, ענין עם כלל קשורה שאינה תענית – לראש לכל
כו'". הגזרה "לבטל רק וענינו כלל, לתשובה שייך אינו התענית ענין ואילו בלבד", החטא "עזיבת

גו'": ובבכי בצום לבבכם בכל עדי שובו ביואל "מ"ש מביא זה ועל

כו'", הגזרה לבטל "היינו ביואל שנזכר שה"צום" לבאר רוצה הזקן שרבינו כיון מובן: אינו לכאורה
ביואל "ומ"ש רק לומר צריך עדי mevaהי' "שובו שלפנ"ז התיבות את גם הביא ולמה כו'", היינו גו'
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"כמ"שב) הדיוק ד"שלשת zlbnaטעם הצום אודות במדרש להמבואר כוונתו שאין להדגיש אסתר",
כי, – וזעקתם" הצומות "דברי אודות אסתר במגלת להמפורש אלא הגזירה, ביטול למעלה שפעל ימים"

zlgzשל ענין הי' ימים" ד"שלשת "וצומוcigiהצום כמ"ש ,ilr סייעתא לאסתר שתהי' לפעול כדי ,"
בעניני'. להצליח דשמיא

כנ"ל. תעניות, של אופנים כמה עוד שיש כיון אסתר, את במיוחד להדגיש מקום אין ליחיד, ובנוגע

.Ê:התענית בפעולת ענינים עוד שיש ב' בפרק הזקן רבינו וממשיך

. ה' לפני לרצון "שיהי' הנה שלימה", תשובה "שעשה לאחרי .גם קרבן להביא צריך הי' דורון . .
. תשובה שעשה ומנחה לאחר דורון שולח אעפ"כ לו, ומחל פרקליטין ע"י ופייסו במלך שסרח וכאדם .

. המלך פני לראות לו שיתרצה מה',לפניו רצון להפיק קרבן לנו שאין ועכשיו .oaxw mewna `ed ziprzd,
בגמרא  וכו'".222כמ"ש לפניך הקרבתי כאלו שנתמעט ודמי חלבי מיעוט שיהא

כלשון  היא – ענינים) כמה יש בקרבן (שהרי הקרבן ענין שלימות שזוהי – הקרבן הקרבת כלומר:
לי223הכתוב  "להקריב :mce algמיעוט" – קרבן שבמקום התענית ענין גם וזהו ."ince ialg שנחשב ,"

לפניך". הקרבתי "כאלו

שהוא  התענית לענין בנוגע בפ"ב, רק הזקן רבינו מביא שבתענית ודמי חלבי מיעוט ענין אמנם,
היא  גזירה לבטל התענית פעולת כי, – גזירה לבטל כדי התענית לענין בנוגע בפ"א, ולא קרבן, במקום

בעניני לגזירה בנוגע רק כו"כ zeytpלא שמצינו כפי שתהי', איזה גזירה לכל בנוגע אלא ודמי", "חלבי ,
תעניות  הלכות בשו"ע (כמבואר הציבור על תענית גוזרים שבגללם ממ"ש 224ענינים – לדבר וראי' ,(

. הגזרה "לבטל כדי הי' זה צום והרי גו'", ובבכי בצום לבבכם בכל עדי "שובו (ד)יסוריםביואל .dax`a"
ענין  עם קשורים אינם התבואה את שאוכל בארבה" "יסורים והרי ומדגיש), מוסיף הזקן שרבינו (כפי

ודמי). (חלבי נפשות של

.Á סגולה הוא התענית "סוד – התענית לענין בנוגע חידוש דבר הזקן רבינו מוסיף פ"ב ובסוף
העליון": רצון להתגלות נפלאה

" הלשון הזקן רבינו כותב לא התענית, פעולת אודות לעיל שנזכרו הענינים לכל התענית"ceqבנוגע
הצבור), על וצרה גזירה (ביטול אסתר" "במגילת או "ביואל" שנתפרשו ענינים אודות שמדובר כיון –

כמ"ש  – ה' לפני לרצון שיהי' קרבן, (במקום בגמרא או "לפרקליט 225בחומש עליו", לכפר לו "ונרצה
אחריו" דורון .226שנכנס ודמי חלבי מיעוט "שיהא – בתענית ודוגמתו כו'");, הקרבתי כאלו .

. העליון רצון ל"התגלות בנוגע כיון ורק – התענית" "סוד שזהו הזקן רבינו כותב  לה'" רצון יום .
וכו'. בשו"ע בנגלה, מצינו שלא חידוש דבר שזהו

הקרבן  בענין כמ"ש זה הרי מה'", רצון "להפיק היא התענית שפעולת לפנ"ז שמ"ש – בזה והענין
לענין ושייך בהמשך שבא הרצון ענין שזהו והיינו, עליו", לכפר לו חטא,dxtkd"ונרצה על

צריכים  ששם בי"ע, בעולמות רק שייך החטא ענין כי, האצילות, עולם עד רק זה הרי העולמות ובענין
ה  את ולמלאות עליו";לתקן לכפר לו ש"נרצה לאופן עד החטא, ע"י שנעשה פגם

רצון ד"התגלות הענין לפעול צריך שבו יותר, נעלה עולם ישנו מדייק oeilrdאבל הזקן שרבינו (כפי
גם)seqaומוסיף ומוסיף סתם, "רצון" כותב לפנ"ז משא"כ דוקא, ed`פ"ב jexa נעלה רצון שזהו כיון ,"

העולם. ענין וכל החטא ענין מכל למעלה להיותו מיוחדת, והמשכה ברכה שדורש

" עם קשור זה לו ceqוענין "ונרצה עם קשור – תענית של הנגלה הענין – בגלוי תענית התענית":
ואילו  חטא; על כפרה בו ששייכת מקום עם שקשור רצון אבל רצון, של ענין אמנם שזהו עליו", לכפר
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המשכה) מלשון הוא", ("ברוך יומשך העליון" ש"רצון ב"ה", העליון רצון "התגלות פועל התענית" "סוד
למטה. עד

.Ëוכמ"ש" רצון":iryia'וממשיך, יום הוא הנרצה שהצום מכלל לה', רצון ויום צום תקרא הלזה

של המיוחד כמ"ש iryi'ענינו מרכבה", "מעשה של ה"סוד" שזהו למעלה, שנעשה מה שראה –227

מ"מעשה  יותר נעלה ובאופן ההיכל", את מלאים ושוליו ונשא רם כסא על יושב אדנֿי את "ואראה
הגמרא  כדברי שביחזקאל, דומה,228מרכבה" ישעי' ולמה המלך, את שראה כפר לבן דומה, יחזקאל "למה

ש  והיינו, המלך", את שראה כרך אלקינו"לבן "עיר – ב"כרך" שהיא כפי המרכבה את ראה .229ישעי'

"וכמ"ש הזקן רבינו מדייק שנעשה iryia'ולכן מה בנבואתו שגילה נביא ישעי', דוקא כי, – כו'"
לומר  שיכול זה הוא כרך", "בן שרואה כפי מרכבה" ד"מעשה ה"סוד" ובפרט השתלשלות, מסדר למעלה

. הוא התענית למטה.ש"סוד יומשך העליון" ש"רצון הוא", ברוך העליון רצון התגלות .

.Òו"מ"ש הזקן רבינו של הדיוק גם לבאר נבוא הענין l`eiaומכאן אצלו גם הי' נביא שלהיותו – "
מרכבה: דמעשה

בשמואל  כמ"ש שמואל, של בנו הי' – ואע"פ 230יואל אבי'". משנהו ושם יואל הבכור בנו שם "ויהי
בדרכיו" בניו הלכו "לבסוף231ש"לא הרי ,daeyz eyr. הה"ד הקודש, לרוח זכו ולכך אשר 232. ה' דבר

. שמואל  זה פתואל, בן יואל אל בתפלתו"הי' להקב"ה שפיתה היא 233. יואל של מציאותו שכל ונמצא, .
תשובה. –

"ומ"ש הדיוק הי'l`eiaוזהו יואל של ענינו שכל כיון – גו'" ובבכי בצום לבבכם בכל עדי שובו
daeyz נוסף ביאור (וזהו לבבכם" בכל עדי "שובו באמרו התשובה, ענין על עורר שלכן מעתיק 234, מדוע

התשובה).רב  ענין גם הי' שביואל להדגיש – לבבכם" בכל עדי "שובו התיבות גם הזקן ינו

שאעפ"כ  הזקן רבינו מבאר זה ועל – מהתשובה? חלק הוא הצום שענין לכאורה להוכיח יש עפ"ז אך
עכצ"ל  התשובה), (שלימות לבבכם" בכל עדי "שובו לפנ"ז נאמר שכבר דכיון מהתשובה, חלק הצום אין

כו'"; הגזרה "לבטל רק אלא סנ"ד), (כנ"ל התשובה לענין שייך אינו שלאח"ז ה"צום" שענין

יכולים  ידם שעל הענינים הם מה לומר יכול הי' נביא, שהי' דכיון  ל"יואל", במיוחד שייך זה ענין וגם
"ובצום". – הגזירה לבטל

.‡Ò" גם הזקן רבינו שמעתיק הטעם ולבאר להוסיף ":ikaaeויש

תיבת  עד רק מהפסוק להעתיק צריך הי' הצום, ענין אודות רק כאן שמדובר כיון מובן: אינו לכאורה
"ובבכי"? תיבת גם מהפסוק מעתיק ולמה כאן, הענין לתוכן נוגע זה ענין שרק "ובצום",

("ובמספד"), הפסוק סיום מעתיק אינו בלאה"כ הרי – הפסוק באמצע להפסיק רוצה שאינו משום ואם
"ובצום  רק אלא "ובבכי", תיבת גם להעתיק צריך הי' לא וא"כ, "ובבכי", תיבת לאחרי "גו'" מוסיף שלכן

גו'"?

בזה: הביאור לומר ויש

. ביואל ש"מ"ש שמבאר הגזרה לאחרי "לבטל כדי רק) אלא התשובה, מענין חלק (אינו בצום" .
וכמ"ש  הצבור, על תבוא שלא צרה כל על שמתענין תעניות "כל כמו שזהו הזקן רבינו מוסיף כו'",

אסתר". במגלת
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"כמ"שב) הדיוק ד"שלשת zlbnaטעם הצום אודות במדרש להמבואר כוונתו שאין להדגיש אסתר",
כי, – וזעקתם" הצומות "דברי אודות אסתר במגלת להמפורש אלא הגזירה, ביטול למעלה שפעל ימים"

zlgzשל ענין הי' ימים" ד"שלשת "וצומוcigiהצום כמ"ש ,ilr סייעתא לאסתר שתהי' לפעול כדי ,"
בעניני'. להצליח דשמיא

כנ"ל. תעניות, של אופנים כמה עוד שיש כיון אסתר, את במיוחד להדגיש מקום אין ליחיד, ובנוגע

.Ê:התענית בפעולת ענינים עוד שיש ב' בפרק הזקן רבינו וממשיך

. ה' לפני לרצון "שיהי' הנה שלימה", תשובה "שעשה לאחרי .גם קרבן להביא צריך הי' דורון . .
. תשובה שעשה ומנחה לאחר דורון שולח אעפ"כ לו, ומחל פרקליטין ע"י ופייסו במלך שסרח וכאדם .

. המלך פני לראות לו שיתרצה מה',לפניו רצון להפיק קרבן לנו שאין ועכשיו .oaxw mewna `ed ziprzd,
בגמרא  וכו'".222כמ"ש לפניך הקרבתי כאלו שנתמעט ודמי חלבי מיעוט שיהא

כלשון  היא – ענינים) כמה יש בקרבן (שהרי הקרבן ענין שלימות שזוהי – הקרבן הקרבת כלומר:
לי223הכתוב  "להקריב :mce algמיעוט" – קרבן שבמקום התענית ענין גם וזהו ."ince ialg שנחשב ,"

לפניך". הקרבתי "כאלו

שהוא  התענית לענין בנוגע בפ"ב, רק הזקן רבינו מביא שבתענית ודמי חלבי מיעוט ענין אמנם,
היא  גזירה לבטל התענית פעולת כי, – גזירה לבטל כדי התענית לענין בנוגע בפ"א, ולא קרבן, במקום

בעניני לגזירה בנוגע רק כו"כ zeytpלא שמצינו כפי שתהי', איזה גזירה לכל בנוגע אלא ודמי", "חלבי ,
תעניות  הלכות בשו"ע (כמבואר הציבור על תענית גוזרים שבגללם ממ"ש 224ענינים – לדבר וראי' ,(

. הגזרה "לבטל כדי הי' זה צום והרי גו'", ובבכי בצום לבבכם בכל עדי "שובו (ד)יסוריםביואל .dax`a"
ענין  עם קשורים אינם התבואה את שאוכל בארבה" "יסורים והרי ומדגיש), מוסיף הזקן שרבינו (כפי

ודמי). (חלבי נפשות של

.Á סגולה הוא התענית "סוד – התענית לענין בנוגע חידוש דבר הזקן רבינו מוסיף פ"ב ובסוף
העליון": רצון להתגלות נפלאה

" הלשון הזקן רבינו כותב לא התענית, פעולת אודות לעיל שנזכרו הענינים לכל התענית"ceqבנוגע
הצבור), על וצרה גזירה (ביטול אסתר" "במגילת או "ביואל" שנתפרשו ענינים אודות שמדובר כיון –

כמ"ש  – ה' לפני לרצון שיהי' קרבן, (במקום בגמרא או "לפרקליט 225בחומש עליו", לכפר לו "ונרצה
אחריו" דורון .226שנכנס ודמי חלבי מיעוט "שיהא – בתענית ודוגמתו כו'");, הקרבתי כאלו .

. העליון רצון ל"התגלות בנוגע כיון ורק – התענית" "סוד שזהו הזקן רבינו כותב  לה'" רצון יום .
וכו'. בשו"ע בנגלה, מצינו שלא חידוש דבר שזהו

הקרבן  בענין כמ"ש זה הרי מה'", רצון "להפיק היא התענית שפעולת לפנ"ז שמ"ש – בזה והענין
לענין ושייך בהמשך שבא הרצון ענין שזהו והיינו, עליו", לכפר לו חטא,dxtkd"ונרצה על

צריכים  ששם בי"ע, בעולמות רק שייך החטא ענין כי, האצילות, עולם עד רק זה הרי העולמות ובענין
ה  את ולמלאות עליו";לתקן לכפר לו ש"נרצה לאופן עד החטא, ע"י שנעשה פגם

רצון ד"התגלות הענין לפעול צריך שבו יותר, נעלה עולם ישנו מדייק oeilrdאבל הזקן שרבינו (כפי
גם)seqaומוסיף ומוסיף סתם, "רצון" כותב לפנ"ז משא"כ דוקא, ed`פ"ב jexa נעלה רצון שזהו כיון ,"

העולם. ענין וכל החטא ענין מכל למעלה להיותו מיוחדת, והמשכה ברכה שדורש

" עם קשור זה לו ceqוענין "ונרצה עם קשור – תענית של הנגלה הענין – בגלוי תענית התענית":
ואילו  חטא; על כפרה בו ששייכת מקום עם שקשור רצון אבל רצון, של ענין אמנם שזהו עליו", לכפר
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התיבות  הזקן רבינו מעתיק ביואל" ל"מ"ש בנוגע גם לכן ובכי", "צום נאמר אסתר שבמגלת וכיון
אסתר  במגלת כמו "ובמספד", תיבת על לרמז "גו'" (ומוסיף ובבכי" ומספד"),235"בצום ובכי "צום :

בפרטי  ששוים כיון אסתר, שבמגלת הצום ענין כמו הוא שביואל הצום שענין נוספת הוכחה שזוהי
(ומספד). ובכי דצום הדברים

.·Ò כמה ועפ"ז בתענית שיש כאן שנתבארו – הענין לביאור נוגעים הפרטים וכל מדוייק, הכל
ענינים:

עון א) למרק שנגזרה הגזרה "לבטל הוא ענינה אלא לתשובה, שייכת שאינה – לצבור בנוגע תענית
(לאחרי בארבה" יסורים ע"י לבבכם"),הדור בכל עדי ד"שובו באופן התשובה שלימות היתה שכבר

הובא כביואל, לא (ולכן אסתר כבמגלת הצבור", על תבוא שלא צרה כל על שמתענין תעניות "בכל וכן
ביחיד). גם ששייך חלום, דתענית הענין כאן

כמו ב) – ח"ו" מעלה של יסורים מעונש לינצל "כדי אופנים: כמה בה שיש – ליחיד בנוגע תענית
גמר  ולמהר לזרז "כדי – לתשובה ששייך באופן וגם בארבה"; ד"יסורים הגזירה לבטל צבור תענית
בנוגע  רק שייך זה שענין מיראה", כ"א מאהבה ונפשו לבו בכל ה' אל שב אינו אולי וגם נפשו, כפרת
("שובו  בשלימות תשובתם היתה בודאי ימאס", ולא כביר אֿל ש"הן דכיון לצבור, בנוגע משא"כ ליחיד ,

לבבכם"). בכל עדי

קרבן",ג) במקום (ש)הוא "תענית – ביחיד אפילו שישנו לתשובה ששייך בתענית יותר נעלה ענין
. לו ונמחל תשובה שעשה לאחר "דורון עליו", לכפר לו "ונרצה כמ"ש ה'", לפני לרצון ע"י "שיהי' .

פרקליטין".

.ד) התענית "סוד – נעלה הכי רק ענין לא והיינו, לה'", רצון "יום ב"ה", העליון רצון התגלות .
הכתר  חיצוניות ע"ד לעולמות, כבר ששייך הרצון שזהו חטא, על כפרה של ענין עם שקשור הרצון בחי'

"רצון – מזה למעלה אלא השתלשלות, לסדר צורך oeilrdששייך שיש הוא", "ברוך להוסיף צריך ולכן ,"
ה"סוד" ולגלות להמשיך – התענית" "סוד ע"י נעשה זה וענין למטה. להמשיכו מיוחד מענין בהשתדלות
לפעול  שבעולם, ל"סוד" עד האדם שבעבודת ב"סוד" למטה בגלוי שיומשך דלמעלה, "רזין" שלמעלה,

למטה. רצון" "עת

בהאי  שמאלא "לית שעז"נ העליון", "רצון מצד הוא שהענין כפי באופן היא שההמשכה וכיון
הוא"236עתיקא" ד"ונהפוך הענין נעשה אזי ושמחה 20– "אורה נעשה ואז במגילה, בארוכה כמבואר ,

ויקר" הפירושים 25וששון כל עם ,91.

***

.‚Ò בשלח בפ' רש"י בפירוש וא"ת 157הביאור כו', מצרים משל א"ת הללו, הבהמות היו "ומהיכן
ה' דבר את מהירא היו, מי משל כו', ישראל הרוג 237משל שבמצרים כשר אומר שמעון רבי הי' מכאן ,

למצריים בנוגע רק הוא שהמדובר – מוחו" את רצוץ שבנחשים xecטוב eze`ay שבהם הכשרים שגם ,
אותה בגלל לפרעה בהמתם l`xyiנתנו z`py אודות מדובר (ולא ישראל את לשעבד למצריים שגרמה

– מוחו" את "רצוץ הדיוק לנחשים; בנוגע רק הוא לדורות הלימוד ואילו הדורות), שבשאר המצריים
ערום" הי' לו"238"הנחש נתחכמה "הבה ההתחכמות, ענין הדגשת להריגת 32, בנוגע להלכה (והלימוד

דקרא" טעמא "דריש שר"ש כיון אומר", שמעון "רבי והדיוק הוגה 239נחש); – טעם ללא גזירה זו ואין ,
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואילך.160ע"י 148 ע' (סל"ט) הנ"ל בלקו"ש
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.„Ò כמ"פ כמדובר זה, לזמננו בנוגע לימוד  גם יש הנ"ל "בכן":240מכל לבוא צריך ענין שמכל

עתה? מכהנ"ל הנפק"מ מהי לכאורה

יכולים  מה אבל כלל; נחשים בה שאין בעיר חיים אא"כ תיתי, מהיכי – שבנחשים" ל"טוב בנוגע
הרוג"? שבמצרים ש"כשר מזה ללמוד

ענינים: שני מזה ללמוד יש – ובכן

הטבע  היפך שזהו היא האמת הרי – סל"ח) (כנ"ל כו' להרוג רוצים בכלל שיהודים המן לטענת בנוגע
את  המצריים שעינו העינויים אודות לומד למקרא חמש שבן לאחרי שאפילו כך, כדי ועד היהודי, של

ישראל  ילדי של בדמם רוחץ הי' שפרעה ועד רק 241בנ"י, הרוג" שבמצרים ש"כשר רש"י לו מבהיר ,
גו'" האשה ובין בינך אשית ש"איבה שבנחשים", "טוב בדוגמת שהוא ומצב זאת,242במעמד לולי אבל ,

המן. טענת היפך – כו' ונשתנה שהתחרט שיתכן כיון כו', שאירע מה כל למרות להרגו, מקום אין

ש"בא מי שישנו יודעים כאשר – גיסא לאידך להרגו"jbxdlאבל "השכם אזי צריכים 243", לא – .
פלוני  שגוי חברים עשר ותשעה מאה של באסיפה שיפסקו לאחרי לכך, יסכימו הגויים שכל עד להמתין
מאה  עם מסכימים הם שגם ויחליטו זה, במספר יהודים של אסיפה יעשו ואז מלקות, לקבל ראוי אכן
להרגך". "בא הוא אם לדעת  רק צריך  להרגך"; ה"בא עם ההנהגה סדר הוא כך לא – הגויים עשר ותשעה

.‰Ò:מהמצריים – זאת? יודעים וכיצד

שם, ומתפלל פלוני למקום הולך ראשון שביום דתי, גוי – ה'" דבר את "הירא שהוא להיות יכול
אומר  הוא אבל, השני'... הלחי את להגיש עליו הלחי, על לו סוטרים שכאשר עליו, שציוו ומכריז,

ליהודי, בנוגע היא בזה ליהודי שהכוונה סוטר הוא כאשר להיפך: זה הרי אצלו ואילו אליו!... בנוגע ולא
השמאלית!... לחיו את להגיש היהודי צריך הימנית, לחיו על – רח"ל –

והיושר; הצדק נגד זה הרי היתכן?! – בחזרה להכות תגמול", "פעולת לערוך רצונך ליהודי: וטוען
כל  יתאספו ושם ("יוֿען"), לאו"ם ל"ביתֿדין", לפנות עליך לראש לכל – כזה?! דבר עושה אתה איך

"ואהבת  אותם שצוה למי פלוני במקום שיתפללו לאחרי – וה"ישרים" ה"צדיקים" לרעך 244האנשים
של  דינו מה יפסקו ואח"כ השני', הלחי את להגיש יש אחת לחי על סטירה מקבלים שכאשר כמוך"...

לו!... ותמחול בקולם תשמע – אתה ואילו כו', והפגיז שירה מי

הסדר! הוא כך לא התורה: אומרת זה על אך

הגוי: טובת היפך גם זהו אלא היהודי, עבור סדר זה שאין בלבד זו ולא

אדוני  נא, שמע ּפאּפירל"): ("א פתק לו שולח  אתה ואילו להרגך", "בא שהוא יודע הגוי  ַַכאשר
ובמילא, ("טשארטער"), האגודה" "תקנון נגד היא יהודי להכות עומד שאתה שהעובדה לך, דע ַַָהקאזאק,

רשיון, אצלם ולבקש אסיפה תחילה לערוך עליך

מבטיחים – והם להבדיל), הגדולה, כנסת אנשי (כמספר אנשים ועשרים ממאה אלא אחד, מאיש לא
אסיפה, ועוד אחת אסיפה חדשים; מספר זאת ימשכו הם אלא ח"ו, בחפזון שיעשו דבר זה שאין

אסיפות... עוד לערוך שצריכים יחליטו אלו –ובאסיפות

מצרים  מלך שפרעה שמצינו וכפי בתשובה... לשוב יכול אתה הרי – אתמול הכית כבר מאי, אלא
בנינוה  מלך אח"כ ושב245נעשה מפרעה , דעתה פרעה יותר גרוע ומדוע הגזירה, ובטלה בתשובה

ההוא?!...
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התיבות  הזקן רבינו מעתיק ביואל" ל"מ"ש בנוגע גם לכן ובכי", "צום נאמר אסתר שבמגלת וכיון
אסתר  במגלת כמו "ובמספד", תיבת על לרמז "גו'" (ומוסיף ובבכי" ומספד"),235"בצום ובכי "צום :

בפרטי  ששוים כיון אסתר, שבמגלת הצום ענין כמו הוא שביואל הצום שענין נוספת הוכחה שזוהי
(ומספד). ובכי דצום הדברים

.·Ò כמה ועפ"ז בתענית שיש כאן שנתבארו – הענין לביאור נוגעים הפרטים וכל מדוייק, הכל
ענינים:

עון א) למרק שנגזרה הגזרה "לבטל הוא ענינה אלא לתשובה, שייכת שאינה – לצבור בנוגע תענית
(לאחרי בארבה" יסורים ע"י לבבכם"),הדור בכל עדי ד"שובו באופן התשובה שלימות היתה שכבר

הובא כביואל, לא (ולכן אסתר כבמגלת הצבור", על תבוא שלא צרה כל על שמתענין תעניות "בכל וכן
ביחיד). גם ששייך חלום, דתענית הענין כאן

כמו ב) – ח"ו" מעלה של יסורים מעונש לינצל "כדי אופנים: כמה בה שיש – ליחיד בנוגע תענית
גמר  ולמהר לזרז "כדי – לתשובה ששייך באופן וגם בארבה"; ד"יסורים הגזירה לבטל צבור תענית
בנוגע  רק שייך זה שענין מיראה", כ"א מאהבה ונפשו לבו בכל ה' אל שב אינו אולי וגם נפשו, כפרת
("שובו  בשלימות תשובתם היתה בודאי ימאס", ולא כביר אֿל ש"הן דכיון לצבור, בנוגע משא"כ ליחיד ,

לבבכם"). בכל עדי

קרבן",ג) במקום (ש)הוא "תענית – ביחיד אפילו שישנו לתשובה ששייך בתענית יותר נעלה ענין
. לו ונמחל תשובה שעשה לאחר "דורון עליו", לכפר לו "ונרצה כמ"ש ה'", לפני לרצון ע"י "שיהי' .

פרקליטין".

.ד) התענית "סוד – נעלה הכי רק ענין לא והיינו, לה'", רצון "יום ב"ה", העליון רצון התגלות .
הכתר  חיצוניות ע"ד לעולמות, כבר ששייך הרצון שזהו חטא, על כפרה של ענין עם שקשור הרצון בחי'

"רצון – מזה למעלה אלא השתלשלות, לסדר צורך oeilrdששייך שיש הוא", "ברוך להוסיף צריך ולכן ,"
ה"סוד" ולגלות להמשיך – התענית" "סוד ע"י נעשה זה וענין למטה. להמשיכו מיוחד מענין בהשתדלות
לפעול  שבעולם, ל"סוד" עד האדם שבעבודת ב"סוד" למטה בגלוי שיומשך דלמעלה, "רזין" שלמעלה,

למטה. רצון" "עת

בהאי  שמאלא "לית שעז"נ העליון", "רצון מצד הוא שהענין כפי באופן היא שההמשכה וכיון
הוא"236עתיקא" ד"ונהפוך הענין נעשה אזי ושמחה 20– "אורה נעשה ואז במגילה, בארוכה כמבואר ,

ויקר" הפירושים 25וששון כל עם ,91.

***

.‚Ò בשלח בפ' רש"י בפירוש וא"ת 157הביאור כו', מצרים משל א"ת הללו, הבהמות היו "ומהיכן
ה' דבר את מהירא היו, מי משל כו', ישראל הרוג 237משל שבמצרים כשר אומר שמעון רבי הי' מכאן ,

למצריים בנוגע רק הוא שהמדובר – מוחו" את רצוץ שבנחשים xecטוב eze`ay שבהם הכשרים שגם ,
אותה בגלל לפרעה בהמתם l`xyiנתנו z`py אודות מדובר (ולא ישראל את לשעבד למצריים שגרמה

– מוחו" את "רצוץ הדיוק לנחשים; בנוגע רק הוא לדורות הלימוד ואילו הדורות), שבשאר המצריים
ערום" הי' לו"238"הנחש נתחכמה "הבה ההתחכמות, ענין הדגשת להריגת 32, בנוגע להלכה (והלימוד

דקרא" טעמא "דריש שר"ש כיון אומר", שמעון "רבי והדיוק הוגה 239נחש); – טעם ללא גזירה זו ואין ,
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואילך.160ע"י 148 ע' (סל"ט) הנ"ל בלקו"ש
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– ישלמו וכיצד להם, שישלמו הזמן יבוא הרי – וכו' וכו' ולהפגיז לירות ממשיכים שבינתיים ומה
ה"טשארטער"... נגד "עוולה" שעשית הקאזאק, אדוני לך, דע מכתב: ַַָישלחו

להכות  שמותר לכך יתרגל שכאשר ימלט, ולא היהודי, את להכות ימשיך כזה שבמצב מובן, הרי
גוי! גם ויכה ימשיך אזי יהודי,

לו כותב הוא הרי – דולר מליון מאות שלש או מאתיים מאה, שם השקיע הגוי שמכאן כאשר "פתק",
אבל  ל"יוֿען", לפנות עליך – נגדי טענה לך יש תעשה"... מה לו יאמר ו"מי אליו, שייך זה הרי ולהבא
לי  יש אולי – דולר מליון מאות חמש ממך שלקחתי טענה לך יש נגדי?! במתקפה פותח שאתה היתכן
מוסיפים  לזמן ומזמן בניוֿיארק, ביתֿמשפט בהאג, עליון" "ביתֿמשפט הקימו זה בשביל – כנגד? ַָטענה
את  שלך, הכסף את ליטול אני יכול ובינתיים בעולם!... צדק יש וכך כו', ושלישי ושני אינוֿיהודי, עוד

ב"תפיסה"!... אותו מכניס הנני אצלי, שנמצא שלך והבאֿכח שלך, והמכונות האוניות

יהודי?! היכו כאשר צעקת לא למה – "ויצעקו") א מאכסט (דו צועק אתה מאי, ַַאלא

תלונה  לשלוח שצריכים טענת, – היהודי את כשהיכו – אז שלך: מההנהגה ראי' להביא איפוא יש
ולהתחשב  חוץ, עניני עם שייכות לו שיש ("מיניסטער") השר ע"י נאטע") פארמאלע ("א ַַָָרשמית
שם... להם שיש הגדולה" מה"עבודה המנוחה וזמני האסיפות לזמני בנוגע ה"יוֿען" של ב"פרוטוקול"
בנוגע  יתברר אזי – ה"וועדות" כל ע"י הסדר, על העומדים הענינים כל את ויבררו הזמן, בבוא ואח"כ,
לא, או ביושר אותם לקחתי אם אחר, במקום או ("דאמבע") בסכר שתקועים דולר מליון מאות ַלחמש

השני!... ל"קאזאק" אפנה – לא ואם מאות!... חמש עוד לי להוסיף צריך אתה ַָואולי

היהודי!... של הכאתו את גם למנוע צריך היית ויושר, צדק זה אין אם – ויושר צדק זה אין מאי, אלא

.ÂÒ"גזרתי גזירה חקקתי ב"חוקה צורך [ללא תורה ע"פ הסדר שמעון 246ובכן, רבי כשיטת אלא ,
לטעון  מה לך אין להרגך", "בא פלוני שכאשר – הוא דבר] בכל טעם למצוא דקרא", טעמא ש"דריש

להרגו"! "השכם – לראש לכל עמו;

"השכם אלא והרגהו", "השכם לא – בזה הרגו":lוהדיוק

לפנות  שהשכמת יראה רק הוא אם לזה; להגיע צורך יהי' לא – בפועל להרגו שצריך הכוונה אין
הנך אזי להרגך ינסה שאם מנת על אלא) "מכתבים", לכתוב (לא ebxdlבוקר oken לא מלכתחילה אזי –

בך! לפגוע יתקרב

חדשים, י"ב ועוד חדשים, י"ב שיעברו בטוחים להיות יכולים ואז ל"יוֿען", ישלח – תביעתו את
גזירותיו" "שנתחדשו חדש", מלך "ויקם יהי' שומר 247ולאח"ז יישן ולא ינום לא "הנה ובינתיים, ,

זו...248ישראל" בעי' אודות שישכחו כך אחרות, בעיות וישלח ,

.ÊÒ מכל שונות ש"דתיהם באופן להתנהג צריך כלל שבדרך אמת שהן שטוענים כאלו ישנם אבל
ומצב  במעמד נמצאים כאשר אבל להרגו", השכם להרגך "הבא חיים, תורת התורה, הוראת ע"פ עם",

המלך"; "דתי ע"פ להתנהג חייבים העמים", בין ומפורד ד"מפוזר

שמתחלף  המלכים, כל על מלך הבאיֿכח, כל של הבאֿכח שהוא אחד בחרו – המלך" "דתי וע"פ
אי  ("אינסטאנצן"), השלבים כל את שעוברים שלפני פסק, והוא חודש"... "פרנס כמו לחודש, ַמחודש
אתה  גם רוצה גזלן, הוא שפלוני בגלל האם – להרגך" ש"בא מי ישנו מאי, אלא מאומה. לעשות אפשר

להרגו?! להשכים גזלן, להיות
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שלא  כדי דולר מליון מאה עוד לו ונותנים השחורה", ב"רשימה אותו כללו ואכן גזלן, הוא פלוני
עבור  סדר זה אין – להרגו"?! ד"השכם באופן תתנהג זה בגלל האם – אתה אבל יותר; גדול גזלן יהי'

ויושר... בצדק להתנהג צריך יהודי יהודי;

הרי  – מישראל אחד בכל הקב"ה שנטע ה"פרומקייט" את בו ויש עורף", "קשה הוא שיהודי כיון
אופן: באיזה זאת לנצל מוכרח הוא

גם  מניח הוא הרי תפילין, של אחד זוג רק להניח במקום – הישר בדרך זאת שמנצלים כאלו ישנם
ערבית" אחד ופרק שחרית אחד "פרק תורה ללמוד במקום דר"ת; שחרית 249תפילין פרקים ב' לומד –

לצדקה ליתן במקום ערבית; פרקים אושא וב' תקנת שלפי באגרת 250חומש, לומד – המקסימום זה הרי
.251התשובה  מחומש יותר יבזבז אל משום לחוש לאיש ש"אין אשר "וכל הגוף", מרפואת גרעה (ד)לא .

נפשו" בעד גם)252יתן תורה, (מלבד ילמדו ישראל שילדי זה ותמורת לצדקה; מנכסיו מחצית נותן ולכן ,
הוא  הרי – המזלג קצה על חול "חיינו לימודי שהיא תורה, רק שילמדו כדי החול, לימודי את מבטל

ימינו"; ואורך

אחד  תפילין בזוג להסתפק אלא תפילין, זוגות שני להניח שלא ומכריחו אונסו, הרע יצרו כאשר אבל
צדקה, של לחומש בנוגע ועד"ז תפילין...), של אחד לזוג בנוגע גם המצב מה יודעים לא (ולפעמים

לצדקה:– בנוגע ההנהגה על תשפיע לא תפילין להנחת בנוגע שההנהגה ימלט לא שהרי

בענינים  אבל משה, מתורת אוחזים אינם למקום אדם שבין שבענינים "מחיצה", להעמיד שרוצים אלו
אימתי  כזו! מציאות שאין התורה, אומרת – דתי מיהודי דתיים יותר הם אדרבה, הרי לחבירו אדם שבין
שההתחלה  בשעה – וכו' תחמוד" ו"לא תתאוה" "לא תרצח", "לא תגנוב", "לא של בהקיום בטוחים

תמונה" וכל פסל לך תעשה ו"לא אלקיך" ה' "אנכי עם .253היא

שלך  השכל על תרצח" ד"לא הקיום את לבנות רצונך בגרמניא!...254אם מזה התוצאה את ראינו –

ההיפך  יהי' שלא לחבירו, אדם שבין ההנהגה באופן קיום שיהי' שכדי באופן העולם את ברא הקב"ה
אלקיך", הוי' "אנכי עם היא ההתחלה אא"כ אחרת דרך אין – תחמוד" ו"לא תגנוב" "לא תרצח", ד"לא
אלקיך" הוי' "אנכי כאשר ביחד; שניהם את לעבוד אפשר אי שהרי פסל". לך תעשה ש"לא מוכרח שאז
והמציאות  אביך", את ד"כבד המציאות תהי' אז ורק ו"תמונה". "פסל" של מציאות להיות יכולה לא –

תענה ו"לא תחמוד" "לא תגנוב", "לא תרצח", דיןֿתורה ד"לא אודות מדובר כאשר (גם שקר" עד ברעך
לפרוטה) –בנוגע

עוולה  לעשות מניח שאינו בכך שבו ה"פרומקייט" מתפרצת – "פרומקייט" בו יש שעדיין כיון הרי
לגוי!...

עוולה?!... לו לעשות אני גם צריך בעלֿעוולה, הוא שהגוי משום וכי  – הוא טוען – היתכן

שאם  וכיון בכבודו, זהיר להיות צריך אבל, וכו', יורה שהוא הדבר ואמת גזלן, הוא שהגוי הדבר אמת
הגוי! של בכבודו אפגע שלא ובלבד  יהודי, רח"ל שאקריב מוטב בכבודו, הדבר יפגע אירה אני

בגמרא  איתא גניבה),255אמנם טעם טועם הוא אף הגנב מן (הגונב טעים" וטעמא גנוב גנבא "בתר
אחרת  עצה לו שאין כך אלים", "גבר  עם עסק לו שיש בראותו שלו, דבר גונב הגנב כאשר אעפ"כ, אבל

לתפוס  לו מותר – ממנו לתפוס .256אלא
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h"kyz'd ,mixetd bg zgiy

– ישלמו וכיצד להם, שישלמו הזמן יבוא הרי – וכו' וכו' ולהפגיז לירות ממשיכים שבינתיים ומה
ה"טשארטער"... נגד "עוולה" שעשית הקאזאק, אדוני לך, דע מכתב: ַַָישלחו

להכות  שמותר לכך יתרגל שכאשר ימלט, ולא היהודי, את להכות ימשיך כזה שבמצב מובן, הרי
גוי! גם ויכה ימשיך אזי יהודי,

לו כותב הוא הרי – דולר מליון מאות שלש או מאתיים מאה, שם השקיע הגוי שמכאן כאשר "פתק",
אבל  ל"יוֿען", לפנות עליך – נגדי טענה לך יש תעשה"... מה לו יאמר ו"מי אליו, שייך זה הרי ולהבא
לי  יש אולי – דולר מליון מאות חמש ממך שלקחתי טענה לך יש נגדי?! במתקפה פותח שאתה היתכן
מוסיפים  לזמן ומזמן בניוֿיארק, ביתֿמשפט בהאג, עליון" "ביתֿמשפט הקימו זה בשביל – כנגד? ַָטענה
את  שלך, הכסף את ליטול אני יכול ובינתיים בעולם!... צדק יש וכך כו', ושלישי ושני אינוֿיהודי, עוד

ב"תפיסה"!... אותו מכניס הנני אצלי, שנמצא שלך והבאֿכח שלך, והמכונות האוניות

יהודי?! היכו כאשר צעקת לא למה – "ויצעקו") א מאכסט (דו צועק אתה מאי, ַַאלא

תלונה  לשלוח שצריכים טענת, – היהודי את כשהיכו – אז שלך: מההנהגה ראי' להביא איפוא יש
ולהתחשב  חוץ, עניני עם שייכות לו שיש ("מיניסטער") השר ע"י נאטע") פארמאלע ("א ַַָָרשמית
שם... להם שיש הגדולה" מה"עבודה המנוחה וזמני האסיפות לזמני בנוגע ה"יוֿען" של ב"פרוטוקול"
בנוגע  יתברר אזי – ה"וועדות" כל ע"י הסדר, על העומדים הענינים כל את ויבררו הזמן, בבוא ואח"כ,
לא, או ביושר אותם לקחתי אם אחר, במקום או ("דאמבע") בסכר שתקועים דולר מליון מאות ַלחמש

השני!... ל"קאזאק" אפנה – לא ואם מאות!... חמש עוד לי להוסיף צריך אתה ַָואולי

היהודי!... של הכאתו את גם למנוע צריך היית ויושר, צדק זה אין אם – ויושר צדק זה אין מאי, אלא

.ÂÒ"גזרתי גזירה חקקתי ב"חוקה צורך [ללא תורה ע"פ הסדר שמעון 246ובכן, רבי כשיטת אלא ,
לטעון  מה לך אין להרגך", "בא פלוני שכאשר – הוא דבר] בכל טעם למצוא דקרא", טעמא ש"דריש

להרגו"! "השכם – לראש לכל עמו;

"השכם אלא והרגהו", "השכם לא – בזה הרגו":lוהדיוק

לפנות  שהשכמת יראה רק הוא אם לזה; להגיע צורך יהי' לא – בפועל להרגו שצריך הכוונה אין
הנך אזי להרגך ינסה שאם מנת על אלא) "מכתבים", לכתוב (לא ebxdlבוקר oken לא מלכתחילה אזי –

בך! לפגוע יתקרב

חדשים, י"ב ועוד חדשים, י"ב שיעברו בטוחים להיות יכולים ואז ל"יוֿען", ישלח – תביעתו את
גזירותיו" "שנתחדשו חדש", מלך "ויקם יהי' שומר 247ולאח"ז יישן ולא ינום לא "הנה ובינתיים, ,

זו...248ישראל" בעי' אודות שישכחו כך אחרות, בעיות וישלח ,

.ÊÒ מכל שונות ש"דתיהם באופן להתנהג צריך כלל שבדרך אמת שהן שטוענים כאלו ישנם אבל
ומצב  במעמד נמצאים כאשר אבל להרגו", השכם להרגך "הבא חיים, תורת התורה, הוראת ע"פ עם",

המלך"; "דתי ע"פ להתנהג חייבים העמים", בין ומפורד ד"מפוזר

שמתחלף  המלכים, כל על מלך הבאיֿכח, כל של הבאֿכח שהוא אחד בחרו – המלך" "דתי וע"פ
אי  ("אינסטאנצן"), השלבים כל את שעוברים שלפני פסק, והוא חודש"... "פרנס כמו לחודש, ַמחודש
אתה  גם רוצה גזלן, הוא שפלוני בגלל האם – להרגך" ש"בא מי ישנו מאי, אלא מאומה. לעשות אפשר

להרגו?! להשכים גזלן, להיות
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וספקֿספיקא  ספק אפילו נפשות, אודות כשמדובר ועאכו"כ ממון; אודות כשמדובר אפילו – זה וכל
מאה  לכל שכתבו ה"מכתבים" כל עם פעלו מה רואים ספק: מגדר הדבר יצא שכבר ובפרט דנפשות,

ההבטחות!... את קיימו מדה ובאיזו הדבר, נמשך זמן כמה השופטים, עשר  ותשעה

באיֿכחו – כל את שיטול במקומך", ושב "הכבד ממנו שדורש מה"קאזאק" רמז כשנתקבל ַָמיד
יכול  שבו הפקר" "מקום והשאיר כן, עשה שעות וארבע עשרים תוך הנה לניוֿיארק, אותם ָויחזיר
שהדבר  זמן כל רק שם להמצא בדעתו הי' שמלכתחילה בגלל – למה? זה וכל כרצונו. לעשות ַָה"קאזאק"
לאחרי  – שירצה לאן לירות יוכל שה"קאזאק" המקום את להפקיר לך יש בעלות איזו – ברשותו! ַָהוא

שם?! הי' שלך שהבאֿכח זמן כל זאת עשה –שלא

ל"פרומקייט" שייך לא אמנם הוא הדתי": ה"יהודי טוען – נמצאים שבו המצב מהו שברור למרות אך
בשלימות, להיות חייבת לחבירו אדם בין ההנהגה אבל מודרני; אדם להיותו למקום, אדם בין
("מענטשליך") אנושי באופן כלפיו להתנהג עליו להרגך", "בא פלוני כאשר שגם – פירושה ו"בשלימות"

חפץ!... שלבו מה לעשות לו להניח –

בכו"כ  חתום יפה, מכתב לו לשלוח יפה, דרשה לו לומר לעשות: יכול הוא אחד דבר – מה אלא
את  ישלח ידו ועל ה"יוֿען", של ה"מזכיר" ע"י המכתב את יאשר יותר, תוקף לזה שיהי' וכדי חתימות,

השופטים!... עשר ותשעה מאה לכל המכתב

"קשה  אני עונה: אזי – מתי"?! "עד יהודים, מאות כבר נפלו הרי היתכן?! אליו: טוענים וכאשר
יקום! כן הנה – אצלו מתקבל שכך וכיון יהודי. של הטבע הוא כך – עורף".

.ÁÒ:שמעון רבי מדברי ההוראה באה זה ועל

פירוש  שישנו גם ומה רש"י, פירוש גם ללמוד יכולים שגויים שידע למרות – התיירא לא שמעון רבי
הרוג"! שבמצרים "כשר ואמר: – זה מאמר על "נתפסו" שאכן ובפרט מתורגם, רש"י

אשית  ש"איבה "נחש", כמו שהוא יודעים כאשר אבל מהותו; יודעים שלא גוי סתם אודות מדובר לא
שלו! התיקון זהו אחרת; ברירה לך אין מוחו"; את "רצוץ אזי – האשה" ובין בינך

להרגך", ש"בא מצב שזהו יודע אתה אם ובמילא,

שנים,– ובמשך פעמים, וחמש ארבע שלש, זאת עשה שכבר ראי', והא הוא, שכן יודע אתה והרי
שקר" ימין וימינם שוא דיבר ש"פיהם בפועל על 257ורואים והסכים שני, ונייר אחד, נייר על חתם הוא :

אזי  לעזוב, אותם יצווה שכאשר לכתחילה סיכם הוא אבל שרוצים, מה כל להכניס והסכים הענינים, כל
מחר  בתשובה לחזור לו למה וא"כ, אליו, שמצייתים וראה זאת, ניסה כבר הוא – הוה. וכך יעזבו,
בעצמו  הוא בתשובה; לחזור מתכונן שאינו אומר בעצמו הוא בטבע. מקום לו שאין דבר זהו בבוקר?!

להרגך" ש"בא –אומר

להרגו"! "השכם חיים: תורת אומרת אזי

" רק שזהו לעיל, באמת,lוכאמור טובתו דורש הנך אם ולכן, בכך. צורך יהי' לא בפועל אבל הרגו",
בך! יתחשב ידה שעל הדרך היא זו הנה – בחיים וישאר מלחמה, לידי יבוא שלא

גבו  וכבר כבר, ניסו האלו הדרכים כל – ומחרתיים ומחר היום ולדבר באיֿכח, מכתבים, לשלוח
ריבוי  אּפגעקאסט") שראו ("שוין כיון אותו, קלקל אלא המצב, את תיקן לא שזה בלבד זו ולא קרבנות, ָָ

עובר; והכל וחימש, וריבע ושילש ושנה שעבר

" להרגו", "השכם כאשר להשכים lאבל יצטרך רק הוא אחת: בפעולה י"ח יצא אזי – דייקא הרגו"
" נאמר לא השני' לפעולה בנוגע (שהרי מידי לא ותו הכן, ולעמוד "השכם eבבוקר רק נאמר הרגו";

l.("הרגו
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שאומרים  זה של וטובתו הרוג", שבמצרים "כשר אומרים שעליו המצרי, של טובתו גם זו הרי וסוכ"ס
להרגו". השכם להרגך "הבא עליו

.ËÒ האלקית הנפשות, "שתי שהרי – מישראל כאו"א של הפרטית למלחמה בנוגע ההוראה גם וזוהי
. הבהמית אבריו"והחיונית וכל הגוף על זו עם זו נלחמות הוא 258. שם שגם – הנהגתו לאופן בנוגע

הסדר: אותו

יניחנו  ואז "קטנה", עבירה לעבור – קטן אחד בדבר ליצה"ר לוותר כדאי תיתי, מהיכי הטוענים: ישנם
רגוע. ראש עם תורה ללמוד ויוכל מבולבל, יהי' ולא לנפשו,

("א  "נהג" לו שיש גם ומה קטנה, עבירה שזוהי – (לביתֿהכנסת) בשבת במכונית נסיעה ַולדוגמא:
בגלל  אה! – שבת? חילול השם, חילול זהו מאי, אלא "שבות", אלא זה שאין כך, יהודי, אינו ֶָשאפער")
מתוך  וכו', חומש בפסוק פירוש טובה", "דרשה לשמוע ויוכל בציבור, להתפלל אפשרות לו תהי' זה
שלא  בנסיון יעמוד אם יודע ומי השבת, יום כל במשך לבדו יסתובב בלאה"כ, ואילו הנפש; מנוחת

קטן. בדבר ליצה"ר לוותר שמוטב כך, אסורים, ענינים לעשות

שאומר  עד כך עשה לו אומר ולמחר כך עשה לו אומר "היום שהרי להרגך", "בא שהיצה"ר ואע"פ
זרה" עבודה עבוד זה259לו ענין והרי –el elit` rbep"ביהדותו "אינו שאז בידעו שמוטב 260, הוא, טוען –

שמכאן  לי תבטיח זה ובגלל מעט, לך אוותר אני משאֿומתן; ננהל אולי נאטע"): ("א פתק לו ַָלשלוח
לשמוע  לי תניח  זה בגלל אבל בשבת, המכונית עם אסע אני ("סטאטעטשנע"); בעדינות תתנהג ַולהבא
כיהודי  להתנהג לי תניח לביתי, כשאחזור כן, ולאחרי וכו', בכתוב והפירוש ("סערמאן") הדרשה ָאת

דתי...

בנוגע  וההלכות הכתובים פירוש משמיעת התוצאה ומהי זו, דרך מובילה להיכן בפועל רואים ובכן:
בפועל. למעשה

את  לקיים עליך דתי, יהודי בהיותך נא! שמע לו: ואומר ראשון ביום היצה"ר אליו בא שאז גם ומה
המשנה  (והבטחת) עכשיו 31מאמר לעבור עליך עבירה, עברת שאתמול וכיון עבירה", גוררת "עבירה

דתי!... יהודי בתור נוספת, עבירה

אז  לו: עונה – לי?! תניח ואתה לך, אוותר שאני "הסכם", עשינו הרי היתכן?! לו: אומר וכאשר
עליך  מוטל – "צייתן" טוב, יהודי בהיותך  אתה, אבל "יצרֿהרע"... הנני ואכן "יצרֿהרע"... לי תקרא

עבירה"!... גוררת "עבירה המשנה מאמר את לקיים עליך "ציווי":

ולנסוע  נּו, לו: משיב – עבירה לעבור שאסור בשולחןֿערוך כתוב הרי היתכן?! צועק: וכאשר
פתאום  מה וא"כ, נסעת, ואעפ"כ שאסור, כתוב הרי – שמותר?! בשולחןֿערוך כתוב בשבת במכונית

מהשולחןֿערוך?!... כ"כ שמתיירא ה"צדיק" נהיית

ומחר  שלו", "בכיס הבעה"ב יהי' עי"ז אבל לבעה"ב, יוותר הוא שהיום ואומר רב כשבא וכמו"כ
ביום  זאת לעשות אסור אם נפשך; ממה הרב: אל הבעה"ב אומר – שרוצה מה כל אצלו לפעול יוכל
גם  זאת לעשות לי מותר – זו בשבת זאת לעשות לי שהתרת כיון שני; ביום גם הדבר אסור – ראשון

הבאה. בשבת

.Ú:חינוך של ענין אודות כשמדובר ועאכו"כ  למבוגרים; בנוגע אפילו – זה וכל

בהיותך  לו: ואומרים לילד באים כאשר וה"קונצים"; ה"ויכוחים" כל את מבינים אינם – ילדים
ואת  השמים את אלקים ברא "בראשית נאמר שבה משה, תורת ללמוד עליך בביתֿהספר, בביתֿהכנסת,

לקדשו"261הארץ" השבת יום את "שמור פירוש 262, את לך מסביר שהמורה כפי זאת, לקיים ועליך ,
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וספקֿספיקא  ספק אפילו נפשות, אודות כשמדובר ועאכו"כ ממון; אודות כשמדובר אפילו – זה וכל
מאה  לכל שכתבו ה"מכתבים" כל עם פעלו מה רואים ספק: מגדר הדבר יצא שכבר ובפרט דנפשות,

ההבטחות!... את קיימו מדה ובאיזו הדבר, נמשך זמן כמה השופטים, עשר  ותשעה

באיֿכחו – כל את שיטול במקומך", ושב "הכבד ממנו שדורש מה"קאזאק" רמז כשנתקבל ַָמיד
יכול  שבו הפקר" "מקום והשאיר כן, עשה שעות וארבע עשרים תוך הנה לניוֿיארק, אותם ָויחזיר
שהדבר  זמן כל רק שם להמצא בדעתו הי' שמלכתחילה בגלל – למה? זה וכל כרצונו. לעשות ַָה"קאזאק"
לאחרי  – שירצה לאן לירות יוכל שה"קאזאק" המקום את להפקיר לך יש בעלות איזו – ברשותו! ַָהוא

שם?! הי' שלך שהבאֿכח זמן כל זאת עשה –שלא

ל"פרומקייט" שייך לא אמנם הוא הדתי": ה"יהודי טוען – נמצאים שבו המצב מהו שברור למרות אך
בשלימות, להיות חייבת לחבירו אדם בין ההנהגה אבל מודרני; אדם להיותו למקום, אדם בין
("מענטשליך") אנושי באופן כלפיו להתנהג עליו להרגך", "בא פלוני כאשר שגם – פירושה ו"בשלימות"

חפץ!... שלבו מה לעשות לו להניח –

בכו"כ  חתום יפה, מכתב לו לשלוח יפה, דרשה לו לומר לעשות: יכול הוא אחד דבר – מה אלא
את  ישלח ידו ועל ה"יוֿען", של ה"מזכיר" ע"י המכתב את יאשר יותר, תוקף לזה שיהי' וכדי חתימות,

השופטים!... עשר ותשעה מאה לכל המכתב

"קשה  אני עונה: אזי – מתי"?! "עד יהודים, מאות כבר נפלו הרי היתכן?! אליו: טוענים וכאשר
יקום! כן הנה – אצלו מתקבל שכך וכיון יהודי. של הטבע הוא כך – עורף".

.ÁÒ:שמעון רבי מדברי ההוראה באה זה ועל

פירוש  שישנו גם ומה רש"י, פירוש גם ללמוד יכולים שגויים שידע למרות – התיירא לא שמעון רבי
הרוג"! שבמצרים "כשר ואמר: – זה מאמר על "נתפסו" שאכן ובפרט מתורגם, רש"י

אשית  ש"איבה "נחש", כמו שהוא יודעים כאשר אבל מהותו; יודעים שלא גוי סתם אודות מדובר לא
שלו! התיקון זהו אחרת; ברירה לך אין מוחו"; את "רצוץ אזי – האשה" ובין בינך

להרגך", ש"בא מצב שזהו יודע אתה אם ובמילא,

שנים,– ובמשך פעמים, וחמש ארבע שלש, זאת עשה שכבר ראי', והא הוא, שכן יודע אתה והרי
שקר" ימין וימינם שוא דיבר ש"פיהם בפועל על 257ורואים והסכים שני, ונייר אחד, נייר על חתם הוא :

אזי  לעזוב, אותם יצווה שכאשר לכתחילה סיכם הוא אבל שרוצים, מה כל להכניס והסכים הענינים, כל
מחר  בתשובה לחזור לו למה וא"כ, אליו, שמצייתים וראה זאת, ניסה כבר הוא – הוה. וכך יעזבו,
בעצמו  הוא בתשובה; לחזור מתכונן שאינו אומר בעצמו הוא בטבע. מקום לו שאין דבר זהו בבוקר?!

להרגך" ש"בא –אומר

להרגו"! "השכם חיים: תורת אומרת אזי

" רק שזהו לעיל, באמת,lוכאמור טובתו דורש הנך אם ולכן, בכך. צורך יהי' לא בפועל אבל הרגו",
בך! יתחשב ידה שעל הדרך היא זו הנה – בחיים וישאר מלחמה, לידי יבוא שלא

גבו  וכבר כבר, ניסו האלו הדרכים כל – ומחרתיים ומחר היום ולדבר באיֿכח, מכתבים, לשלוח
ריבוי  אּפגעקאסט") שראו ("שוין כיון אותו, קלקל אלא המצב, את תיקן לא שזה בלבד זו ולא קרבנות, ָָ

עובר; והכל וחימש, וריבע ושילש ושנה שעבר

" להרגו", "השכם כאשר להשכים lאבל יצטרך רק הוא אחת: בפעולה י"ח יצא אזי – דייקא הרגו"
" נאמר לא השני' לפעולה בנוגע (שהרי מידי לא ותו הכן, ולעמוד "השכם eבבוקר רק נאמר הרגו";

l.("הרגו
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להם  ותסייע אותם, ותכבד ההורים, של ב"ביזנעס" תתערב אל לביתך, בבואך כן, לאחרי אבל הדברים ;
אמך" ואת אביך את "כבד ציווי שישנו בגלל השבת, יום שזהו למרות הים שפת אל עמהם –263וסע

שם  שנאמר כשם הרי – הדברות מעשרת אוחזים אם ממהֿנפשך, הדבר! כל את מבין אינני הילד: אומר
האב  שגם כך, השבת", יום את "שמור לאב: ציווי שם נאמר כך אמך", ואת אביך את "כבד לילד: ציווי
את  יקיים שהבן רוצה לא האב מאי, אלא הבן! את להכריח לו שאין רק ולא בשבת, לנסוע צריך לא
ואת  אביך את "כבד  הציווי את לקיים ממנו לדרוש הוא יכול איך – השבת" יום את "שמור הציווי

אמך"?!

בצוותו  חייו, ימי במשך אותו רימה שאביו שרואה באמרו, לציית, רוצה אינו הילד כאשר כן, ולאחרי
את  להפנות יש לילדים; בטענות לבוא יכולים כיצד – היפוכם עשה בעצמו שהוא דברים לעשות עליו

ולמחנכים! להורים הטענות

אריין  ("מ'דרייט וה"מסחר" ה"משאֿומתן" לכל ה"קלחת", לכל עדיין נכנס שלא – ילד של ַטבעו
אמת  תורת מ"קונצים"; יודע לא ילד לא; ולפעמים מצליח שלפעמים אהערצו"), ארויס מ'דרייט ַַַאהין,

אמת. תורת היא

ובמילא  שבת, ולשמור כשר לאכול תפילין, להניח צריך אזי – השמים מן תורה זוהי אם וממהֿנפשך:
לבניך" "ושננתם – הילדים את לחנך וצריכים בשבת, במכונית לנסוע מצוות:95אסור תרי"ג כל ולקיים ,

שחיובם ואלו במעשה, – במעשה שחיובם בלימוד;חלקם – בלימוד

היום, שייך לא בתורה זה חלק העיתים, שנשתנו לו, ואומרים פשרה, לעשות מתחילים כאשר אבל
מה  לבד ואחפש לנפשי אותי הניחו הדבר; כל את מבין אינני הילד: אומר – שייך כן בתורה זה וחלק

רוצה!... שאני

קדרה" כשולי בימיו ישראל של פניהם "שהושחרו ומצב למעמד עד לאח"ז, הצרות כל באים ומזה
מנוצלת  – טוב תבשיל שיהי' כדי לקדירה מתחת להיות צריכה שה"אש" זה שתמורת היינו, סל"א), (כנ"ל

רק ריקה!xigydlה"אש" נשארת עצמה שה"קדירה" בשעה בה הקדירה", "שולי את

.‡Ú של לבו על להכביד כדי לא – היא זאת מספרת שהתורה לכך שהסיבה (ס"ט) לעיל וכאמור
יהודי,

כמ"ש – דוקא, בשמחה ה' שבעבודת הענין גודל בחסידות המבואר ע"פ ה'264ובפרט את "עבדו
שהיהודי  בתורה דין ישנו חסידות שע"פ נמצא, ורגע, רגע בכל להיות צריכה ה' שעבודת וכיון בשמחה",

התשובה  באגרת וכמבואר בשמחה. תמיד להיות מתוך 265צריך להיות צריכה התשובה עבודת שאפילו ,
נגדי ש"חטאתי שאע"פ והיינו, ששון 266תמיד"שמחה, "תשמיעני אעפ"כ גמור, צדיק אינו שהרי ,

–267ושמחה"

נדח" ממנו ידח "בל סוכ"ס הנה – הבעי' היא היכן ליהודי שמראים שבשעה את 268אלא ויתפוס ,
חי" אֿל "בני סוכ"ס הם בנ"י שהרי נאמר 269האמת, עליהם ומצוותי' חיים, תורת להם שנתן "וחי 270,

חיים,בה  בתורת שכתוב מה יקיימו ובודאי משה, תורת אמת, תורת בתורתו אמת, מאלקים שניתנו ם",
לבב. וטוב שמחה מתוך – וסוכ"ס

חיים  – כפשוטו אורה" היתה "ליהודים ועד תורה", "זו – אורה" היתה "ליהודים מ"ש יקויים ואז
אור" ותורה מצוה ב"נר אדם"103מוארים נשמת הוי' "נר ע"י אדם"98, קרויין "אתם ,271.
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חיל" אל "מחיל "מסמך 97והולכים – מהגלות בהגאולה חיל" אל "מחיל ועד וקדושה, טוב עניני בכל
מלפני  יצא ש"מרדכי ומצב במעמד אבל אנן", אחשורוש עבדי ש"אכתי באופן מהגאולה לגאולה", גאולה

וארגמן" בוץ ותכריך גדולה זהב ועטרת וחור תכלת מלכות בלבוש האמיתית 272המלך הגאולה אל ,
ליגאל" עתידין ובניסן נגאלו "בניסן צדקנו.146והשלימה, משיח ע"י ממש, בקרוב ,

***

.·Ú אדמו"ר כ"ק (ע"י שמה שנקרא הקופה עבור "מגבית" גם שעורכים – פורים בכל הסדר
רבינו" "קופת נשיאנו) רבינו של אביו נ"ע, .273(מהורש"ב)

ישנו  שאז בפורים, ובפרט משובח", זה הרי המרבה ש"כל באופן הוא הצדקה ענין – כמ"פ וכאמור
לו" נותנין יד הפושט "כל עניניו,274הדין בכל מלמעלה עמו מתנהגים האדם הנהגת אופן שלפי גם ומה ,

המאמר 275כנ"ל  ממך".276בפירוש – למעלה מה "דע

ויתן  הכסף... את יספור שלא כך – ידע" ד"לא לאופן ועד לבב, וטוב שמחה מתוך זאת יעשו ובודאי
רחבה. ביד

להאריז"ל  בנוגע שמצינו מי 277וע"ד כל ללמוד יכול שמזה סימן זה הרי ונתפרסם, שנדפס [וכיון
אלא  מתווכח, הי' לא עבורו, לשלם שצריך מצוה דבר לידו בא הי' שכאשר זו], ידיעה אליו שהגיעה

וכו'. והסברות טעמים עניני כל על הבט מבלי ממנו, שביקשו כמה מיד משלם הי'

נוספת  הנהגה ישנה מה 278ועד"ז ומוציאים ל"כיס", היד את מכניסים צדקה, ליתן צריך שכאשר –
שמיא  "כלפי שהרי החשבון, את שידע הקב"ה על וסומכים להסתכל... מבלי לצדקה, ונותנים שם שיש

גליא".

בפירוש  נאמר הרי – פעמים ד' ככה: כמ"פ אצלו שיתוסף אדרבה, אלא לו, יחסר שלא בלבד זו ולא
הידות" ב"ארבע הצלחה תהי' לה', (חומש) "חמישית" נתינת מוסיף 279שע"י שכאשר גם מובן ומזה שלו,

שכאשר  ובפרט ארבעה; לכלֿהפחות לו ליתן הקב"ה צריך דולר כל עבור הנה ה"חמישית", בנתינת
עמו  מדקדקין אין אזי בצדקה, מדקדק שאינו רואה חמשה 280הקב"ה לו נותנים – פעמים ארבעה ותמורת ,

ככה. פעמים וכו"כ פעמים,

דברים  עבור בזה שישתמש והצלחה ברכה גם לו נותנים מלמעלה, לו שנותנים טוב השפע עם וביחד
לבב. וטוב שמחה מתוך ומצוותי', תורה עניני – ושמחים בריאים

מו"ח  כ"ק נשיאנו, רבינו של הציון על להזכירם כדי האם, שם בצירוף שמם יציינו – הרוצים ואלו
יחד. גם וברוחניות בגשמיות להם, בהמצטרך אדמו"ר,

ה  שליט"א אדמו"ר אבותינו"].[כ"ק בטחו "בך הניגון לנגן תחיל

***

.‚Ú"גזירה" על להודיע שעומדים כיון בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר כדי 281(כ"ק הנה ...
והוא: אחר, ענין תחילה ידובר יותר , בנחת הגזירה את שיקבלו

ובנות  לנשי במיוחד שנוגע ענין גם להזכיר כלליות, בהתוועדויות ובפרט בהתוועדות, כמ"פ רגיל
ישראל.
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טו.272) ח, אסתר
חנ"ב 273) מנחם (תורת סנ"ג דאשתקד פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(159 ע'
או"ח 274) שו"ע הט"ז. פ"ב מגילה הל' רמב"ם ראה

.137 שבהערה פע"ח הפורים. בענין הכוונות שער ס"ג. סתרצ"ד
וש"נ.275) .(287 ע' חנ"ה מנחם (תורת רפ"ג במאמר
רפ"ב.276) אבות

מנחם 277) תורת וראה הצדקה. מצות ראה פ' טעהמ"צ
וש"נ. ואילך. 242 ס"ע חמ"א

א).278) (ע, פכ"ו ח"א רבי בית ראה
כד.279) מז, ויגש – הכתוב לשון
וש"נ.280) ב. עח, ובפרש"י. א לג, ב"מ ראה
סע"ח.281) לקמן ראה

h"kyz'd ,mixetd bg zgiy

להם  ותסייע אותם, ותכבד ההורים, של ב"ביזנעס" תתערב אל לביתך, בבואך כן, לאחרי אבל הדברים ;
אמך" ואת אביך את "כבד ציווי שישנו בגלל השבת, יום שזהו למרות הים שפת אל עמהם –263וסע

שם  שנאמר כשם הרי – הדברות מעשרת אוחזים אם ממהֿנפשך, הדבר! כל את מבין אינני הילד: אומר
האב  שגם כך, השבת", יום את "שמור לאב: ציווי שם נאמר כך אמך", ואת אביך את "כבד לילד: ציווי
את  יקיים שהבן רוצה לא האב מאי, אלא הבן! את להכריח לו שאין רק ולא בשבת, לנסוע צריך לא
ואת  אביך את "כבד  הציווי את לקיים ממנו לדרוש הוא יכול איך – השבת" יום את "שמור הציווי

אמך"?!

בצוותו  חייו, ימי במשך אותו רימה שאביו שרואה באמרו, לציית, רוצה אינו הילד כאשר כן, ולאחרי
את  להפנות יש לילדים; בטענות לבוא יכולים כיצד – היפוכם עשה בעצמו שהוא דברים לעשות עליו

ולמחנכים! להורים הטענות

אריין  ("מ'דרייט וה"מסחר" ה"משאֿומתן" לכל ה"קלחת", לכל עדיין נכנס שלא – ילד של ַטבעו
אמת  תורת מ"קונצים"; יודע לא ילד לא; ולפעמים מצליח שלפעמים אהערצו"), ארויס מ'דרייט ַַַאהין,

אמת. תורת היא

ובמילא  שבת, ולשמור כשר לאכול תפילין, להניח צריך אזי – השמים מן תורה זוהי אם וממהֿנפשך:
לבניך" "ושננתם – הילדים את לחנך וצריכים בשבת, במכונית לנסוע מצוות:95אסור תרי"ג כל ולקיים ,

שחיובם ואלו במעשה, – במעשה שחיובם בלימוד;חלקם – בלימוד

היום, שייך לא בתורה זה חלק העיתים, שנשתנו לו, ואומרים פשרה, לעשות מתחילים כאשר אבל
מה  לבד ואחפש לנפשי אותי הניחו הדבר; כל את מבין אינני הילד: אומר – שייך כן בתורה זה וחלק

רוצה!... שאני

קדרה" כשולי בימיו ישראל של פניהם "שהושחרו ומצב למעמד עד לאח"ז, הצרות כל באים ומזה
מנוצלת  – טוב תבשיל שיהי' כדי לקדירה מתחת להיות צריכה שה"אש" זה שתמורת היינו, סל"א), (כנ"ל

רק ריקה!xigydlה"אש" נשארת עצמה שה"קדירה" בשעה בה הקדירה", "שולי את

.‡Ú של לבו על להכביד כדי לא – היא זאת מספרת שהתורה לכך שהסיבה (ס"ט) לעיל וכאמור
יהודי,

כמ"ש – דוקא, בשמחה ה' שבעבודת הענין גודל בחסידות המבואר ע"פ ה'264ובפרט את "עבדו
שהיהודי  בתורה דין ישנו חסידות שע"פ נמצא, ורגע, רגע בכל להיות צריכה ה' שעבודת וכיון בשמחה",

התשובה  באגרת וכמבואר בשמחה. תמיד להיות מתוך 265צריך להיות צריכה התשובה עבודת שאפילו ,
נגדי ש"חטאתי שאע"פ והיינו, ששון 266תמיד"שמחה, "תשמיעני אעפ"כ גמור, צדיק אינו שהרי ,

–267ושמחה"

נדח" ממנו ידח "בל סוכ"ס הנה – הבעי' היא היכן ליהודי שמראים שבשעה את 268אלא ויתפוס ,
חי" אֿל "בני סוכ"ס הם בנ"י שהרי נאמר 269האמת, עליהם ומצוותי' חיים, תורת להם שנתן "וחי 270,

חיים,בה  בתורת שכתוב מה יקיימו ובודאי משה, תורת אמת, תורת בתורתו אמת, מאלקים שניתנו ם",
לבב. וטוב שמחה מתוך – וסוכ"ס

חיים  – כפשוטו אורה" היתה "ליהודים ועד תורה", "זו – אורה" היתה "ליהודים מ"ש יקויים ואז
אור" ותורה מצוה ב"נר אדם"103מוארים נשמת הוי' "נר ע"י אדם"98, קרויין "אתם ,271.
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טז.263) שם,
ב.264) ק, תהלים
פי"א.265)
ה.266) נא, שם
יו"ד.267) שם,

יד.268) יד, שמואלֿב ע"פ
א.269) ב, הושע
ה.270) יח, אחרי
וש"נ.271) רע"א. סא, יבמות



h"kyz'dמב ,mixetd bg zgiy

האלה" הפורים ל"ימי בנוגע צורך 24ובעצם, יש אדרבה: במיוחד; אותן שיזכירו זקוקות הנשים אין ,
כמ"פ  כמדובר – כו' יזכירו אסתר",282שהנשים "מגילת המגילה: לשם בנוגע

ראשון,– פרק והאמונה היחוד בשער כמבואר הדבר, חיות על השם ענין מורה תורה שע"פ כידוע
היא  וממנו מלמעלה, חיות לו נמשך ידו שעל כו'", לחיות כלי הוא בלה"ק לו יקראו אשר שמו ש"זה
נביאים  של קודש" ו"כתבי חומשים ועאכו"כ המסכתות, לשמות בנוגע גם ועד"ז ומציאותו. קיומו חיותו
של  לשם בנוגע הוא וכן שלו. והתוכן החיות הוא הקודש" בלשון לו יקראו אשר ש"שמו – וכתובים
בתושבע"פ, ונכלל הגדולה, כנסת אנשי ע"י שנקבע האלה", הפורים "ימי אודות מסופר שבה המגילה

מגילה  במסכת חז"ל כדרשת מסיני, למשה שניתן שם שזהו מובן, דכתיב 283ומזה "מאי ככל 284: ועליהם
. למשה הקב"ה שהראהו מלמד בהר, עמכם ה' דבר אשר .הדברים לחדש עתידין שהסופרים מה ..

מגילה" –מקרא

ש  כיון מובן: אינו עושה"דלכאורה אסתר מרדכי מאמר הרי 40"את אסתר שעשתה מה שכל היינו, ,
"מאמר העיקר, שם על להקרא צריכה המגילה היתה – מרדכי" "מאמר שזהו בגלל "מגילת ikcxnזה – "

מרדכי"?

"מגילת להקרא יכולה המגילה היתה – אסתר של שמה גם שישאר רוצים אם xzq`eואפילו ikcxn."

העיקר" הוא ("המעשה בפועל שהפעולה שכיון נאמר אם נפשה 2ואפילו שמסרה אסתר, ע"י היתה (
. המלך עבדי ש"כל אע"פ המלך, אל לבוא .בפועל המלך אל יבוא אשר ואשה איש כל אשר יודעים ..

וגו'" הזהב שרביט את המלך לו יושיט מאשר לבד גו' דתו אחת יקרא לא את 285אשר סיכנה ואעפ"כ, ,
חז"ל  כדרשת בעוה"ב, גם אלא בעוה"ז, רק לא הפסוק 286עצמה רוצים 70על לכן אבדתי", אבדתי "כאשר

"מגילת להקרא יכולה המגילה היתה – אסתר של שמה את בעיקר ikcxneלהדגיש xzq`."

"מגילת – בלבד אסתר של שמה על המגילה נקראת שכן,`xzqואעפ"כ אמת", "תורת קובעת כך ;"
אמת. מתורת חלק היא אסתר", "מגילת בשם המגילה נקראת הקודש שבכתבי העובדה

לדורות" כתבוני לחכמים אסתר ש"שלחה כפי – לדורות הפורים ימי נקבעו כזה וכמ"ש 187ובאופן ,24

"מגילת  בשם נקראת שהמגילה – מזרעם" יסוף לא וזכרם היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים "וימי
אסתר".

.„Ú:בזה והענין

הרי  לפעול, שצריכה הענינים את ולפעול להיות, שצריכה כפי להיות תוכל שאסתר שבכדי אמת הן
רק מרדכי" "מאמר אעפ"כ, אבל עושה", אסתר מרדכי מאמר ש"את באופן הנהגתה ע"י מה dlbnזה

מצד בה ולהביא dnvrשיש זיך") ("דערגרונטעווען לזה ולהגיע לחדור בכחה אין עצמה שאסתר אלא ,
והיינו,ielbaזאת בפועל, בעשי' אסתר אצל הדבר שיבוא לפעול מרדכי", ב"מאמר צורך יש זה ובשביל ,

ע"פ  היתה זו עשי' אבל מרדכי", "מאמר ע"י רק זה הרי בפועל, בעשי' עושה", "אסתר שתהי' שכדי
שיבוא  אסתר, של ענינה פנימיות את לגלות – הוא מרדכי של ענינו ואילו אסתר, של ענינה פנימיות

עושה". "אסתר בפועל, בעשי'

בחסידות  יותר ועוד בקבלה המבואר על 287וע"ד הגוף מעלת גדלה שבאמת ונשמה, לגוף בנוגע
גבר" תסובב "נקבה בענין כידוע כיון 288הנשמה, לנשמה, זקוק הגוף יהי' לבוא לעתיד גם ואעפ"כ, ,

כדבעי. שיתנהג בהגוף ופועלת הגוף מעלת את מגלה שהנשמה
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ע'282) שם מנחם (תורת סל"ט הנ"ל פורים שיחת גם ראה
וש"נ. .(143

ב.283) יט,
יו"ד.284) ט, עקב

יא.285) ד, אסתר
קנד).286) (ע' עה"פ אסתר לועז מעם ילקוט ראה
וש"נ.287) ואילך. 325 ע' ח"א תשנ"ב התוועדויות גם ראה
כא.288) לא, ירמי'
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.‰Ú:לפועל ובנוגע

הבית" "עקרת בשם בישראל אשה נקראת תורה שע"פ לזה,289הענין ההכנה בשנות (ובהיותה
הבית. עיקר שהיא כפשוטו, זה הרי  – הבית") "עקרת להיות היא מתכוננת

בילקוט ו  שאיתא הנה 290אע"פ – בעלה" רצון עושה שהיא אשה אלא בנשים כשרה אשה לך "אין
רק בעלה" ו"רצון זאת, שפועלת זו והיא ענינה, מצד האשה של עשי' שזוהי היא אצלה,dlbnהאמת זאת

ובשלימות. במילואו בחיים תפקידה את ממלאת ואז

לבב, ובטוב בשמחה זאת שיעשו הקב"ה רוצה – מהקב"ה שבאים ומצוות תורה עניני בכל וכמו
אכן הקב"ה, של בבעלותו מתערבים לא שהקב"ה milekiוכאשר כיון לבב, ובטוב בשמחה זאת לעשות

"זרע  והמצוה, התורה יסוד על בישראל בית להעמיד שיוכלו כדי המבלבלים, והענינים הדאגות כל מבטל
הוי'" למלא 56ברך שיוכלו כדי שלפנ"ז, בשנים ההכנה לאחרי ובמצוותי', בתורה עוסקים ובנות בנים ,

ובשלימותו. במילואו זה תפקיד

.ÂÚ שאז הפורים, בימי שאת וביתר תוקף וביתר מתחדש זה הרי – הוא כן השנה כל במשך ואם
"מגילת את לקרוא שעומדים כל, לעיני המגילה `xzqמכריזים ובלשון (ורק 8", המלכה אסתר "ותכתוב :

. ודור דור "בכל לדורות", "כתבוני היהודי", ומרדכי נאמר) ע"י אח"כ ועיר", ועיר ומדינה מדינה .
והמצוה. התורה יסודי על שבנוי' ומשפחה", "משפחה

וזוכרים  העמים", בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד שנמצאים מזה מתפעלים שלא – חלקם ואשרי
"את  אם להתיירא מה אין במילא עם", מכל שונות ו"דתיהם אחד", ל"עם שייכים שנמצאים מקום שבכל

ל"דתי  בהתאם אינם אם וכו', וכו' ("מאדעס") האופנה עניני גם כולל עושים", אינם המלך ".mdדתי ָ

. ש"נתן פועלים המן"ועי"ז בית את המלכה לאסתר אייגענע 21. ("די שלנו הילדים רק שלא –
שתהי' רוצה – היצה"ר הוא – שהמן הילדים על גם פועלים אלא ושמחים, בריאים שלמים הם קינדער")
מצילים  אותם שגם – עמהם שייכות להמן היתה שתהי' סיבה שמאיזו אלו וכן עמהם, שייכות לו

היהודי. למרדכי אותם שתמסור שיודעים כיון המלכה, אסתר ממשלת תחת אותם ומכניסים

הוי'" "צבאות את מעמידים ממש 291וכך בקרוב לצאת אותנו הקב"ה ויצליח יברך ביחד ועמהם ,
והשלימה. האמיתית בגאולה צדקנו, משיח פני לקבל

***

.ÊÚ במאמר) לעיל המלך"292דובר מלפני יצא "ומרדכי בענין שבו 272) מהמקום היציאה על שקאי ,
הלבוש  והתחלת כו', בלבוש צורך יש ולכן בי"ע , בעולמות למטה לירד למעלה, המלכות ספירת נמצאת
גדולה  זהב ועטרת וחור תכלת מלכות "לבוש בכתוב: שנימנו כפי משנה, סדרי ששה בתושבע"פ, היא

וארגמן" בוץ .272ותכריך

הענינים  שהיו כפי – כפשוטם גם וגו'") מלכות ("לבוש אלו ענינים ליהודי נותנים לזה, נוסף אבל
פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין שהרי מרדכי, אצל רחבות,108כפשוטם של ומצב מעמד אצלו שיהי' –

בידעם  במקומו, אחשורוש" למלך ה"משנה עם שהתחשבו כפי עמו מתחשבים סביבתו שבכל לאופן ועד
הי'" טיפש ש"מלך שאחשורוש כך, המלך, טבעת לו והנהגת 37שניתנה הענינים, בכל מתעסק אינו

היהודי. מרדכי ע"י היא המלוכה
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ע'289) ח"ב נ"ך אוה"ת א. קנד, זח"א ב. פע"א, ב"ר ראה
ואילך. תתנח ע' תתעא.

פ"ט.290) תדבא"ר וראה (בסופו). מב רמז שופטים ס' יל"ש

סט. סו"ס אה"ע ברמ"א הובא
מא.291) יב, בא
ואילך).292) 292 ע' חנ"ה מנחם (תורת פ"ו

h"kyz'd ,mixetd bg zgiy

האלה" הפורים ל"ימי בנוגע צורך 24ובעצם, יש אדרבה: במיוחד; אותן שיזכירו זקוקות הנשים אין ,
כמ"פ  כמדובר – כו' יזכירו אסתר",282שהנשים "מגילת המגילה: לשם בנוגע

ראשון,– פרק והאמונה היחוד בשער כמבואר הדבר, חיות על השם ענין מורה תורה שע"פ כידוע
היא  וממנו מלמעלה, חיות לו נמשך ידו שעל כו'", לחיות כלי הוא בלה"ק לו יקראו אשר שמו ש"זה
נביאים  של קודש" ו"כתבי חומשים ועאכו"כ המסכתות, לשמות בנוגע גם ועד"ז ומציאותו. קיומו חיותו
של  לשם בנוגע הוא וכן שלו. והתוכן החיות הוא הקודש" בלשון לו יקראו אשר ש"שמו – וכתובים
בתושבע"פ, ונכלל הגדולה, כנסת אנשי ע"י שנקבע האלה", הפורים "ימי אודות מסופר שבה המגילה

מגילה  במסכת חז"ל כדרשת מסיני, למשה שניתן שם שזהו מובן, דכתיב 283ומזה "מאי ככל 284: ועליהם
. למשה הקב"ה שהראהו מלמד בהר, עמכם ה' דבר אשר .הדברים לחדש עתידין שהסופרים מה ..

מגילה" –מקרא

ש  כיון מובן: אינו עושה"דלכאורה אסתר מרדכי מאמר הרי 40"את אסתר שעשתה מה שכל היינו, ,
"מאמר העיקר, שם על להקרא צריכה המגילה היתה – מרדכי" "מאמר שזהו בגלל "מגילת ikcxnזה – "

מרדכי"?

"מגילת להקרא יכולה המגילה היתה – אסתר של שמה גם שישאר רוצים אם xzq`eואפילו ikcxn."

העיקר" הוא ("המעשה בפועל שהפעולה שכיון נאמר אם נפשה 2ואפילו שמסרה אסתר, ע"י היתה (
. המלך עבדי ש"כל אע"פ המלך, אל לבוא .בפועל המלך אל יבוא אשר ואשה איש כל אשר יודעים ..

וגו'" הזהב שרביט את המלך לו יושיט מאשר לבד גו' דתו אחת יקרא לא את 285אשר סיכנה ואעפ"כ, ,
חז"ל  כדרשת בעוה"ב, גם אלא בעוה"ז, רק לא הפסוק 286עצמה רוצים 70על לכן אבדתי", אבדתי "כאשר

"מגילת להקרא יכולה המגילה היתה – אסתר של שמה את בעיקר ikcxneלהדגיש xzq`."

"מגילת – בלבד אסתר של שמה על המגילה נקראת שכן,`xzqואעפ"כ אמת", "תורת קובעת כך ;"
אמת. מתורת חלק היא אסתר", "מגילת בשם המגילה נקראת הקודש שבכתבי העובדה

לדורות" כתבוני לחכמים אסתר ש"שלחה כפי – לדורות הפורים ימי נקבעו כזה וכמ"ש 187ובאופן ,24

"מגילת  בשם נקראת שהמגילה – מזרעם" יסוף לא וזכרם היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים "וימי
אסתר".

.„Ú:בזה והענין

הרי  לפעול, שצריכה הענינים את ולפעול להיות, שצריכה כפי להיות תוכל שאסתר שבכדי אמת הן
רק מרדכי" "מאמר אעפ"כ, אבל עושה", אסתר מרדכי מאמר ש"את באופן הנהגתה ע"י מה dlbnזה

מצד בה ולהביא dnvrשיש זיך") ("דערגרונטעווען לזה ולהגיע לחדור בכחה אין עצמה שאסתר אלא ,
והיינו,ielbaזאת בפועל, בעשי' אסתר אצל הדבר שיבוא לפעול מרדכי", ב"מאמר צורך יש זה ובשביל ,

ע"פ  היתה זו עשי' אבל מרדכי", "מאמר ע"י רק זה הרי בפועל, בעשי' עושה", "אסתר שתהי' שכדי
שיבוא  אסתר, של ענינה פנימיות את לגלות – הוא מרדכי של ענינו ואילו אסתר, של ענינה פנימיות

עושה". "אסתר בפועל, בעשי'

בחסידות  יותר ועוד בקבלה המבואר על 287וע"ד הגוף מעלת גדלה שבאמת ונשמה, לגוף בנוגע
גבר" תסובב "נקבה בענין כידוע כיון 288הנשמה, לנשמה, זקוק הגוף יהי' לבוא לעתיד גם ואעפ"כ, ,

כדבעי. שיתנהג בהגוף ופועלת הגוף מעלת את מגלה שהנשמה
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ע'282) שם מנחם (תורת סל"ט הנ"ל פורים שיחת גם ראה
וש"נ. .(143

ב.283) יט,
יו"ד.284) ט, עקב

יא.285) ד, אסתר
קנד).286) (ע' עה"פ אסתר לועז מעם ילקוט ראה
וש"נ.287) ואילך. 325 ע' ח"א תשנ"ב התוועדויות גם ראה
כא.288) לא, ירמי'



h"kyz'dמד ,mixetd bg zgiy

על  בנ"י מתגברים שסוכ"ס – בזה טובה להתחלה מסוגל זמן הם הפורים שימי – בפועל הוא וכן
ד"ונהפוך  באופן הם הרי כו', מונעים שהיו הענינים אותם ואדרבה, ומבלבלים, המונעים הענינים כל

הפרטים. בכל המרחב אל המיצר מן לצאת לבנ"י שמסייעים הוא",

חב"ד  בכפר הקודש, בארץ ונמצאים המרחב, אל ושבי' המיצר מן שיצאו לאלו בנוגע – ,293ובפרטיות

חב"ד" הר "נחלת השם לו שניתן במקום הר"294ועד"ז בו שכתוב "כאברהם הי'295– "אחד אשר, ,
אחד"296אברהם" מעבר והוא אחד מעבר כולו העולם ש"כל באופן ב"הוי'183בעולם, קשור להיותו ,

המנוחה  "אל והביאם הקב"ה אותם הצליח זה, ב"הר" אחיזתם וע"י בעולם; גם זאת פעל ובמילא אחד",
הנחלה" חב"ד",171ואל הר ב"נחלת ,

ובהרחבה, לבב, ובטוב בשמחה שם הסתדרותם שתהי'

ישראל, כלל בתוככי להם, השייך ולכל ולקרוביהם ולאחיותיהם לאחיהם בנוגע טובה התחלה תהי' וזו
העצמי, למרחב – והנגלה הנראה ובטוב  וברחמים בחסד – יצאו ביחד וכולם מהם אחד שכל

לבב, ובטוב בשמחה – וכאמור ועיכובים, מניעות ללא כפשוטו, ב"מרחב" למטה שיומשך ובאופן
הנה  נחתֿרוח, היפך של ענין איזה להיות שיכול חשד הי' שבהם הענינים שאפילו ועד עגמתֿנפש, ללא
הנראה  באופן טוב", וליום ולשמחה "לששון הוא", "ונהפוך בהם יקויים אלא יבלבלו, שלא בלבד לא זו

תחזינה, ועינינו טפחים, מעשרה למטה והנגלה

צדקנו. משיח ע"י ממש, בקרוב וירושלים, יהודה בגאולת תחזינה שעינינו ועד

***

.ÁÚ:"גזירה" של ענין אודות (סע"ג) לעיל להמוזכר בנוגע – ועתה

לו" נותנין יד הפושט "כל שבפורים הדין סמך ,274על

התשובה  באגרת הזקן רבינו מ"ש על בעלֿתשובה,297ומיוסד של ההנהגה לאופן בנוגע

זהר – בתיקוני מ"ש (סמ"ט) לעיל מהמוזכר כמובן הפורים, לימי שייך התשובה ענין 298והרי

שלאח"ז  ובדרושים אור בתורה הזקן רבינו ע"י שיוהכ"פ 190(ונתבאר כך כדי עד ה"פורים" מעלת בגודל (
" יכולים kהוא שבפורים ראי', והא יותר, עוד נעלה הוא שפורים כיון הדמיון, בכ"ף פורים), (כמו פורים"

צורך  יש ביוהכ"פ אותם לפעול שבשביל ענינים אותם את ויקר" וששון ושמחה "אורה ע"י לפעול
בפרט. ותענית עינויים בחמשה

שלפנ"ז  בהתוועדות להאמור בהמשך בא זה האחרון,299וענין שבפרק יומא, מסכתא לסיום בשייכות
. ביוה"כ קרי "הרואה הגמרא: מסיימת הכיפורים, יום בן פרק שהוא לו מובטח שנה לו עלתה אם .

. הבא השביעוהו העולם מדעתו ושלא בזאת, נתענה (ולא שבע" והוא רעב כולו העולם שכל תדע .300,(
שמשביעים  עי"ז יותר ופועל לפעול שביכלתו כיון זה, לעינוי זקוק שאינו מלמעלה, לו שמראים והיינו,

שביוהכ"פ  ויוהכ"פ, לפורים בנוגע י"ל ועד"ז מלמעלה. להשביעו שיכולים במה "אותו רק פורים"kשהוא
ע"י  זאת פועלים בפורים ואילו ושתי', מאכילה תענית ובפרט עינויים, חמשה ע"י הענינים את פועלים

. כמבואר "לבסומי מרדכי", ו"ברוך המן" מ"ארור שלמעלה לדרגא שמגיעים היינו, ידע", דלא עד .
אלו  בענינים שמדברים בהדרושים –בארוכה
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וש"נ.293) .230 ע' שם גם ראה
צד).294) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה שבט כ"ב מברק גם ראה

וש"נ.
א.295) פח, פסחים
כד.296) לג, יחזקאל

ספ"ט.297)
ב).298) (נז, תכ"א
(299220 ס"ע חנ"ה מנחם (תורת סמ"ז שבט יו"ד שיחת
ואילך).

שם.300) פרש"י



מה h"kyz'd ,mixetd bg zgiy

רבה  בויקרא זה מאמר נמצא [לפנינו אליהו דבי בתנא "וז"ש בתנא 301וז"ל: זאת ראה הזקן ורבינו ,
אליהו  .302דבי וכו'",] פרקים ב' ישנה אחד פרק לשנות דפים, ב' יקרא אחד דף לקרות רגיל הי' אם .

החלטה) קבלת ע"י או בפועל, כתיבה ע"י (אם רבינו" ל"קופת שהתנדבו כאלו כאן שישנם כיון הנה
יתנו –minrt 'aיקרא") .a'ככה ישנהדפים .'aיתן – הרוצה וכל minrtפרקים"), 'c רבינו כלשון ככה,

הוא הקשר "שבמקום תשובה, של ל"קשר" בנוגע ltekneהזקן letk,ככה פעמים ב' – "כפול" :"
ככה. פעמים ד' – ו"מכופל"

להם, המצטרך בכל ה' והצלחת ברכת שתומשך – וההצלחה הברכה מקור – מה' ברכה עליהם ותבוא
טפחים. מעשרה למטה בשר, ועד מנפש

הכתוב  כלשון לבב, ובטוב בשמחה זאת כשיעשו – אמורים? דברים במה מפורש: תנאי :267אבל,
והרחבה". הקדושה הפתוחה המלאה "מידו – "תשביעני" ואז ושמחה", ששון "תשמיעני

שתי  בהניחו שישרקו, והראה הנגינה, את מאוד עודד שליט"א אדמו"ר וכ"ק קאזאק". "האּפ ַָָ[ניגנו
הק'. בפיו אצבעות

"ניע  והניגון אחת), פעם – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה אח"כ
אמר:] ואח"כ כלאּפצי". ָזשוריצי

ההתו  בסיום כבר שעומדים דלא כיון "עד לקיים שיתנדב אחד לכלֿהפחות למצוא יש – ועדות
נורא 303ידע" לא – שלשה ואפילו שנים יהיו ואם שחוק:) בבת הוסיף (ותיכף "גזירה". בדרך – זה וגם ,

ואחת. אחד כל לא אבל אויס"), ניט אויך ַ("מאכט

יסדר  מסתמא "שושןֿפורים", שמחר כיון באמרו:] והיין, המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אבל  להתוועדות, בנוגע רק יהי' הסיום – זו. להתוועדות וסיום המשך בתור גדולה, התוועדות ה"עולם"

כולה. השנה כל על ימשיכו השמחה את

*

.ËÚ:ואמר כוס, עוד לו למזוג רמז ואח"כ אחרונה, ברכה ברך שליט"א אדמו"ר כ"ק

מישהו  יהי' אם ובמילא, עוד. לשתות לי מותר אם שאלה זו הרי אחרונה, ברכה ברכתי שכבר כיון
לקולא. אפסוק – ידע" דלא "עד של במצב

הגפן  פרי בורא וברך שליט"א אדמו"ר כ"ק חזר ידע", דלא ה"עד לקיים התחילו אנשים שג' [לאחרי
כך, פורים, שושן של ההתוועדות חשבון על היא זו לחיים אמירת אמר:] ואח"כ יין. מלא כוס ושתה

לפורים. בהמשך אבל עצמו, בפני ענין שזהו

וטרם  אחרונה, ברכה עוה"פ ברך אח"כ נפשי". לך "צמאה הניגון בעצמו ניגן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
שמחה]. ניגון לנגן התחיל צאתו
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רפכ"ה.301)
וש"נ.302) .194 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה

חמ"ט 303) מנחם (תורת סמ"ד תשכ"ז פורים שיחת גם ראה
וש"נ. .(224 ע'

h"kyz'd ,mixetd bg zgiy

על  בנ"י מתגברים שסוכ"ס – בזה טובה להתחלה מסוגל זמן הם הפורים שימי – בפועל הוא וכן
ד"ונהפוך  באופן הם הרי כו', מונעים שהיו הענינים אותם ואדרבה, ומבלבלים, המונעים הענינים כל

הפרטים. בכל המרחב אל המיצר מן לצאת לבנ"י שמסייעים הוא",

חב"ד  בכפר הקודש, בארץ ונמצאים המרחב, אל ושבי' המיצר מן שיצאו לאלו בנוגע – ,293ובפרטיות

חב"ד" הר "נחלת השם לו שניתן במקום הר"294ועד"ז בו שכתוב "כאברהם הי'295– "אחד אשר, ,
אחד"296אברהם" מעבר והוא אחד מעבר כולו העולם ש"כל באופן ב"הוי'183בעולם, קשור להיותו ,

המנוחה  "אל והביאם הקב"ה אותם הצליח זה, ב"הר" אחיזתם וע"י בעולם; גם זאת פעל ובמילא אחד",
הנחלה" חב"ד",171ואל הר ב"נחלת ,

ובהרחבה, לבב, ובטוב בשמחה שם הסתדרותם שתהי'

ישראל, כלל בתוככי להם, השייך ולכל ולקרוביהם ולאחיותיהם לאחיהם בנוגע טובה התחלה תהי' וזו
העצמי, למרחב – והנגלה הנראה ובטוב  וברחמים בחסד – יצאו ביחד וכולם מהם אחד שכל

לבב, ובטוב בשמחה – וכאמור ועיכובים, מניעות ללא כפשוטו, ב"מרחב" למטה שיומשך ובאופן
הנה  נחתֿרוח, היפך של ענין איזה להיות שיכול חשד הי' שבהם הענינים שאפילו ועד עגמתֿנפש, ללא
הנראה  באופן טוב", וליום ולשמחה "לששון הוא", "ונהפוך בהם יקויים אלא יבלבלו, שלא בלבד לא זו

תחזינה, ועינינו טפחים, מעשרה למטה והנגלה

צדקנו. משיח ע"י ממש, בקרוב וירושלים, יהודה בגאולת תחזינה שעינינו ועד

***

.ÁÚ:"גזירה" של ענין אודות (סע"ג) לעיל להמוזכר בנוגע – ועתה

לו" נותנין יד הפושט "כל שבפורים הדין סמך ,274על

התשובה  באגרת הזקן רבינו מ"ש על בעלֿתשובה,297ומיוסד של ההנהגה לאופן בנוגע

זהר – בתיקוני מ"ש (סמ"ט) לעיל מהמוזכר כמובן הפורים, לימי שייך התשובה ענין 298והרי

שלאח"ז  ובדרושים אור בתורה הזקן רבינו ע"י שיוהכ"פ 190(ונתבאר כך כדי עד ה"פורים" מעלת בגודל (
" יכולים kהוא שבפורים ראי', והא יותר, עוד נעלה הוא שפורים כיון הדמיון, בכ"ף פורים), (כמו פורים"

צורך  יש ביוהכ"פ אותם לפעול שבשביל ענינים אותם את ויקר" וששון ושמחה "אורה ע"י לפעול
בפרט. ותענית עינויים בחמשה

שלפנ"ז  בהתוועדות להאמור בהמשך בא זה האחרון,299וענין שבפרק יומא, מסכתא לסיום בשייכות
. ביוה"כ קרי "הרואה הגמרא: מסיימת הכיפורים, יום בן פרק שהוא לו מובטח שנה לו עלתה אם .

. הבא השביעוהו העולם מדעתו ושלא בזאת, נתענה (ולא שבע" והוא רעב כולו העולם שכל תדע .300,(
שמשביעים  עי"ז יותר ופועל לפעול שביכלתו כיון זה, לעינוי זקוק שאינו מלמעלה, לו שמראים והיינו,

שביוהכ"פ  ויוהכ"פ, לפורים בנוגע י"ל ועד"ז מלמעלה. להשביעו שיכולים במה "אותו רק פורים"kשהוא
ע"י  זאת פועלים בפורים ואילו ושתי', מאכילה תענית ובפרט עינויים, חמשה ע"י הענינים את פועלים

. כמבואר "לבסומי מרדכי", ו"ברוך המן" מ"ארור שלמעלה לדרגא שמגיעים היינו, ידע", דלא עד .
אלו  בענינים שמדברים בהדרושים –בארוכה
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וש"נ.293) .230 ע' שם גם ראה
צד).294) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה שבט כ"ב מברק גם ראה

וש"נ.
א.295) פח, פסחים
כד.296) לג, יחזקאל

ספ"ט.297)
ב).298) (נז, תכ"א
(299220 ס"ע חנ"ה מנחם (תורת סמ"ז שבט יו"ד שיחת
ואילך).

שם.300) פרש"י



מו

.h"kyz'd ,xc` i"g ,dxt zyxt ,`yz t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

בשבת,‡. חל ניסן ר"ח כאשר שהרי פרה, פרשת שבת בהכרח אינו – פורים שלאחרי השבת יום
שלאחרי  בשבת ולא ניסן, ר"ח שלפני בשבת קורין פרה ופרשת החודש, פרשת ר"ח בשבת קורין אזי

פורים.

קרבן  אודות קורין שבה החודש, לפרשת אלא לפורים, שייכת אינה פרה שפרשת לפי – הדבר וטעם
פסח  קרבן להקריב שיוכלו כדי בנ"י טהרת שענינה פרה, פרשת קורין לזה הכנה ובתור .1פסח,

המדרש  מדברי גם חסידות 2וכמובן דרושי בכמה אדומה,3(שהובא ופרה פסח של השייכות אודות (
הפסח  חוקת זאת נאמר בזה זל"ז, דומין התורה 4"ששניהן חוקת זאת נאמר ובזה איזו 5, יודע אתה ואי ,

שלכן  – וכו'" שוות נראות כאחת שתיהן מהלכות שהיו דומות מטרונות לב' משל מזו, גדולה חוקה
החודש. לפרשת פרה פרשת סמוכה

הג' (כוס) "בין – החודש ופ' פרה פ' זכור, פ' שקלים, פ' הפרשיות: לד' בנוגע הסימן גם וכידוע
ישתה" לא ד' היי 6ל(כוס) בשאר , כמו ולא הפסק, אין הד') (פ' החודש לפ' הג') (פרשה פרה פ' שבין נו,

ביניהם. הפסק להיות שיכול הפרשיות

פורים  שלאחרי השבת שיום זו, שנה כקביעות היא תורה) ע"פ (שהיא הלוח קביעות כאשר אמנם,
לפורים. גם פרה פרשת של השייכות מודגשת אזי – פרה פרשת גם הוא

לפורים:·. שייך פורים שלאחרי השבת שיום – ובהקדמה

ששת  של הגמר הוא השבת יום כי, השבוע, ימי כל של העלי' נעשית שבו – השבת יום של ענינו
יגמר, כיצד יודעים לא הדבר גמר שקודם במוחש, שרואים וכפי התענוג. ענין אז ישנו ולכן בראשית, ימי

כמפתח" חוגר יתהלל ש"אל באופן זה הרי ישנו 7ולכן אזי רצונו, כפי שנגמר כשרואה הדבר, בגמר ורק ,
התענוג  אלקים 8ענין ש"וירא באופן הבריאה גמר מצד התענוג, ענין ישנו שאז השבת, ביום ודוגמתו .

מאד" טוב והנה עשה אשר כל הצ"צ 9את שמבאר וכפי "ויכולו"10. (א)11בענין פירושים: ב' בזה שיש ,
גו'" תכלה "לכל אלו 12מלשון פירושים וב' התענוג. שהו"ע כליון, מלשון (ב) וסיום, גמר שענינו ,

התענוג. ענין ישנו הדבר בגמר כי, זב"ז, קשורים

יותר: ובפרטיות

כמ"ש  השבת, ביום הוא בראשית ימי ששת של בגלל 13הגמר ורק השביעי". ביום אלקים "ויכל
השביעי" ביום ויכל כתיב דהא בשבת, מלאכה (הקב"ה) עשה כן "אם גוים: אצל שאלה להתעורר שיכולה

הששי" ביום "ויכל ולכתוב המלך לתלמי לשנות הוצרכו ביום 14– הי' המלאכה שגמר היא האמת אבל ,
רז"ל  כדברי השביעי"), ביום ("ויכל מנוחה",15השביעי באת שבת באת מנוחה, חסר העולם הי' "מה
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א 1) כט, מגילה בפרש"י הובא ה"ה. פ"ג מגילה ירושלמי
ברביעית). (ד"ה

ב.2) פי"ט, שמו"ר
(תורת 3) בהתוועדות שנאמר התורה חוקת זאת ד"ה ראה

וש"נ. ואילך). 375 ע' חנ"ה מנחם
מג.4) יב, בא
ב.5) יט, חוקת
שם.6) ירושלמי
יא.7) כ, מלכיםֿא
ע'8) תרס"ו המשך ואילך. א קסט, דא"ח) (עם סידור ראה

ועוד. ואילך. א'קח ע' ח"ב תער"ב ואילך. תקמג
לא.9) א, בראשית

(10– ג כרך ואילך. ב מב, – א (כרך עה"פ אוה"ת ראה
ואילך). א תקח,

א.11) ב, בראשית
צו.12) קיט, תהלים
ב.13) שם, בראשית
ובפרש"י.14) א ט, מגילה
שם.15) ומגילה בראשית בפרש"י הובא – ט פ"י, ב"ר



מז h"kyz'd ,xc` i"g ,dxt zyxt ,`yz t"y zgiy

גמרו" יום 16"וזהו של ענינו רק (לא נגמר השבת ביום המנוחה שע"י והיינו, הבריאה, ושלימות גמר –
בראשית. ימי ששת כל של ענינם גם) אלא הששי,

המשכת  ואילו שבתא"; ב"מעלי הוא בראשית ימי ששת של הגמר הנה גופא השבת שביום אלא
דשבתא" ב"יומא היא למטה מלמעלה .17התענוג

"מי  שהרי – שבת בכל גם הוא כן אלא הבריאה, שבהתחלת השבת ליום בנוגע רק לא הוא זה וענין
בשבת" יאכל השבוע) ימי ששת כל על אלא ששי, יום על רק לא (דקאי שבת בערב ולכן,18שטרח ,

שבוע, בכל גם הוא כן התענוג, ענין נפעל ואז בשבת, נגמרה בראשית ימי בששת הבריאה שמלאכת כשם
התענוג. ענין ישנו ואז השבוע, ימי ששת של העבודה גמר הוא השבת שביום

הוא  שלו והשלימות הגמר הנה הפורים, יום הי' השבוע מימי שא' כיון – זה הש"ק ליום ובנוגע
לפורים. שייכת פרה פרשת שגם מובן, הרי פרה, פרשת בו קורין זו שנה שבקביעות וכיון זה; הש"ק ביום

כי:‚. ממש, הפכיים ענינים שהם – החודש לפרשת פרה פרשת בין החילוק ביאור בהקדים ויובן

פסח  קרבן של ענינו כללות וזהו הגאולה, שזהו"ע מצרים, יציאת – הוא החודש פרשת של ענינה
דילוג  מלשון הוא פסח כי, הגאולה, ענין על שמורה החודש), בפ' מדובר הדילוג 19(שאודותיו שזהו ,

הקץ  רחמנא"20על "חס מלשון גם הוא ו"פסח " מצרים;21, מגלות להוציאם בנ"י על חס שהקב"ה ,

במדרש  שמצינו כפי – הגלות ענין עם קשורה פרה פרשת בפרה,22ואילו שנאמרו הלשונות לד' בנוגע
עול" עלי' עלה לא אשר מום, בה אין אשר  תמימה, "אדומה 5"אדומה, בנ"י: של הגלויות ד' כנגד שהם ,

אדום". זו עול עלי' עלה לא אשר וכו' בבל זו

רק  נעשה זה ענין הרי – הגלות שריפת שהו"ע הפרה, שריפת אודות מדובר פרה שבפרשת ואף
הפרה  עם שנעשים הענינים לפרטי בנוגע הוא הפרשה תוכן עיקר ואילו שלפנ"ז, העבודה ע"י לבסוף,

הגלות. בזמן שנעשים העבודה פרטי שהם עצמה,

המוסגר:„. מאמר בדרך – להוסיף ויש

הי' מהגלות, היציאה אודות מדבר הי' אדמו"ר מו"ח כ"ק כאשר אבל) לכך, לב שמו אם יודע (אינני
וכו' הגלות כתלי שריפת הגלות, שריפת של בלשון .23משתמש

משתמש  הי' ולמה וכיו"ב, הגלות ביטול הגלות, מן יציאה – בזה לשונות כו"כ ישנם הרי ולכאורה:
דוקא? שריפה בלשון

ובכן:

מארצנו" גלינו חטאינו ש"מפני לפי – הוא בזה הביאור היצה"ר 24כללות מצד בא החטא וענין ,
"חמץ" בשם ,25שנקרא

כמות – אותה בהם ויש ומים, מקמח עשויים (ששניהם ל"מצה" "חמץ" שבין היחידי החילוק שהרי
בהתנשאות  הוא שהחמץ הוא ומים) קמח אילו 26של כי, והגאוה, הישות מצד שבא החטא, ענין גם וזהו .

מציאות  היותו בגלל ורק העליון, רצון היפך שהוא חטא, של ענין עושה הי' לא בודאי בביטול, הי'
חטא. לעשות יכול וגסות, ישות לו ויש בפ"ע,
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שם.16) מגילה פרש"י
(17.43 הערה 18 ע' חי"ד בלקו"ש בהנסמן ראה
סע"א.18) ג, ע"ז
יג.19) שם, יא. יב, בא פרש"י ראה
(א).20) ח פ"ב, שהש"ר ראה
בהגהה.21) א קנז, פסחים מסכת של"ה
רמז 22) חוקת יל"ש וראה פרה. פ' כהנא דרב פסיקתא

ועוד. תשנט.
ב"היום 23) (נעתק שעב ע' ח"ו שלו אג"ק – לדוגמא – ראה

בתחלתו). יום"
דיו"ט.24) מוסף תפלת נוסח
ובפרש"י.25) סע"ב ג, ר"ה ובפרש"י. א יז, ברכות ראה

ובכ"מ. ג. יג, צו לקו"ת
שם.26) לקו"ת

.h"kyz'd ,xc` i"g ,dxt zyxt ,`yz t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

בשבת,‡. חל ניסן ר"ח כאשר שהרי פרה, פרשת שבת בהכרח אינו – פורים שלאחרי השבת יום
שלאחרי  בשבת ולא ניסן, ר"ח שלפני בשבת קורין פרה ופרשת החודש, פרשת ר"ח בשבת קורין אזי

פורים.

קרבן  אודות קורין שבה החודש, לפרשת אלא לפורים, שייכת אינה פרה שפרשת לפי – הדבר וטעם
פסח  קרבן להקריב שיוכלו כדי בנ"י טהרת שענינה פרה, פרשת קורין לזה הכנה ובתור .1פסח,

המדרש  מדברי גם חסידות 2וכמובן דרושי בכמה אדומה,3(שהובא ופרה פסח של השייכות אודות (
הפסח  חוקת זאת נאמר בזה זל"ז, דומין התורה 4"ששניהן חוקת זאת נאמר ובזה איזו 5, יודע אתה ואי ,

שלכן  – וכו'" שוות נראות כאחת שתיהן מהלכות שהיו דומות מטרונות לב' משל מזו, גדולה חוקה
החודש. לפרשת פרה פרשת סמוכה

הג' (כוס) "בין – החודש ופ' פרה פ' זכור, פ' שקלים, פ' הפרשיות: לד' בנוגע הסימן גם וכידוע
ישתה" לא ד' היי 6ל(כוס) בשאר , כמו ולא הפסק, אין הד') (פ' החודש לפ' הג') (פרשה פרה פ' שבין נו,

ביניהם. הפסק להיות שיכול הפרשיות

פורים  שלאחרי השבת שיום זו, שנה כקביעות היא תורה) ע"פ (שהיא הלוח קביעות כאשר אמנם,
לפורים. גם פרה פרשת של השייכות מודגשת אזי – פרה פרשת גם הוא

לפורים:·. שייך פורים שלאחרי השבת שיום – ובהקדמה

ששת  של הגמר הוא השבת יום כי, השבוע, ימי כל של העלי' נעשית שבו – השבת יום של ענינו
יגמר, כיצד יודעים לא הדבר גמר שקודם במוחש, שרואים וכפי התענוג. ענין אז ישנו ולכן בראשית, ימי

כמפתח" חוגר יתהלל ש"אל באופן זה הרי ישנו 7ולכן אזי רצונו, כפי שנגמר כשרואה הדבר, בגמר ורק ,
התענוג  אלקים 8ענין ש"וירא באופן הבריאה גמר מצד התענוג, ענין ישנו שאז השבת, ביום ודוגמתו .

מאד" טוב והנה עשה אשר כל הצ"צ 9את שמבאר וכפי "ויכולו"10. (א)11בענין פירושים: ב' בזה שיש ,
גו'" תכלה "לכל אלו 12מלשון פירושים וב' התענוג. שהו"ע כליון, מלשון (ב) וסיום, גמר שענינו ,

התענוג. ענין ישנו הדבר בגמר כי, זב"ז, קשורים

יותר: ובפרטיות

כמ"ש  השבת, ביום הוא בראשית ימי ששת של בגלל 13הגמר ורק השביעי". ביום אלקים "ויכל
השביעי" ביום ויכל כתיב דהא בשבת, מלאכה (הקב"ה) עשה כן "אם גוים: אצל שאלה להתעורר שיכולה

הששי" ביום "ויכל ולכתוב המלך לתלמי לשנות הוצרכו ביום 14– הי' המלאכה שגמר היא האמת אבל ,
רז"ל  כדברי השביעי"), ביום ("ויכל מנוחה",15השביעי באת שבת באת מנוחה, חסר העולם הי' "מה
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א 1) כט, מגילה בפרש"י הובא ה"ה. פ"ג מגילה ירושלמי
ברביעית). (ד"ה

ב.2) פי"ט, שמו"ר
(תורת 3) בהתוועדות שנאמר התורה חוקת זאת ד"ה ראה

וש"נ. ואילך). 375 ע' חנ"ה מנחם
מג.4) יב, בא
ב.5) יט, חוקת
שם.6) ירושלמי
יא.7) כ, מלכיםֿא
ע'8) תרס"ו המשך ואילך. א קסט, דא"ח) (עם סידור ראה

ועוד. ואילך. א'קח ע' ח"ב תער"ב ואילך. תקמג
לא.9) א, בראשית

(10– ג כרך ואילך. ב מב, – א (כרך עה"פ אוה"ת ראה
ואילך). א תקח,

א.11) ב, בראשית
צו.12) קיט, תהלים
ב.13) שם, בראשית
ובפרש"י.14) א ט, מגילה
שם.15) ומגילה בראשית בפרש"י הובא – ט פ"י, ב"ר
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פורים  במאמרי להמבואר גם עמלק"27ומתאים גוים "ראשית רעות 28בענין מדות שבע לכל שהשורש ,
תגא" בלי "חוצפא "עמלק"), של (ענינו הישות הו"ע האומות) ז' של  –29(ענינם

שיכולים  (ואף בשריפה הוא חמץ שביעור כיון – שריפה בלשון הגלות לביטול בנוגע משתמשים ולכן
שריפה) הוא חמץ בביעור הרגיל הלשון הרי אחר, באופן גם חמץ .30לבער

כידוע  מלמעלה, עמו מתנהגים למטה האדם עבודת שלפי – בזה למעלה 31והענין מה "דע בענין
בענין 32ממך" האדם עבודת שע"י מובן ומזה האדם. עבודת לפי "ממך", הם דלמעלה הענינים שכל ,

הגלות. כתלי דשריפת הענין למעלה גם נעשה ועי"ז "חטאינו", של הסיבה מתבטלת החמץ, שריפת

אדומה  שפרה לעיל האמור ע"פ – לגלות ביחס שריפה ללשון בנוגע נוסף ביאור ישנו זה ומלבד
לגלות. בנוגע השריפה ענין צ"ל גם כך השריפה, ענין צ"ל אדומה שבפרה וכשם הגלות, ענין על מורה

הפרה  עניני פרטי כל ואילו הענין, בסיום רק זה הרי הגלות, ביטול על שמורה הפרה שריפת אמנם,
גופא. בגלות העבודה לפרטי בנוגע אלא) הגלות, מן ליציאה בשייכות (לא הם

בזה:‰. והענין

טהרה  של ענין שזהו מת, מטומאת הטהרה נעשית ידם שעל חטאת מי – הוא פרה פרשת של תוכנה
הדעת  עץ חטא מצד הוא המיתה ענין כללות שהרי החטא, חטא"33מן בלא מיתה ו"אין הטהרה 34, ולכן, ,

מהחטאים. טהרה משמעותה המיתה מענין

התשובה. ענין שם פועלים גופא, בגלות נמצאים כאשר שגם – התשובה עבודת ענין כללות וזהו

לפורים: פרה דפרשת והשייכות ההמשך יובן ועפ"ז

בגלות  הי' פורים נס ואילו ממצרים, וגאולה יציאה ענינו שפסח – הוא לפסח פורים שבין  החילוק
אנן" אחשורוש עבדי "אכתי הנס, לאחרי גם שהרי ואעפ"כ 35גופא, הגלות, בתוקף עדיין נמצאים שבנ"י ,

בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר הוא "ונהפוך – אתהפכא של באופן נס של ענין בית 36הי' "הנה ,
לאסתר" נתתי .37המן

יותר: ובפרטיות

אור  בתורה הוא,38מבואר ל"אגרת" "ספר" בין החילוק כי, "אגרת", בשם נקראת שהמגילה הטעם
. לעולם יבוטל בלתי תמיד נצחי הוא להתקיים "שהספר ולא בלבד, שעה לפי אלא נכתב אינו האגרת אך .

כו'". עוד לו צריך ואין משליכו או וישרפנו יקחנו האגרת את קריאתו אחר הרי כי כלל,

לאבדם  שרצה אחשורוש", "עבדי נשארו שבנ"י כמקודם, המצב נשאר הנס לאחרי שגם – בזה והענין
מהמן" יותר ישראל את "שונא הי' בגמרא 39(שהרי כמבואר ו"ב 40), התל" מ"בעל החריץ";המשל על

בגלוי  הנס הי' גופא בטבע הרי בטבע, מלובש הי' שהנס שאף והיינו, בגלוי, נס של ענין הי' ואעפ"כ,
כל. לעין

במאמר  וגו'"41וכמשנ"ת מלכות בלבוש המלך מלפני יצא ש"מרדכי עי"ז הי' הנס שרומז 42שהתחלת ,
בגשמיות, גם הדבר נמשך אח"כ אבל התורה, מצד היתה הנס שהתחלת והיינו, משנה, סדרי ששה על
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(תורת 27) פ"ח תשט"ו דפורים עמלק גוים ראשית ד"ה ראה
ע  חי"ג וש"נ.מנחם .(295 '

כ.28) כד, בלק
א.29) קה, סנהדרין ראה
וש"נ.30) ס"ז. ס"ד. סתמ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה
חנ"ה 31) מנחם (תורת רפ"ג דפורים יצא ומרדכי ד"ה ראה

וש"נ. .(287 ע'
רפ"ב.32) אבות
ועוד.33) סע"ב. קלא, סע"ב. לז, זח"א רפל"ב. שמו"ר ראה
סע"א.34) נה, שבת

וש"נ.35) א. יד, מגילה
א.36) ט, אסתר
ז.37) ח, שם
א.38) קיט, למג"א הוספות
כ.39) פ"ז, אסת"ר
וש"נ.40) .184 ע' חמ"ט מנחם תורת גם וראה שם. מגילה
(41292 ע' חנ"ה מנחם (תורת פ"ו הנ"ל יצא ומרדכי ד"ה

וש"נ. ואילך).
טו.42) שם,
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בשר, בעיני הנס את שראו סוף ים בקריעת כמו הי' לא זה שענין ואף הנס, את ראו גוים שאפילו ועד
פחד  "נפל שלכן אוה"ע), של שכל (אפילו השכל בעיני זאת ראו מ"מ, בטבע, מלובש הי' הנס שהרי

עליהם" מתיהדים"43היהודים הארץ מעמי ש"רבים ועד ,44.

עליהם" מרדכי פחד נפל "כי מ"ש גם יובן וגו'"45ובזה וגדל הולך מרדכי האיש "כי דלכאורה,46, –
לפי  זהו אלא – למרדכי? השייכות ומהי כו', אסתר בקשת ע"י נעשה זה הרי טבע, ע"פ הי' זה ענין אם

כנ"ל). מרדכי, ע"י (שהתחיל גלוי נס שזהו השכל בעיני ראו שכולם

אתהפכא. של באופן נס של ענין הי' הגלות, בתוקף היו בנ"י כאשר שגם – דפורים הענין כללות וזהו

היעוד  יקויים שאז לבוא, לעתיד מעין הוא אתהפכא של באופן העבודה ענין כללות רוח 47והרי "את
בתניא  כמבואר – הארץ" מן אעביר שלש 48הטומאה אסורים בענין ש"הם לגמרי, הטמאות קליפות

רוח  ואת כמ"ש לנצח, המות ויבולע יומם יבוא כי  עד משם עולים ואין לעולם החיצונים בידי וקשורים 
רק  (לא לו נעשו שזדונות כך כל גדולה תשובה שיעשה עד "או וממשיך: הארץ", מן אעביר הטומאה

. תשובה שהיא ממש כזכיות אלא) מעין כשגגות, להיות יכול עתה שגם והיינו, כו'", רבה באהבה .
דאתהפכא. הענין שפועלת מאה"ר התשובה ע"י דלעת"ל, ומצב המעמד

.Â:האדם בעבודת מזה וההוראה

עניני  כל עם להתעסק עדיין צריך למחרת הנה היצה"ר, על שמתגברים לאחרי שגם מצב יש לפעמים
היצה"ר, עם להתעסק צריך היום שגם שכיון בחשבו, ברוחו, נופל ולכן, תוקף, באותו בהיותו היצה"ר

כדבעי. היתה לא אתמול שעבודתו הוכחה זו הרי

בפורים, וכמו הגלות, בזמן העבודה סדר הוא שכך כיון מזה, להתפעל שאין – ההוראה באה זה ועל
אנן". אחשורוש עבדי ש"אכתי ומצב במעמד בגלות, נשארו מ"מ, הוא", ד"ונהפוך הענין שהי' שאע"פ

בזמן – העבודה סדר אבל, עוד. עמו להתעסק צריך הי' לא אזי לגמרי, היצה"ר את מבטל הי' אילו
כזכיות, לו נעשו שזדונות מאהבה דתשובה לעבודה ועד כו', עבודתו שעובד שאע"פ באופן הוא הגלות

אחר. ומצב מעמד להיות יכול למחרת הנה

אור  בתורה כחולמים"49וכמבואר ש"היינו ומצב במעמד נמצאים הגלות החלום 50שבזמן ענין כי, ,
סתירה  אין מסויימת, בדרגא בהיותו שגם האדם, בעבודת גם וכך כו', הפכים שני בו להיות שיכול הוא

" רק זה הרי ואעפ"כ ומצבו. מעמדו ישתנה שלאח"ז אינו kלכך החלום ענין כי, הדמיון, בכ"ף חולמים",
וכמו  ענין. אותו על ולהתייגע לחזור צריך שלאח"ז אלא העבודה, ענין ישנו כאן ואילו כלל, מציאות

הגלות. בתוקף עדיין נשארו נס, שהי' שאע"פ בפורים,

.Êבעבודת פרה מפרשת הוראה ישנה מישראל:וכמו"כ אחד כל

והעבודה  "פרה". "בהמה", – כשמה – שהיא הבהמית, נפש – "פרה" יש מישראל אחד כל אצל
המתאווה  עצם כח רק וישאר כו', הזרות התאוות את לשרוף היינו, הפרה, שריפת – היא ממנו שנדרשת
אותו  לנצל שיוכל היסודות), שאר מתבטלים ידה שעל השריפה לאחרי שנשאר העפר יסוד (בדוגמת

.51לקדושה 

עז"נ  הנה – ומצבו מעמדו בידעו זאת, לפעול יוכל כיצד טוען: יהודי גו'",`jil"ויקחו5וכאשר פרה
משה" שעשה "פרה משה, על קיימת"52דקאי ש"שלך ובאופן לערב 53, צריכים היו הפרות שבכל (ועד
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יז.43) שם,
(44.(291 ע' (שם פ"ה שם ראה
ג.45) ט, שם
ד.46) שם,
ב.47) יג, זכרי'
פ"ז.48)

ואילך.49) ג כח, וישב
א.50) קכו, תהלים
וש"נ.51) .(377 ע' חנ"ה מנחם (תורת פ"ב במאמר ראה
עה"פ.52) פרש"י
ו.53) פי"ט, במדב"ר ח. חוקת תנחומא
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פורים  במאמרי להמבואר גם עמלק"27ומתאים גוים "ראשית רעות 28בענין מדות שבע לכל שהשורש ,
תגא" בלי "חוצפא "עמלק"), של (ענינו הישות הו"ע האומות) ז' של  –29(ענינם

שיכולים  (ואף בשריפה הוא חמץ שביעור כיון – שריפה בלשון הגלות לביטול בנוגע משתמשים ולכן
שריפה) הוא חמץ בביעור הרגיל הלשון הרי אחר, באופן גם חמץ .30לבער

כידוע  מלמעלה, עמו מתנהגים למטה האדם עבודת שלפי – בזה למעלה 31והענין מה "דע בענין
בענין 32ממך" האדם עבודת שע"י מובן ומזה האדם. עבודת לפי "ממך", הם דלמעלה הענינים שכל ,

הגלות. כתלי דשריפת הענין למעלה גם נעשה ועי"ז "חטאינו", של הסיבה מתבטלת החמץ, שריפת

אדומה  שפרה לעיל האמור ע"פ – לגלות ביחס שריפה ללשון בנוגע נוסף ביאור ישנו זה ומלבד
לגלות. בנוגע השריפה ענין צ"ל גם כך השריפה, ענין צ"ל אדומה שבפרה וכשם הגלות, ענין על מורה

הפרה  עניני פרטי כל ואילו הענין, בסיום רק זה הרי הגלות, ביטול על שמורה הפרה שריפת אמנם,
גופא. בגלות העבודה לפרטי בנוגע אלא) הגלות, מן ליציאה בשייכות (לא הם

בזה:‰. והענין

טהרה  של ענין שזהו מת, מטומאת הטהרה נעשית ידם שעל חטאת מי – הוא פרה פרשת של תוכנה
הדעת  עץ חטא מצד הוא המיתה ענין כללות שהרי החטא, חטא"33מן בלא מיתה ו"אין הטהרה 34, ולכן, ,

מהחטאים. טהרה משמעותה המיתה מענין

התשובה. ענין שם פועלים גופא, בגלות נמצאים כאשר שגם – התשובה עבודת ענין כללות וזהו

לפורים: פרה דפרשת והשייכות ההמשך יובן ועפ"ז

בגלות  הי' פורים נס ואילו ממצרים, וגאולה יציאה ענינו שפסח – הוא לפסח פורים שבין  החילוק
אנן" אחשורוש עבדי "אכתי הנס, לאחרי גם שהרי ואעפ"כ 35גופא, הגלות, בתוקף עדיין נמצאים שבנ"י ,

בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר הוא "ונהפוך – אתהפכא של באופן נס של ענין בית 36הי' "הנה ,
לאסתר" נתתי .37המן

יותר: ובפרטיות

אור  בתורה הוא,38מבואר ל"אגרת" "ספר" בין החילוק כי, "אגרת", בשם נקראת שהמגילה הטעם
. לעולם יבוטל בלתי תמיד נצחי הוא להתקיים "שהספר ולא בלבד, שעה לפי אלא נכתב אינו האגרת אך .

כו'". עוד לו צריך ואין משליכו או וישרפנו יקחנו האגרת את קריאתו אחר הרי כי כלל,

לאבדם  שרצה אחשורוש", "עבדי נשארו שבנ"י כמקודם, המצב נשאר הנס לאחרי שגם – בזה והענין
מהמן" יותר ישראל את "שונא הי' בגמרא 39(שהרי כמבואר ו"ב 40), התל" מ"בעל החריץ";המשל על

בגלוי  הנס הי' גופא בטבע הרי בטבע, מלובש הי' שהנס שאף והיינו, בגלוי, נס של ענין הי' ואעפ"כ,
כל. לעין

במאמר  וגו'"41וכמשנ"ת מלכות בלבוש המלך מלפני יצא ש"מרדכי עי"ז הי' הנס שרומז 42שהתחלת ,
בגשמיות, גם הדבר נמשך אח"כ אבל התורה, מצד היתה הנס שהתחלת והיינו, משנה, סדרי ששה על
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(תורת 27) פ"ח תשט"ו דפורים עמלק גוים ראשית ד"ה ראה
ע  חי"ג וש"נ.מנחם .(295 '

כ.28) כד, בלק
א.29) קה, סנהדרין ראה
וש"נ.30) ס"ז. ס"ד. סתמ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה
חנ"ה 31) מנחם (תורת רפ"ג דפורים יצא ומרדכי ד"ה ראה

וש"נ. .(287 ע'
רפ"ב.32) אבות
ועוד.33) סע"ב. קלא, סע"ב. לז, זח"א רפל"ב. שמו"ר ראה
סע"א.34) נה, שבת

וש"נ.35) א. יד, מגילה
א.36) ט, אסתר
ז.37) ח, שם
א.38) קיט, למג"א הוספות
כ.39) פ"ז, אסת"ר
וש"נ.40) .184 ע' חמ"ט מנחם תורת גם וראה שם. מגילה
(41292 ע' חנ"ה מנחם (תורת פ"ו הנ"ל יצא ומרדכי ד"ה

וש"נ. ואילך).
טו.42) שם,
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משה  של פרתו הוא 54מאפר כשלעצמו התורה שציווי לכך (נוסף ממשה כח נתינת זה על שיש והיינו, ,(
דרא  שבכל דמשה אתפשטותא גם כולל כח), נתינת .55גם הארתו נשמות (ש"מתפשטת רבוא לששים .

. המאיר שמש כוכבים"כמו ריבוא לששים נמשכת 56. ידו שעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק זה הרי ובדורנו ,(
דאתהפכא. שזהו"ע הפרה, דשריפת הענין בעצמו לפעול מישראל אחד לכל כח הנתינת

באים  – דאתהפכא) (בענין הגלות בזמן פרה דפרשת העבודה כללות שהו"ע 57וע"י החודש לפרשת
בכ  דאתהפכא הענין יהי' (שאז באים הגאולה הגלות בזמן דפורים העבודה שע"י וכמו העולם), ללות

לגאולה" גאולה "מיסמך – הפסח דחג בתיובתא"58לגאולה צדיקייא לאתבא ש"אתא המשיח, בביאת ,59,
ממש. בקרוב

***

.Á לא אם גם (עכ"פ, להמשיך המקום כאן הרי – לפורים המשך הוא זה הש"ק שיום האמור ע"פ
בפורים  המדובר רש"י 60נסיים) לפירוש טוב 61בנוגע הרוג, שבמצרים כשר אומר שמעון רבי הי' "מכאן :

ולדוגמא: היתכן, ושאלו: זה על עמדו גוים עם הוויכוחים שבכל (וכמדובר מוחו" את רצוץ שבנחשים
בסכנה, התורה פנימיות כל היתה שאז בפטרבורג, הממשלה שקראה האסיפה בעת הצ"צ עם בוויכוח

בייליס). במשפט אלו לימינו ועד

נשאר  ש"לא באופן בקרי"ס מצרים מהשמדת דוקא, "מכאן" הוא שהלימוד – רש"י בפירוש הביאור
אחד" עד ה'"62בהם דבר את "הירא נבדל לא שבהם המכות משאר (א) ולא כיון 63, מצריים, משאר

בהם  משעבדים  היו הם שאף השפחות בני (גם) ש"לקו כיון בכורות, ממכת (ב) מיתה, עונש זה שאין
בצרתם" ונדפס 64ושמחים שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה ואילך.65– 155 ס"ע חט"ז בלקו"ש

.Ë בפורים להמדובר בהמשך – הוראה גם יש זה העולם:66ובענין אומות עם ההנהגה לאופן בנוגע –

מאמינים" בני "מאמינים הם בטבעם ובמילא,67בנ"י מנוח, להם נותנת ואינה בהם מפעמת זו ואמונה ,
הרי  תומ"צ, עול עצמו על לקבל רוצה שאינו כיון לתומ"צ, בנוגע האמונה את מנצל אינו יהודי כאשר

אמונה לו שיש – אחר במקום להתפרץ מוכרח ...miiebaזה

להרגך  בא "אם גוי, להרוג צריך תורה ע"פ כאשר ובמילא, טובים, אנשים ביניהם שיש מאמין הוא
להרגו" זאת!68השכם לעשות יכול לא שהוא טוען –

נאמר  המצרי את שהרג שקודם – רבינו ממשה ראי' ומפרש 69ומביא איש", אין כי וירא וכה כה "ויפן
שיתגייר" ממנו לצאת עתיד איש "אין בישא 70רש"י: מברא "אפילו ירושה מעבירין שאין שמצינו [וע"ד

מיני'" נפיק זרעא מאי ידיעא דלא טבא, אסור 71לברא – הוא טוען – זאת יודעים לא כאשר וא"כ, ,[
להרוג!

בא  ש"אם – חיים תורת – התורה הוראת לקיים יש אלא בזה, להתחשב שאין לו, אומרים זה ועל
להרגו". השכם להרגך
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מנחם 54) תורת .36 הערה 130 ע' חל"ג בלקו"ש הנסמן ראה
וש"נ. .186 ע' ריש חט"ז

רע"א).55) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
לסז"ך.56) הביאור בסוף אגה"ק תניא
היא 57) העבודה שבהם ימים ששה לאחרי נוספת: ברשימה

התשובה. בענין
סע"ב.58) ו, מגילה
ובכ"מ.59) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
ואילך).60) 356 ע' ;332 ע' חנ"ה מנחם (תורת סס"ג סל"ט;

וש"נ.
ז.61) יד, בשלח
כח.62) שם,

כ.63) ט, וארא
ה.64) יא, בא פרש"י
ופורים.65) בשלח ש"פ שיחות בשילוב
ואילך).66) 357 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך סס"ד
א.67) צז, שבת
כב,68) משפטים עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. א. נח, ברכות

.242 ע' חנ"ד מנחם תורת גם וראה א.
יב.69) ב, שמות
כג,70) (תצא נאמר מצרי לגר בנוגע והרי נוספת: ברשימה

ה'". בקהל להם יבוא שלישי "דור ט)
רע"א.71) נג, כתובות
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למדו  המן של בניו ש"מבני כיון ולכאורה: – אגג את להרוג שהוצרך לשאול, בנוגע שמצינו וכפי
כו'" להרגו,72תורה הוצרכו ואעפ"כ – המן של בניו בני שלמדו התורה תהי' לא אגג הריגת ע"י הרי ,

לך" למה דרחמנא כבשא .73ו"בהדי

צריך  שאין ההוראה ישנה – גרים... להקב"ה ו"לספק" שלום", מה"רודפי להיות רצונו אם ובמילא,
עליך  ובמילא להרגו", "השכם להרגך", ש"בא ש"חבלן" – חיים תורת – בתורה ציווי לך יש כן; להיות

לך". למה דרחמנא כבשא ו"בהדי זה, ציווי לקיים

ממנו  לצאת עתיד איש אין כי "וירא כאשר רק המצרי את שהרג במשה שמצינו ממה להוכיח ואין
וכו'. המעשה לאחר והי' להרגך", ד"בא הענין הי' לא שם כי: – שיתגייר"

.È כאו"א בעבודת מוחו" את רצוץ שבנחשים ד"טוב מהענין ההוראה גם :74וזוהי

ערום" הי' "והנחש – הנחש של גו'"75ענינו השיאני "הנחש הוא: החטאים,76– לכל הסיבה שזוהי ,
לעינים" הוא תאוה וכי למאכל העץ ש"טוב אותו מפתה שהנחש שטוען,77והיינו, הממון, תאוות וכמו ,
האמצעי  אדמו"ר ממ"ש ראי' [ומביא הממון תאוות את לאבד לו להיות 78שאין יכולה הממון שתאוות

ממון, ריבוי לו יהי' לא ובמילא זה, בענין מונח יהי' לא אזי זו, תאוה יאבד אם כי, צדיקים...], אצל גם
כו'. במסחר מונח שיהי' – הוא טוען – מוטב ולכן צדקה!... ריבוי ליתן יוכל לא ואז

הצדקה!... לנתינת בקשר יהי' מה תדאג אל – לך"! למה דרחמנא כבשא "בהדי לו: אומרים כאן וגם
באופן  רק אלא כו', העסק בעניני מונח יהי' לא שהמוח – מוחו" את "רצוץ ההוראה את לקיים עליך

כפיך" ולב 79ד"יגיע לב ובלא המוח, ללא בלבד, המעשה בכח החיצוניות,80, מצד רק צ"ל במסחר העסק ;
בציבור מתפלה שיבלבל באופן בהפצת ולא והתעסקות חת"ת שיעורי לימוד לתורה, עתים וקביעות

ויראה.המעיינות; באהבה התפלה בעבודת – והלב התורה, בלימוד מונח יהי' ה"ראש" ואילו

הטוב  וטבע הטוב, עצם הוא שהקב"ה דכיון – בגשמיות והן ברוחניות הן ההשפעות, כל לו יהיו ואז
כו',81להטיב  ההמשכות כל לו יתן בודאי ,

הרמב"ם – כמ"ש לפורים, בנוגע וכמודגש צדקה, ריבוי ליתן יוכל לאדם82ואז zeaxdlש"מוטב
האומללים  לב "שהמשמח לשון"): געוואלדיקן ("א נפלא לשון זה על ואומר וממשיך אביונים", ַַבמתנות

dpikylהאלו dnec83 שנאמר בשאר 84, מצינו שלא לשון שזהו נדכאים", לב ולהחיות שפלים רוח להחיות
בדרכיו" "ללכת הוא הלשון כלל בדרך שהרי מדותיו"85מקומות, אחר "הלך שנאמר 86, להלשון ועד ,

. אותו רוחו נדבה ל"אשר ונחלתו"בנוגע חלקו ה' ש"יהי' לשרתו", ה' לפני לעמוד להבדל ואילו 87. ;
(ב"פ)! להחיות" גו' "להחיות הקב"ה על מ"ש ומביא לשכינה", ש"דומה נאמר –כאן

ויקר" וששון ושמחה ד"אורה הענינים פרטי לכל "אין 88בנוגע (שהרי בגשמיות והן ברוחניות הן ,
פשוטו" מידי יוצא ושמחה"89מקרא צהלה שושן ש"העיר ובאופן דלא 90), ד"עד באופן לשמחה עד ,

.91ידע"

***
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וש"נ.72) ב. נז, גיטין
סע"א.73) יו"ד, ברכות
(74.160 ע' שם לקו"ש – המוגהת בשיחה גם ראה
א.75) ג, בראשית
יג.76) שם,
ו.77) שם,
פ"ז.78) שעה"ת חיים דרך ראה
ב.79) קכח, תהלים
וש"נ.80) .122 ע' חמ"ה מנחם תורת גם ראה
בהערה.81) 334 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה

הי"ז.82) פ"ב מגילה הל'
וש"נ.83) .210 ע' ריש חל"ו מנחם תורת גם ראה
טו.84) נז, ישעי'
ועוד.85) ו. ח, עקב
א.86) יד, סוטה
בסופן.87) ויובל שמיטה הל' רמב"ם
טז.88) ח, אסתר
וש"נ.89) א. סג, שבת
טו.90) שם,
ב.91) ז, מגילה
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משה  של פרתו הוא 54מאפר כשלעצמו התורה שציווי לכך (נוסף ממשה כח נתינת זה על שיש והיינו, ,(
דרא  שבכל דמשה אתפשטותא גם כולל כח), נתינת .55גם הארתו נשמות (ש"מתפשטת רבוא לששים .

. המאיר שמש כוכבים"כמו ריבוא לששים נמשכת 56. ידו שעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק זה הרי ובדורנו ,(
דאתהפכא. שזהו"ע הפרה, דשריפת הענין בעצמו לפעול מישראל אחד לכל כח הנתינת

באים  – דאתהפכא) (בענין הגלות בזמן פרה דפרשת העבודה כללות שהו"ע 57וע"י החודש לפרשת
בכ  דאתהפכא הענין יהי' (שאז באים הגאולה הגלות בזמן דפורים העבודה שע"י וכמו העולם), ללות

לגאולה" גאולה "מיסמך – הפסח דחג בתיובתא"58לגאולה צדיקייא לאתבא ש"אתא המשיח, בביאת ,59,
ממש. בקרוב

***

.Á לא אם גם (עכ"פ, להמשיך המקום כאן הרי – לפורים המשך הוא זה הש"ק שיום האמור ע"פ
בפורים  המדובר רש"י 60נסיים) לפירוש טוב 61בנוגע הרוג, שבמצרים כשר אומר שמעון רבי הי' "מכאן :

ולדוגמא: היתכן, ושאלו: זה על עמדו גוים עם הוויכוחים שבכל (וכמדובר מוחו" את רצוץ שבנחשים
בסכנה, התורה פנימיות כל היתה שאז בפטרבורג, הממשלה שקראה האסיפה בעת הצ"צ עם בוויכוח

בייליס). במשפט אלו לימינו ועד

נשאר  ש"לא באופן בקרי"ס מצרים מהשמדת דוקא, "מכאן" הוא שהלימוד – רש"י בפירוש הביאור
אחד" עד ה'"62בהם דבר את "הירא נבדל לא שבהם המכות משאר (א) ולא כיון 63, מצריים, משאר

בהם  משעבדים  היו הם שאף השפחות בני (גם) ש"לקו כיון בכורות, ממכת (ב) מיתה, עונש זה שאין
בצרתם" ונדפס 64ושמחים שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה ואילך.65– 155 ס"ע חט"ז בלקו"ש

.Ë בפורים להמדובר בהמשך – הוראה גם יש זה העולם:66ובענין אומות עם ההנהגה לאופן בנוגע –

מאמינים" בני "מאמינים הם בטבעם ובמילא,67בנ"י מנוח, להם נותנת ואינה בהם מפעמת זו ואמונה ,
הרי  תומ"צ, עול עצמו על לקבל רוצה שאינו כיון לתומ"צ, בנוגע האמונה את מנצל אינו יהודי כאשר

אמונה לו שיש – אחר במקום להתפרץ מוכרח ...miiebaזה

להרגך  בא "אם גוי, להרוג צריך תורה ע"פ כאשר ובמילא, טובים, אנשים ביניהם שיש מאמין הוא
להרגו" זאת!68השכם לעשות יכול לא שהוא טוען –

נאמר  המצרי את שהרג שקודם – רבינו ממשה ראי' ומפרש 69ומביא איש", אין כי וירא וכה כה "ויפן
שיתגייר" ממנו לצאת עתיד איש "אין בישא 70רש"י: מברא "אפילו ירושה מעבירין שאין שמצינו [וע"ד

מיני'" נפיק זרעא מאי ידיעא דלא טבא, אסור 71לברא – הוא טוען – זאת יודעים לא כאשר וא"כ, ,[
להרוג!

בא  ש"אם – חיים תורת – התורה הוראת לקיים יש אלא בזה, להתחשב שאין לו, אומרים זה ועל
להרגו". השכם להרגך
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מנחם 54) תורת .36 הערה 130 ע' חל"ג בלקו"ש הנסמן ראה
וש"נ. .186 ע' ריש חט"ז

רע"א).55) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
לסז"ך.56) הביאור בסוף אגה"ק תניא
היא 57) העבודה שבהם ימים ששה לאחרי נוספת: ברשימה

התשובה. בענין
סע"ב.58) ו, מגילה
ובכ"מ.59) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
ואילך).60) 356 ע' ;332 ע' חנ"ה מנחם (תורת סס"ג סל"ט;

וש"נ.
ז.61) יד, בשלח
כח.62) שם,

כ.63) ט, וארא
ה.64) יא, בא פרש"י
ופורים.65) בשלח ש"פ שיחות בשילוב
ואילך).66) 357 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך סס"ד
א.67) צז, שבת
כב,68) משפטים עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. א. נח, ברכות

.242 ע' חנ"ד מנחם תורת גם וראה א.
יב.69) ב, שמות
כג,70) (תצא נאמר מצרי לגר בנוגע והרי נוספת: ברשימה

ה'". בקהל להם יבוא שלישי "דור ט)
רע"א.71) נג, כתובות
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.‡È.'גו התורה חוקת זאת ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.·È הפסוק על רש"י פירוש אודות ידובר – שהכריזו משה".92כפי "וימהר

הזריזות: ענין גודל מודגש שבזה – ובהקדמה

הנה  זה, כל ולאחרי כו', מענות כו"כ להם יש – כו' לשליחות נסיעה אודות אנ"ש עם מדברים כאשר
"ויש  למחר, זאת לדחות ויכולים גדול, היום עוד טוענים: לכך, שמסכימים עליהם פועלים כאשר גם

זמן" לאחר .93מחר

למצוות" מקדימין "זריזין – הזריזות מעלת גודל לידע צריכים לידי 94ובכן: מביאה ש"זריזות ועד ,
. המתים תחיית "לידי ועד כו'"וכו'" אליהו ע"י .95.

ממ"ש  שלמדים כפי – הפסח חג עם גם קשור זה מצוה 96וענין באת ש"אם המצות", את "ושמרתם
תחמיצנה" אל .97לידך

ומעין  בקונטרס שנדפס במכתבו נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מ"ש גם זמן 98וידוע הוא "שעתה ,
. אחרונים היותר .הבירורים והתיקונים הבירורים באופני והדרגה סדר עתה יש לא מוצאים . שאנו מה .

ואכול  ד"חטוף באופן העבודה להיות צריכה שעכשיו והיינו, כו'", להשתדל אנחנו צריכים תיקון שצריך
ושתי" זריזות.99חטוף של באופן ,

השליחות  לענין ובנוגע עייף, הוא ועתה אחר, בענין שלו המס"נ את ניצל שכבר שטוען מי יש וכמו"כ
בפועל. זאת יעשה אחר ומישהו זה , ענין אודות לומדים שרק אלו בין שיהי' בכך יסתפק

כמ"ש  תורה, למד שבודאי – רבינו ממשה הוראה גם יש זה עבדי",100ובענין משה תורת "זכרו
בפועל  הזריזות ענין אצלו והי' בכך, הסתפק לא משה".101ואעפ"כ, "וימהר –

בן  עם שלומדים כפי זה כתוב ללמוד צורך יש לזה ונוסף הכתוב; לפירוש "מבוא" רק – זה וכל
רש"י. פירוש של ענינו שזהו הכתובים, בפשטות למקרא חמש

.‚È מיד הקריאה קול ושמע עוברת שכינה משה "כשראה משה", "וימהר רש"י: בפירוש הביאור
מצד  או מדה"ר, די"ג הבשו"ט על הודאה הדיבור, לאחר היתה לא זו שהשתחוואה – וישתחוו"
הדיבור, (לפני לעבור השכינה כשהתחילה מיד להשתחוות ומיהר הקדים אלא מהם, א' על ההתפעלות

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – השכינה) כבוד היפך זה שהרי הדיבור, באמצע לא 102ובודאי

ואילך. 153 ע' חי"א בלקו"ש

***

.„È,סוף ים מקריעת לימוד זה הרי – כו'" שבמצרים ד"כשר מהענין הלימוד אודות לעיל המדובר
יצי"מ  של הגמר את 103שזהו תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך – יצי"מ של להתכלית באים ומזה ;
הזה" ההר על דמתןֿתורה.104האלקים הענין שזהו ,

על  זה), על הכריזו שלא (אע"פ דמ"ת לענין בנוגע רש"י פירוש אודות עתה ידובר לזה, ובהמשך
שלא 105הפסוק  לחתן, ככלה במתנה תורה לו שנמסרה חסר, כתיב "ככלתו גו'", ככלותו משה אל "ויתן
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ח.92) לד, פרשתנו
יד.93) יג, בא ופרש"י מכילתא
וש"נ.94) א. ד, פסחים
וש"נ.95) ב. כ, ע"ז בסופה. סוטה
יז.96) יב, בא
ופרש"י 97) מכילתא וראה .58 שבהערה מגילה פרש"י
עה"פ.

רסו.98) ע' ח"א שלו באג"ק ולאח"ז .22 ע' ב"מבוא"

א.99) נד, עירובין – חז"ל לשון
כב.100) ג, מלאכי
לענין101) בנוגע גם נוספת: כל ברשימה ביטול עם הקשור

השתחוואה. – מציאותו
זו.102) שנה צו ש"פ שיחת בשילוב
וש"נ.103) .275 ס"ע חנ"ב מנחם תורת ראה
יב.104) ג, שמות
יח.105) לא, פרשתנו
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ישעי' בספר האמורים הן קשוטין בכ"ד מתקשטת כלה מה ד"א כזה. מועט בזמן כולה ללמוד יכול ,106הי'
ספרים". בכ"ד בקי להיות צריך ת"ח אף

להבין: וצריך

והיינו,א) מספיק, אינו אחד שפירוש מוכח, שמזה פירושים, ב' רש"י צריך למה – הידוע הדיוק
הפירוש  גם אבל השני , בפירוש צורך יש ולכן קושי, איזה  נשאר הראשון הפירוש שלומדים לאחרי שגם

הפשט. לדרך יותר קרוב הוא הראשון הפירוש ואדרבה, הראשון, לפירוש וזקוקים מספיק, אינו השני

כמ"פ  זה 107וכמדובר ענין לפרש שיש לכתחילה רש"י מקדים אזי שקולים, הם הפירושים ב' שכאשר
לומר  אפשר שאי בגלל אלא אינה לחבירו א' פירוש של שהקדימה יודעים ואז וכיו"ב, אופנים, בשני
מוסיף  ואח"כ פירוש, ומפרש זאת, מקדים אינו רש"י כאשר אבל אחד. בדיבור – ושמור" "זכור – שניהם

הפשט. לדרך יותר קרוב הוא הראשון שהפירוש לפי זה הרי (ד"א), פירוש עוד

א  פירוש כאן מספיק ולא פירושים, בשני הצורך מהו בנדו"ד, להבין הראשון וצריך הפירוש ומדוע חד,
הפשט? לדרך יותר קרוב

מביא ב) ומכולם ומדרשים, בגמרא חז"ל דרשות כו"כ מצינו ככלותו" משה אל "ויתן הפסוק על
וכו'" מתקשטת כלה מה "ד"א אחת: דרשה רק תורה 108רש"י לו "שנמסרה – הראשון הפירוש ואילו ,

להבין, וצריך מעצמו, רש"י מחדש – כזה" מועט בזמן כולה ללמוד יכול הי' שלא לחתן, ככלה במתנה
הגמרא  דברי בזה: חז"ל דברי רש"י הביא לא שניתנה 109למה עד ומשכחה תורה למד משה הי' "בתחלה

המדרש  דברי או אתו", לדבר ככלתו משה אל ויתן שנאמר במתנה, משה,110לו למד התורה כל "וכי
בתורה  הקב"ה 111כתיב למדהו כללים אלא משה, למדה יום ולארבעים ים, מני ורחבה מדה מארץ ארוכה

אתו"? לדבר ככלותו הוי למשה,

הוא ג) העיקר לכאורה (א) להבין: צריך – לחתן" ככלה במתנה תורה לו "שנמסרה לפירוש בנוגע
הקידושין  שהרי במתנה, אינה לחתן כלה מסירת (ב) לחתן"? "ככלה במשל הצורך ומהו המתנה, ענין

ב"ש) (לדעת בדינר או ב"ה) (לדעת בפרוטה – בכסף זה 112הם אין בתו, את מקדש האב כאשר וגם ,
הקידושין? כסף מקבל שאבי' באופן אלא בחנם,

לקמן. שיתבאר וכפי

***

.ÂË במאמר להמדובר יותר),113בהמשך גדולה (איזו תשובה ובעלי דצדיקים העבודה אופני ב' אודות
כמאמר  לבוא, לעתיד גם עבודת 59שיהיו תהי' אז גם (אבל בתיובתא צדיקייא לאתבא אתא משיח

העיקר  התשובה.114הצדיקים אגרת אודות גם לדבר המקום כאן הנה – (

הצבור, על תבוא שלא צרה כל על שמתענין תעניות ל"כל בנוגע פ"א באגה"ת במ"ש הביאור המשך
ואילך  סמ"ט פורים בשיחת נכלל – אסתר" במגלת .115וכמ"ש

.ÊË החטא עזיבת היא התורה מן התשובה ש"מצות שם הזקן רבינו למ"ש בנוגע גם להוסיף ויש
בכלל  אינם וכו'", ה' לפני לרצון "שיהי' כמו לאח"ז, שבאים הענינים שאר שכל מובן, שמזה בלבד",

התשובה". "מצות
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ואילך.106) יח ג,
ס"י 107) תשכ"ז קטן פורים שושן תשא, ש"פ שיחת גם ראה

.281 ע' שם .(133 ס"ע חמ"ט מנחם (תורת
טז.108) פרשתנו תנחומא
א.109) לח, נדרים
שם.110) תנחומא ו. פמ"א, שמו"ר
ט.111) יא, איוב
בתחלתה.112) קידושין

ואילך).113) 377 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך פ"ב
ההוא 114) ביום "והי' ח) יד, (זכרי' מ"ש גם נזכר זה בענין

והיינו, וגו'", הקדמוני הים אל חצים מירושלים חיים מים יצאו
בחי' שהיא מ"ירושלים" יקבל בינה בחי' שהוא הקדמוני" ש"ים
לעבודת  בנוגע ודוגמתו רס), ע' ריש בא אוה"ת גם (ראה מלכות

בבינה. שהיא תשובה בעלי ועבודת במלכות שהיא הצדיקים
ואילך.115) 346 ע' חנ"ה מנחם תורת
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.‡È.'גו התורה חוקת זאת ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.·È הפסוק על רש"י פירוש אודות ידובר – שהכריזו משה".92כפי "וימהר

הזריזות: ענין גודל מודגש שבזה – ובהקדמה

הנה  זה, כל ולאחרי כו', מענות כו"כ להם יש – כו' לשליחות נסיעה אודות אנ"ש עם מדברים כאשר
"ויש  למחר, זאת לדחות ויכולים גדול, היום עוד טוענים: לכך, שמסכימים עליהם פועלים כאשר גם

זמן" לאחר .93מחר

למצוות" מקדימין "זריזין – הזריזות מעלת גודל לידע צריכים לידי 94ובכן: מביאה ש"זריזות ועד ,
. המתים תחיית "לידי ועד כו'"וכו'" אליהו ע"י .95.

ממ"ש  שלמדים כפי – הפסח חג עם גם קשור זה מצוה 96וענין באת ש"אם המצות", את "ושמרתם
תחמיצנה" אל .97לידך

ומעין  בקונטרס שנדפס במכתבו נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מ"ש גם זמן 98וידוע הוא "שעתה ,
. אחרונים היותר .הבירורים והתיקונים הבירורים באופני והדרגה סדר עתה יש לא מוצאים . שאנו מה .

ואכול  ד"חטוף באופן העבודה להיות צריכה שעכשיו והיינו, כו'", להשתדל אנחנו צריכים תיקון שצריך
ושתי" זריזות.99חטוף של באופן ,

השליחות  לענין ובנוגע עייף, הוא ועתה אחר, בענין שלו המס"נ את ניצל שכבר שטוען מי יש וכמו"כ
בפועל. זאת יעשה אחר ומישהו זה , ענין אודות לומדים שרק אלו בין שיהי' בכך יסתפק

כמ"ש  תורה, למד שבודאי – רבינו ממשה הוראה גם יש זה עבדי",100ובענין משה תורת "זכרו
בפועל  הזריזות ענין אצלו והי' בכך, הסתפק לא משה".101ואעפ"כ, "וימהר –

בן  עם שלומדים כפי זה כתוב ללמוד צורך יש לזה ונוסף הכתוב; לפירוש "מבוא" רק – זה וכל
רש"י. פירוש של ענינו שזהו הכתובים, בפשטות למקרא חמש

.‚È מיד הקריאה קול ושמע עוברת שכינה משה "כשראה משה", "וימהר רש"י: בפירוש הביאור
מצד  או מדה"ר, די"ג הבשו"ט על הודאה הדיבור, לאחר היתה לא זו שהשתחוואה – וישתחוו"
הדיבור, (לפני לעבור השכינה כשהתחילה מיד להשתחוות ומיהר הקדים אלא מהם, א' על ההתפעלות

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – השכינה) כבוד היפך זה שהרי הדיבור, באמצע לא 102ובודאי

ואילך. 153 ע' חי"א בלקו"ש

***

.„È,סוף ים מקריעת לימוד זה הרי – כו'" שבמצרים ד"כשר מהענין הלימוד אודות לעיל המדובר
יצי"מ  של הגמר את 103שזהו תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך – יצי"מ של להתכלית באים ומזה ;
הזה" ההר על דמתןֿתורה.104האלקים הענין שזהו ,

על  זה), על הכריזו שלא (אע"פ דמ"ת לענין בנוגע רש"י פירוש אודות עתה ידובר לזה, ובהמשך
שלא 105הפסוק  לחתן, ככלה במתנה תורה לו שנמסרה חסר, כתיב "ככלתו גו'", ככלותו משה אל "ויתן
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ח.92) לד, פרשתנו
יד.93) יג, בא ופרש"י מכילתא
וש"נ.94) א. ד, פסחים
וש"נ.95) ב. כ, ע"ז בסופה. סוטה
יז.96) יב, בא
ופרש"י 97) מכילתא וראה .58 שבהערה מגילה פרש"י
עה"פ.

רסו.98) ע' ח"א שלו באג"ק ולאח"ז .22 ע' ב"מבוא"

א.99) נד, עירובין – חז"ל לשון
כב.100) ג, מלאכי
לענין101) בנוגע גם נוספת: כל ברשימה ביטול עם הקשור

השתחוואה. – מציאותו
זו.102) שנה צו ש"פ שיחת בשילוב
וש"נ.103) .275 ס"ע חנ"ב מנחם תורת ראה
יב.104) ג, שמות
יח.105) לא, פרשתנו
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חלק היותה עם עילאה, שתשובה לכאורה נמצא מ"oiprnועפ"ז אינה שבזה zevnהתשובה, התשובה",
מצוותיך  (בדרך מבאר כשהצ"צ ולכן, תתאה. תשובה רק דעזיבת 116נכללת הענין רק מביא התשובה, ענין (

האלקים  אל תשוב ד"הרוח הענין מביא אינו אבל הוידוי, וענין להבא) על וקבלה העבר על (חרטה החטא
ח"א 117גו'" בתניא הזקן רבינו כיון 118(ובלשון עילאה, תשובה כו'"), כנעורי' אבי' בית אל "להשיבה :

התשובה" מ"מצות זה .119שאין

תש"ג  משנת אדמו"ר מו"ח כ"ק במאמר מהמבואר גם הא',120ולהעיר ענינים, ב' יש הרי ש"בתשובה ,
התנועה  היינו והב' ביותר, ודקה גבוה היותר במדרי' גם שהוא אופן באיזה ועון חטא על תשובה
עיקר  הנה שם נמצא שהוא ומדריגה מדריגה ד[ב]כל להיות לדרגא, מדרגא העלי' ענין דענינה דתשובה,

התשו  מצות ותשו"ע: דתשו"ת הענינים ב' שהם – כו'" יותר גבוה למדרי' לעלות ותנועת עבודתו בה
התשובה.

להמדובר  התפלה:121ובהמשך בענין גם עד"ז מצינו – ותורה לתפלה דתשובה השייכות אודות

הרמב"ם  כותב – תפלה למצות .122בנוגע זו מצוה "חיוב :. אדם שיהא צריך . שהוא צרכיו שואל .
כו'". להם

צרכיו  לבקש שאסור בשבת גם ימי 123ואעפ"כ, ששת של התפלות כל [ואדרבה: התפלה ענין ישנו ,
החול  שבימי השבת בחי' (שהם שבת 124החול תפלת ע"י עולים אינה125) דשבת שהתפלה אלא ,[zevn

של  באופן – החול דימות התפלה מאשר יותר נעלה באופן התפלה ענין אם כי צרכיו), (בקשת התפלה
כו' .125תענוג

***

.ÊÈ"'גו ככלותו משה אל "ויתן הפסוק על רש"י בפירוש :126הביאור

– במתנה" לו שניתנה עד ומשכחה תורה למד משה הי' "בתחלה הגמרא דברי את מביא אינו רש"י
אחזה" "מבשרי – מעצמו יודע שהרי למקרא, חמש לבן הכתובים בפשטות מובן זה שאין –127כיון

xkefyתורה למד הי' רבינו שמשה לומר יתכן ואיך פסוק, אחרי פסוק עמו שלומדים ?!dgkyneמה

גו'", ככלותו משה את ש"ויתן לפני שעוד כבר למד למקרא חמש שהבן ענינים xkfובפרט כו"כ משה
ועשיית  לפרעה להדיבור בנוגע למשה הקב"ה שאמר הענינים פרטי כל – במדין עוד הקב"ה: לו שאמר

פסח 128המופתים  קרבן דיני פרטי לכל בנוגע וכן בשייכות 129, והדינים הענינים פרטי לכל בנוגע וכמו"כ ,
ה"מן" ,130לירידת

. להם לומר שנצטוה שבת פרשת להם הגיד ו"לא  שכח משה כאשר הכתוב"[ואדרבה: ענשו .131,
זה?!]. על נענש למה ומשכחה, תורה למד משה הי' טבע שע"פ נאמר ואם

לפרש רש"י יכול לא miaezkdולכן zehyta בגמרא (ואדרבה: ומשכחה תורה למד משה הי' שבתחלה
והסבר!).132גופא  ביאור הדורש דבר זה הרי
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ואילך.116) א לח,
ובכ"מ.117) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
פל"א.118)
ויש 119) גדול, חידוש שזהו אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

הדברים. מקור למצוא
(120.97 ע' תש"ג סה"מ
וש"נ.121) ואילך. 74 ע' חנ"ה מנחם תורת ראה
ה"ב.122) פ"א תפלה הל'
וש"נ.123) רסצ"ד. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ואילך.124) א מא, בהר לקו"ת ע"ב. ריש ט, נח תו"א ראה

ובכ"מ.

שם.125) לקו"ת ראה
ש"פ 126) בשיחת הביאור המשך גם נכלל לקמן בהבא

ק"פ.וי 
כו.127) יט, איוב
ואילך.128) ד ג, שמות
ואילך.129) ג יב, בא
ואילך.130) ד טז, בשלח
כב.131) שם, פרש"י
ע'132) חי"א מנחם תורת .329 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה

וש"נ. .282
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ש" לפרש רש"י יכול לא ענינים millkוכמו"כ כו"כ מצינו לפנ"ז כבר שהרי – למשה" הקב"ה למדהו
משפטים, שבפרשת הדינים פרטי כל וכן פסח, קרבן דיני פרטי כל כמו בפרטיות, למשה שנאמרו

כללים. רק ללמדו הקב"ה יתחיל שפתאום לכך סיבה אין ובפשטות

.ÁÈ:"לחתן ככלה במתנה תורה לו "שנמסרה רש"י, ומפרש

של הענין את להדגיש רש"י כוונת היתה dpznאילו zpizp תשל ללא להביא , צריך הי' לא – ממון ום
לא  שאפילו רש"י, כוונת היא זו לא אך מתנות. סוגי כו"כ ישנם שהרי דוקא, לחתן" "ככלה הדוגמא
בו  שיש בענין גם "ויתן" הלשון מתאים מקרא של שבפשוטו גם ומה "ויתן". תיבת מהכתוב העתיק
. המכפלה מערת את לי "ויתן ועפרון: אברהם אצל כבר למד למקרא חמש שהבן וכפי ממון, .תשלום

לי" יתננה מלא ביונה 133בכסף מצינו ועד"ז שכרה".134, "ויתן :

" היא התורה שמסירת להדגיש היא רש"י ozglכוונת dlkk:"

וגו'" הארץ את ומלאו ורבו "פרו – היא לחתן כלה מסירת של למקרא 135התכלית חמש שהבן וכפי ,
. רבקה את "ויברכו רבקה: לנישואי בנוגע כבר גו'"למד רבבה לאלפי היי את .136.

ונקנית  נמסרת החופה בעת מיד הנה ואעפ"כ, זמן, משך לאחרי פועל לידי באה זו תכלית אמנם,
לאשה" לו ותהי רבקה את ויקח עמו שרה האהלה יצחק "ויביאה ברבקה: כמ"ש לחתן, ועד"ז 137הכלה .

וכו'. ורחל יעקב אצל

מה  כל את שכולל הקנין נעשה החופה שבעת – הוא לחתן כלה שבמסירת המיוחד שהענין ונמצא,
יבורך" ישרים "דור שלאח"ז, בשנים מזה ה'"138שיומשך ברך "זרע בתורה 139, עוסקים בנים ובני בנים ,

כו'. בנים ובני דבנים המתנה ישנה לאח"ז אבל יגיעה, של באופן אמנם היא ההתחלה – ובמצוות.

כולה  התורה עניני ריבוי כל של הקנין נעשה הנתינה בעת שמיד – התורה לו נמסרה כזה ובאופן
לחדש. עתיד ותיק שתלמיד מה כל שלאח"ז, הזמן במשך ויתגלו שיומשכו

.ËÈ:כי זה, בפירוש מסתפק אינו רש"י אבל

כולה  ללמוד יכול הי' "שלא בגלל – הוא לחתן" ככלה במתנה תורה לו "שנמסרה לפירוש היסוד
כזה". מועט בזמן

אמנם  זאת מצינו כולה; התורה כל אז למד שמשה מקרא של בפשוטו ההכרח בכלל מהו ולכאורה:
ההכרח  ומהו בתורה, ענינים כו"כ רק למד שמשה לומר אפשר מקרא של פשוטו ע"פ אבל חז"ל, בדברי

כולה? התורה כל את למד אז שכבר

. המצוות ש"כל בהר פ' בהתחלת רש"י חמש ומ"ש הבן הרי – מסיני" ודקדוקיהן כללותיהן נאמרו .
עדיין. זאת למד לא למקרא

הפסוק  על משפטים בפ' .140ובכן: את לך פירש "ואתנה להורותם", כתבתי אשר והמצוה התורה .
שיסד  באזהרות פירש סעדי' ורבינו הן, הדברות עשרת בכלל מצוות עשרה ושלש מאות שש "כל רש"י:
כולה. התורה כל את משה למד הכתובים פשטות שע"פ ונמצא, בו". התלויות מצוות ודבור דבור לכל

כזה? מועט בזמן כולה ללמוד יכול הי' איך השאלה: נשאלת וא"כ

ומלמד  רבינו, משה כמו תלמיד אודות מדובר כאשר כי, – כ"כ גדולה קושיא זו אין באמת, אבל
ארבעים  שבמשך כ"כ יפלא לא שוב משה), עם כשלומד וכ"ש בינוני, אדם עם אפילו (שלומד הקב"ה כמו

כולה. התורה כל את משה למד יום
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ט.133) כג, שרה חיי
ג.134) א,
כח.135) א, בראשית
ס.136) כד, שרה חיי

סז.137) שם,
ב.138) קיב, תהלים
ט.139) סא, ישעי'
יב.140) כד,
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חלק היותה עם עילאה, שתשובה לכאורה נמצא מ"oiprnועפ"ז אינה שבזה zevnהתשובה, התשובה",
מצוותיך  (בדרך מבאר כשהצ"צ ולכן, תתאה. תשובה רק דעזיבת 116נכללת הענין רק מביא התשובה, ענין (

האלקים  אל תשוב ד"הרוח הענין מביא אינו אבל הוידוי, וענין להבא) על וקבלה העבר על (חרטה החטא
ח"א 117גו'" בתניא הזקן רבינו כיון 118(ובלשון עילאה, תשובה כו'"), כנעורי' אבי' בית אל "להשיבה :

התשובה" מ"מצות זה .119שאין

תש"ג  משנת אדמו"ר מו"ח כ"ק במאמר מהמבואר גם הא',120ולהעיר ענינים, ב' יש הרי ש"בתשובה ,
התנועה  היינו והב' ביותר, ודקה גבוה היותר במדרי' גם שהוא אופן באיזה ועון חטא על תשובה
עיקר  הנה שם נמצא שהוא ומדריגה מדריגה ד[ב]כל להיות לדרגא, מדרגא העלי' ענין דענינה דתשובה,

התשו  מצות ותשו"ע: דתשו"ת הענינים ב' שהם – כו'" יותר גבוה למדרי' לעלות ותנועת עבודתו בה
התשובה.

להמדובר  התפלה:121ובהמשך בענין גם עד"ז מצינו – ותורה לתפלה דתשובה השייכות אודות

הרמב"ם  כותב – תפלה למצות .122בנוגע זו מצוה "חיוב :. אדם שיהא צריך . שהוא צרכיו שואל .
כו'". להם

צרכיו  לבקש שאסור בשבת גם ימי 123ואעפ"כ, ששת של התפלות כל [ואדרבה: התפלה ענין ישנו ,
החול  שבימי השבת בחי' (שהם שבת 124החול תפלת ע"י עולים אינה125) דשבת שהתפלה אלא ,[zevn

של  באופן – החול דימות התפלה מאשר יותר נעלה באופן התפלה ענין אם כי צרכיו), (בקשת התפלה
כו' .125תענוג

***

.ÊÈ"'גו ככלותו משה אל "ויתן הפסוק על רש"י בפירוש :126הביאור

– במתנה" לו שניתנה עד ומשכחה תורה למד משה הי' "בתחלה הגמרא דברי את מביא אינו רש"י
אחזה" "מבשרי – מעצמו יודע שהרי למקרא, חמש לבן הכתובים בפשטות מובן זה שאין –127כיון

xkefyתורה למד הי' רבינו שמשה לומר יתכן ואיך פסוק, אחרי פסוק עמו שלומדים ?!dgkyneמה

גו'", ככלותו משה את ש"ויתן לפני שעוד כבר למד למקרא חמש שהבן ענינים xkfובפרט כו"כ משה
ועשיית  לפרעה להדיבור בנוגע למשה הקב"ה שאמר הענינים פרטי כל – במדין עוד הקב"ה: לו שאמר

פסח 128המופתים  קרבן דיני פרטי לכל בנוגע וכן בשייכות 129, והדינים הענינים פרטי לכל בנוגע וכמו"כ ,
ה"מן" ,130לירידת

. להם לומר שנצטוה שבת פרשת להם הגיד ו"לא  שכח משה כאשר הכתוב"[ואדרבה: ענשו .131,
זה?!]. על נענש למה ומשכחה, תורה למד משה הי' טבע שע"פ נאמר ואם

לפרש רש"י יכול לא miaezkdולכן zehyta בגמרא (ואדרבה: ומשכחה תורה למד משה הי' שבתחלה
והסבר!).132גופא  ביאור הדורש דבר זה הרי
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ואילך.116) א לח,
ובכ"מ.117) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
פל"א.118)
ויש 119) גדול, חידוש שזהו אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

הדברים. מקור למצוא
(120.97 ע' תש"ג סה"מ
וש"נ.121) ואילך. 74 ע' חנ"ה מנחם תורת ראה
ה"ב.122) פ"א תפלה הל'
וש"נ.123) רסצ"ד. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ואילך.124) א מא, בהר לקו"ת ע"ב. ריש ט, נח תו"א ראה

ובכ"מ.

שם.125) לקו"ת ראה
ש"פ 126) בשיחת הביאור המשך גם נכלל לקמן בהבא

ק"פ.וי 
כו.127) יט, איוב
ואילך.128) ד ג, שמות
ואילך.129) ג יב, בא
ואילך.130) ד טז, בשלח
כב.131) שם, פרש"י
ע'132) חי"א מנחם תורת .329 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה

וש"נ. .282
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שמצינו  בנזיקין 141וכפי תנויי כולי יהודה ש"רב ואף יום". שלושים כל תלמודו מחזר "הי' יהודה שרב
בנוגע142הוה" רק זה הרי ,xwirl הסדרים 143הלימוד ד' כל גם אלא) נזיקין, סדר רק (לא למד בודאי אבל ,

הזה  בזמן אפשר 144(שנוהגים זה חשבון ע"פ הרי – יום בשלושים סדרים ארבעה למד שר"י וכיון .(
סדרים. ששה יום בארבעים ללמוד

– יהודה ר' של והשינה והשתי' האכילה זמני את גם לחשב צורך יש יהודה, לר' שבנוגע גם ומה
הגמרא  דברי ע"פ יכול 145שהרי לא שהאדם כיון לאלתר", וישן אותו מכין כו' אישן שלא "שבועה

עבור  מסויים זמן להקדיש צריך הי' שר"י לומר בהכרח ושתי', אכילה ללא וכן שינה, ללא להתקיים
לאכול  מוכרח הי' הוא אבל יום, השלושים במשך מתפלל הי' לא אמנם הוא – ושינה. ושתי' אכילה
רבינו, למשה בנוגע וא"כ, יום; שלושים במשך תלמודו כל על לחזור הספיק ואעפ"כ ולישון. ולשתות

יום  הארבעים כל במשך שתה" לא ומים אכל לא ישן 146ש"לחם הי' לא וגם שהספיק 147, יפלא לא –
יום. ארבעים במשך התורה כל את ללמוד

כתבם  שכבר כיון תורה, מתן עד שנאמרו הענינים כל את וללמוד לחזור צריך הי' לא שמשה ובפרט
הפסוק  על משפטים בפ' רש"י שפירש כפי וכתב 148– תורה מתן ועד "מבראשית גו'", משה "ויכתוב

משה  הי' איך לתמוה שאין כך, לאח"ז, שניתוספו הענינים את רק ללמוד והוצרך במרה", שנצטוו מצוות
יום. ארבעים במשך זאת ללמוד יכול

כל  סוף עד שיהיו הענינים את גם למד משה ואילו בדורו, שהי' מה רק למד שר"י לומר שיש ואף
שהלימוד  הכרח אין פשש"מ ע"פ הרי – למקרא) חמש בן עם רש"י שלומד הלימוד גם (כולל הדורות

שלאח"ז. הדורות כל במשך שנתגלו הענינים כל את גם כולל מצוות תרי"ג אודות משה שלמד

הר  – כזה מועט בזמן כולה ללמוד יכול הי' איך לתמוה שאין לו וכיון "שנמסרה לפרש הכרח אין י
לחתן". ככלה במתנה תורה

.Î. קשוטין בכ"ד מתקשטת כלה מה "ד"א – נוסף פירוש רש"י מפרש להיות ולכן צריך ת"ח אף .
ומ"ש  בזמנו, שהיו כפי המצוות תרי"ג את רק משה למד שאכן לומר שאפשר והיינו, ספרים", בכ"ד בקי

ספרים". בכ"ד בקי להיות צריך ש"ת"ח ללמד כדי זה הרי חסר", "כתיב "ככלתו",

נאמר  בפסוק כי: – הפשט מדרך יותר רחוק זה פירוש ואדרבה, מספיק, אינו זה פירוש גם אמנם,
צריך  ש"ת"ח ללמד הפסוק שכוונת אפ"ל איך משה, אודות שמדובר וכיון גו'", ככלתו משה אל "ויתן
שבזמן  בשעה בה אחשורוש, בזמן שהיתה אסתר למגילת ועד וכו' יהושע ספרים", בכ"ד בקי להיות

אלו?! ספרים עדיין היו לא משה

הפסוק  על רש"י בפירוש אמנם נאמר 149מצינו לא לכך לארץ, יכנס שלא משה ש"נתנבא "תביאמו",
ניבא" מה ידע ולא ש"ניבא באופן הוא זה ענין אבל, רבינו 150תביאנו", שמשה לומר אפשר אי והרי ,

ניבא... מה ידע ולא שנבא באופן הספרים כ"ד כל למד

בו  להשתמש אפשר שיהי' והלואי הראשון, פירוש מאשר יותר הפשט מדרך רחוק זה פירוש ולכן,
שני. פירוש בתור

.‡Î בתור אפילו ספרים") בכ"ד בקי להיות צריך ש"ת"ח ללמד בא (שהכתוב כן לפרש כדי ולכאורה,
הראשון: לפירוש ובהמשך ע"ד להיות צריך זה הרי שני, פירוש

ש" ההדגשה מהי מובן אינו שלכאורה – הקישוטין dlkובהקדמה כ"ד הרי קשוטין", בכ"ד מתקשטת
הנישואין, לאחרי שנים כו"כ אפילו אשה, לכל בנוגע אלא דוקא, לכלה בנוגע אינם ישעי' בספר האמורים
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בסופה.141) ר"ה פרש"י
וש"נ.142) ב. קו, סנהדרין
שם.143) רמ"ה יד חי' ראה
ובפרש"י.144) ע"ב ריש קיד, ב"מ ראה
וש"נ.145) א. נג, סוכה

כח.146) לד, פרשתנו
ז.147) פמ"ז, פרשתנו שמו"ר
ד.148) כד,
יז.149) טו, בשלח
עה"פ.150) רא"ם
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מגופו"– "יותר לכבדה שצריך ש"151כיון בכלל להיות שתוכל באופן רצונה את ולמלא ישראל , בנות
הן" במקום 152נאות לה הראוי כל ליתן שיוכלו הקב"ה עוזר שאז כו', צניעות של בדרך זה שיהי' (ובלבד

וכו') האופנה עניני –כל

כן. לאחרי שבא ענין זהו אלא הקישוטין, כ"ד כל ליתן הבעל על חיוב אין החופה בשעת ואדרבה:

הראשון: לפירוש בהמשך בא זה שפירוש – הוא הענין אך

כמו"כ  לאח"ז, שבא גו'" ורבו ד"פרו הענין כל את כוללת החופה בשעת לחתן כלה שמסירת כשם
ועונתה" כסותה "שארה על (נוסף לכלה החתן של וההתחייבות השעבוד אז לכ"ד 153נעשה בנוגע גם (

קישוטין.

והתחייבות  שעבוד נעשה הספרים, כ"ד עדיין היו לא משה של שבזמנו שאע"פ – לתורה בנוגע ועד"ז
תכשיטין. כ"ד לה ליתן לכלה החתן של השעבוד בדוגמת ספרים, בכ"ד בקי ולהיות ללמוד

היא  הדברים ומשמעות עצמו, למשה בנוגע נאמרה "ככלתו" שתיבת כיון כן, לפרש קשה סוכ"ס אבל
שני. פירוש רק זה הרי ולכן והתחייבות), שעבוד בתור רק (לא גופא למשה שייך הי' זה שענין

.·Î:להבין צריך עדיין אך

שבואלה  והמשפטים "החוקים רש"י: מפרש אתו", לדבר ככלתו) משה אל "(ויתן הכתוב בהמשך
ללמוד  יכול הי' איך לשאלה מקום אין מלכתחילה הרי משפטים, פרשת רק שלמד וכיון המשפטים".

כזה? מועט בזמן כולה

בזה: והביאור

כמ"פ  והיינו,154דובר מקרא, של בפשוטו אחד אופן לפי רק שמתאים פירוש רש"י מפרש שלפעמים
השני  הפירוש לפי רק הוא בפירוש הצורך ואילו בפשטות, זה פסוק מובן במק"א אחד פירוש שלפי

הנ"ל. במקום

כולה  ללמדה יכול הי' שלא לחתן ככלה במתנה תורה לו "שנמסרה הראשון הפירוש לפי ובנדו"ד:
הפירוש  לפי אבל כולה; התורה לימוד על קאי אתו" ש"לדבר בפשטות מובן הרי – כזה" מועט בזמן
רש"י  מוסיף הענין, בהבנת להקל כדי הנה – סי"ח) (כנ"ל כולה התורה כל שלימדו הכרח שאין השני,

המשפטים". שבואלה והמשפטים "החוקים על קאי אתו" ש"לדבר ומפרש

***

.‚Î דלא "עד הוא פורים של שענינו כיון הנה – לפורים המשך הוא זה הש"ק שיום האמור ע"פ
מהגבלות,91ידע" למעלה ,

ירושלים" תשב ד"פרזות הענין הוא במקום חומת 155ודוגמתו גו' לה אהי' ש"אני שאע"פ והיינו, ,
חסידות,156אש" בדרושי (כמבואר והגבלות מדידות ללא ירושלים", תשב ש"פרזות באופן זה הרי ,

העבר  לחסידות) (ר"ה כסלו די"ט במאמר ),157וכמשנ"ת

לגאולה  ("אריינטאנצן") ריקוד מתוך ולדלג ירושלים", תשב "פרזות הניגון עתה שינגנו מהנכון ַַהרי
ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת השלימה,

חדקוב  להרחמ"א והמזונות יי"ש בקבוק שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אחרונה, ברכה אמירת [לאחר
בנו. של החתונה עבור

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון עוה"פ לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו, טרם
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וש"נ.151) סע"ב. סב, יבמות
א.152) סו, נדרים
יו"ד.153) כא, משפטים
וש"נ.154) ואילך. 434 ס"ע חנ"ג מנחם תורת ראה

ח.155) ב, זכרי'
ט.156) שם,
ע'157) חנ"ה מנחם (תורת פ"ח כו' פרזונו צדקת אר"א ד"ה

ואילך). 14
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שמצינו  בנזיקין 141וכפי תנויי כולי יהודה ש"רב ואף יום". שלושים כל תלמודו מחזר "הי' יהודה שרב
בנוגע142הוה" רק זה הרי ,xwirl הסדרים 143הלימוד ד' כל גם אלא) נזיקין, סדר רק (לא למד בודאי אבל ,

הזה  בזמן אפשר 144(שנוהגים זה חשבון ע"פ הרי – יום בשלושים סדרים ארבעה למד שר"י וכיון .(
סדרים. ששה יום בארבעים ללמוד

– יהודה ר' של והשינה והשתי' האכילה זמני את גם לחשב צורך יש יהודה, לר' שבנוגע גם ומה
הגמרא  דברי ע"פ יכול 145שהרי לא שהאדם כיון לאלתר", וישן אותו מכין כו' אישן שלא "שבועה

עבור  מסויים זמן להקדיש צריך הי' שר"י לומר בהכרח ושתי', אכילה ללא וכן שינה, ללא להתקיים
לאכול  מוכרח הי' הוא אבל יום, השלושים במשך מתפלל הי' לא אמנם הוא – ושינה. ושתי' אכילה
רבינו, למשה בנוגע וא"כ, יום; שלושים במשך תלמודו כל על לחזור הספיק ואעפ"כ ולישון. ולשתות

יום  הארבעים כל במשך שתה" לא ומים אכל לא ישן 146ש"לחם הי' לא וגם שהספיק 147, יפלא לא –
יום. ארבעים במשך התורה כל את ללמוד

כתבם  שכבר כיון תורה, מתן עד שנאמרו הענינים כל את וללמוד לחזור צריך הי' לא שמשה ובפרט
הפסוק  על משפטים בפ' רש"י שפירש כפי וכתב 148– תורה מתן ועד "מבראשית גו'", משה "ויכתוב

משה  הי' איך לתמוה שאין כך, לאח"ז, שניתוספו הענינים את רק ללמוד והוצרך במרה", שנצטוו מצוות
יום. ארבעים במשך זאת ללמוד יכול

כל  סוף עד שיהיו הענינים את גם למד משה ואילו בדורו, שהי' מה רק למד שר"י לומר שיש ואף
שהלימוד  הכרח אין פשש"מ ע"פ הרי – למקרא) חמש בן עם רש"י שלומד הלימוד גם (כולל הדורות

שלאח"ז. הדורות כל במשך שנתגלו הענינים כל את גם כולל מצוות תרי"ג אודות משה שלמד

הר  – כזה מועט בזמן כולה ללמוד יכול הי' איך לתמוה שאין לו וכיון "שנמסרה לפרש הכרח אין י
לחתן". ככלה במתנה תורה

.Î. קשוטין בכ"ד מתקשטת כלה מה "ד"א – נוסף פירוש רש"י מפרש להיות ולכן צריך ת"ח אף .
ומ"ש  בזמנו, שהיו כפי המצוות תרי"ג את רק משה למד שאכן לומר שאפשר והיינו, ספרים", בכ"ד בקי

ספרים". בכ"ד בקי להיות צריך ש"ת"ח ללמד כדי זה הרי חסר", "כתיב "ככלתו",

נאמר  בפסוק כי: – הפשט מדרך יותר רחוק זה פירוש ואדרבה, מספיק, אינו זה פירוש גם אמנם,
צריך  ש"ת"ח ללמד הפסוק שכוונת אפ"ל איך משה, אודות שמדובר וכיון גו'", ככלתו משה אל "ויתן
שבזמן  בשעה בה אחשורוש, בזמן שהיתה אסתר למגילת ועד וכו' יהושע ספרים", בכ"ד בקי להיות

אלו?! ספרים עדיין היו לא משה

הפסוק  על רש"י בפירוש אמנם נאמר 149מצינו לא לכך לארץ, יכנס שלא משה ש"נתנבא "תביאמו",
ניבא" מה ידע ולא ש"ניבא באופן הוא זה ענין אבל, רבינו 150תביאנו", שמשה לומר אפשר אי והרי ,

ניבא... מה ידע ולא שנבא באופן הספרים כ"ד כל למד

בו  להשתמש אפשר שיהי' והלואי הראשון, פירוש מאשר יותר הפשט מדרך רחוק זה פירוש ולכן,
שני. פירוש בתור

.‡Î בתור אפילו ספרים") בכ"ד בקי להיות צריך ש"ת"ח ללמד בא (שהכתוב כן לפרש כדי ולכאורה,
הראשון: לפירוש ובהמשך ע"ד להיות צריך זה הרי שני, פירוש

ש" ההדגשה מהי מובן אינו שלכאורה – הקישוטין dlkובהקדמה כ"ד הרי קשוטין", בכ"ד מתקשטת
הנישואין, לאחרי שנים כו"כ אפילו אשה, לכל בנוגע אלא דוקא, לכלה בנוגע אינם ישעי' בספר האמורים
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בסופה.141) ר"ה פרש"י
וש"נ.142) ב. קו, סנהדרין
שם.143) רמ"ה יד חי' ראה
ובפרש"י.144) ע"ב ריש קיד, ב"מ ראה
וש"נ.145) א. נג, סוכה

כח.146) לד, פרשתנו
ז.147) פמ"ז, פרשתנו שמו"ר
ד.148) כד,
יז.149) טו, בשלח
עה"פ.150) רא"ם
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,`yz ik 't w"y meie w"yre 'd ,'c ,'b zelil zegiyn .c"qa
.a"pyz'd oey`x xc` g"iÎc"i

מאידית - -תרגום

חידוש:א. דבר מצינו תשא כי בפרשת

אל  הקצה מן ענינים אודות מדובר זו בפרשה
הראשונות  הלוחות - ושבירת 1הקצה העגל חטא ,

תפלת 2הלוחות  ע"י החטא על וכפרה תיקון ,
הקב"ה 3משה  של כבודו משה ראיית מדות 4, י"ג ,

האחרונות 5הרחמים  לוחות נתינת להסיום 6, עד ,
משה" פני עור "קרן אלו 7אודות שענינים דאע"פ .

לכך  נוסף הרי אחד, בהמשך שאירעו מאורעות הם
הוראה  (מלשון התורה מדוע להבין מספרת 8שיש (

רצויים לנו הבלתי הענינים אודות (ובפרט באריכות
הוה  דהוה מאי בהמה 9דלכאורה: "בגנות ואפילו ,
הכתוב" דיבר לא שונים 10טמאה ענינים ה"ה (

הכי  הערך בריחוק הקצה, אל הקצה מן לגמרי,
ביניהם: גדול

הכי ענין הם הראשונות שניתנוהלוחות נעלה 
מעשה  "הלוחות מכתב מלמעלה , והמכתב אלקים

העגל)11אלקים" מעשה (בגלל הלוחות שבירת ,
וראיית  הרחמים מדות י"ג כמותה, שאין ירידה הוא
מכן  ולאחר נעלה, הכי ענין - ה' של בכבודו משה
לגמרי  אחר לוחות סוג - האחרונות לוחות נתינת

החטא jl"12("פסל בגלל שבאו משה), ידי מעשה ,
שונה  בזמן וניתנו הראשונות, הלוחות ושבירת
יום  ארבעים בסוף הראשונות לוחות [נתינת

האחרונות לוחות ונתינת בסוף הראשונים, -
ביום  האחרונים, יום ואעפ"כ 13הכפורים ארבעים ,[

שמזה  אחד. בהמשך אחת, בפרשה כולם כאן באים
ענינים  מהמשך חלק הם שכולם לידע שנוגע מובן

אחד.

מזו: יתירה

הפרטים אודות מדובר zlrnaבפרשתנו
באצבע("לוחותzepey`xdהלוחות כתובים אבן
"לוחות 14אלקים" מזה , עבריהם משני כתובים

והמכתב  המה אלקים מעשה והלוחות גו' ומזה
הלוחות" על חרות הוא אלקים שגם ,15מכתב עד

הלוחות  מעלת את מדגישים האחרונות בלוחות
- אבניםהראשונות לוחות שני לך mipey`xk"פסל

למעלת 12גו'" מגיעים אינם כי הדמיון, בכ"ף ,
אלקים"). "מעשה שהם ה"ראשונים"

היו  הראשונות הלוחות מעלת פרטי ולכאורה:
מקום  הוא שם משפטים, פ' בסוף להכתב צריכים

("עלה העיקרי הראשונות לוחות אודות אלי המדבר 
גו'" האבן לחת את לך ואתנה גו' וכאן,16ההרה .(

בקיצור כתוב שיהי' מספיק הי' בפרשתנו,
"ויתן  הלוחות) ושבירת העגל למעשה (כהקדמה
לוחות  שני סיני בהר אתו לדבר ככלתו משה אל

אבן" לוחות כי 14העדות העם "וירא ולאח"ז ,
גו'" משה .2בושש

אודות  המדבר שבמקום מתאים (החטא איך
ל) ענינים הלוחותzxiayשהביא יוסיפו הראשונות 

במעלת  לועג חדשים ע"ד ה"ז - הראשונות הלוחות
ח"ו?!17לרש 

באים שכאן עכצ"ל, אלא הראשונות - הלוחות
והקדמה  כטפל הלוחות,(לא ושבירת העגל למעשה

ודהמשך הענין מכל כחלק של -`cgאלא)
הלוחות שבירת הראשונות, ולוחותהלוחות

האחרונות.
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טוֿטז.1) לב, יח. לא,
ואילך.2) א לב,
ואילך.3) ל שם,
ואילך.4) יז לג,
ואילך.5) ה לד,
ואילך.6) א שם,
ואילך.7) כט שם,
ב.8) נג, זח"ג וראה ועוד. ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ועוד.9) ב. ה, יומא ע"ד

א.10) ג, פסחים וראה א. קכג, ב"ב
טז.11) לב, פרשתנו
א.12) לד, שם
כט.13) שם, פרש"י

יח.14) לא, פרשתנו
טוֿטז.15) לב, שם
יב.16) כד, משפטים
ב.17) מג, סוטה א. יח, ברכות ה. יז, משלי
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פירש "י  לפי מוקדם 18אפילו ש "אין ומאוחר ,
המשכן  מלאכת לציווי קודם העגל מעשה בתורה,

הי', רבים הלוחות ימים נשתברו תמוז בי "ז שהרי
ולמחרת וביום  לישראל הקב"ה נתרצה הכפורים

אי"ז  לכאורה א) הרי - כו'" המשכן בנדבת התחילו
אודות  כאן המסופרים להפרטים בנוגע ביאור

הוא שמקומו הראשונות, משפטים ,הלוחות בס"פ
ב )19כנ"ל  .xwire ע "פ במקום 20הידוע : שגם

טעם  ישנו בתורה" ומאוחר מוקדם "אין שאומרים
הוא  - בתורה סדר גם - בתורה דבר (כל זה לסדר

zilkza הנ"ל הענינים מדוע להבין צריך - הדיוק)
תשא  כי בפ' כאן .21מסופרים

ענין  עוד הפרשה לסיום קרוב מובא לכך, נוסף
הצי  - לכאן כלל שייכות לו אין על שלכאורה ווי

רגלים  !22שלש

מצד ב. יותר  עוד  מתחזקת  הפרשה השאלה שם
תשא" "כי -23:

תוכן 24ידוע  על  מורה  הפרשה  כל ששם 
שם  לפרשתנו: בנוגע ביאור צריך ועפ"ז הפרשה.
הציווי  על רק בפשטות קאי תשא") ("כי הפרשה
לו  ואין השקל, מחצית לתת הפרשה בתחלת

כמדובר  - הפרשה לרוב כלל שרוב שייכות  לעיל,
לגמרי, אחרים ענינים אודות מדברת הפרשה
הפרשה! להתחלת שייכות כל להם אין שלכאורה

שתופס  - העגל מעשה  מזו: חשוב יתירה  חלק
ה"ה - dzenkמהפרשה oi`y dcixi חזרה" עי"ז ,

הדעת 25זוהמתן" עץ ש"פסקה 26מחטא (לאחרי

במ "ת  ושרש27זוהמתן" ראש שזהו עד דכל ),
כמ"ש  עליהם 28החטאים, ופקדתי פקדי "וביום

עונותיהם  עליהם כשאפקוד "תמיד חטאתם",
העונות, שאר עם הזה העון מן מעט עליהם ופקדתי
קצת  בה שאין ישראל על באה פורענות ואין
הפרשה  (שם מתוכן להיפך בדיוק - העגל" מפרעון

ישראל", בני ראש את תשא "כי (-y`x z`iypd
ziilre 29בנ"י!

דרוש  - ההוד קרני בענין - הפרשה בסוף וכן
עור  ד"קרן המעלה במשה נוספה מדוע ביאור:

הלוחות את שקיבל לאחר דוקא ,zepexg`dפניו"
הראשונות  לוחות בקבלת "והלא 30ולא כבר 31,

השכינה מזיו כמונהנה הראשונים יום בארבעים
השלישיים"בארבעים  הגילוי 32יום ואדרבה: ?

"מעשה (בהיותם הראשונות בלוחות אלקות
האחרונות  מהלוחות יותר נעלה ה"ה אלקים")
לוחות  שנתינת לכך נוסף משה), ידי מעשה (שהיו
והקולות  הנעלה הגילוי לאחר באה הראשונות
האחרונות  הלוחות (משא"כ תורה דמתן וברקים

בחשאי) בקבלת 33ניתנו שדוקא  היתכן וא"כ, -
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לג,18) (בסופו). טז ל, שם פרש"י גם וראה יח. לא, פרשתנו
ח. תרומה התנחומא כדעת - יא

לפי 19) קצה,וכן ח"ב הזהר כדעת - ויקהל (ר"פ הרמב"ן '
ציווי  לאחרי הי' העגל חטא (כי הסדר על נאמרו שהפרשיות א)
בפ' לישראל משה ציווי וקודם המשכן, עשיית על למשה ה'
מעלת  על הפרטים כאן לספר נוגע מה ביאור, צריך - ויקהל)

בפנים.zepey`xלוחות כנ"ל ,
ב.20) תב, של"ה ראה
משה 21) תפלת הזכיר כן "ואחר פרשתנו: ריש ראב"ע ראה

ההר, מן רדתו לדעת jxvedeלפני בתחלה העגל מעשה להזכיר
לדעת  כדי המוסגר" "מאמר כאילו שזהו היינו כו'". התפלל למה
הדיוק, בתכלית הם התורה עניני שכל מכיון אבל התפלל. למה
והמשך  לתוכן נוגע בפרשתנו העגל מעשה שהזכרת מובן,

הענינים.
ואילך.22) יח לד, פרשתנו
אהבה.23) בסו"ס השנה כל תפלות בסדר ברמב"ם נקראת כן
ועוד.24) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה
ספל"ו.25) תניא וראה ב. קצג, ח"ב ב. נב, ח"א זהר
א.26) קמו, שבת

שם.27) זהר שם. שבת
ובפרש"י.28) לד לב, פרשתנו
נתינת 29) (ע"י בנ"י" ראש את ש"תשא חז"ל פירוש לפי גם

פ"ב  שקלים (ירושלמי העגל חטא על לכפר באה השקל) מחצית
ועוד). יֿיא. פרשתנו תנחומא ה"ג. סוף

תנחומא 30) ו. פמ"ז, (משמו"ר כט לד, פרשתנו פרש"י ראה
אחרונות  לוחות כשהביא - משה ברדת "ויהי לז): פרשתנו

. מן ביוהכ"פ אמרו רבותינו ההוד לקרני משה זכה ומהיכן .
כב) לג, (פרשתנו שנאמר פניו על ידו הקב"ה שנתן המערה
מבואר  דוד) דברי גו"א. (רא"ם. רש"י ובמפרשי כפי". ושכותי
בלוחות  ההוד קרני באמת היו לא למה היא: רש"י שקושיית
הלוחות  ממעלת לה שזכה אומרים אנו ("דלכאורה הראשונות

יש דוד ולמה דברי  - מהראשונות " טפי באחרונות שם).מעלייתא 
שנאמר  פניו על ידו הקב"ה שנתן המערה "מן רש"י פירש זה ועל
קודם  שהי' מעשה ע"י דוקא לו בא ש"זה (היינו כפי" ושכותי

שם). דוד דברי - עצמן) הלוחות ע"י (ולא אחרונות"
ושני  סיני מהר משה ברדת "ויהי הכתוב לשון מפשטות אבל:

קרן כי גו' משה ביד העדות מובן,לוחות אתו " בדברו פניו  עור
לענין  שייכות לזה  ללוחות דלוחות שיש  (ולא דוקא האחרונות

משה  תפלת ע"י דוקא הי' כפי" ש"ושכותי ובפרט הראשונות).
הראשונות. לוחות שבירת לאחרי

שם.31) הרא"ם לשון
לא 32) זה פירוש (אבל שם בתנחומא שני פירוש לפי ובפרט

מניצוצות  תורה מלמדו הקב"ה שהי' "בשעה בפרש"י) הובא
לימוד  עיקר ולכאורה, ההוד". קרני נטל השכינה מפי  שיצאו

(מפי בארבעים התורה הראשונות לוחות נתינת לפני  הי' השכינה)
הראשונים. ימים

ג.33) לד, פרשתנו פרש"י לא. פרשתנו תנחומא ראה

,`yz ik 't w"y meie w"yre 'd ,'c ,'b zelil zegiyn .c"qa
.a"pyz'd oey`x xc` g"iÎc"i

מאידית - -תרגום

חידוש:א. דבר מצינו תשא כי בפרשת

אל  הקצה מן ענינים אודות מדובר זו בפרשה
הראשונות  הלוחות - ושבירת 1הקצה העגל חטא ,

תפלת 2הלוחות  ע"י החטא על וכפרה תיקון ,
הקב"ה 3משה  של כבודו משה ראיית מדות 4, י"ג ,

האחרונות 5הרחמים  לוחות נתינת להסיום 6, עד ,
משה" פני עור "קרן אלו 7אודות שענינים דאע"פ .

לכך  נוסף הרי אחד, בהמשך שאירעו מאורעות הם
הוראה  (מלשון התורה מדוע להבין מספרת 8שיש (

רצויים לנו הבלתי הענינים אודות (ובפרט באריכות
הוה  דהוה מאי בהמה 9דלכאורה: "בגנות ואפילו ,
הכתוב" דיבר לא שונים 10טמאה ענינים ה"ה (

הכי  הערך בריחוק הקצה, אל הקצה מן לגמרי,
ביניהם: גדול

הכי ענין הם הראשונות שניתנוהלוחות נעלה 
מעשה  "הלוחות מכתב מלמעלה , והמכתב אלקים

העגל)11אלקים" מעשה (בגלל הלוחות שבירת ,
וראיית  הרחמים מדות י"ג כמותה, שאין ירידה הוא
מכן  ולאחר נעלה, הכי ענין - ה' של בכבודו משה
לגמרי  אחר לוחות סוג - האחרונות לוחות נתינת

החטא jl"12("פסל בגלל שבאו משה), ידי מעשה ,
שונה  בזמן וניתנו הראשונות, הלוחות ושבירת
יום  ארבעים בסוף הראשונות לוחות [נתינת

האחרונות לוחות ונתינת בסוף הראשונים, -
ביום  האחרונים, יום ואעפ"כ 13הכפורים ארבעים ,[

שמזה  אחד. בהמשך אחת, בפרשה כולם כאן באים
ענינים  מהמשך חלק הם שכולם לידע שנוגע מובן

אחד.

מזו: יתירה

הפרטים אודות מדובר zlrnaבפרשתנו
באצבע("לוחותzepey`xdהלוחות כתובים אבן
"לוחות 14אלקים" מזה , עבריהם משני כתובים

והמכתב  המה אלקים מעשה והלוחות גו' ומזה
הלוחות" על חרות הוא אלקים שגם ,15מכתב עד

הלוחות  מעלת את מדגישים האחרונות בלוחות
- אבניםהראשונות לוחות שני לך mipey`xk"פסל

למעלת 12גו'" מגיעים אינם כי הדמיון, בכ"ף ,
אלקים"). "מעשה שהם ה"ראשונים"

היו  הראשונות הלוחות מעלת פרטי ולכאורה:
מקום  הוא שם משפטים, פ' בסוף להכתב צריכים

("עלה העיקרי הראשונות לוחות אודות אלי המדבר 
גו'" האבן לחת את לך ואתנה גו' וכאן,16ההרה .(

בקיצור כתוב שיהי' מספיק הי' בפרשתנו,
"ויתן  הלוחות) ושבירת העגל למעשה (כהקדמה
לוחות  שני סיני בהר אתו לדבר ככלתו משה אל

אבן" לוחות כי 14העדות העם "וירא ולאח"ז ,
גו'" משה .2בושש

אודות  המדבר שבמקום מתאים (החטא איך
ל) ענינים הלוחותzxiayשהביא יוסיפו הראשונות 

במעלת  לועג חדשים ע"ד ה"ז - הראשונות הלוחות
ח"ו?!17לרש 

באים שכאן עכצ"ל, אלא הראשונות - הלוחות
והקדמה  כטפל הלוחות,(לא ושבירת העגל למעשה

ודהמשך הענין מכל כחלק של -`cgאלא)
הלוחות שבירת הראשונות, ולוחותהלוחות

האחרונות.
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טוֿטז.1) לב, יח. לא,
ואילך.2) א לב,
ואילך.3) ל שם,
ואילך.4) יז לג,
ואילך.5) ה לד,
ואילך.6) א שם,
ואילך.7) כט שם,
ב.8) נג, זח"ג וראה ועוד. ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ועוד.9) ב. ה, יומא ע"ד

א.10) ג, פסחים וראה א. קכג, ב"ב
טז.11) לב, פרשתנו
א.12) לד, שם
כט.13) שם, פרש"י

יח.14) לא, פרשתנו
טוֿטז.15) לב, שם
יב.16) כד, משפטים
ב.17) מג, סוטה א. יח, ברכות ה. יז, משלי
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עור לוחות  "קרן במשה ניתווסף האחרונות
פניו"?!

יוב ג. זה בכל פרשה הביאור שבכל בהקדים ן
פרשיות  בה 34(מג"ן ובפ"ע מיוחד ענין יש בתורה (

מזה  גם כמובן הפרשיות. משאר נחלקת היא
סופה  ועד (מתחלתה פרשה כל פעם 35שקורין רק (

zg`.בשנה

שכי  ע"ז יחד תשא: כי לפרשת בנוגע  ועד"ז
שיש  נפלאה פרשה ה"ה בפ"ע, פרשה היא תשא
כוללת  שהיא הפרשיות) שאר כל (לגבי חידוש בה
ועד  מתחלתו ההשתלשלות, סדר כל את בתוכה
סדר  הוא (שממנה בתורה שהוא כפי החל סופו.

העולמות  כולה 36השתלשלות התורה כל - (
התורה. לסיום עד התורה כוללת מהתחלת ובמילא

הענינים  כל את כולם.הפרשה

למצוא - אפשר בתורה  ענין  כל בכל  את
כמאחז"ל  בה37הענינים, והפך בה lekc`"הפך

da גם אלא התורה, כללות על רק לא שקאי די"ל ,"
פרשה ועאכו"כ בתורה, פרטי ענין כל שלימה על

ה"כולא  הענינים ברוב אבל ברמז - רק נמצא בה"
"הפך  יגיעה (ע"י זאת ולגלות למצוא וצריך וכיו"ב
החידוש  תשא כי בפרשת משא"כ בה"); והפך בה

בה" שה"כולא שםהוא, דתורה ielbaנמצא באופן ,
azkay.בגלוי בכתב -

והענין:ד.

בכללות  נחלקים הענינים שכל קבע הקב"ה
וסוף  (אמצע) תוך ראש, בא 38לשלשה: לראש לכל .

והתחלת (כוונת הראש בתוכו  שכולל  - הכל 
עצמו,ותכלית) הדבר בא - מכן  לאחר הדבר . כל 

התכלית  נעשה  שעל ֿידו והאמצע, "סוף התוך (כי 
תחלה" במחשבה ).39מעשה

- תורה א) של הענינים בג' נחלק ה"ז ובכללות

חז"ל  כדברי הענינים, כל והתחלת 40היסוד

נקראת  קדמה 41ש"תורה היא כי דרכו", ראשית
הענינים,42לעולם  דכל והכוונה התכלית וזהו ,

ראשית" שנקראת התורה בשביל ב)40"בראשית .
והעבודה  בכלל) השתלשלות (וסדר העולם בריאת

כדי  תכליתהבבריאה את התורה),למלאות (בשביל
הכל ושלימות גמר האמיתית ג) בגאולה -

בריאת  ושלימות "תכלית כשמתמלא והשלימה,
מתחלתו" נברא שלכך הזה .43עולם

מרומזים  אלו  ענינים שג' לומר , בשלשת ויש 
כלולה  התורה כל ג': ב' א' הראשונות האותיות

הדברות  הראשונה 44בעשרת בתיבה הכלולים
באל"ף 45"אנכי" ומתחילה בריאת 46הנכללת .

ואת  השמים את אלקים ברא "בראשית - העולם
בבי"ת 47הארץ" מתחיל נברא 48- ב"בי"ת כי ,

בחז"ל  כמבואר דגאולה 49העולם", התיבה וראש .
גימ"ל. האות -

בסדר  אלו ענינים ג' ישנם יותר ובפרטיות
א) עצמה: הבריאה עלה השתלשלות - כל קודם

לברוא  יתברך  הבריאה ברצונו ב) העולם. את
- העתידה בגאולה - הבריאה שלימות ג) בפועל.

להמשיך ועבודתינו" "מעשינו אלקות ע"י ולגלות 
הקבלה 50בעולם  ובלשון לכל 51והחסידות . א) :

אוא"ס  - המציאות כל ממלא סוף אין אור לראש,
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ע"ב).34) ריש (כט, תי"ג תקו"ז ב. רו, זח"ב ב. קד, זח"א
תורה  ספר הל' לרש"י האורה ספר התורה. קריאת - הרס"ג סידור

עג. סי'
אחרים miwlgמשא"כ35) בזמנים גם קורין סדרות מכמה

וכיו"ב). השנה מועדי קריאת פרשיות, הארבע (כמו בשנה
אֿב.36) קסא, זח"ב בתחלתו. ב"ר ראה
ספ"ה.37) אבות
(התוועדויות 38) ס"ד תש"נ בהו"ב ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 206 ע' ח"ג תש"נ
דודי".39) "לכה פיוט

תנחומא 40) וראה בראשית . ר"פ ורמב"ן ה.פרש"י שם
כב.41) ח, משלי
ועוד.42) ב. פח, שבת
פל"ו.43) תניא
יב.44) כד, משפטים פרש"י ה"א. פ"ו שקלים ירושלמי ראה

וש"נ. ס"א. מילואים טז כרך תו"ש וראה רפנ"ג. תניא
אנכי 45) שבדיבור הפרטים כל כוללת "אנכי" שתיבת כידוע

לך  יהי' ולא ש"אנכי הבעש"ט), בשם ד) (כג , יוסף פורת (ראה
וש"נ), שם. תו"ש וראה רפ"כ. (תניא כולה" התורה כל כללות הם
(ראה  לך יהי' לא הדיבור גם כולל אנכי שדיבור - מזו ויתירה

ואילך). מח ס"ע וש"ס הרמב"ם על הדרנים - מנחם תורת
ב.46) כ, יתרו ההפלאה) (לבעל יפות פנים ראה

בראשית. ר"פ (47
באות 48) אינה העולם ובריאת התורה שהתחלת והטעם

לעולם  קדמה דאנכי ואל"ף האותיות, כל ראשון (דאנכי), אל"ף
הביאורים  עם והתיווך ו. סעיף לקמן ראה - הבריאה תכלית והוא
החסידות  ע"ד והביאור הבאה שבהערה חז"ל במדרשי בזה
ראה  - ועוד) ב. יט, ראה לקו"ת וראה א. תקסו, בראשית (אוה"ת

ואילך. ס"ז תשמ"ז שלח ש"פ שיחת
(באבער)49) תנחומא י. פ"א, ב"ר ה"ב. פ"ב חגיגה ָירושלמי

בראשית. ר"פ שלימה בתורה הובאו - ועוד טז. יתרו
רפל"ז.50) תניא ראה
ע"ח 51) בתחלתו.ראה תרס"ו  המשך .n"kaeבתחלתו.
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כך  האור צמצום - לאח"ז ב) הצמצום. לפני
פנוי. ומקום חלל היא שנשאר הצמצום וכוונת

- הגילוי עד בשביל בעולם, אלקות  גילוי שיהי '
בתוך שמגיעים  שממשיכים הגילוי, שלימות ג) אל

אוא"ס, - פנוי ומקום גבול החלל הבלי לאוא "ס עד 
הצמצום , דירה שלפני - שנעשה -52עד יתברך לו

לעצמותו  בתחתונים.53לו -

הענינים ה. שכל שמכיון  לומר נמשכים ויש 
העולם, של ופינקסאות" (ה"דיפתראות התורה ע"י

עלמא  וברא באורייתא נחלקת 36ואסתכל לכן - (
אלו: ענינים לג' בהתאם עצמה התורה

"בראשית" היא התורה התחלת -א) כולל שזה
הבריאה, התחלת  רק  האל"ף לא לראש לכל אלא

שכן לעולם, שקדמה התורה של (ראשית)
התורה "בשביל פירושו שנקראת "בראשית"

גם  וכמודגש (כנ"ל). (ד"בראשית")ראשית" בבי"ת
שבי"ת לאחר עצמו, כשני בא  שהוא "מכריז "

דתורה.האל "ף  (אנכי) האל"ף -

ואת  השמים את אלקים ברא "בראשית ב)
בזה  ישנם - [ובפרטיות העולם בריאת - הארץ"
הפרשיות  כל המשך ולאח"ז כנ"ל], דרגות, ג' גופא
סיפור המשך אודות מדובר בם שבתורה,
הכוונה  את למלאות והעבודה בעולם המאורעות

כמסופר - התורה) (בשביל העולם ומצווה דבריאת
דחמשה  הפרשיות בכל  תורה.בארוכה חומשי

שה' כך על מדובר בה התורה, סיום ג) עד
היום "עד למשה להסיום 54האחרון"מראה עד  ,

"לכל  - המורא ממש ולכל גו' והמופתים האותות
ישראל" כל לעיני משה עשה אשר סיום 55הגדול -

התורה, דהגאולה ושלימות לשלימות שקשורה 
הוא האמיתית  (שמשה צדקנו משיח ע"י והשלימה

אחרון  גואל הוא ראשון השלימות 56גואל כשיהי' ,(
כל  "לעיני והמופתים") ("האותות אלקות דגילוי

כמ"ש  אראנו 57ישראל", מצרים מארץ צאתך "כימי
נפלאות".

פרקי  התחלת א) אבות: בפרקי גם כמרומז
ענין  כללות - מסיני" תורה קיבל "משה היא אבות

(כמאחז"ל  עתיד 58התורה ותיק שתלמיד מה "כל
וכו' "ומסרה ב) מסיני"). למשה ניתן לחדש

וכו'" הרבה תלמידים דמסורת 59והעמידו הסדר ,
בפרטיות  התורה התגלות אופן - לדור מדור התורה
כל  סיום ג) לחדש"). עתיד ותיק "תלמיד (ע"י

ועד" לעולם ימלוך "ה' - אבות שכולל 60הפרקי ,
הגאולה  - הזמנים כל סוף עד הזמן המשך כל
ועד", לעולם ימלוך כש"ה' והשלימה, האמיתית

שלו" המלוכה שכל לבוא שלימות 61"לעתיד -
ולימוד  ומסירת התורה דקבלת הכוונה מילוי

הדורות. כל במשך התורה

מדוע  לכך הטעמים אחד שזהו לומר, ויש
כדברי  - ד"תליתאי" לענין קשורה תורה (מתן)

לעם 62חז"ל  תליתאי אוריאן דיהיב) רחמנא "(בריך
בירחא  תליתאי ביום תליתאי ידי על תליתאי
של  ענינים עוד מבאר שם גאון (ור"נ תליתאי"
(מתן) שע"י היות כי תורה), למתן בקשר שלשה

השתלשלות סדר כל תכלית מתמלא -תורה
וסוף ), תוך (ראש לשלשה נחלקת הנחלקת  לכן

ג' ב' א' ל"תליתאי", .63התורה

בגלוי ו. נמצאים - אלו ענינים שג' לומר ויש
בפרשתנו:

עשרת  חקוק שעליהם - הראשונות הלוחות א)
הראשונות  (החל 64הדברות תורה במתן שנאמרו

ויסוד)מהאל"ף (ההתחלה האל "ף הם ד"אנכי"),
שנברא  העולם, בריאת כל כולל הענינים, דכל

ראשית". שנקראת התורה "בשביל
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רפל"ו.52) תניא ועוד. טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ.
מלוקט 53) בסה"מ הנסמן תפט. ע' ח"א תקס"ה סה"מ ראה

.32 הערה רמא ע' ח"ב
ב.54) לד, ברכה ורש"י ספרי
יאֿיב).55) (לד, ברכה ס"פ
הפסוקים 56) שער א. רנג, זח"א ו. שם, ד. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א ויחי. פ'

טו.57) ז, מיכה
שמו"ר 58) ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה

.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן רפמ"ז.
מ"א.59) פ"א אבות
יח.60) טו, בשלח
יז.61) שם, פרש"י
א.62) פח, שבת
אלף 63) משולשות שאותיותי' "תורה שם, גאון ר"נ פי' ראה

גימל". בית
(64.(211 ע' (לעיל 10 הערה זו שנה יתרו ש"פ שיחת ראה

וש"נ.

a"pyz'd oey`x xc` g"iÎc"i ,`yz ik 't w"y meie w"yre 'd ,'c ,'b zelil zegiyn

עור לוחות  "קרן במשה ניתווסף האחרונות
פניו"?!

יוב ג. זה בכל פרשה הביאור שבכל בהקדים ן
פרשיות  בה 34(מג"ן ובפ"ע מיוחד ענין יש בתורה (

מזה  גם כמובן הפרשיות. משאר נחלקת היא
סופה  ועד (מתחלתה פרשה כל פעם 35שקורין רק (

zg`.בשנה

שכי  ע"ז יחד תשא: כי לפרשת בנוגע  ועד"ז
שיש  נפלאה פרשה ה"ה בפ"ע, פרשה היא תשא
כוללת  שהיא הפרשיות) שאר כל (לגבי חידוש בה
ועד  מתחלתו ההשתלשלות, סדר כל את בתוכה
סדר  הוא (שממנה בתורה שהוא כפי החל סופו.

העולמות  כולה 36השתלשלות התורה כל - (
התורה. לסיום עד התורה כוללת מהתחלת ובמילא

הענינים  כל את כולם.הפרשה

למצוא - אפשר בתורה  ענין  כל בכל  את
כמאחז"ל  בה37הענינים, והפך בה lekc`"הפך

da גם אלא התורה, כללות על רק לא שקאי די"ל ,"
פרשה ועאכו"כ בתורה, פרטי ענין כל שלימה על

ה"כולא  הענינים ברוב אבל ברמז - רק נמצא בה"
"הפך  יגיעה (ע"י זאת ולגלות למצוא וצריך וכיו"ב
החידוש  תשא כי בפרשת משא"כ בה"); והפך בה

בה" שה"כולא שםהוא, דתורה ielbaנמצא באופן ,
azkay.בגלוי בכתב -

והענין:ד.

בכללות  נחלקים הענינים שכל קבע הקב"ה
וסוף  (אמצע) תוך ראש, בא 38לשלשה: לראש לכל .

והתחלת (כוונת הראש בתוכו  שכולל  - הכל 
עצמו,ותכלית) הדבר בא - מכן  לאחר הדבר . כל 

התכלית  נעשה  שעל ֿידו והאמצע, "סוף התוך (כי 
תחלה" במחשבה ).39מעשה

- תורה א) של הענינים בג' נחלק ה"ז ובכללות

חז"ל  כדברי הענינים, כל והתחלת 40היסוד

נקראת  קדמה 41ש"תורה היא כי דרכו", ראשית
הענינים,42לעולם  דכל והכוונה התכלית וזהו ,

ראשית" שנקראת התורה בשביל ב)40"בראשית .
והעבודה  בכלל) השתלשלות (וסדר העולם בריאת

כדי  תכליתהבבריאה את התורה),למלאות (בשביל
הכל ושלימות גמר האמיתית ג) בגאולה -

בריאת  ושלימות "תכלית כשמתמלא והשלימה,
מתחלתו" נברא שלכך הזה .43עולם

מרומזים  אלו  ענינים שג' לומר , בשלשת ויש 
כלולה  התורה כל ג': ב' א' הראשונות האותיות

הדברות  הראשונה 44בעשרת בתיבה הכלולים
באל"ף 45"אנכי" ומתחילה בריאת 46הנכללת .

ואת  השמים את אלקים ברא "בראשית - העולם
בבי"ת 47הארץ" מתחיל נברא 48- ב"בי"ת כי ,

בחז"ל  כמבואר דגאולה 49העולם", התיבה וראש .
גימ"ל. האות -

בסדר  אלו ענינים ג' ישנם יותר ובפרטיות
א) עצמה: הבריאה עלה השתלשלות - כל קודם

לברוא  יתברך  הבריאה ברצונו ב) העולם. את
- העתידה בגאולה - הבריאה שלימות ג) בפועל.

להמשיך ועבודתינו" "מעשינו אלקות ע"י ולגלות 
הקבלה 50בעולם  ובלשון לכל 51והחסידות . א) :

אוא"ס  - המציאות כל ממלא סוף אין אור לראש,
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ע"ב).34) ריש (כט, תי"ג תקו"ז ב. רו, זח"ב ב. קד, זח"א
תורה  ספר הל' לרש"י האורה ספר התורה. קריאת - הרס"ג סידור

עג. סי'
אחרים miwlgמשא"כ35) בזמנים גם קורין סדרות מכמה

וכיו"ב). השנה מועדי קריאת פרשיות, הארבע (כמו בשנה
אֿב.36) קסא, זח"ב בתחלתו. ב"ר ראה
ספ"ה.37) אבות
(התוועדויות 38) ס"ד תש"נ בהו"ב ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 206 ע' ח"ג תש"נ
דודי".39) "לכה פיוט

תנחומא 40) וראה בראשית . ר"פ ורמב"ן ה.פרש"י שם
כב.41) ח, משלי
ועוד.42) ב. פח, שבת
פל"ו.43) תניא
יב.44) כד, משפטים פרש"י ה"א. פ"ו שקלים ירושלמי ראה

וש"נ. ס"א. מילואים טז כרך תו"ש וראה רפנ"ג. תניא
אנכי 45) שבדיבור הפרטים כל כוללת "אנכי" שתיבת כידוע

לך  יהי' ולא ש"אנכי הבעש"ט), בשם ד) (כג , יוסף פורת (ראה
וש"נ), שם. תו"ש וראה רפ"כ. (תניא כולה" התורה כל כללות הם
(ראה  לך יהי' לא הדיבור גם כולל אנכי שדיבור - מזו ויתירה

ואילך). מח ס"ע וש"ס הרמב"ם על הדרנים - מנחם תורת
ב.46) כ, יתרו ההפלאה) (לבעל יפות פנים ראה

בראשית. ר"פ (47
באות 48) אינה העולם ובריאת התורה שהתחלת והטעם

לעולם  קדמה דאנכי ואל"ף האותיות, כל ראשון (דאנכי), אל"ף
הביאורים  עם והתיווך ו. סעיף לקמן ראה - הבריאה תכלית והוא
החסידות  ע"ד והביאור הבאה שבהערה חז"ל במדרשי בזה
ראה  - ועוד) ב. יט, ראה לקו"ת וראה א. תקסו, בראשית (אוה"ת

ואילך. ס"ז תשמ"ז שלח ש"פ שיחת
(באבער)49) תנחומא י. פ"א, ב"ר ה"ב. פ"ב חגיגה ָירושלמי

בראשית. ר"פ שלימה בתורה הובאו - ועוד טז. יתרו
רפל"ז.50) תניא ראה
ע"ח 51) בתחלתו.ראה תרס"ו  המשך .n"kaeבתחלתו.
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לשבירת  שהביאה העגל דחטא הירידה ב)
הכללית  הירידה הבי"ת, ענין על רומזת - הלוחות
לענין  מקום שנותנת גו'"), ברא ("בראשית בעולם

כידוע  כו', והשבירה העגל 65החטא שחטא
כתוצאה  בא כנ"ל) הראשון, לחטא (שקשור
קטרוג  ולאח"ז הכלים ושבירת הראשון מצמצום
השתלשלות ריבוי ולאחרי הלבנה, ומיעוט
של  לענין מקום נותן ה"ז - כו' ופרסאות וצמצומים

ר"ל. בפועל חטא

אפילו  למטה, העבודה שע"י היא, בזה והכוונה
הבריאה, כוונת את ימלאו ירידה, של במצב

(כדלקמן). התורה" "בשביל

הגימ"ל  ענין את מבטאים האחרונות הלוחות ג)
הלוחות: ושבירת הירידה ע"י שבאה העלי' -

בחז"ל  (בסיום 66מבואר ישראל" כל "לעיני על
"נשאו  שמשה הלוחות שבירת על דקאי 67התורה)

שנאמר  לעיניהם הלוחות לשבור ואשברם 68לבו
שנאמר  לדעתו הקב"ה דעת והסכימה 69לעיניכם,

מהו  ולכאורה: ששברת". כחך יישר שברת, אשר
כך  על יאמר שהקב"ה עד הלוחות משבירת העילוי

כחך"?! "יישר

בזה  הביאור העגל 70וי"ל חטא שע"י כשם :
תשובה  דבעלי המעלה בבנ"י זה 71ניתווסף [ובגלל

הצדיקים  מעבודת שלמעלה כדלקמן], החטא, הי'
גמורין  צדיקים עומדין תשובה שבעלי ("מקום

עומדין" "72אינם שאין עד ,oileki"בו -73לעמוד (
דחטא  (המסובב הלוחות לשבירת בנוגע גם כך
שעי"ז  בכדי הוא כך על (פנימי) שהטעם העגל),

שי  האחרונות הלוחות - בתורה עילוי ש יתווסף
כדברי בהם הראשונות, הלוחות לגבי 74חז"ל מעלה 

על  שהצטער (ע"ז רבינו למשה אמר שהקב"ה

הראשונות  בלוחות תצטער "אל הלוחות) שבירת
ובלוחות  לבד הדברות עשרת אלא היו שלא
מדרש  הלכות בהם שיהא לך נותן אני השניים

. כפלים ואגדות הגמרא 75. וכדברי 76לתושי'".

אלא  להם ניתן לא ישראל חטאו לא "אלמלא
שנאמר  בלבד יהושע וספר תורה חומשי 77חמשה

וחטאו  שבעטו "לפי כעס", רוב חכמה ברוב כי
יותר" להטריחן חכמה רוב להם .78נוסף 

היו  האחרונות שהלוחות בכך העילוי גם וזהו
ידי אלקים"("פסלdynמעשה "מעשה לא לך "),

הלוחות  הראשונות:כמו

כפי  הוא (האל"ף) הראשונות הלוחות מעלת
גם  לעבודה כח נותן וזה מלמעלה ניתנת שהתורה
שאל"ף  הענין כפשטות וגימ"ל), (הבי"ת למטה
וגימ"ל. לבי"ת מוליך וזה האותיות כל ראש הוא
לא  הוא מלמעלה) (הגילוי מצ"ע שאל"ף היות אבל
(הבי"ת  התחתונים בגדרי חודר ואינו בערך
מצד  כי כו', השבירה ענין בזה שייך ד"בראשית"),
היא  התורה התחלת [ולכן לכך מוכנים לא הבריאה
שיומשך  היא הכוונה כי באל"ף, ולא בבי"ת אכן
העבודה  ע"י נפעלו לזה שההכנות בעולם, ויחדור

תורה  מתן עד הדורות ].79בכ"ו

ע"י  שבאים האחרונות, לוחות ע"י משא"כ
מעשה  הם עצמן והלוחות (תשובה), האדם עבודת
שיגלו  הבריאה, וכוונת תכלית מתמלאת - משה ידי
נפעל  ולכן התורה". "בשביל שהוא איך בעולם

ואין - האחרונות דלוחות בתורה העילוי בזה עי"ז
מיתווסף - ואדרבה כלל, "כפלים שבירה בתורה

נשארת  (הלוחות) שהתורה ובאופן לתושי'",
ולעולמי  לעד נצחי באופן למטה בשלימות

.80עולמים 

- הגימ"ל ענין לשלימות מביא שזה - עד
יתגלה שאז והשלימה, האמיתית הגאולה
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ח"א 65) קונטרסים (סה"מ תרצ"א יאמרו כן על ד"ה ראה

ע' ח"ה מלוקט (סה"מ תשל"א לגני באתי ד"ה ואילך). ב קצא,
וש"נ. ואילך). קנה

ברכה.66) ס"פ ורש"י ספרי
שם.67) רש"י ל'
יז.68) ט, עקב
ב.69) י, עקב א. לד, פרשתנו
ואילך.70) 240 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
בפנים.71) לקמן נעתק - סע"ב ד, ע"ז ראה
ב.72) לד, ברכות
ה"ד.73) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
רפמ"ו.74) שמו"ר

ו.75) יא, איוב
תרס"ו 76) המשך ב'נז. ע' פרשתנו אוה"ת וראה ב. כב, נדרים

ועוד. ואילך. 36 ע' תש"ו סה"מ ואילך. פז ע'
יח.77) א, קהלת
שם.78) נדרים פרש"י
תשמ"ז.79) שלח ש"פ שיחת ראה
נגנז 80) שבתוכו) לוחות ושברי הלוחות (עם הארון שהרי

לע"ל. ויתגלה רפ"ד), ביהב"ח הל' רמב"ם ב. נב, (יומא
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חטא81בשלימות  על  דבנ"י  התשובה  82העגל מעלת

האחרונות  הלוחות שבירת 83ומעלת ע"י (שבאו
- הראשונות) עבודת לוחות ע "י שבאה  המעלה

למטה  התשובה)האדם  עבודת ע"י (ובפרט
התורה". "בשביל - הבריאה תכלית למלאות

ג' כל בגלוי נמצאים תשא כי שבפ' נמצא
הבי"ת  דתורה, ("ראשית") האל"ף - הענינים
התורה, סיום - והגימ"ל גו'", ברא ד"בראשית

ששברת". כחך "יישר ישראל", כל "לעיני

באים ז. תשא כי בפ' אלו ענינים ג' וכל
את  להשוות אפשר כיצד ולכאורה: אחד. בהמשך
לחטא  מלמעלה) (שניתנו הראשונות הלוחות

למטה חסרון בגלל שבאה הלוחות (דאע "פ ושבירת
נעלית  לעלי' לאח"ז  מביא ע"י שזה בא ה"ז יותר,

האדם)? חטא

בזה: הביאור וי"ל

סדר הם הנ"ל ושלבים הענינים קבע,d"awdyג'
וגימ"ל  בי"ת אל"ף, - לשלש יתחלקו הענינים שכל
(אל"ף) הענין ראשית שלאחר וסוף): תוך (ראש
מתמלאת  שעלֿידו (בי"ת) הענין אמצע יבוא
הענין  ושלימות לגמר מביא זה ודוקא התכלית,

לעיל. כמדובר (גימ"ל),

בנוגע  רק לא היא הבי"ת שדרגת לומר ויש
בנוגע  גם אלא (הצמצום), הבריאה לכללות
כו' ושבירה החטא לענין עד מזה, שבאים לתוצאות

ס"ו), כנ"ל כו', הצמצום ע"י (שנעשה

שחסידות  מאחז"ל 84כפי את 86עה"פ 85מבארת

עי"ז  בא עה"ד שחטא אדם", בני על עלילה "נורא
הראשון) (באדם בו" נתלה שזה ש"עלילה -

דיצה"ר הרע גובר ויחטא"ש "לפעמים האדם על
היצה"ר  עליו הסיתו ש"מלמעלה משום ה"ז

זה" לחטא .87להביאו

וכלל  כלל שייכים אינם עצמם מצד בנ"י שכן
ח"ו  החטא זה 88לענין בגלל רק בא הענין וכל ,

לעלי' בנ"י את להביא רצה הגדול בחסדו שהקב"ה
"עלילה  לכן מצ"ע), ממצבם (למעלה גדולה הכי
מש"נ  (ע"ד שעה לפי ירידה ונעשית בו" נתלה

עזבתיך" קטן למראה 89"ברגע (רק ובחיצוניות (
רק  ולא בערך, שלא העלי' את להביא בכדי עינים),
אלא  עזבתיך"), קטן "רגע (כנגד קטן לרגע עלי'
שיהי' כפי כלל. הפסק אחרי' שאין נצחית עלי'
הירידה  ע"י שבאה - והשלימה האמיתית בגאולה
אחרי' שאין נצחית גאולה - בגלות הגדולה

עלי'90גלות  עליות, עוד מיתווספים - ואדרבה ,
יראה  חיל אל מחיל "ילכו קץ, אין עד עלי' אחר

בציון" אלקים .91אל

הרי  עלי', צורך היא ירידה שכל להכלל נוסף
אינה  היא לאמיתתה עצמה הירידה - לבנ"י בנוגע
בערך. שלא יותר נעלית לעלי' הדרך אלא ירידה,

(שבדוגמת  העגל לחטא  בנוגע חטא ועד"ז 
בגמרא  כמפורש - את 92עה"ד) ישראל עשו ש"לא ,

"לא  תשובה", לבעלי פה פתחון ליתן אלא העגל
"גזירת  אלא מעשה", לאותו ראוין ישראל היו
לבעלי  פה פתחון ליתן כדי כו' היתה המלך

.93תשובה"

- (ד"בראשית") שהבי"ת בכך גם כמודגש
מבטא  ענינו עצם מצד - והחטא הירידה את שכולל
שהבי"ת  היינו (דאנכי), האל"ף בא לזה שקודם
שבא  שני שלב רק באמת היא בחיצוניות) (הירידה

(הגאולה). לגימ"ל ומוליך האל"ף לאחר
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הטעם 81) שזהו  ושם, .241 ע' ח "ט  לקו "ש  שפרש"י ראה
מראה  כשהקב"ה ברכה, פ' בסיום דוקא ששברת" כחך  "יישר
הבאה  המעלה תתגלה אז כי האחרון", היום "עד רבינו למשה

האחרונות. לוחות ע"י
לחטא 82) חטאתם" עליהם ופקדתי פקדי ש"ביום ומכיון

לע"ל  דוקא תהי' התשובה ששלימות מובן בפנים), (כנ"ל העגל
לגמרי. החטא כשיבטל

דלעתיד"83) הגילוי ש"אמיתת שנט ע' עטר"ת סה"מ ראה
וראה  האחרונות. לוחות של התורה בכח הבירורים ע"י דוקא הוא
בבלי  דתלמוד להמעלה [בנוגע צב) (ס"ע תרס"ו לך ויתן ד"ה
השניות  שבלוחות המעלה בדוגמת שהיא ירושלמי, תלמוד לגבי
יהי' מזה הגילוי ש"עיקר צג)] ע' (שם האחרונות לוחות לגבי

לעתיד".
ואילך).84) א (יג, ואילך פ"י לך ויתן ד"ה תולדות תו"ח

.(45 הערה 395 ע' חי"ח בלקו"ש (נסמן ובכ"מ
ד.85) וישב תנחומא
ה.86) סו, תהלים

שם.87) התו"ח ל'
רע"ב.88) יג, (ח"ג הזהר -ובלשון תחטא כי "נפש א) טז,

תווהא".
ז.89) נד, ישעי'
קטז,90) פסחים - ונאמר ה"ג תוד"ה א. טו, בשלח מכילתא

ועוד. ב.
ח.91) פד, תהלים
סע"ב.92) ד, ע"ז
שם.93) פרש"י
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לשבירת  שהביאה העגל דחטא הירידה ב)
הכללית  הירידה הבי"ת, ענין על רומזת - הלוחות
לענין  מקום שנותנת גו'"), ברא ("בראשית בעולם

כידוע  כו', והשבירה העגל 65החטא שחטא
כתוצאה  בא כנ"ל) הראשון, לחטא (שקשור
קטרוג  ולאח"ז הכלים ושבירת הראשון מצמצום
השתלשלות ריבוי ולאחרי הלבנה, ומיעוט
של  לענין מקום נותן ה"ז - כו' ופרסאות וצמצומים

ר"ל. בפועל חטא

אפילו  למטה, העבודה שע"י היא, בזה והכוונה
הבריאה, כוונת את ימלאו ירידה, של במצב

(כדלקמן). התורה" "בשביל

הגימ"ל  ענין את מבטאים האחרונות הלוחות ג)
הלוחות: ושבירת הירידה ע"י שבאה העלי' -

בחז"ל  (בסיום 66מבואר ישראל" כל "לעיני על
"נשאו  שמשה הלוחות שבירת על דקאי 67התורה)

שנאמר  לעיניהם הלוחות לשבור ואשברם 68לבו
שנאמר  לדעתו הקב"ה דעת והסכימה 69לעיניכם,

מהו  ולכאורה: ששברת". כחך יישר שברת, אשר
כך  על יאמר שהקב"ה עד הלוחות משבירת העילוי

כחך"?! "יישר

בזה  הביאור העגל 70וי"ל חטא שע"י כשם :
תשובה  דבעלי המעלה בבנ"י זה 71ניתווסף [ובגלל

הצדיקים  מעבודת שלמעלה כדלקמן], החטא, הי'
גמורין  צדיקים עומדין תשובה שבעלי ("מקום

עומדין" "72אינם שאין עד ,oileki"בו -73לעמוד (
דחטא  (המסובב הלוחות לשבירת בנוגע גם כך
שעי"ז  בכדי הוא כך על (פנימי) שהטעם העגל),

שי  האחרונות הלוחות - בתורה עילוי ש יתווסף
כדברי בהם הראשונות, הלוחות לגבי 74חז"ל מעלה 

על  שהצטער (ע"ז רבינו למשה אמר שהקב"ה

הראשונות  בלוחות תצטער "אל הלוחות) שבירת
ובלוחות  לבד הדברות עשרת אלא היו שלא
מדרש  הלכות בהם שיהא לך נותן אני השניים

. כפלים ואגדות הגמרא 75. וכדברי 76לתושי'".

אלא  להם ניתן לא ישראל חטאו לא "אלמלא
שנאמר  בלבד יהושע וספר תורה חומשי 77חמשה

וחטאו  שבעטו "לפי כעס", רוב חכמה ברוב כי
יותר" להטריחן חכמה רוב להם .78נוסף 

היו  האחרונות שהלוחות בכך העילוי גם וזהו
ידי אלקים"("פסלdynמעשה "מעשה לא לך "),

הלוחות  הראשונות:כמו

כפי  הוא (האל"ף) הראשונות הלוחות מעלת
גם  לעבודה כח נותן וזה מלמעלה ניתנת שהתורה
שאל"ף  הענין כפשטות וגימ"ל), (הבי"ת למטה
וגימ"ל. לבי"ת מוליך וזה האותיות כל ראש הוא
לא  הוא מלמעלה) (הגילוי מצ"ע שאל"ף היות אבל
(הבי"ת  התחתונים בגדרי חודר ואינו בערך
מצד  כי כו', השבירה ענין בזה שייך ד"בראשית"),
היא  התורה התחלת [ולכן לכך מוכנים לא הבריאה
שיומשך  היא הכוונה כי באל"ף, ולא בבי"ת אכן
העבודה  ע"י נפעלו לזה שההכנות בעולם, ויחדור

תורה  מתן עד הדורות ].79בכ"ו

ע"י  שבאים האחרונות, לוחות ע"י משא"כ
מעשה  הם עצמן והלוחות (תשובה), האדם עבודת
שיגלו  הבריאה, וכוונת תכלית מתמלאת - משה ידי
נפעל  ולכן התורה". "בשביל שהוא איך בעולם

ואין - האחרונות דלוחות בתורה העילוי בזה עי"ז
מיתווסף - ואדרבה כלל, "כפלים שבירה בתורה

נשארת  (הלוחות) שהתורה ובאופן לתושי'",
ולעולמי  לעד נצחי באופן למטה בשלימות

.80עולמים 

- הגימ"ל ענין לשלימות מביא שזה - עד
יתגלה שאז והשלימה, האמיתית הגאולה
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ח"א 65) קונטרסים (סה"מ תרצ"א יאמרו כן על ד"ה ראה

ע' ח"ה מלוקט (סה"מ תשל"א לגני באתי ד"ה ואילך). ב קצא,
וש"נ. ואילך). קנה

ברכה.66) ס"פ ורש"י ספרי
שם.67) רש"י ל'
יז.68) ט, עקב
ב.69) י, עקב א. לד, פרשתנו
ואילך.70) 240 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
בפנים.71) לקמן נעתק - סע"ב ד, ע"ז ראה
ב.72) לד, ברכות
ה"ד.73) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
רפמ"ו.74) שמו"ר

ו.75) יא, איוב
תרס"ו 76) המשך ב'נז. ע' פרשתנו אוה"ת וראה ב. כב, נדרים

ועוד. ואילך. 36 ע' תש"ו סה"מ ואילך. פז ע'
יח.77) א, קהלת
שם.78) נדרים פרש"י
תשמ"ז.79) שלח ש"פ שיחת ראה
נגנז 80) שבתוכו) לוחות ושברי הלוחות (עם הארון שהרי

לע"ל. ויתגלה רפ"ד), ביהב"ח הל' רמב"ם ב. נב, (יומא
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-ח. בפרשה הענינים ג' שכל מובן עפ"ז
חטא  ואפילו האחרונות לוחות הראשונות, לוחות
מסדר  חלק הם - שבינתיים הלוחות ושבירת העגל

- מזו ויתירה תשא", "כי אחת `cgופרשה oipr
ynn'ועלי ראש הנשיאת תשא", "כי - שתוכנו ,

ודרגות:94דבנ"י  שלבים לג' נחלק שהענין אלא .
בביטוי  ואופנים ענינים ג' וגימ"ל, בי"ת אל"ף,

בנ"י: ראש נשיאת

(s"l`) בפשטות שפעלו הראשונות, לוחות
במ"ת. בנ"י הלוחות (z"ia)עליית ושבירת החטא

התשובה  ענין את שפעל ששברת"), כחך ("יישר
מהתשובה  החל תשובה"), לבעלי פה ("פתחון
כבודו  דגילוי נעלה הכי הענין - גם כולל אז, דבנ"י
("סדר  הרחמים מדות י"ג וגילוי למשה הקב"ה של

רחמים" לאח"ז95בקשת הביא וזה ,((l"nib)-
- כולל האחרונות, דלוחות גדולה הכי העלי'
(כדלקמן), משה" פני עור ד"קרן נעלה הכי הגילוי
האמיתית  בגאולה שלהם הגילוי לשלימות עד

והשלימה.

הלוחות  שענין לכך הטעם גם לומר יש ועפ"ז
על  הציווי לאחר - תשא בפ' כאן מסופר וכו'

היתה מעשה הלוחות  ששבירת (אע "פ המשכן
המשכן  עשיית כי, - הנ"ל) כפרש"י מקודם,

מקדש לי בתוכם"("ועשו הכוונה 96ושכנתי היא (
ה"נתאוה  את למלאות ההשתלשלות, סדר דכל

בתחתונים" דירה יתברך לו להיות עי"ז 97הקב"ה ,
בעולם התורה שמגלים "בשביל הוא  שתכליתו 

בבית 40ישראל"ובשביל  בשלימות שיהי' כפי ,
ידיך" כוננו אד' "מקדש השלישי, .98המקדש

מסיימת  שהתורה לאחרי כך : לספר ומשום
מעשה  על למשה ה ' ציווי (בפ'אודות המשכן

מוסר  שמשה לפני תשא), פ' ותחלת תצוה תרומה,
ג' התורה מספרת - ויקהל) (בפ' לבנ"י שלבים זאת

הכוונה: במילוי שישנם הלוחות כלליים - אל"ף
הלוחות  ושבירת הירידה - בי"ת הראשונות,

ענין  יותר, נעלית עלי' להביא - הוא שענינה
האחרונות. הלוחות - הגימ"ל

כי ט. פ' בכללות שגם לומר, יש יותר ובכללות
ענינים  ג' מרומזים - סופה עד מתחלתה - תשא

אלו:

את תשא "כי l`xyiא) ipa y`x בתחלת) "
הענינים, דכל (אל"ף) ה"ראש" על קאי הפרשה)

ישראל העולם ,שהם נברא  שבשבילם  ותורה,
ישראל בשביל  ובשביל ראשית  שנקראת התורה

בני40ראשית 99שנקראו "ראש ועאכו"כ ישראל",.
ד"תשא". במצב נמצא שה"ראש" וכפי

הענינים  ב' גופא בזה נכללים [ובפרטיות
הבי"ת  גם נכלל ואל"ף בראש (שכן האחרים
על  "העובר - הירידה וסוף): האמצע וגימ"ל,

-100הפקודים" מזה שבאה והעלי' על, "לכפר
"כופר101נפשותיכם" ע"י .103נפשו"]102,

ושבירת  העגל מעשה - הפרשה המשך ב)
הבי"ת. ענין הלוחות,

(ענין  האחרונות לוחות - הפרשה סיום ג)
ההר  מן משה ירידת - ממש להסיום עד הגימ"ל),
פניו  עור ד"קרן המעלה עם האחרונות הלוחות עם

אליו" מגשת (בסיום 104ויראו הענין ע"ד שזהו ,
גו' והמופתים האותות ד"לכל תורה) חומשי חמשה
כל  לעיני משה עשה אשר הגדול המורא ולכל

ע 105ישראל" המדובר [נוסף נפלאות" "אעשה ל
בפרשה  ].106לפנ"ז

בשלש אלו ענינים  ג' מרומזים רגלים ועד "ז
הפסח  חג הפרשה): לסוף הראשון(קרוב הוא 

האביב"107לרגלים  ל"חודש וקשור אל"ף 108, (ר"ת 
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א 94) צ, גיטין (ראה ודאי לשון גם הוא (תשא)" "כי והרי
שם). ובפרש"י

יט.95) לג, פרשתנו פרש"י
ח.96) כה, תרומה
ביום 97) בארץ השכינה שרתה אימתי ב: פי"ג, במדב"ר ראה

המשכן. שהוקם
יז.98) טו, בשלח

ג.99) ב, ירמי'
(100.29 הערה כנ"ל העגל חטא על וקאי יגֿיד. ל, פרשתנו
טו.101) שם,
יב.102) שם,
(לוחות 103) ענינים דהג' השייכות יותר עוד תומתק ועפ"ז

("כי  הפרשה לשם האחרונות) ולוחות הלוחות שבירת הראשונות,
(שבירת  הבי"ת ענין גם נכלל (אל"ף) ה"ראש" בענין כי - תשא")

(לוח"א). והגימ"ל הלוחות)
ל.104) לד, פרשתנו
לע 105) ברכה: ס"פ ספורנו  ישראל,ראה כל וירא יני כאמרו

מגשת  וייראו פניו עור קרן והנה משה את ישראל בני וכל אהרן
אליו.

י.106) לד, פרשתנו
א.107) ד, ר"ה
יח.108) לד, פרשתנו
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הבי "ת ולאח"ז למטה 109בא מלמעלה גילוי ,(110

בבישולה" מתבכרת השבועות ).111("שהתבואה חג 
וקשור  לרגלים , השני  חטים"- קציר -112ל"בכורי 

למעלה  מלמטה האדם האסיף 110עבודת ו"חג
השנה" שאתה112תקופת "בזמן מן- תבואתך  אוסף

"שהוא  לבית ", השנה"השדה השלישי 113בחזרת  -
העבודה ,ברגלים, דכל ושלימות  להאסיפה קשור 

בגאולה  הוא והשלימה ,ששלימותה האמיתית
כל  אסיפת  אסיפם 114(כמ"שבנ"יכשיהי' "אסף 

ושל  ה '"), העולם נאום שבכל קדושה ניצוצי כל
כולו.

של י. ההוד דקרני החידוש ג"כ יובן הנ"ל ע"פ
ע"י שניתוספו האחרונות משה [שזהו 115לוחות

העילוי  דבי"ת,ע "ד  העבודה ע"י  שבא דגימ"ל,
הלוחות]: ושבירת העגל חטא

הירידה  ע"י שבאו - האחרונות הלוחות דוקא
ע"י  נפעל (שזה הבירורים עבודת לפעול למטה
הגילוי את פועלים - האחרונות) הלוחות

לתושי'" כפלים חכמה בחי'75ד"תעלומות בתורה,
הגלוי' מחכמה למעלה החכמה, ועצמית פנימית
במשה  עי"ז ניתווסף שלכן הראשונות. בלוחות
פניו" עור "קרן האחרונות) הלוחות (מקבל רבינו

"חכמת  פניו"116(ע"ד תאיר אור 117אדם שזהו - (
מהתלבשות. שלמעלה עצמי

שהמ  היות האחרונות ולאידך: דלוחות עלה
בעולם  למטה והתלבשות הירידה ע"י דוקא באה
בעולם  דאבנים לך" "פסל ד"בראשית"), (הבי"ת
"מעשה שהם הראשונות הלוחות כמו (לא
הבלתי  הענינים את גם שמהפכים עד אלקים"),
מגשת  "וייראו פעל פניו" עור ה"קרן לכן - רצויים

מסוה" פניו על "ויתן ולכן בכדי 118אליו", ,

מה"התלבשות 119להסתיר  שבתורה אלקות גילוי
הבירורים" ;120בענין

מצד  לבנ"י בנוגע לא הוא המסוה הסתר אבל
mnvr" שכן -mipta mipt"עמכם ה' (בלי 121דיבר

בני  אל "דיבר שמשה בשעה ולכן, כלל). הסתר
יצוה" אשר את המסוה 122ישראל את הסיר הוא

משה" פני עור קרן כי משה פני את בנ"י .123"וראו
העולם  לעניני שייכות יש ובנ"י שלמשה בשעה ורק
- התלבשות) בדרך הבירור את שם לפעול (בכדי

המסוה" את משה "והשיב שהעולם 124אז בכדי ,
ממציאותו. להתבטל ולא הגילוי את לקבל יוכל
בכדי  אלא העלם, לא - כוונתו המסוה שגם כלומר,

בעולם. להתקבל יוכל שהגילוי

העולם  וזיכוך בבירור יהודי של עבודתו וע"י
הוא  בעולם נמצא שיהודי כפי שגם פועל, הוא
שיהי' כפי פניו", עור ד"קרן הגילוי את לקבל יוכל
- (גימ"ל) והשלימה האמיתית בגאולה בשלימות
את  רואות עיניך והיו מוריך עוד יכנף "ולא

עם 125מוריך" ומתעסקים שנמצאים כפי גם בבנ"י
"ונגלה  - עצמו בעולם גם יהי' שעד"ז עד העולם,

כל וראו ה' מקיר 126יחדיו"xyaכבוד  "אבן ,
בנפעל.127תזעק" הפועל דכח הגילוי ,

לימוד יא. ישנו תשא בפ' אלו ענינים מג'
הזמנים, בכל האדם לעיל,בעבודת כאמור

שקוראין פרשה בשנה,שבהיותה אחת פעם אותה
ועאכו"כ  כולה, השנה לכל לימוד מזה ישנו
וצריך  - כשקוראין עצמו תשא פ' בשבת בעמדנו

עם  הפרשה:128לחיות כל -
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א.109) קפו, זח"ב ראה
וש"נ.110) .148 ע' חי"ז לקו"ש ראה
שם.111) פרשתנו פרש"י
כב.112) שם, פרשתנו
שם.113) פרש"י
יג.114) ח, ירמי'
ע'115) ב'עה. ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה - לקמן בהבא

א'קעז. ע' ח"ב תער"ב המשך קלב. ע' תרס"ח סה"מ ב'עזֿעח.
ועוד. תכ. ע' עטר"ת

ב.116) מט, נדרים וראה א. ח, קהלת
שם.117) אוה"ת
לג.118) שם, פרשתנו

כרך 119) שלימה תורה ראה - המסוה ענין ופירוש ביאור
שער  ראה - והחסידות הקבלה וע"ד ו. סימן מילואים כ"א
פרשתנו  אוה"ת פרשתנו. סוף (להאריז"ל) הליקוטים וס' הפסוקים

ועוד. קצט. ע' יצחק לוי תורת שם. תער"ב המשך ב'פא. ע'
והאברבנאל 120) העקידה פירוש וראה שם. תער"ב המשך

שם). מילואים בתו"ש (נעתקו פרשתנו סוף
ד.121) ה, ואתחנן
לד.122) שם, פרשתנו
לה.123) שם,
שם.124)
פל"ו.125) תניא וראה כ. ל, ישעי'
ה.126) מ, שם
א.127) טז, חגיגה א. יא, תענית וראה יא. ב, חבקוק
חשון.128) ב' יום" "היום - הידועה הזקן אדמו"ר כתורת
ובכ"מ.

a"pyz'd oey`x xc` g"iÎc"i ,`yz ik 't w"y meie w"yre 'd ,'c ,'b zelil zegiyn

-ח. בפרשה הענינים ג' שכל מובן עפ"ז
חטא  ואפילו האחרונות לוחות הראשונות, לוחות
מסדר  חלק הם - שבינתיים הלוחות ושבירת העגל

- מזו ויתירה תשא", "כי אחת `cgופרשה oipr
ynn'ועלי ראש הנשיאת תשא", "כי - שתוכנו ,

ודרגות:94דבנ"י  שלבים לג' נחלק שהענין אלא .
בביטוי  ואופנים ענינים ג' וגימ"ל, בי"ת אל"ף,

בנ"י: ראש נשיאת

(s"l`) בפשטות שפעלו הראשונות, לוחות
במ"ת. בנ"י הלוחות (z"ia)עליית ושבירת החטא

התשובה  ענין את שפעל ששברת"), כחך ("יישר
מהתשובה  החל תשובה"), לבעלי פה ("פתחון
כבודו  דגילוי נעלה הכי הענין - גם כולל אז, דבנ"י
("סדר  הרחמים מדות י"ג וגילוי למשה הקב"ה של

רחמים" לאח"ז95בקשת הביא וזה ,((l"nib)-
- כולל האחרונות, דלוחות גדולה הכי העלי'
(כדלקמן), משה" פני עור ד"קרן נעלה הכי הגילוי
האמיתית  בגאולה שלהם הגילוי לשלימות עד

והשלימה.

הלוחות  שענין לכך הטעם גם לומר יש ועפ"ז
על  הציווי לאחר - תשא בפ' כאן מסופר וכו'

היתה מעשה הלוחות  ששבירת (אע "פ המשכן
המשכן  עשיית כי, - הנ"ל) כפרש"י מקודם,

מקדש לי בתוכם"("ועשו הכוונה 96ושכנתי היא (
ה"נתאוה  את למלאות ההשתלשלות, סדר דכל

בתחתונים" דירה יתברך לו להיות עי"ז 97הקב"ה ,
בעולם התורה שמגלים "בשביל הוא  שתכליתו 

בבית 40ישראל"ובשביל  בשלימות שיהי' כפי ,
ידיך" כוננו אד' "מקדש השלישי, .98המקדש

מסיימת  שהתורה לאחרי כך : לספר ומשום
מעשה  על למשה ה ' ציווי (בפ'אודות המשכן

מוסר  שמשה לפני תשא), פ' ותחלת תצוה תרומה,
ג' התורה מספרת - ויקהל) (בפ' לבנ"י שלבים זאת

הכוונה: במילוי שישנם הלוחות כלליים - אל"ף
הלוחות  ושבירת הירידה - בי"ת הראשונות,

ענין  יותר, נעלית עלי' להביא - הוא שענינה
האחרונות. הלוחות - הגימ"ל

כי ט. פ' בכללות שגם לומר, יש יותר ובכללות
ענינים  ג' מרומזים - סופה עד מתחלתה - תשא

אלו:

את תשא "כי l`xyiא) ipa y`x בתחלת) "
הענינים, דכל (אל"ף) ה"ראש" על קאי הפרשה)

ישראל העולם ,שהם נברא  שבשבילם  ותורה,
ישראל בשביל  ובשביל ראשית  שנקראת התורה

בני40ראשית 99שנקראו "ראש ועאכו"כ ישראל",.
ד"תשא". במצב נמצא שה"ראש" וכפי

הענינים  ב' גופא בזה נכללים [ובפרטיות
הבי"ת  גם נכלל ואל"ף בראש (שכן האחרים
על  "העובר - הירידה וסוף): האמצע וגימ"ל,

-100הפקודים" מזה שבאה והעלי' על, "לכפר
"כופר101נפשותיכם" ע"י .103נפשו"]102,

ושבירת  העגל מעשה - הפרשה המשך ב)
הבי"ת. ענין הלוחות,

(ענין  האחרונות לוחות - הפרשה סיום ג)
ההר  מן משה ירידת - ממש להסיום עד הגימ"ל),
פניו  עור ד"קרן המעלה עם האחרונות הלוחות עם

אליו" מגשת (בסיום 104ויראו הענין ע"ד שזהו ,
גו' והמופתים האותות ד"לכל תורה) חומשי חמשה
כל  לעיני משה עשה אשר הגדול המורא ולכל

ע 105ישראל" המדובר [נוסף נפלאות" "אעשה ל
בפרשה  ].106לפנ"ז

בשלש אלו ענינים  ג' מרומזים רגלים ועד "ז
הפסח  חג הפרשה): לסוף הראשון(קרוב הוא 

האביב"107לרגלים  ל"חודש וקשור אל"ף 108, (ר"ת 
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א 94) צ, גיטין (ראה ודאי לשון גם הוא (תשא)" "כי והרי
שם). ובפרש"י

יט.95) לג, פרשתנו פרש"י
ח.96) כה, תרומה
ביום 97) בארץ השכינה שרתה אימתי ב: פי"ג, במדב"ר ראה

המשכן. שהוקם
יז.98) טו, בשלח

ג.99) ב, ירמי'
(100.29 הערה כנ"ל העגל חטא על וקאי יגֿיד. ל, פרשתנו
טו.101) שם,
יב.102) שם,
(לוחות 103) ענינים דהג' השייכות יותר עוד תומתק ועפ"ז

("כי  הפרשה לשם האחרונות) ולוחות הלוחות שבירת הראשונות,
(שבירת  הבי"ת ענין גם נכלל (אל"ף) ה"ראש" בענין כי - תשא")

(לוח"א). והגימ"ל הלוחות)
ל.104) לד, פרשתנו
לע 105) ברכה: ס"פ ספורנו  ישראל,ראה כל וירא יני כאמרו

מגשת  וייראו פניו עור קרן והנה משה את ישראל בני וכל אהרן
אליו.

י.106) לד, פרשתנו
א.107) ד, ר"ה
יח.108) לד, פרשתנו
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את לפעול הכח ניתן mlekליהודי mipiprd lk-
ועד  מ"אל"ף מתחלתם שבינתיים, מה וכל סופם

בשלשת  שנחלקים כפי - ובכללות תי"ו", עד
גימ"ל. בי"ת אל"ף הראשונות, האותיות

בעבודתו  נמצאים אלו ענינים ג' שכל כפי החל
ויום: יום בכל

"ברי' (כשנעשה משנתו כשניעור מיד
כו'129חדשה" לפניך אני "מודה אומר הוא (

נשמתי" בי .130שהחזרת

של  עבודתו של - והתחלה היסוד - האל"ף
(האל"ף  להקב"ה וההודאה הביטול הוא: יהודי

ד"אנכי").

. "מודה - ד"אני" האל"ף מציאותו, שכל .עד
שנמצא  כפי (גם יהודי של ה"אני" שכן לפניך",
ד"אנכי" ה"אני" עם אחד דבר הוא למטה)

חד  כולא וקוב"ה (ישראל וכמרומז 131שלמעלה - (
(הקב"ה) ויו"ד למטה (יהודי) יו"ד א': אות בצורת

המחברם  וקו של 132למעלה שפשיטות וכידוע .
העצמות  פשיטות עם אחד דבר היא וענין 133יהודי .

"מודה  באמירת בגלוי ביטוי לידי בא הפשיטות
השמות) ענין מכל למעלה ההודאה, (ענין .134אני"

ילדים  אפילו - בנ"י שכל ישראל מנהג שלכן
אני". "מודה אומרים - קטנים וקטני  קטנים

ובטלה  טפלה "מודה" תיבת אפילו מזו: יתירה
(לכאורה) כאן העיקר שכן "אני", של) (האל"ף אל
ישנו  משנתו כשניעור מיד כי - "אני" תיבת הוא
אברים  רמ"ח (עם האדם של מציאותו לראש לכל
עושה  (ה"אני") הוא לאח"ז ורק גידים), ושס"ה
. ד"מודה והפעולה מהאמירה החל .פעולה,

"אני  ולא אני" "מודה אומרים ואעפ"כ לפניך".
עם  קשור יהודי של ה"אני" כך כדי עד כי - מודה"
ה"אני", מציאות קודמת שבזמן שהגם הקב"ה,

לפניך. דהודאה במצב תיכף ה"אני" אעפ"כ

השחר ברכות באים זה שחרית ,ולאחרי ותפלת

לביהמ "ד  דעבודת 135ומביהכנ"ס  האל"ף כללות -
היום.

יהודי  של היומית בעבודתו הבי"ת בא לאח"ז
ערב" עדי ולעבודתו לפעלו אדם "יצא הוא 136- ,

(מביהכנ" (הבי"תיוצא לעולם וביהמ"ד) ס
במשך  העבודה את לעשות גו'") ברא ד"בראשית

ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג כולו, היום ,137כל
באופן  העולם בעניני והתעסקותו התלבשותו

באמונה  ומתנו .138דמשאו

גמר  - הגימ"ל בא היום וחותם בסיום לאח"ז,
הנפש  חשבון כשעושה היום, עבודת ושלימות
ובכללות  היום, במשך ומעשיו עניניו דכל וסךֿהכל
"אך  - לסיומה עד ערבית, בתפלת זאת עושה הוא -

גו'" לשמך יודו (כמו 139צדיקים לה' הודאה ,
ושלימות  גמר בתור אבל בבוקר), אני" "מודה
ומוסר  המטה, שעל שמע קריאת - עד העבודה,

רוחי" אפקיד "בידך - להקב"ה לגמרי .140עצמו

של  עבודתו בכללות אלו ענינים ג' ישנם ועד"ז
ושנים  ימים לאריכות - חייו ימי במשך יהודי
סיום  עד העבודה, אמצע העבודה, תחלת - טובות
הדור  - זה בדורנו ועאכו"כ העבודה. ושלימות
לאחרי  - דהגאולה הראשון והדור בגלות האחרון
ועבודתינו" ד"מעשינו גדול הכי הריבוי כבר שישנו
וכעת  זה, שלפני והשנים הדורות כל במשך דבנ"י
כעת  הרי - האחרונים הבירורים את גם סיימו
ושלימות  סיום על לראש ולכל בעיקר ההדגשה
דגאולה  הגימ"ל את להביא - העבודה וגמר

ממש! בפועל והשלימה האמיתית

כל יב. את לפעול יכול יהודי שכל לכך והכח
מהאל"ף  בא סופם) ועד (מתחלתם הענינים
אחד  ודבר קשור יהודי כל של שה"אני" - הראשון
יורד  שיהודי כפי שאפילו עד שלמעלה, "אנכי" עם
"בשביל  נברא העולם כל הרי - בעולם למטה
דכל  וראשית הראש ראשית", שנקראו ישראל

כולה. הבריאה
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רס"ו.129) רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע
שו"ע 130) או"ח. שו"ע ריש בעט"ז הובא - היום" "סדר

בתחלתו. אדה"ז סידור ס"ו). שם (ובמהדו"ת ס"ה ס"א אדה"ז
ס"ט. החסידות תורת של ענינה קונטרס וראה

א.131) עג, זח"ג ראה
א'.132) אדר ח' יום" "היום ראה
סקנ"ד.133) הוספות טוב שם כתר ראה

סי"א. הנ"ל קונטרס ראה (134

ועוד.135) ברכות. סוף ראה
כג.136) קד, תהלים
ב.137) לה, ברכות
א.138) לא, שבת ראה
יד.139) קמ, תהלים
ו.140) לא, שם
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בא  יהודי בכל זאת לגלות שהכח לומר ויש
שבכל  דמשה אתפשטותא ועד"ז רבינו, ממשה

נשיא 141דור  אדמו"ר מו"ח כ"ק - זה ובדורנו ,
דלוחות  ענינים הג' כל נפעלים שעלֿידו דורנו,
יחד  האחרונות, ולוחות הלוחות שבירת הראשונות,

ההוד. קרני עם

שקוראין בשבת  כשנמצאים כל ועאכו"כ את
- (תשא ישראל" בני ראש את תשא ד"כי הפרשה
בכלל, ראש הם שבנ"י לכך שנוסף - רבינו) משה
ראש  הנשיאת - רבינו משה של בכחו - גם נעשה
תוכן  את לפעול לאח"ז הכח את נותן שזה דבנ"י,
הראשונות), (לוחות דאל"ף הענין - הפרשה המשך
במצב  אפילו עד בעולם, העבודה - דבי"ת הענין
ולהפכו  ממנו, למטה תחתון שאין דתחתון
הגילוי  עם האחרונות, דלוחות להדרגא ולהעלותו

ההוד, שע"י דקרני עד לקבל, יהודי כל של שבכחו
בעולם  בהיותו שגם פועל הוא בעולם העבודה

זאת. לקבל יוכל

את  מקבל יהודי שכל לכך נוסף מזו: יתירה
ההוד  דקרני הענין נפעל ההוד, דקרני הגילוי

עצמו  שבקרבו:142ביהודי משה בחי' מצד -

בתניא  מבאר הזקן 144במאחז"ל 143אדמו"ר

מעמך 145עה"פ  שואל אלקיך ה' מה ישראל "ועתה
מילתא  יראה "אטו אלקיך", ה' את ליראה אם כי
היא" זוטרתא מילתא משה לגבי אין היא? זוטרתא
מילתא  "יראה אחד שבכל משה בחי' שמצד -

אצלו. זוטרתא"

איך  גיסא: לאידך להבין  צריך  מתאים לפי"ז
שבכל  (ומשה משה שאצל  ענין לומר ישנו א')

(קטנות)? ד"זוטרתא"

וכמה  כמה ישנם גופא שבמשה לומר, ויש
לראשו  עד משה, של גופו משה, של רגלו דרגות:

ליראה ובנוגע משה. של הקשור d`zz146וכתרו ,

" (ע"ד משה של רגלו אנכי ilbxעם אשר העם
"מילתא147בקרבו" הלשון נאמר ,(`zxhef אבל ."

בדרגת  שהם ענינים במשה ישנם מזה למעלה
מזה  ולמעלה הראש דרגת רבתי, בדרגת עד בינוני,
ההוד  דקרני הענין שזהו מהראש, שלמעלה כתר -

הכתר  דרגת - משה כידוע 148של מלכות, כתר ,149.

שבכל  משה לבחי' בנוגע ג"כ מובן ועד"ז
הדרגות, כל בתוכו כולל יהודי זה שמצד - ישראל
לענין  - עד "רבתי", עד "בינוני", מ"זוטרתא",

הוא  בדבר והחידוש ההוד). (קרני שענין 150הכתר -
ליהודי  דוקא וניתן בלעו"ז שייך לא (אמיתי) הכתר

מלכים" "בני הם -151(שכן מזו ויתירה
-152"מלכים" המצבים ובכל הזמנים שבכל ,(

הכתר  את ליהודי יש - הגלות ומצב בזמן אפילו
ההוד. דקרני מלכות

עד  הרצון כח על קאי כתר - הנפש ובכחות
נפש  נמצא 153למסירת יהודי של לה' שהרצון .

לבנ"י  תמיד ויש הי' שלכן הזמנים, בכל בתוקף
בעניני  כשרצונו אפילו כי - בגלות לעמוד הכח
האמיתי  רצונו אז גם - ניכר לא ותומ"צ קדושה

הידוע  הרמב"ם כפס"ד ה', רצון את לקיים .154הוא

הי' כשעוד הגלות, זמן בתחלת מיבעי ולא
רבי" בימי ד"ותותר המשיכו 155הענין זמן ובמשך ,

הראי' ע"פ זה 156לקדש לאחרי גם אלא אפילו 157, -
הכתר  והגילוי התוקף בכל מאיר - הגלות בעומק

בבנ"י. ההוד דקרני
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פמ"ד.141) תניא וראה תס"ט. תקו"ז א. רעג, זח"ג
משה 142) של קרנו כו' הן קרנות עשר ו: פ"ב, איכ"ר ראה

וכיון  ישראל של בראשן נתונות היו וכולן כו', פניו עור כי דכתיב
מחזירן  הקב"ה תשובה עושין וכשישראל כו', מהן ניטלו שחטאו

למקומם.
רפמ"ב.143)
ב.144) לג, ברכות
יב.145) י, עקב
שם.146) תניא ראה

כא.147) יא, בהעלותך
(ד"נעוץ 148) וסיומה הפרשה דתחלת הקשר לבאר יש ועפ"ז

ישראל" בני ראש את "תשא ע"י בסופן"): ותחלתן בתחלתן סופן
הכתר  לדרגת והעלי' ההתנשאות נעשית רבינו) משה (ע"י
משה  של ההוד בקרני הוא זה גילוי ושלימות הראש. מן שלמעלה

מישראל. א' שבכל משה בבחי' זה ומעין הפרשה), (בסוף
פרשתנו 149) שלימה (תורה טו בהעלותך ישן תנחומא ראה

מכתרים  באו ההוד (שקרני א פח, שבת פרש"י וראה רלג). אות
גדר  "הוה פניו עור שקרן כאן, עה"ת ובצפע"נ משה). שלקח

מלכות". וכתר מלך נעשה דאז מלוכה
ואילך.150) סע"ב צא, אסתר מגילת תו"א
א.151) סז, שבת
רע"ב).152) (א, בהקדמה תקו"ז
שם.153) תו"א ראה
ספ"ב.154) גירושין הל'
ב.155) קיג, שבת יד. ב, רות
ה"ג.156) פ"ה קדה"ח הל' רמב"ם ראה
(גם 157) הראי' ע"פ לקדש אפשר סמוך שב"ד ולהעיר

שם  מג"א וראה קנג. מ"ע בסהמ"צ רמב"ן (ראה החורבן) לאחרי
שיחות  בארוכה (ראה הרי"ף של בב"ד כנראה שהי' כמו בסופו).

a"pyz'd oey`x xc` g"iÎc"i ,`yz ik 't w"y meie w"yre 'd ,'c ,'b zelil zegiyn

את לפעול הכח ניתן mlekליהודי mipiprd lk-
ועד  מ"אל"ף מתחלתם שבינתיים, מה וכל סופם

בשלשת  שנחלקים כפי - ובכללות תי"ו", עד
גימ"ל. בי"ת אל"ף הראשונות, האותיות

בעבודתו  נמצאים אלו ענינים ג' שכל כפי החל
ויום: יום בכל

"ברי' (כשנעשה משנתו כשניעור מיד
כו'129חדשה" לפניך אני "מודה אומר הוא (

נשמתי" בי .130שהחזרת

של  עבודתו של - והתחלה היסוד - האל"ף
(האל"ף  להקב"ה וההודאה הביטול הוא: יהודי

ד"אנכי").

. "מודה - ד"אני" האל"ף מציאותו, שכל .עד
שנמצא  כפי (גם יהודי של ה"אני" שכן לפניך",
ד"אנכי" ה"אני" עם אחד דבר הוא למטה)

חד  כולא וקוב"ה (ישראל וכמרומז 131שלמעלה - (
(הקב"ה) ויו"ד למטה (יהודי) יו"ד א': אות בצורת

המחברם  וקו של 132למעלה שפשיטות וכידוע .
העצמות  פשיטות עם אחד דבר היא וענין 133יהודי .

"מודה  באמירת בגלוי ביטוי לידי בא הפשיטות
השמות) ענין מכל למעלה ההודאה, (ענין .134אני"

ילדים  אפילו - בנ"י שכל ישראל מנהג שלכן
אני". "מודה אומרים - קטנים וקטני  קטנים

ובטלה  טפלה "מודה" תיבת אפילו מזו: יתירה
(לכאורה) כאן העיקר שכן "אני", של) (האל"ף אל
ישנו  משנתו כשניעור מיד כי - "אני" תיבת הוא
אברים  רמ"ח (עם האדם של מציאותו לראש לכל
עושה  (ה"אני") הוא לאח"ז ורק גידים), ושס"ה
. ד"מודה והפעולה מהאמירה החל .פעולה,

"אני  ולא אני" "מודה אומרים ואעפ"כ לפניך".
עם  קשור יהודי של ה"אני" כך כדי עד כי - מודה"
ה"אני", מציאות קודמת שבזמן שהגם הקב"ה,

לפניך. דהודאה במצב תיכף ה"אני" אעפ"כ

השחר ברכות באים זה שחרית ,ולאחרי ותפלת

לביהמ "ד  דעבודת 135ומביהכנ"ס  האל"ף כללות -
היום.

יהודי  של היומית בעבודתו הבי"ת בא לאח"ז
ערב" עדי ולעבודתו לפעלו אדם "יצא הוא 136- ,

(מביהכנ" (הבי"תיוצא לעולם וביהמ"ד) ס
במשך  העבודה את לעשות גו'") ברא ד"בראשית

ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג כולו, היום ,137כל
באופן  העולם בעניני והתעסקותו התלבשותו

באמונה  ומתנו .138דמשאו

גמר  - הגימ"ל בא היום וחותם בסיום לאח"ז,
הנפש  חשבון כשעושה היום, עבודת ושלימות
ובכללות  היום, במשך ומעשיו עניניו דכל וסךֿהכל
"אך  - לסיומה עד ערבית, בתפלת זאת עושה הוא -

גו'" לשמך יודו (כמו 139צדיקים לה' הודאה ,
ושלימות  גמר בתור אבל בבוקר), אני" "מודה
ומוסר  המטה, שעל שמע קריאת - עד העבודה,

רוחי" אפקיד "בידך - להקב"ה לגמרי .140עצמו

של  עבודתו בכללות אלו ענינים ג' ישנם ועד"ז
ושנים  ימים לאריכות - חייו ימי במשך יהודי
סיום  עד העבודה, אמצע העבודה, תחלת - טובות
הדור  - זה בדורנו ועאכו"כ העבודה. ושלימות
לאחרי  - דהגאולה הראשון והדור בגלות האחרון
ועבודתינו" ד"מעשינו גדול הכי הריבוי כבר שישנו
וכעת  זה, שלפני והשנים הדורות כל במשך דבנ"י
כעת  הרי - האחרונים הבירורים את גם סיימו
ושלימות  סיום על לראש ולכל בעיקר ההדגשה
דגאולה  הגימ"ל את להביא - העבודה וגמר

ממש! בפועל והשלימה האמיתית

כל יב. את לפעול יכול יהודי שכל לכך והכח
מהאל"ף  בא סופם) ועד (מתחלתם הענינים
אחד  ודבר קשור יהודי כל של שה"אני" - הראשון
יורד  שיהודי כפי שאפילו עד שלמעלה, "אנכי" עם
"בשביל  נברא העולם כל הרי - בעולם למטה
דכל  וראשית הראש ראשית", שנקראו ישראל

כולה. הבריאה
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רס"ו.129) רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע
שו"ע 130) או"ח. שו"ע ריש בעט"ז הובא - היום" "סדר

בתחלתו. אדה"ז סידור ס"ו). שם (ובמהדו"ת ס"ה ס"א אדה"ז
ס"ט. החסידות תורת של ענינה קונטרס וראה

א.131) עג, זח"ג ראה
א'.132) אדר ח' יום" "היום ראה
סקנ"ד.133) הוספות טוב שם כתר ראה

סי"א. הנ"ל קונטרס ראה (134

ועוד.135) ברכות. סוף ראה
כג.136) קד, תהלים
ב.137) לה, ברכות
א.138) לא, שבת ראה
יד.139) קמ, תהלים
ו.140) לא, שם



a"pyz'dסח oey`x xc` g"iÎc"i ,`yz ik 't w"y meie w"yre 'd ,'c ,'b zelil zegiyn

רבנן" מלכי ב"מאן יותר בגלוי נמצא ,158וזה
לדורנו  עד ודור, דור בכל ו"יועציך" ה"שופטיך"
כהכנה  דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח מכ"ק החל זה,
יך ועצ י ו נה כבראשו ופטיך ש ל"ואשיבה

המשיח ,159כבתחלה" מלך - ובראשם oxw"וירם,
ליושנה 160משיחו" דוד בית "מלכות יחזיר והוא ,

נדחי  ומקבץ המקדש ובונה הראשונה ולממשלה
כשהיו  בימיו המשפטים כל וחוזרין ישראל,

וכו'" קרבנות מקריבין .161מקודם,

אדרֿראשון,יג. בחודש שבעמדנו רצון, ויהי
גאולה  ו"מיסמך - שני לאדר הכנה המהוה

לגאולת 162לגאולה" שני) (באדר פורים גאולת ,
ומיד  שתיכף - הגאולה חודש ניסן, בחודש פסח
ובדרך  והשלימה, האמיתית הגאולה תבוא ממש
חדשי  ניסן וחודש שני אדר חודש יהיו ממילא

לגאולה". גאולה ד"מיסמך באופן הגאולה,

חז"ל  הוראת בקיום שמוסיפים עי"ז 163ובפרט

שנמצאים  ובפרט בשמחה", מרבין אדר "משנכנס
ראשון, אדר דחודש הכניסה לאחר ימים כו"כ כבר
המהוים  קטן, פורים ושושן קטן, פורים ולאחר
באופן  - גדול פורים ושושן גדול לפורים הכנה

יהי'" גדול הקטן לשון 164ד"זה "יהי'" רק ולא ,
את  שחגגו עי"ז והוה, עבר לשון "הי'" אלא עתיד,
גדולה, בשמחה קטן פורים ושושן קטן פורים

באופן  ליום מיום ושמחה ואור והולך ומוסיף
בקודש" דפורים 165ד"מעלין יהי'" ה"גדול שאז ,

גדול  יותר, עוד יהיו גדול פורים ושושן גדול
מגדול  .166למעלה

הגדרים  כל פורצים שמחה לעיקר 167וע"י עד ,
האחרון שמהרגע הראשון- הרגע נעשה  דהגלות 

ממש .דהגאולה , ומיד תיכף - העיקר והוא ועוד
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תשמ"ה  ב') (התוועדות בראשית וש"פ ואילך סי"ט ער"ה ליל
תשמ"ה  ואילך. 2683 ע' ח"ד תשד"מ (התוועדויות ואילך סל"ח
(הל' הרמב"ם בדברי הב"י שיטת וידועה ואילך)). 466 ע' ח"א
קיבל  שהב"י ועד הזה, בזמן לסמיכה בנוגע הי"א ) פ"ד סנהדרין
שו"ת  שבסוף הסמיכה קונטרס (ראה רב בי ממהר"י סמיכה
בראשית  ש"פ שיחת וראה במילואים. חי"ב תו"ש מהרלב"ח.
כל  הסכימו שאם הדברים לי "נראין הרמב"ם: וז"ל הנ"ל),
אלו  הרי אותם, ולסמוך דיינים למנות ישראל שבארץ החכמים
לאחרים". לסמוך להן ויש קנסות דיני לדון להן ויש סמוכים,
כן  תאמר לא שאם מבאר, מ"ג) פ"א (סנהדרין המשניות ובפירוש
לעולם  הגדול ב"ד שתמצא אפשר אי היום גם לסמוך שאפשר
כבראשונה  שופטיך "ואשיבה שנאמר שישובו הבטיח והקב"ה

כבתחלה". ויועציך
סע"א.158) סב, גיטין ראה
תנש"א )159 שופטים ש"פ שיחת בארוכה וראה כו. א, ישעי'

ואילך). 190 ע' ח"ד תנש"א (התוועדויות
י.160) ב, שמואלֿא
רפי"א.161) מלכים הל' רמב"ם
ב.162) ו, מגילה
סע"א.163) כט, תענית
המילה.164) סדר נוסח

וש"נ.165) א. כח, ברכות
קטן)166) פורים ושושן קטן (פורים אלו מועדים לקשר ויש

של  המועדים שבכל (כידוע השבוע בפרשת לעיל המבואר עם
חלק  של"ה - בהן שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש השנה

א)): (רצז, וישב ר"פ תושב"כ
כז. ט, (אסתר במ"ת כבר" שקבלו מה "קיימו הפורים בימי
קונטרס  (ראה ההוא בזמן היהודים של המס"נ ע"י א) פח, שבת
לוחות  של המעלה ע"ד וש"נ), .(332 ע' (לעיל תשנ"ב קטן פורים
רק  שהוא הכפורים, יום (והרי הראשונות לוחות לגבי האחרונות
ב  כו, תענית (משנה האחרונות לוחות של מ"ת הוא כֿפורים,
הענינים  גם מהפכים - זה ובכח ב)). ל, שם גמרא ובפרש"י.

הוא". "ונהפוך העגל), חטא (כמו דלעו"ז
לבסומי  איניש "חייב ב) ז, (מגילה המאחז"ל מובן ועפ"ז
- ולכאורה מרדכי". לברוך המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא
המן" "ארור בין להבחין שאא"פ קדושה בעניני לומר היתכן
לעיל  המבואר (ע"פ בזה הביאור לומר ויש מרדכי"?! ו"ברוך
עלי' להביא כדי ורק אך היא המן" ב"ארור הכוונה שכל בפנים),
ע"י  נעשה זה וענין מצ"ע. בקדושה מהעלי' למעלה יותר, נעלית

המן"השמחה ב"ארור  הפנימיות שמגלים  בפורים, (לבסומי)
ובין  בינו להבחין אא"פ זה שמשום עד נעלית), הכי (מעלתו
(גם  בפרשתנו ענינים הג' שכל לעיל המדובר (ע"ד מרדכי" "ברוך
ראש  את תשא ד"כי הענין - הוא חד תוכנם והשבירה) החטא
למעלה  הוא אל"ף) (באות "ארור" של שהבירור ולהוסיף, בנ"י").
על  המורה "בראשית"), של (הבי"ת "ברוך" של מענין יותר

הקדושה. טבע שמצד הברכה
(לגבי  יותר נעלה חידוש ניתוסף פורים שבשושן לומר ויש

" לדורות שנקבע בשמו כמודגש - (ולא oyeyפורים) פורים"
אחשורוש  לעו"ז, של הבירה עיר ע"ש וכיו"ב), דמוקפין פורים
מזמן  חומה מוקפות עיירות לכל נוגע ה"ז שלדינא [אף פרס מלך
(הל' הרמב"ם דברי ע"פ ובפרט שושן. עיר רק ולא נון, בן יהושע
כבוד  לחלוק כדי יהושע בימי הדבר תלו "ולמה ה"ה) פ"א מגילה

. הזמן באותו חריבה שהיתה ישראל הם לארץ כאלו ויחשבו .
כי - חרבין"] עתה שהם אע"פ חומה המוקפין פורים oyeyaכרכין

היינו  (דקדושה), פורים של ענין הוא (שושן) הלעו"ז שגם מודגש
באופן  רק ולא גקה"ט, של גם אלא ק"נ, של הבירור רק לא
חט"ז  לקו"ש (ראה טוב נעשה עצמו שהרע אלא הרע, שדוחים

.(413 ע'
קטן  פורים בה שיש מעוברת, בשנה ניתוסף - גופא ובזה

פורים ז,ohwושושן (עמוס כמ"ש יהי'", גדול הקטן "זה אשר ,
הביטול  שע"י הוא", קטן כי יעקב יקום "מי ב) ס, חולין וראה ב.
דלוחות  (ע"ד יתירה וגדלות העלי' נעשית בי"ת, בדרגא (תשובה)
פורים  ושושן בפורים (250 ע' חכ"ו לקו"ש ראה - האחרונות

lecb ממעמד אתהפכא על המורה - "יקום" בלשון [וכמודגש .
רצוי]. בלתי ומצב

ואילך.167) רכג ע' תרנ"ז סה"מ ראה
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
Ï‡¯˘È ÏÎ Ï˘ Ì˙¯‰Ë Y "˘„ÂÁ‰" ÈÙÏ "‰¯Ù"

נאמר החודש1ב"ירושלמי" שתקדים  הוא "בדין :
הפרה . נשרפה ובשני המשכן הוקם  בניסן שבאחד לפרה ,

כלומר, ישראל". כל של טהרתן שהיא  קודמת , פרה ולמה 

ישראל את "להזהיר פרה פרשת  את  קוראים תחילה
בטהרה " פסחיהם  שיעשו פרשת2לטהר", – ואחר ֿכך  ,

הפסח". פרשת  "ששם  2החודש 

של טהרתן "שהיא הירושלמי ישראל"lk3מלשון

כך ישראל. בני  לכל קשורה  אדומה  פרה  שטהרת  מובן

מ  גם  oiprdמובן okezפרה פרשת  את  לקרוא  שתיקנו שם ,
היא הקריאה  תקנת  והלוא –lklפרשת לפני  – ישראל בני

ש " (למרות  לפרה ")oicaהחודש  החודש שתקדים הוא

ישראל". כל של טהרתן (פרה ) "שהיא  הטעם מפני

לפני מת  מטומאת  בהיטהרות  הצורך הסבר : כאן נדרש 

לא אבל מת, טמאי שהם  לאלו  רק קשור פסח קרבן הבאת 
כאשר lkל" – ואדרבה  טמאיaexישראל", הם  ישראל  בני

כדי ישראל) של (וטהרתן לפרה  להזדקק  צורך אין מתים,

ציבור כי  פסח , קרבן  את  להביא  פסח 4שיוכלו קרבן מביא 
ישראל5(גם בני כל צריכים  איפוא  מדוע  – בטומאה  (

(קריאת את  להקדים המיעוט) לפי ולא  הרוב  לפי (ההולכים 
כל של  טהרתן ש "היא  מפני "החודש " לפני  "פרה " פרשת )

להיות6ישראל" שצריך (כפי "פרה" לפני  "החודש " ולא ,

"oica?("

היא ש "פרה " שבכך הענינים ), (בפנימיות  לומר הכרח

לטהרה  רק הכוונה  אין ישראל" כל של dheytk"טהרתן

ישראל" ש "כל כזאת  לטהרה אלא  פשוטה ) מת (מטומאת
ודוקא נמצאים , הם  שבו מצב  בכל לה להזדקק  צריכים 

ופסח. "החודש " של לענין ההכנה זוהי

.·
ÏÎÏ ÔÎÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ¯Ù‡‰ ÏÚ˘ ‡È‰ ‰ÂˆÓ‰ ¯˜ÈÚ

ÂÏ ˜Â˜Ê‰
פרה במצות שיש  החידוש  בעזרת  יובנו הדברים

אדומה .

המצוות אדומה7בספר פרה  שמצות  הרמב "ם אומר 
שיהיה  כדי  אדומה  פרה  "לעשות  – inlהיא  onefn dxt`8

איננה המצוה  כוונת  – מת " טומאת  לטהרת  אליו שיצטרך
כאשר – הצורך בשעת  באפר  שימוש  עלֿידי רק מתבצעת 
על אלא  – באפרה  לטהרה  זקוק  והוא  למת נטמא יהודי 

להיות  dligzklnהאפר okenכך לו, שיזדקק  יהודי  לכל
טהרה ליהודי שתידרש  זמן אתefkשבכל לטהר יוכל הוא

הפרה . באפר  מיד עצמו

הפסוק את  לכך מצרף  בני9הרמב "ם  לעדת  "והיתה 
למשמרת "ישר שאפר10אל  הוא הפשוט  פירושו אשר ,

"עדת מתוך יהודי לכל שמור , מוכן, להיות צריך הפרה 
לטהרה יזדקק  הוא  שמא  – ישראל כל – ישראל" בני

הפרה . באפר 

חובה מת  לטמא  אין יותר : גדול הוא  זה  בענין  החידוש 
ישנה כאשר  הרגל לפני אפילו להיטהר ; (מדאורייתא )

ברגל" עצמו  את  "לטהר  רק11החובה  החובה  חלה  אז גם  ,
דיון שישנו לכך (בנוסף  לרגל בעליה  המחוייב  אם12על

כגון: אחרים , להוציא  דרבנן) או דאורייתא היא  זו חובה
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ועוד. א. כט, למגילה ורש"י ברי"ף הובא ה"ה. פ"ג מגילה (1
ס' וראה ברביעית. וד"ה אדומה פרה ד"ה שם מגילה פרש"י (2

פרשיות". "סדר לרש"י הפרדס
– ועוד שם) לירושלמי משה ופני בקה"ע (וכן שם ורש"י ברי"ף (3
והעיקר: – כבפנים. הוא לפנינו ירושלמי בדפוסי אבל "כל". תיבת ליתא

היא שבפנים כדלקמן.okezaהשאלה "כל", הל' בדיוק דוקא ולאו הענין,
פסח  קרבן הל' רמב"ם ואילך. א עט, שם ואילך. סע"ב סו, פסחים (4

רפ"ז.
שפרה  בנדו"ד (כמו בטהרה שיעשו להשתדל צריך אז שגם אע"פ (5

שטומאה למ"ד ובפרט להטהר) זמן שדי ר"ח קודם בצבור dgcedנקראת
וש"נ). ב. ו, יומא א. עז, (פסחים

של  טהרתן שהיא מפני קודמת דפרה זה מקשר שם הפרדס בס' (6
אבל  – ב) טז, (ר"ה ברגל עצמו את לטהר אדם דחייב הא עם ישראל

) הוא פרה דפ' ישראל של דטהרתן הענין הטהרה בפשטות, ענין לא
מטומאת טהרה רק  כ"א) בכלל, עצמו zn(ברגל) לטהר החיוב (וגם:

.12 ובהערה ב' סעיף בפנים לקמן וראה דוקא). לפסח שייך אינו ברגל
ואילך. 207 ע' חל"ו לקו"ש וראה

קיג. מ"ע (7
הכללי). בתוכן (ולא בלשון שינויים וקאפח העליר בתרגום (8
פרה  לשרוף הרמב"ם): לשון העתיק שבכ"מ (שידוע שצז מצוה ובחינוך
מת. מטומאת ומטהרה אלי' שיצטרך למי מוכן אפרה להיות אדומה
מוכן. אפרה להיות אדומה פרה לעשות היד: ספר בריש המצות ובמנין

נוסחאות. בשינויי שם תשכ"ד) (ירושלים המדע ספר רמב"ם וראה
ט. יט, חוקת (9

"למשמרת"). תיבת גם (שהועתקה וקאפח העליר בתרגום כ"ה (10
(שם). בש"נ הנ"ל המדע ס' וראה שם. בחינוך וכ"ה

ה"י. פט"ז אוכלין טומאת הל' רמב"ם שם. ר"ה (11
בנוגע  בעיקר שקו"ט (ושם שם לרמב"ם למלך משנה ראה (12

dxdf`dlהוא אם הרגל קודם כו' נבילה דרבנן).`xeqiדמגע או תורה
מז. כלל חי"ת מע' כללים שד"ח .ye"pוראה

a"pyz'd oey`x xc` g"iÎc"i ,`yz ik 't w"y meie w"yre 'd ,'c ,'b zelil zegiyn

רבנן" מלכי ב"מאן יותר בגלוי נמצא ,158וזה
לדורנו  עד ודור, דור בכל ו"יועציך" ה"שופטיך"
כהכנה  דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח מכ"ק החל זה,
יך ועצ י ו נה כבראשו ופטיך ש ל"ואשיבה

המשיח ,159כבתחלה" מלך - ובראשם oxw"וירם,
ליושנה 160משיחו" דוד בית "מלכות יחזיר והוא ,

נדחי  ומקבץ המקדש ובונה הראשונה ולממשלה
כשהיו  בימיו המשפטים כל וחוזרין ישראל,

וכו'" קרבנות מקריבין .161מקודם,

אדרֿראשון,יג. בחודש שבעמדנו רצון, ויהי
גאולה  ו"מיסמך - שני לאדר הכנה המהוה

לגאולת 162לגאולה" שני) (באדר פורים גאולת ,
ומיד  שתיכף - הגאולה חודש ניסן, בחודש פסח
ובדרך  והשלימה, האמיתית הגאולה תבוא ממש
חדשי  ניסן וחודש שני אדר חודש יהיו ממילא

לגאולה". גאולה ד"מיסמך באופן הגאולה,

חז"ל  הוראת בקיום שמוסיפים עי"ז 163ובפרט

שנמצאים  ובפרט בשמחה", מרבין אדר "משנכנס
ראשון, אדר דחודש הכניסה לאחר ימים כו"כ כבר
המהוים  קטן, פורים ושושן קטן, פורים ולאחר
באופן  - גדול פורים ושושן גדול לפורים הכנה

יהי'" גדול הקטן לשון 164ד"זה "יהי'" רק ולא ,
את  שחגגו עי"ז והוה, עבר לשון "הי'" אלא עתיד,
גדולה, בשמחה קטן פורים ושושן קטן פורים

באופן  ליום מיום ושמחה ואור והולך ומוסיף
בקודש" דפורים 165ד"מעלין יהי'" ה"גדול שאז ,

גדול  יותר, עוד יהיו גדול פורים ושושן גדול
מגדול  .166למעלה

הגדרים  כל פורצים שמחה לעיקר 167וע"י עד ,
האחרון שמהרגע הראשון- הרגע נעשה  דהגלות 

ממש .דהגאולה , ומיד תיכף - העיקר והוא ועוד
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תשמ"ה  ב') (התוועדות בראשית וש"פ ואילך סי"ט ער"ה ליל
תשמ"ה  ואילך. 2683 ע' ח"ד תשד"מ (התוועדויות ואילך סל"ח
(הל' הרמב"ם בדברי הב"י שיטת וידועה ואילך)). 466 ע' ח"א
קיבל  שהב"י ועד הזה, בזמן לסמיכה בנוגע הי"א ) פ"ד סנהדרין
שו"ת  שבסוף הסמיכה קונטרס (ראה רב בי ממהר"י סמיכה
בראשית  ש"פ שיחת וראה במילואים. חי"ב תו"ש מהרלב"ח.
כל  הסכימו שאם הדברים לי "נראין הרמב"ם: וז"ל הנ"ל),
אלו  הרי אותם, ולסמוך דיינים למנות ישראל שבארץ החכמים
לאחרים". לסמוך להן ויש קנסות דיני לדון להן ויש סמוכים,
כן  תאמר לא שאם מבאר, מ"ג) פ"א (סנהדרין המשניות ובפירוש
לעולם  הגדול ב"ד שתמצא אפשר אי היום גם לסמוך שאפשר
כבראשונה  שופטיך "ואשיבה שנאמר שישובו הבטיח והקב"ה

כבתחלה". ויועציך
סע"א.158) סב, גיטין ראה
תנש"א )159 שופטים ש"פ שיחת בארוכה וראה כו. א, ישעי'

ואילך). 190 ע' ח"ד תנש"א (התוועדויות
י.160) ב, שמואלֿא
רפי"א.161) מלכים הל' רמב"ם
ב.162) ו, מגילה
סע"א.163) כט, תענית
המילה.164) סדר נוסח

וש"נ.165) א. כח, ברכות
קטן)166) פורים ושושן קטן (פורים אלו מועדים לקשר ויש

של  המועדים שבכל (כידוע השבוע בפרשת לעיל המבואר עם
חלק  של"ה - בהן שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש השנה

א)): (רצז, וישב ר"פ תושב"כ
כז. ט, (אסתר במ"ת כבר" שקבלו מה "קיימו הפורים בימי
קונטרס  (ראה ההוא בזמן היהודים של המס"נ ע"י א) פח, שבת
לוחות  של המעלה ע"ד וש"נ), .(332 ע' (לעיל תשנ"ב קטן פורים
רק  שהוא הכפורים, יום (והרי הראשונות לוחות לגבי האחרונות
ב  כו, תענית (משנה האחרונות לוחות של מ"ת הוא כֿפורים,
הענינים  גם מהפכים - זה ובכח ב)). ל, שם גמרא ובפרש"י.

הוא". "ונהפוך העגל), חטא (כמו דלעו"ז
לבסומי  איניש "חייב ב) ז, (מגילה המאחז"ל מובן ועפ"ז
- ולכאורה מרדכי". לברוך המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא
המן" "ארור בין להבחין שאא"פ קדושה בעניני לומר היתכן
לעיל  המבואר (ע"פ בזה הביאור לומר ויש מרדכי"?! ו"ברוך
עלי' להביא כדי ורק אך היא המן" ב"ארור הכוונה שכל בפנים),
ע"י  נעשה זה וענין מצ"ע. בקדושה מהעלי' למעלה יותר, נעלית

המן"השמחה ב"ארור  הפנימיות שמגלים  בפורים, (לבסומי)
ובין  בינו להבחין אא"פ זה שמשום עד נעלית), הכי (מעלתו
(גם  בפרשתנו ענינים הג' שכל לעיל המדובר (ע"ד מרדכי" "ברוך
ראש  את תשא ד"כי הענין - הוא חד תוכנם והשבירה) החטא
למעלה  הוא אל"ף) (באות "ארור" של שהבירור ולהוסיף, בנ"י").
על  המורה "בראשית"), של (הבי"ת "ברוך" של מענין יותר

הקדושה. טבע שמצד הברכה
(לגבי  יותר נעלה חידוש ניתוסף פורים שבשושן לומר ויש

" לדורות שנקבע בשמו כמודגש - (ולא oyeyפורים) פורים"
אחשורוש  לעו"ז, של הבירה עיר ע"ש וכיו"ב), דמוקפין פורים
מזמן  חומה מוקפות עיירות לכל נוגע ה"ז שלדינא [אף פרס מלך
(הל' הרמב"ם דברי ע"פ ובפרט שושן. עיר רק ולא נון, בן יהושע
כבוד  לחלוק כדי יהושע בימי הדבר תלו "ולמה ה"ה) פ"א מגילה

. הזמן באותו חריבה שהיתה ישראל הם לארץ כאלו ויחשבו .
כי - חרבין"] עתה שהם אע"פ חומה המוקפין פורים oyeyaכרכין

היינו  (דקדושה), פורים של ענין הוא (שושן) הלעו"ז שגם מודגש
באופן  רק ולא גקה"ט, של גם אלא ק"נ, של הבירור רק לא
חט"ז  לקו"ש (ראה טוב נעשה עצמו שהרע אלא הרע, שדוחים

.(413 ע'
קטן  פורים בה שיש מעוברת, בשנה ניתוסף - גופא ובזה

פורים ז,ohwושושן (עמוס כמ"ש יהי'", גדול הקטן "זה אשר ,
הביטול  שע"י הוא", קטן כי יעקב יקום "מי ב) ס, חולין וראה ב.
דלוחות  (ע"ד יתירה וגדלות העלי' נעשית בי"ת, בדרגא (תשובה)
פורים  ושושן בפורים (250 ע' חכ"ו לקו"ש ראה - האחרונות

lecb ממעמד אתהפכא על המורה - "יקום" בלשון [וכמודגש .
רצוי]. בלתי ומצב

ואילך.167) רכג ע' תרנ"ז סה"מ ראה
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השוהה אדם  (או בארץ ֿישראל קרקע  לו שאין אדם 
פסח ) (ומקרבן לרגל מעליה פטורים  שהם ולכן13בחו"ל), ,

ברגל". עצמו את ב "לטהר מחוייבים אינם  הם 

" להיות  צריך  שהאפר  יוצא , שיצטרךonefnאם ֿכן למי
שהטהרה לאדם  דוקא לאו המת", טומאת  לטהרת אליו

היא תלויהdaegמטומאתו שהטהרה לאדם  גם  אלא  לגביו
ובכל להיטהרonfברצונו הרצון בו להיות14שיתעורר צריך

okenמיד עצמו  את  לטהר  שיוכל כדי הפרה  אפר בשבילו
ירצה . כאשר

.‚
¯Ù‡· ‡Â‰ ‰ÂˆÓ‰ ¯˜ÈÚ˘ Ô·ÂÓ ‚"Ò¯‰ ÔÂ˘ÏÓ Ì‚

¯ÂÓ˘‰
המצוות (בספר הרס "ג בלשון גם מודגש  זה  ענין 

"ופרה15שלו היא  אדומה  פרה  שמצות  כותב , הוא  שם  (
xcza zxnynl להיות צריך הפרה אפר – "okenבתדירות

(תמיד),

"אחרונים " הרס"ג16ישנם של בדבריו לדייק  המנסים
לחלק רק  איננה שהכוונה ולומר בתדר", למשמרת  "ופרה

הימנו" מזין  ישראל ש "היו  האפר מן17מן לחלק  גם אלא  ,
בחיל" "נותן שהוא חלק 18האפר על דוקא  שהרי  .dfשל

"והיתה הביטוי נכתב  בחיל") "נותן הוא (שאותו האפר 
ישראל בני "ופרהzxnynlלעדת הרס "ג (וכלשון "

חז"ל לומדים  ממנו אשר חלק19למשמרת"), לשמור שיש 
של  האפר  ב"חיל".lkמן "למשמרת" פרה 

כללי, באופן היא  אדומה  פרה  שמצות  יוצא, לפיֿזה 
בחלק  הרס "ג, דעת  לכאורה ,dfלפי שהרי, האפר . של

האפר של חלקו איננו המצוה  שעיקר לומר ייתכן  כיצד
הנשאר האפר  חלק  אלא  מתים , טמאי לטהרת המנוצל 

זאת מסבירים  והם  ממספר20"למשמרת ". המובן לפי 
להזות כדי בחיל השמור  האפר  מן לוקחים  שהיו מקומות ,
הכהן כאשר גם  [וכך הכיפורים יום  לפני הגדול הכהן על

חדשה] אדומה  פרה  שורף  היה  .21הגדול 

edfeישראל לגבי שהרי אדומה , פרה מצות עיקר 
קיימת  איננה  הדיוטים  כהנים לגבי  (כיחידים)daegואפילו 

ביום לעבודה  מסוגל הוא שרק  גדול, כהן רק להיטהר .
קיימת  כלפיו יוםdaegdהכפורים, לפני האפר בהזאת 

ש יוצא, וכך זו. עבודה  לעבוד  שיוכל כדי daegdהכפורים 
zizin`dשניתן האפר בחלק  היא  הפרה אפר מצות  של

"למשמרת ". בחיל

שהרי, מיוחד. עיון דורש  הרס "ג לדברי זה  הסבר

רק הן בתדר" למשמרת  "ופרה  שהמילים מכך יוצא 
היא  המצוה  האפר מן חלק  באיזה לדעת  כדי  ,zigxkdסימן

את  מבטאות אינן הן devndאך okez.

בחלק  (אפילו המצוה  לכך : כך`df(dppiובנוסף  על
"למשמרת  הוא  הכהןxczaשהאפר על ההזיה על אלא  ,"

ביותר : רחוקות לעיתים  קיום  לידי המגיע  [דבר הגדול
וכאשר בשנה ), אחת  –) הכיפורים יום לפני  פעמים  מספר 
מימות אשר מאורע  חדשה , אדומה מפרה  אפר מכינים 

פעמים שמונה רק  התרחש  רבנו ],22משה

לבצע הכהנים  כל על מצות ֿעשה  מוטלת  הרי וקשה :
זאת עושה  יחיד וכאשר  יום , בכל המקדש  בית  עבודת  את

הן" זריזין ו"כהנים מצותֿעשה , מקיים רצין23הריהו 24והיו

פרה שטהרת  ברור  ואםֿכן מסירות ֿנפש, כדי עד לעבודה 
היתה  עיקרzigxkdאדומה יהיה  מדוע  ואם ֿכן לגביהם ,

שממנו בחיל, הניתן האפר של בחלק  אדומה פרה מצות
הגדול ? הכהן על רק  מזים

.„
,ÔÎÂÓ ¯Ù‡ ‰È‰È˘ ‡È‰ ‰ÂˆÓ‰ ¯˜ÈÚ ‚"Ò¯‰ ÈÙÏ Ì‚

?È„Â‰È ÏÎÏ ÔÈÚ‰ ·Â˘Á ÚÂ„Ó
"ופרה בדבריו הרס "ג  כוונת  שאדרבה : מסתבר, לפיכך
לעיל, שהובאו הרמב "ם כדברי היא בתדר " למשמרת

יהיה  שאפרה  הוא, הפרה  מצוות  "למיcinzשעיקר  מוכן 
בתדר" "למשמרת  – מת " טומאת  לטהרת  אליו .25שיצטרך 

בביטוי משתמש  שהרס "ג  בכך קושי שום  אין
היא זה  בביטוי  הכוונה  חז"ל  דרשת  לפי אשר "למשמרת ",
כוונתו כי  לעיל, שהוסבר כפי  בחיל, הניתן האפר מן לחלק 

זה  לפי`dppiבביטוי אלא  חז"ל, דרשת lyכלפי  eheyt
`xwn" למשמרת ישראל בני לעדת  "והיתה שבמילים  ,
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וראה  שם. שד"ח ב. ג, שם – מאלי' תוד"ה ב. ח, פסחים ראה (13
ב). (קצא, מה פרשה רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ בכ"ז

ב"למי הכוונה אין שהרי (14jxhviy,"מת טומאת לטהרת אליו
ezxdhaשצריך aiiegneשצריך כ"א ,xt`dl טהר בשביל תו.("אליו")

" וקאפח) העליר תרגום (ראה מהגירסא ג"כ שיצטרך".dnlוכדמוכח
שם. (15

ד). (קצ, שם פערלא הרי"פ (16
ספ"ג  אדומה פרה הל' רמב"ם ספ"ג. פרה – התוספתא לשון (17

ספ"ג). פרה תוי"ט (וראה

שם. רמב"ם שם. פרה (18
ט. יט, חוקת פרש"י שם. ורמב"ם תוספתא (19
וש"נ. ואילך), א (קצא, שם פערלא הרי"פ (20

שם, פערלא הרי"פ (ראה דוקא בכה"ג שצ"ל להדיעה (21ye"p.(
שם. אדומה פרה הל' רמב"ם מ"ה. פ"ג פרה (22

וש"נ. א. כ, שבת (23
א). כג, (ושם רפ"ב יומא משנה א. כח, תמיד (24

"למשמרת כותב הרס"ג שאין זה יומתק ועפ"ז (25liga."
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האפר לכלל גם היא  שיצטרך26הכוונה "למי להכינו שיש  ,
אליו",

הגדול הכהן את גם  כולל "שיצטרך" כאשר  ובמיוחד
האפר. עלֿידי  להיטהר שעליו בזמנים 

לפי גם  רואים  זאת כהוכחהm"anxdאת  המצטט  ,
מזומן" אפרה  "שיהיה היא  אדומה  פרה שמצוות  – לדבריו

ישראל  בני לעדת "והיתה הפסוק  את –zxnynl,"

נכלל הימנו" מזין ש"ישראל האפר של חלקו גם  שהרי
אליו". שיצטרך  "למי  מזומן – למשמרת" "והיתה ... בתוך

של הענין כך  כל חשוב  מדוע  אכן, להבין : צריך אך
אפר שיהיה בכך  די שאין שמדגישים  עד הפרה , אפר

" להיות  צריך הוא  אלא  הצורך, –zxnynlבשעת בתדר"
אליו"? שיצטרך "למי תמיד מוכן

.‰
'‰ ˙„Â·Ú· ¯˘‡ ‰¯Ù ˙ÂˆÓ· Ì‚ ÌÈÈ˜ ‰Ê Ë¯Ù

˙ÈÁÂ¯‰
ברוחניות מענינו ומשתלשל נובע  בגשמיות דבר .27כל

ומצוות : לתורה  בקשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה , גם, כך
כ של וקבועיםפרטיה  מותאמים הגשמי  מביצועה מצוה  ל

ברוחניות . תוכנה  לפי

באופן מתקיימת  פרה  שמצות  העובדה בעניננו : גם וכך 
"אפרה להיות  שצריך נובעתonefnכזה, אליו", שיצטרך למי

ענין מסמלת  הרוחנית  ה ' בעבודת  אדומה  פרה שמצות מכך
אחדcinzהדרוש  לכל "מזומן" תמיד  להיות  שצריך ענין ,

שלו. הרוחנית  ה ' בעבודת

בזה : והביאור

– הוא אדומה  פרה  של שלdaeyz28ענינה משמעותה  .
ברוחניות מת  עוונות29טומאת  שבאמצעות  העובדה  היא 

היו ש "עוונותיכם המצב  בוmilican30נגרם  שאין מצב  ,"
אלקיכם "miwacd"ואתם רחמנא31בה ' מתקיים, אין ואז ,

"חיים ..." מטהרת31ליצלן, התשובה , דהיינו אדומה , ופרה  .
באלקים ומקורו לשרשו שוב  אותו ומחברת  היהודי את

חיים .

חז"ל מאמר מעשה32(וכפי על ותכפר פרה  "תבוא 
מטומאת  מטהרת  פרה – עניןznהעגל" תוצאת שהיא  ,

כל של שורשם  שהוא  העגל, מחטא  נובעים  אשר העוונות ,
תורה מתן שלאחר  ).33החטאים 

ענינים שני נמצאים אדומה שבפרה לכך ההסבר זהו
מחוץ בחוץ , היא  עשייתה  כל  – אחד מצד קוטביים :

המחנות דוקא34לשלוש  הוא  שמקומם  כקרבנות שלא  ,
"נוכח  דוקא  להתבצע  ההזאה  על – שני ומצד ב "פנים".

ipt"מועד של35אוהל פתחו ורואה  "מתכוון –lkidבשעת
הדם " שני35הזאת  קיימים בתשובה  שגם  מפני וזאת  .
כאלו: קצוות 

ה "חוץ ", את  ו"לברר" לכפר  היא  התשובה  של פעולתה 
מחוץ  שהוא מה  היאlklאת  לקדושה. מחוץ  – המחנות 

הטמאות קליפות  משלוש  שהם זדונות, גם  ומטהרת  מכפרת 
כקרבנות , שלא  ביותר), החמורה  הטומאה  (דרגת  לחלוטין

שגגות על רק על36המכפרים  לכפר לאפשרות  הכח .
ממקור ונובע  נלקח  המחנות ) לכל שמחוץ  מה  (על הזדונות 

("פנים ")על ביותר  –37יון 

עצה כפתרון, מציע  מהתורה , שלמעלה  הקב "ה , דוקא 
ויכפר תשובה "יעשה התשובה  את  החוטא  לאדם  וציווי

את38לו" מציעה  היא  מדרגתה שלפי התורה , כך  לא  אך ,
שגגות על  המכפר  אשם", "יביא  .39העצה 

.Â
ÔÈ·Ï ‰¯˘È‰ Í¯„· ÍÏÂ‰‰ È„Â‰È ÔÈ·˘ ¯˘˜‰ Â‰Ó

?‰¯Ù‰ ÔÈÚ ÏÎ
שענין לחשוב , אדםdfניתן לגבי  רק  הוא בתשובה ,

רק ופגם , חטא  אךed`שכבר בחוץ , הנעשית  לפרה  זקוק 
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נתון  שבחיל "וזה כתב עה"פ עה"ת בפירושו רש"י שגם אף (26
בזה  שולל שאינו י"ל – למשמרת" .. והיתה מגזה"כ למשמרת

ואכ"מ. שם. רא"ם וראה האפר. כללות על גם קאי ש"למשמרת"
אֿב) קסא, זח"ב בתחלתה. (ב"ר מחז"ל תוכן פנימיות שזהו וי"ל (27
(ראה  השל"ה מש"כ ידוע – ואדרבא עלמא. וברא באורייתא אסתכל
ומרמזת  בעליונים מדברת שהתורה א) יד, אחרון בית סוף בהקדמה

בתחתונים.
ואילך. תשצז ס"ע תשפז. תשעד. תשסב. ע' ריש חוקת אוה"ת (28
ע"ד. ריש סא, לקו"ת וראה ועוד. תרכ"ט. (הא') חקת זאת גו' וידבר ד"ה

גֿד. שם לקו"ת תשפא. ע' שם אוה"ת ראה (29
ב. נט, ישעי' (30

ספל"ד. אדר"נ ד. ד, ואתחנן (31
ע"ז וראה כב. יט, שם פרש"י בסופו. ח חוקת תנחומא ב:32) כג,

כח. סי' אגה"ק וראה רחמנא. קריי' דחטאת פרה

ח"ב  ב. נב, (ח"א זהר וראה שם. ובפרש"י לד לב, תשא ראה (33
זוהמתן. חזרה העגל חטא דע"י ב) קצג,

א). סח, (מיומא ובפרש"י ג יט, חוקת (34
עה"פ). (מספרי ובפרש"י ד שם, חוקת (35

והערות  ציונים (וראה אֿב קיא, מצותיך דרך שם. אגה"ק ראה (36
שם).

ואדרבה  בפנים הנעשים הקרבנות כמו ענינה שם: דרמ"צ ראה (37
ואילך. ד נט, חוקת לקו"ת וראה ביותר. מהם נעלית

פ"ב  מכות ירושלמי וראה תשב). (רמז כה מזמור תהלים יל"ש (38
ה"ו.

– מידיעתו שב (ובהקדמת עם צ"ל הקרבן – כו' גזילות ובאשם (39
מכפר  ואז שוגג ממזיד עושה התשובה התשובה. וש"נ) ב. כו, שבועות
הנ"ל. והערות וציונים דרמ"צ ואילך. א'תקנז ס"ע יו"כ (אוה"ת הקרבן
ועוד). ואילך. 76 ע' חי"ג בהערה. 132 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה
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השוהה אדם  (או בארץ ֿישראל קרקע  לו שאין אדם 
פסח ) (ומקרבן לרגל מעליה פטורים  שהם ולכן13בחו"ל), ,

ברגל". עצמו את ב "לטהר מחוייבים אינם  הם 

" להיות  צריך  שהאפר  יוצא , שיצטרךonefnאם ֿכן למי
שהטהרה לאדם  דוקא לאו המת", טומאת  לטהרת אליו

היא תלויהdaegמטומאתו שהטהרה לאדם  גם  אלא  לגביו
ובכל להיטהרonfברצונו הרצון בו להיות14שיתעורר צריך

okenמיד עצמו  את  לטהר  שיוכל כדי הפרה  אפר בשבילו
ירצה . כאשר

.‚
¯Ù‡· ‡Â‰ ‰ÂˆÓ‰ ¯˜ÈÚ˘ Ô·ÂÓ ‚"Ò¯‰ ÔÂ˘ÏÓ Ì‚

¯ÂÓ˘‰
המצוות (בספר הרס "ג בלשון גם מודגש  זה  ענין 

"ופרה15שלו היא  אדומה  פרה  שמצות  כותב , הוא  שם  (
xcza zxnynl להיות צריך הפרה אפר – "okenבתדירות

(תמיד),

"אחרונים " הרס"ג16ישנם של בדבריו לדייק  המנסים
לחלק רק  איננה שהכוונה ולומר בתדר", למשמרת  "ופרה

הימנו" מזין  ישראל ש "היו  האפר מן17מן לחלק  גם אלא  ,
בחיל" "נותן שהוא חלק 18האפר על דוקא  שהרי  .dfשל

"והיתה הביטוי נכתב  בחיל") "נותן הוא (שאותו האפר 
ישראל בני "ופרהzxnynlלעדת הרס "ג (וכלשון "

חז"ל לומדים  ממנו אשר חלק19למשמרת"), לשמור שיש 
של  האפר  ב"חיל".lkמן "למשמרת" פרה 

כללי, באופן היא  אדומה  פרה  שמצות  יוצא, לפיֿזה 
בחלק  הרס "ג, דעת  לכאורה ,dfלפי שהרי, האפר . של

האפר של חלקו איננו המצוה  שעיקר לומר ייתכן  כיצד
הנשאר האפר  חלק  אלא  מתים , טמאי לטהרת המנוצל 

זאת מסבירים  והם  ממספר20"למשמרת ". המובן לפי 
להזות כדי בחיל השמור  האפר  מן לוקחים  שהיו מקומות ,
הכהן כאשר גם  [וכך הכיפורים יום  לפני הגדול הכהן על

חדשה] אדומה  פרה  שורף  היה  .21הגדול 

edfeישראל לגבי שהרי אדומה , פרה מצות עיקר 
קיימת  איננה  הדיוטים  כהנים לגבי  (כיחידים)daegואפילו 

ביום לעבודה  מסוגל הוא שרק  גדול, כהן רק להיטהר .
קיימת  כלפיו יוםdaegdהכפורים, לפני האפר בהזאת 

ש יוצא, וכך זו. עבודה  לעבוד  שיוכל כדי daegdהכפורים 
zizin`dשניתן האפר בחלק  היא  הפרה אפר מצות  של

"למשמרת ". בחיל

שהרי, מיוחד. עיון דורש  הרס "ג לדברי זה  הסבר

רק הן בתדר" למשמרת  "ופרה  שהמילים מכך יוצא 
היא  המצוה  האפר מן חלק  באיזה לדעת  כדי  ,zigxkdסימן

את  מבטאות אינן הן devndאך okez.

בחלק  (אפילו המצוה  לכך : כך`df(dppiובנוסף  על
"למשמרת  הוא  הכהןxczaשהאפר על ההזיה על אלא  ,"

ביותר : רחוקות לעיתים  קיום  לידי המגיע  [דבר הגדול
וכאשר בשנה ), אחת  –) הכיפורים יום לפני  פעמים  מספר 
מימות אשר מאורע  חדשה , אדומה מפרה  אפר מכינים 

פעמים שמונה רק  התרחש  רבנו ],22משה

לבצע הכהנים  כל על מצות ֿעשה  מוטלת  הרי וקשה :
זאת עושה  יחיד וכאשר  יום , בכל המקדש  בית  עבודת  את

הן" זריזין ו"כהנים מצותֿעשה , מקיים רצין23הריהו 24והיו

פרה שטהרת  ברור  ואםֿכן מסירות ֿנפש, כדי עד לעבודה 
היתה  עיקרzigxkdאדומה יהיה  מדוע  ואם ֿכן לגביהם ,

שממנו בחיל, הניתן האפר של בחלק  אדומה פרה מצות
הגדול ? הכהן על רק  מזים

.„
,ÔÎÂÓ ¯Ù‡ ‰È‰È˘ ‡È‰ ‰ÂˆÓ‰ ¯˜ÈÚ ‚"Ò¯‰ ÈÙÏ Ì‚

?È„Â‰È ÏÎÏ ÔÈÚ‰ ·Â˘Á ÚÂ„Ó
"ופרה בדבריו הרס "ג  כוונת  שאדרבה : מסתבר, לפיכך
לעיל, שהובאו הרמב "ם כדברי היא בתדר " למשמרת

יהיה  שאפרה  הוא, הפרה  מצוות  "למיcinzשעיקר  מוכן 
בתדר" "למשמרת  – מת " טומאת  לטהרת  אליו .25שיצטרך 

בביטוי משתמש  שהרס "ג  בכך קושי שום  אין
היא זה  בביטוי  הכוונה  חז"ל  דרשת  לפי אשר "למשמרת ",
כוונתו כי  לעיל, שהוסבר כפי  בחיל, הניתן האפר מן לחלק 

זה  לפי`dppiבביטוי אלא  חז"ל, דרשת lyכלפי  eheyt
`xwn" למשמרת ישראל בני לעדת  "והיתה שבמילים  ,
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וראה  שם. שד"ח ב. ג, שם – מאלי' תוד"ה ב. ח, פסחים ראה (13
ב). (קצא, מה פרשה רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ בכ"ז

ב"למי הכוונה אין שהרי (14jxhviy,"מת טומאת לטהרת אליו
ezxdhaשצריך aiiegneשצריך כ"א ,xt`dl טהר בשביל תו.("אליו")

" וקאפח) העליר תרגום (ראה מהגירסא ג"כ שיצטרך".dnlוכדמוכח
שם. (15

ד). (קצ, שם פערלא הרי"פ (16
ספ"ג  אדומה פרה הל' רמב"ם ספ"ג. פרה – התוספתא לשון (17

ספ"ג). פרה תוי"ט (וראה

שם. רמב"ם שם. פרה (18
ט. יט, חוקת פרש"י שם. ורמב"ם תוספתא (19
וש"נ. ואילך), א (קצא, שם פערלא הרי"פ (20

שם, פערלא הרי"פ (ראה דוקא בכה"ג שצ"ל להדיעה (21ye"p.(
שם. אדומה פרה הל' רמב"ם מ"ה. פ"ג פרה (22

וש"נ. א. כ, שבת (23
א). כג, (ושם רפ"ב יומא משנה א. כח, תמיד (24

"למשמרת כותב הרס"ג שאין זה יומתק ועפ"ז (25liga."
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את האלקים  "עשה  של בדרך שנוהג יהודי של הקשר מהו
לכלxyi"40האדם  הצדיקים , עבודת  דרך ישרה , דרך ,

אדומה ? פרה של הזה  הענין

שאדמו"ר כפי לתשובה, זקוק  שהוא  היא , אמת  אמנם
מקומות במספר מסביר על41הזקן רק  איננה  שתשובה ,

זה כל אך  תשובה, לעשות  צריך צדיק  ושאפילו עבירות,
לגבי "והרוחzcearהוא  של האלקיםaeyzהתשובה  אל

נתנה " תשובה42אשר עם  כזה  ליהודי יש  קשר איזה  אך  ,
של `dnecמסוג  dxtהוא והרי מחנות "? לשלוש  "חוץ  ,

ב "פנים"! נמצא 

אפרה "שיהיה  היא אדומה  פרה  שמצות עונים , כך על
onefnלמשמרת" מונח להיות  עליו  אליו", שיצטרך למי

"אל דברים, של בפשוטם  כי –43בתדר", בעצמך" תאמין
בעצמו. בטוח להיות  יכול אדם אין לעולם 

ש "אין הכלל לפי  יעשה44במיוחד אשר  בארץ  צדיק 
חסרון מלשון "חטא" ולפחות  יחטא ", ולא  משהו45טוב  –

למיעבד" "כדבעי  עבודתו את  קיים  לא  הוא  לא46חסר, או ,
על תשובה  לעשות  צריך הוא  ולכן – בשלמות  אותה ביצע 

בעבודתו. הפגם

לשלוט  יכול והמוות  חטא , שום  בו אין כאשר  ואפילו
נחש " של "בעטיו רק  ,47בו

ז"ל האר"י של הידוע  כפירושו הפסוק48– 49על

אשר חטא, שום  אין לאדם  שכאשר עץ", על אותו "ותלית
אותו "ותלית  הרי למוות , הגורם  urהוא  lrלתלות יש  :"

למוות שהביא הדעת , עץ  בחטא  המיתה  ענין את  לגביו
–בעולם

ישנה הדעת  עץ  שלחטא  העובדה  בעצם  הרי אז, גם 
שיש  לכך הוכחה מהווה  עליו, "עטיוelהשפעה  עם  קשר 

נחש " ,50של

לומר, ויש  התשובה. ענין אצלו להיות  צריך כך ועל –
שהוא ודאי שבו, נחש " של ל"עטיו דואג  איננו הוא  שאם

ר "ל. מדרגתו, אחר ֿכך  ירד

מתעמקים כאשר  הענין ברור עלֿאחת ֿכמה ֿוכמה 
חז"ל בימיו,51במאמר נבנה  (בית ֿהמקדש ) שאינו דור "כל

קיים הרי החיובי  ובאופן החריבו", הוא  כאילו עליו מעלין
את52פסק ֿדין הכריע  הרי אחת , מצוה ש "עשה שיחיד

תשועה ולהם לו וגרם  זכות לכף כולו העולם כל ואת  עצמו 
– והצלה "

בגלות , עדיין  נמצאים  שאנו רואה, שהוא וכיוון
ומכופל כפול חושך – דמשיחא  בעקבתא בגלות ובמיוחד
נושענו, לא  ועדיין ממנו) יותר "חוץ " שאין "חוץ " (שזהו

בעבודתו תלוי  שהדבר  לעילelyוייתכן שהוסבר כפי ,53,
הוא "כאילו ר"ל אז  מגיעה , איננה  שהגאולה זמן כל הרי
מעורר ואז  – החריבו " אותו) "להכריע " יכול שהוא  (הדור

ביותר. הנעלית  בצורה  כפשוטה , תשובה  אצלו הדבר 

.Ê
Â˙„Â·Ú· ÂÏÈÙ‡ „ÂÒÈ ˙ÂÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰·Â˘˙‰ ÔÈÚ

˜È„ˆ‰ Ï˘
להיות צריך התשובה  ענין  אכן, לחשוב : עדיין ניתן
בדרך ההולך איש  בהיותו אך בתדר ", "למשמרת  אצלו  מוכן

ענין אצלו זה  יהיה  אם  די שלו,sqepהישרה , ה ' בעבודת 

"חוץ שהם  ענינים עם  קשר  כלל  אין כשלעצמו לו כי 
נגרם איננו התשובה  בענין שלו והצורך מחנות ", לשלוש 
ברצונו תלוי שאינו דבר  נחש ", של "בעטיו  אלא  בגללו,
לא אך – תשובה יעשה באמת  הוא כך ועל ובבחירתו,

ה שלו. ה ' בעבודת מכך !כיסוד נעלה  הוא  ן

של "טהרתן היא  פרה  שפרשת  אומרים, כך  lkעל
אדומה , פרה  של מסוג  לטהרה נזקק  יהודי כל  – ישראל"

זהו – כן  על צריךceqidויתר כי שלו, ה ' עבודת  לכל
במדרש ככתוב  (ופסח ), "החודש" אצלו שחוקת54להיות 

צריכין הפסח "אוכלי כי  הפסח, מחוקת  גדולה אדומה  פרה 
היא הרוחנית  ה ' בעבודת  הללו הדברים  משמעות :55לה ".

הפסח  ו"אוכלי הצדיקים, עבודת  זוהי  – הפסח אוכלי
תשובה ". לעשות צריכים  הצדיקים גם  כי לפרה  צריכין
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כט. ז, קהלת (40
האזינו. ר"פ ג. סו, ש"ש ואילך. ד ס, ר"ה לקו"ת (41cere.

ז. יב, קהלת (42
מ"ד. פ"ב אבות (43

כ. ז, קהלת (44
קונטרסים  (בסה"מ תרצ"א יאמרו ע"כ ד"ה א. פב, מטות לקו"ת (45

פ" ובכ"מ.ח"א) א.
רע"א. סז, כתובות (46

א. יז, ב"ב ב. נה, שבת (47
לקו"ש  וראה ב. שפד, של"ה כב). כא, (תצא עה"פ קדומים נחל (48

וש"נ. ואילך, 167 ע' ח"ז
שם. תצא (49

נחש  של בעטיו מתו ד' .. ענין והוא משפטים: ס"פ תו"א ראה (50
מזוהמת  שמץ איזה עדיין בם נשאר מ"מ גמורים צדיקים שהן שאע"פ
לקמן  וראה לו. טוב שזה יודע או חסרונו ומכיר א"ע שרואה .. הנחש

.134 ע' חכ"ד לקו"ש וראה .56 והערה ז סעיף בפנים
מאי  שם: (ומסיים ז קלז, תהלים מדרש ה"א. פ"א יומא ירושלמי (51

תשובה). עשה שלא לפי טעמא
ב. מ, מקידושין ה"ד. פ"ג תשובה הל' רמב"ם (52

חוזר  אחד צדיק הי' שאם מתיקונים, ספ"ד ירושלים מבונה להעיר (53
משיח. בא הי' בדורו שלימה בתשובה

ב. פי"ט, שמו"ר (54
הנ"ל. חוקת זאת גו' וידבר סד"ה (55



עג dxt zyxt - zegiyÎihewl

צדיק אצל שאוהב "56אפילו  מי "יש  שהוא  העובדה  ,57,
מוכיחה ה ', רצון נגד  ח"ו לעשות חפשית בחירה  לו ויש 

יוצא אלקות , עם לחלוטין  מאוחדת  שאיננה  מציאות  שהוא 

שגם  עצמית .ezcearaמכך, מציאות  משולבת  הצדיק  של

עליו אדומה , פרה  של  לטהרה  צדיק  גם  נזקק  לפיכך

באמצעות העצמית  מציאותו של מהרגשה  "להיטהר"
בטלה שאיננה  מציאות שהוא  כך על המרירות  – התשובה 

ועד התשובה , עבודת  באמצעות  דוקא  לאלקות . לחלוטין

להתקיים יכולה העצמית, מציאותו את  מבטל שהוא  לאופן
באופן עבודה הפסח ", "אוכלי  של העבודה  אחרֿכך אצלו

" שהוא  עד  ודילוג, (פסיחה) פסח  כביכול,`lkeשל זאת, "
כבשרו" ובשר "דם  נעשים  .58והדברים 

.Á
˙·¯˜ÓÂ ,ÌÏÂÎÏ ˙ÂÂÎÓ ‰Ê ‚ÂÒÓ ‰·Â˘˙‰ ˙„Â·Ú

‰ÏÂ‡‚‰ ˙‡
ועלֿאחת ֿ צדיק , לגבי אפילו הוא  לעיל  האמור כל
צריכה אדומה , פרה  של זו, תשובה  שעבודת  כמהֿוכמה 

וכו' עבירה הרהורי להם  שיש  בינונים , אצל .59להתקיים 

ידיים ..." בשתי דוחהו לשם  בעלייתו  ש "מיד בכל59למרות
מוכיחה כאלה , מחשבות  אצלו שמתעוררות  העובדה זאת ,

צדיק " "תהי השבועה  את  קיים  לא  עדיין ולפיכך60שהוא  ,
תשובה . לעשות  עליו

כאלה כלפי הדברים  אמורים  ועלֿאחת ֿכמה ֿוכמה
ש "מידת אף ֿעלֿפי שהרי – בינוני מדרגת למטה  שהם

ימשוך" אדם  כל ואחריה  אדם כל מידת היא  ,61הבינוני
ידוע זאת  אשר62בכל  – בינוני " "הלואי הלבבי  האיחול

כפשוטם , חטאים על וטהרה תשובה  להיות  צריכה אצלם 
כדבעי ה ' עבודת את  לעבוד אחרֿכך שיוכלו .63כדי

מגיעים פרה  פרשת  של התשובה  עבודת ובאמצעות 
cin" להחודש פרה בין מפסיקין ש "אין החודש , ,64לפרשת 

לכם ", הזה  "החודש  הוא  החודש  פרשת של ענינה  כי
פרשתdle`bd65חודש  של התשובה  עבודת  ובאמצעות 

ש "ו נגרם נגאלין"cinפרה  הן הפסק ) שום "בניסן66(ללא  ,
ליגאל" ממש .67עתידין בקרוב  ,

ycegd t"y zgiy ,g"lyz dxt 't w"yven xn`ne zgiyn)
(c"kyz
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וש"נ. ואילך, 216 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש בכ"ז ראה (56
לז. פל"ה, תניא ראה (57

פ"ה. תניא (58
ספי"ב. תניא (59

פי"ד. שם ראה (60
רפי"ד. שם (61

(הב'). א' הערה פ"ח ח"ב רבי בית (62

ז*. סי' תשל"ד) (קה"ת וביאורים תשובות פי"ז. תניא ראה (63
שם. מגילה ירושלמי (64

ועוד. יא. פט"ו, שמו"ר ראה (65
ה"ה. פ"ז תשובה הל' רמב"ם (66

בא  אוה"ת וראה שם. בשמו"ר סתם וכן רע"א. יא, ר"ה ר"י דעת (67
רעא. רנט. ע'

.jli`e dt 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` (*l"end.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zay(iying meil)

.uexizd z` zniiqn `xnbd .`ed heyt `ld ,'lwqpe zxk yepr
:`xnbd zniiqnïì òîLî à÷ àäåly `pzd eprinyn dfe - §¨¨©§©¨

c ,`ziixadàä,d`ved zk`ln -ðäîï÷tñî àìc Coze`n `id ± ¨¥¨¨§Ÿ§©§¨
dliwq dilr miaiig i`cea `l` ,oda wtzqdl oi`y zek`ln

.cifna
:zilnxk `id 'drwa'y `ziixaa epipyy dna dpc `xnbdøîà̈©
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,mixgeqd.íéaøä úeLøk àìå ãéçiä úeLøk àì ïðéà ,úéìîøkäå§©©§§¦¥¨Ÿ¦§©¨¦§Ÿ¦§¨©¦
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`nh cigid zeyxa d`neh wtqy dkldd dlawzpy ,d`neh
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íéîLbä`l ick dkezl miqpkp mc` ipa oi`e ,drexf drwady ©§¨¦
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oiprly ,ef dpyna x`ean ,ok m` .`nh cigid zeyxa d`neh
`ziixaa epipy recne ,cigid zeyxk drwad zaygp zay

`id drwady.zilnxk
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את האלקים  "עשה  של בדרך שנוהג יהודי של הקשר מהו
לכלxyi"40האדם  הצדיקים , עבודת  דרך ישרה , דרך ,

אדומה ? פרה של הזה  הענין

שאדמו"ר כפי לתשובה, זקוק  שהוא  היא , אמת  אמנם
מקומות במספר מסביר על41הזקן רק  איננה  שתשובה ,

זה כל אך  תשובה, לעשות  צריך צדיק  ושאפילו עבירות,
לגבי "והרוחzcearהוא  של האלקיםaeyzהתשובה  אל

נתנה " תשובה42אשר עם  כזה  ליהודי יש  קשר איזה  אך  ,
של `dnecמסוג  dxtהוא והרי מחנות "? לשלוש  "חוץ  ,

ב "פנים"! נמצא 

אפרה "שיהיה  היא אדומה  פרה  שמצות עונים , כך על
onefnלמשמרת" מונח להיות  עליו  אליו", שיצטרך למי

"אל דברים, של בפשוטם  כי –43בתדר", בעצמך" תאמין
בעצמו. בטוח להיות  יכול אדם אין לעולם 

ש "אין הכלל לפי  יעשה44במיוחד אשר  בארץ  צדיק 
חסרון מלשון "חטא" ולפחות  יחטא ", ולא  משהו45טוב  –

למיעבד" "כדבעי  עבודתו את  קיים  לא  הוא  לא46חסר, או ,
על תשובה  לעשות  צריך הוא  ולכן – בשלמות  אותה ביצע 

בעבודתו. הפגם

לשלוט  יכול והמוות  חטא , שום  בו אין כאשר  ואפילו
נחש " של "בעטיו רק  ,47בו

ז"ל האר"י של הידוע  כפירושו הפסוק48– 49על

אשר חטא, שום  אין לאדם  שכאשר עץ", על אותו "ותלית
אותו "ותלית  הרי למוות , הגורם  urהוא  lrלתלות יש  :"

למוות שהביא הדעת , עץ  בחטא  המיתה  ענין את  לגביו
–בעולם

ישנה הדעת  עץ  שלחטא  העובדה  בעצם  הרי אז, גם 
שיש  לכך הוכחה מהווה  עליו, "עטיוelהשפעה  עם  קשר 

נחש " ,50של

לומר, ויש  התשובה. ענין אצלו להיות  צריך כך ועל –
שהוא ודאי שבו, נחש " של ל"עטיו דואג  איננו הוא  שאם

ר "ל. מדרגתו, אחר ֿכך  ירד

מתעמקים כאשר  הענין ברור עלֿאחת ֿכמה ֿוכמה 
חז"ל בימיו,51במאמר נבנה  (בית ֿהמקדש ) שאינו דור "כל

קיים הרי החיובי  ובאופן החריבו", הוא  כאילו עליו מעלין
את52פסק ֿדין הכריע  הרי אחת , מצוה ש "עשה שיחיד

תשועה ולהם לו וגרם  זכות לכף כולו העולם כל ואת  עצמו 
– והצלה "

בגלות , עדיין  נמצאים  שאנו רואה, שהוא וכיוון
ומכופל כפול חושך – דמשיחא  בעקבתא בגלות ובמיוחד
נושענו, לא  ועדיין ממנו) יותר "חוץ " שאין "חוץ " (שזהו

בעבודתו תלוי  שהדבר  לעילelyוייתכן שהוסבר כפי ,53,
הוא "כאילו ר"ל אז  מגיעה , איננה  שהגאולה זמן כל הרי
מעורר ואז  – החריבו " אותו) "להכריע " יכול שהוא  (הדור

ביותר. הנעלית  בצורה  כפשוטה , תשובה  אצלו הדבר 

.Ê
Â˙„Â·Ú· ÂÏÈÙ‡ „ÂÒÈ ˙ÂÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰·Â˘˙‰ ÔÈÚ

˜È„ˆ‰ Ï˘
להיות צריך התשובה  ענין  אכן, לחשוב : עדיין ניתן
בדרך ההולך איש  בהיותו אך בתדר ", "למשמרת  אצלו  מוכן

ענין אצלו זה  יהיה  אם  די שלו,sqepהישרה , ה ' בעבודת 

"חוץ שהם  ענינים עם  קשר  כלל  אין כשלעצמו לו כי 
נגרם איננו התשובה  בענין שלו והצורך מחנות ", לשלוש 
ברצונו תלוי שאינו דבר  נחש ", של "בעטיו  אלא  בגללו,
לא אך – תשובה יעשה באמת  הוא כך ועל ובבחירתו,

ה שלו. ה ' בעבודת מכך !כיסוד נעלה  הוא  ן

של "טהרתן היא  פרה  שפרשת  אומרים, כך  lkעל
אדומה , פרה  של מסוג  לטהרה נזקק  יהודי כל  – ישראל"

זהו – כן  על צריךceqidויתר כי שלו, ה ' עבודת  לכל
במדרש ככתוב  (ופסח ), "החודש" אצלו שחוקת54להיות 

צריכין הפסח "אוכלי כי  הפסח, מחוקת  גדולה אדומה  פרה 
היא הרוחנית  ה ' בעבודת  הללו הדברים  משמעות :55לה ".

הפסח  ו"אוכלי הצדיקים, עבודת  זוהי  – הפסח אוכלי
תשובה ". לעשות צריכים  הצדיקים גם  כי לפרה  צריכין
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כט. ז, קהלת (40
האזינו. ר"פ ג. סו, ש"ש ואילך. ד ס, ר"ה לקו"ת (41cere.

ז. יב, קהלת (42
מ"ד. פ"ב אבות (43

כ. ז, קהלת (44
קונטרסים  (בסה"מ תרצ"א יאמרו ע"כ ד"ה א. פב, מטות לקו"ת (45

פ" ובכ"מ.ח"א) א.
רע"א. סז, כתובות (46

א. יז, ב"ב ב. נה, שבת (47
לקו"ש  וראה ב. שפד, של"ה כב). כא, (תצא עה"פ קדומים נחל (48

וש"נ. ואילך, 167 ע' ח"ז
שם. תצא (49

נחש  של בעטיו מתו ד' .. ענין והוא משפטים: ס"פ תו"א ראה (50
מזוהמת  שמץ איזה עדיין בם נשאר מ"מ גמורים צדיקים שהן שאע"פ
לקמן  וראה לו. טוב שזה יודע או חסרונו ומכיר א"ע שרואה .. הנחש

.134 ע' חכ"ד לקו"ש וראה .56 והערה ז סעיף בפנים
מאי  שם: (ומסיים ז קלז, תהלים מדרש ה"א. פ"א יומא ירושלמי (51

תשובה). עשה שלא לפי טעמא
ב. מ, מקידושין ה"ד. פ"ג תשובה הל' רמב"ם (52

חוזר  אחד צדיק הי' שאם מתיקונים, ספ"ד ירושלים מבונה להעיר (53
משיח. בא הי' בדורו שלימה בתשובה

ב. פי"ט, שמו"ר (54
הנ"ל. חוקת זאת גו' וידבר סד"ה (55



ילקוט לוי יצחק על התורהעד

פו

ביאר הקשר "בקר" דיוסף )יסוד( ו"בקר" דאברהם )חסד(, 
ומבאר הטעם דבקדושי אשה כתוב בתורה בגלוי ב' 

דברים, "כסף" )אהבה – חסד( הנלמד מאברהם, "ביאה" 
)יסוד( בחי' יוסף

בקר1 דאברהם וישכם אברהם בבקר – 2חסד.

בבקר3 דיוסף הבקר אור – 4יסוד.

1( בראשית יט, כז. פירוש: )ראה הערה 3 מ"ש בזוהר( אברהם הוא 

בחי' חסד, וזהו דכתיב באברהם "וישכם אברהם בבוקר", בקר אור, 

החסד  מדת  כנגד  ראשון  ביום  נברא  שאור   – חסד  בחי'  הוא  אור 

)לעיל סימן סג הערה 3(, ומדת "החסד" הוא התחלת ההשפעה היינו 

ההתחלה   – ההשפעה  סוף  "היסוד"  מדות  הוא  ויוסף  ה"אהבה", 

הזהר  ביאורי  זה  בכל  עיין  "אחת".  שנעשה  מדות  דהששה  והסוף 

לאדמו"ר האמצעי פרשת בלק על הזהר דף רד, ע"א. ראה הערה 3.

גם  ראה  לאברהם.  חסד  כ(  ז,  )מיכה  כמ"ש  חסד:  בחי'  אברהם   )2

זהר בראשית דף מז, ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר 

האמצעי קונטרסים עמוד ד' וש"נ.

3( ראה זהר חלק ג דף רד עמוד א. וז"ל: מה שכתוב )תהלים ה, ד( 

יהו"ה בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה. שואל תרי בקר אמאי 

)למה כתוב ב' פעמים מלת "בקר", ומשיב( אלא חד בקר דאברהם 

)אלא אחד הוא החסד של אברהם, כמ"ש ]בראשית יט, כז[ וישכם 

יוסף שהוא  )ואחד הוא החסד של  דיוסף  בקר  וחד  אברהם בבקר(, 

ביסוד(, דכתיב )בראשית מד, ג( הבקר אור, ומתרגמינן צפרא נהיר, 

)פי' התרגום על אור נהיר, הבקר האיר מצד החסד(, נהיר ודאי )אור 

ודאי, ור"ל כי בין בחסד ובין ביסוד כלולים כל החסדים והשפעות, 

כי מהחסד נמשכים החסדים ליסוד, בסוד חסד דשריא בפום אמה – 

היינו החסד ]פי' ההשפעה[ מתגלה ושורה בראש ובפום אבר היסוד, 

לכן האור שלהם גדול מאד וכל אחד נקרא בקר(. )שע"ר ומפרשים(.

ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ז ח"ג עמוד 93. לקוטי שיחות 

חלק לט – שיחות על אגרת התשובה עמוד 51 ואילך, ובהערה 30 

שם.

4( יוסף בחי' יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

"שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

בקדושי אשה5 שהוא ענין חיבור ז"א6 ונוקבא, כתוב 

איש  יקח  כי8  כמ"ש  וביאה.  כסף  דברים,  ב'7  בתורה 

אשה ובעלה, כי יקח הוא כסף, ונלמד מן9 כסף השדה 

קח דאברהם.

כסף הוא בחי'10 חסד.

וביאה הוא ביסוד.

כי חסד11 אתגלי בפומא דאמה.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס סא-סב

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

5( פירוש: מבאר בזה הטעם, דבקדושי אשה )קידושין ב, א( "האשה 

בגלוי  נזכר  ובתורה  ובביאה",  בשטר  בכסף  דרכים  בשלשה  נקנית 

כסף וביאה, משא"כ שטר לומדים בהיקש מגט )שם ה, א( ומנין שאף 

בשטר אמר קרא )דברים כד, ב( ויצאה והיתה מקיש הוי' ליציאה, מה  

יציאה בשטר אף הוי' נמי בשטר, ע"ש. ראה הערה 9.

)הנקבה(  ונוקבא  )הזכר(,  ז"א הוא המדות בחי' משפיע – הדכר   )6

המקבל.

7( ראה גם לקמן סימן קיח.

8( דברים כד, א.

9( קידושין ב, א. האיש מקדש בכסף מנא לי', גמר קיחה קיחה משדה 

יג(  כג,  )בראשית  וכתיב התם  איש אשה  יקח  כי  כתיב הכא  עפרון, 

אשר  השדה  כתיב  קנין  איקרי  וקיחה  ממני,  קח  השדה  כסף  נתתי 

קנה אברהם, ונמצא כאן קשר בין “כי יקח" )כסף( הנלמד מאברהם 

)חסד(, עם "ובעלה" )יסוד(.

נמצא מכל הנ"ל, דעיקר ההשפעה והחיבור דדכר ונוקבא כדי לקיים 

פרו ורבו, העיקר הוא ה"חסד" והאהבה – שרש ההשפעה, ו"יסוד" 

אור(  גילוי  )בחי'  "בקר"  פעמים  בשני  מרומז  וזהו  ההשפעה,  סוף 

דאברהם – חסד, ויוסף – יסוד.

10( ראה תורה אור עמוד כו, ד דכסף מלשון )בראשית לא, ל( “נכסוף 

נכספתי" היינו בחי' אהבה, ראה עוד שם פו, ד. מד, ג. אור התורה 

וישב עמוד רנג, ב. לקוטי שיחות חלק ו עמוד 159. לקמן סימן קכ.

11( פירוש: ראה זוהר – אדרא רבא – פרשת נשא דף קמב, א. פירוש: 

חסד )האהבה( מתגלה בפי ובראש אבר היסוד. ראה תורה אור פרשת 

לך עמוד יא, א. תורת חיים בראשית פ, ג )מובא בילקוט לוי יצחק 

עה"ת חלק א סימן קנז הערה 12(. ספר המאמרים תרמ"ג עמוד יד. 

ועיין גם כן ילקוט שם סימן קא, סה. )וראה גם זוהר חלק ב לו, א(.

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

eci z` `ivedy,ââBLamiqpew eidy i`ce cifna `ived eli`y §¥
.cid z` xifgdl `ly eze`àëäå[o`ke-]ãéæî eèà ââBL eñð÷a §¨¨§¨§¥¨¥¦

éâìôéî÷eci `ivedy df z` minkg eqpw m`d zeziixad ewlgp - ¨¦§§¦
,cifna `ivend z` eqpwy jezn ,eci z` xifgi `ly bbeyaøî- ©

dpey`xd `ziixaa `pzdeèà ââBL eñð÷ ,øáñ[zngn-],ãéæîlre ¨©¨§¥¨¥¦
,dxifgi `l bbeya cid z` `ivedy df mb okøîe`pzde - ©

dipyd `ziixaa,ãéæî eèà ââBL eñð÷ àì ,øáñbbeya `ivedy dfe ¨©Ÿ¨§¥¨¥¦

.cid z` xifgdl xzen cala
àîéà úéòaéàå,xen` dvxz m`e ±íìBòì,zexaeq zeziixad izy §¦¨¥¥¨§¨

yeñð÷ àìeci z` xifgdl xeq` cifnd wxe ,cifn zngn bbey Ÿ¨§
,xzen bbeyd eli`eàéL÷ àìåy meyn ,zeziixad zxizq,ïàk §Ÿ©§¨¨

xifgdl `ed xzidd ,xifgdl dxiznd dipyd `ziixaadúBàì§¨
øöç,cala `ived dpnny ¨¥
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עה מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי־תשא
ל, כג – ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור 
חמשים  מחציתו  בושם  וקנמן  מאות  חמש 

ומאתים וקנה בושם חמשים ומאתים

א. ראוי שתעורר על מה שנאמר בשמן המשחה )ל, כג( 
ואתה קח לך ולא נסתפק לומר ]ועשית[ כמ"ש )שם פסוק 
יח( בכיור וכנו וברוב כלי המקדש, או )שם פסוק לד( קח לך 

כמ"ש בקטורת, אבל הוסיף לומר ואתה קח לך.
וזה בלא ספק מעיד על אמיתת מה שזכרו חז"ל שלא 
נעשה שמן המשחה כי אם פעם אחת שעשאו משה רבינו 
בידו ולא יעשה עוד בעתיד, אמרו במסכת הוריות )ד' י"א( 
במדבר  משה  שעשה  המשחה  שמן  אותו  אומר  יהודה  ר' 
כמה ניסין נעשו בו מתחלה ועד סוף וכו', ואותו שמן קיים 
לעתיד לבוא שנאמר )שם פסוק לא( שמן משחת קדש יהי' 
זה לי לדורותיכם זה בגמטריא תריסר הוי, ועוד אמרו שם 
משנגנז הארון נגנז עמו צלוחית שמן המשחה וצנצנת המן 
פלשתים  ששלחו  וארגז  ופרחי'  שקדי'  אהרן  של  ומקלו 

דורון לאלקי ישראל.
ומה שחלק הראב"ע על זה, כבר השיב הרמב"ן והוכיח 
משחת  שמן  הכתוב  אמר  לא  מאשר  ז"ל  דעתם  אמתת 
לדורותם כמ"ש בבגדים. אבל  ולבניו  זה לאהרן  יהי'  קדש 
ההוא  העשוי  השמן  שיהי'  מורה  לדורותיכם,  לי  יהי'  אמר 

מתמיד למשוח בו לכל הדורות.
אחרת  טענה  הרמב"ן  טענות  על  להוסיף  לי  ונראה 
לב(  פסוק  )שם  כאן  שנאמר  מה  והיא  חז"ל  דעת  לקיום 
בשמן המשחה ובמתכונתו לא תעשו כמוהו קדש הוא קדש 
יהי' לכם איש אשר יעשה כמוהו וגו'. ואם בא הכתוב לצוות 
שיעשה שמן המשחה תמיד בזה התואר הי' ראוי שתאמר 
בענין  שאמרה  כמו  לצורכנו  כמוהו  נעשה  שלא  התורה 
הקטורת )שם פסוק לז( והקטורת אשר תעשה במתכונתה 
שלא  אלא  המשחה  בשמן  כן  אמר  ולא  לכם  תעשו  לא 
רוצה  כמוהו  יעשה  אשר  איש  בהחלט  ואמר  כלל  נעשהו 
לומר לא לה' ולא לכם כי היא אזהרה מוחלטת והוא לאות 
זולתו  המשחה  שמן  בהחלט  יעשה  שלא  תורה  שכיוונה 

בשום דור מהדורות.
ועוד אני עושה על זה טענה שלישית והוא שאם היתה 
לא  אחרות  פעמים  המשחה  שמן  שיעשו  התורה  כוונת 
ההרכבה  יחס  שלא  בלבד  הסמים  כמות  לכתוב  ראוי  הי' 
ולא  יהי'  בבד  בד  לד(  פסוק  )שם  בקטורת  שאמרה  כמו 
יעשו  שפעמים  לפי  מהם  א'  מכל  שיקח  המשקל  ביארה 
הפשוטים  ויחס  ההרכבה  סדר  אבל  פחות,  ופעמים  יותר 
שיעשה  עת  בכל  תמיד  שמור  יהי'  וערכם  בה  הנכנסים 
אותו וכבר זכר זה הרלב"ג. וכל זה מוכיח שקבלת חז"ל היא 

האמת שלא הי' שם שמן משחה אחר אלא אותו שעשה 
הי' כהן משוח בבית  זה תמצא שלא  ומפני  משה במדבר, 
עם  יאשיהו  שגנזו  המשחה  שמן  נגנז  הי'  שכבר  לפי  שני 

שאר הדברים הקדושים ולא הי' להם רשות לעשותו.
ומפני זה נאמר כאן למשה במצות שמן המשחה ואתה 
האלה  הדברים  לך  תקח  בעצמך  אתה  לומר  רוצה  לך  קח 
כל  עוד  אחר  אדם  אותו  יעשה  לא  המשחה  שמן  ותעשה 

ימי הארץ.
אברבנאל

)ריש פרק א( קחשיב  הרמב"ם בהלכות כלי מקדש  ב. 
מצות עשה לעשות שמן המשחה, ולכאורה קשה שהרי לפי 
הכלל שביאר הרמב"ם בספר המצות )שרש ג'( אין לחשוב 
לדורות,  ולא  במדבר  אז  רק  נהג  שלא  מה  המצות  במנין 
ע"ש שהשיג על הבה"ג, ומטעם זה לא קחשיב בחבורו כל 
המצות הללו, וא"כ איך קחשיב מ"ע דעשיית שמן המשחה 
כיון שזה לא נהג לדורות שהרי לא עשה שמן המשחה רק 
משה אז וזה קיים לדור דורות כדילפינן )הוריות ה:( מקרא 

דיהי' זה לי לדורות, וכן פסק גם הרמב"ם )שם(.
השמן  שישמור  ג"כ  זו  מ"ע  בכלל  דאיכא  כיון  וי"ל 
המשחה ושלא יאבדו דזה הוא בכלל יהי' זה לי, לכן שפיר 
ל"ה(  )מ"ע  המצות  בספר  ולכן  לדורות  שנוהג  מ"ע  הוי 
באמת לא קחשיב מצות עשיי' רק המצות שיהי' לנו שמן 

המשחה ומייתי קרא דיהי' זה לי וזה ג"כ כוונתו בחבורו.
דאיכא  משום  נעשה  וכיצד  הסמנים  דקחשיב  ומה 

נפקותא לדורות לענין במתכונתו לא תעשה כמוהו.
ערוך לנר כריתות ה. ד"ה המפטם את השמן

בשיר  שנאמר  כמו  בשמים1  ראשי  לומר  לו  הי'  ג. 
אנת  נבוכדנצר,  זה  ראש  בשמים  לדרוש,  אלא  השירים2, 
הוא רישא דדהבא3. מר דרור ת"ק שמלך בכיפה4. קנה5 בגי' 
אנטיוכס, על שם שקנה ישראל, שנאמר )יואל ד( מכרתם 
לבני היונים. ר"נ כנגד יון שלא מלכו אלא בירושלים שהוא 
בחצי העולם6. בקנמון וקדה נאמר בשם כנגד פרס ויון שלא 
החריבו הבית. קדה ת"ק כנגד אדום שפשטה מלכותו בכל 
העולם, קדה קרי בי' דקה, הנה קטן נתתיך בגוים7 )עובדי'(.

ג' בפסוק אחד, מר וקנמון וקנה, כנגד בבל מדי יון שהי' 
זה אחר זה, קדה בפסוק שני ששקולה כשלשתן, והי' ריוח 
סמים  בין  ג'  להגן9  כנגד  כן  מכולם,  גלותן  ומשך  ביניהם8 

לסמים10 נטף ושחלת וחלבנה, והרביעי לבד ולבנה זכה.
פירוש הרוקח )מבעלי התוס'(

1( הכוונה בפסוק ל, כג. ואתה קח לך בשמים ראש.

2( ד, טו: נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים.

3( פסוק: דניאל ב, לח.

4( מגילה י"א א', ור"ל והעולם מהלך ת"ק.

5( הכוונה עם הכולל.

6( יומא נ"ד ב'.

אדום  גלות  וכשראה  גליות,  הד'  בחלום  יעקב  דראה  ויצא  פרשת  תנחומא  עיין   )7

נתירא, וא"ל הקב"ה דלעתיד לבוא אני מורידו.

8( בין השלוש הנ"ל לאדום. עיין ויקרא רבה פי"ג, ה.

9( ר"ל וכן כנגדן בקטרת.

10( פסוק לד.
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ì(àé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà àOú ék¦´¦º̈¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹
äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôk Léà¦´¯Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ¨®§Ÿ¦«§¤¬

âð íäá:íúà ã÷ôa ó ¨¤²¤−¤¦§¬ŸŸ¨«
i"yx£‡O˙ Èk∑ קּבלה ּכׁשּתחּפץ ,àלׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ƒƒ»ְְְְְֶַַַָָֹ

ּתמנם  אל הם, ּכּמה לדעת מנינם סכּום ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָלקּבל
ותמנה אּלא,áלּגלּגלת  הּׁשקל, מחצית אחד ּכל יּתנּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

מנינם  ותדע הּׁשקלים Û‚.את Ì‰· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ְְְִִֵֶַַָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆
ּכמֹו עליהם, ּבא והּדבר הרע, עין ּבֹו ׁשֹולט ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמנין

ּדוד âׁשּמצינּו .ּבימי ִִִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(924 cenr ,b jxk 'zegiy ihewl')

חטא  ּכללי. ועֹון חטא ׁשהּוא עבֹודה־זרה, היתה העגל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעׂשּית
ּב'נׁשמה  ּפֹוגם הּוא ּוכמֹו־כן הּנׁשמה, ּבכללּות ּפֹוגם ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָּכזה
ׁשּגרם  העגל, ּבחטא היה ׁשאכן ּוכפי ׁשּבּדֹור. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּכללית'
יׂשראל, ּבני ראׁש רּבנּו, ּבמׁשה ּגם מסּוימת ּונפילה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹירידה

ז"ל רּבֹותינּו ז)ּכמאמר לב, לקמן רש"י -(פירוש רד ל" ְֲֵֵֶַַַַ
."ְְִָֻמּגדּלת

ל  ּגרם העגל חטא מּתן־ּתֹורה והּנה, ּבׁשעת (ּכי הּמיתה ענין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּמות" מּמלא "חירּות ׁשל למּצב יׂשראל (תיקוני־זהר זכּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

נו) עץ־הּדעת,תיקון חטא את מחדׁש עֹורר העגל וחטא ;ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשל  לענין ּגרם זה ׁשחטא נמצא לעֹולם). מיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהביא
הּקׁשר  מּכאן הּכללית'). (ה'נׁשמה רּבנּו ּבמׁשה ּגם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ'מיתה'

לעיל. הּמדּבר צּדיקים הסּתּלקּות ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻלענין

ã ycew zegiyn zecewp ã(apwzz'g zxb` ,bk jxk ycew zexb`)

ּבּמה  עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו מׁשה: ׁשאל ּכי - מׁשה אל ה' ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹוידּבר
מעׂשה  זה־עּתה א ׁשהיה - (ּובפרט יׂשראל קרן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּתרּום
ּביֹום  אפילּו (ּכֹולל לדֹורֹות - לאמר הּקּב"ה: לֹו אמר ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹהעגל).

- ּבעגל) חּטאתם עליהם ּופקדּתי אז) (אׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפקדי
מׁשה  (ורק יׂשראל ׁשל ראׁשם - ּדוקא אּתה - תּׂשא" ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ"ּכי
ּבהר  אז היה ׁשהרי העגל, לענין ׁשּיכּות ּכל לֹו היתה לא -ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ה'). ִעם
ּבהגּבהה", ראׁשם את "לׂשאת ּתּוכל - ראׁש" את ְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"תּׂשא
לגּלֹות  אֹותם ּתמּנה ראׁש", את "ּתּׂשא - אׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹעל־ידי

הרמת  הּמֹונע החטא על ּולכּפר - הּמקֹום. לפני ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָחּבתם
- נפׁשֹו" ּכֹופר איׁש "ונתנּו - העגל) חטא - (ּובפרט ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָקרנם

ּפרּוק. ּבצדקה וחטא ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְְֱֲִֶֶֶַָָָָצדקה,
מּבחינת  ּבּה יׁש יׂשראל מּבית ונפׁש נפׁש ּכל אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוכיון
ׁשעל־ידי  ּבפרׁשתנּו, הֹוראה הרי - עליו־הּׁשלֹום רּבנּו ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמׁשה
יגּלה  אׁשר על־ידי קרנֹו, להרים ואחד אחד ּכל על זֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבחינה
ה' אהבּתנּו עֹולם אהבת אׁשר ּבהתּבֹוננֹו הּמקֹום, לפני ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָחּבתֹו
כּו', וקרבּתנּו - החמרי הּגּוף הּוא - ּבחרּת ּובנּו כּו' ְְְְֱִֵֵַַַַָָָָָֹאלקינּו
לדבקה  הּוא ּגם יתעֹורר לּפנים" הּפנים "ּכּמים מּמילא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשאזי
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עז `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i oey`x meil inei xeriy
ּכל  ּולהעלֹות למּטה ּברּו־הּוא אין־סֹוף אֹור ּולהמׁשי ְְְְֲִֵַַַָָָּבֹו
על־ידי  ּובפרט ּומצֹות, הּתֹורה על־ידי ׁשּזהּו לה', ּכּולֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהעֹולם

- ּכּולנה על ועֹולה המעׂשּיֹות הּמצֹות עּקר ׁשהיא ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָהּצדקה,
מׁשּכ לעׂשֹות הּצּוּוי ּבתחּתֹונים.ּבמיּלּוי יתּבר לֹו ודירה ן ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ipyÎxc` ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiyn)

הרי  - ראׁש" את ּד"תּׂשא הענין מהּו מּובן: אינֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹלכאֹורה
ׁשּבאדם? עליֹונה הּיֹותר הּמדרגה הּוא ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹה'ראש'

(מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר כ"ק ׂשיחת על־ּפי - ּבזה הּבאּור ְְְִִֵֶַַַַַַָָָוידּוע
ׁשל  ׁשהּתכלית החֹוקרים), על־ּפי ּגם הּוא (וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָנׁשמתֹו־עדן
ּולדּוגמא: הימּנה, ׁשּלמעלה ּבּמדרגה להּכלל היא מדרגה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכל

ׁשּיכלל  - הּצֹומח ותכלית ּבּצֹומח, ׁשּיכלל - הּדֹומם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַֻֻּתכלית
המדּבר, מין לאדם, ּבנֹוגע ועל־ּדר־זה הלאה, וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבחי,
ׁשּתכליתֹו - הּׂשכלית) (נפׁש הּׂשכל מעלת היא ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּמעלתֹו
ענין  ׁשּזהּו מהּׂשכל, ׁשּלמעלה למדרגה להתעּלֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהיא

ראׁש". את ְִֶָֹּד"תּׂשא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 390 'nr fh jxk y"ewl t"r)

inipR aExiwn d`vFYM zFiUrn zFvn¦§©£¦§¨¨¦¥§¦¦

מחצית  . . יּתנּו | זה . . ליהוה נפׁשֹו ּכפר איׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֽֽונתנּו
ֶֶַהּׁשקל 

הּׁשקל, מחצית ּומׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהראה
יּתנּו ּכזה לֹו רש"י)ואמר ובפירוש יב־יג. (ל, ְְִֶַָָ

ׁשהצר עד עליו־הּׁשלֹום רּבינּו מׁשה נתקּׁשה ּבמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻוהקׁשּו,
אׁש? ׁשל מטּבע לֹו להראֹות ְְְֵֵֶַַַַָָהּקּב"ה

הּׁשקל  ׁשמחצית היתה, מׁשה ּתמיהת דּבאמת לֹומר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויׁש
ּדלכאֹורה  העגל, חטא על לנפׁש ּכֹופר להיֹות ּבאה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי
רחמנא־לצלן  לגמרי על־ידי־זה ׁשנכרתים ּכזה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבחטא
נתינת  ידי על יכּוּפר ּכזה ׁשחטא יּתכן ואי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמהּקּב"ה,

ְֵַַמטּבע?
מחצית  ׁשּמּׁשקּלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה לֹו הראה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָולכן

ּכזה  לאדם ׁשאין נראה ׁשּבחיצֹונּיּות ׁשאף ללּמד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשקל,
("א  "אׁש" נפׁש לכל יׁש ּבאמת אבל הּקּב"ה, עם ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָקׁשר
ׁשּקׁשּורה  הּיהדּות") ("נקּדת הּנׁשמה עצם ׁשהיא ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻפייערל")
לא  עבֹודה־זרה ׁשל חטא ואפילּו ׁשיהיה, מּצב ּבכל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלהּקּב"ה
ּכזה. חטא על ּגם ּכּפרה יׁש זה ּומּצד זה, קׁשר ּומנּתק ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמסיר
ׁשל  "מטּבע אּלא הּנׁשמה, ּבעצם רק לא נמצא זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוקׁשר
עׂשה  זֹו ׁשּלאׁש הּׁשקל", מחצית "מׁשקלּה היה זֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאׁש"
האדם  ׁשל ּפעּולֹותיו ׁשּגם דמּכיון ּגׁשמי, מׁשקל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה
מטּבע  ּבנתינת ּגם לכן - הּנׁשמה עצם - חּיּותֹו מעצם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבאֹות
עם  הּפנימי הקׁשר - אׁש" ׁשל ה"ּמטּבע נמצא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּגׁשמית,

חטאיו. על הּנתינה מכּפרת ולכן ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקּב"ה,
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אׁש ּכזה ׁשל לֹו: ואמר הּׁשקל, מחצית ּומׁשקלּה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.יּתנּו ¯·Ú‰∑ מעבירין הּמֹונין ּדר ְִ»…≈««¿Àƒֲִִִֶֶַַ

וכן זה, אחר זה הּנמנין כז)את אׁשר (ויקרא "ּכל : ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַֹ
וכן הּׁשבט", ּתחת לג)יעבר הּצאן (ירמיה "ּתעברנה : ְְֲֲֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

מֹונה" ‰L„w.עלֿידי Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ∑ ְֵֶַ«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆
ּבֹו לׁשקל ל ׁשּקצבּתי הּׁשקל ׁשקלי äּבמׁשקל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹ

ערכין  ּבפרׁשת האמּורין ׁשקלים ּכגֹון ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹהּקדׁש,

אחּזה  ‰Ï˜M.ּוׂשדה ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑ּפרׁש עכׁשו ְֲֵָֻ∆¿ƒ≈»«∆∆ְֵַַָ
ּכּמה  לå הּוא.‰¯b∑וכן מעה, ב)לׁשֹון א :(שמואל ְַָ≈»ְְֵָָ

לֹו להׁשּתחֹות וכּכרֿלחם æ"יבֹוא ּכסף ."לאגֹורת ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָ
Ï˜M‰ ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑ הּׁשלם ארּבעה çׁשהּׁשקל ∆¿ƒ≈»«∆∆ְֵֶֶֶַַַָָָ

אּלא  מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז ּבאּוזּוזים, ְְִִִֵֶַָָָָָ
עליו  ּכסף,ׁשתּות,èוהֹוסיפּו מעה לׁשׁש והעלּוהּו ְְְְֱִֵֶֶֶָָָָ

ּתרּומה  יּתנּו ,ל ׁשאמרּתי הּזה הּׁשקל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּומחצית
.לה' ַ

ebÏt˙יג  ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc Ïk ÔezÈ ÔÈc≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»«»«¿
‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯ÒÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÚÏÒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»«¿»»√»¿»
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ß xc` a"i oey`x mei ß

ì(àé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà àOú ék¦´¦º̈¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹
äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôk Léà¦´¯Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ¨®§Ÿ¦«§¤¬

âð íäá:íúà ã÷ôa ó ¨¤²¤−¤¦§¬ŸŸ¨«
i"yx£‡O˙ Èk∑ קּבלה ּכׁשּתחּפץ ,àלׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ƒƒ»ְְְְְֶַַַָָֹ

ּתמנם  אל הם, ּכּמה לדעת מנינם סכּום ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָלקּבל
ותמנה אּלא,áלּגלּגלת  הּׁשקל, מחצית אחד ּכל יּתנּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

מנינם  ותדע הּׁשקלים Û‚.את Ì‰· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ְְְִִֵֶַַָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆
ּכמֹו עליהם, ּבא והּדבר הרע, עין ּבֹו ׁשֹולט ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמנין

ּדוד âׁשּמצינּו .ּבימי ִִִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(924 cenr ,b jxk 'zegiy ihewl')

חטא  ּכללי. ועֹון חטא ׁשהּוא עבֹודה־זרה, היתה העגל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעׂשּית
ּב'נׁשמה  ּפֹוגם הּוא ּוכמֹו־כן הּנׁשמה, ּבכללּות ּפֹוגם ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָּכזה
ׁשּגרם  העגל, ּבחטא היה ׁשאכן ּוכפי ׁשּבּדֹור. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּכללית'
יׂשראל, ּבני ראׁש רּבנּו, ּבמׁשה ּגם מסּוימת ּונפילה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹירידה

ז"ל רּבֹותינּו ז)ּכמאמר לב, לקמן רש"י -(פירוש רד ל" ְֲֵֵֶַַַַ
."ְְִָֻמּגדּלת

ל  ּגרם העגל חטא מּתן־ּתֹורה והּנה, ּבׁשעת (ּכי הּמיתה ענין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּמות" מּמלא "חירּות ׁשל למּצב יׂשראל (תיקוני־זהר זכּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

נו) עץ־הּדעת,תיקון חטא את מחדׁש עֹורר העגל וחטא ;ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשל  לענין ּגרם זה ׁשחטא נמצא לעֹולם). מיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהביא
הּקׁשר  מּכאן הּכללית'). (ה'נׁשמה רּבנּו ּבמׁשה ּגם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ'מיתה'

לעיל. הּמדּבר צּדיקים הסּתּלקּות ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻלענין

ã ycew zegiyn zecewp ã(apwzz'g zxb` ,bk jxk ycew zexb`)

ּבּמה  עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו מׁשה: ׁשאל ּכי - מׁשה אל ה' ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹוידּבר
מעׂשה  זה־עּתה א ׁשהיה - (ּובפרט יׂשראל קרן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּתרּום
ּביֹום  אפילּו (ּכֹולל לדֹורֹות - לאמר הּקּב"ה: לֹו אמר ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹהעגל).

- ּבעגל) חּטאתם עליהם ּופקדּתי אז) (אׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפקדי
מׁשה  (ורק יׂשראל ׁשל ראׁשם - ּדוקא אּתה - תּׂשא" ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ"ּכי
ּבהר  אז היה ׁשהרי העגל, לענין ׁשּיכּות ּכל לֹו היתה לא -ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ה'). ִעם
ּבהגּבהה", ראׁשם את "לׂשאת ּתּוכל - ראׁש" את ְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"תּׂשא
לגּלֹות  אֹותם ּתמּנה ראׁש", את "ּתּׂשא - אׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹעל־ידי

הרמת  הּמֹונע החטא על ּולכּפר - הּמקֹום. לפני ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָחּבתם
- נפׁשֹו" ּכֹופר איׁש "ונתנּו - העגל) חטא - (ּובפרט ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָקרנם

ּפרּוק. ּבצדקה וחטא ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְְֱֲִֶֶֶַָָָָצדקה,
מּבחינת  ּבּה יׁש יׂשראל מּבית ונפׁש נפׁש ּכל אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוכיון
ׁשעל־ידי  ּבפרׁשתנּו, הֹוראה הרי - עליו־הּׁשלֹום רּבנּו ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמׁשה
יגּלה  אׁשר על־ידי קרנֹו, להרים ואחד אחד ּכל על זֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבחינה
ה' אהבּתנּו עֹולם אהבת אׁשר ּבהתּבֹוננֹו הּמקֹום, לפני ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָחּבתֹו
כּו', וקרבּתנּו - החמרי הּגּוף הּוא - ּבחרּת ּובנּו כּו' ְְְְֱִֵֵַַַַָָָָָֹאלקינּו
לדבקה  הּוא ּגם יתעֹורר לּפנים" הּפנים "ּכּמים מּמילא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשאזי

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
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ã ycew zegiyn zecewp ã(529 cenr ,b jxk 'zegiy ihewl')

לאחֹוריו... והרּתיע הּקּב"ה מן מׁשה ׁשמע ּדברים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹׁשלֹוׁשה
יּוכל  מי מׁשה: אמר ּכפר־נפׁשֹו, איׁש ונתנּו לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכיון
מּתחת  אׁש ׁשל מטּבע ּכמין הּקּב"ה נטל ּכפר־נפׁשֹו?... ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹליּתן

יּתנּו ּכזה יּתנּו, זה למׁשה: לֹו והראה הּכבֹוד (במדבר ּכּסא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
יב) פרשה רבה

מלאכת  את ללמד ׁשהחליט לאדם ּדֹומה? הּדבר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמה
א הּמלאכה. ּכל את לּמדֹו והּלה צֹורף, אצל הל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּצֹורפּות.
ּתחּלה  להּצית ׁשּיׁש לֹו: אמר לא - מאליו הּמּובן - אחד ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר

ּכפי  ועׂשה הּתלמיד הל הּזהב. אֹו לּכסף מּתחת האׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאת
נֹותרּו והּכסף ׁשהּזהב מּובן הּצית... לא האׁש את  א ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלמד,

ׁשהם. ְִֵֶּכפי
נתינת  ללּמדנּו: אׁש, ׁשל מטּבע למׁשה הּקּב"ה הראה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלפיכ
ּכׁשּנֹותנים  א ּכפר־נפׁש; לׁשּמׁש יכֹולה אינּה ּבלבד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמטּבע
הּנפׁש' מ'עצם הּבאֹות והתלהבּות ּבחּיּות אׁש, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמטּבע
הּמטּבע  ּבכח אזי אדם"), נׁשמת ה' ("נר לנר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּנמׁשלה

הּנפׁש. על ְֵֶֶַַַלכּפר
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עד  נתן, ׁשּלא מי את ׁש"ּכֹופין הּוא הּׁשקל ּבמחצית ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּדין
ט)ׁשּיּתן" הלכה א ּפרק ׁשקלים הלכֹות ּתמּה(רמּב"ם זה ועל . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכפר־נפׁש? להיֹות יכֹולה ּכפּויה נתינה ּכיצד ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשה,
מחצית  ׁשּמׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה הראהּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלכן
ּוכדי  מּטה, ּכלּפי הּנמׁש ּדבר מׁשמעּותֹו - מׁשקל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשקל.

ּבכפּיה. ואפילּו ּבמאמץ צר יׁש ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹלהרימֹו
ּכאׁשר  ּגם נֹותנים: יׂשראל ׁשּבני הּׁשקל ּבמחצית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּוא־הּדין

ע  והם לעׂשֹותֹו, הּדבר להם ּכפּיה,'ּכבד' מּתֹו זאת ֹוׂשים ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
אׁש", ׁשל "מטּבע היא ׁשּכזֹו נתינה ּגם וחּיּות, רצֹון ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹללא
הּנׁשמה. ּבעצם - הּכבֹוד" ּכּסא "ּתחת קׁשּורה ׁשהיא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאחר
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ּובכדי  מחצית, רק הּוא הרי ּבפני־עצמֹו, נמצא יהּודי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָּכאׁשר
ועד  ׁשני, יהּודי עם להתאחד עליו - הּקֹודׁש" "ׁשקל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהיֹות
קּיּום  וזהּו יׂשראל. מּבני ואחד אחד ּכל עם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלהתאחד
רק  לא הּוא "רע" ׁשּפרּוׁש ,"ּכמֹו לרע ּד"ואהבּת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמצוה
ּבקצוי  ׁשּנמצא יהּודי אפילּו אּלא אליו, קרֹוב ׁשּנמצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיהּודי
ּבּתניא, הּזקן אדמּו"ר ׁשּכֹותב ּכמֹו היא לזה והּסּבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּתבל.

מּמעל  אלקה "חלק הּוא יׂשראל מּבני ואחד אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכל
ּתֹופס  אּתה ּבמקצתֹו, ּתֹופס ּכׁשאּתה "העצם והרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּמׁש",
אחת. מציאּות הם יׂשראל ּבני ּכל הרי ואם־ּכן - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָֻּבכּלֹו"
- ּבלּתי־רצּוי ענין חברֹו אצל לׁשלֹול ׁשּיׁש ּבמקרה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָואפילּו
ׁשּמׁשּפיע  על־ידי היא זאת לפעל יעילה הכי הּצּורה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹהרי

ׁשלֹום. ּובדרכי נעם ּבדרכי ְְְְֵֵַַַָָָֹעליו
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יּתנּו ּכזה לֹו ואמר . . אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהראה
רש"י) ובפירוש יג. (ל,

הּמטּבע  לֹו ׁשהראה ּבזה הּקּב"ה רמז מה ּבאּור, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוצרי
ּדוקא? אׁש ְְִֵַָּבדמּות

'ּכֹופר  להיֹות ּבאה הרי הּׁשקל מחצית ּדהּנה לֹומר, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָויׁש
יׂשראל. לבני ְְְִִֵֵַָנפׁשֹו"

טבילה  א. ּגדרים. ב' מּצינּו מּטמאתֹו חפץ ּבטהרת ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָָָֻוהּנה
ב. מּטמאתֹו. הּנטּבל את מטהרים רק ׁשהמים ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֻּבּמים,
אּלא  הּכלי טמאת מסירה רק לא ׁשהאׁש ּבאׁש, ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻטבילת

חדׁשה. למציאּות הּכלי את ְְְֲִִִֶַַָָָמׁשּנה
ּכּפרה  א. אּלּו. ּגדרים ׁשני יׁשנם חטא, על  ּבכּפרה כן ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּוּכמֹו
טמאת  ׁשּמסירה נפׁשֹותיכם'. על 'לכּפר קרּבנֹות ידי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻעל
החטא  ׁשהּוסר רק ׁשּלא נפׁשֹו' 'ּכֹופר ב. האדם. מעל ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחטא

מ  הּנפׁש ׁשּתּנית.אּלא ְִֵֶֶֶַַָ
חטא  על לכּפר ׁשּכדי לרמז אׁש, ׁשל מטּבע הראהּו ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָולכן
וזה  הּנפׁש, מציאּות את ׁשּתׁשנה לּכּפרה זקּוקים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהעגל,

הּׁשקל. מחצית ידי על ְֲֲִֵֶֶַַַָּפעלּו
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(åè)úéöçnî èéòîé àì ìcäå äaøé-àì øéLòä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−
:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙LÙŒÏÚ ¯tÎÏ∑ ׁשּלאëעלֿידי ּתּנגפּו ¿«≈««¿…≈∆ְְִֵֶַָֹ
ׁשרמז  לפי נפׁשתיכם, על לכּפר אחר: ּדבר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמנין.
ה', ּתרּומת ּכאן ׁשּנכּתב ּתרּומֹות, ׁשלׁש ּכאן ְְְִֶֶַַָָָָֹלהם
ׁשּמנאן  אדנים, ּתרּומת אחת, ּפעמים: ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹׁשלׁש
ואחד  אחד ּכל וּנתנּו הּמׁשּכן, ּבנדבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּכׁשהתחילּו

ׁשּנאמר הּכּכר, למאת ועלה הּׁשקל לח)מחצית :(לקמן ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
נעׂשּו ּומהם ּכּכר", מאת העדה ּפקּודי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"וכסף
וגֹו'". הּכסף ּכּכר מאת "ויהי ׁשּנאמר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהאדנים,
מּׁשהּוקם  ׁשּמנאן מנין, עלֿידי היא אף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּׁשנית

הּפקּודים  חּמׁש ּבתחּלת האמּור הּמנין הּוא ְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻהּמׁשּכן,
א) ונתנּו(במדבר הּׁשנית", ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד :ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

קרּבנֹות  מהן לקנֹות והן הּׁשקל, מחצית אחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל
ענּיים  ּבהם והׁשוּו וׁשנה, ׁשנה ּכל ׁשל ְְְֲִִִֶֶָָָָָָֻצּבּור
על  "לכּפר נאמר: ּתרּומה אֹותּה ועל ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָועׁשירים,
ּבאים. הם לכּפרה ׁשהּקרּבנֹות ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנפׁשתיכם",

ׁשּנאמר ּכמֹו הּמׁשּכן, ּתרּומת היא (לקמן והּׁשליׁשית, ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָ
מ לה) "ּכל יד : היתה ולא ּונחׁשת" ּכסף ּתרּומת רים ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לּבֹו ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש אּלא ּבּה, ׁשוה .ּכּלם ְִִִֶֶַָָָָָָֻ

(æè)ìàøNé éða úàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
éðáì äéäå ãòBî ìäà úãáò-ìò Búà zúðå§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧
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i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ B˙‡ z˙Â∑,למדּת ¿»«»…«¬…«…∆≈ְַָָ
ּבתחּלת  למנֹותם מעׂשה ìׁשּנצטוּו אחר הּמׁשּכן נדבת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו מּגפה, ּבהם ׁשּנכנס מּפני (לקמן העגל, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
על לב) החביבה לצאן מׁשל העם", את ה' "וּיּגף :ְֲִִֶַַַָָָָָֹֹ

לרֹועה: לֹו אמר ּומּׁשּפסק, ּדבר, ּבּה ׁשּנפל ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבעליה,
ּבהם, נֹותרּו ּכּמה ודע צאני, את מנה ,מּמ ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּבבּקׁשה
לֹומר  אפׁשר ואי עליו. חביבה ׁשהיא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָלהֹודיע
ׁשהרי  הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור הּוא הּזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשהּמנין

ּבֹו א)נאמר והּמׁשּכן (במדבר הּׁשני", לחדׁש "ּבאחד : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנאמר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד מ)הּוקם "ּביֹום (לקמן : ְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹ

ּומהּמנין  וגֹו'", ּתקים לחדׁש ּבאחד הראׁשֹון ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהחדׁש
ׁשּנאמר ׁשּלֹו, מּׁשקלים האדנים, נעׂשּו לח)הּזה :(לקמן ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

למדּת, הא וגֹו'", לצקת הּכסף ּכּכר מאת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ"ויהי
יֹום  אחר נדבתן ּבתחּלת אחת היּו: ְְְִִִִֶַַַַַַָָָׁשּׁשּתים
ּבאּיר, ּׁשנּיה ּבּׁשנה ואחת הראׁשֹונה, ּבּׁשנה ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָהּכּפּורים
ׁשּבׁשניהם  אפׁשר וכי ּתאמר: ואם הּמׁשּכן. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמּׁשהּוקם
אלפים  ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש ׁשוים יׂשראל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹהיּו

העדה  ּפקּודי ּבכסף ׁשהרי וחמּׁשים, מאֹות ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחמׁש
ּכן נאמר ּבֹו אף הּפקּודים ּובחּמׁש ּכן, (במדבר נאמר ְְֱֱִֵֵֶֶַַַַַֻ

ּוׁשלׁשת א) אלף מאֹות ׁשׁש הּפקּודים ּכל "וּיהיּו :ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ׁשנים  ּבׁשּתי והלא וחמּׁשים". מאֹות וחמׁש ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹאלפים
ּבני  הראׁשֹון מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהיּו,
עׂשרים? ּבני נעׂשּו ּובּׁשנּיה נמנּו, ׁשּלא ׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹי"ט
אחת  ּבׁשנה - האנׁשים ׁשנֹות אצל לּדבר, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּתׁשּובה
ׁשנים, ׁשּתי היּו - מצרים יציאת למנין אבל ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָנמנּו,
ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מּניסן, מֹונין מצרים ׁשּליציאת ְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָלפי

ּבראׁשֹונה,ּבמּסכ  הּמׁשּכן ונבנה הּׁשנה', 'ראׁש ת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
אבל  ּבניסן. ּבאחד ׁשנה ׁשּנתחּדׁשה ּבּׁשנּיה, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָוהּוקם
הּמתחילין  עֹולם ׁשנֹות למנין מנּויין האנׁשים îׁשנֹות ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָ

אחת, ּבׁשנה הּמנינים ׁשני נמצאּו הּמנין מּתׁשרי, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ׁשּנתרּצה  הּכּפּורים יֹום לאחר ּבתׁשרי, היה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהראׁשֹון
הּמׁשּכן, על ונצטּוּו להם, לסלח ליׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּמקֹום

ּבאּיר  ּבאחד ÚBÓ„.והּׁשני Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ∑ הן ְְְִִֵֶַָָ«¬…«…∆≈ֵ
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לאחֹוריו... והרּתיע הּקּב"ה מן מׁשה ׁשמע ּדברים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹׁשלֹוׁשה
יּוכל  מי מׁשה: אמר ּכפר־נפׁשֹו, איׁש ונתנּו לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכיון
מּתחת  אׁש ׁשל מטּבע ּכמין הּקּב"ה נטל ּכפר־נפׁשֹו?... ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹליּתן

יּתנּו ּכזה יּתנּו, זה למׁשה: לֹו והראה הּכבֹוד (במדבר ּכּסא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
יב) פרשה רבה

מלאכת  את ללמד ׁשהחליט לאדם ּדֹומה? הּדבר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמה
א הּמלאכה. ּכל את לּמדֹו והּלה צֹורף, אצל הל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּצֹורפּות.
ּתחּלה  להּצית ׁשּיׁש לֹו: אמר לא - מאליו הּמּובן - אחד ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר

ּכפי  ועׂשה הּתלמיד הל הּזהב. אֹו לּכסף מּתחת האׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאת
נֹותרּו והּכסף ׁשהּזהב מּובן הּצית... לא האׁש את  א ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלמד,

ׁשהם. ְִֵֶּכפי
נתינת  ללּמדנּו: אׁש, ׁשל מטּבע למׁשה הּקּב"ה הראה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלפיכ
ּכׁשּנֹותנים  א ּכפר־נפׁש; לׁשּמׁש יכֹולה אינּה ּבלבד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמטּבע
הּנפׁש' מ'עצם הּבאֹות והתלהבּות ּבחּיּות אׁש, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמטּבע
הּמטּבע  ּבכח אזי אדם"), נׁשמת ה' ("נר לנר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּנמׁשלה

הּנפׁש. על ְֵֶֶַַַלכּפר

ã ycew zegiyn zecewp ã(390 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl')

עד  נתן, ׁשּלא מי את ׁש"ּכֹופין הּוא הּׁשקל ּבמחצית ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּדין
ט)ׁשּיּתן" הלכה א ּפרק ׁשקלים הלכֹות ּתמּה(רמּב"ם זה ועל . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכפר־נפׁש? להיֹות יכֹולה ּכפּויה נתינה ּכיצד ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשה,
מחצית  ׁשּמׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה הראהּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלכן
ּוכדי  מּטה, ּכלּפי הּנמׁש ּדבר מׁשמעּותֹו - מׁשקל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשקל.

ּבכפּיה. ואפילּו ּבמאמץ צר יׁש ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹלהרימֹו
ּכאׁשר  ּגם נֹותנים: יׂשראל ׁשּבני הּׁשקל ּבמחצית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּוא־הּדין

ע  והם לעׂשֹותֹו, הּדבר להם ּכפּיה,'ּכבד' מּתֹו זאת ֹוׂשים ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
אׁש", ׁשל "מטּבע היא ׁשּכזֹו נתינה ּגם וחּיּות, רצֹון ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹללא
הּנׁשמה. ּבעצם - הּכבֹוד" ּכּסא "ּתחת קׁשּורה ׁשהיא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאחר

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"pyz'd ldwie zyxt zay zgiyn)

ּובכדי  מחצית, רק הּוא הרי ּבפני־עצמֹו, נמצא יהּודי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָּכאׁשר
ועד  ׁשני, יהּודי עם להתאחד עליו - הּקֹודׁש" "ׁשקל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהיֹות
קּיּום  וזהּו יׂשראל. מּבני ואחד אחד ּכל עם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלהתאחד
רק  לא הּוא "רע" ׁשּפרּוׁש ,"ּכמֹו לרע ּד"ואהבּת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמצוה
ּבקצוי  ׁשּנמצא יהּודי אפילּו אּלא אליו, קרֹוב ׁשּנמצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיהּודי
ּבּתניא, הּזקן אדמּו"ר ׁשּכֹותב ּכמֹו היא לזה והּסּבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּתבל.

מּמעל  אלקה "חלק הּוא יׂשראל מּבני ואחד אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכל
ּתֹופס  אּתה ּבמקצתֹו, ּתֹופס ּכׁשאּתה "העצם והרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּמׁש",
אחת. מציאּות הם יׂשראל ּבני ּכל הרי ואם־ּכן - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָֻּבכּלֹו"
- ּבלּתי־רצּוי ענין חברֹו אצל לׁשלֹול ׁשּיׁש ּבמקרה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָואפילּו
ׁשּמׁשּפיע  על־ידי היא זאת לפעל יעילה הכי הּצּורה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹהרי

ׁשלֹום. ּובדרכי נעם ּבדרכי ְְְְֵֵַַַָָָֹעליו
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יּתנּו ּכזה לֹו ואמר . . אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהראה
רש"י) ובפירוש יג. (ל,

הּמטּבע  לֹו ׁשהראה ּבזה הּקּב"ה רמז מה ּבאּור, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוצרי
ּדוקא? אׁש ְְִֵַָּבדמּות

'ּכֹופר  להיֹות ּבאה הרי הּׁשקל מחצית ּדהּנה לֹומר, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָויׁש
יׂשראל. לבני ְְְִִֵֵַָנפׁשֹו"

טבילה  א. ּגדרים. ב' מּצינּו מּטמאתֹו חפץ ּבטהרת ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָָָֻוהּנה
ב. מּטמאתֹו. הּנטּבל את מטהרים רק ׁשהמים ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֻּבּמים,
אּלא  הּכלי טמאת מסירה רק לא ׁשהאׁש ּבאׁש, ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻטבילת

חדׁשה. למציאּות הּכלי את ְְְֲִִִֶַַָָָמׁשּנה
ּכּפרה  א. אּלּו. ּגדרים ׁשני יׁשנם חטא, על  ּבכּפרה כן ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּוּכמֹו
טמאת  ׁשּמסירה נפׁשֹותיכם'. על 'לכּפר קרּבנֹות ידי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻעל
החטא  ׁשהּוסר רק ׁשּלא נפׁשֹו' 'ּכֹופר ב. האדם. מעל ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחטא

מ  הּנפׁש ׁשּתּנית.אּלא ְִֵֶֶֶַַָ
חטא  על לכּפר ׁשּכדי לרמז אׁש, ׁשל מטּבע הראהּו ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָולכן
וזה  הּנפׁש, מציאּות את ׁשּתׁשנה לּכּפרה זקּוקים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהעגל,

הּׁשקל. מחצית ידי על ְֲֲִֵֶֶַַַָּפעלּו

(ãé)äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìkÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈
:ýåýé úîeøz ïzé äìòîå̈¨®§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚÓÂ ‰L ÌÈ¯NÚ ÔaÓ∑ יֹוצא עׂשרים מּבן ּפחּות ׁשאין ּכאן לּמדé אנׁשים ּבכלל ונמנה .לּצבא ƒ∆∆¿ƒ»»»»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ÔÈLיד  ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc Ïk…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔzÈ ‡lÚÏe¿≈»ƒ≈«¿»»√»¿»
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dOl ,xn`Y m`e .dlrne dpW mixUr¤§¦¨¨¨©§¨§¦Ÿ©¨¨
xaM `d ,'eke dpnp oi`W zFxFdl Fl§¤¥¦§¤¨§¨



yz`פ ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ipyÎxc` ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiyn)

הּׁשקל" "מחצית נתינת על־ידי ׁשּנעׂשה יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמנין
הרי  - ימעיט" לא והּדל ירּבה לא ׁש"העׁשיר ּובאפן ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדוקא,

וההגּבלה. הּמדידה ּתכלית ְְְְִִֶַַַַָָָזה
ׁשּלמעלה  הּתׁשּובה ענין ׁשּזהּו - נפׁשֹותיכם" על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ"לכּפר
על־ידי  הּתֹורה־ּומצֹות ענין ׁשּבכללּות וההגּבלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמהּמדידה
ראׁש", את ּד"תּׂשא הענין על־ּדר) הּצּדיקים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹעבֹודת

ּבפרּוׁש וכּידּוע נפׁש'), ה'ּמסירת ענין ׁשּזהּו מהּׂשכל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמעלה
ׁשעל־ידי  טֹובים", ּומעׂשים "ּתׁשּובה ז"ל חכמינּו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָלׁשֹון
ׁשּגם  הינּו, ּומאירים. טֹובים הם הּמעׂשים - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָהּתׁשּובה
ׁשּלמעלה  העיּלּוי נמׁש ּובהגּבלה, ּבמדידה ׁשהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבמעׂשים

והגּבלה. ְְְִִַָָָמּמדידה

ã ycew zegiyn zecewp ã(327 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ּדבר ּבּה ׁשּנפל . . לצאן טז)מׁשל ל, ּבתנחּומא (רש"י ואּלּו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁש"נכנסּו לצאן מׁשל לֹומר,זאביםמּובא ויׁש ּובקעּום". ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

הנאמן, הרֹועה רּבנּו, מׁשה היה העגל חטא ּבׁשעת ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדהּנה
הּמּגפה. החטא, לתֹוצאת קׁשר ּכל לֹו היה ׁשּלא ּומּובן ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבהר,

אין  (ּכי ּבכ אׁשם אינֹו הרֹועה ׁשּכן ּדבר, מּכת נקט ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלכן
ׁשל  ּבמקרה מה־ּׁשאין־ּכן מּמגפה); צאנֹו את לׁשמר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבידֹו
לׁשמר  ּתפקידֹו (ׁשהרי אׁשם הרֹועה ּגם זאבים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהתנּפלּות

מּפניהם). הּצאן ְִֵֶַַֹעל

(æé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik úéNòå§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´
å çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa Búà:íéî änL zúð ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

i"yx£¯Bik∑ הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה, ּדּוד ּכמין ƒְְְְִִִִַַָָ
מים  מֹוׁשב ∑BpÎÂ.ּבפיהם ּובסיסּה, ּכתרּגּומֹו: ְִִֶַ¿«ְְְִֵַַ
לכּיֹור  על ∑Á¯Ïˆ‰.מתּקן ÔÈ·e.הּכּיֹור ðמּוסב ְְִָֻ¿»¿»ִַַָ≈

ÁaÊn‰∑ ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב העלה, מזּבח «ƒ¿≈«ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ועֹומד  קמעא מׁשּו הּכּיֹור והיה מֹועד, אהל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹמׁשּכן

ּכלל  מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ׁשּבין אויר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכנגד
ׁשּנאמר מּׁשּום מ)ּבינתים, העֹולה (לקמן מזּבח "ואת : ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ

לפני  מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ּפתח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׂשם
ּכיצד? הא מֹועד, אהל לפני ּכּיֹור ואין מֹועד, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹאהל

ּב'זבחים' ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי קמעא  מׁשּו. ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

ענין  (ּכי הּכּיֹור נעׂשה ׁשּמהם מהּדברים יּובן הּכּיֹור ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָענין
ׁשּמהם  ּבּדברים ּגם אֹויס) זי (ּדריקט מתּבּטא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּכּיֹור
ּבּמראֹות  נחֹוׁשת גֹו' הּכּיֹור את וּיעׂש ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָנעׂשה),

מה  מקֹומֹות) (ּובכּמה אֹור' ּב'תֹורה וכּמבֹואר גֹו', ְְְְְְַַַַָָָהּצֹובאֹות
אסּפקלריא  מראֹות, ב' יׁש ּכי רּבים, לׁשֹון 'מראֹות' ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָּׁשּכתּוב

מאירה. ׁשאינּה ואסּפקלריא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּמאירה

(èé)-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤
:íäéìâø©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ היה אחת ּבבת ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְַַַָָ
ידיו  ּכיצד ñמקּדׁש ּב'זבחים': ׁשנינּו וכ ורגליו, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח ורגלים? ידים ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָקּדּוׁש

הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָהימנית,
.ּומקּדׁשן  ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 184 cenr ,`l jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?mipRd z` mB mivgFx EpPnfA rECn©©¦§©¥£¦©¤©¨¦

גֹו' ּכּיֹור "ועׂשית הּכּיֹור עׂשּית על הּצּוּוי מּובא ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָּבפרׁשתנּו
רגליהם" ואת ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן יח־יט)ורחצּו .(ל, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּב'ראׁשֹונים' סימן ּומצינּו א חלק הרשב"א שאלות־ותשובות (ראה ִִִָָ
ועֹוד) לפני קצ"א, ורגליהם ידיהם הּכהנים קּדּוׁש את ׁשּקׁשרּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹ

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÁ‡יח  dÒÈÒ·e ‡LÁ„ ‡¯Bik „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÈ·e ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

ÈÂ˙יט  ÔB‰È„È ˙È dpÓ È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»¿≈¿»
:ÔB‰ÈÏ‚«̄¿≈
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mdilbx mB WCwl mikixv ,mdici§¥¤§¦¦§©¥©©§¥¤
oke ,zFAxl `A 'z`'C ,WExiR .mdOr¦¨¤¥§¤¨§©§¥

mdici z`' xn` EN`M ,'mdilbx z`e'§¤©§¥¤§¦¨©¤§¥¤
,'mdici Eidi mdilbx z`e ,mdilbx Eidi¦§©§¥¤§¤©§¥¤¦§§¥¤

:zg` zaA mdipW EpiidCk dxez §©§§¥¤§©©©



פי `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i oey`x meil inei xeriy
הּתפּלה. לפני ּגּופֹו לרחץ החּיּוב עם ְְְֲִִִִִֵַַָָָֹהעבֹודה

הרמּב"ם ּכתב ג)והּנה הלכה ד פרק תפילה "ׁשחרית (הלכות ְְֲִִֵַַַַָָ
לׁשיטתֹו, לעּין ויׁש יתּפּלל". ואחר־ּכ ורגליו ידיו ּפניו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָרֹוחץ
ואת  ידיהם "את לרחץ נצטּוּו הּכהנים ׁשּברחיצת טעם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹמה

הּפנים. את ּגם לרחץ יׁש הּתפּלה ולפני ּבלבד, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹרגליהם"
הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

ורגלים  ׁשּבּידים הּוא, ורגלים להּידים הּפנים ּבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָהחילּוק
מקֹום  הם הּפנים מה־ּׁשאין־ּכן האדם, ׁשל העׂשּיה ּכח ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשֹוכן
הראּיה  חּוׁש הּׂשכל, ּכח ׁשּבֹו, הּנעלים הּכחֹות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹמׁשּכן

ּבזה. וכּיֹוצא והּדּבּור ְְְְִִֵֶַַַָָוהּׁשמיעה
להרחיצה  הּכהנים קּדּוׁש ּבין החּלּוק לפרׁש יׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹועל־ּפי־זה

נעלה, ּבמּצב יׂשראל היּו הּבית ּדבזמן הּתפּלה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלפני
לה' ּבלּתי ּתמיד היּו ּומּדֹותיהם ׂשכלם - הּנעלים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכחֹותיהם
ּכֹוחֹות  ּכי ה"ּפנים" את ּולטהר לקּדׁש צריכים היּו ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹלבּדֹו,

מּמיל  טהֹורים היּו ׁשּבהם אּלּו ורגליהם ידיהם ורק א. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
נצרכים  היּו ּוׁשתּיה, ּובאכילה ּדחֹול ּבעּובדין ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָהתעּסקּו

וטהרה. ְְֳִָָלקּדּוׁש
ּגם  מׁשקיע האדם ּבהם מּצבים יׁשנם ּבזמּננּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
על  הּתפּלה לפני ולכן הּזה, עֹולם ּבעניני ולּבֹו ׂשכלֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאת
לּתפּלה, ּכהכנה "ּפניו" את ּגם ּולקּדׁש לנּקֹות לטהר ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאדם

ּובטהרה. ּבקדּוׁשה קֹונֹו לפני לעמד יּוכל ְְְְֲֳִִֵַַַַָָָֹלמען

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

הּמּדֹות, ּבירּור ענין הּוא ידיהם" "ורחצּו הּמּדֹות, הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ"ידיהם"
"ורחצּו ּומעׂשה, ּדיּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים הם ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ"ורגליהם"
ּכּידּוע  הרעים, הּלבּוׁשים הסרת ענין הּוא רגליהם" ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאת
ּדקליּפה, מלכּות הּוא ׁשרגל ּברגליהם, אבק העלּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבענין

זֹו ּורחיצה ּדלעּומת־זה. ּומעׂשה ּדּבּור מחׁשבה ענין ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָוהּוא
מּמראֹות  ׁשּנעׂשה ּבּכּיֹור מׁשה ׁשּנתן החכמה מּמי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהיא
הּנפׁש ּובירּור ּומצֹות הּתֹורה לבּוׁשי ׁשּגם והינּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָהּצֹובאֹות,

כּו'. החכמה ּבמי רחיצה צריכים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָהּבהמית
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אלילים  עבֹודת ּוׂשעירי הּמׁשיח ּכהן ּפר ÏÂ‡.מּדם ְֱֲִִִִִֵֵַַַַַָֹ¿…
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הּׁשקל" "מחצית נתינת על־ידי ׁשּנעׂשה יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמנין
הרי  - ימעיט" לא והּדל ירּבה לא ׁש"העׁשיר ּובאפן ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדוקא,

וההגּבלה. הּמדידה ּתכלית ְְְְִִֶַַַַָָָזה
ׁשּלמעלה  הּתׁשּובה ענין ׁשּזהּו - נפׁשֹותיכם" על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ"לכּפר
על־ידי  הּתֹורה־ּומצֹות ענין ׁשּבכללּות וההגּבלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמהּמדידה
ראׁש", את ּד"תּׂשא הענין על־ּדר) הּצּדיקים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹעבֹודת

ּבפרּוׁש וכּידּוע נפׁש'), ה'ּמסירת ענין ׁשּזהּו מהּׂשכל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמעלה
ׁשעל־ידי  טֹובים", ּומעׂשים "ּתׁשּובה ז"ל חכמינּו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָלׁשֹון
ׁשּגם  הינּו, ּומאירים. טֹובים הם הּמעׂשים - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָהּתׁשּובה
ׁשּלמעלה  העיּלּוי נמׁש ּובהגּבלה, ּבמדידה ׁשהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבמעׂשים

והגּבלה. ְְְִִַָָָמּמדידה

ã ycew zegiyn zecewp ã(327 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ּדבר ּבּה ׁשּנפל . . לצאן טז)מׁשל ל, ּבתנחּומא (רש"י ואּלּו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁש"נכנסּו לצאן מׁשל לֹומר,זאביםמּובא ויׁש ּובקעּום". ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

הנאמן, הרֹועה רּבנּו, מׁשה היה העגל חטא ּבׁשעת ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדהּנה
הּמּגפה. החטא, לתֹוצאת קׁשר ּכל לֹו היה ׁשּלא ּומּובן ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבהר,

אין  (ּכי ּבכ אׁשם אינֹו הרֹועה ׁשּכן ּדבר, מּכת נקט ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלכן
ׁשל  ּבמקרה מה־ּׁשאין־ּכן מּמגפה); צאנֹו את לׁשמר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבידֹו
לׁשמר  ּתפקידֹו (ׁשהרי אׁשם הרֹועה ּגם זאבים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהתנּפלּות

מּפניהם). הּצאן ְִֵֶַַֹעל

(æé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik úéNòå§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´
å çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa Búà:íéî änL zúð ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

i"yx£¯Bik∑ הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה, ּדּוד ּכמין ƒְְְְִִִִַַָָ
מים  מֹוׁשב ∑BpÎÂ.ּבפיהם ּובסיסּה, ּכתרּגּומֹו: ְִִֶַ¿«ְְְִֵַַ
לכּיֹור  על ∑Á¯Ïˆ‰.מתּקן ÔÈ·e.הּכּיֹור ðמּוסב ְְִָֻ¿»¿»ִַַָ≈

ÁaÊn‰∑ ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב העלה, מזּבח «ƒ¿≈«ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ועֹומד  קמעא מׁשּו הּכּיֹור והיה מֹועד, אהל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹמׁשּכן

ּכלל  מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ׁשּבין אויר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכנגד
ׁשּנאמר מּׁשּום מ)ּבינתים, העֹולה (לקמן מזּבח "ואת : ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ

לפני  מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ּפתח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׂשם
ּכיצד? הא מֹועד, אהל לפני ּכּיֹור ואין מֹועד, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹאהל

ּב'זבחים' ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי קמעא  מׁשּו. ְְְְִִִֵַַָָָָָָ
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ענין  (ּכי הּכּיֹור נעׂשה ׁשּמהם מהּדברים יּובן הּכּיֹור ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָענין
ׁשּמהם  ּבּדברים ּגם אֹויס) זי (ּדריקט מתּבּטא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּכּיֹור
ּבּמראֹות  נחֹוׁשת גֹו' הּכּיֹור את וּיעׂש ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָנעׂשה),

מה  מקֹומֹות) (ּובכּמה אֹור' ּב'תֹורה וכּמבֹואר גֹו', ְְְְְְַַַַָָָהּצֹובאֹות
אסּפקלריא  מראֹות, ב' יׁש ּכי רּבים, לׁשֹון 'מראֹות' ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָּׁשּכתּוב

מאירה. ׁשאינּה ואסּפקלריא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּמאירה

(èé)-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤
:íäéìâø©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ היה אחת ּבבת ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְַַַָָ
ידיו  ּכיצד ñמקּדׁש ּב'זבחים': ׁשנינּו וכ ורגליו, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח ורגלים? ידים ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָקּדּוׁש

הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָהימנית,
.ּומקּדׁשן  ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 184 cenr ,`l jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?mipRd z` mB mivgFx EpPnfA rECn©©¦§©¥£¦©¤©¨¦

גֹו' ּכּיֹור "ועׂשית הּכּיֹור עׂשּית על הּצּוּוי מּובא ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָּבפרׁשתנּו
רגליהם" ואת ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן יח־יט)ורחצּו .(ל, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּב'ראׁשֹונים' סימן ּומצינּו א חלק הרשב"א שאלות־ותשובות (ראה ִִִָָ
ועֹוד) לפני קצ"א, ורגליהם ידיהם הּכהנים קּדּוׁש את ׁשּקׁשרּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹ

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÁ‡יח  dÒÈÒ·e ‡LÁ„ ‡¯Bik „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÈ·e ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

ÈÂ˙יט  ÔB‰È„È ˙È dpÓ È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»¿≈¿»
:ÔB‰ÈÏ‚«̄¿≈

minkg izty

(gi)ðoilFki K`id ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥¨§¦
lr aqEn WxiR okl .oMd on uFgxl¦§¦©©¨¥¥¥¨©

:xFIMdhi dxez ©¦

(hi)ñmiWCwOW drWA ,xnFlM§©§¨¨¤§©§¦
mdilbx mB WCwl mikixv ,mdici§¥¤§¦¦§©¥©©§¥¤
oke ,zFAxl `A 'z`'C ,WExiR .mdOr¦¨¤¥§¤¨§©§¥

mdici z`' xn` EN`M ,'mdilbx z`e'§¤©§¥¤§¦¨©¤§¥¤
,'mdici Eidi mdilbx z`e ,mdilbx Eidi¦§©§¥¤§¤©§¥¤¦§§¥¤

:zg` zaA mdipW EpiidCk dxez §©§§¥¤§©©©



yz`פב ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£L‡¯ ÌÈÓNa∑ חׁשּובים.ÌNaŒÔÓp˜Â∑ לפי ¿»ƒ…ֲִ¿ƒ¿»∆∆ְִ

ריח  ּבֹו ויׁש טֹוב ׁשהּוא יׁש הּוא, עץ קלּפת ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּקּנמֹון
לֹומר  הצר לכ ּכעץ, אּלא ׁשאינֹו ויׁש וטעם, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻטֹוב

הּטֹוב  מן ÌÈMÓÁ."קּנמןּֿבׂשם", B˙ÈˆÁÓ ְִִֶֶַָ«¬ƒ¬ƒƒ
ÌÈ˙‡Óe∑הבאתֹו חמּׁשים מחצית ּומאתים,÷ּתהא »»ƒְֲֲֲִִִִֵַַָָָ

מרּֿדר  ׁשעּור ּכמֹו מאֹות, חמׁש ּכּלֹו ּכן,נמצא אם ֹור. ְְְֲִִִֵֵֵָָֻ

להביאֹו היא הּכתּוב ּגזרת חצאין? ּבֹו נאמר ְֱֲֲִִִֵֶַַַַָָָָלּמה
ׁשֹוקלין  ׁשאין הכרעֹות, ׁשּתי ּבֹו להרּבֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָלחצאין,

ּב'כריתֹות'ּבעין,øעין  ׁשנּויה ה)וכ Œ‰˜e.(דף ְְְְִִִִַַָָ¿≈
ÌN·∑ ׁשל ׁשאינן קנים ׁשּיׁש לפי ּבׂשם, ׁשל קנה …∆ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
ּבׂשם ùּבׂשם  לֹומר הצר ,.ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ∑סú ְֶֶַַֹֹֻ¬ƒƒ»»ƒַ

.ּכּלֹומׁשקל  ְִַֻ

(ãë):ïéä úéæ ïîLå Lãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«

i"yx£‰c˜Â∑:חכמים ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש ׁשם ¿ƒ»ְֲִִֵֵֶֶָֹ
יׂשראל,∑‰ÔÈ.קציעה  חכמי ּבֹו ונחלקּו לֹוגין. י"ב ְִָƒְְְְְִִֵֵֶַָ

רּבי  לֹו אמר העּקרין. את ׁשלקּו ּבֹו אֹומר: מאיר ְִִִִִֵֵֶַַַָָָָרּבי
אינֹו העּקרין את לסּו והלא אּלא סּפק?àיהּודה: ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ואחרּֿכáׁשראּום  הּׁשמן, את יבלעּו ׁשּלא ּבמים ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
וקּפחֹו הריח, ׁשּקלט עד הּׁשמן עליהם לּׁשמן âהציף ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

העּקרין  .מעל ִִֵַָָ

(äë)úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî ïîL Búà úéNòå§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©
:äéäé Lã÷-úçLî ïîL ç÷ø äNòî©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤¦«§¤«

i"yx£˙Á˜¯Ó Á˜¯∑' והּטעם הּוא. ּדבר ׁשם רקח', …«ƒ¿««ְֵַַַַָָֹ
ׁשהּוא  רקע למעלה,ãמֹוכיח ּכמֹו הּוא רגע,äוהרי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָ

ּכמֹו נא)ואינֹו ּוכמֹו(ישעיה הּים", "רגע מב): "רקע (שם : ְְְֵַַַָֹֹ
ּבחברֹו המערב ּדבר וכל למּטה. ׁשהּטעם ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהארץ",

מּזה  קֹופח ׁשּזה מרקחת ,åעד קרּוי טעם, אֹו ריח .אֹו ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
˙Á˜¯Ó Á˜¯∑ אמנּות עלֿידי העׂשּוי רקח …«ƒ¿««ְֳֵֶַַָָֹ

¯˜Á.ותערֹובֹות  ‰NÚÓ∑ ּבּדבר האמן .ׁשם ְֲַ«¬≈…≈«ֳֵַָָָָ

(åë):úãòä ïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«
i"yx£B· zÁLÓe∑ ּכמין הּמׁשיחֹות יונית,æּכל נזר ּכ"ף ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל .חּוץ »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(æë)-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

(çë)øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ
:Bpk-úàå§¤©«

ÈÚÏÒaכד  ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e¿ƒ»»«¿«¬≈¿»¿ƒ¿≈
:‡È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊ ÁLÓe ‡L„e˜¿»¿«≈»¿≈ƒ»

ÌÒaכה  ‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ d˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»≈¿«¿¿»…∆
‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ eÓÒea „·BÚ Ìq·Ó¿«»«¿»¿«¿¿»

:‡‰È¿≈

‡¯B‡כו  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

ÈÂ˙כז  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

ÈÂ˙כח  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿««¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bikƒ»¿»¿ƒ≈

minkg izty

(bk)÷oM m`C ,FxEriW zivgn `lŸ©£¦¦§¦¥
.'zF`n Wng' aYknl Dil ded£¨¥§¦§©£¥¥
DPin rnW zF`ad iYW Kixhvi`CnE¦§¦§§¦§¥£¨§©¦¨
Wxtl oi` la` .drxkd DiA zi`C§¦¥©§¨¨£¨¥§¨¥
,'xFxC xn' l` aW 'Fzivgn' iEPkC§¦©£¦¨¤¨§
xFxC xn lW Fzivgn onPwe' FWExitE¥§¦§¨©£¦¤¨§
oM m`C ,'miXnge miz`n `EdW¤¨©¦©£¦¦§¦¥
,'miz`nE miXng mUA onPwe' aFYkl¦§§¦§¨¤¤£¦¦¨©¦
iEPM KgxM lr `N` ,il dOl 'Fzivgn'©£¦¨¨¦¤¨©¨§¨¦

:i`w 'onPw'` 'Fzivgn'øoi`W ,WExiR ©£¦©¦§¨¨¥¥¤¥
:rxkd `lA deWA deW lFwWl lFkï¦§¨¤§¨¤§Ÿ¤§¥©

ù:xEnB ur `N`úWxtY `NW ¤¨¥¨¤Ÿ§¨¥
miXng `Ed mUa dpw lW Fzivgn©£¦¤§¥Ÿ¤£¦¦
oM m`C ,mUA onPw FnM miz`nE¨©¦§¦§¨¤¤§¦¥
dvgn mUa dpwE mUA onPw' aFYkl¦§¦§¨¤¤§¥Ÿ¤¤¡¨
`YWde ,'miz`nE miXng dvgnE¤¡¨£¦¦¨©¦§©§¨
`tEB 'onPT'` 'onPw'C 'Fzivgn' rnWn©§©©£¦§¦§¨©¦§¨¨
'Fzivgn'E ,zF`n Wng FNEke ,i`ẅ¥§£¥¥©£¦
,i`w DiPin lirlC 'onPw'` 'dpw'C§¨¤©¦§¨¦§¥¦¥¨¥
lW Fzivgn 'mUa dpwE' xn` EN`M§¦¨©§¥Ÿ¤©£¦¤
miXng' `N` Fpi` FNEMW onPw¦§¨¤¥¤¨£¦¦

:'miz`nEck dxez ¨©¦
(ck)à:iC Fpi` ,WExiRá:dIxW oFWl ¥¥©§§¦¨

âlrn FgPwe FktW ,xnFlM§©§¨§¦§¥©
:oixTirddk dxez ¨¦¨¦

(dk)ã:daiYd W`xA ,xnFlMä'rbx' §©§Ÿ©¥¨¤©
rbx' FnM Fpi`e ,W"ixd zgY lFBqA§¤©©¨¥§¥§Ÿ©

:lrFR oFWl `EdW 'mIdådf xnFlM ©¨¤§¥§©¤
:dGn lhFpek dxez ¥¦¤

(ek)æo"Ep FnM `EdW zipei s"M ,WExiR¥¨§¨¦¤§
:EpNWfk dxez ¤¨



פג `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(èë)íäa òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−
:Lc÷é¦§¨«

i"yx£Ì˙‡ zLc˜Â∑זֹו להיֹות מקּדׁשּתםçמׁשיחה ¿ƒ«¿»…»ְְְְִִַַָָ
ּכל  וגֹו". הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים, ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻקדׁש
קדּׁשת  קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ׁשרת, לכלי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻהראּוי
נפּדה  ואינֹו ּוטבּולֿיֹום ולינה ּביֹוצא, להּפסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָהּגּוף
אין  – להם ראּוי ׁשאינֹו ּדבר אבל לחּלין, ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻלצאת
מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמקּדׁשין.

ׁשּנאמר כט)מּתֹו יקּדׁש",(לעיל ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל : ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

לֹומר: ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָׁשֹומע
ּכל  ראּוי. ּכל אף ראּויים, ּכבׂשים מה ְְְִִִַַָָָָָ"ּכבׂשים",
'רּבּוי', לׁשֹון מתרּגם ּומלכים וכהנים מׁשּכן ְְְְְְְֲִִִִִַָָָֹֻמׁשיחת
יּסד  כן "ּכי לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻלפי
ּכגֹון: מׁשיחֹות ּוׁשאר ּגדּלתן, חּנּו ׁשּזה "ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֻהּמל

מׁשּוחין, ו)רקיקין ימׁשחּו",(עמוס ׁשמנים "וראׁשית ְְְְְִִִִִִֵָָ
ּכלׁשֹו ּבהן ארּמית עברית לׁשֹון .ן ְְֲִִִֶַָָָ

(ì)ïäëì íúà zLc÷å çLîz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬
:éì¦«

(àì)-úçLî ïîL øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©
:íëéúøãì éì äæ äéäé Lã÷̧Ÿ¤¦«§¤¬¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙¯„Ï∑(יא לבא (הוריות לעתיד קּים ׁשּכּלֹו לֹומר רּבֹותינּו למדּו לֹוגין èּבגימטרּיא ∑Ê‰.מּכאן ּתריסר ¿……≈∆ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ∆ְְְִִִֵַַָ
.הוּו ֲ

(áì)àì íãà øNa-ìòeNòú àì Bzðkúîáe Cñéé ©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−
:íëì äéäé Lã÷ àeä Lã÷ eäîk̈®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«

i"yx£CÒÈÈ ‡Ï∑ּכמֹו יּפעל, לא לׁשֹון יּודי"ן, ּבׁשני …ƒ»ְְְִִִֵֵָֹ
ו) ל'(דברים ייטב 'למען :.‡Ï Ì„‡ ¯NaŒÏÚ ְִַַַָ«¿«»»…
CÒÈÈ∑עצמֹו הּזה הּׁשמן ˙eNÚ.מן ‡Ï Bzk˙Ó·e ƒ»ְִֶֶֶַַַ¿«¿À¿…«¬
e‰Ók∑(ה אחר (כריתות תעׂשּו לא סממניו, ּבסכּום »…ְְֲִֵַַַָָֹ

הין  מּדת לפי הּללּו, סממנין ּבמׁשקל ׁשמן,éּכמֹוהּו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשמן  הין מּדת לפי סממנין רּבה אֹו ּפחת אם ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָאבל
הּס אין זה, ׁשל ּבמתּכנּתֹו העׂשּוי ואף מּתר, –ְְְְֵֶֶֶַַַָָָֻֻ

הרֹוקחֹו אּלא חּיב, לׁשֹון ∑Bzk˙Ó·e.מּמּנּו ְִֶֶַָָָ¿«¿À¿ְ
ּכמֹו ה)חׁשּבֹון, וכן (לעיל הּלבנים", "מתּכנת : ְְְְְִֵֵֶֶַַֹ

קטרת  ׁשל ."ּבמתּכנּתּה" ְְְְֶֶַָֹֻ

(âì)øæ-ìò epnî ïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà¦ µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®
:åénòî úøëðåñ §¦§©−¥«©¨«

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â∑מאֹותֹוë מׁשה Ê¯.ׁשל ÏÚ∑ ּכהּנה צר .ּומלכּות ìׁשאינֹו «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»ְְֵֶֶַָֹֻ

Ïkכט  ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ…∆¿«»»
:Lc˜˙È ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

ÔB‰˙Èל  Lc˜˙e Èa¯z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»

ÁLÓלא  ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«
:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜ ˙e·¿̄¿»¿≈≈√»«¿»≈

d˙eÓ„·eלב  Cq˙È ‡Ï ‡L‡„ ‡¯Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««ƒ¿≈
È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜ d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿»≈¿»¿»¿≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚלג  dpÓ ÔzÈ È„Â d˙ÂÎc Ìq·È Èc ¯·b¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈ƒ≈«
:dnÚÓ ÈˆzLÈÂ ÈBlÁƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

minkg izty

(hk)çdfaE mgWnY ,FWExitE¥¦§¨¥¨¤
,mWCwi mbe mgWnIW `l ,miWCwzn¦§©§¦Ÿ¤¦§¨¥§©§©§¥
`de .Fnvr iptA xaC Fpi` WFCTdW¤©¦¥¨¨¦§¥©§§¨
zFgiWOd lM iAB lirl df WxiR `lC§Ÿ¥¥¤§¥©¥¨©§¦

:dcEdi zgpnA oiIr ,'ekel dxez ©¥§¦§©§¨
(`l)èi"Wx KRdn dOl ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨§©¥©¦

`Ed dxizQW xnFl Wie ,wEqRd©¨§¥©¤§¦¨
cizrl miIw FNEMW EWxiRW EpizFAx ©̀©¥¤¥§¤©¨¤¨¦
aizkCn miWxFC md `nzQnE ,`al̈Ÿ¦§¨¨¥§¦¦¦§¦
,'dfM' aizM `le 'mkizFxFcl il df'¤¦§¥¤§Ÿ§¦¨¤
il didi onW lW sEBd rnWn©§©©¤¤¤¦§¤¦

dWxcE di`x df oi` la` .mkizFxFcl§¥¤£¨¥¤§¨¨§¨¨
xnFl Ff dWxcl Kixv 'df'C ,dxEnB§¨§¤¨¦¦§¨¨©
,`kti` iOp i` ;Eed ibEl xqixzC¦§¥¨¥£¦©¦¦§¨
xnFlM ,EpizFAxl `id di`xC¦§¨¨¦§©¥§©
,df oipnA miIw didi mkizFxFcl§¥¤¦§¤©¨§¦§¨¤
lwe ,oiBEl xUr mipW EpiidC§©§§¥¨¨¦§©

:oiadlal dxez §¨¦
(al)é`N` azM `l EN`W ,WExiR¥¤¦Ÿ¨©¤¨

FA mVW oeiM `pin` ded ,'FYpMznaE'§©§ª§£¨¨¦¨¥¨¤¨
zgRW iR lr s` ,eipnnq mEkq zCnA§¦©§©§¨¨©©¦¤¦¥
`di onW oid zCn itl eipnnq dAx F`¦¨©§¨¨§¦¦©¦¤¤§¥

EUrz `l' azke xfg Kkl ,aiIg©¨§¨¨©§¨©Ÿ©£
dAx F` zgR m`W xnFlM ,'EdFnM̈§©¤¦¦¥¦¨

:aiIg Fpi`bl dxez ¥©¨
(bl)ëxUA lr' lirl xMfPd `Ede§©¦§¨§¥©§©

azke xfgW `N` ,'Kqii `l mc`̈¨Ÿ¦¨¤¨¤¨©§¨©
xW`e' azM EN`kE ,zxM eilr aiIgl§©¥¨¨¨¥§¦¨©©£¤
la` ,'eiOrn zxkpe mc` lr Kqii¦©©¨¨§¦§©¥©¨£¨
xidfdW Epivn `l FYpMznA dUrPd©©£¤§©§ª§Ÿ¨¦¤¦§¦
,mc` xUA lr Kqii `NW aEzMd eilr̈¨©¨¤Ÿ¦©©§©¨¨
:oixidfn oM m` `N` oiWpFr oi`e§¥§¦¤¨¦¥©§¦¦

ìodM ENt`e ,dlFcB dPEdM ,WExiR¥§¨§¨©£¦Ÿ¥

`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£L‡¯ ÌÈÓNa∑ חׁשּובים.ÌNaŒÔÓp˜Â∑ לפי ¿»ƒ…ֲִ¿ƒ¿»∆∆ְִ

ריח  ּבֹו ויׁש טֹוב ׁשהּוא יׁש הּוא, עץ קלּפת ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּקּנמֹון
לֹומר  הצר לכ ּכעץ, אּלא ׁשאינֹו ויׁש וטעם, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻטֹוב

הּטֹוב  מן ÌÈMÓÁ."קּנמןּֿבׂשם", B˙ÈˆÁÓ ְִִֶֶַָ«¬ƒ¬ƒƒ
ÌÈ˙‡Óe∑הבאתֹו חמּׁשים מחצית ּומאתים,÷ּתהא »»ƒְֲֲֲִִִִֵַַָָָ

מרּֿדר  ׁשעּור ּכמֹו מאֹות, חמׁש ּכּלֹו ּכן,נמצא אם ֹור. ְְְֲִִִֵֵֵָָֻ

להביאֹו היא הּכתּוב ּגזרת חצאין? ּבֹו נאמר ְֱֲֲִִִֵֶַַַַָָָָלּמה
ׁשֹוקלין  ׁשאין הכרעֹות, ׁשּתי ּבֹו להרּבֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָלחצאין,

ּב'כריתֹות'ּבעין,øעין  ׁשנּויה ה)וכ Œ‰˜e.(דף ְְְְִִִִַַָָ¿≈
ÌN·∑ ׁשל ׁשאינן קנים ׁשּיׁש לפי ּבׂשם, ׁשל קנה …∆ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
ּבׂשם ùּבׂשם  לֹומר הצר ,.ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ∑סú ְֶֶַַֹֹֻ¬ƒƒ»»ƒַ

.ּכּלֹומׁשקל  ְִַֻ

(ãë):ïéä úéæ ïîLå Lãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«

i"yx£‰c˜Â∑:חכמים ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש ׁשם ¿ƒ»ְֲִִֵֵֶֶָֹ
יׂשראל,∑‰ÔÈ.קציעה  חכמי ּבֹו ונחלקּו לֹוגין. י"ב ְִָƒְְְְְִִֵֵֶַָ

רּבי  לֹו אמר העּקרין. את ׁשלקּו ּבֹו אֹומר: מאיר ְִִִִִֵֵֶַַַָָָָרּבי
אינֹו העּקרין את לסּו והלא אּלא סּפק?àיהּודה: ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ואחרּֿכáׁשראּום  הּׁשמן, את יבלעּו ׁשּלא ּבמים ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
וקּפחֹו הריח, ׁשּקלט עד הּׁשמן עליהם לּׁשמן âהציף ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

העּקרין  .מעל ִִֵַָָ

(äë)úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî ïîL Búà úéNòå§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©
:äéäé Lã÷-úçLî ïîL ç÷ø äNòî©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤¦«§¤«

i"yx£˙Á˜¯Ó Á˜¯∑' והּטעם הּוא. ּדבר ׁשם רקח', …«ƒ¿««ְֵַַַַָָֹ
ׁשהּוא  רקע למעלה,ãמֹוכיח ּכמֹו הּוא רגע,äוהרי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָ

ּכמֹו נא)ואינֹו ּוכמֹו(ישעיה הּים", "רגע מב): "רקע (שם : ְְְֵַַַָֹֹ
ּבחברֹו המערב ּדבר וכל למּטה. ׁשהּטעם ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהארץ",

מּזה  קֹופח ׁשּזה מרקחת ,åעד קרּוי טעם, אֹו ריח .אֹו ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
˙Á˜¯Ó Á˜¯∑ אמנּות עלֿידי העׂשּוי רקח …«ƒ¿««ְֳֵֶַַָָֹ

¯˜Á.ותערֹובֹות  ‰NÚÓ∑ ּבּדבר האמן .ׁשם ְֲַ«¬≈…≈«ֳֵַָָָָ

(åë):úãòä ïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«
i"yx£B· zÁLÓe∑ ּכמין הּמׁשיחֹות יונית,æּכל נזר ּכ"ף ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל .חּוץ »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(æë)-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

(çë)øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ
:Bpk-úàå§¤©«

ÈÚÏÒaכד  ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e¿ƒ»»«¿«¬≈¿»¿ƒ¿≈
:‡È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊ ÁLÓe ‡L„e˜¿»¿«≈»¿≈ƒ»

ÌÒaכה  ‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ d˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»≈¿«¿¿»…∆
‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ eÓÒea „·BÚ Ìq·Ó¿«»«¿»¿«¿¿»

:‡‰È¿≈

‡¯B‡כו  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

ÈÂ˙כז  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

ÈÂ˙כח  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿««¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bikƒ»¿»¿ƒ≈

minkg izty

(bk)÷oM m`C ,FxEriW zivgn `lŸ©£¦¦§¦¥
.'zF`n Wng' aYknl Dil ded£¨¥§¦§©£¥¥
DPin rnW zF`ad iYW Kixhvi`CnE¦§¦§§¦§¥£¨§©¦¨
Wxtl oi` la` .drxkd DiA zi`C§¦¥©§¨¨£¨¥§¨¥
,'xFxC xn' l` aW 'Fzivgn' iEPkC§¦©£¦¨¤¨§
xFxC xn lW Fzivgn onPwe' FWExitE¥§¦§¨©£¦¤¨§
oM m`C ,'miXnge miz`n `EdW¤¨©¦©£¦¦§¦¥
,'miz`nE miXng mUA onPwe' aFYkl¦§§¦§¨¤¤£¦¦¨©¦
iEPM KgxM lr `N` ,il dOl 'Fzivgn'©£¦¨¨¦¤¨©¨§¨¦

:i`w 'onPw'` 'Fzivgn'øoi`W ,WExiR ©£¦©¦§¨¨¥¥¤¥
:rxkd `lA deWA deW lFwWl lFkï¦§¨¤§¨¤§Ÿ¤§¥©

ù:xEnB ur `N`úWxtY `NW ¤¨¥¨¤Ÿ§¨¥
miXng `Ed mUa dpw lW Fzivgn©£¦¤§¥Ÿ¤£¦¦
oM m`C ,mUA onPw FnM miz`nE¨©¦§¦§¨¤¤§¦¥
dvgn mUa dpwE mUA onPw' aFYkl¦§¦§¨¤¤§¥Ÿ¤¤¡¨
`YWde ,'miz`nE miXng dvgnE¤¡¨£¦¦¨©¦§©§¨
`tEB 'onPT'` 'onPw'C 'Fzivgn' rnWn©§©©£¦§¦§¨©¦§¨¨
'Fzivgn'E ,zF`n Wng FNEke ,i`ẅ¥§£¥¥©£¦
,i`w DiPin lirlC 'onPw'` 'dpw'C§¨¤©¦§¨¦§¥¦¥¨¥
lW Fzivgn 'mUa dpwE' xn` EN`M§¦¨©§¥Ÿ¤©£¦¤
miXng' `N` Fpi` FNEMW onPw¦§¨¤¥¤¨£¦¦

:'miz`nEck dxez ¨©¦
(ck)à:iC Fpi` ,WExiRá:dIxW oFWl ¥¥©§§¦¨

âlrn FgPwe FktW ,xnFlM§©§¨§¦§¥©
:oixTirddk dxez ¨¦¨¦

(dk)ã:daiYd W`xA ,xnFlMä'rbx' §©§Ÿ©¥¨¤©
rbx' FnM Fpi`e ,W"ixd zgY lFBqA§¤©©¨¥§¥§Ÿ©

:lrFR oFWl `EdW 'mIdådf xnFlM ©¨¤§¥§©¤
:dGn lhFpek dxez ¥¦¤

(ek)æo"Ep FnM `EdW zipei s"M ,WExiR¥¨§¨¦¤§
:EpNWfk dxez ¤¨



yz`פד ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(ãì)óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå| ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñ äðaìçå úìçLe§¥̧¤Æ§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«

i"yx£ÛË∑ הּנֹוטף ׂשרף אּלא ׁשאינֹו ועל צרי, הּוא »»ְֳִֵֵֶֶַַָָָ
קֹורין  והּצרי גומ"י, ּובלע"ז נטף, קרּוי הּקטף, ְְְֲֳִִֵֵַַַַָָָָמעצי

טריאק"ה  ּומצהיר ∑ÏÁLe˙.לֹו חלק ּבׂשם ׁשרׁש ¿≈∆ְִֶֶַָָֹֹ
ׁשּתרּגם  וזהּו 'צּפרן', קרּוי הּמׁשנה ּובלׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכּצּפרן,

'וטּופרא' רע ∑aÏÁÂ‰.אּונקלֹוס: ׁשריחֹו ּבׂשם ְְְְָ¿∆¿¿»ֵֶֶַֹ
סממני  ּבין הּכתּוב ּומנאּה גלבנ"א, לֹו ְְְִֵֵַַָָָָוקֹורין

לצרף  ּבעינינּו יקל ׁשּלא ללּמדנּו, עּמנּוîהּקטרת, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
יׂשראל  ּפֹוׁשעי את ּותפּלֹותינּו ּתענּיֹותינּו ðּבאגּדת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֻ

עּמנּו נמנין kÊ‰.אחרים ∑ÌÈnÒ.ׁשּיהיּו ‰·Ïe∑ ְְִִִִֶָ«ƒֲִֵ¿…»«»
ו) סממנין (כריתות עׂשר אחד רּבֹותינּו: למדּו ְְִִֵַַַַָָָָָמּכאן

נטף  ׁשנים. "סּמים", מעּוט ּבסיני: למׁשה לֹו ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָֹנאמרּו
"סּמים", חמׁשה. הרי ׁשלׁשה, וחלּבנה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹּוׁשחלת

ּכמֹולרּבֹות  אחד ñעֹוד הרי ּולבנה, עׂשר. הרי אּלּו, ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹ
והּלבֹונה, החלּבנה והּצּפרן, הּצרי הן: ואּלּו ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעׂשר,
ׁשמֹונה, הרי וכרּכם, ׁשּבלתֿנרּד ּוקציעה, ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹמֹור
הּקֹוׁשט  לׁשּבלת. ּדֹומה ׁשהּנרּד אחד, ונרּד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשהּׁשּבלת
ּכרׁשינה  ּבֹורית עׂשר. אחד הרי והּקּנמֹון, ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָוהּקּלּופה,
ׁשּתהא  ללּבנּה, הּצּפרן את ׁשפין ּבֹו אּלא נקטר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאינֹו

È‰È‰.נאה  „·a „a∑ ּכאן הּנזּכרים הארּבעה אּלּו ָָ«¿«ƒ¿∆ְְִִֵַַָָָָָ
ּכ זה ׁשל ּכמׁשקלֹו ּבמׁשקל, מׁשקל ׁשוין ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָיהיּו
החלּבנה  והּצּפרן, הּצרי ׁשנינּו: וכן זה, ׁשל ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמׁשקלֹו
'ּבד' ּולׁשֹון מנה. ׁשבעים ׁשבעים מׁשקל ְְְְְְִִִִִֶַַַָָוהּלבֹונה,

ז  יהיה, ּבאחד אחד יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני ה נראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
זה  .ּכמֹו ְֶ

(äì)çlîî ç÷Bø äNòî ç÷ø úøè÷ dúà úéNòå§¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈
:Lã÷ øBäè̈¬«Ÿ¤

i"yx£ÁlÓÓ∑ ׁשחיקתן ׁשּיערב 'מערב', ּכתרּגּומ ֹו: ¿À»ְְְְְִֵֶַַָָָָ
לֹו ׁשּדֹומה אני, ואֹומר זה. עם זה יפה, א)יפה :(יונה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָ

הּמּלחים", כז)"וּייראּו על (יחזקאל ,"וחבלי מּלחי" ְְְִִִִַַַַַַַָָֹ
את  ּכׁשּמנהיגים ּבמׁשֹוטֹות הּמים את ׁשּמהּפכין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשם

לערבן  טרּופֹות ּביצים ּבכף הּמהּפ ּכאדם ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּספינה,
יפה  יפה לערב רֹוצה ׁשהאדם ּדבר וכל הּמים, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָעם

ּבבז אֹו ּבאצּבע, ˜„L.מהּפכֹו ¯B‰Ë ÁlÓÓ∑ ְְְְְֶַַָָ¿À»»…∆
יהיה,òממּלח  וטהֹור יהיה יהיה, .וקדׁש ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֻ

(åì)úãòä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ
íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãòeà øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−

:íëì äéäz¦«§¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ‰pnÓ ‰z˙Â∑ יֹום ׁשּבכל קטרת היא ¿»«»ƒ∆»¿ְְִֶֶָֹ

הּמזּבח ויֹום, מֹועד ôׁשעל ּבאהל ׁשהּוא .הּפנימי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
‰nL EÏ „Úe‡ ¯L‡∑ ׁשאקּבע ּדּבּור מֹועדי öּכל ¬∆ƒ»≈¿»»ְֲִֵֶֶַָ

,מקֹום ל לאֹותֹו קֹובעם .אני ְְְֲִָָ

(æì)eNòú àì dzðkúîa äNòz øLà úøèwäå§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−
:ýåýéì Eì äéäz Lã÷ íëì̈¤®²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

ÙBË‡לד  ÔÈÓÒea CÏ ·Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»¿ƒ¿»
‡˙ÈÎ„ ‡˙e·Ïe ÔÈÓÒea ‡˙aÏÁÂ ‡¯ÙeËÂ¿¿»¿∆¿¿≈»¿ƒ¿¿»»ƒ»

:È‰È Ï˜˙Óa Ï˜˙Ó«¿«¿«¿«¿≈

ÔÈÓÒeaלה  ˙¯Ë˜ d˙È „aÚ˙Â„·BÚ ÌÒa ¿«¿≈»«¿…∆¿ƒ…∆«
:‡L„e˜ ÈÎc ·¯ÚÓ eÓÒea¿»¿»«¿≈¿»

˜„Ìלו  dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓ ˜BÁL˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»
CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡ Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò«¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ»

:ÔBÎÏ È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz«»…∆¿ƒ¿≈¿

Ï‡לז  d˙eÓ„a „aÚ˙ Èc ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜e¿…∆¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»»
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¿»¿≈»√»¿»

minkg izty

,KlnE lFcB odM ENt`e ,'xf' hFicd¤§¨©£¦Ÿ¥¨¤¤
ozgWOd ixg` mnvr md mBW¤©¥©§¨©£¥¦¨§¨¨
E`xwp zEklOle dPEdMl©§¨§©©§¦§§

:'mixf'cl dxez ¨¦
(cl)îdpAlg aFWgl ok `l m`C§¦Ÿ¥©£¤§§¨

:mkFzA `le ,sFQA F` W`xAð[dix` xEB] ¨Ÿ©§Ÿ§¨©§¥

mBW KxAzi 'd d`xIW icMmirWFRd §¥¤¦§¤¦§¨¥¤©©§¦
:Epilr mgxie daEWzA mixfFgñm`e §¦¦§¨¦©¥¨¥§¦

`nlC ,EN`M zFAxl Dil `pn ,xn`YŸ©§¨¥§©§¥¦§¨
'miOq' FnM ,mipW `N` dAxn `lŸ§©¤¤¨§©¦§©¦

Wie .ixY `N` dAxn Fpi`C oFW`xd̈¦§¥§©¤¤¨§¥§¥
aizM `lCn i"Wx zgkFdC xnFl©§¨©©¦¦§¨§¦
F` dNgYA iccd iAB 'miOq' 'miOq'©¦©¦©¥£¨¥©§¦¨
zFAxl `N` ,o`M aizM dOl ,sFQA©¨¨§¦¨¤¨§©

:EN` FnM cFrdl dxez §¥
(dl)ò'ziUre' oFWlC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¦§§¨¦¨

ipRn ,'Wcw xFdh' zNn lr ltFp Fpi ¥̀¥©¦©¨Ÿ¤¦§¥
`NW ,xCrd od dXEcTde dxdHdW¤©¨¢¨§©§¨¥¤§¥¤Ÿ
EWOYWi `le d`nEhA odA EWOYWi¦§©§¨¥§§¨§Ÿ¦§©§
didi gNEnn' WxiR df lre ,lFgA DÄ§§©¤¥¥§¨¦§¤

lr gNEnn xnFlM ,'didi Wcwe xFdhe§¨§Ÿ¤¦§¤§©§¨©
didi Wcwe xFdhe ,diIUr ici§¥£¦¨§¨§Ÿ¤¦§¤

:eil`nel dxez ¥¥¨
(el)ôdPOn giPIW KixSW `l ,xnFlM§©Ÿ¤¨¦¤©¦©¦¤¨

xihwdl `N` ,zxnWnl zEcrd iptl¦§¥¨¥§¦§¤¤¤¨§©§¦
:'ekeöld`' `xwp dOle ,xn` EN`M§¦¨©§¨¨¦§¨Ÿ¤

ip`W onf cre mFwn lMW itl ,crFn¥§¦¤¨§©©§©¤£¦
`N` Fpi` LOr xAcl Ll raFw¥©§§©¥¦§¥¤¨

:'dOWfl dxez ¨¨



פה `yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£dzk˙Óa∑ סממניה Ï‰'.ּבמנין EÏ ‰È‰z L„˜∑ אּלא ÷ׁשּלא .לׁשמי øּתעׂשּנה ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿«ְֲִִֶֶֶַָָֹ

(çì)úøëðå da çéøäì äBîë äNòé-øLà Léà¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−
:åénòîñ ¥«©¨«

i"yx£da ÁÈ¯‰Ï∑ לּצּבּור למסרּה ּכדי ,מּׁשּל ּבמתּכנּתּה אּתה עֹוׂשה .אבל ¿»ƒ«»ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

àì(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLá éúàø÷ äàø§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−
:äãeäé ähîì§©¥¬§¨«

i"yx£ÌL· È˙‡¯˜∑ לעׂשֹותù,ּבצלאל מלאכּתי .את »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ

(â)äðeáúáe äîëça íéäìû çeø Búà àlîàå̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáe§©−©§¨§¨¨«

i"yx£‰ÓÎÁa∑ ולמד מאחרים ּדברים ׁשֹומע ּׁשאדם ּדברים ∑e·˙·e‰.מה מּתֹו מּלּבֹו, ּדבר מבין ¿»¿»ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָƒ¿»ְִִִִִֵָָָ
הּקדׁש∑Ú„·e˙.ׁשּלמד  .רּוח ֶַָ¿««ֶַַֹ

(ã):úLçpáe óñkáe áäfa úBNòì úáLçî áLçì©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
i"yx£˙·LÁÓ ·LÁÏ∑ חֹוׁשב מעׂשה .אריגת «¿…«¬»…ֲֲִֵֵַַ

(ä)úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
:äëàìî-ìëa§¨§¨¨«

i"yx£˙L¯Á·e∑ּכמֹו אמנּות, מ)לׁשֹון "חרׁש(ישעיה : «¬…∆ְְָָָֻ
אבנים  ׁשאמן ּבפרּוׁשן, וׁשּנה ּפרׁש ואּונקלֹוס ְְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָחכם",

נּגר  קרּוי עץ וחרׁש אמן, להֹוׁשיבּה∑lÓÏ‡˙.קרּוי ְֵַָָָָָָָ¿«…ְִָ

למּדת  הּמׁשּבצת לעׂשֹות ּבמּלּואּה ׁשּלּה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבּמׁשּבצת
ועביּה האבן .מֹוׁשב ְְֶֶַָָָ

(å)Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ
eNòå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã-ähîì§©¥½̈§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾

:Eúéeö øLà-ìk úà¥−¨£¤¬¦¦¦«
i"yx£'B‚Â ·ÏŒÌÎÁŒÏk ·Ï·e∑ חכמה ּבֹו נתּתי אׁשר וכל ׁשּבכם לב חכמי ׁשאר ּכל úועֹוד את "ועׂשּו , ¿≈»¬«≈¿ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

צּוית ."אׁשר ֲִִִֶ

ÈˆzLÈÂלח  d· ‡Á¯‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„ ¯·b¿«¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ≈«≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

·¯ב  È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeL· È˙Èa¯„ ÈÊÁ¬≈¿«≈ƒ¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ¯eÁ¿ƒ¿»ƒ»

ÓÎÁa˙‡ג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚ ˙ÈÓÏL‡Â¿«¿≈ƒƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡ד  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»

e¯b·e˙ה  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓ‡·e¿»»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:‡„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ»

a¯ו  ·‡ÈÏ‰‡ ˙È dnÚ ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â«¬»»¿»ƒƒ≈»»√ƒ»«
ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏ·e Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»«ƒ≈
È„ ÏÎ ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È·‰È ‡aÏƒ»¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ù«≈ƒ»

minkg izty

(fl)÷aizkC ,FrnWnM il `l ,xnFlM§©Ÿ¦§©§¨¦§¦
:'Kl xnF` `l arx` m`'(dix` xEB)m`C ¦¤§©Ÿ©¨©§¥§¦

miWcw Wcw' aizM xaM `d ,ok `lŸ¥¨§¨§¦Ÿ¤¨¨¦
:'mkl didYøiz` 'dix` xEB'd ixacl ¦§¤¨¤§¦§¥©©§¥¨¥

'il' lr oM i"Wx WxiR `NX dn xiRW©¦©¤Ÿ¥¥©¦¥©¦

:dgWOd onW iAB aizkCgl dxez ¦§¦©¥¤¤©¦§¨
`l(a)ùDil dedC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©£¨¥

WxtnE ,'l`lval iz`xw' xninl§¥©¨¨¦¦§©§¥§¨¥
zFUrl 'mWa iz`xw' ,FWExiR ikdW¤¨¦¥¨¨¦§¥©£
z`' ,iz`xw inl ,iYk`ln§©§¦§¦¨¨¦¤

:'l`lvAb dxez §©§¥
(e)úmr Eidi mNMW xn`Y `NW¤ŸŸ©¤ª¨¦§¦

WxiR dOl oM m`C ,dxfrl l`lvA§©§¥§¤§¨§¦¥¨¨¥¥
,al inkg x`Xn xzFi a`ild` z ¤̀¨¢¦¨¥¦§¨©§¥¥
z` xFfri a`ild`W xnFl WxiR okl̈¥¥¥©¤¨¢¦¨©£¤

`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(ãì)óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå| ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñ äðaìçå úìçLe§¥̧¤Æ§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«

i"yx£ÛË∑ הּנֹוטף ׂשרף אּלא ׁשאינֹו ועל צרי, הּוא »»ְֳִֵֵֶֶַַָָָ
קֹורין  והּצרי גומ"י, ּובלע"ז נטף, קרּוי הּקטף, ְְְֲֳִִֵֵַַַַָָָָמעצי

טריאק"ה  ּומצהיר ∑ÏÁLe˙.לֹו חלק ּבׂשם ׁשרׁש ¿≈∆ְִֶֶַָָֹֹ
ׁשּתרּגם  וזהּו 'צּפרן', קרּוי הּמׁשנה ּובלׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכּצּפרן,

'וטּופרא' רע ∑aÏÁÂ‰.אּונקלֹוס: ׁשריחֹו ּבׂשם ְְְְָ¿∆¿¿»ֵֶֶַֹ
סממני  ּבין הּכתּוב ּומנאּה גלבנ"א, לֹו ְְְִֵֵַַָָָָוקֹורין

לצרף  ּבעינינּו יקל ׁשּלא ללּמדנּו, עּמנּוîהּקטרת, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
יׂשראל  ּפֹוׁשעי את ּותפּלֹותינּו ּתענּיֹותינּו ðּבאגּדת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֻ

עּמנּו נמנין kÊ‰.אחרים ∑ÌÈnÒ.ׁשּיהיּו ‰·Ïe∑ ְְִִִִֶָ«ƒֲִֵ¿…»«»
ו) סממנין (כריתות עׂשר אחד רּבֹותינּו: למדּו ְְִִֵַַַַָָָָָמּכאן

נטף  ׁשנים. "סּמים", מעּוט ּבסיני: למׁשה לֹו ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָֹנאמרּו
"סּמים", חמׁשה. הרי ׁשלׁשה, וחלּבנה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹּוׁשחלת

ּכמֹולרּבֹות  אחד ñעֹוד הרי ּולבנה, עׂשר. הרי אּלּו, ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹ
והּלבֹונה, החלּבנה והּצּפרן, הּצרי הן: ואּלּו ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעׂשר,
ׁשמֹונה, הרי וכרּכם, ׁשּבלתֿנרּד ּוקציעה, ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹמֹור
הּקֹוׁשט  לׁשּבלת. ּדֹומה ׁשהּנרּד אחד, ונרּד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשהּׁשּבלת
ּכרׁשינה  ּבֹורית עׂשר. אחד הרי והּקּנמֹון, ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָוהּקּלּופה,
ׁשּתהא  ללּבנּה, הּצּפרן את ׁשפין ּבֹו אּלא נקטר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאינֹו

È‰È‰.נאה  „·a „a∑ ּכאן הּנזּכרים הארּבעה אּלּו ָָ«¿«ƒ¿∆ְְִִֵַַָָָָָ
ּכ זה ׁשל ּכמׁשקלֹו ּבמׁשקל, מׁשקל ׁשוין ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָיהיּו
החלּבנה  והּצּפרן, הּצרי ׁשנינּו: וכן זה, ׁשל ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמׁשקלֹו
'ּבד' ּולׁשֹון מנה. ׁשבעים ׁשבעים מׁשקל ְְְְְְִִִִִֶַַַָָוהּלבֹונה,

ז  יהיה, ּבאחד אחד יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני ה נראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
זה  .ּכמֹו ְֶ

(äì)çlîî ç÷Bø äNòî ç÷ø úøè÷ dúà úéNòå§¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈
:Lã÷ øBäè̈¬«Ÿ¤

i"yx£ÁlÓÓ∑ ׁשחיקתן ׁשּיערב 'מערב', ּכתרּגּומ ֹו: ¿À»ְְְְְִֵֶַַָָָָ
לֹו ׁשּדֹומה אני, ואֹומר זה. עם זה יפה, א)יפה :(יונה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָ

הּמּלחים", כז)"וּייראּו על (יחזקאל ,"וחבלי מּלחי" ְְְִִִִַַַַַַַָָֹ
את  ּכׁשּמנהיגים ּבמׁשֹוטֹות הּמים את ׁשּמהּפכין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשם

לערבן  טרּופֹות ּביצים ּבכף הּמהּפ ּכאדם ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּספינה,
יפה  יפה לערב רֹוצה ׁשהאדם ּדבר וכל הּמים, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָעם

ּבבז אֹו ּבאצּבע, ˜„L.מהּפכֹו ¯B‰Ë ÁlÓÓ∑ ְְְְְֶַַָָ¿À»»…∆
יהיה,òממּלח  וטהֹור יהיה יהיה, .וקדׁש ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֻ

(åì)úãòä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ
íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãòeà øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−

:íëì äéäz¦«§¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ‰pnÓ ‰z˙Â∑ יֹום ׁשּבכל קטרת היא ¿»«»ƒ∆»¿ְְִֶֶָֹ

הּמזּבח ויֹום, מֹועד ôׁשעל ּבאהל ׁשהּוא .הּפנימי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
‰nL EÏ „Úe‡ ¯L‡∑ ׁשאקּבע ּדּבּור מֹועדי öּכל ¬∆ƒ»≈¿»»ְֲִֵֶֶַָ

,מקֹום ל לאֹותֹו קֹובעם .אני ְְְֲִָָ

(æì)eNòú àì dzðkúîa äNòz øLà úøèwäå§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−
:ýåýéì Eì äéäz Lã÷ íëì̈¤®²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

ÙBË‡לד  ÔÈÓÒea CÏ ·Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»¿ƒ¿»
‡˙ÈÎ„ ‡˙e·Ïe ÔÈÓÒea ‡˙aÏÁÂ ‡¯ÙeËÂ¿¿»¿∆¿¿≈»¿ƒ¿¿»»ƒ»

:È‰È Ï˜˙Óa Ï˜˙Ó«¿«¿«¿«¿≈

ÔÈÓÒeaלה  ˙¯Ë˜ d˙È „aÚ˙Â„·BÚ ÌÒa ¿«¿≈»«¿…∆¿ƒ…∆«
:‡L„e˜ ÈÎc ·¯ÚÓ eÓÒea¿»¿»«¿≈¿»

˜„Ìלו  dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓ ˜BÁL˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»
CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡ Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò«¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ»

:ÔBÎÏ È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz«»…∆¿ƒ¿≈¿

Ï‡לז  d˙eÓ„a „aÚ˙ Èc ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜e¿…∆¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»»
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¿»¿≈»√»¿»

minkg izty

,KlnE lFcB odM ENt`e ,'xf' hFicd¤§¨©£¦Ÿ¥¨¤¤
ozgWOd ixg` mnvr md mBW¤©¥©§¨©£¥¦¨§¨¨
E`xwp zEklOle dPEdMl©§¨§©©§¦§§

:'mixf'cl dxez ¨¦
(cl)îdpAlg aFWgl ok `l m`C§¦Ÿ¥©£¤§§¨

:mkFzA `le ,sFQA F` W`xAð[dix` xEB] ¨Ÿ©§Ÿ§¨©§¥

mBW KxAzi 'd d`xIW icMmirWFRd §¥¤¦§¤¦§¨¥¤©©§¦
:Epilr mgxie daEWzA mixfFgñm`e §¦¦§¨¦©¥¨¥§¦

`nlC ,EN`M zFAxl Dil `pn ,xn`YŸ©§¨¥§©§¥¦§¨
'miOq' FnM ,mipW `N` dAxn `lŸ§©¤¤¨§©¦§©¦

Wie .ixY `N` dAxn Fpi`C oFW`xd̈¦§¥§©¤¤¨§¥§¥
aizM `lCn i"Wx zgkFdC xnFl©§¨©©¦¦§¨§¦
F` dNgYA iccd iAB 'miOq' 'miOq'©¦©¦©¥£¨¥©§¦¨
zFAxl `N` ,o`M aizM dOl ,sFQA©¨¨§¦¨¤¨§©

:EN` FnM cFrdl dxez §¥
(dl)ò'ziUre' oFWlC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¦§§¨¦¨

ipRn ,'Wcw xFdh' zNn lr ltFp Fpi ¥̀¥©¦©¨Ÿ¤¦§¥
`NW ,xCrd od dXEcTde dxdHdW¤©¨¢¨§©§¨¥¤§¥¤Ÿ
EWOYWi `le d`nEhA odA EWOYWi¦§©§¨¥§§¨§Ÿ¦§©§
didi gNEnn' WxiR df lre ,lFgA DÄ§§©¤¥¥§¨¦§¤

lr gNEnn xnFlM ,'didi Wcwe xFdhe§¨§Ÿ¤¦§¤§©§¨©
didi Wcwe xFdhe ,diIUr ici§¥£¦¨§¨§Ÿ¤¦§¤

:eil`nel dxez ¥¥¨
(el)ôdPOn giPIW KixSW `l ,xnFlM§©Ÿ¤¨¦¤©¦©¦¤¨

xihwdl `N` ,zxnWnl zEcrd iptl¦§¥¨¥§¦§¤¤¤¨§©§¦
:'ekeöld`' `xwp dOle ,xn` EN`M§¦¨©§¨¨¦§¨Ÿ¤

ip`W onf cre mFwn lMW itl ,crFn¥§¦¤¨§©©§©¤£¦
`N` Fpi` LOr xAcl Ll raFw¥©§§©¥¦§¥¤¨

:'dOWfl dxez ¨¨



yz`פו ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(æ)úà|úøtkä-úàå úãòì ïøàä-úàå ãòBî ìäà ¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤
:ìäàä éìk-ìk úàå åéìò øLà£¤´¨¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙„ÚÏ Ô¯‡‰ ˙‡Â∑ העדּות לּוחֹות לצר. ¿∆»»…»≈Àְֵֶָֹ

(ç)äøähä äøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

i"yx£‰¯‰h‰∑ ׁשם כט)טהֹורזהב àעל .(מנחות «¿…»ֵַָָָ

(è)øBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−
Bpk-úàå: §¤©«

(é)ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½
:ïäëì åéðá éãâa-úàå§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a ˙‡Â∑ ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי אני אֹומר ¿≈ƒ¿≈«¿»ְְֲִִֵֶ
לפי  מדּבר, ּכהּנה ׁשּבבגדי לֹומר ׁשאיֿאפׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמקרא,

הּכהן áׁשּנאמר  לאהרן הּקדׁש "ואתּֿבגדי אצלם: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
הם  הּׂשרד, ּבגדי אּלּו אּלא לכהן", ּבניו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָואתּֿבגדי
האמּורים  ׁשני, ותֹולעת והארּגמן הּתכלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבגדי

מּסעֹות ד)ּבפרׁשת ּתכלת",(במדבר ּבגד עליו "ונתנּו : ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבגד  עליהם "ונתנּו ארּגמן", ּבגד עליו ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ"ונתנּו

ׁשּנאמר ּדברי, ונראין ׁשני". לט)ּתֹולעת "ּומן (לקמן : ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָ
ׂשרד  בגדי עׂשּו הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּתכלת

ּבבגדי  ואם עּמהם. ׁשׁש הזּכר ולא ּבּקדׁש", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻלׁשרת
אֹו ארּגמן מהם ּבאחד מצינּו לא מדּבר, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּכהּנה

ׁשׁש ּבלא ׁשני ‰O¯„.ּתֹולעת È„‚a∑ מפרׁשים יׁש ְִֵַַָֹƒ¿≈«¿»ְְִֵָ
ׁשּמּוׁשא', 'לבּוׁשי ּכתרּגּומֹו וׁשרּות, עבֹודה ְְְְְֲִֵֵַָָלׁשֹון
ארּמי  לׁשֹון ׁשהּוא אֹומר ואני ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָואין

ותרּגּום  "קלעים" ׁשל "מכּבר",âּכּתרּגּום ׁשהיּוׁשל ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָ
לצידי"ן  נקבים, נקבים עׂשּויים ּבמחט, ְְְֲֲִִִִַַָָארּוגים

.ּבלע"ז  ְַַ

(àé)Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL úàå§¥̧¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤
ô :eNòé Eúéeö-øLà ìëk§¬Ÿ£¤¦¦¦−©«£«

i"yx£L„wÏ ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜Œ˙‡Â∑הקטרת לצרãקדׁש ׁשהּוא .ההיכל ¿∆¿…∆««ƒ«…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

(áé)øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå: ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ÈÂ˙ז  ‡˙e„‰ÒÏ ‡B¯‡ ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È»«¿«ƒ¿»¿»¬»¿«¬»¿»
:‡kLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ È„ ‡z¯tk«À¿»ƒ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

„ÈÎ˙‡ח  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»¿«¿»»ƒ»
˙¯BË˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»»»¿»«¿¿»ƒ¿∆

:‡ÈÓÒea¿«»

ÈÂ˙ט  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯BÈkƒ»¿»¿ƒ≈

˜L„e‡י  ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡LeÓL ÈLe·Ï ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ»¿»¿≈¿»
:‡LnLÏ È‰B· ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ¿«»»

iÓÒea‡יא  ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆¿«»
:Ôe„aÚÈ Cz„wÙ Èc ÏÎk ‡L„e˜Ï¿¿»¿…ƒ«≈¿»«¿¿

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

minkg izty

wqFr `EdW dk`ln lkA l`lvA§©§¥§¨§¨¨¤¥
Eidi al inkg x`W la` ,FnvrA§©§£¨§¨©§¥¥¦§
mdl EpYi xW` dk`lOd lMn oiUFr¦¦¨©§¨¨£¤¦§¨¤
oM aEzMd xEriWe .a`ild`e l`lvA§©§¥§¨¢¦¨§¦©¨¥

,`Ed,'ebe l`lvA mWa iz`xw d`x§¥¨¨¦§¥§©§¥
cFre ,'ebe a`ild` z` FY` iYzp mbe§©¨©¦¦¤¨¢¦¨§
mdipiA mi`vnPd al inkg x`W lM̈§¨©§¥¥©¦§¨¦¥¥¤
,mAlA dnkg iYzPW ozF` lM mr¦¨¨¤¨©¦¨§¨§¦¨

:'LiziEv xW` lM z` EUre'f dxez §¨¥¨£¤¦¦¦

(g)àx`WC rnWnC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©§©¦§¨
WxiR okl ,mixFdh Eid `l milMd©¥¦Ÿ¨§¦¨¥¥¥
xFdh `l ,wTEfn xnFl FpFvxW¤§©§¨Ÿ¨

:m"`x .d`nEHnh dxez ¦§¨§¥
(i)áiaizM KM xg` cIn `d ,xnFlM§©¨¦©©©¨§¦¥

mixg` EN`W DPin rnW ,'WcTd icbA'¦§¥©Ÿ¤§©¦¨¤¥£¥¦
:odâEidW mW lr 'oicxq' mBxEzOW ¥¤§§¨§¨¦©¥¤¨

FWExiR iOp 'cxU' oM m` ,'eke¦¥§¨©¦¥

:oM`i dxez ¥
(`i)ã(dix` xEB)mFwnA `Ed c"nNde ©§¥§©¨¤¦§

i`w 'WcTl' zNnC WxiR `le .'xEarA'©£§Ÿ¥¥§¦©©Ÿ¤¨¥
zErnWnM dgWOd onW lr oM mB©¥©¤¤©¦§¨§©§¨
dUrp onXd ici lrW ipRn ,`xwOd©¦§¨¦§¥¤©§¥©¤¤©£¨
g"YtA 'WCwl' xninl Dil dede ,WcwŸ¤©£¨¥§¥©§©¥§©¨
FrnWn 'WcTl' zNnE ,s"ETd zgY©©©¦©©Ÿ¤©§¨

:Wcw `Ed xaMWai dxez ¤§¨Ÿ¤



פז `yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(âé)-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤
íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ

:íëLc÷î ýåýé éðà ék úòãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac ‰z‡Â∑ֿאףֿעל ואּתה, ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְַַַָ

מלאכת  על לצּוֹותם ׁשהפקדּתי אל הּמׁשּכן,äּפי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ
מלאכה  אֹותּה מּפני הּׁשּבת את לדחֹות ּבעיני .יקל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡ C‡∑ׁשּתהיּו אףֿעלּֿפי «∆«¿…«ƒ¿…ְִִֶַַ
ּתּדחה  אל ׁשּבת הּמלאכה, ּבזריזּות ּוזריזין ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָרדּופין

ו"רּק"ין  "אּכ"ין ּכל ׁשּבת åמּפניה. למעט מעּוטין, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ
המׁשּכן  ÌÎÈÈ·e.מּמלאכת ÈÈa ‡Â‰ ˙B‡ Èk∑ ְְִִֶֶַָƒƒ≈ƒ≈≈∆

לכם  ּבהנחילי ּבכם ׁשּבחרּתי ּבינינּו, היא גדּולה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹות
למנּוחה  מנּוחתי יֹום "ּכי ∑Ú„Ï˙.את ּבּה, האּמֹות ְְִִֶָָ»««ִָָֻ

מקּדׁשכם  ה' ."אני ְְֲִִֶַ

(ãé)íëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénò áøwî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ∑יׁש והתראה æאם התראה ∑ÎÂ¯˙‰.עדים ּבקדּׁשתּה∑ÈÏlÁÓ‰.ּבלא חֹול ּבּה .הּנֹוהג »ְְִִֵֵַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ְִֵַָָָֻ

(åè)éòéáMä íBiáe äëàìî äNòé íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À
äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL úaL©©¯©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²

:úîeé úBî úaMä íBéa§¬©©−̈¬¨«
i"yx£ÔB˙aL ˙aL∑ מרּגֹוע מנּוחת çמנּוחת ולא , «««»ְְְְַַַַֹ

ÔB˙aL(עראי: ˙aL∑ לֹומר הּכתּוב, ּכפלֹו לכ ֲָ«««»ְְַַָָָ
יֹום  וכן נפׁש. אכל אפּלּו מלאכה, ּבכל ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשאסּור

ּבֹו: ׁשּנאמר כג)הּכּפּורים, היא (ויקרא ׁשּבתֹון "ׁשּבת : ֱִִִֶֶַַַַַָ
נאמר  לא יֹוםֿטֹוב אבל מלאכה. ּבכל אסּור ְְֱֲֶֶַָָָָָָֹלכם",

הּׁשמיני  ּובּיֹום ׁשּבתֹון הראׁשֹון "ּבּיֹום ּכיֿאם: ְִִִִִַַַַָָּבֹו
ּומּתרים (שם)ׁשּבתֹון" עבֹודה, מלאכת ּבכל אסּורים , ְְֲֲִִֶֶַָָָָֻ

נפׁש) אכל Ï‰'.ּבמלאכת L„˜∑קדּׁשתּה ׁשמירת ְִֶֶֶֶֶֹ…∆«ְְִַָָֻ
ּובמצותי  .לׁשמי ְְְִִִִָ

(æè)-úà úBNòì úaMä-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¯¤
íìBò úéøa íúøãì úaMä: ©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«

(æé)úLL-ék íìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®¦¥´¤
íBiáe õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNò íéîé̈¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ

ñ :Lôpiå úáL éòéáMä©§¦¦½¨©−©¦¨©«

Ì¯aיג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿«
‡È‰ ˙‡ È¯‡ Ôe¯hz ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¬≈«ƒ
È¯‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡¬»¿»¿«ƒ¿

ÔBÎÏיד  ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿»¬≈¿»ƒ¿
„aÚÈc Ïk È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈»¿«¿∆
BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ«≈

ÓBÈ·e‡טו  ‡„È·Ú „·Ú˙È ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡˙aL ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿««»»¿»√»¿»»
‡ÏË˜˙‡ ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡z„·Ú „aÚÈc¿«¿≈ƒƒ¿»¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È˙טז  „aÚÓÏ ‡˙aL ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿»¿∆¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯„Ï ‡˙aL«¿»¿»≈¿«»»

‰È‡יז  ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ¿»≈«ƒ
‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡ ÌÏÚÏ¿»»¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»
:ÁÂ ˙·L ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»¿ƒ»»¿«¿»

minkg izty

(bi)ädWxR d`A K`id ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥¨¨¨¨¨¨
:o`kl Ffådf hrnn lirl ,xn`Y m`e §¨§¦Ÿ©§¥§©¥¤

xnFl Wie ,o`kl Ff dWxR KinqCn¦¦§¦¨¨¨§¨§¥©
FnM ,xEAv `N` hrnn ied `l lirlC¦§¥¨£¥§©¥¤¨¦§
la` ,xEAvA dzidW dacPd z`ad£¨©©§¨¨¤¨§¨§¦£¨

zFUrl xYEOW `pin` ded cigï¦£¨¨¦¨¤¨©£
aYknl Kixv okl ,oMWOl dk`ln§¨¨©¦§¨¨¥¨¦§¦§©

:'K`'ci dxez ©
(ci)æ,minW iciA DixzaC 'zxkpe'Cn¦¦§¦§©§©§¥¦¥¨©¦

oi`e ,mc` iciA `Ed 'znEi' oM m ¦̀¥¨¦¥¨¨§¥

micrA `N` mc` iciA dzin¦¨¦¥¨¨¤¨§¥¦
.d`xzdedzinA dOl mrh awri zlgpA oiIre) §©§¨¨§©¥§©£©©£Ÿ©©¨¨§¦¨

(znEi zFn aizM mc` iciA:eh dxez ¦¥¨¨§¦¨

(eh)ç:daEWg dgEpn ,xnFlMfh dxez §©§¨£¨

`yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(æ)úà|úøtkä-úàå úãòì ïøàä-úàå ãòBî ìäà ¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤
:ìäàä éìk-ìk úàå åéìò øLà£¤´¨¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙„ÚÏ Ô¯‡‰ ˙‡Â∑ העדּות לּוחֹות לצר. ¿∆»»…»≈Àְֵֶָֹ

(ç)äøähä äøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

i"yx£‰¯‰h‰∑ ׁשם כט)טהֹורזהב àעל .(מנחות «¿…»ֵַָָָ

(è)øBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−
Bpk-úàå: §¤©«

(é)ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½
:ïäëì åéðá éãâa-úàå§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a ˙‡Â∑ ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי אני אֹומר ¿≈ƒ¿≈«¿»ְְֲִִֵֶ
לפי  מדּבר, ּכהּנה ׁשּבבגדי לֹומר ׁשאיֿאפׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמקרא,

הּכהן áׁשּנאמר  לאהרן הּקדׁש "ואתּֿבגדי אצלם: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
הם  הּׂשרד, ּבגדי אּלּו אּלא לכהן", ּבניו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָואתּֿבגדי
האמּורים  ׁשני, ותֹולעת והארּגמן הּתכלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבגדי

מּסעֹות ד)ּבפרׁשת ּתכלת",(במדבר ּבגד עליו "ונתנּו : ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבגד  עליהם "ונתנּו ארּגמן", ּבגד עליו ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ"ונתנּו

ׁשּנאמר ּדברי, ונראין ׁשני". לט)ּתֹולעת "ּומן (לקמן : ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָ
ׂשרד  בגדי עׂשּו הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּתכלת

ּבבגדי  ואם עּמהם. ׁשׁש הזּכר ולא ּבּקדׁש", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻלׁשרת
אֹו ארּגמן מהם ּבאחד מצינּו לא מדּבר, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּכהּנה

ׁשׁש ּבלא ׁשני ‰O¯„.ּתֹולעת È„‚a∑ מפרׁשים יׁש ְִֵַַָֹƒ¿≈«¿»ְְִֵָ
ׁשּמּוׁשא', 'לבּוׁשי ּכתרּגּומֹו וׁשרּות, עבֹודה ְְְְְֲִֵֵַָָלׁשֹון
ארּמי  לׁשֹון ׁשהּוא אֹומר ואני ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָואין

ותרּגּום  "קלעים" ׁשל "מכּבר",âּכּתרּגּום ׁשהיּוׁשל ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָ
לצידי"ן  נקבים, נקבים עׂשּויים ּבמחט, ְְְֲֲִִִִַַָָארּוגים

.ּבלע"ז  ְַַ

(àé)Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL úàå§¥̧¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤
ô :eNòé Eúéeö-øLà ìëk§¬Ÿ£¤¦¦¦−©«£«

i"yx£L„wÏ ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜Œ˙‡Â∑הקטרת לצרãקדׁש ׁשהּוא .ההיכל ¿∆¿…∆««ƒ«…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

(áé)øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå: ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ÈÂ˙ז  ‡˙e„‰ÒÏ ‡B¯‡ ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È»«¿«ƒ¿»¿»¬»¿«¬»¿»
:‡kLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ È„ ‡z¯tk«À¿»ƒ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

„ÈÎ˙‡ח  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»¿«¿»»ƒ»
˙¯BË˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»»»¿»«¿¿»ƒ¿∆

:‡ÈÓÒea¿«»

ÈÂ˙ט  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯BÈkƒ»¿»¿ƒ≈

˜L„e‡י  ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡LeÓL ÈLe·Ï ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ»¿»¿≈¿»
:‡LnLÏ È‰B· ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ¿«»»

iÓÒea‡יא  ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆¿«»
:Ôe„aÚÈ Cz„wÙ Èc ÏÎk ‡L„e˜Ï¿¿»¿…ƒ«≈¿»«¿¿

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

minkg izty

wqFr `EdW dk`ln lkA l`lvA§©§¥§¨§¨¨¤¥
Eidi al inkg x`W la` ,FnvrA§©§£¨§¨©§¥¥¦§
mdl EpYi xW` dk`lOd lMn oiUFr¦¦¨©§¨¨£¤¦§¨¤
oM aEzMd xEriWe .a`ild`e l`lvA§©§¥§¨¢¦¨§¦©¨¥

,`Ed,'ebe l`lvA mWa iz`xw d`x§¥¨¨¦§¥§©§¥
cFre ,'ebe a`ild` z` FY` iYzp mbe§©¨©¦¦¤¨¢¦¨§
mdipiA mi`vnPd al inkg x`W lM̈§¨©§¥¥©¦§¨¦¥¥¤
,mAlA dnkg iYzPW ozF` lM mr¦¨¨¤¨©¦¨§¨§¦¨

:'LiziEv xW` lM z` EUre'f dxez §¨¥¨£¤¦¦¦

(g)àx`WC rnWnC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©§©¦§¨
WxiR okl ,mixFdh Eid `l milMd©¥¦Ÿ¨§¦¨¥¥¥
xFdh `l ,wTEfn xnFl FpFvxW¤§©§¨Ÿ¨

:m"`x .d`nEHnh dxez ¦§¨§¥
(i)áiaizM KM xg` cIn `d ,xnFlM§©¨¦©©©¨§¦¥

mixg` EN`W DPin rnW ,'WcTd icbA'¦§¥©Ÿ¤§©¦¨¤¥£¥¦
:odâEidW mW lr 'oicxq' mBxEzOW ¥¤§§¨§¨¦©¥¤¨

FWExiR iOp 'cxU' oM m` ,'eke¦¥§¨©¦¥

:oM`i dxez ¥
(`i)ã(dix` xEB)mFwnA `Ed c"nNde ©§¥§©¨¤¦§

i`w 'WcTl' zNnC WxiR `le .'xEarA'©£§Ÿ¥¥§¦©©Ÿ¤¨¥
zErnWnM dgWOd onW lr oM mB©¥©¤¤©¦§¨§©§¨
dUrp onXd ici lrW ipRn ,`xwOd©¦§¨¦§¥¤©§¥©¤¤©£¨
g"YtA 'WCwl' xninl Dil dede ,WcwŸ¤©£¨¥§¥©§©¥§©¨
FrnWn 'WcTl' zNnE ,s"ETd zgY©©©¦©©Ÿ¤©§¨

:Wcw `Ed xaMWai dxez ¤§¨Ÿ¤



yz`פח ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy
i"yx£LÙpiÂ∑'נֹופׁש' לׁשֹון וכל 'ונח', ּכתרּגּומֹו «ƒ»«ְְְְְֶַָָ

ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ׁשּמׁשיב 'נפׁש', לׁשֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָהּוא
ּבֹו ׁשּכתּוב ּומי הּמלאכה, מ)מּטרח ייעף (ישעיה "לא : ְִִִֶַַַָָָֹֹ

ּפעלֹו וכל ייגע" מנּוחה èּבמאמר ולא הכּתיב ,é ְְְְְֲֳִִִַָָָָָֹ
לׂשּבר  לׁשמע ëלעצמֹו? יכלה ּׁשהיא מה .האזן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ

ß xc` b"i ipy mei ß

(çé)éðL éðéñ øäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½§¥−
:íéäìû òaöàa íéáúk ïáà úçì úãòä úçìª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−§¤§©¬¡Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ∑ ּומאחר מקּדם אין «ƒ≈∆…∆¿ְְֵָָֻֻ
הּמׁשּכן  מלאכת לצּוּוי קֹודם העגל מעׂשה ìּבּתֹורה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי היה, רּבים ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָימים
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  נתרּצה הּכּפּורים ּוביֹום ְְִִִַַַַָָָהּלּוחֹות,
והּוקם  הּמׁשּכן, ּבנדבת התחילּו ּולמחרת ְְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָליׂשראל,
ּכּסדר, הּכל ּדלמא טּובא, עּיּון צרי) ּבניסן. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאחד
ימים  ּבארּבעים היה למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹוצּוּוי
מההר  רדּתֹו וקדם העגל, עׂשֹותם טרם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהראׁשֹונים,
צּוּוי  ליׂשראל הּגיד לא ּומׁשה העגל, את ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹעׂשּו
יׂשראל  ׁשהיּו הּכּפּורים, יֹום למחרת עד ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּכן
ּב'זהר' ּבהדיא הּוא וכן להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְִֵֶַַָָָֹֻמרּצים
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּבצּוּוי ּכן, על אׁשר ְְֲִֵֵֶַַַַָָ"וּיקהל".
ּכמֹו ערבֿרב, ּגם ּדהינּו איׁש", ּכל "מאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָּכתיב:

איׁש", "איׁש זכרֹונםֿלברכה: רּבֹותינּו ְְְִִִִֵֶַָָָָׁשּדרׁשּו
"קחּו ליׂשראל אמר ּבּצּוּוי ּומׁשה וכּו'. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמלּמד
ּגרמּו ׁשהם לפי מערבֿרב, ולא ּדיקא, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאּתכם"

להבין) וקל ּכתיב "∑B˙lÎk.ּבנזקין, ּככּלתֹו" ְְְִִִַָָ¿«…ְְִַָ
ׁשּלא  לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ׁשּנמסרה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹחסר,

ללמד  יכל אחר:îהיה ּדבר ּכזה. מּועט ּבזמן ּכּלּה ְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻ
הן  קּׁשּוטין, וארּבעה ּבעׂשרים מתקּׁשטת ּכּלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמה
צרי חכם ּתלמיד אף יׁשעיה, ּבספר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהאמּורים

ספרים  וארּבעה ּבעׂשרים ּבקי ‡Bz.להיֹות ¯a„Ï∑ ְְְְְְִִִִֶַָָָָ¿«≈ƒ
הּמׁשּפטים"ðהחּקים  ׁשּב"ואּלה a„Ï¯.והּמׁשּפטים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻ¿«≈
Bz‡∑,הּגבּורה מּפי ׁשֹומע מׁשה ׁשהיה מלּמד ƒְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

יחד וׁשֹונין ñוחֹוזרין  ׁשניהם ההלכה ∑ÁÏ˙.את ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָÀ…
ּכתיב," ׁשוֹות òׁשהיּולחת" .ׁשּתיהן ְְִֵֶֶַָָֻ
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ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּכתיב, יח)לחת לא, ּבּפסּוק (רש"י ְְִֵֶֶַָָָֹֻ
האבן" לחֹות את ל יב)"ואּתנה כד, ּכן (משפטים ּגם ּכתיב ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֻ

לבאר, ויׁש .ּכ על רׁש"י התעּכב לא ׁשם א חסר, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻ"לחֹות"
מעלת  את מדּגיׁש הרי הּכתּוב לרׁש"י: הקׁשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּכאן

("ּכתּובים אלקים הּלּוחֹות חסר,ּבאצּבע ּכתיב יׁש ּומּדּוע ,(" ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָֹ
ללּמדנּו ׁשּבא ּומתרץ, חּסרֹון? ׁשּתיהן ׁשּמׁשמעּותֹו ׁשהיּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

"ׁשוֹות  ׁשהם הּמֹוכיח ּדבר אלקים , לאדם מעׂשה ּכי ," ְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּבצמצּום. ּכל־ּכ לדּיק ְְְְִִֵֶַָָָאי־אפׁשר
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i"yx£‰LÓ LL· Èk∑:וכן אחּור, לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ƒ…≈…∆ְְְְִֵַ
רכּבֹו" ה)"ּבׁשׁש ּבֹוׁש"(שופטים עד "וּיחילּו ג'), ּכי (שם , ְִִִֵַַָֹ

יֹום  ארּבעים לסֹוף להם: אמר להר, מׁשה ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשעלה
יֹום  ׁשאֹותֹו הם ּכסבּורים ׁשעֹות. ׁשׁש ּבתֹו ּבא, ְְֲִִִֵֵֶָָאני
ׁשלמים, להם אמר והּוא הּוא, הּמנין מן - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשעלה
עּמֹו, לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום ְְְֲִִִִֵֵֵַָָארּבעים
ּבי"ז  ארּבעים יֹום נמצא עלה, ּבסיון ּבז' ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשהרי
והראה  העֹולם את וערּבב הּׂשטן ּבא ּבט"ז ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּבתּמּוז,
מת  וּדאי לֹומר: וערּבּוביא, ואפלה חׁש ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹּדמּות
מת  להם: אמר לעֹולם. ערּבּוביא ּבא לכ ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמׁשה,

ּבאּו ׁשּכבר ּכדאיתא ôמׁשה, וכּו', ּבא ולא ׁשעֹות ׁשׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ
ׁשּבת פט)ּבמּסכת אּלא .(דף טעּו ׁשּלא לֹומר אפׁשר ואי  ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהרי  חצֹות, לאחר ּבין חצֹות קדם ּבין הּמעּנן, ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֻּבּיֹום
"וּיׁשּכימּו ׁשּנאמר הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד ְֱֳִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא

עֹולֹות" וּיעלּו eÈÙÏ.מּמחרת eÎÏÈ ¯L‡∑ ֲֳִַַָָ¬∆≈¿¿»≈
להם  אּוּו הרּבה ‰‡LÈ.אלהּות ‰LÓ ‰Ê Èk∑ ּכמין ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆»ƒְִ

אֹותֹו ׁשּנֹוׂשאים הּׂשטן להם הראה מׁשה ְְְִֶֶֶֶַָָָָֹּדמּות
הׁשמים  רקיע ı¯‡Ó.ּבאויר eÏÚ‰ ¯L‡ ְֲִִִַַַַָ¬∆∆¡»≈∆∆

ÌÈ¯ˆÓ∑לנּו מֹורה ּבּה.öוהיה נעלה אׁשר הּדר ƒ¿«ƒְֲֲֶֶֶֶֶַַָָָָ
לפנינּו ילכּו אׁשר לאלהּות אנּו צריכין .עּתה, ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָ
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הּפסּוק  על ז"ל חכמינּו מאמר את מבארת ׁשחסידּות ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ...ּכפי
על־ידי־ ּבא עץ־הּדעת ׁשחטא אדם", ּבני על עלילה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ"נֹורא
ׁש"לפעמים  ׁשּזה - הראׁשֹון) (ּבאדם ּבֹו" נתלה ׁש"עלילה ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָזה
מּׁשּום  זה הרי וּיחטא" האדם על ּדיצר־הרע הרע ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּגֹובר

זה". לחטא להביאֹו הּיצר־הרע עליו הסיתּו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁש"מלמעלה
לענין  ּוכלל ּכלל ׁשּיכים אינם מּצד־עצמם יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּכן
ׁשהּקּב"ה  זה ּבגלל רק ּבא הענין וכל חס־וׁשלֹום, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהחטא
הכי  לעלּיה יׂשראל ּבני את להביא רצה הּגדֹול ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבחסּדֹו
נתלה  "עלילה לכן מּצד־עצמם), מּמּצבם (למעלה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָּגדֹולה
"ּברגע  ּׁשּנאמר מה על־ּדר) ׁשעה לפי ירידה ונעׂשית ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבֹו"
להביא  ּבכדי עינים), למראה (רק ּובחיצֹונּיּות ("עזבּתי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹקטן
(ּכנגד  קטן לרגע עלּיה רק ולא ,ּבער ׁשּלא העלּיה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאת

ּגלּות, אחריה ׁשאין נצחית עלּיה אּלא ,("עזבּתי קטן ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"רגע
אין  עד עלּיה אחר עלּיה עלּיֹות, עֹוד מתו ּספֹות - ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָואדרּבה

ּבצּיֹון". אלקים אל יראה חיל אל מחיל "ילכּו ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹקץ,
לבני  ּבנֹוגע הרי עלּיה, צר היא ירידה ׁשּכל לּכלל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹנֹוסף
הּדר אּלא ירידה, אינּה לאמיּתתּה עצמּה הּירידה - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל

.ּבער ׁשּלא יֹותר נעלית ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹלעלּיה
עץ־הּדעת) חטא (שּבדגמת העגל לחטא ּבנֹוגע ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻועל־ּדר־זה
ליּתן  אּלא העגל את יׂשראל עׂשּו ׁש"לא ּבּגמרא, ּכּמפרׁש -ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
לאֹותֹו ראּויין יׂשראל היּו "לא לבעלי־ּתׁשּובה", ּפה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּפתחֹון
ּפה  ּפתחֹון ליּתן ּכדי כּו' היתה הּמל "ּגזרת אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמעׂשה",

ְְֲֵַָלבעלי־ּתׁשּובה".
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i"yx£ÌÎÈL ÈÊ‡a∑ הּנׁשים' ּבלּבֹו: אהרן אמר ¿»¿≈¿≈∆ְֲִִַַַָָֹ
הּדבר  יתעּכב ׁשּמא הן, ּבתכׁשיטיהן חסים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהילדים
מעל  ּופרקּו המּתינּו לא והם מׁשה', יבא ּכ ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֹּובתֹו

ליחיד,∑e˜¯t.עצמן  'ּפרק' מּגזרת צּוּוי, לׁשֹון ְַָ»¿ְְְִִִִֵַָָ
'ּבר' מּגזרת 'ּברכּו' .ּכמֹו ְְְִִֵַָָ

(â)øLà áäfä éîæð-úà íòä-ìk e÷øtúiå©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´
:ïøäà-ìà eàéáiå íäéðæàa§¨§¥¤®©¨¦−¤©«£«Ÿ
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È¯‡ ‡Ó„˜ ÔeÎ‰Èc ÔÏÁ„ ‡Ï „·Ú Ìe˜ƒ∆»»«¬»ƒ¿»√»»»¬≈
‡Ú¯‡Ó ‡˜q‡ Èc ‡¯·‚ ‰LÓ ÔÈ„≈…∆«¿»ƒ«¿»»≈«¿»

:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»»¬»≈
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`yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy
i"yx£LÙpiÂ∑'נֹופׁש' לׁשֹון וכל 'ונח', ּכתרּגּומֹו «ƒ»«ְְְְְֶַָָ

ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ׁשּמׁשיב 'נפׁש', לׁשֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָהּוא
ּבֹו ׁשּכתּוב ּומי הּמלאכה, מ)מּטרח ייעף (ישעיה "לא : ְִִִֶַַַָָָֹֹ

ּפעלֹו וכל ייגע" מנּוחה èּבמאמר ולא הכּתיב ,é ְְְְְֲֳִִִַָָָָָֹ
לׂשּבר  לׁשמע ëלעצמֹו? יכלה ּׁשהיא מה .האזן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ

ß xc` b"i ipy mei ß

(çé)éðL éðéñ øäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½§¥−
:íéäìû òaöàa íéáúk ïáà úçì úãòä úçìª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−§¤§©¬¡Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ∑ ּומאחר מקּדם אין «ƒ≈∆…∆¿ְְֵָָֻֻ
הּמׁשּכן  מלאכת לצּוּוי קֹודם העגל מעׂשה ìּבּתֹורה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי היה, רּבים ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָימים
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  נתרּצה הּכּפּורים ּוביֹום ְְִִִַַַַָָָהּלּוחֹות,
והּוקם  הּמׁשּכן, ּבנדבת התחילּו ּולמחרת ְְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָליׂשראל,
ּכּסדר, הּכל ּדלמא טּובא, עּיּון צרי) ּבניסן. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאחד
ימים  ּבארּבעים היה למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹוצּוּוי
מההר  רדּתֹו וקדם העגל, עׂשֹותם טרם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהראׁשֹונים,
צּוּוי  ליׂשראל הּגיד לא ּומׁשה העגל, את ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹעׂשּו
יׂשראל  ׁשהיּו הּכּפּורים, יֹום למחרת עד ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּכן
ּב'זהר' ּבהדיא הּוא וכן להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְִֵֶַַָָָֹֻמרּצים
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּבצּוּוי ּכן, על אׁשר ְְֲִֵֵֶַַַַָָ"וּיקהל".
ּכמֹו ערבֿרב, ּגם ּדהינּו איׁש", ּכל "מאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָּכתיב:

איׁש", "איׁש זכרֹונםֿלברכה: רּבֹותינּו ְְְִִִִֵֶַָָָָׁשּדרׁשּו
"קחּו ליׂשראל אמר ּבּצּוּוי ּומׁשה וכּו'. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמלּמד
ּגרמּו ׁשהם לפי מערבֿרב, ולא ּדיקא, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאּתכם"

להבין) וקל ּכתיב "∑B˙lÎk.ּבנזקין, ּככּלתֹו" ְְְִִִַָָ¿«…ְְִַָ
ׁשּלא  לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ׁשּנמסרה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹחסר,

ללמד  יכל אחר:îהיה ּדבר ּכזה. מּועט ּבזמן ּכּלּה ְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻ
הן  קּׁשּוטין, וארּבעה ּבעׂשרים מתקּׁשטת ּכּלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמה
צרי חכם ּתלמיד אף יׁשעיה, ּבספר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהאמּורים

ספרים  וארּבעה ּבעׂשרים ּבקי ‡Bz.להיֹות ¯a„Ï∑ ְְְְְְִִִִֶַָָָָ¿«≈ƒ
הּמׁשּפטים"ðהחּקים  ׁשּב"ואּלה a„Ï¯.והּמׁשּפטים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻ¿«≈
Bz‡∑,הּגבּורה מּפי ׁשֹומע מׁשה ׁשהיה מלּמד ƒְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

יחד וׁשֹונין ñוחֹוזרין  ׁשניהם ההלכה ∑ÁÏ˙.את ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָÀ…
ּכתיב," ׁשוֹות òׁשהיּולחת" .ׁשּתיהן ְְִֵֶֶַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'nr hk jxk zegiy ihewl)

ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּכתיב, יח)לחת לא, ּבּפסּוק (רש"י ְְִֵֶֶַָָָֹֻ
האבן" לחֹות את ל יב)"ואּתנה כד, ּכן (משפטים ּגם ּכתיב ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֻ

לבאר, ויׁש .ּכ על רׁש"י התעּכב לא ׁשם א חסר, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻ"לחֹות"
מעלת  את מדּגיׁש הרי הּכתּוב לרׁש"י: הקׁשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּכאן

("ּכתּובים אלקים הּלּוחֹות חסר,ּבאצּבע ּכתיב יׁש ּומּדּוע ,(" ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָֹ
ללּמדנּו ׁשּבא ּומתרץ, חּסרֹון? ׁשּתיהן ׁשּמׁשמעּותֹו ׁשהיּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

"ׁשוֹות  ׁשהם הּמֹוכיח ּדבר אלקים , לאדם מעׂשה ּכי ," ְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּבצמצּום. ּכל־ּכ לדּיק ְְְְִִֵֶַָָָאי־אפׁשר

dnÚיח  ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL „k ‰LÓÏ ·‰ÈÂƒ«¿…∆«≈≈¿«»»ƒ≈
ÈÁeÏ ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÈÈÒ„ ‡¯eËa¿»¿ƒ«¿≈≈«¬»≈

:ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a ÔÈ·È˙k ‡·‡«¿»¿ƒƒ¿∆¿¿»«¿»
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yz`צ ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy
i"yx£e˜¯t˙iÂ∑ ּכׁשּנטלּום מּׂשא. ּפריקת לׁשֹון «ƒ¿»¿ְְְְִֶַַָָ

הם  נמצאּו מּנזמיהם,÷מאזניהם, מפרקים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹ
ּבלע"ז  ÈÓÊ.דיׁשקריי"ר ּכמֹו∑‡˙ מּנזמי, (לעיל ּכמֹו ְַַ∆ƒ¿≈ְְְִִֵ

העיר ט) מן העיר", את "ּכצאתי :. ְִִִִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(66 'nr ,fh jxk mgpn zxez)

ּדעקבתא  ּדרא הינּו עּתה, ׁשהּדֹור האריז"ל, ּבכתבי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאיתא
הּמדּבר: ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא ְְְִִִִֶַָָּדמׁשיחא,

את  "וּיתּפרקּו... נאמר ׁשּבֹו העגל, חטא היה הּמדּבר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבדֹור
הּנׁשים, ולא ּדוקא, האנׁשים - ּבאזניהם" אׁשר הּזהב  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹנזמי
הּמׁשּכן  ּבנדבת זאת, ּולעּומת העגל; עבּור לתת רצּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
ּוסמּוכין  הּנׁשים "עם הּנׁשים", על האנׁשים "וּיבאּו ְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹנאמר

קדמּו. ׁשהּנׁשים הינּו, ְְֲִֵֶֶַַָָאליהם".
הּקּב"ה  להן ׁש"נתן אליעזר' ּדרּבי ּב'פרקי איתא זה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
האנׁשים", מן יֹותר ראׁשי־חדׁשים מׁשּמרֹות ׁשהן ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָׂשכרן...
ּדנהיגי  "נׁשי ּפסחים מּסכת ּב'ירּוׁשלמי' ּׁשּכתּוב מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו
טֹוב  (מנהג מנהג" ּדירחא, יֹומא עבידּתא... למיעבד ְְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹּדלא

לקּימֹו. ׁשּצריכים ְְְִִֶַהּוא),
ּתלמידי־חכמים  ּדמׁשיחא ּדעקבתא ׁשּבדרא הּטעם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוזהּו
ׁשהּנׁשים  העּובדה מתּבּטאת ׁשּבזה - לנׁשֹותיהם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנׁשמעים
ּדעקבתא  ּבדרא הּוא ׁשּלֹו (ׁשהּגלּגּול הּמדּבר ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבדֹור

האנׁשים. מה־ּׁשאין־ּכן ּכדבעי, התנהגּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּדמׁשיחא)
"ּתֹורה" אּלא) ּדברים, סּפּור (לא הם הּתֹורה עניני ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהרי

הֹוראה: מּלׁשֹון -ְִָָ
על־ידי  להתנהל צריכים ׁשהענינים ׁשּסבּורֹות נׁשים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׁשנן
ׁשאר  וכל ּפרנסה, להּׂשיג צריכים והּבעלים ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָהּבעלים,
־וכּכ הּביתה יביא ׁשהּבעל ּובלבד טפלים, הם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהענינים

הּבית. הֹוצאֹות את לנהל ׁשּיּוכלּו ְְְִִֵֶֶַַַָּדֹולרים
לדעת  צריכֹות ׁשהּנׁשים - לעיל מהאמּור ההֹוראה ּכ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָועל
הּוא  ענינן ולכן, הּמדּבר. ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּדֹורנּו
צריכה  האחֹות) אֹו הּבת (וכן ׁשהאּׁשה ּדהינּו, מׁשּכן. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָלבנֹות
נתינת־מקֹום  ׁשּתהיה להניח ולא מׁשּכן, - מהּבית ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעׂשֹות

"ע  הּזהב".עבּור גל ֲֵֶַָָ
צריכים  ּכסף ׁשּבׁשביל נטּיה איזֹו נרּגׁשת אם אפילּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָּכלֹומר:
ּבתקף  לעמֹוד האּׁשה צריכה - יהדּות ׁשל ענין על ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלוּתר
להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן להיֹות צרי ׁשהּבית ּכיון ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹולצעק:
זה  ּבבית ּכלֹומר, ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי עליו לֹומר ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשּיּוכל
על  לוּתר אי־אפׁשר - ׁשּלי והאֹור הּקדּוׁשה עם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאתּגּלה

יהדּות! ׁשל ְֲִִֶַָענינים
ּכסף  הּזהב", "עגל עם ּיהיה מה היא הּׁשאלה מאי, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא
עבּור  היא הּכסף ׁשל הּתכלית ּובכן: - הענינים וכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּופרנסה
נֹוספים  ּכאׁשר ואילּו ּולבּוׁשים; ּוׁשתּיה אכילה ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָהֹוצאֹות
עבּור  ּבהם מׁשּתּמׁשים אזי - רצּויה ׁשאינּה ּבדר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּדֹולרים
ועבּור  ("טעקסעס"), "מּסים" ועבּור רחמנא־ליצלן, ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָרֹופאים,
להרויח  ׁשּלא היה מּוטב אׁשר עגמת־נפׁש. ׁשל ענינים ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשאר
הּקּב"ה  אּלא עגמת־הּנפׁש, ּתהיה ׁשּלא ּובלבד אּלּו, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּדֹולרים
ׁשקטים  חּיים ׁשּיחיּו ּבאֹופן ההצטרכּות ּכל את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָיּתן

ְִִּובריאים.
האּבן  ("זיי הּנׁשים ּפעלּו ההם ׁשּבּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּוכׁשם
לאפר  ונעׂשה ּוטחנּוהּו ׂשרפּוהּו הּזהב ׁשעגל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹויסּגעפירט")
היּו ׁשהן הּנׁשים ׁשל (ּבעזרתן נבנה הּמׁשּכן ואילּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָועׁשן,
ׁשּקרׁשי  ּבאֹופן והּמקּדׁש) הּמׁשּכן ּבבנּית לסּיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהראׁשֹונֹות
על  ׁש"אתחזיאּו וׁש' ר' ק' מאֹותּיֹות ׁשּנעׂשּו (אף ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּמׁשּכן
לעתיד־לבא  עד לעֹולם, וקּימים עֹומדים ּביׁשא") ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹסטרא

ז"ל), חכמינּו ּבמדרׁשי ְְְְֲִִִֵֵַָָ(ּכדאיתא
הּדֹור  ׁשל הּגלּגּול ׁשהּוא ּדמׁשיחא ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּכמֹו־כן
הינּו הּזהב", "עגל ענין את למנֹוע הּנׁשים ׁשל ּבידן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָההּוא,
ואדרּבה, יהדּות. עניני על וּתּור ּכדי ּתֹו לּכסף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָההׁשּתחואה
מׁשּכן  מּבּתיהן לעׂשֹות ּכדי ׁשּמּׂשיגים, הּכסף את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלנּצל

הּׁשכינה, להׁשראת ְְְְִִַַַָָָּומקּדׁש
האּׁשה  ּבריא, הּבעל ,הּמצטר ּבכל מאּומה חסר לא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹואז
מגּדלים  וׂשמחה ּבריאּות ּומּתֹו ּבריאים, והּילדים ְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָּבריאה
נעׂשים  והם טֹובים, ּולמעׂשים לחּפה לתֹורה הילדים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻאת
ּדֹור  העמידּו ׁשהּנׁשים מצרים ּביציאת ּכמֹו - ה'" ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַָ"צבאֹות
א־לי  "זה ואמרּו ים־סּוף ּבקריעת הּקּב"ה את ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכירּו

ְְֵַואנוהּו".
ׁשל ּבידן מׁשּכן וכאמּור, מּביתּה ּתעׂשה אחת ׁשּכל הּנׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ויהיה  וׂשמח, חי ּבריא, הּבית יהיה ׁשאז להּקּב"ה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּומקּדׁש
וילדיהן  ּבעליהן עם יחד - יזּכּו ועל־ידי־זה ּבגלּוי, אלקּות ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבֹו
אמן. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח לקראת ּבקרֹוב ליל -ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ
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צי `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy
i"yx£Ë¯Áa B˙‡ ¯ˆiÂ∑,ּפנים ּבׁשני לתרּגמֹו יׁש «»«…«∆∆ְְְְִִֵֵַָ

סּודר, לׁשֹון - 'ּבחרט' קׁשירה, לׁשֹון 'וּיצר' ְְְִֶֶֶַַַָָָָָהאחד:
ג)ּכמֹו והחריטים",(ישעיה "והּמטּפחֹות ה): ב :(מלכים ְְְְֲִִִַָָ

'וּיצר', והּׁשני: חרטים", ּבׁשני ּכסף ּכּכרים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ"וּיצר
ׁשחֹורצין  הּצֹורפין אמנּות ּכלי – ּבחרט צּורה. ְְְְֳִִִֶֶֶַַָָלׁשֹון
אֹותּיֹות  החֹורט סֹופר ּכעט ּבזהב, צּורֹות ּבֹו ְְְְִִֵֵֵַָָוחֹורטין

ּכמֹו ּופנקסין, ח)ּבלּוחֹות ּבחרט (ישעיה עליו "ּוכתב : ְְְְְִִֶֶָָָֹ
ּבזיפא', יתּה 'וצר אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָאנֹוׁש",
ּבזהב  ּבֹו ׁשחֹורצין אמנּות ּכלי הּוא זּיּוף, ְְְְֳִִִֶָָָלׁשֹון
ניי"ל  ּבלע"ז ׁשּקֹורין ּוׁשקדים, ְְִִִֵֶַַאֹותיֹות

חֹותמֹות  עלֿידֹו ּומזּיפין Ï‚Ú.(גראבשטיכל), ְְִַַָָ≈∆

‰ÎqÓ∑ מכּׁשפי ּבאּו ּבּכּור, לאּור ׁשהׁשליכֹו ּכיון «≈»ְְְִִֵֵֶַַָָָ
ּבכׁשפים. ועׂשאּוהּו מּמצרים עּמהם ׁשעלּו ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָערבֿרב
ּדּמּוסי  מּתֹו ׁשּיצא ׁשם היה מיכה אֹומרים, øויׁש ְְִִִִֵֵֶָָָָָָ

וטס  ׁשם ּבידֹו והיה ּבמצרים, ּבֹו ׁשּנתמע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּבנין
להעלֹות  ׁשֹור!" עלה ׁשֹור! "עלה מׁשה: ּבֹו ְֲֲֲֵֵֶֶַַָֹׁשּכתב

הּכּור  לתֹו והׁשליכֹו נילּוס, מּתֹו יֹוסף ׁשל ùארֹונֹו ְְְֲִִִִֵֶַ
העגל קא)ויצא ּדבר ∑ÎqÓ‰.(סנהדרין מּתכת. לׁשֹון ְֵֶָָָ«≈»ְֶֶַָָ

ׁשל  ּכגימטרּיא ּבֹו, היּו זהב קנטרין קכ"ה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָאחר:
‡EÈ‰Ï.מּסכה  ‰l‡∑ מּכאן 'אלהינּו', נאמר ולא ֵַָ≈∆¡…∆ְֱֱִֵֶַָֹֹ

אהרן  על ׁשּנקהלּו הם מּמצרים, ׁשעלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשערבֿרב
אחריו úוהם  יׂשראל את הטעּו ואחרּֿכ .ׁשעׂשאּוהּו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(ä)ïøäà àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäà àøiå©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ
:øçî ýåýéì âç øîàiå©Ÿ©½©¬©«Ÿ̈−¨¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‡¯iÂ∑ ׁשּנאמר חּיים, רּוח ּבֹו ׁשהיה ««¿«¬…ֱִֶֶֶַַַָָ
קו) אֹוכל (תהלים ׁשֹור "ּבתבנית :à,"ׁשהצליח עׂשב וראה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
הי ׂשטן,áמעׂשה  לגמרי ולא לדח ֹותם ּפה לֹו Ô·iÂ.ה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ«ƒ∆
ÁaÊÓ∑ לדחֹותם.¯ÁÓ '‰Ï ‚Á ¯Ó‡iÂ∑ ולא ƒ¿≈«ְִָ«…«««»»ְֹ

ּפׁשּוטֹו. זהּו ׁשּיעבדּוהּו, קדם מׁשה יבא ׁשּמא ְְֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּיֹום,
אהרן, ראה הרּבה ּדברים רּבה': ּב'וּיקרא ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹּומדרׁשֹו

מֹוכיחם  ׁשהיה אחֹותֹו ּבן חּור וזהּוâראה והרגּוהּו, ְֲֲִֶֶֶַָָָָָָ

בינה)"וּיבן לפניו.(לשון מּזבּוח וּיבן לפניו", ועֹוד מזּבח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבהם. ולא הּסרחֹון ּבי ׁשּיּתלה מּוטב ואמר, ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹראה
מביא  זה הּמזּבח, את ּבֹונים הם אם ואמר, ראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָועֹוד
ּבבת  עׂשּויה מלאכּתן ונמצאת אבן, מביא וזה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָצרֹור
ּבמלאכּתי, ּומתעּצל אֹותֹו ּבֹונה ׁשאני מּתֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַאחת.

ּבא  מׁשה ּכ ּובין ּכ Ï‰'.ּבין ‚Á∑ היה ּבלּבֹו ֵֵֶָָָֹ««ְִָָ
הּמקֹום  את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבא היה ּבטּוח .לּׁשמים, ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
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לפניו  מזּבח וּיבן אהרן ְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֽוּירא
לדחֹותם – מזּבח רש"י)ויבן ובפירוש ה. (לב, ְְִִִֵֶַַָ

ּבמקּדׁש יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוקׁשה,
ב) קט, א(מנחות לדחֹותם, היתה אהרן ׁשּכּונת אף ואם־ּכן ,ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ

לׁשמׁש לאהרן הּתר ואי לעבֹודה־זרה, ׁשמׁש הרי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֻּבפֹועל
ְִַָּבמׁשּכן?

הּפסּוק על לֹומר: תצוה)ויׁש את (בפרשת אלי הקרב "ואּתה ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּתגמר  לאחר רׁש"י: מפרׁש לי" לכהנֹו ּגֹו' אחי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹאהרן
הּמׁשּכן, מלאכת ּגמר לאחר ׁשרק ּדהינּו הּמׁשּכן. ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמלאכת

"ּכהן". ּדין ּובניו אהרן על ֲִֵַַַָָֹהּוחל
היה  לא העגל) (ועׂשּית הּמזּבח ּבנּית ּבׁשעת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה,
יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן ודוקא ּכהן. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹאהרן
ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּכהן היה לא הּוא אם אבל ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש,

.ּבכ נפסל אינֹו ְְֲִֵַַָָָָלעבֹודה־זרה,

e˜¯‡ה  È‰BÓ„˜ ‡Áa„Ó ‡·e Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»«¿¿»√»ƒ¿»
:¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡«¬…«¬««»√»¿»¿»
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i"yx£e˜¯t˙iÂ∑ ּכׁשּנטלּום מּׂשא. ּפריקת לׁשֹון «ƒ¿»¿ְְְְִֶַַָָ

הם  נמצאּו מּנזמיהם,÷מאזניהם, מפרקים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹ
ּבלע"ז  ÈÓÊ.דיׁשקריי"ר ּכמֹו∑‡˙ מּנזמי, (לעיל ּכמֹו ְַַ∆ƒ¿≈ְְְִִֵ

העיר ט) מן העיר", את "ּכצאתי :. ְִִִִֵֶָָ
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ּדעקבתא  ּדרא הינּו עּתה, ׁשהּדֹור האריז"ל, ּבכתבי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאיתא
הּמדּבר: ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא ְְְִִִִֶַָָּדמׁשיחא,

את  "וּיתּפרקּו... נאמר ׁשּבֹו העגל, חטא היה הּמדּבר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבדֹור
הּנׁשים, ולא ּדוקא, האנׁשים - ּבאזניהם" אׁשר הּזהב  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹנזמי
הּמׁשּכן  ּבנדבת זאת, ּולעּומת העגל; עבּור לתת רצּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
ּוסמּוכין  הּנׁשים "עם הּנׁשים", על האנׁשים "וּיבאּו ְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹנאמר

קדמּו. ׁשהּנׁשים הינּו, ְְֲִֵֶֶַַָָאליהם".
הּקּב"ה  להן ׁש"נתן אליעזר' ּדרּבי ּב'פרקי איתא זה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
האנׁשים", מן יֹותר ראׁשי־חדׁשים מׁשּמרֹות ׁשהן ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָׂשכרן...
ּדנהיגי  "נׁשי ּפסחים מּסכת ּב'ירּוׁשלמי' ּׁשּכתּוב מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו
טֹוב  (מנהג מנהג" ּדירחא, יֹומא עבידּתא... למיעבד ְְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹּדלא

לקּימֹו. ׁשּצריכים ְְְִִֶַהּוא),
ּתלמידי־חכמים  ּדמׁשיחא ּדעקבתא ׁשּבדרא הּטעם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוזהּו
ׁשהּנׁשים  העּובדה מתּבּטאת ׁשּבזה - לנׁשֹותיהם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנׁשמעים
ּדעקבתא  ּבדרא הּוא ׁשּלֹו (ׁשהּגלּגּול הּמדּבר ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבדֹור

האנׁשים. מה־ּׁשאין־ּכן ּכדבעי, התנהגּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּדמׁשיחא)
"ּתֹורה" אּלא) ּדברים, סּפּור (לא הם הּתֹורה עניני ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהרי

הֹוראה: מּלׁשֹון -ְִָָ
על־ידי  להתנהל צריכים ׁשהענינים ׁשּסבּורֹות נׁשים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׁשנן
ׁשאר  וכל ּפרנסה, להּׂשיג צריכים והּבעלים ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָהּבעלים,
־וכּכ הּביתה יביא ׁשהּבעל ּובלבד טפלים, הם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהענינים

הּבית. הֹוצאֹות את לנהל ׁשּיּוכלּו ְְְִִֵֶֶַַַָּדֹולרים
לדעת  צריכֹות ׁשהּנׁשים - לעיל מהאמּור ההֹוראה ּכ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָועל
הּוא  ענינן ולכן, הּמדּבר. ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּדֹורנּו
צריכה  האחֹות) אֹו הּבת (וכן ׁשהאּׁשה ּדהינּו, מׁשּכן. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָלבנֹות
נתינת־מקֹום  ׁשּתהיה להניח ולא מׁשּכן, - מהּבית ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעׂשֹות

"ע  הּזהב".עבּור גל ֲֵֶַָָ
צריכים  ּכסף ׁשּבׁשביל נטּיה איזֹו נרּגׁשת אם אפילּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָּכלֹומר:
ּבתקף  לעמֹוד האּׁשה צריכה - יהדּות ׁשל ענין על ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלוּתר
להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן להיֹות צרי ׁשהּבית ּכיון ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹולצעק:
זה  ּבבית ּכלֹומר, ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי עליו לֹומר ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשּיּוכל
על  לוּתר אי־אפׁשר - ׁשּלי והאֹור הּקדּוׁשה עם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאתּגּלה

יהדּות! ׁשל ְֲִִֶַָענינים
ּכסף  הּזהב", "עגל עם ּיהיה מה היא הּׁשאלה מאי, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא
עבּור  היא הּכסף ׁשל הּתכלית ּובכן: - הענינים וכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּופרנסה
נֹוספים  ּכאׁשר ואילּו ּולבּוׁשים; ּוׁשתּיה אכילה ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָהֹוצאֹות
עבּור  ּבהם מׁשּתּמׁשים אזי - רצּויה ׁשאינּה ּבדר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּדֹולרים
ועבּור  ("טעקסעס"), "מּסים" ועבּור רחמנא־ליצלן, ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָרֹופאים,
להרויח  ׁשּלא היה מּוטב אׁשר עגמת־נפׁש. ׁשל ענינים ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשאר
הּקּב"ה  אּלא עגמת־הּנפׁש, ּתהיה ׁשּלא ּובלבד אּלּו, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּדֹולרים
ׁשקטים  חּיים ׁשּיחיּו ּבאֹופן ההצטרכּות ּכל את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָיּתן

ְִִּובריאים.
האּבן  ("זיי הּנׁשים ּפעלּו ההם ׁשּבּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּוכׁשם
לאפר  ונעׂשה ּוטחנּוהּו ׂשרפּוהּו הּזהב ׁשעגל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹויסּגעפירט")
היּו ׁשהן הּנׁשים ׁשל (ּבעזרתן נבנה הּמׁשּכן ואילּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָועׁשן,
ׁשּקרׁשי  ּבאֹופן והּמקּדׁש) הּמׁשּכן ּבבנּית לסּיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהראׁשֹונֹות
על  ׁש"אתחזיאּו וׁש' ר' ק' מאֹותּיֹות ׁשּנעׂשּו (אף ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּמׁשּכן
לעתיד־לבא  עד לעֹולם, וקּימים עֹומדים ּביׁשא") ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹסטרא

ז"ל), חכמינּו ּבמדרׁשי ְְְְֲִִִֵֵַָָ(ּכדאיתא
הּדֹור  ׁשל הּגלּגּול ׁשהּוא ּדמׁשיחא ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּכמֹו־כן
הינּו הּזהב", "עגל ענין את למנֹוע הּנׁשים ׁשל ּבידן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָההּוא,
ואדרּבה, יהדּות. עניני על וּתּור ּכדי ּתֹו לּכסף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָההׁשּתחואה
מׁשּכן  מּבּתיהן לעׂשֹות ּכדי ׁשּמּׂשיגים, הּכסף את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלנּצל

הּׁשכינה, להׁשראת ְְְְִִַַַָָָּומקּדׁש
האּׁשה  ּבריא, הּבעל ,הּמצטר ּבכל מאּומה חסר לא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹואז
מגּדלים  וׂשמחה ּבריאּות ּומּתֹו ּבריאים, והּילדים ְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָּבריאה
נעׂשים  והם טֹובים, ּולמעׂשים לחּפה לתֹורה הילדים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻאת
ּדֹור  העמידּו ׁשהּנׁשים מצרים ּביציאת ּכמֹו - ה'" ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַָ"צבאֹות
א־לי  "זה ואמרּו ים־סּוף ּבקריעת הּקּב"ה את ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכירּו

ְְֵַואנוהּו".
ׁשל ּבידן מׁשּכן וכאמּור, מּביתּה ּתעׂשה אחת ׁשּכל הּנׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ויהיה  וׂשמח, חי ּבריא, הּבית יהיה ׁשאז להּקּב"ה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּומקּדׁש
וילדיהן  ּבעליהן עם יחד - יזּכּו ועל־ידי־זה ּבגלּוי, אלקּות ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבֹו
אמן. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח לקראת ּבקרֹוב ליל -ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ

(ã)ìâò eäNòiå èøça Búà øöiå íãiî çwiå©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤©©«£¥−¥´¤
ìà älà eøîàiå äëqîýéEeìòä øLà ìàøNé E ©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦

d„·ÚÂד  ‡ÙÈÊa d˙È ¯ˆÂ ÔB‰È„ÈÓ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈
Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â ‡ÎzÓ Ï‚Ú≈««¿»«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ce˜q‡«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

minkg izty

(b)÷z`' KM xg` i"Wx WxiR KklE§¨¥¥©¦©©¨¤
la` ,zlrRzn e"iYdW ,'infPn' 'infp¦§¥¦¦§¥¤©¨¦§©¤¤£¨

Kixv `l f` ,'EwxtIe' aizM did m ¦̀¨¨§¦©¦§§¨Ÿ¨¦
,iz`vn cFre .'infPn' 'infp z`' Wxtl§¨¥¤¦§¥¦¦§¥§¨¨¦

miiElY Eid FaE mpf`A ohw mfp didW¤¨¨¤¤¨¨§¨§¨¨§¦
:mdihiWkYc dxez ©§¦¥¤



yz`צב ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy

(å)íéîìL eLbiå úìò eìòiå úøçnî eîékLiå©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®
ô :÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì íòä áLiå©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«

i"yx£eÓÈkLiÂ∑ׁשּיחטאּו ּכדי זרזם, .הּׂשטן ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ
˜ÁˆÏ∑ ׁשּנאמר ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע יׁש ¿«≈ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָ

לט) ׁשּנאמר (בראשית ּכמֹו ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבי", "לצחק :ְְְֱִִִֶֶֶַַָ

ב) ב אף (שמואל לפנינּו", ויׂשחקּו הּנערים נא "יקּומּו :ְְֲִִֵַַַָָָָ
חּור  נהרג .ּכאן ֱֶַָ

(æ)Enò úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦ µ¦¥´©§½
:íéøöî õøàî úéìòä øLà£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£¯a„ÈÂ∑ לׁשֹוןãּכמֹוקׁשי מב)הּוא, :(בראשית «¿«≈ְְִֹ
קׁשֹות" אּתם לב)∑ŒCÏ¯„."וידּבר רד (ברכות ְִֵַַָָ∆≈ֵ

ּבאֹותּה ּבׁשבילם. אּלא ּגדּלה ל נתּתי לא ,ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹֻֻמּגדּלת
מעלה  ׁשל ּביתּֿדין מּפי מׁשה  נתנּדה ÁL˙.ׁשעה, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹƒ≈

EnÚ∑","עּמ" אּלא נאמר, לא העם" ׁשחת «¿ְֱִֵֶֶַַָָָֹ
ּבי, נמלכּת ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹערבֿרב
ׁשחתּו הם ּבּׁשכינה, ּגרים ׁשּיּדבקּו טֹוב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָואמרּת:

.והׁשחיתּו ְְִִ

(ç)íäì eNò íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ́̈©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî ìâò¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

ìàýéíéøöî õøàî Eeìòä øLà ìàøNé E: ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦

(è)äfä íòä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

i"yx£Û¯ÚŒ‰L˜∑ לׁשמע ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ערּפם קׁשי .מחזירין ¿≈…∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(é)äNòàå ílëàå íäá étà-øçéå él äçépä äzòå§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬
:ìBãb éBâì EúBà«§−§¬¨«

i"yx£Èl ‰ÁÈp‰∑ מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין «ƒ»ƒְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ
ּפתח  ּכאן אּלא לי"? "הּניחה אֹומר: והּוא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעליהם,

יתּפּלל  ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ׁשהּדבר והֹודיעֹו ּפתח ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלֹו
יכּלם לא רבה)עליהם .(שמות ְֲֵֵֶַֹ

(àé)äLî ìçéåìà ýåýé éðt-úàýäîì øîàiå åé ©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³
õøàî úàöBä øLà Enòa Età äøçé ýåýé§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰ÓÏ∑ ּכלּוםä ּבגּבֹור ּגּבֹור ּבחכם, חכם אּלא .מתק ּנא »»¿ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

ÔÂÏÚו  e˜Èq‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ¯ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«¿ƒ¿≈

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â¿»¿«»»

ÏÈaÁז  È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„·Úח  Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯B‡ ÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ¬»
dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔB‰Ï¿≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈
Ce˜q‡ Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ«¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰„ÔÈט  ‡nÚ ÈÓ„˜ ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈√»««»»≈
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â¿»«»¿≈¿«

¯ÈÊ‚eי  Û˜˙ÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ√»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â ÔB‰·¿¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

ÈÈיא  ‡ÓÏ ¯Ó‡Â d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈«¬«¿»¿»
‡Ú¯‡Ó ‡z˜t‡ Èc CnÚa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«»ƒ«∆¿»≈«¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»«ƒ»

minkg izty

(f)ã'xn`l dWn l` 'd xAcie' la £̀¨©§©¥¤¤¥Ÿ
eixg` aizkE li`Fd ,iWFw oFWl Fpi ¥̀§¦¦§¦©£¨
'xn`l'e llMd `Ed 'xAcie' ,'xn`l'¥Ÿ©§©¥©§¨§¥Ÿ
'xn`l' aizM oi` o`M la` ,hxRd `Ed©§¨£¨¨¥§¦¥Ÿ
aizM `le 'xAcie' aizkE ,eixg ©̀£¨§¦©§©¥§Ÿ§¦
.`Ed iWFw oFWl DPin rnW ,'xn`Ie'©Ÿ©§©¦¨§¦

:m"`xg dxez §¥
(`i)äFl did `l ike ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦Ÿ¨¨

lr mdilr sFvwl `Ed KExA WFcTdl§©¨¨¦§£¥¤©
dWn xn` ikd `N` ,lbrd EUrW¤¨¨¥¤¤¨¨¦¨©¤
.'ek `Pwzn mElM ,`Ed KExA WFcTdl§©¨¨§¦§©¥

iAB Fxzi zWxtA la`'d ikp`' £¨§¨¨©¦§©¥¨Ÿ¦

oFWl 'Lidl`' :i"Wx WxiR 'Lidl ¡̀Ÿ¤¥¥©¦¡Ÿ¤§
Edfe ,'eke dWnl dR oFgzR zzl ,cigï¦¨¥¦§¤§¤§¤
`l ,'LOrA LR` dxgi dOl' xn`W¤¨©¨¨¤¡¤©§§©¤Ÿ
dfe df .cal il `N` ziEv mdl̈¤¦¦¨¤¨¦§¨¤¨¤

:xWkiai dxez ¦§©



צג `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy

(áé)íàéöBä äòøa øîàì íéøöî eøîàé änì̈Á¨Á«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ
äîãàä éðt ìòî íúlëìe íéøäa íúà âøäì©«£³ŸŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®
:Enòì äòøä-ìò íçpäå Età ïBøçî áeLµ¥«£´©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«

i"yx£ÌÁp‰Â∑ אחרת מחׁשבה להם åהתעּׁשת להם ∑Ú¯‰ŒÏÚ‰.להטיב חׁשבּת .אׁשר ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«»»»ְֲֶֶַָָָ

(âé)éãáò ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæøLà E §¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧
íëòøæ-úà äaøà íäìà øaãzå Ca íäì zòaLð¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½
ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä éáëBëk§«§¥−©¨¨®¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦

:íìòì eìçðå íëòøæì ïzà¤¥Æ§©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰¯·‡Ï ¯ÎÊ∑(רבה עׂשרת (שמות על עברּו אם : ¿…¿«¿»»ְֲִֶֶַָ

נסיֹונֹות  ּבעׂשר נתנּסה אביהם אברהם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָהּדּברֹות,
לא  ּבעׂשר æועדין עׂשר ויצאּו לֹו, ּתנהּו ׂשכרֹו. .קּבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï∑(רבה לׂשרפה (שמות אם ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְִִֵָ
זכר  ּבאּור לאברהם çהם, עלי להּׂשרף עצמֹו ׁשּמסר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

צּוארֹו ׁשּפׁשט ליצחק זכר להרגה, אם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּכׂשּדים.
ואם  לחרן. ׁשּגלה ליעקב זכר לגלּות, אם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹלעקדה.
"ואעׂשה  לי אֹומר אּתה מה ּבזכּותן, נּצֹולין ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָאינן
אינֹו רגלים ׁשלׁש ׁשל ּכּסא ואם ּגדֹול"? לגֹוי ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹאֹות

לכּסא  קלֿוחמר ,ּכעס ּבׁשעת לפני ׁשל èעֹומד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
אחד לב)רגל Ca.(ברכות Ì‰Ï zÚaL ¯L‡∑ לא ֶֶֶָ¬∆ƒ¿«¿»»∆»ֹ

ולא  ּבּׁשמים לא ּכלה, ׁשהּוא ּבדבר להם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹנׁשּבעּת
ׁשאּתה  ,ּב אּלא ּבגבעֹות, ולא בהרים לא ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבארץ,

ׁשּנאמר לעֹולם, קּימת ּוׁשבּועת טז)קּים כב :(בראשית ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָ
נאמר ּוליצחק ה'", נאם נׁשּבעּתי ג)"ּבי כו :(שם ְְְְְֱִִִִֶַַָֻ

לאברהם  נׁשּבעּתי אׁשר אתֿהּׁשבּועה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ"והקימתי
נאמר ּוליעקב ,"יא)אבי לה ּפרה (שם ׁשּדי אל "אני : ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָֹ

ׁשּדי" ּב"אל לֹו נׁשּבע .ּורבה", ְְְִֵֵַַַ

(ãé)úBNòì øac øLà äòøä-ìò ýåýé íçpiå©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬
Bnòì:ô §©«

(åè)úãòä úçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−
íä äfîe äfî íäéøáò éðMî íéáúk úçì Bãéa§¨®ªÀŸ§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬

:íéáúk§ª¦«

zLÈ·a‡יב  ¯ÓÈÓÏ È‡¯ˆÓ Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏ¿»≈¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»
‡i¯eË ÈÈa ÔB‰˙È ‡Ïh˜Ï Ôepz˜t‡«∆¿ƒ¿«»»»¿≈≈«»
ÛB˜zÓ ·ez ‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ÔB‰˙eÈˆÈLÏe¿≈»¿≈««≈«¿»ƒ¿
„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓ ·È˙‡Â CÊ‚e¯¿»¿»≈ƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏ¿«»

CÈc·Úיג  Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»
ÔB‰nÚ ‡zÏlÓe C¯ÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓi˜ Ècƒ«∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»ƒ¿
‡Ú¯‡ ÏÎÂ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔBÎÈa ˙È ÈbÒ‡«¿≈»¿≈¿¿≈¿«»¿»«¿»
ÔeÒÁÈÂ ÔBÎÈ·Ï Ôz‡ ˙È¯Ó‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿≈¿«¿¿

:ÌÏÚÏ«¬»

aÚÓÏ„יד  ÏÈlÓ Èc ‡˙LÈa ÔÓ ÈÈ ·˙Â¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿∆¿«
:dnÚÏ¿«≈

ÈÁeÏטו  ÔÈ¯˙e ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«…∆ƒ»¿≈≈
ÔÈ¯zÓ ÔÈ·È˙k ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰Ò«¬»ƒ≈≈¿ƒƒƒ¿≈
:ÔÈ·È˙k Ôep‡ ‡kÓe ‡kÓ ÔB‰È¯·Úƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒƒ

minkg izty

(ai)åzFUrl mdl lrRzd ,WExiR¥¦§©¥¨¤©£
daWgnl drx daWgOn zEPYWd¦§©¦©£¨¨¨¨§©£¨¨
daWgn oFWl mEgp oFWl lkC ,daFh¨§¨§¦§©£¨¨

:`Ed zxg`bi dxez ©¤¤
(bi)æ,'mdxa`l xFkf' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©§§©§¨¨

FxkU lAw ixd wiCv `Ed did m ¦̀¨¨©¦£¥¦¥§¨
:mElM eipal FxEarA aIEgn Fpi` aEWe§¥§¨©£§¨¨§

ç,oYWlW ExMfp dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦§§§¨§¨
dWwC iOp i` .m"`x .iBq mdxa`A§©§¨¨©¦§¥¦©¦§¨¤
mdxa`l xFkf' aizM dOl ,i"Wxl§©¦¨¨§¦§§©§¨¨
YrAWp xW` Licar l`xUilE wgvil§¦§¨§¦§¨¥£¨¤£¤¦§©§¨
xFkf' ,xninl Dil ded `kti` ,'mdl̈¤¦§¨£¨¥§¥©§
,'eke 'mdxa`l Licarl YrAWp xW £̀¤¦§©§¨©£¨¤§©§¨¨
cFre ,i`w drEaX` dxikGd `dC§¨©§¦¨©§¨¨¥§

aizkC `Ed mdxa` iAB drEaW§¨©¥©§¨¨¦§¦
WxiR okl .'ebe 'iYrAWp iA' xn`PW¤¤¡©¦¦§©§¦¨¥¥¥
`le ,'eke zFpFiqp xUr 'mdxa`l xFkf'§§©§¨¨¤¤¦§§¨
lr `N` drEaXd lr dxikGd i`ẅ¥©§¦¨©©§¨¤¨©
m` ,Dil dWw Eze .'eke mdxa` zwcv¦§©©§¨¨§¨¤¥¦
,awrie wgvi iAbl KiIW dxikf i`n oM¥©§¦¨©¨§©¥¦§¨§©£Ÿ
oi`e .'ek dtixUl m` WxiR okl̈¥¥¥¦¦§¥¨§¥
xUr mdxa` iAB WxiR dOl zFWwdl§©§¨¨¥¥©¥©§¨¨¤¤
xnFl Wi ,cEgl dtixU `nlC ,zFpFiqp¦§¦§¨§¥¨§¥©
EdiieexzC oeiM YwRn EdiiPn idC§¥¦©§©§©§¥¨§©§©§

:mdxa` iAB Edpzi`è,miWwn Wi ¦§§©¥©§¨¨¥©§¦
oM mB dWn `de ,df `Ed xnge lw i`n©©¨Ÿ¤¤§¨¤©¥
ipAn `Ed `dC zFa` zEkf Fl Wi¥§¨§¨¦§¥
glW zWxtA i"Wx WxitcM ,mdipa§¥¤¦§¥¥©¦§¨¨©§©

aizM `le ,'lFcB iFbl LzF` dUr`e'§¤¡¤§§¨§¨§¦
.mrxGn dY`W ,'ebe 'Lrxf z` dUr`e'§¤¡¤¤©§£¤©¨¦©§¨
Eid lbrA E`hg `l EN` ,mivxznE§¨§¦¦Ÿ¨§¨¥¤¨
WFcTd gihadW FnM ux`l oiqpkp¦§¨¦¨¨¤§¤¦§¦©©¨
z` oY` Lrxfl' mdxa` z` `Ed KExÄ¤©§¨¨§©§£¤¥¤
m` DPin rnW mNkIW eiWkre ,'ux`d̈¨¤§©§¨¤§©¥§©¦¨¦
zghad miIwzi `NW mxB `hgdC oM¥§©¥§¨©¤Ÿ¦§©¥©§¨©
`Ft` rcEi dOA oM m`e ,mdxa ©̀§¨¨§¦¥©¤¦¨©¥
eipA EidIW dWn zghad miIwzYW¤¦§©¥©§¨©¤¤¦§¨¨
`le eipA E`hgi ilE` ,lFcB iFbl§¨©¤¤§¨¨§Ÿ
xn`Y m`e .dghadd oM mB miIwzY¦§©¥©¥©©§¨¨§¦Ÿ©
s` mipR lM lr miIwzY dWn zEkGW¤§¤¦§©¥©¨¨¦©
,`Ed xnge lw oM m` ,eipA E`hgi m ¦̀¤¤§¨¨¦¥©¨Ÿ¤
lirFd `l zFa` dWlW lW zEkf ixd£¥§¤§¨¨Ÿ¦

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy

(å)íéîìL eLbiå úìò eìòiå úøçnî eîékLiå©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®
ô :÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì íòä áLiå©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«

i"yx£eÓÈkLiÂ∑ׁשּיחטאּו ּכדי זרזם, .הּׂשטן ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ
˜ÁˆÏ∑ ׁשּנאמר ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע יׁש ¿«≈ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָ

לט) ׁשּנאמר (בראשית ּכמֹו ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבי", "לצחק :ְְְֱִִִֶֶֶַַָ

ב) ב אף (שמואל לפנינּו", ויׂשחקּו הּנערים נא "יקּומּו :ְְֲִִֵַַַָָָָ
חּור  נהרג .ּכאן ֱֶַָ

(æ)Enò úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦ µ¦¥´©§½
:íéøöî õøàî úéìòä øLà£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£¯a„ÈÂ∑ לׁשֹוןãּכמֹוקׁשי מב)הּוא, :(בראשית «¿«≈ְְִֹ
קׁשֹות" אּתם לב)∑ŒCÏ¯„."וידּבר רד (ברכות ְִֵַַָָ∆≈ֵ

ּבאֹותּה ּבׁשבילם. אּלא ּגדּלה ל נתּתי לא ,ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹֻֻמּגדּלת
מעלה  ׁשל ּביתּֿדין מּפי מׁשה  נתנּדה ÁL˙.ׁשעה, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹƒ≈

EnÚ∑","עּמ" אּלא נאמר, לא העם" ׁשחת «¿ְֱִֵֶֶַַָָָֹ
ּבי, נמלכּת ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹערבֿרב
ׁשחתּו הם ּבּׁשכינה, ּגרים ׁשּיּדבקּו טֹוב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָואמרּת:

.והׁשחיתּו ְְִִ

(ç)íäì eNò íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ́̈©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî ìâò¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

ìàýéíéøöî õøàî Eeìòä øLà ìàøNé E: ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦

(è)äfä íòä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

i"yx£Û¯ÚŒ‰L˜∑ לׁשמע ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ערּפם קׁשי .מחזירין ¿≈…∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(é)äNòàå ílëàå íäá étà-øçéå él äçépä äzòå§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬
:ìBãb éBâì EúBà«§−§¬¨«

i"yx£Èl ‰ÁÈp‰∑ מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין «ƒ»ƒְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ
ּפתח  ּכאן אּלא לי"? "הּניחה אֹומר: והּוא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעליהם,

יתּפּלל  ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ׁשהּדבר והֹודיעֹו ּפתח ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלֹו
יכּלם לא רבה)עליהם .(שמות ְֲֵֵֶַֹ

(àé)äLî ìçéåìà ýåýé éðt-úàýäîì øîàiå åé ©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³
õøàî úàöBä øLà Enòa Età äøçé ýåýé§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰ÓÏ∑ ּכלּוםä ּבגּבֹור ּגּבֹור ּבחכם, חכם אּלא .מתק ּנא »»¿ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

ÔÂÏÚו  e˜Èq‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ¯ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«¿ƒ¿≈

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â¿»¿«»»

ÏÈaÁז  È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„·Úח  Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯B‡ ÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ¬»
dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔB‰Ï¿≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈
Ce˜q‡ Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ«¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰„ÔÈט  ‡nÚ ÈÓ„˜ ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈√»««»»≈
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â¿»«»¿≈¿«

¯ÈÊ‚eי  Û˜˙ÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ√»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â ÔB‰·¿¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

ÈÈיא  ‡ÓÏ ¯Ó‡Â d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈«¬«¿»¿»
‡Ú¯‡Ó ‡z˜t‡ Èc CnÚa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«»ƒ«∆¿»≈«¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»«ƒ»

minkg izty

(f)ã'xn`l dWn l` 'd xAcie' la £̀¨©§©¥¤¤¥Ÿ
eixg` aizkE li`Fd ,iWFw oFWl Fpi ¥̀§¦¦§¦©£¨
'xn`l'e llMd `Ed 'xAcie' ,'xn`l'¥Ÿ©§©¥©§¨§¥Ÿ
'xn`l' aizM oi` o`M la` ,hxRd `Ed©§¨£¨¨¥§¦¥Ÿ
aizM `le 'xAcie' aizkE ,eixg ©̀£¨§¦©§©¥§Ÿ§¦
.`Ed iWFw oFWl DPin rnW ,'xn`Ie'©Ÿ©§©¦¨§¦

:m"`xg dxez §¥
(`i)äFl did `l ike ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦Ÿ¨¨

lr mdilr sFvwl `Ed KExA WFcTdl§©¨¨¦§£¥¤©
dWn xn` ikd `N` ,lbrd EUrW¤¨¨¥¤¤¨¨¦¨©¤
.'ek `Pwzn mElM ,`Ed KExA WFcTdl§©¨¨§¦§©¥

iAB Fxzi zWxtA la`'d ikp`' £¨§¨¨©¦§©¥¨Ÿ¦

oFWl 'Lidl`' :i"Wx WxiR 'Lidl ¡̀Ÿ¤¥¥©¦¡Ÿ¤§
Edfe ,'eke dWnl dR oFgzR zzl ,cigï¦¨¥¦§¤§¤§¤
`l ,'LOrA LR` dxgi dOl' xn`W¤¨©¨¨¤¡¤©§§©¤Ÿ
dfe df .cal il `N` ziEv mdl̈¤¦¦¨¤¨¦§¨¤¨¤

:xWkiai dxez ¦§©



yz`צד ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy
i"yx£Ì‰È¯·Ú ÈMÓ∑ נקראֹות האֹותּיֹות נּסים éהיּו ּומעׂשה קד)היה, .(שבת ƒ¿≈∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

(æè)ázëî ázënäå änä íéäìû äNòî úçläå§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³
:úçlä-ìò úeøç àeä íéäìû¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ

i"yx£‰n‰ ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ∑ הּוא ּכמׁשמעֹו, «¬≈¡…ƒ≈»ְְַָ
לחברֹו: האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָּבכבֹודֹו
ּכל  ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה ּפלֹוני ׁשל עסקיו ְְְֲִִִֶָָָָָָָ'ּכל

ּבּתֹורה  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ∑e¯Á˙.ׁשעׁשּועיו ֲֶַַַָָָָ»
חּקּוק, לׁשֹון ׁשניהם הּוא, אחד - וחרט חרת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָלׁשֹון

(איינׁשניידען) ּבלע"ז .אנטליי"ר ְַַ

(æé)øîàiå äòøa íòä ìB÷-úà òLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ
:äðçna äîçìî ìB÷ äLî-ìà¤¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«

i"yx£‰Ú¯a∑ וצֹוחקים ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו .ּבהריעֹו, ¿≈…ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ

(çé)úBðò ìB÷ ïéàå äøeáb úBðò ìB÷ ïéà øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´
:òîL éëðà úBpò ìB÷ äLeìç£¨®´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©

i"yx£‰¯e·b ˙BÚ ÏB˜ ÔÈ‡∑ נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְִֵֶֶַ
חּלׁשים  קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית ְֲֲִִִִִִַַַָָֹקֹול

ניסה  אֹו וי, חרּופין ∑ÏB˜˙BpÚ.ׁשּצֹועקים קֹול ֲִִֶַָ«ִֵ
לֹו ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין .וגּדּופין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

(èé)ìâòä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤
úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiå úìçîe§Ÿ®Ÿ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ

:øää úçz íúà øaLéå©§©¥¬Ÿ−̈©¬©¨¨«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ∑(פז ּפסח (שבת מה 'אמר: ««¿≈ƒ»»¿ֶַַַָ

"ּכלּֿבןֿנכר  ּתֹורה: אמרה הּמצות, מן אחד ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
מּומרים, יׂשראל וכל ּכאן ּכּלּה הּתֹורה ּבֹו", ְְִִֵַַָָָָָָֹֹֻלאֿיאכל

להם'? ‰‰¯.ואּתנּנה ˙Ázë∑ ההר .לרגלי ְְֶֶֶָָ««»»ְְֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 248 'nr ek jxk y"ewl t"r)

dxFYd cEnilA zFgEl ixaWe zFgEl§¦§¥§¦©¨

ההר: ּתחת אתם ויׁשּבר את־הּלחת מּידו לב,וּיׁשל) ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻֽ
יט)

ּבארֹון מּונחין לּוחֹות וׁשברי צט,לּוחֹות מנחות ב. יד, (בבא־בתרא ְְִִֵָָָ
א) עמוד סוף

צריכים  הּתֹורה ּבלּמּוד לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיׁש
לּוחֹות. וׁשברי לּוחֹות – הפכיים ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵָָלהיֹות

ּדכמֹו "לּוחֹות". ּבבחינת להיֹות האדם על אחד, ְְְִִִִִֶַַַָָָָמּצד
ואי־ האבנים, על חקּוקֹות היּו הּלּוחֹות ׁשעל ְֲֲִִִֶֶַַַָָָָׁשהאֹותּיֹות
להבין  האדם על ּכמֹו־כן ּביניהם, להפריד היה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאפׁשר

והּתֹורה  ׁשּׂשכלֹו עד הּתֹורה, ּדברי את הּוא ּבׂשכלֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּולהּׂשיג
ּבּתֹורה, ׁשּכתּוב ּבמה לבד דכׁשמאמין מּמׁש, לאחדים ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָיהיּו
ּכׁשּמבין  ורק ּתֹורה, ּתלמּוד ידי־חֹובת ּבזה יֹוצא אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָעדין

חֹובתֹו. ידי יֹוצא הּוא הרי הּתֹורה, את ְְְֲִֵֵֵֶַָָּבׂשכלֹו
"ּׁשברי  ּגם היּו הּלּוחֹות, מּונחים ּבֹו "ארֹון" ּבאֹותֹו ,מאיד ְְִִִֵֵַַַָָָָא
האדם  ׁשל ׂשכלֹו על הּתֹורה, לּמּוד ּדבׁשביל ְְְִִִִֶַַָָָָלּוחֹות",

ְִֵָ"להּׁשבר".
מּׂשכל  ׁשעּור לאין ּגבֹוהה הּקּב"ה ׁשל ׁשחכמתֹו מּכיון ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכי
יבין  ׁשהׁשכל אי־אפׁשר ּבתכלית, מּמּנּו ּורחֹוקה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאדם,

k˙·‡טז  ‡·˙Îe Ôep‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ‡iÁeÏÂ¿«»»»«¿»ƒ¿»»¿»»
:‡iÁeÏ ÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÈÈ„«¿»¿»«««»

ÔÈ·aÈÓיז  „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È ÚÓLe¿«¿À«»««»«¿«¿ƒ
:‡˙È¯LÓa ‡·¯˜ Ï˜ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»¿«¿ƒ»

Û‡Âיח  ‡·¯˜a ÔÈÁˆc ÔÈ¯ab Ï˜ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«
‡‡ ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈ¯azÓc ÔÈLlÁ Ï˜ ‡Ï»««»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬»

:ÚÓL¿»

È˙יט  ‡ÊÁÂ ‡˙È¯LÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒ¿«¿ƒ»«¬»»
‡Ó¯e ‰LÓ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e ÔÈbÁÂ ‡Ï‚Ú∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿»¿…∆¿»
ÈÏBtLa ÔB‰˙È ¯a˙Â ‡iÁeÏ ˙È È‰B„ÈÓƒƒ»«»¿««»¿¿ƒ≈

:‡¯eË»

minkg izty

m`iadle `hgd liaWA obdl mzEkf§¨§¨¥¦§¦©¥§§©£¦¨
:cal izEkf xnge lw ,ux`lci dxez ¨¨¤©¨Ÿ¤§¦§¨

(eh)é,WExiR,'oaea' `xwp 'aeap' oFbM ¥§¦§¨
,'`Ed miQp dUrnE' .zFaiYd lM oke§¥¨©¥©£¥¦¦
ipXn wEwg did azMdW ,WExiR¥¤©§¨¨¨¨¦§¥

Eid FAW K"nqe m"n oM m`e ,mdixar¤§¥¤§¦¥¥§¨¤¤¨
rvn`AW sTidde ,aiaq miwEwg iOp©¦£¦¨¦§©¤¥¤¨¤§©
.Eltp `le xAEgn cv mEWA did `lŸ¨¨§©§¨§Ÿ¨§
azMdW FnM ,WxFtn dAx ziW`xaaE¦§¥¦©¨§¨§¤©§¨
xarA `xwp did KM df xarA `xwp¦§¨§¥¤¤¨¨¨¦§¨§¥¤

:miQp dUrn did dfe ,ipXdfh dxez ©¥¦§¤¨¨©£¥¦¦
(hi)ë'xdd zgz'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©©¨¨

okl ,xdA llge KFY didW rnWn©§©¤¨¨§¨¨¨¨¨¥
:xdd ilbxl WxiRk dxez ¥¥§©§¥¨¨



צה `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy
הּקּב"ה. ׁשל חכמתֹו אמּתית ְְֲִִִֶַַָָָָויּׂשיג

ּומתּבּטל  לּוחֹות", "ׁשברי ּבבחינת הּוא ׁשהאדם על־ידי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָורק
הּׁשם־יתּבר לֹו מסּיע אזי הּקּב"ה, ׁשל לחכמתֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלגמרי
להּׂשיג  מסּגל ויהיה ּביֹותר, ּגבֹוהה לבחינה ׂשכלֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשּיתעּלה

נּצר" "אלקי ּבתפּלת ׁשאֹומרים ּוכמֹו ּתֹורה. ׁשל ְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָֹֹאמיּתתּה
"ּפתח  להיֹות יכל לאחרי־זה ורק ּתהיה" לּכל ּכעפר ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ"ונפׁשי

."ּבתֹורת ְִִֶָלּבי

(ë)ïçèiå Làa óøNiå eNò øLà ìâòä-úà çwiå©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−
éða-úà ÷Liå íénä éðt-ìò øæiå ÷c-øLà ãò©´£¤¨®©¦̧¤Æ©§¥´©©½¦©©−§¤§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£¯ÊiÂ∑:וכן נּפּוץ, יא)לׁשֹון נוהּו(איוב על "יזרה «ƒ∆ְְְִֵֵֶַָֹ

וכן א)ּגפרית", ׁשּזֹורין (משלי הרׁשת", מזרה חּנם "ּכי : ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ
וקטנּיֹות  ּדגן Ï‡¯NÈ.ּבּה ÈaŒ˙‡ ˜LiÂ∑(סז (יומא ְְִִָָָ««¿¿∆¿≈ƒ¿»≈

ּכסֹוטֹות  לבדקם אם .ìנתּכּון ׁשם, נּדֹונּו מיתֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִֵַָָָָֹ

עיר  אנׁשי ּכמׁשּפט ּבסיף, - והתראה עדים ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָיׁש
ּבמּגפה,îׁשהן הּנּדחת  - התראה ּבלא עדים מרּבים. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ

התראה  ולא עדים לא העם". את ה' "וּיּגף ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבטניהם  וצבּו הּמים ׁשּבדקּום ּבהדרֹוקן, -. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

(àë)äfä íòä Eì äNò-äî ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®
:äìãâ äàèç åéìò úàáä-ék¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«

i"yx£‰f‰ ÌÚ‰ EÏ ‰NÚŒ‰Ó∑ׁשּיּסרּו סבלּת יּסּורים זה ðּכּמה חטא עליהם ּתביא ׁשּלא עד ,. ∆»»¿»»«∆ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áë)zòãé äzà éðãà óà øçé-ìà ïøäà øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨
:àeä òøá ék íòä-úà¤¨½̈¦¬§−̈«

i"yx£‡e‰ Ú¯· Èk∑ּתמיד ּבדר הֹולכין הם הּמקֹום ñרע לפני .ּובנסיֹונֹות ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

(âë)eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì-äNò éì eøîàiå©Ÿ́§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®
äæ-ék|àì íéøöî õøàî eðìòä øLà Léàä äLî ¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ

:Bì äéä-äî eðòãé̈©−§¤¨¬¨«

(ãë)éì-eðziå e÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå̈«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈©¦§¦®
:äfä ìâòä àöiå Làá eäëìLàå̈«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«

ea¯‡כ  „˜B‡Â e„·Ú È„ ‡Ï‚Ú ˙È ·ÈÒe¿≈»ƒ¿»ƒ¬»¿≈¿»
‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡¯Êe ˜Èw„ ‰Â‰c „Ú ÛLÂ¿«««¬»«ƒ¿»««≈«»

:Ï‡¯NÈ Èa ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»¿≈ƒ¿»≈

nÚ‡כא  CÏ „·Ú ‰Ó Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…»¬«»«»
:‡a¯ ‡·BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»«»

‡zכב  ÈBa¯„ ‡Ê‚e¯ Û˜˙È ‡Ï Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…»ƒ¿≈¿»¿ƒƒ«¿
:‡e‰ LÈ·a È¯‡ ‡nÚ ˙È zÚ„È¿««¿»«»¬≈¿ƒ

ÔÎ‰Èכג  Èc ÔÏÁc ‡Ï „È·Ú ÈÏ e¯Ó‡Â«¬»ƒƒ≈»»«¬«ƒ¿»»
‡˜q‡ Èc ‡¯·b ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡ ‡Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»
:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«¬»≈

e·‰ÈÂכד  e˜È¯t ‡·‰c ÔÓÏ ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿»«¬»»ƒƒ»
:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ùe ‡¯ea d˙ÈÓ¯e ÈÏƒ¿ƒ≈¿»¿«∆¿»»≈

minkg izty

(k)ìzFhFqM mzF` wcAW mrHde§©©©¤¨©¨§
`Ed dxf dcFar xg` dpFGd iM ,`Ed¦©¤©©£¨¨¨
FnM ,DlrA zgY dPfnd dX`M§¦¨©§©¨©©©§¨§
xiWA i"Wx F`iade ,WxcOA Exn`W¤¨§©¦§¨¤¡¦©¦§¦
ikd mEXn ,'KicW ipW' wEqRA mixiXd©¦¦©¨§¥¨©¦¦¨¦

:oiadl lwe ,zFhFqM mzF` wcAî ¨©¨§§©§¨¦
dliwqA `le siqA ozziOW ,xnFlM§©¤¦¨¨§©¦§Ÿ¦§¦¨
FzziOW caFrd cigiM§¨¦¨¥¤¦¨

:dliwqA`k dxez ¦§¦¨

(`k)ðLl EUr oixEQi dOM ,xnFlM§©©¨¦¦¨§
.dInzA ,lbr mdl zFUrl YgxkEdW¤§©§¨©£¨¤¥¤¦§¦¨
oixEQi ENit` ixdW ,xn` `zEaxle§¦§¨¨©¤£¥£¦¦¦

:Ll EUr `l `nlrAak dxez §¨§¨Ÿ¨§
(ak)ñaizM `l dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨Ÿ§¦

,l`xUil aW xaCd m` '`Ed rx iM'¦¨¦©¨¨¨§¦§¨¥
,rxd KxCd lr i`w 'rxA' WxiR okl̈¥¥¥§¨¨¥©©¤¤¨¨
md' xnFle siqFdl KxvEd ikd mEXnE¦¨¦§©§¦§©¥
.dkild oFWl ltFp KxcA iM ,'miklFd§¦¦§¤¤¥§£¦¨

did df zlEfAW ipRn ,'cinY' xn`e§¨©¨¦¦§¥¤§©¤¨¨
dGd KxCd xEarA xn`W rnWn©§©¤¨©©£©¤¤©¤
,xWt` i` dfe ,drxl FA mzpeEMW¤©¨¨¨§¨¨§¤¦¤§¨
xFCbl Fl did df dWn rcFi did m`W¤¦¨¨¥©¤¤¨¨¦§
,drxd EUrIW mxh dNgYn xcB̈¥¦§¦¨¤¤¤©£¨¨¨
,'cinY' zNn siqFdl KxvEd Kkitl§¦¨§©§¦¦©¨¦
cinY md mdiUrn lM xnFlM§©¨©£¥¤¥¨¦

:rxAbk dxez §¨

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy
i"yx£Ì‰È¯·Ú ÈMÓ∑ נקראֹות האֹותּיֹות נּסים éהיּו ּומעׂשה קד)היה, .(שבת ƒ¿≈∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

(æè)ázëî ázënäå änä íéäìû äNòî úçläå§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³
:úçlä-ìò úeøç àeä íéäìû¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ

i"yx£‰n‰ ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ∑ הּוא ּכמׁשמעֹו, «¬≈¡…ƒ≈»ְְַָ
לחברֹו: האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָּבכבֹודֹו
ּכל  ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה ּפלֹוני ׁשל עסקיו ְְְֲִִִֶָָָָָָָ'ּכל

ּבּתֹורה  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ∑e¯Á˙.ׁשעׁשּועיו ֲֶַַַָָָָ»
חּקּוק, לׁשֹון ׁשניהם הּוא, אחד - וחרט חרת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָלׁשֹון

(איינׁשניידען) ּבלע"ז .אנטליי"ר ְַַ

(æé)øîàiå äòøa íòä ìB÷-úà òLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ
:äðçna äîçìî ìB÷ äLî-ìà¤¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«

i"yx£‰Ú¯a∑ וצֹוחקים ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו .ּבהריעֹו, ¿≈…ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ

(çé)úBðò ìB÷ ïéàå äøeáb úBðò ìB÷ ïéà øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´
:òîL éëðà úBpò ìB÷ äLeìç£¨®´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©

i"yx£‰¯e·b ˙BÚ ÏB˜ ÔÈ‡∑ נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְִֵֶֶַ
חּלׁשים  קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית ְֲֲִִִִִִַַַָָֹקֹול

ניסה  אֹו וי, חרּופין ∑ÏB˜˙BpÚ.ׁשּצֹועקים קֹול ֲִִֶַָ«ִֵ
לֹו ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין .וגּדּופין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

(èé)ìâòä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤
úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiå úìçîe§Ÿ®Ÿ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ

:øää úçz íúà øaLéå©§©¥¬Ÿ−̈©¬©¨¨«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ∑(פז ּפסח (שבת מה 'אמר: ««¿≈ƒ»»¿ֶַַַָ

"ּכלּֿבןֿנכר  ּתֹורה: אמרה הּמצות, מן אחד ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
מּומרים, יׂשראל וכל ּכאן ּכּלּה הּתֹורה ּבֹו", ְְִִֵַַָָָָָָֹֹֻלאֿיאכל

להם'? ‰‰¯.ואּתנּנה ˙Ázë∑ ההר .לרגלי ְְֶֶֶָָ««»»ְְֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 248 'nr ek jxk y"ewl t"r)

dxFYd cEnilA zFgEl ixaWe zFgEl§¦§¥§¦©¨

ההר: ּתחת אתם ויׁשּבר את־הּלחת מּידו לב,וּיׁשל) ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻֽ
יט)

ּבארֹון מּונחין לּוחֹות וׁשברי צט,לּוחֹות מנחות ב. יד, (בבא־בתרא ְְִִֵָָָ
א) עמוד סוף

צריכים  הּתֹורה ּבלּמּוד לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיׁש
לּוחֹות. וׁשברי לּוחֹות – הפכיים ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵָָלהיֹות

ּדכמֹו "לּוחֹות". ּבבחינת להיֹות האדם על אחד, ְְְִִִִִֶַַַָָָָמּצד
ואי־ האבנים, על חקּוקֹות היּו הּלּוחֹות ׁשעל ְֲֲִִִֶֶַַַָָָָׁשהאֹותּיֹות
להבין  האדם על ּכמֹו־כן ּביניהם, להפריד היה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאפׁשר

והּתֹורה  ׁשּׂשכלֹו עד הּתֹורה, ּדברי את הּוא ּבׂשכלֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּולהּׂשיג
ּבּתֹורה, ׁשּכתּוב ּבמה לבד דכׁשמאמין מּמׁש, לאחדים ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָיהיּו
ּכׁשּמבין  ורק ּתֹורה, ּתלמּוד ידי־חֹובת ּבזה יֹוצא אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָעדין

חֹובתֹו. ידי יֹוצא הּוא הרי הּתֹורה, את ְְְֲִֵֵֵֶַָָּבׂשכלֹו
"ּׁשברי  ּגם היּו הּלּוחֹות, מּונחים ּבֹו "ארֹון" ּבאֹותֹו ,מאיד ְְִִִֵֵַַַָָָָא
האדם  ׁשל ׂשכלֹו על הּתֹורה, לּמּוד ּדבׁשביל ְְְִִִִֶַַָָָָלּוחֹות",

ְִֵָ"להּׁשבר".
מּׂשכל  ׁשעּור לאין ּגבֹוהה הּקּב"ה ׁשל ׁשחכמתֹו מּכיון ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכי
יבין  ׁשהׁשכל אי־אפׁשר ּבתכלית, מּמּנּו ּורחֹוקה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאדם,

k˙·‡טז  ‡·˙Îe Ôep‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ‡iÁeÏÂ¿«»»»«¿»ƒ¿»»¿»»
:‡iÁeÏ ÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÈÈ„«¿»¿»«««»

ÔÈ·aÈÓיז  „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È ÚÓLe¿«¿À«»««»«¿«¿ƒ
:‡˙È¯LÓa ‡·¯˜ Ï˜ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»¿«¿ƒ»

Û‡Âיח  ‡·¯˜a ÔÈÁˆc ÔÈ¯ab Ï˜ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«
‡‡ ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈ¯azÓc ÔÈLlÁ Ï˜ ‡Ï»««»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬»

:ÚÓL¿»

È˙יט  ‡ÊÁÂ ‡˙È¯LÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒ¿«¿ƒ»«¬»»
‡Ó¯e ‰LÓ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e ÔÈbÁÂ ‡Ï‚Ú∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿»¿…∆¿»
ÈÏBtLa ÔB‰˙È ¯a˙Â ‡iÁeÏ ˙È È‰B„ÈÓƒƒ»«»¿««»¿¿ƒ≈

:‡¯eË»

minkg izty

m`iadle `hgd liaWA obdl mzEkf§¨§¨¥¦§¦©¥§§©£¦¨
:cal izEkf xnge lw ,ux`lci dxez ¨¨¤©¨Ÿ¤§¦§¨

(eh)é,WExiR,'oaea' `xwp 'aeap' oFbM ¥§¦§¨
,'`Ed miQp dUrnE' .zFaiYd lM oke§¥¨©¥©£¥¦¦
ipXn wEwg did azMdW ,WExiR¥¤©§¨¨¨¨¦§¥

Eid FAW K"nqe m"n oM m`e ,mdixar¤§¥¤§¦¥¥§¨¤¤¨
rvn`AW sTidde ,aiaq miwEwg iOp©¦£¦¨¦§©¤¥¤¨¤§©
.Eltp `le xAEgn cv mEWA did `lŸ¨¨§©§¨§Ÿ¨§
azMdW FnM ,WxFtn dAx ziW`xaaE¦§¥¦©¨§¨§¤©§¨
xarA `xwp did KM df xarA `xwp¦§¨§¥¤¤¨¨¨¦§¨§¥¤

:miQp dUrn did dfe ,ipXdfh dxez ©¥¦§¤¨¨©£¥¦¦
(hi)ë'xdd zgz'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©©¨¨

okl ,xdA llge KFY didW rnWn©§©¤¨¨§¨¨¨¨¨¥
:xdd ilbxl WxiRk dxez ¥¥§©§¥¨¨



yz`צו ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy
i"yx£Ì‰Ï ¯Ó‡Â∑'זהב 'למי אחד: לי לבד,òּדבר וּיּתנּו והתּפרקּו מהרּו ·‡L.והם e‰ÎÏL‡Â∑ ידעּתי ôולא »…«»∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ»«¿ƒ≈»≈ְְִַָֹ

הּזה, העגל .ויצא ׁשּיצא ְֵֵֵֶֶֶַָָָ

(äë)äòøô-ék àeä òøô ék íòä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ
ì ïøäà:íäéî÷a äöîL ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«

i"yx£Ú¯Ù∑ּכמֹו ּוקלֹונֹו, ׁשמצֹו נתּגּלה ה)מגּלה, האּׁשה"(במדבר ראׁש את "ּופרע :.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ∑ להיֹות »À«ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִ
עליהם  הּקמים ּכל ּבפי לגנּות הּזה הּדבר .להם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

(åë)ýåýéì éî øîàiå äðçnä øòLa äLî ãîòiå©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−
:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå éìà¥¨®©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«

i"yx£ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ∑ יבאö אלי.ÈÂÏ Èa Ïk∑(סו ּכׁשר (יומא הּׁשבט ׁשּכל .מּכאן ƒ«≈»ֵַָֹ»¿≈≈ƒִֵֵֶֶַָָָ

(æë)ìà ýåýé øîà-äk íäì øîàiåýeîéN ìàøNé é ©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬
ì øòMî eáeLå eøáò Bëøé-ìò Baøç-LéàøòL ¦«©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ

Léàå eäòø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå äðçna©©«£¤½§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬
:Báø÷-úà¤§Ÿ«

i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ‰k∑?אמר כב)והיכן ּב'ּמכילּתא'(לעיל ׁשנּויה ּכ יחרם", לאלהים "זבח :.ÂÈÁ‡÷∑,מאּמֹו …»«¿ְְְְֱֳִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ»ƒִֵ
יׂשראל  .והּוא ְְִֵָ

(çë)íBia íòä-ïî ìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNòiå©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´
ìLk àeääLéà éôìà úL: ©½¦§¬¤©§¥−¦«

(èë)Léà ék ýåýéì íBiä íëãé eàìî äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬
:äëøa íBiä íëéìò úúìå åéçàáe Bðáa¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

i"yx£ÌÎ„È e‡ÏÓ∑ּתתחּנכּו זה ּבּדבר אֹותם, ההֹורגים לּמקֹוםøאּתם ּכהנים קטו)להיֹות ‡LÈ.(זבחים Èk∑ מּכם ƒ¿∆¿∆ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹƒƒִֶ
ידֹו .ּובאחיו ּבבנֹוùימּלא ְְְִִֵַָָ

‡¯Èכה  ‡e‰ ÏÈË· È¯‡ ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈¿ƒ¬≈
LÈa ÌeL ÔB‰˙e·Ò‡Ï Ô¯‰‡ ÔepÏÈË·»≈ƒ«¬…«¬»¿ƒ

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓכו  ¯Ó‡Â ‡˙È¯LÓ Ú¯˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»«¬«»
Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈»

:ÈÂÏ Èa¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈכז  ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈
e·e˙Â e¯·Ú dk¯È ÏÚ da¯Á ¯·‚ eeL«¿««¿≈««¿≈ƒ«¿
˙È ¯·‚ eÏeË˜e ‡˙È¯LÓa Ú¯˙Ï Ú¯zÓƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»
:d·È¯˜ ˙È L‡Â d¯·Á ˙È ¯·‚e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»»ƒ≈

ÔÓכח  ÏÙe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÂÏ È· e„·ÚÂ«¬»¿≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ
:‡¯·b ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‡nÚ«»¿»«ƒ¿»»«¿ƒ«¿»

˜¯e·Èכט  ‰LÓ ¯Ó‡Â‡ÓBÈ ‡a¯˜ ÔBÎ„È «¬«…∆»ƒ∆¿À¿»»»
È‰eÁ‡·e d¯·a ¯·b È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„≈√»¿»¬≈¿«ƒ¿≈¿»ƒ

:ÔÎ¯a ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙È‡Ïe¿«¿»»¬≈»≈ƒ¿»

minkg izty

(ck)ò`Ed `hgd lM ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¨©¥§
xn` `l oxd`C WxtnE .FNW¤§¨¥§©£ŸŸ¨©
,calA 'adf inl' xn` `N` ,'EwxRzd'¦§¨§¤¨¨©§¦¨¨¦§¨

:EwxRzde Exdn mdeô`vIe' ,WExiR §¥¦£§¦§¨§¥©¥¥
,hxgA FzF` xEvIW iYlAn 'dGd lbrd̈¥¤©¤¦¦§¦¤¨§¤¤
,'dGd lbrd `vIe' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©©¥¥¨¥¤©¤
KiYde W`A FzF` KilWdW xg`n¥©©¤¦§¦¨¥§¦¦
lbrd zxEv FA xSW hxgA FzF`§¤¤¤¨©¨¥¤
la` .dGd lbrd `vIW `Ed gxkdA§¤§¥©¤¥¥¨¥¤©¤£¨
xn`W aEzMd eilr cirdX dOn¦©¤¥¦¨¨©¨¤¨©
,'ebe 'mkiWp 'ebe infp EwxR oxd`'©£Ÿ¨§¦§¥§¥¤
oM m`e ,'ebe 'hxgA FzF` xvIe' aizkE§¦©¨©©¤¤§¦¥
'cg` xaC mdl xn`e' oxd` xn` Ki ¥̀¨©©£Ÿ¨Ÿ©¨¤¨¨¤¨

'W`A EdkilW`e' xn`X dn mbe ,'eke§©©¤¨©¨©§¦¥¨¥
`Ed `d ,`vi FnvrOW rnWnC ,'ebe§©§©¤¥©§¨¨¨
hxgA FzF` xve adGd z` gwl̈©¤©¨¨§¨©¤¤

EdUrIeipROW d`xp ,dkQn lbr ©©£¥¥¤©¥¨¦§¤¤¦§¥
cr eiRn xwW `ivFd dWn lW Fz`xi¦§¨¤¤¦¤¤¦¦©
Ki` ,dWw K` .m"`xd FpFWl o`M̈§¨§¥©¨¤¥
,eiRn xwW xaC 'd WFcw oxd` `ivFd¦©£Ÿ§§©¤¤¦¦

oiIre(awri zlgpA):dk dxez §©¥§©£©©£Ÿ

(ek)ö`xIW 'dl `EdW in ,WExiR¥¦¤©¤¨¥
m`C .'`ai' zNn xqgie .il` `ai EPOn¦¤¨Ÿ¥©§¤§©¦©¨Ÿ§¦
EPOn `xie 'dl `EdW in rnWn ,ok `lŸ¥©§©¦¤©§¨¥¦¤
lM eil` Etq`Ie' i`n ,il` aFxw `Ed¨¥©©©¥¨¥¥¨¨

:'iel ipAfk dxez §¥¥¦

(fk)÷haW lMW oeiM ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥¨¤¨¥¤
Wi` EbxdIW xn` dOl ,xWM did iel¥¦¨¨¨¥¨¨¨©¤©©§¦
Fpi`W ,'FO`n eig`' ,uxznE .eig` z ¤̀¨¦§¨¥¨¦¥¦¤¥

:l`xUi `N` ielgk dxez ¥¦¤¨¦§¨¥
(hk)ømixFkAd Eid dNgYn ,WExiR¥¦§¦¨¨©§¦

lbrA E`hgWkE ,mFwOl mipdMŸ£¦©¨§¤¨§¨¥¤
Ebxd dxf dcFarl oAxw Eaixwde§¦§¦¨§¨©£¨¨¨¦§
mipdM mYgY EidY mY`e ,mzF`¨§©¤¦§©§¨Ÿ£¦
ci iENn iM ,'EkPgzY' xn`e .mFwOl©¨§¨©¦§©§¦¦¨
xacl qpkPWM ,KEPigd lr dxFn¤©©¦§¤¦§¨§¨¨
,d`lde mFi FzF`n wfgEn zFidl¦§§¨¥¨¨§¨
:dnExY zWxtA lirl i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦§¥§¨¨©§¨

ùwx dbixdA xMfEd `NW iR lr s`e§©©¦¤Ÿ§©©£¦¨©



צז `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ì)ízà íòä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
éìeà ýåýé-ìà äìòà äzòå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ¨®§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬

:íëúàhç ãòa äøtëà£©§−̈§©¬©©§¤«
i"yx£ÌÎ˙‡hÁ „Úa ‰¯tÎ‡∑ לנגד ּוסתימה וקּנּוח ּכפר החטא úאׂשים ּובין ּביניכם להבּדיל .חּטאתכם, ¬«¿»¿«««¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

(àì)íòä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³
ìà íäì eNòiå äìãâ äàèç äfäý:áäæ é ©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£·‰Ê È‰Ï‡∑(פו יומא לב; ׁשּגרמּת(ברכות הּוא 'אּתה : ¡…≈»»ְֶַַָָָ
ּיעׂשּו,àלהם  מה חפצם, וכל זהב להם ׁשהׁשּפעּת ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

את  ּומׁשקה מאכיל ׁשהיה למל מׁשל יחטאּו? ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּומעמידֹו ּבצּוארֹו, ּכיס לֹו ותֹולה ּומקּׁשטֹו ְְְְְֲִִֶַַַָּבנֹו
יחטא'? ׁשּלא הּבן ּיעׂשה מה זֹונֹות. ּבית .ּבפתח ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

(áì)àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz-íà äzòå§©−̈¦¦¨´©¨¨®§¦©¾¦§¥´¦½̈
:záúk øLà Eøôqî¦¦§§−£¤¬¨¨«§¨

i"yx£Ì˙‡hÁ ‡OzŒÌ‡ ‰zÚÂ∑ איני' טֹוב: הרי ¿«»ƒƒ»«»»ֲִֵֵ
קצר, מקרא וזה מחני'! אין, ואם מחני! ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָאֹומר

הרּבה  לב)∑E¯ÙqÓ.וכן הּתֹורה (ברכות מּכל :á,ּכּלּה ְְֵֵַƒƒ¿¿ִַָָָֻ

עליהם  לבּקׁש ּכדאי הייתי ׁשּלא עלי יאמרּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
.רחמים  ֲִַ

(âì)epçîà éì-àèç øLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´¨«¨¦½¤§¤−
éøôqî: ¦¦§¦«

(ãì)Cì äzòå|Cì ézøac-øLà ìà íòä-úà äçð §©º̈¥´§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈
éðôì Cìé éëàìî äpääìò ézã÷ôe éã÷t íBéáe Eí ¦¥¬©§¨¦−¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−

:íúàhç©¨¨«
i"yx£CÏ Èz¯ac ¯L‡ Ï‡∑ ּדּבּור אצל 'ל' ּכאן יׁש ∆¬∆ƒ«¿ƒ»ִֵֵֶָָ

וכןâּבמקֹום  ,'ב)'אלי א על (מלכים לֹו "לדּבר : ְְְִֵֵֵֶַַ
ÈÎ‡ÏÓ.אדנּיהּו" ‰p‰∑ ולאã אני.È„˜t ÌBÈ·e ֲִָֹƒ≈«¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ
'B‚Â∑ ותמיד יחד, מּלכּלֹותם אלי ׁשמעּתי עּתה ¿ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

"ּופקדּתי  עונֹותיהם, עליהם ּכׁשאפקד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹתמיד,
ואין  העונֹות. ׁשאר עם הּזה העון מן מעט ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעליהם"
עון  מּפרעֹון קצת ּבּה ׁשאין יׂשראל על ּבאה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻּפרענּות

.העגל  ֵֶָ

nÚÏ‡ל  ‰LÓ ¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬«…∆¿«»
ÈÈ Ì„˜ ˜q‡ ÔÚÎe ‡a¯ ‡·BÁ Ôez·Á Ôez‡««¿»«»¿«∆«√»¿»

:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ ¯tÎ‡ ÌÈ‡Ó»ƒ¬«≈«≈

Á·לא  eÚ·a ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ·˙Â¿«…∆ƒ√»¿»«¬»¿»«
ÔÏÁc ÔB‰Ï e„·ÚÂ ‡a¯ ‡·BÁ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈»«»«¬»¿«¬«

:·‰„cƒ¿»

Ï‡לב  Ì‡Â ÔB‰È·BÁÏ ˙˜·L Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«¿«¿≈¿ƒ»
:‡z·˙Î Èc C¯ÙqÓ ÔÚÎ ÈÁÓ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿«¿»

‡dpÁÓלג  ÈÓ„˜ ·Á Èc ÔÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ«√»«∆¿ƒ≈
:È¯ÙÒÓƒƒ¿ƒ

Ècלד  ¯˙‡Ï ‡nÚ ˙È ¯ac ÏÈf‡ ÔÚÎe¿«ƒ≈««»«»«¬«ƒ
ÌBÈ·e CÓ„˜ C‰È ÈÎ‡ÏÓ ‡‰ CÏ ˙ÈÏlÓ«≈ƒ»»«¿»ƒ¿«√»»¿
:ÔB‰È·BÁ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚÒ‡Â È˙e¯ÚÒ‡«¿¬ƒ¿«¿«¬≈≈

minkg izty

xn` ,l`xUIn Edrxe FaFxwE eig`̈¦§§¥¥¦¦§¨¥¨©
FpA did m` ENit`W ,`zEaxl 'FpA'§¦§¨¤£¦¦¨¨§

:mXd zXEcwl FbxFd didl dxez ¨¨§¦§©©¥
(l)ú'crA' lM xaq i"WxC ,WExiR¥§©¦¨©¨§©

ltFp oi` o`ke ,'cbp' FWExiR `xwOAW¤©¦§¨¥¤¤§¨¥¥
'dxRk`' i`dC WxiR okl ,'cbp' oFWl§¤¤¨¥¥¥§©£©§¨
gEPw oFWl `N` dxRM oFWl Fpi ¥̀§©¨¨¤¨§¦©
oFWl FA ltFp xiRW oM m`e ,dnizqE§¦¨§¦¥©¦¥§

:'cbp'`l dxez ¤¤
(`l)àdWn xn` dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨©¤

,mzq 'midl`' xn` `le 'adf idl`'¡Ÿ¥¨¨§Ÿ¨©¡Ÿ¦§¨

`Ed dY` ,FzpeEM did KM `N ¤̀¨¨¨¨©¨¨©¨
:mdl YnxBWal dxez ¤¨©§¨¨¤

(al)áxaM ,dxFYd dpYp `NW s`e§©¤Ÿ¦§¨©¨§¨
,dxFY oYn cr 'ziW`xA'n dWn azM̈©¤¦§¥¦©©©¨
dcizrd dxFYd iOp i` .ziWixtcM§¦§¦¦¦©¦©¨¨£¦¨

:FcIn azMdlbl dxez §¦¨¥¦¨
(cl)âiR lr s` ,WExiR'Ll'E 'il' lMW ¥©©¦¤¨¦§

xEAC lv` mikEnQd 'mdl'e 'Fl'e§§¨¤©§¦¥¤¦
'eilr' 'Lilr' 'ilr' oFWlA miWxFtn§¨¦¦§¨©¨¤¨¨
iIg zWxtA x`FaOW FnM ,'mdilr'£¥¤§¤§¨§¨¨©©¥
`kd ,'il xAC xW`e' wEqR lr dxÜ¨©¨©£¤¦¤¦¨¨

Epivn `lC mEXn ,WOn 'Lil`' FWExiR¥¥¤©¨¦§Ÿ¨¦
xAcl' oke .dWn lr xg` mc`l xACW¤¦¤§¨¨©¥©¤§¥§©¤
'eil`' iOp FWExiR EdIpc` iAbC 'Fl§©¥£Ÿ¦¨¥©¦¥¨

:'eilr' FWExiR oi` la` ,WOnãdWwC ©¨£¨¥¥¨¨§¨¤
dvFx `Ed KExA WFcTd `d ,i"Wxl§©¦¨©¨¨¤
ik`ln dPd' xn`W dG dnE ,oxQiil§©§¨©¤¤¨©¦¥©§¨¦
okl .mdl daFh df `d ,'Liptl Kli¥¥§¨¤¨¤¨¨¤¨¥
drx dfC xnFl FpFvx ,'ip` `le' WxiR¥¥§Ÿ£¦§©§¤¨¨
Dnvr dpikXd dzid dNgYnC ,did̈¨§¦§¦¨¨§¨©§¦¨©§¨

:mdOrdl dxez ¦¨¤

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy
i"yx£Ì‰Ï ¯Ó‡Â∑'זהב 'למי אחד: לי לבד,òּדבר וּיּתנּו והתּפרקּו מהרּו ·‡L.והם e‰ÎÏL‡Â∑ ידעּתי ôולא »…«»∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ»«¿ƒ≈»≈ְְִַָֹ

הּזה, העגל .ויצא ׁשּיצא ְֵֵֵֶֶֶַָָָ

(äë)äòøô-ék àeä òøô ék íòä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ
ì ïøäà:íäéî÷a äöîL ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«

i"yx£Ú¯Ù∑ּכמֹו ּוקלֹונֹו, ׁשמצֹו נתּגּלה ה)מגּלה, האּׁשה"(במדבר ראׁש את "ּופרע :.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ∑ להיֹות »À«ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִ
עליהם  הּקמים ּכל ּבפי לגנּות הּזה הּדבר .להם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

(åë)ýåýéì éî øîàiå äðçnä øòLa äLî ãîòiå©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−
:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå éìà¥¨®©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«

i"yx£ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ∑ יבאö אלי.ÈÂÏ Èa Ïk∑(סו ּכׁשר (יומא הּׁשבט ׁשּכל .מּכאן ƒ«≈»ֵַָֹ»¿≈≈ƒִֵֵֶֶַָָָ

(æë)ìà ýåýé øîà-äk íäì øîàiåýeîéN ìàøNé é ©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬
ì øòMî eáeLå eøáò Bëøé-ìò Baøç-LéàøòL ¦«©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ

Léàå eäòø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå äðçna©©«£¤½§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬
:Báø÷-úà¤§Ÿ«

i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ‰k∑?אמר כב)והיכן ּב'ּמכילּתא'(לעיל ׁשנּויה ּכ יחרם", לאלהים "זבח :.ÂÈÁ‡÷∑,מאּמֹו …»«¿ְְְְֱֳִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ»ƒִֵ
יׂשראל  .והּוא ְְִֵָ

(çë)íBia íòä-ïî ìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNòiå©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´
ìLk àeääLéà éôìà úL: ©½¦§¬¤©§¥−¦«

(èë)Léà ék ýåýéì íBiä íëãé eàìî äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬
:äëøa íBiä íëéìò úúìå åéçàáe Bðáa¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

i"yx£ÌÎ„È e‡ÏÓ∑ּתתחּנכּו זה ּבּדבר אֹותם, ההֹורגים לּמקֹוםøאּתם ּכהנים קטו)להיֹות ‡LÈ.(זבחים Èk∑ מּכם ƒ¿∆¿∆ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹƒƒִֶ
ידֹו .ּובאחיו ּבבנֹוùימּלא ְְְִִֵַָָ

‡¯Èכה  ‡e‰ ÏÈË· È¯‡ ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈¿ƒ¬≈
LÈa ÌeL ÔB‰˙e·Ò‡Ï Ô¯‰‡ ÔepÏÈË·»≈ƒ«¬…«¬»¿ƒ

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓכו  ¯Ó‡Â ‡˙È¯LÓ Ú¯˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»«¬«»
Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈»

:ÈÂÏ Èa¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈכז  ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈
e·e˙Â e¯·Ú dk¯È ÏÚ da¯Á ¯·‚ eeL«¿««¿≈««¿≈ƒ«¿
˙È ¯·‚ eÏeË˜e ‡˙È¯LÓa Ú¯˙Ï Ú¯zÓƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»
:d·È¯˜ ˙È L‡Â d¯·Á ˙È ¯·‚e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»»ƒ≈

ÔÓכח  ÏÙe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÂÏ È· e„·ÚÂ«¬»¿≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ
:‡¯·b ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‡nÚ«»¿»«ƒ¿»»«¿ƒ«¿»

˜¯e·Èכט  ‰LÓ ¯Ó‡Â‡ÓBÈ ‡a¯˜ ÔBÎ„È «¬«…∆»ƒ∆¿À¿»»»
È‰eÁ‡·e d¯·a ¯·b È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„≈√»¿»¬≈¿«ƒ¿≈¿»ƒ

:ÔÎ¯a ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙È‡Ïe¿«¿»»¬≈»≈ƒ¿»

minkg izty

(ck)ò`Ed `hgd lM ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¨©¥§
xn` `l oxd`C WxtnE .FNW¤§¨¥§©£ŸŸ¨©
,calA 'adf inl' xn` `N` ,'EwxRzd'¦§¨§¤¨¨©§¦¨¨¦§¨

:EwxRzde Exdn mdeô`vIe' ,WExiR §¥¦£§¦§¨§¥©¥¥
,hxgA FzF` xEvIW iYlAn 'dGd lbrd̈¥¤©¤¦¦§¦¤¨§¤¤
,'dGd lbrd `vIe' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©©¥¥¨¥¤©¤
KiYde W`A FzF` KilWdW xg`n¥©©¤¦§¦¨¥§¦¦
lbrd zxEv FA xSW hxgA FzF`§¤¤¤¨©¨¥¤
la` .dGd lbrd `vIW `Ed gxkdA§¤§¥©¤¥¥¨¥¤©¤£¨
xn`W aEzMd eilr cirdX dOn¦©¤¥¦¨¨©¨¤¨©
,'ebe 'mkiWp 'ebe infp EwxR oxd`'©£Ÿ¨§¦§¥§¥¤
oM m`e ,'ebe 'hxgA FzF` xvIe' aizkE§¦©¨©©¤¤§¦¥
'cg` xaC mdl xn`e' oxd` xn` Ki ¥̀¨©©£Ÿ¨Ÿ©¨¤¨¨¤¨

'W`A EdkilW`e' xn`X dn mbe ,'eke§©©¤¨©¨©§¦¥¨¥
`Ed `d ,`vi FnvrOW rnWnC ,'ebe§©§©¤¥©§¨¨¨
hxgA FzF` xve adGd z` gwl̈©¤©¨¨§¨©¤¤

EdUrIeipROW d`xp ,dkQn lbr ©©£¥¥¤©¥¨¦§¤¤¦§¥
cr eiRn xwW `ivFd dWn lW Fz`xi¦§¨¤¤¦¤¤¦¦©
Ki` ,dWw K` .m"`xd FpFWl o`M̈§¨§¥©¨¤¥
,eiRn xwW xaC 'd WFcw oxd` `ivFd¦©£Ÿ§§©¤¤¦¦

oiIre(awri zlgpA):dk dxez §©¥§©£©©£Ÿ

(ek)ö`xIW 'dl `EdW in ,WExiR¥¦¤©¤¨¥
m`C .'`ai' zNn xqgie .il` `ai EPOn¦¤¨Ÿ¥©§¤§©¦©¨Ÿ§¦
EPOn `xie 'dl `EdW in rnWn ,ok `lŸ¥©§©¦¤©§¨¥¦¤
lM eil` Etq`Ie' i`n ,il` aFxw `Ed¨¥©©©¥¨¥¥¨¨

:'iel ipAfk dxez §¥¥¦

(fk)÷haW lMW oeiM ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥¨¤¨¥¤
Wi` EbxdIW xn` dOl ,xWM did iel¥¦¨¨¨¥¨¨¨©¤©©§¦
Fpi`W ,'FO`n eig`' ,uxznE .eig` z ¤̀¨¦§¨¥¨¦¥¦¤¥

:l`xUi `N` ielgk dxez ¥¦¤¨¦§¨¥
(hk)ømixFkAd Eid dNgYn ,WExiR¥¦§¦¨¨©§¦

lbrA E`hgWkE ,mFwOl mipdMŸ£¦©¨§¤¨§¨¥¤
Ebxd dxf dcFarl oAxw Eaixwde§¦§¦¨§¨©£¨¨¨¦§
mipdM mYgY EidY mY`e ,mzF`¨§©¤¦§©§¨Ÿ£¦
ci iENn iM ,'EkPgzY' xn`e .mFwOl©¨§¨©¦§©§¦¦¨
xacl qpkPWM ,KEPigd lr dxFn¤©©¦§¤¦§¨§¨¨
,d`lde mFi FzF`n wfgEn zFidl¦§§¨¥¨¨§¨
:dnExY zWxtA lirl i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦§¥§¨¨©§¨

ùwx dbixdA xMfEd `NW iR lr s`e§©©¦¤Ÿ§©©£¦¨©



yz`צח ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy

(äì)biåìâòä-úà eNò øLà ìò íòä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤¨¥½¤
:ïøäà äNò øLàñ £¤¬¨−̈©«£«Ÿ

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ∑ התראה ּבלא לעדים ׁשמים ּבידי .מיתה «ƒ…∆»»ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

âì(à)äzà äfî äìò Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´
õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìòä øLà íòäå§¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤
øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà£¤´¦Â§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ

:äpðzà Eòøæì§©§£−¤§¤«¨
i"yx£‰fÓ ‰ÏÚ CÏ∑ מּכל ּגבהה יׂשראל ארץ ≈¬≈ƒ∆ְְִִֵֶֶָָָֹ

ּכלּפי  אחר: ּדבר "עלה!". נאמר: לכ ְְֱֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָהארצֹות,
ּבׁשעת  לֹו אמר "לֿרד!" הּכעס: ּבׁשעת לֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשאמר

עלה!" ל" ÌÚ‰Â.רצֹון: ‰z‡∑:אמר לא ּכאן ֲֵֵָ«»¿»»ַָָֹ
'ועּמ'. ְְַ

(á)éðôì ézçìLåéðòðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàä́̈¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ˙‡ ÈzL¯‚Â∑ מאליו מּפניהם ּופנה עמד והּגרּגׁשי הן, אּמֹות .ׁשּׁשה ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ¿ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

(â)Eaø÷a äìòà àì ék Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-íò ék¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤

i"yx£L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡∑ אניäל אֹומר ∆∆∆»«»»¿»ְֲִֵ
Ea¯˜a.להעלֹותם  ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk∑ אֹומר אני לכ ְֲַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְֲִֵָ

לå:"מלא לפני Û¯ÚŒ‰L˜ŒÌÚ."וׁשלחּתי Èk ְְְְְִֶַַָָָƒ«¿≈…∆

‰z‡∑ ממרים ואּתם ּבקרּבכם ּבי,æּוכׁשּׁשכינתי «»ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָ
זעם  עליכם אני ּכּליֹון ∑‡EÏÎ.מרּבה .לׁשֹון ְֲֲִֵֶֶַַַ¬∆¿ְִָ

(ã)eìaàúiå äfä òøä øácä-úà íòä òîLiå©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®
:åéìò Béãò Léà eúL-àìå§Ÿ¨²¦¬¤§−¨¨«

i"yx£Ú¯‰ ¯·c‰∑ עּמם ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה BÈ„Ú.ׁשאין LÈ‡∑(פח ּבחֹורב (שבת להם ׁשּנּתנּו ּכתרים «»»»»ְְִִֵֶֶֶַַָָָƒ∆¿ְְְִִֵֶֶָָ
ונׁשמע' 'נעׂשה .ּכׁשאמרּו: ְְְְֲִֶֶַַָ

(ä)ìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ
Eaø÷á äìòà ãçà òâø óøò-äL÷-íò ízà©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−

éúélëåéãò ãøBä äzòå Eéìòî Eäî äòãàå E §¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬
:Cl-äNòà¤«¡¤¨«

‡e„aÚzLלה  Èc ÏÚ ‡nÚ ˙È ÈÈ ‡ÁÓe¿»¿»»«»«ƒƒ¿«¿»
:Ô¯‰‡ „·Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ¿∆¿»ƒ¬««¬…

‡zא  ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ≈«ƒ»«¿
‡Ú¯‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡c ‡nÚÂ¿«»¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«

:dpz‡ CÈ·Ïƒ¿»∆¿ƒ«

È‡Úkב  ˙È C¯˙‡Â ‡Î‡ÏÓ CÓ„˜ ÁÏL‡Â¿∆¿«√»»«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈
:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈

‡lÒ˜ג  ‡Ï È¯‡ L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«¿»¬»¿»¬≈»¬«≈
z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ CÈaÓ ÈzÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á¯‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

‰„ÔÈד  ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»»≈
:È‰BÏÚ dÈÊ Ôewz ¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«ƒ≈≈¬ƒ

‡Ôezה  Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈¿ƒ¿ƒ
CpÓ CÈÊ Ôewz È„Ú‡ ÔÚÎe CpˆL‡Â CÈaÓƒ≈»¿≈≈ƒ»¿««¿ƒƒ≈»ƒ»

:CÏ „aÚ‡ ‰Ó ÈÓ„˜ ÈÏb¿≈√»«»«¿≈»

minkg izty

bl(b)ädlr' Fl xn`W lirN` i`TW¤¨¥©§¥¤¨©£¥
iYWxbe' Dil KinqC lr `le ,'eke 'dGn¦¤§Ÿ©¦§¦¥§¥©§¦
:'ebe 'alg zaf ux` l` 'ebe iprpMd z ¤̀©§©£¦¤¤¤¨©¨¨

ådPd' xn`W lirN` `Ed mrHW¤©©©§¥¤¨©¦¥
`l iM' ,dOle ,'Liptl Kli ik`ln©§¨¦¥¥§¨¤§¨¨¦Ÿ

,Fl KEnQd l` aXW `le ,'ebe 'dlr ¤̀¡¤§Ÿ¤¨¤©¨
:'dGn dlr Kl' lræKli' aizkC `de ©¥£¥¦¤§¨¦§¦¥¤

,'`Ed sxr dWw mr iM EpAxwA 'd `p̈§¦§¥¦©§¥Ÿ¤
dWw `EdW mEXn dAxc`C rnWnC§©§©§©§©¨¦¤§¥
`Ede ,mdipiA mXd KlIW iE`x sxrŸ¤¨¤¥¥©¥¥¥¤§

i"Wx oTY xaM ,o`M xn`PX dn xzFq¥©¤¤¡©¨§¨¦¥©¦
,'m`' mFwnA 'iM' zNn iM xn`e mW l"f©¨§¨©¦¦©¦¦§¦
dxnie `Ed sxr dWw mr m` FWExitE¥¦©§¥Ÿ¤§©§¤
.'ebe EpipFrl glqY dY` 'eke LA§©¨¦§©©£¥

:m"`xdc dxez ¨§¥



צט `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy
i"yx£EÈ˙ÈlÎÂ Ea¯˜· ‰ÏÚ‡ „Á‡ Ú‚¯∑ אם ∆«∆»∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒִ

ערּפכם, ּבקׁשיּות ּבי ממרים ואּתם ּבקרּב ְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָאעלה
ׁשּנאמר  זעמי, ׁשעּור ׁשהּוא אחד, רגע עליכם ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹאזעם

כו) ואכּלה (ישעיה זעם", יעבר עד רגע ּכמעט "חבי :ְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַֹ

מלא ׁשאׁשלח לכם טֹוב ,לפיכ ∑zÚÂ‰.אתכם. ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָ¿«»
ּתלקּו זֹו מעליכם çּפרענּות עדיכם ׁשּתֹורידּו .מּיד, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ

ClŒ‰NÚ‡ ‰Ó ‰Ú„‡Â∑ אני העון, ׁשאר ּבפקּדת ¿≈¿»»∆¡∆»ְְֲִִֶַָָֹֻ
לèיֹודע  לעׂשֹות ּׁשּבלּבי .מה ְֲִִֵֶַַַָ

(å):áøBç øäî íéãò-úà ìàøNé-éðá eìvðúiå©¦§©§¯§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
i"yx£·¯BÁ ¯‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡∑ ׁשהיה העדי חֹורב éאת מהר .ּבידם ∆∆¿»≈«≈ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(æ)Bì-äèðå ìäàä-úà çwé äLîe|äðçnì õeçî ¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À
äéäå ãòBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî ÷çøä©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ
õeçî øLà ãòBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî-ìk̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnì©©«£¤«
i"yx£‰LÓe∑ והלאה עון ‡˙Œ.מאֹותֹו ÁwÈ …∆ְֵָָָָֹƒ«∆

Ï‰‡‰∑ מחּוץ ונֹוטהּו אהלֹו לֹוקח הּוא, הוה לׁשֹון »…∆ְְֳִֵֵֶַָֹ
מנּדה  אמר: לּתלמיד לרב,ëלּמחנה. .מנּדה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָֻֻ

˜Á¯‰∑ אלּפיםìׁשּנאמר ּכענין ג)אּמה, "א(יהושע : «¿≈ְְְֱִִֶֶַַַַַָָ
אּמה  ּכאלּפים ּובינו ּביניכם יהיה .ּבּמּדה"רחֹוק ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

BÏ ‡¯˜Â∑ ועד ּבית הּוא מֹועד, אהל לֹו קֹורא והיה ¿»»ְֵֵֵֶַַָָֹ

ּתֹורה  ‰'.למבקׁשי Lw·ÓŒÏk∑למבּקׁש מּכאן ְְִֵַָ»¿«≈ְִִֵַָ
ׁשכינה  ּפני ּכמקּבל זקן, ‡Ï‰‡ŒÏ.ּפני ‡ˆÈ ְְְְִִֵֵֵֵַָָ≈≈∆…∆

„ÚBÓ∑ּכלֿמבּקׁש "והיה אחר: ּדבר יֹוצא. ּכמֹו ≈ְְְֵֵֵַַָָָָָ
אפּלּו הּׁשרת,îה'", מקֹום מלאכי ׁשֹואלים ּכׁשהיּו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָ

ׁשל  ּבאהלֹו הּוא הרי להם: אֹומרים חבריהם ְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַָָָׁשכינה,
.מׁשה  ֶֹ

(ç)íòä-ìk eîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈
äLî éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´¤½

:äìäàä Bàa-ãò©Ÿ−¨«Ÿ¡¨
i"yx£È‰Â‰∑ הוה LÓ‰.לׁשֹון ˙‡ˆk∑ מן ¿»»ְֶֹ¿≈…∆ִ

אל  ללכת ÌÚ‰ŒÏk.האהל ðהּמחנה, eÓe˜È∑ ֲֶֶֶֶֶַַָָֹ»»»»
מהם  ׁשּנתּכּסה עד יֹוׁשבין ואין מּפניו .עֹומדים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

‰LÓ È¯Á‡ eËÈa‰Â∑ אּׁשה ילּוד אׁשרי לׁשבח: ¿ƒƒ«¬≈…∆ְְְִִֵַַָ
אהלֹו לפתח אחריו ּתּכנס ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ. ְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ÔB‰ÈÈÊו  Ôewz ˙È Ï‡¯NÈ È· e‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ≈≈
:·¯BÁ„ ‡¯ehÓƒ»¿≈

aÓ¯‡ז  dÏ dÒ¯Ùe ‡kLÓ ˙È ·ÈÒ ‰LÓe…∆¿ƒ»«¿¿»«¿≈≈ƒ»»
dÏ È¯˜Â ‡˙È¯LÓ ÔÓ ˜ÈÁ¯‡ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»≈≈
ÔÙÏe‡ Ú·˙c Ïk È‰ÈÂ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ«¿«≈¿»»ƒ≈»¿»«¿«
‡¯aÓ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ˜Ù ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿«¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

Ïkח  ÔÈÓi˜ ‡kLÓÏ ‰LÓ ˜Ù „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆¿«¿¿»«¿ƒ»
‡kLÓ Ú¯˙a ¯·b ÔÈ„zÚ˙Óe ‡nÚ«»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚc „Ú ‰LÓ È¯BÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

minkg izty

(d)ç.cIn mkl dUr` df ,xnFlM§©¤¤¡¤¨¤¦¨
aiIgzn 'dYre' zNOW `l ,xnFlM§©Ÿ¤¦©§©¨¦§©¥
LYW` dPd dYre' FnM ,mcTX dOn¦©¤¨©§§©¨¦¥¦§§
i` iM ,'ebe 'Lipa ipW dYre' ,'Kle gw©¨¥§©¨§¥¨¤¦¦
mcFTd xn`Od iM ,oM Wxtl xWt ¤̀§¨§¨¥¥¦©©£¨©¥
Fpi`e K`lOd glFXW ,mzaFhl `Ed§¨¨¤¥©©©§¨§¥
cxFd dYre' wEqtE ,FnvrA `Ed KlFd¥§©§¨§©¨¥
`d ,xn`Y m`e .zEprxEtl `Ed 'Licr¤§§§§¨§¦Ÿ©¨
micr EcixFd onvr mdW aizM lirl§¥§¦¤¥©§¨¦¤§¨
Ficr Wi` EzW `le' aizkC ,mdilrn¥£¥¤¦§¦§Ÿ¨¦¤§
EcixFd `l lirlC xnFl Wie ,'eilr̈¨§¥©¦§¥Ÿ¦
la` ,mila`d KxcM drW itl `N ¤̀¨§¦¨¨§¤¤¨£¥¦£¨
EcixFIW mdl xn` `Ed KExA WFcTd©¨¨¨©¨¤¤¦

:mlFrlèmicr zcxFd ici lrW `l §¨Ÿ¤©§¥¨©¤§¨
,aEzMd on oaEOM mdl zFUrN dn rci¥©©©£¨¤©¨¦©¨

dn rcIW dAq icrd zcxFd oi` iM¦¥¨©¨£¦¦¨¤¥©©
:mdl zFUrNe dxez ©£¨¤

(e)éEidW cFrA micr ExiqdW `lŸ¤¥¦¤§¨§¤¨
micr Exiqd `l ixdW ,axFg xdA§©¥¤£¥Ÿ¥¦¤§¨
,o"iW xqgie ,lbrd dUrn ixg` `N ¤̀¨©£¥©£¥¨¥¤§¤§©¦

.axFg xdnW aizM EN`kE(igxfn xESw) §¦§¦¤¥©¥¦¦§¨¦

`le' aizM xaM `d ,xn`Y m`eEzW §¦Ÿ©¨§¨§¦§Ÿ¨
KxvEd dOl oM m`e ,'eilr Ficr Wi ¦̀¤§¨¨§¦¥¨¨§©
'cxFd dYre' zFEvl `Ed KExA WFcTd©¨¨§©§©¨¥

.'eke(iIgA)EzW `le Erpnp mnvrn iM §©¥¦¥©§¨¦§§§Ÿ¨
EEhvPWkE ,zvw `N` mdilr micr lM̈¤§¨£¥¤¤¨§¨§¤¦§©
ixnbl miicrd lM EwNq KxAzi 'd iRn¦¦¦§¨¥¦§¨¨£¨¦§©§¦
cFr mW oiIre ,mdn mEhiWtde§¦§¦¥¤§©¥¨

:mixg` mivExiYf dxez ¥¦£¥¦

(f)ëaxl miCEpn l`xUi ,WExiR¥¦§¨¥§¦¨©
miCEpn mB ,`Ed KExA WFcTd `EdW¤©¨¨©§¦
lW cinlY ip`W il xnFlM ,cinlYl©©§¦§©¦¤£¦©§¦¤

:`Ed KExA WFcTdìicM ,mrHde ©¨¨§©©©§¥
l` `Fal 'd iWwan lM oi`Xx EidIW¤¦§©¨¦¨§©§¥¨¤
iniA FgixiA FnM zAXd mFiA ld`d̈Ÿ¤§©©¨§¦¦¦¥

:rWFdiîdAxn 'lk'C iEAixn §ª©¥¦§Ÿ§©¤
:Dilg dxez ¥
(g)ðz`vM' aizM dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨§¦§¥

xninl Dil ded ,'ld`d l` dWn¤¤¨Ÿ¤£¨¥§¥©
WxtnE .'ld`d l` dWn qpkPWM'§¤¦§©¤¤¨Ÿ¤§¨¥
dpgn on `vIW d`ivI` i`w 'z`vM'C§§¥¨¥©§¦¨¤¨¨¦©£¥
lW Fld`` i`w `le ,l`xUi¦§¨¥§Ÿ¨¥©¨¢¤

:dWnh dxez ¤

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy

(äì)biåìâòä-úà eNò øLà ìò íòä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤¨¥½¤
:ïøäà äNò øLàñ £¤¬¨−̈©«£«Ÿ

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ∑ התראה ּבלא לעדים ׁשמים ּבידי .מיתה «ƒ…∆»»ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

âì(à)äzà äfî äìò Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´
õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìòä øLà íòäå§¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤
øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà£¤´¦Â§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ

:äpðzà Eòøæì§©§£−¤§¤«¨
i"yx£‰fÓ ‰ÏÚ CÏ∑ מּכל ּגבהה יׂשראל ארץ ≈¬≈ƒ∆ְְִִֵֶֶָָָֹ

ּכלּפי  אחר: ּדבר "עלה!". נאמר: לכ ְְֱֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָהארצֹות,
ּבׁשעת  לֹו אמר "לֿרד!" הּכעס: ּבׁשעת לֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשאמר

עלה!" ל" ÌÚ‰Â.רצֹון: ‰z‡∑:אמר לא ּכאן ֲֵֵָ«»¿»»ַָָֹ
'ועּמ'. ְְַ

(á)éðôì ézçìLåéðòðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàä́̈¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ˙‡ ÈzL¯‚Â∑ מאליו מּפניהם ּופנה עמד והּגרּגׁשי הן, אּמֹות .ׁשּׁשה ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ¿ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

(â)Eaø÷a äìòà àì ék Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-íò ék¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤

i"yx£L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡∑ אניäל אֹומר ∆∆∆»«»»¿»ְֲִֵ
Ea¯˜a.להעלֹותם  ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk∑ אֹומר אני לכ ְֲַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְֲִֵָ

לå:"מלא לפני Û¯ÚŒ‰L˜ŒÌÚ."וׁשלחּתי Èk ְְְְְִֶַַָָָƒ«¿≈…∆

‰z‡∑ ממרים ואּתם ּבקרּבכם ּבי,æּוכׁשּׁשכינתי «»ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָ
זעם  עליכם אני ּכּליֹון ∑‡EÏÎ.מרּבה .לׁשֹון ְֲֲִֵֶֶַַַ¬∆¿ְִָ

(ã)eìaàúiå äfä òøä øácä-úà íòä òîLiå©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®
:åéìò Béãò Léà eúL-àìå§Ÿ¨²¦¬¤§−¨¨«

i"yx£Ú¯‰ ¯·c‰∑ עּמם ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה BÈ„Ú.ׁשאין LÈ‡∑(פח ּבחֹורב (שבת להם ׁשּנּתנּו ּכתרים «»»»»ְְִִֵֶֶֶַַָָָƒ∆¿ְְְִִֵֶֶָָ
ונׁשמע' 'נעׂשה .ּכׁשאמרּו: ְְְְֲִֶֶַַָ

(ä)ìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ
Eaø÷á äìòà ãçà òâø óøò-äL÷-íò ízà©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−

éúélëåéãò ãøBä äzòå Eéìòî Eäî äòãàå E §¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬
:Cl-äNòà¤«¡¤¨«

‡e„aÚzLלה  Èc ÏÚ ‡nÚ ˙È ÈÈ ‡ÁÓe¿»¿»»«»«ƒƒ¿«¿»
:Ô¯‰‡ „·Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ¿∆¿»ƒ¬««¬…

‡zא  ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ≈«ƒ»«¿
‡Ú¯‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡c ‡nÚÂ¿«»¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«

:dpz‡ CÈ·Ïƒ¿»∆¿ƒ«

È‡Úkב  ˙È C¯˙‡Â ‡Î‡ÏÓ CÓ„˜ ÁÏL‡Â¿∆¿«√»»«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈
:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈

‡lÒ˜ג  ‡Ï È¯‡ L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«¿»¬»¿»¬≈»¬«≈
z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ CÈaÓ ÈzÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á¯‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

‰„ÔÈד  ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»»≈
:È‰BÏÚ dÈÊ Ôewz ¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«ƒ≈≈¬ƒ

‡Ôezה  Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈¿ƒ¿ƒ
CpÓ CÈÊ Ôewz È„Ú‡ ÔÚÎe CpˆL‡Â CÈaÓƒ≈»¿≈≈ƒ»¿««¿ƒƒ≈»ƒ»

:CÏ „aÚ‡ ‰Ó ÈÓ„˜ ÈÏb¿≈√»«»«¿≈»

minkg izty

bl(b)ädlr' Fl xn`W lirN` i`TW¤¨¥©§¥¤¨©£¥
iYWxbe' Dil KinqC lr `le ,'eke 'dGn¦¤§Ÿ©¦§¦¥§¥©§¦
:'ebe 'alg zaf ux` l` 'ebe iprpMd z ¤̀©§©£¦¤¤¤¨©¨¨

ådPd' xn`W lirN` `Ed mrHW¤©©©§¥¤¨©¦¥
`l iM' ,dOle ,'Liptl Kli ik`ln©§¨¦¥¥§¨¤§¨¨¦Ÿ

,Fl KEnQd l` aXW `le ,'ebe 'dlr ¤̀¡¤§Ÿ¤¨¤©¨
:'dGn dlr Kl' lræKli' aizkC `de ©¥£¥¦¤§¨¦§¦¥¤

,'`Ed sxr dWw mr iM EpAxwA 'd `p̈§¦§¥¦©§¥Ÿ¤
dWw `EdW mEXn dAxc`C rnWnC§©§©§©§©¨¦¤§¥
`Ede ,mdipiA mXd KlIW iE`x sxrŸ¤¨¤¥¥©¥¥¥¤§

i"Wx oTY xaM ,o`M xn`PX dn xzFq¥©¤¤¡©¨§¨¦¥©¦
,'m`' mFwnA 'iM' zNn iM xn`e mW l"f©¨§¨©¦¦©¦¦§¦
dxnie `Ed sxr dWw mr m` FWExitE¥¦©§¥Ÿ¤§©§¤
.'ebe EpipFrl glqY dY` 'eke LA§©¨¦§©©£¥

:m"`xdc dxez ¨§¥



yz`ק ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy

(è)ïðòä ãenò ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈
:äLî-íò øaãå ìäàä çút ãîòå§¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

i"yx£‰LÓŒÌÚ ¯a„Â∑ עם 'ּומדּבר מׁשה'.ñּכמֹו ¿ƒ∆ƒ…∆ְְִֵֶַֹ
ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא מׁשה', עם 'ּומתמּלל ְְְְִִִֵֶֶַַָֹּתרּגּומֹו:

ז)ּכמֹו הּקֹול (במדבר את "וּיׁשמע :òואינֹו אליו", מּדּבר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָ
'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא אליו. (ּבׁשוא) 'מדּבר' ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָקֹורא

עצמֹו לבין ּבינֹו 'מּדּבר' הּקֹול ּפתרֹונֹו: ְְְְִִִִֵֵֵַַַ(ּבחיריק),
'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא מאליו, ׁשֹומע ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָוההדיֹוט

ההדיֹוט  עם מדּבר ׁשהּמל .מׁשמע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַ

(é)øåçút ãîò ïðòä ãenò-úà íòä-ìë äà §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
:Bìäà çút Léà eåçzLäå íòä-ìk í÷å ìäàä̈®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

i"yx£eÂÁzL‰Âô∑ לּׁשכינה. ¿ƒ¿«¬ְִַָ

(àé)øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²
BúøLîe äðçnä-ìà áLå eäòø-ìà Léà øaãé§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹

:ìäàä CBzî Léîé àì øòð ïeð-ïa òLBäéô §ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â∑ ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒ

מׁשה  עם ‡Án‰ŒÏ‰.ּומתמּלל ·LÂ∑ לאחר ְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְַַ
ּומלּמד עּמֹו,öׁשּנדּבר  הּמחנה אל ׁשב מׁשה היה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

והּדבר  ּׁשּלמד. מה מּיֹום הּזה ÷לּזקנים מׁשה נהג ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבי"ז  ׁשהרי יֹותר, ולא הּמׁשּכן ׁשהּוקם עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּכּפּורים

הּלּוחֹות נׁשּתּברּו כח)ּבתּמּוז את (תענית ׂשרף ּובי"ח , ְְְְִֶַַַַָ
ּובי"ט  החֹוטאים, את ודן ׁשּנאמרøהעגל (לעיל עלה, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָ

וגֹו'",לב) העם אל מׁשה וּיאמר מּמחרת "ויהי :ְְֳִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר רחמים, ּובּקׁש יֹום ארּבעים ׁשם (דברים ועׂשה ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּובראׁשֿט) וגֹו'", ה' לפני "ואתנּפל אלּול : חדׁש ְְְְֱִֵֶֶַַָֹֹ
לּוחֹות  לקּבל סיני" הר אל בּבקר "ועלית לֹו: ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנאמר

ּבהם ׁשּנאמר יֹום, ארּבעים ׁשם ועׂשה (שם האחרֹונֹות, ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָ
מה י) וגֹו'", הראׁשֹונים ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי :ְְְִִִִִַַָָָָָָָֹ

אמר  ּברצֹון. האחרֹונים אף ּברצֹון, ְְֱֲִִִַַָָָָֹהראׁשֹונים
נתרּצה  ּבתׁשרי ּבי' ּבכעס. היּו אמצעּיים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמעּתה,
ׁשלם, ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
לּוחֹות  לֹו ּומסר "ּכדבר "סלחּתי למׁשה: לֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹואמר
הּמׁשּכן, מלאכת על לצּוֹותֹו והתחיל וירד ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָאחרֹונֹות,
עּמֹו נדּבר לא ּומּׁשהּוקם ּבניסן, אחד עד ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹועׂשאּוהּו

מֹועד  מאהל אּלא ‰Án‰.עֹוד Ï‡ ·LÂ∑ ֵֵֶֶָֹ¿»∆««¬∆
הוה, לׁשֹון ׁשהּוא לפי למׁשריתא', 'ותב ְְְְְְִִֶֶַַָָֹּתרּגּומֹו:
"ונּצבּו", וחזן. העם", כל "וראה הענין. ּכל ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָוכן
"והׁשּתחוּו", ּומסּתּכלין. "והּביטּו", ְְְְְְְֲִִִִִִַַָוקיימין.
אל  ׁשּיׁשּוב מׁשה", אל ה' "ודּבר ּומדרׁשֹו: ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָֹוסגדין.
אםּֿכן  ּבכעס, ואּתה ּבכעס 'אני לֹו: אמר ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָהּמחנה.

יקרבם'? .מי ְְִֵָ

ÈÁ˙ט  ‡kLÓÏ ‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«»≈…∆¿«¿¿»»ƒ
‡kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â ‡Úc ‡„enÚ«»«¬»»¿»≈ƒ¿««¿¿»

:‰LÓ ÌÚ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ…∆

˜‡Ìי  ‡Ú„ ‡„enÚ ˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ«¬»»«»»«»«¬»»»≈
¯·b ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ¿«

:dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈

ÏÏÓÓיא  ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
·‡˙Â d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈¿»≈

dLÓeLÓe ‡˙È¯LÓÏÔe ¯a ÚLB‰È ¿«¿ƒ»¿¿»≈¿À««
:‡kLÓ BbÓ È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ≈»»¬≈ƒ«¿¿»

minkg izty

(h)ñ:deFd oFWl `EdW ,xnFlM§©¤§¤
ò.m"Od zgY w"xigaE ,WbcA z"ilCd©¨¤§¨¥§¦¥©©©¥

,m"Od zgY `"eWA 'xAcn' iExw Fpi`e§¥¨§©¥¦§¨©©©¥
xAcn KlOdW rnWn 'xAcn'C mEXn¦¦§©¥©§©¤©¤¤§©¥
w"xigA 'xACn' la` ,hFicdd mr¦©¤§£¨¦©¥§¦¥

:'eke FpiA xACn lFTd FpFxzRi dxez ¦§©¦©¥¥
(i)ôoaEOM ,dWn lW Fld` gztl `lŸ§¤©¨¢¤¤©¨

gztl FWExiRW ,'Fld` gzR Wi`'n¥¦¤©¨¢¤¥§¤©
xn` mW opr cEOrW xEarA wx ,Fld`̈¢©©£¤©¨¨¨¨©

:Fld` gzR Wi``i dxez ¦¤©¨¢
(`i)öl` aW did dOl ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¨¨¨¤

`Ed KExA WFcTd xACW xg` dpgOd©©£¤©©¤¦¤©¨¨
mFwOA `lde ,mipR l` mipR FOr¦¨¦¤¨¦©£Ÿ©¨
,FzxiC dzid mW FOr 'd xACW¤¦¤¦¨¨§¨¦¨

:'ebe 'dld`d dWn `aM dide' aizkcM§¦§¦§¨¨§Ÿ¤¨Ÿ¡¨
÷ipRn ,cEONd xCqn ,xnFl FpFvx§©§©¥©¦¦§¥

i`pR Fl did `l mixERMd mFi mcTW¤Ÿ¤©¦¦Ÿ¨¨§©
lbrd zFCxh ipRn cOll `le cFnll¦§§Ÿ§©¥¦§¥¦§¨¥¤

mdilr lNRzdWezFgEl zlAwe §¤¦§©¥£¥¤§©¨©
did ld`d zgiwl la` ,zFpFxg`d̈©££¨§¦©¨Ÿ¤¨¨

:lbrd dUrn xg` skiYø,xn`Y m`e ¥¤©©©£¥¨¥¤§¦Ÿ©
azM awr zWxtaE Fxzi zWxtA `lde©£Ÿ§¨¨©¦§§¨¨©¥¤¨©
Wie .fEOzA xUr dpFnWA dlrW¤¨¨¦§¨¨¨§©§¥
ziprY zkQn idlWaC mEXn ,xnFl©¦¦§¦§¥©¤¤©£¦
,mW dWwdW `iWEw lr iiA` uxiY¥¥©©¥©§¨¤¦§¨¨
i"Wxe ,Diiln iiFNn `YW i`dC fEOY©§©©¨©¥©§¥§©¦
lW oFAWgd Wxtl dvFxWM l"f©§¤¤§¨¥©¤§¤
bdpn itl zFlil mr mFi mirAx ©̀§¨¦¦¥§¦¦§©

fEOYW ,xqg cg`e `ln cg` miWcgd¤¢¨¦¤¨¨¥§¤¨¨¥¤©
,xUr dpFnWA xnF` ,xqg mlFrl§¨¨¥¥¦§¨¨¨
dn itl oFAWgd Wxtl dvFxWkE§¤¤§¨¥©¤§§¦©
Diiln iiFNn `YW `dC fEOY Exn`X¤¨§©§¨©¨©¥©§¥

.m"`xd .xUr drWzA xnF`(awri zlgp) ¥§¦§¨¨¨¨§¥©£©©£Ÿ

,Fl sNgzp fEOzl fEOY oiaC d`xp ile§¦¦§¤§¥©§©¦§©¥
lW fEOY FzF` lr xn` iiA` `dC§¨©©¥¨©©©¤
EN`e ,dIpW dpWA Edfe ,milBxn gENW¦©§©§¦§¤§¨¨§¦¨§¦
,dpFW`x dpWA `Ed lbrd lW fEOY©¤¨¥¤§¨¨¦¨

p"` .mW oiIrK`' zFaiY iW`x `EdW il d`xp) ©¥¨¦§¤¦¤¨¥¥©

('d`xp,xUr dpFnWA dzid dIlrdW ¦§¤¤¨£¦¨¨§¨¦§¨¨¨
did `l mFi mirAx` lW oFAWg la £̀¨¤§¤©§¨¦Ÿ¨¨
dpFnW mFi iM ,xUr drWzA m` iM¦¦§¦§¨¨¨¦§¨

:FOr Flil did `l xUrai dxez ¨¨Ÿ¨¨¥¦



קי

dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid zyxt (mi`iapa)
xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `id dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike
itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`n - xe` dxeze zn` zxezay `l` ;zenevd
,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e ,`ealÎcizrl miaeh micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

åBúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøc¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬

:áBø÷æïåà Léàå Bkøc òLø áæòé ¨«©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤

-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìà áLéå åéúáLçî©§§Ÿ®̈§¨³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤

:çBìñì äaøé-ék eðéýìàçàì ék ¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ

éëøc íëéëøã àìå íëéúBáLçî éúBáLçî©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ©§¥¤−§¨¨®

:ýåýé íàðèïk õøàî íéîL eäáâ-ék §ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬¨©−¦¥®̈¤¥´

:íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî éëøã eäábéãøé øLàk ék ¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´¥¥Á

õøàä-úà äåøä-íà ék áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦ µ¦¦§¨´¤¨½̈¤

:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðå dçéîöäå dãéìBäåàééøáã äéäé ïk §¦−̈§¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ

ézöôç øLà-úà äNò-íà ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦

:åézçìL øLà çéìöäåáéíéøää ïeìáez íBìLáe eàöú äçîNá-ék §¦§¦−©£¤¬§©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½§¨−«¨®¤¨¦´

:óë-eàçîé äãOä éöò-ìëå äpø íëéðôì eçöôé úBòábäåâéúçz §©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©³©

ì ýåýéì äéäå ñãä äìòé ãtøqä úçúå LBøá äìòé õeöòpäíL ©«©£Æ©£¤´§½§©¬©©¦§−̈©£¤´£©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ§¥½

:úøké àì íìBò úBàìàä÷ãö eNòå ètLî eøîL ýåýé øîà äk §¬−̈¬Ÿ¦¨¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈©£´§¨®̈
:úBìbäì éú÷ãöå àBáì éúòeLé äáBø÷-ékáúàf-äNòé LBðà éøLà ¦«§¨³§«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−§¦¨«©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ

:òø-ìk úBNòî Bãé øîLå Bìlçî úaL øîL da ÷éæçé íãà-ïáe¤¨−̈©£¦´®̈Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«

âýåýé éðìécáé ìcáä øîàì ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−

:Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò ìòîãýåýé øîà | äë-ék ¥©´©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ¨©´§À̈

mixn zxhrmixn zxhr
åBàönäa ýåýé eLøcíëa éeöî àeä ãBòa:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨¨¤§¨ª−¦«§¬¨«
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øác ïBòäîéëøc íëéëøã àìåCøc ¥¤¨¨¨§¬Ÿ©§¥¤−§¨¨®¤¤

ïéàå Ba ãøBnä úà LBðòì íãå-øNä¨¨¨©£¤©¥§¥
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íëéúáLçnî éúáLçîeCøc ék ©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¤¤

ékøãå ,ììëe ììk ìBçîé àlL íãå-øNä¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§¨§©§¦

ìëå ìkî ìBçîì:éãøé øLàk ék ¦§¦Ÿ¨Ÿ¦¿©£¤´¥¥Á
íéîMä-ïî âìMäå íLbä©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦

áeLé àì änLåí÷éø-íà ék §Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¥¨¦ µ¦
äåøäòéaNäõøàä-úà ¦§¨´¦§¦©¤¨½̈¤

dãéìBäåïéòøbäî çîvä àéöBî §¦−̈¦©¤©¥©©§¦

õøàä ÷îBòadçéîöäåçîvä §¤¨¨¤§¦§¦¨®©¤©

õøàì ìònîíçìå òøfì òøæ ïúðå ¦©©¨¨¤§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤
:ìëàìàéã äéäé ïkøLà éøá ¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´

ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³
ézöôç øLà-úà äNò-íà¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦

åézçìL øLà çéìöäåéàcåaL §¦§¦−©£¤¬§©§¦«¤§©©

éúçèáä íi÷úz:áéäçèáää éäBæå ¦§©¥©§¨¨¦§¦©©§¨¨

eàöú äçîNá-ékúeìbä ïî ¦«§¦§¨´¥¥½¦©¨

ïeìáez íBìLáe,íëöøàì eàáez §¨−«¨®§§©§§¤

íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ
äpø,ìLî CøcäãOä éöò-ìëå ¦½̈¤¤¨¨§¨£¥¬©¨¤−

óë-eàçîéíb ,çBîNì íäétëa eké ¦§£¨«©§©¥¤¦§©©

äöéìî ïéðò äæ:âéúçzíB÷îa ¤¦§©§¦¨©³©¦§

õeöòpäíéòLøäLBøá äìòé ©«©£Æ¨§¨¦©£¤´§½
íé÷écö eìLîéãtøqä úçúå ¦§§©¦¦§©¬©©¦§−̈

íéöB÷ éðéî íä õeöòðåñãä äìòé §©£¥¦¥¦©£¤´£©®
äéäåäfä øácäì ýåýéìíL §¨¨³©¨¨©¤©«Ÿ̈Æ§¥½

äøeábúBàìãò:úøké àì íìBòàúeìbä éðáì øîàýåýé øîà äk §¨§¬©−̈¬Ÿ¦¨¥«¨©¦§¥©¨µŸ¨©´§Ÿ̈½
ètLî eøîLBøéáçì íãà ïéaä÷ãö eNòå,íB÷nì íãà ïéaäáBø÷-ék ¦§¬¦§−̈¥¨¨©£¥©£´§¨®̈¥¨¨©¨¦«§¨³
àBáì éúòeLéäæ éãé ìòúBìbäì éú÷ãöåúàéa úákòî äáeLzä ÷øå §«¨¦Æ¨½©§¥¤§¦§¨¦−§¦¨«§©©§¨§©¤¤¦©

çéLnä:áúàf-äNòé LBðà éøLàähîì øeîàä úà÷éæçé íãà-ïáe ©¨¦©©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤¨¨§©¨¤¨−̈©£¦´
Bìlçî úaL øîL daBìlçlî ®̈Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½¦§©§

:òø-ìk úBNòî Bãé øîLå§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«
âäåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³

ýåýé-ìàBa ïéîàäììcáä øîàì ¤§Ÿ̈Æ§©£¦¥½Ÿ©§¥¯
Bnò ìòî ýåýé éðìécáéúòa ©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§¥

ïk íàå ,íänò ìa÷à àìå äáBhä eìa÷é§©§©¨§Ÿ£©¥¦¨¤§¦¥

÷cöà änìïä ñéøqä øîàé-ìàå ¨¨¤§©§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬
Láé õò éðààìå ,éøt ìcâî éðéàå £¦−¥¬¨¥«§¥¦§©¥§¦§Ÿ

ékøc øMéà äî ìòå ïBøkæì éîL øàMé: ¦¨¥§¦§¦¨§©¨£©¥©§¦

ãíéñéøqì äåäé øîà | äë-ék¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ
éúBúaL-úà eøîLé øLà£¤³¦§§Æ¤©§©½

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ipy meil inei xeriy

(è)ïðòä ãenò ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈
:äLî-íò øaãå ìäàä çút ãîòå§¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

i"yx£‰LÓŒÌÚ ¯a„Â∑ עם 'ּומדּבר מׁשה'.ñּכמֹו ¿ƒ∆ƒ…∆ְְִֵֶַֹ
ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא מׁשה', עם 'ּומתמּלל ְְְְִִִֵֶֶַַָֹּתרּגּומֹו:

ז)ּכמֹו הּקֹול (במדבר את "וּיׁשמע :òואינֹו אליו", מּדּבר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָ
'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא אליו. (ּבׁשוא) 'מדּבר' ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָקֹורא

עצמֹו לבין ּבינֹו 'מּדּבר' הּקֹול ּפתרֹונֹו: ְְְְִִִִֵֵֵַַַ(ּבחיריק),
'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא מאליו, ׁשֹומע ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָוההדיֹוט

ההדיֹוט  עם מדּבר ׁשהּמל .מׁשמע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַ

(é)øåçút ãîò ïðòä ãenò-úà íòä-ìë äà §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
:Bìäà çút Léà eåçzLäå íòä-ìk í÷å ìäàä̈®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

i"yx£eÂÁzL‰Âô∑ לּׁשכינה. ¿ƒ¿«¬ְִַָ

(àé)øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²
BúøLîe äðçnä-ìà áLå eäòø-ìà Léà øaãé§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹

:ìäàä CBzî Léîé àì øòð ïeð-ïa òLBäéô §ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â∑ ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒ

מׁשה  עם ‡Án‰ŒÏ‰.ּומתמּלל ·LÂ∑ לאחר ְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְַַ
ּומלּמד עּמֹו,öׁשּנדּבר  הּמחנה אל ׁשב מׁשה היה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

והּדבר  ּׁשּלמד. מה מּיֹום הּזה ÷לּזקנים מׁשה נהג ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבי"ז  ׁשהרי יֹותר, ולא הּמׁשּכן ׁשהּוקם עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּכּפּורים

הּלּוחֹות נׁשּתּברּו כח)ּבתּמּוז את (תענית ׂשרף ּובי"ח , ְְְְִֶַַַַָ
ּובי"ט  החֹוטאים, את ודן ׁשּנאמרøהעגל (לעיל עלה, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָ

וגֹו'",לב) העם אל מׁשה וּיאמר מּמחרת "ויהי :ְְֳִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר רחמים, ּובּקׁש יֹום ארּבעים ׁשם (דברים ועׂשה ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּובראׁשֿט) וגֹו'", ה' לפני "ואתנּפל אלּול : חדׁש ְְְְֱִֵֶֶַַָֹֹ
לּוחֹות  לקּבל סיני" הר אל בּבקר "ועלית לֹו: ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנאמר

ּבהם ׁשּנאמר יֹום, ארּבעים ׁשם ועׂשה (שם האחרֹונֹות, ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָ
מה י) וגֹו'", הראׁשֹונים ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי :ְְְִִִִִַַָָָָָָָֹ

אמר  ּברצֹון. האחרֹונים אף ּברצֹון, ְְֱֲִִִַַָָָָֹהראׁשֹונים
נתרּצה  ּבתׁשרי ּבי' ּבכעס. היּו אמצעּיים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמעּתה,
ׁשלם, ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
לּוחֹות  לֹו ּומסר "ּכדבר "סלחּתי למׁשה: לֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹואמר
הּמׁשּכן, מלאכת על לצּוֹותֹו והתחיל וירד ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָאחרֹונֹות,
עּמֹו נדּבר לא ּומּׁשהּוקם ּבניסן, אחד עד ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹועׂשאּוהּו

מֹועד  מאהל אּלא ‰Án‰.עֹוד Ï‡ ·LÂ∑ ֵֵֶֶָֹ¿»∆««¬∆
הוה, לׁשֹון ׁשהּוא לפי למׁשריתא', 'ותב ְְְְְְִִֶֶַַָָֹּתרּגּומֹו:
"ונּצבּו", וחזן. העם", כל "וראה הענין. ּכל ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָוכן
"והׁשּתחוּו", ּומסּתּכלין. "והּביטּו", ְְְְְְְֲִִִִִִַַָוקיימין.
אל  ׁשּיׁשּוב מׁשה", אל ה' "ודּבר ּומדרׁשֹו: ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָֹוסגדין.
אםּֿכן  ּבכעס, ואּתה ּבכעס 'אני לֹו: אמר ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָהּמחנה.

יקרבם'? .מי ְְִֵָ

ÈÁ˙ט  ‡kLÓÏ ‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«»≈…∆¿«¿¿»»ƒ
‡kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â ‡Úc ‡„enÚ«»«¬»»¿»≈ƒ¿««¿¿»

:‰LÓ ÌÚ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ…∆

˜‡Ìי  ‡Ú„ ‡„enÚ ˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ«¬»»«»»«»«¬»»»≈
¯·b ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ¿«

:dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈

ÏÏÓÓיא  ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
·‡˙Â d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈¿»≈

dLÓeLÓe ‡˙È¯LÓÏÔe ¯a ÚLB‰È ¿«¿ƒ»¿¿»≈¿À««
:‡kLÓ BbÓ È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ≈»»¬≈ƒ«¿¿»
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lW oFAWgd Wxtl dvFxWM l"f©§¤¤§¨¥©¤§¤
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lW fEOY FzF` lr xn` iiA` `dC§¨©©¥¨©©©¤
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,dpFW`x dpWA `Ed lbrd lW fEOY©¤¨¥¤§¨¨¦¨
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('d`xp,xUr dpFnWA dzid dIlrdW ¦§¤¤¨£¦¨¨§¨¦§¨¨¨
did `l mFi mirAx` lW oFAWg la £̀¨¤§¤©§¨¦Ÿ¨¨
dpFnW mFi iM ,xUr drWzA m` iM¦¦§¦§¨¨¨¦§¨

:FOr Flil did `l xUrai dxez ¨¨Ÿ¨¨¥¦



קב

eøçáe éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−
:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàaäézúðå ©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧

Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe éúéáa íäì̈¤¹§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½

:úøké àì øLàåì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeBì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìe BúøL £¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−

:éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòìæúéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìà íéúBàéáäå ©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´

ò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ìçíàð §¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ

:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

mixn zxhrmixn zxhr
íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáeíéæçBàéúéøáaéúøBúa:äézúðå ¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−£¦¦§¦¦«§¨¦§¨©¦̧

éúéáa íäììëéäaéúîBçáeíéð÷fäå ïéøãäðqä áLBîaãéäìòî íB÷î ¨¤¹§¥¦³©¥¨§«Ÿ©Æ§©©©§¤§¦§©§¥¦¨´§©£¨

çáLeíLåøác àeäå ,äáBèì øBkæiLáBèàaä ïBøkfî øúBéíéðaî §¨¨¥½¤¦§§¨§¨¨−¥¦¦¨©¨¦¨¦´
íL úBðaîeãò äáBèìúøké àì øLà Bì-ïzà íìBòBîL ïBøëæ: ¦¨®¥³§¨©¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«¦§§

åøëpä éðáeíénòä éðáeíéåìpä §¥´©¥À̈§¥¨©¦©¦§¦³
ýåýé-ìò'ä ìàìäáäàìe BúøL ©§Ÿ̈Æ¤§¨´§½«§©£¨Æ

Bì úBéäì ýåýé íL-úà¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−
ìk íéãáòìøLà íäá éîøîL ©£¨¦®¨¦¨¤£¤Ÿ¥³

éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«

éúøBúa:æ:øibúäì eàBáiLkíéúBàéáäåälà ìk íéNBòä úàøä-ìà §¨¦§¤¨§¦§©¥©£¦¦º¤¨¦¨¥¤¤©´
éLã÷Lc÷nä úéa ìàíézçnNåíçnNàéúlôz úéáaïëenä úéaa ¨§¦À¤¥©¦§¨§¦©§¦Æ£©§¥§¥´§¦¨¦½©©¦©¨

,éðôì íL ìltúäìíäéçáæå íäéúìBòíéìa÷î eéäééçaæî-ìò ïBöøì §¦§©¥¨§¨©Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§§ª¨¦§¨−©«¦§§¦®
àøwé älôz-úéa éúéá ékïëeî äéäé:íénòä-ìëìçéðãà íàð ¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´

õa÷î ýåýéõa÷îäìàøNé éçãð ¡Ÿ¦½§©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®
õa÷à ãBòíéøbåéìòìàøNé ìò ²£©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥

íéôñBð úBéäìåéöa÷ðììàøNiî: ¦§¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³

øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøé§¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬

:LãwäãeáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ

BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ§¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨®̈¦§¦¯¦§©§²

:íéîé áøî Bãéaäeàìné øéòä úBáçøe §¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåøîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ

äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½

:úBàáö ýåýé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîia©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«

æénò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàîçéúàáäå ¥¤´¤¦§®̈¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´
éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúàŸ½̈§¨§−§´§¨®̈¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäàè-äk ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ

íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ

étî älàä íéøácä úà älàä íéîia©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ

úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²

:úBðaäì ìëéääéøëN íää íéîiä éðôì ék ©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³

àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä̈«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå-ìk-úà §©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬¤¨

:eäòøa Léà íãàäàéíéîië àì äzòå ¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³

ì éðà íéðLàøäýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáédéøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ

ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤

âéäãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ

äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìàãéøîà äë ék ©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»

íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©§¹¦§¨©´¨¤À

éö÷äaàìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§¨®©



קג `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i iyily meil inei xeriy

ß xc` c"i iyily mei ß

(áé)éìà øîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ
úà éðzòãBä àì äzàå äfä íòä-úà ìòä©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬

ézòãé zøîà äzàå énò çìLz-øLàíLá E £¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½
:éðéòa ïç úàöî-íâå§©¨¨¬¨¥−§¥¨«

i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡ ‰z‡ ‰‡¯∑ולּב עיני ּתן ראה, ¿≈«»…≈≈«ְְְִֵֵֵֶ
לא  ואּתה וגֹו' אלי אֹומר "אּתה :ּדברי ְְְֵֵֶַַַַָָָֹעל

לי אמרּת ואׁשר וגֹו'". כג)הֹודעּתני אנכי (לעיל "הּנה : ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
"מלא ּבּה,ùׁשֹולח חפץ אני ׁשאין הֹודעה, זֹו .אין ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ÌL· EÈzÚ„È z¯Ó‡ ‰z‡Â∑ ּבני מּׁשאר הּכרּתי ¿«»»«¿»¿«¿ƒ¿≈ְְְִִִֵַָ
חׁשיבּות  ּבׁשם לי,úאדם אמרּת יט)ׁשהרי "הּנה (לעיל : ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

יאמינּו ּב וגם וגֹו' הענן ּבעב אלי ּבא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאנכי
."לעֹולם  ְָ

(âé)éðéòa ïç éúàöî àð-íà äzòåàð éðòãBä E §©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ
éðéòa ïç-àöîà ïòîì Eòãàå Eëøc-úàäàøe E ¤§¨¤½§¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾

:äfä éBbä Enò ék¦¬©§−©¬©¤«

ÈÏיב  ¯Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¬≈¿«¿»«ƒ
Èc ˙È ÈzÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ˜Èq‡«≈»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ»ƒ
Û‡Â ÌeLa C˙Èa¯ z¯Ó‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏLƒ̇¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿«ƒ»¿¿«

:ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡«¿«¿»«¬ƒ√»»

˜„CÓיג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
CÓÁ¯ Úc‡Â C·eË Á¯B‡ ˙È ÔÚÎ ÈÚ„B‰«¿ƒ¿«»«»¿ƒ««¬»
È¯‡ CÓ„˜ ÈÏ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡c ÏÈ„a¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈»»»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ«»«»»≈

:eàøézæèeøac eNòz øLà íéøácä älà ¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³

íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½

:íëéøòLa eèôLæéeäòø úòø-úà | Léàå ¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡®̈

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«

çé:øîàì éìà úBàáö äåäé-øác éäéåèé-äk ©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ

éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà̈©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á

äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå§¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬

:eáäà íBìMäåëãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ

:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«

àëäëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLé eëìäå§«¨§¿Ÿ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³

ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä̈Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´

:éðà-íb äëìà úBàáöáëíéaø íénò eàáe §¨®¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ

úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−

:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéaâëøîà äk ¦¨¨®¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»

äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´

ì ìkî íéLðàðëa e÷éæçäå íéBbä úBðLLéà ó £¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿¦§©Á¦̧

íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬

:íënò¦¨¤«

minkg izty

(ai)ùWEAiW iYrC itl ,m"`xd azM̈©¨§¥§¦©§¦¦
iYglWe' aFYkl Fl dide ,mixtQA ltp̈©©§¨¦§¨¨¦§§¨©§¦
xn`n iM ,'ebe 'iYWxbe K`ln Liptl§¨¤©§¨§¥©§¦¦©£©
dUrn mcw 'ebe 'glFW ikp` dPd'¦¥¨Ÿ¦¥©Ÿ¤©£¥
i"Wx WxiRW iR lr s`e .xn`p lbrd̈¥¤¤¡©§©©¦¤¥¥©¦
l`xUi oicizrW xVAzp o`M' mẄ¨¦§©¥¤£¦¦¦§¨¥
dlr` `l iM zxnF` dpikWE `Fhgl©£§¦¨¤¤¦Ÿ¤¡¤
xn`n mFwn lMn ,'ebe 'LAxwA§¦§§¦¨¨©£©

xg` `EdW 'K`ln Liptl iYglWe'§¨©§¦§¨¤©§¨¤©©
.xTrd `Ed lbrd dUrn(awri zlgp) ©£¥¨¥¤¨¦¨©£©©£Ÿ

ik`ln dPd' xnFl KixSW il d`xpe§¦§¤¦¤¨¦©¦¥©§¨¦
wEqtl mCwEn `EdW 'Liptl Kli¥¥§¨¤¤§¨§¨
aFxw wEqRd dGW mbe ,'Liptl iYglWe'§¨©§¦§¨¤§©¤¤©¨¨
mixtQA ltp zErHW xnFl xzFi¥©¤¨¨©©§¨¦
dPd' oiaE 'Kli ik`ln dPd' oiA sNgzpe§¦§©¥¥¦¥©§¨¦¥¥¥¦¥

:'ebe 'glFW ikp`ú,i"Wxl dWwC ¨Ÿ¦¥©§¨¤§©¦

mXd zriciC `xTd on rnWnC§©§©¦©§¨¦¦©©¥
x`Wl la` ,zEhxtA `Ed cal dWnl§¤§¨¦§¨£¨¦§¨
FzgBWde mXd zrici oi` mc` ipA§¥¨¨¥§¦©©¥§©§¨¨
iM ,df dlilge ,zEllkA `N` zEhxtA¦§¨¤¨¦§¨§¨¦¨¤¦
ei`ExA lM lr zEhxtA mXd zgBWd©§¨©©¥¦§¨©¨§¨
okl ,miPM iviA cr min`x ipxTn¦©§¥§¥¦©¥¥¦¦¨¥

:'eke 'zEaiWg mWA' WxiRbi dxez ¥¥§¥£¦

eøçáe éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−
:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàaäézúðå ©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧

Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe éúéáa íäì̈¤¹§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½

:úøké àì øLàåì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeBì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìe BúøL £¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−

:éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòìæúéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìà íéúBàéáäå ©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´

ò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ìçíàð §¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ

:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

mixn zxhrmixn zxhr
íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáeíéæçBàéúéøáaéúøBúa:äézúðå ¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−£¦¦§¦¦«§¨¦§¨©¦̧

éúéáa íäììëéäaéúîBçáeíéð÷fäå ïéøãäðqä áLBîaãéäìòî íB÷î ¨¤¹§¥¦³©¥¨§«Ÿ©Æ§©©©§¤§¦§©§¥¦¨´§©£¨

çáLeíLåøác àeäå ,äáBèì øBkæiLáBèàaä ïBøkfî øúBéíéðaî §¨¨¥½¤¦§§¨§¨¨−¥¦¦¨©¨¦¨¦´
íL úBðaîeãò äáBèìúøké àì øLà Bì-ïzà íìBòBîL ïBøëæ: ¦¨®¥³§¨©¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«¦§§

åøëpä éðáeíénòä éðáeíéåìpä §¥´©¥À̈§¥¨©¦©¦§¦³
ýåýé-ìò'ä ìàìäáäàìe BúøL ©§Ÿ̈Æ¤§¨´§½«§©£¨Æ

Bì úBéäì ýåýé íL-úà¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−
ìk íéãáòìøLà íäá éîøîL ©£¨¦®¨¦¨¤£¤Ÿ¥³

éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«

éúøBúa:æ:øibúäì eàBáiLkíéúBàéáäåälà ìk íéNBòä úàøä-ìà §¨¦§¤¨§¦§©¥©£¦¦º¤¨¦¨¥¤¤©´
éLã÷Lc÷nä úéa ìàíézçnNåíçnNàéúlôz úéáaïëenä úéaa ¨§¦À¤¥©¦§¨§¦©§¦Æ£©§¥§¥´§¦¨¦½©©¦©¨

,éðôì íL ìltúäìíäéçáæå íäéúìBòíéìa÷î eéäééçaæî-ìò ïBöøì §¦§©¥¨§¨©Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§§ª¨¦§¨−©«¦§§¦®
àøwé älôz-úéa éúéá ékïëeî äéäé:íénòä-ìëìçéðãà íàð ¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´

õa÷î ýåýéõa÷îäìàøNé éçãð ¡Ÿ¦½§©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®
õa÷à ãBòíéøbåéìòìàøNé ìò ²£©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥

íéôñBð úBéäìåéöa÷ðììàøNiî: ¦§¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³

øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøé§¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬

:LãwäãeáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ

BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ§¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨®̈¦§¦¯¦§©§²

:íéîé áøî Bãéaäeàìné øéòä úBáçøe §¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåøîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ

äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½

:úBàáö ýåýé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîia©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«

æénò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàîçéúàáäå ¥¤´¤¦§®̈¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´
éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúàŸ½̈§¨§−§´§¨®̈¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäàè-äk ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ

íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ

étî älàä íéøácä úà älàä íéîia©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ

úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²

:úBðaäì ìëéääéøëN íää íéîiä éðôì ék ©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³

àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä̈«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå-ìk-úà §©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬¤¨

:eäòøa Léà íãàäàéíéîië àì äzòå ¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³

ì éðà íéðLàøäýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáédéøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ

ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤

âéäãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ

äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìàãéøîà äë ék ©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»

íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©§¹¦§¨©´¨¤À

éö÷äaàìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§¨®©



yz`קד ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£‰zÚÂ∑ חן ׁשּמצאתי אמת ּבעיניà,אם ¿«»ְֱִִֵֵֶֶֶָָ

נֹותן  אּתה ּׂשכר מה ,"ּדרכ את á"הֹודיעניֿנא ְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
?ּבעיני חן ‡ÔÁŒ‡ˆÓ.למֹוצאי ÔÚÓÏ EÚ„‡Â ְְְֵֵֵֶ¿≈»¬¿««∆¿»≈

EÈÈÚa∑ מציאת היא מה ,ּתגמּול מּדת ּבזֹו ואדע ¿≈∆ְְְְְִִִֵַַַַַ
חן",âחן  אמצא "למען ּופתרֹון .ּבעיני ׁשּמצאתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אּכיר  החן ãלמען מציאת ׂשכר Èk.ּכּמה ‰‡¯e ְְְִִֵַַַַַַַָ¿≈ƒ

‰f‰ ÈBb‰ EnÚ∑ לגֹוי אֹות "ואעׂשה ּתאמר ׁשּלא «¿««∆ְְְֱֶֶֶַֹֹ
ואם  מּקדם, הם עּמ ּכי ראה ּתעזב, אּלה ואת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּגדֹול"
מחלצי  הּיֹוצאים על סֹומ איני ּתמאס, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּבהם
הּזה  ּבעם ׁשּלי הּׂשכר ּתׁשלּום ואת äׁשּיתקּימּו, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּברכֹות ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ז)ּתֹודיעני. ,(דף ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
ּבאתי  סדרם ועל אפניהם על הּמקראֹות ליּׁשב .ואני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

(ãé):Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«
i"yx£eÎÏÈ Èt ¯Ó‡iÂ∑:ּכמֹו ,אל ּבעצמי אני ,מלא עֹוד אׁשלח לא יז)ּכתרּגּומֹו, ב הֹולכים "(שמואל ּופני «…«»«≈≈ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

."ּבּקרב  ְַָ

(åè)éðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìòz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfî¦¤«

i"yx£ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ חפץ אני מּזה åּבזֹו ּתעלנּו אל מלא עלֿידי ּכי ,. «…∆≈»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

(æè)änáe|éðéòa ïç éúàöî-ék àBôà òãeééðà E ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´
Enòå éðà eðéìôðå eðnò Ezëìa àBìä Enòå§©¤½£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½

:äîãàä éðt-ìò øLà íòä-ìkîô ¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‡BÙ‡ Ú„eÈ ‰n·e∑ הלא" החן, מציאת יּודע «∆ƒ»«≈ְֲִִֵַַַָֹ

מּמ ׁשֹואל אני אחר ּדבר ועֹוד עּמנּו", ּבלכּתæ, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ׁשכינת תׁשרה אלילים ׁשּלא עֹובדי אּמֹות על .עֹוד ְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹֻ

EnÚÂ È‡ eÈÏÙÂ∑ מּכל הּזה ּבּדבר מבּדלים ונהיה ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְִִִֶֶַַָָָָֻ
ּכמֹו ט)העם, יׂשראל (לעיל מקנה ּבין ה' "והפלה : ְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

."וגֹו' ְ

ß xc` e"h iriax mei ß

(æé)øLà äfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²£¤¬
:íLa Eòãàå éðéòa ïç úàöî-ék äNòà zøac¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−§¥«

CÏ:יד  ÁÈ‡Â C‰˙ ÈzÎL ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

Îl‰Ó‡טו  CzÎL ˙ÈÏ Ì‡ È‰BÓ„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿«¿»
:‡kÓ ‡È˜Ò˙ ‡Ï ‡È·≈»»»«¿ƒ»»ƒ»

¯ÔÈÓÁטז  ˙ÈÁkL‡ È¯‡ ‡Î‰ ÚcÈ˙È ‰n·e«∆ƒ¿««»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ
‡nÚ CzÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡‡ CÓ„√̃»»¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»»
ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe ÈÏ ÔLÈ¯Ù ‡Ï Ô„aÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ¿«»¿«≈ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡nÚ«»ƒ««≈«¿»

Ècיז  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Û‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»ƒ¿»»»≈ƒ
ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡ È¯‡ „aÚ‡ ‡zÏlÓ«∆¿»∆¿≈¬≈«¿«¿»«¬ƒ√»«

:ÌeLa C˙Èa¯Â¿«ƒ»¿

minkg izty

(bi)àrnWn wEqRaC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©¨©§©
WFcTd xn` i` dWnl wtq didW¤¨¨¨¥§¤¦¨©©¨
xn` `de ,eipirA og `vOW `Ed KExÄ¤¨¨¥§¥¨§¨¨©
Ki` `Ed KExA WFcTdl dNgYn dWn¤¦§¦¨§©¨¨¥
okl .'ipirA og z`vn' eil` xn`W¤¨©¥¨¨¨¨¥§¥©¨¥
,'og iz`vOW `Ed zn` m`' WxiR¥¥¦¡¤¤¨¨¦¥
'ipirA og z`vn' Yxn`X dn `nlC¦§¨©¤¨©§¨¨¨¨¥§¥©

:mc` ipA KxcM iA ziid wgvnám`C §©¥¨¦¨¦§¤¤§¥¨¨§¦
:o`M dWTAd z`f oipr dn ok `lŸ¥¨¦§©Ÿ©©¨¨¨

â`p ipricFd' mr wEaC `Ede ,WExiR¥§¨¦¦¥¦¨
xkV dn ipricFd xnFlM ,'LkxC z ¤̀§¨¤§©¦¥¦©¨¨
rc` f` ,LipirA og i`vFnl ozFp dY ©̀¨¥§§¥¥§¥¤¨¥©

:`Ed dn LipirA iz`vOW og z`ivn§¦©¥¤¨¨¦§¥¤©
ãzlrFYd rc`e xiM` ornl ,xnFlM§©§©©©¦§¥©©¤¤

rc` dfaE ,`Ed dn ogd z`ivn lW¤§¦©©¥©¨¤¥©
iz`vOW ogd z`ivnl LlEnbY zCn¦©©§§¦§¦©©¥¤¨¨¦

:LipirAäWTan ip`W FnM ,WExiR §¥¤¥§¤£¦§©¥
il ozFp dY` xkV dn ipricFYW¤¦¥¦©¨¨©¨¥¦
KM ,LipirA iz`vn xW` ogd z`ivnA¦§¦©©¥£¤¨¨¦§¥¤¨
xkV dn ipricFYW oM mB WTan ip £̀¦§©¥©¥¤¦¥¦©¨¨
ip` xW` dGd mrd zbdpdA il oYY¦¥¦§©§¨©¨¨©¤£¤£¦
df oipr dn ok `l m`C ,mzF` bidpn©§¦¨§¦Ÿ¥¨¦§¨¤

:m"`xd .'eke o`klci dxez §¨¨§¥
(eh)åWFcTd dSxzp xaMW aB lr s ©̀©©¤§¨¦§©¨©¨

lMn ,'Ekli ipR' Fxn`A Fl `Ed KExÄ§¨§¨©¥¥¦¨
lW ozAg Fl ricFdl dvx mFwn̈¨¨§¦©¦¨¨¤
m`W xn`e ,mdOr FzkildA l`xUi¦§¨¥©£¦¨¦¨¤§¨©¤¦
zkll dSxzn did `l mFlWe qg©§¨Ÿ¨¨¦§©¤¨¤¤
EzEnIW cr mXn milFr Eid `l mdOr¦¨¤Ÿ¨¦¦¨©¤¨

:mdl xW` lke mdipaE mdfh dxez ¥§¥¤§¨£¤¨¤
(fh)æ'ebe 'Epiltpe' zWTAW i"Wx zrC©©©¦¤©¨©§¦§¦

`EdW dpFW`xd dWTAd oiprn Dpi ¥̀¨¥¦§©©©¨¨¨¦¨¤
xkUE ogd z`ivn xkVd zricin¦¦©©§©§¦©©¥§©
`id dWTAd z`f iM ,mrd zbdpd©§¨©¨¨¦Ÿ©©¨¨¦
`N` miFBA FzpikW dxWi `NW¤Ÿ©§¤§¦¨©¦¤¨

:l`xUiAfi dxez §¦§¨¥



קה `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£‰f‰ ¯·c‰Œ˙‡ Ìb∑ עֹוד ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא «∆«»»«∆ְְִִִֶֶָֹ

ּבלעם  ׁשל ּדבריו ואין אעׂשה. אלילים, עֹובדי ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָעל
ּוגלּוי  "נֹופל אּלא: ׁשכינה, ׁשרּית עלֿידי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהרׁשע

ּכגֹון ד)עינים", ׁשֹומעין (איוב יגּנב", ּדבר "ואלי : ְְְְִִֵֵַַָָָֻ
ׁשליח  .עלֿידי ְִֵַַָ

(çé):Eãák-úà àð éðàøä øîàiå©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ‡ È‡¯‰ ¯Ó‡iÂ∑ מקּבלים ּודבריו רצֹון עת ׁשהיה מׁשה מראית ,çראה להראֹותֹו לׁשאל והֹוסיף «…««¿≈ƒ»¿ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

.ּכבֹודֹו ְ

(èé)-ìk øéáòà éðà øîàiåéðt-ìò éáeèéúàø÷å E ©ÀŸ¤£¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦
éðôì ýåýé íLáézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §¥²§Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−

:íçøà øLà-úà¤£¤¬£©¥«
i"yx£'B‚Â ¯È·Ú‡ È‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשּתראה ׁשעה הּגיעה «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ְִִִֶֶָָָ

רֹוצה  ׁשאני לפי לראֹות, אֹות ּׁשארׁשה מה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַּבכבֹודי
רחמים  לבּקׁש ׁשּכׁשּנצרכּת ּתפּלה, סדר ללּמד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוצרי

יׂשראל  אּתה èעל ּכסבּור אבֹות, זכּות לי הזּכרּת , ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
אעביר  אני ּתקוה? עֹוד אין אבֹות, זכּות ּתּמה ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָׁשאם
ּבּמערה  צפּון ואּתה הּצּור על לפני טּובי מּדת .ּכל ְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

EÈÙÏ '‰ ÌL· È˙‡¯˜Â∑ ּבּקׁשֹות סדר ללּמד ¿»»ƒ¿≈¿»∆ְְֵֶֶַַָ
אבֹות זכּות ּתכלה אם אף יז)רחמים, השנה ּוכסדר (ראש , ְְְֲִִִֵֶֶַַָ

הוי  מּדֹות, י"ג וקֹורא מעּטף אֹותי רֹואה ׁשאּתה ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֻזה
לפני  ׁשּיזּכירּו ועלֿידי ּכן, לעׂשֹות יׂשראל את ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמלּמד

רחמי  ּכי נענין, יהיּו וחּנּון', ּכלים é'רחּום È˙pÁÂ.לא ְְֲֲִִִִַַַַַָֹ¿«…ƒ
ÔÁ‡ ¯L‡ ּפעמים ∑‡˙ .לחֹון ëׁשארצה אֹותן ∆¬∆»…ְְִֶֶֶָָָ

ÈzÓÁ¯Â∑הבטיחֹו לא ּכאן עד לרחם. ׁשאחּפץ עת ¿ƒ«¿ƒְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ּבׁשעת  אבל אענה, לא ועּתים אענה עּתים ְְֱֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹאּלא
הבטיחֹו ּברית", ּכֹורת אנכי "הּנה לֹו: אמר ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹמעׂשה

ריקם חֹוזרֹות שם)ׁשאינן השנה .(ראש ְֵֵֶָָ

(ë)éðàøé-àì ék éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦
:éçå íãàä̈«¨−̈¨¨«

i"yx£'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï ¯Ó‡iÂ∑ ּפני את לראֹות רׁשּות ל נֹותן איני ,ּפני על טּובי ּכל ּכׁשאעביר .אף «…∆…«¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(àë):øevä-ìò závðå ézà íB÷î äpä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«
i"yx£Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰∑,עּמ מדּבר אני אׁשר ּבהר ƒ≈»ƒƒְְֲֲִִֵֶַָָ

ׁשם ìּתמיד  ׁשאטמינ ,לצרּכ לי מּוכן מקֹום, יׁש ְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
ּפׁשּוטֹו. זהּו ּׁשּתראה, מה ּתראה ּומּׁשם ּתּוזק, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹׁשּלא

ואֹומר: מדּבר, ׁשם ׁשהּׁשכינה מקֹום על ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּומדרׁשֹו,
ׁשהּקדֹוׁשֿ ּבּמקֹום, אני אֹומר ואינֹו אּתי, ְֲִִִֵֵֶַַַָָָהּמקֹום

מקֹומֹו עֹולמֹו ואין עֹולם, ׁשל מקֹומֹו .ּברּוֿהּוא ְְְֵֶָָָ

C¯˜È:יח  ˙È ÔÚÎ ÈÈÊÁ‡ ¯Ó‡Â«¬»«¬≈ƒ¿«»¿»»

‡CÈtיט  ÏÚ È·eË Ïk ¯aÚ‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»«¿«»ƒ««»
ÔBÁ‡Â CÓ„˜ ÈÈ„ ‡ÓL· È¯˜‡ÂÔBÁ‡c ÔÓÏ ¿∆¿≈ƒ¿»«¿»√»»¿≈¿»¿≈

:ÌÁ¯‡„ ÔÓ ÏÚ ÌÁ¯‡Â¿≈«≈«»¿≈«≈

‡¯Èכ  ÈzÎL Èt‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏeÎÈ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»ƒ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈
:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡ ÈÈÊÁÈ ‡Ï»∆¡ƒ«ƒ¡»»¿ƒ¿«»

zÚ˙˙Â„כא  ÈÓ„˜ Ô˜˙Ó ¯˙‡ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»««¿«√»»¿ƒ¿««
:‡¯pË ÏÚ«ƒ»»

minkg izty

(gi)çdWTal oipr oi` ok `l m`C§¦Ÿ¥¥¦§¨§©¨¨
:o`M z`fhi dxez Ÿ¨

(hi)è(m"`x)e`lAW rnWn df lMn §¥¦¨¤©§©¤§©
FcOllE FzF`xdl Kixv did FzWTA©¨¨¨¨¨¦§©§§©§
'iaEh lM xiar` ip`'W ,dNtYd xcq¥¤©§¦¨¤£¦©£¦¨¦
`EdW FzWTal daEWY Dpi` 'eke¥¨§¨§©¨¨¤
ikd e`lAW xn` dfl ,cFaMd ziI`x§¦©©¨¨¤¨©¤§©¨¦
ipRn ,dNtYd xcq FcOll Kixv did̈¨¨¦§©§¥¤©§¦¨¦§¥
'ek dOY m`W dWn ixaCn d`xPW¤¦§¤¦¦§¥¤¤¦©¨
mdxa`l xFkf xn`W ipRn ,mFlWe qg©§¨¦§¥¤¨©§§©§¨¨
dNtY xcq LcOll ip` Kixv okl ,'ebe¨¥¨¦£¦§©¤§¥¤§¦¨

,Fzl`W lAEwY FAW l`FW lkl§¨¥¤§©§¥¨
zWTA biVdl iOp lkEY xcQd FzF`nE¥©¥¤©©¦§©¦©¨©
LzF` d`x`X dnA cFaMd ziI`x§¦©©¨§©¤©§¤§
lW xWw `Ed ,mixFg` ziI`x `ide§¦§¦©£©¦¤¤¤
`l iM ,mipRd ziI`x `le ,oiNitY§¦¦§Ÿ§¦©©¨¦¦Ÿ

:ige mc`d ip`xiéoM oi`X dn ,WExiR ¦§©¦¨¨¨¨¨¥©¤¥¥
:dlkY `OW WEgl Wi zFa` zEkf§¨¥¨¤¨¦§¤

ëoFg`W aEzMd on oaEOW FnM `lŸ§¤¨¦©¨¤¨
,mgx`W ozF`l mgx`e oFg`W ozF`l§¨¤¨©£©¥§¨¤£©¥
cFr Kixv Fpi` mXd FppgW FzF` iM¦¤£¨©¥¥¨¦
Kixv oi` eilr mgxOW FzF`e ,oEPig¦§¤§©¥¨¨¥¨¦

`l miYre dpr` miYr wx ,mingx cFr©£¦©¦¦¤¡¤§¦¦Ÿ
:'eke dpr`k dxez ¤¡¤

(`k)ìdide xvw `xwOdW Epl ricFd¦©¨¤©¦§¨¨¨§¨¨
oFxQgdW ipRnE ,'xdA' aFYkl iE`ẍ¦§¨¨¦§¥¤©¦¨
,'xdA xW`' xn`Od gkA didIW iE`ẍ¤¦§¤§Ÿ©©©£¨£¤¨¨
,'cinY LOr xAcn ip` xW`' xn`̈©£¤£¦§©¥¦§¨¦
,xdA `Edd mFwOd `nzQnE xnFlM§©¦§¨¨©¨©¨¨
zNOW itlE .cinY xEAiCd mXW oeiMn¦¥¨¤¨©¦¨¦§¦¤¦©
Wi' xn` ,xdA `l ,'iOr' dxFn 'iY`'¦¦¨¦¦Ÿ¨¨¨©¥
zNn gkA `EdW ,'LMxvl okEn mFwn̈¨§¨§§¤§Ÿ©¦©

:'iY`'ak dxez ¦¦

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£‰zÚÂ∑ חן ׁשּמצאתי אמת ּבעיניà,אם ¿«»ְֱִִֵֵֶֶֶָָ

נֹותן  אּתה ּׂשכר מה ,"ּדרכ את á"הֹודיעניֿנא ְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
?ּבעיני חן ‡ÔÁŒ‡ˆÓ.למֹוצאי ÔÚÓÏ EÚ„‡Â ְְְֵֵֵֶ¿≈»¬¿««∆¿»≈

EÈÈÚa∑ מציאת היא מה ,ּתגמּול מּדת ּבזֹו ואדע ¿≈∆ְְְְְִִִֵַַַַַ
חן",âחן  אמצא "למען ּופתרֹון .ּבעיני ׁשּמצאתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אּכיר  החן ãלמען מציאת ׂשכר Èk.ּכּמה ‰‡¯e ְְְִִֵַַַַַַַָ¿≈ƒ

‰f‰ ÈBb‰ EnÚ∑ לגֹוי אֹות "ואעׂשה ּתאמר ׁשּלא «¿««∆ְְְֱֶֶֶַֹֹ
ואם  מּקדם, הם עּמ ּכי ראה ּתעזב, אּלה ואת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּגדֹול"
מחלצי  הּיֹוצאים על סֹומ איני ּתמאס, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּבהם
הּזה  ּבעם ׁשּלי הּׂשכר ּתׁשלּום ואת äׁשּיתקּימּו, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּברכֹות ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ז)ּתֹודיעני. ,(דף ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
ּבאתי  סדרם ועל אפניהם על הּמקראֹות ליּׁשב .ואני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

(ãé):Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«
i"yx£eÎÏÈ Èt ¯Ó‡iÂ∑:ּכמֹו ,אל ּבעצמי אני ,מלא עֹוד אׁשלח לא יז)ּכתרּגּומֹו, ב הֹולכים "(שמואל ּופני «…«»«≈≈ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

."ּבּקרב  ְַָ

(åè)éðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìòz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfî¦¤«

i"yx£ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ חפץ אני מּזה åּבזֹו ּתעלנּו אל מלא עלֿידי ּכי ,. «…∆≈»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

(æè)änáe|éðéòa ïç éúàöî-ék àBôà òãeééðà E ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´
Enòå éðà eðéìôðå eðnò Ezëìa àBìä Enòå§©¤½£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½

:äîãàä éðt-ìò øLà íòä-ìkîô ¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‡BÙ‡ Ú„eÈ ‰n·e∑ הלא" החן, מציאת יּודע «∆ƒ»«≈ְֲִִֵַַַָֹ

מּמ ׁשֹואל אני אחר ּדבר ועֹוד עּמנּו", ּבלכּתæ, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ׁשכינת תׁשרה אלילים ׁשּלא עֹובדי אּמֹות על .עֹוד ְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹֻ

EnÚÂ È‡ eÈÏÙÂ∑ מּכל הּזה ּבּדבר מבּדלים ונהיה ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְִִִֶֶַַָָָָֻ
ּכמֹו ט)העם, יׂשראל (לעיל מקנה ּבין ה' "והפלה : ְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

."וגֹו' ְ

ß xc` e"h iriax mei ß

(æé)øLà äfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²£¤¬
:íLa Eòãàå éðéòa ïç úàöî-ék äNòà zøac¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−§¥«

CÏ:יד  ÁÈ‡Â C‰˙ ÈzÎL ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

Îl‰Ó‡טו  CzÎL ˙ÈÏ Ì‡ È‰BÓ„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿«¿»
:‡kÓ ‡È˜Ò˙ ‡Ï ‡È·≈»»»«¿ƒ»»ƒ»

¯ÔÈÓÁטז  ˙ÈÁkL‡ È¯‡ ‡Î‰ ÚcÈ˙È ‰n·e«∆ƒ¿««»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ
‡nÚ CzÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡‡ CÓ„√̃»»¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»»
ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe ÈÏ ÔLÈ¯Ù ‡Ï Ô„aÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ¿«»¿«≈ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡nÚ«»ƒ««≈«¿»

Ècיז  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Û‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»ƒ¿»»»≈ƒ
ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡ È¯‡ „aÚ‡ ‡zÏlÓ«∆¿»∆¿≈¬≈«¿«¿»«¬ƒ√»«

:ÌeLa C˙Èa¯Â¿«ƒ»¿

minkg izty

(bi)àrnWn wEqRaC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©¨©§©
WFcTd xn` i` dWnl wtq didW¤¨¨¨¥§¤¦¨©©¨
xn` `de ,eipirA og `vOW `Ed KExÄ¤¨¨¥§¥¨§¨¨©
Ki` `Ed KExA WFcTdl dNgYn dWn¤¦§¦¨§©¨¨¥
okl .'ipirA og z`vn' eil` xn`W¤¨©¥¨¨¨¨¥§¥©¨¥
,'og iz`vOW `Ed zn` m`' WxiR¥¥¦¡¤¤¨¨¦¥
'ipirA og z`vn' Yxn`X dn `nlC¦§¨©¤¨©§¨¨¨¨¥§¥©

:mc` ipA KxcM iA ziid wgvnám`C §©¥¨¦¨¦§¤¤§¥¨¨§¦
:o`M dWTAd z`f oipr dn ok `lŸ¥¨¦§©Ÿ©©¨¨¨

â`p ipricFd' mr wEaC `Ede ,WExiR¥§¨¦¦¥¦¨
xkV dn ipricFd xnFlM ,'LkxC z ¤̀§¨¤§©¦¥¦©¨¨
rc` f` ,LipirA og i`vFnl ozFp dY ©̀¨¥§§¥¥§¥¤¨¥©

:`Ed dn LipirA iz`vOW og z`ivn§¦©¥¤¨¨¦§¥¤©
ãzlrFYd rc`e xiM` ornl ,xnFlM§©§©©©¦§¥©©¤¤

rc` dfaE ,`Ed dn ogd z`ivn lW¤§¦©©¥©¨¤¥©
iz`vOW ogd z`ivnl LlEnbY zCn¦©©§§¦§¦©©¥¤¨¨¦

:LipirAäWTan ip`W FnM ,WExiR §¥¤¥§¤£¦§©¥
il ozFp dY` xkV dn ipricFYW¤¦¥¦©¨¨©¨¥¦
KM ,LipirA iz`vn xW` ogd z`ivnA¦§¦©©¥£¤¨¨¦§¥¤¨
xkV dn ipricFYW oM mB WTan ip £̀¦§©¥©¥¤¦¥¦©¨¨
ip` xW` dGd mrd zbdpdA il oYY¦¥¦§©§¨©¨¨©¤£¤£¦
df oipr dn ok `l m`C ,mzF` bidpn©§¦¨§¦Ÿ¥¨¦§¨¤

:m"`xd .'eke o`klci dxez §¨¨§¥
(eh)åWFcTd dSxzp xaMW aB lr s ©̀©©¤§¨¦§©¨©¨

lMn ,'Ekli ipR' Fxn`A Fl `Ed KExÄ§¨§¨©¥¥¦¨
lW ozAg Fl ricFdl dvx mFwn̈¨¨§¦©¦¨¨¤
m`W xn`e ,mdOr FzkildA l`xUi¦§¨¥©£¦¨¦¨¤§¨©¤¦
zkll dSxzn did `l mFlWe qg©§¨Ÿ¨¨¦§©¤¨¤¤
EzEnIW cr mXn milFr Eid `l mdOr¦¨¤Ÿ¨¦¦¨©¤¨

:mdl xW` lke mdipaE mdfh dxez ¥§¥¤§¨£¤¨¤
(fh)æ'ebe 'Epiltpe' zWTAW i"Wx zrC©©©¦¤©¨©§¦§¦

`EdW dpFW`xd dWTAd oiprn Dpi ¥̀¨¥¦§©©©¨¨¨¦¨¤
xkUE ogd z`ivn xkVd zricin¦¦©©§©§¦©©¥§©
`id dWTAd z`f iM ,mrd zbdpd©§¨©¨¨¦Ÿ©©¨¨¦
`N` miFBA FzpikW dxWi `NW¤Ÿ©§¤§¦¨©¦¤¨

:l`xUiAfi dxez §¦§¨¥



yz`קו ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h iying meil inei xeriy

(áë)ézîNå éãák øáòa äéäåøevä úø÷ða E §¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®
éìò étë éúkNå:éøáò-ãò E §©Ÿ¦¬©¦²¨¤−©¨§¦«

i"yx£È„·k ¯·Úa∑ ּכׁשאעברîלפני.˙¯˜a «¬…¿…ƒְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿«
¯ev‰ð∑טז)ּכמֹו ּתנּקר",(במדבר ההם האנׁשים "העיני : «ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ

ל) נחל",(משלי עֹורבי "יּקרּוה לז): קרּתי (ישעיה "אני : ְְְֲִִִֵַַַָ
ּכרּית  הּצּור, נקרת להם. אחת ּגזרה מים", ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָוׁשתיתי

ÈtÎ.הּצּור  È˙kNÂ∑(ויקרא פרשת כהנים, ׁשּנּתנה (תורת מּכאן : ַ¿«…ƒ«ƒְִִֶָָ
ּבמימרי' 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, לּמחּבלים ,ñרׁשּות ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָ

לסֹוכ צרי ׁשאינֹו מעלה, ׁשל ּכבֹוד לדר הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכּנּוי
ּבכף  .מּמׁשòעליו ְַַָָָ

(âë)àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ
:eàøéô ¥«¨«

i"yx£ÈtkŒ˙‡ È˙¯Ò‰Â∑ דברת ית ּולהּלן ôיקרי ואעדי מּׁשם ללכת ּפני מּכנגד ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק ,. «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
È¯Á‡Œ˙‡ ˙È‡¯Â∑ ּתפּלין ׁשל קׁשר .הראהּו ¿»ƒ»∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ
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ּתפּלין ׁשל קׁשר  כג)הראהּו לג, מאחר (רש"י הקׁשה: לרׁש"י ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
ּכביכֹול ּבטּלית' 'מעּטף היה יט)ׁשהּקּב"ה פסוק ּכיצד (רש"י , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻ

והרי  אחֹורי")? את ("וראית הּׁשכינה ּכבֹוד את מׁשה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹראה
ּומתרץ, אחֹוריו. את הּטּלית מכּסה - טּלית לֹובׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכׁשאדם

ּולאחר  ּבתפילין', 'מעּטר וגם ּבטּלית' 'מעּטף היה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשהּקּב"ה
והראה  מה'ּטּלית' חלק הסיר הרחמים מּדֹות י"ג ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּקרא

ראׁשֹו'. ׁשּב'אחֹורי הּתפילין' 'קׁשר את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַֹֹלמׁשה
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את־אחרי ׁשוראית קׁשר ּתפּליןהראהּו רש"י)ל ובפירוש כג. (לג, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָֹ
רחמים" ּבקׁשת "סדר למׁשה הּקּב"ה ׁשּלּמד ׁשּבעת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּצינּו
הּוא  ּכאּלּו עצמֹו את הּקּב"ה לֹו הראה מּדֹות, י"ג ְְְְִִִֶֶַַַָָָּוקריאת

ּבטּלית ויאמר)"מעּטף" דבור־המתחיל יט שם, ּומעּטר (רש"י , ְְְִַָָֻֻ
ּתפּלין". ׁשל קׁשר "הראהּו – ְְְִִִִִֶֶֶֶָּבתפּלין

סליחה  לבּקׁשת ּותפּלין, טּלית ּבין הּׁשּיכֹות מהי לעּין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָויׁש
מּדֹות? י"ג ּוקריאת ְְִִִַָּומחילה

על  יעבר ׁשהאדם ׁשי אי לתמּה יׁש ּדהּנה זה, לבאר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹויׁש
ּבני  "מאמינים הם יׂשראל והרי הּקּב"ה, ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצֹותיו

א)מאמינים" צז, ׁשלימה (שבת ּבאמּונה הּוא ּומאמין , ְֱֲֲִִִֵֶַַָָ
ואם־ּכן  ּבראׁשית", מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל "מחּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשהּקּב"ה
אֹותֹו הּבֹורא ּבהּקּב"ה, ּתלּוים חּייו זה ׁשּברגע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבידעֹו

לעבר  רגע ּבאֹותֹו הּוא ׁשי אי ּתמיד", יֹום "ּבכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹּומחּדׁשֹו
?יתּבר רצֹונֹו ְְִֵַָעל

הּוא  "ׁשֹוכח" יתּבר רצֹונֹו על ׁשעֹובר ההּוא ׁשּברגע ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא,
לֹו ׁשּיׁש האמּונה את "זֹוכר" היה ואם ּבהּקּב"ה. אמּונתֹו ְֱֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָעל
רצֹון  על חס־וׁשלֹום לעבר ׁשי היה לא ּפנימה, ְְְְֲִִַַַַָָָָָֹֹּבלּבֹו

.ְִֵֵַָהּׁשם־יתּבר
החטא, על ּולכּפר לעקֹור רֹוצה ׁשּכׁשהאדם הּטעם ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוזהּו
עטּוף  להיֹות צרי מהּקּב"ה, רחמים לבּקׁש מּדֹות י"ג ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָואֹומר
ה"ּזכירה". ענין ּתֹוכנם אּלּו מצֹות ׁשּתי ּכי ּותפ ּלין, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָּבּטּלית
מצֹות  ּכל את ּוזכרּתם אֹותֹו "ּוראיתם היא ציצית ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָּדמצות

לט)ה'" טו, ּבין (שלח לזּכרֹון ּגֹו' "והיה היא ּתפּלין מצות וגם ,ְְְְְִִִִִֵַַָָָ
"ט)עיני יג, .(בא ֵֶ
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i"yx£EÏŒÏÒt∑מּתֹו סנּפירינֹון מחצב הראהּו ¿»¿ְְְִִִֶַַַָ

נתעּׁשר  ּומּׁשם ,ׁשּל יהיה הּפסלת לֹו: ואמר ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאהלֹו,
הרּבה  הראׁשֹונֹות,∑EÏŒÏÒt.מׁשה ׁשברּת אּתה ְֵֶַֹ¿»¿ְִַַָָָָ

מׁשל אחרֹות. ל ּפסל למדינת אּתה ׁשהל למל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
קלקּול  מּתֹו הּׁשפחֹות. עם ארּוסתֹו והּניח ְְְֲִִִִִַַַָָָהּים
וקרע  ׁשֹוׁשבינּה עמד רע, ׁשם עליה יצא ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָהּׁשפחֹות
לֹו אמר להרגּה, הּמל יאמר "אם אמר: ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻּכתּבתּה.
היה  ׁשּלא ּומצא הּמל ּבדק ."'אׁשּת אינּה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ'עדין

לֹו אמר לּה. נתרּצה הּׁשפחֹות, מן אּלא ְְְִִִֶַַַַָָָָָהּקלקּול
ׁשּנקרעה  אחרת, ּכתּבה לּה "ּכתב ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֻׁשֹוׁשבינּה:
אֹותּה, קרעּת "אּתה :הּמל לֹו אמר ְִֶֶַַַַָָָָָָָהראׁשֹונה",
ידי". ּבכתב לּה אכּתב ואני אחר, ניר ל קנה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאּתה
אּלּו הּׁשפחֹות, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. זה ,הּמל ,ְֵֶֶֶַַַָָָָּכ
ׁשל  ארּוסתֹו מׁשה. זה והּׁשֹוׁשבין, ְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹערבֿרב.
"ּפסל  נאמר: לכ יׂשראל. אּלּו ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,

ל". ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fenz fi ,mei meid)

האחרֹונֹות: ולּוחֹות הראׁשֹונֹות לּוחֹות ׁשּבין] [=ההבּדל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָחּלּוק
ּפסל־ הּׁשנּיֹות אלקים, מעׂשה הראׁשֹונֹות - עצמן ְְְֱֲִִִֵַַַַָָָֹֻּבלחֹות
ז"ל  רּבֹותינּו ׁשּכדרׁשת הּלחֹות, על חרּות - המכּתב .ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻל

א) נד, יׂשראל (ערּובין ּבני ּבמעלת הראׁשֹונֹות. ּבּלחֹות רק הּוא ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻ
ּפסקה  סיני הר על ּכׁשעמדּו צּדיקים, הראׁשֹונֹות ּבּלחֹות -ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבמּתן־ּתֹורה  - מׁשה ּבמעלת ּבעלי־ּתׁשּובה. ּבּׁשנּיֹות ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֻזהמתן,

מּמּנּו נּטלּו העגל ּובחטא ּבמּתנה, אֹורֹות אלף למׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹנּתן
ּכדאיתא  לֹו, נֹותנים ּבׁשּבת (רק הׁשנּיֹות ּבלּוחֹות חזרּו ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹולא
הּׁשנּיֹות  לּוחֹות מעלת חּיים'). עץ ּב'פרי ׁשּכתּוב] ְְְֲִִִִֵֶַַַַָ[ּכמֹו
לתּוׁשּיה  ּכפלים כּו', אּגדֹות מדרׁש הלכֹות ּגם־ּכן ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּנּתן
'ׁשמֹות  [ּבמדרׁש מ"ו רּבה' ּב'ׁשמֹות ׁשּכתּוב] [ּכמֹו ְְְְְְִִִִֶַָָָָּכדאיתא

מׁשה. ּפני עֹור וקירּון מו], ּפרׁשה ּתחּלת ְְְִִֵֶַַָָָָֹרּבה'
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ּכתּבתּה וקרע ׁשֹוׁשבינּה א)עמד לד, יט)ּולעיל(רש"י (לב, ְְְְִֵַַָָָָָֻ
מּומרים, ויׂשראל ּכאן, ּכּלּה "הּתֹורה אחר: טעם ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהביא
את  למסר נצטּוה מׁשה ּדהּנה לבאר, ויׁש להם". ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹואּתננה

לא אבל יׂשראל, לבני הּצּוּוי הּלּוחֹות את קּים ׁשּלא ּבלבד זֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

רׁש"י  הביא לכן אֹותם. ׁשבר אּלא ליׂשראל, אֹותם נתן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא
את מסּביר הראׁשֹון הּטעם טעמים: הּלּוחֹות,אי־נתינתׁשני ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

את מסּביר הּׁשני .ׁשבירתם והּטעם ְְְִִִֵֶַַַַַָָ
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על־הּלחת  היּו אׁשר את־הּדברים על־הּלחת ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֻֻֽוכתבּתי
ׁשּברּת: אׁשר א)הראׁשנים (לד, ְֲִִִֶַָָֹֽֽ

ׁשׁשּברּת ּכח יּׁשר לקיׁש: ריׁש אמר – ׁשּברּת (שבת אׁשר ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
א) פז,

"יּׁשר  למׁשה הּקּב"ה אמר מּדּוע הקׁשה, ּכאן יפֹות' ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹּב'ּפנים
ׁשּבחֹו ולא הּׁשנּיים, יֹום ארּבעים לסֹוף רק ׁשׁשּברּת" ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹֹּכח

הּלּוחֹות? את ּכׁשּׁשבר ְִֶֶַַָָמּיד
הּמדרׁש ּדברי על־ּפי ליּׁשב א)ויׁש מו, פרשה "אמר (שמות־רבה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ

אּלא  היּו ׁשּלא הראׁשֹונֹות ּבלּוחֹות ּתצטער אל הּקּב"ה, ְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלֹו

ׁשּיהא  ל נֹותן אני הּׁשנּיים ּובלּוחֹות לבד, הדּברֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַעׂשרת
לתּוׁשּיה". ּכפלים כּו' ואּגדֹות מדרׁש הלכֹות ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָּבהם

מעׂשה  על היה לא הּלּוחֹות ּבׁשבירת דהׁשבח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹונמצא,
יׂשראל  זכּו הּׁשבירה ׁשעל־ידי ּכי־אם עצמֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשבירה

ואּגדֹות". מדרׁש "הלכֹות ּבהם ׁשהיּו הּׁשנּיֹות ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָללּוחֹות
לֹו ּכׁשּצּוה רק ׁשׁשּברּת" ּכח "יּׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹולכן
הביא  הּׁשבירה ּכׁשּמעׂשה רק ּכי ׁשנּיֹות, לּוחֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָעל
היתה  הּׁשבירה ׁשּגם נתּברר הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָלנתינת

טֹוב. ֲֶַמעׂשה

(á)éðéñ øä-ìà ø÷aá úéìòå ø÷aì ïBëð äéäå¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´¦©½
:øää Làø-ìò íL éì závðå§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÎö∑ מזּמן. »ְָֻ

(â)-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnò äìòé-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨
øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb øää̈¨®©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬

:àeää©«

eËÏ¯‡ב  ‡¯Ùˆa ˜q˙Â ‡¯ÙˆÏ ÔÈnÊ ÈÂ‰Â∆¡≈«ƒ¿«¿»¿ƒ«¿«¿»¿»
:‡¯eË LÈ¯ ÏÚ Ônz ÈÓ„˜ „zÚ˙˙Â ÈÈÒ„¿ƒ«¿ƒ¿««√»««»«≈»

ÈÊÁ˙Èג  ‡Ï L‡ Û‡Â CnÚ ˜qÈ ‡Ï L‡Â∆¡«»ƒ«ƒ»¿«¡«»ƒ¿¬≈
Ï·˜Ï ÔeÚ¯È ‡Ï ‡¯B˙Â ‡Ú Û‡ ‡¯eË ÏÎa¿»»«¬»¿»»ƒ¿»√≈

:‡e‰‰ ‡¯eË»«

minkg izty

cl(a)ö:'xaCd oFkp zn` dPd' FnM oEEkn `l ,'Fl oFkp oi`l zFpn EglW' FnMb dxez §¦§¨§¥¨Ÿ§¨§¦¥¡¤¨©¨¨

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h iying meil inei xeriy

(áë)ézîNå éãák øáòa äéäåøevä úø÷ða E §¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®
éìò étë éúkNå:éøáò-ãò E §©Ÿ¦¬©¦²¨¤−©¨§¦«

i"yx£È„·k ¯·Úa∑ ּכׁשאעברîלפני.˙¯˜a «¬…¿…ƒְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿«
¯ev‰ð∑טז)ּכמֹו ּתנּקר",(במדבר ההם האנׁשים "העיני : «ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ

ל) נחל",(משלי עֹורבי "יּקרּוה לז): קרּתי (ישעיה "אני : ְְְֲִִִֵַַַָ
ּכרּית  הּצּור, נקרת להם. אחת ּגזרה מים", ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָוׁשתיתי

ÈtÎ.הּצּור  È˙kNÂ∑(ויקרא פרשת כהנים, ׁשּנּתנה (תורת מּכאן : ַ¿«…ƒ«ƒְִִֶָָ
ּבמימרי' 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, לּמחּבלים ,ñרׁשּות ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָ

לסֹוכ צרי ׁשאינֹו מעלה, ׁשל ּכבֹוד לדר הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכּנּוי
ּבכף  .מּמׁשòעליו ְַַָָָ

(âë)àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ
:eàøéô ¥«¨«

i"yx£ÈtkŒ˙‡ È˙¯Ò‰Â∑ דברת ית ּולהּלן ôיקרי ואעדי מּׁשם ללכת ּפני מּכנגד ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק ,. «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
È¯Á‡Œ˙‡ ˙È‡¯Â∑ ּתפּלין ׁשל קׁשר .הראהּו ¿»ƒ»∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(232 'nr `k jxk zegiy ihewl)

ּתפּלין ׁשל קׁשר  כג)הראהּו לג, מאחר (רש"י הקׁשה: לרׁש"י ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
ּכביכֹול ּבטּלית' 'מעּטף היה יט)ׁשהּקּב"ה פסוק ּכיצד (רש"י , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻ

והרי  אחֹורי")? את ("וראית הּׁשכינה ּכבֹוד את מׁשה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹראה
ּומתרץ, אחֹוריו. את הּטּלית מכּסה - טּלית לֹובׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכׁשאדם

ּולאחר  ּבתפילין', 'מעּטר וגם ּבטּלית' 'מעּטף היה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשהּקּב"ה
והראה  מה'ּטּלית' חלק הסיר הרחמים מּדֹות י"ג ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּקרא

ראׁשֹו'. ׁשּב'אחֹורי הּתפילין' 'קׁשר את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַֹֹלמׁשה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 232 'nr `k jxk y"ewl t"r)

"oilitY lW xWw" iciÎlr `hgd zxRM©¨©©¥§©§¥¤¤¤§¦¦

את־אחרי ׁשוראית קׁשר ּתפּליןהראהּו רש"י)ל ובפירוש כג. (לג, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָֹ
רחמים" ּבקׁשת "סדר למׁשה הּקּב"ה ׁשּלּמד ׁשּבעת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּצינּו
הּוא  ּכאּלּו עצמֹו את הּקּב"ה לֹו הראה מּדֹות, י"ג ְְְְִִִֶֶַַַָָָּוקריאת

ּבטּלית ויאמר)"מעּטף" דבור־המתחיל יט שם, ּומעּטר (רש"י , ְְְִַָָֻֻ
ּתפּלין". ׁשל קׁשר "הראהּו – ְְְִִִִִֶֶֶֶָּבתפּלין

סליחה  לבּקׁשת ּותפּלין, טּלית ּבין הּׁשּיכֹות מהי לעּין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָויׁש
מּדֹות? י"ג ּוקריאת ְְִִִַָּומחילה

על  יעבר ׁשהאדם ׁשי אי לתמּה יׁש ּדהּנה זה, לבאר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹויׁש
ּבני  "מאמינים הם יׂשראל והרי הּקּב"ה, ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצֹותיו

א)מאמינים" צז, ׁשלימה (שבת ּבאמּונה הּוא ּומאמין , ְֱֲֲִִִֵֶַַָָ
ואם־ּכן  ּבראׁשית", מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל "מחּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשהּקּב"ה
אֹותֹו הּבֹורא ּבהּקּב"ה, ּתלּוים חּייו זה ׁשּברגע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבידעֹו

לעבר  רגע ּבאֹותֹו הּוא ׁשי אי ּתמיד", יֹום "ּבכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹּומחּדׁשֹו
?יתּבר רצֹונֹו ְְִֵַָעל

הּוא  "ׁשֹוכח" יתּבר רצֹונֹו על ׁשעֹובר ההּוא ׁשּברגע ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא,
לֹו ׁשּיׁש האמּונה את "זֹוכר" היה ואם ּבהּקּב"ה. אמּונתֹו ְֱֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָעל
רצֹון  על חס־וׁשלֹום לעבר ׁשי היה לא ּפנימה, ְְְְֲִִַַַַָָָָָֹֹּבלּבֹו

.ְִֵֵַָהּׁשם־יתּבר
החטא, על ּולכּפר לעקֹור רֹוצה ׁשּכׁשהאדם הּטעם ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוזהּו
עטּוף  להיֹות צרי מהּקּב"ה, רחמים לבּקׁש מּדֹות י"ג ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָואֹומר
ה"ּזכירה". ענין ּתֹוכנם אּלּו מצֹות ׁשּתי ּכי ּותפ ּלין, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָּבּטּלית
מצֹות  ּכל את ּוזכרּתם אֹותֹו "ּוראיתם היא ציצית ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָּדמצות

לט)ה'" טו, ּבין (שלח לזּכרֹון ּגֹו' "והיה היא ּתפּלין מצות וגם ,ְְְְְִִִִִֵַַָָָ
"ט)עיני יג, .(בא ֵֶ

ß xc` f"h iying mei ß

ãì(à)úçì-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ
íéøácä-úà úçlä-ìò ézáúëå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½
:zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìò eéä øLà£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨

pË¯‡כב  ˙¯ÚÓa CÈeL‡Â È¯˜È ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬«¿»ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
:¯·Ú‡c „Ú CÏÚ È¯ÓÈÓa ÔÈ‚‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¬»«¿∆¿«

È¯˙·cכג  ˙È ÈÊÁ˙Â È¯˜È ˙¯·c ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈»¿«¿»
:ÔeÊÁ˙È ‡Ï ÈÓ„˜„Â¿ƒ√»«»ƒ¿¬

‡·i‡א  ÈÁeÏ ÔÈ¯z CÏ ÏÒt ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»»¿≈≈«¿«»
È„ ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ

:‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ ÏÚ BÂ‰¬««»«¿»≈ƒ¿«¿»

minkg izty

(ak)î,Fnvr lr dxFn 'icFaM' zNnE¦©§¦¨©©§
aizM df ixg` ixdW ,df lr di`xde§¨§¨¨©¤¤£¥©£¥¤§¦
:'icFaM xFar cr' mFwnA 'ixar cr'©¨§¦¦§©£§¦

ðiM' oFWNn ,xESd zwiwg ,WExiR¥£¦©©¦§¦
:'dxkiñ:'iRk izMUe' lW mEBxYd dfò ¦§¤¤©©§¤§©Ÿ¦©¦

:eilr liSdl lFki xn`nA `N`bk dxez ¤¨§©£¨¨§©¦¨¨

(bk)ôz` izxqde' lW FnEBxY df¤©§¤©£¦Ÿ¦¤
wNqYWM Dil Wxtn i"Wxe .'iRM©¦§©¦§¨¥¥§¤§©¥

:'ek` dxez



yz`קח ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h iying meil inei xeriy
i"yx£CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï LÈ‡Â∑ׁשהיּו עלֿידי רעה.ּבתׁשּואֹות ÷הראׁשֹונֹות, עין ּבהן ׁשלטה ּוקהלֹות, וקֹולֹות ¿ƒ…«¬∆ƒ»ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּצניעּות  מן יפה ל .אין ְְִִֵֶַָ

(ã)äLî íkLiå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôiå©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³
çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìòiå ø÷aá©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´

:íéðáà úçì éðL Bãéa§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«

(ä)íLá àø÷iå íL Bnò ávéúiå ïðòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÌL· ‡¯˜iÂ∑:בׁשמא מתרּגמינן .ּדה''ø'ּוקרא «ƒ¿»¿≈ְְְְְִִַַָָָ

(å)ýåýé øáòiå|ýåýé àø÷iå åéðt-ìò|ìà ýåýé ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬
:úîàå ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤¤«¡¤«

i"yx£'‰ יז)∑‰' אחת :(ראשֿהשנה היא, רחמים ֲִִִַַַַמּדת
ׁשּיחטא ùקדם  לאחר ואחת ∑‡Ï.ויׁשּוב ׁשּיחטא, ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈

מּדת  זֹו אֹומרúאף הּוא וכן כב)רחמים, "אלי,(תהלים : ְֲִִִֵֵֵַַַ
עז  למה 'למה אלי, הּדין למּדת לֹומר ואין בּתני". ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ

ּב'ּמכילּתא' מצאתי ּכ ‡ÌÈt.עזבּתני', C¯‡∑ ְְְֲִִִַַָָָָָ∆∆««ƒ

קיא) אּפֹו(סנהדרין מארי ׁשּמא : להּפרע, ממהר àואינֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
ּתׁשּובה  ׁשאין ∑ÒÁŒ·¯Â„.יעׂשה חסד, áלּצריכים ְֲֶַָ¿«∆∆ְִִֵֶֶֶַ

ּכלּֿכלהם יז)זכּיֹות ׂשכר ∑Ó‡Â˙.(ראשֿהשנה לׁשּלם ְֶָָָֻ∆¡∆ְֵַָָ
רצֹונֹו לעֹוׂשי .טֹוב ְְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr h jxk zegiy ihewl)

ויׁשּוב ׁשּיחטא לאחר ואחת ׁשּיחטא, קדם (רש"י אחת ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ו) ׁשחטא.לד, קדם רחמים אדם ּצרי מה הּקׁשיא, ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻידּועה

לֹומר: ׁשּיחטאויׁש להתּגּבר קדם לאדם עֹוזר הוי' ׁשם – ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

מּלכּתחּלה. ּבחטא להּכׁשל ולא יצרֹו ׁשּיחטא על לאחר ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הוי'ויׁשּוב ׁשם לֹו עֹוזר עברה, עבר האדם אם ּגם – ְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב יֹותר) נעלית ְְְֲִֵֵַַָָָ(ּבדרּגה

(æ)ðäwðå äàhçå òLôå ïåò àNð íéôìàì ãñç øöŸ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ
ã÷t äwðé àì|íéðá éða-ìòå íéða-ìò úBáà ïåò ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½

lL-ìò:íéòaø-ìòå íéL ©¦¥¦−§©¦¥¦«

i"yx£„ÒÁ ¯ˆ∑ עֹוׂשה .לפניו âׁשהאדם …≈∆∆ְֶֶָָָָָ
ÌÈÙÏ‡Ï∑ ּדֹורֹות אלפים אּלּו∑BÂÚ˙.לׁשני »¬»ƒְֲִִֵָ¬…ֵ

עֹוׂשה  ׁשאדם הּמרדים אּלּו ּפׁשעים, ְְְִִֵֶֶַַָָָָהּזדֹונֹות.

wÈ‰.להכעיס  ‡Ï ‰wÂ∑ מׁשמע ּפׁשּוטֹו, לפי ְְִַ¿«≈…¿«∆ְְְִַַ
מּמּנּו נפרע אּלא לגמרי, העון על מוּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו

לּׁשבים  הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט. ,ãמעט ְְְְְִֵֶַַַַַָָ

Ìc˜‡Âד  È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÒÙe¿«¿≈≈«¿«»¿«¿»≈¿«¿≈
‡Ók ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡¯Ùˆ· ‰LÓ…∆¿«¿»¿≈¿»¿ƒ«¿»
:‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z d„Èa ·Òe d˙È ÈÈ „wÙ„¿«≈¿»»≈¿≈ƒ≈¿≈≈«¿«»

e˜¯‡ה  Ônz dnÚ „zÚ˙‡Â ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿««ƒ≈«»¿»
:ÈÈc ‡ÓL·ƒ¿»«¿»

ÈÈו  ÈÈ ‡¯˜e È‰Bt‡ ÏÚ dzÎL ÈÈ ¯aÚ‡Â¿«¿«¿»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿»¿»
ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜ÈÁ¯Ó ‡pÁÂ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿«»»«¿ƒ¿««¿≈

:ËBL˜e ÔÂ·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»¿

B¯ÓÏÂ„ז  ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË ¯Ë»«ƒ¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿
‡Ï„ÏÂ d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È«̇¿ƒ»¿«≈«¿«≈¬»»«¿ƒ
¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ· Èa ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

minkg izty

(b)÷:lFw znxd oFWlc dxez §£¨©
(d)ødWn didW mEBxYd on gkEnC§¨¦©©§¤¨¨¤

did `xFTd mXd did EN`W ,`xFTd©¥¤¦¨¨©¥©¥¨¨
FWExiRW ,''d mWA `xwE' mBxEzn§§¨§¨§¥¤¥

:m"`x .mWA 'd `xwIee dxez ©¦§¨§¥§¥
(e)ùeiptl iElBW iR lr s` ,xnFlM§©©©¦¤¨§¨¨

mgxn ikd ENit` ,`hgIW `Ed cizrW¤¨¦¤¤¡¨£¦¨¦§©¥
:oiicr `hg `NW xg`n eilrúla` ¨¨¥©©¤Ÿ¨¨£©¦£¨

FnM mihEWR mingx Fpi`mXd zCn ¥©£¦§¦§¦©©¥

zFbxcn mingxd zCn iM ,rAx` oA¤©§©¦¦©¨©£¦©§¥
:md zFAxàdIpXd dCOW iR lr s` ©¥©©¦¤¦¨©§¦¨

`hgIW xg` mdilr mgxn ''d 'd' lW¤§©¥£¥¤©©¤¤¡¨
,cIn daEWY dUFrWM Epiid ,aEWie§¨©§§¤¤§¨¦¨
dCn la` ,mdl lgFnE mdilr mgxOW¤§©¥£¥¤¥¨¤£¨¦¨
EUri `OW dRvnE mdl Kix`n Ff©£¦¨¤§©¤¤¨©£

:daEWYá'cqg axe' aizkCn ,xnFlM §¨§©¦¦§¦§©¤¤
eizFIkf oi`e `hgW iR lr s`W rnWn©§©¤©©¦¤¨¨§¥§ª¨
zFhrEn mdW itl eilr obdl oilFki§¦§¨¥¨¨§¦¤¥¨

.eilr mgxnE cqg iRlM dHn `Ed©¤§©¥¤¤§©¥¨¨
`l oiicrW ,''d 'd' lW dpFW`xd dCnE¦¨¨¦¨¤¤£©¦Ÿ
.`hgIW eiptl iElBW wx ,`hg̈¨©¤¨§¨¨¤¤¡¨

:m"`xdf dxez ¨§¥
(f)âKExA WFcTdl WIW cqgd `lŸ©¤¤¤¥§©¨¨

lFRi `l 'xvFp' iM ,FOr zFUrl `Ed©£¦¦¥Ÿ¦
:xaM iEUrd lr wxãiR lr s`e ©©¤¨§¨§©©¦

Dl Wi ''d 'd' zFCOn zipXd dCOW¤¦¨©¥¦¦¦¥¨
Wi ,miaXl zngxn `idW Ff dCn¦¨¤¦§©¤¤©¨¦¥



קט `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i iyiy meil inei xeriy
ׁשבים לׁשאינן ינּקה פו)ולא ‡·B˙.(יומא ÔÂÚ „˜t ְְְִֵֶֶַָָֹ…≈¬…»

ÌÈaŒÏÚ∑,ּבידיהם אבֹותיהם מעׂשה ּכׁשאֹוחזים «»ƒְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַ
"לׂשֹונאי" אחר, ּבמקרא ּפרׁש ÏÚÂ.ׁשּכבר ְְְְְִֵֵֶַַָָָ¿«

ÌÈÚa¯∑ על מרּבה טֹובה מּדה נמצאת רביעי. ּדֹור ƒ≈ƒְְְִִִִֵַָָָֻ
לחמׁש אחת ּפרענּות טֹובה äמּדת ׁשּבמּדה מאֹות, ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻ

לאלפים  חסד "נצר אֹומר: ."הּוא ֲִֵֵֶֶָָֹ

(ç):eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
i"yx£‰LÓ ¯‰ÓÈÂ∑וּיׁשּתחּו" מּיד: הּקריאה, קֹול וׁשמע עֹוברת ׁשכינה מׁשה ."ּכׁשראה «¿«≈…∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(è)éðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàiåàð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬
àeä óøò-äL÷-íò ék eðaø÷a éðãàzçìñå £Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²
:eðzìçðe eðúàhçìe eððåòì©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«

i"yx£ea¯˜a '‰ ‡ŒCÏÈ∑,ׁשהבטחּתנּו ּכמֹו ≈∆»¿ƒ¿≈ְְְִֶַָ
הּוא" קׁשהֿערף "עם ואם עון, נֹוׂשא ׁשאּתה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמאחר
אּתה  ,"ּבּדר אכל "ּפן זאת: על ואמרּת ,ּב ְְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָֹוימרּו

יׁש וגֹו', לעונינּו 'אם'åּתסלח ּבמקֹום .'ּכי' ְְְֲִִִִֵֵַַֹ

ezÏÁe∑ אחר (ספרים לנחלה ל ים:ותּתננּו ¿«¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָ
"ונפלינּו ּבּקׁשת: היא זֹו מיחדת, נחלה) לנּו æׁשּתּתן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

,"ועּמ עֹובדי אני האּמֹות על ׁשכינת תׁשרה ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֻ
.אלילים  ֱִִ

ß xc` f"i iyiy mei ß

(é)Enò-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNòà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨
-úà Baø÷á äzà-øLà íòä-ìë äàøå íéBbä©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤
:Cnò äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNòî©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«

i"yx£˙È¯a ˙¯kç∑זאת על.˙‡ÏÙ ‰NÚ‡∑ עֹובדי האּמֹות מּכל ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו "ונפלינּו", לׁשֹון …≈¿ƒַֹ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֻֻ
עליהם  ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא .אלילים, ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶָֹ

(àé)Løâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´
éðtîéeçäå éføtäå ézçäå éðòðkäå éøîàä-úà E ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäå§©§¦«
i"yx£'B‚Â È¯Ó‡‰ מּפניהם:ׁשׁשה ∑‡˙ ּופנה עמד הּגרּגׁשי ּכי ּכאן, יׁש אּמֹות ∆»¡…ƒ¿ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

È‚Òe„:ח  ‡Ú¯‡ ÏÚ Ú¯Îe ‰LÓ ÈÁB‡Â¿ƒ…∆¿«««¿»¿ƒ

ÈÈט  CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ÔÚk C‰z¿«¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«¿≈
‡‡ËÁÏÂ ‡·BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„¿̃«¿ƒ¿¿»»¿«¬»»»

:‡ÒÁ˙Â¿«¿¿»»

CnÚי  Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ ¯Êb ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿«¿«√»»«»
‡Ú¯‡ ÏÎa e‡È¯a˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈ¯t „aÚ‡∆¿≈¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»«¿»
ÔB‰ÈÈa z‡ Èc ‡nÚ ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎ·e¿»«¿«»¿∆¡≈»«»ƒ«¿≈≈
„·Ú ‡‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ˙È»»»«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚƒ»

‰‡יא  ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ ‡‡ Èc ˙È CÏ ¯Ë»»»ƒ¬»¿«¿»»≈»
È‡ÚÎe È‡¯BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓ C¯˙Ó ‡‡¬»¿»≈ƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

minkg izty

z` Fl zxYen z`Gd dCOdC xnFl©§©¦¨©Ÿ§©¤¤¤
la` ,dUr `l EN`M FzF` dTpnE oFrd¤¨§©¨§¦Ÿ¨¨£¨
oM oi`X dn ,daFh mEW Fl dUFr Fpi ¥̀¤¨©¤¥¥
Fl dUFr mbe Fl lgFOW ,zipXd dCOA©¦¨©¥¦¤¥§©¤
FhEWR oiAW Wxtdd Edfe ,daFh¨§¤©¤§¥¤¥§
Fpi`W rnWn FhEWROW ,FWxcnl§¦§¨¤¦§©§©¤¥
hrn rxtp `N` ixnbl oFrd xYeen§©¥¤¨§©§¦¤¨¦§¨§©
oFrd xYeeOW `Ed FWxcnE ,hrn§©¦§¨¤§©¥¤¨

:m"`x .ixnbläcg` xFC ,WExiR §©§¦§¥¥¤¨
zF`n Wng `Ed zFIprxER zCnA§¦©§¨¦£¥¥

zFxFC drAx`d `vnp ,daFh dCnA§¦¨¨¦§¨¨©§¨¨
mitl` ipW md zFIprxER zCnAW¤§¦©§¨¦¥§¥£¨¦

:daFh dCnAg dxez §¦¨¨
(h)åliaWA dAxC` ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©§©¨¦§¦

Klil Fl did `l sxr dWw mr mdW¤¥©§¥Ÿ¤Ÿ¨¨¥¥
mr mY`' lirl aEzMW FnM ,mdOr¦¨¤§¤¨§¥©¤©
LAxwa dlr` cg` rbx ,sxr dWw§¥Ÿ¤¤©¤¨¤¡¤§¦§§
:'m`' FnM 'iM' i`dC WxtnE .'LiziNke§¦¦¦§¨¥§©¦§¦

æ(mixg` mixtq)dlgp Epl oYYW' §¨¦£¥¦¤¦¥¨©£¨
z`xWd `dYW WExiR ,'zcgEin§¤¤¥¤§¥©§¨©

.zFOE` x`WA `le calA EpA LzpikW§¦¨§¨¦§¨§Ÿ¦§¨
Ff' xn` ,df lr 'd Fl aiWd xaMW itlE§¦¤§¨¥¦©¤¨©
xnFlM ,'eke 'Epiltpe zWTA `id¦©¨©§¦§¦§©
WTiAX dn dR xiMfdW¤¦§¦Ÿ©¤¦¥

:dpFW`xAi dxez ¨¦¨
(i)ç`Ede .'Epiltpe' zWTA lr ,WExiR¥©©¨©§¦§¦§

dUr` LOr lM cbp' eixg` aEzMd©¨©£¨¤¤¨©§¤¡¤
:'Epiltpe' WExiR `EdW ,'zF`ltp¦§¨¤¥§¦§¦

`i dxez

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h iying meil inei xeriy
i"yx£CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï LÈ‡Â∑ׁשהיּו עלֿידי רעה.ּבתׁשּואֹות ÷הראׁשֹונֹות, עין ּבהן ׁשלטה ּוקהלֹות, וקֹולֹות ¿ƒ…«¬∆ƒ»ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּצניעּות  מן יפה ל .אין ְְִִֵֶַָ

(ã)äLî íkLiå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôiå©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³
çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìòiå ø÷aá©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´

:íéðáà úçì éðL Bãéa§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«

(ä)íLá àø÷iå íL Bnò ávéúiå ïðòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÌL· ‡¯˜iÂ∑:בׁשמא מתרּגמינן .ּדה''ø'ּוקרא «ƒ¿»¿≈ְְְְְִִַַָָָ

(å)ýåýé øáòiå|ýåýé àø÷iå åéðt-ìò|ìà ýåýé ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬
:úîàå ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤¤«¡¤«

i"yx£'‰ יז)∑‰' אחת :(ראשֿהשנה היא, רחמים ֲִִִַַַַמּדת
ׁשּיחטא ùקדם  לאחר ואחת ∑‡Ï.ויׁשּוב ׁשּיחטא, ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈

מּדת  זֹו אֹומרúאף הּוא וכן כב)רחמים, "אלי,(תהלים : ְֲִִִֵֵֵַַַ
עז  למה 'למה אלי, הּדין למּדת לֹומר ואין בּתני". ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ

ּב'ּמכילּתא' מצאתי ּכ ‡ÌÈt.עזבּתני', C¯‡∑ ְְְֲִִִַַָָָָָ∆∆««ƒ

קיא) אּפֹו(סנהדרין מארי ׁשּמא : להּפרע, ממהר àואינֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
ּתׁשּובה  ׁשאין ∑ÒÁŒ·¯Â„.יעׂשה חסד, áלּצריכים ְֲֶַָ¿«∆∆ְִִֵֶֶֶַ

ּכלּֿכלהם יז)זכּיֹות ׂשכר ∑Ó‡Â˙.(ראשֿהשנה לׁשּלם ְֶָָָֻ∆¡∆ְֵַָָ
רצֹונֹו לעֹוׂשי .טֹוב ְְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr h jxk zegiy ihewl)

ויׁשּוב ׁשּיחטא לאחר ואחת ׁשּיחטא, קדם (רש"י אחת ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ו) ׁשחטא.לד, קדם רחמים אדם ּצרי מה הּקׁשיא, ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻידּועה

לֹומר: ׁשּיחטאויׁש להתּגּבר קדם לאדם עֹוזר הוי' ׁשם – ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

מּלכּתחּלה. ּבחטא להּכׁשל ולא יצרֹו ׁשּיחטא על לאחר ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הוי'ויׁשּוב ׁשם לֹו עֹוזר עברה, עבר האדם אם ּגם – ְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב יֹותר) נעלית ְְְֲִֵֵַַָָָ(ּבדרּגה

(æ)ðäwðå äàhçå òLôå ïåò àNð íéôìàì ãñç øöŸ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ
ã÷t äwðé àì|íéðá éða-ìòå íéða-ìò úBáà ïåò ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½

lL-ìò:íéòaø-ìòå íéL ©¦¥¦−§©¦¥¦«

i"yx£„ÒÁ ¯ˆ∑ עֹוׂשה .לפניו âׁשהאדם …≈∆∆ְֶֶָָָָָ
ÌÈÙÏ‡Ï∑ ּדֹורֹות אלפים אּלּו∑BÂÚ˙.לׁשני »¬»ƒְֲִִֵָ¬…ֵ

עֹוׂשה  ׁשאדם הּמרדים אּלּו ּפׁשעים, ְְְִִֵֶֶַַָָָָהּזדֹונֹות.

wÈ‰.להכעיס  ‡Ï ‰wÂ∑ מׁשמע ּפׁשּוטֹו, לפי ְְִַ¿«≈…¿«∆ְְְִַַ
מּמּנּו נפרע אּלא לגמרי, העון על מוּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו

לּׁשבים  הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט. ,ãמעט ְְְְְִֵֶַַַַַָָ

Ìc˜‡Âד  È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÒÙe¿«¿≈≈«¿«»¿«¿»≈¿«¿≈
‡Ók ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡¯Ùˆ· ‰LÓ…∆¿«¿»¿≈¿»¿ƒ«¿»
:‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z d„Èa ·Òe d˙È ÈÈ „wÙ„¿«≈¿»»≈¿≈ƒ≈¿≈≈«¿«»

e˜¯‡ה  Ônz dnÚ „zÚ˙‡Â ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿««ƒ≈«»¿»
:ÈÈc ‡ÓL·ƒ¿»«¿»

ÈÈו  ÈÈ ‡¯˜e È‰Bt‡ ÏÚ dzÎL ÈÈ ¯aÚ‡Â¿«¿«¿»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿»¿»
ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜ÈÁ¯Ó ‡pÁÂ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿«»»«¿ƒ¿««¿≈

:ËBL˜e ÔÂ·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»¿

B¯ÓÏÂ„ז  ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË ¯Ë»«ƒ¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿
‡Ï„ÏÂ d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È«̇¿ƒ»¿«≈«¿«≈¬»»«¿ƒ
¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ· Èa ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

minkg izty

(b)÷:lFw znxd oFWlc dxez §£¨©
(d)ødWn didW mEBxYd on gkEnC§¨¦©©§¤¨¨¤

did `xFTd mXd did EN`W ,`xFTd©¥¤¦¨¨©¥©¥¨¨
FWExiRW ,''d mWA `xwE' mBxEzn§§¨§¨§¥¤¥

:m"`x .mWA 'd `xwIee dxez ©¦§¨§¥§¥
(e)ùeiptl iElBW iR lr s` ,xnFlM§©©©¦¤¨§¨¨

mgxn ikd ENit` ,`hgIW `Ed cizrW¤¨¦¤¤¡¨£¦¨¦§©¥
:oiicr `hg `NW xg`n eilrúla` ¨¨¥©©¤Ÿ¨¨£©¦£¨

FnM mihEWR mingx Fpi`mXd zCn ¥©£¦§¦§¦©©¥

zFbxcn mingxd zCn iM ,rAx` oA¤©§©¦¦©¨©£¦©§¥
:md zFAxàdIpXd dCOW iR lr s` ©¥©©¦¤¦¨©§¦¨

`hgIW xg` mdilr mgxn ''d 'd' lW¤§©¥£¥¤©©¤¤¡¨
,cIn daEWY dUFrWM Epiid ,aEWie§¨©§§¤¤§¨¦¨
dCn la` ,mdl lgFnE mdilr mgxOW¤§©¥£¥¤¥¨¤£¨¦¨
EUri `OW dRvnE mdl Kix`n Ff©£¦¨¤§©¤¤¨©£

:daEWYá'cqg axe' aizkCn ,xnFlM §¨§©¦¦§¦§©¤¤
eizFIkf oi`e `hgW iR lr s`W rnWn©§©¤©©¦¤¨¨§¥§ª¨
zFhrEn mdW itl eilr obdl oilFki§¦§¨¥¨¨§¦¤¥¨

.eilr mgxnE cqg iRlM dHn `Ed©¤§©¥¤¤§©¥¨¨
`l oiicrW ,''d 'd' lW dpFW`xd dCnE¦¨¨¦¨¤¤£©¦Ÿ
.`hgIW eiptl iElBW wx ,`hg̈¨©¤¨§¨¨¤¤¡¨

:m"`xdf dxez ¨§¥
(f)âKExA WFcTdl WIW cqgd `lŸ©¤¤¤¥§©¨¨

lFRi `l 'xvFp' iM ,FOr zFUrl `Ed©£¦¦¥Ÿ¦
:xaM iEUrd lr wxãiR lr s`e ©©¤¨§¨§©©¦

Dl Wi ''d 'd' zFCOn zipXd dCOW¤¦¨©¥¦¦¦¥¨
Wi ,miaXl zngxn `idW Ff dCn¦¨¤¦§©¤¤©¨¦¥



yz`קי ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i iyiy meil inei xeriy

(áé)øLà õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìò àa äzà©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«

(âé)ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz íúçaæî-úà ék¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®
:ïeúøëz åéøLà-úàå§¤£¥−̈¦§Ÿ«

i"yx£ÂÈ¯L‡∑(מד זרה אֹותֹו(עבודה ׁשעֹובדים אילן .הּוא ¬≈»ְִִֶָ

(ãé)çà ìàì äåçzLú àì ékøBîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
:àeä àp÷ ìà¥¬©−̈«

i"yx£BÓL ‡p˜∑ מעֹוזביו ּופֹורע ּבנצחֹונֹו אֹוחז קנאה, לׁשֹון ּכל וזהּו מוּתר, ואינֹו להּפרע .מקּנא «»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

(åè)eðæå õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït|éøçà ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´
ìàýìàì eçáæå íäéýzìëàå Eì àø÷å íäé ¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈

:Bçáfî¦¦§«
i"yx£BÁ·fÓ zÏÎ‡Â∑ מעלה ואני  ּבאכילתֹו, ענׁש ׁשאין אּתה ּכèּכסבּור ׁשּמּתֹו ּבעבֹודתֹו, ּכמ ֹודה עלי ¿»«¿»ƒƒ¿ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לבני מּבנֹותיו ולֹוקח ּבא ה)אּתה :(שם ְְְִֵֶַַָָָָ

(æè)éðáì åéúðaî zç÷ìåìà éøçà åéúðá eðæå Eýïäé §¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½
éða-úà eðæäåìà éøçà Eý:ïäé §¦§Æ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«

(æé):Cl-äNòú àì äëqî éäìà¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«

(çé)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³
Lãça ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLà úBvî©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦ µ§´Ÿ¤

:íéøönî úàöé áéáàä̈«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבבּׁשּולּה מתּבּכרת ׁשהּתבּואה הּבּכּור, .חדׁש …∆»»ƒְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(èé)ð÷î-ìëå éì íçø øèt-ìkøBL øèt øëfz E ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬
:äNå̈¤«

‡¯Ú‡יב  ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»
:CÈa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈc dÏÚ ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¬«ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»

ÈÂ˙יג  ÔeÚ¯˙z ÔB‰È¯B‚‡ ˙È È¯‡ÔB‰˙Ó˜ ¬≈»¬≈¿«¿¿»»«¿
:Ôeˆv˜z ÔB‰È¯L‡ ˙ÈÂ Ôe¯a˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

ÈÈיד  È¯‡ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»¬≈¿»
:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p«̃»¿≈≈«»

ÔeÚËÈÂטו  ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿
Ôe¯˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿¿¿«¬«¿¿ƒ¿

:ÔB‰ÈÁ·cÓ ÏeÎÈ˙Â CÏ»¿≈ƒƒ¿≈

ÔB‰˙aטז  ÔiÚËÈÂ CÈ·Ï ÔB‰˙aÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿
¯˙a Ca ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿

CÏ:יז  „aÚ˙ ‡Ï ‡Î˙Óc ÔÏÁc«¬«¿«¿»»«¿≈»

ÔÈÓBÈיח  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»
‡z˜Ù ‡·Èa‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ ‡·Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÔÈ¯Îcיט  C¯ÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈ‡Â ¯Bz ¯BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

minkg izty

(eh)è,lirN` mrh `EdW xnFl FpFvx§©¤©©©§¥
xnFl LYrC lr dlrY `OW xnFlM§©¤¨©£¤©©§§©
dcFarA `N` dxdf`de xEQi`d oi`W¤¥¨¦§¨©§¨¨¤¨¨£¨

z`' LiYxdfdW oeiM ,calA odNW¤¨¤¦§¨¥¨¤¦§©§¦¤
mdl zFxkYW la` ,'ebe 'mzFgAfn¦§§¨£¨¤¦§¨¤
cgi FgaGn lkF` didYW icM zixA§¦§¥¤¦§¤¥¦¦§©©

dY` xEaqM zg` dxEagA mdOr¦¨¤©£¨©©§¨©¨
LYrC lr dlrY l` ,mElM KkA oi`W¤¥§¨§©©£¤©©§§

:'eke Lilr dlrn ip` iM ,dfAfh dxez ¨¤¦£¦©£¤¨¤



קיי `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÈÏ ÌÁ¯ ¯ËtŒÏk∑ ּבאדם.¯Îfz E˜ÓŒÏÎÂ »∆∆∆∆ƒָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»
'B‚Â∑ וׂשה ׁשֹור ּבפטר ּתּזכר אׁשר מקנ אׁשר ,éוכל ¿ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶָָָָ

רחמּה את זכר וכן∑Ët¯.יפטר ּפתיחה, (משלי לׁשֹון ְְִֶַָָָֹ∆∆ְְְִֵָ

לׁשֹון יז) ּתּזכר, ׁשל ּתי"ו מדֹון". ראׁשית מים "ּפֹוטר :ְִִִֵֵֶַָָָָ
הּיֹולדת  על מּוסב היא, .נקבה ְִֵֶֶַַָָ

(ë)äcôú àì-íàå äNá äcôz øBîç øèôe¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éða øBëa ìk Bzôøòå:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz E ©«£©§®´Ÿ§³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«

i"yx£¯BÓÁ ¯ËÙe∑ ׁשאר טמאה ëולא .ּבהמה ∆∆¬ְְְְֵֵָָָֹ
‰N· ‰cÙz∑ ּביד חּלין והּוא לּכהן ׂשה ּכהן,ìנֹותן ƒ¿∆¿∆ְְִֵֵֵֶַַֹֹֻ

לּבעלים ּופטר ּבעבֹודה מּתר ∑BzÙ¯ÚÂ.חמֹור ְֲֲִֶֶַַָָָֻ«¬«¿
יפסד  לפיכ ּכהן, ממֹון הפסיד הּוא ּבקּופיץ. ְְְְְְִִִִֵַָֹֻעֹורפֹו

cÙz‰.ממֹונֹו EÈa ¯BÎa Ïk∑ סלעים חמּׁשה ָ…¿»∆ƒ¿∆ְֲִִָָ
ׁשּנאמר קצּוב, יח)ּפדיֹונֹו חדׁש(במדבר מּבן "ּופדּויו : ְְֱִִֶֶֶֶַָָֹ

¯Ì˜È.ּתפּדה" ÈÙ e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑ ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי ְִֶ¿…≈»»«≈»ְְִֶ

הּבכֹור, על מּוסב ואינֹו הּוא עצמֹו ּבפני ּדבר ְְְְְִִֵֵַַַָָָָמקרא,
אחרת  אזהרה אּלא ּפנים, ראּית ּבכֹור ּבמצות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
ריקם, ּפני לאֿיראּו לראֹות, לרגל ּוכׁשּתעלּו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיא,
מדרׁש ּולפי ּפנים. ראּית עלת להביא עליכם ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹמצוה
ללּמד  ׁשוה', ל'גזרה ּומפנה הּוא יתר מקרא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּבריתא,
סלעים  חמּׁשה ׁשהּוא עברי, עבד ׁשל הענקתֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָעל

ומין  מין קּדּוׁשיןîמּכל ּבמּסכת ּבכֹור. יז)ּכפדיֹון .(דף ְְְְִִִִִִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(376 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

ּבׂשה ּתפּדה חמֹור כ)ּופטר החמרּיּות,חמֹור (לד, את – ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָ
ּבׂשה ּבא ּתפּדה ּבפרׁשת רׁש"י (ּכלׁשֹון מצוה" ׁשל ּב"צאן - ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

ו) איׁש(יב, להם "ויקחּו הּצּוּוי אבֹות":ׂשהלגּבי לבית ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
מצוה"). ׁשל צאן לכם ּוקחּו מעבֹודה־זרה ידיכם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ"מׁשכּו

(àë)úaLz éòéáMä íBiáe ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ
:úaLz øéöwáe Léøça¤«¨¦¬©¨¦−¦§«Ÿ

i"yx£˙aLz ¯Èˆw·e LÈ¯Áa∑חריׁש נזּכר לּמה ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ְִִַָָָ
ערב וקציר? ׁשל חריׁש על אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּיֹוצא  ׁשביעית ׁשל וקציר לׁשביעית, הּנכנס ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָׁשביעית
על ðלמֹוצאי  מחל ׁשּמֹוסיפין ,ללּמד ׁשביעית, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ

ט)הּקדׁש ּתעבד (ראשֿהשנה ימים "ׁשׁשת מׁשמעֹו: וכ , ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹ
הּימים  ׁשׁשת ועבֹודת ּתׁשּבת", הּׁשביעי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹּובּיֹום

ואין  אסּור, והּקציר ׁשהחריׁש ׁשנה יׁש ,ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּתרּתי
ּכבר  ׁשהרי ׁשביעית, ׁשל וקציר חריׁש לֹומר ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָצרי

כה)נאמר אֹומרים (ויקרא ויׁש וגֹו'". תזרע לא ׂשד" : ְְְְְֱִִֵֶַָָֹ
ּבֹו, ׁשהזּכר וקציר וחריׁש ּבׁשּבת, אּלא מדּבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשאינֹו

מה  ,ל רׁשּות,ñלֹומר - רׁשּות,חריׁש - קציר אף ְְְִִֶַַָָ
הּׁשּבת  את ודֹוחה מצוה ׁשהּוא העמר קציר .יצא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(áë)âçå íéhç øéö÷ éøeka Eì äNòz úòáL âçå§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ
éñàä:äðMä úôe÷z ó ¨´¨¦½§©−©¨¨«

i"yx£ÌÈhÁ ¯Èˆ˜ È¯eka∑'הּלחם 'ׁשּתי ּבֹו מביא החּטיםòׁשאּתה כא)מן השנה מנחה ∑È¯eka.(ראש ׁשהיא ƒ≈¿ƒƒƒְִִִִֵֵֶֶֶַַַָƒ≈ְִִֶָ

Ï‡כ  Ì‡Â ‡¯ÓÈ‡a ˜B¯Ùz ‡¯ÓÁ„ ‡¯Îe·e¿»«¬»»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»
˜B¯Ùz CÈ·„ ‡¯Îea Ïk dÙ˜˙Â ˜B¯Ùƒ̇¿¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»ƒ¿

:ÔÈ˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬√»«≈»ƒ

ÚÈ·L‡‰כא  ‡ÓBÈ·e ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»
:Áez ‡„ˆÁ·e ‡ÚB¯Êa Áez¿«ƒ¿»«¬»»¿«

Áˆ„כב  È¯eka CÏ „aÚz ‡iÚe·L„ ‡bÁÂ¿«»¿»«»«¿≈»ƒ≈¬«
:‡zLc ‡˜ÙÓa ‡LÎc ‡bÁÂ ÔÈhÁƒƒ¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

minkg izty

(hi)é,'ebe 'xkGY' on 'xW`' zNn xqg̈¥¦©£¤¦¦¨¨
,'xhR' lr z"iA siqFde .'xhR'n z"iaE¥¦¤¤§¦¥©¤¤
`idW ,dpwOd lr aW 'xkGY'W ipRn¦§¥¤¦¨¨¨©©¦§¤¤¦
lke ,FWExitE .xhRd lr `l ,zclFId©¤¤Ÿ©©¤¤¥§¨
z` xkf xFhti xW` Lpwn¦§§£¤¦§¨¨¤

:Dngxk dxez ©§¨
(k)ëi"Wx Wxtn `A zWxR sFqaE§¨¨©Ÿ§¨¥©¦

:mrHdìilEqR x`WA oM oi`X dn ©©©©¤¥¥¦§¨§¥
ozxEnzE mdW ,ECtPW miWCEwnd©§¨¦¤¦§¤¥§¨¨
EqpkPW oeiM dcFare dGibA zFxEq £̀§¦¨©£¨¥¨¤¦§§

:onFwnAî,'mwix' `kd aizkC ¦§¨¦§¦¨¨¥¨
iAB 'mwix' aizM d`x zWxtaE§¨¨©§¥§¦¥¨©¥

,mirlq Wng xFkA oFicR dn ,dwprd©£¨¨©¦§§¨¥§¨¦
aizkCnE .mirlq Wng dwprd s ©̀©£¨¨¨¥§¨¦¦¦§¦
dedC ,`xwC `WixA dwprdC 'mwix'¥¨§©£¨¨§¥¨¦§¨©£¨
,o`S` 'mwix' icW ,`tiqA aYknl Dil¥§¦§©§¥¨§¥¥¨©Ÿ
lMn `dIW ,oxFB` 'mwix' ,awI` 'mwix'¥¨©¤¤¥¨©¤¤§¥¦¨

:mirlq Wng oine oin`k dxez ¦¨¦¨¥§¨¦
(`k)ðWxiR dpXd W`x zkQnA§©¤¤Ÿ©¨¨¥¥

dcUE oal dcU WFxgi `NW i"Wx©¦¤Ÿ©£§¥¨¨§¥
xivw'e .ziriaXl lirFIW dWixg oli ¦̀¨£¦¨¤¦©§¦¦§¨¦
WilW d`iadW d`EaY ,'ziriaW lW¤§¦¦§¨¤¥¦¨§¦
bdpn DA bdFp dY` ,ziriaXA©§¦¦©¨¥¨¦§©
,i`w zAX` i`C .zipinXA ziriaW§¦¦©§¦¦§¦©©¨¨¥

:mixEq` iOp zFk`ln x`W `d̈§¨§¨©¦£¦
ñ,devn lW Ll oi` Wixg dn ,WExiR¥¤¨¦¥§¤¦§¨

iYWE xnFr KxFvl WFxgl ENit £̀¦©£§¤¤§¥
xivw s` ,zAWA Ll FxqF` ip` mgNd©¤¤£¦§§§©¨©¨¦
`le zEWx lW `weC Ll xqF` ip`W¤£¦¥§©§¨¤§§Ÿ
devn xEvw F`vn ENit`W ,devn lW¤¦§¨¤£¦§¨¨¦§¨
`EdW o`Mn cnll Ll Wie .xFvwl¦§§¥§¦§Ÿ¦¨¤

:zAW dgFCak dxez ¤©¨
(ak)òixEMA onf `EdW `l ,WExiR¥Ÿ¤§©¦¥

oiligzOW ipRn wx ,miHg xivw§¦¦¦©¦§¥¤©§¦¦
miHgd on dgpn aixwdl§©§¦¦§¨¦©¦¦

:miWcgdbk dxez ©£¨¦

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i iyiy meil inei xeriy

(áé)øLà õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìò àa äzà©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«

(âé)ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz íúçaæî-úà ék¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®
:ïeúøëz åéøLà-úàå§¤£¥−̈¦§Ÿ«

i"yx£ÂÈ¯L‡∑(מד זרה אֹותֹו(עבודה ׁשעֹובדים אילן .הּוא ¬≈»ְִִֶָ

(ãé)çà ìàì äåçzLú àì ékøBîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
:àeä àp÷ ìà¥¬©−̈«

i"yx£BÓL ‡p˜∑ מעֹוזביו ּופֹורע ּבנצחֹונֹו אֹוחז קנאה, לׁשֹון ּכל וזהּו מוּתר, ואינֹו להּפרע .מקּנא «»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

(åè)eðæå õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït|éøçà ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´
ìàýìàì eçáæå íäéýzìëàå Eì àø÷å íäé ¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈

:Bçáfî¦¦§«
i"yx£BÁ·fÓ zÏÎ‡Â∑ מעלה ואני  ּבאכילתֹו, ענׁש ׁשאין אּתה ּכèּכסבּור ׁשּמּתֹו ּבעבֹודתֹו, ּכמ ֹודה עלי ¿»«¿»ƒƒ¿ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לבני מּבנֹותיו ולֹוקח ּבא ה)אּתה :(שם ְְְִֵֶַַָָָָ

(æè)éðáì åéúðaî zç÷ìåìà éøçà åéúðá eðæå Eýïäé §¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½
éða-úà eðæäåìà éøçà Eý:ïäé §¦§Æ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«

(æé):Cl-äNòú àì äëqî éäìà¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«

(çé)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³
Lãça ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLà úBvî©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦ µ§´Ÿ¤

:íéøönî úàöé áéáàä̈«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבבּׁשּולּה מתּבּכרת ׁשהּתבּואה הּבּכּור, .חדׁש …∆»»ƒְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(èé)ð÷î-ìëå éì íçø øèt-ìkøBL øèt øëfz E ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬
:äNå̈¤«

‡¯Ú‡יב  ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»
:CÈa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈc dÏÚ ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¬«ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»

ÈÂ˙יג  ÔeÚ¯˙z ÔB‰È¯B‚‡ ˙È È¯‡ÔB‰˙Ó˜ ¬≈»¬≈¿«¿¿»»«¿
:Ôeˆv˜z ÔB‰È¯L‡ ˙ÈÂ Ôe¯a˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

ÈÈיד  È¯‡ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»¬≈¿»
:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p«̃»¿≈≈«»

ÔeÚËÈÂטו  ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿
Ôe¯˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿¿¿«¬«¿¿ƒ¿

:ÔB‰ÈÁ·cÓ ÏeÎÈ˙Â CÏ»¿≈ƒƒ¿≈

ÔB‰˙aטז  ÔiÚËÈÂ CÈ·Ï ÔB‰˙aÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿
¯˙a Ca ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿

CÏ:יז  „aÚ˙ ‡Ï ‡Î˙Óc ÔÏÁc«¬«¿«¿»»«¿≈»

ÔÈÓBÈיח  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»
‡z˜Ù ‡·Èa‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ ‡·Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÔÈ¯Îcיט  C¯ÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈ‡Â ¯Bz ¯BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

minkg izty

(eh)è,lirN` mrh `EdW xnFl FpFvx§©¤©©©§¥
xnFl LYrC lr dlrY `OW xnFlM§©¤¨©£¤©©§§©
dcFarA `N` dxdf`de xEQi`d oi`W¤¥¨¦§¨©§¨¨¤¨¨£¨

z`' LiYxdfdW oeiM ,calA odNW¤¨¤¦§¨¥¨¤¦§©§¦¤
mdl zFxkYW la` ,'ebe 'mzFgAfn¦§§¨£¨¤¦§¨¤
cgi FgaGn lkF` didYW icM zixA§¦§¥¤¦§¤¥¦¦§©©

dY` xEaqM zg` dxEagA mdOr¦¨¤©£¨©©§¨©¨
LYrC lr dlrY l` ,mElM KkA oi`W¤¥§¨§©©£¤©©§§

:'eke Lilr dlrn ip` iM ,dfAfh dxez ¨¤¦£¦©£¤¨¤



yz`קיב ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i iyiy meil inei xeriy
ּכי  לּמקּדׁש, חּטים ׁשל החדׁש מן הּבאה ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָראׁשֹונה

היא  הּׂשעֹורים מן ּבפסח, הּבאה העמר ÁÂ‚.מנחת ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ¿«
ÛÈÒ‡‰∑ הּׂשדה מן ּתבּואת אֹוסף ׁשאּתה ּבזמן »»ƒְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּכמֹו לּבית, הכנסה לׁשֹון זֹו 'אסיפה' כב)לּבית. :(דברים ְְְֲִִִַַַַַָָָ

"ּבית ּתֹו אל ‰M‰."ואספּתֹו ˙Ùe˜z∑ ׁשהיא ְֲֵֶֶַַ¿««»»ִֶ
הּבאה  הּׁשנה ּבתחּלת הּׁשנה, ∑Ùe˜z˙.ּבחזרת ְֲִִַַַַַַָָָָָָָ¿«

והּקפה  מסּבה .לׁשֹון ְְְִַָָָ

(âë)ìLéðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥²
ïãàä|ìà ýåýéý:ìàøNé é ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£E¯eÎÊŒÏk∑ הּזכרים מצוֹות ׁשּבô.ּכל הרּבה »¿¿ְְְְִִֵֶַַָָ
ּפעמים  ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹּבּתֹורה

ועל  ׁשּבהם, לאוין מנין על ולענׁש לחּיב ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוארּבע,
ׁשּבהם  'עׂשה' .מנין ְֲִֵֶֶַָ

(ãë)éðtî íéBb LéøBà-ékEìáb-úà ézáçøäå E ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®
-úà úBàøì Eúìòa Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«¨Æ¤

ìà ýåýé éðtýéìL E:äðMa íéîòt L §¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«
i"yx£LÈ¯B‡∑וכן ,אתרי ב)ּכתרּגּומֹו: "החל (דברים : ƒְְְֲֵֵֵַָָ

וכן לב)רׁש", לׁשֹון (במדבר האמֹורי", את "וּירׁש : ְְֱִֵֶֶַָָֹ
EÏ·b.ּגרּוׁשין  ˙‡ Èz·Á¯‰Â∑ מּבית רחֹוק ואּתה ִֵ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆ְִֵַָָ

אני  לכ ּתמיד, לפני לראֹות יכֹול ואינ ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּבחירה
ל הּללּוöקֹובע רגלים .ׁשלׁשה ְְְִֵַַָָָֹ

(äë)ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò èçLú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤
:çñtä âç çáæ¤−©©¬©¨«©

i"yx£'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï∑ ועדין הּפסח את ּתׁשחט לא …ƒ¿«¿ְֲִִֶֶַַַַַֹ
קּים  לאחד ,÷חמץ אֹו לּזֹורק אֹו לּׁשֹוחט, øאזהרה ְְֵֵֵֶַַַַָָָָָ

חבּורה סג)מּבני אין ∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(פסחים ּכתרּגּומֹו. ְֲִֵָ¿…»ƒְְֵַ

מֹועלת  אּלא ùלינה לינה ואין הּמזּבח, úּבראׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּׁשחר  ‰ÁÒt.ּבעּמּוד ‚Á Á·Ê∑ אמּוריוà, ּומּכאן ְַַַַ∆«««»«ִֵָָ

לכל  למד ואברים áאּתה חלבים .הקטר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ

(åë)ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´
ìàýéô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ הּמינין מּׁשבעת ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִִִַַ
ארצâהאמּורים  ח)ּבׁשבח ּוׂשעֹורה (דברים חּטה "ארץ : ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ

הּוא  ּודבׁש, וגֹו'". ÏM·˙Œ‡Ï.ּתמרים ãּדבׁשוגפן ְְְְְִֶֶַָָ…¿«≈
È„b∑ ּבחלב לבׂשר ּכתּוב ,äאזהרה ּפעמים וׁשלׁש ¿ƒְְְְִֶַָָָָָָָָָֹ

CÈ¯eÎcכג  Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa¯ Ì„√̃»ƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ÈzÙ‡Â CÓ„˜ ÔÓ ÔÈÓÓÚ C¯˙‡ È¯‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»¿«¿≈»
C˜ÒÓa CÚ¯‡ ˙È L‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz¿»¿»«¿≈¡«»«¿»¿ƒ¿»
ÔÈÓÊ ˙Ïz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡fÁ˙‡Ï¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ

:‡zLa¿«»

Ôe˙·Èכה  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„nÓ ¯a ‡¯ÙˆÏ¿«¿»«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»

:‡ÁÒÙ„¿ƒ¿»

ÈÈcכו  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿≈¿≈«¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

minkg izty

(bk)ômixkGd `ls` ixdW ,LNW Ÿ©§¨¦¤§¤£¥©
WExiR ,LNW mpi` miPhTd mixkf§¨¦©§©¦¥¨¤§¥
milFcBd oMW lM ,LzEWxA mpi ¥̀¨¦§§¨¤¥©§¦
mixkGd FWExiR wx ,zFvnA miaiIgW¤©¨¦§¦§©¥©§¨¦

:LOrA xnFlM ,LA mi`vnPdck dxez ©¦§¨¦§§©§©§
(ck)ö'WixF` iM' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦¦

:FA Wi mrh zpizp i`n ,'ebedk dxez ©§¦©©©¥
(dk)÷EN`kE ,xvwe qxFqn `xwOdW¤©¦§¨§¨§¨¨§¦

wxfz `le igaf z` hgWz `l' aizM§¦Ÿ¦§©¤¦§¦§Ÿ¦§Ÿ
ungd oiicrW xnFlM ,'ungd lr FnC̈©¤¨¥§©¤£©¦¤¨¥

:WOn eilr `le ,miIwøcg`l m` ©¨§Ÿ¨¨©¨¦§¤¨
.e`lA xaFr FziaA ung Fl Wi EN`n¥¥¥¨¥§¥¥§©
F` ,xaFrd `Ed in WxiR `l la £̀¨Ÿ¥¥¦¨¥
:cg`M mdipW F` wxFGd F` hgFXd©¥©¥§¥¤§¤¨

ù,`Ed dlirn oFWl 'zlrFn' ,WExiR¥¤¤§§¦¨
,gAfOd W`xA lqFR dpil oi` xnFlM§©¥¦¨¥§Ÿ©¦§¥©
gAfOd W`xA eixai` Elr m` xnFlM§©¦¨¥¨¨§Ÿ©¦§¥©
`NW iR lr s` xgXd zFlr mcFw¤£©©©©©¦¤Ÿ

:milqtp mpi` Eaxwpú`l ,xnFlM ¦§§¥¨¦§¨¦§©Ÿ
cEOrA oilIW cr `N` dpilA lqtin¦§©§¦¨¤¨©¤¨¦§©
mcFwe dliNd lM ol m` la` ,xgXd©©©£¨¦¨¨©©§¨§¤
df oi` xihwd xgXd cEOr dlrW¤¨¨©©©©¦§¦¥¤

dpilEcxi m`W oiprl dpil ied oxihwd `l m` la`) ¦¨£¨¦Ÿ¦§¦¨¨¥¦¨§¦§©¤¦¨§

(e"t sC migaf oiIr ,Elri `l xgXd cEOr xg`l: §©©©©©©Ÿ©£©¥§¨¦©

à:eixEn` `N` axwp Fpi` gqRd `dC§¨©¤©¥¦§¨¤¨¥¨
ácEOr xg` aixwi `NW ,xnFlM§©¤Ÿ©§¦©©©

bg' aizM `le 'gaf' aizkCn .xgXd©©©¦¦§¦¤©§¨§¦©
migaGd lM zFAxl `N` ,'gqRd©¤©¤¨§©¨©§¨¦

:dpilA milqtPWek dxez ¤¦§¨¦§¦¨
(ek)â'Lznc`'nC xnFl dvFx Fpi ¥̀¤©§¥©§¨§

`Faz iM zWxtA `dC ,Dil wiRn©¥¥§¨§¨¨©¦¨
`N` ,'ux`' 'ux`'C deW dxifBn wiRn©¥¦§¥¨¨¨§¤¤¤¤¤¨
`kd aizkC `dC xnFl FpFvx§©§¨¦§¦¨¨
zFxiRd lMnC `xninl e`l 'Lznc`'©§¨§©§¥§¨§¦¨©¥
`N` ,mixEMA `iadl aIEgn Lvx`AW¤§©§§§¨§¨¦¦¦¤¨
opitlicM calA mipiOd zraXn `weC©§¨¦¦§©©¦¦¦§¨¦§¨§¦©

:'ux`' 'ux`'C deW dxifBnãdWwC ¦§¥¨¨¨§¤¤¤¤§¨¤
iOp aiWg mipiOd zraWaC ,i"Wxl§©¦¦§¦§©©¦¦¨¥©¦
aizM mixEMaaE ,ixR Fpi` WacE ,WaC§©§©¥§¦§¦¦§¦

'.ixR `weC rnWn ,'Lznc` ixRn¦§¦©§¨§©§©©§¨§¦
mixnYW ,'mixnY WaC `Ed' ,uxznE§¨¥§©§¨¦¤§¨¦

:ixR iOpäFO` algA `l ,WExiR ©¦§¦¥Ÿ©£¥¦



קיג `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"i ycew zayl inei xeriy
להנאה  ואחד לאכילה, אחד לאּסּור åּבּתֹורה: ואחד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

קטו)ּבּׁשּול עגל ∑È„b.(חולין ואף ּבמׁשמע, ר ולד ּכל ִ¿ƒְְְֵֶַַַַָָָ
מקֹומֹות  ּבכּמה לפרׁש ּׁשהצר מּמה "ּגדי æוכבׂש, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּבמׁשמע  יֹונקים ּכל סתם, ׁש"ּגדי" למדּת, .עּזים" ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ
Bn‡ ·ÏÁa∑ ׁשאין חלב, לֹו ׁשאין לעֹוף, ּפרט «¬≈ƒְְֵֵֶֶָָָ

סֹופרים  מּדברי אּלא הּתֹורה מן .אּסּור ֹו ְְִִִִִֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `yz t"y zgiyn)

הּתֹורה  מּביעה ׁשּבפרׁשתנּו, ּבחלב" ּבׂשר על ה"אזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָאת
הּפׁשט  ּבדר אמנם, אּמֹו". ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּמּלים
ׁשּכל  ּכׁשּיֹודעים א עֹוף, ּבׂשר למעט "אּמֹו": הּמּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה
לֹומר, הכרחי לחלּוטין, מדּיקים ׁשּבּתֹורה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהענינים

" הענינים והּגֹורם אּמֹוּבחלבּגדיׁשּבפנימּיּות הׁשרׁש הּוא " ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
האכזרּיּות.לכל מּפני ׁשהּוא ּבחלב, ּבׂשר ְְְְִִֵֶַָָָָָָָ

אכזרּיּות  מּפני להּׁשמר עלינּו ּכּמה עד יֹותר מדּגיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּדבר
ּגדֹולה  ּכּמה עד ללמד נּתן ּומּכ חּיים. ּבעלי צער ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּומּפני
ועל־אחת־ אדם, ׁשל צערֹו לגּבי הּזהירּות להיֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָצריכה

ׁשּמּפני  רֹואים, ׁשהרי יהּודי, ׁשל צערֹו לגּבי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכמה־וכמה
ּובהנאתֹו, אּמֹו" ּבחלב "ּגדי ׁשּבאכילת ּכלׁשהי ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאכזרּיּות
ּכל  אף אּלא ּבלבד, אּמֹו" ּבחלב "ּגדי רק לא הּתֹורה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹאסרה
- ּבבּׁשּול אף אּלא ּובהנאה, ּבאכילה רק ולא ּבחלב, ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹּבׂשר
אכזרּיּות  לידי להביאנּו העלּולים מּמעׂשים להרחיקּנּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּכדי

ְֲִַָָָרחמנא־לצלן.
ּבכלל, הּברּיֹות אהבת יקרה ּכּמה עד מּכ לֹומדים ׁשני, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָמּצד
על־אחת־ - אלקיכם" לה' אּתם "ּבנים - יׂשראל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹואהבת

ְַַָָּכּמה־וכּמה.

ß xc` g"i ycew zay ß

(æë)íéøácä-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤©§¨¦´
ét-ìò ék älàä|Ezà ézøk älàä íéøácä ¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦¦§²

:ìàøNé-úàå úéøa§¦−§¤¦§¨¥«
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Œ˙‡∑ לכּתב רּׁשאי אּתה .ׁשּבעלּֿפה çּתֹורה ולא ∆«¿»ƒ»≈∆ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

(çë)íéòaøàå íBé íéòaøà ýåýé-íò íL-éäéå©§¦¨´¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´
ázëiå äúL àì íéîe ìëà àì íçì äìéì©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ
íéøácä úøNò úéøaä éøác úà úçlä-ìò: ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(178 'nr el jxk zegiy ihewl)

אכל לא לחם . . יֹום ארּבעים . . ׁשם כח)ויהי ּכתב (לד, ְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ב)הּמהרׁש"א עה, האמצעים,(יומא יֹום לארּבעים ׁשהּכּונה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָ

העגל". חטא על יׂשראל ּבׁשביל "והתעּנה בכעס, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיּו

יֹום  ּבארּבעים מדּבר ּפסּוקנּו ׁשהרי ּגדֹול, עּיּון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוצרי
ּברצֹון. ׁשהיּו ְֲִֶַָָָהאחרֹונים,

(èë)úãòä úçì éðLe éðéñ øäî äLî úãøa éäéå©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ
ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa§©¤½§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²

:Bzà Bøaãa åéðt øBò¬¨−̈§©§¬¦«

iÓb˙t‡כז  ˙È CÏ ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»ƒ¿»«»
˙È¯Êb ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡ ÔÈl‡‰»ƒ≈¬≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ÌÈ˜ CnÚƒ»¿«¿ƒƒ¿»≈

ÔÈÓÓÈכח  ÔÈÚa¯‡ ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‰Â‰Â«¬»«»√»¿»«¿¿ƒ¿»ƒ
‡Ï ‡iÓe ÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬««»»
‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe È˙L¿≈¿«««»»ƒ¿»≈¿»»

:ÔÈÓb˙t ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯˙eכט  ÈÈÒ„ ‡¯ehÓ ‰LÓ ˙Á „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆ƒ»¿ƒ«¿≈
ÔÓ d˙ÁÓa ‰LÓ„ ‡„Èa ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ≈«¬»ƒ»¿…∆¿≈¬≈ƒ
‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò È¯‡ Ú„È ‡Ï ‰LÓe ‡¯eË»…∆»¿«¬≈¿≈ƒ¿»»

:dnÚ d˙eÏlÓa È‰Bt‡„¿«ƒ¿«»≈ƒ≈

minkg izty

;Fnvr algA oiCd `Ed `N` ,`weC©§¨¤¨©¦©£¥©§
sFr iwER`l ,'FO` algA' hwpC `de§¨§¨©©£¥¦§©¥
i"Wx WxiRW FnM ,alg FO`l oi`W¤¥§¦¨¨§¤¥¥©¦

:KEnqAåalgA xUA iAB KixvnC `de §¨§¨§©§¦©¥¨¨§¨¨
lMn xzFi d`pde dlik`l miwEqR ipW§¥§¦©£¦¨©£¨¨¥¦¨
iOp aizM oNEkAW ,dxFYAW mixEQi ¦̀¦¤©¨¤§¨§¦©¦
mbe dlik` EdA llFke dlik` oFWl§£¦¨§¥§£¦¨§©
aiIg algA xUA iAbC xnFl Wi ,d`pd£¨¨¥©§©¥¨¨§¨¨©¨

,Fzlik`A dpdp Fpi`W s` dlik`d lr©¨£¦¨©¤¥¤¡¤©£¦¨
`l Kkl ,dlik`A FpFxB sxUPW oFbM§¤¦§¨§©£¦¨§¨Ÿ
mB lFlkIW dlik` oFWl iOp FA azM̈©©¦§£¦¨¤¦§©
zlik` x`WA oM oi`X dn ,d`pdd©£¨¨©¤¥¥¦§¨£¦©

:mixEQi`æ`N` WxFtn ied `l i`C ¦¦§¦¨£¥§¨¤¨
xnF` iziid ,'miGr icB' cg` mFwnA§¨¤¨§¦¦¦¨¦¦¥
cFnlpC ,miGr icB `weC iOp o`kAW¤§¨©¦©§¨§¦¦¦§¦§
dOkA m` la` .WxFtnd on mEzq̈¦©§¨£¨¦§©¨

`weC Epcnl ,'miGr icB' azM zFnFwn§¨©§¦¦¦¨©§©§¨
dWlWC mEXn ,iNB iNbC `kid¥¨§©¥©¥¦¦§¨
`nlr iNEkl cg`M mi`Ad miwEqR§¦©¨¦§¤¨§¥¨§¨
`kd FnM ,iNB `lC `kide ,oicOln oi ¥̀§©§¦§¥¨§¨©¥§¨¨
miwpFi lM ,mzq aizkC¦§¦§¨¨§¦

:rnWnAfk dxez §©§©
(fk)ç:`Ed hErin 'dN`'Cgk dxez §¥¤¦

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i iyiy meil inei xeriy
ּכי  לּמקּדׁש, חּטים ׁשל החדׁש מן הּבאה ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָראׁשֹונה

היא  הּׂשעֹורים מן ּבפסח, הּבאה העמר ÁÂ‚.מנחת ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ¿«
ÛÈÒ‡‰∑ הּׂשדה מן ּתבּואת אֹוסף ׁשאּתה ּבזמן »»ƒְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּכמֹו לּבית, הכנסה לׁשֹון זֹו 'אסיפה' כב)לּבית. :(דברים ְְְֲִִִַַַַַָָָ

"ּבית ּתֹו אל ‰M‰."ואספּתֹו ˙Ùe˜z∑ ׁשהיא ְֲֵֶֶַַ¿««»»ִֶ
הּבאה  הּׁשנה ּבתחּלת הּׁשנה, ∑Ùe˜z˙.ּבחזרת ְֲִִַַַַַַָָָָָָָ¿«

והּקפה  מסּבה .לׁשֹון ְְְִַָָָ

(âë)ìLéðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥²
ïãàä|ìà ýåýéý:ìàøNé é ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£E¯eÎÊŒÏk∑ הּזכרים מצוֹות ׁשּבô.ּכל הרּבה »¿¿ְְְְִִֵֶַַָָ
ּפעמים  ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹּבּתֹורה

ועל  ׁשּבהם, לאוין מנין על ולענׁש לחּיב ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוארּבע,
ׁשּבהם  'עׂשה' .מנין ְֲִֵֶֶַָ

(ãë)éðtî íéBb LéøBà-ékEìáb-úà ézáçøäå E ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®
-úà úBàøì Eúìòa Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«¨Æ¤

ìà ýåýé éðtýéìL E:äðMa íéîòt L §¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«
i"yx£LÈ¯B‡∑וכן ,אתרי ב)ּכתרּגּומֹו: "החל (דברים : ƒְְְֲֵֵֵַָָ

וכן לב)רׁש", לׁשֹון (במדבר האמֹורי", את "וּירׁש : ְְֱִֵֶֶַָָֹ
EÏ·b.ּגרּוׁשין  ˙‡ Èz·Á¯‰Â∑ מּבית רחֹוק ואּתה ִֵ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆ְִֵַָָ

אני  לכ ּתמיד, לפני לראֹות יכֹול ואינ ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּבחירה
ל הּללּוöקֹובע רגלים .ׁשלׁשה ְְְִֵַַָָָֹ

(äë)ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò èçLú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤
:çñtä âç çáæ¤−©©¬©¨«©

i"yx£'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï∑ ועדין הּפסח את ּתׁשחט לא …ƒ¿«¿ְֲִִֶֶַַַַַֹ
קּים  לאחד ,÷חמץ אֹו לּזֹורק אֹו לּׁשֹוחט, øאזהרה ְְֵֵֵֶַַַַָָָָָ

חבּורה סג)מּבני אין ∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(פסחים ּכתרּגּומֹו. ְֲִֵָ¿…»ƒְְֵַ

מֹועלת  אּלא ùלינה לינה ואין הּמזּבח, úּבראׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּׁשחר  ‰ÁÒt.ּבעּמּוד ‚Á Á·Ê∑ אמּוריוà, ּומּכאן ְַַַַ∆«««»«ִֵָָ

לכל  למד ואברים áאּתה חלבים .הקטר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ

(åë)ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´
ìàýéô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ הּמינין מּׁשבעת ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִִִַַ
ארצâהאמּורים  ח)ּבׁשבח ּוׂשעֹורה (דברים חּטה "ארץ : ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ

הּוא  ּודבׁש, וגֹו'". ÏM·˙Œ‡Ï.ּתמרים ãּדבׁשוגפן ְְְְְִֶֶַָָ…¿«≈
È„b∑ ּבחלב לבׂשר ּכתּוב ,äאזהרה ּפעמים וׁשלׁש ¿ƒְְְְִֶַָָָָָָָָָֹ

CÈ¯eÎcכג  Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa¯ Ì„√̃»ƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ÈzÙ‡Â CÓ„˜ ÔÓ ÔÈÓÓÚ C¯˙‡ È¯‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»¿«¿≈»
C˜ÒÓa CÚ¯‡ ˙È L‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz¿»¿»«¿≈¡«»«¿»¿ƒ¿»
ÔÈÓÊ ˙Ïz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡fÁ˙‡Ï¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ

:‡zLa¿«»

Ôe˙·Èכה  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„nÓ ¯a ‡¯ÙˆÏ¿«¿»«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»

:‡ÁÒÙ„¿ƒ¿»

ÈÈcכו  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿≈¿≈«¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

minkg izty

(bk)ômixkGd `ls` ixdW ,LNW Ÿ©§¨¦¤§¤£¥©
WExiR ,LNW mpi` miPhTd mixkf§¨¦©§©¦¥¨¤§¥
milFcBd oMW lM ,LzEWxA mpi ¥̀¨¦§§¨¤¥©§¦
mixkGd FWExiR wx ,zFvnA miaiIgW¤©¨¦§¦§©¥©§¨¦

:LOrA xnFlM ,LA mi`vnPdck dxez ©¦§¨¦§§©§©§
(ck)ö'WixF` iM' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦¦

:FA Wi mrh zpizp i`n ,'ebedk dxez ©§¦©©©¥
(dk)÷EN`kE ,xvwe qxFqn `xwOdW¤©¦§¨§¨§¨¨§¦

wxfz `le igaf z` hgWz `l' aizM§¦Ÿ¦§©¤¦§¦§Ÿ¦§Ÿ
ungd oiicrW xnFlM ,'ungd lr FnC̈©¤¨¥§©¤£©¦¤¨¥

:WOn eilr `le ,miIwøcg`l m` ©¨§Ÿ¨¨©¨¦§¤¨
.e`lA xaFr FziaA ung Fl Wi EN`n¥¥¥¨¥§¥¥§©
F` ,xaFrd `Ed in WxiR `l la £̀¨Ÿ¥¥¦¨¥
:cg`M mdipW F` wxFGd F` hgFXd©¥©¥§¥¤§¤¨

ù,`Ed dlirn oFWl 'zlrFn' ,WExiR¥¤¤§§¦¨
,gAfOd W`xA lqFR dpil oi` xnFlM§©¥¦¨¥§Ÿ©¦§¥©
gAfOd W`xA eixai` Elr m` xnFlM§©¦¨¥¨¨§Ÿ©¦§¥©
`NW iR lr s` xgXd zFlr mcFw¤£©©©©©¦¤Ÿ

:milqtp mpi` Eaxwpú`l ,xnFlM ¦§§¥¨¦§¨¦§©Ÿ
cEOrA oilIW cr `N` dpilA lqtin¦§©§¦¨¤¨©¤¨¦§©
mcFwe dliNd lM ol m` la` ,xgXd©©©£¨¦¨¨©©§¨§¤
df oi` xihwd xgXd cEOr dlrW¤¨¨©©©©¦§¦¥¤

dpilEcxi m`W oiprl dpil ied oxihwd `l m` la`) ¦¨£¨¦Ÿ¦§¦¨¨¥¦¨§¦§©¤¦¨§

(e"t sC migaf oiIr ,Elri `l xgXd cEOr xg`l: §©©©©©©Ÿ©£©¥§¨¦©

à:eixEn` `N` axwp Fpi` gqRd `dC§¨©¤©¥¦§¨¤¨¥¨
ácEOr xg` aixwi `NW ,xnFlM§©¤Ÿ©§¦©©©

bg' aizM `le 'gaf' aizkCn .xgXd©©©¦¦§¦¤©§¨§¦©
migaGd lM zFAxl `N` ,'gqRd©¤©¤¨§©¨©§¨¦

:dpilA milqtPWek dxez ¤¦§¨¦§¦¨
(ek)â'Lznc`'nC xnFl dvFx Fpi ¥̀¤©§¥©§¨§

`Faz iM zWxtA `dC ,Dil wiRn©¥¥§¨§¨¨©¦¨
`N` ,'ux`' 'ux`'C deW dxifBn wiRn©¥¦§¥¨¨¨§¤¤¤¤¤¨
`kd aizkC `dC xnFl FpFvx§©§¨¦§¦¨¨
zFxiRd lMnC `xninl e`l 'Lznc`'©§¨§©§¥§¨§¦¨©¥
`N` ,mixEMA `iadl aIEgn Lvx`AW¤§©§§§¨§¨¦¦¦¤¨
opitlicM calA mipiOd zraXn `weC©§¨¦¦§©©¦¦¦§¨¦§¨§¦©

:'ux`' 'ux`'C deW dxifBnãdWwC ¦§¥¨¨¨§¤¤¤¤§¨¤
iOp aiWg mipiOd zraWaC ,i"Wxl§©¦¦§¦§©©¦¦¨¥©¦
aizM mixEMaaE ,ixR Fpi` WacE ,WaC§©§©¥§¦§¦¦§¦

'.ixR `weC rnWn ,'Lznc` ixRn¦§¦©§¨§©§©©§¨§¦
mixnYW ,'mixnY WaC `Ed' ,uxznE§¨¥§©§¨¦¤§¨¦

:ixR iOpäFO` algA `l ,WExiR ©¦§¦¥Ÿ©£¥¦



yz`קיד ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰LÓ ˙„¯a È‰ÈÂ∑ לּוחֹות ּכׁשהביא «¿ƒ¿∆∆…∆ְִֵֶ

הּכּפּורים èאחרֹונֹות  ּביֹום ,.Ô¯˜ Èk∑,קרנים לׁשֹון ְֲִִַַƒ»«ְְִַַ
מׁשה  זכה ּומהיכן קרן. ּכמין ּובֹולט מבהיק ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהאֹור

ההֹוד  ׁשּנתן ?éלקרני הּמערה, מן אמרּו: רּבֹותינּו ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר ּפניו, על ידֹו לג)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא :(לעיל ֱֶֶַַַָָָָָ

כּפי  .""וׂשּכתי ְִִַַֹ

(ì)ïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBò́¨¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«

i"yx£ÂÈÏ‡ ˙LbÓ e‡¯ÈiÂ∑ּגדֹולה ּב ּכּמה ּוראה א «ƒ¿ƒ∆∆≈»ְְֵַָָֹ
ּבעברה, ידיהם ּפׁשטּו ׁשּלא ׁשעד עברה, ׁשל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכחּה

אֹומר כד)מהּו אכלת (לעיל  ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה : ְְְֵֵֵֶֶַַֹ

ולא  יראים ולא יׂשראל" ּבני לעיני ההר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָֹֹֹּבראׁש
ׁשל  הֹודֹו מקרני  אף העגל, את ּומּׁשעׂשּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמזּדעזעים.

ּומזּדעזעים  מרּתיעים היּו .מׁשה ְְְְִִִִֶַַָֹ

(àì)-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨
:íäìà äLî øaãéå äãòa íéàNpä©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

i"yx£‰„Úa ÌÈ‡Np‰∑ העדה נׂשיאי ‡Ì‰Ï.ּכמֹו ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ הּוא הוה ּולׁשֹון מקֹום, ׁשל ּכל ëׁשליחּותֹו «¿ƒƒ»≈»ְְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְְִֶֶָָֹ
הּזה  .הענין ְִֶַָָ

(áì)úà íeöéå ìàøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk̈£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«

i"yx£eLb ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑ חֹוזר לּזקנים, ׁשּלּמד אחר ¿«¬≈≈ƒ¿ְִִֵֵֵֶַַַ
רּבנן: 'ּתנּו ליׂשראל: ההלכה אֹו הּפרׁשה ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָּומלּמד
הּגבּורה, מּפי לֹומד היה מׁשה הּמׁשנה? סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד
ויׁשב  אהרן נסּתּלק ּפרקֹו, מׁשה לֹו ׁשנה אהרן, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹנכנס
מׁשה  להם ׁשנה ּבניו, נכנסּו מׁשה. לׂשמאל ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹֹלֹו
מׁשה  לימין אלעזר יׁשב הם, נסּתּלקּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרקם,

להם  ׁשנה זקנים, נכנסּו אהרן. לׂשמאל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹואיתמר
ּכל  נכנסּו לצדדין. יׁשבּו זקנים, נסּתּלקּו ּפרקם, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹמׁשה

נמצ  ּפרקם. מׁשה להם ׁשנה העם העם, ּכל ּביד א, ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּביד  ׁשלׁשה, אהרן ּבני ּביד ׁשנים, הּזקנים ּביד ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹאחד,

ּב'ערּובין' ּכדאיתא וכּו'', ארּבעה .(נד)אהרן ְְְְֲִִִֵַַָָָֹ

(âì):äåñî åéðt-ìò ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«

i"yx£‰ÂÒÓ ÂÈtŒÏÚ ÔziÂ∑,אּפי ּבית ּכתרּגּומֹו: «ƒ≈«»»«¿∆ְְֵֵַַ
ּבּגמרא הּוא ארּמי סב)לׁשֹון ועֹוד (כתובות לּבא', 'סוי : ְְְֲִִֵַַָָָָ

הּבטה, לׁשֹון לאּפּה', מסוה קא 'הוה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּב'כתּבֹות':
ּכנגד  הּנּתן ּבגד מסוה, ּכאן, אף ּבּה. מסּתּכל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

ׁשּלא  ההֹוד, קרני ולכבֹוד העינים, ּובית ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּפרצּוף
ונֹוטלֹו ּכנגּדן הּמסוה נֹותן היה מהם, הּכל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיזּונּו
ׁשהּמקֹום  ּובׁשעה יׂשראל עם מדּבר ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבׁשעה

מסוה  ּבלא יצא ּובצאתֹו צאתֹו, עד עּמֹו .נדּבר ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

Â‰‡ל  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈»…∆¿»
‡·¯˜˙‡lÓ eÏÈÁ„e È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿»»

:d˙ÂÏ¿»≈

ÏÎÂלא  Ô¯‰‡ d˙ÂÏ e·˙Â ‰LÓ ÔB‰Ï ‡¯˜e¿»¿…∆¿»¿»≈«¬…¿»
:ÔB‰nÚ ‰LÓ ÏlÓe ‡zLÎa ‡i·¯·«̄¿¿«»ƒ¿ƒ¿»«≈…∆ƒ¿

Ï‡¯NÈלב  Èa Ïk e·È¯˜˙‡ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈
‡¯eËa dnÚ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È Ôep„wÙe«≈ƒ»»ƒ«≈¿»ƒ≈¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

ÏÚלג  ·‰ÈÂ ÔB‰nÚ ‡ÏlÓÏÓ ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ««
:Èt‡ ˙Èa È‰Bt‡«ƒ≈«≈

minkg izty

(hk)è`iadWMW mBW iR lr s ©̀©¦¤©¤§¤¥¦
fEOzA xUr draWA zFpFW`x zFgEl¦§¦§¨¨¨§©
ipWE xdd on dWn cxIe' iOp aizM§¦©¦©¥¤¤¦¨¨§¥
,o`M aEzMW FnM 'FciA zEcrd zFgEl¨¥§¨§¤¨¨
xg` mi`Ad mixERQd lM mFwn lMn¦¨¨¨©¦¦©¨¦©©
:zFpFxg` zFgElA wx Eid `l df `xwn¦§¨¤Ÿ¨©§©£

édkf zFpFxg` zFgElAW ,xnFlM§©¤§©£¨¨

zFgElAn xzFi cFd ipxwl§©§¥¥¦§
:zFpFW`xdl dxez ¨¦

(`l)ëxEAC o`M oi`W oeiMn ,WExiR¥¦¥¨¤¥¨¦
xEAiCdW xnFl KgxM lr ,llM cgEin§¨§¨©¨§¨©¤©¦
mXd FOr xAcPX dn `N` Fpi` dGd©¤¥¤¨©¤¦§©¦©¥
mFwn lW FzEgilW `EdW ,ipiq xdA§©¦©¤§¦¤¨
dxFYd lM mdl cFnlIW l`xUil§¦§¨¥¤¦§¨¤¨©¨

xnFl Kixv KgxM lr oM m`e ,DNEM¨§¦¥©¨§¨¨¦©
didW ,oiprd lM `Ed ded oFWNW¤§Ÿ¤¨¨¦§¨¤¨¨
mzF` cnFle mFi lkA mdl `xFw dWn¤¥¨¤§¨§¥¨
KM xg`e ,mi`iUPl zFvOde dxFYd©¨§©¦§©§¦¦§©©¨
dfe ,KlFde WxtOW FnM ,l`xUi lkl§¨¦§¨¥§¤§¨¥§¥§¤

:oMWOd mwEdW xg`l s` didal dxez ¨¨©§©©¤©©¦§¨



קטו `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"i ycew zayl inei xeriy

(ãì)øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬
ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãò äåñnä-úà¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

:äeöé øLà úà¥−£¤¬§ª¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯a„Â∑ מהם מסּתּלק ּוכׁשהּוא ּבפניו, ההֹוד קרני .וראּו ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

(äì)éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´
Bàa-ãò åéðt-ìò äåñnä-úà äLî áéLäå äLî¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−

:Bzà øaãìñññ §©¥¬¦«
i"yx£Bz‡ ¯a„Ï B‡aŒ„Ú ÂÈtŒÏÚ ‰ÂÒn‰Œ˙‡ ‰LÓ ·ÈL‰Â∑:ּפניו מעל נֹוטלֹו אּתֹו, לדּבר ּוכ ׁשּבא ¿≈ƒ…∆∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְְְִֵֵֶַַָָָ

סימן. חננא"ל פסוקים, תשא קל"ט כי פרשת חסלת

dnÚלד  ‡ÏlÓÏ ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ÏÏÚ „ÎÂ¿«»≈…∆»√»¿»¿«»»ƒ≈
˜ÙÂ d˜tÓ „Ú È‰Bt‡ ˙Èa ˙È ÈcÚ‡«¿ƒ»≈«ƒ«ƒ¿≈¿»≈
:„wt˙Ó È„ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓÓe¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒƒ¿«»

È‚Òלה  È¯‡ ‰LÓ Èt‡ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÔÊÁÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈»«≈…∆¬≈¿≈
˙Èa ˙È ‰LÓ ·˙‡Â ‰LÓ Èt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊƒ¿»»¿«≈…∆«¬≈…∆»≈
:dnÚ ‡ÏlÓÏ ÏÏÚc „Ú È‰Bt‡ ÏÚ Èt‡«≈««ƒ«¿»≈¿«»»ƒ≈

åòø ¯ áøò íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zay(iyiy meil)

ly eyxcnàúà ék ,àìéL áø[`ayk-]øîà ,éîéc áømyaéaø ©¦¨¦£¨©¦¦¨©©¦
äòaøàî äúeçt úéìîøk ïéà ,ïðçBéoic oi` xnelk ,agex migth ¨¨¥©§§¦§¨¥©§¨¨

drax` lr drax` zegtl eghyy mewna `l` bdep zilnxk
xzene ,xeht mewn df ixd ,df xeriy ea oi` m`e .migth
e` ,cigid zeyxl oiae miaxd zeyxl oia epnn `ivedl dligzkl

.ekezl mdn qipkdl
ñôBúå ,úLL áø øîàåúdaeba zilnxkdäøNò ãòenke ,migth §¨©©¥¤§¤¤©£¨¨

.jenqa x`aziy
:`xnbd zl`ey .zyy ax ixac z` zxxan `xnbdéàîidn - ©

zyy ax xn`y dna dpeekdàîéìéà .'äøNò ãò úñôBúå'm`-] §¤¤©£¨¨¦¥¨
[xn`pàkéà éàcyi m` wxy -äøNò ävéçîmigthéåäc àeä §¦¦¨§¦¨£¨¨§¨¥

,úéìîøk`ly 'miiz`q zia'n xzei xcb ztwen drwa oebke ©§§¦
,dxicl dtwedàì éàå,migth dxyr dvign dl oi` m`e -éåä àì §¦ŸŸ¨¥

dpi` -.úéìîøk:zyy ax ixaca df yexit lr `xnbd dywnàìå ©§§¦¨Ÿ
,zilnxk epi` zevign el oi`y mewn ike -øîàäå[xn` ixde-]áø §¨¨©©
úéa ,áø øîà óñBé øa àéiç áø øîà ìãébjenpBëBúa ïéàLllg ¦©¨©©¦¨©¥¨©©©¦¤¥§

deabäøNò,migthBéeø÷åezxwz iaer -äøNòì BîéìLîmigth £¨¨§¥©§¦©£¨¨
,epic `ed jk ,daebBbb ìò,`id dxenb cigid zeyx ,dxyr deaby ©©

e.Bleëa ìèìèì øzeîj`BëBúa,migth dxyr dvign ea oi`yïéà ¨§©§¥§§¥
,úBnà òaøà àlà Ba ïéìèìèîx`ean ixde .zilnxk `idy itl §©§§¦¤¨©§©©

dn la` ,zilnxk `ed dxyr dvign el oi`y dn wxy ,ax ixaca

epivxy dnn jtidd `ede ,zilnxk epi` dxyr dvign el yiy
.zyy ax ixaca yxtl

:`xnbd daiynéàî ,àlàzyy ax ixac yexit edn -úñôBúå' ¤¨©§¤¤
ãòc ,'äøNò ãòdaebäøNò,rwxwd on migthàéåäc àeäaygp - ©£¨¨§©£¨¨§¨§¨

,úéìîøkj`íéçôè äøNòî äìòîì,rwxwdnéåä àìaygp epi` - ©§§¦§©§¨¥£¨¨§¨¦Ÿ¨¥
.úéìîøkdaeb cr `l` zilnxk oic zilnxkd xie`l oi` ,xnelk ©§§¦

.xeht mewn `ed ixd jkn dlrnl la` ,migth dxyr
:df oicl xewn d`ian `xnbdåmd ,zyy ax ixacøîàc àä ék §¦¨§¨©

déìel xn`y enk ±àððéL ,äãeäé áøì ìàeîL,[ccegn-]éåäéú àì ¥§¥§©§¨¦§¨Ÿ¤¡¥
àúaLc éléîalr zay ze`ved ipica ozze `yz l` -äìòîì §¦¥§©§¨§©§¨

äøNòîh.dhnly zeyxd oic bdep epi` myy itl ,ea xeq`l migt ¥£¨¨
di`xd x`azz jk jezne ,l`eny ixac z` zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .zyy ax ixaclàúëìä éàîìxn` oipr dfi`l ± §©¦§§¨
.ef dkld l`enyàîéìéàoiprl ok xn`y [xn`p m`-]úeLø ïéàc ¦¥¨§¥§

äøNòî äìòîì ãéçiäxzene `ed xeht mewn `l` ,migth ©¨¦§©§¨¥£¨¨
,dyw ok m` ,miaxd zeyxl s` myn `ivedløîàäå[xn` ixde-] §¨¨©

÷øæå ,ãéçiä úeLøa äð÷ õòð ,àcñç áømiaxd zeyxn utgìò çðå ©¦§¨¨©¨¤¦§©¨¦§¨©§¨©
eléôà ,åéabdpwd m`áéiç ,änà äàî dBábiab lr gped eli`k ©¨£¦¨©¥¨©¨©¨

,rwxw,òé÷øì ãò äìBò ãéçiä úeLøL éðtîlrny xie`d lke ¦§¥¤§©¨¦¨©¨¨¦©
l`eny zpeeka yxtl oi` ok m` .cigid zeyx aygp cigid zeyx

.migth dxyr daeb cr wx `id cigid zeyxy
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המשך ביאור למס' שבת ליום שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zay(iriax meil)

.cala zg` mrt z`f
mewn jxc miaxd zeyxl cigid zeyxn xiarna dpc `xnbd

:xehtïðaø eðz,`ziixaaàéöBnäutgúeðçî,cigid zeyx `idy ¨©¨¨©¦¥£
àéèìôìzeyx `ide ,dxegql my mivawzny xir ly dagx - ¦§©§¨
,miaxdåéèñ Cøcmy miayeiy [milqtq-] ze`ahvi`d mewn - ¤¤§¨

zeyxk jelidl ieyr epi`y oeik ,zilnxk aygpe ,mixgeqd
,miaxdáéiçutg xwr ixdy ,eihqa gepl cnrp `le li`ed ,z`hg ©¨

.miaxd zeyx `idy `ihlta eze` gipde ,cigid zeyxnéàfò ïáe¤©©
øèBt.jenqa x`eai enrhe .z`hgn ¥

aeigd xewn z` zxxan `xnbd:`xnbd dywn .`nw `pz zrcl
éàfò ïa àîìLameyn enrh oky ,oaen xhet i`fr oay dn ± ¦§¨¨¤©©

céîc ãîBòk ,Cläî ,øáñ÷,driqte driqt lka cnerk aygp - ¨¨©§©¥§¥¨¥
xwr aeye ,zilnxka gipde cigid zeyxn xwry `vnpe

.miaxd zeyxa gipde zilnxknïðaø àlà,miaiigndénð éäð ¤¨©¨¨§¦©¦
éøáñ÷cy mixaeq md ok`y mbd ±éîc ãîBòk åàì Cläîepi` - §¨¨§¦§©¥¨§¥¨¥

zeyxl cigid zeyxn utgd xar ixde ,driqt lka cnerk aygp
,dyw mewn lkn j` ,zilnxka dgpd `la miaxdàðçkLà àëéä¥¨©§©§¨

áéiçc àðååb éàä ékzeyxl cigid zeyxn `ivendy epivn okid - ¦©©§¨§©¨
`l `ny ,aiig `di ,zxg` zeyx jxc xnelk ,dfk ote`a miaxd
`ll miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivena `l` dxez daiig

.zxg` zeyx wqtd
:`xnbd zvxzn,ïðçBé éaø øîà énà éaø øîà àøôñ áø øîà̈©©©§¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' ב

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰LÓ ˙„¯a È‰ÈÂ∑ לּוחֹות ּכׁשהביא «¿ƒ¿∆∆…∆ְִֵֶ

הּכּפּורים èאחרֹונֹות  ּביֹום ,.Ô¯˜ Èk∑,קרנים לׁשֹון ְֲִִַַƒ»«ְְִַַ
מׁשה  זכה ּומהיכן קרן. ּכמין ּובֹולט מבהיק ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהאֹור

ההֹוד  ׁשּנתן ?éלקרני הּמערה, מן אמרּו: רּבֹותינּו ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר ּפניו, על ידֹו לג)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא :(לעיל ֱֶֶַַַָָָָָ

כּפי  .""וׂשּכתי ְִִַַֹ

(ì)ïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBò́¨¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«

i"yx£ÂÈÏ‡ ˙LbÓ e‡¯ÈiÂ∑ּגדֹולה ּב ּכּמה ּוראה א «ƒ¿ƒ∆∆≈»ְְֵַָָֹ
ּבעברה, ידיהם ּפׁשטּו ׁשּלא ׁשעד עברה, ׁשל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכחּה

אֹומר כד)מהּו אכלת (לעיל  ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה : ְְְֵֵֵֶֶַַֹ

ולא  יראים ולא יׂשראל" ּבני לעיני ההר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָֹֹֹּבראׁש
ׁשל  הֹודֹו מקרני  אף העגל, את ּומּׁשעׂשּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמזּדעזעים.

ּומזּדעזעים  מרּתיעים היּו .מׁשה ְְְְִִִִֶַַָֹ

(àì)-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨
:íäìà äLî øaãéå äãòa íéàNpä©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

i"yx£‰„Úa ÌÈ‡Np‰∑ העדה נׂשיאי ‡Ì‰Ï.ּכמֹו ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ הּוא הוה ּולׁשֹון מקֹום, ׁשל ּכל ëׁשליחּותֹו «¿ƒƒ»≈»ְְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְְִֶֶָָֹ
הּזה  .הענין ְִֶַָָ

(áì)úà íeöéå ìàøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk̈£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«

i"yx£eLb ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑ חֹוזר לּזקנים, ׁשּלּמד אחר ¿«¬≈≈ƒ¿ְִִֵֵֵֶַַַ
רּבנן: 'ּתנּו ליׂשראל: ההלכה אֹו הּפרׁשה ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָּומלּמד
הּגבּורה, מּפי לֹומד היה מׁשה הּמׁשנה? סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד
ויׁשב  אהרן נסּתּלק ּפרקֹו, מׁשה לֹו ׁשנה אהרן, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹנכנס
מׁשה  להם ׁשנה ּבניו, נכנסּו מׁשה. לׂשמאל ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹֹלֹו
מׁשה  לימין אלעזר יׁשב הם, נסּתּלקּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרקם,

להם  ׁשנה זקנים, נכנסּו אהרן. לׂשמאל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹואיתמר
ּכל  נכנסּו לצדדין. יׁשבּו זקנים, נסּתּלקּו ּפרקם, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹמׁשה

נמצ  ּפרקם. מׁשה להם ׁשנה העם העם, ּכל ּביד א, ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּביד  ׁשלׁשה, אהרן ּבני ּביד ׁשנים, הּזקנים ּביד ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹאחד,

ּב'ערּובין' ּכדאיתא וכּו'', ארּבעה .(נד)אהרן ְְְְֲִִִֵַַָָָֹ

(âì):äåñî åéðt-ìò ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«

i"yx£‰ÂÒÓ ÂÈtŒÏÚ ÔziÂ∑,אּפי ּבית ּכתרּגּומֹו: «ƒ≈«»»«¿∆ְְֵֵַַ
ּבּגמרא הּוא ארּמי סב)לׁשֹון ועֹוד (כתובות לּבא', 'סוי : ְְְֲִִֵַַָָָָ

הּבטה, לׁשֹון לאּפּה', מסוה קא 'הוה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּב'כתּבֹות':
ּכנגד  הּנּתן ּבגד מסוה, ּכאן, אף ּבּה. מסּתּכל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

ׁשּלא  ההֹוד, קרני ולכבֹוד העינים, ּובית ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּפרצּוף
ונֹוטלֹו ּכנגּדן הּמסוה נֹותן היה מהם, הּכל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיזּונּו
ׁשהּמקֹום  ּובׁשעה יׂשראל עם מדּבר ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבׁשעה

מסוה  ּבלא יצא ּובצאתֹו צאתֹו, עד עּמֹו .נדּבר ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

Â‰‡ל  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈»…∆¿»
‡·¯˜˙‡lÓ eÏÈÁ„e È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿»»

:d˙ÂÏ¿»≈

ÏÎÂלא  Ô¯‰‡ d˙ÂÏ e·˙Â ‰LÓ ÔB‰Ï ‡¯˜e¿»¿…∆¿»¿»≈«¬…¿»
:ÔB‰nÚ ‰LÓ ÏlÓe ‡zLÎa ‡i·¯·«̄¿¿«»ƒ¿ƒ¿»«≈…∆ƒ¿

Ï‡¯NÈלב  Èa Ïk e·È¯˜˙‡ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈
‡¯eËa dnÚ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È Ôep„wÙe«≈ƒ»»ƒ«≈¿»ƒ≈¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

ÏÚלג  ·‰ÈÂ ÔB‰nÚ ‡ÏlÓÏÓ ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ««
:Èt‡ ˙Èa È‰Bt‡«ƒ≈«≈

minkg izty

(hk)è`iadWMW mBW iR lr s ©̀©¦¤©¤§¤¥¦
fEOzA xUr draWA zFpFW`x zFgEl¦§¦§¨¨¨§©
ipWE xdd on dWn cxIe' iOp aizM§¦©¦©¥¤¤¦¨¨§¥
,o`M aEzMW FnM 'FciA zEcrd zFgEl¨¥§¨§¤¨¨
xg` mi`Ad mixERQd lM mFwn lMn¦¨¨¨©¦¦©¨¦©©
:zFpFxg` zFgElA wx Eid `l df `xwn¦§¨¤Ÿ¨©§©£

édkf zFpFxg` zFgElAW ,xnFlM§©¤§©£¨¨

zFgElAn xzFi cFd ipxwl§©§¥¥¦§
:zFpFW`xdl dxez ¨¦

(`l)ëxEAC o`M oi`W oeiMn ,WExiR¥¦¥¨¤¥¨¦
xEAiCdW xnFl KgxM lr ,llM cgEin§¨§¨©¨§¨©¤©¦
mXd FOr xAcPX dn `N` Fpi` dGd©¤¥¤¨©¤¦§©¦©¥
mFwn lW FzEgilW `EdW ,ipiq xdA§©¦©¤§¦¤¨
dxFYd lM mdl cFnlIW l`xUil§¦§¨¥¤¦§¨¤¨©¨

xnFl Kixv KgxM lr oM m`e ,DNEM¨§¦¥©¨§¨¨¦©
didW ,oiprd lM `Ed ded oFWNW¤§Ÿ¤¨¨¦§¨¤¨¨
mzF` cnFle mFi lkA mdl `xFw dWn¤¥¨¤§¨§¥¨
KM xg`e ,mi`iUPl zFvOde dxFYd©¨§©¦§©§¦¦§©©¨
dfe ,KlFde WxtOW FnM ,l`xUi lkl§¨¦§¨¥§¤§¨¥§¥§¤

:oMWOd mwEdW xg`l s` didal dxez ¨¨©§©©¤©©¦§¨
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קיז mildz

éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ
:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨®̈¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦
éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«

ìèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì §¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ
:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìE −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤

éãáò ìkä ék íBiä eãîò:EáöEúøBú éìeì ¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöçkLà-àì íìBòì ©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´

éãewt:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
éúãò:ïðBaúà Eåöäáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈

:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬
:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«

åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥
éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³

:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦
ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ



mildzקיח

:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦
äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§®̈¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨®̈¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨®̈§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«

åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦
ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦

àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zay(iriax meil)

:df oica wtq d`ian `xnbdéòa[wtzqd-]õôç ÷øæ ,ïðçBé éaø ¨¥©¦¨¨¨©¥¤
,miaxd zeyxa zen` rax` wgxnlàeä ø÷òðåenvr,BîB÷nî §¤¡©¦§

,utgd xg` uxeBìaé÷å øæçå,ekelid rvn`a utgd z` qtzy - §¨©§¦§
,ezwixf gkn ribdl cizr did eil`y mewna utgd gp `leeäî©

.miaxd zeyxa zen` rax` zxard lr aiig m`d ,epic dn -
:`xnbd zxxandéì àéòaî÷ éàîxyt` mrh dfi`n ,ewitq edn - ©¨¦©§¨¥

:`xnbd zx`an .dgpde dxiwr dyr ixd ,wxefd z` xehtløîà̈©
déì àéòaî à÷ ãçà íãàa úBçk éðL ,äáäà øa àãà áøewitq - ©£¨©©£¨§¥Ÿ§¨¨¤¨¨¦©§¨¥

cr utgd ribd `ly ,zegek ipya dk`ln dyr cg`yk ,`ed
eakire ux wxefd `l` ,ezwixf gkn ribdl ie`x didy mewnd
iax wtzqde ,dgpd `la `id dpey`xd dxiwrde ,xg` mewna

m`d ,opgeiãçà íãàa úBçk éðLici lr zeyrpd zelert ipy - §¥Ÿ§¨¨¤¨
m`d ,cg` mc`éîc ãçà íãàkici lr dyrnd dyrpy aygp ± §¨¨¤¨¨¥

,cg` mc`àîìéc Bà ,áéiçåy ,xn`py e` -éîc íãà éða éðLk- §©¨¦§¨¦§¥§¥¨¨¨¥
,gipd dfe xwr df ,dk`ln eyry mc` ipa ipyk aygpøeèôe¨

:`xnbd zpwqne .z`hgne÷éz`ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp

:d`ved iabl opgei iax xn`y sqep oic d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
,ïðçBé éaø øîà ïéáàe ,miaxd zeyxa cnrøöç CBúì Bãé ñéðëä ¨¦¨©©¦¨¨¦§¦¨§£©

íéîLâ éî ìaé÷å ,Bøéáçzrk micxeidåàéöBäzeyxl mind z` £¥§¦¥¥§¨¦§¦
,miaxdáéiç.z`hg ©¨

:`xnbd dywné÷úîél äî ,Bøéáç Bðéòèä él äî ,àøéæ éaø dì ó ©§¦¨©¦¥¨©¦¦§¦£¥©¦
íéîL Bðéòèä`ede ecia utg exiag epirhd oia lcadd dn - ¦§¦¨©¦

edepirhd oial ,xehty dpyna x`azdy ,miaxd zeyxl `ived
mdipya ixd ,myb minydãéáò àì eäéàdyr `l `ed -,äøé÷ò ¦Ÿ£¦£¦¨

.minybd in z` xwr `l `ivendy df ote`a opgei iax aiig recne
:xg` ote`a opgei iax ixac z` dcinrn `xnbdàîéz àìl` - Ÿ¥¨

e eci hiyedy opgei iax ixaca xn`zìaé÷,minyb inàlàxen` ¦¥¤¨
èì÷,mybd lr zg` ecia dkd minybd ecxiyky ,minyb in ¨©

.dxiwr mb dyry `vnpe ,dipyd ecia mlaiwe
:`xnbd dywnïðéòa àäåmikixv ep` z`hg aiigl ick ixde - §¨¨¦©

didzyàkéìå ,äòaøà íB÷î éab ìòî äøé÷òhlwyk df z` oi`e - £¦¨¥©©¥§©§¨¨§¥¨
:`xnbd zvxzn .xie`dn,àðeä áøc déøa àéiç éaø øîàiax ixac ¨©©¦¦¨§¥§©¨

md opgeièìwL ïBâkminyb in,ìúBkä éab ìòîeiaera yie §¤¨©¥©©¥©¤
drax` lr drax` mewnk miaygp lzekd ipt mb okle ,drax`.

n hlwyk exn`p opgei iax ixac m` s` :`xnbd dywnéab ìò©©¥
énð ìúBk,dyw mb -àäå[ixde-]çð àì`l` ,lzekd iab lr ¤©¦§¨Ÿ¨

.mzgpd mewnn mxwer epi`e ,rwxwl jtyidl md mikiynn
:`xnbd zvxznøîàãk[xn`y enk-]àáøxaecny ,xg` mewna ¦§¨©¨¨
òteLî ìúBëaeiaer hrnzne dhnln hlea ,oeqkl`a cnerd - §¤§¨
,dlrn itlkénð àëäexn`p opgei iax ixac o`k s` -ìúBëa ¨¨©¦§¤

,òteLî,rteyn lzek iab lrn minybd in z` hlwy ,xnelk §¨
.eiab lr migpenk minybd miaygpy

:`xnbd zxxanàáøc øîzéà àëéäå.`ax ixac exn`p okid - §¥¨¦§©§¨¨
:`xnbd daiynàäà,ef dpyn lr -ïðúc(:fv oiaexir), ©¨¦§©
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' א



קיט

יום ראשון - י"ב אדר
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום רביעי - ט"ו אדר
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום שני - י"ג אדר
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז אדר
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד אדר
פרק כ, פרק עב
עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז אדר
מפרק פג

עד סוף פרק פז

שבת קודש - י"ח אדר
פרק כ

מפרק פח עד סוף פרק פט

לשבוע פרשת כי־תשא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

õ÷ ù"îë õ÷ úò ãò 'úé åøåà ìò íéñëîå íéëéùçîä
ïî äàîåèä çåø øéáòéù ïéîéä õ÷ åðééäã] êùçì íù
[ïî÷ì ù"îëå åéãçé øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå õøàä
à"ñå úåôéì÷ àìîå àîè íøéåàù â"åò úåöøàá èøôáå

ùå äøåàë 'úé åéðôì äçîù ïéàåàáä øåà ïåøúéá äçî
ìëù 'éô åéùåòá ìàøùé çîùé ù"æå .à÷ééã êùçä ïî
øùà 'ä úçîùá çåîùì åì ùé ìàøùé òøæî àåäù éî
úééîùâ äéùò 'éçá íäù 'éðåúçúá åúøéãá çîùå ùù
éîùâä æä"åò àåäù íéáø ïåùì åéùåòá ù"æå .ùîî
àãåøôã éøåèå íéáøä úåùø '÷ðù à"ñå úåôéì÷ àìîä
'úé åãåçéì ãéçéä úåùø íéùòðå àøåäðì ïëôäúàå

:åæ äðåîàá

äðäå ãì ÷øôïä ïä úåáàäù úàæ úòãåî
íìåòì íäéîé ìëù äáëøîä
íúîùðå íúòã øù÷ìî úçà äòù 'éôà å÷éñôä àì
ìë íäéøçàå 'úé åãåçéì ì"ðä ìåèéáá íéîìåòä ïåáøì
úâøãîå åúâùäå åúîùð úâøãî éôì ãçà ìë íéàéáðä
äðéëù åéìò åøîàù äðìåë ìò äìåòä àéä ä"òøùî
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יג.9. כח, ה.10.איוב מ, ל"ו.11.ישעי' פרק ב.12.סוף קמט, כג.1.תהלים פרק לעיל ראה



`xcקכב c"i iyily mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mi`iapd zebixcneøîàL2CBzî úøaãî äðéëL :åéìò ¤¨§¨¨§¦¨§©¤¤¦
,äLî ìL BðBøbd"awdl ze`ivna lha did epax dyn - §¤Ÿ¤

epexb zelhazdke .dpikyd ly xeaic did exeaicy ,efk dxeva
,dpikyl dyn ly epexb lehia did jk ,exeaicl mc`d ly

äæ ïéòîeedyna - ¥¥¤
zea`d zelhazdn

,mi`iapdeeëæ,lk - ¨
,éðéñ øä ãîòîa ìàøNé¦§¨¥§©£©©¦©
ecnr ,cnrn eze`a -
zelhazda mlek
oeinca ,d"awdl ze`ivna
zelhazdl edylk
zea`d ly ze`ivna

.mi`iapdeeìëé àlL ÷ø©¤Ÿ¨§
,ìañì,dfk ax lehia - ¦§Ÿ

ì"æø øîàîk3ìk ìòL §©£©©©¤©¨
øeaczxyr ly - ¦

,zexaicdïúîLð äçøẗ§¨¦§¨¨
,'eëd"awdy `l` -

zenypd z` mdl xifgd
miznd ziigz ly "lh"a4,

àeäL,"oznyp dgxt" - ¤
úeàéöna ìeha ïéðò¦§©¦¦§¦

.ìéòì økæpäxaqend - ©¦§¨§¥
.lirlïëì`ly iptn - ¨¥

ielib z` "leaql" elki
cr ,iteqÎoi`d xe`d
lehia"d mdilr ritydy
`l dnypdy ,"ze`ivna

,seba x`yidl lkezBáe ïkLî Bì úBNòì íäì øîà ãiî- ¦¨¨©¨¤©£¦§¨
- ,okyna,BúðéëL úàøLäì ¯ íéLãwä éLã÷iycway - ¨§¥©¨¨¦§©§¨©§¦¨

,dpikyd dxyz ,okynd ly miycwdàeäLz`xyd - ¤
:`id dpikyd,Cøaúé Bãeçé éelb,d"awd ly -øàaúiL Bîk ¦¦¦§¨¥§¤¦§¨¥

ïn÷ì5.- ycwnae okyna dpikyd z`xyd d`hazd dnay - §©¨
`ln ixdeux`d lk:xnelk ,mda 'd cegi zelbzda - ?eceak

`le ,zelbzda my xi`d ,ecaln cer oi` d"awdy df oipr
cegi" zelbzdy ,ixd .mlera `ed xacdy itk zxzqen dxeva
.ycwnde okynd iciÎlr dzid ,l`xyi ipal "izin`d 'd

a-LBãwäì ïéà ¯ Lc÷nä úéa áøçMîeBîìBòa àeä-êeø ¦¤¨©¥©¦§¨¥§©¨¨§¨
ì ïBëîe ïkLî,Cøaúé Bãeçé àeä ,BzáL`eai ea mewn - ¦§¨¨§¦§¦¦§¨¥

zia oaxeg ixg` .jxazi 'd ly ecegi ,zelbzde iehia icil
,`vnpa dfk mewn oi` ,ycwnd,äëìä ìL úBnà òaøà àlà¤¨©§©©¤£¨¨

,'d cegi dlbzn cala dxeza -àeäL,`id dkldd -BðBöø ¤§
.eðéðôì úBëeøòä úBëìäa íéLaìîä Búîëçå Cøaúé- ¦§¨¥§¨§¨©§ª¨¦©£¨¨£§¨¥

- d"awd ly eznkge epevx miyaeln dxezd zeklday xg`ne

edfepevx,oicd wqt didi jke jky d"awd lyeznkgely
,d"awd ly eznkge epevxe - dkldd ly "lky"d `id d"awd

.'d cegi ly ielibd epyi dxezay ixd ;ez` cg` xac md,ïëìå§¨¥
éôk ìéòì-økæpä ìeha ïéðòa BzáLçî íãàä ÷éîòiL øçà©©¤©£¦¨¨¨©£©§§¦§©¦©¦§¨§¥§¦
ìà áéLé úàæ ,Bzìëé§¨§Ÿ¨¦¤

:Baìmixaca opeazi - ¦
:mi`adïè÷ úBéäî ék¦¦§¨¨

éúîLð LøLå éìëN¦§¦§Ÿ¤¦§¨¦
,ìéëäî,lbeqn ippi` - ¥¨¦

yxeye ilky zephw llba
,iznypäákøî úBéäì¦§¤§¨¨

Cøaúé Bãeçéì ïkLîe¦§¨§¦¦§¨¥
øçàî ,Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¥©©
élc äáLçî úéìc§¥©£¨¨¦¦
Ba úâOîe àñéôz§¦¨©¤¤

ììëe ììk Cøaúéoi` - ¦§¨¥§¨§¨
llk izaygne ilky geka
biydle "qetzl" ,llke

,d"awd z`äâOä íeL©¨¨
eäpî õîL àìå ,íìBòä¨§Ÿ¤¤¦§

,edyn `le -úâOäî¥©¨©
,íéàéápäå úBáàä- ¨¨§©§¦¦

,zewl`a mzbyd iciÎlr
zea`d geka did
"dakxn" zeidl mi`iapde
cegi zelbzdl "okyn"e
ia oi`yk ,ip` eli`e ;'d
i` ,mzbydn uny elit`
iciÎlr ,ribdl il xyt`

;"okyn"e "dakxn" ly ze`ivnl ,izbydúàæì éàoeikn - ¦§Ÿ
,jkyBì äNòà,d"awdl -ì ïBëîe ïkLî,BzáLdze`a - ¤¡¤¦§¨¨§¦§

,izlkia `idy dxeväøBz ãeîìúa ÷ñòä àeä,xen`ky - ¨¥¤§©§¨
,"jxazi ezayl oekne okyn" ixd `id dxez,élL éàðtä éôk§¦©§©¤¦

íézò úeòéá÷a,dxezd cenill -äðzpä úãk ,äìéláe íBia ¦§¦¦¦©©©§¨§¨©¦§¨
,äøBz ãeîìz úBëìäa ãçàå ãçà ìëìlky dnk cr - §¨¤¨§¤¨§¦§©§¨

,dxez cenll dkldd it lr aiiegn ,eavne ezbyd itl cg`
ì"æø øîàîëe6."'eë úéøçL ãçà ÷øt elôà" :cg` wxte - §©£©©©£¦¤¤¤¨©£¦

ef ixd - miwxt ipyn xzei cenll ezexyt`a oi` m` ,ziaxr
dyrp `ede ,cinz elv` zkynpy ely dxez cenlz zevn

.jxazi ezayl oekne okyn dfÎiciÎlr,ìéâéå Baì çîNé äæáe¨¤¦§©¦§¨¦
äëfL ìò ,ááì áeèáe äçîNa B÷ìç ìò äàãBä ïzéå§¦¥¨¨©¤§§¦§¨§¥¨©¤¨¨

ïëéætLà úBéäì,gx`n -äøeábìdxezd iciÎlr ,d"awdl - ¦§ª§©¦¨©§¨
itn "dpzip"y"dxeabd,éàðtäå úòä éôk ,íBé ìëa íéîòt©£©¦§¨§¦¨¥§©§©

,BlL,dxez cenll el yiy -Bãé úqîkzexyt`d itk - ¤§¦©¨
,el dpzipy:Bì 'ä áéçøä øLà.dxez cenll onfd z` - £¤¦§¦
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íéøîà éèå÷éì
ìàøùé åëæ äæ ïéòîå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî
ì"æø øîàîë ìåáñì åìëé àìù ÷ø éðéñ øä ãîòîá
ìåèéá ïéðò àåäù 'åë ïúîùð äçøô øåáéã ìë ìòù
ïëùî åì úåùòì íäì øîà ãéî ïëì ì"ðä úåàéöîá
éåìéâ àåäù åúðéëù úàøùäì íéùã÷ä éùã÷ åáå
ä"á÷äì ïéà ÷"îäá áøçùîå ïî÷ì ù"îë 'úé åãåçé
òáøà àìà 'úé åãåçé àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åîìåòá
íéùáåìîä åúîëçå 'úé åðåöø àåäù äëìä ìù úåîà
íãàä ÷éîòéù øçà ïëìå åðéðôì úåëåøòä úåëìäá
ìà áéùé úàæ åúìëé éôë ì"ðä ìåèéá ïéðòá åúáùçî
úåéäì ìéëäî éúîùð ùøùå éìëù ïè÷ úåéäî éë åáì
úéìã øçàî åúéîàì úîàá 'úé åãåçéì ïëùîå äáëøî
íåù ììëå ììë 'úé åá úâùîå àñéôú éìéã äáùçî
íéàéáðäå 'åáàä úâùäî åäðî õîù àìå íìåòá äâùä
÷ñòä àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åì äùòà úàæì éà
äìéìáå íåéá íéúò úåòéá÷á éìù éàðôä éôë ú"úá
äøåú ãåîìú úåëìäá ãçàå ãçà ìëì äðúéðä úãë
çîùé äæáå 'åë úéøçù ãçà ÷øô 'éôà ì"æø øîàîëå
ìò ááì áåèáå äçîùá å÷ìç ìò äàãåä ïúéå ìéâéå åáì
éôë íåé ìëá íéîòô äøåáâì ïëéæôùåà úåéäì äëæù

:åì 'ä áéçøä øùà åãé úñîë åìù éàðôäå úòä
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ג.2. פרשה סוף רבה שמות על רד"ל א; רלב, דף פנחס פרשת זהר ב.3.ראה פח, לו.4.שבת בפרק להלן שיוסבר נג.5.כפי פרק

ב.6. צט, מנחות



קכג xc` e"h iriax mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ט"ו רביעי יום
,86 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åì 'ä áéçøé íàå,86 'nr cr:àã àøèñî

íàå:hilgne envrl ayeg `ed -ãBò Bì 'ä áéçøédidie - §¦©§¦
,dxez cenll i`pt xzei eléñBé íéãé øBäè" éæà"õîà ó7,- £©§¨©¦¦Ÿ¤

,dxez cenill epnfn xzeie xzei yicwi ,hilgn `ed ,f`
."'eë äáBè äáLçî"ehilgdy ,daeh daygn dze` - ©£¨¨¨
"aigxiykl"y ,ezaygna
xzeie xzei dxez cnli
,(elek meid lkl cr)

ok` eli`k zaygpdyr
l"f epinkg xn`nk) jk8:
d"awd daeh daygn"

("dyrnl dtxvn9,íâå§©
÷ñBòL Blk íBiä øàL§¨©ª¤¥
ïBëî äéäé ,ïzîe àOîa§©¨©¨¦§¤¨

ì,Cøaúé BzáLÎlr - §¦§¦§¨¥
,iciä÷ãvä úðéúða¦§¦©©§¨¨

,Bòéâéî ïziL- ¤¦¥¦¦
,ezqpxtnàéäLzpizp - ¤¦
,dwcvdìL åéúBcnî¦¦¨¤

àeä-Ceøa-LBãwäoda - ©¨¨
,waczdl icedi jixv
,zeyrl jixv `ed oze`e
"'eëå íeçø àeä äî"10, ©©§

,megx dz` s` -Bîëe§
'íéðewz'a áeúkL11."àðéîé àòBøc ãñç" :ci"d `id cqg - ¤¨©¦¦¤¤§¨§¦¨

zcna zebdpzdd iciÎlry :xnelk ,lekiak d"awd ly "zipnid
ly ecqgl ,"`pini `rexc"l "oekn"e ilk mc`d dyrp ,cqgd

.d"awdLîç àlà ïúBð BðéàL óàåxeriyd edf ,ezqpxtn - §©¤¥¥¤¨Ÿ¤
wlgd wx dwcvl ycwen `linn - dwcv zpizpl iaxind
leki `ed ,`eti` ,cvik .meid jyna ezcear zeryn iyingd
oekn" zeidl ,eikxvl yicwn `edy ,meid iwlg zrax` x`ya

:`id daeyzd - ?"jxazi ezaylLîçä éøäozep `edy - £¥©Ÿ¤
,dwcvlìk Bnò äìòî,x`y -úBéäì ,'äì úBãé òaøàä ©£¤¦¨¨©§©¨©¦§
ì ïBëîàî òãBpk ,Cøaúé BzáLì"æø øî12ä÷ãö úåönL ¨§¦§¦§¨¥©©©£©©©¤¦§©§¨¨

éçä ìk äéä úBðaø÷áe ,úBðaøwä ìk ãâðk äìe÷Llk - §¨§¤¤¨©¨§¨§¨§¨¨¨¨©©
,miigd ilra,úçà äîäa éãé-ìò 'äì äìBòe`iady - ¤©©§¥§¥¨©©

,oaxwlçîBvä ìëå,dler did -ãçà úìñ ïBøOò" éãé-ìò §¨©¥©©§¥¦¨Ÿ¤¤¨

.'eë "ïîMa ìeìaozna mb jk .dgpn oaxwl mi`ian eidy - ¨©¤¤
mb dlrn - dwcvl ezqpxtn cg` wlg zpizp iciÎlr :dwcv

.miwlgd x`y z`älôzäå äøBzä úòLa éøä ,äæ ãálîe¦§©¤£¥¦§©©¨§©§¦¨
úBãiä òaøàî äðäðå äúLå ìëàM äî ìk 'äì äìBò¤©¨©¤¨©§¨¨§¤¡¨¥©§©©¨
Bîk ,Bôeb úeàéøáì¦§¦§

.ïn÷ì øàaúiLixd - ¤¦§¨¥§©¨
yicwdy ,epnf x`y mby
z` gieexdl mze`
eikxvl miwlgd zrax`

`edokynl miyrp -
,jxazi ezayl oeknle
.ezlitze ezxez iciÎlr
xaqed lirl xen`a
ribn mc`y ixg`y
,"xayp al"le zexixnl
eavn oeayg iciÎlr
jixvy enk epi`y ,ipgexd
mc`d lczyi - zeidl
dgnyl okn xg`l ribdl
mipey mihxte ;zizin`
lr dgnyd - :ef dgnya
ziwl`d eytp z`ivi
ytpde sebd zelbn
:zeevne dxez iciÎlr iwl`d xewnl eaeye ezelrzde ,zindad
'd cegi" oipra ezewnrzd zrya miwl`d zaxw lr dgnyd -
,dlrnl zxxeyd dgnyd on dlecbd ezeecge - ;"izin`d
,xaqei oldl ;"`xg` `xhq"d z` ripkde xay `edy iciÎlr
mr cgiy ,dcaerl mixzeq mpi` ,dgnya dl`d mihxtd lky
eytpe eteb avn llba xayp alae zexixna oezp didi df
zecbepd zerepz izy od dgnye zexixny s` ,oky ;zindad
,mipey minxeb ipyn zeraep ody xg`n ,ixd - dipyd z` zg`
eytpa cgi leynl dl` micbepn gex ikld ipy zexyt`a yi

.mc`d lyíéøkæpä Lôpä úBçîN éðéî éèøt ìëa ,äpäå§¦¥§¨§¨¥¦¥§¨©¤¤©¦§¨¦
,"ñàîð åéðéòa äæáð" úBéäì äòéðî ïäî ïéà ¯ ìéòì- §¥¥¥¤§¦¨¦§¦§¤§¥¨¦§¨

,el eidiyeáì"åäçîOä úòLa ¯ äëeîð çeøå ,"øaLð §¥¦§¨§©§¨¦§©©¦§¨
,Lnîel didzy leki ,dgnya iexy `edy ynn onf eze`a - ©¨
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íéøîà éèå÷éì
íàå

éñåé íéãé øåäè éæà ãåò åì 'ä áéçøéäáùçîå õîåà ó
ïúîå àùîá ÷ñåòù åìåë íåéä øàù íâå 'åë äáåè
åòéâéî ïúéù ä÷ãöä úðéúðá 'úé åúáùì ïåëî äéäé
ù"îëå 'åëå íåçø àåä äî ä"á÷ä ìù åéúåãîî àéäù
ùîåç àìà ïúåð åðéàù óàå àðéîé àòåøã ãñç íéðå÷éúá
úåéäì 'äì úåãé òáøàä ìë åîò äìòî ùîåçä éøä
ä÷ãö úåöîù ì"æø øîàî òãåðë 'úé åúáùì ïåëî
äìåò éçä ìë äéä úåðáø÷áå 'åðáø÷ä ìë ãâðë äìå÷ù
ãçà úìñ ïåøùò é"ò çîåöä ìëå úçà äîäá é"ò 'äì
äìôúäå äøåúä úòùá éøä äæ ãáìîå 'åë ïîùá ìåìá
úåãéä òáøàî äðäðå äúùå ìëàù äî ìë 'äì äìåò
éðéî éèøô ìëá äðäå .ïî÷ì ù"îë åôåâ úåàéøáì
åéðéòá äæáð úåéäì äòéðî ïäî ïéà ì"ðä ùôðä úåçîù
ùîî äçîùä úòùá äëåîð çåøå øáùð áìå ñàîð
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ט.7. יז, א.8.איוב מ, שמוסיף 9.קידושין במה הכוונה הקדושות, משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתאם
ומכון  משכן היום כל במשך שיהיה כדי היא: - למעשה זו טובה מחשבה מצרף והקב"ה יותר, ילמד - זמן יותר לו יהיה באם שיחליט
יותר  לו ויהיה השי"ת לו שכשיעזור החלטתו עלֿידי זה הרי - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה רק לא לשבתו,
עלֿידי  נעשית מלאכתו שתהיה היום", "כל זה שיהיה ולהתברך לקוות הרי יכול הוא - יותר הרב הפנוי בזמן יותר, ילמד פנוי, זמן
זה  הרי כ"מעשה", ונחשבת מצורפת - מחשבה אותה - כשהיא היום. כל ילמד שאז זו, החלטה היום. כל ללמוד זמן לו ויהיה אחרים
"ואם  המלים לפני (:) נקודותיים הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל שבמשך היום, כל למשך אמור
משכן  היום כל להיות איך עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך שיש ולהראות זה ענין להפריד כדי ירחיב",
ש"מחשבה  מפני זה הרי - הצדקה ענין עלֿידי - בו לומד הוא שאין מהיום הנותר הזמן על עצות להלן מחפש  שהוא אלא לשבתו. ומכון

" רק היא במעשה ÂÏÈ‡Îטובה" לשבתו ומכון משכן להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל נעשה לא הרי הדבר אבל עשאה",
הצדקה. ענין עלֿידי ב.10.בפועל קלג, א.11.שבת תיקון זהר, א.12.תיקוני ט, בתרא בבא ב; מט, סוכה



`xcקכד f"h iying mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ט"ז חמישי יום
פרק לה  ,86 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå .äì ÷øô,cn 'nr cr.ì"ëò

.dnecke xayp ale zexixn mbåéðéòa äæáð BúBéä ék øçàî¥©©¦¡¦§¤§¥¨
,úéîäaä Lôðå óebä ãvî àeä ¯ 'eëåzepeaygdn - §¦©©§¤¤©§¥¦
,zindad eytpe eteb zelty z` el mi`xndäçîNa BúBéäå¤¡§¦§¨

Lôð ãvî àeä ¯¦©¤¤
úeäìà õBöéðå úéäìàä̈¡Ÿ¦§¦¡Ÿ

da Laìîäytpa - ©§ª¨¨
,ziwl`d,dúBéçäì§©£¨

÷øôa] ìéòì økæpk©¦§¨§¥§¤¤
.[àìoi` ,okle -

dgnyde zexixnd
zg` zerixtne zexzeq
odn zg` lk ik ,dipyl

.zxg` daiqn zraepøäfa àúéà àðåb éàäëe13:dneca - §©©§¨¦¨©Ÿ©
:"xdef"a xn`p dfl,àc àøèqî éàaìa àòé÷z äiëa"§¦¨§¦¨§¦¨¦¦¦§¨¨

:"àc àøèqî éàaìa àòé÷z äåãçåiala drewz dika - §¤§¨§¦¨§¦¨¦¦¦§¨¨
iaxa xfrl` iax - .xg` cvn iala drewz decge ,cg` cvn
dxezd zeceq ,(i`gei xa) oerny iax ,eia`n ernya ,oerny
ycwnd zia oaxeg oipra
dyrn zryay ,xn` -
- aevr mb eal did
wxy ,ycwnd zia oaxegn
lceb el rcep dzr
cva ,gny mbe ,oaxegd
zeceqn ,eal ly ipyd
,ixd .el elbzpy dxezd
zeaiq izy opyiyk
,dgnye dika enk ,zecbepn "zerepz" izy zeleki - zecxtp

.onf eze`a iehia icil `eal

.äì ÷øt- aey xikfdl i`ck ,d"l wxt cenll miligzn ep`y iptl ¤¤
(xrydÎsca aezky itk) "`ipz"d xtqy - f"i wxta xeviwa xn`py itk

,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" weqtd lr cqein

zegek zylya ,xnelk ,"jaalae jita" zeevne dxez miiwl c`n lwy

;"miyeal" mi`xwpd reviad

,xeaicd geka - "jita"

,daygnd geka - "jaala"

;dyrnd geka "ezeyrl"e

zfnex ,xzei wenr oaenae

iybx lr mb "jaala" dlnd

d`xie dad` - miiniptd ald

wxta l`y jk lr .d"awdl

ybxl ribdl jkÎlk lw xacd oi` ik ,eply yegd cbp edf dxe`kly ,f"i

lk itlk zxacn ixd dxezde - epnn d`xi lye 'dl dad` ly `ln

ote`a zeevne dxez miiwl "c`n xacd aexw" ,`eti` ,cvik - zexecd

"ezeyrl" dlndy ,my xiaqde !?'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" ly

dad` ,"jaala" ly dfk beqa xaecn ,xnelk ,"jaala" ly eyexit `id

zeevne dxez meiwl ,"ezeyrl"l d`iand ,efkdyrna`ed dfk ybx -

gende ,d"awd ly ezelcba egena wnrziy ixg` ,xnelk ."c`n aexw"

dhlgde oevx eala xxerziy xacd `iai ,ald lr eraha hley ixd

mdy ,mixa`d x`y lk lr hley ixd alde ;zeevn miiwle dxez cenll

epax xiaqd okn xg`l .ezhlgde epevx z` mc`d rvan mci lry milk

ezexyt`a oi`e d"awd ly ezelcba drici el oi`y in mby ,owfd

ici lr ,'d z`xile 'd zad`l ribdl ezlkia `ed mb - jka opeazdl

lk ala z`vnpd ,d"awd l` "zxzeqnd dad`"d z` ekeza xxeriy

`ed mb ,d"awdn wzpidl `ly cgtd ,d`xi mb dkeza zllekde ,icedi

.'d z`xiae 'd dad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez miiwl ezlkia

z` wigxdl cvik mikxcd z` mixiaqnd miwxt xtqn mi`a jynda

z` cearl cinz lkei cvike ;'d zceara zerxtdd ly zeiexyt`d

z` miiqny dnn ,mxa .'d zceara lecb xwir `idy ,dgnya z"iyd

meiw `ed lkd zilkze xwiry ,gken ,"ezeyrl" dlna "aexw ik" weqtd

zcgeind dlebqd ,mi`ad miwxta ,xaqez jkl m`zda .dyrna zeevn

zeevna dpyiy zilrpde

dn xekfl oiprd on] .zeiyrn

in `xwp "ipepia"y ,epcnly

`l ,einin dxiar xar `ly

`l s`e xeaica `l ,dyrna

zegeka wxe ;daygna

oiicr wfg ,ealay miiniptd

xyt` okle ,rxd xvid

mb ea zelrl mileki dfn - mixeq` mixacl mb zee`z el dpiidzy

xyt`n epi`e ,rxd exvi mr cin mgel "ipepia"dy `l` ,dxiar ixedxd

.[mda xdxdle aeygl `l s`e eizepeirx z` revial `iadl el

,"BúBNòì" úáz øeàa úôñBzì ,äpäåaexw ik" :weqtay - §¦¥§¤¤¥¥©©£
dxen ,xen`d itky ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil`
zeevn meiwa zcgeine dlecb dlrn lr "ezeyrl" dlnd

,dyrnaøéòfî èòî ïéáäì íâå,zvwna zegtl ,oiadl oke - §©§¨¦§©¦§¥
z`íéðBðéaä úàéøa úéìëz" -e`xapyote`aex`yiy ©§¦§¦©©¥¦

w"k oeyl - "(c"it) 'ek jk lk dfa dxigad mc`l oi`y ,mipepia
- "mipepiad z`ixa zilkz" idn :xnelk .`"hily x"enc`

dlnd zybcdaz`ixa-e`xapyote`ax`yidl,mipepia
dlrnl zelrzdl - efk dcina dxigad el yi cg` lk `ly
,mipepiad zbixcna cinz x`yidl mdilre ,mipepiad zbxcn

,c"i wxta xaqedy itk,äfä íìBòì íäéúBîLð úãéøéå- ¦¦©¦§¥¤¨¨©¤
ote`a ,dfd mlerl mdizenyp zcixi zilkz idnelyLaìúäì§¦§©¥
,àøçà-àøèñå ätìwänL úéîäaä Lôpajtidd `idy - ©¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùôðå óåâä ãöî àåä 'åëå åéðéòá äæáð åúåéä éë øçàî
õåöéðå úéäìàä ùôð ãöî àåä äçîùá åúåéäå úéîäáä
â"äëå [à"ì 'ôá] ì"ðë äúåéçäì äá ùáåìîä úåäìà
äåãçå àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äéëá øäæá àúéà

:àã àøèñî éàáìá àòé÷ú

äðäå äì ÷øôåúåùòì úáéú øåàéá úôñåúì
úéìëú øéòæî èòî ïéáäì íâå
ùáìúäì æä"åòì íäéúåîùð úãéøéå íéðåðéáä úàéøá
åìëåé àìù øçàî à"ñå äôéì÷äîù úéîäáä ùôðá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

א.13. עה, דף ג. חלק א; קנה, דף ב. חלק



קכה xc` f"h iying mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

;dnypdnì eìëeé àlL øçàîdçlLytpd on xxgzydl - ¥©©¤Ÿ§§©§¨
,zindad,íäéîé ìk,`l s`e -ììçî dîB÷nî dúBçãìå ¨§¥¤§¦§¨¦§¨¥¨¨

álaL éìàîOäote`a -äpnî eìòé àlLytpdn - ©§¨¦¤©¥¤Ÿ©£¦¤¨
,zindad,çnä ìà íéøeäøämcia didi `l df xac mb - ¦§¦¤©Ÿ©
,rvaldúeäî ék¦¨¨

Lôð ìL dúeîöòå§©§¨¤¤¤
ätìwänL úéîäaä©§¥¦¤¥©§¦¨
dúøeáâáe dt÷úa àéä¦§¨§¨¦§¨¨

,dzãìBúk íìöà- ¤§¨§©§¨
zindad ytpa mznglne
mvr lr drtyd dl oi`

,zindad ytpd÷ølke - ©
biydl gilvn `edy
wx `id eznglna
íðéà äéLeálL¤§¤¨¥¨
økæpk íôeâa íéLaìúî¦§©§¦§¨©¦§¨

òì,ìéoi`y ,(a"i wxta) - §¥
iyeall xyt`n "ipepia"d
yalzdl zindad ytpd
xacl ,zeyrl - eteba
;xeq`y dna aeygle

ïk-íàåmvry xg`n - §¦¥
ea x`yp zindad ytpd
:dl`yd zl`yp ,etweza
íäéúBîLð eãøé äæ änì̈¨¤¨§¦§¥¤

,"mipepia"d ly -íìBòì̈¨
òâéì äfä,rbiizdl - ©¤¦©

,íBìLå-ñç ÷éøì̈¦©§¨
?Bì eìëé àìå ,øöiä íò íäéîé ìk íçläìmiwxtay s`e - §¦¨¥¨§¥¤¦©¥¤§Ÿ¨§

ytpa "ipepia"d ly ef eznglny ,owfd epax xiaqd mincewd
dyrne xeaic ,daygna dzehlzyd zeyxdl `ly - zindad
- !"wixl" df oi` ok m`e ,dax gexÎzgp dlrnl znxeb -

zeidl oiicr dkixv `l jk myl" okÎitÎlrÎs`zeyalzdd
,zindad ytpadaxc`micbep miccv ipy zeidl mdilr -

ila lrtie dyri ,zgvpn ziwl`d ytpdyke 'eke mi`peye
:xnelk .`"hily x"enc` w"k oeyl - "'ek zindad ytpd
Î`xhqd z` stekl" ziwl`d ytpd ly dyecigy xg`n
`le - zindad ytpd jeza zeyalzdd ici lr d`a "`xg`
df ixd - zecxtpd odizecnra zexvazn zeytpd izyy ote`a
z`veid gexÎzgple "`xg`Î`xhq `itkz`"l sqepay ,dxen
zindad ytpd jeza lertl ,ztqep dpeek o`k zniiw ,jkn

hxta :`iyewd zx`yp okÎm`e - dnvrdfytpd lr lertl ,
`eyl eiig ini lk lnr "ipepia"dy xacd `vei ,zindad

:`l` ?melyeÎqgíéìôëa íîçðì ,íúîçð úàæ éäúe§¦Ÿ¤¨¨¨§©£¨§¦§©¦

íúøBz CBúa ízà ïëBMä 'äa íaì çnNìe ,äiLeúì§¦¨§©¥©¦¨©©¥¦¨§¨¨
.íúãBáòådidz ,"mipepia"d ly mzgnye mzngp ,xnelk - ©£¨¨

miwqere dxez micnel mdy drya mz` okeyd iwl`d xe`a
.'d zcearaíéc÷äa ,àeäåhehiv dligz micwp -ìïBL §§©§¦§

úLøt øäfa] 'à÷eði'ä©¨¨©Ÿ©¨¨©
÷ìa1÷eñt ìò [2: ¨¨©¨

¯ "BLàøa åéðéò íëçä"¤¨¨¥¨§Ÿ
àa éëå"éBðéò øúà ï §¦§¨£©¥

,'eë Lð øácdfi`a ike - §©©
ly eipir ze`vnp mewn
mewna md m`d .mc`
xne` weqtdy ,xg`
md "ey`xa" `weecy

?mc` ly eipiràlà¤¨
,éàcå àeä éëä àø÷- §¨¨¦©©

weqtd zpeek i`cea `l`
:`id:ïðúcixdy - ¦§©

,epcnlLð øa Cäé àìŸ§©©©
òaøà àLéøc déelâa§¦¥§¥¨©§©

,úBnàmc` jli l` - ©
;y`x ieliba zen` rax`

,àîòè éàî?recn - ©©£¨
ìò àéøL àzðéëLc¦§¦§¨©§¨©

,déLéødxey dpiky ik - ¥¥
,okle .ey`x lríëç ìëå§¨¨¨

déLéøa éBìéîe éäBðéò¥¦¦§¥¥
,ïeðéàlk ly eipir - ¦

ezepiiprzd lk) mkg
:xnelk .y`xa (mifkexn) eixeaic (mb okle ,eal zneyze

,déLéø ìò àîi÷å àéøLc àeääa"dxey"d dpikyd xe`a - §©§©§¨§©¨¨©¥¥
;ey`x lr "miiw"e,òcðì ,ïnz éBðéò ãëåeipiryke - §©¥©¨¦§©

zrcl eilr ,myl miaqen (ehane ezepiiprzd)àøBäð àeääc§©§¨
éøèöà ¯ déLéø ìò ÷éìãàc,àçLîì C"wlec"d xe` eze` - §©§¦©¥¥¦§¨¦§¦§¨

.onyl wewf (eznyp lr xi`nd) ey`x lrLð øác àôeâc ïéâa§¦§¨§©©
,àìéòì ÷éìãà àøBäðe ,äìéút eäéàmc` ly eteb ,oky - ¦§¦¨§¨©§¦§¥¨

y`de (y`d dreaw dae xe`d jynp dpnn) dliztl leyn
;dilrn zxreaøîàå çåö àkìî äîìLe3:jlnd dnlye - §ŸŸ©§¨¨©§¨©
:devne "geev"àøBäð àäc ,øñçé ìà ELàø ìò ïîLå§¤¤©Ÿ§©¤§©§¨§¨

éøèöà BLàøác,àçLîì Cwewf ey`x lry xe`d ,oky - ¦§Ÿ¦§¨¦§¦§¨
,"ony"l,ïàáè ïàãáeò ïeðéàåmiaeh miyrn md dl`e - §¦§¨©§¨

.xe` eze`l onyd mieedn miaehd miyrnd .dyer mc`yìòå§©
,"BLàøa åéðéò íëçä àc,ey`xa mkgd ly eipir ,jk lre - ¨¤¨¨¥¨§Ÿ

eze` jxevl ,miaehd miyrnd ,"ony"d xqgi `ly b`ec `ede
,xe`ì ïàk ãò.BðBL."xdef"d ly - ©¨§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

íéøîà éèå÷éì
éìàîùä ììçî äîå÷îî äúåçãìå íäéîé ìë äçìùì
äúåäî éë çåîä ìà íéøåäøä äðîî åìòé àìù áìáù
äô÷úá àéä äôéì÷äîù úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå
íðéà äéùåáìù ÷ø äúãìåúë íìöà äúøåáâáå
íäéúåîùð åãøé äæ äîì ë"àå ì"ðë íôåâá íéùáìúî
àìå øöéä íò íäéîé ìë íçìäì å"ç ÷éøì òâéì æä"åòì
äéùåúì íééìôëá íîçðì íúîçð úàæ éäúå åì åìëé
íúãåáòå íúøåú êåúá íúà ïëåùä 'äá íáì çîùìå
÷åñô ìò [÷ìá 'ô øäæá] à÷åðéä ïåùì íéã÷äá àåäå
àìà 'åë ùð øáã éåðéò øúà ïàá éëå åùàøá åéðéò íëçä
àùéøã 'éåìéâá ùð øá êäé àì ïðúã éàãå àåä éëä àø÷
äéùéø ìò àéøù àúðéëùã àîòè éàî úåîà òáøà
àéøùã àåääá ïåðéà äéùéøá éåìéîå éäåðéò íëç ìëå
àøåäð àåääã òãðì ïîú éåðéò ãëå äéùéø ìò àîéé÷å
ð"áã àôåâã ïéâá àçùîì êéøèöà äéùéø ìò ÷éìãàã
çåö àëìî äîìùå àìéòì ÷éìãà àøåäðå äìéúô åäéà
åùàøáã àøåäð àäã øñçé ìà êùàø ìò ïîùå øîàå
åéðéò íëçä ã"òå ïàáè ïàãáåò ïåðéàå àçùîì êéøèöà

.ì"ëò åùàøá
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א.1. יד.2.קפז, ב, ח.3.קהלת ט, קהלת



`xcקכו f"i iyiy mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"ז שישי יום
,cn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìùî øåàéá äðäå,88 'nr cr.øåîâ ãåçéá

,äæ ìLî øeàa äpäå,"xdef"ay -äðéëMä øBà ìéLîäL §¦¥¥¨¨¤¤¦§¦©§¦¨
ïéà Cëå ,ïîL éìa äìéúta æçàðå øéàî BðéàL øpä øBàì§©¥¤¥¥¦§¤¡¨©§¦¨§¦¤¤§¨¥
àlà ,äìéúôì ìLîpL íãàä óeb ìò äøBL äðéëMä©§¦¨¨©¨¨¨¤¦§©¦§¦¨¤¨

,à÷åc íéáBè íéNòî éãé-ìòmiynynd ,dyer mc`dy - ©§¥©£¦¦©§¨
eze`l "ony"k,xe`àìå§Ÿ

àéäL ,BúîLða Bì éc©§¦§¨¤¦
,ìònî dBìà ÷ìç¥¤¡©¦©©

àéä úBéäìdnypdy - ¦§¦
didzäìéúôì ïîLk- §¤¤¦§¦¨

ynyz dnypdy ,xnelk
,sebd ,dliztl "ony"
jynidl y`d rah ixdy
zfg`p `id oi`e ,dlrnl
iciÎlr m`Îik ,dhnl
zxread dlizta dzfig`
jci`n j` ;xread ura e`
zlk`p dnvr dliztd
zwzrp y`de ,zexidna
y` :cere z`f ;xdn dpnn
dliztdn d`ad efk
,jf xe` witz `l cala
dliztd oi`y oeikn
jtdidl ixnbl zn`zen
miwwfp okle - y`l

y`d zniiwzn f`e ,y`l ixnbl jtdpd xneg `edy ,onyl
onyk ynyl leki sebd oi` recn oaen o`kn .jf xe` dxi`ne
eze`ivna x`yp sebd ik ,mc`d lr dxeyd dpikyd xe`l
wlg `idy dnypd la` .dnvr y`dn wlgl jtdp epi`e
oeikn ,dpikyd xe`l onyl zeyridl ,dxe`kl dleki ,dwl`
- jk m`e .mc`d lr dxeyd dyecwd xe`l jtdidl dzlkiay
eynyi mdy .`wec miaeh miyrnl wwcfdl mc`d lr recn

?onyk,ìékNî ìëì ïáeîe øàáî,oldl xiaqn owfd epax - §Ÿ¨¨§¨©§¦
d"awd z` caery xenb wicv ly s` - mc` ly eznypy
,ze`ivna dlha `id oi` ,z`f lka - mibeprza dad`ae d`xia
efi` z`f lka `id ixdy ,'d xe`l ixnbl jtdizy jk ick cr

ixdy - ze`ivnin yie ,`xiyin yio`k mpyi jke ;ade`y
ipyoi` ,okle .eiptn `xi e` ipyd z` ade` cg`dy ,mixac

miyrne zeevn wxe .'d xe`l onyk ynyl dleki dnypd
xac md ,oldl xiaqiy itky ,miaehcg`mileki - 'd xe` mr

xne` `ed jk lre .icedia xi`nd 'd xe`l onyk ynyl
:"`ipz"aãáBò øeîb ÷écö àeä elôà ,íãàä úîLð äpä ék¦¦¥¦§©¨¨¨£¦©¦¨¥

íéâeðòúa äáäàå äàøéa 'äz` dad`a yibxn `edy - §¦§¨§©£¨§©£¦
;xzeia zilrp dbixcnl aygpd xac ,zewl`n beprzd-ìò-óà©©

dðéà ïë-étdppi` eznyp -ìèaì éøîâì úeàéöna äìèa ¦¥¥¨§¥¨¦§¦§©§¥¦¨¥

ãeçéa íéãçéîe íéãçàì úBéäì ,Lnî 'ä øBàa ììkìå§¦¨¥§©¨¦§©£¨¦§ª¨¦§¦
,øeîb,'d xe` mr -'ä àøé ¯ Bîöò éðôa øác àeä ÷ø ¨©¨¨¦§¥©§§¥

;BáäBàå-`ed,'d z` `xi`edoi` :xnelk .'d z` ade` §£
jtdpe ixnbl dlkd onyd enk ,'d xe`l ixnbl zktdp dnypd
oi` okle .xpd xe`l
dleki dnvr dnypd
.'d xe`l "ony"k ynyl
úBönä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¦§
ïäL ,íéáBè íéNòîe©£¦¦¤¥

Cøaúé BðBöød"awd - §¦§¨¥
dze` miiwi icediy ,dvex

;devnCøaúé BðBöøe§¦§¨¥
ìëì íéiçä øB÷î àeä§©©¦§¨
,íéàeøaäå úBîìBòä- ¨¨§©§¦

zenlerd lk mb mpn`
oeikn wx miig mi`xapde
;eigi mdy dvex d"awdy
oevxd oia lcadd j`
oial d`ixad z` dignd
`hazn zeevnay oevxd
zenlerdy ,jka
z` mia`ey mi`xapde
lr ,oeilrd oevxdn mzeig

iciãøBiLoevxd - ¤¥
,oeilrdìL íéðt øzñäå íéaø íéîeöîö éãé-ìò íäéìà£¥¤©§¥¦§¦©¦§¤§¥¨¦¤

àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøly ezeinipt ,zeinipt epiid "mipt" - §¨¤§¨
pevig wx dxi`ne ,zxzzqn oeilrd oevxdoevxd ly ezei

,úBâøãnä úãéøéå,dpnn dpezgzl dpeilr dbixcnn -ãò ¦¦©©©§¥©
ïéàî Lé úBàøaäìe úBeäúäì eìëeiLzeidl elkeiye - ¤§§¦§©§¦¨§¥¥©¦

úeàéöna eìèaé àìå ,Bîöò éðôa ãøôð øáãåeli` ,oky - §¨¨¦§¨¦§¥©§§Ÿ¦¨§¦§¦
miaxd minevnvd ici lr `ly dzid oeilrd oevxdn mzeedzd
,"cxtp xac"e "yi" ly xeiva md eid `l - 'eke "mipt zxzqd"e
oevxd zeiniptyk `wec .ixnbl ze`ivna milha eid `l`
ielib icil d`a oeilrd oevxd zeipevig mbe "zxzzqn" oeilrd
zexyt` zniiw - zebixcnd zcixie miax minevnv ici lr

,mi`xapde zenlerd ly mzeedzdlìéòì økæpk4-ïéàM-äî , ©¦§¨§¥©¤¥
øzñä íL ïéàå ,Cøaúé BðBöø úéîéðt ïäL ,úBönä ïk¥©¦§¤¥§¦¦§¦§¨¥§¥¨¤§¥

ììk íéðtlka d"awd ly iniptd epevx od od zeevnd ,oky - ¨¦§¨
`ed df geexae ,gieexne xgqna wqer mc` :lynl .d`ixad
epd gieexdle xgqna weqrl epevxy ixd - ezgtyn z` qpxtn
z` qpxtl `ed izin`de iniptd oevxd ;cala ipevig oevx
myle ,gieexdl mb dvex xak `ed ,df oevx llbae - ezgtyn
xywda mb jk epaei mixacd .xgqna weqrl dvex `ed jk
mi`xape zenler ly mneiwa d"awd ly epevx :eppiprl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

íéøîà éèå÷éì
øåà ìéùîäù äæ ìùî øåàéá äðäå
éìá äìéúôá æçàðå øéàî åðéàù øðä øåàì äðéëùä
ìùîðù íãàä óåâ ìò äøåù äðéëùä ïéà êëå ïîù
åì éã àìå à÷ååã íéáåè íéùòî é"ò àìà äìéúôì
ïîùë àéä úåéäì ìòîî äåìà ÷ìç àéäù åúîùðá
íãàä úîùð äðä éë ìéëùî ìëì ïáåîå øàåáî 'ìéúôì
'éâåðòúá äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö àåä 'éôà
ììëéìå ìèáéì éøîâì úåàéöîá äìéèá äðéà ë"ôòà
÷ø øåîâ ãåçéá íéãçåéîå íéãçàì úåéäì ùîî 'ä øåàá
úåöîä ë"àùî .åáäåàå 'ä àøé åîöò éðôá øáã àåä
øå÷î àåä 'úé åðåöøå 'úé åðåöø ïäù íéáåè íéùòîå
éãé ìò íäéìà ãøåéù íéàåøáäå úåîìåòä ìëì íééçä
ä"á ïåéìòä ïåöø ìù íéðô øúñäå íéáø íéîåöîö
ùé úåàøáäìå úååäúäì åìëåéù ãò úåâøãîä úãéøéå
ì"ðë úåàéöîá åìèáé àìå åîöò éðôá ãøôð øáãå ïéàî
øúñä íù ïéàå 'úé åðåöø úéîéðô ïäù úåöîä ë"àùî
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קכז xc` g"i ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"ח קודש שבת יום
,88 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàøùä ïéðò äðäå,dn 'nr cr:('åëå

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå
íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä

äîëç 'éôñá äìçúíåùî åðééäå

z` eniiwiy micedi eidiy ick wx `ed (oevxd zeipevig)
mler epyiyk wx ize`ivn df xace ,(oevxd zeinipt) zeevnd

zeevndy oeikne .`xapy
iniptd oevxd od
epi` xac meye ,izin`de
:`lina ixd ,odilr xizqn

íäaL úeiçä ïéà- ¥©©¤¨¤
,zeevnayãøôð øác̈¨¦§¨

àlà ,ììk Bîöò éðôa¦§¥©§§¨¤¨
ãeçéa Lnî íéãçàì eéäå ,Cøaúé BðBöøa ììëðå ãçéî àeä§ª¨§¦§¨¦§¦§¨¥§¨©£¨¦©¨§¦

.øeîb"ony" ynyl zeleki zeevnd wxy ,xacd oaen okle - ¨

oevxd ly exe`a zebfnzne ynn zektdp od ik ,dpikyd xe`l
llkp dfÎiciÎlr] xpd y`a bfnzne jtdpy onyd enk ,oeilrd

ilrd oevxagekd wx `l oe
ziwl`d ytpd ly
`l` ,devnd z` miiwnd

d ly dyrnd gek mbseb
devnd z` miiwnd
gekd enk ,ziyrnd
e` ,oilitzd z` gipny
oevxd ly 'd xe`a llkp `ed ixd ,dnecke bexz`d z` wifgny

.[jynda owfd epax xiaqiy itk ,oeilrd

lr dpikyd z`xyd didzy xyt` i` recn ,xaqen oldl
`l` ,zewl`l dnypd oia zeipgex zewace dad` ici lr mc`d

:zeevn ly oneiw ici lràeä ,äðéëMä úàøLä ïéðò ,äpäå§¦¥¦§©©§¨©©§¦¨
,øác äæéàa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå Cøaúé Búeäìà éelb¦¡Ÿ¦§¨¥§¥¨§¥¤¨¨

`vnp ixd mvra ,oky -
,mewn lka d"awd
df xac lry mixne`yke
dpeekd ,dpikyd dxey

`idziwl`d zelbzdl
,xac eze` lreðéäå§©§

,øîBì:xnelk -BúBàL ©¤
'ä øBàa ììëð øác̈¨¦§¨§
úeàéöna Bì ìèáe¨¥¦§¦
àeä æàL ,éøîâì§©§¥¤¨
'ä Ba älbúîe äøBML¤¤¦§©¤

.ãçàdpikyd z`xyd - ¤¨
zelbzd - dyexit
d`a zelbzdde ,dpikyd
dpyiy okid wx

.zelhazdäî ìk ìáà£¨¨©
åéìà ìèa àlM¤Ÿ¨¥¥¨
ïéà ¯ éøîâì úeàéöna¦§¦§©§¥¥
älbúîe äøBL 'ä øBà¤¦§©¤
øeîb ÷écö óàå .Ba§©©¦¨

Ba ÷acúnL,d"awda - ¤¦§©¥
äaø äáäàadad`d zebxca xzeia dlrp dbixcn `idy - §©£¨©¨

:z`f lka ,d"awdl zewacdedéa àñéôz äáLçî úéì éøä£¥¥©£¨¨§¦¨¥
,úîàa ììkz` (biydl) "qetzl" lkezy daygn oi` - §¨¤¡¤
.zn`a d"awdúzîà ékly oiprd -¯ "úîà íéäìà 'ä" ¦£¦©¡Ÿ¦¡¤

,Búecçàå Bãeçé àeä,d"awd ly -ñôàå àeä Bcáì àeäL ¦§©§¤§©§¤¤
,Lnî Bãòìazecg` oipr zzin`y ,'k wxta epcnly itk - ¦§¨©¨

`ed wxy ,`l` ;cg` lÎ` `edy jka wx z`hazn dpi` 'd
.d"awdl lha lkd ik - miiw xac mey oi` ecrlae ,`vnp

,áäBàä äæ ïk-íàåade` `edy mixne` ep` eilr ,wicvd - §¦¥¤¨¥

,d"awd z`Lé àeäLdf o`k ybxeny jka ,ezybxda -in ¤¥
,ade`y,ììk déa àñéôz déìéc äáLçî úéì ¯ ñôà àìå§Ÿ¤¤¥©£¨¨¦¥§¦¨¥§¨

zegeke `ed) ezaygn oi`y ixd -eiz` dbiyne "zqtez" (
,llk d"awdéãé-ìò àlà ,Ba älbúîe äøBL 'ä øBà ïéàå§¥¤¦§©¤¤¨©§¥

ïäL ,úBönä íei÷¦©¦§¤¥
Cøaúé Búîëçå BðBöø§§¨§¨¦§¨¥
øzñä íeL éìa Lnî©¨§¦¤§¥

.íéðtepevx zeinipt - ¨¦
dppi` d"awd ly eznkge
meiwa llk zxzzqn
Îlr `wec ,okle ,zeevnd
dleki zeevnd meiw ici
d`xyd mc`a zeidl
,'ied xe` ly zelbzde
zipgex dcear ici lr `le

.zhytenddbdqgia
,o`k xn`py dnl
zewl` ly zelbzddy
`edÎjexa seqÎoi` xe`e
`wec d`a ,xaca
ze`ivna lha xacdyk
- 'd xe`a llkpe oihelgl
,xenb wicv mb ,jk meyne
ezad`e ezewac s` lr
("dax dad`") daxd
z` llk dbiyne "zqtez" ,ely "daygn"d oi` ,zewl`l
epevx ody zeevnd ly oneiw ici lr `wec `l` ,d"awd

:ddbda owfd epax xne` - d"awd ly eznkgeøLàëå)*§©£¤
,íBìMä-åéìò éøBnî ézòîL,yhixfnn cibnd axd -Leøt ¨©§¦¦¦¨¨©¨¥

àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL ,'íéiç õò'a áeúkM äîì íòèå§©©§©¤¨§¥©¦¤¥¨
éãé-ìò àlà úeìéöàä íìBòa elôà ãçéúî Bðéà¥¦§©¥£¦§¨¨£¦¤¨©§¥

,äîëç úøéôña älçz BúeLaìúäzervn`a ,f` `wec - ¦§©§§¦¨¦§¦©¨§¨
lre .zeliv`d mler ipipr mr d"awd cg`zn ,"dnkg"d zxitq
idn - "yexit" :"mrh"e "yexit" yhixfnn cibnd axd xn` jk
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ììë åîöò éðôá ãøôð øáã íäáù úåéçä ïéà ììë íéðô
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åðåöøá ììëðå ãçåéî àåä àìà

.øåîâ ãåçéá

éåìéâ àåä äðéëùä úàøùä ïéðò äðäå
øîåì åðééäå øáã äæéàá ä"á ñ"à øåàå 'úé åúåäìà
éøîâì úåàéöîá åì ìèáå 'ä øåàá ììëð øáã åúåàù
àìù äî ìë ìáà ãçà 'ä åá äìâúîå äøåùù àåä æàù
äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéà éøîâì úåàéöîá åéìà ìèá
úéì éøä äáø äáäàá åá ÷áãúîù øåîâ ÷éãö óàå åá
íéäìà 'ä úúéîà éë úîàá ììë äéá àñéôú äáùçî
åãòìá ñôàå àåä åãáì àåäù åúåãçàå åãåçé àåä úîà
äáùçî úéì ñôà àìå ùé àåäù áäåàä äæ ë"àå .ùîî
åá äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéàå ììë äéá àñéôú äéìéã
ùîî 'úé åúîëçå åðåöø ïäù úåöîä íåé÷ é"ò àìà

*íéðô øúñä íåù éìá
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù
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`xcקכח g"i ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå
íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä

äîëç 'éôñá äìçúíåùî åðééäå
úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

- "mrh"e ;dnkgd zxitqa d"awd ly ezeyalzd zernyn
zxitqa ezeyalzd ixg` wx xac meya cgiizn `ed oi` recn

.dnkgd,úîàä ãçà àeä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàL íeMî eðéäå§©§¦¤¥¨¤¨¨¡¤
,izin`d "cg`"d -

:xnelkàeä Bcáì àeäL¤§©
àéä Bæå ,Búìeæ ïéàå§¥¨§¦
:('eëå äîëçä úâøãî- ©§¥©©¨§¨§

`id dnkgd zbixcn
ecal `edy "dybxd"d
xac oi` ecrlae ,`vnp
xe`y zernynd edf .miiw
zxitqa yalzn seqÎoi`
seqÎoi` xe` :dnkgd
ecal `ed"y enk dlbzn
`ed oi` okle ,"ezlef oi`e

zxitqa dligz yalzn `edy ixg` wx ,xac meya cg`zn
lha `edy xaca wx cg`zn seqÎoi` xe` ,oky .dnkgd
dybxd ."ezlef oi`e ecal `ed"y enk ea "ybxp" `ede ze`ivna
zbixcn ,xen`k ,`id ef
ddbd ly dpkez .dnkgd
wenr oipr `ed ,ef
oaei 'd zxfrae ,zeciqga
jynda xzei dagxda
epcnly dnn .mixeriyd
recn oaen ,dzr cr
zeyrp `wec zeevnd
,dpikyd xe`l "ony"l
e` ,dnvr dnypd `le
ly zipgexd dceard

.dad`e zewac
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*íéðô øúñä íåù éìá
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù
ä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð
øåîâ ãåçéá åá úåãçåéîå
ìò äðéëùä úàøùä àéäå
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ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå
íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä

äîëç 'éôñá äìçúíåùî åðééäå
úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

- "mrh"e ;dnkgd zxitqa d"awd ly ezeyalzd zernyn
zxitqa ezeyalzd ixg` wx xac meya cgiizn `ed oi` recn

.dnkgd,úîàä ãçà àeä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàL íeMî eðéäå§©§¦¤¥¨¤¨¨¡¤
,izin`d "cg`"d -

:xnelkàeä Bcáì àeäL¤§©
àéä Bæå ,Búìeæ ïéàå§¥¨§¦
:('eëå äîëçä úâøãî- ©§¥©©¨§¨§

`id dnkgd zbixcn
ecal `edy "dybxd"d
xac oi` ecrlae ,`vnp
xe`y zernynd edf .miiw
zxitqa yalzn seqÎoi`
seqÎoi` xe` :dnkgd
ecal `ed"y enk dlbzn
`ed oi` okle ,"ezlef oi`e

zxitqa dligz yalzn `edy ixg` wx ,xac meya cg`zn
lha `edy xaca wx cg`zn seqÎoi` xe` ,oky .dnkgd
dybxd ."ezlef oi`e ecal `ed"y enk ea "ybxp" `ede ze`ivna
zbixcn ,xen`k ,`id ef
ddbd ly dpkez .dnkgd
wenr oipr `ed ,ef
oaei 'd zxfrae ,zeciqga
jynda xzei dagxda
epcnly dnn .mixeriyd
recn oaen ,dzr cr
zeyrp `wec zeevnd
,dpikyd xe`l "ony"l
e` ,dnvr dnypd `le
ly zipgexd dceard
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*íéðô øúñä íåù éìá
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù
ä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð
øåîâ ãåçéá åá úåãçåéîå
ìò äðéëùä úàøùä àéäå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zay(iying meil)

miyp`l,íéaømiax mizae ,miaxd zeyxl dgeztd xvg ,xnelk ©¦
,miaxd zeyxl xvgd jxc mi`vei mizad ixiice ,xvgl migezt

åokleôî ïðéàL úBàBáîïéLipyn miaxd zeyxl migezt mpi`y - §§¤¥¨§¨¦
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המשך ביאור למס' שבת ליום חמישי עמ' א



קכט היום יום . . . 

ה'תש"גיב אדר איום רביעי

חומש: תצוה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וא"כ הוא . . . 72 ספי"ג.

ָחְכָמָתם  ם ּבְ ֵ דֹוֵלי ַהּשׁ ֵהם ּגְ ים ׁשֶ ן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו, ְוִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו". ֵיׁש ְלָך ֲאָנׁשִ ִתיב: "ַמּתָ ּכְ
ה  ת, ִהּנֵ ַהְחָזַקת ַהּדָ קּות ּבְ ֵאיֶזה ִהְתַעּסְ ּלֹו ּבְ ָהָאָדם נֹוֵתן ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ׁשֶ ן ָאָדם, ּכְ ָרם, ֲאָבל ַמּתָ ָעׁשְ אֹו ּבְ

י ִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו. א עֹוד ֹזאת ּכִ י ַיְרִחיב לֹו, ֶאּלָ ְלַבד ּכִ לֹא זֹו ּבִ

ה'תש"גיב אדר שנייום ששי

חומש: ויקרא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק לז. והנה . . . בעבירה ח"ו.

דער ָאנהויב פון פרשת הקרבנות איז: אדם כי יקריב מכם קרבן לה'. עס הָאט דָאך 
געדארפט שטיין אדם מכם כי יקריב גו', זָאגט דער אלטער רבי: אדם כי יקריב, בכדי 
אז א מענש זָאל ווערען נעהנטער צו השי"ת איז מכם קרבן לה', פון אייך אליין דארף 
זיין דער קרבן, מקריב זיין זיין אייגענע בהמה, דעם יצר הרע ווָאס ווערט ָאנגערופען 

נפש הבהמית.

תּוב "ָאָדם  ן ַלה'". ָצִריְך ָהָיה ִלְהיֹות ּכָ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ נֹות ִהיא: "ָאָדם ּכִ ְרּבָ ת ַהּקָ ָרׁשַ ַהְתָחַלת ּפָ
ֵרְך, ֲהֵרי  ָאָדם ִיְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ֵדי ׁשֶ י ַיְקִריב" – ּכְ ֵקן: "ָאָדם ּכִ י ַיְקִריב ּגֹו'"? אֹוֵמר ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ם ּכִ ִמּכֶ
ֶצר  ָרִטית – ֶאת ַהּיֵ ֵהָמה" ַהּפְ ן, ְלַהְקִריב ֶאת ַה"ּבְ ְרּבָ ם ַעְצְמֶכם ָצִריְך ִלְהיֹות ַהּקָ ן ַלה'" – ִמּכֶ ם ָקְרּבָ "ִמּכֶ

ֲהִמית. ְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ ּנִ ָהַרע ׁשֶ

ה'תש"גיג אדר איום חמישי

חומש: תצוה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובפרט . . . 72 נגדי תמיד.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

אאמו"ר אמר: בא מיר איז ברור, אז א חסידישער איד זיצט אין בית המדרש, און 
לערענט ָאדער חזר'ט א חסידות ברבים, איז א שמחה בא די זיידעס, און זייער שמחה 

איז מספיק פאר איהם, קינדער און קינד'ס קינדער רוב טוב בגשמיות וברוחניות.

ְדָרׁש, ְולֹוֵמד  ֵבית ַהּמִ ב ּבְ ר ְיהּוִדי ֲחִסיִדי יֹוׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ רּור ִלי, ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ּבָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ָניו – רֹב  ֶקת ֲעבּורֹו, ְלָבָניו ּוְבֵני ּבָ ְמָחָתם ַמְסּפֶ ְמָחה ֵאֶצל ְזֵקַני, ְוׂשִ ים, ֲהֵרי זֹו ׂשִ ַרּבִ אֹו חֹוֵזר ֲחִסידּות ּבָ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ טּוב ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני



היום יום . . . קל

ה'תש"גיג אדר שני, פרשת זכורשבת
ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר ה'. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים, ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך. 

חומש: ויקרא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ומעות . . . מז התפלה.

ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, שרפו ידיהם מדברי תורה. אז מ'ווערט 
שוואך אין תורה, ווָאס דער לימוד התורה איז דָאך על מנת לעשות ולקיים, קומט 
עמלק און קיהלט ָאּפ דעם אידען, וילחם עם ישראל, ר"ת יש ששים רבוא אותיות 
לתורה, - דכל אחד מישראל יש לו אות אחת בתורה, ולכן נהגו כל ישראל לכתוב 
אות בתורה, - און עמלק מאכט קאלט קדושת התורה. והעצה לזה בחר לנו אנשים, 
אנשי משה, ואתפשטותא דמשה בכל דרא, שבכל דור יש ראשי אלפי ישראל. וצא 
הלחם בעמלק ל' יחיד, לפי שהתורה היא נצחית בכל דור ובכל זמן ובכל מקום בשוה.

ּתֹוָרה,  ים ּבַ ְתַרּפִ ּמִ ׁשֶ ְבֵרי ּתֹוָרה". ּכְ ָרפּו ְיֵדיֶהם ִמּדִ ְרִפיִדם" – "ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ ֹבא ֲעָמֵלק, ַוּיִ "ַוּיָ
ִעם  ֶחם  ּלָ "ַוּיִ ַהְיהּוִדי;  ֶאת  ּוְמָקֵרר  ֲעָמֵלק  א  ּבָ  – ם  ּוְלַקּיֵ ַלֲעׂשֹות  ְמָנת  ַעל  הּוא  ֲהֵרי  ַהּתֹוָרה  ּמּוד  ּלִ ׁשֶ
ַאַחת  אֹות  לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ָכל  ּדְ ַלּתֹוָרה,  אֹוִתּיֹות  ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֵיׁש  בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ  – ָרֵאל"  ִיׂשְ
ְוָהֵעָצה ָלֶזה  ת ַהּתֹוָרה.  ַ ן ֶאת ְקֻדּשׁ ַוֲעָמֵלק ְמַצּנֵ ּתֹוָרה –  ּבַ ָרֵאל ִלְכּתֹב אֹות  ִיׂשְ ל  ּכָ ָנֲהגּו  ְוָלֵכן  ּתֹוָרה,  ּבַ
ַאְלֵפי  י  ָראׁשֵ ֵיׁש  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָרא,  ּדָ ָכל  ּבְ ה  ֹמשֶׁ ּדְ טּוָתא  ׁשְ ְוִאְתּפַ ה,  ֹמשֶׁ י  ַאְנׁשֵ ים",  ֲאָנׁשִ ָלנּו  ַחר  "ּבְ  –
ָכל ּדֹור ּוְבָכל ְזַמן ּוְבָכל  ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ּבְ ְלׁשֹון ָיִחיד, ְלִפי ׁשֶ ֲעָמֵלק" – ּבִ ֵחם ּבַ ָרֵאל. "ְוֵצא ִהּלָ ִיׂשְ

ֶוה. ׁשָ ָמקֹום ּבְ

ה'תש"גיד אדר א, פורים קטןיום ששי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: תצוה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וגם מי . . . לז ומעשה.

אאזמו"ר סיפר לאאמו"ר: די מאמרים ווָאס זיינען געדרוקט אין לקוטי תורה, האט 
דער טַאטע )הצ"צ( אויסגעקליבען פון צוויי טויזענט מאמרים.

סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ֲאָמִרים  ַהּמַ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ַלֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ִים ַמֲאָמִרים. ָרָרם ִמּתֹוְך ַאְלּפַ ַמח ֶצֶדק"( ּבְ א )ַה"ּצֶ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה", ַאּבָ ּבְ

ה'תש"גיד אדר שני, פוריםיום ראשון
ְפֵניֶהם, ְוִאיׁש  ד. )ט, ב( ְוִאיׁש ֹלא ָעַמד ּבִ ד, ְוַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ה קֹוְרִאים: )ח, יא( ַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ִגּלָ ְקִריַאת ַהּמְ ּבִ

ֹלא ָעַמד ִלְפֵניֶהם.
ה.  ִגּלָ ִנית", ְמַנְעְנִעים ֶאת ַהּמְ ֵ ֶרת ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהּשׁ ֶרת ַהּזֹאת", "ִאּגֶ ֲאִמיַרת "ָהִאּגֶ ּבַ

ּיֹום. ם ּבַ ֶהֱחָינּו - ּגַ יִקים. ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ רּוִכים ּכָ ת ַיֲעֹקב: ּבְ ּנַ נּוַסח ׁשֹוׁשַ
חומש: צו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עב־עו.
תניא: זאת ועוד . . . 94 והחומרי.

ְפֵני  ּבִ ַעּמּוד  ּבְ ָהָמן  ֵני  ּבְ ֶרת  ֲעׂשֶ בּו  ִנְכּתְ לֹא  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַתב  ּכָ ׁשֶ ה  ִגּלָ ּמְ ּבַ
ֶלְך". ֵתַבת "ַהּמֶ ל ָהַעּמּוִדים ַמְתִחיִלים ּבְ ַעְצמֹו. ְוֵכן לֹא ּכָ

ִחיַנת ְלבּוׁש", ָצִריְך  ה ּבְ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ְתִחיל "ָיִביאּו ְלבּוׁש" ָסִעיף ַהּמַ ּבּור־ַהּמַ אּור ּדִ "תֹוָרה אֹור" ּבֵ ּבְ
]=ְסִתיָמא  סדכ"ס"  ִחיַנת  ּבְ יק  ַעּתִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶרת...  ּתֶ ְסּתַ ַהּמִ ִהיא  ְוזֹו  ַני,  ּפָ ִחיַנת  ּבְ "ְוִהיא  ִלְהיֹות: 

יום 
שלישי



קלי היום יום . . . 
ֶנת  ַהְמַקּנֶ ָאה  ִעּלָ א  ִאּמָ יָנה  ּבִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַההּוא'  ּיֹום  'ּבַ ִחיַנת  ּבְ ה  "ְוִהּנֵ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ְוֵיׁש  ְסִתיִמין[.  ָכל  ּדְ

ָאה  ִריָאה, ְוֵאיָנּה ּבָ ק ְוָגֹבּהַ ִמּבְ ְעּתָ ּנֶ יק ִלְבִריָאה, ׁשֶ ה ַעּתִ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ א, ָאֵכן ַמְלכּות ּדַ כּוְרַסּיָ ְבִריָאה ּבְ ּבִ
ֱאַמר  ּנֶ ֶ ר. ּוַמה ּשׁ ְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ ּיֹום ַההּוא' הּוא ּבִ ִחיַנת 'ּבַ ֲאִפּלּו ִמּבְ ִריָאה, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבְ ּלּות ּבְ ִהְתּגַ ּבְ
ֶכֶתר  ְלכּות ּדְ ל ַהי"ס ]=י' ְסִפירֹות[, ִמּמַ ֶלת ִמּכָ ַקּבֶ ּמְ ֲאִצילּות', ְלִפי ׁשֶ ן ִנְקָרא 'ַמְלכּות ּדַ ּכֵ ַני', ׁשֶ יר ּפָ 'ַאְסּתִ

ַמְלכּות כּו'". ּבַ ה ָחְכָמה ׁשֶ ָחְכָמה ַנֲעׂשֶ ּבַ ְלכּות ׁשֶ ֶתר ַמְלכּות, ּוִמּמַ ה ּכֶ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ ּדַ

ה'תש"גטו אדר א, שו"פ קטןשבת
ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: תצוה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: עוד ישים . . . כמ"ש בזה"ק.

ּלֹא ַלֲחֹתְך. ת ַהּמֹוִציא, ֲאָבל ִנְזָהִרים ׁשֶ ְרּכַ ֶחם ֹקֶדם ּבִ ִמים ַעל ַהּלֶ רֹוׁשְ
ת אֹוְמִרין ַסְבִרי ָמָרָנן. ִקּדּוׁש ַעל ַהּפַ ם ּבְ  ּגַ

אויף לעתיד לבוא שטעהט: אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. איצטער שווייגט 
דער דומם, מ'טרעט אויף איהם און ער שווייגט. ָאבער עס וועט קומען א צייט אין 
דעם גילוי פון לעתיד, ווָאס דער דומם וועט ָאנהויבען ריידען, דערציילען, און ער 
וועט מָאנען, אויב מען הָאט גייענדיג ניט געטרַאכט ָאדער גערעדט דברי תורה, פאר 

ווָאס הָאט מען אויף איהם געטרָאטען.
די ערד ווָאס מען טרעט אויף איהר, ווארט טויזענטער יָאהרען, פון ששת ימי 
בראשית, און עס טרעטען אויף איהר דערווייל כמה ברואים בעלי חיים כו', ביז עס 
וועט דָארט טרעטען א איד, צוויי אידען, און וועלען ריידען א דבר תורה. ובאם 

לאו - זָאגט זי: דו ביזט דָאך אויך ווי א בהמה.

ַהּדֹוֵמם.  ַמֲחִריׁש  ֵעת  ּכָ ה".  ַיֲעֶנּנָ ֵמֵעץ  ְוָכִפיס  ְזָעק  ּתִ יר  ִמּקִ "ֶאֶבן  תּוב:  ּכָ ָלֹבא"  "ֶלָעִתיד  אֹודֹות 
ע:  ְוִיְתּבַ ר,  ר, ְלַסּפֵ ַהּדֹוֵמם ַיְתִחיל ְלַדּבֵ ָעִתיד, ׁשֶ ּלֶ ּלּוי ׁשֶ ּגִ ּבַ ּדֹוְרִכים ָעָליו – ְוהּוא ׁשֹוֵתק. ַאְך ָיֹבא ְזַמן 

ְרכּו ָעָליו?! ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַמּדּוַע ּדָ ֵדי ֲהִליָכה לֹא ִהְרֲהרּו אֹו ׂשֹוֲחחּו ּבְ ִאם ּתֹוְך ּכְ

ּוֵביְנַתִים ּדֹוְרִכים ָעֶליָה  ית,  ֵראׁשִ ּבְ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ִנים, ֵמָאז ׁשֵ יָנה ַאְלֵפי ׁשָ ָהֲאָדָמה ָעֶליָה ּדֹוְרִכים, ַמְמּתִ
ּוְבִאם  ּתֹוָרה.  ִדְבֵרי  ּבְ ִויׂשֹוְחחּו  ְיהּוִדים,  ֵני  ׁשְ ְיהּוִדי,  ם  ׁשָ ְצַעד  ּיִ ׁשֶ ַעד  כּו'  ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ רּוִאים,  ּבְ ה  ּמָ ּכַ

ֵהָמה! מֹו ּבְ ם ּכְ ה ֲהֵרי ּגַ ָלאו – אֹוֶמֶרת ִהיא: ַאּתָ

ה'תש"גטו אדר שני, שושן פוריםיום שני

חומש: צו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: כאשר כל . . . 94 האבות.

ְוסּוג  סּוג  ל  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ַתב  ּכָ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ר  ֲאׁשֶ ָאַמר,  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֲעֵרי  ְו'ׁשַ חּוד'  ַהּיִ ַער  'ׁשַ ְלַבד  ְמֻיָחד,  ְוֵסֶפר  ַמֲאָמִרים  ַהֲחִסיִדים  ֲעַדת  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ְוָהעֹוְבִדים  יִלים  ּכִ ׂשְ ֵמַהּמַ
ַהֲחִסידּות,  תֹוַרת  ּדְ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ חּוד' הּוא  ַהּיִ ַער  'ׁשַ ַהֲחִסיִדים:  ל  ּכָ ֲעבּור  בּו  ְוִנְכּתְ ים,  ָלִלּיִ ּכְ ֵהם  ׁשֶ אֹוָרה' 

תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ית ּדְ ֲעֵרי אֹוָרה' – ַאֶלף־ּבֵ ְו'ׁשַ

יום 
רביעי



היום יום . . . קלב

ה'תש"גטז אדר איום ראשון

חומש: כי תשא, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ל. עוד . . . 76 כמ"ש במ"א.

ְבִריק זּוַלת ַמְראֹות  ָבר ַהּמַ ת. ְולֹא ָהָיה ּדָ ן ָהיּו ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחשֶׁ ּכָ ׁשְ ְתרּוַמת ַהּמִ ֵקן ָאַמר: ּבִ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֵלי  ּכְ ָכל  ּבְ ַאֲחרֹוָנה  ּבָ ּתֹוָרה[  ]ּבַ ִאים  ַהּבָ ְוַכּנֹו ֵהם  ּיֹור  ַהּכִ ְוַכּנֹו.  ּיֹור  ַהּכִ ַנֲעׂשּו  ֶהן  ּמֵ ׁשֶ ַהצֹוְבאֹות, 

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ן, ּכִ ּכָ ׁשְ ל ֲעבֹודֹות ַהּמִ רֹאׁש ]=ַהְתָחַלת[ ּכָ ִמיׁשֹו הּוא ּבְ ְוַתׁשְ

ה'תש"גטז אדר שנייום שלישי

חומש: צו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומאחר . . . מח הממוצעת ביניהן.

הּוא  י  ּכִ ר,  ׂשָ ּבָ ְלָכל  ּוְמַפְרֵנס  ן  ַהּזָ ּבְ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ָהֱאמּוָנה  ַעְצמֹו  ּבְ ְלעֹוֵרר  ֵעֶסק:  ַעל  ּבַ ֵמֲעבֹוַדת 
ֶנת  ָבר ְמֻזּמֶ ְרָנָסתֹו ּכְ ִאּלּו ּפַ ֱאֶמת ּכְ ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ּבֶ ׂשִ ֶרַוח, ְוָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ְרָנָסתֹו ּבְ ן לֹו ּפַ ֵרְך ִיּתֵ ִיְתּבָ

ְלָפָניו.

ה'תש"גיז אדר איום שני

חומש: כי תשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה באמת . . . 76 בתולדתו.

א סך יָאהרען נָאך פַאר ּפעטערבורג )המאסר שם בשנת תקנ"ט(, איז דער אלטער 
רבי אמָאל ארויס צום עולם און הָאט געזָאגט: אין גן־עדן דערהערט מען די טייערקייט 
אלץ  ווָאלטען  הראשונים  נאצלים  אפילו  השרת,  מלאכי  מיבעי  לא  הזה.  עולם  פון 
אוועקגעגעבען פאר א אמן יהא שמי' רבא פון א אידען, אז ער זָאגט בכל כחו כפירושו 

בכל כוונתו, היינו אז ער איז אינגַאנצען אין דעם.
התלהבות  אזא  געפועלט  הָאט  ער  און  מאמר,  גאנצער  דער  געווען  איז  דָאס 
והתלהטות בא די הערער, ַאז א גאנץ יָאהר הָאט מען געזָאגט איש"ר מיט א ברען.

ָהל  ֵקן ֶאל ַהּקָ נּו ַהּזָ ַעם ַרּבֵ ַנת תקנ"ט( ָיָצא ּפַ ׁשְ ֲאָסר ּבִ ם ָהָיה ַהּמַ עֶטְרּבּוְרג )ׁשָ ִנים ַרּבֹות ִלְפֵני ּפֶ ׁשָ
ם ֶנֱאָצִלים ָהִראׁשֹוִנים  א( ּגַ ֵרת, )ֶאּלָ ָ ה; לֹא ַרק ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ל עֹוָלם ַהּזֶ יָקרֹו ׁשֶ ים ּבִ ַגן־ֵעֶדן ָחׁשִ ְוָאַמר: ּבְ
ָכל  ֵפרּוׁשֹו, ּבְ ָכל ּכֹחֹו, ּכְ אֹוֵמר ּבְ ל ְיהּוִדי ׁשֶ א" ׁשֶ ֵמיּה ַרּבָ ֲעבּור "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ִרים ַעל ַהּכֹל ּבַ – ָהיּו ְמַוּתְ

ֶזה. ח ּבָ ּלֹו ֻמּנָ ּכֻ לֹוַמר ׁשֶ ָנתֹו – ּכְ ּוָ ּכַ

ָאְמרּו  ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ זֹו,  ּכָ ְוִהְתַלֲהטּות  ִהְתַלֲהבּות  ׁשֹוְמָעיו  ֵאֶצל  ַעל  ּפָ ְוהּוא  ֲאָמר.  ַהּמַ ל  ּכָ ָהָיה  ֶזה 
ַלַהט. א" ּבְ ֵמיּה ַרּבָ "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ

ה'תש"גיז אדר שנייום רביעי

חומש: צו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ונמצא כי . . . מח גידיה.

"ף  ַהּכָ  – זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ֵסֶדר  ּבְ ָקַמץ.  ּבְ "ף  ַהּכָ  – ַמְעָיַני"  ל  "ּכָ אֹוְמִרים  ז(  )פז,  ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ
חֹוָלם. ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי



קלג היום יום . . . 

ה'תש"גיח אדר איום שלישי

חומש: כי תשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה באמת . . . 76 באריכות.

ה  רּוְך ַאּתָ רֹות, ּבָ ֶפן ְוַעל ַהּפֵ ִרי ַהּגֶ יִנים, חֹוֵתם: ְוַעל ּפְ רֹות ִמז' ַהּמִ ָתה ַיִין ְוָאַכל ּפֵ ֹלׁש, ִאם ׁשָ ְבָרָכה ֵמֵעין ׁשָ ּבִ
רֹות(. רֹות )ְוֹלא "ְוַעל" ַהּפֵ ֶפן ְוַהּפֵ ִרי ַהּגֶ ה' ַעל ּפְ

ה'תש"גיח אדר שנייום חמישי

חומש: צו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כי כללות . . . מח יצירה עשיה.

ּתֹוָרה  יֹום  ָכל  ּבְ ִלְלֹמד  ְצִריִכים  ֲאָמָריו:  ִמּמַ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֶכת  ל ֶאָחד ִלְלֹמד ַמּסֶ חֹות ָצִריְך ּכָ י ַרַז"ל... ּוְלָכל ַהּפָ רּומֹות ִמְדְרׁשֵ הּו ּתְ ּזֶ "י, ׁשֶ רּוׁש ַרׁשִ ְכָתב ִעם ּפֵ ּבִ ׁשֶ

ָנה. ׁשָ ָמָרא ּבְ ּגְ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zay(iyiy meil)

.xeht mewn `edyCzòc à÷ìñ éàåjzrca dler didy enk m`e - §¦¨§¨©§¨
xaecny ,xneldéa úéàc ìúBëa[ea yiy-]éànà ,øBçrecn - §¤§¦¥©©

aygp,øBça çð àä ,øéåàa ÷øBækoeik ,cigid zeyxk xegd oice §¥¨£¦¨¨©
.cigid zeyxl miaxd zeyxn wxfy `vnpe ,dxyr deab `edy

:dgkedd z` zniiqn `xnbdàîéz éëå,xnel dvxz m`e - §¦¥¨
cïéúéðúîote`a j` ,lzeka mixeg yiyk zwqer [dpyndy-] ©§¦¦

eäa úéìc[mda oi`yk-]äòaøà ìò äòaøàgpa xeht okle ,migth §¥§©§¨¨©©§¨¨
,aeyg mewn epi`y oeik ,dxyrn dlrnløîàäå[xn` ixde-]áø §¨¨©©

÷øæ ,àéiç éaø øîà äãeäémiaxd zeyxa utgäøNòî äìòîì §¨¨©©¦¦¨¨©§©§¨¥£¨¨
,àeäL ìk øBça äçðå äëìäå ,íéçôèdrax` ea oi`y xeg ,xnelk §¨¦§¨§¨§¨¨§¨¤

,migth drax` lrú÷Bìçîì eðàazwelgna ielz df oic -éaø ¨§©£¤©¦
ïðaøå øéàî`neia `ziixaa dfefn oiprl(:`i),,øáñ øéàî éaøcs`y ¥¦§©¨¨§©¦¥¦¨©

m` z`f lka ,dfefn aeigl ie`xd xeriy gztd llga oi`y it lr
gztd z` milydle ewwegl ie`xd iaer gztd lzeka yi

,xeriylïé÷÷Bçick wewg `ed eli`k lzekd z` miaiygn - §¦
íéìLäì,daeb migth dxyr lr agex migth drax` xeriyl §©§¦

.dfefna aiigeéøáñ ïðaøå,[mixaeq-]ïé÷÷Bç ïéàmiaiygn oi` - §©¨¨¨§¦¥§¦
ick wewg `ed eli`k lzekd z`íéìLäì,dfefna aiigd xeriyl §©§¦

lr drax` ea oi`y `l` xeg lzeka yi m` ,o`k s`e .xehte
,xnelk ,'milydl oiwweg'y meyn aiig xi`n iax zrcl ,drax`
lr drax` xega yie ,wewg `ed eli`k lzekd z` miaiygn
.aeyg mewna cigid zeyxa gp utgdy `vnpe ,migth drax`
`ed eli`k lzekd z` miaiygn oi`y itl ,xeht minkg zrcle
mewna utgd gp `le ,migth drax` lr drax` xega oi`e ,wewg
drax` ea oi`y xega dpynd z` cinrp m` s` ,ok m`e .aeyg

dlrnl wxefdy epipy recn ,dyw mewn lkn ,migth drax` lr
ef dpyn ixd ,xehte xie`a wxefy ink df ixd migth dxyrn
,diepy `id xi`n iax zhiya dpyn mzq lke `id dpyn mzq

.milydl miwwegy meyn aiig xi`n iaxledpéî òîL åàì àlà± ¤¨¨§©¦¨
xaecny ,`yixa `pzd xhty jkn gken i`ce `l`úéìc ìúBëa§¤§¥

déa[ea oi`y-]øBçz` cinrdl opgei iax jxved okle .llk ¥
.xega utgd gpa `le ,lzekl zwacpd dpiny dliaca dpynd

ok` :`xnbd dwiqn,dpéî òîLea oi`y lzeka zwqer dpyndy §©¦¨
.xeg

lirl e`aedy `cqg ax ixac z` x`al zxfeg `xnbd(`"r):àôeb¨
,mze` x`ape `cqg ax ixacl aeyp ±äð÷ õòð ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©¨¤

÷øæå ,ãéçiä úeLøamiaxd zeyxn utgeléôà ,åéab ìò çðåm` ¦§©¨¦§¨©§¨©©¨£¦
dpwd,òé÷øì ãò äìBò ãéçiä úeLøL éðtî ,áéiç ,änà äàî dBáb̈©¥¨©¨©¨¦§¥¤§©¨¦¨©¨¨¦©

.cigid zeyx aygp cigid zeyx lrny xie`d lk ,xnelk
ok m`e .migth drax` lr drax` ea oi`e ,wc `ed dpw mzq
lr drax` mewn iab lr dgpd jixv oi`y ,`cqg ax ixacn gken
zxxan .df xaca dpc `xnbd .aiigl ick cigid zeyxa drax`

:`xnbdàîéìc xn`p m`d -éaøk øîàc àcñç áøxn`y dny - ¥¨©¦§¨§¨©§©¦
,migth drax` lr drax` mewn lr dgpd jixv oi`y `cqg ax

,dxn` iax zhiyaàéðúc,`ziixaa÷øæutgæéæ éab ìò çðåur - §©§¨¨©§¨©©¥¦
exeriyy lzekd on `veid.íéøèBt íéîëçå ,áéiçî éaø ,àeäL ìk̈¤©¦§©¥©£¨¦§¦

iab lr gpe miaxd zeyxn wxefa xaecny ,`xnbd dpian zrke
iab lr dgpd jixv oi` iaxly ixd ,cigid zeyxa `vnpd fif

cigid zeyxa drax` mewnjixv minkgle ,ïðéòa àì àîìà)©§¨Ÿ§¦¨
.(äòaøà ìò äòaøà íB÷î̈©§¨¨©©§¨¨
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ה'תש"פ  אדר י"ב ראשון יום התרומה  טהרת על הארץ עם נאמנות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰
dÎB˙a' :¯Ó‡Â ...‰Óe¯z ÏL ˙È·Á ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ‡È·‰≈ƒ«»»∆»ƒ∆¿»¿»«¿»
,L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÔÓ‡pL CBzÓ - ˙ÈÚÈ·¯ elÙ‡ ,'L„…̃∆¬ƒ¿ƒƒƒ∆∆¡»«»√««…∆

.Ïk‰ ÏÚ ÔÓ‡∆¡»««…
תרומה  של חבית  שהביא הארץ  והבדים)עם  הגתות בשעת (לא

אבל  טמאה , בחזקת  היא אלא היא ' 'טהורה  לומר נאמן  אינו

או לנסכים  יין היינו  קודש , רביעית  לתוכה שהפריש אמר אם 

הקודש  על  שנאמן  מתוך – למנחה  ה"א)שמן גם(לעיל נאמן  ,

עליו שיקריבו  למזבח הוא גנאי כן, לא  אם  כי  התרומה . על

טמאה  בחזקת שהיא  תרומה  עם מעורב שהיה  ד"ה שמן (רש"י

ב) כה, חגיגה .מיגו

התוספות  ואם)והקשו ד"ה ב לה, תרומה(חולין של היין  אם  :

לכהן מותר איך קודש , של יין  רביעית  עם  מעורב שבחבית 

מסוימת יין  רביעית  במקדיש  מדובר  לא  ותירצו: לשתותו?

יין 'רביעית  באומר  אלא בחבית , היין cizrבעוד ip`y

על  קודש  שם יקרא  כך אחר  וכאשר  קודש '. תהא  להפריש 

שרביעית למפרע  הדבר  יתברר החבית , מן שיוציא  יין  רביעית 

'ברירה '. מדין  וזהו קודש . היתה זו

אחרונים  ב)וכתבו ל, ח"א אברהם דבר א. בועז חגיגה, ישראל (תפארת

לשיטתו  שהרי כן, לומר אין  הרמב "ם  פ"ז שבדברי  מעשר (הל'

יפרישה"א) ואם  'ברירה' אומרים  אין התורה  מן  שהוא בדבר 

ולכן למפרע . הדבר  שהוברר נאמר לא  לקודש  כך  אחר

החבית , שבתוך מהיין רביעית  במקדיש  שמדובר  בהכרח

שמעורב זו תרומה  הכהן יאכל איך התוספות , קושיית  וחוזרת 

קודש ? בה 

ומבארים :

בה שיש  חבית בתוך לקודש  הופרשה  יין  רביעית  כאשר 

ברוב בטלה  התורה  ומן במינו מין  תערובת  זו הרי  תרומה , יין

בטלה  אינה  מדרבנן ה"ד)ורק  פט"ו אסורות מאכלות הל' הרמב"ם .(לדעת

'ברירה ' בו יש  – מדרבנן רק  הוא לכהן האכילה  שאיסור  וכיון 

הכ"א) פ"א תרומה היין(הל' כל  את  לשתות  הכהן רשאי  ולכן  .

יתברר מסוימת  יין לרביעית  קודש  שם  כשיקרא כי שבחבית ,

טהרת על שנאמן ו"מתוך  הופרשה  רביעית איזו למפרע 

הכל ". על נאמן - הקודש 

ה'תש"פ  אדר י"ג שני יום נבילה? מידי מטהרת שחיטה איזו

‡ˆÓ :Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰»»
¯Á‡ ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ - Û¯Ë ÈÁ ‰BÓL Ôa da»∆¿»«ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿«««
ÔÈ‡L ÈÙÏ ;‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL ÔÈ‡ ,Û¯ËpL∆ƒ¿«≈¿ƒ»¿«¬«ƒ≈¿≈»¿ƒ∆≈

.‰ËÈÁL BÈÓÏ¿ƒ¿ƒ»
בשחיטת - אמו במעי חי שנמצא  חדשים  שמונה  בן עובר 

באכילה  הותר  ואף העובר, נטהר פ"ה אמו  אסורת מאכלות (הל'

הנולד הי"ד) שעובר  וכיוון נשחטה  לא  שהאם  מדובר  וכאן  .

לו מועילה ולא  כנבילה  דינו 'נפל', הוא  חדשים  לשמונה 

שנשחטה לטריפה  דומה ואינו נבילה . מידי  לטהרו  שחיטה 

מטומאת לטהרה  השחיטה  מועילה באכילה  שאסורה  שאף 

מהמינים היא  הטריפה  היינו שחיטה", במינה  "יש  כי  נבילה ,

שמונה בן עובר  כן  שאין  מה  שחיטה , דין  בהם  שיש  הטהורים 

שחיטה דין  בו נאמר  לא  קיימא, בר ואינו  'נפל' שהוא  חדשים 

נבילה מידי אותו  מוציאה  השחיטה  אין ולכן כס"מ)כלל , .(ראה

בן בה "מצא  שכתב  הרמב "ם  בלשון דייק  משנה' וה 'כסף

חי  אםsxhpשמונה  גם  הרי והקשה : מטהרתו " שחיטתו  אין  -

שחיטה אין נטרף  לא  'נפל'העובר  הוא  כי כלל, לו מועילה 

השחיטה שאין טמאה בהמה  כמו שחיטה , במינו ואין

שחיטה ? מדין מופקעת  שהיא כיון נבילה , מטומאת  מטהרתה 

ותירץ :

נטרף לא  אם  אף שחיטה  תועיל  לא אכן חי , שמונה  לבן

חי שמונה  שבן  משמיענו הרמב"ם  אך  שחיטה ', למינו 'אין כי

היינו  'נטרף', אמו במעי זמןepicשנמצא  כל ולכן כטריפה ,

באכילה  שאסור  אף חי , טריפה)שהוא  הוא כי(שהרי מטמא  אינו 

למינו 'שאין  כיוון הוולד , יישחט אם  אבל נבילה, אינו

נבילה . מטומאת  מטהרת  ואינה  שחיטה  זו  אין שחיטה '

שור ' ב)וה 'בכור עב, אחר :(חולין באופן תירץ 

היא נטרף ' חי  שמונה  בן בה  ב 'מצא  הרמב "ם  כוונת

ואף טריפה , היתה  שאמו כלומר  אמו, ידי  על שנטרף 

בן וולדה  את  - נבילה  מידי עצמה  את  מטהרת  ששחיטתה 

שמונה בן  חי בוולד רק הוא  זה ודין  מטהרת . אינה  השמונה

בן('נפל') אבל  עצמו, בשחיטת  תקנה  לו  יש  תשעה בן כי ,

תקנה . לו אין  - שחיטה' למינו 'שאין שמונה 

ה'תש"פ  אדר י"ד שלישי יום עונות? שש או שלש

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰
ìL CBúa dúBà äèìt íà ¯ òøæ úáëL äèìtL äMàäL ¨¦¨¤¨§¨¦§©¤©¦¨§¨¨§¨Ÿ

.éø÷ äàBøk äàîè àéä éøä ,úBðBò£¥¦§¥¨§¤¤¦
רבינו משה  מאזהרת  הוא  זרע  שכבת  פולטת  לדין המקור 

מתן ֿתורה  לפני  ישראל בני טו)את  יט, נכונים(יתרו "היו  :

שכבת "לפולטת מכאן  – אשה " אל תגשו אל ימים לשלשת 

טמאה " שהיא  השלישי ביום  א)זרע  פו, תנאים(שבת ונחלקו .

רבי לדעת הימים . בשלשת  להיות שצריכות  העונות  במספר 

עזריה  בן  מ"ג)אלעזר פ"ח השלישי(מקוואות ביום "הפולטת  :

שלימות " עונות  "שלש  שיהיו ומספיק  לרמב"ם טהורה", (פיה"מ

עונותשם) "שש  חכמים שלדעת  מובא שם) (שבת  בגמרא  אך .

בעינן". שלימות



קלה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

עונות , שלש  שמספיק ראב "ע  כדעת  הרמב "ם פסק ועל 

רבים , שהם  כחכמים  פסק לא  למה  משנה ' ה 'כסף  הקשה

חכמים "אבל נאמר : בה  אחרת  גירסא  היתה  שלרמב "ם  ותירץ 

המשניות בפירוש  הרמב"ם  כתב  וכך  ," עונות... שלש  אומרים 

שם) בתלמוד (מקוואות שכתבו כמו כך סוברים כן גם  "וחכמים :

אומרין חכמים  אבל –ylyבשבת בעינן " שלימות  עונות

עונות " שלש  היתה  דגרסתו שם)"משמע שבת צדק הצמח .(חידושי

צריכה זרע  שכבת שפולטת  נפסק  בשולחן ֿערוך אך

אם ספירתה  בימי  זרע  שכבת  "הפולטת  עונות : שש  להמתין

יום " אותו סותרת  לשמושה  עונות  שש  תוך  קצו הוא סי' (יו"ד

ה 'בית ֿיוסף 'סי"א) כתב  הדבר  ובטעם  שכולם(שם). "מאחר  :

פוסקים זרוע ' ו'אור הרמב "ם  לא[כרבנן]זולתי עונות  שש  דעד

הרב למורי ראיתי  וכן  נקטינן. הכי  זרע, שכבת  מסרחא 

ברבים". דורש  זלה"ה  רב  בי  יעקב  כמהר "ר 

ה 'חתם ֿסופר' קעט)אך סי' יו"ד כדעת(שו"ת להקל מצדד 

בתשובתו)הרמב"ם  דן הוא בו מסוים בכהאי(במקרה להקל  "..יש  :

דפסק לרמב "ם דהרי  עונות  ג ' תמתין הפחות  ולכל גוונא ,

עונות". בג ' סגי כרבנן...

ה'תש"פ  אדר ט"ו רביעי יום לבית  חוץ שיצא פסח בשר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰øNa§©
úà ànèî íà ÷ôñ àeä éøä ¯ Búöéçîì õeç àöiL Lã÷Ÿ¤¤¨¨¦§¦¨£¥¨¥¦§©¥¤
úàîè ÷ôqL ¯ ànèî Bðéà Cëéôì ;ànèî Bðéà Bà ,íéãiä©¨©¦¥§©¥§¦¨¥§©¥¤§¥ª§©
úéaì õeç àöiL çñt øNa íàå .øàaúiL Bîk ,øBäè íéãiä©¨©¦¨§¤¦§¨¥§¦§©¤©¤¨¨©©¦

.ïä ïéæéøæ ,äøeáç éða ¯ øBäè àeä éøä ,àeä£¥¨§¥£¨§¦¦¥
למחיצתו  חוץ שיצא  קדשים  שיצא בשר  קדשים קדשי בשר (כגון

העזרה), לחומת באכילהחוץ ונאסר ה"ו)נפסל פ"א מעה"ק .(הל'

הגמרא  א)ומסתפקת  פה, לטמא(פסחים טומאה חכמים  גזרו האם 

טומאה שגזרו כמו  לחוץ , שיצא  קדשים  בשר  על הידים  את 

כי גזרו , לא  לבית חוץ שיצא  הפסח בשר על אך ה 'נותר'. על 

כדי טומאה  גזרו  חכמים אולי  להסתפק  יש  הקרבנות  בשאר

להוציאם  יבואו שיגע שלא  קודם ידיו ולהטביל לטרוח יצטרך יטמא (ואם

אתבקדשים), שיוציאו לחשוש  אין  פסח  בקרבן כן שאין  מה

ומזרזים "רבים  החבורה  ובני בחבורה  נאכל  הפסח  כי הבשר,

מלהוציא " זה  את שם)זה  .(רש"י

למחיצתו חוץ שיצא  קודש  שבשר  כאן  הרמב "ם  כתב  וכן

ספק וכל נפשט לא  שבגמרא  הספק  כי  הידים, את  מטמא אינו

– לבית  חוץ  שיצא  הפסח בשר  ואילו טהור, הידים  בטומאת

הן". זריזין חבורה  "בני כי  טהור 

שבכל  הרמב "ם  כתב הרי למלך': ה'משנה  והקשה 

טהור , ידים  בטומאת ספק  כל כי  מטמא  ה 'יוצא' אין  הקדשים

"בני כי טהור  שיצא  הפסח שבשר  להוסיף  הוצרך ומדוע 

הן"? זריזין  חבורה

פסח  מקרבן  נלמד שלא כדי זה  טעם  הובא  בגמרא  ואמנם 

טומאה , עליו גזרו לא  שיצא  קדשים  משאר  בשר  שגם  ונאמר

בטומאת ספק  וכל נפשט לא  שהספק  הגמרא  למסקנת  אבל 

הן'! זריזין  חבורה  ש 'בני בהסבר  צורך אין טהור , ידים 

הצל"ח ונבוא)ומבאר ד"ה שם :(פסחים

את מטמא  לחוץ  שיצא  קודש  בשר  אם  ספק  שלמסקנה  אף 

דרבנן' 'ספק ככל טהור  שהוא  הרמב"ם  כוונת  אין הידים ,

אף לחומרא  הולכים  וטהרה  טומאה בדיני  כי לקולא, שהוא 

שלענין  הכוונה אלא  דרבנן', 'ספק  miciעל  z`nehגזרו לא 

שדייק וזהו הידים . את יטמא  שיצא  קודש  שבשר  חכמים 

ש מטמא  "אינו xedhוכתב  micid z`neh wtq" מטמא "אינו (ולא

לקולא") דרבנן ספק וקדשיםכי תרומה  מטמא עצמו  הבשר  אבל  ,

מדרבנן. שהוא  אף  בו ומחמירים

לחוץ שיצא  פסח שבשר  הרמב "ם  כתב לזה  ובהמשך

עצמו הבשר  אלא הידים את  מטמא שאינו  רק  ולא  טהור ,

ואין הן " זריזין  חבורה  "בני כי  קדשים , מטמא  ואינו טהור 

הפסח. בשר  את  שיוציאו לחשוש 

ה'תש"פ  אדר ט"ז חמישי יום ארוך' יום ל'טבולת יום' 'טבול בין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰ìeáè§
òâð ...äàîèì éLéìL ïàNò ¯ äîeøz ìL ïéìëàa òâpL íBé¤¨©¨¢¨¦¤§¨£¨¨§¦¦§ª§¨¨©
.äàîèì éòéáø ïä éøäå ,ïànè ¯ Lã÷ ìL ïé÷Lîa íBé ìeáè§§©§¦¤Ÿ¤¦§¨©£¥¥§¦¦§ª§¨

טוב ' יום  ה'תוספות  מ"ו)והקשה  פ"י :(נדה

ואוכל  לטומאה' 'שני נחשב  יום  שטבול הרמב "ם כתב כאן

ולענין לטומאה ', 'שלישי ונעשה נפסל בו שנגע  תרומה  של

ולכאורה 'רביעי '. נעשו  בהם  נגע  ואם 'שלישי ' נחשב  קדשים 

ומושב משכב  מטמאי בהלכות  לדבריו  סותרים  אלה דברים

ה"ד) טומאתה (פ"ה ימי בסוף  שטבלה  זכר שיולדת  בלידת (שבוע

נקבה) בלידת טהרה ושבועיים ימי מלאות  ושמונים ועד  לזכר יום (ארבעים

ואםלנקבה) לטומאה ' 'ראשון  ונחשבת  ארוך' יום  'טבולת  היא

לטומאה'! 'שני  נעשו בקדשים נגעה 

אחרונים  ועוד)וביארו  שם. נדה לדוד שושנים ב. יד, פסחים יהושע (פני

טבול  לשאר  ארוך ' יום  'טבולת  שהיא  יולדת  בין לחלק שיש 

הרמב "ם לשון כדיוק שם)יום , מו"מ מטמאי דברים(בהל' "במה 

שהיא  שטבלה)אמורים  תרומה(היולדת לענין  – יום  כטבול

כי וזאת , לטומאה ". כראשון היא  הרי לקדשים  אבל ומעשר ,

שלה , שמש  להערב טבילתה  בין רב  זמן יש  שביולדת  מאחר 

שתהא החמירו  קדשים ולענין דעתה  שתסיח יותר  חששו

לטומאה '. 'ראשון

כך  על מבוסס  החילוק  שיסוד לדוד' ה'שושנים  ומוסיף 

יום שטבול חכמים  כדעת  המשנה  נוקטת  מעילה שבמסכת 

lqet בהם שנגע  לטומאה')קדשים  'רביעי במסכת(ונעשים ואילו  ,

יום 'טבולת  שיולדת  הלל, בית  דעת  את  המשנה  מביאה  נדה 

לקדשים  לטומאה ' כ 'ראשון  נחשבת  'שני ארוך ' אותם (ועושה

לטומאה')!

ארוך' יום  'טבולת  ביולדת  שרק  הרמב"ם  הוכיח ומזה 

בנדה שנגע  "כמי היא  בקדשים שנגיעתה  הלל בית  החמירו



v"ndqeקלו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מת " בטמא  שם)או מו"מ מטמאי כי(הל' לטומאה ', 'שני  ונעשו 

ממושך, זמן  הוא שמשה' ל'העריב  טבילתה  שבין מאחר 

הלל  בית סוברים יום טבול בשאר  אבל חכמים , בה  החמירו

שאינו  אלא nhn`כחכמים  הקדשים  ונעשיםmlqetאת 

'רביעי '.

ה'תש"פ  אדר י"ז שישי יום כוונה  ללא טבילה

ÈÓ :· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰ƒ
¯NÚÓa ¯eÒ‡Â ,ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰eÎ ‡Ïa Ï·hL∆»«¿…«»»¬≈∆»¿Àƒ¿»¿«¬≈

.ÈL≈ƒ
א)בגמרא  לא, ללא(חולין טבילה  האם אמוראים  נחלקו 

שמועילה . פוסק  והרמב "ם  לחולין , מועילה  כוונה 

כוונה '. צריכות  'מצוות  האם  היא כללית מחלוקת  והנה ,

חלק היא  טבילה לגבי  שהמחלוקת  שכתבו ראשונים יש 

כוונה צריכה  שטבילה  והסובר  המצוות, בכל מהמחלוקת 

להיפך  וכן  המצוות  בשאר גם  כן ספ"ג)סובר  ר"ה אשר"י .(הגהות

שבשאר אף  כוונה , צריכה  אינה  שטבילה  פסק  הרמב"ם  אולם 

פסק  ד)המצוות  ב, שופר כוונה .(הלכות שצריכות 

מצוות המצוות : לשאר טבילה בין ההבדל את לבאר  ויש 

אלא חיוב אין בטבילה  אך כוונה , צריכות לעשותן  שחובה 

חיוב שאין ומצוות  טבילה . ללא הנידה  על לבוא שאסור 

לתפילה ידים  בנטילת  זה , ולפי  כוונה . צריכות אין  בעשייתן 

חובה , אלא  רשות  אינה  כי לטבילה שדומה  אף כוונה  צריך

קודם  ידיו וליטול להתפלל חייב  ד שהרי סי' או"ח מגדים (פרי

טו)משב"ז  .ס"ק

הרמב "ן  ע"ב)אך שם באה(חולין טבילה אחר : באופן  מחלק 

צריכה אינה  ולכן  לבעלה , להתירה  – אחר  לדבר  כהכשר 

לדוד ' ה 'תהלה  וכתב  כט)כוונה . שם, בנטילה(או"ח גם  זה  שלפי  ,

לתפילה . כהכנה  באה  היא  שהרי כוונה , צריך אין  לתפילה 

צריכה אינה  לחולין  שטבילה  פוסק  הרמב "ם  להלכה ,

הרמ"א אך קצח)כוונה . ס"ס לחשוש(יו"ד יש  שלכתחילה  כתב

כוונה ללא  שטבלה ונידה  כוונה , שצריכה  הסוברים  לדעת 

אם לתפילה  ידיים  בנטילת  שגם  יתכן זה  ולפי ותטבול . תחזור

כתב למעשה  אך וליטול . לחזור  צריך כוונה  ללא  ה 'תהלהנטל

בגמרא(שם)לדוד' מבואר  כי כוונה , צריך אין בוודאי  שבזה 

שם) שנפלו(חולין פירות  ליטול כדי למים  ידיו שהמושיט 

טהורות  ידיו פת)לתוכם  טהרה ,(לאכילת לשם התכוון שלא  אף 

ידים לטבילת  מהתורה  המחויבת נדה טבילת בין  לחלק  וצריך

ידים לנטילת הדין  והוא  מדרבנן, שהיא חולין  לאכילת 

צריכה שאינה  אחר , לדבר  והכשר  מדרבנן  שהיא  לתפילה 

כוונה .

ה'תש"פ  אדר י"ח קודש שבת למקום' ממקום טומאה מחזיקין 'אין

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰äéä̈¨
¯ âba õøMä àöîðå ,âbì ïúBà äìòîe ,ïèònä ïî íéúéæ äöB÷¤¥¦¦©©£¨©£¤¨©©§¦§¨©¤¤©©

.àîè ïèònä ,ïèòna àöîð ;ïéøBäè ïèònaL íéúéæ¥¦¤©©£¨§¦¦§¨©©£¨©©£¨¨¥
המעטן  מן  זיתים  הזיתים)המלקט את בו שצוברים והעלה(כלי

לגג לייבשם)אותם הזיתים(כדי - שבגג  בזיתים  שרץ ונמצא  ,

במעטן היה  שהשרץ  אומרים  ואין טהורים , במעטן  שנשארו

ממקום טומאה מחזיקין "אין  כי  הזיתים , עם  לגג  והובא 

מחזיקין למקום" בה ב) (שבהלכה טהרות בה שנשתמש לקופה דומה זה (ואין

- אחר במקום שהיה כלי באותו נמצאת הטומאה שם כי למקום, ממקום טומאה

נמצא) ד"ה ה"ט פ"ט טהרות אחרונה משנה .ראה

לגג, הזיתים את  שהעלה  לאחר במעטן שרץ  נמצא ואם 

רבי  ה"א)לדעת  פי"א טהרות כי(תוספתא טמאים  הגג  שעל זיתים 

לגג הזיתים  את שהעלו  לפני במעטן היה  שהשרץ  מסתבר 

תולים כי  טהורים , הגג  שעל הזיתים  חכמים  ולדעת  ונטמאו ,

למעטן נפל  לגג.`ixgשהשרץ  הזיתים  את  שהעלו

- במעטן "נמצא  כתב ולכן  כחכמים  פסק  ohrndהרמב"ם 

שבגג אלו אבל טמאים שבמעטן הזיתים רק היינו טמא",

טהורים .

משנה ': ה 'כסף והקשה 

ה"ט)במשנה פ"ט והרי(טהרות רבי , כדעת  זו  הלכה הובאה

היא משנה  וסתם  תנאים  נחלקו  בברייתא  שאם הוא  כלל

משנה  כסתם  ההלכה  הדעות, ב)כאחת  מב, פסק(יבמות ואיך ,

המשנה ? כדעת  לא כחכמים  הרמב "ם 

טוב ' יום  ה'תוספות  נמצא)ומיישב  ד"ה שם :(טהרות

לתמוה יש  טמא ", הגג - במעטן "נמצא  המשנה  בדין 

בזיתים השרץ  כשנמצא  הקודם , מהדין שונה  הוא  מדוע 

שהשרץ תולים  כי  טהורים  במעטן  שנשארו  שהזיתים  שבגג ,

רק  למעטן כאןxg`lנפל גם  הרי  לגג , הזיתים  את  שהעלו 

למעטן נפל  שהשרץ  לומר  יש  במעטן, שהעלוxg`lכשנמצא 

טהור ? שבגג  ומה  לגג הזיתים  את

למרות כרבי , ולא  כחכמים  הרמב "ם  פסק  זו תמיהה  ובגלל

משנה . כסתם  שהלכה  הכלל 

תקשר זה עם איזה דבר מצווה, המתיר יציאה מארץ הקודש ת"ו. ויהי רצון שתהיה נסיעתה בשעה טובה ומוצלחת ובאופן טוב ומתוך 
בריאות הנכונה.

ממכתב כ"ט אדר, תש"כ
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טומאתו 1) היא ומה טמא בחזקת הוא אם הארץ עם יבאר
מדבר  חוץ חבירות דברי לקבל הבא זו, בחזקה הוא מתי ועד
הארץ  ועם חבירות. דברי לקבל הצריך הוא מי ודין אחד,
הארץ, עם כשהיה טהרות לו והיו חבירות דברי עליו שקיבל
או  מוכס שנעשה וחבר טהרותיו, על החבר נשאל אם ודין
ונחשד  חבירות דברי עליו שקיבל הארץ עם למלך, גבאי

הטהרות. על שנחשד חבר או אחד לדבר

.‡ı¯‡‰ ÌÚ2‰¯B˙a BLÈÂ Ï‡¯OÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»»∆««ƒ∆ƒ¿»≈¿∆¿¿»
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˙B¯‰ËÏ4Ô‰ È¯‰ - ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡a ÂÈ„‚a eÚ‚ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»¿¿»»»√»ƒ«¿ƒ¬≈≈

B¯ÈÂ‡Ó Ò¯Á ÈÏÎa Ú‚ Ì‡Â .ÔÈ‡ÓË5.e‰‡nË - ¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ∆∆≈¬ƒƒ¿»
Ô˙‡ÓhL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÚbÓ ÏÚ ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BOÂ¿¿ƒ∆«¿»««»»««ƒ∆À¿»»

˜ÙÒa6˙B¯‰h‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â .7ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿»≈¿≈»∆¡»ƒ««¿»¿ƒ∆≈»
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ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ˙B¯‰h‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡Â BÊ ‰˜ÊÁa«¬»»¿≈∆¡»««¿»«∆¿«≈»»

˙e¯·Á È¯·c8?ÂÈÏÚ Ïa˜iL ˙e¯·Á È¯·c Ô‰ ‰Óe . ƒ¿≈¬≈»≈ƒ¿≈¬≈∆¿«≈»»
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Ì˙B‡ ‡nËÈ ‡lL10,Ô˙¯‰Ë·e ÌÈ„È ˙ÏÈËa ¯‰fÈÂ , ∆…¿«≈»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»√»»
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BÏˆ‡12B˙eÒÎa BÏˆ‡ BÁ¯‡È ‡ÏÂ ,13. ∆¿¿…¿»¿∆¿ƒ¿

עצמם 2) את חכמים תלמידי הגדירו המשנה בתקופת
בפירושו  (רבינו נאמנה לחברה המשתייכים כ"חברים"
ריקים  מאנשים מתרחקים והיו ג) משנה ב פרק לדמאי
וקראו  שונים, מצוות בדקדוקי ביותר נזהרו שלא מתורה

הארץ". "עם אותן 3)להם אפילו המצוות כל מקיים
הארץ. עמי עליהן "בגדי 4)שנחשדו שנינו: ב יח, בחגיגה

חולין  מלאכול (שנזהרים לפרושים" מדרס הארץ עם
ב  לה, ובחולין איסור). כל בזה שאין פי על אף שנטמאו,

נידה. אשתו עליהם ישבה שמא מתוכו 5)נימקו: כלומר,
לא  בגבו נגע אם אבל ד). הלכה ח פרק למעלה (ראה
החיצון). (מצידו מגבו מיטמא אינו חרס שכלי טימאהו,

או 6) שנפסלו וקדשים תרומה שורפים שאין בידינו וכלל
במסכת  הדין מקור החמירו. הארץ עם בבגדי מספק, נטמאו
את  שורפים ספיקות שישה "על ה: משנה ד פרק טהרות
עם  בגדי על פירוש, הארץ" עם בגדי ספק ועל וכו' התרומה
ישבה  שמא מספק, ונטמאה בתרומה וודאי שנגעו הארץ

נידה. אשתו נטמאו.7)עליהם שלא להיזהר 8)לומר
בהם. נזהר חכם) (תלמיד שחבר הדברים שלא 9)בכל

טמא.10)לצורך. כשהוא בהן יגע שהוכשר 11)שלא
מעולם  הורטב שלא אוכל אבל נטמא, ואולי טומאה לקבל
לא  אלו שפירות לומר הארץ עם ונאמן טומאה. מקבל אינו

שלא  שנינו ושם ג. ב, פרק דמאי משנה מעולם. נתלחלחו
מפני  זה דין השמיט ורבינו ויבש. לח הארץ לעם ימכור
טומאה  לגרום שאסור שמאי, בית שיטת נוקטת זו שמשנה
ו  פרק (שם הלל בית דעת אבל ישראל, שבארץ לחולין

משנה משנה  היא "וזו כתב: שם בפירושו ורבינו שמותר. ו)
טומאת  מהלכות ט"ז בפרק פסק וכן כן". והלכה אחרונה

ט. הלכה ויטמאהו.12)אוכלים בבגדיו או בו יגע שמא
נידה,13) אשתו עליה ישבה ושמא עליה יושבים שלפעמים

למעלה. כאמור

.·- Ô‰Ó „Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ‡a‰«»¿«≈ƒ¿≈¬≈ƒ»»∆»≈∆
‚‰BpL e‰eÈ‡¯ .B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡14CB˙a ‰Úˆa ≈¿«¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»¿

B˙Èa15-È˜ÒÚ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ≈¿«¿ƒ¿««»¿«¿ƒƒ¿≈
‰Úˆa ‚‰BpL e‰eÈ‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;‰¯‰ËÂ ‰‡ÓËÀ¿»¿»√»¿ƒ…¿ƒ∆≈¿ƒ¿»
.B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ - B˙È·a¿≈¿«¿ƒ¿««»¿«¿ƒ

ÌÈ„i‰ ˙¯‰ËÏ ‰lÁz B˙B‡ ÔÈÏa˜Óe16Ck ¯Á‡Â , ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»√««»«ƒ¿««»
˙B¯‰ËÏ B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó17Ïa˜Ó ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ¿«≈

ÌÈ„i‰ ˙¯‰ËÏ ‡l‡18˙B¯‰ËÏ Ïa˜ .B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ∆»¿»√««»«ƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»
.B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙B¯‰ËÏ Û‡ - ÌÈ„iÏ ‡ÏÂ¿…«»«ƒ«ƒ¿»≈¿«¿ƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ,B˙B‡ ÔÈÏa˜nLk19„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Â ;˙B¯‰Ëa ÏÈ‚¯ ‰È‰ÈÂ „ÓÏiL∆ƒ¿«¿ƒ¿∆»ƒƒ¿»¿««¿ƒ
ÏÎÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ„‚a È¯‰ ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜iMÓƒ∆¿«≈ƒ¿≈¬≈¬≈¿»»¿ƒ¿»
,˙B¯‰h‰ Ïk ÏÚ ÔÓ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ˜LÓe ÂÈÏÎ‡√»»«¿»¿ƒ¿∆¡»«»«¿»
.ÌÎÁ „ÈÓÏz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ¯·Á‰ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»«¬≈ƒ¿««ƒ∆≈«¿ƒ»»

חבירות.14) אינם 15)מנהגי החוץ מן שאנשים במקום
לרמות. שכוונתו בו לחשוד ואין במעשיו מתבוננים

הן 16) ידים שסתם בתרומה. נגיעה לפני לסעודה ידיו שיטול
התרומה. את ופוסלות לטומאה כל 17)שניות להחזיק

חברים. של כטהרות אכילת 18)טהרותיו שעיקר מפני
הרי  נטילתן, עליו קיבל ואם הידים נטילת היא בטהרה חולין
דבר  שייר שאם למעלה שאמרנו ומה שלם. דבר השאיר לא
שלם. דבר כששייר המדובר, אותו, מקבלים אין אחד

כהלכה.19) לשמור התרגל שטרם מפני עליו סומכים אין

.‚ÔÈÓ‡ ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¬≈≈¿∆¿«»√»∆¡»ƒ
˙Èa ·¯ÁMÓ Ï·‡ .˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈¬»ƒ∆»«≈

ÏeÒÏÒ ÌÈ‰k e‚‰ Lc˜n‰20e‰È ‡lL ,ÔÓˆÚa «ƒ¿»»¬…¬ƒƒ¿¿«¿»∆…¿
Ïa˜iL „Ú ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï elÙ‡ ˙B¯‰Ë ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ¿»¬ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ«∆¿«≈

.˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈¬≈

יתירה.20) מעלה

.„Ô˜Ê21‰·ÈLÈa ·LBÈÂ22¯·kL ,Ïa˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ »≈¿≈ƒƒ»≈»ƒ¿«≈∆¿»
·LiL ‰ÚLa Ïa˜23. ƒ≈¿»»∆»«

חכם.21) תורה.22)תלמיד חכמי שאין 23)בישיבת
ולפיכך  חבירות דברי עליו קיבל שלא לישיבה אדם מכניסים

קבלה. הצריכוהו לא המקדש בית חורבן אחר אפילו
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.‰‰LÏL ÈÙa Ïa˜Ï CÈ¯ˆ - ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒ¿≈¬≈»ƒ¿«≈ƒ¿≈¿»
ÈÙa Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ B˙È· È·e ÂÈ·e .ÌÈ¯·Á¬≈ƒ»»¿≈≈≈»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈
.‰¯‰Ë C¯„a ÔÏÈb¯Óe Ô„nÏÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰LÏL¿»ƒ¿≈∆¿«¿»«¿ƒ»¿∆∆»√»
.¯·Ák Ô‰ È¯‰ - ÂÈ„·ÚÂ B˙È· È·e ÂÈ·e ¯·Á ˙L‡Â¿≈∆»≈»»¿≈≈«¬»»¬≈≈∆»≈
ÌÈ¯·Á ˙˜ÊÁa B˙È· È·e ÂÈ·e BzL‡ - ˙nL ¯·ÁÂ¿»≈∆≈ƒ¿»»¿≈≈¿∆¿«¬≈ƒ

e„LÁiL „Ú24. «∆≈»¿

בטהרות.24) זהירים שאינם מבוסס חשד עליהם שיפול

.ÂBc·Ú ÔÎÂ ,¯·ÁÏ ˙‡OpL Bza B‡ ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡≈∆«»»∆ƒ∆ƒ»¿»≈¿≈«¿
È¯·c Ô‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ È¯‰ - ¯·ÁÏ ¯kÓpL∆ƒ¿«¿»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿≈

‰lÁz·k ˙e¯·Á25˙‡OpL Bza B‡ ¯·Á ˙L‡ Ï·‡ . ¬≈¿«¿ƒ»¬»≈∆»≈ƒ∆ƒ»
ÔÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯kÓpL Bc·Ú ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆¿≈«¿∆ƒ¿«¿«»»∆≈

‰lÁz·k ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ26. ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈¿«¿ƒ»

הגירסה 25) ב הלכה ב פרק דמאי בתוספתא וכן שם בגמרא
לקבל  צריכים טהרות להם שמוסרים לפני כלומר, "בתחילה"

בזה. נזהרו לא מעולם שהרי חבירות, כאן 26)דברי גם
מסתיימת  ובתוספתא בתחילה. ובגמרא: בתוספתא הגירסה
חבר  באשת כמו שיחשדו", עד בחזקתן הן "הרי זו: הלכה

ועבדיו. ובניו שמת

.ÊBÏ eÈ‰Â ,˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ ÏawL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈¬≈¿»
È‡cÂ Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡Â ,ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰Lk ˙B¯‰Ë¿»¿∆»»«»»∆¿»«¬ƒ≈«««

ÌÈ¯Á‡ Ô‰a e˜qÚ˙pL ÔÓÊa ,e‡ÓË ‡lL27È¯‰ - ∆…ƒ¿¿ƒ¿«∆ƒ¿«¿»∆¬≈ƒ¬≈
Ì„wÓk ˙B¯eÒ‡ Ô‰28Ô‰a ˜qÚ˙ BÓˆÚa ‡e‰ Ì‡Â ; ≈¬¿ƒ…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆
BÏ ˙B¯zÓ Ô‰ È¯‰ -29Ì„‡ ÏÎÏ ˙B¯eÒ‡Â30Ï‡LÂ . ¬≈≈À»«¬¿»»»¿ƒ¿»

ÔÈ‡Â ,BÓˆÚÏ ‰¯‰Ë Ô‰a ‰¯BÓe ÂÈ˙B¯‰Ë ÏÚ ¯·Á‰∆»≈«»√»∆»∆»√»¿«¿¿≈
CÎa B˙B‡ ÔÈ„LBÁ31. ¿ƒ¿»

נטמאו.27) שלא דבריכם על סומך והוא חברים לא
עליהם.28) לסמוך יכול נאמן.29)אינו אינו 30)לעצמו

דברי  שקיבל לפני בהם שנגע טהרות לאחרים להתיר נאמן
הטמא.31)חבירות. את שיטהר

.ÁÈ‡a‚ ‰OÚpL ¯·Á32ÔÒÎBÓ B‡ CÏnÏ33‡ˆBiÎÂ »≈∆«¬»«««∆∆¿»¿«≈
ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚnÓ L¯t .B˙e¯·ÁÓ B˙B‡ ÔÈÁBc - Ô‰a»∆ƒ≈¬≈≈≈ƒ«¬»»»ƒ
˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï CÈ¯ˆÂ ,Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ -¬≈¿»»»¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈

‰lÁz·k34. ¿«¿ƒ»

מסים.32) מכס.33)לגבות פירש 34)גובה לומר, "חזרו
אדם". ככל הוא הרי ומוכסנותו) (מגבאותו

.Ë¯·„Ï „LÁÂ ˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ ÏawL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈¬≈¿∆¿«¿»»
„eLÁ‰ ÏÎÂ .¯·„ B˙B‡Ï ‡l‡ „eLÁ BÈ‡ - „Á‡∆»≈»∆»¿»»¿»∆»
.¯eÓÁÏ „LÁ ‡Ï - ÏwÏ ;Ïw‰ ÏÚ „LÁ - ¯eÓÁÏ∆»∆¿»«««««…∆¿»∆»

.È„LÁpL ¯·Á35ÔÈÏÎ‡ ¯ÎnL ÔB‚k ,˙B¯‰h‰ ÏÚ »≈∆∆¿»««¿»¿∆»«√»ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿∆¿«∆≈¿ƒ¬≈∆≈∆¡»

‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ¯ÊÁL Ú„eiL „Ú ,ÌÏBÚÏ36. ¿»«∆ƒ»«∆»«ƒ¿»¿»

ואמר 35) טריפה בשר שמכר טבח לדין זה מדמה רבינו
כשר. גמורה:36)שהוא תשובה היא מה מבאר שם רבינו

חשוב  בדבר אבידה ויחזיר אותו מכירים שאין למקום "שילך
חשוב". בדבר שלו) (בבהמה לעצמו טריפה יוציא או

.‡ÈÔ¯ÎnL ‰Óe¯z‰ ÏÚ B‡ ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ „eLÁ‰∆»««¿ƒƒ««¿»∆¿»»
eLÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ÌLÏ„eLÁ‰L ;˙B¯‰h‰ ÏÚ „ ¿≈Àƒ¬≈∆»««¿»∆∆»

È¯·c ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ¯·c ÏÚ«»»∆»¬≈»«ƒ¿≈
‡l‡ ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈÏÎ‡‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»√»ƒ«¿≈ƒ≈¿«¿ƒ¬≈ƒ∆»

Ô‰È¯·cÓ37- ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ ÏÎÂ .¯‡a˙iL BÓk , ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈¿»∆»«»»
‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡Ï Ba Ôe„ÏÂ ÌÈ¯Á‡Ï Ba „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡∆¡»¿»ƒ«¬≈ƒ¿»«¬≈ƒ¬»»
.ÌÈ¯Á‡ Ba e‰iL È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»»≈¿≈∆≈»¬≈ƒ

ראשון 37) ונעשו הטומאה באב שנגעו אוכלים אפילו
וכלים  אדם אבל התורה, מן אחרים מטמאים אינם לטומאה

התורה. מן ומשקין אוכלין מטמאים ראשונים

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
חבית 1) הביא ואם עליהם, נאמן הארץ שעם הדברים יבאר

יין  בתוכו שהיה כלי דין קודש, שבתוכו ואמר תרומה של
ממנו  להוציא ומשמרו יושב הארץ עם וראינו שמן או
עם  וטומאת הכלים, על נאמנים שהם המקומות נסכים,
יום  במוצאי המקדש כלי כל טבילת דינה, מה ברגל הארץ

נאמן. אם מת מטומאת אני טהור שאמר הארץ ועם טוב,

.‡e¯‡a ¯·k2˙¯‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚL , ¿»≈«¿∆«≈»»∆∆¡»ƒ≈«»√«
ÔÎÂ .da ÔÈÏÊÏÊÓ ÔÈ‡ d˙¯ÓÁ ÈtÓ .˙‡hÁ‰ ˙¯t»«««»ƒ¿≈À¿»»≈¿«¿¿ƒ»¿≈

ÌÈÎÒ ÏL ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙¯‰Ë ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡3Ì‡ . ∆¡»ƒ≈«»√««ƒ¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡e‰ ¯B‰Ë :¯Ó‡4‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -5ÈtÓ . »«»¬≈∆¿∆¿«»√»ƒ¿≈

‰Óe¯z‰ ÏÚ Ô‰ ÌÈÓ‡ ÔÎÂ .Ba ÔÈ¯‰Ê B˙¯ÓÁÀ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡»ƒ≈««¿»
˙Bzb‰ ˙ÚLa6ÌÈca‰Â7ÔÈ¯‰ËÓ ÌÚ‰ ÏkL ÈtÓ , ƒ¿««ƒ¿««ƒƒ¿≈∆»»»¿«¬ƒ

.‰¯‰Ëa ÌÓLÂ ÌÈÈ ˙BOÚÏ È„k Ô‰ÈÏÎe ÔÓˆÚ«¿»¿≈∆¿≈«¬≈»¿«¿»¿»√»
.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ e¯·Ú»¿«ƒ¿««ƒ≈»∆¡»ƒ

הי"ב.2) פרה מהלכות המזבח 3)בפי"ג על לנסכו יין
למנחות. רש"י 5)לנסכים.4)ושמן ב. כד, חגיגה משנה

גם  משמע וכן לנסכים, כשהקדישו שהמדובר, מפרש, שם
לקנות  שאסור מזה, ויוצא שם. בפירושו רבינו של מלשונו
לעיין  מקום עוד ויש נסכים. לצרכי חולין של ושמן יין ממנו
בארץ  שרק אמרו, שם במשנה ה"ד. לקמן ראה זה. בדין
שם  (ראה ישראל ארץ חלקי בשאר לא אבל נאמנים, יהודה
שם, רבינו פירוש וראה דבר. של טעמו א) (כה, בגמרא

בגת.6)וצ"ע). הענבים דריכת הזיתים 7)בזמן כתישת
שמנם. להוציא הבד בבתי

.·Ô‰k8ÏL ÔÓL B‡ ÔÈÈ ˙È·Á ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ‡È·‰L …≈∆≈ƒ«»»∆»ƒ«ƒ∆∆∆
‰Óe¯z9˙˜ÊÁa ‡È‰L ÈtÓ ,epnÓ ‰pÏa˜È ‡Ï - ¿»…¿«¿∆»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«

‰‡a‰ ˙b „Ú BÏˆ‡ ı¯‡‰ ÌÚ dÁÈp‰ .‰‡ÓËÀ¿»ƒƒ»«»»∆∆¿«««»»
BÏ d‡È·‰Â10Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,epnÓ ‰pÏa˜È - ∆¡ƒ»¿«¿∆»ƒ∆««ƒ∆≈«

˙ÚLa ‰‡ÓË Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;„˜zL‡ ÏL ‡È‰L∆ƒ∆∆¿»«∆…»¿¬≈∆À¿»ƒ¿«
.ÌÈca‰Â ˙Bzb‰«ƒ¿««ƒ

הגיתות.9)שם.8) בשעת הגיתות.10)לא בשעת

.‚ı¯‡‰ ÌÚ11e¯ÓbL ‰ÚLa Bz‚ B‡ Bca ˙Èa ÏÚpL «»»∆∆»«≈«ƒ¿»»∆»¿
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C¯„Ï ÌÚ‰12ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÏ „iÓ ÁzÙn‰ ˙‡ CÈÏB‰Â »»ƒ¿…¿ƒ∆««¿≈«ƒ»«…≈««
‰‰ML Èt13È¯‰ - ˙Bzb‰ e¯·ÚL ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ƒ∆»»«»»ƒ««∆»¿«ƒ¬≈

BÏÈaËÓe ÂÈÙa Á˙BÙe ‡a Ô‰k‰14ÏËBÂ C¯B„Â «…≈»≈«¿»»«¿ƒ¿≈¿≈
‰¯‰Ëa ‰Óe¯z15‰Óe¯z ÏhÈ ‡Ï - Ôk ‰OÚ ‡Ï Ì‡Â . ¿»¿»√»¿ƒ…»»≈…ƒ…¿»

ÚÓÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ‡l‡ ı¯‡‰ Ì16, ≈«»»∆∆»≈ƒ«¬»ƒ∆≈»À¿»ƒ
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈»¿«¿ƒÀ¿»

מ"ד.11) פ"ט, טהרת 12)טהרות על נאמן עדיין היה ואז
הארץ.14)הכהן.13)היין. עם לא 15)את אם אבל

נאמן. אינו - הדריכה שנגרמה אחר מיד המפתח את הביא
ד. פ"ט, טהרות במשנה יהודה, כר' אינם 16)פסק אוכלין

המשקין  משבעת באחד נתלחלחו אם אלא טומאה מקבלים
מ"ד. פ"ו מכשירין במסכת המפורטים

.„BÏ ‡È·‰17¯‡La ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á ı¯‡‰ ÌÚ ≈ƒ«»»∆»ƒ∆¿»ƒ¿»
elÙ‡ ,L„˜ dÎB˙a ÈzL¯Ù‰ :¯Ó‡Â ‰M‰ ˙BÓÈ¿«»»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿»…∆¬ƒ

˙ÈÚÈ·¯18ÏÚ ÔÓ‡ L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÔÓ‡pL CBzÓ - ¿ƒƒƒ∆∆¡»«»√««…∆∆¡»«
Ïk‰19ı¯‡‰ ÈnÚL ,ÌÈca‰Â ˙Bzb‰ ˙ÚLa elÙ‡ . «…¬ƒƒ¿««ƒ¿««ƒ∆«≈»»∆

Ì˜È¯‰ ÈÏk‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ ,‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈÓ‡20 ∆¡»ƒ««¿»≈»∆¡»ƒ««¿ƒ»≈»
ÌÏBÚÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ«∆»ƒ¿»¿≈≈∆¡»ƒ¿»

L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ Ì˜È¯ ÈÏk ÏÚ21. «¿ƒ≈»«∆»¿…∆

ב.17) כד, חגיגה מחזיק 18)משנה מלוג, רביעי חלק
ומחצה. פירשו,19)ביצה ואם ד"ה ב לה, חולין בתוספות

שאני  ורביעית אמר: אלא מסויימת רביעית הקדיש שלא
כיצד  כן, לא שאם קודש. תהיה זו מחבית להפריש עתיד
(ראה  קידוש של יין בו מעורב הלא היין, את הכהן ישתה

מן). ד"ה א פח, זבחים שעירו 20)תוספות אחר פירוש,
מפני  לטהרות, בו להשתמש אסור היין, את ממנו
מגמרא  זה למד הכלי. על ולא עצמו היין על רק שהאמינוהו
שם  [ורש"י נאמן. אינו דתרומה מלאים שאמרו: ב כה, שם
אבל  הכהנים, הפסד משום התרומה על שהאמינוהו מבאר,
כך]. סובר רבינו גם ואולי הפסד, להם אין הריקנים בכלים

ה"א 21) בלי ריקם" "כלי כאן וכתב בלשונו, רבינו דקדק
שהוא  הארץ, עם של ריקם כלי בסתם המדובר כי הידיעה,
ממנו  ועירו בכלי, קודש יין הביא אם אבל טהרתו. על מעיד
אותו  רואה שחבר זמן כל טהור בחזקת הכלי נשאר היין, את
שהכלי  לקודש הוא שגנאי מבאר, שם וברש"י נטמא. שלא
"הכלי  כתב בתרומה ולמעלה טמא. יהיה ממנו שעירוהו
שהביא  הכלי באותו שהמדובר מפני הידיעה, בה"א הריקם"
מסולקת  ובזה שם. עיין עליה. נאמן והוא התרומה את בו

רבינו. על והכסףֿמשנה קורקוס הר"י של תמיהתם

.‰ı¯‡‰ ÌÚ eÈ‡¯Â ÔÓL B‡ ÔÈÈ BÎB˙a ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»¿«ƒ∆∆¿»ƒ«»»∆
‡e‰ È¯‰ - ÌÈÎÒ epnÓ ‡ÈˆB‰Ï È„k B¯nLÓe ·LBÈ≈¿«¿¿≈¿ƒƒ∆¿»ƒ¬≈
ÌÈcaÏÂ ˙BzbÏ Ì„˜ elÙ‡Â ,ÈÏk‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÔÓ‡∆¡»«»√««¿ƒ«¬ƒ…∆«ƒ¿««ƒ

ÌBÈ ÌÈÚ·La22.ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - ÌÈÚ·LÏ Ì„˜ Ï·‡ ; ¿ƒ¿ƒ¬»…∆¿ƒ¿ƒ≈»∆¡»ƒ
Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆∆ƒ¿»≈¬»

ÌÈÓ‡ ÌÈÏLe¯Èa23¯ÓBÏ Ì˜È¯‰ Ò¯Á ÈÏk ÏÚ ƒ»«ƒ∆¡»ƒ«¿ƒ∆∆»≈»«
ÌÈwc ÌÈÏk ÔÈa ,ÌÏBÚÏ L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L24ÔÈa ∆»¿…∆¿»≈≈ƒ«ƒ≈

ÌÈ˜È¯ ÔÈa ÔÈ‡ÏÓ ÔÈa ,ÌÈqb ÌÈÏk25‡e‰ È¯‰ - ≈ƒ«ƒ≈¿≈ƒ≈≈»ƒ¬≈

BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏk‰ ÏÚ ÔÓ‡26 ∆¡»««¿ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¿
Ò¯„Ó ‡e‰L ,B„‚a ‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ‡ÓË27ÈÏk‰ CB˙a , ¿≈ƒ¬ƒ»»ƒ¿∆ƒ¿»¿«¿ƒ

el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .L„˜Ï ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÈÏk‰ È¯‰ -¬≈«¿ƒ¿∆¿«»√»¿…∆ƒ¿≈»≈≈
?Ì‰a28˙BBL·k ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÈtÓ29ÌÈÏLe¯Èa30. »∆ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ

נאמנים 22) המדומעות, שמן וכדי יין "כדי ב כד, שם שנינו
יום" שבעים לגיתות וקודם והבדים, הגיתות בשעת עליהן
תקופת  לפני יום שבעים הכלים את לטהר היו (רגילים
את  "במטהר שהמדובר אמרו ב) כה, (שם ובגמרא הדריכה).
עדיין  הקדיש שלא רבינו, ומפרש נסכים". ממנו ליטול טבלו
פירשו  (וכן לכך כשיצטרך לנסכים ייחדו אלא לנסכים כלום
אם  שהרי רש"י) כפירוש ולא במטהר, ד"ה שם 'תוספות'

השנה. כל נאמן א.23)הקדישו כו, שם משנה
גסים 24) חרס כלי על "נאמנים ב: כו, שם ברייתא קטנים.

אמרו, שם אחרת ובברייתא הדקים. על וכלֿשכן לקודש"
ה"ו). (ראה ולפנים המודיעים מן נאמנים דקים שעל

שם.25) יוחנן חולין.26)כר' שגזרו 27)משקין כלומר,
ר' אמר שם בגמרא ה"א). פ"י (למעלה מדרס טומאת עליו
בגדו  - רבינו ומפרש בתוכו" אפיקורסותו "אפילו יוחנן:

שם). רש"י הנזכרת.28)(ראה הברייתא סיום
חרס.29) כלי בכלים 30)לייצור להשתמש ומוכרחים

לירושלים. מחוץ הארץ עמי בידי ברובם המובאים

.Â˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ31Ò¯Á ÈÏk ÏÚ ÌÈÓ‡ - ÌÈÙÏÂ32; ƒ«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆¡»ƒ«¿≈∆∆
˙ÈÚÈ„Bn‰Â .ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ıeÁÏÂ ˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿«≈»∆¡»ƒ¿«ƒƒ

dÓˆÚ33?„ˆÈk .ÌÈÙÏk ÌÈÓÚÙe ıeÁÏk ÌÈÓÚt - «¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«
ÒÎ ¯·Á ‰È‰34‡ˆBÈ ı¯‡‰ ÌÚÂ35B„Èa Ò¯Á ÈÏÎe »»»≈ƒ¿»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆¿»

¯B‰Ë ‡e‰L ¯ÓBÏ ˙ÈÚÈ„Bna ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ -36 ¬≈∆∆¡»«ƒƒ«∆»
L„˜Ï37ÔÈÒÎ Ô‰ÈL eÈ‰ ;38ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ÈL B‡39- ¿…∆»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ

.˙ÈÚÈ„Bn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡‰iL „Ú ÔÓ‡ BÈ‡≈∆¡»«∆¿≈ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

עיר 31) (שם "המודיעים" כתוב ושם ב. כה, שם משנה
ב). צג, פסחים - מירושלים מיל עשר חמשה רחוקה

כתוב:32) שם בברייתא אולם דקים, ובין גסים בין משמע
אדם  שכל מפני מפרש, ורש"י הדקים". חרס בכלי "נאמנים
המודיעים  מן וטיהרום בהם הקלו קטנים, לכלים צריך
יין  המספקים אלה רק משתמשים בגסים אבל ולפנים,
הראב"ד  ודעת עצמה. בירושלים רק טיהרו ולפיכך לנסכים,
"כלי  שצ"ל כותב [החזוןֿאיש כסףֿמשנה. ראה כרש"י.
ורבינו  "הדקים", המלה נשמטה ובטעות הדקים", חרס
וגסים  המודיעים, מן לפנים ובין עצמה ירושלים בין מחלק
מאריכות  לדבריו, חזקה וראיה בלבד. בירושלים רק טהורים
המודיעים  מן בקיצור: לכתוב לו שהיה ו, בהלכה הלשון
כלים  בדין שמחולקים מזה ומוכח כירושלים. - ולפנים

שם.33)גסים]. ונכנס 34)ברייתא למודיעים, מחוץ בא
לירושלים. וללכת להמשיך עלֿמנת מצד 35)לתוכה

ורצוי 36)ירושלים. לירושלים, יחזור לא שהקדר מפני
לירושלים. ולהכניסם כליו לקנות לא 37)הדבר אבל

מן 38)לתרומה. לפנים שיגיעו עד לחכות החבר יכול
שם. ולקנותם לפני 39)המודיעים לקנותם היה יכול

(כסףֿ לו מתירין אין - כך עשה לא ואם לעיר, שנכנסו
הולך  אלא לירושלים חוזר אינו החבר שני: ונימוק משנה),
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משום  והתירו ירושלים, לצרכי קונה אינו כן ואם לביתו,
וחבר  נכנס קדר אם וכלֿשכן בלבד, בירושלים רבים צרכי

יוצא.

.Ê¯c˜40ÔÓ ÌÈÙÏ ÔÁÈp‰Â ˙B¯„˜ ‡È·‰L «»∆≈ƒ¿≈¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ
Ô‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â ÔÈÁ˜Bl‰ e‡·e ,˙ÈÚÈ„Bn‰«ƒƒ»«¿ƒ¿≈»∆
‡È‰ È¯‰ - da ÒÎÂ ‰¯„˜ Á˜Ï :Ô‰ ˙B¯B‰hL∆¿≈»«¿≈»¿ƒ¿«»¬≈ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡ L„˜Ï ‰¯B‰Ë41; ¿»¿…∆¬»…ƒ¿»¿∆≈«¿

‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ˙ÈÚÈ„BnÏ ıeÁ da ‡ˆÈÂ ‰¯„˜ Á˜Ï»«¿≈»¿»»»«ƒƒ¬≈¿≈»
˙B¯„w‰ Ì‰ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰Óe¯˙Ï ÔÈa L„˜Ï ÔÈa≈¿…∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈≈«¿≈
ÔÓ ÌÈÙÏ ‡l‡ ÔÓ‡ BÈ‡ ,BÓˆÚ ¯cw‰ ‡e‰Â¿««»«¿≈∆¡»∆»ƒ¿ƒƒ

.˙ÈÚÈ„Bn‰«ƒƒ

ב.40) כה, שם זה.41)משנה בפרק פעמים כמה

.ÁÁ˜Bl‰42È¯‰ - ÌB˜Ó ÏÎa ÔL·k‰ ÔÓ Ò¯Á ÈÏk «≈«¿≈∆∆ƒ«ƒ¿»¿»»¬≈
ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰Óe¯˙Ï ÔÈa L„˜Ï ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë el‡≈¿ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»¿≈¿ƒ
¯„q‰ ÔÓ Á˜Ï elÙ‡Â .ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰a Ú‚ ‡nL∆»»«»∆«»»∆«¬ƒ»«ƒ«≈∆

ÔBL‡¯‰43Á˜Ï ¯·Îe Áe˙t ÔL·k‰L Èt ÏÚ Û‡Â , »ƒ¿««ƒ∆«ƒ¿»»«¿»ƒ¿«
ÔL·kaL ÌÈÏk ÏÚ ‰‡ÓË e¯Ê‚ ‡lL ;BÈˆÁ44. ∆¿∆…»¿À¿»«≈ƒ∆«ƒ¿»

פ"ה 42) פרה במסכת תנאים במחלוקת שנויה זו הלכה
משנה  "זו מסיים: ה"א פ"ה שם בתוספתא אולם מ"א,
והחבר  נמנע, ואינו ונוטל פותח אמרו: רבותינו הראשונה,
שלושה  לאחר אפילו בא "שהחבר") הכסףֿמשנה (גירסת
כסףֿ (ראה בתוספתא כרבותינו רבינו ופסק ונוטל". ימים

הראשונה.43)משנה). הוצאו 44)השורה שלא זמן כל
עצמו  שהוא בכלים להשתמש לחבר מותר ולפיכך ממנו,

הכבשן. מן מוציאם

.Ëı¯‡‰ ÌÚ ˙‡ÓË45Ï‚¯a46,‰·eLÁ ‡È‰ ‰¯B‰Ëk À¿««»»∆»∆∆ƒ¿»ƒ¬»
ÌÈÏ‚¯a Ô‰ ÌÈ¯·Á Ï‡¯OÈ ÏkL47Ìlk Ì‰ÈÏÎe , ∆»ƒ¿»≈¬≈ƒ≈»¿»ƒ¿≈∆À»

Ïk‰L ÈtÓ ,Ï‚¯a ÌÈ¯B‰Ë Ô‰È˜LÓe Ì‰ÈÏÎ‡Â¿»¿≈∆«¿≈∆¿ƒ»∆∆ƒ¿≈∆«…
Ïk ÌÈÓ‡ Ô‰ CÎÈÙÏ .Ï‚¯Ï ÌÈÏBÚÂ ÔÓˆÚ ÔÈ¯‰ËÓ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ»∆∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ»
¯·ÚMÓ .‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈa L„w‰ ÏÚ ÔÈa Ï‚¯‰ ˙BÓÈ¿»∆∆≈««…∆≈««¿»ƒ∆»«

.Ô˙‡ÓËÏ ÔÈ¯ÊBÁ Ï‚¯‰»∆∆¿ƒ¿À¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

l`xyi lky daeyg `id dxedhk lbxa ux`d mr z`neh"
milere onvr mixdhn lkdy iptn ...milbxa md mixag

."oz`nehl oixfeg lbxd xaryn...lbxl

שנגע  מה שכל לטומאתן" חוזרין הרגל ב"משעבר כוונתו
שכתב  כמו למפרע, טמא הרגל בשעת עם־הארץ בו
ועבר  כו' ברגל חביתו "הפותח שלאח"ז בהלכה בפירוש
נגע  שלא ואע"פ טומאה בחזקת כו' החבית שאר הרי הרגל
הרגל  בזמן אלא טהורה אינה כחבר שהוא בזמן אלא בה

בלבד".
מטהרין  "שהכל הוא הרמב"ם של טעמו שהרי ותמוה,
הרגלים  אחרי מדוע טהור הוא ואם לרגל" ועולים עצמן
הדין  שונה ובמה למפרע? בהן שנגע האוכלין טמאים
והבדים" הגיתות בשעת התרומה "על הארץ עמי מנאמנות

להיות  האוכלין חזרו זה זמן שאחרי אומרים אין ששם
למפרע. טמאין

אישתרי  הרגל ימות "דכל הטעם שכתב לרש"י ובשלמא
אינם  בעצם כי למפרע טמאין מדוע מובן לביישם" שלא
לביישם, שלא כדי גזירתם ביטלו שחכמים רק טהורים
אחרי  ומדוע עצמן" מטהרין "הכל הרי הרמב"ם לטעם אבל

לטומאתן. חזרו הרגל
הוא  הטעם עיקר לרמב"ם שגם תירץ למלך' וב'משנה
ויהיה  למריבה יבואו שלא עליהם לגזור רצו לא שחכמים
שאם  קשה תירוצו אבל לעצמו. במה עושה ואחד אחד כל
מן  חסר הטעם" ש"עיקר הרי הרמב"ם, של טעמו זהו
נאמנות  בדין גם זה טעם נקט לא שהרמב"ם ועוד הספר.
טעם  שם והביא נסכים, של ושמן יין טהרת על הארץ עמי
הטעם  כלל הזכיר ולא בו" נזהרין חומרתו ש"מפני אחר

איבה". חשש "משום
הובא  חגיגה במסכת זה דין של במקורו הביאור: לומר ויש
כאיש  העיר אל ישראל איש כל "ויאסף מהפסוק הלימוד

חברים". אחד
כעיר  הבנויה "ירושלים אחר מפסוק נלמד ובירושלמי
כו'". לחברים ישראל כל שעושה עיר יחדיו, לה שחוברה
הטעם  שלירושלמי לומר יש הביאורים שני שבין ובהבדל
בירושלים  שנמצאים מפני הוא חברים" ישראל ש"כל
בה  שנזהרין הרי והשכינה, המקדש מקום ששם שמכיון

טהור. עם־הארץ אפילו ולכן ביותר
ירושלים  העיר קדושת מצד זה אין הבבלי לשיטת אבל
מציאות  מתבטלת שאז ישראל עם התאספות מצד אלא
כולו  הציבור וכל בלבד הציבור מציאות כאן ויש היחיד
הציבור  מציאות פקעה הרגל משעבר אבל "חברים".
טמא  הוא שעתה עם־הארץ בהן שנגע האוכלין וממילא

למפרע. טמאין להיות הם גם חזרו
מטהרין  "שהכל כאן שכתב הרמב"ם בלשון הדבר ומדוייק
טיהר  בודאי ויחיד יחיד כל שלא היינו לרגל" ועולים עצמן
מלשונו  שינה ולכן טהור. הציבור שכל אלא עצמו את

ה  בשעת הארץ עמי טהרת כתב בעניין ושם והבדים, גיתות
וכליהן". עצמן מטהרין העם "שכל

להיות  האוכלין חזרו הרגל אחר מדוע מובן זה פי ועל
יחיד, להיות חזר הציבור מן אחד כל שהרי למפרע טמאין

טמאין. בהן שנגע שאוכלין הרי עם־הארץ הוא ואם
(20 cenr e"l wlg y"ewl it lr)

א.45) כו, חגיגה וסוכות,46)משנה שבועות בפסח,
בירושלים. את 47)והמדובר שם דורש לוי, בן יהושע ר'

העיר  אל ישראל איש כל "ויאסף יא): כ, (שופטים הכתוב
חברים. כולם עשאן הכתוב - חברים" אחד כאיש

.ÈÁ˙Bt‰48B˙È·Á49B˙qÚa ÏÈÁ˙n‰Â Ï‚¯a50¯·ÚÂ «≈«»ƒ»∆∆¿««¿ƒ¿ƒ»¿»«
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˙˜ÊÁa ‰qÚ‰ ¯‡Le ˙È·Á‰ ¯‡L È¯‰ - Ï‚¯‰»∆∆¬≈¿»∆»ƒ¿»»ƒ»¿∆¿«
‰‡ÓË51Èt ÏÚ Û‡Â .ı¯‡‰ ÈnÚ Ba eÚ‚ È¯‰L , À¿»∆¬≈»¿«≈»»∆¿««ƒ

¯·Ák ‡e‰L ÔÓÊa ‡l‡ da Ú‚ ‡lL52dÈ‡ - ∆…»«»∆»ƒ¿«∆¿»≈≈»
„·Ïa Ï‚¯‰ ÈÓÈa ‡l‡ ‰¯B‰Ë53. ¿»∆»ƒ≈»∆∆ƒ¿«

שם.48) למכור 49)משנה יין חבית שפתח חבר
נוגעים  - הארץ עמי גם וביניהם - והקונים בקימעונות,

ובכלים. הבא.50)בחבית לכל פסק 51)למכור
ברגל.52)כחכמים. טמאים 53)כלומר, הרגל, ולאחר

הבאה. הלכה ראה ברגל. בהם שנגע הטהרות למפרע

הבא. לרגל החבית את להניח מותר אם שאלו שם, בגמרא
שאין  ומשמע סתם, ורבינו להניח. שמותר אמרו ובמסקנא
כסףֿמשנה  ראה ב. להלכה זה בין מה להבין [קשה להניחה.

כאן].

.‡ÈÏ‚¯‰ ¯Á‡54BÈ È‡ˆBÓaÏk ÔÈÏÈaËÓ eÈ‰ ·BË Ì ««»∆∆¿»≈»«¿ƒƒ»
ı¯‡‰ ÈnÚ Ô‰a eÚ‚pL ÈtÓ ,Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»∆«≈»»∆

‚Á‰ ˙ÚLa Ï‚¯a55Ï‡ :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÈÙÏe . »∆∆ƒ¿«∆»¿ƒ»»¿ƒ»∆«
ÌÈÏ‚¯ ÈÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈ‡¯nL ‰ÚLa ,ÔÁÏMa eÚbz56, ƒ¿«À¿»¿»»∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ

‡ˆÓÂ ,Ï‚¯‰ ¯Á‡ BÚbÓa ‡ÓË ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆»≈¿«»««»∆∆¿ƒ¿»
‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ57:ÌÈt‰ ÌÁÏa ¯Ó‡Â ,LÓL ·¯Ú‰Â »ƒ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿∆¡«¿∆∆«»ƒ
„ÈÓz ÈÙÏ58·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÌÈeÚË eÈ‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ . ¿»«»ƒ¿»«≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿∆¡≈

˙LÁp‰ ÁaÊÓe ·‰f‰ ÁaÊnÓ ıeÁ ,LÓL59ÈtÓ , ∆∆ƒƒ¿««»»ƒ¿««¿∆ƒ¿≈
Ô‰Èa‚Ï ÔÈÏË·k Ô‰ÈÈetvL60. ∆ƒ≈∆ƒ¿≈ƒ¿«≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

adfd gafnn ueg ...ycwna eidy milkd lk oiliahn eid"
."mdiabl oilhak mdiietvy iptn zyegpd gafne

מטבילין  שאין לכך שהטעם ר"א למד חגיגה מסכת בסיום
אדמה  מזבח דכתיב כקרקע, שהן מפני הוא המזבחות את
סוברים  חכמים אבל לזה. זה המזבחות והוקשו לי, תעשה
חכמים  דברי ובפירוש מצופין". שהן "מפני הוא שהטעם
לר"א  חכמים אמרו רש"י לדעת והרמב"ם, רש"י נחלקו
לטעם  להגיע צריך אתה מצופין, שהמזבחות מפני האם

אליהם. בטל ציפויין והלא כקרקע" שהן "מפני
צפויין  בטיל ש"מיבטל חכמים בדעת סבר הרמב"ם אבל
כי  הכלי את לטמא סיבה אינו שהציפוי הכוונה גבייהו"
והציפוי  מצופה שהוא מפני טומאה מקבל אינו עצמו הכלי
אין  ולכן למזבח בטל שהוא מפני טומאה מקבל אינו
הרמב"ם  לדעת הסיבה לומר ויש טבילה. צריכין המזבחות

ר"א עניינים כי וכמה שבכמה שמאי בית מתלמידי היה
ראשונית. בהסתכלות שנראה כמו הדבר אל שהביטו מצינו
והרמב"ם  רש"י שנתנו השונים שהפירושים ונמצא
גבייהו" ציפויין בטיל "מיבטל לר"א חכמים לתשובת
רש"י  לדעת המזבח. של הזהב בציפוי אחר גדר מבטאים
למזבח  שבטל אלא לטמא סיבה לכאורה הוא הזהב ציפוי
ציפוי  הרמב"ם לשיטת אבל לנחת. העשוי עץ כלי שהוא

מטבילין  שאין שמה כאן פסק ולכן לטהר, סיבה הוא הזהב
לגביהם". כבטלין ש"צפוייהם מפני הוא המזבחות את

(309 cenr f"h wlg y"ewl it lr)

שם.54) שם.55)משנה ובהערה הקודמת, הלכה ראה 
ומראים 56) אותו שמגביהים "מלמד ב: עמוד שם בגמרא

חיבתכם  ראו להם: ואומרים הפנים, לחם רגלים לעולי בו
טרי  היה הלחם פירוש, כסידורו". סילוקו המקום, לפני
השולחן  על שסידרוהו ביום כמו השולחן מן סילוקו בשעת
המעיד  הזה הנס את רגל לעולי ומראים ימים, שבוע לפני
נסים. להם ועושה הקדושֿברוךֿהוא אצל חביבים שישראל

הלחם.57) את ממנו להוריד מן 58)וצריך להסירו ואסור
"ואומרים  נאמר: שם במשנה הבאה. השבת לפני השולחן
עמי  לכהנים ופירש"י, בשולחן". תגעו שלא הזהרו להם
להיכל  בכניסה אסורים וישראלים לוים שהרי אמרו, הארץ
שהרי  רגל. לעולי "להם" מפרש ורבינו השולחן. עמד שבו
אותו  רואים בלאוֿהכי וכהנים אותו", "שמראין כתב
שם). 'תוספות' (ראה להשתחוות להיכל כשנכנסים

אחד 59) מקום על בקביעות העומד עץ וכלי מעץ, שנעשו
לנחת" העשוי עץ "כלי נקרא ממקומו, אותו מזיזים ואין
מתכת, מצופים היו שהמזבחות ואע"פ טומאה, מקבל ואינו

כאן. רבינו שמסיים כמו עיקר, א.60)העץ כז, שם גמרא

.·È¯Ó‡L ı¯‡‰ ÌÚ61B‡ ,˙Ó ˙‡ÓhÓ È‡ ¯B‰Ë : «»»∆∆»«»¬ƒƒÀ¿«≈
ÔÓ‡ - ˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë ‰Ê ÈÏk :¯Ó‡L62, ∆»«¿ƒ∆»ƒÀ¿«≈∆¡»

,„·Ïa ı¯‡‰ ÌÚ ˙‡ÓË ÌeMÓ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒƒÀ¿««»»∆ƒ¿«
ÌÈ¯·c ‰na .‰‡f‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆¡≈∆∆¿≈»ƒ«»»«∆¿»ƒ
Á˜Bl‰ Ï·‡ ;‡e‰ ¯B‰Ë ¯Ó‡Â BÏ‡MLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆¿≈¿»«»¬»«≈«
‡ÓË ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯Ó Ì˙Ò ÈÏk¿ƒ¿»≈¿«»»∆¿ƒ∆»¿≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ,‡e‰ ˙Ó≈«ƒ»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«≈ƒ
e¯Ê‚ ‡lL ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«ƒ∆…»¿
BÓk ,ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓËÀ¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿

¯‡a˙iL63.˙B˜Ùq‰ ˙‡ÓËa ∆ƒ¿»≈¿À¿««¿≈

ב.61) כב, זיבה,62)חגיגה בטומאת אותם האמינו לא
שם. גמרא ראה מת. טומאת בטבילת בפי"ג 63)והאמינום

וה"ה. ה"ד הטומאות אבות מהלכות

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
לאומן 1) כלי הנותן או הארץ עם אצל כלי המפקיד יבאר

במרחץ, הניחם או המרחץ בבית כליו שכח הארץ, עם
בתוך  הארץ עם המניח ודין הארץ, לעם בית מפתח והמוסר
עליה, לישן מיטה מחבר ששאל הארץ ועם לשומרו, ביתו
תיכנס  שלא זו פרה לי שמור הארץ לעם שאמר חבר ודין
והגבאים  למשכן, הבית לתוך שנכנסו מלכות גבאי לבית,
המניח  ודין בזה, רק נגענו לא ואמרו תשובה שעשו והגנבים
הארץ  עם עם והדר איפכא, או נעול ומצאו פתוח ביתו

לשתות. ויצא למכור קדירותיו שהכניס קדר בחצר,

.‡„È˜Ùn‰2ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ ÌÈÏk3ÈÏk Ô˙pL B‡ ««¿ƒ≈ƒ≈∆«»»∆∆»«¿ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ Ôn‡Ï˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -4 ¿À»«»»∆¬≈≈¿≈ƒ¿≈≈

B¯ÈkÓ Ì‡Â .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓËe5- ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‡e‰L ¿≈ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈ƒ¿»
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˙Ó ‡ÓhÓ ÌÈ¯B‰Ë6ÈtÓ ,Ò¯„Ó ÌÈ‡ÓË Ï·‡ ¿ƒƒ¿≈≈¬»¿≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡ È¯‰L ,BzÚcÓ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˙·LBÈ ‰c BzL‡L∆ƒ¿ƒ»∆∆¬≈∆∆…ƒ«¿∆¬≈≈

.ı¯‡‰ ÈnÚ Èz·a ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰Êƒ¿»ƒƒ«À¿¿»≈«≈»»∆

מ"ד.2) פ"ח שם.3)טהרות נטהרים 4)תוספתא, ואינם
השלישי  ביום אדומה פרה אפר מי עליהם שיזו עד
אמר  אם אבל טהורים, שהם אמר כשלא ומדובר, והשביעי.
הקודם. הפרק בסוף כמבואר נאמן, – נטמאו שלא

ואוכל 5) כהן שהוא ויודע המפקיד, את מכיר הנפקד
מת.6)תרומה. בטומאת יטמאו שלא נזהר שהנפקד מפני

שהרי  טהרה, בחזקת הכלים כלום, אמר לא שאפילו ונראה,
אינו  אם שאפילו למעלה אמרנו נטמאו, שלא אמר אם
למשנה  בפירושו רבינו דברי על לתמוה (ויש נאמן. מכירו
ומשמע  במת", נטמאו לא באמרו נאמן "והוא שכתב: הנ"ל

וצ"ע). טמאים. – כלום אמר לא שאם

.·ÁÈpn‰7ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡Â ı¯‡‰ ÌÚ ÈÙa ÂÈÏk ««ƒ«≈»ƒ¿≈«»»∆¿»«¿…ƒ
‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ëe Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - el‡ ˙‡∆≈¬≈≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈

˙Ó8BÙ˙k ÏÚ ÔÁÈp‰ .9.˙Ó ‡ÓËe Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË - ≈ƒƒ»«¿≈¿≈ƒƒ¿»¿≈≈
‰ - ˙Òk‰ ˙È·a ÂÈÏk ÁÎLBÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯ »«≈»¿≈«¿∆∆¬≈≈¿ƒ∆≈

‡·e ıÁ¯na ÂÈÏk ÁÈp‰ .‰¯eÓb ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¿̄«»»∆¿»ƒƒ«≈»«∆¿»»
‡lL B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰L ˙BÓk Ô‡ˆÓe¿»»¿∆≈¿ƒ¿«¿ƒ∆…
¯ÈÚÏ ÒÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯B·e Bzb ÁÈp‰ .Ôk ‰OÚÈ«¬∆≈ƒƒ«ƒ««ƒ∆ƒ¿«»ƒ
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë - Bcˆa ı¯‡‰ ÌÚ ‡ˆÓe ‡·e»»»«»»∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÒkiL ˙eL¯ BÏ¿∆ƒ»≈

ה"ז.7) שם בתוספתא מקורה זו, הלכה היא 8)כל כך
אפילו  ומשמע וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה שם רבינו גירסת
לאומן  ומוסר למפקיד דומה זה ואין הם". "טהורים אמר לא
עםֿהארץ, לרשות הכלים את מסר ששם מפני א, שבהלכה
ואעפ"כ  יותר. ולא עליו הטיל השמירה את רק כאן אבל

ברשותו. קצת שהם מפני מדרס, מסרם 9)מטמא הרי
לרשותו.

.‚¯ÒBn‰10˙ÈaaL Ïk - ı¯‡‰ ÌÚÏ B˙Èa ÁzÙÓ «≈«¿≈«≈¿«»»∆…∆««ƒ
.ÁzÙn‰ ˙¯ÈÓL ‡l‡ BÏ ¯ÒÓ ‡lL ,¯B‰Ë»∆…»«∆»¿ƒ«««¿≈«

מ"ב.10) פ"ז טהרות משנה,

.„ÁÈpn‰11ıÁ¯Ó ÏL ˙BBlÁa ÂÈÏk12ÏÚÂ ««ƒ«≈»¿«∆∆¿»¿»«
Ì‰ÈÏÚ13- ı¯‡‰ ÌÚÏ ÁzÙn‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈∆««ƒ∆»«««¿≈«¿«»»∆

ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏk14BÏ ‰OÚ B‡ ÔBlÁ‰ ÏÚ Ì˙Á Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿ƒ¿≈ƒ»««««»»
el‡ Ïk È¯‰ - Ï˜Ï˜Ó Ì˙BÁ‰ ‡ˆÓ elÙ‡ ,ÔÓÈÒƒ»¬ƒ»»«»¿À¿»¬≈»≈

ÔÈ¯B‰Ë15. ¿ƒ

מ"ז.11) חלונות 12)שם, כעין היו שלהם במרחצאות
לכל  מסר והבלן מבפנים, דלתות ולהם מבחוץ, סתומות

בגדיו. שם להניח חלון ואפי'14)במפתח.13)מתרחץ
המתרחצים, בבגדי ולנגוע לפתוח יעיז לא לבלן, מסרו אם
בהלכה  שאמרנו כמו מפתח, שמירת אלא לו מסר לא שהרי
שמירתו  על סמך הרי במפתח, נעל לא אם אבל הקודמת,
פסק  טמאים. כליו ולפיכך עםֿהארץ שהוא הבלן של

שם. במשנה, ה"ו.15)כחכמים פ"ח שם תוספתא,

.‰ÁÈpn‰16‡e‰ ·LÈÂ B¯ÓLÏ B˙Èa CB˙a ı¯‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»¿¿»«
‡e‰L ÔÓÊa :˜BÁ¯Ó17˙‡Â ÔÈÒÎp‰ ˙‡ ‰‡B¯ ≈»ƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»ƒ¿∆

ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÈaaL Ïk È¯‰ - ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ¬≈…∆««ƒƒ»√»ƒ¿««¿ƒ
ÔÈ‡ÓË ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ BÈ‡L Ò¯Á ÈÏÎe18Ï·‡ , ¿ƒ∆∆∆≈À»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¬»

˙B·k¯n‰Â ˙B·kLn‰19„ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏÎe «ƒ¿»¿«∆¿»¿ƒ∆∆«À»»ƒ
ÏÈ˙t20ÔÈ¯B‰Ë21ÔÈÒÎp‰ ˙‡ ‡Ï ‰‡B¯ BÈ‡ Ì‡Â ; »ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆…∆«ƒ¿»ƒ

‰È‰ elÙ‡ .‡ÓË ˙ÈaaL Ïk - ÔÈ‡ˆBi‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«¿ƒ…∆««ƒ»≈¬ƒ»»
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙e¯k B‡ ˙eÙk22ÈtÓ ,‡ÓË Ïk‰ - »¿»«ƒ¿«¿«ƒ«…»≈ƒ¿≈

ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a Ô‰L23. ∆≈ƒ¿«»»∆

מ"ה.16) לעםֿהארץ 18)השומר.17)שם, מוסר כדין
מיטמא  שאינו חרס כלי ואפילו ה"ב), (ראה כליו שמירת
שטף  כלי שכלֿשכן ומובן לתוכו, ידו הכניס שמא מגבו,

מגבם. ישב 19)המיטמאים אם הטומאה, אב שנעשים
בו. וכיוצא זב יפה.20)עליהם המשכבות 21)מהודק

על  גזרו שלא ומושב, משכב מטומאת טהורים והמרכבות
שמא  חוששים ואין זו, חמורה טומאה שיטמא עםֿהארץ
נגיעת  משום טמאים אבל עליהם, וישבה נדה אשה נכנסה
שם). והערות הי"ג (ראה שבבית האחרים בכלים עםֿהארץ
שאיֿ מפני ממש, טהורים פתיל צמיד מוקפים חרס וכלי
ואע"פ  מגבם. מיטמאים אינם והם בתוכם לנגוע לו אפשר
למעלה  (ראה פתיל צמיד מוקפים חרס כלי מטמא שהזב
זו  טומאה עםֿהארץ על גזרו לא היסט, טומאת ה"ג) פ"ח

כא). אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת במשנה 22)(ראה
אותו. שמובילים אדם פירוש, "מובל", היה ואפילו כתוב:

יכול.23) לשאינו לנגוע שיכול אדם בין חכמים חילקו ולא

.Â¯·Á24eÈ‰Â ,ı¯‡‰ ÌÚ ÏL B˙È·a ÔLÈ ‰È‰L »≈∆»»»≈¿≈∆«»»∆¿»
ÌÈÏk25B˙È·ÁÂ BÏcÒÂ ,BL‡¯ ˙Áz ÔÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó ≈ƒ¿À»ƒÀ»ƒ««…¿«¿»¿»ƒ

˙¯ÈÓL ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÂÈÙÏ¿»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿ƒ«
:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚa«¿≈∆¿…ƒ«»∆«»»∆∆¬≈≈

¯BÚÈ ‰zÚ.Èa ËÈaÈÂ «»≈¿«ƒƒ

ה"ב.24) פ"ח טהרות החבר.25)תוספתא, של

.Êı¯‡‰ ÌÚ26ÔLÈÂ ‰ÈÏÚ ÔLÈiL ‰hÓ ¯·ÁÓ Ï‡ML «»»∆∆»«≈»≈ƒ»∆ƒ«»∆»¿»≈
d˙B‡ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ¯·Á ÏL B˙Èa CB˙a ‰ÈÏÚ»∆»¿≈∆»≈≈»≈∆»»
d˙B‡Ó B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÌB˜Ó „ÚÂ ‰hn‰«ƒ»¿«»∆»ƒ¿…∆»≈»

ÚbÏÂ ‰hn‰27. «ƒ»¿ƒ«

ונגע 27)שם.26) המיטה מן ירד שמא חוששים ואין
את  רק לרשותו מסר שהחבר מפני המרוחקים, בדברים
המרוחקים. בכלים ולנגוע ממנה לרדת הוא ירא הזו, המיטה

.Á¯·Á28‡lL BÊ ‰¯t ÈÏ ¯ÓL :ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯Ó‡L »≈∆»«¿«»»∆¿…ƒ»»∆…
˙Èa‰ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLz ‡lL B‡ ˙ÈaÏ Òkzƒ»≈««ƒ∆…¿«≈∆«≈ƒ¬≈««ƒ
.‰¯t‰ ˙¯ÈÓL ‡l‡ BÏ ¯ÒÓ ‡lL ,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒ∆…»«∆»¿ƒ««»»
Ba Òkz ‡lL ‰Ê ˙Èa ÈÏ ¯ÓL :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿…ƒ«ƒ∆∆…ƒ»≈
ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - Ì¯aLz ‡lL el‡ ÌÈÏÎÂ ,‰¯t‰29. «»»¿≈ƒ≈∆…¿«¿≈¬≈≈¿≈ƒ

שם.28) את 29)תוספתא, לעםֿהארץ שמסר  מפני
שמירתם.

.ËÁÈpn‰30¯Ú BÁÈp‰ :‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ı¯‡‰ ÌÚ ««ƒ««»»∆¿≈¿»»ƒƒ≈
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B‡ˆÓe ¯Ú BÁÈp‰L B‡ ,ÔLÈ B‡ˆÓe ÔLÈ ,¯Ú B‡ˆÓe¿»≈»≈¿»»≈∆ƒƒ≈¿»
¯B‰Ë ˙ÈaaL Ïk - ÔLÈ31- ¯Ú B‡ˆÓe ÔLÈ BÁÈp‰ ; »≈…∆««ƒ»ƒƒ»≈¿»≈

B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L epnÓ ·B¯w‰ ÌB˜Ó Ïk»»«»ƒ∆∆»ƒ¿…∆»
‡ÓË Ba ÚbÏÂ32ÔÈn‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .33- B˙Èa CB˙a ¿ƒ«»≈¿≈««ƒ«À»ƒ¿≈

Ô‰È„È ˙‡ ËLÙÏ ÔÈÏBÎiL ÌB˜Ó „Ú ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡≈»≈∆»«»∆¿ƒƒ¿…∆¿≈∆
ÚbÏÂ34B‡ ‡qk Èab ÏÚ eÏÚ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«¿≈¿ƒ∆»»««≈ƒ≈

‰ÏÚÓÏ ÔÈÈeÏz‰ ÔÈÏÎ‡a B‡ ÈÏk· eÚ‚Â ÌlÒ ÏÚ«À»¿»¿«¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿«¿»
Ï˙ka35. «…∆

מ"ב.30) פ"ז שם שיכול 31)משנה, הדברים ואפילו
שכבר  מפני והטעם, מקומו. על שוכב כשהוא בהם לנגוע
בהם  למשמש מעוניין אינו השינה, לפני הכלים את ראה
לדין  זה דין בין מה מקשה, איש' [ה'חזון שהתעורר. אחרי
אין  ישן ומצאו ישן הניחו ואם שם]. ראה שבה"ז. מיטה של

בכלים. ונגע בינתיים התעורר שמא יש 32)חוששים
כדי  כן, לפני אותם ראה שלא בדברים נגע שמא לחשוש
ונגע  המיטה מן ירד שמא חוששים אין אבל בהם, להתבונן

כחכמים. ופסק המרוחקים, מ"ג.33)בדברים שם,
שאומנים 34) שבבית, מקום בכל הקרקע על עומדים כשהם

ה"י). (ראה טוחנת כמו אחד מקום על עומדים אינם
מאיר.35) רבי דעת נגד כחכמים,

.È¯·Á ˙L‡36˙ÁBË ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡ ‰ÁÈp‰L ≈∆»≈∆ƒƒ»≈∆«»»∆∆∆
‰˜Òt elÙ‡ ,d˙Èa CB˙a37eÈ‰ elÙ‡Â ÌÈÁ¯‰ ¿≈»¬ƒ»¿»»≈«ƒ«¬ƒ»

ÌÈzL38˙‡ ËLÙÏ ÔÈÏBÎiL ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ¿«ƒ≈»≈∆»»∆¿ƒƒ¿…∆
‰iM‰Â ˙ÁBË ˙Á‡‰ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÚbÏÂ Ô„È»»¿ƒ«¿≈¿ƒ∆»»««∆∆¿«¿ƒ»
˙BÓB˜na ‰˙ÏÚÂ ˙Ï˙ ‡nLÂ ˙ÈaaL Ïk ‰LÏa»¿»…∆««ƒ¿∆»ƒ¿»¿»¿»«¿

.˙B‰B·b‰«¿

מ"ד.36) חוששין 37)שם, אין הטחינה, את הפסיקה
ב  ומשמשה שמא הריחיים בבית הסתובבה טחנה שלא זמן

מבלי  בהם לנגוע שיכולה הכלים גם טהורים ולפיכך בכלים.
באומנים. משא"כ כסא, על נשים 38)לעלות שתי

טוחנות.

.‡È‰M‡‰39˙‡ˆÈ ,ÈÚÏ ˙t ‡ÈˆB‰Ï ‰ÒÎpL »ƒ»∆ƒ¿¿»¿ƒ«¿»ƒ»»
ez‡ˆÓe40˙B¯kk „ˆa „ÓBÚ41È¯‰ - ‰Óe¯z elÙ‡ , ¿»«≈¿«ƒ»¬ƒ¿»¬≈

È‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ÔÎÂ .˙eL¯a ‡lL ÚbÏ B˙˜ÊÁ Ô ≈¿∆≈∆¿»ƒ«∆…ƒ¿¿≈
‰M‡‰42‰˙BÁ ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡ ‰‡ˆÓe ‰‡ˆiL »ƒ»∆»¿»»¿»≈∆«»»∆»

‰¯B‰Ë ‰¯„w‰ È¯‰ - ‰¯„w‰ ˙ÁzÓ ÌÈÏÁ‚43. ∆»ƒƒ«««¿≈»¬≈«¿≈»¿»

מ"ט.39) במקום 40)שם, כן לפני שהיה עםֿהארץ את
הכיכרות. מן מקומו.41)מרוחק את שם.42)ששינה

וחכמים 43) עקיבא רבי מחלוקת תרומה. של היא ואפילו
כרבים. ופסק שם,

.·ÈÈ‡ab44˙eÎÏÓ45- ÔkLÓÏ ˙Èa‰ CB˙Ï eÒÎpL «»≈«¿∆ƒ¿¿¿««ƒ¿«¿≈
‡ÓË ˙ÈaaL Ïk46- ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì‰nÚ LÈ Ì‡ . …∆««ƒ»≈ƒ≈ƒ»∆≈»ƒ

„·BÚ‰ ˙ÓÈ‡L ÈtÓ ,eÚ‚ ‡Ï ¯ÓBÏ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ«…»«¿ƒ¿≈∆≈«»≈
Ô‰ÈÏÚ ÌÈ·ÎBk47?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .48LiL ÔÓÊa »ƒ¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈

Ï·‡ ;Ì„Èa ÔBkLn‰ ‰È‰L B‡ eÒÎpL ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ∆ƒ¿¿∆»»««¿¿»»¬»
- eÚ‚ ‡Ï Ï·‡ eÒÎ :ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿≈≈«¿»ƒ¿«¿¬»…»«¿

¯Ò‡L ‰t‰L ,ÔÈÓ‡49¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰50. ∆¡»ƒ∆«∆∆»««∆∆ƒƒ

מ"ו.44) פ"ז שביניהם 45)שם, חברים ואפילו מס, גובי
ה"ח). פ"י למעלה (ראה כעמיֿהארץ מפני 46)דינם

למשכן. שאפשר מה כל למשמש תוספתא,47)שרגילים
מפחדים  שהגבאים רבינו, מפרש שם במשנה ה"ד. פ"ח שם
זה, פירושו מקיים הוא כאן וגם עמהם, כשהגוי למשמש
(ראה  הגוי מפני מפחדים למה להבין מאוד קשה אבל

טמא".48)השלמות). שבבית "כל ראשונה לבבא נמשך
נכנסנו.49) אמרו 50)שאמר אלמלא כי נגענו, לא באמרו

"מיגו" והפוסקים התלמוד בלשון נאמנים. היו נכנסנו לא
מפני). (מתוך,

.‚ÈÌÈ·pb‰51‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èa‰ CB˙Ï eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿¿««ƒ≈»≈∆»
ÌÈ·pb‰ ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó52LÏ·lÓ ÔÈ„ÁÙÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿«¿≈««»ƒƒ¿≈∆≈¿«¬ƒƒƒ¿

ÔÈ‡nËÓ Ô‰ ‰Óe .ÔnÊÓa ÔÈÏËBpL (¯·„) ‡l‡∆»»»∆¿ƒƒ¿À»»≈¿«¿ƒ
Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ ?Ô˙ÎÈÏ‰ ÌB˜Óaƒ¿¬ƒ»»»√»ƒ¿««¿ƒ¿≈∆∆

ÌÈÁe˙t‰53Ò¯Á ÈÏÎe ˙B·k¯n‰Â ˙B·kLn‰ Ï·‡ ; «¿ƒ¬»«ƒ¿»¿«∆¿»¿≈∆∆
ÔÈ¯B‰Ë - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈÙwn‰54Ô‰nÚ LÈ Ì‡Â . «À»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ55‡ÓË Ïk‰ - ‰M‡ B‡56. ≈»ƒƒ»«…»≈

שם.51) גנבו 52)משנה, שממנו בחדר מפרש: הרא"ש
אחרים, לחדרים נכנסו שמא חוששים אין אבל טמא, הכל

אדם. שם יש שמא מפחדים שהם והואֿהדין 53)מפני
פתיל. צמיד מוקפים ובין פתוחים בין שטף בכלי

ה"ה 54) ראה מדרס. מטומאת טהורים ומושבות משכבות
שם. כזב.55)ובהערות מדרבנן משכבות 56)שטמא

משכב  לגנב דומה זה ואין הטומאה. אב נעשו ומושבות
ה"ז, כלים מהל' בפכ"ד (רבינו מטמא שאינו עליו וישב
המשכב, את גנב לא שכאן מפני ב) סו, בבבאֿקמא ומקורו
מיעטה  לא שלו שאינו אבל וגזול, גנוב רק מיעטה והתורה

ו). אות 'בועז' ישראל' ו'תפארת שם, משנהֿלמלך (ראה

.„ÈÌÈ‡ab‰57e¯ÈÊÁ‰Â ‰·eLz eOÚL ÌÈ·pb‰Â ««»ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¡ƒ
‰Ó ÏÎa eÚ‚ ‡Ï :e¯Ó‡Â ,‰‡¯È ˙ÓÁÓ ‡Ï ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»…≈¬«ƒ¿»¿»¿…»«¿¿»«
ÏÚ elÙ‡Â ÌÈÓ‡ el‡ È¯‰ - eÒÎpLk ˙Èaa ‰È‰M∆»»««ƒ¿∆ƒ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ«¬ƒ«

.Ô‰ÈÏ‚¯ ÌB˜Ó¿«¿≈∆

א.57) כו, חגיגה וגמרא, משנה

.ÂËÁÈpn‰58B‡ Áe˙t B‡ˆÓe Áe˙t B˙Èa ˙‡ ««ƒ«∆≈»«¿»»«
‡ÏÂ ,Áe˙t B‡ˆÓe ÏeÚ BÁÈp‰ elÙ‡ ,ÏeÚ B‡ˆnL∆¿»»¬ƒƒƒ»¿»»«¿…

¯B‰Ë ˙ÈaaL Ïk - ÌeÏk epnÓ ·‚59:¯ÓB‡ È‡L ; ƒ¿«ƒ∆¿…∆««ƒ»∆¬ƒ≈
t ÌÈ·pb‰.eÒÎ ‡ÏÂ Ì‰Ï eÎÏ‰Â eÎÏÓÂ e‰eÁ˙ ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿¿»¿»∆¿…ƒ¿¿

ד.58) פ"ח, טהרות פתוח,59)משנה, ומצאו בנעול
כחכמים. פסק ורבינו מאיר, רבי מטמא

.ÊËÌc¯˜60‡·e BÊ ˙ÈÂÊa BÁÈp‰L B‡ ,˙Èaa „·‡L À¿…∆»«««ƒ∆ƒƒ¿»ƒ»
:¯ÓB‡ È‡L ;‡ÓË ˙Èa‰ - ˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe¿»¿»ƒ«∆∆««ƒ»≈∆¬ƒ≈

.BÏËe ÌLÏ ÒÎ ‡ÓË Ì„‡»»»≈ƒ¿«¿»¿»

מה 60) רבינו, את ששאלו משנה' 'כסף כתב ב. י, פסחים
למעלה  שהניחו א) ד, נדה (במס' תרומה של לכיכר זה בין
למטה  מונח טמא דבר אם (ואפילו אחר במקום ומצאו
הכיכר  את והעביר לשם נכנס טהור אומר שאני טהור, ממנו)
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הדף. תחת המונח הטמא על יפול שלא כדי אחר, למקום
את  ולקח נכנס שאדם אומרים אנו שבקורדום והשיב,
מדעת, שלא ושואל למקומו, והחזירו בו והשתמש הקורדום
דרכו  אין שם אבל זאת, עשה שחבר לתלות ואין כגזלן דינו
שטהור  תולים אנו ולפיכך ולהחזירו, כיכר לקחת אדם של
נדפסו  רבינו, ותשובת (השאלה יפול שלא כדי זאת עשה

קמט). סי' פריימן הוצאת רבינו', ב'תשובות במילואן

.ÊÈ¯c‰61,¯ˆÁa ÌÈÏk ÁÎLÂ ¯ˆÁa ı¯‡‰ ÌÚ ÌÚ «»ƒ«»»∆¿»≈¿»«≈ƒ∆»≈
„ÈÓˆ ÛwÓ ¯epz B‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ ˙Bi·Á elÙ‡¬ƒ»ƒÀ»»ƒ»ƒ«À»»ƒ

ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÏÈ˙t62‰ˆÈÁÓ ¯epzÏ ‰OÚiL „Ú , »ƒ¬≈≈¿≈ƒ«∆«¬∆««¿ƒ»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚63ÌÚ ˙eL¯a ‡‰È ‡lL È„k , ¿»¬»»¿»ƒ¿≈∆…¿≈ƒ¿«

.ı¯‡‰»»∆

מ"א.61) פ"ח שלמעלה 62)שם לדינים דומה זה ואין
שכאן  מפני טהורים, פתיל צמיד שמוקפים וה"ט, ה"ה
הכיסוי  את להסיר ומעיז עםֿהארץ של הקבועה דירתו
שם  והר"ש במשנה, רבינו מפרש כך ולהדביקו. ולהחזירו
גם  בהיסט מטמאה ונדה מסיטתו, שאשתו מפני מפרש
שאיֿאפשר  מחובר תנור ואפילו פתיל. צמיד מוקפים
פירש  וכן מחובר. שאינו משום טומאה עליו גזרו להסיטו,

ה'ברטנורא'. יוסי.63)גם כרבי פסק

.ÁÈ¯·Á64BÁ˙t ÈÙÏ ‰kÒ B‡ ‰ˆÈÁÓ BÏ ‰˙È‰L »≈∆»¿»¿ƒ»À»ƒ¿≈ƒ¿
ÌÚ ÏL ‰kÒ B‡ ‰ˆÈÁÓ ‰˙È‰L B‡ ,ı¯‡‰ ÌÚ ÏL∆«»»∆∆»¿»¿ƒ»À»∆«
ÌÈÏk B‡ ‰kqaL ÌÈÏk - ¯·Á ÏL BÁ˙t ÈÙÏ ı¯‡‰»»∆ƒ¿≈ƒ¿∆»≈≈ƒ∆«À»≈ƒ
BÊ ‰kÒa ı¯‡‰ ÌÚÏ LiL ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË ‰ˆÈÁnaL∆«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿«»»∆¿À»

˙eL¯ BÊ ‰ˆÈÁÓa B‡65. ƒ¿ƒ»¿

ה"א.64) פ"ט טהרות ושמא 65)תוספתא, שם, להיכנס
בכלים. נגע

.ËÈ¯·Á66- ı¯‡‰ ÌÚ ÏL BbbÓ ‰ÏÚÓÏ Bb‚ ‰È‰L »≈∆»»«¿«¿»ƒ«∆«»»∆
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰Â ˙B¯‰Ë ÁÈpÓe ÌÈÏk ÌL ÁËBL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«»≈ƒ«ƒ«¿»¿≈¿∆¿»»

ÚbÏÂ B„È ËLÙÏ ÏBÎÈ ı¯‡‰ ÌÚL Èt ÏÚ Û‡67ÔÎÂ . ««ƒ∆«»»∆»ƒ¿…»¿ƒ«¿≈
‡ÏÂ ‰‡ÓË ÌeMÓ ‡Ï LLBÁ BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚa¿≈»ƒ≈≈…ƒÀ¿»¿…

CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ68‰È‰L B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê ˙Bbb‰ eÈ‰ . ƒ≈∆∆»««∆¿«∆∆»»
B‡ ÌÈÏk ¯·Á‰ ÁËLÂ ,‰ÏÚÓÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Bb‚«∆«»»∆¿«¿»¿»«∆»≈≈ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ ÏBÎiL ÌB˜Ó Ïk È¯‰ - Bb‚a ˙B¯‰Ë ÁÈp‰ƒƒ«¿»¿«¬≈»»∆»«»»∆

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÚbÏÂ B„È ˙‡ ËLÙÏ69. ƒ¿…∆»¿ƒ«¿∆¿«À¿»

כגנב.67)שם.66) ייתפס ויגע, ידו יפשוט שאם מפני
ב.68) ע, זרה לו 69)עבודה שנפל יאמר ייתפס, שאם

אותו  לחפש כדי ידו, והושיט החבר לגג והתגלגל משהו
ולקחתו.

.Î˙B¯ˆÁ ÈzL70¯·Á ÏL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»≈
ÌÈÏk ÌL ÁÈpÓ ¯·Á - ı¯‡‰ ÌÚ ÏL ‰BˆÈÁ‰Â¿«ƒ»∆«»»∆»≈«ƒ«»≈ƒ
˙ÚbÓ ı¯‡‰ ÌÚ „iL Èt ÏÚ Û‡ ˙B¯t ÌL ÁËBLÂ¿≈«»≈««ƒ∆««»»∆«««

·p‚k ÂÈÏÚ Ot˙pL ÈtÓ ,ÌLÏ71. ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»»»¿«»

שם.70) זרה, שם.71)עבודה להיכנס רשות לו אין שהרי

.‡Î¯ˆÁ72ÒÙÈÒÓa ‰˜eÏÁ‰73ÌÚÂ ‰Ê „ˆa ¯·ÁÂ , »≈«¬»ƒ¿ƒ»¿»≈¿«∆¿«

„iL Èt ÏÚ Û‡ ˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë - ‰Ê „ˆa ı¯‡‰»»∆¿«∆»√»¿««ƒ∆«
¯·Á‰ ˙eL¯a Ì‰L ÈtÓ ,˙ÚbÓ ı¯‡‰ ÌÚ74. «»»∆«««ƒ¿≈∆≈ƒ¿∆»≈

נמוכה.73)שם.72) כגנב 74)מחיצה ייתפס ועםֿהארץ
לשם. ידו כשיושיט

.·Î¯·Á75ı¯‡‰ ÌÚ ÏL B¯Ba CB˙Ï BÈÏc ÏÙpL76 »≈∆»«»¿¿∆«»»∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - epÏÚÈ ‰na ‡È·‰Ï CÏ‰Â77ÈtÓ , ¿»«¿»ƒ«∆«¬∆¬≈∆»≈ƒ¿≈
.˙Á‡ ‰ÚL ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a Áp‰L∆À«ƒ¿«»»∆»»««

מ"ג.75) פ"ח ואין 76)טהרות הבור בתוך שהדלי ואע"פ
חכמים  חילקו שלא מפני והטעם, בו. ליגע יכול עםֿהארץ
שם). (רבינו, עםֿהארץ ברשות שהם הכלים כל את וטימאו

ובשביעי 77) בשלישי פרה מי הזאת וטעון מת, טומאת
שם). למשנה, בפירושו (רבינו

.‚Îı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡78¯·Á ÏL B˙Èa CB˙Ï ‰ÒÎpL ≈∆«»»∆∆ƒ¿¿»¿≈∆»≈
Ïk - ¯·Á ÏL BzÓ‰a B‡ Bza B‡ Ba ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ¿∆¿∆»≈…

˙eL¯a ‡lL ‰ÒÎpL ÈtÓ ,¯B‰Ë ˙ÈaaL79¯c˜ . ∆««ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»∆…ƒ¿«»
¯·Á80È¯‰ - ˙BzLÏ „¯ÈÂ ¯kÓÏ ÂÈ˙B¯„˜ ÒÈÎ‰L »≈∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿…¿»«ƒ¿¬≈

ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡ÓË ˙BBˆÈÁ‰Â ˙B¯B‰Ë ˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿≈«∆¿»ƒ
ÔÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡81ÈtÓ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï CeÓÒ ¬ƒ¿∆ƒƒ»»ƒ¿»«ƒƒ¿≈

˙ÚLa ˙BBˆÈÁa ÌÈÚ‚B ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰L∆»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«
‰ÎÈÏ‰82eÈ‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˙B˜BÁ¯ eÈ‰ Ï·‡ ; ¬ƒ»¬»»¿≈¿»«ƒƒ»

B„Èa B˙en‡ ÈÏk83ÂÈÏkL ÈtÓ ,˙B‡ÓË Ïk‰ - ¿≈À»¿»«…¿≈ƒ¿≈∆≈»
Ïk‰ „ÈÂ ¯kÓÏ eÁp‰L ÔÈÁÈÎBÓ84;Ô‰a ˙BLÓLÓÓ ƒƒ∆À¿ƒ¿…¿««…¿«¿¿»∆

‡lL Ô˙˜ÊÁ ,˙B¯B‰Ë Ïk‰ - B„Èa B˙en‡ ÈÏk ÔÈ‡≈¿≈À»¿»«…¿∆¿»»∆…
Ì„‡ Ô‰a Ú‚85ÁÈp‰L ¯·Á .86ÏÚ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ »«»∆»»»≈∆ƒƒ«√»ƒ«¿ƒ«

ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÒÎÂ B˙eÁ Á˙t∆«¬¿ƒ¿«¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈
Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰L87. ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ»∆

מ"ה.78) שלא 79)שם, נכנסה "אם מפרש: שם רבינו
הבית  בעל אימת וכו' הפלוני הענין להוציא אלא ברשות

לדבר". ידה תשלח ולא מ"א.80)עליה פ"ז שם
ב.81) כד, בכוונה.82)כתובות המחק 83)שלא כגון

המידות. את לקנות.84)למחוק מפני 85)שמעוניינים
בהם. מלנגוע וייזהרו למכירה, עומדים שאינם שחושבים

ה"ב.86) פ"ט טהרות מוכיח 87)תוספתא, מקומם
עומדים. הם שלמכירה

ה'תש"פ  אדר י"ג ב' יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הרוצה 1) הבאה, לגת והניחם זו לגת כליו שטיהר כהן יבאר

הבדדים  הארץ, עמי באומנים בטהרה שמנו או יינו לעשות
לא  לומר נאמנים אם לפניהם טומאה שנמצאת והבוצרים
בפניהם, ונעל הבד לבית והכניסם הבדדים המטהר נגענו,
ממנו, והפליגו לפניו ועברו טהרות טעונים ופועליו חמריו
בדעתי  ואמר ומהלך בטלית ועטוף חלק לבוש שהיה חבר
מן  משתמש היה ודין הטלית, ולא החלוק לשמור היה
תרומה, ונמצאת חולין שהיה בחזקת בטהרה החבית
חבר  ולבשם, שבת של בכלים חול של כלים לה נתחלפו
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קמה ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - xc` b"i 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נטמאו  אחד עד לו שאמר ומי ומת, כלים או טהרות שהניח
לו  אמר זמן ולאחר בטהרות עמו עושה היה ודין טהרותיך,

נטמאו. עמך שעשיתי טהרות

.‡Ô‰k2- ‰‡a‰ ˙bÏ ÔÁÈp‰Â BÊ ˙‚Ï ÂÈÏk ¯‰hL …≈∆ƒ≈≈»¿«¿ƒƒ»«««»»
Ô˙˜ÊÁa el‡ È¯‰3ÌÈÏÎa ÔÈÚ‚B ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ; ¬≈≈¿∆¿»»∆≈«≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ

ÏÎB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,Bzb CB˙a Ô‰L ‰Ê Ô‰k ÏL∆…≈∆∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈
˙B¯‰Ë4Ï‡¯OÈ ÏL Ï·‡ .5:¯Ó‡iL „Ú ,˙B‡ÓË ¿»¬»∆ƒ¿»≈¿≈«∆…«

¯ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa6ÚbÈ ‡lL ˙bÏ ÒkiL ı¯‡‰ ÌÚ ¿ƒƒ»»ƒ¿…«»»∆∆ƒ»≈««∆…ƒ«
.ÌÈÏka«≈ƒ

ורבינו 2) "המניח" סתם כתוב ושם ז משנה ז פרק טהרות
מעם  תרומה יין כליו לתוך המקבל בכהן שהמדובר, מפרש
הר"ש  אולם הארץ, עם של בגיתו כליו והשאיר הארץ
שאין  ופירשו טהורים". כליו "בגוי גורסים: והרא"ש

חוששים. לטומאה אבל נסך, ליין בחזקת 3)חוששים
וייזהר,4)טהרה. טהרות אוכל שהכהן יודע הארץ עם

בכליו. לנגוע ושמרתי.6)חבר.5)שלא לב שמתי

.·ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈn‡a ‰¯‰Ëa BÈÈ ˙BOÚÏ ‰ˆB¯‰»∆«¬≈¿»√»¿À»ƒ«≈»»∆
ÌÈ¯ˆBa‰ ˙‡ ÏÈaËÓ ‰Ê È¯‰ -7‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆«¿ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆
ÔÈ„ca‰ ˙‡ ÏÈaËÓ - ÔÓL8ÏÚ „ÓÚÏ CÈ¯ˆÂ . ∆∆«¿ƒ∆««»ƒ¿»ƒ«¬…«

ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÂÈÙa eÏaËiL „Ú ÌÈn‡‰9 »À»ƒ«∆ƒ¿¿¿»»∆¬≈≈»¿ƒ
‰ˆÈˆÁÂ ‰ÏÈ·Ë ˙BÎÏ‰10„a‰ ˙Èa Á˙ÙÏ ıeÁ e‡ˆÈ . ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ»»¿¿∆«≈««

„Ú .Ô˙¯‰Ëa el‡ È¯‰ - e¯ÊÁÂ ¯„b‰ È¯BÁ‡ eÙÂ¿ƒ¿¬≈«»≈¿»¿¬≈≈¿»√»»«
e¯˙qÈ ‡lL È„k „Ú ?ÔÈ¯B‰Ë Ì‰Â e˜ÈÁ¯È ‰nk«»«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿≈∆…ƒ»¿
,Ì˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ - ÂÈÈÚÓ e¯zÒ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÈÚÓ≈≈»¬»ƒƒ¿¿≈≈»»¿¿À¿»»

.ÔLÓL ·È¯ÚÈÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ÌÏÈaËiL „Ú«∆«¿ƒ≈«««∆∆¿«¬ƒƒ¿»

מקבלים 7) שהענבים הגפנים, מן הענבים את הקוטפים
היוצא  במשקה שהוכשרו מפני בצירתם משעת טומאה

הענבים. מן הבד 8)מעצמו בבית הזיתים את שדורכים
צריכים  אינם הזיתים (קוטפי) מוסקי אבל הוכשרו, כבר ואז
הנסחט  המוהל ומעט הוכשרו לא הזיתים שהרי טבילה,
מקבלים  אינם שאוכלין יתבאר לקמן מכשיר. אינו בסלים
המשקין  משבעת באחד הורטבו שלא זמן כל טומאה

א). הלכה א פרק אוכלין טומאת היו 9)(הלכות אם אבל
החבר. בפני שלא שטבלו להם מאמינים היינו בקיאים

המים 10) ובין הטובל בין החוצצים הדברים הם מה
בבשרו  דבוק משהו אם כגון מועילה, אינה והטבילה

וכדומה.

.‚- Ô‰ÈÙÏ ‰‡ÓË ˙‡ˆÓpL ÌÈ¯ˆBa‰Â ÔÈ„ca‰««»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈∆
Ì‰lL ˙B˜BÈza ÔÎÂ .eÚ‚ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÈÓ‡11. ∆¡»ƒ«…»«¿¿≈«ƒ∆»∆

ובשמן.11) ביין נגעו לא התינוקות לומר נאמנים

.„ÏÚÂ „a‰ ˙È·Ï ÔÒÈÎ‰Â ÔÈ„ca‰ ˙‡ ¯‰ËÓ‰«¿«≈∆««»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈««¿»«
È¯‰ - Ò¯„Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk ÌL eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿»¬≈
ÌÈÏk‰ Ô˙B‡a eÚ‚ ‡nL ,‡ÓË Blk „a‰ ˙Èa12. ≈««À»≈∆»»¿¿»«≈ƒ

ÈtÓ ÌÈÏk‰ Ì˙B‡Ó ÔÈ¯‰Ê Ì„wÓ Ì˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»»»ƒ…∆ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒƒ¿≈
eËÈÒ‰ ‡nL ,‡ÓË „a‰ ˙Èa È¯‰ - Ô˙‡ÓË13Ô‰Â À¿»»¬≈≈««»≈∆»≈ƒ¿≈

ÔÈ‡È˜a ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ,‡ÓË ËÈÒn‰ ÔÈ‡L ÔÈn„Ó¿«ƒ∆≈«≈ƒ»≈∆≈«≈»»∆¿ƒƒ
Ëq‰ ˙‡ÓËa14. ¿À¿«∆≈

ובשמן.12) בזיתים נגעו כן אותם 13)ואחר הזיזו
נגיעה. בלי הבד 14)ממקומם שבבית הכלים גם ולפיכך

נגעו  שאם מהטומאה שפירשו לפני בהם נגעו שמא טמאים,
ראשון  הם שהרי אותם, מטמאים אינם שפירשו אחר בהם

כלים. מטמא ראשון ואין לטומאה

.‰ÂÈ¯nÁ eÈ‰15ÔÈ¯·BÚÂ ˙B¯‰Ë ÔÈÚBË ÂÈÏÚBÙe »«»»¬»¬ƒ¿»¿¿ƒ
e‚ÈÏÙ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÙÏ16ÏÈnÓ ¯˙È17el‡ È¯‰ - ¿»»««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈ƒƒ¬≈≈

Ô‰Â ,Ô¯ÓBL ‡e‰L ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,˙B¯B‰Ë¿ƒ¿≈∆≈¿∆¿«∆¿»¿≈
‡B·È ÂLÎÚ :ÌÈ¯ÓB‡Â ÚbÏ ÔÈ„ÁÙÓ18‡e‰ È¯‰L , ¿«¬ƒƒ«¿¿ƒ«¿»»∆¬≈

‡B·‡ È‡Â e‡ˆ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .eÈ¯Á‡«¬≈¬»ƒ»«»∆¿«¬ƒ»
ÌÎÈ¯Á‡19˙B‡ÓË Ô‰ È¯‰ ÂÈÈÚÓ eqk˙pL ÔÂÈk -20. «¬≈∆≈»∆ƒ¿«≈≈»¬≈≈¿≈

חמורים.15) אלפיים 17)שהרחיקו.16)נוהגי הוא מיל
נוגעים. הם אם לראות יכול הבית בעל ואין אמה

רב 18) שמרחק יודעים, אינם והם אחריהם הולך הוא שהרי
משנה). (כסף ביניהם מפריד מה.19)כזה זמן אחר

מפחדים 20) ואינם מהר כך כל יבוא שלא הם בטוחים
לנגוע.

.Â,Cl‰Óe ˙ÈlËa ÛeËÚÂ ˜eÏÁa Le·Ï ‰È‰L ¯·Á»≈∆»»»¿»¿»¿«ƒ¿«≈
,Ba ¯‰Ê È˙ÈÈ‰Â ˜eÏÁ‰ ˙‡ ¯ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡Â¿»«¿ƒƒ»»ƒ¿…∆∆»¿»ƒƒƒ¿»
B˙¯‰Ëa ˜eÏÁ‰ È¯‰ - ˙Èlh‰ ÔÓ ÈzÚ„ ÈzÁq‰Â¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ¬≈∆»¿»√»
ÏÒ ‰È‰ .ı¯‡‰ ÌÚ da Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˙Èlh‰Â21 ¿««ƒ¿≈»∆»»«»«»»∆»»«

‰Ù¯‚Óe BÙ˙k ÏÚ22‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡Â ,Ïq‰ CB˙a «¿≈«¿≈»¿««¿»«¿ƒƒ»»
Ïq‰ ˙‡ ¯ÓLÏ23¯·cÓ ‰Ù¯‚n‰ ˙‡ ¯ÓLÏÂ , ƒ¿…∆««¿ƒ¿…∆««¿≈»ƒ»»

d‡nËÓ‰24dÏÒBt‰ ¯·cÓ ‡Ï Ï·‡25¯B‰Ë Ïq‰ -26, «¿«¿»¬»…ƒ»»«¿»««»
‰‡ÓË ‰Ù¯‚n‰Â27ÈtÓ ,‰ÏeÒt ÏqaL ‰Óe¯z ÏÎÂ , ¿««¿≈»¿≈»¿»¿»∆««¿»ƒ¿≈

ÔÓ LnzLÓ ‰È‰ .ÏqaL ÔÈÏÎ‡‰ ˙ÏÒBtL ‰Ù¯‚n‰««¿≈»∆∆∆»√»ƒ∆««»»ƒ¿«≈ƒ
˙‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ÔÈlÁ ‡È‰L ˙˜ÊÁa ‰¯‰Ëa ˙È·Á‰∆»ƒ¿»√»¿∆¿«∆ƒÀƒ¿««»ƒ¿≈
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z¿»««ƒ∆ƒ¿»¬≈ƒ¬»

ÌBÈ Ïe·Ë da Ú‚ ‡nL ,‰ÏÈÎ‡a28ÏÒBt ‡e‰L , «¬ƒ»∆»»«»¿∆≈
‰ÓB„ BÈ‡Â ,¯‡a˙iL BÓk ÔÈlÁa ¯B‰ËÂ ‰Óe¯˙aƒ¿»¿»¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ Ì‡Â .ÔÈlÁ ¯nLÓÏ ‰Óe¯z ¯nLÓ¿«≈¿»ƒ¿«≈Àƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - dÏÒBt‰ ¯·cÓ elÙ‡ d¯ÓLÏ¿»¿»¬ƒƒ»»«¿»¬≈À∆∆
ÏÁ ÏL ÌÈÏÎa ˙aL ÏL ÌÈÏk BÏ eÙlÁ˙ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ¿«¿≈ƒ∆«»¿≈ƒ∆…
ÌÈÏÎk ÏÁ ÏL ÌÈÏk ¯nLÓ BÈ‡L ,e‡ÓË - ÔL·Ïe¿≈»ƒ¿¿∆≈¿«≈≈ƒ∆…¿≈ƒ

˙aL ÏL29Ô‰Ï eÙlÁ˙pL ˙B¯·Á ÌÈL ÈzLa ‰OÚÓ . ∆«»«¬∆ƒ¿≈»ƒ¬≈∆ƒ¿«¿»∆
e‡nËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ,ıÁ¯n‰ ˙È·a Ô‰ÈÏk¿≈∆¿≈«∆¿»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿

Ïk‰30dz¯ÙÚÓ ‰ÏÙ elÙ‡ .31:¯·ÁÏ ‰¯Ó‡Â ‰pnÓ «…¬ƒ»¿»«¬»¿»ƒ∆»¿»¿»¿»≈
ÌÚ dÏ ‰pzÈ ‡nL ‰¯Êb .˙‡ÓË - dÏ d˙e ,ÈÏ ‰z¿∆»ƒ¿»»»ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿∆»»«
Ì„‡ ÔÈ‡L ;d¯nLÓ ¯·Á‰ ‰È‰È ‡lL B‡ ,ı¯‡‰»»∆∆…ƒ¿∆∆»≈¿«¿»∆≈»»
ÚÈ„B‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÎk BlL ÔÈ‡L ÌÈÏk ¯nLÓ¿«≈≈ƒ∆≈»∆¿≈»∆»ƒ≈ƒ«

.ÂÈÏÚ CÓqL∆»«»»

תאנים.21) את 22)ובו להפריד בו שמשתמשים ברזל כלי
בזו. זו המודבקות טומאה.23)התאנים פירש 24)מכל

אוכלין  לטמא טומאה כוח לה הנותן מדבר משנה, בכסף
בהם. שיגעו אחרים אוכלין כוח 25)שיפסלו לה שנותן

אחרים). פוסל אינו (פסול בה הנוגע את שהרי 26)לפסול
טמ  דבר מכל עליו אבל 27)א.שמר אוכלין לפסול פירוש,
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וסיים  ב"הפוסלה" פתח שהרי דחוק, זה (פירוש לטמאם לא
זו). להלכה אחר פירוש מצאתי לא אולם ב"טמאה",

לחולין 28) טהור השמש, שקעה וטרם ביום שטבל טמא
חולין. שמירת רק שמר והוא התרומה את ופוסל

כאילו 29) זה הרי הדייקנית מהשמירה דעתו שהסיח ומכיוון
שם). (רש"י משמירה לגמרי דעתו שלא 30)הסיח מפני

לפרש  ואפשר כליה. על כמו השנייה של כליה על שמרה
חבירה  היא האחרת אם האחת ידעה כשלא שהמדובר,

כליה. על כך כל שמרה לא כל 31)ולפיכך שלה. סודר
לטהרות. יתירות מעלות הם אלה דינים

.Ê˙B¯‰Ë ÁÈp‰Â ˙nL ¯·Á32˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ -33. »≈∆≈¿ƒƒ«¿»¬≈≈¿
ÌÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÁÈp‰34‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;35 ƒƒ«≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈∆»

Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa Ì‰ÈÏÚ ‰f‰Â e‡ÓËƒ¿¿¿ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ¿…ƒ»¬≈∆
ÈÚÈ·Ma36‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÚÈ·Ma Ì‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡nL B‡ , «¿ƒƒ∆»ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ«¬«ƒ…
ÏÈaË‰37ÈÚÈ·Ma Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡Ï ‡nL B‡ ,38Ïk ƒ¿ƒ∆»…ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ»

.¯wÚƒ»

ומשקין.32) אוכלין 33)אוכלין בביתו משהה אינו חבר
מכשול. לידי יבוא שלא כדי החמירו 34)טמאים, בכלים

בין  חילקו ולא וטבילה הזאה ידי על לטהרם שאפשר מפני
טהרה  להם שאין חרס, כלי אף טימאו ולפיכך לכלי כלי

שם.35)כלל. בתוספתא נאמרו הללו הספיקות כל
הוא 36) אחד שכל הראשונים, הימים ארבעת הזאה וטעונים

שביעי. ההזאות.37)ספק כל אחר טבילה וטעונים
מיותרת.38) לכאורה בשביעי המלה

.ÁÍÈ˙B¯‰Ë e‡ÓË :„Á‡ „Ú BÏ ¯Ó‡L ÈÓ‰l‰Â , ƒ∆»«≈∆»ƒ¿¿»√∆»¿«»
BLÈÁÎ‰ Ì‡Â .˙B‡ÓË Ô‰ È¯‰Â ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜˙BL≈¬≈∆∆¡»«¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ
e„ÈÚiL „Ú ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - e‡ÓË ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…ƒ¿¿¬≈≈¿∆¿»»«∆»ƒ

BnÚ ‰OBÚ ‰È‰ .ÌÈL39¯Á‡Ïe ,ÌÈÁ·Êa B‡ ˙B¯‰Ëa ¿«ƒ»»∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿««
È˙ÈOÚL ˙B¯‰Ë :Ba Ú‚tL ‰ÚLa BÏ ¯Ó‡Â B‡ˆÓ ÔÓÊ¿«¿»¿»«¿»»∆»«¿»∆»ƒƒ
‰Ê È¯‰ - eÏbt˙ EnÚ È˙ÈOÚL ÌÈÁ·Êe e‡ÓË EnÚƒ¿ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒƒƒ¿ƒ¿«¿¬≈∆
Ck ¯Á‡Â ,ÌeÏk BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ Ba Ú‚t Ì‡ Ï·‡ .ÔÓ‡∆¡»¬»ƒ»«¿…»«¿¿««»
È¯‰ ‡l‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡Â ‰iL ÌÚt Ba Ú‚t»«««¿ƒ»¿»«≈∆¡»∆»¬≈
.‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÂÈ˙B¯‰ËÂ ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ÂÈÁ·Ê¿»»¿∆¿««¿¿»√»¿∆¿«»√»

שכר 39) מקבל הוא אם אבל חינם, עימו בעושה והמדובר,
שכרו  את מפסיד שהוא מפני שנייה בפגישה אפילו נאמן
גם  נאמן שכרו להפסיד שנאמן מתוך אומרים אנו ולפיכך
ואמר  בשכר תורה ספר שכתב סופר כמו הטהרות, את לטמא

פסול. והספר לשמו מעובד היה לא שהקלף

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

zF`nHd zFa` x`W zFkld1

-dxdhxtqzF̀neHdzFàx̀W'ld
¦§§¨£©ª§

¦§̈£©ª§
‰OÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ2(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»

˙‡ÓË ÔÈc (‚ .ı¯L ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰Ï· ˙‡ÓË ÔÈcƒÀ¿«¿≈»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«
d˙‡ÓËÂ ,ı¯Mk ‰‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÂ .Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆««¬»»»¿«¿»«∆∆¿À¿»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

אחד 1) מונה טהרות סדר המשנה לפירוש בהקדמתו רבינו

מי  טומאת מת, טומאת והם: הטומאות, אב סוגי עשר
חטאות  אדומה), פרה אפר עליהם שנתנו (מים חטאת
והכוונה  "חטאות", וצ"ל "חטאת", כתוב שבידינו (בספרים
נדה, זבה, זב, צרעת, טומאת בהיכל), דמם שמזים לחטאות
שמונת  של דיניהם זרע. ושכבת שרץ נבילה, יולדת,
שלושת  ודיני הקודמות, ההלכות בארבע נתבארו הראשונים
השם  ומכאן זו, בהלכה יתבארו הנשארים הטומאות אב

הטומאות". אבות בתורה 2)"שאר קוראים כשאנו
המצוות' ב'ספר רבינו אולם רבים, ציוויים נמצא יא) (ויקרא,
שאין  וקובע המצוות, במנין שיטתו לנו מודיע שביעי, כלל
כולן  אלא עצמן, בפני כמצוות המצוות פרטי את למנות
'בעל  על והשיג הרבה, דינים הכוללת אחת כמצוה נמנות
המצוות. תרי"ג במספר פרטים שמנה גדולות' הלכות

מצוותֿעשה. שלוש רק כאן לו יצאו זו, לשיטתו בהתאם

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) מטמאה, ומה הטומאות, מאבות אב שהנבילה יבאר

וחיה  בבהמה מועילה שחיטה אם ודין נבילה. היא זו
ודם  וחלב מוח בכזית. לטמא מצטרפות הנבלות ואם טמאה,
הכוי  חלב טמאה. בהמה חלב או שמתה טהורה בהמה
שעורותיהן  והבהמות הנבילות מן מטמאין שאין והדברים
עשה  או עיבוד כדי בהם הלך או עיבדן אם ודין כבשרן.
שיש  ועור חיבור העור יהיה כמה עד ודין שבטלם. מעשה
זיתים, חצאי שני עליו שיש עור ודין נבילה. כזית עליו
וקיבה  שיליא ודין מעיקרו. סרוח שהיה או יבש נבילה ובשר
ונבילה  דם, חררת ששפעה ובהמה נבילה, של וחלב

בשחוטה. שנתערבה

.‡·‡ - ‰Ï·p‰2˙ÈÊk .˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó3d¯OaÓ4 «¿≈»»≈¬«À¿¿«ƒƒ¿»»
ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ5¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,6. ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ
‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ‡nËÓe7·k¯Ók ,ÌÈ„‚a ‡nËÏ ¿«≈∆»»»¿«»¿«≈¿»ƒ¿∆¿«

·f‰8‡e‰ È¯‰Â ,‡ÓË - ‰Ï·a Ú‚pL Ì„‡ ?„ˆÈk . «»≈«»»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»«¬≈
BÚbÓ ˙ÚLa elÙ‡ ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»¿ƒ»«¿≈ƒ¬ƒƒ¿««»

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‰Ï·pa9.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏÚL ÌÈÏk ÔÎÂ . «¿≈»¬≈≈¿ƒ¿≈≈ƒ∆»»¿ƒ
„ÏÂ ‡e‰L ÈÙÏ10Ï·‡ .ÌÈÏk ‡nËÓ „ÏÂ ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»»¿≈»»¿«≈≈ƒ¬»

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ‡nËÓ ‰Ï·p‰ ˙‡ ‡OBp‰11, «≈∆«¿≈»¿«≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»
Ô˙B‡Â .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»¿«≈¿»»¿»

L‡¯ ÌÈ„‚a‰‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â .‰‡ÓËÏ ÔB «¿»ƒƒ¿À¿»¿≈¿«≈…»»¿…
B˙‡ÈO ˙ÚLa elÙ‡Â Ò¯Á ÈÏÎ12e¯‡aL BÓk , ¿≈∆∆«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿

·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓa13. ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

מ"ב.2) פ"א פרשתא 3)כלים שמיני פרשת כהנים' 'תורת
ליתן  מנבלתה? האוכל מ) יא, (ויקרא נאמר "למה ה"ו: יוד,
והנושא  הנוגע אף כזית, – האוכל מה ונושא, לנוגע שיעור

כזית). - אכילה (סתם 'תורת 4)כזית" – עצמות ולא
העצמות. מן ולא "מנבלתם" י: פרק שם כתוב 5)כהנים'

הערב. עד יטמא בנבלתם הנוגע כל כז): (שם, בתורה
נטמא 6) חרס, כל של לאוירו הנבילה מן כזית נכנס אם

כתוב  בדופניו. נגע שלא אףֿעלֿפי שבתוכו, מה וכל הכלי
תוכו  אל מהם יפול אשר חרש כלי "וכל לג): (שם , בתורה
ה"ה): ז פרשתא (שם כהנים' ב'תורת ודרשו יטמא",

מאחוריו". מטמא ואינו מטמא הוא האדם 7)"מתוכו אם
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דבר  שהיה כגון בה, נגע שלא אףֿעלֿפי הנבילה, את נשא
"והנושא  כח): (שם, שנאמר הנבילה, ובין גופו בין מבדיל

הערב". עד וטמא בגדיו יכבס נבלתם בו 8)את שהנוגע
מרכב  נבדל ובזה בגדים. מטמא והנושאו בגדים, מטמא אינו
הלכות  (ראה בגדים מטמאה נגיעתם שגם וממושב, ממשכב

ב). הלכה פ"ו ומושב משכב כהנים'9)מטמאי ב'תורת
הנוגע  ואין הערב", עד יטמא "הנוגע ז): הלכה פ"ו (שם

בגדים. ולד 10)מטמא נעשה הטומאה באב הנוגע
לטומאה). כמו 11)(ראשון לטומאה ראשון ונעשים

לא  הטומאה מן שפירש אחרי בהם שנגע כלים אבל האדם,
כלים  כל מטמא הטומאה, מן פירש שלא זמן וכל נטמאו.
ה"ט: ד, פרשתא שם, בגדים. דוקא ולא בהם, נוגע שהוא
יכבס  כתוב: (בתורה כבגדים? כלים שאר לעשות מנין
הגר"א). - יטמא (צ"ל "טמא" לומר תלמוד בגדיו),

בגד,12) לומר תלמוד חרס? וכלי אדם יטמא "יכול שם:
חרס". וכלי אדם מטמא ואינו מטמא הוא פרק 13)בגד

ו.

.·„Á‡14ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ∆»¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈
ÔÈ¯eÒ‡‰15.˙ÈfÎa ‡nËÓ Ô¯Oa Ôlk - e˙Ó Ì‡ , »¬ƒƒ≈À»¿»»¿«≈¿««ƒ

Ô˙¯‰ËÓ ‰¯B‰Ë ‰iÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙ËÈÁLe16ÏÎa ¿ƒ«¿≈»¿»¿«»¿»¿««»«¿»
ıeÁa ÌÈL„˜Â ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁL elÙ‡Â .ÌB˜Ó17- »«¬ƒ»«Àƒ»¬»»¿»»ƒ«

BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁMa Ïeqt Ú¯‡ Ì‡Â .ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿ƒ≈«ƒ«¿ƒ»¬≈
‰Ï·18‡OÓa ‰‡nËÓe19˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈»¿«¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰ËÈÁL20. ¿ƒ»

חיה.14) ובין בהמה זה 15)בין למדו ב ע, חולין בגמרא
הכתוב. אחד 16)מן ע"י באכילה אסורה היא אם אפילו

ה"ג). לקמן (ראה ב עב, שם טריפות. משמונהֿעשרה
א).17) סח, (זבחים בהנאה גם אסורים כר'18)שהם

א. לב, חולין במשנה מועילה 19)יהושע, אינה השחיטה
החמורה. משא מטומאת לטהר יח.20)אפילו הלכה פ"ג

.‚˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ ‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿«»¿≈»≈«¿ƒ»∆∆
da21B‡ d˜BÁ‰ B‡ d¯ÁBp‰ B‡ dËÁBM‰ „Á‡Â , »¿∆»«¬»«¬»«¿»

˙BÏ·p‰ ÏÎÂ .‰Ï· BÊ È¯‰ - dk¯„k ‰˙nL∆≈»¿«¿»¬≈¿≈»¿»«¿≈
˙BÙ¯ËˆÓ22„Á‡Â ˙B‡ÓË „Á‡ ,˙ÈÊÎÏ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ƒ¿»¿¿ƒ¿«À¿»ƒ¿«ƒ∆»¿≈¿∆»

˙B¯B‰Ë23. ¿

ב.21) עב, שם ב.22)משנה א, מעילה כחצי 23)משנה
טומאה, לענין מטהורה זית כחצי עם מצטרף מטמאה זית
הלכות  (ראה אכילתם על מלקות לחייב מצטרפים אין אבל

יב). להלכה והשלמות יז, הלכה פ"ד אסורות מאכלות

.„¯O·k ‡e‰ È¯‰ ÁÓ24‡nËÓ BÈ‡ ‰Ï·p‰ Ì„Â .25 …«¬≈¿»»¿««¿≈»≈¿«≈
BÈ‡L ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰Ï·kƒ¿≈»∆»¬≈¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈

ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ26‰¯Bz‰ ÔÓ27. ¿«≈…»»¿…≈ƒƒ«»

א.24) קכה, יהושע 25)חולין ר' העיד מ"א. פ"ח עדיות
טהור. שהוא נבילות דם על בתירה רבינו 26)בן כוונת

רביעית  בשיעור אפילו כלל התורה מן מטמא שאינו ברורה,
מפירושו  בו וחזר מכזית. שלושה פי גדול שהוא הלוג
בכזית  מלטמא שטהור שם) הרע"ב גם פירש (וכן זו למשנה

קג, (מנחות שבברייתא מפני מטמא, ברביעית אבל כבשר
יהושע  ור' חנניה) (בן יהושע ר' בשם זו עדות נאמרה ב)
דם  חכמים טימאו שלא שהיה, מעשה והוסיפו בתירה, בן
בעדויות  טוב' יום 'תוספות (ראה גדול בשיעור אפילו נבילה
בהשלמות). ג הלכה פ"י אוכלין טומאת הלכות וראה שם,

אולם 27) טמאים. כמשקין כלים מטמא שמדרבנן משמע
משקה. שאינו משמע ה"ג, אוכלין מטומאת בפ"י מלשונו

.‰·ÏÁ28:¯Ó‡pL .¯B‰Ë - ‰˙nL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ≈∆¿≈»¿»∆≈»»∆∆¡«
‰Î‡ÏÓ ÏÎÏ ‰OÚÈ ‰Ù¯Ë ·ÏÁÂ ‰Ï· ·ÏÁÂ29ÏÎ‡Â ¿≈∆¿≈»¿≈∆¿≈»≈»∆¿»¿»»¿»…

‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ B¯eq‡L ÈÓ - e‰ÏÎ‡˙ ‡Ï30. ……¿Àƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈»
ÔÈ¯ÈLÎn‰ ÔÈ˜Lna ¯LÎ‰ Ì‡Â31ÔÈÏÎ‡k ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒÀ¿«««¿ƒ««¿ƒƒ¬≈»√»ƒ

ÔÈ‡ÓË32‰ÙBÁ‰ ·ÏÁa Ú‚Bp‰Â .‰Ï· ¯O·k BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«¿≈»¿«≈««≈∆«∆
‰L¯Ù‰ Ì„˜ ‡ÈÏk‰ ˙‡33Ú‚Bk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ∆«À¿»…∆«¿»»¬≈∆»≈¿≈«

‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÔÈËeÁ ‰nk È¯‰L ,dÓˆÚ ‡ÈÏka34 «À¿»«¿»∆¬≈«»ƒƒ¿»ƒƒ∆»
‰¯B‰Ë ÔÈa ‰iÁ‰Â ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ï·‡ .·ÏÁa35ÔÈa «≈∆¬»¿≈»¿≈»¿««»≈¿»≈

‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ daÏÁ „Á‡Â d¯Oa „Á‡ - ‰‡ÓË¿≈»∆»¿»»¿∆»∆¿»¿À¿»¿«≈
.‰Ï·p‰ ¯O·k ˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡»»¿≈ƒƒ¿«ƒƒ¿««¿≈»

כג.28) שאסור 29)פסחים קודש למלאכת אפילו משמע
טמאה 30)לטמאו. בהמה חלב לטומאת נימוק זה

זו. הלכה בסוף שנאמרה אינם 31)שנתנבלה, אוכלין
המשקין  משבעת באחד נרטבו שלא זמן כל טומאה מקבלים
[חלב  ב הלכה אוכלין טומאת מהלכות בפ"א רבינו שמנאם
מכשירתו]. ששחיטתו מפני הכשר, צריך אינו שחוטה

טומאת 32) מטמא הוא הרי בטומאה, נגע לא אם ואפילו
מ"ט. פ"ג עוקצין בפירושו, (רבינו לטומאה כראשון אוכלין

השלמות). הכליה.33)ראה מן שהפרידו מן 34)לפני
הם. בשר אלה וחוטים באכילה 35)הכליה, מותר שחלבה

כשנשחטה.

.ÂÈBk‰36˜ÙÒa B˙‡ÓËÂ ,B¯O·k ‡nËÓ BaÏÁ -37. «∆¿¿«≈ƒ¿»¿À¿»¿»≈
ÙÏÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈ ¿ƒ»≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ

ÏÚÂ B˙‡ÓË ÏÚ ˙¯k38Lc˜n‰ ˙‡Èa39˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ »≈«À¿»¿«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ«
ÂÈL„˜40. »»»

בריה 36) של במהותה תנאים נחלקו א) (פ, חולין בברייתא
ואמו  בהמה, (אביו וצביה מתיש נולד שהוא אומרים יש זו,
בה  הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אומר יוסי ור' חיה).

בהמה. מין או חיה מין היא אם מין 37)חכמים שמא
טהור. שחלבה הוא, "על".38)בהמה פירוש,39)צ"ל

כרת  חייב אינו למקדש, ונכנס כוי נבלת בחלב נטמא אם
ודאי. טמא המקדש.40)כמו קדשי

.ÊÌÈ¯·„ el‡Â41:˙BÏ·p‰ ÔÓ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ¿≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ«¿≈
Ì‡L C¯‰ Ô¯wÚ elÙ‡ ,ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ,˙BÓˆÚ‰»¬»¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ¬ƒƒ»»»«∆ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰Â ,Ì„ ‡ˆBÈ ÈÁ‰ ÔÓ C˙ÁÈ≈»≈ƒ««≈»¿»««ƒ∆≈

ÏÏ‡‰Â ,„aÚÓ42ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ¿À»¿»¬»¿«ƒƒ¿«»»¿««¿ƒ
ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dnÚ ÔÈÏMa˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
el‡ ÏkÓ „Á‡a Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‰Ï·p‰ ÔÓ eL¯tL∆≈¿ƒ«¿≈»¬»«≈«¿∆»ƒ»≈

‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¯Oaa ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk43‰È‰iL ‡e‰Â . ¿∆≈¿À»ƒ«»»¬≈∆»≈¿∆ƒ¿∆
˙ÈÊÎÏ Û¯ËˆÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡L ,˙ÈÊk ¯Oaa44. «»»¿«ƒ∆≈∆»ƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ
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ב.41) קיז, חולין בשר 42)משנה של קטנות חתיכות
הפשטתו. אחר בעור דבוקות א.43)שנשארו קיח, שם

ניטל  והבשר אותו שנוטלים לבשר, כיד שהם מפני והטעם,
שם.44)עמו.

.Á‰iÁ ezËÏtL ÔÈa ,ÏÏ‡‰45ÔÈkÒ ezËÏtL ÔÈa46 »¬»≈∆¿»««»≈∆¿»««ƒ
BÒpk Ì‡Â .˙ÈÊÎÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡ -47- ˙ÈÊk Ba ‰È‰Â ≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿¿»»¿«ƒ

‡nËÓ48. ¿«≈

דבוקות 45) קטנות חתיכות והשאירה הבשר, את אכלה חיה
נפלטו 46)בעור. מהעור, הבשר את בסכין כשהפריד

בעור. במקומם ונשארו סכין של חודו מתחת החתיכות
יחד.47) והניחן הקטנות, החתיכות את הונא 48)כנס כרב

וכסףֿמשנה). ראב"ד ראה א. קכא, (שם יהודה דרבי אליבא
דעתו  גילה מעשהו וע"י בכוונה, אדם כשכנסו והמדובר
כגון  בכוונה, שלא כונס אם אבל העור. לגבי ביטלו שלא

שם). (רש"י מטמא אינו תינוקות, ע"י

.Ëel‡Â49¯ÈÊÁ ¯BÚ :Ì¯O·k Ì‰È˙B¯BÚL ˙BÓ‰a ¿≈¿≈∆≈∆ƒ¿»»¬ƒ
˙Èa ¯BÚÂ ,‰k¯‰ ÏÓb‰ ˙¯ËBËÁ ¯BÚÂ ,·eMÈ ÏL∆ƒ¿¬∆∆«»»»«»¿≈

ÏÈÏM‰ ¯BÚÂ ,˙La‰50È¯‰ .‰ÈÏ‡‰ ˙ÁzL ¯BÚÂ , «∆¿«¿ƒ¿∆««»«¿»¬≈
ÔÓ ÔÈ‡nËÓ el‡Ô‰a Cl‰ B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰Ï·p‰51 ≈¿«¿ƒƒ«¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈»∆

d„eaÚ È„k52Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»»∆
ÔÏhaL ‰OÚÓ53Ô‰a Cl‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ¯B‰Ë - «¬∆∆ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈»∆

d‡ÏhL ¯BÓÁ ÔÊ‡ ?„ˆÈk .d„eaÚ È„k54- B˙ÙÈÙÎÏ ¿≈ƒ»≈«…∆¬∆¿»»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡ ?d„eaÚ È„k ‡e‰ ‰nk .‰¯B‰Ë55È‡Â . ¿»«»¿≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿≈
dÚË ‡lL ÔÓÊ Ïk ?‰k¯ ˙¯ËBËÁ ‡È‰ BÊ56ÚÈb‰ . ƒ¬∆∆«»»¿«∆…¿»»ƒƒ«

ÔÚËÏ dpÓÊ57ÚÈbiL Ì„˜ dÚhL B‡ ,dÚË ‡ÏÂ ¿«»ƒ¿…¿…¿»»∆¿»»…∆∆«ƒ«
dpÓÊ58˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -59. ¿«»¬≈∆»≈

א.49) קכב, שם רבינו 50)משנה אמו. שבמעי העובר
שנימנו  הפרסות ועור הרך, עגל של הראש עור השמיט
יוחנן  שר' מפני וטעמו, כבשרם. שעורותיהם אלה בין (שם)
יחיד. כאותו הלכה ואין היא, יחיד שדעת ב) קכב, (שם אמר

ועלֿידי51ֿ) עליהם, שידרסו כדי העורות, את שוטחים יש
עור. למלאכת ראויים ונעשים מתקשים הם אולי 52)זה

עיבודם. להיות: אותם 53)צריך ביטל זה, מעשה עלֿידי
לאכילה. הראוי בשר לסל 54)מתורת כטלאי בה השתמש

שם.55)וכדומה. משא.56)גמרא עליה הניחו שלא
משאות.57) לישא אתו וכוחו גדל, הטעינו 58)הגמל

וחלש. צעיר בעודו נפשטה.59)משא שלא שם בעיא

.ÈËÈLÙn‰60ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙Ï· ««¿ƒƒ¿«¿≈»«»≈¿≈»≈
‰ÁÈËLÏ Ì‡ :‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰¯B‰Ë61ËÈLÙ‰ ¿»≈«»≈«»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

ÈL ‡e‰Â ,‰ÊÈÁ‡ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ËÈLÙ‰L ÔÂÈk -≈»∆ƒ¿ƒƒ»¿≈¬ƒ»¿¿≈
ÌÈÁÙË62¯B‰Ë ËLÙ‰L ‰Ê ¯BÚa Ú‚Bp‰ ,63„ÚÂ ; ¿»ƒ«≈«¿∆∆À¿«»¿«

Ú‚Bk ¯BÚa Ú‚Bp‰ - ÌÈÁÙË ÈL ËÈLÙ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«≈«»¿≈«
˙ÓÁ ¯BÚ‰ ÔÓ ˙BOÚÏ È„k dËÈLÙ‰ .¯Oaa64È¯‰ - «»»ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»≈∆¬≈

¯eaÁ ¯BÚ‰65Ì‡Â .‰ÊÁ‰ Ïk ˙‡ ËÈLÙiL „Ú »ƒ«∆«¿ƒ∆»∆»∆¿ƒ
‰ÈÏ‚¯Ó dËÈLÙ‰66,¯eaÁ Blk ¯BÚ‰ È¯‰ - „·Ïa ƒ¿ƒ»≈«¿∆»ƒ¿«¬≈»Àƒ

Blk ¯BÚ‰ LÈ¯ÙiL „Ú ,¯Oaa Ú‚Bk ¯BÚa Ú‚Bp‰Â¿«≈«»¿≈««»»«∆«¿ƒ»À
ÌÈˆ¯Ma ËÈLÙn‰ ÔÎÂ .¯Oa‰ ÏÚÓ67„Ú ¯eaÁ - ≈««»»¿≈««¿ƒ«¿»ƒƒ«

¯eaÁ - ¯‡ev‰ ÏÚL ¯BÚ .Blk ËÈLÙiL68„Ú ∆«¿ƒÀ∆«««»ƒ«
‡nËÏ ¯eaÁ ‡e‰L ¯BÚ ÏÎÂ .Blk ËÈLÙiL69Ck - ∆«¿ƒÀ¿»∆ƒ¿«≈»

‰Ú‚Â ‰ËeÁL ‰˙È‰ Ì‡L ,‡nË˙‰Ï ¯eaÁ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«≈∆ƒ»¿»¿»¿»¿»
.¯Oa‰ ‡ÓË - ¯eaÁ ‡e‰L ‰Ê ¯BÚa ‰‡ÓËÀ¿»¿∆∆ƒƒ¿»«»»

א.60) קכג, שם שטיח.61)משנה לו ישמש  שהעור
ואחרֿכך  הצואר עד הזנב מן העור את קורעים כזה, בהפשט

בסכין. הבשר מן אותו שם.62)מפרידים גמרא
שם.63) בו 64)כרב נותנים שהרועים גדול, שק כעין

אין  זה בהפשט למשקין. גם בו משתמשים ויש חפציהם,
ומפשיט  לרגל, מרגל אלא הבהמה, לאורך העור את קורעים
ואחרֿכך  בהיקפו, שלם העור שיצא באופן למעלה ממטה

הפתוח. המקום את במשיחה בעור 65)קושרים נגע אם
בבשר. נגע כאילו נטמא, לעשות 66)הנבילה כשרוצים

מן  להפשיט מתחילים כבש, מעור מחמת) קטן (נוד נוד
וקושרים  שלם, כולו העור שיצא באופן וממשיכים הרגלים,
(על  אחרים ומשקין מים אותו וממלאים הרגליים מקום את

במשנה). רבינו פירוש ב.67)פי קכג, שם ברייתא
העור 68) - הצואר עור והשאיר העור, כל הפשיט אם

במשנה. כחכמים נטמא.69)מטמא. נבילה בעור שהנוגע

.‡È¯BÚ70·Èva Ú‚Bp‰ - ‰Ï· ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL71 ∆≈»»¿«ƒ¿≈»«≈««ƒ
epnÓ ‡ˆBi‰72Bc‚kL B¯ÚO·e73¯BÚ‰ È¯BÁ‡Ó «≈ƒ∆ƒ¿»∆¿∆¿≈¬≈»

¯OaÏ ¯ÓBL B¯ÚOa ¯BÚ‰L ÈtÓ ,‡ÓË74‰na . ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈«»»«∆
ÔÈkÒ ezËÏt Ï·‡ ;‰iÁ ezËÏtL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c75, ¿»ƒ¬ƒ∆¿»««»¬»¿»««ƒ

„c¯Ó ‰È‰ Ì‡76¯BÚ‰ ·b‡ ÏËa -77. ƒ»»¿À»»≈««»

א.70) קכד, שם דק.71)משנה והוא 72)חוט העור, מן
מן  שיוצא מפרש, ורש"י בפירושו. (רבינו בבשר נוגע

הכזית.73)הבשר). כבשר 74)שכנגד מטמא והשומר
פנים  ויש הציב, כנגד בשער הנוגע דין נתבאר לא עצמו.

ולכאן. העור.75)לכאן אצל שביטלו אומרים אנו
כזית 76) בו יהיה יחד תצרפו שאם ורחב, וארוך מאוד דק

שיכבה 77)(רש"י). ולכנס לטרוח אדם של דרכו שאין
ביטלו  לא חיה פלטתו אבל בטלו, ולפיכך בשר של דקה

אדם.

.·È¯BÚ78‰Ï· ¯Oa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÂÈÏÚ LiL∆≈»»ƒ¿≈¬»≈≈ƒ¿«¿≈»
ÔÏh·Ó ¯BÚ‰ -79‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â , »¿«¿»¿≈»¿«¿ƒ…¿«»¿…

‡OÓa80- ÚbÓa ‰Ï·p‰ ÔÓ ‡nËÓ BÈ‡L ÏkL ; ¿«»∆…∆≈¿«≈ƒ«¿≈»¿«»
‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡81Ô·ÁzL ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL Ï·‡ . ≈¿«≈¿«»¬»¿≈¬»≈≈ƒ∆¿»»

ÌÒÈ˜a82‡ÓË Ô‡OBp‰ -83Ú‚Bp‰Â ,˙ÈÊk ‡O È¯‰L , ¿≈»«¿»»≈∆¬≈»»¿«ƒ¿«≈
Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë84¯eaÁ85‡e‰Â .86eÈ‰iL »∆≈ƒ≈»»ƒ¿∆ƒ¿

ÔÈ„c¯Ó Ô‰ÈL87eÏËpiL „Ú ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·„e ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ»¿
„Á‡k88‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆»¬»ƒ»»¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆

Ïk ‡È·‰Â CÈÏB‰ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÒÈ˜a BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿≈»∆»¬ƒƒ¿≈ƒ»
.¯B‰Ë - Blk ÌBi‰«À»

שם.78) העור.79)משנה לגבי בטלה שכזו קטנה כמות
שם.80) עקיבא, שם 81)כר' בברייתא נאמר זה נימוק

נושא  שהוא אףֿעלֿפי ופירושו: עקיבא, ר' בשם ב עמוד
מטמא. אינו שהמגע מפני טמא, אינו אחת בבת שלם כזית
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בכזית  אחת נגיעה כאן שאין מפני מטמא? המגע אין ולמה
נגיעות  ושתי - זית בחצי אחת כל - נגיעות שתי אלא שלם

מצטרפות. לשנים,82)אינן שחתכו שלם לכזית הכוונה
שהיו  החצאים באותם ולא גדול, מנתח זיתים חצאי חתך או
ד"ה  ותוספות רש"י בגמרא, קכב, שם (ראה העור על

וכו'.83)דאמר). עקיבא ר' ומודה א: קכד, שם במשנה
מלאכותי.84) נפרדים.85)חיבור חצאים כשני ודינם

הן  נגיעות ששתי מפני טהור, - בשניהם נגע אם ואפילו
ראה  (כסףֿמשנה. למעלה כמבואר מצטרפות, ואינן

כלומר:86)השלמות). נושא, לדין נמשך זה בתנאי.
הנושאן? טמא חזק.87)אימתי לחץ או דפיקות ע"י

השלמות).88) (ראה עמו השני יעלה אחד, חלק יגביה אם

.‚È¯Oa89ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡·‰Â „ÒÙpL ‰Ï· ¿«¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¡…
¯B‰Ë - ·Ïk‰90Ïˆ ,CÎÈÙÏ .91Ì‡ ˜ÙÒ - ‰Ï·p‰ «∆∆»¿ƒ»∆∆«¿≈»»≈ƒ

‡Ï Ì‡ ˙ÈÊÎa ‡nËÓ92L·iL ‰Ï· ¯Oa .93Ì‡ : ¿«≈ƒ¿«ƒƒ…¿«¿≈»∆»≈ƒ
Èe‡¯Â ÁÏ ¯ÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa ˙B¯MÏ ÏBÎÈ»ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈«¬…«¿»
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ - ·ÏÎÏ94 ¿∆∆¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ

.‡nËÓ BÈ‡ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿«≈

א.89) כג, שאינו 90)בכורות אע"פ לכלב, ראוי הוא ואם
כר' פסק במשא. ובין במגע בין מטמא אדם, לאכילת ראוי
הי"ב). ופ"ד הי"א פ"ג לקמן וראה (כסףֿמשנה. שם יוחנן

וקרש.91) שנימוח שכזית 92)בשר מסיני, למשה הלכה
ובנבילה  ב), מט, נזיר (משנה כבשר מטמא המת מן ניצל

בכל ב  כדרכו רבינו, ופסק נפשטה. שלא א) נ, (שם היא עיא
משמע, שם [בגמרא מספק. שטמא נפשטה, שלא בעיא
כלב, לאכילת ראוי אבל אדם, לאכילת ראוי אינו שניצל
שאינה  שנבילה פדא בר לדעת זו לבעיא מקום אין ולפיכך
ר' לדעת ונשאלה מטמאה, אינה אדם) (לאכילת לגר ראויה
גם  (וכן שם ב'תוספות' ופירשו מטמאה, שהיא יוחנן,
שהוא  אע"פ שניצל, לרש"י), (בטעות) המיוחס בפירוש
שהוא  מפני הנבילה, כבשר דינו אין כלב לאכילת ראוי
מנבילה  ניצל אם השואל, ושאל בעלמא"), ("עפרא כעפר
עפרא  שהוא אע"פ מטמא שניצל בהלכה כן גם כלול
המילה  כוונת להבין קשה פירושם, ולפי לא. או בעלמא
נפסל  ניצל רבינו שלדעת ונראה רבינו. בדברי "לפיכך"
ניצל  גם אם ושאלו שמטמא, הלכה ונמסרה כלב, מאכילת

בה]. נכללה בהמה ב.93)של נד, נדה צ"ל 94)משנה
אוכלין  ואפילו במגע, אפילו מטמא שאינו פירוש כאוכלין.

ומשקין.

.„È¯Oa95Èe‡¯ BÈ‡Â B¯wÚÓ Áe¯Ò ‰È‰L ‰Ï· ¿«¿≈»∆»»»«≈ƒ»¿≈»
¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ¿«¬«»»¬≈∆»∆∆¡««≈¬∆
‰Èe‡¯ d˙lÁz ‰È‰zL „Ú - dÏÎ‡Â ‰pzz EÈ¯ÚLaƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»

.¯bÏ«≈

ב.95) כג, בכורות

.ÂË‡ÈÏL96ÈÚ¯ÎÂ L¯Ùk ‡È‰ È¯‰ - ‰Ï· ÏL ƒ¿»∆¿≈»¬≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ
‰Ï·k ‰‡nËÓ dÈ‡Â97- ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â . ¿≈»¿«¿»ƒ¿≈»¿ƒ»«»∆»«¬ƒ»

‰‡nË˙ÓÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË98‰·w‰ .99·ÏÁ‰Â100ÏL ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ«≈»¿∆»»∆
ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë - ‰Ï·101. ¿≈»¿ƒƒ¿

בו.96) מונח שהעובר א.97)העור עז, חולין משנה
אבל 98) אוכל, אותה עושה שהמחשבה בטומאה, נגעה אם

נבילות. טומאת שתטמא מועילה המחשבה אין
עור 99) אבל נבילה, בקיבת שנמצא קרוש חלב פירוש,

מטמא. שבקיבה.100)הקיבה צלול חולין 101)חלב
אבל  . . . והילכתא שם: הרי"ף גירסת קיבל רבינו ב. קטז,
בה  המכונס חלב טעמא? מאי וכו'. נבילה בקיבת מעמידין
אסורות  מאכלות מהלכות פ"ד (ראה הוא בעלמא פירשא

שם). ומגידֿמשנה והי"ט, הט"ו

.ÊË‰ÚÙML ‰Ó‰a102Ìc ˙¯¯Á103Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆»¿»¬»«»««ƒ
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙpL104‰‡nËÓ dÈ‡ -105ÚbÓa ‡Ï ∆ƒ¿¿»ƒ«¿»≈»¿«¿»…¿«»

‡È‰L ÈÙÏ ,ÏÙ ˙¯eˆ da ‰È‰iL „Ú ‡OÓa ‡ÏÂ¿…¿«»«∆ƒ¿∆»«≈∆¿ƒ∆ƒ
dnÚ ‡ˆBi‰ ·¯a ‰ÏËa106Û‡ ‰¯B‰Ë ‡È‰ CÎÈÙÏ , ¿≈»»…«≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»«

¯bÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰L Èt ÏÚ107dn‡ ·b‡108. «ƒ∆»¿»¿»«≈««ƒ»

בשר 103)הפילה.102) בה ויש קרוש, דם כעין חתיכה
שנימוק. קדוש 104)עובר אינו אחרֿכך שתלד הוולד

ב) כא, בכורות (משנה בכלל ילדה טרם אם אפילו כבכור,
רחם. פטר שאינו נידונת 105)מפני שהחררה אףֿעלֿפי

בכורה. לענין שאינם 106)כוולד אחרים וגופים הדם
צורת  בה יש ואם א). כב, שם יוחנן (ר' שנימוק הנפל מגוף
ואינם  האחרים הגופים עם מעורב אינו הרי נפל, ולד

אותו. שסרוחה 107)מבטלים אמרנו, יד) (בהלכה למעלה
עד  ומטמאה הפלתה, לפני לגר ראויה היתה ולא מעיקרה

ב). כג, (שם כלב מאכילת שהחררה 108)שתיפסל זמן כל
יציאתה, עם אלא האדם על נמאסת אינה אמה במעי היא
לפני  לאכילה נפסלה לא כן ואם הטומאה, עליה חלה ואז

הטומאה. חלות

.ÊÈ‰ËeÁM‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ ,‰ËeÁLa ‰·¯Ú˙pL ‰Ï·¿≈»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ…ƒ«¿»
‰ËeÁMa ‰Ï·p‰ ‰ÏËa -109‡nËÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , »¿»«¿≈»«¿»¿≈«…¿«≈
 - Ïk‰ ‡O Ì‡ Ï·‡ ;ÚbÓa‡ÓË110¯LÙ‡ È‡L .111 ¿«»¬»ƒ»»«…ƒ¿»∆ƒ∆¿»

‰Ï· ¯ÊÁzL ‰ËeÁMÏ112¯LÙ‡ ‰Ï·p‰ Ï·‡ , «¿»∆«¬…¿≈»¬»«¿≈»∆¿»
.ÏËaz CÎÈÙÏ ,Á¯ÒzLk ¯‰ËzL∆ƒ¿«¿∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»≈

חייא.109) ר' תני א כג, ישנה 110)שם שהטומאה מפני
דם  לחררת דומה זה ואין אותה. נשא והוא במציאות, כאן
הטהורים  הגופים עם ונתערב הבשר שנימוק מפני (בהט"ז)

קורקוס). (הר"י בעין מגע.111)ואינו לדין נימוק זהו
במינו 112) שמין יהודה, ר' דעת לפי זה טעם נאמר בגמרא

שזו  ממש, במינו מין שאינו מפני בטל וכאן בטל, אינו
ובמשא  במגע שמטמאה נבילה תהיה לא ולעולם שחוטה,
(מובא  קורקוס והר"י וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה
במגע  למשא. מגע בין ההבדל את מסביר כאן) בכסףֿמשנה
מפני  טהור בבשר בפניֿעצמה נגיעה היא חתיכה כל הרי
אינן  נגיעות הרי אחת בבת נוגע אם ואפילו ברובו, הביטול
לשני  זה בין [ומה היא. אחת נשיאה במשא אבל מצטרפות,
במרודד, אלא במשא מטמא שאינו (בהי"ב) זיתים חצאי
מטמא  אינו זית חצי היא? אחת נשיאה אומרים אנו ואין
ביחד, כשנישאו רק מצטרפים זיתים חצאי ושני כלל,
חלק  מגביה שאם הנ"ל), עולא דרשת (לפי אמרה והתורה
ביחד, כנישאו נידון זה אין - עמו נישא כולו ואין מהכזית
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שאין  אלא המטמא, שיעור אחת בבת נשא הוא כאן אבל
שהרי  טמא, הוא ולכן הטמא הוא כזית איזה יודעים אנו
מועיל  אינו ידיעה וחסרון אחת, בבת שלם כזית נשא

לטהרו].

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והיתה 1) נחרה או ששחטה טמאה חיה או בהמה יבאר

הבהמה  חלק ודין נבילה. טומאת מטמאה אם מפרכסת
עוברה  שמת ובהמה שלה, וחלל ירך שניטלה או לשנים
יש  ואם חיה. כשהיא מבהמה הפורש אבר או בשר במיעיה.
או  בבהמה המדולדלים האבר או הבשר לאיברים. שיעור
כשרה. שחיטה שנשחטה טריפה לחיות. יכולים שאינם חיה
ודין  חי. שמונה בן או מת עובר בה ומצא בהמה והשוחט
על  שיהלך קודם חי ט' בן בה ומצא הבהמה את השוחט
ובהמה  קודש. מטמאה אם שנשחטה טריפה קרקע. גבי
ודין  וכו'. וחתכה ידו את העובר והוציא לילד המקשה
שניקבה  נבלה וקולית גביו. על עומד וישראל נכרי שחיטת

לנוקבה. חישב או

.‡‰Ó‰a2‰ËÁLpL ‰‡ÓË ‰iÁ B‡3dÈ‡ - ¿≈»«»¿≈»∆ƒ¿¬»≈»
˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰Ï· ÌeMÓ ‰‡nËÓ4„Ú , ¿«¿»ƒ¿≈»»¿«∆ƒ¿«¿∆∆«

dL‡¯ ˙‡ ÊÈziL5ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰Â ,6. ∆«ƒ∆…»«¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ
d¯Á7˙‡ÓË elÙ‡ da ÔÈ‡ - ˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ È¯‰Â ¿»»«¬≈ƒ¿«¿∆∆≈»¬ƒÀ¿«
ÔÈÏÎ‡8¯·È‡Â .˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk9ÔÓ L¯Bt‰ √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»«≈ƒ

˙Òk¯ÙÓ‰10ÈÁ‰ ÔÓ L¯BÙk Á È·Ï ¯eÒ‡ -11, «¿«¿∆∆»ƒ¿≈…«¿≈ƒ««
‰¯B‰Ë ÔÎÂ .ÈÁ‰ ÔÓ L¯BÙk - ‰pnÓ L¯Bt‰ ¯O·e»»«≈ƒ∆»¿≈ƒ««¿≈¿»
ËÁL B‡ ,˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ d˙ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»»«¬«ƒƒ¿«¿∆∆»«

„Á‡ da12„Ú ÏÏk ‰‡ÓË dÏ ÔÈ‡ - „Á‡ ·¯ B‡ »∆»…∆»≈»À¿»¿»«
˙eÓzL13ÌÈLÏ ‰Ó‰a ˜lÁ .14‰ÏhpL B‡15C¯È ∆»ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»≈

dlL ÏÏÁÂ16,ÚbÓ·e ‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï· BÊ È¯‰ - ¿»»∆»¬≈¿≈»¿«¿»¿«»¿«»
dabÓ dÚ¯˜ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈiÁa ÔÈ„Ú ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¬«ƒ««ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ«»
‰Ï·k BÊ È¯‰ - dnÚ ¯Oa ·¯Â ˙˜¯ÙÓ ‰¯aLpL B‡∆ƒ¿¿»ƒ¿∆∆¿…»»ƒ»¬≈ƒ¿≈»

¯·c ÏÎÏ17. ¿»»»

ב.2) קיז, חולין המתירה 3)משנה, שחיטה ישראל, בידי
לאכילה. טהורה אמרו:4)בהמה - ב קכא, שם,

באה". לא מתה ולכלל חיה, מכלל יצאה אם 5)"מפרכסת
מפרכסת. שהיא אףֿעלֿפי כנבילה היא הרי ראשה את התיז

אחרים 6) אוכלין ומטמאה נטמאה הטומאה באב נגעה אם
בוולד  נגעה ואם מפרכסת. בעודה גם – חולין של אפילו –
מתירה  כזו ששחיטה מפני התרומה, את פוסלת הטומאה
טמאה  בבהמה מועילה היא לישראל, לאכילה טהורה בהמה

ומטמא. טומאה המקבל כאוכל ישראל 7)לעשותה אפילו
ב). קכא, את 8)(שם לאכילה מתירה אינה שנחירה מפני

עליה  אין לגוי, ולא בטהורה אפילו לישראל לא המפרכסת,
שחיטתו  שהרי כדינה, שחיטה ששחט גוי וכן אוכל. תורת

כנחירה. היא והרי מטהורה 10)שלם.9)נבילה אפילו
אע"פ  הי"ג), פ"ט מלכים בהל' (רבינו ישראל ע"י שנשחטה
שהשחיטה  מפני דבר, של וטעמו לישראל. מותרת שהיא
ניתנה  שלא לגויים אבל המפרכסת, את גם לישראל מתירה
זמן  כל חיה מכלל הבהמה יצאה לא שחיטה, מצוות להם

מתה. הם 11)שלא החי, מן בשר וכן החי מן שאבר

הגויים. עליהם שנצטוו המצוות אחד,12)משבע סימן
קנה. או בשחיטת 13)וושט באכילה ניתרת אינה בהמה

טומאת  הל' [ראה אוכל. תורת עליה אין ולכן אחד, סימן
עליהם  ודילג זה. בענין נוספים דינים פרטי ה"ד, פ"ג אוכלין
אנו  שבה נבילות, לטומאת נוגעים שאינם מפני כאן, רבינו

כאן]. א).14)עוסקים כא, (שם הגמרא בלשון גיסטרא
הקולית.16)שם.15) עצם את החופה הבשר כל
שם.17)

.·‰Ó‰a18‰ÚB¯‰ ËÈLB‰Â ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL ¿≈»∆≈À»»¿≈∆»¿ƒ»∆
- ‰¯B‰Ëa ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ó‰·a ÔÈa ,Ba Ú‚Â B„È ˙‡∆»¿»«≈ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ¿»

¯B‰Ë Ú‚Bp‰ ‰Ê È¯‰19¯ÈÂ‡Ï ÏÙp‰ ‡ˆiL „Ú , ¬≈∆«≈«»«∆≈≈«≈∆«¬ƒ
.ÌÏBÚ‰»»

ב.18) ע, מהמקרא,19)שם זה דין דרשו שם בגמרא
שטומאה  ה"א), פ"כ מת טומאת (בהל' רבינו לדעת אולם
אליבא  שם ונאמרה מיותרת, זו דרשה מטמאה, אינה בלועה
ולא  טמא. אשה במעי שעובר א) עב, (שם עקיבא דרבי

זו. משנה רבינו העתיק מה לשם נתברר

.‚ÔÈa ,ÔÈiÁ Ô‰Lk ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ L¯Bt‰ ¯Oa»»«≈ƒ¿≈»¿«»¿∆≈«ƒ≈
‰Ï·k ‡nËÓ BÈ‡Â ¯B‰Ë - ÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë20. ¿ƒ≈¿≈ƒ»¿≈¿«≈ƒ¿≈»

‡nËÓ - Ô‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ Ï·‡21,‰Ï·k ¬»≈»ƒ«««≈≈∆¿«≈ƒ¿≈»
B‡ dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ „Á‡∆»≈»ƒ«««≈ƒ«¿≈»«¿»

ÏÈÏM‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯·È‡22dË·aL23ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰Â . ≈»«≈ƒ«¿ƒ∆¿ƒ¿»¿»≈»ƒ≈
¯eÚL Ô‰Ï24.‡nËÓ - ˙BÁt B‡ ‰¯BÚOk ‰È‰ elÙ‡ , »∆ƒ¬ƒ»»ƒ¿»»¿«≈

B˙i¯·k ¯·È‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â25ÔÈ„È‚Â ¯Oa , ¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
˙BÓˆÚÂ26‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,27; «¬»¿ƒ¿∆»»»»¿≈¿«¬¬»

¯ÒÁ B‡ ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ó ˙BÁt ¯Oa‰ ‰È‰»»«»»»ƒ«¬¬»««»≈
BÓˆÚ28¯B‰Ë -29. «¿»

ב.20) קכח, חולין ב.21)ברייתא, קכז, שם משנה,
א.23)עובר.22) עב, שם מ"ז.24)משנה, פ"א אהלות
מת 25) טומאת הל' משנה' 'כסף ראה הטבעית. בשלימותו

ה"ג. ב.26)פ"ב קכח, הפצע 27)חולין שיתרפא כדי
מ"ה). פ"א העצם.28)(כלים מן קצת אהלות 29)ניטל

ה"ב) (פ"א שם ובתוספתא האדם. מן אבר בדין מ"ה, פ"ב
פ"ב). מת טומאת הל' (ראה כך הדין בבהמה שגם אמרו

.„‡ÈÏk‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙO‰Â ÔBLl‰Â «À¿»¿«»¿«»»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ÌÈ¯·È‡ Ô‰L31Ì‰a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆≈≈»ƒ¿≈ƒ¬ƒƒƒ¿≈»∆

¯O·k Ô‰ È¯‰ - ÌˆÚ32. ∆∆¬≈≈¿»»

ב.30) קכח, גדלים 31)חולין אחרים אין נחתכו, אם
שם 32)במקומם. כרבי פסק כלל. מטמא שאינו החי מן

כסףֿמשנה). (ראה

.‰¯Oa‰33‰iÁ B‡ ‰Ó‰·a ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯·È‡‰ B‡ «»»»≈»«¿À¿»ƒƒ¿≈»«»
ÔÈ‡ - Ûeb‰ ¯‡La ˜·c‰Ïe ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿¿ƒ»≈ƒ¿»«≈»

‰Ï·k ÔÈ‡nËÓ34Ô‰ È¯‰Â ;ÌÈiÁa ‰Ó‰a‰L ÔÓÊ Ïk ¿«¿ƒƒ¿≈»»¿«∆«¿≈»««ƒ«¬≈≈
e¯LÎ‰ Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ¯‡Lk35‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ƒ¿»√»ƒƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

ÔÓB˜Óa36‰ËÈÁMa e¯LÎ‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL .37 ƒ¿»ƒ¿¬»«¿≈»À¿¿«¿ƒ»
‰Ï·k ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â38Ô˙B‡ ‰OBÚ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L , ¿≈»¿«¿ƒƒ¿≈»∆≈«¿ƒ»»»
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קני ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` b"i 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈiÁÓ eL¯tL BÓk39- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ Ï·‡ . ¿∆≈¿≈«ƒ¬»ƒ≈»«¿≈»
¯LÎ‰ CÈ¯ˆ da ÏcÏ„Ó ‰È‰L ¯Oa‰40¯·È‡‰Â , «»»∆»»¿À¿»»»ƒ∆¿≈¿»≈»

ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ41ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ¿«≈ƒ≈»ƒ««¿≈¿«≈ƒ
‰Ï·p‰ ÔÓ ¯·È‡42ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ‰Óe . ≈»ƒ«¿≈»«≈≈»ƒ««¿≈»ƒ

,¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Ó L¯Bt‰ ¯Oa‰L ?‰Ï·p‰«¿≈»∆«»»«≈≈≈»ƒ««»
˙ÈfÎa ‡nËÓ - ‰Ï·p‰ ÔÓ ¯·È‡Ó L¯Bt‰ ¯Oa‰Â¿«»»«≈≈≈»ƒ«¿≈»¿«≈ƒ««ƒ

‰ÊÂ ‰ÊÂ .‡OÓ·e ÚbÓa43¯eÚMÏ ÔÈÂL44. ¿«»¿«»¿∆»∆»ƒ«ƒ

א.33) קכז, חולין פירש 34)משנה, אפילו החי מן בשר
כאן  ונכתב ה"ג), (למעלה מטמא אינו הבהמה מן לגמרי
אףֿעלֿפי  אוכלין טומאת שמטמא להשמיענו במדולדל

קורקוס). (ר"י חיה בבהמה מדולדל הורטבו 35)שעודנו
ה"ב) פ"א אוכלין טומאת הל' (ראה המשקין משבעת באחד

שנידלדלו. רומא:36)אחרי בדפוס וכן תימן, בכת"י
בבהמה. תלויים כשהם פירוש, מאיר 37)"במקומן", כרבי

שאלו: ב מו, [בעירובין שמעון רבי דעת נגד שם, במשנה
הבעיה, נפשטה ולא כמי? הלכה שמעון, ורבי מאיר רבי

לחומרא]. רבינו פסק שם.38)ולפיכך גמרא,
(חולין 39) ניפול" עושה אינה "שחיטה התלמוד: בלשון

רק  להם מועילה שהשחיטה באכילה, ואסורים ב). עג,
(שם). לאכילה להתירם לא אבל לא 40)לטהרם אם

שמתה. לפני הוא 41)הוכשר והרי ניפול, עושה שמיתה
מיתתה. לפני רגע הבהמה מן לגמרי פורש כאילו

לא 42) אם כלל מטמא אינו המדולדל שהבשר מאליו, מובן
בטומאה. הנבילה.43)נגע מן ואבר החי מן אבר

ובשר 44) ועצמות גידים בהם יש אם שהוא, בכל מטמאים
בה"ג. כלמעלה ארוכה, להעלות כדי

.Â‰ËÁLpL ‰Ù¯Ë45Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Lk ‰ËÈÁL ¿≈»∆ƒ¿¬»¿ƒ»¿≈»««ƒ
ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‡È‰L∆ƒ¬»«¬ƒ»¬≈ƒ¿»¿≈

˙Ó ¯aÚ da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰46˙ËÈÁL - «≈∆«¿≈»»»»À»≈¿ƒ«
‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ Bn‡47ÈÁ ‰BÓL Ôa da ‡ˆÓ .48 ƒ¿««¿ƒ≈¿≈»»»»∆¿»«

Û¯Ë -49ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ .50ÔÈ‡ - Û¯ËpL ¯Á‡ ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿«««∆ƒ¿«≈
BÈÓÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿ƒ≈¿≈»¿ƒ∆≈¿ƒ

‰ËÈÁL51‰Ó‰a „ÏÂ ,CÎÈÙÏ .52‰Ú·L ‰‰L ‡lL ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿≈»∆…»»ƒ¿»
B˙ËÈÁL ÔÈ‡ - ‰Ú·L CB˙a BËÁL Ì‡ ,ÔÈ¯eÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ÏÙk ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ53. ¿«««ƒ≈¿≈»ƒ¿≈∆¿≈∆

ב.45) עב, שם חדשים 46)משנה, תשעה בן אפילו
כאדם). – לתשעה יולדת טהורה גסה משנה,47)(בהמה

פסק  הי"גֿי"ד פ"ה אסורות מאכלות בהל' רבינו א. עד, שם
משום  נבילה" מידי "מטהרתו כאן וכתב באכילה, שמותר
מטהרתו". שחיטתו אין וכו' חי שמונה בן בה "מצא סיפא:
אנו  שכאן מפני באכילה, שמותר להודיע רבינו הקפיד ולא

בלבד. וטהרה טומאה בדיני כשלא 48)עוסקים מדובר
שמונה  בן עובר ממנה והוציא וקרעה כדין, אמו נשחטה
לאכילה, אפילו העובר הותר אמו נשחטה אם אבל חדשים,

מטמא. שאינו באכילה 49)וכלֿשכן נאסר פירש,
–50)כטריפה. שנשחטה שטריפה למעלה ואמרנו
אלא 51)טהורה. כלל, שחיטה לו אין חדשים שמונה בן

אין  אמו שחיטת לפני שהוציאוהו וזה אמו. בשחיטת ניתר

ששחטה. לטריפה דומה אינו ולפיכך שחיטה, כל לו
טבעי.52) באופן [בשבת 53)שנולד זמנו. לפני כנולד

התכוון  רבינו שגם ונראה, נפל. ספק שהוא אמרו - ב קלד,
חכמים, ידעו ולכן לכך]. שלמים, ימים שבעה חי אינו שנפל

נפל. מחשש יצא ימים שבעה עליו עברו אם

.ÊËÁBM‰54,ÈÁ ‰ÚLz Ôa da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ «≈∆«¿≈»»»»∆ƒ¿»«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯w‰ ÏÚ Cl‰iL Ì„…̃∆∆¿«≈«««¿«««ƒ∆≈»ƒ

e¯‡aL BÓk ‰ËÈÁL55Bn‡ ˙ËÈÁL È¯‰L , ¿ƒ»¿∆≈«¿∆¬≈¿ƒ«ƒ
Bn‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,ez¯‰ËÓ56‡e‰ ‡ÓË ‡Ï -57Ì‡Â , ¿«««ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»¿ƒ

¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Bn‡ ‰Ïa˙58‡nË˙Ó ÈÁ‰ ÔÈ‡L ; ƒ¿«¿»ƒ¬≈»∆≈««ƒ¿«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÏ· ˙‡ÓË ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡Ï…À¿«√»ƒ¿…À¿«¿≈¿««ƒ

‰È¯·È‡Ó ¯·È‡k ‡e‰L59ÒÈ¯ÙiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .60 ∆¿≈»≈≈»∆»¿ƒ≈…∆∆«¿ƒ
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ61Bn‡ ˙ËÈÁML , ««≈«¿«¬≈»∆¿ƒ«ƒ
.ez¯‰Ëƒ««

א.54) עד, שם פ"ה 55)משנה, אסורות מאכלות בהל'
שהוציאו 56)הי"ד. לפני אוכלין המטמא בדבר נגעה

העובר. את כרבי 57)מתוכה עצמו. בפני גוף שהוא מפני
(כסףֿמשנה). במשנה חכמים בדעת לגמרי 58)יוחנן

לא  וגם הבהמה, מגוף כחלק כנבילה אותו דנים אין טהור,
באמו. בנגיעה אותו 59)נטמא מתיר שחיטתה שהרי

עצמו. שחיטת בלי פרסותיו.60)באכילה שהעמיד
ובין 61) כשירה בין שנשחטה, בבהמה מדובר א. עד, שם

הוא  כשירה כשאמו ביניהן. הבדל יש לאכילה אבל טריפה,
כסףֿמשנה). (ראה אסור ובטריפה באכילה, מותר

.Á‰ËÁLpL ‰Ù¯Ë62ÔÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆ƒ¿¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÓË - L„w‰ da Ú‚ Ì‡ ,‰¯Bz‰«»ƒ»«»«…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

.L„w· eOÚL ‰¯˙È ‰ÏÚÓ BÊÂ¿«¬»¿≈»∆»«…∆

א.62) עג, שם

.Ë‰Ó‰a63B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰Â ,„ÏÈÏ ‰M˜Ó‰ ¿≈»«¿«»≈≈¿ƒ»À»∆»
CzÁpL ¯·È‡‰ - Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â ,dÎ˙ÁÂ«¬»»¿««»»«∆ƒ»≈»∆∆¿«

‰Ï·64¯B‰Ë ¯aÚ‰ ¯Oa ¯‡Le ,65Bn‡ ˙‡ ËÁL . ¿≈»¿»¿«»À»»»«∆ƒ
dÎ˙Á Ck ¯Á‡Â66‰ËÁLpL ‰Ù¯Ëk ¯·È‡‰ -67, ¿««»¬»»»≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»

‰ËeÁL ‰Ù¯Ë ÚbÓ ¯aÚ‰ ¯Oa ¯‡Le68‡È‰L , ¿»¿«»À»««¿≈»¿»∆ƒ
L„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓ69‰Óe¯z‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡70. ¿«¿»∆«…∆¬»…∆«¿»

˙ËÈÁLÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ÔÈa B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÓÈÒ71Û¯ËˆÓ - BÎ˙ÁÂ72ÔÓÈÒÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ»

.‰Ï· È„ÈÓ ¯·È‡‰ ¯‰ËÏ¿«≈»≈»ƒ≈¿≈»

א.63) סח, שם מפני 64)ברייתא, כנבילה מטמא כלומר,
ה"ג). למעלה (ראה החי מן אבר שלא 65)שהוא מפני

החי. מן באבר שחיטה אחר עב,66)נגע שם ומשנה, שם.
אףֿעלֿפי 67)א. נבילות מטומאת מטהרתה שהשחיטה

(שמות  מהכתוב דרשו - א סח, שם באכילה. אסורה שהיא
שיצא  שהאבר תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ל): כב,
חוץ  נדרשה "בשדה" המילה כטריפה. דינו שחיטה, לפני

הטבעי. שם.68)למקומו בה"ח.69)כחכמים, כמבואר
שלא 70) בקודש יתירות מעלות אחתֿעשרה גזרו חכמים

בפי"ב. לקמן רבינו ומנאן בתרומה, של 71)גזרון בעיה
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טומאה  לענין לצרף אפשר אם שאל, א. סט, שם אילפא
לשחיטת  באכילה, להתיר שבא הראשון הסימן שחיטת

היוצא.הסימן  האבר את באכילה מתיר שאינו השני
שם.72) כרבא,

.ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ËÈÁL73,‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï· - ¿ƒ«≈»ƒ¿≈»¿«¿»¿«»
ËÁLÂ ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ elÙ‡Â74‰ÙÈ ÔÈkÒa «¬ƒƒ¿»≈≈««»¿»«¿«ƒ»»

È˙ek‰ „Á‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Á‡ .Èe‡¯k ‰ËÈÁL75 ¿ƒ»»»∆»»≈»ƒ¿∆»«ƒ
·LBz ¯‚ B‡76‰Ï· Ô˙ËÈÁL77Û‡L ,ÈÈÚa ·B¯˜Â . ≈»¿ƒ»»¿≈»¿»¿≈«∆«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê78‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‡ÓË È¯‰L . ∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈À¿«¬»»»
¯‡a˙iL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ dz·¯˜z ˙‡ÓËÂ79ÏÏ‚·e , ¿À¿«ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«

Ì‡Â .Ô˙ËÈÁL ‰¯Ò‡Â ÌÈ˙ek‰ e˜Á¯˙ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»ƒ¿«¬«ƒ¿∆∆¿»¿ƒ»»¿ƒ
‡Ï !‰¯Bz ÔÈc ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ‡BÏ‰Â :¯Ó‡z…««¬ƒ¬»«¬ƒ»ƒ»…
‰¯eÒ‡ ‰Ù¯h‰ È¯‰L ,‡nËÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡‰ Ïk»»»«¬ƒ»¿«≈∆¬≈«¿≈»¬»
ÏÚ BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ ¯LÙ‡ È‡Â .‰¯B‰Ëe¿»¿ƒ∆¿»¿«≈»≈«À¿»«
‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Â Lc˜Ó ˙‡Èa80. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«√»»∆»ƒ¿»»¿»

א.73) יג, שם שחט.74)משנה, הגויים 75)אפילו
מצוות  עליהם שקיבלו אפרים, במדינת סנחריב שהושיב
גויים  לדין דינם השוו וחכמים אותן. קיימו ולא כישראל

א). ו, ואפילו 76)(שם, נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל
מקיימן. הוא ולטומאה.77)אם הכוונה 78)לאכילה

התורה  מן שאסור לקמן רבינו כותב באכילה אבל לטומאה,
אכילתה). על שלוקים הי"א, פ"ד שחיטה הל' (ראה
יב, (דברים הכתוב מן למדו ה"א, פ"א חולין [בתוספתא

. "וזבחת הקוף.כא) שזבח ולא הגוי שזבח ולא ואכלת" . .
(שמות  מהמקרא אחרת דרשה מביא שחיטה, בהל' ורבינו
את  הביא שרבינו ונראה מזבחו". ואכלת לך "וקרא טו): לד
אכילתה, על לוקה למה לנמק כדי מזבחו", "ואכלת הכתוב
"פן", כתוב שם בשמות אולם לוקים, אין 'עשה' על הלא

כלאֿתעשה]. דינו פ"ו.79)ו"פן" זה 80)לקמן מלשון
מן  טומאתו אם בדבר מפקפק עצמו שרבינו ללמוד, יש

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מדבריהם או התורה

.‡È‰Ï·p‰ ˙ÈÏe˜81¯B‰Ë d‡OB B‡ da Ú‚Bp‰ -82; ƒ«¿≈»«≈«»¿»»
¯·c ÏkL83BÈ‡ - ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ‰Ï·p‰ ÔÓ ∆»»»ƒ«¿≈»∆≈¿«≈¿«»≈

B‡ da Ú‚Bp‰ - ‡e‰L Ïk ‰·w .‡OÓa ‡nËÓ¿«≈¿«»ƒ¿»»∆«≈«»
‡ÓË d‡OB84?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .85Án‰ ‰È‰Lk ¿»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…«

L˜L˜˙Ó daL86‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ dÈ‡ È¯‰L ,87Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«¿≈∆¬≈≈»«¬»¬»¬»
˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈ Ì‡ ,BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈¿«¬

ıeÁaÓ ÌˆÚÏ ‰Îe¯‡88ÚbÓa ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ¬»»∆∆ƒ«¬≈¿«¿»¿«»
ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎk ‡OÓ·e89‡È‰ ˙ÈÏew‰L ,eL¯t ¯·Îe . ¿«»¿»»≈»ƒ¿»≈«¿∆«ƒƒ

.ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰»∆∆«»ƒ»¿»»

הירך.81) עצם = קולית א. קכה, שם עצמות 82)משנה,
יכול  אינו שבה ובמוח ב) עז, (שם מטמאות אינן נבילה
לטומאה. שומר מדין אפילו מטמאה אינה ולפיכך ליגע,

במשא.83) מטמאה אינה למה ובברייתא 84)נימוק שם.
(יכול  יכול סתומה, בקולית ולא "בנבלתה" ב): קכו, (שם
יטמא", "הנוגע תלמודֿלומר ניקבה? אפילו לחשוב) אתה
טהור. – ליגע שאיֿאפשר ואת טמא, – ליגע שאפשר את
שערה  להכניס אפשר שהוא, כל אפילו נקובה הקולית אם

הקולית  בעצם הנגיעה גם ולפיכך במוח, ולנגוע הנקב דרך
פ"א  עוקצין (ראה לטומאה כשומר היא שהרי מטמאה,

טהורה.85)מ"א). ניקבה שלא ניתק 86)שקולית המוח
את  כשמנדנדים ומקשקש בפנים, הקולית בעצם מחיבורו

שע 87)הקולית. ז"ל, חכמינו ידעו מעליה בחי. שנקלף צם
ארוכה  מעלה היא בפנים, בריא מוח בו ויש הבשר,
אינה  העצם בפנים ממקומו שניתק מוח אבל (מתרפאת),

העצם. את כדי 88)מרפא מספיקות ואיכותו כמותו
בשר. עליה ולהעלות מפני 89)לרפאות במגע, אפילו

שם. יוחנן כרבי פסק שלם. באבר שנגע

.·È˙ÈÏe˜90- d·w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ d·wÏ ‰ÈÏÚ ·MÁL ƒ∆ƒ≈»∆»¿«¿»«¬«ƒ…ƒ¿»
È‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈ È¯‰L ;‡ÓË ˜ÙÒ da Ú‚Bp‰ È¯‰¬≈«≈«»¿≈»≈∆¬≈≈«»»»≈ƒ

‡Ï B‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓk ‰·È˜ ¯qÁÓ91. ¿À«¿ƒ»ƒ¿À««¬∆…

אושעיא.90) רבי של בעיה - ב קכו, בספרים 91)שם
את  בעצמו ופשט (חזר פשטה "הדר שם הגירסא שלנו,
רבינו  ובספרי מעשה", כמחוסר לאו נקיבה מחוסר בעייתו)

הזה. הסיום אין

ה'תש"פ  אדר י"ד ג' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היא 1) וכיצד התורה, מן מטמאה טהור עוף שנבלת יבאר

ואם  מחשבה. צריכה אם טהור עוף נבלת ודין טומאתה.
בהמה  נבלת כזית תחב הכשר. צריכה אם עליה חישב
בחזרת  העוף נבלת כזית הכורך מטמא. העוף שנבלת למקום
שבלעה  ואחר טהור עוף נבלת הבולע ובלעו. בסיב או
ודין  כזית. בו ואין שלם אבר ממנה בלע  ואם הקיאה.
והראויים  בעוף הבשר עם לכזית שמצטרפים הדברים
כלב, מאכילת שנפסדה העוף נבלת לשתייה. או לאכילה
החי  מן ואבר הטמא, העוף נבלת ונשחט. שנטרף ועוף

הטהורה. מן או ממנה הפורש

.‡ÛBÚ‰ ˙Ï·2ÈtÓ .‰¯Bz‰ ÔÓ ‡nËÓ ¯B‰h‰ ƒ¿«»«»¿«≈ƒ«»ƒƒ
‰ÚeÓM‰3ÏÎ‡z ¯L‡ LÙ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ «¿»»¿∆∆∆∆¡«¿»∆∆¬∆…«

- ÌÈna ıÁ¯Â ÂÈ„‚a ÒaÎÂ ¯b·e Á¯Ê‡a ‰Ù¯Ëe ‰Ï·¿≈»¿≈»»∆¿»«≈¿ƒ∆¿»»¿»«««ƒ
,„·Ïa ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏÎB‡a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈ƒ¿«»«»ƒ¿«

‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L4‡È‰ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿≈»¿≈»¿≈«ƒ
‡ÏÂ ‡OÓa ‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ?d˙‡ÓËÀ¿»»≈»¿«¿»…¿«»¿…¿«»¿…
:¯Ó‡pL .‰ÚÈÏa‰ ˙Èa CB˙a ‡l‡ ,‰t‰ CB˙a ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«∆∆»¿≈«¿ƒ»∆∆¡«
‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ - ÏÎ‡z ¯L‡ LÙ ÏÎÂ¿»∆∆¬∆…«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ

LÙp‰ ˙È·a5¯eÚL ˙˙Ï - 'ÏÎ‡z' ¯Ó‡pL ‰ÊÂ ; ¿≈«∆∆¿∆∆∆¡«…«»≈ƒ
:da ¯Ó‡ È¯‰Â .˙ÈÊk ‡e‰L ‰ÏÈÎ‡ ¯eÚLk d˙‡ÓËÏ¿À¿»»¿ƒ¬ƒ»∆¿«ƒ«¬≈∆¡«»
„Ú ÂÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰L ,„nÏÓ - ÂÈ„‚a ÒaÎÂ¿ƒ∆¿»»¿«≈∆«ƒ¿«≈»¿«≈¿»»«
˙ÈÊk ÚÏBa‰ ?„ˆÈk .e¯‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL∆ƒ¿ƒ¿«¿»¿∆≈«¿≈««≈«¿«ƒ
- B˙ÚÈÏa ˙ÚLa ÌÈÏÎa Ú‚Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pÓƒƒ¿«»«»¿»«¿≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏÎ·e Ì„‡a Ú‚B ‰È‰ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚÂ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»»»≈«¿»»ƒ¿≈
¯‡La e¯‡aL BÓk ,Ô‡nË ‡Ï - B˙ÚÈÏa ˙ÚLa Ò¯Á∆∆ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»
ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓ BÈ‡ ÚÏaL ¯Á‡Â .˙B‡Óh‰ ˙B·‡6, ¬«À¿¿««∆»«≈¿«≈¿»≈ƒ

‡¯ ÈÏÎk ‡e‰ È¯‰LL¯tL ¯Á‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL ∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿À¿»««∆≈≈
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·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»∆««ƒ∆»¿ƒ»¿∆¡≈
LÓL7ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ -8. ∆∆≈¿«≈≈ƒ

אחרי 2) פרשת כהנים בתורת מקורם זו שבהלכה הדינים כל
בש"ס. שונים במקומות ומובאים י"ב מפי 3)פרק איש

רבינו. משה עד יכול 4)איש ז: הלכה שם כהנים בתורת
נבילה  תאכל "אשר לומר תלמוד ... הטמא עוף נבלת אף
לו  שאין טמא עוף יצא טריפה לה שיש נבילה ... וטריפה"

טהור). עוף על רק חל טריפה (איסור עיקר 5)טריפה
הבליעה. בבית היא הנפש שאר 6)הנאת אפילו פירוש,

חרס. של שאינם אינו 7)כלים שטבל טמא החמה. שקיעת
יום". "טבול ונקרא החמה שתשקע עד דבר לכל טהור

לטומאה 8) מראשון טומאה מקבלים אינם שכלים מפני
הטומאה. מאב אלא

.·‰·LÁÓ ‰ÎÈ¯ˆ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÔÈ‡9‡nËÏ ≈ƒ¿«»«»¿ƒ»«¬»»¿«≈
‰¯eÓÁ‰ BÊ ‰‡ÓË10˙ÈÊk ‰pnÓ ÚÏaL ÔÂÈk ‡l‡ , À¿»«¬»∆»≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ

·MÁ .‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¿«¿»¿≈«¿ƒ»ƒ≈
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ11, »∆»«¬ƒ»¬≈¿«¿»À¿«√»ƒ

Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿…∆ƒ¿À¿»««ƒ∆…»«
˙¯Á‡ ‰‡ÓË da12.¯LÎ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , »À¿»«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿≈

עד 9) אוכלין טומאת מטמאים שאינם אוכלין סוגי ישנם
שנבלת  רבינו ומשמיענו לקמן) (ראה לאכלם יחשוב שהאדם
כזו. מחשבה בלי הבליעה בבית מטמאה טהור עוף

בגדים.10) נטמאו,11)שמטמאה - באוכלין נגעה אם
שאין  מפני כאוכל, דינה אין לאוכלה חישב לא אם אבל
משנה  ג פרק [בעוקצין עוף. נבלת לאכול אדם בני של דרכם
בשווקים  אבל בכפרים, אלא זה דין אמרו שלא שנינו, ג
ולפיכך  גויים), ידי (על נאכלת רב, עם שם שמתאסף
בהלכות  רבינו פסק וכן מיוחדת. מחשבה בלי גם מטמאה

ג]. הלכה ג פרק אוכלין אינה 12)טומאת א: נא, נידה
מטמאה  פירוש, מים. הכשר ולא שרץ הכשר לא צריכה
אחר) טמא בדבר (או בשרץ נגעה לא אפילו אוכלין טומאת
את  שמכשירים המשקין משבעת באחד נרטבה לא ואפילו
שבבית  מפני דבר, של וטעמו טומאה, לקבל האוכלין
דבר  וכל בגדים, לטמא חמורה טומאה מטמאה היא הבליעה
דבי  כתנא הכשר. צריך אינו חמורה טומאה לטמא שסופו

שם. ישמעאל רבי

.‚‰n„‡ ‰¯t13È‡ ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOeÏÚ Û‡ .Ôk Ô »»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»≈««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,Ô‰a ˜qÚ˙n‰ ÔÈ‡nËÓ Ô‰L Ètƒ∆≈¿«¿ƒ«ƒ¿«≈»∆ƒƒ≈¬≈∆

‰‡ÓË Ô‰a ÚbzL ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈÎ‡Ï14Ck ¯Á‡Â «¬ƒ»¿ƒƒ∆ƒ«»∆À¿»¿««»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË e‡nhÈƒ«¿À¿«√»ƒ

ופרים.13) להוסיף: מטמאה 14)יש טהור עוף נבלת
שמטמאה  מפני בטומאה, נגעה לא אפילו בנגיעה אוכלין
פרה  אבל שהוא, אדם כל הבליעה בבית חמורה טומאה
את  אלא אדם, כל חמורה טומאה מטמאים שאינם  ופרים
נגעו  לא אם אוכלין מטמאים אינם בהם, המתעסקים

בטומאה.

.„LBÎa B·ÁzL ‰Ó‰a‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊk15ÒÈÎ‰Â ¿«ƒƒƒ¿««¿≈»∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
CB˙Ï BÒÈÎ‰L B‡ ,‰hÓlÓ ‰M‡‰ ÈÚÓ CB˙Ï¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿ƒ¿

¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pL ÌB˜na B¯·Á ÏL B˙ÚÈÏa¿ƒ»∆¬≈«»∆ƒ¿«»«»
‡OB ÌeMÓ B‡nË ‰Ê È¯‰ - ‰‡nËÓ16ÌeMÓ ‡Ï , ¿«¿»¬≈∆ƒ¿ƒ≈…ƒ

.¯Ùq‰ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,Ú‚B≈«¿∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆

אפילו 16)בפלך.15) מטמא שמשא לשיטתו, רבינו
שם, כרבא פסק ממקומה. הטומאה את הזיז כשלא
ולא  במשא שמטמא הסתרים כבית דינם אלה שמקומות
כלל. מטמא שאינו כבלוע שדינם אביי לדעת בניגוד במגע

.‰˙¯ÊÁa ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊk C¯Bk‰«≈¿«ƒƒ¿«ƒ¿«»«»«¬∆∆
- BB¯‚a Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÚÏ·e da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿»««ƒ∆…»«ƒ¿

‡ÓË ‰Ê È¯‰17·ÈÒa BÎ¯k .18‰Ê È¯‰ - BÚÏ·e ¬≈∆»≈¿»¿ƒ¿»¬≈∆
¯B‰Ë19. »

בשר 17) לאכול אדם בני של דרכם היא. אכילה שדרך
חוצצת. החזרת אין ולכן רכים 18)בחזרת, חוטים כעין

אילנות. על בבית 19)הכרוכים נגעה לא שהטומאה מפני
חוצץ. והסיב הבליעה

.Âd‡È˜‰ dÚÏaL ¯Á‡Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÚÏBa‰«≈«ƒ¿«»«»¿««∆¿»»¡ƒ»
‡ˆzLk ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏkÚ˙zL Ì„…̃∆∆ƒ¿«≈¬≈∆≈¿«≈¿»ƒ¿∆≈≈
˙È·a ‰‡nËÓ dÈ‡L ;d‡È˜nL ‰ÚLa BB¯‚Ïƒ¿¿»»∆¿ƒ»∆≈»¿«¿»¿≈
.d‡È˜nL ‰ÚLa ‡Ï ,‰ÚÈÏa ˙ÚLa ‡l‡ LÙp‰«∆∆∆»ƒ¿«¿ƒ»…¿»»∆¿ƒ»

.ÊB˙ˆ˜Ó ,BÚÏaL ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏL ÈÚÓ¿ƒ∆ƒ¿«»«»∆¿»ƒ¿»
LÈ Ì‡ :ÂÈt CB˙Ï ıeÁa B˙ˆ˜Óe ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a¿≈«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ≈
- Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»

.¯B‰Ë»

.ÁÚÏa20BÈ‡ - ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ÌÏL ¯·È‡ ‰pnÓ »«ƒ∆»≈»»≈∆≈¿«ƒ≈
˙ÈÊk da LÈ Ì‡ :dÏÎ‡Â ¯Btˆ ÏË elÙ‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬ƒ»«ƒ«¬»»ƒ≈»¿«ƒ

.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË -ƒ¿»¿ƒ»»

תאכל"20) "אשר בה נאמר ו. הלכה ה פרק זבים תוספתא
אכילה. אינה מכזית ופחות

.ËÌÈÙk‰21‰ˆBp‰Â22ÌÈÏÎ‡k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¿»«ƒ¿«»««ƒ∆≈»√»ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈»

ÔÈÙ¯ËˆÓ23Ï·‡ .˙ÈÊÎÏ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·a ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»«»ƒ¿«ƒ¬»
ÌBË¯Á‰ ÔÓ ¯OaÏ ÌÈ·B¯w‰ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰«¿»«ƒ«¿ƒ«»»ƒ««¿
ÈL‡¯ .˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓe ¯O·k Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯tv‰Â¿«ƒ»¿«ƒ¬≈≈¿»»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ»≈

ÌÈt‚‡24ÔÈ‡ - ˙Bk¯‰ elÙ‡ ,˙BÓˆÚ‰Â ·f‰ L‡¯Â ¬««ƒ¿…«»»¿»¬»¬ƒ»«≈»
ÔÈÙ¯ËˆÓ25. ƒ¿»¿ƒ

הגסה.21) הנוצה מריטת אחר בעוף הנשארת הדקה הנוצה
הכנפיים.22) מריטת אחרי הנשארת הדקה מן הדקה
עימו 23) שאכל והנוצה בשר, מכזית פחות אכל אם

טהור. - לכזית לחתכם 24)משלימה ונוהגים הם יבשים
זו 25)ולזרקם. הלכה כל ומיטמאים. מטמאים אבל

ב. משנה א פרק בטהרות מקורה

.ÈÔÈk¯‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÓ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pÓ ÏÎB‡‰»≈ƒƒ¿«»«»ƒ»¬»»«ƒ
ÌÈˆÈa ÏL ÏÏM‰ ÔÓe ÔÈ„Èb‰ ÔÓ B‡26Ìc‰ ÔÓe ƒ«ƒƒƒ«∆∆∆≈ƒƒ«»
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ÈÁ‰ ÔÓ ¯OaÓe27ÔÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡ .¯B‰Ë - epnÓ ƒ»»ƒ««ƒ∆»¬»»≈ƒ
ÏBkL‡‰28Èa ÔÓe Ô·˜¯w‰ ÔÓe ÌÈˆÈa ÏL »∆¿∆≈ƒƒ«À¿¿»ƒ¿≈

·ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡ ,ÌÈÚn‰29- BÚÓ‚e ¯e‡a «≈«ƒ∆ƒ¿»∆«≈∆»¿»
ÏÏÎa ‰˙BM‰L ;Ì¯OaÓ ÏÎB‡k ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈ƒ¿»»∆«∆ƒ¿«
È¯‰L ,¯B‰Ë - BÚÓ‚e ‰nÁa e‰ÁÓ‰ .ÏÎB‡≈ƒ¿»««»¿»»∆¬≈

BÁÈ¯Ò‰30. ƒ¿ƒ

בשידרה.26) דבוקות כשהן הקטנות חתך 27)הביצים
ואכלו. חי מעוף בשר השידרה 28)כזית שעל הבשר

בו. דבוקות שהביצים שומן 30)השומן.29)מבפנים.
לאכילה. ונפסל התקלקל השמש בחום שניתך

.‡È¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·31- ·Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ‰„ÒÙpL ƒ¿«»«»∆ƒ¿¿»ƒ∆¡…«∆∆
˙B¯M‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â Ò¯Ák ‰L·È Ì‡ ÔÎÂ .‰¯B‰Ë¿»¿≈ƒ»¿»¿∆∆¿≈»¿»¿ƒ»
BÊ È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ¯BÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa¿¿ƒ≈≈¿≈«¬ƒ¿∆»¿»¬≈

Ïˆ ÏÎB‡‰Â .‰¯B‰Ë32È¯‰ - ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏL ¿»¿»≈∆∆∆ƒ¿«»«»¬≈
.¯B‰Ë ‰Ê∆»

בהמה.31) נבלת בדין יג הלכה א פרק למעלה מבואר
מספק 32) טמא בהמה של ניצל רבינו כתב (שם) למעלה

פסק  עוף, של בניצל וכאן, נפשטה, שלא היא שבעייא מפני
בלבד, בהמה של בניצל היא שהבעייא מפני מטמא שאינו

בהמה. משל יותר מאוס עוף של שניצל רבינו וסובר

.·È- ‰¯Lk ‰ËÈÁL ËÁLÂ Û¯ËpL ¯B‰Ë ÛBÚ»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˜ÏÓ Ì‡Â .‰¯ÊÚa ËÁL elÙ‡Â ,ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿«¬ƒƒ¿«»¬»»¿ƒƒ¿«

ez¯‰ËÓ B˙˜ÈÏÓ ÔÈ‡ - ‰Ù¯Ë ‡ˆÓÂ33˙‡ˆÓ . ¿ƒ¿»¿≈»≈¿ƒ»¿««¿ƒ¿≈»
¯ÓB‡34,ÌÈÙa ÔÈa ıeÁa ÔÈa ,¯B‰Ë ÛBÚ ËÁBM‰L : ≈∆«≈»≈«≈ƒ¿ƒ

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ÔÈa ÌÈL„˜ ÔÈa35˜ÏBn‰Â ; ≈»»ƒ≈Àƒ¬≈∆»¿«≈
ÌÈÙa ÔÈlÁ36el‡ È¯‰ - ıeÁa ÌÈL„˜ ˜ÏnL B‡ Àƒƒ¿ƒ∆»«»»ƒ«¬≈≈

ÔÈ‡nËÓ37.‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ÌÈ„‚a ¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»

בחוץ.33) ובין בפנים מזה.34)בין על 35)יוצא ואף
קדשים  עוף שהשוחט מפני מליקה טעונים שקדשים פי
שחיטת  את תורה החשיבה הרי א) קז, (שם כרת חייב בחוץ
שבפנים  בפנים, גם נבילה מידי מטהרת ולפיכך בחוץ העוף

העוף. נבלת טומאת ענייני בכל שווה דינם וכל 36)ובחוץ
בכלל. מליקה שם מצאנו שלא בחוץ, שם 37)שכן משנה

בשום  לחולין מועילה מליקה שאין מפני והטעם, א. סח,
"לא  המקובל: הכלל מן (שם) נלמד בחוץ וקדשים מקום,

הבליעה". בבית בגדים מטמא בקודש, פסולו היה

.‚È˜ÏBn‰38Ôa¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ Ì‡ ,ÌÈÙa ÌÈL„˜ «≈»»ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»¿»
ÓB˜Óa e¯‡aL ÔÈÓeÓ Ô‰a e‡ˆÓ ‡ÏÂel‡ È¯‰ - B ¿…ƒ¿¿»∆ƒ∆≈«¿ƒ¿¬≈≈
‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ,Ba ‡ˆBik .ÔÈ¯B‰Ë39‰Ù¯ÚpL ¿ƒ«≈∆¿»¬»∆∆∆¿»

da ·È˙k ‰¯tk .‰¯B‰Ë - d˙ÎÏ‰k40ÌÈL„˜k41ÔÎÂ . ¿ƒ¿»»¿»«»»¿ƒ»¿»»ƒ¿≈
‰ËÁL Ì‡42Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁpÏ d˙„È¯È ¯Á‡ ƒƒ¿¬»««¿ƒ»»«««««ƒ

È„ÈÓ d˙ËÈÁL d˙B‡ ‰ÏÈv‰ - ‰‡‰a ‰¯eÒ‡L∆¬»«¬»»ƒƒ»»¿ƒ»»ƒ≈
.‰Ï·¿≈»

התורה 38) אמנם תאמר, שלא מלמדת, והיא שם. ברייתא
לא  לאחרים אולם ולכהנים, למזבח בקדשים מליקה התירה

נבילה. מכלל הרוג 39)יצאה אדם נמצא אם ב. ע, שם
אותה  מורידים עגלה, דין בית מביאים רצחו מי נודע ולא

אותה. ועורפים ישראל.40)לנחל לעמך כפר שם:
מליקה 41) כמו נבילה מידי מטהרתה מצוותה ועשיית

היא 42)בעוף. בחולין, מתירה ששחיטתה מפני שם.
ערופה. בעגלה לטהר מועילה

.„È‰¯B‰Ë - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·43‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿«»«»≈¿»¿≈»¿«¿»
‰ÚÈÏa‰ ˙È·a44‰¯LÎ‰Â ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .45 ¿≈«¿ƒ»¿ƒƒ≈»∆»«¬ƒ»¿À¿¿»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰ -46. ¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ∆≈ƒ¿À¿»
ÔÓe ÌBË¯Á‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ‰ˆBp‰Â ÌÈÙÎe¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ««¿ƒ

d¯O·k Ô‰ È¯‰ - dlL ÌÈ¯tv‰47. «ƒ»¿«ƒ∆»¬≈≈ƒ¿»»

"נבילה 43) הכתוב מן זה למדו ב) (ק, חולין בברייתא
שאיסורו  מי ח) כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה

טמאה.מש  תאכל בל משום שאיסורו זה יצא נבילה, ום
שאינו 44) דבר כל בלבד, טהור בעוף נאמרה זו שטומאה

אם  אלא אוכלין טומאת מטמא אינו אדם למאכל מיוחד
א) פרק אוכלין טומאת (הלכות אדם לאכילת עליו חישב
ולפיכך  אותה אוכלים אינם אדם בני רוב טמא עוף ונבלת

מחשבה. ג:45)צריכה א, פרק טהרות המשנה לשון
שהכוונה  קורקוס, הר"י ופירש והכשר" מחשבה "צריכה
ותיגע  במשקין שתורטב היינו, שרץ, והכשר מים להכשר
רבינו  שמלשון כתב, כאן משנה בכסף אולם בשרץ. כן אחרי

בלבד. מים הכשר שצריכה קורקוס 46)משמע הר"י
באב. כשנגעה ומטמאים 47)פירש: מיתטמאים

למעלה  אמרנו טהור בעוף ג'). משנה שם (טהרות ומצטרפים
מנמק  הרא"ש מצטרפות. אינן והנוצה שהכנפיים ט) (בהלכה
ולפיכך  מצויים אוכליה אין טמא עוף נבלת ההבדל: את
שיימצאו  עד והנוצות הכנפיים עם שהיא כמו אותה מניחים

העוף. מן כחלק חשובים הם ולפיכך אוכלים

.ÂË¯·È‡ - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ „Á‡Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ „Á‡∆»»«»¿∆»»«»≈≈»
.ÏÏk ‰‡ÓË Ba ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë Ì‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓƒ«««≈≈∆»¿≈À¿»¿»

‰Ó‰a‰ ÏÎÏ ,e‡nhz ‰l‡Ïe :¯Ó‡pL48‡ÈˆB‰Ï - ∆∆¡«¿≈∆ƒ«»¿»«¿≈»¿ƒ
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰Ò¯t BÏ ÔÈ‡L ÛBÚ‰ ˙‡∆»∆≈«¿»ƒƒ«¿»»¿
ÏL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ‡nËÏ ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡lL∆…»«»∆»¿«≈≈»ƒ««∆

‰iÁ B‡ ‰Ó‰a49. ¿≈»«»

פרסה".48) מפרסת היא "אשר ממשיך: והכתוב
העוף.49) מן אבר ממעטים "פרסה" שכתוב ומפני

.ÊË˙n‰ ÔÓ ¯·È‡50˙Ï·k ‡e‰ È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ ≈»ƒ«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿«
˙Ï· ‰˙È‰ Ì‡ :epnÓ L¯tL ÛBÚ‰- ¯B‰Ë ÛBÚ »∆≈≈ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿«»

Ì‡Â ;˙ÈfÎa ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‰‡nËÓ¿«¿»À¿»¬»¿≈«¿ƒ»¿««ƒ¿ƒ
Ì‡Â .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ - ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·MÁƒ≈»»«¬ƒ»ƒ«≈À¿«√»ƒ¿ƒ
Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ - ‡ÓË ÛBÚ ˙Ï· ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»≈ƒ«≈À¿«√»ƒƒ
„Ú ÌÈ¯Á‡ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ BÈ‡Â .¯LÎ‰Â ÂÈÏÚ ·MÁƒ≈»»¿À¿«¿≈¿«≈√»ƒ¬≈ƒ«
BÓk ,‡nËÏ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ¯eÚLk ,‰ˆÈ·k Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ»»√»ƒ¿«≈¿

.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

(אהלות 50) במשנה שאמרו במה כלול אינו העוף מן אבר
שיעור". להם אין "האיברים ז): משנה א פרק
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעורה 1) בתורה האמורים שרצים שמונה טומאת יבאר

דיניה. וכל

.‡„ÏÁ‰ :Ô‰Â ,‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰BÓL2 ¿»¿»ƒ»¬ƒ«»»≈«…∆
˙ÓLz‰Â Ák‰Â ‰‡Ël‰Â ‰˜‡‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«¿»»¿«…«¿«ƒ¿∆∆
ÔÈÚÏ ı¯L ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰ÂL Ôlk ˙‡ÓË - ËÓÁ‰Â¿«…∆À¿«À»»»¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ¿«

.‰‡ÓËÀ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oi`xwpd ode ...clegd ode dxeza mixen`d mivxy dpeny"
."d`neh oiiprl uxy

שמהחולד  השרצים ששבעת כתב יעקב" "קהלת בספר
מן  כלול אחד וכל הטומאה קצוות שבעה סוד הם והלאה
צד  עוד להם יש ואלו טומאה שערי מ"ט ביחד הרי השאר
אבל  טהור) שבים (כל טהורים שבים אלה ששבעה טהרה
טהרה  צד לו ואין א.) קכז, (חולין בים גם אינו החולד
בעניין  הרב שכתב כמו לבינה, רומז חולדה כי כלשהו
עלמא  וכיסוי, הטמנה לשון חולדה כי הנביאה חולדה
הבינה. בחינת על דקאי אלקינו" לה' "הנסתרות דאתכסיא
הנו"ן  ושער קצוות לז' מתפשטים מ"ט שערים, נ' ובבינה
האם  כי הבינה, על־ידי מתקדשים וכולם בה נשאר
לבינה  למקורם שבחזרתם התשובה סוד והוא מטהרתו
להטהר. מקום שוב לו אין בבינה גם פגם אם אבל נטהרו
במ"ט  שקועים ישראל שהיו מצרים ביציאת מצינו וכן
יכולים  היו לא שוב הנו"ן לשער הגיעו ואילו טומאה, שערי

להטהר.
אבל  מצרים, לגאולת בנוגע הוא זה שכל להוסיף ויש
כי  הנו"ן שער של הבירור גם יהיה האמיתית בגאולה
של  העניין שהיה אלא בתוקפו נשאר עדיין הרע במצרים
לגמרי  הרע יתבטל השלימה בגאולה אבל העם" "ברח
צאתך  "כימי נאמר זה ועל תלכון" לא "...ובמנוסה וכתיב
שלעתיד־לבא  שהנפלאות נפלאות" אראנו מצרים מארץ
מהם. למעלה הרבה עוד ויהיו הדמיון בכ"ף צאתך כימי הם

שהקשה התשובה בעבודת לדבר באגרת ודוגמא אדמוה"ז
יתכן  איך בהם, מועילה תשובה שאין מעניינים התשובה
שאין  ומתרץ התשובה, בפני העומד דבר לך אין והרי
(תשובה  עילאה תשובה אבל תתאה תשובה מועילה
ועל־דרך־זה  אלו. לעניינים גם מועילה בבינה) עילאה
סתם, ים בבחינת זה הרי בים חולדה שאין הגם בעניינינו
בדרגא  לעתיד־לבוא ים בחינת ומתגלה כשנמשך אבל
שער  בירור לחולדה בנוגע גם טהרה נעשה אזי יותר נעלית
תלויים  לעתיד־לבא שיהיו הגילויים שכל ומכיון הנו"ן.
צריך  זה דבר ודוגמת שמעין הרי עתה, ועבודתנו במעשינו
על־ידי  נפעל זה ועניין עתה גם ועבודתנו במעשינו להיות
המציאות  כי שרצים, שמונה אודות בתורה שלומדים

עוד  ולא קדושה, של עניין הוא בתורה שהיא כמו שלהם
שמונה  של והטהרה הבירור פועלים שעל־ידי־זה אלא
הנו"ן. שער של לטהרה עד העולם במציאות גם השרצים
(g"i oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

שאפשר 2) בוודאות, לקבוע המדע אנשי בידי עלה לא
השרצים  שמונת של זהותם את להלכה, עליה לסמוך

בזמננו. ושמותיהם

.·ı¯M‰3Ì„‡ ‡nËÓ .˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ - «∆∆»≈¬«À¿¿«≈»»
ÌÈÏÎÂ4¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa5‡nËÓ BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈¿«≈
‡OÓa6ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰Â ,7˙ÚLa ¿«»¿«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ8‰L„ÚÎa B˙‡ÓË ¯eÚLÂ .9ÌÈˆ¯M‰ ÏÎÂ . «»¿ƒÀ¿»¿«¬»»¿»«¿»ƒ

‰L„ÚÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ10. ƒ¿»¿ƒ¿«¬»»

מ"א.3) פ"א הטומאה.4)כלים אב השרץ 5)ככל אם
בדופנו  נגע ולא חרס כלי לאויר והכניסוהו בחוט תלוי היה

הכלי. נטמא (שם).6)- נגע לא כתוב 7)אם בתורה
ולא  הערב", עד יטמא במותם בהם "הנוגע לא): יא, (ויקרא
אחרות. בטומאות שנאמר כמו בגדיו" "יכבס נאמר

שפירש 8) אחר ומכלֿשכן בשרץ, מגע בשעת אפילו כלומר,
ברייתא 9)ממנו. החומט. של ברייתו תחילת כשיעור

א. יא, משרץ 10)חגיגה עדשה וחצי זה משרץ עדשה חצי
ב). טו, (מעילה ומטמאים מצטרפים - אחר

.‚ÌÈ¯·È‡‰11¯eÚL Ô‰Ï ÔÈ‡12ı¯M‰ ÔÓ ¯·È‡ . »≈»ƒ≈»∆ƒ≈»ƒ«∆∆
B˙i¯·k13. ƒ¿ƒ»

מ"ז.11) פ"א שהם.12)אהלות בכל מטמאים
ה"ג).13) פ"ב למעלה (ראה שנברא כמו שלם, כשהוא

.„¯Oa14,‰L„ÚkÓ ˙BÁÙ ‡e‰L ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â »»¿ƒƒ«¬»∆»ƒ«¬»»
‡nËÓ - ˙n‰ ÔÓ L¯tL ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ L¯tL ÔÈa≈∆≈≈ƒ««≈∆≈≈ƒ«≈¿«≈

B˙‡ÓË15Ána B‡ ÂÈÏÚL ¯Oaa ‰È‰iL ‡e‰Â . À¿»¿∆ƒ¿∆«»»∆»»«…«
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ÌˆÚaL16. ∆»∆∆¿≈¿«¬¬»

הקודמת.14) להלכה פירוש שרץ.15)זה טומאת
הי"א.16) פ"ב למעלה ראה

.‰¯Oa17¯B‰Ë - ı¯M‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ18; »»ƒ«««≈ƒ«∆∆»
‰Ó :Blk ı¯MÏ ‰ÓBc‰ ¯·È‡ ‡l‡ ‡nËÓ ÔÈ‡L∆≈¿«≈∆»≈»«∆«∆∆À«
- L¯Bt‰ ¯·È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa - ı¯M∆∆»»¿ƒƒ«¬»«≈»«≈

.˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa»»¿ƒƒ«¬»

ועצמות.17) גידים ב.18)בלי קכח, חולין ברייתא

.Â‡ÈÏk‰19Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â „·k‰Â «À¿»¿«»≈¿«»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ¯·È‡ Ô‰L20,¯O·k Ô‰ È¯‰ - ∆≈≈»¿≈ƒ¬ƒƒ¬≈≈¿»»

.ÔÈ¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ eL¯t Ì‡Â¿ƒ≈¿ƒ««¿ƒ

ה"ד.19) פ"ב למעלה ראה שם. נחתכו 20)חולין אם
ה"ד. פ"ב למעלה ראה וגדלים. חוזרים אינם

.Êı¯M‰ Ìc21B¯O·k -22Ïk ‰L„ÚÎÏ Û¯ËˆÓe , ««∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿«¬»»»
¯Oaa ¯aÁÓ ‡e‰L ÔÓÊ23. ¿«∆¿À»«»»
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ze`nehdקנו zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` c"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א.21) יז, מעילה בכעדשה.22)משנה אבל 23)מטמא
שם, בגמרא חנין כרב מצטרף, אינו הבשר מן פירש אם

ה'תוספו  אמר.וכפירוש ד"ה שם ת'

.Áı¯M‰ ˙BÓˆÚ24¯BÚÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ÂÈ¯tˆÂ ÂÈ„È‚Â «¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ¿
¯B‰Ë - ˙ÓLz‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â „ÏÁ‰25ÏÚ Û‡ , «…∆¿»«¿»¿«»¿«ƒ¿∆∆»««

Ba Cl‰ ‡ÏÂ B„aÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÁÏ ‡e‰L Èt26Ï·‡ . ƒ∆««¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ≈¬»
,Ô¯O·k - ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰ ¯BÚ»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆ƒ¿»»
È„k Ô‰a Cl‰L B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰L„ÚÎa ‡nËÓe¿«≈¿«¬»»¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»∆¿≈
Cel‰ È„k ?‰„B·Ú È„k ‡È‰ ‰nÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ‰„B·Ú¬»¿ƒ¿«»ƒ¿≈¬»¿≈ƒ

.ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ

"וכל 24) שנינו: ה"ב, פ"י שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מן  ולא העצמות מן לא יטמא", עליו מנבלתם יפול אשר

גידים. מוסיף ורבינו קכב,25)הציפרניים. חולין במשנה
תנשמת. מנו ולא מטמאים, שעורותיהם השרצים נמנו א

ב. עמוד שם ה"ט.26)ראה פ"א למעלה ראה

.Ëı¯M‰ ˙ÈÏe˜27Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ - ƒ«∆∆«≈«»»««ƒ
L˜L˜˙Ó Án‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÁÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L28, ∆ƒ¿≈»…«¿∆ƒ¿∆«…«ƒ¿«¿≈

BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ BÈ‡L∆≈«¬∆¬»¬»ƒ»»≈ƒ¿
Ú‚Bp‰ È¯‰ - ıeÁaÓ da ‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈÂ¿≈¿≈¿«¬¬»»ƒ«¬≈«≈«

k Ô‰a LiL ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎk ,‡ÓË da˙BÏÚ‰Ï È„ »»≈¿»»≈»ƒ∆≈»∆¿≈¿«¬
e¯‡aL BÓk ,‰Îe¯‡29- ‡e‰L ÏÎa ˙ÈÏew‰ ‰·w . ¬»¿∆≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»∆

‡ÓË ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰30. «≈«»ƒ»»»≈

א.27) קכה, שם הי"א.28)משנה פ"ב למעלה ראה
שם.30)שם.29) חולין

.Èı¯M‰ ˙ˆÈa31˙Ów¯Ó‰32ı¯M‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««∆∆¿¿À∆∆««ƒ∆«∆∆
dÎBzÓ ‰‡¯33Ú‚Bp‰ - ‡e‰L Ïk ‰·w .‰¯B‰Ë - ƒ¿∆ƒ»¿»ƒ¿»»∆«≈«

.‡ÓË da»»≈

מהם 31) ויש חיים, ולדות שמולידים שרצים יש ב. קכו, שם
ביצים. שמטילים ולטאה) צב בה 32)(חומט שהתרקמה

בעלֿחי. השקופה.33)תבנית הביצה קליפת דרך
ריקומה? היא "וכמה אמרו: ה"ה, פ"ח חולין [בתוספתא
במצב  שאפילו רבינו, ומפרש מתוכה". השרץ שייראה כדי
בברייתא  נאמר והטעם ניקבה. שלא זמן כל טהורה, – שכזה

עצמו]. בשרץ לנגוע שאיֿאפשר מפני שם,

.‡Èı¯L34¯Oaa Ú‚Bp‰ - ‰Ó„‡ BÈˆÁÂ ¯Oa BÈˆÁL ∆∆∆∆¿»»¿∆¿¬»»«≈««»»
Blk Èt ÏÚ ıÈ¯L‰ Ì‡Â .¯B‰Ë ‰Ó„‡·e ,‡ÓË35- »≈»¬»»»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈À

,‰Ó„‡a Ú‚Bp‰ Û‡,B˙¯eˆ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ««≈«»¬»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»
‡ÓË36. »≈

שם.34) רחבו.35)משנה לכל לא אבל ארכו, לכל
לוי 36) בן יהושע ר' של פירושו לפי במשנה, יהודה כר'
שם.

.·È„ÒÙpL ı¯M‰ ¯Oa37ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡·‰Â ¿««∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«∆∆¡…
L·È .¯B‰Ë - ·Ïk‰38ÏBÎÈ Ì‡ :O¯Ák ‰OÚpL „Ú «∆∆»»≈«∆«¬»¿∆∆ƒ»

- ‰È‰Lk ÁÏ ¯ÊÁÏÂ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa ˙B¯M‰Ï¿ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈¿«¬…«¿∆»»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ¿≈ƒ

;ı¯M‰ ˙ˆ˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»«∆∆
Ìi˜ BcÏLÂ L·iL ı¯L Ï·‡39BcÏLÂ Û¯OpL B‡ , ¬»∆∆∆»≈¿ƒ¿«»∆ƒ¿«¿ƒ¿

‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙„ÓBÚ Blk ˙È·˙Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜40. «»ƒ¿«¿ƒÀ∆∆¬≈∆¿«≈
ÈÈÚa ·B¯˜Â41.Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓhL , ¿»¿≈«∆À¿»ƒƒ¿≈∆

נבילה.37) בדין הי"ג פ"א למעלה נדה 38)ראה משנה,
ב. וניכרת.39)נד, שלימה נשארה נו,40)תבניתו שם

בגמרא 41)א. ובגאונים. בתלמוד מקור ללא עצמו, סברת
היא  שהדרשה רבינו ודעת המקרא, מן זה למדו שם

הכתוב). על גזירתם הסמיכו (חכמים בעלמא" "אסמכתא

.‚Èe˜ÓvL ı¯M‰ ÔÓ ‰L„Úk B‡ ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«¿≈»«¬»»ƒ«∆∆∆»¿
ÔÈ¯B‰Ë - e¯ÒÁÂ42˙BÁÙe ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁt . ¿»¿¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ«∆∆»

- ¯eÚMk ÏÚ e„ÓÚÂ eÁÙzL ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒƒ«¿≈»∆»¿¿»¿««ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈ‡nËÓ43¯eÚMk ‰lÁza eÈ‰ . ¿«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ

È¯‰ - Ô¯eÚLÏ eÚÈb‰L „Ú eÁÙ˙Â e¯ÊÁÂ ,e˜ÓˆÂ¿»¿¿»¿¿»¿«∆ƒƒ¿ƒ»¬≈
‰¯Bz ÔÈc eÈ‰Lk ÔÈ‡nËÓ el‡44¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÎÂ . ≈¿«¿ƒ¿∆»ƒ»¿≈«»≈
.˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎaƒ¿«ƒƒ«≈

מ"ד.42) פ"ג א.43)טהרות נד, עמוד 44)מנחות שם
יש  שאמרו לקיש וריש ברבי שמעון ר' שיטת נפרכה ב,
הטומאה  או האיסור ירד אם פירוש, באיסורין. דיחוי
יחזרו  לא שוב מכשיעור, לפחות שצמקה מפני זו מחתיכה
הלכות  (ראה הקודם לשיעורה ותחזור תתפח אם אפילו

וה"ו). ה"ה פ"ד אוכלין טומאת

.„Èı¯M‰45,Ô‰ÈL‡¯ eÊz‰ .˙eÓiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «∆∆≈¿«≈«∆»À¿»≈∆
Ûeb‰ ¯BÚa ‰¯ÚÓ L‡¯‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡46Û‡ , ««ƒ∆¬«ƒ»…¿…∆¿««

‰‡Ël‰ ·Êk ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ47.ÔÈ‡nËÓ - «ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿««¿»»¿«¿ƒ
ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ¯‡L48LÁp‰Â Úc¯Ùv‰ ÔB‚k ,Ôlk ¿»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿«¿«¿≈«¿«»»

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·¯˜Ú‰Â¿»«¿»¿«≈»∆««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¬≈≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»√»ƒ

ÔÈ‡ ÔÈ‡ÓË49‡nËnM ‰Ó ÌÈˆ¯M‰ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ≈»¿≈¿¿»«¿»ƒ«∆¿«≈
.‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈn‰ ˙BÓMÓ ıeÁ B˙BÓa¿ƒ¿««ƒƒ«¿…»ƒ«»

מ"ו.45) פ"א (קנה 46)אהלות הסימנים שני  נמלקו אבל
שריש  משמע, ושם א. כא, בחולין לקיש כריש פסק וושט).
לא  העור אבל הסימנים, שני מליקת על רק מקפיד לקיש

מוריד. ולא מגוף 47)מעלה לגמרי והופרד שנחתך
כל  בו שאין ואףֿעלֿפי מסוים, זמן עוד מפרכס הלטאה

השמונה.48)חיות. בין א בהלכה נמנו אפילו 49)שלא
ומשקין. אוכלין מטמאים אינם בטומאה, נגעו אם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ומתי 1) אותה, הרואה או בה הנוגע זרע שכבת טומאת יבאר

דיניה. וכל מטמאה היא

.‡Ú¯Ê ˙·ÎL2Ì„‡ ‰‡nËÓ .‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó - ƒ¿«∆«≈¬«À¿»¿«¿»»»
‰‡nËÓ dÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»

‡OÓa3ÌÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰ ÔÈ‡Â ,4˙ÚLa ¿«»¿≈«ƒ¿«≈»¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ5da Ú‚Bp‰ „Á‡Â .6d˙B‡ ‰‡B¯‰ „Á‡Â «»¿∆»«≈«»¿∆»»∆»
B¯O·a7‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ÈL -8‰nÎÂ .‰¯Bz ÔÈc ƒ¿»¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»¿«»

‰L„ÚÎa - Ú‚BpÏ ?d¯eÚL9ÏÎa - ‰‡B¯ÏÂ , ƒ»«≈«¿«¬»»¿»∆¿»
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קנז ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` c"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡e‰L10epnÓ ‡ˆzL „Ú ‡ÓË ‰‡B¯‰ ÔÈ‡Â .11ÌzÁÈÂ ∆¿≈»∆»≈«∆≈≈ƒ∆¿«¿…
‰n‡ Èt epnÓ12˙·ÎL epnÓ ‡ˆz ¯L‡ :¯Ó‡pL , ƒ∆ƒ«»∆∆¡«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«
CÎÈÙÏ .Ú¯Ê13ÌÒÈ˜a ‰‡¯ elÙ‡ ,14‰ÚÈb‰Â ÏÈ‡B‰ , »«¿ƒ»¬ƒ»»¿≈»ƒ¿ƒƒ»

B¯Oa ˙ÓÁÓ ‰‡B¯‰ „Á‡Â .‡ÓË - ‰n‡ ÈÙÏ15B‡ ¿ƒ«»ƒ¿»¿∆»»∆≈¬«¿»
Ò‡a ‰‡B¯‰16.‡ÓË - »∆¿…∆»≈

מ"א).2) פ"א (כלים אדם שם.4)שם.3)של
מגעו.5) בשעת אפילו אדם 6)פירוש, של זרע בשכבת

טמא. שהנוגע מהכתוב למדו - ב מג, בנדה אחר.
ממנו.7) שיצאה מי"א.8)האדם פ"ה שם,9)זבים נדה

בשרץ. מנוגע זה למדו חנילאי. רבי של מימרא
א.10) מ, שם רבינו 12)שם.11)משנה, האבר. נקב

התכוון  ולא אמה, פי "ממנו" ויחתום וכתב: בלשונו דייק
לפי  עד הגיע ממנו משהו אלא האמה פי כל שהחתים לומר
פ"א  זבים פרשת כהנים' (ב'תורת ממנו חלק וסתם אמה
לא  שאפילו ומכאן שהוא. כל אפילו "החתים" דרשו: ה"ג,
לא  אם להוציא "החתים"), נקרא האמה, פי כל את סתם
משנה' כ'סתם פסק ממנו. כלום נסתם ולא האמה לפי הגיע
(ראה  כשמואל ולא ב) מג, (שם חנילאי וכרב א) מ, (שם
וראה  כסףֿמשנה, (ראה הראב"ד השגת בזה ומיושבת שם).

הבאות). ההערות שתי שהיא.13)גם בכל שמטמאה מפני
לפי 14) על הזרע עליו ועבר האבר, לחלל קיסם הכניס

רבה: שאל א כב, שם בגמרא הדברים: [ביאור האבר.
רחמנא  אמר ממנו מהו? בקיסם זרע) (שכבת קרי הרואה
מבשרו  (שיצא) דנפיק עד ממנו") תצא "אשר אמרה (התורה
"ממנו" (תיבת ממנו האי אפשר) (או דילמא או בקיסם, ולא
(יצא  ליה תיפוק ליה, אמר לחוץ? טומאתו שתצא עד זו)
האבר. פי בחתימת אלא מטמא אינו עצמו דהוא זה) דין לו
כחתימת  שיעור שצריכה כשמואל, רבה שדעת רש"י, ופירש
את  מקטין האמה בפי מקום התופס והקיסם האמה, פי
שאינו  פשוט הדבר כן ואם לשם, שהגיע הזרע שיעור
במשהו, שמטמא שדעתו ומפני כך, מפרש רבינו וגם מטמא.
תמיהת  גם מיישב זה ביאור טמא. – בקיסם שרואה פסק

ומ"ש]. ד"ה אבר.15)הכסףֿמשנה קישוי מתוך
גורמים 16) אלה בהלה. קפיצה, מרובה, ושתיה אכילה

א). לה, (נדה זרע להוצאת לפעמים

.·Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÈ‡17Ôa ‰È‰iL „Ú ‰‡nËÓ ÔË˜ ÏL ≈ƒ¿«∆«∆»»¿«¿»«∆ƒ¿∆∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz18. ≈«»ƒ¿∆»

ב).17) לב, נדה (וראה ה"א פ"ו זבים פרשת כהנים' 'תורת
נתבאר,18) והי"ב ה"ד פ"א ומושב משכב מטמאי בהל'

מטמאה. אחד יום בן קטן של שזיבה

.‚‰¯B‰Ë - ‰n„‡ Ú¯Ê ˙·ÎL19‰·Ï ‰È‰zL „Ú , ƒ¿«∆«¬À»¿»«∆ƒ¿∆¿»»
˙ÎLÓÂ20. ¿ƒ¿∆∆

ב.19) לב, זבים 20)נדה (תוספתא, טריה ביצה כלובן
ה"ב). פ"ב

.„˙·ÎL ÏÎÂ21da LÈb¯Ó Ì„‡ ÏL BÙeb ÔÈ‡L Ú¯Ê ¿»ƒ¿«∆«∆≈∆»»«¿ƒ»
‡Ï·e ÈeM˜ ‡Ïa ‰‡¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰‡nËÓ dÈ‡ -≈»¿«¿»¿ƒ»ƒ»»¿…ƒ¿…
‰¯˜Ú .Ú¯Ê ˙·ÎL ÌeMÓ ‰‡nËÓ dÈ‡ - ‰Â‡z«¬»≈»¿«¿»ƒƒ¿«∆«∆∆¿»

- ‰Lb¯‰a ‡lL ‰˙ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Lb¯‰a¿«¿»»««ƒ∆»¿»∆…¿«¿»»
‡ÓË22. »≈

אמרו 21) אחרון בלשון א). מג, (נדה שמואל של מימרא
ואףֿעלֿפיֿכן  מטמאה הרגשה בלא שאפילו שמואל, בשם
(כסףֿ כך סובר שרבא מפני ראשון, כלשון רבינו פסק

(ראה 22)משנה). שנייה גירסא ראשון בלשון כשמואל
כסףֿמשנה).

.‰¯‰¯‰Ó‰23ÌBÏÁa ‰hÓ LnML ‰‡¯Â ‰ÏÈla «¿«¿≈««¿»¿»»∆ƒ≈ƒ»«¬
B¯Oa ‡ˆÓe „ÓÚÂ24‡ˆÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÁ ¿»«»»¿»«««ƒ∆…»»

LnML LÈb¯‰L ÔÂÈk .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆«¬≈∆»≈≈»∆ƒ¿ƒ∆ƒ≈
;ÌÁ B¯Oa ‡ˆÓ CÎÈÙÏe ,‰Lb¯‰a ‰‡¯ ¯·k ÌBÏÁa«¬¿»»»¿«¿»»¿ƒ»»»¿»«
‡Ï CÎÈÙÏe ,ÂÈÏÎa B‡ B¯O·a ‰Áp˜˙Â ËÚÓ ‰˙È‰Â¿»¿»¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»¿ƒ»…
B‡ ,ÌÁ B¯Oa ‡ˆÓ ‡ÏÂ ¯‰¯‰ .˙ÈÁeÏÁÏ ‡ˆÓ»»«¿ƒƒ¿≈¿…»»¿»«

¯B‰Ë - ¯‰¯‰ ‡ÏÂ ÌÁ B¯Oa ‡ˆnL25. ∆»»¿»«¿…ƒ¿≈»

שם.23) נדה הונא, רב של כפירושו מ"ג, פ"ח מקוואות
המין.24) ה"ג.25)אבר פ"ו שם תוספתא,

.ÂÌÈÓ ÏÈËn‰26ÔÈ˜eÏÁ ÌÈÓ ‰‡¯Â27ÌÈ¯eÎÚ B‡ «≈ƒ«ƒ¿»»«ƒ¬ƒ¬ƒ
‰lÁza28- ÛBqa B‡ ÚˆÓ‡a Ì˙B‡ ‰‡¯ ;¯B‰Ë - «¿ƒ»»»»»»∆¿««

‡ÓË ‰Ê È¯‰29„ÚÂ ‰lÁzÓ Ìlk ÏÈË‰L ÌÈn‰ eÈ‰ . ¬≈∆»≈»««ƒ∆≈ƒÀ»ƒ¿ƒ»¿«
ÌÈ·Ï eÈ‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯eÎÚ B‡ ÔÈ˜eÏÁ ÛBÒ¬ƒ¬ƒ¬≈∆»»¿»ƒ

ÔÈÎLÓÂ30CBzÓ ˙B·Ú ÌÈtË ÏÈËn‰Â .‡ÓË - ¿ƒ¿»ƒ»≈¿«≈ƒƒƒ»ƒ
¯B‰Ë - ‰n‡‰31. »«»»

מ"ב).26) (שם שמדובר 27)משתין נראה טיפות. טיפות
כשהפסקת  אבל בקילוח, מים להטיל שדרכו בריא באדם
אפילו  טהור לזיבה, קשר לה שאין מחלה, מחמת באה הזרם

בסוף. באות ואחרֿכך 28)כשההפסקות ההטלה בהתחלת
נפסק. בלתי כזרם נורמלית מוכיח 29)הטלה הזה השינוי

השתן. עם יצאה זרע ביצה.30)ששכבת שם 31)כלובן
למד  ומזה חסמא". אלעזר רבי דברי "טמא, שנינו: (מ"ג)
כמותם  ופסק ומטהרים, עליו חולקים שחכמים רבינו,

(כסףֿמשנה).

.ÊÏ·hL È¯˜ ÏÚa32- ÏaËiL Ì„˜ ÌÈÓ ÏÈh‰ ‡ÏÂ ««∆ƒ∆»«¿…ƒƒ«ƒ…∆∆ƒ¿…
ÌÈÓ ÏÈhiLk33Ú¯Ê ˙·ÎL ÈÁeˆÁˆ ÈtÓ ,‡ÓË ¿∆«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«∆«

ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÓ ÏÈhiLk ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ∆»¿∆«ƒ«ƒ«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡34„ÏÈ Ï·‡ ;Ô˜Êa B‡ ‰ÏBÁa35- ‡È¯a ¬ƒ¿∆¿»≈¬»∆∆»ƒ

ıÁk ‰˜ÊÁa Ú¯Ê ˙·ÎL ‰¯BÈ ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë»ƒ¿≈∆∆ƒ¿«∆«¿»¿»¿≈
‰n‡‰ ÔÓ ˙˜z dlk ‡È‰Â36‰nk „Ú .37?„ÏÈ ‡e‰ ¿ƒÀ»ƒ¿∆∆ƒ»«»««»∆∆

ıÏBÁ B‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ BÏ‚¯ ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈««¿««¿≈≈
BÈÏÁ ÈtÓ Ôk ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .BÏÚÓ38È¯‰ - ƒ¿»¿ƒ≈»«¬≈ƒ¿≈»¿¬≈

.‰Ê ÔÈÚÏ ‰ÏBÁ ‰Ê∆∆¿ƒ¿»∆

מ"ד.32) הטבילה.33)שם שם.34)אחר יוסי, כרבי
צעיר.35) המין.36)אדם ב.37)אבר כד, חולין
חולשתו.38)

.Á‰M‡ ÏÎÂ39Ì„˜ ‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ d˙hÓ ‰LnML ¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ»»¿»¿»¿»¿»…∆
d˙‡ÓËa ‡È‰ È¯‰ - ‰ÙÈ ‰ÙÈ dÓˆÚ Áp˜zL40. ∆¿«««¿»»∆»∆¬≈ƒ¿À¿»»
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שם.39) מקוואות, תפלוט 40)מס' שלא שאיֿאפשר
הבאה. בהלכה ראה טמאה. – והפולטת זרע, שכבת

.Ë- Ô˙hÓ eLnML ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆ƒ¿ƒ»»
‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ÈLe ,ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL41. ¿≈∆¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»

˙Ú‚B ÌeMÓ ‰‡ÓË ‰M‡‰ ÔÈ‡Â42,Ú¯Ê ˙·ÎLa ¿≈»ƒ»¿≈»ƒ««¿ƒ¿«∆«
ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ˙ÚÈ‚pL43˙LnLÓ‰ ‡l‡ ,‰ÚÈ‚ dÈ‡ ∆¿ƒ«≈«¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»«¿«∆∆
È¯˜ ‰‡B¯k ‡È‰ È¯‰44ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL ‡e‰Â . ¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿∆ƒ¿∆«»»ƒ

‰M‡Â] :¯Ó‡pL ,„Á‡ ÌBÈÂ45LÈ‡ ·kLÈ ¯L‡ ¿∆»∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ
dÈ‡ - ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ .[d˙‡…»»¿»¿«»ƒ«»»ƒ≈»

‰·ÈÎLa ‰‡nË˙Ó46˙·ÎL ˙ÚÈ‚a ‰‡nË˙Ó Ï·‡ , ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
‰Ú‚ Ì‡ Ú¯Ê47ÏÚBa‰ ,CÎÈÙÏ] .ıeÁaÓ d¯O·a ∆«ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ«¿ƒ»«≈

[‰¯B‰Ë - dk¯„k ‡lL ‰ÏB„b48d˙B‡ ‡nË ‡lL ; ¿»∆…¿«¿»¿»∆…ƒ≈»
.dk¯„k ‡l‡ ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ˙‡ÓËa ·e˙k‰«»¿À¿«≈«¿»ƒ∆»¿«¿»

אותה 41) איש ישכב אשר ואשה יח) טו, (ויקרא הכתוב מן
הערב. עד וטמאו במים ורחצו זרע, מא,42)שכבת נדה

מת 43)ב. טומאת (בהל' כבר נתבאר נראה. שאינו מקום
מטמאה. אינה הסתרים בבית טומאה שנגיעת ה"ג), פ"א

היא 44) הכתוב גזירת זרע. שכבת ממנו שיצאה כאיש דינה
ה"ז):45)(שם). (פ"ו מצורע פרשת כהנים' ב'תורת

שנים  שלוש בת מוציא שאני יכול לקטנה. פרט "אשה",
משמע  אשה סתם פירוש, "ואשה". תלמודֿלומר אחד? ויום
אחד, ויום שנים שלוש בת מרבה המיותרת והוא"ו גדולה,

לביאה. ראויה אינה זה מגיל למטה הכתוב:46)אבל מן
וכו'. אותה איש ישכב אשר נגעה.47)ואשה צ"ל:

ב.48) לד, יבמות

.ÈÏÚBa‰49‰ ˙‡- Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ‰M‡ «≈∆»ƒ»¿…ƒƒ¿«∆«
„Ú ‰¯B‰Ë ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰¯Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë»««ƒ∆∆¡»¿≈»ƒ»¿»«

.LÈ‡‰ ‡ÈˆBiL∆ƒ»ƒ

ה"ח.49) שם כהנים' 'תורת

.‡È‰M‡‰50Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL51d˙B‡ ‰ËÏt Ì‡ , »ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«ƒ»¿»»
˙BBÚ LÏL CB˙a52.È¯˜ ‰‡B¯k ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ¿»¬≈ƒ¿≈»¿∆∆ƒ

‰·Ê ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙¯˙BÒ CÎÈÙÏ53LÈ‡k , ¿ƒ»∆∆∆»ƒ»¿»»»¿ƒ
È¯˜ ‰‡¯L54‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .55‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»∆ƒƒ«¿»¿»∆««ƒ∆…

ÌÈpM‰ ÔÈ·Ï ‰ÚÈb‰Â ‰¯˜Ú ‡l‡ ıeÁÏ ˙‡ˆÈ56- »»«∆»∆∆¿»¿ƒƒ»¿≈«ƒ«ƒ
‡nËÓ dÓc ‰Ó :dÓ„k Ú¯Ê ˙·ÎL È¯‰L ;‰‡ÓËƒ¿¿»∆¬≈ƒ¿«∆«¿»»«»»¿«≈

ÌÈÙa57.ÌÈÙa d˙B‡ ‡nËz ËÏÙzL Ú¯Ê ˙·ÎL Û‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆«ƒ¿…¿«≈»ƒ¿ƒ

מ"ג.50) שם מקוואות מזכר.51)מס' שקיבלה
שהיא 52) זמן כל מטמאה זרע שכבת לילה. או יום – עונה

היא  מסוים זמן ואחר ולהוליד, האשה בגוף להיקלט ראויה
תנאים  ונחלקו מטמאה. ואינה "זרע" ואינה מתקלקלת
אלעזר  כרבי רבינו ופסק ותתקלקל. יעבור זמן כמה בדבר,
שלישי  ביום זרע "הפולטת שאמר: במשנה, עזריה בן
כגון  מבאר, הוא למשנה ובפירושו טהורה". (מהבעילה)
שני, בליל מתחילה הראשונה והעונה ראשון, ביום שנבעלה
תפלוט  ואם עונות, שלוש הרי שלישי וליל שני יום ואחריה
בן  אלעזר רבי דעת העדיף ולמה טהורה. היא שלישי ביום
מפני  שם? ישמעאל ורבי עקיבא רבי דעת על עזריה

דעת  היא שכך יוחנן, רבי אמר ב) (פו, שבת שבגמרא
אבל  עונות", "שש שם בהם שכתוב ספרים [ויש חכמים.

"שלוש"]. גורס בשלושה 53)רבינו דם שראתה אשה
וטמאה  זבה זו הרי לזיבה, הראויים בימים זה אחר זה ימים
וטובלת  דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור וצריכה
את  סותרת היא אלה, מימים באחד דם ראתה ואם ונטהרת.
יום  אחרי נקיים ימים שבעה לספור ועליה הנקיים, הימים
אלא  דם ראתה לא שאם רבינו, ומלמדנו האחרונה. הראייה
הימים  כל את סותרת אינה הימים, שבעת בתוך זרע פלטה
וצריכה  הנקיים, במספר נחשב אינו היום אותו אלא הנקיים
השביעי  ביום פלטה אם אפילו בלבד, אחד יום רק להוסיף

א). מב, קרי 54)(נדה וראה נקיים שבעה הסופר כזב
פ"ו). ביאה איסורי בהל' וזבה זב דיני שם.55)(ראה

החיצון.56) מבית למעלה האשה בגוף אם 57)מקום
לחוץ. יצא ולא במקור ממקומו נעקר

.·È˙BBÚ LÏM‰ CB˙a ‰ËÏÙpL dÓˆÚ Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆««¿»∆ƒ¿¿»¿«»
‰M‡‰ ‰‡nhL C¯„k ,da eÚ‚pL ÌÈ¯Á‡ ‰‡nËÓ¿«¿»¬≈ƒ∆»¿»¿∆∆∆ƒ¿»»ƒ»
È¯‰ - ˙BBÚ LÏL ¯Á‡ ‰ËÏt Ì‡Â .d˙B‡ ‰ËÏtL∆»¿»»¿ƒ»¿»««»¬≈
,‰¯B‰Ë ‰ËÏÙpL Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ‰M‡‰»ƒ»¿»¿≈ƒ¿«∆«∆ƒ¿¿»¿»

d˙¯eˆ ‰„ÒÙ ¯·kL58. ∆¿»ƒ¿¿»»»

נ.58) הערה למעלה ראה

.‚È‰nÎÂ59‰BÚ‰ ÔÈ‡Â .‰ÏÈÏ B‡ ÌBÈ ?‰BÚ ‡È‰ ¿«»ƒ»«¿»¿≈»»
˙aM‰ ÏÈÏa ‰ÏÚ· ?„ˆÈk .ÔÈn‰ ÔÓ da ‰ÏÚ·pL∆ƒ¿¬»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ¿¬»¿≈««»
,˙aMa „Á‡ ÏÈÏÂ ,˙aM‰ ÌBÈ :dlL ˙BBÚ LÏL -»∆»««»¿≈∆»««»
;‰‡ÓË - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰ËÏt Ì‡ .˙aMa „Á‡Â¿∆»««»ƒ»¿»¿¿«∆¿≈»
‰L¯tL LÈ‡‰Â .‰¯B‰Ë - ‰‡Ï‰Â ÈL ÏÈlÓ ‰ËÏt»¿»ƒ≈≈ƒ»»¿»¿»¿»ƒ∆≈¿»
BÊ È¯‰ - ˙BBÚ ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ Ú¯Ê ˙·ÎL epnÓƒ∆ƒ¿«∆«¬ƒ¿«««»¬≈

‰‡ÓË60‡ÓË epnÓ L¯Bt‰Â ,‰ÁÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk61. ¿≈»»¿«∆ƒ«»¿«≈ƒ∆»≈

א.59) פו, ופירשו 60)שבת שם. חסדא, רב של מימרא
שכבת  ופלט שנרבע בזכר שהכוונה שם, ורבינו חננאל רבינו

כך. מפרש רבינו שגם ונראה הרובע. של נראה 61)הזרע
בלבד. כנוגע ולא קרי כרואה טמא שהאיש שכוונתו,

ה"א. למעלה ראה שהיא, בכל שמטמאה ונפקאֿמינה,

.„È‰ÁÏ ‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ Ú¯Ê ˙·ÎL62. ƒ¿«∆«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ«»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙B¯MÏ ‰ÏBÎÈ Ì‡Â .‰¯B‰Ë - Ò¯Ák ‰L·È»¿»¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ»≈≈¿≈
.‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ¯ÊÁÏÂ ÔÈ¯LBÙa¿¿ƒ¿«¬…ƒ¿∆»¿»¬≈¿≈»

ב.62) נד, נדה משנה,

.ÂËÂ È¯˜ ‰‡B¯‰L ,‰Ê ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k‰M‡‰ ¿»≈«¿¿∆∆∆∆»∆∆ƒ¿»ƒ»
Ú¯Ê ˙·ÎLa Ú‚Bp‰Â Ú¯Ê ˙·ÎL d˙B‡ LÈ‡ ·ÎML∆»«ƒ»ƒ¿«∆«¿«≈«¿ƒ¿«∆«

ÔÎÂ .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡ÓË63LÏL CB˙a ‰ËÏtL ‰M‡‰ ¿≈ƒƒ«»¿≈»ƒ»∆»¿»¿»
Ï·‡ .È¯˜ ‰‡B¯k ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ˙BBÚ¬≈ƒ¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ¬»
¯‰¯‰Ó ÔB‚k ,ÌÈ‡ÓË Ô‰L ‰Ê ˜¯Ùa ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯‡L¿»»¬ƒ¿∆∆∆∆≈¿≈ƒ¿¿«¿≈
e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ‡ - ÌÈÓ ÏÈËÓe≈ƒ«ƒ≈»¿≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿…»¿
ÔÈ¯B‰Ë - ÔÈlÁÏ Ï·‡ ,‰Óe¯˙Ï ‡l‡ ‰‡ÓË Ì‰ÈÏÚ64. ¬≈∆À¿»∆»ƒ¿»¬»¿Àƒ¿ƒ

ב.63) מא, שם ה"ד.64)ברייתא, פ"ו מקוואות תוספתא,

.ÊË˙È¯Î65CB˙a Ï‡¯OÈ ÏL Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL »¿ƒ∆»¿»ƒ¿«∆«∆ƒ¿»≈¿
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קנט ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` e"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ó‰a‰ ÔÎÂ ,˙BBÚ LÏM‰66ÏL Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL «»¿≈«¿≈»∆»¿»ƒ¿«∆«∆
‰‡ÓË ˙ËÏÙp‰ d˙B‡ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a Ï‡¯OÈ67. ƒ¿»≈¿¿«∆¬≈»«ƒ¿∆∆¿≈»

ezËÏt68B‡ ‰Á¯Ò ˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¿»«¿««¿«∆¬≈ƒ»≈ƒ¿¿»
‰Á¯Ò ‡Ï ÔÈ„Ú69. ¬«ƒ…ƒ¿¿»

ד.65) פ"ח, מקוואות ב.66)משנה, פו, רב 67)שבת
דינה. מה ימים שלושה אחר נפלטה אם שם, שואל פפא

שמטמאה. ברור ימים שלושה שבתוך הגויה 68)ומשמע
הבהמה. [רב 69)או בתיקו. ונשארה פפא, רב של בעיה

של  זרע שכבת שפלטה נכרית דין מה שם, שואל פפא
תימצי  "אם ואומר: ממשיך והוא ימים, שלושה אחר ישראל
(גופם  גופייהו חביל ורמשים שקצים דאכלי כיון לומר,
היא?" מה בהמה "במעי ישראלית, כדין ודינן פירוש חם)"
לומר', תימצי כ'אם הלכה מקום בכל פוסק שרבינו ומכיון

ספק?] היא הרי כאן פסק למה לתמוה יש

.ÊÈ·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k70, ¿»≈«¿¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»
.ÌeÏkÓ ¯B‰Ë ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÚ¯Ê ˙·ÎML∆ƒ¿««¿∆≈»ƒ»ƒ¿

L ‰ËÏtL Ï‡¯OÈ ˙a ,CÎÈÙÏ„·BÚ ÏL Ú¯Ê ˙·Î ¿ƒ»«ƒ¿»≈∆»¿»ƒ¿«∆«∆≈
‰¯B‰Ë - ˙BBÚ LÏL CB˙a elÙ‡ ,ÌÈ·ÎBk71. »ƒ¬ƒ¿»¿»

ה"י.70) מ"ד.71)פ"ב פ"ח מקוואות מס'

.ÁÈLÈb¯‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ72Ï·ËÂ „¯ÈÂ ¯ib˙Â ,73, ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»«¿»«
Ï·hL ¯Á‡ da LÈb¯‰L Ú¯Ê ˙·ÎL epnÓ ‰‡ˆÈÂ74 ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«∆«∆ƒ¿ƒ»««∆»«

‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -75. ¬≈∆¿≈»≈

א.72) מג, נדה במס' גירות.73)בעיה יצאה 74)לשם
שטבל. נפשטה.75)אחר לא הבעיה

.ËÈ‰ÏB„b76B‡] ÚLz ÔaÓ ˙BÁt ÔË˜ d˙B‡ ·ÎML ¿»∆»«»»»»ƒ∆≈«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - [‰Ó‰a B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ77; ≈»ƒ¿≈»¬≈¿»

‰È‰iL „Ú - [d˙‡ LÈ‡ ·kLÈ ¯L‡ ‰M‡Â] :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ…»«∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OiÓe LÈ‡ ·ÎBM‰78. «≈ƒƒƒ¿»≈¿∆≈«¿

שנים.76) משלוש פרשת 77)למעלה כהנים' 'תורת
ה"ח. פ"ו יז.78)מצורע בהלכה

ה'תש"פ  אדר ט"ו ד' יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיצד 1) בעבודהֿזרה, יש הטומאות אבות שארבע יבאר

הטומאה  אב בה. דנו הטומאות אבות ושקולי טומאתם, היא
במגע  שמטמא או במשא מטמא ואינו במגע שמטמא
בתוך  המושלך הטומאות מאבות באב הנוגע ובמשא.

במקווה. מונח שהוא המשכב על שדרס זב המקווה.

.‡ÊÓ¯ dÏ LÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‡ÓËÀ¿«¬»»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»∆∆
e¯Ò‰ :‰¯Bza2e¯‰h‰Â ÌÎÎ˙a ¯L‡ ¯Îp‰ È‰Ï‡ ˙‡3 «»»ƒ∆¡…≈«≈»¬∆¿…¿∆¿ƒ«¬

LÈ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ‰Úa¯‡Â .ÌÎÈ˙ÏÓO eÙÈÏÁ‰Â¿«¬ƒƒ¿…≈∆¿«¿»»¬«À¿≈
‰ÈLnLÓe ,dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·Ú :da4dlL ˙·¯˜˙Â ,5, »¬»»»«¿»¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»

.Ô‰È¯·cÓ Ôlk ˙‡ÓËÂ .dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¿À¿«À»ƒƒ¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

fnx dl yi okÎitÎlrÎs`e mixteq ixacn dxfÎdcear z`neh"
etilgde exdhde mkkeza xy` xkpd iwl` z` exiqd dxeza

."'ek mkizelny

הובא  שלא מפסוק ראיה הרמב"ם בחר מדוע להבין ויש
עבודה־ על חכמים שגזרו לטומאה כאסמכתא בגמרא כלל
"תזרם  לגמרי, אחרים פסוקים הובאו בגמרא והלא זרה,
שנאמר  כמו למת איתקש וכן תשקצנו" "שקץ דוה", כמו
אלו  לימודים שכל העם" בני קבר על עפרה את "וישלך
אבל  עבודה־זרה, טומאת על חכמים לגזירת אסמכתא הם

שמי'. דכר מאן הרמב"ם שהביא הפסוק
של  המיוחד הגדר לבאר הרמב"ם רוצה שבזה לומר ויש

טומאה. עליה גזרו שבגללו ע"ז
של  המיאוס על מדובר הגמרא שהביאה בפסוקים כי
של  ה"חפצא" על איסור היינו עצמה, מצד העבודה־זרה
משמע  היה אלו פסוקים הרמב"ם הביא ואילו העבודה־זרה
ולכן  הע"ז של החפצא מצד היא עבודה־זרה שטומאת
לרמז  הנכר" אלקי את "הסירו הפסוק להביא הוזקק
חכמים  של עבודה־זרה טומאת גזירת של הכללי שהתוכן
דומה  ואינו ה'גברא', האדם את ממנה להרחיק כדי הוא
איסורים  לשאר ממש בו שאין עבודה־זרה איסור
עבודה־זרה  כי עצמו, מצד אסור שלהם שה"חפצא"
ליתן  שלא ומוזהר אדם של שבדמיונו עניין היא במהותה
של  הטומאה גזירת שגם כאן מדגיש ולכן חשיבות, לה
מהעבודה־זרה. להרחיקו היינו ה'גברא', על היא חכמים
כו'" הנכר אלקי את "הסירו בפסוק מודגש זה ועניין

מעבודה־זרה. ה"גברא" והסתלקות בהיטהרות המדבר
(h"i oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

ז,2) (דברים הכתוב על הסמיכו ב מז, זרה עבודה במשנה
עצמו  ורבינו הך). היינו ושרץ (שקץ תשקצנו" "שקץ כו):

ב. בהלכה להלן זה רמז הנכר 3)מביא שאלוהי משמע
עבודת 4)מטמאים. לצרכי בהם שמשתמשים הכלים
דיניהם 5)אלילים. פרטי לה. שהקריבו הקרבנות

הבאות. בהלכות מבוארים

.·,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‰‡nËÓ dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»«¿»¿«¿»»»¿≈ƒ¿«»
,ı¯Mk ,‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»¿«»«∆∆

epˆwLz ıwL :¯Ó‡pL6BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÈÊk d¯eÚLÂ . ∆∆¡««≈¿«¿∆¿ƒ»¿«ƒ…ƒ¿∆
˙n‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ7‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .8‰˙eÁt ¬»ƒ«≈¬»ƒ»¿»«»¿»

.‰¯B‰Ë - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¿»

כשקץ.6) שדינה מכזית 7)משמע בפחות מטמא שאינו
ב). הלכה ב פרק מת טומאת הפסל.8)(הלכות גוף

.‚Úc¯Ók ‰È‰ elÙ‡ ,‰pnÓ ¯·È‡ ıˆ˜9‰Ê È¯‰ - »«≈»ƒ∆»¬ƒ»»¿«¿≈«¬≈∆
‡l‡ ,ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·ÚL ;¯B‰Ë»∆¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ∆»
BÓk Ì¯Êz :¯Ó‡pL .‰ÓÏL ‡È‰Lk dlk ‰¯ev‰«»À»¿∆ƒ¿≈»∆∆¡«ƒ¿≈¿
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ze`nehdקס zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` e"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Â„10ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰Âc ‰Ó -11Û‡ , »»«»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ«
˙B·‡ Èl˜k .ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ¿À≈¬

da ec ˙B‡Óh‰12.Ì‰È¯·cÓ d˙‡ÓhL ÈtÓ , «À¿»»ƒ¿≈∆À¿»»ƒƒ¿≈∆
BÈ‡L ˙ÓÎe ,‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡L ı¯Lk ‰e‡OÚ¬»»¿∆∆∆≈¿«≈¿«»¿≈∆≈

‡l‡ ‡nËÓ˙ÈÊÎa13‰‡nËÓ dÈ‡L ‰cÎe , ¿«≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»¿«¿»
.ÌÈ¯·È‡Ï¿≈»ƒ

לכוון 9) כדי החמור צוואר על שנותנים העץ כמו גדול איבר
בין  הבדל אין כאן ולהלכה מחרישה, מפרשים: (ויש הילוכו

הפירושים). מנידה 11)נידה.10)שני אבר נחתך אם
ח  פרק ראה החי. מן אבר ככל אלא כנידה מטמא אינו

ד. הלכה ומושב משכב טומאת ההקלות 12)מהלכות כל
בטומאת  חכמים הקילו השונות הטומאות באבות שישנן

זרה. בכעדשה.13)עבודה שמטמא כשרץ לא

.„‰˜¯t˙14ËBÈ„‰‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ê ‰„B·Ú15 ƒ¿»¿»¬»»»««ƒ∆«∆¿
ÌÈÓi˜ ‰È¯·È‡ Ïk È¯‰Â d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ16dÈ‡ - »¿«¬ƒ»«¬≈»≈»∆»«»ƒ≈»

‰‡nËÓ17. ¿«¿»

(שם).14) ונתפרקו חוליות עשוי אומן.15)פסל שאינו
כמו 16) הפסל ויחזור החוליות את לחבר יכול אדם וכל

שלפי 17)שהיה. שם נאמר אולם נפשטה. שלא בעייא
זו, לבעייא מקום אין מטמא אינו ממנה שאבר חכמים דעת
הקודמת  בהלכה פסק שרבינו ומכיוון מטמאה. שאינה וברור

"אינה  כאן כתב למלך).כחכמים משנה (ראה מטמאה"

.‰Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .ı¯Lk - ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈLnLÓ Ïk»¿«¿≈¬»»»¿∆∆¿«¿ƒ»»
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿ƒ
ıˆ˜ elÙ‡Â .˙ÈÊÎa Ô˙‡ÓË ¯eÚLÂ .‡OÓa¿«»¿ƒÀ¿»»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
¯ÓÁ BÊ .ı¯Lk ‡nËÓ - ÈÏk‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»¿«ƒƒ«¿ƒ¿«≈¿∆∆…∆
‰„B·Ú ˙È·e .dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ¯˙BÈ ‰ÈLnLÓaƒ¿«¿∆»≈≈¬»»»«¿»≈¬»
˙ÈÊÎa ÔÈ‡nËÓ - B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚÂ ÂÈ·‡ ,BÓˆÚ ‰¯Ê18 »»«¿¬»»¿≈»«¬»¿«¿ƒƒ¿«ƒ

.ÔÈLnLÓ‰ ÏÎk ÚbÓa¿«»¿»«¿«¿ƒ

קצץ 18) דין למדנו ומכאן ב. מז, זרה עבודה משנה
ממשמשיה.

.Â‡ÓË - ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎn‰««¿ƒ…¿À¿≈¬»»»ƒ¿»
‰„B·Ú ˙È·Ï B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .Ú‚Bk¿≈«¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿≈¬»

˙B‡¯„z˜Â ÌÈÏÒÙÒ .‡ÓË - ‰¯Ê19Ôa¯ ÒÈÎ‰L »»ƒ¿»«¿»ƒ¿«∆¿»∆ƒ¿ƒÀ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÔlÎÂ .ÌÈ‡ÓË - ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·Ï20. ¿≈¬»»»¿≈ƒ¿À»ƒ¿À¿»

הטומאה.20)כיסאות.19) באב שנגעו מפני

.Ê‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z21‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nËÓ22 ƒ¿…∆¬»»»¿«¿»¿«»¿«»
ÔÈa ,dÏ ÔÈ·È¯˜nL ¯·c Ïk .˙ÈÊÎa d¯eÚLÂ .‰Ï·kƒ¿≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ»»»∆«¿ƒƒ»≈
,‰Ï·k Ïk‰ - ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈa ¯Oa»»≈¿»√»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»

ÌÈ˙Ó ÈÁ·Ê Ô‡¯˜ ·e˙k‰L23ÏÚ Û‡Â .ÔÈ‡L Èt ∆«»¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ∆≈
ÔÈÏËa ÔÈÏÎ‡ ÏL ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z24ÌÏBÚÏ ƒ¿…∆¬»»»∆√»ƒ¿≈ƒ¿»

‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏËa Ì‡ ,‰‡‰a d¯Èz‰Ï25. ¿«ƒ»«¬»»ƒ»¿»¬≈»≈¿À¿»
- eÏhaL ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z ‡e‰L ÈÏk Ï·‡¬»¿ƒ∆ƒ¿…∆¬»»»∆ƒ¿

¯B‰Ë26- ÔÏhaL ‰ÈLnLÓe ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÎÂ . »¿≈¬»»»¿«¿∆»∆ƒ¿»
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

לאליל.21) כקרבן שהוגש  דבר מטמאה 22)כל אינה אבל
רבא  של אחרון וכלשון ב לב, זרה בעבודה כרבנן באוהל.

המשנה. בפירוש ב) יג, פעור 23)(חולין לבעל "ויצמדו
(עבודה  זרה עבודה לתקרובת והכוונה מתים". זבחי ויאכלו

ב). כט, ראש 24)זרה אזנה, ראש שקטע גוי של פסל
הותר  ביזוי, של יחס המוכיחים אחרים מעשים או חוטמה
כגוש  והוא כאליל איכותו את שביטל מפני בהנאה. הפסל
אבל  בהנאה, הותרו שברם, אם ומשמשים כלים וכן פשוט.
עבודת  (הלכות בהנאה ואסורים בטילים אינם אוכלין

י). והלכה ט הלכה ח פרק רבי 25)כוכבים של בעייא
ומשקין  אוכלין שאמרו מה אם א) נב, זרה (עבודה יוחנן
בלבד  הנאה לאיסור או טומאה לעניין גם נוגע בטלים אינם
בטלה. - חכמים גזירת שהיא טומאה אבל התורה, מן שהוא
ספק  זו "הרי רבינו: אומר ולכן בתיקו נשארה הבעייא
רבינו  החמיר להקל, - דרבנן שספק פי על ואף לטומאה".

זרה. עבודה מפרש,26)בטומאת שם רש"י שם. גמרא
תקרובת  שהם כלים שלדעתו ונראה למשמשים, שהכוונה
דיבור  ב עמוד (שם כתוספות מפרש ורבינו בטלים , אינם

משנה). (כסף בכלל תקרובת שגם כיוון) המתחיל

.ÁÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬»»»¿«≈»»¿≈ƒ
‡OÓa Ì„‡ ‡nËÓe ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa27 ¿«»¿ƒ∆∆»¬ƒ¿«≈»»¿«»
BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL .˙ÈÊÎa B˙‡ÓËÂ ,‰Ï·kƒ¿≈»¿À¿»ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈
·ÏÁk ÌÎÈÒ ÔÈÈ È¯‰ .ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È…≈ƒ¿≈¿ƒ»¬≈≈¿ƒ»¿≈∆
Cq˙pL ÔÈÈ ‡l‡ BÊ ‰‡ÓË ‡nËÓ ÔÈ‡Â .BÓÈÁ·Ê¿»≈¿≈¿«≈À¿»∆»«ƒ∆ƒ¿«≈

„ia28ÔÈÈ Ì˙Ò Ï·‡ ;‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÙÏ29È„·BÚ ÏL «»ƒ¿≈¬»»»¬»¿»≈»∆¿≈
ÔÈ˜LÓ Ïk ¯‡Lk ‰l˜ ‰‡ÓË ‡nËÓ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«≈À¿»«»ƒ¿»»«¿ƒ

ÔÈ‡ÓË30. ¿≈ƒ

באוהל.27) גם שמטמא כאן כתב ורש"י באוהל. לא אבל
ושכשך.28) ליין ידו אם 29)שהושיט יודעים אנו שאין

לא. או כשלושה 30)נתנסך שהיא הלוג ברביעית ושיעורו
א). ל, (שם זיתים

.Ë¯Ùq‰ ˙lÁzÓ e¯‡aL ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ31Ô‡k „Ú ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆«»
,‰¯Bz ÏL ˙B·‡ Ô‰Ó - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡L ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆¬«À¿≈∆»∆»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙B·‡ Ô‰Óe≈∆»∆ƒ¿≈¿ƒ

טהרה.31) ספר

.È„ÏÂ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ·‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈≈¬«»∆»¬≈¿«
‰¯Bz ÏL ‰‡ÓË32ÏL ·‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ ÏÎÂ , À¿»∆»¿»«ƒ¿«≈≈¬«»∆

.Ì‰È¯·c ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¬≈∆»»∆ƒ¿≈∆

ומשקין.32) אוכלין בין כלים בין

.‡È‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ·‡ Ïk»«À¿»∆¿«≈¿«»¿≈¿«≈
‡OÓa33- Ì‰È¯·c ÏL ·‡ ÔÈa ‰¯Bz ÏL ·‡ ÔÈa , ¿«»≈»∆»≈»∆ƒ¿≈∆

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡34, »»«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»
L¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ‡ÏÂ Ì„‡ ‡ÏÂ¿…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…≈≈
Ì„˜ B‡ ÂÈ‡nËnÓ L¯tL ¯Á‡ Bp‰Â .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»¿ƒ««∆≈≈ƒ¿«¿»…∆
ÈL Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,„ÏÂ L¯ÙiL∆ƒ¿»»∆¿«≈√»ƒ¿∆»≈ƒ

.ÔBL‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆ƒ
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קסי ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` e"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שרץ.33) שהוא 34)כגון בשעה בבגדים נגע אם פירוש
בשרץ. נוגע

.·È·‡ ÔÈa ,‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ·‡ ÏÎÂ¿»«À¿»∆¿«≈¿«»¿«»≈»
‰¯Bz ÏL35Ì‰È¯·c ÏL ·‡ ÔÈa36Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡ - ∆»≈»∆ƒ¿≈∆»»«≈«

ÌÈ„‚a ‡nËÓ B‡OBp‰ B‡37˙ÚL·e BÚbÓ ˙ÚLa «¿¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ¿«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ,B˙‡ÈO38Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿∆»ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«

L¯Ù ‡lL ÔÓÊ Ïk ÔBL‡¯ Ô‡OÚ - ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»»ƒ»¿«∆…≈≈
ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ‡nËnÓ L¯t .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»≈≈ƒ¿«¿»¬≈ƒ

ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ ‰‡ÓËÏ39Ú‚ Ì‡Â , ¿À¿»¿»»»¿≈¿«≈¿»ƒ¿ƒ»«
¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬≈≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

·k¯n‰Â ˙BÏ·p‰ ÔÓ ıeÁ ˙B·‡‰ Ïk40‰Ï·p‰ Ï·‡ . »»»ƒ«¿≈¿«∆¿»¬»«¿≈»
- ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËnL Èt ÏÚ Û‡ ,·k¯n‰Â¿«∆¿»««ƒ∆¿«¿ƒ¿«»¿«»

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ô‰a Ú‚Bp‰41Ì‡Â , «≈«»∆≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»¿ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚42‡OBp‰Â ; »«»√»ƒ¬≈≈≈ƒ¿À¿»¿«≈

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ43„Ú ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â , ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»√»ƒ«
.e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ìp‰ - L¯Ù ‡lL∆…≈≈ƒ»ƒ¿À¿»¿∆≈«¿

בגדיו".35) "וכיבס כתוב: כעין 36)בכולם תיקנו
בהם.37)דאורייתא. נוגע שהוא כלים לכל הדין והוא

באב.38) עצמם הם נגעו אינו 39)כאילו שראשון מפני
בלבד. ומשקין אוכלין אלא עליו 40)מטמא שרכב דבר

"יטמא 41)הזב. אלא בגדיו יכבס תורה כתבה לא בנוגע
הערב". מגעו 42)עד בשעת בין במשקין, נגע אם אבל

מדרבנן. ראשון נעשו שפירש אחר כתבה 43)ובין בנושא
בגדים. כיבוס תורה

.‚È˙‡hÁ ÈÓ44‰‡f‰ È„k Ô‰a LiL45Èt ÏÚ Û‡ , ≈«»∆≈»∆¿≈«»»««ƒ
‡l‡ ÌÈ„‚· ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ·k¯ÓÎe ‰Ï·k Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿∆¿»∆≈¿«¿ƒ¿»ƒ∆»
˙ÚLa ÌÈ„‚· ‡nËÓ Ô‰a Ú‚Bp‰ È¯‰ - Ô‡OBp‰«¿»¬≈«≈«»∆¿«≈¿»ƒƒ¿«
‡lL ÌÈna ÚbiL ¯LÙ‡ È‡L ;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ«»ƒ≈∆ƒ∆¿»∆ƒ«««ƒ∆…

ËÈÒÈ46„Á‡Â ‡OBp‰ „Á‡L e¯‡a ¯·Îe ,Ô˙B‡ »ƒ»¿»≈«¿∆∆»«≈¿∆»
ÈÓÈa Ú‚pL B‡ ‰Ï·p‰ ¯Óˆa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .ËÈÒn‰47 «≈ƒ¿≈«≈«¿∆∆«¿≈»∆»«¿ƒ≈
;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ - ·k¯n‰«∆¿»¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ≈
,Ô˙B‡ ËÈÒÈ ‡lL el‡ ÌÈ¯·„a ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»ƒ¿…«ƒ¿»ƒ≈∆…»ƒ»
.‡OBp‰ ÔÈ„k L¯Ù ‡lL „Ú ÌÈ„‚a ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈¿»ƒ«∆…≈≈¿ƒ«≈

על 44) להזות כדי אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. "למעלה 45)טמאי שנינו: ב משנה א פרק בכלים

וכו') זרע ושכבת משרץ יותר גבוהה טומאה (דרגת מהם
את  מטמאים שהם הזייה, כדי בהם שיש חטאת ומי נבילה
הנושאם  האדם (פירוש, במגע בגדים לטמא במשא האדם
במגע". בגדים וחשוכי המשא) בשעת במגעו בגדים מטמא
נמנעים  בגדים במגע": בגדים "חשוכי שם רבינו ופירש
מלשון  חטאת, במי או בנבילה נוגע כשהאדם מליטמא
שלנו  התנ"ך [ובספרי יז) לח, (ישעיה משחת נפשי חשכת
על  דילג שרבינו הדבר, ותמוה בקוף. "חשקת" כתוב
ולא  ו) כ, (בראשית אני גם ואחשוך שבתורה הפסוקים
מטמא  שאינו כאן רבינו ומלמדנו טו)]. כב, (שם חשכת
משא, טומאת מדין מטמאים אבל מגע טומאת מדין בגדים
מובא  קורקוס והרי"י להזיז. ולא לנגוע אפשר שאי מפני

משום  היא הטומאה אם לי מה שואל, כאן, משנה בכסף
קרושים  במים הוא שההבדל ומבאר נושא, משום או נוגע

להסיטם. מבלי בהם לנגוע שאפשר יזיז.46)בקור,
האריג.47) מן הבולטות דקיקים) (חוטים השערות

.„ÈB˙ÚÈÏa ˙ÚLa - ¯B‰h‰ ÛBÚ ˙Ï· ÚÏBa‰«≈«ƒ¿««»ƒ¿«¿ƒ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰Â ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÓ48. ¿«≈¿»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿À¿»

¯Á‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»√»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿»¿««
ÚÏaL49.ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‰Ê È¯‰ - ∆»«¬≈∆≈≈ƒ¿«¿»

פירוש,48) אחד", ופוסל שניים "מטמא שם: במשנה
מטמאים  והם ראשון ונעשים הבגדים את מטמא הבולע
ויוצא  אחרים). פוסלים אלה ואוכלין שני להיות אוכלין
האוכלין  ואת הבגדים (את שניים מטמא שהבולע מזה,
שנגעה  התרומה את פוסל זה על ונוסף בהם) שנגעו

אחד 49)באוכלין. מטמא בלעה או "הקיאה שם: במשנה
שהיא  בזמן רק מטמאה טהור עוף נבלת אחד". ופוסל
א) הלכה ג פרק (למעלה אדם של הבליעה בבית נמצאת
ודינו  ממנה פירש כאילו זה הרי שבלעה, אחר ולפיכך

י"ב. בהלכה למעלה שנתבאר כמו לטומאה, כראשון

.ÂËÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ‰n„‡ ‰¯t Û¯BO‰«≈»»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
Ô‰ÈOÚÓ ˙ÚLaL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰Â¿«¿«≈«∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿««¬≈∆

eÚ‚ Ì‡ ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÓ50ÔÈÏÎ‡a ¿«≈¿»ƒ¿∆≈«¿ƒ»¿»√»ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈOÚÓ ˙ÚLa elÙ‡51. ¬ƒƒ¿««¬≈∆¬≈≈≈ƒ¿À¿»

והמשלח.50) למשנה 51)השורף בפירושו רבינו כתב וכן
והמשלח  ופרים פרה שורף כי "ודע, ט: משנה ה פרק זבים
עם  אמנם בפתיחה, ביארנו כאשר בגדים מטמאים השעיר
אחד  מטמאים אלא אחד ופוסלים שניים מטמאים אינם זה
האוכלין  (פירוש, לטומאה ראשון כל כמו אחד ופוסלים
הכלל  סותר שזה תחשוב ואל שני). נעשים בהם שנגעו
מטמא  מגעו בשעת בגדים המטמא (שכל יהושע רבי שאמר
המטמא  "כל ואמר מבואר שזה לפי אחד), ופוסל שניים
גרידא  בגדים המטמאים כל אמר ולא מגעו" בשעת בגדים
אלא  בגדים יטמאו במגע לא ומשלח) (שורף ואלה (בלבד),
בין  מחלק שרבינו ברור, זה". והבן מיוחד, עסק בהתעסקם
דבר  ובין במשא) (או בנגיעה תמיד בגדים המטמא דבר

בנגיעה  המטמא בלבד. מסויים עסק בזמן או שמטמא
מוגבלת  שטומאתם אלה אבל ראשון, אוכלין עושה במשא
בחיבורים, אפילו כמותם להיות האוכלין את מטמאים אינם
אותם  ועושה ראשון שהוא בהאדם בנגיעתם מיטמאים והם
יהושע. רבי של לשונו מדיוק זה הבדל ולמד לטומאה, שני

.ÊËÓ ·‡a Ú‚Bp‰CB˙a CÏLn‰ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ «≈«¿»≈¬«À¿«À¿»¿
·kLÓ B‡ ı¯L B‡ ‰Ï· B‚k ,‰Â˜n‰52‡e‰L «ƒ¿∆¿¿≈»∆∆ƒ¿»∆

‰Â˜na53ÔÈÚÓ C‡ :¯Ó‡pL .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚Â «ƒ¿∆¿»«¬≈∆»≈∆∆¡«««¿»
- ‡ÓËÈ Ì˙Ï·a Ú‚Â ,¯B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯B·eƒ¿≈«ƒƒ¿∆»¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»
ÔÓ ‰ÏÚiLÎe .ÔÈ‡nËÓ ‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰Lk elÙ‡¬ƒ¿∆≈¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ¿∆«¬∆ƒ

¯‰ËÈ Ú‚Bp‰ ‰Ê ‰Â˜n‰54ÌÈ„‚· ‡nËÓ Ô‡OBp‰Â] . «ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿»ƒ
- L¯Ù ‡lL „Ú ÌÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â ,Ì˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«¿…»ƒ«∆…≈≈
·Ê ÔÎÂ .[e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿¿≈»
·kLn‰ È¯‰ - ‰Â˜na ÁpÓ ‡e‰L ·kLn‰ ÏÚ Ò¯cL∆»«««ƒ¿»∆À»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿»
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¯‰ËÈ ‰Â˜n‰ ÔÓ ·kLn‰ ‰ÏÚiLÎe ;‡ÓË55È¯‰L , »≈¿∆«¬∆«ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«∆¬≈
‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ56‡e‰Lk ·kLna Ú‚Bp‰ ‰ÊÂ . »¿»¿ƒ»¿∆«≈««ƒ¿»¿∆

‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ıeÁ Ú‚Â B„È ËLt Ì‡ ,‰Â˜na«ƒ¿∆ƒ»«»¿»««ƒ¿∆¬≈∆
ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ«∆¿«≈√»ƒ

.ÔÈ˜LÓe«¿ƒ

לו.52) והדומה הזב עליו ששכב שניהם 53)דבר ואפילו
המקווה. בתוך - והאדם הטומאה מן 54)- יפרוש אם

חלק  הוציא אם אבל המים, בתוך עודנו כשכולו הטומאה
אגב  ודרך נטהר. לא הטומאה מן שפירש לפני מגופו
המקווה  מן שיעלה עד נטהר אינו שהטובל רבינו משמיענו

בטומאתו. נשאר במקווה שהוא זמן המשכב.55)וכל
לפני 56) הזב מן פירש לא שאם מובן הזב. מן פרישתו אחר

מטמאי  הלכות (ראה נטהר לא - המים מן יצא ממנו שחלק
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מטמאים 1) ואם מתטמאים, והמשקין שהאוכלין יבאר

דיניהם. וכל משקין, או אוכלין

.‡ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯·c»»¿…»«»∆»√»ƒ¿««¿ƒ
¯L‡ ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ ÏkÓ :¯Ó‡pL .ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»»…∆¬∆≈»≈¬∆
ÏÎa ‰˙MÈ ¯L‡ ‰˜LÓ ÏÎÂ ,‡ÓËÈ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡B·È»»»«ƒƒ¿»¿»«¿∆¬∆ƒ»∆¿»
¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡‰ ÔÈ‡Â .‡ÓËÈ ÈÏk¿ƒƒ¿»¿≈»…∆∆ƒ¿»¿«≈…∆«≈

‰¯Bz‰ ÔÓ2¯·c ÔÈ‡nËÓ e‡ÓËpL ÔÈ˜Ln‰ ‡ÏÂ , ƒ«»¿…««¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ»»
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯Á‡3ÏÚ e¯Êb ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ . «≈ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«

ÔÎÂ ;e‰‡nË - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚ Ì‡L ,‡Óh‰ ÏÎ‡‰»…∆«»≈∆ƒ»«¿…∆«≈ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa ‡Óh‰ ÏÎ‡ Ú‚ Ì‡4ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . ƒ»«…∆«»≈¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈…∆

Ì‰È¯·cÓ elÙ‡Â ÌÏBÚÏ Ba Ú‚pL ÈÏk ‡nËÓ5ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ∆»«¿»«¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈
e¯Êb6B‡ ÔÈÏÎ‡ e‡nËiL ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ »¿«««¿ƒ«¿≈ƒ∆¿«¿√»ƒ

Ô‰a eÚ‚pL ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓ7. «¿ƒ≈ƒ∆»¿»∆

משקין.2) מטמא שאינו אפשר 3)והואֿהדין לכאורה
אוכל", מטמא "אינו כתב: אוכל גבי - הלשון משינוי ללמוד
אולם  משקין. מטמא טמא שאוכל - אחר" "דבר כתב: וכאן
גזרו  סופרים "מדברי וכותב: ממשיך שהרי כן, הדבר אין
ברור  טימאן", - במשקין הטמא אוכל נגע אם וכן וכו',
בפ"י  ולקמן בלבד. סופרים מדברי משקין שמטמא איפוא,
אדם  "בין הטומאה, בוולד המשקין נגעו אם "וכן כתב: ה"י
באוכל  נגעו שאם מכאן תורה", מדברי נטמאו כלים" ובין
שלישי  בענין שם ביאורנו (ע' התורה מן נטמאו לא - ראשון
משקה  מטמא שאוכל א, יט, פסחים רש"י [ודעת ורביעי).

שם]. ע' התורה. תימן).4)מן (כת"י טימאן צ"ל:
ב.5) ז, ב.7)שם.6)נדה בהלכה יבואר הנימוק

.·EÏ ÔÈ‡8‰‡ÓË „ÏÂ9‡l‡ ÌÈÏk ‡nËnL ≈¿¿«À¿»∆¿«≈≈ƒ∆»
·Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓÌ‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓËÂ .„10. «¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ¿≈∆

‡e‰Â11·‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ¿∆ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ≈¬«»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó12ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa , ≈¬«À¿≈∆»≈∆

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .Ì‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿«««¿ƒ¿≈ƒ
·f‰ ‰˜LÓ ÌeMÓ ‰¯Êb ?ÌÈÏk e‡nËiL13‡e‰L , ∆¿«¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿≈«»∆

˜¯È ÈÎÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈc ÌÈÏk ‡nËÓe ·‡»¿«≈≈ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ»…
e¯‡aL BÓk ,¯B‰ha ·f‰14. «»«»¿∆≈«¿

מ"ה.8) פ"ח בין 9)פרה - הטומאה באב שנגע דבר כל
הטומאה. ולד נעשה - ומשקין אוכלין בין נדה 10)כלים

נאמר.11)שם. אלה 12)וזה למשקין הטומאה פירוש,
הטומאות, לשלשלת הראשון שהיה הטומאה מאב הגיעה
משקין  שנגעו כגון השלשלת, באותה חוליות מאה ואפילו
משקין  נגעו ואחרֿכך בכלים המשקין ונגעו הטומאה, באב
אב  "מחמת בגדר זה הרי הלאה, וכן הכלים באותם אחרים
גזרו  שחכמים בידיים שנגעו משקין למעט הטומאה",
כלים. מטמאים אינם אלה משקין טומאה, עליהם
"אבל  רבינו: כותב טהרות, סדר המשנה לפירוש ובהקדמתו
ר"ל  השרץ, מחמת יתטמאו המשקין אלו שיהיו בתנאי
שיטמאוהו  כמו השרץ) (אל אליו בטומאתו נסמך שיהיה
נטמא  שיהיה לא שקדם, כמו השני, או הראשון או האב
המשקין  את מטמאין טמאות שידיים לפי טמאות, בידיים
יד, (שבת בתלמוד אמרם ענין וזה . . . שהתבאר כמו כן גם
שאלו  ז"ל אמרו (כאילו) כאשר שרץ", מחמת "דאיטמו ב)
ברור  וכו'". טמאות בידיים יתטמאו לא טמאים המשקין
שמקור  מודיע שם ורבינו למעלה. שכתבנו למה שהתכוון
מקור  מוסר [בכסףֿמשנה ה"א. פ"ג חגיגה בירושלמי זה דין
בתרגומה  זו הקדמה לידו הגיעה לא וכנראה עצמו, בשם זה

הי 13)העברי]. רוקו נוזלים כגון זב, של מגופו וצאים
רגליו. פ"א 14)ומימי ומושב משכב טומאת בהלכות

וט"ו. הי"ד

.‚e¯ÊbLk15e¯Êb ,ÌÈÏk‰ ˙‡ e‡nËiL ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ ¿∆»¿«««¿ƒ∆¿«¿∆«≈ƒ»¿
ÔÎBzÓ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ eÈ‰iL16eÏÙ Ì‡ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆«≈ƒƒ»≈«ƒ»¿

Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï17ÈL ‡e‰ È¯‰Â Blk ‡ÓË -18Ì‡Â ; «¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»À«¬≈≈ƒ¿ƒ
eÚ‚19ÌÈÏk ¯‡La20eOÚÂ Ôlk ‡nËÓ - ÔÎBzÓ »¿ƒ¿»≈ƒƒ»¿«≈À»¿«¬

ÈÏk‰ È¯BÁ‡a ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈiL¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈«¿ƒ
ÈÏÎe ÛËL ÈÏÎa ÔÈa Ò¯Á ÈÏÎa ÔÈa ,CBz BÏ LiL∆≈≈ƒ¿ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ

„·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË - ˙BÎzÓ21,ÈL ÂÈ¯BÁ‡ È¯‰Â , «»ƒ¿¿¬»ƒ¿««¬≈¬»≈ƒ
;‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÎBz ‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

L„˜Ï Ï·‡22,Blk ‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk , ¬»¿…∆¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»À
.‰‡ÓËÏ ÈL Blk È¯‰Â«¬≈À≈ƒ¿À¿»

שם.15) רבינו פירוש ראה מ"א. פכ"ה נגעו 16)כלים אם
כולו. נטמא - הכלי של הפנימי נגעו 17)בצד לא אפילו

ראשון.18)בדופנו. הם שמשקין הכלי.19)גזרו בדופן
ממש.20) בנגיעה אלא מאוירם מטמאים אף21ֿ)שאינם

מגבו  בנגיעה חרס כלי מטמא אינו הזב שמשקה עלֿפי
משום  גזירה היא משקין טומאת של עיקרה וכל (מאחוריו),
רבינו  תורה. משל יותר גזירתם חכמים החמירו הזב, משקה
חרס  כלי "מה א): לח, (בכורות שאמרו ממה זה, דין למד
נטמא  לא גבו נטמא שטף כלי אף תוכו, נטמא לא גבו נטמא

(רא  וכסףֿמשנה).תוכו" ראב"ד מ"ט.22)ה שם כלים

.„e¯‡a ¯·k23,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ≈¿«¿ƒ≈ƒ
¯k‰ ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓËa eOÚ ‰ÓÏÂ .ÔÈ‡nËÓ ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¿À¿««¿ƒ∆≈
- ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÈÏk‰L ,e¯Ó‡Â ‰Ê∆¿»¿∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»
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ÌÈÏk ˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï ?‰Óe¯˙Ï BÎBz ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«∆À¿«≈ƒ
‰Óe¯z ‰ÈÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL ,Ì‰È¯·cÓ el‡≈ƒƒ¿≈∆∆…ƒ¿¿»∆»¿»

ÌÈL„˜Â24. ¿»»ƒ

א.23) וקדשים 24)בהלכה תרומה לשרוף אסרה התורה
טהורים.

.‰e¯‡a ¯·k25·‡a eÚ‚pL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¿¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó≈¬«À¿¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈ƒ
B˙B‡ È¯‰ - ·‡a ‡ÓËpL ÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÏÎ‡ Ú‚»«…∆¿»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»¬≈
‡¯˜ - ÈM‰ ‰Êa Ú‚pL ÏÎ‡Â .‰‡ÓËÏ ÈL ÏÎ‡‰»…∆≈ƒ¿À¿»¿…∆∆»«¿∆«≈ƒƒ¿»
- ÈÚÈ·¯ ÏÎ‡a ÈLÈÏM‰ Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»««¿ƒƒ¿…∆¿ƒƒ

na .‰‡ÓËÏ ÈÚÈ·¯ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰ ¬≈∆ƒ¿»¿ƒƒ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒ
·‡a Ú‚pL ‰˜LÓ „Á‡ ,ÔÈ˜Ln‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»««¿ƒ∆»«¿∆∆»«¿«
È¯‰ - ÈLa Ú‚pL B‡ ÔBL‡¯a Ú‚pL B‡ ‰‡Óh‰«À¿»∆»«¿ƒ∆»«¿≈ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ‰lÁz ‰˜Ln‰ B˙B‡26,B¯·Á ˙‡ ‡nËÓe , ««¿∆¿ƒ»¿À¿»¿«≈∆¬≈
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,B¯·Á ˙‡ B¯·ÁÂ27ÔÈBÓ ÔÈ‡L , «¬≈∆¬≈¬ƒ≈≈»∆≈ƒ

ÔBL‡¯a B‡ ‰‡Óh‰ ·‡a Ú‚pL ÔÈÈ ?„ˆÈk .ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈««ƒ∆»«¿««À¿»¿ƒ
Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k ‰Ê ÔÈÈ È¯‰ - ÈLa B‡¿≈ƒ¬≈«ƒ∆¿ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«
L·„e ,L·„a ·ÏÁÂ ,·ÏÁa ÔÓLÂ ,ÔÓLa ‰Ê ÔÈÈ«ƒ∆¿∆∆¿∆∆¿»»¿»»ƒ¿«¿«
ÔBL‡¯ Ôlk - ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ ,¯Á‡ ÔÈÈa ÌÈÓe ,ÌÈÓa¿«ƒ«ƒ¿«ƒ«≈¿≈«¿»À»ƒ
,‰lÁz ·‡a ‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk el‡Îe ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ»

ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔlÎÂ28e‡ÓËpL ÈÏk ÔÎÂ . ¿À»¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa ÂÈ¯BÁ‡29È¯BÁ‡a ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚Â , ¬»¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈ƒ«¬≈

ÔÈlÁ ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰30eOÚ - «≈ƒ«¿≈ƒ¬ƒ»«¿ƒÀƒ«¬
ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ ‰lÁz ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ»¬≈ƒ¿ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ≈ƒ
Ô‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈiL Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÌÈ¯Á‡31 ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«∆≈

.ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ

ה"ח.25) פ"ה מת טומאת פ"ח,26)בהלכות פרה משנה
תחילה  להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל "כל ז:

התרומה. את פוסל ושני טבול27ֿ)(ראשון)", תוספתא
ה"ב. פ"א ולד 28)יום "כל שנינו: מ"ה, פ"ח בפרה

הטומאות  ולד כל משקה". אלא כלים מטמא אינו הטומאות
- משקה "נטמא המשנה: ומסיימת ושני, ראשון פירושו, -
ומטמא  נטמא - באלה משקה נטמא אם כלומר, טימאן",

ור'29)כלים. אליעזר ר' מחלוקת מ"ז, פ"ח טהרות
את  מטמאים ושניהם הכלים, באחורי שנגעו באוכלין יהושע

שנטמ  כלים באחורי שנגעו במשקין.המשקין או
קודש.30) או תרומה של המשקין.31)ומכלֿשכן

.ÂÔÈÏÎ‡ eÚ‚Â ,ÔÈ˜LÓa e‡ÓËpL ÈÏk‰ È¯BÁ‡32 ¬≈«¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ¿»¿√»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ elÙ‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ È¯BÁ‡a«¬≈«¿ƒ«»≈¬ƒ»¿≈¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ „·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk‰L .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿«≈¿«≈
e‡ÓËpL ÈÏk‰L ;„·Ïa L„˜Ï ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡∆»√»ƒ∆»¿…∆ƒ¿«∆«¿ƒ∆ƒ¿¿
e¯‡aL BÓk ,L„˜Ï Blk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÂÈ¯BÁ‡33, ¬»¬≈∆»≈À¿…∆¿∆≈«¿

.L„w‰ ÏÎ‡ ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈…∆«…∆

אליעזר,32) כר' ופסק יהושע, ור' אליעזר ר' נחלקו בזה
שם, ופירשו אליעזר, כר' הלכה אמרו: ב ז, שבנדה מפני
אוכלין  ומטהר חולין, של אפילו משקין מטמא אליעזר שר'

תרומה. של שם,33)אפילו בנדה ומשמע ה"ג. למעלה
נטמא  שהכלי אףֿעלֿפי קודש, אכלי מטמא תוכו שגם

שם. רש"י ראה באחוריו. שנגעו ממשקין

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שניות 1) ושהידיים לטומאה, בראשון בידיו הנוגע יבאר

ובשר  מנחות של וצריד והנותר הפיגול ודין סופרים. מדברי
במקדש, ידיים טומאת יש אם למחיצתו. חוץ שיצא קודש
ובית  המלך ששלמה באחרת. ונגעה אחת ידו שנטמאה ומי
במפה  ידיו אדם לט שניות. שיהיו הידיים כל על גזרו דינו
או  שאכל אדם כל על שגזרו נטילה. בלא תרומה ואוכל
האוכלין  כל אם לטומאה. שני שיהיו טמאים, אוכלין שתה

לרביעית. המשקין וכל פרס לכחצי מצטרפים

.‡Ú‚Bp‰ Ïk2‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯a ÂÈ„Èa3‰È‰L ÔÈa , »«≈«¿»»¿ƒ¿À¿»≈∆»»
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ B‡ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk B‡ Ì„‡ ÔBL‡¯ B˙B‡ƒ»»¿ƒ…∆«¿ƒ¿≈ƒ

˜¯t‰ „Ú „·Ïa ÂÈ„È e‡ÓË -4ÂÈ„È ÒÈÎn‰ ÔÎÂ .5 ƒ¿¿»»ƒ¿«««∆∆¿≈««¿ƒ»»
ÒÈÎ‰L B‡ ,‰‡Óh‰ ·‡a ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿««À¿»∆ƒ¿ƒ

ÚbÓ ˙È·Ï ÂÈ„È6ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ .ÂÈ„È e‡ÓË - »»¿«ƒ¿À»ƒ¿¿»»¿À¿««»«ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

והידים".2) . . . התרומה את פוסלים "אלו מי"ב: פ"ה זבים
שניות. שהידים מפני שלישי התרומה את עושים פירוש,
לטומאה  בראשון שנגעו כגון נטמא, לא הגוף כשכל ומדובר
משמונהֿ אחד היא זו וטומאה וכלים. אדם מטמא שאינו
(ראה  הלל בית על שמאי בית שרבו ביום שגזרו דבר עשר

ב). יג, שבת לא 3)משנה, לטומאה, בשני נגעו אם אבל
א. פ"ג, ידים במשנה, כחכמים כף 4)נטמאו. חיבור מקום

ג. פ"ב, שם משנה, והזרוע. מ"א.5)היד פ"ג שם
כהן,6) עלֿפי לטומאה הוחלט או והוסגר נגע בו שיש בית

לתוכו  הבא כל את התורה מן ומטמא הטומאה אב הוא
דברים  במה פט"ז). צרעת טומאת הל' (ראה ראשון להיות
נטמא  לא מזה בפחות אבל ורובו, ראשו כשהכניס אמורים,

שהוכנסו. הידים על טומאה חכמים וגזרו התורה, מן

.·˙BiL ÌÈ„i‰7ÔÈ‡L .ÌÏBÚÏ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «»«ƒ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆≈
e¯Êb Ô‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯ÊbLÎe ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»∆»ƒƒ¿≈∆¿∆»¿À¿»¬≈∆»¿
˙ÈaÏ ÂÈ„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿À¿»¬ƒƒ¿ƒ»»««ƒ

ÚbÓ‰8ÌÈ„‚a ‡nËnL Ì„‡a ÂÈ„Èa Ú‚pL B‡ ,9„Ú «¿À»∆»«¿»»¿»»∆¿«≈¿»ƒ«
˙BiL ÂÈ„È È¯‰ - ÂÈ‡nËnÓ L¯Ù ‡lL10. ∆…≈≈ƒ¿«¿»¬≈»»¿ƒ

נעשו 8)שם.7) לתוכו והנכנסים הטומאה, אב  שהוא
והבגדים 9)ראשון. וכדומה, הנבילה את הנושא כגון

ראשון. שנתבאר 10)נעשים כמו נטמא, לא גופו אבל
הי"א. פ"ו למעלה

.‚¯˙Bp‰Â Ïebt‰11˙BÁÓ ÏL „È¯ˆÂ12Ô‰ È¯‰ - «ƒ¿«»¿»ƒ∆¿»¬≈≈
CÎÈÙÏ ,ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ÔÈBÓe ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k13 ¿ƒ¿À¿»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‰ˆÈ·Îa ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ14¯˙Bp‰Â Ïebt‰ ÔÈ‡Â . ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿≈»¿≈«ƒ¿«»
ÔÈÙ¯ËˆÓ15‰ˆÈ·Îa ‰ÂL Ô¯eÚML Èt ÏÚ Û‡ ,16, ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆ƒ»»∆ƒ¿≈»

Ô‰È¯·cÓ ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰17ÔÈÏÎ‡‰ ¯‡L Ï·‡ . ƒ¿À¿««»«ƒƒƒ¿≈∆¬»¿»»√»ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ18ÔÈ‡L .19˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡ ƒ¿»¿ƒ∆≈√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆

.‰ˆÈ·k eÈ‰iL „Ú ÌÈ„i‰«»«ƒ«∆ƒ¿¿≈»
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ב.11) קכ, פסחים קמח 12)משנה, של דקיקים קרטים
השמן  את סופגים שאינם עבים, לגושים יחד שנדבקו
נרטבו  שלא מפני טומאה, לקבל הוכשרו ולא שבמנחה
טומאה  לקבל אותם מכשירה הקודש חיבת אבל במשקה,
שמדרבנן  אמרו, ב) (קב, ובמנחות המטמא. בדבר כשיגעו
הי"ד). פי"ב השלמות (ראה ושני ראשון בהם מונים

ה"13) (ראה ראשון שהם שם,14)א).מפני בפסחים
בכזית  הוא אם ונותר, פיגול של בשיעורם אמוראים נחלקו
בכל  אוכלין טומאת כשיעור או אכילתם איסור כשיעור
כלל  למה נתבאר [לא בכביצה. והלכה בכביצה. – מקום
ענינים  שני הלא ונותר, פיגול עם מנחות של צריד רבינו
של  ובצריד עצמם, מחמת טמאים ונותר פיגול הם, נפרדים

ראב"ד)]. (ראה בטומאה כשנגע מדובר משנה,15)מנחות
ב. יז, א):16)מעילה עמוד (שם יהושע רבי אמר וכלל

מצטרפים. שווה, ושיעורו שטומאתו זה 17)כל נימוק
שמואל. בשם שם בגמרא במשנה.18)נאמר שם

צירוף.19) צריכים למה נימוק

.„˙ÈÏe˜20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙Bp‰ B‡ Ïebt‰ ƒ«ƒ«»««ƒ∆ƒ
‰Óe˙Ò21ÂÈ„È e‡ÓË ÂÈ„Èa da Ú‚Bp‰ -22; ¿»«≈«»¿»»ƒ¿¿»»

Ïebt B‡ ¯˙B eLnML ÌÈL„˜ ÏL ˙BÓˆÚ‰L23 ∆»¬»∆»»ƒ∆ƒ¿»ƒ
¯·„Ï ÒÈÒa eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿«¬»ƒ¿»»

¯eÒ‡‰24. »»

מוח.20) הרבה בה ויש הירך, למעלה 21)עצם ואמרנו
כשלא  במגע מטמאה אינה הנבילה שקולית הי"א), (פ"ב

"וקולית 22)ניקבה. שם: שנינו א. קכה, חולין משנה,
טמא". – נקובים בין סתומים בין בהם, הנוגע - המוקדשים
רש"י). פירש (וכן בנותר שמדובר שם, רבינו ומפרש

פיגול.23) או נותר שהוא למוח כבסיס גמרא,24)שימש
שם.

.‰L„˜ ¯Oa25B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ ‡ˆiL26‡e‰ È¯‰ - ¿«…∆∆»»ƒ¿ƒ»¬≈
‡Ï B‡ ÌÈ„i‰ ˙‡ ‡nËÓ Ì‡ ˜ÙÒ27BÈ‡ CÎÈÙÏ . »≈ƒ¿«≈∆«»«ƒ…¿ƒ»≈

¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ˜ÙqL ,‡nËÓ28. ¿«≈∆¿≈À¿««»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈
‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ ˙ÈaÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt ¯Oa Ì‡Â¿ƒ¿«∆«∆»»««ƒ¬≈

‰¯e·Á Èa .¯B‰Ë29Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê30. »¿≈¬»¿ƒƒ≈

ב.25) פה, לבשר 26)פסחים מחיצות קבעה התורה
חומת  ומחיצת קדשים, לקדשי ישראל עזרת מחיצת קודש,
אלו  למחיצות מחוץ שיצא והבשר קלים, לקדשים ירושלים

ביוצא". "נפסל בגמרא: נפסל. שנשארה 27)– שם בעיה
ה"א.28)בתיקו. פי"ד ביחיד 29)לקמן נאכל אינו פסח

"בני  ונקראים עליו, שנמנו אדם בני של בחבורה אלא
ה"א). פ"ב פסח קרבן (הל' שם:30)חבורה" גמרא,

רבנן  גזרו דלא שואלים) אנו (אין לן מיבעיא לא "בפסח
זריזין  חבורה בני הנימוק)? הוא (מה טעמא מאי טומאה,
טומאה  שגזרו בזה שם מנומקת ביוצא, הבעיה פירוש: הן".
ולא  בזמנו הקודש את לאכול הכהנים שיזהרו כדי נותר, על
טומאה. על מאוד מקפידים היו שהכהנים נותר, לידי יבוא
שבנותר  לומר אפשר גזרו. ביוצא גם אם השואל ושאל
אבל  הקבוע, בזמן הבשר את יאכלו ולא שיתעצלו חששו
אפשר  ומאידך חששו. לא ולזה בידים מעשה הוא יוצא

ולא  בידים, להוצאה גם וחששו חכמים חילקו שלא לומר,
ואין  השני את אחד ומזרזים בחבורה הנאכל בפסח גזרו
מזה  ויוצא שכיח. שאינו בדבר גזרו לא וחכמים שכיח, יוצא
להם  שקשה קטנה בחבורה כגון בפסח, גם שכיח שנותר

הכול. לאכול

.ÂLc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡31‰‡ÓË e¯ÊbL ‰ÚLaL . ≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»∆¿»»∆»¿À¿»
ÔÈÏÎ‡a Ú‚Bp‰ ‡l‡ .Lc˜na e¯Ê‚ ‡Ï ,ÌÈ„i‰ ÏÚ««»«ƒ…»¿«ƒ¿»∆»«≈«»√»ƒ

ÌÈ‡ÓË32Ú‚pL ÔÈa Lc˜na Ú‚pL ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ¿«≈»∆≈∆»««ƒ¿»≈∆»«
Ú‚Â ,Lc˜nÏ ıeÁ.Ô‡nË ‡Ï - Lc˜na ÌÈL„˜a «ƒ¿»¿»«¿»»ƒ«ƒ¿»…ƒ¿»

L„w‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Lc˜nÏ ıeÁ Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»««ƒ¿»¬≈∆¿«≈∆«…∆
¯‡a˙iL BÓk ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBÙe33. ≈∆«¿»¿∆ƒ¿»≈

ידים 31) טומאת שאין זכינו עקיבא, רבי אמר א: יט, פסחים
ידיו 32)במקדש. טמאים, במשקין נגע שאם משמע,

במקדש. גם ה"גֿד.33)מטמאות פי"א לקמן

.Ê˙‡ÓËpL ÈÓ34˙¯Á‡a ‰Ú‚Â ˙Á‡ B„È35- ƒ∆ƒ¿≈»««¿»¿»»«∆∆
ÏËBÂ ,‰¯B‰Ë ˙¯Á‡‰36Bi„Â ‰‡Óh‰ ˙‡37‰na . »«∆∆¿»¿≈∆«¿≈»¿««∆

‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c38Ì‡ ,L„˜Ï Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆ƒ
d‡nË - ‰iMa Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓË39Ô‰ÈzLe , ƒ¿≈»««¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿≈∆

‰ÏÈ·Ë ˙BÎÈ¯ˆ40˙ÏÈËa - ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ .L„˜Ï ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
„·Ïa ÌÈ„È41ÂÈ„È e¯‰ËÈ42. »«ƒƒ¿«ƒ¿¬»»

ב.34) כ, חגיגה אם 35)משנה, "בתרומה, כתוב: במשנה
נגעה  אם ופירושה: טהורה". חברתה - מידיו אחת נטמאת
תרומה. מטמאה השניה אין השניה, ביד הטמאה היד

מים.36) הלוג רביעית עליה אותה 37)שופך לטהר
רבינו,39)שם.38)לתרומה. כותב הי"ב פי"ב לקמן

אחר. אדם של ידו גם מטמאה שתי 40)שלקודש טבילת
נגעה  וכשלא מים. סאה ארבעים בו שיש במקווה הידים

בלבד. הטמאה את מטביל נטמאו 41)בשנייה, אם אפילו
לחולין 42)שתיהן. לידים "נוטלים ב: יח, שם משנה,

מטבילים". ולקודש ולתרומה, ולמעשר

.ÁCÏn‰ ‰ÓÏL43ÌÈ„i‰ Ïk ÏÚ e¯Êb BÈc ˙È·e ¿……«∆∆≈ƒ»¿«»«»«ƒ
,e‡ÓËpL È‡cÂa Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙BiL eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒ¿««ƒ∆…»«¿««∆ƒ¿¿

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ44ÌÈ„i‰ ÏÚ ‰ÓÏL ¯Ê‚ ‡ÏÂ . ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ¿…»«¿……««»«ƒ
L„˜Ï ‡l‡ ‰‡ÓË45ÂÈ¯Á‡L ÌÈÓÎÁ e¯Êb Ck ¯Á‡Â , À¿»∆»¿…∆¿««»»¿¬»ƒ∆«¬»

.‰Óe¯˙Ï ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe .‰Óe¯˙Ï Û‡«ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿»
,‰ÏeÒt - ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ‰Óe¯˙a Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿»…∆∆ƒ…»»¿»

BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙Ù¯OÂ46. ¿ƒ¿∆∆«À¿»

ב.43) יד, דבר,44)שבת בכל ולהתעסק לנגוע רגילות
דחה  שם [רש"י המטמא. בדבר נגעו שמא אנו וחוששים
מלוכלכים, ובמקומות בגוף לנגוע שדרכן ומפרש זה, פירוש
רבינו  של ומלשונו בלכלוך, שתיגע לתרומה הוא וגנאי
גזרו  לא ואףֿעלֿפיֿכן בטומאה, לנגיעה שחששו משמע

הגוף]. כל טומאת ולא ידים טומאת א.45)אלא טו, שם
שנטמאו 46) וקדשים תרומה שורפים שאין כבר, נתבאר

בפירוש  חכמים גזרו ידים בטומאת אבל דרבנן, טומאה
שם). אילפא, של (מימרא שריפה

.ËËÏ47˙ÏÈË ‡Ïa ‰Óe¯z ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È Ì„‡ »»»»»¿«»¿≈¿»¿…¿ƒ«
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ÌÈ„È48ÚbÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,49Ôk ‰OÚÈ ‡Ï Ï·‡ . »«ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ«¬»…«¬∆≈
˙¯‰Ë ÏÚ B‡ L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«»√«

‰Óe¯z50„Èt˜Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,ÚbÈ ‡nL ‰¯Êb , ¿»¿≈»∆»ƒ«¿ƒ∆≈«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ51. ¬≈∆

תרומה,48)כורך.47) לאוכלי מפה "התירו ב: קז, חולין
טהרות". לאוכלי מפה התירו מפני 49)ולא עצמם, בידים

טמאות. בידים בתרומה מלנגוע ונזהרים הם, זריזים שכהנים
בטהרת 50) כמו חולין בטהרת להזהר נוהגים היו פרושים

קודש. או על 51)תרומה כמו טהרתם על מקפיד אינו
שיגע  לחשוש יש ולפיכך תרומה, או ממש קודש טהרת
שחולין  משמע מלשונו זהירות. חוסר מתוך ממש בידים
לאכול  מותר תרומה, או הקודש טהרת על נעשו שלא
(ראה  הי"ח פ"ו ברכות בהל' בפירוש רבינו כתב וכן במפה.

שם). וכסףֿמשנה ראב"ד

.È˙BiL ÌÈ„i‰Â ÏÈ‡B‰52- ‰˜LÓa eÚ‚ Ì‡ , ƒ¿«»«ƒ¿ƒƒ»¿¿«¿∆
- ÔÈÏÎ‡a el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â .‰lÁz Ìe‡OÚ¬»¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ≈»√»ƒ
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa eÚ‚ Ì‡Â ,ÈL Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»≈ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ¬≈ƒƒ
BÓk ,ÌÏBÚÏ ‰lÁz ÔÈ˜Ln‰L ;‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»∆««¿ƒ¿ƒ»¿»¿

e¯‡aL53˙ÓÁÓ e‡ÓËpL el‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»≈«¿ƒ≈∆ƒ¿¿≈¬«
ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÌÈ„i‰54ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ¯wÚL , «»«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ«À¿««»«ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ55ÏÎ‡iL Ì„‡ Ïk ÏÚ ƒƒ¿≈∆¿≈»¿¬»ƒ«»»»∆…«
‡ B‡ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÏÎ‡L ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡,ÈL ÏÎ √»ƒ¿≈ƒ≈∆»«…∆ƒ…∆≈ƒ

ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ Ïk ÏÚÂ56ÈL ‰È‰iL , ¿«»«∆«¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ
ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ57Ô‡OÚ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â . ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ¬»»

ÈLÈÏL58- ÔÈlÁ ‰˜LÓ elÙ‡ ,ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ; ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈Àƒ
ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô‡OÚ59Ï·‡ , ¬»»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»

‰Ê Ì„‡ ˙‡ÓË ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏk ‡nËÏ ‡Ï…¿«≈≈ƒƒ¿ƒ«À¿«»»∆
Ì‰È¯·cÓ60e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .61ÏÎB‡‰ ÏÚ ‰‡ÓË ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿À¿»«»≈

ÈL B‡ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÏÎ‡È ‡nL ?ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆»…«…∆ƒ≈ƒ
‰Óe¯z ‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ‰˜LÓ ÂÈÏÚ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆»»«¿≈¿»¿ƒ¿»««¿∆¿»
- ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙaL ÏÎ‡a ‡ÓË»≈»…∆∆¿ƒ¿≈«∆«¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ˜Lna ‡ÓË ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ÏÎ‡ Ô‰nÚ ÏÎ‡È ‡nL∆»…«ƒ»∆…∆¿»¿ƒ¿»»≈««¿ƒ

˙BÓe¯˙a e¯‡a ¯·Îe .ÂÈÙaL62ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L , ∆¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿∆»∆¡…
.‰‡ÓË ‰Óe¯z¿»¿≈»

בשני,52) הנוגעים שמשקין ה"ה, בפ"ז למעלה ונתבאר
ראשון. שם.53)נעשו כבר 54)למעלה, נאמר זה דין

ביאור  בתוספת הדבר כפל וכאן בקיצור, ה"ב) (שם למעלה
שם). הערות מ"ב.55)(ראה פ"ב זבים 56)טהרות

יב. ה"א).57)פ"ה, פ"ט (ראה שמש הערב צריך ואינו
אין 58) בחולין שהרי בתרומה, שמדובר הוכחה מכאן

הוא 59)שלישי. האדם גוף טומאת שעיקר אףֿעלֿפי
חכמים. שהם 60)מגזירת דברים שתה או אכל אם ואפילו

התורה. מן א.61)טמאים יד, ה"ג.62)שבת פ"ז

.‡È‡nË˙Ó BÈ‡63ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡iL „Ú ≈ƒ¿«≈«∆…««¬»ƒ¿≈ƒ
Ò¯t ÈˆÁk64˙˜ÁBO ‰ˆÁÓe ‰ˆÈ·k ‡e‰L ,65ÔÎÂ . «¬ƒ¿»∆¿≈»∆¡»∆∆¿≈

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰zLiL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ‰˙BM‰«∆≈ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·¯66ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .67Ò¯t ÈˆÁÎÏ ¿ƒƒ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿«¬ƒ¿»

‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ68ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ , ƒ¿…∆«¿ƒ»¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ
- ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰˙L B‡ ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÚÈ·¯Ïƒ¿ƒƒ¿ƒ»«»»»ƒƒ∆
LÈ Ì‡ :ËÚÓ ÏÎ‡Â ‰‰LÂ ËÚÓ ÏÎ‡ .¯B‰Ë»»«¿«¿»»¿»«¿«ƒ≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ69,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ƒ¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ
ËÚÓ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ»»¿«
È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ LÈ Ì‡ :ËÚÓ ‰˙LÂ ‰‰LÂ¿»»¿»»¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿«¿≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ70Ï·ËÂ ¯eÚMkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ .71,‰ÏÚÂ ƒ¿»¿ƒ»«»ƒ«ƒ¿»«¿»»
ÔÈa È¯‰Â Ô‰ÈÈa ‰‰L ‡Ï Ì‡ ,„iÓ ËÚÓ ÏÎ‡Â¿»«¿«ƒ»ƒ…»»≈≈∆«¬≈≈
˙ÏÈÎ‡ È„Îa ‰ÏÈ·Ë ¯Á‡lLÂ ‰ÏÈ·Ë ÈÙlL ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ»¿∆¿««¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - Ò¯t72. ¿»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

ב.63) יז, מעילה שלוש 64)משנה, הוא שפרס רבינו דעת
כארבע  הוא שפרס ב) יב, (כריתות רש"י [ודעת ביצים.

בריווח.65)ביצים]. קצת, לוג 66)יותר הלוג. רביעית
ביצים. שש שם.67)= הגוף 68)משנה, את לטמא
שני. ביצים.69)ולעשותו שלוש של רגילה אכילה זמן

א.70) יג, אומרים,72)שם.71)כריתות אנו ואין
הראשון, השיעור חצי פעולת את לבטל הועילה שהטבילה
מפני  והטעם, לטמא. שיעור בו ואין השני החצי רק ונשאר
פעולה. כל הטבילה עשתה לא כלל, מטמא אינו זית שבחצי

.·È‰M‡73da ˙‡ ‰˜ÈÓe ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡È‰L ƒ»∆ƒƒ¿À¿»¿ƒ»∆¿»
¯B‰Ë Ôa‰ È¯‰ -74‰‡ÓË ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,75elÙ‡L . ¬≈«≈»¿…»¿»»À¿»∆¬ƒ

ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ LiL ¯LÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ ˜iL ¯Ó‡z…«∆»«¿ƒƒ∆¿»∆≈ƒ¿ƒ»¿«
˙Á‡ ˙·a ˜BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙È76. »≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»∆¬≈≈≈¿«««

שראשון 74)שם.73) מפני אמו, מנגיעת מיטמא אינו
אדם. מטמא טמא.75)אינו חלב שינק אלא 76)משום

גזרו. לא ובספק לאט, לאט

.‚È˙¯aÚÓ‰77˙BÁt ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï dÏ e¯Èz‰ «¿À∆∆ƒƒ»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ»
ÈtÓ ,‰a¯‰ ˙ÏÎB‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÚMkÓƒ«ƒ¿««ƒ∆ƒ∆∆«¿≈ƒ¿≈
‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .‰kq‰««»»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»∆»¬≈ƒ

.‰¯B‰Ë¿»

פחות 77) לאכול לעוברה לה "התירו שם: ברייתא,
טובא  אפילו פפא: רב ומוסיף הסכנה", מפני מכשיעור
לטבול  ולא לאכול לה שהתירו רבינו, ומפרש (הרבה).
שמא  טומאה? עליה גזרו לא ולמה משנה). (כסף אחרֿכך
שמח'). ('אור ותסתכן – תיטמא שלא כדי מאכילה תימנע
נראה  הרבה" אוכלת ואפילו מכשיעור "פחות שאמר ומה
מכשיעור, פחות פחות אותה מאכילים שלכתחילה לפרש,
[ואפשר  טבילה. צריכה אינה הרבה אוכלת כשהיא גם אבל
מכשיעור  פחות פחות להאכילה שמדקדקים לפרש, גם
ראה  הרבה. לאכול שתצטרך לנו שברור אףֿעלֿפי

השלמות].

ה'תש"פ  אדר ט"ז ה' יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שאובים במים ורובו ראשו הבא על שגזרו יבאר
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מי  טמא. שהוא שאובים מים לוגים שלשת עליו שנפלו
על  נפלו או כלים, משני מים לוגים שלשת עליו שנפלו
התרומה  שמטמאים הספרים ודין וכו'. רובו על ולא ראשו

והידיים.

.‡Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰2ÔÈ·e‡L ÌÈÓa3ÏÚ eÏÙpL B‡ , «»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«
ÔÈbÏ ‰LÏL Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯4‡e‰ È¯‰ - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ …¿«À¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ÈLkÏaËiL „Ú5ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â .6- ¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ;ÈLÈÏL Ô‡OÚ7Ô‡OÚ -8 ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¿≈ƒ¬»»

‰lÁz9‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ‡nËÏ ¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»…
ÌÈÏk ‡nËÏ10?‰Ê Ì„‡ ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈≈ƒƒ¿≈»»¿À¿»«»»∆

ÌBÈ ÈÏe·Ë eÈ‰L ÈtÓ11Ô‰ÈÓÈnL ˙B¯ÚÓa ÔÈÏ·BË ƒ¿≈∆»¿≈¿ƒƒ¿»∆≈≈∆
ÌÈÚ¯12ÌÈÙÈ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa ÔÈˆÁB¯ eÈ‰ Ck ¯Á‡Â , »ƒ¿««»»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ

ÌÚ‰ ·¯ eÈ‰L „Ú ,Ck ‚‰n‰ ËLÙe .˙ei˜ C¯c∆∆¿ƒ»««ƒ¿»»«∆»…»»
Ô‰ ‰B¯Á‡a Ô‰a ÔÈˆÁB¯L ÌÈ·e‡L ÌÈnL ÌÈn„Ó¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ∆¬ƒ»∆»«¬»≈
ÔÈÏ·BË eÈ‰Â ,‰Â˜Ó ÈÓaL ‰ÏÈ·h‰ ‡Ï ,ÔÈ¯‰ËnL∆¿«¬ƒ…«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿∆¿»¿ƒ

‰ek ‡Ïa ÏeÊÏÊa13BL‡¯ ‡aL ÏkL ,e¯Êb CÎÈÙÏe . ¿ƒ¿¿…«»»¿ƒ»»¿∆…∆»…
- Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿À

ÚÂ ‡ÓË¯B‰Ë elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk ‰O14BÈ‡L ƒ¿»¿«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬ƒ»∆≈
ÔÈbÏ ˙LÏL Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙ Ì‡ ,ÌBÈ Ïe·Ë¿ƒ»¿«…¿À¿∆Àƒ
- ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…»«≈»ƒ
ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓË ¯wÚL ÈtÓ ,LÓL ·¯Ú‰∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
Ï·ËÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«
e‡ÓËpL ÌÈÏk ÔÎÂ .LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ -≈»ƒ∆¡≈∆∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿
·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,e¯‰Ë ÔÏÈaËnL ÔÂÈk - ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈»∆«¿ƒ»»¬¿≈¿ƒƒ∆¡≈

.Ô‰È¯·cÓ Ô¯wÚ el‡ ˙B‡ÓhL ÈtÓ .LÓL∆∆ƒ¿≈∆À¿≈ƒ»»ƒƒ¿≈∆

הראש.2) בלי הגוף פרטי 3)רוב בכלים. שנשאבו ממים
מקוואות. בהלכות ראה בבא 4)דיניהם גם אם נתברר לא

ד. הלכה לקמן ראה לוגין. שלושה צריך אבל 5)ראשו
לקמן. שיתבאר כמו שמש, הערב צריך של 6)אינו

ולגרוס 7)תרומה. "טמאים" התיבה את לתקן יש
בדפוס 8)"טימאם". הגירסא וכן "ועשאן" להיות צריך

(ר"מ). את 9)רומא הפוסל שכל הקודם, בפרק נתבאר
מטמ  לטומאה).התרומה (ראשון תחילה להיות משקין א

זו.10) הלכה בסוף מבואר בו 11)הטעם שטבלו טמאים
יום". "טבולי נקראים השמש שקעה וטרם ביום

בור 12) ישראל בארץ למצוא היה קשה בקיץ מזוהמים.
נקיים. מים סאה ארבעים בו לטבול 13)שיש דקדקו לא

ורובו 14)כדין. ראשו "הבא נאמר: שם זבים במשנה
מים  לוגים שלושה ראשו על שנפלו וטהור שאובים במים
אומרת  הרישא לסיפא, רישא בין זה סגנון משינוי שאובים",
למדו  וכו'" שנפלו "וטהור אומרת והסיפא סתם "הבא"
הבא  שטהור וטהור, המתחיל דיבור שם שבת בתוספות
כן  אינה רבינו ודעת נטמא, לא שאובים במים ורובו ראשו

טהור. ובין יום טבול בין מחלק ואינו

.·ÈMÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ eÏÙpL ÈÓƒ∆»¿»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿≈
˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :‰LÏMÓ B‡ ÌÈÏk≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈ƒ«∆…»«

eÏÙ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ»¿
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ
eÏÙ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˜Òt ‡lL „Ú ‰Ê ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆«∆…»«∆¬≈∆»»¿
‡ÏÂ Ba¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,Ba¯ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ BL‡¯ ÏÚ«…¬»…«À∆»¿«À¿…
ÏÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ „·Ïa BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,BL‡¯ ÏÚ«…∆»¿«…ƒ¿«ƒ¿«¿»¿«
„Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ B‡ „v‰ ÔÓ eÏÙ BaÀ̄»¿ƒ««ƒ¿«»¬≈∆»«
Bk¯„k BL‡¯Ï CeÓq‰ Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯ ÏÚ eÏtiL15. ∆ƒ¿«…¿«À«»¿…¿«¿

B‡ ,Ba¯ ‡a ‡ÏÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa BL‡¯ ‡a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»…¿«ƒ¿ƒ¿…»À
‡·e „·Ïa BL‡¯ ‡aL B‡ ,BL‡¯ ‡a ‡ÏÂ Ba¯ ‡a»À¿…»…∆»…ƒ¿«»
„v‰ ÔÓ B‡ ‰hÓlÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BÙeb ¯‡MÓƒ¿»¿À¿«ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ««
CeÓq‰ Ba¯Â BL‡¯ ‡B·iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«∆»…¿À«»

.Bk¯„k BL‡¯Ï¿…¿«¿

ואין 15) שכיח, הבלתי על גזרו ולא גזרו, בלבד השכיח על
כזה. משונה באופן יתרחץ שאדם שכיח, הדבר

.‚ÈˆÁ‰ Ba¯Â BL‡¯Ó ‡a‰16eÏÙÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa «»≈…¿À«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿
Ó ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ ÏÚ‰ÏÈÙa BÈˆÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·e‡L ÌÈ ««¬ƒ»«≈«ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë - ‰‡È·a BÈˆÁÂ17. ¿∆¿¿ƒ»»

ורובו.16) מראשו שם,17)החצי בתיקו שנשארה בעייא
לקולא. רבינו פסק היא, חכמים גזירת זו שטומאה ומפני

.„Ô‰a ‡aL B‡ ÂÈÏÚ eÏÙpL ÔÈbl‰ ˙LÏL eÈ‰»¿∆«Àƒ∆»¿»»∆»»∆
·¯Ú˙pL B‡ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈ·e‡L Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
eÈ‰iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁÂ L·c ÔÈÈ Ô‰a»∆«ƒ¿«¿»»¬≈∆»«∆ƒ¿
el‡ ÔÈbÏ ˙LÏL .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ Ôlk ‰LÏM‰18 «¿»À»«ƒ¿ƒ¿∆Àƒ≈
ÔÂÈk ,e‰e‡nËÂ Ô‰a ‡aL B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ eÏÙpL∆»¿««»∆»»∆¿ƒ¿≈»
,ÔÈ‡ÓË el‡‰ ÌÈn‰ È¯‰ - ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰OÚpL∆«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬≈««ƒ»≈¿≈ƒ
‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈn‰ el‡ È¯‰Â .ÈLa eÚ‚ È¯‰L∆¬≈»¿¿≈ƒ«¬≈≈««ƒ¿ƒ¿∆

e‡nËÂ B˙B‡ e‡nË :¯B‰h‰19. «»ƒ≈¿ƒ¿»

נמשכת 18) אינה "אלו" התיבה שאובים. כולם שהם פירוש,
זו. הלכה שבתחילת מעורבים היינו 19)לשאובים שנינו

טימא  הוא כך ואחר תחילה אותו טימאנו ואנחנו טהורים
למד  י"ב משנה ה פרק זבים טוב יום [בתוספות אותנו.
עליו  שנפלו הלוגין "שלושת - זו בהלכה רבינו של מלשונו

ורובו]. ראשו בבא גם נאמר זה ששיעור - בהן" שבא או

.‰„ˆa ‰Óe¯z ÏL ˙B¯kk ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‰BL‡¯a»ƒ»»«ƒƒƒ»∆¿»¿«
ÔÈ‡·e .L„˜ ‰ÊÂ L„˜ ‰Ê :ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿¿ƒ∆…∆¿∆…∆»ƒ
ÏkL ,e¯Êb CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Ùq‰ ˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ÌÈ¯aÎÚ‰»«¿»ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»»¿∆»
È¯‰Â ,˙‡ÓË - L„w‰ È·˙kÓ „Á‡a ÚbzL ‰Óe¯z¿»∆ƒ«¿∆»ƒƒ¿≈«…∆ƒ¿≈«¬≈
Ïk e‡ˆÓÂ .ÈL· eÚ‚ el‡k ‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿»
,„BÚ ‡ÏÂ .ÈLk ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt L„w‰ È·˙kƒ¿≈«…∆¿ƒ∆«¿»¿≈ƒ¿…
È·˙kÓ „Á‡a Ú‚Â ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L ÈÓ ‡l‡∆»ƒ∆»»»¿¿»«¿∆»ƒƒ¿≈

È‡nËÓe ˙BiL ÂÈ„È eOÚ - L„w‰‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô «…∆«¬»»¿ƒ¿«¿ƒ∆«¿»
˙B‡nË˙Ó ÌÈ„i‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈ˜Ln‰ ˙‡Â¿∆««¿ƒ¿««ƒ∆≈«»«ƒƒ¿«¿
˙B‡nË˙Ó Ô‰ - e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯Ó ‡l‡∆»≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿≈ƒ¿«¿

¯Ùq‰ ÔÓ20. ƒ«≈∆
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קסז ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` f"h 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

eici eyrp ycewd iazkn cg`a rbpe zexedh eici eidy in"
."dnexzd z` oi`nhne zeipy

עם  התפילין "רצועות וכן שלאח"ז בהלכה וממשיך
עניין  ישנו ובזה הידים. את מטמאין אלו הרי התפילין...
הניחו  שהכהנים מצינו ביאור. הדורש לכאורה תמוה
"שנאמר  יד של תפילין לא אמנם העבודה, בשעת תפילין
חוצץ  דבר יהיה שלא מלמד ולבשם בשרו על כהונה בבגדי
בתפילין  לעבוד יכול הכהן אין לפיכך ... לבגדים בשרו בין
רצה  ואם להניח יכול ראש של אבל חוצצת". שהרי יד של
כמו"כ  ה"ו). פ"י המקדש כלי הל' (רמב"ם מניח להניחם
שני  שבת בכל גם במקדש בספר־תורה שקראו מצינו
וא"כ  תפילה גם היה הכהנים עבודת סדר שהרי וחמישי,
כבר  במקדש התורה וקריאת תפילין להנחת בנוגע בשלמא
בפשטות  אבל במקדש", ידים טומאת ש"אין הרמב"ם כתב
גם  נגעו ועל־דרך־זה למקדש מחוץ גם תפילין הניחו
טבילה  וצריכים למקדש מחוץ בהיותם הקודש בכתבי
ולכאורה  בעלמא, ידים נטילת רק ולא סאה) (במ' לקודש
ידיו  את לטבול חייב היה למקדש שנכנס שכהן מצינו לא
חוץ  בתפילין שנגע מפני ורגלים) ידים קידוש (מלבד
במקדש  רק תפילין הניחו שהכהנים לומר ודוחק למקדש.
עבור  בביהמ"ק מיוחד מקום להם שהיה מצינו לא שהרי
שלפחות  זה את יפתור לא כזה שתירוץ ובפרט התפילין,
ולמצוא  לברר ויש למקדש. התפילין את הביאו אחת פעם
או  בקודש, בהיותם רק תפילין להניח צריכים היו האם
גם  מהני במקדש ידים טומאת גזרו שלא שזה לומר שיש

למקדש. מחוץ ותפילין הקודש בכתבי לנגיעה בנוגע
('k oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

שני.20) עצמו שהוא

.ÂÔÈlÙz‰ ÌÚ ÔÈlÙz ˙BÚeˆ¯21¯ÙqaL ÔBÈl‚Â ,22 ¿¿ƒƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ»∆«≈∆
‰hÓlLÂ ‰ÏÚÓlL23ÛBqaLÂ ‰lÁzaL24Ô‰Lk ∆¿«¿»¿∆¿«»∆«¿ƒ»¿∆«¿∆≈

¯ÙqÏ ÔÈ¯aÁÓ25ÌÈÓL Ba ¯izLÂ ˜ÁÓpL ¯ÙÒÂ , ¿À»ƒ«≈∆¿≈∆∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿…ƒ
ÌÈÓL ‰¯Bz‰ ÔÓ da ·e˙kL ‰l‚Óe ,˙Bi˙B‡ LÓÁÂ¿»≈ƒ¿ƒ»∆»»ƒ«»¿…ƒ

'Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ' ˙L¯Ùk ,˙Bi˙B‡ LÓÁÂ26È¯‰ - ¿»≈ƒ¿»»««¿ƒƒ¿…«»»…¬≈
,„·Ïa ‰¯Bz È¯·„ ‡ÏÂ .ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ∆«»«ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿«
˙Ï‰˜Â ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL elÙ‡ ,L„w‰ È·˙k Ïk ‡l‡∆»»ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ«ƒƒ¿…∆∆

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ,‰ÓÎÁ È¯·c Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

לתפילין.21) מחוברות ללא 22)כשהן שנשארו המקומות
לדף.23)כתב. דף שבין הגליון שכן שבתחילת 24)וכל

להשאיר  שצריך אמרו ב יג, בתרא בבבא ושבסופו. הספר
ובסופו. הספר בתחילת הגיליונות 25)גליון למעט

א). קטז, (שבת שמונים 26)שנחתכו ישנן זו בפרשה
יריעה  ולפיכך עצמו בפני שלם ספר והוא אותיות וחמש

נתקדשה. אותיות 85 בה שכתוב

.Ê‡¯ÊÚaL Ìeb¯z27Ï‡i„aLÂ28ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - «¿∆¿∆¿»¿∆¿»ƒ≈¬≈ƒ¿«

Ìeb¯z Ï·‡ .L„w‰ È·˙k29˙È¯·ÚÂ ˙È¯·Ú B·˙kL ƒ¿≈«…∆¬»«¿∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
È¯·Ú ·˙Îa L„w‰ È·˙k ·˙kL B‡ ,Ìeb¯z B·˙kL30 ∆¿»«¿∆»«ƒ¿≈«…∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ·e˙k eÈ‰iL „Ú ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ -≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ«∆ƒ¿¿ƒ

.BÈ„·e ¯BÚ‰ ÏÚ ˙È¯eM‡«ƒ«»ƒ¿

וי"ט 27) ה פרק כל הפרק, סוף עד ואילך ז מפסוק ד פרק
ארמית. כתובים ו מפרק הראשונים ב 28)פסוקים פרקים

ז. ארמית.29)עד בלשון הקודש בכתבי שנכתב מה
שבתחילה 30) ב) כא, (בסנהדרין ואמרו מאוד עתיק כתב

הקודש  ברוח נשתנה עזרא ובימי זה בכתב התורה ניתנה
שלנו. הכתב הוא אשורי, לכתב

.ÁÏl‰ ·˙Bk‰31ÚÓLe32Û‡ ,Ba „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï «≈«≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈«
È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ33.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - «ƒ∆≈««¬≈≈¿«¿ƒ∆«»«ƒ

(קיגֿקיח).31) תהלים שבספר הלל שמע 32)פרקי פרשת
ו). (דברים אלא 33)ישראל פרשיות לכתוב שאסור

י"ד). הלכה ז פרק תורה ספר (הלכות שלמים ספרים

.Ë˙BÁÈLn‰34¯ÙÒÏ Ô¯ÙzL ˙BÚeˆ¯‰Â35ÏÚ Û‡ , «¿ƒ¿»¿∆¿»»¿≈∆««
ÔÓi˜Ï È‡M¯ BÈ‡L Èt36ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk - ƒ∆≈««¿«¿»»¿«∆≈¿À»ƒ

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ¯ÙqÏ«≈∆¿«¿ƒ∆«»«ƒ

קודש.35)חוטים.34) ספרי יריעות את בהן תפר
מפרשים 36) [ויש בגידים. אלא הספרים את תופרים שאין

הספר]. את בהם לקשור מנת על ממש לספר שתפרם

.ÈÔ‰L ÔÓÊa ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ¯ÙÒ ÏL ˜Èzƒ∆≈∆ƒ¿¿¿»ƒƒ¿«∆≈
˙B¯eÙz37Û‡ ,˙BÎ¯a‰ Ï·‡ .ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ - ¿¿«¿ƒ∆«»«ƒ¬»«¿»«

‰a¯‰ ÌÈÈÚÓe ÌL ÏL ˙Bi˙B‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ«ƒ∆≈»∆≈ƒ∆≈≈ƒ¿»ƒ«¿≈
.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL∆»≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

לספר.37)

.‡ÈÌÈÈn‰ È¯ÙÒ38.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ƒ¿≈«ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ
‰ËBÒ ˙L¯t39dÈ‡ - ˙„ÓBÚ ‰˜ÈÁÓÏÂ ÏÈ‡B‰ , »»«»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆∆≈»

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ‰‡nËÓ¿«¿»∆«»«ƒ

התנ"ך 38) ספרי של בקדושתם לכופרים הכוונה כנראה
אלילים. לשם שכותבים אלה שכן הפרשה 39)ומכל

שמשקים  המאררים למים הנמחקת ה, פרק במדבר בספר
אותיות. 85 מן יותר בה ויש הסוטה, את

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
סופרים.1) מדברי או התורה מן שמש הערב הטעון יבאר

אם  המטמאים. מכל היוצאים ומשקין פוסל. מה יום טבול
אוכל  או משקה מטמאים שבקודש ורביעי שבתרומה שלישי

למעלה. שהקדמנו מה מכל למד שהאדם מה אחר.

.‡Ì„‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿»≈¬«À¿≈»»
e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÔÈa2, ≈≈ƒ¬≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿
‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú3„Ú «∆ƒ¿…»«¬≈¿≈ƒ¿À¿»«

„Ú ‡ÓËÂ ‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡pL .BLÓL ·È¯ÚiL∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«««ƒ»¿»≈«
‡ÓË ÌBÈ Ïe·ËÏ ‡¯˜ ·e˙k‰ .¯‰ËÂ ·¯Ú‰4. »∆∆¿»≈«»»»ƒ¿»≈

ה"ח.2) פ"ה מת טומאת "שמן 3)בהלכות א: יד, פסחים
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שטבולֿיום  ומכאן שלישי". הוי? מאי בטבולֿיום, שנפסל
כשני. ב).4)דינו יד, (שבת מדאורייתא שמטמא ומכאן

.·ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡5Ï·hL ÔB‚k ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ ∆»¿ƒÀ¿»¬»¿∆»«
˙Ú¯ˆÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ˙e·ÈfÓ6ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡Â , ƒƒƒÀ¿«≈¿»««¿∆»¿

ı¯L ˙‡ÓhÓ7,LÓL ·¯Ú‰ ÔeÚh‰ Ïk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ƒÀ¿«∆∆¿«≈»«»∆¡≈∆∆
È¯·cÓ ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ8·È¯ÚiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈¿≈ƒ¿À¿»«∆«¬ƒ
.BLÓLƒ¿

ה"ג.5) פ"א טהרות חמורה 6)תוספתא טומאה אלה כל
הטומאה. אב הוא והאדם שהאדם 7)הם, קלה, טומאה

לטומאה. ראשון מקומות 8)הוא בכמה מגדיר רבינו
שבכתב  בתורה נכתבו שלא דברים סופרים", "דברי במונח
כלים  פיה"מ (ראה מדאורייתא שהם ואףֿעלֿפי בפירוש,
מלאכי  ויד ה"ד, פ"א אישות הלכות כסףֿמשנה מי"ב, פי"ז
של  לטומאות התכוון כאן שגם ונראה ו). אות רמב"ם כללי
מהדרשה  הטומאות כל כגון בפירוש, כתובות שאינן תורה
פ"ה  מת טומאת הלכות [ראה כחלל", הוא הרי "חרב של
שהן  ואףֿעלֿפי בפירוש: רבינו כותב ה, בהלכה ושם ה"ג.
מדרבנן  שהן בטומאות אבל תורה]. דברי אינן קבלה, דברי
ששנינו  כמו שמש, הערב בלי מטהרת לבדה הטבילה ממש,
מדברי  (טבילה) מים ביאת הטעון "כל מ"ה): פי"א (פרה
בכולן  מותר שטבל) (לאחר ביאתו לאחר . . . סופרים
של  לטמאות מתכוונת והמשנה וקודש)". תרומה (חולין,
"דברי  שקראו מצאנו במשנה גם [אמנם ממש. דבריהם
כגון: במקרא, נכתבו ולא התורה מן שהם לדינים סופרים"
אבל  ב), פח, (סנהדרין תורה מדברי סופרים דברי חמורים

הם]. נדירים מקרים

.‚ÌBÈ Ïe·Ë9ÏÒBt10,‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ¿≈»¿≈¿»«¿≈¿»
Ïk‰ ÏÒBt ,L„w‰ ‰˜LÓe L„w‰ ÈÏÎ‡Â11?„ˆÈk . ¿»¿≈«…∆«¿≈«…∆≈«…≈«

Ú‚pL ÌBÈ Ïe·ËÈLÈÏL Ô‡OÚ - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡a ¿∆»«»√»ƒ∆¿»¬»»¿ƒƒ
ÏL ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ»«¿«¿ƒ∆

ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡ÓË - ‰Óe¯z12Ú‚ .‰‡ÓËÏ ¿»¿≈ƒ«¬≈≈¿ƒƒ¿À¿»»«
Ô‰ È¯‰Â ,Ô‡nË - L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓa ÌBÈ Ïe·ËÈÚÈ·¯ ¿¿«¿ƒ∆…∆ƒ¿»«¬≈≈¿ƒƒ

.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚ - L„w‰ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ¿À¿»¿≈ƒ»«¿»¿≈«…∆¬»»¿ƒƒ
Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓe ÔÈlÁ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»¿≈Àƒ«¿≈Àƒ¬≈≈

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ÔÈ„Â .ÔÈ¯B‰Ë13˙ÚÈ‚a ÌBÈ Ïe·Ëe ¿ƒ¿ƒ¿À«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ EÏ ¯‡a˙ È¯‰ .‡e‰ „Á‡ L„w‰«…∆∆»¬≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈«¿»ƒ

ÌL ÔÈ‡L14ÔÈ˜Ln‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL ÔÈ˜LÓ ∆≈»«¿ƒ¿ƒ¿»∆»««¿ƒ
,ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LnÓ ıeÁ ;ÌÏBÚÏ ‰lÁz¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ∆»«»∆¿
.L„˜ eÈ‰ Ì‡ ÈÚÈ·¯ B‡ ,‰Óe¯z eÈ‰ Ì‡ ÈLÈÏL Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»¿»¿ƒƒƒ»…∆

מ"ה.9) פי"א הכוונה 10)פרה "פסול", שנאמר  מקום כל
פי"א  (לקמן אחרים מטמא אינו אבל נטמא, עצמו שהדבר

כשני 11)ה"א). הוא שטבולֿיום אףֿעלֿפי מטמא, ואינו
שלישי, להיות הקודש את מטמא ושני ה"א), (למעלה
ב. ח, במעילה כחכמים בקודש. רביעי עושה ושלישי
ואין  קלושה טומאתו - שטבל מכיוון טעמם, שם ונתפרש

לפסול. אלא לטמא יפה שבידינו:12)כוחה לכלל בניגוד
(שם). תחילה להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל כל

"טימאם", "טמאים" במונחים רבינו משתמש זו [בהלכה
שאינם  מיד מבאר שהוא אלא "פוסלם", "פסולים" במקום

אחרים]. מחוייבים 13)פוסלים ומצורע וזבה זב יולדת,
שלא  זמן וכל שמשם, והעריב שטבלו אחר קרבנות  להביא
הלכות  (ראה כפרה" "מחוסרי נקראים קרבנותיהם הקריבו
והמדובר  והשלמות). בהערות ה"ד, פ"ה ומושב משכב
שמש  הערב לפני אבל טבולֿיום, שאינו כיפורים במחוסרי
כל  חסרה (ר"מ) רומא [בדפוס קודש. לגבי כראשון דינו
מפני  שמחקוה ונראה כיפורים. מחוסר דין של זו פיסקא
ומושב  משכב בהלכות רבינו דברי את סותרת נראית שהיא
הסתירה]. את מסלקים - ושם כאן פירושינו אולם שם.

השלילה,14) חיזוק היא והכוונה ערבית, סגנונית צורה
התורה  יסודי הלכות ראה לעולם. יימצא לא אמר: כאילו

ה"א. פ"א

.„ÔÈ‡nËÓ‰ Ïk15ÔÈl˜ ÔÈa ÔÈ¯eÓÁ ÔÈa ,16ÔÈ˜LÓ , »«¿«¿ƒ≈¬ƒ≈«ƒ«¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯ ÔB‚k ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿À»≈≈«¿≈∆¬≈≈
BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ el‡Â el‡ .Ô‰a eÚ‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»¿»∆≈»≈ƒ¿À¿»¿

ÂÈ¯·ÁÂ ·fÓ ıeÁ .e¯‡aL17Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LnL , ∆≈«¿ƒ»«¬≈»∆«¿ƒ«¿ƒ≈∆
- Ô‰a ÔÈÚ‚B ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰L ÔÈ˜LÓe ,‰‡ÓË ·‡ -«À¿»«¿ƒ∆«»«¬≈»¿ƒ»∆
ÔÈ˜LÓ ‰˙BL B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡ elÙ‡ .‰lÁz¿ƒ»¬ƒ≈√»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒ
BÓk - ÏaËiL Ì„˜ epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ««¿ƒ«¿ƒƒ∆…∆∆ƒ¿…¿

‰lÁz Ô‰L ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜Ln‰18,ÌBÈ Ïe·Ë ÔÎÂ . ««¿ƒ∆»«»∆∆≈¿ƒ»¿≈¿
,Ô‰a Ú‚B ‡e‰L ÔÈ˜LÓk - epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ∆≈«»∆

ÏÏk ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L19Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ;20 ∆≈¿«¿ƒ¬≈ƒ¿»∆»ƒ»«
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓa¿«¿≈Àƒ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿≈
- L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z¿»¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈…∆

.ÈÚÈ·¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ

מ"א.15) פ"ב קלין 16)טבולֿיום פירשו: א פח, בחולין
זב. - חמורין שרץ; ומצורע.17)- יולדת נדה, זבה,

מה 18) רבינו, לדעת חכמים. גזירת שטומאתם אףֿעלֿפי
למעט  ולמטה, משרץ הכוונה שרץ", - "קלין שם שאמרו
בכלל. מדרבנן טמאים גם אבל החמורים, בין שמקומו מת,

אם 19) ואפילו לקמן. כמבואר וקודש, תרומה פוסלים אבל
אין  שלישי, ונעשו תרומה של אוכלין או במשקין נגע
ששלישי  ואףֿעלֿפי הקודש, את פוסלים אלו אוכלים
מפני  טעמו, להסביר ונראה בקודש. רביעי עושה לטומאה
פוסל  שאינו רביעי עושהו היה בקודש, יום טבול נגע שאילו
בנגע  הדעת על מתקבל הדבר אין בנגיעתו, אחר קודש
לאותם  זה לדמות ואין הקודש. את שתפסול בתרומה
לא  "מטמאיך פ"ח): (פרה במשנה עליהם שהומלץ הדברים

טימאתני". ואתה - טבולֿיום.20)טימאוני

.‰EÏ ¯‡a˙È ‰zÚÂ21‡ÏÂ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL ÔÈ‡L , ¿«»ƒ¿»≈¿∆≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿…
¯Á‡ ‰˜LÓ ‡nËÓ L„waL ÈÚÈ·¯22,¯Á‡ ÏÎ‡ B‡ ¿ƒƒ∆«…∆¿«≈«¿∆«≈…∆«≈

‰¯„˜ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿≈»
ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL23da Ú‚Â24‰È‰ Ì‡ :ÌBÈ Ïe·Ë ∆¿≈»«¿ƒ¿»«»¿ƒ»»

‰Óe¯z ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡Â ,¯B‰Ë Ïk‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓ«¿≈Àƒ«…»¿ƒ»»«¿≈¿»
‰ Ì‡Â .‰¯B‰Ë ‰¯„w‰Â ÔÈÏeÒt ÔÈ˜Ln‰ -ÂÈ„È eÈ ««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿»¿ƒ»»»

˙B‡ÓË25‡ÓË ‰˜Ln‰ -26ÔÈa ‰Óe¯z ‰˜LÓ ÔÈa , ¿≈««¿∆»≈≈«¿≈¿»≈
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קסט ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` f"h 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌBÈ Ïe·ËaÓ ÌÈ„ia ¯ÓÁ ‰ÊÂ .ÔÈlÁ ‰˜LÓ27¯ÓÁÂ . «¿≈Àƒ¿∆…∆«»«ƒƒƒ¿¿…∆
- ÌBÈ Ïe·Ë ˜ÙqL :˙B‡ÓË ÌÈ„ÈaÓ ÌBÈ Ïe·Ëaƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈¿

˜ÙqÓ ÏÒBt28BÓk ,¯B‰Ë - ÌÈ„i‰ ˜ÙÒe , ≈ƒ»≈¿≈«»«ƒ»¿
¯‡a˙iL29. ∆ƒ¿»≈

וה'.21) ד' מ"ג, פ"ב מדוייק,22)טהרות אינו הסגנון
כמבואר  קודש, של משקין מטמא שבתרומה שלישי שהרי
ורבינו  ה"ח. פי"א לקמן רבינו פסק וכן שם, ו במשנה
הכוונה  או תרומה. כגון הקדושה, בדרגת לה לדומה התכוון

טבולֿיום. מ"ב.23)לנגעו פ"ב במה 24)טבולֿיום
ה"ח).25)שבתוכה. פ"ח למעלה (ראה ידיים מגזירת

הקדיר 26) שנגעו אבל שמשקין רבינו [דעת טהורה. ה
"הכל  במשנתנו שאמרו ומה כלים. מטמאים אינם - בידיים
הר"ש  ודעת תרומה. ובין חולין בין שם רבינו מפרש טמא",
המשקין  היינו טמא" "הכל ומפרש מטמאין, שכן משנץ

וטבולֿיום 27)והקדירה]. חולין, משקה מטמאות שידיים
מטמא. פי"ג 28)אינו לקמן וראה ב. ב, פרק זבים משנה

ה"א.29)ה"ט. פי"ד לקמן

.ÂB‡ ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L ¯B‰Ë „Á‡30ÌBÈ Ïe·Ë ∆»»∆»»»¿≈¿
˙B‡ÓË ÂÈ„iL31ÔÈlÁ ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»¿≈¬≈∆¿«≈«¿≈Àƒ

BÓk ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô˙B‡ ‰OBÚÂ¿∆»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿
e¯‡aL32- ÌBÈ Ïe·hÓ ‡ˆiL ‰˜LnL ¯Á‡Óe . ∆≈«¿≈««∆«¿∆∆»»ƒ¿

ÈÓÈÓ B‡ Bw¯Ó ÏÙpL ÌBÈ Ïe·Ë ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»«»∆¿∆»«≈Àƒ≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ ÂÈÏ‚¯33ÈtÓ , «¿»«ƒ»∆¿»¬≈∆»ƒ¿≈

.Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LÓk Ô‰L∆≈¿«¿ƒ∆»«»∆

ובין.30) . . . ידיים.31)בין פ"ח 32)מגזירת למעלה
ב.33)ה"י. עא, נדה משנה,

.ÊÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ34,„ÓÏ ‰z‡ Ì¯‡·Ï eÓc˜‰L ƒ»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿»¬»«»»≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‰È‰ÈÂ ‰‡ÓËÏ ·‡ ‰È‰È Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿∆»¿À¿»¿ƒ¿∆ƒ¿À¿»
‡l‡ ÈL Ì„‡‰ ‰È‰È ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»¿»…ƒ¿∆»»»≈ƒ∆»
B‡ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ‡e‰Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈√»ƒ¿≈ƒ
ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰«∆«¿ƒ¿≈ƒ«»…¿À¿«ƒ
ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÈLk el‡ ÏkL ,ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»≈¿≈ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈

Ò¯Á ÈÏkÓ ıeÁ ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L35‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ¿»»«≈ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿«À¿»
ÈÏk‰ ‰È‰È ‡ÏÂ .‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈»¿…ƒ¿∆«¿ƒ
Ì‡L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ÈL ÌÏBÚÏ¿»≈ƒ¿À¿»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ
BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ÈL ‰È‰È - ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ‡nhÈƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿∆≈ƒƒƒ¿≈∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

פ"ה.34) מת טומאת הלכות הטומאה 35)ראה אב שאינו
ח. הלכה ראה במת. נגע אם ואפילו לעולם,

.Áe¯‡a ¯·k36‰‡ÓË ·‡ ‰È‰È ‡Ï Ò¯Á ÈÏkL , ¿»≈«¿∆¿ƒ∆∆…ƒ¿∆«À¿»
‰È‰ÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿∆
Ì‡ ,Ô‰È¯·cÓ ÈLÂ ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ¿≈∆ƒ
‡ÏÂ Ì„‡‰ ‰È‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏk‰ ¯‡Lk ,ÔÈ˜LÓa ‡ÓËƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»«≈ƒ¿…ƒ¿∆»»»¿…
‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÈÚÈ·¯ ‡ÏÂ ÈLÈÏL ÌÈÏk‰«≈ƒ¿ƒƒ¿…¿ƒƒ¿»…ƒƒ¿≈»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

ה"ח.36) שם

.Ë,ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ‡Ï ÌÈÏÎ‡‰È¯·cÓ ‡Ï »√»ƒ…ƒ¿«À¿»¿»…ƒƒ¿≈
È¯·cÓ ÈLÂ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ .Ì‰È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz»¿…ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈
Ì‡ ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰L ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰L .‰¯Bz»∆»»»«¿ƒ∆ƒ¿À¿»ƒ

ÈL e‰‡OÚ - ÏÎ‡a Ú‚37ÈLÈÏL eÈ‰È ÔÈÏÎ‡‰Â .38 »«¿…∆¬»»≈ƒ¿»√»ƒƒ¿¿ƒƒ
ÈÚÈ·¯e39„·Ïa Ô‰È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ40. ¿ƒƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«

שנגע 37) ראשון אוכל אבל כלי, או אדם ודווקא התורה. מן
חכמים, מגזירת אלא התורה מן טימאהו לא - באוכל
למעלה  (ראה הכלי או שהאדם וכתב: רבינו דייק ולפיכך

ה"א). וקודש.38)פ"ז וכן 40)בקודש.39)תרומה
ודבריו  מדבריהם. שפוסל טבולֿיום גבי הפרק בסוף כתב
שלמד  וה"ד, ה"ג יא בפרק עצמו דברי נוגדים נראים אלה
שם  דבריו ומקור מקלֿוחומר, ורביעי הכתוב מן שלישי
התורה, מן בקודש שלישי "למדנו ב: יח, פסחים בברייתא
חנינא  ר' בסוגיא פסחים צל"ח [ראה מקלֿוחומר" ורביעי
וראה  קמה, מצוה ומנחתֿחינוך סט, אות הכהנים סגן

בפי"א]. לקמן בביאורנו

.ÈÈÓ ÔB‚k ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ÔÈ˜Ln‰««¿ƒƒ¿«À¿»ƒƒ¿≈»¿≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ .ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ·f‰ ˜¯Â ˙‡hÁ«»¿…«»≈≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿À¿»

‡Ó ·‡a eÚ‚pL ÔB‚k ,‰¯Bz È¯·cÓÔÎÂ .˙B‡Óh‰ ˙B· ƒƒ¿≈»¿∆»¿¿»≈¬«À¿¿≈
ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,‰‡Óh‰ „ÏÂa ÔÈ˜Ln‰ eÚ‚ Ì‡ƒ»¿««¿ƒƒ¿««À¿»≈»»≈≈ƒ
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k Ô‰ È¯‰Â ,‰¯Bz È¯·cÓ e‡ÓË -ƒ¿¿ƒƒ¿≈»«¬≈≈¿ƒ¿À¿»

Ô‰È¯·cÓ ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ41ÔÈa ,ÈLa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»¿¿≈ƒ≈
‡nËÏ ÔBL‡¯ eOÚ - ÔÈÏÎ‡a ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ≈»√»ƒ«¬ƒ¿«≈

e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯Á‡42eÈ‰ÈÂ .43ÔÈ˜Ln‰ ¬≈ƒƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ Ì‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒƒƒ¿≈∆≈«ƒ»«¿
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL e‰‡OÚ - ‰Óe¯z ‰˜LÓa¿«¿≈¿»¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈
ÔÈ˜LÓ ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â .ÈÚÈ·¯ e‰‡OÚ - L„…̃∆¬»»¿ƒƒ¿≈«»≈«¿ƒ

‰lÁz BÈ‡L ‰˜LÓ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL44ıeÁ , ¿ƒ¿»¿…«¿∆∆≈¿ƒ»
ÌBÈ Ïe·Ë ‰˜LnÓ45BÓk ,L„˜a ÌÈ¯etk ¯qÁÓ B‡ ƒ«¿≈¿¿À«ƒƒ¿…∆¿
‡e‰L ,e¯‡aL46Ì‰È¯·cÓ ÏÒBt47.‡nËÓ BÈ‡Â ∆≈«¿∆≈ƒƒ¿≈∆¿≈¿«≈

ה"א.41) שם וראה ה"ה. פ"ז למעלה שם.42)נתבאר
שיהיו.43) אפשרות גם רביעי.44)ויש או שלישי שיהיו
יהיו 45) לא שניות ברורה: וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

נגיעת  כגון - אפשרות יש תחילה, יהיו שלא אבל לעולם.
בסוף 47)טבולֿיום.46)טבולֿיום. שכתבנו מה ראה

ה"ט.

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אם 1) דינו. מה – "פסול" באוכלין שנאמר מקום כל יבאר

בתרומה  רביעי עושה שלישי ואם בחולין שלישי עושה שני
מטמא  אם תאווה בשר ודין וכו'. בקודש וחמישי רביעי או
הם  אם משקין ע"י אוכלין וחיבורי התרומה. ופוסל הקודש
שבקודש  ורביעי שבתרומה ושלישי שבחולין שני חיבור.
חולין  או עצמה שבתרומה שלישי האוכל פוסלים. מה
אוכלין  בענין האמור קודש כל תרומה. טהרת על שנעשו

התורה. מן החולין את מטמא שוודאי דבר כל ומשקין.

.‡ÌB˜Ó Ïk2‰È‰iL ‡e‰ - ÏeÒt ÔÈÏÎ‡a ¯Ó‡pL »»∆…«»√»ƒ»∆ƒ¿∆
Ì‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,‡ÓË BÓˆÚ ÏÎ‡‰»…∆«¿»≈¿…¿«≈…∆«≈∆»ƒ

.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚»«¿…∆«≈¬≈»
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מ"גֿו.2) פ"ב טהרות

.·ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰3ÏeÒt - ÈM‰ .‡nËÓe ‡ÓË - »ƒ∆¿Àƒ»≈¿«≈«≈ƒ»
‡nËÓ ‡ÏÂÔÈlÁa ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈL ÔÈ‡Â .4ÔÈpÓ . ¿…¿«≈¿≈≈ƒ∆¿ƒƒ¿Àƒƒ«ƒ

O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?ÔÈlÁa ÏÒBÙ ‡e‰L ÈL ÏÎ‡Ï¿…∆≈ƒ∆≈¿Àƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡5. ¬∆ƒ…≈∆∆…¬∆¿ƒ¿»
B¯ÈÂ‡Ï ı¯M‰ ÏÙpL Ò¯Á ÈÏÎe ,·‡ ı¯M‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»¿ƒ∆∆∆»««∆∆«¬ƒ
.‡ÓËÈ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈL ÈÏkaL ÏÎ‡‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿»…∆∆«¿ƒ≈ƒ«¬≈≈ƒ¿»

ı¯L ÔÎÂ6¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÏÙpL7,‰iL ˙t‰ - ¿≈∆∆∆»««¬ƒ««««¿ƒ»
.ÔBL‡¯ ¯epz‰L∆««ƒ

בחולין 5)שם.4)שם.3) ששני אמורים, דברים במה
או  ראשון שהוא באדם או בכלי כשנגע התורה? מן פסול
אלא  התורה מן השני את פוסל אינו ראשון אוכל אבל אב,

ה"א). פ"ז (למעלה מוסיף 6)מדרבנן זה מה נתבאר לא
למעלה. האמור של 7)על היו המשנה בתקופת התנורים

חרס.

.‚ÔBL‡¯‰8ÌÈ‡nËÓe ÌÈ‡ÓË - ‰Óe¯˙aL ÈM‰Â9. »ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡Â .‡nËÓ ‡ÏÂ ÏeÒt - ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»¿…¿«≈¿≈¿ƒƒ∆
ÏÒBÙ ‡e‰L ÈLÈÏL ÏÎ‡Ï ÔÈpÓ .‰Óe¯˙a ÈÚÈ·¯10 ¿ƒƒƒ¿»ƒ«ƒ¿…∆¿ƒƒ∆≈
ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â ¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL ?‰Óe¯˙aƒ¿»∆∆¡«»«∆∆¿»≈¿««…«ƒ
·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙a ¯eÒ‡ ÌBÈ Ïe·Ë ‡ˆÓ .ÌÈL„w‰«√»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»«∆«¬ƒ

BLÓL11ÈLk ÌBÈ Ïe·Ëe ,dÏÒt - da Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿¿ƒ»«»¿»»¿¿≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ‰‡ÓËÏ¿À¿»»»«¿»∆«≈ƒ∆¿ƒƒ

.‰Óe¯˙aƒ¿»

שם.8) ונקט 9)טהרות, מטמא, ואינו אוכלין פוסל השני
משקין. מטמא שהוא מפני "מטמא" פסול.10)לשון צ"ל

ב.11) עד, יבמות

.„ÔBL‡¯‰12ÔÈ‡ÓË - L„˜a ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â »ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿≈ƒ
ÔÈ‡nËÓe13ÈÚÈ·¯ ÔÈ‡Â .‡nËÓ BÈ‡Â ÏeÒt - ÈÚÈ·¯‰ . ¿«¿ƒ»¿ƒƒ»¿≈¿«≈¿≈¿ƒƒ

‡e‰L L„˜a ÈLÈÏLÏ ÔÈpÓe .ÌÏBÚÏ ÈLÈÓÁ ‰OBÚ∆¬ƒƒ¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆
;ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pL ?‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈
¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ,‡ÓË ÈMÏ ·e˙k‰ ‡¯˜ ¯·Îe¿»»»«»«≈ƒ»≈∆∆¡«…¬∆
- ÈLa Ú‚pL L„w‰ ¯OaL ,z„ÓÏ ‡‰ .‡ÓËÈ BÎB˙a¿ƒ¿»»»«¿»∆¿««…∆∆»«¿≈ƒ
ÏwÓ ?ÏeÒt ‡e‰L L„˜a ÈÚÈ·¯Ï ÔÈpÓe .Û¯OÈÂ ‡ÓËƒ¿»¿ƒ»≈ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ«

¯ÓÁÂ14,‰Óe¯˙a ¯zÓ ‡e‰L ,ÌÈ¯etk ¯qÁn ‰Óe : »…∆«¿À«ƒƒ∆À»ƒ¿»
ÏeÒt ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ;B˙¯tk ‡È·iL „Ú L„˜a ¯eÒ‡»¿…∆«∆»ƒ«»»«¿ƒƒ∆»
Ï·‡ !?L„˜a ÈÚÈ·¯ ‰OÚiL ÔÈ„ BÈ‡ ,‰Óe¯˙aƒ¿»≈ƒ∆«¬∆¿ƒƒ¿…∆¬»

.¯B‰Ë ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»

שם.12) ח.13)טהרות, הערה ב.14)ראה יח, פסחים

.‰‰Â‡z ¯Oa15e¯Êb ,¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¬»««ƒ∆»»¿
ÂÈÏÚ16˙‡ ‡nËÓ :‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿À¿»¿«≈∆
L„w‰17‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡Â , «…∆¿≈≈∆«¿»¿≈»∆ƒ∆…

L„w‰ ¯Oa ÌÚ e‰e·¯ÚÈ ‡lL È„k ‡l‡ ÂÈÏÚ e¯Ê‚»¿»»∆»¿≈∆…¿»¿ƒ¿««…∆
‰Ê ¯Oa‰L en„ÈÂ ,Ba ‚BbLÏÂ ˙BÚËÏ e‡B·ÈÂ18‡e‰ ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆«»»∆

L„˜ ‡e‰Â ÏÁ19.‰‡ÓËa epÏÎ‡ÈÂ …¿…∆¿…¿∆¿À¿»

(דברים 15) הכתוב מלשון תאוה", "בשר נקרא חולין בשר

בשר. לאכול נפשך תאוה כי כ): נדה 16)יב, תוספתא,
ה"י. הר"י 17)פ"ט בשם (כסףֿמשנה פוסל – פירוש
הקודש.18)קורקוס). קודש.19)בשר הוא והרי

.ÂÔÈÏÎ‡ È¯eaÁ20ÔÈ˜LÓ È„È ÏÚ21¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - ƒ≈√»ƒ«¿≈«¿ƒ¬≈≈ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nËÏ22ÌÈ·eLÁ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰Â . ¿«≈À¿«√»ƒ¿«»»»≈ƒ¬ƒ

ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ˙BÓÏ „Á‡ Ûe‚k23B‡ , ¿∆»ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ
,ÔBL‡¯ ‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÏÎ‡‰ ‰Ê ÌÈ·LBÁ¿ƒ∆»…∆∆»¿»«À¿»ƒ

.ÈL BÏ ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰Â¿»…∆«¿À»≈ƒ

ב.20) קה, בזבחים אוכלין,21)איבעיא חתיכות שתי
בשניהם. הנוגע משקה טומאה 22)וביניהם נגעה אם

האיבעיא  רבינו מפרש (כך השני גם נטמא – מהם באחד
רש"י). כפירוש ולא אם 23)שם, ספק הדבר פירוש,

ואם  הטומאה, דרגות מנין לענין גם ממש אחד כגוף שניהם
ראשון  השניה גם נעשתה אחת בחתיכה נבילה נגעה

שני. ועושה לטומאה

.ÊÔÈlÁaL ÈM‰24Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ÏÒBt «≈ƒ∆¿Àƒ≈»¿≈¿»¿∆»
Ô‡nË - ÔÈlÁ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈLÈÏL25ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈Àƒƒ¿»¿≈

‰˜LÓa B‡ ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»«¿«¿≈¿»¿«¿≈
.Ïk‰ ˙‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,L„…̃∆∆¿«≈∆«…

מ"ו.24) פ"ב כמה 25)טהרות כבר נתבאר ראשון. נעשו
להיות  משקין מטמא - התרומה את הפוסל שכל פעמים,

תחילה.

.Á‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰26ÔÏÒt - L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚pL «¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»«¿»¿≈…∆¿»»
Ô‡nË - L„w‰ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈÚÈ·¯ eOÚÂ¿«¬¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈«…∆ƒ¿»

‰lÁz eOÚÂ27‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL Ú‚ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒƒ∆ƒ¿»
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ‰˜LÓa28ÈÚÈ·¯ ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»¬≈»¿≈¿ƒƒ

.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,L„˜aL∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈∆»

(ראה 27)שם.26) ראשון הוא שנטמא משקה שכל
ה"י). פ"י בתרומה.28)למעלה רביעי שאין

.Ë‰Óe¯z ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁ29ÈLÈÏM‰ - Àƒ∆«¬«»√«¿»«¿ƒƒ
‰Óe¯˙k ÏeÒt Ô‰aL30Ú‚ Ì‡Â ,31BÈ‡ - L„˜a ∆»∆»ƒ¿»¿ƒ»«¿…∆≈

ÈÚÈ·¯ e‰OBÚ32.ÏÒBt BÈ‡ L„˜ ‰˜LÓ elÙ‡Â , ≈¿ƒƒ«¬ƒ«¿≈…∆≈≈
Ô‰aL ÈLÈÏM‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÂ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«¿ƒƒ∆»∆

ÔÈlÁk ¯B‰Ë33. »¿Àƒ

תרומה.29) בעשיית כמו בטהרה לעשותן נזהרו
שנעשו 30) שחולין ולד, לג דף בחולין היא פסוקה הלכה

כתרומה. דינם תרומה טהרת המשקה.31)על
שם.32) המשנה פירוש ראה מ"ו, פ"ב חולין 33)טהרות

שכל  רבינו, קובע שם בטהרות יהושע. רבי דעת לפי - ב לג,
הם  הקודש טהרת על שנעשו חולין בו שנאמר מקום
- ב עא, בנדה ראשונה משנה שיטת לפי הכוונה כקודש,
את  בהם לשטוף שהוכנו במים לנגוע אסור יום שטבול
יום  שטבול מפני לנגוע מתירה אחרונה משנה אבל הפסח,
ואףֿעלֿפי  חולין, שהם המים את פוסל ואינו כשני, הוא
יח, לחגיגה בפירושו גם כתב וכן הקודש. טהרת על שנעשו
שנעשו  בחולין החמירו ולמה אחרונה. כמשנה כאן ופסק ב.
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מפני  הקודש? טהרת על משנעשו יותר תרומה טהרת על
ולפיכך  תרומה, בטהרת חולין גם לאכול רגילים שכהנים
בטהרת  מהֿשאיןֿכן תרומה, קדושת אלה חולין על חלה
בטלה  זו, קפדנית שמירה נוהגים יחידים שרק הקודש,
חולין, (רש"י החולין אותם על קדושה כל חלה ולא דעתם

שם).

.È˙‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ - L„˜aL ÈÚÈ·¯ ÏÎB‡‰»≈¿ƒƒ∆¿…∆»∆¡…∆
L„w‰34BÏÒBt BÈ‡Â L„˜a ÚbÏ ¯zÓe ,35elÙ‡ . «…∆À»ƒ«¿…∆¿≈¿¬ƒ
ÏÈL·z36Ba ÔÈ‡Â L„w‰ Ba ·¯Ú˙pL37È„Îa ˙ÈÊk «¿ƒ∆ƒ¿»≈«…∆¿≈¿«ƒƒ¿≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡38ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ -39ÏL ÈÚÈ·¯a ¬ƒ«¿»¬≈∆…≈»≈ƒ¿ƒƒ∆
L„˜40ÈLÈÓÁa ‡l‡ ,41BÓk ¯B‰Ë ‡e‰L , …∆∆»«¬ƒƒ∆»¿

e¯‡aL42. ∆≈«¿

המאכל,34) כטומאת טמא יהיה האוכל שאדם חכמים גזרו
א) לד, (חולין בנגיעה אוכלין מטמא אינו שהמאכל ואע"פ
תרומה  לענין בשלישי מדובר [שם קודש. לאכול לו ואסור
כשם  לקודש, מתרומה למד ורבינו הבאה) הלכה (ראה
אע"פ  בתרומה, לאכול האוכלו את פוסל בתרומה ששלישי
בקודש]. ברביעי גם כך בנגיעה, תרומה פוסל שאינו

חמישי.35) עושה אינו תרומה.36)שרביעי או חולין של
שש 38)בקודש.37) ששיעורו לחם ככר חצי הוא פרס

כזית  שנתערב פירושו, - פרס אכילת בכדי וכזית ביצים.
הם  וביחד התבשיל, של כזיתים בחמשה קודש ביצה) (כחצי

כזיתים). בששה כזית אומרים: (ויש אףֿעלֿפי 39)ששה
בעין. הוא כאילו נידון אינו אחרים פירוש,40)שבדינים

זו. תערובת יאכל לא קודש, של רביעי שאכל אדם
מפרש 41) רבינו תערובת. כל בלי לאוכלו שמותר הואֿהדין

למעט  הכוונה הקודש", בנזיד נאכל "והחמישי ששנינו: מה
חמישי  ממעט אינו אבל בתערובת, אפילו נאכל שאינו רביעי
המשנה. לשון – כדרכו – נקט וכאן תערובת. בלי

ה"ד.42) למעלה

.‡ÈÔÈlÁ ÏL B‡ dÓˆÚ ‰Óe¯zaL ÈLÈÏL ÏÎB‡‰»≈¿ƒƒ∆«¿»«¿»∆Àƒ
˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL∆«¬«»√«¿»¬≈∆»∆¡…∆

‰Óe¯z‰43ÏaËiL „Ú44‰Óe¯˙a ÚbÏ ¯zÓe ,45È¯‰Â «¿»«∆ƒ¿…À»ƒ«ƒ¿»«¬≈
eOÚ ‡Ï ‰ÚÈ‚a ,‰ÏÚÓ eOÚ ‰ÏÈÎ‡a .‰¯B‰Ë ‡È‰ƒ¿»«¬ƒ»»«¬»ƒ¿ƒ»…»
Ï·‡ ;dÓˆÚ ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓ«¬»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«¿»¬»
È„Îa ˙ÈÊk ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,‰Óe¯z Ba ‰·¯Ú˙pL ÏÈL·z«¿ƒ∆ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»¿«ƒƒ¿≈
ÏÈL·z B˙B‡Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡46 ¬ƒ«¿»¬≈∆À»∆¡…≈«¿ƒ

.‰Óe¯˙a ÚbÏ ¯znL C¯„k¿∆∆∆À»ƒ«ƒ¿»

ב.43) לד, חולין עולא, של הערב 44)מימרא צריך ואינו
רבנן 45)שמש. (עשו) עביד "באכילה ב: צט, זבחים

מעלה". רבנן עביר לא בנגיעה גבוה), מסוג (טהרה מעלה
הדמע",46) בנזיד נאכל "והשלישי מ"ג: פ"ב טהרות

אמרו, שם ובחולין תרומה. בו שנתערבה בתבשיל פירוש,
פרס, אכילת בכדי תרומה כזית בתבשיל כשאין שמדובר

זו. להלכה המקור ומכאן

.·ÈÏÎB‡‰47eOÚpL ÔÈlÁ ÏL B‡ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL »≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆Àƒ∆«¬
˙ÚÈ‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z‰ ˙¯‰Ë ÏÚ«»√««¿»««ƒ∆»ƒ¿ƒ«

L„˜ ÔÈÚÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z48˙¯‰hL ; ¿»¬≈¿≈ƒ¿ƒ¿«…∆∆»√«

L„w‰ Ïˆ‡ ‡È‰ ‰‡ÓË ‰Óe¯z49ÏÎB‡‰ Ï·‡ . ¿»À¿»ƒ≈∆«…∆¬»»≈
‡e‰ È¯‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁaL ÈLÈÏL¿ƒƒ∆¿Àƒ∆«¬«»√««…∆¬≈

¯B‰Ë50‡l‡ L„˜a ÈÚÈ·¯ ‰OBÚL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ; »∆≈¿»»∆∆¿ƒƒ¿…∆∆»
L„wÓ L„˜51.„·Ïa …∆ƒ…∆ƒ¿«

עלינו 47) זו, הלכה להסביר כדי יהושע. כרבי מ"ב שם
עלֿפי  שם במשנה יהושע רבי דברי את מתחילה לבאר
אוכל  אומר, יהושע "רבי שם: שנינו רבינו. של פירושו
ולא  לקודש שני – שלישי שני, – שני ואוכל ראשון אוכל
פירוש, תרומה". טהרת על שנעשו בחולין לתרומה, שני
שני  או לטומאה ראשון שהוא מאכל דבר שאכל אדם
תרומה  לאכול ואסור לטומאה שני גופו נעשה לטומאה,
– בקודש נגע ואם נפסלה, – בתרומה נגע ואם וקודש,
גופו  נעשה לטומאה, שלישי שהוא דבר אכל אם נטמאה.
לענין  אבל שלישי, עשהו בקודש נגע ואם קודש, לענין שני
כמו  תרומה, לאכול ואסור שלישי אלא שני אינו תרומה
רבי  ומסיים בה. לנגוע ומותר הקודמת, בהלכה שנתבאר
תרומה. טהרת על שנעשו בחולין אמור זה שכל יהושע,
ולתוספת  ממש. בתרומה שהואֿהדין שם, רבינו ומבאר
שאפילו  ריבותא, משמיענו יהושע שרבי ייאמר, ביאור
עושים  גםֿכן תרומה טהרת על שנעשו שבחולין בשלישי
אכל  אם שאפילו ריבותא, כאן מוסיף ורבינו לקודש. שני
אףֿעלֿפיֿכן  הדין, מן פסולה שהיא תרומה, של שלישי
רבינו  דברי מוסברים זה ביאור מתוך תרומה. בנגיעת מותר

הבאה. בהערה ראה עושה 48)מאליהם. שהוא משמע
תרומה  בין בזה הבדל כל ואין רביעי, עושה וזה שלישי
בדין  שם למ"ו [בפירושו תרומה. טהרת על חולין ובין ממש
טהרת  על שחולין ואומר, אלה שני בין רבינו מחלק נגיעה,
ה"ט). למעלה פסק (וכן בקודש רביעי עושים אינם תרומה
החמירו  שבאוכל טעמו, ונראה חילק. לא באוכל כאן ואילו
הדבר  מטומאת יותר חמורה טומאה עליו ונתנו חכמים
תרומה, בטהרת חולין על גם גזירתם הרחיבו שאכל,

בנגיעה]. יצחק 49)מהֿשאיןֿכן רבי אמר - א לה, בחולין
על  שנעשו חולין של שלישי האוכל מרתא, בר שמואל בר
שעושה  דבר לך שאין בקודש, לאכול טהור הקודש, טהרת
גופו  קדושת (פירוש, מקודש קודש אלא בקודש רביעי
למעלה: שהבאנו מהמשנה עליו והקשו בלבד. ממש)
על  שנעשו בחולין לתרומה, שני ולא לקודש שני "שלישי
ועושים  מקודש, קודש אינם אלה חולין והרי תרומה" טהרת
שטהרתה  לתרומה, "הנח יצחק: רבי והשיב בקודש? שני
שהחולין  מפני שני נעשה לא כלומר הקודש", אצל טומאה
פירוש, הקודש. טהרת על נעשו שלא מפני אלא שלישי, היו
כמו  הטומאה מפני מעולה שמירה לשמרם נזהרו לא
כעין  קפדנית פחות שמירה אלא קודש, על ששומרים
שחולין  (ה"ט), למעלה פסק שרבינו ומפני תרומה. שמירת
שם  (ראה טהור שבהן השלישי הקודש, טהרת על שנעשו
מביא  הוא זו הלכה בסוף וכן דבר), של טעמו בביאורנו
למה  נימוקו גם לקבל הוכרח יצחק, רבי דברי את להלכה

שני. בהלכה 50)נעשה למעלה קודש. לאכול לו ומותר
לענין  שגם מלמדנו וכאן נגיעה, לענין זה דין רבינו כתב ט,
שאינם  כרביעי שדינם לומר תטעה שלא כן, הדין אכילה
מלאכול  גופו נפסל והאוכלם בנגיעה, הקודש את פוסלים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



ze`nehdקעב zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` f"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"י). (ראה מלי 51)קודש קדושה הי"א)מקודש (ראה אה
במעלות  [ומדובר הקודש. טהרת על שנעשו חולין ולא
הדין, מעיקר שהם טומאות אבל בקודש, שגזרו היתירות
למעלה  שנתבאר כמו רביעי, עושה – שבתרומה שלישי כגון

בה"ח].

.‚ÈL„˜ Ïk52ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈÚa ¯eÓ‡‰ »…∆»»¿ƒ¿«À¿«√»ƒ«¿ƒ
ÈL„˜ ¯Oa ÔB‚k ,ÔÈLc˜Ó‰ Lc˜Ó ÈL„˜ ‡e‰»¿≈ƒ¿»«¿À»ƒ¿¿«»¿≈

ÌÈL„˜53ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e54‰„Bz ˙BlÁÂ ,55 »»ƒ¿«»»ƒ«ƒ¿«»
¯ÈÊ È˜È˜¯e56Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁLpL57˙BÁn‰Â ,58 ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»

ÈÏÎa eL„wL59ÌÁl‰ ÈzLe ,60ÌÈt‰ ÌÁÏÂ61 ∆»¿ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
¯epza eÓ¯wMÓ62¯ÈÊ È˜È˜¯e ‰„Bz ˙BlÁ Ï·‡ ; ƒ∆»¿««¬»«»¿ƒ≈»ƒ

eL„˜ ‡lL ˙BÁn‰Â ,Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁL ‡lL∆…ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»∆…»¿
‰Óe¯˙k ‡l‡ ÔÈlÁk ‡ÏÂ L„˜k ‡Ï ÔÈ‡ - ÈÏÎa63. ƒ¿ƒ≈»…¿…∆¿…¿Àƒ∆»ƒ¿»

הגר"א).52) גירסת שם (ראה ה"ד פ"א טהרות תוספתא,
בחג 53) שמקריבים ציבור, ושלמי ואשמות חטאות עולות,

ושלמים.54)השבועות. תודה,55)תודה  קרבן המביא
(ויקרא  מינים מארבעה אפוי לחם ארבעים עמו להביא צריך

יב). שלושה 56)ז, מביא נזירותו, ימי שהשלים נזיר
ו, (במדבר מינים משני מצה לחם עשרים ועמהם קרבנות,
[לא  ס"ט. הקרבנות מעשה בהל' מפורשים דיניהם טו).
וללחמי  "חלות" תודה ללחמי רבינו קורא למה לי  נתבאר
מביאים  הנזיר גם וכן תודה, שהמקריב בעוד "רקיקים", נזיר
הוא, ורקיקים חלות בין וההבדל רקיקים, וחלק חלות חלק
אותם  ומושחים במים, והרקיקים בשמן נילושות שהחלות

סופגו]. והלחם אפייתם אחר הקרבנות 57)בשמן שחיטת
מלאה. בקדושה הלחמים את בפני 58)מקדשת הבאות

לקרבן. כתוספת לא שרת 59)עצמן, בכלי אותן שנתנו
השבועות.60)שבמקדש. בחג מקריב שהציבור

השולחן 61) על שבת בכל שמניחים לחמים עשר שנים
(ויקרא  שלאחריה בשבת לכהנים אותם ומחלקים שבהיכל,

ה). הלחם 62)כד, שתי התנור. מחום קרום עליהם שעלה
אפייתם  תחילת עם מלאה קדושה מתקדשים הפנים ולחם

הקרום. העלאת שם.63)שהיא

.„È‰lÁ‰64ÌÈ¯eka‰Â65‰Óe¯z ÈÓeÏL˙Â66 ««»¿«ƒƒ¿«¿≈¿»
‰Óe¯˙k Ô‰ È¯‰ - [dLÓÁÂ]67. ¿À¿»¬≈≈ƒ¿»

כ).64) טו, (במדבר העיסה מן פירות 65)שמפרישים
ב). כו, (דברים הראשונים והאדמה כהן)66)העץ (לא זר

תוספת  עם מחירה את לכהן לשלם מחוייב תרומה, שאכל
המחיר. דבר.67)חומש לכל תרומה קדושת עליהם חלה

ה"ה. שם תוספתא

.ÂËÏ·h‰68Ún„Ó‰Â69‰Óe¯z ÈÏec‚Â70¯OÚÓe , «∆∆¿«¿À»¿ƒ≈¿»«¬≈
ÔBL‡¯Â ÈL71‰lÁÏ ‰Ïe·h‰ ‰qÚÂ ,72Ô‰ È¯‰ - ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿«»¬≈≈

ÔÈlÁk73a ‡ÓË ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ‡Â ,ÏeÒt ÈM‰Â ,Ô‰ ¿Àƒ¿»ƒ»≈»∆¿«≈ƒ»¿≈
.ÈLÈÏL Ô‰a»∆¿ƒƒ

תרומות 68) הפרשת לפני ישראל ארץ ופירות תבואה
פי 69)ומעשרות. בחולין ואין בחולין שנתערבה תרומה

גזרו  וחכמים חולין, ברוב התרומה בטלה התורה מן מאה.
במאה. אלא תיבטל והצמיחה 70)שלא שנזרעה תרומה

יז, (שבת חכמים מגזירת אסורה החדשה התבואה תבואה,
מגידולי 71)ב). מעשרות שתי להפריש התורה מן מצוה

ומעשר  ללויים, ניתן ראשון מעשר למעלה, האמורים קרקע
אדם  לכל בטהרה שם ונאכל לירושלים מעלים שני

חלתה.72)מישראל. הפרשת גידולין 73)לפני טבל,
בסוטה  נאמר לחלה, וטבול שם. בתוספתא נשנו ומעשרות,

שני. בלשון ב ל,

.ÊË¯·c Ïk74B‡ceL75‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ »»»∆«»¿«≈∆«Àƒƒ«»
‰OÚzL ‰lÁÏ ÔÈÏe·h‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ e¯Êb -»¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆≈»∆
,‰lÁ ‰pnÓ ÌÈLÈ¯ÙÓe .‰¯‰Ëa ‰qÚ‰ d˙B‡»»ƒ»¿»√»«¿ƒƒƒ∆»«»

˙ÏÎ‡ ‡Ï ,‰ÈeÏz d˙lÁÂ76˙Ù¯O ‡ÏÂ77. ¿«»»¿»…∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

אביי.74) מסקנת א. ז, נגיעתו 75)נדה וגם טומאתו אם
טמאה.76)ודאי. תרומה כמו טמאה חלה לאכול שאסור

וחלה 77) תרומה בידים לאבד ואסור טהורה, היא שמא
טהורה.

ה'תש"פ  אדר י"ז ו' יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
על 1) לקודש חכמים עשו מעלות עשרה שאחת יבאר

התרומה.

.‡˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡2ÏÚ L„˜Ï ÌÈÓÎÁ eOÚ ««∆¿≈«¬»¬»ƒ¿…∆«
CB˙a ÌÈÏk ÏÈaË‰Ï Ì„‡Ï LÈ :Ô‰ el‡Â ,‰Óe¯z‰«¿»¿≈≈≈¿»»¿«¿ƒ≈ƒ¿

ÌÈÏk3‰È‰È ‡nL ‰¯Êb .L„˜Ï ‡Ï Ï·‡ ,‰Óe¯˙Ï ≈ƒƒ¿»¬»…¿…∆¿≈»∆»ƒ¿∆
ÈÏk‰ Èt4„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk Ba ‰È‰È ‡ÏÂ ¯ˆ5e‡ˆÓÂ , ƒ«¿ƒ«¿…ƒ¿∆ƒ¿∆∆«¿ƒ¿¿

‡Ï ,ÈÏkaL ÌÈna eÏ·Ë el‡k BÎB˙aL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆«¿ƒ…
ÏB„b‰ ÈÏk‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Â˜na«ƒ¿∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿ƒ«»
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯B‰Ë ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ BÎB˙a LiL∆≈¿«≈ƒ«¿≈ƒ»¬»ƒ»»
‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚL CBzÓ - ‡ÓË»≈ƒ∆»¿»¿ƒ»»¿»¿ƒ»
.L„˜a Ô‰a LnzL‰Ï elÙ‡ BÎB˙aL ÌÈÏkÏ«≈ƒ∆¿¬ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿…∆

ãycew zegiyn zecewpã

התרומה.. על לקודש חכמים עשו מעלות עשרה "אחת
כו'".

בין  עשאום ראשונות מעלות "שש חילק: הפרק ובסיום
וחמש  הקודש, טהרת על שנעשו לחולין בין לקודש
מורה  עשר המספר כו'". בלבד.. בקודש עשאום אחרונות
מעלות") עשרה ("אחת י"א ואילו השתלשלות, סדר על
עבודת  בעניין כידוע השתלשלות, מסדר למעלה על
בחינת  מבררים היו שבה סממנים י"א ידי שעל הקטורת

דלעומת־זה. הי"א
היא  הקודש טהרת על שנעשו חולין האדם: ובעבודת
אחד  כל לא כי מעלות שש רק עשו ובה עצמו עם העבודה
ד"מחזי  בהלכה שמצינו על־דרך זו, נעלית לעבודה ראוי
דין  שע"פ זו בדרגא נמצא יהודי כאשר גם אבל כיוהרא".
"חמש  הוסיפו קדשים, ולאכול קרבנות להקריב יכול
כי  כו'" לקודש מעלות עשרה "אחת שיהיו כדי אחרונות"
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להדר  וכדי הזולת עם ההתעסקות הם הקודש ענייני
עניין  שזהו הדין" משורת "לפנים של באופן בזה ולהוסיף
עם  הקשורה לעבודה להגיע צריך והפצתה, החסידות
יש  זו ובעבודה השתלשלות, מסדר למעלה - י"א בחינת
או  כיוהרא" ל"מחזי לחשוש מבלי ההידורים בכל להדר

בגדולות. להלך שלא
(`k oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

בטהרת 2) חכמים שהטילו החומרות נשנו א כ, בחגיגה
שם  ובגמרא מספרן. לקבוע מבלי מבתרומה יותר הקודש
קובע  אילא רבי - במספרן ורבא אילא רבי נחלקו ב כא,
במחלוקתם  ויש - עשרה אחת שהן אומר ורבא עשר שהן
שגם  מפני כרבא רבינו ופסק לקמן), (יבואר לדין עניין זו

כמותו. סובר נחמן טמאים 3)רב כלים להניח מותר
וייטהרו. במקווה ולהטבילם טהור גדול כלי בתוך קטנים

הנוד.5)החיצון.4) בפי שנותנים השפופרת כעובי
כשפופרת  מקוואות "עירוב שנינו: ז משנה ו פרק במקוואות
יש  באחד זה, בצד זה מקוואות שני יש אם פירוש הנוד".
זה  מכשיעור פחות ובשני מים) סאה (ארבעים מקווה שיעור
הוא  הצינור כשרוחב אחד כמקווה דינם מחברם, וצינור
הצינור  ואם החסר, במקווה לטבול ומותר הנוד כשפופרת
ושם  המקוואות. שני את מערב אינו זה משיעור פחות
חוזרות  אצבעות "כשתי חללה רוחב הנוד ששפופרת מבואר
של  בחללו אצבעות שתי לגלגל שאפשר פירוש, למקומן",
כלים  יטביל שמא לחשוש, יש כלי בתוך ובכלי הצינור.
המים  כן ואם צר שפיו בכלי וכדומה, מחטים כגון זעירים,
עלתה  לא כך ומתוך למקווה כמחוברים אינם שבתוכו
אמרו  זה נימוק גזרו. לא ובתרומה שבתוכו, למחטים טבילה

רבא. בשם שם

.·ÈÏk6,BÎBz ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿¿¬»¿«¿ƒ…ƒ¿»
Úaˆ‡ ˙Èa ‡ÏÂ7B‡ BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â .B˙ÙO È·ÚaL ¿…≈∆¿«∆»√ƒ¿»¿««¿ƒ∆¿

,Ba ‰˙BLÂ .ÔÈ¯B‰Ë B˙ÚÈ·ˆ ˙È·aLLLBÁ BÈ‡Â ∆¿≈¿ƒ»¿ƒ¿∆¿≈≈
e¯ÊÁÈÂ ÈÏk‰ È¯BÁ‡a ÂÈÙaL ÔÈ˜LÓ eÚbÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ«¬≈«¿ƒ¿«¿¿
Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÎBz e‡nËÈÂƒ«¿«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»

Ôlk e‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË ,L„˜Ï8. ¿…∆ƒ¿¿¬»ƒ¿¿À»

שם.6) המשנה חכמי ששנו שנייה במשנה 7)מעלה
גורס  שם בפירושו רבינו וגם הצביטה" "בית כתוב שלפנינו
להשים  כדי הכלי, שפת בעובי שקע שהיה שם ומפרש כך
לתוך  האצבע את יכניס ולא הכלי את להחזיק אצבע שם
כב, (שם יוחנן רבי של פירושו קיבל [כנראה עצמו. הכלי
כהערוך, ומפרש בו" צובעין הדעת שנקיי "מקום ב)
א  כב, יומא במשנה "הצביעו" מלשון הוא שצובעין

אצבע]. הוציאו אצבע.8)שפירושו ובית תוך אחוריים,

.‚Ò¯„n‰ ˙‡ ‡OBp‰9‰Óe¯z BnÚ ‡OÏ BÏ ¯zÓ - «≈∆«ƒ¿»À»ƒ»ƒ¿»
‰Óe¯za Ú‚B ‡OBp‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â ,„Á‡k10‡ÏÂ ¿∆»¿ƒ¿≈«≈≈««¿»¿…

‡Ï Ï·‡ .‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„na ˙Ú‚B ‰Óe¯z¿»«««ƒ¿»¬≈ƒ¿»¬»…
‰È‰ ‰OÚÓ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,L„w‰11 «…∆««ƒ∆…»««¬∆»»

L„˜ ÏL ˙È·Á ‡OpL ,„Á‡a12Ò¯„na d‡nh ¿∆»∆»»»ƒ∆…∆ƒ¿»«ƒ¿»
˙‡ ‡OBp‰L ,e¯Ê‚ ‰ÚL d˙B‡a .dnÚ ‡OpL∆»»ƒ»¿»»»»¿∆«≈∆

Ò¯„Óa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .L„w‰ ˙‡ ‡OÈ ‡Ï Ò¯„n‰«ƒ¿»…ƒ»∆«…∆¿…»¿∆»¿ƒ¿»
L„w‰ ÌÚ13ÏÈ‡B‰ ,‡OÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰È‰L ‰OÚnk , ƒ«…∆««¬∆∆»»¿ƒ»«¿»»ƒ

¯B‰Ë L„w‰ È¯‰ - L„wa Ú‚ ‡ÏÂ14. ¿…»««…∆¬≈«…∆»

חכמים 9) בלשון נקרא עליו שכב או ישב עמד, שהזב דבר
הטומאה  אב והוא "מדרס", מקוצר: או הזב" "מדרס

ומשקין. ואוכלין וכלים אדם במשנה 10)ומטמא רבינו
שאינו  עץ לוח על מונחים והתרומה שהמדרס כגון מפרש,
נוגע  האדם אם אבל הלוח, את מרים והאדם טומאה מקבל
את  ומטמא המדרס את שנשא מפני נטמא הוא בשניהם,
שאינו  חרס בכלי מונחת שהתרומה פירש, [ורש"י התרומה.
ולפיכך  באווירו, נוגע אינו והאדם מתוכו אלא טומאה מקבל
המדרס]. נושא של נגיעתו ידי על התרומה נטמאה לא

הגזירה.11) נימוק ב. כב, להיות:12)שם צריך
"ונטמאה". או אחרת,13)"וטימאה" בטומאה לא אבל

שגזרו  במקום בתרומה. ולא בקודש ורק ונבילה שרץ כגון
ולא  בלבד המעשה כעין גזרו שהיה, מעשה מפני טומאה

הבחינות. מכל לו דומים שאינם מחלוקת 14)במקרים
דרבנן. ספק בכל כמו להקל ופסק א) כג, (שם אמוראים

.„‰Óe¯z ÈÏÎB‡ È„‚a15ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈¿≈¿»««ƒ∆≈¿ƒ
L„˜Ï Ò¯„Ó Ô‰È„‚a È¯‰ - ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰ÊÂ16. ¿ƒ¿»ƒƒ«À¿¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿»¿…∆

תרומה.15) בטהרת וכלים 16)שנשמרו אדם מטמאים
רביעית. מעלה היא זאת הזב. כמדרס

.‰ÏvÙÓ ‡e‰L ÈÏk17,˙B¯M˜Ó ÂÈ˙B¯B˜Â ÂÈ˙BÁeÏÂ ¿ƒ∆¿À»¿»¿»¿À»
BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ ‡ÓË Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ ‰hÓ ÔB‚k¿ƒ»¿«≈»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
‡e‰Lk „Á‡k Blk BÏÈaË‰Ï BÏ LÈ - ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿∆»¿∆

¯ÈzÓ - L„˜Ï Ï·‡ ;¯M˜Ó18·bÓe19ÌL LÈ ‡nL , ¿À»¬»¿…∆«ƒ¿«≈∆»≈»
ıˆBÁ‰ ¯·c20.¯LB˜ Ck ¯Á‡Â ÏÈaËÓe , »»«≈«¿ƒ¿««»≈

לפרקם.17) שאפשר שונים  מחלקים את 18)מחובר
לזה. זה הכלי חלקי את הקושרים מנקה 19)החבלים

עצמו. בפני חלק כל המקווה 20)במטלית מי את מפריע
חמישית). (מעלה בו דבוק שהוא למקום מלהגיע

.Â‰¯‰Ëa ÔÈ¯Ó‚p‰ ÌÈÏk21Ô˙B‡ ‰OBÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿»√»¬ƒ»»»∆»
‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ È¯‰ - Ô‰a ¯‰ÊÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿ƒ¿»»∆¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»
- ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ ;LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L„˜Ï¿…∆¿≈»¿ƒƒ∆¡≈∆∆¬»ƒ¿»
.‰¯‰Ëa eOÚ È¯‰L ,‰ÏÈ·Ë ‡Ïa Ô‰a LnzLÓƒ¿«≈»∆¿…¿ƒ»∆¬≈«¬¿»√»
˜¯ ÌeMÓ ‰¯Êb ?L„˜Ï ‰ÏÈ·Ë ÌeÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¿≈»ƒ…

Ô‰a ÚbiL ı¯‡‰ ÌÚ22ÔÈ„ÚÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa23‡e‰ «»»∆∆ƒ«»∆ƒ¿«¿»»«¬«ƒ
ÁÏ24. «

סמוך 21) עד והמלאכה בטהרה, היה שלהם מלאכה גמר
הארץ. עם עשה הכלי 22)לגמר על הרוק נפל שמא

הלכות  (ראה מטמא הארץ עם של ורוקו עשייתו, בשעת
י). פרק ומושב מלאכה.23)משכב גמר אחרי

עליו 24) אין מלאכתו שנגמרה לפני אבל הכלי, את ומטמא
שישית). (מעלה טומאה מקבל ואינו כלי דין

.ÊÛ¯ˆÓ - ÈÏk‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡25,L„˜Ï BÎB˙aM ‰Ó ««∆ƒ¿««¿ƒ¿»≈«∆¿¿…∆
˙B¯t ‡ÏÓ ‡e‰L ÈÏk ?„ˆÈk .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»≈«¿ƒ∆»≈≈
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‰Ú‚Â ,˙B¯‚B¯‚e ÔÈ˜enˆ ÔB‚k ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„e¯t¿ƒ∆ƒ∆¿ƒƒ¿»¿»¿»
,L„˜Ï ÈÏkaM ‰Ó Ïk ‡ÓË - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓËÀ¿»¿∆»≈∆ƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…∆

˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡26Ì‰ Ì‰È¯·c ÏL27. ¬»…ƒ¿»¿»««¬∆ƒ¿≈∆≈
·‰Ê ‰¯OÚ ˙Á‡ Ûk :‰¯Bza BÊ ‰ÏÚÓÏ LÈ ÊÓ¯Â¿∆∆≈¿«¬»«»«««¬»»»»
È¯‰ - ÛkaM ‰Ó Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ¿≈»¿…∆»¿¬»ƒ»«∆««¬≈

CBz BÏ ÔÈ‡L elÙ‡ .„Á‡ Ûe‚k ‡e‰28‰Ó Û¯ˆÓ ¿∆»¬ƒ∆≈¿»≈«
B‡ Áel‰ Èab ÏÚ ÔÈ¯e·ˆ eÈ‰L ÔB‚k .L„˜Ï ÂÈÏÚM∆»»¿…∆¿∆»¿ƒ««≈««
‰Ê ÔÈÚ‚B ˙B¯t‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰ Èab ÏÚ««≈»««ƒ∆≈«≈¿ƒ∆

.‰Êa»∆

טומאה.25) לעניין אחד כגוש שבו הגושים כל את עושה
זו.26) שאמר:27)לרבות א, כד, שם יוחנן כרבי

נשנית  עקיבא רבי של א) משנה ח פרק (עדויות "מעדותו
בתירא  בן שמעון רבי "העיד שם: שנינו פירוש, זו" משנה
רבי  הוסיף כולו. נטמא במקצתו טמא שנגע חטאת אפר על
יום  טבול שנגע וכו' הקטורת ועל הסולת על עקיבא
היא  פרה אפר שטומאת ומפני כולם". את שפסל במקצתם
כג, (שם בגמרא למדו קדושה, כל עליו אין שהרי מדרבנן,

מדרבנן. - לו והדומה הסולת שגם מעלה 28)ב) היא זו
שביעית.

.ÁÔÈ¯eav‰ ÈL eÈ‰29¯Á‡ ¯·„Â ÈÏk‰ CB˙a30 »¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»«≈
¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆ƒ»»«»»

Ï CÈ¯ˆ Ô‰ÈÈaLÈÏk31;Ïk‰ ‡ÓËÂ ÔÙ¯ˆÓ ÈÏk‰ - ∆≈≈∆»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»«…
ÈÏkÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ Ì‡Â32‰Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï - ¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ…ƒ¿»∆»∆∆»¿»

.„·Ïa ‰‡Óh‰ B·«À¿»ƒ¿«

זה 29) בצד עישרון חצי והניח למנחה סולת עישרון כגון
אחר. בצד השני וחציו הכלי מנחה 30)של של סולת לא

משנה). (כסף להקטרה לבונה.31)העומדת כגון
[הכסף 32) לכהנים. הנאכלים מנחה שיירי או בשר כגון

היה  סולת כן גם הוא שביניהם האמצעי שאם מבאר, משנה
שהרי  הטומאה בו שנגעה העישרון חצי אותו עם מצטרף

ראב"ד]. ראה רש"י, כפירוש לא וזה הפסק. אין ביניהם

.Ë¯aÁÓ „Á‡‰ ¯eav‰Â ,ÈÏÎa ÔÈ¯eaˆ ÈL eÈ‰»¿≈ƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ»∆»¿À»
ÈM‰ ¯eava ‡ÓË Ú‚Â ,ÈÏk‰ È¯BÁ‡L ÌÈnÏ33- ««ƒ∆¬≈«¿ƒ¿»«»≈«ƒ«≈ƒ

Ô‰ÈL e‡ÓË34ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ,ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ƒ¿¿¿≈∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿««ƒ
ÈÏk‰ È¯BÁ‡L35Û‡ ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‰Ê ˙ÓÁÓ ∆¬≈«¿ƒ≈¬«∆»…∆«¿À»»∆«

È¯BÁ‡L ÌÈna ‡Óh‰ Ú‚ .ÈÏk‰ È¯BÁ‡ Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¬≈«¿ƒ»««»≈««ƒ∆¬≈
Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰Â ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓË - ÈÏk‰«¿ƒƒ¿»»…∆«¿À»»∆¿«»»»≈ƒ
˙ÓÁÓ ‡ÓË ‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ÈM‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓËƒ¿»»…∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ…ƒ¿»≈¬«

Ûe¯v‰36. «≈

להם.33) המחובר בציבור ולא במים לא נוגע שאינו
הציבורים.34) הצירוף 35)שני אם שם שואל ירמיה רבי

למה  מחובר כשהוא לכלי שמחוץ מה גם לטמא מועיל
דמחבר  כיוון לומר תימצי "אם ושאל: והוסיף הכלי, שבתוך
כלי  וצירוף מים חיבור הציבורים), שני (ונטמאו מחבר
לומר. תמצי כאם לפסוק רבינו של ודרכו מהו"?

מוגבל 36) הכלי צירוף אם ירמיה, רבי של שנייה בעייא
כך  בין או מבחוץ בנגיעה ולא הכלי בפנים טומאה לנגיעת

הנוגע  שהאוכל מובן נפשטה. לא זו בעיא מצרף. כך ובין
הטמאים. במים הישירה הנגיעה מפני נטמא במים

.ÈÈÏk‰ CB˙·e ,ÈÏÎa BÁÈp‰Â ‡ÓËpL L„˜ ÏÎ‡…∆…∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
¯B‰h‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ¯Á‡ L„˜ ÏÎ‡…∆…∆«≈»¿≈¿ƒ∆»∆«»

B˙¯‰Ëa37Ú‚Â ÌBÈ Ïe·Ë ‡a .B˙‡ÓËa ‡Óh‰Â ¿»√»¿«»≈¿À¿»»¿¿»«
¯B‰h‰ ÏÒÙ Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê ¯·„a LÈ - ‡Óh‰ ÏÎ‡a»…∆«»≈≈¿»»∆»≈ƒƒ¿««»
‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆ ÈtÓ ÌBÈ Ïe·Ë ÚbÓ ˙ÓÁÓ≈¬«««¿ƒ¿≈≈«¿ƒ…
ÔÓ Ú·OL ÏÎ‡a ‡l‡ ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ ‡lL ;ÏÒÙƒ¿«∆…»«¿∆»¿…∆∆»«ƒ

‰‡Óh‰38ÌeÏk BÏ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ39. «À¿»¿…ƒ¿

בכלי 37) מונחים כששניהם אלא מצרף, הכלי אמרו לא
מהם. באחד טומאה שנגעה השבע 38)בשעה כאדם

טומאה. בולע אינו הוא כך אוכל, מקבל ומתוך 39)שאינו
אינה  כן גם הראשונה והטומאה השני. הציבור נטמא לא כך
יום  טבול נקט ולמה הקודמת. בבבא שאמרנו כמו מטמאה,
אינו  יום בטבול הנוגע שקודש מפני סתם? טומאה ולא
אינו  לעולם כן ואם בנגיעה, אחר קודש פוסל ולא מטמא
במקרה  טומאה, מוסיף נבילה או שרץ אבל טומאה. מוסיף
רש"י  (ראה רביעי או שלישי או שני היה הטמא שהחלק

העמוד). בראש שם

.‡È.¯B‰Ë - ‰Óe¯˙a Ï·‡ ;ÏeÒt - L„˜a ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿…∆»¬»ƒ¿»»
È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,‰Óe¯˙a ÈLÈÏL ÔÎÂ¿≈¿ƒƒƒ¿»ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈

‡ÓË ‰Ê40B‡ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰Â ;e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿«¿ƒƒ∆ƒ¿»
Ì‡ L„˜aL.BÏÒt ‡Ï - ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ ∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈¿»…¿»

ראשון.40) עשה

.·ÈB‡ ‰iL B„Èa da Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»««¿»«»¿»¿ƒ»
ÏÒt - B¯·Á „Èa41.ÈLÈÏLk ‡È‰ È¯‰Â ‰iM‰ ˙‡ ¿«¬≈»«∆«¿ƒ»«¬≈ƒƒ¿ƒƒ

‰ÏeÏa B„È ‰˙È‰ Ì‡Â42‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜LÓa ¿ƒ»¿»»¿»¿«¿∆««ƒ∆…
dz¯·Á ˙‡ÓË - Ú‚43Ô‰ÈzL ˙‡ ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ .44 »«ƒ¿»¬∆¿»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆

B„È ˙‡ÓË Ì‡ ,‰Óe¯˙a Ï·‡ .L„˜a ÚbÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ«¿…∆¬»ƒ¿»ƒƒ¿»»
‡È‰Lk da Ú‚ elÙ‡Â ,dz¯·Á ˙‡ÓË ‡Ï - ˙Á‡‰»««…ƒ¿»¬∆¿»«¬ƒ»«»¿∆ƒ

‰·e‚45‡l‡ ,˙‡ÓËpL B„È ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
.‰Óe¯˙a Ú‚BÂ dÏËB¿»¿≈«ƒ¿»

כרבי 41) תטמאהו. לא אבל אותו, תפסול בקודש תיגע אם
שם. יהודה בן בנגיעתה 42)יוסי היד ונטמאה רטובה,

משום  ולא משקין טומאת מגזירת שנייה ונעשית במשקה
שבקודש. טעמו,43)המעלה ונראה כמותה. שנייה נעשית

ונעשתה  הטמאה יד שעל במשקין השנייה היד נגעה שמא
רבותיה  "היינו שם: שאמרו ממה זה חשש למד [רבינו שני.

שם]. רש"י ראה ח נת 44)דנגובה". פרק למעלה באר
טבילה  צריכות אלא ידיים בנטילת די לא שלקודש ז הלכה
לידים  "נוטלים ב): יח, (שם ששנינו כמו כשירה במקווה
שאם  מובן, מטבילין". ולקודש ולתרומה, למעשר לחולין
הטמאה  היד את מטביל האחרת בידו נגע לא וגם נגובה היא

לחה 45)בלבד. היא אם אבל נגובה, היא אם כלומר,
תשיעית). (מעלה במשקה נגיעתה מפני השנייה נטמאת
חבירתה  מטמאה יד א. מעלות, שתי כאן מנו לא [למה
ולתרומה  טבילה צריכה לקודש ב. לתרומה; ולא לקודש
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קעה ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` f"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חומר  המתחיל דיבור ב כ, שם בתוספות נטילה? מספיקה
טומאה  לעניין חומרות שהן המעלות רק שנמנו פירשו,
א  ו, נדה תוספות ראה דטומאה", "דררא הגמרא: (בלשון

הטבילה]. את מנו לא ולפיכך, אבל), המתחיל דיבור

.‚Èe¯LÎ‰ ‡lL ÔÈ·e‚ ÔÈÏÎ‡46Ì˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - √»ƒ¿ƒ∆…À¿¿¿ƒ»
˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa47;‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿»«ƒ¿…»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

Ôz¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁ - L„˜a Ï·‡48ÈÓÏ ¯eÒ‡Â , ¬»¿…∆ƒ««…∆«¿«¿»¿»¿ƒ
‡Ï elÙ‡Â .¯LÎ‰ ‡lL L„˜ ÏÎ‡Ï ˙B‡ÓË ÂÈ„iL∆»»¿≈∆¡……∆∆…À¿««¬ƒ…

LBÎa ‡l‡ Ba Ú‚49B¯·Á BÏ ·ÁzL B‡50ÂÈt CB˙Ï »«∆»¿∆»«¬≈¿ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -51‰Ú‚ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»¿»

,e‡ÓËpL - e¯LÎ‰ ‡lL L„˜ ÏL ÔÈÏÎ‡a ‰‡ÓËÀ¿»»√»ƒ∆…∆∆…À¿¿∆ƒ¿¿
.Ôz¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ««…∆«¿«¿»

א 46) פרק (ראה המשקין משבעת באחד נרטבו שלא
ב). והלכה א הלכה אוכלין טומאת סתם 47)מהלכות

ה  פרק למעלה (ראה שניות להיות עליהם שגזרו ידיים
האדם). נטמא ולא לטומאה בראשון נגעו אם או ח, הלכה

משקין 48) הכשר בלי טומאה ומקבלים הקודש אוכלי את
ב). כד, טומאה.49)(שם מקבל שאינו עץ של פלך

טהורות.50) בן 51)שידיו חנינא רבי מנמק שם בגמרא
הקודש  עם ביחד ויאכל לח בצל או צנון יקח שמא אנטיגנוס
בידיו  שנגעו הבצל או הצנון שעל המשקין שהרי ויטמאוהו,

עשירית). מעלה היא (זאת ראשון. נעשו

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰naBÓˆÚ ÏÎ‡‰ ÏÒÙÏ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»…∆«¿
È¯‰ - ÈLÂ ÔBL‡¯ Ba ˙BÓÏ Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡a B¯Ò‡Ïe¿»¿«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈

˜ÙÒ ‰Ê52¯LÎ‰ ‡Ïa ‡ÓËpL ÏÎ‡ Ú‚ ?„ˆÈk . ∆»≈≈«»«…∆∆ƒ¿»¿…∆¿≈
ÈtÓ ,˜ÙÒ ÈM‰ ‰Ê È¯‰ - ¯LÎ‰L ÈL ÏÎ‡a¿…∆≈ƒ∆À¿«¬≈∆«≈ƒ»≈ƒ¿≈

.¯LÎ‰ ‡Ï ÔBL‡¯‰L∆»ƒ…À¿«

מנחות 52) של בצריד א לו, בחולין נפשטה שלא בעייא
ראשון  למנות גם מועילה הקודש חיבת אם הוכשר שלא
למעלה  הלא שואל, משנה [הכסף בלבד. לפסול או ושני
בו  שמונים מנחות של בצריד רבינו פסק ג הלכה ח פרק
במנחות  שאמרו מה על שהסתמך שם ונתבאר ושני ראשון
והשואל  ושני, ראשון שמונים ספק כל אין שמדרבנן קב,
ומשמע  ספק" זה "הרי כאן כתב ולמה תורה, דין מהו שאל
בטומאה  המדובר שם מבאר: והוא מדרבנן? אפילו
מים, הכשר בלי ושני ראשון למנות חכמים גזרו דאורייתא
אפשר  חכמים מגזירת עיקרה שכל ידיים, בטומאת כאן אבל
ושני. ראשון למנות ולא בלבד, לפסול אלא החמירו שלא
ראשון  לדין נמשכים זו בהלכה רבינו דברי שכל יוצא ומזה
המדברת  שם שנייה בבא על ובדילוג הקודמת שבהלכה

באוכלין]. טומאה בנגעה

.ÂËÔB‡‰53ÌÈ¯etk ¯qÁÓe ,B˙eÈ‡ ÔÓÊ ÌzL ¯Á‡ »≈««∆«¿«¬ƒ¿À«ƒƒ
˙ÏÈÎ‡Ï ‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ - B˙¯tk ‡È·‰L ¯Á‡««∆≈ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ«
ÌÈ¯etk ¯qÁÓe ÔB‡‰L ;‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,L„w‰«…∆¬»…ƒ¿»∆»≈¿À«ƒƒ
ÌeÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓe .‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¡…∆«¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰ ‰zÚ „Ú È¯‰L ?L„˜Ï ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿…∆∆¬≈««»»¬ƒ∆¡…∆

ÔzÚ„ eÁÈq‰Â L„w‰54.eÚ„È ‡Ï Ì‰Â e‡ÓË ‡nLÂ , «…∆¿ƒƒ«¿»¿∆»ƒ¿¿¿≈…»¿

- ‰ÚÈ‚Ï Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ BÊ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡ÏÂ¿…»«¬»∆»«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒ»
‰ÏÈ·Ë Ì„˜ ÌÈL„wa ÌÈÚ‚B55. ¿ƒ«√»ƒ…∆¿ƒ»

המת.53) קבורת לפני טהרת 54)אבל על מלשמור
חכמים 55)הקודש. (עשו) עביד באכילה ב: צט, זבחים

מעלה. חכמים עביד לא בנגיעה מעלה,

.ÊËÔÈa L„˜Ï ÔÈa Ìe‡OÚ ˙BBL‡¯‰ ˙BÏÚÓ LL≈«¬»ƒ¬»≈¿…∆≈
,˙BB¯Á‡ LÓÁÂ ;L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÏ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆¿»≈«¬
Ìe‡OÚ - ‰‡Ï‰Â BÎB˙aM ‰Ó Û¯ˆÓ ÈÏk‰ ÔÓ Ô‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿»≈«∆¿»»¿»¬»
˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa ‡Ï Ï·‡ ,„·Ïa L„˜a¿…∆ƒ¿«¬»…¿Àƒ∆«¬«»√«
,CÎÈÙÏ .ÔÈlÁk el‡ LÓÁa Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,L„w‰«…∆∆»¬≈≈¿»≈≈¿Àƒ¿ƒ»
,Ô‰a ‡ÓË ÔBL‡¯‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÀƒ∆«¬«»√««…∆»ƒ»≈»∆
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁa ¯B‰Ë ÈLÈÏM‰Â ,ÏeÒt ÈM‰Â¿«≈ƒ»¿«¿ƒƒ»¿Àƒ¿∆≈«¿

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
צריך 1) ואם בבגדים. חכמים עשו מעלות שחמש יבאר

צריך  ואם הדעת. היסח מחמת ולקודש לתרומה טבילה
בחזקת  שיהיו שגזרו הכלים כל ולנטילה. לטבילה כוונה
מאבות  אב בספק שנטמאו וקדשים תרומה טומאה.
התרומה, את שורפים ספיקות כמה על תורה. של הטומאות

ספיקות. שני על שורפים ואם

.‡˙BÏÚÓ LÓÁ2:Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„‚·a ÌÈÓÎÁ eOÚ »≈«¬»¬»ƒƒ¿»ƒ¿≈≈
Ò¯„Ó - ı¯‡‰ ÈnÚ È„‚a3.‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡Ï ƒ¿≈«≈»»∆ƒ¿»¿¿≈À≈∆¿»√»

ÔÈ·Êk - ÔÓˆÚ ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÎÂ4BÓk ,˙B¯‰ËÏ ¿≈«≈»»∆«¿»¿»ƒƒ¿»¿
e¯‡aL5Ò¯„Ó - ‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ È„‚·e . ∆≈«¿ƒ¿≈¿≈À≈∆¿»√»ƒ¿»

¯OÚÓ ÈÏÎB‡ÏÈL6,‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ Ï·‡ . ¿¿≈«¬≈≈ƒ¬»¿≈À≈∆¿»√»
ÌÈ·Êk ÌÈ‡ - ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â7elÙ‡ . ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ¬ƒ

da Ú‚ Ì‡ elÙ‡ ,¯B‰Ë Le¯t‰ ‰Ê È¯‰ ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¬≈∆«»»¬ƒƒ»«»
ÈÏÎB‡Ï Ò¯„Ó - ÈL ¯OÚÓ ÈÏÎB‡ È„‚·e .BÙe‚a¿ƒ¿≈¿≈«¬≈≈ƒƒ¿»¿¿≈
Ï·‡ .L„˜Ï Ò¯„Ó - ‰Óe¯z ÈÏÎB‡ È„‚·e .‰Óe¯z¿»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»¿…∆¬»
È„‚·e .L„˜Ï ÔÈ·Êk ÔÈ‡ - ÔÓˆÚ ‰Óe¯z ÈÏÎB‡¿≈¿»«¿»≈»¿»ƒ¿…∆ƒ¿≈

˙‡hÁÏ Ò¯„Ó - L„˜ ÈÏÎB‡8˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈…∆ƒ¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰n„‡ ‰¯t9·Êk BÈ‡ - L„˜Ï ¯B‰h‰ Ï·‡ . »»¬À»¬»«»¿…∆≈¿»

.˙‡hÁÏ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

כו'" מדרס.. הארץ עם "..בגדי
אינה  הארץ עם טומאת על חכמים גזירת הרמב"ם, לשיטת
על  שהטילו אלא ספק) (טומאת טומאה חשש מצד רק

הארץ d`neh"עמי zwfg" בדקדוקי "בקיאין שאינם כיון
הם  שברגל שהטעם הרמב"ם סבר ולכן וטומאות" טהרות
כל  והי' לאינצויי ד"הוה החשש משום אינו טהרה" "בחזקת
אין  כי רש"י) (כשיטת כו'" לעצמו במה עושה ואחד אחד
מפני  אלא טומאה" מ"חזקת להוציאם מספיק טעם זה
חטאת  פרת בטהרת וכן ברגל", עצמם מטהרין ש"הכל
על  גם נאמנים כך ומשום בה, מזלזלין אין חומרתה מפני
הגתות  בשעת התרומה ועל נסכים של ושמן יין טהרת
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לא  אלו במקרים ולכן הארץ, עמי גם נזהרים שבכולם
טומאה. חזקת חכמים עליהם החילו

(31 dxrde 23 'r fl wlg y"ewl it lr)

ב.2) יח, חגיגה כטומאת 3)משנה, טומאה עליהם הטילו
זב. עליהם שדרס במגע.4)הכלים הטהרות את מטמאים

ומושב.5) משכב מטמאי מהלכות בר 6)בפ"י אחא כרב
ב). יט, (שם ה"ז.7)אדא פ"ב שם לפרה 8)ירושלמי

בטהרתה. החמירו וחכמים חטאת, שנקראה אדומה
ה"א.9) פי"ג

.·ÔÎÂ10ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÏÈ·Ëa ˙BÏÚÓ ÌÈÓÎÁ eOÚ ¿≈»¬»ƒ«¬ƒ¿ƒ»≈«ƒ
ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰ek ‡Ïa Ï·hL11¯eÒ‡Â , ∆»«¿…«»»¬≈∆»¿Àƒ¿»

Ï·Ë .¯OÚÓÏ ÏaËÏ Ôek˙iL „Ú ÈL ¯OÚÓa¿«¬≈≈ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿«¬≈»«
¯eÒ‡Â ,¯OÚÓÏ ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯OÚÓÏ¿«¬≈¬≈∆¿∆¿«»√»¿«¬≈¿»

˜ÊÁ‰ - ‰Óe¯˙Ï Ï·Ë .‰Óe¯˙a12¯eÒ‡Â ,‰Óe¯˙Ï ƒ¿»»«ƒ¿»À¿«ƒ¿»¿»
.˙‡hÁÏ ¯eÒ‡Â ,L„˜Ï ˜ÊÁ‰ - L„˜Ï Ï·Ë .L„˜a¿…∆»«¿…∆À¿«¿…∆¿»¿«»
˜ÊÁ‰ - ¯eÓÁÏ Ï·Bh‰L ;ÏkÏ ˜ÊÁ‰ - ˙‡hÁÏ Ï·Ë»«¿«»À¿««…∆«≈∆»À¿«
È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡Ï Ôek˙ ‡ÏÂ Ì˙Ò Ï·Ë .ÏwÏ««»«¿»¿…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»≈¬≈
elÙ‡ ‰È‰Lk ‡ÓËÂ ,„·Ïa ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê∆»¿Àƒƒ¿«¿»≈¿∆»»¬ƒ

¯OÚÓÏ13‰ek CÈ¯ˆ - ÔÏÈaË‰ B‡ ÂÈ„È Ï·Bh‰ ÔÎÂ . ¿«¬≈¿≈«≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ«»»
Ï·‡ ,‰ek CÈ¯ˆ ‰ÏÚÓÂ ¯OÚn‰ ÔÓe .¯OÚÓÏ elÙ‡¬ƒ¿«¬≈ƒ««¬≈»«¿»»ƒ«»»¬»
È¯·cÓ el‡‰ ˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈlÁÏ¿Àƒ≈»ƒ«»»¿»««¬»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ14ÌB˜Ó ÏkÓ Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ ,‰¯Bz ÔÈc Ï·‡ ; ¿ƒ¬»ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
.ÏkÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ -¬≈»«…

ב.10) יח, שם ולא 11)משנה "טבל כתוב: שם במשנה
בגמרא  אבל טבל", לא כאילו התכוון) לא (פירוש, הוחזק
לחולין  אבל למעשר, טבל לא כאילו פירשו, א יט, שם

מטהרתו. טהרה.12)הטבילה בחזקת הוא שני,13)הרי
ממעשר. לחמורים משמע,14)ומכלֿשכן שם בגמרא

הן. דרבנן שמעלות

.‚‰È‰L ÈÓ15ÏÎ‡lÓ BaÏ ˙‡ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë ƒ∆»»»ƒ¿»¿ƒƒ«∆ƒƒ∆¡…
„Ú ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,˙Úc‰ Áq‰a ‡ÓË -ƒ¿»¿∆««««¿»∆¡…¿»«

LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰iL ÌÚt ÏaËiL16eÈ‰ . ∆ƒ¿…««¿ƒ»¿≈»ƒ∆¡≈∆∆»
ÏÚ Û‡ ,ÏÎ‡lÓ BaÏ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿ƒ¿»¿ƒƒ«ƒƒ∆¡…««

ÓË ‡lL È‡ Ú„BÈ :¯ÓB‡L ÈtÂÈ„È È¯‰ - È„È e‡ ƒ∆≈≈«¬ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈»»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ,˙Úc‰ Áq‰a ˙B‡ÓË17Ì‡ . ¿≈¿∆««««∆«»«ƒ«¿»ƒƒ

BzÚc ÁÈqn‰ ÏkL L„˜Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ôk ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈«»…∆¿…∆∆»««ƒ««¿
‡ÏÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ BÓˆÚ ¯ÓL ‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈ·Ë CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»¿ƒ…»««¿ƒÀ¿«≈¿…
ÈLÈÏL ‰‡f‰ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ‡ÓË ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿»¬≈∆»ƒ«»»¿ƒƒ

ÈÚÈ·Le18‡ÓË ‡lL Ú„È Ì‡Â .˙Úc‰ Áq‰ ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿≈∆««««¿ƒ»«∆…ƒ¿»
CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ˙B‡ÓË ¯‡MÓ BzÚc ÁÈq‰Â ˙Óa¿≈¿ƒƒ««¿ƒ¿»À¿¬≈∆»ƒ

LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë19,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â .‰Óe¯˙Ï Û‡ ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆«ƒ¿»¿»»»
.Ô‰È¯·cÓ ˙BÏÈ·h‰ el‡ ÏkL∆»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆

כחכמים.15) מ"ח. ז פרק תרומה 16)טהרות לאכול מותר
א. צט, זבחים החמה. שקיעת לפני רגילות 17)אפילו

שם). (טהרות דבר בכל ולנגוע להזות 18)להתעסק צריך

כמו  השביעי וביום השלישי ביום אדומה פרה אפר מי עליו
ממש. מת טמא דעתו 19)על כשהסיח המדובר למעלה

עליו  הטילו נטמא, שלא הוא יודע אבל תרומה מלאכול
המדובר  וכאן שמש, הערב צריך ואינו בלבד טבילה חובת
הערב  צריך ולפיכך מטומאה, מלהשמר דעתו כשהסיח

בטומאה. נגע שמא שמש,

.„ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ20ÌÈ˜ÂMa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ¿≈»¿¬»ƒ««≈ƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
˙B¯a„na elÙ‡ ,˙B·BÁ¯·e21,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa eÈ‰iL , »¿¬ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿¿∆¿«À¿»

ÌL ÔÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ÔÎÂ .e‡ÓË ˙Óa B‡ ·Êa ‡nL∆»¿»¿≈ƒ¿¿¿≈»Àƒ«ƒ¿»ƒ»
˜¯‰ ‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê ˜¯ ‡nL ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa -¿∆¿«À¿»∆»…»¿«≈»…

.‰f‰«∆

ב.20) טו, שם.21)שבת מצויים אנשים שאין

.‰ÌÈÏk‰ Ïk22elÙ‡ ,ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ‡ˆÓp‰ »«≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¬ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ‰„È¯È C¯„ e‡ˆÓ23e¯Ê‚ ‡lL . ƒ¿¿∆∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ»∆…»¿

ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓË24ÔÓ ıeÁ , À¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒƒ
ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁLÏ ÌÈÈkq‰25˙¯ÓÁ ÈtÓ , ««ƒƒƒ¿ƒ««√»ƒƒ¿≈À¿«

˙‡ˆÓp‰ ÔÈkÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈL„w‰«√»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈
ÔÈkÒ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿»¿«»»¬»ƒ»»«ƒ
da ËÁBL - ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»≈»

„iÓ ÌÈL„w‰26˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ elÙ‡Â , «√»ƒƒ»«¬ƒ»«¿»»»»ƒ¿
˙aLa27ÌBia ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈÈkq‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ; ¿«»∆…»¿«««ƒƒ«ƒ¿»ƒ«
‰f‰28·BË ÌBÈa d‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .29;„iÓ da ËÁBL - «∆¿≈ƒ¿»»¿≈»ƒ»

.ÔÈ¯B‰Ë ·BË ÌBÈa ÌÈÏk‰ Ïk ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«≈ƒ¿¿ƒ

מ"א.22) פ"ח כשהוליכו 23)שקלים שנאבדו להניח, ויש
מו, [בעירובין שם. יוסי כר' פסק מטומאתם. לטבילה אותם

מחבריו]. יוסי כר' הלכה אמרו: ב.24)ב יט, פסחים
עשר 25) בשלושה סכין מצא שאם שנינו, שם בשקלים

עשר. בארבעה הפסח לשחיטת להטבילה צריך בניסן,
ומשמיעה  בירושלים, לנמצאה שהכוונה רבינו, ומפרש
סכיניהם  מטהרים ישראל שכל שאףֿעלֿפי המשנה
ומובן  טבילתה. לפני נאבדה שמא חוששים הפסח, לשחיטת

השנה. ימות בכל סכיניהם 26)שמכלֿשכן היו מטבילים
ארבעה  לפני שמשם שיעריב כדי בניסן, עשר בשלושה
לפני  עשר בשלושה נאבדה שמא חוששים, אנו ואין עשר.
שווקי  את היו שמכבדים מפני בי"ד, ונמצא הטבילה,
שעולי  מפני מפרש א ע, בפסחים רש"י יום. בכל ירושלים
רב. זמן הסכין את ראה לא שאיש לחשוש אין מרובים, רגל
והלא  שלמעלה? מהנימוק רש"י נטה למה בעיני, ולפלא
עשויים  ירושלים שוקי א) ז, (בפסחים היא ערוכה גמרא

יום? בכל טמאה 27)להתכבד הסכין שמא חששו לא
השבת  את חילל שהשוחט ונמצא הקדשים, את ותטמא

למשנתנו). בפירושו (רבינו חמורה עבירה כל 28)שהיא
הפסח. לשחיטת סכינו את מטביל שם.29)אדם

.Â‡ˆÓ30‰ÈÏÚ ‰fÓ - ¯OÚ ‰LÏLa ÔÈkq‰31 »»««ƒƒ¿»»»«∆»∆»
ÌBÈa ‰e‡OÚL ÈtÓ ;¯ÁÓÏ da ËÁBLÂ ,dÏÈaËÓe«¿ƒ»¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¬»»¿

dlL ÈÚÈ·L ¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ el‡k ‰Ê32. ∆¿ƒ¿»»»¿ƒƒ∆»

ומפרש 31)שם.30) ומטביל". "שונה כתוב: במשנה
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השביעי  ביום שמזים שניה הזאה היינו "שונה" רבינו
ה"ג. למעלה ראה סכינו 32)לטומאה. מטהר אחד שכל

מטומאת  לטהר שצריך יודעים שהם ומפני פסח, לשחיטת
י"ג  לפני ימים ארבעה ראשונה הזאה שהזה לתלות יש מת,

שמ  חששו ולא לטומאה.בניסן. שביעי יום עדיין הגיע לא א
שביעי  י"ג יום כאילו עשאוה באמרו: רבינו התכוון ולזה

שלה.

.ÊBÏˆ‡ ‰Úe„È‰ ÔÈkÒÏ ‰¯eL˜ ÔÈkÒ ‡ˆÓ33ÔÈa , »»«ƒ¿»¿«ƒ«¿»∆¿≈
‰BÓk ‡È‰ È¯‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡La ÔÈa ·BË ÌBÈa34Ì‡ : ¿≈ƒ¿»«»ƒ¬≈ƒ»»ƒ
.‰‡ÓË - ‰‡ÓË Ì‡Â ,‰¯B‰Ë - ‰¯B‰Ë¿»¿»¿ƒ¿≈»¿≈»

טמאה.33) או היא טהורה אם יודע למד 34)הוא רבינו
אין  שהרי במשנתנו, שנשנה - לסכין הקשור קופיץ מדין זה,
[בכסףֿמשנה  זה. לענין סכין לבין קופיץ בין לחלק טעם כל
במשנתנו. שנאמרו קופיץ דיני רבינו השמיט למה מתפלא
בלתי  במקרה ורק סכין, כדין קופיץ דין שלרבנן מפני ותירץ,
דין  שונה בי"ד, ומת עשר בשלושה גוסס כשנשיא שכיח,

זה]. דין להודיע הקפיד לא לפיכך סכין, מדין קופיץ

.ÁÔÈw¯‰ Ïk35C¯c‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰36 »»Àƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿∆¿««∆∆
‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯Êb -37ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ¯‡Lk »¿¬≈∆À¿»ƒ¿»»Àƒ«ƒ¿»ƒ¿»

ÔÈ„„va ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ÏÎÂ .ÌB˜Ó38- ÌÈÏLe¯Èa »¿»»Àƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ»«ƒ
È„k ,ÔÈ„„va ÔÈÎl‰nL Ô‰ ÌÈLe¯t‰L ;ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ«¿»ƒ¿≈
Ï‚¯‰ ˙ÚL·e .ı¯‡‰ ÈnÚ ÚbÓa e‡nË˙È ‡lL39: ∆…ƒ¿«¿¿«««≈»»∆ƒ¿«»∆∆

ÌÈ¯B‰Ë Ï‡¯OÈ ÏkL ,ÌÈ¯B‰Ë - C¯c‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆¿ƒ∆»ƒ¿»≈¿ƒ
ÌÈ‡ÓË - ÔÈ„„vaLÂ ;Ï‚¯a40Ï‚¯a ÌÈ‡Óh‰L , »∆∆¿∆«¿»ƒ¿≈ƒ∆«¿≈ƒ»∆∆

.ÌÈÎ¯c‰ ÈcˆÏ ÌÈL¯Bt Ô‰Â ÌÈhÚÓ¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

העיר.36)שם.35) רחובות של 37)באמצע הוא שמא
הזב. כרוק מדרבנן מטמא שרוקו הארץ, בצידי 38)עם

טובים'.39)הרחובות. שם.40)ב'ימים יוסי כר'

.ËÌLk41‰OBÚ ÈM‰Â ÈL ‰OBÚ ÔBL‡¯‰L ¿≈∆»ƒ∆≈ƒ¿«≈ƒ∆
ÈLÈÏL42ÈL ˜ÙÒe ÈL ˜ÙÒ ‰OBÚ ÔBL‡¯ ˜ÙÒ Ôk , ¿ƒƒ≈¿≈ƒ∆¿≈≈ƒ¿≈≈ƒ

.ÈLÈÏL ˜ÙÒ ‰OBÚ∆¿≈¿ƒƒ

ה"ה.41) פ"ה טהרות בתרומה.42)תוספתא

.ÈÌÈL„˜Â ‰Óe¯z43˙B·‡Ó ·‡ ˜ÙÒa e‡ÓËpL ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈»≈¬
.BÊ ‰‡ÓËa ÔÈÙ¯O el‡ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰«À¿∆»¬≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»

BÏ ˜tzÒpL ÔB‚k44.Ú‚ ‡Ï B‡ ‰Ê ·‡a Ú‚ Ì‡ ¿∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»∆…»«

במשניות 43) מקורם הפרק, סוף עד מכאן הדינים כל
ואילך. ד ממשנה פ"ד, שאמרנו 44)טהרות מה פירוש,

היא  והטומאה לא, או נגע אם בספק המדובר אב", "בספק
תרומה  שורפים תורה של בטומאה רק ולפיכך ודאית,
בטומאה  הוא כשהספק אבל דרבנן, בטומאה ולא וקדשים,
אב  שהוא דבר מי"א): (שם שנינו ודאית, והנגיעה עצמה
נתברר  [ולא טמא. ספיקו - סופרים מדברי והוא הטומאה
או  באדם כשנגעו גם הלא אב", "בספק רבינו כתב למה לי,
לשון  נקט ואולי כן? הדין דאורייתא, ראשון שהם בכלים
ושם  סופרים", מדברי והוא הטומאה, "אב שהבאנו המשנה
ודאית, בנגיעה ואפילו בלבד, הטומאה אב אלא טימאו לא

טמא]. נגיעה ספק אפילו שבדאורייתא רבינו ומלמדנו

.‡ÈÌL LÈÂ45ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡L ˙B˜ÙÒ ¿≈»¿≈∆≈¿ƒ¬≈∆¿≈
,ÔÈÏBz ‡l‡ ,Ô‰a BÏ ˜tzÒpL ÔÈÏÎ‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡¿ƒ»√»ƒ∆ƒ¿«≈»∆∆»ƒ

ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï46ÔÈÙ¯BOL ˙B˜ÙÒ ÌL LÈÂ . …¿ƒ¿…¿ƒ¿≈»¿≈∆¿ƒ
ÌÈL„˜ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ47. ¬≈∆∆«¿»¿≈»ƒ«»»ƒ

ר 45) של בסגנונו שכיח ניב במציאות. בינו.ויש
שירקבו.46) עד אותם חכמים 47)מניחים שהחמירו

עלֿ תרומה, לשריפת שגורמת טומאה ולפיכך בטהרתם,
לקדשים. שריפה שתגרום אחתֿכמהֿוכמה

.·È‰‡Óh‰ ˜ÙÒ ˜ÙÒ ÏÚ Ï·‡48ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ¬»«¿≈¿≈«À¿»≈¿ƒ»»
ÌÈL„˜ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ ‰Óe¯z49‡l‡ ; ¿»¿»¿≈»ƒ«»»ƒ∆»
.ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBzƒ…¿ƒ¿…¿ƒ

בבית 48) נגע ספק כגון טהרה, לצד ספיקות שני כשיש
את  מספק חכמים שטימאו קבר) בו שנחרש (מקום הפרס
שני  יש נגע ובספק כשעורה, בעצם נגע שמא בו, הנוגע

שם. יא למשנה בפירושו (רבינו צריך 49)ספיקות ["אין
יא, שבהלכה לומר" צריך ל"אין סותר לכאורה זה, לומר"
לכאן  פנים שיש מבאר, ובכסףֿמשנה שורפים. גבי שנאמר
ההלכה  בסוף מנומק שורפים, בדין לומר" צריך "אין ולכאן.
מוסבר  שורפים, אין בדין כאן, לומר" צריך וה"אין הקודמת.
משריפת  יותר חמור טהורים קדשים לשרוף שהאיסור מפני
במקרה  שהרי הדעת, את מניחים אינם והדברים תרומה.

שניהם]. דין בפירוש לומר צריך ולכאן, לכאן פנים שיש

.‚È˙B˜ÙÒ ‰ML ÏÚ50ÌlÎÂ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BO «ƒ»¿≈¿ƒ∆«¿»¿À»
Ì‰È¯·cÓ ‰¯Êb51Ò¯t‰ ˙Èa ÏÚ :Ô‰ el‡Â .52ÏÚÂ . ¿≈»ƒƒ¿≈∆¿≈≈«≈«¿»¿«

ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ó ‡a‰ ¯ÙÚ53ı¯‡‰ ÌÚ È„‚a ÏÚÂ .54. »»«»≈∆∆»«ƒ¿«ƒ¿≈«»»∆
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚÂ55ÏÚÂ .ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈw¯‰ ÏÚÂ . ¿««≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»Àƒ«ƒ¿»ƒ¿«
‡ÓË Ì„‡ ÈÏ‚¯ ÈÓ56ÈÓa ·¯Ú˙pL‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ≈«¿≈»»»≈∆ƒ¿»≈¿≈«¿≈¿≈»

Ô˙È‡¯Ó eÏËa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ57Ì‡ ∆¡»¿∆¡»¿≈»«ƒ»¿«¿ƒ»ƒ
‰MMÓ „Á‡ ˙ÓÁÓ ‰Óe¯z ˙‡ÓË Ì‡ ?„ˆÈk .‡Ï…≈«ƒƒ¿»¿»≈¬«∆»ƒƒ»
BÊ È¯‰ - ˜ÙÒa Ô˙‡ÓË ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,el‡≈««ƒ∆ƒ«À¿»»¿»≈¬≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô˙‡ÓË el‡ ˙B˜ÙÒ È‡cÂe ÏÈ‡B‰ ,Û¯Ozƒ»≈ƒ««¿≈≈À¿»»ƒ«»
‰Ú‚pL ‰Óe¯z ˙Á‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ‡ÓË ·f‰Â ˙n‰L∆«≈¿«»¿≈ƒƒ«»¿««¿»∆»¿»
˙Á‡ ˙ÓÁÓ ˙‡ÓËpL B‡ el‡‰ ˙B‡ÓË LMÓ ˙Á‡a¿««ƒ≈À¿»≈∆ƒ¿»≈¬«««

Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÈLÈÏL ‡È‰ È¯‰Â Ô‰Ó58.Û¯Oz BÊ È¯‰ - ≈∆«¬≈ƒ¿ƒƒ¿««≈∆¬≈ƒ»≈
Ò¯t‰ ˙È·a Ú‚ Ì‡ ÌB˜Ó ÏÎa BÏ ˜tzÒ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿»»ƒ»«¿≈«¿»
ÔÈw¯Â ÌÈ„‚·a Ú‚ Ì‡ ,Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈnÚ‰ ı¯‡·e¿∆∆»«ƒ…»«ƒ»«ƒ¿»ƒ¿Àƒ
ÈtÓ .ÔÈÏBz el‡ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ≈«¿«ƒ…»«¬≈≈ƒƒ¿≈
B‡ Ô‰ ÔÈ‡ÓË ‡nL ,˜Ùq‰ ÈtÓ Ô˙‡ÓË ¯wÚL∆ƒ«À¿»»ƒ¿≈«»≈∆»¿≈ƒ≈
‡Ï ‡nL Ú‚ ‡nL ,ÔÈ‡ÓË ¯Ó‡z Ì‡Â ;ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿ƒ…«¿≈ƒ∆»»«∆»…
ÈL ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â ,˙B˜ÙÒ ÈL e‡ˆÓÂ .Ú‚»«¿ƒ¿¿¿≈¿≈¿≈¿ƒ«¿≈

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏBz ‡l‡ ˙B˜ÙÒ59. ¿≈∆»ƒ¿∆≈«¿

מ"ה.50) דרבנן,51)שם טומאות בשאר מהֿשאיןֿכן
תולים. אלא שורפים הקודמת,52)שאין בהלכה ביארנו

וי"א. פ"י מת טומאת הלכות וקדשים 53)ראה תרומה
הלכות  ראה ישראל. לארץ שהובא חוץֿלארץ באפר שנגעו

שם. מת מספק,54)טומאת הזב כמדרס טמאים שהם
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ב). לח, (חולין נדה אשתו עליהם ישבה שהם 55)שמא
ד. בהלכה למעלה כאמור מספק, פ"ד 56)טמאים טהרות

מסברת  הוסיף ורבינו סתם, "אדם" כתוב במשנה מ"ה.
מאדם  שהם לנו שידוע פירוש "טמא", המלה את עצמו
שמא  ספיקות: שני כאן יש הרי לנו, ברור לא שאם טמא,
ראה  בטלו. שמא - טמא מאדם אם ואפילו הם, טהור מאדם
בשני  אפילו שהחמירו שם, הר"ש [ודעת הבאה. בהערה

שם 57)ספיקות]. התוספתא ע"פ משנתנו מפרש רבינו
במי  טמאים) רגלים (מי "נתערבו שם: שנינו ה"ב. פ"ה
אם  במים, יין הן כאילו אותן רואין (טהורים), אחרים רגלים
אם  פירוש, טמאים". - לאו ואם טהורין, - מראיהן בטלו
בכמות  נתערבה הטמאים, הרגלים מי של ככמותם יין כמות
התערובת  וכל בטל, היין מראה היה הטמאים, ככמות מים
טמאים. - לאו ואם טהורים, - מים מראה מקבלת היתה
מחצה, על במחצה שהמדובר משמע, רבינו של ומלשונו
[אולם  בהמה". רגלי מי כנגד "שהם המשנה מלשון זה ולמד
הדיוק  ואת שבתוספתא השיעור את יחד לקיים אפשר כיצד

המשנה?]. שנגע 58)מלשון בדבר התרומה נגעה אם כגון
הטומאה. מאב שנטמא חומרות 59)בדבר הי"ב. למעלה

הספק  עשו אלה, ספיקות בששה חכמים גזרו יתירות
אחד. כספק הספיקות שני ואת כוודאי,

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבארו

דבר.

.‡˙B˜ÙÒ ¯OÚ ÌÈL2˜ÙÒ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÎÁ e¯‰Ë ¿≈»»¿≈ƒ¬¬»ƒ¿≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ .‰Â˜ÓÏ ÌÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈À¿»»»«¿≈
˙‡ÓËÏ Ï·‡ .ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ .ÌÈn‰««ƒ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ¬»¿À¿«
˙‡ÓËÏ ÔÈa ,ÌÈ„i‰ ˜ÙÒ .˜ÙqÓ ÌÈ‡ÓË - ÔÓˆÚ«¿»¿≈ƒƒ»≈¿≈«»«ƒ≈¿À¿«
.Ô˙‡ÓhÓ ÌÈ„È ˙¯‰ËÏ ÔÈa ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈa ÔÓˆÚ«¿»≈¿«≈¬≈ƒ≈¿»√«»«ƒƒÀ¿»»
˜ÙÒ .˙Ba¯˜ ˜ÙÒ .ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈«Àƒ¿≈»¿»¿≈
˙eL¯ ˜ÙÒ .ÌÈˆ¯L ˜ÙÒ .„ÓBÚÂ ¯·BÚ ˜ÙÒ .ÌÈÚ‚¿»ƒ¿≈≈¿≈¿≈¿»ƒ¿≈¿

.˙BiL¯ ÈzL ˜ÙÒ .ÌÈa¯‰»«ƒ¿≈¿≈¿À

שנאמרו 2) ספקות שני השמיט רבינו מ"ז. פ"ד טהרות
שייכות  להם שאין מפני בכורות, וספק נזירות ספק במשנה:
ספק  הוסיף: ובמקומם כאן, עוסק הוא שבהם טומאה לדיני
יבוארו  השניםֿעשר וכל רשויות. שתי וספק ועומד, עובר

הבאות. בהלכות

.·L ?„ˆÈk ‰Â˜nÏ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏ ¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ¿∆≈«¿»Àƒ«ƒ
‡Ï ˜ÙÒ eÏÙ ˜ÙÒ .e‰eÏÒt - ‰Â˜ÓÏ eÏÙpL ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»¿¿ƒ¿∆¿»»≈»¿»≈…

eÏÙ elÙ‡Â ;eÏÙ3Ô‰a ÔÈ‡ B‡ ¯eÚL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , »¿«¬ƒ»¿»≈≈»∆ƒ≈»∆
BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â .B˙e¯LÎa ‰Â˜n‰ È¯‰Â ,¯B‰Ë B˜ÙÒ -4 ¿≈»«¬≈«ƒ¿∆¿«¿¿≈ƒ
Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ˙B¯‰Ë ˙BOÚÏÂ ‰Ê ‰Â˜Óa ÏaËÏƒ¿…¿ƒ¿∆∆¿«¬¿»¿«¿ƒ»¿ƒ

.˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë - ‰OÚÂ Ï·Ë»«¿»»»√»¿

יודעים 3) אנו שאין אלא שנפלו, לנו ידוע אפילו או פירוש,
ספק  א. דינים: שני כאן והרי לוגין. שלושה בהם היו אם
שאין  אלא שאובים, מים נפלו ודאי ב. נפלו; לא ספק נפלו,
בפירושו  (רבינו הזה כשיעור בהם היה אם ידוע הדבר

ה"ג,4)למשנתינו). פ"ב מקוואות בתוספתא יוסי, כרבי
מקוואות. בשני

.‚ı¯L ?„ˆÈk ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ5 ¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ≈«∆∆
ÌÈÏÎa ÌÈn‰ eÈ‰L ÔÈa ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‰È‰L6B‡ ∆»»»«¿≈««ƒ≈∆»««ƒ¿≈ƒ

ÌÈnÏ „¯ÈÂ ,˙BÚw¯˜a7‡ÏÓ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ elÙ‡ , ¿«¿»¿»«««ƒ¬ƒ≈»∆»¿…
‰‡ÓËÂ Ì„‡8¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -9È‡cÂ Ú„iL „Ú , »»¿À¿»¬≈∆»«∆≈«««

ı¯LÏ ‡l‡ ¯B‰Ë ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .Ú‚pL∆»«¿…»¿¿≈À¿»»»»∆»¿∆∆
„·Ïa10ÌÈÏ˙p‰ ÏÎÂ .11ÔÈ¯¯‚p‰Â12Ô‰ È¯‰ - ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¬≈≈

ÔÈÁpÓk13. ¿À»ƒ

סתם,5) צפה טומאה כתוב זֿח) פ"ד, (טהרות במשנתינו
ב) (סג, נזיר בגמרא אולם שהיא. טומאה כל לפרש ואפשר
מהכתוב, זה ולמדו שרץ" לענין מטמאה אינה "צפה אמרו:
בפירוש. א) (סד, שם שנינו וכן מטמא, שמת ומשמע

במשנתינו.6) היתה 7)כתנאֿקמא לא אם וכלֿשכן
שעלה. לפני שם ונפלה כשירד, במים הטומאה

שנגע.8) נותנת והדעת מאוד, צר יוסי,9)שהמקום כרבי
בשרץ 10)שם. כט): יא, (ויקרא מהכתוב נלמד שזה מפני

הארץ. על וכדומה.11)השורץ בחבל תלויה הטומאה
נכנס 12) אחר ואדם המים, פני על שרץ גורר מישהוא אם

כל,13)לתוכם. ד"ה שם ב'תוספות' ופירשו שם. נזיר,
כצף. דינו אין בשרץ אוחז שאדם מפני

.„ı¯L14,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ÈÏÎe ÈÏÎa ÁpÓ ‰È‰L ∆∆∆»»À»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈««ƒ
˙n‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L B‡15elÙ‡Â ,‰Ï·p‰ ÏÚ B‡ ∆»»À»««≈««¿≈»«¬ƒ

‰Ï·p‰ ÁBn16ÁpÓ ‰È‰L B‡ ,ÂÈzÁzL ˙Ó ¯Oa B‡ ƒ««¿≈»¿«≈∆«¿»∆»»À»
ÁpÓk ‰Ê È¯‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÚ«ƒ¿«∆««»»«¿≈««ƒ¬≈∆¿À»
BÓk ,‡ÓË „ÈÁi‰ ˙eL¯a B˜ÙqL ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆∆¿≈ƒ¿«»ƒ»≈¿
ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ı¯L Èab ÏÚ ı¯L ‰È‰ .¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈»»∆∆««≈∆∆»«¿≈««ƒ
B˜ÙÒe ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ÙvL ‰·Ú ‰‡ÓËk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿À¿»»»∆»»«¿≈««ƒ¿≈

˙‡hÁ ÈÓ Èab ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ .¯B‰Ë17ÔÈÙˆ ˙‡hÁ ÈÓe »»»À»««≈≈«»≈«»»ƒ
BÈ‡ B‡ ÁpÓk ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ«¿≈««ƒ¬≈∆»≈ƒ¿À»≈

.¯B‰Ë B˜ÙqL ,ÈÏ ‰‡¯È CÎÈÙÏ .ÁpÓk¿À»¿ƒ»≈»∆ƒ∆¿≈»

בעיא 14) וכל שם. בנזיר בעיות הם זו, שבהלכה הדינים
תמצי  "אם של בשרשרת כחוליה לה, שקדמה בזו אחוזה
לומר". תימצי כ"אם מקום בכל פוסק ורבינו לומר".

כן 15) לא שאם במת, נגע שלא לו וברור המת מן כזית על
אלא  טהורה אינה צפה שטומאה רבינו, לדעת - נטמא הרי

בלבד. (עבה).16)בשרץ סמיך כמשקה ונעשתה
האחרון 17) הוא זה דין שבהם. האפר מפני סמיכים שהם

בתיקו. ונשאר הבעיות, בשרשרת

.‰e¯‰hL C¯„k18ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ ¿∆∆∆ƒ¬¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ
‰¯‰Ë ˜ÙÒ e¯‰Ë Ck ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa≈¿≈ƒ≈¿«¿»»ƒ¬¿≈»√»

ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰19.˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa «»»«¿≈««ƒ≈¿≈ƒ≈¿«¿»
k ‰Óe¯z ¯kÎÂ ˙Ó ‡ÓË ‡È‰L ‰·¯Ú ?„ˆÈkCe¯ ≈«¬≈»∆ƒ¿≈≈¿ƒ«¿»»

·ÈÒa20ÈÓ dÎB˙Ï e„¯ÈÂ ,dÎB˙a Ôe˙Â ¯Èa B‡ ¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»¿¿»≈
ÏÚ Ûˆ ¯kk‰ È¯‰Â ¯Èp‰ ËLÙÂ ,˙‡lÓ˙Â ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ¿««¿»«¬≈«ƒ»»«

ÌÈn‰ Èt21Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÌÈn‰ ÔÈ·Ï BÈa ÏÈc·Ó ¯Èp‰Â ¿≈««ƒ¿«¿»«¿ƒ≈¿≈««ƒ¿»≈»«
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Bcˆ22B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ‰·¯Úa23, ƒ»¬≈»»≈…»«¬≈¿»√»
.Ûˆ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»

ה"ד.18) פ"ה טהרות נחה 19)תוספתא, הטומאה פירוש,
נחה. שהיא בטומאה נגעה אם וספק צפה, והטהרה

ואינם 20) אילנות גזעי שעל לחוטים דומים גידולים
טומאה. מקבל אינו נייר וכן טומאה. ולא 21)מקבלים

הכיכר. את המים הכיכר.22)טימאו שם.23)של

.Âı¯L24˙b‰ CB˙a ¯Ba Èab ÏÚ Ûˆ ‡ˆÓpL25: ∆∆∆ƒ¿»»««≈¿««
‡ÓË B˜ÙÒ - ‰Óe¯˙Ï26ÔÈÏÚBÙÏe ,27¯B‰Ë Ô˜ÙÒ -28, ƒ¿»¿≈»≈¿¬ƒ¿≈»»

.‰Ùˆ ‰‡ÓË ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒÀ¿»»»

ה"ט.24) פי"א על 25)שם צף והשרץ יין, בו שדורכים
היין. (ראה 26)גבי לתרומה אף חכמים טיהרו במים

ביין. לא אבל ה), בטהרה.27)הלכה חולין אוכלי
חולין 28) לאוכלי אבל במים, אלא טיהרו לא ממש בתרומה

(כסףֿמשנה). ליין מים בין חילקו לא בטהרה

.ÊÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ29¯B‰Ë - ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ30˙‡ÓËÏ , ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ»¿À¿«
BL‡¯·e B„Èa ÏwÓ ‰È‰ ?„ˆÈk ,‡ÓË - ÔÓˆÚ«¿»»≈≈«»»«≈¿»¿…
˜ÙÒ ,˙B¯B‰Ë ˙B¯kk CB˙Ï Ô˜¯Êe ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ»¿»≈
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë - eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒ ˙B¯kka ÔÈ˜Ln‰ eÚ‚»¿««¿ƒ«ƒ»»≈…»¿¿¿≈
B‡ ‰Ê ÈÏÎa ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ƒƒ¿«≈ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆
Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ÈÏk‰ È¯‰ - eÚ‚ ‡Ï…»¿¬≈«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈ƒ
‡Ï B‡ ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡Óh‰ el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚»¿«¿ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿ƒ¬≈ƒ…
‡ÓË Ï·‡ .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - eÚ‚»¿¬≈««¿ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¬»»≈
˜¯fL B‡ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ÔÈ·Ï BÏ‚¯ B‡ B„È ËLtL∆»«»«¿¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«

¯kk‡ÓË31ÔÈ˜Lna Ú‚ ˜ÙÒ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ÔÈ·Ï ƒ»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ»≈»«««¿ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜ÙÒa ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ»≈…»«¬≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆

מ"ט.29) פ"ד אחרים 30)טהרות מטמאים אינם שמשקין
כתנאֿ פסק לקולא. דרבנן וספק מדרבנן, אלא התורה מן
שלא  רבינו, דעת משנה' ה'כסף מבאר (ה"ח) [לקמן קמא.
ספק  אבל לבד, במשקין אלא טמא, – ליטמא ספק אמרו
מפני  טעמו, ונראה עצמם. לטומאת אפילו טהור אוכלין
אוכלין. מבטומאת יותר משקין בטומאת החמירו שחכמים
בהניח  יוד, בהלכה לקמן שהרי מאוד, תמוהים ודבריו
כתב  עליה, שנפלו טמאים ספק משקין שיינגבו עד הכיכר
אלא  משקין כאן אין "והרי ומנמק: טמאה, שהיא רבינו

וצע"ג]. ה"ו.31)כיכר" פט"ו לקמן ראה

.Á˙È·Á32˙‡ ‡Óh‰ ËLÙe ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ»««»≈∆
d¯ÈÂ‡Ï B„È33Ô‰a Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ÔÈ˜Lna Ú‚ ˜ÙÒ , »«¬ƒ»»≈»«««¿ƒ»≈…»«»∆

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ -34‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â ,35˜ÙÒ ÔÈ‡L ; ««¿ƒ¿≈ƒ¿∆»ƒ¿»∆≈¿≈
ÔÈ‡ÓË Ô‰L ÔÈ˜LÓ eÒÎ Ì‡ ÔÎÂ .‡nËÓ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿¿«¿ƒ∆≈¿≈ƒ

˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï ˜ÙqÓ36‰¯B‰Ë ˙È·Á‰ È¯‰ -37, ƒ»≈«¬ƒ∆»ƒ¬≈∆»ƒ¿»
ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â38‡l‡ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L , ¿««¿ƒ∆¿»¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»

˙È·Á‰ ÔÓ39˜Ùq‰ el‡ ÔÈ˜LÓ e·¯Ú˙ Ì‡Â . ƒ∆»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈«»≈
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ïk È¯‰ - ˙È·ÁaL ÔÈ˜Lna««¿ƒ∆∆»ƒ¬≈»««¿ƒ¿≈ƒ

˜ÙÒa40‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â ,41el‡ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»≈¿∆»ƒ¿»¿≈ƒ»¿«¿ƒ≈
¯epz‰ CB˙Ï42¯epz‰Â ˙t‰ È¯‰ -ÔÈ¯B‰Ë43. ¿««¬≈««¿««¿ƒ

וה"ז.32) ה"ו פ"ה שם חרס 33)תוספתא, של חבית סתם
נגיעה. בלי מאוירה שמטמאה בהלכה 34)היא נתבאר

טמא. – עצמם לטומאת משקין שספק אף35ֿ)הקודמת,
הגירסא  ה"ו, שם בתוספתא כלים. מטמאים שמשקין עלֿפי
ולכתוב  להגיה יש רבינו בדברי שגם ונראה, יום". "טבול
החבית  את מטמא טמא שהרי "טמא", במקום יום" "טבול
הגירסא  את ליישב אפשר ובדוחק לאוירה. ידו כשהושיט
מטמא  שאינו לטומאה, ראשון שהוא באדם ולפרש שלפנינו

שבה.36)כלים. במשקין ולא בחבית לא נגעו ולא
הקודם.37) בדין משקין 38)כמו שספק אףֿעלֿפי

טמא. – חרס,39)להיטמא כלי לאויר שרץ נפל אם
השרץ  בו נגע כאילו הכלי נטמא בתוכו, משקין או ואוכלין
ישר  מתטמאים אינם והמשקין האוכלין אבל ראשון, ונעשה
ובנידון  שניים, נעשו ולפיכך הכלי, מאויר אלא השרץ מן
כלל. המשקין נטמאו לא טהורה שהחבית מכיוון - שלפנינו

מספק.40) טמאים שהם משקין תערובת  כמו 41)מפני
הקודמים. חרס.42)בדינים שם.43)של

.Ëıa¯Ó‰44ÔÙlfL B‡ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B˙Èa45eÈ‰Â «¿«≈≈¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»¿»
B˜ÙÒ - eÊz ‡Ï ˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ eÊz ˜ÙÒ ,˙B¯‰Ë ÌL»¿»»≈ƒ¿¬≈∆»≈…ƒ¿¿≈

¯B‰Ë46. »

ה"ח.44) טיפות.45)שם טיפות ספק 46)שפך כדין
אחרים. לטמא משקין

.ÈÛlÊ47,˙Èa‰ CB˙a ÌÈ‡ÓËe ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ƒ≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
ÔÈ˜LÓ Ck ¯Á‡ e‡ˆÓÂ48:‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ ¿ƒ¿¿««»«¿ƒ«ƒ»∆¿»

dÏË49‰ÈÏÚ Ï‡LÂ50˜ÙqL ;‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ¿»»¿ƒ¿«»∆»¬≈¿»∆¿≈
e·‚piL „Ú ¯kk‰ ÁÈp‰ .¯B‰Ë - ‡nËÏ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿«≈»ƒƒ««ƒ»«∆ƒ»¿
‰‡ÓË ˜ÙqL ;˜ÙÒa ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚL ÌÈn‰««ƒ∆»∆»¬≈¿≈»¿»≈∆¿≈À¿»

¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a51ÔÈ‡ È¯‰Â , ƒ¿«»ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈≈
¯kk ‡l‡ ,ÔÈ˜LÓ Ô‡k52˜ÙÒ ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L »«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈¿≈»»≈

.‰¯B‰Ë¿»

טמאים.48)שם.47) ספק טהורים בעוד 49)ספק
הכיכר. על דינה.50)המשקין מה לחכם שאל

וי"ח 51) פט"ז הרואים,52).לקמן יטעו נטהרה ואם
ברשות  שספק ויחשבו לפנינו, משקין שספק יודעים שאינם
ונראה  כאן. [ראב"ד טהור. עצמו לטומאת אפילו היחיד
זמן  שכל רבינו, של סברתו מפרש אלא משיג שאינו
המשקין, מבחינת השאלה את דנים אנו קיימים, שהמשקין
טהור, – אחרים לטמא משקין שספק בידינו, קבלה והרי
משקין, טומאת מדין הענין יצא המשקין, כשנתנגבו אבל

ברה"י]. טומאה ספק ככל הכיכר את דנים ולפיכך

.‡È˜ÙÒ53ÌÈ„È54ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈa ‡nË˙‰Ï ÔÈa , ¿≈»«ƒ≈¿ƒ¿«≈≈¿«≈¬≈ƒ
Ô˙¯‰ËÏ ÔÈa55˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰ ?„ˆÈk ,¯B‰Ë - ≈¿»√»»»≈«»»»¿

ÔÈ‡ÓË ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe56;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ , ¿»»¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ»≈»«»≈…»«
,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L B‡∆»»»¿≈¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ»≈»«»≈…»«∆»»»««¿»
„Á‡a Ú‚Â ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ‰‡ÓË ˙Á‡Â¿««¿≈»¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿∆»
eÈ‰L B‡ ;‰¯B‰ha ˜ÙÒ Ú‚ ‰‡Óha ˜ÙÒÂ ,Ô‰Ó≈∆¿»≈«¿≈»»«»≈«¿»∆»
„Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡ ,ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿¿»»¿≈ƒ»ƒ∆»»¿∆»
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˜ÙÒ Ú‚ ‡Óha ˜ÙÒ ,Ì‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,‡ÓË»≈¿»«¿∆»≈∆»≈«»≈»«»≈
˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ¯B‰ha«»»«∆»»»««¿»¿««
,Ô‰ÈLa Ú‚Â ¯B‰Ë ¯kÎÂ ‡ÓË ¯kk ÂÈÙÏe ‰‡ÓË¿≈»¿»»ƒ»»≈¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈∆
‰‡ÓË B‡ ¯B‰ha ‰¯B‰h‰Â ‡Óha ‰‡ÓË ˜ÙÒ»≈¿≈»«»≈¿«¿»«»¿≈»
,eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ„i‰ - ‡Óha ‰¯B‰h‰Â ¯B‰ha«»¿«¿»«»≈«»«ƒ¿∆»

eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ¯kk‰Â57˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«ƒ»ƒ¿∆»¿≈ƒ»»»¿≈
ÔÏÈaË‰Â58ÔÏË B‡59Ô‰a e¯‰hL ÌÈn‰L ˜ÙÒ , ¿ƒ¿ƒ»¿»»»≈∆««ƒ∆»¬»∆

ÔÈÏeÒt Ô‰L ˜ÙÒ ÌÈ„iÏ ÌÈ¯Lk60Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , ¿≈ƒ«»«ƒ»≈∆≈¿ƒ»≈≈»∆
¯eÚMk61ÏÚ ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰L ˜ÙÒ ,Ô‰a ÔÈ‡ ˜ÙÒ «ƒ»≈≈»∆»≈∆»»»»≈«

.˙B¯B‰Ë ÂÈ„È È¯‰ - ‰È‰ ‡lL ˜ÙÒ B„È»»≈∆…»»¬≈»»¿

מ"ד.53) פ"ב למעלה 54)ידים נתבארו ידים, טומאת דיני
אם 55)בפ"ח. שנסתפק אלא וודאית, היא הטומאה אם

כדין. אותן נתבאר 56)טיהר לטומאה, ראשונים שהם
מראשון  אלא מתטמאים אינם שידיים ה"א), (פ"ח למעלה

להתטמא. דוגמא זאת דוגמאות 57)לטומאה. כאן עד
"לטהרתן". דוגמאות ואילך ומכאן לקודש 58)לטמא,

הי"ב). פי"ב למעלה מים 60)לתרומה.59)(ראה כגון
מונה  ה"ז ברכות מהל' בפ"ו [רבינו מלאכה. בהם שנעשתה

המים]. את הפוסלים דברים –61)ארבעה לנטילה שיעור
הגוף. לטבילת כמו סאה, ארבעים – לטבילה הלוג, רביעית

.·È- ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ B„È ‰˙È‰»¿»»««¿≈»¿≈≈«≈ƒ
˙B¯‰Ë ‰OÚÈ ‡lL BÏ ÔÈ¯ÓB‡62ÈzL ÏhiL „Ú ¿ƒ∆…«¬∆¿»«∆ƒ…¿≈

ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ˙B¯‰Ëa Ô‰Ó ˙Á‡a Ú‚ Ì‡Â ;ÂÈ„È»»¿ƒ»«¿««≈∆ƒ¿»…∆∆ƒ…»»
.˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë -»√»¿

בתוספתא 62) מקוואות, שני לדין זה דין מדמה רבינו
ה"ב. למעלה שהובאה ה"ג, פ"ב מקוואות

ה'תש"פ  אדר י"ח ש"ק יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבאר

דבר.

.‡ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ ˜ÙÒ ?„ˆÈk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ≈«»≈»«√»ƒ
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙LÂ ÔÈ‡ÓË2‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ˜ÙÒ ¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿≈ƒ»≈∆…»«¿∆…

eÏÙpL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL ˜ÙÒ ,‰˙L»»»≈∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿
‡lLÂ ‡a ‡lL ˜ÙÒ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈∆…»¿∆…
B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - eÏÙ»¿¬≈∆»¿≈ƒ»«√»ƒ¿≈ƒ
eÏÙ B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa ‡a B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙L»»«¿ƒ¿≈ƒ»¿«ƒ¿ƒ»¿
˙B¯‰Ëa Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë el‡ ˙B¯‰Ë È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ el‡≈»≈…»«¬≈¿»≈¿¿≈
Ô‰L ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˜ÙÒ ÏÎB‡‰»≈¿≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ∆≈
‰Óe¯z ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿»≈¬≈∆»¿≈»≈¿»

‰ÈeÏz3˙B‡ÓË È„ÏeÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯B‰Ë -4 ¿»»¿≈…«≈¿≈ƒ«¿≈À¿
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L5·‡ Ï·‡ .¯B‰Ë Ô˜ÙÒ - ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»»¬»«

‡l‡ ;‡ÓË B˜ÙÒ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L [‰‡Óh‰]«À¿»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»≈∆»
Ò¯t‰ ˙Èa ÔB‚k ,˜ÙÒa ‡ÓË BÓˆÚ ·‡‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»»«¿»≈¿»≈¿≈«¿»

BÓk ,ÔÚbÓ ˜ÙÒ ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡L ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â¿∆∆»«ƒ∆≈¿ƒ«¿≈«»»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

עליו 2) גזרו שחכמים י) הלכה ח (פרק למעלה נתבאר
לטומאה. כשני מדרבנן 3)שיהיה טמאה שהיא תרומה

לשרוף  אסרה שהתורה אותה, לשרוף ואסור באכילה אסורה
ולפיכך  התורה, מן טהורה זו תרומה והרי טהורה תרומה

נשרפת. ולא נאכלת לא "תלוייה", הטומאות 4)נקראת כל
הטומאה". "וולד נקראים ולמטה גויים,5)מראשון כגון

חכמים. גזירת שהם וכדומה, נסך יין זרה, עבודה

.·,‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ˙¯‰Ë ‡È‰ ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ¿≈«Àƒƒ»√«¿≈À≈∆¿»√»
‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ?„ˆÈk .ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«¿≈À≈∆¿»√»

˙B¯‰Ëa ‰‡ÓË ˜ÙÒ Ô‰Ï „ÏBpLel‡ È¯‰ - Ô‰È ∆«»∆¿≈À¿»¿»√≈∆¬≈≈
ÏÎk ,ÌÈ¯B‰Ë6‡l‡ ‰‡ÓË Ô‰Ï ÔÈ‡Â .Ôlk ˙B˜Ùq‰ ¿ƒ¿»«¿≈À»¿≈»∆À¿»∆»

.˙È‡cÂ ‰‡ÓËÀ¿»«»ƒ

ר"מ).6) רומא (דפוס "בכל" להיות: צריך

.‚ÂÈÏÚ LiL ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ?„ˆÈk ˙Ba¯w‰ ˜ÙÒ¿≈«»¿»≈«¿À«ƒƒ∆≈»»
˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰ ÔB‚k ,˙Ba¯˜ ‰MÓÁ ˜ÙÒ¿≈¬ƒ»»¿»¿»ƒ»∆≈»∆»¿≈

˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ B‡ ˙B·ÈÊ LÓÁ7Ôa¯˜ ‰‡È·Ó - »≈ƒ¿≈»≈≈≈ƒ»»¿»
ÂÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯B‰ËÂ „Á‡∆»¿»∆¡…«√»ƒ¿≈«¿»»»
.‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰·BÁ»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿À¿≈«»»

יולדת 7) לא. או הוולד צורת נגמרה אם וספק שהפילה כגון
אסורה  הביאה שלא זמן וכל קרבנות להביא מחוייבת וזבה

קודש. לאכול

.„‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ?„ˆÈk ÌÈÚ‚ ˜ÙÒ8- ¿≈¿»ƒ≈««∆…ƒ¿«¿À¿»
˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»¿∆≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿

ÌÈÚ‚9. ¿»ƒ

נטמא 8) אינו מצורע הכהן. שטימאו לפני הספק נולד אם
טמא. שהוא הכהן אמר שלא זמן ה.9)כל הלכה
צרעת"]. טומאת "הלכות נקראו: [במקומן

.‰˙Áz ·LBiL Ú¯ˆÓ ?„ˆÈk ¯·BÚÂ „ÓBÚ ˜ÙÒ¿≈≈¿≈≈«¿…»∆≈««
ÔÏÈ‡‰ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,¯·BÚ ¯B‰h‰Â ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿«»≈»≈∆¡ƒ»»»ƒ»
¯B‰h‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ;ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ ‡Ï ˜ÙÒ ‡ÓËÂ¿»≈»≈…∆¡ƒ»»¿≈ƒ»»«»

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ·LBÈ10˜ÙÒ ,ÂÈzÁz ¯·BÚ Ú¯Bˆn‰Â ≈««»ƒ»¿«¿»≈«¿»»≈
B˜ÙÒ - „ÓÚ ‡Ï ˜ÙÒ ¯B‰h‰ ‡ÓËÂ Ú¯Bˆn‰ „ÓÚ»««¿»¿ƒ¿»«»»≈…»«¿≈

.¯B‰Ë»

מן 10) למדו יד סימן י"ב הלכה תזריע פרשת כהנים בתורת
והטהור  האילן תחת עומד "הטמא מו): יג, (ויקרא הכתוב
המצורע  ועל עליו מאהיל שהאילן (מפני טמא - עובר
- עובר והטמא האילן תחת עומד הטהור כאן), שמקומו
הוא  שהרי המצורע, של מושבו מקום זה שאין (מפני טהור

טמא". - עמד אם עובר), רק

.ÂÌÈˆ¯L ˜ÙÒ11ı¯L ˜¯Ê ?„ˆÈk .ÔÈ˜¯Êp‰ ˜ÙÒ ‰Ê ¿≈¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ≈«»«∆∆
ÔÈ·Ï ¯kk ˜¯fL B‡ ,˙B¯kk‰ ÔÈ·Ï ‡ÓË ¯·„ B‡»»»≈¿≈«ƒ»∆»«ƒ»¿≈

Ú‚ ˜ÙÒÂ ,˙B‡Óh‰12B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ,¯ «¿≈¿»≈»«»≈…»«¬≈∆»
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קפי ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰‡ÓËa Ú‚B BÈ‡L ¯B‰h‰ ¯kk‰ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ƒ»»«ƒ»«»∆≈≈«¿À¿»
‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk - ˙B‡Óh‰ ÏkL∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒ∆»
˙ÚLk Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,Bcˆa ÏÙ Ck ¯Á‡Â Ba Ú‚»«¿««»»«¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿«

.Ô˙‡ÈˆÓ¿ƒ»»

מציאתן".11) כשעת שרצים "ספק י"ב: הלכה ד פרק שם
שרצים  ספק "ואיזהו אמרו: ה) הלכה ה (פר שם ובתוספתא

הנזרקין". ספק זה חכמים? שעבר 12)שטיהרו בשעה
בכיכרות. נוגע אינו שנח אחר אבל עליהן,

.ÊÏL ˙B¯kk Èab ÏÚ ˙Îl‰Óe ‰cÏÁ‰ ÈÙa ı¯M‰«∆∆¿ƒ«À¿»¿«∆∆««≈ƒ»∆
Ú‚ ˜ÙÒ ,‰Óe¯z13¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ14, ¿»»≈»«»≈…»«¿≈»

‰‡Óh‰ ‰Á ‡lL ÈtÓ15Ú‚BÂ Ba ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ .16 ƒ¿≈∆…»»«À¿»»¿»¿«∆∆¿≈«
‰na .˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ˙Ó ˜ÙÒ ÈÁ ˜ÙÒ ,˙B¯kka«ƒ»»≈«»≈≈¬≈≈¿«∆
Ì‡ Ï·‡ ;dÏ ‰ÎÏ‰Â ezÏËpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»«¿»¿»»¬»ƒ

‰ÈÙa ˙Ó ‡ˆÓ17˙B‡ÓË el‡ È¯‰ -18ÈÁ e‰e‡¯ . ƒ¿»≈¿ƒ»¬≈≈¿≈»«
e‰e‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÙa19el‡ È¯‰ - ‰ÈÙa ˙Ó ¿ƒ»««ƒ∆¿»≈¿ƒ»¬≈≈

˙B¯B‰Ë20ÈÙa ‰Ï·p‰Â ‰cÏÁ‰ ÈÙa ı¯M‰ ÔÎÂ . ¿¿≈«∆∆¿ƒ«À¿»¿«¿≈»¿ƒ
ÌÈ¯B‰Ë e¯·ÚL B‡ ÌÈ¯B‰h‰ ÔÈa e¯·ÚÂ ·Ïk‰«∆∆¿»¿≈«¿ƒ∆»¿¿ƒ
ÌB˜Ó ‰‡ÓhÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ¿≈∆≈«À¿»»

Úe·˜21Ô‰ È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚ Ô‰a ÔÈ¯wÓ eÈ‰ . »«»¿«¿ƒ»∆«»»∆¬≈≈
ÔÈÁpÓk22˙eL¯a eÈ‰ Ì‡ ˜ÙqÓ Ú¯ÙÓÏ ÔÈ‡nËÓe , ¿À»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«ƒ»≈ƒ»ƒ¿

¯‡a˙iL BÓk ,„ÈÁi‰23. «»ƒ¿∆ƒ¿»≈

המת.13) היחיד.14)השרץ ברשות טומאה 15)אפילו
טהור. שספקם "הנזרקים", בגדר נכללה בתנועה שהיא

בכיכרות.16) נגע שהשרץ ראינו שירדה 17)פירוש אחר
הכיכרות. מציאתן.18)מן כשעת הטומאות שכל

כן.19) חזקת 20)אחר זה) (לשרץ לו שהייתה מפני
הוא 21)טהרה. ולפיכך קבוע, מקום אינו חיים בעלי פי

"נזרקים". השרץ 22)בכלל הניקור שבשעת פי על אף
טומאה 23)מתנועע. אפילו הרבים שברשות ח, בהלכה

מספק. מטמאה אינה מונחת

.Á˙eL¯a ˙ÁpnL ‰‡ÓË ?„ˆÈk ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙÒ¿≈¿»«ƒ≈«À¿»∆À««ƒ¿
.¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ da Ú‚ ˜ÙÒ ,ÌÈa¯‰»«ƒ»≈»«»»≈…»«¿≈»
- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ da Ú‚ ˜ÙÒÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»ƒ¿»≈»«»»≈…»«

˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎÂ .‡ÓË B˜ÙÒ24ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ¿≈»≈¿»≈«¿≈∆ƒ¬¬»ƒ
‡L ÈtÓ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a elÙ‡˙Úc Ô‰a ÔÈ ¬ƒƒ¿«»ƒƒ¿≈∆≈»∆««

Ï‡M‰Ï25¯‡a˙iL BÓk ,26. ¿ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈

לזו.24) הקודמות בהלכות שנמנו הספיקות עשרת
מנימוק 25) חכמים טיהרו הספיקות אלו שכל רבינו, דעת

משנה). (כסף שאין 26)זה שמי ב, הלכה ט"ז פרק לקמן
והטעם, היחיד. ברשות אפילו טהור ספיקו להישאל דעת בו
למדנו  טמא ספיקו היחיד ברשות טומאה שספק מפני

בה יש ואשה השאלה מסוטה, על ולענות להישאל דעת
בלבד. לה הדומה את ממנה ללמוד ואפשר

.Ë˙eL¯a ‡ÓË ¯·„ ‰È‰ ?„ˆÈk ˙BiL¯ ÈzL ˜ÙÒ¿≈¿≈¿À≈«»»»»»≈ƒ¿
¯·c‰ ‰È‰L B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯B‰Ë ¯·„Â „ÈÁi‰«»ƒ¿»»»ƒ¿»«ƒ∆»»«»»
,Ú‚ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,CÙ‰Ï¿≈∆¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«

ËÈÒ‰L B‡27,ËÈÒ‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ∆≈ƒ∆∆»≈∆¿≈»«≈∆≈ƒ
‡OÓa ‡nËÓ ‡Óh‰ ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡28‰È‰L B‡ , ƒ»»«»»«»≈¿«≈¿«»∆»»

ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â Ï‰‡a ‡nËÓ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿«≈¿…∆¿∆¡ƒ«∆»≈∆¿≈
Èt ÏÚ Û‡ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‰‡‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È»«≈∆≈∆∆¡ƒ¬≈∆»««ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ Ï‡MÏ ‡B·iLk ,¯B‰Ë ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙqL∆¿≈¿»«ƒ»¿∆»ƒ»≈¿ƒ

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ ,zÏ·Ë Ì‡ :BÏ29‰Ê È¯‰ - Ï·Ë Ì‡ . ƒ»«¿»≈¿»∆¿≈ƒ»«¬≈∆
Ô‰ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ï·Ë ‡Ï Ì‡Â ;ÁaLÓ¿À»¿ƒ…»«¿»»¿»¬≈≈

.¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙqL ,˙B¯B‰Ë¿∆¿≈¿»«ƒ»

ממקומו.27) כמשא.28)הזיז שהיסט רבינו דעת
תטבול.29) ולפיכך

.ÈÛe¯O ‡ˆÓpL ı¯L30ÔÎÂ ,ÔÈÏÎ‡ Èab ÏÚ ÁpÓe ∆∆∆ƒ¿»»À»««≈√»ƒ¿≈
‰ÈeÏa ˙‡ˆÓpL ˙ÈlË31B‡ ‰¯e·L ˙‡ˆÓpL ËÁÓe «ƒ∆ƒ¿≈¿»««∆ƒ¿≈¿»

‰„eÏÁ32˙eL¯a ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÔÈa ¬»≈«≈ƒ¬≈≈¿ƒ≈ƒ¿
¯Á‡ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ÌÈa¯‰»«ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿≈¿ƒ∆»««
ÚbÓa ÌÈÏk‰ e‡ÓËpL ¯Á‡Â Û¯O ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL∆»«»√»ƒƒ¿«¿««∆ƒ¿¿«≈ƒ¿««
˙Èlh‰ ‰˙Ï·e ‰„ÈÏÁ‰ B‡ ‰¯aL ËÁn‰Â ˙Èlh‰««ƒ¿«««ƒ¿¿»∆¡ƒ»»¿»««ƒ

‰¯‰hL „Ú33.Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏkL , «∆»¬»∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»

מטמא.30) שבלתה.31)ואינו לפני שנטמאה וידוע
בה.32) להשתמש ראוייה שאינה מפני מטומאתה ויצאה
נטהר.33) - שבלה טמא בגד

.‡È¯B‰Ë ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‡ÓË BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»
BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ ‡e‰ - È‡34ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¬ƒ∆¡»«¿≈«¿¿««ƒ≈≈

- ˙B¯‰Ë ‰OÚ Ì‡ ‡l‡ ;˙B¯‰Ëa ˜ÒÚ BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¬…ƒ¿»∆»ƒ»»¿»
Â ,˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰BÓˆÚÏ LeÁÈ35,‡ÓË ¯ÓB‡ „Ú . ¬≈≈¿¿»¿«¿≈≈ƒ¿»

ÔÈa ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ≈
„ÚÂ ,‡ÓË ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL .¯B‰Ë - „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿≈
˙eL¯a ÔÈa „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈…ƒ¿»≈ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿
¯ÓB‡ „ÚÂ ,‡ÓË ¯ÓB‡ „Ú .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰»«ƒ¬≈∆ƒ¿»≈≈ƒ¿»¿≈≈
‡Ï ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â ,‡ÓË ˙¯ÓB‡ ‰M‡ ;‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ»∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆∆…
- ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a :‡ÓËƒ¿»ƒ¿«»ƒ»≈ƒ¿»«ƒ

¯B‰Ë36. »

"שאדם 34) א: יב, בכריתות אמרו ונימוקם שם כחכמים
עדים" ממאה יותר עצמו על עצמו 35)נאמן הוא פירוש,

(כסף  שיטבול עד בטהרות לכתחילה יעסוק ולא ייזהר כן גם
דין 36)משנה). מבאר אינו [רבינו רגיל. טומאה ספק ככל

וגם  נטמאת לא אומרים ושניים נטמאת אומרים שניים
כמו  שדינו שנינו י הלכה שם בתוספתא אולם אינו, במשנה

אחד]. בעד

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הרבים 1) ברשות טומאה ספק טיהרו מה מפני יבאר

טהור  בר"ה, שספיקו מה ודין היחיד. ברשות בה והחמירו
בגדי  ודין היחיד. ברשות שורפים חזקה זו אי על טמא. או
גבם  על עושים ואם הארץ עם כבגדי מידרס הם אם התינוק

טהרות.

.‡‰Ó ÈtÓ2˙eL¯a ‰‡ÓË ˜ÙÒ ÌÈÓÎÁ e¯‰Ë ƒ¿≈»ƒ¬¬»ƒ¿≈À¿»ƒ¿
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ze`nehdקפב zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÓÊa ‰‡ÓËa ÁÒt ÔÈOBÚ ¯eav‰ È¯‰L ?ÌÈa¯‰»«ƒ∆¬≈«ƒƒ∆«¿À¿»ƒ¿«
ÔÈa¯Ó ÌÈ‡Óh‰L3˙ÈÁ„ ˙È‡cÂ ‰‡ÓË Ì‡ . ∆«¿≈ƒ¿ÀƒƒÀ¿»«»ƒƒ¿≈

Ïk ¯eq‡L ;‰‡ÓË ˜ÙÒÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ô‰ÈtÓƒ¿≈∆«»…∆ƒ¿≈À¿»∆ƒ»
˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ˙B˜Ùq‰«¿≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

˙B¯eÒ‡4?„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒa e¯ÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . ¬ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿«»ƒ
‰¯zÒpL ‰ËBÒ È¯‰L5- ˜ÙÒ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆¬≈»∆ƒ¿¿»««ƒ∆«»»»≈

dÏÚ·Ï ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰6‰zLzL „Ú7. ¬≈ƒ¿≈»¿«¿»«∆ƒ¿∆

ה"י.2) פ"ו טהרות טמאים 3)תוספתא ישראל שרוב
שני  לפסח נדחים - מועטים טמאים אבל מת, טומאת
[בסוטה  בטהרה. מקריבים והטהורים באייר, עשר בארבעה
שספק  למדו, מסוטה אחר: נימוק אמרו ב ט, ובחולין ב כח,
היחיד  ברשות היא וסוטה טמא, – היחיד ברשות טומאה

לרה"ר]. ממנה ללמוד הי"ז.4)ואין אשה 5)פי"ח
פלוני  איש עם תסתרי אל לה ואמר בעלה, לה שקינא

סוטה. נקראת - עמו -6)ונסתרה שזינתה איש אשת
"טומאה". לזנות קראה והתורה לבעלה, מים 7)אסורה

ואילך). ו ה, (במדבר בתורה ככתוב המאררים

.·ÌÈL dÏÚB·e ‰ËBq‰L ÌLÎe8‰‡ÓË ˜ÙÒ Ck , ¿≈∆«»¬»¿«ƒ»¿≈À¿»
È¯‰ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰LÏL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈLaƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿»ƒ¿«»ƒ¬≈
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ¯B‰Ë ÌL Ì˙‡ÓË ˜ÙÒ¿≈À¿»»»»ƒ¿»«ƒ«∆¿»ƒ
˙Ú„ Ba LÈ ˜ÙÒa ‡ÓËpL ‰Ê ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»∆∆ƒ¿»¿»≈≈««

‰ËBÒk ,BÏ Ú¯‡ ‰Ó epnÓ L¯„ÏÂ Ï‡M‰Ï9Ï·‡ ; ¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«¿»¬»
·ÈL‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆»»∆≈≈«¿»ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ - B˙B‡ ÔÈÏ‡BMLk ÔÈÚ‰ ÏÚ«»ƒ¿»¿∆¬ƒ¬≈¿≈»

?„ˆÈk10„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á˙Ú ≈«≈≈∆»»∆≈««
ÈB·Óa B‡ ¯ˆÁa e‡ˆÓpL Ï‡M‰Ï11ÌL LiL ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿»≈¿»∆≈»

el‡ È¯‰ - eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒÂ eÚ‚ ˜ÙÒÂ ,‰‡ÓËÀ¿»¿»≈»¿¿»≈…»¿¬≈≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿≈…∆≈««¿ƒ»≈««ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL∆««»≈ƒ¿«»ƒ¿≈»

א.8) נז, על 9)נזיר לענות דעת בה ויש גדולה שהיא
מ"ו.10)שאלות. פ"ג חכמי 11)טהרות בתקופת

בתים  אלא לרחוב ישר פתוחים הבתים היו לא התלמוד
פתוחות  החצרות ופתחי לחצר, פתוחים היו אחדים
והמבוי. החצר דרך היתה הרבים לרשות והיציאה למבואות,

.‚‡Óeq‰12˙eL¯a Ô˜ÙÒ - ‰ÏÈla Cl‰Ó‰Â ÔLi‰Â «»¿«»≈¿«¿«≈««¿»¿≈»ƒ¿
Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba LiL ÈtÓ ,‡ÓË „ÈÁi‰13‰na . «»ƒ»≈ƒ¿≈∆≈««¿ƒ»≈«∆

B˜ÙÒ Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÏkL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆…∆≈««ƒ»≈¿≈
Ïe˜L ¯·c‰ ‰È‰La ?¯B‰Ë14Ï·‡ ;‰˜ÊÁ ÌL ÔÈ‡Â »¿∆»»«»»»¿≈»¬»»¬»

‡ÓËpL B˙˜ÊÁL Úe„È ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡15‰Ê È¯‰ - ƒ»»«»»»«∆∆¿»∆ƒ¿»¬≈∆
˜BÈz ?„ˆÈk .‡ÓË16‡ÓË17‰qÚ‰ „ˆa ‡ˆÓpL »≈≈«ƒ»≈∆ƒ¿»¿«»ƒ»

‰‡ÓË ‰qÚ‰ È¯‰ - B„Èa ˜ˆa‰Â18˜BÈz‰ C¯cL , ¿«»≈¿»¬≈»ƒ»¿≈»∆∆∆«ƒ
ÁtËÏ19ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â .B˙˜ÊÁ ‡È‰ CÎ·e20‰˜ÊÁ ÏÚ ¿«≈«¿»ƒ∆¿»¿≈¿ƒ«¬»»

BÊ21.

ה"ו.12) פ"ג טהרות שבענין 13)תוספתא ואףֿעלֿפי
שאלות. על לענות אפשרות לו אין שתי 14)הנידון

יותר  לאחת נוטה הדעת ואין שקולות, האפשרויות

אפשרות 15)מלחברתה. את מחזק הדברים מצב
מ"ח.16)הטומאה. פ"ג כתוב 17)טהרות במשנה

יודעים  אנו אין שאם "טמא", הוסיף ורבינו סתם, "תינוק"
הוא  שמא ספיקות: שני כאן יש הרי טמא, או טהור הוא אם
לידו. הבצק נתן טהור אדם אלא נגע לא ושמא טהור,
מפני  טמא שהתינוק אמרו, ה"ה שם בתוספתא [אמנם
ואמרו  התנו אולם אותו, ומנשקות מגפפות נדות שנשים
שאין  מפני טהור, מלוכלך אבל בלבד נקי בילד רק שזה
לכתוב  רבינו העדיף ולפיכך המלוכלך, את לנשק דרכן
מאיזה  טמא שהוא בו כשיודעים זאתֿאומרת טמא, תינוק

שהוא]. בפירושו 19)כחכמים.18)טעם (רבינו בעיסה
מפרש, א פו, בחולין וכן א. פ, בקידושין [רש"י למשנה).
שם, מצויים מתים ושרצים באשפה, לטפח תינוק של שדרכו
מפרש  שם) (בחולין תם ורבינו ודאית. היא בבצק והנגיעה

ה"י. לקמן ראה או 20)כרבינו]. תרומה היה הבצק אם
א.21)חלה. פ, קידושין יוחנן, כר'

.„ÔÈ˜LÓ eÈ‰22‰iÁ B‡ ‰Ó‰·e ,¯B‰Ë ˜ˆ·e ÔÈ‡ÓË »«¿ƒ¿≈ƒ»≈»¿≈»«»
- Ô˙ÎÈL ÌB˜Ó ˜ˆaa ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ˙BÙBÚ B‡««ƒ¿ƒ¿»«»≈¿¿ƒ»»

‰˜ÊÁ23e‰e‡nËÂ ˜ˆaa eÎLÂ ÔÈ˜LÓ e˙ML24. ¬»»∆»«¿ƒ¿»¿«»≈¿ƒ¿
CÁÏzL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈ·e ,‰¯t ÌL ‰˙È‰»¿»»»»≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«≈

¯B‰Ë ˜ˆa‰ È¯‰ - dBLÏ ˙‡25‰Ó‰a‰ Ïk ¯‡L·e . ∆¿»¬≈«»≈»ƒ¿»»«¿≈»
‰Èt ˙‡ ·bzL È„k -26.‡ÓË ˜ˆa‰ - ‰fÓ ˙BÁt . ¿≈∆¿«≈∆ƒ»»ƒ∆«»≈»≈

È¯‰ - ˜ˆa‰ „ˆa ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,·Ïk ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿««»≈¬≈
CÏÈÏÂ ÔBÊn‰ ÁÈp‰Ï ·Ïk ÏL Bk¯c ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ‰Ê∆»∆≈«¿∆∆∆¿«ƒ««»¿≈≈

ÌÈn‰ Ï‡ BÏ27ÔÈÏB‚¯z‰ ˙¯È˜ ˜ˆaa ‡ˆÓ .28Ì‡ : ∆««ƒƒ¿»«»≈¿ƒ«««¿¿ƒƒ
Ô‰Èt ˙‡ e·biL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈa LÈ≈≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«¿∆ƒ∆

ı¯‡a29Ô˙˜ÊÁL ,‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë ˜ˆa‰ - »»∆«»≈»¿ƒ»»≈∆∆¿»»
ÌÈ¯·c ‰na .Ì‰ÈÙaL ÔÈ˜Lna ˜ˆaa e¯wÂ e˙ML∆»¿ƒ¿«»≈««¿ƒ∆¿ƒ∆«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡30ÏL ‰‡e·aL ,ÔÈÏeÏˆ ÔÈ˜Ln‰ eÈ‰La ¬ƒ¿∆»««¿ƒ¿ƒ∆»»∆
ÌÈ¯eÎÚ Ï·‡ ;Ô‰a ˙¯k ˜BÈz31,¯B‰Ë ˜ˆa‰ - ƒƒ∆∆»∆¬»¬ƒ«»≈»

¯k ÔÈ˜Ln‰ ÌB˜Ó ‰È‰ - ÔÈ˜Lna e¯w el‡L∆ƒƒ¿««¿ƒ»»¿««¿ƒƒ»
t ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÏˆ eÈ‰ Ì‡ .˜ˆaa˙˜ÊÁa ˜ˆa‰L È «»≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆«»≈¿∆¿«

ÔÈÏBz ‡l‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ‰‡ÓË32. À¿»≈¿ƒ«¬»»∆»ƒ

כאן.23)שם.22) יש מכריעה ואףֿעלֿפי 24)הנחה
החזקה. מפני טמא הבצק להישאל, דעת בהם שאין

לבצק,25) שהגיעה לפני לשונה שליחכה תולים אנו
ללחך  פרות של דרכן שכן הטמאים, המשקין את והעבירה

השתייה. אחר לשונן "כדי 26)את הגירסא במשנה
שאר  של דרכן שאין מפני מאליו, שיתנגב פירוש שיתנגב",

בלשונן. הפה את לנגב יעקב 27)הבהמות בן אליעזר כר'
אנו 29)שם.28)שם. ולפיכך תרנגולים, של דרכם כך

מקוריהם. על טמאים מים היו לא הנקירה שבשעת תולים
ב.30) פ, ר'31)קידושין בדברי יוחנן ר' של כפירושו

לבנים  מים בין הבדל כל שאין ומשמע, שם. לוי בן יהושע
בלבד. צלילותם ומכריעה אדומים, שם,32)או יוחנן כר'

לו. מסייעת שברייתא

.‰‡È‰ BÊÈ‡33˙eL¯a ‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BOL ‰˜ÊÁ ≈ƒ¬»»∆¿ƒ»∆»ƒ¿
ÌÈÚc¯Ùˆe ÌÈˆ¯Le ˙Èaa ‰qÚ ?„ÈÁi‰34ÔÈÏtËÓ «»ƒƒ»««ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47



קפג ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - xc` g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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·¯ Ì‡ :‰qÚa Ô¯OaÓ ˙BÎÈ˙Á e‡ˆÓÂ ,ÌL»¿ƒ¿¿¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ…
ÌÈˆ¯L ÌÈÏtËÓ‰35Ì‡Â ,Û¯O˙Â ‰‡ÓË ‰qÚ‰ - «¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ

.‰¯B‰Ë - ÌÈÚc¯Ùˆ ·¯‰»…¿«¿¿ƒ¿»

יוחנן.33) כר' בתורה 34)שם, מטמאים. אינם צפרדעים
ושרצים  המטמאים, שרצים שמונה נמנו כטֿל) יא, (ויקרא
מקום, בכל האמור "שרצים" [סתם מטמאים. אינם אחרים

אלה]. לשמונה ורש"י 35)הכוונה יוחנן, ר' של לשונו
שם  מצויים שרצים להיות מוחזק הבית "אם שם: מפרש
לזה  יוחנן ר' קורא למה לבאר התכוון מצפרדעים". יותר
הוא  ולפיכך מחזקה. עדיף ורוב כאן רוב והלא "חזקה",
אם  יודעים אנו אין שהרי ממש, רוב אינו שהרוב מפרש,
שהבית  אלא בבית שרצים רוב היה החתיכות שנפלו בשעה

חזקה. על שסמכנו מזה, ויוצא בכך. מוחזק

.ÂeÈ‰36˙B¯‰Ëe ˙B‡ÓË37Bcˆa38,epnÓ ‰ÏÚÓÏ B‡ »À¿¿»¿ƒ¿«¿»ƒ∆
eÚ‚ ˜ÙÒÂ B˙ÈlËa ÛhÚ˙Â39˙Úa eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿»≈»¿»≈…»¿»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a eÈ‰ Ì‡ :ÛhÚ˙pL40; ∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿≈»≈
‰ÈÏÚ ÔÈÏ‡L - Ì„‡ È„Èa ‰‡a‰ ‰‡ÓË ˜ÙqL41. ∆¿≈À¿»«»»ƒ≈»»ƒ¿»ƒ»∆»

ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ Ápn‰ ÈÏÎa elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ«À»««≈«¿«¬≈¿ƒ
B˜ÙÒ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a eÈ‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba LiL∆≈««ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿≈

ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .¯B‰Ë42.‡ÓË B˜ÙÒ - »¿ƒƒ∆¿»∆…ƒ«¿≈»≈

ב.36) ה, בנדה מובאה ה"א, פ"ד טהרות תוספתא
כגון 37) פירוש, וטומאות". "וטהרות הגירסא שם בגמרא

טהור.38)שרץ. הגירסא 39)והוא ובגמרא , בתוספתא
הדברים: ופירוש רבינו. בדברי גם כך לגרוס ונראה "נגע".
והמדובר  ונטמאה, בטלית השרץ נגע אם הוא הספק
טמאה  הטלית אם והואֿהדין בטהרות, נגעה ודאי כשהטלית
ולא  בה ונתעטף ידיו שפשט בשעה בטהרות נגעה וספק
אופנים  כמה עוד שביארו שם, ותוספות רש"י ראה הרגיש.

ספיקות. דעת 40)של בה אין שהטלית ואףֿעלֿפי
להישאל  דעת בו שאין שדבר למעלה ואמרנו להישאל,
שהספק  מפני טמא כאן טהור, ספיקו היחיד ברשות אפילו

שם). (נדה ידיו שפשט האדם עלֿידי האנשים 41)בא
להישאל.נשא  דעת בו שיש כמי הדין ולפיכך עליה, לים
מאליו 42) מובן ממש, איֿאפשר אם שנגע. לוודאי קרוב

(כסףֿמשנה). להשמיענו צריך ולא טמא שהוא

.Ê‰Óe¯z ÏL ¯kk43Ò¯„Óe Ûc‰ Èab ÏÚ Ôe˙pL44 ƒ»∆¿»∆»««≈««ƒ¿»
,Ò¯„na ÚbÈ ‡lL ÏtiLk BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,ÂÈzÁz Ôe˙»«¿»¿ƒ∆¿»¿∆ƒ…∆…ƒ««ƒ¿»

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡45¯kk‰ ‡ˆÓe ‡·e , ««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»»»«ƒ»
¯Á‡ ÌB˜Óa46B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰ -47:¯ÓB‡ È‡L ; ¿»«≈¬≈¿»√»∆¬ƒ≈

‰Ê ÌB˜Óa B˙e BÏËe ‡a Ì„‡48È¯a :¯Ó‡ Ì‡Â . »»»¿»¿»¿»∆¿ƒ»«»ƒ
Ú‚Â ÏÙ È‡ceL ;‡ÓË - Ô‡ÎÏ Ì„‡ ‡a ‡lL ÈÏƒ∆…»»»¿»»≈∆««»«¿»«

.ÏÙpLk Ò¯„na«ƒ¿»¿∆»«

א.43) ד, נדה ונטמא.44)ברייתא, הזב עליו שדרס דבר
למקום 45) מתגלגלת עליו הנופלת והכיכר משופע, מקום

הטהור.46)טהור. הכיכר 47)במקום אומרים אנו ואין
למקום  והגיעה נתגלגלה השיפוע ומפני המדרס, על נפלה

ותיטמא.48)הטהור. תיפול שלא כדי

.Á˜BÈz49ÌÈpLBM‰Â ˙B¯·w‰ ˙Èa „ˆa ‡ˆÓpL ƒ∆ƒ¿»¿«≈«¿»¿««ƒ
ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈpLBL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa¿»««ƒ∆≈»«ƒ∆»ƒ¿

¯B‰Ë B˜ÙÒ - ‰‡Óh‰50Ì˙e ÔËwÏ ¯Á‡ ‡nL , «À¿»¿≈»∆»«≈ƒ¿»¿»»
BÏ51ÂÈÏk - ˙B¯·w‰ ˙È·a „ÓBÚ‰ ¯BÓÁ ÔÎÂ .52 ¿≈¬»≈¿≈«¿»≈»

Ô‰a CÚÓ˙ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë53eÚ‚Â ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈»∆¿»¿
‡Ï e‡ˆÓpLÎe ,Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯·˜a¿∆∆ƒ¿≈∆≈««ƒ»≈¿∆ƒ¿¿…

ÔÈÚ‚B e‡ˆÓ54.Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏÎÂ , ƒ¿¿¿ƒ¿»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»

מ"ז.49) פ"ג אומרים 50)טהרות אנו ואין טהור, התינוק
ונטמא. וקטפן הקברות לבית בהלכה 51)שנכנס נתבאר

היחיד  ברשות אף ספיקו להישאל, דעת בו שאין שקטן ב,
שעליו.52)טהור. החמורים 53)הכלים כדרך

ולכאן. לכאן ומתגלגלים הארץ על במקום 54)ששוכבים
טומאה.

.Ë˜BÈz55‰È‰L B‡ ÂÈ·‡ ÏL B„Èa OÙBz ‰È‰L ƒ∆»»≈¿»∆»ƒ∆»»
„ÈÁi‰ ˙eL¯a B˜ÙÒ - ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k Èab ÏÚ ·ÎB¯≈««≈¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ

‡ÓË56ÂÈÏÚ Ï‡L ÂÈ·‡L ÈtÓ ,57. »≈ƒ¿≈∆»ƒƒ¿»»»

ה"ד.55) פ"ג טהרות דעת 56)תוספתא בו שאין אע"פ
אביו.57)להישאל. את שואלים לתינוק, הנוגע בכל

.È˙B˜ÙÒ ‰Úa¯‡Â58˜BÈz :˜BÈ˙a ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ¿«¿»»¿≈»¿¬»ƒ¿ƒƒ
ÏBÎÈ BÈ‡LBÓk ez‡ˆÓe ‰‡·e Bn‡ ezÁÈp‰L Cl‰Ï ∆≈»¿«≈∆ƒƒ«ƒ»»¿»«¿

‰‡ÓË ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë - BÓB˜Óa ‡e‰L59 ∆ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿≈»
ezÙt‚Â ez˜MÂ ‰‡a60˙‡ˆÏ ˜BÈz‰ ÏÈÁ˙‰ . »»¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«ƒ»≈

Òk‰Ïe61ÌÚ È„‚a ¯‡Lk Ò¯„Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ„‚a - ¿ƒ»≈¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈«
ı¯‡‰62ÏÚ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »»∆¿««ƒ∆≈¿ƒ≈ƒ«

˙B¯‰Ë Ô‰Èab63- Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ‰È‰iL „Ú ÏÈc‚‰ . «≈∆¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««ƒ»≈
˙Ú„ Ba ‰È‰iL „Ú ÏÈc‚‰ .„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‡ÓË B˜ÙÒ¿≈»≈ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««

BÙeb ˙‡ ¯ÓLÏ64˙B¯‰Ë BÙeb ·b ÏÚ ÔÈÏÎB‡ -65Ú„BÈ ; ƒ¿…∆¿ƒ««¿»≈«
ÂÈ„È ˙‡ ¯ÓLÏ66Ôab ÏÚ ÔÈÏÎB‡ -67„ˆÈk .˙B¯‰Ë ƒ¿…∆»»¿ƒ««»¿»≈«
?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba68ÌLÏ ÔÈlÁ BÏ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒÀƒ¿≈

‰Óe¯z69Ú„BÈ Ì‡ .70·b‡ ÔÈÏÎB‡ - BÙeb ˙‡ ¯ÓLÏ ¿»ƒ≈«ƒ¿…∆¿ƒ««
·b‡ ÌÈÏÎB‡ - ÂÈ„È ˙‡ ¯ÓLÏ Ú„BÈ Ì‡Â ;˙B¯‰Ë BÙeb¿»¿ƒ≈«ƒ¿…∆»»¿ƒ««

.˙B¯‰Ë ÂÈ„È»»¿»

ה"ה.58) שם נדה".59)תוספתא "אשה בתוספתא:
נקי 60) בין יהודה ר' מחלק שם [בתוספתא אותו. וטימאה

תינוק?]. סתם: רבינו כתב למה היא ופליאה למלוכלך,
ולהיכנס.61) רומא: עליהם 62)בדפוס גזרו שחכמים

למ  (ראה מדרס ה"א).טומאת פי"ג לכתחילה,63)עלה
נטמאו. לא עשו שנגעו 65)מטומאה.64)ואם טהרות

טהורות. - בידיו נגעו ולא (פ"ט 66)בגופו למעלה נתבאר
שמירה  נשמרו שלא ידיים סתם על טומאה שגזרו ה"ח)
להישמר  שיודע קטן ויש תרומה, טהרת לשם מעולה
ידיו  את מעולה שמירה לשמור לא אבל בטומאה מלנגוע
א). מב, סוכה (רש"י ידיים כסתם תהיינה שלא כדי עד

בידיו.67) נגעו גופו 68)אם את לשמור יודע הוא אם
ידיו. בטהרת 69)ואת אותם לשמור שצריך לו אומרים

ישמור  לא שמא ממש, תרומה לו מוסרים אין אבל תרומה,
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ותיטמא. כראוי הוא 70)אותם כיצד ומסתכלים מתבוננים
שומר.

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
או 1) האדם על האהיל ספק העורב בפי המת מן כזית יבאר

ונתן  אזניים לו שיש בכלי הממלא היחיד. ברשות לא
בתחתון. השרץ ונמצא לכלי מכלי המערה או כלים בעשרה
מיקרצת  הקורץ וכו'. חביות ממנו וממלא הבור את הזולף
שנמצאה  טמא אוכל או במיקרצת שרץ ונמצא העיסה מן
היו  וכו'. רותח תבשיל גבי על או הכיכר בתוך שלה גרעינה
וכו'. בבית גרעינה ונמצאה וטהורים טמאים אוכלין בבית

.‡˙ÈÊk2ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,·¯BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ3ÏÚ ¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈»≈∆¡ƒ«
ÏÈ‰‡‰ ‡lL ˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌÈÏk‰ ÏÚÂ Ì„‡‰»»»¿««≈ƒƒ¿«»ƒ»≈∆…∆¡ƒ
˙Ú„ Ba ‰È‰iL ‡e‰Â ,˜ÙqÓ ‡ÓË Ì„‡‰ È¯‰ -¬≈»»»»≈ƒ»≈¿∆ƒ¿∆««

Ï‡MÏ4˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰Â , ƒ»≈¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆««
‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .Ï‡MÏ5ÌÈÏk ‰¯OÚa Ô˙Â ÈÏÎa6 ƒ»≈¿≈«¿«≈ƒ¿ƒ¿»««¬»»≈ƒ

Ô‰Ó „Á‡a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ7‡ÓË ‡e‰ -8ÌÈÏk‰Â9 ¿ƒ¿»«∆∆¿∆»≈∆»≈¿«≈ƒ
ÈÏka ı¯M‰ ‡nL ˜ÙÒ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ««ƒ∆À»»≈∆»«∆∆«¿ƒ

‡lnL‰lÁz ‰È‰ Ba10Ô‰a ÔÈ‡Â ÌÈÏk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ≈»»¿ƒ»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿≈»∆
ÌÈÊ‡ Ba ‡lnL ÈÏkÏ ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Úc11, ««ƒ»≈¿ƒ»»«¿ƒ∆ƒ≈√¿«ƒ
ı¯M‰ Ba ¯Á‡˙ÈÂ ÌÈn‰ e‡ˆiL ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰12- ƒ¿∆¿»∆≈¿««ƒ¿ƒ¿«≈«∆∆

ÌÈ‡ÓË Ôlk13ÌÈÈÏ„ ‰¯OÚa ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .14¯Á‡ ‰Ê À»¿≈ƒ¿≈«¿«≈«¬»»¿»ƒ∆««
„Á‡ ÈÏcÓ ,ÌÈÏk ‰¯OÚa Ô˙Â ‰Ê15ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÈÏÎÏ ∆¿»««¬»»≈ƒƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈¿≈

ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ÔBL‡¯‰ Úe„È16ÈÏÎa ı¯M‰ ‡ˆÓÂ , »«»ƒƒ»«¬¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒ
ÌÈÈÏc‰ ˙¯OÚ ÌÚ ÌÈÏk ‰ÚLz‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈«ƒ¿»≈ƒƒ¬∆∆«¿»ƒ

ÔÈ¯B‰Ë17‰Ê ÈÏÎa ‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;18ı¯M‰ ‰È‰ ¿ƒ∆¬ƒ≈∆»ƒ¿ƒ∆»»«∆∆
ÌÈÊ‡ ÌÈÈÏcÏ LÈ Ì‡Â .B˙lÁzÓ19ÌÈÈÏc‰ Ïk È¯‰ - ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«¿»ƒ√¿«ƒ¬≈»«¿»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ20ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ‰¯ÚÓ‰ .21 ƒ»«≈ƒ¿≈ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÔBÈÏÚ‰ - ÔBzÁza ı¯M‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆««¿»∆¿»¿≈¿ƒ
Ô‰L ÈtÓ .‰È‰ ÔBzÁza ‡nL ‡l‡ ,ÏÙ ÔBÈÏÚ‰Ó≈»∆¿»«∆»∆»««¿»»ƒ¿≈∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ï‡MÏ ˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÏk≈ƒ¿≈»∆««ƒ»≈¿≈…«≈»∆

מ"ד.2) פ"ד אדם 3)טהרות על המאהיל המת מן כזית
ה"י). פ"א מת טומאת (הל' נטמאו – כלים ולא 4)או

טומאה  הלא שואל, משאנץ [הר"ש קטן. או שוטה חרש,
מספק? מטמאה שאינה נזרקת טומאה היא פורח עורב בפי
ולא  חמורה, אוהל שטומאת ותירץ ה"ו). פט"ו למעלה (ראה

נזרקת]. טומאה ספק  בה במשנה 6)שם.5)טיהרו
אותו  שמילא רבינו ומפרש דליים", בעשרה "הממלא כתוב:
כל  ואחרי ב) ג, בנדה פירש (וכן פעמים עשר עצמו הדלי

אחר. לכלי שבדלי המים כל שפך הכלים 7)מילוי באחד
לתוכם. השרץ.8)ששפך בו שנמצא תשעת 9)הכלי

שבהם. והמים שנתמלאו האחרים מתקבל 10)הכלים וזה
מאשר  בבור יותר מצויים מתים ששרצים מפני הדעת , על
מפני  הכלים תשעת טהורים ואףֿעלֿפיֿכן ריקנים, בכלים
וסברא  בראשונה. לתוכו ששפך לכלי נופל שבדלי שהשרץ
בכלים, ולא בבור מצויים ששרצים הסברא נגד שקולה  זו
שאר  טהורים האחרון, בכלי השרץ נמצא אם אפילו ולפיכך
באין  טהור שהוא השקול כספק נידון זה שספק מפני הכלים
בו. שמילא הכלי של דינו נתבאר [לא לישאל. דעת בו

בראשונה, לתוכו ששפך בכלי השרץ נמצא שאם ומסתבר,
ששרצים  הסברא מכריעה כאן שהרי בו, שמילא הכלי נטמא
נמצא  אם אבל כמובן, נגדית, סברא כל ואין בבור מצויים
עצמו  הטעם מאותו טהור זה כלי גם הכלים משאר באחד

הכלים]. תשעת את כתוב 11)שמטהרים ושם ב. ג, נדה
אמר  שם פנים. כלפי כפופה שפה רש"י ופירש "אוגנים",
לדין  גם ממנו למד ורבינו הברייתא, על זאת לקיש ריש

אחרונה.12)שבמשנתינו. בשפיכה שנפל ואפשר
על 13) המתקבלת הסברא את נוגדת סברא כאן שאין מפני

[לפי  בו. שמילא בכלי ונשאב בבור היה שהשרץ הדעת,
על  משנה' ה'כסף של התמיהות שתי מתיישבות זה, פירוש

שם]. ראה זו. שם.14)בבא נדה צ"ל.15)ברייתא, כן
אחר. בדפוסים: אחד. מדלי כלים לשני נתן לא פירוש,

אחרון.16) מילא ואיזה ראשון, מילא כלי איזה יודע אינו
ברו 17) הכלים הגיעו תשעת לא שהרי טהורים, שהם ר

טהורים, והדליים בתוכו. שהשרץ מדלי המים אליהם
שזה  מפני נטמא לא בדלי, ונשאב בבור היה אם שאפילו
נגע  לא ושמא ה"ו) פי"ד למעלה (ראה צפה טומאה ספק
גם  ולפיכך שפיכה, אגב המים עם יצא אלא בדלי השרץ
ודאית  לטומאה מכריעה אינה בבור היה שהשרץ האפשרות
מפני  שבתוכו, הטמאים ממשקין נטמא [ולא הדלי. של
חכמים  החמירו לא טהור, – אחרים לטמא משקין שספק

היה]. שבכלי ותולים בדלי.18)כלֿכך מתקבל 19)ולא
הדלי, ונטמא בו ונגעו השרץ את עיכבו שהאזנים הדעת, על
למעלה, שאמרנו מהטעם בכלי, שהיה תולים אנו ואין
מזה, ויוצא השרץ. היה שבבור הדעת על מתקבל שיותר
ולפיכך  איזהו, יודעים אנו ואין טמא ודאי אחד שדלי
שפך  דלי מאיזה ידוע כשלא זאת וכל כולם. את מטמאים
אין  הרי - זאת יודעים כשאנו אבל השרץ, בו שנמצא לכלי

האחרים. הדליים תשעת את לטמא יודע 20)טעם אינני
לא  הכלים לתשעת הרי טמאים. הכלים כל למה לפרש
ולא  משנה' ה'כסף כבר השמיע זו (תמיהה הטומאה? הגיעה

יישוב). לה השקול 21)מצא ספק – כלים בשני – כאן
כל  ואין בתחתון, או העליון בכלי השרץ היה אם הוא,

לכאן. או לכאן מכריעה סברא

.·‰t˜22ı¯L da ‡ˆÓÂ ˙B¯‰Ëa da LnzLpL23, À»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆∆
ÌÈÊ‡ B‡ ,ÌÈÏeL dÏ LÈ Ì‡24dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ≈»«ƒ√¿«ƒ««ƒ∆≈»

ÌÈÏeL25da eLnzLpL ˙B¯‰h‰ Ïk È¯‰ - «ƒ¬≈»«¿»∆ƒ¿«¿»
˙B‡ÓË26‰˜e„a ‰˙È‰ elÙ‡ .27ÌÚ ‡nL ,‰qÎÓe ¿≈¬ƒ»¿»¿»¿À»∆»ƒ

ı¯M‰ ÏÙ ‰˜È„a‰ ÔÓ B„È ˙‰a‚‰28elÙ‡Â . «¿»«»ƒ«¿ƒ»»««∆∆«¬ƒ
˙¯Á‡ ˙ÈÂÊÏ dÏËÏËÂ BÊ ˙ÈÂÊa ˙B¯‰Ëa da LnzLƒ¿«≈»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿»ƒ«∆∆

˙B‡ÓË Ôlk - ı¯M‰ da ‡ˆÓÂ29ÔÈ˜ÈÊÁnL ÈÙÏ ; ¿ƒ¿»»«∆∆À»¿≈¿ƒ∆«¬ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰‡ÓË30.Û¯OÏ ‡Ï Ï·‡ ,˙BÏ˙Ï À¿»ƒ»¿»ƒ¿¬»…ƒ¿…

פירות.22) בה שנותנים את 23)חבית שהוציא אחר
תוכה,24)הטהרות. כלפי כפופים החבית קרשי ראשי

ט. הערה למעלה אפשר 25)ראה לארכה מונחת וכשהיא
פירות. בה והטעם,26)להניח ב. ג, בנדה יוחנן, כרבי

הפירות, את שהוציא לפני שם היה השרץ אומרים: שאנו
עיכבו  הפירות, את להוריק כדי החבית, את וכשהיטה

בחבית. ונשאר השרץ את בה 27)האוגנים ששמו לפני
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שרץ. שם היה ולא בדקוה הפירות, החבית 28)את לתוך
בו. הרגיש תרומה,29)ולא של הן אם באכילה אסורות

רבינו. שמסיים כמו לשורפם, אסור כשהעבירו 30)אבל
העברתו, אחר בכלי טומאה ונמצאה למקום ממקום טהרות
למעלה  ראה העברתו. לפני עוד בכלי שהיתה מניחים אנו

לזמן. מזמן טומאה מחזיקים שאין ה"ו, פט"ו

.‚ÛÏBf‰31¯Ba‰ ˙‡32Ì‡ :˙Bi·Á epnÓ ‡lÓÓe «≈∆«¿«≈ƒ∆»ƒƒ
,Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯Baa ˙È·ÁÂ ˙È·Á Ïk ÚÈ˜LÓ ‰È‰»»«¿ƒ«»»ƒ¿»ƒ«¿«≈»

‰BL‡¯a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ33˙B‡ÓË Ôlk -34‡ˆÓ . ¿ƒ¿»«∆∆»ƒ»À»¿≈ƒ¿»
:¯ÓB‡ È‡L ;˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ‰‡ÓË ‡È‰ - ‰B¯Á‡a»«¬»ƒ¿≈»¿À»¿∆¬ƒ≈

¯BaÏ ı¯L ÏÙ ˙BBL‡¯‰ ˙‡ ‡lnL ¯Á‡35‰È‰ . ««∆ƒ≈∆»ƒ»«∆∆«»»
‡ˆÓÂ ,Ô‡ÏnL „Ú ˙Bi·Á‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎa ÛÏBÊ≈ƒ¿ƒ¿≈¿∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÔlÎÂ ,‰‡ÓË „·Ïa ‡È‰ - Ô‰Ó ˙Á‡a ı¯M‰«∆∆¿««≈∆ƒƒ¿«¿≈»¿À»

ı¯M‰ ÏÙ „·Ïa BÊa :¯ÓB‡ È‡L ;˙B¯B‰Ë36B‡ ¿∆¬ƒ≈»ƒ¿«»««∆∆
˜„Ba ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÎB˙Ï ÛÏÊ ‡lL „Ú da ‰È‰»»»«∆…»«¿»¿ƒ»ƒ»»≈
d˙B‡ ‰qÎÓe ÔÈi‰ da Ô˙B Ck ¯Á‡Â Ô‰Ó ˙È·Á Ïk»»ƒ≈∆¿««»≈»««ƒ¿«∆»
Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ ,dÎB˙Ï ÛÏBfL ¯Á‡««∆≈¿»¿ƒ¿»«∆∆¿««≈∆À»

‡ÓË˙B37ÈÏka B‡ ¯Baa ı¯M‰ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈¿≈ƒƒ¿»«∆∆««¿ƒ
‡ÓË Ïk‰ - Ba ÛÏBfL38. ∆≈«…»≈

מ"ז.31) פ"י והוא 32)טהרות שמן, או יין מלא הבור
לחביות. קימעא קימעא המשקה את אחר 33)מעביר

כולן. את היה 34)שמילא אם או בבור היה השרץ אם בין
שבבור, היין כל נטמא – בה ששאב לפני הראשונה בחבית
מפני  השאיבה, אחר לחבית שנפל אומרים אנו ואין
החביות  את בדק אם ואפילו לזמן, מזמן טומאה שמחזיקים
יפה, בדק שלא תולים – שרץ מצא ולא השאיבה לפני

שבבור. היין כל את השרץ טימא היה 35)וכששאב או
החביות  כל טמאות באמצעית, נמצא שאם מובן זו. בחבית

אחריה. א.36)שנתמלאו בהלכה ברור 37)נתבאר
בבור. היה שהשרץ מזמן 38)הדבר, טומאה מחזיקים

השאיבה. מתחילת בכלי היה שהשרץ ואומרים לזמן,

.„‰È‰39‰ˆB˜40ÔËÚn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ41Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe »»∆≈ƒƒ««¬»«¬∆»
‚bÏ42ÔËÚnaL ÌÈ˙ÈÊ - ‚ba ı¯M‰ ‡ˆÓÂ , ««¿ƒ¿»«∆∆««≈ƒ∆««¬»

ÌÈ¯B‰Ë43‡ÓË ÔËÚn‰ - ÔËÚna ‡ˆÓ .44‡ˆÓ . ¿ƒƒ¿»««¬»««¬»»≈ƒ¿»
ÌÈ˙ÈÊÏ Ï˙k ÔÈa45ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ˙Èf‰ -46ı¯M‰ ‡ˆÓ . ≈…∆¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒƒ¿»«∆∆

ÌÈ˙ÈÊ ÏL Leb CB˙a47˙LÏL CB˙a Ì‡ :‚ba Leb‰Â ¿∆≈ƒ¿«««ƒ¿¿∆
ÌÈÓÈ48ÔÓ ‰Ê Leb :¯ÓB‡ È‡L ,‡ÓË ÔËÚn‰ Û‡ - »ƒ«««¬»»≈∆¬ƒ≈∆ƒ

BÎB˙a ı¯M‰Â ‰ÏÚ ÔËÚn‰49¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â ; ««¬»»»¿«∆∆¿¿ƒƒ¿»««
ÔËÚn‰ È¯‰ - ‚bÏ ÌÈ˙ÈÊ‰ ‰ÏÚ‰MÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ∆∆¡»«≈ƒ««¬≈««¬»
‰LÏM‰ CB˙a Le‚ eOÚÂ eˆa˜˙ ‚ba ‡nL ,¯B‰Ë»∆»««ƒ¿«¿¿«¬¿«¿»

ÌÈÓÈ50. »ƒ

ה"א.39) פי"א טהרות מלקט.40)תוספתא,
בחפירה 41) אותם נותנים הזיתים את (קוטפים) "כשמוסקים

בשעת  שמן הרבה ויוציאו שיתרככו כדי לכך, שהוכנה
לטהרות  בפירושו [רבינו מעטן" נקראת זו וחפירה סחיטתם.
הזיתים]. בו שנותנים כלי מפרש, שם והר"ש מ"א. פ"ט

שעליהם.42) הזיעה שתתייבש אומרים 43)כדי אנו

[ואין  שבגג. הזיתים על נפל אלא במעטן היה לא שהשרץ
ב, שבהלכה בטהרות בה שנשתמש קופה לדין דומה זה
זזה  אמנם עצמה שהקופה מפני למקום, ממקום שמחזיקים
שבתוך  מקומם את עזבו לא והשרץ הטהרות אבל ממקומה,
אבל  טומאה. שמחזיקים לזמן מזמן כעין זה ולפיכך הקופה,
מחזיקים  אין זה וכגון שבמעטן, מקומם עזבו הזיתים כאן
סד]. אות 'יכין' פ"ט טהרות ישראל' 'תפארת ראה טומאה.

נפל 44) שהשרץ תולים שאנו מפני טהורים, שבגג והזיתים
שם. בתוספתא, כחכמים לגג. הזיתים שהעלה אחר למעטן
טילטל  כשלא רק זה לזמן, מזמן שמחזיקים ואףֿעלֿפי
אותו  טילטל אם אבל הספק, בו שנולד הדבר את ממקומו
למה  מתפלא, משנה' [ב'כסף למקום. ממקום כעין זה הרי
משנה' ה'סתם נגד שם בתוספתא כחכמים רבינו פסק
ב) מב, (יבמות בידינו כלל והלא מ"ט)? (פ"ט, בטהרות
ואולי  כסתם? הלכה בברייתא, ומחלוקת במשנה שסתם
בדין  חכמים על החולק היחיד הוא רבי - שבתוספתא מפני
לבדו  רבי כדעת המשנה את לראות שיש רבינו סובר זה,
לדין  זה בין מה לפרש, יודע (אינני ה'סתם']. את שסידר

ג). בהלכה בבור בזיתים.45)נמצא נוגע ואין 46)ואינו
שם). (טהרות, השרץ בהם נגע שמא זיתים 47)חוששים
ביניהם. לחוץ והשרץ יחד, מדובקים משעת 48)אחדים

מהמעטן. זיתים 49)הוצאתם של דרכם שאין מפני
שכזה. קצר בזמן לגוש במשך 50)להתדבק פירוש,

הימים. שלושת

.‰ı¯Bw‰51˙ˆ¯˜Ó52ı¯L ‡ˆÓÂ ‰qÚ‰ ÔÓ «≈ƒ¿∆∆ƒ»ƒ»¿ƒ¿»∆∆
˙ˆ¯˜na53‰‡ÓË dc·Ï ˙ˆ¯˜n‰ -54‰qÚa ‡ˆÓ . «ƒ¿∆∆«ƒ¿∆∆¿«»¿≈»ƒ¿»»ƒ»

‰‡ÓË dc·Ï ‰qÚ‰ -55Û‡ - ˙ˆ¯˜n‰ CB˙a ‡ˆÓ . »ƒ»¿«»¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿∆∆«
‰‡ÓË ‰qÚ‰56. »ƒ»¿≈»

שם.51) תוספתא, תולש. או עיסה.52)חותך חתיכת
לעין.53) הנראה במקום גבה, על 54)על אומרים שאנו 

נפל. שהשרץ 55)המקרצת תולים, אנו טהורה. והמקרצת
שם. כחכמים, המקרצת. את שנטל אחר לעיסה נפל

על 56) נפלה שאם נפלה, שלעיסה הדעת על מתקבל
הגר"א  (ביאור במקרצת כלֿכך שוקעת היתה לא המקרצת

בתוספתא).

.Â‡ÓË ÏÎ‡57BlL ‰ÈÚ¯b ‡ˆÓpL58B‡ ¯kk‰ CB˙a …∆»≈∆ƒ¿»«¿ƒ»∆¿«ƒ»
‰˜LÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Á˙B¯ ÏÈL·z Èa‚ ÏÚ««≈«¿ƒ≈«««ƒ∆≈»∆»«¿∆

ÁÙBË59Ô‰ È¯‰ -60ÌÈ‡ÓË61ÏÎ‡‰ :¯ÓB‡ È‡L ; ≈«¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈»…∆
‰ÁÈ˙¯‰ ˙ÓÁÓ B‡ ¯kk‰ CB˙a ÁBnÂ ÌL ÏÙ BlkÀ»«»¿ƒ«¿«ƒ»≈¬«»¿ƒ»
B‡ ¯kk‰ Èab ÏÚ ‰ÈÚ¯b‰ ˙‡ˆÓ .B˙ÈÚ¯‚ ‰¯‡LÂ¿ƒ¿¬»«¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ»««≈«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔBˆ ÏÈL·z CB˙a¿«¿ƒ≈¬≈≈¿ƒ««ƒ

‰˜LÓ ‰ÈÏÚ LiL62dc·Ï BÊ ‰ÈÚ¯b :¯ÓB‡ È‡L ; ∆≈»∆»«¿∆∆¬ƒ≈«¿ƒ»¿«»
dÈ‡ È¯‰L ,‰ÈÏÚÓ ÏÎ‡‰ „·‡L ¯Á‡ ‰ÏÙ»¿»««∆»«»…∆≈»∆»∆¬≈≈»

.‰‡nËÓ¿«¿»

ה"ו.57) פ"ד שם של 58)תוספתא, או תמרה של גרעין
במקום  "גרעינה" בתלמוד פעמים כמה [מצאנו וכדומה. זית
מ"ב  פ"ב עוקצין וכגרעינתה: כמוה – יומא (משנה "גרעין"
גפת]. של גרעינה – כאן ובתוספתא רוטב, של גלעינה –
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בה.59) הנוגע את להרטיב כדי בה שיש משקה
והתבשיל.60) יבישה 61)הכיכר שגרעינה אףֿעלֿפי

טמאה. מן 62)אינה בא זה שמשקה אומרים אנו אין
גפת  של "גרעינה שנינו: שם, [בתוספתא הטמא. האוכל
שנמצאת  סחיטתם) אחר זיתים של פסולת = (גפת טמאה
עליה  שאין אףֿעלֿפי רותח, תבשיל גבי על או הכיכר בתוך
על  או צונן כיכר בתוך נמצאת טימאתה. – טופח משקה
טהורה". – טופח משקה עליה שיש אע"פ צונן תבשיל גבי
לתוספתא  בביאורו והגר"א למעלה. כמבואר רבינו ופירשה
קצת  נבלע הזיתים, סחיטת בשעת הלחץ שמכוח מפרש,
את  פולט הוא רותח דבר גבי על נתון וכשהוא בגרעין שמן
פולט. אינו בצונן אבל בו, הנוגע את ומטמא בו הבלוע
גבי  על או כיכר גבי "על בתוספתא: לגרוס רצוי ולפירושו,

התבשיל"].

.ÊeÈ‰63ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÏÎ‡Â ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙Èaa »««ƒ√»ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿ƒ
˙Èaa ‰ÈÚ¯b ˙‡ˆÓÂ64·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -65ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈«¿ƒ»««ƒ¿ƒ««»…¿≈

eÈ‰ Ì‡66˙Èa‰ CB˙a ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„Â ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ„ ƒ»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
‰OÚÓ .·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ÏÎ‡‰ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»«»…∆¿ƒ««»…«¬∆
‰OÚÓ ‡·e ,Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL ‰Óe¯z ÏL ¯kÎa ‰È‰»»¿ƒ»∆¿»∆ƒ¿»»»»»«¬∆
ı¯L Ìc :¯Ó‡ elÙ‡L .e‰e¯‰ËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¬∆¬ƒ…««∆∆
.¯B‰Ë ‡e‰L ,‡e‰ ÈÁ ı¯L Ìc :¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ ,‡e‰¬≈ƒ≈«∆∆«∆»

שם.63) ואין 64)תוספתא, רותח, תבשיל על או בכיכר
טהור. או טמא מאוכל הגרעינה אם יודעים אם 65)אנו

ואם  והתבשיל, הכיכר נטמאו טמאים שבבית האוכלין רוב
זהב' ו'זר הגר"א ביאור (ראה טהורים הם – טהורים הרוב

ה"א.66)שם). פ"ו שם תוספתא,

.Á¯ÈÚ67‡ˆÓp‰ ¯Oa - ˙BËeÁLe ˙BÏ· da LiL ƒ∆≈»¿≈¿»»«ƒ¿»
da68·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰69da ‡ˆÓp‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿ƒ««»…¿≈ƒ»»«ƒ¿»»

LiL ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Úc¯Ùˆ ˜ÙÒ ı¯L ˜ÙÒ¿≈∆∆¿≈¿«¿≈«¿ƒ««»…∆≈
‡ˆÓa :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÓf‰ B˙B‡a ¯ÈÚ‰ d˙B‡a70Cl‰ ¿»»ƒ¿«¿«∆«¿»¿ƒ¿»«≈

.·¯‰ ¯Á‡««»…

בחוץ.68)שם.67) ובין 69)מושלך לקולא בין
גמליאל  בן שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק לחומרא.
שנבילות  מפני טמא, – שחוטות רוב שאפילו האומר

מושלכות. משחוטות יותר שכיחות להוציא 70)מושלכות
בחנות, או במחסן כגון לו, המיוחד במקומו שהוא בשר
אסורות  מאכלות הל' (ראה מחצה על מחצה דין בו שדנים

הי"א). פ"ח

.Ë‰M‡‰71‡··b ˙·a‚nL72ı¯L ‡ˆÓÂ ,¯ˆÁa »ƒ»∆¿«∆∆¿»»∆»≈¿ƒ¿»∆∆
‡nËÓ ı¯M‰ ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‡··b CB˙a¿¿»»¬≈¿»∆≈«∆∆¿«≈

‡OÓa73‡nL ,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‡··‚ Èab ÏÚ ‡ˆÓ . ¿«»ƒ¿»««≈¿»»¬≈¿≈»∆»
˙¯·Bk ‰˙È‰ .Ba ‰Ú‚74CB˙a ı¯L ‡ˆÓÂ ‰¯·Îa »¿»»¿»∆∆ƒ¿»»¿ƒ¿»∆∆¿

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰¯·kaL ˙B¯t‰75Èab ÏÚ ‡ˆÓ . «≈∆«¿»»¬≈¿»ƒ¿»««≈
ÏÎÂ ,Ba ‰Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰¯·k‰«¿»»¬≈¿≈¿≈»∆»»¿»¿»

e¯‡aL BÓk ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜ÙÒ76. »≈ƒ¿«»ƒ»≈¿∆≈«¿

ה"ג.71) פ"ג מפרש 72)שם פ"ג, שבת למשנה, בפירושו
לחלק  שהתכוון ונראה השדות. זבל – גבבא רבינו:
זבל  משמש והוא הקצירה אחר בקרקע שנשאר השיבולת

בו.73)לשדה. נגעה שלא אומרים ואנו במגע, אלא
גרעינים.74) בפירות 75)מנקה לנגוע אשה של דרכה אין

פט"ז.76)שבכברה. למעלה



meil cg` wxt m"anx ixeriyxc` g"iÎa"i -t"yz'd

ה'תש"פ  אדר י"ב ראשון יום

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נזקקים 1) ומתי היתומים מן נפרעים כיצד דין מבאר

ודין  חבירו, של בשדה או בעבדיו שתקף קטן ודין לנכסיהם,
שלקחה  וטען אחד ובא יתומים בחזקת שהוא קרקע

דין. בית שעושים והכרזה היתומים שום ודין מאביהם,

.‡ÔÈÚ¯Ù ÔÈ‡2eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ≈ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ∆»ƒ≈»
ÌÈpË˜ ÔÈL¯BÈ Ï·‡ ,ÌÈÏB„‚3Ô‰Ó ÔÈÚ¯Ù ÔÈ‡ - ¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ≈∆
.·BÁ ¯ËL¿«

זו 2) בהלכה רבינו דברי כב. וערכין קעד, בבאֿבתרא ע"פ
שהזכירם  הדברים משלושת אחד בו וכשאין חוב, בשטר הם
יתומים  דין שונה זה ובמקרה ו. הלכה יא פרק למעלה רבינו
הנ"ל  מהדברים אחד בו שיש במקום אבל מקטנים. גדולים

בשטר  מלוה גרוע יהיה לא קטנים, מיורשים אף גובה -
מדברי  יוצא וכן וכסףֿמשנה, (מגידֿמשנה בעלֿפה ממלוה

ששי). פרק לערכין בפירושו קטנים,3)רבינו "בעודם
סעיף  קח סי' חו"מ (שו"ע שנה" עשרה שלוש בני שאינם

ג).

.·elÙ‡Â4È‡z Ïk Ba ‰È‰5Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÏBÚaL «¬ƒ»»»¿«∆»»…ƒ»«
LÈ ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iL „Ú ÌeÏk ‰ÂÏn‰ Ba««¿∆¿«∆«¿ƒ«¿ƒ∆»≈

.¯ËM‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯·BML ‰È‡¯ Ô‰Ï»∆¿»»∆¿ƒ∆«¿»

וציון 4) הקודמת, ההלכה של סופה עם מקושר זה משפט
'מרכבת  בעל כך על העיר וכבר במקומו. אינו "ב" ההלכה

לפי 5)המשנה'. טו), פרק להלן (ראה נאמנות כגון
וקטנים  בוטלו, שמא אנו וחוששים התנאים, לבטל שאפשר

(מגידֿמשנה). הביטול את להוכיח יכולים אינם

.‚˙Èa¯ ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰6ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL7È¯‰L , »¿»«ƒ¿»ƒƒ∆≈»ƒ∆¬≈
Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ô‰ÈÒÎa ˙ÏÎB‡ ˙Èa¯‰»ƒƒ∆∆¿ƒ¿≈∆«¬ƒƒ»∆
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ÔÈÚ¯BÙe ÔÈ¯ÎBÓe Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜ÊÂ ,ÒBtB¯ËBt‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ
d˙a˙k ‰Ú·zL ‰M‡ ÔÎÂ .·BÁ‰8ÔÈa ‰ÓÏ‡ ÔÈa , «¿≈ƒ»∆»¿»¿À»»≈«¿»»≈

ÌeMÓ ,ÔÈ˜˜ÊÂ ÒBtB¯ËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚÓ - ‰Le¯b¿»«¬ƒƒ»∆«¿¿ƒ¿»ƒƒ
‰M‡‰ Ba ‡OpzL ÌeÏk dÏ ‰È‰iL È„k ,‰M‡‰ ÔÁ≈»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿∆ƒ»≈»ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,˙‡OÂ ‰M‡‰ ‰ˆÙ˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Á‡Ï¿«≈¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ≈¿««»
dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ d˙a˙k Úa˙Ï ˙‡a»ƒ¿…«¿À»»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»

˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú9È¯‰Â , «∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¬≈≈»¿«¬≈
˙‡O10. ƒ≈

ריבית.6) שנושאת לדון 7)הלוואה עליו וקיבל הגוי, מן
(ערכין  שיגדלו עד היתומים מן יתבע שלא ישראל בדיני

בגמרא 8)כב.). נאמרו - הדבר ובטעם יוחנן. כרבי שם,
(שכל  מזונות משום הוא הטעם אחד, ללשון לשונות. שתי
כמבואר  היתומים, מנכסי ניזונת כתובתה גובה שאינה זמן
מפסידים). היתומים ונמצא אישות, מהלכות יח פרק בריש
כדי  כלומר (=חן), חינא משום הוא הטעם שני, וללשון
אותה  לישא גברים בעיני חן ותמצא מעות לה שיהיו
וההבדל  ניזונת). אלמנה פרק בכתובות, הרי"ף (כפירוש
אלא  נזקקים אין ראשון, ללשון הוא: הלשונות שבין
יתומים  מנכסי ניזונת שאינה מכיון לגרושה, אבל לאלמנה.
אף  שני, ללשון ואילו כתובתה. לפרעון נזקקים אין -
ההלכה. בהמשך הטעמים שני מביא ורבינו נזקקים. לגרושה
של  הטעם על חולק אינו שני שלשון מפרש, שהוא נראה
סיבה  מהווה האשה חן שאף מוסיף, שהוא אלא מזונות

(כסףֿמשנה). כתובתה לגביית בהל'9)להזקק כמבואר
מזונותיה. אבדה - האלמנה ומשתתארס הנ"ל: אישות

חן.10) של הטעם גם ואין כלומר,

.„„‚k ÌÈÒÎp‰ eÈ‰ Ì‡L :ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ»«¿»ƒ¿∆∆
,dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‰pnÓ ÌÈ˙eÁt B‡ „·Ïa ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿«¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»ƒ»

˙eÎÊ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L11ÔÈ˜˜Ê :e¯Ó‡ ‡lL .ÌÈÓB˙ÈÏ ∆¬≈≈»¿«¿ƒ∆…»¿ƒ¿»ƒ
‡lL È„k ‡l‡ ,‰a˙k‰ Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»«≈∆«¿À»∆»¿≈∆…

˙BBÊn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰ e˙ÁÙÈ12ÏÈ‡B‰ ,˙‡ÊÂ ; ƒ¿¬«¿»ƒ≈¬««¿¿…ƒ
ÌÈpËw‰ ÌÈÓB˙ÈÏ LÈ ˙eÎf ‰Ó - Ïk‰ ˙ÏËB ‡È‰Â¿ƒ∆∆«…«¿≈«¿ƒ«¿«ƒ
‰M‡‰ ÔÁÏ eLÁ ‡ÏÂ ?Ô‰Ï ÔÈ˜˜ÊpL „Ú ‰Ê ¯·„a13. ¿»»∆«∆ƒ¿»ƒ»∆¿…»¿≈»ƒ»

רווח.11) (ראה 12)טובה, למעלה שהבאנו ראשון כלשון
ז). הוא 13)הערה האשה", לחן חשו "ולא זה משפט

יפה  כיוונו ולא - כלומר הנ"ל, מהוראה הסתייגות לשון
שני  לשון של לטעם חשו לא שכן בהוראתם, הגאונים
ונזקקים  זה בלשון לפסוק יש רבינו ולדעת חינא". "משום
הכתובה  על עודפים הנכסים כשאין אף כתובתה, לפרעון

(מגידֿמשנה).

.‰ÔLÈ¯Bn‰ ‰eˆ14‰Ó ez :¯Ó‡Â15- ÈBÏÙÏ ƒ»«ƒ»¿»«¿»∆ƒ¿ƒ
ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚnL ¯Á‡ ,ÔÈ˜˜Ê16ÔÚËÏ ƒ¿»ƒ««∆«¬ƒƒ»∆«¿ƒ¿…

BÊ ‰„O B‡ ÈBÏÙÏ ‰Ê ‰Ó ez :¯Ó‡ .Ì˙ÚË«¬»»»«¿»∆∆ƒ¿ƒ»∆
Ô‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈ˙B - ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»∆

ÒBtB¯ËBt‡17. «¿

שם.14) צורי 15)ערכין למנה כוונתו אם פירש ולא
מדינה  של למנה או זוז, מאה שהוא צור) מדינת של (מטבע

וחצי. זוז עשר שנים התובע 16)שהוא עם שיתדיין
- סתם ובשדה מדינה, של למנה התכוון שהמוריש ויטעון:

יפה. חלק ליתומים לאפוטרופוס 17)יברר לו יהיה לא כי
ואמר: פירש שהרי היתומים, לטובת להשתדל או לטעון מה
ט). ס"ק ק"י סי' סמ"ע ראה שם, אשי רב של (כמסקנה זו

.ÂÔ‰lL dÈ‡L Ú˜¯˜ ˙‡ˆÓ18ÔÚBh‰ ÔÚË ‡l‡ , ƒ¿≈«¿«∆≈»∆»∆∆»»««≈
ÌÈ„ÈÓÚÓe ,Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê - ÔLÈ¯BÓ „Èa ÏÊ‚ ‡È‰L∆ƒ»≈¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆«¬ƒƒ

Ôe„ÏÂ ÔÚËÏ ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï19‰ÏeÊb ˙‡ˆÓ Ì‡ ;20 »∆«¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿≈¿»
ÂÈ„·Úa Û˜zL ÔË˜ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ·Ï d˙B‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓ -21 «¬ƒƒ»ƒ¿»∆»¿≈»»∆»««¬»»
ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - dL·Îe B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿¿≈¬≈¿»»≈¿ƒ«¿ƒ

ÏÈc‚iL „Ú BÏ22,B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , «∆«¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ»
ÂÈ„Ú ‡È·È ,ÌÈ„Ú BÏ LÈ Ì‡ ,ÏÈc‚iLÎÏÂ23. ¿ƒ¿∆«¿ƒƒ≈≈ƒ»ƒ≈»

היתומים 18) שברשות הקרקע על ערעור יצא שם, ערכין
בגזל. בידו שהיתה מורישם, של כלומר: שלהם, שאינו

המערער.19) עם המערער 20)להתדיין שהביא כגון
להם  מעמידים אין זה ובמקרה שלו, שהיא עדים
טענת  מצטמצמת עדים שיש שכיון אפוטרופוס,
בשיקרא, סהדי "ואחזוקי העדות לאמיתות רק האפוטרופוס
לפיכך  משקרים), שהעדים חושדים אנו (אין מחזיקינן" לא
שלפנינו, הגמרא נוסחת (ע"פ מיד לבעליה אותה מחזירים
מגידֿמשנה). שם. בגמרא אחרת נוסחא ולהרשב"א

קיב:).21) (בבאֿקמא עבדיו עדים 22)בסיוע לו יש שמא
שלו. ביתֿדין.23)שהקרקע ע"י השדה את ויוציא

.ÊÌÈpË˜ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰L Ú˜¯˜24ÔÚËÂ ¯Á‡ ‡·e , «¿«∆»¿»¿∆¿«¿«ƒ»«≈¿»«
‰Áe˜Ï ‡È‰L25da ˜ÈÊÁ‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÔLÈ¯BnÓ ∆ƒ¿»ƒƒ»¿≈≈ƒ∆∆¡ƒ»

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡Â26ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ ÈiÁa «¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆≈ƒƒ
eÏÈc‚iL „Ú Ô„iÓ d˙B‡27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ;28ÌÈ„Ú »ƒ»»«∆«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ≈ƒ

Ô‡k „ÓBÚ BÈ‡ el‡k ÔËw‰Â ,ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL∆…ƒ¿≈««ƒ¿«»»¿ƒ≈≈»
‰Áe˜Ï ‡È‰L ¯ËL ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .·eLÁ ‡e‰»¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿»

¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - B„È·29d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»¬≈∆¿«≈∆«¿»ƒƒ»
.ÒBtB¯ËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚnL ¯Á‡ ,Ô„iÓƒ»»««∆«¬ƒƒ»∆«¿

לטענת 24) מקום ואין אביהם, של שהיתה הדבר וידוע
(מגידֿמשנה). המוריש בידי לו.25)גזילה היא קנויה

ואביהם 26) רצופות, שנים שלש הקרקע פירות שאכל היינו,
ואילך). מפי"א ונטען טוען הלכות להלן (עיין בו מחה לא

שם.27) אף 29)שם.28)ב"ק שטר כל שמקיימים כשם
הלכה  עדות מהלכות פ"ג להלן כמבואר בעלֿדין, בפני שלא
עדות  בהלכות רבינו ביאר שטרות, (=אישור) קיום ודרך יא.

ב. הלכה ו פרק

.ÁÔÈÓL - ¯kÓÏ ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜˜ÊpLk30 ¿∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú˜¯w‰ ˙‡∆««¿«¿««»«¿ƒƒ»∆»¿ƒ

ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌBÈ ÌÈML B‡ ,ÔÈÙeˆ¯31ÌÈÊÈ¯ÎÓe . ¿ƒƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ
˙‡ˆB‰ ˙ÚL·e ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa ,·¯Ú·e ¯˜aa«…∆»∆∆ƒ¿««¿»«¬ƒƒ¿«»«
ÔÈÏÚBt‰ CÈÏBÈ - ˙B˜Ï ‰ˆB¯L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÏÚBt¬ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¬ƒ

BÏ ¯w·Ï32‰„O‰ ˙‡ ÌÈÓiÒÓ - ÔÈÊÈ¯ÎnL ‰ÚL·e . ¿«≈¿»»∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆«»∆
‰È¯ˆÓa33‰ÙÈ ‰nk ÔÈÚÈ„BÓe ,34‡È‰ ‰nÎ·e , ƒ¿»∆»ƒƒ«»»»¿«»ƒ
‰ÓeL35ÏÚa ˙Ba‚‰Ï Ì‡ ,d¯ÎÓÏ ÌÈˆB¯ ‰Ó ÈtÓe , »ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿««
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·BÁ36ÔzÏ ‰ˆB¯L ÈÓ LiL ÈÙÏ ;‰M‡ ˙a˙ÎÏ B‡ƒ¿À«ƒ»¿ƒ∆≈ƒ∆∆ƒ≈
‰M‡Ï ˙Ba‚‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ LÈÂ ,·BÁ ÏÚ·Ï37. ¿««¿≈ƒ∆∆¿«¿¿ƒ»

כא:30) במשך 31)ערכין וחמישי שני ימי כל או כלומר,
בימי  ההכרזה כי הכרזה, ימי עשרה שמונה שהם יום, ששים
לפניהם  באים ורבים ביתֿדין, ישיבת ימי שהם וחמישי שני

רצופים. יום שלושים כהכרזת שקולה - לבדוק 32)לדון
וערכה. טיבה השדה, גבולותיה 33)את את מודיעים

עושה.34)המדויקים. היא פירות וכך וכך 35)כך בכך
ביתֿדין. אותה טיב 36)שמו על מקפיד שאינו לפי

(גמרא  וחסרות שבורות מעות אפילו נוטל והוא המעות,
שם). מחיר 37)ורש"י את לקבל מסכימה שהיא לפי

(שם). בתשלומים אף השדה

.Ë‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙BkLÎe38ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¿∆¿ƒ»«¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ≈
ÌÈÒÎp‰L e¯k‰Â :da ÔÈ·˙Bk - ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿∆«¿»ƒ

el‡‰39È¯‰ - Ck e·˙k ‡Ï Ì‡Â .˙n‰ ÈBÏt ÏL Ô‰ »≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ…»¿»¬≈
‰ÏeÒt BÊ ‡zÎ¯„‡40elÙ‡ ˙B¯t da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â , «¿«¿»¿»¿≈¿ƒ»≈¬ƒ

˙BÊ¯Î‰‰ eÓÏML ¯Á‡Ï41. ¿««∆»¿««¿»

בכל 38) הנתבע מנכסי לגבות התובע את המרשה דין פסק
פכ"ב). להלן וראה קד: כתובות (רש"י ימצאו אשר

זו.39) אדרכתא נותנים אנו שם.40)שעליהם
לקמן 41) כמבואר השדה, פירות אוכל התובע זו שמשעה

הרי  פסולה, שהאדרכתא כאן אולם יב. הלכה פכ"ב
לא  ולפיכך היו, בטעות האדרכתא יסוד על שנעשו ההכרזות
(רש"י  השדה לתוך שירד עד - בפירותיה התובע עדיין זכה

שם).

.ÈeÚhL ÈÓk eOÚ - ‰Ê¯Î‰a ‡lL e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿∆…¿«¿»»«¬¿ƒ∆»
‰LÓ ¯·„a42‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ¯ÊBÁÂ ,43˙È·e . ƒ¿«ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»»≈

˙eÈ¯Á‡‰ - e¯ÎnL ÔÈc44ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ45. ƒ∆»¿»«¬»««¿ƒ

ריש 42) בערכין שנינו והרי במשנה, המפורש לדבר בניגוד
וערב", בוקר ומכריזין יום שלושים היתומים "שום ו: פרק
עיי"ש). פד: (כתובות חוזר - משנה בדבר והטועה

דיין 43) "שכל הל"א) סנהדרין מהלכות (בפ"ו שיתבאר כמו
כשהיה, הדבר ומחזירין הדין חוזר - משנה בדבר וטעה שדן

כהלכה". בו שאינה 44)ודנים תמצא אם השדה, על
ק:).45)שלהם. (שם מהם וגובה הלוקח חוזר

.‡È,‰ÙÈ ‰ÙÈ e˜„·e ,Èe‡¯k eÊÈ¯Î‰L ÔÈc ˙È·e≈ƒ∆ƒ¿ƒ»»»¿»∆»∆
‰Ó ‰ÂL e¯ÎÓe eÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓeMa e˜c˜„Â¿ƒ¿¿«»««ƒ∆»»¿»∆»∆

Ìi˜ Ô¯ÎÓ È¯‰ - ‰Óa ÌÈ˙‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Óa46Ï·‡ . ¿»«ƒ»«ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»«»¬»
‡ÓeMa e˜„a ‡Ï Ì‡47˙¯wa ˙¯b‡ e·˙k ‡ÏÂ ,48, ƒ…»¿«»¿…»¿ƒ∆∆ƒ…∆

e¯È˙B‰Â ,eÚËÂ ,‰Ê¯Î‰‰Â ‡ÓeM‰ ˜ec˜„ ‡È‰L∆ƒƒ¿«»¿««¿»»¿»¿ƒ
˙e˙L49˙e˙L e˙Át B‡50˙BÁt ;ÏËa Ô¯ÎÓ - ¿ƒ¬¿ƒ¿»»≈»

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ51˙Úa Ú˜¯˜ e¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»«»¿≈ƒ»¿«¿«¿≈
ÊÈ¯Î‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L52B‡ ˙e˙L eÚËÂ ,‰ÈÏÚ ∆≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»¿»¿

eÊÈ¯Î‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙L e¯È˙B‰53; ƒ¿ƒ¿»»≈««ƒ∆ƒ¿ƒ
,eÊÈ¯Î‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ ˙BÁt»ƒ¿ƒ¿»«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ
˙Ú‰ e‰ÊÈ‡ .˙Ú‰ B˙B‡a ‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿»≈≈∆»≈

Ú˜¯˜ e¯kÓiL ˙Úa ?‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿≈∆ƒ¿¿«¿«
‰¯e·˜Ï54˙Ó ÔzÏ B‡ ,˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓÏ B‡ ,55 ƒ¿»ƒ¿»ƒ»¿«»ƒ≈¿»

ıeÁ ¯·c‰L ÈÙÏ ,‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - CÏn‰56ÔÎÂ . «∆∆≈¿ƒƒ«¿»»¿ƒ∆«»»»¿≈
‰Ê¯Î‰ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa57, ≈ƒ∆»¿¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¿»»

Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ ˙BÁt ;ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙La eÚËÂ¿»ƒ¿ƒ¿»»≈»ƒ¿ƒ¿»
:Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .Ìi«̃»¿≈≈«¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ¬≈∆

ÔÈÏËÏhn‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰58‡nL - ÌÈ„·Ú‰ . »¬»ƒ¿«¿»¿«ƒ«¿¿ƒ»¬»ƒ∆»
‡nL - ÔÈÏËÏhn‰Â ˙B¯ËM‰Â ;eÁ¯·ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¿¿«¿»¿«ƒ«¿¿ƒ∆»

e·bÈ59Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈÓL CÎÈÙÏ . ƒ»¿¿ƒ»»ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»
‰È„nÏ ·B¯˜ ˜eM‰ Ì‡Â .„iÓ60Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - ƒ»¿ƒ«»«¿ƒ»ƒƒ»
.˜eMÏ«

טעות 46) כאן אין כמשפט, והכריזו "הואיל צט: כתובות
(מאירי  הקופצים" שנזדמנו מה לפי שמכרו אלא בפשיעה
מכרו  אם אבל במנה, מאתים שוה ודוקא .(456 עמ' שם
הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה המכר בטל - ממנה בפחות
הסוברים  לדעת רק אפשר שזה מוסיף, ובכסףֿמשנה

לקרקעות. גם אונאה יש ממחצה רבינו 47)שביותר
לא  אבל הכריזו אם לבין כלל הכריזו לא אם בין מבחין
בטל, מכרם - כלל הכריזו בלא כמשפט: בשומא בדקו
השומא  בדקו לא אלא כשהכריזו אבל י. הלכה כלמעלה
הבנת  (ע"פ משתות בפחות טעו אם קיים מכרם  - כראוי

בזה, אחרת דרך ולמגידֿמשנה בלחםֿהכסףֿמשנה. ועיין
ביתֿהדין 48)משנה). ותוכנו: ועיון חקירה שטר היינו,

והכרזה  בשומא שדקדקו לאחר נמכרו אלו שנכסים מאשר
שם). לרבינו פיהמ"ש (ראה שוה 49)כמשפט שמכרו כגון

(השווה  בשבע - מאות שש שוה או בשש, - מאות חמש
שם). מגידֿמשנה וראה ה"ב, מכירה מהלכות פי"ב רבינו

בשש.50) - מאות שבע או בחמש, - מאות שש שוה
שהשליח 51) ואף למחול. הכל דרך - משתות פחות שכל

בפי"ג  (כמבואר בטל מכרו שהוא בכל אפילו שטעה
שם). (ב"מ יפה ב"ד כח - ט) הלכה מכירה מהלכות

בסמוך.52) רבינו שמבאר כמו קבורה, לצרכי כגון
מייפה 53) זו הכרזה אין הכרזה, צריך אין הדין שמצד כיון

ע"פ  שם, כתובות הרי"ף, (כדעת בשתות כשטעו ב"ד, כח
מגידֿמשנה). – בדאכרוז" וסיפא "רישא בגמ' נוסחתו

שם).54) (כתובות קבורה גולגולת.55)לצרכי מס
שיכריזו.56) עד להמתין שהות ואין כגון 57)דחוף,

והולך. רבינו שמבאר וכמו ואף 58)עבדים, שם,
לבעלֿחוב  משועבדים אינם יתומים של שהמטלטלין
בעוד  שתפסם במקרה לפרש יש - פי"א) למעלה (כמבואר
(שם) נתבאר וכבר שם). (כמבואר מהם שגובה חי, אביהם
יתומים. של המטלטלין מן אף גובים הגאונים שמתקנת

ללקוחות.59) להראות אותם שיציגו כלומר,60)בשעה
אף  רחוק, השוק אם אבל אלו. דברים נמצאים שבה לעיר
משום  מוליכים, אין - יותר גבוה מחיר שם להשיג שניתן
יניח  אם הפסד חשש כשאין נאמר, וזה בדרך. אונס חשש
כגון  שיתקלקלו, לחוש כשיש אבל במקומם, המטלטלין את
אפילו  מוליכים - מהר יימכרו לא אם שיחמיצו יין או שכר
נחלות  מהלכות פי"א רבינו ועיין ק: שם (גמ' רחוק למקום

שם). ובמגידֿמשנה בֿג הל'
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ה'תש"פ  אדר י"ג שני יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
על 1) מלווה ודין חבירו, בפני שלא ליפרע הבא דין מבאר

את  מלווה ודין שווה, היה כמה ומתדיינים ואבד  המשכון
ודין  הזמן, לפני לתבוע יכול אם פירעון, זמן לו וקבע חבירו

במדבר. לתובעו יכול ביישוב חבירו מלווה

.‡ÈÙa ‡lL B„ÈaL ¯ËLa Ú¯t‰Ï ‡aL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»¿ƒ»«ƒ¿»∆¿»∆…ƒ¿≈
‰ÂÏ2BÚÈ„B‰Ïe ÂÈÏ‡ ÁÏLÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :3„Ú …∆ƒ¿ƒ≈ƒƒ¿…«≈»¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈÁÏBL - ÔÈca BnÚ „ÓÚiL4È‡ Ì‡Â ; ∆«¬…ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿ƒƒ
‰¯‰Óa BÚÈ„B‰Ï ¯LÙ‡5Ú·MiL ‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ∆¿»¿ƒƒ¿≈»¿ƒ««¿∆∆ƒ»«

ÏhÈÂ6,ÌÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈa ,ÂÈÒÎpÓ ¿ƒ…ƒ¿»»≈ƒ««¿«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ
¯·BLÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â7ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ÔÈ„Â .8,‡e‰ ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ∆«»«¬»ƒ

ÏL ÂÈ˙BÚÓ ÏËB „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆»∆»¿∆»≈¿»∆
ÏÚB ‡ˆÓÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa BÏ ·LBÈÂ CÏB‰Â B¯·Á¬≈¿≈¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc9. ∆∆ƒ¿≈…ƒ

פח.2) בכתובות נחמן קרוב.3)כרב במקום שהיה כגון
עד 4) קרוב, במקום הוא אם לווה של לנכסיו יורדין שאין

קעד.). בתרא בבא ומקורו שם, (רי"ף תחילה שיודיעוהו

מהם). גובה ערב מדין (כלומר, ערביו הם אדם של שנכסיו
תובע  אלא תחילה הערב את יתבע לא חבירו את והמלווה

א). הלכה כ"ב, פרק להלן (וראה הלווה שהיה 5)את כגון,
מהלכות  ט"ז פרק (השווה להודיעו שטורח רחוק במקום
הרשב"א  בו נחלקו המרחק? הוא ומה טז). הלכה אישות
אם  דהיינו: יום, שלושים מהלך הרא"ש לדעת והרא"ש,
ואם  מודיעים, - יום שלושים תוך ויחזור השליח שילך בכדי
הוא: המרחק הרשב"א ולדעת מודיעים. אין - כך על יותר
משנה, ולחם משנה כסף (עיין אחד יום מהלך בכדי
חולק. בלי הרא"ש דעת הובאה א קו, סימן ערוך ובשולחן

שלא 6) לי יישבע טוען: והיה בפנינו הלווה היה אילו שכן
פרק  לקמן כמבואר ייטול, כך ואחר אותו משביעים - פרעתי
במקומו  טוענים בפנינו, הלווה שאין - עתה ב, הלכה י"ד

פז.). שם רש"י פי על פח. ללווה 7)(כתובות לו יש שמא
(ערכין  המלווה שביד השטר על - פירעון שטר - שובר
הלווה  היה אם אבל חוששים, אין לשובר ודווקא כב:).
פרעתי  לטעון שנאמן פה, על מלווה כגון, שובר, בלא נאמן
בפנינו  היה אילו שמא בפניו, שלא גובין אין ראייה, כל בלא

ב). הלכה להלן משנה (מגיד פרעתי טוען כתובות 8)היה
יצאו 9)שם. שמא לנצרכים, כסף מלהלוות יימנעו

לגבות. יוכלו ולא למרחקים

.·Ck ¯Á‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ˙BÈ‡¯ LÏL»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««»
¯ËM‰ Ìi˜Ï - ‰BL‡¯ ‰È‡¯ :ÂÈÙa ‡lL Ú¯tÈƒ»«∆…¿»»¿»»ƒ»¿«≈«¿»

B„ÈaL10,˙¯Á‡ ‰È„Óa B·BÁ ÏÚaL - ‰iL ‰È‡¯ . ∆¿»¿»»¿ƒ»∆««ƒ¿ƒ»«∆∆
Ô‡Îa ÈeˆÓ BÈ‡Â11˙ÈLÈÏL ‰È‡¯ .ÔÈca BnÚ „ÓÚÏ ¿≈»¿»«¬…ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ

ÈBÏt ÏL ÌÈÒÎ el‡L -12.Ì‰ ‰Âl‰ ∆≈¿»ƒ∆¿ƒ«…∆≈

יט:)10) (כתובות שאמרו למה בדומה הוא, מזוייף שמא
בפרק  לדין). (ובואו לדינא וחותו שטרייכו קיימו תנאי: גבי
השטר. קיום דרך יתבאר א הלכה עדות מהלכות ו

משנה 11) (כסף יום שלושים מהלך תוך היינו, קרוב במקום

אחד). יום מהלך תוך הרשב"א ולדעת הרא"ש, בשם
משנה).12) (כסף הלווה בידי מוחזקים שהיו

.‚‰ÂÏÓ13,B„Èa ÔBkLÓ ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·Ï ‡aL «¿∆∆»¿≈ƒ¿≈ƒ«¿¿»
‡Â‡e‰ ÈBÏt ÏL BBkLÓ ‰Ê :¯Ó14‰ˆB¯ È‡Â , ¿»«∆«¿∆¿ƒ«¬ƒ∆

¯ÓBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - È·BÁ Ú¯t‰Ïe B¯ÎÓÏ¿»¿¿ƒ»«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ«
‰ÂÏ ‡B·iL „Ú ÔzÓ‰ :BÏ15‰ˆB¯ Ì‡L ;ÔÚËÈÂ «¿≈«∆»…∆¿ƒ¿«∆ƒ∆

Áe˜Ï :¯ÓBÏ16¯ÓB‡ - È„Èa ‡e‰17‰ˆÚ BÏ ÔÈ‡ÈOÓe . «»«¿»ƒ≈«ƒƒ≈»
¯kÓ ‰nÎa ‰ÂÏ Ú„iL È„k ,ÌÈ„Ú ÈÙa B¯ÎÓÏ18. ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈«…∆¿«»ƒ¿«

‰Âl‰ ˙Óe ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ¿≈««¿∆∆¬≈«««¿≈«…∆
‰ÂÏn‰Â19‰lÁz ‰Âl‰ ˙nL ÔÈa ,20‰ÂÏÓ ˙nL ÔÈa ¿««¿∆≈∆≈«…∆¿ƒ»≈∆≈«¿∆

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰lÁz21el‡Â ,B„È ˙ÁzM ‰nÓ Ú¯Ù ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆««»¿ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ ,¯ÓB‡ - È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ ‰ˆ¯22 »»«»«¿»ƒ≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a23. ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

˙q‰ ÚaL BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe24ÏÚ ÚaL BÈ‡L ÈÙÏ ? ƒ¿≈»≈ƒ¿»∆≈¿ƒ∆≈ƒ¿»«
ÔBkLÓ ÏL BÓˆÚ25Á˜BlL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,26. «¿∆«¿∆»««»∆≈«

el‡L27Bz¯ÎÓ ‰z‡ :‰Ê ıÙÁ ÏL BÓˆÚ ÏÚ ¯Ó‡ ∆ƒ»«««¿∆≈∆∆«»¿«¿
Ï·‡ ;¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰È‰ - ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ28 ƒ«»¿«ƒ»»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¬»
eÚ„È ‡ÏÂ ,B„Èa ÔBkLÓ ‰Ê ıÙÁL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ∆≈∆∆«¿¿»¿…»¿
‰Úe·La ‡l‡ ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰nÎÂ ‰nk ÏÚ29; ««»¿«»≈»ƒ…∆»ƒ¿»

ÏÈ‡B‰Â30- ‡e‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡Â ¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»«∆ƒ
dÓˆÚ ‰Úe·Ma ,CÎÂ Ck ÂÈÏÚ ÈÏ LÈ :¯ÓBÏ ÔÓ‡31 ∆¡»«≈ƒ»»»¿»«¿»«¿»
ÔÈ‡L .ÔBkLÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ ÚaL ‰È‰L∆»»ƒ¿»ƒ»»≈ƒ∆«¿∆≈
B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·MÓ B¯ËÙÏ 'BbÓ' ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿

ÔBÓnÓ32.ÔÚhM ‰Ó ÏhiL „Ú ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁÈ ‡lL , ƒ»∆…«¬ƒ««¿«∆ƒ…«∆»«

ו.13) שער גאון, האי לרב המקח ספר וכבר 14)עיין
ג  פרק למעלה כמבואר שמשכנו, מעת יום שלושים עברו
- יום שלושים עד אצלו מניחו שהמשכון ו, הלכה
בשם  משנה (כסף דין בבית מוכרו ואילך יום ומשלושים

לו 15)הריב"ש). יש שמא - ללווה שנודיע עד פירוש,
נגדית. עשויים 16)טענה שאינם מדברים שהוא וכגון,

ידוע  הדבר שאין אלא להשאיל עשויים אפילו או להשאיל
בתורת  לידו שבא עדים אין וכן הנתבע של הוא זה שכלי
טוען  מהלכות ט ופרק ח פרק להלן שיתבאר כמו משכון

שמבאר 17)ונטען. כמו ובשבועה, להאמינו יש לפיכך,
בסמוך. מן 18)רבינו ביותר שמכרו לערער, יבוא ולא

שולחן  הריב"ש, בשם משנה (כסף דין בית ששמוהו השומא
מ). קטן סעיף ש"ך ועיין טו, סעיף עג, סימן ערוך

אבא.19) אצל פלוני של משכונו זה ואמר: היורש ובא
נשבע 20) היורש הרי תחילה לווה מת שנא לא ְָכלומר,

י"ז  (פרק לקמן יתבאר חוב שטר שלגבי פי על אף ונוטל
נוטלין  מלווה יורשי אין תחילה, הלווה "מת שאם ג),
המלווה  נתחייב הלווה שמת שבשעה - כלום לווה מיורשי
שאני  משכון - לבניו" שבועה מוריש אדם ואין ִַלהישבע,
כגבוי  היה שכבר מזה (כלומר, והולך: רבינו שמבאר וכמו

אביהם). יד המשכון.21)תחת על המלווה של היורש
(כנוסחת 22) פרוע זה שמשכון אבא פקדני שלא המלווה:

ב). י"ז פרק להלן כמבואר היורשים היא 23)שבועת כן
הגאונים. לא 24)דעת נשבע והוא בידו כבר המשכון הרי
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מלהחזירו. להיפטר כדי אלא ליטול טוען 25)כדי אינו
וליטול  למוכרו רוצה אלא שלו שהוא משכון של גופו על
הנשבעים  ככל זה הרי לפיכך, החוב, לפירעון דמיו את
א  פרק (להלן כמבואר חפץ בנקיטת שנשבעים ונוטלים

משנה). מגיד - ב הלכה ונטען טוען היינו,26)מהלכות
המשכון. מן להיפרע רוצה והוא - לו חב שפלוני

משנה).27) (מגיד ברורה כוונתו אבל משובשת, הגירסה
חפץ.28) בנקיטת נשבע למה הטעם המשך הוא זה
בידו,29) שראוהו עדים שם שיש מאחר - חפץ ובנקיטת

דלקוח  מיגו כאן אין - לידו בא משכון שבתורת ומעידים
עב  סימן ש"ך ב, הלכה מט שער בעה"ת ועיין משנה (מגיד

סח). קטן עדים 30)סעיף היו שאם וכן, והואיל כלומר,
(על  וכו' עדים שם אין אפילו מעתה - חפץ בנקיטת נשבע

שם). ש"ך משנה, מגיד לו 31)פי יש לומר נאמן כלומר,
באות  אבל וכך כך אם עליו נשבע שהיה עצמה שבועה ה

שם  אין הרי תאמר? מה חפץ. בנקיטת היינו עדים שם היו
משיב  זה על בידי, הוא לקוח אומר היה רצה אם עדים,
הר"י  וכדעת משבועה לפטור מיגו אומרים שאין רבינו,
ובביאורנו  ח, הלכה שכירות מהלכות ב פרק ראה מיגאש.
משנה). המגיד פי על רבינו דברי הצעת נראה (כן שם

דלקוח 32) במיגו נאמן שהוא משכון גבי אמרו לא כלומר,
ממון, לפוטרו אלא קטז.) מציעא בבא (ראה בידי הוא
שאם  - שטען מה שייטול עד המשכון יחזיר שלא דהיינו
שעל  המלוה סכום על מחולקים והמלווה הלווה ִהיו
של  דמיו כדי עד ובשבועה, לטעון, המלווה נאמן המשכון,
(בבא  בידי הוא לקוח אומר הוא רצה שאם מתוך משכון,
ב. הלכה ונטען טוען מהלכות ח פרק ולהלן שם, מציעא

עיון). וצריך קט קטן סעיף עב סימן ש"ך ועיין

.„‰ÂÏn‰33·‚ B‡ „·‡Â ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈«««¿¿»«ƒ¿«
BÓk ,ÔBkLn‰ ÈÓ„a ·iÁ ‰ÂÏn‰ È¯‰L ,Ò‡ ‡Ïa¿……∆∆¬≈««¿∆«»ƒ¿≈««¿¿

e¯‡aL34ÚÏÒ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,35ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ∆≈«¿¿»«««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈
ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆¿…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»

ÚÏÒÂ36‰lÁz ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ‰ÂL ‰È‰37 ¿∆«»»»∆¬≈««¿∆ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L38ÚaL ‰Âl‰Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ¿««¿ƒ∆≈ƒ¿¿«…∆ƒ¿»

˙q‰39¯Ó‡ .¯ËÙÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰ÂL ‰È‰L ∆≈∆»»»∆¿∆∆«¿ƒ¿»»«
‰ÂÏn‰40Ï˜LÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :41‰ÂL ‰È‰42, ««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿∆∆»»»∆

ÔÈ¯È„ ‰LÏLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿»ƒ»ƒ
‰ÂL ‰È‰43,B˙eL¯a BÈ‡L ‰lÁz ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - »»»∆ƒ»«««¿∆¿ƒ»∆≈ƒ¿

‰Âl‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â44‰„B‰ È¯‰L ,‰ÂL ‰È‰ ‰nk ¿««»ƒ»««…∆«»»»»∆∆¬≈»
‰Âl‰ ¯Ó‡ .¯Èc‰ ÌlLÈÂ ,˙ˆ˜Óa45È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : ¿ƒ¿»ƒ«≈«ƒ»»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈzLe ÂÈÏÚ46ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL ‰È‰ »»¿«ƒ»»»∆¿««¿∆≈∆«
ÏÒÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ Ú ƒ¿ƒƒ»»¿∆«»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈

B˙Úe·La ÏÏBÎÂ ,B˙eL¯a47„‚k ÔBkLn‰ ‰È‰L ƒ¿¿≈ƒ¿»∆»»««¿¿∆∆
‰Âl‰ ¯Ó‡ .·BÁ‰48‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : «»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»

‰MÓÁÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL»∆¿««¿∆≈∆«ƒ¿ƒƒ»»«¬ƒ»
,B˙eL¯a BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈ƒ¿

ÏÏÎÈÂ49,ÌÈ¯È„ ‰MÓÁ ÏÚ ¯˙È ‰ÂL ‰È‰ ‡lL ¿ƒ¿…∆…»»»∆»≈«¬ƒ»ƒ»ƒ
‰È‰ ÔÈ¯È„ ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ .¯Èc‰ ÌlLÈÂƒ«≈«ƒ»∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈ƒ»ƒ»»
‰ÂÏÓ Ú·MÈ - ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,‰ÂL50 »∆¿«…∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»««¿∆

‰È‰ ÔÈ¯È„ ÈML B˙Úe·La ÏÏBÎÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L∆≈ƒ¿¿≈ƒ¿»∆¿≈ƒ»ƒ»»
Ú„BÈ ‡e‰ È¯‰L ;·BÁ‰ ¯‡L ‰Âl‰ ÌlLÈÂ ,‰ÂL»∆ƒ«≈«…∆¿»«∆¬≈≈«

BÚ¯t Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L È‡cÂa51‡Ï Ì‡ ¿««∆«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ…
BÚ¯t52,‰ÂL ‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ . ¿»∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»»∆

‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â¿««¿∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»«««¿∆
ÏÚ ¯˙È ÂÈÓcL Ú„BÈ BÈ‡L ÏÏÎÈÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L∆≈ƒ¿¿ƒ¿…∆≈≈«∆»»»≈«
·iÁ ‡Ï È¯‰L ;¯ËtÈÂ ,˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ ·BÁ‰«¬ƒ¿»««¿ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈

ÌeÏÎa BÓˆÚ53Ú„BÈ È‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿ƒ¿¬»ƒ»«««¿∆¬ƒ≈«
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,·BÁ‰ ÏÚ ¯˙È ‰ÂL ‰È‰L54- ∆»»»∆»≈««¬»≈ƒ≈««»
‰Úe·L ‡Ïa ‰Âl‰ ÔÚhM ‰Ó Ïk ÌlLÓ ‰Ê È¯‰55; ¬≈∆¿«≈»«∆»««…∆¿…¿»

ÈÈ‡ ÌÈMÓÁÂ È„Èa EÏ LÈ ÌÈMÓÁ :¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬ƒƒ≈¿¿»ƒ«¬ƒƒ≈ƒ
Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ56, ≈«∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«

¯‡a˙iL BÓk57ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .58ÏÚÔÚBhL ÈÓ ¿∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈
¯˜L59. ∆∆

מג.33) שבועות שכירות 34)משנה מהלכות י בפרק
שכר. שומר - המשכון על שהמלווה א, ארבעה 35)הלכה

בכתבֿיד.36)דינרים. הוא כן 37)וכן ואחרי בראשונה,
יישבע  אומר אתה שאם בסמוך), (כמבואר הלווה נשבע
הלה  ויוציא (הלווה) זה יישבע "שמא תחילה, הלווה
לבטלה  - הלווה שבועת ונמצאת המשכון", את (המלווה)

לד:). מציעא בבבא הר"ח פי על 38)(על חכמים שהטילו
שאינו  חפץ בנקיטת שבועה משלם, כשהוא אפילו השומר,
ו  בפרק כמבואר בו, נתן עיניו שמא החשש מפני ברשותו,
לד.). מציעא (בבא א הלכה ופיקדון שאלה מהלכות

בכול.39) כופר דינרין.41)שם.40)כדין שני = סלע חצי
דינרים.42) שני אחד.43)ותובע דינר לך ומגיע
מודה44) ככל התורה, מן שם.45)במקצת.שבועה
סלעים.46) מדין 47)שני להישבע שעליו השבועה גם

סלע. תובעו הלווה שהרי בכול, שם.48)כופר
מודה 49) מדין להישבע שעליו השבועה גם בשבועתו

מודה  של השבועה תחילה נשבע אינו ולמה במקצת,
שבועות  שתי שנתחייב מי כדין התורה, מן שהיא במקצת
בפרק  להלן כמבואר תחילה, החמורה על אותו שמשביעים
שקיים  עוד שכל לפי יד? הלכה ונטען טוען מהלכות א
בלא  שוויו על לעמוד וניתן ברשותו הוא שעדיין החשש
סימן  הטור על (דרישה שוויו על להשביעו אין - שבועה
אינו  לשבועת השווי שבועת מקדים (שם) והטור עב.

מה). קטן סעיף שם ש"ך ועיין לא 50)ברשותו. זו הלכה
לרבינו  לו יצא כן אבל משכון, בדיני (שם) בגמרא נתבארה
הלוויתני  שהאומר קיח. קמא בבא במשנה המבואר פי על
מהלכות  א פרק לקמן (ראה חייב החזרתי אם יודע ואיני

ט). הלכה ונטען המשכון.51)טוען וכל 52)באבידת
לו  יש הדין ומצד חייב. - החזרתי אם יודע איני האומר
ונטען  טוען (בהלכות כמבואר שבועה בלא ליטול למלווה
לו  יש ברשותו שאינו להישבע שעליו מתוך אלא שם)
(מגיד  שווה היה דינרים ששני גלגול, מדין להישבע,

איני 53)משנה). אומר והלה בידך לי מנה האומר וכל
נשבע  היה ברשותו שאינו שבועה ואלמלא פטור. - יודע
מדין  אבל ח) הלכה שם (כמבואר ונפטר יודע שאינו היסת
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חפץ. בנקיטת להישבע הוא חייב חייב 54)גלגול הרי
חייב. הוא כמה יודע אינו אלא בתשלומים מצד 55)עצמו

טוען 57)שמשלם.56)הלווה. מהלכות ד פרק להלן
בידי  לך יש חמישים (האומר זה "הרי ז: הלכה ונטען
במקצת  שמודה מפני שבועה, מחוייב יודע) איני וחמישים
יודע, אינו שהרי בו, שכפר במקצת להישבע יכול ואינו

רבינו (לשון שבועה" בלא המנה משלם שם),לפיכך
"בעל  ו: הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ה פרק והשווה
ישלם  יודע איני אומר והשומר הוא וכך כך אומר הפיקדון
(ראה  הלוי יוסף רבי הרב רבותי הורו וכזה ... שבועה בלא
והראב"ד  ז"ל". ורבו מג:) שבועות בחידושיו מיגאש ר"י
דומה  שאינו ואומר: רבותיו בשם רבינו על השיג שם
לו  היה ששם יודע, איני וחמישים בידי לך יש לחמישים
ראב"ד  (עיין הערמה אלא יודע איני בטענת ואין לידע

כאן). השיגו וכן שם, ופיקדון שם.58)שאלה מיגאש, ר"י
כדין.59) שלא ממון ממנו ומוציא

.‰ÏÚ Û‡ ,BÚ¯ÙÏ ÔÓÊ BÏ Ú·˜Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿»¿««
BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ ‡lL Èt60ÛBÒ „Ú ƒ∆…»ƒ»≈»¿»¿«

ÔÈa ¯ËLa ‰ÂÏÓa ÔÈa ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ÔÈa ;ÔÓf‰«¿«≈¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈
,ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L61‰ÂÏ ˙nL ÔÈa62˙nL ÔÈa ∆ƒ¿»«««¿≈∆≈…∆≈∆≈
‰ÂÏÓ Ì˙Òe .‰ÂÏÓ63ÌBÈ ÌÈLÏL -64ÔÈa ¯ËLa ÔÈa , «¿∆¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈

ÔÓÊ ÏÎa Úa˙iL ‰˙‰ Ì‡Â .ÔBkLn‰ ÏÚ ÔÈa ‰t ÏÚ«∆≈«««¿¿ƒƒ¿»∆ƒ¿«¿»¿«
‡e‰ ÔBÓÓ È‡zL ,BÓBÈa BÚ·˙Ï BÏ LÈ - ‰ˆ¯iL65. ∆ƒ¿∆≈¿»¿¿∆¿«»

השביעית 60) אין שנים לעשר חבירו את "המלווה ג: מכות
לתובעו  יכול שאינו יגוש" "בלא שאינו מפני משמטתו",

הזמן. על 61)תוך במלווה עסקינן במאי "הכא שם
על  מלווה שכן וכל - דין" לבית שטרותיו ובמוסר המשכון

ה.62)פה. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות א פרק השווה
קבוע.63) מנהג להם שאין ובמקום זמן קביעת בלא
שם).64) (מכות יום משלושים בפחות לתובעו יכול אינו
קיים.65) בממון תנאי וכל

.Â,ÈzÚ·wL ÔÓf‰ ÛBÒ ÌBi‰ :¯Ó‡Â ‰ÂÏn‰ ÔÚË»«««¿∆¿»«««¿«∆»«¿ƒ
ÚaL ‰Âl‰ - zÚ·˜ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ „Ú :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈«¬»»»ƒ»«¿»«…∆ƒ¿»

˙q‰66- BpÓÊ ÛBÒ ÌBi‰L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»»≈∆»∆«¿«
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰67.˙BÚh‰ ¯‡Lk , ¬≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿»«¿»

של 66) תביעה חבירו את שהטוען בממון, בכל כופר כדין
ערך  הזמן שרווח הוא, ממון כתובעו הפירעון) (זמן זמן
שהוא  פלוני באיש אנו "מעידים ג: מכות (ראה לו ממון
אומר  והוא יום שלושים ועד מכאן ... זוז אלף לחבירו חייב
אדם  כמה אומדים זוממים) (ונמצאו שנים עשר ועד מכאן
יום  ל' ועד מכאן נותנן בין - זוז אלף בידו ויהיו ליתן רוצה
משלמים)". (וכך שנים עשר ועד מכאן נותנן בין

מקום 67) "שכל השמועה מפי למדו שכן העד, להכחיש
שבועה" מחייבו אחד עד - ממון אותו מחייבין עדים ששני
א). הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק להלן רבינו (מדברי

:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔÓf‰ ÔÓ ¯‡L ÌÈÓÈ ‰MÓÁ :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¬ƒ»»ƒƒ¿«ƒ«¿«¿∆≈
ÛBÒ „Ú „BÚ ÔzÓ‰ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰¯OÚ¬»»¿ƒ««¿∆«¿≈«

‰MÓÁ‰68.ÌÈÓÈ ‰MÓÁ „BÚ ¯‡LpL ˙q‰ Ú·MÈÂ , «¬ƒ»¿ƒ»«∆≈∆ƒ¿«¬ƒ»»ƒ

יודה 68) ושמא הזמן, עדיין הגיע לא המלווה, לדברי אף כי
משנה). (כסף מיותרת השבועה ונמצאה בינתיים

.Ê¯ËLa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰69zÚ·˜ ÔÓfL :‰Âl‰ ÔÚËÂ , »¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿»««…∆∆¿«»«¿»
BÏ Ú·˜ ‡lL ˙q‰ ·BÁ ÏÚa Ú·MiL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÏƒ≈»∆ƒ∆ƒ»«««∆≈∆…»«

„iÓ ‰ÂÏn‰ ÏhÈÂ ,ÔÓÊ70. ¿«¿ƒ…«ƒ¿»ƒ»

זמן.69) בו מייד.70)ואין וייטול תימן: יד בכתב

.Á‰ÂÏn‰71‰ÂÏn‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏÎa Ú·zÏ ‰z «ƒ¿»ƒ¿»ƒ»«¿»»≈«««¿∆
ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯a„na BÚ·˙e ,·eMia B¯·Á ˙‡∆¬≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»
.epÚa˙iL ÌB˜Ó ÏÎa BÏ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‡l‡ ,B˙BÁ„Ïƒ¿∆»«»ƒ¿…«¿»»∆ƒ¿»∆

¯a„na BÚ¯ÙÏ ‰Âl‰ ‡a72:‰ÂÏn‰ „Èa ˙eL¯‰ - »«…∆¿»¿«ƒ¿»»¿¿«««¿∆
Ú¯Ù ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ,Ïa˜Ó - ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿«≈¿ƒ»»≈≈ƒƒ¿»
Ô‰ È¯‰Â .·eMia EÏ Èz˙pL C¯„k ,·eMia ‡l‡∆»«ƒ¿∆∆∆»«ƒ¿«ƒ«¬≈≈

.·eMia epÚ¯ÙiL „Ú B˙eL¯aƒ¿«∆ƒ¿»∆«ƒ

קיח.71) קמא ביישוב 72)בבא כשהלווהו המדובר
מלשון  נראה וכן משנה), במגיד מובא בתשובה, (הרמב"ן

להלן. רבינו

ה'תש"פ  אדר י"ד שלישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מוציא 1) ודין שפרעו, מעידו עד או שטרו פוגם דין מבאר

מחצה  פרעתי או כולו הוא פרוע ואומר חבירו על שטר
מזוייף  שטר שאמר לווה ודין כולו, שפרעו מעידים ועדים
בפני  פרעתיך הלווה וטען מקויים שטר מוציא ודין הוא,
אוחזים  ולווה מלווה ודין שאבד, שטר ודין ופלוני, פלוני
בידך  לי מנה אומר ודין הוא. שלי אומר ומלווה בשטר,
שטר  בידך שיש אני ויודע כלום בידי לך אין אומר והלווה

פרוע. והוא עלי

.‡Ì‚Bt‰2B¯ËL ˙‡3ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚL B‡ , «≈∆¿»∆≈∆»≈ƒ«
Úe¯t ‡e‰L B¯ËL4‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯tÏ ‡a‰Â ,5, ¿»∆»«¿«»ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆

L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯Ùp‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓ Û¯Bh‰Â6ÔË˜ ÔÈa ,7 ¿«≈ƒ««≈«¿«ƒ¿»ƒ«≈≈»»
ÏB„b ÔÈa8‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï -9ÏL ÔÈÚk ≈»…ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈∆

‰¯Bz10BÏ ¯ÓB‡Â .11Ck ¯Á‡Â Ú·M‰ :Úa˙iLk »¿≈¿∆ƒ¿«ƒ»«¿««»
BpÓÊa Ú·˙Â ,ÔÓÊÏ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ïhz12Ú¯tÈ - ƒ…¿ƒ»»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«ƒ»«

‰Úe·La ‡lL13‡l‡ ‰a‚È ‡Ï - BpÓÊ ¯·Ú ; ∆…ƒ¿»»«¿«…ƒ¿∆∆»
.‰Úe·Laƒ¿»

מגרע.2) זוז,3)מחסר, אלף סך על השטר היה כיצד?
נפרעתי  לא אומר: השטר ובעל כולו, נפרעת הלוה: וטען
פז. (כתובות בשבועה אלא השאר יפרע לא - וכך כך אלא
דמיפרע  דייק, "דפרע (שם:) בגמרא אמרו והטעם במשנה).
והנפרע  שפרע, כמה וזוכר מדייק לחבירו (הפורע דייק" לא
ולפיכך  ושכח), הכל נפרע שכבר ויתכן כלֿכך, מדייק אינו

שידייק. כדי שבועה חכמים עליו טוען:4)הטילו והמלוה
ושבועה  (שם). בשבועה אלא יפרע לא - כלום נפרעתי לא
כל  שהרי העד, להכחיש כדי התורה שבועת אינה זו
נשבע  הלא וזה משלמים, ולא נשבעים התורה מן הנשבעים
הנתבע. של דעתו להפיס כדי היא חכמים תקנת אלא ונוטל,
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כמבואר 5) להודיעו, הדבר שטורח רחוק, במקום הנמצא
א). הלכה (פי"ג בפי"ב 6)למעלה למעלה שנתבארו אלו

אֿג. אשה 7)הל' ובכתובת קטן, כשהיורש בין כלומר:
כמבואר  קטנים, מנכסי אפילו לגבותה שנזקקים כאן, מדובר

(לחםֿמשנה). שם נ:8)למעלה שאילו 9)גיטין משום
פרעתי, שלא לי ישבע טוען: והיה בפנינו, הלוה היה
ב). (הלכה בסמוך כמבואר נוטל, ואח"כ אותו משביעים
ליורשים  וכן במקומו, טוענים אנו בפנינו, הלוה שאין עתה

וברש"י). שם, (כתובות שבועות 10)וללקוחות ירושלמי
א. הל' (וכן 11)פ"ז בכת"י הוא וכן לו, ואומרים צ"ל:

ב"ד  - כשיתבע כלומר, מדעתו), המשנהֿלמלך הגיה
טענו  לא הנתבעים אם אף תטול, ואח"כ השבע לו אומרים
ח. הערה לעיל שביארנו כמו להם, טוענים שבי"ד מפני כך,

(הגהות 12) החוב לפרעון שנקבע ביום או זמנו, תוך
שכירות. מהל' פ"ח וראה ה:13)מיימוניות). בבאֿבתרא

לכל  שהואֿהדין רבינו וסובר מיתמי", "ואפילו לקיש: כריש
(מגידֿמשנה). בשבועה הנפרעים שאר

.·¯ËL Ú¯tL ‰Âl‰ ÔÚËÂ ,BÚ¯ÙÏ B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»¿¿»««…∆∆»«¿»
ÌeÏk zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ËM‰ ÏÚ·e ,B˙ˆ˜Ó B‡ ‰Ê∆ƒ¿»«««¿»≈…»«¿»¿

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -14BÏ ÌlL :15Ú·MÈ :¯Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ¿ƒ«≈»««…∆¿»«ƒ»«
˙ËÈ˜a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÏhÈÂ ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿ƒ«

ıÙÁ16Ck ‡l‡ BÚ¯t ‡lL B‡ ÌeÏk BÚ¯t ‡lL ≈∆∆…¿»¿∆…¿»∆»»
ÂCÎ17ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÏhÈ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»ƒ…¿ƒ»»««¿∆«¿ƒ»»

B˙Úe·LÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -18. ≈ƒ¿»ƒƒ¿»

ללווה.14) משביעים 15)ב"ד בי"ד אין בפנינו כשהלווה
שבין  ההבדל וזהו זאת. דורש כשהלווה אלא המלוה את
בפנינו  הלוה אם אף שבפוגם: פוגם, אינו לבין שטרו פוגם
את  ומשביעים לו טוענים - לי" "ישבע הלוה טען ולא
טען  לא אותו, משביעים - לוה טען פוגם: ובאינו המלוה,

מא.). (שבועות "שלם" ללוה: אומרים שם,16)- רי"ף
בפוגם. שאמרו שטענתו 17)כדרך לפרש צריך בהכרח

פרעת  "לא היתה: שבועה, עליו שהטילו לפני הקודמת,
לישבע  וכשבא בפירוש, למעלה רבינו שאומר וכמו כלום",
שפרעו  טען בתחילה גם שאם מקצת, שפרעו וטוען חוזר
נשבע. כן גם - הלוה טען ובלא שטרו, פוגם זה הרי - מקצת
ונאמן  לטענה מטענה חוזר זה שאין רבינו, ומלמדנו
עדים  ע"י הוכחשה לא הראשונה וטענתו הואיל בשבועה
'גידולי  גם וראה ה"ח, ונטען טוען מהל' פ"ז להלן (ראה
גם  בה שנתקשה הקושיא בישוב א חלק כא, שער תרומה'

שנראה 18)הלחםֿמשנה). הלווה, בקשת לפי להשביעו
אין  וגם פרוע, בשטר לגבות בעינינו הוא חשוד כאילו
מידו, מוציאים אין תפס אם "אלא מא.) (שבועות בו מגבים
לו" שומעים - לגבות כדי לישבע רוצה מעצמו הוא אם וכן

ו). סעיף פב סי' (שו"ע

.‚Ìi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰19:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‰Âl‰Â , ƒ»»¿»¿À»¿«…∆≈¿≈
B‡ ,‰Ê ¯ËL Èz·˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰ ÛiÊÓ ¯ËL¿»¿À»≈»…»«¿ƒ¿»∆

˙Èa¯ ˜·‡ B‡ ‡e‰ ˙Èa¯ ‰Ê ·BÁL ÔÚhL20B‡ , ∆»«∆∆ƒƒ¬«ƒƒ
‰Ó‡ ¯ËL ‡e‰L ÔÚhL21Èz·˙k :¯Ó‡L B‡ , ∆»«∆¿«¬»»∆»«»«¿ƒ

È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ ˙BÂÏÏ22,‰ÚË ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk , ƒ¿¿…»ƒƒ¿»∆»»≈«¬»

‰ÂÏn‰Â ,ÏËa ¯ËM‰ ‰È‰ ¯ËM‰ ÏÚa ‰„B‰ Ì‡L∆ƒ»«««¿»»»«¿»»≈¿««¿∆
:‰Âl‰ ¯Ó‡Â ,ÔÚBË ¯˜L ‰fL ¯ÓB‡Â ,B¯ËLa „ÓBÚ≈ƒ¿»¿≈∆∆∆∆≈¿»««…∆
LÈ :ÌÈB‡b‰ ÔÈa ˙˜ÏÁÓ BÊ È¯‰ - ÏhÈÂ ÈÏ Ú·MÈƒ»«ƒ¿ƒ…¬≈«¬…∆≈«¿ƒ≈
ÏL ÔÈÚk Ú·M‰Ï ¯ËM‰ ÏÚa ·iÁL ,‰¯B‰L ÈÓƒ∆»∆«»«««¿»¿ƒ»«¿≈∆

‰¯Bz23BÚ¯tL ÂÈÏÚ ÔÚhL ÈÓk ,24È˙Ba¯Â ;25,e¯B‰ »¿ƒ∆»«»»∆¿»¿««
BÚ¯tL ‰Âl‰ ÂÈÏÚ ÔÚË Ì‡ ‡l‡ ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ ‡lL∆…ƒ»«««¿∆∆»ƒ»«»»«…∆∆¿»

¯ËMa ‰„B‰ È¯‰L ,„·Ïa26;„ÓBÚ ‡e‰ ÔBÚ¯ÙÏe ƒ¿«∆¬≈»«¿»¿≈»≈
˙BÚh‰ el‡ Ïk Ï·‡27¯ËL Ïh·Ï epÓÈ‰ Ïk ‡Ï - ¬»»≈«¿»……≈∆¿«≈¿»

‰na ‰ÂÏn‰ ÏÚ ÔÚËÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌlLÈ ‡l‡ ,Ìi˜Ó¿À»∆»¿«≈¿««»ƒ¿««««¿∆«∆
‰ˆ¯iL28Ú·MÈ - ¯Ùk Ì‡Â ,BÏ ¯ÈÊÁÈ - ‰„BÈ Ì‡L , ∆ƒ¿∆∆ƒ∆«¬ƒ¿ƒ»«ƒ»«

.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .˙q‰∆≈¿»∆«¿ƒ»

בב"ד.19) אושרו עדיו נזקקים 20)שחתימת ב"ד שאין
כמבואר  ללווה, ממלווה ולא למלווה מלווה לא - להוציאו

א. הל' פ"ו אימון 21)למעלה יסוד על ומסרו שכתבו
לוה. שלא וטוען - ילוונו אם אלא יתבענו אלא 22)שלא

פב). סי' יוסף' ('בית זה ומצאו נפל, בנקיטת 23)ממני
הלכה 24)חפץ. למעלה כמבואר פרעתיו, שלא לי ישבע

שבועות 25)א. בחידושיו מיגאש והר"י בתשובה, הרי"ף
טענה 26)מא. שטוען אלא מעיקרו, השטר בכשרות

עומד, לפרעון השטר שהרי הזמן, במשך להתהוות העשויה
המלוה. את משביעים -27)ולפיכך למעלה שנפרטו

הם. מעיקרו השטר כשרות לעקירת בפני 28)טענות טענה
ממנו. הוציא כדין לא שלדבריו לו, שנתן הדמים על עצמה

.„·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰29‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ ,B¯·Á ÏÚ «ƒ¿««¬≈«¿∆≈…
ÌÈ„Ú‰Â ,‰ˆÁÓ ÈzÚ¯t :¯ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,ÌeÏk ÈzÚ¯Ùƒ¿«¿ƒ¿¿…∆≈»«¿ƒ∆¡»¿»≈ƒ

ÌÈ„ÈÚÓ30‰Âl‰ ÚaL - Blk BÚ¯tL31,‰ˆÁÓ Ô˙BÂ ¿ƒƒ∆¿»Àƒ¿»«…∆¿≈∆¡»
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L32‰„·‡ ·ÈLÓk BÈ‡Â .33ÈtÓ , ∆¬≈»¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ¬≈»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ¯ËM‰ ˙ÓÈ‡L34‰ˆÁn‰ ‰·B‚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â . ∆≈««¿»»»¿≈««¿∆∆«∆¡»
ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡35e‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ˙BÁB˜l‰ È¯‰L ; ∆»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«»¿ƒ»

CÓÒ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ36.‰Ê ¯ËL eÏha È¯‰Â , «»≈ƒƒ¿…«¬≈ƒ¿¿»∆

קכח:29) על 30)בבאֿבתרא הלוה הודה שכבר לאחר
לז). ס"ק פב סי' ש"ך ועיין שם, (רש"י שפרע 31)מחצה

היא.32)מחצה. עדים כמאה בעלֿדין והודאת
מח:)33) (גיטין ששנינו כמו השבועה, מן חכמים שפטרוהו

ובגמרא  העולם". תיקון מפני ישבע לא - מציאה "המוצא
או  לשתוק לנתבע לו שאפשר דבר שכל אמרו, (נא:) שם
את  ומחייב מודה והוא פטור, ויהיה אחרת טענה לטעון
פרעתי  אמר אם וכאן - אבידה כמשיב דינו - במקצת עצמו

שפרעו. עדים יש שהרי נאמן, היה בעת 34)הכל,
יעידו  שמא וחושש העידו, שהעדים קודם ההודאה,
ועיין  הרי"ף, כנוסחת (שם במחצה הודה ולפיכך לחובתו,

יוסף'). -35)ב'נמוקי לוה של רשותו תחת שהם מנכסים
הלקוחות. מן גובה שם.36)ואינו

.‰ÏBÎÈ BÈ‡L ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰37,BÓi˜Ï ƒ»»¿«∆≈»¿«¿
Ï·‡ ,‰Ê ¯ËL Èz·˙k È‡L ˙Ó‡ :‰Âl‰ ¯Ó‡Â¿»««…∆¡∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿»∆¬»
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙BÂÏÏ Èz·˙k B‡ ,‡e‰ ‰Ó‡ B‡ ,ÂÈzÚ¯t¿«¿ƒ¬»»»«¿ƒƒ¿«¬«ƒ…
‡Ï :¯Ó‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,È˙ÈÂÏ»ƒƒ¿…«≈»∆ƒ¿ƒ»»»«…
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‰Ê È¯‰ - Ìi˜˙ ÂÈtÓ È¯‰Â ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»«¬≈ƒƒƒ¿«≈¬≈∆
ÔÓ‡38tÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,¯Á‡ ‰ÂÏn‰ BÓi˜ Ì‡Â .¯Ë ∆¡»¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿ƒƒ¿««¿∆««

˙B¯ËM‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - ÔÈc ˙È·a Ck39. »¿≈ƒ¬≈ƒ¿»«¿»

לקיימו.37) עדים עתה מוצא האומר 38)שאינו כדברי
ואם  לקיימו", צריך - שכתבו בשטר "מודה יט.) (כתובות

פרעתי. לטעון: הלוה יכול - מקיימו בו.39)אינו וגובה
שקיבלו  כיון האומר: כרב, ולא קו.) (ב"ק נחמן כרב
לקמן  (ראה ממון. משלם אינו שוב הנתבע, שבועת הבעלים

ד). ס"ק מו סי' והגר"א יא, הל' ונטען טוען מהל' פ"ב

.ÂÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰40Ìi˜Ó ¯ËL41ÛiÊÓ :‰Âl‰ ¯Ó‡Â , ƒ»»¿»¿À»¿»««…∆¿À»
¯Ó‡Â ,‡e‰ ‰Ó‡ ¯ËL B‡ ,ÂÈz·˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰≈»…¿«¿ƒ¿«¬»»¿»«
ÈÏ ‰È‰ ¯Lk ¯ËL Ï·‡ ,ÌÈ¯·c‰ Ôk :‰ÂÏn‰««¿∆≈«¿»ƒ¬»¿»»≈»»ƒ

„·‡Â42,B¯ËL ˙‡ ¯aML ‡e‰ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿»«««ƒ∆««¿∆∆ƒ≈∆¿»
ÔÈc ˙È·a Ìi˜˙ È¯‰L ,ÛiÊÓ BÈ‡ :¯Ó‡ ‰ˆ¯ el‡Â¿ƒ»»»«≈¿À»∆¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ

ÌeÏk Ba ‰·B‚ BÈ‡ -43˙q‰ ‰Âl‰ ÚaL ‡l‡ , ≈∆¿∆»ƒ¿»«…∆∆≈
¯ËM‰ ‰Ê È¯‰L ,¯ËÙÂ44·eLÁ ‡e‰ Ò¯Ák45. ¿ƒ¿»∆¬≈∆«¿»¿∆∆»

יוסף.40) כרב ופסק לב. בב"ב מפרש 41)מעשה רבינו
עליו, חולקים והרשב"א והרמב"ן מקוים, בשטר שם הגמרא
מזויף  שהוא שהודה בשעה מקוים באינו המדובר ולדעתם

(מגידֿמשנה). קיימו כדי 42)ואח"כ שטר, זייפתי ולכן
שיודה. חורין.43)לאלצו מבני ולא ממשועבדים לא

פיו.44) על לגבות לפנינו נאמינהו 45)שהציג תאמר? מה
חורין  בני מנכסים ויגבה אצלו לו יש שחוב עלֿכלֿפנים
להוציא  'מיגו' – מזויף אינו אומר היה רצה שאילו ב'מיגו'
האדם  את לפטור אלא 'מיגו' לומר לנו ("אין אמרינן לא
מיגו" לטעון כשיזדמן בטענתו מאחרים שיגבה לא מחוב,
ועיין  - ה. משנה פ"י שביעית המשנה בפירוש רבינו לשון -

ט). ז, ס"ק פג סי' ש"ך

.ÊBa ‰ÂÏÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - BÚ¯Ùe Ba ‰ÂlL ¯ËL46; ¿»∆»»¿»≈≈¿…∆
.Ò¯Ák ‰OÚÂ B„eaÚL ÏÁÓ ¯·kL∆¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»¿∆∆

בו 46) זה בשטר ולוה חוזר אינו - שלוה ביום פרע ואפילו
יז.). (ב"מ עלֿפה כמלוה זה הרי לוה ואם ביום,

.Á:‰Âl‰ ¯Ó‡Â ,B¯·Á ÏÚ Ìi˜Ó ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«¿À»«¬≈¿»««…∆
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â ,EÈzÚ¯t ‡Ï‰¬…¿«¿ƒ¿»«««¿∆≈»»¬»

Èz¯ÊÁ‰Â Èz¯ÊÁ47ÌÚt E˙B‡ È˙ÈÂÏ‰Â ˙BÚn‰ EÏ »«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ¿«»¿ƒ¿≈ƒ¿««
Ú¯ÙpL ;¯ËM‰ ÏËa È¯‰ - ‰iL48‡e‰ È¯‰Â , ¿ƒ»¬≈»««¿»∆ƒ¿««¬≈

Ò¯Ák49ÈtÓ ˙BÚn‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆∆¬»ƒ»«∆¡«¿ƒ¿«»ƒ¿≈
¯ËM‰ ÏËa ‡Ï - ÌÙÈÏÁzL „Ú ˙B·BË eÈ‰ ‡lL50, ∆…»«∆«¬ƒ≈…»««¿»

Ìi˜ B„eaÚL ÔÈ„ÚÂ51. «¬«ƒƒ¿«»

לב:47) ח.48)ב"ב בהלכה כמבואר שעבודו, נמחל וכבר
והלוהו,49) שחזר המלוה טענת על היסת, הלווה ונשבע

בתחילה 51)שם.50)ונפטר. בהן הכיר שאילו מכיון
(ראה  פרעון זה אין - מקבלן היה לא טובות, שאינן

מגידֿמשנה).

.Ë,‰Ó ÂÈÏÚ BÏ LiL Ìi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ»»¿»¿À»∆≈»»»∆
;ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡Ï‰ :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â¿»««…∆¬…¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

˙‡ BÏ ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ï·‡ ,BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â el‡ e‡·e»≈¿≈ƒ∆¿»¬»…ƒ¿ƒ∆
·BÁ Ï·‡ ,zÚ¯tL ‡e‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â ;¯ËM‰«¿»¿»«««¿∆≈∆»«¿»¬»

È¯‰ - EÏˆ‡ ÈÏ ‰È‰L zÚ¯t ¯Á‡¯ËM‰ ÏËa52. «≈»«¿»∆»»ƒ∆¿¿¬≈»««¿»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53˙¯B˙a BÏ Ô˙pL e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ∆»«¿«

eÚ„È ‡ÏÂ ,˙BÚÓ BÏ Ô˙B e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚ¯t54 ≈»¬»ƒ»≈»¿…»¿
˙¯B˙a B‡ ÔB„wt ˙¯B˙a B‡ ÔBÚ¯t ˙¯B˙a ‡e‰ Ì‡ƒ¿«≈»¿«ƒ»¿«

¯ËM‰ ÏÚa ¯Ó‡ Ì‡ :‰zÓ55ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï : «»»ƒ»««««¿»…»¿»ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ È¯‰ - ÌÏBÚÓ56Ì‡Â ;¯ËM‰ ÏË·e , ≈»¬≈À¿««¿»»««¿»¿ƒ

,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯Ó‡»«≈»∆«≈¬≈∆∆¡»
BÚ¯t ‡Ï È¯‰L ;¯ËMaM ‰Ó ÏËBÂ ÚaLÂ¿ƒ¿»¿≈«∆«¿»∆¬≈…¿»

ÌÈ„Úa57ÏBÎiL CBzÓ ,58,ÈÏ Ì˙ ‰zÓ :¯ÓBÏ ¿≈ƒƒ∆»««»»¿»»ƒ
BÏ ¯Ó‡ .Ô‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«≈»∆«≈≈»«

¯BL ÈÓc ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡Ï‰Â :‰Âl‰59EnÓ ÈzÁ˜lL «…∆«¬…¿«∆¿≈∆»«¿ƒƒ¿
B¯Oa ÈÓ„ ˙È·‚ ‰z‡Â ,‡e‰60:¯ËM‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , ¿«»»ƒ»¿≈¿»¿»««««¿»

ÈÏ ‰È‰L ¯Á‡ ·BÁÓ ÂÈÓc ˙‡ È˙È·‚ È‡ ,Ôk≈¬ƒ»ƒƒ∆»»≈«≈∆»»ƒ
EÏˆ‡61‡e‰ ¯BM‰ ÈÓcL BÓˆÚÓ ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¿¿ƒ¿»≈«¿∆¿≈«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ËM‰ ÏËa - Ú¯Ù ÂÈÓcÓe ·BÁ‰«ƒ»»ƒ¿«»««¿»¿««ƒ∆≈
ÂÈÓcÓ Ú¯tL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ62˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈ , »»≈ƒ∆»«ƒ»»ƒ»««…∆∆≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÚ¯tL∆¿»¿≈…«≈»∆

הימנו 52) כל לא - סתם שפרעו מעידים שעדים מאחר
שטרא", "איתרע מב. (שבועות פרעת אחר חוב לטעון:
בטל  - שהכוונה שם, הרי"ף והביאם הגאונים וכפירוש
ולא  עדים בפני כשפרעו דוקא וזה שם: ובגמרא  השטר).
שיכול  מתוך לבינו, בינו פרעו אבל השטר, את לו הזכיר
פרעת. אחר חוב לומר נאמן מעולם, דברים היו לא לומר

בסמוך. רבינו מדברי מתבאר השטר.53)וכן שבטל
ורבינו 54) לד: שם הגמרא דברי ע"פ שם, מיגאש ר"י

ב. הלכה ונטען טוען מהלכות פ"ו לקמן קודם 55)הביאם
עדים. שם.56)שבאו ונטען טוען הל' שהרי 57)ראה

החוב. לפרעון הכסף נתן אם יודעים אינם העדים
דמיו 59)המלוה.58) עלי וזקפת ממך, לקחתי שור

(שם). הבשר 60)במלוה דמי וגבית שלי, באיטליז ישבת
שם). מיגאש (הר"י זה על מעידים והעדים השור אותו של

על 61) שגבה טוען אבל הבשר, דמי שגבה הוא מודה
אחר. חוב פרעון 62)חשבון לשם השור, דמי שכשנתן

השור  בשר שמדמי המלוה והודה הואיל נתנם. השטר אותו
בעד  שזקף החוב פרעון לשם שקיבלתם לדבר רגלים גבה,

לא). ס"ק נח סי' הש"ך (ע"פ שמכר השור דמי

.È„Á‡ „Úa ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰63ÔÚË ‰ÂÏÂ , ƒ»»¿«¿≈∆»¿…∆»«
‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯t64Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â65, »«¿ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ÔÚË .ÌlLÓe¿«≈»«¿»«ƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈
:¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ÈL ¯ËMa eÈ‰ elÙ‡L ;ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆¬ƒ»«¿»¿≈≈ƒ¿»«
BÓk ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿»¿

e¯‡aL66. ∆≈«¿

דעת 63) הוא (וכן רבינו וסובר בלבד. אחד עד בו שחתום
רא"ש  ועיין במגידֿמשנה, הובא גדולות' הלכות 'בעל
כשר  השטר שאין שאע"פ ז) אות פשוט גט פרק בבאֿבתרא
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deleקצד deln zekld - mihtyn xtq - xc` c"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מחייבים  ששנים כדרך לשבועה הוא זוקק - פיו על לגבות
עד  - ממון אותו מחייבים ששנים מקום שכל ממון, אותן
טוען  מהל' פ"א להלן שיתבאר כמו שבועה, מחייבו אחד

א. הלכה נשבע 64)ונטען שאינו עוד וכל העד, להכחיש
נפרע. שלא בחזקתו השטר הרי מודה 65)- הוא "שהרי

שטוען  אלא ההלוואה, עיקר על (היינו העד בו שהעיד במה
שיכחיש  עד נשבע, אחד עד בהעדאת הנשבע ואין פרעתי)
רבינו  (מדברי כפירתו" על וישבע בעדותו ויכפור העד את
שבועה  המחויב וכל ח), הלכה ונטען טוען מהל' פ"ד להלן
הל' ועיין לב. בבאֿבתרא (ע"פ משלם - לישבע יכול ואינו
הרי  ושאל: זה, דין על תמה [במגידֿמשנה שם). ונטען טוען
וכיצד  פרעתי, לומר נאמן עלֿפה, עדים בשני לוה אם
ערך. כל לו אין דהשטר אחד עד ע"פ ממון נחייבהו
הרשב"א, תשובת ע"פ רבינו דברי מבאר ובכסףֿמשנה
ואח"כ  לויתי, לא ואמר בבי"ד בתחילה כשכפר שהמדובר,
ואין  כפרן הוחזק כן ואם ופרעתי, לויתי ואמר: בו חזר
ההלכה  וראה שם, הראב"ד השגת ראה ב'מיגו'. לו מאמינים

הראב"ד]. של ופירושו ה"ב.66)הבאה למעלה

.‡È˙È·a ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ¯ÙBk‰L :È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ¿≈««∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL „Á‡ „Ú ‡·e ,ÔÈc67˙Úe·L Ú·MÈ ƒ»≈∆»∆»»¬≈∆ƒ»«¿«

ÏÁÓ B‡ ,ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰¯Bz‰«»»«¿»«≈»»»ƒƒ»«¿ƒ»«
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÈÏ ·iÁ˙ B‡ ,ÈÏƒƒ¿«≈ƒƒ»«≈¬≈∆¿À»

ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L68. ¿»¿≈»ƒ»«¿«≈

כמו 67) התורה, שבועת חייב הכופר זה שהרי כלומר,
א. הלכה טוען מהלכות בפ"א הראב"ד 68)שיתבאר

זה  הרי לויתי, לא שטען מכיון רבינו: דברי כאן מבאר
יכול  אינו - שלוה והודה וכשחזר פרע, שלא הודה כאילו
הוכחש  לא ואם פרע. שלא הראשונה מהודאתו בו לחזור
ונאמינו  ופרעתי, לויתי ולטעון בו לחזור יכול אחד, עד ע"י
לוה  שלא הראשונה בטענתו לעמוד יכול שהיה ב'מיגו'
הוכחשה  שם שהרי הקודמת, להלכה דומה זה ואין כלל.

העד. ע"י הראשונה טענתו

.·È‰ÂÏn‰ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,¯ËM‰ Ú¯tL ÔÚhL ÈÓƒ∆»«∆»««¿»¿»«ƒ»«««¿∆
Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ÂÈ˙BÚÓ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÏhÈÂ¿ƒ…¿ƒ»≈¿»¿««»ƒ»«

ÏhÈÂ69ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .70B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ ¿ƒ…ƒ≈¿¿«≈«¿ƒƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙k71ÔzÈ B„È ‚ÈOzLÎÏÂ BÏ ÔÈ‡L : ¿«»««¿ƒ∆≈¿ƒ¿∆«ƒ»ƒ≈

BÚÈaLÈÂ ,B·BÁ ÏÚ·Ï72È Ck ¯Á‡Â Ú¯t ‡lL.BÏ Ôz ¿««¿«¿ƒ∆…»«¿««»ƒ≈

ממה 69) ללוה לו אין ושמא תחילה, המלוה נשבע למה כי
מגידֿמשנה). פה. כתובות (ע"פ אין 70)לפרוע אמר צ"ל:

עשין  הסמ"ג העתיק וכן תימן, בכת"י הוא (וכן כלום לי
כלום. לי אין הלוה: טען כלומר, שנתבאר 71)צד).

הטוען  את להשביע הגאונים שתיקנו ב, הל' פ"ב למעלה
שירוויח, שכל בשבועתו וכולל . . . כלום לו "שאין לי: אין
לבעל  יתן . . . ידו תשיג מאשר לרשותו או לידו שיבא וכל

ראשון". ראשון ידו,72)חובו כשתשיג ואז, כלומר:
הצעת  נראה (כן לו יתן ואח"כ פרעו שלא המלוה את ישביע
אותו  משביעין צד): (עשין הסמ"ג העתקת ע"פ רבינו, דברי
יתן  ידו ולכשתגיע לו, שאין הגאונים מתקנת תחילה
לו, יתן ואח"כ פרעו שלא ישביענו ואז - לבעלֿחוב

והיא  לפניה, האמור עם קשורה וכו' ידו ולכשתשיג שפיסקא
שביארנו. וכמו אותו, שמשביעין השבועה מנוסחת חלק
"וכשתשיג  ח"א: ב, שער התרומות' 'בעל מהעתקת אולם
יתן  ואח"כ פרוע שטרו שאין ישביעו לבעלֿחובו ליתן ידו
בשו"ע): ומשם פב, (סי' ה'טור' מהעתקת וכן לו",
פיסקת  שאין נראה וכו', לב"ח" ויתן ידו "וכשתשיג
קשורה  שהיא אלא השבועה לנוסחת שייכת "ולכשתשיג"

ו  לאחריה, האמור אותו עם משביעין רבינו: דברי הצעת כך
לבעלֿ ליתן כדי ידו ולכשתשיג לו, שאין הגאונים בתקנת

לו). יתן ואח"כ פרעו שלא ישביעו חובו,

.‚È„·‡Â ,¯ËLa B¯·Á ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓ73 ƒ∆»»«¬≈ƒ¿»¿»«
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,¯ËM‰74, «¿»«¬≈»≈ƒ«»ƒ««ƒ∆»ƒ»

ÔÚËÂ75˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - Ú¯tL76:È˙Ba¯ e¯B‰Â . ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»∆≈¿««
ÔÓÊÏ ·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡L77BpÓÊ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ∆¬ƒ»»«ƒ¿««¬«ƒ…ƒƒ«¿«

Ú¯t‰Ï78,¯ËL B„Èa ÔÈ‡Â ¯ËM‰ BÏ e·˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»«ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»¿»
;BÚ¯tL ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ - ÈzÚ¯t ÔÚBË ‰Âl‰Â¿«…∆≈»«¿ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

BÚ¯t ‡nL ÔÈLLBÁ e‡L79B‡ ¯ËM‰ Ú¯˜ CÎÈÙÏe , ∆»¿ƒ∆»¿»¿ƒ»»««¿»
‡ˆBÈ ¯ËM‰ ‰È‰ elÙ‡L :È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .BÙ¯O¿»¿≈««∆¬ƒ»»«¿»≈
¯Á‡ ÏÙ ÈpnÓ :ÔÚBË ‰Âl‰Â ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈«≈¿«…∆≈ƒ∆ƒ»«««
˙q‰ ÚaL - BpÓÊ CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈzÚ¯tL∆»«¿ƒ««ƒ∆¿¿«ƒ¿»∆≈
ÌL ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰ ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;¯ËÙÂ¿ƒ¿»∆≈»∆≈«¿»¿«««¿∆≈»

‰˜ÊÁ80. ¬»»

אבד.73) - לי שהיה שטר המלוה: והקנין 74)אמר
כמבואר  עומד לכתיבה קנין שסתם כשטר, חשוב כשלעצמו
ה). א, לט, סי' שו"ע ועיין א, הלכה פי"א (למעלה

חוששין 76)הלווה.75) המלוה, ביד אינו והשטר הואיל
בבאֿבתרא  (ע"פ בסמוך רבינו שמבאר וכמו פרעו, שמא
. . . החובות "בשטרי יא: הל' פכ"ג להלן והשווה קמח.
שכתבתם  שטר ואמר . . . מידו וקנו קיימים שעדיו אע"פ
מחלו"). או פרעו שמא - שני שטר לו כותבין אין אבד, לי

או 77) הפרעון זמן עדיין הגיע שלא מודה שהלווה כגון
כך. על מעידים תוך 78)שהעדים פורע אדם שאין וחזקה

ו). הל' פי"א למעלה (כמבואר תוך 79)זמנו שהוא אע"פ
מגידֿמשנה). ז: בבאֿמציעא (ע"פ אדם 80)הזמן שאין

וכסףֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה זמנו תוך פורע

.„È¯ËLa ÔÈÊÁB‡ Ô‰L ÌÈL81ÈlL :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰ , ¿«ƒ∆≈¬ƒƒ¿»««¿∆≈∆ƒ
EnÓ Ba Ú¯t‰Ï ÂÈ˙‡ˆB‰Â ‡e‰82:¯ÓB‡ ‰Âl‰Â , ¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿«…∆≈

BÓi˜Ï ÏBÎiL ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :ÏÙ ÈpnÓe ÂÈzÚ¯t83 ¿«¿ƒƒ∆ƒ»«ƒ»»«¿»∆»¿«¿
ÚaL ‰Ê -84ÔÈˆÁÓ ˙BÁt el‡ ÌÈÓ„a BÏ ÔÈ‡L85, ∆ƒ¿»∆≈¿»ƒ≈»≈∆¿»

ÌlLÈÂ ,ÔÈˆÁÓ ˙BÁt ÌÈÓca BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ‰ÊÂ¿∆ƒ»«∆≈«»ƒ»≈∆¿»ƒ«≈
‰ˆÁÓ ‰Âl‰86‰Âl‰ Ú·MÈ - BÓi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «…∆∆¡»¿ƒ≈»¿«¿ƒ»««…∆

BÚ¯tL ˙q‰87.BÏ CÏÈÂ , ∆≈∆¿»¿≈≈

ז.81) נפל.82)בבאֿמציעא בעדים.83)וממני
הולך 84) ואחד אחד כל יהא שלא כדי חכמים, מתקנת

ולקמן  ה:, (שם הוא שלי ואומר חבירו של בטליתו ותוקף
ז.). הלכה ונטען טוען מהל' בזה 85)פ"ט לי יש כלומר:

קלח  סמ"ע ועיין ה: ב: שם (ראה מחציו פחות ולא השטר,
שם  גמרא (ע"פ מבאר שם למשנה בפירושו ורבינו ה, ס"ק
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לא  בשבועתו, דבר שום הנוטל שהנשבע מעיקרנו "כי ה:):
ולפיכך  שבועה, באותה ליטול שראוי ממה יותר על ישבע
כולה  שהיא ישבע ולא מחצייה, פחות בה לו שאין ישבע

חציה". אלא נוטל שאינו מאחר שם 86)שלי, יוחנן כרבי
ובכל  אוחזים, השטר מן חלק באיזה הבדל כל שאין ז:
מ). ס"ק סה סי' וש"ך מגידֿמשנה (ועיין חולקים - האופנים

כולו 87) ואפילו מקוים, שאינו שטר בכל פרעתי טוען כדין
ה). הלכה למעלה (כמבואר המלוה ביד

.ÂË:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿«»≈
BÏ ¯Ó‡ ;EÈzÚ¯t :¯ÓB‡L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿∆≈¿«¿ƒ»«

˙q‰ ÈÏ Ú·M‰ :Ú·Bz‰88‡Ï‰Â :Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡ ; «≈«ƒ»«ƒ∆≈»««ƒ¿»«¬…
È˙B‡ ÚÈaL‰Ï ‰ˆB¯ ‰z‡Â ,ÈÏÚ EÏ LÈ ¯ËL¿»≈¿»«¿«»∆¿«¿ƒ«ƒ

‰lÁz89Úe¯t‰ ¯ËM‰ ‡ÈˆBz Ck ¯Á‡Â ,90Ba ‰a‚˙Â ¿ƒ»¿««»ƒ«¿»«»«¿ƒ¿∆
¯ËM‰ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -91ÈÏ ÔÈ‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ . ¿ƒ»≈«¿»»«««¿∆≈ƒ

e¯B‰ - „·‡Â ÈÏ ‰È‰ ¯ËL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÂÈÏÚ ¯ËL¿»»»≈»¿»»»ƒ¿»«
EÏ LiL ¯ËL Ïk Ïha :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡L ,È˙Ba«̄«∆¿ƒ««¿∆«≈»¿»∆≈¿

ÈaLz Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Ì¯Á‰ B‡ ;˙q‰ e‰Ú92 …∆¿«∆¿««»«¿ƒ≈∆≈«¬≈
Lw·e CÏÂ ,Ì˙Ò Ì¯Á93.¯ËM‰ ‡ˆÓzL „Ú ≈∆¿»¿≈«≈«∆ƒ¿»«¿»

הכל.88) כופר חנם.89)כדין טענתו 90)על סותר אינו
שכוונתו: דבריו מבאר אלא כלום", בידי לך "אין הקודמת
בידי  לך "אין שלשון שפרעתיך, - כלום בידי לך אין עתה
(לחםֿ ופרעון בהלוואה כפירה דוֿמשמעי: הוא כלום"
א). הלכה ונטען טוען מהלכות פ"ו לקמן והשווה משנה,

נשבע 91) שהמלוה המשכון, על במלוה שאמרו כדרך
ונמצא  המשכון את הלה ויוציא הלוה ישבע שמא תחילה,
ובביאורנו  ד, הל' פי"ג למעלה כמבואר לבטלה שבועתו

-92)(מגידֿמשנה). לבטל רוצה אינו ואם כלומר,
סתם. חרם הלווה על להחרים אלא לך אין לו: אומרים

חפש.93)

ה'תש"פ  אדר ט"ו רביעי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ראובן 1) בפני או בעדים אלא תפרעני אל אומר דין מבאר

שיאמר  עת בכל נאמן שיהיה שהתנה מלווה ודין ושמעון,
שיאמר  עת בכל נאמן שיהיה שהתנה לווה ודין נפרע, שלא
אינו  שבועה, בלא גובה שיהיה המלווה היתנה ודין פרעתי,

שבועה. בלא מיתומים גובה

.‡‰ÂÏn‰2ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿»≈ƒ
¯Ó‡L ÔÈa ‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,ÌÈ„Úa ‡l‡∆»¿≈ƒ≈∆»«ƒ¿««¿»»≈∆»«

e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ3ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ -4, ««∆ƒ¿»¬≈∆»ƒ¿»¿¿≈ƒ
È‡z‰ ÈtÓ5,È˙ÈOÚ ÔÎÂ :BÏ ¯Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿≈«¿»»««…∆¿»«¿≈»ƒƒ

˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯Ùe¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆ƒ¿ƒ«
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - e˙Ó B‡ Ìi‰6˙q‰ ˙Úe·L ÚaLÂ , «»≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»¿«∆≈

È„ÈÓÏz ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¿ƒ≈
Ì‰ÈÙa :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ‡ÙB¯ ÈÙa B‡ ÌÈÓÎÁ7 ¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆
B‡ e˙Ó Ì‰ÈÙa EÈzÚ¯tL ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡Â ,EÈzÚ¯t¿«¿ƒ¿»»≈ƒ∆¿«¿ƒƒ¿≈∆≈
˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰»¿»∆ƒ¿ƒ««»¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈

ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¬»ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈
e˙Óe ,ÌÈ¯Á‡ ÈÙa EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒƒ¿≈¬≈ƒ≈

ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰ B‡8ÈtnL ; »¿»∆ƒ¿ƒ««»≈∆¡»∆ƒ¿≈
‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰˙‰ BÊ ‰ÚË«¬»ƒ¿»»»¿»««ƒ¿»≈ƒ∆»
‡lL È„k ,BnÚ ÌÈ„ÓBÚ Ì‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÈÙaƒ¿≈¿≈¿ƒ¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆…
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÈzÚ¯t ÌÈ¯Á‡ ÈÙa :¯Ó‡ÈÂ B˙B‡ ‰Á„Èƒ¿∆¿…«ƒ¿≈¬≈ƒ»«¿ƒ¿»¿»∆

אולם 2) היום. שבידינו הדפוסים לפי לח: שבועות משנה,
זו  ארוכה משנה חולקה דפוסים) בכמה (וגם בכתביֿיד
במשנה  החלוקה גם (וכן משניות לארבע או לשלש
שניה  במשנה הוא שלפנינו הדין של ומקומו שבמשניות),

לט: המשנה.3)בדף מלשון מוכח אם 4)זה אפילו
שם, הר"ן של פירושם (ע"פ לכך בפירוש התנגד הלוה
שם  מיגאש יוסף רבינו רבו פסק וכן כאן). והמגידֿמשנה
לנו, (ברור סהדי אנן שם: בר"ן מבואר דבר, של וטעמו מא.
בעדים  שלא פרעתיך הטוען: שהלוה לזה) עדים היינו כאילו
התראת  על שיעבור הדעת על מתקבל זה שאין משקר, -
ע  סי' חו"מ [בש"ך כפרן. של שם עצמו על ויוציא המלוה
התנגד  שאם ראשונים פוסקים כמה דעת מביא ט, ס"ק
הרא"ש  ודעת בעדים, לפורעו צריך אינו זה לתנאי בפירוש
- שהלוהו אחר המלוה אמר שאם ירוחם, ורבינו וה'טור'
ומכלֿשכן  בעדים, לפורעו צריך אינו הלוה כששתק אפילו
צריך  - בשתק מכריע: עצמו והש"ך בפירוש. כשהתנגד

צריך]. אינו - בפירוש ובמוחה בעדים, אם 5)לפורעו אבל
שהלווהו  אע"פ בעדים לפרוע צריך אינו - בפירוש התנה לא
פלוני  בפני אלא תפרעני "אל בדין וכן זה, [בדין בעדים.
ה"ב) (ראה בפניהם שפרע מעידים אחרים ועדים ופלוני",
רבי  - כרבותיו מקום בכל לפסוק הסלולה מדרכו רבינו נטה
בניגוד  פסק אלו הלכות ובשתי - הרי"ף ורבו מיגא"ש יוסף
נוסחאות  בחילופי מקורה זו מחלוקתם לשיטתם. גמור
בהשגותיו  והראב"ד הבאה. בהלכה שיתבאר כמו בגמרא,
הלוה  אין עדים בפני התנה שאם ואומר, לפשרה נכנס כאן
לא  לטעון: שיכול ב'מיגו' נאמן - בעדים שלא ואם נאמן,

שם)]. וש"ך מגידֿמשנה (ראה כזה תנאי אפילו 6)היה
ומגידֿמשנה). ראב"ד (ראה עדים בפני המלוה כשהתנה
"פרעתיך  אמר אם אבל ופלוני", פלוני "בפני כשאמר ודוקא
והש"ך  שם), ו'טור' (רמ"ה נאמן אינו - סתם עדים" בפני

רבינו. דעת גם כך מסביר תלמידיֿחכמים,7)(שם) בפני
שמותיהם. שבפניהם 8)ופירש והעידו עדים באו ואם

ה"ב). (ראה פטור - פרע

.·¯ÓB‡‰L ,Ô‰a ·e˙kL ‡¯Ób‰ ÔÓ ˙B‡ÁÒ LÈ≈À¿»ƒ«¿»»∆»»∆∆»≈
EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :B¯·ÁÏ«¬≈«ƒ¿»≈ƒ∆»¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ
.ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««»≈∆¡»

ÌÈ¯Bn‰ eÚË CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ9Èt ÏÚ ¿»¿»ƒ¿ƒ»»«ƒ«ƒ
.ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ

מיגא"ש 9) הר"י דעת היא שזאת נתבאר, הקודמת בהלכה
שרבינו  התמיהה, [גדולה בגמרא. נוסחתם ע"פ והרי"ף
להתייחס  שדרכו רבותיו, כלפי כזה חריף בביטוי משתמש

יתירה]. כבוד ביראת אליהם

Ô‰a È˙‡ˆÓe ,˙BLÈ‰ ˙B‡ÁÒp‰ ÏÚ Èz¯˜Á ¯·Îe¿»»«¿ƒ««À¿»«¿»»»ƒ»∆
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Ï ÚÈb‰Â .ÔÓ‡ ‡e‰L‡¯Ób ˙ˆ˜Ó ÌÈ¯ˆÓa È„È ∆∆¡»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿»»
Ì„˜ ÔÈ·˙Bk eÈ‰L BÓk ,ÌÈÏÈÂb‰ ÏÚ ·e˙k ,‰LÈ¿»»»««¿ƒƒ¿∆»¿ƒ…∆
˙B‡ÁÒ ÈzLe .‰L ˙B‡Ó LÓÁ ·e¯˜a ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿≈¬≈≈»»¿≈À¿»
:·e˙k Ì‰ÈzL·e ,BÊ ‰ÎÏ‰a ÌÈÏÈÂb‰ ÔÓ È˙‡ˆÓ»»ƒƒ«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿≈∆»
Ô‰Ï eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ÈzÚ¯t ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆
˙ˆ˜ÓÏ Ú¯‡L BÊ ˙eÚË ÈtÓe .ÔÓ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»∆¡»ƒ¿≈»∆≈«¿ƒ¿»
Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡L ,ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ»««
ÌÈ¯Á‡ ÈÙa BÚ¯Ùe ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùzƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¬≈ƒ
BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡L -∆≈∆¡»««ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»
Ì‡L :˙Ó‡‰ ÔÈc‰Â .‰ÏB„b ˙eÚË BÊ Ì‚Â .Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿«»¿»¿«ƒ»¡∆∆ƒ
ÌB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯ËÙ - Ì‰ÈÙa BÚ¯tL ÌÈ„Ú e‡a»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈»¿
·e˙kL ,Ô‰È¯ÙÒ Èt ÏÚ - ˙‡f‰ ‰‡¯B‰‰ Ìb .LLÁ¬»««»»«…«ƒƒ¿≈∆∆»
eML ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÚ¯t B¯·ÁÏ ¯Ó‡L B˙B‡a Ô‰a»∆¿∆»««¬≈¿»≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆»

˙BÎÏ‰10ÌÈ„Ú ÈÙa BÚ¯Ùe CÏ‰Â :11ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈ·Ï dÈa dÚ¯t ÏÊ‡ :·e˙k ÌÈÏÈÂba È˙‡ˆÓe .‡e‰»»ƒ«¿ƒƒ»¬««¿≈≈≈¿≈

dÏÈc12,e¯‡aL BÓk ,ÔÈ‰bÓ ÌÈ¯Ùq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ≈««ƒ∆«¿»ƒÀ»ƒ¿∆≈«¿
Ô‰ ˙Úc ÏL ÌÈ¯·c ,„BÚÂ .‡¯Ób‰ ÔÈcÓ ‰‡¯È Ck13: »≈»∆ƒƒ«¿»»»¿»ƒ∆««≈

‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ ?˙BOÚÏ BÏ ‰È‰ ‰Ó ÈÎÂ¿ƒ∆»»«¬»««ƒ¿»≈ƒ∆»
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ¯Ò‡Ï BÏ LÈ ÈÎÂ !ÌÈ„Úa BÚ¯t - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ≈∆¡…∆»≈ƒ
,e˙Ó Ì‡ :„BÚÂ !?eÎÏÈ ‡lL Ì‰ÈÓÈ Ïk ¯‰q‰ ˙È·a¿≈«…«»¿≈∆∆…≈¿»ƒ≈
,ÌÏBÚÏ ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ú¯Bt ‰Ê ‡ˆÓ ?‰OÚi ‰Ó««¬∆ƒ¿»∆≈«««««««¿»

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú14˙e„Ú BÊ ˙e„Ú ˙ÈOÚ ,Ôk Ì‡ . «∆»ƒ≈ƒƒ≈«¬≈≈≈
¯ËLa15‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,‰Ê ‡ˆÓÂ . ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈»∆»««ƒ¿»≈ƒ∆»

BaÏ ÏÚ ‰ÏÚL ÈÓ ÔÈ‡Â .¯ËLa ‰ÂÏÓ ˙ÈOÚ ,ÌÈ„Úa¿≈ƒ«¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ∆»»«ƒ
‡e‰ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa :¯Ó‡ Ì‡ ,È‡cÂ Ï·‡ .‰Ê∆¬»««ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ú¯tL ,BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ««¿∆»«ƒ¿≈¬≈ƒ¿»¿»∆

e‡a Ì‡ Ï·‡16˙Èa Ô‡k ÔÈ‡ - BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â ¬»ƒ»¿≈ƒ∆¿»≈»≈
.˙B¯B‰Ïe Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .LBÁÓ≈¿»∆»»¿

"פלוני 10) ייחד ולא הלכות, לומדי תלמידיֿחכמים
הלכות.11)ופלוני". לומדי עצמו.12)שאינם לבין בינו

רב  לפני שבא מעשה מובא שם, בגמרא הדברים: ביאור
הלכות, שוני בפני אלא תפרעני אל המלוה שאמר נחמן,
(לפי  הלכות שוני שאינם עדים בפני שפרע הלווה וטען
שהודה  מכיון נחמן: רב ופסק אותו), דוחה שרבינו הנוסח
לא  שאם הרי"ף, למד ומזה גמור. פרעון זה הרי – המלוה
אל  לו אמר אם והואֿהדין נאמן, הלוה אין - המלוה הודה
שהנוסח  כאן, רבינו ואומר ופלוני. פלוני בפני אלא תפרעני
שפרע  טען הלוה היינו דיליה", לבין "ביניה הוא: הנכון
נאמן, הלוה אין - מכחיש כשהמלוה ולפיכך בעדים, שלא

פטור. - שפרע אחרים עדים מביא כשהוא השכל 13)אבל
זאת. מחייב ויביאם 14)הישר אחרים עדים שימצא עד
להעיד. פרעתי.15)לביתֿדין לטעון נאמן אינו שהלווה

מקיימים 16) מיגא"ש והר"י והרי"ף האחרים. העדים
בגמרא  הלכה שנפסקה וסוברים רבינו, שדחה הנוסחאות
מבואר  ונימוקם לשלם. שחייב שלמעלה, הדינים בשני
כל  של עדותם את למפרע פסל כאילו זה שהרי ברי"ף,
קיים. - שבממון תנאי וכל זה, חוב פרעון לענין העדים
למלוה  נתן שהלווה לעדים מאמינים שאנו הראב"ד וביאר

חוב  לפרעון הוא שקבלתי הכסף לטעון יכול אבל וכך, כך
סימן  שבועות [ב'מרדכי' הגמרא. בלשון "סיטראי" - ישן
'יש  בשם ד, סעיף שם חו"מ ברמ"א (מובא תשעא
ומלשון  "סיטראי". לטעון יכול שהמלוה כתב מפרשים')
- רבינו שיטת גם שהיא - המחבר שלדעת משמע, הרמ"א
יוצא  ומזה בזה), שפלפל טו ס"ק שם ש"ך (ראה זאת אמר
בטוען  כי רבותיו, לבין רבינו בין זה בדין מחלוקת כל שאין
וכשהעדים  לשלם, חייב שהלוה רבינו מודה "סיטראי"
- החוב אותו לפרעון המעות שנותן בפירוש שאמר מעידים
(ראה  שפטור מודה - הראב"ד של ביאורו לפי  - הרי"ף גם
שגם  הראב"ד, דעת פירש טז, ס"ק שם ובש"ך מגידֿמשנה).
לטעון  המלוה יכול זה, חוב בפירוש שפרע מעידים אם
ששיטתו  משמע רבינו של מלשונו אולם וצ"ע. "סיטראי"
טוען  שהמלוה מפרש שם רש"י אגב, רבותיו. שיטת נוגדת

כראב"ד]. לא וזה הם, שקר עדי

.‚‰˙‰17˙Ú ÏÎa ÔÓ‡ ‰È‰iL ,‰Âl‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆««…∆∆ƒ¿∆∆¡»¿»≈
‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‰Ê È¯‰ - BÚ¯Ù ‡lL ¯Ó‡iL18, ∆…«∆…¿»¬≈∆≈¿…¿»

BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡Â .BÚ¯tL ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«∆¿»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆¿»
ÌeÏk ÏËB BÈ‡ -19. ≈≈¿

מב.17) שבועה,18)שם בלא פירושו נאמנות סתם
דרש  המלוה שאם נוטה, הדעת עלֿפה. במלוה ואפילו
התכוון  בוודאי פרעתי, הלווה יטעון שמא וחשש נאמנות
(סמ"ע  שבועה לחיוב עצמו להכניס לו למה כי שבועה, בלי
תפרעני  אל "ואמר רבינו: כתב א, בהלכה ב). ס"ק עא סי'
מלמדנו, זה שינוי "התנה", וכתב שינה וכאן בעדים " אלא
אין  הלוואה בשעת שלא כי ההלוואה, בשעת המדובר שכאן
ואףֿעלֿפיֿכן  הלוה, ביד כבר הכסף שהרי לתנאים, מקום
ההלוואה  אחר אפילו מועיל קנין) קבלת (עשו מידו כשקנו

קיבל 19)(מגידֿמשנה). הלווה שאמר: שם פפא כרב
עדים. נגד לא אבל עצמו, נגד המלוה נאמנות

.„Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈLk ÔÓ‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»»∆ƒ¿∆««¿∆∆¡»ƒ¿≈≈ƒ«
epnÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰L Èt ÏÚ20 «ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»¬≈∆∆ƒ∆

‰Úe·L ‡Ïa21ÌÈ„Ú ÈLk BÈÓ‡‰ È¯‰L ,22elÙ‡Â . ¿…¿»∆¬≈∆¡ƒƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ
‡Ïa epnÓ ‰·B‚ È¯‰ - BÚ¯tL) ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È·‰≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»¬≈∆ƒ∆¿…
;Ì‰ÈÙa BÚ¯tL (ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È·‰ elÙ‡Â ,‰Úe·L¿»«¬ƒ≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

‰‡Ók ÌÈM‰L23Ï·‡ .24‰z‡ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ∆«¿«ƒ¿≈»¬»ƒ»«¬≈«»
„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰LÏLk ÈÏÚ ÔÓ‡25ÔÈÓÏ26BÚ¯t Ì‡ , ∆¡»»«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»
Úe¯t ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÈÙa27‰ÂÏn‰ ÔÈÓ‡‰L ‰Ê . ƒ¿≈«¿»»¬≈∆»«∆∆∆¡ƒ««¿∆

B˙wz ‰È‰z ‰Ó ,ÌÈ„Ú ÈLk28Ú¯˜È ?Ú¯ÙiLk ƒ¿≈≈ƒ«ƒ¿∆«»»¿∆ƒ¿«ƒ¿«
„ÈÚÈ B‡ ;¯ËM‰29BÓˆÚ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ‰Ê30Ïk ÏhaL «¿»»ƒ∆««¿∆««¿∆ƒ≈»

‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÈ B‡ ;ÈBÏt ÏÚ BÏ LiL ¯ËL¿»∆≈«¿ƒ»ƒ««¿∆…
‰Âl‰ ÈÙa31ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LiL ·BÁ Ïk ÏawL32. ƒ¿≈«…∆∆ƒ≈»∆≈≈∆¿ƒ

מב.20) נאמנות 21)שם שסתם יז, בהערה נתבאר
[במלוה  עלֿפה. במלוה ואפילו שבועה, בלא משמעותה
בלי  גם שהרי שבועה, ללא שהכוונה פשוט הדבר בשטר,
פרעתי]. טוען: כשהלוה בשבועה, נוטל נאמנות

ב),22) ס"ק שם בש"ך (מובא כו שער התרומות' ב'ספר
בעלים, בחזקת ממון העמד אומרים אנו אין למה שואל:
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קצז dele deln zekld - mihtyn xtq - xc` e"h iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שאנו  ומסביר, זו? את זו המכחישות עדים כתי בשתי כמו
וביטל  עדים, כשני לו שהאמין עצמו הלוה על סומכים
המלוה  טענת להגדיר אין ולפיכך נגדו, עצמו טענות לגמרי
שבעולם  עדויות כל למפרע פסל כאילו זה והרי כמוכחשת,

זה. חוב פרעון ה"ג.23)לגבי פי"ח עדות הלכות ראה
שם.24) הגמרא מספר 26)הלוה.25)מסקנת פירש

משנים. אבל 27)גדול האמינו, כשלשה אומרים, שאנו
אלא  העדים מספר קבע לא "כשנים" כשאמר כארבעה. לא

משנים. פחות שאינה רגילה, לעדות כיצד 28)התכוון
ויתבע. יחזור לא שהמלוה עצמו, בפני 29)יבטיח יצהיר

עלֿפה.30)עדים. מה 31)במלוה כוונתו, נתבארה לא
משנהֿ (ראה בפניו שלא או הלוה בפני בין ההבדל הוא

ההודאה 32)למלך). עדי יביא - שנית המלוה וכשיתבע
פרעתי  טענת לגבי שהנאמנות למד, אתה מכאן לביתֿדין.
הוא  אחר ענין שהודאה המלוה, הודאת לגבי יפה כוחה אין
והודאה  פרעון אם היא ראשונים [מחלוקת התנה. לא שעליו
מביא  כו בשער התרומות' 'בעל לא. או ענינים כשני נידונים
אולם  כאן. רבינו כדברי הם, ענינים ששני הרי"ף, תשובת
שהמלוה  להלכה, פוסק שם בשבועות הלוי זרחיה רבינו
(הובא  ישעיה רבינו דעת וכן הודאה, עדי נגד גם נאמן
עא  סי' ב'דרישה' (מובא הרשב"א גם כתב וכן שם), ב'טור'
לבין  נאמנות בין מחלק שם במלחמותיו והרמב"ן סק"ח).
נפרע, שלא לומר האמינו אם בעדים", אלא תפרעני "אל
אבל  עצמו, הודאת לבין עדים בין לחלק טעם כל אין
כאילו  זה הרי - ופלוני פלוני בפני אלא תפרעני אל כשאמר
להעיד  פסלם לא אבל פרע, שבפניהם להעיד אחרים פסל
אל  שבדין רבינו, שיטת נתבארה בה"ב למעלה שהודה.

פרע]. שבפניהם להעיד אחרים גם נאמנים וכו' תפרעני

.‰BÚ¯tL È¯‰33BÚ¯Ùe ,Ú¯Ù ‡lL ‰ÂÏn‰ ÔÚËÂ , ¬≈∆¿»¿»«««¿∆∆…ƒ¿«¿»
È‡z‰ ÈtÓ ‰iL ÌÚt34Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ‰Âl‰ È¯‰ - ««¿ƒ»ƒ¿≈«¿«¬≈«…∆≈¿≈«

,ÈÏ ·iÁ ‰z‡ CÎÂ Ck :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÔÈca ‰ÂÏn‰ ˙‡∆««¿∆«ƒ¿≈»¿»«»«»ƒ
;ÌlLÈ - ‰„B‰ Ì‡ .ÌÈÓÚt ÈzL EÈzÚ¯tL ÈtÓƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿«≈

˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ - ¯Ùk Ì‡Â35BÚ¯t ‡lL Ck ÏÚ ¿ƒ»«ƒ»«¿«∆≈«»∆…¿»
˙Á‡ ÌÚt ‡l‡36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. ∆»««««¿≈…«≈»∆

שפרעו 33) הלווה וטען בעדים, שיפרענו בהתנה המדובר
בעדים. ונפטר.34)שלא נשבע היה - התנה לא שאם

כופר.35) וזה בידך, לי מנה טוען כל שם 36)כדין בר"ן
עדים, כשני למלוה הלווה כשהאמינו בזה, ונותן נושא מא:
הלווה  יכול השני הפרעון שאחר הראב"ד, דעת ומביא
משום  העדים, אותם עלֿפי הפרעון החזרת מהמלוה לגבות
טענת  לענין לא בלבד, הפרעון על רק למלוה שהאמינו
גאון) האי רב בשם זו שיטה מביא שם (ה'טור' כפול  פרעון
הנאמנות  כי כן, אינה כאן רבינו שדעת הר"ן שם ומסיים
הר"י  כתב וכן זה. לפרעון הנוגע לכל יפה כוחה עדים נגד
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה שם לשבועות בפירושו מיגא"ש

שם).37)שם). מיגא"ש (הר"י עדים כשני שהאמינו כגון
שבועה? בלא האמינו הלא היסת, שבועת חייב למה וצ"ע
כדין  תורה של כעין משבועה פטרו שהלווה כוונתו, ואולי
כפירה  טענת לכל חכמים שתיקנו היסת אבל ונוטל, נשבע

בנידון. גם חלה -

.Â‰Âl‰ ‰˙‰38¯Ó‡iL ˙Ú ÏÎa ÔÓ‡ ‰È‰iL ƒ¿»«…∆∆ƒ¿∆∆¡»¿»≈∆…«
L¯Bi‰ ÔÓ ‡Ï ‰Ê ¯ËLa ‰·B‚ BÈ‡ - ÈzÚ¯t39‡ÏÂ »«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆…ƒ«≈¿…

Á˜Bl‰ ÔÓ40ÔÈ‡ - ÈzÚ¯t ‡Ï :‰ÂÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â . ƒ«≈««¬ƒ»«…∆…»«¿ƒ≈
eOÚ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏn‰««¿∆≈ƒ¿»∆ƒ«»∆»»

‡Èe˜41‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ42‰Ê ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÚË . ¿¿»«¿»»∆∆»««…∆ƒ¿»∆
Ú¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,B˙ˆ˜Ó ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒƒ¿»¿««¿∆≈…»«
˙Úe·L ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ÌlLÓ - ÌeÏk¿¿«≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿«

˙q‰43BÈÓ‡‰ È¯‰L ;44‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆≈∆¬≈∆¡ƒ¿ƒƒ¿»»»∆ƒ¿∆
.ÚaL BÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿«∆≈≈ƒ¿»

והמדובר 38) שמו), (אות פ"ט כתובות ברי"ף זה דין מקור
בשטר. הלווה.39)במלוה מת נכסי 40)אם הקונה

ליורש  טוענים שביתֿדין למלוה, משועבדים שהיו הלווה
נאמן  הלווה והרי לטעון, יכול שהלווה מה כל ללוקח וכן
פרע. הלווה הדין: בית טוען ולפיכך פרעתי, לומר

תרמית.41) למעשה את 42)הסכם ביניהם ויחלקו
היסת.43)הגזילה. שבועת חייב הכל כשכופר גם

נשבע  אינו במקצת כשהודה שאפילו רבותא, ומשמיענו
היסת. אלא התורה משבועת 44)שבועת פטור למה נימוק

שם  ברי"ף מבואר היסת? שבועת חייב ולמה התורה.
טוען  הלווה אם בשטר, המלוה דבריו: ותמצית באריכות.
- עלֿפה ובמלוה ונוטל, נפרע שלא המלוה נשבע - פרעתי
את  מפרשים אנו ולפיכך ונפטר, היסת הלווה נשבע
כמלוה  ויהיה בלבד, השטר של כוחו לביטול הנאמנות
סי' חו"מ חדש' [ב'בית היסת. נשבע פרעתי שהטוען עלֿפה
רק  הנאמנות הועילה שאם רבים, תמיהת מביא לה אות עא
ישבע  לא למה עלֿפה, מלוה ונשאר השטר של כוחו לבטל
שנימקו  מה עלֿפי ותירץ, במקצת? מודה שבועת הלווה
שהלווה  מפני במקצת, מודה שבועת ג.) (בבבאֿמציעא
בעלֿחובו  בפני פניו מעיז אדם שאין אלא הכל, לכפור רוצה

ומעיז]. מעיז - שהאמינו וכאן וכו',

.Ê‰˙‰45È¯‰ - ‰Úe·L ‡Ïa ‰·B‚ ‰È‰iL ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿∆∆¿…¿»¬≈
˙Ba‚Ï ‡a Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ‡Ïa epnÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ∆¿…¿»¬»ƒ»ƒ¿

Ú·MÈ - ÂÈL¯BiÓ46‰a‚È Ck ¯Á‡Â47‰˙‰ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ»«¿««»ƒ¿∆¿ƒƒ¿»
‡Ïa ‰·Bb - ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ‰a‚iL∆ƒ¿∆«ƒ«≈¿…¿»∆¿…

‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L48˙ÈcÚ‰ ÔÓ ‰a‚iL49‰·Bb - ¿»¿≈ƒƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ∆
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ˙ÈcÚ‰ ÔÓ50- ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ; ƒ»ƒƒ«ƒ«¿ƒ∆»¿«∆¿»

‡l‡ Û¯ËÈ ‡Ï - Á˜Bl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ìi«̃»»ƒ¿ƒ«≈«…ƒ¿…∆»
‰Úe·La51.B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï ‰˙Ó ‰Ê ÔÈ‡L ; ƒ¿»∆≈∆«¿∆¿«≈»¬≈

שם.45) ברי"ף זה בנקיטת 46)גם התורה, שבועת כעין
יתומים.47)חפץ. מנכסי לגבות הבא כל כדין

נ.48) בגיטין אמוראים המעולה 49)מחלוקת השדה
(זיבורית), מהגרוע גובה מלוה התורה, דין לפי שבשדותיו.

מבינונית. שיגבה תיקנו בפירוש 50)וחכמים כשהתנה
מן  "גם פירש לא אם אבל היורשים, מן גם עידית שיגבה
מפני  והטעם, שם. נחמן כרב מזיבורית, גובה היורשים"
אין  הזיבורית, מן יתומים מנכסי לגבות חכמים שתיקנו
פירושו  (עלֿפי בפירוש התנה אלאֿאםֿכן זו תקנה לעקור
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כאן). במגידֿמשנה מובא הרמב"ן, התנה 51)של אפילו
שבועה. בלי מהלוקח שיגבה בפירוש

ה'תש"פ  אדר ט"ז חמישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הולך 1) אומר ודין והיפטר, חובי לי זרוק אומר דין מבאר

במעמד  לפלוני תנהו בידך לי מנה אומר ודין לפלוני, מנה
ודין  המקיפו, חנווני ודין חנווני, אצל המחהו ודין שלושתם,
שטרות  בין שנמצא שטר ודין שליש, ביד שהיה שטר

פרועים.

.‡‰Âl‰ ˙eÈ¯Á‡a ·BÁ‰2‰ÂÏn‰ „ÈÏ eÚ¯ÙiL „Ú «¿«¬»«…∆«∆ƒ¿»∆¿«««¿∆
BÁeÏL „ÈÏ B‡3È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡ . ¿«¿»«««¿∆¿…ƒƒ

¯Ët‰Â4B˜¯Êe ,5„iÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯O B‡ „·‡Â , ¿ƒ»≈¿»¿»«ƒ¿«…∆∆«ƒ«¿«
ÔÈhb ˙¯B˙a È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :BÏ ¯Ó‡ .¯eËt - ‰ÂÏn‰6, ««¿∆»»«¿…ƒƒ¿«ƒƒ

‰ÂlÏ ˙B·B¯˜ ˙BÚn‰ eÈ‰7;B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ„Ú È¯‰ - »«»¿«…∆¬≈¬«ƒ¿«¬»
‰ÂÏnÏ ˙B·B¯˜ eÈ‰8ÏÚ ‰ˆÁÓ ;‰Âl‰ ¯ËÙ - »¿««¿∆ƒ¿««…∆∆¡»«

‰ˆÁÓ9‰Âl‰ ÌlLÓ - e·‚ B‡ ÌMÓ e„·‡ Ì‡ , ∆¡»ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿«≈«…∆
‰ˆÁÓ10. ∆¡»

פליגי 2) לא עלמא כולי - "לאונסים אמרו: מז: בקידושין
או  נגנבו אם כלומר, קיימי", לווה דברשות חולק) אדם (אין

הלווה. מפסיד לקבל 3)נאנסו שליח שעשהו המלווה, של
וזרקו  חובי לי זרוק אמר ואפילו הלווה. מידי הכסף את
ושמור  זרוק כאומר: זה שהרי חייב, - ונאבד למלווה, קרוב

עח:). (גיטין לידי שיגיע שם.4)עד אפילו 5)גיטין
גורס  משנה והמגיד משנה. (לחם מלווה של מרשותו רחוק
הכוונה  "לו" ומפרש: תימן) בכתבֿיד הוא (וכן לו" "וזרקו
הוא  המלווה של לרשותו זרקו לא שאם לו, ויצא לרשותו

שם). בגיטין הרשב"א כדעת וזה באחריות, היו 6)חייב
ואמר  שניהם של שאינה בחצר או הרבים ברשות עומדים
אשה  גט בדין חכמים שקבעו מה לפי חובי לי זרוק לו:
שם). גיטין (ראה לה וזרקו כזה במקום עומדת בהיותה

והמלווה 7) אותם לשמור יכול שהלווה - שמירתו בתחום
כב  הלכה אישות מהלכות ד פרק רבינו (השווה יכול אינו

יד). הלכה גירושין מהלכות ה יכול 8)ופרק שהמלווה
(שם). יכול אינו והלווה אותם יכולים,9)לשמור שניהם

(שם). אותם לשמור - יכולים אין שניהם מפני 10)או
ואינה  מגורשת אמרו: אשה בגט שניהם. באחריות שהמעות

שם). (גיטין מגורשת ספק פירוש, מגורשת,

.·CÏB‰ :ÈÂÏÏ ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰»»¿≈«»¿ƒ¿»∆¿»«¿≈ƒ≈
BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ ,BÏ ·iÁ È‡L ‰Ê ‰Ó ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»∆∆∆¬ƒ«»ƒ»«¬…≈

¯ÊBÁ11‰n‰ ÚÈbiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰Â , ≈¿«»¿«¬»«∆«ƒ««»∆
Ô‰ÈL - Ô·e‡¯Ï ‰n‰ ˙‡ ÈÂÏ ¯ÈÊÁ‰ .ÔBÚÓLÏ12 ¿ƒ¿∆¡ƒ≈ƒ∆«»∆ƒ¿≈¿≈∆

B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ13.B·BÁ Ïk ÔBÚÓL „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «»ƒ¿«¬»«∆«ƒ«¿«ƒ¿»

משום 11) מעותיו, לו שיחזיר מהשליח לדרוש יכול אינו
כאומר  חוב בפירעון הולך שהאומר המלווה, בהן זכה שכבר
רבינו, כותב ד הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד (בפרק לו זכה
פי  על ואף הראב"ד). לו והסכים כזכי אינו הולך שבמתנה
בסמוך, רבינו שמבאר כמו הלווה, באחריות הן עדיין כן

(גיטין  זה ידי על לו לשלוח מהמלווה רשות קיבל שלא לפי
כרב). והלווה.12)יד: ראובן 13)השליח העני שאם

לגבות  אפשר אם אבל מהשליח, גובה - לפרוע ממה לו ואין
הרי"ף  דעת גם וכן מהשליח. לגבות יכול אינו מראובן

משנה). לחם ועיין משנה במגיד (הובאה בתשובה

.‚Ô·e‡¯14ÔBÚÓL ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»∆¿»«ƒ¿
eÈ‰Â ,ÈÂÏÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈¿≈ƒ¿»

ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL15ÈÂÏ Ïa˜Â ,16ÈÚ Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ
ÏL ·BÁa ¯ÊBÁ ÈÂÏ È¯‰ - epnÓ ‰a‚iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â¿≈«∆ƒ¿∆ƒ∆¬≈≈ƒ≈«∆

ÔBÚÓL17‰fL ,18,ÈÚ ‡e‰L ÈÂÏ Ú„È Ì‡Â .e‰ÚË‰ ƒ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ∆»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈÚ‰Â ‰ÚL d˙B‡a ¯ÈLÚ ‰È‰L B‡∆»»»ƒ¿»»»¿∆¡ƒ≈»
ÈÚ Ô·e‡¯ ‰È‰L ÈÂÏ ÔÚË .Ïa˜ È¯‰L ,¯ÊÁÏ«¬…∆¬≈ƒ≈»«≈ƒ∆»»¿≈»ƒ
‰‡¯È - ÈÚ‰Â ‰È‰ ¯ÈLÚ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,e‰ÚË‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿∆¡ƒ≈»∆

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔBÚÓL ÏÚL ,ÈÏ19¯ËtÈ Ck ¯Á‡Â20 ƒ∆«ƒ¿¿»ƒ¿»»¿««»ƒ»≈
¯·BL ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ;ÈÂÏ ·BÁÓ21ÌÈ¯ÓB‡ ,B„Èa ≈≈ƒ…ƒ¿∆∆»≈¿»¿ƒ

BÏ22.¯Ët‰Â E¯·BL Ìi˜ :«≈»¿¿ƒ»≈

בבא 14) הרי"ף ביאור ד. הלכה ג פרק קידושין ירושלמי
תקעט. המקבל, פרק ההמחאה 15)מציעא שנעשית

שלושתן". "במעמד ובפוסקים: בגמרא שלושתם. בנוכחות
יכול 16) ואינו ראובן של החוב לוי קנה ובזה לכך, הסכים

לחזור  יכול ואינו שמעון על לו שהיה החוב ונפרע בו לחזור
ח). הלכה מכירה מהלכות ו פרק רבינו (ראה בו

והכוונה,17) שמעון, של בחובו הנוסחה: תימן יד בכתב
משמעון. חובו ותובע חוזר שמעון.18)שלוי

חוב 19) שטר מוציא כשלוי שהמדובר מבאר, משנה במגיד
אבל  נפרע, שהשטר להוכיח שמעון על כן ואם שמעון, על
יכול  שמעון שהרי לוי, על ההוכחה חובת - פה על ִבמלוה
גם  נאמן ולפיכך היסת, בשבועת נאמן ויהיה פרעתי לטעון
יכול  היה לשקר רצה שאם במיגו, והעני היה עשיר לומר
קכו  סימן משפט חושן ערוך שולחן (ראה פרעתי - לטעון

יא). וייטול 20)סעיף לוי יישבע ראייה הביא לא ואם
שם). ערוך גדול 21)(שולחן ההמחאה של כוחה יהא לא
שובר. של ללווה 22)מכוחו לו אומרים היינו כלומר,

קיימו  לא ואם והיפטר, שוברך קיים השובר: את המוציא
שמעון  על שלפנינו בנידון כך - פרעתי לומר נאמן אינו
היה  עשיר שראובן היינו, החוב. שנפרע ראייה להביא

אצלו. שהמחהו בשעה

.„¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k23Ô·e‡¯L , ¿»≈«¿¿ƒ¿∆»ƒ¿»∆¿≈
ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ ‰È‰ ‡lL24·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰Â ,ÌeÏk ∆…»»≈∆ƒ¿¿¿»»¿≈«»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ e‰ÁÓ‰Â ,‰Ó ÈÂÏÏ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿»≈∆ƒ¿««ƒ
.‰˜ ‡Ï - ÔzLÏL „ÓÚÓa e‰ÁÓ‰L25‰ˆ¯ Ì‡Â ∆ƒ¿»¿«¬«¿»¿»…»»¿ƒ»»
Ô˙ Ì‡Â ;ÔzÈ ‡Ï - ÔzÈ ‡lL ÔBÚÓL26‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ƒ¿∆…ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»«≈¿∆

¯ÊÁÏ ÈÂÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ ÂÈt ÏÚ È¯‰L ,Ô·e‡¯Ó≈¿≈∆¬≈«ƒ»«¿≈ƒ»»≈ƒ«¬…
‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ÔBÚÓMÓ ˙Ba‚Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯ÓBÏÂ¿«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿≈¿∆
¯ÊBÁ - ÔBÚÓMÓ ˙ˆ˜Ó Ú¯ÙpL Èt ÏÚ Û‡Â .Ô·e‡¯Ó≈¿≈¿««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈

.Ô·e‡¯Ó ¯‡M‰ ‰·B‚Â¿∆«¿»≈¿≈

ט.23) הלכה מכירה מהלכות ו ללוי 24)בפרק אמר
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משמעון. החוב לו 25)שיגבה חייב אינו ושמעון הואיל
בהם. לחזור יכולים שלושתם - ללוי.26)כלום שמעון

.‰ÈÂÁ27Ïk ˙eÁ‰ ÔÓ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï Ô˙B ‰È‰L ∆¿»ƒ∆»»≈¿««««ƒƒ«¬»
‰ˆ¯iM ‰Ó28ıa˜˙iL „Ú BÙÈwÓe ,‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a «∆ƒ¿∆¿««¿»»«ƒ«∆ƒ¿«≈

Ïk‰29BÏ Ú¯BÙe30ÌÈÏÚBtÏ Ôz :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , «…≈«¿»«««««ƒ≈«¬ƒ
Ôz‡ È‡Â ,ÈÏˆ‡ BÏ LiL ‰Ó È·BÁ ÏÚ·Ï B‡ ,ÚÏÒ∆«¿««ƒ»∆∆≈∆¿ƒ«¬ƒ∆≈
B·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰Â ,Èz˙ :¯ÓB‡ ÈÂÁ‰ È¯‰Â ,CÏ»«¬≈«∆¿»ƒ≈»«ƒ¿«≈««
·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ È¯‰ - ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ¬≈«≈««

ÚaL31ÚaL ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,B·BÁ ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ32 ƒ¿»¿≈ƒ««««ƒ¿≈«∆¿»ƒƒ¿»
¯Ó‡ ‡e‰ È¯‰L ,Ô˙pL ÔÚhM ‰Ó ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ¿≈ƒ««««ƒ«∆»«∆»«∆¬≈»«
ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,ÈÂÁ‰ „ÓÚÓa ÚaL ÏÚBt‰Â .ÔzÏ BÏƒ≈¿«≈ƒ¿»¿«¬««∆¿»ƒ¿≈«∆¿»ƒ

eÓÏkiL È„k ,·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ „ÓÚÓa33‰Ê ¿«¬««≈««¿≈∆ƒ»¿∆
‰fÓ34ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿≈…«≈»∆¿»«»«¬»ƒ
‡È‰35ıÙÁ ˙ËÈ˜a36.ÏhÏ Ô‰ÈL ÔÈ‡aL ÈtÓ , ƒƒ¿ƒ«≈∆ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆ƒ…

ÈÂÁ‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ37‡Ïa ·BÁ ÏÚa ÏËB - ¿ƒ»ƒ≈«∆¿»ƒ≈««¿…
‰Úe·L38ÈÂÁ‰ - ·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ , ¿»¿≈ƒ≈≈«««∆¿»ƒ

‰Úe·L ‡Ïa ÏËB39„ÈÒÙÓ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ; ≈¿…¿»∆¬≈≈««««ƒ«¿ƒ
„Á‡ ÌeÏLz ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÌeÏk40. ¿¿≈¿«≈∆»«¿∆»

מה:27) מזומן.28)שבועות כסף לסכום 29)לרבות
מיגא"ש 30)מסויים. הר"י של ביאורו פי (על אחת בבת

מז:). לקחתי.31)שם קמא:32)לא כתנא (שם) נתתי
שאחד  פי על ואף ונוטלים", נשבעין והם ונוטל נשבע "הוא
אלו  כיצד? השואל: ננס כבן ולא לשוא. נשבע ודאי מהם

שוא. שבועת לידי באים ירושלמי 33)ואלו מז: שבועות
נשבעין  אלו - אני אומר אומר: רבי ה: הלכה ז פרק שם

הבושה. מפני אלו אינם 34)בפני הבית בעל ומפני
נשבעים  אינם ולפיכך משקר מי יודע אינו שהרי מתביישים,

המשנה 35)בפניו. שחכמי מפני המשנה, שבועת ונקראת
שאין  שבועה, בלא נוטלים שניהם התורה מן תיקנוה.
טוען  מהלכות א בפרק (כמבואר שמא טענת על נשבעים
משום  אלא - שמא טענתו הבית בעל והרי - א) הלכה ונטען
חכמים: אמרו פעמיים, המשלם הבית בעל של הפסדו

משנה). (מגיד ונוטלים נשבעים שבועת 36)שניהם כעין
של  כעין "כולהון ו: הלכה ז פרק שבועות (ירושלמי התורה

להם"). ירדו או 37)תורה נתן אם יודעים אינם ויורשיו
החוב. בעל מצד אלא ברי טענת כאן שאין נמצא לא,

למעלה.38) כמבואר תורה, של והרמ"ה 39)כדין הרמב"ן
צריך  שהחנווני ודעתם, פועלים. מתו בדין רבינו על חולקים
בידך  לי מנה לחבירו כאומר זה הרי ומנמקים: להישבע.
ובעל  בידך לי מנה טוען (החנווני יודע, איני אומר והלה
אמרו  ולא הפועלים מתו שהרי יודע, איני טוען: הבית
שחכמים  אלא בשבועה, אפילו נוטל שאינו ממך) שלקחו
אין  לעולם ולפיכך בשבועה שייטול לחנווני תקנה עשו
כלום  מפסיד אינו הבית כשבעל אפילו שבועה, בלי נוטלים

משנה). מודה 40)(מגיד הוא שהרי כלום, מפסיד ואינו
משום  אלא זו שבועה תיקנו ולא אחת פעם לשלם שחייב
גאון" "מתשובת מציין: עוז (במגדל הבית בעל של הפסדו

משנה). מגיד וראה

.Â˙Èeˆ B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ÔzÏ z¯Ó‡ ‰z‡ :¯ÓB‡ ÈÂÁ‰«∆¿»ƒ≈«»»«¿»ƒ≈»∆»∆ƒƒ»

˙Èa‰ ÏÚ·e ,BÏ Ôz ÈBÏt ‡B·È Ì‡ :ÈÏ z¯Ó‡Â¿»«¿»ƒƒ»¿ƒ≈««««ƒ
˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - EÏ Èz¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡41 ≈…»«¿ƒ¿¬≈««««ƒƒ¿»∆≈

‰Ê ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ ÈÂÁ‰Â ,¯ËÙÂ42BÏ Ô˙pL43ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿«∆¿»ƒ∆ƒƒ∆∆»«¿≈
ÈÒ˜Ùa ·e˙k :BÙÈwn‰ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÈÂÁ‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»««∆¿»ƒ¿««««ƒ««ƒ»¿ƒ¿»ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆««««ƒ≈≈ƒ≈«

˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÚaL -44ÔÈ„k ,¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ƒ¿»««««ƒ∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ
˙wz ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ B¯·Á ÏÚ ÔÚBË Ïk»≈«¬≈¿»»»¿≈»∆«»«

ÌÈÓÎÁ45. ¬»ƒ

כשבעל 41) רק תוקנה ונוטל, נשבע שחנווני חכמים תקנת
כשהוא  לא אבל לפועלים, ליתן לחנווני שציווה מודה הבית
ככל  זה והרי השליחות. בעיקר החנווני טענת את מכחיש
ונפטר  היסת שנשבע בכל, כופר והלה חבירו על טוען

מה:). חושן 42)(שבועות בש"ך לו. נתן דבריו, שלפי
מכחיש  הפועל שאם מבואר, כו קטן סעיף צא סימן משפט
פטור  הבית בעל - החנווני מן כלום לקחתי לא ואומר:
כפירת  כאן שאין משום הכל, לדברי היסת משבועת אפילו
בלי  ממון ממנו להוציא יכול אינו החנווני שהרי ממון,
סמ"ע  (ראה לתת שציווה מודה היה אם אפילו שבועה,

ונפטר.43)שם). היסת נשבע כופר, הוא ואם
לא 44) כיצד? פנקסו על "חנווני שנינו: מה. בשבועות

וכו'", זוז מאתיים לי חייב שאתה בפנקסי כתוב לו שיאמר
הבית  בעל עם חנווני ביחסי חכמים שתיקנו שבועה כלומר,
- אומר הבית ובעל בפנקסי כתוב לו שיאמר בכגון אינה

יודע. זו 45)אינו תקנה כי וייטול, החנווני שיישבע
איני  בטענת אבל ה, הלכה למעלה שנתבאר בדין רק נאמרה

ופטור. בכל, כופר כדין היסת, הבית בעל נשבע יודע

.Ê,ÔBÚÓL ÏÚ ÈÂÏÏ LiL ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¿̄≈∆ƒ¿«∆≈¿≈ƒ«ƒ¿
‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÏ B˙ ÈÂlL ÔÚËÂ46¯ËM‰ „·‡Â , ¿»«∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»««¿»

Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ BÏ e‰˜‰L ÔÚhL B‡ ,Ba e‰˜‰L47 ∆ƒ¿»∆»«∆ƒ¿»««««¿«
B˙B‡ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -48ÔBÚÓMÓ49‡ˆBÈÂ ÏÈ‡B‰ , ¬≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,ÈÂÏÏ Ú¯tL ÔBÚÓL ÔÚË .B„È ˙ÁzÓƒ««»»«ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿»«ƒ»«
ÈÏ50ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú·MÈ -51Ô·e‡¯ ‰a‚È Ck ¯Á‡Â ,52. ƒƒ»«≈ƒ¿ƒ¿¿««»ƒ¿∆¿≈

Ú¯tL BÏ ‰„B‰53Ô·e‡¯Ï ÈÂÏ ÌlLÈ -54ÈÂÏ ÔÚË . »∆»«¿«≈≈ƒƒ¿≈»«≈ƒ
¯ËL Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL55ÚaL - ‰Ê56˙q‰ ∆…»«¿…»«¿»∆ƒ¿»∆≈
¯ËÙÂ57. ¿ƒ¿»

יא:46) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק כמבואר וקנאו,
קנה  אחר) (בשטר המקנה לו שיכתוב השטר? יקנה "וכיצד
שנקנה  ונמצא החוב) (שטר השטר לו וימסור ... פלוני שטר
עז). בתרא בבא פי על שם, רבינו (מלשון ומסירה" בכתיבה

שהשטר 47) יד) הלכה שם מכירה (בהלכות לשיטתו רבינו
ומסירה. כתיבה בלא שהוא מקום בכל קרקע אגב נקנה

אם 48) אפילו שם) (רבינו קנייתו" לעניין עדים צריך "ואין
סימן  שם יוסף בית (עיין מכחישו המוכר) - (המלווה לוי

הבא 49)צה). לטעון יכול שמעון אבל לעכב, יכול לוי ואין
טענתו  מקבל דין ובית לך ומסר כתב שלי שהמלווה ראייה,
בדברי  שמבואר כמו ראייה, להביא ראובן את ומחייבים
הנתבע  שהרי תביעה, לעניין עדים צריך "אבל (שם): רבינו
(מגיד  לך" ומסר כתב שלי דברים שבעל לי יאמר מי אומר
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שם). ראב"ד ועיין פרעתי.50)משנה, נתבאר 51)שלא
משביעים  הלווה דרישת פי שעל ב) הלכה י"ד (פרק למעלה
(לוי) רצה לא ואם בידו. שהשטר פי על אף המלווה את
ללוקח  לשלם חייב שנפרע, הודה שלא פי על אף להישבע,

העיטור). בשם משנה מגיד משמעון,52)(=לראובן,
נפרע. שלא טוב שטר לו מכר שהרי מלוי, לגבות יכול ואינו

שהרי 53) הקנייה, על עדים יש אם אפילו בכך, הוא ונאמן
רצה בינתיים אם שמכרו פי על אף לשמעון החוב מוחל

יב  הלכה מכירה מהלכות ו בפרק שנתבאר כמו לראובן,
משנה). ואפילו 54)(מגיד בשטר הנקוב הסכום כל

אלף  סך על היה שהשטר כגון זה. מסכום בפחות כשקנאו
שאפילו  משנה במגיד וכתב אלף. משלם - במאה ומכרו זוז
לגמרי  בטל והמקח המכירה קודם כבר שנפרע טוען הוא אם
לו  מאמינים אנו אין שקיבל, ממה יותר לשלם עליו ואין
נאמנותו  וכל הואיל והטעם: בשטר, הכתוב כל לשלם וצריך
ומכיוון  מוחלו רצה שאם מתוך מיגו, מדין אלא אינו שנפרע
(כמבואר  שבשטר מה כל לשלם מחוייב היה מחלו שאילו
נפרעתי  טען אם כך י) הלכה ומזיק חובל מהלכות ז בפרק
קטן  סעיף סו סימן שם ש"ך (ועיין שבשטר מה כל משלם

משנה).55)לו). (מגיד נפרע אם 57)לוי.56)והשטר
למעלה  שאמרו ומה השטר. את שקנה עדים לראובן אין
לעניין  רק היינו קנייתו, לעניין עדים צריך שאינו (בהערה)
ממון  גביית לעניין אבל השטר, את מידו יוציא לא שלוי
נשבע  - מביא אינו ואם ראייה להביא צריך (המלווה) מלוי
מכחיש  והוא מחבירו ממון תובע כל כדין ונפטר היסת לוי

משנה). (מגיד

.Á¯ËL58B„È ˙ÁzÓ B‡ÈˆB‰Â ,LÈÏL „Èa ‰È‰L ¿»∆»»¿«»ƒ¿ƒƒ««»
¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a59Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ - ‡e‰ Úe¯t : ¿≈ƒ¿»«»«∆¡»««ƒ

.BÚ¯B˜ B‡ BÙ¯BO ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡L ;Ìi˜Ó ¯ËM‰L∆«¿»¿À»∆ƒ»»»»¿¿
·˙k ‡ˆÓÂ LÈÏM‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ60È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¿≈ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿»¿»≈ƒ««¿≈

‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Úe¯t BÏˆ‡ Ápn‰ ‰Ê ¯ËML LÈÏM‰«»ƒ∆¿»∆«À»∆¿»«¬≈∆
·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe¯t61Ï·‡ . »«««ƒ∆≈≈ƒ««¿»¬»

·˙k62,Úe¯t ÈBÏt ¯ËML ‰ÂÏÓ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆiL ¿»∆»»ƒ««¿≈«¿∆∆¿»¿ƒ»«
˜ÁOÓk ‡l‡ BÈ‡ - ‰ÂÏn‰ È„È ·˙Îa ‰È‰ elÙ‡63. ¬ƒ»»ƒ¿«¿≈««¿∆≈∆»ƒ¿«≈

לא.58) בבא 60)השליש.59)סנהדרין ב: עמוד שם
כא. עדים 61)מציעא עליו "אין שם: הברייתא המשך

השליש  שמת רבינו ומפרש כשר" שליש ידי מתחת ויצא
עדים  עליו ואין פרוע זה ששטר כתב שטרותיו בין ונמצא
והטעם, יב). קטן סעיף נו סימן שם וש"ך משנה לחם (ראה

האמינו. - לשליש שטרו שמסר המלווה בכתב62ֿ)שהרי
ט. הלכה כאן מתחילה תימן מציעא 63)יד (בבא ופסול

כ:).

.Ë·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú eÈ‰64È¯‰ - ÔÈÓi˜Ó eÈ‰ Ì‡ : »≈ƒ««¿»ƒ»¿À»ƒ¬≈
Úe¯t ¯ËM‰65ÌÈ„Ú‰ eÏ‡LÈ - Ìei˜ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ; «¿»»«¿ƒ≈»»ƒƒ¿¬»≈ƒ

ÔÈ‡L B‡ eÚ„È ‡Ï Ì‡ .¯·BM‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈÓe˙Á‰«¬ƒ«∆«≈ƒ…»¿∆≈
˙ÁzÓ B‡ ‰ÂÏn‰ È„È ˙ÁzÓe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒƒƒ««¿≈««¿∆ƒ««

ÌeÏk ¯·BM‰ ÔÈ‡ - ‡ˆÈ ÂÈL¯BÈ È„È66. ¿≈¿»»»≈«≈¿

המלווה.64) ידי מתחת מקיימים 65)היוצא דין בית שאין

(שם  פרוע שהשטר ביררו אם אלא השובר, עדי חתימת
הלווה 66)כא.). יביא שמא הכינו, שהמלווה תולים אנו

את  הלווה ויעכב שובר לכתוב יספיק ולא שבת בערב הכסף
כ:). (שם הפירעון

.È‡ˆÓ67¯ËM‰68ÔÈÚe¯t ˙B¯ËL ÔÈa69‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»≈¿»¿ƒ¬≈∆
ÔÎÂ .‡ˆÓp‰ ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Úe¯t»«¿««ƒ∆≈≈ƒ««¿»«ƒ¿»¿≈

ÂÈtÓ ÔÈa ,¯ËL ÏL BÙe‚a ·e˙k ‡ˆÓ Ì‡70ÔÈa ƒƒ¿»»¿∆¿»≈ƒ»»≈
ÂÈ¯BÁ‡Ó71B˙ˆ˜Óa elÙ‡Â ,72B‡ ,Úe¯t ‰Ê ¯ËL : ≈¬»«¬ƒ¿ƒ¿»¿»∆»«

ÏÚ Û‡Â ,·˙k‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ - CÎÂ Ck epnÓ Ú¯Ùƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ«ƒ«¿»¿««
˙ÁzÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ„Ú ·˙k‰ ÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈««¿»≈ƒ¿««ƒ∆»»ƒ««
ÏÚ ·˙Bk ‰È‰ ‡Ï - Ú¯Ù ‡Ï el‡L ;‰ÂÏn‰ È„È¿≈««¿∆∆ƒ…ƒ¿«…»»≈«

¯ËM‰73. «¿»

מגיד 68)שם.67) (ראה אליו משתייך שהשובר חוב שטר
ב). הלכה י"ז פרק לקמן של 69)משנה שמקומו כגון,

כוחו. את מערער החוב השורות.70)שטר בין
כנגדו.71) שלא בין הכתב כנגד בין החלק, בצידו
סעיף 72) סה, סימן הש"ך הגיה וכן בקצתו. תימן: יד בכתב

(ראה  העדים חתימת אחר השטר בשולי ומפרש: עא. קטן
ע). קטן סעיף שם או 73)סמ"ע ... "סמפון שם: ברייתא

"דאי  נימקו: שם ובגמרא כשר" שטרות חיתום לאחר שיוצא
לא  נפרע (אלמלא לשטריה" ליה מרע הווה לא דפריע לאו

עליו). השובר כתיבת ידי על כוחו מערער המלווה היה

.‡È‡ˆBn‰74¯ËL75‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa «≈¿»≈¿»»¿≈≈««
B·Èh76ÁpÓ ‰È‰È -77.e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú ƒƒ¿∆À»«∆»≈ƒ»

כ.74) שם שלו.75)משנה הלווה 76)שאינו אם
המלווה. או ולא 77)הפקידו לזה לא יחזירו ולא אצלו,

שם). (רש"י לזה

.·ÈÂÈ·Ï ¯ÓB‡‰78ÈÈ‡Â Úe¯t È˙B¯ËL ÔÈa ¯ËL : »≈¿»»¿»≈¿»«»«¿≈ƒ
ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈ˙B¯ËL - ‡e‰ ‰ÊÈ‡ Ú„BÈ79‡ˆÓ . ≈«≈∆¿»»À»¿ƒƒ¿»

„Á‡Ï80ÌL81˙B¯ËL ÈL82ÏB„b‰ -Úe¯t83ÔËw‰Â , ¿∆»»¿≈¿»«»»«¿«»»
B¯·ÁÏ ¯Ó‡ .Úe¯t BÈ‡84- Úe¯t È„Èa EÏ ¯ËL : ≈»«»««¬≈¿»¿¿»ƒ»«

È„Èa EÏ ·BÁ .Úe¯t BÈ‡ ÔËw‰Â ,Úe¯t ÏB„b‰85 «»»«¿«»»≈»«¿¿»ƒ
.ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈÏÚ BÏ LiL ˙B¯ËL Ïk - Úe¯t»«»¿»∆≈»»À»¿ƒ

מיתה.78) בשעת שלי 79)מצוה שטר הטוען לווה כל ְֶַ
(משנה  פרוע ספק הוא ושטר שטר שכל מפני נאמן, פרוע

קעג.). בתרא אחד.80)בבא שטרותיו 81)ללווה בין
המצוה. ואם 82)של שונים סכומים על הלוואות שתי של ְֶַ

אמר  אחד שטר על רק שהרי פרוע, אינו מהם אחד שטר כן
פרוע. פרוע,83)שהוא שהגדול לטעון יכול הלווה

משנה). (מגיד הראייה עליו מחבירו שם 84)שהמוציא
התחתונה. על השטר בעל שיד הטעם: ומאותו בגמרא

מן 85) אחד חוב שטר - לפרשו אפשר ברור, אינו זה נוסח
הכולל  החוב גם ומשמע בידי הנמצאים שלך השטרות
בעל  יד - ולכאן לכאן להתפרש וניתן והואיל ממני, שלווית
הלווה  בא ואם פרועים, בחזקת וכולם התחתונה על השטר
הר"י  בשם משנה (מגיד נאמן - כולם את שפרע וטען

מיגאש).
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ה'תש"פ  אדר י"ז שישי יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ליפרע 1) הבא יורש או היורשים מן ליפרע הבא דין מבאר

שטרות  ודין לבניו, שבועה מוריש אדם ושאין היורש, מן
קורעים  ואין בהם מגבים שאין יתומים. על יתומים של
לנו  אמר אומר ודין אבינו, פקדנו שלא נשבעים ודין אותם,
בו  שיש בשטר ליפרע שבא יורש ודין לוויתי, לא אבא
עליו  ויצא לאביו חוב שטר שהיה קטן יורש ודין נאמנות,
בבבל  כתוב חוב שטר מוציא ודין אביו, מיתת אחר שובר

בבל. ממעות שמגבהו

.‡˙nL ‰ÂÏÓ2¯ËLa ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï L¯Bi‰ ‡·e , «¿∆∆≈»«≈ƒ¿…«∆«…∆ƒ¿»
ÈÈ‡ :¯ÓB‡ L¯Bi‰Â ,EÈ·‡Ï ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚL∆»»¿»«»«¿ƒ¿»ƒ¿«≈≈≈ƒ

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - Ú„BÈ3BÏ ÌlLÂ „ÓÚ :4Ú·MÈ :¯Ó‡ . ≈«¿ƒ¬…¿«≈»«ƒ»«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÈÏ5e„˜t ‡lL : ƒ¬≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»

‡a‡6‡lLÂ ÂÈÙa ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ ‡lLÂ ¯Á‡ È„È ÏÚ «»«¿≈«≈¿∆…»«»«»¿ƒ¿∆…
eÈˆÓ7‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa8Úe¯t ‰Ê ¯ËML9, »ƒ≈¿»»∆«»∆¿»∆»«

.‰·B‚Â¿∆

מח.2) שם וגמרא מה. שבועות הדיינים 3)משנה,
ללווה. זה 4)אומרים דין אותו. משביעים ואין ליורש,

שקיל  אבוהון תמיהה: בלשון ששאלו שם, בגמרא מבואר
בלא  נוטל היה (אביהם בשבועה שקלי ואינהו שבועה, בלא
נתבאר  בשבועה)? רק נוטלים (היתומים) והם שבועה,
זה  "שטר לומר נאמן אינו שהלווה ה"ב פי"ד למעלה
הלווה  כשדורש אלא המלוה את משביעים ואין פרוע",

שישבע. מחויב 5)מעצמו היה שאביו מכיון מצוה. של
פרעתי  שלא לי ישבע טוען: כשהלווה כזו חמורה שבועה

כזו. בשבועה יורשיו גם מחוייבים לנו 6)- הודיע שלא
מותו. שהוא.8)מצאנו.7)לפני כתב נמשך 9)כל

ושלא  אמר שלא פקדנו, שלא שלמעלה: הטענות שלוש לכל
כוח  הורע שלא רק למדנו שם, הגמרא מתמיהת וכו'. מצאנו
יפה  כוחם שיהא שמענו לא אבל המוריש, מכוח היורשים
היה  שמורישם מקרה בכל נשבעים הם ולפיכך מכוחו,
זו  ושבועה אחר. הוא שבועתם שתוכן אלא להשבע, מחויב
(לקמן  [במגידֿמשנה יורשים. שבועת חכמים: בפי נקראת
תנאים: שני צריך - השטר את לפסול שכדי מבאר, ה"ב)
בין  שנמצא ב. פרועים, שטרות בין נמצא שהשטר א.
משמע  וכן החוב. פרעון המאשר כתב המוריש של ניירותיו
השטר  "נמצא שכתב: ה"י) פט"ז (למעלה רבינו של מלשונו
עדים  שאין אףֿעלֿפי פרוע, זה הרי - פרועים שטרות בין
שני  שרק ברור, יוצא פרעון)". (אישור הנמצא הכתב על
מלוה  בידי שובר וגם פרועים שטרות בין נמצא - הדברים
וה'שולחן  ה'טור' להלכה פסקו וכן השטר. את פוסלים -

יב]. ס"ק שם ש"ך וראה קח, סי' חו"מ ערוך'

.·‰Âl‰ ˙Ó10L¯Bi‰ ‡·e ,‰ÂÏn‰ ˙nL ¯Á‡ ≈«…∆««∆≈««¿∆»«≈
,‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ«≈…ƒ»«∆»ƒ¿»

ÔÈ¯ÓB‡Â11BÏ12‡a‡ e„˜t ‡lL Ú·M‰ ‰lÁz : ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«∆…¿»»«»
ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ ‡lLÂ¿∆…»«»«»¿…»ƒ≈¿»»∆
ÔË˜ L¯Bi‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Úe¯t ‰Ê ¯ËML ‡a‡«»∆¿»∆»««¬ƒ»»«≈»»

BLÈ¯BÓ ˙nLk ‰ÒÈ¯Úa Ïhn‰13ÚaL ‰Ê È¯‰ - «À»«¬ƒ»¿∆≈ƒ¬≈∆ƒ¿»
ÏËBÂ14‰ÂÏn‰ ‰eˆ Ì‡Â .15‰Ê ¯ËML B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ¿≈¿ƒƒ»««¿∆ƒ¿«ƒ»∆¿»∆

ÔÓ elÙ‡ ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ Ú¯tÈ - Úe¯t BÈ‡≈»«ƒ»««≈¿…¿»¬ƒƒ
.L¯Bi‰«≈

שם.10) פירוש,11)בגמרא "ואומרין". תימן: בכת"י
המלוה. ליורשי אומרים שיורשי 12)הדיינים אףֿעלֿפי

ובין  קיים לווה בין ההבדל הוא וזה דורשים. אינם הלווה
היורש  מן שביורש הבדל, עוד מוסיף שם ב'טור' הלווה. מת
חי  וכשהלווה עצמו, לו פרע לא שהלווה גם להישבע צריך
זאת. טוען אינו הלווה אם זו, משבועה המלוה יורש פטור

שם. ב"ח בן 13)ראה יוחנן "רבי כתוב: שבידינו במשנה
זה  הרי האב, מיתת אחר הבן נולד אפילו אומר: ברוקה
היה  "ואפילו שכתב: רבינו של ומלשונו ונוטל". נשבע
מיתת  לאחר בנולד כמותו פוסק שאינו משמע קטן", היורש
בשעת  קטן ורק שבועה, בלא שנוטל דעתו ונראה האב.
גורסים  והרא"ש [הרי"ף להשבע. צריך האב מיתת
ב'ספר  וכן וכו' ברוקה בן יוחנן רבי העיד במשנתנו:
ככתוב  היא רבינו שנוסחת ונראה ב. חלק יד שער התרומות'
הלכה. - העיד שכל בידינו כלל שהרי שבידינו, בספרים

מגידֿמשנה]. של 14)ראה שטרותיו בין מצא שלא נשבע
אינו  - לי אמר ושלא פקדנו שלא אבל פרוע, זה ששטר אבא
סעיף  שם ושו"ע ('טור' ברֿצוואה אינו שקטן מפני נשבע,

במשנתנו.15)ו). גמליאל בן שמעון רבן דברי

.‚‰lÁz ‰Âl‰ ˙Ó16ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ≈«…∆¿ƒ»¿««»≈««¿∆≈
ÌeÏk ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ ÔÈÏËB ‰ÂÏÓ ÈL¯BÈ17aL ;‰ÚM ¿≈«¿∆¿ƒƒ¿≈…∆¿∆«»»

,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ú·M‰Ï ‰ÂÏn‰ ·iÁ˙ ‰Âl‰ ˙nL∆≈«…∆ƒ¿«≈««¿∆¿ƒ»«¿««»ƒ…
e¯‡aL BÓk18LÈ¯BÓ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó ¯·Îe , ¿∆≈«¿¿»≈¿≈»»ƒ

‰Úe·L19ÂÈ·Ï20Ú¯Ù ‡lL Ú·M‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L , ¿»¿»»∆≈»¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ¿«
ÌeÏk Ì‰È·‡21ÈL¯BÈ ÚÈaL‰Â Ôic‰ ¯·Ú Ì‡Â . ¬ƒ∆¿¿ƒ»«««»¿ƒ¿ƒ«¿≈

Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô·BÁ ˙‡ e·‚Â ,‰ÂÏÓ22. «¿∆¿»∆»≈ƒƒƒ»»
CÎÈÙÏ23ÔÓ Ú¯t‰Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈÓB˙È ÏL ·BÁ ¯ËL , ¿ƒ»¿«∆¿ƒ«»ƒ¿ƒ»«ƒ

ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ‰lÁz ‰Âl‰ Ô‰È·‡ ˙nL ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ∆≈¬ƒ∆«…∆¿ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L - Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ;Ba ÔÈa‚Ó ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈«¿ƒ≈ƒ∆≈»»
ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â ,e¯‡aL BÓk ,ÂÈ·Ï ‰Úe·L LÈ¯BÓƒ¿»¿»»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

.Ba ‡ÈˆBÈÂ Ôe„iL Ôi„ ‡B·È ‡nL - B˙B‡∆»»«»∆»¿ƒ

שם.16) וכן 17)גמרא שם. ושמואל כרב בשבועה, אפילו
הרי"ף. דעת ה"ב.18)גם שאין 19)למעלה כסף

שבועה. בלי והכוונה 20)לגבותו בניו, דוקא לאו
ומה  אבא, פקדנו שלא לי מה אומר: מח: שם רבא ליורשיו.

אחא. פקדנו שלא לא.21)לי או נפרע אם יודעים אינם
ואומר:22) ושמואל, רב על אלעזר רבי חולק שם בגמרא

אמרו, שם ובמסקנא ונוטלין. יורשין שבועת נשבעין יורשין
- ושמואל כרב שפסק דיין ולפיכך כמי, הלכה נקבעה שלא

קיים. דינו - אלעזר כרבי והפוסק קיים. מסקנתו 23)דינו
שם. פפא, רב של

.„elÙ‡24·¯Ú ÌL ‰È‰25‡Ï - ‰lÁz ‰Âl‰ ˙Óe , ¬ƒ»»»»≈≈«…∆¿ƒ»…
eÚ¯tÈ ¯Ó‡z Ì‡L ;·¯Ú‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ ÈL¯BÈ eÚ¯tÈƒ»¿¿≈««¿∆ƒ∆»≈∆ƒ…«ƒ»¿

·¯Ú‰ ÔÓ26‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯ÙÂ ¯ÊBÁ ·¯Ú‰ È¯‰ ,27. ƒ∆»≈¬≈∆»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈…∆
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הערב.25)שם.24) מן לגבות באים המלוה ויורשי
שם.26) יהושע, רב בר הונא רב 27)כרב של נימוקו

מה  ראשונים מחלוקת מביא לב, סעיף שם ב'טור' הונא.
חייבים  אינם והיתומים נכסים, השאיר לא כשהלווה הדין
החוב  את ששילם הערב גם וממילא אביהם, חובות לפרוע
האומרים  שלדעת ומבאר, כלום. מהם לגבות יכול אינו
שאינם  (אע"פ אביהם חוב לפרוע היתומים על שמצוה
על  מצוה שהרי הערב, מן גובה אינו הדין) מן חייבים
אין  מצוה שאפילו האומרים ולדעת לו, להחזיר היתומים
שקנו  מלקוחות לגבות מלוה יורשי באו ואם גובה. - כאן
הלווה  הניח כשלא מהם שגובים מודים הכל - מהלווה שדה
חסד  עשה שערב לערב, לקוחות לדמות שאין אחרים, נכסים
- לוקח אבל כלפיו. מוסרית חובה בניו על ויש אביהם, עם
את  עצמו על קיבל שמרצון ואפשר עיניו, נגד עצמו טובת
זמן  לאחר השדה את מלוה יורשי ממנו יגבו שמא הסיכון
דעתו  גילה ולא סתם ורבינו שם). ור"ן ורמב"ן רז"ה (ראה

בזה.

.‰ÔÈc ÔÈ‡28‰Ê ÔÈcÓ29BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÏ30È¯‰ ‡l‡ . ≈»ƒƒƒ∆¿»«∆∆»¬≈
B¯ËL ˙‡ Ì‚Bt‰31‰·B‚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óe32 «≈∆¿»≈««ƒ∆≈∆

‰Úe·La ‡l‡33‡a‡ e„˜t ‡lL ÔÈÚaL ÂÈa È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈»»ƒ¿»ƒ∆…¿»»«»
‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eeˆ ‡ÏÂ¿…ƒ»«»¿…»ƒ≈¿»»∆«»
ÔÈa ¯ËM‰ ¯‡L ˙‡ ÔÈ·B‚Â ,Úe¯t ‰f‰ ¯ËM‰ ÏkL∆»«¿»«∆»«¿ƒ∆¿»«¿»≈

ÂÈL¯BiÓ ÔÈa ‰Âl‰ ÔÓ34. ƒ«…∆≈ƒ¿»

לבניו.29)שם.28) יורשים שבועת מוריש אדם שאין
לב 30) (שימו עלה" לוסיף דלא "הבו אמרו: שם בגמרא

בפירוש). ושמואל רב שאמרו מה על להוסיף שלא
הכתוב 31) מהחוב חלק שנפרע בביתֿדין שהודה מלוה

עצמו.32)בשטר. פז:33)המלוה רב 34)כתובות
יתומים  מנכסי ליפרע הבא בדין שאמרו מה אמרו ושמואל
שבועת  לדין מזה ללמוד ואין בשבועה, אלא יפרע לא -
הלווה, גם מת שאחרֿכך ואףֿעלֿפי שטרו, את פוגם
שמת  לפני הלווה מת ואם מיורשים. להיפרע באו ויורשים
מיורשי  גובים שטרו שפגם המלוה יורשי אין - המלוה
להיפרע  הבא בשבועת כבר נתחייב המלוה שהרי הלווה,
כשמת  מהֿשאיןֿכן מוריש. אינו זו ושבועה מיתומים,
(כסףֿמשנה). זו שבועה כלל עליו חלה ולא קודם המלוה

.ÂL¯BÈ35˙Ba‚Ï ‡aL36ÈL¯BÈ e¯Ó‡Â ,L¯Bi‰ ÔÓ ≈∆»ƒ¿ƒ«≈¿»¿¿≈
ÈL¯BÈ È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ ‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :‰ÂÏ…∆»«»«»…»ƒƒ∆¬≈¿≈

‰Úe·La ‡lL ÔÈ·B‚ ‰ÂÏn‰37‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ««¿∆ƒ∆…ƒ¿»∆»»≈…
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ38‡aL ‰ÂÏÓ ÔÎÂ .ÈÓ„ »ƒƒ¿≈…»«¿ƒ»≈¿≈«¿∆∆»

‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :e¯Ó‡Â ,‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ¿≈…∆¿»¿»«»«»…
‰Úe·L ‡Ïa e‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ39elÙ‡ , »ƒƒ∆¬≈∆≈¿…¿»¬ƒ

¯Ó‡L ÔÓÊ Ïk ¯ËMa BÈÓ‡‰40¯ÓB‡‰ ÏkL ;ÈzÚ¯t ∆¡ƒ«¿»»¿«∆»«»«¿ƒ∆»»≈
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ ‡Ï41. …»ƒƒ¿≈…»«¿ƒ

פח.35) בשטר.36)כתובות שבועת 37)מלוה
ב. בהלכה שנאמרה לא 38)היורשים, הרי לוה, לא שאם

הלכות  (ראה שבועה מחייבת אינה לוה, לא וטענת פרע.
ה"ג). פ"ו ונטען הקודם,39)טוען מהדין רבינו למד זה

יורשיו  גם מחויבים - שבועה מחויב היה עצמו המלוה שאם
א. בהלכה למעלה שנתבאר כמו היורשים, שבועת להישבע

שיאמר.40) תימן: הלא 41)בכת"י שהאמינו, בכך ומה
פרעתי. לא אומר: עצמו הוא

.Ê‡aL L¯BÈ42Ba LiL ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ≈∆»¿ƒ»«ƒ«…∆ƒ¿»∆≈
¯t ¯Ó‡iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂlÏ ˙eÓ‡‰Âl‰ È¯‰ - ÈzÚ ∆¡»«…∆»¿«∆…«»«¿ƒ¬≈«…∆

˙q‰ ÚaL43Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËÙÂ ‰Ê ¯ËLÏ Ú¯tL ƒ¿»∆≈∆»«ƒ¿»∆¿ƒ¿»««ƒ
¯wÚL ;ÈL¯BÈ ÏÚ ÔÓ‡ ‰z‡ È¯‰Â :BÏ ·˙k ‡lL∆…»««¬≈«»∆¡»«¿«∆ƒ«

‰È‰ ‰Ê È‡z ÏÚ ¯ËM‰44‡‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . «¿»«¿«∆»»¿ƒƒ¿»»»∆¿≈
ÈL¯BÈÏ elÙ‡ ÚaL BÈ‡ - ‰Úe·L ÌeL ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿»≈ƒ¿»¬ƒ¿¿≈

.‰ÂÏÓ«¿∆

שמו.42) סי' כתובות בהלכותיו, (פט"ו 43)רי"ף למעלה
למה. זו שבועה נתבאר "דשטר 44)ה"ו) כתוב: ברי"ף

פרעתן  אי ליה למימר מצי דלא כוחו), (נעקר עקיר מיעקר
משום  עילויה, תברא מיכתב נמי אי שטרא, למיקרע לך הוה
פקע  (בעברית: סמכי לי דכתבת אהימנותא אנא ליה דאמר
פרעת  אילמלי לטעון: יכול המלוה שאין השטר, של כוחו
לך  שאכתוב לדרוש או השטר את לקרוע צריך  היית לי,
יטען: שהלווה משום כך?), לטעון יכול אינו (ולמה שובר
גבי  לאֿשנא הלכך בשטר), הכתובה הנאמנות על הסתמכתי
(לפיכך  נאמן פרעתיה אמרה כי ירתיה, גבי לאֿשנא דידיה,
נאמן  - יורשו לגבי בין עצמו הלווה לגבי בין הבדל אין
התכוון  רבינו שגם הדעת על ומתקבל פרעתי)". לומר
ונראה  המעתיקים. שיבשו וכאן ההלכה, שבמקור זה לנימוק
קמוצה), (ע' "יוד" (בלי שעקר צ"ל: כאן הנכונה שהנוסחה

זה. תנאי עלֿידי ר"מ) רומא בדפוס הוא וכן

.ÁÔË˜ L¯BÈ45ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈ·‡Ï ·BÁ ¯ËL ‰È‰L ≈»»∆»»¿«¿»ƒ¿»»»»
ÔÈ‡Â ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ¯·BL≈««ƒ«»ƒ≈¿ƒ∆«¿»¿≈
‰Ê ¯·BL ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú Ba ÔÈa‚Ó«¿ƒ«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»≈∆
ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰Âl‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÛiÊÓ46. ¿À»¿ƒ»…ƒ«…∆¿«≈»ƒ

ז:45) בשם 46)בבאֿבתרא קח) סי' (חו"מ הטור כתב
בחייו, הפרעון זמן הגיע לא שאפילו מיג"ש, יוסף הר'
השובר  את להוציא הלווה מיהר לא כך שמפני לומר ואפשר
לתבוע  לו היה מזויף אינו שאם מזויף, הוא שמא חוששים -
הלוי  מאיר והר' השטר. קריעת ולדרוש לביתֿדין המלוה את
הוציא  ולא לפרוע בביתֿדין האב כשתבעו דוקא שזה אומר,
מביא  כאן [במגידֿמשנה פרע. שכבר להוכיח השובר את
בפנינו  מעידים השובר עדי אם שאפילו רשב"א, דעת
מקבלים  שאין מפני עליהם, סומכים אין השובר על שחתמו
ומרן  בפניו. לשלא דומה וקטן בעלֿדין, בפני שלא עדות

הר  שואל, שם שלו הבית' ב'בדק קארו ביתֿדין הר"י י
במקרה  משיב, והוא בעלֿדין? בפני שלא שטרות מקיימים
שלא  מקיימים אין - מזויף שהשובר לדבר רגליים שיש זה,

כאן]. משנהֿלמלך ראה בעלֿדין. בפני

.Ë‡ÈˆBn‰47·e˙k ‰È‰Â ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL «ƒ¿««¬≈¿»»»
Ï··a48Ï·a ˙BÚnÓ e‰a‚Ó -49ı¯‡a ·e˙k ‰È‰ ; ¿»∆«¿≈ƒ¿»∆»»»¿∆∆

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó - Ï‡¯OÈ50ÔÈ‡M ‰Ó . ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«∆≈
‰a˙Îa Ôk51B‡ÈˆB‰Â ,ÌB˜Ó ÌL ¯ËMa ‰È‰ ‡Ï . ≈ƒ¿À»…»»«¿»≈»¿ƒ
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Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ÈˆB‰ ;Ï·a ˙BÚnÓ e‰a‚Ó - Ï··a¿»∆«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
˙BÚnÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó -«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿

¯ËM‰ Ba ‡ˆiL ÌB˜n‰52˙BÚn‰L :‰Âl‰ ÔÚËÂ , «»∆»»«¿»¿»««…∆∆«»
ÚaËn‰ ‰fÓ ˙eÁt ‡e‰L ÛÒkÓ BÏ ·iÁ È‡L53- ∆¬ƒ«»ƒ∆∆∆»ƒ∆««¿≈«

ÏhÈÂ ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ54Ì˙Ò ÛÒk Ba ‰È‰ .55‰Ó - ƒ»«««¿∆¿ƒ…»»∆∆¿»«
e‰a‚Ó ‰ÂÏ ‰ˆ¯iM56Ô‡kÓ .57¯ËML ,„ÓÏ ‰z‡ ∆ƒ¿∆…∆«¿≈ƒ»«»»≈∆¿»

.¯·c ÏÎÏ ¯Lk - Ba ·zÎpL ÌB˜Ó ÌL Ba ÔÈ‡L∆≈≈»∆ƒ¿«»≈¿»»»
ÏÏk ÔÓÊ Ba ÔÈ‡L ¯ËLÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â58,¯Lk ‡e‰L - ¿«ƒƒ¿»∆≈¿«¿»∆»≈

dnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡ BÊ ˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡59ÔÈ‡L ; ««ƒ∆≈ƒ«»»«¬ƒ»∆≈
‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈ˜c˜„Ó60BÓk , ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿

¯‡a˙iL61ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k ,62. ∆ƒ¿»≈¿≈∆…ƒ¿…∆∆ƒ¿≈…ƒ
ÔÈ¯Á‡Ó‰ ·BÁ È¯ËL ,CÎÈÙÏe63Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯Lk - ¿ƒ»ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ««ƒ

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L64. ∆≈«»»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

קי:47) כתובות שם 48)ברייתא, בשטרות כותבים
נכתבו. שבו יותר 49)המקום משקלם שבבבל הדינרים

שערך  לפי יותר, שוים הם כך ומתוך ישראל, ארץ מדינרי
שבו. הזהב או הכסף משקל לפי נקבע צריך 50)המטבע
נשתעבד. שבה המדינה של במטבע דיני 51)לשלם

ה"ו. אישות מה' בפט"ז נתבארו כדינו.52)כתובה,
זה.53) מקום ממטבע פחות שמשקלו מטבע לויתי
מתקבל 54) בסתם מנמק: יט, אות מב סי' שם יוסף' ב'בית

ואם  השטר, שנכתב במקום היוצאת מטבע שלוה הדעת על
אמר  כאילו אותו דנים מזה, פחות חייב שהוא טוען הלווה

ההפרש. את המטבע.55)פרעתי שם נקבע ולא
כסף.56) שבמטבעות בדין 57)הפחות כאן שלמדנו ממה

המקום. שם בשטר היה תאריך.58)שלא בלי שטר
בפניהם 59) שנעשה מה על מעידים עדים פירושה: "הזמה"

והעידו, אחרים עדים ובאו מסוים, ובמקום מסוים ביום
(מלשון  אחר במקום אתם אלה עדים היו זמן שבאותו
וכלל  זמם). כאשר לו ועשיתם יט): יט, (דברים הכתוב
לא  אם כגון להזימה, יכול אתה שאין עדות שכל בידינו,

עדות. אינה - והזמן המקום את העדים אין 60)מסרו
ואין  עדותם, פרטי כל על העדים את חוקרים ביתֿדין
עליה. מעידים שהם בעובדא אלא בתאריכים מדקדקים

ה"א.61) פ"ג עדות המלוים 62)בהלכות על יכבידו אם
- העדים של מדוקדקת וחקירה דרישה ידי על החוב גביית

מלהלוות. מיום 63)יימנעו מאוחר תאריך בהם רשום
השטר. ה"64)כתיבת פכ"ג א.לקמן

ה'תש"פ  אדר י"ח ש"ק יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
משעבד 1) ודין למלווה, אחראים הלווה נכסי שכל מבאר

עושה  ודין ודאיקני", "דקנה ומטלטלין מקרקעי נכסים
שמפקיע  הקדש ודין שחררו, או ומכרו אפותקי ועבדו שדהו
לסלקו  יכול שהלוקח הלקוחות מן טורף ודין שעבוד, מידי
מכר  ואחרֿכך אחת ומכר שדות שתי ללווה היו ודין בכסף,
שערכה  שדה המניח ודין אפדני"), "תרי (בגמרא: השנייה
היתומים  וסילקוהו המלווה אותה וגבה מהמלוה ִפחות

בכסף.

.‡ÂÈÒÎ Ïk È¯‰ - Ì˙Ò B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2ÔÈ‡¯Á‡ ««¿∆∆¬≈¿»¬≈»¿»»«¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ3CÎÈÙÏ .‰Ê ·BÁÏ4Ú·Bz - ˙Ba‚Ï ‡B·iLk , ¿«¿»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆»ƒ¿≈«

‰lÁz B·BÁ ÏÚa ˙‡5ÔÈa ,ÌÈÒÎ BnÚ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆««¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»ƒ≈
‰Âl‰ ÔBˆ¯a Ô‰Ó ‰·Bb - ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ÔÈÏËÏhÓ6. ƒ«¿¿ƒ≈«¿»∆≈∆ƒ¿«…∆
.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈa‚Ó - BzÚcÓ ‰Âl‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««…∆ƒ«¿«¿ƒ≈ƒ

B·BÁ ¯ËL „‚k ‡ˆÓp‰ Ïk BÏ ˜ÈtÒ‰ ‡Ï7È¯‰ - …ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿∆∆¿«¬≈
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂlÏ eÈ‰L ˙BÚ˜¯w‰ ÏkÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ»««¿»∆»«…∆««ƒ∆≈

ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈ¯eÎÓ ‰zÚ8‰zÓa ÌÈe˙ B‡9ÏÈ‡B‰ . «»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿«»»ƒ
È¯‰ ,‰Ê ·BÁa „aÚzLpL ¯Á‡ Ô˙ B‡ ‰Âl‰ ¯ÎÓe»««…∆»«««∆ƒ¿«¿≈¿∆¬≈

zn‰ ÈÏÚa „iÓ B‡ ˙BÁB˜l‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ‰Ê.˙B ∆ƒƒ««»ƒ««¬≈««»
˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Û¯BË ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡Ï BÏ ÔÈ‡a‰ ÌÈÒÎ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»¿»ƒ«»ƒ¿««

·BÁ ÏÚ·Ï e„aÚzL ‡Ï - ‰ÂlL10ÔÙ¯BË BÈ‡Â11. ∆»»…ƒ¿«¿¿¿««¿≈¿»
ÔÈ„aÚLÓ eÈ‰È ‰˜iL ÌÈÒÎ ÏkL :ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»∆»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿À¿»ƒ
È¯‰ - Ô˙ B‡ ¯ÎÓe ,‰ÂlL ¯Á‡ ‰˜Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï¿ƒ»«≈∆¿»»««∆»»»«»«¬≈

Ô‰Ó Û¯BË ·BÁ ÏÚa12. ««≈≈∆

קרקעות.2) ובין מטלטלין את 3)בין לשלם השעבוד
הנכסים  על גם אלא הלווה של גופו על רק לא מוטל החוב,

ערב 4)עצמם. מדין הוא הנכסים של ששעבודם מפני
הלווה 5)(כסףֿמשנה). את לתבוע שצריך ערב, אדם כדין

שלא 6)תחילה. כפיה בדרך ממנו לגבות רשאי אינו אבל
בשטר 7)בביתֿדין. במלוה בין המדובר הקודם, בדין

בלבד. בשטר במלוה ואילך ומכאן עלֿפה, במלוה ובין
משועבד 8) אינו אם ולדעת להזהר צריך - קרקע הקונה

אחראים 9)לאחרים. שקרקעותיו בשטר, כתב לא ואפילו
אחריות  שאמרו: יד. בבבאֿמציעא כרבנן החוב. לפרעון
הסופר  שם: ופירש"י טעותֿסופר, בשטר) כתובה (שאינה
לו  הספיק "לא וכתב: רבינו, [דייק לכותבה. ושכח טעה
ברשותו  שהם נכסים הלוה ביד יש שאם ללמדך, וכו'"
המשועבדים  מן גובים אין חורין) בני המשנה: (בלשון
(גיטין  היא מפורשת משנה לאחרים). ניתנו או (שנמכרו
נכסים  שיש במקום משועבדים מנכסים נפרעין אין מח:):

חורין]. (בבאֿבתרא 10)בני בגמרא שאמרו ממה זה למד
שאקנה  מה לו אמר (שמא ליה אמר דאקני "דילמא מד:)
כך  לו אמר לא שאם מכאן לך)", משועבד כן גם יהיה
מיגש  הר"י רבו כתב וכן עליהם. חל השעבוד אין - בפירוש
ובמגידֿמשנה  ה"ב, פכ"ג לקמן (ראה קנז: בבבאֿבתרא

גם 11)שם). גובה עצמו הלווה מן אבל הלקוחות, מיד
"טורפן  וכתב רבינו, דייק ההלוואה. אחר שקנה ",נכסים

"זה  למעלה: להגדרתו בהתאם מהן", "גובה כתב ולא
טורף". שם.12)הנקרא הגמרא מסקנת

.·Ï·‡ ;Ú˜¯˜a ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡≈»«¿»ƒ¬ƒ∆»¿«¿«¬»
˙eÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ - ÔÈÏËÏhn‰13ÔÈÏËÏhÓ elÙ‡ . «ƒ«¿¿ƒ≈¬≈∆«¬»¬ƒƒ«¿¿ƒ

·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - BzÚLÏ Ô¯ÎnL ‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»∆¿»»¿«¿≈««
·b ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk B·BÁ ÏÚ·Ï ‰˜‰ .Ô˙B‡ Û¯BË≈»ƒ¿»¿««»«ƒ«¿¿ƒ««

Ïk‰ ÔÓ Ú¯Ù B˙BÈ‰Ï BÏ LiL Ú˜¯˜14‰Ê È¯‰ - «¿«∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ«…¬≈∆
Û¯BË15‡e‰Â .ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡Ó16¯ËLa BÏ ·zÎiL ≈≈»«ƒ«¿¿ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«

·b ÏÚ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ EÏ È˙È˜‰L :B·BÁ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒ««
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‡zÎÓÒ‡k ‡lL ÈÏ LiL Ú˜¯w‰17ÈÒÙËk ‡lLÂ ««¿«∆≈ƒ∆…¿«¿«¿»¿∆…¿»¿≈
˙B¯ËM‰18„È˙Ú È‡L ÌÈÒÎ ÏkL :·˙k Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒ»«∆»¿»ƒ∆¬ƒ»ƒ

ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ,˙B˜Ï19Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈«¿»≈ƒ«¿¿ƒ¬≈≈
EÏ ÔÈÈe˜ ÔÈÏËÏhn‰Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï EÏ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿ƒ»«≈∆¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿
‡lLÂ ‡zÎÓÒ‡k ‡lL Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ˙BÚ˜¯w‰ ·b ÏÚ««««¿»¿ƒ»«≈∆∆…¿«¿«¿»¿∆…
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ËM‰ ÈÒÙËk¿»¿≈«¿»¬≈∆≈«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

L È‡z ÏkL ;‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL- ÔBÓÓa ∆»»«…∆¿««∆»»∆»¿«∆¿»
.Ìi«̃»

של 13) מרשותו שיצאו משעה מהם גובים אין כך משום
משתעבדי. לא - לבעלֿחוב מטלטלי מד:): (שם לווה

המטלטלין.14) מן ובין הקרקע מן הלקוחות.15)בין מן
מן  משמעותו "טורף" שהמונח הקודמת, בהלכה נתבאר

שם).16)הלקוחות. חסדא, רב (מאמר בתנאי
איזו 17) לחזק כדי לחבירו נותן שאדם מופרזת הבטחה

יגיע  שלא ובטוח סמוך שלבו מתוך התחייבות, שהיא
(בבבאֿבתרא  ואמרו ההבטחה. לקיים המחייבו המקרה
הבטחה  לקיים מחויב ואינו קניא", לא "אסמכתא קסח.):

טפסים 18)כזו. להם להכין היו רגילים שטרות סופרי
והזמן, הסכום הלווה, המלוה, לשמות פנוי מקום ולהשאיר
קרקע, אגב מטלטלין הקנאת גם בטפסים לכתוב ונהגו
אע"פ  הזאת, הפיסקא את מוחקים ואינם שוכחים ולפעמים
פיסקא  להוסיף צריכים ולפיכך בפירוש, כן התנו שלא
"טופסי  מפרש שם בבאֿבתרא [הרשב"ם זו. אחרונה
אולם  שטרות", ממנו להעתיק עשוי שטר "היינו דשטרי"

כדברינו]. פירש כו בגיטין הקודמת 19)רבינו בהלכה
חל  - שיקנה הקרקעות גם לשעבד התנה שאם נתבאר,
אגב  מטלטלין על גם זה דין רבינו מרחיב וכאן השעבוד.
שאגבו  הקרקע מכר שאפילו מוסיף, ובמגידֿמשנה קרקע.
עליהם  חל - מטלטלין קנה ואחרֿכך מטלטליו את  שעבד
בידו. היה שהקרקע בשעה חל שהשעבוד משום השעבוד,

.‚‰OÚ20È˜È˙Bt‡ e‰„O21‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‡e‰Â ,d˙a˙Îa22BÙËLe ,ea‚z Ô‡kÓ :Ô‰Ï ·zÎiL ƒ¿À»»¿∆ƒ¿…»∆ƒ»ƒ¿¿»

¯‰23.Ô˙B‡ Û¯BËÂ ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈»
BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â24- BfÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t BÏ ‰È‰È ‡lL : ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿∆≈»∆»ƒ

ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ BÈ‡25epnÓ ‰ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ≈∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ∆
L¯Ùe26‰·B‚ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡L ≈≈∆≈«¬»»»¬≈∆≈∆

ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ27.ÌÏBÚÏ ƒ«¿À¿»ƒ¿»

מא.20) מילה 21)גיטין שזו מפרש נא: בבבאֿקמא רש"י
תהא  זו ("על קאי תהא אפה מלים: משלוש מורכבת
לרבינו  המשניות [בפירוש תגבה. זו בשדה כלומר, עומד").
שטעה  ונראה תקנה", "פה המלים מן מורכבת שהיא כתוב
לכאן?]. קנין ענין מה כי המתרגם, או המעתיק

משמעותו.22) - כאן האמור ראוי 23)"אפותיקי" ואינו
מחירו. וירד שבממון 25)שם.24)לזריעה, תנאי שכל

קיים. בשטר.26)- בפירוש שאמרנו 27)כתב מה
נסכי  "כל בשטר כתב כשלא היינו סופר", טעות "אחריות
קיים. תנאו - אחריות" "בלי בפירוש כשכתב אבל אחראין",

.„e‰„O ‰OÚ28È˜È˙Bt‡29‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»

‰¯eÎÓ BÊ È¯‰ - d¯ÎÓe ,d˙a˙Îa30ÏÚa ‡B·iLÎe ; ƒ¿À»»¿»»¬≈¿»¿∆»««
Û¯ËÈ - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡ ,˙Ba‚Ï ·BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿…

d˙B‡31dzÚLÏ ¯ÎnLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .32; »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«¿»
ÌÏBÚ ¯kÓÓ d¯ÎÓ Ï·‡33‰¯eÎÓ dÈ‡ -34. ¬»¿»»ƒ¿«»≈»¿»

ה"א.28) פ"ז יבמות וירושלמי מא. גיטין בבלי
ההלכה 29) (ראה תגבו" "מכאן היינו סתם, אפותיקי

רובץ 30)הקודמת). האפותיקאי והשעבוד קיים, המכר
מסתם  זה שעבוד של כוחו יפה במה מבואר, לקמן עליה.

מכירת 31)שעבוד. אחר שמכר נכסים שישנם אףֿעלֿפי
גובה  המלוה - נכסיו כל ומכר אפותיקי עשה כשלא זו. שדה
הקודמים  הלקוחות שהרי באחרונה, שנמכרו הנכסים
מהם, לגבות חורין בני נכסים בשבילך השארנו לו: אומרים
מצא  כשלא הלקוחות מן אותה טורף אפותיקי שדה אבל
שם, גיטין (ר"ן ראשונה שנמכרה ואףֿעלֿפי חורין, בני

כאן). היא 32)ומגידֿמשנה שהשדה ללוקח הודיע
המלוה. אותה יגבה שדותיו כל וכשימכור אפותיקי,

לאפשרות 33) הלוקח לב תשומת העיר ולא סתם, מכר ככל
הכתובה. או החוב פרעון זמן כשיגיע ממנו שתילקח

שהשדה 34) הלוקח ידע שאלמלי לגמרי, בטל המכר
ומגידֿמשנה). שם, (ר"ן אותה קונה היה לא - אפותיקי
כאן: ברי"ף מובא ה"א, פ"ז יבמות בירושלמי זה דין [מקור
לבעלֿחוב  או בכתובתה לאשה אפותיקי שדהו "העושה
הוי  וכו' לעצמו יחוש והלוקח מכורה, - ומכרה בחובו
מכרן  לא אם אבל עומדין), (אנו קיימין אנן לשעה כשמכרו
זו  שברייתא רבינא ודעת מכורין". אינן הכול דברי - לשעה
ומה  למעלה. כאמור ופירושה סתם, באפותיקי עוסקת
צריך  שהלוקח הכוונה, לעצמו" יחוש "והלוקח שאמרו
אותה. יטרוף האפותיקי בעל שהמלוה לאפשרות לב לשים

מעי  הוא במגידֿמשנה אבל קצת, דחוק רבינו של שפירושו ר
כאן, ראב"ד (ראה זו שבסוגיא התמיהות כל את מיישב

שם)]. גיטין לרמב"ן הזכות' ו'ספר

.‰Bc·Ú ‰OÚ35·BÁ ÏÚa È¯‰ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡ »»«¿«≈≈¿»¬≈««
ÏB˜ BÏ LiL ÈtÓ ,epnÓ ‰·Bb36B¯BL ‰OÚ .37 ∆ƒ∆ƒ¿≈∆≈»»

ÔÎÂ ,epnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡«≈≈¿»≈««∆ƒ∆¿≈
.ÏB˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»∆

מד:35) אפותיקי,36)בבאֿבתרא עבדו עושה כשאדם
גרם  - נזהר וכשלא להזהר, ללוקח והיה פרסום לזה יש
גובה  סתם, שבאפותיקי מבאר, במגידֿמשנה לעצמו. הפסד
(ראה  מפורש ובאפותיקי חורין. בני נכסים שאין במקרה רק
אפותיקי. שדה כדין כאלה נכסים יש אפילו גובה ה"ג)
מספר  עצמו שהעבד מפרש, יז כלל בתשובותיו [הרא"ש
קול, לדבר יש כך ומשום אפותיקי, עשהו שרבו אדם, לכל
בחושןֿ חדש' ה'בית למד ומדבריו להזהר. צריך והלוקח
אפותיקי  רבו עשהו כשלא א. דינים: שני קיז סי' משפט
עבד  מקום שבכל אףֿעלֿפי טורפו בעלֿחוב אין - ומכרו
כשעשהו  ב. זה; לשעבוד פרסום אין שהרי כקרקע, דינו
גביה  שלענין משום עלֿפה, במלוה אפילו טורף אפותיקי
כמגידֿ ולא פרסום. יש וכאן הפרסום, מכריע ממשועבדים
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רה dele deln zekld - mihtyn xtq - xc` g"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עשיית  ורק בשטר, במלוה שהדברים כאן שפסק משנה,
שטר]. צריכה אינה שם.37)האפותיקי

.Â„·Ú38Èt ÏÚ Û‡ ,B¯¯ÁLÂ È˜È˙Bt‡ Ba¯ e‰OÚL ∆∆∆»»««≈≈¿ƒ¿¿««ƒ
‰fÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t EÏ ‰È‰È ‡Ï :BÏ ·˙kL39‡ˆÈ - ∆»«…ƒ¿∆¿≈»∆»ƒ∆»»

BLÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙e¯ÁÏ40ıÓÁ‰L .41¯e¯ÁM‰Â «≈¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆»≈¿«ƒ¿
„eaÚL „iÓ ÔÈÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰Â42·BÁ ÏÚa È¯‰Â . ¿«∆¿≈«¿ƒƒƒ«ƒ¿«¬≈««

‰Âl‰ ÔÓ B·BÁ ‰·Bb43B·BÁa ¯ËL ÂÈÏÚ ·˙BÎÂ ,44, ∆ƒ«…∆¿≈»»¿»¿
Û¯BËÂ45¯ËM‰ ‰Ê ÔÓfÓ46?ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ ‰ÓÏÂ . ¿≈ƒ¿«∆«¿»¿»»«»¿«≈

b‰ ÏÎÂ ,B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï Ì¯BbL ÈtÓ˜Èf‰Ï Ì¯B ƒ¿≈∆≈¿«≈»¬≈¿»«≈¿«ƒ
BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,ÌlLÓ -47ÔÈÙBÎÂ .48Ba¯ ˙‡ ¿«≈¿∆≈«¿ƒ¿¿ƒ∆«

ÈM‰49B¯¯ÁLÏ50‡lL ;ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ , «≈ƒ¿«¿¿ƒ¿≈ƒ»»∆…
ep‡ˆÓÈ51‰z‡ Èc·Ú :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ˜eL·52. ƒ¿»∆«¿…««¿ƒ«»

מ:ֿמא.38) גיטין וגמרא לגבוי.39)משנה ודומה
שעבוד 40) מידי מפקיעה דמים קדושת שגם - רבינו דעת

הבאה). הלכה לנכרי 41)(ראה חמצו ששעבד ישראל
ישראל. של כחמצו בהנאה נאסר - הפסח עליו ועבר בחובו,

ככלל 42) בגמרא פעמים כמה ונכפלה שם, רבא של מימרא
הכל. על העבד.43)מקובל של מחויב 44)שויו הלווה

נזק. תשלום של החדש החוב על שטר למלוה לתת
מהלקוחות.45) טורף הנכסים 46)המלוה טורף ואינו

הראשון  שהחוב משום החדש, השטר של זמנו לפני שנמכרו
קיז). סי' חו"מ ('טור' העבד שחרור עלֿידי נפרע כבר

הי"ג.47) ומזיק חובל מהלכות שם.48)בפ"ז
עלֿידי 50)המלוה.49) לחירות יצא שכבר אףֿעלֿפי

הראשון. רבו השני.51)שחרור מכוח 52)רבו
האפותיקי.

.ÊÂÈÒÎ LÈc˜n‰53ÔÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ««¿ƒ¿»»≈««»ƒ¿…ƒ
„eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L ,Lc˜‰‰54ÔÈ„BtLÎe . «∆¿≈∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿¿∆ƒ

ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ,Lc˜‰‰ „iÓ Ú˜¯w‰««¿«ƒ««∆¿≈¿ƒ«»»»∆ƒ≈
‰M‡Ïe B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï ÔziL ˙Ó ÏÚ BÊ ‰„Oa¿»∆«¿»∆ƒ≈¿««∆¿ƒ»

d˙a˙k55„Èa ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tzLÎÏ ,CÎÈÙÏ . ¿À»»¿ƒ»ƒ¿∆ƒ»∆¿≈≈«Àƒ¿«
‰M‡‰ B‡ ,d˙B‡ Û¯ËÈÂ ·BÁ ÏÚa ‡B·È - Á˜Bl‰«≈«»««¿ƒ¿…»»ƒ»

ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,d˙a˙Îa56. ƒ¿À»»¿∆≈«¿«¬»ƒ

כג:53) ערכין עליהם 54)משנה, חלה שלא נכסים אפילו
על  חלה הגוף (קדושת דמים קדושת אלא הגוף קדושת
דברים  פירושה, דמים וקדושת המזבח. על הקרבים דברים
מפקיעים  קרבים) אינם עצמם והם הקדש, של ממונו שהם
דין  רבינו מבאר הי"דֿטז ערכין מהלכות [בפ"ז השעבוד.
שם]. לעם" "רמב"ם פירוש וראה באריכות, זה

רק 55) נפקע שהשעבוד רבינו מבאר (שם) ערכין בהלכות
וכשיצא  הנכס, על ועומד תלוי אבל בלבד הקדש לגבי
למקומו, השעבוד חוזר - פדיון עלֿידי הקדש מרשות
הנכס  את לפדות הבא ולפיכך יגבוהו, האשה או והמלוה
על  להוסיף רוצה שהוא מה אלא שויו כל לשלם יסכים לא
נותן  הוא הזה המועט הסכום ואת הכתובה, או החוב דמי

הכתובה. או החוב את ומשלם בו ופודה שם.56)להקדש
אינה  דמים שקדושת כותב, שם למשנה בפירושו [רש"י
שאינו  דבר מקדיש אדם שאין מפני שעבוד מידי מוציאה

אלא  הקדש, מידי טורפים והאשה המלוה הדין ומן שלו,
הקדש  יאמרו: שלא כדי מועט, בסכום שיפדו גזרו חכמים
הראב"ד  דעת גם וכן שם). אבהו (כרבי פדיון בלי יוצא
לשיטת  וסמוכין המפרשים. ורוב הי"ד) (שם בהשגותיו
אבוהו  רבי ה"י: פ"ח כתובות בירושלמי מוצאים אנו רבינו,
(בנכסים  גמורה מעילה מועלין - יוחנן רבי בשם
ורדב"ז  כסףֿמשנה ראה הלווה). שהקדישם המשועבדים

כאן]. ומשנהֿלמלך שם, ערכין בהל'

.Á·BÁ ÏÚa57Û¯ËÏ ‡aL58Á˜BlÏ ˙BÚÓ LÈ Ì‡ , ««∆»ƒ¿…ƒ≈»«≈«
Û¯BË ‡e‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ ÔzÏÂ B˜lÒÏ ÏBÎÈ -59, »¿«¿¿ƒ≈¿≈«∆≈

¯ÎBnÏ Ú·B˙Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ60B˙B‡ ‰OÚ Ì‡Â . ¿≈«≈«¿≈««≈¿ƒ»»
ÌÈÓ„a B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - È˜È˙Bt‡61. «≈≈≈»¿«¿¿»ƒ

צא:57) הלוקח.58)כתובות בא 59)מן שהוא הסכום
זו. משדה זו 60)לגבות שדה לו שמוכר הלווה כרבא,מן .

מפורש,61)שם. באפותיקי המדובר טו: בבאֿמציעא
באפותיקי  אבל מזה", אלא פרעון לך יהיה "לא לו: כשאמר

שם). (גמרא לסלקו יכול - סתם

.ËÔ·e‡¯62BÏ eÈ‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»«ƒ¿»
¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,‰Óa ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ¯ÎÓe ,˙B„O ÈzL¿≈»»«««≈∆¿≈ƒ¿»∆¿»«»«
,‰Óa ˙Á‡ Û¯ËÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰Óa ‰iM‰ BÏ«¿ƒ»¿»∆»ƒ¿¿»«««¿»∆

BÏ ¯‡Lp‰ ‰na ‰iM‰ Û¯ËÏ ¯ÊÁÂ63BÏ ‡È·‰Â ,64 ¿»«ƒ¿…«¿ƒ»«»∆«ƒ¿»¿≈ƒ
zÙ¯hL ‰„O‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«ƒƒ¿∆ƒ¿«»∆∆»«¿»

EÏ LiL ÌÈ˙‡n‰ ÏÎa EÏ ‰ÓeL65Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ , »¿¿»«»«ƒ∆≈¿¬≈»¿ƒ
˜lzÒ‰Â E·BÁ ÏL ÌÈ˙‡Ó CÏÈ‰ ,Â‡Ï66ÌÚ ÔÈc‰ - »≈»»«ƒ∆¿¿ƒ¿«≈«ƒƒ

ÈÂÏ67da „ÓÚÂ ÔBÚÓL ‰ˆ¯ .68dÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,69 ≈ƒ»»ƒ¿¿»«»««ƒ∆ƒ¿»
Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ÈÂÏ ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa70‡l‡ Ô·e‡¯ ¿»«ƒ≈≈ƒ≈¿≈«¿≈∆»

‰Óa71. ¿»∆

שהיה.62) מעשה שם, החוב.63)כתובות מותר
המלוה.64) - לשמעון הביא השדות, קונה - לוי
מראובן.65) לך שכבר 66)המגיע השדה את לי והחזר

שהרי 67)טרפת. סתם, באפותיקי המדובר שם. כרבא,
בדמים. לסלקו יכול אינו את 68)במפורש בידו השאיר

החוב. לכל מלא כתשלום שטרף -69)השדה שמעון
השדה 70)המלוה. דמי המוכר, מראובן ותובע בא כשלוי

בעלֿחובו. כרב 71)שטרף לראובן. ששילם כמחירה
שם. עוירא,

.ÈÔ·e‡¯ ˙Ó72‡·e ,‰‡Ó ‰ÂL ˙Á‡ ‰„O ÁÈp‰Â , ≈¿≈¿ƒƒ«»∆««»»≈»»
ÔBÚÓL73ÔÓ ‰‡Ó ÌÈÓB˙È‰ BÏ e˙Â ,dÙ¯Ëe ƒ¿¿»»¿»¿«¿ƒ≈»ƒ

e‰e˜lÒÂ Ô‰È·‡ ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰74¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¬ƒ∆¿ƒ¿¬≈∆≈
B·BÁ ¯‡La d˙B‡ Û¯BËÂ75- BÏ e˙pL ‰‡nL ; ¿≈»ƒ¿»∆≈»∆»¿

eOÚ ‰ÂˆÓ76˙B·BÁ Ú¯ÙÏ ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ‰ÂˆnL , ƒ¿»»∆ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«
Ì‰È·‡77BÏ e¯Ó‡ Ì‡Â .78‰„O‰ ÈÓ„ ‰‡Óa el‡ : ¬ƒ∆¿ƒ»¿≈¿≈»¿≈«»∆

d˙B‡ ÛB¯ËÏÂ ¯BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - zÙ¯hL79ÌÚt ∆»«¿»≈»«¬¿ƒ¿»««
.B·BÁ ¯‡La ˙¯Á‡¬∆∆ƒ¿«

מאתים.73)שם.72) בראובן נושה ולקחו 74)שהיה
השדה. את לא 75)חזרה לטעון: יכולים היתומים ואין
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àì-÷øô äéîøéfkÎk

ëìàøNé úìeúa éáeL zëìä (éúëìä) Cøc älñîì Caì éúL íéøeøîz Cì éîN íéðiö Cì éáévä©¦¯¦¨´¦ª¦À¦³¦¨Æ©§¦½¦´¦¦¥½©«§¦−̈¤´¤¨¨®§§µ¦§©´¦§¨¥½
éøò-ìà éáL:älà CàëááBñz äá÷ð õøàa äLãç ýåýé àøá-ék äááBMä úaä ïé÷nçúz éúî-ãò ª−¦¤¨©¬¦¥«¤©¨©Æ¦§©¨¦½©©−©«¥¨®¦«¨¨¸§¨³£¨¨Æ¨½̈¤§¥−̈§¬¥«

:øábáëéáeLa åéøòáe äãeäé õøàa äfä øácä-úà eøîàé ãBò ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà-äk ¨«¤«Ÿ¨©º§¨³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½´Ÿ§º¤©¨¨´©¤À§¤³¤§¨Æ§¨½̈§¦−
:Lãwä øä ÷ãö-äåð ýåýé Eëøáé íúeáL-úàâë:øãòa eòñðå íéøkà åcçé åéøò-ìëå äãeäé dá eáLéå ¤§¨®§¨¤§¯§¨²§¥¤−¤©¬©«Ÿ¤§¨¬§¨²§¨¬§¨¨−̈©§¨®¦¨¦¾§¨§−©¥«¤

ãë:éúàlî äáàc Lôð-ìëå äôéò Lôð éúéåøä ékäë:él äáøò éúðLe äàøàå éúöé÷ä úàæ-ìò ¦¬¦§¥−¦¤´¤£¥¨®§¨¤¬¤¨£−̈¦¥«¦©−Ÿ¡¦´Ÿ¦¨¤§¤®§¨¦−¨¬§¨¦«
åëpä:äîäa òøæå íãà òøæ äãeäé úéa-úàå ìàøNé úéa-úà ézòøæå ýåýé-íàð íéàa íéîé äæëäéäå ¦¥²¨¦¬¨¦−§ª§¨®§¨©§¦À¤¥³¦§¨¥Æ§¤¥´§½̈¤¬©¨−̈§¤¬©§¥¨«§¨º̈

òBèðìå úBðáì íäéìò ã÷Là ïk òøäìe ãéáàäìe ñøäìå õBúðìå LBúðì íäéìò ézã÷L øLàk©£¤¯¨©´§¦£¥¤À¦§¯§¦§²§©£−Ÿ§©£¦´§¨¥®©¥´¤§¯Ÿ£¥¤²¦§¬§¦§−©
:ýåýé-íàð§ª§¨«

i"yx
(Î).íéðåéö êì éáéöä אבותיך בדרכי סימנים

לסימן íéøåøîú.הטובים: נטועים קטנים תמרים
הדרך  לדעת סימנים עשי מקרא של ופשוטו בדרך.
דרך  באותו שתחזירי לבבל ישראל מארץ בה שהלכת

משם: תשובי ודאי כי úëìä.כלומר êøã הלכתי
תרגם  ויונתן עמך אני הלכתי שהלכת מקום וכל כתיב

נפשך במרר התפלל תמרורים לך פירששימי (ומנחם

ג) (יואל  עשן ותמרות  פירש וכן מועל ענין תמרורין

בושה ïé÷îçúú.(Î‡)סא"א): שאת ממני תסתרי
בארץ  נבראת חדשה הנה דרכך, מפני אלי לשוב
לשון  שישאנה לבקשו הזכר אחר תחזור שהנקבה

וגו' אבקשה בעיר ג)ואסובבה רבי (שה"ש  ומשום ;
אני  גבר, להיות תסובב נקבה שמעתי הדרשן יהודה
אומות  שבעה נכסים עישור הנוטלת כבת נתתיך
הכל: יורש שהוא זכר כבן הכל שתטלי סוף משבעים

(‰Î).éúåöé÷ä úàæ ìò מה כל ירמיה אמר כך
הזאת  בנבואה פורענות בנבואת ונרדם ישן שהייתי

מתרדמתי: íãà(ÂÎ)נעמה:äáøò.הקיצותי òøæ
.äîäá òøæå אזרעם אני שבהם והסכלים הטובים

תרגם  בהמה וזרע אדם זרע שלי, זרע להיות כולם
שאין  כבעיר' ואצלחינון אנשא כבני אקימינון יונתן

עליה: נפקדין עוונותיה

cec zcevn
(Î).È·Èˆ‰ציונים לך  הציבי בגולה תלכי בעת  ישראל  אתה

ענין והוא  בה דרך לשוב  הדרך את תכיר  למען הדרך  על
והפלגה: להכיר˘ÈÓÈ.מליצה  תומר אילני הרבה  לך  נטעי

שונות: במלות הדבר  וכפל ÂÎÂ'.הדרך Í·Ï È˙˘ על לבך  תן
אותה: לזכור  בה דרך  שהלכת הזה˘È·Â.המסילה ובדרך 

על  כבתולה  עלי החביבה ר"ל  ישראל, בתולת  תשובי
ÂÎÂ'.הנושאה : È·Â˘: במ "ש הדבר È˙Ó(Î‡)כפל  „Ú
.ÔÈ˜ÓÁ˙˙מסובבת עוד תהיה מתי עד  השובבה הבת את

בעוונך : להיות ·¯‡.מארצך ÈÎחדש דבר ה' יברא  אז כי 
לפי בעלה  בה שימשול לנקבה נמשלת  שעתה היות שעם
הכשדים על  עוד  למשול גבר  להיות תסובב אז הנה  שבעלוך 

אשה : על  ÂÎÂ'.(Î·)כגבר  Â¯Ó‡È „ÂÚאשר זמן יבוא עוד
יאמרו: יאמרו·˘È·Â.הכל  למקומם השבי בני אשיב בעת 

ירושלים: והוא  הצדק נוה  אתה  ה' ‰˜„˘.יברכך בית‰¯ זהו
·‰.(Î‚)המקדש: Â·˘ÈÂ:הצדק נוה הנקראת  ÏÎÂבירושלים 
.ÂÈ¯Ú:ישבו יחדיו בכולם יהודה  ערי יהיו‡ÌÈ¯Î.ובכל שם 

האויב : מן  יפחדו ולא מרעה  לבקש  עדריהם  עם למקום  ממקום  שם יסעו העדר ורועי בחרישה האדמה  ‰¯È˙ÈÂ.(Î„)עובדי ÈÎ
טובה: אמלא עצבה נפש  וכל למים וצמאה  העיפה נפש  אשביע  אז Ê‡˙.(Î‰)כי ÏÚהקיצותי הזאת  הטובה הנבואה  בעבור

השינה : מן הקיץ השמחה התעוררות  ומרוב  ההיא  הנבואה  ראה בחלום כי השינה Â‡¯‡‰.מן È˙ÂˆÈ˜‰מן הקיצותי הנה  ר"ל 
והקצף לומר ורצה  סד ) (ישעיה  ונחטא קצפת אתה הן ודוגמתן  בחלום  ההיא הנבואה  ראיתי כי בעבור היתה וההקצה השינה

חטאנו: כי על  ÈÏ.היה ‰·¯Ú È˙˘Â:בחלום ראיתי טובה נבואה  כי עלי מתוקה  היתה  השינה הזורעÈ˙Ú¯ÊÂ.(ÂÎ)משכב כמו
עת : בכל  יתרבו כן שזרע  ממה יותר תצמח הנה  ÂÎÂ'.תבואה Ú¯Êמשכלה בם תהיה  ולא הבהמות גם  יתרבו  אדם  בני גם 

˘˜„˙È.(ÊÎ)ועקרה: ¯˘‡Î:להם להיטיב ואשתדל  אמהר כן להם , להרע ומשתדל  ממהר  שהייתי כמו

oeiv zcevn
(Î).È·Èˆ‰: העמדה ובנהˆÌÈÂÈ.ענין כמו ואות סימן  ענין

ציון לט)אצלו  תומר :˙ÌÈ¯Â¯Ó.:(יחזקאל ענין˘˙È.אילני
ודרך :ÏÈÒÓÏ‰.שימה: שביל ענין˙˙ÔÈ˜ÓÁ.(Î‡)ענין

עבר חמק כמו ה)סיבוב מדוע‰˘Â··‰.:(ש"ה כמו  מרד  ענין
העם ח)שובבה  השבה:·˘È·Â.(Î·):(לעיל ˘·Ì˙Â.מלשון
שבי: מדור:Â‰.מלשון  האדמה‡ÌÈ¯Î.(Î‚)ענין עובדי הם

אכרים  בושו כמו  יד)בחרישה  ובאה·Ú„¯.:(לעיל עדר, עם
ה ' דיבר  במשה  אך  הרק וכן עם  במקום יב)בי"ת (במדבר

משה: עם שביעה:‰¯È˙ÈÂ.(Î„)ומשפטו  ר"ל ÙÈÚ‰.ענין 
למים: צמא העיף כי עצבון:„‡·‰.צמאה ענין

(‰Î).È˙ÂˆÈ˜‰:השינה מן והערה  יקיצה  מל 'È˙˘Â.מלשון
שנתך Ú¯·‰.שינה: וערבה כמו  מתיקות ג)ענין :(משלי
(ÊÎ).È˙„˜˘דברי על  אני שוקד  כמו והתמדה  מהירות ענין

א) עקירה:Â˙Ï˘.:(לעיל שבירה:ıÂ˙ÏÂ.ענין ÒÂ¯‰ÏÂ.ענין 
וקלקול : הריסה בנין:Â·Ï˙.מלשון  מל '

xc` g"iÎa"i ycewÎzayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(כאמור  אבא שהניח המטלטלין מן לך לשלם מחויבים היינו
שמחירה  השדה על רק שעבוד לך והיה ה"ז), פי"א למעלה

שעבודך. כל סילקנו ואםֿכן יכול 76)מאה, המלוה
לסילוק  ולא מצוה, לקיים כדי שלמתם המאה לטעון:

הקרקע. על לי שיש פסק,77)השעבוד ה"ח) (שם רבינו
מהמטלטלין  אביהם חובות לפרוע היתומים על שמצוה
ומשום  כאן, אין מצוה אפילו משלהם אבל ממנו, שירשו

אביהם". שהניח המטלטלין "מן כאן: וכתב דייק כך

וכו']. ליה יהבי יתמי אזול סתם: נאמר שם [בגמרא
שם.78) הגמרא מהמלוה 79)מסקנת קנו כאילו זה שהרי

לו. משועבדים היו שלא במטלטלין ושילמו השדה, את
שדה  אותה טורף אינו מאוחר, בעלֿחוב שגם מזה ויצא

והרשב"א). הרמב"ן בשם (מגידֿמשנה



zeevnd xtq m"anx ixeriyxc` g"iÎa"i -t"yz'd

ה'תש"פ  אדר י"ב ראשון יום

קד. עשה מצות
― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

הּוא ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹנעׂשה

ה'תש"פ  אדר י"ג שני יום

צו. קד. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הק"ד ְִַַָהּמצוה

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
והנני וכלּֿדיניה. נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹמזּכיר
מֹונים ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני לקּמן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמהּֿׁשּיּזכר
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות מןֿהּטמאֹות ומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכלֿמין
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`),לאֿתעׂשה מצות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ
אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּדבר
ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעׂשה,
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹומרים
ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשל

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie) ְְְִִִָָָָֹ
ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה ck)לֹומר: ,`i my)אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵֶַַָָָָָָ
לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹנבלה
היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָתּגעּו",
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ―ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ ycwnayלצאת 'l`xyi zxfr'n) ְְֲִֵֵַָָ
(dnipte― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוׁשּלא

אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹאם

ְַָֻהּטמאה.

ה'תש"פ  אדר י"ד שלישי יום

צו. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הצ"ו ְִַַָהּמצוה

ה'תש"פ  אדר ט"ו רביעי יום

צז. עשה מצות
― הצ"ז ׁשמֹונההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֻמינים
ודיניה. ְִֶֶֶָׁשרץ

ה'תש"פ  אדר ט"ז חמישי יום

צז. עשה מצות
― הצ"ז ׁשמֹונההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֻמינים
ודיניה. ְִֶֶֶָׁשרץ

ה'תש"פ  אדר י"ז שישי יום

קה. עשה מצות
יום ראשוןֿ שבתֿ קודש י "בֿ י "ח אדר 
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,

ה'תש"פ  אדר י"ח ש"ק יום

קה. עשה מצות
יום ראשוןֿ שבתֿ קודש י "בֿ י "ח אדר 
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,
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ëìàøNé úìeúa éáeL zëìä (éúëìä) Cøc älñîì Caì éúL íéøeøîz Cì éîN íéðiö Cì éáévä©¦¯¦¨´¦ª¦À¦³¦¨Æ©§¦½¦´¦¦¥½©«§¦−̈¤´¤¨¨®§§µ¦§©´¦§¨¥½
éøò-ìà éáL:älà CàëááBñz äá÷ð õøàa äLãç ýåýé àøá-ék äááBMä úaä ïé÷nçúz éúî-ãò ª−¦¤¨©¬¦¥«¤©¨©Æ¦§©¨¦½©©−©«¥¨®¦«¨¨¸§¨³£¨¨Æ¨½̈¤§¥−̈§¬¥«

:øábáëéáeLa åéøòáe äãeäé õøàa äfä øácä-úà eøîàé ãBò ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà-äk ¨«¤«Ÿ¨©º§¨³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½´Ÿ§º¤©¨¨´©¤À§¤³¤§¨Æ§¨½̈§¦−
:Lãwä øä ÷ãö-äåð ýåýé Eëøáé íúeáL-úàâë:øãòa eòñðå íéøkà åcçé åéøò-ìëå äãeäé dá eáLéå ¤§¨®§¨¤§¯§¨²§¥¤−¤©¬©«Ÿ¤§¨¬§¨²§¨¬§¨¨−̈©§¨®¦¨¦¾§¨§−©¥«¤

ãë:éúàlî äáàc Lôð-ìëå äôéò Lôð éúéåøä ékäë:él äáøò éúðLe äàøàå éúöé÷ä úàæ-ìò ¦¬¦§¥−¦¤´¤£¥¨®§¨¤¬¤¨£−̈¦¥«¦©−Ÿ¡¦´Ÿ¦¨¤§¤®§¨¦−¨¬§¨¦«
åëpä:äîäa òøæå íãà òøæ äãeäé úéa-úàå ìàøNé úéa-úà ézòøæå ýåýé-íàð íéàa íéîé äæëäéäå ¦¥²¨¦¬¨¦−§ª§¨®§¨©§¦À¤¥³¦§¨¥Æ§¤¥´§½̈¤¬©¨−̈§¤¬©§¥¨«§¨º̈

òBèðìå úBðáì íäéìò ã÷Là ïk òøäìe ãéáàäìe ñøäìå õBúðìå LBúðì íäéìò ézã÷L øLàk©£¤¯¨©´§¦£¥¤À¦§¯§¦§²§©£−Ÿ§©£¦´§¨¥®©¥´¤§¯Ÿ£¥¤²¦§¬§¦§−©
:ýåýé-íàð§ª§¨«

i"yx
(Î).íéðåéö êì éáéöä אבותיך בדרכי סימנים

לסימן íéøåøîú.הטובים: נטועים קטנים תמרים
הדרך  לדעת סימנים עשי מקרא של ופשוטו בדרך.
דרך  באותו שתחזירי לבבל ישראל מארץ בה שהלכת

משם: תשובי ודאי כי úëìä.כלומר êøã הלכתי
תרגם  ויונתן עמך אני הלכתי שהלכת מקום וכל כתיב

נפשך במרר התפלל תמרורים לך פירששימי (ומנחם

ג) (יואל  עשן ותמרות  פירש וכן מועל ענין תמרורין

בושה ïé÷îçúú.(Î‡)סא"א): שאת ממני תסתרי
בארץ  נבראת חדשה הנה דרכך, מפני אלי לשוב
לשון  שישאנה לבקשו הזכר אחר תחזור שהנקבה

וגו' אבקשה בעיר ג)ואסובבה רבי (שה"ש  ומשום ;
אני  גבר, להיות תסובב נקבה שמעתי הדרשן יהודה
אומות  שבעה נכסים עישור הנוטלת כבת נתתיך
הכל: יורש שהוא זכר כבן הכל שתטלי סוף משבעים

(‰Î).éúåöé÷ä úàæ ìò מה כל ירמיה אמר כך
הזאת  בנבואה פורענות בנבואת ונרדם ישן שהייתי

מתרדמתי: íãà(ÂÎ)נעמה:äáøò.הקיצותי òøæ
.äîäá òøæå אזרעם אני שבהם והסכלים הטובים

תרגם  בהמה וזרע אדם זרע שלי, זרע להיות כולם
שאין  כבעיר' ואצלחינון אנשא כבני אקימינון יונתן

עליה: נפקדין עוונותיה

cec zcevn
(Î).È·Èˆ‰ציונים לך  הציבי בגולה תלכי בעת  ישראל  אתה

ענין והוא  בה דרך לשוב  הדרך את תכיר  למען הדרך  על
והפלגה: להכיר˘ÈÓÈ.מליצה  תומר אילני הרבה  לך  נטעי

שונות: במלות הדבר  וכפל ÂÎÂ'.הדרך Í·Ï È˙˘ על לבך  תן
אותה: לזכור  בה דרך  שהלכת הזה˘È·Â.המסילה ובדרך 

על  כבתולה  עלי החביבה ר"ל  ישראל, בתולת  תשובי
ÂÎÂ'.הנושאה : È·Â˘: במ "ש הדבר È˙Ó(Î‡)כפל  „Ú
.ÔÈ˜ÓÁ˙˙מסובבת עוד תהיה מתי עד  השובבה הבת את

בעוונך : להיות ·¯‡.מארצך ÈÎחדש דבר ה' יברא  אז כי 
לפי בעלה  בה שימשול לנקבה נמשלת  שעתה היות שעם
הכשדים על  עוד  למשול גבר  להיות תסובב אז הנה  שבעלוך 

אשה : על  ÂÎÂ'.(Î·)כגבר  Â¯Ó‡È „ÂÚאשר זמן יבוא עוד
יאמרו: יאמרו·˘È·Â.הכל  למקומם השבי בני אשיב בעת 

ירושלים: והוא  הצדק נוה  אתה  ה' ‰˜„˘.יברכך בית‰¯ זהו
·‰.(Î‚)המקדש: Â·˘ÈÂ:הצדק נוה הנקראת  ÏÎÂבירושלים 
.ÂÈ¯Ú:ישבו יחדיו בכולם יהודה  ערי יהיו‡ÌÈ¯Î.ובכל שם 

האויב : מן  יפחדו ולא מרעה  לבקש  עדריהם  עם למקום  ממקום  שם יסעו העדר ורועי בחרישה האדמה  ‰¯È˙ÈÂ.(Î„)עובדי ÈÎ
טובה: אמלא עצבה נפש  וכל למים וצמאה  העיפה נפש  אשביע  אז Ê‡˙.(Î‰)כי ÏÚהקיצותי הזאת  הטובה הנבואה  בעבור

השינה : מן הקיץ השמחה התעוררות  ומרוב  ההיא  הנבואה  ראה בחלום כי השינה Â‡¯‡‰.מן È˙ÂˆÈ˜‰מן הקיצותי הנה  ר"ל 
והקצף לומר ורצה  סד ) (ישעיה  ונחטא קצפת אתה הן ודוגמתן  בחלום  ההיא הנבואה  ראיתי כי בעבור היתה וההקצה השינה

חטאנו: כי על  ÈÏ.היה ‰·¯Ú È˙˘Â:בחלום ראיתי טובה נבואה  כי עלי מתוקה  היתה  השינה הזורעÈ˙Ú¯ÊÂ.(ÂÎ)משכב כמו
עת : בכל  יתרבו כן שזרע  ממה יותר תצמח הנה  ÂÎÂ'.תבואה Ú¯Êמשכלה בם תהיה  ולא הבהמות גם  יתרבו  אדם  בני גם 

˘˜„˙È.(ÊÎ)ועקרה: ¯˘‡Î:להם להיטיב ואשתדל  אמהר כן להם , להרע ומשתדל  ממהר  שהייתי כמו

oeiv zcevn
(Î).È·Èˆ‰: העמדה ובנהˆÌÈÂÈ.ענין כמו ואות סימן  ענין

ציון לט)אצלו  תומר :˙ÌÈ¯Â¯Ó.:(יחזקאל ענין˘˙È.אילני
ודרך :ÏÈÒÓÏ‰.שימה: שביל ענין˙˙ÔÈ˜ÓÁ.(Î‡)ענין

עבר חמק כמו ה)סיבוב מדוע‰˘Â··‰.:(ש"ה כמו  מרד  ענין
העם ח)שובבה  השבה:·˘È·Â.(Î·):(לעיל ˘·Ì˙Â.מלשון
שבי: מדור:Â‰.מלשון  האדמה‡ÌÈ¯Î.(Î‚)ענין עובדי הם

אכרים  בושו כמו  יד)בחרישה  ובאה·Ú„¯.:(לעיל עדר, עם
ה ' דיבר  במשה  אך  הרק וכן עם  במקום יב)בי"ת (במדבר

משה: עם שביעה:‰¯È˙ÈÂ.(Î„)ומשפטו  ר"ל ÙÈÚ‰.ענין 
למים: צמא העיף כי עצבון:„‡·‰.צמאה ענין

(‰Î).È˙ÂˆÈ˜‰:השינה מן והערה  יקיצה  מל 'È˙˘Â.מלשון
שנתך Ú¯·‰.שינה: וערבה כמו  מתיקות ג)ענין :(משלי
(ÊÎ).È˙„˜˘דברי על  אני שוקד  כמו והתמדה  מהירות ענין

א) עקירה:Â˙Ï˘.:(לעיל שבירה:ıÂ˙ÏÂ.ענין ÒÂ¯‰ÏÂ.ענין 
וקלקול : הריסה בנין:Â·Ï˙.מלשון  מל '
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‰æò ïéîk äãìiL ìçø,ìçø ïéîk äãìiL æòå–äøBëaä ïî øeèt.ïéðîéñ úö÷î Ba Lé íàå–áiç. ¨¥¤¨§¨§¦¥§¥¤¨§¨§¦¨¥¨¦©§¨§¦¤¦§¨¦¨¦©¨
Âíéøëæ éðL äãìéå äøka àHL ìçø,ãçàk ïäéLàø éðL eàöéå–éìéìbä éñBé éaøøîBà:ïäkì ïäéðL,øîàpL ¨¥¤¦§¨§¨§¨§¥§¨¦§¨§§¥¨¥¤§¤¨©¦¥©§¦¦¥§¥¤©Ÿ¥¤¤¡©

(áé ,âé úåîù):"'äì íéøëfä".íéîëçåíéøîBà:øLôà éà,ïäkì ãçàå Bì ãçà àlà.ïBôøè éaøøîBà:øøBa ïäkä ©§¨¦©©£¨¦§¦¦¤§¨¤¨¤¨§¤¨©Ÿ¥©¦©§¥©Ÿ¥¥
ä úà Bìäôi.àáé÷ò éaøøîBà:ïäéðéa íéðnLî.éðMäå–áàzñiL ãò äòøé,úBðzna áiçå;éñBé éaøøèBt. ¤©¨¤©¦£¦¨¥§©§¦¥¥¤§©¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§©¨©©¨©¦¥¥

ïäî ãçà úî–ïBôøè éaøøîBà:e÷Gçé;àáé÷ò éaøøîBà:äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnä.äá÷ðe øëæ–ïàk ïéà ¥¤¨¥¤©¦©§¥©£©¦£¦¨¥©¦¥£¥¨¨¨§¨¨¨¨§¥¨¥¨
íeìk ïäkì. ©Ÿ¥§

dddd.fr oink dcliy lgxàåä àäéù ãò øåù øåëá êà áéúëã .äøåëáä ïî øåèô åîàì äîåã åðéà íà éëä åìéôà ,äøåëáá íéáééç íéðéî åäééååøúã â"òà
:øåù åøåëáå [øåù].mipniq zvwn ea yi m`e:áééç ,ïéîä åúåàî àåäù ïäá øëéð àåäù ãò åîàì äîåãù

eeee.'dl mixkfd xn`py:íéðù òîùî íéøëæä.xyt` i`:åäééðéî éä ïðéòãé àìå äìçú àöé ãçàä àìà ,ãçàë ïäéùàø éðù åàöéù íöîöìz` el xxea
.dtid:àùéøá ÷ôð àéøáäå äôéä àîúñîã.odipia mipnynçéðîå ïîåùä ìèåð ìàøùéäù ,ïîåùä àìà ïú÷åìçá äæ ìò äæ ïåøúé íäì ïéà ïäëäå íéìòáä

:àáé÷ò éáøë äëìäå .äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîäù ,ïäëì ùåçëä.ipydeêëìä ,àåä øåëá ÷ôñã ,ìëàé ë"çàå íåî åá ìåôéù ãò äòøé ,ìàøùéì øàùðù
:éøééî÷ äæä ïîæáã ,íåî åá àäéù ãò åèçåù åðéà éàãåã øîéîì êéøö àì ïäë ìù åúåàáå .íéîú èçùð åðéà.zepzna aiigeïäëì ïúé åðèçùéùë ìàøùéä

:úåðúîá áééç àåä øåëá åàì éà ,ïäëì åìåë àåä øåëá éà ,êùôð äîî .äáé÷äå íééçìäå òåøæä.xhet iqei iaxeìôðùëå åãéì òéâäå ïäë åá äëæ åìéàë éåäã
:éñåé éáøë äëìäå .ìàøùéì ïäë ãéî àá åìéàë äéì ïðéáùçå ìéàåä ,úåðúîä ïî øåèô àåäù àöîðå ,ìàøùéì åðúð íåî åá.ewelgi xne` oetxh iaxøãäã

,íäéðùá ÷ìç ùé ïäéðùìã .íéîãä úà íé÷ìåçå íéîãá íäéðù úà ïéîù éîð íééçîã øáñå ,äôéä úà åì øøåá ïäëã ìéòì øîàã éàîî ïåôøè éáø äéá
:éçä úà å÷åìçé íäî ãçà úî êëìä.di`xd eilr exiagn `ivend xne` `aiwr iax:àáé÷ò 'øë äëìäådkl oi` dawpe xkf.melk oäá÷ð àîùã

,äåùá ÷ìçì åçë äôé êëìä ïäëì ãç éåä éàãåã íåùî âéìô à÷ã àåä íúäã ,äãåî ïåôøè 'ø åìéôà àëäå .äéàøä åéìò åøáçî àéöåîäå äìçú äúàöé
:àåä ÷ôñã ,åðìëàé ë"çàå áàúñéù ãò äòøé åäéîå .ììë äøåëá àëééù àì àîùã åçë òøåä àëä ìáà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הנקרא  והוא אחר, למין  אלא לאמו  דומה שאינו בכור דין  ללמד  באה משנתנו
"נדמה".

æò ïéîk äãìiL ìçø, עז כמין  שמראהו בכור  –äãìiL æòå ÈÅÆÈÀÈÀÄÅÀÅÆÈÀÈ
ìçø ïéîk וגם כבשים שגם פי  על  אף כבש, כמין  שמראהו  בכור  – ÀÄÈÅ

בבכורה, חייבים äøBëaäעזים ïî øeètקדוש אינו זה ולד  – ÈÄÇÀÈ
שכתוב לאמו , דומה ואינו הואיל  הבכורה, יז יז יז יז ):):):):בקדושת יחיחיחיח,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

הם", קודש  תפדה לא עז בכור  או כשב בכור או  שור בכור "אך

xey"ודרשו : xeka";שור ובכורו שור הוא שיהא –"ayk xeka"–
כבש; ובכורו כבש  הוא fr"שיהא xeka" עז ובכורו עז הוא שיהא –

בבבב);););); ה ה ה ה ,,,, בכורותבכורותבכורותבכורות לאחר.((((גמרא גמרא גמרא גמרא  דומה יהא ולא כאמו  הבכור  שיהא כלומר
ïéðîéñ úö÷î Ba Lé íàåניכר שהוא עד  לאמו , בהם שדומה – ÀÄÆÄÀÈÄÈÄ

המין, מאותו  שהוא חיובו áiçבהם אין ברם, הבכורה. בקדושת – ÇÈ
ברייתו  משינוי  גדול  מום לך שאין מום, בעל  כבכור  אלא תם כבכור

((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

äøka àHL ìçø,ילדה לא שעדיין –íéøëæ éðL äãìéåשני – ÈÅÆÄÀÈÀÈÀÈÀÅÀÈÄ
ãçàkכבשים, ïäéLàø éðL eàöéå, אמן מרחם –éñBé éaø ÀÈÀÀÅÈÅÆÀÆÈÇÄÅ

ïäkì ïäéðL :øîBà éìéìbä,בכורים ששניהם –:øîàpL ÇÀÄÄÅÀÅÆÇÙÅÆÆÁÇ
"'äì íéøëfä"לך יהיה אשר  בהמה שגר פטר "וכל –mixkfd ÇÀÈÄÇ

בכורים. הם הזכרים ששני  אפשרות שיש  ומכאן  íéîëçåÇÂÈÄלה'",
øLôà éà :íéøîBà שניהם ויהיו  כאחד ראשיהם שני שיצאו – ÀÄÄÆÀÈ

הבכור ; מהם מי  יודעים ואין  תחילה, יצא מהם אחד ודאי  אלא בכורים,
לכהן, שניהם את לתת חייבים הבעלים אין Bìהלכך ãçà àlàÆÈÆÈ

ïäkì ãçàå לתת צריך ואחד לבעלים, שייך  הללו  מהזכרים אחד  – ÀÆÈÇÙÅ
לכהן ? יתן  מהם ואיזה Bìלכהן; øøBa ïäkä :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÇÙÅÅ

äôiä úàהבכור והוא תחילה, יצא והבריא היפה הסתם שמן – ÆÇÈÆ
ïäéðéa((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).). íéðnLî :øîBà àáé÷ò éaø: מבואר בגמרא – ÇÄÂÄÈÅÀÇÀÄÅÅÆ

,mdipia `di oney ביניהם דנים עליו  מחברו שמן  שאחד מה כלומר
הכחוש, את נוטל והכהן  השמן את הבעלים ונוטלים והכהן , הבעלים

ותטלהו , הבכור  הוא שהשמן ראיה הבא לכהן : אומרים הבעלים שכן

הראיה. עליו  מחברו בידיéðMäåשהמוציא שנשאר  השני הזכר  – ÀÇÅÄ
בכור , ספק והוא áàzñiLהבעלים, ãò äòøé מום בו שיפול  עד – ÄÀÆÇÆÄÀÈÅ

לבעלים, במומו úBðznaוייאכל áiçå,הבעלים כשישחטוהו – ÀÇÈÇÇÈ
והלחיים  הזרוע את לכהן ממנו לתת הם חייבים מום, בו  שנפל לאחר
חייב  הרי בכור, אינו  ואם לכהן , כולו  הוא, בכור  אם שהרי והקיבה,

רבי מדברי אינה במתנות" "וחייב שהפיסקה מפרשים, יש במתנות.
היא משנה סתם אלא לעיל:((((רשרשרשרש""""י י י י ).).).).עקיבא, שאמר  drxiומה ipyde"

,"a`zqiy cr שירעה לכהן , שנתן  זכר לאותו  דהיינו לראשון , הדין  הוא
להקריבו  אפשר  ואי  הוא, בכור  ספק שהרי במומו , ויאכלנו  שיסתאב עד 

ב  חולין חשש אינו משום ודאי קיים המקדש בית שאין ובזמן  עזרה;
הפיסקה  משום אלא "והשני " נקט ולא מום; בו  שיהא עד  נשחט

אבל בישראל , אלא אינו זה שחיוב במתנות", "וחייב כך: אחר הבאה
לגמרי  המתנות מן פטור קלבקלבקלבקלב).).).).כהן  øèBt((((חוליןחוליןחוליןחולין éñBé éaø מן – ÇÄÅÅ

תחילה, הכהן  בו  זכה שכאילו ח) (משנה להלן  מפורש  וטעמו  המתנות,
המתנות. מן פטור  זה שבכגון לישראל , ונתנו חזר  מום בו  וכשנפל 

ïäî ãçà úî,לכהן שנתן  קודם –e÷Gçé :øîBà ïBôøè éaø ÅÆÈÅÆÇÄÇÀÅÇÂ
בו  חזר  טרפון שרבי מבואר , בגמרא החי . בזכר והבעלים הכהן –

מחיים  שאף סובר , והוא היפה", את לו  בורר  "הכהן  לעיל שאמר  ממה
יחלוקו  מהם אחד מת אם ולפיכך בשניהם, חלק ולכהן  לבעלים יש

äéàøäבחי. åéìò Bøáçî àéöBnä :øîBà àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÅÇÄÅÂÅÈÈÈÀÈÈ
צריך מהם להוציאו  הבא שהכהן לפי החי, הזכר את נוטלים הבעלים

הבכור . הוא שהחי  ראיה aiwr`.להביא iaxk dkldeäá÷ðe øëæ– ÈÈÀÅÈ
ונקבה, זכר íeìkילדה ïäkì ïàk ïéà יצאה הנקבה שמא – ÅÈÇÙÅÀ

בזה, מודה טרפון רבי  ואף הראיה. עליו מחברו והמוציא תחילה,

בכור, ודאי מהם שאחד  זכרים, בשני אלא עקיבא רבי על חלק שלא
בזכר אבל בשווה, הבעלים עם לחלוק הכהן של כוחו יפה הלכך 

בכור כאן  ואין  ראשונה יצאה הנקבה שמא כהן , של כוחו  הורע ונקבה
שספק  במומו, יאכלנו כך ואחר שיסתאב עד ירעה מקום ומכל  כלל .

הוא בזכר((((רשרשרשרש""""יייי).).).).בכור  מודה הגלילי  יוסי  רבי  אף תוספות, ולפי 
שהואיל כלום, לכהן  כאן אין כאחד  ראשיהם שני יצאו שאפילו ונקבה,

לגמרי בכורתו  בטלה הזכר עם נקבה המתחיל המתחיל המתחיל המתחיל ויצאה דיבורדיבורדיבורדיבור ((((תוספותתוספותתוספותתוספות

בבבב).).).). יז יז יז יז ,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  ונקבה ונקבה ונקבה ונקבה ";";";"; """"זכרזכרזכרזכר

izdw - zex`ean zeipyn

iÎh wxt xzq` - miaezk

è-÷øô øúñàalÎbk

âë:íäéìà éëcøî áúk-øLà úàå úBNòì elçä-øLà úà íéãeäiä ìa÷åãëàúãnä-ïa ïîä ék §¦¥Æ©§¦½¥¬£¤¥¥−©£®§¥²£¤¨©¬¨§§©−£¥¤«¦Á¨¨̧¤«©§¹̈¨
:íãaàìe ínäì ìøBbä àeä øet ìétäå íãaàì íéãeäiä-ìò áLç íéãeäiä-ìk øøö éââàä̈«£¨¦ÀŸ¥Æ¨©§¦½¨©¬©©§¦−§©§¨®§¦¦¬Æ´©½̈§ª−̈«§©§¨«

äëBLàø-ìò íéãeäiä-ìò áLç-øLà äòøä BzáLçî áeLé øôqä-íò øîà Cìnä éðôì dàááe§Ÿ¨»¦§¥´©¤¤¼¨©´¦©¥½¤¨º©£©§¯¨¨¨²£¤¨©¬©©§¦−©Ÿ®
:õòä-ìò åéða-úàå Búà eìúååëéøác-ìk-ìò ïk-ìò øetä íL-ìò íéøeô älàä íéîiì eàø÷ ïk-ìò §¨¬Ÿ²§¤¨−̈©¨¥«©¥¿¨«§Á©¨¦̧¨¥³¤¦Æ©¥´©½©¥¾©¨¦§¥−

:íäéìà òébä äîe äëk-ìò eàø-äîe úàfä úøbàäæë| íäéìò | íéãeäiä eìa÷å (ìá÷å) eîi÷ ¨¦¤´¤©®Ÿ¨«¨´©½̈¨¨¬¦¦−©£¥¤«¦§´§¦§´©§¦Á£¥¤̧
ípîæëå íáúëk älàä íéîiä éðL úà íéNò úBéäì øBáòé àìå íäéìò íéåìpä-ìk ìòå íòøæ-ìòå§©©§¹̈§©̧¨©¦§¦³£¥¤Æ§´Ÿ©£½¦§´Ÿ¦À¥´§¥³©¨¦Æ¨¥½¤¦§¨−̈§¦§©¨®

:äðLå äðL-ìëaçëäðéãîe äðéãî äçtLîe äçtLî øBãå øBc-ìëa íéNòðå íéøkæð älàä íéîiäå §¨¨−̈§¨¨«§©¨¦´Â̈¥¤¦§¨¦¸§©£¦¹§¨´¨À¦§¨¨Æ¦§¨½̈§¦¨¬§¦−̈
(ñ) :íòøfî óeñé-àì íøëæå íéãeäiä CBzî eøáòé àì älàä íéøetä éîéå øéòå øéòåèëázëzå §¦´¨¦®¦¥º©¦´¨¥À¤³Ÿ©«©§Æ¦´©§¦½§¦§−̈Ÿ¨¬¦©§¨«©Â¦§Ÿ

:úéðMä úàfä íéøetä úøbà úà íi÷ì ó÷z-ìk-úà éãeäiä éëcøîe ìéçéáà-úá äkìnä øzñà¤§¥̧©©§¨¯©£¦©²¦¨§§©¬©§¦−¤¨®Ÿ¤§©¥À¥´¦¤¯¤©¦²©−Ÿ©¥¦«
ìíBìL éøác LBøåLçà úeëìî äðéãî äàîe íéøNòå òáL-ìà íéãeäiä-ìk-ìà íéøôñ çìLiå©¦§©̧§¨¦¹¤¨©§¦À¤¤̧©§¤§¦³¥¨Æ§¦½̈©§−£©§¥®¦§¥¬¨−

:úîàåàìäkìnä øzñàå éãeäiä éëcøî íäéìò íi÷ øLàk íäépîæa älàä íéøtä éîé-úà íi÷ì ¤¡¤«§©¥¿¥§¥Á©ª¦¸¨¥¹¤¦§©¥¤À©£¤Á¦©̧£¥¤¹¨§§©³©§¦Æ§¤§¥´©©§½̈
:íú÷òæå úBîvä éøác íòøæ-ìòå íLôð-ìò eîi÷ øLàëåáìälàä íéøtä éøác íi÷ øzñà øîàîe §©£¤²¦§¬©©§−̈§©©§¨®¦§¥¬©Ÿ−§©£¨¨«©£©´¤§¥½¦©¾¦§¥¬©ª¦−¨¥®¤

(ñ) :øôqa ázëðå§¦§−̈©¥«¤
é-÷øô øúñàbÎ`

à:íiä éiàå õøàä-ìò ñî | LBøåLçà (ùøùçà) Cìnä íNiåáúLøôe Búøeáâe Bt÷ú äNòî-ìëå ©¨¤Á©¤̧¤£©§¥¯©²©¨−̈¤§¦¥¬©¨«§¨©£¥³¨§Æ§´¨½¨¨©Æ
:ñøôe éãî éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk íä-àBìä Cìnä Bìcb øLà éëcøî úlãbâ| ék §ª©´¨§§©½£¤¬¦§−©¤®¤£¥´§¦À©¥Æ¤Æ¦§¥´©¨¦½§©§¥−¨©¬¨¨«¦´

íBìL øáãå Bnòì áBè Løc åéçà áøì éeöøå íéãeäiì ìBãâå LBøåLçà Cìnì äðLî éãeäiä éëcøî̈§§©´©§¦À¦§¤Æ©¤´¤£©§¥½§¨Æ©§¦½§¨−§´Ÿ¤¨®Ÿ¥¬Æ§©½§Ÿ¥¬¨−
(ôôô) :Bòøæ-ìëì§¨©§«

i"yx
(„Î).àúãîä ïá ïîä éë:ולאבדם להומם חשב
(‰Î).äàááå:לו להתחנן המלך אל íòאסתר øîà
.øôñä שתשוב ספרים לכתוב וצוה בפיו המלך אמר

בראשו: הרעה éøáã(ÂÎ)מחשבתו ìë ìò ïë ìò
.úàæä úøâàä לדעת נכתבה ולכך האלה הימים נקבעו

הבאים: åàø.דורות äîå האלו המעשים עושי
íäéìà.שעשאום: òéâä äîå אחשורוש ראה מה

שטן  שבא עליהם הגיע ומה הקודש בכלי שנשתמש
שנתקנא  המן ראה מה ושתי, את והרג ביניהם ורקד
ראה  מה בניו, ואת אותו שתלו אליו הגיע ומה במרדכי
אסתר  ראתה ומה ישתחוה ולא יכרע שלא מרדכי

להמן: íäéìò.(ÊÎ)שזימנה íéåìðä העתידים גרים
כתוב íáúëë.להתגייר: המגילה כתב שתהא ה
מגילה:íéøëæð.(ÁÎ)אשורית. íéùòðå.בקריאת

ומתנות: מנות לתת טוב ויום ושמחה äçôùîמשתה

.äçôùîå קבלו וכך יחד ושותין ואוכלים יחד מתאספין
יעברו: לא הפורים שימי מגילה:íøëæå.עליהם קריאת

.óåñé àì דסף עד תום עד דמתרגם יתום שלא תרגום
תספה  פן יט) (בראשית מגזרת להיות לומר וא''א
כן  שאם אחד, יום אספה עתה כז) א (שמואל ומגזרת

מזרעם: יספה לא לכתוב לו ó÷åú.(ËÎ)היה ìë úà
ושל  מרדכי ושל המן ושל אחשורוש של נס של תוקפו

ספרים úéðùä.אסתר]: ושלחו חזרו השנייה לשנה
פורים: åâå'.(Ï·)שיעשו íé÷ øúñà øîàîå אסתר

עם  זה ספר ולכתוב לקבעה הדור חכמי מאת ביקשה
בספר: ונכתב וזהו הכתובים שאר

(‚).åéçà áåøì ממנו שפירשו מלמד אחיו לכל ולא
בטל  והיה למלכות קרוב שנעשה לפי סנהדרין מקצת

åòøæ.מתלמודו: ìëì:עמו זרע לכל עמו, על מוסב
אסתר: מגילת חסלת
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‰æò ïéîk äãìiL ìçø,ìçø ïéîk äãìiL æòå–äøBëaä ïî øeèt.ïéðîéñ úö÷î Ba Lé íàå–áiç. ¨¥¤¨§¨§¦¥§¥¤¨§¨§¦¨¥¨¦©§¨§¦¤¦§¨¦¨¦©¨
Âíéøëæ éðL äãìéå äøka àHL ìçø,ãçàk ïäéLàø éðL eàöéå–éìéìbä éñBé éaøøîBà:ïäkì ïäéðL,øîàpL ¨¥¤¦§¨§¨§¨§¥§¨¦§¨§§¥¨¥¤§¤¨©¦¥©§¦¦¥§¥¤©Ÿ¥¤¤¡©

(áé ,âé úåîù):"'äì íéøëfä".íéîëçåíéøîBà:øLôà éà,ïäkì ãçàå Bì ãçà àlà.ïBôøè éaøøîBà:øøBa ïäkä ©§¨¦©©£¨¦§¦¦¤§¨¤¨¤¨§¤¨©Ÿ¥©¦©§¥©Ÿ¥¥
ä úà Bìäôi.àáé÷ò éaøøîBà:ïäéðéa íéðnLî.éðMäå–áàzñiL ãò äòøé,úBðzna áiçå;éñBé éaøøèBt. ¤©¨¤©¦£¦¨¥§©§¦¥¥¤§©¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§©¨©©¨©¦¥¥

ïäî ãçà úî–ïBôøè éaøøîBà:e÷Gçé;àáé÷ò éaøøîBà:äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnä.äá÷ðe øëæ–ïàk ïéà ¥¤¨¥¤©¦©§¥©£©¦£¦¨¥©¦¥£¥¨¨¨§¨¨¨¨§¥¨¥¨
íeìk ïäkì. ©Ÿ¥§

dddd.fr oink dcliy lgxàåä àäéù ãò øåù øåëá êà áéúëã .äøåëáä ïî øåèô åîàì äîåã åðéà íà éëä åìéôà ,äøåëáá íéáééç íéðéî åäééååøúã â"òà
:øåù åøåëáå [øåù].mipniq zvwn ea yi m`e:áééç ,ïéîä åúåàî àåäù ïäá øëéð àåäù ãò åîàì äîåãù

eeee.'dl mixkfd xn`py:íéðù òîùî íéøëæä.xyt` i`:åäééðéî éä ïðéòãé àìå äìçú àöé ãçàä àìà ,ãçàë ïäéùàø éðù åàöéù íöîöìz` el xxea
.dtid:àùéøá ÷ôð àéøáäå äôéä àîúñîã.odipia mipnynçéðîå ïîåùä ìèåð ìàøùéäù ,ïîåùä àìà ïú÷åìçá äæ ìò äæ ïåøúé íäì ïéà ïäëäå íéìòáä

:àáé÷ò éáøë äëìäå .äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîäù ,ïäëì ùåçëä.ipydeêëìä ,àåä øåëá ÷ôñã ,ìëàé ë"çàå íåî åá ìåôéù ãò äòøé ,ìàøùéì øàùðù
:éøééî÷ äæä ïîæáã ,íåî åá àäéù ãò åèçåù åðéà éàãåã øîéîì êéøö àì ïäë ìù åúåàáå .íéîú èçùð åðéà.zepzna aiigeïäëì ïúé åðèçùéùë ìàøùéä

:úåðúîá áééç àåä øåëá åàì éà ,ïäëì åìåë àåä øåëá éà ,êùôð äîî .äáé÷äå íééçìäå òåøæä.xhet iqei iaxeìôðùëå åãéì òéâäå ïäë åá äëæ åìéàë éåäã
:éñåé éáøë äëìäå .ìàøùéì ïäë ãéî àá åìéàë äéì ïðéáùçå ìéàåä ,úåðúîä ïî øåèô àåäù àöîðå ,ìàøùéì åðúð íåî åá.ewelgi xne` oetxh iaxøãäã

,íäéðùá ÷ìç ùé ïäéðùìã .íéîãä úà íé÷ìåçå íéîãá íäéðù úà ïéîù éîð íééçîã øáñå ,äôéä úà åì øøåá ïäëã ìéòì øîàã éàîî ïåôøè éáø äéá
:éçä úà å÷åìçé íäî ãçà úî êëìä.di`xd eilr exiagn `ivend xne` `aiwr iax:àáé÷ò 'øë äëìäådkl oi` dawpe xkf.melk oäá÷ð àîùã

,äåùá ÷ìçì åçë äôé êëìä ïäëì ãç éåä éàãåã íåùî âéìô à÷ã àåä íúäã ,äãåî ïåôøè 'ø åìéôà àëäå .äéàøä åéìò åøáçî àéöåîäå äìçú äúàöé
:àåä ÷ôñã ,åðìëàé ë"çàå áàúñéù ãò äòøé åäéîå .ììë äøåëá àëééù àì àîùã åçë òøåä àëä ìáà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הנקרא  והוא אחר, למין  אלא לאמו  דומה שאינו בכור דין  ללמד  באה משנתנו
"נדמה".

æò ïéîk äãìiL ìçø, עז כמין  שמראהו בכור  –äãìiL æòå ÈÅÆÈÀÈÀÄÅÀÅÆÈÀÈ
ìçø ïéîk וגם כבשים שגם פי  על  אף כבש, כמין  שמראהו  בכור  – ÀÄÈÅ

בבכורה, חייבים äøBëaäעזים ïî øeètקדוש אינו זה ולד  – ÈÄÇÀÈ
שכתוב לאמו , דומה ואינו הואיל  הבכורה, יז יז יז יז ):):):):בקדושת יחיחיחיח,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

הם", קודש  תפדה לא עז בכור  או כשב בכור או  שור בכור "אך

xey"ודרשו : xeka";שור ובכורו שור הוא שיהא –"ayk xeka"–
כבש; ובכורו כבש  הוא fr"שיהא xeka" עז ובכורו עז הוא שיהא –

בבבב);););); ה ה ה ה ,,,, בכורותבכורותבכורותבכורות לאחר.((((גמרא גמרא גמרא גמרא  דומה יהא ולא כאמו  הבכור  שיהא כלומר
ïéðîéñ úö÷î Ba Lé íàåניכר שהוא עד  לאמו , בהם שדומה – ÀÄÆÄÀÈÄÈÄ

המין, מאותו  שהוא חיובו áiçבהם אין ברם, הבכורה. בקדושת – ÇÈ
ברייתו  משינוי  גדול  מום לך שאין מום, בעל  כבכור  אלא תם כבכור

((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

äøka àHL ìçø,ילדה לא שעדיין –íéøëæ éðL äãìéåשני – ÈÅÆÄÀÈÀÈÀÈÀÅÀÈÄ
ãçàkכבשים, ïäéLàø éðL eàöéå, אמן מרחם –éñBé éaø ÀÈÀÀÅÈÅÆÀÆÈÇÄÅ

ïäkì ïäéðL :øîBà éìéìbä,בכורים ששניהם –:øîàpL ÇÀÄÄÅÀÅÆÇÙÅÆÆÁÇ
"'äì íéøëfä"לך יהיה אשר  בהמה שגר פטר "וכל –mixkfd ÇÀÈÄÇ

בכורים. הם הזכרים ששני  אפשרות שיש  ומכאן  íéîëçåÇÂÈÄלה'",
øLôà éà :íéøîBà שניהם ויהיו  כאחד ראשיהם שני שיצאו – ÀÄÄÆÀÈ

הבכור ; מהם מי  יודעים ואין  תחילה, יצא מהם אחד ודאי  אלא בכורים,
לכהן, שניהם את לתת חייבים הבעלים אין Bìהלכך ãçà àlàÆÈÆÈ

ïäkì ãçàå לתת צריך ואחד לבעלים, שייך  הללו  מהזכרים אחד  – ÀÆÈÇÙÅ
לכהן ? יתן  מהם ואיזה Bìלכהן; øøBa ïäkä :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÇÙÅÅ

äôiä úàהבכור והוא תחילה, יצא והבריא היפה הסתם שמן – ÆÇÈÆ
ïäéðéa((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).). íéðnLî :øîBà àáé÷ò éaø: מבואר בגמרא – ÇÄÂÄÈÅÀÇÀÄÅÅÆ

,mdipia `di oney ביניהם דנים עליו  מחברו שמן  שאחד מה כלומר
הכחוש, את נוטל והכהן  השמן את הבעלים ונוטלים והכהן , הבעלים

ותטלהו , הבכור  הוא שהשמן ראיה הבא לכהן : אומרים הבעלים שכן

הראיה. עליו  מחברו בידיéðMäåשהמוציא שנשאר  השני הזכר  – ÀÇÅÄ
בכור , ספק והוא áàzñiLהבעלים, ãò äòøé מום בו שיפול  עד – ÄÀÆÇÆÄÀÈÅ

לבעלים, במומו úBðznaוייאכל áiçå,הבעלים כשישחטוהו – ÀÇÈÇÇÈ
והלחיים  הזרוע את לכהן ממנו לתת הם חייבים מום, בו  שנפל לאחר
חייב  הרי בכור, אינו  ואם לכהן , כולו  הוא, בכור  אם שהרי והקיבה,

רבי מדברי אינה במתנות" "וחייב שהפיסקה מפרשים, יש במתנות.
היא משנה סתם אלא לעיל:((((רשרשרשרש""""י י י י ).).).).עקיבא, שאמר  drxiומה ipyde"

,"a`zqiy cr שירעה לכהן , שנתן  זכר לאותו  דהיינו לראשון , הדין  הוא
להקריבו  אפשר  ואי  הוא, בכור  ספק שהרי במומו , ויאכלנו  שיסתאב עד 

ב  חולין חשש אינו משום ודאי קיים המקדש בית שאין ובזמן  עזרה;
הפיסקה  משום אלא "והשני " נקט ולא מום; בו  שיהא עד  נשחט

אבל בישראל , אלא אינו זה שחיוב במתנות", "וחייב כך: אחר הבאה
לגמרי  המתנות מן פטור קלבקלבקלבקלב).).).).כהן  øèBt((((חוליןחוליןחוליןחולין éñBé éaø מן – ÇÄÅÅ

תחילה, הכהן  בו  זכה שכאילו ח) (משנה להלן  מפורש  וטעמו  המתנות,
המתנות. מן פטור  זה שבכגון לישראל , ונתנו חזר  מום בו  וכשנפל 

ïäî ãçà úî,לכהן שנתן  קודם –e÷Gçé :øîBà ïBôøè éaø ÅÆÈÅÆÇÄÇÀÅÇÂ
בו  חזר  טרפון שרבי מבואר , בגמרא החי . בזכר והבעלים הכהן –

מחיים  שאף סובר , והוא היפה", את לו  בורר  "הכהן  לעיל שאמר  ממה
יחלוקו  מהם אחד מת אם ולפיכך בשניהם, חלק ולכהן  לבעלים יש

äéàøäבחי. åéìò Bøáçî àéöBnä :øîBà àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÅÇÄÅÂÅÈÈÈÀÈÈ
צריך מהם להוציאו  הבא שהכהן לפי החי, הזכר את נוטלים הבעלים

הבכור . הוא שהחי  ראיה aiwr`.להביא iaxk dkldeäá÷ðe øëæ– ÈÈÀÅÈ
ונקבה, זכר íeìkילדה ïäkì ïàk ïéà יצאה הנקבה שמא – ÅÈÇÙÅÀ

בזה, מודה טרפון רבי  ואף הראיה. עליו מחברו והמוציא תחילה,

בכור, ודאי מהם שאחד  זכרים, בשני אלא עקיבא רבי על חלק שלא
בזכר אבל בשווה, הבעלים עם לחלוק הכהן של כוחו יפה הלכך 

בכור כאן  ואין  ראשונה יצאה הנקבה שמא כהן , של כוחו  הורע ונקבה
שספק  במומו, יאכלנו כך ואחר שיסתאב עד ירעה מקום ומכל  כלל .

הוא בזכר((((רשרשרשרש""""יייי).).).).בכור  מודה הגלילי  יוסי  רבי  אף תוספות, ולפי 
שהואיל כלום, לכהן  כאן אין כאחד  ראשיהם שני יצאו שאפילו ונקבה,

לגמרי בכורתו  בטלה הזכר עם נקבה המתחיל המתחיל המתחיל המתחיל ויצאה דיבורדיבורדיבורדיבור ((((תוספותתוספותתוספותתוספות

בבבב).).).). יז יז יז יז ,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  ונקבה ונקבה ונקבה ונקבה ";";";"; """"זכרזכרזכרזכר

izdw - zex`ean zeipyn

iÎh wxt xzq` - miaezk

è-÷øô øúñàalÎbk

âë:íäéìà éëcøî áúk-øLà úàå úBNòì elçä-øLà úà íéãeäiä ìa÷åãëàúãnä-ïa ïîä ék §¦¥Æ©§¦½¥¬£¤¥¥−©£®§¥²£¤¨©¬¨§§©−£¥¤«¦Á¨¨̧¤«©§¹̈¨
:íãaàìe ínäì ìøBbä àeä øet ìétäå íãaàì íéãeäiä-ìò áLç íéãeäiä-ìk øøö éââàä̈«£¨¦ÀŸ¥Æ¨©§¦½¨©¬©©§¦−§©§¨®§¦¦¬Æ´©½̈§ª−̈«§©§¨«

äëBLàø-ìò íéãeäiä-ìò áLç-øLà äòøä BzáLçî áeLé øôqä-íò øîà Cìnä éðôì dàááe§Ÿ¨»¦§¥´©¤¤¼¨©´¦©¥½¤¨º©£©§¯¨¨¨²£¤¨©¬©©§¦−©Ÿ®
:õòä-ìò åéða-úàå Búà eìúååëéøác-ìk-ìò ïk-ìò øetä íL-ìò íéøeô älàä íéîiì eàø÷ ïk-ìò §¨¬Ÿ²§¤¨−̈©¨¥«©¥¿¨«§Á©¨¦̧¨¥³¤¦Æ©¥´©½©¥¾©¨¦§¥−

:íäéìà òébä äîe äëk-ìò eàø-äîe úàfä úøbàäæë| íäéìò | íéãeäiä eìa÷å (ìá÷å) eîi÷ ¨¦¤´¤©®Ÿ¨«¨´©½̈¨¨¬¦¦−©£¥¤«¦§´§¦§´©§¦Á£¥¤̧
ípîæëå íáúëk älàä íéîiä éðL úà íéNò úBéäì øBáòé àìå íäéìò íéåìpä-ìk ìòå íòøæ-ìòå§©©§¹̈§©̧¨©¦§¦³£¥¤Æ§´Ÿ©£½¦§´Ÿ¦À¥´§¥³©¨¦Æ¨¥½¤¦§¨−̈§¦§©¨®

:äðLå äðL-ìëaçëäðéãîe äðéãî äçtLîe äçtLî øBãå øBc-ìëa íéNòðå íéøkæð älàä íéîiäå §¨¨−̈§¨¨«§©¨¦´Â̈¥¤¦§¨¦¸§©£¦¹§¨´¨À¦§¨¨Æ¦§¨½̈§¦¨¬§¦−̈
(ñ) :íòøfî óeñé-àì íøëæå íéãeäiä CBzî eøáòé àì älàä íéøetä éîéå øéòå øéòåèëázëzå §¦´¨¦®¦¥º©¦´¨¥À¤³Ÿ©«©§Æ¦´©§¦½§¦§−̈Ÿ¨¬¦©§¨«©Â¦§Ÿ

:úéðMä úàfä íéøetä úøbà úà íi÷ì ó÷z-ìk-úà éãeäiä éëcøîe ìéçéáà-úá äkìnä øzñà¤§¥̧©©§¨¯©£¦©²¦¨§§©¬©§¦−¤¨®Ÿ¤§©¥À¥´¦¤¯¤©¦²©−Ÿ©¥¦«
ìíBìL éøác LBøåLçà úeëìî äðéãî äàîe íéøNòå òáL-ìà íéãeäiä-ìk-ìà íéøôñ çìLiå©¦§©̧§¨¦¹¤¨©§¦À¤¤̧©§¤§¦³¥¨Æ§¦½̈©§−£©§¥®¦§¥¬¨−

:úîàåàìäkìnä øzñàå éãeäiä éëcøî íäéìò íi÷ øLàk íäépîæa älàä íéøtä éîé-úà íi÷ì ¤¡¤«§©¥¿¥§¥Á©ª¦¸¨¥¹¤¦§©¥¤À©£¤Á¦©̧£¥¤¹¨§§©³©§¦Æ§¤§¥´©©§½̈
:íú÷òæå úBîvä éøác íòøæ-ìòå íLôð-ìò eîi÷ øLàëåáìälàä íéøtä éøác íi÷ øzñà øîàîe §©£¤²¦§¬©©§−̈§©©§¨®¦§¥¬©Ÿ−§©£¨¨«©£©´¤§¥½¦©¾¦§¥¬©ª¦−¨¥®¤

(ñ) :øôqa ázëðå§¦§−̈©¥«¤
é-÷øô øúñàbÎ`

à:íiä éiàå õøàä-ìò ñî | LBøåLçà (ùøùçà) Cìnä íNiåáúLøôe Búøeáâe Bt÷ú äNòî-ìëå ©¨¤Á©¤̧¤£©§¥¯©²©¨−̈¤§¦¥¬©¨«§¨©£¥³¨§Æ§´¨½¨¨©Æ
:ñøôe éãî éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk íä-àBìä Cìnä Bìcb øLà éëcøî úlãbâ| ék §ª©´¨§§©½£¤¬¦§−©¤®¤£¥´§¦À©¥Æ¤Æ¦§¥´©¨¦½§©§¥−¨©¬¨¨«¦´

íBìL øáãå Bnòì áBè Løc åéçà áøì éeöøå íéãeäiì ìBãâå LBøåLçà Cìnì äðLî éãeäiä éëcøî̈§§©´©§¦À¦§¤Æ©¤´¤£©§¥½§¨Æ©§¦½§¨−§´Ÿ¤¨®Ÿ¥¬Æ§©½§Ÿ¥¬¨−
(ôôô) :Bòøæ-ìëì§¨©§«

i"yx
(„Î).àúãîä ïá ïîä éë:ולאבדם להומם חשב
(‰Î).äàááå:לו להתחנן המלך אל íòאסתר øîà
.øôñä שתשוב ספרים לכתוב וצוה בפיו המלך אמר

בראשו: הרעה éøáã(ÂÎ)מחשבתו ìë ìò ïë ìò
.úàæä úøâàä לדעת נכתבה ולכך האלה הימים נקבעו

הבאים: åàø.דורות äîå האלו המעשים עושי
íäéìà.שעשאום: òéâä äîå אחשורוש ראה מה

שטן  שבא עליהם הגיע ומה הקודש בכלי שנשתמש
שנתקנא  המן ראה מה ושתי, את והרג ביניהם ורקד
ראה  מה בניו, ואת אותו שתלו אליו הגיע ומה במרדכי
אסתר  ראתה ומה ישתחוה ולא יכרע שלא מרדכי

להמן: íäéìò.(ÊÎ)שזימנה íéåìðä העתידים גרים
כתוב íáúëë.להתגייר: המגילה כתב שתהא ה
מגילה:íéøëæð.(ÁÎ)אשורית. íéùòðå.בקריאת

ומתנות: מנות לתת טוב ויום ושמחה äçôùîמשתה

.äçôùîå קבלו וכך יחד ושותין ואוכלים יחד מתאספין
יעברו: לא הפורים שימי מגילה:íøëæå.עליהם קריאת

.óåñé àì דסף עד תום עד דמתרגם יתום שלא תרגום
תספה  פן יט) (בראשית מגזרת להיות לומר וא''א
כן  שאם אחד, יום אספה עתה כז) א (שמואל ומגזרת

מזרעם: יספה לא לכתוב לו ó÷åú.(ËÎ)היה ìë úà
ושל  מרדכי ושל המן ושל אחשורוש של נס של תוקפו

ספרים úéðùä.אסתר]: ושלחו חזרו השנייה לשנה
פורים: åâå'.(Ï·)שיעשו íé÷ øúñà øîàîå אסתר

עם  זה ספר ולכתוב לקבעה הדור חכמי מאת ביקשה
בספר: ונכתב וזהו הכתובים שאר

(‚).åéçà áåøì ממנו שפירשו מלמד אחיו לכל ולא
בטל  והיה למלכות קרוב שנעשה לפי סנהדרין מקצת

åòøæ.מתלמודו: ìëì:עמו זרע לכל עמו, על מוסב
אסתר: מגילת חסלת
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øîBà:ïäéðLøBëa ïðéà;ïBLàøä–íçø øèt BðéàL íeMî,Mäåéð–øçà BîãwL íeMî. ¥§¥¤¥¨§¨¦¦¤¥¤¤¤¤§©¥¦¦¤§¨©¥
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡éøëpä ïî äîäa ç÷Blä,äøka àG íàå äøka íà òeãé ïéàå–ìàòîLé éaøøîBà:ïäkì éàcå dúðL úa æò, ©¥©§¥¨¦©¨§¦§¥¨©¦¦§¨§¦¦§¨©¦¦§¨¥¥¥©§¨¨©©©Ÿ¥
÷ôñ Cìéàå ïàkî;ïäkì éàcå íézL úa ìçø,÷ôñ Cìéàå ïàkî;GL úBða øBîçå äøtïäkì éàcå L,ïàkî ¦¨§¥¨¨¥¨¥©§©¦©©©Ÿ¥¦¨§¥¨¨¥¨¨©£§¨©©©Ÿ¥¦¨

÷ôñ Cìéàå.øîàBìàáé÷ò éaø:úøèôð äîäaä ãáìa ãìea elà,éøáãk äéäE,eøîà àlà:äîäáa ãìeä ïîéñ §¥¨¨¥¨©©¦£¦¨¦©¨¨¦§©©§¥¨¦§¤¤¨¨¦§¨¤¤¨¨§¦©©¨¨¦§¥¨
äwã–óepè,äqâáe–äéìL,äMàáe–äéìLå øéôL.ììkä äæ:äøkaL òeãiL ìk–íeìk ïäkì ïàk ïéà; ©¨¦§©¨¦§¨§¦¨¨¦§¦§¨¤©§¨¨¤¨©¤¦§¨¥¨©Ÿ¥§

äøka àHL ìëå–ïäkì äæ éøä;÷ôñ íà–íéìòaì Bîeîa ìëàé.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:äqâ äîäa §¨¤¦§¨£¥¤©Ÿ¥¦¨¥¥¨¥§©§¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¥¨©¨
íc úøøç äòôML–øáwz Bæ éøä,äøBëaä ïî äøèôðå. ¤¨§¨£¨©¨£¥¦¨¥§¦§§¨¦©§¨

åòøé íäéðù à÷éôñîå .åäîã÷ ïôåã àöåé éøäù úåãìåì øåëá åðéà ìáà íçøä úà øèôù ïåùàøä àåäù ïôåã àöåé øçà àáä ïåâë ,úåãìåì øåëá åðéàù éô
àèéùô àáé÷ò 'øå .äéàøä åéìò åøáçî àéöåîäå ,ùåã÷ ïäî ãçà íåù ïéàå íéîçøìå úåãìåì øåëá ïðéòá éúøú àîùã ,íéìòáì ïîåîá åìëàéå åáàúñéù ãò

:àáé÷ò 'øë äëìäå .ùåã÷ ïäî ãçà íåù ïéàå ïðéòá åäééååøúã äéì
b`̀̀̀.dzpy za fr .gweld:äúðù êåúá äãìéù.i`ceåúåàïëì íãå÷ã ,ïäëì ãìåä:äãìé àì.wtq.íéìòáì åîåîá ìëàéå íåî åá ìåôéù ãò äòøé

:åìù àåäå äìè ùéøôî ,àåä øåîç øèô ÷ôñ íàå.sephïúåà íéàøîå .äîäáä úèìåôù íã ìù úåòåáòáàïäá øéëîå íëç äòåøìïåéøä úîçî ïä íà
:àåä ÷ôñ äúðù úá æò åìéôà êëìä ,äøåëáä ïî äøèôðå ãìå ÷ôñ éåäã äúðù êåúá äôðè àîùå äìéôäù.`ilyéåñéë ïéîëçðåî øáåòäù øáåòä ìò

:äá.xityåø÷ àéìùä ïî äìòîìùø÷ð íã åá ùéù íéåø÷ àåäåúàø÷ð êëéôì íéøîåà ùéå .íãà úøåö äá ùéù øùá ìù äëéúç ,åùøéô éúåáøå .øéôù
:úøôåôùë äéåùòù éôì ,øéôù.mc zxxg drtyy:íã äëéúç äìéôäù.xawz ef ixdàáäù òãåé äúåà íéøáå÷ù äàåøäù .äøåëáä ïî äøèôðù òéãåäì

:á÷òé ïá øæòéìà 'øëå àáé÷ò 'øë äëìäå .äøåëáá ùåã÷ åðéà åéøçà

`xephxa yexit

שיסתאבו , עד  וירעו  הבעלים בידי  נשארים שניהם ולפיכך  הראיה,

לבעלים. במומן  ייאכלו  כך ïðéàואחר ïäéðL :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÅÆÅÈ
øBëa,בכורה בקדושת קדוש אינו  מהם אחד  אף –ïBLàøä אינו – ÀÈÄ
íçøבכור , øèt BðéàL íeMî דופן יוצא שהרי  éðMäåהוא,– ÄÆÅÆÆÆÆÀÇÅÄ

בכור, אינו  –øçà BîãwL íeMîרבי – ללידה. בכור  הוא ואין  – ÄÆÀÈÇÅ
בכור ואף רחם פטר  שהוא זה אלא בבכורה קדוש  שאין  סובר עקיבא

שאינו  ללידה בכור או  ללידה, בכור  שאינו  רחם פטר אבל ללידה.
בכורה. בקדושת קדוש  אינו  רחם, aiwr`.פטר  iaxk dklde

א ה נ ש מ ר ו א ב

בכור . איננו  או  בכור  הוא אם יודעים שאין  בהמה בולד דנה משנתנו 

äøka íà òeãé ïéàå ,éøëpä ïî äîäa ç÷Bläכבר אם – ÇÅÇÀÅÈÄÇÈÀÄÀÅÈÇÄÄÀÈ
בכור, אינו  עכשיו  לה שנולד  והולד  äøkaילדה, àG íàå ואם – ÀÄÄÀÈ

בכור , הוא עכשיו לה שנולד  והולד ילדה לא ìàòîLéעדיין  éaøÇÄÄÀÈÅ
dúðL úa æò :øîBà,שנה לה שמלאה קודם שילדה עז  זו אם – ÅÅÇÀÈÈ

ïäkì éàcå לכן שקודם לכהן, ליתנו וצריך  בכור ודאי הוא הולד  – ÇÇÇÙÅ
ילדה. לא Cìéàåודאי ïàkî,ומעלה שנה בת היא העז  אם –÷ôñ ÄÈÀÅÈÈÅ

וייאכל מום בו  שיפול  עד  וירעה בכור, ספק הוא שילדה הולד –

ו-ז ). (משניות הקודם בפרק ששנינו  כמו לבעלים, úaבמומו ìçøÈÅÇ
íézL,שנתיים לה שמלאו  קודם שילדה כבשה זו  אם –ïäkì éàcå ÀÇÄÇÇÇÙÅ

לכהן, ליתנו ויש  בכור  ודאי  הוא הולד –Cìéàå ïàkî זו אם – ÄÈÀÅÈ
ומעלה, שנתיים בת בכור.ôñ÷כבשה ספק הוא הולד –øBîçå äøt ÈÅÈÈÇÂ

GL úBðaLשלוש להן  שמלאו  קודם שילדו אתון  או  פרה זו אם – ÀÈ
ïäkìשנים, éàcå לתת צריך פרה ולד הוא; בכור ודאי הולד – ÇÇÇÙÅ

לכהן . השה את ולתת בשה לפדות צריך חמור  ּוולד ïàkîÄÈלכהן,
Cìéàå,ומעלה שנים שלוש בת היא האתון  או הפרה אם –÷ôñ– ÀÅÈÈÅ

מום  בו  שיפול  עד  שירעה פרה, בולד ודינו בכור, ספק הוא הולד 

יפריש חמור ), פטר ספק (שהוא חמור  ובולד לבעלים, במומו ויאכל
"תפארת  בעל – ג-ד). (א, לעיל  ששנינו  כמו  לעצמו, והוא טלה

זה זמן תוך  יולדת פרה שבזמנינו  "ואף כותב: e`lnyישראל " mcew)
,(mipy yely dl."ענינים בכמה הטבע נשתנה היום ועד  øîàÈÇמאז 

àáé÷ò éaø Bì:ישמעאל לרבי  –äîäaä ãáìa ãìea elà ÇÄÂÄÈÄÇÈÈÄÀÇÇÀÅÈ
úøèôðבלבד ממש ולד  לו  שקדם בהמה שולד  דהיינו  הבכורה, מן – ÄÀÆÆ

בכור , Eéøáãkאינו  äéä שמלאו קודם ורחל  שנתה, בתוך שעז – ÈÈÄÀÈÆ
שלהן  הולד  שנים, שלוש להן שמלאו קודם וחמור  ופרה שנתיים, לה

לכן, קודם ולד  להן  היה שלא בכור , ודאי  eøîàהוא àlàאבל – ÆÈÈÀ
חכמים: äwãאמרו  äîäáa ãìeä ïîéñ,בכבשה או  בעז  כגון  – ÄÇÇÈÈÄÀÅÈÇÈ

óepèל הוא סימן  מרחמה הפורש הדם זיהום והוא – שנמחה, ולד  Ä
לפני גם להיות יכול וזה הבכורה, מן  אחריו  הבא הולד את פוטר

ללידה, בו  ראויה שהיא הולד,äqâáeהזמן  סימן  וחמור, פרה כגון  – ÀÇÈ
äéìL מפילה גסה בהמה שאם בתוכו; מונח שהעובר  כיס כמין – ÄÀÈ

הבכורה, מן אחריו הבא הולד את הפוטר לולד, סימן זה הרי שליה
äMàáe,לולד סימן  –äéìLå øéôL.שליה או שפיר שמפילה – ÀÄÈÈÄÀÄÀÈ

xityהולד צורת בו  שיש  עור בו ((((רש רש רש רש """"יייי););););– שיש  קרום מפרשים: ויש
השליה מן למעלה והוא נקרש, דם מבואר((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם););););דמות ובברטנורא

אדם; צורת בה שיש בשר  של חתיכה רבותיו: lyבשם eyexit itle
:wal`,הביצה של החיצוניים הקרומים של שפופרת היא "שפיר

שגם  הרי לולד , סימנים הם אלה שכל וכיון מתרקם". העובר  ובשפיר
הולד אין שלוש, בנות וחמור  ופרה שתיים, בת ורחל שנתה, בת עז

מכל לכן , קודם ממש  ולד ילדו שלא פי  על שאף בכור , ודאי שלהן
הפלת  או וברחל  בעז טינוף כגון להן , היו ולד שסימני אפשר מקום

מן  עכשיו  שנולד הולד  את פוטרים אלו  ואף וחמור, בפרה שליה
ììkäהבכורה. äæ:לנקוט שיש  –äøkaL òeãiL ìk שידוע – ÆÇÀÈÈÆÈÇÆÄÀÈ

ילדה, íeìkשכבר  ïäkì ïàk ïéà;בכור כאן  שאין  –àHL ìëå ÅÈÇÙÅÀÀÈÆ
äøka,ילדה לא שעדיין  שידוע –ïäkì äæ éøä הוא שהולד  – ÄÀÈÂÅÆÇÙÅ

בכור ; ôñ÷ודאי íà,בכרה לא ואם בכרה אם ידוע שאין  –ìëàé ÄÈÅÅÈÅ
íéìòaì Bîeîaואחר מום בו  שיפול  עד וירעה הוא, בכור שספק – ÀÇÀÈÄ

במומו. הבעלים יאכלוהו äîäaכך  :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÀÅÈ
äqâ,בכרה שלא –íc úøøç äòôML,דם חתיכת שהפילה – ÇÈÆÈÀÈÂÈÇÈ

øáwz Bæ éøä,החררה –äøBëaä ïî äøèôðå היא זו שחררה – ÂÅÄÈÅÀÄÀÀÈÄÇÀÈ
שקוברים  והטעם בכור , אינו כך אחר  הבא הולד  ולפיכך  לולד, סימן 
בשליה, שבארנו  כמו  בכורה, קדושת בה שאין פי  על אף – החררה את

בה ז ז ז ז ):):):):ששנינו  ד ד ד ד ,,,, לכלבים"((((חוליןחוליןחוליןחולין ישליכנה שליה, שהפילה "המבכרת
(epxe`aa my oiir) הבהמה את פוטרת שהחררה הדבר לפרסם כדי  –

קדוש אינו הבא שהולד יודע אותה שקוברים הרואה שכל הבכורה, מן
שאין  מה פוטרת; שהחררה ידוע הדבר שאין משום זה וכל בבכורה;

מן  פוטרת והיא ולד  בלא שליה שאין יודעים שהכל  בשליה, כן 
לקברה צריך  אין ולכן  הר הר הר הר """"ןןןן).).).).הבכורה, aiwr`((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; iaxk dklde

.awri oa xfril` iaxke

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn ipy wxt zexeka zkqn

Êeøka àHL úBìçø ézL,íéøëæ éðL eãìéå–ïäkì íäéðL ïúBð;äá÷ðe øëæ–ïäkì øëfä;äá÷ðe íéøëæ éðL §¥§¥¤¦§§¨§§¥§¨¦¥§¥¤©Ÿ¥¨¨§¥¨©¨¨©Ÿ¥§¥§¨¦§¥¨
–ïäkì ãçàå Bì ãçà.ïBôøè éaøøîBà:äôiä úà Bì øøBa ïäkä.àáé÷ò éaøøîBà:íäéðéa íéðnLî.éðMäå ¤¨§¤¨©Ÿ¥©¦©§¥©Ÿ¥¥¤©¨¤©¦£¦¨¥§©§¦¥¥¤§©¥¦
–áàzñiL ãò äòøé,úBðzna áiçå;éñBé éaøøèBt.ïäî ãçà úî–ïBôøè éaøøîBà:e÷Gçé;àáé÷ò éaø ¦§¤©¤¦§¨¥§©¨©©¨©¦¥¥¥¤¨¥¤©¦©§¥©£©¦£¦¨

øîBà:äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnä.øëæå úBá÷ð ézL,úBá÷ð ézLe íéøëæ éðL Bà–íeìk ïäkì ïàk ïéà. ¥©¦¥£¥¨¨¨§¨¨§¥§¥§¨¨§¥§¨¦§¥§¥¥¨©Ÿ¥§
Áäøka àHL úçàå äøka úçà,íéøëæ éðL eãìéå–ïäkì ãçàå Bì ãçà.ïBôøè éaøøîBà:ïäkä ©©¦§¨§©©¤¦§¨§¨§§¥§¨¦¤¨§¤¨©Ÿ¥©¦©§¥©Ÿ¥

äôiä úà Bì øøBa.àáé÷ò éaøøîBà:ïäéðéa ïéðnLî.éðMäå–áàzñiL ãò äòøé,úBðzna áiçå.éaø ¥¤©¨¤©¦£¦¨¥§©§¦¥¥¤§©¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§©¨©©¨©¦
éñBéøèBt;äéäLéñBé éaøøîBà:ïäk ãéa åéôéìçL ìk–úBðznä ïî øeèt;øéàî éaøáiçî.úî ¥¥¤¨¨©¦¥¥¨¤£¦¨§©Ÿ¥¨¦©©¨©¦¥¦§©¥¥

ïäî ãçà–ïBôøè éaøøîBà:e÷Gçé;àáé÷ò éaøøîBà:äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnä.äá÷ðe øëæ–ïéà ¤¨¥¤©¦©§¥©£©¦£¦¨¥©¦¥£¥¨¨¨§¨¨¨¨§¥¨¥
íeìk ïäkì ïàk. ¨©Ÿ¥§

Ëåéøçà àaäå ïôã àöBé–ïBôøè éaøøîBà:eáàzñiL ãò eòøé íäéðL,eìëàéåíéìòaì ïîeîa.àáé÷ò éaø ¥Ÿ¤§©¨©£¨©¦©§¥§¥¤¦§©¤¦§¨£§¥¨§§¨©§¨¦©¦£¦¨

hhhh.otec `vei:äéúåðôã êøã øáåòä åàéöåäå åîà äòø÷ðù.eixg` `ade:íçøä êøã åéøçà ãìåðä.ea`zqiy cr erxiøåëá éà ïåôøè 'øì äéì à÷ôñîã
ìò óà ùéã÷ íéîçøì øåëá éà ,íçøä úà àåä øèô àìù éô ìò óà ãìåðù ïåùàøä àåäù ïôåã àöåé ïåâë ,íéîçøì øåëá åðéàù éô ìò óà ùéã÷ úåãìåì
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çø ézLeøka àHL úBì, ילדו לא שעדיין –íéøëæ éðL eãìéå ÀÅÀÅÆÄÀÀÈÀÀÅÀÈÄ
שני ïäkìטלאים,– íäéðL ïúBð;לאמו בכור  הוא אחד שכל  – ÅÀÅÆÇÙÅ

äá÷ðe øëæ–ונקבה זכר dilhe),ילדו  dlh)ïäkì øëfäשבכור – ÈÈÀÅÈÇÈÈÇÙÅ
äá÷ðeהוא; íéøëæ éðL יודעים ואין  ונקבה, זכרים שני  ילדו  – ÀÅÀÈÄÀÅÈ

שאחת  או הנקבה, את ילדה והשנייה הזכרים שני  ילדה אחת אם
זכר, והשנייה ונקבה זכר  ïäkìילדה ãçàå Bì ãçàאחד זכר – ÆÈÀÆÈÇÙÅ

נשאר השני  אבל בכור , ודאי הוא מהם אחד  שהרי לכהן, לתת צריך 
ואינו  הנקבה אחר או הזכר אחר שנולד  שאפשר הבעלים, אצל 

לכהן? יתן מהזכרים ואיזה øøBaבכור. ïäkä :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÇÙÅÅ
äôiä úà Bì או יחידי שנולד  הוא והבריא היפה הסתם שמן – ÆÇÈÆ

ראשון íäéðéa((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).שיצא íéðnLî :øîBà àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÅÀÇÀÄÅÅÆ
את  נוטל והכהן השמן את לעצמם משאירים שהבעלים כלומר

הקודמת. במשנה שבארנו  כמו  בידיéðMäåהכחוש , שנשאר – ÀÇÅÄ
áàzñiLהבעלים, ãò äòøé במומו וייאכל מום בו  שיפול – ÄÀÆÇÆÄÀÈÅ
úBðznaלבעלים, áiçå ליתן הבעלים חייבים אותו  כששוחטים – ÀÇÈÇÇÈ

הזר את לכהן  והקיבה;ממנו והלחיים øèBtוע éñBé éaø מן – ÇÄÅÅ
הבאה. במשנה טעמו  כמפורש  ïäîהמתנות, ãçà úî קודם – ÅÆÈÅÆ

לכהן, e÷Gçéשנתן :øîBà ïBôøè éaø שבארנו כמו  החי, בזכר  – ÇÄÇÀÅÇÂ
הקודמת; åéìòבמשנה Bøáçî àéöBnä :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇÄÅÂÅÈÈ

äéàøä.החי את נוטלים הבעלים הלכך  –øëæå úBá÷ð ézL– ÈÀÈÈÀÅÀÅÀÈÈ
וזכר , נקבות שתי ילדו  הרחלות שתי ézLeאם íéøëæ éðL BàÀÅÀÈÄÀÅ

úBá÷ð, כלל בכור  כאן שאין  ואפשר  –íeìk ïäkì ïàk ïéà ÀÅÅÈÇÙÅÀ
עד הזכרים ירעו  מקום ומכל  הראיה. עליו  מחברו שהמוציא –

הם. בכורים שספק לבעלים, במומם וייאכלו  שיסתאבו
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äøka àHL úçàå äøka úçàכבר מהן  שאחת רחלות שתי  – ÇÇÄÀÈÀÇÇÆÄÀÈ
ילדה, לא עדיין  והשנייה בכור íéøëæילדה éðL eãìéåוהרי – ÀÈÀÀÅÀÈÄ

מהם  איזה יודעים שאין  אלא בכור , אינו  והשני בכור מהם אחד 
הבכור, שהוא בכרה, שלא לרחל ïäkìנולד ãçàå Bì ãçà– ÆÈÀÆÈÇÙÅ

ואיזה  לכהן ; נותנים ואחד לעצמם, הבעלים משאירים אחד  זכר 
לכהן ? äôiäנותנים úà Bì øøBa ïäkä :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÇÙÅÅÆÇÈÆ

יותר משובח ולדה ביכרה שלא זו הסתם שמן éaøÇÄ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).–
ïäéðéa ïéðnLî :øîBà àáé÷ò משאירים שהבעלים כלומר  – ÂÄÈÅÀÇÀÄÅÅÆ

לעיללעצמ  שבארנו  כמו  הכחוש , את לכהן ונותנין  השמן  את ם

ו . הבעלים,éðMäåבמשנה בידי  שנשאר  –áàzñiL ãò äòøé ÀÇÅÄÄÀÆÇÆÄÀÈÅ
לבעלים, במומו  וייאכל  מום בו  שיפול –úBðzna áiçå וחייבים – ÀÇÈÇÇÈ

והקיבה. והלחיים הזרוע את לכהן ממנו  לתת éñBéהבעלים éaøÇÄÅ
øèBt,המתנות מן –åéôéìçL ìk :øîBà éñBé éaø äéäL ÅÆÈÈÇÄÅÅÈÆÂÄÈ

ïäk ãéaקיבל ותמורתו  הבעלים בידי  שנשאר ספקֿבכור  כל – ÀÇÙÅ
אחר, ספקֿבכור úBðznäהכהן  ïî øeèt כאילו הוא שהרי  – ÈÄÇÇÈ

דינו  הלכך  לבעלים; ונתנו  חזר  מום בו שנפל ולאחר הכהן  בו  זכה
המתנות מן  שפטורה כהן  ג ג ג ג ););););כבהמת יייי,,,, חוליןחוליןחוליןחולין øéàî((((עייןעייןעייןעיין éaøÇÄÅÄ

áiçî היינו קמא ותנא במתנות, הבעלים שבידי  הבכור  ספק את – ÀÇÅ
צדדים, משני עליו בא וכהן הואיל בגמרא: טעמו ומבואר מאיר, רבי

תן  בכור אינו ואם שלי , כולו הרי  הוא בכור  אם לבעלים: שאומר 
ממנו. המתנות את ïäîלי  ãçà úî,הזכרים משני –ïBôøè éaø ÅÆÈÅÆÇÄÇÀ

e÷Gçé :øîBà, החי בזכר –àéöBnä :øîBà àáé÷ò éaø ÅÇÂÇÄÂÄÈÅÇÄ
äéàøä åéìò Bøáçî הוא שהחי ראיה להביא צריך הכהן – ÅÂÅÈÈÈÀÈÈ

הבעלים. בידי  נשאר הוא הרי ראיה לו  שאין  וכיון øëæÈÈהבכור ,
äá÷ðeבכר מהן שאחת הרחלות, שתי אם בכרה,– לא ואחת ה ÀÅÈ

ונקבה, זכר íeìkילדו  ïäkì ïàk ïéà לאותה הזכר  נולד שמא – ÅÈÇÙÅÀ
שבארנו  כמו  בזה מודה טרפון רבי ואף כלל . בכור  כאן  ואין שבכרה,
במומו  וייאכל שיסתאב עד  הזכר  ירעה מקום ומכל  ו; במשנה

הוא. בכור  שספק לבעלים,

i y i l y m e i
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ללידה. בכור ואינו רחם פטר  שהוא או  רחם, פטר שאינו ללידה בבכור דנה משנתנו

ïôã àöBé דופן דרך הּוצא אלא הרחם דרך  נולד  שלא בהמה בכור – ÅÙÆ
שנחתכה, אמו åéøçàבטן àaäå,הרחם דרך אחריו  שנולד והולד – ÀÇÈÇÂÈ

eáàzñiL ãò eòøé íäéðL :øîBà ïBôøè éaøשיפול עד – ÇÄÇÀÅÀÅÆÄÀÇÆÄÀÈÂ
מום, íéìòaìבהם ïîeîa eìëàéå אם טרפון , לרבי הוא שספק – ÀÅÈÀÀÈÇÀÈÄ

יוצא  כגון  בבכורה, קדוש לרחם, בכור שאינו  פי על  אף ללידה בכור 
אף  לרחם בכור  אם או רחם, פטר  אינו אבל  ללידה בכור  שהוא דופן

דופן , יוצא אחרי הבא כגון בבכורה, קדוש  ללידה, בכור שאינו פי על 
יוצא  שהרי ללידה, בכור אינו אבל הרחם את שפטר הראשון  שהוא

שבספקֿבכור פי על  ואף הם. ספקֿבכורים שניהם הלכך קדמו; דופן
הוא  נוסף שספק הדבר, שונה כאן  שיחלוקו, לעיל  טרפון  רבי  סובר

בכור הוא כן אם אלא בבכורה קדוש  בכור  אין שמא טרפון, לרבי 
עליו  מחברו והמוציא כלל , בכור כאן שאין ונמצא לרחם, וגם ללידה

izdw - zex`ean zeipyn
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øîBà:ïäéðLøBëa ïðéà;ïBLàøä–íçø øèt BðéàL íeMî,Mäåéð–øçà BîãwL íeMî. ¥§¥¤¥¨§¨¦¦¤¥¤¤¤¤§©¥¦¦¤§¨©¥
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡éøëpä ïî äîäa ç÷Blä,äøka àG íàå äøka íà òeãé ïéàå–ìàòîLé éaøøîBà:ïäkì éàcå dúðL úa æò, ©¥©§¥¨¦©¨§¦§¥¨©¦¦§¨§¦¦§¨©¦¦§¨¥¥¥©§¨¨©©©Ÿ¥
÷ôñ Cìéàå ïàkî;ïäkì éàcå íézL úa ìçø,÷ôñ Cìéàå ïàkî;GL úBða øBîçå äøtïäkì éàcå L,ïàkî ¦¨§¥¨¨¥¨¥©§©¦©©©Ÿ¥¦¨§¥¨¨¥¨¨©£§¨©©©Ÿ¥¦¨

÷ôñ Cìéàå.øîàBìàáé÷ò éaø:úøèôð äîäaä ãáìa ãìea elà,éøáãk äéäE,eøîà àlà:äîäáa ãìeä ïîéñ §¥¨¨¥¨©©¦£¦¨¦©¨¨¦§©©§¥¨¦§¤¤¨¨¦§¨¤¤¨¨§¦©©¨¨¦§¥¨
äwã–óepè,äqâáe–äéìL,äMàáe–äéìLå øéôL.ììkä äæ:äøkaL òeãiL ìk–íeìk ïäkì ïàk ïéà; ©¨¦§©¨¦§¨§¦¨¨¦§¦§¨¤©§¨¨¤¨©¤¦§¨¥¨©Ÿ¥§

äøka àHL ìëå–ïäkì äæ éøä;÷ôñ íà–íéìòaì Bîeîa ìëàé.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:äqâ äîäa §¨¤¦§¨£¥¤©Ÿ¥¦¨¥¥¨¥§©§¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¥¨©¨
íc úøøç äòôML–øáwz Bæ éøä,äøBëaä ïî äøèôðå. ¤¨§¨£¨©¨£¥¦¨¥§¦§§¨¦©§¨

åòøé íäéðù à÷éôñîå .åäîã÷ ïôåã àöåé éøäù úåãìåì øåëá åðéà ìáà íçøä úà øèôù ïåùàøä àåäù ïôåã àöåé øçà àáä ïåâë ,úåãìåì øåëá åðéàù éô
àèéùô àáé÷ò 'øå .äéàøä åéìò åøáçî àéöåîäå ,ùåã÷ ïäî ãçà íåù ïéàå íéîçøìå úåãìåì øåëá ïðéòá éúøú àîùã ,íéìòáì ïîåîá åìëàéå åáàúñéù ãò

:àáé÷ò 'øë äëìäå .ùåã÷ ïäî ãçà íåù ïéàå ïðéòá åäééååøúã äéì
b`̀̀̀.dzpy za fr .gweld:äúðù êåúá äãìéù.i`ceåúåàïëì íãå÷ã ,ïäëì ãìåä:äãìé àì.wtq.íéìòáì åîåîá ìëàéå íåî åá ìåôéù ãò äòøé

:åìù àåäå äìè ùéøôî ,àåä øåîç øèô ÷ôñ íàå.sephïúåà íéàøîå .äîäáä úèìåôù íã ìù úåòåáòáàïäá øéëîå íëç äòåøìïåéøä úîçî ïä íà
:àåä ÷ôñ äúðù úá æò åìéôà êëìä ,äøåëáä ïî äøèôðå ãìå ÷ôñ éåäã äúðù êåúá äôðè àîùå äìéôäù.`ilyéåñéë ïéîëçðåî øáåòäù øáåòä ìò

:äá.xityåø÷ àéìùä ïî äìòîìùø÷ð íã åá ùéù íéåø÷ àåäåúàø÷ð êëéôì íéøîåà ùéå .íãà úøåö äá ùéù øùá ìù äëéúç ,åùøéô éúåáøå .øéôù
:úøôåôùë äéåùòù éôì ,øéôù.mc zxxg drtyy:íã äëéúç äìéôäù.xawz ef ixdàáäù òãåé äúåà íéøáå÷ù äàåøäù .äøåëáä ïî äøèôðù òéãåäì

:á÷òé ïá øæòéìà 'øëå àáé÷ò 'øë äëìäå .äøåëáá ùåã÷ åðéà åéøçà

`xephxa yexit

שיסתאבו , עד  וירעו  הבעלים בידי  נשארים שניהם ולפיכך  הראיה,

לבעלים. במומן  ייאכלו  כך ïðéàואחר ïäéðL :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÅÆÅÈ
øBëa,בכורה בקדושת קדוש אינו  מהם אחד  אף –ïBLàøä אינו – ÀÈÄ
íçøבכור , øèt BðéàL íeMî דופן יוצא שהרי  éðMäåהוא,– ÄÆÅÆÆÆÆÀÇÅÄ

בכור, אינו  –øçà BîãwL íeMîרבי – ללידה. בכור  הוא ואין  – ÄÆÀÈÇÅ
בכור ואף רחם פטר  שהוא זה אלא בבכורה קדוש  שאין  סובר עקיבא

שאינו  ללידה בכור או  ללידה, בכור  שאינו  רחם פטר אבל ללידה.
בכורה. בקדושת קדוש  אינו  רחם, aiwr`.פטר  iaxk dklde

א ה נ ש מ ר ו א ב

בכור . איננו  או  בכור  הוא אם יודעים שאין  בהמה בולד דנה משנתנו 

äøka íà òeãé ïéàå ,éøëpä ïî äîäa ç÷Bläכבר אם – ÇÅÇÀÅÈÄÇÈÀÄÀÅÈÇÄÄÀÈ
בכור, אינו  עכשיו  לה שנולד  והולד  äøkaילדה, àG íàå ואם – ÀÄÄÀÈ

בכור , הוא עכשיו לה שנולד  והולד ילדה לא ìàòîLéעדיין  éaøÇÄÄÀÈÅ
dúðL úa æò :øîBà,שנה לה שמלאה קודם שילדה עז  זו אם – ÅÅÇÀÈÈ

ïäkì éàcå לכן שקודם לכהן, ליתנו וצריך  בכור ודאי הוא הולד  – ÇÇÇÙÅ
ילדה. לא Cìéàåודאי ïàkî,ומעלה שנה בת היא העז  אם –÷ôñ ÄÈÀÅÈÈÅ

וייאכל מום בו  שיפול  עד  וירעה בכור, ספק הוא שילדה הולד –

ו-ז ). (משניות הקודם בפרק ששנינו  כמו לבעלים, úaבמומו ìçøÈÅÇ
íézL,שנתיים לה שמלאו  קודם שילדה כבשה זו  אם –ïäkì éàcå ÀÇÄÇÇÇÙÅ

לכהן, ליתנו ויש  בכור  ודאי  הוא הולד –Cìéàå ïàkî זו אם – ÄÈÀÅÈ
ומעלה, שנתיים בת בכור.ôñ÷כבשה ספק הוא הולד –øBîçå äøt ÈÅÈÈÇÂ

GL úBðaLשלוש להן  שמלאו  קודם שילדו אתון  או  פרה זו אם – ÀÈ
ïäkìשנים, éàcå לתת צריך פרה ולד הוא; בכור ודאי הולד – ÇÇÇÙÅ

לכהן . השה את ולתת בשה לפדות צריך חמור  ּוולד ïàkîÄÈלכהן,
Cìéàå,ומעלה שנים שלוש בת היא האתון  או הפרה אם –÷ôñ– ÀÅÈÈÅ

מום  בו  שיפול  עד  שירעה פרה, בולד ודינו בכור, ספק הוא הולד 

יפריש חמור ), פטר ספק (שהוא חמור  ובולד לבעלים, במומו ויאכל
"תפארת  בעל – ג-ד). (א, לעיל  ששנינו  כמו  לעצמו, והוא טלה

זה זמן תוך  יולדת פרה שבזמנינו  "ואף כותב: e`lnyישראל " mcew)
,(mipy yely dl."ענינים בכמה הטבע נשתנה היום ועד  øîàÈÇמאז 

àáé÷ò éaø Bì:ישמעאל לרבי  –äîäaä ãáìa ãìea elà ÇÄÂÄÈÄÇÈÈÄÀÇÇÀÅÈ
úøèôðבלבד ממש ולד  לו  שקדם בהמה שולד  דהיינו  הבכורה, מן – ÄÀÆÆ

בכור , Eéøáãkאינו  äéä שמלאו קודם ורחל  שנתה, בתוך שעז – ÈÈÄÀÈÆ
שלהן  הולד  שנים, שלוש להן שמלאו קודם וחמור  ופרה שנתיים, לה

לכן, קודם ולד  להן  היה שלא בכור , ודאי  eøîàהוא àlàאבל – ÆÈÈÀ
חכמים: äwãאמרו  äîäáa ãìeä ïîéñ,בכבשה או  בעז  כגון  – ÄÇÇÈÈÄÀÅÈÇÈ

óepèל הוא סימן  מרחמה הפורש הדם זיהום והוא – שנמחה, ולד  Ä
לפני גם להיות יכול וזה הבכורה, מן  אחריו  הבא הולד את פוטר

ללידה, בו  ראויה שהיא הולד,äqâáeהזמן  סימן  וחמור, פרה כגון  – ÀÇÈ
äéìL מפילה גסה בהמה שאם בתוכו; מונח שהעובר  כיס כמין – ÄÀÈ

הבכורה, מן אחריו הבא הולד את הפוטר לולד, סימן זה הרי שליה
äMàáe,לולד סימן  –äéìLå øéôL.שליה או שפיר שמפילה – ÀÄÈÈÄÀÄÀÈ

xityהולד צורת בו  שיש  עור בו ((((רש רש רש רש """"יייי););););– שיש  קרום מפרשים: ויש
השליה מן למעלה והוא נקרש, דם מבואר((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם););););דמות ובברטנורא

אדם; צורת בה שיש בשר  של חתיכה רבותיו: lyבשם eyexit itle
:wal`,הביצה של החיצוניים הקרומים של שפופרת היא "שפיר

שגם  הרי לולד , סימנים הם אלה שכל וכיון מתרקם". העובר  ובשפיר
הולד אין שלוש, בנות וחמור  ופרה שתיים, בת ורחל שנתה, בת עז

מכל לכן , קודם ממש  ולד ילדו שלא פי  על שאף בכור , ודאי שלהן
הפלת  או וברחל  בעז טינוף כגון להן , היו ולד שסימני אפשר מקום

מן  עכשיו  שנולד הולד  את פוטרים אלו  ואף וחמור, בפרה שליה
ììkäהבכורה. äæ:לנקוט שיש  –äøkaL òeãiL ìk שידוע – ÆÇÀÈÈÆÈÇÆÄÀÈ

ילדה, íeìkשכבר  ïäkì ïàk ïéà;בכור כאן  שאין  –àHL ìëå ÅÈÇÙÅÀÀÈÆ
äøka,ילדה לא שעדיין  שידוע –ïäkì äæ éøä הוא שהולד  – ÄÀÈÂÅÆÇÙÅ

בכור ; ôñ÷ודאי íà,בכרה לא ואם בכרה אם ידוע שאין  –ìëàé ÄÈÅÅÈÅ
íéìòaì Bîeîaואחר מום בו  שיפול  עד וירעה הוא, בכור שספק – ÀÇÀÈÄ

במומו. הבעלים יאכלוהו äîäaכך  :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÀÅÈ
äqâ,בכרה שלא –íc úøøç äòôML,דם חתיכת שהפילה – ÇÈÆÈÀÈÂÈÇÈ

øáwz Bæ éøä,החררה –äøBëaä ïî äøèôðå היא זו שחררה – ÂÅÄÈÅÀÄÀÀÈÄÇÀÈ
שקוברים  והטעם בכור , אינו כך אחר  הבא הולד  ולפיכך  לולד, סימן 
בשליה, שבארנו  כמו  בכורה, קדושת בה שאין פי  על אף – החררה את

בה ז ז ז ז ):):):):ששנינו  ד ד ד ד ,,,, לכלבים"((((חוליןחוליןחוליןחולין ישליכנה שליה, שהפילה "המבכרת
(epxe`aa my oiir) הבהמה את פוטרת שהחררה הדבר לפרסם כדי  –

קדוש אינו הבא שהולד יודע אותה שקוברים הרואה שכל הבכורה, מן
שאין  מה פוטרת; שהחררה ידוע הדבר שאין משום זה וכל בבכורה;

מן  פוטרת והיא ולד  בלא שליה שאין יודעים שהכל  בשליה, כן 
לקברה צריך  אין ולכן  הר הר הר הר """"ןןןן).).).).הבכורה, aiwr`((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; iaxk dklde

.awri oa xfril` iaxke
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Êeøka àHL úBìçø ézL,íéøëæ éðL eãìéå–ïäkì íäéðL ïúBð;äá÷ðe øëæ–ïäkì øëfä;äá÷ðe íéøëæ éðL §¥§¥¤¦§§¨§§¥§¨¦¥§¥¤©Ÿ¥¨¨§¥¨©¨¨©Ÿ¥§¥§¨¦§¥¨
–ïäkì ãçàå Bì ãçà.ïBôøè éaøøîBà:äôiä úà Bì øøBa ïäkä.àáé÷ò éaøøîBà:íäéðéa íéðnLî.éðMäå ¤¨§¤¨©Ÿ¥©¦©§¥©Ÿ¥¥¤©¨¤©¦£¦¨¥§©§¦¥¥¤§©¥¦
–áàzñiL ãò äòøé,úBðzna áiçå;éñBé éaøøèBt.ïäî ãçà úî–ïBôøè éaøøîBà:e÷Gçé;àáé÷ò éaø ¦§¤©¤¦§¨¥§©¨©©¨©¦¥¥¥¤¨¥¤©¦©§¥©£©¦£¦¨

øîBà:äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnä.øëæå úBá÷ð ézL,úBá÷ð ézLe íéøëæ éðL Bà–íeìk ïäkì ïàk ïéà. ¥©¦¥£¥¨¨¨§¨¨§¥§¥§¨¨§¥§¨¦§¥§¥¥¨©Ÿ¥§
Áäøka àHL úçàå äøka úçà,íéøëæ éðL eãìéå–ïäkì ãçàå Bì ãçà.ïBôøè éaøøîBà:ïäkä ©©¦§¨§©©¤¦§¨§¨§§¥§¨¦¤¨§¤¨©Ÿ¥©¦©§¥©Ÿ¥

äôiä úà Bì øøBa.àáé÷ò éaøøîBà:ïäéðéa ïéðnLî.éðMäå–áàzñiL ãò äòøé,úBðzna áiçå.éaø ¥¤©¨¤©¦£¦¨¥§©§¦¥¥¤§©¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§©¨©©¨©¦
éñBéøèBt;äéäLéñBé éaøøîBà:ïäk ãéa åéôéìçL ìk–úBðznä ïî øeèt;øéàî éaøáiçî.úî ¥¥¤¨¨©¦¥¥¨¤£¦¨§©Ÿ¥¨¦©©¨©¦¥¦§©¥¥

ïäî ãçà–ïBôøè éaøøîBà:e÷Gçé;àáé÷ò éaøøîBà:äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnä.äá÷ðe øëæ–ïéà ¤¨¥¤©¦©§¥©£©¦£¦¨¥©¦¥£¥¨¨¨§¨¨¨¨§¥¨¥
íeìk ïäkì ïàk. ¨©Ÿ¥§

Ëåéøçà àaäå ïôã àöBé–ïBôøè éaøøîBà:eáàzñiL ãò eòøé íäéðL,eìëàéåíéìòaì ïîeîa.àáé÷ò éaø ¥Ÿ¤§©¨©£¨©¦©§¥§¥¤¦§©¤¦§¨£§¥¨§§¨©§¨¦©¦£¦¨

hhhh.otec `vei:äéúåðôã êøã øáåòä åàéöåäå åîà äòø÷ðù.eixg` `ade:íçøä êøã åéøçà ãìåðä.ea`zqiy cr erxiøåëá éà ïåôøè 'øì äéì à÷ôñîã
ìò óà ùéã÷ íéîçøì øåëá éà ,íçøä úà àåä øèô àìù éô ìò óà ãìåðù ïåùàøä àåäù ïôåã àöåé ïåâë ,íéîçøì øåëá åðéàù éô ìò óà ùéã÷ úåãìåì
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çø ézLeøka àHL úBì, ילדו לא שעדיין –íéøëæ éðL eãìéå ÀÅÀÅÆÄÀÀÈÀÀÅÀÈÄ
שני ïäkìטלאים,– íäéðL ïúBð;לאמו בכור  הוא אחד שכל  – ÅÀÅÆÇÙÅ

äá÷ðe øëæ–ונקבה זכר dilhe),ילדו  dlh)ïäkì øëfäשבכור – ÈÈÀÅÈÇÈÈÇÙÅ
äá÷ðeהוא; íéøëæ éðL יודעים ואין  ונקבה, זכרים שני  ילדו  – ÀÅÀÈÄÀÅÈ

שאחת  או הנקבה, את ילדה והשנייה הזכרים שני  ילדה אחת אם
זכר, והשנייה ונקבה זכר  ïäkìילדה ãçàå Bì ãçàאחד זכר – ÆÈÀÆÈÇÙÅ

נשאר השני  אבל בכור , ודאי הוא מהם אחד  שהרי לכהן, לתת צריך 
ואינו  הנקבה אחר או הזכר אחר שנולד  שאפשר הבעלים, אצל 

לכהן? יתן מהזכרים ואיזה øøBaבכור. ïäkä :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÇÙÅÅ
äôiä úà Bì או יחידי שנולד  הוא והבריא היפה הסתם שמן – ÆÇÈÆ

ראשון íäéðéa((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).שיצא íéðnLî :øîBà àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÅÀÇÀÄÅÅÆ
את  נוטל והכהן השמן את לעצמם משאירים שהבעלים כלומר

הקודמת. במשנה שבארנו  כמו  בידיéðMäåהכחוש , שנשאר – ÀÇÅÄ
áàzñiLהבעלים, ãò äòøé במומו וייאכל מום בו  שיפול – ÄÀÆÇÆÄÀÈÅ
úBðznaלבעלים, áiçå ליתן הבעלים חייבים אותו  כששוחטים – ÀÇÈÇÇÈ

הזר את לכהן  והקיבה;ממנו והלחיים øèBtוע éñBé éaø מן – ÇÄÅÅ
הבאה. במשנה טעמו  כמפורש  ïäîהמתנות, ãçà úî קודם – ÅÆÈÅÆ

לכהן, e÷Gçéשנתן :øîBà ïBôøè éaø שבארנו כמו  החי, בזכר  – ÇÄÇÀÅÇÂ
הקודמת; åéìòבמשנה Bøáçî àéöBnä :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇÄÅÂÅÈÈ

äéàøä.החי את נוטלים הבעלים הלכך  –øëæå úBá÷ð ézL– ÈÀÈÈÀÅÀÅÀÈÈ
וזכר , נקבות שתי ילדו  הרחלות שתי ézLeאם íéøëæ éðL BàÀÅÀÈÄÀÅ

úBá÷ð, כלל בכור  כאן שאין  ואפשר  –íeìk ïäkì ïàk ïéà ÀÅÅÈÇÙÅÀ
עד הזכרים ירעו  מקום ומכל  הראיה. עליו  מחברו שהמוציא –

הם. בכורים שספק לבעלים, במומם וייאכלו  שיסתאבו
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äøka àHL úçàå äøka úçàכבר מהן  שאחת רחלות שתי  – ÇÇÄÀÈÀÇÇÆÄÀÈ
ילדה, לא עדיין  והשנייה בכור íéøëæילדה éðL eãìéåוהרי – ÀÈÀÀÅÀÈÄ

מהם  איזה יודעים שאין  אלא בכור , אינו  והשני בכור מהם אחד 
הבכור, שהוא בכרה, שלא לרחל ïäkìנולד ãçàå Bì ãçà– ÆÈÀÆÈÇÙÅ

ואיזה  לכהן ; נותנים ואחד לעצמם, הבעלים משאירים אחד  זכר 
לכהן ? äôiäנותנים úà Bì øøBa ïäkä :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÇÙÅÅÆÇÈÆ

יותר משובח ולדה ביכרה שלא זו הסתם שמן éaøÇÄ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).–
ïäéðéa ïéðnLî :øîBà àáé÷ò משאירים שהבעלים כלומר  – ÂÄÈÅÀÇÀÄÅÅÆ

לעיללעצמ  שבארנו  כמו  הכחוש , את לכהן ונותנין  השמן  את ם

ו . הבעלים,éðMäåבמשנה בידי  שנשאר  –áàzñiL ãò äòøé ÀÇÅÄÄÀÆÇÆÄÀÈÅ
לבעלים, במומו  וייאכל  מום בו  שיפול –úBðzna áiçå וחייבים – ÀÇÈÇÇÈ

והקיבה. והלחיים הזרוע את לכהן ממנו  לתת éñBéהבעלים éaøÇÄÅ
øèBt,המתנות מן –åéôéìçL ìk :øîBà éñBé éaø äéäL ÅÆÈÈÇÄÅÅÈÆÂÄÈ

ïäk ãéaקיבל ותמורתו  הבעלים בידי  שנשאר ספקֿבכור  כל – ÀÇÙÅ
אחר, ספקֿבכור úBðznäהכהן  ïî øeèt כאילו הוא שהרי  – ÈÄÇÇÈ

דינו  הלכך  לבעלים; ונתנו  חזר  מום בו שנפל ולאחר הכהן  בו  זכה
המתנות מן  שפטורה כהן  ג ג ג ג ););););כבהמת יייי,,,, חוליןחוליןחוליןחולין øéàî((((עייןעייןעייןעיין éaøÇÄÅÄ

áiçî היינו קמא ותנא במתנות, הבעלים שבידי  הבכור  ספק את – ÀÇÅ
צדדים, משני עליו בא וכהן הואיל בגמרא: טעמו ומבואר מאיר, רבי

תן  בכור אינו ואם שלי , כולו הרי  הוא בכור  אם לבעלים: שאומר 
ממנו. המתנות את ïäîלי  ãçà úî,הזכרים משני –ïBôøè éaø ÅÆÈÅÆÇÄÇÀ

e÷Gçé :øîBà, החי בזכר –àéöBnä :øîBà àáé÷ò éaø ÅÇÂÇÄÂÄÈÅÇÄ
äéàøä åéìò Bøáçî הוא שהחי ראיה להביא צריך הכהן – ÅÂÅÈÈÈÀÈÈ

הבעלים. בידי  נשאר הוא הרי ראיה לו  שאין  וכיון øëæÈÈהבכור ,
äá÷ðeבכר מהן שאחת הרחלות, שתי אם בכרה,– לא ואחת ה ÀÅÈ

ונקבה, זכר íeìkילדו  ïäkì ïàk ïéà לאותה הזכר  נולד שמא – ÅÈÇÙÅÀ
שבארנו  כמו  בזה מודה טרפון רבי ואף כלל . בכור  כאן  ואין שבכרה,
במומו  וייאכל שיסתאב עד  הזכר  ירעה מקום ומכל  ו; במשנה

הוא. בכור  שספק לבעלים,
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ללידה. בכור ואינו רחם פטר  שהוא או  רחם, פטר שאינו ללידה בבכור דנה משנתנו

ïôã àöBé דופן דרך הּוצא אלא הרחם דרך  נולד  שלא בהמה בכור – ÅÙÆ
שנחתכה, אמו åéøçàבטן àaäå,הרחם דרך אחריו  שנולד והולד – ÀÇÈÇÂÈ

eáàzñiL ãò eòøé íäéðL :øîBà ïBôøè éaøשיפול עד – ÇÄÇÀÅÀÅÆÄÀÇÆÄÀÈÂ
מום, íéìòaìבהם ïîeîa eìëàéå אם טרפון , לרבי הוא שספק – ÀÅÈÀÀÈÇÀÈÄ

יוצא  כגון  בבכורה, קדוש לרחם, בכור שאינו  פי על  אף ללידה בכור 
אף  לרחם בכור  אם או רחם, פטר  אינו אבל  ללידה בכור  שהוא דופן

דופן , יוצא אחרי הבא כגון בבכורה, קדוש  ללידה, בכור שאינו פי על 
יוצא  שהרי ללידה, בכור אינו אבל הרחם את שפטר הראשון  שהוא

שבספקֿבכור פי על  ואף הם. ספקֿבכורים שניהם הלכך קדמו; דופן
הוא  נוסף שספק הדבר, שונה כאן  שיחלוקו, לעיל  טרפון  רבי  סובר

בכור הוא כן אם אלא בבכורה קדוש  בכור  אין שמא טרפון, לרבי 
עליו  מחברו והמוציא כלל , בכור כאן שאין ונמצא לרחם, וגם ללידה
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úî Ck–äæaìàììäî ïa àéá÷òøézî,íéîëçåïéøñBà.øBëaa ììáãîä øîvä,äfbä ïî äàøð àeäL úà– ¨¥¨¤£©§¨¤©£©§¥©¦©£¨¦§¦©¤¤©§ª§¨©§¤¤¦§¤¦©¦¨
øzî;äfbä ïî äàøð BðéàL úàå–øeñà. ª¨§¤¤¥¦§¤¦©¦¨¨

Ú È · ¯ ˜ ¯ ÙÈ
‡øBëaa ìthäì íéáiç ìàøNé änk ãò?äwã äîäáa–GL ãòíBé íéL,äqâáe–íBé íéMîç;éñBé éaø ©©¨¦§¨¥©¨¦§¦©¥©§¦§¥¨©¨©§¦§©¨£¦¦©¦¥

øîBà:äwãaGLíéLãç äL.ïîæ CBúa ïäkä Bì øîàäæ:éì eäðz–Bì Bðzé àG äæ éøä.íeî ìòa äéä íà, ¥§©¨§¨¢¨¦¨©©Ÿ¥§§©¤§¥¦£¥¤¦§¦¨¨©©
Bì øîà:epìëàL éì ïz–øzî.Lc÷nä úòLáe,íéîz äéä íà,Bì øîà:epáéø÷àL éì ïz–øzî.øBëaä ¨©¤¦¤Ÿ§¤ª¨§¨©©¦§¨¦¨¨¨¦¨©¤¦¤©§¦¤ª¨©§

äðLa äðL ìëàð,íéîz ïéaíeî ìòa ïéa,øîàpL(ë ,åè íéøáã):éäGà 'ä éðôì""äðLá äðL epìëàú E. ¤¡¨¨¨§¨¨¥¨¦¥©©¤¤¡©¦§¥¡¤Ÿ§¤¨¨§¨¨

àîù äøéæâ ,íéøñåà íéîëçå ,íééçá àåäùë åðîî øùðù øîöì øéúî àéá÷ò ,äøåá÷ ïåòè åá øáåçîä øîö åúåàã ,úîá àìà å÷ìçð àìå .ïåìçá çðåîå
äèéçù øçàì åìéôàã ,äëìää ÷ñôå .äãåáòå äæéâ äéá ãáòéîì éúàå äòù ìë åðîî øùåðù øîöá úåðäéì éãë åðäùéíééçá åðîî øùðù øîö:øåñà

.llaecnd xnv:ìôåð åðéàå øîöä íò àåä øáåçî ìáà éøîâì ùìúð àìù.dfibd mr d`xpy z`ììáåãîä øîöä àäéå ,äèéçù øçàì åææåâå åðèçùéùë
:äæéâä øàùë øúåî ,äðîî ùøôåîë äàøð åðéàå äæéâä øàù íò ììáð.dfibd mr d`xp epi`ye[ìãáåîù] (ììáåãîù) ìëì øëéðå éàãî øúåé õåç àöéù

:äæéâä ïî.xeq`:åäééúåë àúëìäã àéá÷òã äéìò éâéìôã ïðáøë àîúñå .äèéçù íãå÷ éøîâì øùðù éîë
c`̀̀̀.xekaa lthdl .dnk cr:ïäëì åäðúéù íãå÷ åìåãéâá ÷ñòúäì.miyng cr dqbae mei miyly cr dwcaáéúëãî äì ïðéôìé àøîâá(á"ë úåîù)

êðàöå ,íã÷åî àåäù êòîãå êúàìîì àø÷îá íã÷åîä êøåù ïðéîøå ,êðàöì êøåùì äùòú ïë äéì êéîñå ,éì ïúú êéðá øåëá øçàú àì êòîãå êúàìî
áéúëã úøöò ãò íéøåëá ïéàéáî ïéàå çñôá úìùåáî äàåáúäù ,íåé íéùîçì íéáø÷ íéøåëéáä íäù êòîãå êúàìîå ,øçåàî àåäù êéðá øåëáì øçåàîä

(â"ë íù)íéùîç ãò åðàéáú àìù êøåùì äùòú ïë ,íåé íéùîç óåñì àìà íàéáî êðéàù êòîãå êúàìîì äùåò äúàù åîëå ,êéùòî éøåëéá øéö÷ä âçå
äéá áéúëã êéðá øåëáì äùåò äúàù êøãëå ,íåé( ç"é øáãîá):íåé íéùìù ãò åðàéáú àìù êðàöì äùòú ïë ,äãôú ùãåç ïáî åééåãôådyly dwca

.miycg:éñåé éáøë äëìä ïéàå .úåîú äîà íò äéäú àì íàå ,áùò ìåëàì äìåëé äðéàå úå÷ã äéðéùù ,äáåøî äìåôéèù éôì.el epzi `lìòã ïåéëã
ïäëì àìå åì åððúéù úðî ìò çøåèä ïî åìéöî àåäù ,åøëåùù éîë äîåã ,åðòøàå éì åäðú äæ ïîæ êåúá ïäë åì øîàå íåé íéùîç åá ìôèéì àéîø ìàøùé
.úåøùòîå úåîåøú íäì ïéðúåð ïéà úåðøâä úéáá íéòééñîä íéåìå íéðäë àéðúå ,úåîåøúä åì åðúéù éãë úåøæìå ùåãì úåðøâä úéáá òééñîä ïäëì äîåãå ,øçà

:úåðøâä úéáá òééñîä ïäëë éåä àì äéì éæçå ìéàåä ,åðìëåàù éì ïú åì øîàå íåî ìòá äéä íà ìáà.men lra oia minz oiaïéáå ùã÷îä ïîæá ïéá
áéúëãî åîåîá åìëåàå ïäëì ïúéð àåäù ïðéôìé íåî ìòá øåëáå .åîéé÷ì éàùø äéãéã äðù ìë ,åéùëò( íù)íú øåëá ãçà ,íéáø ïåùì ,êì äéäé íøùáå

:íåî ìòá øåëá ãçàå
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שנשר הצמר את אף בהנאה מתרת שהשחיטה מודים הכל  הבכור 
היא,àlàמחיים, מחלוקתם –,øLpL íeî ìòa øBëa øòNa ÆÈÄÀÇÀÇÇÆÈÇ

ïBlça Bçépäå,לעיל שבארנו כמו  –úî Ck øçàå,הבכור – ÀÄÄÇÇÀÇÇÈÅ
קבורה, טעון  בו המחובר øézîשהצמר  ìàììäî ïa àéá÷ò äæaÈÆÂÇÀÈÆÇÂÇÀÅÇÄ

בחייו, ממנו  שנשר  הצמר  את בהנאה –ïéøñBà íéîëçå משום – ÇÂÈÄÀÄ
לעיל. שבארנו כפי  מצמרו , להנות כדי ישהנו שמא dklde,גזירה
בהנאה. אסור  בחיים ממנו שנשר הצמר  נשחט, øîväÇÆÆשאפילו 

øBëaa ììáãîäמחובר עדיין  אבל  גידולו ממקום כבר  שנשר – ÇÀËÀÈÇÀ
נופל, ואינו הצמר שאר  עם äfbäהוא ïî äàøð àeäL úàויש – ÆÆÄÀÆÄÇÄÈ

dfibd,גורסים: mr יהיה שחיטה לאחר הצמר  את שכשיגזוז  דהיינו 
ממנה, כפורש  נראה יהא ולא הגיזה בשאר מעורה המדובלל הצמר 

øzî;הגיזה כשאר  בהנאה –äfbä ïî äàøð BðéàL úàå– ËÈÀÆÆÅÄÀÆÄÇÄÈ
אחר : dfibd,בנוסח mrשמובדל לכל  וניכר מדי יותר חוץ שיצא דהיינו

הגיזה, מן  קודם øeñàהוא לגמרי  שנשר כצמר שדינו בהנאה, הוא – È
יהודה, רבי בשיטת החכמים לדעת בהנאה שאסור  dkldeשחיטה,

mzenk.לעיל הזכרנו  שכבר  כפי
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אלא  היוולדו, לאחר  מיד לכהן  בהמתו בכור מוסר אדם שאין ללמד , באה משנתנו
– מכאן לכהן . יתנהו כך  ואחר קצת שיגדל  עד  מסויים זמן  בו  לטפל הוא צריך 

בבכור . לטפל  הבעלים חייבים זמן כמה דנה, משנתנו 

øBëaa ìthäì íéáiç ìàøNé änk ãò בגידולו להתעסק – ÇÇÈÄÀÈÅÇÈÄÀÄÇÅÇÀ
לכהן ? שיתנוהו  äwãקודם äîäáa דקה בהמה בבכור חייבים – ÄÀÅÈÇÈ

GLלטפל , ãòíBé íéL,היוולדו מיום –äqâáe בהמה ובכור – ÇÀÄÀÇÈ
עד לטפל, חייבים íBéגסה íéMîç למדים בגמרא היוולדו. מיום – ÂÄÄ

הכתוב מן  כח כח כח כח ----כט כט כט כט ):):):):זה כבכבכבכב,,,, בכור((((שמותשמותשמותשמות תאחר, לא ודמעך "מלאתך 
לא  ודמעך "מלאתך ודרשו : לצאנך", לשורך תעשה כן  לי, תתן בניך 

מה לשורך", תעשה כן  – אחרjz`lnתאחר  ביכורים, דהיינו ודמעך ,
בחג  מביאים והביכורים בפסח מתבשלת התבואה שכן  יום, חמישים

כן  – לי  תתן  בניך  "בכור חמישים; לאחר שורך בכור  אף השבועות,
צאנך בכור אף יום, שלושים לאחר בניך  בכור  מה לצאנך", תעשה
אחרת  בדרך אלו  מפסוקים בגמרא למדים ויש יום. שלושים לאחר

בבבב).).).). כוכוכוכו,,,, בכורותבכורותבכורותבכורות GL((((עייןעייןעייןעיין ,äwãa :øîBà éñBé éaøíéLãç äL– ÇÄÅÅÀÇÈÀÈÃÈÄ
לאכול יכולה ואינה דקות ששיניה גסה, משל מרובה שטיפולה מפני

תמות אמה עם עוד  תהיה לא ואם ורשורשורשורש""""יייי).).).).עשב, pzk`((((גמרא גמרא גמרא גמרא  dklde
.`nwäæ ïîæ CBúa ïäkä Bì øîà:בו לטפל  שחייב –éì eäðz ÈÇÇÙÅÀÀÇÆÀÅÄ

בו , אטפל  ואני  –Bì Bðzé àG äæ éøä,הטעם מבואר בגמרא – ÂÅÆÄÀ
את  לו  שיתן כדי  בשבילו  וטורח לישראל  המסייע ככהן שנראה מפני

בבית  המסייעים ולויים "כהנים בברייתא: ושנינו הכהונה, מתנות
את  לו  יתן  לא כאן אף ומעשרות", תרומות להם נותנים אין  הגרנות,

aהבכור . äéä íàíeî ìò והכהן מום, בעל היה הבכור אם אבל  – ÄÈÈÇÇ
epìëàL éì ïz :Bì øîà,הטיפול זמן  נגמר  לא שעדיין אף – ÈÇÆÄÆÙÀÆ

øzî המסייע ככהן אינו לאכילה, מיד  הוא וראוי  שהואיל לו , לתת – ËÈ
הגרנות. Lc÷näבבית úòLáe,קיים המקדש  שבית בזמן  וכן  – ÀÈÇÇÄÀÈ

íéîz äéä íàוהכהן להקרבה, וראוי  –éì ïz :Bì øîà ÄÈÈÈÄÈÇÆÄ
epáéø÷àL, הטיפול זמן  בתוך –øzî הוא וראוי  הואיל  לו, לתת – ÆÇÀÄÆËÈ

בו  שיפול  עד  לכלום ראוי בכור  אין הזה בזמן  ברם מיד. להקרבה
äðLaמום. äðL ìëàð øBëaä,שנתו בתוך לאכלו  מצוה –ïéa ÇÀÆÁÈÈÈÀÈÈÅ

íéîzבתוך ולאכלו להקריבו  חייבים שהכהנים המקדש , בזמן – ÈÄ
íeîשנתו, ìòa ïéa, שנתו בתוך לאכלו חייבים הזה בזמן אפילו  – ÅÇÇ

"äðLá äðL epìëàú EéäGà 'ä éðôì" :øîàpL וכתוב – ÆÆÁÇÄÀÅÁÆÙÀÆÈÈÀÈÈ
תאכלנו " בשעריך  מום... בו  יהיה "וכי  זה: ומכאן ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),אחרי 
שנתו . בתוך נאכל מום, בעל  ובין  תם בין שהבכור,
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·ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:éøëpä ïî ä÷éðéî äîäa ç÷Blä–äéä úøçà ìL dða ànL LLBç Bðéà.ñðëð ©¨¦§¤©§¦¥¥©¥©§¥¨¥¦¨¦©¨§¦¥¥¤¨§¨¤©¤¤¨¨¦§©
úB÷éðéî úBøékánä úà äàøå Bøãò CBúì,káî ïðéàL úàåúB÷éðéî úBøé–Bì àa Bæ ìL dða ànL LLBç Bðéà §¤§§¨¨¤©©§¦¥¦§¤¤¥¨©§¦¥¦¥¥¤¨§¨¤¨

Bæ ìöà,Bæ ìöà Bì àa Bæ ìL dða ànL Bà. ¥¤¤¨§¨¤¨¥¤
‚ílLî ïa éñBé éaøøîBà:øBëaä úà èçBMä,ïàkîe ïàkî õéôB÷a íB÷î äNBò,ìBúåøòOä L,àHL ãáìáe ©¦¥¤§ª¨¥©¥¤©§¤¨§¦¦¨¦¨§¥©¥¨¦§©¤

BîB÷nî epæéæé.ìBzä ïëåíenä íB÷î úBàøì øòOä úà L. §¦¤¦§§¥©¥¤©¥¨¦§§©
„øLpL íeî ìòa øBëa øòN,ïBlça Bçépäå,BèçL Ck øçàå–ìàììäî ïa àéá÷òøézî,íéîëçåïéøñBà; §©§©©¤¨©§¦¦©©§©©¨§¨£©§¨¤©£©§¥©¦©£¨¦§¦

éøácäãeäé éaø.øîàéñBé éaø:øézä äæa àGàéá÷ò,øLpL íeî ìòa øBëa øòNa àlà,ïBlça Bçépäå,øçàå ¦§¥©¦§¨¨©©¦¥¨¤¦¦£©§¨¤¨¦§©§©©¤¨©§¦¦©©§©©

aaaa.did zxg` ly dpa `ny oiyyeg oi`íåùî éàå ,äúøáç ïá äæ úà äáäàù àìà íìåòî äãìé àì äîäá êä àîéðã ÷ôñ øåëá åéøçà àáä àäéù
:äøåëáä ïî äøåèôå àåä äðá àìà ïðéøîà àì éàãå àä ,úåãìåé ïðéàù ô"òà úåáìåçã àèåòéî àëéà àä áìç äì úéàã.zexikanåãìé àìù úåøåçá

:åéùëò ãò.ef lv` el `a ef ly dpa `ny oiyyeg oi`,ïéàãå úåøåëá ååä úåøéëáîä øçà ïéëåøëä ïúåà éàãå àìà ,úåøåëá ÷ôñá åäìåëì ùåçéìã
:â"áùøë äëìäå .ïéàãå ïéèåùô ååä úåøéëáî ïéàù øçà ïéëåøëäå

bbbb.uitewa mewn dyeràøîâáå .ïðéñøâ[ä"ë óã]øåëá æåâú àì íåùî ïàë ïéàå .øàåö ìù øòù ùìåú õéôå÷ ìù åîå÷î êøåöì øîåìë ,õéôå÷ì éðú ùøôî
:øåñà éàãå éìëá ìáà .àéä äæéæâ åàì ãéá äùéìúã ,êðàö.xryd z` yelzl xzen okeéáøë äëìäå .íåîä íå÷î íëçì åá úåàøäì ,äìçúëì åìéôàå

:íìåùî ïá éñåé
cccc.xizn l`lldn oa `iawr:ïäëì äàðäá øîöä.mixqe` minkgeìë åøîö øéùúù éãë øåëáì ééåäùàì éúà íééçî úøùåðä øîö äéì úééøù éàã

:äæéâ àìå çáæú ,øùá úìëàå çáæú áéúëã äãåáòå äæéâá éøéñà ïéùã÷åîä éìåñôå ,åá ãåáòéå æåæâéù äì÷ú éãéì äá éúàå ,äòù.`iawr xizd dfa `l
ùåìúì éîð àéðäî äèéçù øçàì åøéúäì åá øáåçîä øîöì äèéçù àéðäîã åâîã ,éøù ìëä éøáã åèçùáã ,íéøñåà íéîëçå øéúî àéá÷ò äæá àì øîåìë
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בנה. את שמניקה שחזקתה מניקה, בבהמה ללמד באה זו  משנה

ïî ä÷éðéî äîäa ç÷Blä :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÅÇÀÅÈÅÄÈÄ
äéä úøçà ìL dða ànL LLBç Bðéà ,éøëpä,שהניקה הולד – ÇÈÀÄÅÅÆÈÀÈÆÇÆÆÈÈ

שהניקה, פי על  אף ילדה, לא עדיין ספקֿבכור,והיא שתלד הולד  ויהא

יש אמנם – הבכורה. מן  היא ופטורה הניקה, בנה את ודאי  אלא
בהמה  ראינו  שאם דהיינו הבכורה, מן פוטר  בלבד שחלב ָסוברים

חולבות  אינן בהמות שרוב לפי  ילדה, שכבר סימן  זה הרי  שחולבת
שאינן  פי  על  אף שחולבות מיעוט שיש כיון אבל יולדות, כן  אם אלא

הבכורה מן  פוטר  אינו בלבד שחלב סוברים יש  ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא מניקות,

בבבב);););); ככככ,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  הדין בגמראבגמראבגמראבגמרא ייתכן  פוטר , בלבד  שחלב להסוברים ואפילו

וידענו  לכן  קודם חולבת שראינוה כגון  מניקה, בענין משנתנו של
שילדה  בחזקת זו הרי מניקה, ראינוה כך  אחר שאם ילדה, שלא

úB÷éðéî((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).). úBøékánä úà äàøå Bøãò CBúì ñðëð– ÄÀÇÀÆÀÀÈÈÆÇÇÀÄÅÄ
מניקות, ראשונה לידה עכשיו שילדו úBøékáîהבהמות ïðéàL úàåÀÆÆÅÈÇÀÄ

úB÷éðéî ולדות עכשיו מניקות פעם ילדו  שכבר הבהמות ואף – ÅÄ
Bæחדשים, ìL dða ànL LLBç Bðéà,המבכירה האם של – ÅÅÆÈÀÈÆ

Bæ ìöà Bì àa,מבכירה שאינה –Bì àa Bæ ìL dða ànL Bà ÈÅÆÆÈÀÈÆÈ
Bæ ìöà בהמה שכל בחזקתו הדבר אלא בכורות, ספקי  כולם ויהיו  – ÅÆ

בכור, ודאי הוא הרי  המבכירה מן שהיונק ומכאן  בנה, את מניקה
בכור. אינו  ודאי מבכירה שאינה הבהמה מן  oernyוהיונק oaxk dklde

.l`ilnb oa

ג ה נ ש מ ר ו א ב

כמו מום, בעל הוא ואפילו  בגיזה, אסור שבכור פי על  שאף ללמד , באה משנתנו
גזירה  מדרבנן, אסורה תלישה ואף צאנך ", בכור תגז "ולא יט): טו, (דברים שכתוב
מותר  המום, מקום את להראות כדי  או  השחיטה, בשעת מקום מכל  גזיזה, משום

השער . את לתלוש

íB÷î äNBò ,øBëaä úà èçBMä :øîBà ílLî ïa éñBé éaøÇÄÅÆÀËÈÅÇÅÆÇÀÆÈ
ïàkîe ïàkî õéôB÷a:גורסים בגמרא –,uitewl mewn dyerכלומר ÀÄÄÈÄÈ

ואף  השחיטה; מקום בשביל  ולכאן  לכאן שבצוואר השער  את מפנה

בקופיץ ולא בסכין  xya),ששוחטים ueviwl miynzyny dlecb oikq)
כדי גדול  מקום לפנות שצריך להשמיע, כדי  "קופיץ" משנתנו נקטה

בקופיץ  לשחיטה שכן ולשחוט, לחתוך  נוח שיהא בקופיץ, שחיטה
בסכין, לשחיטה מאשר  מקום יותר øòOäצריך LìBúåהצואר של – ÀÅÇÅÈ

שתלישה  תגוז", "לא של  איסר  משום בזה ואין  השחיטה, מקום לצורך
גזיזה, אינה BîB÷nîביד  epæéæé àHL ãáìáe את יזיז שלא – ÄÀÇÆÀÄÆÄÀ

ומכאן , מכאן הצמר עם מסובך  יניחנו אלא ממקומו שתלש השער
גיזה. לצורך  ולא בלבד, שחיטה לצורך שתולש שייראה ïëåÀÅכדי

íenä íB÷î úBàøì øòOä úà LìBzä וכן מבואר: בגמרא – ÇÅÆÇÅÈÄÀÀÇ
כדי המום, מקום המכסה השער את לכתחילה, אפילו לתלוש , מותר

ובלבד ולאכלו, הבכור  את עליו לשחוט מותר  אם לחכם, להראותו 
ממקומו. השער  את יזיז mleyn.שלא oa iqei iaxk dklde
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עבר  ואם מום. בעל הוא ואפילו בגיזה, אסור  שבכור  הקודמת, במשנה הזכרנו כבר 
בהנאה. אסור ממנו  שנשר צמר  ואפילו  בהנאה; אסורה הגיזה מהבכור , צמר וגזז 
בעל מבכור שנשר  בצמר דנה משנתנו בהנאה. גיזתו  מותרת שחיטתו  לאחר  ברם,
בזה  ונחלקו  מותו . לאחר  או  שחיטתו  לאחר בהנאה הוא מותר  אם בחייו , מום

תנאים.

øLpL íeî ìòa øBëa øòN,בחייו ממנו  שנשר  צמר  –Bçépäå ÀÇÀÇÇÆÈÇÀÄÄ
ïBlça הצמ את הכהן  והניח כדי– שבכותל , בחור היינו  בחלון , ר  ÇÇ

עליו, BèçLלשמור Ck øçàå, הבכור את שחט –ïa àéá÷ò ÀÇÇÈÀÈÂÇÀÈÆ
øézî ìàììäî כשם סובר, שהוא לכהן, בהנאה הצמר  את – ÇÂÇÀÅÇÄ

בהנאה  מתרת היא כך  שעליו , הצמר  ואת הבכור  את מתרת שהשחיטה
מאליו . ונשר הואיל  בחייו , שנשר  שערו  את ïéøñBàגם íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄ

שחיטתו  את ידחה שמא בחייו, מום בעל  מבכור  שנשר הצמר  על  שגזרו 
שעה, בכל ממנו נושר  שיהא הצמר את לאסוף שיוכל  כדי הבכור , של

מבארים  ויש  ועבודה. גיזה באיסור  שייכשל  תקלה לידי יבוא כך ומתוך 
שכתוב  כמו שנתו, תוך לאכלו מצוה שבכור  משום הגזירה, טעם

ככככ):):):): טוטוטוטו,,,, לו ((((דבריםדבריםדבריםדברים נתיר  ואם בשנה", שנה תאכלנו אֿלהיך ה' "לפני

צמרו  מפני שנתו לאחר  להשהותו  יבוא מחיים, הנושר הצמר את
äãeäé((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם );););); éaø éøác מודים הכל  מת, הבכור שאם הסובר – ÄÀÅÇÄÀÈ

בן  עקביא נחלקו  ולא מדרבנן, בהנאה אסור  מחיים שנשר שהצמר
לעיל. שבארנו  כמו  כשנשחט, אלא וחכמים éñBé:מהללאל  éaø øîàÈÇÇÄÅ

àéá÷ò øézä äæa àG עקביא נחלקו  הבכור בנשחט לא כלומר – ÈÆÄÄÂÇÀÈ
נשחט  אם שכן אוסרים, וחכמים מתיר  שעקביא וחכמים, מהללאל בן
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‡øBëaa ìthäì íéáiç ìàøNé änk ãò?äwã äîäáa–GL ãòíBé íéL,äqâáe–íBé íéMîç;éñBé éaø ©©¨¦§¨¥©¨¦§¦©¥©§¦§¥¨©¨©§¦§©¨£¦¦©¦¥

øîBà:äwãaGLíéLãç äL.ïîæ CBúa ïäkä Bì øîàäæ:éì eäðz–Bì Bðzé àG äæ éøä.íeî ìòa äéä íà, ¥§©¨§¨¢¨¦¨©©Ÿ¥§§©¤§¥¦£¥¤¦§¦¨¨©©
Bì øîà:epìëàL éì ïz–øzî.Lc÷nä úòLáe,íéîz äéä íà,Bì øîà:epáéø÷àL éì ïz–øzî.øBëaä ¨©¤¦¤Ÿ§¤ª¨§¨©©¦§¨¦¨¨¨¦¨©¤¦¤©§¦¤ª¨©§

äðLa äðL ìëàð,íéîz ïéaíeî ìòa ïéa,øîàpL(ë ,åè íéøáã):éäGà 'ä éðôì""äðLá äðL epìëàú E. ¤¡¨¨¨§¨¨¥¨¦¥©©¤¤¡©¦§¥¡¤Ÿ§¤¨¨§¨¨

àîù äøéæâ ,íéøñåà íéîëçå ,íééçá àåäùë åðîî øùðù øîöì øéúî àéá÷ò ,äøåá÷ ïåòè åá øáåçîä øîö åúåàã ,úîá àìà å÷ìçð àìå .ïåìçá çðåîå
äèéçù øçàì åìéôàã ,äëìää ÷ñôå .äãåáòå äæéâ äéá ãáòéîì éúàå äòù ìë åðîî øùåðù øîöá úåðäéì éãë åðäùéíééçá åðîî øùðù øîö:øåñà

.llaecnd xnv:ìôåð åðéàå øîöä íò àåä øáåçî ìáà éøîâì ùìúð àìù.dfibd mr d`xpy z`ììáåãîä øîöä àäéå ,äèéçù øçàì åææåâå åðèçùéùë
:äæéâä øàùë øúåî ,äðîî ùøôåîë äàøð åðéàå äæéâä øàù íò ììáð.dfibd mr d`xp epi`ye[ìãáåîù] (ììáåãîù) ìëì øëéðå éàãî øúåé õåç àöéù

:äæéâä ïî.xeq`:åäééúåë àúëìäã àéá÷òã äéìò éâéìôã ïðáøë àîúñå .äèéçù íãå÷ éøîâì øùðù éîë
c`̀̀̀.xekaa lthdl .dnk cr:ïäëì åäðúéù íãå÷ åìåãéâá ÷ñòúäì.miyng cr dqbae mei miyly cr dwcaáéúëãî äì ïðéôìé àøîâá(á"ë úåîù)

êðàöå ,íã÷åî àåäù êòîãå êúàìîì àø÷îá íã÷åîä êøåù ïðéîøå ,êðàöì êøåùì äùòú ïë äéì êéîñå ,éì ïúú êéðá øåëá øçàú àì êòîãå êúàìî
áéúëã úøöò ãò íéøåëá ïéàéáî ïéàå çñôá úìùåáî äàåáúäù ,íåé íéùîçì íéáø÷ íéøåëéáä íäù êòîãå êúàìîå ,øçåàî àåäù êéðá øåëáì øçåàîä

(â"ë íù)íéùîç ãò åðàéáú àìù êøåùì äùòú ïë ,íåé íéùîç óåñì àìà íàéáî êðéàù êòîãå êúàìîì äùåò äúàù åîëå ,êéùòî éøåëéá øéö÷ä âçå
äéá áéúëã êéðá øåëáì äùåò äúàù êøãëå ,íåé( ç"é øáãîá):íåé íéùìù ãò åðàéáú àìù êðàöì äùòú ïë ,äãôú ùãåç ïáî åééåãôådyly dwca

.miycg:éñåé éáøë äëìä ïéàå .úåîú äîà íò äéäú àì íàå ,áùò ìåëàì äìåëé äðéàå úå÷ã äéðéùù ,äáåøî äìåôéèù éôì.el epzi `lìòã ïåéëã
ïäëì àìå åì åððúéù úðî ìò çøåèä ïî åìéöî àåäù ,åøëåùù éîë äîåã ,åðòøàå éì åäðú äæ ïîæ êåúá ïäë åì øîàå íåé íéùîç åá ìôèéì àéîø ìàøùé
.úåøùòîå úåîåøú íäì ïéðúåð ïéà úåðøâä úéáá íéòééñîä íéåìå íéðäë àéðúå ,úåîåøúä åì åðúéù éãë úåøæìå ùåãì úåðøâä úéáá òééñîä ïäëì äîåãå ,øçà

:úåðøâä úéáá òééñîä ïäëë éåä àì äéì éæçå ìéàåä ,åðìëåàù éì ïú åì øîàå íåî ìòá äéä íà ìáà.men lra oia minz oiaïéáå ùã÷îä ïîæá ïéá
áéúëãî åîåîá åìëåàå ïäëì ïúéð àåäù ïðéôìé íåî ìòá øåëáå .åîéé÷ì éàùø äéãéã äðù ìë ,åéùëò( íù)íú øåëá ãçà ,íéáø ïåùì ,êì äéäé íøùáå

:íåî ìòá øåëá ãçàå
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שנשר הצמר את אף בהנאה מתרת שהשחיטה מודים הכל  הבכור 
היא,àlàמחיים, מחלוקתם –,øLpL íeî ìòa øBëa øòNa ÆÈÄÀÇÀÇÇÆÈÇ

ïBlça Bçépäå,לעיל שבארנו כמו  –úî Ck øçàå,הבכור – ÀÄÄÇÇÀÇÇÈÅ
קבורה, טעון  בו המחובר øézîשהצמר  ìàììäî ïa àéá÷ò äæaÈÆÂÇÀÈÆÇÂÇÀÅÇÄ

בחייו, ממנו  שנשר  הצמר  את בהנאה –ïéøñBà íéîëçå משום – ÇÂÈÄÀÄ
לעיל. שבארנו כפי  מצמרו , להנות כדי ישהנו שמא dklde,גזירה
בהנאה. אסור  בחיים ממנו שנשר הצמר  נשחט, øîväÇÆÆשאפילו 

øBëaa ììáãîäמחובר עדיין  אבל  גידולו ממקום כבר  שנשר – ÇÀËÀÈÇÀ
נופל, ואינו הצמר שאר  עם äfbäהוא ïî äàøð àeäL úàויש – ÆÆÄÀÆÄÇÄÈ

dfibd,גורסים: mr יהיה שחיטה לאחר הצמר  את שכשיגזוז  דהיינו 
ממנה, כפורש  נראה יהא ולא הגיזה בשאר מעורה המדובלל הצמר 

øzî;הגיזה כשאר  בהנאה –äfbä ïî äàøð BðéàL úàå– ËÈÀÆÆÅÄÀÆÄÇÄÈ
אחר : dfibd,בנוסח mrשמובדל לכל  וניכר מדי יותר חוץ שיצא דהיינו

הגיזה, מן  קודם øeñàהוא לגמרי  שנשר כצמר שדינו בהנאה, הוא – È
יהודה, רבי בשיטת החכמים לדעת בהנאה שאסור  dkldeשחיטה,

mzenk.לעיל הזכרנו  שכבר  כפי

א ה נ ש מ ר ו א ב

אלא  היוולדו, לאחר  מיד לכהן  בהמתו בכור מוסר אדם שאין ללמד , באה משנתנו
– מכאן לכהן . יתנהו כך  ואחר קצת שיגדל  עד  מסויים זמן  בו  לטפל הוא צריך 

בבכור . לטפל  הבעלים חייבים זמן כמה דנה, משנתנו 

øBëaa ìthäì íéáiç ìàøNé änk ãò בגידולו להתעסק – ÇÇÈÄÀÈÅÇÈÄÀÄÇÅÇÀ
לכהן ? שיתנוהו  äwãקודם äîäáa דקה בהמה בבכור חייבים – ÄÀÅÈÇÈ

GLלטפל , ãòíBé íéL,היוולדו מיום –äqâáe בהמה ובכור – ÇÀÄÀÇÈ
עד לטפל, חייבים íBéגסה íéMîç למדים בגמרא היוולדו. מיום – ÂÄÄ

הכתוב מן  כח כח כח כח ----כט כט כט כט ):):):):זה כבכבכבכב,,,, בכור((((שמותשמותשמותשמות תאחר, לא ודמעך "מלאתך 
לא  ודמעך "מלאתך ודרשו : לצאנך", לשורך תעשה כן  לי, תתן בניך 

מה לשורך", תעשה כן  – אחרjz`lnתאחר  ביכורים, דהיינו ודמעך ,
בחג  מביאים והביכורים בפסח מתבשלת התבואה שכן  יום, חמישים

כן  – לי  תתן  בניך  "בכור חמישים; לאחר שורך בכור  אף השבועות,
צאנך בכור אף יום, שלושים לאחר בניך  בכור  מה לצאנך", תעשה
אחרת  בדרך אלו  מפסוקים בגמרא למדים ויש יום. שלושים לאחר

בבבב).).).). כוכוכוכו,,,, בכורותבכורותבכורותבכורות GL((((עייןעייןעייןעיין ,äwãa :øîBà éñBé éaøíéLãç äL– ÇÄÅÅÀÇÈÀÈÃÈÄ
לאכול יכולה ואינה דקות ששיניה גסה, משל מרובה שטיפולה מפני

תמות אמה עם עוד  תהיה לא ואם ורשורשורשורש""""יייי).).).).עשב, pzk`((((גמרא גמרא גמרא גמרא  dklde
.`nwäæ ïîæ CBúa ïäkä Bì øîà:בו לטפל  שחייב –éì eäðz ÈÇÇÙÅÀÀÇÆÀÅÄ

בו , אטפל  ואני  –Bì Bðzé àG äæ éøä,הטעם מבואר בגמרא – ÂÅÆÄÀ
את  לו  שיתן כדי  בשבילו  וטורח לישראל  המסייע ככהן שנראה מפני

בבית  המסייעים ולויים "כהנים בברייתא: ושנינו הכהונה, מתנות
את  לו  יתן  לא כאן אף ומעשרות", תרומות להם נותנים אין  הגרנות,

aהבכור . äéä íàíeî ìò והכהן מום, בעל היה הבכור אם אבל  – ÄÈÈÇÇ
epìëàL éì ïz :Bì øîà,הטיפול זמן  נגמר  לא שעדיין אף – ÈÇÆÄÆÙÀÆ

øzî המסייע ככהן אינו לאכילה, מיד  הוא וראוי  שהואיל לו , לתת – ËÈ
הגרנות. Lc÷näבבית úòLáe,קיים המקדש  שבית בזמן  וכן  – ÀÈÇÇÄÀÈ

íéîz äéä íàוהכהן להקרבה, וראוי  –éì ïz :Bì øîà ÄÈÈÈÄÈÇÆÄ
epáéø÷àL, הטיפול זמן  בתוך –øzî הוא וראוי  הואיל  לו, לתת – ÆÇÀÄÆËÈ

בו  שיפול  עד  לכלום ראוי בכור  אין הזה בזמן  ברם מיד. להקרבה
äðLaמום. äðL ìëàð øBëaä,שנתו בתוך לאכלו  מצוה –ïéa ÇÀÆÁÈÈÈÀÈÈÅ

íéîzבתוך ולאכלו להקריבו  חייבים שהכהנים המקדש , בזמן – ÈÄ
íeîשנתו, ìòa ïéa, שנתו בתוך לאכלו חייבים הזה בזמן אפילו  – ÅÇÇ

"äðLá äðL epìëàú EéäGà 'ä éðôì" :øîàpL וכתוב – ÆÆÁÇÄÀÅÁÆÙÀÆÈÈÀÈÈ
תאכלנו " בשעריך  מום... בו  יהיה "וכי  זה: ומכאן ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),אחרי 
שנתו . בתוך נאכל מום, בעל  ובין  תם בין שהבכור,

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iyily wxt zexeka zkqn

·ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:éøëpä ïî ä÷éðéî äîäa ç÷Blä–äéä úøçà ìL dða ànL LLBç Bðéà.ñðëð ©¨¦§¤©§¦¥¥©¥©§¥¨¥¦¨¦©¨§¦¥¥¤¨§¨¤©¤¤¨¨¦§©
úB÷éðéî úBøékánä úà äàøå Bøãò CBúì,káî ïðéàL úàåúB÷éðéî úBøé–Bì àa Bæ ìL dða ànL LLBç Bðéà §¤§§¨¨¤©©§¦¥¦§¤¤¥¨©§¦¥¦¥¥¤¨§¨¤¨

Bæ ìöà,Bæ ìöà Bì àa Bæ ìL dða ànL Bà. ¥¤¤¨§¨¤¨¥¤
‚ílLî ïa éñBé éaøøîBà:øBëaä úà èçBMä,ïàkîe ïàkî õéôB÷a íB÷î äNBò,ìBúåøòOä L,àHL ãáìáe ©¦¥¤§ª¨¥©¥¤©§¤¨§¦¦¨¦¨§¥©¥¨¦§©¤

BîB÷nî epæéæé.ìBzä ïëåíenä íB÷î úBàøì øòOä úà L. §¦¤¦§§¥©¥¤©¥¨¦§§©
„øLpL íeî ìòa øBëa øòN,ïBlça Bçépäå,BèçL Ck øçàå–ìàììäî ïa àéá÷òøézî,íéîëçåïéøñBà; §©§©©¤¨©§¦¦©©§©©¨§¨£©§¨¤©£©§¥©¦©£¨¦§¦

éøácäãeäé éaø.øîàéñBé éaø:øézä äæa àGàéá÷ò,øLpL íeî ìòa øBëa øòNa àlà,ïBlça Bçépäå,øçàå ¦§¥©¦§¨¨©©¦¥¨¤¦¦£©§¨¤¨¦§©§©©¤¨©§¦¦©©§©©

aaaa.did zxg` ly dpa `ny oiyyeg oi`íåùî éàå ,äúøáç ïá äæ úà äáäàù àìà íìåòî äãìé àì äîäá êä àîéðã ÷ôñ øåëá åéøçà àáä àäéù
:äøåëáä ïî äøåèôå àåä äðá àìà ïðéøîà àì éàãå àä ,úåãìåé ïðéàù ô"òà úåáìåçã àèåòéî àëéà àä áìç äì úéàã.zexikanåãìé àìù úåøåçá

:åéùëò ãò.ef lv` el `a ef ly dpa `ny oiyyeg oi`,ïéàãå úåøåëá ååä úåøéëáîä øçà ïéëåøëä ïúåà éàãå àìà ,úåøåëá ÷ôñá åäìåëì ùåçéìã
:â"áùøë äëìäå .ïéàãå ïéèåùô ååä úåøéëáî ïéàù øçà ïéëåøëäå

bbbb.uitewa mewn dyeràøîâáå .ïðéñøâ[ä"ë óã]øåëá æåâú àì íåùî ïàë ïéàå .øàåö ìù øòù ùìåú õéôå÷ ìù åîå÷î êøåöì øîåìë ,õéôå÷ì éðú ùøôî
:øåñà éàãå éìëá ìáà .àéä äæéæâ åàì ãéá äùéìúã ,êðàö.xryd z` yelzl xzen okeéáøë äëìäå .íåîä íå÷î íëçì åá úåàøäì ,äìçúëì åìéôàå

:íìåùî ïá éñåé
cccc.xizn l`lldn oa `iawr:ïäëì äàðäá øîöä.mixqe` minkgeìë åøîö øéùúù éãë øåëáì ééåäùàì éúà íééçî úøùåðä øîö äéì úééøù éàã

:äæéâ àìå çáæú ,øùá úìëàå çáæú áéúëã äãåáòå äæéâá éøéñà ïéùã÷åîä éìåñôå ,åá ãåáòéå æåæâéù äì÷ú éãéì äá éúàå ,äòù.`iawr xizd dfa `l
ùåìúì éîð àéðäî äèéçù øçàì åøéúäì åá øáåçîä øîöì äèéçù àéðäîã åâîã ,éøù ìëä éøáã åèçùáã ,íéøñåà íéîëçå øéúî àéá÷ò äæá àì øîåìë

`xephxa yexit

i r i a x m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בנה. את שמניקה שחזקתה מניקה, בבהמה ללמד באה זו  משנה

ïî ä÷éðéî äîäa ç÷Blä :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÅÇÀÅÈÅÄÈÄ
äéä úøçà ìL dða ànL LLBç Bðéà ,éøëpä,שהניקה הולד – ÇÈÀÄÅÅÆÈÀÈÆÇÆÆÈÈ

שהניקה, פי על  אף ילדה, לא עדיין ספקֿבכור,והיא שתלד הולד  ויהא

יש אמנם – הבכורה. מן  היא ופטורה הניקה, בנה את ודאי  אלא
בהמה  ראינו  שאם דהיינו הבכורה, מן פוטר  בלבד שחלב ָסוברים

חולבות  אינן בהמות שרוב לפי  ילדה, שכבר סימן  זה הרי  שחולבת
שאינן  פי  על  אף שחולבות מיעוט שיש כיון אבל יולדות, כן  אם אלא

הבכורה מן  פוטר  אינו בלבד שחלב סוברים יש  ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא מניקות,

בבבב);););); ככככ,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  הדין בגמראבגמראבגמראבגמרא ייתכן  פוטר , בלבד  שחלב להסוברים ואפילו

וידענו  לכן  קודם חולבת שראינוה כגון  מניקה, בענין משנתנו של
שילדה  בחזקת זו הרי מניקה, ראינוה כך  אחר שאם ילדה, שלא

úB÷éðéî((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).). úBøékánä úà äàøå Bøãò CBúì ñðëð– ÄÀÇÀÆÀÀÈÈÆÇÇÀÄÅÄ
מניקות, ראשונה לידה עכשיו שילדו úBøékáîהבהמות ïðéàL úàåÀÆÆÅÈÇÀÄ

úB÷éðéî ולדות עכשיו מניקות פעם ילדו  שכבר הבהמות ואף – ÅÄ
Bæחדשים, ìL dða ànL LLBç Bðéà,המבכירה האם של – ÅÅÆÈÀÈÆ

Bæ ìöà Bì àa,מבכירה שאינה –Bì àa Bæ ìL dða ànL Bà ÈÅÆÆÈÀÈÆÈ
Bæ ìöà בהמה שכל בחזקתו הדבר אלא בכורות, ספקי  כולם ויהיו  – ÅÆ

בכור, ודאי הוא הרי  המבכירה מן שהיונק ומכאן  בנה, את מניקה
בכור. אינו  ודאי מבכירה שאינה הבהמה מן  oernyוהיונק oaxk dklde

.l`ilnb oa
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כמו מום, בעל הוא ואפילו  בגיזה, אסור שבכור פי על  שאף ללמד , באה משנתנו
גזירה  מדרבנן, אסורה תלישה ואף צאנך ", בכור תגז "ולא יט): טו, (דברים שכתוב
מותר  המום, מקום את להראות כדי  או  השחיטה, בשעת מקום מכל  גזיזה, משום

השער . את לתלוש

íB÷î äNBò ,øBëaä úà èçBMä :øîBà ílLî ïa éñBé éaøÇÄÅÆÀËÈÅÇÅÆÇÀÆÈ
ïàkîe ïàkî õéôB÷a:גורסים בגמרא –,uitewl mewn dyerכלומר ÀÄÄÈÄÈ

ואף  השחיטה; מקום בשביל  ולכאן  לכאן שבצוואר השער  את מפנה

בקופיץ ולא בסכין  xya),ששוחטים ueviwl miynzyny dlecb oikq)
כדי גדול  מקום לפנות שצריך להשמיע, כדי  "קופיץ" משנתנו נקטה

בקופיץ  לשחיטה שכן ולשחוט, לחתוך  נוח שיהא בקופיץ, שחיטה
בסכין, לשחיטה מאשר  מקום יותר øòOäצריך LìBúåהצואר של – ÀÅÇÅÈ

שתלישה  תגוז", "לא של  איסר  משום בזה ואין  השחיטה, מקום לצורך
גזיזה, אינה BîB÷nîביד  epæéæé àHL ãáìáe את יזיז שלא – ÄÀÇÆÀÄÆÄÀ

ומכאן , מכאן הצמר עם מסובך  יניחנו אלא ממקומו שתלש השער
גיזה. לצורך  ולא בלבד, שחיטה לצורך שתולש שייראה ïëåÀÅכדי

íenä íB÷î úBàøì øòOä úà LìBzä וכן מבואר: בגמרא – ÇÅÆÇÅÈÄÀÀÇ
כדי המום, מקום המכסה השער את לכתחילה, אפילו לתלוש , מותר

ובלבד ולאכלו, הבכור  את עליו לשחוט מותר  אם לחכם, להראותו 
ממקומו. השער  את יזיז mleyn.שלא oa iqei iaxk dklde

i y i n g m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

עבר  ואם מום. בעל הוא ואפילו בגיזה, אסור  שבכור  הקודמת, במשנה הזכרנו כבר 
בהנאה. אסור ממנו  שנשר צמר  ואפילו  בהנאה; אסורה הגיזה מהבכור , צמר וגזז 
בעל מבכור שנשר  בצמר דנה משנתנו בהנאה. גיזתו  מותרת שחיטתו  לאחר  ברם,
בזה  ונחלקו  מותו . לאחר  או  שחיטתו  לאחר בהנאה הוא מותר  אם בחייו , מום

תנאים.

øLpL íeî ìòa øBëa øòN,בחייו ממנו  שנשר  צמר  –Bçépäå ÀÇÀÇÇÆÈÇÀÄÄ
ïBlça הצמ את הכהן  והניח כדי– שבכותל , בחור היינו  בחלון , ר  ÇÇ

עליו, BèçLלשמור Ck øçàå, הבכור את שחט –ïa àéá÷ò ÀÇÇÈÀÈÂÇÀÈÆ
øézî ìàììäî כשם סובר, שהוא לכהן, בהנאה הצמר  את – ÇÂÇÀÅÇÄ

בהנאה  מתרת היא כך  שעליו , הצמר  ואת הבכור  את מתרת שהשחיטה
מאליו . ונשר הואיל  בחייו , שנשר  שערו  את ïéøñBàגם íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄ

שחיטתו  את ידחה שמא בחייו, מום בעל  מבכור  שנשר הצמר  על  שגזרו 
שעה, בכל ממנו נושר  שיהא הצמר את לאסוף שיוכל  כדי הבכור , של

מבארים  ויש  ועבודה. גיזה באיסור  שייכשל  תקלה לידי יבוא כך ומתוך 
שכתוב  כמו שנתו, תוך לאכלו מצוה שבכור  משום הגזירה, טעם

ככככ):):):): טוטוטוטו,,,, לו ((((דבריםדבריםדבריםדברים נתיר  ואם בשנה", שנה תאכלנו אֿלהיך ה' "לפני

צמרו  מפני שנתו לאחר  להשהותו  יבוא מחיים, הנושר הצמר את
äãeäé((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם );););); éaø éøác מודים הכל  מת, הבכור שאם הסובר – ÄÀÅÇÄÀÈ

בן  עקביא נחלקו  ולא מדרבנן, בהנאה אסור  מחיים שנשר שהצמר
לעיל. שבארנו  כמו  כשנשחט, אלא וחכמים éñBé:מהללאל  éaø øîàÈÇÇÄÅ

àéá÷ò øézä äæa àG עקביא נחלקו  הבכור בנשחט לא כלומר – ÈÆÄÄÂÇÀÈ
נשחט  אם שכן אוסרים, וחכמים מתיר  שעקביא וחכמים, מהללאל בן

izdw - zex`ean zeipyn
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áiçä,éàkfä úà áiçå,øBähä úà ànè,àîhä úà øäèå–éeNò äNòM äî,Búéaî ílLéå.äçîî äéä íàå ©©¨§¦¥¤©©©¦¥¤©¨§¦¥¤©¨¥©¤¨¨¨¦©¥¦¥§¦¨¨ª§¤
ïéc úéáì–lî øeètílL.dlL íàä äìhpL äøôa äNòî,dìéëàäåïBôøè éaøíéáìkì,éðôì äNòî àáe §¥¦¨¦§©¥©£¤§¨¨¤¦§¨¨¥¤¨§¤¡¦¨©¦©§©§¨¦¨©£¤¦§¥

íéîëçäeøézäå.àôBøä ñBãBz øîà:äàöBé äøéæçå äøt ïéààiøcðñkìàî,íàä úà ïéëúBç íäL ãòdlL £¨¦§¦¦¨¨©¨¥¥¨¨©£¦¨§¨¥£¤§©§§¦¨©¤¥§¦¤¨¥¤¨
ãìz àHL ìéáLa.øîàïBôøè éaø:Bì øîà !ïBôøè EøBîç äëìäàáé÷ò éaø:ïBôøè éaø,äzàL !äzà øeèt ¦§¦¤¥¥¨©©¦©§¨§¨£§©§¨©©¦£¦¨©¦©§¨©¨¤©¨
ïéc úéáì äçîî,ïéc úéáì äçînä ìëå,lî øeètílL. ª§¤§¥¦§¨©ª§¤§¥¦¨¦§©¥

:ø÷éò äæå .øçà ïéðòá äùøéô í"áîøå .òéáø àìà íìùî àìã äá åòâð éëäì ,íåî åá ìåôéù ãò äáåøî ìåôéè åá åì äéäå åøéúî äéä àì øçàì åäàøä íà
.ezian mlyie ieyr dyry dnà÷åã ïéúéðúî ùøôî éîøâã àðéã ïéàã àìã ïàîå .åøáçì ãñôä íøâù ìéáùá åúéáî íìùì áééç éîøâã àðéã ïéàãã ïàîì

àîéèå .äåìì åøéæçäå äåìîä ãéî åãéá ïåëùîä úà ìèðå äåìä úà øèô äæå äåìîì ïåëùî åì äéäù ïåâë äì úçëùî áééçä úà äëéæå ,ãéá ïúðå àùðù
ïäá àäé àìù éãë ïäá åòéâäå ãçà õøù ìèðå ïä úåàîè øîàå ïäéìò ìàùéì úåøäè åéðôì åàéáäù ïåâë ,ãéá ïúðå àùðù äì úçëùî éîð øåäèä úà

úåøåäè úåøéô ç÷ìù ïåâë ,àîèä úà øäéèå .åéøáã åãîòéå ÷ôñ ãåò:ïàîèå ïéãë àìù àåä øäéèù åìà úåøéô íò ïáøéòå.oic zial dgnen did m`e
ã"áî úåùø ìèðù.xeht:éðéãá úàé÷á àìå ìéàåä äéì úðééã éàîà äéì øîéîì éöî àìã.dly m`d:äìù íçø.mialkl oetxh iax dlik`deåìàùù

:íéáìëì äìéëàäå äôéøè øîàå äéìò åì.clz `lyéãë úøçà úåëìîá åãìé àìù íéöåøå ,ø÷åéá ïúåà íéøëåîå ãàî ïéìåòî ïäìù úåøéæçå úåøôù éðôî
:àéä äôéøè åàì êëìä ,äúî äðéàå äìù íàä íéëúåçå ,íäì íéëéøö åéäéù.oetxh jxeng dkldéîã íìùì éãë åøëîì êéøö äúàù ,êøåîç úãñôä

:äéìòáì äøôä.dz` dgnenyïì àîéé÷å ,äøùë äìù íàä äìèð úåôéøè åìàá àéä ïéúéðúîã ,àåä äðùî øáãá äòåèã àãç ,äéì øîà÷ ãåòå àãç
,åúãñôä äúàù àöîðå øãäîì úéöî àìå øåñà êøåñéàã úéòè úòãä ìå÷ùá éîð éà ,ãåòå .íìùî åðéàå éåàøë åúåà ïéðãå ïéãä øæåç äðùî øáãá äòåèã
àîìòã ïééâåñå øîë àìå øîë àì àúëìä øîúà àìå éâéìôã éàøåîà éøú åà éàðú éøú ïåâë åðééä ,úòãä ìå÷éùå .äçîåî äúàù éôì ,äúà øåèô éëä åìéôà

:åúéáî íìùîå éåùò äùòù äî ,êãéàë ãáòå àåä ìæàå åäééðéî ãçë

`xephxa yexit

קבוע  מום לעולם בו  נופל  היה שלא ואפשר זה, במומו  מתירו היה לא
דמיו . מחצית לו שישלם חכמים תיקנו  הלכך שימות; úàעד  ïcÈÆ

ïécä: דהיינו בדינו, וטעה לדון , מומחה שאינו מי  –áiçä úà äkæ ÇÄÄÈÆÇÇÈ
למלוה, מלשלם הלֹווה את שפטר  כגון  –áiçå– שחייב או –úà ÀÄÅÆ

éàkfä; לזכאי הפסד שגרם ונמצא כדין , שלא ממון לחברו לשלם – ÇÇÇ
øBähäאו  úà ànèלישאל טהורים פירות לפניו  שהביאו  כגון – ÄÅÆÇÈ

הם, שטמאים ופסק –øäèåעליהם שטיהר או  –àîhä úà– ÀÄÅÆÇÈÅ
הם, שטהורים טמאים פירות על  ílLéåשהורה ,éeNò äNòM äîÇÆÈÈÈÄÇÅ

Búéaîידי על  לחברו  שגרם ההפסד  את מממונו  לשלם הדיין  על – ÄÅ
אלא  בידיים, הפסידו  לא ואמנם לדון. רשות לו היתה שלא לפי דינו ,

דינו פסק ידי  בו mxbpשעל  שנחלקו  "גרמי" דין  זה והרי ההפסד , לו

כלומר – "גרמי " דין  שדנים סובר , מאיר  שרבי וחכמים, מאיר  רבי
או  בידים מעשה ידי על לא לממונו, או  לגופו לחברו, נזק שהגורם

הרי זה, נזק לו שסיבבו דיבור או מעשה ידי  על אלא ממש , כוחו
כלומר "גרמי", דין  דנים שאין  סוברים, וחכמים לו; לשלם חייב הוא

כחכמים; ולא מאיר כרבי היא משנתנו  שסתם ונמצא מלשלם, שפטור 
והיינו  חכמים, לדעת אף משנתנו  ליישב שאפשר  מבואר, בגמרא אבל 

כאן, ozpeשמדובר `ypy oebk(הדיין),cia:הוא הדברים dkifופירוש
aiigd z` המשכון את בידו הדיין ונטל  למלוה משכון  לו  שהיה כגון –

ללווה; והחזירו  המלוה i`kfdמיד z` aiigeמיד המעות את שנטל  –
לחייב; ופרעו xedhdהזכאי  z` `nh שהפירות שפסק שלאחר  כגון –
שבארנ  כפי להעמידטמאים, כדי בפירות, והגיעו  שרץ נטל לעיל , ו

דבריו; nhd`את z` xdhe שלא שטיהר  הפירות את שנטל כגון –
טהורים פירות עם ועירבם את כדין בידים שטימא ונמצא חבירו, של 

שהרי לשלם, שחייב סוברים חכמים אלו  כל בכגון הטהורים; הפירות
מומחה  שאינו  "מי ברישא: ששנינו ומה בידים. מעשה ידי  על הפסידו

יקבר זה הרי  פיו , על  ונשחט הבכור  את ezianוראה mlyieעל ואף ,"
בכורות  להתיר  יבוא שלא חכמים, שקנסוהו לפי ביד, ונתן נשא שלא פי 

מומחה שהוא מי  ïéc((((הראהראהראהרא""""שששש).).).).אלא úéáì äçîî äéä íàå– ÀÄÈÈËÀÆÀÅÄ
לדון, דין מבית רשות וקיבל  בדינים כבקי מוחזק ílLlîשהיה øeètÈÄÀÇÅ

שטימא  או  הזכאי , את חייב או החייב, את וזיכה בדינו טעה הוא אם –
פטור הוא הרי  לעיל, שבארנו  כמו  הטמא, את טיהר או  הטהור, את

שאי לפי  דינו, פסק ידי  על  חברו  את שהפסיד ההפסד את מלשלם
שהרי הדין , את דן מה משום בטענה אליו  לבוא לבית אפשר  מומחה

לדון. רשות לו ויש  הוא dlLדין  íàä äìhpL äøôa äNòîÇÂÆÀÈÈÆÄÀÈÈÅÆÈ
בו , מונח שהעובר  הרחם, –íéáìkì ïBôøè éaø dìéëàäå– ÀÆÁÄÈÇÄÇÀÇÀÈÄ

האכילוה  דינו פסק פי ועל  טריפה, שהפרה הלכה שהורה כלומר

äeøézäåלכלבים, íéîëç éðôì äNòî àáe ששנינו כמו ((((חולין חולין חולין חולין – ÈÇÂÆÄÀÅÂÈÄÀÄÄÈ
בבבב):):):): שלה".גגגג,,,, האם נטלה ... בבהמה: כשרות גורסים:øîà"ואלו ויש – ÈÇ

Ð xn`yàiøcðñkìàî äàöBé äøéæçå äøt ïéà :àôBøä ñBãBzÈÅÅÈÈÇÂÄÈÀÈÅÂÆÀÇÀÀÄÈ
מצרים, של  –dlL íàä úà ïéëúBç íäL ãò מתוכה שנוטלים – ÇÆÅÀÄÆÈÅÆÈ

הרחם, ãìzאת àHL ìéáLa שהפרות לפי  כמותה, אחרת במדינה – ÄÀÄÆÅÅ
ורצו  ביוקר , אותן מוכרים והיו  ביותר  מעולות היו  שלהן והחזירות

שהיו  פי  על  שאף הרי  להם. שיזדקקו כדי  אחרות במדינות יתרבו  שלא
נטרפת  הפרה שאין ומכאן בחיים נשארת הפרה היתה האם את חותכים

האם. ïBôøè!בנטילת EøBîç äëìä :ïBôøè éaø øîà מליצה – ÈÇÇÄÇÀÈÀÈÂÀÇÀ
דמי לשלם כדי  למכרה, שאצטרך  חמורתי, את הפסדתי כלומר  היא,

כדין. שלא אותה שהטרפתי משום לבעליה, éaøהפרה Bì øîàÈÇÇÄ
!äzà øeèt ,ïBôøè éaø :àáé÷ò,הפרה דמי  מלשלם –äzàL ÂÄÈÇÄÇÀÈÇÈÆÇÈ

ílLlî øeèt ,ïéc úéáì äçînä ìëå ,ïéc úéáì äçîî– ËÀÆÀÅÄÀÈÇËÀÆÀÅÄÈÄÀÇÅ
היה  מומחה היה לא אילו  שאף מבואר , בגמרא לעיל. שבארנו  כמו 

היא  מפורשת משנה שהרי משנה, בדבר  שטעה לפי  מלשלם, פטור
היא  והלכה לעיל , שהבאנו כמו כשירה, האם שניטלה חולין , במסכת

בדיבורו חוזר משנה בדבר אאאא),),),),שהטועה לגלגלגלג,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין שאילו ((((עייןעייןעייןעיין וכיון
דין , אינו שדינו נמצא להתירה, בו  לחזור יכול היה קיימת הפרה היתה
שהפסידה  הוא לכלבים שהאכילה וזה הוא, כלום לאו שפסק ומה

דבר דהיינו  הדעת בשיקול  וטעה מומחה שאינו מי ברם, בעצמו.
ולא  זה כתנא לא הלכה נאמרה ולא אמוראים או  תנאים בו שנחלקו 

הדיינים  רוב שנהגו אלא זה, כאמורא ולא זה כאמורא לא או זה, כתנא
שמה  הוא הדין השני, של כדעתו ופסק זה דיין  והלך  מהם, כאחד

אמר עקיבא שרבי  הגמרא, מבארת מכאן מביתו . ומשלם עשוי  שעשה
והטועה  היית, משנה בדבר טועה ראשית, דברים: שני טרפון  לרבי 

בשיקול טעית אילו  אף ועוד, לעיל ). שבארנו  (כמו  חוזר  משנה בדבר
כשהוא  אף דין , לבית המומחה וכל אתה, דין לבית מומחה הרי  הדעת,

ונמצא  לעיל, כמבואר בו, לחזור  יכול  שאינו  הדעת, בשיקול טועה
ד פסק ידי  על  חברו  את הפסיד הוא שאמנם פטור מקום מכל  ינו ,

מלשלם.
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·BúðL CBúa íeî Bì ãìBð–Lãç øNò íéðL ìk Bîi÷ì øzî;BúðL øçàì–ãò àlà Bîi÷ì éàMø Bðéà ©§§¨ª¨§©§¨§¥¨¨Ÿ¤§©©§¨¥©©§©§¤¨©
GLíBé íéL. §¦
‚Bîeî úà äàøîe øBëaä úà èçBMä–äãeäé éaøøézî.øéàî éaøøîBà:ìéàBäét ìò àHL èçLð àeäå ©¥¤©§©§¤¤©¦§¨©¦©¦¥¦¥¦§¦§©¤©¦

äçîî–øeñà. ª§¤¨
„äçîî BðéàL éî,øBëaä úà äàøå,åét ìò èçLðå–øáwé äæ éøä,Búéaî ílLéå.ïécä úà ïc:úà äkæ ¦¤¥ª§¤§¨¨¤©§§¦§©©¦£¥¤¦¨¥¦©¥¦¥¨¤©¦¦¨¤

aaaa.yceg xyr mipy lk:ãìåðùî.ezpy xg`l:íåî åá ìåôéù ãò åîéé÷ì êéøöã äæä ïîæá ïåâë.mei miyly cr `l` eniiwl i`yx epi`ìôðù íåéî
:íåîä åá

bbbb.xizn dcedi iaxíåî éæçúî àúùäã â"òàå äðúùî ïéòä äúéî øòö éðôîù äúéî øçàì íéðúùî ïäù éðôî ,øåñàã äãåäé éáø äãåî ïéòáù ïéîåîá
ïéîåî åèà íéðúùî ïðéàù óåâáù ïéîåî ïðéøæâ øáñ øéàî éáøå .íéðúùî ïðéàù óåâáù ïéîåîá àìà éøù àìå ,øáåò éæçúî éåä íééçî äéì éæç éåä éà òåá÷

:øéàî éáøë äëìäå .íéðúùî ïäù ïéòáù
cccc.dgnenøåáñì òãåéå ô"òáù[å áúëáù] äøåúá ãîìù éî àîìòáã â"òàå .úåøåëá øéúäì ìàøùé õøà ìù ïéã úéáî åà àéùðä ïî úåùø ìèðù àåä

áâ ìò óàå ,éãéçé ïåãì ìåëé àåäå ,íéáøì äçîåî àåä åøåã éùðà ìöà åòáè àöéå òåãéå øëéð àåäùëå ,äçîåî àø÷ðä àåä øáã êåúî øáã ïéáäìå ùé÷äìå
,ìàøùé õøàá íéëåîñä ïéã úéáî úåùø ìåèéù øçà àìà úåøåëá øéúäì ìåëé åðéàå ,äçîåî éåø÷ åðéà úåøåëá øúéä ïéðòì ,äìåâ ùàøî àúåùø è÷ð àìã

:äæá ìéòåî äìåâä ùàø úåùø ïéàå.ezian mlyieíìùî éëä íåùîå .äñâ àéä íà åéîã éöçå ,ä÷ã äîäá àéä íà åéîã òéáø ïúåð ïäëì íìùî àåäùëå
,äøåá÷ éòá àúùäå äéì ìéëà äåäå äéì éøùå øåîâ äçîåî éúà éåä éàä äéì éøù äåä àì éàã ,äéãñôà øîéîì àëéàã ,íé÷ìåç ÷ôñá ìèåîä ïåîîã äöçî
éàäå .úåîéù ãò íìåòì òåá÷ íåî äéá ìéôð äåä àì àîùå ,äéì éøù äåä àì øåîâ äçîåîå àîåî äéá äåä àì àîìãã ,äéãñôà éãéî åàì øîéîì àëéàå
àîùã ,äá ìôèäì åì äéäù ìåãâä çøåèä ïî ïäëì åìéöä øåëá øéúäù äæå ä÷ã äîäá ìãâì ìåãâ çøåè ùéù éðôî ,äñâì åîë ä÷ãì àâìô íìùî àìã
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מונים  מאימתי  בגמרא: ואמרו  שנתו, תוך  נאכל שהבכור  למדנו , הקודמת במשנה
שהוא  ללידתו , שמיני מיום חודש  עשר שנים לו  מונים הוא תם אם השנה? את לו
חדשיו, לו שכלו והוא שנולד, מיום לו  מונים מום, בעל  נולד  ואם להקרבה; ראוי 
מונים  חדשיו, לו  שכלו  בודאי יודעים אין אם אבל לידתו ; ביום לאכילה שנראה

מיום  מום לבעל ללידתואף a).השמיני ,e dpyd y`x i"yxe `xnb) מוסיפה משנתנו
שנתו. תוך  הבכור אכילת בדין  פרטים ללמד 

BúðL CBúa íeî Bì ãìBð לו שמלאה קודם בבכור מום נפל  – ÇÀÀÈ
Lãçשנה, øNò íéðL ìk Bîi÷ì øzî מיום (או  שנולד  מיום – ËÈÀÇÀÈÀÅÈÈÙÆ

לעיל ; שבארנו  כמו  ללידתו ), BúðLשמיני  øçàì מום בו  נפל  – ÀÇÇÀÈ
בו  שיפול עד לקיימו שצריך  הזה בזמן כגון שנה, לו שמלאה לאחר

GL((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),מום ãò àlà Bîi÷ì éàMø BðéàíBé íéL– ÅÇÇÀÇÀÆÈÇÀÄ
הדין  שהוא מבואר, בגמרא יאכלנו. מכן  ולאחר  המום, בו שנפל מיום
אם  כגון  יום, שלושים לקיימו  שמותר  שנתו , בסוף מום בו  נפל  אם
חמישה  לו משלימים שנתו , גמר לפני יום עשר בחמישה המום בו  נפל

שנתו . אחר יום עשר 

עכשיו צריך  ואינו  כהן , ביד  שהבכור בכגון מדובר שבסיפא מפרשים, יש
עד ממתין  לעולם ישראל  אבל יום. שלושים זמן חכמים לו  ונתנו  לבשר,

כהן (zetqez).שימצא
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הבקי חכם דהיינו מומחה, פי  על אלא אותו שוחטים אין  מום, בו  שנפל בכור
דין מבית או  ישראל, שבארץ הנשיא מן רשות שקבל והלכותיהם מומים בענייני 
מום  בעל  בבכור  דנה משנתנו במומם. בכורות להתיר  ישראל, שבארץ סמוכים של

מומו. את מומחה ראה שחיטתו ולאחר מומחה, פי  על שלא שנשחט

øBëaä úà èçBMä,מום בו שנפל  –Bîeî úà äàøîe– ÇÅÆÇÀÇÀÆÆ
השחיטה, לאחר  øézîלמומחה äãeäé éaø המומחה מצא אם – ÇÄÀÈÇÄ

לאכלו. מותר  קבוע, מום àeäåשהוא ìéàBä :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÄÀ
äçîî ét ìò àHL èçLð, מומו את מומחה שראה קודם – ÄÀÇÆÇÄËÀÆ

øeñàשאפשר שבעין , בדּוקין המום היה שאם מבואר , בגמרא – È
מודה  יהודה רבי אף המיתה, צער מחמת מיתה לאחר שנשתנה לומר 

לא  כקבוע. נראה ועכשיו  עובר  כמום נראה היה מחיים שמא שאסור ,
שאינו  בגופו , מום כשהיה אלא במשנתנו מאיר  ורבי  יהודה רבי  נחלקו

שהוא  המומחה שמצא כיון סובר, יהודה שרבי מיתה, מחמת משתנה
מאיר ורבי  לאכלו. מותר  השחיטה, לפני  עוד בבכור שהיה קבוע מום

שבעין  מומים משום משתנים שאינם שבגוף במומים שגוזרים סובר,

הוא  הרי  מומחה, פי  על שלא שנשחט בכור  כל הלכך משתנים, שהם
שמת. כבכור וייקבר xi`n.אסור , iaxk dklde

y c e w z a y
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עוסקת  כן  במומו . בכור  לשחוט שהתיר  בכורות למומי  מומחה באינו  דנה משנתנו
מומחה  שאינו דיין  בין מה להשמיענו , באה והיא בדינו, שטעה בדיין  המשנה

מומחה. לדיין  בדינו שטעה

äçîî BðéàL éî רשות נטל שלא דהיינו  בכורות, מומי לראות – ÄÆÅËÀÆ
כמו  במומם, בכורות להתיר  ישראל שבארץ הדין  מבית או מהנשיא

הקודמת, למשנה בהקדמה øBëaäשבארנו úà äàøå בו ומצא – ÀÈÈÆÇÀ
åétמום, ìò èçLðåהבכור את והתיר  קבוע מום שהוא שהורה – ÀÄÀÇÇÄ

øáwéלשחיטה, äæ éøäשמדובר בגמרא, ומבואר  שמת; בכור כדין  – ÂÅÆÄÈÅ
הקודמת  במשנה יהודה לרבי  שאף שבעין , בדוקין  המום כשהיה כאן ,

קבוע, מום שהוא ומצא השחיטה לאחר  מומחה ראהו ואפילו  אסור,
Búéaî ílLéå מממונו ישלם לשחיטה הבכור  את שהתיר  זה – ÄÇÅÄÅ

ברייתא: מובאת בגמרא שהפסידֹו. ההפסד  את הבכור "edyk`לבעל 
riax mlyn ,mlyn( הבכור מדמי  dqbl",(רבע dvgne ,dwclומבואר

לגסה? כמו מחצה ולא לדקה רביע משלם טעם מה zxifbשם: meyn"
"da erbp dwc dnda ilcbn בה שיש דקה, בהמה מגדלי טורח (משום

הבכור בעל  – לכהן  הצילו הבכור  את שהתיר  וזה לגדלה, גדול  טורח
טיפול עוד  לו  והיה לו מתירו היה לא שמומחה שאפשר  זה, מטורח –

– רביע. אלא משלם שאינו  אמרו  לכן מום; בו שיפול על מרובה
והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם  dwcמבאר :רשרשרשרש""""יייי.... dnda ilcbn zxifb meyn חכמים שאסרו –

קמא בבא במסכת ששנינו כמו  ישראל , בארץ דקה בהמה ((((פרק פרק פרק פרק לגדל 

וווו)))) משנהמשנהמשנהמשנה ארץ ז ז ז ז  יישוב משום ישראל ", בארץ דקה בהמה מגדלין "אין  :

הבכור, לבעל  חכמים קנסוהו הלכך הזרעים; את מפסידות שהן ישראל,
ואף  רביע. אלא לו  ישלם לא כדין, שלא לשחיטה הבכור את שהמתיר 

ברם, אחר". ב"לשון זה פירוש מביא על על על על רש "י  בהשגותיובהשגותיובהשגותיובהשגותיו הראבהראבהראבהראב""""דדדד

בארץ הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  לגדלו רשאי  שאינו לפי  אלא קנס, כאן "אין  כותב:
ייחשבו  לא לפיכך  לחורשים, להוציאו  גידולו  צער  לכהן ויש ישראל,

גם מבואר וכן  רביע"; אלא דמיו  כל  "מחצה בתוספות בתוספות בתוספות בתוספות לו וטעם .(
ייתכן  שאמנם הוא, בספק המוטל  שממון לפי ברש "י , מבואר  לגסה"

שהרי כולו , את הפסידו  שזה ונמצא במומו , מתירו  היה שמומחה
מומחה  שמא כלום, הפסידו  שלא גם אפשר  אבל  קבורה; טעון עכשיו 

izdw - zex`ean zeipyn
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áiçä,éàkfä úà áiçå,øBähä úà ànè,àîhä úà øäèå–éeNò äNòM äî,Búéaî ílLéå.äçîî äéä íàå ©©¨§¦¥¤©©©¦¥¤©¨§¦¥¤©¨¥©¤¨¨¨¦©¥¦¥§¦¨¨ª§¤
ïéc úéáì–lî øeètílL.dlL íàä äìhpL äøôa äNòî,dìéëàäåïBôøè éaøíéáìkì,éðôì äNòî àáe §¥¦¨¦§©¥©£¤§¨¨¤¦§¨¨¥¤¨§¤¡¦¨©¦©§©§¨¦¨©£¤¦§¥

íéîëçäeøézäå.àôBøä ñBãBz øîà:äàöBé äøéæçå äøt ïéààiøcðñkìàî,íàä úà ïéëúBç íäL ãòdlL £¨¦§¦¦¨¨©¨¥¥¨¨©£¦¨§¨¥£¤§©§§¦¨©¤¥§¦¤¨¥¤¨
ãìz àHL ìéáLa.øîàïBôøè éaø:Bì øîà !ïBôøè EøBîç äëìäàáé÷ò éaø:ïBôøè éaø,äzàL !äzà øeèt ¦§¦¤¥¥¨©©¦©§¨§¨£§©§¨©©¦£¦¨©¦©§¨©¨¤©¨
ïéc úéáì äçîî,ïéc úéáì äçînä ìëå,lî øeètílL. ª§¤§¥¦§¨©ª§¤§¥¦¨¦§©¥

:ø÷éò äæå .øçà ïéðòá äùøéô í"áîøå .òéáø àìà íìùî àìã äá åòâð éëäì ,íåî åá ìåôéù ãò äáåøî ìåôéè åá åì äéäå åøéúî äéä àì øçàì åäàøä íà
.ezian mlyie ieyr dyry dnà÷åã ïéúéðúî ùøôî éîøâã àðéã ïéàã àìã ïàîå .åøáçì ãñôä íøâù ìéáùá åúéáî íìùì áééç éîøâã àðéã ïéàãã ïàîì

àîéèå .äåìì åøéæçäå äåìîä ãéî åãéá ïåëùîä úà ìèðå äåìä úà øèô äæå äåìîì ïåëùî åì äéäù ïåâë äì úçëùî áééçä úà äëéæå ,ãéá ïúðå àùðù
ïäá àäé àìù éãë ïäá åòéâäå ãçà õøù ìèðå ïä úåàîè øîàå ïäéìò ìàùéì úåøäè åéðôì åàéáäù ïåâë ,ãéá ïúðå àùðù äì úçëùî éîð øåäèä úà

úåøåäè úåøéô ç÷ìù ïåâë ,àîèä úà øäéèå .åéøáã åãîòéå ÷ôñ ãåò:ïàîèå ïéãë àìù àåä øäéèù åìà úåøéô íò ïáøéòå.oic zial dgnen did m`e
ã"áî úåùø ìèðù.xeht:éðéãá úàé÷á àìå ìéàåä äéì úðééã éàîà äéì øîéîì éöî àìã.dly m`d:äìù íçø.mialkl oetxh iax dlik`deåìàùù

:íéáìëì äìéëàäå äôéøè øîàå äéìò åì.clz `lyéãë úøçà úåëìîá åãìé àìù íéöåøå ,ø÷åéá ïúåà íéøëåîå ãàî ïéìåòî ïäìù úåøéæçå úåøôù éðôî
:àéä äôéøè åàì êëìä ,äúî äðéàå äìù íàä íéëúåçå ,íäì íéëéøö åéäéù.oetxh jxeng dkldéîã íìùì éãë åøëîì êéøö äúàù ,êøåîç úãñôä

:äéìòáì äøôä.dz` dgnenyïì àîéé÷å ,äøùë äìù íàä äìèð úåôéøè åìàá àéä ïéúéðúîã ,àåä äðùî øáãá äòåèã àãç ,äéì øîà÷ ãåòå àãç
,åúãñôä äúàù àöîðå øãäîì úéöî àìå øåñà êøåñéàã úéòè úòãä ìå÷ùá éîð éà ,ãåòå .íìùî åðéàå éåàøë åúåà ïéðãå ïéãä øæåç äðùî øáãá äòåèã
àîìòã ïééâåñå øîë àìå øîë àì àúëìä øîúà àìå éâéìôã éàøåîà éøú åà éàðú éøú ïåâë åðééä ,úòãä ìå÷éùå .äçîåî äúàù éôì ,äúà øåèô éëä åìéôà

:åúéáî íìùîå éåùò äùòù äî ,êãéàë ãáòå àåä ìæàå åäééðéî ãçë
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קבוע  מום לעולם בו  נופל  היה שלא ואפשר זה, במומו  מתירו היה לא
דמיו . מחצית לו שישלם חכמים תיקנו  הלכך שימות; úàעד  ïcÈÆ

ïécä: דהיינו בדינו, וטעה לדון , מומחה שאינו מי  –áiçä úà äkæ ÇÄÄÈÆÇÇÈ
למלוה, מלשלם הלֹווה את שפטר  כגון  –áiçå– שחייב או –úà ÀÄÅÆ

éàkfä; לזכאי הפסד שגרם ונמצא כדין , שלא ממון לחברו לשלם – ÇÇÇ
øBähäאו  úà ànèלישאל טהורים פירות לפניו  שהביאו  כגון – ÄÅÆÇÈ

הם, שטמאים ופסק –øäèåעליהם שטיהר או  –àîhä úà– ÀÄÅÆÇÈÅ
הם, שטהורים טמאים פירות על  ílLéåשהורה ,éeNò äNòM äîÇÆÈÈÈÄÇÅ

Búéaîידי על  לחברו  שגרם ההפסד  את מממונו  לשלם הדיין  על – ÄÅ
אלא  בידיים, הפסידו  לא ואמנם לדון. רשות לו היתה שלא לפי דינו ,

דינו פסק ידי  בו mxbpשעל  שנחלקו  "גרמי" דין  זה והרי ההפסד , לו

כלומר – "גרמי " דין  שדנים סובר , מאיר  שרבי וחכמים, מאיר  רבי
או  בידים מעשה ידי על לא לממונו, או  לגופו לחברו, נזק שהגורם

הרי זה, נזק לו שסיבבו דיבור או מעשה ידי  על אלא ממש , כוחו
כלומר "גרמי", דין  דנים שאין  סוברים, וחכמים לו; לשלם חייב הוא

כחכמים; ולא מאיר כרבי היא משנתנו  שסתם ונמצא מלשלם, שפטור 
והיינו  חכמים, לדעת אף משנתנו  ליישב שאפשר  מבואר, בגמרא אבל 

כאן, ozpeשמדובר `ypy oebk(הדיין),cia:הוא הדברים dkifופירוש
aiigd z` המשכון את בידו הדיין ונטל  למלוה משכון  לו  שהיה כגון –

ללווה; והחזירו  המלוה i`kfdמיד z` aiigeמיד המעות את שנטל  –
לחייב; ופרעו xedhdהזכאי  z` `nh שהפירות שפסק שלאחר  כגון –
שבארנ  כפי להעמידטמאים, כדי בפירות, והגיעו  שרץ נטל לעיל , ו

דבריו; nhd`את z` xdhe שלא שטיהר  הפירות את שנטל כגון –
טהורים פירות עם ועירבם את כדין בידים שטימא ונמצא חבירו, של 

שהרי לשלם, שחייב סוברים חכמים אלו  כל בכגון הטהורים; הפירות
מומחה  שאינו  "מי ברישא: ששנינו ומה בידים. מעשה ידי  על הפסידו

יקבר זה הרי  פיו , על  ונשחט הבכור  את ezianוראה mlyieעל ואף ,"
בכורות  להתיר  יבוא שלא חכמים, שקנסוהו לפי ביד, ונתן נשא שלא פי 

מומחה שהוא מי  ïéc((((הראהראהראהרא""""שששש).).).).אלא úéáì äçîî äéä íàå– ÀÄÈÈËÀÆÀÅÄ
לדון, דין מבית רשות וקיבל  בדינים כבקי מוחזק ílLlîשהיה øeètÈÄÀÇÅ

שטימא  או  הזכאי , את חייב או החייב, את וזיכה בדינו טעה הוא אם –
פטור הוא הרי  לעיל, שבארנו  כמו  הטמא, את טיהר או  הטהור, את

שאי לפי  דינו, פסק ידי  על  חברו  את שהפסיד ההפסד את מלשלם
שהרי הדין , את דן מה משום בטענה אליו  לבוא לבית אפשר  מומחה

לדון. רשות לו ויש  הוא dlLדין  íàä äìhpL äøôa äNòîÇÂÆÀÈÈÆÄÀÈÈÅÆÈ
בו , מונח שהעובר  הרחם, –íéáìkì ïBôøè éaø dìéëàäå– ÀÆÁÄÈÇÄÇÀÇÀÈÄ

האכילוה  דינו פסק פי ועל  טריפה, שהפרה הלכה שהורה כלומר

äeøézäåלכלבים, íéîëç éðôì äNòî àáe ששנינו כמו ((((חולין חולין חולין חולין – ÈÇÂÆÄÀÅÂÈÄÀÄÄÈ
בבבב):):):): שלה".גגגג,,,, האם נטלה ... בבהמה: כשרות גורסים:øîà"ואלו ויש – ÈÇ

Ð xn`yàiøcðñkìàî äàöBé äøéæçå äøt ïéà :àôBøä ñBãBzÈÅÅÈÈÇÂÄÈÀÈÅÂÆÀÇÀÀÄÈ
מצרים, של  –dlL íàä úà ïéëúBç íäL ãò מתוכה שנוטלים – ÇÆÅÀÄÆÈÅÆÈ

הרחם, ãìzאת àHL ìéáLa שהפרות לפי  כמותה, אחרת במדינה – ÄÀÄÆÅÅ
ורצו  ביוקר , אותן מוכרים והיו  ביותר  מעולות היו  שלהן והחזירות

שהיו  פי  על  שאף הרי  להם. שיזדקקו כדי  אחרות במדינות יתרבו  שלא
נטרפת  הפרה שאין ומכאן בחיים נשארת הפרה היתה האם את חותכים

האם. ïBôøè!בנטילת EøBîç äëìä :ïBôøè éaø øîà מליצה – ÈÇÇÄÇÀÈÀÈÂÀÇÀ
דמי לשלם כדי  למכרה, שאצטרך  חמורתי, את הפסדתי כלומר  היא,

כדין. שלא אותה שהטרפתי משום לבעליה, éaøהפרה Bì øîàÈÇÇÄ
!äzà øeèt ,ïBôøè éaø :àáé÷ò,הפרה דמי  מלשלם –äzàL ÂÄÈÇÄÇÀÈÇÈÆÇÈ

ílLlî øeèt ,ïéc úéáì äçînä ìëå ,ïéc úéáì äçîî– ËÀÆÀÅÄÀÈÇËÀÆÀÅÄÈÄÀÇÅ
היה  מומחה היה לא אילו  שאף מבואר , בגמרא לעיל. שבארנו  כמו 

היא  מפורשת משנה שהרי משנה, בדבר  שטעה לפי  מלשלם, פטור
היא  והלכה לעיל , שהבאנו כמו כשירה, האם שניטלה חולין , במסכת

בדיבורו חוזר משנה בדבר אאאא),),),),שהטועה לגלגלגלג,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין שאילו ((((עייןעייןעייןעיין וכיון
דין , אינו שדינו נמצא להתירה, בו  לחזור יכול היה קיימת הפרה היתה
שהפסידה  הוא לכלבים שהאכילה וזה הוא, כלום לאו שפסק ומה

דבר דהיינו  הדעת בשיקול  וטעה מומחה שאינו מי ברם, בעצמו.
ולא  זה כתנא לא הלכה נאמרה ולא אמוראים או  תנאים בו שנחלקו 

הדיינים  רוב שנהגו אלא זה, כאמורא ולא זה כאמורא לא או זה, כתנא
שמה  הוא הדין השני, של כדעתו ופסק זה דיין  והלך  מהם, כאחד

אמר עקיבא שרבי  הגמרא, מבארת מכאן מביתו . ומשלם עשוי  שעשה
והטועה  היית, משנה בדבר טועה ראשית, דברים: שני טרפון  לרבי 

בשיקול טעית אילו  אף ועוד, לעיל ). שבארנו  (כמו  חוזר  משנה בדבר
כשהוא  אף דין , לבית המומחה וכל אתה, דין לבית מומחה הרי  הדעת,

ונמצא  לעיל, כמבואר בו, לחזור  יכול  שאינו  הדעת, בשיקול טועה
ד פסק ידי  על  חברו  את הפסיד הוא שאמנם פטור מקום מכל  ינו ,

מלשלם.
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·BúðL CBúa íeî Bì ãìBð–Lãç øNò íéðL ìk Bîi÷ì øzî;BúðL øçàì–ãò àlà Bîi÷ì éàMø Bðéà ©§§¨ª¨§©§¨§¥¨¨Ÿ¤§©©§¨¥©©§©§¤¨©
GLíBé íéL. §¦
‚Bîeî úà äàøîe øBëaä úà èçBMä–äãeäé éaøøézî.øéàî éaøøîBà:ìéàBäét ìò àHL èçLð àeäå ©¥¤©§©§¤¤©¦§¨©¦©¦¥¦¥¦§¦§©¤©¦

äçîî–øeñà. ª§¤¨
„äçîî BðéàL éî,øBëaä úà äàøå,åét ìò èçLðå–øáwé äæ éøä,Búéaî ílLéå.ïécä úà ïc:úà äkæ ¦¤¥ª§¤§¨¨¤©§§¦§©©¦£¥¤¦¨¥¦©¥¦¥¨¤©¦¦¨¤

aaaa.yceg xyr mipy lk:ãìåðùî.ezpy xg`l:íåî åá ìåôéù ãò åîéé÷ì êéøöã äæä ïîæá ïåâë.mei miyly cr `l` eniiwl i`yx epi`ìôðù íåéî
:íåîä åá

bbbb.xizn dcedi iaxíåî éæçúî àúùäã â"òàå äðúùî ïéòä äúéî øòö éðôîù äúéî øçàì íéðúùî ïäù éðôî ,øåñàã äãåäé éáø äãåî ïéòáù ïéîåîá
ïéîåî åèà íéðúùî ïðéàù óåâáù ïéîåî ïðéøæâ øáñ øéàî éáøå .íéðúùî ïðéàù óåâáù ïéîåîá àìà éøù àìå ,øáåò éæçúî éåä íééçî äéì éæç éåä éà òåá÷

:øéàî éáøë äëìäå .íéðúùî ïäù ïéòáù
cccc.dgnenøåáñì òãåéå ô"òáù[å áúëáù] äøåúá ãîìù éî àîìòáã â"òàå .úåøåëá øéúäì ìàøùé õøà ìù ïéã úéáî åà àéùðä ïî úåùø ìèðù àåä

áâ ìò óàå ,éãéçé ïåãì ìåëé àåäå ,íéáøì äçîåî àåä åøåã éùðà ìöà åòáè àöéå òåãéå øëéð àåäùëå ,äçîåî àø÷ðä àåä øáã êåúî øáã ïéáäìå ùé÷äìå
,ìàøùé õøàá íéëåîñä ïéã úéáî úåùø ìåèéù øçà àìà úåøåëá øéúäì ìåëé åðéàå ,äçîåî éåø÷ åðéà úåøåëá øúéä ïéðòì ,äìåâ ùàøî àúåùø è÷ð àìã

:äæá ìéòåî äìåâä ùàø úåùø ïéàå.ezian mlyieíìùî éëä íåùîå .äñâ àéä íà åéîã éöçå ,ä÷ã äîäá àéä íà åéîã òéáø ïúåð ïäëì íìùî àåäùëå
,äøåá÷ éòá àúùäå äéì ìéëà äåäå äéì éøùå øåîâ äçîåî éúà éåä éàä äéì éøù äåä àì éàã ,äéãñôà øîéîì àëéàã ,íé÷ìåç ÷ôñá ìèåîä ïåîîã äöçî
éàäå .úåîéù ãò íìåòì òåá÷ íåî äéá ìéôð äåä àì àîùå ,äéì éøù äåä àì øåîâ äçîåîå àîåî äéá äåä àì àîìãã ,äéãñôà éãéî åàì øîéîì àëéàå
àîùã ,äá ìôèäì åì äéäù ìåãâä çøåèä ïî ïäëì åìéöä øåëá øéúäù äæå ä÷ã äîäá ìãâì ìåãâ çøåè ùéù éðôî ,äñâì åîë ä÷ãì àâìô íìùî àìã
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מונים  מאימתי  בגמרא: ואמרו  שנתו, תוך  נאכל שהבכור  למדנו , הקודמת במשנה
שהוא  ללידתו , שמיני מיום חודש  עשר שנים לו  מונים הוא תם אם השנה? את לו
חדשיו, לו שכלו והוא שנולד, מיום לו  מונים מום, בעל  נולד  ואם להקרבה; ראוי 
מונים  חדשיו, לו  שכלו  בודאי יודעים אין אם אבל לידתו ; ביום לאכילה שנראה

מיום  מום לבעל ללידתואף a).השמיני ,e dpyd y`x i"yxe `xnb) מוסיפה משנתנו
שנתו. תוך  הבכור אכילת בדין  פרטים ללמד 

BúðL CBúa íeî Bì ãìBð לו שמלאה קודם בבכור מום נפל  – ÇÀÀÈ
Lãçשנה, øNò íéðL ìk Bîi÷ì øzî מיום (או  שנולד  מיום – ËÈÀÇÀÈÀÅÈÈÙÆ

לעיל ; שבארנו  כמו  ללידתו ), BúðLשמיני  øçàì מום בו  נפל  – ÀÇÇÀÈ
בו  שיפול עד לקיימו שצריך  הזה בזמן כגון שנה, לו שמלאה לאחר

GL((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),מום ãò àlà Bîi÷ì éàMø BðéàíBé íéL– ÅÇÇÀÇÀÆÈÇÀÄ
הדין  שהוא מבואר, בגמרא יאכלנו. מכן  ולאחר  המום, בו שנפל מיום
אם  כגון  יום, שלושים לקיימו  שמותר  שנתו , בסוף מום בו  נפל  אם
חמישה  לו משלימים שנתו , גמר לפני יום עשר בחמישה המום בו  נפל

שנתו . אחר יום עשר 

עכשיו צריך  ואינו  כהן , ביד  שהבכור בכגון מדובר שבסיפא מפרשים, יש
עד ממתין  לעולם ישראל  אבל יום. שלושים זמן חכמים לו  ונתנו  לבשר,

כהן (zetqez).שימצא
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הבקי חכם דהיינו מומחה, פי  על אלא אותו שוחטים אין  מום, בו  שנפל בכור
דין מבית או  ישראל, שבארץ הנשיא מן רשות שקבל והלכותיהם מומים בענייני 
מום  בעל  בבכור  דנה משנתנו במומם. בכורות להתיר  ישראל, שבארץ סמוכים של

מומו. את מומחה ראה שחיטתו ולאחר מומחה, פי  על שלא שנשחט

øBëaä úà èçBMä,מום בו שנפל  –Bîeî úà äàøîe– ÇÅÆÇÀÇÀÆÆ
השחיטה, לאחר  øézîלמומחה äãeäé éaø המומחה מצא אם – ÇÄÀÈÇÄ

לאכלו. מותר  קבוע, מום àeäåשהוא ìéàBä :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÄÀ
äçîî ét ìò àHL èçLð, מומו את מומחה שראה קודם – ÄÀÇÆÇÄËÀÆ

øeñàשאפשר שבעין , בדּוקין המום היה שאם מבואר , בגמרא – È
מודה  יהודה רבי אף המיתה, צער מחמת מיתה לאחר שנשתנה לומר 

לא  כקבוע. נראה ועכשיו  עובר  כמום נראה היה מחיים שמא שאסור ,
שאינו  בגופו , מום כשהיה אלא במשנתנו מאיר  ורבי  יהודה רבי  נחלקו

שהוא  המומחה שמצא כיון סובר, יהודה שרבי מיתה, מחמת משתנה
מאיר ורבי  לאכלו. מותר  השחיטה, לפני  עוד בבכור שהיה קבוע מום

שבעין  מומים משום משתנים שאינם שבגוף במומים שגוזרים סובר,

הוא  הרי  מומחה, פי  על שלא שנשחט בכור  כל הלכך משתנים, שהם
שמת. כבכור וייקבר xi`n.אסור , iaxk dklde

y c e w z a y
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עוסקת  כן  במומו . בכור  לשחוט שהתיר  בכורות למומי  מומחה באינו  דנה משנתנו
מומחה  שאינו דיין  בין מה להשמיענו , באה והיא בדינו, שטעה בדיין  המשנה

מומחה. לדיין  בדינו שטעה

äçîî BðéàL éî רשות נטל שלא דהיינו  בכורות, מומי לראות – ÄÆÅËÀÆ
כמו  במומם, בכורות להתיר  ישראל שבארץ הדין  מבית או מהנשיא

הקודמת, למשנה בהקדמה øBëaäשבארנו úà äàøå בו ומצא – ÀÈÈÆÇÀ
åétמום, ìò èçLðåהבכור את והתיר  קבוע מום שהוא שהורה – ÀÄÀÇÇÄ

øáwéלשחיטה, äæ éøäשמדובר בגמרא, ומבואר  שמת; בכור כדין  – ÂÅÆÄÈÅ
הקודמת  במשנה יהודה לרבי  שאף שבעין , בדוקין  המום כשהיה כאן ,

קבוע, מום שהוא ומצא השחיטה לאחר  מומחה ראהו ואפילו  אסור,
Búéaî ílLéå מממונו ישלם לשחיטה הבכור  את שהתיר  זה – ÄÇÅÄÅ

ברייתא: מובאת בגמרא שהפסידֹו. ההפסד  את הבכור "edyk`לבעל 
riax mlyn ,mlyn( הבכור מדמי  dqbl",(רבע dvgne ,dwclומבואר

לגסה? כמו מחצה ולא לדקה רביע משלם טעם מה zxifbשם: meyn"
"da erbp dwc dnda ilcbn בה שיש דקה, בהמה מגדלי טורח (משום

הבכור בעל  – לכהן  הצילו הבכור  את שהתיר  וזה לגדלה, גדול  טורח
טיפול עוד  לו  והיה לו מתירו היה לא שמומחה שאפשר  זה, מטורח –

– רביע. אלא משלם שאינו  אמרו  לכן מום; בו שיפול על מרובה
והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם  dwcמבאר :רשרשרשרש""""יייי.... dnda ilcbn zxifb meyn חכמים שאסרו –

קמא בבא במסכת ששנינו כמו  ישראל , בארץ דקה בהמה ((((פרק פרק פרק פרק לגדל 

וווו)))) משנהמשנהמשנהמשנה ארץ ז ז ז ז  יישוב משום ישראל ", בארץ דקה בהמה מגדלין "אין  :

הבכור, לבעל  חכמים קנסוהו הלכך הזרעים; את מפסידות שהן ישראל,
ואף  רביע. אלא לו  ישלם לא כדין, שלא לשחיטה הבכור את שהמתיר 

ברם, אחר". ב"לשון זה פירוש מביא על על על על רש "י  בהשגותיובהשגותיובהשגותיובהשגותיו הראבהראבהראבהראב""""דדדד

בארץ הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  לגדלו רשאי  שאינו לפי  אלא קנס, כאן "אין  כותב:
ייחשבו  לא לפיכך  לחורשים, להוציאו  גידולו  צער  לכהן ויש ישראל,

גם מבואר וכן  רביע"; אלא דמיו  כל  "מחצה בתוספות בתוספות בתוספות בתוספות לו וטעם .(
ייתכן  שאמנם הוא, בספק המוטל  שממון לפי ברש "י , מבואר  לגסה"

שהרי כולו , את הפסידו  שזה ונמצא במומו , מתירו  היה שמומחה
מומחה  שמא כלום, הפסידו  שלא גם אפשר  אבל  קבורה; טעון עכשיו 
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dddd.eit lr oihgey oi`:äéì éøù à÷ àøâà íåùî àîìéãã.`li`kåäì øîà ïéáå íéîú åäì øîà ïéáå .êëá ãùçð àìå äéä ãéñçå .äðáéá øãä íëç íù
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:øåëáä éîåî éàåøã àéîåã

`xephxa yexit

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שכר . לקבל  בכורות מומי  הרואה לחכם מותר  אם דנה, משנתנו 

úBøBëa äàBø úBéäì BøëN ìèBpä בכורות למומי  מומחה – ÇÅÀÈÄÀÆÀ
ראייתו, בעד  שכר åétהנוטל  ìò ïéèçBL ïéà שהוא הבכור את – ÅÂÄÇÄ

שנטל , השכר בשביל  התירֹו שמא בו שחושדים במומו, àlàÆÈהתיר 
äðáéa àìéàk äçîî äéä ïk íà וידעו גדול מומחה שהיה – ÄÅÈÈËÀÆÀÄÈÀÇÀÆ

כמותו שאין  חכמים חסיד((((רמברמברמברמב""""םםםם););););בו שהיה המפרשים: רוב ולפי
השכר, בשביל  בכור  שיתיר בכך, נחשד íéîëç,ולא Bì eøézäLÆÄÄÂÈÄ

úBøqà äòaøà ìèBð úBéäì,( הדינר 1/6) כסף מעה שהם – ÄÀÅÇÀÈÈÄÈ

äwã äîäáa,דקה בהמה בכור ראיית בעד –äMLå,איסרות – ÄÀÅÈÇÈÀÄÈ
äqâa שבגסה לפי  הטעם, מבואר בגמרא גסה; בהמה בכור  בעד  – ÀÇÈ

מומו , לבדוק ולכפותו  לארץ הבכור  את להשליך מרובה טורח יש

גדול. יותר שכר לו קבעו  íeîהלכך ìòa ïéa íéîz ïéa בין – ÅÈÄÅÇÇ
שכרו , נוטל  היה מום בעל שהוא שאמר ובין  תם הוא שהבכור שאמר

משום  בכור שמתיר  מום, בעל שהוא כשאומר יחשדוהו  שלא כדי 
ראשונה  פעם אלא אחד  בבכור  שכר  נוטל  שאינו אמרו, בגמרא שכרו .

שהוא  בו, יחשדו  שלא בשביל  שכר, בלי  אותו  רואה כך ואחר  בלבד,
נוספות. ראיות בעד  שכר שיטול  כדי  תם, הוא שהבכור אומר

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אדר, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר אלי' שי' עמיקם

שלום וברכה!

זה מזמן שרציתי לכתוב לו ולא ידעתי איפה נמצא, ועתה נודעתי שנמצא כבר בא"י והכתובת 

שלו.

תקותי  הרבים,  לתועלת  היא  שלנו  שהספרי'  וכיון  הספר,  בעד  ת"ח  לו  אביעה  כל  ראשית 

שימשיך בכגון דא גם בעתיד.

תקותי שגם בזכרונו שמורים רשמי פגישתנו ושיחתנו, והעיקר שהדברים שנדברו בינינו בנוגע 

עניני הכלל, ומהם כמה בעיות הכי חיוניות ורציניות, יביאו פירות ותועלת גם לרבים.

והרי רואים במוחש, ובדורנו זה במיוחד אחרי גלוי האנרגי' הכי מבהילה הנמצאת בכמות הכי 

קטנה, אשר לפעמים ביכולת היחיד להביא שנוי יסודי בחיי הרבים, כי לא הכמות היא המכרעת אלא 

האיכות. ואם בחומר ובגשם הדומם כך, על אחת כמה וכמה בחומר וגשם גוף הישראלי וביתר שאת 

בנוגע לחיים הרוחניים של עמנו בני ישראל.

אלא שעל היחיד לגלות כל האנרגי' שבקרבו, שבאמת אין-סופית היא, ובסגנון רבינו הזקן בעל 

התניא והשו"ע, שהשנה היא שנת המאה וחמשים להסתלקותו, הנפש השנית בישראל היא חלק אלוק 

ממעל ממש, וכיון שמקורה באין-סוף ב"ה, הרי היא וכל כוחותי' אין-סופיים.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.
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ו  רשויות, éîcשתי íéãBî íéãBî øîBàk.אותו הגמרא:ומשתקים éáéúéî,מקשה §¥¦¦¨¥¥¦¥
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אותו, שמשתקים זירא dìרבי éðúå à÷eñt à÷eñt øîàc הפסוק כל שאומר - §¨©§¨§¨§¨¥¨
רשויות. שתי כמקבל נראה הוא זה שבאופן וכופלו, בשלימות

,àáøì àtt áø déì øîà,שמע פרשת פסוקי הכופל את משתקים àîìãåמדוע ¨©¥©¨¨§¨¨§¦§¨
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déì øîà .dézòc,רבאàiîL étìk àúeøáç,חבירות מנהג שמים כלפי נוהג וכי - ©§¥¨©¥©§¨§©¥§©¨
דבריו, על וחוזר בדיבורו נזהר שאינו לרעהו איש àðéçîכדבר ,dézòc ïéeëî àì éà¦Ÿ§©¥©§¥§¦¨
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במשנה: óñBé,שנינו áø àðz .BúBà ïé÷zLî úBéøòa äpënä הוא זה כינוי ©§©¤©£¨§©§¦¨¨©¥
הפסוק ז)שמבאר יח לאחרים (ויקרא לגלות שאסור תגּלה' לא אּמ וערות אבי ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹ'ערות

.ånà ïBì÷e åéáà ïBì÷§¨¦§¦
במשנה: ìàòîLé,שנינו éaø éác àðz .'eëå 'øéáòäì ïzú àì Eòøfîe' øîBàä̈¥¦©§£Ÿ¦¥§©£¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥

ש  אומר כאשר הוא אותו שמשתקין המשנה שאמרה úéúekäמה ìò àaä ìàøNéa§¦§¨¥©¨©©¦
.øaãî áeúkä äøæ-äãBáòì ïa äpnî ãéìBäå§¦¦¤¨¥©£¨¨¨©¨§©¥

äðùî:בציבור אותם מתרגמים שאין בתורה פרשיות על ללמד באה ¥£©äNòîהמשנה
ïáeàøàø÷ð íbøzîבציבור,, àìå בארמית אותו מתרגם המתורגמן ואין אמנם - . §¥¦§¨§Ÿ¦©§¥

øîz äNòîחמיה טז־כו)ויהודה לח ìâò(בראשית äNòî .íbøzîe àø÷ð ©£¥¨¨¦§¨¦©§¥©£¥¥¤
,ïBLàøäשהיה בעת הענין סיפור א־כ)דהיינו לב éðMäå,(שמות .íbøzîe àø÷ð- ¨¦¦§¨¦©§¥§©¥¦

העגל נעשה היאך למשה אהרן שסיפר כא־כה)מה לב íbøzî,(שם àìå àø÷ð. פרשת ¦§¨§Ÿ¦©§¥
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ä"ôùð ï"÷ò ú"ìá ,ïéîbøzîe ïéø÷ð elà .ïéîbøzî àìå ïéø÷ð àì Léå§¥Ÿ¦§¦§Ÿ¦©§§¦¥¦§¦¦©§§¦
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‰úBøBëa äàBø úBéäì BøëN ìèBpä–åét ìò ïéèçBL ïéà;äðáéa àìéàk äçîî äéä ïk íà àlà,Bì eøézäL ©¥§¨¦§¤§¥£¦©¦¤¨¦¥¨¨ª§¤§¦¨§©§¤¤¦¦
íéîëç,äwã äîäáa úBøqà äòaøà ìèBð úBéäì,äqâa äMLå,íeî ìòa ïéa íéîz ïéa. £¨¦¦§¥©§¨¨¦¨¦§¥¨©¨§¦¨§©¨¥¨¦¥©©

dddd.eit lr oihgey oi`:äéì éøù à÷ àøâà íåùî àîìéãã.`li`kåäì øîà ïéáå íéîú åäì øîà ïéáå .êëá ãùçð àìå äéä ãéñçå .äðáéá øãä íëç íù
äéä íåî ìòá:åøëù ìë ìèåð.dyy dqbae dwc dndaa zexqi` rax`:äáåøî äøëù êëìä ,äîåî ÷åãáìå äúåôëìå õøàì äëéìùäì ,àçøè ùéôð äñâ

.men lra oia minz oia.àåä íåî ìòá øîà éë äéãùçîì åúà àøâà ìé÷ù àì éàã ,åøëù ìèåð ,éãéî àìå äéì éðäà àì àåä íú äéì øîà éëã â"òàå
,äøùë úåàöîðä ìò åîë äôéøè åà äìáð úåàöîðä ìò øëù åìèéù åà ììë øëù åìèé àìù åà íäì éåàøù ,íéáøì íéèçåùä ìò í"áîøä ïã ïàëîå

:øåëáä éîåî éàåøã àéîåã

`xephxa yexit

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שכר . לקבל  בכורות מומי  הרואה לחכם מותר  אם דנה, משנתנו 

úBøBëa äàBø úBéäì BøëN ìèBpä בכורות למומי  מומחה – ÇÅÀÈÄÀÆÀ
ראייתו, בעד  שכר åétהנוטל  ìò ïéèçBL ïéà שהוא הבכור את – ÅÂÄÇÄ

שנטל , השכר בשביל  התירֹו שמא בו שחושדים במומו, àlàÆÈהתיר 
äðáéa àìéàk äçîî äéä ïk íà וידעו גדול מומחה שהיה – ÄÅÈÈËÀÆÀÄÈÀÇÀÆ

כמותו שאין  חכמים חסיד((((רמברמברמברמב""""םםםם););););בו שהיה המפרשים: רוב ולפי
השכר, בשביל  בכור  שיתיר בכך, נחשד íéîëç,ולא Bì eøézäLÆÄÄÂÈÄ

úBøqà äòaøà ìèBð úBéäì,( הדינר 1/6) כסף מעה שהם – ÄÀÅÇÀÈÈÄÈ

äwã äîäáa,דקה בהמה בכור ראיית בעד –äMLå,איסרות – ÄÀÅÈÇÈÀÄÈ
äqâa שבגסה לפי  הטעם, מבואר בגמרא גסה; בהמה בכור  בעד  – ÀÇÈ

מומו , לבדוק ולכפותו  לארץ הבכור  את להשליך מרובה טורח יש

גדול. יותר שכר לו קבעו  íeîהלכך ìòa ïéa íéîz ïéa בין – ÅÈÄÅÇÇ
שכרו , נוטל  היה מום בעל שהוא שאמר ובין  תם הוא שהבכור שאמר

משום  בכור שמתיר  מום, בעל שהוא כשאומר יחשדוהו  שלא כדי 
ראשונה  פעם אלא אחד  בבכור  שכר  נוטל  שאינו אמרו, בגמרא שכרו .

שהוא  בו, יחשדו  שלא בשביל  שכר, בלי  אותו  רואה כך ואחר  בלבד,
נוספות. ראיות בעד  שכר שיטול  כדי  תם, הוא שהבכור אומר
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ok dyr m`e ,zxk eypr cifnae ,z`hg aiig bbeyay ,zaya
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ixacn xeq` xacd mda mipte`d z`e ,jtidle miaxd zeyxl

.minkg
úaMä úBàéöé,zaya zexeq`d zeyxl zeyxn ze`ved -íézL §¦©©¨§©¦
,dxezd on odLopaxcn zexeq`d zexg` ze`ved izy mrïä ¤¥

òaøàmicnerl ,ze`vedíéðôa.cigid zeyxa -íézLeizye - ©§©¦§¦§©¦
dxezd on ze`vedLopaxcn mizy cer mr,òaøà ïämicnerl ¤¥©§©
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,úéaä ìòa ìL Bãé CBúì ïúðå íéðôìdk`ln ecal dyry epiidc ¦§¦§¨©§¨¤©©©©¦

egipde miaxd zeyxn utgd z` xwry ,'dqpkd' ly dnily
,cigid zeyxaL Bàe miptl dwix eci z` hytìèðutgdëBzî- ¤¨©¦¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אדר, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר דוד שי' עפשטיין

שלום וברכה!

חלקים,  ב'  שלמה,  תשובה  ספר  תשורתו  בעד  דפורים  התועדות  בעת  תודתי  הבעת  על  נוסף 

רצוני למסור גם בכתב מקורת רוחי להתראות אתו בעת ההתועדות, וגם לכפול תודתי בעד תשורתו, 

ס' שו"ת הנ"ל.

תקותי אשר כ' ואחיו שי' נמנים בין אלו שיש להם קביעת עתים בתורה בכלל, ובספרים אלו 

ביחוד. ובפרט שספרי הלכה הם העוסקים בענינים הנוגעים למעשה בפועל, וכבר אמרו חכמינו ז"ל 

גדול למוד שמביא לידי מעשה. ובודאי מקיימים גם כלל גדול מצות ואהבת לרעך כמוך בהשפעה כל 

אחד בסביבתו, שהרי כל מי שיש לו השפעה על רבים אחריות הרבים עליו וזכות הרבים תלוי בו.

בכבוד ובברכה.
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,dqpkd EpiidC ,"miptl Fci z` iprd hWR - cviM" :ipzwC ,`WixA dqpkd Wxtn§¨¥©§¨¨§¥¨§¨¨¥¥©¨©¤¨¦¤¨¦§¦§©§©§¨¨
`WExitA Dl ipzwe.zF`iviCd`vFd Dl ixw inp dqpkd :`nl`:øîà àáø. §¨¨¥¨§¥¨¦¦©§¨©§¨¨©¦¨¥¨¨¨¨¨¨©

d`iviC `pXil Kl `iWwC,miYW zFIEWx :ipzw zFIEWx mzd oiA `kd oiA - §©§¨¨¦¨¨¦¦¨¥¨¨¥¨¨§¨¨¥§§©¦
miptA rAx` odW miAxd zEWxE cigId zEWxLl Wi odici lre :xnFlM .'ek §©¨¦§¨©¦¤¥©§©¦§¦§©§©§¥¤¥§

.xEhtl odnE aEIgl odnE ,uEgA oCbpkE ,miptA oixEQi` rAx``iddezFrEaWC ©§©¦¦¦§¦§¤§¨©¥¤§¦¥¤¦§§©¦¦§
`pniwF`cM ,`aEIgl EdNEM -:ïééåä éøñ ézøz.:ixEhR `ipnzE iaEIg drAx` §§¦¨¦§¦§¨©§¥§¥¨§¨©§¨¨¦¥§©§¨§¥

iYWE ,dgPd `lA iprl zFxiwr iYWzFgPd:oFbM .ziAd lral oke ,dxiwr `lA §¥£¦¤¨¦§Ÿ©¨¨§¥©¨§Ÿ£¦¨§¥§©©©©¦§
iprl dxiwr ixd - DkFYn ziAd lrA lhpe miptl d`iln Fci z` iprd hWR̈©¤¨¦¤¨§¥¨¦§¦§¨©©©©©¦¦¨£¥£¦¨¤¨¦
dgPde ziAd lral dxiwr ixd - `ivFde DkFzl ozPW F` ,ziAd lral dgPde§©¨¨§©©©©¦¤¨©§¨§¦£¥£¦¨§©©©©¦§©¨¨

Dl ipzwcM 'ek ziAd lrA hWR oke ,iprl:ïééåä éøñúéL.inp aWginl `Mi`C ¤¨¦§¥¨©©©©©¦¦§¨¨¥¨¦§§¥¨§¨§¦¨§¦£©©¦
EpzinC ixEhR KpdziAd lrA" oke ,"xEhR ziAd lraE aiIg iprd" ,iaEIg iAB ¨¨§¥§¦§©¥¦¥¤¨¦©¨©©©©¦¨§¥©©©©¦

"xEhR iprde aiIg: ©¨§¤¨¦¨
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úåòéãé± 'ek d`nehdd`neh mlrd ,'c ody mizy zenlrd" ipzw `l i`n`e :z"`e

iz` dede "ycwn mlrde ycw mlrd :'c ody ,ycwnl qpkp e` ycw lk`e

yxtnck ,zerici hwpc :l"ie !zerici` jixtck ,oiied ipnz ipd jxtinl ivn `lc ,xity

mzd):ci 'c a"t:(edpzi`c `ziixza ,aiygw ± dlek dxezd lka edpzilc `ziinw zerici

`ziixza zerici :p"` .aiygw `l ± dxezd lka

`pyil `iddle ,aiygw oaxw icil iziinc

iab ipzinl jiiy `l ± aiygw `ziinw zericic

.zay zericie zereay zerici zaye zereay

`ziixza zerici xn`wc ,inp `pyil jci`le

zerici eda `pz `l ,aiygw ± oaxw icil iziinc

zgkyn rax` ody mizy weligc oeik ±

weligd d`neh iab la` ,diteb `xeqi`a

dricid zngn `l` `a epi` rax` ody mizyc:

úåàøî± 'eke mirbpmipy qxb mixtq aexa

"ycwn gafnd" idliya oke ,'c ody

):gt migaf.('x mirbp ze`xn qxb mixtq aexa

l`lldn oa `iawr ,dyye miyly xne` `qec

enk ,ze`xn xn`i d`xnnc .mipye miray xne`

iziid dzre" aizkc ikid ike ,zepgn dpgnn

,"zepgn ipyl)al ziy`xa(xity ipzw p"d

,i`d ilek aiyg mzdc b"r`e .mipy ze`xn

aiyg mzd ± 'c ody 'a `l` aiyg `l `kde

`kde ,miza irbpe owfe y`xe mc` irbpe ,oikizt

mirbp zkqna opzck ,zepal `l` aiyg `l)`"t

`"n(zereayc w"ta dl iziine).d sc:(zxda

'ek lkidd ciqk ± dl dipy ,blyk ± dfr:íúä
± ipz `l zecleze ipz zea`zay xwir e`lc

,zecleze zea` ipz mirbp ze`xna `de :z"`e

,ezcleze z`y :rax` ody ,zereaya yxtnck

xwir e`l mzdc ab lr s` ,ezcleze zxda

± mirbpc zeclezc ,inc `lc :l"ie !`ed mirbp

iaizk`l ± zayczecleze ,iaizk:àäå`inec

± ipzw mirbp ze`xncmirbp ze`xn hwpc `d

ediiteb edpi`c meyn ± zericie zereayn ith

meyn `l` `aeigl edlek edl eedc opirci `l

`ki` edlekac ,ipzw mirbp ze`xnc `inecc

mirbp ze`xnn xa ,`zbelt:íúäxwir e`lc

± ipz`l ixeht ipz iaeig `edzay`l``edzay xwir e`lc meyn xnel jixv ded`l

meyn`kd iiepyl jixvc meyn ,`l` .`aeigl edlek eedc ,ipzw mirbp ze`xnc `inecc

`l dywnd mbe .`ed zay xwir e`lc mzd :inp miiqnw ,ixehte iaeig ipz zay xwirc

ipzilc :jixt `l` ,ipzw mirbp ze`xnc `inecc rcic oeik ,`kd ik mzd ipzilc dywd

`l eze 'c ody mizy `kd:éëå± xehtl odne aeigl odn `nizitl o`k 'it `l i"yx

zexiwra ± xehtl mizy :yxtl el did ezhiy itle ,aiygw zexiwrc jenqay ezhiy

a"drac:àäå± ipzwze`ivi`le ,`aeigl edlek dedc ,zereayc 'ipzn` `l` jixt `l

mlek eidi `ly oebk ,ze`ivia edlek dl zgkyn `kdc 'ipzna la` .mizy `l` zgkyn

,z`hg aeig icil iz`c xeq` la` xehte z`hg aeig da yiy ± d`vedc mizy .`aeigl

yexitl xiyra oke ,ipra xzene xehte ,z`hg aeig icil iz` `lc xeq` la` xeht :'c ody

ivn ded `l ,zecleze zea` ipz `ed zay xwirc `kd ipyn ik lirl ,ikdle .jenqa `"aix

ipzw ze`ivi `de jxtinl:éî± i"dxl x"dxn liirn `wc opiwqr `lzereayc w"tae

):d sc(i`n ,x"dxl `ivend ipzil ,k"` :ipyne !x"dxl i"dxn witn `wc `ni`e :jixt

mey ipz `le ,d`vedc dclez ipzc y"ne :z"`e .i"dxl x"dxn elit` ± zeyxl zeyxn

did mzepyl dvex did m` zeclez x`y lkac :`"aix uxize ?zea` x`y lkc dclez

xvewa enr dllek ± d`ved diexwc dqpkd la` ,epeyla jix`dl jixv:

ùøôî÷å- xzl`l dqpkdmipta rax` zgkyn `lc gkn wiic `l i`n`e :z"`e

`dnc :p"` .lirl izyxitck ,edl zgkync :l"ie ?zeqpkd `la uega 'ce

,dlr `niiwc zereayc `iddn `nle` i`nc ,`wic inp 'ipzn xninl jiiy ded `l

llka zeqpkd aeygz k"`` `aeigl edlek zgkyn `l inp mzdc:

úåéåùø- ipzwzeyx ,zeieyx` i`w mizyc :yexit .rax` ody mizy zeieyx

mizye ipzinl dil ded `l ,ok m`c :`"aixl dywe .cigid zeyxe miaxd

ga rax` ody?il dnl mizy mizy .uega rax`e mipta rax` ody ,mizy :`l` ,ue

.uega 'c ody miaeig 'ae ,mipta 'c ody miaeig ipy oda yi zay zeieyx :`"aix yxite

aizkc ze`ved ixw`c zeieyx ogky`c ,ze`vez enk iedc `"aixl d`xp ze`ivie

)cl xacna("dizeeyx" opinbxzne "dnid eize`vez eide":
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òaøà ïäL íézL äàîehä úBòéãéíéòâð úBàøî , §¦©§¨§©¦¤¥©§©©§§¨¦
ïäL íéðLã.òaøà ïäL íézL úaMä úBàéöé ,' §©¦¤¥§¦©©¨§©¦¤¥©§©

" :éðúc àëä àðL éàîáïäL 'ãíéðôa 'áeïäL ' ©§¨¨¨§¨¥¤¥¦§¦¤¥
ïäL íézL" éðúc íúä àðL éàîe ,"õeça òaøà©§©©©§¨¨¨§¨¥§©¦¤¥
éðz Y àeä úaL øwéòc àëä Y ?àì eúå "òaøà©§©§¨¨¨§¦©©¨¨¥
Y ,àeä úaL øwéò åàìc íúä ,úBãìBz éðúå úBáà̈§¨¥¨¨¨§¨¦©©¨
Y eäéð éàî úBáà .éðz àì úBãìBz ,éðz Y úBáà̈¨¥¨¨¨¥¨©¦

,úBàéöéúåàéöéåïäîe áeiçì ïäî àîéz éëå !ïééåä éøz §¦¦¦Ÿ§¥¨§¨§¦¥¨¥¤§¦¥¤
íúä äî ,éðú÷ íéòâð úBàøîc àéîec àäå øeèôì¦§§¨§¨§©§§¨¦¨¨¥¨¨¨
!àáeiçì eälek Y éîð àëä óà ,àáeiçì eälek Y§§¦¨©¨¨©¦§§¦¨
Y àeä úaL øwéòc àëä :àtt áø øîà àlà Y¤¨¨©©©¨¨¨§¦©©¨

éáeiç éðz,éøeèôeY ,àeä úaL øwéò åàìc íúä ¨¥¦¥§¥¨¨§¨¦©©¨
eäéð éàî éáeiç Y .éðz àì Y éøeèôe ,éðz Y éáeiç¦¥¨¥§¥¨¨¥¦¥©¦
äàöBäc íézL Y !ïééåä ézøz úBàéöé ,úBàéöé Y§¦§¦©§¥¨§¨§©¦§¨¨

íézLeY .äñðëäcáø øîà Y !éðú÷ úBàéöé àäå §©¦§©§¨¨§¨§¦¨¨¥¨©©
Y éànî .dì éø÷ äàöBä éîð äñðëä ,àpz :éLà©¦©¨©§¨¨©¦¨¨¨¥¨¦©
ïðé÷ñò àì éî ,"áéiç úeLøì úeLøî àéöBnä" ïðúcî¦§§©©¦¥§¦§©¨¦¨¨§¦©

ìéiòî à÷c"äøîø"äøì.äàöBä dì éø÷ à÷å Y é §¨§©¥¥¦§¨¨¥¨¨¨
'äàöBä' àpz ,BîB÷nî õôç úøé÷ò ìk Y éàî àîòèå§©§¨©¨£¦©¥¤¦§©¨¨¨
éðú÷c ,à÷éc éîð ïéúéðúî :àðéáø øîà .dì éø÷̈¥¨¨©¨¦¨©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥

Y .øzìàì äñðëä Løôî à÷å "úBàéöé".î"ùàáø §¦§¨§¨¥©§¨¨§©§©¨¨
:øîà.íézL úaL 'åieLø ,éðú÷ 'åieLøì"àäðzî áø ¨©§Ÿ¨¨¥§Ÿ©¨§©¦©©¨¨

éîòèéìå Y !ïééåä éøñ ézøz ?ïééåä éðîz àä :ééaàìC §©©¥¨§¨¥¨§¨©§¥§¥¨§¨§¦©§¦
Y !ïééåä éøñúéL:ì"ààîìLa ;àéL÷ àì àä ¦§§¥¨§¨¨¨©§¨¦§¨¨
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שבת. פרק ראשון - יציאות השבת דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zay(oey`x meil)

dxeza xn`p :'rax` ody mizy' da epipyy ztqep dkldd `xwie)

(a`nh `Ede ,EPOn mlrpe 'ebe `nh xaC lkA rBY xW` Wtp F`'¤¤£¤¦©§¨¨¨¨¥§¤§©¦¤§¨¥
zereaya eyxce .'mW`e(:e)ycwnl bbeya qpkpa wqer weqtdy §¨¥

dler oaxw `iany epice ,d`neha ycew lk`y e` ,`nh `edyk
my xn`pk cxeie(`i-e d)my eyxc cere .(.c)oaxw aiig epi`y ,

,seqa dricie rvn`a [dgky-] mlrd ,dligza drici lr `l`
xeaq dide xacd epnn mlrp okn xg`le ,`nh `edy rciy oebk

.`ed `nhy xkfp seqale ,ycew lk`e ,xedh `edy
:cxeie dler oaxwa `nhd aiigzn mda mipte`d z` dpen dpynd

äàîehä úBòéãémeyn cxeie dler oaxwa zeaiignd zericid - §¦©§¨
,d`nehíézL,aezkd zehytn zecnlpd odòaøà ïäLcer mr §©¦¤¥©§©

xn`py .ieaixn zecnlpd zexg` mizy(my)`Ede EPOn mlrpe'§¤§©¦¤§
lk`y e` ycwnl qpkpe ez`neh epnn dnlrpy rnyne ,'`nḧ¥

aey my xn`py oeike .aezkd zehytn mizy ixd ,ycew(b d)

,zexg` zerici izy cer zeaxl yi ,'mW`e rci `Ede EPOn mlrpe'§¤§©¦¤§¨©§¨¥
zia edfy epnn mlrp `l` ,epnn dnlrp `l ez`nehy epiidc

.ycew xya edfy e` ycwnd
dxeza xn`p :'rax` ody mizy' oda epipyy zetqep zekld`xwie)

(a bixFra dide zxda F` zgRq F` z`U FxUA xFra didi iM mc`'¨¨¦¦§¤§§¨§¥©©©©¤¤§¨¨§
dweldy xnelk ,'ebe 'odMd oxd` l` `aEde ,zrxv rbpl FxUA§¨§¤©¨¨©§¨¤©£Ÿ©Ÿ¥
odkd d`ex m`e ,odkd l` `aen el` mirbpn cg`a exera
`ed ,dyxta mixen`d mi`pzd it lr zrxv rbpa xaecny
uegn z`vl jixvy epice ,zrxv z`neha mc`d z` `nhn

my xn`pk cere dpgnl(en bi):dpynd zx`an .íéòâð úBàøî©§§¨¦
,zrxv z`neha mda rebpd z` mi`nhndíéðLmiyxetnd md §©¦

,'zxda'e 'z`y' epiidc ,weqtaäòaøà ïäLmixg` mipy cer mr ¤¥©§¨¨
my dpi` aezka dxen`d 'zgtq' oky ,aezkd ieaixn micnlpd
ze`xnl lthe gtqpd d`xn drnyn `l` ,envr ipta rbp
cg` ,ze`xn ipy cer siqedl epl yi ok m`e ,weqta mixkfend

zxdal dcleze lth cg`e ,z`yl dcleze lth `edy.
:dpynd zniiqnúBàéöémeia zexeq`d zeyxl zeyxn ze`ved - §¦

íézL ,úaMä,dxezd on zexeq`d odLzexg` mizy cer mr ©©¨§©¦¤
,opaxcn zexeq`d.òaøà ïä¥©§©

dywn .zereaya dpynl epzpyn oia weliga dpc `xnbd
:`xnbdàëä àðL éàî,o`k epzpyn dpey dna -éðúcze`ivi' da ©§¨¨¨§¨¥
zaydàðL éàîe ,'õeça òaøà ïäL íézLe íéðôa òaøà ïäL íézL§©¦¤¥©§©¦§¦§©¦¤¥©§©©©§¨
íúä,zereaya dpynd dpey dnae -éðúcwx daïäL íézL' ¨¨§¨¥§©¦¤¥

àì eúå 'òaøà.cer `le - ©§©§Ÿ
:`xnbd zvxznàëä,ef zkqna -àeä úaL øwéòcdxwiry - ¨¨§¦©©¨

,zay ipica wqerúBáà éðzzk`ln zea` z` `pzd dpy - ¨¥¨
,miaxd zeyxl cigid zeyxn ze`vedd epiidc ,d`vedéðúå- §¨¥

z` s` dpyeúBãìBzmiaxd zeyxn zeqpkdd epiidc ,ef dk`ln ¨
izye ze`ved izy ,mipte` dpeny dpy ok lre ,cigid zeyxl

j` .uega cnerl oke ,mipta cnerl zeqpkdíúäzkqna ¨¨
,zereayàeä úaL øwéò åàìc,zay ipica wqer epi` dxwiry - §¨¦©©¨
éðz úBáàdpy ze`vedd epiidc d`ved zk`ln zea` z` - ¨¨¥

z` j` ,`pzdúBãìBz,zeqpkdd epiidc dk`lnd,éðz àìok lre ¨Ÿ¨¥
.rax` ody mizy wx my xikfd

ixd :`xnbd dywneäéð éàî úBáà,md dn -úBàéöéze`ved - ¨©¦§¦
,miaxd zeyxl cigid zeyxnúBàéöéåodilr aiigyïééåä éøz- ¦¦§¥¨§¨

ody' `pzd zpeek dne ,ziad lral zg`e iprl zg` ,od mizy wx
.'rax`àîéz éëåmizy ,od ze`ved rax`y xn`z m`e -ïäî §¦¥¨¥¤
áeiçìzg`e iprl zg` ,dgpde dxiwr `ivend dyry ote`a §¦

,ziad lralåmizyøeèôì ïäîdxiwr `ivend dyry ote`a §¥¤¦§
,dgpd mb dyri `ny opaxcn wx xeq` `edy ,calaàéîec àäå§¨§¨

éðz÷ íéòâð úBàøîcoicl dneca df oic dpy i`ce `pzd ixde - §©§§¨¦¨¨¥
,dpyn dze`a x`eand mirbp ze`xnàáeiçì eälek íúä äî- ¨¨¨§§¦¨

dfi`ay ,aeigl md my mixkfend mirbpd ze`xn zrax`y myk
,aiig ycew lk` e` ycwnd zial qpkp m` `nhpy mdnàëä óà©¨¨

énð,zayd ze`ivia o`k s` -ekàáeiçì eälze`ivid rax` lk - ©¦§§¦¨

.mizy wx yi odilr aiigy ze`vedy `iyewd dxfge ,od aeigl
:xg` ote`a zeipynd oia weligd z` zx`ane ,da zxfeg `xnbd

àëä ,àtt áø øîà àlà,ef zkqna -øwéòcipica dweqirúaL ¤¨¨©©¨¨¨¨§¦©©¨
éøeèôe éáeiç éðz ,àeäon `ivend aiig mda mipte`d z` mb - ¨¥¦¥§¥

mday mipte`d z` mbe ,dnily dk`ln dyryk epiidc ,dxezd
.dk`ln ivg dyryk epiidc ,opaxcn wx xeq`e dxezd on xeht

j`íúäoeik ,zereay zkqnaàeä úaL øwéò åàìcxwiry - ¨¨§¨¦©©¨
,zay ipica epi` dweqir,éðz àì éøeèôe ,éðz éáeiçxikfd ok lre ¦¥¨¥§¥Ÿ¨¥

.rax` ody ze`ivi izy wx
ze`ved wx drnyn 'ze`ivi' zaizy xaq epiptly oywnd

:`xnbd dywn .miaxd zeyxl cigid zeyxneäéð éàî éáeiçdn - ¦¥©¦
,dpynd zwqer mday aeigd ipte` mdúBàéöé,miaxd zeyxl §¦

ixdeúBàéöéaeiglïééåä ézøzdyerd ipra zg` ,od mizy wx - §¦©§¥¨§¨
`pzd hwp recn ok m`e ,ziad lraa zg`e dk`lnd lk z`
dpynd zn`a :`xnbd zvxzn .'rax` ody mizy' zereaya

,'rax` ody mizy' edfe ,cigid zeyxl zeqpkda mb zwqeríézL§©¦
äàöBäcdilr miaiigy,ziad lral zg`e iprl zg` ,íézLe §¨¨§©¦
äñðëäc.dilr miaiigy §©§¨¨

:dywne `xnbd day,éðz÷ 'úBàéöé' àäåwx xaecny rnyne §¨§¦¨¨¥
:`xnbd zvxzn .zeqpkda `le ze`veda,éMà áø øîàzn`a ¨©©©¦

e ,zeqpkda mb zwqer dpynddì éø÷ äàöBä énð äñðëä àpz- ©¨©§¨¨©¦¨¨¨¥¨
e .'d`ved' mya dqpkdl mb `xew `pzdéànî,`ed jky oipn - ¦©

ïðúcîoldl(.br),áéiç úeLøì úeLøî àéöBnä,wcwcl yieàì éî ¦¦§©©¦¥§¦§©¨¦Ÿ
ïðé÷ñòote`a mb zwqer dpynd oi` ike -ìéiòî à÷c[qipkny-] ¨§¦©§¨§©¥

,ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî,epzpyna x`eank aiig eilr mby ¥§¨©¦¦§©¨¦
åmewn lkndì éø÷ à÷mya ef dk`lnl `pzd `xew -.äàöBä §¨¨¥¨¨¨

:`xnbd zxxanéàî àîòèå.d`ved diexw dqpkdy mrhd dn - §©£¨©
:`xnbd zx`an,BîB÷nî õôç úøé÷ò ìkoiae cigid zeyxn oia ¨£¦©¥¤¦§
,miaxd zeyxn,dì éø÷ äàöBä àpzmewndn `vei utgd ixdy ©¨¨¨¨¥¨
.gpen `ed ea

:`xnbd dtiqenà÷éc énð ïéúéðúî ,àðéáø øîàepzpynn s` - ¨©©¦¨©§¦¦©¦©§¨
,d`ved diexw dqpkdy wiecnäñðëä Løôî à÷å ,'úBàéöé' éðz÷c§¨¨¥§¦§¨§¨¥©§¨¨

øzìàìiprd hyt' epiidc ,dqpkd `id dn `pzd yxtn cine - §©§©
,'ziad lra ly eci jezl ozpe miptl eci z`dpéî òîLzpeeky §©¦¨

.dqpkdl mb `id 'ze`ivi'a `pzd
:'ze`ivi' zaiza xg` yexitéðz÷ úBéeLø ,øîà àáøzpeek - ¨¨¨©§¨¨¥

y xnelk ,zeieyx `id 'ze`ivi' zaiza `pzdúBéeLødíézL úaL §©¨§©¦
yi el` zeieyx oia utg zxardae ,miaxd zeyxe cigid zeyx ,od
micnerl drax` cere ,mipta micnerl mixeq`d mipte` drax`
mb jk xg` dpne 'ze`ivi' `pzd hwp cvik ayein df itle .uega

.zeqpkd
ody mizye mipta rax` ody mizy zayd ze`ivi :dpyna epipy
ipra dpynd d`iany mixwnay dywn `xnbd .uega rax`

:df oipnn xzei yi ziad lraeéðîz àä ,ééaàì äðúî áø déì øîà̈©¥©©§¨§©©¥¨©§¥
ïééåä,md dpeny wx dpyna mi`aend ze`vedd ipte` ike -ézøz ¨§¨©§¥

ïééåä éøñaeigd ipte` zrax` calny ,md xyr mipy ixd - §¥¨§¨
ipy ici lr miyrpd mipte` drax` cer yi ,dpynd zligzay
,[dqpkda mipye d`veda mipy] gipn dfe xwer dfy ,cgi mc` ipa

` drax` cxtpa mdipyn cg` lkl zepnl yi ok m`emipte
zrax` mre ,mipic dpeny ixd cgie ,xeq` la` xeht `ed mday

.xyr mipy o`k ixd aeigd ipte`
:dl`ya dpzn axl aiyn iia`éîòèéìåCzepnl yiy jzxaqle - §¦©§¨

,mixehtd lk z`ïééåä éøñzéL,o`k yi mipte` xyr dyy ixd - ¦§§¥¨§¨
x`eank xeht ziad lra iprd ly aeigd ipte` ipyay oeik
`vnp ,xeht iprd ziad lra ly aeigd ipte` ipya oke ,dpyna
o`k ixd mze` s` dpnp m`e ,mixeht drax` cer dpyna yiy

.xyr dyy
déì øîà,iia`l dpzn ax,àéL÷ àì àäc meynàîìLaoaen - ¨©¥¨Ÿ©§¨¦§¨¨

mixehtd z` `pzd aiygn `l recn ,xacd
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zay(oey`x meil)

dxeza xn`p :'rax` ody mizy' da epipyy ztqep dkldd `xwie)

(a`nh `Ede ,EPOn mlrpe 'ebe `nh xaC lkA rBY xW` Wtp F`'¤¤£¤¦©§¨¨¨¨¥§¤§©¦¤§¨¥
zereaya eyxce .'mW`e(:e)ycwnl bbeya qpkpa wqer weqtdy §¨¥

dler oaxw `iany epice ,d`neha ycew lk`y e` ,`nh `edyk
my xn`pk cxeie(`i-e d)my eyxc cere .(.c)oaxw aiig epi`y ,

,seqa dricie rvn`a [dgky-] mlrd ,dligza drici lr `l`
xeaq dide xacd epnn mlrp okn xg`le ,`nh `edy rciy oebk

.`ed `nhy xkfp seqale ,ycew lk`e ,xedh `edy
:cxeie dler oaxwa `nhd aiigzn mda mipte`d z` dpen dpynd

äàîehä úBòéãémeyn cxeie dler oaxwa zeaiignd zericid - §¦©§¨
,d`nehíézL,aezkd zehytn zecnlpd odòaøà ïäLcer mr §©¦¤¥©§©

xn`py .ieaixn zecnlpd zexg` mizy(my)`Ede EPOn mlrpe'§¤§©¦¤§
lk`y e` ycwnl qpkpe ez`neh epnn dnlrpy rnyne ,'`nḧ¥

aey my xn`py oeike .aezkd zehytn mizy ixd ,ycew(b d)

,zexg` zerici izy cer zeaxl yi ,'mW`e rci `Ede EPOn mlrpe'§¤§©¦¤§¨©§¨¥
zia edfy epnn mlrp `l` ,epnn dnlrp `l ez`nehy epiidc

.ycew xya edfy e` ycwnd
dxeza xn`p :'rax` ody mizy' oda epipyy zetqep zekld`xwie)

(a bixFra dide zxda F` zgRq F` z`U FxUA xFra didi iM mc`'¨¨¦¦§¤§§¨§¥©©©©¤¤§¨¨§
dweldy xnelk ,'ebe 'odMd oxd` l` `aEde ,zrxv rbpl FxUA§¨§¤©¨¨©§¨¤©£Ÿ©Ÿ¥
odkd d`ex m`e ,odkd l` `aen el` mirbpn cg`a exera
`ed ,dyxta mixen`d mi`pzd it lr zrxv rbpa xaecny
uegn z`vl jixvy epice ,zrxv z`neha mc`d z` `nhn

my xn`pk cere dpgnl(en bi):dpynd zx`an .íéòâð úBàøî©§§¨¦
,zrxv z`neha mda rebpd z` mi`nhndíéðLmiyxetnd md §©¦

,'zxda'e 'z`y' epiidc ,weqtaäòaøà ïäLmixg` mipy cer mr ¤¥©§¨¨
my dpi` aezka dxen`d 'zgtq' oky ,aezkd ieaixn micnlpd
ze`xnl lthe gtqpd d`xn drnyn `l` ,envr ipta rbp
cg` ,ze`xn ipy cer siqedl epl yi ok m`e ,weqta mixkfend

zxdal dcleze lth cg`e ,z`yl dcleze lth `edy.
:dpynd zniiqnúBàéöémeia zexeq`d zeyxl zeyxn ze`ved - §¦

íézL ,úaMä,dxezd on zexeq`d odLzexg` mizy cer mr ©©¨§©¦¤
,opaxcn zexeq`d.òaøà ïä¥©§©

dywn .zereaya dpynl epzpyn oia weliga dpc `xnbd
:`xnbdàëä àðL éàî,o`k epzpyn dpey dna -éðúcze`ivi' da ©§¨¨¨§¨¥
zaydàðL éàîe ,'õeça òaøà ïäL íézLe íéðôa òaøà ïäL íézL§©¦¤¥©§©¦§¦§©¦¤¥©§©©©§¨
íúä,zereaya dpynd dpey dnae -éðúcwx daïäL íézL' ¨¨§¨¥§©¦¤¥

àì eúå 'òaøà.cer `le - ©§©§Ÿ
:`xnbd zvxznàëä,ef zkqna -àeä úaL øwéòcdxwiry - ¨¨§¦©©¨

,zay ipica wqerúBáà éðzzk`ln zea` z` `pzd dpy - ¨¥¨
,miaxd zeyxl cigid zeyxn ze`vedd epiidc ,d`vedéðúå- §¨¥

z` s` dpyeúBãìBzmiaxd zeyxn zeqpkdd epiidc ,ef dk`ln ¨
izye ze`ved izy ,mipte` dpeny dpy ok lre ,cigid zeyxl

j` .uega cnerl oke ,mipta cnerl zeqpkdíúäzkqna ¨¨
,zereayàeä úaL øwéò åàìc,zay ipica wqer epi` dxwiry - §¨¦©©¨
éðz úBáàdpy ze`vedd epiidc d`ved zk`ln zea` z` - ¨¨¥

z` j` ,`pzdúBãìBz,zeqpkdd epiidc dk`lnd,éðz àìok lre ¨Ÿ¨¥
.rax` ody mizy wx my xikfd

ixd :`xnbd dywneäéð éàî úBáà,md dn -úBàéöéze`ved - ¨©¦§¦
,miaxd zeyxl cigid zeyxnúBàéöéåodilr aiigyïééåä éøz- ¦¦§¥¨§¨

ody' `pzd zpeek dne ,ziad lral zg`e iprl zg` ,od mizy wx
.'rax`àîéz éëåmizy ,od ze`ved rax`y xn`z m`e -ïäî §¦¥¨¥¤
áeiçìzg`e iprl zg` ,dgpde dxiwr `ivend dyry ote`a §¦

,ziad lralåmizyøeèôì ïäîdxiwr `ivend dyry ote`a §¥¤¦§
,dgpd mb dyri `ny opaxcn wx xeq` `edy ,calaàéîec àäå§¨§¨

éðz÷ íéòâð úBàøîcoicl dneca df oic dpy i`ce `pzd ixde - §©§§¨¦¨¨¥
,dpyn dze`a x`eand mirbp ze`xnàáeiçì eälek íúä äî- ¨¨¨§§¦¨

dfi`ay ,aeigl md my mixkfend mirbpd ze`xn zrax`y myk
,aiig ycew lk` e` ycwnd zial qpkp m` `nhpy mdnàëä óà©¨¨

énð,zayd ze`ivia o`k s` -ekàáeiçì eälze`ivid rax` lk - ©¦§§¦¨

.mizy wx yi odilr aiigy ze`vedy `iyewd dxfge ,od aeigl
:xg` ote`a zeipynd oia weligd z` zx`ane ,da zxfeg `xnbd

àëä ,àtt áø øîà àlà,ef zkqna -øwéòcipica dweqirúaL ¤¨¨©©¨¨¨¨§¦©©¨
éøeèôe éáeiç éðz ,àeäon `ivend aiig mda mipte`d z` mb - ¨¥¦¥§¥

mday mipte`d z` mbe ,dnily dk`ln dyryk epiidc ,dxezd
.dk`ln ivg dyryk epiidc ,opaxcn wx xeq`e dxezd on xeht

j`íúäoeik ,zereay zkqnaàeä úaL øwéò åàìcxwiry - ¨¨§¨¦©©¨
,zay ipica epi` dweqir,éðz àì éøeèôe ,éðz éáeiçxikfd ok lre ¦¥¨¥§¥Ÿ¨¥

.rax` ody ze`ivi izy wx
ze`ved wx drnyn 'ze`ivi' zaizy xaq epiptly oywnd

:`xnbd dywn .miaxd zeyxl cigid zeyxneäéð éàî éáeiçdn - ¦¥©¦
,dpynd zwqer mday aeigd ipte` mdúBàéöé,miaxd zeyxl §¦

ixdeúBàéöéaeiglïééåä ézøzdyerd ipra zg` ,od mizy wx - §¦©§¥¨§¨
`pzd hwp recn ok m`e ,ziad lraa zg`e dk`lnd lk z`
dpynd zn`a :`xnbd zvxzn .'rax` ody mizy' zereaya

,'rax` ody mizy' edfe ,cigid zeyxl zeqpkda mb zwqeríézL§©¦
äàöBäcdilr miaiigy,ziad lral zg`e iprl zg` ,íézLe §¨¨§©¦
äñðëäc.dilr miaiigy §©§¨¨

:dywne `xnbd day,éðz÷ 'úBàéöé' àäåwx xaecny rnyne §¨§¦¨¨¥
:`xnbd zvxzn .zeqpkda `le ze`veda,éMà áø øîàzn`a ¨©©©¦

e ,zeqpkda mb zwqer dpynddì éø÷ äàöBä énð äñðëä àpz- ©¨©§¨¨©¦¨¨¨¥¨
e .'d`ved' mya dqpkdl mb `xew `pzdéànî,`ed jky oipn - ¦©

ïðúcîoldl(.br),áéiç úeLøì úeLøî àéöBnä,wcwcl yieàì éî ¦¦§©©¦¥§¦§©¨¦Ÿ
ïðé÷ñòote`a mb zwqer dpynd oi` ike -ìéiòî à÷c[qipkny-] ¨§¦©§¨§©¥

,ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî,epzpyna x`eank aiig eilr mby ¥§¨©¦¦§©¨¦
åmewn lkndì éø÷ à÷mya ef dk`lnl `pzd `xew -.äàöBä §¨¨¥¨¨¨

:`xnbd zxxanéàî àîòèå.d`ved diexw dqpkdy mrhd dn - §©£¨©
:`xnbd zx`an,BîB÷nî õôç úøé÷ò ìkoiae cigid zeyxn oia ¨£¦©¥¤¦§
,miaxd zeyxn,dì éø÷ äàöBä àpzmewndn `vei utgd ixdy ©¨¨¨¨¥¨
.gpen `ed ea

:`xnbd dtiqenà÷éc énð ïéúéðúî ,àðéáø øîàepzpynn s` - ¨©©¦¨©§¦¦©¦©§¨
,d`ved diexw dqpkdy wiecnäñðëä Løôî à÷å ,'úBàéöé' éðz÷c§¨¨¥§¦§¨§¨¥©§¨¨

øzìàìiprd hyt' epiidc ,dqpkd `id dn `pzd yxtn cine - §©§©
,'ziad lra ly eci jezl ozpe miptl eci z`dpéî òîLzpeeky §©¦¨

.dqpkdl mb `id 'ze`ivi'a `pzd
:'ze`ivi' zaiza xg` yexitéðz÷ úBéeLø ,øîà àáøzpeek - ¨¨¨©§¨¨¥

y xnelk ,zeieyx `id 'ze`ivi' zaiza `pzdúBéeLødíézL úaL §©¨§©¦
yi el` zeieyx oia utg zxardae ,miaxd zeyxe cigid zeyx ,od
micnerl drax` cere ,mipta micnerl mixeq`d mipte` drax`
mb jk xg` dpne 'ze`ivi' `pzd hwp cvik ayein df itle .uega

.zeqpkd
ody mizye mipta rax` ody mizy zayd ze`ivi :dpyna epipy
ipra dpynd d`iany mixwnay dywn `xnbd .uega rax`

:df oipnn xzei yi ziad lraeéðîz àä ,ééaàì äðúî áø déì øîà̈©¥©©§¨§©©¥¨©§¥
ïééåä,md dpeny wx dpyna mi`aend ze`vedd ipte` ike -ézøz ¨§¨©§¥

ïééåä éøñaeigd ipte` zrax` calny ,md xyr mipy ixd - §¥¨§¨
ipy ici lr miyrpd mipte` drax` cer yi ,dpynd zligzay
,[dqpkda mipye d`veda mipy] gipn dfe xwer dfy ,cgi mc` ipa

` drax` cxtpa mdipyn cg` lkl zepnl yi ok m`emipte
zrax` mre ,mipic dpeny ixd cgie ,xeq` la` xeht `ed mday

.xyr mipy o`k ixd aeigd ipte`
:dl`ya dpzn axl aiyn iia`éîòèéìåCzepnl yiy jzxaqle - §¦©§¨

,mixehtd lk z`ïééåä éøñzéL,o`k yi mipte` xyr dyy ixd - ¦§§¥¨§¨
x`eank xeht ziad lra iprd ly aeigd ipte` ipyay oeik
`vnp ,xeht iprd ziad lra ly aeigd ipte` ipya oke ,dpyna
o`k ixd mze` s` dpnp m`e ,mixeht drax` cer dpyna yiy

.xyr dyy
déì øîà,iia`l dpzn ax,àéL÷ àì àäc meynàîìLaoaen - ¨©¥¨Ÿ©§¨¦§¨¨

mixehtd z` `pzd aiygn `l recn ,xacd
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zay(ipy meil)

ayàLéøc àáacg` xy`ky oeik ,dpynd ly oey`xd wlga - ¨¨§¥¨
xacd xzen ipyl ,da gipn e` exag cin lhep wxe ecal `iven

e ,gipn epi`e xwer epi` ixdy dligzkléðz÷ àì øzeîe øeèt- ¨¨Ÿ¨¨¥
.`pzd dpy `làôéñc àáa àlàmipte`d zrax` lr j` - ¤¨¨¨§¥¨

ziad lrae xwer iprdyk epiidc ,dpynd ly oexg`d wlgay
,jtidl e` gipnøeèôcz`hgn mdilrìáàdligzkløeñà §¨£¨¨

,dk`ln ivg mdy oeik mzeyrl opaxcnàéL÷lirl x`eank ©§¨
.mixeht dpeny `pzd mda dpn `l recn

ly mipey`xd mipte`a 'xeht'dy dpzn ax ixaca dpc `xnbd
:`xnbd dywn .xzene xeht epiid dpyndleëa àkéà éîúaL é- ¦¦¨§¥©¨
da aezky dpyn zay zkqn lka yi ikeå 'øeèt'y dpeekdøzeî ¨§¨

,dligzkl xacdúaLc 'éøeèt' ìk ,ìàeîL øîàäåy epiidøeèt §¨¨©§¥¨§¥§©¨¨
,`ziixe`cnìáàopaxcnøeñà,ok zeyrlúìz éðäî øaueg - £¨¨©¥¨¥§¨

dpeekde 'xeht' mda xn`py mipic dylynøeèôc`ziixe`cn §¨
øzeîeoldl epipyy dn .` :md el`e ,mzeyrl opaxcn s`(:ew) ¨
oiprl,éáö úãéöezngne gzta cg` ayie ,zial iav qpkp m`y ¥©§¦

xg` `a m`e .dciv meyn aiig `ed ixd ,z`vl leki iavd oi`
xebq gztd x`ype oey`xd jld okn xg`l m` s` ,ecil ayie

.a .ok zeyrl el xzen s`y dpeekde ,xeht ipyd ,ipyd zngnåok §
zeiecra epipyy dn(d"n a"t)oiprl,Lçð úãéöick zaya ecvdy ¥©¨¨

.b .ok zeyrl xzeny dpeekde ,xeht epkypi `lyeepipyy dn(my)

oiprl,àñøeî ñéôîepnn `ivedl ick zaya rvt gzete awpndy ¥¦§¨
l`eny ixacn ok m` gken .xzene xeht epiide ,xeht ,dgild z`
x`ya j` ,xzene xeht dpeekd 'xeht' el` zeipyn ylya wxy
la` `ziixe`cn xehty dpeekd 'xeht' mda aezky zenewn
cg` m`y epzpyn oica mby `vnpe ,ok zeyrl opaxcn xeq`
`ly ,opaxcn xeq` xacd mewn lkn ,xeht ipyd ecal `iven

.dpzn ax ixack
xn`py xeht lkay l`eny ixacn cenll oi` :`xnbd zvxzn

c ,opaxcn xacd xeq` zayaéøèöéà éëì déì CìàeîLdn - ¦¦§§¦¥¦§¥
xeht epiid 'xeht' zenewn ylyay eprinydl l`eny jxvedy

a wx `ed ,xzeneäNòî ãéáò à÷c éøeètlr s` xehty okid - §¥§¨¨¦©£¤
xehty mewn lka `ed oicd el` zyly calny ,dyrn ziiyr

j` ,xeq` la`éøeètmewna exn`pyàkéà ,äNòî ãéáò à÷ àìc §¥§Ÿ¨¨¦©£¤¦¨
àáeèoebke ,dligzkl xacd xzen s`y miax zenewn yi - ¨

lk z` dyer cg` m`y ,epzpyna mipey`xd mipte`d zrax`a
.xzene xeht df ixd ,xac dyer epi` ipyde dk`lnd

:`xnbd dywn .dpzn ax zl`ya weqrl zxfeg `xnbdìkî¦¨
íB÷î,d`ved ipte` dpeny wx dpynd dzpn recn dywézøz ¨©§¥

ïééåä éøñzrax`ay oeik ,mixeqi` xyr mipy mda yi ixd - §¥¨§¨
.lirl x`eank ,mipy ici lr dk`lnd ziyrp xehtd ipte`

xeht z` mb aygn epi` `pzd el` mipte`a :`xnbd zvxzn

`l` ,gipnd xeht z` mbe xwerdeäa éúàc éøeèt`eal lekiy - §¥§¨¥§
`ivend mdn,úàhç áeiç éãéìzligz ody zexiwrd z` xnelk ¦¥¦©¨
yie dk`lndz` milyi jkae ,dgpd s` dyri `ny yeygl

,z`hg aiigzie dk`lndáéMç à÷mixeht j` ,`pzd aygn - ¨©¦
,úàhç áeiç éãéì eäa éúà àìcseq ody zegpdd z` epiidc §Ÿ¨¥§¦¥¦©¨

dxiwrdy oeik z`hg aeigl odici lr ribdl xyt` i`e ,dk`lnd
,xg` ici lr dzyrp xakáéMç à÷ àìmd mby s` ,`pzd Ÿ¨©¦

.opaxcn mixeq`
mixeht mdipy dk`lnd z` mipy eyryk recn zxxan `xnbd

y okzi cvik :`xnbd dywn .z`hgnàãéáòúà àäå ,ïéøeèt ïäéðL§¥¤§¦§¨¦§£¦¨
eäééðéaî äëàìîly dnily dk`ln dzyrp mdipy oian ixde - §¨¨¦¥©§

:`xnbd zvxzn .zeyxl zeyxn d`ved,øîBà éaø ,àéðzxn`p ©§¨©¦¥
z`hg aeig iabl(gk-fk c `xwie)dbbWa `hgY zg` Wtp m`e' ,íòî §¦¤¤©©¤¡¨¦§¨¨¥©
dúNòa õøàä`iade ,'ebe dpiUrz `l xW` 'd zFvOn zg` ¨¨¤©£Ÿ¨©©¦¦§£¤Ÿ¥¨¤¨§¥¦

`weecy 'DzUrA'n rnyne .'ebe 'FpAxwúà äNBòädxiarddlek ¨§¨©£Ÿ¨¨¤¤¨
,aiig,dúö÷î úà äNBòä àìåwx ok lredúBà äNòå ãéçéecal §Ÿ¨¤¤¦§¨¨¨¦§¨¨¨
,áéiçj`dúBà eNòå íéðLdfy zaya d`ved zk`lna oebk ,cgi ©¨§©¦§¨¨

md ixd ,gipd dfe xwr.ïéøeèt§¦
:df oicl sqep xewnä÷øæð ,àcîb øa àéiç éaø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦¦¨©©§¨¦§§¨

dkldäøeáç étîmi`pz ly,eøîàåzaizny'dúBNòa'yexcl yi ¦¦£¨§¨§©£¨
wxydàNòL ãéçédxiard lkláéiçj` ,z`hgäeàNòL íéðL ¨¦¤£¨¨©¨§©¦¤£¨¨

,dk`lndn wlg dyr cg` lky epiidc ,cgi.ïéøeèt§¦
ici lr dxiwr dzyrp m`d wtzqdl yi ea ote` d`ian `xnbd

:`ivend,éaøî áø dépéî éòa,cigid zeyxa zaya mc` cnr m` ¨¥¦¥©¥©¦
eBøéáç Bðéòèäetzk lr,ïé÷Lîe ïéìëBàmxwr `l envr `ede ¦§¦£¥¨¦©§¦

ziad on eilbx xwr okn xg`le ,micia,eäî ,õeçì ïàéöBäåm`d §¦¨©©
m`d :wtqd iccv z` ax x`ane .`l e` z`hga aiigzdúøé÷ò£¦©

Bôeb,eilr utgd mr cnr eay mewndn,éîc BîB÷nî õôç úøé÷òk©£¦©¥¤¦§¨¥
áéiçéîe,miaxd zeyxa gipde cigid zeyxn xwr ixdy z`hgBà ¦©©

àì àîìécmivtgd zxiwrk zaygp dpi` sebd zxiwr `ny e` - ¦§¨Ÿ
.dxiwr `la dgpd wx dyry oeik xeht `ed ixde ,eilry
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oeik uegl e`ived m` xeht iprd ,miptl dheytd iprd ci jezl
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hiyenc ,"xer iptl" meyn xar `lc ,ecia did `l elit` elhil leki didy ixiin

dxf dcear 'qnc w"ta dl iwen xifpl oii qek):e sc(xeqi` n"n ,`xdpc ixar ixza i`wc

"xer iptl" jiiy `lc ,ieba ixiin i` elit`e !xeqi`n eyixtdl aiigy ,`ki` `din opaxc

idliya `ipzck ,`ki` `din opaxc xeqi` edin

oiwxit).hi sc:(elhp ,xvga iebl zepefn oipzep

iebdyk `wec rnyn .el oiwwfp oi` ± `vie

± miptl eci hyete uega cner m` la` ,xvga

yie !`ivedl n"r `icdl ozil xeq`c rnyn

elit`c ,ieb ly utgde ,ieba ixiinc :xnel

oeik ,llk xeqi` o`k oi` meid lk `ivene qipkn

ziad lra ly utgd oi`y:øá± zlz ipdn

dna" wxta opzc `d `ki` `d :z"x dywd

"oiwilcn):hk onwl(iptn xpd z` daknd

± oyiiy dlegd liaya m`e 'ek `xizn `edy

`ed k"`e ,dpkq ea yiy dlega dl iwene .xeht

gewt ipta cnery xac jl oi`c ,xzene xeht

`le ,`id `hiytc `zln `dc :uxize !ytp

ipynck .'irny`l l`enyl dil jixhvi`

`lc ixeht 'irny`l dil jixhvi` `lc jenqa

,dpkq `kilca ixiin ygp cve .dyrn ciarw

`xrv meyn `l` xg` oipra lvpdl lkeiy

gken oke .`qxen qitna enk ,opax dil exy

"mivxy dpeny" wxt yixa):fw my(ygp cvc

y"xk dl iwen `dc .xeht dpkq meyn e`l ±

:i"xl w"re .dilr xeht l"v`y dk`ln xn`c

"dy` dna" 'ta 'ipzc `d `ki` `de).aq my:(

`ede ,oehiilt ly zigelvae zlaeka xhet `"x

,mzd ipzw zxg` 'iixaa `dc .xzene xeht

uxize !dlgzkl zlaeka dy` d`vei :`"`x

`l` l`eny aiyg `lc :mdxa` 'x mya i"x

"bxe`d"a `id dpyn ± iav cvc .dpyna oiiepyd mixeht):ew 'c my,(qitne ygp cvd

cra `id dpyn ± `qxenzei)d"n a"t.("dy` dna" 'ta iqxbc mixtqle).aq 'c my(

jixacl :n"xl xn`w `"xc :'it ,xeq` la` xeht edi` l"` ,z`hg aiig n"x xn`c icii`

xity iz` ef `qxb itl ,xeq` la` xeht `l` `di `l xzeid lkl ,inp:ãöä± ygp

"dxik" 'tae .ixy `tebc `xrv meyne ,y"xk ,xeht ± dtebl dkixv dpi`y dk`ln l`eny xaq `kdc .l`enyc` l`enyc b"da dywd).an onwl(± oiekzn oi`y xaca :opixn`

gikeny enk ,xzene xeht ± zlz ipda ,xeht ± dtebl dkixv dpi`y dk`ln xn`c y"xlc xn`w l`enyc :z"x uxize !i"xk dl xaq ± dtebl dkixv dpi`y dk`lna ,y"xk dl xaq

"bxe`d" seqa l`eny).fw my,("lhep" yixa dizek xaq d`xza iedc `axc ,y"xk l"iw ocicl ,edine .y"xk l"q `l dile ,xn`w xzene xeht i`cec):`nw my(:

ñéôîå± `qxenzeicra)my a"t("ziag" 'ta onwl opixn` `d ?`qxenc dt zgizt` aiigzn ikid :z"`e .xeht ± dgil dpnn `ivedl m`e ,aiig ± dt dl zeyrl m` :opz)'c

.enw:(dgil `ivedle xie` qipkdl ieyr inp i`dc :z"x uxize !gzt epi` `ivedle qipkdl ieyr epi`y gzt lk:éøåèô± z`hg aeig icil iz`czexiwrc i"yxity dn

iprle ,zg` dqpkde ze`ivi 'b d"ral aiygw 'hpewd 'itlc :cere .llk z`hg aeigc `xxc da oi`e .`nlra lehlh `l` dpi` ± d`ved `la dxiwrc :`cg .i"xl d`xp epi` aiygw

eci z` hyety eze` epiid ± z`hg aeig icil iz`c :`"aix yxtne .`yixa `aeig aiygck zg`a xiyrce zg`a iprc xehtl izxz aiyg `lc :cere .zg` d`vede zeqpkd 'b

`iz` `l xn`wc inlyexin dii`x `iade .dgpd e` dxiwr e` ,hrn dpnn xqigy ,dk`lnd lk dyr `ly itl xeht `kde ,z`hg aiig `yixc `aa dzeekc .d`iven e` dqipkne

,`yixc `aaa dlrnl aiig ecbpky eze` ly xeht `l` aiyg `l ikd meyne aeigd cbpy xeht `l` 'ipznaiyg dicic dxeht ,aiig iprd ipzwe 'ek miptl eci z` iprd hyt oebk

d"ral oke 'eke miptl eci z` iprd hyta `tiqc `aaa:íäéðù± ediipian dk`ln `ciarzi` `de oixehtiprd hyt epiidc "oixeht mdipy"c `yix ixdy ,'ipzn` i`w epi`

onwl iraw miptl eci z`).c 'c.(`ciarzi` `de ?i`n`e ,'ipzn ipzwck oixeht odipy `l` eda zil z`hg la` ,aiygw z`hg aeig icil eda iz`c ixeht xn`wc i`n` i`w `l`

dk`lnd dxnbp eci lry itl ,aiigziy jixt `w ipy` `l` ,oey`xd aiigzi dk`lnd xnbe dgpd dyry ipyd i"rc `xaq oi`c ± oey`xd aiigziy jixt `le .ediipian dk`ln:

Y äúåùòáq"yd la` ,ytp` i`w "dzeyra"c d`xp `xwc dihyt .oixeht de`yry mipy ,aiig dze` dyry cigi ,dzvwn dyerd `le dlek z` dyerd :'xb mixtqd lka

wxtac ,zg` zaa de`yry 'aa ixii` de`yry 'ac xninl `kile .dln ltk `l` epi`e gipn dfe xwer dfa ixiin dleke ,dze` zeyra :xnelk ,dk`ln` dil yixc

"ripvnd")mye .bv onwl(dze` dyre cigi :`pyil i`d xn`w inp ,oizipzn` i`wc inp xnzi`ac ,cere .zg` zaa dk`ln eyry 'ale ,gipn dfe xwer dfl :i`xw ixz ikixvc rnyn

"ripvnd" wxtac ,dyw j` .'eke).my(dfe xwer dfc rnyn ± xehtl `xw opikxvncn i"xl dyw ."dzeyra"n dl `wtp `kde "zg`"n e` "ytp"n `wtp gipn dfe xwer dfc rnyn

"ripvnd" wxtae .okyna did gipn).my f"b(izy opzc `d` "wxefd" wxt inlyexiae ,oex`d z` oi`yepy 'a :oebk ,okyna didy t"r` ,leki epi` dfe leki epi` df y"x xhet inp

!oiaiig zxn` o`ke "oixeht de`yry 'a" zxn` xz` lka :jixte .'a ici lr calae :`yiin 'x mya `ng ax xn` ,aiig hiyend zg` `heica odizy eid 'ek miaxd zeyxa ze`xhfefb

hiyend `l` ,gipn dfe xwer df oi` hiyenac i"xl d`xpe !dze` oiyer mdipyc oeik ,hiyen xehtl dil ied n"n .okyna dzidy jka dn ,`zyde .mield zcear dzid jky :ipyne

ici lr mewn lkae .xeht ± [xg`] cigid zeyx lr egipn hiyend m` la` .ecin lawn exiagyk `l` hiyen aiign epi`y dn` `l` inlyexia dil `iyw `le .dgpde dxiwr dyr

exiag ici lr `l` aiigzn epi` o`ke ,de`yry 'a oebk ,[ith] xeht exiag:øîúéà± 'ek inprnyn `zriiq iziinc :dnizoiyecwc `nw wxtae ,`ziixal `z).e 'c,(dcedi :jixt

`irye` 'xe `iig 'x ia `ipzn `l lirlc 'iixac meyn :uxiz i"xe .mi`pz ly dxeag epiid ± xn`wc dxeag itn dwxfpc :l"ie !`xwl cere(`):úøé÷ò`l e` inc utg zxiwrk eteb

±oiprl irainl ivn inp ikdc i"xl d`xp(a)lhpy e` ipzwc 'ipznne .`l e` utg zgpdk ded eteb zgpd m` .rwxw b"r egipd `le ,yetl my cnre d"xl utg `ivedy oebk ,dgpd

:z"`e .rwxw b"r egipdy `nwe`l `ki`c ,hytinl `kil ± aiig iprd `ivede dkezn(b)oizipznn hiyt `l i`n`e):`i 'c(zxiwr i`e "`vie gkyi `ny ehgna hiigd `vi `l" :ipzwc

opax exq` d"t`c :l"ie !'iixe`c xeqi` icil izinl ivn `l `d ?da `vi `l i`n` ,inc utg zxiwrk e`l eteb:éàî± giip `l eci `nrhxzac eci :qxbc xg` oeylk i"xl d`xp

mewna ecie `ed 'it` :rnyn .rwxw b"r ± giip `l eci :'it i"yxe .xixb eteb xzac meyn epiidc i"x yxtn giip `l eci inp qxbc i`nle .dxiwr ira `l ± eteb ,dxiwr ira ± `xixb eteb

zgpd :`nl` ,aiig ± `ivede dkezn lhpy e` :ipzw `dc ,aiig ± `ivede eci lr oia etzk lr oia ,exiag epirhdy oipr lkac ,d`xp oi`e .xeht ± `ivede eci jezl exiag el ozpe ,cg`

dgpd mewnn exwer ixd ± eciay df mr eteb xweryk ,dgpd `iedc oeike ,d"ra cin xwry iprd aiigcn ,dgpd `ied ± zg` zeyxa ecie `edy d"ra cia utg:
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אד"ר, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר אפרים אליעזר הכהן שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו, שבשבוע העבר היתה צ"ל אספה בנוגע לעניני כת"ר, ובטח אם יהיו בשורות 

משמחות בזה, יודיעני ג"כ, ואשמח גם אני.

בברכה שתקויים בעגלא דידן קריאת שבת זה כי תשא את ראש בני ישראל, בשנת תישא, כי 

יש אם למקרא ונקרא מלא )מפרשי רש"י ס"פ שלח, ועייג"כ תוד"ה לא מנחות לט, א. לקו"ת פ' בהר 

ד"ה את שבתותי ספ"א. וכלשון זח"ג רכז, א: ואי חסר יו"ד הא חירק באתרי'(.

ובברכת שבתא טבא.
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äéä± 'ek mei ceran oiwyne oilke` oerh`lac ,ixii` dkygyn yetl cnryk

dxiwr dlha `l ± inc utg zxiwrk eteb zxiwrc b"r` .aiigin `l cnr

onwl xn`ck ,dpey`x):d 'c:(,xeht ± o`ivedl odilr jlnpe ziefl ziefn eivtg dptnd

eteb zxiwrc opirny`l mei ceran hwpe .jkl dpey`x dryn dxiwr dzid `ly

oreh hwp ded i`c .inc utg zxiwrkenvr

,icin rnyn did `l yetl cnre dkygyn

dxiwr `ied `l eteb zgpde dxiwr i` elit`c

dpey`x dxiwr meyn aiig ± dgpde:åäî
± zilnxkk dyrzyd`ln eci `ivedy oebk

opz `dc ,`l `"ra la` .dxecd`le ,uegl

oiaexirc `xza wxta):gv 'c:(mc` cner

`l` zilnxk `ied `le ,x"dxa lhlhne i"dxa

izyl xzei dnecy ,my sebdy zeyx oiprl

zeieyx:

éî- dxecd`l oax deqpw:qxbc i"xl d`xp

onwlc .deqpw in :qxb `le ,dexq` in

,`inc zilnxkk e`lc `nwen ik jenqa

`d `nye .qpw meyn dxifgdl xeq`c :opixn`

xeq`c :n"pe .`qpw ied inp ± zilnxkk decarc

mei ceran bbeya:

ïàë± 'in dlrnl'in dlrnl :z"`e

iedc ,d`ivedl xzen inp dlgzkl

d`ived elit`c l"nwc :l"ie !xeht mewn

dlrnl dxifgdl xzen ± 'in dhn jxc dlgzn

dil opiqpw `le ,'in:åøéúä± dzecxl el

"h"i" wxta d"xa opixn`c b"r`e)mye :hk 'c(

e`vi ± "'ebe eyrz `l dcear zk`ln lk"

dpi`e `id dnkgy ,ztd ziicxe xtey zriwz

lk"a xn`ck ,dxeq` opaxcn n"n ± dk`ln

"ycwd iazk)mye :fiw onwl(dcxna dcxi `le

,opaxcn xeq` xtey zriwz oke .oikqa `l`

d"xc a"ta opzc).bl 'c:(zewepizd oiakrn oi`

oiakrn ± miyp `d ,jepig meyn rewzln:

úéòáéàå± heytz `l mlerl `ni`

`l mlerl" b"lc i"xl d`xp

`lc `pixg` `iepiy `ki`c b"r`c ,"heytz

`ki` oiicr ,iccd` zeziixa ipy iywiz

`lcn :yxcnd zia ipan iaia axc hytinl

`"ayxle .exizd `lc llkn ± `kti` ipyn

ipyn `lc i`nnc .dil qixb xityc d`xp

yxcnd zia ipa ixaqc hytinl `kil ± `kti`

oi`y itl ± `kti` ipyn `lc `dc .exizd `lc

,deqpw `l dkiygyn xnel mlerl `xaq d`xp

± deqpw `l dkiygyn i`c .deqpw mei ceran

`kegk iedc ,deqpw mei ceran xnel oi` aey

dkiygyn mrh jiiy oi`y t"r`e .`lelh`e

opipyn `lcn :t"d lirle .mei cerank xnel

,ok xnel `xaq mdl d`xp oi`y itl ,ikd

tl `ly zegcl ick .eqpw `l mei ceran eqpw dkiygyn xnel ekxvede`ira hey

zira i`e .`nw `iepiya igcinl `ki`c b"r` ,iaia axc `ira heytz k"` ± iia`c

ediipin `cg n"n .'ek dil igcnw `kd life ,`xza `iepiyk xn`p ± iia`c hytnl

`le iia`c `l ± heytz `l mlerl `"a`e xn`wc y"` `zyde .jytp dnn dhytin

iaia axc:ââåùá± deqpw `l.iaia axc hytnl `kil `zydc ,mei ceran ixiine

.dxifgdl xeq` 'in dhnlc ,exizd `lc iaia axc `ira heytp inp `nw `iepyn :z"`e

:l"ie .dkiygyn y"k ± exizd `l i"eran i`c izyxit `d ± mei ceran 'inwen elit`e

epiid ± z`hg aeig icil iz`c b"r` dkiygyn exizd `ly dn mzdc ,heytl oi`c

exizdc `ni` mlerl ± ztd ziicx iab la` ,df mrh jiiy `lc i"eran meyn:
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zay(ipy meil)

iax wqr ,zaya d`ved oipra df oic lr iax z` l`y ax xy`k
:jk lr `iig iax ixac z` d`ian `xnbd .zxg` zkqna ecenila

ézçt øa ,áøì àéiç éaø déì øîà,milecb oa -Cì àðéîà àìike - ¨©¥©¦¦¨§©©©§¥Ÿ£¦¨¨
,jl izxn` `làzëqî àäa éaø éà÷ ékcner iax xy`k - ¦¨¥©¦§¨©¤§¨

,zg` zkqna ecenilaéúéøçà àzëqîa déìéiLz àìl` - Ÿ§©§¥§©¤§¨©£¦¦
,zxg` zkqna epl`yzdézòcà åàì àîìécoezp eal oi` `ny - ¦§¨¨©©§¥

,yiiazi jk zngne ,zkqn dze`l dzräaø àøáb éaøc åàì éàc§¦¨§©¦©§¨©¨
àeä,`ed lecb mc` iaxy `l m`y -dézôqk,eyiian ziid - ©©§¥

àeä àéepéL åàìc àéepéL Cì épLîcdaeyz jl aiyn didy - ¦§©¥¨¦¨§¨¦¨
ok` ,daeyz dpi`yCì épLî øétL úäéî àzLämewn lkne - ©§¨¦©©¦§©¥¨

.dpekp daeyz jzl`y lr iax jl aiyd zrk
,dkldk iax aiydy oipneïeòè äéä ,àéðúceteb lrïé÷Lîe ïéìëBà §©§¨¨¨¨¨¦©§¦

zay axraî,áéiç ,äëéLçMî õeçì ïàéöBäå íBé ãBòas`e ¦§§¦¨©¦¤£¥¨©¨
,xzida dzid eteb lr orhyk dpey`xd dxiwrdyBðéàL éôì§¦¤¥

Bãéì äîBcziad lra ozp m`y ,uega etebe miptl dheytd ipr ly ¤§¨
dz`ved ok lre dgp dpi` ciy oeik ,xeht uegl d`ivede ecil
iab lr `ed gp mc` ly eteb j` ,utgd zxiwr dpi` dnewnn
z` mb dfa xwr dkiygd xg`l eilbx mc`d xwryke ,rwxwd

.iax ixacke ,eilry utgd
xy`k ,mc` ly eci ly zeyxd xcb zece` mixac d`ian `xnbd

:zxg` zeyxl dheyt ecie zg` zeyxa `edàèéLt ,ééaà øîà̈©©©¥§¦¨
éìc ,dpyndníãà ìL Bãéeci z` hyete zg` zeyxa cnerd ¦¨¤¨¨

,zxg` zeyxldðéà,da cner `edy zeyxk zaygpúeLøk àì ¥¨Ÿ¦§
,íéaøä,cigid zeyxl eci z` hyete miaxd zeyxa cner `edyk ¨©¦

,ãéçiä úeLøk àìåeci z` hyete cigid zeyxa cner `edyk §Ÿ¦§©¨¦
.miaxd zeyxl

y izxn`y dn :eixac xewn z` x`an iia`àì íéaøä úeLøk¦§¨©¦Ÿ
àéîczeyxk zaygp cigid zeyxa z`vnpd mc`d ci oi`y ± ¨§¨

cnlp df xac ,eteb cner da miaxdîzece` dpyna xn`pdBãé ¥¨
éðòcd`lnd eci z` hyete miaxd zeyxa cnerd [iprd ly-] §¨¦

,xeht ,ziaa gipde dkezn ziad lra lhp m`y ,cigid zeyxl
y izxn`y dne .miaxd zeyxn xwerk aygp epi`eãéçiä úeLøk¦§©¨¦

àéîc àìzaygp miaxd zeyxa z`vnpd mc`d ci oi`y - Ÿ¨§¨
cnlp df xac ,eteb cner da cigid zeyxkîdpyna xn`pd ¥

zece`úéaä ìòác Bãéeci z` hyete cigid zeyxa cnerd ¨§©©©©¦
,elv` gipde dkezn iprd lhp m`y ,miaxd zeyxl d`lnd

.cigid zeyxn xwerk aygp epi`e ,xeht
zxg` xvgl dheytd cid ly dpica wtzqn iia`:éòa[wtzqd-] ¨¥

,ééaàzxg` zeyxl dheytd mc` ly eciy zrcl epgkepy xg` ©©¥
zwleg `idy ixd ,da sebdy zeyxk dxezd on zaygp dpi`

,wtzqdl yi dzrn ,dnvrl zeyxíãà ìL Bãézaya d`ivedy ¨¤¨¨
,dkeza utg xy`k zxg` zeyxläNòzL eäîopaxcn,úéìîøëk ©¤¥¨¤§©§§¦

`ed ixdy ,da cner `edy zeyxl utgd z` xifgdl xeq` `die
minkg exq`e ,da cner `edy zeyx dze`l zilnxkn eqipkn
ok lre ,miaxd zeyxl e` cigid zeyxl zilnxkn qipkdl

.zayd z`v cr dheyt eci x`yizdéaâì éøecäàì ïðaø äeñð÷ éî¦¨§¨©¨¨§©§¥§©¥
e`ivede da `edy zeyxdn utgd z` xwry zngn m`d -
edeqpw ,xeqi`a ligzde ,my egipdl zpn lr zxg`d zeyxl

,dxifgdl lkei `le zilnxkk eci aygizy minkgàì Bàedeqpw Ÿ
.zilnxkk eci aygizy

:`xnbd zxne` .`ziixan wtqd z` heytl dvtg `xnbdàz̈
úBøét äàìî Bãé äúéä ,òîL,cigid zeyxa,õeçì dàéöBäåzeyxl §©¨§¨¨§¥¨¥§¦¨©

,miaxdàãç éðz,zg` `ziixaa epipy -døéæçäì øeñàzeyxl ¨¥£¨¨§©£¦¨
,cigidCãéà éðúå,zxg` `ziixaa epipye -døéæçäì øzeîzeyxl §¨¥¦¨¨§©£¦¨

:`xnbd zxxan .cigidéâìôéî÷ àäa åàì éàîxaca `l m`d - ©¨§¨¨¦§§¦
,ewlgp dføîc,dxifgdl xqe`d ,dpey`xd `ziixaa `pzdy - §©

,øáñcidy,àéîc úéìîøëkzeyxl dxifgdl el xeq` ok lre ¨©§©§§¦¨§¨
zeyxl zilnxkn qipkn `edy `vnpy ,cner `ed da cigid

,cigidøîe,dxifgdl xiznd ,dipyd `ziixaa `pzde -øáñ ©¨©
cidyàéîc úéìîøëk åàìxzen ok lre ,zilnxkk zaygp dpi` - ¨§©§§¦¨§¨

.my `edy mewnl dxifgdl
:`xnbd dgec .mipte` dnka di`xd z` dgec `xnbd,àìoi` Ÿ

xnel xyt`y ,jka mzwelgn zelzl gxkdàîìò éleëcizyy ± §¥¨§¨
,zxg` zeyxl zaya eci z` hyt m`y zexaeq zeziixad

àéîc úéìîøëkmewnl dxifgdl xeq`e zilnxkk eci zaygp ± §©§§¦¨§¨
,my `edyàéL÷ àìå,zeziixad zxizq,ïàkdpey`xd `ziixaa §Ÿ©§¨¨

eci z` hyty xaecn ,cid z` xifgdl zxqe`däøNòî ähîì§©¨¥£¨¨
xie`y ,miaxd zeyx rwxwn migth dxyr jeza xnelk ,migth
eci aygzy exn`e minkg edeqpw okle ,`ed miaxd zeyx

eli`e ,elv` dxifgdl el xq`ie zilnxkk,ïàk,dipyd `ziixaa ¨
eci z` hyty xaecn ,cid z` xifgdl dxizndäøNòî äìòîì§©§¨¥£¨¨

miaxd zeyxl aygp cid mewn oi`y ,rwxwdn migth`ly oeike ,
.edeqpw `l ,xeqi` dyr

àîéà úéòaéàå,xen` dvxz m`e -éãéàå éãéàizya ,efe ef - §¦¨¥¥¨¦¦§¦¦
eci z` hyty ,xaecn zeziixadäøNòî ähîì,migthåàìå §©¨¥£¨¨§¨

àéîc úéìîøëk,zilnxkk eci aygizy edeqpw `le -àéL÷ àìå §©§§¦¨§¨§Ÿ©§¨
,zeziixad zxizq,ïàkz` xifgdl dxiznd ,dipyd `ziixaa ¨

eci z` hyty xaecn ,cidíBé ãBòaî,dkiygy cr dxifgd `le ¦§
eli`e,ïàkxaecn ,cid z` xifgdl zxqe`d ,dpey`xd `ziixaa ¨

eci z` hyty.äëéLçMîdze` hyt m`yíBé ãBòaîdyr `le ¦¤£¥¨¦§
,xeqi`ïðaø äeñð÷ àì,dxifgdl el xeq`l minkg edeqpw `l ± Ÿ¨§¨©¨¨

eci z` hyt m` j` ,xacd xzen `l`äëéLçMîxeqi` lr xare ¦¤£¥¨
,zayïðaø äeñð÷.zilnxkk zaygp dpi`y s`e ,xifgdl `ly ¨§¨©¨¨

`xnbd:`xnbd zl`ey .epnn cenll yiy dnae df uexiza dpc
àøazñî àëtéà ,äaøcàz` hytyky ,jtidl weica xazqn - ©§©¨¦§¨¦§©§¨

ecidéì éãL éàc ,íBé ãBòaîzeyxl eciay dn z` jilyi m`y - ¦§§¦¨¥¥
z` wifgdl `ly ezgxh z` lwdl ick ,zay zqipk xg` miaxd

,zay i`ven cr jk lk ax onf dheyt eciéúà àì[ribi `l-]éãéì Ÿ¨¥¦¥
,úàhç áeiçok` ,zaya dxiwrd dzid `ly oeikïðaø äeñð÷éì± ¦©¨¦§§¨©¨¨

eci z` hytyk j` ,xifgdl `ly minkg edeqpwiäëéLçMî¦¤£¥¨
,zay dqpkpedéì éãL éàc,miaxd zeyxl ekilyi m`y -eäa éúà §¦¨¥¥¨¥§
mda ribi -,úàhç áeiç éãéì,zaya dgpde dxiwr dyr ixdyàì ¦¥¦©¨Ÿ

ïðaø äeñð÷éìeci z` xifgdl el exizi `l` minkg edeqpwi `l - ¦§§¨©¨¨
.xeqi` icil `eai `ly ick

:`xnbd dkiynnéëä ïðépLî à÷ àìcîe,jk epvxiz `ly dnne - ¦§Ÿ¨§©¦©¨¦
èBLôzewtq z`éòác ,ééaà øa éáéá áøc[wtzqdy-]øa éáéá áø ¦§§©¥¨©©©¥§¨¥©¥¨©

÷éaãä ,ééaàbbeya zayaøepza útmcew xkfpe ,dzet`l ick ©©¥¦§¦©©©
z`hg aiigzi dt`ize xepza x`yiz m`e ,meid zayy dzt`py

m`d ,dte` meyndúBãøì Bì eøézäilzeka dweaicn dcixtdl - ¦¦¦§¨
,minkg ixacn xeqi` ef diicxa yiy s` ,epnn d`ivedle xepzd

úàhç áeiç éãéì àáiL íãB÷,ztd dt`iz xy`keøézä àì Bàel ¤¤¨Ÿ¦¥¦©¨Ÿ¦¦
dkiygyn eci z` `ived m`y df uexiza epxn`y dnn .dzecxl
aeig icil `eai df qpw zngn m` s` ,dxifgdl `ly edeqpw

,'zeyxl zeyxn `iven' meyn z`hgeøézä àìc èBLôzzecxl ¦§§Ÿ¦¦
icil `eai xeqi`d ici lry s` jka edexq`e ,xepzdn ztd z`

.zaya dte` meyn z`hg aeig
:`xnbd dwiqnàéL÷ àì àä,dyw epi` df xac ±åok`èBLôz ¨Ÿ©§¨§¦§

.iia` xa iaia ax ly ewtq z`
:mitqep mipte`a zeziixad z` zvxzn `xnbdàîéà úéòaéàå± §¦¨¥¥¨

,xen` dvxz m`eèBLôz àì íìBòìax ly ewtq z` zeziixadn §¨Ÿ¦§
,iia` xa iaiaàéL÷ àìå,zeziixad zxizq,ïàk,dipyd `ziixaa §Ÿ©§¨¨

eci z` `ivedy xaecn ,cid z` xifgdl dxiznd,ââBLae,ïàë §¥¨
`ivedy xaecn ,cid z` xifgdl zxqe`d ,dpey`xd `ziixaa

eci z`.ãéæîad`ived m`yïðaø äeñð÷ àì ,ââBLa`ly §¥¦§¥Ÿ¨§¨©¨¨
d`ived m` j` ,dxifgdlïðaø äeñð÷ ,ãéæîa.dxifgdl `ly §¥¦¨§¨©¨¨

àîéà úéòaéàå,xen` dvxz m`e ±éãéàå éãéàxaecn ,efae efa - §¦¨¥¥¨¦¦§¦¦
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc zay(iyily meil)

eïàkoi`y `id dzpeek ,xifgdl zxqe`d dpey`xd `ziixaa - ¨
mwxeflúøçà øöçì.`ived dpnn `ly §¨¥©¤¤

`ed da cigid zeyxl cid zxfgd oia weligd z` zyxtn `xnbd
:`xnbd zxne` .zxg` cigid zeyxl dzqpkd oial ,cneràòáãk§¦§¨

dépéî[l`yy itk-],ïîçð áøî àáøe cigid zeyxa cnrBãé äúéä ¦¥¨¨¥©©§¨¨§¨¨
õeçì dàéöBäå úBøét äàìî,miaxd zeyxl -dúBàì døéæçäì eäî §¥¨¥§¦¨©©§©£¦¨§¨

øöç.d`ived dpnnydéì øîà,ongp ax.øzeî:l`ye `ax xfg ¨¥¨©¥¨
dqipkdl edneäî úøçà øöçì.oicddéì øîà,ongp ax.øeñà §¨¥©¤¤©¨©¥¨
:aey l`yeàðL éàîexifgdl zxzdy ,xvg dze` dpey dnae - ©§¨

ax eaiyd .eci z` dl qipkdl zxq`y ,zxg` xvgn ,eci z` dl
:`zegicaa ongpàçìéîc àøBk dìò ìeëéz éëìil cecnzyk - §¦¥£¨¨§¦§¨

:mrhd z` x`iae .weligd mrh z` jl xne` gln ly xekíúä̈¨
,xvg dze`l dkezay zexitde eci z` xifgdyk ,[my-]àìŸ

àãéáòúéà[dzyrp-],BzáLçî.dpit `le exvg z` zeptl dvxy ¦§£¦¨©£©§
j`àëä,zxg` xvgl dqipkn `edyk ,[o`k-]àãéáòúéà ¨¨¦§£¦¨

[dzyrp-]BzáLçî,minkg z`f exq`e ,exvg z` zeptl dvxy ©£©§
.miaxd zeyxl zxg` mrta mkilyi `ny

:iia` xa iaia ax ly ewtql zxfeg `xnbdàôebsebl aeyp ± ¨
,mda oecpe mixacdéòa[wtzqd-]út ÷éaãä ,ééaà øa éáéá áø ¨¥©¥¨©©©¥¦§¦©

øepzadiit` xeqi` lr xeari jkae zet`idl zcner `ide zaya ©©
`le dt`z `l xepzdn dze` [`ivei-] dcxi m` mpn` ,zaya

m`d ,minkg ixacn dxeq` dicxdy `l` ,xeariBì eøézä¦¦
úàhç áeiç éãéì àBáiL íãB÷ dúBãøì,dt`izykeøézä àì Bà ¦§¨¤¤¨¦¥¦©¨Ÿ¦¦

.dzecxl
:iaia ax wtzqp ote` dfi`a dpc `xnbdééaà øa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨©©©¥

éîc éëéä ,àðéáøì,iia` xa iaia ax wtzqp ote` dfi`a -àîéìéà §©¦¨¥¦¨¥¦¥¨
ztd z` wiacdy xaecny xn`p m` -déì øëcéà àìå ,ââBLa- §¥§Ÿ¦§©¥

dyw ,dxeq` ef dk`lne meid zayy zit`py mcew xkfp `le
eøézä ïàîìd m` oecl yi in iabl -xary rcei epi` ixd ,exiz §©¦¦

.jk lr le`yl `eai `le ,zay xeqi`
åàì àlàåxaecny xn`p i`ce -øëcéàå øãäéàcxkfpe xfgy - §¤¨¨§¦£©§¦§©

i`yx m` le`yl `ae ,zet`l xeq`e meid zayy dzt`py mcew
dyw ,d`ivedláéiçî éî,df ote`a z`hg aiig ike -ïðúäåonwl) ¦¦©©§¨§©

(.aw,úBàhç éáéiç ìkmiaiigy xeqi` lr bbeya mixaerd lk - ¨©¨¥©¨
,z`hg eilrïéáéiç ïðéàz`hgïúlçz àäzL ãòzligz - ¥¨©¨¦©¤§¥§¦¨¨
a dk`lnd,äââL,xeqi` dyery rcei epi`yïôBñåseqe - §¨¨§¨

a `dz `id s` dk`lnd,äââLxnb cr xeqi` dyery rci `ly §¨¨
xeq`e meid zayy dit`d xnb mcew xkfpy o`ke ,dk`lnd
xn` recne ,z`hg aiigzi `l dziit` xnbizy xg`l s` ,zet`l

.'z`hg aeig icil `eaiy mcew' iaia ax
àlàxepza ztd z` wiacdy xn`p,ãéæîameid zayy rciy ¤¨§¥¦

,'z`hg aeig icil `eaiy mcew' hwp recn ,dyw ,zet`l xeq`e
déì éòaéî 'äìé÷ñ øeqéà éãéì àáiL íãB÷'ixdy ,xnel did jixv - ¤¤¨Ÿ¦¥¦§¦¨¦¨¥¥

fna.dliwq aiig ci

:`xnbd zvxzn .iaia ax ixac z` zx`an `xnbd,àìéL áø øîà̈©©¦¨
íìBòìxepza ztd z` wiacdy xaecn,ââBLamcew xkfp `le §¨§¥

,dziit`ïàîìem` epwtzqd inle -eøézämcew dzecxl §©¦¦
,dt`izyíéøçàìdzecxl xzen m` le`yl mi`ae ,z`f e`xy ©£¥¦

.z`hg aeig icil wiacnd `eai `ly ick
:xg` ote`a zx`ane ,`liy ax ly exe`ia z` dgec `xnbd

é÷úîdì ójk lr dywd -íãàì Bì íéøîBà éëå ,úLL áø`v ©§¦¨©¥¤§¦§¦§¨¨
eàèçlw `hgEøéáç äkæiL éãk.xeng ypere `hga aiigzi `ly £¨§¥¤¦§¤£¥§

:`xnbd zxne`íìBòì ,éMà áø øîà àlàz` wiacdy xaecn ¤¨¨©©©¦§¨
ztdàîéàå ,ãéæîa,iia` xa iaia ax zl`ya xen`e -àáiL íãB÷' §¥¦§¥¨¤¤¨Ÿ

.'äìé÷ñ øeqéà éãéì¦¥¦§¦¨
exe`iak yxtzp da ,iaia ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbd

:iy` ax lyàéãäa dì éðúî àáøc déøa àçà áøixac z` dpy - ©£¨§¥§¨¨©§¥¨§¤§¨
,zehiyt oeyla z`f dpye ,dliwq xeqi` oiprl yexita iaia ax

,dl`y oeyla `leééaà øa éáéá áø øîàøepza út ÷éaãä ,,cifna ¨©©¥¨©©©¥¦§¦©©©
dúBãøì Bì eøézä,zaya xepzdn d`ivedl -éãéì àáiL íãB÷ ¦¦¦§¨¤¤¨Ÿ¦¥

äìé÷ñ øeqéà.dt`izyk ¦§¦¨
:dpyna epipyBãé úà éðòä èLte` ,ziad lra ly eci jezl ozpe ¨©¤¨¦¤¨

:`xnbd dywn .aiig iprd ,`ivede dkezn lhpyéànàrecn - ©©
iprdïðéòa àäå ,áéiçe` d`ved meyn z`hg aiigl ick ixde - ©¨§¨¨¦©

,mikixv ep` dqpkdíB÷î éab ìòî äçpäå äøé÷òea yiy aeyg £¦¨§©¨¨¥©©¥§
zegtläòaøàmigthäòaøà ìòdgpdde dxiwrdy ick ,migth ©§¨¨©©§¨¨

,dgpde dxiwrl eaygiiàkéìå.df xeriy ziad lra cia oi`e - §¥¨
:`xnbd zvxznépî àä ,äaø øîà`id in zhiyk epizpyn - ¨©©¨¨©¦
zhiyk ,zipypøîàc ,àáé÷ò éaød`ved meyn aiigl icky ©¦£¦¨§¨©

,dqpkdeïðéòa àìlrn gipdle xewrl mikixv oi` -iabíB÷î Ÿ¨¦©§
äòaøà ìò äòaøà:`aiwr iax xaeq jky dax gikene .migth ©§¨¨©©§¨¨

ïðúc(.ev onwl),÷øBfäutgãéçiä úeLøîefãéçiä úeLøì,zxg` ¦§©©¥¥§©¨¦¦§©¨¦
òöîàa íéaøä úeLøe,zeieyxd izy oia -áéiçî àáé÷ò éaø §¨©¦¨¤§©©¦£¦¨§©¥

,z`hg.íéøèBt íéîëçåjixv oi`y epcnl `aiwr iax ixacne ©£¨¦§¦
rwxw lr gp `l utgd dyrnl ixdy ,drax` mewn iab lr dgpd
.diab lr gpenk eze` mipc ep` ok it lr s`e ,miaxd zeyx
zeyxl utg qipkd ipryk jkitle ,ezhiyk diepy epizpyne
ziad lra cin utg xwerd oke ,aiig ziad lra cia egipde cigid
jk ,dgpd zaygp ziad lra cia dgpdy myky ,aiig e`ivede

.dxiwr zaygp ecin dxiwr
:mzwelgn z` `xnbd zyxtnïðéøîà ,øáñ àáé÷ò éaøep`-] ©¦£¦¨¨©¨§¦©

[mixne`àéîc äçpeäL éîk äèeì÷zeyx xie`a xary utg - §¨§¦¤§¨¨§¨
iab lr gpenk aygp gp `ly s`e ,zeyxd xie`a hlwp miaxd

,xie`d zgzy rwxwdïðéøîà àì ,éøáñ ïðaøå[mixne` oi`-] §©¨¨¨§¦Ÿ¨§¦©
äèeì÷miaxd zeyx xie`aäçpeäL éîkrwxwd lr,àéîcoeike §¨§¦¤§¨¨§¨

.xeht ,miaxd zeyxa dgpd dzyrp `ly
:`xnbd dywndéì àèéLôc àøîéîì[el heyty xn`p ike-]äaøì §¥§¨¦§¦¨¥§©¨
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z`Hg aEIg icil Fxiag:Bì íéøîBà éëå £¥¦¥¦©¨§¦§¦

íãàì.`NW icM ,lw xEQi` `hge `v §¨¨¥©£¨¦©§¥¤Ÿ
xEng WpFr Lxiag aiIgzi:àéãäa.,dliwq ¦§©¥£¥§¤¨§¤§¨§¦¨

ax ipzn `irA oFWlA `le `zEhiyR oFWlaE¦§§¦¨§Ÿ¦§¨£¨©§¦©
iaiA axC `zNin `axC DixA `g`:éab ìòî ©¨§¥§¨¨¦§¨§©¥¨¥©©¥

ã íB÷î'.dgPd FzgPd iedinl aEWg iedC §§¨¥¨§¤¡¥©¨¨©¨¨
Fzxiwrec mFwn e`l Fcie .dxiwr,`Ed ' ©£¦¨£¦¨§¨¨§

oiA 'ipzn Dl ipzwedxiwrl.dgPdl oiA §¨¨¥¨©§¦¥©£¦¨¥§©¨¨
ixd - "ziAd lrA lW Fci KFzl ozpe" :ipzwC§¨¨¥§¨©§¨¤©©©©¦£¥
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ïàë± zxg` xvgl`l` xn`w elv` dxifgdl `l ± ipzwc "dxifgdl xeq`e"

zxg` xvgl dxifgdl:éàîå± `py`py ± zg` `heicac ,ixii` ef cbpk efa

,zg` `heica p"` .x"dx jxc i"dxl i"dxn hiyenc ,z`hg aeig xeqi` `ki`c ,`pye

x"dx my wiqtn oi`y oebke:

àìàå± aiign in xkci`e xcd`c,dniz

icil `ni` :ipyilc)aeig(xeqi`

icil `aiy mcew :jenqa xn`wck !z`hg

dliwq xeqi`:

éëådkfiy liaya `hg mc`l el mixne`

± jxiag"oiaxrn lka"a xn`c `de

)mye :al oiaexir(xagl dil `gip :xaq iax

ux`d mr caril `le ,`lilw `xeqi` carilc

lah d"r lk`i `ly ick mzd ± dax `xeqi`

mip`z ly dlklk jl `ln :'il xn`c .eci lr

eci lr xeqi`d dyrp `ly ,`kd la` .izp`zn

`ai `ly lw xeqi` 'it` ,`hg el mixne` oi` ±

'it`c :`"aix xne`e .xeng xeqi` icil exiag

mzdc ,xizdl myn heytl oi` envr wiacnl

xeqi` dyriy ahene ,xeqi`d dyrp `l oiicr ±

± `kd la` .eci lr xeng xeqi` dyri `le lw

xenbi `linne ,dyrp xak xeqi` ly dyrnd

±opzc `de .micia lw xeqi` 'it` dyri `l

"gleyd"a)mye :`n sc oihib:(car eivgy in

oa eze` dyere eax z` oitek ± oixeg oa eivge

`wxit i`dac b"r`e .oixeg):gl sc(:dcedi x"`

mda mlerl"c dyra xaer ecar xxgynd lk

.`id dax devnc ,diaxe dixt ip`y ± "ecearz

my `vn `le n"dal qpkpy `"xa mzd ipynck

miaxc devn ± 'il enilydl ecar z` xxgye ,'i

ike" xn`w rytc `kid `wecc :l"i cere .ip`y

xity iz`e .'ek "ick `hg mc`l el mixne`

"hgyp cinz" yixa 'ixn`c `d)sc migqt

mye .hp(± zxk ea yiy gqtc dyr iz`c

dyra mipdk ixar `we ,dnlydc dyr igce

ick ezxtk mixetk xqegnl oiaixwne ,dnlydc

oiaexirc `xza wxta oke .egqt `iaiy):bw sc

mye:(el dkzeg exiag ± zlai ea `vnpy odk

± "gleyd"a dax z` etke xwtd bdpn da ebdpy oixeg za divge dgty divg iabe .zeay iedc b"r` ,eipiya el):gl sc oihib(,zepfl dnvr d`ivnne zxfgn dzidy meyn

miaxc devnk inp iede ,oiqep`l 'inece:íãå÷± dliwq xeqi` icil `aiym`c :`"aix 'ize !el xeq`p m` epl rnyi `ly `hiyt ?dzecxl exizd m` ef `id `ira i`n :z"`e

"dy`d" t"qa migqta oke .el oixqe` ep`y dn i"r zecxln gipny oeik .dliwq aiigin `l ± exizd `l)mye .av sc:(:`nl` .zxk mewna mdixac ecinrd lnfi`e d`fd lxr

dzecxl ezrca did `ny ± xepza zt wiacdy dryac ?`ed wtq z`xzd `de ,dliwq aeig icil iz` ikide :z"`e .gqt carinl dil ixq`c `ed opaxe li`ed ,zxk aiigin `l

,`ed wtq z`xzd e`l ± dpcxi `l m` dt`z i`ceae ,d`xzd ly xeac ick jez wiacdy oeikc :`"aix 'ize !d`xzdd gky `ny ± dcx `ly dne ,dliwq xeqi` icil `aiy mcew

"oiweld od el`e" 'ta c"nl ,mipad lr m` gwela `l` wtq z`xzd ied `le .diit` mcew zecxl ezrca did `l i`cec).eh sc zekn:(e` ditpk xeayi `l `nyc ,elha `le elha

,dixeqi`l dilk`e "ef lke` m` ,ef xkk lke` `ly" dreaya oke .xar xak e`lde ± e`ld lr `l` d`xzd `ied `lc ,ezexzdl oileki oi` ± ditpk xayny eiykre .dphgyi `l

oiicr ± xeqi` zlik` zrya ea oixznykc ,di`pzl dilk` xcdezxqegn diit`d oi` ± xepza zt wiacnyk ,`kd la` .zewln aiigziy mcew ,i`pz ly dlik` dyrn xqegn

dyrn:éðúî± `icda dldliwq xeqi` iaia axc `iraa `icda ipzne ,iaia ax ira :iqxbc mixtq zi`:àäå± 'c mewn lrn dgpde dxiwr opirazelibx oi`c :z"x xne`

oiaexira opiyxc .utg ly enewnn :xnelk ,utg` inp i`wc rnyn ± "enewnn yi` `vi l`"c :i"x xne` cere .okyna `nzqn did oke ,'cn zegta utgd gipdl):fi 'c `"t(l`"c

'cn zegta aeyg mewn oi`e utgd mewn inp rnyn n"n ± zen` 'c epiidc ,mc` ly enewn` i`w `xwc dihytc b"r` .`ivei l` ± "`vi:ìáà± xeht d"c 'in dlrnlyi

d"c ± 'in dlrnl la` :`kd `nil k"` ,'i mideab eid zelbrdy ,'in dhnl hiyen okyna epivn `ly itl ,xeht xnel `vnz m`c ,'in dhnl inp aiig hiyenc o`kn zvw gikedl

xninl ivn `lc .dgked epi` ,edine ?wxef xeht h"n 'in dhnl k"`c ,aiig d"c 'in dlrnl xninl ivn `l f` ± 'in dhnl aiig hiyenc ,dzr la` .hiyenn wxef opitlic ,aiig

"wxefd"a onwl opzc `d k"`c ,hiyenn wxef opitli r"klc).ev sc:(,rcze ?diinxz o`n` .hiyenn wxef 'itli `l :`nl` .aiig hiyende xeht wxefd ± zg` `heica odizy eid
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אד"ר, תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

...ואם לעצתי ישמע, ישתדל למצוא משרת רבנות, ומה שכותב שעד עתה לא הי' יכול להיות 

זמן רב בקהלה, מפני שלא לרוח הבע"ב רב ירא שמים, הנה אדרבה מזה הטעם עצמו צריך להשאר 

בקהלה ולהשפיע עליהם שיתחזקו ברוח היהדות בלימוד התורה וקיום המצות מעשיות.

בתורה,  לימוד  הוא  וברוחניות,  בגשמיות  להצלחה  טובה  הכלי  אשר  שמענו  כללית  והוראה 

ג"כ  עתים  יקבע  אשר  במאד  ומהנכון  לימודו,  הוא  במה  לדעת  ואתענין  עתים,  קביעות  לו  יש  ובטח 

לתורת החסידות שהיא היא פנימיות התורה ונותנת אור וחיזוק בנר מצוה ותורה אור.

בברכת הסתדרות הנכונה לפניו ולפני ב"ב שי' בגו"ר.
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yg `l daxc `l` .opitli `l :ixaq opaxe ,hiyenn wxef 'itli :xaq r"xc ,zg` `heica

aiig d"c dxyrn dhnl la`" q"yd xn`wc `dc :i"x xne` cere .zeirad lk yxtl

dgpedy ink e`l dhelw ± r"xl la` ,opaxl epiid ± "dgpedy ink dhelw opixn`c

ivn ded `l ± `inc dgpedy ink xaq i`c .hiyenn wxef opitlic meyn aiigne ,`inc

oeikc .llk `inc `l `dc ,hiyenn wxef slinl

dlrnl wxef] ied ± `inc dgpedy inkc

mewnne xeht mewnl i"dxn wxefk ['xyrn

`edy hiyenl llk inc `le ,i"dxl xeht

oeik k"r :`nl` .rvn`a x"dxe i"dxl i"dxn

e`l dhelw :xaq "hiyenn wxef opitli" xaqc

:jixtc ,xity iz` `zyde ,`inc dgpedy ink

`lc xity inp iz`e .'ek dil `hiytc `xninl

aiig d"c 'in dlrnl la` lirl xninl ivn

,slinl ivn `l r"xlc _ hiyenn wxef opitlic

xaqc oeik,zvw rnyn oke .`inc dgpedy ink

"wxefd"a inp ira `cqg ax `dc).fv sc onwl(

dhelw" miiqn `wc `d i`e .`kdc dax enk

ivn ikid ± r"xc` inp i`w "`inc dgpedy ink

?`inc dgpedy ink r"klc `cqg axl xninl

oiwxita onwle).g sc(`l i"dxa `wecc rnyn

,edine .drax` mewn b"r dgpd `cqg ax ira

ax ira `l x"dxa s` :jenqa yxit `"ayx

'c mewn `cqg:àîìéãå`lc `ed dgpd

± `ira dxiwr `d `ira`lcn wiicc :i"yxit

meyn zg`e d`ved meyn zg` ,'a aiign

± 'a aiign `lc `d `nlic :dywe .dqpkd

:cere .a` mewna dclez` aiign `lc meyn

"'a iax did aiign" dcedi ax xn`w jenqac

r"xl ± p"d ."aiign iax" mzq ipzwc b"r`

lirl izyxity dn itle .dk`lnd iyer cil oipzepe rax` lr rax` da eidy ozaizn oilhep eidy okynn opitlic ± `ira dxiwr `d jixtc :yxtl d`xpe ?mizy aiign `lc l"pn

ixiin dxiwrac ,xity inp iz` ± "enewnn yi` `vi l`"n opiyxcc:àìà± 'ek sqei x"`a"ta edl `xiaq `de ,mi`pzk dpynd cinrdl sqei axe dax oikixv dn :`"ayxl dyw

oiaexirc)mye .hv 'c(`l i`c .mewn dil `ieyn ezaygn :ipyne !`kile 'c mewn opira `de :jixte .z`hg aiig ± wxe oizyd :sqei ax mzd xn`wc ."mewn dil `ieyn ezaygnc"

oizyn enk ,df oipra `l` xg` oipra 'il `gip `lc `kid epiid ± mewn dil `ieyn ezaygn xn`c `dc :z"x 'ize .'eke aiig oyak ita e` alk ita wxf :dax xn`c `d ,ikd `niz

`kd la` ,jkl ezpeek oi`c rnyn gpc "alk ita gpe" mzd b"le .oyaka urd sexyiy e` ,alkd eplk`iy epevxy ± alk ita wxf oke .xg` oipra wexl e` oizydl leki epi`y ,wxe

onwl xn`c `de .xg` ilka e` ecia lawn m` yyeg epi` ±).d 'c(mc` ly ecic xn`wc meyn epiid ,ecia enk `"ra eplawiy dil `gipc b"r` "ecil dayg`c `kid n"d `"d"

`"ra dil `gip `lc `kid `l` ezaygn dil ieyn `l ± mixac x`ya la` ,'c lr 'ck el daeyg:÷øæ± aiign 'x `edy lk fif b"r gpedgpd `nlic ,jl dywz izk` :z"`e

"wxefd"a onwl iqxbc mixtql dyw la` .xity jixt ikd e`lac :l"ie !`ira dxiwr `d ± `ira `lc `ed).fv 'c(aizie "mizy iax did aiign" jenqa xn`c dcedi axc `zlin lr

la` ,'a aiig xn`c i"x ixacl ,dl opipzn dcedi 'xc` op` ,dil `iywe dl ipzn 'xc` xn :sqei ax l"` .'eke a` mewna dclez` iax aiignc `xninl :dil `iyw `we `cqg ax

sqei ax xaqc :l"ie !ira dxiwr `d ± ira `lc `ed dgpd `nlic :dywz izk` "?`id 'x ipn `d" sqei ax uxiz dn ,ok m` .a` mewna dclez` 'x aiign `lc ,'a aiign `l 'xl

dil zil jenqa q"ydl edine .`edy lka `ibq dxiwrlc d"d ± `edy lk fif b"r dgpd irac ,'x` la` ,"ira dxiwr `d" jxtinl `ki` ± llk dgpd `kilc r"xc dhelw` `wecc

`cqg ax l"` dil `iyw `we sqei ax aizi :"wxefd"a opiqxbc d`xp z"xle .dgpda enk `edy lka `ibq `le 'c mewn zxiwr era mixg` `nlic `xif iax` jixtc ,sqei axc `xaq

"wxefd"a sqei axl dil `iywc `d :jxtinl ivn ded ± 'ek xnzi` `de jixtc jenqae ,'xc` dcedi ax ixac ipzn ded sqei axc ,xity iz`e .'eke):my(dclez` aiign `l iaxc

sqei axc dyw ± dcedi iax` 'a aiignc dcedi axc `zlin sqei ax ipznc `qxib `eddlc ,d`xp z"x zqxibke ."mixacd dl`" "mixacd" "mixac" :xne` 'x ,`ipzc .a` mewna

,xn`w dcedi axc 'inyn sqei axc :zegcl yie .zg` `l` i"x aiign `l ediiexz ixn`c sqei axe dax `icda xne` mzdc ,sqei axc`()`xiaq `l dile mizy aiign dcedi axe

dil:ïìéàá± miaxd zeyxl dhep etepe i"dxa cnerd,exwir xza etep icy :xaq iaxc .'c exwira yie ,i"dxa i`w elek etepe exwiry oli`a inwe`l ivn ded oizrnya `kd

± gpiz `d .eciay lwqxh ipz" :jenqa xn`cn ,'c lr 'c mewn opirac oizrny `xaq inp i"dxac .'c mewn ied `le ,exwir xza etep icy opixn` `l :ixaq opaxe .'c mewn `aiyge

,eiab lr gpe wxfe i"dxa dpw urp :xn`c ,`cqg axc `zlin` oiwxta xnzi` iia`c `zlinc meyn b"dka hwp `l` rax` mewn igeky`l opixcdn inp i"dxac :rnyn ,"i"dxa

oi` elit` ixiine .x"dxl dhep etepe i"dxa cnerd oli`a `kde ,`cqg axck ibilt `l r"k i"dxac :ipyne !iaxk xn`c `cqg axc `nil :jixte .aiig ± dn` d`n deab elit`

xk `iedc ,exwir xza etep icy :xaq iaxc 'c ,exwiraiia` ipyn `l i`n` :dyw la` .exwir xza etep icy opixn` `l :ixaq opaxe .`cqg axck ,'c mewn ied `lc b"r` ,aiige i"d

xn`w `weec i"dxac .'c mewn opirac `cqg ax dcen x"dxac ."'c mewn ied `l opaxle ,'c mewn aiyge 'ek etep icy :xaq iaxc ,'c exwira yie ,x"dxa elek cnerd oli`"a onwl

`kilc b"r` ,opax ixht eed `l ± 'bn dhnl sepd i`c ,inwe`l ivn `l x"dxac :xnel yie .`cqg axck ibilt `l `nlr ilek ± cigid zeyxa :xn`wc ,onwl rnynck ,`cqg ax

dl zgkyn inp miaxd zeyxac :d`xp `"ayxle .'c agx epi` m` xeht mewn e` ,rax` agx m` `id zilnxkc ,'x aiign ded `l ± 'bn dlrnl i`e .`id `zkinq `rx`kc ,'c

exwir xza dil opicyc ,miaxd zeyx sep ied iaxlc .'bn dlrnl dler etepe x"dx eedc ,eilr mitzkn miaxe 'h deab e` ,dylyn zegt exwiry oebk "exwir xza etep icy" xninl

hwp `cqg axe .y"nc ,miaxd zeyxa mb 'c mewn ira `l `cqg axc meyn ± ikd iia` dil iwen `lc `de .x"dxk ied `l opaxle .i"dx `ieyl exwir xza dil opicyc ikid ik

i`nle 'ek "ibilt `l r"k i"dxa" ikd xza inp hwp ± cigid zeyx edi` hwpc icii`e .riwxl cr dler i"dxc meyn ,zen` d`n deab elit` opirny`l irac meyn ± cigid zeyx

,i"dx ied ± 'c agx ied i`c ,'in dlrnl meyn ± "`edy lk" hwpc :`"ayx xne` !ibilt inp 'c agexa 'it` `dc "`edy lk fif" hwpc `d ,`cqg axc `ail` onwl iia` dl iwenc

opax ixht eed `le()oi` i`("wxefd"a dcedi 'xa iqei 'xk ixaq i` ,eizgz oirwea miicb).`w 'c onwl.(ded i`c :i"x xne`e .dl hwp 'xc `zeax meync rnync ,i"xl d`xp oi`e

hwp ikdl .lwqxh ey`xae x"dxa dpw urpc i"xa iqei iaxk xaqc :`"d `l` ,exwir xza etep icy meyn e`l ± 'xc `nrhe ,rax` agxa ixiinc jzrc `wlq ded ± `nzq fif hiwp

dhnl i`c ,dcinrdl xyt` i` ± 'c mewn b"r miaxd zeyxa gpenk iede ,"exwir xza etep icy" meyn o`k yxity i"yxe .'ek etep icy meyn iaxc `nrhc opirny`l "`edy lk"

sepd cva ghe dpny dliaca cinrp `l m` ,x"dx ied `l 'bn dlrnle ,r"kl 'c agx ira `l 'bn:
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çðåâ"ò.ééaàãk ,ïn÷ì øîéîì 'éòáãk Y íúä .ïéøèBt íéîëçå áéiçî éaø ,àeäL ìk æéæ §¨¦¨¤©¦§©¥©£¨¦§¦¨¨¦§¨¥§¥©§©¨¦§©©¥
ãîBòä ïìéàa àëä :ééaà øîàc"äøaéäèBð BôBðå"øì,äçðå ÷øæå.åôåpà'éøîà :øáñ 'øã §¨©©©¥¨¨§¦¨¨¥¦§¤¦§¨©§¨©ŸŸ§¨©¨§¦

àä àlà ."Bøwéò øúa BôBð éãL" 'éøîà àì :éøáñ ïðaøå ,"Bøwéò øúa BôBð éãL"ø,' §¦¨©¦¨§©¨¨¨§¦¨¨§¦§¦¨©¦¨¤¨¨
÷øæ :àéðúc"äøîø"äøìø"äøeéø ,òöîàaøîà äãeäé áø øîàå .ïéøèBt íéîëçå áéiçî ' §©§¨¨©¥¦¨¤§©§©¥©£¨¦§¦§¨©©§¨¨©

äéä áéiçî :ìàeîLøéòa àì :àîìà .äñðëä 'eLî úçàå äàöBä íeMî úçà ,íézL ' §¥§©¥¨¨§©¦©©¦¨¨§©©¦©§¨¨©§¨¨¨¥
äçpä àìå äøé÷òâ"òíB÷îãìò 'ã:eäééååøz éøîàc ìàeîLe áø ,dìò øîúéà àä Y .' £¦¨§¨©¨¨§©¨¦§©£¨©§¥§¨§¦©§©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zay(iyily meil)

ewxefaäøNò CBúarwxwl jenq migthéâéìtutg m`d ,ewlgp - §£¨¨§¦¦
,dzirwxw lr gpedy ink aygp miaxd zeyx xie`a hlwpdàäå§¨

äaø dì éòa àéòaéîz` x`al cvik wtzqd dax ixde - ¦©§¨¨¥¨©¨
:ewtq z` `xnbd d`iane .mzwelgnéòác[wtzqdy-]äaøonwl) §¨¥©¨

(.fvjxc xare ,cigid zeyxl cigid zeyxn utg wxefa m`d ,
miaxd zeyxäøNòî ähîìrwxwl jenq migthéâéìtewlgp - §©¨¥£¨¨§¦¦

,minkge `aiwr iaxéâéìt àäáe,ewlgp ef `xaqae -àáé÷ò éaøc §¨§¦¦§©¦£¦¨
äèeì÷ ,øáñmiaxd zeyx xie`aäçpeäL éîkrwxwd lràéîc- ¨©§¨§¦¤§¨¨§¨

,miaxd zeyxa dgpd dzidy `vnpe ,zaygpàì ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦Ÿ
ïðéøîà[mixne` eppi`-],àéîc äçpeäL éîk äèeì÷dzid `le ¨§¦©§¨§¦¤§¨¨§¨

,miaxd zeyxa dgpdìáàmiaxd zeyx xie`a xar utgd m` £¨
äøNòî äìòîì,rwxwdn migth,øeèt ìkä éøácdlrnly oeik §©§¨¥£¨¨¦§¥©Ÿ¨

zeyxa hlwp `l utgde ,miaxd zeyx xie` df oi` dxyrn
,miaxdàîìò éleëãemlek ixacl oke -ïðéôìé àìmicnl oi` - §¥¨§¨Ÿ¨§¦©
aiigl÷øBæ,miaxd zeyx jxc cigid zeyxl cigid zeyxn ¥

èéLBnîcigid zeyxn utg hiyend z` miaiigny myk - ¦¦
zk`lna dzid dhyed oky ,miaxd zeyx jxc cigid zeyxl

.my dzid `l dwixf eli`e ,okyndàîìéc Bàx`ap `ny e` - ¦§¨
wxefay ,xg` ote`a minkge `aiwr iax zwelgn z`äìòîì§©§¨

äøNòîrwxwdn migthéâéìt,[ewlgp-]éâéìt àäáeef `xaqae - ¥£¨¨§¦¦§¨§¦¦
,ewlgpïðéôìé ,øáñ àáé÷ò éaøc[epcnl-]÷øBæcigid zeyxn §©¦£¦¨¨©¨§¦©¥

miaxd zeyx jxc cigid zeyxlïðéôìé àì ,éøáñ ïðaøå ,èéLBnî¦¦§©¨¨¨§¦Ÿ¨§¦©
[micnl eppi`-]ìáà ,èéLBnî ÷øBæwxf m`äøNòî ähîìmigth ¥¦¦£¨§©¨¥£¨¨

,rwxwdnàîòè éàî ,áéiç ìkä éøácc meyn ,dfa aiigïðéøîà ¦§¥©Ÿ©¨©©£¨¨§¦©
[mixne` ep`y-]äèeì÷miaxd zeyx xie`aäçpeäL éîkrwxwa §¨§¦¤§¨

miaxd zeyxàéîc`ny wtzqd daxe xg`ny ,dywe .[zaygp-] ¨§¨
xn` recn ,'`inc dgpedy ink dhelw' mixaeq minkg mb

.`aiwr iax zhiya `id epizpyny
:`xnbd zvxznàéL÷ àì àä,xnel yiy meyn ,dyw epi` df - ¨Ÿ©§¨

daxydéì àèéLtéà øãä ,éòaéàc øúa,xaca wtzqdy xg`l - ¨©§¦¨¥£©¦§¦¨¥
wxefa minkge `aiwr iax ewlgpy xaqe ,ewtq el hytpe xfg
zeyx xie`a helwd utg `aiwr iax ixacly ,dxyrn dhnl
,ok mixne` oi` minkg ixacl eli`e ,ekeza gpenk aygp miaxd

.`aiwr iax ixack epzpyn z` dax cinrd okle
:`xnbd dywnøáñc [éäð]xaeq mpn` -àáé÷ò éaøyäèeì÷ §¦§¨©©¦£¦¨§¨
zeyxd xie`aäçpeäL éîkrwxwaàéîcmewn lkn ,zaygp - §¦¤§¨¨§¨

àéòa àìc àeä äçpä àîìéãåzeidl dkixv dpi` dgpd wx `ny - §¦§¨©¨¨§Ÿ¨£¨
zeyxa gp `ly s` lry ,eixacn gkeny itk ,drax` mewn lr

,z`hg aiig miaxdàéòa äøé÷ò àäzeidl dkixv dxiwr la` - ¨£¦¨¨£¨
iaxk epizpyn z` cinrdl oi` ok m`e .drax` mewn iab lrn
eci jezn lhpe ,miptl eci z` iprd hyt m`y ,epipy oky .`aiwr
ziad lra ly ecin xwry s` ,z`hg aiig ,`ivede ziad lra ly

.drax` da oi`y
:xg` `pzk epizpyn z` cinrdl dqpn `xnbdáø øîà àlà¤¨¨©©

,óñBé`l` ,`id `aiwr iax epizpyny yxtl oi`épî àä- ¥¨©¦
zhiyk ,`id in zhiyk epizpyn.àéä éaø:`xnbd zxxanéaø éä ©¦¦¥©¦

,jk xaeqy mdn gikedl yiy iax ixac mdn -àä àîéìéàm` - ¦¥¨¨
xn`y df xacn di`xdy xn`p÷øæ ,àéðúc ,éaøzeyxa utg ©¦§©§¨¨©

,zen` rax` wgxnl miaxdçðåutgdæéæ éab ìò`veid ohw ur-] §¨©©¥¦
[lzekd onáéiçî éaø ,àeäL ìklr dgpdd oi`y s` lr ,z`hg ¨¤©¦§©¥

,drax` mewn iab,ïéøèBt íéîëçåmewn lr gipiy jixvy iptn ©£¨¦§¦
cia utgd zgpdy iax zrck yxtp epizpyn z` s`e .drax`

.drax` ecia oi`y s` ,zaiign ziad lra
:`xnbd dgecíúäm` oecipd oi` ,fif iab lr gpe wxefa ,my - ¨¨

`l` ,drax` mewn iab lr dgpd jixvïn÷ì øîéîì ïðéòáãkitk - ¦§¨¦©§¥©§©¨
onwl xnel mivex ep`y(.g),ééaàãk,iia` z`f x`any itke - ¦§©©¥

àëä ,ééaà øîàcxaecn ,ef `ziixaa -àa,ãéçiä úeLøa ãîBòä ïìé §¨©©©¥¨¨§¦¨¨¥¦§©¨¦
BôBðå[eitpr-]÷øæå ,íéaøä úeLøì äèBðmiaxd zeyxa utg §¤¦§¨©¦§¨©

,zen` rax` wgxnlBôBpà çðå,[etep lr-]éãL ïðéøîà ,øáñ éaøc §¨©§©¦¨©¨§¦©§¦
Bøwéò øúa BôBðutge ,erfb xg` sprd z` jlyd ,mixne` ep` - ¨©¦¨

mewn iab lr miaxd zeyxa gpenk `ed ixd sprd lr gpy
etep z` aiygn drax` ea yiy oli`d ly exwiry oeik ,drax`

,drax` yi ea mb eli`kïðéøîà àì ,éøáñ ïðaøå[mixne` oi`-] §©¨¨¨§¦Ÿ¨§¦©
,Bøwéò øúa BôBð éãL`ed oi` drax` agx sprd oi`y oeikne §¦¨©¦¨

xyt` i`e ,drax` mewn lr dgpd jixv iaxl mb j` ,aeyg mewn
.ezhiyk epizpyn z` yxtl

z` x`al dzid sqei ax zpeeky zyxtne da zxfeg `xnbd
:xg` mewna iax zrck dpyndàlàl oeekzd sqei axy xn`pàä ¤¨¨

xn`y df oicl -÷øæ ,àéðúc ,éaøutgíéaøä úeLøîefúeLøì ©¦§©§¨¨©¥§¨©¦¦§
íéaøäzxg`,òöîàa ãéçiä úeLøezeyxa utgd xarecigid ¨©¦§©¨¦¨¤§©

,miaxd zeyxl dxfg `vie ,my gp `leáéiçî éaø,z`hgíéîëçå ©¦§©¥©£¨¦
íézL éaø äéä áéiçî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå .ïéøèBtizy - §¦§¨©©§¨¨©§¥§©¥¨¨©¦§©¦

,ze`hgäàöBä íeMî úçà,miaxd zeyxl cigid zeyxnúçàå ©©¦¨¨§©©
äñðëä íeMîaygpy meyn ,cigid zeyxl miaxd zeyxn ¦©§¨¨

.miaxd zeyxa gpe myn xwrpe xfge ,cigid zeyxa gp utgdy
éòa àì àîìà`l jixv epi`y ixd -äøé÷òdrax` mewnnàìå ©§¨Ÿ¨¥£¦¨§Ÿ

,äòaøà ìò äòaøà íB÷î éab ìò äçpällk gp `l utgd ixdy ©¨¨©©¥§©§¨¨©©§¨¨
ode ,my ezgpd meyn od aiigzn ok it lr s`e ,cigid zeyxa
lr od aiige iaxk dcinrdl yi epizpyn oke .myn ezxiwr meyn
jeza oi`y s` ,cid jezn ezxiwr lr ode cid jeza utgd zgpd

.drax` mewn cid
:`xnbd dgecdìò øîzéà àäziaa ef `ziixa lr xn`p ixd - ¨¦§©£¨

,yxcndeäééååøz éøîàc ìàeîLe áø,mdipy exn`y - ©§¥§¨§¦©§©§
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אד"ר, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המודיע מהטבת מצב בריאות זוגתו תי', בטח תשמור גם עתה אחרי הוראות 

הרופאים ותהי' חזקה בבטחונה בהשי"ת שיהי' הכל בעתו וכשורה.

כן אציע לו שקודם השכיבה )קודם קששעהמ"ט( יאמר מזמור יענך וכו' ואח"כ יחזור לומר 

פסוק יענך עוה"פ ויחשוב בעת אמירת הפסוק שיהי' כאלו כוון כל הכונות השייכות לזה.

בברכה שיבשר בשורות טובות.



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zay(iriax meil)

éaø áéiçî àìzeyxl miaxd zeyxn utg wxefd z` z`hg Ÿ§©¥©¦
,cigid zeyx jxc miaxdàlàxar utgd m`ãéçiä úeLøa ¤¨¦§©¨¦

äøB÷î,bb dl yiy -ïðéøîàc,[mixne` ep`y-]àéìîc ïàîk àúéa §¨§¨§¦©¥¨§©§©§¨
àéîc,ebb cr mivtg `lnk aygp ,eiccv lkn mezqd df zia - ¨§¨

,gpenk aygp ekezl wxfpd lke ,xie` aygp exie` oi`eìáà£¨
cigid zeyxaàì ,äøB÷î BðéàLekeza gp m` `l` aiignoi`e . ¤¥§¨Ÿ

mewn jixv oi` dgpde dxiwr lkay iax xaeqy di`x o`kn
.ezhiyk epizpyn z` cinrdl xyt` i`e ,drax` lr drax`

:`xnbd zxxanàîéz éëåc xn`z `nye -énð àëämb - §¦¥¨¨¨©¦
xaecn epizpynaazeyxäøB÷îjezn dxiwre dgpd dliren okle ¦§¨

,cidçðéúä[ayein df-]ãéçiä úeLøa,ziad lra cner day ¨¦©¦§©¨¦
a cinrdl xyt`y,äøB÷îla`íéaøä úeLøa,iprd cner day §¨¦§¨©¦

`id m`áéiç éî ,äøB÷îxwerd ziad lra z` aiigl jiiy ike - §¨¦©¨
,efk miaxd zeyxa `vnpd iprd cia egipn e` utgd z`øîàäå§¨¨©

øéáònä ,áø øîà àðeä áø øîà àaà éaø øîà äãeäé øa ìàeîL áø©§¥©§¨¨©©¦©¨¨©©¨¨©©©©£¦
äîBc BðéàL éôì ,øeèt ,äøB÷î íéaøä úeLøa úBnà òaøà õôç¥¤©§©©¦§¨©¦§¨¨§¦¤¥¤

,øaãî éìâãìoi`e ,dxewn dzid `l xacnay miaxd zeyxy §¦§¥¦§¨
aiigzi `l ok m`y ,dxewn miaxd zeyxa cner iprdy yxtl

.miaxd zeyx ef oi`y ,ecia dgpdde dxiwrd lr ziad lra
:xg` uexiz zvxzne ,sqei ax ly evexiz z` dgec `xnbdàlà¤¨

éaø øîàépî àä ,àøéæzhiyk ,`id in zhiyk epizpyn -íéøçà ¨©©¦¥¨¨©¦£¥¦
,íéøîBà íéøçà ,àéðúc ,àéäe ,exiagl utg wxf mc` m`ãîò ¦§©§¨£¥¦§¦¨©

lawndBîB÷îawxefdn zen` rax` wegixaìa÷å,utgd z` ¦§§¦¥
áéiçm` j` ,wxefdø÷òlawndBîB÷nîutgd z`xwl uxeìa÷å ©¨¨©¦§§¦¥
,eze`øeètzxxan .egkn dgpd dzyrp `ly oeik ,wxefd ¨

m` recn :`xnbdãîòlawndáéiç ìa÷å BîB÷îa,wxefdïðéòa àä ¨©¦§§¦¥©¨¨¨¦©
dyriy mikixv ep` eaiigl ick ixd -,äòaøà íB÷î éab ìò äçpä©¨¨©©¥§©§¨¨

àkéìå,drax` lr drax` lawnd cia oi`e -dpéî òîL àlà- §¥¨¤¨§©¦¨
c ,jkn gkenïðéòa àìjixv oi`y -äòaøà íB÷î.aiigl ick Ÿ¨¦©§©§¨¨

.mixg`k epizpyn z` cinrpe
:`xnbd dywnàîìéãåwx `nye -ïðéòa àìc àeä äçpäoi` - §¦§¨©¨¨§Ÿ¨¦©

,drax` lr drax` mewn mikixvïðéòa äøé÷ò àädxiwr la` - ¨£¦¨¨¦©
:dyw cere .drax` mewn iab lrn dzeyrl jixvénð äçpäå§©¨¨©¦

ik ,ok gikedl oi` ,drax` mewn dkixv dpi`y epgkedyàîìéc¦§¨
cia utgd z` laiw exiagy xaecn oi` `ny -`l` ,eèéLôc§¨¦

déôðkecba spk hyt exiagy -énð àkéàc ,dìaé÷åmb yiy - ©§¥§¦§¨§¦¨©¦
äçpä.drax` agx ecba spky ,drax` mewn lr ©¨¨

:xg` ote`a dpynd z` zvxzn `xnbdïéúéðúî ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨©§¦¦
,xaecn epizpyna -[ì÷ñøhî dø÷òL] (ì÷ñøèá ìá÷ù) ïBâk- §¤¨§¨¦§©§©

,drax` lr drax` ea yiy lqn utgd z` xwryåy okçépäz` §¦¦©
utgdénð àkéàc ,ì÷ñøè éab ìò[mb yiy-]äçpämewn iab lr ©©¥§©§©§¦¨©¦©¨¨

:`xnbd dywn .drax`éðz÷ Bãé àäåozpy aezk dpyna ixde - §¨¨¨¨¥
:`xnbd zvxzn .lqn `le ,ecin lhp e`éðz,dpyna dpy - §¦

a gipd e` xwry.BãéaL ì÷ñøè§©§©¤§¨
:`xnbd dywnçðéúäa ayein df -ì÷ñøèziad lra ciay ¨¦©§©§©

`edy,ãéçiä úeLøaiab lr gipn ,lqa gipn e` xwerd iprde ¦§©¨¦
,drax` mewnì÷ñøè àlàipr cia,íéaøä úeLøaLixdúeLø ¤¨§©§©¤¦§¨©¦§

,àeä ãéçiä.d`ved meyn ,eilr gipnd ziad lra z` aiigl oi`e ©¨¦
,dyweàîéìciay lqd z` daiygnd epizpyny xn`p m`d - ¥¨

,miaxd zeyxk iprd,äãeäé éaøa éñBé éaøk àìclqd oicy xaeqd §Ÿ§©¦¥§©¦§¨
.cigid zeyxkúeLøa äð÷ õòð ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥§©¦§¨¥¨©¨¤¦§
BLàøáe ,íéaøädpwd lyì÷ñøèdrax` lr drax` agx lq - ¨©¦§Ÿ§©§©

e ,migth dxyr wenr epi`e migth÷øæmiaxd zeyxn utgìò çðå ¨©§¨©
åéab,lwqxhd lyáéiçzeyxl miaxd zeyxn dqpkd meyn ©¨©¨

lr gipde lwqxhn xwryk epizpyn z` cinrp m`e .cigid
.eixack zyxtzn epizpyn oi` ,lwqxhéàcxn`p m`y - §¦

epizpyny,äãeäé éaøa éñBé éaøky ote`aBãé úà úéaä ìòa èLt §©¦¥§©¦§¨¨©©©©©¦¤¨
utg mr,éðò ìL Bãé CBúì ïúðå ,õeçì,iprd ciay lwqxha epiide ©§¨©§¨¤¨¦

éànà[recn-]áéiçixd ,d`ved meynãéçiä úeLøì ãéçiä úeLøî ©©©¨¥§©¨¦¦§©¨¦
÷étî à÷[`iven `ed-]. ¨©¦

:`xnbd zvxznàîéz eléôàepizpyny xn`p m` elit` - £¦¥¨
zhiyk,äãeäé éaøa éñBé éaøc meyn ,dxizq df oi`íúä,my - ©¦¥§©¦§¨¨¨

`ed lwqxhdy xaecn ,dpw urpaäøNòî äìòîìmigth §©§¨¥£¨¨
,rwxwd cr dhn itlk zekynpk eizevign z` mipce ,rwxwdn

j` .dxyr zevign ztwend cigid zeyx aygp jkitleàëä- ¨¨
`ed lwqxhd ,epizpyna o`k,äøNòî ähîìm` s`y oeike §©¨¥£¨¨

,migth dxyr mda didi `l rwxwd itlk eizevign z` 'jeynp'
ziad lrae ,miaxd zeyx `l` ,cigid zeyx aygp `ed oi`

.aiig ,lqd lr gipde cigid zeyxn `ivedy
:`a` iax ly evexiz lr dywn `xnbdéî ,eäáà éaøì déì àéL÷©§¨¥§©¦£¨¦

éðz÷dpyna aezk ike -éðz÷ Bãé àäå ,BãéaL ì÷ñøèaezk ixde - ¨¨¥§©§©¤§¨§¨¨¨¨¥
.lwqxha cinrdl oi`e ,eci
:xg` ote`a zvxzn `xnbd,eäáà éaø øîà àlàxaecn dpyna ¤¨¨©©¦£¨

ìML ïBâkìLz` jinpde lityd -ìMî ähîì BãéäLjenq migth §¤¦§¥¨§©¨¦§Ÿ¨
,rwxwldìa÷å`idy ,dnvr rwxwa gipnk aygpe ,ecia utgl §¦§¨

:`xnbd dywn .drax` lr drax` mewnàäå[ixde-]éðz÷ ãîBò §¨¥¨¨¥
rwxwl dkenq eciy dfe ,uega cner iprdy dpyna aezk -
xaecn .` :mipte` dylya zvxzn `xnbd .`ed ayeiy gxkda

äçBLa.a .rwxwl jenq dribn ecie ,dcinra stekzny - §¤
àîéà úéòaéàåcnery xaecny ,uxzl xen` dvxz m`e -àîeâa §¦¨¥¥¨§¨

.miaxd zeyx rwxw `idy dztyl dkenq ecie ,rwxwa dxitg -
.bàîéà úéòaàåxaecny ,uxzl xen` dvxz m`e -ñpðamc` - §¦¨¥¥¨§©¨

.rwxwl dkenq eciy ,jenp
:`xnbd dywnéðä ìk ïðéòîLàì àpz ìtëéà ,àáø øîàgxh ike - ¨©¨¨¦§©©¨§©§§¦©¨¨¥
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íB÷î éaâãïðéòa àì :dpéî òîL àlà !àkéìå ,' ©¥§§¥¨¤¨§©¦¨¨¨¥©

,ïðéòa àìc àeä äçpä àîìéãå Y .äòaøà íB÷î§©§¨¨§¦§¨©¨¨§¨¨¥©
àîìéc ,éîð äçpäå !ïðéòa äøé÷ò àääéôðk èéLôc ¨£¦¨¨¥©§©¨¨©¦¦§¨§¨¥§¨¤¨

:àaà éaø øîà Y !äçpä éîð àkéàc ;äìaé÷å§¦§¨§¦¨©¦©¨¨¨©©¦©¨
çépäå ,(ì÷ñøèa ìa÷L) ïBâk ïéúéðúî,ì÷ñøè â"ò ©§¦¦§¤¦¥¦§©§¨§¦¦©§©§¨

:éðz Y !éðú÷ 'Bãé' àäå Y .äçpä éîð àkéàc§¦¨©¦©¨¨§¨¨¨¨¥§¦
,ãéçiä úeLøa ì÷ñøè çðéúä Y .BãéaL ì÷ñøè§©§¨¤§¨¨¦©§©§¨¦§©¨¦

ä"øáL ì÷ñøè àlàé"äøéaøk àìc àîéì !àeä ¤¨§©§¨¤¥¨§¨§©¦
:øîBà äãeäé 'øa éñBé éaø ,àéðúc .äãeäé 'øa éñBé¥§§¨§©§¨©¦¥§§¨¥
åéab ìò çðå ÷øæ ,ì÷ñøè BLàøáe ä"øa äð÷ õòð̈©¨¤¦§Ÿ§©§¨¨©§¨©©¨
úéaä ìòa èLt ,äãeäé 'øa éñBé 'øk éàc .áéiç Y©¨§¦§¥§§¨¨©©©©©¦
?áéiç éànà ,éðò ìL Bãé Cåúì ïúðå õeçì Bãé úà¤¨©§¨©§Ÿ¨¤¨¦©©©¨

"äøîééñBé éaø àîéz eléôà Y !÷étî à÷ é"äøì ¥¦¨©¥£¦¥¨©¦¥
.'éî ähîì àëä ,'éî äìòîì Y íúä ,äãeäé 'øa§§¨¨¨§©§¨¥¨¨§©¨¥
?'BãéaL ì÷ñøè' éðú÷ éî :eäaà 'øì déì àéL÷©§¨¥§©¨¦¨¨¥§©§¨¤§¨

àlà !éðú÷ 'Bãé' àäåìML ïBâk :eäaà ø"àBãé ìL §¨¨¨¨¥¤¨©¨§¤¦§¥¨
.äçåNa Y !éðú÷ 'ãîBò' àäå Y .äìa÷å 'âî ähîì§©¨¦§¦§¨§¨¥¨¨¥§Ÿ¤
:àáø øîà .ñpða :à"áàå .àîeâa :àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¨§§©¨¨©¨¨

ì àpz ìtëéà:àáø øîà àlà !?éðä ìk ïðéòîLà ¦§©©¨§©§§¦©¨¨¥¤¨¨©¨¨
ìò 'ãk Bì äáeLç íãà ìL Bãéãàúà ék ,ïëå .' ¨¤¨¨£¨§©§¥¦£¨

ïéáøø"àìò 'ãk Bì äáeLç íãà ìL Bãé :ïðçBé ¨¦¨¨¨¤¨¨£¨§©
ã.'ø"àïéáàø"àéàòìéàø"àõôç ÷øæ :ïðçBé ¨¦¤§©¨¨¨©¥¤

éàî .áéiç Y Bøéáç ìL Bãé CBúa çðåì"î÷Y §¨§¨¤£¥©¨©
ìò 'ãk Bì äáeLç íãà ìL Bãéãäøîà àäå .' ¨¤¨¨£¨§©§¨¨§¨

ø:àîéúc eäî Y !àðîéæ àãç ïðçBé 'î"äàëéä Yàëéä ìáà ,déãéì àeä dáLçàc ¨¨£¨¦§¨©§¥¨¥¨§©§§¨¦¥£¨¥¨
.ïì òîLî à÷ ,àì àîéà Y ,déãéì àeä dáLçà àìãø"àïéáàéàòìéà ø"àø"à §¨©§§¨¦¥¥¨¨¨©§©¨¨¦¦§©

íéøçà ,éëä éîð àéðz .øeèt Y ìaé÷å BîB÷nî ø÷ò ,áéiç Y ìaé÷å BîB÷îa ãîò :ïðçBé¨¨¨©¦§§¦¥©¨¨©¦§§¦¥¨©§¨©¦¨¦£¥¦
éòa .øeèt Y ìaé÷å BîB÷nî ø÷ò ,áéiç Y ìaé÷å BîB÷îa ãîò :íéøîBàø÷øæ :ïðçBé ' §¦¨©¦§§¦¥©¨¨©¦§§¦¥¨¨¥¨¨¨©

àcà áø øîà Y ?déì àéòaî÷ éàî ?eäî ,Bìaé÷å øæçå ,BîB÷nî àeä ø÷òðå õôç¥¤§¤¡©¦§§¨©§¦§©©¨¦¨£¨¥¨©©©¨
éðL :äáäà øaúåçkíãàk Y ãçà íãàa úåçk éðL .déì àéòaî à÷ ãçà íãàa ©©£¨§¥ŸŸ§¨¨¤¨¨¦¨£¨¥§¥ŸŸ§¨¨¤¨§¨¨

.e÷éz Y ?øeèôe ,éîc íãà éða éðLk àîìéc Bà ,áéiçå ,éîc ãçàø"àïéáàø"à:ïðçBé ¤¨¨¥§©¨¦§¨¦§¥§¥¨¨¨¥¨¥¨¦¨¨
é÷úî .áéiç Y àéöBäå íéîLb éî ìaé÷å ,Bøéáç øöç Cåúì Bãé ñéðëädì óøäî :àøéæ ' ¦§¦¨§Ÿ£©£¥§¦¥¥§¨¦§¦©¨©§¦¨¥¨©

eäéà ,íéîL åðéòèä éì äî ,Bøéáç åðéòèä éì"ìaé÷" àîéz àì Y !äøé÷ò ãéáò àì ¦¦§¦Ÿ£¥©¦¦§¦Ÿ¨©¦¦¨¨¥£¦¨¨¥¨¦¥
íB÷î éaâ ìòî äøé÷ò ïðéòa àäå Y ."èì÷" àlàãàéiç éaø øîà Y !àkéìå ,'éøa' ¤¨¨©§¨¨¥©£¦¨¥©©¥§§¥¨¨©©¦¦¨§¥

èìwL ïBâk :àðeä áøcøîàãk Y !çð àì àäå ,éîð ìúBk éaâ ìò .ìúBkä éaâ ìòî §©¨§¤¨©¥©©¥©¤©©¥¤©¦§¨¨¨§©£©
ìúBëa :àáø,òteLîY ?àáøc øîúéà àëéäå .òteLî ìúBëa Y éîð àëä,àäà:ïðúc ¨¨§¤§¨¨¨©¦§¤§¨§¥¨¦§©§¨¨©¨¦§©

äéä

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

שבת. פרק ראשון - יציאות השבת דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     רש"י



ze`iviaרלב cenr d sc ± oey`x wxtzay
øôña àøB÷.dNibnM miEUr mdNW mixtq lM:Bãiî øôqä ìbìbúðå.cg` FW`xe ¥§¥¤¨§¨¦¤¨¤£¦¦§¦¨§¦§©§¥©¥¤¦¨§Ÿ¤¨

FciA:Bìöà BììBb.oiaExirC `xzA wxtaEzREwqi`A Dl miwFnDFaB oFbM ,zilnxM §¨§¤§§¤¤©§¨§¥¦¦¨§¦§©©§§¦§¨©
b'FAgxecDiNEM ltp i`C .eiptl zxaFr miAxd zEWxE 'DicinixcdnEDilxn"dx §¨§§¨©¦¤¤§¨¨§¦¨©¥¦¥§©§¥¥¥

dREwqi`lo`M oi`e FciA cg` FW`xC `YWd :KMld .`Mi` z`Hg aEIg e`l - ¨¦§¨¨¦©¨¦¨¦§¨¨§¨§Ÿ¤¨§¨§¥¨
xEfB `l inp zEaW mEXn ENit` - dxiwr: £¦¨£¦¦§©¦¨§

âbä Làøa àøB÷ äéä.i"dx `EdW:ìbìbúðå ¨¨¥§Ÿ©©¤§¦§©§¥
Bãiî øôqä.FciA cg` FW`xe:òébä àlL ãò. ©¥¤¦¨§Ÿ¤¨§¨©¤Ÿ¦¦©

oFYgYd W`x:'éì.xie` `EdW ,mipFYgYd Ÿ©©§©©©§¦¤£¦
d"xFlv` FllFB -:òébä'éì.xEq`,FllFbl §¤§¦¦©©¨§§

FcbF`C `kid zEaW mEXn opAx xEfbC,FciA ¦§©¨¨¦§¥¨§§§¨
,Diziil `lC ,DiNEM Dicin wtpC `kid EH ©̀¥¨§¨©¦¥¥§¨¥§¥

`ziixF`C `aEIg `Mi`C:áúkä ìò BëôBä. §¦¨¦¨§©§¨§©©§¨
lzFMd cvl FazMwlgdeiRlM,d"x`NW §¨§©©¤§¤¨¨§©¥¤Ÿ

oFiGaA KM lM lHEn `di:çð àì àäå. §¥¨¨¨§¦¨§¨¨¨
Flv` FllFbl xEq` i`O`e?òteLî.hlFA §©©¨§§¤§§¨¥

xvnE dHnNnFzF` lr Dil gpC ,dlrnln ¦§©¨¥¥¦§©§¨§¨¥©
rERiW:éçééðc éãéáò éî.Fl WIW xacA `N` ¦©¦£¦¦§¨§¦¤¨§¨¨¤¥
KFY:àîéúc eäî.Epiid e`lozgPdiedzC ©§¥¨¨©§©¨¨¨§¤¡¥

iciip `dC ,dxiwr FzxiwrElf`e:ì"î÷. £¦¨£¦¨§¨¨§¦§¨§
,ozgPd EpiidCozxiwredxiwr:óvL ïîL §©§©¨¨¨©£¦¨¨£¦¨¤¤¤¨

â"òïéé.xwreF`ivFde onXd"xl.d"ded ©¦§¨©©¤¤§¦¦§
`l dnExY oiprl la` .zAW oiprl min b"r©¦§¦§©©¨£¨§¦§©§¨¨

ibqoii hwp `lC:ú÷Bìçîïðaøå ïðçBé éaø ¨¥§¨¨©©©£¤©¦¨¨§©¨¨
ïîL ïðúc.dnExY lW:ïéé â"ò óvL.lW ¦§©¤¤¤§¨¤¨©¦¤

dnExY:íBé ìeáè.on dnExYd z` lqFR §¨§¥¤©§¨¦
"lxrd" 'tA zFnaiA ,dxFYd).`r sC(:àì ©¨¦¨§¤¤¨¥©Ÿ

ãáìa ïîL àlà ìñt.df xEAg Fpi`W itl ¨©¤¨¤¤¦§©§¦¤¥¦¤
.`nh `le `Ed lEqR onWe ,dfl`l - KMlid ¨¤§¤¤¨§Ÿ¨¥¦§¨¨

xacM ied ,inp zAW oiprlE .oiil Dil liqR̈¥¥§©¦§¦§©©¨©¦¨¥§¨¨
xg`sSdFzgPd Epiid e`lC - miOd lr:äéä ©¥©¨©©©¦§¨©§©¨¨¨¨

ïé÷Lîe ïéìëBà ïeòè.,Kkl Fprh `NW rnWn ¨¨¦©§¦©§©¤Ÿ§¨§¨
zieGn FkilFdl icM ,i"dxA oErh did `N ¤̀¨¨¨¨¦§¥§¦¦¨¦

ziefl)mFi cFrAn F`.(xwrXnEKlnp - eilbx §¨¦¦§¦¤¨©©§¨¦§©
FNEM mFId lM qpkpe `vie:ãò áéiç Bðéà §¨¨§¦§©¨©¥©¨©

ãBîòiL."g`ekzcinrC .z`vl Fnvr xFwri ¤©£§©£©§¨¥©£¦©
i`Ce FtEB)b(cnr iM KMld ,inC utgzcinrM ©©©£¦©¥¤¨¥¦§¨¦¨©

xwren"rdcinr `lA la` .aiIgin - z`vl §¨©¨¥¦©©£¨§Ÿ£¦¨
`l `ide ,dpFW`x dxiwr `N` dxiwr `Mil¥¨£¦¨¤¨£¦¨¦¨§¦Ÿ

dzidn"r`N` daiIg `l dxFYde ,z`vl ¨§¨¨¥§©¨Ÿ¦§¨¤¨
oiEMzIW oMWOn opixnbe ,zaWgn zk`ln§¤¤©£¤¤§¨§¦©¦¦§¨¤¦§©¥
,zAW `EdW rcFi `l la` dk`lOd zFUrl©£©§¨¨£¨Ÿ¥©¤©¨

F`zxYEn Ff dk`lOW xEaqM:ãîBòL àeäå §¨¤§¨¨¤¤§¤¥
Leôì.dxiwre ,dcinr `ied `idd .gEpl ¨¨©©¦¨§¨£¦¨©£¦¨

DxzaCoTzl ,sYkl cnFr la` .dxiwr ied §¨§¨¨¥£¦¨£¨¥§©¥§©¥
`id dcinr e`l - FtizM lr F`Vn:øîàcî ©¨©§¥¨£¦¨¦¦§¨©

øî.iiA`C DiAx `EdC ,dAx:ã CBzúBnà '. ©©¨§©¥§©©¥©
c xiarOdc KFY cnre x"dxA zFO` 'zFO` ' ©©£¦©¦§¨©©

mW cnr F` giPde milWde xfge ,WEtl:øeèt.c xiard `NWdxiwrA zFO` '.zg` ¨§¨©§¦§¦§¦¦©¨©¨¨¤Ÿ¤¡¦©©£¦¨©©
milWdWkE ,zFO` 'cd KFzA cnr sYkl m`ec- WEtl mW cnr F` giPd zFO` ' §¦§©¥¨©§©©§¤¦§¦©¦¦©¨©¨¨

,aiIg)c(dcinreKFzCcsYkl dzidW ,`id dcinr e`l ':úBnà 'ãì õeç.xiarOd ©¨©£¦¨§¨£¦¨¦¤¨§¨§©¥§©©©£¦
czgPdM FtEB zgPd ied - cnr WEtl m` ,zFO` 'cl uEg cnFre zFnilW zFO` '©§¥§¥§©¦¨¨©¨¥©¨©§©¨©

` - cnr sYkl m`e .utgmdipW - ok ixg` FcIn xg` Dlhp m`e .dcinr Ff oi ¥¤§¦§©¥¨©¥£¦¨§¦§¨¨©¥¦¨©£¥¥§¥¤
oixEhR:eäðéð éàøBîà.xin` 'xe i`rl` ':øîà øîe àðMéì éàäa dì øîà øî §¦¨¨¥¦§¦§©§©¦©¨©¨§©¦¨¨©¨©

àðMéì éàäa dì.,EdinExDxn` `pnif `cg opgFi ':úeðç.i"dx:àéèìt.,dagx ¨§©¦¨¨¦¨¨£¨¦§¨£¨¨£§©§¨§¨¨
x"dx `Ede:åéèñ Cøc.mFwnmiaWFIW zF`Ahvi`,mixgFq,dilr zilnxM mWe §¤¤§¨§¦§©¨¤§¦£¦§¥©§§¦¨¤¨

e`lCdkENidlx"dxM `Ed:áéiç.eihQA cnr `le li`FddgPd o`M oi` ,WEtl §¨§¦¨¦©¨¦§Ÿ¨©©§¨¨¥¨©¨¨
`ihltA `N`:øèBt éàfò ïáe.tncMxwrp `vnpe ,inC cnFrM KNdn :xaqw ,' ¤¨¦§©§¨¤©©¥§¦§¨¨¨©§©¥§¥¨¥§¦§¨¤¡¨
gPEnE i"dxn,eihqAxwFre)d(eihQnx"dxA giPnE:ïçkLà àëéäâ"äë.`wqtnC ¥¨¦§¨§¥¦§¨©¦©¦¥¨©§©©§©§§¨

`l `nliC ?aiIgin izixg` `zEWxaiIg`icdA d"xl i"dxn `ivFnA `N` `pngx ': §¨©£¦¦¦©©¦§¨¨©§¥©£¨¨¤¨§¦¥¦§¤§¨
éãéî

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

äéä± dtewq`d lr xtqa `xewzilnxka xfb `lc ,oiwxta `axle :xn`z m`e

,ehgna hiigd `vi `l iab dxifbl dxifb):`i 'c onwl(elit` ?xtq `ixi` i`n

i`e !opaxcn `l` xeq` `l ecia ecb` oi`a elit`c oeik ,ecia ecb`a ixy inp ilin lk

oiaexirc `xza wxta iia` wiqnck ,zilnxk ztewq`a `l` dnwe`l xyt`).gv sc

mye.(,xtq elit` :opirny`l xtq hwpc :l"ie

oerny iax iwet`l ,xeq` ± ecia eceb` oi` m`

epi` zeay meyn `edy xac lk :mzd xn`c

ycewd iazk ipta cner:

ìúåëárteyn.miaxy oebk ixii`c :i"xe`

x"dx iedc ,eilr mitzkn:æåâà
± ezgpd epiid e`l min b"rxn`c b"r`eopi

n"ac w"ta)mye :h sc:(,`giip gpin dpitq

`lc ,ip`y oipw iabl ,dl ihnn `wc `ed `ine

inp cie ,cin opitli xvgc .zkldn xvg ixw`

la` .dl ihnn `we `zez ibqn `wc edi`

`nzqn did `l mye ,opitli okynn ± `kd

:irae .mc` ipa mivtg miripvny jxck `l`

jxc `ed m` ± min b"r sv ilke ilka feb`

e`l i`cec b"r` .`l e` ,mivtg ripvdl jk

yixae .inc jldnk aekx :l"iwc ,inc gpenk

`xza wxt).bpw sc(lr ozep m`c inp rnyn

,dgpd aiyg `lc ± jldn `edyk mc`

lhepe ,zkldn `idyk dilr egipn :xn`wc

"`ivend"a inp opixn`e .zcner `idyk dpnn

).t sc onwl:(zeize` izy xeriyk eic `ived

`id ef mzaizk ,aiig ± jldn `edyk oazke

mewna ogipdy ,oazk `wec rnyn .mzgpd

xg` ilkl jty m` la` .mlerl my ex`yiy

jldn `edy oeik ,dgpd aiyg `l ±:éáø
'ek mdipy xn` ixep oa opgei.leah" hwpcn

.dwyn aiyg onyc rnyn "ipy" hwp `le "mei

oke ,dlgz zeidl oiwyn `nhn xg` ipyc

migqtc w"ta rnyn)mye :ci sc.(dne

migqta my izyxit zegpnn dywy:

àîìùá± inc cnerk jldn i`fr oal

:`nil ?`nrh i`dl jixv dn :i"xl dyw

± aiiginc b"dk ogky` `l i`fr oal `nlya

dcenc meyn i`c ,opaxl `nrh `dn jixtck

rci `l izk` `d ± `nrh i`d xn`w wxefa

i`fr oal inp jextl ± rci i`c .wxefa dcenc

i"x uxize !'ek ogky` `kid hiyene wxef`

b"dk zgkyn elit` r"al `nlya :w"dc

`l` ,inc cnerk jldnc ,xeht ± okyna

inlyexiae .'ek ogky` `kid .dywz opaxl

aiigzn mc` oi` i`fr oac dizrc lr :jixt

ink dyric ,mlerl x"dxa zen` 'c lr

:ipyne !xhtie dn`e dn` lk lr dgpedy

"wxefd"a xn`ck ,`kxit dl aiyg `l ocic q"yde .utewa dl zgkyn):ev sc onwl(

b"r` ,r"xl dhelw oke .dlr dywn `l ikdle .dl ixinb `zkld x"dxa zen` 'cc

dgpedy ink opixn` `le ,aiig miaxd zeyxa zen` 'c wxefa ± `inc dgpedy inkc

miaxd zeyxa zen` 'cac oeik ,dil `wtqn `"aixe .miaxd zeyxa zen` 'c jez(

iig m` ,i`fr oal inc cnerk `nlrac ab lr s` ,inc cnerk jldn xn` `loal a

,zen` rax`l ueg cnr `l m` ,oke .e`l m` zen` 'c jez yetl cnr elit` i`fr

oke .e`l m` zen` 'cl ueg inc cnerk jldn opixn` m` ecin xg` dlhpy oebk

dhlw elit` ,zen` rax`l ueg `inc dgpedy ink xn` m` ,`aiwr iaxl dhelw

iaxl :`"ayxl d`xp .opixn` `l zen` rax` jezc oeik ,dtxypy e` alk e` xg`

dil zil ± xeht o`ivede mdilr jlnpe ziefl ziefn eivtg dptnd lirl xn`c opgei

yixa `icda gken oke ,aiig ded ± inc cnerk jldn xn`c i`fr oalc .i`fr oac

"zexrp el`")mye .`l sc zeaezk(:
icin

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

ìò øôña àøB÷ äéääte÷ñéàäBãiî øôqä ìbìbúðå ¨¨¥§¥¤©¨¦§¨§¦§©§¥©¥¤¦¨
øôqä ìbìbúðå âbä Làøa àøB÷ äéä .Bìöà BììBb Y§¤§¨¨¥§Ÿ©©§¦§©§¥©¥¤

òébä àlL ãò ,Bãiîéì,Bìöà BììBb Y íéçôè ' ¦¨©¤Ÿ¦¦©§§¨¦§¤§
éì òébäMî:da ïðéåäå ,áúkä ìò BëôBä Y íéçôè ' ¦¤¦¦©§§¨¦§©©§¨§¨¥©¨

:àáø øîàå !çð àì àä ?áúkä ìò BëôBä éànà©©§©©§¨¨¨¨§¨©¨¨
ãéáòc Y øôña àáø øîàc øåîéà .òteLî ìúBëa§¤§¨¥Ÿ©£©¨¨§¥¤©£¦

,çééðcéãéáò éî íéîïBâk :àáø øîà àlà Y !?éçééðã §¨¥©¦¦£¦¦§¨§¦¤¨¨©¨¨§
èìwL"òîâ:àîéúc eäî Y !àèéLt ,àneb .àneb ¤¨©¥¨¨§¦¨©§¥¨
íéîâ"ò,àeä äçpä åàì Y íéîàáø àãæàå .ì"î÷ ©¦©¦¨©¨¨§¨§¨¨¨

íéî :àáø øîàc ,déîòèìâ"òeðééä Y íéî,ïúçpä §©£¥§¨©¨¨©¦©¦©§©¨¨¨
æBâàâ"òæBâà :àáø éòa .Búçpä eðééä åàì Y íéî ¡©¦¨©§©¨¨¨¥¨¨¡

óö éìëe ,éìëaâ"ò,çééð àäå Y ïðéìæà æBâà øúa ,íéî ¦§¦§¦¨©¦¨©¡¨§¦©§¨¨¥
,çééð àì àäå Y ïðéìæà éìk øúa àîìéc Bà?ãééðc ¦§¨¨©§¦¨§¦©§¨¨¨¥§¨¥

óvL ïîL .e÷ézâ"òú÷Bìçî Y ïééøéøeð ïa ïðçBé ' ¥¤¤¤¨©¦©£¤¨¨¤¦
óvL ïîL :ïðúc .ïðaøåïîMa íBé ìeáè òâðå Y ïéé â"ò §©¨¨¦§©¤¤¤¨©¦§¨©§©¤¤

,ãáìa ïîL àlà ìñt àì Yø:øîBà éøeð ïa ïðçBé ' Ÿ¨©¤¨¤¤¦§©¨¨¤¦¥
.äæì äæ íéøaeçî íäéðLø"àïéáàø"àéàòìéàø"à §¥¤§¨¦¤¨¤¨¦¤§©

ìk àöBéå ñðëðå ïé÷Lîe íéìëBà ïeòè äéä :ïðçBé¨¨¨¨¨¨¦©§¦§¦§¨§¥¨
àeäå :ééaà øîà .ãBîòiL ãò áéiç Bðéà Y Blek íBiä©¥©¨©¤©£¨©©©¥§

CBz :øî øîàcî Y éànî .Leôì ãîòLãúBnà ' ¤¨©¨¦©¦§¨©¨©
,úBnà 'ãì õeç .áéiç Y ózëì ,øeèt Leôì ãîò̈©¨¨§©¥©¨§©

éàî .øeèt Y ózëì ,áéiç Y Leôì ãîòì"î÷Y ¨©¨©¨§©¥¨©
døîà àä ,Cëì äðBLàø äòMî äøé÷ò äúéä àlL¤Ÿ¨§¨£¦¨¦¨¨¦¨§¨¨£©¨

àøôñ áø øîàc !àðîéæ àãç ïðçBé éaøø"àéîàø"à ©¦¨¨£¨¦§¨§¨©©¨§¨©¦
ïäéìò Cìîðå ,úéåæì úéåfî íéöôç øéáònä :ïðçBé¨¨©©£¦£¨¦¦¨¦§¨¦§¦§©£¥¤
äðBLàø äòMî äøé÷ò äúéä àlL ,øeèt Y ïàéöBäå§¦¨¨¤Ÿ¨§¨£¦¨¦¨¨¦¨
,àðLéì éàäa dì øîà øî ,eäðéð éàøBîà Y !Cëì§¨¨¨¥¦§¨£©¨§©¦¨¨

.àðLéì éàäa dì øîà øîeø"úúeðçî àéöBnä ©£©¨§©¦§¨©¦¥£
àîìLa .øèBt éàfò ïáe ,áéiç Y åéèñ Cøc àéèìtì©§©§¨¤¤§¨©¨¤©©¥¦§¨¨
éäð ,ïðaø àlà .éîã ãîBòk Cläî :øáñ÷ Y éàfò ïa¤©©¨¨©§©¥§¥¨¥¤¨©¨©§¦
àðçkLà àëéä ,éîc ãîBòk åàì Cläî éøáñ÷c éîð©¦§¨¨§¦§©¥¨§¥¨¥¥¨©§©§¨

"äkâY ?áéiçcø"ààøôñø"àéîàø"à:ïðçBé §§©¨¨§¨©¦¨¨
éãéî

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

שבת. פרק ראשון - יציאות השבת דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רלג ze`ivia cenr d sc ± oey`x wxtzay
øôña àøB÷.dNibnM miEUr mdNW mixtq lM:Bãiî øôqä ìbìbúðå.cg` FW`xe ¥§¥¤¨§¨¦¤¨¤£¦¦§¦¨§¦§©§¥©¥¤¦¨§Ÿ¤¨

FciA:Bìöà BììBb.oiaExirC `xzA wxtaEzREwqi`A Dl miwFnDFaB oFbM ,zilnxM §¨§¤§§¤¤©§¨§¥¦¦¨§¦§©©§§¦§¨©
b'FAgxecDiNEM ltp i`C .eiptl zxaFr miAxd zEWxE 'DicinixcdnEDilxn"dx §¨§§¨©¦¤¤§¨¨§¦¨©¥¦¥§©§¥¥¥

dREwqi`lo`M oi`e FciA cg` FW`xC `YWd :KMld .`Mi` z`Hg aEIg e`l - ¨¦§¨¨¦©¨¦¨¦§¨¨§¨§Ÿ¤¨§¨§¥¨
xEfB `l inp zEaW mEXn ENit` - dxiwr: £¦¨£¦¦§©¦¨§

âbä Làøa àøB÷ äéä.i"dx `EdW:ìbìbúðå ¨¨¥§Ÿ©©¤§¦§©§¥
Bãiî øôqä.FciA cg` FW`xe:òébä àlL ãò. ©¥¤¦¨§Ÿ¤¨§¨©¤Ÿ¦¦©

oFYgYd W`x:'éì.xie` `EdW ,mipFYgYd Ÿ©©§©©©§¦¤£¦
d"xFlv` FllFB -:òébä'éì.xEq`,FllFbl §¤§¦¦©©¨§§

FcbF`C `kid zEaW mEXn opAx xEfbC,FciA ¦§©¨¨¦§¥¨§§§¨
,Diziil `lC ,DiNEM Dicin wtpC `kid EH ©̀¥¨§¨©¦¥¥§¨¥§¥

`ziixF`C `aEIg `Mi`C:áúkä ìò BëôBä. §¦¨¦¨§©§¨§©©§¨
lzFMd cvl FazMwlgdeiRlM,d"x`NW §¨§©©¤§¤¨¨§©¥¤Ÿ

oFiGaA KM lM lHEn `di:çð àì àäå. §¥¨¨¨§¦¨§¨¨¨
Flv` FllFbl xEq` i`O`e?òteLî.hlFA §©©¨§§¤§§¨¥

xvnE dHnNnFzF` lr Dil gpC ,dlrnln ¦§©¨¥¥¦§©§¨§¨¥©
rERiW:éçééðc éãéáò éî.Fl WIW xacA `N` ¦©¦£¦¦§¨§¦¤¨§¨¨¤¥
KFY:àîéúc eäî.Epiid e`lozgPdiedzC ©§¥¨¨©§©¨¨¨§¤¡¥

iciip `dC ,dxiwr FzxiwrElf`e:ì"î÷. £¦¨£¦¨§¨¨§¦§¨§
,ozgPd EpiidCozxiwredxiwr:óvL ïîL §©§©¨¨¨©£¦¨¨£¦¨¤¤¤¨

â"òïéé.xwreF`ivFde onXd"xl.d"ded ©¦§¨©©¤¤§¦¦§
`l dnExY oiprl la` .zAW oiprl min b"r©¦§¦§©©¨£¨§¦§©§¨¨

ibqoii hwp `lC:ú÷Bìçîïðaøå ïðçBé éaø ¨¥§¨¨©©©£¤©¦¨¨§©¨¨
ïîL ïðúc.dnExY lW:ïéé â"ò óvL.lW ¦§©¤¤¤§¨¤¨©¦¤

dnExY:íBé ìeáè.on dnExYd z` lqFR §¨§¥¤©§¨¦
"lxrd" 'tA zFnaiA ,dxFYd).`r sC(:àì ©¨¦¨§¤¤¨¥©Ÿ

ãáìa ïîL àlà ìñt.df xEAg Fpi`W itl ¨©¤¨¤¤¦§©§¦¤¥¦¤
.`nh `le `Ed lEqR onWe ,dfl`l - KMlid ¨¤§¤¤¨§Ÿ¨¥¦§¨¨

xacM ied ,inp zAW oiprlE .oiil Dil liqR̈¥¥§©¦§¦§©©¨©¦¨¥§¨¨
xg`sSdFzgPd Epiid e`lC - miOd lr:äéä ©¥©¨©©©¦§¨©§©¨¨¨¨

ïé÷Lîe ïéìëBà ïeòè.,Kkl Fprh `NW rnWn ¨¨¦©§¦©§©¤Ÿ§¨§¨
zieGn FkilFdl icM ,i"dxA oErh did `N ¤̀¨¨¨¨¦§¥§¦¦¨¦

ziefl)mFi cFrAn F`.(xwrXnEKlnp - eilbx §¨¦¦§¦¤¨©©§¨¦§©
FNEM mFId lM qpkpe `vie:ãò áéiç Bðéà §¨¨§¦§©¨©¥©¨©

ãBîòiL."g`ekzcinrC .z`vl Fnvr xFwri ¤©£§©£©§¨¥©£¦©
i`Ce FtEB)b(cnr iM KMld ,inC utgzcinrM ©©©£¦©¥¤¨¥¦§¨¦¨©

xwren"rdcinr `lA la` .aiIgin - z`vl §¨©¨¥¦©©£¨§Ÿ£¦¨
`l `ide ,dpFW`x dxiwr `N` dxiwr `Mil¥¨£¦¨¤¨£¦¨¦¨§¦Ÿ

dzidn"r`N` daiIg `l dxFYde ,z`vl ¨§¨¨¥§©¨Ÿ¦§¨¤¨
oiEMzIW oMWOn opixnbe ,zaWgn zk`ln§¤¤©£¤¤§¨§¦©¦¦§¨¤¦§©¥
,zAW `EdW rcFi `l la` dk`lOd zFUrl©£©§¨¨£¨Ÿ¥©¤©¨

F`zxYEn Ff dk`lOW xEaqM:ãîBòL àeäå §¨¤§¨¨¤¤§¤¥
Leôì.dxiwre ,dcinr `ied `idd .gEpl ¨¨©©¦¨§¨£¦¨©£¦¨

DxzaCoTzl ,sYkl cnFr la` .dxiwr ied §¨§¨¨¥£¦¨£¨¥§©¥§©¥
`id dcinr e`l - FtizM lr F`Vn:øîàcî ©¨©§¥¨£¦¨¦¦§¨©

øî.iiA`C DiAx `EdC ,dAx:ã CBzúBnà '. ©©¨§©¥§©©¥©
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äéä± dtewq`d lr xtqa `xewzilnxka xfb `lc ,oiwxta `axle :xn`z m`e

,ehgna hiigd `vi `l iab dxifbl dxifb):`i 'c onwl(elit` ?xtq `ixi` i`n

i`e !opaxcn `l` xeq` `l ecia ecb` oi`a elit`c oeik ,ecia ecb`a ixy inp ilin lk

oiaexirc `xza wxta iia` wiqnck ,zilnxk ztewq`a `l` dnwe`l xyt`).gv sc

mye.(,xtq elit` :opirny`l xtq hwpc :l"ie

oerny iax iwet`l ,xeq` ± ecia eceb` oi` m`

epi` zeay meyn `edy xac lk :mzd xn`c

ycewd iazk ipta cner:

ìúåëárteyn.miaxy oebk ixii`c :i"xe`

x"dx iedc ,eilr mitzkn:æåâà
± ezgpd epiid e`l min b"rxn`c b"r`eopi

n"ac w"ta)mye :h sc:(,`giip gpin dpitq

`lc ,ip`y oipw iabl ,dl ihnn `wc `ed `ine

inp cie ,cin opitli xvgc .zkldn xvg ixw`

la` .dl ihnn `we `zez ibqn `wc edi`

`nzqn did `l mye ,opitli okynn ± `kd

:irae .mc` ipa mivtg miripvny jxck `l`

jxc `ed m` ± min b"r sv ilke ilka feb`

e`l i`cec b"r` .`l e` ,mivtg ripvdl jk

yixae .inc jldnk aekx :l"iwc ,inc gpenk

`xza wxt).bpw sc(lr ozep m`c inp rnyn

,dgpd aiyg `lc ± jldn `edyk mc`

lhepe ,zkldn `idyk dilr egipn :xn`wc

"`ivend"a inp opixn`e .zcner `idyk dpnn

).t sc onwl:(zeize` izy xeriyk eic `ived

`id ef mzaizk ,aiig ± jldn `edyk oazke

mewna ogipdy ,oazk `wec rnyn .mzgpd

xg` ilkl jty m` la` .mlerl my ex`yiy

jldn `edy oeik ,dgpd aiyg `l ±:éáø
'ek mdipy xn` ixep oa opgei.leah" hwpcn

.dwyn aiyg onyc rnyn "ipy" hwp `le "mei

oke ,dlgz zeidl oiwyn `nhn xg` ipyc

migqtc w"ta rnyn)mye :ci sc.(dne

migqta my izyxit zegpnn dywy:

àîìùá± inc cnerk jldn i`fr oal

:`nil ?`nrh i`dl jixv dn :i"xl dyw

± aiiginc b"dk ogky` `l i`fr oal `nlya

dcenc meyn i`c ,opaxl `nrh `dn jixtck

rci `l izk` `d ± `nrh i`d xn`w wxefa

i`fr oal inp jextl ± rci i`c .wxefa dcenc

i"x uxize !'ek ogky` `kid hiyene wxef`

b"dk zgkyn elit` r"al `nlya :w"dc

`l` ,inc cnerk jldnc ,xeht ± okyna

inlyexiae .'ek ogky` `kid .dywz opaxl

aiigzn mc` oi` i`fr oac dizrc lr :jixt

ink dyric ,mlerl x"dxa zen` 'c lr

:ipyne !xhtie dn`e dn` lk lr dgpedy

"wxefd"a xn`ck ,`kxit dl aiyg `l ocic q"yde .utewa dl zgkyn):ev sc onwl(

b"r` ,r"xl dhelw oke .dlr dywn `l ikdle .dl ixinb `zkld x"dxa zen` 'cc

dgpedy ink opixn` `le ,aiig miaxd zeyxa zen` 'c wxefa ± `inc dgpedy inkc

miaxd zeyxa zen` 'cac oeik ,dil `wtqn `"aixe .miaxd zeyxa zen` 'c jez(

iig m` ,i`fr oal inc cnerk `nlrac ab lr s` ,inc cnerk jldn xn` `loal a

,zen` rax`l ueg cnr `l m` ,oke .e`l m` zen` 'c jez yetl cnr elit` i`fr

oke .e`l m` zen` 'cl ueg inc cnerk jldn opixn` m` ecin xg` dlhpy oebk

dhlw elit` ,zen` rax`l ueg `inc dgpedy ink xn` m` ,`aiwr iaxl dhelw

iaxl :`"ayxl d`xp .opixn` `l zen` rax` jezc oeik ,dtxypy e` alk e` xg`

dil zil ± xeht o`ivede mdilr jlnpe ziefl ziefn eivtg dptnd lirl xn`c opgei

yixa `icda gken oke ,aiig ded ± inc cnerk jldn xn`c i`fr oalc .i`fr oac
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ìò øôña àøB÷ äéääte÷ñéàäBãiî øôqä ìbìbúðå ¨¨¥§¥¤©¨¦§¨§¦§©§¥©¥¤¦¨
øôqä ìbìbúðå âbä Làøa àøB÷ äéä .Bìöà BììBb Y§¤§¨¨¥§Ÿ©©§¦§©§¥©¥¤

òébä àlL ãò ,Bãiîéì,Bìöà BììBb Y íéçôè ' ¦¨©¤Ÿ¦¦©§§¨¦§¤§
éì òébäMî:da ïðéåäå ,áúkä ìò BëôBä Y íéçôè ' ¦¤¦¦©§§¨¦§©©§¨§¨¥©¨

:àáø øîàå !çð àì àä ?áúkä ìò BëôBä éànà©©§©©§¨¨¨¨§¨©¨¨
ãéáòc Y øôña àáø øîàc øåîéà .òteLî ìúBëa§¤§¨¥Ÿ©£©¨¨§¥¤©£¦

,çééðcéãéáò éî íéîïBâk :àáø øîà àlà Y !?éçééðã §¨¥©¦¦£¦¦§¨§¦¤¨¨©¨¨§
èìwL"òîâ:àîéúc eäî Y !àèéLt ,àneb .àneb ¤¨©¥¨¨§¦¨©§¥¨
íéîâ"ò,àeä äçpä åàì Y íéîàáø àãæàå .ì"î÷ ©¦©¦¨©¨¨§¨§¨¨¨

íéî :àáø øîàc ,déîòèìâ"òeðééä Y íéî,ïúçpä §©£¥§¨©¨¨©¦©¦©§©¨¨¨
æBâàâ"òæBâà :àáø éòa .Búçpä eðééä åàì Y íéî ¡©¦¨©§©¨¨¨¥¨¨¡

óö éìëe ,éìëaâ"ò,çééð àäå Y ïðéìæà æBâà øúa ,íéî ¦§¦§¦¨©¦¨©¡¨§¦©§¨¨¥
,çééð àì àäå Y ïðéìæà éìk øúa àîìéc Bà?ãééðc ¦§¨¨©§¦¨§¦©§¨¨¨¥§¨¥

óvL ïîL .e÷ézâ"òú÷Bìçî Y ïééøéøeð ïa ïðçBé ' ¥¤¤¤¨©¦©£¤¨¨¤¦
óvL ïîL :ïðúc .ïðaøåïîMa íBé ìeáè òâðå Y ïéé â"ò §©¨¨¦§©¤¤¤¨©¦§¨©§©¤¤

,ãáìa ïîL àlà ìñt àì Yø:øîBà éøeð ïa ïðçBé ' Ÿ¨©¤¨¤¤¦§©¨¨¤¦¥
.äæì äæ íéøaeçî íäéðLø"àïéáàø"àéàòìéàø"à §¥¤§¨¦¤¨¤¨¦¤§©

ìk àöBéå ñðëðå ïé÷Lîe íéìëBà ïeòè äéä :ïðçBé¨¨¨¨¨¨¦©§¦§¦§¨§¥¨
àeäå :ééaà øîà .ãBîòiL ãò áéiç Bðéà Y Blek íBiä©¥©¨©¤©£¨©©©¥§

CBz :øî øîàcî Y éànî .Leôì ãîòLãúBnà ' ¤¨©¨¦©¦§¨©¨©
,úBnà 'ãì õeç .áéiç Y ózëì ,øeèt Leôì ãîò̈©¨¨§©¥©¨§©

éàî .øeèt Y ózëì ,áéiç Y Leôì ãîòì"î÷Y ¨©¨©¨§©¥¨©
døîà àä ,Cëì äðBLàø äòMî äøé÷ò äúéä àlL¤Ÿ¨§¨£¦¨¦¨¨¦¨§¨¨£©¨

àøôñ áø øîàc !àðîéæ àãç ïðçBé éaøø"àéîàø"à ©¦¨¨£¨¦§¨§¨©©¨§¨©¦
ïäéìò Cìîðå ,úéåæì úéåfî íéöôç øéáònä :ïðçBé¨¨©©£¦£¨¦¦¨¦§¨¦§¦§©£¥¤
äðBLàø äòMî äøé÷ò äúéä àlL ,øeèt Y ïàéöBäå§¦¨¨¤Ÿ¨§¨£¦¨¦¨¨¦¨
,àðLéì éàäa dì øîà øî ,eäðéð éàøBîà Y !Cëì§¨¨¨¥¦§¨£©¨§©¦¨¨

.àðLéì éàäa dì øîà øîeø"úúeðçî àéöBnä ©£©¨§©¦§¨©¦¥£
àîìLa .øèBt éàfò ïáe ,áéiç Y åéèñ Cøc àéèìtì©§©§¨¤¤§¨©¨¤©©¥¦§¨¨
éäð ,ïðaø àlà .éîã ãîBòk Cläî :øáñ÷ Y éàfò ïa¤©©¨¨©§©¥§¥¨¥¤¨©¨©§¦
àðçkLà àëéä ,éîc ãîBòk åàì Cläî éøáñ÷c éîð©¦§¨¨§¦§©¥¨§¥¨¥¥¨©§©§¨

"äkâY ?áéiçcø"ààøôñø"àéîàø"à:ïðçBé §§©¨¨§¨©¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zay(iriax meil)

øôqa àøB÷ äéädlibnk ieyrdäte÷ñéàä ìòdqipkd oztn - ¨¨¥§¥¤©¨¦§¨
,zilnxkk dpicy zialBãiî øôqä ìbìbúðå,miaxd zeyxl ribde §¦§©§¥©¥¤¦¨

,ecia feg` oiicr cg` ey`xeBììBbexifgneBìöàs`e .dtewqi`l §¤§
ey`xy o`k ,zilnxkl miaxd zeyxn qipkdl xeq` opaxcny
,miaxd zeyxn dxiwr aygp df oi` ,ecia feg` xtqd ly cg`d

m` j` .dtewqi`l ellebl minkg exq` `leàøB÷ äéäxtqa ¨¨¥
âbä Làøa,cigid zeyx `edyBãiî øôqä ìbìbúðåzeyx xarl §Ÿ©¨§¦§©§¥©¥¤¦¨

,ecia feg` oiicr cg` ey`xe ,miaxdòébä àlL ãòoezgzd ey`x ©¤Ÿ¦¦©
íéçôè äøNòì,rwxwl jenqBììBbexifgne,Bìöàxie`dy oeik ©£¨¨§¨¦§¤§

oi`e ,`ed xeht mewn miaxd zeyx rwxwn migth dxyr lrny
j` .cigid zeyxl xeht mewnn qipkdl xeqi`òébäMîey`x ¦¤¦¦©

xtqd ly oezgzdíéçôè äøNòìmpicy ,rwxwl mikenqd ©£¨¨§¨¦
`l` ,elv` exifgdl xeq` ,miaxd zeyxkáúkä ìò BëôBäjted ± §©©§¨

wlgd cvde ,lzekd itlk didi azkdy ote`a egipne xtqd z`
.oeifaa jk lk gpen didi `ly ick ,ueg itlkda ïðéåäåepiywde - ©£¦©¨

,ef dpyn lráúkä ìò BëôBä éànà,elv` exifgn `leàä[ixd-] ©©§©©§¨¨
çð àìoi` ecia xtqd z` fge` epi` m` mbe .miaxd zeyxa xtqd Ÿ¨

miaxd zeyxa xtqd gp `l cer lky ,exifgdl `ziixe`c xeqi`
didi ecia feg` xtqdyke ,dxiwrk zaygp myn ezgiwl oi`

:`iyewd z` uxzn `ax .dligzkl exifgdl xzen,àáø øîàå§¨©¨¨
xaecn dpyna,òteLî ìúBëaitlk jlede xvne dhnln hlea §¤§¨

lr dgpdy `ax ixacn epcnle .eretiy lr gp xtqde ,dlrn
lzek iab lr mi`vnpd minyb in s`e ,`id dgpd rteyn lzek

.'dxiwr' ef ixd myn mhlwyke ,migpenk md ixd rteyn
:xtq zgpdl min zgpd zencl oi`y dywn `xnbdøeîéà- ¥

,xnel ep` milekiàáø øîàclr dgpdy `ax xn`y dny - §¨©¨¨
wx df ,dgpd zaygp lzekd retiyçééðc ãéáòc ,øôñaieyry - §¥¤©£¦§¨¥©

j` ,rteyn lzek lr mb geplíéî,rteyn lzek iab lr mi`vnpd ©¦
éçééðc éãéáò éîiieyr md ike -jeza wx migp md ixd ,my gepl m ¦£¦¦§¨§¦

opgei iax aiign recn `iyewd zxfege .leaiw zia el yiy xac
.mzgpd mewnn mxwr `l ixd ,lzekd iab lrn min hlewd z`

:xg` ote`a opgei iax ixac z` zvxzn `xnbd,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
exn`p opgei iax ixacèìwL ïBâkminybd in z`éab ìòîmin §¤¨©¥©©¥

a mi`vnpdàîebdywn .dxiwr o`k yiy `vnpe rwxwa dxitg - ¨
n minn xwr m` :`xnbdàèéLt ,àîebo`k yi ixdy ,aiigy ¨§¦¨

zvxzn .miaxd zeyxa dgpde cigid zeyx rwxwn dxiwr
:`xnbdàîéúc eäîzgpd xn`z `ny -åàì ,íéî éab ìò íéî ©§¥¨©¦©©¥©¦¨

àeä äçpä,onfd lk mi`ae mikled mindy oeikïì òîLî à÷iax ©¨¨¨©§©¨
.dxiwr zaygp mzxiwre ,mzgpd ote` edfy ,opgeiàáø àãæàå§¨§¨¨¨

déîòèì,ezhiyl df evexiza jled `axe -íéî ,àáø øîàc §©§¥§¨©¨¨©¦
migpend,ïúçpä eðééä íéî éab ìòm`ivene mindn xwerde ©©¥©¦©§©¨¨¨

mpn` .aiig miaxd zeyxlæBâàsvdeðééä åàì ,íéî éab ìòoi` ± ¡©©¥©¦¨©§
ote` df,Búçpä.xeht mindn exwerde ©¨¨
àáø éòaa oicd dn ,wtzqd `ax ±æBâàgpendéìëe ,éìëadf ¨¥¨¨¡¦§¦§¦

ekeza feb`dy,íéî éab ìò óöm`d ,ilkdn feb`d z` xwreøúa ¨©©¥©¦¨©
ïðéìæà æBâà,feb`d xg` mikled m`d -çééð àäågpen ixd `ede - ¡¨§¦©§¨©©

,dxiwr aygz ilkd jezn ezxiwre ,ilkd jezaøúa àîìéc Bà¦§¨¨©
ïðéìæà éìk,ekeza gpen feb`dy ilkd xg` mikled `ny e` -àäå §¦¨§¦©§¨

ãééðã ,çééð àìoi`e ,mind jeza `ed jldny ,gp `l ilkde - Ÿ©©§¨¦
,`xnbd zpwqne .dxiwr zaygp feb`d zxiwre÷ézcenrz - ¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y
:dgpdk aygp m`d ea oecl yiy sqep ote` d`ian `xnbdïîL¤¤

ïéé éab ìò óvLzeyxl e`ivede oiid iab lrn onyd z` xwre ¤¨©©¥©¦
a ielz epic ,miaxd,ïðaøå éøeð ïa ïðçBé éaø ú÷Bìçîewlgpy ©£¤©¦¨¨¤¦§©¨¨

,oii lr gpend ony oiprl xg` mewnaïðúcdpyna epipyy itke - ¦§©
(d"n a"t mei leah),ïîLdnexz lyïéé éab ìò óvL,dnexz lyòâðå ¤¤¤¨©©¥©¦§¨©

íBé ìeáèaixrd `l oiicre ez`nehn xdhidl lahy `nh-] §
[eynyìñt àì ,ïîMaezribpa,ãáìa ïîL àlàzaygp oi`e ©¤¤Ÿ¨©¤¨¤¤¦§¨

miaygp oiide onyd oi`y oeik ,oiia mb rbp eli`k onya ezribp

x`yp ,ea rbp `ly oiide ,lqtp ea rbpy onyd okle ,mixaegnk
.ezxdhaíäéðL ,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaømiaygp,äæì äæ íéøaeçî ©¦¨¨¤¦¥§¥¤§¨¦¤¨¤

.lqtp oiid s`e ,oiia mb rbepk `ed ixd onya ezribpae
oiprl mb ewlgi jk ,mei leah zribpa leqt iabl mzwelgnke
jk ,mixaegn miaygp onyde oiid oi`y myk minkg ixacl .zay
gpen dilry] rwxwd lr gpenk aygp epi` oii iab lr gpend ony
.dxiwr ezxiwr oi`y min iab lr svd feb`k `ed ixd `l` ,[oiid
oiprl s` ,mixaegn miaygp oiie onyy xaeqd ixep oa opgei iaxle
mink `ed ixd oii iab lr gpend onye ,mixaegnk miaeyg zay

.onyd zxiwr lr aiigzie ,min iab lr migpend
:d`ved ipiipra opgei iax ly enya sqep xn`n d`ian `xnbd

,ïðçBé éaø øîà éàòléà éaø øîà ïéáà éaø øîà[å]cnry mc` §¨©©¦¨¦¨©©¦¦§©¨©©¦¨¨
e cigid zeyxaïé÷Lîe íéìëBà ïeòè äéämewnn mxiardl ick ¨¨¨¨¦©§¦

`vie ezrca jlnp eilbx xwry xg`e ,cigid zeyx jeza mewnl
,miaxd zeyxlñðëðåcigid zeyxlàöBéåelit` ,miaxd zeyxl §¦§¨§¥

jk dyer,Blek íBiä ìk`la aeye aey qpkpe `veiy ,xnelk ¨©
,ezkildn wiqtiyáéiç Bðéàz`hgãBîòiL ãò,zg` zeyxa hrn ¥©¨©¤©£

,qpkidl e` z`vl ick aey xweryke ,utg zgpdk eteb zgpde
,enewna hrn cnr `ly onf lk mpn` .xeqi` ly dxiwr dyer
zeyxl z`vl zpn lr xwr `l enewnn xwryk dligzay oeikn

.zaiignd dxiwr ef oi` ,zxg`
:eixac z` zx`an `xnbd,ééaà øîàcenriyky opgei iax ixac ¨©©©¥

,utgd zgpdk aygiàeäåk wx df aeige -Leôì ãîòLgepl - §¤¨©¨
wx cnr m` j` .eilry `ynd z` gipd eli`k aygp jka ,eribin
o`k oi`e ,dcinr aygp df oi` ,etzk lr `ynd z` xcql ick

.dxiwr zaygp dpi` eixg`y dxiwrde ,utg zgpdéànîokidn - ¦©
,jk gkenøî øîàcîrax` utg xiarnd ,dax xn`y jkn - ¦§¨©©

e ,miaxd zeyxa zen`ãîò úBnà òaøà CBzickLeôì,gepl - ©§©©¨©¨
,zen` rax`l milyde xfge,øeèt`id dpey`xd ezcinry oeik ¨

aiig epi`e ,zg` dxiwra zen` rax` xiard `le ,utg zgpdk
m` j` .zen` rax` seql epgipie miaxd zeyxa utg xewriy cr

ick zen` rax` jeza cnrózëìxfge ,etzk lr e`yn xcql - §©¥
,utgd z` gipde zen` rax`l milyde,áéiçjeza ezcinry oeik ©¨

,dgpd `id seqa dgpdd wxe ,dgpd zaygp dpi` zen` rax`
utgd z` jiled m` la` .zg` zaa zen` rax` xiard ixde

e ,zen` rax`Leôì ãîò úBnà òaøàì õeçrax` xary xg`le ± §©§©©¨©¨
,gepl ick cnr zen`,áéiç`vnpe ,dgpd `id ef ezcinry oeik ©¨

j` .egipd seqale miaxd zeyxa zen` rax` utgd z` xiardy
ick zen` rax` xg`l cnr m`ózëìlr `ynd z` xcql - §©¥

,etzk,øeèt,egipie ecin xg` eplhi m`e ,dgpd o`k oi`y oeik ¨
zaygp dpi` szkl dcinry iia` cnl o`kne .mixeht mdipy
oerh didy df mc` okle .dgpd `id yetl dcinre ,dgpdk
m`ivedl jlnpe ziefl ziefn mxiardl zpn lr miwyne milke`
aygz ezcinr ,yetl cenri m`iveiy mcew m` ,miaxd zeyxl
,szkl cenri m` la` ,dxiwrk didz dixg`y dkildde ,dgpdk
ef dxiwry oeikne ,dpey`xd ezxiwr gkn jldnk aygp oiicr

.dxiwr my dilr oi` uegl `ivedl zpn lr dzyrp `l
:opgei iax ly epic lr dywn `xnbdïì òîLî à÷ éàîdn ike - ©¨©§©¨

,df oic cnll ezpeek m`d ,opgei iax eprinynLm`äúéä àl ¤Ÿ¨§¨
Cëì äðBLàø äòMî äøé÷òdzid `l dxiwrd zligza m`y ± £¦¨¦¨¨¦¨§¨

,xeht ,zeyxl zeyxn d`vedl ezpeekàãç ïðçBé éaø døîà àä̈£¨¨©¦¨¨£¨
àðîéæ,zg` mrt opgei iax exn` df oic ixd ±øîà àøôñ áø øîàc ¦§¨§¨©©©§¨¨©

úéåæì úéåfî íéöôç øéáònä ,ïðçBé éaø øîà énà éaø,ziad jeza ©¦©¦¨©©¦¨¨©©£¦£¨¦¦¨¦§¨¦
åmxwry xg`ïàéöBäå ïäéìò Cìîð,miaxd zeyxl,øeètoeikàlL §¦§©£¥¤§¦¨¨¤Ÿ

,Cëì äðBLàø äòMî äøé÷ò äúéäletkl opgei iax jxved recne ¨§¨£¦¨¦¨¨¦¨§¨
:`xnbd zvxzn .mipey mipte`a eixaceäðéð éàøBîàiax - £¨¥¦§

,opgei iax mya z`f exn`y mi`xen` ipy md in` iaxe i`rli`
àðLéì éàäa dì øîà øîe àðLéì éàäa dì øîà øîxn` cg` - ©¨©¨§©¦§¨©¨©¨§©¦§¨

xn` opgei iax j` ,zxg` oeyla z`f xn` ipyde ,ef oeyla z`f
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zay(iying meil)

,df ote`a mb aiigy cenll yiøéáònà äåäc éãéîdnec df oky ± ¦¦©£¨©©£¦
xiarnlíéaøä úeLøa õôçixdy .zen` rax`n xzeiíúä,my - ¥¤¦§¨©¦¨¨

,utg xiarnaåàì[`l ike-]ìéæàå déì èé÷ðc änëc áb ìò óà± ¨©©©§©¨§¨¦¥§¨¦
,zen` rax`n ueg ekilene efge`y cer lky s`,øeètlkae ¨

,z`fdéì çpî ékegipnyk ±,áéiçdgpdde dxiwrd oiay s` ¦©©¥©¨
,eilr xehty jelid wiqtnàðL àì énð àëä`ivena ,o`k s` - ¨¨©¦Ÿ§¨

.aiige ,dpey oicd oi` ,xeht mewn jxc zeyxl zeyxn
:`xnbd dywn .di`xd z` dgec `xnbdéîc éîmixacd ike - ¦¨¥

,dfl df minecíúä,miaxd zeyxa xiarna ,my -çpîc àëéä ìk ¨¨¨¥¨§©©
déì,zen` rax` exiardy ixg` epgipiy mewn lka -áeiç íB÷î ¥§¦
,àeäriwtn df oi` eilr exiard `l` my egipd `l m` mb okle

la` .eaeigàëämiaxd zeyxl cigid zeyxn `ivena ,o`k - ¨¨
,eihq jxcdéì çpî éàepgipi m` -,àeä øeèt íB÷î ,åéèqaokle ¦©©¥©§¨§§

.xeht mewn lkn ,miaxd zeyxa gipd seqaly s`y okzi
:zxg` di`x d`ian `xnbd,àlàjxc `ivena aeigl xewnd ¤¨

,`ed eihqøéáònà äåäc éãéîxiarnl dnec df oky -õôçzeyxa ¦¦©£¨©©£¦¥¤
miaxdòaøà óBñì òaøà úlçzîixdy .mevnva zen`íúä- ¦§¦©©§©§©§©¨¨

,utg xiarna ,myåàì[`l ike-]déì çpî éàc áb ìò óàm`y - ¨©©©§¦©©¥
epgipi,øeèt ,úBnà òaøà CBúaedéì çpî ékepgipnyk z`f lkae ± §©§©©¨¦©©¥

àðL àì énð àëä ,áéiç ,úBnà òaøà óBña`ivena ,o`k s` - §©§©©©¨¨¨©¦Ÿ§¨
.aiige ,dpey oicd oi` ,xeht mewn jxc zeyxl zeyxn

:`xnbd dywn .ef di`x s` dgec `xnbdéîc éîmixacd ike - ¦¨¥
,dfl df minecíúä,miaxd zeyxa xiarna ,my -éàäc éaâì ¨¨§©¥§©

àøábdf mc`l mpn` -,àeä øeèt íB÷îrax` jez `edy meyn ©§¨§§
j` ,utgd z` xwry mewndn zen`àîìò éleëìx`yl - §¥¨§¨

miyp`d,àeä áeiç íB÷îmewnn utg dfi` md elhi m` oky §¦
x`n xzei o`kn wgexnd.miaiig eidi o`k eze` egipie ,zen` ra

j`àëä,eihq jxc xiarna ,o`k -àîìò éleëìx`yl mb - ¨¨§¥¨§¨
miyp`d,àeä øeèt íB÷îokle ,xhti utg o`k gipiy mc` lk oky §§

.xeht ,eihqd jxc zeyxl zeyxn `ivend s`y okzi
:zxg` di`x d`ian `xnbd,àlàjxc `ivena aeigl xewnd ¤¨

,`ed eihqàéöBnà äåäc éãéîutg `ivenl dnec df oky -úeLøî ¦¦©£¨©¦¥§
,íéaøä úeLøì ãéçiäxaere,íéaøä úeLø écö Cøcxaery oebk ©¨¦¦§¨©¦¤¤¦¥§¨©¦

myy mewnde ,dvxtp miaxd zeyx cily dly xcbdy xvg jxc
ixdy .'miaxd zeyx iciv' oic eilr lg dvignd dzidíúä,my - ¨¨

,miaxd zeyx iciv jxc `ivenaåàì[`l ike-]çpî éàc áb ìò óà ¨©©©§¦©©
déìepgipi m`y -écvà[iciv lr-],øeèt ,íéaøä úeLøepicy oeik ¥©¦¥§¨©¦¨

,zilnxkkdéì çpî éëåegipnyk z`f lkae ±,áéiç ,íéaøä úeLøa §¦©©¥¦§¨©¦©¨
àðL àì énð àëä,dpey oicd oi` ,eihq jxc `ivena ,o`k s` - ¨¨©¦Ÿ§¨

.aiige
:`xnbd dywn .ef di`xa dpc `xnbdé÷úîdì ó[jk lr dywd-] ©§¦¨

ïðaøì àçéðä ,àtt áøzkqna minkg zhiyl zpaen ef di`x - ©¨¨¨¦¨§©¨¨
oiaexir(.cv)éîc íéaøä úeLøk åàì íéaøä úeLø écö éøîàc± §¨§¦¦¥§¨©¦¨¦§¨©¦¨¥

k miaygp mpi`mby gken ok` mzrcle ,dnvr miaxd zeyx
.aiig ,eihq jxc `ivendì àlàzhiyøîàc (á÷òé ïa) øæòéìà éaø ¤¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨©

éîc íéaøä úeLøk íéaøä úeLø écö,[miaygp-]øîéîì àkéà éàî ¦¥§¨©¦¦§¨©¦¨¥©¦¨§¥©
`ed envr dvxitd mewn mb eixacl ixd xnelk ,z`f x`ap ji` ±
.aiig xeht mewn jxc xiarndy epivn okid ok m`e ,aeig mewn

:`xnbd zvxzndéøa àçà áø déì øîà[epa-]à÷éà áøcaxl ¨©¥©£¨§¥§©¦¨
,`ttúòîLc øeîéà[zrnyy xnel ep` milekiy dn-]éaøì ¥§¨§©§©¦

,éîc íéaøä úeLøk íéaøä úeLø écö øîàc (á÷òé ïa) øæòéìàedf ¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨©¦¥§¨©¦¦§¨©¦¨¥
wxàëéä[mewna-]éôetéç àkéìcmiphw zeczi my oi`y - ¥¨§¥¨¦¥

dvxtpy xvga enke ,milzka jkgzdln zelbrd z` miwigxnd
oiaexira epipyy(my)mby xfril` iax xaeq df ote`ay itl ,

.dxenb miaxd zeyxk miaygpe ,miaxl jelid mewn md miccvd
éôetéç àkéàc àëéä ìáà,milzkd cil zeczi yiy mewna la` - £¨¥¨§¦¨¦¥

déì úòîL éîxne` xfril` iaxy zrny df ote`a mb ike - ¦¨§©¥
ote`a ixd ,xnelk ,miaxd zeyxl miaygp miaxd zeyx icivy
oi`y itl ,miaxd zeyxk mpi`y dcen xfril` iax mb i`cea df

utgd z` my gipn m`e ,my ynzydl miaxd zeyx ipal gep
jxc miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivend ok it lr s`e ,xeht

.aiig miaxd zeyx iciv mze`Ckìäiax zhiyl s` ,okle ± ¦§¨
,xfril`àéîc àäìjxc miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivend ± §¨¨§¨

.aiigy cnlp epnne ,df ote`l dnec ,eihq
jxc `ihltl zepgn `ivendy xaeq i`fr oay `ziixaa epipy

:i`fr oa zrca oic ycgn opgei iax .xeht eihq,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
,éàfò ïa äãBîezepgn `ivendy xaeqd i`fr oa s` ,xnelk ¤¤©©

,driqt lka cnerk aygp jldndy itl ,xeht eihq jxc `ihltl
zilnxka xwre xfge zilnxka gipde cigid zeyxa xwry `vnpe

,minkgl `ed dcen ,miaxd zeyxa gipde÷øBæazepgn utg §¥
llk utgd gp `l df ote`ay itl ,aiigy ,eihq jxc `ihltl

.zilnxka
:opgei iaxk `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzok epipy - ©§¨©¦¨¦

,opgei iax xn`y enk `ziixaa,åéèñ Cøc àéèìôì úeðçî àéöBnä©¦¥£¦§©§¨¤¤§¨
ãçà ,áéiç[oia-]àéöBnä,miaxd zeyxl cigid zeyxnãçàå ©¨¤¨©¦§¤¨

[oiae-]ñéðënä,eihq jxc cigid zeyxl miaxd zeyxnãçàå ©©§¦§¤¨
[oiae-]÷øBfä,utgd z`ãçàå[oiae-]èéLBnäecia utgd z` ©¥§¤¨©¦

cre .eihq jxc `ihltl zepgn.minkg ixac md o`kéàfò ïawleg ¤©©
eñéðënäå àéöBnä ,øîBà,ekelid jxca,øeètjldny meyn ¥©¦§©©§¦¨

la` ,zilnxka eteb gpy `vnpe ,`ed cnerk,÷øBfäå èéLBnäs` ©¦§©¥
,xeht mewna xaer utgdy.áéiç©¨

opica zewelgd zeieyx rax` zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd
:zay z`ved oiprlïðaø eðz,`ziixaa,úBéeLø òaøàzg` lky ¨©¨¨©§©§

exn`p ,dipica dwelg odnìz`ved oipr.úaM,od el`eúeLø §©¨§
.øeèt íB÷îe ,úéìîøëå ,íéaøä úeLøe ,ãéçiä©¨¦§¨©¦§©§§¦§§

:`ziixad zyxtnäøNò ÷Bîò àeäL õéøç ,ãéçiä úeLø àéä Bæéàå§¥¦§©¨¦¨¦¤¨£¨¨
,migthäòaøà áçøå.migth drax` lrøãb ïëå[lzek-]àeäL §¨¨©§¨¨§¥¨¥¤
Nò dBábäòaøà áçøå äø,migth drax` lrãéçiä úeLø àéä Bæ ¨©£¨¨§¨¨©§¨¨¦§©¨¦
.äøeîb§¨

àéèøñ ,íéaøä úeLø àéä Bæéàåxirn dkilend dlelq jxc - §¥¦§¨©¦§©§¨
,xirläìBãb àéèìôemy mitq`zny ,xir ly dlecb dagx ± §©§¨§¨

,dxegql miyp`úBàBáîedn` dxyr yy miagxdleôîäïéL- §©§¨¦
,`ihltl mdiy`x ipyn migeztd.äøeîb íéaøä úeLø àéä Bæ¦§¨©¦§¨

zeyxe miaxd zeyxa miielzd mipicd z` zyxtn `ziixad
:cigidBæ ãéçiä úeLøî ïéàéöBî ïéà,[dlrnl dx`azpy-]úeLøì ¥¦¦¥§©¨¦¦§

å .Bæ íéaøämbíàå .Bæ ãéçiä úeLøì ,Bæ íéaøä úeLøî ïéñéðëî ïéà ¨©¦§¥©§¦¦¥§¨©¦¦§©¨¦§¦
àéöBä,miaxd zeyxl cigid zeyxnåm` okñéðëämiaxd zeyxn ¦§¦§¦

ok dyr m` ,cigid zeyxláéiç ,ââBLaoaxw.úàhçm`eãéæîa §¥©¨©¨§¥¦
,d`xzd ilaå .úøk Leðò,d`xzdae micr ipta ok dyr m`ð.ì÷ñ ¨¨¥§¦§¨

:dpic dne ,zilnxk `id dn zyxtn `ziixadäò÷áe ,íé ìáà- £¨¨¦§¨
,zevign swen epi`y ,daxd zecy mewnúéðååèñéàåmewn - §¦§§¨¦

,zeiepgd iptl mixgeqd ayen,úéìîøkäå,dl`n zg` lkdðéà §©©§§¦¥¨
,íéaøä úeLøk àìdpi` okle ,miaxd jelidl dieyr dpi`y itl Ÿ¦§¨©¦

,xacna l`xyi dpgnl dnec,ãéçiä úeLøk àìådnec `idy itl §Ÿ¦§©¨¦
.zevign dl oi` oky ,miaxd zeyxlïéðúBðå ïéàNBð ïéàåoi`-] §¥§¦§§¦

[oilhlhn,dëBúaoke ,dkeza lhlhl xzen dxezd on ,xnelk §¨
.cigid zeyxl oiae miaxd zeyxl oia ,dpnn qipkdle `ivedl
li`edy ,zen` rax`n xzei dkeza lhlhl xeq` opaxcn la`

.miaxd zeyx meyn da exfb miaxd zeyxl dnec `ideàNð íàå§¦¨¨
øeèt ,dëBúa ïúðå`l` exeqi` oi`y itl ,z`hgne dzin ypern §¨©§¨¨

.opaxcníéaøä úeLøî àìå ,íéaøä úeLøì dëBzî ïéàéöBî ïéàå§¥¦¦¦¨¦§¨©¦§Ÿ¥§¨©¦
úeLøì dëBzî àìå ,dëBúì ãéçiä úeLøî ïéñéðëî ïéàå ,dëBúì§¨§¥©§¦¦¥§©¨¦§¨§Ÿ¦¨¦§

,ãéçiäzeyxl zvw dnec zilnxky itl ,minkg zxifbn df s`e ©¨¦
e` miaxd zeyxl dpnn `ivei m`e ,miaxd zeyxl zvwe cigid

zg`n qipki e` ,cigid zeyxl`ivedl e`eai `ny ,dkezl odn
.jtidle miaxd zeyxl dxenb cigid zeyxn mb qipkdleíàå§¦

ñéðëäå àéöBä,miaxd zeyxl e` cigid zeyxl dpnn.øeèt ¦§¦§¦¨
:ze`eane zexvg ipic zx`an `ziixadìL úBøöçmikiiyd miza £¥¤
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המשך בעמוד זכח

ze`ivi` cenr e sc ± oey`x wxtzay
äåäc éãéîøéáònàä"øa õôç.xzFicn,xEhR - Dil gPn `lC dOM lke ,zFO` ' ¦¥©£¨©©£¦¥¤¦¥¦©§¨©¨§¨©©¥¨

ikeDigP`wiqti`C b"r`e ,aiIg -`kENidipiaE ipiA:ã úlçzîã óBñì ''.zFO` §¦©§¥©¨§§¦§¦¦¨¥¦¥¦¦§¦©§©
zFnvnEvn:áeiç íB÷î àîìò éleëì.m`EdlHi'cl uEgEdgiPieixdW ,o`M §§¨§¥¨§¨§¦¦¦§¥§§©¦¥¨¤£¥

FxiardczFnilW ':écvàä"ø.d"xl i"dxn,mFwn iedC ,d"xl uxtPW xvg oFbM ¤¡¦§¥©¦¥¥¦§¨¥¤¦§©¦§¨¥§
x DA ibiltE .d"x iCv dvigOdxfril` ' ©§¦¨¦¥§¦¦¨¡¦¤¤

opAx ixn`e ,"zFBB lM" 'tA oiaExirA opAxe§©¨¨§¥¦§¤¨©§¨§¦©¨¨
"xM e`lC,EnC d"t`edi"dxn wiR` iM §¨¦¨©¦©¥¥

aiIg - mW KxC d"xl:éôetéç àkéìc àëéä. ¦¤¤¨©¨¥¨§¥¨¦¥
oiaExirC `idd oFbM:éôetéç àkéàc àëéä. §©¦§¥¦¥¨§¦¨¦¥

mivrFpEtFgIW lzFMd iptl zFPhw zFczi £¦§¥§©¦§¥©¤¤¨
,zFpFxwE zFlbr mW`lelzFMA EtFgi ¨£¨§§Ÿ¨©¤

EdEliRie:òîL éîdéì '.iedC,d"xENit`e §©¦¦¨§©¥§¨¥©£¦
aiIg - mW KxC d"xl wiRn iM - ikd:÷øBæa. ¨¦¦©¥¦¤¤¨©¨§¥

zEpgngp `l `dC ,aiIgC eihq KxC `ihltl ¥£¦§©§¨¤¤§¨§©¨§¨Ÿ¨
icin zilnxkA:ñéðënäàéöBnäåøeèt. §©§§¦¦¥©©§¦§©¦¨

KNdnCzilnxkA FtEB gp `de ,cnFrM:ã' ¦§©¥§¥§¨¨§©§§¦
úBieLø.Dil Wxtn EdNEM:øãb.,lzFM §§§¨¥¥¨¥¤

DFaB `EdWiagxe 'ci"dx ied ':àéèøñ. ¤¨©§¨¨¨¥§©§¨
dNiqnxirl xirn DA oiklFdW:àéèìt. §¦¨¤§¦¨¥¦§¦§©§¨

dxFgql oivAwzn mXW ,xir lW dagx: §¨¨¤¦¤¨¦§©§¦¦§¨
'BàBáîe.dO` e"i miagx ,xir lW: §¤¦§¨¦©¨
leôîäïéL.odiW`x ipXn`ihltl:Leðò ©§¨¦¦§¥¨¥¤¦§©§¨¨
úøk.d`xzd `lA:ì÷ñðå.d`xzdA: ¨¥§Ÿ©§¨¨§¦§¨§©§¨¨
äò÷a.f"rlA `"iptpw ,dAxd zFcU: ¦§¨¨©§¥§©©

úéðååèñéà.mW miaWFIW ,zFiEpgd iptNW ¦§§¨¦¤¦§¥©£¤§¦¨
mixgFq:úéìîøkäå.lM EH` :KixR DiOwl £¦§©©§§¦§©¥¨¥©¨
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'e`ean diciclc ± `ziixe`c zevign

izy `ki`c oeik ,x"dx eed `l zeyletnd

iwet`l opirny ded `l `tiqnc :l"ie !zevign

meyn ± dcedi iaxc `nrh :`"dc ,dcedi 'xcn

o`n `ki`c ,dvign meyn dxewe igl xaqwc

oiaexirc w"ta ikd xaqc):eh sc.(ikdl

ihernl "dxenb i"dx `id ef" 'ipznl jixhv`

`l dxewe iglc ,i"dx ied `lc ,dcedi 'xc

dvign aiyg:

éàîàå`nizc edn 'ek dxenb dil ixw.

,`axc` "dxenb" oeylc i"x xne`

ef la` ± dxenb i"dx `id ef :`xazqn `kti`

i"yxe .zvw i"dx `id la` ,dxenb i"dx dpi`

`xnbd itl wgeca dayi:

ïàë± xacna oiiexy l`xyiy onfarnyn

my oiievn k"` `l` d"x dpi`c zvw

xacna enk ,`eax miyy:ââåùáz`hg aiig

± `hiyti`de i"dx ied i`dc opirny`c oeik

aiig bbeya dfl dfn `ivendc `hiyt ,d"x ied

z`hg:

àä± 'ek axk l"nw`lc i"x wcwcn o`kn

`l` "odn zg` lr aiig epi`" iqi` ipzw

i`w i`c .mlek lr aiig ± z`hg la` ,dliwq`

"z`hg aiig bbeya" jixt ik ± k"` ,z`hg`

`dc .axk l"nw `d :iiepyl l"ed ,`hiyt

"dil `kixhvi` lwqpe zxk yepr cifna" ipync

rci did `l i`ce `xwirne .cin ipyn `l ±

ixiinc opgei 'xcn jixtcn ,dliwqa ixiinc

`l zg` `l` aiig epi`c meyn epiide ± z`hga

opilhw ilhw ixza eh`c ,dliwqa inwe`l ivn

odn zg` lr aiig epi`c yxtnw ik la` ?dil

`l` iqi` ixii` `lc xity rci f` ± iqi` xn`w

"lecb llk"c 'ipzn` bilt `lc ,dliwqa):br onwl(lk lr aiigc xninl `piipn ipzwc

"lecb llk" wxt yixac `d xity iz`e .zg`e zg`).hq my(xn`c opgei iax` xn`w

dl rcic :yxtne ?i`na zayl dl rcic ,'ek aiig zg` mlrda mlek o`yr m`y

l`e ,minegzl.z`hg aiig edlek` `dc ± iqi`ca dl rcic xninl ivn `le .r"xc `ai

"wxefd" yixa onwle ,qxhpewa yxit oke):ev sc(`le ,dliwq oiprl iqi`cl iziin

`xza wxt yixa onwl opixn`c `de .z`hg oiprl iiez`l mewn meya hinzyin)sc

.cpw(epecf lr miaiig z`hg ezbby lr oiaiigy lk :xn`w ikd `nlic ,`ng xa inxl

iqi`lc ,iqi`k `lc `ziixa `idd `iz` ± `ng xa inxc `ail`c :`"aix xne` !dliwq

dliwq `le z`hg aiigc `zkec `ki`:

øîàå± 'ek zg` mlrda mlek o`yr m`y opgei iaxjixtc yxtl jixv oi`

ipzwcn ,ok wcwcl yi inp iqi` ixacn `l` ,dlr iqi` bilt `l `nzqnc

"lecb llk"a onwl wiicck ,`piipn):br sc(:
`l
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Y ?"äøeîb" déì eø÷ éànàå .Cëa íéaøä úeLø§¨©¦§¨§©©¨¥§¨
äãeäé éaøc déìò ïðaø éâéìt ék :àîéúc eäî©§¥¨¦§¦¦©¨©£¥§©¦§¨

éåä àìcY é"äøeãBî ÷Bøæì ìáà ,ìèìèì î"ä §¨¨¥§©§¥£¨¦§
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éøö Bðéà ;íéøîBà íéîëçå ,ïéããöìeø÷ éànàå .C ¦§¨¦©£¨¦§¦¥¨¦§©©¨
àðz ,"äøeîb" àLéø àðúc éãéià Y ?"äøeîb" déì¥§¨©§¥¦§¨¥¨§¨§¨

."äøeîb" àôéñ éîðáåLçìå:àéðz àäc ,øaãî éîð ©¦¥¨§¨§¤¡Ÿ©¦¦§¨§¨©§¨
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.äfä ïîfa Y ïàk ,øaãna ïééeøL ìàøNiL ïîæa Y¦§©¤¦§¨¥§¦©¦§¨¨©§©©¤
,úàhç áéiç ââBLa ñéðëäå àéöBä íà" øî øîà̈©¨¦¦§¦§¦§¥©¨©¨
,úàhç áéiç ââBLa ."ì÷ñðå úøk Leðò ãéæîa§¥¦¨¨¥§¦§¨§¥©¨©¨
àëéøèöà "ì÷ñðå úøk Leðò ãéæîa" Y !àèéLt§¦¨§¥¦¨¨¥§¦§¨¦§§¦¨

àä Y !àèéLt éîð àä Y .déì.áøãk ,ì"î÷ ¥¨©¦§¦¨¨¦§©
éúàöî :ø"àcáeúëå ;àéiç éaø éa íéøúñ úlâî §¨¨¦§¦©§¨¦¥©¦¦¨§¨

úBëàìî úBáà :øîBà äãeäé ïa éñéà ,daîøñç ' ¨¦¦¤§¨¥£§¨¨¥
.úçà àlà áéiç Bðéàå ,úçàúBáà ?ïðúäå !?éðéà ©©§¥©¨¤¨©©¦¦§¨§©£

úBëàìîî?éì äîì àðéðî :da ïðéåäå .úçà øñç ' §¨¨¥©©§¨¥©¨¦§¨¨§¨¦
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úçà ìò áéiçàäå .ïäî:ì"î÷ðäî àäàìc C ©¨©©©¥¤§¨¨¥¨¨§¨
ï÷tñî:øî øîà .äò÷áe íé ìáà"úéðååèñéàäå §©§¨¨©¨£¨¨¦§¨§¨¦§§¨¦

ïðéà úéìîøkäåàì"äøkéàìå"äøk,"øäò÷áe §©©§§¦¥¨Ÿ¦§Ÿ¦¦§¨
àì Bðéà:ïðz àäå ?íéaøä úeLøk àìå é"äøk ¥Ÿ¦§Ÿ¦§¨©¦§¨§©

Y änçä úBîéa ,äò÷aäé"äøì,úaL"äøeø ©¦§¨¦©©¨§©¨
Y íéîLbä úBîéa .äàîeèì!(ïàëìe ïàëì) é"äø §§¨¦©§¨¦§¨§¨

éø÷ éànàå ,àéåä úéìîøk íìBòì :àleò øîà Y¨©¨§¨©§§¦¨§¨§©©¨¥
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שבת. פרק ראשון - יציאות השבת דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zay(iying meil)

éçìcg`ïàkîlen miaxd zeyx cvny mizad cg` ly edvwa ± ¤¦¦¨
,ipyd ziadéçìåcg`ïàkîcvny zia eze` ly ipyd dvwa - §¤¦¦¨

,miaxd zeyxBàdyeräøB÷mizad ipy lrnïàkîmcvn - ¨¦¨
,cg`dïàkî äøB÷å,ipyd mcvn -ïúBðå àNBðå[lhlhn-]òöîàa §¨¦¨§¥§¥¨¤§©

el yiy mewn lky dcedi iax xaeqy itl ,mrhde .mizad ipy oia
izy o`k yi ixde ,dxezd on cigid zeyx `ed ixd zevign izy
,miaxd zeyx ly cg`d ecvny ziad zvign ody zevign
mb lhlhl e`eai `ly ick j` .ecbpky ipyd ziad zvigne
lr mizad dvwa xkid zeyrl minkg edekixvd ,miaxd zeyxa

.dxew e` igl iciBì eøîà,dcedi iaxl minkgúeLø ïéáøòî ïéà ¨§¥§¨§¦§
,Cëa íéaøä`ed ixd zevign izy `l` el oi`y mewn ,xnelk ¨©¦§¨

zeyx xizdl miliren dxewe igl oi`e ,dxezd on miaxd zeyx
`id ef' dpye lirl `ziixaa `pzd siqed jkle .dxez ly miaxd
uixg oebk zevign rax`a swend mewn wx xnelk ,'cigid zeyx
,zevign izy wx el yiy mewn j` .cigid zeyx `ed ixd xcb e`

.cigid zeyx epi`
zl`ey .'dxenb cigid zeyx `id ef' oeyld z` zyxtn `xnbd

:`xnbddéì eø÷ éànàåzeyx' dfl z`xew `ziixad recn - §©©¨¥
cigid.'äøeîb:`xnbd daiynàîéúc eäîxeaq `dz `ny-] §¨©§¥¨
,[xneläãeäé éaøc déìò ïðaø éâéìt éklr minkg ewlgpy dn - ¦§¦¦©¨¨£¥§©¦§¨

exn`e ,dcedi iaxczevign izy el yiy mewnéåä àìepi`-] §Ÿ¨¥
[aygpãéçiä úeLø,dxew e` igla eze` miaxrn oi` okleéléî éðä §©¨¦¨¥¦¥

oiprl `l` mpi` dl` mixac ±ìèìèì,zen` rax`n xzei ekeza §©§¥
,miaxd zeyxl dnecy meyn minkg edexq` df lehlhyìáà£¨

oiprl÷Bøæì,ekezl miaxd zeyxndéì eãBîminkg micen ±iaxl ¦§¥
ony micen mdy itl ,aiig wxefde cigid zeyx aygpy dcedi

.cigid zeyx `ed ixd zevign izy el yiy mewn lk dxezdà÷̈
ïì òîLî`l` ,ok epi`y 'dxenb' exne`a `pzd eprinyn jkl ± ©§©¨

dizevign oipn xnbpy dn wx xnelk ,'dxenb cigid zeyx `id ef'
`ed ,xcb e` uixg oebk ,cv lkn zexenb zevign el yiy epiidc
eilry ote`a oebk ,dizevign exnbp `ly mewn la` ,cigid zeyx
llk cigid zeyx dpi` ,zevign izy wx my yiy dcedi iax xaic

.dkezl miaxd zeyxn wxefd z` aiigl elit`
:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdøî øîàlirl `aed ± ¨©©

,`ihltl miyletnd ze`eane `ihlte `ihxqy `ziixaaàéä Bæ'¦
íéaøä úeLø,`xnbd zl`ey .'dxenbéàî éèeòîì`pzd `a dn - §¨©¦§©¥©

`le ef wx ernyny ,'miaxd zeyx `id ef' dpyy dna hrnl
:`xnbd daiyn .zxg`Cãéà éèeòîìxg` oic hrnl -,äãeäé éaøc §©¥¦¨§©¦§¨

ïðúcoiaexira epipyy -(.ak)zeyrl minkg exizdy dn oipra ¦§©
didi jkae ,miaxd zeyxa `vnpy xea zeaiaq miqt drax`
on min ze`lnl xzen didie ,cigid zeyx miqtd oiay mewnd

,zendad zewydl ezty lr gipdle xeadíà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦
ïz÷ñôî íéaøä úeLø Cøc äúéä,miqtd oia zxaer -éäp÷lñ ¨§¨¤¤§¨©¦©§©§¨§©§¤¨

ïéããöìm`y ,miqtl uegn xg` mewn l` miaxd jxc z` xiari - ¦§¨¦
llgde ,zevignd z` milhan my mixaerd miaxd ,ok `l

.cigid zeyx epi` odipiayéøö Bðéà ,íéøîBà íéîëçåCitl ,dwlql ©£¨¦§¦¥¨¦
aygp llgd oiicre ,zevignd z` lhan miaxd jelid oi`y
zeyx `id ef' dpyy dna `pzd oiekzd jkle .cigid zeyx
miaxyk la` ,miaxd zeyx md epnpy el` ,xnelk ,'miaxd

.miaxd zeyx df oi` miqtd oia mixaer
zl`ey :'dxenb miaxd zeyx `id ef' oeyld z` zx`an `xnbd

:`xnbddéì eø÷ éànàå['eke `ihxql-] dfl `pzd `xw recn - §©©¨¥
miaxd zeyx'.'äøeîb:`xnbd daiynàðúc éãééàdpyy ab` - §¨©§¥§¨¨

a `pzdàLéøcigid zeyx `id ef','äøeîbx`azdy mrhdn ¥¨§¨
,lirlénð àðza ok mb dpy jkl -àôéñmiaxd zeyx `id ef' ¨¨©¦¥¨
,'äøeîb.xac dfa hrnn epi`y s` §¨

.miaxd zeyx llka xacnd dpnp `l recn zx`an `xnbd
,miaxd zeyx ipin z` `ziixaa `pzd dpnyk :`xnbd dywn

énð áBLçìåok mb dpniy -øaãî,mllkaàäc[ixdy-]àéðz §¦§©¦¦§¨§¨©§¨

,`ziixaaúBàBáîe ,äìBãb àéèìôe ,àéèøñ ,íéaøä úeLø àéä Bæéà¥¦§¨©¦§©§¨§©§¨§¨§
leôîä.øaãnäå ,ïéL:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,ééaà øîà± ©§¨¦§©¦§¨¨©©©¥Ÿ©§¨¨

xaecn ,miaxd zeyxk xacn daiygny `ziixaaìàøNiL ïîæa¦§©¤¦§¨¥
øaãna ïééeøLjelid mewn xacnd f` didy ,mixvnn e`viyk §¦©¦§¨
j` ,miaxlïàkxacnd z` daiygn dpi`y lirl `ziixaa - ¨

xaecn ,miaxd zeyxk,äfä ïîæajelid mewn xacnd oi`y ¦§©©¤
.miievn zexacn ikled oi` dfd onfa oky ,miaxl

:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdøî øîàlirl `aed-] ¨©©
,[`ziixaaàéöBä íà,miaxd zeyxl cigid zeyxnåm`ñéðëä ¦¦§¦§¦

m` ,cigid zeyxl miaxd zeyxn,úàhç áéiç ,ââBLam`eãéæîa §¥©¨©¨§¥¦
,d`xzde micr ilaå ,úøk Leðò,d`xzde micra m`.ì÷ñð ¨¨¥§¦§¨

epipyy dn :`xnbd dywnàèéLt ,'úàhç áéiç ââBLa'`ld ± §¥©¨©¨§¦¨
xg`n ,xnelk .ezepyl `pzd jxved recne df oic `ed heyt

dipyd zeyxde cigid zeyx `id zg` zeyxy dpyyzeyx `id
rnyp `linne ,aiig dfl dfn `ivendy xn`iy ic did ,miaxd
cifna zay llgndy reci xacd oky ,z`hg aiig bbeyay jkn
lr miaiig zxk epecf lr miaiigy lke ,zxka yprp [d`xzd `la]
bbeyay `yixa yecig oi` ok` :`xnbd zvxzn .z`hg ezbby

y `tiqd j` ,z`hg aiigdéì àëéøèöà 'ì÷ñðå úøk Leðò ãéæîa'§¥¦¨¨¥§¦§¨¦§§¦¨¥
,ea exzd m` dliwq aeig yiy epcnll ,eprinydl `pzd jxved -

.yecig da oi`y s` ,`yixd z` mb dpy jk ab`e
:`xnbd dywnénð àäzaya dk`ln dyerdy df oic s` - ¨©¦

dliwq aiig cifnaàèéLt`pzd jxved `le `ed heyt ± §¦¨
dxeza yxetn oky ,erinydl(el-dl eh xacna)'yyewn'd zyxta

:`xnbd zvxzn .lwqp d`xzde cifna zay llgndyà÷ àä̈¨
ïì òîLî,jka eprinyn `pzd ±úlâî éúàöî ,áø øîàc ,áøãk ©§©¨¦§©§¨©©¨¨¦§¦©
íéøúñzxzqp dlibn ±éaly eyxcn ziaa -,da áeúëå ,àéiç éaø §¨¦¥©¦¦¨§¨¨

úBëàìî úBáà ,øîBà äãeäé ïa éñéàzay ixeqi` lyøñç íéòaøà ¦¦¤§¨¥£§¨©§¨¦¨¥
úçà,md [dryze miyly-].úçà àlà áéiç Bðéàåzehytae ©©§¥©¨¤¨©©

,cg` mlrda dbbya zay zek`ln lk z` dyr m`y dpeekd
hgy dk`lne dk`ln lk oia el rcep `ly xnelkwx aiig ,`

.cala zg` z`hg
:`xnbd dywn .dcedi oa iqi` zpeek zxxan `xnbdéðéàm`d - ¥¦

z`hg wx aiig zek`lnd zea` lk lr xaerdy iqi` xn` jk
,zg`ïðúäådpyna epipy ixde ±(.br onwl),íéòaøà úBëàìî úBáà' §¨§©£§¨©§¨¦

,úçà øñç.'eke 'yxegde rxefdda ïðéåäåixaca epzpe ep`ype ± ¨¥©©©£¦¨¨
,ef dpynéì änì àðéðîoipn z` aezkl `pzd jxved recn - ¦§¨¨¨¨¦

lk z` my dpey `ed `ld ,zg` xqg mirax` `edy zek`lnd
yxegd ,zek`ln zea`' xn`iy jka ic ok m`e ,zek`lnd zea`

.'eke 'rxefde,ïðçBé éaø øîàå,eprinydl jka `a `pzdyíàL §¨©©¦¨¨¤¦
ïlek ïàNòzay zek`ln lk z` -,úçà íìòäa`ly ,xnelk £¨¨¨§¤§¥¤¨

z`f lka ,`hgy zg`l zg` oia el rcepáéiçz`hgúçà ìk ìò ©¨©¨©©
,úçàåazk jkle ,dnvr ipta dxiarl aygp dk`ln a` lky itl §©©

mc` leki ze`hg dnk epricedl ,'zg` xqg mirax`' `pzd
leki epi`y ,dfa eprinyde .cg` mlrda zay ixeqi`a aiigzdl

ei aiigzdlmb dyri m` s`y itl ,cg` mlrd lr jkn xz
ipta dclezd lr z`hg aiig epi` ,mdizeclez mbe zea`d
mr dk`ln a` dyerd oky ,cala dk`lnd a` lr `l` ,dnvr
lr aiig epi`e ,minrt dnk zg` dxiar dyerk aygp dzclez
epi`y dpyna x`ean ixd ,mewn lkn .zg` z`hg `l` mdipy
xn` j`id ,dywe ,zay zek`ln zea` lk lr zg` z`hga xhtp

.zg` z`hg `l` mlek lr aiig epi`y iqi`
lk lr zg` z`hg wx aiigy iqi` xn` `l ok` :`xnbd zvxzn

,zek`lnd zea`àîéà àlà,iqi` xn` jky xen` -áéiç Bðéà' ¤¨¥¨¥©¨
dliwq,'ïäî úçà ìòzea` dryze miyly jezn ,xnelk ©©©¥¤

dilr miaiig oi`y zg` dk`ln dpyi ,zaya exq`py zek`ln
.`id efi` iqi` yxit `le ,dliwq

ick `ed ,dcedi oa iqi` zpeek z` dzr cr `xnbd dx`iay dn
cifna' qipknde `ivendy aezkl `ziixad dkxved recn ayiil
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zay(iying meil)

éçìcg`ïàkîlen miaxd zeyx cvny mizad cg` ly edvwa ± ¤¦¦¨
,ipyd ziadéçìåcg`ïàkîcvny zia eze` ly ipyd dvwa - §¤¦¦¨

,miaxd zeyxBàdyeräøB÷mizad ipy lrnïàkîmcvn - ¨¦¨
,cg`dïàkî äøB÷å,ipyd mcvn -ïúBðå àNBðå[lhlhn-]òöîàa §¨¦¨§¥§¥¨¤§©

el yiy mewn lky dcedi iax xaeqy itl ,mrhde .mizad ipy oia
izy o`k yi ixde ,dxezd on cigid zeyx `ed ixd zevign izy
,miaxd zeyx ly cg`d ecvny ziad zvign ody zevign
mb lhlhl e`eai `ly ick j` .ecbpky ipyd ziad zvigne
lr mizad dvwa xkid zeyrl minkg edekixvd ,miaxd zeyxa

.dxew e` igl iciBì eøîà,dcedi iaxl minkgúeLø ïéáøòî ïéà ¨§¥§¨§¦§
,Cëa íéaøä`ed ixd zevign izy `l` el oi`y mewn ,xnelk ¨©¦§¨

zeyx xizdl miliren dxewe igl oi`e ,dxezd on miaxd zeyx
`id ef' dpye lirl `ziixaa `pzd siqed jkle .dxez ly miaxd
uixg oebk zevign rax`a swend mewn wx xnelk ,'cigid zeyx
,zevign izy wx el yiy mewn j` .cigid zeyx `ed ixd xcb e`

.cigid zeyx epi`
zl`ey .'dxenb cigid zeyx `id ef' oeyld z` zyxtn `xnbd

:`xnbddéì eø÷ éànàåzeyx' dfl z`xew `ziixad recn - §©©¨¥
cigid.'äøeîb:`xnbd daiynàîéúc eäîxeaq `dz `ny-] §¨©§¥¨
,[xneläãeäé éaøc déìò ïðaø éâéìt éklr minkg ewlgpy dn - ¦§¦¦©¨¨£¥§©¦§¨

exn`e ,dcedi iaxczevign izy el yiy mewnéåä àìepi`-] §Ÿ¨¥
[aygpãéçiä úeLø,dxew e` igla eze` miaxrn oi` okleéléî éðä §©¨¦¨¥¦¥

oiprl `l` mpi` dl` mixac ±ìèìèì,zen` rax`n xzei ekeza §©§¥
,miaxd zeyxl dnecy meyn minkg edexq` df lehlhyìáà£¨

oiprl÷Bøæì,ekezl miaxd zeyxndéì eãBîminkg micen ±iaxl ¦§¥
ony micen mdy itl ,aiig wxefde cigid zeyx aygpy dcedi

.cigid zeyx `ed ixd zevign izy el yiy mewn lk dxezdà÷̈
ïì òîLî`l` ,ok epi`y 'dxenb' exne`a `pzd eprinyn jkl ± ©§©¨

dizevign oipn xnbpy dn wx xnelk ,'dxenb cigid zeyx `id ef'
`ed ,xcb e` uixg oebk ,cv lkn zexenb zevign el yiy epiidc
eilry ote`a oebk ,dizevign exnbp `ly mewn la` ,cigid zeyx
llk cigid zeyx dpi` ,zevign izy wx my yiy dcedi iax xaic

.dkezl miaxd zeyxn wxefd z` aiigl elit`
:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdøî øîàlirl `aed ± ¨©©

,`ihltl miyletnd ze`eane `ihlte `ihxqy `ziixaaàéä Bæ'¦
íéaøä úeLø,`xnbd zl`ey .'dxenbéàî éèeòîì`pzd `a dn - §¨©¦§©¥©

`le ef wx ernyny ,'miaxd zeyx `id ef' dpyy dna hrnl
:`xnbd daiyn .zxg`Cãéà éèeòîìxg` oic hrnl -,äãeäé éaøc §©¥¦¨§©¦§¨

ïðúcoiaexira epipyy -(.ak)zeyrl minkg exizdy dn oipra ¦§©
didi jkae ,miaxd zeyxa `vnpy xea zeaiaq miqt drax`
on min ze`lnl xzen didie ,cigid zeyx miqtd oiay mewnd

,zendad zewydl ezty lr gipdle xeadíà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦
ïz÷ñôî íéaøä úeLø Cøc äúéä,miqtd oia zxaer -éäp÷lñ ¨§¨¤¤§¨©¦©§©§¨§©§¤¨

ïéããöìm`y ,miqtl uegn xg` mewn l` miaxd jxc z` xiari - ¦§¨¦
llgde ,zevignd z` milhan my mixaerd miaxd ,ok `l

.cigid zeyx epi` odipiayéøö Bðéà ,íéøîBà íéîëçåCitl ,dwlql ©£¨¦§¦¥¨¦
aygp llgd oiicre ,zevignd z` lhan miaxd jelid oi`y
zeyx `id ef' dpyy dna `pzd oiekzd jkle .cigid zeyx
miaxyk la` ,miaxd zeyx md epnpy el` ,xnelk ,'miaxd

.miaxd zeyx df oi` miqtd oia mixaer
zl`ey :'dxenb miaxd zeyx `id ef' oeyld z` zx`an `xnbd

:`xnbddéì eø÷ éànàå['eke `ihxql-] dfl `pzd `xw recn - §©©¨¥
miaxd zeyx'.'äøeîb:`xnbd daiynàðúc éãééàdpyy ab` - §¨©§¥§¨¨

a `pzdàLéøcigid zeyx `id ef','äøeîbx`azdy mrhdn ¥¨§¨
,lirlénð àðza ok mb dpy jkl -àôéñmiaxd zeyx `id ef' ¨¨©¦¥¨
,'äøeîb.xac dfa hrnn epi`y s` §¨

.miaxd zeyx llka xacnd dpnp `l recn zx`an `xnbd
,miaxd zeyx ipin z` `ziixaa `pzd dpnyk :`xnbd dywn

énð áBLçìåok mb dpniy -øaãî,mllkaàäc[ixdy-]àéðz §¦§©¦¦§¨§¨©§¨

,`ziixaaúBàBáîe ,äìBãb àéèìôe ,àéèøñ ,íéaøä úeLø àéä Bæéà¥¦§¨©¦§©§¨§©§¨§¨§
leôîä.øaãnäå ,ïéL:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,ééaà øîà± ©§¨¦§©¦§¨¨©©©¥Ÿ©§¨¨

xaecn ,miaxd zeyxk xacn daiygny `ziixaaìàøNiL ïîæa¦§©¤¦§¨¥
øaãna ïééeøLjelid mewn xacnd f` didy ,mixvnn e`viyk §¦©¦§¨
j` ,miaxlïàkxacnd z` daiygn dpi`y lirl `ziixaa - ¨

xaecn ,miaxd zeyxk,äfä ïîæajelid mewn xacnd oi`y ¦§©©¤
.miievn zexacn ikled oi` dfd onfa oky ,miaxl

:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdøî øîàlirl `aed-] ¨©©
,[`ziixaaàéöBä íà,miaxd zeyxl cigid zeyxnåm`ñéðëä ¦¦§¦§¦

m` ,cigid zeyxl miaxd zeyxn,úàhç áéiç ,ââBLam`eãéæîa §¥©¨©¨§¥¦
,d`xzde micr ilaå ,úøk Leðò,d`xzde micra m`.ì÷ñð ¨¨¥§¦§¨

epipyy dn :`xnbd dywnàèéLt ,'úàhç áéiç ââBLa'`ld ± §¥©¨©¨§¦¨
xg`n ,xnelk .ezepyl `pzd jxved recne df oic `ed heyt

dipyd zeyxde cigid zeyx `id zg` zeyxy dpyyzeyx `id
rnyp `linne ,aiig dfl dfn `ivendy xn`iy ic did ,miaxd
cifna zay llgndy reci xacd oky ,z`hg aiig bbeyay jkn
lr miaiig zxk epecf lr miaiigy lke ,zxka yprp [d`xzd `la]
bbeyay `yixa yecig oi` ok` :`xnbd zvxzn .z`hg ezbby

y `tiqd j` ,z`hg aiigdéì àëéøèöà 'ì÷ñðå úøk Leðò ãéæîa'§¥¦¨¨¥§¦§¨¦§§¦¨¥
,ea exzd m` dliwq aeig yiy epcnll ,eprinydl `pzd jxved -

.yecig da oi`y s` ,`yixd z` mb dpy jk ab`e
:`xnbd dywnénð àäzaya dk`ln dyerdy df oic s` - ¨©¦

dliwq aiig cifnaàèéLt`pzd jxved `le `ed heyt ± §¦¨
dxeza yxetn oky ,erinydl(el-dl eh xacna)'yyewn'd zyxta

:`xnbd zvxzn .lwqp d`xzde cifna zay llgndyà÷ àä̈¨
ïì òîLî,jka eprinyn `pzd ±úlâî éúàöî ,áø øîàc ,áøãk ©§©¨¦§©§¨©©¨¨¦§¦©
íéøúñzxzqp dlibn ±éaly eyxcn ziaa -,da áeúëå ,àéiç éaø §¨¦¥©¦¦¨§¨¨

úBëàìî úBáà ,øîBà äãeäé ïa éñéàzay ixeqi` lyøñç íéòaøà ¦¦¤§¨¥£§¨©§¨¦¨¥
úçà,md [dryze miyly-].úçà àlà áéiç Bðéàåzehytae ©©§¥©¨¤¨©©

,cg` mlrda dbbya zay zek`ln lk z` dyr m`y dpeekd
hgy dk`lne dk`ln lk oia el rcep `ly xnelkwx aiig ,`

.cala zg` z`hg
:`xnbd dywn .dcedi oa iqi` zpeek zxxan `xnbdéðéàm`d - ¥¦

z`hg wx aiig zek`lnd zea` lk lr xaerdy iqi` xn` jk
,zg`ïðúäådpyna epipy ixde ±(.br onwl),íéòaøà úBëàìî úBáà' §¨§©£§¨©§¨¦

,úçà øñç.'eke 'yxegde rxefdda ïðéåäåixaca epzpe ep`ype ± ¨¥©©©£¦¨¨
,ef dpynéì änì àðéðîoipn z` aezkl `pzd jxved recn - ¦§¨¨¨¨¦

lk z` my dpey `ed `ld ,zg` xqg mirax` `edy zek`lnd
yxegd ,zek`ln zea`' xn`iy jka ic ok m`e ,zek`lnd zea`

.'eke 'rxefde,ïðçBé éaø øîàå,eprinydl jka `a `pzdyíàL §¨©©¦¨¨¤¦
ïlek ïàNòzay zek`ln lk z` -,úçà íìòäa`ly ,xnelk £¨¨¨§¤§¥¤¨

z`f lka ,`hgy zg`l zg` oia el rcepáéiçz`hgúçà ìk ìò ©¨©¨©©
,úçàåazk jkle ,dnvr ipta dxiarl aygp dk`ln a` lky itl §©©

mc` leki ze`hg dnk epricedl ,'zg` xqg mirax`' `pzd
leki epi`y ,dfa eprinyde .cg` mlrda zay ixeqi`a aiigzdl

ei aiigzdlmb dyri m` s`y itl ,cg` mlrd lr jkn xz
ipta dclezd lr z`hg aiig epi` ,mdizeclez mbe zea`d
mr dk`ln a` dyerd oky ,cala dk`lnd a` lr `l` ,dnvr
lr aiig epi`e ,minrt dnk zg` dxiar dyerk aygp dzclez
epi`y dpyna x`ean ixd ,mewn lkn .zg` z`hg `l` mdipy
xn` j`id ,dywe ,zay zek`ln zea` lk lr zg` z`hga xhtp

.zg` z`hg `l` mlek lr aiig epi`y iqi`
lk lr zg` z`hg wx aiigy iqi` xn` `l ok` :`xnbd zvxzn

,zek`lnd zea`àîéà àlà,iqi` xn` jky xen` -áéiç Bðéà' ¤¨¥¨¥©¨
dliwq,'ïäî úçà ìòzea` dryze miyly jezn ,xnelk ©©©¥¤

dilr miaiig oi`y zg` dk`ln dpyi ,zaya exq`py zek`ln
.`id efi` iqi` yxit `le ,dliwq

ick `ed ,dcedi oa iqi` zpeek z` dzr cr `xnbd dx`iay dn
cifna' qipknde `ivendy aezkl `ziixad dkxved recn ayiil
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zay(iyiy meil)

epiid ,zayl cigid zeyx `id drway zexdha epipyy dnïBâk§
úéàc[yiy ote`a-].úBvéçî dìdrwa lky ,`pzd eprinyne §¦¨§¦

.dxezd on cigid zeyx `id ixd ,zevign ztwen `id m` ,`idy
jenq ezia did `le ,miiz`q zian xzei dghyy drwa elit`e
minkg exq` df ote`ay ,zevigna dze` etiwdy iptl dl
x`eank zilnxk oick zen` rax`n xzei dkeza lhlhl

oiaexira(.bk)yi ixdy `id cigid zeyx dxezd on mewn lkn ,
epipyy dne .aiig dkezl miaxd zeyxn wxefd okle ,zevign dl
ztwen dpi`yk epiid ,zilnxk `id drwady lirl `ziixaa

.zevigna
:opgei iax ixacn eixacl xewn `ian iy` axàä éëå,[enke-] §¦¨

cigid zeyxk `id dvign ztwend drway epxn`y dn ,xnelk
enk `ed ,dkezl miaxd zeyxn wxefd oiprléaø øîà àleò øîàc§¨©¨¨©©¦

ótø÷ ,ïðçBé`ede ,zevigna swedy dxewn epi`y ghy ±øúBé ¨¨©§¥¥
lecbóweä àlL ,íéúàñ úéaîxcbaìjxev,äøéãdryay xnelk ¦¥¨©¦¤Ÿ©§¦¨

,el jenq ezia did `l zevigna swedyeléôàåzia `ed m`øBk ©£¦
[d`q miyly zrixf mewn-]eléôàåziaíééøBks` ,[d`q miyy-] ©£¦©¦

mewn lkn ,zen` rax`n xzei ekeza lhlhl xeq`y it lr÷øBfä©¥
miaxd zeyxnáéiç ,BëBúìx`an .cigid zeyxl dqpkd meyn §©¨

,opgei iaxàîòè éàîy iptn ,jk lr miaiigy mrhd edn ±ävéçî ©©£¨§¦¨
àéädvign `id dxezd on ,stxwd z` da etiwdy dvignd ± ¦

,cigid zeyx ezeyrl dxiykàlà,ekeza lhlhl minkg exq`y ¤¨
iptnïéøeic úøqeçnLzeyxl dnec `ide ,dkeza mixb oi`y - ¤§¤¤¦¦

cigid zeyx `id ixd zevigna ztwend drwa ok enke .miaxd
minkg exq` ,oixeic zxqegn `idy zngny `l` ,dxezd on

.dkeza lhlhl
.`lerk iy` axe ,iy` axk uxiz `l `ler recn zxxan `xnbd

:`xnbd dywnàleòãk øîà àì éMà áø àîìLaiy` axy dn ± ¦§¨¨©©¦Ÿ¨©¦§¨
s`y ,`ler ly evexizk zexdha dpynd z` yxtl dvx `l
,`ed oaen df xac ,cigid zeyx `pzd dl `xew zilnxk `idy
dvign ztwend drwaa dpynd z` yxtl sicry xaqy itl
iax mya `ler ixacke ,dxenb cigid zeyx `id dxezd ony

.opgeiàleò àlàcigid zeyx dpi`e zilnxk `idy s`y yxity ¤¨¨
,cigid zeyx zexdha `pzd dl `xew z`f lka ,llkàîòè éàî©©£¨

y [enrh edn-]øîà àìzexdha dpynd xe`iaadézòîLk Ÿ¨©¦§©§¥
drwaa xaecn zexdhay yxit `l recn xnelk ,[ezrenyk-]
itke ,dxenb cigid zeyxl `ziixad zpeeke ,dvign ztwend
zeyxk aygp stxwy ,opgei iax mya xn` envr `edy dkldd

.dxezd on cigid
:`xnbd zvxznCì øîà,jl uxzi `ler ±dì úéàc éàm`-] ¨©¨¦§¦¨

[dl yiykdì éø÷ äò÷a ,úBvéçîixd ,drwa z`xwp `id ike - §¦¦§¨¨¥¨
.àéä ótø÷.df ote`a dpynd z` yxtl oi` okle ©§¥¦
éMà áøådrwaa xaecn zexdhay yxity mrhdy ,jl uxzi §©©¦

swend mewnl `exwl ievn epi`y it lr s`] zevign ztwend
s` zilnxk dl `xew `pzdy `lerk yxit `le ,['drwa' zevign

y meyn ,cigid zeyx `idy it lréðz÷ 'ãéçiä úeLø'[epipy-] §©¨¦¨¨¥
gxken ok lre ,cigid zeyx zilnxkl mi`xew oi`e ,dpyna

.ztwend drwaa xaecn zexdhay yxtl
`ziixal zxfeg `xnbd(.e)dkiynne ,'zayl zeieyx rax`' ly

zipeehqi`de drwade mid la`' :lirl `ziixaa epipy .dx`al
,úéìîøkäådywn .'miaxd zeyxk `le cigid zeyxk `l opi` §©©§§¦

:`xnbdénð eälek eèà,zipeehqi`e drwa mi ,el` lk ike -åàì ¨§©¦¨
eäðéð úéìîøkdne ,zeieyxd oipna zxkfpd zilnxk llka mpi` - ©§§¦¦§

.'zilnxk' dpye xfgy jka `pzd siqen
:`xnbd zvxznàúà ék[`ayk-]éîéc áø,laal l`xyi ux`n ¦£¨©¦¦

øîàmyaäëøöð àì ,ïðçBé éaøxnel `ziixad dkxved `l - ¨©©¦¨¨Ÿ¦§§¨
,'zilnxk'ì àlàoebk ,zilnxkk epicy mewn cer siqedúéåæ ïø÷ ¤¨§¤¤¨¦

,íéaøä úeLøì äëeîqäjenq iept ghy mc`l didy ,xnelk ©§¨¦§¨©¦
ynn jenqa ziad dpa `l j` ,zia my dpae miaxd zeyxl

miaxd z` dyxde ,ely jezl eze` qipkd `l` miaxd zeyxl
,[` xeiv]xi`ydy ieptd mewna ynzydlïéðîéæc áb ìò óàc§©©©§¦§¦

deâì éìééòå íéaø déa é÷çãcax mr yiy jezn ,minrtly ± §¨£¦¥©¦§¨§¦§©¨
,zief oxw eze` jezl miqpkpe miax miyp` miwgcp ,miaxd zeyxa

mewn lkndézLéîLz àçéð àìc ïåékynzydl gep epi`y oeik - ¥¨§Ÿ¦¨©§¦§¥
kdl dvexdy itl ,myleki epi`e ekxcn zehpl eilr dkezl qp
,ekelid jxca dl qpkdléîc úéìîøk ék.zilnxk aygp df ixd ± ¦©§§¦¨¥

lirl(.e)xir ly dagx `ide .miaxd zeyx `id '`ihlt'y epipy
`ihltay zenewn d`ian `xnbd .dxegql mivawzn myy

:zilnxkk mpicyàúà ék[`ayk-]éîéc áø,laal l`xyi ux`n ¦£¨©¦¦
øîàmya,ïðçBé éaøy mewndïéãenòä ïéaly dagxa mireawd ¨©©¦¨¨¥¨©¦

z` mixgeqd milez micenrd lre ,dxegql mivawzn day xir
,mzxegqúéìîøëk ïBcéð:yxtne .[a xeiv]àîòè éàîmrhd edn ± ¦§©§§¦©©£¨

dnvr `idy dagxa `edy it lr s` ,miaxd zeyx aygp epi`y
c meyn ,miaxd zeyxíéaø da éñøãc áb ìò óàmikled miaxy ± ©©©§¨§¦¨©¦

mewn lkn ,myàéãäa eäì ébzñî àìc ïåékmileki mpi`y oeik ± ¥¨§Ÿ¦§©¦§§¤§¨
mde miax micenrdy zngn ,aekir `lae zegepa my zkll
,df cbpk df mixceqn mpi`e ,dagxd agexae jxe`a miyext

àéîc úéìîøëk.zilnxkk mewnd aygp - §©§§¦¨§¨
:`ihltay zilnxk ly sqep ote`,äãeäé áø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©§¨

àaèöéà,mixgeqd eilr miayeiy lqtq -íéãenòä éðôlL ¦§©¨¤¦§¥¨©¦
,xird ly dagxayúéìîøëk ïBcéð. ¦§©§§¦

:`xnbd zx`an .ewlgp dcedi axe opgei iaxy zx`an `xnbd
øîàc ïàîìy xn`y opgei iax mya inic ax zrcl ±íéãenòä ïéa §©§¨©¥¨©¦

,zilnxkk oecipïkL ìkyàaèöéàdkildd ixdy ,zilnxkk oecip ¨¤¥¦§©¨
j` .micenrd oia dkilddn xzei dyw `ahvi`d lrøîàc ïàîì§©§¨©

y xn`y dcedi ax mya `xif iax zrcl ±àaèöéàzpecip ¦§©¨
wx ,zilnxkkàeä àaèöéàzngn ,zilnxkk oecipyàçéð àìc ¦§©¨§Ÿ¦¨

dézLéîLz,ea ynzydl miaxd zeyx ipal gp oi`y -ïéa ìáà ©§¦§¥£¨¥
dézLéîLz àçéðc íéãenòä,my ynzydl gep xzeiy ±àìaygp ¨©¦§¦¨©§¦§¥Ÿ

.miaxd zeyx `l` ,zilnxk
:`xnbd d`ianàðéøçà àðLéìxe`iaa zxg` oeyl dpyi ± ¦§¨©£¦¨

df oeyl itle ,micenrd oial `ahvi` oiay [dcedi axl] weligd
,zilnxk `id `ahvi` wx ,`ahvi` xn`c o`nl xn`p jkìáà£¨

æc ,ïéãenòä ïéaíéaø déì éñøãc ïéðîémiax miwgcpy minrty - ¥¨©¦§¦§¦§¨§¦¥©¦
,my mikledeàéîc íéaøä úeLøk.miaxd zeyxk aygp - ¦§¨©¦¨§¨

:miaxd zeyxa gpend utg iab lr dgpda dpc `xnbdäaø øîà̈©©¨
äðéáì ,àcñç áø øîà àìéL øazcnerd,íéaøä úeLøa äôe÷æ ©¦¨¨©©¦§¨§¥¨§¨¦§¨©¦

÷øæåmiaxd zeyxa zen` rax` utgçèå[ewiacde-]äéðôa- §¨©§¨§¨¤¨
,wacdl okxcy hih e` dpiny dliac wxfy oebk ,dpiald iccva

,áéiçutgd gp m` j` .miaxd zeyxk mpic dpiald ipty itlìò ©¨©
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,òé÷øì ãò äìBò é"äøL éðtî ,áéiç Y änà äàî dBáb eléôà ,åéab ìò çðå ÷øæå ãéçiä©¨¦§¨©§¨©©¨£¦¨©¥¨©¨©¨¦§¥¤¨©¨¨¦©
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ze`iviaרמ cenr f sc ± oey`x wxtzay
àlà.xEhR mFwn - `xie` iede ,'in dlrnl x"dx xie` oi`C:àéä 'éðúî.dOle ¤¨§¥£¦§©§¨¦§¨¥£¦¨§§©§¦¦§¨¨

opirnW`l l`EnWl Dil?ã ÷øBfäúBnà '."dxA,x,lzFMA wAcpedliaC oFbM ¥¦§¥§©§§¦©©¥©¦§¦§©©¤§§¥¨
iwFncM ,dpinWoOwl Dl:øéåàa ÷øBæk.ied `l inp i"dxE .gp x"dxA e`lC ,xEhtE §¥¨¦§¦¨§©¨§¥¨£¦¨§¨¦¨©¦Ÿ¨¥

drAx` agxe miIEqnd xaC `N`:õøàa ÷øBæk.xie`C ,aiIgex"dxgPXnEdXn ¤¨¨¨©§¨§¨¨©§¨¨§¥¨¨¤§©¨©£¦¦¤¨©¤
inC `le .dgPd ied -miIEqnd xaC lr gpl ¨¥©¨¨§Ÿ¨¥§¨©¨¨©§¨

zEWx iedinl aiWg `EddC ,'in dHnl§©¨¦§©¨¥§¤¡¥§
,xEhR mFwn F` zilnxM F` :Fnvrl aEWg̈§©§©§§¦§§

x"dxA dgPd `ied `le:úéìîøkà. §¨¨§¨©¨¨¦©©§§¦
ziWixtcM:eìéwàåïðaø da.,i`w lirl §¦§¦¦§©¦¨©¨¨§¥¨¥

opAx DA EliT`C ,zWW axe iniC axC ©̀§©¦¦§©¥¤§©¦¨©¨¨
EliT` mdixaCn DxEQi`e li`Fd ,zilnxkA§©§§¦¦§¦¨¦¦§¥¤©¦

DA:"äøe é"äø élewîø.opirnW` iniC ax ¨¦¥©¦¦©§§¦©
iNETn,i"dxDizil cigId zEWxC ikid iM ¦¥¦¥¦¦§©¨¦¥¥
zFgRagxnc'qipkOde- xEhR eilr x"dxn ¨¥Ÿ©§©©§¦¥¨¨¨

dNgYkl xYEnE ,ied `l inp zilnxM©§§¦©¦Ÿ¨¥¨§©§¦¨
"dxnE miAxd zEWxn qipkdliaxe .eilr §©§¦¥§¨©¦¥¨¨§©

iNETnC opirnW` zWWx"dxEliT` inp ¥¤©§§¦©§¦¥©¦©¦
'in dlrnl xie`A zqtFY Dpi`C ,Dlr£¨§¥¨¤¤¨£¦§©§¨¦

zxFzM - 'in dHnl `N` ,i"dxMx"dx:÷÷ç ¦¤¨§©¨¦§©¨©
Ba.,Fzirvn`A ziAd rwxwAKxF`A drAx` §©§©©©¦§¤§¨¦©§¨¨§¤

agFxe:BîéìLäå.i llgl wwg mFwnADFaB ' §©§¦§¦¦§£¨§¨¨¨©
cr,i"dx ixFg FNEM ziAd lM dUrp - iExiTd ©©¥©£¨¨©©¦¥

mdaE i"dx ilzFM FnMiRlM mixFgi"dx §§¥¨¤¦§©¥
cbpC oeiM ,inp ipde .i"dxM mdWwwgdi"dx ¤¥¦§¨¥©¦¥¨§¤¤©£¨

zF`iR ied KPi` - xEnBiWinWY lWi"dx: ¨¦¨¨¥¥¤©§¦¥
éøBçø"äø.milzMdW mixFgiRlMx"dx: ¥¦¤©§¨¦§©¥

eîc íéaøä úeLøk åàì.onvrl zEWx `N` ¨¦§¨©¦¨¤¨§§©§¨
miagx m`e ,odc- `l i`e ,zilnxM ied - ' ¥§¦§¨¦¨¥©§§¦§¦Ÿ
xEhR mFwn ied:äëøöð àì.zilnxMdeipzC ¨¥§§Ÿ¦§§¨§©©§§¦§¨¥

'ek zief oxwA iniC ax ,dEnwF` - `ziixaA: §¨©§¨§¨©¦¦§¤¤¨¦
íéaøä úeLø éøBçk éåäéz.`ied i`O`e ¤¡¥§¥§¨©¦§©©¨§¨

zilnxM?çð àì àäå.KFzl dltp dxfg ike ©§§¦§¨¨¨§¦¨§¨¨§¨§
cdMOWM - KgxM lrC ,zFO` 'lzFMA ©§©¨§¨§¤©¨©¤

zvtFwdixFg`l:øBøö éðàLåïðéñøb õôçå. ¤¤©£¤¨§¨¥§§¥¤¨§¦©
ikd ENit`e ,xFg DiA zi`C lzFkA :xnFlM§©§¤§¦¥©£¦¨¦

x DinwF` `lgpcA opgFi 'mEXn - xFgA ¨§¥¨¨¦§¨©¦
xFxvC EdiigxF` e`lCutgegEpli"rdwixf §¨§©§¦§§¥¤¨©§¦¨

oiltFPW mFwOAmW:øéåàa ÷øBæk éànà.`d ©¨¤§¦¨©©§¥¨£¦¨
l"dDFaB Dil dedC ,i"dxl x"dxnizEWxE ' ¥¦§¨¥¥¨©§

Fnvrl:øïðaøå øéàî '.iAB ,`nFi zkQnA §©§¥¦§©¨¨§©¤¤¨©¥
dfEfn:øøáñ øéàî '.,xEriW FA oi`W xaC §¨¥¦¨©¨¨¤¥¦

iaFr mW WieagxemilWdlE wFwgl §¥¨¦§Ÿ©©£§©§¦
`kde .inC wEwgC o`nM opixn` - xEriWkl¦§¦¨§¦©§©§¨¨¥§¨¨

oiwwFg ,xi`n iAxl ,inp,aiIge - milWdl ©¦§©¦¥¦§¦§©§¦§©¨
dpWn mzqExxi`n ':éaøk øîàc.irA `lC §¨¦§¨¥¦§¨©§©¦§Ÿ¨¥

c mFwn iAB lr dgPd':'åë çðå ÷øæ.c"qw ©¨¨©©¥§¨©§¨
i"dxl x"dxn: ¥¦
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íàå± 'c lr 'c ea wwgdkeqc w"ta xn`c ,'i ddeab dpi`c dkeqn y"n :`"aixl dywe

).c sc:(,dleqt ± migth 'b lzekle wwg ztyn yi m` ,'il dnilydl da wwg

ip`yc :uxize ± !daxd lzekd on zblten elit` dwiwg ipdn `kde .dxyk ± 'bn zegt

mzd opitlic ,jkql zekenq zevign eidiy opirac ± dkeq iab mzd):e sc(zevign

wigxd :mzd 'ixn`ck ,"zekqa zkqa zkqa"n

`diy opira ikdle .dleqt ± zeptcd on jekiqd

wwg ly cecibd sxvl jixvc ,'bn zegt

cbpky jkql zekenq eidiy ick ,zevignl

zen` 'c cr zxykn dnewr otecc b"r`e .awpd

zevign `ki`c `kid n"d :q"yd dl uxzn ±

zegta ,dvign dieylc `kd la` ,`ziilrn

jenq `iedc zevignd mr cecibd sxhvn ± 'bn

sxhvn `l ± ith ,jkql:íúä`gip `l

dizyinyz.x"dxk e`l ± opaxl x"dx icve

.zief oxwn ith dizyinyz `gipc b"r` ,inc

oxwa dcen ± x"dx icva biltc `"x elit` `dc

ixegk ied `l ± d"t` .lirl 'yixtck ,zief

.ith dizyinyz `gip x"dx ixegc ,x"dx

äëìäåep`a `edy lk xega dgpe

opaxe xi`n iax zwelgnl.wxtac :i"xl dniz

oiaexirc `nw)mye :`i sc(da ibiltc ,dtika

oiwweg opixn` `lc :mzd opixn` opaxe n"x

.'i ddaebe 'b dilbxa yia `l` ,n"xl milydl

oi` la` .'c agx oda yiy migth 'b deab :'it

.opixn` `l ± 'in deab dpi`y e` ,'b dilbxa

n"xl milydl miwweg `kd opixn` ikid :k"`e

:i"x xne`e ?`edy lk xegaoixega ixii`c

,x"dxl oiyletny ,oipad zrya zeyrl okxcy

.x"dx cvn `l la` ,'c miagx md i"dx cvae

.inc i"dxk i"dx ixeg `dc ,i"dx xeg ied r"kle

iaxlc .'c lr 'c mewn dieeyl `l` ibilt `le

la` .'c lr 'ck iede ,milydl oiwweg ± xi`n

`lc dcen n"x elit` ± `edy lk xega ynn

,inlyexia rnyn oke .milydl oiwweg opixn`

'c my yiy oia n"xc dizrc lr :mzd opiqxbc

.menbk lzekd z` oi`ex ± 'c my oi`y oia

,i"dx ixeg iaiyg 'in dlrnly mze` `wece

oiynzyn i"dx ipa oi` ± dxyrn dhnly la`

.oda oiynzyny miaxd zeyx ipa iptn my

i"dx ixeg mdy b"r`e ,'c dia zilc z"ke :t"de

,'c mewn lr gp `ly itl ± xie`a wxefk ied

'ipzn opinwen `lc `de .'ek dcedi ax xn`de

± r"kl oiwweg 'ixn` `lc ,ynn edy lk xega

k"rc :cere .md jk mixeg mzqc meyn epiid

`edy lk xegac ,'piny 'liaca inwe`l jxved

`kil milydl oiwweg dia xn` `lc ynn

ux`a wxefk i`n` 'in dhnl k"`c ,'inwe`l

jixtc ,i"yxtk l"v`e .'c mewn b"r gp `l `de

ixiin i` ,k"r `l` ,`id n"x 'ipzn mzqc gkn

dnwe`l jixv ± 'c agx epi`y `edy lk xega

i`n` ,opaxlc .milydl oiwweg xn`c ,n"xk

:i"yxit ayiil yie ?ux`a wxefk 'in dhnl

i`c ,jixtw n"x 'ipzn mzqc meyn 'tl jxvedc

zilc z"ke :`icda jxtnl dil ded ikd e`l

ux`a wxefk i`n` 'in dhnl ,'c dia:
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ïéàc àlàø"äø÷øBfä :ïðúc !àéä 'éðúî Y 'éî äìòîì ¤¨§¥§©§¨¥©§¦¦¦§©©¥
ãè 'éî äìòîì ,ìúBka úBnà 'Y íéçô÷øåæk,øéåàa ©©¤§©§¨¥§¨¦§Ÿ¥©£¦

àlà .õøàá ÷øåæk Y íéçôè 'éî ähîì,úéìîøkà §©¨¥§¨¦§Ÿ¥¨¨¤¤¨©©§§¦
.'éî äìòîì úéìîøk ïéàceìéwàåélewî ïðaø da §¥©§§¦§©§¨¥§©¦¨©¨¨¦¥

élewîå é"äøélewî ;ø"äø:é"äøíB÷î àkéà éàc ¦¥¦¥§¦¦¨§
íB÷î Y àì éàå ,úéìîøk àéåäc àeä Y äòaøà©§¨¨§¨§¨©§§¦§¦¨§

élewî .àeä àîìòa øeèt:ø"äøãòcéíéçôè ' §§¨§¨¦¥§©§¨¦
àéåäc àeäéìîøkàéåä àì Y íéçôè 'éî äìòîì ,' §¨§¨©§§¦§©§¨¥§¨¦¨¨§¨

øa àéiç áø øîà ìcéb áø øîà ,àôeb .'éìîøk©§§¦¨¨©©¦¥¨©©¦¨©
BëBz ïéàL úéa :áø øîà óñBééBîéìùî åéeø÷å ,' ¥¨©©©¦¤¥§¥Ÿ©§¦

éìïéà Y BëBúa ,Bleëa ìèìèì øzeî Y Bbb ìò ,' §©©¨§©§¥§§¥
àlà Ba ïéìèìhîãa÷÷ç íàå :ééaà øîà .úBnà ' §©§§¦¤¨§©¨©©©¥§¦¨©

Baãìò 'ãBîéìLäå 'éì.Bleëa ìèìèì øzeî Y ' ©§¦§¦©¨§©§¥§
éøBç éåä Y àîòè éàî,é"äøéøBçåé"äøk é"äø ©©§¨¨¥¥§¥¦

éøBç ,øîúéàc .eîcéøBç .eîc é"äøk Y é"äø,ø"äø ¨§¦§©¥¦¨¥
ø"äøk åàì :øîBà àáø ,eîc ø"äøk :øîBà ééaà©©¥¥¦¨¨¨¥¨¦

.eîcì"àéøBç zøîàc Cãéãì :ééaàì àáøø"äø ¨¨¨§©©¥§¦¨§¨©§§¥
,eîc ø"äøkéîéc áø àúà éëc àäî ù"î:ïðçBé ø"à ¦¨¥¨§¦£¨©¦¦¨¨

,ø"äøì äëeîqä úéåæ ïø÷ì àlà äëøöð àìéåäéúå Ÿ¦§§¨¤¨§¤¤¨¦©§¨¦§¤¡¥
éøåçkY !ø"äøàëä ,dézùéîùz àçéð àì íúä §Ÿ¥¨¨¨¦¨©§¦§¥¨¨

÷øBfä :ïðz .dézùéîùz àçéð YãìúBka úBnà ' ¦¨©§¦§¥§©©¥©©¤
ìòîìY íéçôè 'éî ähîì ,øéåàa ÷øåæk Y 'éî ' §©§¨¥§Ÿ¥¨£¦§©¨¥§¨¦

àì àäå ?õøàa ÷øåæk éàî :da ïðéåäå ,õøàa ÷øåæk§Ÿ¥¨¨¤§¨¥©¨©§Ÿ¥¨¨¤§¨¨
!çð"àåø:ïðçBéäìéáãaéàå .eðL äðéîLéøBç ã"ñ ¨§¨¨¦§¥¨§¥¨¨§¦¥

dî÷Bàì éì äîì ,eîc ø"äøk ø"äøìéáãa?äðéîL ' ¦¨§¨¦§§¨¦§¥¨§¥¨
øåøöa dî÷Bì,õôçåçðãe!øåça:dì épLî ïéðîéæ §¨¦§Ÿ§¥¤§¨©Ÿ¦§¦§©¥¨

õôçå øBøö éðàLøãäéîc:dì épLî ïéðîéæ .éúàå ¨¥§§¥¤§¦£©§¨¥¦§¦§©¥¨
÷øæ :àLéø éðú÷cî Y éànî .øBç déa úéìc ìúBëa§¤§¥¥¦©¦§¨¨¥¥¨¨©

éàå .øéåàa ÷øåæk íéçôè 'éî äìòîìã"ñìúBëa §©§¨¥§¨¦§Ÿ¥¨£¦§¦§¤
!øåça çð àä "øéåàa ÷øåæk" éànà ,øBç déa úéàc§¦¥©©§Ÿ¥¨£¦¨¨©Ÿ

eäa úéìc 'éðúî :àîéz éëåãìò 'ãáø øîàäå ,' §¦¥¨©§¦§¥§©§¨¨©©
äãeäéø"àäëìäå íéçôè 'éî äìòîì ÷øæ :àéiç §¨¦¨¨©§©§¨¥§¨¦§¨§¨

ú÷Bìçîì eðàa Y ,àeäL ìk øåça äçðåî"ø.ïðaøå §¨¨§Ÿ¨¤¨§©£¤§©¨¨
ïé÷÷Bç ïéà :éøáñ ïðaøå ,íéìLäì ïé÷÷Bç :øáñ î"øc§¨©§¦§©§¦§©¨¨¨§¦¥§¦

åàì àlà .íéìLäì,øBç déa úéìc ìúBëa :î"ù §©§¦¤¨¨§¤§¥¥
dBáb 'éôà ,åéab ìò çðå ÷øæå ãéçiä úeLøa äð÷ õòð :àcñç áø øîà ,àôeb .dpéî òîL§©¦¨¨¨©©¦§¨¨©¨¤¦§©¨¦§¨©§¨©©¨£¦¨©
,àéðúc ?éaøk øîàc àcñç áø àîéì .òé÷øì ãò äìBò é"äøL éðtî ,áéiç Y änà äàî¥¨©¨©¨¦§¥¤¨©¨¨¦©¥¨©¦§¨§¨©§©¦§©§¨

çðå ÷øæâ"òæéæ,ù"ëøíB÷î ïðéòa àì àîìà) .íéøèBt íéîëçå ,áéiçî 'ãìò 'ã.(' ¨©§¨¦§©¥©£¨¦§¦©§¨¨¨¥©§©
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כשם  אלוקינו  ה'  מלפניך  רצון  יהי  מקדמונים,  הנקבע  וכנוסח  אחרת,  מסכת  לימוד  יתחילו  תיכף  היא,  תורה  אשר  ישראל  כמנהג 
שעזרתני לסיים כו' כן תעזרני להתחיל כו'.

ממכתב ראש חודש אדר ה'תשכ"א



רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zay(iyiy meil)

:dgece ,xg` ote`a l`eny ixac z` x`al dqpn `xnbdàlà¤¨
,ezpeeka xn`p `nyíéaøä úeLø ïéàcxie`a zhleyäìòîì §¥§¨©¦§©§¨

äøNòîdlrnl `edy miaxd zeyxay xie` lk `l` ,migth ¥£¨¨
jxved recn ,dyw ok m` .xeht mewn `ed ixd ,migth dxyrn

ixd ,z`f eprinydl l`enyïéúéðúî[zyxetn dpyn-]ïðúc ,àéä ©§¦¦¦¦§©
dpyna(.w oldl),÷øBfä,dpiny dliac oebk ,wacdl ekxcy xac ©¥

úBnà òaøàmiaxd zeyxaìúBëazeyxay [lzekd ipt lr±] ©§©©§¤
wacp m` ,eilr wacpe ,miaxd,íéçôè äøNòî äìòîì`ed ixd §©§¨¥£¨¨§¨¦

,øéåàa ÷øBækwacp m` la` .miaxd zeyxa gp `ly itl ,xehte §¥¨£¦
lzekd ipta,íéçôè äøNòî ähîì`ed ixd÷øBækgpeõøàa- §©¨¥£¨¨§¨¦§¥¨¨¤

dhnl miaxd zeyx xie`y itl ,aiige ,miaxd zeyx rwxwa
yxetn ixd .xie`k epic lzek ipte ,miaxd zeyx `ed ixd dxyrn
ok m`e ,miaxd zeyxk aygp epi` dxyrn dlrnl xie`y dpyna

.z`f eprinydl l`eny `a `ly i`ce
:`xnbd dwiqn .l`eny ixaca xexiad z` zniiqn `xnbdàlà¤¨

`zayc ilina iediz `l' l`eny xn`y dny xnel jgxk lr
ezpeek ,'dxyrn dlrnlúéìîøkà,xnelk ,[zilnxk lr-]ïéàc ©©§§¦§¥

úéìîøkxie`a zhleyäøNòî äìòîìipty oeike ,migthlzek ©§§¦§©§¨¥£¨¨
x`azdy itke ,xeht mewna gpk epic my wacpd utg ,xie`k epic

lirl(`"r)cr zqteze' zilnxk iabl zyy ax ixacy `vnpe .
.l`eny ixack md ,'dxyr

lirl(`"r)dzegt zilnxk oi`y opgei iax mya inic ax xn`
cr wx zqtez zilnxky siqed zyy axe ,agex migth drax`n
:`xnbd zyxtn .mnrh z` zx`an `xnbd .migth dxyr daeb

eìé÷àå[eliwde-]ïðaø da,opaxcn wx dxeqi`e li`ed ,zilnxka ©£¦¨©¨¨
mbå ,ãéçiä úeLø élewîmb.íéaøä úeLø élewî`xnbd zx`an ¦¥§©¨¦§¦¥§¨©¦

da eliwdy eprinyd opgei iax :dixac z`,ãéçiä úeLø élewî¦¥§©¨¦
drax` ea oi`y mewna bdep epi` cigid zeyx oicy myky epiide
jk ,xeht df mewnl miaxd zeyxn qipknde ,migth drax` lr

zilnxka xn`p mbàkéà éàcda yi m` wxy -äòaøà íB÷îlr §¦¦¨§©§¨¨
,migth drax`àéåäc àeä`id ixd jk wx -àì éàå ,úéìîøk- §¨§¨©§§¦§¦Ÿ

,migth drax` lr drax` da oi` m`e,àeä àîìòa øeèt íB÷î§§§¨§¨
zyy axe .dkezl cigid zeyxne miaxd zeyxn qipkdl xzene

mb zilnxka eliwdy eprinyd,íéaøä úeLø élewîmyky epiide ¦¥§¨©¦
xn`p mb jk ,migth dxyrn dlrnl bdep epi` miaxd zeyx oicy

zilnxkaãòcdaebàéåäc àeä íéçôè äøNòef ixd ±,úéìîøkj` §©£¨¨§¨¦§¨§¨©§§¦
àéåä àì ,íéçôè äøNòî äìòîì[dpi`-]ìîøk,úémewn `l` §©§¨¥£¨¨§¨¦Ÿ¨§¨©§§¦

.riwxl cr zqtezy cigid zeyxk dpi` zilnxk df oiprle ,xeht
lirl e`aedy ax mya lcib ax ixaca oecl zxfeg `xnbd(`"r):

àôeb,ax ixac mvrl aeyp -óñBé øa àéiç áø øîà ìãéb áø øîà ¨¨©©¦©¨©©¦¨©¥
BëBz ïéàL úéa ,áø øîàdaebäøNò,migthBéeø÷åezxwz iaer - ¨©©©¦¤¥£¨¨§¥

äøNòì BîéìLî,migthBbb ìò,migth dxyr dvign sweny ©§¦©£¨¨©©
e cigid zeyx aygp ,'wiq` ceb' oic zngn.Bleëa ìèìèì øzeîj` ¨§©§¥§

BëBúa,migth dxyr zvigna swen epi`yàlà Ba ïéìèìèî ïéà §¥§©§§¦¤¨
,úBnà òaøàa.zilnxk oick §©§©©

:ziad lka lehlhd z` xizdl ote` `ian iia`íàå ,ééaà øîà̈©©©¥§¦
Ba ÷÷çjxe` xeriya ,ervn`a ziad rwxwa xtg ±äòaøà ¨©©§¨¨
migthìòagexäòaøà,migthBîéìLäåz` jka milydy cr ± ©©§¨¨§¦§¦

wwgd mewna ziad daebäøNòìllg daeb zrky ,xnelk ,migth ©£¨¨
,migth dxyr iexiwd cr wwgd rwxwn ziadìèìèì øzeî¨§©§¥

,Bleëayi ixdy ,wwgd cbpk lhlhl xzeny cala ef `l ,xnelk §
`l` .cigid zeyx `ed ixde migth dxyr ly zevign swid my
.dxyr daeb my oi`y s` ,lhlhl xzen ziad x`y lka s`

:eixac z` iia` yxtnàîòè éàîx`yy meyn ,xacd mrh edn ± ©©£¨
ziadéåäk `ed ixd -ãéçiä úeLø éøBçmilzkay mixegk - ¨¥¥§©¨¦

,cigid zeyxl migeztd,ãéçiä úeLø éøBçåmda oi`y it lr s` §¥§©¨¦
zeyx z` miynyn mde li`ed z`f lka ,cigid zeyx xeriy

,cigideîc ãéçiä úeLøkoeik ,o`k s`e .[mpica minec md-] ¦§©¨¦¨
aiaqy ziad iccv x`y s` ,cigid zeyx `ed wwgd mewny

oi`y s` cigid zeyxk mpice ,cigid zeyx iyinyzn md wwgl
.migth dxyr daeb mda

:cigid zeyx ixeg oicl xewn d`ian `xnbdúeLø éøBç ,øîzéàc§¦§©¥§
eîc ãéçiä úeLøk ,ãéçiä.[minec md-],íéaøä úeLø éøBçmixegd ©¨¦¦§©¨¦¨¥§¨©¦

,miaxd zeyx cvl migeztd milzkayíéaøä úeLøk ,øîBà ééaà©©¥¥¦§¨©¦
eîc íéaøä úeLøk åàì ,øîBà àáø .eîc.mnvrl zeyx md `l` ¨¨¨¥¨¦§¨©¦¨

,`l m`e ,zilnxkk mpic ,migth drax` lr drax` mda yi m`e
.xeht mewnk mpic

:miaxd zeyx ixeg iabl `axe iia` zwelgna dpc `xnbdøîà̈©
ãéãì ,ééaàì àáø déìúøîàc Cc zxn`y jzxaql -úeLø éøBç ¥¨¨§©©¥§¦¨§¨§©¥§

àäî àðL éàî ,eîc íéaøä úeLøk íéaøäixeg oic dpey dna ± ¨©¦¦§¨©¦¨©§¨¥¨
epivny dnn ,miaxd zeyx(`"r lirl),àúà éëc`ayky -éîéc áø §¦£¨©¦¦

laal l`xyi ux`nøîàmyaäëøöð àì ,ïðçBé éaødkxved `l - ¨©©¦¨¨Ÿ¦§§¨
,'zilnxk' siqedl ,zilnxk mdy zenewnd z` dzpny `ziixad

,íéaøä úeLøì äëeîqä úéåæ ïø÷ì àlàghy mc`l didy xnelk ¤¨§¤¤¨¦©§¨¦§¨©¦
ziad z` dpa `l j` ,zia my dpae miaxd zeyxl jenq iept
dyxde ,ely jezl eze` qipkd `l` miaxd zeyxl ynn jenqa
`pzd eprinyne ,xi`ydy ieptd mewna ynzydl miaxd z`
zaygp zief oxwd recn ,jixacle .zilnxk aygp df mewn mby

,zilnxkkéåäéúådidzy -,íéaøä úeLø éøBçk`id dkenq ixdy §¤¡¥§¥§¨©¦
.miaxd zeyxl
:`xnbd zvxzníúä,zief oxwd mewna my ±dézLéîLz àçéð àì ¨¨Ÿ¦¨©§¦§¥

miaxd zeyxl lthp epi` okle ,ea ynzydl miaxl gep epi` -
ej` .zilnxk `ed ixdàëä,miaxd zeyx ixega ,o`k -àçéð ¨¨¦¨

dézLéîLzripvdl mda ynzydl miaxd zeyx ipal gep - ©§¦§¥
.miaxd zeyxk mpic okle ,mdivtg

:iia`l `ax dywde siqed .sqep mewnn iia` lr dywn `xnbd
ïðzdpyna(.w oldl),÷øBfäutgúBnà òaøàmiaxd zeyxaìúBka §©©¥©§©©§¤

ea rbt m` ,[lzekd ipt lr-]äøNòî äìòîì`ed ixd ,migth §©§¨¥£¨¨
øéåàa ÷øBækm` j` .xehte migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx §¥§£¦

ea rbt,íéçôè äøNòî ähîì`ed ixdõøàa ÷øBækrwxwa ± §©¨¥£¨¨§¨¦§¥¨¨¤
.aiige ,miaxd zeyxda ïðéåäå,ef dpyn ixaca epzpe ep`ype ±éàî ©£¦©¨©

aygp migth dxyrn dhnl rbtyky epipyy df edn -÷øBæk§¥
àäå ,õøàa[ixde-]çð àìipta gepl leki utg oi` oky ,lzeka ¨¨¤§¨Ÿ¨

ltep utgd ixd oke li`ede ,eixeg`l xfeg ea dknyk `l` ,lzek
.miaxd zeyxa zen` rax` wxf `le ,zen` rax` jezléaø øîàå§¨©©¦

eðL äðéîL äìéáãa ,ïðçBédpiny dp`z wxefa xaecn dpyna ± ¨¨¦§¥¨§¥¨¨
z` `xnbd zniiqn .dzgpd `id ef dzwacde ,lzeka zwacpd

:`iyewdCzòc à÷ìñ éàåy xnel jzrca dler m`e -úeLø éøBç §¦¨§¨©§¨¥§
eîc íéaøä úeLøk íéaøä,[miaygp-]Bàì éì änìdî÷recn - ¨©¦¦§¨©¦¨¨¨¦§§¨

dpynd z` cinrdl opgei iax jxveddî÷Bì ,äðéîL äìéáãa- ¦§¥¨§¥¨§¨
dze` cinriyå øBøöax`yøBça çðãe ,õôç,lzekay xega gpe - ¦§§¥¤§¨©

.aiige miaxd zeyx rwxwa gpk df ixdy dpynd dxn` jk lre
miaxd zeyx ixegy gken ,dpynd z` jka cinrd `ly jkne

.miaxd zeyxk mpi`
:`xnbd zvxzn .mipte` ipya zvxzn `xnbddì épLî ïéðîéæ- ¦§¦§©¥¨

lkne ,xeg ea yiy lzeka xaecn ok`y ,iia` z`f uxiz minrtl
c meyn ,dpynd z` jk opgei iax cinrd `l mewnéðàLdpey - ¨¦

wxefa xacd,õôçå øBøöoeikéúàå øcäéîcmixfeg mdy ± §§¥¤§¦§¨§¨¥
mewna gepl mkxc oi`e ,mze` miwxefyk miklede mdixeg`l

.dpynd z` jka cinrdl oi` okle .ea eltpydì épLî ïéðîéæ- ¦§¦§©¥¨
xaecn dpynay ,z`f uxiz minrtledéa úéìc ìúBëa[ea oi`y-] §¤§¥¥

.øBçcinrdl opgei iax jxved ,dl` minrh ipyn cg` zngne
utg wxefa `le ,lzekl dwacpe dpiny dliac wxefa dpynd z`

.xega gpe
`y lzeka xaecn dpynay giken iia`:iia` siqen .xeg ea oi

éànî,xeg ea oi`y lzeka xaecny gken okidne -àLéø éðz÷cî ¦©¦§¨¨¥¥¨
,dpynd zligza epipyy oicdn -÷øægpe utgäøNòî äìòîì ¨©§©§¨¥£¨¨

,íéçôèdf ixdøéåàa ÷øBæk,migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx §¨¦§¥§£¦
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המשך בעמוד זלג



xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc zay(ycew zay meil)

dgec .zwelgna miielz mpi` `cqg ax ixacy dgec `xnbd
:`xnbd,ééaà øîàdrax` lr drax` ea oi`y mewn lr gp m` ¨©©©¥

éâéìt àì àîìò éleëc ,ãéçiä úeLøamiwleg mpi` minkge iax - ¦§©¨¦§¥¨§¨Ÿ§¦¦
,aiigy,àcñç áøãkmewn lr dgpd cigid zeyxa jixv oi`y ¦§©¦§¨

.drax` lr drax` ea yiyàëä àlàxaecn ,`ziixaa o`k - ¤¨¨¨
BôBðå ,ãéçiä úeLøa ãîBòä ïìéàaeitpr ,xnelk ,oli`d y`x - §¦¨¨¥¦§©¨¦§

,eilre÷øæå ,íéaøä úeLøì äèBðmiaxd zeyxa utgBôBpà çðå± ¤¦§¨©¦§¨©§¨©
,oli`d y`x lrBøwéò øúa BôBð éãL ïðéøîà ,øáñ éaøcep` ± §©¦¨©¨§¦©§¦¨©¦¨

oick oli`d y`x z` mipc ,xnelk ,erfb xg` etep jlyd mixne`
y`xd mb eli`k aygp cigid zeyxa `vnp rfbde li`ede ,erfb
.aiige cigid zeyxl miaxd zeyxn utg wxfy `vnpe ,my `vnp

éøáñ ïðaøå,[mixaeq-]Bøwéò øúa BôBð éãL ïðéøîà àìoi` ± §©¨¨¨§¦Ÿ¨§¦©§¦¨©¦¨
zeyxa wxfpy utgdy `vnpe ,erfb xg` etep jlyd mixne`

.xehte ,miaxd zeyxa gp miaxd
,miaxd zeyxl cigid zeyxn lecb ilk wxefa dpc oldl `ibeqd

:dfa mipte` dnk d`ianeúøåek ÷øæ ,ééaà øîàlebr ilk±] ¨©©©¥¨©©¤¤
ieyr `ede ,yacd z` ekeza zeyere ea zetq`p mixeacdy

cigid zeyxn ,[mirelw mipwn,íéaøä úeLøì`id m`ääBáb ¦§¨©¦§¨
äøNò,migthäML äáçø dðéàå,migth,áéiçutg wxef lkk £¨¨§¥¨§¨¨¦¨©¨

`id m` j` .miaxd zeyxl cigid zeyxnäML äáçø,migth §¨¨¦¨
,øeètd`vi jkitle ,cigid zeyx ly zecind z` da yiy iptn ¨

,mivtg zwixf lr `l` miaiig oi`e ,'zeyx' ziyrpe 'utg' llkn
ly agexde jxe`d xeriyy it lr s`e .zeieyx zwixf lr `le
lebira `edyk mewn lkn ,drax` lr drax` `ed cigid zeyx
zeyx lebird aygp `ly iptn ,migth dyy ly agex jixv
migth drax` ly reaix ekeza raxl xyt` ok m` `l` cigid
.migth dyyk ly agex lebira yi m` wx jiiy dfe ,drax` lr

,øîà àáø,migth dxyr `ed zxeekd daeb m`eléôàm`dðéà ¨¨¨©£¦¥¨
äML äáçøok mb ,dnvr ipta zeyxl zaygp dpi`e ,migth.øeèt §¨¨¦¨¨

:yxtneàîòè éàîoeiky meyn ,df ote`a mb xehty mrhd edn ± ©©£¨
,dxyr ddeabyúBiîeø÷ì øLôà éà[zerlv-]äð÷ ìLze`veid ¦¤§¨¦§¦¤¨¤

,dze` epwizy ixg` zxeekd iptec lrnäøNòî äìòîì eìòé àlL¤Ÿ©£§©§¨¥£¨¨
zeevwd ixd ,miaxd zeyxa dgp zxeekdy drya ,xnelk .migth
migth dxyrn dlrnl migp dpnn wlg ody el` zeinexw ly
,miaxd zeyxa zxeekd lk dgp `le li`ede ,xeht mewn `edy

.zaiignd dgpd o`k dzid `ly `vnp
:dketd zxeek wxefa dpc `xnbddàôkzxeekd z` jtd m` -ìò §¨¨©

äétdhnl dhep dgzte ,dlrn itlk diley ,xnelk ,[dgzt lr-] ¦¨
daeb m` .miaxd zeyxl dze` wxf jke ,miaxd zeyx rwxw itlk

wx `ed zxeekdäòáLmigth.áéiç ,eäMîeddeab `id m` j` ¦§¨©¤©¨
äòáLmigth,øeèt ,äöçîedylyn zegtl dribdyky itl ¦§¨¤¡¨¨

zngn miaxd zeyxa dgp xak eli`k aygp ,rwxwl jenq migth
zxeekd ly oeilrd dvwd `vnp oiicr ef drya ixde ,'ceal' oic
lk dgp `le li`ede ,xeht mewn `edy ,migth dxyrn dlrnl

.zaiignd dgpd o`k oi` ,miaxd zeyxa zxeekd
eléôà ,øîà éMà áø`ed zxeekd daeb m`äòáLmigth,äöçîe ©©¦¨©£¦¦§¨¤¡¨

àîòè éàî .áéiçy meyn ,mrhd edn ±úBvéçîzxeekdïëBúì ©¨©©£¨§¦§¨
úBéeNòektdiy ick `le ,yac okezl zzl elkeiy ick eyrp ± £

`vnpe ,zeketd odyk ceal zxez oda oi` okle ,dhn itlk oze`
dry dze`ae ,rwxwl dribdy cr ux`d lr dgp `l zxeekdy

.miaxd zeyxa dlek zgpen `id
zeyxk epic m`d ,miaxd zeyxa `vnpd cenra dpc `xnbd

:miaxdãenò ,àleò øîàdeabdäòLz`vnpd migthúeLøa ¨©¨©¦§¨¦§
íéaøå ,íéaøämiaxd zeyx iklednåéìò ïéôzëîeab lr mipwzn ± ¨©¦§©¦§©§¦¨¨

,mditzk lr gpend ie`ynd z`÷øæåzeyxa zen` rax` utg §¨©
miaxdåéab ìò çðå,cenrd y`x lr ±áéiçrwxw iab lr gp eli`k §¨©©¨©¨

:`ler yxtn .miaxd zeyxàîòè éàîic mrh edn ±meyn ,df o ©©£¨
deab cenrd m`yìMî úBçtäL,miaxd zeyx rwxwn migth ¨¦§Ÿ¨

íéaø déì éñøc ñøãîjkle ,mkelid jxca eilr mikxec miaxd - ¦§¨¨§¦¥©¦
deab `ed m`e .eilr mitzkn oi`y s` miaxd zeyxk aygp `ed

ìMîäòLz ãòå äL,migthéôzëî éôezk àìå ,déì éñøc ñøãî àì ¦§Ÿ¨§©¦§¨Ÿ¦§¨¨§¦¥§Ÿ©¥§©§¦
oeike ,eilr mitzkn oi` s`e ,edaeb zngn eilr mikxec oi` -
j` .miaxd zeyxk aygp epi` ,miaxd z` ynynd mewn epi`y

deabykäòLz,migthéàcåmiaxdéåléò ïéôzëîitl ,[eilr-] ¦§¨©©§©§¦¦¨¥
ynyn df cenre li`ede .xzeia deab `l mbe xzeia jenp epi`y

.miaxd zeyx aygp miaxd z`
z`vnpd `neba mb xn`p migth dryz xeriy m`d dpc `xnbd

:miaxd zeyxaéàî àîeb ,óñBé áøì ééaà déì øîàoicd edn - ¨©¥©©¥§©¥¨©
mb m`d ,migth dryz dwenre miaxd zeyxa z`vnpd `neba
iptn ,miaxd z` zynyn `id mby itl ,miaxd zeyxk dpic ok
cr mdivtg z` my miripvn miaxd zeyxa mixaerd mc` ipay

.melhie my jxc exfgiydéì øîà,iia`l sqei axàîeâa ïëåoic ± ¨©¥§¥§¨
m`y ,cenrd oick `nebdzaygp migth dryz dwenr `id

.miaxd zeyxàì àîeâa ,øîà àáøzeyxk zaygp dpi` `neb ± ¨¨¨©§¨Ÿ
.cenr enk miaxdàîòè éàîc meyn ,jkl mrhd edn ±LéîLz ©©£¨©§¦

÷çcä éãé ìò,gep epi`y -déîL àì`xwp epi` -,LéîLzoi` okle ©§¥©§©Ÿ§¥©§¦
`id ixd `l` ,miaxd zeyxk dpi`e miaxl jxev ef `neba

.zilnxk
:`ziixan `ax lr dywn `xnbddéáéúéà[el dywd-]àcà áø ¥¦¥©©¨

,àáøì àðzî øa,`ziixaa epipyúeLøa úçpeî Búte÷ äúéä ©©¨¨§¨¨¨§¨¨©©¦§
,íéaøä`id m`äòaøà äáçøe äøNò ääBáb,migth drax` lr ¨©¦§¨£¨¨§¨¨©§¨¨

,dëBúì íéaøä úeLøî àìå ,íéaøä úeLøì dëBzî àì ïéìèìèî ïéà¥§©§§¦Ÿ¦¨¦§¨©¦§Ÿ¥§¨©¦§¨
`id m` j` .cigid zeyx `id dtewdy itl,ïkî úBçtddaeby ¨¦¥

,drax` lr drax`n zegt dagexy e` ,migth dxyrn zegt
ïéìèìèî.jtidle miaxd zeyxl dpnnàîeâa ïëå.dtew enk dpic §©§§¦§¥§¨

:`iyewd z` `xnbd zniiqnéàîdna `ziixad zpeek idn ± ©
,'`neba oke' dxn`yàôéqà åàìlr mb yxtzn df oi` m`d - ¨©¥¨

,exe`iae ,'oilhlhn okn zegt' epipyy dn lr ,xnelk ,`tiqd
lhlhl dligzkl xzen dxyrn zegt ddeabd dtewy myky
.`nebd oic jk ,dkezl miaxd zeyxne miaxd zeyxl dkezn

hlhd xzid mrhezeyxk zaygp `nebdy meyn ,df ote`a le
miaxdy ,dryz dwenr `neba xaecn gxkdae .miaxd

.`ax zhiyk `ly `ziixaa epipy ixde .zvw da miynzyn
:`xnbd zvxznàìlr yxtzn epi` '`neba oke' epipyy dn ± Ÿ
`l` ,`tiqdàLéøàdrax` dagxd dtewy epipyy ,cala ©¥¨

`ziixad dtiqen jk lre ,cigid zeyx `id ixd dxyr ddeabe
zaygp miaxd zeyxa dxyr dwenre drax` dagxd `neb mby
m` s` ,dxyr dwenr dpi`e drax` dagxa la` .cigid zeyxk
dkezn lhlhl xeq` `l` ,dtewk dpic oi` ,dryz dwenr `id

.`ax zhiyke ,zilnxkk dpicy itl ,miaxd zeyxl
:oinegz iaexir oipra dpcd `ziixan ,`ax lr dywn `xnbd
.dn` miitl`n xzei xnelk ,megzl ueg zaya z`vl xeq`
izy oefn zay axra gipn ,df xeriyn xzei z`vl jxvpd
,zay axra my zaeyy mewnd on dn` miitl` seql zecerq
it lr s` ,epefn z` gipdy mewna zaW eli`k aygp jk ici lre¨©
epefny mewnd lr dpezp mc` ly ezrcy itl ,xird jeza zaWy¨©
`xwpd `ede .cv lkl dn` miitl` cer myn zkll xzene ,my
el dpwz'y oiekzdl jixv ,oinegz iaexir gipnd .'oinegz iaexir'
`iadl lkeiy mewna [zaW eli`k aygiiy ,xnelk] 'ezziay¨©
mewna zeayl oeik m` j` .dvxi m` elke`le aexird z` eil`
z` lehil leki epi`e ,xg` mewna `vnp ea axiry oefnde ,cg`
onf .aexir eaexir oi` ,zeayl oiekzd eay mewnl e`iadle oefnd
m` ,ok lr .zayd zqipk ly zeynyd oiaa `ed ,'dziayd ziipw'
s`e ,dziayd el dzpw ,zeynyd oia lk jyna miiw did aexird
myn zkll el xzen okn xg`l cin ca`p e` lk`py it lr
m` j` .x`azdy enke ,zayd lk jyna mitqep dn` miitl`
,axir `l eli`k df ixd ,zeynyd oia xnb mcew aexird lk`p

.enewnn cala dn` miitl` `l` zkll el oi`e
déáéúéà,`ziixaa epipy ,`axl `pzn xa `c` ax dywd - ¥¦¥
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.wgcd i"r da oitzknc ,x"dx ied ± 'h deab 'it` :xnelk epiid "`neba oke"c :xnel lkep

`ziixa` xn`wc ,jenqa rnyn oke .da ynzydl gep xzeic ,dryzn zegt y"ke

dtewa enk oilhlhn 'in zegt lkc ,rnyn `tiq` `neba oke e`l i`n iziinc:éàå
± 'ek minybd zenia opireny`± wwx `pnif `cg `pz i`c ,`ibq `cg `zekixva

ixz `pz ikdl ,dil incca dil `pinwen ded

ciar `zekixv zgkync oeik ,`l` .wwx ipnif

,dngd zenia wwx :`icda `ziixaa `pz eli`k

minybd zenia wwxe:

àì± enewnn 'il xwrc cr aiigin:dniz

`lc oeik ,aiigin `lc `hiyt ?l"nw i`n

:l"ie ?`zlin jd `kd jiiy dn :cere .xwr

opi`y ,df oipra mkiledl jxcc b"r`c ,l"nwc

szkl cner enk iede o`yepl oilw,'ixn`c

lirl):d sc(meyne .xeht d"t` ± aiigc

miaxe x"dxa 'h cenr sezika ixii` lirlc

`nx `wece .`kd dil hwp ,eilr mitzkn

zen` 'cl ueg cg`d ey`x gipdykc ,ditwfe

xfgyke .'c jeza gpen ipyd ey`x oiicr

epi` oiicr ± zen` 'cl ueg ['ad] ey`x jilyne

y`x `ivedy cr utgd xxbnk iedc ,aiigzn

xfegy t"r`c ,egipde zen` 'cl ueg utgd

dk`lnd ziyrp `ly ,xeht ± uegl ekyene

zg` zaa ipwc `fxif xxbn m` la` .zg` zaa

.aiig ± x"dxl i"dxn e` ,zen` 'cl ueg cr

opixn`ck):`v sc ripvnd onwl(qik apeba

xeqi`c meyn ,xeht ± `veie xxbn did ,zaya

m`c :i"x xne`e .cg`k oi`a daipb xeqi`e zay

x"dxl i"dxn e` ,x"dxa zen` 'c ziag lblbn

la` .llk gp epi`c xxbn enk iedc ,aiig ±

enk iedc ,xeht ± zraexn `idy daiz lblbn

zvw dgp `dz `ly `"`c ,ditwfe `nx:

àîéì± 'ek `axc `zaeiz iedz:i"yxt

mewn iedc 'in dlrnl exiardy t"r`

,opaxn jxtinl l"d ,k"`c .`xidp `le .xeht

ixn`c):d sc lirl:(`ihltl zepgn `ivend

iedz `nil" inp jixt i`ne .aiig ± eihq jxc

.dizeek iniiw opax `d :`nil ?"`axc `zaeiz

"oilitz `vend"ac ,cere):gv sc oiaexir(:opz

`ly calae ,x"dxa lhlhne i"dxa mc` cner

`ived `d :`xnba wiice .zen` 'cl ueg `ivei

xn`c ,`axl dil riiqn `nil .z`hg aiig ±

?dfl df oipr dn 'ewd 'itle .'ek xiarnd :`ax

eilr jxc exiardy :'tnc ,g"x 'itk d`xp jkl

ribdy oeik :`"dc .eteb cbp eiptl exiardy ±

zen` 'c xiard `ly `vnpe ,gpenk ied ± ecbpk

jxc] dgpd df oi`c ,gp `l ± mzd :ipyne ,cgi
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שבת. פרק ראשון - יציאות השבת דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zay(ycew zay meil)

ì ïåekúðúBaLdziay zepwl -çépäå ,íéaøä úeLøaz`Báeøéò- ¦§©¥¦§¦§¨©¦§¦¦©¥
,aexirl creind oefndøBaam` ,dziayd mewn ci lr `vnpd §
íéçôè äøNòî äìòîì,[jenqa x`aziy itk],áeøéò Báeøéòitl §©§¨¥£¨¨§¨¦¥¥

dziayd mewnl e`iadle xead jezn zaya e`ivedl lekiy
m` la` .my elk`le,áeøéò Báeøéò ïéà ,íéçôè äøNòî ähîìitl §©¨¥£¨¨§¨¦¥¥¥

zeyxa `vnp eaexir eli`e ,miaxd zeyxa `ed dziayd mewny
zeyxl cigid zeyxn aexird z` `ivedl el xeq`e ,cigid

.my ezziay dpw `l jkitle ,miaxd
`ed df it lre ,`ziixad zpeek z` xxan `pzn xa `c` ax

:`pzn xa `c` ax xxan .`iyewd z` miiqnéîc éëéädna - ¥¦¨¥
,xaecnàîéìéàxaecn `ziixad lkay xn`p m` -úéàc øBáa ¦¥¨§§¦

déawner [ea yiy-]äøNò,migtheepipyy dnäìòîì'dxyrn ¥£¨¨§©§¨
,xnelk ,aexird lr `ed aqen 'aexir eaexir migthéàìãc§©§¥

déáúBàåmigth dxyr lrn ,xead daeba aexird z` gipdy - §§¥
,xead rwxwneepipyy dnähîì'eaexir oi` migth dxyrn §©¨
eyexit ,'aexirdéáúBàå éàzúcegipde aexird z` cixedy ± §©§¥§§¥

itl ,jk yxtl oi` ixd .xead ly mipezgzd migth dxyr jeza
,dyw ok m`yähîì él äîe äìòîì él äîoia yi welig dfi` ± ©¦§©§¨©¦§©¨

li`ed `ld ,xead wnera egipd m` oiae ,xead daeba egipd m`
elek ,dhnle xead ztyn ixd ,migth dxyr `ed xead wnere
miaxd zeyxa ezziay `dzy oiekzde li`ede ,`ed cigid zeyx

y `vnp ,ekeza `l` xead zty lr aexird z` gipd `leàeä
zeayl oiekzd,ãçà íB÷îa,miaxd zeyxa ,xnelkåeli`,Báeøéò §¨¤¨§¥

,àeä øçà íB÷îaleki epi`e ,gpen `ed cigid zeyxa ,xnelk §¨©¥
elke`le my gpen `edy mewnd on aexird z` zaya `ivedl

.aexir eaexir oi` df ote`ae ,dziayd mewna
åàì àlàmigth dxyrn dlrnl' `yixa epipyy dn i`ce `l` ± ¤¨¨

xaecn ,'aexir eaexirdéa úéìc øBáa[ea oi`y-]äøNòmigth §§¥¥£¨¨
,wneréðz÷å[epipye-],'áeøéò Báeøéò'itl `ed mrhd jgxk lre §¨¨¥¥¥

`le xead jezn aexird z` zaya `ivedl leki `edymewna elk
xea edf 'migth dxyrn dhnl' `tiqa epipyy dne] dziayd
zeyx `ede ,dxyr llg el yie migth dxyrn dhnl ezirwxwy
z` `ivedl leki epi` ixdy ,aexir eaexir oi` jkle ,cigid

.[miaxd zeyxa ezziay mewnl xeadn aexirdàîìàgken - ©§¨
y ,jkn÷çcä éãé ìò LéîLz,xeaa miaxd zeyx ipa lydéîL ©§¦©§¥©§©§¥
[aygp-],LéîLzepic ,miaxd zeyx ipal ynyn xeady oeike ©§¦

jkle ,yinyz epi` wgcd ici lr yinyz m`y .miaxd zeyxk
xeq` opaxcn ixd ,zilnxkk epice miaxd yinyz epi` xead
`vnpe ,miaxd zeyx `edy dziayd mewnl aexird z` `ivedl
eaexiry epipy j`ide ,xg` mewna eaexire cg` mewna `edy
dxyrn zegt dwenrd `neby xn`y `ax lr dywe .aexir

.zilnxk `id ixd ,migth
:mipte` ipya uxzn `axdéì épLî ïéðîæ`ax el uxiz minrtl - ¦§¦§©¥¥

,[`pzn xa `c` axl]Báeøéòå àeämi`vnp,úéìîøëadn ,xnelk §¥§©§§¦
eyexit oi` ,'miaxd zeyxa zeayl oiekzp' `ziixaa epipyy
zilnxka `vnpd xeaa xaecne ,zilnxk `l` ynn miaxd zeyx
oi`yk ok lre .xead zty lr zeayl oiekzp `ede ,drwa oebk
mbe dziayd mewn mby itl ,aexir eaexir migth dxyr xeaa

.zilnxka mi`vnp aexirdåzeyxa zeayl oiekzp' xn`y `pzd §
,'miaxdéànàdì éø÷zilnxkl `xw recn -éôì ,'íéaøä úeLø' ©©¨¥¨§¨©¦§¦

,ãéçiä úeLø dðéàLepipyy dny ,jka yibcdl `a `pzd ,xnelk ¤¥¨§©¨¦
wx xn`p df oic ,aexir eaexir oi` migth dxyr xead wner m`y
xeaa eaexir z` ozp m` la` .cigid zeyxa xead did `l m`
lry xvga zeayl oiekzpe cigid zeyx `idy xvga `vnpd
`ed xead s` df ote`a ixdy ,aexir eaexir oipr lka ,xead zty
mewnl xeadn aexird z` `ivedl i`yxe ,cigid zeyxn wlg

.ezziay
déì épLî ïéðîæå,`ax el uxiz minrtle -,íéaøä úeLøa àeä §¦§¦§©¥¥¦§¨©¦

eyexit ok` ,'miaxd zeyxa zeayl oiekzp' epipyy dn ,xnelk

,ynn miaxd zeyx,úéìîøëa Báeøéòåxeaa `vnp aexird ixdy §¥§©§§¦
ipa yinyzy itl ,`ax zhiyl zilnxk `ede ,dxyr wenr epi`y
zeyxn wlg epi`e yinyz aygp epi` df xeaa miaxd zeyx

.miaxd,àéä éaøåaexir eaexir recn dyw `l z`f lkae ,xnelk §©¦¦
itl ,ezziay mewnl aexird z` zaya `iadl leki epi` ixde

iax zhiya diepy `ziixadyøîàcoiaexira [xn`y-](.bl),ìk §¨©¨
àeäL øáczaya xeq`úeáL íeMî,opaxcåéìò eøæb àìminkg ¨¨¤¦§Ÿ¨§¨¨
exqe`lúBLîMä ïéa`l` ,dlil wtq mei wtq `edy onfa - ¥©§¨

zay i`ce `edy drya `weecdnvr zayay it lr s` okle .
mewn l` [zilnxk `edy] xead jezn aexird z` `ivedl xeq`
aexird zelg onfe li`ed mewn lkn ,[miaxd zeyxay] ezziay
zilnxkn `ivedl xeqi`de ,zayd zqipk ly zeynyd oiaa `ed
zeynyd oiaay `vnpe ,cala 'zeay' `l` epi` miaxd zeyxl
jkitl ,elke`le ezziay mewn l` aexird z` qipkdl xzen did
miaxd zeyxa `neby `ziixad on gikedl oi`e .aexir eaexir

.miaxd zeyxk dpic
:`pzn xa `c` axl xn`e `ax siqed .ezhiyl di`x `ian `ax

àîéz àìå,[xn`z l`e-]Cì àðéçãî à÷ ééeçcizvxizy dny ± §Ÿ¥¨©¥¨©§¦¨¨
izpeekzp `l ,z`ady zeziixad on ilr ziywdy zeiyewd z`
iia`k `id zn`d la` ,cala jizeiyew z` zegcl `l` jka
xn`z l` .miaxd zeyx md dxyrn zegt mwnery xeae `neby

,okàlàaCì àðéîà÷ à÷åczn`d `id jk ,xnelk ,[jl xne` ip`±] ¤¨©§¨¨£¦¨¨
xead jkitle ,yinyz `xwp epi` wgcd ici lry yinyzy

.miaxd zeyx mpi` `nebdeïðúcdpyna(:w oldl),íéî ÷÷ø äéä íà ¦§©¦¨¨§¨©¦
,dilrn mitv mine ,hihe ytx znc` ±Ba úëläî íéaøä úeLøe§¨©¦§©¤¤

,mdilbxa wwx eze`a mixaer miaxd zeyx ipa -÷øBfäutg ©¥
dëBúìxare,áéiç ,úBnà òaøà.dxenb miaxd zeyx `idy itl §¨©§©©©¨

àeä änëåly ewner xeriyíéî ÷÷ø,miaxd zeyx aygiiyúBçt §©¨§¨©¦¨
íéçôè äøNòî`ed ixd ,jkn xzei wenr `ed m` la` .min ¥£¨¨§¨¦

:zxne`e dixac lr dpynd zxfeg .zilnxkúeLøL íéî ÷÷øe§¨©¦¤§
÷øBfä ,Ba úëläî íéaøäutgBëBúìxare.áéiç ,úBnà òaøà ¨©¦§©¤¤©¥§©§©©©¨

:di`xd z` miiqne ,dpyna zelitkd z` x`an `axàîìLa- ¦§¨¨
`pzd dpy recn xacd oaen÷÷ø',min÷÷ø'minéðîéæ éøzizy-] §¨§¨§¥¦§¥

y meyn ,[minrtãçzeyx `idy eprinydl ok dpy [zg` mrt-] ©
miaxdãçå ,änçä úBîéa`idy eprinydl ok dpy [zxg` mrte-] ¦©©¨§©

miaxd zeyxàëéøöe ,íéîLbä úBîéa,z`f eprinydl jxvede - ¦©§¨¦§¦¨
ïðéòîLà éàcwx df oic eprinyn `pzd did m`y -,änçä úBîéa §¦©§§¦©¦©©¨

itl ,miaxd zeyxk dpic dngd zenia wxy ,xne` iziid
meyn ,miaxd z` zynyn `id ixd z`f dtewzayéLðéà éãéáòc©£¦¦¦§¥

eäéLôð éøeø÷ìxxwl ick wwxd jeza jldl miieyr miyp`y - §¨¥©§©§
,megdn mnvríéîLbä úBîéa ìáà,xxwzdl mikixv mpi`yîéàà £¨¦©§¨¦¥¨

y ,xne` iziid -àì.miaxd zeyx aygpïðéòîLà éàådid m`e - Ÿ§¦©§§¦©
wx df oic eprinyn `pzd,íéîLbä úBîéawxy ,xne` iziid ¦©§¨¦

c oeik ,`id miaxd zeyx minybd zeniaépèîc ábàúéçðå éøwî ó ©©¦§©¥¦§¥§¨¦
`vnpd hihdn jlkeln xak miaxd zeyxa xaerde li`edy ±

,ea jlie wwxl cxiy zexwl lelr ,dnvr miaxd zeyxaìáà£¨
änçä úBîéampi` my mixaerde ,miaxd zeyxa hih `vnp `ly ¦©©¨

`ly ick wwxd jezl micxei mpi`y xn`p `ny ,miklklzn
e ,jlklzdlàìokl ,miaxd zeyx aygpàëéøö`pzd jxved - Ÿ§¦¨

.wwx oic miinrt eprinydl
àlà`pzd dpyy dn,'Celéä''ea zkldn miaxd zeyxy' ,xnelk ¤¨¦

éðîéæ éøz,dyw ,[miinrt-]éì änì,df ltka eprinydl `a dn - §¥¦§¥¨¨¦
jxev miaxl yiy ote`a `weec xaecny cnll d`a ef oeyl ixd
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elek ,dhnle xead ztyn ixd ,migth dxyr `ed xead wnere
miaxd zeyxa ezziay `dzy oiekzde li`ede ,`ed cigid zeyx

y `vnp ,ekeza `l` xead zty lr aexird z` gipd `leàeä
zeayl oiekzd,ãçà íB÷îa,miaxd zeyxa ,xnelkåeli`,Báeøéò §¨¤¨§¥

,àeä øçà íB÷îaleki epi`e ,gpen `ed cigid zeyxa ,xnelk §¨©¥
elke`le my gpen `edy mewnd on aexird z` zaya `ivedl

.aexir eaexir oi` df ote`ae ,dziayd mewna
åàì àlàmigth dxyrn dlrnl' `yixa epipyy dn i`ce `l` ± ¤¨¨

xaecn ,'aexir eaexirdéa úéìc øBáa[ea oi`y-]äøNòmigth §§¥¥£¨¨
,wneréðz÷å[epipye-],'áeøéò Báeøéò'itl `ed mrhd jgxk lre §¨¨¥¥¥

`le xead jezn aexird z` zaya `ivedl leki `edymewna elk
xea edf 'migth dxyrn dhnl' `tiqa epipyy dne] dziayd
zeyx `ede ,dxyr llg el yie migth dxyrn dhnl ezirwxwy
z` `ivedl leki epi` ixdy ,aexir eaexir oi` jkle ,cigid

.[miaxd zeyxa ezziay mewnl xeadn aexirdàîìàgken - ©§¨
y ,jkn÷çcä éãé ìò LéîLz,xeaa miaxd zeyx ipa lydéîL ©§¦©§¥©§©§¥
[aygp-],LéîLzepic ,miaxd zeyx ipal ynyn xeady oeike ©§¦

jkle ,yinyz epi` wgcd ici lr yinyz m`y .miaxd zeyxk
xeq` opaxcn ixd ,zilnxkk epice miaxd yinyz epi` xead
`vnpe ,miaxd zeyx `edy dziayd mewnl aexird z` `ivedl
eaexiry epipy j`ide ,xg` mewna eaexire cg` mewna `edy
dxyrn zegt dwenrd `neby xn`y `ax lr dywe .aexir

.zilnxk `id ixd ,migth
:mipte` ipya uxzn `axdéì épLî ïéðîæ`ax el uxiz minrtl - ¦§¦§©¥¥

,[`pzn xa `c` axl]Báeøéòå àeämi`vnp,úéìîøëadn ,xnelk §¥§©§§¦
eyexit oi` ,'miaxd zeyxa zeayl oiekzp' `ziixaa epipyy
zilnxka `vnpd xeaa xaecne ,zilnxk `l` ynn miaxd zeyx
oi`yk ok lre .xead zty lr zeayl oiekzp `ede ,drwa oebk
mbe dziayd mewn mby itl ,aexir eaexir migth dxyr xeaa

.zilnxka mi`vnp aexirdåzeyxa zeayl oiekzp' xn`y `pzd §
,'miaxdéànàdì éø÷zilnxkl `xw recn -éôì ,'íéaøä úeLø' ©©¨¥¨§¨©¦§¦

,ãéçiä úeLø dðéàLepipyy dny ,jka yibcdl `a `pzd ,xnelk ¤¥¨§©¨¦
wx xn`p df oic ,aexir eaexir oi` migth dxyr xead wner m`y
xeaa eaexir z` ozp m` la` .cigid zeyxa xead did `l m`
lry xvga zeayl oiekzpe cigid zeyx `idy xvga `vnpd
`ed xead s` df ote`a ixdy ,aexir eaexir oipr lka ,xead zty
mewnl xeadn aexird z` `ivedl i`yxe ,cigid zeyxn wlg

.ezziay
déì épLî ïéðîæå,`ax el uxiz minrtle -,íéaøä úeLøa àeä §¦§¦§©¥¥¦§¨©¦

eyexit ok` ,'miaxd zeyxa zeayl oiekzp' epipyy dn ,xnelk

,ynn miaxd zeyx,úéìîøëa Báeøéòåxeaa `vnp aexird ixdy §¥§©§§¦
ipa yinyzy itl ,`ax zhiyl zilnxk `ede ,dxyr wenr epi`y
zeyxn wlg epi`e yinyz aygp epi` df xeaa miaxd zeyx

.miaxd,àéä éaøåaexir eaexir recn dyw `l z`f lkae ,xnelk §©¦¦
itl ,ezziay mewnl aexird z` zaya `iadl leki epi` ixde

iax zhiya diepy `ziixadyøîàcoiaexira [xn`y-](.bl),ìk §¨©¨
àeäL øáczaya xeq`úeáL íeMî,opaxcåéìò eøæb àìminkg ¨¨¤¦§Ÿ¨§¨¨
exqe`lúBLîMä ïéa`l` ,dlil wtq mei wtq `edy onfa - ¥©§¨

zay i`ce `edy drya `weecdnvr zayay it lr s` okle .
mewn l` [zilnxk `edy] xead jezn aexird z` `ivedl xeq`
aexird zelg onfe li`ed mewn lkn ,[miaxd zeyxay] ezziay
zilnxkn `ivedl xeqi`de ,zayd zqipk ly zeynyd oiaa `ed
zeynyd oiaay `vnpe ,cala 'zeay' `l` epi` miaxd zeyxl
jkitl ,elke`le ezziay mewn l` aexird z` qipkdl xzen did
miaxd zeyxa `neby `ziixad on gikedl oi`e .aexir eaexir

.miaxd zeyxk dpic
:`pzn xa `c` axl xn`e `ax siqed .ezhiyl di`x `ian `ax

àîéz àìå,[xn`z l`e-]Cì àðéçãî à÷ ééeçcizvxizy dny ± §Ÿ¥¨©¥¨©§¦¨¨
izpeekzp `l ,z`ady zeziixad on ilr ziywdy zeiyewd z`
iia`k `id zn`d la` ,cala jizeiyew z` zegcl `l` jka
xn`z l` .miaxd zeyx md dxyrn zegt mwnery xeae `neby

,okàlàaCì àðéîà÷ à÷åczn`d `id jk ,xnelk ,[jl xne` ip`±] ¤¨©§¨¨£¦¨¨
xead jkitle ,yinyz `xwp epi` wgcd ici lry yinyzy

.miaxd zeyx mpi` `nebdeïðúcdpyna(:w oldl),íéî ÷÷ø äéä íà ¦§©¦¨¨§¨©¦
,dilrn mitv mine ,hihe ytx znc` ±Ba úëläî íéaøä úeLøe§¨©¦§©¤¤

,mdilbxa wwx eze`a mixaer miaxd zeyx ipa -÷øBfäutg ©¥
dëBúìxare,áéiç ,úBnà òaøà.dxenb miaxd zeyx `idy itl §¨©§©©©¨

àeä änëåly ewner xeriyíéî ÷÷ø,miaxd zeyx aygiiyúBçt §©¨§¨©¦¨
íéçôè äøNòî`ed ixd ,jkn xzei wenr `ed m` la` .min ¥£¨¨§¨¦

:zxne`e dixac lr dpynd zxfeg .zilnxkúeLøL íéî ÷÷øe§¨©¦¤§
÷øBfä ,Ba úëläî íéaøäutgBëBúìxare.áéiç ,úBnà òaøà ¨©¦§©¤¤©¥§©§©©©¨

:di`xd z` miiqne ,dpyna zelitkd z` x`an `axàîìLa- ¦§¨¨
`pzd dpy recn xacd oaen÷÷ø',min÷÷ø'minéðîéæ éøzizy-] §¨§¨§¥¦§¥

y meyn ,[minrtãçzeyx `idy eprinydl ok dpy [zg` mrt-] ©
miaxdãçå ,änçä úBîéa`idy eprinydl ok dpy [zxg` mrte-] ¦©©¨§©

miaxd zeyxàëéøöe ,íéîLbä úBîéa,z`f eprinydl jxvede - ¦©§¨¦§¦¨
ïðéòîLà éàcwx df oic eprinyn `pzd did m`y -,änçä úBîéa §¦©§§¦©¦©©¨

itl ,miaxd zeyxk dpic dngd zenia wxy ,xne` iziid
meyn ,miaxd z` zynyn `id ixd z`f dtewzayéLðéà éãéáòc©£¦¦¦§¥

eäéLôð éøeø÷ìxxwl ick wwxd jeza jldl miieyr miyp`y - §¨¥©§©§
,megdn mnvríéîLbä úBîéa ìáà,xxwzdl mikixv mpi`yîéàà £¨¦©§¨¦¥¨

y ,xne` iziid -àì.miaxd zeyx aygpïðéòîLà éàådid m`e - Ÿ§¦©§§¦©
wx df oic eprinyn `pzd,íéîLbä úBîéawxy ,xne` iziid ¦©§¨¦

c oeik ,`id miaxd zeyx minybd zeniaépèîc ábàúéçðå éøwî ó ©©¦§©¥¦§¥§¨¦
`vnpd hihdn jlkeln xak miaxd zeyxa xaerde li`edy ±

,ea jlie wwxl cxiy zexwl lelr ,dnvr miaxd zeyxaìáà£¨
änçä úBîéampi` my mixaerde ,miaxd zeyxa hih `vnp `ly ¦©©¨

`ly ick wwxd jezl micxei mpi`y xn`p `ny ,miklklzn
e ,jlklzdlàìokl ,miaxd zeyx aygpàëéøö`pzd jxved - Ÿ§¦¨

.wwx oic miinrt eprinydl
àlà`pzd dpyy dn,'Celéä''ea zkldn miaxd zeyxy' ,xnelk ¤¨¦

éðîéæ éøz,dyw ,[miinrt-]éì änì,df ltka eprinydl `a dn - §¥¦§¥¨¨¦
jxev miaxl yiy ote`a `weec xaecny cnll d`a ef oeyl ixd
`tiqae ,`tiql cnlp epnne `yixa z`f azky jka ic ok m`e ,ea
.'aiig ekezl wxefd miaxd zeyxay min wwxe' dpyiy ic did

dpéî òîL åàì àlàdny ,ef zelitkn cenll yi i`ce `l` ± ¤¨¨§©¦¨
wxy itl ,`weeca `ed ,'ea zkldn' `pzd hwpyéãé ìò 'Celéä'¦©§¥

÷çcä,mdl gep epi`y s` miieqn mewna mixaer miaxdy dn ± ©§©
,wwx oebkedéîL[aygp-],Celéäoecip `diy mewn eze`l mxebe §¥¦
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אגרות קודשרמו

 ב"ה,  אדר"ח אד"ש, תשי"א 

ברוקלין.

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

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מכ"ב טבת, ז' וט"ז שבט:

למלאות לבנו אל]י[קים שי' שלש שנים אשלח ברכתי שיגדלוהו עם שאר ילידיהם שיחיו לתורה 

לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה. ומוסג"פ קטע ממכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר בענין מנהג גזיזת 

השערות לשלש שנים )דוקא ולא קודם(.

ויהי רצון אשר בקרוב ממש יודיע בשורה טובה מבריאותה הטוב של זוגתו תחי' וכן מבריאות 

בניהם שי' ומהצלחתם, הגדולים שבהם, בלימודיהם, והקטנים - בגידולם בגוף וגם בנפש דקדושה, 

וכידוע דכמה מדריגות יש בכניסת נפש דקדושה התלויות בזמן,

- והן קודמות לאלו התלויות בעבודת האדם וכמאמר סבא דמשפטים )זח"ב צד, ב( זכה יתיר 

יהבין לי' כו' זכה יתיר יהבין לי' כו' -

והן: במצות מילה )ובבת דכמאן דמהילא דמיא - ע"ז כז, א - י"ל שהוא בקריאת השם, וכמו 

שגם בבן נותנים השם לא יאוחר מבעת מילתו אף שמצינו גם קודם וכמו רחל לבנימין וכלת עלי הכהן(, 

כשהגיע לחינוך, כשנעשה מחוייב במצות )יעויין שו"ע אדה"ז חאו"ח מהד"ב סו"ס ד(, בן עשרים )ראה 

לקו"ת במדבר ד"ה מבן עשרים( - היינו י"ט שנה ול' יום או כ' שנה פחות ל' יום )ותלוי בשתי הדיעות 

שהובאו בשו"ע אח"ע סי' קנ"ה סי"ב, ועייג"כ הל' ת"ת לרבינו זקן רפ"א בקו"א(.

וא"כ כשגדל בשנים מתקרב ג"כ למדרי' כניסת נפש דקדושה יותר מעולה.

במענה על שאלתו - כיון שעבודתו היא בלוד ומצליח בזה מהנכון שגם ב"ב יעברו לשם ויהיו 

כולם ביחד...

בשאלתו ע"ד למוד תורת הדא"ח עם הספרדים )הגדולים או הקטנים(:

הנה בהישיבות ות"ת "אהלי יוסף יצחק - ליובאוויטש" שפתחנו במארוקו לומדים תניא לקו"ת 

הקונטרסים וכו' ונראה הצלחה וכניסת רוח חיים בת"ת וקיום המצות שלהם. כן מספר הרה"ח הוו"ח 

אי"א נו"מ וכו' מהר"ש שי' לעוויטין ששאל עד"ז בשעתו את פי כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע בנוגע 

למדינת גרוזיא וענה לו שילמדו וכן עשו בפועל ויש כבר גדולי גדולין מלימוד ההוא.

ואם בזמן ההוא כך על אחת כמה וכמה שנתקרבנו עשיריות שנים לביאת משיחנו ובמוחש 

ראינו מכ"ק מו"ח אדמו"ר השתדלות גדולה ורבה בהפצת מעיינות תורת הדא"ח בכמה וכמה אופנים 

ובכל החוגים שאפשר להגיע - דערגרייכן - אליהם.

והלואי שתרבה הדעת את הוי', וייתי מר לגלות טעמי תורה, ומלאה הארץ דעה את הוי'.

בברכ]ת[ הצלחה בעבודתו בקודש, והצלחה מרובה בעניניו - בגו"ר. הפו"ש כל החבורה תי'.

...ובדבר גזיזת השערות - אפשערענעס - הוא דבר גדול במנהג ישראל ועיקרו הוא בהחינוך 

דהשארת פיאות הראש, ומיום הגיזה והנחת פיאות הראש נהגו להדר להרגיל את התינוק בענין נשיאת 

ט"ק וברכות השחר וברכות המזון וק"ש שעל המטה. והשי"ת יהי' בעזרם שיגדלוהו לתורה לחופה 

ומעש"ט מתוך פרנסה בהרחבה ובמנוחת הדעת בגשמיות וברוחניות.



רמז c"ag i`iyp epizeax zxezn
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

âëBãéa epàéáé ànL LLçî íéaøä úeLøì Ba úàöì íéîëç eøñàL Leaìîe èéLëz ìk[wúàöì øeñà ¯ ¨©§¦©§¤¨§£¨¦¨¥¦§¨©¦¥£¨¤¨§¦¤§¨¨¨¥
úáøòî dðéàL øöçì Ba[`wäøæâì äøæâ Bæ ïéàå .äMàä ïéa Léàä ïéa ,[aw,àéä úçà äøæb ìkäL , §¨¥¤¥¨§Ÿ¤¤¥¨¦¥¨¦¨§¥§¥¨¦§¥¨¤©Ÿ§¥¨©©¦

Løézð íàå ,íéaøä úeLøa äàöBää øeqàì íòä éðéòa äîBc da äàöBää øeqà úáøòî dðéàL øöçä ¤¤¨¥¤¥¨§Ÿ¤¤¦©¨¨¨¤§¥¥¨¨§¦©¨¨¦§¨©¦§¦©¦
ìò ïk-íâ eøæb ¯ íéaøä úeLø ìò íéîëç eøæbLk Cëéôì ,íéaøä úeLøa íb ïîöòì eøézé ¯ øöça íäì̈¤§¨¥©¦§©§¨©¦§¨©¦§¦¨§¤¨§£¨¦©§¨©¦¨§©¥©

ìeákî õeç .íéaøä úeLøa íéøeñàä íéèéLëzä ìëa úáøòî dðéàL øöç108úéøëð äàôe109eøézäL , ¨¥¤¥¨§Ÿ¤¤§¨©©§¦¦¨£¦¦§¨©¦¦¨¥¨¨§¦¤¦¦
øöça íb ììk èM÷úú àì íà dìòa ìò äpbúú àlL éãk ,úáøòî dðéàL øöça äMàì[bweøézä Cëéôì , §¦¨§¨¥¤¥¨§Ÿ¤¤§¥¤Ÿ¦§©¤©©§¨¦Ÿ¦§©¥§¨©§¨¥§¦¨¦¦

íäa àöé íà úàhç áeiç íäa LiL íéøáãa elôà úàöì øzî úáøòîä øöça ìáà .äéèéLëz úö÷î dì̈¦§¨©§¦¤¨£¨§¨¥©§Ÿ¤¤ª¨¨¥£¦¦§¨¦¤¥¨¤¦©¨¦¥¥¨¤
.íéaøä úeLøì øöçî íäa àöéå çkLé ànL ïéLLBç ïéàå ,íéaøä úeLøì¦§¨©¦§¥§¦¤¨¦§©§¥¥¨¤¥¨¥¦§¨©¦

íàéáé ànL äøæb íeMî íéaøä úeLøì íäa úàöì eøñàL íéèéLëúa elôàL íéøîBàå äæ ìò ïé÷ìBç Léå§¥§¦©¤§§¦¤£¦§©§¦¦¤¨§¨¥¨¤¦§¨©¦¦§¥¨¤¨§¦¥
úéaa elôà íäa úàöì øeñà ¯ Bãéa[cwäàôe ìeákî õeç ,úaLa ììk íäa èM÷úäì øeñàL eðéäc , §¨¨¨¥¨¤£¦©©¦§©§¤¨§¦§©¥¨¤§¨§©¨¦¨¥¨

äöøiLkL éàcåì áBø÷ øácäL ,äøæâì äøæb Bæ ïéàå .íéaøä úeLøì íäa eàöé ànL äøæb ,äMàì úéøëð̈§¦§¦¨§¥¨¤¨¥§¨¤¦§¨©¦§¥§¥¨¦§¥¨¤©¨¨¨§©©¤§¤¦§¤
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.íéaøä úeLøì Búéaî¦¥¦§¨©¦
כג  סעיף תחילת אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
åãéá åðàéáé משום ÷] שיסירנו או שיפול, מחמת -

לאחרים. להראות או חציצה בושה,
úáøåòî äðéàù øöçì [à÷ בהם להתקשט אין וכן -

מעורבת  שאינה בחצר היו כבר אם .107אף
äøéæâì äøéæâ [á÷ לרשות ויצא ישכח שמא גזירה -

בידו. יביאנו שמא וגזירה הרבים,
øöçá íâ [â÷ אפילו התירו לא הרבים ברשות אבל -

נכרית  ופיאה .110בכבול
úéáá åìéôà [ã÷.המעורבת בחצר וכלֿשכן -

zetqede mipeiv
נח.107) ס"ק משנ"ב
ה.108) סעיף לעיל נתבאר
טז.109) סעיף לעיל נתבאר

חששו 110) לא מדרבנן, בתכשיטים היציאה שאיסור אף
(ע"פ  תדיר אותה רואה שם בחצר אלא בעלה על שתתגנה

ע"ב). סד דף הרמב"ן

•
"inei ax" gel itl ztd zriva zekld owfd epax jexr ogley

Ë לאכילה ברכה בין ישיח ולא מיד יאכל הברכה ואחר
כן  אם אלא ולברך לחזור צריך שח השיחה ואם היתה

הביאו  שאמר כגון עליו שמברך הדבר מעניני שהם בדברים
כיון  מקום מכל מלח שא"צ שלנו פת ואפילו ליפתן או מלח
מעניני  זה הרי במלח טיבול ידי על לאכול חפץ שהוא

לאכול. לפלוני תנו אמר אם וכן הסעודה

ואינו  הוא הסעודה צורך לבהמה מאכל תנו אמר אם ואפילו
שנאמר  לבהמתו שיתן קודם לאכול שאסור לפי הפסק חשוב
אבל  ושבעת ואכלת כך ואחר לבהמתך בשדך עשב ונתתי
וגם  שתה שאמרה ברבקה שמצינו כמו קודם אדם  לשתות
מי  יש שביעה כדי בה ואין עראי אכילת וכן אשקה גמליך
צורך  שהוא כיון ואעפ"כ לבהמתו שיתן קודם שמתיר
אינו  ברכה של פרוסה אכילת צורך שאינו אע"פ הסעודה

אפילו  להשיח אסור לכתחלה אבל בדיעבד הפסק חשוב
ואם  שיבלע עד לועס בעודו ואפילו ברכה של פרוסה לצורך
אפשר  הסעודה צרכי מענין שאינו בדבר לועס בעודו שח
הבליעה  על אלא אינה הברכה שהרי ולברך לחזור שצריך
סי' כמ"ש לברך א"צ בולע ואינו שהלועס הלעיסה על ולא

ר"י.

כי  שיבלע עד למקום ממקום לילך שלא ג"כ ליזהר וצריך
לצורך  היא כן אם אלא הפסק חשובה למקום ממקום הליכה
כגון  אחר בענין אפשר אי אם לכתחילה מותר שאז האכילה
שכיון  נקי שאינו לפי אכילתו במקום לברך לו אפשר שאי
שב' והוא כדיעבד זה הרי אחר בענין לאכול לו אפשר שאי

קע"ח: בסימן שנתבאר כמו אחד בבית הם המקומות

* * *
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È קודם מהמסובין אחד שח אם המברך שטעם אחר ואפילו
שח  אם לעצמו ולברך לחזור המשיח צריך שיטעום
הברכה  שמיעתו תהא לא כי סעודה צרכי מענין שאינו בדבר
ברכה  בין משיח והיה עצמו מהמברך גדולה מהמברך
ברכה  בין שהפסיק משום ולברך לחזור צריך שהיה לאכילה
שהשומע  לאכילה שמיעה בין הפסיק זה ואף לאכילה

כמברך.

אם  לכולם מברך ואחד אחת מצוה שעושים רבים וכן
אע"פ  המצוה לעשיית הברכה שמיעת בין מהם אחד הפסיק
לזה  מועיל זה אין לברכתו תיכף המצוה עשה כבר שהמברך

לעצמו. ולברך לחזור הוא וצריך בינתיים שהפסיק

היה  המוציא מברך היה שהבוצע בשעה אם מקום ומכל
ניגב  ואח"כ המוציא לברכת וכיון ידיו נוטל מהמסובין אחד
לחזור  וא"צ הבוצע בברכת יוצא ידים נטילת על ובירך ידיו
חשובה  אינה ידים נטילת על שברכת המוציא ברכת ולברך

שה  לפי לאכילה המוציא בין הסעודה:הפסק צורך וא

‡È הסעודה בתוך נזכר אם המוציא בירך ולא ואכל שכח
שגמר  עד נזכר לא ואם מעתה שיאכל מה על מברך
דומה  הנהנין שברכת שאכל מה על מברך אין סעודתו
ולא  לעשייתן עובר אלא מברכים שאין המצות לברכת
עובר  עליה לברך אפשר שאי מצוה היא א"כ אלא אח"כ
ברכת  בין שחילק מי ויש קנ"ח בסי' שנתבאר כמו לעשייתן
בירך  לא אם אח"כ לברך שיכול המצות ברכת לבין הנהנין
לחוש  טוב הראשונה כסברא שהעיקר ואע"פ לפניהם
ויברך  מעט עוד לאכול לו שאפשר הנהנין בברכת לדבריו

הכל: לדברי ויוצא בתחילה

·È אינו לאו אם המוציא ברכת בירך אם מסופק הוא אם
וספק  סופרים מדברי המוציא ברכת כי ומברך חוזר
אלא  עצמו על להחמיר רשאי ואינו להקל סופרים דברי
ברכה  לספק ליכנס שלא לברך לא אבל לאכול שלא

לבטלה:

‚È או בדברו נהיה שהכל בירך המוציא ברכת במקום אם
פתא  דהאי מריה (דעלמא) מלכא רחמנא בריך שאמר
והיתה  דהאי מריה שאמר כלל הפת שם הזכיר לא ואפילו
שטבעו  ממטבע משנה נקרא ואינו יצא לפניו מונחת הפת
ומלכות  שם והזכיר שאוכל הפת על שבירך כיון חכמים
הוא  שבתרגום (אע"פ בבבל ה' שם הוא רחמנא כי בברכתו

רחום): של כינוי

* * *
„È והשאר לכולם מברך אחד לאכול שנתוועדו רבים

לאמן  יכוין והמברך אמן ויענו לשמוע לבם יכוונו
אחד  כל המזון שבברכת לבד שנים הם ואפילו שאומרים
הסעודה  שבסוף לפי המוציא מברך מהם אחד לעצמו מברך
אחת  לברכה מצטרפין אינן לפיכך מזה זה מתפרדים  הם
שהם  הסעודה בתחלת משא"כ שלשה בזימון אלא

יחד: לאכול עצמן וקובעים מתחברים

ÂË דרך שהוא המטות על כשהסיבו  אמורים דברים במה
בחבורה  לאכול כשמתחברים מנהגם היה שכן קבע
סעודה  קבע היה ולא מטתו על מיסב אחד כל היה אחת

שדרך  הבית בעל אצל הסועדים אורחים הם אם הסיבה בלא
הקטנים  השולחנות על עצמו בפני ואחד אחד לכל לתת
עד  קביעותם יודעים ואינם ואחד אחד כל לפני אשר
עדיין  המטות על הסיבה בלא יושבין אם אבל יחד שהסיבו
הבית  בעל אבל לעצמו מברך אחד וכל יחד קבועים אינן
קבועים  הם הרי הסיבה בלא שישבו אע"פ ביתו בני עם
ואחד  הבית בעל אחר נגררים הבית בני שכל לפי ביחד
בני  עם הבית בעל שאינם חבורה בני ואפילו לכולם מברך
שהכינו  כיון פלוני במקום או כאן נאכל אמרו אם ביתו
אמרו  ולא הסיבו לא אפילו יחד נקבעו הרי לאכילתם מקום
אמירה  שום בלי פתאום כשישבו אלא הסיבה שצריכין

זה. במקום יחד לאכול תחלה

אחד  בשולחן ישיבתנו הרי בהסיבה רגילין אנו שאין ועכשיו
לבני  אפי' קביעות חשובה אחת במפה שולחן בלא או
שולחן  על יושבין אינם אם אבל בימיהם הסיבה כמו חבורה
מקום  הכינו אפי' יחד קבועים אינן אחת מפה או אחד

ביתו. בני עם הבית בעל ואפי' לאכילתם

אלא  השולחן אצל בישיבה קבוע שאינו אע"פ והשמש
באמצע  תמיד ובא שהולך קבע בלא ואוכל ומשמש עומד
היא  וזו בכך שדרכו לפי הבוצע בברכת יוצא אכילתו

ולאכול: לשרת לעמוד קביעתו

* * *
ÊË אחת מפה או אחד שולחן שצריך אמורים דברים במה

כאן  נאכל שיאמרו מקום בהכנת די בשדה אבל בבית
בהמתו  על רוכב אחד כל היה ואפילו פלוני במקום או
אע"פ  יחד נקבעו אחד במקום שעמדו כיון מככרו ואוכל

מהבהמות. ירדו שלא

נאכל  שאמרו אע"פ נקבעו לא ואוכלים הולכין היו אם אבל
אם  אבל אחד מככר ואוכלים ברגליהם מהלכין ואפילו יחד
אפילו  זו באמירה נקבעו נאכל ואמרו אחת בספינה הולכים
אם  אבל אחת מפה על שלא ואפילו מככרו אוכל אחד כל
גבי  על כרוכבים דינם אם להסתפק יש בעגלה יושבים
אינה  שהיא בספינה משא"כ מהלכת ג"כ שהעגלה בהמה
לעולם  נחה והיא תחתיה הולכים המים אלא מהלכת חשובה
אחת  בעגלה יושבים שהם כיון אפשר או המים אותם על
אחד  כל הרי יושבים שהם שאף ברוכבים משא"כ מצטרפין

עצמו. בפני רוכב הוא

פי  על אף ומפורדים מפוזרים בשדה אוכלים היו ואם
קבעו  שלא כיון אחד ומככר אחת בשעה כולם שאוכלין

מצטרפין: אין מפוזרין ואוכלין מקום

ÊÈ וכל יחד נקבעו שלא מפני מצטרפין שאין מקום כל
שנתכוין  אע"פ לכולם אחד בירך אם לעצמו מברך אחד
שברכת  יצאו לא לצאת נתכונו והם חובתם ידי להוציאם
בדבר  המחויב שכל המצות לברכת דומה אינה הנהנין
הוא  שנהנה מי הנהנין בברכת אבל חובתו ידי חבירו מוציא
נקבעו  א"כ אלא בברכתו חבירו פוטר אחד ואין שיברך ראוי
שקביעותם  ויין פת כגון עליו לקבוע שדרך דבר על יחד

לכולם. אחת לברכה אחד כגוף נחשבים להיותם מצרפתן

מפני  לעצמו לברך צריך אחד שכל אלא יחד נקבעו אם אבל
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או  מג' בפחות המזון בברכת כגון מועלת קביעותם שאין
ואם  לעצמו מברך ואחד אחד כל פירות של אחרונה ברכה
שיתבאר  כמו בדיעבד חובתם ידי יצאו לכולם אחד בירך
ידי  יצאו מקום שבכל אומרים ויש ורי"ג קצ"ג בסימן

הראשונה: כסברא והעיקר בדיעבד חובתם

* * *
ÁÈ אחת לברכה לצרפם מועלת שקביעותם מקום וכל

עצמו  בפני אחד כל ולא לכולם מברך שאחד מצוה
הם  רשאים מקום ומכל מלך הדרת עם ברוב שנאמר משום
רי"ג  בסי' שיתבאר כמו להצטרף שלא דעת על יחד לקבוע
שההמון  משום לעצמו אחד כל לברך עכשיו נהגו ולפיכך
לכן  להטעימה הברכה שמיעת בין מלהשיח נזהרים היו לא
כאילו  זה הרי כן שנהגו וכיון לעצמו אחד כל לברך הנהיגו
שלא  דעת על שקובעים יחד בקביעותם בפירוש דעתם היתה

זה: מהידור ופטורין להצטרף

ËÈ בעלי שכולם או הבית בעל ביניהם שאין חבורה בני
או  כבודו משום הבוצע הוא שבהם בחכמה גדול בתים
מצוה  כהן מהם ואחד שוין הם ואם שירצה למי רשות  נותן
קודם  הוא חכם תלמיד והוא הארץ עם כהן ואם להקדימו
חוק  דרך לפניו הארץ עם את להקדים לחכם ואסור לו
בלא  לברך רשות לו ונותן לו מוחל א"כ אלא כהונה ומשפט
חכם  תלמיד ג"כ הכהן ואם ר"א בסי' שיתבאר כמו כהונתו
אינו  אבל להכהן להקדימו טוב ממנו גדול שהישראל אלא

מקדי  ואם בדבר בעל חיוב ביניהם יש ואם ימים מאריך מו
בעין  שיבצע כדי חכם תלמיד לכהן אפילו קודם הוא הבית

יפה.

הסתם  מן מקום מכל התורה מן היא הכהן שקדימת (אף
לו  מוחל אינו אם ואף זה בשביל בכבודו הכהן לו מוחל
הבעל  ביד שהרי הבית בעל נגד בבציעה קדימה לו אין
הכהונה  ממשפטי זה שאין כלל לאכול לו ליתן שלא הבית
לו  ליתן מחויב אינו שכירו הוא אם ואף בחנם להאכילם
בברכת  משא"כ אחר במקום או זמן לאחר אלא עכשיו כאן
הוא  יחד כולם עם המזון בברכת ונתחייב אכל שכבר המזון

להם). מוחל אינו אם לכולם קודם

החתן  וכן נהגו וכן רשאי ממנו לגדול כבוד לחלוק בא ואם
גדול  שם שיש אע"פ לבצוע לכל קודם הוא חתונתו ביום
אין  לדחותה ובידו בשבילו היא שהסעודה שכיון וכהן

אדם. לשום נגדו קדימה

מכל  רשות נוטל הגדול הוא שהבוצע שאף היא ענוה ומדת
הם  כאלו ורבותי מורי ברשות בתחלה ואומר החבורה בני
מכהן  רשות ליטול ונהגו לברך נאה ולהם ממנו גדולים
אסור  וא"כ להקדימו מצוה שהרי נכון וכן המזון לברכת
מקום  ומכל בחכמה ממנו גדול א"כ אלא רשותו בלא לברך
רשות: הכהן לו נתן לא אם ברשות שאומר מה מועיל אין

* * *
Î כגון הבוצע שיטעום עד לטעום רשאים המסובים אין

הבוצע  ממנו שבצע הלחם מן לחתוך רוצים הם אם
כלל  להם יתן לא הוא אבל הוא שיטעום קודם ולטעום

ברכה  בין זו נתינה בשהיית להפסיק שלא שיטעום קודם
מה  לטעום רשאים אינם הם שהרי לצורך שלא לאכילה

תחילה. הוא שיטעום עד להם שנותן

הבוצע  שביד לככר זקוקים ואין מככרו אוכל אחד כל ואם
רק  מככרו הבוצע שיטעום קודם מככרותיהם לטעום רשאין
שהבוצע  כמו העונים רוב מפי אמן שיכלה עד שימתינו
צריך  טוב ויום ובשבת למעלה שנתבאר כמו להמתין צריך
הבוצע  שלפני ממה חוץ משנה לחם המסובין לפני להיות
לככר  הם זקוקים שאל"כ הבוצע קודם לטעום רשאין ואז
בחול  (וגם משנה לחם חובת ידי בהן לצאת הבוצע שלפני
שאל"כ  הבוצע לפני כמו שלם ככר לפניהם להיות צריך
על  שיש שכיון הבוצע שלפני שלם לככר הם זקוקים
דרך  על אלא הפרוסה על לבצוע אסור שלימה פת השולחן

קס"ח). בסי' שיתבאר

שיטעום  ממנו שגדול למי כבוד לחלוק הבוצע בא ואם
חולקין: ויש בידו הרשות תחילה

‡Î בא ואם לאכול לקערה תחלה ידו פושט הוא הבוצע
רשאי. ממנו שגדול למי כבוד לחלוק

אלא  בידו נוטלה והאחר אחד כל לפני פרוסה נותן הבוצע
שנהגו  ארץ דרך ממנהגי אלו וכל אבל הוא האוכל א"כ

נוהגת. אבילות אין ובשבת בסעודה ישראל חכמי

המסובין  לפני המוציא חתיכת יזרוק שלא הבוצע ויזהר
בסי' שיתבאר כמו השולחן על אפילו הפת לזרוק שאסור

קע"א:

·Î או לנכרי הבציעה פרוסת להאכיל שלא ליזהר טוב
קודם  לאכלה ויש הברכה כבוד משום ועוף לבהמה
חיבוב  משום לתיאבון נאכלת שתהא כדי אחרת פת שיאכל
והרוצה  הסעודה בסוף לאכלה שטוב אומרים ויש מצוה

בסוף: וקצת בתחילה קצת יאכל שניהם ידי לצאת

* * *
‚Î להוציא המוציא לברך יכול אינו אוכל שאינו מי

לעצמן  לברך יודעין אינן אפילו חובתן ידי האוכלין
בדבר  מחויב שאינו וכל זו בברכה מחויב אינו שהוא כיון
דומה  אינה הנהנין שברכת חובתן ידי אחרים מוציא אינו
יצא  שכבר מפני בדבר מחויב שאינו מי שאף המצות לברכת
לברך  יודע ואינו יצא לא שעדיין למי לברך יכול חובתו ידי
לפי  הארץ ועמי לנשים היום קידוש לקדש כגון לעצמו
הוא  וגם בזה זה ערבים ישראל כל חובה שהן שבמצות
עדיין  חובתו ידי יצא לא כשחבירו בדבר מחויב נקרא
מכל  הנהנה על חובה שהן שאף הנהנין בברכות משא"כ
שאין  אחר אין לפיכך לברך ושלא ליהנות שלא בידו מקום
מה  על לברך צריך שזה זו הברכה בדבר מחויב נקרא נהנה

ליהנות. שחפץ

שחיוב  כיון מקום מכל פת לאכול חייב שהוא בשבת ואפילו
והתענית  באכילתו נהנה אינו שאם להנאתו אלא אינו זה
לא  ג"כ לברך יודע אינו אם א"כ מלאכול פטור לו עונג
כל  ואין ברכה בלא הזה מהעולם ליהנות שאסור  יהנה

זה. שיהנה ערבים ישראל
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c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

משום  שלא האדם על חובה שהן ושתיה אכילה כל אבל
בין  קידוש של ויין פסח של ראשון בליל מצה כגון הנאתו
שכבר  אחר יכול לברך יודע אינו אם יום של ובין לילה של
שהן  שבהן הנהנין מברכת אף חובתו ידי להוציאו יצא
מצה  אכילת ברכת לומר צריך ואין הגפן פרי ובורא המוציא
על  מקדש ואם המצות מברכות שהם עצמה הקידוש וברכת

חובה  שהיא שבקידוש המוציא מברכת גם מוציאו הפת
הנאתו. משום ולא קידוש משום

לברך  רשאי לקטנים אבל לברך יודע שאינו לגדול זה וכל
חינוכם  אין ואפילו במצות לחנכן כדי הנהנין ברכת כל

ביתו: מבני שאינן כגון עליו מוטל

הבוצע: הוא ומי הבציעה וזמן מקום קסז סימן א' חלק

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ziciqgd dyxtd - `yz zyxt 'xe` dxez'

הּפקּודים  על העֹובר ּכל יּתנּו ¦§©©¥¨¨§¦¤זה

df"lwWA lwXd zivgn ,micEwRd lr xaFrd lM EpYi ¤¦§¨¨¥©©§¦©£¦©¤¤§¤¤
dnExY lwXd zivgn ,lwXd dxB mixUr ,WcFTd©¤¤§¦¥¨©¤¤©£¦©¤¤§¨

d''iedl'וגֹו"(bi ,l zFnW): ©£¨¨ְ§

aizM(bk ,`l ilWn)rcFp" :DlrA mixrXAWFcTdW ± " §¦¦§¥¨©§¨¦©§¨¤©¨
riRWOW ± l`xUIn dnWp lM lW lrA `Ed ,`EdÎKExÄ©©¤¨§¨¨¦¦§¨¥¤©§¦©
dnWp lkl WIW d`xi F` dad` lMW .cg`e cg` lkl§¨¤¨§¤¨¤¨©£¨¦§¨¤¥§¨§¨¨
mEtl cg lklE ,KxAzi FY`n `Ed lMd l`xUIn¦¦§¨¥©Ÿ¥¦¦§¨¥§¨¨§

" qpkPX dn itlE ,Dilic `xEriWmixrXA'c mdW ," ¦¨¦¥§¦©¤¦§©©§¨¦¤¥
'c cbpM ± rcFPM ,zFvnE dxFY ,d`xie dad` :mixrW§¨¦©£¨§¦§¨¨¦§©¨§¤¤

zFIzF`d''ied.`EdÎKExA ¦£¨¨¨
Edn oM m` ,KxAzi EpOn lMd m` ± df oiadlE§¨¦¤¦©Ÿ¦¤¦§¨¥¦¥©

?mc`l dxigAd©§¦¨¨¨¨
df x`alE ,mc` lW FzxigaA iElYd xaC Wi i`CeaE§©©¥¨¨©¨¦§¦¨¤¨¨§¨¥¤

?dlrnln `A dnE FzxigaA iElY dn ±©¨¦§¦¨©¨¦§©§¨
aizM(dÎc ,e mixaC)± cg` 'd Epidl` 'd l`xUi rnW" : §¦§¨¦§©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨
Yad`e'כּוoFWl ± cg` :miWExiR 'a Wi "Yad`e"A dPde ." §¨©§¨§¦¥¦§¨©§¨¥¥¦¤¨§

iEEv`aYW ± cizr oFWl ± cg`e .FzF` aFd`YW ¦¤¤¡§¤¨§¨¦¤¨Ÿ
dad`d`liOn. ¨©£¨¦¥¨

Epiide .zEppFAzddn `id dpFW`xd dad` oipre§¦§¨©£¨¨¦¨¦¥©¦§§§©§
rAx`aE miriwx draWA KxAzi FzEcg` FYrcA oiadl§¨¦§©§©§¦§¨¥§¦§¨§¦¦§©§©

"izipW `l 'd ip`"e ,zFgEx(e ,b ik`ln)mEW Fl oi`W ± ©£¦Ÿ¨¦¦©§¨¦¤¥
iM ,dYr WOn `Ed oM mlFrd z`ixA mcFw FnM ,iEPiW¦§¤§¦©¨¨¥©¨©¨¦
WnW iM" ,rEcIM FCbp xEnB lEHaA milhA zFnlFrd lM̈¨¨§¥¦§¦¨¤§©¨©¦¤¤

obnE'כּו"(ai ,ct miNdY),Wil zFnlFrd Epl d`xPW s`e . ¨¥§¦¦§©¤¦§¤¨¨¨§¥
eiR gExaE EUrp minW 'd xacA" iM ,xEnB xwW `Ed'כּו" ¤¤¨¦¦§©¨©¦©£§©¦

(e ,bl miNdY). §¦¦

dfg` ixUAnE"'כּו"(ek ,hi aFI`)dNgYA :mc`A FnM ± ¦§¨¦¤¡¤¦§¨¨¨©§¦¨

mEW ilA FY` xEnB zEcg`A FYaWgn if` aWFgWM§¤¥£©©§©§§©§¨¦§¦
cxtp `Ed eiRn `vFIWM KM xg`e ,llM zEwNgzd¦§©§§¨§©©©§¤¥¦¦¦§¨
zEcg`A Eid d`ixAd mcFw ,zFnlFrd lM oM ;FY`n¥¦¥¨¨¨¤©§¦¨¨§©§
daWgOd lv` xEACd lhAW FnkE .KxAzi FY` xEnB̈¦¦§¨¥§¤¨¥©¦¥¤©©§¨¨
oi` cr mixaC aFWgl lFki cg` rbxA iM ,xEnB lEHaA§¦¨¦§¤©¤¨¨©§§¨¦©¥
KWnp `Ede .cg` xEAC wx mdW zFnlFrd lM oM ;uw¥¥¨¨¨¤¥©¦¤¨§¦§¨

aizkcM KxAzi Fznkgn(ci ,h dixkf)wxAk `vie" ",כּו': ¥¨§¨¦§¨¥§¦§¦§©§¨§¨¨©¨¨
mFi lkA WCgn FaEhaE"'כּו." §§©¥§¨

oi` `EdÎKExA WFcTd lv` ixd ,m`xAd xg` mbe§©©©¦¨§¨£¥¥¤©¨¨¥
xaC Ll oi` iM ,mFlWe qg KxAzi EpOn lCaEn FxEAC¦§¨¦¤¦§¨¥©§¨¦¥§¨¨

EpOn uEgW'כ"א ).כּו (ּפרק  ּבּתניא  ׁשּנתּבאר DiOwּוכמֹו okle . ¤¦¤ְְְִֵֶֶֶַַָָ§¨¥©¥
.dfA df milhA zFnlFrd mbe .WOn aiWg `lM `NFM¨§¨¨¦©¨§©¨¨§¥¦¤¨¤

p xEAC zpigA dlrnNX dnEmlFr cbp dHnl `xw ©¤§©§¨§¦©¦¦§¨§©¨¤¤¨
lW xEACdW FnM .Flv` lhaE daWgn zpigA oFYgYd©©§§¦©©§¨¨¨¥¤§§¤©¦¤

cinlYd lv` daWgn zpigA dUrp axd'כּוrcFPM ,1. ¨©©£¤§¦©©§¨¨¥¤©©§¦©¨
s` EpiidC :"llM Dia `qitY daWgn zil" Edfe§¤¥©§¨¨§¦¨¥§¨§©§©
milhA md ,daWgn zpigA mdW c`n mipFilr zFnlFr¨¤§¦§Ÿ¤¥§¦©©§¨¨¥§¥¦
dlrnl `Ed iM ,llM Dia `qitY `le KxAzi Flv ¤̀§¦§¨¥§Ÿ§¦¨¥§¨¦§©§¨

`xinh" ,"oinizq lkC `nizq" Edfe .daWgOn'2"וכּוs` : ¦©§¨¨§¤§¦¨§¨§¦¦§¦¨ְ©
xinhe mizq `Ed '`xinh'E '`nizq' mi`xwPd zFnlFrn¥¨©¦§¨¦§¦¨§¦¨¨¦§¨¦

."Dia `qitY daWgn zil"e§¥©§¨¨§¦¨¥
d xn`p df lreiEES(d ,e mixaC)d''ied z` Yad`e" : §©¤¤¡©©¦§¨¦§¨©§¨¥£¨¨

d''ied" didIW ± WOn 'cg`'A KM lM opFAzIW ,"Liwl ¡̀Ÿ¤¤¦§¥¨©§¤¨©¨¤¦§¤£¨¨
Liwl`lkA ±LaallkaE ,LWtplkaE ,Lc`nEpiidC ," ¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨§Ÿ¤§©§

xEAC ,daWgn Fl didi `NW ± dUrnE xEAC ,daWgn©§¨¨¦©£¤¤Ÿ¦§¤©§¨¨¦
llM dUrnE3on dlrnl `EdW 'cg`'A milhA wx , ©£¤§¨©§¥¦§¤¨¤§©§¨¦

."Dia `qitY daWgn zil"e ,daWgOd©©§¨¨§¥©§¨¨§¦¨¥
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ׁשלח 1. ּבפרׁשת לאמר", ּדּברּת "ּכאׁשר ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ(ועּיין
(Kli`e a ,hl ,glW dxFz ihETl).( ¦¥¨§©¨¥¨

.2.("oixinh lkC")§¨§¦¦

.3iYlA `Ed "llM dUrnE xEAC daWgn Fl didi `NW" aEzMW oFWNd")©¨¤¨¤Ÿ¦§¤©§¨¨¦©£¤§¨¦§¦

'mlFr zFa`'d iAB cl wxR `ipYA aEzMW dn KxC lr oeEkOd la` .llM x`Fan§¨§¨£¨©§ª¨©¤¤©¤¨§©§¨¤¤©¥¨¨¨

lEHiaA minlFrd oFAxl mznWpe mYrC xXwNn zg` drW ENit` Ewiqtd `l"Ÿ¦§¦£¦¨¨©©¦§©¥©§¨§¦§¨¨§¦¨¨¦§¦



רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

xwW Edfe ± inWB xaC wx aFWgl lFki Fpi` mc`d iM¦¨¨¨¥¨©§©¨¨©§¦§¤¤¤
xEnB'כּוlW Wtp iM :WtpÎzxiqn ± "LWtp lkA" Edfe . ¨§¤§¨©§§§¦©¤¤¦¤¤¤

nE xEAc ,daWgn `Ed mc`zFidle xFqnl lMde ,dUr ¨¨©§¨¨¦©£¤§©Ÿ¦§§¦§
didIW xWt` iYlA dGW zFidl la` .WOn 'cg`'A lhÄ¥§¤¨©¨£¨¦§¤¤¦§¦¤§¨¤¦§¤
FxEAce FYaWgn xXwl Kixv okl ,llM daWgn ilA§¦©§¨¨§¨¨¥¨¦§©¥©§©§§¦
dxFYA `EdÎKExA oFilrd oFvxl daMxn zFidl ,eiUrnE©£¨¦§¤§¨¨§¨¨¤§¨©¨
on dlrnl `EdW ,"zwtp dnkgn `ziixF`"C .zFvOaE©¦§§©§¨¥¨§¨¨§¨¤§©§¨¦

DzkldM zg` devn dUFrd lM" Edfe .daWgOd'4וכּו." ©©§¨¨§¤¨¨¤¦§¨©©§¦§¨¨ְ

xEQi` ± miInWB mixacA dWAlzp dxFYdW s`e§©¤©¨¦§©§¨¦§¨¦©§¦¦¦
mixacA mdW zFvOd dUrn oMW lke ,dnFCke xYide§¥¤§©¤§¨¤¥©£¥©¦§¤¥¦§¨¦
lWnM `Ed ,`vFIke oFnnA dwcv FnM ± WOn miInWB©§¦¦©¨§§¨¨§¨§©¥¦§©
zFxrU zpigA gFOA oi`W ,gFOdn zFkWnPd zFxrVd©§¨©¦§¨¥©©¤¥©©§¦©§¨
miinWB mixaC mdW s` ,zFvOde dxFYd `Ed oM ;llM§¨¥©¨§©¦§©¤¥§¨¦©§¦

n `ziixF`" df lM mrdnkgzwtp'כּו." ¦¨¤©§¨¥¨§¨¨§¨

dfe ,ahid dfA opFAzdl mc` lM lr daFg df xace§¨¨¤¨©¨¨¨§¦§¥¨¤¥¥§¤
.FzxigaA iElŸ¦§¦¨

" lW 'ad WExitEYad`ecizr oFWl ± "d''ied z` ¥©¤§¨©§¨¥£¨¨§¨¦
`Ad`liOndlrnln d`Ad dAxÎdad` zpigA `Ed , ©¨¦¥¨§¦©©£¨©¨©¨¨¦§©§¨

Fpi`W ,drinW oFWl ± "rnW" WExiR dfaE .KxAzi FY`n¥¦¦§¨¥¨¤¥§©§§¦¨¤¥
dlrnl `EdW ,llM zEppFAzd mEW FA zFidl lFkï¦§¦§§§¨¤§©§¨

.zEppFAzddn¥©¦§§

"WcTd lwW" `xwp dfe(bi ,l zFnW)oFWl ± "sqM" : §¤¦§¨¤¤©Ÿ¤§¤¤§
"Ytqkp sqkp"(l ,`l ziW`xA)d`Ad dAxÎdad` zpigA , ¦§Ÿ¦§©§¨§¥¦§¦©©£¨©¨©¨¨

A dlrnlnlwWnzpigaA DiliC `xEriW mEtl cg lM , ¦§©§¨§¦§¨¨¨§¦¨¦¥¦§¦©
.zilkzA zFidl Kixv ± rxn xEqe aFh dUr£¥§¥¨¨¦¦§§©§¦

l xaFr" zpigA `EdexgFQ"(fh ,bk ziW`xA)" oFWl ,xFgq §§¦©¥©¥§¥¦§§
gq± "xFaaFq'.'oinlr lM §¥¨¨§¦

" EdfezF`n rAx`lwWsqM"(mW)zF`n 'c" zpigA ± §¤©§©¥¤¤¤¤¨§¦©¥
C oinlroitEQk."iz`c `nlrl ¨§¦§¦¦§¨§¨§¨¦

" EdfemixUr"lwXd dxB(mW zFnW)ipXn cg` lM iM : §¤¤§¦¥¨©¤¤§¨¦¨¤¨¦§¥
zFCnE ,lkU ± xUrn dlElM l''Pd dad` zFpigA§¦©£¨©©§¨¥¤¤¥¤¦
oM mB dlrnln d`Ad dAxÎdad` zpigaE ;rcFPM©¨§¦©©£¨©¨©¨¨¦§©§¨©¥

."lwXd dxB mixUr" Edfe ,xUrn dlElM§¨¥¤¤§¤¤§¦¥¨©¤¤

" Edfel`xUi ipA W`x z` `Vz iMmdicEwtl:" §¤¦¦¨¤Ÿ§¥¦§¨¥¦§¥¤
oFWl ± "mdicEwtl" ± "W`x" mi`xwPd zFnWp EpiidC§©§§¨©¦§¨¦Ÿ¦§¥¤§

'de"cwRdxU z`'וכּו"(` ,`k ziW`xA)xtM Wi` Epzpe" ± ©¨©¤¨¨ְ§¥¦§¨§¦Ÿ¤
."'dl FWtp©§©

,l''Pd dAxÎdad` Fl d`A mc` lkl `NW K ©̀¤Ÿ§¨¨¨¨¨©£¨©¨©©
" zpigaA zFidlemixUrdxB'כּוdad` zpigA K` ." §¦§¦§¦©¤§¦¥¨©§¦©©£¨

" zpigA Epiide .lMd lr daFg dpFW`xzivgn"lwXd ¦¨¨©©Ÿ§©§§¦©©£¦©¤¤
n dlElMd FWtp xFqnl ±xUr. ¦§©§©§¨¥¤¤

d lM EpYi df" EdfexaFrd lrmicEwRg''nx" ± " §¤¤¦§¨¨¥©©§¦§©
,devn dfi` lr mFlWeÎqg xaFrW in s` Epiid ,"oicEwR§¦©§©¦¤¥©§¨©¥¤¦§¨

oYil `id daFg ok iR lr s`zivgnzpigA ± lwXd ©©¦¥¨¦¦¥©£¦©¤¤§¦©
zivgnE ,l''Pd dpFW`xd dad` zpigaA ,FNW xUr¤¤¤¦§¦©©£¨¨¦¨©©©£¦

"'dl dnExY" `id lwXd5.: ©¤¤¦§¨©
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:aEzMX dn mW oiIr .'Ek dUrnE xEAC daWgn zpigAn dlrnl `Ede "'Ek l"Pd©©§§©§¨¦§¦©©§¨¨¦©£¤©¥¨©¤¨

'Ek FAl l` aiWi z`f FzlFki itM l"Pd lEHiaA mc`d winrIW xg` okle"§¨¥©©¤©£¦¨¨¨§¦©©§¦§§Ÿ¨¦¤¦

dxFYd xF` ."o`M aEzMW dnA oeEkOd dfe .mW oiIr "Ek oFknE oMWn Fl dUr ¤̀¡¤¦§¨¨©¥¨§¤©§ª¨§©¤¨¨©¨

.(akwzz '` `Vz¦¨

.4devn dUFrd" ± ` ,bq zAWA :l"f EpizFAx ixn`n ipW o`M sxvOW xWt`")¤§¨¤§¨¥¨§¥©£¨¥©¥§©¨¨¤¦§¨

xOWnd lM" ± a ,giw sC mWe ."'Ek zFrx zFxFUA FzF` oixVan oi` Dxn`nM§©£¨¨¥§©§¦§¨§¨©¨©§©¥

."'Ek Fl oilgFn WFp` xFcM dxf dcFar caFr Elit` DzkldM zAW©¨§¦§¨¨£¦¥£¨¨¨§¡£¦

dAxd mzFidA zFvOd iM" :zFMn zkQn sFq m"Anxdl zFipWOd WExiR d`xE§¥¥©¦§¨§¨©§©©¤¤©¦©¦§¦§¨©§¥

FzFUraE .DzEnlWE DYpEMzn lr mdn zg` eiIgA mc` dUri `NW xWt` i ¦̀¤§¨¤Ÿ©£¤¨¨§©¨©©¥¤©©§§¨§¥¨©£

dn dGd xTird lr dxFIX dOnE .dUrn FzF`A FWtp digz devOd DzF`¨©¦§¨¦§¤©§§©£¤¦©¤¤©¨¦¨©¤©

mElM :aiWOd FaiWde ?`Ad mlFr iIgl ip` dn :oFicxY oA `ippg iAx l`XW¤¨©©¦£©§¨¤§©§¨£¦§©¥¨©¨¤¡¦©¥¦§

i zFclFY d`xE ."obFdM devn zFUrl Ll oOCfp ,xnFlM ?Lcil dUrn `Aawr ¨©£¥§¨§§©¦§©¥§©£¦§¨©¤§¥§©£Ÿ
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בחוץ Á‡Â¯(יד) חכמות ענין ביאור בתוס' יובן זה כל
דהנה  כנ"ל. בח"ת דאתמשך ח"ע תרונה
החכמות  ב' בחוץ דחכמות הפשוט משמעות לכאור'
לכאורה  פלא וזה תרונה. בחוץ יחדיו שניהם וח"ע דח"ת
לברר  בח"ת למטה וירדה למעלה שהיה בח"ע דודאי
הגבוה  ממקום שיורד לחוץ מפנים ירידה ל' שייך כנ"ל
בעולם  הוא כבר ח"ת בחי' אבל כו' הנפרד לעולם
כידוע  עשית בחכמה כולם א' שהרי כו' מאין יש הנפרד
חכמה  והל"ל לחוץ ויציאה ירידה ל' בה שייך ואיך
קאי  דלא הוא הענין אך חכמות. ב' חכמות ולא בחוץ
עד  למטה יצאה וכבר הרקיע שהבדיל שבמע"ב בח"ת
ח"ת  בחי' על קאי אלא כנ"ל עשית בחכמה שכולם
שבחכמה  הבירור שזה כו' לעה"ד לברר שבא שבתורה
למטה  ירד דוקא ומשם כנ"ל יותר ח"ע בפנימית שרשו
אמון  אצלו ואהיה אמר שהרי לזה וראייה כנ"ל. לברר
אצלו  התורה היה הבריאה קודם היה שזה כו' אומנא
למעלה  הנ"ל הבירור כח שהוא אומנות כלי כמו אמון
שירד  אך תחלה במחשבה עלה מעשה דבסוף משום

במקום הברור למטה ע"ש ח"ת בשם ונקרא המתברר
וא"כ  כנ"ל. ח"ע בפנימית דוקא שרשו אבל שלמטה
למטה  שבאה שבתורה בח"ת גם הירידה ענין שייך
ושרש  וד"ל. דוקא למטה מלמעלה שירדה מצד לברר
וחיצוניות  פנימיות מדריגות ב' יש דבח"ע הוא הענין
הוא  שבה מה כח בחי' עצמה שבחכמה וב"ן מ"ה והיינו
יותר  ושרשו בחיצוני' הוא דמה ב"ן ובחי' הפנימית בחי'
עמוק  שכל כל שישכיל דמה הוא והענין דמ"ה מפנימית
בחי' זהו כו' מאין והחכמה וכמ"ש ליש אין מבחי' בא
יש  בבחי' שנמצאת ומה מה. כח שנקר' דחכמה אין
כח  יש דוקא דחכמה יש בבחי' אך דמה. ב"ן נקרא
הטעות  לתרץ כמו ולתקנו זה דבר לברר והברור התיקון
מטה  למטה שיורד דוקא השכל ירידת כח שזהו כו'
ויש  כו'. לתקנו עליו להשכיל הטעות למקום עד ביותר
החכמה  אור של מגופו יותר החכמה ממקור הכח בזה
הכלל  וזהו כו'. דחכמה מה שנק' אין מבחי' כשבא
מבחי' מעלה יתרון יש שבו החיצוני' שבבחי' בכ"מ

וד"ל: כידוע דוקא הטעם מזה הפנימי'
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zcgEin `idW ,dnkgd zxitq lWn Kxc oFbM§¤¤¨¨§¦©©¨§¨¤¦§¤¤

WFcTd iM ,cEgId zilkzA `EdÎKExA sFqÎoi` dliv`nA§©©¦¨¥¨§©§¦©¦¦©¨
dnE .lirl x`AzPW FnM cg` Fznkge `EdÎKExÄ§¨§¨¤¨§¤¦§¨¥§¥©
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‡ÏÂ לעמל אדם כתיב שהרי וי"ל בישראל, עמל ראה
מה  כתיב והנה דתורה. עמל בחי' שהוא יולד,
שאני  השמש, תחת שיעמול עמלו בכל לאדם יתרון
מה  וי"ל כו'. שמשא מן לעילא דהוא דאוריי' עמלא
עמל  הוא שהרי דגנך, ואספת בק"ש אומרים שאנו

השמש. שתחת
Í‡,'אלקי הוי' ומגן שמש כתי' דהנה הוא הענין

שמאיר  השמש למשל כמו שמש נק' הוי' ששם
והנה  לבד, הארה בחי' שהוא השמש זיו בחי' רק שהוא

עד  השמש לעצם הביטול בתכלית הוא זה זיו בחי'
שמש, נק' הוי' ששם וזהו כלל, זיו בשם עולה שאינו
מקור  והוא מהוה שהוא הוא הוי' ששם שאף
לבד, והארה זיו בחי' רק הוא אעפ"כ ההתהוות,
נק' אלקים ש' בחי' אך הביטול. בתכלית הוא וההארה
ש' ע"י כמ"כ כו' מסתיר הוא שהמגן כמו דהיינו מגן
אלקים  ש' והנה והעלם. הסתר בחי' נעשה אלקים
נעשה  אלקים ש' שע"י ואף כ"כ, מסתיר אינו עצמו
ע"י  אך לאין, היש ביטול בחי' הוא מ"מ אך יש בחי'
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העלם  בחי' נעשה אלקים צירופי ק"ך בחי' השתלשלות
בפ"ע. ודבר ליש העולם שנראה לגמרי והסתר

‰‰Â,דגנך ואספת בק"ש אומרים שאנו מה יובן בזה
ויחו"ת, דיחו"ע ביטול בחי' הוא ק"ש כי והיינו
רוחות  וד' וארץ רקיעים שהז' דהיינו אחד ענין וזהו
ש"ע, אלופו בחי' שהוא לאל"ף בטלים הם העולם
ביטול  בחי' ג"כ שיהי' להמשיך יכולים עי"ז והנה
עוסק  שהוא מה שזה לפי דגנך ואספת וזהו למטה,
הוא  העיקר אך מלאכה, בלתי שא"א לפי זהו במלאכה
וזהו  ארעי. ומלאכתך קבע תורתך עשה תורה, בחי'
תוקף  ע"י שהשמש למשל כמו היינו השמש, ששזפתני
התבוננות  שע"י ענין הוא וכך משחיר, הוא החום
בשלהובא  נשרף עי"ז שמש שנק' הוי' ש' בבחי' בק"ש

כו'. ואהבת וכמ"ש דרחימותא,
Í‡ שהוא בלעו"ז ותאוות חמימות בבחי' כשנמשך

ע"י  שזהו ותאוות, חמימות חם, בני אדמת בחי'
צירופי' מ"ח בחי' שהוא אלקים ש' של צירופי' ריבוי
לאדם  יתרון מה נאמר לזה לגמרי, המסתירים אחרונים
בחי' ב' שיש נמצא כו'. השמש תחת שיעמול עמלו בכל
על  שמסתיר עמל בחי' שהוא השמש שתחת עמל עמל,
עראי. מלאכתן לאלקי' שבטל עמל ובחי' לגמרי, אלקי'

Í‡ זה עמל מבחי' גם למעלה הוא תורה עמל הנה
מן  לעילא דהוא דאוריי' עמלא שאני וכמשארז"ל
שעמלו  אדם יש כי כתיב דהנה הוא והענין שמשא.
חלקו  יתננו בו עמל שלא ולאדם ובכשרון, ובדעת בחכ'
יכנהו  בתנחומא אגדה ומדרש רבה, ורעה הבל זה גם
אדם  כמראה דמות הכסא ועל בו שנא' הקדב"ה כלפי
ארץ  יסד בחכ' ה' שנא' בחכ', שעמלו מלמעלה. עליו
נבקעו, תהומות בדעתו ובדעת, בתבונה. שמים כונן
ורעה  הבל זה גם בם, חלקו יתן בו עמל שלא ולאדם

בארץ  האדם רעת ורבה הבל של דור נעשו והם רבה,
כתי' שהרי מובן א"ז לכאורה והנה ע"כ. המבול בדור

העולם. את ברא ביגיעה ולא בעמל לא
Í‡ ולא בעמל לא הוא ברה"ע דהנה הוא הענין

בעלמא  והארה זיו מבחי' רק שהוא לפי ביגיעה,
התורה  על קאי בחכ' שעמלו אדם יש מ"ש אך כו',
נמשך  בתורה והנה פניו, תאיר אדם חכ' בחי' שהוא
לפי  בחכ' שעמלו וזהו עמל, נק' ולזה פנימי' המשכה
וע"כ  כו', פנימי' המשכה בחי' נמשך התורה חכ' שע"י
זו  בחי' לגבי והארה, זיו בחי' רק שהוא ברה"ע לגבי
עמלא  שאני וזהו עמל, בחי' התורה שע"י המשכה נק'
למעלה  שהוא לפי שמשא, מן לעילא דהוא דאוריי'
בחי' של שעמל שאף לפי הוי', שמש בחי' עמל מבחי'
צריך  אעפ"כ עראי, ומלאכתן קבע תורתן בחי' שמש
לבד, היש ביטול בחי' רק שזהו מלאכה, לעשות
אפשר  רשב"י, שהקשה וכמו נעשית, אימתי ותורתן
וקוצר  זריעה בשעת וזורע חרישה בשעת חורש שיהא
כשעושין  אלא נעשית, אימתי תורתן קצירה, בשעת
שיהי' זו בחי' והנה אחרים, ע"י נעשי' מלאכתן רש"מ
דאורייתא  עמלא בחי' זהו ממש אומנותן קבע תורתן
וזהו  בחכ', שעמלו אדם יש שמשא, מן לעילא דהוא
בחי' ע"י והנה כו'. לו עמלה עמל נפש  משארז"ל
בחי' שהוא בישראל עמל ראה ולא עי"ז דאוריי' עמלא

כו'. השמש שתחת עמל
רק ‰' הוא עמו כי והיינו בו, מלך ותרועת עמו אלקיו

לבבל  גלו בצרה, אנוכי עמו וכמ"ש מקיף, בבחי'
מלך  ותרועת לבד. מקיף בבחי' רק שהוא עמהם שכינה

כו' פנימי' המשכה בבחי' הוא תורה בו, וזה"ע ,
והתורה  לבד, מקיף בבחי' רק הם שמצוות ומצוות,

כו'. פנימי' המשכה בבחי' הוא
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xcQd z` zF`Nnl Elki `l la` ,FzF` mixTiinE dlbPd©¦§¤§©§¦£¨Ÿ¨§§©§¤©¥¤
z` Eafr mdn aFxd dPd sFq sFqe ,zEciqg cEOilA§¦£¦§¦¥¨¥¤¨§¤
,wipixw zFaiWIn micinlY xUr mipW wxe .daiWId©§¦¨§©§¥¨¨©§¦¦¦§¦§¦¦
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zaiWi lrFR ldpn xFzA ± iz`vxdaE ,zEciqgd cEOilA§¦©£¦§©§¨¨¦§§©¥©§¦©

Y± c"qxz a` mgpn WcgA zhxFtnd ± mininY iknF§¥§¦¦©§¤¤§Ÿ¤§©¥¨
axd ,iAxe ixFn ia` ipFc` zXEcw cFaM cFd iptl¦§¥§§©£¦¨¦¦§©¦¨©
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,zEciqge dlbpA micEONd aSn zEllkA mbe cEgiA§¦§©¦§¨©©©¦¦§¦§¨©£¦
zEciqgd ikxcM ± dNtYA micinlYd zcFaraE©£©©©§¦¦©§¦¨§©§¥©£¦
ipFc` zXEcw cFaM li`Fd ,zFCOd oETzaE ± miciqgde§©£¦¦§¦©¦¦§§©£¦

zFIhxR zF`xFd il zzl WFcTd axd iAxe ixFn ia`̈¦¦§©¦¨©©¨¨¥¦¨§¨¦
.Eigi micinlYd lW ipgExd mcnrn oETzA§¦©£¨¨¨¨¦¤©©§¦¦¦§

miIgd ur qxhpEwl cFqId `id dxEn`d iz`vxde§©§¨¨¦¨£¨¦©§§§§¥¥©©¦
axd iAxe ixFn ia` ipFc` zXEcw cFaM cFd li`Fd xW £̀¤¦§§©£¦¨¦¦§©¦¨©
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zldpdl KxC dxFnl didp miIg ur qxhpETd©§§¥¥©¦¦§¨§¤¤¤§©§¨©
lFcBd mlE`A ,dicinlzlE mininY iknFY daiWId©§¦¨§¥§¦¦§©§¦¤¨¨¨©¨
gExe ;zFxMfPd zFxiirA daiWId itipq lkaE ,eixcge©£¨¨§¨§¦¥©§¦¨©£¨©¦§¨§©
WxcOd ziaA ritFdl ligzd Wcw zxcdA `Aq l`xUi¦§¨¥©¨§©§©Ÿ¤¦§¦§¦©§¥©¦§¨
lr micwFW micinlYde ,mitipQd lkaE mininY iknFY§¥§¦¦§¨©§¦¦§©©§¦¦§¦©
zaiWi mWe ,miptl xW`n zFci Wng migilvnE mcEOl¦¨©§¦¦¨¥¨¥£¤§¨¦§¥§¦©
zqtFY daiWIde ,dNdzl mqxRzn mininY iknFY§¥§¦¦¦§©§¥¦§¦¨§©§¦¨¤¤
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.mixUr wxtA mW xEn`d ilbxl hxtaE¦§¨§©§¥¨¨¨§¤¤¤§¦
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aYknA) xg` mFwnA EpizgiU EpWxR xakE .FzxFze 'd4 §¨§¨¥©§¦¨¥§¨©¥§¦§¨
Ep`iad xW` xaCd ,("aFHd lM lr 'dl dcFp" ligzOd©©§¦¤©©¨©©¨¨£¤¤¦¨
zxbFg dxFYd xW` Epi`x d`x xW`A ,EpizCEb` cQiil§©¥£¨¥©£¤¨Ÿ¨¦£¤©¨¤¤
dAxde ,llM DnWl `NW miwqFre ,[c`n] ar wU©¨§Ÿ§§¦¤Ÿ¦§¨§¨§©§¥
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רנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

zvAxdA dlElqE zxCEqn dHW dl Wi Whiee`AEil§©¦§¥¨¦¨§¤¤§¨§©§¨©
ixFn ia` ipFc` zXEcw cFaM li`Fd dzHW z`e ,dxFY¨§¤¦¨¨¥§§©£¦¨¦¦
mlFrd iIgl dkxal WFcwe wiCv xkf ,WFcTd axd ,iAxe§©¦¨©©¨¥¤©¦§¨¦§¨¨§©¥¨¨
x`al ± Epilr obI FzEkf ,minFxn ifpbA FznWp ,`Ad©¨¦§¨§¦§¥§¦§¨¥¨¥§¨¥
zaiWi icinlzl cEgiA aYkPW "miIgd ur" qxhpEwA§§§¥¥©©¦¤¦§©§¦§©§¦¥§¦©
z"tbA cEOiNd ikxC z` mzFxFdl ,mininY iknFY§¥§¦¦§¨¤©§¥©¦¤¤¤

.zEciqgd zxFzaE§©©£¦
Cd.mipW WlWe mirAx`M iptl did xa ©¨¨¨¨¦§¥§©§¨¦§¨Ÿ¨¦

iknFY zaiWi lW DnEIwl mipW WngM ,b"qxz zpWA¦§©§¨¥¨¦§¦¨¤§¦©§¥
ditipqE Whiee`AEilA mininY3KlR ,oiAnrf :zFxirA §¦¦¤§©¦§§¦¤¨©£¨¤§¦¤¤

KlR ,WhWic`x`d ;wqAhie KlR ,WhilAFw ;wqpin¦§§¦§¤¤¦¤§§¨¨¦§§¤¤
aFh mW dl dzpw ,`ee`hl`R KlR ,orn`x ;aild`n̈¦¨¤¤¤¨§¨©¨§¨¨¥
dxFz ibltEn zFxUr zFxUre zFaiWId mlFrA§¨©§¦©£¨£¨§§¥¨
`hilA `idd zrA zFnqxEtOde zFlFcBd zFaiWidn¥©§¦©§§©§§¨¨¥©¦§¦¨

.mininY iknFY zaiWil lAwzdl mi`A Eid oilFtE¦¨¨¦§¦§©¥¦¦©§¥§¦¦
dpigAd ixg` xW` ,mininY iknFY zaiWiA `Ed wgŸ¦¦©§¥§¦¦£¤©£¥©§¦¨
± dxFY ilFcBn ogFAd cre iR lr micEOiNd zriciA¦¦©©¦¦©¦©©©¥¦§¥¨
mipcnl ipW dpW ivg lkA cEgiA mipinfn EidW¤¨©§¦¦§¦§¨£¦¨¨§¥©§¨¦
cinlYd dPd ± rEaTd n"xd lr sqFp minqxEtn§§¨¦©©¨©©¨©¦¥©©§¦
zFaFg z` `Nni m` ,miWcg ipWl dpigal wx lAwzn¦§©¥©¦§¦¨¦§¥¢¨¦¦§©¥¤
itl minW z`xic dbdpdaE zEciqgaE dlbpA micEONd©¦¦§¦§¨©£¦§©§¨¨§¦§©¨©¦§¦

.mininY iknFY zaiWiA xCEqOd xcQd©¥¤©§¨¦¦©§¥§¦¦
zFaiWidn mi`A EidW micinlYd dPd ,aFx iR lr©¦¦¥©©§¦¦¤¨¨¦¥©§¦
cEOil xcQn c`nA mipdp EidW s` ,`hilA zFnqxEtOd©§§¨§¦¨©¤¨¤¡¦¦§Ÿ¦¥¤¦
xcQd z` zF`Nnl Elki `l la` ,FzF` mixTiinE dlbPd©¦§¤§©§¦£¨Ÿ¨§§©§¤©¥¤
z` Eafr mdn aFxd dPd sFq sFqe ,zEciqg cEOilA§¦£¦§¦¥¨¥¤¨§¤
,wipixw zFaiWIn micinlY xUr mipW wxe .daiWId©§¦¨§©§¥¨¨©§¦¦¦§¦§¦¦
wqpin ,wqiFxA`A ,lree`W ,`fn`l ,`wc`A`lq§©¨§©¨§¨¨¤©§§¦§

.mininY iknFzA cFnll Ex`Wp wvFlqE§§¦§£¦§§§¥§¦¦
dxUr mdilr sqFpe ,mixEn`d micinlYd xUr mipW§¥¨¨©©§¦¦¨£¦§©£¥¤£¨¨
micinlY dWlWE RrWh`R zaiWin micinlY©§¦¦¦¦©¨§¤§Ÿ¨©§¦¦
,micinznE `ltp oFxXM ilrA mNEM ,ee`wEle `Wx`eEn¦©§¨§¨¨©£¥¦¨¦§¨©§¦¦
Ecnle zEciqgd cEOil iPnf z` ExnW onGd zNgzaE¦§¦©©§¨¨§¤§©¥¦©£¦§¨§
lXxzdl Eligzd h`l h`l K` ,Egilvd mbe ax oEIrA§¦¨§©¦§¦©§©§©¦§¦§¦§©¥
zaiWi lrFR ldpn xFzA ± iz`vxdaE ,zEciqgd cEOilA§¦©£¦§©§¨¨¦§§©¥©§¦©

Y± c"qxz a` mgpn WcgA zhxFtnd ± mininY iknF§¥§¦¦©§¤¤§Ÿ¤§©¥¨
axd ,iAxe ixFn ia` ipFc` zXEcw cFaM cFd iptl¦§¥§§©£¦¨¦¦§©¦¨©
,`Ad mlFrd iIgl dkxal WFcwe wiCv xkf ,WFcTd©¨¥¤©¦§¨¦§¨¨§©¥¨¨©¨
cinlY lM zFc` ± Epilr obI FzEkf ,minFxn ifpbA FznWp¦§¨§¦§¥§¦§¨¥¨¥Ÿ¨©§¦
,zEciqge dlbpA micEONd aSn zEllkA mbe cEgiA§¦§©¦§¨©©©¦¦§¦§¨©£¦
zEciqgd ikxcM ± dNtYA micinlYd zcFaraE©£©©©§¦¦©§¦¨§©§¥©£¦
ipFc` zXEcw cFaM li`Fd ,zFCOd oETzaE ± miciqgde§©£¦¦§¦©¦¦§§©£¦

zFIhxR zF`xFd il zzl WFcTd axd iAxe ixFn ia`̈¦¦§©¦¨©©¨¨¥¦¨§¨¦
.Eigi micinlYd lW ipgExd mcnrn oETzA§¦©£¨¨¨¨¦¤©©§¦¦¦§

miIgd ur qxhpEwl cFqId `id dxEn`d iz`vxde§©§¨¨¦¨£¨¦©§§§§¥¥©©¦
axd iAxe ixFn ia` ipFc` zXEcw cFaM cFd li`Fd xW £̀¤¦§§©£¦¨¦¦§©¦¨©
mipipr draW ± miwxR dWlWE miWlWA x`al WFcTd©¨§¨¥¦§Ÿ¦§Ÿ¨§¨¦¦§¨¦§¨¦

:millFM§¦
zEixnEg xxal miIg mqe d`Etx `id dxFYd xW` (`£¤©¨¦§¨§©©¦§¨¥§¦
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.dlbPd cFnll lirFn zEciqgd cEOl (c¦©£¦¦¦§©¦§¤

.zEciqgd zxFY cEOl gxkd (d¤§¥©¦©©£¦
.`ixA lkUA cEONd xcq (e¥¤©¦§¥¤¨¦

cEOlA oiA ± jif orx`p ± zinvr d`[rh]dn xdGdl (f§¦¨¥¥©¨¨©§¦©¤¦¥§¦
.zEciqgd cEOlA oiaE dlbPd©¦§¤¥§¦©£¦

zldpdl KxC dxFnl didp miIg ur qxhpETd©§§¥¥©¦¦§¨§¤¤¤§©§¨©
lFcBd mlE`A ,dicinlzlE mininY iknFY daiWId©§¦¨§¥§¦¦§©§¦¤¨¨¨©¨
gExe ;zFxMfPd zFxiirA daiWId itipq lkaE ,eixcge©£¨¨§¨§¦¥©§¦¨©£¨©¦§¨§©
WxcOd ziaA ritFdl ligzd Wcw zxcdA `Aq l`xUi¦§¨¥©¨§©§©Ÿ¤¦§¦§¦©§¥©¦§¨
lr micwFW micinlYde ,mitipQd lkaE mininY iknFY§¥§¦¦§¨©§¦¦§©©§¦¦§¦©
zaiWi mWe ,miptl xW`n zFci Wng migilvnE mcEOl¦¨©§¦¦¨¥¨¥£¤§¨¦§¥§¦©
zqtFY daiWIde ,dNdzl mqxRzn mininY iknFY§¥§¦¦¦§©§¥¦§¦¨§©§¦¨¤¤

.zFnqxEtn ikd zFaiWId oiA aEWg mFwn̈¨¥©§¦£¦§§¨
gEx dxar ± f"qxz zpWA ± dPde mipW iYW Exar̈§§¥¨¦§¦¥¦§©¨§¨©
,llkA miIgd ur qxhpEw ilbxl zFaiWId mlFrA dxrq§¨¨§¨©§¦§©§¥§§¥¥©©¦¦§¨

.mixUr wxtA mW xEn`d ilbxl hxtaE¦§¨§©§¥¨¨¨§¤¤¤§¦
:FWcw oFWl dfe§¤§¨§

.EpizCEb` zEcQiizd zxHn mkl ricFdl ilr dYre§©¨¨©§¦©¨¤©§©¦§©§£¨¥
qi zxHn xW` ,ErcYwifgdl wx Dpi` EpizCEb` cE ¥§£¤©§©¦£¨¥¥¨©§©§¦

EpizCEb` cEqi ,zFxg` zFNnA .dxFYA EwqrIW mixEgA©¦¤©©§©¨§¦£¥¦£¨¥
z`f m` iM ,zilbPd dxFYd wqr aigxdlE liCbdl Fpi ¥̀§©§¦§©§¦¥¤©¨©¦§¥¦¦Ÿ
miwqFrd mixEgAd xW` ,EpizCEb` cEqi zilkY `id¦©§¦¦£¨¥£¤©©¦¨§¦
mr minlWE mi`xi (orci`) micEdi Eidi zilbPd dxFYA©¨©¦§¥¦§§¦¦¤§¥¦§¥¦¦
aYknA) xg` mFwnA EpizgiU EpWxR xakE .FzxFze 'd4 §¨§¨¥©§¦¨¥§¨©¥§¦§¨
Ep`iad xW` xaCd ,("aFHd lM lr 'dl dcFp" ligzOd©©§¦¤©©¨©©¨¨£¤¤¦¨
zxbFg dxFYd xW` Epi`x d`x xW`A ,EpizCEb` cQiil§©¥£¨¥©£¤¨Ÿ¨¦£¤©¨¤¤
dAxde ,llM DnWl `NW miwqFre ,[c`n] ar wU©¨§Ÿ§§¦¤Ÿ¦§¨§¨§©§¥
,llM minW z`xi mdA oi` dxFY micnFNd mixirSdn¥©§¦¦©§¦¨¥¨¤¦§©¨©¦§¨
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

millg miAxe ,l`xUiA zF`xFd ixFn miUrpe ,mi`vFi§¦§©£¦¥¨§¦§¨¥§©¦£¨¦
.mdn EPxnWi 'd ,olSl `pngx EliRi©¦©£¨¨¦§¨¦§§¥¥¤

wifgdl ± dCEb` cQiil EpxxFrzp [df] zilkzlE§©§¦¤¦§©§§©¥£¨§©£¦
,miwiGOd mixaCdn mxnWl ,dxFYA miwqFrd mixEgA©¦¨§¦©¨§¨§¨¥©§¨¦©©¦¦
mdA rFhpl ± KxAzi FzxfrA ± ixWt`d lkA lCYWdlE§¦§©¥§¨¨¤§¨¦§¤§¨¦§¨¥¦§©¨¤
md dOA Ercie ,'d zad`e 'd z`xiA inipR WBxd dfi ¥̀¤¤§¥§¦¦§¦§©§©£©§¥§§¨¥
liaWaE ,(KxAzi Fznkg Epiid) micnFl md dn ,miwqFr§¦¨¥§¦©§¨§¨¦§¨¥¦§¦

.mzxFY cEOlA Eigie ,micnFl md dn̈¥§¦§¦§§¦¨¨
zEInipR cEOl `id dfl d`iaOd miIgd KxC xW`aE©£¤¤¤©©¦©§¦¨¨¤¦¦§¦¦
,xTire cFqi EpnU z`fl ,lirl x`AzPW FnM ,dxFYd©¨§¤¦§¨¥§¥¨Ÿ©§§§¦¨
mre .mFIA oFkp onf g"`c cFnli cg`e cg` lM xW £̀¤¨¤¨§¤¨¦§©§©¨©§¦
oM xW` ,zilbPd dxFYd wqr lr EpYi onf xzFIW zFid¡¤¥§¨¦§©¥¤©¨©¦§¥£¤¥
dAxd EcnlIW migiBWn Ep` df lre ,l"PM zFidl Kixv̈¦¦§©©§©¤¨©§¦¦¤¦§§©§¥
,mFwn lMn ,oOwl x`AzIW dvxPd cEOilaE ,z"tbA¤¤¤§¦©¦§¤¤¦§¨¥§©¨¦¨¨
d z` ErcIW ,g"`cA cEOiNd `Ed xaCd cFqie xTir' ¦¨¦©¨¨©¦§©¤¥§¤
x`AzPW FnkE ,'Ek 'd zad`e 'd z`xil E`ai KM KFYnE¦¨¨Ÿ§¦§©§©£©§¤¦§¨¥
cg`e cg` lMW ,onf df lr EplAbde .KxF`A lirl§¥§¤§¦§©§©¤§¨¤¨¤¨§¤¨
Kxr dGW) g"`c mFIA zFrW rAx`n zFgR `l cFnli¦§Ÿ¨¥©§©¨©©¤¤¥¤
dn oiIre .(mFIA dxFYA miwqFrW zFrXdn WilW§¦¥©¨¤§¦©¨©§©¥©
wxR "ziAWz `le"c xE`iAdA dxFz ihETlA x`AzPW¤¦§¨¥§¦¥¨§©¥¤§Ÿ©§¦¤¤
ixFn ia` ipFc` zXEcw cFaMn WxFtn iYrnW oke .'d§¥¨©§¦§¨¦§§©£¦¨¦¦
FznWp ,`Ad mlFrd iIgl dkxal WFcwe wiCv xkf ,iAxe§©¦¥¤©¦§¨¦§¨¨§©¥¨¨©¨¦§¨
WilW cFnll mikixv lFgA xW` ± Epilr obI FzEkf ,ocr¥¤§¨¥¨¥£¤©§¦¦¦§§¦

.FpFWl o`M cr . . .(dlbp miWilW ipWE zEciqg£¦§¥§¦¦¦§¤©¨§
iM cr ,KM lM EWBxzd `hilA zFaiWId iW`ẍ¥©§¦§¦¨¦§©§¨©©¦
z`vl EWxC mipFviTd .zFnFwn dOkA zFtq`l EqPMzp¦§©§©£¥§©¨§©¦¦¨§¨¥
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במוח  "נשמה" פנימיים: כחות עמלק. במלחמת מעלה כלפי ההסתכלות ענין מהו שאלה:
מרע  סור – בכבד "נפש" לאלקות, התעוררות – בלב "רוח" אלקית, והשגה התבוננות –

טוב. ועשה

*‰È‰Â"וצרי יׂשראל". וגבר ידֹו מׁשה ירים ּכאׁשר ¿»»ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
עמלק  ּבמלחמת ההתּגּברּות ענין מהּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָלהבין

ּובּמׁשנה מׁשה. ׁשל ידֹו הרמת ידי ּפרק על הּׁשנה (ראׁש ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ח) מׁשנה מלחמה ב עֹוׂשֹות מׁשה ׁשל ידיו "וכי איתא, ְְְִִִִֶֶָָָָָָ
ׁשהיּו זמן ּכל ל לֹומר אּלא מלחמה, ׁשֹוברֹות ְְְְִֶֶַַָָָָָאֹו
לּבם  את ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי מסּתּכלים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָיׂשראל
ּדׁשעּבּוד  מּובן ּדמּזה מתּגּברין", היּו ׁשּבּׁשמים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָלאביהם
ענין  מהּו להבין וצרי ההסּתּכלּות, ידי על ּבא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָהּלב
לאבינּו הּלב ׁשעּבּוד ׁשּמביאה מעלה ּכלּפי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָההסּתּכלּות
ידּוע  הּנה זה, ּולהבין עמלק. על ּגֹוברים ּובזה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבּׁשמים,
חּיה  נׁשמה רּוח נפׁש ּבּנׁשמה, מדרגֹות חמׁש ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיׁש
ּדתלת  ּבּכבד, ונפׁש ּבּלב רּוח ּבּמח נׁשמה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹויחידה,

וכבדא  לּבא מחא אּנּון ּבכללּותֹוא ׁשּליטין האדם ּדגּוף , ְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹ
הּוא  ודגמתֹו ורגל, ּגּוף ראׁש ּכללּיים, אברים לג' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֻנחלק

נ  אׁשר המחּיה נפׁשֿרּוחּֿבהחּיּות מדרגֹות לג' חלק ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּכח  ׁשּיׁש והּוא ּבינה, ּבחינת ׁשהיא ּבּמח נׁשמה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנׁשמה,
ּבהּׂשגת  אלקית הּׂשגה ּולהּׂשיג להתּבֹונן ּבּנפׁש ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמיחד
לעצמֹו הענין את לקרב ּולהסּביר ׁשּמּׂשיג, הענין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּפרטי
ּדהּׂשגה  וכּידּוע ׁשֹונים, מאפנים ּבאפנים הסּבר מיני ְְְְֳֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבכל
ּכמֹו ּפנים, ּבכּמה הּמׂשּכל את מּׂשיג ּכאׁשר היא ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻּברּורה
ׁשּתים  הּׁשּבת ּדיציאת הּסגיא ּכׁשּלֹומד מׁשל ּדר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻעל
ארּבע, ׁשהן ׁשּתים ׁשבּועֹות התם ּתנן כּו', ארּבע ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהן
ׁשּתים  נגעים מראֹות ארּבע, ׁשהן ׁשּתים הּטמאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻידיעֹות
וידיעֹות  ׁשבּועֹות מהענינים אחד ּדכל ארּבע, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהן
ּבהּסגיא, מיחדת הבנה מגּלים נגעים ּומראֹות ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻהּטמאה
ׁשּבא  ענין ּכל ּבחּדּוׁש הענינים ּפרטי ויֹודע מבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכאׁשר
אצלֹו ׁשּנרּגׁש הראה אז הּנ"ל, מהענינים לּמּוד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדר
וכן  הּׁשּבת. ּדיציאֹות ּבּסגיא הּמּׂשג ׂשכל עמק ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻֻּפנימּיּות
רּבּו ּו"מה ה'" מעׂשי ּגדלּו ּד"מה הענין לֹומד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָּכאׁשר
ּבבריאת  ה' ּגדּלת ּבהּׂשגת ׁשעֹוסק והינּו ה'", ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֻמעׂשי
לגּבי  הּנברא ערֹו ׁשאין ואי העֹולמֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָוהתהּוּות

יׁש הּנה ּבעֹולמֹות, יתּבר יחּודֹו מּובן מּזה אׁשר ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּבֹורא,
זֹו הּׂשגה להּׂשיג יּוכל ידֹו ועל ּבֹו אׁשר ּבּנפׁש מיחד ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּכח
ּבכל  חזקה ּבהסּתּכלּות ׂשכלֹו ּבהעמקת ּגדֹול, ְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָּבעּיּון
ׁשּתים  ּפעם ארּכה ׁשעה ּבהם ולחׁשב ּוסברא, ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֻסברא
חֹוׁשב  ׁשהּוא ּפעם ּבכל אׁשר ּפעמים, ּכּמה עד ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָוׁשלׁש
הענין  לֹו ׁשּמתּברר זה לבד הּנה ההּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבהּמׂשּכל
אּון  קלערער אים ווערט מׂשּכל ּדער אצלֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָֻּומתקרב

מצטּירת ב נענטער  הּׂשגה ּדבר ּכל הּנה ּבאמת ּדהּמׂשּכיל , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מתּגּדל  הרי זאת לבד הּנה מצּיר, ּבצּיּור ׂשכלֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹֹֻּבמח
ּדכל  הינּו עצמּיים, ּדׂשכלים הסּברים ּברּבּוי אצלֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהענין

לעצמֹו ויסֹודי עּקרי הּוא וׂשכל הענינים (ּבדג ׂשכל מת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּכל  ועּקריים יסֹודּיים הן עצמם ׁשהן ּדׁשּבת, ּבהּסגיא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּנ"ל

ּבענינֹו) מהם הענין אחד אצלֹו מּובן הּנה זה מּכל אׁשר , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּבהּׂשגה  ּפרטית והׁשגחה הּוא ּברּו הּבֹורא ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָּדאחדּות
טֹובה, ּבהּנחה מחֹו ּוכלי ׂשכלֹו ּבכלי ּבתפיסא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹּגמּורה

אּפלייג  ּגעזּונטן ּגּוטן א נקראת ג מיט ׁשהּבינה וזהּו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּיהיה  הּׂשכל אֹור התּגּלּות הינּו מסּבירֹות", ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ"ּפנים
מן  ּברחּוק הּוא הּׂשגה ּדכל והגם טֹובה. ְְְְֲִִִַַַַָָָָּבהתּגּלּות
ׁשל  האֹור על מעלימים ההסּבר ּדלבּוׁשי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהעצם,
להיֹות  הּנה מקֹום מּכל הּמׂשּכל, עצם ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻההׂשּכלה
ׁשּמּׂשיג  הּמח ּבכלי ההתּגּלּות הּוא ּדוקא זה ידי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשעל
והינּו, מסּבירֹות". "ּפנים נקראת זֹו הרי הענין, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָותֹופס
ּבמדרגה  הרּבה ׁשּלמעלה ענינים יׁש הּבינה ׁשּבכח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּדהגם
חּוץ  ׁשהן מענינים רק הּוא ּדההסּבר הענין, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהסּבר
זה  ׁשאין ּומׁשלים ההצעֹות ּובפרט ההּוא, הּׂשכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלעצם
רּבּוי  לפרט ׁשּבּבינה הּכח ּכן ּׁשאין מה הּׂשכל, ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּגּוף
הּוא  ההיא ּבההּׂשגה ׁשּמפרט הענינים ּפרטי הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּפרטים,
מחּוץ  ׁשהן ּומׁשלים ההצעֹות ּכמֹו ולא הּׂשכל ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבגּופֹו
ּדפנימּיּות  הּמדרגה ּבהּׂשגה ׁשּיׁש עד הּׂשכל, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלגּוף
עמק  הינּו ּכלל, ההּׂשגה ּבלבּוׁשי ּבאה ׁשאינּה ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹההּׂשגה
ּבינה  נקראת מקֹום מּכל הּתמצית, נקּדת ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻהּמּׂשג
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ואילך.*) רפח עמוד ב חלק קונטרסים – המאמרים בספר נדפס

וכבד.א. לב מוח, – הם שליטים יותר.ב.ששלושה וקרוב יותר ברור לו נהיה (שמתקבל ג.המושכל ובריאה טובה בהנחה
מאוד). טוב הענין אצלו
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הּוא  הּבינה ּכח ענין ּדכללּות מּפני מסּבירֹות", ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹ"ּפנים
הּגּלּוי  וׁשּיהיה ּבתפיסא וחכמה ׂשכל ּדבר ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלהביא
להיֹותּה מאירֹות", "ּפנים נקראת ּדחכמה ּדוקא, ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּבכלי
ּבכח  ׁשּגם היֹות ועם ּבּכלים, מּגּלּוי ׁשּלמעלה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹאֹור
ׁשּכל  ּוכמֹו מּזה, ׁשּלמּטה מדרגֹות יׁש הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחכמה
א הּנתּפס, ׂשכל הינּו מּמׁש, ׂשכל ׁשּזהּו ּדחכמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּגּלּוי
ועּקרּה מּכלים למעלה הּוא החכמה ּכח ּדכללּות ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹלהיֹות
כן  ּכמֹו הּנה מאירֹות", "ּפנים נקראת ּכן על אֹור, ְְְִִִִֵֵֵֵַָהּוא
ּכן  על ּבכלים, ּתפיסא ּבחינת הּוא ּדעּקרּה להיֹות ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָּבינה

מ  "ּפנים אלקית,נקראת הּׂשגה ּכל להסּביר סּבירֹות", ְְְְֱִִִִִֵַַַָָָָֹ
זה  הרי מקֹום מּכל אנֹוׁשי מּׂשכל למעלה ׁשּזהּו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהגם
אלקית  הּנׁשמה מּצד יׂשראל איׁש ּבכל ּומּׂשג ְְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָֹֻנתּפס
ׁשּדי  "נׁשמת ׁשּכתּוב ּוכמֹו מּמעל, אלקּה חלק ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשהיא
הּוא  רּוח ּבּמח. נׁשמה וזהּו ּגמּורה, ּבהּׂשגה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹּתבינם"
מהּות  ׁשהּוא ׁשּבּנׁשמה ההתעֹוררּות רּוח והּוא ְְְְִֵֶֶַַַַַָָּבּלב,

ּבהמׁשכה  להיֹות ׁשּבּנפׁש וההתעֹוררּות ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָההתּפעלּות
ׁשּבּנׁשמה, הּטבעית האהבה והיא מה, לדבר ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָּומרּוצה
אלקּות, על והתּפעלּות ּבאהבה ּבּנפׁש מיחד ּכח ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻׁשּזהּו
ידי  על ּגם ּובאה התּבֹוננּות, ידי על ּבאה ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָוההתעֹוררּות
ּדמעצם  מהּׂשגה, ׁשּלמעלה מקֹום ׁשל ׁשבחיו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָסּפּור
הּנפׁש התעֹוררּות נעׂשה מקֹום ׁשל ׁשבחיו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָהּסּפּור
הּכבד  ענין ּדבּגּוף ּבּכבד, ונפׁש אלקּות. על ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּמתּפעל
ּכלי  להיֹות הּגּוף חּזּוק הּוא זה ׁשּמּכל הּדם, ּברּור ְְִִִִֵֶֶַַָָהּוא
ּבּכבד" ּד"נפׁש רּוחני, ּבחּיּות הּוא וכן הּנפׁש, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלחּיּות
ועׂשה  מרע סּור להיֹות מּמׁש ּבפעל למעׂשה הּנֹוגע ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּוא
ׁשאינֹו מּיׂשראל נפׁש ּבכל ׁשּיׁש ּפנימי הּכח והינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹטֹוב,
"סּור  להיֹות אם ּכי וׁשלֹום, חס אחר ּבאפן להיֹות ְְְְִִִִֵֶַַָָֹיכֹול
רצֹונֹו ּׁשהּוא מה ּכל לעׂשֹות הינּו טֹוב", ועׂשה ְְֲֲֵֵֶַַַַָָמרע
רצֹונֹו הפ ּׁשהּוא מה מּכל עצמֹו ולמנע ,ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹיתּבר

.ְִֵָיתּבר

הנשמה  עצם היא "יחידה" עצמי, וביטול ראיה – החכמה מדריגת "חיה" מקיפים: כחות
מתנה  ח"י, מדרגות מקבל ואח"כ האדם, עבודת היא נר"ן א"ס. בעצמות המיוחדת

מלמעלה.

ÌÓ‡ אֹורֹות ׁשהם נפׁשֿרּוחֿנׁשמה הּוא זה ּכל »¿»ְֵֶֶֶֶַָָָ
ּבחינת  אבל ּבכלים, הּמתלּבׁשים ּכחֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָֹּפנימּיים,
והּוא  ׁשּבּנפׁש, מּקיפים אֹורֹות הן ׁשּבּנׁשמה יחידה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּיה
ּוכמֹו חּיה, ּבחינת היא חכמה ׁשּבּנׁשמה. אין ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּבחינת
ּבחינת  הּוא ּדחכמה וידּוע ּתחּיה", "והחכמה ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָׁשּכתּוב

הראּיה  ּכח והּוא לראֹות ראּיה, ׁשּבּנׁשמה וההסּתּכלּות ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ
עיניכם  מרֹום "ׂשאּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבאלקּות, הּׂשכל ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבעין
ההּכרה  מּכח זֹו ּדראּיה הענין ויּובן אּלה", ּברא מי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּוראּו
ידיעה  היא הּׂשגה ּדהּנה הענין, הּכרת ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבּנפׁש
הּׂשכל  מּצד הענין את ׁשּיֹודע והינּו לעצמֹו, ּׁשחּוץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמה
רק  הּדבר, את יֹודע ּבעצמֹו ׁשהּוא לא והינּו ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּסברא,
הּבינה  נקראת ולכן ,ּכ ׁשהּוא מחּיב ּׁשהּׂשכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמה
ׁשהּוא  לא מהּזּולת, ׁשּׁשֹומע היא ּדׁשמיעה ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשמיעה,
לֹו, אֹומר ּׁשּזּולתֹו מה רק הּדבר את ּומּכיר יֹודע ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָעצמֹו
ּכי  יֹודע עצמֹו ּׁשהּוא מה אינֹו הּוא ההּׂשגה ענין כן ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכמֹו
מה  ידיעה ׁשּזהּו ּומאחר ּכן, מחּיב ּׁשהּׂשכל מה רק ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָאם
רק  אם ּכי ּבהעצם ּתֹופס זה אין הרי לעצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּׁשחּוץ
מּכיר  ּבעצמֹו ׁשהּוא הּוא הּכרה אבל הּדבר, ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָּבמציאּות
ּומּכיר  ׁשּיֹודע הענין, הּכרת ׁשּזהּו ּכ הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהענין
הּוא  הּתקף עּקר ולכן ,ּכ ׁשהּוא הענין את ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבעצמֹו
להיֹות  יכֹול ּדבהּׂשגה חזק", "ּדעת הּנקרא ְְְְִִִַַַַַַָָָָָָּבדעת
ּבאפן  וההּׂשגה הּׂשכל את ׁשּמסּבירים והּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהׁשּתּנּות,
יׁשּתּנה, לא ּבדעת ּכן ּׁשאין מה ספקֹות, ּבֹו ויׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹאחר,
הרי  ,ּכ ׁשהּוא מּכיר ּבעצמֹו הּוא ׁשּבדעת מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָוהינּו
ּדבר, מּׁשּום יׁשּתּנה ולא ּגדֹולה ּבהתאּמתּות אצלֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹזה

ענין  ּביֹותר יּובן כן ּוכמֹו הּדבר. ּבעצם היא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוההּכרה
מהראּיה  ׂשכל אין לייג ּדער ׂשכלית, והּנחה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָההתאּמתּות
ּכ ׁשהּוא הענין את ׂשכלֹו ּבעין ׁשרֹואה והינּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּדחכמה,
ּבהתאּמתּות  הּוא ּכן ועל הּדבר ּבעצם הּוא והראּיה ,ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָוכ
לפי  ּבּטּול מביא ּוראּיה הּכרה הּׂשגה ּדכל וידּוע ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּגדֹולה,
להּבּטּול  ּדהּׂשגה הּבּטּול ּדֹומה ואינֹו מהּותֹו, ענין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָמעלת
ּדראּיה  ּדהּבּטּול ּדראּיה, הּבּטּול הּוא מּזה ויֹותר ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּדהּכרה,
ּבעצם  הראּיה ׁשּזהּו ּדלהיֹות עצמי, ּבּטּול ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָהּוא
רֹואים  ׁשאנּו ּוכמֹו לגמרי, עצמֹו ּבכל ּבזה מתּבּטל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדבר
לזה  ׁשּנמׁש מפאר ּבנין אֹו נאה צּיּור ּבראּית ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹּבמּוחׁש
מּמילא, ּבדר הּוא וההמׁשכה והּבּטּול עצמֹו, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבכל

ׁשההּׂשגה ּדב  מּפני ההתּפעלּות את להביא צרי הּׂשגה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לעצמּות  חּוץ היא וההתּפעלּות לעצמֹו, חּוץ ְְְְְְֲִִִַַַַהיא
ּדבר  אינֹו וההתּפעלּות הּבּטּול הּנה ּבראּיה אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָההּׂשגה,
ּכן  ועל ּבעצם ּבּטּול ּבחינת היא ּדחכמה לעצמֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשחּוץ
ּבּטּול  הּנה מקֹום ּומּכל מּמילא, ּבדר ׁשּבא הּוא ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּבּטּול
ּכלל  ּדבר יׁש לא ּדכאׁשר ּׁשּבטל, מה ׁשּיׁש הּוא ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּדחכמה
ּדבר  יׁש הרי ׁשּבטל ּומאחר ּכן, ּגם ּבּטּול ׁשּי ֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאינֹו
הּוא  ּכן אם הראּיה, ידי על הּוא ׁשהּבּטּול וגם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמתּבּטל,
מאין  ּד"והחכמה והינּו הּבּטּול, את הּגֹורם ּדבר ידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעל
זה  אין מקֹום ּומּכל אין, ּכן ּגם הּוא ׁשהחכמה ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּתּמצא",
הּיׁש, את לבּטל מהאין ׁשּנמׁש אם ּכי עצמי, אין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבחינת
לֹו יׁש הרי הּיׁש את ׁשּלבּטל האין ּבחינת ׁשּזהּו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּומאחר
ּבבחינת  ׁשהם הּברּורים ענין ׁשּזהּו הּיׁש, אל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּיכּות
ּוכמאמר  הּיׁש, את לברר ּׁשּבא מה ׁשּזהּו ּדחכמה, ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ"מה"
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אתּברירּו" ראּיה ד "ּבחכמה ּבבחינת הּוא ּדהעּקר , ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָ
ּבאיזה  ּכׁשעֹוסק ּגדֹול חכם הּנה ּבזה, והּמׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּדחכמה.
ּבכל  ּבהּמׂשּכל הּטֹוב עּיּון לאחר הּנה עמק, מׂשּכל ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֻֻּדבר
רֹואה  הּוא הרי אצלֹו, מצטּיר ׁשהּמׂשּכל עניניו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּפרטי
ּפרטי  ּכל אם ּפרּוׁש אמת, הּוא אם ׂשכלֹו ּבעין ּכ ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָאחר
ּדכל  ההּוא, הּמׂשּכל נקּדת עם מתאימים ההּׂשגה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֻֻעניני
לֹו יׁש אפן וכל הּׂשגה, אפני ּבכּמה מתקּבלת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻנקּדה
יׁש ּפרט ּובכל ההּוא, לאפן הּׁשּיכים מיחדים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻּפרטים
הראּיה  הּנה אחר, ּדאפן לּפרט מתיחס חלק ּגם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבֹו
נקּדת  עם הּפרטים אמּתת ּבבּקּור הּׂשכל עין ראּית ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻהּוא
ּגדֹול  אּמן ּדר על ּבזה, והּמׁשל ההּוא. ּבאפן ְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻההׂשּכלה
צּיּור  מצּיר אֹו הּמלאכה חּקי ּכל ּפי על ּכלי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻהעֹוׂשה
מלאכּתֹו ׁשּגֹומר ואחר הּצּיּור, חּקי ּכל ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֻׁשהּוא
ּכראּוי, ּבטֹוב הּוא אם הּצּיּור אֹו הּכלי על מּביט ְְִִִִַַַַָָהּוא
צּו זי קּוקט ער האמּתי, טעם הּטּוב ּבֹו יׁש אם ְְְֲִִִִֵֶַַַַָוהינּו

געׁשמאק  ּדעם אין זי פארטיפט הּמלאכה ה אּון ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשּצרי הּיפי אֹותֹו ּבהם יׁש אם הּצּיּור, אֹו הּכלי ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשל
ּבּמלאכֹות  חכמתֹו ועמק נפׁשֹו מהל ּכפי ּבהם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹלהיֹות

ׁשהּמׂשּכל  ּגדֹול ּדחכם החכמה ּבכח הּוא וכן ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻההם,
ׂשכלֹו, ּבעין ּבֹו ּומּביט ורֹואה עניניו ּבכל אצלֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמצטּיר
אמּתת  ּומאּמת מברר ׁשּזה ּדחכמה ּבראּיה הּוא כן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכמֹו
ּבחינת  אמנם הּיׁש. את הּמברר האין הּוא אבל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּדבר,
אין  ּבבחינת ׁשהּוא ּדנׁשמה אין ּבחינת הּוא ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָיחידה
מּמׁש ּומיחדת ׁשּקׁשּורה הּנׁשמה עצם והּוא ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּמׁש,
ּודבּוקה  "חבּוקה ּוכמאמר סֹוף, אין עצמּות ְְְְֲֲִִֵַַַַָָּבבחינת
ּבר  ׁשמעֹון רּבי ׁשאמר ּוכמֹו ,"ליחד יחידה כּו' ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָּב
ּביּה אחידא ּביּה אתקּטרנא, קטירא "ּבחד ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָיֹוחאי,

מלמעלה,ו להיטא" ׁשּנֹותנים הּוא יחידה חּיה ּדבחינת , ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ
האדם  ׁשּבכח הּוא ּדנׁשמה נפׁשֿרּוחֿנׁשמה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּדבחינת
אין  יחידה חּיה ּבחינת ּכן ּׁשאין מה ּבעצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָלעֹורר
טֹוב  מערב ׁשהּגּוף מּפני והינּו עצמֹו, האדם ּבכח ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹזה
יחידה  חּיה ּבחינת ּבֹו ׁשּיהיה אפׁשר אי ּכן על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָורע,
האדם  ּבכח זה אין ּכן ועל ּפנימי, התלּבׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבבחינת
על  הּוא א מלמעלה, לֹו ּׁשּנֹותנים מה אם ּכי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָמעצמֹו
ּדנפׁשֿרּוחֿ ּפנימּיים ּבהּכחֹות העבֹודה הקּדמת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹידי

ְָָנׁשמה.

ממש. בפועל רע ומעשה עוה"ז, בעניני והתפעלות התבוננות דרגות. ה' – בקליפה גם
חוצפה  הוא כי מועיל, אינו בעמלק דקליפה. נר"ן מתבטלים דקדושה נר"ן בהתגברות

בהידור. מצוות קיום ע"י ביטולה חיה־יחידה. ולעומת ודעת, מטעם שלמעלה

‰p‰Â'ה ׁשּיׁש ּדכׁשם אלקים, עׂשה זה לעּמת זה את ¿ƒ≈ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ
טמאה  ּבין להבּדיל כן ּכמֹו הּנה ּבּנׁשמה, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֻמדרגֹות
ׂשכל  ׁשּיׁש ּדכׁשם ּבּקלּפה, מדרגֹות ה' יׁש ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלטהרה

ּכמֹוו  ּכּנ"ל, אלקּות עניני להּׂשיג האלקית ּבּנפׁש הּׂשגה ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּׂשגֹות  להּׂשיג הּבהמית ּבּנפׁש והּׂשגה ׂשכל יׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָכן
ּדעניני  והּטֹוב עֹולם עניני ׁשּמּׂשיג ּוטבעים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָּגׁשמּיים
וזהּו ּבהם. מּדֹותיו ּבהתּפעלּות ּומתעֹורר הּגּוף ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָּתענּוגי
ורּוח  הּנׁשמה אֹור ׁשּמחׁשי ּדקלּפה ורּוח ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָנׁשמה
ׁשעֹוׂשה  עצמֹו הרע מעׂשה הּוא ּדקלּפה ונפׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֻּדקדּׁשה.
לּצלן  רחמנא עצמֹו את ּׁשּמׂשּביע מה והעּקר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּבפעל,
ּדנפׁש הּנׁשמה אֹור ּבהתּגּברּות והּנה הּזה. עֹולם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבתאוֹות
הּנפׁשֿ מתּבּטל מּמּנה, הּמסּתעפים ונפׁש ורּוח ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהאלקית
הרע  ּדהתּגּברּות הּסּבה ּתחּלת ּדהּנה ּדקלּפה. ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָרּוחֿנׁשמה
העּדר  מּפני הּוא הּבהמית, ּדנפׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּדנפׁשֿרּוחֿנׁשמה
ּובהתּבֹוננּות  אלקית ּבהּׂשגה עֹוסק היה ּדאם ְְְְְֱֲִִִֵַָָָָָָֹהעבֹודה,
ּדנפׁש החׁש ּכלל היה לא ויראה, אהבה ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹוהתעֹוררּות
העבֹודה  העּדר מּפני ורק ,חׁש ּדֹוחה ּדאֹור ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּבהמית,
הּוא  זה ידי על הּנה האלקית, הּנפׁש אֹור ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּמתעּלם
ּגם  הּנה מקֹום ּומּכל הּבהמית, ּדנפׁש החׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהתּגּברּות

מתּבּטל  ּגּלּוי לידי האלקית הּנפׁש אֹור מביא ּכאׁשר ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאז
ּדנפׁש והּׂשגה הּׂשכל ׁשהרי הּבהמית, ּדנפׁש ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחׁש
ואנּו הּבהמית, ּדנפׁש ּבׂשכל ּכן ּגם מּׂשיגים ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהאלקית
הּוא  הרי ּבמׂשּכלֹות עסקֹו ּכאׁשר ּבגׁשמּיּות ׁשּגם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֻרֹואים
הּגׁשמּיים  ּדבּׂשכלים רק הּזה, עֹולם מּתאוֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֻמרחק
לידי  ּבא סֹוף ּכל סֹוף הּנה ּכן על ּומציאּות יׁש ְְִִִִֵֵֵֵַָָָלהיֹותם
מּׂשגת  ּכאׁשר אלקית, ּבהׂשּכלה אבל ּגׁשמּיֹות, ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻּתאוֹות
הענין  את ּכן ּגם מּׂשיג הּוא הרי הּטבעי, ּבּׂשכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּגם
ּבעניני  ולא לחּפץ צרי ּדוקא וׁשּבזה ּדאלקּות ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹוהּטֹוב
ּבּנפׁש חליׁשּות ׁשעֹוׂשה ּבלבד זֹו לא הּנה הּזה , ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹעֹולם
ענין  ׁשהּוא ׁשּלֹו הּכחֹות התּפּׁשטּות יהיּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַֹֹהּבהמית

ּדנפׁשז אתּכפיא  החׁש להּפּו ּגם ּפֹועל עֹוד  אּלא , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּבֹו הּטֹוב חלקי את ולֹוקח ׁשּמברר ּדהינּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּבהמית,
ּבנפׁשֿרּוחֿנׁשמה  הּוא זה ּכל אמנם ּבקדּׁשה. ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּנכללים
ּדכאׁשר  ּדנׁשמה, האלקי אֹור לגּבי ׁשּמתּבּטלים ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדקלּפה
ּבהם  נעׂשה ּדנׁשמה נפׁשֿרּוחֿנׁשמה ּבחינת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמאיר
נפׁשֿ ּגּלּוי לֹו מֹועיל אינֹו עמלק קלּפת אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָהּברּור,
הּלעּמת  ׁשהּוא קׁשה קלּפה הּוא ּכי ּדנׁשמה, ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻרּוחֿנׁשמה
את  יֹודע "עמלק ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּדחּיהֿיחידה, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָזה

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

בעונג.ה.מתבררים.ד. ומתעמק מביט להוט.ו.הוא אני בו אחוז אני בו הוא), ברוך (בקדוש התקשרתי אחד בקשר
הבהמית).ז. (הנפש התכופפות



רסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

אלקי, אֹור מּגּלּוי מתּפעל ׁשאינֹו ּבֹו", למרד ּומכּון ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹרּבֹונֹו
וחצּפא  עּזּות ּבבחינת רק והּוא לנּגד, עֹומד ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֻואּדרּבה
ּבחינת  הּנה ׁשּבּקדּׁשה ּדכׁשם ודעת, מּטעם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻׁשּלמעלה
למעלה  הּוא הּבּטּול הרי חכמה ּבחינת ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָחּיה
קלּפת  הּוא זה הּלעּמת כן ּכמֹו ּכּנ"ל, הּמּׂשג ודעת ְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָֻֻמּטעם
ּדהּנה  ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ועּזּות ּגּסּות ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעמלק
על  ׁשּבא הּבּטּול הא' ּבּטּול, מיני ב' יׁש ׁשּבּקדּׁשה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכמֹו
ׁשּלמעלה  הּבּטּול והב' ּבאלקּות, והתּבֹוננּות הּׂשגה ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹידי
ּגּסּות, מיני ב' ּבּקלּפה להבּדיל יׁש כן ּכמֹו ודעת, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָמּטעם
ׁשּמתּגאה  החכם ּכמֹו הּטעם, ּפי ׁשעל ּגּסּות ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהא'
הרי  ּדבקדּׁשה ּדקלּפה, ּבחכמה רק ּדזהּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻּבחכמתֹו,
הּבּטּול, ּבחינת עֹוׂשה ּדאלקּות וההּׂשגה הּׂשכל ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאּדרּבה
ׁשּמתּגאה  העׁשיר אֹו ּומציאּות. יׁש הּוא ּבּקלּפה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָאבל
מּפני  ׁשּזהּו עּזֹות", יענה "ועׁשיר ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּבעׁשרֹו,
להיֹות  צרי אין ּדבאמת ּבעסקיו, ׁשהצליח לבבֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹרחב
ׁשחֹוׁשב  מּפני הּוא ּבעׁשרֹו ּׁשּמתּגאה מה ּדהּסּבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכן,
ׁשחֹוׁשב  אֹו הּזה, החיל ּכל לֹו עׂשה ידֹו ועצם ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּדכחֹו
ּדרק  האמת ויּכיר יֹודע אם אבל העׁשירּות, לֹו ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּמּגיע
ּכלל, מּכחֹו זה ואין חיל" לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹ"הּוא
טעם  ּפי על הם האּלּו הּגּסּות הרי ּכלל, מתּגאה היה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלא
הּוא  הרי ּכח ּובעל עׁשיר אֹו חכם ּדלהיֹותֹו ּפנים, ּכל ְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹעל
הּטעם  מן למעלה ׁשהּוא עּזּות יׁש א ּומתּגאה. הרּוח ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָּגס
ׁשפל  ועני ּבׂשכלים ידיעה לֹו ׁשאין איׁש ּוכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלגמרי,

ּפח  ער ּובזּוי ּבעצמֹואנׁשים הּוא וגם ׁשּבּפחּותים, ּות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
עֹומד  הּוא מקֹום ּומּכל וׁשפלּותֹו, ׁשּלֹו הּפחיתּות ְְְִִִֵֵֶַַָָיֹודע
העּזי  ּבטבעי רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ּביֹותר, להּגדֹול ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָלנּגד

,ער ׁשפל ׁשהּוא עצמֹו על אֹומר ּבעצמֹו ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּפנים,
זה  ׁשּכל ּביֹותר, ונכּבד להּגדֹול מנּגד הּוא מקֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמּכל
והחצּפא  העּזּות היה וכן ּבעצם, וגס עז ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּוא
מצרים  ּביציאת אלקּות ּגּלּוי ׁשראה ּדהגם ְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדעמלק,
ה' ּפחד ונפל התּפעלּו הּגֹוים ּדכל סּוף, ים ְְְְֲִִִַַַַַַַָָּוקריעת
ועמלק  וגֹו', ירּגזּון" עּמים "ׁשמעּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָעליהם,
הּנקראת  ּבחצּפא רק וזה יׂשראל, עם ללחם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻיצא

ּתגא" ּבלא אּלא ח "מלכּותא ואינֹו ודעת, מּטעם למעלה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
אז  א קילט ער אלקי, ענין ּכל ּומקרר לאלקּות, ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלנּגד

רּוחניּות  פּון ווערן נתּפעל ניט זאל קלּפת ט מען ּדזהּו , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
ּביּה ּדכתיב ּבהּדרי עמלק ׁשּמקרר ,"ּבּדר קר "אׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

קּיּום  ידי על הּוא עמלק ּדקלּפת והּבּטּול ּומצוֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָּדתֹורה
א  טאן ּפנימי, חּיּות ּובהרּגׁש ּבהּדּור מעׂשּיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָמצוֹות

לעּבעדיקייט  א מיט אּון ווארעם ּבמצות יא מצוה ּוכמֹו , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
ממחה  סֹופר ידי על הּפרׁשּיֹות ּבכתיבת להּדר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּתפּלין
ּבראׁש והנחתן הּתפּלין ּבּתי ּבתּקּון וכן ׁשמים, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹוירא
ׁשּבת  ּובמצות ציצית ּבמצות וכן ּבדּיּוק, יהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָּובּזרֹוע
ׁשּבת, ּובהכנת הּקדׁש על מחל ּובהֹוספה יתרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּבזהירּות
ויתּפּלל  החל, ּבימֹות ּכמֹו לא יהיה קדׁש הּׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹוׁשּביֹום
ירים  ּכאׁשר "והיה וזהּו וכּו'. ללמד ויֹוסיף ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹּבמתינּות
חכמה, ּבחינת הּוא ּדמשה יׂשראל", וגבר ידֹו את ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשה
הּתֹורה, חכמת ּפי ׁשעל טֹובֹות הּמּדֹות הם מׁשה ְִִִֵֵֶֶַַַַָָוידי

הסּתּכ ידי על הּוא מׁשה ידי הּכּונה והרמת למעלה, לּות ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
נעׂשה  זה ידי ּדעל הּתֹורה, ּפנימּיּות ּבלּמּוד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָהיגיעה
ּבמּדֹות  והנהגה מעׂשּיֹות הּמצות ּבקּיּום הּלב ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹׁשעּבּוד

יׂשראל". "וגבר ואז על, קּבלת ּבדר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹטֹובֹות
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.‡Ï– מהרבי תורה כששמענו אמר: הזקן רבנו
שבעל־ תורה לגבינו זה היה – ממזריטש המגיד הרב 
תורה  לגבינו זה היה – מהרבי סיפור כששמענו פה,

שבכתב.
שבכתב. תורה הוא מצדיק סיפור

מסבירה  חב"ד שבכתב 5חסידות תורה בין ההבדל
'חכמה', היא שבכתב תורה שבעל־פה. תורה לבין
החסידות  תורת כלומר, 'בינה'. היא שבעל־פה ותורה

'חכמה'. הם חסידות וסיפורי 'בינה', היא

יצירה  בבינה.6בספר וחּכם בחכמה הבן  ֵ ֲ ֵ ָכתוב:
"חכמה" שהם חסידים בסיפורי – בחכמה" "הבן
התורה  את בפנימיות להרגיש "הבן", להיות  ֵ ָצריך
"וחכם  מהסיפורים. ללמוד שיכולים ההשגה ואת
להיות  צריך "בינה" שהיא החסידות בתורת – בבינה"
החסידות  ודרכי הסיפורים את למצוא  ֵ ֲ"וחּכם",
דבר  בדוגמת החסידות, שמתורת לתורה המתאימים
'בינה'. של להשגה מתאימה ההשכלה שנקודת כפי

של רואים בסיפור נחום, מנחם רבי הרה"ק כ"ק
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c"agרסב i`iyp epizeax zxezn

בפועל, בעבודה השכלית ההבחנה נוגעת כמה עד
גמור. צדיק של בעבודתו אפילו

מאשר  יותר בפועל בעבודה נוגעת שכלית הבחנה
הלב . התפעלות מאשר יותר ואפילו שכלית, בהשגה
עצמו  שהוא התפעלות, ובלי השגה בלי גם כלומר,
שבלב , במדות מההשגה מתפעל עצמו והוא משיג 
ההבחנה  ישנה כאשר העבודה ענין להיות יכול
שתהיה  אי־אפשר שכלית הבחנה בלי אך, השכלית.

בפועל. עבודה
האומרת, היא מי לדעת צריכים דבר ובכל תמיד
הנפש  או השכלית, הנפש או האלקית, הנפש זו האם
היצר  או הטוב היצר הבהמית, הנפש או הטבעית

הרע.
הוא  לפעמים ושקרן. חנפן צבוע, הוא הרע היצר
"שבע  ובאמת ירא־שמים, של תמימות פנים מעמיד

בלבו" האדם 7תועבות את לחטוף היא כוונתו ,
היצר־ משתמש זה ולצורך לחטא. ולהביאו לרשותו
ובתחבולות  גדולים בכוחות השטן, ושותפו הרע

שונות.
מי  לדעת שכלית, הבחנה שתהיה מוכרחים לכן,

האומר. הוא
שכלית. הבחנה להיות יכולה המוסר מלימוד גם
ההבחנה  ענין עיקר הנמוכות. בדרגות אמור זה אך,

החסידות. מלימוד בא השכלית
שבלימוד  השכלית ההבחנה את להם שאין ואלה
גדולים, תורה ובני יראי־שמים הם אם גם החסידות,
את  לטהר הפסול, את ולהכשיר להיכשל עלולים
את  ולדחות  והמוכרח הכשר את לפסול הטמא,

.8הטהור 
.·Ï`zyd .l`xyic `rx`a d`ad dpyl ,`kd `zyd

.oixeg ipa d`ad dpyl ,oicar אחר באופן הוא הפירוש
וממילא  הכא" "השתא אתמול: שדיברנו מכפי
לא  הגולה, בארצות "הכא", כי עבדין", "השתא
וגם  בגשמיות גם מ"עבדין", יותר להיות יכולים
"עבדין", של בדרגא שנמצאים בגשמיות ברוחניות.
לעסוק  האדם שעל הבירורים שעבודת ברוחניות וכן

עבד  עבודת בדרך היא של 9בה, בדרך הוא שעיקרה ,
על־ידי  כשנזכה – הבאה" "לשנה אבל, עול. קבלת
"בני  אז נהיה דישראל", "בארעא צדקנו משיח
עבודה  או שר, של לעבודה הכוונה חורין" "בן חורין".
הרי  אור. גילוי של עבודות הן ששתיהן בן, של

הפיסקא  ממילא שפירוש – הכא "השתא הוא:

בני  ממילא – דישראל בארעא הבאה "לשנה עבדין",
חורין".
.‚Ï,העולם אומות בידי בגלות נמצאים אנו כאן

וקשה  יהודים, בידי בגלות נמצאים ישראל בארץ
אצל  מאשר ישראל רשעי אצל בגלות להיות יותר
יותר  טובה הגוים בידי הגלות העולם. אומות רשעי
הגוף  את מחזיק הגוי יהודים. בידי הגלות מאשר
עסק. לו אין היהודית הנשמה עם אך בגלות, היהודי
היהודית  הנשמה את מכניס היהודי הרשע ואילו

הנשמה. את לטמא ומחפש בגלות,
בארץ  שהתאספו ישראל, מרשעי מסויים חלק
היהודיות, הנשמות את לטמא מחפשים ישראל,
הקודש. לשון את לטמא הארץ, קדושת את לטמא
מחפשים  שהם כל־כך גדולה היא הקליפה והתגברות
לשון־הקודש  של שמות באמצעות הקדושה, מן לינוק
משמדים  בהם שלהם הרשע למוסדות קוראים שהם
להכחיד  – תהיה לא היה – רוצים הם ישראל, ילדי

ישראל. בילדי היהודי הניצוץ את
ונתן  עולמו את הקב"ה ברא שבו בלשון־הקודש,
ישנה  ואיסור. חול דברי מדברים הם התורה, את לנו
עד  חדשות מלים הרבה שהוסיפו בכך אחת מעלה
עוד  מוסיפים שהיו והלואי לשון־הקודש, זה שאין
של  מלים שום בשפתם ישאר שלא עד מלים, יותר
מהקדושה. יניקה לקליפה תהיה לא אז לשון־הקודש,
על  רצון שבעי להיות יכולים כאן, שנמצאים אלה
הגלותי, דישראל" "בארעא שם נמצאים שלא
תחת  "עבדין" הם שם הגרים היראים שהאנשים

עמך. פריצי
מרוצים  להיות צריכים האנושי, השכל פי על
שלפני  בטוח שלהם. הגלות תחת נמצאים שלא ממה
התועבות  מעושי הארץ טהרת תהיה המשיח ביאת
אנו  יכולים מאד, קשה היא הטהרה ה', שנא אשר
הרי  כו' זקוקים חוץ־לארץ אויר לטהר שכדי לראות
שחלק  המעופש, האויר בטיהור הדבר שכך ודאי
ישראל, ארץ את בו העכירו ישראל מבני מסויים
"כל  ומצד יכול", "כל הרי הוא יתברך שהוא אלא
כאחד. לישראל" ורפוא למצרים "נגוף הרי – יכול"

.„Ï בפירוש אתמול שנאמר למה בהתאם
ייתי  דכפין כל לפרש: יש עניא", לחמא "הא הפיסקא
ויפסח  ייתי דצריך כל פנימי', ל'אור שזקוק זה – ויכול

מקיף'. ל'אור שזקוק זה –
.‰Ï.mixvna drxtl גם ישנם ומצרים, פרעה עניני
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בפועל, בעבודה השכלית ההבחנה נוגעת כמה עד
גמור. צדיק של בעבודתו אפילו

מאשר  יותר בפועל בעבודה נוגעת שכלית הבחנה
הלב . התפעלות מאשר יותר ואפילו שכלית, בהשגה
עצמו  שהוא התפעלות, ובלי השגה בלי גם כלומר,
שבלב , במדות מההשגה מתפעל עצמו והוא משיג 
ההבחנה  ישנה כאשר העבודה ענין להיות יכול
שתהיה  אי־אפשר שכלית הבחנה בלי אך, השכלית.

בפועל. עבודה
האומרת, היא מי לדעת צריכים דבר ובכל תמיד
הנפש  או השכלית, הנפש או האלקית, הנפש זו האם
היצר  או הטוב היצר הבהמית, הנפש או הטבעית

הרע.
הוא  לפעמים ושקרן. חנפן צבוע, הוא הרע היצר
"שבע  ובאמת ירא־שמים, של תמימות פנים מעמיד

בלבו" האדם 7תועבות את לחטוף היא כוונתו ,
היצר־ משתמש זה ולצורך לחטא. ולהביאו לרשותו
ובתחבולות  גדולים בכוחות השטן, ושותפו הרע

שונות.
מי  לדעת שכלית, הבחנה שתהיה מוכרחים לכן,

האומר. הוא
שכלית. הבחנה להיות יכולה המוסר מלימוד גם
ההבחנה  ענין עיקר הנמוכות. בדרגות אמור זה אך,

החסידות. מלימוד בא השכלית
שבלימוד  השכלית ההבחנה את להם שאין ואלה
גדולים, תורה ובני יראי־שמים הם אם גם החסידות,
את  לטהר הפסול, את ולהכשיר להיכשל עלולים
את  ולדחות  והמוכרח הכשר את לפסול הטמא,

.8הטהור 
.·Ï`zyd .l`xyic `rx`a d`ad dpyl ,`kd `zyd

.oixeg ipa d`ad dpyl ,oicar אחר באופן הוא הפירוש
וממילא  הכא" "השתא אתמול: שדיברנו מכפי
לא  הגולה, בארצות "הכא", כי עבדין", "השתא
וגם  בגשמיות גם מ"עבדין", יותר להיות יכולים
"עבדין", של בדרגא שנמצאים בגשמיות ברוחניות.
לעסוק  האדם שעל הבירורים שעבודת ברוחניות וכן

עבד  עבודת בדרך היא של 9בה, בדרך הוא שעיקרה ,
על־ידי  כשנזכה – הבאה" "לשנה אבל, עול. קבלת
"בני  אז נהיה דישראל", "בארעא צדקנו משיח
עבודה  או שר, של לעבודה הכוונה חורין" "בן חורין".
הרי  אור. גילוי של עבודות הן ששתיהן בן, של

הפיסקא  ממילא שפירוש – הכא "השתא הוא:

בני  ממילא – דישראל בארעא הבאה "לשנה עבדין",
חורין".
.‚Ï,העולם אומות בידי בגלות נמצאים אנו כאן

וקשה  יהודים, בידי בגלות נמצאים ישראל בארץ
אצל  מאשר ישראל רשעי אצל בגלות להיות יותר
יותר  טובה הגוים בידי הגלות העולם. אומות רשעי
הגוף  את מחזיק הגוי יהודים. בידי הגלות מאשר
עסק. לו אין היהודית הנשמה עם אך בגלות, היהודי
היהודית  הנשמה את מכניס היהודי הרשע ואילו

הנשמה. את לטמא ומחפש בגלות,
בארץ  שהתאספו ישראל, מרשעי מסויים חלק
היהודיות, הנשמות את לטמא מחפשים ישראל,
הקודש. לשון את לטמא הארץ, קדושת את לטמא
מחפשים  שהם כל־כך גדולה היא הקליפה והתגברות
לשון־הקודש  של שמות באמצעות הקדושה, מן לינוק
משמדים  בהם שלהם הרשע למוסדות קוראים שהם
להכחיד  – תהיה לא היה – רוצים הם ישראל, ילדי

ישראל. בילדי היהודי הניצוץ את
ונתן  עולמו את הקב"ה ברא שבו בלשון־הקודש,
ישנה  ואיסור. חול דברי מדברים הם התורה, את לנו
עד  חדשות מלים הרבה שהוסיפו בכך אחת מעלה
עוד  מוסיפים שהיו והלואי לשון־הקודש, זה שאין
של  מלים שום בשפתם ישאר שלא עד מלים, יותר
מהקדושה. יניקה לקליפה תהיה לא אז לשון־הקודש,
על  רצון שבעי להיות יכולים כאן, שנמצאים אלה
הגלותי, דישראל" "בארעא שם נמצאים שלא
תחת  "עבדין" הם שם הגרים היראים שהאנשים

עמך. פריצי
מרוצים  להיות צריכים האנושי, השכל פי על
שלפני  בטוח שלהם. הגלות תחת נמצאים שלא ממה
התועבות  מעושי הארץ טהרת תהיה המשיח ביאת
אנו  יכולים מאד, קשה היא הטהרה ה', שנא אשר
הרי  כו' זקוקים חוץ־לארץ אויר לטהר שכדי לראות
שחלק  המעופש, האויר בטיהור הדבר שכך ודאי
ישראל, ארץ את בו העכירו ישראל מבני מסויים
"כל  ומצד יכול", "כל הרי הוא יתברך שהוא אלא
כאחד. לישראל" ורפוא למצרים "נגוף הרי – יכול"

.„Ï בפירוש אתמול שנאמר למה בהתאם
ייתי  דכפין כל לפרש: יש עניא", לחמא "הא הפיסקא
ויפסח  ייתי דצריך כל פנימי', ל'אור שזקוק זה – ויכול

מקיף'. ל'אור שזקוק זה –
.‰Ï.mixvna drxtl גם ישנם ומצרים, פרעה עניני
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כל  אתפריעו "דביה היא פרעה בחינת בקדושה,
עילאין" וגבול,10נהורין מיצר של הענין אינו מצרים ,

תגבורת  שהיא דקדושה, גבורה של הענין אלא
.11החיּות 
.ÂÏ.dlild eze` lk mixvn z`ivia mixtqn eide היו

ר' החסיד בדקדוק. חלשים שהיו גדולים חסידים
החסידים, אחד בשם סיפר מצ'אשניק נ"ע אבא
מצרים  ביציאת מספרים "והיו הפיסקא את שהסביר
"אותה  לומר צריכים היו לכאורה הלילה", אותו כל
היה  שאצלם אלא זכר, לשון "אותו" ולא הלילה"
רבי  הגלות. ענין הוא לילה 'משפיע'. בבחינת לילה

המשיח. גילוי של המתיקות את בגלות ראה עקיבא
הקושיא  הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד כך על אמר
אלא  זכר, לשון הוא לילה שכן דקדוק, על־פי איננה
את  "שומעים" שבגלות שבמרירות הוא, הביאור

עמוק  עונג זה הרי הגאולה, של .12הנועם
.ÊÏonf ribd epizeax :mdl exn`e mdicinlz e`ay cr

.zixgy ly y"w עולם של הענין הוא "רבותינו"
הבריאה  עולם זה – "תלמידיהם" "הגיע 13האצילות, ,

של  הענין הוא – שחרית" של שמע קריאת זמן
הבריאה  בעולם שגם הוא והפירוש עילאה'. 'יחודא

עילאה' 'יחודא מדריגת את והמשיכו .14האירו
b"yz'd gqtd bg ,ipyd xcq
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(השני).10) אני שחורה ד"ה לקו"ת וראה א) (רי, זח"א
ובכ"מ.11) ה'ש"ת הקריב, השני ביום ד"ה ראה
תירוצו.12) ועיי"ש זו קושיא מקשה שמורה) מצה (ד' בשל"ה

פל"ט.13) תניא ראה
ש"ת.14) יברך, הוא כי ד"ה פ"ז, היחוה"א שער ראה
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בכיכר  נאומיו נשיאת את לחדש הכומר החל - בכפר שוב היה לא הסנדלר וולף שר' לאחר
הצורך  בדבר "הוכחותיו" על חזר שוב לדבריו. ולהאזין להתאסף היהודים אולצו שם השוק,
מסוגל  שהיה  וולף, ר' של היעלמו על בצער שרויים היו הכפר יהודי לנצרות. יעברו  שהיהודים 

להשתמד. בכוח להכריחם ינסה שהכומר הסכנה מן ופחדו לכומר, ניצחת תשובה להשיב

הצעיר  בנו של בדמותו לכומר גדולה עזרה הופיעה כאשר יותר עוד הורע היהודים של מצבם
פאנאטי  קנאי זה עם יחד אך מסוימת במידה משכיל אדם היה זה, צעיר פריץ הכפר. "פריץ" של
החל  הוא השמד. ברשת היהודים את ללכוד בניסיונותיו לכומר כוחו בכל סייע הוא לדתו.
השמיע  ואף לנאומיו, האזין הכומר, ליד הבמה על ישב בהן השוק, בכיכר לאסיפות להופיע
ידיעתו  מיטב את בהפגינו בהסתותיו, הכומר על הפריץ עלה בנאומיו משלו. נאומים לפעם מפעם
לצפות  עליהם בעיקשותם, היהודים יישארו שאם ברורים איומים השמיע אף הוא התיאולוגית .

מושיע. ואין בכפר, יהודי  כל של לבו על רבצה מועקה ורדיפות. לנגישות

הכפר  תושבי את הצעיר והפריץ הכומר שוב כינסו הקציר, עונת לפני הקיץ, מימי באחד
ב"הוכחות" אז הופיע הצעיר הפריץ להתנצר. היהודים את הקוראים נאומיהם שמיעת לשם

דרישתו. לצדקת חדשות

המשכנעות"?! להוכחותי להשיב שמסוגל מי כאן יש "האם

ולכומר?! הצעיר לפריץ לענות המסוגל זה מי וכי קט. לרגע שררה מוות דממת

בצעדים  כך כדי תוך בצעדו אענה"! "אנכי והכריז: מהצד אלמוני הגיח שלפתע אלא
הבמה. אל בוטחים
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הסנדלר. וולף ר' אלא זה היה לא הכל ולשמחת לעברו, הביט המופתע הציבור

בטיבו  יכיר שאיש מבלי ועיירות ערים פני על ארוכה תקופה משך נדד וולף שר' לאחר -
שהבין  כיון שוב, לו יזדקקו שהיהודים היטב ידע הוא אשתו. עם לּכפר לחזור החליט -ְַָ
הכומר  עם ממושך לויכוח מוכן במקום, היה עתה ההסתה. לעבודת שוב הכומר יחזור שבהיעדרו

הצעיר. הפריץ עוזרו, ועם 

והפריץ, הכומר דברי כל את סתר שוטפת ובפולנית כוחו, את וולף ר' הראה שנשארו שוב
מלאה, היתה המקום יהודי של שמחתם שנוצחו. להודות הללו נאלצו כרחם על מענה. ללא
הניח, וולף ר' המקום. את עזבו לא שוב ואשתו וולף ר' שוב. אותם אפפה ביטחון והרגשת

חיונית. כאן שנוכחותו  כנראה,

ולמד. המדרש בבית ישב וולף ר' שלהיֿקיץ, של ערב זה היה ארכה. לא השמחה ְְִִֵַָָברם,
אשת  רוחות. סערת קמה הסוהר. בית אל מספרו ולקחוהו מזוינים שוטרים שלשה הופיעו לפתע
גבוה, מדרג נתקבלה המאסר פקודת כי נענתה אך בעלה, את לשחרר מר בבכי התחננה וולף ר'

בלוקטש. המחוזי הבישוף אל להביאו היא הפקודה  וכי

מיכולתו  נפגעים עצמם שראו הצעיר והפריץ הכומר בדבר. היתה מי של ידו בעליל היה ניכר
בפני  התלוננו  הם ממנו. להפטר וכך בו, להתנקם החליטו - בויכוחים לנצחם וולף ר' של

למאסר. עילה חיפש והלה הבישוף.

הבישוף  אל לבוא אולץ בשבוע פעמיים בלוקאטש. במאסר וולף ר' נמצא ימים חודש
הדבר  אך וולף, ר' את לנצח כוחו בכל התאמץ הבישוף ודעות. אמונה בעניני אתו ולהתווכח
לדעת  נוכח כאשר דבר, של בסופו והוכחותיו. טענותיו כל את לגמרי הרס וולף ר' בידו. עלה לא
שהיתה  הגבוהה הכנסייתית למועצה בו הטיפול את העביר וולף, ר' עם להתמודד מסוגל שאינו 

לקיוב. הובל מזוין משמר ותחת בקיוב, אז

חירות. בתנאי פרטי בבית להתאכסן לו איפשרו יפות. פנים בסבר תחלה קיבלוהו בקיוב
חמשה  הדבר נמשך כך הכנסייה. מרועי אחד עם גלוי ויכוח לנהל עליו היה בשבועיים פעם

העליונה. על וידו וולף ר' יצא הויכוחים ובכל חודשים,

בדרך  אפוא, השתמשו, המצב. מן להיחלץ עצות וחיפשו התוצאות מן מאד נפגעו הכמרים
הכנסיה. ואת הנוצרי את וגידף חירף כאילו וולף ר' על והעלילו לפניהם הסלולה

התלונה  "נכונות" על העידו עדים פרטיו. כל על מראש ׁשּבּויים כנסייתי, למשפט הובא וולף ֶָר'
העונש  את האומלל לנאשם לתת דרש התובע הנצרות. את וגידף חירף ושאכן וולף ר' על
כמה  כעבור בוצע ופסקֿהדין התביעה, את קיבל המשפט בית חיים. להישרף - שהוא המקסימלי,
בקיוב  היהודית הקהילה ראשי ואת הרב את אילצו הכמרים של לבם בזדון קיוב. העיר במרכז ימים 

הדין. גזר בביצוע נוכחים להיות

קצר  שזמן כיוון יותר, עוד גדולה היתה הקהילות, ושאר קיוב יהודי את שזעזעה הטרגדיה
זכה  לא הוא אך מאד, אותו שימח זה דבר לו. הרתה שאשתו וולף ר' התבשר המשפט, לפני

מת  כאשר הילד. את הראשונים.לראות הריונה בחדשי האלמנה היתה השם, קידוש על וולף ר'

צרכיה, כל לה לספק נכונות והביעה בעיר. להישאר ממנה ביקשה בקיוב היהודית הקהילה
הוריה. אז חיו ושם נולדה שם לליובאוויטש, לחזור החליטה היא ההצעה. את דחתה האלמנה אך
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נאלץ  הזקן, העני החייט אביה, לליובאוויטש. וחזרה קיוב את אכן, עזבה, הראשונה בהזדמנות
הקהילה  ראשי ונחלה. מנוחה למצוא יכולה היתה לא הוריה שבבית כך סעד, תמיכת על לחיות
מצבה  על גם וידעו וולף ר' של השם קידוש על ומותו גדלותו על כבר שידעו ליובאוויטש, של
שלמדה  הסבירה היא הצעתם. את דחתה היא אך צרכה, כל לה לסייע נכונותם הביעו המיוחד,
משום  בשרֿודם. של למתנה להזדקק ולא כפים מיגיע ליהנות חשוב כמה עד הקדוש מבעלה
במשפחה  כעוזרתֿבית אפוא, התקבלה, היא מצבה. חרף כפיה, מעמל להתפרנס רצונה כך

ללדת. כרעה גם שם בליובאוויטש, מכובדת

פאר, ברוב הוחגה המילה ברית וולף. ר' אביו שם על בישראל ונקרא בן היה הנולד הרך
המצוה. בשמחת משתתפת ליובאוויטש כשכל

לקבל  שתרצה מבלי כפיה מיגיע מתפרנסת כשהיא בנה את האלמנה גידלה שנים שלש
עמלה  בהשפעת אם קשה, חלתה זה זמן כעבור בנה. עבור או עבורה ממישהו כלשהי תמיכה
גם  התייתם השלש בן וולף עוד. קמה לא חֹוליּה וממטת אחרת, מסיבה או חייה ותנאי ְָהמפרך

מאמו.

מיד  נמצא קושי בלי ביתום. הטיפול את עצמו על שיקבל מי למצוא הקהילה על היה עתה
הצדיק  מן כזכור, שירשו, בריינא, ולאה אריה צבי הזוג זה היה הילד. את לביתו שיכניס איש
לאורחים. פתוח ביתם ויחזיקו בביתם יתומים שיגדלו בהבטיחם וגינתו ביתו את בנימין ר' הנסתר
כלֿכך  שהתרועע וולף ר' של בנו הוא היה שכן יתירה, חשיבות בעיניהם היה וולף של למקרה

בנימין. ר' עם

בנימין, ר' צוואת כפי שנקראו, ובת, בן משלהם, ילדים כבר אז היו שרה ובריינא אריה לצבי
ושרה. בנימין אשתו: ועלֿשם שמו על

ּובחנּה. לבה בטוב - ושרה בלימודיו, הצטיין בנימין מוצלחים. ילדים היו ושרה ְִָבנימין
גם  בביתם. שגודלו  וביתומות ביתומים בטיפוליה לאמה רבות שרה סייעה הרך, גילה למרות

אח. כאל אליו ומתייחסת אתו משחקת הקטנה  שרה היתה - לבית הקטן וולף הובא כאשר

ללימודיו  התמסר הוא מזהירים. בכישרונות חונן הצעיר שוולף והתברר רב זמן עבר לא
לחברים  ויהיו יתיידדו ובנימין, וולף הילדים, ששני ביותר טבעי זה היה בהם. והצליח בשקידה

החדש. וולף לבין החדש בנימין בין ידידות מחדש ונקשרה נוצרה כך ללימודים.
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תש"ה  אדר, ג' ב"ה,

ברוקלין 

שי' ... מר התלמיד אל

וברכה! שלום

שי', אביך בריאות חלישות אודות כתבך על במענה

כהוראתו, ומקיימים מומחה רופא עצת שאלו בטח

יחיו  וב"ב אמו בריאות את ויחזק רפואה לו ישלח והשי"ת

טובה. פרנסה להם ויתן

המנהל  מאת מראש שאלה בלי מ... נסעת מדוע

להיות  צריך התמימים תלמיד יעשה. לא כן אשר שליט"א,

ומעתה  חזקה, היותר במשמעת ההנהלה אל ונתון מסור

אותך  ישלחו אשר מקום לכל ותסע יאמרו אשר לכל תשמע

בגשמיות  בעזרך יהי' והשי"ת לך, יאמרו אשר הזמן על

שמים. דיראת ובהנהגה בלימוד ותצליח וברוחניות

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם

ליבערמאן  ח.
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:úãräæë-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå ¨«¥ª«§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk-úàå äøðnäçë-úàå ©§Ÿ̈−§¤¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤§¤

-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ§¤

:Bpkèë-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å ©«§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨
:Lc÷é íäa râpäìåéða-úàå ïøäà-úàå ©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈

ì ïäëì íúà zLc÷å çLîz:éàìéða-ìàå ¦§®̈§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬¦«§¤§¥¬
äéäé Lã÷-úçLî ïîL øîàì øaãz ìûøNé¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬

:íëéúøãì éì äæáìCñéé àì íãà øNa-ìr ¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈
Lã÷ àeä Lã÷ eäîk eNrú àì Bzðkúîáe§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−¨®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤

:íëì äéäéâìïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà ¦«§¤¬¨¤«¦µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²
:åénrî úøëðå øæ-ìr epnîñãìýåýé øîàiå ¦¤−©¨®§¦§©−¥«©¨«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸

äðaìçå úìçLe | óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà¤¤¹©§´©¦À¨¨³§¥̧¤Æ§¤§§½̈
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñäìúéNrå ©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«§¨¦³¨

øBäè çlîî ç÷Bø äNrî ç÷ø úøè÷ dúàŸ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈¨¬
:Lã÷åìäpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå «Ÿ¤§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨

änL Eì ãreà øLà ãrBî ìäàa úãrä éðôì¦§¥³¨«¥ªÆ§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨
:íëì äéäz íéLã÷ Lã÷æìøLà úøèwäå ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¤¬¨¤«§©§¸Ÿ¤Æ£¤´

äéäz Lã÷ íëì eNrú àì dzðkúîa äNrz©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−¨¤®²Ÿ¤¦«§¤¬
:ýåýéì Eìçìçéøäì äBîë äNré-øLà Léà §−©«Ÿ̈«¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©

:åénrî úøëðå dañàìàýåýé øaãéå ¨®§¦§©−¥«©¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáìûìöa íLá éúàø÷ äàø ¤¤¬¥«Ÿ§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²

:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïaâBúà àlîàå ¤¦¬¤−§©¥¬§¨«¨«£©¥¬Ÿ−
-ìëáe úrãáe äðeáúáe äîëça íéýìû çeǿ©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©§¨

:äëàìîãáäfa úBNrì úáLçî áLçì §¨¨«©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬
:úLçpáe óñkáeäúàlîì ïáà úLøçáe ©¤−¤©§«¤©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ

:äëàìî-ìëa úBNrì õr úLøçáeåäpä éðàå ©«£´¤¥®©«£−§¨§¨¨«©«£¦º¦¥¯
ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð̈©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ§©¥½̈
úà eNrå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾¥−

:Eúéeö øLà-ìkæïøàä-úàå ãrBî ìäà | úà ¨£¤¬¦¦¦«¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ
éìk-ìk úàå åéìr øLà úøtkä-úàå úãrì̈«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´¨®̈§¥−¨§¥¬

:ìäàäçäøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå ¨«Ÿ¤§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå äøähä©§Ÿ̈−§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

èøBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥®̈§¤©¦−
:Bpk-úàåéLãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå §¤©«§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàìàéúàå §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§¥̧
ìëk Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤§¬Ÿ



רסז ipy - al - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eNré Eúéeö-øLàôáéäLî-ìà ýåýé øîàiå £¤¦¦¦−©«£«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlâéCà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå ¥«Ÿ§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬

íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà ék úrãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

ãéíëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénr áøwî àåää Lôpä äúøëðååèúLL §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨¥´¤
úaL éréáMä íBiáe äëàìî äNré íéîé̈¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©¯
íBéa äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬

:úîeé úBî úaMäæè-úà ìûøNé-éðá eøîLå ©©−̈¬¨«§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤
úéøa íúøãì úaMä-úà úBNrì úaMä©©®̈©«£¯¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬

:íìBòæéíìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa ¨«¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®
-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé úLL-ék¦¥´¤¨¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤

:Lôpiå úáL éréáMä íBiáe õøàäñ ¨½̈¤©Æ©§¦¦½¨©−©¦¨©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr `l zegiy ihewl)

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ . . ezÈ ‰Ê(יג (ל, ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆
אּלא  ׁשאינֹו הּתחּוׁשה את ּבּנֹותן מחּדירה זֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנתינה

הּקּב"ה. – הּׁשנּיה הּמחצית ּבלי ׁשלמּות לֹו ואין ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָ'מחצית',

אחד  ׁשּכל 'חצאים', ׁשני הם יׂשראל ּוכנסת ׁשהּקּב"ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכּידּוע,

אלקה  "חלק היא הּנׁשמה (ּכי ּכביכֹול ּגּופא' 'ּפלג הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמהם

ׁשּתי  ל "עׂשה הּפסּוק על הּמּגיד הרב ּוכתֹורת ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָמּמעל").

צּורֹות.B¯ˆBˆÁ˙חצֹוצרֹות": חצאי -˙B¯ˆBˆÁ ÈzL- ְֲ¬¿ֲֵָ¿≈¬¿
ׁשלמה. צּורה הם ׁשּביחד יׂשראל, ּוכנסת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּקּב"ה

éðùçéøäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´
íéáúk ïáà úçì úãrä úçì éðL éðéñ¦©½§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−

:íéýìû òaöàaáìàLLá ék írä àøiå §¤§©¬¡Ÿ¦«©©´§¨½̈¦«¥¬
ïøäà-ìr írä ìäwiå øää-ïî úãøì äLî¤−¨¤´¤¦¨¨®©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ
øLà íéýìû eðì-äNr | íe÷ åéìà eøîàiå©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥¨´¡Ÿ¦À£¤³
eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék eðéðôì eëìé¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ

:Bì äéä-äî eðrãé àì íéøöî õøàîáøîàiå ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«©³Ÿ¤
ð e÷øt ïøäà íäìàéðæàa øLà áäfä éîæ £¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ§¨§¥´

:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLðâe÷øtúiå §¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«©¦§¨«§Æ
eàéáiå íäéðæàa øLà áäfä éîæð-úà írä-ìk̈¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´§¨§¥¤®©¨¦−

:ïøäà-ìàãèøça Búà øöiå íãiî çwiå ¤©«£«Ÿ©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤
éýìû älà eøîàiå äëqî ìâr eäNriåE ©©«£¥−¥´¤©¥®̈©Ÿ́§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ

:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNéäàøiå ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦©©´§
àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäàâç øîàiå ïøäà ©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨®̈©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬

:øçî ýåýéìåúìò eìriå úøçnî eîékLiå ©«Ÿ̈−¨¨«©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ
eî÷iå BúLå ìëàì írä áLiå íéîìL eLbiå©©¦−§¨¦®©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−

:÷çöìôæék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå §©¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ
:íéøöî õøàî úéìrä øLà Enr úçLçeøñ ¦¥´©§½£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦¨´

ìâr íäì eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½¥−¤
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

éýìû:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNé E ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦
èäfä írä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½

:àeä óøò-äL÷-ír äpäåéél äçépä äzrå §¦¥¬©§¥−Ÿ¤«§©¨Æ©¦´¨¦½
éBâì EúBà äNràå ílëàå íäá étà-øçéå§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬«§−§¬

:ìBãbàéøîàiå åéäìà ýåýé éðt-úà äLî ìçéå ¨«©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤
úàöBä øLà Enra Età äøçé ýåýé äîì̈¨³§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî õøàîáéänì ¥¤´¤¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«Á̈¨Á
íúà âøäì íàéöBä ärøa øîàì íéøöî eøîàé«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³ŸŸ¨Æ
ïBøçî áeL äîãàä éðt ìrî íúlëìe íéøäa¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨®̈µ¥«£´

:Enrì ärøä-ìr íçpäå Etàâéíäøáàì øëæ ©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«§¿Ÿ§©§¨¨Á
éãár ìûøNéìe ÷çöéìCa íäì zraLð øLà E §¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧¦§©´§¨¨¤»¨¼

éáëBëk íërøæ-úà äaøà íäìà øaãzå©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½§«§¥−
ïzà ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä©¨®̈¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ

:íìòì eìçðå íërøæìãéärøä-ìr ýåýé íçpiå §©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈
:Bnrì úBNrì øac øLàôåèäLî ãøiå ïôiå £¤¬¦¤−©«£¬§©«©¦¹¤©¥³¤¤Æ

íéáúk úçì Bãéa úãrä úçì éðLe øää-ïî¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−§¨®ªÀŸ§ª¦Æ
:íéáúk íä äfîe äfî íäéøár éðMîæèúçläå ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬§ª¦«§©̧ª½Ÿ

íéýìû ázëî ázënäå änä íéýìû äNrî©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ
:úçlä-ìr úeøç àeäæéìB÷-úà rLBäé òîLiå ½¨−©©ª«Ÿ©¦§©¯§ª²©¤¬

äîçìî ìB÷ äLî-ìà øîàiå äòøa írä̈−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤¤½¬¦§¨−̈
:äðçnaçéìB÷ ïéàå äøeáb úBðr ìB÷ ïéà øîàiå ©©«£¤«©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−

:rîL éëðà úBpr ìB÷ äLeìç úBðrèééäéå £´£®̈´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©§¦À
úìçîe ìârä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤§Ÿ®Ÿ
Léå úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiåøa ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ©§©¥¬

:øää úçz íúàëeNr øLà ìârä-úà çwiå Ÿ−̈©¬©¨¨«©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ



iyilyרסח - bl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðt-ìr øæiå ÷c-øLà ãr ïçèiå Làa óøNiå©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´£¤®̈©¦̧¤Æ©§¥´
:ìàøNé éða-úà ÷Liå íénäàëäLî øîàiå ©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤¤Æ

úàáä-ék äfä írä Eì äNr-äî ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®¦«¥¥¬¨
:äìãâ äàèç åéìráëóà øçé-ìà ïøäà øîàiå ¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−

:àeä òøá ék írä-úà zrãé äzà éðãà£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈¦¬§−̈«
âëeðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr éì eøîàiå©´Ÿ§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®

íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦
:Bì äéä-äî eðrãé àìãëáäæ éîì íäì øîàå ¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«¨«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈

ìârä àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziå e÷øtúä¦§¨−̈©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤
:äfääëàeä røô ék írä-úà äLî àøiå ©¤«©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®

ì ïøäà äòøô-ék:íäéî÷a äöîLåëãîriå ¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«©©«£³Ÿ
éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä ørLa äLî¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®

:éåì éða-ìk åéìà eôñàiåæë-äk íäì øîàiå ©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ
Baøç-Léà eîéN ìàøNé éýìû ýåýé øîà̈©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬¦«©§−

ì ørMî eáeLå eøár Bëøé-ìräðçna ørL ©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ©©«£¤½
Léàå eärø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬

:Báø÷-úàçëìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNriå ¤§Ÿ«©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ
ìLk àeää íBia írä-ïîìà úL:Léà éô ¦¨¨Æ©´©½¦§¬¤©§¥−¦«

èëeàìî äLî øîàiåék ýåýéì íBiä íëãé ©´Ÿ¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²
:äëøa íBiä íëéìr úúìå åéçàáe Bðáa Léà¦¬¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

ìízà írä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
ýåýé-ìà äìrà äzrå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ®̈§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½

:íëúàhç ãra äøtëà éìeààìäLî áLiå ©¬£©§−̈§©¬©©§¤«©¨¯¨¤²
äàèç äfä írä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³©¤Æ£¨¨´

:áäæ éýìû íäì eNriå äìãâáì-íà äzrå §Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«§©−̈¦
øLà Eøôqî àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz¦¨´©¨®̈§¦©¾¦§¥´¦½̈¦¦§§−£¤¬

:záúkâìøLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«§¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´
:éøôqî epçîà éì-àèçãìäçð | Cì äzrå ¨«¨¦½¤§¤−¦¦§¦«§©º̈¥´§¥´

Cìé éëàìî äpä Cì ézøac-øLà ìà írä-úà¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬©§¨¦−¥¥´
éðôì:íúàhç íäìr ézã÷ôe éã÷t íBéáe E §¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−©¨¨«

äìbiå-úà eNr øLà ìr írä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨®̈©µ£¤´¨´¤
:ïøäà äNr øLà ìâräñâìàýåýé øaãéå ¨¥½¤£¤¬¨−̈©«£«Ÿ©§©¥̧§Ÿ̈³

øLà íräå äzà äfî äìr Cì äLî-ìà¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´§¨½̈£¤¬

ézraLð øLà õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìrä¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§®̈¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦
îàì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì:äpðzà Erøæì ø §©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨

áéðôì ézçìLåéðrðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàäâ-ìà ¨´¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«¤

ék Eaø÷a äìrà àì ék Láãe áìç úáæ õøà¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-írãòîLiå ©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤©¦§©´

eúL-àìå eìaàúiå äfä òøä øácä-úà írä̈À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ¨²
:åéìr Béãr Léàäøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¬¤§−¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ

ãçà òâø óøò-äL÷-ír ízà ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²
éúélëå Eaø÷á äìràéãr ãøBä äzrå EE ¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ

éìrî:Cl-äNrà äî ärãàå Eå-éðá eìvðúiå ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«©¦§©§¯§¥«
:áøBç øäî íéãr-úà ìûøNéæçwé äLîe ¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«¤Á¦©̧

÷çøä äðçnì õeçî | Bì-äèðå ìäàä-úà¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À©§¥Æ
-ìk äéäå ãrBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ¨
õeçî øLà ãrBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnìçeîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå ©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ
éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå írä-ìk̈¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´

:äìäàä Bàa-ãr äLîèäLî àák äéäå ¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨§¨À̈§³Ÿ¤Æ
ìäàä çút ãîrå ïðrä ãenr ãøé äìäàä̈½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−¤´©¨®Ÿ¤

:äLî-ír øaãåéãenr-úà írä-ìë äàøå §¦¤−¦¤«§¨¨³¨¨¨Æ¤©´
írä-ìk í÷å ìäàä çút ãîò ïðrä¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©¨®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ

äà çút Léà eåçzLäå:Bìàéýåýé øaãå §¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«§¦¤̧§Ÿ̈³
Léà øaãé øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²§©¥¬¦−
rLBäé BúøLîe äðçnä-ìà áLå eärø-ìà¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©

:ìäàä CBzî Léîé àì ørð ïeð-ïaô ¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"ypz `yz t"y zgiy)

˙e„Ú‰ ˙BÁeÏ ÈL(יח (לא, ¿≈»≈
˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ,·È˙k ˙ÁÏ(רׁש"י) À…¿ƒ∆»¿≈∆»ִַ

מצֹות מֹופיעֹות ׁשּבֹו הּׁשני, הּלּוח ,NÚ˙Œ‡Ï‰ּכלֹומר: ְְִִִֵֶַַַַ…«¬∆
מצֹות הּמכיל הראׁשֹון, מהּלּוח ּבערּכֹו נחּות (וגם NÚ‰אינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ¬≈ְַ

מצות ׁשל הסּתעפּות הם תּׂשא" ו"לא "ל יהיה ,NÚ‰"לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹ¬≈
העׂשּיה  העּדר לאֿתעׂשה, מצות קּיּום ּגם ׁשּכן, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"אנכי").

('מצוה' הּקּב"ה עם האדם חּבּור חּיּובי: ענין הּוא ְְְִִִִִִִַָָָָָָָָּוׁשלילה,

וחּבּור). צותא ְְְִִַָמּלׁשֹון

éùéìùáéøîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³



רסט iyy ,iying ,iriax - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðzrãBä àì äzàå äfä írä-úà ìrä éìà¥©Æ©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦
ézrãé zøîà äzàå énr çìLz-øLà úàE ¥¬£¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´

:éðéra ïç úàöî-íâå íLáâéàð-íà äzrå §¥½§©¨¨¬¨¥−§¥¨«§©¿̈¦¨Á
éðéra ïç éúàöîEëøc-úà àð éðrãBä E ¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤§¨¤½

éðéra ïç-àöîà ïrîì ErãàåEnr ék äàøe E §¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−
:äfä éBbäãé:Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå ©¬©¤«©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«

åèéðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìrz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfîæèïç éúàöî-ék àBôà òãeé | änáe ¦¤«©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³
éðéraeðéìôðå eðnr Ezëìa àBìä Enrå éðà E §¥¤̧Æ£¦´§©¤½£−§¤§§´¦®̈§¦§¦̧Æ

:äîãàä éðt-ìr øLà írä-ìkî Enrå éðàô £¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr `i zegiy ihewl)

‰fÓ eÏÚz Ï‡ ÌÈÎÏB‰ EÈt ÔÈ‡ Ì‡(טו (לג, ƒ≈»∆¿ƒ««¬≈ƒ∆
מעלה  ׁשל האׁש היה לא ׁשּבּמׁשּכן ּבחסידּות, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר

רצה  לא מׁשה ּכי הּימין", אל אריה "ּפני היינּו אריה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבדמּות

לפרּוׁש מתאים וזה ." ה' מּלפני אׁש "וּתצא אּלא ,ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבמלא

ּבּזהר אבל מּזה". ּתעלנּו אל מלא ידי "על ּכאן: (ח"ג רׁש"י ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ב) ּכאריה".לב, ואתחזי . . אּוריא"ל ּדא אׁש, "וּתצא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָנאמר

מּזה  ּתעלנּו אל יֹונתן: ּתרּגּום ּפרּוׁש לפי ׁשּזהּו לֹומר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָויׁש

זעם. ׁשל ְִֶַַָּבפנים

éòéáø
éùéîç,

æéäfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²
a ïç úàöî-ék äNrà zøac øLàErãàå éðér £¤¬¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−

:íLaçé:Eãák-úà àð éðàøä øîàiåèéøîàiå §¥«©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«©ÀŸ¤
-ìk øéárà éðàéðt-ìr éáeèíLá éúàø÷å E £¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²

éðôì ýåýéézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−
:íçøà øLà-úàëúàøì ìëeú àì øîàiå ¤£¤¬£©¥«©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ

:éçå íãàä éðàøé-àì ék éðt-úààëýåýé øîàiå ¤¨®̈¦²«Ÿ¦§©¬¦¨«¨−̈¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½
:øevä-ìr závðå ézà íB÷î äpäáëøára äéäå ¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«§¨¨Æ©«£´Ÿ

ézîNå éãákéìr étë éúkNå øevä úø÷ða EE §Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²¨¤−
:éøár-ãrâëéøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå ©¨§¦«©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®

:eàøé àì éðôeô ¨©−¬Ÿ¥«¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(299 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

e‡¯È ‡Ï ÈÙe È¯BÁ‡ ˙‡ ˙È‡¯Â(כג (לג, ¿»ƒ»∆¬»»«…≈»
וסֹוף  אחֹורי", את "וראית רק לֹומר צרי היה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָלכאֹורה

ּבמקצת  נתמּלאה מׁשה ׁשל ׁשּבּקׁשתֹו לֹומר, ויׁש מיּתר. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּפסּוק

ּבדר רק אבל "ּפני", ּגם לראֹות זכה אכן הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעלּֿכלּֿפנים:

" – הּׁשלילה' את Ï‡'הּׂשגת "וראית ּבּכתּוב: הרמז זה יראּו". ְִַַַָָ…ְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

לא  "ּפני") את והן "אחֹורי" את הן לראֹות (ּתזּכה ּופני ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחֹורי

הּׁשלילה). הּׂשגת ׁשל ּבאפן רק ּתהיה "ּפני" ראּית (אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיראּו

éùéîçãìàEì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²
úçlä-ìr ézáúëå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ
íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä-úà¤©̧§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

:zøaL øLàáø÷aá úéìrå ø÷aì ïBëð äéäå £¤¬¦©«§¨¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ
:øää Làø-ìr íL éì závðå éðéñ øä-ìà¤©´¦©½§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«

â-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnr äìré-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨
øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb øää̈®̈©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬

:àeääãøk íéðáà úçì-éðL ìñôiåíéðLà ©«©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À
øLàk éðéñ øä-ìà ìriå ø÷aá äLî íkLiå©©§¥̧¤³©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²
:íéðáà úçì éðL Bãéa çwiå Búà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«

äíLá àø÷iå íL Bnr ávéúiå ïðra ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−®̈©¦§¨¬§¥−
:ýåýéå| ýåýé àø÷iå åéðt-ìr | ýåýé øáriå §Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´

ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø ìû ýåýé§Ÿ̈½¥¬©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤
:úîàåæðòLôå ïår àNð íéôìàì ãñç øö ¤«¡¤«Ÿ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©

úBáà ïår | ã÷t äwðé àì äwðå äàhçå§©¨®̈§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À
lL-ìr íéðá éða-ìrå íéða-ìr-ìrå íéL ©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−§©

:íéraøç:eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå ¦¥¦«©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
èïç éúàöî àð-íà øîàiåéðéraàð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬

zçìñå àeä óøò-äL÷-ír ék eðaø÷a éðãà£Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²
:eðzìçðe eðúàhçìe eððårì©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr gi zegiy ihewl)

EÏ ÏÒt(א (לד, ¿»¿
‰a¯‰ ‰LÓ ¯MÚ˙ ÌMÓe ,ElL ‰È‰È ˙ÏÒt‰(רש"י) «¿…∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ¿«≈…∆«¿≈

עּקר  (ׁשהרי ּתֹורתֹו ׁשל ּתֹוצאה היתה מׁשה ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׁשירּותֹו

לֹו ׁשּנּתנה והינּו הּברית), לּוחֹות עׂשּית לׁשם היה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּמחצב

על  ּומסּפר ּבהרחבה. ללמד ׁשּיּוכל ּכדי ּגׁשמית ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהרחבה

ׁשל  'ּתל הּלּמּוד ּבעת לפניו הּניח ידּועים ׁשּבזמּנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָרּבנּוּֿתם,

הּדעת. הרחבת לפעל ּכדי ְְְְִִֵַַַַַָֹזהּובים'

éùùéEnr-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNrà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤
Baø÷á äzà-øLà írä-ìë äàøå íéBbä-ìëáe§¨©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹
äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNrî-úà¤©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬



iriayער - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:CnràéíBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL ¦¨«§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®
éðtî Løâ éððäå éøîàä-úà Eézçäå éðrðkä ¦«§¦¯Ÿ¥´¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ

:éñeáéäå éeçäå éføtäåáéúøëz-ït Eì øîMä §©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ
-ït äéìr àa äzà øLà õøàä áLBéì úéøa§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬©−̈¨´¨¤®¨¤

:Eaø÷a L÷Bîì äéäéâéïeözz íúçaæî-úà ék ¦«§¤¬§¥−§¦§¤«¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½
:ïeúøëz åéøLà-úàå ïeøaLz íúávî-úàå§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤£¥−̈¦§Ÿ«

ãéçà ìûì äåçzLú àì ékøBîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
:àeä àp÷ ìûåèõøàä áLBéì úéøa úøëz-ït ¥¬©−̈«¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤

Eì àø÷å íäéäìàì eçáæå íäéäìà éøçà | eðæå§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½
:Bçáfî zìëàåæèéðáì åéúðaî zç÷ìåeðæå E §¨«©§−̈¦¦§«§¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´

éða-úà eðæäå ïäéäìà éøçà åéúðáéøçà E §ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ¤¨¤½©«£¥−
:ïäéäìàæé:Cl-äNrú àì äëqî éýìûçé-úà ¡«Ÿ¥¤«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«¤

úBvî ìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä âç©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³©Æ
Lãça ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLà£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦ µ§´Ÿ¤

:íéøönî úàöé áéáàäèééì íçø øèt-ìk ¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦¨¤¬¤¤−¤¦®
ð÷î-ìëå:äNå øBL øèt øëfz EëøBîç øèôe §¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«¤³¤£Æ

øBëa ìk Bzôørå äcôú àì-íàå äNá äcôz¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®´Ÿ§³
éða:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz Eàëíéîé úLL ¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«¥³¤¨¦Æ

øéöwáe Léøça úaLz éréáMä íBiáe ãárz©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬©¨¦−
úaLz:áëøéö÷ éøeka Eì äNrz úòáL âçå ¦§«Ÿ§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´

éñàä âçå íéhç:äðMä úôe÷z óâëìLL ¦¦®§©Æ¨´¨¦½§©−©¨¨«¨¬
| ïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîrt§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ

:ìàøNé éýìû ýåýéãëéðtî íéBb LéøBà-ékE §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¦«¦³¦Æ¦¨¤½
Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå Eìáb-úà ézáçøäå§¦§©§¦−¤§ª¤®§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½

éýìû ýåýé éðt-úà úBàøì EúìraìL EL ©«£«Ÿ§À¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬
:äðMa íéîrtäëéçáæ-íc õîç-ìr èçLú-àì §¨¦−©¨¨««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®

:çñtä âç çáæ ø÷aì ïéìé-àìååëéøeka úéLàø §«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©©¬©¨«©¥¦À¦¥Æ
éäìà ýåýé úéa àéáz Eúîãàéãb ìMáú-àì E ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(427 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

‰Ma ÌÈÓÚt LÏL(כג (לד, »…¿»ƒ«»»
זהּו ּובכללּות, סֹוף. ,ּתֹו ראׁש, לׁשלׁשה: מתחּלק ּדבר ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹּכל

הּכל;Bz¯‰ענין והתחלת הּכל יסֹוד –ÌÏBÚ ּבריאת – ְִַ»ְְְַַַַָֹֹ»ְִַ

ּבֹו; והעבֹודה יׁשl‡b‰העֹולם זה לפי הּכל. ּוׁשלמּות ּגמר – ְֲָָָָ¿À»ְְְִֵֵֶַַֹ

ּבבּׁשּולּה".ÁÒtלרמז: מתּבּכרת "הּתבּואה מלמעלה, ּגּלּוי – ְִֹ∆«ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

˙BÚe·L."חּטים קציר "ּבּכּורי האדם, עבֹודת –˙BkÒ– »ְֲִִִִֵַָָָÀ

ואסיפת  יׂשראל ּכל אסיפת האסיף", "חג העבֹודה, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשלמּות

הּגאּלה. ּבעת הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ְְְִֵַַָָָֻֻּכל

éòéáùæë-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤
älàä íéøácä | ét-ìr ék älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤

:ìàøNé-úàå úéøa Ezà ézøkçëíL-éäéå ¨©¯¦¦§²§¦−§¤¦§¨¥«©§¦¨´
àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà ýåýé-ír¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ
úà úçlä-ìr ázëiå äúL àì íéîe ìëà̈©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ

:íéøácä úøNr úéøaä éøácèëúãøa éäéå ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«©§¦À§¤³¤
äLî-ãéa úãrä úçì éðLe éðéñ øäî äLî¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©¤½
øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬

:Bzà Bøaãa åéðtììàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå ¨−̈§©§¬¦«©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ
úLbî eàøéiå åéðt øBò ïø÷ äpäå äLî-úà¤¤½§¦¥¬¨©−´¨®̈©¦«§−¦¤¬¤

:åéìààìïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå ¥¨«©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ
:íäìà äLî øaãéå äãra íéàNpä-ìëå§¨©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

áìúà íeöéå ìûøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìkâììëéå ¨£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«©§©´
:äåñî åéðt-ìr ïziå ízà øacî äLîãìàááe ¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«§¸Ÿ

äåñnä-úà øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬¤©©§¤−
øLà úà ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−£¤¬

:äeöéäìïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå §ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½
-ìr äåñnä-úà äLî áéLäå äLî éðt øBò−§¥´¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©

:Bzà øaãì Bàa-ãr åéðtqqq ¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«
.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥



רעי xihtn - hi - dxt zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
éøa àLã÷ã.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨

:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

ÂÂÈt ¯BÚ Ô¯˜ ‰p‰(ל (לד, ¿ƒ≈»«»»
ּבּלּוחֹות  לכ מׁשה זכה לא מּדּוע הּקׁשיא, ְְְֶַַַַָָָָָֹֹֻידּועה

עׂשרת  נּתנּו הראׁשֹונֹות ּבּלּוחֹות ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהראׁשֹונֹות.

הלכֹות, ּגם נּתנּו האחרֹונֹות ּבּלּוחֹות ואּלּו ּבלבד, ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָהּדּברֹות

לתּוׁשּיה" ּכפלים חכמה "ּתעלּומֹות ואּגדֹות, רבה מדרׁש (שמות ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

פמ"ו) עֹור ריש קרּון הּלּוחֹות, מקּבל ּבמׁשה, ּגם נתוּסף לכן .ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּפניו". ּתאיר אדם "חכמת עלּֿדר ְִֶֶַַָָָָָָָָּפניו,

øéèôîèéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ ¥«ŸµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

øac øîàì|éìà eç÷éå ìûøNé éða-ìàäøô E ¥®Ÿ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸
-àì øLà íeî da-ïéà øLà äîéîz änãà£ª¹̈§¦À̈£¤³¥«¨Æ½£¤²«Ÿ

:ìr äéìr äìrâøærìà-ìà dúà ízúðe ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈
èçLå äðçnì õeçî-ìà dúà àéöBäå ïäkä©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´©©«£¤½§¨©¬

:åéðôì dúàãdîcî ïäkä øærìà ç÷ìå Ÿ−̈§¨¨«§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈
dîcî ãrBî-ìäà éðt çëð-ìà äfäå Bòaöàa§¤§¨®§¦º̈¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈

:íéîrt òáLä-úà åéðérì äøtä-úà óøNå ¤¬©§¨¦«§¨©¬¤©¨−̈§¥®̈¤
:óøNé dLøt-ìr dîc-úàå døNa-úàå døòŸ̈³§¤§¨¨Æ§¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

åúrìBú éðLe áBæàå æøà õr ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´®̈©
éìLäå:äøtä úôøN CBz-ìà Cæåéãâa ñaëå §¦§¦¾¤−§¥©¬©¨¨«§¦¤̧§¨¹̈

äðçnä-ìà àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ¤©©«£¤®
:áørä-ãr ïäkä àîèåçñaëé dúà óøOäå §¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³

-ãr àîèå íéna BøNa õçøå íéna åéãâa§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−©¨®¦§¨¥−©
:áøräèóñàå|äøtä øôà úà øBäè Léà ¨¨«¤§¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈

äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì õeçî çépäå§¦¦²©¦¬©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈
úàhç äcð éîì úøîLîì ìûøNé-éða úãrì©«£©̧§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬

:àåäéåéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëå ¦«Â§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈

øbä øbìå ìûøNé éðáì äúéäå áørä-ãr àîèå§¨¥−©¨®̈¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬
:íìBò úwçì íëBúaàéLôð-ìëì úîa râpä §−̈§ª©¬¨«©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤

:íéîé úráL àîèå íãàáéBá-àhçúé àeä ¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«´¦§©¨º
àì-íàå øäèé éréáMä íBiáe éLéìMä íBia©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¦§¨®§¦¸Ÿ
àì éréáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ

:øäèéâé-øLà íãàä Lôða úîa râpä-ìk ¦§¨«¨©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨̧£¤
ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé àìå úeîé̈¹§´Ÿ¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½
äcð éî ék ìûøNiî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈
:Bá Búàîè ãBò äéäé àîè åéìr ÷øæ-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−ª§¨¬«

ãéàaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
úráL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬

:íéîéåèìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå ¨¦«§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−
:àeä àîè åéìræèéðt-ìr òbé-øLà ìëå ¨¨®¨¥−«§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´

Bà íãà íörá-Bà úîá Bà áøç-ììça äãOä©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´§¥½«§¤¬¤¨−̈´
:íéîé úráL àîèé øá÷áæéàîhì eç÷ìå §®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«§¨«§Æ©¨¥½

íéiç íéî åéìr ïúðå úàhçä úôøN øôrî¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²©¬¦©¦−
:éìk-ìàçéøBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå ¤¤«¦§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼

úBLôpä-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr äfäå§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−
Bà ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä øLà£¤´¨«¨®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬

:øáwá Bà únáèéíBia àîhä-ìr øähä äfäå ©¥−¬©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬
éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe éLéìMä©§¦¦−©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½

:áøra øäèå íéna õçøå åéãâa ñaëåëLéàå §¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³
àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²

:àeä àîè åéìr ÷øæ-àìàëúwçì íäì äúéäå «ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´

:áørä-ãr àîèé äcpäáëBa-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬
-ãr àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhä©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬©

:áøräô
äøôúùøô

¨¨«¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le



ערב

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì äøô úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

åì ÷øô ìà÷æçéá

åìæè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéå©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
æé-ìr íéáLé ìàøNé úéa íãà-ïa¤¨À̈¥³¦§¨¥Æ«Ÿ§¦´©
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ה אדר, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר אליעזר שי' שטיינמן

שלום וברכה!

בהוספה לפ"ש על ידי הרב א. ח. גליצנשטיין שי', נעם לי במיוחד לקבל פ"ש מכ' על ]ידי[ ידידנו 

הרש"ז שי' שזר, שכמו שסיפר לי ראה את כ' בסמיכות ליציאתו מאה"ק ת"ו ובודאי ימסור לו פ"ש 

בחזרתו. תקותי שלעת קבלתו מכתבי זה כבר ממשיך בעבודתו בביתו, ואקוה שיעמיד בראש עבודתו 

עכשו הכנת שני כרכים שיש לו עוד בנוגע לחסידות חב"ד ולסיימם בהקדם, בפרט שהשנה היא שנת 

המאה וחמשים להסתלקותו של בעל התניא, ודבר בעתו מה טוב. והעשי' מתוך שמחה מוסיפה ברכה 

והצלחה, כידוע עד כמה הפליגו רבותינו ז"ל בענין השמחה, ובפרט שמחה של מצוה, ובנידון דידן - 

הפצת תורת חב"ד.

ובודאי לא נצרך  לי,  ולבבית בעד ספר בר מצוה ששלח  ענין, תודה חמה  מענין לענין באותו 

לדברי תהילה בעד ספר זה המצטיין אפילו בצורתו החיצונית ]ושלא כדעת הטועים שחושבים שאין 

זה חשוב, שאף אמנם אמת שהפנימיות עיקר אבל הרי אמרו חכמינו ז"ל התנאה לפניו במצוות, טלית 

נאה, ציצית נאה וכו'[.

אבל  עכשיו,  למעשה  נוגע  ואם  שלי,  במקצוע שאינו  דעת  לחוות  לי הצדק  יש  יודע אם  איני 

דווקא שיטה מסוימה באמנות,  ידגימו  בגיל בר מצוה לא  לנוער  לדעתי רצוי שציורים בספר הנועד 

אלא יתאימו יותר )ומה טוב - אף( לערכם וגילם. כנ"ל, אבקש סליחתו, בפרט שאין צועקין על העבר, 

אבל הרי כבר "הי' לעולמים" והצליח כ' להוציא ספרים בהוצאה שני', ואם כן אולי יש מקום לתיקון.

העיקר,  הוא  שהמעשה  כפשוטן,  וברכתן  תפלין  בהנחת  ספרו  שמתחיל  לראות  נהניתי  ביחוד 

ולהוציא מלבן של אלו אשר, בעוה"ר ]וכסגנון - א"י לא יחסר כל בה[, רוצים לעוות ענין הבר מצוה, ח"ו.

בכבוד ובברכה לבריאות טובה ולהצלחה בהנ"ל ובכללות עניניו.

מ. שניאורסאהן



לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא - שבת פרה - בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:5905:5208:2008:1508:5308:4909:5409:5112:2112:2017:4417:4818:1018:1417:2818:24באר שבע )ח(

05:5905:5108:1908:1408:5308:4809:5409:5012:2112:1917:4617:5018:0918:1417:2018:24חיפה )ח(

05:5805:5008:1808:1308:5208:4709:5309:4912:2012:1817:4717:5118:0818:1317:1118:23ירושלים )ח(

06:0005:5208:2008:1508:5408:4909:5409:5112:2212:2017:4417:4818:1018:1417:2818:25תל אביב )ח(

06:2106:0908:2808:2009:1109:0510:1110:0612:3512:3417:5017:5918:2318:3217:3918:45אוסטריה, וינה )ח(

07:1207:1709:4209:4410:1910:2111:2411:2514:0314:0019:5119:4220:1820:0919:2520:20אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:2306:1108:3108:2409:1409:0710:1310:0812:3812:3617:5318:0218:2618:3417:4218:46אוקראינה, אודסה )ח(

05:5605:4408:0207:5508:4608:3909:4509:4012:0912:0817:2417:3317:5718:0617:1418:19אוקראינה, דונייצק )ח(

06:0705:5508:1308:0608:5708:5009:5609:5112:2012:1917:3517:4418:0818:1717:2518:30אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:3406:2108:3708:3009:2309:1610:2210:1712:4612:4417:5918:0918:3418:4417:5018:57אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:2606:1308:3008:2209:1609:0810:1510:0912:3912:3717:5218:0218:2618:3617:4218:50אוקראינה, קייב )ח(

06:4806:3708:5808:5109:3909:3310:3910:3413:0413:0218:2218:3118:5219:0018:1119:12איטליה, מילאנו )ח(

06:2106:2008:5208:5109:2109:1910:2410:2212:5512:5318:2818:2618:5018:4818:0918:57אקוואדור, קיטו )ח(

06:4806:5209:1809:2009:5409:5510:5910:5913:3613:3419:2119:1319:4819:3918:5719:50ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:3507:4210:0410:0710:4310:4611:4911:5014:2814:2520:1620:0620:4520:3519:4920:47ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2807:1909:4309:3810:2110:1511:2111:1713:4713:4519:0719:1319:3519:4118:5419:53ארה״ב, בולטימור )ק(

07:1807:0809:3209:2610:1010:0511:1011:0613:3613:3518:5519:0219:2519:3118:4319:42ארה״ב, ברוקלין )ק(

07:1807:0909:3309:2710:1110:0511:1111:0713:3713:3518:5619:0319:2519:3218:4319:43ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:5507:4510:0810:0210:4710:4111:4711:4314:1314:1119:3119:3820:0120:0819:1920:20ארה״ב, דטרויט )ק(

07:3907:3210:0009:5610:3310:2911:3411:3114:0214:0019:2719:3019:5119:5519:1220:05ארה״ב, האוסטון )ק(

07:1107:0309:3009:2510:0510:0011:0511:0213:3313:3118:5519:0019:2119:2618:4119:36ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:3707:3110:0009:5610:3210:2811:3311:3014:0114:0019:2719:3019:5119:5419:1120:04ארה״ב, מיאמי )ק(

07:1407:0409:2809:2210:0610:0111:0611:0213:3213:3118:5118:5819:2019:2718:3919:39ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:4207:3209:5609:5110:3410:2911:3511:3014:0113:5919:2019:2619:4919:5519:0720:07ארה״ב, פיטסבורג )ק(

07:1307:0309:2609:2010:0509:5911:0511:0113:3113:2918:5018:5719:1919:2618:3719:38ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3406:3509:0709:0709:3709:3610:4010:3913:1413:1218:5218:4719:1519:1018:3019:19בוליביה, לה-פס )ח(

07:1106:5809:1309:0610:0009:5310:5910:5413:2313:2118:3618:4619:1119:2118:2619:35בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:1106:5809:1409:0610:0009:5310:5910:5413:2313:2218:3618:4619:1119:2118:2719:35בלגיה, בריסל )ח(

06:0606:0808:3808:3909:0909:1010:1310:1312:4812:4618:3318:2718:5318:4718:1018:56ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5405:5608:2608:2708:5808:5810:0110:0112:3612:3418:1618:1118:4018:3517:5418:44ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:2906:1608:3108:2309:1809:1110:1710:1212:4112:3917:5518:0618:2918:3917:4918:53בריטניה, לונדון )ח(

06:3906:2508:3808:3009:2809:2010:2610:2112:5012:4818:0118:1218:3818:4917:5519:04בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:3606:2208:3708:2909:2509:1710:2410:1812:4712:4618:0018:1118:3518:4617:5119:00גרמניה, ברלין )ח(

06:5306:4108:5708:5009:4309:3610:4210:3713:0613:0418:2018:2918:5419:0418:1019:17גרמניה, פרנקפורט )ח(

06:0506:0808:3708:3809:0909:1010:1310:1312:4912:4718:3718:3118:5518:4918:1418:59דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:5206:4709:1909:1509:4909:4610:5010:4813:1913:1818:4618:4819:1019:1118:3019:20הודו, מומבאי )ח(

06:4806:4309:1509:1209:4509:4210:4610:4413:1513:1418:4318:4419:0619:0718:2619:17הודו, פונה )ח(

06:1005:5808:1708:1009:0008:5410:0009:5512:2412:2317:3917:4818:1218:2117:2918:34הונגריה, בודפשט )ח(

06:2306:1308:3708:3109:1509:1010:1510:1112:4112:3918:0018:0618:2918:3517:4718:47טורקיה, איסטנבול )ח(

06:4606:3709:0308:5709:3909:3410:3910:3513:0613:0418:2618:3218:5419:0018:1319:11יוון, אתונה )ח(

06:3106:1908:3808:3209:2109:1510:2110:1612:4512:4418:0118:0918:3318:4217:5018:54מולדובה, קישינב )ח(



רעט לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא - שבת פרה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:4906:4409:1609:1209:4609:4310:4710:4513:1613:1518:4418:4519:0719:0918:2719:18מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:1506:2408:4308:4709:2609:2910:3210:3313:1213:1019:0418:5319:3619:2418:3719:37ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:2106:1408:4308:3909:1609:1210:1710:1312:4412:4318:0818:1218:3318:3717:5318:46נפאל, קטמנדו )ח(

06:3706:2708:5108:4609:2909:2410:2910:2512:5512:5318:1418:2018:4318:4917:5919:00סין, בייג'ין )ח(

07:1207:1109:4309:4210:1210:1011:1411:1313:4613:4419:1819:1719:4019:3918:5919:47סינגפור, סינגפור )ח(

06:0605:5208:0607:5808:5408:4709:5309:4812:1712:1517:2917:3918:0518:1517:2018:30פולין, ורשא )ח(

06:1206:1208:4408:4309:1309:1310:1610:1512:4912:4818:2618:2218:4918:4518:0518:54פרו, לימה )ח(

07:0606:5509:1509:0809:5709:5010:5610:5213:2113:2018:3818:4619:0919:1718:2619:30צרפת, ליאון )ח(

07:1807:0509:2309:1610:0810:0111:0711:0213:3113:3018:4718:5619:1919:2818:3719:42צרפת, פריז )ח(

06:0506:0308:3608:3409:0409:0210:0610:0512:3712:3618:0918:0818:3118:3017:5018:39קולומביה, בוגוטה )ח(

07:4107:3109:5309:4610:3310:2711:3311:2813:5813:5719:1819:2619:4619:5419:0720:06קנדה, טורונטו )ק(

07:1907:0809:2809:2210:1010:0411:1011:0513:3513:3318:5319:0119:2319:3118:4119:43קנדה, מונטריאול )ק(

07:0506:5709:2409:1909:5909:5410:5910:5613:2613:2518:4718:5219:1419:1918:3419:30קפריסין, לרנקה )ק(

07:2807:1309:2409:1610:1610:0711:1411:0813:3713:3518:4718:5919:2519:3718:3919:52רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:0206:4708:5708:4809:4909:4110:4810:4213:1013:0918:2218:3518:5919:1118:1519:26רוסיה, מוסקבה )ח(

06:4706:3608:5508:4809:3809:3110:3710:3213:0213:0018:1718:2618:5018:5818:0619:11רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:5206:4008:5908:5209:4209:3610:4210:3713:0613:0518:2618:3518:5419:0318:1519:16שוויץ, ציריך )ח(

06:3006:2608:5808:5609:2809:2510:2910:2712:5912:5718:2818:2818:5118:5118:1019:00תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר 

הימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV
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הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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