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

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

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

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
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: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
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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¨

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
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¥§©§§¨¨¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' שבט, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הציון  על  וכשהייתי  טבת,  מטו"ב  מכתבו  קבלתי  בעתו 
נבג"מ זי"ע, הזכרתי את בנו שי' ואותו - כבקשתו במכתבו.

המוסגר במכתבו נמסר להכולל חב"ד, ובטח כבר קיבל אישור מהם, ובעתו הרי יגיע אליו ג"כ 
הקבלות מאה"ק ת"ו כפי הרשימה, ואשרי חלקו שעלה בידו לפעול ולעשות בענין זה, וגודל הענין אין 
צריך ביאור אחרי דברי המלך הוא רבינו הזקן באגרת הקדש שלו ועוד בכמה וכמה מקומות, וע"פ 
ובפרט  וקבלת ברכות השי"ת  וכלי להמשכת  צנור  ג"כ  בזה הוא  המבואר שם מובן אשר התעסקות 
ומנוחת  הנפש  מנוחת  מתוך  החסידות  ובתורת  הנגלה  בתורת  עתים  לקבוע  שיוכל  הנכונה  לבריאות 

הגוף.

ומ"ש הרופא שצריך הוא ע"ז משך זמן, הנה ידוע שעד מהרה ירוץ דברו ובפרט באלו השייכים 
ובספר טעמי המצות להצמח צדק מצות ברכת  ועיין בלקוטי תורה ס"פ, קרח,  וחסד,  לעניני צדקה 

כהנים.

פעולת  לבחון  כדי  זמן  איזה  יחכה  לדעתי  הנה  וכו',  לראטשעסטער  יסע  אם  שאלתו  בענין 
הנסיעה  נצרכה  אין  אז  הרי  ידם,  על  הטבה  וכשיראה  דמחנו,  הרופאים  לו  נתנו  אשר  התרופות 

לראטשעסטער.

בברכת בריאות הנכונה - המחכה לבשו"ט.
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ה

,mihtyn zyxt zay .c"qa
,oey`x xc` ycegd mikxan

`"iyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰l‡Â תקנה ּכי לפניהם ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים ¿≈∆ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָ

ּגֹו' עברי הּדּיּוק 1עבד וידּוע ּדלפניהם 2, , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּבלׁשֹון  תקנה, ּכי ּכתיב ּכ ואחר רּבים, לׁשֹון ְְְְְִִִִִֶַַַָהּוא

ּבזה  ּומבֹואר ּתיבת 3יחיד. על (לא קאי תקנה ּדכי , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּדהיינּו ּתׂשים, אׁשר ּׁשּכתּוב מה על אּלא) ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָלפניהם,

עברי, עבד תקנה ּכי נאמר ועליו רּבינּו, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹמׁשה

יׂשראל. ּבנׁשמֹות ּדעת הּממׁשי ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַָמּׁשּום

ּכתיב e‡È·e¯ב) ּדהּנה ּבקצרה, וזרעּתי 4הענין ≈ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָ

וזרע  אדם זרע ּגֹו' יׂשראל ּבית ְְִֵֵֶֶֶַַָָָאת

לׁשני  נחלקּו יׂשראל נׁשמֹות ּדכללּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָּבהמה,

הם  אדם זרע ּבהמה. וזרע אדם זרע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָסּוגים,

היּו הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות ׁשּגם ּדאצילּות ְֲִִִֶַַַָָָנׁשמֹות

ּדבריאה  הּנׁשמֹות הם ּבהמה וזרע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמּועטים,

ּבדֹורֹותינּו הּנׁשמֹות ּכל ּכמעט  אׁשר עׂשּיה, ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָיצירה

ּבהמה  זרע הם ׁשאין 5אּלה מּׁשּום ּכן ׁשּנקראּו , ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

להמׁשי הּוא רּבינּו מׁשה ׁשל וענינֹו ּדעת. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבהם

מׁשה  ּכי ּבהמה. זרע ׁשּבבחינת ּבּנׁשמֹות ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּדעת

הרֹועים  מּׁשבעת ואלקּות 6הּוא חּיּות הּממׁשיכים ְְֱִִִִִֶַַַַָֹ

ּבׁשם  נקראים ׁשּלכן יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָלכללּות

רעיא  ונקרא ּכּוּלם, ּכללּות הּוא ּומׁשה ְְְֲִִֶַָָָָֹרֹועים,

הּדעת, ּבחינת ּבהם ׁשּממׁשי ּדהיינּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָמהימנא,

עליֹון  ּדעת ּבמדריגת .7להיֹותֹו ְְְְִֵֶַַַַ

ההכרח ÔÈ·‰Ïeג) מהּו יֹותר, ּבפרטּיּות זה ¿»ƒְְִִֵֵֶֶַַַָ

ּדוקא  הּדעת היֹותֹו8ּבענין עם , ְְְֱִִַַַַַָ

ׁשּבהם. האחרֹון והּוא הּמֹוחין, מּׁשלׁשת ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹאחד
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פרשתנו.1) להצ"צ 2)ריש סהמ"צ ואילך. רמז ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי א. תט, שם תו"ח ג). (עד, פרשתנו ריש תו"א

ועוד. א). פ, (דרמ"צ פ"א עברי עבד דין הקודמת.3)מצות שבהערה דרושים ראה – לקמן הבא כו.4)בכל לא, ירמי'

התוועדויות 5) – מנחם תורת שם". רמ"ז ראה סע"ב). (צד, משפטים ר"פ ח"ב בזהר מש"כ על מיוסד "והוא שם. תו"א

וש"נ. עיי"ש לז. ע' ח"א מלוקט סה"מ .305 ע' ב.6)ח"ז נב, רפמ"ב.7)סוכה קיד 8)תניא ס"ע עת"ר סה"מ ראה – בכ"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אומר  שהקדושֿברוךֿהוא משפטים, פרשת השבוע, פרשת בתחילת נאמר

רבינו: למשה

Ì‰ÈÙÏ ÌÈNz ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â וממשיך ישראל בני לפני ¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒƒ¿≈∆
עברי  עבד דיני את Bb'ומפרט È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk1Úe„ÈÂ , ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿»«

˜eic‰2 לשון מדיוק הבאה  השאלה «ƒ
לכן Ì‰ÈÙÏcהכתוב, קודם האמור ¿ƒ¿≈∆
¯ÌÈa,בכתוב  ÔBLÏ ‡e‰ והכוונה ¿«ƒ

רבים  שהם ישראל בני כל לפני היא

Ck ¯Á‡Â הפסוק בהמשך מיד ¿««»
‰˜˙ Èk ·È˙k,(עברי (עבד ¿ƒƒƒ¿∆

„ÈÁÈ ÔBLÏa טעם מהו להבין ויש ƒ¿»ƒ
יחיד? ללשון רבים מלשון השינוי

‰Êa ¯‡B·Óe3,,החסידות בתורת ¿»»∆
È‡˜ ‰˜˙ ÈÎcמכווןÏÚ ‡Ï) ¿ƒƒ¿∆»≈…«

˙·Èz המילה(‡l‡ ,Ì‰ÈÙÏ ≈«ƒ¿≈∆∆»
·e˙kM ‰Ó ÏÚ בפסוק לכן קודם ««∆»

‰LÓ eÈÈ‰c ,ÌÈNz ¯L‡¬∆»ƒ¿«¿…∆
ÂÈÏÚÂ ,eÈa¯ שהוא רבינו משה על «≈¿»»

Ú·„יחיד  ‰˜˙ Èk ¯Ó‡∆¡«ƒƒ¿∆∆∆
,È¯·Ú,יחיד e‰L‡בלשון ÌeMÓ ƒ¿ƒƒ∆

רבינו  Úc˙משה CÈLÓn‰ הכרה ««¿ƒ««
Ï‡¯NÈבאלוקות  ˙BÓLa וכפי ¿ƒ¿ƒ¿»≈

ה  להלן המשכת שיוסבר של שייכות

עברי'. עבד תקנה 'כי לעניין הדעת

,‰¯ˆ˜a ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (·≈»ƒ¿»ƒ¿»»
·È˙k ‰p‰c4 ירמיהו בנבואת ¿ƒ≈¿ƒ

'Bb Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙‡ ÈzÚ¯ÊÂ¿»«¿ƒ∆≈ƒ¿»≈
,‰Ó‰a Ú¯ÊÂ Ì„‡ Ú¯Ê לפי ∆«»»¿∆«¿≈»

הכתוב  דוד') 'מצודת פי (על פשוטו

את  גם ירבה שהקדושֿברוךֿהוא אומר

תהיה  ולא הבהמות את וגם האדם בני

יהיה  והריבוי ועקרה, משכלה בהם

תבואה  הזורע כמו זריעה, של באופן

ולפי  שזרע, ממה יותר צומחת והיא

הוא  הפירוש הדברים פנימיות

Ï‡¯NÈ ˙BÓL ˙eÏÏÎcƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈
,ÌÈ‚eÒ ÈLÏ e˜ÏÁ אחד סוג ∆¿¿ƒ¿≈ƒ

הנקרא  נשמות Âשל Ì„‡ Ú¯Ê סוג ∆«»»¿
הנקרא נשמות של Ó‰a‰,שני Ú¯Ê∆«¿≈»
ומפרט. שממשיך ‡„Ìכפי Ú¯Ê∆«»»

˙eÏÈˆ‡c ˙BÓL Ì‰ שהשורש ≈¿»«¬ƒ

מבין  ביותר והנעלה העליון (העולם האצילות בעולם הוא שלהם והמקור

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה) של הכלליים העולמות B¯Bca˙ארבעת ÌbL∆««
ÌÈBL‡¯‰ של מהנשמות גבוהות יותר היו הנשמות כללי, באופן כאשר »ƒƒ

האחרונים  אדם'‰eÈהדורות 'זרע הנקראות האצילות מעולם נשמות »
Ì‰ ‰Ó‰a Ú¯ÊÂ ,ÌÈËÚeÓ»ƒ¿∆«¿≈»≈
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·c ˙BÓLp‰«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ הוא שלהם והמקור שהשורש ¬ƒ»
האצילות, מעולם שלמטה מעולמות

˙BÓLp‰ Ïk ËÚÓk ¯L‡¬∆ƒ¿«»«¿»
‰l‡ eÈ˙B¯B„a יחידי למעט ¿≈≈∆

נמוכה ‰Ìסגולה  בדרגה נשמות ≈
Ó‰a‰הנקראות  Ú¯Ê5e‡¯˜pL , ∆«¿≈»∆ƒ¿¿

˙Úc Ì‰a ÔÈ‡L ÌeMÓ Ôk≈ƒ∆≈»∆««
בה  שאין בהמה כמו באלוקות והכרה

¯eÈaדעת. ‰LÓ ÏL BÈÚÂ¿ƒ¿»∆…∆«≈
˙Úc CÈLÓ‰Ï ‡e‰ והכרת ¿«¿ƒ««

הנמוכות BÓLpa˙אלוקות  «¿»
Ê ˙ÈÁ·aLÈk .‰Ó‰a Ú¯ ∆ƒ¿ƒ«∆«¿≈»ƒ

‰LÓ˙Ú·MÓ ‡e‰ …∆ƒƒ¿«
ÌÈÚB¯‰6 מיכה בנבואת כנזכר »ƒ

ואמרו  רועים' שבעה עליו 'והקמותי

אלו  לשבעה שהכוונה ז"ל חכמינו

ישראל  בני את ו'מפרנסים' שרועים

רוחנית  eiÁ˙בפרנסה ÌÈÎÈLÓn‰««¿ƒƒ«
˙BÓL ˙eÏÏÎÏ ˙e˜Ï‡Â∆¡…ƒ¿»ƒ¿
ÌLa ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»≈ƒ¿»ƒ¿≈
˙eÏÏk ‡e‰ ‰LÓe ,ÌÈÚB¯ƒ…∆¿»

,Ìlek את בתוכו כולל רבינו ומשה »
הרועים שבעת ¯ÈÚ‡כל ‡¯˜Â¿ƒ¿»«¬»

,‡ÓÈ‰Ó נאמן eÈÈ‰cרועה ¿≈¿»¿«¿
Ì‰a CÈLÓnL ישראל בבני ∆«¿ƒ»∆

B˙BÈ‰Ï ,˙Úc‰ ˙ÈÁa כיוון ¿ƒ««««ƒ¿
הוא  עצמו רבינו »≈¿»¿È¯„Óa‚˙שמשה

ÔBÈÏÚ ˙Úc7 רבינו משה דווקא לכן ««∆¿
ישראל  בני את המפרנס הרועה הוא

הדעת  .בעניין
‰Ê ÔÈ·‰Ïe המשכת ‚) עניין את ¿»ƒ∆

e‰Óהדעת  ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈«
‡˜Âc ˙Úc‰ ÔÈÚa Á¯Î‰‰8, «∆¿≈«¿ƒ¿«««««¿»

˙LÏMÓ „Á‡ B˙BÈ‰ ÌÚƒ¡∆»ƒ¿…∆
ÔB¯Á‡‰ ‡e‰Â ,ÔÈÁBn‰«ƒ¿»«¬
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  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כד
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  לא תהיה משכלה ועקרה  אור הרתו  )כה
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   םיחי תתור  )כו

 לבר  ..............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כז

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כח

 ג לר  ..............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   )כט

 דלר  .............................................  מו"ר מוהרש"באד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  ) ל

 ולר  .............................................  ''צוהריי''ר מדמוא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחר הספ  )לא

 לטר  ............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 לטר  ...........................................  גצפרק  כרוותזה ספר  )לב

  קודש   ותרגא  ) לג

 מהר  .....................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 ומר  .................................  ומש לקריאה בציבורח  )לד

 ג ר  ..................  דשקו -בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לה

 דר  ..................  פרשת משפטיםלשבוע  ים מוח זל  ) לו

 הר  .............  ודשקשבת  ל ות רקת הדלסדר מצות   ) לז



mdiptlו miyz xy` mihtynd dl`e

נעׂשית  ּדוקא ידֹו ׁשעל היא הּדעת מעלת ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּנה

ּבּתניא  וכמבֹואר הּמּדֹות. לא 9הּוּלדת ׁשאם , ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּבחֹוזק  מחׁשבּתֹו ויתקע ּדעּתֹו את האדם ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָיקּׁשר

והּבינה  החכמה ענין ּבֹו ׁשּיׁש אף הרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָכּו',

יראה  ּבנפׁשֹו יֹוליד לא מקֹום, מּכל ה', ְְְְִִִִַַָָָֹּבגדּוּלת

ּכן  ועל ׁשוא, ּדמיֹונֹות אם ּכי אמיּתית ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָואהבה

חסד  ּכֹולל והּוא וחּיּותן הּמּדֹות קּיּום הּוא ְְִִֵֶֶַַַַַָהּדעת

וענפיה. ויראה וענפיה אהבה ּפירּוׁש ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָּוגבּורה,

ּבר 10ולכן  ואפיּלּו ׂשכל ּבר הּוא אם אף הּקטן ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

החּיּוב  עליו חל לא מקֹום, מּכל חריף, ִִִֵֶַָָָָָָֹׂשכל

מצוֹות  ּבקּיּום לא ּומצוֹות, ּדתֹורה ְְְְְֲִִִַָָָֹוהאחריּות

ּדלאו  ּכיון תעׂשה, לא מצוֹות ּבׁשמירת ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹֹעׂשה

מּכל  כּו', ּומבין ׁשּיֹודע ּדאף הּוא, ּדעת ְִִֵֵֶַַַַַָּבר

הּדבר  ׁשּיהיה הּדעת, ענין אצלֹו חסר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמקֹום,

והענין  אזֹוי). ווערן זאל (ער ּכן להתנהג לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָנֹוגע

הּׂשכל  ראׁשית ׁשהּוא החכמה מֹוח ּדהּנה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָהּוא,

מקֹור  ׁשהּוא החכמה ענין יׁשנֹו מּזה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָ(ּולמעלה

ראׁשית  ענין הּוא לעבֹודה ּׁשּנֹוגע מה א ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּׂשכל,

ּבֹו יׁש הּנחה), הּנקרא החכמה, נקּוּדת ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׂשכל,

ּבנקּוּדת  ּכלּולים ׁשהם אּלא ׁשּבּׂשכל, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּפרטים

אֹו לחסד הּנטּיֹות ּגם ׁשם יׁש וכן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָהּׂשכל,

הּוא  הּבינה וענין ּבהעלם. ׁשהם אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָלגבּורה,

החכמה, ּבנקּוּדת הּכלּולים הענינים ְְְְִִִִֵַַַָָָָּפירּוט

אבל  וכּו'. לגבּורה אֹו לחסד הּנטּיֹות ְְְְְֲִִִֶֶַָָוגיּלּוי

מּצד  ּבנקל להׁשּתּנֹות הענינים יכֹולים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָעדיין

מּלׁשֹון  הּוא הּדעת ענין א למׁשנהּו. ְְְְִִִֵֶַַַַַָאחד
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פמ"ב.9)ואילך. גם וראה תשי"ג 10)פ"ג. לגני באתי ד"ה פ"ה. התפלה קונטרס גם וראה קטו. ע' שם עת"ר סה"מ ראה

ועוד. לה). ע' ח"א מלוקט סה"מ .302 ע' שם מנחם (תורת פ"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰aL,ודעת בינה חכמה, המוחין, משלושת אחד רק הוא שהדעת וכיוון ∆»∆

בעניין  וההכרח הצורך מה לכאורה כן ואם האחרון, הוא הדעת השלוש, ומבין

ובינה? בחכמה די ולא דווקא הדעת

B„È ÏÚL ‡È‰ ˙Úc‰ ˙ÏÚÓ ‰p‰שבמוחין הדעת ולא Âc˜‡חלק ƒ≈«¬««««ƒ∆«»«¿»
בלבד  ובינה חכמה ידי ≈¬»ÈNÚ˙על

˙Bcn‰ ˙„le‰ על שנוצר הרגש ∆∆«ƒ
השכל. Èza‡ידי ¯‡B·ÓÎÂ9, ¿«¿»««¿»

˙‡ Ì„‡‰ ¯M˜È ‡Ï Ì‡L∆ƒ…¿«≈»»»∆
BzÚc ויתחבר ה' בגדולת להתבוננות «¿

לו  נוגע יהיה שהעניין באופן לכך

אישית לו Bz·LÁÓוקרוב Ú˜˙ÈÂ¿ƒ¿««¿«¿
Ba LiL Û‡ È¯‰ ,'eÎ ˜ÊBÁa¿∆¬≈«∆≈

זה  Èa‰Â‰באדם ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»¿«ƒ»
ועמוקה  טובה ‰',והבנה ˙le„‚aƒ¿«

BLÙa „ÈÏBÈ ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»…ƒ¿«¿
של  Â‡‰·‰רגשות ‰‡¯Èƒ¿»¿«¬»

,‡ÂL ˙BBÈÓc Ì‡ Èk ˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒƒƒƒ¿»¿
˙Úc‰ Ôk ÏÚÂ יותר דווקא, ¿«≈«««

והבינה ˜Ìeiמהחכמה ‡e‰ƒ
‡e‰Â Ô˙eiÁÂ ˙Bcn‰ הדעת «ƒ¿«»¿

:Le¯Èt ,‰¯e·‚e „ÒÁ ÏÏBk≈∆∆¿»≈
החסד ‡‰·‰ ממידת שנובעת «¬»
‰ÈÙÚÂ שהן המידות ושאר «¬»∆»

האהבה  רגש של «¿ÈÂ¿ƒ¯‡‰הסתעפויות
‰ÈÙÚÂ שהן המידות ושאר «¬»∆»

היראה. מידת של הסתעפויות

ÔÎÏÂ10 של הגדולה החשיבות בגלל ¿»≈
שבמוחין  הדעת שעדיין ‰ÔËwעניין «»»

שנים  עשרה שלוש לו מלאו »‡Ûלא
¯a elÈÙ‡Â ÏÎN ¯a ‡e‰ Ì‡ƒ«≈∆«¬ƒ«

ÛÈ¯Á ÏÎN היינו מהרגיל, יותר ≈∆»ƒ
הבינה  ואת החכמה את בו שיש

גדולה  ÌB˜Ó,במעלה ÏkÓ בכל ƒ»»
והבנתו, חכמתו למרות ÏÁזאת, ‡Ï…»

ÂÈÏÚהקטן ‰eiÁ·על »»«ƒ
,˙BÂˆÓe ‰¯B˙c ˙eÈ¯Á‡‰Â¿»«¬»¿»ƒ¿

,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BÂˆÓ ˙¯ÈÓLa ‡ÏÂ ‰NÚ ˙BÂˆÓ Ìei˜a ‡Ï…¿ƒƒ¿¬≈¿…ƒ¿ƒ«ƒ¿…«¬∆
במצוות  כחייב מוגדר איננו ‰e‡,בשניהם ˙Úc ¯a Â‡Ïc ÔÂÈk כל כי ≈»¿»«««

דעת, בן איננו קטן הוא eÎ'עוד ÔÈ·Óe Ú„BiL Û‡c שכלו אם ואפילו ¿«∆≈«≈ƒ
kÓÚ‚Bחריף, ¯·c‰ ‰È‰iL ,˙Úc‰ ÔÈÚ BÏˆ‡ ¯ÒÁ ,ÌB˜Ó Ï ƒ»»»≈∆¿ƒ¿««««∆ƒ¿∆«»»≈«
BÏ לו אכפת ‡ÈBÊשיהיה Ô¯ÚÂÂ Ï‡Ê ¯Ú) Ôk ‚‰˙‰Ï ייעשה שהוא ¿ƒ¿«≈≈∆»∆¿«

לאֿתעשה  ומצוות עשה מצוות על מהציוויים שמתחייב כפי וכפי ),כך,

הדעת. עניין ומעלת בחשיבות להלן עוד שיוסבר

ÏÎO‰ ˙ÈL‡¯ ‡e‰L ‰ÓÎÁ‰ ÁBÓ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â השלב ¿»ƒ¿»¿ƒ≈««»¿»∆≈ƒ«≈∆
הראשונית  ההברקה שכלי, רעיון בהתפתחות fÓ‰הראשון ‰ÏÚÓÏe)¿«¿»ƒ∆

האדם  בנפש עמוק ויותר נעלה יותר e‰L‡במקום ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««»¿»∆
ÏÎO‰ ¯B˜Ó,נובע השכל B·ÚÏ„‰שממנו Ú‚BpM ‰Ó C‡ מה ¿«≈∆««∆≈««¬»

ה' עבודת לגבי החכמה בעניין שחשוב

ה' אהבת של ורגשות מידות ('הולדת'

שכלית  התבוננות ידי על ה' ויראת

המוח  עבודת עיקר שזהו ה' בגדולת

¯‡ÈL˙והלב) ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«≈ƒ
,‰ÓÎÁ‰ ˙ce˜ ,ÏÎO‰«≈∆¿««»¿»
באופן  שהיא השכלי הרעיון התחלת

התגלות  לפני בלבד, נקודה של

LÈהפרטים  ,(‰Áp‰ ‡¯˜p‰«ƒ¿»«»»≈
בחכמה  שהיא כפי השכל Baבראשית

ÏÎOaL ÌÈË¯t‰ לידי יבואו «¿»ƒ∆«≈∆
התפתחות  של התהליך בהמשך גילוי

השכלי, הרעיון Ì‰Lוהתגלות ‡l‡∆»∆≈
זה ÌÈÏeÏkהפרטים  בשלב ¿ƒ

ÌL LÈ ÔÎÂ ,ÏÎO‰ ˙ce˜aƒ¿««≈∆¿≈≈»
השכל  ראשית ‰BiËp˙בחכמה, Ìb««¿ƒ

השכל  e·‚Ï¯‰,של B‡ „ÒÁÏ¿∆∆ƒ¿»
ביוקר  מתבונן אדם שכאשר היינו

ה' אהבת מביאה ההתבוננות האלוקות,

הקדושֿ כמה מתבונן הוא וכאשר

מביאה  ההתבוננות נורא, ברוךֿהוא

לחסד  השכל של זו ונטייה ה', יראת

המביאה  לגבורה או אהבה המביא

מאוחרים  בשלבים בגלוי קיימת יראה,

ה  של קיימת יותר הנטייה אבל שכל

בחכמה, השכל, בראשית כבר בעצם

Ì‰L ‡l‡ ולגבורה לחסד  הנטיות ∆»∆≈
.ÌÏÚ‰a¿∆¿≈

‰Èa‰ ÔÈÚÂ שלאחר המוחין חלק ¿ƒ¿««ƒ»
החכמה  Ëe¯Ètנקודת ‡e‰ והרחבת ≈

‰ÌÈÏeÏkוהסתעפות  ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¿ƒ
ÈelÈ‚Â ,‰ÓÎÁ‰ ˙ce˜aƒ¿««»¿»¿ƒ

'eÎÂ ‰¯e·‚Ï B‡ „ÒÁÏ ˙BiËp‰.בהעלם בחכמה ‡·Ïהנמצאות «¿ƒ¿∆∆ƒ¿»¿¬»
ÔÈÈ„Ú,בבינה לגבורה או לחסד הנטיות וגילוי העניין נקודת הרחבת אחרי גם ¬«ƒ

e‰LÓÏעדיין  „Á‡ „vÓ Ï˜a ˙BpzL‰Ï ÌÈÈÚ‰ ÌÈÏBÎÈ¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»≈ƒ«∆»¿ƒ¿≈
על  בנקל, להשתנות יכול הדבר למשל, לחסד, נטייה התפתחה כבר אם וגם

שונה  קו שהיא לגבורה לנטייה וכדומה, בעניין נוסף היבט של הבנה ידי

‰˙˜e¯M˙והפכי. ÔBLlÓ ‡e‰ ˙Úc‰ ÔÈÚ C‡ הדבר אל האדם של «ƒ¿««««ƒ¿ƒ¿«¿
‰¯k‰Â בדבר האדם של ופנימית לדבר,Lb¯‰Â‰בהירה האדם של ¿«»»¿«¿»»
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ז `"iyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

מדריגֹות  ׁשלׁש ׁשהם והרּגׁשה, והּכרה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹהתקּׁשרּות

ּדבתח  מּזֹו. למעלה זֹו עצמֹוּבּדעת מקּׁשר יּלה ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָ

הּכרה  לידי ּבא הּוא זה ידי ועל הענין, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָעם

ׁשהּכרתֹו היינּו להרּגׁשה, ׁשּבא ועד ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָּבהענין,

רק  זֹו ׁשאין עד ּכ ּכל ּבתֹוקף היא זה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָּבענין

הּוא  ׁשּכ ּבלּבֹו ּגם ׁשּמרּגיׁש אּלא ּבּמֹוח, ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָהּכרה

מעמדֹו ּכבר יֹודעים אזי זה למּצב ּוכׁשּבא ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָהענין.

ער  ּוואּו אּון האלט ער וואס (ּבא כּו' ְֶֶַַַָָּומּצבֹו

אּפגעׁשטעלט). זי ְְְִֶֶָָהאט

e‰ÊÂ ׁשהם ּדאצילּות הּנׁשמֹות ּבין ההפרׁש ¿∆ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ

יצירה  ּדבריאה והּנׁשמֹות אדם ְְְְִִִִֶַַָָָָָמּזרע

ּבריאה  ּדבעֹולמֹות ּבהמה, מּזרע ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָעׂשּיה

היינּו הּיׁש, ּביּטּול רק הּוא הּביּטּול עׂשּיה, ְְֲִִִִֵַַַַָָיצירה

ּבּׂשכל, ּבאלקּות ההּׂשגה ענין ׁשּיׁשנֹו ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהגם

מקֹום, מּכל כּו', להיֹות צרי ׁשּכ ְְְִִִִֶָָָָויֹודעים

הּיׁש ּביּטּול הּוא הּביּטּול הּנה לפֹועל ְְִִִֵֵֵַַַַּבנֹוגע

יהיה  ׁשּכן ּפֹועלת אינּה ׁשּידיעתם היינּו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבלבד,

ולכן  הּדעת. ענין ּבהם ׁשחסר לפי והּוא 11אצלם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשחסר  לפי ּובהמֹות, חּיֹות ּבׁשם הּמלאכים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָנקראּו

הּוא  ּביּטּולם ּכ ּומּׁשּום הּדעת, ענין ְְִִִֶַַַַָָָאצלם

הּוא  ּדאצילּות הּביּטּול אמנם ּבלבד. הּיׁש ְְֲִִִִֵַַַַָָּביּטּול

רק  ׁשּלא הּוא האצילּות ענין ּכי ּבמציאּות, ְְֲִִִִִִֶַַָֹּביּטּול

אּלא  להיֹות, צרי ׁשּכ וההּׂשגה ההבנה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיׁשנּה

ׁשּזהּו אזֹוי), טאקע (מ'ווערט ּכ נעׂשים ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאכן

ּדאצילּות  הּנׁשמֹות נקראּו ולכן הּדעת. ענין ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָמּצד

מ"ה  ּבגימטרּיא אדם אדם, ּבהם 12זרע ׁשּיׁש , ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשל  ענינֹו וזהּו הּדעת. ידי על הּבא הּביּטּול ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָענין

ׁשהּוא  עברי, עבד תקנה ּכי ּביּה ּדכתיב ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֹמׁשה

ּבהמה. ּדזרע ּבּנׁשמֹות ּדעת ּבחינת ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָהּממׁשי
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רנא.11) ע' שם אדה"ז מאמרי א. תי, שם תו"ח ב. עה, שם ועוד.12)תו"א אדם. ערך הכינויים ערכי שער פרדס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰Lוההרגשה ההכרה BÊההתקשרות, ˙Úca ˙B‚È¯„Ó LÏL ∆≈»…«¿≈«««

BfÓ ‰ÏÚÓÏ.למעלה מלמטה של סדר ראשון lÈÁ˙·c‰לפי בשלב ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»
האדם  הדעת, ‰ÔÈÚשל ÌÚ BÓˆÚ ¯M˜Ó ואכפת לו נוגע שהעניין עד ¿«≈«¿ƒ»ƒ¿»

אישית  Ê‰לו È„È ÏÚÂ מההתקשרות , ‰k¯‰כתוצאה È„ÈÏ ‡a ‡e‰ ¿«¿≈∆»ƒ≈«»»
ÔÈÚ‰a,מהתקשרות למעלה שהיא ¿»ƒ¿»

‰Lb¯‰Ï ‡aL „ÚÂ שהיא ¿«∆»¿«¿»»
מהכרה, B˙¯k‰Lלמעלה eÈÈ‰«¿∆«»»

האדם Ê‰של ÔÈÚa לא הוא שאותו ¿ƒ¿»∆
בו  ומקושר 'יודע' גם אלא מבין רק

‡È‰ הכרה„Ú Ck Ïk Û˜B˙a ƒ¿∆»»«
ÁBna ‰¯k‰ ˜¯ BÊ ÔÈ‡L הכרה ∆≈««»»««

BaÏaשכלית, Ìb LÈb¯nL ‡l‡∆»∆«¿ƒ«¿ƒ
CkL בשכלו מבין שהוא ‰e‡כפי ∆»

‰Ê ·vÓÏ ‡aLÎe .ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿∆»¿«»∆
עד  כך כל לו נוגע השכלי שהעניין

בליבו  נרגש ÌÈÚ„BÈשהוא ÈÊ‡¬«¿ƒ
‡a) 'eÎ B·vÓe B„ÓÚÓ ¯·k¿»«¬»«»«

ËÏ‡‰ ¯Ú Ò‡ÂÂ אוחז הוא במה »∆«¿
CÈÊ Ë‡‰ ¯Ú e‡Âe Ôe‡∆»ƒ

ËÏÚËLÚ‚t‡,נעצר הוא והיכן »¿∆¿∆¿
הוא  מצב ובאיזה עניין באיזה הייינו

כעת  ).עומד
˙BÓLp‰ ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈«¿»

˙eÏÈˆ‡c ומקורן ששורשן נשמות «¬ƒ
האצילות  מעולם Ú¯fÓהוא Ì‰L∆≈ƒ∆«

‰‡È¯·c ˙BÓLp‰Â Ì„‡»»¿«¿»ƒ¿ƒ»
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ הוא ששורשן נשמות ¿ƒ»¬ƒ»

בריאהֿיצירהֿ העולמות משלוש מאחד

האצילות מעולם שלמטה ≈∆Ì‰Lעשיה
,‰Ó‰a Ú¯fÓ,לעיל כנזכר ƒ∆«¿≈»

‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ·cƒ¿¿¿ƒ»¿ƒ»
ÏehÈa‰ ,‰iNÚ העולמות של ¬ƒ»«ƒ

לאלוקות  ÏehÈaוהנבראים ˜¯ ‡e‰«ƒ
,Li‰,העצמית הישות של ביטול «≈

'ביטול  הנקרא מוחלט ביטול לא אבל

BLiLבמציאות', Ì‚‰L eÈÈ‰«¿∆¬«∆∆¿
שבעולמות  והנבראים הנשמות אצל

‰‰O‚‰בריאהֿיצירהֿעשיה  ÔÈÚƒ¿«««»»
ÏÎOa,וההבנה  ˙e˜Ï‡a»¡…«≈∆

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ CkL ÌÈÚ„BÈÂ¿¿ƒ∆»»ƒƒ¿
,'eÎ לידי ומביאה לאלוקות להתבטל מחייבת באלוקות וההשגה וההבנה

מוחלט  ביטול להיות צריך הביטול ÏÚBÙÏמסקנה Ú‚Ba ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¿≈«¿«
למעשה  דבר, של ‰ÏehÈaבסופו ‰p‰ לאלוקות אלו ונשמות נבראים של ƒ≈«ƒ

‡e‰ רק אלא במציאות' 'ביטול של מוחלט ביטול ‰Liלא ÏehÈaƒ«≈

Ì˙ÚÈ„iL ,eÈÈ‰ ,„·Ïaשלהם וההשגה ÏÚBt˙ההבנה dÈ‡ לא ƒ¿««¿∆¿ƒ»»≈»∆∆
ומשפיעה  ‡ˆÌÏגורמת ‰È‰È ÔkL,בפועל‡e‰Â שלמעשה לכך הסיבה ∆≈ƒ¿∆∆¿»¿

בטלים  ולבסוף להיות שצריך שמבינים כפי הביטול לרמת מגיעים אינם

היא  בלבד, היש' ‰Úc˙ב'ביטול ÔÈÚ Ì‰a ¯ÒÁL ÈÙÏ הוא שכאמור ¿ƒ∆»≈»∆ƒ¿««««
וההרגשה  וההכרה ההתקשרות עניין

את  רק בהם יש אלא השכלי, העניין של

המוחין  חלק ואילו והבינה, החכמה

המתבונן  למציאות העניין את שמקרב

הוא  חזקה השפעה עליו לו ויש עצמו

הדעת. חלק דווקא

ÔÎÏÂ11ÌÈÎ‡Ïn‰ e‡¯˜ ¿»≈ƒ¿¿««¿»ƒ
שלמטה  בעולמות הם כלל שבדרך

האצילות  BiÁ˙מעולם ÌLa¿≈«
ÌÏˆ‡ ¯ÒÁL ÈÙÏ ,˙BÓ‰·e¿≈¿ƒ∆»≈∆¿»

Ck ÌeMÓe ,˙Úc‰ ÔÈÚ למרות ƒ¿««««ƒ»
באלוקות  והשגה הבנה להם שיש

מוחלט  לביטול אותם להביא שצריכה

למעשה  ‰e‡לאלוקות, ÌÏehÈaƒ»
ÌÓ‡ .„·Ïa Li‰ ÏehÈaƒ«≈ƒ¿«»¿»

ÏehÈa‰ לאלוקות‡e‰ ˙eÏÈˆ‡c «ƒ«¬ƒ
˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa,מוחלט ביטול ƒƒ¿ƒ

במציאות  קיים אינו המתבטל כאילו

‰e‡כלל, ˙eÏÈˆ‡‰ ÔÈÚ Èkƒƒ¿«»¬ƒ
‰·‰‰ dLiL ˜¯ ‡lL∆…«∆∆¿»«¬»»

‰‚O‰‰Â השכלית CkLוהמסקנה ¿««»»∆»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ וההשגה וההבנה »ƒƒ¿

מוחלט, ביטול ÔÎ‡Lמחייבת ‡l‡∆»∆»≈
Ú˜‡Ë Ë¯ÚÂÂ'Ó) Ck ÌÈNÚ«¬ƒ»¿∆¿«∆

ÈBÊ‡ בפועל כך נהיים e‰fLאכן ,( «∆∆
בפועל  במציאות ÔÈÚהביטול „vÓƒ«ƒ¿«

˙BÓLp‰ e‡¯˜ ÔÎÏÂ .˙Úc‰«««¿»≈ƒ¿¿«¿»
Ì„‡ ,Ì„‡ Ú¯Ê ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆«»»»»

‰"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a12, מסמל ו'מה' ¿ƒ«¿ƒ»»
משה  לגבי הפסוק בלשון כמו ביטול

מה' 'ונחנו Ì‰aואהרן LiL∆≈»∆
דאצילות  נשמות אלו, »¿ÔÈÚƒבנשמות

˙Úc‰ È„È ÏÚ ‡a‰ ÏehÈa‰«ƒ«»«¿≈«««
בלבד. ובינה חכמה ידי על ולא דווקא

‰LÓ ÏL BÈÚ e‰ÊÂ רבינו ¿∆ƒ¿»∆…∆
המשפטים  'ואלה הכתוב נאמר שעליו

לפניהם' תשים dÈaאשר ·È˙Îcבו È¯·Ú,שכתוב „·Ú ‰˜˙ Èk ƒ¿ƒ≈ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ
˙Úc ˙ÈÁa CÈLÓn‰ ‡e‰L הכרה באלוקות התקשרות, של באופן ∆««¿ƒ¿ƒ«««

Ó‰a‰והרגשה  Ú¯Êc ˙BÓLpa,'היש 'ביטול רק בהן יש עצמן שמצד «¿»¿∆«¿≈»
בהן  אדם'.שיהיה 'זרע הנקראות דאצילות בנשמות כמו במציאות' 'ביטול
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mdiptlח miyz xy` mihtynd dl`e

אפׁשר ÌÓ‡13ד) אי להבין, צרי עדין »¿»ְְֲִִִֵֶַָָָ

ּבּנ ּבהמה להמׁשי ּדזרע ׁשמֹות ְְְְְִֵֶַַַָָ

על  א ּדוקא. אדם לזרע ׁשּׁשּיי הּדעת ְְְִֶֶַַַַַַַַַָָָָּבחינת

על  הּוא ּדעברי עברי, עבד תקנה ּכי ּכתיב ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַזה

אבֹותיכם  יׁשבּו הּנהר ּבעבר למעלה 14ׁשם היינּו , ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכתיב  הּנהר ּדבבחינת נהר. יֹוצא 15מּבחינת ונהר ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ

ׁשּמּזה  ּגֹו', יּפרד ּומּׁשם הּגן את להׁשקֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמעדן

ּומּׁשם  מּבחינת למעלה היא הּנהר ׁשּבחינת ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָמּובן

ּגם  למעלה היא הּנהר עבר ּבחינת אמנם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָיּפרד,

אבֹותיכם, יׁשבּו הּנהר ּבעבר וזהּו נהר. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּבחינת

זרע  ׁשּבבחינת הּנׁשמֹות ּגם יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּכל

הּנהר  עבר ּבבחינת הּוא ׁשרׁשם הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה,

יׁש ׁשם ּובהי ֹותם נהר , מּבחינת אפיּלּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשּלמעלה

ּגם  להמׁשי אפׁשר ולכן מאד, ּגדֹול ּדעת ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹלהם

עבד  תקנה ּכי ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּדעת. ענין ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבהם

ּדבר  הויֹות אינֹו ׁשהּקנין ּדייקא, תקנה ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָעברי,

רק  אּלא הּדבר, ּבמהּות ׁשיּנּוי לא וגם ְְִֶַַַַָָָָָֹחדׁש,

הּוא  וכן הּלֹוקח, לרׁשּות הּמֹוכר מרׁשּות ְְְְִִֵֵֵֵַַַָיציאה

ּבהמה, ּדזרע ּבּנׁשמֹות הּדעת המׁשכת ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָּבענין

ּגיּלּוי  רק אּלא מציאּותם, ּבעצם ׁשיּנּוי זה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָׁשאין

עבר  ּבבחינת ׁשרׁשם מּצד ּבהם ׁשּיׁשנֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָההעלם

ּכי, ּדוקא, מׁשה ידי על נעׂשה זה וענין ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנהר.

ׁשּזהּו הּנהר), (ּדעבר זֹו מּמדריגה הּוא מׁשה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּגם

מׁשיתיהּו הּמים מן ּכי ׁשם על מׁשה ,16ׁשּנקרא ְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

הראׁשֹונה  מּׁשמיּטה הּמים מן ועֹוד 17ׁשּׁשרׁשֹו . ְְְִִִִִֶַַָָָָ

רק  אּלא ּבׁשמֹו, נרמז לא הּמים ׁשענין ְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֹזאת,

ׁשּמים  לפי הּמים, מן המׁשכתֹו ׁשהיא ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָמׁשיתיהּו,

מׁשה  ׁשל ׁשרׁשֹו ואיּלּו החכמה, לבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹרֹומז

[ּומּזה  החכמה מּבחינת למעלה מּובן 18הּוא ְְְְִִִֶַַַָָָָ
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להצ"צ 13) סהמ"צ ואילך. רנז ע' שם אדה"ז מאמרי ואילך. א תיא, שם תו"ח ואילך. ד עה, שם תו"א ראה לקמן בהבא

ב. פב, ב.14)שם כד, י.15)יהושע ב, הבאה.16)בראשית בהערה בהנסמן .13 שבהערה דרושים בכ"ז וראה י. ב, שמות

שמות 17) תו"ח ד. נא, שמות תו"א וראה ואילך. רסב ע' שם אדה"ז מאמרי א. תיב, שם תו"ח ואילך. סע"ב עו, שם תו"א

ואילך. א (18)נט, אחדים בזכרון ).l"endכ"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÓ‡ („13ÔÈ„Ú'דעת' הממשיך הוא רבינו שמשה שנתבאר לאחר גם »¿»¬«ƒ

בהמה' 'זרע בבחינת שהן ‡LÙ¯לנשמות CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ≈∆¿»
Ú¯ÊÏ CÈiML ˙Úc‰ ˙ÈÁa ‰Ó‰a Ú¯Êc ˙BÓLpa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ«¿»¿∆«¿≈»¿ƒ««««∆«»¿∆«

‡˜Âc Ì„‡ דווקא נמצא באלוקות הדעת שעניין לעיל שהוסבר כפי »»«¿»
'זרע  הנקראות דאצילות בנשמות

אדם'?

·È˙k ‰Ê ÏÚ C‡ זה Èkבפסוק ««∆¿ƒƒ
‡e‰ È¯·Úc ,È¯·Ú „·Ú ‰˜ƒ̇¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ישראל  לבני שניתן ÌLשם ÏÚ«≈
יהושע  בספר ‰הכתוב ¯·Úa¯‰p ¿≈∆«»»
ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ14,'הנהר ו'עבר »¿¬≈∆

.¯‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ eÈÈ‰«¿¿«¿»ƒ¿ƒ«»»
¯‰p‰ ˙ÈÁ··c עצמו ¿ƒ¿ƒ««»»

·È˙k15 עדן גן לגבי Â‰¯בתורה ¿ƒ¿»»
Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï Ô„ÚÓ ‡ˆBÈ≈≈≈∆¿«¿∆«»

„¯tÈ ÌMÓe ראשים לארבעה הנהר ƒ»ƒ»≈
˙ÈÁaL Ô·eÓ ‰fnL ,'Bb∆ƒ∆»∆¿ƒ«

¯‰p‰ עצמו‰ÏÚÓÏ ‡È‰ «»»ƒ¿«¿»
,„¯tÈ ÌMÓe ˙ÈÁaÓ,כלומר ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ»≈

מההסתעפויות  נעלה יותר עצמו הנהר

‰p‰¯שלו  ¯·Ú ˙ÈÁa ÌÓ‡»¿»¿ƒ«≈∆«»»
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ אפילו˙ÈÁaÓ ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ«

e‰ÊÂ .¯‰ בפסוק הפנימי הפירוש »»¿∆
,ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ ¯‰p‰ ¯·Úa¿≈∆«»»»¿¬≈∆

Ìb ,Ï‡¯NÈ ˙BÓL ÏkL אפילו ∆»ƒ¿ƒ¿»≈«
Ú¯Ê ˙ÈÁ·aL ˙BÓLp‰«¿»∆ƒ¿ƒ«∆«

‰Ó‰a הגבוהות הנשמות רק ולא ¿≈»
אדם', 'זרע בבחינת ≈p‰ƒ‰שהן

¯·Ú ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÌL¯L»¿»ƒ¿ƒ«≈∆
elÈÙ‡ ‰ÏÚÓlL ¯‰p‰«»»∆¿«¿»¬ƒ
ÌL Ì˙BÈ‰·e ,¯‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»ƒ¿»»
בשורשן  נמצאות הנשמות כאשר

הנהר', 'עבר הנעלה, Ì‰Ïהעליון LÈ≈»∆
ÔÎÏÂ ,„‡Ó ÏB„b ˙Úc לאחר גם ««»¿…¿»≈

נמוכות, יותר נשמות להיות שירדו

בריאהֿיצירהֿ עולמות של נשמות

דאצילות  נשמות ולא «¿∆‡LÙ¯עשייה
Ì‰a Ìb CÈLÓ‰Ï רק ולא ¿«¿ƒ«»∆

נשמות  אדם', 'זרע של בנשמות

‰Úc˙.דאצילות  ÔÈÚƒ¿««««
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ זה בעניין ˙˜‰כאן Èk ,È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk ¿∆«∆»ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒƒƒ¿∆

,‡˜ÈÈc קניין לשון זה בהקשר ואומר מדייק ‡BÈהכתוב ÔÈw‰L »¿»∆«ƒ¿»≈

˙BÈÂ‰ של ויצירה L„Áהתהוות ¯·c קו קיים היה לכן,שלא Ì‚Âדם ¬»»»»»¿«
אפילו  הוא ‰c·¯וקניין ˙e‰Óa ÈepÈL ‡Ï לפני כמו במהותו שנשאר …ƒ¿««»»

‡l‡המכירה  הוא, קניין של עניינו ‰ÎBn¯כל ˙eL¯Ó ‰‡ÈˆÈ ˜¯ ∆»«¿ƒ»≈¿«≈
‰Á˜Blומעבר  ˙eL¯Ï,מהמוכר הדבר את ÔÈÚaהקונה ‡e‰ ÔÎÂ ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ¿«

˙Úc‰ ˙ÎLÓ‰ באלוקות «¿»««««
ÔÈ‡L ,‰Ó‰a Ú¯Êc ˙BÓLpa«¿»¿∆«¿≈»∆≈

Ì˙e‡ÈˆÓ ÌˆÚa ÈepÈL ‰Ê וגם ∆ƒ¿∆∆¿ƒ»
היה  שלא לגמרי חדש דבר התהוות לא

לכן, קודם ÈelÈbבהם ˜¯ ‡l‡ של ∆»«ƒ
Ì‰a BLiL ÌÏÚ‰‰ כבר„vÓ «∆¿≈∆∆¿»∆ƒ«

¯‰p‰ ¯·Ú ˙ÈÁ·a ÌL¯L»¿»ƒ¿ƒ«≈∆«»»
מעבר  שהוא ל'קניין' נמשל הדבר ולכן

בדבר  לפעול מבלי לרשות מרשות

חדש  דבר ליצור ומבלי מהותי שינוי

הקניין. קודם קיים היה שלא

‰Ê ÔÈÚÂ הדעת המשכת של ¿ƒ¿»∆
הדעת  גילוי ידי על ישראל בנשמות

שורשם  מצד בהעלם אצלם שישנה

הנהר' È„Èמ'עבר ÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈
‰LÓ Ìb ,Èk ,‡˜Âc ‰LÓ…∆«¿»ƒ«…∆

(Úc·¯עצמו  BÊ ‰‚È¯„nÓ ‡e‰ƒ«¿≈»¿≈∆
‰LÓ ‡¯˜pL e‰fL ,(¯‰p‰«»»∆∆∆ƒ¿»…∆
ÌÈn‰ ÔÓ Èk ÌL ÏÚ«≈ƒƒ««ƒ

e‰È˙ÈLÓ16ÔÓ BL¯ML , ¿ƒƒ∆»¿ƒ
‰BL‡¯‰ ‰hÈÓMÓ ÌÈn‰17 ««ƒƒ¿ƒ»»ƒ»

הוא  עצמו משה של שהשורש וכיוון

שייכותו  על מלמד זה הרי מהמים,

הנהר'. 'עבר לבחינת

,˙‡Ê „BÚÂ רבנו משה של בשייכותו ¿…
ישראל  בנשמות הדעת והמשכת לגילוי

נוסף, עניין Ï‡יש ÌÈn‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«««ƒ…
˜¯ ‡l‡ ,BÓLa ÊÓ¯ƒ¿«ƒ¿∆»«
ÔÓ B˙ÎLÓ‰ ‡È‰L ,e‰È˙ÈLÓ¿ƒƒ∆ƒ«¿»»ƒ

,ÌÈn‰ מן' שם על נקרא 'משה' השם ««ƒ
משיתי  שם המים זה שאין היינו הו',

שם  על אלא למים ישירות שקשור

מחוץ  אל מהמים ומשייתו משיכתו

המשמעות  לפי הדבר וטעם למים,

הוא ¯ÊÓBהפנימית ÌÈnL ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ≈
elÈ‡Â ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««»¿»¿ƒ

‰LÓ ÏL BL¯L מהמים והתעלה מהמים ÏÚÓÏ‰שיצא ‡e‰ »¿∆…∆¿«¿»
‰fÓe] ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓ18 האלוקות לדרגת משה של מהקשר 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

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



ט `"iyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

אדם, ּדזרע מהּנׁשמֹות ּגם למעלה הּוא ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמׁשה

ּדזרע  ּבּנׁשמֹות ּגם ּדעת להמׁשי ּבכחֹו ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָֹולכן

אדם ּבהמה  ּדזרע מההגּבלֹות למעלה להיֹותֹו , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבהמה  ].19וזרע ְְֵֶַָ

C‡ מּצד הּוא זה ּכל ּדהּנה, להבין, צרי עדיין «ְְֲִִִִִֵֶַַָָָ

הּנהר  עבר מּבחינת ׁשּׁשרׁשּה ּדכיון ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה,

ּבחינת  ּבּה להמׁשי אפׁשר לכן לעיל, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּכּנזּכר

לנׁשמֹות  הּוא ּתֹורה ּדמּתן הענין הרי אבל ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָהּדעת,

הּדעת  ּבהמׁשכת הּכּוונה ועיּקר ּדוקא, ְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָּבגּופים

ּבּנׁשמֹות  הּדעת ּבחינת להמׁשי היא ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָליׂשראל

הּדעת  ענין יּומׁש ואי ּבגּופים, ׁשּנתלּבׁשּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַּכפי

הּגּוף  ׁשּגם הּוא, הענין א האדם. ּגּוף מּצד ְִִֶַַַַַָָָָָּגם

הּוא  הּגּוף ׁשרׁש ׁשהרי זֹו, מּבחינה ְְֲִִֵֶֶַָָֹׁשרׁשֹו

ׁשמיּטה  ׁשהּוא הּתהּו, ּדעֹולם ניצֹוצין ְְִִִֵֶַַַָָֹמרּפ"ח

נפל  הּכלים ׁשבירת ידי ׁשעל אּלא ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָראׁשֹונה,

ּביֹותר  ּבבחינת 20למּטה הּוא ׁשּׁשרׁשֹו וכיון . ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

אפׁשר  לכן הּנהר, מעבר הראׁשֹונה, ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשמיּטה

ׁשּגם  מׁשה, ידי על ּדעת, ּבחינת ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַַֹלהמׁשי

לעיל. ּכּנזּכר זֹו, ּבמדריגה ְְְְִֵֵַַָָהּוא

הּמׁשּפטים ‡ÌÓה) ואּלה הּכתּוב מּלׁשֹון »¿»ְְְִִִֵֶַַָָ

סתם, לפניהם לפניהם, ּתׂשים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָאׁשר

היינּו, יׂשראל, ּכללּות על קאי זה ׁשענין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמׁשמע
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החכמה  מבחינת LnL‰שלמעלה Ô·eÓ עצמוÌb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ »∆…∆¿«¿»«

,Ì„‡ Ú¯Êc ˙BÓLp‰Ó על) החכמה לעניין שקשורות דאצילות נשמות ≈«¿»¿∆«»»
בינה, – בריאה חכמה, – אצילות הספירות, לעשר העולמות ארבע חלוקת פי

מלכות) – עשייה המידות, - BÁÎaיצירה ÔÎÏÂמשה Úc˙של CÈLÓ‰Ï ¿»≈¿…¿«¿ƒ««
Ìb אפילו‰Ó‰a Ú¯Êc ˙BÓLpa ««¿»¿∆«¿≈»

דעת  (בגילוי) להן אין עצמן שמצד

עצמו B˙BÈ‰Ïבאלוקות, משה כי ƒ¿
Ú¯Êcהוא  ˙BÏa‚‰‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈««¿»¿∆«

‰Ó‰a Ú¯ÊÂ Ì„‡19, מאחר כי »»¿∆«¿≈»
אדם' ד'זרע מהנשמות הן נעלה שמשה

לגביו  הרי בהמה', ד'זרע מהנשמות והן

הנשמות  סוגי שני בין הדרגות הבדלי

להשפיע  יכול והוא מקום תופסים לא

שבבחינת  לנשמות גם באלוקות דעת

בהמה' ].'זרע
ÔÈÈ„Ú C‡ כיצד שנתבאר לאחר גם «¬«ƒ

הדעת  עניין את משפיע רבנו משה

בהמה' 'זרע של CÈ¯»̂ƒבנשמות
‰Ê Ïk ,‰p‰c ,ÔÈ·‰Ï המבואר ¿»ƒ¿ƒ≈»∆

בכל  ישראל, נשמות מעלת על לעיל

‰ÓLp‰,הדרגות, „vÓ ‡e‰ƒ««¿»»
dL¯ML ÔÂÈÎc נשמה כל של ¿≈»∆»¿»

¯‰p‰ ¯·Ú ˙ÈÁaÓ דרגה שהיא ƒ¿ƒ«≈∆«»»
ÏÈÚÏ,נעלית ¯kÊpk הנשמה וכאשר «ƒ¿»¿≈

לכל  יש הנעלה בשורשה נמצאת

מאד' גדול 'דעת ≈«ÔÎÏהנשמות
da CÈLÓ‰Ï ¯LÙ‡ נשמה בכל ∆¿»¿«¿ƒ»

ÔÈÚ‰ È¯‰ Ï·‡ ,˙Úc‰ ˙ÈÁa¿ƒ««««¬»¬≈»ƒ¿»
‰¯Bz ÔzÓc ואלה' והכתוב ¿««»

נאמר  עברי' עבד תקנה כי המשפטים...

תורה  למתן BÓLÏ˙בהמשך ‡e‰ƒ¿»
‰Âek‰ ¯wÈÚÂ ,‡˜Âc ÌÈÙe‚a¿ƒ«¿»¿ƒ«««»»

˙Úc‰ ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï ‡È‰ Ï‡¯NÈÏ ˙Úc‰ ˙ÎLÓ‰a¿«¿»««««¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ««««
˙Úc‰ ÔÈÚ CLÓeÈ CÈ‡Â ,ÌÈÙe‚a eLaÏ˙pL ÈÙk ˙BÓLpa«¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿«ƒ¿««««

Ì„‡‰ Ûeb „vÓ Ìb?ביותר נעלה שורש לה שיש הנשמה מצד רק ולא «ƒ«»»»
‰ÈÁaÓ BL¯L Ûeb‰ ÌbL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ וגבוהה BÊנעלית «»ƒ¿»∆««»¿ƒ¿ƒ»

הנהר', 'עבר ‰Ûebהנקראת L¯L È¯‰L באלוקות ‰e‡למעלה ∆¬≈…∆«
,‰BL‡¯ ‰hÈÓL ‡e‰L ,e‰z‰ ÌÏBÚc ÔÈˆBˆÈ Á"t¯Ó≈««ƒƒ¿»«…∆¿ƒ»ƒ»

¯˙BÈa ‰hÓÏ ÏÙ ÌÈÏk‰ ˙¯È·L È„È ÏÚL ‡l‡20, וכפי ∆»∆«¿≈¿ƒ««≈ƒ»«¿«»¿≈
בספר  שכתב מה "עלֿדרך צדק': ה'צמח לאדמו"ר מצותיך' ב'דרך שמבואר

בו  היה ולכן הפחד, שמיטת שנייה, שמיטה בחינת הוא עלמא דהאי התמונה

ונקראת  ראשונה, שמיטה היה ומקודם רבות. וצרות המקדש בית חורבן

התורה  פתחה ולכן כמלאכים. יתירה במעלה אדם בני והיו החסד, שמיטת

נמשכו  לבד נשמות ושני שניה. שמיטה שהוא לומר בבראשית, בבי"ת,

"ויתהלך  נאמר בחנוך כי ומשה. חנוך והם זו, שמיטה לתקן ראשונה משמיטה

כתיב  ובמשה ראשונה, בשמיטה אחת פעם נתהלך שכבר האלוהים", את חנוך

קבלת  פי על באמת והנה מים. הנקרא החסד משמיטת משיתיהו", המים "מן

ממש  עולם שהיה הנ"ל בספר שכתב כמו לא אך מילתא, יציבא האריז"ל

שהוא  הוא העניין אלא הזה, כעולם

לפני  שהיה התוהו" "עולם עניין

כך  ואחר הכלים ונשברו התיקון...

מ'דרך  כאן (עד התיקון" "עולם נעשה

מצותיך').

כמבואר ונ  היא בקצרה העניין קודת

עולם  בין שהחילוק וחסידות בקבלה

שבעולם  הוא התיקון לעולם התוהו

וכלים  מרובים "אורות היו התוהו

מרובים  "כלים היו ובתיקון מועטים"

הדברים: (ביאור מועטים" ואורות

הכלים  ועלֿידי מופשטים, האורות

כמו  ותפיסה, בציור האורות באים

גילוי  לידי הבאה שכלית סברא

שמצד  (מילים) "אותיות" באמצעות

שהרי  הסברא, את מגלות המילים אחד

את  לתפוס ניתן המילים ידי על

מגבילות  האותיות לאידך אך הסברא,

לבטא  ניתן לא ולכן הסברא, את

ולכן  הסברא. עומק כל את במילים

והתפשטות  ריבוי הוא התוהו עולם

עולם  ואילו חסד, של תנועה – האור

– האור וצמצום מיעוט הוא התיקון

ספר  בדברי הפירוש וזהו גבורה.

שהשמיטה  האריז"ל, לפי התמונה

החסד  שמיטת היא (תוהו) הראשונה

היא  (תיקון) השנייה והשמיטה (תוהו),

וכיוון  תיקון). (גבורה, הפחד שמיטת

הכלים" "שבירת הייתה מועטים" וכלים מרובים "אורות היו התוהו שבעולם

קדושה  ניצוצי (288) רפ"ח נפלו הכלים" ב"שבירת הסוד, תורת פי ועל

ולברר. לתקן צריך שאותם

BL¯ML ÔÂÈÎÂ היהודי הגוף hÈÓL‰של ˙ÈÁ·a ‡e‰ ¿≈»∆»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»
Ba CÈLÓ‰Ï ¯LÙ‡ ÔÎÏ ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ ,‰BL‡¯‰ היינו בגוף, »ƒ»≈≈∆«»»»≈∆¿»¿«¿ƒ

עצמה, מצד בנשמה רק ולא בגוף, שהתלבשה כפי Úc˙בנשמה ˙ÈÁa¿ƒ«««
‰e‡באלוקות, ÌbL ,‰LÓ È„È ÏÚעצמו רבינו BÊמשה ‰‚È¯„Óa «¿≈…∆∆«¿«¿≈»

הנהר', 'עבר ÏÈÚÏ.של ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈
ÌÈNz ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â ·e˙k‰ ÔBLlÓ ÌÓ‡ (‰»¿»ƒ¿«»¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒ

Ì˙Ò Ì‰ÈÙÏ ,Ì‰ÈÙÏ,הכוונה ישראל מבני למי לפרט ÚÓLÓמבלי ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆¿»«¿«
‰Ê ÔÈÚLבאלוקות הדעת המשכת שהוא עברי' עבד תקנה 'כי ˜‡Èשל ∆ƒ¿»∆»≈

‰BÓLp˙מכוון  ˜¯ ‡Ï ,eÈÈ‰ ,Ï‡¯NÈ ˙eÏÏk ÏÚ הנמוכות «¿»ƒ¿»≈«¿…««¿»
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mdiptlי miyz xy` mihtynd dl`e

הּנׁשמֹות  ּגם אּלא ּבהמה, ּדזרע הּנׁשמֹות רק ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

הּנׁשמֹות  ּבׁשלמא ולכאֹורה, אדם. זרע ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּבבחינת

הּוא  מׁשה הּנה ּדעת, ּבהם ׁשאין ּבהמה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּדזרע

הּנׁשמֹות  אבל הּדעת, ּבחינת ּבהם ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָהּממׁשי

ההמׁשכה  ענין מהּו ּדעת, ּבהם ׁשּיׁש אדם ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּדזרע

אׁשר  נאמר זה ׁשעל מׁשה, ידי על להם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנמׁש

ּבענין  ּדהּנה, ּבזה, הענין א לפניהם. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּתׂשים

הּדעת  ּבחינת יׁש ּבחינֹות. ׁשּתי יׁש עצמֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַהּדעת

ּפנים, ּכל על ההׂשּכלה אֹו ההּׂשגה לאחרי ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָׁשּבא

א  ּומבין ׁשּמׂשּכיל לידי ׁשּלאחרי ּבא אזי הענין ת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּׁשּמּׂשיג  ּבמה היא זֹו ׁשהּכרה והרּגׁשה, ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָהּכרה

מהּׂשגה  ׁשּלמעלה ּדעת ּבחינת יׁש א ,21ּדוקא. ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

לא  ּבהּׂשגה, נתּפס ׁשאינֹו העצם הּכרת ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהּוא

לא  וגם הּׁשלילה, ּבהּׂשגת ולא החּיּוב ְְְְְִִַַַַַַַָָָֹֹּבהּׂשגת

אמרּו זה ועל ּבהּכרה, רק ּובא 22ּבהׂשּכלה, ְְְְְֶַַַַָָָָָָ

העצם. הּכרת ּדהיינּו ,נדע ׁשּלא הידיעה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּתכלית

ּבּנׁשמֹות  ּגם להמׁשי צרי ּדדעת זֹו ְְְְְִִִַַַַַָָָּובחינה

ּדנׁשמֹות  הּדעת ּכי ּדאצילּות. נׁשמֹות אדם, ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּדזרע

הּׂשגה, ּפי ׁשעל הּדעת ּבחינת הּוא ְֲִִִֶַַַַַַַָָּדאצילּות

היינּו ּגיּלּויים, הּוא ענינֹו האצילּות עֹולם ְְֲֲִִִִֵֶַָָָׁשהרי

להמׁשי צרי ולכן והעלם. ּגיּלּוי ּבגדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא

ּתכלית  העצם, הּכרת ׁשהּוא הּדעת ענין ְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבהם

ידי  על נמׁש זה ענין וגם .נדע ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהידיעה

הּמים  מן מּבחינת  ׁשהּוא מּׁשּום רּבינּו, ְִִִִִֵֶֶַַַַֹמׁשה

ולכן  והעלם, ּגיּלּוי מּבחינת למעלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָמׁשיתיהּו,

ּגם  העצם  הּכרת ּבחינת להמׁשי מׁשה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹיכֹול

אדם. ּדזרע ְְֶַַָָָּבּנׁשמֹות

‰p‰Â הּדעת המׁשכת ׁשענין ׁשּנתּבאר ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּבהם  ׁשּיׁש לפי הּוא ּבהמה ּדזרע ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָּבּנׁשמֹות

ּבהמה  ּדזרע ּבּנׁשמֹות הן ׁשרׁשם, מּצד זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָענין
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ועוד.21) ואילך. צג ע' עזר"ת ואילך. קכט ע' עת"ר סה"מ ספ"ל.22)ראה  ב מאמר עיקרים פ"ב. ח"ח עולם בחינות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡l‡ ,‰Ó‰a Ú¯Êc˙BÓLp‰ Ìb הגבוהותÌ„‡ Ú¯Ê ˙ÈÁ·aL ¿∆«¿≈»∆»««¿»∆ƒ¿ƒ«∆«»»

הדעת. המשכת להיות צריכה בהם השאלה,B‡ÎÏÂ¯‰שגם נשאלת ¿ƒ¿»
‡ÓÏLa כי ומתקבל מובן היה הדבר כלומר ,‰Ó‰a Ú¯Êc ˙BÓLp‰ ƒ¿»»«¿»¿∆«¿≈»

˙Úc Ì‰a ÔÈ‡L עולמות של נשמות להיות שירדו כיוון עצמם, מצד ∆≈»∆««
מאצילות  שלמטה בריאהֿיצירהֿעשיה

CÈLÓn‰ ‡e‰ ‰LÓ ‰p‰ƒ≈…∆««¿ƒ
Ï·‡ ,˙Úc‰ ˙ÈÁa Ì‰a»∆¿ƒ««««¬»

Ì„‡ Ú¯Êc ˙BÓLp‰ נשמות שהן «¿»¿∆«»»
e‰Óדאצילות  ,˙Úc Ì‰a LiL∆≈»∆«««

Ì‰Ï CLÓpL ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»»∆ƒ¿«»∆
‰LÓ È„È ÏÚ על בזה נוסף ומה «¿≈…∆

עצמם, מצד בהן שיש »∆ÏÚLהדעת
‰Ê אלו בנשמות גם הדעת המשכת על ∆

¯Ó‡ רבינו ÌÈNzלמשה ¯L‡ ∆¡«¬∆»ƒ
.Ì‰ÈÙÏ בני לכל הכוונה וכאמור ƒ¿≈∆

'זרע  במדריגת שהם אלה גם ישראל,

אדם'?

ÔÈÚa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«
˙BÈÁa ÈzL LÈ BÓˆÚ ˙Úc‰««««¿≈¿≈¿ƒ

מזה. למעלה ‰Úc˙זו ˙ÈÁa LÈ≈¿ƒ««««
‰‚O‰‰ È¯Á‡Ï ‡aL קליטה ∆»¿«¬≈««»»

טובה Ïkוהבנה ÏÚ ‰ÏkN‰‰ B‡««¿»»«»
,ÌÈt השכלה לפחות שיש לאחר או »ƒ

בדבר  כלשהי ≈¬»¿∆È¯Á‡lLשכלית
ÔÈÚ‰ ˙‡ ÔÈ·Óe ÏÈkNnL∆«¿ƒ≈ƒ∆»ƒ¿»

ובינה  È„ÈÏבחכמה ‡a ÈÊ‡¬«»ƒ≈
‰Lb¯‰Â ‰¯k‰,הדעת עניין שזהו «»»¿«¿»»

לעיל, ‰È‡כמבואר BÊ ‰¯k‰L∆«»»ƒ
‡˜Âc ‚ÈOnM ‰Óa זו ובבחינה ¿«∆«ƒ«¿»

אבל  והרגשה הכרה יש אמנם דעת, של

והשיג. שהבין עניינים באותם רק זהו

‰ÏÚÓlL ˙Úc ˙ÈÁa LÈ C‡«≈¿ƒ«««∆¿«¿»
‰‚O‰Ó21˙¯k‰ ‡e‰Â , ≈«»»¿«»«
ÌˆÚ‰ דעת ובענייננו, העניין, של »∆∆

האלוקות  בעצמות ≈∆BÈ‡Lוהכרה
,‰‚O‰a Òt˙ שייך לא כי ƒ¿»¿«»»

האלוקות  עצמות את ולהשיג 'לתפוס'

השכל  ידי ‰eiÁ·על ˙‚O‰a ‡Ï…¿«»««ƒ
ותפיסה  הבנה היינו חיובית, בהבנה לא

עניינו ומה כן הוא O‰a‚˙מה ‡ÏÂ¿…¿«»«
‰ÏÈÏM‰ אותו 'לתפוס' שייך ולא «¿ƒ»

ומופשט, מושלל הוא וממה לא הוא מה היינו השלילה, בהשגת »¿Ì‚Âאפילו
‰ÏkN‰a ‡Ï אפילו שכלית, תפיסה שהוא איזו בו שתהיה שייך לא וגם …¿«¿»»

טובה, והשגה הבנה האלוקותe·‡ללא בעצמות k‰a¯‰הדעת ולא ¯˜ »«¿«»»

למעלה  שיסודה הכרה אלא ההבנה בעקבות ובאה הבנה על שמבוססת הכרה

Ê‰מהשכל, ÏÚÂ והשגה מהבנה שלמעלה הנעלית, הדעת בחינת על ¿«∆
e¯Ó‡22,EÚ„והשכלה, ‡lL ‰ÚÈ„È‰ ˙ÈÏÎz שהידיעה היינו »¿«¿ƒ«¿ƒ»∆…≈«¬

מהשכל, שלמעלה דעת נדעך', 'שלא היא ביותר ‰k¯˙הנעלית eÈÈ‰c¿«¿«»«
ÌˆÚ‰.לעיל כמבואר »∆∆

‰ÈÁ·e נעלית˙Ú„c BÊ הכרת' ¿ƒ»¿««
Ìbהעצם' CÈLÓ‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ«

˙BÓL ,Ì„‡ Ú¯Êc ˙BÓLpa«¿»¿∆«»»¿»
˙eÏÈˆ‡c שאין בחינה שזו כיוון «¬ƒ

עצמן. מצד אלו בנשמות Èkƒאפילו
‡e‰ ˙eÏÈˆ‡c ˙BÓLc ˙Úc‰«««ƒ¿»«¬ƒ
,‰‚O‰ Èt ÏÚL ˙Úc‰ ˙ÈÁa¿ƒ««««∆«ƒ«»»
שכלית  הבנה על שמבוססת הכרה

BÈÚ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ È¯‰L∆¬≈»»¬ƒƒ¿»
ÌÈÈelÈb ‡e‰ אורות של והארות ƒƒ

e‰Lאלוקיים, eÈÈ‰¯„‚a ‡ «¿∆¿∆∆
ÌÏÚ‰Â ÈelÈb שנתונה דרגה ƒ¿∆¿≈

היינו  והעלם, גילוי של להגדרות

יכולים  האצילות עולם של שהאורות

גם  ויכולים והתגלות בהארה להיות

שהאורות  וכיוון להאיר. ולא להתעלם

הן  האצילות עולם של והספירות

והשגה, תפיסה בהם שייך 'גילויים'

באצילות  שהוא כפי הדעת עניין ולכן

השגה. על ומבוסס השגה אחרי בא

Ì‰a CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ»∆
˙Úc‰ ÔÈÚ השנייה במדריגה ƒ¿««««

שלא  יותר, הנעלית לעיל, האמורה

בהשגה  ‰k¯˙תלוייה ‡e‰L∆«»«
‡lL ‰ÚÈ„È‰ ˙ÈÏÎz ,ÌˆÚ‰»∆∆«¿ƒ«¿ƒ»∆…

,EÚ„.לעיל ÔÈÚכמבואר Ì‚Â ≈«¬¿«ƒ¿»
‰Ê הכרת מהשגה, שלמעלה דעת של ∆

'זרע  בחינת דאצילות, בנשמות העצם,

LÓ‰אדם', È„È ÏÚ CLÓƒ¿»«¿≈…∆
˙ÈÁaÓ ‡e‰L ÌeMÓ ,eÈa«̄≈ƒ∆ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ ,e‰È˙ÈLÓ ÌÈn‰ ÔÓƒ««ƒ¿ƒƒ¿«¿»

ÌÏÚ‰Â ÈelÈb ˙ÈÁaÓ שהיא ƒ¿ƒ«ƒ¿∆¿≈
כאמור, האצילות, עולם של הדרגה

CÈLÓ‰Ï ‰LÓ ÏBÎÈ ÔÎÏÂ¿»≈»…∆¿«¿ƒ
Ìb ÌˆÚ‰ ˙¯k‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»«»∆∆«

Ì„‡ Ú¯Êc ˙BÓLpa עצמן שמצד «¿»¿∆«»»
והעלם. גילוי של בגדרים מוגדר שכן האצילות, לעולם שייכות הן

Ú¯Êc ˙BÓLpa ˙Úc‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚL ¯‡a˙pL ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿»≈∆ƒ¿««¿»«««««¿»¿∆«
‰Ê ÔÈÚ Ì‰a LiL ÈÙÏ ‡e‰ ‰Ó‰a באלוקות דעת vÓ„של ¿≈»¿ƒ∆≈»∆ƒ¿»∆ƒ«
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יי `"iyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

והן  אבֹותיכם, יׁשבּו הּנהר מעבר ּבהּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָּדכתיב

על  הּתהּו, עֹולם מּבחינת ׁשּׁשרׁשֹו הּגּוף ְְִִִֶַַַַַָָֹמּצד

ּדתכלית  הּדעת המׁשכת ּבענין הּוא זה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָּדר

ּגם  הּנׁשמֹות, ּבכללּות נדע ׁשּלא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹהידיעה

מּצד  הּוא זה ענין ׁשּגם אדם, ּדזרע ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָּבּנׁשמֹות

הּידּוע  ּפי על ּבזה, והענין ּבענין 23ׁשרׁשם. ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

ּבמחׁשבה  עלּו יׂשראל ּכל 24נׁשמֹות ׁשּׁשֹורׁש , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָ

זרע  ׁשּבבחינת הּנׁשמֹות (ּגם יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָנׁשמֹות

כּו', ּבּמחׁשבה נעלית הכי ּבדרּגא הּוא ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָּבהמה)

ע  את ּבהם  להמׁשי אפׁשר הּכרת ולכן נין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

זה  ענין וגם .נדע ׁשּלא הידיעה ּתכלית ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהעצם,

מאיר  ּבמׁשה ּכי ּדוקא, מׁשה ידי על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹנמׁש

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשּלמעלה, אלף 25העצם מאֹות ׁשׁש ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

מׁשה  ׁשל ׁשּבקרּבֹו ּבקרּבֹו, אנכי אׁשר העם ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹרגלי

ּומהּותֹו עצמּותֹו ׁשאנכי, מי אנכי ּבחינת ְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹמאיר

ּבמׁשה  זֹו ּבחינה ׁשּגיּלּוי ּכן, על [ויתר .ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיתּבר

ּבמקֹום  ּכמבֹואר ּדוקא, יׂשראל ידי על ְְְְְִֵֵַַַָָָָהּוא

ידי 26אחר  על הּוא ּדמׁשה ּבקרּבֹו אנכי ׁשּגיּלּוי , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

העם]. רגלי אלף מאֹות ְִֵֵֶֶַָָׁשׁש

e‰ÊÂ,לפניהם ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים ואלה ¿∆ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

את  המקּׁשר הּוא ׁשּמׁשה ְְִִִֵֶֶֶַַָֹלפנימּיּותם,

עצמּות  ּפנימּיּות ּבחינת עם הּנׁשמֹות ְְְְְִִִִִִַַַָּפנימּיּות

הּממׁשי הּוא ולכן הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְִֵֵַַַָָּומהּות

לבחינת  עד יׂשראל, ּבנׁשמֹות הּדעת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָּבחינת

ּגם  ׁשּזה ּו ,נדע ׁשּלא הידיעה ּדתכלית ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּדעת

לפניהם, ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים ואּלה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּדּיּוק

היינּו ׂשכלּיֹות, מצוֹות ׁשהם ּדייקא, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָמׁשּפטים

מּבחינת  מׁשה המׁשי ׂשכלּיֹות ּבמצוֹות ְְְְְִִִִִִִֶֶַַֹׁשּגם

.נדע ׁשּלא הידיעה ּדתכלית לדעת עד ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָֹהּדעת,
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א. קצא, ובכ"מ.23)של"ה .27 ע' .17 ע' ה'ש"ת  סה"מ ואילך. ד יז, שה"ש לקו"ת ד.24)ראה פ"א, בהעלותך 25)ב "ר

כא. ב.26)יא, א, בראשית תו"א וראה .134 ע' תש"ה קטו. ע' תרפ"ז סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‰p‰ ¯·ÚÓ e‰a ·È˙Îc ‰Ó‰a Ú¯Êc ˙BÓLpa Ô‰ ,ÌL¯L»¿»≈«¿»¿∆«¿≈»ƒ¿ƒ¿≈≈∆«»»

ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ,'מאד גדול 'דעת לנשמות יש הנהר' 'עבר בבחינת ושם »¿¬≈∆
לעיל, BL¯MLכמובא Ûeb‰ „vÓ Ô‰Â נעלה ממקור הוא הגוף של ¿≈ƒ««∆»¿

,e‰z‰ ÌÏBÚ ˙ÈÁaÓ,לעיל ÔÈÚaכמבואר ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚ ƒ¿ƒ«»«…«∆∆∆¿ƒ¿«
˙Úc‰ ˙ÎLÓ‰˙ÈÏÎ˙c «¿»««««¿«¿ƒ

EÚ„ ‡lL ‰ÚÈ„È‰ הדרגה «¿ƒ»∆…≈«¬
והיא  בדעת, יותר הנעלית השנייה,

לעיל, כמבואר העצם, הכרת עניין

Ìb ,˙BÓLp‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»«¿»«
ÌbL ,Ì„‡ Ú¯Êc ˙BÓLpa«¿»¿∆«»»∆«

‰Ê ÔÈÚ בכל להמשיך האפשרות ƒ¿»∆
היותר  הבחינה את ישראל נשמות

בדעת ÌL¯L,נעלית „vÓ ‡e‰ƒ«»¿»
ומבאר. שממשיך כפי

Èt ÏÚ ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«ƒ
Úe„i‰23 החסידות ÔÈÚaבתורת «»«¿ƒ¿«

המדרש  Ï‡¯NÈדברי ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈
‰·LÁÓa eÏÚ24 האלוקית »¿«¿»»

העולם), שנברא קודם (עוד העליונה

Ï‡¯NÈ ˙BÓL Ïk L¯BML∆∆»ƒ¿ƒ¿»≈
˙BÓLp‰ Ìb) הנמוכות ««¿»

‡e‰ (‰Ó‰a Ú¯Ê ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«∆«¿≈»
‰·LÁna ˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‡b¯„a¿«¿»¬ƒ«¬≈««¿»»

העליונה ÔÎÏÂהאלוקית ,'eÎ¿»≈
Ì‰a CÈLÓ‰Ï ¯LÙ‡ בכל ∆¿»¿«¿ƒ»∆

מכל  ÔÈÚהדרגות,הנשמות, ˙‡∆ƒ¿«
,ÌˆÚ‰ ˙¯k‰ והכרה 'דעת' «»«»∆∆

'דעת' שהיא האלוקות בעצמות

על  מבוססת ולא מהשגה שלמעלה

של  הבחינה זו וכאמור השגה,

.EÚ„ ‡lL ‰ÚÈ„È‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«¿ƒ»∆…≈«¬
‰Ê ÔÈÚ Ì‚Â'העצם 'הכרת של ¿«ƒ¿»∆

CLÓ ישראל È„Èלנשמות ÏÚ ƒ¿««¿≈
¯È‡Ó ‰LÓa Èk ,‡˜Âc ‰LÓ…∆«¿»ƒ¿…∆≈ƒ

‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ ביכולתו ולכן »∆∆∆¿«¿»
'הכרת  את ישראל לבני להמשיך

מאיר  רבנו שבמשה וההוכחה העצם',

היא  e˙kL·העצם BÓk25 בתורה ¿∆»
עצמו  על אומר רבנו ≈LLשמשה

¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó≈∆∆«¿ƒ»»¬∆
ÈÎ‡ ˙ÈÁa ¯È‡Ó ‰LÓ ÏL Ba¯˜aL ,Ba¯˜a ÈÎ‡ ומבואר »…ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿∆…∆≈ƒ¿ƒ«»…ƒ

עצמו  הוא בשמות ש'אנוכי' שנקראות הדרגות מכל שלמעלה האלוקות ת

סתם, 'אנוכי' נקרא אלא ÈÎ‡L,שונים ÈÓ והיינוB˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ƒ∆»…ƒ«¿«

,Ôk ÏÚ ¯˙ÈÂ] .C¯a˙È לנשמות זו בחינה ממשיך שמשה האמור מלבד ƒ¿»≈¿»≈«≈
חידוש  תוספת שהוא נוסף עניין בכך יש בו, מאיר האלוקות עצם כי ישראל

BÊ ‰ÈÁa ÈelÈbL העצם הכרת עצמו LÓa‰של ÏÚרבינו ‡e‰ ∆ƒ¿ƒ»¿…∆«
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·Ók ,‡˜Âc Ï‡¯NÈ È„È26,,החסידות בתורת ¿≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿»«≈

ÈÎ‡ ÈelÈbL עצמות היינו ∆ƒ»…ƒ
‰e‡האלוקות  ‰LÓc Ba¯˜a¿ƒ¿¿…∆

ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL È„È ÏÚ«¿≈≈≈∆∆«¿ƒ
ÌÚ‰ זו בחינה הממשיכים שהם »»

לכך  נוספת סיבה זו והרי במשה,

על  תהיה ישראל בבני הדעת שהמשכת

לעיל  כאמור משה, ].ידי
¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰Ï‡Â e‰ÊÂ¿∆¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆

,Ì‰ÈÙÏ ÌÈNz את לפרש ויש »ƒƒ¿≈∆
'לפניהם' «Ì˙eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ,המילה

˙‡ ¯M˜Ó‰ ‡e‰ ‰LnL∆…∆«¿«≈∆
˙BÓLp‰ ˙eiÓÈt בני כל של ¿ƒƒ«¿»

eiÓÈt˙ישראל  ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ«¿ƒƒ
Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ«¿«≈»

ÔÎÏÂ ,‡e‰ מקשר רבנו שמשה כיוון ¿»≈
פנימיות  עם הנשמות פנימיות את

האלוקות  ‰CÈLÓnעצמות ‡e‰««¿ƒ
˙Úc‰ ˙ÈÁaבאלוקות˙BÓLa ¿ƒ««««¿ƒ¿

,Ï‡¯NÈ ממשיך אינו גופא ובדעת ƒ¿»≈
של  בדעת התחתונה הבחינה את רק

היא  ההמשכה אלא באלוקות הכרה

˙ÈÏÎ˙c ˙Úc‰ ˙ÈÁ·Ï „Ú«ƒ¿ƒ««««¿«¿ƒ
,EÚ„ ‡lL ‰ÚÈ„È‰ הדרגה היא «¿ƒ»∆…≈«¬

נעלית  'הכרת היותר הדעת, בעניין

בהרחבה, לעיל כמבואר העצם',

˜eic‰ Ìb e‰fL הכתוב בלשון ∆∆««ƒ
ÌÈNz ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒ
,‡˜ÈÈc ÌÈËtLÓ ,Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ«¿»
התורה  למצוות וקורא מדייק והכתוב

'משפטים' זה BÂˆÓ˙בהקשר Ì‰L∆≈ƒ¿
˙BiÏÎN שהם מ'חוקים' (בשונה ƒ¿ƒ

שכל, פי על הסבר להם שאין מצוות

טעם  להם שיש מצוות שהן 'עדות' וכן

מצד  מעצמן מחוייבות אינן אבל

מצוות  שהן 'משפטים' כמו השכל,

לגזול, ולא לגנוב לא כמו שכליות

וכד'), ואם אב ÌbLכיבוד eÈÈ‰ אפילוCÈLÓ‰ ˙BiÏÎN ˙BÂˆÓa «¿∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ
˙Ú„Ï „Ú ,˙Úc‰ ˙ÈÁaÓ ‰LÓ הנעלה ‰ÚÈ„È‰באופן ˙ÈÏÎ˙c …∆ƒ¿ƒ«««««¿««¿«¿ƒ«¿ƒ»

.EÚ„ ‡lL∆…≈«¬
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mdiptlיב miyz xy` mihtynd dl`e

ּגם e‡È·e¯ו) ּבפֹועל האדם ּבעבֹודת הענין ≈ְְֲִַַַַָָָָָ

ּבפרטּיּות  ּדהּנה אּלה, ְְְִִִֵֵֵֶָּבדֹורֹותינּו

אדם  זרע ּבחינת מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיׁש

הּתֹורה  עסק ּדבׁשעת ּבהמה, זרע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּובחינת

ּוכׁשעֹוסק  אדם, זרע ּבבחינת הּוא הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָוהּתפּלה

ּבהיּתר, ׁשהם אף ּדחֹול, ּבעּובדין הּיֹום ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַּבמׁש

עבֹודת  ותֹוכן ּבהמה. זרע ּבבחינת הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָהרי

ּבהמה, זרע ּבבחינת הּדעת להמׁשי הּוא ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהאדם

ּבעּובדין  עסקֹו ּבעת ה' ּדעת ׁשּימׁשי ְְְְְְְִִֵֶַַַַָּדהיינּו

זרע  ּבבחינת ּבעבֹודתֹו ׁשּגם זאת, ועֹוד ְְְֲִִֶֶַַַַָֹּדחֹול,

מּבחינת אדם ימׁשי והּתפּלה, הּתֹורה ּבעסק ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּלא  והיינּו, ,נדע ׁשּלא הידיעה ּדתכלית ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹהּדעת

ּדהּׂשגה, ּבאֹופן ּותפּלה ּבתֹורה ּבעבֹודתֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָיסּתּפק

ּבחינת  ׁשהּוא הּדעת ענין ּבזה ימׁשי ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָאּלא

הּנה  זֹו, ׁשּבהתקּׁשרּות ּדאמּונה, ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָההתקּׁשרּות

אינּה והראיה חליׁשּות, ּגֹורמת אינּה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָהּקּוׁשיא

ידי  על היא זֹו מדריגה והמׁשכת חיּזּוק. ְְְְִִִֵֵַַַַָָָמֹוסיפה 

אּתה  ּדּבר יׂשראל ׁשאמרּו והגם רּבינּו. ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמׁשה

נמּות  ּפן ּגֹו' ונׁשמעה מׁשמע 27עּמנּו ּדמּזה , ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

מּכל  ה', ּדברי לגּבי ירידה הּוא ּדמׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשהּדיּבּור

ּבחינת  הּממׁשי הּוא מׁשה ּדוקא הרי ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹמקֹום,

ּדזרע  ּבּנׁשמֹות ּגם מהּׂשגה ׁשּלמעלה ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּדעת

ׁשּבדֹורנּו, ּבמׁשה ּגם הּוא וכן ְְְְֵֵֵֶֶַָֹּבהמה.

ּדרא  ּבכל ּדמׁשה אּלה 28ּדאתּפּׁשטּותא ּכל אׁשר , ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ

אּלּו אֹו עכׁשיו, מקּוּׁשרים אליו, מקּוּׁשרים ְְְִִֵֵֶַָָָָָׁשהיּו

זה  הּוא מׁשה הרי ּפנים, ּכל על להּבא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיתקּׁשר ּו

ּבחינת  ׁשּלהם, הּנׁשמה עצם ּבחינת את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהמקּׁשר

ׁשּלֹו ּביחידה ׁשּלהם, זה 29היחידה ידי ׁשעל , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ליחד יחידה ּב ּודבּוקה חבּוקה למעלה 30היא , ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָ

לגמרי. ודעת ְְִֵַַַַַָמּטעם
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טז.27) כ, א).28)יתרו (קיב, תס"ט רצ.29)תקו"ז ע' שם אדה"ז מאמרי גם ג').30)ראה (יום דהושענות פיוט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (Â ואחד אחד כל של ה' עבודת ≈»ƒ¿»«¬«»»»
‰p‰c ,‰l‡ eÈ˙B¯B„a Ìb ÏÚBÙa נשמות כללית שבחלוקה למרות ¿««¿≈≈∆¿ƒ≈

בהמה', ו'זרע אדם' ל'זרע מתחלקות ‡Á„ישראל ÏÎa LÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈¿»∆»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â העניינים שני Ú¯Êאת ˙ÈÁ·e Ì„‡ Ú¯Ê ˙ÈÁa ¿∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ«∆«»»¿ƒ«∆«

‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ˙ÚL·c ,‰Ó‰a¿≈»¿ƒ¿«≈∆«»
‰lÙz‰Â במצב נמצא כשהאדם ¿«¿ƒ»

Ú¯Êנעלה  ˙ÈÁ·a ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ«∆«
ÌBi‰ CLÓa ˜ÒBÚLÎe ,Ì„‡»»¿∆≈¿∆∆«

,ÏBÁc ÔÈ„·eÚa,חולין ‡Ûמעשי ¿¿ƒ¿«
Ì‰L נעשים החול zÈ‰a¯,מעשי ∆≈¿∆≈

נמצא  האדם שעה באותה מקום, מכל

נחות, ‰e‡ולכן במצב È¯‰¬≈
.‰Ó‰a Ú¯Ê ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆«¿≈»

˙„B·Ú ÔÎB˙Â של ‰‡„Ìה' ¿∆¬«»»»
˙Úc‰ CÈLÓ‰Ï ‡e‰ באלוקות ¿«¿ƒ«««

eÈÈ‰c ,‰Ó‰a Ú¯Ê ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆«¿≈»¿«¿
'‰ ˙Úc CÈLÓiL הכרה לו ותהיה ∆«¿ƒ««

(לפחות  באלוקות והתקשרות באלוקות

ה  התחתונה)בבחינת במדריגה דעת

,ÏBÁc ÔÈ„·eÚa B˜ÒÚ ˙Úa¿≈»¿¿¿ƒ¿
,˙‡Ê „BÚÂ של נוסף עניין ויש ¿…

בעבודה  שהוא כפי הדעת המשכת

ÈÁ·a˙בפועל  B˙„B·Úa ÌbL∆««¬»ƒ¿ƒ«
‰¯Bz‰ ˜ÒÚa Ì„‡ Ú¯Ê∆«»»¿≈∆«»

,‰lÙz‰Â כלל בדרך לו כאשר יש ¿«¿ƒ»
התחתונה, בדרגה הדעת בחינת את

˙Úc‰ ˙ÈÁaÓ CÈLÓÈ«¿ƒƒ¿ƒ««««
,EÚ„ ‡lL ‰ÚÈ„È‰ ˙ÈÏÎ˙c¿«¿ƒ«¿ƒ»∆…≈«¬

העליונה, במדריגה ¿»¿eÈÈ‰Â,הדעת
היא  ה' בעבודת העניין ומשמעות

‰¯B˙a B˙„B·Úa ˜tzÒÈ ‡lL∆…ƒ¿«≈«¬»¿»
‰‚O‰c ÔÙB‡a ‰lÙ˙e שכלית ¿ƒ»¿∆¿«»»

ובינה, חכמה ידי על גם להיות שיכולה

˙Úc‰ ÔÈÚ ‰Êa CÈLÓÈ ‡l‡∆»«¿ƒ»∆ƒ¿««««
˙e¯M˜˙‰‰ ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ««ƒ¿«¿

‰eÓ‡c,מהשכל שלמעלה ∆¡»
‰p‰ ,BÊ ˙e¯M˜˙‰aL האמונה ∆¿ƒ¿«¿ƒ≈

ולכן  ביותר ותקיפה חזקה היא

‡ÈLew‰ האמונה ענייני ‡dÈעל «¿»≈»
˙eLÈÏÁ ˙Ó¯Bb באמונה ∆∆¬ƒ

‡dÈובהתקשרות, ‰È‡¯‰Â¿»¿»»≈»
˜efÈÁ ‰ÙÈÒBÓ.בראיות צורך אין אופן בכל כי ƒ»ƒ

BÊ ‰‚È¯„Ó ˙ÎLÓ‰Â תקיפה ואמונה והתקשרות דעת ÏÚשל ‡È‰ ¿«¿»««¿≈»ƒ«
Ï‡¯NÈ e¯Ó‡L Ì‚‰Â .eÈa¯ ‰LÓ È„È לאחר תורה מתן בעת ¿≈…∆«≈«¬«∆»¿ƒ¿»≈

יכלו  ולא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא מפי הדברות עשרת התחלת את ששמעו

זאת, ‡z‰להכיל ¯ac רבינו Ôtמשה 'Bb ‰ÚÓLÂ enÚ מחשש «≈«»ƒ»¿ƒ¿»»∆
מהקדושֿברוךֿהוא  ישמעו אם שמא

אזי  eÓ27‰fÓc˙עצמו, , »¿ƒ∆
‰LÓc ¯eaÈc‰L ÚÓLÓ«¿«∆«ƒ¿…∆

ישרא  בני להכיל שאותו יכולים כן ל

'‰ È¯·c Èa‚Ï ‰„È¯È ‡e‰¿ƒ»¿«≈ƒ¿≈
להכיל, יכולים לא ישראל בני שאותם

באלוקות  הדעת המשכת גם ולכאורה

ירידה, היא משה ידי «ÏkÓƒעל
È¯‰ ,ÌB˜Ó למעשה‰LÓ ‡˜Âc »¬≈«¿»…∆

˙Úc‰ ˙ÈÁa CÈLÓn‰ ‡e‰««¿ƒ¿ƒ««««
‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓlL המדריגה ∆¿«¿»≈«»»

בדעת  Ú¯Êcהנעלית ˙BÓLpa Ìb««¿»¿∆«
,‰Ó‰a של המיוחדת מעלתו מפני ¿≈»

לעיל. כמבואר רבינו, משה

,e¯B„aL ‰LÓa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿…∆∆¿≈
ÏÎa ‰LÓc ‡˙eËMt˙‡c¿ƒ¿«¿»¿…∆¿»

‡¯c28, יש ודור דור שבכל »»
רבינו, משה של והארה 'התפשטות'

הזוהר, ‡l‰כדברי Ïk ¯L‡¬∆»≈∆
,ÂÈÏ‡ ÌÈ¯Me˜Ó eÈ‰L משה אל ∆»¿»ƒ≈»

בסמוך  נאמר זה שמאמר (יצוין שבדור

הראשון  השנה יום תשי"א, שבט ליו"ד

אלו  או הריי"צ) הרבי הסתלקות לאחר

‡elשהם B‡ ,ÂÈLÎÚ ÌÈ¯Me˜Ó¿»ƒ«¿»≈
,ÌÈt Ïk ÏÚ ‡a‰Ï e¯M˜˙iL∆ƒ¿«¿¿«»«»»ƒ
˙‡ ¯M˜Ó‰ ‰Ê ‡e‰ ‰LÓ È¯‰¬≈…∆∆«¿«≈∆
,Ì‰lL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆«¿»»∆»∆

Ì‰lL ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÈÁa הדרגה ¿ƒ««¿ƒ»∆»∆
הנשמה  של פנימית והכי עמוקה הכי

למעלה  זה שמות, חמשה לה (שיש

נפשֿרוחֿנשמהֿחיהֿיחידה), מזה,

BlL ‰„ÈÁÈa29,שבדור משה של «¿ƒ»∆
‡È‰ ‰Ê È„È ÏÚL של הנשמה ∆«¿≈∆ƒ

אליו Caהמקושר ‰˜e·„e ‰˜e·Á¬»¿»»
בעצמו  «ÈÁÈ¿ƒ„‰בקדושֿברוךֿהוא

C„ÁÈÏ30, בחג 'הושענות' כנוסח ¿«¬»
שהיא  בדבקות «¿»¿ÏÚÓÏ‰הסוכות,

È¯Ó‚Ï ˙Ú„Â ÌÚhÓ.לחלוטין עלֿשכלית ƒ««»««¿«¿≈
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יג `"iyz'd ,oey`x xc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

יעבד 31ּבּכתּוב CÈLÓÓeז) ׁשנים ׁשׁש «¿ƒֲִֵַַָָֹ

חּנם,ּובּׁשביעית לחפׁשי יצא ְְִִִִֵֵַַָָ

אלפי  ּבׁשית עכׁשיו העבֹודה הׁשלמת ידי ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָּדעל

עלמא  ּדהוי מּכל 32ׁשנין מּוגּבל, זמן ׁשּזהּו ּדאף , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

יהיה  אזי העבֹודה, ּכל את ּבֹו יׁשלימּו ְְֲֲִִֶֶַַָָָָמקֹום

ה' את ּדעה הארץ ּבחינת 33מלאה ּדייקא, ּדעה , ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ועד  למּקטּנם אֹותי ידעּו ׁשּכּוּלם ּובאֹופן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָהּדעת,

יהיה 34ּגדֹולם  לעתיד וגם קטן, ׁשהּוא ּדאף , ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

הּדעת, ענין אצלֹו יהיה מקֹום, מּכל ְְְִִִֶֶַַַַָָָָקטן,

והּגיּלּוי  ׁשהאֹור מכּסים, לּים ּדכּמים ְְְְִִִֶֶַַַַַָָּובאֹופן

המבֹואר  עם זה לקּׁשר ויׁש ּבׁשוה. ּבכּוּלם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָיהיה

ההיּלּולא  ּדצבא 35ּבדרּוׁש הּׁשם, צבאֹות ּבענין ְְְְְִִִִֵַַַָָָ

לׁשֹון  מּוגּבל, זמן לׁשֹון ּפירּוׁשים, ׁשלׁשה ּבֹו ְְְְְִֵֵַָָֹיׁש

ּבענין  ּגם הּוא ּדכן עֹול, וקּבלת חיל ּולׁשֹון ְְְְְִִִֵַַַַָָיֹופי,

ׁשנין, אלפי ּבׁשית היא ׁשהעבֹודה ּדהגם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָזה,

מּכל  מּוגּבל, זמן מּלׁשֹון צבא מּוגּבל, זמן ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָּבמׁש

ּדיֹופי, ּובאֹופן העבֹודה ׁשלימּות ּבֹו יׁש ְְְֲִֵֵֶָָָמקֹום

הּכחֹות  ּבכל ּבׁשלימּות, היא עבֹודתֹו ְְֲִִֵֶַָָָֹׁשּכל

מּבחינת  ּולמעלה הּמּקיפים, ּכחֹות ְְְְִִִִִִִַַַַַָֹהּפנימּיים,

קּבלת  מּתֹו היא ׁשהעבֹודה זאת ועֹוד ְֲִִִִֶַַַָָָֹמּקיפים,

עבד  ׁשל ענינֹו ׁשּזה ּו הּׁשליׁשי, ּכּפירּוׁש ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָעֹול,

נעׂשה  ידּה ׁשעל זֹו, עבֹודה ידי ועל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָעברי.

הּמׁשּכן  לקרׁשי ּדעֹולם והּקׁשר הּׁשקר ,36הפיכת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

מֹורי  קדּוּׁשת ּכבֹוד ׁשהּוא ׁשּבדֹורנּו, מׁשה ְְְֲִֵֵֶֶֶַֹהרי

עם  ׁשּלהם היחידה את יקּׁשר אדמֹו"ר, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָחמי

יחידה  עּוּל טֹוענת ׁשהיא ׁשּלֹו, יחידה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָּבחינת

לחפׁשי 30ליחד יצא ּובּׁשביעית זה ידי ועל , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשהּוא  מׁשה ידי על ּדלעתיד, הּגיּלּוי ּדהיינּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹחּנם,

אחרֹון  וגֹואל ראׁשֹון בימינּו37ּגֹואל ׁשּבמהרה , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָ

הּמר, האחרֹון מהּגלּות יגאלנּו ּדידן ְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָּובעגלא

ויגאלנּו ּומכּוּפל, ּכפּול חֹוׁש ּבֹו .38אׁשר ְְְֲִֵֶֶָָָ
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הבאה.31) שבהערה תו"א וראה ב. כא, ג.32)פרשתנו עו, פרשתנו תו"א גם וראה א. לא, ט.33)ר"ה יא, ירמי'34)ישעי'

לג. 125).35)לא, ע' ה'שי"ת (סה"מ פ"י ה'שי"ת לגני באתי 36119)המשך ע' שם (סה"מ ואילך פ"ו הנ"ל המשך ראה

ויחי.37)ואילך). פ' להאריז"ל הפסוקים שער א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר וראה ב. עה, שם (38)תו"א הסיום ).l"endחסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÍÈLÓÓe (Ê·e˙ka31'עברי עבד תקנה 'כי ÚÈ·„אחרי ÌÈL LL «¿ƒ¿«»≈»ƒ«¬…

,ÌpÁ ÈLÙÁÏ ‡ˆÈ ˙ÈÚÈ·M·e,הדברים של הפנימית והמשמעות «¿ƒƒ≈≈«»¿ƒƒ»
היא  ישראל, לנשמות באלוקות הדעת המשכת בעניין לעיל, למבואר בהמשך

ÈÂ‰c ÔÈL ÈÙÏ‡ ˙ÈLa ÂÈLÎÚ ‰„B·Ú‰ ˙ÓÏL‰ È„È ÏÚc¿«¿≈«¿»«»¬»«¿»¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»≈
‡ÓÏÚ32, השנים אלפי בששת »¿»

הגמרא, כדברי קיים, »¿Û‡cשהעולם
Ïa‚eÓ ÔÓÊ e‰fL ששת של וקצוב ∆∆¿«¿»

יותר, ולא שנה ÌB˜Óאלפים ÏkÓƒ»»
‰„B·Ú‰ Ïk ˙‡ Ba eÓÈÏLÈ«¿ƒ∆»»¬»

העולם, ותיקון לבירור »¬‡ÈÊהנחוצה
‰È‰È ימות על ישעיה בנבואת כאמור ƒ¿∆

‡˙המשיח  ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ»¿»»»∆≈»∆
'‰33,‡˜ÈÈc ‰Úc והכתוב , ≈»«¿»

האלוקות  גילוי לגבי כאן ואומר מדייק

המשיח  בימות העולם בכל שיהיה

על  לרמז דווקא 'דעה' »ÈÁa¿ƒ˙לשון
e ,˙Úc‰ המשיח בימות ה' את הדעה «««

eÚ„Èתהיה  ÌlekL ÔÙB‡·¿∆∆»≈¿
ÌÏB„b „ÚÂ ÌpËwÓÏ È˙B‡34, ƒ¿ƒ¿«»¿«¿»

„È˙ÚÏ Ì‚Â ,ÔË˜ ‡e‰L Û‡c¿«∆»»¿«∆»ƒ
ÔË˜ ‰È‰È שהרי ההשגה, בעניין ƒ¿∆»»

לעתיד, על מדברת «ÏkÓƒהנבואה
‰È‰È ,ÌB˜Ó אפילוÔÈÚ BÏˆ‡ »ƒ¿∆∆¿ƒ¿«

ÌiÏ ÌÈnÎc ÔÙB‡·e ,˙Úc‰«««¿∆¿««ƒ«»
‰È‰È ÈelÈb‰Â ¯B‡‰L ,ÌÈqÎÓ¿«ƒ∆»¿«ƒƒ¿∆

ÌleÎa הגדול ואצל הקטן אצל ¿»
.‰ÂLa¿»∆

¯‡B·Ó‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«¿»
‡ÏelÈ‰‰ Le¯„a35 באתי' מאמר ƒ¿«ƒ»

תש"י  שנת של ˆ·‡B˙לגני' ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ¿
‰LÏL Ba LÈ ‡·ˆc ,ÌM‰«≈¿»»≈¿…»

,ÌÈLe¯Èt אחד ÔÓÊפירוש ÔBLÏ ≈ƒ¿¿«
Ïa‚eÓ לאנוש צבא 'הלא בפסוק כמו ¿»

צבא  פירוש ארץ', ÈÙBÈעלי ÔBLÏ¿ƒ
שלישי  ופירוש ÏÈÁוצביון, ÔBLÏe¿«ƒ

כפשוטו  ÔÎcצבא ,ÏBÚ ˙Ïa˜Â¿«»«¿≈
Ì‚‰c ,‰Ê ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿»∆«¬«

‰„B·Ú‰L ישראל נשמות של ∆»¬»
ÔÈL,בעולם  ÈÙÏ‡ ˙ÈLa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ

‡·ˆ ,Ïa‚eÓ ÔÓÊ CLÓa¿∆∆¿«¿»»»
ÏkÓ ,Ïa‚eÓ ÔÓÊ ÔBLlÓƒ¿¿«¿»ƒ»

Ba LÈ ÌB˜Ó זה מוגבל זמן ÔÙB‡·eבתוך ‰„B·Ú‰ ˙eÓÈÏL »≈¿≈»¬»¿∆
ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ ÏÎa ,˙eÓÈÏLa ‡È‰ B˙„B·Ú ÏkL ,ÈÙBÈc¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿≈¿»«…«¿ƒƒƒ

והרגש, השכל ‰ÌÈÙÈwnכמו ˙BÁk,והעונג הרצון ÏÚÓÏe‰כמו …««ƒƒ¿«¿»
ÌÈÙÈwÓ ˙ÈÁaÓ זה וכל מוגדרים, מכוחות שלמעלה הנפש עצם עד ƒ¿ƒ««ƒƒ

ה' לעבודת בשלימות ¿BÚÂ„מנוצל
CBzÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰L ˙‡Ê…∆»¬»ƒƒ

ÏBÚ ˙Ïa˜ אנשי של כהנהגתם «»«
בצבא, ‰ÈLÈÏM,החיל Le¯Ètk«≈«¿ƒƒ

e‰fL עול ÏLהקבלת BÈÚ ∆∆ƒ¿»∆
.È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ
BÊ ‰„B·Ú È„È ÏÚÂ תיקון של ¿«¿≈¬»

הזמן  (למרות בשלימות העולם

NÚ‰המוגבל), d„È ÏÚL∆«»»«¬»
ÌÏBÚc ¯Lw‰Â ¯˜M‰ ˙ÎÈÙ‰¬ƒ««∆∆¿«∆∆¿»
הקדושה  היפך של העניינים וכללות

‰ÔkLnמתהפכים  ÈL¯˜Ï36, ¿«¿≈«ƒ¿»
לגני' 'באתי במאמר באריכות כמבואר

המשכן  קרשי של שה'קרש' הנזכר

לקדושה, העולם של ה'שקר' את הופך

זו  עבודה ידי על LÓ‰הנה È¯‰¬≈…∆
„B·k ‡e‰L ,e¯B„aL∆¿≈∆¿
,¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„¿̃«ƒ»ƒ«¿

ÈÁÈ‰ ˙‡ ¯M˜ÈÌÚ Ì‰lL ‰„ ¿«≈∆«¿ƒ»∆»∆ƒ
‡È‰L ,BlL ‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»∆∆ƒ

CleÚ ˙ÚBË עול קבלת בה יש ∆∆»
לאלוקות  C„ÁÈÏוביטול ‰„ÈÁÈ30 ¿ƒ»¿«¬»

לאלוקות, Ê‰בדבקות È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆
המרומזת  השנים אלפי בששת העבודה

יקויים  יעבוד', שנים ב'שש

,ÌpÁ ÈLÙÁÏ ‡ˆÈ ˙ÈÚÈ·M·e«¿ƒƒ≈≈«»¿ƒƒ»
,„È˙ÚÏc ÈelÈb‰ eÈÈ‰c¿«¿«ƒ¿∆»ƒ
ויצאו  שלימה גאולה כשתהיה

מהגלות LÓ‰ל'חופשי' È„È ÏÚ«¿≈…∆
Ï‡B‚Â ÔBL‡¯ Ï‡Bb ‡e‰L∆≈ƒ¿≈

ÔB¯Á‡37eÈÓÈ· ‰¯‰ÓaL , «¬∆ƒ¿≈»¿»≈
Ô„Èc ‡Ï‚Ú·e לפי) במהירות «¬»»ƒ«

שלנו  והגדרים) ≈«¿eÏ‡‚Èƒהמושגים
¯L‡ ,¯n‰ ÔB¯Á‡‰ ˙eÏb‰Ó≈«»»«¬««¬∆
,ÏteÎÓe ÏeÙk CLBÁ Ba∆»¿»

eÏ‡‚ÈÂ38 המו"ל בהערות כמצויין ¿ƒ¿»≈
המאמר. סיום חסר כאן,
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‡iÂ'ג ֹו הענן ּבת ֹו ענן 1מ ׁשה  ר ׁש"י: ּופיר ׁש , «»…ְִֵֵֶֶַָָָָֹ

ה ּקּב"ה  ל ֹו וע ׂשה  ה ּוא , ע ׁשן ּכמין ְְִֶַָָָָָָזה 

ה ּגמרא  מ ּדברי וה ּוא  ּבת ֹוכ ֹו. ׁשביל  ְְְְְְִִִֵֶַָָֹלמ ׁשה 

לה ּלן 2ּב'יֹומא ' ונאמר  ,"ּבת ֹו" ּכאן נאמר  , ְְְְֱֱֶֶַַַָָָ

ּבּיּבׁשה  ה ּים  ּבת ֹו יׂשראל  ּבני וּיבא ּו ,"3"ּבת ֹו, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹ

ח ֹומה  להם  וה ּמים  ּדכתיב  ׁשביל , - לה ּלן ,3מה  ְְְְִִִִֶַַַַָָָ

וה ּנה  ׁשביל . - ּכאן זה 4אף  (ׁש"ענן הע ׁשן ענין , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לא  אבל  הא ׁש, ֿ ידי על  ּבא  ה ּוא ") ע ׁשן ְְֲִֵֵַָָָָָֹּכמין

ׂשֹורף  הא ׁש ּכא ׁשר  ֿ אם  ּכי לב ּדּה, הא ׁש ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָמ ּצד 

ֿ זה  לפני ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּדבר , איזה  5ּומכ ּלה  ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ה ּנה  ההר , ּברא ׁש אכלת  ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  ְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹֹּומראה 

יֹוצא  ּבא ׁש, ה ּנׂשרף  ה ּדבר  וכליֹון ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמ ּׂשריפת 

ּכתיב  ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן אמנם , ע ׁשן 6הע ׁשן. סיני והר  ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

(א ׁש ג ֹו' ּבא ׁש הוי' עליו ירד  א ׁשר  מ ּפני ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָֻּכל ֹו

מו"ח  כ "ק  ׁשמד ּיק  ּוכפי א ֹוכלת ), א ׁש ולא  ְְְְִֵֵֶֶֶַָֹסתם ,

אף 7אדמ ֹו"ר  הע ׁשן, ס ּבת  ה ּוא  ּבעצמ ֹו ׁשהא ׁש מ ׁשמע , ה ּכת ּוב  ל ׁשֹון ׁשּמּסגנֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשמבאר  (ּוכפי עצמ ֹו מהא ׁש ולא  ה ּנׂשרף  מה ּדבר  הע ׁשן נע ׂשה  ,8ׁשּבאמת  ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּלמ ּטה  לא ׁש ׁשּלמעלה  א ׁש ּבין חל ּוק  אין זה  ּבהר 9ׁשּבענין הרי ולכא ֹורה , ,( ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ע ׁש יהיה  ׁשּמּׂשריפתן וע ׂשבים  ּדׁשאים  א ֹו אילנֹות  היּו לא  סיני סיני הר  ּכי ן, ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ע ׁשן  ׁשּיעלה  ּבׂשריפה  ּכלים  אינם  והאבנים  אבנים , ׁשל  הר  ּומ ֹוסיף 10ה ּוא  .8 ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשהט ּביע  ה ּטבע  ֿ ּפי על  הלא  ּבא ׁש", ה ' עליו ירד  "א ׁשר  ּׁשּכת ּוב  ּבמה  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלד ּיק 

ּגׁשמי  ּדבר  יׁשנֹו ֿ ּכן ֿ אם  (א ּלא  על ּיה  ה ּוא  הא ׁש טבע  ה ּנה  ּבּנבראים , ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָה ּקּב"ה 

למ ּטה  ונׁשאר  הא ׁש נאחז ּומבאר 11ׁשּבֹו טבע ֹו.  הפ ּכאן היה  מה  ּומ ּפני ,( ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּנברא 12ּבזה  הע ֹולם  ּדבריאת  ה ּכּונה  ּפנימיּות  נת ּגּלה  ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ּדה ּנה  , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
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טו     

ּבאר ּבעה  ה ּקּב"ה  ׁשהט ּביע  ה ּטבע  ֿ ּפי ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָעל 

ֿ ּפי  על  א ׁשר  ֿ מד ּבר , ֿ חי  ֿ צ ֹומח  ּובד ֹומם  ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַה ּיס ֹוד ֹות 

ל ׁשּנֹות  האדם  עב ֹודת  היא  זאת  ה ּנה  ְֲִִֵַַַָָָָֹה ּתֹורה 

ל ׁשב ּתֹו מכ ֹון לע ׂשֹותם  הע ֹולם  וטבע  ְְְְֲִִֶַַָָָָטבע ֹו

ה ּמתחיל   ית ּבר וה ּוא  , ּבׁשינּוי 13ית ּבר לה ֹור ֹות  ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

היֹות ֹו עם  סיני, הר  ה ּנה  ולכן, ה ּבריאה . ְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָטבע 

להיֹות  ּבׂשריפה  ה ּכּליֹון ּבֹו ׁשּי ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָאבנים ,

מ ּפני  טבע ֹו,  הפ ּכל ֹו" "ע ׁשן זאת  ּבכל  ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻע ׁשן,

ּבטבע  טבע ֹו  היפ ּבא ׁש", הוי' עליו ירד  ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ"א ׁשר 

ׁשּבמ ּתןֿ ה ּטעם  מה ּו להבין צרי  א ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָהעל ּיה .

סתם , ּבא ׁש" הוי' עליו ירד  "א ׁשר  ּכתיב  ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָּתֹורה 

צרי וגם  אכלת ". "ּכא ׁש נאמר  ּבפר ׁשתנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואיל ּו

נת ּפר ׁש לא  ׁשּבפר ׁשתנּו ה ּטעם  מה ּו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלהבין,

ֿ ּתֹורה  ּבמ ּתן ׁשּנת ּפר ׁש (ּכמ ֹו הע ׁשן ענין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבּכת ּוב 

("וּיבא  הענן ענין ֿ אם  ּכי ּכל ֹו"), ע ׁשן סיני ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ"והר 

ׁש"ענן  מפר ׁש ׁשר ׁש"י א ּלא  הענן"), ּבת ֹו ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמ ׁשה 

ה ּוא ". ע ׁשן ּכמין ְִֶָָזה 

הע ׁשן ÔeÈÂב ) ענין ּכלל ּות  ּבא ּור  ּבהק ּדים  ¿»ְְְְִִֵֶַַָָָ

ּבא ׁש ּדבר  מ ּׂשריפת  ׁשּכא ׁשר 14ה ּבא  , ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּגׁשמי  ּדבר  איזה  עם  מתאחד  כ ּו' ּדק  ׁשה ּוא  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהא ׁש

מה ּדבר  ע ׁשן נע ׂשה  אזי הא ׁש, ּכמ ֹו ּדק  ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו

ה ּנ חלקי ה ּמּמׁשי מהפסיד ּות  וה ּוא  ּבא ׁש, ׂשרף  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּדברים  ה ּנה  ׁשּלכן ה ּנׂשרף , ׁשּבּדבר  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהחמר ּיּות 

מהר , נׂשרפים  הם  הרי הח ֹומר  ק ּלי ׁשהם  ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּגׁשמ ּיים 

ּדברים  אבל  ּדק . ה ּוא  מהם  ה ּיֹוצא  ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָוהע ׁשן

ּבהם  ׁשּגם  היֹות  עם  וגס , עב  ח ֹומר  ּבעלי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָּגׁשמ ּיים 

מהפסדם  ה ּיֹוצא  הע ׁשן ה ּנה  לכ ּלֹותם , הא ׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָא ֹוחז

עבה  מציא ּות  ּבעל  ה ּוא  ׁשּגם  עב , ע ׁשן ְִֶַַַָָָָָה ּוא 

ּכּמה  עד  (ּומת ּבּטא ) נּכר  ׁשּבע ׁשן ונמצא , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוג ּסה .

ּגיל ּוי  לידי ּבא  זה  וענין ּגס , ה ּוא  ה ּדבר  ְְִִִֵֶֶַַָָָָח ֹומר 

ּגם  ה ּוא  ׁשּכן מ ּובן ּומ ּזה  ה ּדבר . ְְִִֵֶֶַַָָָּבכליֹון

ּדלמ ּטה  ה ּדברים  וכליֹון ּבביט ּול  ְְְְְְִִִִִַַָָָּבר ּוחנּיּות ,
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˙B„BÒi‰ ‰Úa‡a ‰"aw‰ ÚÈaË‰L הנבראים מורכבים מהם ∆ƒ¿ƒ««»»¿«¿»»«¿

ֿ עפר  ֿ מים ֿ רוח אש ŒÏÚהגשמיים L‡ ,a„ÓŒÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„e¿≈≈««¿«≈¬∆«
Ì„‡‰ ˙„BÚ ‡È‰ ˙‡Ê ‰p‰ ‰Bz‰ Èt היהודי של  השליחות ƒ«»ƒ≈…ƒ¬«»»»

הזה  BÚËבעולם ˙BpLÏ עצמו האדם של  האישיות והנטיות התכונות את ¿«ƒ¿
ÌÏBÚ‰ ÚËÂ ההנהגה אופי  את ¿∆«»»

הטבע בדרך  העולם «¬»Ì˙BNÚÏשל 
,Ca˙È BzLÏ ÔBÎÓ שהאדם »¿ƒ¿ƒ¿»≈

לגילוי  ראויים כלים יהיו  והעולם

בגלוי  השכינה והשראת ¿e‰Â‡אלוקות
Ca˙È בעצמו ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ƒ¿»≈

ÏÈÁ˙n‰13 עשיית של  זה בעניין  ««¿ƒ
מציאות  הוא עצמו  שמצד  העולם

האלוקי , האור  על  המסתירה גשמית

אלוקות לגילוי  ראוי  ¿BB‰Ï˙למקום
‰‡Èa‰ ÚË ÈeÈLa כך ידי  על  ¿ƒ∆««¿ƒ»

(מעת  בעולם פועל  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

מהטבע  שלמעלה באופן  .לעת)
ÌÚ ,ÈÈÒ ‰ ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«ƒ«ƒ

ÌÈ‡ B˙BÈ‰ שורפת האש שאין  ¡¬»ƒ
אותם, Baומכלה CiL BÈ‡Â¿≈«»

ÔLÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÙÈNa ÔBÈlk‰«ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿»»
הייתה  סיני  הר  שעל  האש הטבע ובדרך 

עשן , ללא להיות Ê‡˙צריכה ÏÎa¿»…
סיני  ‰CÙהר  "BÏk ÔLÚ"»«À≈∆

ÂÈÏÚ „È L‡" ÈtÓ ,BÚËƒ¿ƒ¿≈¬∆»«»»
,"L‡a 'ÈÂ‰,תורה במתן  וכאן , ¬»»»≈

למעלה, מלמטה ירדה ∆≈‰CÙÈהאש
‰iÏÚ‰ ÚËa ˘‡‰ Ï˘ BÚËƒ¿¿∆«»¬ƒ»
שהחל  להורות כדי  למטה, מלמעלה

להשלים  הכוח לאדם ניתן  תורה ממתן 

לגילוי  ולגרום הבריאה כוונת את

בעולם. אלוקות

ÌÚh‰ e‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡«»ƒ¿»ƒ««««
‰BzŒÔzÓaL מתואר שהוא כפי  ∆¿««»

יתרו  È„בפרשת L‡" È˙k¿ƒ¬∆»«
Ì˙Ò "L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ מבלי »»¬»»»≈¿»

האש  של  פעולתה היתה מה לפרט

e˙LÙaשירדה, eÏÈ‡Â פרשת ¿ƒ¿»»»≈
‡ÏÎ˙"משפטים L‡k" Ó‡∆¡«¿≈…∆∆

שורפת? שהאש ומפורש

ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ««««
e˙LÙaLמשפטים Ï‡פרשת  ∆¿»»»≈…

e˙ka Lt˙ עצמה בתורה ƒ¿»≈«»

‰BzŒÔzÓa Lt˙pL BÓk) ÔLÚ‰ ÔÈÚ יתרו "‰Âבפרשת ƒ¿«∆»»¿∆ƒ¿»≈¿««»¿«
Ì‡ŒÈk ,("BÏk ÔLÚ ÈÈÒ הוא משפטים פרשת בפרשתנו , שמפורש מה ƒ«»«Àƒƒ

LÙÓ È"LL ‡l‡ ,("ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡iÂ") ÔÚ‰ ÔÈÚƒ¿«∆»»«»……∆¿∆»»∆»∆«ƒ¿»≈
‰Ê ÔÚ"L בתורה ‰e‡"האמור  ÔLÚ ÔÈÓk? ∆»»∆¿ƒ»»

e‡a ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ (¿»¿«¿ƒ≈
‡a‰ ÔLÚ‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«∆»»«»

L‡a c ˙ÙÈOÓ14, ƒ¿≈«»»»≈
'eÎ ˜c ‡e‰L L‡‰ L‡kL∆«¬∆»≈∆«
האש  בעולם אחרים לדברים יחסית

וכאשר  ומגושם גס פחות דבר  היא

יחסית העדינה ÌÚהאש „Á‡˙Óƒ¿«≈ƒ
ÈÓLb c ‰ÊÈ‡ למשל עצים כמו  ≈∆»»«¿ƒ

ÈÊ‡ ,L‡‰ BÓk ˜c BÈ‡L∆≈«¿»≈¬«
ÈLnn‰ c‰Ó ÔLÚ ‰NÚ«¬∆»»≈«»»««»ƒ

המוחשי  L‡a,הגשמי  ÛNp‰«ƒ¿»»≈
˙e„ÈÒÙ‰Ó ‡e‰Â אבדןÈ˜ÏÁ ¿≈∆¿≈∆¿≈

˙eiÓÁ‰ גשמיים המרכיבים היותר  «»¿ƒ
ÔÎlLורוחניים  ,ÛNp‰ caL∆«»»«ƒ¿»∆»≈

Ì‰L ÌÈiÓLb ÌÈc ‰p‰ƒ≈¿»ƒ«¿ƒƒ∆≈
ÓBÁ‰ Èl˜ כל וגסים עבים ואינם «≈«∆

ÙNכך  Ì‰ È‰,‰Ó ÌÈ ¬≈≈ƒ¿»ƒ«≈
.˜c ‡e‰ Ì‰Ó ‡ˆBi‰ ÔLÚ‰Â¿∆»»«≈≈∆«
ÈÏÚa ÌÈiÓLb ÌÈc Ï‡¬»¿»ƒ«¿ƒƒ«¬≈
ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚ ,Ò‚Â Ú ÓBÁ∆»¿«ƒ¡∆«
Ì˙BlÎÏ L‡‰ ÊÁB‡ Ì‰a»∆≈»≈¿«»

נשרפים, הם גם דבר  של  ≈p‰ƒ‰ובסופו 
‡e‰ Ì„ÒÙ‰Ó ‡ˆBi‰ ÔLÚ‰∆»»«≈≈∆¿≈»

Ú ÔLÚ, יותר ‰e‡וסמיך  ÌbL »»»∆«
עבים  חומרים מכיליון  שנוצר  העשן 

Ú‰וגסים, ˙e‡ÈˆÓ ÏÚa««¿ƒ»»
ÔLÚaL ,‡ˆÓÂ .‰q‚Â שיוצא ¿«»¿ƒ¿»∆∆»»
דבר  שריפת בעת «kƒמהאש

ÓBÁ ‰nk „Ú (‡ha˙Óe)ƒ¿«≈««»∆
‡a ‰Ê ÔÈÚÂ ,Òb ‡e‰ c‰«»»«¿ƒ¿»∆»
c‰ ÔBÈÏÎa ÈeÏÈb È„ÈÏƒ≈ƒ¿ƒ¿«»»
הפרטים  בשני  מתגלה הוא שבה בצורה

שבה  המהירות מידת – האמורים

אם  העשן  של  וצורתו  הכיליון  מתרחש

עבה.הוא  או  דק

Ìb ‡e‰ ÔkL ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆≈«
ÔBÈÏÎÂ ÏeËÈa ,˙eiÁea¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
באלוקות  ולהיכלל  להתעלות השאיפה

של  המציאות ואבדן  כיליון  כדי  עד 
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טז     

ׁשה ּוא  ע ׁש"ן ּבפיר ּוׁש ה ּיד ּוע  ּובהק ּדים  ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹלאלק ּות .

ּבספרי  (ּכמבאר  ונפ ׁש' ׁשנה  'ע ֹולם  ֿ ּתיב ֹות  ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹרא ׁשי

יצירה ' ל 'ספר  הראב "ד  ּובפיר ּוׁש ),15ה ּקּבלה , ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשנה  ('ע ֹולם  הה ׁשּתל ׁשל ּות  ּכלל ּות  על  ְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּמֹורה 

על ּיה  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשה ּוא  ּכפי ֿ ידי 16ונפ ׁש') על  , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָ

הוי' עליו ירד  א ׁשר  ("מ ּפני ׁשּלמעלה  הא ׁש ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּגיל ּוי

הע ֹולם , יׁשּות  ונכלה  נאכל  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבא ׁש"),

(והינּו, לאלק ּות  וה ּכּליֹון ה ּביט ּול  ּבֹו ְְְְֱֲִִֶַַַַָָֹונע ׂשה 

למ ּטה , מ ּלמעלה  ה ּגיל ּוי על  מ ֹורה  הא ׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשענין

הע ֹולמ ֹות  על ּית  על  מ ֹורה  הע ׁשן ענין ְְֲִִִֶֶַַַָָָָואיל ּו

על ּיתם , לאחרי אפיל ּו ׁשּלכן למעלה , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמ ּלמ ּטה 

ּבע ׁשן  ּכמ ֹו ועכר ּורית , עפר ּורית  ׁשל  ענין ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָנׁשאר 

ענין  היה  ֿ ּתֹורה  ׁשּבמ ּתן ה ּטעם  וזה ּו ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָה ּגׁשמי).

הר  ה ּוא  סיני ׁשהר  (ּכּנ"ל  מ ּדֹומם  (ּגם ) ע ׁשן ִִֵֶֶַַַַַַָָׁשל 

ה ּוא  ֿ ּתֹורה  ּדמ ּתן ׁשה ּתכלית  ּדכיון אבנים ), ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָׁשל 

העלאה  ה ּנה  הה ׁשּתל ׁשל ּות , ּכלל ּות  את  ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָלהעל ֹות 

ׁשּזה ּו ּתח ּתֹונה , הכי מה ּדר ּגא  להתחיל  צריכה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָזֹו

ה ּיד ּוע  ּכּמׁשל  ה ּדֹומם , ּבית 17ענין ּכתלי מהג ּבהת  ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָ

ׁשּצריכים  ליווע "ר , ה ּנקרא  ההג ּבהה  ּכלי ֿ ידי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָעל 

להג ּביּה ואז להתחיל  ּדוקא , ה ּתח ּתֹונה  מה ּקֹורה  ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  מ ּמּנּו, העליֹונים  ּגם  יּוג ּבה ּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמ ּמילא 

מג ּביּה היה  לא  ה ּכֹותל , מאמצע  מתחיל  היה  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאם 

ה ּתח ּתֹונֹות . ה ּקֹור ֹות  ְֶַַַאת 

ה ּפס ּוקים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג ) ּבין החל ּוק  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֵֵַַָ

סיני  "והר  ה ּפס ּוק  ּדה ּנה , ְְִִֵַַַַַָה ּנ"ל .

וכיון  ֿ ּתֹורה , ּדמ ּתן ה ּזמן א ֹוד ֹות  קאי ּכל ֹו" ְְְֵֵַַַַַָָָָֻע ׁשן

מ ּלמעלה   ּבדר אלק ּות  ּגיל ּוי היה  ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבמ ּתןּֿתֹורה 

עליו  ירד  א ׁשר  "מ ּפני ה ּפס ּוק  ּוכהמ ׁש) ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָלמ ּטה 

למעלה  מ ּצד  היה  ׁשה ּגיל ּוי הינּו, ּבא ׁש", ),18הוי' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

מזּוּכ ׁשאינֹו וחמרי ּגׁשמי עדין היה  ,19והע ֹולם  ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
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תתטז).15) (ע ' עשן סיני  והר ד"ה יתרו תתכא 16)אוה"ת ע ' ואילך. תתכג (ע ' שלאח "ז בד"ה וכן שם. אוה"ת בארוכה ראה

ועוד. תרס "ב . הנ"ל ד"ה א.17)ואילך). ד, בראשית תו"א ההמשך )18ראה ובסוף  שם. תרס "ב  סיני  והר ד"ה גם ראה

שם. ובכ"מ .19)(דתרס "ב ) ואילך. תתקל ע ' ח "ב  תער"ב  המשך ראה

    
˙e˜Ï‡Ï ‰hÓÏc ÌÈc‰ בדומה דרגות חילוקי  יש זה בעניין  שגם «¿»ƒƒ¿«»∆¡…

האמורות  הדרגות ומבאר לחילוקי  שממשיך  כפי  העשן , לגבי  .לעיל 
ÌÏBÚ' ˙BÈzŒÈL‡ ‡e‰L Ô"LÚ LeÈÙa Úe„i‰ ÌÈc˜‰e¿«¿ƒ«»«¿≈»»∆»≈≈»

'LÙÂ ‰L הזמן המקום, – מציאות המגדירים הדברים שלושת שהם »»¿∆∆
ÈÙÒaוהאדם  ‡Ók)«¿…»¿ƒ¿≈

„"‡‰ LeÈÙe ,‰Ïaw‰««»»¿≈»«¬»
'‰ÈˆÈ ÙÒ'Ï15ÏÚ ‰BnL ,( ¿≈∆¿ƒ»∆∆«

˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk האור של  ¿»«ƒ¿«¿¿
ממדריגה  ונמשך  היורד  האלוקי 

LÙÂ')למדריגה  ‰L ÌÏBÚ')»»»¿∆∆
‰iÏÚ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L ÈÙk16 ¿ƒ∆¿∆∆¬ƒ»

למעלה, ÈeÏÈbמלמטה È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ
של  למטה מלמעלה ≈«‰‡Lוהמשכה

„È L‡ ÈtÓ") ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿≈¬∆»«
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,("L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ»»¬»»»≈∆«¿≈

‰Ê האלוקות והמשכת מגילוי  כתוצאה ∆
ÌÏBÚ‰ ˙eLÈ ‰ÏÎÂ ÏÎ‡∆¡«¿ƒ¿»≈»»
בפני  ומציאות 'יש' הוא שבהרגשתו 

‰ÏeËÈaעצמה, Ba ‰NÚÂ¿«¬»«ƒ
ÔBÈlk‰Â להתבטל הרצון והשאיפה ¿«ƒ»

L‡‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â) ˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿«¿∆ƒ¿«»≈
ÈeÏÈb‰ ÏÚ ‰BÓ האור של  ∆««ƒ

eÏÈ‡Âהאלוקי  ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ
˙iÏÚ ÏÚ ‰BÓ ÔLÚ‰ ÔÈÚƒ¿«∆»»∆«¬ƒ«

hÓlÓ‰התעלות  ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¿«»
ÔÎlL ,‰ÏÚÓÏ התעלות שזו  כיון  ¿«¿»∆»≈

והמגושמים  הנחותים העולמות של 

עצמם  ÈÁ‡Ïמצד  eÏÈÙ‡¬ƒ¿«¬≈
ÏL ÔÈÚ ‡L ,Ì˙iÏÚ¬ƒ»»ƒ¿»ƒ¿»∆

˙ÈeÎÚÂ ˙ÈeÙÚ זה ואין  «¿ƒ¿«¿ƒ
מושלם, ‰ÈÓLbזיכוך  ÔLÚa BÓk¿∆»»««¿ƒ

מהאש, ועולה ומיתמר  בא אמנם שהוא

דבר  משריפת נוצרת שהאש כיוון  אבל 

היסודות  ארבעת מכל  שמורכב

יש האמורים, העפר , יסוד  זה ובכלל 

ועכרורית' 'עפרורית הגשמי  ).בעשן 
ÌÚh‰ e‰ÊÂ העניינים פנימיות לפי  ¿∆«««

ÏL ÔÈÚ ‰È‰ ‰BzŒÔzÓaL∆¿««»»»ƒ¿»∆
Ï"pk) ÌÓBcÓ (Ìb) ÔLÚ»»«ƒ≈««
ÏL ‰ ‡e‰ ÈÈÒ ‰L∆«ƒ««∆

(ÌÈ‡ הנחות החלק שהוא ¬»ƒ

התעלה, הוא  וגם ‰e‡שבבריאה ‰BzŒÔzÓc ˙ÈÏÎz‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆««¿ƒ¿««»
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï,נחותות הכי  הדרגות גם כולל  ¿«¬∆¿»«ƒ¿«¿¿

,‰BzÁz ÈÎ‰ ‡bc‰Ó ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÎÈˆ BÊ ‰‡ÏÚ‰ ‰p‰ƒ≈«¬»»¿ƒ»¿«¿ƒ≈««¿»¬ƒ«¿»
ÌÓBc‰ ÔÈÚ e‰fL של טבע פי  על  שלא פעולה הייתה תורה במתן  ולכן  ∆∆ƒ¿««≈

לכך  ביטוי  לתת אבנים, משריפת עשן 

שבבריאה  תחתון  הכי  החלק שגם

‰Úe„iמתעלה, ÏLnk17 בתורת «»»«»«
˜Ó˙ÂÈהחסידות  ÈÏ˙k ˙‰a‚‰≈«¿»«»¿≈

‰‰a‚‰‰ ÈÏk È„ÈŒÏÚ ˙Èa«ƒ«¿≈¿ƒ««¿»»
,"ÚÂÂÈÏ ‡˜p‰,מנוף «ƒ¿»ƒ∆

dÈa‚‰Ï ÏÈÁ˙‰Ï ÌÈÎÈvL∆¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰BzÁz‰ ‰Bw‰Ó הבית של  ≈«»««¿»

Ìb e‰a‚eÈ ‡ÏÈnÓ Ê‡Â ,‡˜Âc«¿»¿»ƒ≈»¿¿«
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,epnÓ ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒƒ∆«∆≈
ÚˆÓ‡Ó ÏÈÁ˙Ó ‰È‰ Ì‡ Ôk≈ƒ»»«¿ƒ≈∆¿«
˙‡ dÈa‚Ó ‰È‰ ‡Ï ,Ï˙Bk‰«∆…»»«¿ƒ«∆

˙BBzÁz‰ ˙BBw‰ אם וגם «««¿
לא  התחתון  החלק מוגבה, היה האמצע

בנמשל , גם וכך  בעקבותיו , עולה היה

נעלים  בחלקים הייתה ההתעלות אם

צומח), ואפילו  חי  (מדבר , הבריאה של 

היה  לא (דומם) הנחות החלק אזי 

התחילה  ההעלאה ולכן  מתעלה,

(דומם). סיני  הר  של  מהאבנים

‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‚¿«ƒ∆≈¿»≈
˜eÏÁ‰ ההבדלÌÈ˜eÒt‰ ÔÈa «ƒ≈«¿ƒ

‰Â" ˜eÒt‰ ,‰p‰c .Ï"p‰««¿ƒ≈«»¿«
È‡˜ "BÏk ÔLÚ ÈÈÒ מכוון ƒ«»«À»≈

,‰BzŒÔzÓc ÔÓf‰ ˙B„B‡«¿«¿««»
‰È‰ ‰BzŒÔzÓaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿««»»»
‰ÏÚÓlÓ C„a ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈbƒ¡…¿∆∆ƒ¿«¿»
˜eÒt‰ CLÓ‰Îe) ‰hÓÏ¿«»¿∆¿≈«»
'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ „È L‡ ÈtÓ"ƒ¿≈¬∆»«»»¬»»

,"L‡a אל ירד  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש »≈
למטה מלמעלה ¿»‰eÈ,ההר 

„vÓ ‰È‰ ÈeÏÈb‰L∆«ƒ»»ƒ«
‰ÏÚÓÏ18‰È‰ ÌÏBÚ‰Â ,( ¿«¿»¿»»»»

BÈ‡L ÈÓÁÂ ÈÓLb ÔÈ„Ú¬«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ∆≈
CkeÊÓ19, בחסידות כמבואר  ¿»

מלמעלה  אלוקות התגלות יש שכאשר 

התגלות  של  יתרון  בכך  יש למטה
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יז     

וכליֹון  ּביט ּול  אז ּפעל  זה  אלק ּות  ּגיל ּוי ְְֱִִִִֵֶַָָֹה ּנה 

ׁשריּבּוי  ּכל ֹו", ע ׁשן סיני ׁש"הר  ּבא ֹופן ְִִֶֶֶַַַָָָֻהע ֹולם 

ּדק  היה  לא  הע ֹולם  ׁשחמר ּיּות  מ ֹורה  הע ׁשן ְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹוג ֹודל 

"מ ּפני  ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  ׁשּזה ּו ל ֹומר  ויׁש .ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָּומזּוּכ

מפרט  ואינֹו (סתם , ּבא ׁש" הוי' עליו ירד  ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָָָא ׁשר 

נע ׂשה  ׁשהע ׁשן מ ׁשמע  זה  ׁשּמּלׁשֹון ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ"אכלת "),

(ּכּנ"ל  ה ּנׂשרף  ּדבר  מ ּכליֹון ולא  עצמ ֹו, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹמהא ׁש

היה  ֿ ּתֹורה  מ ּתן ּבזמן הע ֹולם  מ ּצב  ּכי א ), ְְִִִַַַַַָָָָָסעיף 

נׂשרף  להיֹות  ּגם  רא ּוי ׁשאינֹו עד  ּכ ֿ ּכל  ְְִִֵֶַַַַָָָּגס 

ּכפ ׁשּוט ֹו ה ּדֹומם  (ּבד ּוגמת  א ׁש ֿ ידי על  ),20ונכלה  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַ

ההר  לכליֹון ּכ ֿ ּכל  ׁשּי הע ׁשן אין .21ולכן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָ

ג ֹו' ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  ּומראה  ה ּפס ּוק  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְְְֵֵֵֵֶַַַָמה 

לאחרי  ֿ ּתֹורה , מ ּתן ׁשּלאחרי ה ּזמן א ֹוד ֹות  ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָקאי

ּבע ֹולם , ּפעל  ֿ ּתֹורה  ׁשּמּתן וההזּדּככ ּות  ְְְִִֶַַַַַַָָָָה ּביט ּול 

.ּכ ֿ ּכל  ּבג ּסּות  הע ֹולם  מציא ּות  היתה  לא  ְְְִֶַַָָָָָָֹׁשאז

ּכיון  אכלת ", ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  "ּומראה  נאמר  ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹולכן

ונׂשרף  נאכל  ׁשּיהא  ורא ּוי יֹותר  ּדק  ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנע ׂשה 

ּבד ּיּוק  לה ֹוסיף  [ויׁש ׁשּלמעלה . הא ׁש ֿ ידי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָעל 

אכלת  ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  "ּומראה  ה ּכת ּוב  ְְְְֵֵֶֶַַָֹל ׁשֹון

והינּו, ההר ", להיֹות ּברא ׁש צריכה  ׁשּתחלה  ְְְְְְִִִֶַָָָָֹ

לרא ׁש ועד  ּבהר , וע ֹולה  מתל ּקט  העפר  ׁשּכלל ּות  עצמם , מ ּצד  ה ּנבראים  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעל ּית 

מלמעלה , א ֹור ' ה 'ּגיל ּוי ֿ ידי ׁשעל  וההעלאה  ה ּביט ּול  נע ׂשה  ּכ ֿ ואחר  ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָההר ,
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לומר 20) שייך ולא האש, ממהות לגמרי  הערך בריחוק  הוא כי  באש, בטבעו כלה אינו שדומם הפנימי  טעם גם שזהו וי "ל

(ס "א  לעיל שנתבאר במה לומר יש אולי  ועפ "ז וכו'. לצומח  בנוגע  שאומרים כמו לאש, טבעו והיפך בניגוד שהוא זה גם

הכליון  בו שייך ואינו אבנים, היותו עם סיני , ש"הר מ "ת, בעת שנעשה הבריאה טבע  שינוי  בענין תש"ח ) סיני  והר מסד"ה -

מזה, דמוכח  העליה", בטבע  טבעו היפך באש, הוי ' עליו ירד אשר מפני  טבעו, היפך כולו עשן בכ"ז עשן, להיות בשריפה

כי - האש טבע  שינוי  הבריאה, טבע  בשינוי  ענין לעוד צריך כ"א האש, ירידת שיפעול מספיק  הי ' לא ההר טבע  דשינוי 

תו"ח  ראה - מדבר בחי ' הוא דאש ומדבר, דומם (דוגמת האש ממהות הערך בריחוק  הוא מהותו עצם מצד שהדומם מכיון

האש, טבע  שינוי  גם להיות צריך הכליון, ענין בו שנתחדש לאחר גם לכן, ועוד), קטו ע ' ריש תרס "ו המשך ג. יט , בראשית

הנפש  לחבר לעשות המפליא כח  צ "ל כו', הוי ' שם בציור והם להנפש בטלים הגוף  שאברי  היות שעם והגוף , הנפש דוגמת

דירידת  ובכ"מ , (ס "ו) שם אחרי  בד"ה המבואר (וע "ד) ע "פ  י "ל או ובכ"מ ). בתחלתו. תרמ "ט  אחרי ֿמות (ד"ה הגוף  עם

(ראה  בו נוסף  דבר ה"ז טבעו, היפך הוא בו שנעשה הכליון ענין ש(בנדו"ד) ומכיון הכלים, שורש מעלת מצד היא האור

ביטול  זה אין כי  הגבול), (כח  הכלי  שרש עי "ז מתגלה אין לכן נסים), סוגי  ב ' ע "ד - 242 ע ' חי "ח  ,89 ע ' ח "ו לקו"ש

ואכ"מ . חידוש. היא האש ירידת ולכן הוא, ענינו מצד דומם 21)הכלי  בחי ' לענין שם, תרס "ב  סיני  והר מד"ה ולהעיר

האש. ע "י  עולה שאינו שבדומם

    
ואילו  בבריאה שינוי  תפעל  לא שההתגלות יתכן  אבל  ונעלית, גבוהה ממדריגה

האדם  אמנם למעלה מלמטה התעלות בדרך  היא לאלוקות ההתקרבות כאשר 

ההתעלות  אבל  באלוקות ביותר  גבוהות לדרגות להגיע יכולים לא והעולם

ההתגלות  ידי  על  בהם הנפעל  מהזיכוך  יותר  עוד  אותם מזככת עצמם מצד 

Ê‰מלמעלה, ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ‰p‰ƒ≈ƒ¡…∆
הר  על  הוא ברוך  הקדוש ירידת של 

‡Êסיני  ÏÚt תורה מתן  בעת »«»
Â ÏeËÈaÔÙB‡a ÌÏBÚ‰ ÔBÈÏÎ ƒ¿ƒ¿»»¿∆

,"BÏk ÔLÚ ÈÈÒ ‰"L∆«ƒ«»«À
ÔLÚ‰ Ï„B‚Â ÈeaÈL ככתוב ∆ƒ¿∆∆»»
כולו ", "עשן  היה ההר  ∆BÓ‰שכל 

˜c ‰È‰ ‡Ï ÌÏBÚ‰ ˙eiÓÁL∆»¿ƒ»»…»»«
CkeÊÓe' אכילתו' ולכן  ועבה גס אלא ¿»

רב. בעשן  כרוכים ו 'שריפתו '

Ìb e‰fL ÓBÏ LÈÂ לדיוק הטעם ¿≈«∆∆«
בתחילת  כנזכר  האמור , בפסוק נוסף

"ÈtÓהמאמר , e˙kM ‰Ó«∆»ƒ¿≈
"L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ „È L‡¬∆»«»»¬»»»≈
"˙ÏÎ‡" ËÙÓ BÈ‡Â ,Ì˙Ò)¿»¿≈¿»≈…∆∆
הנזכר  האחר  בפסוק שנאמר  כמו 

Ê‰לעיל  ÔBLlnL סתם ), "אש" ∆ƒ»∆
L‡‰Ó ‰NÚ ÔLÚ‰L ÚÓLÓ«¿«∆∆»»«¬»≈»≈
c ÔBÈÏkÓ ‡ÏÂ ,BÓˆÚ«¿¿…ƒƒ¿»»
,(‡ ÛÈÚÒ Ï"pk) ÛNp‰«ƒ¿»««¿ƒ
הוא  העניין  פנימיות פי  על  לכך  והטעם

ŒÔzÓ ÔÓÊa ÌÏBÚ‰ vÓ Èkƒ««»»ƒ¿«««
Òb ‰È‰ ‰Bz ומגושם חומרי  »»»«

Ìb Èe‡ BÈ‡L „Ú CkŒÏk»««∆≈»«
È„ÈŒÏÚ ‰ÏÎÂ ÛN ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆«¿≈
ÌÓBc‰ ˙Ó‚e„a) L‡≈¿¿««≈

BËeLÙk20 הנחות הסוג  שהוא ƒ¿

בבריאה  ‰‰ביותר  ÔBÈÏÎÏ CkŒÏk CiL ÔLÚ‰ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,(21 ¿»≈≈∆»»«»»»¿ƒ¿»»
האש. ידי  על  ומזכך  מתברר  הוא אין  שעה באותה העולם חומריות בגלל  כי 

˜eÒt‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó''B‚ L‡k '‰ „Bk ‰‡Óe'È‡˜ מכוון «∆≈≈«»«¿≈¿¿≈»≈
ÏeËÈa‰ ÈÁ‡Ï ,‰BzŒÔzÓ ÈÁ‡lL ÔÓf‰ ˙B„B‡ לאלוקות «¿«∆¿«¬≈««»¿«¬≈«ƒ

˙eÎkcÊ‰‰Â העידוןŒÔznL ¿«ƒ¿«¿∆««
Ê‡L ,ÌÏBÚa ÏÚt ‰Bz כבר »»«»»∆»

ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿ƒ»»
Ó‡ ÔÎÏÂ .CkŒÏk ˙eq‚a¿«»«¿»≈∆¡«
L‡k '‰ „Bk ‰‡Óe"«¿≈¿¿≈

‰NÚpL ÔÂÈk ,"˙ÏÎ‡ העולם …∆∆≈»∆«¬»
˜c מעודן‡‰iL Èe‡Â ˙BÈ «≈¿»∆¿≈

ÛNÂ ÏÎ‡ ומזדכך מתעלה היינו  ∆¡»¿ƒ¿»
.‰ÏÚÓlL L‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»≈∆¿«¿»

ÔBLÏ ˜ei„a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ]¿≈¿ƒ¿ƒ¿
'‰ „Bk ‰‡Óe" e˙k‰«»«¿≈¿
,"‰‰ L‡a ˙ÏÎ‡ L‡k¿≈…∆∆¿…»»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰ÏÁzL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿

˙iÏÚוהתעלות ‰ÌÈ‡pזיכוך  ¬ƒ««ƒ¿»ƒ
ÙÚ‰ ˙eÏÏkL ,ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»∆¿»∆»»

ËwÏ˙Ó נאסף‰a ‰ÏBÚÂ, עצמו ƒ¿«≈¿∆»»
CkŒÁ‡Â ,‰‰ L‡Ï „ÚÂ¿«¿…»»¿««»
ההר , לראש הגיע שהעפר  אחרי 

שנשלמה  לאחר  – העניין  ובפנימיות

מצד  התחתון  העולם של  ההתעלות

בו NÚ‰עצמו  ונוסף נפעל  «¬∆
ÏeËÈa‰לאלוקות‰‡ÏÚ‰‰Â «ƒ¿««¬»»

והזיכוך  ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLההתעלות
e‰fL ,‰ÏÚÓÏÓ 'B‡ ÈeÏÈb'‰«ƒƒ¿«¿»∆∆
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אכלת "], ּכא ׁש ה ' ּכב ֹוד  ּד"מראה  ענין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּזה ּו

א ּלא  מ ּמׁש, ע ׁשן ׁשל  ענין ּגרם  ׁשּלא  זאת , ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹֹוע ֹוד 

ֿ אם  ּכי ע ׁשן ּבׁשם  ּבּתֹורה  נקרא  לא  ּדּקּות ֹו ְְְִִִֵַַָָָָֹלר ֹוב 

ענן  ּבת ֹו22ּבׁשם  מ ׁשה  "וּיבא  נאמר  זה  ׁשעל  , ְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

מ ּמּטה  ועל ּיה  ּכּליֹון על  מ ֹורה  אינֹו ׁשענן ֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהענן",

.23למעלה  ְְַָ

ÌÓ‡ ׁשּכת ּוב (ּכמ ֹו ה ּוא " ע ׁשן "ּכמין זה  ענן »¿»ְְִֶֶָָָָָ

ר ׁש"י  ׁשל 24ּבפיר ּוׁש יינּה ׁשה ּוא  ְִֵֵֶֶַָ

ּגיל ּוי 25ּתֹורה  אינֹו זה  ענן ׁשל  ׁשענינֹו ּדכיון ,( ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּבּפס ּוקים  ׁשּנזּכר  הענן (ּכמ ֹו מ ּלמעלה  ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹאלק ּות 

ּכב ֹוד  מ "מראה  ׁשּבא  ענן ה ּוא  א ּלא  ֿ זה ), ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּלפני

ּביט ּול  ּפֹועל  ׁשאלק ּות  ּכפי הינּו אכלת ", ּכא ׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶַֹֹה '

ּבֹו ׁשּגם  ה ּוא " ע ׁשן "ּכמין לכן הע ֹולם , ְְִִִֵֶַָָָָָּבמציא ּות 

ׁשּבאה  ועכר ּורית , עפר ּורית  ע ׁשן, ׁשל  ענין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָיׁש

ּדענין  ּדהמכון ּבזה , והענין הח ֹומר . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמ ּכליֹון

 ית ּבר ל ֹו ּדירה  מהע ֹולם  לע ׂשֹות  ה ּוא  ְֲִִֵֵַַָָָָָה ּתֹורה 

מ ׁשה 26ּבתח ּתֹונים   ה ּוצר ׁשּבֹו זה , ענן לכן , ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

ולהביאם  (וּתֹורה ) ה ּלּוח ֹות  את  לק ּבל  ּכדי ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹלבא 

מ ּלמעלה  ּגל ּוי ׁשּזה ּו ה ּוא ", ע ׁשן "ּכמין ְְְְִִִֶֶַַָָָָלמ ּטה ,

א ּלא  ּדה ּנבראים , הח ֹומר  ּוביט ּול  ּכּליֹון ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּפֹועל 

ׁשּפעל  ֿ ּתֹורה  ּדמ ּתן ה ּגיל ּוי לאחרי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָׁשּלהיֹות ֹו

לא  לכן הע ֹולם , ּבח ֹומר  ּכללי ּוביט ּול  ְְְְִִִֵֶַָָָָֹהזּדּככ ּות 

ּדמ ּתןֿ ה ּגיל ּוי ּבתחלת  ּכמ ֹו (ּכל ֹו), ע ׁשן ְְְֲִִִַַַַַָָָֻנע ׂשה 

ע ׁשן". "ּכמין רק  א ּלא  ְִֶַָָָָּתֹורה ,

מי ÔÈÚ‰Âד ) יׁש ּדה ּנה , האדם , ּבעב ֹודת  ּבזה  ¿»ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָָָָ

ול ּדברים  לי מה  ְְִִֵֶַַָׁשּטֹוען,

הרי  ּבירידה ,  צ ֹור יׁש אם  וגם  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָה ּתח ּתֹונים ,

א ֹו חי ּבמדרגת  ׁשהם  לענינים  הירידה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמס ּפיקה 

עם  ּגם  ּולהתע ּסק  לירד  לא  אבל  צ ֹומח , ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹאפיל ּו

נראה  ׁשּלא  ּביֹותר  חמרית  מציא ּות  ּדהינּו, ה ּדֹומם , ּבס ּוג  ׁשהם  הע ֹולם  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעניני

טבע ֹו) (מ ּצד  ה ּוא  ה ּנה  הוי', א ׁש מאיר  ּכא ׁשר  ׁשאפיל ּו ועד  ּכלל , ח ּיּות  ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּה
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יט     

ּבֹו נאחז הא ׁש ואין לזה , ּכלי (וצרי27אינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָ

ליּה ֿ מב ּטׁשין ּד הענין ּתחלה  א 28להיֹות  .( ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

ע ׁשן  ׁשל  ענין לפע ֹול  ׁשּצריכים  ה ּוא , ְְְְִִִִִֶֶָָָָָהענין

ּתח ּתֹון  ה ּיֹותר  ׁשה ּוא  ּדֹומם  ּבס ּוג  ּגם  ְְְֲֵֵֶַַַַָָוהעלאה 

ֿ ּתֹורה , ּדמ ּתן ה ּתכלית  ׁשּזה ּו ּכיון ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבע ֹולם ,

יהיה  הע ֹולם , ח ֹומר  ועל ּית  ּכליֹון הע ׁשן, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשענין

עדין   א ּבּדֹומם . ּגם  א ּלא  ּבּצֹומח , רק  לא  ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹנפעל 

מתנּול  מנּול  עם  ׁשה ּמתא ּבק  ּדכיון ה ּטענה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻיׁשנּה

ֿ ּכן  ּבּדברים 29ּגם  "ע ׁשן" לפע ֹול  העב ֹודה  הרי , ְְֲֲִִֵֵַַָָָָָ

ֿ ּכן  ואם  כ ּו',  להתלכל ל ֹו ּתגר ֹום  ְְְְְְִִִִֵֵַַַה ּתח ּתֹונים 

ׁשע ׂשה  זה , על  וה ּמענה  ּבּה. לעס ֹוק  ׁשּלא  ְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ ּוטב 

ׁשּבחינת  והינּו ּבת ֹוכ ֹו, ׁשביל  (למ ׁשה ) ה ּקּב"ה  ְְְְְְִִֶֶַַַָָֹל ֹו

מ ּיׂשראל  אחד  ּכל  ׁשּבנׁשמת  אינּה30מ ׁשה  ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשע ֹוברת  ּכיון נק ּיה , נׁשארת  א ּלא  כ ּו', ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָמתלכלכת 

 ית ּבר א ּתֹו באמנה  ּתמיד  והיא  ׁשביל , 31ּבת ֹו, ְְְְְְִִִִִֵָָָָ

ה ּזקן  ר ּבנּו יהיה 32ּוכמאמר  מ ּיׂשראל , אחד  ׁשּכל  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

נפרד  להיֹות  יכ ֹול  ואינֹו ר ֹוצה  אינֹו ׁשּיהיה , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָמי

הרמ ּב"ם  וכפסק ּֿדין ׁשּבית 33ֿמאלק ּות , מי ׁשּגם  ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּבאמת  ה ּנה  ע ּכּו"ם , ֿ ידי על  לכ ֹופ ֹו צרי ְְֱִִִֵֵֶֶַַָּדין

ׁשּתקפ ֹור ֹוצה  א ּלא  כ ּו', ה ּמצ ֹות  ּכל  לע ׂשֹות  ה ּוא  ְְֲִֶֶֶַַָָָ

הענינים  ׁשּבפנימ ּיּות  מ ּזה , ויתרה  כ ּו'. הרע  ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָיצר ֹו

מתלכלכים  אינם  ה ּגל ּויים  ה ּכח ֹות  ּגם  ְְְְִִִִֵֵַַַַָֹה ּנה 

א ּלא  ע ׁשן, זה  אין ּדבר  ׁשל  לאמ ּתֹו ּכי ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמהע ׁשן,

נראה  ׁשרק  ענן ׁשּזה ּו והינּו, ע ׁשן", "ּכמין ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָרק 

ׁשל  וההס ּתר  ׁשההעלם  ּבזה , והענין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלע ׁשן.

מציא ּות ', 'ּכמין רק  ה ּוא  האלק ּות  על  ְְֱִִַַָָָֹהע ֹולם 

היּו איל ּו ׁשהרי ה ּבחירה , ענין ּבׁשביל  ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנע ׂשה 

ה ּבחירה  לענין מק ֹום  היה  לא  האמת  את  ְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹר ֹואים 

מ ּבאר ּדיט ׁשֹוב  ה ּצּדיק  הרב  מאמר  מה 34[וכ ּיד ּוע  , ְְְֲִִִַַַַַַַַַָָ
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(27.20 הערה לעיל רפכ"ט .28)ראה בתניא ונתבאר הובא - א קסח , זח "ג ב ).29)ראה (לה, ספכ"ח  פמ "ב .30)תניא שם
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וש"נ. .139 ע ' חל"ה התוועדויות - מנחם תורת גם וראה תכ. ע ' ח "ו

    
Ba ÊÁ‡ L‡‰ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ÈÏk BÈ‡ (BÚË „vÓ)27 כמבואר ƒ«ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿≈»≈∆¡»

סיני  הר  של  האבנים ÔÈLhÓcלגבי  ÔÈÚ‰ ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï CÈˆÂ)¿»ƒƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»¿¿«¿ƒ
dÈÏ28 האש שאין  עבה שדבר  התניא) בספר  ונתבאר  (הובא הזוהר  כמאמר  ≈

קטנים). לחלקים אותו  לבקע צורך  יש בו , נאחזת

,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ דבר של  שלאמתו  «»ƒ¿»
כ  נכונה, האמורה הטענה יוון אין 

ÏL ÔÈÚ ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈvL∆¿ƒƒƒ¿ƒ¿»∆
‰‡ÏÚ‰Â ÔLÚ וזיכוך Ìbביטול  »»¿«¬»»«

‡e‰L ÌÓBc ‚eÒa הסוג˙Bi‰ ¿≈∆«≈
e‰fL ÔÂÈk ,ÌÏBÚaL ÔBzÁz«¿∆»»≈»∆∆

˙ÈÏÎz‰והמטרה ŒÔzÓcהכוונה ««¿ƒ¿««
ÔBÈÏk ,ÔLÚ‰ ÔÈÚL ,‰Bz»∆ƒ¿«∆»»ƒ¿

ÌÏBÚ‰ ÓBÁ ˙iÏÚÂ שיזדכך «¬ƒ«∆»»
לאלוקות, ויתקרב לקדושה ויתעלה

,ÁÓBva ˜ ‡Ï ÏÚÙ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»…««≈«
ÌÓBca Ìb ‡l‡.הנחות ∆»««≈

,‰Úh‰ dLÈ ÔÈ„Ú C‡ טענה «¬«ƒ∆¿»««¬»
שעלולה  להימנע נוספת לאדם לגרום

בהעלאת  הדברים מלעסוק וזיכוך 

a‡˙n‰L˜התחתונים, ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ¿«≈
ÔkŒÌb Ïe˙Ó ÏeÓ ÌÚ29, ƒ¿À»ƒ¿«≈«≈

ההתעסקות  לעניין  התניא בספר  כנאמר 

להעלותן  כדי  זרות מחשבות עם

דעתו  ולהסיח מכך  להימנע שעדיף

(הרוחני ) שהלכלוך  כדי  אלו  ממחשבות

באדםלא  ‰BÚ„‰ידבק È‰¬≈»¬»
"ÔLÚ" ÏBÚÙÏ והעלאה ביטול  ƒ¿»»

BÏ ÌB‚z ÌÈBzÁz‰ ÌÈca«¿»ƒ««¿ƒƒ¿
בכך  העוסק eÎ',לאדם CÏÎÏ˙‰Ï¿ƒ¿«¿≈

˜BÒÚÏ ‡lL ËeÓ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»∆…«¬
da אינם זה וחשש זו  טענה גם אך  . »

מדוע. ומנמק שמשיך  כפי  מוצדקים,

BÏ ‰NÚL ,‰Ê ÏÚ ‰Ún‰Â¿««¬∆«∆∆»»
BÎB˙a ÏÈL (‰LÓÏ) ‰"aw‰«»»¿…∆¿ƒ¿

ֿ העשן , הענן  ÈÁaL˙בתוך  eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ«
„Á‡ Ïk ˙ÓLaL ‰LÓ…∆∆¿ƒ¿«»∆»

Ï‡NiÓ30˙ÎÏÎÏ˙Ó dÈ‡ ƒƒ¿»≈≈»ƒ¿«¿∆∆
'eÎ דברים בבירור  מתעסק הוא אם גם

i˜‰תחתונים, ˙‡L ‡l‡ בכל ∆»ƒ¿∆∆¿ƒ»
CB˙aמצב, ˙BÚL ÔÂÈk≈»∆∆∆¿

ÏÈL הבירו כדי  תוך  שגם היינו  האדם ובעבודת הענן , בתוך  עבורו  ר שנוצר  ¿ƒ

חומות, מוקף נפרד  שביל  בתוך  ההולך  כמשל  ומוגנת שמורה עצמה הנשמה

‡È‰Âעצמה ושלוםÈÓz„הנשמה חס עבירה בעת Ó‡‰אפילו  ¿ƒ»ƒ¿»¿»
מלאה Ca˙Èבנאמנות Bz‡31,,התניא בספר  eaכמבואר  Ó‡ÓÎe ƒƒ¿»≈¿«¬««≈

Ô˜f‰32‰ˆB BÈ‡ ,‰È‰iL ÈÓ ‰È‰È ,Ï‡NiÓ „Á‡ ÏkL «»≈∆»∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿∆≈∆
„Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»ƒ¿ƒ¿»

,˙e˜Ï‡Ó ניסיון לידי  כשבא ולכן  ≈¡…
שבקלים' 'קל  אפילו  ה' קידוש על 

נפשו  את ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂ¿ƒ¿«ƒמוסר 
Ì"aÓ‰33Œ˙ÈaL ÈÓ ÌbL »«¿«∆«ƒ∆≈

È„ÈŒÏÚ BÙBÎÏ CÈˆ ÔÈcƒ»ƒ¿«¿≈
,Ì"ekÚ הדין בית הוראת את לקיים «

להיות  שחייב דבר  לאשתו , גט (לתת

ומרצונו ) Bˆ‰מדעתו  ˙Ó‡a ‰p‰ƒ≈∆¡∆∆
,'eÎ ˙Bˆn‰ Ïk ˙BNÚÏ ‡e‰«¬»«ƒ¿
'eÎ Ú‰ BˆÈ BÙ˜zL ‡l‡∆»∆¿»ƒ¿»«
אני  רוצה אמר  למעשה אם גם (ולכן 

רצונו  כי  כשר  הגט הכפייה לאחר  רק

הוראות  את לקיים הוא האמיתי 

התורה).

˙eiÓÈÙaL ,‰fÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆ƒ¿ƒƒ
˙BÁk‰ Ìb ‰p‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ≈««…

ÌÈÈeÏb‰ משתמש האדם שבהם «¿ƒ
רק  ולא הנחותים, הדברים את לברר 

הנשמה ÌÈÎÏÎÏ˙Óעצם ÌÈ‡≈»ƒ¿«¿¿ƒ
c ÏL BzÓ‡Ï Èk ,ÔLÚ‰Ó≈∆»»ƒ«¬ƒ∆»»
ÔÈÓk" ˜ ‡l‡ ,ÔLÚ ‰Ê ÔÈ‡≈∆»»∆»«¿ƒ

ÔÚכעין  e‰fL ,eÈ‰Â ,"ÔLÚ»»¿«¿∆∆»»
ÔLÚÏ ‰‡ ˜L אין באמת אבל  ∆«ƒ¿∆∆»»

את  ומבאר  שממשיך  כפי  'לכלוך ', בו 

האדם. בעבודת הדברים משמעות

ÌÏÚ‰‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆¿≈
ÏÚ ÌÏBÚ‰ ÏL zÒ‰‰Â¿«∆¿≈∆»»«

˙e˜Ï‡‰ חיותו מקור  ‰e‡שהיא »¡…
ÔÈÓk' ˜ כעין,'˙e‡ÈˆÓ «¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚ ÏÈLa ‰NÚpL∆«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
,‰ÈÁa‰ בחירה לאדם שתהיה כדי  «¿ƒ»

לרע טוב בין  ‡eÏÈחופשית È‰L∆¬≈ƒ
eÈ‰הזה בעולם האדם ÌÈ‡Bבני  »ƒ

ÌB˜Ó ‰È‰ ‡Ï ˙Ó‡‰ ˙‡∆»¡∆…»»»
‰ÈÁa‰ ÔÈÚÏ כולם היו  ובוודאי  ¿ƒ¿««¿ƒ»

בטוב ‰Ècv˜בוחרים ‰ Ó‡Ó Úe„iÎÂ] יצחק לוי  רבי  ¿«»««¬«»«««ƒ
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כ     

ׁשאת  ּבׁשעה  ּבּה יׂשראל , מ ּבני ה ּקּב"ה  ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּדֹור ׁש

את  ואיל ּו ּבּספרים , הח ּביא  ֿ עדן ּגן ׁשל  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָה ּמציא ּות 

רק  ׁשּזה ּו א ּלא  לעיניהם . העמיד  הע ֹולם  ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּתאוֹות 

ּפנימית ]. עב ֹודה  יׂשראל  ּבני אצל  לע ֹורר  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכדי

ּתכלית  ּבׁשביל  ּבא  ׁשההעלם  ּכיון מ ּזה , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָויתרה 

והינּו, (קד ּוׁשה ). ענן ּבאמת  זה  הרי קד ּוׁשה , ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָׁשל 

חמרי, ּדבר  ּכמ ֹו ע ׁשן, ּכמ ֹו ׁשּנראה  ֿ ּפי  ֿ על  ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשאף 

עפר ּורית , נׁשארת  והעל ּיה  ה ּכּליֹון לאחרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּגם 

ואיל ּו ּבׂשר , לעיני ּׁשּנראה  מה  רק  זה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

ׁשּכל  ּכיון קד ּוׁשה , ׁשל  ענן זה  הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבפנימ ּיּות 

ּבקד ּוׁשה . א ֹור  ּתֹוספת  ּבׁשביל  היא  ְְְִִִִֶֶַַָּתכלית ֹו

הענן e‰ÊÂה ) ּבת ֹו מ ׁשה  ׁשּמׁשה 35וּיבא  , ¿∆ְֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ואחד  אחד  ּבכל  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָר ּבנּו,

את  ק ּבל  ׁשּבנפ ׁשֹו, מ ׁשה  לבחינת  ּבנֹוגע  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמ ּיׂשראל 

ּבת ֹו מ ׁשה  ּד"וּיבא  ההק ּדמה  לאחרי ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָֹֹה ּתֹורה 

יׁש (ׁשּלכן ה ּוא " ע ׁשן ּכמין זה  ׁש"ענן ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהענן",

לבא  ׁשּצריכים  והינּו ּבת ֹוכ ֹו), ׁשביל  ׁשּיהיה   ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹצ ֹור

את  מק ּבלים  ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  הענן, את  ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָולעב ֹור 

ענין  זה  הרי ּובחיצ ֹונּיּות  ׁשּלׁשעה  ּדאף  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָה ּתֹורה ,

ל "ויהי ׁשל  ּבאים  ֿ זה  ֿ ידי על  ֿ מק ֹום  מ ּכל  העלם , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

לילה " ואר ּבעים  יֹום  אר ּבעים  ּבהר  ,1מ ׁשה  ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

מ ׁשנה  על  קאי ו"לילה " מקרא , על  קאי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁש"יֹום "

מס ּפר  אין לעלמ ֹות  ועד  כ ּו' והינּו,36ּובריתא  , ְְְְְְֲִֵַַַַָָָ

ּכ ֿ ואחר  ּבׁשלמ ּות ּה. ה ּתֹורה  את  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמק ּבלים 

ּכמ ֹו ּבע ֹולם , וחלק ֹו ּבג ּופ ֹו אחד  ּכל  זאת  ְְְְְִֶֶַָָָָֹממ ׁשי

מ ׁשּפטים ) ּפר ׁשת  ּולאחרי ּבהמ ׁש) ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּכת ּוב 

ּתר ּומה  וׁשכנּתי 37ּבפר ׁשת  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו ְְְְְְִִִַַָָָָָָ

מ ּיׂשראל , אחד  ּכל  ׁשּבת ֹו ה ּמק ּדׁש הן ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבת ֹוכם ",

ז"ל  ר ּבֹותינּו א ּלא 38ּכמאמר  נאמר  לא  "ּבת ֹוכ ֹו ְְֱֲֵֶֶַַַַַָֹ

וג ֹו' וכסף  זהב  ּגׁשמ ּיים , ׁשּמּדברים  הינּו ּכפ ׁשּוט ֹו, ה ּמק ּדׁש והן ואחד ", אחד  ּכל  ּבת ֹו ע ֹוׂשים 39ּבת ֹוכם , , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּבתח ּתֹונים  ּדירה  ל ֹו להיֹות  ה ּקּב"ה  ׁשּנתא ּוה  ה ּכּונה  נׁשלמת  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , ית ּבר ל ֹו .26מק ּדׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
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בסופו.35) תרנ"ד משה ויבוא ד"ה גם משה.36)ראה ידי  ובפי ' ח  פמ "ז, שמו"ר ח .37)ראה כה, אדמו"ר 38)תרומה לשון

עה"פ  אלשיך ואילך. ב  שכה, תרומה של"ה פ "ו. האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ . סע "ב . כ, נשא בלקו"ת הזקן

ובכ"מ . שם. ג.39)תרומה שם, תרומה

    
BLËÈc‡aÓ34da ,Ï‡NÈ ÈaÓ ‰"aw‰ LBc ‰Ó , ƒ«¿ƒ¿«≈«»»ƒ¿≈ƒ¿»≈»

eÏÈ‡Â ,ÌÈÙqa ‡ÈaÁ‰ Ô„ÚŒÔb ÏL ˙e‡Èˆn‰ ˙‡L ‰ÚLa¿»»∆∆«¿ƒ∆«≈∆∆¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
Ì‰ÈÈÚÏ „ÈÓÚ‰ ÌÏBÚ‰ ˙BÂ‡z הפוך ‡˙ היה המצב שאם ומובן  ∆«¬»»∆¡ƒ¿≈≈∆

בספרים, כתובות היו  העולם ותאוות בעיניהם עדן  הגן  את רואים היו  והאנשים

בטוב. בוחרים היו  כולם «∆‡l‡בוודאי 
e‰fL וההסתר ההעלם של  עניינו  כל  ∆∆

אלא  אמיתית מציאות אינו  אלוקות על 

Èaנועד  Ïˆ‡ BÚÏ È„k ˜«¿≈¿≈≈∆¿≈
.[˙ÈÓÈt ‰„BÚ Ï‡NÈƒ¿»≈¬»¿ƒƒ

ÌÏÚ‰‰L ÔÂÈk ,‰fÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆≈»∆«∆¿≈
ÏL ˙ÈÏÎz ÏÈLa ‡a»ƒ¿ƒ«¿ƒ∆

‰Le„˜ האמיתית וכוונתו  ומטרתו  ¿»
בחירה, שתהיה כדי  אלא להסתיר  אינה

ÔÚכאמור , ˙Ó‡a ‰Ê È‰¬≈∆∆¡∆»»
(‰Le„˜). עשן eÈ‰Â,ולא ¿»¿«¿

BÓk ‰‡pL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ¿∆¿
ÌbL ,ÈÓÁ c BÓk ,ÔLÚ»»¿»»»¿ƒ∆«
‰iÏÚ‰Â ÔBÈlk‰ ÈÁ‡Ï¿«¬≈«ƒ»¿»¬ƒ»

˙ÈeÙÚ ˙‡L העילוי ולכאורה ƒ¿∆∆«¿ƒ
מושלם, לא ˜והזיכוך  ‰Ê È‰¬≈∆«

,Na ÈÈÚÏ ‰‡pM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿≈≈»»
˙eiÓÈÙa eÏÈ‡Â דבר של  לאמתו  ¿ƒƒ¿ƒƒ

ÔÂÈk ,‰Le„˜ ÏL ÔÚ ‰Ê È‰¬≈∆»»∆¿»≈»
B˙ÈÏÎz ÏkL,זה 'ענן ' של  ∆»«¿ƒ

של  התכלית כל  – האדם ובעובדת

העולם  על  וההסתר  È‰ƒ‡ההעלם
‰Le„˜a B‡ ˙ÙÒBz ÏÈLaƒ¿ƒ∆∆«¿»

עצמה.

CB˙a ‰LÓ ‡iÂ e‰ÊÂ (‰¿∆«»……∆¿
ÔÚ‰35ŒÏÚÂ ,ea ‰LnL , ∆»»∆…∆«≈¿«

„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ‰ÊŒCc∆∆∆¿»∆»¿∆»
ÁÏ Ú‚Ba Ï‡NiÓ‰LÓ ˙È ƒƒ¿»≈¿≈«ƒ¿ƒ«…∆

‰Bz‰ ˙‡ Ïa˜ ,BLÙaL∆¿«¿ƒ≈∆«»
פעלה  ובכך  למטה מלמעלה שירדה

‰‰˜Óc‰בעולם זיכוך  ÈÁ‡Ï¿«¬≈««¿»»
CB˙aוההכנה  ‰LÓ ‡iÂ"c¿«»……∆¿

ÔLÚ ÔÈÓk ‰Ê ÔÚ"L ,"ÔÚ‰∆»»∆»»∆¿ƒ»»
‰È‰iL CBˆ LÈ ÔÎlL) "‡e‰∆»≈≈∆∆ƒ¿∆

BÎB˙a ÏÈL לעיל כמבואר  ה'לכלוך ', מפני  ÌÈÎÈvLלהגנה eÈ‰Â ,( ¿ƒ¿¿«¿∆¿ƒƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,ÔÚ‰ ˙‡ BÚÏÂ ‡Ï ההכנה לאחר  »…¿«¬∆∆»»¿«¿»«¿≈∆

הראשוני  הזיכוך  של  ÚLlL‰וההקדמה Û‡c ,‰Bz‰ ˙‡ ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒ∆«»¿«∆¿»»
זמני  הזה eiBˆÈÁe˙באופן  בעולם לעין  נראים שהדברים Ê‰כפי  È‰ ¿ƒƒ¬≈∆

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆∆¿≈ƒ»»
È‰ÈÂ"Ï ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»ƒ¿«¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚa‡ ‰a ‰LÓ…∆»»«¿»ƒ

"‰ÏÈÏ ÌÈÚa‡Â1" ׁש"יֹום , ¿«¿»ƒ»¿»ֶ
˜Ó‡,מכוון קאי ÏÚ ֵָ«ƒ¿»

È‡˜ "‰ÏÈÏ"Â מכוון‰LÓ ÏÚ ¿«¿»»≈«ƒ¿»
ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÏ „ÚÂ 'eÎ ‡˙Èe¿«¿»¿««¬»≈

tÒÓ36 כדברי התורה הלכות שהן  ƒ¿»
ז "ל , ÌÈÏa˜nLחכמינו  ,eÈ‰Â¿«¿∆¿«¿ƒ

d˙eÓÏLa ‰Bz‰ כל ‡˙ עם ∆«»ƒ¿≈»
ותורה  שבכתב תורה של  החלקים

פה. CÈLÓÓשבעל  CkŒÁ‡Â¿««»«¿ƒ
B˜ÏÁÂ BÙe‚a „Á‡ Ïk ˙‡Ê…»∆»¿¿∆¿

,ÌÏBÚa וזיכוך עילוי  מה ופעל  בכל  »»
בפרט, לו  e˙kLשייך  BÓk¿∆»

˙Lt ÈÁ‡Ïe CLÓ‰a)¿∆¿≈¿«¬≈»»«
‰Óez ˙LÙa (ÌÈËtLÓ37 ƒ¿»ƒ¿»»«¿»

ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ"¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
CB˙aL Lc˜n‰ Ô‰ ,"ÌÎB˙a¿»≈«ƒ¿»∆¿
Ó‡Ók ,Ï‡NiÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒƒ¿»≈¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba38‡Ï BÎB˙a" «≈«¿…
Ó‡ ושכנתי" אומר  לא הכתוב ∆¡«

מצד  לומר  ראוי  היה שכך  אף  בתוכו "

המקדש על  מדובר  שהרי  «∆‡l‡הלשון 
,ÌÎB˙a,רבים Ïkלשון  CB˙a ¿»¿»

„Á‡Â „Á‡," ישראל Ô‰Âמבני  ∆»¿∆»¿≈
eÈ‰ ,BËeLÙk Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿«¿
‰Ê ,ÌÈiÓLb ÌÈcnL∆ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»»

'B‚Â ÛÒÎÂ39Lc˜Ó ÌÈNBÚ , »∆∆¿ƒƒ¿»
Ca˙È BÏ וגילוי השראת תהיה שבו  ƒ¿»≈

ÓÏL˙השכינה, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿∆∆
‰ek‰ העולם נברא שבשבילה ««»»

‰aw"‰מלכתחילה  ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»
ÌÈBzÁ˙a ‰Èc BÏ ˙BÈ‰Ï26. ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ
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.`"iyz'd oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

(הפרשה ‡ יתרו לפרשת מתןֿתורה) שלאחר הראשונה (הפרשה משפטים דפרשת ההמשך אודות .
במדרש  איתא – :1דמ"ת)

(כמ"ש  עמהם מדבר והי' הקב"ה עליהם נגלה כשהי' מתייראין שהיו ישראל את משה שראה 2"כיון

עמנו  אתה דבר משה אל ויאמרו מרחוק ויעמדו וינועו העם וירא וגו' הקולות את רואים העם "וכל
שנאמר  תיראו, אל משה להם אמר נמות"), פן אלקים עמנו ידבר ואל העם 3ונשמעה אל משה ויאמר

אח"כ  דכתוב הדין, מדות וכל נזיקין להם ערך ואח"כ לישראל, תחלה משה פייסן . . וגו' תיראו 4אל

וגו'". לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה

אשר המשפטים "ואלה הדיוק גם תשיםmiyzוזהו ולהבא שמכאן משפטי `dzלפניהם", את (משה)
"דבר לבקשתם בהתאם בנ"י, לפני  גו'".`dzהתורה ונשמעה עמנו

הן  משפטים, פרשת על חסידות בדרושי מבואר דוקא) משה ע"י שנעשה לפניהם" ("תשים זה וענין
בעלֿפה. אודותם שיודעים בהדרושים והן שבכתביֿיד, בהדרושים הן הנדפסים, בהדרושים

לפניהם.· תשים אשר המשפטים ואלה ד"ה מאמר .

* * *

אדר ‚ הוא מהם איזה חקירה יש שני, ואדר ראשון אדר בה שיש זו) (כשנה העיבור לשנת בנוגע .
העיבור  חודש הנוסף, אדר הוא מהם ואיזה .5העיקרי,

יהודה ואפשר  ור' מאיר דר' בהפלוגתא הדבר הראשון,6שתלוי אדר כותב הראשון אדר "דתניא –
תיניין". כותב שני אדר סתם, כותב הראשון אדר אומר יהודה ר' ר"מ, דברי סתם, אדר כותב שני אדר

במקרא  הפורים, ימי חוגגים שני באדר כי, – שני אדר הוא העיקרי שאדר לומר מסתבר ובפשטות
לאביונים  ומתנות מנות משלוח קטן 7מגילה, פורים רק ה"ז ראשון באדר שאדר 8(משא"כ נאמר ואם ,(

ימי  חוגגים שבו העיקרי החודש חסר פשוטה שבשנה נמצא, העיבור, בשנת הנוסף החודש הוא שני
(והחסרון  ראשון אדר הוא העיבור בשנת הנוסף ואדר העיקרי, אדר הוא שני שאדר ועכצ"ל, הפורים,

הפורים). עיקר לגבי טפל שהוא קטן, לפורים בנוגע אלא אינו פשוטה בשנה

הענין  תוכן לבאר יש – העיבור חודש הנוסף, אדר שהוא ראשון, אדר מברכים בשבת ובעמדנו
העיבור. שבחודש המיוחדת והמעלה

החודש:„ קידוש הל' בריש הרמב"ם שמבאר כפי – כפשוטו העיבור ענין תוכן תחילה להקדים ויש .

מאות  שלש היא החמה "שנת [שהרי יום עשר מאחד קרוב הלבנה שנת על החמה שנת יתירה "כמה
מאות  שלש כללה יהי' . . חודש עשר שנים  תהי' אם לבנה של ו"שנה שעות", ושש יום וששים חמשה
שנת  על החמה שנת תוספת "נמצא חלקים", ושבעים וששה שעות ושמונה יום וחמשים וארבעה יום

חלקים" וארבעה ומאתיים שעות ועשרים ואחת ימים עשרה הזאת 9הלבנה התוספת מן כשיתקבץ לפיכך ,[
שנה  הנקראת והיא חודש עשר שלשה השנה אותה ועושין אחד חודש מוסיפין . . יום שלשים כמו

מעוברת".

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

פרשתנו.1) ריש ביל"ר הובא פכ"ב. תדבא"ר
טוֿטז.2) כ, יתרו
יז.3) שם,
פרשתנו.4) ריש
ס"ג 5) אדר ערך תלמודית אנציק' גם ראה – לקמן בהבא

וש"נ. ואילך). קצח ע' א' (כרך

א.6) סג, נדרים
ב.7) ו, מגילה ראה
ע'8) חכ"ו לקו"ש (וראה יענך גו' למנצח לפני אדה"ז סידור

וש"נ). .8 הערה 210
ה"ד.9) פ"ו שם
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ללבנה" "מונין שישראל אע"פ החמה שנת את גם לחשב כדי 10והצורך האביב, זמן "מפני הוא, ,
שנאמר  זמן, באותו הפסח הוספת 11שיהא ולולא האביב, בזמן זה חודש שיהי' האביב, חודש את שמור

הגשמים" בימות ופעמים החמה בימות פעמים בא הפסח העיבור) (חודש הזה .12החודש

הענינים:‰ בפנימיות – בזה והביאור .

הירח  מיעוט – החמה לגבי הלבנה חסרון כללות עם קשור החמה שנת לגבי הלבנה דשנת החסרון
הגדולים" המאורות "שני היו הבריאה שבתחלת על 13– הלבנה "נתמעטה שאח"כ אלא נבראו", "שוים ,

כו'" .14שקטרגה

נדפס) (שכבר אדמו"ר מו"ח כ"ק במאמר מבואר – האור חסרון שהוא הירח דמיעוט הענין ,15ושורש
לי' אהניא לא שדין "מה הוא לזה מקום והנתינת –16שהסיבה ולפנ"ז דתהו", הכלים שבירת שגרם

למטה  האור לחסרון מקום "נתינת נעשה מזה וכתוצאה הראשון", צמצום שהו"ע למעלה האור "חסרון
החטאים. לכל השורש שהוא עה"ד, מחטא  החל ועון", חטא בסיבת

שבזה  מרובה, בתוספת החסר האור את ממשיכים עי"ז . . עצמו בכח העבודה ש"יהי' – בזה והכוונה
כמו  האור המשכת שתהי' בלבד זו לא כלומר, העצמות", גילוי שיהי' בהצמצום העליונה הכוונה נשלם
אפילו  מאיר הי' שלא החטא, לפני שהי' מכמו יותר נעלה אור שיומשך אלא הצמצום, ולפני החטא לפני

הצמצום  .17לפני

Â:העיבור דחודש והמעלה הענין תוכן לבאר יש עפ"ז .

על  גם רומז ה"ז החמה, שנת לגבי הלבנה דשנת החסרון את וממלא משלים העיבור שחודש כיון
החטאים, וכללות עה"ד חטא על התיקון גם ובמילא, הירח, דמיעוט התיקון

שנדפס  (כפי פשע" "ולכפרת דר"ח: מוסף בתפלת להוסיף העיבור בשנת נוהגים יש זה ומטעם –
נוסחאות) –18בכמה

מאיר  שהי' האור שנמשך – הראשון וצמצום הכלים שבירת – הירח דמיעוט הענין שורש לתיקון ועד
הצמצום, לפני

בכך  כמרומז – הצמצום לפני אפילו מאיר הי' שלא יותר נעלה אור ומתגלה שנמשך מזה, ויתירה
החמה. משנת יותר גדולה הלבנה שנת נעשית העיבור חודש הוספת שע"י

נמצא,ו  הראשון, אדר הוא העיבור שחודש לעיל האמור dfע"פ ycegy הזמן הוא זו) בשבת (המתברך
צמצום  ע"י האור דחסרון הענין כללות ולפני החטא, לפני שהי' מכמו יותר נעלה אור להמשכת המסוגל

– zenvrdהראשון ielib.

* * *

Ê יותר נעלה אור יומשך שלאח"ז כדי היא הירח דמיעוט הירידה שכוונת העיבור, בענין לעיל האמור .
יותר. נעלה אור יומשך שלאח"ז כדי  היא בהם שהכוונה ירידה, עניני בכל גם ה"ז –

ולדוגמא:

לעיל  –19נתבאר דעת בהם שאין בדורותינו) הנשמות (רוב דבי"ע נשמות על קאי בהמה" ש"זרע
ירידה. של שזהו"ע
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א.10) כט, סוכה
א.11) טז, ראה פ'
רפ"ד.12) רפ"א. שם רמב"ם
טז.13) א, בראשית
עה"פ.14) פרש"י
ח"א 15) קונטרסים (סה"מ תרצ"א המושלים יאמרו ע"כ ד"ה

ואילך). א קצב,
ועוד.16) ב. פ"ט, ז. פ"ג, ב"ר
ואילך.17) קנה ע' ח"ה מלוקט סה"מ גם ראה
סי"ט.18) פ"ז תש"נ) (קה"ת ר"ח ומנהגי דיני ליקוט ראה

וש"נ.
(19.(231 ע' (לעיל פ"ב בהמאמר
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גם  כי: ירידה, של הו"ע דעת בהם שיש דאצילות נשמות על שקאי אדם" "זרע שגם אלא עוד ולא
העלם  מלשון עולם, הוא בלבד,20אצילות שכל ע"פ הכרה אלא אינו באלקות להם שיש הדעת גם ולכן, ,

מהשגה). (למעלה העצם הכרת ולא

שוות  שאותיותיהם ל"מאד", "אדם" שבין החילוק על 21[וזהו מורה ש"אדם" שונה, שצירופם אלא ,
ודעת  דשכל והגבלה המדידה העדר על  מורה ו"מאד" והדעת, ].22השכל

ביחס  ועאכו"כ דאצילות, דנשמות לירידה ביחס אפילו – לנו הוי' עשה זאת מה השאלה: ונשאלת
דבי"ע? דנשמות לירידה

ההסתלקות: שמצד להירידה בנוגע ועד"ז

האמצעי  אדמו"ר שכתב הקודש מאגרות עצות 23בא' כמה מבאר הזקן, אדמו"ר הסתלקות לאחר
ויש  בההתקשרות, חלישות ח"ו לגרום שיכולה ירידה של הו"ע ההסתלקות שכן, ההתקשרות, לחיזוק

ההתקשרות. לחיזוק עצות בנתינת צורך

זו? בירידה הכוונה מהי ככה? ה' עשה למה השאלה: נשאלת כאן וגם

ההילולא  בהמשך כמבואר – בזה הענין שעי"ז 24ונקודת בשביל היא הירידה שכוונת הענין – יפעלו
עלמין" בכולהו דקב"ה יקרא ועד 25ד"אסתלק בשוה, העולמות בכל שמאיר הסוכ"ע אור על שקאי ,

כמשנת"ל  עלמין), כל דסובב באופן לא (גם לעולמות כלל שייך שאינו האור הלשון 26להמשכת דיוק
"xwir"כתר 27שכינה שנעשית כפי דאצילות (מלכות אצילות לגבי שהיא כמו השכינה על רק לא שקאי ,

ואפילו  הקו, היינו אוא"ס, לגבי שהיא כמו רק לא וגם באצילות), שהיא כמו אפילו או לבריאה, ועתיק
" אלא להעולמות, השייך לעצמו האור גילוי הצמצום, שלפני האור לגבי שהיא כמו שכינה",xwirלא

דוקא. בתחתונים שנעשה – העצמות גילוי  שזהו דהשכינה, והפנימיות העיקר

* * *

Á ובשביעית יעבוד שנים שש עברי עבד תקנה "כי – עברי עבד אודות מדובר השבוע פרשת בהתחלת .
חנם" לחפשי הי'28יצא כשר (שמלך צדקיהו המלך שכרת הברית ע"ד בהפטורה מסופר לזה ובהמשך .29(

לבלתי  שנים) שש שעבדו (אחר חפשים והעברי' העברי שפחתו את ואיש עבדו את איש "לשלח בנ"י עם
וישלחו" וישמעו גו' בם אשר 30עבד השפחות ואת העבדים את וישיבו כן אחרי "וישובו שלאח"ז אלא ,

ולשפחות" לעבדים ויכבשום חפשים .31שלחום

השש  במשך ההנהגה צ"ל חנם"), לחפשי יצא ("בשביעית כדבעי השביעית בשנה ההנהגה שתהי' כדי
לחפשי  יצא ש"בשביעית ונרגש ניכר צ"ל יעבוד" שנים ה"שש שבמשך היינו, לכך, המתאים באופן שנים
ה"ז  חנם"), לחפשי "יצא הציווי מקיים (שאינו כדבעי אינה השביעית בשנה ההנהגה וכאשר חנם".
שבסופו  שנים השש בעבודת נרגש שלא היינו, כדבעי, היתה לא שנים השש במשך ההנהגה שגם הוכחה

חנם. לחפשי יצא דבר של

ע"י שצ"ל עברי עבד תקנה") ("כי גם dxiknקנין להיות יכול שלו שהקנין כנעני כעבד (דלא דוקא
דחקו) (מפני עצמו מוכר או (בגנבתו) ב"ד מכרוהו – מתנה) האדון32ע"י כאשר רק שייך ה"ז –giexn

ezcearn לחם שוה שאינו (עבד שויא לא כרסי' דנהום "עבדא של באופן לא – [ופשיטא העבד של
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ובכ"מ.20) ד. לז, שלח לקו"ת
שם.21) ומת"כ ובפרש"י ה פ"ח, ב"ר
פ"כ.22) תרל"ז וככה המשך
שם 23) גם וראה ואילך. עג ס"ע ח"ב שלו אגרותֿקודש ראה

רלה. ע' ח"א
ואילך).24) 111 ע' תש"י (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי ד"ה
פקודי.25) ר"פ לקו"ת פכ"ז. תניא ב. קכח, זח"ב

(26.(193 ע' (לעיל בתחלתו שבט דיו"ד לגני באתי ד"ה
רפ"ה.27) שהש"ר
ב.28) כא,
וש"נ.29) ב. כח, מו"ק – צדקיהו תוד"ה ראה
טֿיו"ד.30) לד, ירמי'
יא.31) שם,
עה"פ.32) פרשתנו ופרש"י מכילתא
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מתבעי" למאי ולמרתי' למרי' להיות33אכלו) שמוכרחת כך, ,[card zcear נרגש צ"ל זה, עם ביחד אבל, ;
קושי  את כ"כ מרגיש אינו שעי"ז – שבדבר והתועלת חנם", לחפשי יצא ש"בשביעית העבד בעבודת

תענוג. מתוך עבודתו לעבוד שביכלתו ועד יותר, בנקל היא והעבודה העבודה,

Ë:לקונו האדם בעבודת – הענין וביאור .

עלמא 34ידוע  דהוי שנין אלפי שית במשך ועבודתינו מעשינו כללות על רומז יעבוד" שנים 35ש"שש

ומנוחה  שבת שכולו "יום השביעי, אלף על  רומז חנם" לחפשי יצא ו"בשביעית הגלות, זמן במשך ובפרט
העולמים" .36לחיי

בה  שיורגש באופן להיות העבודה צריכה כדבעי, יהיו הגלות משך זמן כל ועבודתינו שמעשינו וכדי
נעשית  שעי"ז לבוא, דלעתיד והשלימות העילוי חנם", לחפשי יצא ש"בשביעית בשביל היא שהכוונה

תענוג. מתוך יותר, נעלה ובאופן בנקל, הגלות בזמן העבודה

זמן  בסוף בעמדנו עאכו"כ הגלות, זמן משך כל ועבודתינו למעשינו בנוגע אמורים הדברים ואם
התורה  מן חיוב ה"ז דעות [ולכמה הקודש על מחול שמוסיפים בזמן השביעי, לאלף בסמיכות ,37הגלות,

בודא  – הקודש] על מחול הוספה צ"ל בודאי מדרבנן נרגש ועכ"פ יהי' דעכשיו שבעבודה הזמן הגיע י
יותר. נעלה באופן דעכשיו בעבודה גם יתוסף שעי"ז לבוא, דלעתיד הגילוי כבר

אדמו"ר  מו"ח כ"ק כדברי – בזה ענין באיזה 38ועוד קאּפ" פארן כאּפן זיך מען "וועט משיח כשיבוא :ַַָ
הגלות, זמן בסוף עתה שנמצאים כשיודעים ולכן, הגלות! בזמן העבודה ע"י לפעול יכולים היו מדה

הגלות. דזמן העבודה עניני בכל עוז וביתר שאת ביתר ולהוסיף לחטוף צריכים

È דהגאולה בהכוונה חדורה יעבוד") שנים ("שש הגלות בזמן העבודה שכאשר להוסיף, ויש .
מגלות: שלמעלה ומצב במעמד נמצאים הגלות בזמן שגם פועל ה"ז חנם"), לחפשי יצא ("בשביעית

מקלטו  לעיר לנסוע ממאסרו בצאתו אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי בגלות 39ובהקדם ניתנו גופותינו "רק :
מלכיות". ושעבוד לגלות נמסרו לא נשמותינו אבל מלכיות, ובשעבוד

דוקא, הגוף עם העבודה שתהי' היא שהכוונה כיון מובן: אינו ולכאורה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק בדברי כמודגש הבעש"ט 40– תורת ופירסם השבוע 41שגילה בפרשת הפסוק 42על

באופן  צ"ל והעבודה הגוף, שהוא החומר על קאי ש"חמור" עמו", תעזוב עזוב וגו' חמור תראה "כי
– הגוף את ולזכך לברר עמו", תעזוב ד"עזוב

בכך התועלת שמצדdnypdyמהי לעבודה ביחס – לגלות נמסרה בגלות?!sebdלא שנמסר ,

בזה  וזיכוך 43והביאור בבירור שליחותה למלא כדי עמו ומתאחדת בהגוף מתלבשת שהנשמה שעי"ז –
למלא  ויוכל בגלות, ימסר לא הגוף שגם פועלת בגלות נמסרה שלא הנשמה הרי, בעולם, וחלקו הגוף

הגלות. דזמן והסתרים העלמות ללא כדבעי, ושליחותו תפקידו

בתניא  והן 44וכמבואר הטמאות, קליפות ג' [הן הקליפות "כל אזי הנשמה הארת מתגלית שכאשר
היו". כלא והיו ומבוטלים בטלים והחומרי"] הגשמי עוה"ז של החיות כללות "שהיא נוגה קליפת

קיין  ניט זאך קיין איז אידן א "אויף לעולם, ח"ו משועבדים אינם ישראל שבני – הענין ַַונקודת
ישראל, לבני משועבד העולם אדרבה, אלא בעה"ב",

אא"כ –envr icedidyk,עליו בעה"ב יהי' שהעולם לכך גורם
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(ובפרש"י).33) א יב, גיטין
ובכ"מ.34) א. עו, פרשתנו תו"א
וש"נ.35) א. לא, ר"ה
בסופה.36) תמיד
ובנ"כ.37) (ס"ד), ס"ב סרס"א או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה
(נעתק 38) ב קלג, ח"א לקו"ד .9 ע' תש"ב סה"ש ראה

אב). מנחם ג יום" ב"היום
וש"נ.39) .169 ע' תרפ"ז סה"ש

תש"ד 40) (סה"מ תש"ד משפטים דש"פ גו' תראה כי רד"ה
.(121 ע' תרצ"ו (סה"ש ס"ב תרצ"ו משפטים ש"פ שיחת .(145 ע'

ועוד. .(66 ע' ריש תש"א (סה"ש בסופה תש"א
וש"נ 41) סכ"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק
ה.42) כג,
(43.784 ע' ח"ג לקו"ש גם ראה
ב).44) (מז, פל"ז שם יט. פרק



כה `"iyz'd oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

דוקא, מבנ"י אנשים ע"י היו אדמו"ר מו"ח כ"ק של והמאסר הזקן רבינו על שהמסירה הטעם [וזהו
גאר  איז גוי "א גוי, של ביכלתו זה אין – כזו נעלית בדרגא (ובפרט) וגוף לנשמה מאסר לגרום ַָשכן,

יהודי  ע"י רק להעשות יכול כזה דבר דעם", אויף בעה"ב קיין ],45ניט

בקדושה, שורש להם יש אא"כ להיות יכולה אינה שמציאותם הבלתיֿרצויים הענינים בכל כמו
של ענין הי' לזה שהשרש עה"ד, בחטא שהציווי dyecwוכמודגש (באמרה הציווי" על "הוסיפה שחוה ,

נגיעה) על גם אלא אכילה על רק לא של46הוא שזהו"ע ,xecid–

דהגלות, וההסתרים ההעלמות על מתגבר ה"ה נשמתו, מצד המתאים, בתוקף עומד כשיהודי ולכן,
כדבעי. בעולם ושליחותו תפקידו למלא ומצליח

‡È למעמד להתעלות עצמו על ומקבל שמחליט העובדה בעצם גם תועלת יש שבכגוןֿדא ולהוסיף, .
שיתכן  אלא עוד ולא אחר, באופן יתנהג ואח"כ בלבד, שעה לפי זה שיהי' שיתכן אף יותר, נעלה ומצב

בלבד. בכח אלא בפועל עדיין זה אין שעה לפי שגם

חז"ל  אמרו שהרי – מלמעלה הטוב השפעת נעשית כזה באופן לפי 47וגם אלא האדם את דנין "אין
של dryמעשיו dze`,כדבעי הוא שעה לפי ומצבו שמעמדו וכיון לעשות", עתיד שהוא מה לפי ולא

רק  הוא אלא) בפועל, עדיין בא (לא הרצוי ומצב המעמד כאשר גם זה וכל הטוב. השפעת לקבל זוכה
gka פועל חסר כח אין למעלה הרי פועל, חסר כח שלמטה אף כי, הטוב 48, המשכת נמשכת ולכן ,

בפועל. מלמעלה

ענין  יהי' אזי – אחר באופן יהי' ואח"כ שעה לפי רק או אחר, באופן יהי' הפועל אם שגם [ולהעיר,
מלמעלה]. הטוב להשפעת מניעה תהי' לא אבל כו', החטא להעביר עונש של

פרטיים: בענינים – ולדוגמא

הזקן  מאדמו"ר סגולה שהם 49יש ויראה, אהבה התעוררות שע"י – ליצלן רחמנא בנים לחשוכי בנוגע
בגשמיות. לבנים גם זוכים ברוחניות, "בנים"

אצלו  שתהי' עצמו על לפעול יכול אינו כאשר שגם מובן, בכח, הקבלה גם שמספיקה האמור וע"פ
בשכלו, ההתבוננות ע"י – דאהוי"ר הענין על עכ"פ בכח הקבלה גם מספיקה בפועל, אהוי"ר התעוררות

הזקן  רבינו מחשבתו 50כמ"ש ויתקע מאד וחזק אמיץ בקשר דעתו "שמקשר עי"ז היא לאהוי"ר שהעצה
הרי, בפועל, אהוי"ר התעוררות תבוא לא צדדיות מסיבות אם גם ואז, ב"ה", סוף אין בגדולת בחוזק
בכח  הקבלה גם מספיקה לאהוי"ר, באים ידו שעל פוסק הזקן שאדמו"ר בהענין בו התלוי שעשה כיון

בגשמיות. (גם) לבנים בנוגע הקב"ה של בברכתו לזכות בשביל

רבינו  למשה להתקשר היעוצה העצה אזי – ההתבוננות בענין גם חסרון יש ואתפשטותא 51ואם ,
דרא  בכל ישראל 52דמשה בנשמות הדעת ומשפיע ממשיך שהוא להתעוררות 53, יבוא מזה וכתוצאה ,

ברוחניות  לבנים בנוגע ברכתו לו ויתן בעלֿחוב ישאר לא שהקב"ה ובודאי בכח, עכ"פ או בפועל אהוי"ר
בגשמיות. – ובעיקר – וגם

שמחליט  והקבלה שההחלטה – הגלות זמן משך כל ועבודתינו מעשינו לכללות בנוגע גם ועד"ז
פעולתה  פועלת בלבד, ובכח שעה לפי אפילו מהגלות, שלמעלה ומצב למעמד להתעלות עצמו על ומקבל
ותתגלה  תושלם ואז הגלות, בזמן ושליחותו תפקידו להשלים וביכלתו בכחו שעי"ז בפועל, גם כן שיהי'

חנם". לחפשי יצא ש"בשביעית כדי יעבוד" שנים ד"שש הכוונה
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ואילך.45) 44 ע' שלום תורת סה"ש גם ראה
ג.46) ג, בראשית פרש"י
יז.47) כא, וירא עה"ת בפרש"י הובא רע"ב. טז, ר"ה
מצות 48) להצ"צ ונת'בסהמ"צ הובא פ"ג. שי"א פרדס ראה

ובכ"מ. פי"א. אלקות האמנת
וש"נ.49) ואילך. תס ע' הקצרים הזקן אדמו"ר מאמרי

ספ"ג.50) תניא
(51.(235 ע' (לעיל ואילך פ"ה בהמאמר גם ראה
רע"א).52) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
בהמאמר 53) גם וראה ב. עה, פרשתנו תו"א רפמ"ב. תניא

ואילך). 231 ע' (לעיל ואילך פ"ב



כו

      
מוגה  בלתי

, הראשונים את  פסל  "אלה " שנאמר  מקום  "כל  רש "י: מפרש  המשפטים ", "ואלה  הפסוק  על 
פרשת  נסמכה  "ולמה  ממשיך : [ורש "י מסיני" אלו אף  מסיני, הראשונים  מה  הראשונים . על  מוסיף  "ואלה "

ד ]. סעיף  כדלקמן המקדש ", אצל  סנהדרין שתשים  לך , לומר  מזבח , לפרשת  דינין

לפרש  רש "י של  שענינו פעמים  כמה  כמדובר  מקרא , של  לפשוטו זה  פירוש  שייך  מה  להבין: וצריך 
מקרא ? של  פשוטו

ובהקדמה :

נפלאים  ענינים  רש "י בפירוש  אמנם  בספרים 1יש  וכדאיתא  שחיבר 2, לפני  תעניות  תרי"ג  התענה  שרש "י
הזקן  רבינו וכדברי נפלאים , ענינים  יהיו שבפירושו וזכה  פירושו, של 3את  "יינה  הוא  רש "י שפירוש 

רש "י. שמפרש  מקרא  של  פשוטו בפירוש  ונכלל  נקבע  זה  כל  אבל , התורה ; פנימיות  שזהו תורה ",

הדורשים  ופסוקים  תיבות  מפרש  רק  אלא  כולה , התורה  את  מתרגם  שאינו - בפירושו רש "י של  ודרכו
מאליו. מובן הפשוט  שפירושם  והפסוקים  התיבות  שאר  ֿ כן ֿ שאין מה  הפשט , דרך  על  ביאור 

תגרע " "לא  - מחסיר  אינו שרש "י [ועד 4וכשם  הפשט  דרך  על  ביאור  הדורש  בתורה  ענין כל  לפרש  -
יודע " "איני ואומר  הפשט , דרך  על  הפירוש  יודע  שאינו במקום  גם  מתעכב  בפסוק שרש "י 5(ולדוגמא :

לומר  צריך  היה  לא  יודע , אינו שרש "י כיון שלכאורה , אף  - מלמדנו") מה  יודע  "איני ועשו", יעקב  "אם 
את  לבאר  הוא  רש "י של  שענינו דכיון - מאומה ?  מוכרח ביאור , הדורשים  שבתורה 

תוסף " "לא  - מוסיף  אינו גם  כך  אלו], פסוקים  על  מאליו.4גם  מובן שפירושם  התורה  עניני לפרש  -

הראשונים  "מה  ולפרש  וכו'" שנאמר  מקום  "כל  הכלל  להביא  רש "י הוצרך  למה  תמוה : ֿ זה  ֿ פי ועל 
שכתוב  למה  בהמשך  בא  המשפטים " ש "ואלה  בפשטות  מובן ֿ הכי בלאו גם  הרי - מסיני" אלו אף  מסיני,
אדמה  מזבח  וגו' אתי תעשון לא  גו' ישראל  בני אל  תאמר  כה  משה  אל  ה ' "ויאמר  הקודמת  הפרשה  בסוף 
לפניהם "?! תשים  אשר  המשפטים  "ואלה  - למשה  ֿ הוא  ֿ ברוך  מהקדוש  נוסף  ציווי בא  לזה  ובהמשך  וגו'",

:להבין צריך  גם 
רבה  במדרש  מקורו כו'", ואלה  גו' אלה  שנאמר  מקום  "כל  רש "י, שמביא  כמה 6הכלל  הובאו ושם  ,

והארץ  השמים  תולדות  "אלה  כמו הראשונים ", את  ש "פסל  "אלה " נאמר  שבהם  מפסוקים  הן - דוגמאות 
נח "7בהבראם " תולדות  "אלה  "ואלה 8, כמו הראשונים ", על  ש "מוסיף  "ואלה " נאמר  שבהם  מפסוקים  והן ,

ישראל " בני בזה .9שמות  וכיוצא  ,

הפסוק  על  - שבתורה  הראשונה  בפרשה  כבר  להביאו לו היה  זה , כלל  להביא  צריך  רש "י אם  ולכאורה ,
בהבראם "? והארץ  השמים  תולדות  "אלה 

אודו  מדובר  ֿ זה  שלפני בפסוקים  גם  הרי מקרא : של  בפשוטו קושי יש  זה  שבפסוק  בריאת ובפרט  ת 
צריך  רש "י היה  כן ואם  והארץ ". השמים  תולדות  "אלה  ולומר  לחזור  הכתוב  צריך  ולמה  וארץ , שמים 

רבה . כבמדרש  הראשונים ", את  פסל  אלה  שנאמר  מקום  "כל  הכלל  ֿ ידי על  זאת  לתרץ 

להביא  מבלי גם  מובן בהבראם " והארץ  השמים  תולדות  "אלה  הפסוק  שפירוש  לומר  תימצי אם  ואפילו
ספר  שבתחלת  ישראל " בני שמות  "ואלה  הפסוק  על  ֿ פנים  ֿ כל  על  להביאו רש "י צריך  היה  - זה  כלל 
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א).1) (קפא, שלו שבועות במס' של "ה
המור2) צרור רש "י . מע ' (להחיד "א ) בתחלתו.שה "ג 
שבט ).3) כט  יום" ב"היום (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז סה"ש
א.4) יג , ראה פ' - הכתוב לשון
ה.5) כח , תולדות

ג .6) פ"ל , פרשתנו
ד .7) ב, בראשית
נח .8) ר"פ
שמות.9) ר"פ



כז      

" מהו מובן אינו דלכאורה  שזהו שמות , בשעה  בה  זה , לפני שכתוב  למה  ההמשך  על  שמורה  כו'", אלה 
חדש ? ספר  התחלת 

בא  גו'" שמות  ש "ואלה  מאליו שמובן כיון מאומה , לפרש  רש "י צריך  לא  שמות  ספר  בתחלת  ואם 
בפסוק  הוא  שכן בודאי הרי - בראשית  לחומש  בהמשך  בא  שמות  חומש  כי הקודמת , לפרשה  בהמשך 

הקודמת ?! לפרשה  בהמשך  שבא  מאליו שמובן חדש , ספר  התחלת  שאינו המשפטים ", "ואלה 

: בזה והביאור 
הפסוק  חוק 10על  לו שם  ""שם  רש "י: פירש  ," שבת תורה , של  פרשיות  מקצת  להם  נתן
אדומה  "ופרה  בקרא  מפורש  שהרי - " ואת" הפסוק  על  רש "י פירש  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  גו'". לו שם 

פרשתנו כל  שבסוף  אדומה 11" ופרה  ואם  אב  וכבוד  ושבת  נח , בני שנצטוו מצוות  "ז' :
להם  הדברות "שניתנו עשרת  קודם  נאמרה  זו ש "פרשה  דכיון - שמה 12" לומר , צריך  כרחך  על  ,

. לעם  ויספר  משה  "ויבוא  זה .שכתוב  לפני שניתנו ענינים  על  קאי המשפטים " כל  את  .

במרה  נאמרה  המשפטים " "ואלה  שפרשת  לכאורה  לומר  צריך  ֿ זה  ֿ פי סדר 13ועל  גם  יובן ֿ זה  ֿ פי ועל  .
- הפרשה  ובסיום  במרה , שניתנו - גו'" המשפטים  "ואלה  נאמר  הפרשה  בתחילת  זו: בפרשה  הענינים 

הדברות ". עשרת  קודם  נאמרה  זו ש "פרשה  ה '", אל  עלה  אמר  משה  "ואל 

בתורה " ומאוחר  מוקדם  ש "אין לומר  צריך  כן ועל  זה , לפני הדברות  עשרת  נאמרו שכבר  -14[ואף 
השל "ה  שכתב  מה  ידוע  יותר 15הרי סדר  יש  בתורה  אדרבה , ֿ ושלום , חס  סדר  אין שבתורה  הכוונה  שאין

ולכן, הזמנים , כסדר  שלא  מסויימות  פרשיות  לכתוב  שבתורה  הסדר  מכריח  שלפעמים  אלא  בעולם , מאשר 
עלה  אמר  משה  "ואל  פרשת  נכתבה  הזמנים , כסדר  שלא  שנכתבו סיבה  יש  הדברות  לעשרת  שבנוגע  אף 

הזמנים ]. כסדר  ה '" אל 

" נאמר  למה  מקרא : של  בפשוטו השאלה  נשאלת  ֿ זה  ֿ פי על  -אך  המוסיף  בוא "ו המשפטים " אלה 
ֿ תורה ?! מתן לאחרי נאמרה  הקודמת  הפרשה  ואילו במרה , נאמרה  זו פרשה  הרי

. שנאמר  מקום  "כל  רש "י מפרש  זו, קושיא  לתרץ  הראשונים וכדי מה  הראשונים , על  מוסיף  ואלה , .
אלו אף  ".מסיני

ונישנו  חזרו וכאן בכללות , ניתנו במרה  כי - במרה  ניתנו ש "משפטים " להאמור  סתירה  זה  [ואין
במרה  ניתנו שלא  משפטים  עוד  ניתוספו שכאן או ].16בפרטיות ,

 סנהדרין שתשים  לך , לומר  מזבח , לפרשת  דינין פרשת  נסמכה  "ולמה  רש "י פירוש  בהמשך  הביאור 
המקדש " לפרשת 17אצל  לסמכה  כדי (לא  כאן שנכתבה  לומר  יש  במרה , נאמרה  דינין פרשת  אילו כי ,

מסיני", אלו ש "אף  בגלל  ורק  ֿ תורה , מתן שקודם  הזמן אודות  הפרשה  לסיום  להקדימה  כדי אלא ) מזבח ,
. נסמכה  "למה  השאלה  30.נשאלת  הערה  244 עמוד  ט "ז חלק  ֿ שיחות  בלקוטי נדפס  - מזבח " לפרשת  .

אצל  סנהדרין "שתשים  רש "י בפירוש  הלשון דיוק  גם  לבאר  כבגמרא ויש  ולא  "אצל 18", :
, למזבח מקום  בסמיכות  היתה  לא  הסנהדרין) של  (מקומם  הגזית " ש "לשכת  היא  שהמציאות  כיון - "

המקדש " "אצל  .19אלא 

לפרשת  דינין פרשת  ש "נסמכה  מזה  הוא  שהלימוד  כיון להבין: צריך  צריכים אך  הסנהדרין היו - "
המזבח "? "אצל  אלא ) המקדש ", "אצל  רק  (לא  להיות 
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כה.10) טו, בשלח 
ג .11) כד ,
וש"נ.12) .140 ע' חכ "א לקו"ש גם וראה א. שם, פרש"י 
ס"ה.13) לקמן גם ראה
וש"נ.14) ואילך . 62 ע' חכ "ג  לקו"ש וראה ב. ו, פסחים
וש"נ.15) .154 ע' חכ "ו לקו"ש גם וראה ב. תב, א. שס,
רסח ).16) (אות כה טו, עה"פ בשלח  שלימה תורה ראה

סי "א. שם ובמילואים
המוסיף 17) בוא"ו ד "ה, באותו רש"י  הביאו למה דלכאורה,

") אף וכו'", אלה שנאמר מקום "כל  הכלל  ולאחרי  כו'"), למה
לב' ששייך  הפרשיות, סמיכות תחילה לבאר מקום יש שלכאורה

זו. לפרשה רק ששייך  מה לבאר ואח "כ  הפרשיות,
ה"ו.18) פ"ב מכות ירושלמי 
עה"פ.19) חיים מים באר ראה



כח     

מזבחי  על  במעלות  תעלה  "ולא  הפסוק  על  יתרו, פרשת  בסוף  רש "י פירוש  ֿ פי על  - בזה  והביאור 
. הללו "אבנים  דינין"), "פרשת  נסמכה  שאליו הפסוק  (שזהו ערותך " תגלה  לא  הואיל אשר  .  

קדושת  בגלל  זה  שאין היינו, בזיון", מנהג  בהם  תנהג  צורך לא  בהן יש  הללו שאבנים  בגלל  אלא  ,
  אצל סנהדרין "שתשים  הוא  הפרשיות  מסמיכות  הלימוד  גם  ולכן ,."

 גם (א ) דלכאורה : - כו'" ואלה  כו' אלה  שנאמר  מקום  "כל  רש "י שכתב  מה  ולבאר  להוסיף  ויש 
הוא  כן הרי דוקא , "אלה " לתיבת  בנוגע  החידוש  מהו (ב ) להוסיף ? בא  וא "ו שאות  יודעים  הכלל  לולי
שכתוב  למה  ובהוספה  בהמשך  זה  הרי וא "ו ובתוספת  חדש , ענין זה  הרי וא "ו שללא  התיבות , בכל  גם 

זה ? לפני
בזה : והביאור 

יכולים  עצמם  הענינים  שני אבל  שלפניו, לענין בהמשך  בא  זה  שענין רק  מורה  וא "ו דאות  ההוספה 
איכות . באותה  ואינם  מזה , זה  נפרדים  להיות 

"זהב  בפסוק  תרומה ולדוגמא : שבפרשת  הוא 20כסף " המוסיף  דוא "ו הפירוש  - במנחה ) (שקורין
זהב  ליתן צריך  המשכן עשיית  זהב שבשביל  (ולא  זה כסף  שונים  הם  והכסף  הזהב  אבל  כסף ),

באיכותם . מזה 

" ֿ כן מוסיף מה ֿשאין  שהאחרונים באופן היא  שההוספה  פירושו, ," 
. הראשונים על 

"אלה " שתיבת  - הראשונות " את  פסל  "אלה  לאידך , ֿ זה  ֿ דרך  ועל   הקודם הענין את 
שייך  היה  לא  המשפטים ", "אלה  כתוב  היה  אם  שהרי פסולת , מלשון לא  - ["פסל " שלאחריו מהענין

לך " "פסל  מלשון אלא  ֿ ושלום , חס  פסולת  כמו הם  שהראשונים  האבנים 21לומר  את  לחתוך  היינו, ,
כו'], ולהפרידם      ש "פסל בהבראם ", והארץ  השמים  תולדות  "אלה  וכמו ,

לתוהו  מחזירן והיה  עליו ערבים  היו ולא  בהם  מסתכל  והיה  וארץ  שמים  בורא  "שהיה  - הראשונים " את 
לפניו" ערבו אלו, וארץ  שמים  שראה  כיון ליה 6ובוהו, הניין לא  ודין ליה  הניין ).22(דין

(ולא  מסיני" אלו אף  מסיני הראשונים  מה  הראשונים , על  מוסיף  "ואלה  המשפטים ", "ואלה  וזהו
כידוע  בסיני, שניתנו לראשונים  ומעלתם  באיכותם  שווים  משפטים , בפרשת  שנאמרו שהענינים  - במרה )

הרמב "ם  שכתב  ֿ תורה .23מה  מתן קודם  שניתנו המצוות  לגבי בסיני שניתנו המצוות  למעלת  בנוגע 

***

 להקשות יש  - מסיני" אלו אף  וכו' שנאמר  מקום  כל  המשפטים , "ואלה  הנ"ל , רש "י :24בפירוש 
הראשונים , על  מוסיף  "ואלה  איתא : - בפירושו רש "י שמביא  הכלל  של  מקורו ששם  - רבה  במדרש 

ומשפט " חוק  לו שם  שם  למעלה  שכתוב  נאמרה 25מה  המשפטים  ואלה  שפרשת  והיינו, , ואילו .
אלו אף  מסיני הראשונים  "מה  מפרש  "?!רש "י

בזה : והביאור 

פעמים  כמה  שבתורה 26דובר  הדרוש  בחלק  לעניננו: ובנוגע  מיוחדים . כללים  לו יש  בתורה  חלק  שכל 
התורה  סודות  רוב  גנוזין שבהם  שבש "ס  האגדות  כמו (לא 27(שהוא  נדרש  ש "מקרא  לומר  מקום  יש  ,(
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ג .20) כה,
א.21) לד , תשא
ועוד .22) ב. פ"ט , ז. פ"ג , ב"ר
ספ"ז.23) חולין פיהמ "ש
כאלו24) שיש אמר, שליט "א אדמו "ר להם כ "ק מפריעה שלא

תוספות  קשה, סוגיא בלימוד  רק עוסק הוא רש"י ; בפירוש קושיא
אצלו  הוא רש"י  פירוש לימוד  ואילו וכיו"ב, קשה רמב"ם או

(כ "ק של באופן  נשיאנו רבינו תקנת לקיים שצריך  בגלל  ,
ולא חלי  ולא ֿ שחוק:) בבת הוסיף שליט "א מרגישאדמו"ר

שבפירוש שהקושיא דשמיא" לו ה"סייעתא מפריעה אינה  רש"י 
ההתוועדות  בעת (גם ובהידור... במנוחה ולישון ולשתות לאכול 

צרכו). די  לישון הספיק לא אם -
דעת25) וכ "ה ג . פרשתנו בתנחומא יהודה ועד "ז ר'

פרשתנו. ריש במכילתא
(26- מנחם (תורת בתחלתה וישלח  ש"פ שיחת ראה

וש"נ. ואילך ). 328 ע' חמ "א התוועדויות
רע"א).27) (קלז, סכ "ג  אגה"ק תניא
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פניו" לפני אלא ) כבנדון 28"לפניו", בהם , נדרשת  שהתורה  מדות  מי"ג  אחד  מצד  לדבר  הכרח  יש  אם  -
"ואלה  המשפטים ", "ואלה  שכתוב  מה  לפרש  צריך  ו"משפט ", ד "משפטים " שוה " ה "גזירה  שמצד  דידן,

" אלא ) מסיני ", הראשונים  "מה  לפניו, (לא  שנדרש  באופן הראשונים ", על  מוסיף   שכתוב "מה  - "
אחרים . ענינים  יש  שבאמצע  אף  ומשפט ", חוק  לו שם  שם  פניו) (לפני למעלה 

הפשט  דרך  ֿ פי על  שמקרא 29אבל  לומר  מקום  אין - בזה  וכיוצא  שוה ' 'גזירה  עם  מתחשבים  שלא  -
המשפטים " ש "ואלה  לומר  ובהכרח  מקרא , של  פשוטו היפך  - אחרים  ענינים  יש  ובאמצע  פניו, לפני נדרש 

מסיני". אלו אף  מסיני, הראשונים  "מה  - "לפניו" - הקודמת  לפרשה  בהמשך  בא 

(נאמרו (במרה  הדרוש  לדרך  מסיני") אלו ("אף  הפשט  דרך  בין החילוק  נתבאר  השיחה  בהמשך 
חיוב  יועיל  לא  סוף  וסוף  מספיק  לא  (פשט ), העבודה  בהתחלת  נמצאים  שכאשר  - הענינים  בפנימיות 

המשפטים  לקיום  הבהמית 30השכל  נפשו ושולטת  מושלת  שעדיין כיון ש "אף 31, ולהרגיש  לידע  צריך  ולכן ,
גו'" "ויחרד  - והמציאות  הישות  לבטל  כו', וברקים  בקולות  מסיני", ירגיז 32אלו "לעולם  (ובעבודה :

להיות 33כו'" וצריך  יכול  ויראה , ואהבה  בהתבוננות  (דרוש ), בעבודה  נעלית  בדרגא  כשנמצאים  אבל  ;(
הפנימיי  בכחותיו (במרה ), השכל  חיוב  מצד  המשפטים  הוא 34ם קיום  הרי במציאותו שהוא  כפי שגם  ,

כו'" אפשי ("אי ברע  בהקדמת 35מואס  כמודגש  עול ', ה 'קבלת  ענין הוא  גופא  להשגה  שהיסוד  אלא  ;(
משפטים  לפרשת  יתרו שליט "א 36פרשת  אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  שיחות 37- בלקוטי ונדפס  ,
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.הענן בתוך  משה  ויבוא  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 
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 למה ששייך  - חסדים  גמילות  חברת  לטובת  מלכה " ה "מלוה  אודות  הזכיר  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 
בפרשתנו  עם 38שכתוב  קשורים  הם  גם  אבל  לחבירו, אדם  שבין מהענינים  שזהו גו'", תלוה  כסף  "אם 

בהמכתב  גם  ובקיצור  בארוכה , לעיל  שנתבאר  כמו הקדושה , יוחנן 39ענין ר ' הגמ "ח , של  שהגבאי וצוה  .
ֿ תורה  דבר  ויאמר  "שטריימל " יחבוש  גורדון, .40שי'
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וש"נ.28) ב. לב, שבת ראה
להיות 29) יכולים ודרוש שפשט  שהאריך  - נוספת ברשימה

כו'. אמת ושניהם זל "ז, בסתירה
לקבל 30) יותר קשה לחבירו אדם שבין שבענינים גם ומה

אדמו"ר  כ "ק - חבירו!... את לנצח  שרוצה כיון ההלכה, פסק את
הצחות  ע"ד  הוסיף בעניני*שליט "א בשאלה לרב פונים כאשר :

אודות  מדובר כאשר גם הנה לאיסור, פוסק והרב והיתר, איסור
כפסק  דבריו את מקבלים אלא הרב, על  מתרעמים לא גדול , הפסד 
כשמדובר  גם הנה ממונות, בדיני  ֿ תורה בדין משא"כ  התורה;
ויטען  עולמות" "ירעיש בדין, שנתחייב מי  הנה קטן, סכום אודות
כ "כ  (לא בעיקר נוגע שכאן כיון - הדבר וטעם וכו'. טעה שהרב

אלא) הכספי , ההפסד    בישותו שפוגע ,
ומציאותו!

הענינים 31) ושאר ושתי ' באכילה שמונחת בהמה, כמו שהיא
(ראה  אדם לבני  אפילו אלא) למלאכים, רק (לא דומה אינו שבהם

א). טז, חגיגה
ֿ יח .32) טז יט , יתרו
ע"י 33) אמנם כלומר: - א. ה, לפעול ברכות אפשר אי 

(תניא  הזקן רבינו ובלשון - עליו צועקים כאשר אבל , עליו;
ורוגז  רעש בקול  הרע יצרו שהיא הבהמית נפש על  "לרגוז פכ "ט ):
וכו'" ומנוול  ומתועב ומשוקץ ורשע רע אתה לו לומר במחשבתו

את הנה -...!שומע הוא

מאדך "34) ובכל  נפשך  ובכל  לבבך  "בכל  בענין הידוע וע"ד 
אלא  מספיק, אינו לבד  מאדך " "בכל  שאפילו ה), ו, (ואתחנן
ענין  [שהרי  נפשך " ובכל  לבבך  "בכל  גם להיות צריכה העבודה
הוא  העבודה שסדר בגלל  רק לא הוא בתורה שנאמרו האהבות ג '
אח "כ  ורק נפשך ", ובכל  לבבך  ל "בכל  להגיע צריכים שתחילה
ל "בכל  שמגיעים לאחרי  אפילו אלא מאדך ", ל "בכל  להגיע יכולים
על  התורה (א) כי : נפשך "], ובכל  לבבך  "בכל  גם צ"ל  מאדך "
יכולים  אינם אדם בני  ורוב פל "ד ), ח "ג  מו"נ (ראה תדבר הרוב
ש"שבע  ובפרט  היום, כל  במשך  מאדך " "בכל  במדרגת להשאר
אהבת  (ב) קטן). חינוך  תניא וראה טז. כד , (משלי  וקם" צדיק יפול 
מדידה  של  באופן שהם הפנימיים בכחות גם לחדור צריכה ה'

גבול ). בלי  מהגבלה, יציאה של  באופן רק (ולא והגבלה
כו.35) כ , קדושים תו"כ 
ענינים 36) שהם אחרונות דברות ה' שגם - בעשה"ד  ועד "ז

ההקדמה  לאחרי  בעשה"ד , נקבעו לחבירו, אדם שבין שכליים
ב). כ , (יתרו אלקיך " הוי ' ד "אנכי 

תשל "ו.37) משפטים ש"פ שיחת בשילוב
כד .38) כב,
גמ "ח 39) לחברה - משפטים פ' א' כו'מיום שבת שומרי 

ואילך ). שלב ע' חכ "ג  (אג "ק
כ "ק 40) אמר עצמו, את הכין שלא אמר הגבאי  כאשר

יותר!... טוב זה הרי  הכנה שללא ֿ שחוק), (בבת שליט "א אדמו"ר

         



ל     

 לו ועשה  הוא , עשן כמין זה  "ענן הענן", "בתוך  פרשתנו, בסוף  רש "י פירוש  נתבאר 
ש "ענן - בתוכו" שביל  למשה  ֿ הוא  ֿ ברוך  שבו הקדוש  (ענן זה  שלפני בפסוקים  שנזכר  הענן אינו "

"וה ' כמו ה ', כבוד  הדרך "41נתלבש  לנחותם  ענן בעמוד  יומם  לפניהם  נאמר 42הולך  שבו נגש 43, "ומשה 
אוכלת " "כאש  שלפניו בפסוק  שכתוב  ממה  כדמוכח  הוא ", עשן "כמין אלא  הענן"), "עב  הערפל " 44אל 

" רק  בהר [אבל  הדומם  משריפת  שנעשה  שהעשן היינו, "ענן"), אלא  "עשן", נאמר  לא  (שהרי עשן"
היה  כו'סיני משחיר  שהעשן וכיון הצומח ]; משריפת  שנעשה  לרחוץ 45עשן צריך  (שלכן הכבוד  היפך  ,

התפלה  קודם  ורגליו ידיו ֿ ידי 46פניו על  הוגה  - בתוכו" שביל  למשה  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  לו "עשה  לכן ,(
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כא.41) יג , בשלח 
לכך42) שנוסף  מצעדי והיינו, כוננו""מה ' גבר

שכבוד  עי "ז לפניהם" הולך  ש"ה' במוחש ראו - כג ) לז, (תהלים
אור  את למצרים שהחשיך  (עד  גשמי  ענן של  בציור נתלבש ה'

הראי ').
יח .43) כ , יתרו
ש"אינה 44) באופן גם להיות יכולה שלמעלה" "אש שהרי 

מאש  גם ולהעיר - ה). פ"ב, שמו"ר ב. כא, יומא (ראה אוכלת"
כד ), ט , שמיני  (ראה הקרבנות את אוכלת שהיתה המזבח ,
אלא  עליו "שאין דאף המזבח , את אוכלת היתה לא ואעפ"כ ,
חגיגה  (סוף בו" שולטת האור אין שנים כמה זהב, דינר כעובי 

שאין). ובתוד "ה
השחרורית 45) להסיר שצריך  - להלכה שמצינו וכפי 

גביו  על  שעולה והשלהבת העשן מחמת הכלי  ע"ג  שנעשית
הרע"ב). ובפי ' מ "ב פ"ט  (מקוואות

לנשמה,46) בעיקר שייך  התפלה שענין אע"פ כלומר:
של  שכבודו רואים הרי  - הגוף של  מצבו נפק"מ  למאי  ולכאורה,
נקיון  גם דורש מתפללים, שאליו הקב"ה, המלכים מלכי  מלך 

הגוף,
אג "ק  (ראה במכתבו אדמו"ר מו"ח  כ "ק הוראת גם [וכידוע
להקפיד  שצריך  הישיבה, לתלמידי  בפרט  ואילך ), צא ע' ח "ד  שלו
בכל  השיניים ולצחצח  לנקות ובמיוחד  כולל  הגוף, נקיון על  ביותר
המפורשות, ההוראות בכל  כמו (אלא, ויו"ט  בשבת מלבד  יום,

היצה"ר...)], של  ההתנגדות ישנה
(תצוה  ולתפארת" "לכבוד  להיות הוצרכו כהונה שבגדי  וכשם

הקב"ה. של  לכבודו ֿ מ ), ב כח ,
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כא.41) יג , בשלח 
לכך42) שנוסף  מצעדי והיינו, כוננו""מה ' גבר

שכבוד  עי "ז לפניהם" הולך  ש"ה' במוחש ראו - כג ) לז, (תהלים
אור  את למצרים שהחשיך  (עד  גשמי  ענן של  בציור נתלבש ה'

הראי ').
יח .43) כ , יתרו
ש"אינה 44) באופן גם להיות יכולה שלמעלה" "אש שהרי 

מאש  גם ולהעיר - ה). פ"ב, שמו"ר ב. כא, יומא (ראה אוכלת"
כד ), ט , שמיני  (ראה הקרבנות את אוכלת שהיתה המזבח ,
אלא  עליו "שאין דאף המזבח , את אוכלת היתה לא ואעפ"כ ,
חגיגה  (סוף בו" שולטת האור אין שנים כמה זהב, דינר כעובי 

שאין). ובתוד "ה
השחרורית 45) להסיר שצריך  - להלכה שמצינו וכפי 

גביו  על  שעולה והשלהבת העשן מחמת הכלי  ע"ג  שנעשית
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לנשמה,46) בעיקר שייך  התפלה שענין אע"פ כלומר:
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הגוף,
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המפורשות, ההוראות בכל  כמו (אלא, ויו"ט  בשבת מלבד  יום,

היצה"ר...)], של  ההתנגדות ישנה
(תצוה  ולתפארת" "לכבוד  להיות הוצרכו כהונה שבגדי  וכשם

הקב"ה. של  לכבודו ֿ מ ), ב כח ,

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc ohw cren(iyily meil)

glbl did leki `le zxg`[á],äéáMä úéaîe`le wegx mewna ¦¥©¦§¨
,glbl edegipdàöBiäåcrenaïéøeñàä úéaî`le exira s` §©¥¦¥¨£¦
.glbl edegipdåokäceðnäxeq`e oic zia wqtk dyr `ly lr §©§¤

,glblíéîëç Bì eøézäL,crena eiecipíëçì ìàLpL éî ïëå ¤¦¦£¨¦§¥¦¤¦§©§¨¨
glbl `ly excp xizdl crena[äìBòä] òøBönäå øéæpäå ,øzeäå§©§©¨¦§©§¨¨¤

Búøäèì Búàîehîdidy rxevne ,crend mcew `nhpy xifp - ¦§¨§¨¢¨

ea glbl miaiigy mzxdhl iriay mei ribde ,crend cr rebp
.crena

:crena qakl mixzendïéñaëî elàådicbaxzida màaä ,ãòBna §¥§©§¦©¥©¨
,ïéøeñàä úéaî àöBiäå ,äéáMä úéaîe íiä úðéãnîmileki eid `le ¦§¦©©¨¦¥©¦§¨§©¥¦¥¨£¦
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המשך ביאור למס' מועד קטן ליום שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc ohw cren(ycew zay meil)

àzîMà.zewlnn xeng iecipy ,ezecpl mipnp eid `le - ©©§¨
:`xnbd zxxanéàîoeyld.àzîL:`xnbd daiyn,áø øîà ©©§¨¨©©

oewixhep,äúéî íL.dzin da yi xnelkäîîL ,øîà ìàeîLe ¨¦¨§¥¨©§¨¨
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àøepúa`vei epi`e ea rlapy ,xepzd z` ea mighy oneyk - §©¨
s`] mlerl dcepnd on z`vei ezkn oi` iecipd mb jk ,mlerl

.[ezxzd xg`låel` l`eny ixacLéø øîàc ,Lé÷ì Léøc àâéìt §§¦¨§¥¨¦§¨©¥
L íLk ,Lé÷ì`znyíéøáéà äðBîLe íéòaøàå íéúàîa úñðëp ¨¦§¥¤¦§¤¤§¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦

,iecipa mleky ,mc`ayäàöBé àéäLk Ck,dzxzdaî äàöBélk ¨§¤¦§¨§¨¦
úñðëð àéäLk .íéøáéà äðBîLe íéòaøàå íéúàng"nxay oipn ¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦§¤¦¦§¤¤

,mixa`áéúëcegixi yeaika(fi e ryedi),'íøç øéòä äúéäå'zaiz ¦§¦§¨§¨¨¦¥¤
,eåä äðBîLe íéòaøàå íéúàî àiøèîéâa 'íøç'p mxgdy fnxneqpk ¥¤§¦©§¦¨¨©¦§©§¨¦§¨¨

.mc`d ixai` g"nx lkaäàöBé àéäLk,mixa` g"nxny oipn §¤¦§¨
áéúëc(a b wewag),'øBkæz íçø æâøa',mgxl xekfz fbex zrya s`y ¦§¦§Ÿ¤©¥¦§
zaize,eåä éëä àiøèîéâa 'íçø'lkay mxgd fbex jtdpy fnxne ©¥§¦©§¦¨¨¦¨

.mingxl mixai`d

:iecipd zehytzd oipraàúáeðbà àzîL éãL ,óñBé áø øîà̈©©¥§¥©§¨©§§¨
àaìëcalkd apf lr s` `zny wexf -äãáò dcéc éäéàå`ide - §©§¨§¦¦¦¨¨§¨

,dyrn did oke .eze` dwlze dly z` dyrz xakàaìk àeääc§©©§¨
ïðaøc éðàñî ìéëà äåäc,minkgd ilrp lke` didy -à÷ eåä àìå ©£¨¨¦§¨¥§©¨¨§Ÿ£¨

epî éòãé,mdilrp lke` in opax erci `le -déì eúnLåedecipe - ¨§¥©§©§¥
seql ,`ed in zrcl `ladéúáeðâa àøeð déa éìzéày` dzlzp - ¦§¥¥¨¦§§¥

alk eze` apfadézìëàå.eteb lk dtxye - ©£©§¥
:mil` mc` zecpl jxcàîlà àeää` mc` -,miløòöî à÷ äåäc ©©¨¨©£¨¨§©¥

ïðaøî àáøeö àeääì déì.mkg cinlz zeriawa xrvn didy - ¥§©§¨¥©¨¨
àúàmkg cinlz eze`,óñBé áøc dén÷ì.exrv lr eipta ope`zde ¨¨§©¥§©¥

déì øîà,sqei axdézîL ìéæ.eze` dcpze jl -,déì øîà ¨©¥¦©§¥¨©¥
dépéî àðéôzñî.xzei ipxrvi `ny ezecpl ip` cgtn -déì øîà ¦§§¦¨¦¥¨©¥

,sqei axdéìò àçéút éìé÷L`diy `zny xhy eilr aezk - §¦¦§¦¨£¥
,el xn` .iecipadéì øîà .dépéî àðéôzñîc ïkL ìk,sqei ax ¨¤¥§¦§§¦¨¦¥¨©¥

déì÷Le `znyd xhy gw -àcëa dézçà,ck jeza edgipd - ©§¥©§¥§©¨¥
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לי

mihtyn zyxt zegiyÎihewlb dgiy fh jxk
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הפסוק  על רש"י או 1בפירוש שור איש יגנוב "כי

השור  תחת ישלם בקר חמשה מכרו, או וטבחו שה
רש"י  מציין השה", תחת צאן סיבות 2וארבע שתי

גדולים  "שור" של ומכירה לטביחה שהתשלומין לכך

") "שה" של מאשר תחתdyngיותר ...rax`e xeyd...
על dyd"תחת המקום חס בןֿזכאי יוחנן רבן "אמר :(

בו  נתבזה ולא ברגליו שהולך שור בריות. של כבודן
על  שנושאו שה ה', משלם כתפו על לנושאו הגנב

בא  מאיר רבי אמר בו. ונתבזה הואיל ד' משלם כתפו

גדול  כמה שבטלו 3וראה שור מלאכה של כחה
ד'". ממלאכתו בטלו שלא שה ה', משלם ממלאכתו

להבין: יש

להביא רש"י צריך מדוע טעמים?ipyא)

האומר  שם את רש"י מציין רבות, פעמים כאמור ב)
מה  ובעניננו: לפירושו. הסבר מוסיף הדבר כאשר רק

אמרו  האלו הטעמים שאת מציין שרש"י בכך לנו נוסף

opgei oax ו xi`nבןֿזכאי iax?

" ולא מאיר" רבי "אמר רש"י מלשון xi`nג) iaxe
xne` מובן בין 4" מחלוקת שיש סובר אינו שרש"י ,

פליגי". ולא חדא אמר ומר חדא אמר "מר אלא שניהם,

כאשר מובאות 5המקומות aexa[במיוחד שבהם ,
רבן... "אמר נאמר אלו, דיעות אומר...",6שתי רבי...

בגירסא  דוקא בוחר ורש"י מחלוקת, על המורה ביטוי

"אמר 7השניה  נאמר הדיעות מן אחת כל שלפני
רבי..."].

מאיר  ורבי זכאי בן יוחנן רבן לכאורה, מובן: ואינו
במובנם  השונים בטעמים, זה על זה ?8חולקים

רואים  הטעמים, בשני מתבוננים כאשר יתרֿעלֿכן:
ממש רקmicbepnשהם ולא ,mipey9:

שהקנס  יוצא, בןֿזכאי יוחנן רבן של הטעם לפי
תשלומי  להיות צריך מכרו" או "וטבחו של במקרה
שפעם  אלא "שה", עבור והן "שור" עבור הן "חמשה"

בו",zzgtenאחת ונתבזה "הואיל "שה" של במקרה
פי  בעצם הוא שהקנס יוצא, מאיר רבי דעת לפי ואילו

השור אצל אבל מפני mitiqen"ארבע", נוספת פעם
ממלאכתו". ש"בטלו

זה  חולקים הם שאין לומר אפוא, אפשר, כיצד –
זה? על

.·
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מובאות  שבו הסדר על מתעוררת נוספת שאלה
מובאים  שבהם במקומות רש"י: בפירוש הדיעות שתי
מאיר, רבי ושל בןֿזכאי יוחנן רבן של הטעמים שני
יוחנן  רבן דעת ואחרֿכך מאיר רבי דעת קודם כתובה

הדעות? בין הסדר את רש"י משנה מדוע בןֿזכאי.

דלעיל, ההסבר לפי כך על לענות היה ניתן לכאורה
"חמשה" בעצם הוא הקנס זכאי בן יוחנן רבן שלפי

כתוב שבתורה כיוון "ארבע": – מאיר רבי mcewולפי
סביר  צאן...", "וארבע ואחרֿכך בקר..." "חמשה
– האמיתי הקנס את קודם מציינת שהתורה להניח
ה"שה", לגבי אומר, כך ואחר – בקר..." "חמשה

צאן...", "וארבע – מופחת קנס שמוטל

בןֿזכאי  יוחנן רבן ששיטת אפוא, יוצא זה לפי
מדוע  מובן ולכן הפסוקים, למשמעות יותר מתאימה

את המפרש דבריו eheytרש"י, את מקדים מקרא, של
מאיר. רבי לדברי

להשמיט  רש"י צריך היה כך, אם להבין : יש אבל
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לז.1) כא, פרשתנו
נח 2) תנחומא ה"ג. פ"ז שם תוספתא ב. עט, ב"ק עה"פ. ממכילתא

ד.
דפוסי 3) ברוב אבל שם). בב"ק (וכ"ה כת"י וברש"י שני בדפוס כ"ה

גדולה. שם): בתנחומא (וכן רש"י
אתעה)4) ע' וח"ז מט ע' (ח"א כללים שד"ח .p"yeראה
שם.5) ותנחומא תוספתא מכילתא
כו'.6) אומר ריב"ז כו' אומר ר"מ שם: ובתוספתא
שם.7) ב"ק

הטעמים 8) ב' בין לדינא נפק"מ דיש כאן, לדוד במשכיל מ"ש אבל
ליכא  (דהכא ולר"מ ה' משלם דלריב"ז דוקא, לטביחה עומד שהי' בשור
משלם  דלריב"ז מלאכה עושה שהי' בשה וכן ד', משלם מלאכה) ביטול
מכיון  פלוג, דלא הפשט) ע"ד (גם  דמובן מוכרח, אינו – ה' ולר"מ ד'

llkay.סל"ד פ"ז ב"ק יש"ש (ראה דוקא בשור הוא מלאכה ביטול
שם). ב"ק בע"י יעקב עיון שם. לב"ק חדא"ג

ושה בשור אלא נוהגת דאינה שכיון ברש"י)וביותר (כדלקמן בלבד
לב). כא, לעיל (רש"י הוא דגה"כ דעבד שקלים ל' ע"ד ה"ז –

כאן.9) דוד דברי גם ראה
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ולהביא מאיר, רבי דברי את של wxלגמרי הטעם את
בןֿזכאי  יוחנן ?10רבן

.‚
Y ¯È‡Ó È·¯ ,·‚‰ „ˆÓ Y È‡ÎÊŒÔ· ÔÁÂÈ Ô·¯

·‚‰ „ˆÓ
הם  הקנס שתשלומי נאמר אם הוא: לכך ההסבר
רק  הגנב משלם "שה" של ובמקרה "חמשה", בעצם

אמנם, הסבר: נדרש בו", ונתבזה "הואיל apbd"ארבע"
יכול  כיצד אבל בו", ש"נתבזה בכך מענשו חלק קבל

הכסף סכום במקום לבוא הגנב של זה apbpdyבזיון
לקבל? 11צריך

ש"שור  מאיר, רבי דברי את רש"י מביא לפיכך

יוצא  זה הסבר לפי כי ממלאכתו...", שבטלו

"ארבע",שהתש  מלכתחילה להיות צריכים לנגנב לומין
היתה  כי בתשלומין, מוסיפים "שור" של במקרה ורק

ממלאכתו".daipba12תוספת "בטלו –

אינם  מאיר ורבי בןֿזכאי יוחנן רבן miwlegכלומר,
df lr df13 כל אלא במקורו, הקנס של הכמות לגבי

אודות  מדובר כאשר אחרת: ראות מנקודת מסתכל אחד

של והקנסapbdחטאו ,`edy עונש זה הרי לשלם, צריך

מתחשבים  "שה" של במקרה ורק "חמשה", של
שנעשה  העוול מצד ואילו מענשו. ומפחיתים בבזיונו

apbpl שור לגבי ורק "ארבע", של קנס לקבל צריך הוא ,

של ההפסד תוספת בחשבון "שבטלו apbpd12נלקחת –
הקנס. את ומגדילים ממלאכתו",

מצד  הענין על מסתכל בןֿזכאי יוחנן רבן כלומר,
הנגנב. מצד – מאיר ורבי הגנב,

.„
ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ¯„ÒÏ Ì‡˙‰· ‰Ó„˜‰‰

יוחנן  רבן דעת את רש"י מקדים מדוע מובן זה לפי

לסדר  בהתאם זהו כי – מאיר רבי לדעת בןֿזכאי
שחייב התשלומים בתחילה לשלם,apbdהתשלומים:

מביא  לפיכך לו. המגיע את הנגנב מקבל מכך וכתוצאה

שלפיהם  בןֿזכאי, יוחנן רבן דברי את קודם רש"י

הגנב, על המוטלת בתשלומים החובה על מדובר
לנגנב. בקשר – מאיר רבי של טעמו את מכן ולאחר

הקנס  יותר מודגש בתורה  מדוע גם יובן בכך
כי  מקדימו, שהפסוק בכך "חמשה", של העיקרי

חייב כמה ראשית, קובעת, לשלם.apbdהתורה

.‰
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ÔÏÊ‚‰Â
של  שמותיהם את בפירושו רש"י מציין כאמור,
ובעניננו: הפירוש. יותר מובן בכך כאשר הדעות, בעלי

מצד  הקנס את בעיקר מדגיש בןֿזכאי יוחנן רבן
apbd מאיר ורבי "חמשה". הוא בעצם שהקנס ומחמיר ,

בקשר הקנס על הוא apbplמדבר הקנס שעיקר ומיקל, ,
במקום  לשיטותיהם בהתאם וזאת, בלבד. "ארבע"

אחר:

קמא  בבא ובתנחומא 14במסכת מובאות 15, ,
יוחנן רבן של הנ"ל מאיר דעותיהם ורבי בןֿזכאי

jynda,לגזלן גנב בין להבדל הסיבה לגבי לדבריהם
פי  ומכירה טביחה של ובמקרא כפל, משלם שגנב

קרן: רק תמיד משלם גזלן ואילו חמש, או ארבע

מה  מפני זכאי, בן יוחנן רבן את תלמידיו "שאלו
השוה  זה להם אמר מבגזלן. יותר בגנב תורה החמירה
לכבוד  עבד כבוד השוה לא וזה קונו לכבוד עבד כבד
רואה  אינה כאילו מטה של עין עשה כביכול קונו,
(ומצטט  שנאמר... שומעת אינה כאילו מטה של ואוזן

משל dyelyלכך משלו מאיר: רבי אמר פסוקים!).
אדם  בני לשני דומה, הדבר למה גמליאל רבן משום
ולא  העיר בני את זימן אחד משתה, ועשו בעיר שהיו
ולא  העיר בני את זימן לא ואחד המלך, בני את זימן
אומר  הוי מרובה, ענשו מהן איזה המלך, בני את זימן

המלך". בני את זימן ולא העיר בני את שזימן זה

להלן: כמובא אלו, בדברים דיוקים כמה להבין יש

של  הסברו לבין מאיר רבי של משלו בין ההבדל
בפשטות: מובן בןֿזכאי יוחנן רבן
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לא 10) דר"מ וטעמא דריב"ז, טעמא רק הובא דרש"י ראשון ובדפוס
בכלל. הובא

הוא11) וה' שד' אף מטעם qpwכי הגנב שמחייבים לאחרי מ"מ, –
שייך שהקנס תורה אמרה [המתורגם]apbpdlקנס, לקו"ש וראה דוקא.

.19 הערה 14 ע' ח"ז
סי"ג,12) לקמן מניעת ראה לא היא ממלאכתו" ב"בטלו דהכוונה

"geeixd בזה גם אבל ד"מלאכה". הענין לעצם כ"א מלאכה, דביטול
כלפי הגניבה בעון שמתוסף apbpd.39הכוונה הערה לקמן ראה –

וארבע 13) רדייה מן דבטלי בגלל כו' תורא חמשא כאן: תיב"ע וראה
כאן. וחזקוני בחיי גם וראה כו'. בגניבותי' דאקטי' בגלל כו' ענא

שם.14)
שם.15)
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שהגנב מודגש בןֿזכאי יוחנן רבן mbetבדברי
אצלו  פחות אשר הקדושֿברוךֿהוא, כלפי במורא

בניֿאדם  כלפי מיראתו חטאו 16אפילו מתבטא ולכן ,

אינה  כאילו מטה של עין עשה ש"כביכול בכך
שהגנב  מודגש מאיר רבי דברי לפי ואילו רואה...",

apbpd z` xzei cakn,הקדושֿברוךֿהוא את מאשר ,
ש" הוא העוול שבמשל בעוד onifכפי העיר" בני את

" onifאשר `l."המלך בני את

מאיר ורבי בןֿזכאי יוחנן רבן אין כאן miwlegגם
הביטוי  מן שמוכח כפי זה, על מאיר"17זה רבי "אמר

מדגיש  מהם אחד כל אלא אומר", מאיר "ורבי ולא
אחרת: מבט נקודת

שמצד  החטא את בעיקר מתאר בןֿזכאי יוחנן רבן

apbd"ב"עבד) קונו" לכבוד עבד כבוד השווה "לא –
ל  להוכיחapbpהכוונה כדי הקדמה היא (apbdy כופר

העולם  על הקדושֿברוךֿהוא עין 18בהשגחת "עשה –
מצד  הענין את מדגיש מאיר רבי ואילו מטה...", של

apbpd.הנגנב את יותר מכבד שהגנב המסקנה ומכאן ,

בןֿזכאי  יוחנן רבן כאשר לעניננו, במקביל וזאת,

הנגנב. צד את – מאיר ורבי הגנב, צד את מדגיש

.Â
Â‡ "Ú·¯‡" - Ò˜‰ ¯˜ÈÚ ÏÚ ˙ÂÚ„Ï ¯·Ò‰‰

"‰˘ÓÁ"
על  מאיר לרבי בןֿזכאי יוחנן רבן שבין ההבדל לפי

להבין  אפשר מבגזלן", יותר בגנב תורה ש"החמירה כך

החובה  לגבי נגנב לבין גנב שבין להבדל הטעם את גם
(בנוסף  "חמשה" או "ארבע" – הקנס של העיקרית

צד  את מדגיש בןֿזכאי יוחנן רבן מדוע שמבינים לכך

הנגנב): צד את – מאיר ורבי הגנב,

הגנב  של חטאו שעיקר בןֿזכאי, יוחנן רבן לפי

– הקדושֿברוךֿהוא בהשגחת אמונתו בחוסר תלוי
שגם  יוצא, – רואה..." אינה כאילו מטה של עין "עשה

ולכן  הגנב, מצד החטא חומרת מכריעה הקנס לגבי

מאיר, רבי שיטת לפי ואילו "חמשה", הוא הקנס
כלפי  כבוד של יחס מבטא הגנב של שחטאו המדגיש

apbpd יוצא הקדושֿברוךֿהוא, כלפי מאשר יותר ,
הגנבapbpdשמצד בתשלומי להקל מקום .apbplיש

.Ê
È‡ÎÊŒÔ· ÔÁÂÈ Ô·¯ Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‰ ˙·ÈÒ

¯È‡Ó È·¯ Ï˘Â
שמותיהם  את מזכיר שרש"י יוצא, זה הסבר לפי
יותר, להסביר כדי רק מאיר ורבי בןֿזכאי יוחנן רבן של
(ולכן  הגנב מצד הקנס את מדגיש מהם אחד מדוע
(ולכן  הנגנב מצד – והאחר "חמשה") הוא הקנס עיקר

"ארבע"), –

השמות  את מצטט שרש "י לומר, יותר נעים אבל
כלומר, עצמם. הדברים את יותר להסביר כדי בפירושו

אומר בןֿזכאי יוחנן שרבן העובדה mihrnnyאת
" השה eaבתשלומי dfazpe li`ed אומר מאיר ורבי ,"

mitiqeny לשיטותיהם בהתאם וזאת, השור. בתשלומי
אחר. במקום

.Á
È‡ÎÊŒÔ· ÔÁÂÈ Ô·¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

הבאות  השאלות את להקדים יש זאת להבין כדי
זכאי: בן יוחנן רבן דברי על

לשה  שור בין בתשלומין התורה מבדילה מדוע א)
הסיבה  לכאורה, – מכרו" או "טבחו של במקרה רק
בפעולת  מיד קיימת בו", ונתבזה "הואיל להבדל,

שה zaipba:19הגניבה  בגניבת ואילו בזיון, אין שור
צריך  היה לשה שור תשלומי בין וההבדל הגנב, מתבזה

עצמה  הגניבה על בתשלומין גם ואילו 20להיות ?
"משו  היא בלבד גניבה של במקרה עד ההלכה ר....

.21ישלם"miipyשה...

קיים כאשר רק אפשרי "בזיון" שבפניו zlefב) ,
לגבי22מתביישים  לומר אפוא ייתכן וכיצד .zaipb השה

dfazpe" אחד אף ואין בסתר נעשית הגניבה והרי בו",
השה? את נושא הגנב את רואה

על  המקום "חס ואומר רש"י מקדים מה לשם ג)
שהולך  "שור מיד באמרו היה די הן בריות", של כבודן

ברגליו..."?
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לא 16) מעלה של ומעין מבנ"א ירא שהוא שם: ב"ק פירש"י ראה
נזהר.

רפ"ז.17) ב"ק בתוספתא (משא"כ שם בתנחומא וכ"ה שם. ב"ק
דריב"ז). טעמא רק הובא ו) כב, (פרשתנו ובמכילתא

שם.18) לב"ק וחדא"ג מאירי ראה
(19– ממלאכתו" ד"ביטלו הטעם על גם כן להקשות אין אבל

פירושו ממלאכתו" ד"בטלו מכירה),ixnblדפשוט או טביחה (ע"י
שם). לע"י הרי"ף (וכמ"ש שעה לפי רק שהוא לחוד גניבה ע"י משא"כ

ועוד.20) שם לע"י הרי"ף שם. ב"ק בשטמ"ק שהקשה כמו
ג.21) כב, פרשתנו
שם:22) ב"ק מרש"י ולהעיר שם. ב"ק להמהר"ל חדא"ג גם ראה

envr z` lflfe.כאן יונתן) (ופי' תיב"ע כו'.
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מילים, מספר להקדים צורך יש זאת בכל ואם ד)
הנאמר  את להביא לכאורה, יותר, מתאים היה

על אפילו הקדושֿברוךֿהוא "שחס ,apb"בתנחומא:
"בריות" הביטוי ואילו גנב, על כאן מדובר `eppiשהרי

תואר  זהו אלא וכדומה, גנב – וחוטא פחות איש מתאר
בעלמא" "בריות מעלות: העדר על .23המורה

.Ë
‰¯ÈÎÓ Â‡ ‰ÁÈ·Ë Ï˘ ‰¯˜Ó· ˜¯ Y ÔÂÈÊ·‰

הוא: לכך ההסבר

הגניבה  כי מתבזה, הגנב אין הגניבה בשעת אמנם,
אותו  תופסים כאשר אבל כאמור. בסתר, נעשית
גנב  שהוא לרבים ונודע הדין, בית אל אותו ומביאים

– כתיפו" "על השה את מתבזה,`fונשא הוא

טביחה  של במקרה רק הבזיון אצלו קיים לכן
של  במקרה בלבד: גניבה של במקרה ולא ומכירה,
– הגניבה של שוויה אלא גנב, מה הבדל אין גניבה
מהו  רק אלא שור, או שה או כלי, זהו אם שואלים אין
מאוחר  אומר שרש"י כפי שנגנב, החפץ של השווי

xac"24יותר  lk רוח בו שיש בין כפל תשלומי בכלל
שאז, ומכירה, טביחה של במקרה רק בין...", חיים

רש"י  אלא 25כדברי נוהגת וה' ד' תשלומי מידת "אין ,
cala dye xeya הדין בית אל אותו מביאים כאשר – "

בדיוק  להתברר צריך אז מכרו", או ש"טבחו בטענה
גנב בו".dyשהוא "נתבזה – ולפיכך ,

.È
Ê"·È¯ È¯·„ Y "˙ÂÈ¯· Ï˘ Ô„Â·Î ÏÚ ...ÒÁ"

כאשר  נגרם אינו הבזיון אם קשה: זה לפי אך
שנודע  לאחר רק אלא השה את נושא הגנב את רואים
– ביתֿהדין אל הגנב כשמובא יותר, מאוחר כך על
שלם  שה יפחיתו כלֿכך קל בזיון שבגלל ייתכן כיצד

בהם? חייב שהוא התשלומים מן

רבן  דברי תחילת את ומצטט רש"י מקדים לפיכך

" בןֿזכאי mewndיוחנן qg:"בריות של כבודן על
כך  כל להפחית היה צריך לא הדין שורת לפי אמנם,

הקדושֿברוךֿהוא אבל התשלומים, מן על qgהרבה

מיקל  הוא רחמנותו ומפני הבריות בתשלומין 26כבוד
קל. בזיון עקב גם

תמיד לא הפשט, בדרך זה, ש"חס gkenלפי ,
apbהקב"ה lr משנה ולכן שבתנחומא, הגירסה כפי ,"

רק  נגרם שהבזיון כיוון כדלעיל: הסגנון, את רש"י

או  שטבחו (לאחר הגניבה לאחר רב זמן בביתֿהדין,
עדויות, אספו הדין, לבית הביאוהו ותפסוהו, מכרו,

אלא  הגניבה, מן הרויח שלא לו ברור ואז הלאה), וכך
ולשלם להפסיד עומד בודאי "`raxהוא והוא צאן...",

hxgzn לכן ממש. גנב הוא ואין הגניבה, על באמת

אפילו "חס... הפשט, בדרך כאן, לומר lrאיֿאפשר
apb."

.‡È
ÔÁÂÈ Ô·¯ Ïˆ‡ "˙ÂÈ¯· Ï˘ Ô„Â·Î" ˙Â·È˘Á

È‡ÎÊŒÔ·
כל  עם ממולח: תלמיד זאת, בכל ישאל, אם אך
כדי  עד משפיע בריות" של ש"כבודן ייתכן כיצד זאת,

של  שלם שווי מפחיתים כלֿכך קל בזיון שבגלל כך,

הגניבה?

שבעל  בציינו זו שאלה על לתשובה רומז רש"י

בגמרא  נאמר בןֿזכאי: יוחנן רבן הוא זה :27מאמר
אדם  הקדימו שלא בןֿזכאי יוחנן רבן על עליו "אמרו

שאצל  רואים, מכאן בשוק". נכרי ואפילו מעולם שלום

עד  חשוב בריות" של "כבודן היה בןֿזכאי יוחנן רבן
שלום אדם הקדימו ש"לא כך "ואפילו mlern"כדי –28

"weya (elit`e) ixkp29,וכמה כמה אחת שעל מובן, .
בתשובה?) (חזר התחרט בודאי שהגנב שלנו, במקרה

מאד  הרבה משפיע הרי הגניבה, קל 30על בזיון אפילו

.31ביותר 
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רע"ב.23) כ, מתענית ולהעיר פל"ב. תניא – אדה"ז ל'
במשנה).24) – רפ"ז (מב"ק שם פרשתנו
שם).25) (מב"ק שלאח"ז בד"ה – כאן
בתשלומין.26) עליו הקב"ה היקל :(22 (שבהערה ב"ק פרש"י ראה
א.27) יז, ברכות
וראה 28) ב. ו, ברכות בחדא"ג וכ"ה י. כ, (שופטים בעה"ת ברבותינו

ריב"ז  שהקדים דזה ס"י) סקמ"ח יו"ד שו"ע דגיטין. ספ"ה (ועוד) ר"ן
שלום  כופלין ואין שלום לו לכפול יצטרך שלא כדי הי' לעכו"ם שלום
גם  רש"י של דרכו שזהו – הפשט ע"ד אבל – שם) (גיטין לעכו"ם
אצלו, שהי' הבריות כבוד יוקר גודל על מורה – הש"ס על בפירושו

הקדימו "שלא מזה גם מבנ"י.`mcוכדמוכח הארץ עם כולל – כו'"
שם. יו"ד וברכ"י ט"ז וראה

בשוק.29) בהדי' דמשתעי סע"ב) (ט, יומא ראה
ירעב.30) כי נפשו למלא גו' לגנב יבוזו "לא לֿלא) (ו, ממשלי להעיר

גו'". שבעתים ישלם ונמצא
כבודן 31) על המקום "חס מקדים שרש"י בזה (וגם בזה יל"פ ועוד

דזה אפ"ל לכאו' בריות"): טעםשל הוא בו" הגנב,xingdl"שנתבזה על
א) רש"י: מקדים ולכן – בזיון עם קשור שהי' אף מלגנוב עמד "qgשלא

זה טעם נקטינן ולכן – כו'" ר'lewl`המקום – בעלֿהמימרא שם ב) ,
כבפנים. וגובר, עדיף הבריות" ד"כבוד אזיל, דלשיטתו – יוחנן
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רבי  של שמו את רש"י מציין מדוע להבין כדי

להבין  יש ממלאכתו...") שבטלו "שור (שאמר מאיר
את  גם עצמו הטעם לפני רש"י מצטט מדוע  תחלה

מלאכה". של כחה גדול כמה וראה בא ..." המילים
לכאורה:

הפסוקים? פירוש להבנת זו הקדמה קשורה מה א)

בגמרא  יוחנן 32ב) רבן של הטעם לפני גם כתוב

מדוע  – הבריות)" (כבוד גדול כמה וראה "בא בןֿזכאי

רק  גדול..." כמה וראה "בא המילים את רש"י מצטט
מאיר? רבי של הטעם לפני

שרבי xwireג) עד החידוש, כך כל גדול במה :
כחה  גדול כמה וראה "בא כאלו במילים מתבטא מאיר

עבור  לשלם שצריך מובן, דבר זהו הרי – מלאכה" של

מלאכה  ?33ביטול

כבר כן: על בפרשהokÎiptlיתר "רק ef34למדנו

מחמת  מלאכתו "ביטול מפרש ורש"י יתן", שבתו
כמה  וראה "בא במילים מתבטא הוא אין ושם החולי",

מלאכה"? של כחה גדול

.‚È
ÔÈÚ ÏÂËÈ· ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙ Y ˘Â„ÈÁ‰ :¯È‡Ó È·¯

‰Î‡ÏÓ‰
דרך לפי הוא: לכך שביטול hytd35ההסבר מובן, ,

התשלומים  של בקרן נכללת השור ממלאכת הרווח

עבור  משלם שהמזיק יתן", "שבתו כמו הגניבה, עבור
ביטול  לגבי גם כך לאדם. נזק בגורמו מלאכה" "ביטול

לשוב  צריך אינו ורש"י וכדומה, נגנב אם אומנות, כלי

שאצלו  שור, של במקרה רק אינו זה הפסד זאת, ולציין
במקרה  גם אלא מ"מלאכה", בביטול ההפסד מתבטא

הרווח  מניעת עבור לשלם הגנב צריך שה, מן 36של
וכדומה  השה, על הגדל .37הצמר

חסר  השור בעל שאצל הוא כאן החידוש אלא,
oiprd השור עם "מלאכה רק38של לא ,geexd 39מכך,

השור של שוויו את לשלם הגנב צריך .elekולכן

"בא  מאיר רבי דברי את לצטט רש"י צריך לפיכך
את  להסביר כדי מלאכה", של כחה גדול כמה וראה

lecbd yecigd אחת פעם רק משלם אינו שהגנב בכך
תשל  לבעל את שילם כבר שהוא למרות כולו, השור ומי

עבור הרווח lkהבית מניעת עבור כולל ההפסד,
של  כחה גדול כמה וראה "בא אלא השור, ממלאכת

של חשיבות אודות מדובר כאן ,dk`lnמלאכה":
כך  כדי עד וחשובה גדולה שהחסיר 40שהיא שמפני ,

מלאכה  של הענין את הבית מבעל צריך 41הגנב הוא ,
כולו! השור תשלומי נוספת פעם לשלם

.„È
ÈÙÏ ÍÏÂ‰‰ ¯È‡Ó È·¯ Ï˘ ÂÓ˘ ÔÈÈˆÓ È"˘¯

:Â˙ËÈ˘
העבודה  כך: על לשאול יכול ממולח תלמיד אבל
והן  בעליו לגבי הן ביותר, מועט זמן אורכת השור עם
ביותר  קצרה היא החרישה תקופת כי השור, חיי לגבי

וכו')? ביום, שעות מספר ורק בשנה, (כפעמיים

במקרה  גם הוא חמשה של הקנס נוספת: שאלה
אף (הכתוב "וטבחו" הגנב iptlשל ואם "ומכרו"),

ולמלאכה  "לרדיא" ראוי לא שהשור לומר סביר שחטו,
לצורך  מוכרו או מחזיקו היה כן, אם שהרי בכלל,

מלאכה?42מלאכה  ביטול כלל כאן אין כך ואם ,
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כמה 32) וראה "בא ב"ק: ובתוספתא במכילתא. (משא"כ שם ב"ק
שם). בתנחומא ועד"ז כו'". חס

כאן.33) דוד דברי גם ראה
יט.34) כא,
הערה 35) לקמן בהנסמן ב. צו, ב"ק ראה – ההלכה ע"ד משא"כ

.37
כללים 36) בשד"ח [ראה הפסד הוי הריווח מניעת אם השקו"ט ידוע

שם  לכללים השדה פאת ואילך). סע"ב  קיא, א' (כרך סט אות ה' מע'
הריווח  מניעת גם הפשט ע"ד אבל – ואילך)] א א'תרסא , ח' (כרך ב' אות
לקו"ש  בארוכה ראה – ממש להפסד דומה שאינה אף – הפסד של הו"ע

– באו"א – (11 בהערה (שנסמן ח"ז לקו"ש וראה .135 ע' לענין ח"ט
וה'. ד' תשלומי

(משנה 37) הגזילה כשעת משלמין הגזלנים דכל ההלכה ע"ד משא"כ
דב"ק). רפ"ט

–f"crראה38) ממלאכתו דבטלו כ' שם (אבל כאן עה"ת ש"ך

אבל  – מלאכה) ביטול ליכא דב"מכרו" כ' (ועפ"ז בעולם מלאכה שחסר
של מלאכתו בטול עבור משלם xeydלפרש"י lra.(זה בשור

לבעליו 39) הגנב יפרע (בפרש"י): זכרון ובס' כאן. וחזקוני כבראב"ע
ממלאכתו. שבטלו מה

מהלך 40) אברהם שהי' "בשעה ח): פל"ט, (ב"ר ממרז"ל ולהעיר
בארץ  חלקי יהא הלואי אמר כו' בעידור כו' בניכוש עסוקין אותן ראה כו'
אם  כו' יודע איני נברא.. לעמל אדם "כל רע"ב): (צט, ובסנהדרין הזאת".
101 ע' חט"ו [המתורגם] בלקו"ש בארוכה ונתבאר כו'". מלאכה לעמל

ואילך.
משום41) הוא בשה "ארבע" רק משלם שלריב"ז זה oeifadמשא"כ

envr" לא (וגם הבריות" כבוד גדול "כמה רש"י מביא לא ולכן –`a
dnk d`xe.(32 הערה כנ"ל כבתוספתא – כו'" חס

ב"ק 42) (ראה לנכסתא משור יותר הוא לרדיא הראוי שור דמי שהרי
א). מו,
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כי  – מאיר רבי – האומר שם את רש"י מציין לכן
למיעוטא" ש"חיישינן שיטתו לפי כאן הולך ,43הוא

ששוחטים  שוורים למיעוט התורה חוששת ולפיכך
למלאכה  ראויים שהם למרות .44אותם,
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לגבי  מאיר ורבי בןֿזכאי יוחנן רבן בדברי
לעיל  המובאים מבגזלן", יותר בגנב תורה "החמירה

התורה: פנימיות עלֿפי ענין ישנו ה') (בסעיף

כאילו  מטה של עין עשה "כביכול שגנב כך על
שלושה  בןֿזכאי יוחנן רבן מצטט רואה..." אינה
והיה  עצה לסתיר מה' המעמיקים "הוי פסוקים:

מעשיהם..." י46ֿוכתיב 45במחשך יראה לא ויאמרו ה :
וכתיב  יעקב, אלקי יבין את 47ולא ה' עזב אמרו כי :

מה  לשם א) השאלה: מתעוררת רואה". ה' ואין הארץ
" עין... "עשה של החומרה הרי – פסוקים מצטט הוא

הגיון xzeiaהיא heyt48– ובמיוחד ב) ?dyely
את  ומביא הסדר את משנה הוא מדוע ג) פסוקים?

מתהילים? הפסוק לאחר מיחזקאל הפסוק

המאמין  אדם על כאן מדובר הוא: בזה הענין
– כאילו..." "עשה... הוא אלא למעלה, "עין" שקיימת
משונה  טעות לידי יגיע מאמין שאדם אפוא ייתכן כיצד

רואה...? אינה כאילו מטה של "עין ויאמר כך, כל

פסוקים, שלושה בןֿזכאי יוחנן רבן מצטט לכך
הגנב  של ההידרדרות סדר את הפסוק 49המראים :

והיה  עצה לסתיר מה' המעמיקים "הוי הוא הראשון
jygna"עין" שיש יודע הוא כלומר, מעשיהם...".

d`exd רק רואה שהעין עצמו, את מרמה הוא אבל ,
(כיוון "מחשך" של במצב ולא אור, dlrnlnyכאשר

לראות). כדי האור את בראו

לבין  אור בין המבדילה זו לשטות הגיע הוא כיצד
מטעות  נובעת זו טעות – מעלה"? של "עין אצל חושך

zncew יראה לא "ויאמרו השני בפסוק המצויינת
רואה  אינו שהקדושֿברוךֿהוא סובר הוא יֿה...":
הוא  שאין עד כך כל נעלה הקדושֿברוךֿהוא למטה.

בגשמיות  להביט עצמו שכדי 50משפיל סבור זה אדם .
בעין צורך יש גשמיות הקדושzinybֿלראות והרי ,

גוף" "אינו לראות 51ברוךֿהוא ח"ו, יכול, הוא ואין ,
הגשמי. הזה העולם את

בפסוק  כנאמר הרי זו? לטעות להגיע אפשר וכיצד
הלוא 52שם  עין יוצר אם ישמע הלא אוזן "הנוטע ,

יכול  ובודאי גשמיות, עינים לברוא יכול הקב"ה יביט":
גשמיות  את 53לראות בןֿזכאי יוחנן רבן מביא לכך !?

הארץ..." את ה' "עזב השלישי חושב 54הפסוק הוא :
גויים  כל על "רם שהוא ה' כלפי שפל מדי שהעולם

רואה".55ה'" ה' ואין הארץ את ה' "עזב ולכן ,

כמי  הוא שהגנב במשלו, גם מאיר רבי רומז לכך
את זימן lndש"לא ipaj"56 מתעסק שהוא חושב הוא :

שהקדושֿברוךֿ"ipaעם עצמו, המלך עם ולא המלך"
העולם  הנהגת את גדולתו, מפני מסר, הוא

שונים  המלך"."ipa–57ל"ממוצעים"
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מפתה  שבהן מזו, למטה זו הדרכים, שלושת אלה
שמשכנעו  הוא, הראשון האופן בה': למרוד הרע היצר

הקדושֿברוךֿהוא – הארץ" את ה' מן mnexnש"עזב
" minydהעולם, lr"למטה,54כבודו נמצא ואיננו ,

רוחך, על העולה ככל לעשות אתה יכול ולכן

זו אין כי בכך, מסתפק הרע היצר אין dcixn58אך

הוא  לכן ה', במציאות מכיר הוא כי בה'. אמיתית
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וש"נ.43) ב. סא, יבמות
(אף 44) "חמשה" משלם לטביחה העומדים שוורים גם פשוט אבל

כיון – מלאכה) ביטול בהו בעיון aexcשליכא וכמ"ש לרדיא, שוורים
.(8 הערה (וכנ"ל שם לע"י יעקב

טו.45) כט, ישעי'
ז.46) צד, תהלים
יב.47) ח, יחזקאל גם וראה ט. ט, יחזקאל
וראה 48) סע"ב. כב, שבועות איבעית תוד"ה א. כב, כתובות ראה

סג כלל ס, כללים .p"yeשד"ח
עשי 49) יב: ח, ביחזקאל מהסדר גם רואה ולהעיר ה' אין גו' בחשך ם

הארץ. את ה' עזב גו'
דלא 50) קרא שם (ומביא פי"ט ח"ג במו"נ שהביא הפלסופים כשיטת

תרצ"ד  אלקי הטה וד"ה שמע ועתה בד"ה ונתבאר הובא – גו') יראה

25 ס"ע .15 ע' אידיש סה"מ ואילך). ב רעו, – ח"ב קונטרסים (סה"מ
ואילך.

פ"א 51) יסוה"ת הל' הג'). (היסוד פ"י סנהדרין להרמב"ם פיה"מ
ה"ח.

גו'.52) וכסילים גו' בערים בינו לפנ"ז: ושם ט. שם, תהלים
(53.49 בהערה שצויינו במקומות ראה
כו'.54) כוזבת דעה לעוד באים הם זו ומדעה שם: הטה ד"ה ראה
הערכיםֿחב"ד 55) בספר (נסמנו בכ"מ וכמבואר – ד קיג, תהלים

רעח). ע' ח"ב
"המלך".56) שם: בתוספתא אבל
בתחילתן.57) ע"ז הל' רמב"ם ראה
(58c"r,כו לבחוקותי מתו"כ – יג יג, לך ט. י, נח, (פרש"י חז"ל ל'

בו. למרוד ומתכוין רבונו את יודע יד):
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ש" ומשכנע dÎiממשיך d`xi `l הקדושֿברוךֿהוא ,"
הוא  אין – יראה" "לא אבל בעולם, נמצא אמנם

לגב  חשובים שאינם התחתונים, מעשי על .59יו משגיח

הוא  כי בה', מושלמת מרידה אינה עדיין זו גם אך
mnexn,כביכול שראייתו, טוען, הוא זו. במחשבה אותו

היצר  אותו מפתה לכן לגשמיות. לרדת מכדי נעלית
גם  הקדושֿברוךֿהוא רואה שבאמת יותר, הרע

"חושך" לבין "אור" בין הבדל יש אך :60גשמיות,
וקדושה, אור של ענינים רק "רואה" הקדושֿברוךֿהוא
"חושך" של ענינים יראה מדוע אך לו, החשובים

הקדושה? והיפך

במשמעותם  "חושך" לבין "אור" בין ההבדל ומן
לבין  "אור" בין הבדל לגבי הגנב "מסיק" הרוחנית
אינו  שהקדושֿברוךֿהוא – הגשמי במובן "חושך"

"במחשך". הנעשים דברים ח"ו, רואה,

.ÊÈ
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הגניבה  ענין את מאיר רבי מדמה במשל
הוא: לכך ההסבר ל"משתה".

והובא  הגנב נתפס שכבר לאחר מדבר מאיר רבי
ענין  וזהו הגניבה, על מתחרט כבר הוא ואז לביתֿדין,
הופך  הענין כאשר אחרא", סטרא "אתכפיא של
כדברי  לקב"ה, כביכול, ("משתה"), ל"מטעמים"

בתניא  הזקן אופן61אדמו"ר באמצעות ודוקא ,df של ,
רעה  ליום רשע "וגם כאשר שישוב 62"מטעמים", ...

למעלה" ואור יום שלו הרע ויעשה נגרם 63מרשעו ,
lceb""יתברך לפניו רוח .64נחת

לה', עתה שמכינים ה"משתה" ובאמצעות
אחרא" סטרא "אתכפיא של העבודה זוכים 65באמצעות ,

לויתן" של ממש.66ל"סעודתו בקרוב לבוא, לעתיד

(d"lyz ,`"lyz mihtyn t"y zgiyn)
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התחתונים 59) בעלולים משגיח שאינו יראה לא שם: הטה ד"ה ראה
למעלה. ונחקק עולה אין התחתונים דמעשה יבין ולא

וואס 60) "אלץ ה"ז – גו'" יראה ד"לא (הקודמו) הטעות מצד ַָכי
שנבראים  מה (=כל כו'" זאכן שלעכטע הן און גוטע הן טוען, ַנבראים
.(30 ע' שם ועד"ז .26 ע' אידיש (סה"מ רעים...) והן טובים הן עושים,

רע"ב).61) (לד, פכ"ז
ד.62) טז, משלי הכתוב ל'
שם.63) תניא

א).64) (שם, שם תניא
דקליפה..65) לויתן "יש תו): (ע' כו קד, לתהלים אור יהל ראה

והתענוג  הצחוק נמשך וע"י שבו יצה"ר זה מאד טוב ע"ד י"ל בו ולשחק
ובלקו"ת  היש. ביטול ע"י נמשך זו והמשכה הע'): (סוף שם וראה כו'".
צחוק  עם ב) ג, (ע"ז לויתן עם משחק שהקב"ה זה מקשר ב) (יח, שמיני

עיי"ש. דיצחק, אלקים לי עשה
ועוד.66) פ"י. פדר"א ו. ראה תנחומא ב. עד, ב"ב ראה
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mnexn,כביכול שראייתו, טוען, הוא זו. במחשבה אותו

היצר  אותו מפתה לכן לגשמיות. לרדת מכדי נעלית
גם  הקדושֿברוךֿהוא רואה שבאמת יותר, הרע

"חושך" לבין "אור" בין הבדל יש אך :60גשמיות,
וקדושה, אור של ענינים רק "רואה" הקדושֿברוךֿהוא
"חושך" של ענינים יראה מדוע אך לו, החשובים

הקדושה? והיפך

במשמעותם  "חושך" לבין "אור" בין ההבדל ומן
לבין  "אור" בין הבדל לגבי הגנב "מסיק" הרוחנית
אינו  שהקדושֿברוךֿהוא – הגשמי במובן "חושך"
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הוא: לכך ההסבר ל"משתה".

והובא  הגנב נתפס שכבר לאחר מדבר מאיר רבי
ענין  וזהו הגניבה, על מתחרט כבר הוא ואז לביתֿדין,
הופך  הענין כאשר אחרא", סטרא "אתכפיא של
כדברי  לקב"ה, כביכול, ("משתה"), ל"מטעמים"

בתניא  הזקן אופן61אדמו"ר באמצעות ודוקא ,df של ,
רעה  ליום רשע "וגם כאשר שישוב 62"מטעמים", ...

למעלה" ואור יום שלו הרע ויעשה נגרם 63מרשעו ,
lceb""יתברך לפניו רוח .64נחת

לה', עתה שמכינים ה"משתה" ובאמצעות
אחרא" סטרא "אתכפיא של העבודה זוכים 65באמצעות ,
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התחתונים 59) בעלולים משגיח שאינו יראה לא שם: הטה ד"ה ראה
למעלה. ונחקק עולה אין התחתונים דמעשה יבין ולא

וואס 60) "אלץ ה"ז – גו'" יראה ד"לא (הקודמו) הטעות מצד ַָכי
שנבראים  מה (=כל כו'" זאכן שלעכטע הן און גוטע הן טוען, ַנבראים
.(30 ע' שם ועד"ז .26 ע' אידיש (סה"מ רעים...) והן טובים הן עושים,

רע"ב).61) (לד, פכ"ז
ד.62) טז, משלי הכתוב ל'
שם.63) תניא

א).64) (שם, שם תניא
דקליפה..65) לויתן "יש תו): (ע' כו קד, לתהלים אור יהל ראה

והתענוג  הצחוק נמשך וע"י שבו יצה"ר זה מאד טוב ע"ד י"ל בו ולשחק
ובלקו"ת  היש. ביטול ע"י נמשך זו והמשכה הע'): (סוף שם וראה כו'".
צחוק  עם ב) ג, (ע"ז לויתן עם משחק שהקב"ה זה מקשר ב) (יח, שמיני

עיי"ש. דיצחק, אלקים לי עשה
ועוד.66) פ"י. פדר"א ו. ראה תנחומא ב. עד, ב"ב ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc ohw cren(iyiy meil)

,'íéäìà úàøé ìLBî ÷écö íãàa ìLBî ìàøNé øeöxxal yieéàî ¦§¨¥¥¨¨¨©¦¥¦§©¡Ÿ¦©
øîà' ,øîà÷ éëä eäaà éaø øîà .øîà÷,cecøac éì ìàøNé éäìà ¨¨©¨©©¦©¨¨¦¨¨©¨©¡Ÿ¥¦§¨¥¦¦¤

,ìàøNé øeömd eixace,íãàa ìLBî éðàj`,éa ìLBî éîd,÷écö ¦§¨¥£¦¥¨¨¨¦¥¦©¦
å äøæb øæBb éðàL`ed.dìháî ¤£¦¥§¥¨§§©§¨

xn`p :wxt eze` jynda sqep weqt xe`ia(g bk my)úBîL älà'¥¤§
'åâå úáMa áLé ãåãì øLà íéøabäxxal yie 'ipnMgY.øîà÷ éàî ©¦Ÿ¦£¤§¨¦Ÿ¥©¤¤©§§Ÿ¦©¨¨©

,ãåc ìL åéúBøeáb úBîL älàå ,øîà÷ éëä eäaà éaø øîàdxeabd ¨©©¦©¨¨¦¨¨©§¥¤§§¨¤¨¦
' dpey`xd,'úáMa áLBéyáLBé äéä àì ,äáéLia áLBé äéäL äòLa ¥©¤¤§¨¨¤¨¨¥©§¦¨Ÿ¨¨¥

,ò÷ø÷ éab ìò àlà úBúñëe íéøk éab ìòmeynäåäc änk ìëc ©©¥¨¦§¨¤¨©©¥©§©§¨©¨©£¨
eäì éðúî äåä ,íéi÷ éøéàiä àøéò déaøecenlz dpey did -ïðaøì ©¥¦¨©¨¦¦©¨£¨©§¥§§©¨¨

,úBúñëe íéøk éab ìòlr epnn jenp ayi okle epnn cnl cece ©©¥¨¦§¨
e .rwxwddéLôð çð éë,ixi`id `xir lyäåäå ,ïðaøì ãåc éðúî äåä ¦¨©§¥£¨©§¥¨¦§©¨¨©£¨

áéúéayei dide -déì eøîà ,ò÷ø÷ éab ìò,opaxíéøkà øî áéúéì ¨¦©©¥©§©¨§¥¥¦©©¨¦
,úBúñëeedéìò ìéa÷ àìrwxwd lr depra ayi `l` ,mdixac §¨Ÿ©¦£¥

cec ly ztqep dxeab .mzenkáø øîà ,'éðBîkçz',z`f x`aløîà ©§§¦¨©©¨©
àeä Ceøa LBãwä Bì,ceclEîöò zìtLäå ìéàBälr cnll ©¨¨¦§¦§©§¨©§§

,rwxwddìháî äzàå äøæb øæBb éðàL ,éðBîk àäzip`y myk §¥¨¦¤£¦¥§¥¨§©¨§©§¨

ztqep dxeab .mc` ipa zeaygne zexfb lhan,'íéLéìMä Làø'Ÿ©¨¦¦
df xkyay xnelkì Làø àäzìL,úBáà úLmdiptl jlzy §¥Ÿ¦§¤¨

ztqep dxeab .`ad mlerl,'éðöòä Bðéãò àeä'y ,yexcl yiäéäLk £¦¨¤§¦§¤¨¨
cecBîöò ïcòî äéä ,äøBza ÷ñBòå áLBéeiciyk envr stek - ¥§¥©¨¨¨§©¥©§

rwxwd lr ayeie cgi eilbxeå ,úòìBúkeli`àöBiL äòLa §©©§§¨¨¤¥
õòk Bîöò äL÷î äéä äîçìnìztqep dxeabe .dxeaba swcfneìò' ©¦§¨¨¨¨©§¤©§§¥©
,'úçà íòôa ììç úBàî äðîLxnelkäðBîL ìétîe õç ÷øBæ äéäL §Ÿ¤¥¨¨§©©¤¨¤¨¨¥¥©¦§¤

íéúàî ìò çpàúî äéäå ,úçà íòôa ììç úBàîmitqep millg ¥¨¨§©©©©§¨¨¦§©¥©©¨©¦
,litd `lyáéúëc(l al mixac)'óìà ãçà ócøé äëéà'x`eane ¦§¦¥¨¦§Ÿ¤¨¤¤

jk lre ,yi` sl` litie secxi cg`y okziyäøîàå ìB÷ úa äúöé̈§¨©§¨§¨
'ézçä äiøeà øáãa ÷ø'(d eh '` mikln),ly `hgd iptny xnelk ©¦§©¦¨©¦¦

miz`n cer litdl epnn erpn ,dnglna dixe` zbixd znixb
.yi`

lirl `aend oicl zxfeg `xnbd(`"r):eceakl dcipy cinlz iabl
øa á÷òé éaø øîà Bkò øôk Léà àéiç éaøc déøa íeçðz éaø øîà̈©©¦©§§¥§©¦¦¨¦§©©¨©©¦©£Ÿ©

dì éøîàå ,éàìîN éaø øîà àçàyøîàokáø øîà íeçðz éaø ©¨¨©©¦¦§©§¨§¥¨¨©©¦©§¨©©
dì éøîàå ,àðeäyøîàok,déãeçì àðeä áø ¨§¨§¥¨¨©©¨§¥
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המשך ביאור למס' מועד קטן ליום שישי עמ' ב
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
Ú·Â˙Ï ‰ÏÈÁ˙ ÌÈÚÓÂ˘ ÏÏÎ Í¯„·

הפסוק  נלמד 1מן אליהם" יגש דברים בעל "מי
"בעל 2בגמרא  – תחילה" לתובע אלא נזקקין ש"אין ,

אליהם". דבריו "יגיש – התובע – הדברים"

הש"ך  כפשוטם 3מסביר היא הדברים שכוונת ,4,
אחרֿכך  ורק התובע לטענות תחילה מאזין שביתֿהדין

יש  זו להלכה מעשית תוצאה הנתבע. דברי את שומע
במקצת". "מודה של במקרה

במקצת 5ההלכה  מודה נקרא שהנתבע קובעת,

הודאתו  כאשר רק דאורייתא בשבועה חייב והוא
באה אך xg`lבמקצת כולו, הסכום את תבע שהתובע

בנ' "הודה הנתבע jkאם xg`e"'בק התובע ,6תבעו
משבועה  פטור והוא במקצת, מודה נקרא הוא אין

(דאורייתא).

היה  צריך בדין הנתבע הוא: זו להלכה הטעם
שתבעוהו  לפני עליו, שהודה ה"מקצת", את לשלם

ונתבע  עליו המוטל את עשה שלא וכיוון בביתֿדין,
יחוייב  שהנתבע כדי תחילה, לתובע שומעים בביתֿדין,

דאורייתא. בשבועה

הגמרא  אומרת לכך שנזקקין 2בהמשך "פעמים

באילו  =) נכסי' זילי דקא דמי והיכי תחילה, לנתבע

ובש"ך  נכסיו) הוזלו כאשר כך:3נסיבות? על מוסבר
הנתבע, ידי על ה"מקצת" לאיֿתשלום הסיבה אם

שנכסיו  מפני אלא הענין, את לעכב רצונו מפני איננה

כדי  במהירות, למכרם רצונו שעצם או זולים, אז היו
תחילה. לנתבע נזקקין אז – להוזלתם גרם לשלם,

.·
Â˙ÂÈÓÈÙ ÈÙÏ ‡Ï‡ ,˙ÂË˘Ù· Ô·ÂÓ ÂÈ‡ ¯Ó‡Ó‰
אשר  הענינים כל קיימים רבות, פעמים כאמור
מפני  דוקא הרוחנית. ה' בעבודת גם שבתורה בנגלה

גנוזה  חמדה בתחילה היתה "ומשם 7שהתורה למעלה

הזה  עולם בעניני שנתלבשה... עד וירדה... –8נסעה "
המקור  הם ורוחניותם הענינים של פנימיותם הרי

יתרֿעלֿכן: ה"נגלה". עניני "נשתלשלו" שממנו

להבנה ניתנים ב"נגלה" רבים רק mwnerlענינים
ופנימיותם  רוחניותם על ההסבר .9עלֿידי

מובן  הש"ך פירוש אין בפשטות בעניננו: וכך
באופן  תחילה", לתובע "נזקקין... חז"ל מלשון כלֿכך:

בכמה  למעשה המתבטא כללי ענין שזהו נראה, סתמי,

תביעה  של שהביטוי 10סוגים יוצא, הש"ך פירוש ולפי ,
dyrnl מודה הנתבע שבה התביעה בסוג רק הוא

במקצת?

שבעבודה  מפני המאמר, מובן הפנימי ההסבר לפי

– "תובע" של הענינים של ככולם רובם הרי הרוחנית

במקצת". ל"מודה קשורים "נתבע"

.‚
"˙ˆ˜Ó· ‰„ÂÓ" ‡Â‰ "Ú·˙‰" È„Â‰È‰

תחילה  אשר הרע, היצר הוא היהודי של ה"תובע"

ר"ל  בחטא מכשילו של 11הוא למצב מביאו או ,

חסרון  מלשון "תובע"12"חטא" הוא ואחרֿכך ,11,
"למוסרו" יש היהודי את הכשיל שהוא שכיוון

לרשותו.

ה"נתבע" – היהודי הרע, היצר של זו תביעה על
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יד.1) כד, פרשתנו
ב.2) מו, ב"ק
ועוד 3) הפלאה חידושי סק"ז), (אורים ובאו"ת סק"א. כד סי' חו"מ

ואכ"מ. פירושו. על הקשו שם
ועוד 4) ג. פ"ו, שם תוספתא ה"ח. פ"ג סנהדרין בירושלמי וכמפורש

שם). ש"ך (ראה
סקל"א.5) שם ש"ך סט"וֿטז. פח סי' חו"מ
שם.6) ספ"ח ועד"ז שם. סכ"ד הש"ך לשון
סע"ב.7) פח, שבת

פ"ד.8) תניא
(9.(16 (והערה 209 ע' חי"ט לקו"ש ראה

בכה 10) זה פירושו עליו וכתבו סק"א: סכ"ד חו"מ מסמ"ע להעיר
הכי משום לדינא* אמת וכולן בכה xagndוזה mzqללמדינוoipr lkay

קאמרי'.
הוא 11) כו' ומרגיז ועולה ומתעה "יורד א) טז, (ב"ב חז"ל כמאמר

כו'". יצה"ר הוא שטן
(סה"מ 12) תרצ"א יאמרו ע"כ ד"ה – ובארוכה א. פב, מטות לקו"ת

ועוד. ח"א). קונט'

.my w"a y"`x mb d`x (*
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– בחטא ר"ל נכשל הוא אמנם במקצת": "מודה רק –
הוא  אין בחטא, כלֿכולו שקוע אינו הוא אך  – "הכל"
לגמרי  נעלה נשמתו עצם חסֿוחלילה, במהותו חוטא

אתו  באמנה היתה החטא בעת שגם כיוון .13מחטא,
מצד  גם אלא הנשמה, עצם מצד רק לא יתרֿעלֿכן:
פושעי  ואפילו בתוכו, טוב יהודי לכל יש הנפש, כוחות

כרימון oi`lnישראל המושג 14מצוות ומשמעות ,
הם כפשוטו: הוא ixnbl"מלאין" mi`ln.(במצוות)

יהודי  אצל תיתכן לא בו, שמדובר ענין בכל כלומר,
מושלם  רע של ח"ו.15מציאות

"אין  אשר הצדיק הן היהודים, סוגי שכל זה, ענין
יחטא  ולא טוב יעשה אשר בארץ (לפחות 16צדיק

חסרון  לשון – פושעי 17בחטא גם אשר הרשע, והן ,(
של  בקטגוריא נכללים כרימון, מצוות מלאין ישראל
ההלכה  נלמדת שממנו בפסוק רמוז – במקצת" "מודה
יאמר  אשר פשע...) דבר כל "(על במקצת: מודה על

זה" הוא :18כי

הרוחנית  בעבודה הפסוק התביעה 19משמעות הוא:
דבר כל "על הן פושע rytהיא מישהו כאשר – "

אבדה" כל "על והן הזה, בעולם בשליחותו ר"ל ומועל
כאשר  וחסרון", "אבדה של ענין רק כאן יש כאשר –
לעשות, ביכולתו שהיה מה כל עושה אינו היהודי
הנפש  מכוחות חלק ר"ל לאיבוד הולכים ולפיכך
על  חמור על שור "על – הפרטים [וארבעת האלקית
הבהמית  נפש של סוגים ארבעה הם שלמה" על שה

אבדה"]. פשע... דבר ל"כל המביאים

על  פשע... דבר כל ("על הללו התביעות כל ועל
" יאמר") ("אשר היהודי עונה אבדה") ed`כל ikdf"

– "זה" את רק ממנו לתבוע שיש –zvwn הדברים מן
לעיל. כאמור במקצת, מודה רק הוא

.„
˙ÎÒÓ Ì‚ Í‡ ˙ÂÁÂÎ ‰ÙÈÒÂÓ ‰ÚÂ·˘‰

רק  בשבועה. חייב במקצת שמודה היא, ההלכה
מודה  אינו שהוא החלק על לו מאמינים שבועה ע"י

היא: הרוחנית בעבודה הדברים משמעות בו.

לרשות  ב"מקצת" ונכנס נכשל, כבר שהוא כיוון
שוב  מליפול להישמר כדי כח לתוספת זקוק הוא היצר,

" להיות איֿרצון מתוך לא (ואפילו ועוזב dceneברשותו
מלשון 20ירוחם  שבועה – אותו משביעים לפיכך .("
raey21 אותו שמאלית) (שי"ן ומשביעים מזינים –

יותר  נעלים בקדושה.22בכוחות יישאר הנותר שחלקו ,

ידועה  שבועה 23אך עלֿידי – שבועה של חומרתה
משתמשים אין אם הנוספים,ie`xkמסתכנים: בכוחות

עונש, לו מגיע אלא בלבד, התוספת לו תחסר לא הרי
זוהי  ר"ל. לאיבוד הולכים מכוחותיו נעלים שכוחות

שחז"ל  לכך להישבע 24הסיבה שלא כלֿכך מזהירים
"נשבע  כאשר אפילו בלעדיה, להסתדר שניתן במקום

zn`a."

של  העצה שקיימת ואומרת, הגמרא ממשיכה לכך
משבועה  נפטרים שעלֿידיֿזה תחילה", לנתבע "נזקקין
הוזלו  =) נכסי'" זילי ש"קא טוענים כאשר וזאת –

נכסיו).

.‰
È‡ÎÊŒÔ· ÔÁÂÈ Ô·¯ Ï˘ Â˙ÈÈÎ·

שבגמרא  הסיפור הסבר עלֿידי יובנו על 25הדברים
שהסיבה  ואמר, בכה פטירתו שלפני בןֿזכאי, יוחנן ר'
ג"ע  של אחת דרכים, שני לפני ש"יש היא לבכייתו
ולא  אותי, מוליכים באיזו יודע ואיני גיהנם, של ואחת

(בתמיהה)". אבכה

השאלה  בן26ֿוידועה יוחנן שרבן ייתכן כיצד :
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ספכ"ד.13) תניא
בסופה.14) חגיגה א. יט, עירובין
ממחז"ל 15) יוקשה שלא בכדי – ספי"א) תניא (ראה לו ורע וברשע

מצות  שאינןדמלאים יל"פ –zelret הצ"צ והגהות ג מו, תו"א וראה בו.
ג. קי, חיים דרך ב). תתשל, – ו' כרך ויחי (אוה"ת לשם

וראה 16) ואילך. סע"ב שכ, ח"ב קונט' סה"מ וראה כ. ז, קהלת
כו'. יותר פוגמים צדיקים של דחטאים וש"נ) ב. (עד, בלק לקו"ת

סע"א).17) (מד, רפל"ה תניא ראה
לט,18) שבועות א. ה, ב"מ ואילך. סע"ב קו, ב"ק ח. כב, פרשתנו

עה"פ. ורש"י מכילתא* ב.
מאמר 19) על (מיוסד  האדם בעבודת זה פסוק פירוש בארוכה ראה

ואילך. 143 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש – הצ"צ)
יג.20) כח, משלי

לקו"ש 21) וראה ובכ"מ. ואילך. נז ס"ע לתניא והערות קיצורים
השבועה לענין ואילך) 36 (ס"ע ח"א zvwna[המתורגם] dcenc.

חמור.22) וענין ענין, עוד שניתוסף כפשוטו, השבועה ענין גם שזהו
ובכ"מ.23) א. לט, שבועות – חז"ל שהאריכו כמו
מטות.24) ר"פ ובמדב"ר תנחומא ז'. ויקרא תנחומא א. לה, גיטין

ועוד.
ב.25) כח, ברכות
באוה"ת 26) נעתק – אדה"ז מאמר ב. צ, מסעי סע"ד. נ, ויקרא לקו"ת

(ע' האמצעי לאדמו"ר תצר אל ד"ה תרכ"ו. בגורל אך ורד"ה פינחס ר"פ
שם  והערות קיצורים וש"נ). עט). ע' ח"א דברים אדהאמ"צ (מאמרי 73
וראה  ועוד. ח"ב). קנט' (בסה"מ ותרצ"ו תרפ"ח אשרנו רד"ה מוֿז. ע'

שם. הע"י מפרשי

."dprhd oinn" ± (uhiee`x`d zxecdn `zlikna epnqp) ze`gqep dnkl la` (*¨¨
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מספרים  חז"ל אשר התנאים, מגדולי שהיה זכאי,
מקומות  במספר נזהר 27בהרחבה ובודאי גדלותו, על

הוא  אם מסופק יהיה טוב", ועשה מרע ב"סור לחלוטין
לגיהנם? או לגןֿעדן הולך

דוקא  לו איכפת הדבר היה מדוע להבין: יש כן
גןֿעדן  של אחת דרכים "שני אמנם, לפטירתו? סמוך
הנשמה  של ועונש לשכר קשורות גיהנם" של ואחת
ברור, להבין: קשה אך העולם, מן הפטירה לאחר
השכר  זה בענין אכפת היה לא בןֿזכאי יוחנן שלרבן
במצב  שרוי הוא אם לו אכפת אלא כשלעצמם, והעונש
כך  ועל – ח"ו להיפך או עדן) לגן (ראוי קדושה של
בעת  רק לא – בכך שמסופקים זמן כל להצטער יש

החיים. כל במשך אלא הפטירה,

.Â
Â˙ÂÁÈÏ˘ ÈÂÏÈÓ· ˜ÂÒÚ ‰È‰ ÂÈÈÁ ÏÎ Í˘Ó·

הוא  לכך ההסברים :28אחד

במשך  למלא שעליו שליחות הוטלה יהודי כל על
את  לו נתנו זה, תפקיד למלא כדי הזה. בעולם חייו
המתאימים, הכוחות ואת הימים של הדרושה הכמות
ולא  פחות לא כראוי, השליחות למילוי ההכרחיים

יותר.

למילוי  רגע, או שעה, יום, מנצל אינו יהודי כאשר
ככל  התעלה לא שהוא פגם, רק זה אין – שליחותו
למילוי  מנוצל שאינו ורגע רגע כל אלא ביכולתו, שהיה
חלק  איננו אשר טוב דבר בו עושים אם (גם השליחות

התפקיד ח"ו elyמן מועל והוא התפקיד, במילוי חסר (
הקב"ה  המלכים מלכי מלך של .29בשליחותו

רגע  בכל לגמרי עסוק היה בןֿזכאי יוחנן רבן
הוא elyבשליחותו המצוות. קיום התורה, לימוד –

הזה  בעולם שליחותו במילוי שקוע כך כל היה

הנעשה 30כראוי  על לחשוב פנאי לו היה שלא עד  ,
ez`מצבו ועל ,ely.בכלל

עצמו  על ולחשוב לעצור יוכל כיצד על שהרי, ,
זמן לנצל מוכרח הוא כאשר למילוי dfדרגתו,

שליחותו?!

היה כאשר לפטירתו, בסמוך שליחותו seqaרק
הזה  הפסיק 31בעולם הוא צדק 32, חשבון לערוך כדי

לבכייתו. גרם וזה – אימתי) עכשיו לא (שאם

.Ê
˙Â‡ÈˆÓ ˙˘‚¯‰ ‡È‰ '‰ ˙„Â·Ú· ÔÂÏ˘ÎÏ ‰·ÈÒ‰

ÌÈ˜ÂÒÙ· ÊÂÓ¯Î ,˙ÈÓˆÚ
האדם  אין כאשר שליחות, מילוי של כזה אופן
מהותי  ענין הוא שליחותו, על אלא עצמו על חושב
זה  שדבר לומר יש יהודי. מכל הנדרש ה', בעבודת
המובאים  שבפרשתנו לפסוקים הפנימי בהסבר רמוז

אלקיכם..." ה' את "ועבדתם המילים לאחר ,33להלן:
עבודה  (הן כללי באופן העבודה את הכוללים

דרחימותא"34מאהבה  כפולחנא פולחנא "דלית –
האהבה) כעבודת עבודה של 35(=שאין העבודה והן ,

עבודת – הפסוק car36יראה ממשיך "לא 37), ואומר:
אמלא": ימיך מספר את בארצך ועקרה משכלה תהיה

הרוחנית  בעבודה ועקרה" "משכלה של המשמעות
קיום  אין כו'), ויראה אהבה (של שלעבודה היא,

"בארצך" היא: לכך והסיבה מלשון 38ותוצאות, –
עצמי 39רצון  רצון ליהודי יש כאשר :40,oevx zeriay

– עצמית מציאות של הרגשה על המוכיחה מעבודתו,
חש שישedy`הוא ה', כ elעובד ויראה –41ו'אהבה

ח"ו. לכשלון לגרום עלול זה

לפי  ומוגבלת מדודה היא העבודה בתחילה כלומר,
כך  לידי הדבר מביא אח"כ מעבודתו. רצונו שביעות
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כמה 27) הובאו ועוד. סע"ב. לא, ר"ה א. כח, סוכה לדוגמא: ראה
הקודמת. בהערה שצויינו ה)מקומות ב(רוב מהם

הנ"ל.28) במקומות ביאורים עוד ראה
(29.43 הערה לקמן שצויין זהר ראה
ויום 30) יום בכל חיותו בחיים כשהי' שם: והערות מקיצורים להעיר

ע"י  ב"ה אוא"ס בהמשכת מצוה של שמחה בו גברה בתכלית.. שמח הי'
כו'. ומצוה מצוה כל קיום

שם.f"crראה 31) והערות קיצורים
בר 32) רבה דוד, פטירת אופן ע"ד ב) ל, (שבת חז"ל מסיפור להעיר

המות  מלאך יכול הי' פטירתם עת כשהגיע שרק – א) פו, (ב"מ נחמני
מגירסתם. להפסיקם

כה.33) כג,
א).34) נז, – פמ"א (תניא כו' ומדרגות בחי' בשתי צ"ל אדם שכל

פ"א,35) העבודה קונט' בארוכה וראה א. רסז, ח"ג ב. נה, זח"ב ראה
ואילך. פ"ג

פ"ב.36) העבודה קונט' וראה ואילך). סע"ב (נו, שם תניא
(37– משכלה תהי' לא ד"ה לקמן) (בהבא בארוכה וראה כו. שם,

בפרשתנו. ואוה"ת תו"ח תו"א,
באו"א 38) נת' ושם – א'רנה. ע' שם אוה"ת א. עט, שם תו"א

בפנים. מהמבואר
שם.39) ובמ"כ ח פ"ה, ב"ר
עשה 40) עכ"פ או כו', רצונך בטל מ"ד) פ"ב (אבות כמחז"ל דלא

כרצונו. רצונך
(בריש 41) שם אוה"ת א. תלא, שם תו"ח סע"ד. עח, שם תו"א ראה
העמוד).
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שהוא  עבודה לאחרת: אחת עבודה בין מבחין שהוא
אחרת  עבודה לא אך לבצע, מוכן הוא ממנה -42נהנה

מדרגתו. יורד שהוא עד

"את  היא: תהיה...", ש"לא כדי הניתנת והעצה

ש"ימים  לב ישים יהודי כאשר אמלא": ימיך מספר

שבהם 43יוצרו" ימים של מסויים מספר לו שנקבע ,
שהוא  רגע וכל הזה, בעולם שליחותו את למלא עליו

ומועל  משנה הוא הרי אחר לדבר בו משתמש

אז  הרי – הקב"ה, המלכים מלכי מלך של בשליחות
העצמית  המציאות הרגשת את ומאבד מזדעזע .44הוא

חש, הוא שאין עד שליחותו, במילוי כך כל שקוע הוא
`lnnd `edy עצמה השליחות רק – ה' שליחות את

בו. מורגשת

"ארצך" על לו להזכיר מנסים כאשר מכך: יותר
ב  עונה הוא הרוחני), מצבו al(על oexay לי מה :

תענוג  או לעמוד 45ולרצון וצריך יוצרו" "ימים הרי !
על  לחשוב ולא יאבד, לא רגע ששום כדי המשמר על

ה"דרגה".

והתבטלות  מוחלטת להתמסרות מגיע יהודי וכאשר

של  ההבטחה מתקיימת ולשליחותו, לה' מהותו בכל

הוא  שבהם ימים היו אם אף אמלא": ימיך מספר "את
את  בהם עשה אם אף או שליחותו, את מילא לא

נאמר  (ולא אמלא" ימיך מספר "את הרי ר"ל, ההיפך

ענין  ומכל שם מכל הנעלה בעצמותו, הקב"ה – מי)

מבטיח  פגם, הימים 46של את וישלים ימלא שהוא
שלמים  יהיו ימיו וכל .47החסרים,

.Á
ÂÈÒÎ ÂÏÊÂ‰˘ ‰¯˜Ó· ‰ÎÏ‰Ï ¯·Ò‰‰

זילי  "קא של שבמקרה להלכה, הפנימי ההסבר זהו
של  השבועה מן פטורים נכסיו) הוזלו =) נכסי'"

במקצת": "מודה

את  למלא כדי ליהודי ה' שנותן והכוחות השנים
מגיע  כאשר היהודי. נכסי הם הזה, בעולם שליחותו
רק  הוא מציאותו שבכל מוחלטת, להתבטלות היהודי
במילוי  תפוסים וכוחותיו זמנו כל כאשר ה', של שליח
אין  בתחתונים, דירה ית' לו לעשות – ה' של שליחותו

הרע", היצר עם ל"דיןֿתורה" "ללכת כדי פנאי לו

להתדיינות  ובזמנו בכוחותיו ישתמש הוא אם כי
נכסי'" "זילי יהיו הרי הרע היצר והכוחות 48עם הזמן –

מנוצלים  בלתי – "זולים" יעשו ה' מאת לו שניתנו
– ומצוות) תורה (קיום ביותר היקרים לדברים

משבועה, אותו ופוטרים טענתו את מקבלים לפיכך
ח"ו, היצר של לרשותו יפול לא בודאי הוא אז כי
ימיך  מספר "את של הענין יתקיים להיפך: כיֿאם

`ln` יתמלא כן, לפני הפסיד שהוא מה גם – "
ויושלם.

,e"hyz mihtyn t"y zgiyn)
(a"iyz ,dlkyn 'idz `l d"c
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א'רנו.42) ס"ע שם אוה"ת א. עט, שם תו"א ראה
וראה 43) ואילך. פי"ז שם תו"ח א. רכד, זח"א וראה טז. קלט, תהלים

ועוד. ואילך. א'רסא ס"ע שם אוה"ת בֿג. שם, תו"א
נתפעל 44) אם ריב"ז יודע הי' לא (ועוד): שם מסעי מלקו"ת להעיר

כו'. כלל הרגישם שלא מאחר באוי"ר
סי"ג 45) תרנ"ג החלצו תרנ"א. עמי ויכנעו (ד"ה מהמבואר להעיר

העבודה  גם ב"ה א"ס ורוממות גדולת דלגבי סגֿסד)) ע' תרנ"ט (סה"מ
כו'. יחשב כחטא ואדרבה ממש כלא היא דצ"ג האמיתית

א'ריט46) ע' – ועבדתם ד"ה (פרשתנו באוה"ת המבואר )jli`eע"ד
שלפנ"ז). בפסוק (שנאמר גו'" "והסירותי לענין

כמו 47) שעבודתו (ע"ז כו' המרירות שע"י שם, ויכנעו מד"ה להעיר
(שמשם  ממש העצמות שמצד והקירוב הרחמים מעורר כו') יחשב חטא

כו'). עוונות סליחת נמשך
"שקרקעותיו 48) – נכסי'" ב"זילי שם) (ב"ק ברש"י הב' מפי' להעיר

efזלות driaz i"r."'כו
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משבועה, אותו ופוטרים טענתו את מקבלים לפיכך
ח"ו, היצר של לרשותו יפול לא בודאי הוא אז כי
ימיך  מספר "את של הענין יתקיים להיפך: כיֿאם

`ln` יתמלא כן, לפני הפסיד שהוא מה גם – "
ויושלם.
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א'רנו.42) ס"ע שם אוה"ת א. עט, שם תו"א ראה
וראה 43) ואילך. פי"ז שם תו"ח א. רכד, זח"א וראה טז. קלט, תהלים

ועוד. ואילך. א'רסא ס"ע שם אוה"ת בֿג. שם, תו"א
נתפעל 44) אם ריב"ז יודע הי' לא (ועוד): שם מסעי מלקו"ת להעיר

כו'. כלל הרגישם שלא מאחר באוי"ר
סי"ג 45) תרנ"ג החלצו תרנ"א. עמי ויכנעו (ד"ה מהמבואר להעיר

העבודה  גם ב"ה א"ס ורוממות גדולת דלגבי סגֿסד)) ע' תרנ"ט (סה"מ
כו'. יחשב כחטא ואדרבה ממש כלא היא דצ"ג האמיתית

א'ריט46) ע' – ועבדתם ד"ה (פרשתנו באוה"ת המבואר )jli`eע"ד
שלפנ"ז). בפסוק (שנאמר גו'" "והסירותי לענין

כמו 47) שעבודתו (ע"ז כו' המרירות שע"י שם, ויכנעו מד"ה להעיר
(שמשם  ממש העצמות שמצד והקירוב הרחמים מעורר כו') יחשב חטא

כו'). עוונות סליחת נמשך
"שקרקעותיו 48) – נכסי'" ב"זילי שם) (ב"ק ברש"י הב' מפי' להעיר

efזלות driaz i"r."'כו

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

øöçaL úéáì ïàúàxzeny ,xvg dze`a `vnpd zial dzpeek - £¨§©¦¤¤¨¥
.xvg dze`l epnn zeptl

:dpyna epipy.ïneàä úéaî íéìk ïéàéáî ïéàå§¥§¦¦¥¦¦¥¨¨
:df oic lr `iyew d`ian `xnbdàáø ïì ÷éãa ,àtt áø øîàm` ¨©©¨¨¨¦¨¨¨

.eziiyew uxzl rcpïðz,epizpyna.ïneàä úéaî íéìk ïéàéáî ïéà §©¥§¦¦¥¦¦¥¨¨
,eäðéîøedpyna epipy(:dp migqt),úéaî íéìk ïéàéáîe ïéëéìBî §¦§¦¦§¦¦¥¦¦¥

t ìò óàå ,ïneàä,ãòBnä CøBöì ïðéàL é.epizpynk `lyeïðépLå ¨¨§©©¦¤¥¨§¤©¥§©¦¨
déì,`axl epvxize -ïàkdxaic dxiznd dpynd -øNò äòaøàa ¥¨§©§¨¨¨¨

milk z`adk dgxih wx `l` dk`ln mda oi`y mixacy ,oqipa
e ,minkg ea exq` `lïàkdxaic epizpyn -,ãòBî ìL Bleçaeay ¨§¤¥

.cala dgxih s` exq`
:sqep uexizàäå àä ,àîéà úéòaéàexaic zeipynd izy -Bleça ¦¨¥¥¨¨§¨§

,ãòBî ìLeïàkxaecn epizpynaBðéîàîaxekni `ly one`l ¤¥¨§©£¦
zian milk `iadl xzed `l ele ,epnn mgwiy cr xg`l milkd

e ,ezial one`dïàkxaecn dxizdy dpyna -Bðéîàî BðéàLa ¨§¤¥©£¦
.crena one`d on milkd z` `iadl xzed ely ,jka one`l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

המשך ביאור למס' מועד קטן ליום שלישי עמ' א



ילקוט לוי יצחק על התורהמב

 שמות ב, א-ב – וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי.
הוא  טוב  כי  אתו  ותרא  בן  ותלד  האשה  ותהר 

ותצפנהו שלשה ירחים

יד

טעם ורמז שהוצפן משה ג' ירחים

משה1 בגי' אל2 שד"י,

ירחים  ואותיות המילוי דאל שדי3 הוא רמז על הג' 

שנצפן4 משה, ג' פעמים ירח5 הוא מספר המילוי, והוא: 

ל"ף מ"ד, י"ן ל"ת ו"ד.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שלג

טו

ביאור הזהר "ותרא אותו כי טוב הוא" אמר ר"ח דנולד 
מהול, ר"י אומר אור השכינה האיר בו וכו', דיוק הלשון 

הפסוק "כי טוב הוא"

י טוֹב הּוא, ַמאי  ֶרא אוֹתוֹ ּכִ ן, ַוּתֵ ֶלד ּבֵ ה ַוּתֵ ַהר6 ָהִאׁשָ ַוּתַ

ִגין ְדָרָזא  י ִחָייא ְדִאְתְייִליד ָמהּול, ּבְ י טוֹב הּוא, ָאַמר ַרּבִ ּכִ

י  ּכִ ַצִדיק  ָאְמרּו  י(  ג,  )ישעי'  ִדְכִתיב  ִאְקֵרי,  טוֹב  ְבִרית  ּדִ

י' ָחָמאת,  ָנִהיר ּבֵ א ּדְ ִכיְנּתָ שְֹ י יוֵֹסי ָאַמר, ְנִהירּו ּדִ טוֹב, ַרּבִ

ִתיב  ּכְ ְנהוָֹרא,  יָתא  ּבֵ ל  ּכָ ִאְתַמְלָיא  ִאְתְיִליד  ּדְ א  ְעּתָ ְבׁשַ ּדִ

1( ראה גם לקמן סי' יח. כד.

2( משה )בגי' 345(, וכן אל )31( + שד"י )314( = 345.

3( פירוש: חשבינן רק ה"מילוי" מא"ל שד"י, והוא: )א(ל"ף 110 + 

)ל(מ"ד 44 + )ש(י"ן 60 + )ד(ל"ת 430 + )י(ו"ד 10 = 654.

וכן ירח )218( × 3 = 654.

4( וראה לעיל סי' יג, דשלשה ירחים מרמז על בחי' משה כפי שבא 

בגילוי, והיינו ע"ד "מילוי" וד"ל.

5( מתורץ בזה שאלת המפרשים )רבינו בחיי. ועוד( למה נקט בפסוק 

הלשון "שלשה ירחים" ולא "שלשה חדשים" וע"ד מ"ש )וישב לח, 

פעמים  ג'  על  לרמז  "ירחים"  דנקט  חדשים"?,  כמשלש  "ויהי  כד( 

"ירח" וד"ל.

ותהר האשה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא  6( ]תרגום ללה"ק[ 

)ומפרש( מאי כי טוב הוא, אמר רבי חייא, דאתייליד מהול )שנולד 

מהול(, בגין דרזא דברית טוב אקרי )לפי שסוד הברית נקרא טוב(, 

דכתיב אמרו צדיק כי טוב )וצדיק* הוא סוד הברית(, רבי יוסי אמר 

)לכן כתוב ותרא אותו כי טוב הוא, כי( נהירו דשכינתא דנהיר ביה 

ָחָמאת )שיוכבד ראתה את אור השכינה שהאיר בו, והיינו( דבשעתא 

דאתיליד אתמליא כל ביתא נהורא )שבשעה שנולד נתמלא כל הבית 

כתיב ותרא אותו כי טוב הוא )כי מלת טוב היא האור(  אור, לכן( 

וכתיב וירא אלהי"ם את האור כי טוב )הרי שמלת טוב הוא האור(, 

ועל דא )ועל זה( כי טוב הוא כתיב, וכולא הוה )והכל הי' דהיינו 

שנולד מהול והאירה עליו השכינה(.

*( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי נביאים וכתובים עמוד קסו ואילך. 

לקוטי שיחות חלק לט, ביאורים על לקוטי לוי יצחק אגרת התשובה 

וטובו". עי"ש.  ד' "מדת חסדו  ואילך בביאור מ"ש בפרק  עמוד 51 

ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סי' סד.

ַוַיְרא  ד(  א,  )בראשית  ּוְכִתיב  הּוא,  טוֹב  י  ּכִ אוֹתוֹ  ֶרא  ַוּתֵ

ִתיב,  ּכְ י טוֹב הּוא  ּכִ א  ּדָ ְוַעל  י טוֹב,  ּכִ אלהי"ם ֶאת ָהאוֹר 

ְוכָֹלא ֲהָוה.

ַמְייֵרי,  ָקא  ַמאי  ַיְרֵחי  ַלת  ּתְ ְיָרִחים,  ה  לֹׁשָ ׁשְ ֵנהּו7  ְצּפְ ַוּתִ

מוָֹדע  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ָרַמז,  ָקא  ּדְ הּוא  ֶרֶמז  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ְכִתיב )שמות יט,  ַלת ְיָרִחים, ּדִ ָאה, ַעד ּתְ ִזֲהָרא ִעּלָ ה ּבְ מׁשֶ

ֵדין ִאְתְיִהיַבת ּתוָֹרה ַעל ְידוֹי. ָהא ּכְ י, ּדְ ִליׁשִ חֶֹדׁש ַהׁשְּ א( ּבַ
ספר הזהר חלק ב דף יא, ב

כל אחד8 מהם דורש כפי בחינתו הוא.

ר' חייא שהוא בחי'9 יסוד כמ"ש בקול ברמה בריש 

7( ]תרגום ללה"ק[ ותצפנהו שלשה ירחים )ומפרש( תלת ירחי מאי 

קא מיירי )מה בא לרמז שהצפינתו שלשה חדשים(, אמר רבי יהודה, 

רמז הוא דקא רמז )רמז הוא שרומז בזה( דלא אשתמודע משה בזהרא 

דהיינו  העליון  בזהר  משה  ניכר  היה  )שלא  ירחים  תלת  עד  עלאה 

חדש השלישי  עד  מצרים  יציאת  מעת  המאירה  אספקלריא  בנבואת 

שהוא חדש סיון( דכתיב בחדש השלישי, דהא כדין אתיהיבת תורה 

על ידוי )כי אז ניתנה התורה על ידו(.

8( מבאר כאן בזהר כמה שאלות:

א( מה הטעם )הפנימי( דר’ “חייא" דוקא דריש, דנולד מהול?

אור  את  שראתה  דריש,  דוקא  "יוסי"  דר'  )הפנימי(  הטעם  מה  ב( 

השכינה?

ג( הזהר שואל "מאי כי טוב הוא", וענה ר"ח דנולד מהול ומביא ראי' 

מהפסוק "אמרו צדיק כי טוב", מה הכוונה שמוסיף בשאלתו תיבת 

"הוא" – "מאי כי טוב הוא", הי' צריך לומר "מאי כי טוב" דהרי זהו 

הראי' מהפסוק שכתוב "כי טוב"?, וכן קשה בסוף דכתוב "ועל דא כי 

טוב הוא כתיב" ראה שאלה ד'.

הוא", ובפסוק באור כתוב רק  ד( בפסוק כאן במשה כתוב "כי טוב 

"וירא אלקים כי טוב", למה דוקא כאן במשה מוסיף הכתוב תיבת 

"הוא" כמ"ש "כי טוב הוא"? )לקמן סי' ס' – חודש כסלו )ד((

יוסי  ר'  כי טוב הוא כתיב", אם הוא דברי  "ועל דא  ה( בסוף כתוב 

מובן  זה  הרי  מוסיף,  מה  לכאורה  מפרשים(,  כמה  שמפרש  )וכפי 

ראי'  ומביא  הוא",  טוב  כי  אותו  ותרא  "כתיב  אמר  דהוא  מאיליו, 

"וכתיב וירא אלקים את האור כי טוב", הרי ממילא מובן ד"כי טוב" 

היינו האור, מה מוסיף "ועל דא כי טוב הוא כתיב"?

ו( מ"ש "דלא אשתמודע משה בזיהרא עילאה עד תלת ירחים", מהו 

"זיהרא עילאה"?

ויבואר בפנים.

מרומז  "חייא"  שמו  דבאותיות  ומרמז  דמבאר  ב  סי'  לעיל  ראה   )9

היסוד  לאבר  רמז  "חי"  נוט'  "חייא"  דאותיות  יסוד.  בחי'  דהוא 

)כדלקמן(, המחבר אותיות י"א ר"ת שמות יהו"ה אדנ"י. לקוטי לוי 

יצחק, הערות לזהר בראשית ע' כה וז"ל חייא הוא בחי' יסוד המחבר 

זו"ן הוי' *אדנ"י ונרמז זה בשמו חייא, שהוא חייא, חי הוא בחי' יסוד 

הנק' אבר חי וכו' ע"ש. ובמאורי אור ערך אות ח' סעיף כד וז"ל: חי 

הוא יסוד, ונק' יסוד חי, בעת הזווג נעשה מאבר מת חי עיי"ש. ועיג"כ 

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית ע' קצ וז"ל: מספר חיי"א הוא 

ב"י טו"ב, היינו שבו הוא טוב בחי' יסוד. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק 

ג' סי' נא הערה 3. קסח הערה 24.

ג'  ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק  *( המחבר הוי' אדנ"י: ראה עד"ז 

סימן נח.



מג ילקוט לוי יצחק על התורה

ע"ב  קכ"ז  דף  נשא  פרשת  בזהר  ועיין  רבא  האידרא 

בנצוצי אורות או"ק י', דורש שנולד מהול10 שקאי על 

רזא דברית יסוד.

י"א,  או"ק  כמש"ש  מלכות  בחי'  שהוא  יוסי11  ור' 

דורש שנהירו דשכינתא נהיר בי', שכינתא12 הוא מלכות.

אין  כתיב,  הוא  טוב  כי  דא  ועל  בזהר  ומסיים 

זה מדברי ר' יוסי רק דברי הזהר סתם, והיינו ועל דא, 

בו  שהי'  יוסי  ורבי  חייא  דרבי  הפירושים  ב'  על  היינו 

בחי' יסוד ובחי' מלכות כתיב כי טוב הוא, תיבת הוא 

ה'13  אות  הבחי',  ב'  על  רומז  למותר(  הוא  )שלכאורה 

10( ראה אור התורה שמות סוף ע' סב.

רמזים  עוד  יש  יצחק  לוי  ובתורת  יצחק  לוי  בלקוטי  פירוש:   )11

ד"יוסי" בחי' "מלכות", והוא מרומז בכמה אופנים –

א( רמז ב"נגלה" דתורה דיוסף הוא בחי' "מלכות", מפסחים דף ק' 

שאמר ר' יוסי "הגם לכבוש את המלכה עמי בבית" עיי"ש )הערות 

לזהר פ' ויחי ע' רלא(.

ב( מספר צ"ה מקומות הלכה כר' יוסי, צ"ה הוא מספר "מלכה" )שם(.

אין  בגי' הטבע, שהוא בחי' "מלכות"   – ם "אלקים"  ׁשֵ בגי'  יוסי  ג( 

מלך בלא עם מלשון עוממות, שהוא דרגא באלקות שנותן אפשריות 

לבחי' יש ודבר נפרד. 

ם הוי' ע"ד שם אדנ"י – בחי' מלכות )לקמן  ד( יוסי הוא "כינוי" לׁשֵ

חלק  שיחות  לקוטי  א.  נו,  סנהדרין  רש"י  ראה  )ד(((.  )כסלו  ס  סי' 

סיום  ה'תשל"ו  קודש  שיחות  שם.  ובהערות   ,247-246 עמוד  כא 

התוועדות ש"פ שלח.

וביאורים בש"ס עמוד שעו, דמילוי  יצחק, חידושים  לוי  ה( בתורת 

 )10( יו"ד   +  )60( )6( + סמ"ך  ו"ו   + )10( יו"ד  כזה:  יוסי  אותיות 

וכן  אלקים,  בגי'  עצמו  "יוסי"  ם  דהׁשֵ היינו  אלקי"ם.  מספר   ,86  =

המילוי דאותיות "יוסי" בגי' אלקים – בחי' מלכות.

בהאותיות  עח,  עמוד  בראשית  לזהר  הערות  יצחק,  לוי  לקוטי  ו( 

שלפניו שלפני "יוסי", והוא אותיות טהנ"ט בגי' ע"ג  באל"ף בי"ת 

ם אכדט"ם, שהוא האותיות  )ועם הכולל( בגי' "עד", שהוא בגי' הׁשֵ

לפני שם "אלקים" – בחי' מלכות. )ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק 

א' סימן מט הערה 8(.

קי"ח,  בגי'  )ועם הכולל(  קיז  בגי'  "כזע"כ"  שלאחריו  ז( בהאותיות 

שהוא בגי' השם "במוכן" האותיות שאחר שם אלקים – בחי' מלכות. 

)ראה שם(.

ח( יוס"י באחוריים – בהסר הפשוט – בגי' ק"ב )אלקינ"ו( כזה: י )10( 

+ יו )16( + יוס )76( + יוסי )86( = 188, ובהסר הפשוט היינו )86 

ק"ב. )וראה ילקוט לוי יצחק  – 188( = 102, מספר "אלקינו" 102, 

עה"ת חלק ג סימן צו. ח"א סימן יב הערה 3 – בענין מספר ק"ב(.

בחי'  דגבורה  השמאל  קו  כל  כמספר   ,298 בגי'  יוסי"  "רבי  וכן  ט( 

"אלקים" דמהם בנין המלכות, והוא בינ"ה )67( + גבור"ה )216( + 

הו"ד )15( = 298.

ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק ויקרא סימן קלט )בעיקר, אות 

ד(.

פי' קוב"ה  ז"א, כמו  נקרא  וז"ל: הקב"ה  ד  יב,  12( ראה תורה אור 

ושכינתי', שכינתי' היינו מה ששוכן ומתלבש בתחתונים, וקדוש הוא 

ומתלבש  השוכן  בחי'  הוא  עם  בלא  מלך  אין  מל'  בחי'  כך  מובדל, 

 .169 עמוד  י'  חלק  שיחות  לקוטי  נב.  פרק  תניא  וראה  ע"ש.  בעם, 

ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"ג סימן ל'.

13( ראה תניא – אגרת התשובה פרק ד.

נקודת15  היא  הזאת  ו'  אות  )כי  יסוד14  ו'  ואות  מלכות 

וכלא הוה היינו  וזהו שמסיים  מלופ"ם שהוא ביסוד(. 

ב' הבחי' הי' בו הן מלכות והן יסוד.

גם י"ל מה שאמר וכלא הוה רומז על בינה16, והוא 

האות א' דתיבת הו"א שהוא כללא דנוקבא ודכר מלכות 

בענין17  ע"ב  קפ"ג  דף  חקת  פרשת  בזהר  עיין  ויסוד, 

הו"א, ה' נוקבא, ו' דכר, א' כללא דכלא18.

השלשה  ירחים,  שלשה  ותצפנהו  כתיב  כך  אחר 

וזהו  ותפארת,  נצח  רומזים על19 הוד  יש לומר  ירחים, 

תפארת.  הוא  עילאה  בזיהרא  משה  אשתמודע  שלא 

תפארת  הוא  תורה  תורה,  נתנה  השלישי  ובחודש 

השלישי  ובחודש  תורה21,  מתן  זו  והתפארת  כמאמר20 

תפארת22 ניתנה תורה על ידו.

 לקוטי לוי יצחק, הערות זהר שמות-דברים עמוד לג 
ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות סי' פ

14( פירוש: דאות ו' הם כנגד הששה מדות )שם(, ולפעמים הוא כנגד 

שהוא  דכאן  שמבאר  וזהו  יסוד,  בחי'  כנגד  ולפעמים  תפארת  בחי' 

נקודת מלופ"ם הוא כנגד יסוד.

וראה לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על תנ"ך ומאחז"ל עמוד קמד וז"ל: 

והנה בהששה מדות דז"א, שזהו שז"א הוא אות ו' שבשם הוי', שאות 

ו' מספרו ששה דהיינו הששה מדות. שבזה שני בחי'.

א', הששה מדות שהם בתפארת דז"א, כי תפארת כולל כל הו' מדות 

שזהו שתפארת הוא אות אמת דהיינו אות ו' כמ"ש בזהר )לקמן סי' 

קיח הערה 30( ר"פ ויקרא ע"פ ונתתם לי אות אמת דא ו' ע"ש.

הו'  כל  ג"כ  כולל  יסוד  כי  ז"א,  ביסוד  שהם  כמו  מדות  הששה  ב', 

הו'  הו',  ו' דמלוי  אות  דהיינו  ו'  אות  ג"כ  הוא  כידוע שיסוד  מדות, 

עצמו הוא תפארת יעקב, וו' המלוי ו' זעירא הוא יסוד יוסף. ותפארת 

ויסוד  החזה,  עד  מגעת  בינה  כי  בינה,  בחי'  בו  שמאיר  עשיר  נקרא 

נקרא דל שאין מאיר בו בחי' בינה, כמו שיוסף הי' יתום מאמו, ע"ש.

15( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג' סי' קמג )ע' 497(.

16( ראה גם לעיל סי' ב.

מקומות  )בכל  היא  וקרינן  הוא  אתר  בכל  אמר,  אבא  רבי   )17

שבתורה שכתוב "הוא" בו', והקרי הוא באות י' "היא", הכונה היא( 

דכר ונוקבא כחדא וכללא עלאה )זכר ונקבה ביחד עם כלל העליון, 

ו' דכר  )אות ה' של מלת "הוא" היא המלכות(,  נוקבא  ה'  ומפרש( 

)אות הו' ד"הוא", היא ז"א(, א' כללא דכלא )אות א' ד"הוא" הוא 

כלל הכל, דהיינו בינה המייחד את זו"ן(, דהא א' בשלימו שריא )כי 

בינה שורה בזו"ן כשהם בשלימות כדי ליחדם(.

18( ראה בפנים המשך הביאור.

ד"נולד  "מלכות",  בחי'  הוא  אור"  הבית  ש"נתמלא  דזה  נמצא   )19

נצח  הוד  כנגד  חדשים  השלשה  כך  ואחר  "יסוד",  בחי'  מהול" 

ותפארת, ובחודש השלישי בחי' תפארת, ניתנה התורה בחי' תפארת, 

למשה שזכה לזיהרא עילאה – תפארת. וראה גם הערה 10.

20( ברכות נח, א.

21( "והחודש השלישי הוא סיון, א"כ הב' הראשונים הם ניסן ואייר, 

הנה ניסן הוא מלכות, ואייר הוא יסוד )עיין בלקוטי תורה ]במדבר ג, 

א[ בד"ה במדבר סיני באוהל מועד(, והוא הב' בחי' הפירוש דר' יוסי 

ורב חייא". )לקוטי לוי יצחק כאן(

22( ראה לקמן סי' ס חודש אייר )ב( הערה 1.



מד

שנים  שש  עברי  עבד  תקנה  כי   – ב  כא, 
יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חנם

א. עבד עברי גי' משיח, וכתיב במשיח )ישעי' נב, יג( הנה 
ישכיל עבדי, ובשבעת ]נוט'[ בשבות ע', בגלות ע' אומות הם 
כלים,  האומות  שיהיו  לחפשי  יצאו  ואח"כ  עכשיו  הגליות 
שמו  ינון  נון  רמז  מפסקת,  ונו"ן  משיח,  רמז  חנם  לחפשי 

)תהלים עב, יז(.
אם בעל אשה זה הקב"ה שנא' )ישעי' נד, ה( כי בועליך 
עושיך, הו"א זה י"ב שבטים, ויצאה אשתו עמו יצאו ישראל 

מן הגלות, עמו ַעמו, זו כנסת ישראל.
ולכונסם  ישראל  לייעד  עתיד  הקב"ה  יעדה  לא  אשר 

כאדם הכונס אשה.
אשר לא יעדה והפדה ]ר"ת[ אליהו, ייעד ישראל ויפדם.

מכתיבת רבינו אפרים ז"ל – )מבעלי התוס'( כתיבת 
אשכנזית

ב. שש שנים יעבוד. קאי על שית אלפי שנין דהוי עלמא, 
כסף,  אין  חנם  ויצאה  עד  וגו',  ייעדנה  לבנו  אם  ענין  ויהי' 
כמ"ש )ישעי' נב, ג( חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו, ויתר 
על כן דכיון שיש ענין תוספת שבת ותוספת שביעית, הנה 
עוד בסיום האלף הששי באים בשעתא חדא וברגעא חדא 

לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו ממש
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ג ח"ג עמוד 972

כא, ז – וכי ימכור איש את בתו לאמה לא 
תצא כצאת העבדים

ג. וכי ימכור איש זה הקב"ה שנא' )לעיל טו, ג( ה' איש 
כצאת  תצא  לא  ישראל.  כנסת  זו  לאמה  בתו  את  מלחמה, 
כי הרבה שמיטות עברו  ביובל,  ולא  העבדים לא בשמיטה 
בראשי  שיוצא  כנעני  עבד  כיציאת  ואפילו  נגאלו,  ולא 
ועדיין  ונטבחו  נהרגו  מהם  כמה  כי  יוצאים,  אינם  איברים 

גאולה מאוחרת.
במעשה  להקב"ה  שהכעיסה  אדוני'  בעיני  רעה  אם  )ח( 
הוא  יעדה  שלא  כלומר  יעדה,  לא  אשר  המקולקלים.  ידי' 
עתיד  והפדה,  יג(.  כו,  )ישעי'  זולתיך  אדונים  בעלונו  אבל 
הוא לפדותה שנא' )תהלים קלח( והוא יפדה את ישראל, כי 
פדה ה' את יעקב )ירמי' לא, י(. לעם נכרי לא ימשול למכרה 
אינו  שוב  עלי'  טליתו  שפירש  כיון  בה,  בבגדו  ֵאִלָיה.  ס"ת 
יכול לבגוד בה, ומהו טליתו של הקב"ה אורה שנא' )תהלים 
אור  זיו  לפרוש  הקב"ה  ועתיד  כשלמה,  אור  עוטה  ב(  קד, 

כבודו עליהם שנא' )ישעי' ס, ב( ועליך יזרח ה'.
)ט( ואם לבנו ייעדנה, זה משיח שנקרא בנו של הקב"ה 

שנא' )תהלים ב, ז( ה' אמר אלי בני אתה.

מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

ד. ברבות משפטים פ"ל וכי ימכור איש זה הקב"ה, את 

בתו זו התורה, לאמה היינו התלבשות התורה בגשמיות ע' 
זח"א כ"ז משנה איהו שפחה ולכן לא תצא כו' )ישעי' נב, יב( 
במנוסה לא תלכון... והיינו כי במצרים לא הי' התורה אבל 
עכשיו שיש אצלינו התורה שעי"ז יתבררו כל הבירורים לכן 

לא במנוסה תלכון, וזהו לא תצא כצאת כו'.
תשובה  ע"י  וביובל  בעתה,  זכו  לא  בחי'  בשנים  ויוצאה 

דרור שופר גדול נגאלין.
אור התורה משפטים עמוד א'עח-א'פ

לא  אשר  אדניה  בעיני  רעה  אם   – ח  כא, 
למכרה  ימשול  לא  נכרי  לעם  והפדה  יעדה 

בבגדו בה

ה. לעם נכרי לא ימשול למכרה בבגדו בה. רמז שהקב"ה 
ימכור ישראל ח"ו מכירה לצמיתות לא בגלות ראשון  לא 
שבבבל הרמוז בר"ת ל'מכרה ב'בגדו ב'ה ולא בשני' שבידו 
אדום  על  י(  ס,  )תהלים  כדכתיב  נעל  הנקרא  אדום  של 
אשליך נעלי, הרמוז בר"ת ע'ם נ'כרי ל'א, כ"א גאולת עולם 

תהי' לנו בב"א. ]תקס"ט[
חתם סופר

כא, יב – מכה איש ומת מות יומת

איש  ומכה  הי',  דמים  שופך  כי  עשו,  גי'  איש  מכה  ו. 
שמכה והורג זרעו של יעקב איש תם, ועתיד הקב"ה ליפרע 

ממנו שנא' מות יומת.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

כא, כא – אך אם יום או יומים יעמוד לא 
יוקם כי כספו הוא

יוסף  מהר"ר  הרב  רמז  יעמוד.  יומים  או  יום  אם  אך  ז. 
מפוזנאן ז"ל, כי הנה עיקר התשובה וצער מתחולל הוא כי 
וביטול  וגלות השכינה  בית המקדש  חורבן  גרמו  עוונותינו 
הקרבנות וביטול תורה ותפלה. ]זה הי' צריך להיות[, אבל 
בעבור  הכוונה  ועיקר  נוראים  בימים  תשובה  הרהורי  כל 
שנחי' אנו ובנינו, ויהי' לנו פרנסה וכיוצא מעניני הגוף, וכדאי 
כי אריה  ביער,  הראשונים הישאג ארי'  וכמו שרמזו  בזיון, 
וזו מן  יום הכפורים הושענא רבא,  ר"ת אלול ראש השנה 
התוכחות הישאג ארי', אם שאג ישאג בימים נוראים הללו 
בעבור בית המקדש דכתיב )ירמי' כו, יח( והר הבית לבמות 

יער, אין זאת כי אם על החיים והפרנסה.
וזה רמז אך אם יום רומז ליום הכפורים, או יומים רומז 
יוקם  לראש השנה, יעמוד להתפלל כראוי, אפילו הכי לא 
כלומר  הוא  כספו  כי  תפלתו,  על  ההוא  האיש  מעמדו  על 
כוונתו הוא דוקא על כספו וחיי ומזוני, ולא על ה'. זה הוא 

תורף דבריו.
החיד"א – אהבת דוד דרוש יג. נחל קדומים

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת משפטים
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àë(à):íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàå§¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה ׁשּנאמר (שמות מקֹום ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒֱֶֶַָָ

על  מֹוסיף "ואּלה", הראׁשֹונים. את ּפסל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָ"אּלה",
מּסיני.הראׁשֹונים, אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה ִִִִִִִִֵַַַַָָ

נסמכה  ל,ולּמה לֹומר מזּבח? לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ
אחרים: (ספרים הּמקּדׁש. אצל סנהדרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתׂשים

ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו: Ì‰ÈÙÏ.הּמזּבח, ÌÈNz ¯L‡∑ ְֲִֵֵַַָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆
על  ּתעלה לא למׁשה: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ְֲֶֶַַַַָָָֹֹאמר
אֹו ׁשּתים וההלכה הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּדעּת
ּכמׁשנתּה, ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא עד ּפעמים, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש
ּופרּוׁשֹו' הּדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ,ואיני ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

הערּו ּכׁשלחן לפניהם", ּתׂשים "אׁשר נאמר: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻלכ
האדם  לפני לאכל פח)∑Ì‰ÈÙÏ.ּומּוכן ולא (גיטין ְֱִֵֶָָָָֹƒ¿≈∆ְֹ

ּכֹוכבים  עֹובדי ׁשהם ,לפני אחד ּבדין ידעּת ואפּלו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבערּכאֹות  ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּדנין
מחּלל  ארּמּיים לפני יׂשראל ּדיני ׁשהּמביא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלהם,
להׁשּביחם  האלילים ׁשם את ּומיּקר הּׁשם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָאת

ׁשּנאמר: להחׁשיבם), אחרים: לב)(ספרים "ּכי (דברים ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָ
ּכׁשאֹויבינּו ּפלילים", ואיבינּו צּורם, כצּורנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶָֹֹלא

יראתם  לעּלּוי עדּות זהּו .ּפלילים, ְְְִִִִֵֶָָ
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הּמׁשּפטים א)אּלה ...מה (כא, הּמׁשּפטים: ואּלה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מּסיני אּלּו אף מּסיני, (רש"י)הראׁשֹונים ִִִִִִֵַַַָ

האנֹוׁשי  ׁשהּׂשכל אּלה - 'מׁשּפטים' המכּנֹות הּמצֹות את ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּגם
מהּקּב"ה  לנּו ׁשּנּתנּו מּפני ורק א לקּים עלינּו - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמחּיבן

ׁשּבהן. והּׂשכל ההּגיֹון ּבגלל ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבסיני,

ּדינין  ּפרׁשת נסמכה "ולּמה רׁש"י: ׁשּכֹותב מה ּגם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוזהּו
הּמקּדׁש". אצל סנהדרין ׁשּתׂשים ל לֹומר מזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלפרׁשת
"אצל  (ּדינין) והּיׁשר הּצדק את לבּסס ׁשּצריכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹוהינּו,
הּׂשכל  על ולא הּבֹורא, וצּוּוי הּתֹורה קדּוׁשת על - ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמקּדׁש"

ֱִָהאנֹוׁשי.
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ּתׂשים  אׁשר הּמׁשּפטים "ואּלה ּפרׁשתנּו ּבריׁש הּפסּוק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעל
ואפילּו עּכּו"ם, לפני ולא "לפניהם רׁש"י ּפרׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹלפניהם",

ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ּבדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָידעּת
ׁשּלהם". ְְֶֶַָָּבערּכאֹות
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מה  יׂשראל", ּכדיני אֹותֹו "ּדנין אם הרי ּבאּור, צרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָולכאֹורה
ּכ ּגם הרי עּכּו"ם, יהיּו ּבפעל הּדין את ׁשּיפסקּו ׁשאּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבכ

הּתֹורה? ּדיני על־ּפי להיֹות ׁשּצרי ּכפי הּדין ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָיצא
ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה על־ּפי הּדברים לבאר קה,ויׁש (שבת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּולמחר ב) ,ּכ עׂשה לֹו אֹומר ׁש"הּיֹום הּיצר־הרע ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבדרכי
כ"ק  ּופרׁש עבֹודה־זרה", עבד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' לֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַָָָֹאֹומר

נׁשמתֹו־עדן מוהריי"ץ 124אדמו"ר עמ' תרפ"ט המאמרים (ספר ְִֵֶָ
רצֹון ואילך) על לעבר לאדם אֹומר הּיצר־הרע אין ּדבתחּלה ,ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

להתנּתק  לֹו יקׁשיב ּפתי מי ׁשהרי חס־וׁשלֹום, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּקּב"ה
הּיצר־ לֹו אֹומר ּבתחּלה אּלא אחד. לרגע אפילּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהּקּב"ה
לא  א הּמצֹות, את לקּים ׁשּימׁשי והינּו, ,"ּכ "עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהרע
הּיצר־הרע  ׁשּגם מּפני אּלא הּקּב"ה, רצֹון הּוא ׁשּכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּפני

ּכן. לעׂשֹות לֹו ואֹומר זֹו, לעׂשּיה ּומסּכים ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָמבין
מּכל־ הּמצֹות, ּבקּיּום ממׁשי הּוא הרי ׁשלפעל אף ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹואזי,
מּפני  ולא הּיצר ׁשל רצֹונֹו ּבגלל ּכן ׁשעֹוׂשה מּכיון ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמקֹום
רחמנא־ מהּקּב"ה מתנּתק ּבזה הרי הּקּב"ה, רצֹון הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּכן
ׁשהן  ּדברים לעׂשֹות לֹו לֹומר לּיצר־הרע נקל ּוכבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָליצלן,

עבֹודה־זרה". ל"עבד ועד ,יתּבר רצֹונֹו נגד ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹמּמׁש
ׁשל  ּבערּכאֹות ּכאׁשר ׁשּגם לזה הּטעם יּובן ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה
לפניהם, הּדין את להביא אסּור יׂשראל, ּכדיני ּדנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעּכּו"ם
אּלא  הּבֹורא רצֹון מּצד הּדין את ּפֹוסקים ׁשאינם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדמּכיון
הּדין  את מנּתקים ּבכ הּנה ּבׂשכלם, מּובן ׁשּכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּפני
על  ּגם לעבר לאדם לֹומר לּיצר הּפתח נפּתח ואזי ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹמהּקּב"ה,

חס־וׁשלֹום. יתּבר הּבֹורא רצֹון נגד ׁשהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדברים
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ּפעמים ׁשלׁש אֹו א)ׁשּתים כא, אמרּו(רׁש"י נג,רז"ל (ערּובין ְְְִִִִֵַַַַָָָֹ

ּוכפי ב) ּפעמים, ארּבע לתלמידיו לׁשנֹות אדם ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָׁשחּיב
(מּמׁשה, ּפעמים ארּבע ּפרקן ׁשנּו העם ׁשּכל ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמצינּו
זֹו לגמרא מצּיין ורׁש"י הּזקנים). ּומן אהרן, מּבני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹֹמאהרן,

לב)ּבפרּוׁשֹו לד, תּׂשא מדּיק(ּכי לכן ׁשלׁש. אֹו ּפעמים,ׁשּתים ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
ּכּמה  עד נראה ּבזה וגם ּפעמים. ּבארּבע ּדי ּכלל ּבדר ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכי

רׁש"י! ּדברי ְְִִִֵַָֻמדּיקים
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עבד  תקנה ּכי לפניהם: ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֽואּלה
ְִִעברי 

אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים. על מֹוסיף ְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָואּלה
ובפרש"י)מּסיני א־ב. .(כא, ִִַ

ּדהּנה  ּתֹורה, למּתן עברי עבד ּדין ּבין הּׁשּיכּות לבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָויׁש
זה  ידי ועל להקּב"ה, עבדים יׂשראל ּבני נעׂשּו ּתֹורה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבמּתן

אחרת. עבדּות ׁשל סּוג מּכל ְְְְִִֶֶֶַַַָ"נׁשּתחררּו"
חפׁשי" אצא לא . . אדֹוני את "אהבּתי ׁשאֹומר מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולכן

ׁשאמרּתי  ּבׁשעה סיני הר על קֹולי ׁשּׁשמעה "אזן ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹנרצע,
זה  והל לעבדים, עבדים ולא עבדים יׂשראל ּבני לי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכי

ירצע" - לעצמֹו אדֹון ב)וקנה כב, .(קידושין ְְְֵַַָָָָ
ׁשעבד  ללּמדנּו עברי, עבד ּבדין הּוא הראׁשֹון הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָולכן
צרי קנעכט") אידיׁשע ("א עברי" "עבד הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאמּתי
לאדם  ואסּור להּקּב"ה, ׁשּקׁשּורים מּדברים רק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָלהתעּנג
ׁשּמתעּנג  ּבני", ואת אׁשּתי את אדני את "אהבּתי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהּגיד
לבּדֹו. לה' רק יהיּו ועניניו ּכחֹותיו ּכל אּלא הזה, עֹולם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעניני

(á)úòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½
:ípç éLôçì àöé¥¥¬©«¨§¦−¦¨«

i"yx£È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk∑אֹו עברי. ׁשהּוא עבד ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְִִֶֶֶ
ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאינֹו

ּומה מּיׂשראל  יעבד"? ׁשנים "ׁשׁש אֹומר הּוא ועליו ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹ
מקּים כה)אני מן (ויקרא ּבלקּוח אֹותם", "והתנחלּתם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

ÁÏÙÈב  ÔÈL zL Ï‡¯NÈ ¯· ‡c·Ú ÔaÊ˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿»«ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿»
:ÔbÓ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜BtÈ ‡˙ÚÈ·M·e«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ«»
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מז mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
מּיׂשראל  ּבלקּוח אבל ּבׁשׁש?הּכנענים, יצא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

טו)ּתלמּודֿלֹומר: העברי",(דברים אחי ל יּמכר "ּכי ְְְִִִִִֵַַָָָ
אמרּתי  ˙˜‰.ּבאחיאּלא לא Èk∑ ּביתּֿדין מּיד ְְִִֶַָָָֹƒƒ¿∆ִִֵַ

ּבגנבתֹו, ונמּכר ׁשּמכרּוהּו לֹו אין "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּדחקֹו, מּפני עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו אֹו ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָּבגנבתֹו".

אֹומר  ּכׁשהּוא ּבׁשׁש? יצא לא ּביתּֿדין מכרּוהּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָֹאבל
עצמֹו מֹוכר הרי ,"ל ונמּכר עּמ אחי ימּו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ"וכי
תקנה"? "ּכי מקּים אני ּומה אמּור, ּדחקֹו ְְְֲֳִִִִֵֵֶַָָָמּפני

ּבביתּֿדין  .לחרּות ∑ÈLÙÁÏ.ּבנמּכר ְְְִִֵָ«»¿ƒְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(970 'nr ,a jxk n"cyz zeiecreezd)

עברי עבד תקנה ב)ּכי (כא, ְְִִִִֶֶֶ
עברי  עבד ּבדיני מׁשּפטים ּפרׁשת את הּתֹורה ּפתחה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלּמה
ּדבר  הּוא והלֹוא - ּבגנבתֹו ּבית־ּדין ׁשּמכרּוהּו יׂשראל איׁש -ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

רגיל? ְִִִָּבלּתי
מּלׁשֹון  הּוא ׁש'ּמׁשּפטים' החסידּות ּבתֹורת מבאר ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹאּלא

הּפסּוק על הּתרּגּום ּוכפירּוׁש מ)'הליכה', "ּכּמׁשּפט (בראשית ְְְֲִִֵַַַַַָָָ
ׁשל  הראׁשֹונה ההליכה קדמיתא". "ּכהלכתא - ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָהראׁשֹון"
ׁשל  עבּדֹו עברי", "עבד ׁשהּוא ההּכרה - להיֹות צריכה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָיהּודי

הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. ְְִֵֶֶַַַָָָמל־מלכי־הּמלכים

ã ycew zegiyn zecewp ã(256Î257 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

אּלא  העֹולם, לתאוֹות נטּיה ּבעל אדם מסּמל - ּכנעני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבד
מּצד  להן. נכנע ואינֹו ּבקּבלת־עֹול עצמֹו את ּכֹופה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּכנעני, עבד נקרא הּוא ׁשני מּצד א (לה'), עבד הּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד

ּבתקּפּה. היא הּבהמית נפׁשֹו ְְְֲִִִַַַָָּכי
נפׁשֹו ׁשל ׁשהּמּדֹות למּצב ׁשהּגיע אדם מסּמל - עברי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעבד
הּבהמית, נפׁשֹו על מׁשּפיעֹות ויראתֹו) ה' (אהבת ְְְְֱֲֲִִִִַַַַַַַָָֹהאלקית
הּוא  עדין (ּובכל־זאת לאלקּות ּותׁשּוקה רצֹון ּבּה ְְְְֲִֵַָָָָֹֹּומעֹוררֹות

לגמרי, נהפכה טרם הּבהמית ׁשּנפׁשֹו מּכיון "עבד", ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנקרא
עליה). להׁשּפיע ּכדי עבד" ל"עבֹודת זקּוק עדין ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא

ׁשל  והּמּטרה הּכּונה ּכי עברי, עבד ּבדיני הּתֹורה ּפתחה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלכן
ּבאֹור  - הּתחּתֹון הּזה העֹולם את להאיר היא ְְְִִֶֶַַַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
עבד  ּבדין ּבֹולטת ּבצּורה ּבטּוי לידי ּבא זה ּדבר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָהּתֹורה.
הּנפׁש על האלקית הּנפׁש הׁשּפעת את המסּמל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹעברי,

ֲִַַהּבהמית.

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 251 'nr fh jxk y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

ixar lW FCar `le ixar `EdW car¤¤¤¦§¦§Ÿ©§¤¦§¦

עברי  עבד תקנה ְְִִִִֶֶֶּכי
אינ  אֹו עברי. ׁשהּוא ּכנעני עבד עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא ֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

אחי ל יּמכר ּכי ּתלמּוד־לֹומר כּו' מּיׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּלקחּתֹו
ּבאחי אּלא אמרּתי לא ובפרש"י)העברי, ב. (כא, ְְְִִִִֶַָָָָֹ

עברי  עבד ּדסתם ּכיון "קׁשה, ּכתב: (להט"ז) ּדוד' ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּב'דברי
לעּקם  ּתיתי ּומהיכא לּמה עברי, ׁשהּוא ּפרּוׁשֹו מקֹום ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבכל
ותרצּו רׁש"י מפרׁשי עֹוד הקׁשּו וכן ּכנעני". עבד ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָולֹומר

ׁשֹונים ּכאן)ּבאֹופּנים לדוד ּומׂשּכיל גו"א ּגם .(ראה ְְְִִִִַַַָָ

ּפׁשּוטֹו: לפי ההסּבר לֹומר ְְְְִֵֵֶַַויׁש
מצרים  יציאת אחרי מּיד יׂשראל לבני נאמר זה ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָצּוּוי

הרּבה  נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁש"אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּוקריעת־ים־סּוף,
מצרים" ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים יג,חמֹורים בא (רש"י ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָ

פטר) ד"ה מפלגה.יג ּבעׁשירּות יׂשראל ּכל היּו ואם־ּכן ,ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻ
יׂשראל  ׁשּנצטּוּו הראׁשֹון ׁשהּצּוּוי ּתמּוּה ּפׁשּוטֹו לפי ּכן, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָואם
ׁשּמּצד  ּבמי ׁשּמדּבר עברי, עבד ּדין היה מּתן־ּתֹורה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחרי
ׁשּי ׁשאינֹו מּצב דין, ּבית מכרּוהּו אֹו עצמֹו מכר ענּיּותֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּגדל

וזהב! ּכסף טעּונים" חמֹורים "הרּבה לֹו ּכׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּכלל
אחרי  ודוקא עברי", ׁשל "עבּדֹו על ּדקאי הוה־אמינא ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָולכן
על  ּדקאי ידעינן העברי" אחי ל יּמכר "ּכי ּתֹורה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּכתבה

עברי". ׁשהּוא ְִִֶֶֶ"עבד

(â)àeä äMà ìòa-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½
:Bnò BzLà äàöéå§¨«§¨¬¦§−¦«

i"yx£‡·È Bt‚aŒÌ‡∑,אּׁשה נׂשּוי היה ׁשּלא ƒ¿«»…ְִֶָָָֹ
ּבכנפֹו "ּבגּפֹו", ּולׁשֹון ּבלחֹודֹוהי". "אם ,ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְִִִִַַָ

לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי ׁשהּוא, ּכמֹות אּלא ּבא ּבכנף ׁשּלא ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹ
Èˆ‡.ּבגּדֹו Bt‚a∑,מּתחּלה נׂשּוי היה לא ׁשאם מּגיד ְִ¿«≈≈ְִִִִֶַָָָָֹ

‡Ìג  ˜BtÈ È‰B„BÁÏa ÏBÚÈÈ È‰B„BÁÏa Ì‡ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒƒ
:dnÚ d˙z‡ ˜Bt˙Â ‡e‰ ‡˙z‡ ÏÚa¿≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈
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,apbz `laE ,zFa`d cFakaE ,dxEngd©£¨¦§¨¨§Ÿ¦§Ÿ
zEnIW ilA Wi` dMn hRWnl xfge§¨©§¦§©©¥¦§¦¤¨
`idW card zgivxl ok ixg`e ,DÄ§©£¥¥¦§¦©¨¤¤¤¦
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.Bnò BzLà äàöéå (â),i"Xx azM §¨§¨¦§¦¨©©¦
ciBn `N` ,`vYW Dqipkd in ike§¦¦¦§¦¨¤¥¥¤¨©¦
FYW` zFpFfnA aIg ixar car dpFTdW¤©¤¤¤¦§¦©¨¦§¦§
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ּכנענית  ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו עבדים אין מּמּנה להֹוליד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

כ) ‰e‡.(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡∑(מכילתא)יׂשראלית. ƒ««ƒ»ְְִִֵ
BnÚ BzL‡ ‰‡ˆÈÂ∑ אּלא ׁשּתצא? הכניסּה מי וכי ¿»¿»ƒ¿ƒְְִִִִֵֵֶֶָָ

אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב עברי, עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמּגיד
כב)ּובניו .(קידושין ָָ

(ã)úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà-íà¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

i"yx£‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ„‡ŒÌ‡∑ ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְִֶַָָ
ּכנענית  ׁשפחה לֹו למסר עבדים.רּבֹו מּמּנה להֹוליד , ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָֹ

ּביׂשראלית  אּלא אינֹו "האּׁשה אֹו ּתלמּודֿלֹומר: ? ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ּבכנענית, אּלא מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוילדיה

לפני  ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא אף העברּיה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהרי
ׁשּנאמר  יֹוצאה, - סימנין הביאה אם טו):ׁשׁש (דברים ְֱִִִִֵֵֶֶַָָָ

העברּיה  ׁשאף מלּמד העברּיה", אֹו העברי אחי"ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבׁשׁש .יֹוצאה ְְֵָ
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‡e‰Â ‡‰Ba¯Ï È‰z ‡‰·e ‡˙z‡ Ô· B‡¿»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ»»¿
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i"yx£ÈzL‡ .הּׁשפחה ∑‡˙ ∆ƒ¿ƒְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz mihtyn zyxt zay zgiyn)

ימי  ׁשׁשת ּבמׁש הּגׁשמּיים ּבעסקיהם ּכל־ּכ הּטרּודים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁש
ּכאדם  הּגׁשמי, לרצֹונם לעבדים", "עבדים ׁשהם עד ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהחל,
יֹום  ּבבא וגם ׁשנים, ׁשׁש למׁש לעצמֹו אדֹון הּקֹונה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹזה
לׁשּבֹות  לחפׁשי, לצאת צרי ׁשּבֹו הׁשּבת־קדׁש יֹום ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ"הּׁשביעי"
ּולׁשחרר  לחפׁשי לצאת רֹוצים אינם - חל עניני מּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹולנּוח
ּוטרּודים  הּגׁשמּיים, לעניניהם וׁשעּבּודם מאהבתם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעצמם

העֹולם. ּבעניני הם ְְְְִִֵֵָָָֻּומטרדים
עבדים" יׂשראל ּבני לי "ּכי צּוה הּקּב"ה ההֹוראה: ּבאה זה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָועל
הּתֹורה  ּבלּמּוד יתּבר ה' עבֹודת הּוא האדם ׁשל ענינֹו -ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
נׁשמתֹו ירידת ּתכלית זֹוהי נֹוצרּת", לכ "ּכי הּמּצֹות), ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָ(וקּיּום
ּומהּוה  המחּיה הּקּב"ה ציּוּוי ׁשּזהּו ּומּכיון ּבעֹולם, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּוׁשליחּותֹו
למּלאת  הּדרּוׁשים והּיכלת הּכח לֹו יּתן ּבוּדאי הרי הּכל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹאת
ּבעניניו  ּבעסקֹו החל ּבימי ׁשּגם ּדהינּו ּבעֹולם, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשליחּותֹו
"עבד  ׁשל ּבאפן עסקֹו אין להם, מׁשעּבד אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻהּגׁשמּיים

האמיּתי, לצרּכֹו - ּבהם מׁשּתּמׁש אּדרּבא אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלעבדים"
מקּדׁש, הּוא הׁשּבת־קדׁש יֹום ּוכׁשּבא להּקּב"ה. עבד ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהיֹות
- הּוא ועסקֹו חל, מעניני לגמרי עצמֹו את ּומגּביה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹמבּדיל

.יתּבר ה' ועבֹודת הּתֹורה ְֲִִֵַַַָָלּמּוד
האדם  יֹוצא (והּמצֹות) הּתֹורה ּבעסק זֹו הנהגה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָועל־ידי
הּיציאה  את ּגם מקרב ועל־ידי־זה הּפרטי, מּגלּותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלחפׁשי
זּכאי  ּבן יֹוחנן ּברּבן ׁשּמצינּו ועל־ּדר - הּכללי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמהּגלּות
ׁשּיּתנּו ּבית־הּמקּדׁש מחריבי אצל ּפעל עצמֹו החרּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּבׁשעת
העסק  ועל־ידי - ּגדֹולה סנהדרי ּתֹורת וחכמיה, יבנה את ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹו
הּמׁשיח  לביאת נזּכה ּובמהרה ּבן־חֹורין, האדם נעׂשה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּתֹורה
ּבמצרים) עדים (ׁשהיּו והּמזּוזה" ו"הּדלת הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולבנין
ּבית־ ּבנין את ויׁשלימּו יתּגּלּו ׁשעריה", ּבארץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁש"טּבעּו

ּבמילּואֹו. ְְִִַָהּמקּדׁש

(å)úìcä-ìà BLébäå íéäìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤
Bãáòå òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà−¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−

ñ :íìòì§Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא)ׁשּיּמל צרי לביתּֿדין. ∆»¡…ƒְִִִֵֵֶָָ

לֹוּבמֹוכריו  ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכרּוהּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑ ְְְֶָָ∆«∆∆∆«¿»
ּתלמּודֿ עליה? לרצע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹיכֹול

טו)לֹומר: ּובּד(דברים ּבאזנֹו ולא "ונתּתה ּבּדלת לת", ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּמזּוזה"? אל "אֹו ּתלמּודֿלֹומר מה הא ְְְֶַַַַַָָָּבּמזּוזה.
ּדלת  אף מעּמד, ּמזּוזה מה למזּוזה: ּדלת ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻהּקיׁש

כב)מעּמד ‡BÊ.(קידושין ˙‡ ÂÈ„‡ Úˆ¯Â∑.הימנית ְָֻ¿»«¬…»∆»¿ְִַָ
"אזן" ּתלמּודֿלֹומר: ׂשמאל? ׁשל אּלא אינֹו ְְֵֶֶֶַַָֹֹאֹו

את  אדניו "ורצע ּכאן: נאמר לגזרהֿׁשוה. ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"אזן"
ּבּמצרע: ונאמר יד)אזנֹו", הימנית",(ויקרא אזנֹו ּתנּו" ְְְְְְֱִֶַַַָָָָֹ

אזן  ראה ּומה הימנית. ּכאן אף הימנית, ּלהּלן ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹמה
ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר מּכל רּבן (מכילתא)להרצע אמר ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

"לא  סיני: הר על ׁשּׁשמעה זאת 'אזן זּכאי: ּבן ְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹיֹוחנן
'אזן  עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע'. וגנב, והל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹתגנב",
עבדים" יׂשראל בני לי "ּכי סיני: הר על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּׁשמעה
היה  ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, אדֹון וקנה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָוהל

¯ÈBaה  ˙È ‡ÓÁ¯ ‡c·Ú ¯ÓÈÈ ¯ÓÈÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈««¿»»≈¿»»ƒƒ
:ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜Bt‡ ‡Ï Èa ˙ÈÂ È˙z‡ ˙È»ƒ¿ƒ¿»¿»»∆¿«ƒ

ÂÏ˙ו  dp·¯˜ÈÂ ‡iic Ì„˜Ï dBa¯ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»«»«»ƒ»¿ƒ≈¿»
dBa¯ Úˆ¯ÈÂ ‡zÊÊn (˙ÂÏÈc) ˙ÂÏ B‡ ‡Lc»»¿»ƒ¿»¿À¿»¿«¿«ƒ≈

„·Ú dÏ È‰ÈÂ ‡Úˆ¯Óa d„e‡ ˙ÈÁÏt »¿≈¿«¿¿»ƒ≈≈»∆»«
:ÌÏÚÏ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mEWl Dxqnl FciA oi` `Ede eipFc £̀¨§¥§¨§¨§¨§
s`W xn`W di`xd oke .xg` mc`̈¨©¥§¥¨§¨¨¤¨©¤©
eixacl `N` Dpi` WWA d`vFi `id¦§¨§¥¥¨¤¨¦§¨¨
`N` xMnp Fpi`W Fnvr xkFOA azMW¤¨©©¥©§¤¥¦§¨¤¨

cigi ixaC cEnlYA mde ,WWloiWECw) §¥§¥©©§¦§¥¨¦¦¦

(:c"iWWl xMnPW Fnvr xkFOA dklde ,©£¨¨©¥©§¤¦§¨§¥
d`vFi dX` oi` oM m`e .WW lr xzFie§¥©¥§¦¥¥¦¨§¨
dn la` .dia` DxkOWM `N` WWA§¥¤¨§¤§¨¨¨¦¨£¨©
,xAcn aEzMd ziprpkA `d Exn`X¤¨§¨¦§©£¦©¨§©¥

xn`W ipRnäéäz äéãìéå äMàä ¦§¥¤¨©¨¦¨¦¨¤¨¦§¤

,äéðãàì,oFc`l ziprpkA miclIdW ©Ÿ¤¨¤©§¨¦¦§©£¦¨¨
M ziprpM dgtW clEWdFn(:e"q oiWECw), ¤§©¦§¨§©£¦¨¨¦¦

,dlFcB dzid ENt` zil`xUiA la £̀¨§¦§§¥¦£¦¨§¨§¨
d`Xx dX`d `dYW xn`p ENt`e©£¦Ÿ©¤§¥¨¦¨©¨¨

.od a` lW dipA ,Dnvr xMnld dxez ¦§Ÿ©§¨¨¤¨¤¨¥
.íéäìàä ìà åéðãà BLébäå (å)§¦¦£Ÿ¨¤¨¡Ÿ¦
eixkFnA KlOIW Kixv ,"c"al"§¨¦¤¦¨¥§§¨
E`xwp iM `"x xn`e .Fl EdExkOW¤§¨§¨©¦¦§§

mihtFXdíéäìàinIwn mdW xEarA ©§¦¡Ÿ¦©£¤¥§©§¥
ihRWníéäìàäxn`i iYrclE .ux`A ¦§§¥¨¡Ÿ¦¨¨¤§©§¦Ÿ©

aEzMd,íéäìàä ìà åéðãà BLébäå ©¨§¦¦£Ÿ¨¤¨¡Ÿ¦
mdipW xaC `ai midl`d cr,a"k oNdl) ©¨¡Ÿ¦¨Ÿ§©§¥¤§©¨

(.'giM fnxl ,íéäìàämdOr didi ¦§Ÿ¦¨¡Ÿ¦¦§¤¦¨¤
`Ede wiCvi `Ed ,hRWOd xacA¦§©©¦§¨©§¦§
oEriWxi xW` xn`W Edfe .riWxi©§¦©§¤¤¨©£¤©§¦

midl`(mW)hRWOd iM dWn xn` Kke , ¡Ÿ¦¨§¨¨©¤¦©¦§¨
`Ed midl`l(.f"i ,'` mixaC)xn` Kke . ¥Ÿ¦§¨¦§¨¨©

'dl iM EhRWY mc`l `l iM htWFdi§¨¨¦Ÿ§¨¨¦§§¦©
hRWn xacA mkOre(.'e ,h"i 'aÎd"c)oke . §¦¨¤¦§©¦§¨§¥

l` zcrA aSp midl` aEzMd xn`̈©©¨¡Ÿ¦¦¨©£©¥



mihtynנ zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
צרֹור  קׁשר לֹומר: (רצה חמר ּכמין זה מקרא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹּדֹורׁש
ּדלת  ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ּבּצּואר ׁשּתֹולין ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֻמבּׂשם,
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ׁשּבּבית? ּכלים מּכל ְִִִֵֶַַַַָָָָָּומזּוזה
על  ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים עדים ׁשהיּו ּומזּוזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדלת

ואמרּתי: הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל כה)הּמׁשקֹוף "ּכי (ויקרא ְְְְְְִִֵַַַַַָ
עבדים  ולא הם עבדי עבדים", יׂשראל בני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַָָָָֹלי

ּבפניהם' ירצע לעצמֹו, אדֹון וקנה זה והל .לעבדים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ÌÏÚÏ B„·ÚÂ∑ לעֹולם אּלא אינֹו אֹו הּיֹובל. עד «¬»¿…»ְֵֵֶַַָָ

טו) ּתלמּודֿלֹומר:(קידושין כה)ּכמׁשמעֹו? אל (ויקרא "ואיׁש ְְְְִֶַַַָ
קרּויים  ׁשנה ׁשחמּׁשים מּגיד ּתׁשּובּו", ְְְֲִִִִִֶַַָָָמׁשּפחּתֹו
אּלא  ׁשנה, חמׁשים ּכל עֹובדֹו ׁשּיהא ולא ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹעֹולם,

הּיֹובל  עד מפלג עֹובדֹו ּבין סמּו ּבין ,. ְְֵֵֵַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz mihtyn zyxt zay zgiyn)

ּדגניבה  העֹון הרי ,ּכל־ּכ חמּור ּבענׁש יענׁש לּמה ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹסֹוף־סֹוף
וגם  ּדחקֹו; מּצד ּגֹונב ׁשהרי תגנב", "לא ּכסתם חמּור אינֹו ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹזֹו
חמּור  ענׁש לענׁשֹו קׁשה אדֹוני" את "אהבּתי אֹומרֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹעל
ּבני", ואת אׁשּתי את גֹו' "אהבּתי ּכן ּגם טֹוען ׁשהרי ,ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל־ּכ

כנ"ל,
זּכאי": ּבן יֹוחנן "רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם רׁש"י מביא ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלכן

היה  רּבן) ׁשּנקרא (לאחרי זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשל ענינֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכל
ׁשהיה הגם הּתֹורה, היה לּמּוד ׁשאז ּולאחריו החרּבן ּבעת ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

"(ארּבעים  ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר וכּו', וענּיּות ּדחקּות ׁשל ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָמּצב
ׁשנה  וארּבעים למד ׁשנה ארּבעים ּבפרקמטיא), עסק ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשנה
אדם  קּדמֹו ולא כּו', ּתֹורה ּבלי אּמֹות ד' הל ו"לא ְְְְִִִֵַַָָָָֹֹלּמד",
ּביׂשראל  ּתֹורה ׁשּתתקּים ּדאג החרּבן ּובׁשעת הּמדרׁש", ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבבית

וחכמיה". יבנה לי "ּתן ְֲִִֵֵֶֶַַָָּובּקׁש
ּוכמֹו ואחד, אחד לכל זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן הֹורה זה ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָודבר
טֹובה  ּתחזיק אל הרּבה, ּתֹורה למדּת "אם ּב'אבֹות' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּׁשנה
אדם, ּכל ׁשל ּתכליתֹו ׁשּזהּו והינּו נֹוצרּת". לכ ּכי ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָלעצמ

ּבחּיים. ענינֹו ועיּקר עסק, ּבעל ׁשל ְְִִִֵֶֶַַַַַַָּגם
(ׁשענינֹו זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן זה ּדבר רׁש"י: ׁשּמדּגיׁש ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוזהּו

ואמרה  אּׁשה, לׂשאת צּותה ּדהּתֹורה והינּו, אמרֹו. ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָּתֹורה)
ּומּכל־מקֹום  ּכּנ"ל, כּו' האּׁשה אהבת זֹו - ויהי ' אמר ֲִִִֶַַַַַַָָָָָ'הּוא

לחפׁשי, יצא ׁשנים ׁשׁש ׁשאחר עליו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָצּותה
הארץ", מּקרב אביֹון יחּדל לא "ּכי הֹודיעה הּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

תגנב". "לא צּותה ְְִִִָָָֹֹּומּכל־מקֹום
ּגמילּות  ענין מאד ׁשהפליא זּכאי ּבן יֹוחנן ּברּבן מצינּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹועֹוד
זּכאי  ּבן יֹוחנן ׁשרּבן נתן' ּדרּבי ּב'אבֹות וכמסּפר ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻחסדים,
ּבית  וראּו הּמקּדׁש מקֹום ליד עברּו יהֹוׁשע רּבי ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻותלמידֹו
ׁשהּוא  זה על לנּו "אֹוי יהֹוׁשע רּבי אמר ּבחרּבנֹו, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻהּמקּדׁש
ּכּפרה  לנּו יׁש ,ל ירע "אל זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ענהּו ְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָחרב",
ענין  הׁשוה - ּגמילּות־חסדים" זה ואיזה ּכמֹותּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאחת

הּמקּדׁש. ּבית לענין ְְְְֲִִִִֵַַָָּגמילּות־חסדים
זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם ּבהביאֹו רׁש"י מרּמז ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוזה
ׁשּנמצא  מי ּגם ׁשּנרצע: הּדבר טעם יֹותר מּובן על־ידי־זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכי
ּכסף  "אם וצּותה הּתֹורה לֹו ּדאגה וענּיּות, ּדחקּות ׁשל ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבמּצב
היה  ּבוּדאי הרי חֹובה, ׁשּזה ּומּכיון חֹובה", - עּמי את ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלוה
וללֹות  להׁשּתּדל לֹו והיה ׁשּילּוּוהּו, וכּמה ּכּמה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמֹוצא

אּלּו. צּוּויים על לעבר ולא ְְֲֲִִִִֵַַָֹֹּגמילּות־חסדים

(æ)úàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬
:íéãáòä̈«£¨¦«

i"yx£‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ∑(כט ערכין (מכילתא. ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»
סימנים? הביאה אפּלּו יכֹול מדּבר. הּכתּוב ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּבקטּנה,
יֹוצאה  לכן קדם ּמכּורה ּומה קלֿוחמר. ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאמרּת:

ׁשאנּו ּכסף", אין חּנם "ויצאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָּבסימנין,
אינֹו מכּורה, ׁשאינּה - נערּות לסימני אֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּדֹורׁשים

ּתּמכר? ׁשּלא ‰ÌÈ„·Ú.ּדין ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ ּכיציאת ִִֵֶָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒִִַ

˙Bt˜ז  ‡Ï e‰Ó‡Ï dz¯a ˙È ¯·b ÔaÊÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«»¿«≈¿«¿»ƒ
:‡ic·Ú ˙e˜ÙÓÎ¿«¿»«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

hRWi midl` axwA(.'` ,a"t miNdY), §¤¤¡Ÿ¦¦§Ÿ§¦¦

iM ,hRWi midl` zcr axwA xnFlM§©§¤¤£©¡Ÿ¦¦§Ÿ¦
Ecnre xn` oke .htFXd `Ed midl`d̈¡Ÿ¦©¥§¥¨©§¨§
'd iptl aixd mdl xW` miWp`d ipW§¥¨£¨¦£¤¨¤¨¦¦§¥

(.f"i ,h"i mixaC)wiCv` `l iM mrh dfe . §¨¦§¤©©¦Ÿ©§¦
rWx(.'f ,b"k oNdl).oFkPd WExRd lr ¨¨§©¨©©¥©¨

dAx zFnW dN`aE(.'k ,'l)`N` izi`x §¥¤§©¨¨¦¦¤¨
lFkiaM ,zn`A oce aWFi oICdW drWA§¨¨¤©©¨¥§¨¤¡¤¦§¨
minXd inW `Ed KExA WFcTd giPn©¦©©¨¨§¥©¨©¦
iM xn`PW ,FCvA "FzpikW" dxWnE©§¤§¦¨§¦¤¤¡©¦
mr 'd dide mihtFW mdl 'd miwd¥¦¨¤§¦§¨¨¦

htFXd(.g"i ,'a mihtFW). ©¥§¦

.íìòì BãáòåEpizFAx EWxR`zlikn) ©£¨§Ÿ¨¥§©¥§¦§¨

(o`Mxn`e ."laFId" cr `Ed iM ¨¦©©¥§¨©
WExR iM `"xíìBòoFWlA "onf" ¦¥¨§¨¦§

did xW` minlFrl did xaM ,WcTd©Ÿ¤§¨¨¨§¨¦£¤¨¨
EpiptNn(.'i ,'` zldw)mW aWie ,miPnf , ¦§¨¥Ÿ¤¤§©¦§¨©¨

mlFr cr(.a"k ,'` '`Îl`EnW)xn` okle . ©¨§¥§¨¥¨©
,íìòì Bãáòåoi`W ,"laFi lW FPnfl" ©£¨§Ÿ¨¦§©¤¥¤¥

z`ivie ,EPOn Kx` onf l`xUi icrFnA§£¥¦§¨¥§¨¨Ÿ¦¤¦¦©
didie ,Fl WCgzn mlFr EN`M zExg¥§¦¨¦§©¥§¦§¤
didW oFW`xd FPnfl aEWIW FWExR¥¤¨¦§©¨¦¤¨¨

iM oiai liMUOde .iWtgíìBòì ¨§¦§©©§¦¨¦¦§¨
car laFId cr caFrd iM ,FrnWnM§©§¨¦¨¥©©¥¨©

`zlikn oFWlE .mlFr ini lM(o`M)iAx ¨§¥¨§§¦§¨¨©¦
`N` mlFr oi`W d`xE `A xnF`¥Ÿ§¥¤¥¨¤¨

xn`PW ,dpW miXng,íìòì Bãáòå £¦¦¨¨¤¤¡©©£¨§Ÿ¨
liMUdX dn `"x gkWe .laFId cr©©¥§¨©©¤¦§¦

xg` mFwnA azke(.'a ,d"k `xwIe).f dxez §¨©§¨©¥©¦§¨

.íéãáòä úàök àöú àì (æ)Ÿ¥¥§¥¨£¨¦
oWA miprpM "micar z`iviM"¦¦©£¨¦§©£¦§¥
EpizFAx EdEWxC oke .i"Xx oFWl .oire§©¦§©¦§¥§¨©¥

(o`M `zlikn)ixar car oi`W ,`Ed Kke . §¦§¨¨§¨¤¥¤¤¦§¦
dOle ,DnY ip`e .mzq car `xwp¦§¨¤¤§¨©£¦¨¥©§¨¨
`NW ilE`e .oM xnFl aEzMd Kxvdª§©©¨©¥§©¤Ÿ
lwA oire oWA mB `vYW dIxarA oEcp̈§¦§¦¨¤¥¥©§¥§©¦§©



ני mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים ּתצא עבדים לא זֹו אבל ועין, ׁשן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

עד  אֹו הּיֹובל עד אֹו ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבׁשן
ונֹותן  לחרּותּה, קֹודם הּקֹודם, וכל סימנין, ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּתביא
תצא  "לא אּלא: אינֹו אֹו ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי ְְִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹלּה
"ּכי  ּתלמּודֿלֹומר: ּוביֹובל? ּבׁשׁש העבדים" ְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכצאת
עברּיה  מּקיׁש העברּיה". אֹו העברי אחי ל ְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָיּמכר

יציאֹותיו  לכל ּבׁשׁשלעברי יֹוצא עברי מה ּוביֹובל,: ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָ

ּכצאת  תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ּבׁשׁש יֹוצאה עברּיה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֹאף
ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ּתצא לא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹהעבדים?
ּתלמּודֿ – אברים? ּבראׁשי יֹוצא העברי (אף) ְְְִִִֵֵֵַַָָָָיכֹול
לעברּיה  עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו "העברי ,לֹומר: ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָ

הּוא  אף אברים, ּבראׁשי יֹוצאה אינּה העברּיה ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָמה
איברים  ּבראׁשי יֹוצא .אינֹו ְִֵֵֵֵָָ

(ç)dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà éðéòa äòø-íà¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®
:dá-Bãâáa døëîì ìLîé-àì éøëð íòì§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

i"yx£‰È„‡ ÈÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑ ּבעיניו חן נׂשאה ׁשּלא ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְֵֵֶָָָֹ
d„ÚÈ.(מכילתא)לכנסּה ‡Ï ¯L‡∑ליעדּה לֹו ׁשהיה  ְְָָ¬∆…¿»»ְֲֶַָָָ

קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּולהכניסּה
ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז ׁשאינּהוכאן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

אחרים צריכה  מקֹום ∑dcÙ‰Â.קּדּוׁשין לּה יּתן ְֲִִִִֵָ¿∆¿»ִֵָָ
ּבפדיֹונּה מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, הּוא .להּפדֹות ּומה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

הּׁשנים  ּבמסּפר מּפדיֹונּה ׁשּמגרע לּה? ׁשּנֹותן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמקֹום
הרי  ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשעׂשתה

ׁשנים, ׁשּתי אצלֹו ועׂשתה ּבמנה לֹוׁשּקנאּה אֹומרים ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

נמצא  ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיֹודע
ועׂשתה  הּמנה ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל עבֹודת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּקנית
ׁשני  טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹאצל

מאצל ותצא הּמנה ÏLÓÈ.ׁשליׁשּיֹות ‡Ï È¯Î ÌÚÏ ְְְְִִֵֵֵֶֶַָ¿«»¿ƒ…ƒ¿…
d¯ÎÓÏ∑ ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי ׁשאינֹו ¿»¿»ְְְְֵֵֶַַַָָָָֹֹ

יח)האב ׁשּלא ∑d·ŒB„‚·a.(קידושין ּבּה, לבגד ּבא אם ָָ¿ƒ¿»ְִִֶָָֹֹ
ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן יעּוד. מצות ּבּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלקּים

לזה  .ּומכרּה ְֶָָָ

dÏח  dÓÈ˜Èc dBa¯ ÈÈÚa ‡LÈa Ì‡ƒƒ»¿≈≈ƒ«ƒ«¿«≈
dBaÊÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ Ô¯Á‡ ¯·‚Ï dp˜¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»»»≈≈¿¿««

:da dËÏLÓa¿ƒ¿¿≈«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,dIxarA df xn`e .ziprpMd on xngëŸ¤¦©§©£¦§¨©¤§¦§¦¨
.ixard dil` WiTde§¦¦¥¤¨¨¦§¦

ìáàipRn azM zFlFcB zFkld lrA £¨©©£¨§¨©¦§¥
qpw oire oWA micard z`ivIW¤§¦©¨£¨¦§¥§©¦§¨
df dUr .zFqpTd on oicnl oi`e `Ed§¥§¥¦¦©§¨¨¨¤

`d z` xidfi ,dUrz `l zevnoFc ¦§©Ÿ©£¤©§¦¤¨¨
oire oWA FzEWxn D`ivFdl `A m`W¤¦¨§¦¨¥§§¥§©¦
oXd inC mNWi la` ,e`lA xarIW¤©£Ÿ§¨£¨§©¥§¥©¥
iM ,onGd cr cEril FOr didze ,oirde§¨©¦§¦§¤¦§¦©©§¨¦
DPW z` liRdW dAx drx df didi¦§¤¤¨¨©¨¤¦¦¤¦¨
xW` FziAn dP`ivFie DOr FqrkA§©£¦¨§¦¤¨¦¥£¤
mbRW xg`l FcEril zlgin dzid̈§¨§©¤¤§¦§©©¤¨©
inC Eidi zFAx minrR iM ,cFre .DzF`¨§¦§¨¦©¦§§¥
inCn xzFi mixai`d iW`xA wfPd©¤¤§¨¥¨¥¨¦¥¦§¥
.DYr `al aFxw zFidA DzcFar£¨¨¦§¨¨Ÿ¦¨
`NW ,e`lA oFc`d lr aEzMd xingde§¤¡¦©¨©¨¨§¨¤Ÿ
ENt` dixai` iW`x inC DPOn lfbi¦§Ÿ¦¤¨§¥¨¥¥¨¤¨£¦
xWt`e .mdA D`ivFdl dvxi¦§¤§¦¨¨¤§¤§¨
cr eilr dxEq` Dnvr d`vFddW¤©¨¨©§¨£¨¨¨©
dizFpFfnA aEzMd FaIg iM ,onGd©§¨¦¦§©¨¦§¤¨
eipirA og `vnY ilE` FOr cnrle§©£Ÿ¦©¦§¨¥§¥¨
Dx`WA e`lA xidfd xW`M ,crizze§¦§©¥©£¤¦§¦§¨¦§¥¨
zrCd dflE .rxbi `l DzpFre DzEqM§¨§¨¨Ÿ¦§©§¤©©©

dpniíéãáòä úàök àöú àìllkA ¦§¤Ÿ¥¥§¥¨£¨¦¦§©
.dUrY `l zevn d"qyg dxez ¦§ŸŸ©£¤

(ç).døëîì ìLîé àì éøëð íòì§©¨§¦Ÿ¦§Ÿ§¨§¨
"i`Xx Fpi`"døëîì`l xg`l ¥©©§¨§¨§©¥Ÿ
.a`d `le oFc`d,dá Bãâáa`A m` ¨¨§Ÿ¨¨§¦§¨¦¨

oke ,cEri zevn mIwl `NW "DA cBal"¦§Ÿ¨¤Ÿ§©¥¦§©¦§¥
.i"Xx oFWl .dfl DxknE "cbAW" dia`̈¦¨¤¨©§¨¨¨¤§©¦

didi oM m`eéøëð íòìWi`l" FnM §¦¥¦§¤§©¨§¦§§¦
.aEzMd lkA xag Fl Epivn `le ,"ixkp̈§¦§Ÿ¨¦¨¥§¨©¨

c"nl didi `OWeíòìmrl" ,KWnp §¤¨¦§¤¨¤§©¦§¨§©
"ixkpl,døëîì ìLîé àìFWExtE §¨§¦Ÿ¦§Ÿ§¨§¨¥

miIvl mrl lk`n EPpYY :FnMmiNdY) §¦§¤©£¨§©§¦¦§¦¦

(.c"i ,c"riWp` ,mrd `Ed in WxRW ,¤¥©¦¨¨©§¥
xn` oM ,miISddøëîì ìLîé àì ©¦¦¥¨©Ÿ¦§Ÿ§¨§¨

,íòìWxtE,éøëðìWi`l" xnFlM §¨¥©§¨§¦§©§¦
FnM "ixkp" dide ,mrd lMn "ixkp̈§¦¦¨¨¨§¨¨¨§¦§

ixkp ziaA Liavre(.'i ,'d ilWn)ziaA , ©£¨¤§¥¨§¦¦§¥§¥
gd dixn` dIxkPn ,xg` Wi`dwil ¦©¥¦¨§¦¨£¨¤¨¤¡¦¨

(.f"h ,'a mW)mIwl df lke ,FYW` Dpi`W ¨¤¥¨¦§§¨¤§©¥
minkg ixaC(:g"i oiWECw)KM mixnF`W ¦§¥£¨¦¦¦¤§¦¨

FYA z` xMnl i`Xx mc` oi`W¤¥¨¨©©¦§Ÿ¤¦
Exn`e ,zEgtW xg` zEgtWl(mW)oeiM §¦§©©¦§§¨§¨¥¨

.Dxknl i`Xx Fpi` aEW DA cbAW¤¨©¨¥©©§¨§¨
ìáà`zlikOA izi`x(o`M)éøëð íòì £¨¨¦¦©§¦§¨¨§©¨§¦

,døëîì ìLîé àìFf ixd Ÿ¦§Ÿ§¨§¨£¥
."ixkpl" dPxMni `NW c"al dxdf ©̀§¨¨§¤Ÿ¦§§¤¨§¨§¦
`NW dxdf` Dpi`W mpFWNn d`xpe§¦§¤¦§¨¤¥¨©§¨¨¤Ÿ

`le dfl `l zxg` mrR dPxMni¦§§¤¨©©©¤¤Ÿ¨¤§Ÿ
on ixnbl dripn `id la` ,xg`l§©¥£¨¦§¦¨§©§¥¦
zEgtWl FYA mc` xMni `NW ,ixkPd©¨§¦¤Ÿ¦§Ÿ¨¨¦§¦§
:ixar carA xn`W ipRn iM ,iFbl§¦¦§¥¤¨©§¤¤¦§¦
ø÷òì Bà Cnò áLBz øâì økîðå§¦§©§¥¨¦¨§¥¤

øb úçtLî(.f"n ,d"k `xwIe)xnFl Kxvd , ¦§©©¥©¦§¨ª§©©
.rEci mrHde .dX`A oM dUri `NW¤Ÿ©£¤¥§¦¨§©©©¨©
xn`W ,i`CeA `xwn lW FhEWR dfe§¤§¤¦§¨§©©¤¨©
`l" xkFOd a`d "DctdW" ixg` iM¦©£¥¤¤§¨¨¨©¥Ÿ
,dNgYn oiCd `Ede ,"iFbl Dxknl lkEi©§¨§¨§§©¦¦§¦¨
c`n dvFx mc` minrtl iM la £̀¨¦¦§¨¦¨¨¤§Ÿ
Dcri `NW oFc`d on FYA z` zFCtl¦§¤¦¦¨¨¤Ÿ¦£¨
mizpWl F` dpWl iFbl Dxknl uRgie§©§Ÿ§¨§¨§§¨¨¦§¨©¦
.dGn aEzMd Exidfde ,EPOn D`ivFdl§¦¨¦¤§¦§¦©¨¦¤

,oiprd zNgzl xfgi F`úà økîé ék ©£Ÿ¦§¦©¨¦§¨¦¦§Ÿ¤
.éøëðì døëîì ìLîé àì äîàì Bza¦§¨¨Ÿ¦§Ÿ§¨§¨§¨§¦

íàåcEnlYA EWxCX dn oM(:g"i oiWECw) §¦¥©¤¨§©©§¦¦

zEgtWl FYA z` mc` xMni `NW¤Ÿ¦§Ÿ¨¨¤¦§¦§
xEYIn `Ed ,zEgtW xg`,dá Bãâáa ©©¦§¦¦§¦§¨

Dxknl i`Xx EPpi` ixkp mrl ixdW¤£¥§©¨§¦¥¤©©§¨§¨
xn` dOl oM m`e ,mlFrldá Bãâáa §¨§¦¥¨¨¨©§¦§¨

oeikC xnFl FrnWOWmrR "DA cbAW" ¤©§¨©§¥¨¤¨©¨©©
DA cBai `l zEgtWl DxknE zg ©̀©§¨¨§¦§Ÿ¦§Ÿ¨
oM aEzMd EWxci Kkitl .zxg` mrR©©©¤¤§¦¨¦§§©¨¥

døëîì ìLîé àì éøëð íòì"FcbaaE" §©¨§¦Ÿ¦§Ÿ§¨§¨§¦§



mihtynנב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy

(è):dl-äNòé úBðaä ètLîk äpãòéé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«

i"yx£‰p„ÚÈÈ B·ÏŒÌ‡Â∑ ּבנֹו.האדֹון ׁשאף מלּמד ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְְֵֶַַָָ
לקּדׁשּה צרי ואינֹו אביו, ירצה אם ליעדּה, ּתחּתיו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָקם

לי אחרים,קּדּוׁשין  מיעדת אּת 'הרי לּה: אֹומר אּלא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

!'ּבדמי אבי ׁשּקּבל ‰Ba˙.ּבּכסף ËtLÓk∑ ְִִִֵֶֶֶַַָָ¿ƒ¿««»
ּכסּות  .ועֹונה ׁשאר, ְְְֵָ

Ï‡¯NÈט  ˙a ˙ÎÏ‰k dpÓÈ˜È d¯·Ï Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈
:dÏ „aÚÈ«¿∆«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,daxnFlMBãâáa døëîì ìLîé àìå ¨§©§Ÿ¦§Ÿ§¨§¨§¦§
,dá.dPxMni `l aEW DxkOW oeiMW ¨¤¥¨¤§¨¨Ÿ¦§§¤¨
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i"yx£BÏŒÁwÈ ˙¯Á‡ŒÌ‡∑(מכילתא)עליה.d¯‡L ƒ«∆∆ƒ«ֶָָ¿≈»
Ú¯‚È ‡Ï d˙ÚÂ d˙eÒk∑ ּכבר האמה מן לֹו .ׁשּיעד ¿»¿…»»…ƒ¿»ְִֶַָָָָָ

d¯‡L∑מז)מזֹונֹות .ּכמׁשמעֹו∑d˙eÒk.(כתובות ¿≈»ְ¿»ְְַָ
d˙Ú∑ּתׁשמיׁש. …»»ְִַ

(àé)ìL-íàåïéà ípç äàöéå dì äNòé àì älà-L §¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬
ñ :óñk̈«¤

i"yx£dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏLŒÌ‡Â∑ אחת אם ¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»ִַַ
הן  ּומה לּה, יעׂשה לא אּלה ייעדּנה הּׁשלׁש?מּׁשלׁש ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע אֹו לבנֹו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹלֹו
את  לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו ְְְְְִִִֶָָָָֹֹֹלא

ÌpÁ.עצמּה ‰‡ˆÈÂ∑ יֹותר לזֹו, יציאה לּה רּבה ְַָ¿»¿»ƒ»ְְִִֵָָָ
ללּמד היציאה? היא ּומה לעבדים. ּׁשרּבה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָמּמה

ׁשּתביא  עד עוד עּמֹו ותׁשהה ּבסימנין סימנין,ׁשּתצא ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים קדם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹואם

טו)ׁשּנאמר: ׁשׁש(דברים ועבד העברּיה אֹו "העברי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשאם  חּנם"? "ויצאה ּכאן: האמּור ּומהּו ְְִִִֶַָָָָָָָׁשנים",

ּבהן. ּתצא ׁשנים, לׁשׁש סימנים מכילתא)קדמּו ד. (קידושין ְְִִִֵֵֵֶָָָָ
ּתלמּודֿלֹומר: ּבבגרּות? אּלא ׁשּתצא אֹומר אינֹו ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָאֹו
נאמרּו לא ואם ּבגרּות. יציאת לרּבֹות ּכסף", ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָֹ"אין
לכ ּבגרּות, זֹו חּנם", "ויצאה אֹומר: הייתי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָׁשניהם,
הּדין  לבעל ּפה ּפתחֹון ליּתן ׁשּלא ׁשניהם, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹנאמרּו

.לחלק  ֲַֹ

(áé):úîeé úBî úîå Léà äkî©¥¬¦²¨¥−¬¨«

i"yx£˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑ ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים ּכּמה «≈ƒ»≈ְְְֱִֶַַָָָ
אפרׁש ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ּׁשּבידי ּומה .רֹוצחין, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻ

˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑(פד ׁשּנאמר (סנהדרין לפי נאמר? לּמה «≈ƒ»≈ְֱֱִֶֶֶַַָָ
כד) יּומת",(ויקרא מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי ְִִֶֶֶַָָָָ"ואיׁש

ּבלא  הּכאה אני "מּכה ׁשֹומע ּתלמּודֿלֹומר: מיתה? ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ
ואם  מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ומת", ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאיׁש
יּכה", ּכי "ואיׁש נאמר: ולא איׁש", "מּכה ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַֹנאמר:
האּׁשה  את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהייתי

ּתלמּודֿ מּנין? הּקטן נפׁשואת ּכל יּכה "ּכי לֹומר: ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
נאמר: אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו ְֱֲֲִִִִֶַַָָָָָאדם",

והרג  ׁשהּכה קטן אפּלּו אני ׁשֹומע איׁש", יהא "מּכה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּתלמּודֿלֹומר: קטן (שם)חּיב, ולא יּכה", ּכי "ואיׁש ְְְִִֶַַַַָָָֹ

נפלים  אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה "ּכי ועֹוד ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהּכה.
חּיב  ׁשאינֹו איׁש", "מּכה ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִֵֵֶַַַַַַָּבמׁשמע?

איׁש להיֹות הראּוי קּימא, ּבן ׁשּיּכה .(מכילתא)עד ְִִֶֶֶַַַָָָָ

(âé)Eì ézîNå Bãéì äpà íéäìûäå äãö àì øLàå©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³§Æ
ñ :änL ñeðé øLà íB÷î̈½£¤¬¨−¨«¨

i"yx£‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â∑'צדה' נתּכּון. ולא לֹו ארב לא «¬∆…»»ְְִֵַַָָָֹֹ
אֹומר: הּוא וכן ארב, כד)לׁשֹון א צֹודה (שמואל "ואּתה ְְְֵֵֶַַָָ

לׁשֹון  'צדה' לֹומר יּתכן ולא לקחּתּה", נפׁשי ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹאת
ׁשּלּה, ּבּפעל ה"א נֹופל אין חּיֹות ׁשּצידת ציד", ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ"הּצד
ׁשּלֹו ּופעל צדּיה ּבֹו ּדבר ׁשם וזה ציד, ּבּה ּדבר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוׁשם

ּפתרֹונֹו אני ואֹומר צד, ׁשּלֹו ּפעל וזה ּכתרּגּומֹו:צֹודה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹ
ציד', 'צד ּבחלק חּברֹו ּומנחם לּה". כמן לא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ"ודי

מ  אני מּמחלקת ואין ּבאחת לחּברֹו יׁש ואם לֹו. ֹודה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹ
ּבחלק נחּברּנּו צד, סו)ׁשל ּתּנׂשאּו",(ישעיה צד "על ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

כ) א אֹורה",(שמואל ז)"צּדה עּלאה (דניאל לצד "ּומּלין ְִִִִֶַָָָ
לֹו למצא צּדד לא צדה" לא "אׁשר ּכאן אף ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹימּלל".

מּכלֿמקֹום, עליו. להרהר יׁש זה ואף מיתה, צד ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּום
הּוא  אֹורב B„ÈÏ.לׁשֹון ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑,לידֹו זּמן ְֵ¿»¡…ƒƒ»¿»ְִֵָ

צא)לׁשֹון רעה",(תהלים אלי תאּנה יב)"לא "לא (משלי ְְֵֶֶָָֹֹֻ
און", ּכל לּצּדיק ה)יאּנה ב לי",(מלכים הּוא "מתאּנה ְְִִִֶֶֶַַַָָֻ

עּלה  לי למצא B„ÈÏ.מזּדּמן ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑ ולּמה ְְִִִִֵַָֹ¿»¡…ƒƒ»¿»ְָָ
ּדוד: ׁשאמר הּוא מּלפניו? זאת כד)ּתצא א "ּכאׁשר (שמואל ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּומׁשל  רׁשע", יצא מרׁשעים הּקדמֹוני מׁשל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָֹיאמר
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מׁשל ׁשהיא הּתֹורה היא ְְִִִֶַַַַַָָָהּקדמֹוני
ּתֹורה: אמרה והיכן עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ְְְֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ּבמה  לידֹו". אּנה "והאלהים רׁשע"? יצא ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"מרׁשעים
ואחד  ׁשֹוגג הרג אחד אדם, ּבני ּבׁשני מדּבר? ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּכתּוב

d˙eÒkי  deiÊ dÏ ·qÈ ‡z¯Á‡ Ì‡ƒ»√«¿»ƒ«≈ƒ«¿«
:ÚÓ˙È ‡Ï d˙BÚÂ¿¿«»ƒ¿¿»

ÔbÓיא  ˜Bt˙Â dÏ „aÚÈ ‡Ï ÔÈl‡ ˙Ïz Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«¿ƒ«»
:ÛÒÎ ‡Ïa¿»¿»

‡˙˜ÏË‡יב  dpÏË˜ÈÂ L‡Ï ÈÁÓÈc¿ƒ¿≈∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

ÈÈיג  Ì„˜ ÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„Â¯ÒÓz‡ ¿ƒ»¿«≈ƒ√»¿»ƒƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈc ¯˙‡ CÏ ÈeL‡Â d„ÈÏƒ≈∆¡«ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿«»
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נהרג  לא זה ׁשּיעידּו, ּבּדבר עדים היּו ולא מזיד, ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהרג

מזּמ והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּגלה. לא אחד וזה לפנּדק :נן ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹֻ
ׁשֹוגג  ׁשהרג וזה הּסּלם, ּתחת יֹוׁשב ּבמזיד ׁשהרג ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻזה

זה  על ונֹופל ּבּסּלם ועדים עֹולה והֹורגֹו, ּבמזיד ׁשהרג ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

ׁשהרג  זה נמצא לגלֹות. אֹותֹו ּומחּיבים עליו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָמעידים
ּגֹולה  - ׁשהרג ּבׁשֹוגג וזה נהרג , - ÈzÓNÂ.ּבמזיד ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָ¿«¿ƒ

ÌB˜Ó EÏ∑ מקֹום זה ואי ׁשּמה. ׁשּינּוס ּבּמדּבר, אף ¿»ְְִֵֶֶַַָָָָָ
זה  לוּיהקֹולטֹו? יב)מחנה .(מכות ְְֲִֵֶַָ

(ãé)íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´
ñ :úeîì epçwz éçaæî¦§§¦½¦¨¤−¨«

i"yx£„ÊÈŒÈÎÂ∑איׁש "מּכה ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ»ƒְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהמית  ּביתּֿדין ּוׁשליח ׁשהרג רֹופא אני ׁשֹומע ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָוגֹו'",
הרֹודה  והרב ּבנֹו, את הּמּכה והאב ארּבעים, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָּבמלקֹות

ּתלמידֹו ולא את יזד" "וכי ּתלמּודֿלֹומר: והּׁשֹוגג? ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹ

והרֹופא  ּביתּֿדין, ׁשליח ולא בערמה" "להרגֹו ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹׁשֹוגג,
אין  מזידין, ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ותלמידֹו, ּבנֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָוהרֹודה

ÈÁaÊÓ.מערימין  ÌÚÓ∑(צה ּכהן (סנהדרין היה אם ֲִִַ≈ƒƒ¿¿ƒִֵָָֹ
למּות  ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד .ורֹוצה ְֲֲִֶֶַָָָֹ

(åè)ô :úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד על (שם ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְִֶַַָ

הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻהחֹובל
חּיב  ואינֹו ּבמיתה, ׁשהּוא ּבאביו החֹובל על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָלֹומר

ּבהּכאה  ּבּהאּלא Bn‡Â.חּבּורה ׁשּיׁש ÂÈ·‡∑ זה אֹו ְֵֶֶַַָָָָָ»ƒ¿ƒֶ
זה  ÓeÈ˙.אֹו ˙BÓ∑ ּבחנק. ֶ»ְֶֶ

(æè)ñ :úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â∑(מכילתא) לפי נאמר? לּמה ¿…≈ƒ¿»ְֱִֶַָָ
כד)ׁשּנאמר: מאחיו".(דברים נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

נפׁש ׁשּגנב איׁש אּלא לי אֹואין טמטּום, אֹו אּׁשה, . ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
איׁש "וגֹונב ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? ׁשּגנבּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָאנדרֹוגינּוס
לי  אין איׁש", "וגֹונב ּכאן: ׁשּנאמר ּולפי ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָּומכרֹו".

ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב (שם)אּלא ְִִִִֵֵֶַַַָָ
זה, ּׁשחּסר מה ׁשניהם, הצרכּו לכ נפׁש". ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻ"וגֹונב

זה  ·B„È.ּגּלה ‡ˆÓÂ∑,ּומכרֹו ׁשּגנבֹו עדים ׁשראּוהּו ִֶָ¿ƒ¿»¿»ְְִֵֶֶָָָ
ּבידֹו ּכבר מכירהונמצא פה)קדם ÓeÈ˙.(סנהדרין ˙BÓ∑ ְְְְְִִֶָָָָֹ»

היא  חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל .ּבחנק. ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָ
"מ  ּבין איׁש" "וגֹונב וכתב: הענין אביו והפסיק ּכה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּפלּוגּתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו ל"מקּלל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָואּמֹו"
לא  סבר ּומר לקללה, הּכאה מּקׁשינן סבר ְְְִִַַַַַַָָָָָָָָּדמר

שם)מּקׁשינן .(סנהדרין ְִַָ

dÏË˜ÓÏיד  d¯·Á ÏÚ ¯·b ÚL¯È È¯‡Â«¬≈«¿«¿«««¿≈¿ƒ¿¿≈
:˙ÓÓÏ dp¯a„z ÈÁa„Ó ÔÓ eÏÈÎaƒ¿ƒƒ«¿¿ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»

ÏË˜˙È:טו  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dpaÊÈÂטז  Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ‡LÙ ·e‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
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(æé)ñ :úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑ ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה ¿«≈»ƒ¿ƒְֱִֶֶַָָ

כ)אֹומר: אין (ויקרא אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
את  ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל איׁש אּלא ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָלי
ואּמֹו" אביו "ּומקּלל ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? ְְְִִִִִֵַַַַָָָאביה,
"איׁש נאמר: לּמה ּכן, אם אּׁשה. ּובין איׁש ּבין ְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָסתם,

הּקטן  את להֹוציא יקּלל", ÓeÈ˙.אׁשר ˙BÓ∑ ְְֲִֵֶֶַַָָ»
ּבסקילה, ּבֹו", "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום וכל ְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָּבסקילה,

לכּלם: אב כ)ּובנין ּדמיהם (ויקרא אֹותם ירּגמּו "ּבאבן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּבֹו" "ּדמיו נאמר: ואּמֹו אביו ּובמקּלל כהנים.ּבם". (תורת ְְֱִִִֵֶַַָָָָ

ל') .קידושין
(çé)ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤

:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà́§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«
i"yx£ÌÈL‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑:ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְֱֱִֶֶֶַַָָ

אבל  אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"עין
לא  ורּפּוי נא למדנּו.ׁשבת זֹולכ ּפרׁשה .(מכילתא)מרה ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹ

·kLÓÏ ÏÙÂ∑ לחלי לבּוטלן", "ויּפל ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְֳִִֵַָָ
מּמלאכּתֹו .ׁשּמבּטלֹו ְְְְִֶַַ

(èé)äwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå íe÷é-íà¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´
ñ :àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø äknä©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

i"yx£BzÚLÓ ÏÚ∑ (מכילתא)וכחֹוּבריֹועל.‰wÂ «ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»
‰kn‰∑?הרג ׁשּלא זה ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה וכי ««∆ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

אם  ׁשּנראה עד אֹותֹו ׁשחֹובׁשים ּכאן ללּמד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָאּלא
על  והֹול זה ּכׁשּקם מׁשמעֹו: וכן זה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָיתרּפא
זה, יקּום ׁשּלא עד אבל הּמּכה", "ונּקה אז ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשענּתֹו,

הּמּכה  נּקה Bz·L.לא מחמת ∑¯˜ מלאכּתֹו ּבּטּול ִֶַַָֹ«ƒ¿ְְֲִַַַ

מלאכּתֹו ּבּטּול רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו קטע אם ְְְֳִִִִַַַַָָהחלי,
אף  ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו החלי, ְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַַמחמת
ּכבר  והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי אינֹו החלי ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָלאחר
"יד  ׁשּנאמר: ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו מחמת לֹו ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָנתן

רגל" ּתחת רגל יד, t¯È‡.ּתחת ‡t¯Â∑:ּכתרּגּומֹו ֶֶֶַַַַָָ¿«…¿«≈ְְַ
הרֹופאיׁשּלם  פה)ׂשכר קמא .(בבא ְְֵֵַַָ

ÏË˜˙È:יז  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

d¯·Áיח  ˙È ¯·b ÈÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓ¯eÎ· B‡ ‡·‡a¿«¿»¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËe·Ï¿¿»

È‰ÈÂיט  dÈ¯ea ÏÚ ‡¯·a CÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ƒ¿ƒ«ƒ¿»»«¿≈ƒ≈
‡ÈÒ‡ ¯‚‡Â ÔzÈ dÏËea „BÁÏ ‡iÁÓ ‰‡kÊ«»»»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«»¿»

:ÌlLÈ¿«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zEWxn EPkWnIW zFIpTd hRWnM§¦§©©§¦¤¦§§¤¥§
F` ,EPdiAbIW cr F` `hnql xkFOd©¥§¦§¨©¤©§¦¤
ENt`W xnFl WtPA aEzMd zxfB `id¦§¥©©¨©¤¤©¤£¦
F` ddAbdA dpwe odipiA xkOd xnbp¦§©©¤¤¥¥¤§¨¨§©§¨¨

dkiWnAxEhR didi mdipW lW xvgA ¦§¦¨§¨¥¤§¥¤¦§¤¨
oke .gwFNd zEWxl FzEWxn `vIW cr©¤¥¥¥§¦§©¥©§¥
eiWExtA mW WxR i"Xxe .d`xp¦§¨§©¦¥©¨§¥¨

`xnBA(:d"t oixcdpq)FzEWxA `Ed oicre ©§¨¨©§¤§¦©£©¦¦§
o`M oi`W ipRn ,xEhtE Fnvr apbp lW¤¦§¨©§¨¦§¥¤¥¨

dapBo`M WCgzp `l oM m`e .llM §¥¨§¨§¦¥Ÿ¦§©¥¨
.oFnn iaPB hRWnM `NW xaC̈¨¤Ÿ§¦§©©¨¥¨

ìòå:aEzMd xErW ,oipr lMLéà áðâå §©¨¦§¨¦©¨§Ÿ¥¦
.úîeé úBî Bøëîe Bãéá àöîðå§¦§¨§¨§¨¨

,FxcqM cFr didW okYieBãéá àöîðå §¦¨¥¤¨¨§¦§§¦§¨§¨
F`iade WtPd z` apB m`W ,gwFl lW¤¥©¤¦¨©¤©¤¤§¥¦
`le Fl FxknE gwFNd mW `iade Fzial§¥§¥¦¨©¥©§¨§Ÿ
`NW aIg Fpi` mXn gwFNd F`ivFd¦©¥©¦¨¥©¨¤Ÿ
xnbPWM ENt` F` ,odipiA xkOd xnbp¦§©©¤¤¥¥¤£¦§¤¦§©

.iYazMW FnM ,xhRi xkOdfi dxez ©¤¤¦¨¥§¤¨©§¦
.óøâàá Bà ïáàa (çé)oFWl lr §¤¤§¤§Ÿ©§

EpizFAxóBøâàcId `Ed ©¥¤§©¨

zFMdl sMd KFzl zFrAv`d EvaTIW¤¦¨§¨¤§¨§©©§©
oitFxb` ilrA oixnF`W FnM ,DAoiWECw) ¨§¤§¦©£¥¤§¦¦¦

(:e"rgiha` oA lW FtFxb` ,(.'a ,f"i milM), ¤§¤¤£¨¦©¥¦

rWx sxb`A oke(.'c ,g"p dirWi)rWx ci , §¥§¤§Ÿ¤©§©§¨©¨¨
,zF`Md iYW aEzMd xiMfde .dMOd©©¤§¦§¦©¨§¥©¨
dNw zg`e ,"oa`d" `ide dWw zg ©̀©¨¨§¦¨¤¤§©©©¨
,axd lr DA zinY `l "sFxb`d" `ide§¦¨¤§Ÿ¨¦¨©¨Ÿ
oiWaFge cn` Kixv odiYWA iM xnFl©¦¦§¥¤¨¦Ÿ¤§§¦
lr EdMdW oFbM df zEni m`e .FzF`§¦¨¤§¤¦¨©

m`e ,znEi zFn `Ed gvFx FWtpàì ©§¥©©§¦Ÿ
úeîé."iERxe zaW mNWi" ¨§©¥¤¤§¦

àúìéënáe(o`M)WiTd xnF` ozp iAx ©§¦§¨¨©¦¨¨¥¦¦
sFxb`e sFxb`l oa ¤̀¤§¤§§¤§

dn ,oa`lïáàäzindl icM DA WIW §¤¤©¨¤¤¤¥¨§¥§¨¦
s`óBøâàdnE .zindl icM FA didIW ©¤§¤¦§¤§¥§¨¦¨

óBøâàs` rEcIAïáàm` `d ,rEcIA ¤§©¨©©¤¤©¨©¨¦
.xEhR df ixd zFxg` mipa`A daxrzp¦§¨§¨©£¨¦£¥£¥¤¨
zFxg` mipa`A daxrzp m`W xnFl©¤¦¦§¨§¨©£¨¦£¥
DA oi` m`e ,odAW dNTd z` oixrWn§©£¦¤©©¨¤¨¤§¦¥¨
mixg`e .FzF` oixhFR zindl icM§¥§¨¦§¦©£¥¦

Exn`(r"a`x)iMóBøâà,xtr abx ¨§¦¤§¤¤¨¨

odiztxbn zgY zFcxt EWar :oFWNn¦§¨§§ª©©¤§§Ÿ¥¤
(.f"i ,'` l`Fi)rFxf` s"l`M s"l`de ,dinxi) ¥§¨¨¤§¨¤¤§©¦§§¨

(.`"k ,a"lxn`W qElwp` zrC `Ede ,§©©ª§§¤¨©
,oM mB dN` z` xiMfde ."`finxEkA"§§¥¨§¦§¦¤¥¤©¥
EdMd m` znEi abxA mB iM xn`l¥Ÿ¦©§¤¤©¦¦¨
Edfe ,zindl icM FA WIW mFwnA§¨¤¥§¥§¨¦§¤
cn` Kixv oi`W mdn axgd liCadl§©§¦©¤¤¥¤¤¥¨¦Ÿ¤

minkg ExiMfdW FnMoixcdpq) §¤¦§¦£¨¦©§¤§¦

(:e"r.hi dxez

.BzðòLî ìò (èé),"Fgke FixA lr" ©¦§©§©ª§§Ÿ
Fnrh iM `"x xn`e .i"Xx oFWl§©¦§¨©¦©£
wx ,milFgd KxcM xg` lr orXi `NW¤Ÿ¦¨¥©©¥§¤¤©¦©

"dwPi" f` iM ,"Fnvr lr"äknä ©©§¦¨¦¨¤©©¤
iM iYrC itlE .xdQd ziAn EdE`ivFIW¤¦¦¥©Ÿ©§¦©§¦¦

BzðòLîFYprWn Wi`e FnM ,FhEWtM ¦§©§¦§§§¦¦§©§
mini axn Fcia(.'c ,'g dixkf)zprWn , §¨¥Ÿ¨¦§©§¨¦§¤¤

uEvxd dpTd(.`"k ,g"i 'aÎmikln)xn`ie . ©¨¤¨¨§¨¦§Ÿ©
`Ede dMOd "wGgzi" xW`M iM aEzMd©¨¦©£¤¦§©¥©ª¤§

cinY "KNdzn"õeçamiweXA ¦§©¥¨¦©©§¨¦
zFaFgxaEBzðòLî ìòhRWnM ¨§©¦§©§§¦§©

,ilgn E`RxzPW miWElgdäwðå ©£¦¤¦§©§¥Ÿ¦§¦¨



mihtynנו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy

ß hay a"k ipy mei ß

(ë)èáMa Búîà-úà Bà Bcáò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«

i"yx£B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ Bc·ÚŒ˙‡ LÈ‡ ‰kÈŒÈÎÂ∑ ּבעבד ¿ƒ«∆ƒ∆«¿∆¬»ְֶֶ
ּתלמּודֿ ּבעברי? אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּכנעני,
עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". כסּפֹו "ּכי ְְִִַַַַָָלֹומר:
"מּכה  ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו הּקנּוי עבד ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאף

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּבא אּלא ומת"? לל איׁש ְְִִִֵֶַַָָָָָ
אֹו "יֹום ּבדין נּדֹון ּתחת להיֹות מת לא ׁשאם יֹומים", ְְִִִִִֵֶַַַֹ

ּפטּור  לעת, מעת וׁשהה ּכדי ∑Ë·Ma.ידֹו ּבֹו ּכׁשּיׁש ְְֵֵֵָָָָ«≈∆ְְֵֵֶ
ּבֹו אין אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלהמית,

ּביׂשראל: ּתלמּודֿלֹומר להמית? לה)ּכדי "ואם (במדבר ְְְְְְִִִֵֵַַָָ
ּבּה ימּות אׁשר יד רא"ם)ּבאבן גרסת בו, ימות אשר יד עץ בכלי (או ְֲֶֶֶָָָ

חמּור, ּיׂשראל ּומה קלֿוחמר: ּדברים והלא ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּכהּו".
ּכדי  ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו אּלאֿאםּֿכן עליו חּיב ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָאין

ׁשהּוא  אבר ועל עבד להמית - זֹו ּבהּכאה למּות ּכדי ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכלֿׁשּכן  לא Ì˜pÈ.הּקל, Ì˜∑(עא סיף,(סנהדרין מיתת ֵֶַַָֹ»…ƒ»≈ִִַַ
אֹומר: הּוא כו)וכן ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת "חרב ְְְִֵֵֶֶֶֶַ

.(מכילתא)
(àë)Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−

ñ :àeä«
i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑ אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִ

ּכלֿׁשּכן? לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום ִֵֶֶַַַָָָֹעל
לעת  מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ׁשהּוא יֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאּלא

‰e‡.מכילתא)( BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר הא …À«ƒ«¿ִֵֶַָָ
לעת  מעת ׁשּׁשהה חּיב אףֿעלּֿפי ׁשּמת, .קדם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

‡d˙Óכ  ˙È B‡ dc·Ú ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»«¿≈»«¿≈
:Ô„zÈ ‡c˙‡ d„È ˙BÁz ˙eÓÈÂ ÔËÏLa¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

Ï‡כא  Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,äknäznE FWtpA rWR ENt`W cnle ©©¤§¨¥¤£¦¨©§©§¥
xAce .znEi `l ok ixg` FzWlgA§ª§¨©£¥¥Ÿ©§¦¥

,deFdA aEzMdEltPW miMOd iM ©¨©¤¦©ª¦¤¨§
r uEgA EkNdzi `l aMWnldigYW c §¦§¨Ÿ¦§©§©©¤¦§¤

mrh dfe ,dpMq icin E`vie mzMn©¨¨§¥§¦¥©¨¨§¤©©
,õeça CläúäåKNdzie mEwi m` iM §¦§©¥©¦¦¨§¦§©¥

.dwPi `l FYprWn lr Fziaa§¥©¦§©§Ÿ¦¨¤
àúìéënáe(o`M),Cläúäå íe÷é íà ©§¦§¨¨¦¨§¦§©¥

ziAd KFzA ip` rnFW¥©£¦§©©¦
xnFl cEnlY,õeçai`õeçarnFW ©§©©¦©¥©

xnFl cEnlY ,dpEpzn ENt` ip`íà £¦£¦¦§©§¤©§©¦
.íe÷éaEzMd xn`IW c`n oFkp df mbe ¨§©¤¨§Ÿ¤Ÿ©©¨

íe÷é íà`Ede ixnbl FaMWOn ¦¨¦¦§¨§©§¥§
xfgi `NW "zFvEgA" cinY "KNdzn"¦§©¥¨¦©¤Ÿ©£Ÿ
bdpnM uEgd on F`aA FaMWnl§¦§¨§Ÿ¦©§¦§©
WElg `EdW iR lr s` ,mipEpzOd©©§©§¦©©¦¤¨

orWpeúðòLî ìò"dwPi".äknä §¦§¨©¦§¤¤¦¨¤©©¤
,deFdA lWn oinM df lM iM llMde§©§¨¦¨¤§¦¨¨§¤

miIgl EdEcn`IW `Ed oiCdeoixcdpq) §©¦¤Ÿ§§©¦©§¤§¦

(:g"r."DiixEA lr" qElwp` mEBxY KklE ,§¨¦§ª§§©§¥
.àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø øîàå§¨©©¦§¦¥§©Ÿ§©¥

xn` `le,ïzé Búàeôøe BzáL §Ÿ¨©¦§§¨¦¥
mi`tFxd l` xkVd oYIW ciBdl§©¦¤¦¥©¨¨¤¨§¦
oYIW rAzl lkEi `le ,FzF` E`Rxie¦©§§Ÿ©¦§Ÿ©¤¦¥

mixaC FA dUri `Ede xkVd Fl©¨¨§©£¤§¨¦
wx ,mixg`àtøélM lr FA £¥¦©§©¥©¨

.mipRk dxez ¨¦
.Bcáò úà Léà äké éëå (àë-ë)§¦©¤¦¤©§

EpizFAx Ecnl xaM`zlikn) §¨¨§©¥§¦§¨

(o`MmrHn gxkdAàeä Btñë ék ¨§¤§¥©¦©©¦©§
FhEWtE .xAcn aEzMd iprpM carAW¤§¤¤§©£¦©¨§©¥§
,zn`A `Ed oM mdixacM `xwn lW¤¦§¨§¦§¥¤¥¤¡¤
eig` mzq dn`e car E`xTi `l iM¦Ÿ¦¨§¤¤§¨¨§¨¨¦

xn`e .dIxard F` ixard,èáMa ¨¦§¦¨¦§¦¨§¨©©¥¤
zFidl oFc`e lWFn KxC iM ,driciA¦¦¨¦¤¤¥§¨¦§
`EdW iR lr s` iM xidfde ,haW FciA§¨¥¤§¦§¦¦©©¦¤
EPOn xnXi ,ci lTn EPpi`e xqEn haW¥¤¨§¥¤©¥¨¦¨¥¦¤
zMn iprpMd card ENt` FA dMi `le§Ÿ©¤£¦¨¤¤©§©£¦©©

mrh dfe .dxq iYlA,Bãé úçzdidW ¦§¦¨¨§¤©©©©¨¤¨¨
`le .zOW cr dAx dMn FzF` dMn©¤©¨©¨©¤¥§Ÿ
`NW xn` la` ,FhRWn Wxtl Kxvdª§©§¨¥¦§¨£¨¨©¤Ÿ

wx ,FRqM `EdW xEarA xhRií÷ð ¦¨¥©£¤©§©¨Ÿ
í÷péxn`W zne Wi` dMn lM znwpM ¦¨¥§¦§©¨©¥¦¨¥¤¨©

FA(.a"i wEqR lirl):.úîeé úBî §¥¨¨
ìòåhWRd KxCíéîBé Bà íBé íà Cà §©¤¤©§¨©¦©¦

,ãîòélr cnrie" card mEwIW ©£Ÿ¤¨¨¤¤§©£Ÿ©
xnFl Kxvd KklE ,"eilbxBà íBé ©§¨§¨ª§©©

.íéîBémB F` `Edd mFIA m` Fnrhe ©¦§©£¦©©©

zxgOd mFiAãîòéeilbx lr.íwé àì §©¨¢©©£Ÿ©©§¨Ÿª©
FxErWeíà CàF` ,minFiA F` mFiA" §¦©¦§§©¦

dPde .miAx EdFnke ,"minFil F` mFil§§©¦§¨©¦§¦¥
:xn` dNgzA,Bãé úçz úîedide ¦§¦¨¨©¥©©¨§¨¨

aWe ,cIn Fz`Md zrA zEnIW rnWnA§©§¨¤¨§¥©¨¨¦¨§¨
lr d`Mdd mFiA cnr m`W x`al§¨¥¤¦¨©§©©¨¨©
cnrl lFki did `l ENt` F` ,eilbx©§¨£¦Ÿ¨¨¨©£Ÿ
zxgOd mFiA cnre `Edd mFIA llM§¨©©§¨©§©¨¢¨
llM cnr `l m` la` ,oFc`d xhRi¦¨¥¨¨£¨¦Ÿ¨©§¨
mB iM ,ipXd mFIA zOW iR lr s` aIg©¨©©¦¤¥©©¥¦¦©

df.úî Bãé úçzdcinr xiMfd `le ¤©©¨¥§Ÿ¦§¦£¦¨
dWlW digW oeiM iM ,iWilXd mFiA©©§¦¦¦¥¨¤¨¨§¨
`xFw ip` oi` ixdW ,`Ed xEhR minï¦¨¤£¥¥£¦¥

FA.Bãé úçz úîe¥©©¨
ìòåEpizFAx zrC(o`M `zlikn)xiMfd §©©©©¥§¦§¨¨¦§¦

éîBé Bà íBéíKixSW ricFdl ©¦§¦©¤¨¦
Fnrhe ,zFrW rAx`e mixUr zFigl¦§¤§¦§©§©¨§©£

íBémlWíéîBé BàmlW mFi oi`W ¨¥©¦¤¥¨¥
xn` EN`e .mdAíBéKixv did calA ¨¤§¦¨©¦§©¨¨¨¦

dxFYd mFiM mFie dlil cnrIW¤©£Ÿ©§¨¨§©¨
zFzAWaE ziW`xA dUrnA§©£¥§¥¦§©¨

didie .micrFnaEãîòéoke ."mIwzIW" §£¦§¦§¤©£Ÿ¤¦§©¥§¥
miAx mini Ecnri ornl(.c"i ,a"l dinxi), §©©©©§¨¦©¦¦§§¨

.zn`de oFkPd `Ede ,EnIwziak dxez ¦§©§§©¨§¨¡¤



נז mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy

(áë)äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨
ìòa åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©

:íéììôa ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©−¦§¦¦«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא) עם ונתּכּון זה,זה ¿ƒƒ»¬»ƒְְִִֵֶֶַ

האּׁשה  את והּכה חברֹו את אין ∑eÙ‚Â.להּכֹות ְְֲִִֵֶֶַָָָ¿»¿ֵ
ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה לׁשֹון אּלא צא)'נגיפה' "ּפן (תהלים ְְְְְִִֶֶַָָָָָ

,"רגל ּבאבן יג)ּתּגף רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו "ּובטרם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ח) נגף"(ישעיה ‡ÔBÒ."ּולאבן ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ּבאּׁשה. ְֶֶֶֶ¿…ƒ¿∆»ִָָ

LÚÈ LBÚ∑אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם »≈»≈ְְְִֵֵַַַַָָָ

ּבדמיה  להעלֹות ּבּׁשּוק להּמכר ראּויה היתה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּכּמה
הריֹונּה LÚÈ.ּבׁשביל LBÚ∑מּמּנּו ממֹון,יגּבּו ְְִִֶָ»≈»≈ְִִֶָ

כב)ּכמֹו: כסף"(דברים מאה אֹותֹו L‡k¯."וענׁשּו ְְְֵֶֶָָ«¬∆
'B‚Â ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ∑ הּבעל להׁשית ּכׁשּיתּבעּנּו ּבביתּֿדין »ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ּכ על ענׁש .ולדֹות ּדמי הּמּכה,∑Ô˙Â.עליו ֶַָָָֹ¿»«ְְֵֶַַָ
ÌÈÏÏÙa∑ הּדּינים .עלּֿפי ƒ¿ƒƒִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ ּבאּׁשה.˙Áz LÙ ‰z˙Â ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««
LÙ∑(עט אֹומרים (סנהדרין יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו »∆ְְִִֵֵַַָָ

"נפׁש" לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש מּמׁש, ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ"נפׁש"

ּפטּור  זה, את והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמׁש,
נמּכר  ׁשהיה ּכמֹו ּדמיו ליֹורׁשיו ּומׁשּלם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָמּמיתה

.ּבּׁשּוק  ַ

(ãë)ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤
:ìâø úçz©¬©¨«¤

i"yx£ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑ ּדמי לֹו נֹותן חברֹו, עין סּמא «ƒ«««ƒְֲִֵֵֵֵֵ
ולא  ּכּלם. וכן ּבּׁשּוק, למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻעינֹו

ּבפרק  רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, אבר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָנטילת
פד)"החֹובל" קמא .(בבא ֵַ

(äë)úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©¨®©©¾̈©−©
ñ :äøeaç©¨«

i"yx£‰iÂk ˙Áz ‰iÂk∑ ּדּבר עכׁשו ועד אׁש, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְִִֵֶַַַָ
ּפחת  ּבּה ּבׁשאין ועכׁשו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּבלה

צּפרניו, על ּבׁשּפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, אּלא ְְְְִִֶַַַַָָָָָּדמים
להיֹות  לּטל, רֹוצה ּבזה ּכּיֹוצא אדם ּכּמה ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹומדים

ÈcÚÓ‡כב  ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡iic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

LÙ‡:כג  ÛÏÁ ‡LÙ Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

È„‡כד  ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

Ú„t‡כה  ÛÏÁ ‡Ú„t ‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk¿»»√»¿»»ƒ¿»√»ƒ¿»
:ÈÙB˜LÓ ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ«¿≈√»«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äMàä ìòa åéìò úéLé øLàk (áë)©£¤¨¦¨¨©©¨¦¨
ziWdl c"aA lrAd EPrAzIWM§¤¦§§¤©©©§§¨¦
.`Ed oFkpe .i"Xx oFWl .KM lr Wpr eilr̈¨Ÿ¤©¨§©¦§¨

Kl ahii xW`M oke(.c"i ,'n ziW`xA)miAxe , §¥©£¤¦©¨§¥¦§©¦
zFclEd incA aIg `Ed iM ,dpEMde .dkM̈¨§©©¨¨¦©¨¦§¥©§¨

,ìòaä åéìò úéLé øLàkxW`M `le ©£¤¨¦¨¨©©©§Ÿ©£¤
wlg Dl oi` iM ,"dX`d eilr ziWY"¨¦¨¨¨¦¨¦¥¨¥¤
`nM" mBxY qElwp` la` .odA zEkfE§¨¤£¨ª§§¦§¥§¨
"xW` lkM" `"x xn`e ."idFlr ieWi ic¦§©¦£¦§¨©§¨£¤

äMàä ìòa åéìò úéLé"oYi F`" ¨¦¨¨©©¨¦¨¦¥
.íéìéìôaFOr xXRzIW xn` EN`M ¦§¦¦§¦¨©¤¦§©¥¦

.c"a iR lr odinC icM mNWi F` ,FpFvxl¦§§©¥§¥§¥¤©¦
.df xiMfdl mrH dn iM ,oFkp EPpi`e§¥¤¨¦©©©§©§¦¤

éôìewGd zFclEA oi`W xEarA ,iYrC §¦©§¦©£¤¥©§¨¤¥
xn` ,Egilvi m` rcFi in iM ,xMp¦¨¦¦¥©¦©§¦¨©
oFnn o`M oi`W iR lr s` aEzMd©¨©©¦¤¥¨¨

FnM `Ede ,Wpr eilr miUp ,oinElWY©§¦¨¦¨¨Ÿ¤§§
lr eilr mixg` EliHIW oFnnE qpw§¨¨¤©¦£¥¦¨¨©

ux`d lr Wpr oYIe oke .FgxM'aÎmikln) ¨§§¥©¦¤Ÿ¤©¨¨¤§¨¦

(.b"l ,b"kEYWi miWEpr oiie ,(.'g ,'a qFnr). §¥£¦¦§¨

"xW` lkM" Wprd didIW xn`eúéLé §¨©¤¦§¤¨Ÿ¤§¨£¤¨¦
,äMàä ìòa åéìòW,eicliA utg `Ed ¨¨©©¨¦¨¤¨¥¦¨¨

"df oYie" ,Flv` md miaEWge©£¦¥¤§§¦¥¤
,íéìéìôaxzFi Wpr eilr oYi `NW ¦§¦¦¤Ÿ¦¥¨¨Ÿ¤¥

`zlikOaE .odinC icMn(o`M)øLàk ¦§¥§¥¤©§¦§¨¨©£¤
,åéìò úéLé,dvxIX dn lM ip` rnFW ¨¦¨¨¥©£¦¨©¤¦§¤

xnFl cEnlY,íéìéìôa ïúðåoi`e ©§©§¨©¦§¦¦§¥
íéìéìt.mipIC `N`bk dxez §¦¦¤¨©¨¦

.ïéò úçz ïéò (äë-ãë)zlAwA rEcId ©¦©©©¦©¨©§©¨©
EpizFAx(.c"t w"a o`M `zlikn) ©¥§¦§¨¨

dGd oFWNM `aie ,oFnn `EdW¤¨§¨Ÿ©¨©¤
dPnNWi dndA Wtp dMnE oinElWzA§©§¦©¥¤¤§¥¨§©§¤¨

Wtp zgY Wtp(.g"i ,c"k `xwIe)`"x xn`e . ¤¤©©¨¤©¦§¨§¨©
KkA aIg `EdW xnFl aEzMd zpEM iM¦©¨©©¨©¤©¨§¨
Epilr xqF` aEzMde .FxtM oYi `l m ¦̀Ÿ¦¥¨§§©¨¥¨¥
`Ed xW` gvFx Wtpl xtM gTp `NW¤Ÿ¦©Ÿ¤§¤¤¥©£¤

zEnl rWx(.`"l ,d"l xAcOA)gTp la` , ¨¨¨©¦§¨£¨¦©
xai` zxkl rWx `EdW inA xtMŸ¤§¦¤¨¨¦§Ÿ¥¨
,mlFrl FzF` zxkp `l okle .eixai`n¥¥¨¨§¨¥Ÿ¦§Ÿ§¨
didi Fl oi` m`e .einC icM mNWi la £̀¨§©¥§¥¨¨§¦¥¦§¤
.l`bpe Fci biVYW cr aFg eilr einC̈¨¨¨©¤©¦¨§¦§©
xn`X dn minkg ixacl di`xde§¨§¨¨§¦§¥£¨¦©¤¨©

:dlrnlàtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø §©§¨©¦§¦¥§©Ÿ§©¥
(.h"i wEqR)dMi xW` Wi`A dUrp m`e , ¨§¦©£¤§¦£¤©¤

mNWI dn ,FA dUr xW`M Edrx z ¤̀¥¥©£¤¨¨©§©¥
zaW Kixv `Ed mB `Ede ,ok ixg ©̀£¥¥§©¨¦¤¤
`RxzOd ipRn dprh oi`e .iERxe§¦§¥©£¨¦§¥©¦§©¥
.`xwn lW FhEWR df oi` iM ,dxdn§¥¨¦¥¤§¤¦§¨



mihtynנח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy
ּכ ׁשּפצע ∑Úˆt.מצטער ּדם הּמֹוציאה מּכה היא ְִֵַָ∆«ִִֶַַַָָָָ

ּׁשהּוא: מה לפי הּכל ּבלע"ז. נפרדו"ר ּבׂשרֹו, ְְְִֶֶַַַַָֹאת
למׁשּכב, נפל ואם נזק, נֹותן ּדמים, ּפחת ּבֹו יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאם
הּוא. יתר זה ּומקרא וצער. ּובׁשת ורּפּוי, ׁשבת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹנֹותן
אפּלּו הּצער על לחּיב רּבֹותינּו ּדרׁשּוהּו ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָּוב"החֹובל"
אין  ידֹו, ּדמי לֹו ׁשּנֹותן ׁשאףֿעלּֿפי נזק, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבמקֹום
יׁש ידֹו, וקנה הֹואיל לֹומר: הּצער, מן אֹותֹו ְְִִִֵַַַַָָָּפֹוטרין
לֹו יׁש אֹומרים: אּלא ּׁשּירצה, מה ּבכל לחּתכּה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָעליו

חּתכּה וזה ,ּכ ּכל מצטער ׁשאינֹו ּבסם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָלחּתכּה
וצערֹו ּבּה∑eaÁ¯‰.ּבברזל נצרר ׁשהּדם מּכה היא ְְְֲִֶַ«»ְִִֶַַָָָָ

לׁשֹון  ּכנגּדֹו. הּבׂשר ׁשּמאדים אּלא יֹוצא, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו
ּכמֹו ּבלע"ז, טק"א יג)"חּבּורה", "ונמר (ירמיה ְְְֵַַַָָ

חבטה, לׁשֹון "מׁשקֹופי", ותרּגּומֹו ְְְְְֲֲֵַַַָָָֹֻחברּברתיו".
קּדּום, ׁשקיפן קדים" "ׁשדּופת וכן ּבלע"ז, ְְְְִִִֵַַָָֹבטדור"א
ׁשהּדלת  ׁשם על הּמׁשקֹוף", "על וכן ּברּוח. ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָחבּוטֹות

עליו  .נֹוקׁש ֵָָ

(åë)Búîà ïéò-úà-Bà Bcáò ïéò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−
:Bðéò úçz epçlLé éLôçì dúçLå§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«

i"yx£Bc·Ú ÔÈÚ יֹוצא ∑‡˙ אינֹו עברי אבל ּכנעני, ∆≈«¿ְְֲֲִִִֵֵַָ
אצל ׁשאמרנּו ּכמֹו ועין, ּכצאת "לא ּבׁשן תצא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ

BÈÚ.העבדים" ˙Áz∑(מכילתא) וארּבעה ּבעׂשרים וכן ֲִָָ««≈ְְְְְִֵֶַָָ
אזנים,אברים:ראׁשי  ּוׁשּתי והרגלים, הּידים אצּבעֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

נאמר  ולּמה האּמה. ּגיד ׁשהּוא הּגוּיה וראׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוהחטם

הייתי  "ׁשן", נאמר ולא "עין" נאמר ׁשאם ועין'? ְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ'ׁשן
עּמֹו, ׁשּנברא ּכל אף עּמֹו, ׁשּנברא עין מה ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָאֹומר:
נאמר  ולא "ׁשן" נאמר ואם עּמֹו. נברא לא ׁשן ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹוהרי
חליפין, לּה ׁשּיׁש ּתינֹוק ׁשן אפּלּו אֹומר הייתי ֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָ"עין",

"עין" נאמר לכ. ְֱִֶַַָ

(æë)epçlLé éLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬§©§¤−
ô :BpL úçz©¬©¦«

(çë)ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà Léà-úà øBL çbé-éëå§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸
:é÷ð øBMä ìòáe BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«

i"yx£¯BL ÁbÈ ÈÎÂ∑(כד קמא ּכל (בבא ואחד ׁשֹור אחד ¿ƒƒ«ְֶֶָָָ
וחּיה  ּבהוה ועֹוף,ּבהמה הּכתּוב ׁשּדּבר ÏÂ‡.אּלא ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿…

‡ÈB¯Na ˙‡ ÏÎ∑(כא "סקֹול (פסחים ׁשּנאמר: מּמׁשמע ≈»≈∆¿»ְֱִֶֶַַַָ
אסּורה  ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָיּסקל
את  יאכל "ולא ּתלמּודֿלֹומר: מה אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאכילה?
אסּור  ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבׂשרֹו"?,

מא)ּבאכילה. קמא ּתלמּודֿלֹומר:(בבא מּנין? ּבהנאה ְֲֲִִִַַַַַָָָ
ּפלֹוני  יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ"ּובעל
מדרׁשֹו. זהּו ּכלּום, ׁשל הנאה ּבהם לֹו ואין מּנכסיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָנקי
"וגםּֿבעליו  ּבמּועד: ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָּופׁשּוטֹו

נקי" הּׁשֹור "ּובעל ּבּתם: לֹומר הצר .יּומת", ְִַַַַַַָָָֻ

È˙כו  B‡ dc·Ú„ ‡ÈÚ ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»≈»¿«¿≈»
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï dpÏaÁÈÂ d˙Ó‡„ ‡ÈÚ≈»¿«¿≈ƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈

:dÈÚ ÛÏÁ√»≈≈

ÏtÈכז  d˙Ó‡„ ‡pL B‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿«¿≈ƒ»¿«¿≈«≈
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï:dpL ÛÏÁ ¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈

‡z˙‡כח  ˙È B‡ ‡¯·b ˙È ‡¯Bz ÁbÈ È¯‡Â«¬≈««»»«¿»»ƒ¿»
ÏÎ‡˙È ‡ÏÂ ‡¯Bz Ì‚¯˙È ‡Ó‚¯˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿√≈

:‰‡kÊ È‰È ‡¯B˙c d¯Óe d¯Òa ˙È»ƒ¿≈»≈¿»¿≈«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -
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ìòåz`Gn dlSd oi` hWRd KxC §©¤¤©§¨¥©¨¨¦Ÿ
iM Exn`i m` cal ,dl`Xd©§¥¨§©¦Ÿ§¦

i xW` dMOdFzinrA mEn oY,c"k `xwIe) ©©¤£¤¦¥©£¦©¦§¨

(.h"ioFbM ,FA x`XIW rEaw mEn `Ede§¨©¤¦¨¥§
mWxd dPOn x`XIW dIekE lbxe ci oir©¦¨§¤¤§¦¨¤¦¨¥¦¤¨¨¤
`Ede ,FtEbA DzFnM dUrp f` ,mlFrl§¨¨©£¤§¨§§

xn`X dnïk íãàa íeî ïzé øLàk ©¤¨©©£¤¦¥¨¨¨¥
Ba ïúpé(.'k ,c"k `xwIe)inElWY dfA oi`e , ¦¨¤©¦§¨§¥¨¤©§¥

FzF` dMi xW` la` .llM iERxe zaW¤¤§¦§¨£¨£¤©¤
ltpe eicbA lr sFxb`A F` oa`A§¤¤§¤§©§¨¨§¨©
`le dnlW d`Etx `Rxzpe aMWnl§¦§¨§¦§©¥§¨§¥¨§Ÿ

xn` dfA ,mEn FtEbA x`WpBzáL ÷ø ¦§©§¨¤¨©©¦§
àtøé àtøå ïzé(.h"i wEqR)aEzMd dPde . ¦¥§©Ÿ§©¥¨§¦¥©¨

xiMfdWäøeaçå òöôe äéåk(.d"k wEqR), ¤¦§¦§¦¨¤©§©¨¨

llMA EN`d miwfPd lM FrnWn itM§¦©§¨¨©§¨¦¨¥©§¨
,dGdòötäåäøeaçäåE`Rxzi ©¤§©¤©§©©¨¦§©§

mW aEzMd xn`X dnE .ixnblLéàå §©§¥©¤¨©©¨¨§¦
Búéîòa íeî ïzé ék(.h"i ,c"k `xwIe) ¦¦¥©£¦©¦§¨

Kix`d `NW ,zFMOd lM llkl dvẍ¨¦§Ÿ¨©©¤Ÿ¤¡¦
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xn`e,íeîmEn dUri dMn lM iM §¨©¦¨©¨©£¤
,mEn `xwp `RxzOd ENt`e ,FYrWl§©§©£¦©¦§©¥¦§¨

Epxn`M(:f"l zFxFkA)dxFYde .xaFr mEn §¨§¥§¥§©¨
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"aEzMd xAC"n `A dedd mB©©Ÿ¤¨¦¦¤©¨

ׁשֹור  ְִִַֽוכי־יּגח
הּכתּוב  ׁשּדּבר אּלא ועֹוף, חּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

ובפרש"י)ּבהוה כח. (כא, ֶַֹ
רׁש"י  (ׁשּמביאֹו ּבהוה" הּכתּוב "ּדּבר זה ּכלל לפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיׁש

ּפעמים ּכּמה עֹוד ל)ּבפרׁשתנּו שם, כא. שם, יז. ּבדר(כב, ( ְְְִֵֶֶַָָָָָ
והרמז: ְְֶֶַָהּדרּוׁש

מּגדר  ויֹוצא הּטבע נגד ׁשהּוא מארע ּבעֹולם מתרחׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכאׁשר
"מקרה" זה ואין זאת" היתה ה' ׁש"מאת לּכל נּכר אזי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהרגיל,

ְַָחס־וׁשלֹום.
האדם  עלּול נֹוהג", ּכמנהגֹו "עֹולם ּכאׁשר ּכלל ּבדר ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָא
הּוא  ּכ אּלא הּבֹורא, מּכח מּגיעים הּטבע ּדרכי ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלחׁשב

ח"ו. מעצמֹו מתנהג והעֹולם הּנבראים, ׁשל וטבעם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדרּכם
ה"הוה", ׁשּגם ּבהוה". הּכתּוב "ּדּבר – הּכלל ּבא זה ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹועל
מעצמֹו זה אין ּביֹומֹו, יֹום מּדי הרגילה ההנהגה על ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּדקאי
ּומקּים  הּמחּיה ה' ּדבר ׁשהּוא הּכתּוב", "ּדּבר מּכח ּכי־אם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹח"ו,

ּכרצֹונֹו. ּומנהיגם הּנבראים ּכל ְְְִִִִֶַַָָָאת

(èë)ìL ìîzî àeä çbð øBL íàååéìòáa ãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ
ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½

:úîeé åéìòa-íâå§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ (מכילתא)נגיחֹותׁשלׁשהרי. ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ

ÂÈÏÚ·a „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה לׁשֹון ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ
מג) האיׁש"(בראשית ּבנּו העיד ‡LÈ."העד ˙ÈÓ‰Â ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ

'B‚Â∑ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ¿ְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָ
מּנין  ּובעיטה ּדחיפה ּבנׁשיכה, המיתֹו ?ּבנגיחה. ְְְְֱִִִִִִִִִַָָָָ

ÓeÈ˙."והמית"ּתלמּודֿלֹומר: ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ ּבידי ְְִֵַַ¿«¿»»»ִֵ
ּתלמּודֿלֹומר: אדם? ּבידי יכֹול לה)ׁשמים. "מֹות (במדבר ְִִֵַַַָָָָ

הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, ְְִֵֶַַַַַַָָיּומת
ׁשֹורֹו רציחת על הֹורגֹו אּתה לג)ואי .(סנהדרין ְְְִִַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 329 'nr e"g y"ewl t"r)

?zFWtp ipiC ± xFXd zzin¦©©¦¥§¨

. . ּבבעליו והּועד ׁשלׁשם מּתמל הּוא נּגח ׁשֹור ְְְְְִִִִַַָָָֹֹואם
יּומת: וגם־ּבעליו יּסקל כט)הּׁשֹור (כא, ְְִֵַַָָָָֽ

וגם  יּסקל הּׁשֹור ׁשנאמר ּוׁשלֹוׁשה, ּבעׂשרים הּנסקל, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ׁשֹור
הּׁשֹור" מיתת ּכ ּבעלים ּכמיתת יּומת, א)ּבעליו ב, .(סנהדרין ְְְִִִַַַָָָָָ

הּבעלים, מיתת מּדין הּׁשֹור מיתת ּדין למדים אי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָוקׁשה
נפׁשֹות? מּדיני ממֹונֹות ּדיני למדים אין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָוהרי

נפׁשֹות: ּדיני ּגם ּבזה ׁשיׁש ּבפׁשיטּות לֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָויׁש
ּבעליו  וגם יּסקל "הּׁשֹור ּכאחד, אֹותם ּכללה ׁשהּתֹורה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמאחר
ממֹונֹות  ּדיני רק זה אין הּׁשֹור על ׁשּכׁשּדנים היינּו – ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיּומת"
"וגם  – הּבעלים ּדין נכלל ּבזה ּכי נפׁשֹות, ּדיני ּגם ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכי־אם
נפׁשֹות. ּדיני הוי ׁשּפיר ואם־ּכן ׁשמים), (ּבידי יּומת" ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבעליו

ּבזה: הּסברה להֹוסיף ְְְִֵֶַָָָויׁש
ּבנגיחת  לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּבטעם אפׁשר ּדהּנה היה ׁשֹורֹו, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

"הּׁשֹור  ואז ּכדבעי, ׁשֹורֹו ׁשמר ׁשּלא מּטעם ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלפרׁש
ׁשּלא  מּטעם הּוא יּומת ׁשהּבעלים וזה ׁשהּזיק, מּׁשּום ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיּסקל"
ּדברים  ׁשני הם הּבעלים ודין הּׁשֹור ּדין זה, ּולפי ׁשֹורֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשמר

ְִִָנפרדים.
הּוא, לּבעלים הּמיתה חּיּוב ׁשטעם לֹומר נראה יֹותר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָאבל
אריכּתא  ּכידא ליּה הוה ּבעלים, ממֹון הּוא ׁשהּׁשֹור ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּדמּכיון
ּבדין  זה, ּולפי הּזיק. ּבעצמֹו ׁשהּבעלים ּוכאּלּו הּבעלים, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָׁשל
ּפעּלה  ּבאֹותּה חטאּו ּדׁשניהם נפׁשֹות, ּדיני ּגם נכלל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּׁשֹור

ׁשּלהם. ּבּדין להפריד ׁשּי ְְְִִֵֶֶַַַָָואין

È‰Bn˜cÓeכט  ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈
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WIW `N` bxdIW `Ed iE`x iM xnFl©¦¨¤¥¨¥¤¨¤¥
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.FzF` 'd dTpi `l ,dRqpe cxi dnglnA§¦§¨¨¥¥§¦§¨Ÿ§©¤

minW iciA aIg `EdW cOll dvẍ¨§©¥¤©¨¦¥¨©¦
oiprM ,Fnvr zzin `l ,bxFd ciA zEnl̈§©¥Ÿ¦©©§§¦§©

axgA mkz` iYbxde(.b"k ,a"k oNdl). §¨©§¦¤§¤¤¨¤§©¨

axTd xGde wEqRA qElwp`A cFr xn`e§¨©§ª§§©¨§©¨©¨¥
znEi(.'f ,g"i xAcOA)xaFq did iM ,lihwzi ¨©¦§¨¦§§¥¦¨¨¥

WOXW xGd ,xn`W `aiwr iAx ixacM§¦§¥©¦£¦¨¤¨©©¨¤¦¥
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(:`"t.l dxez
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(ì)ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ
:åéìò úLeé-øLà£¤©−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡∑,ּתלּוי אינֹו זה "אם" ƒ…∆«»»ִֵֶָ
לׁשֹון  ּתלוה", ּכסף "אם ּכמֹו הּוא זה והרי אׁשר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַ

ּכפר  ּביתּֿדין עליו ׁשּיׁשיתּו ÔÈ„t.מׁשּפטֹו, Ô˙Â ְִִִֵֶֶָָָָֹ¿»«ƒ¿…

BLÙ∑ עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי נּזק, ּדמי «¿ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ
מּזיק ּדמי כז)אֹומר: קמא .(בבא ְִֵֵַ

(àì):Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé ïá-Bà¥¬¦−̈©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«

i"yx£ÁbÈ Ô·ŒB‡∑ קטן ׁשהּוא ·˙.ּבן B‡∑ ׁשהיא ≈ƒ»ֵֶָָ«ִֶ
יכֹול  אּׁשה", אֹו איׁש "והמית ׁשּנאמר: לפי ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָקטּנה.

"אֹוֿבן  ּתלמּודֿלֹומר: הּגדֹולים? על אּלא חּיב ְְִֵֵֶַַַַַָָאינֹו
ּכּגדֹולים הּקטּנים על לחּיב וגֹו'", .(מכילתא)יּגח ְְְְִִִֵַַַַַָ

(áì)óñk äîà Bà øBMä çbé ãáò-íà|ìLíéL ¦¤²¤¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´
ñ :ì÷qé øBMäå åéðãàì ïzé íéì÷L§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

i"yx£‰Ó‡ B‡ „·ÚŒÌ‡∑(מכילתא)ּכנענּיים.ÌÈLÏL ƒ∆∆»»ְֲִִַ¿…ƒ
ÔzÈ ÌÈÏ˜L∑ אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין היא, הּכתּוב ּגזרת ¿»ƒƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

אּלא  ׁשוה ׁשאינֹו ּבין מׁשקלֹוזּוז, והּׁשקל ּדינר, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

הּיׁשר  לּמׁשקל אּונקּיא חצי ׁשהם זהּובים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָארּבעה
קלֹוני"א  .ׁשל ְְֶָ

(âì)àìå øa Léà äøëé-ék Bà øBa Léà çzôé-éëå§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ
:øBîç Bà øBM änL-ìôðå epqëé§©¤®§¨«©¨¬¨−¬£«

i"yx£¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈŒÈÎÂ∑וגּלהּו מכּסה ‡B.ׁשהיה ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻ
‰¯ÎÈ Èk∑ על חּיב, הּפתיחה על אם נאמר? לּמה ƒƒ¿∆ְֱִִֶַַַַַָָָָ

ּכֹורה  אחר ּכֹורה להביא אּלא ּכלֿׁשּכן? לא ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּכרּיה
נא)חּיבׁשהּוא  קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסהּו אם הא ֶַָ¿…¿«∆ִִָָ
הרּבים ּפטּור  ּברׁשּות ּובחֹופר הּכתּוב, נה)ּדּבר .(שם ְְִִִֵֶַַָָָ

¯BÓÁ B‡ ¯BL∑ ׁשּבכל וחּיה, ּבהמה לכל הּדין הּוא ¬ְְְְִֵֶַַָָָָ

"ׁשֹור" אֹותֹו למדין אנּו וחמֹור", "ׁשֹור ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֶֶַַָָמקֹום
,"וחמֹור ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, ְְֱֲִֶֶֶַַַַַַָָ"ׁשֹור"
ּבמקֹום  נאמר ׁשהרי ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן ְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָמה

וחּיה  ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל ּכׁשֹור.אחר ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ
ולא  "ׁשֹור" אּלא ו"חמֹור", "ׁשֹור" נאמר: אדם,ולא ְְֱֲֶֶַַָָָֹֹ

ולא " נב)ּכליםחמֹור" קמא .(בבא ְֲִֵֹ

(ãì)únäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−
ñ :Bl-äéäé¦«§¤«

dLÙל  Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ

Ï·˙לא  B‡ ‡¯Bz ÁbÈ Ï‡¯NÈ ¯·Ï B‡¿«ƒ¿»≈««»¿«
:dÏ „·Ú˙È ÔÈ„‰ ‡È„k ÁbÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

ÛÒkלב  ‡˙Ó‡Ï B‡ ‡¯Bz ÁbÈ ‡c·ÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»¿«¿»¿«
:Ì‚¯˙È ‡¯B˙Â dBa¯Ï ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz¿»ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈

‚·¯לג  ‰¯ÎÈ È¯‡ B‡ ·Bb ¯·b ÁzÙÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«
:‡¯ÓÁ B‡ ‡¯Bz Ônz ÏtÈÂ dpqÎÈ ‡ÏÂ ·Bb¿»¿«ƒ≈¿ƒ≈«»»¬»»

È‰B¯ÓÏלד  ·È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈
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סי mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy
i"yx£¯Ba‰ ÏÚa∑ ׁשאין אףֿעלּֿפי הּתּקלה, ּבעל «««ִֵֶַַַַַַָָ

הּכתּוב  עׂשאֹו הרּבים, ּברׁשּות ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, ְֲֲִִֶֶַַַָָָָהּבֹור
ּבנזקיו  להתחּיב ÂÈÏÚ·Ï.ּבעליו, ·ÈLÈ ÛÒk∑''יׁשיב ְְְְִִֵַָָָָ∆∆»ƒƒ¿»»ִָ

סּבין ואפּלּו ּכסף, ׁשוה ז)לרּבֹות ּדכתיב (שם (והא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֻ
העּדית, מן ׁשהּנּזקין רׁש"י וכתב ׂשדהּו", ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ"מיטב
ּבריּה הּונא רב קּמא, ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּתרץ

מּטלטלי  אבל קרקע, לגּבֹות ּבא אם ּדזהּו יהֹוׁשע, ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֻּדרב
מזּדּבן  הכא, מזּדּבן לא ּדאי הּוא, מיטב מילי ּכל –ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

BlŒ‰È‰È.הכא) ˙n‰Â∑(ז ב''ק את לּנּזק,(מכילתא. ׁשמין ָָ¿«≈ƒ¿∆ִִֶַָָ
עליה  הּמּזיק לֹו ּומׁשּלם ּבדמים, ונֹוטלּה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהּנבלה

נזקֹו .ּתׁשלּומי ְְִֵַ

(äì)bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−

:ïeöçé¤«¡«
i"yx£ÛbÈŒÈÎÂ∑ ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְִֵֵֵַָֹ

הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּברגליו,
מּכה  לׁשֹון אּלא נגיפה ׁשל ׁשֹור ∑LÈ‡Œ¯BL.ׁשאין ְְִֵֶֶַָָָƒֶ

B‚Â'.איׁש ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe∑הּכ מדּבר,ּבׁשוים תּוב ִ»¿∆«¿ְְִֵַַָָ
ּבין  מאתים, ׁשוה ׁשֹור ׁשהמית מאתים ׁשוה ִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשֹור
ּכׁשּנֹוטל  מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּנבלה
הּמת, וחצי החי חצי וזה הּמת, וחצי החי חצי ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַזה
הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ּכל ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָנמצא,
למד  אּתה הּׁשוין ׁשּמן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמדנּו,
ּפחֹות  לא נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלׁשאינן
ּכׁשהן  ּבדמיהן ׁשוין ּבׁשאינן אף יכֹול אֹו יֹותר. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹולא
אמרּת אם ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב אמר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָחּיים,
ׁשוה  ּכׁשהּנבלה הרּבה מׂשּתּכר ׁשהּמּזיק ּפעמים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכן,
ואי  הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר הרּבה לנכרים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָליּמכר

ּפעמים  אֹו נׂשּכר, הּמּזיק ׁשּיהא הּכתּוב ׁשּיאמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאפׁשר
ּדמי  ׁשחצי ׁשלם, נזק מּדמי יֹותר הרּבה נֹוטל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהּנּזק
אמרּת ואם הּנּזק. ׁשֹור ּדמי מּכל יֹותר ׁשוין הּמּזיק ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָׁשֹור
הּכתּוב  ּדּבר לא ,ּכרח על מּמּועד. חמּור ּתם הרי ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּכן,
הּׁשוין  ּומן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם ולּמד ּבׁשוין, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
לֹו ׁשמין נזקֹו, חצי ׁשהּמׁשּתּלם ׁשוין, לׁשאינן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּתלמד
נֹוטל  הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ּׁשּפחתּו ּומה הּנבלה, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאת
הּזה, ּבּלׁשֹון הּכתּוב אמר ולּמה .והֹול הּפחת ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָחצי
מׁשּלם  הּתם ׁשאין ללּמד, חציֹו"? "יׁשּלם אמר: ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹולא
נֹוטל  הּנּזק אין אחרּֿכ ּומת נגח ואם מּגּופֹו, ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאּלא
אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת אינּה ואם הּנבלה, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאּלא
אינֹו זּוז, מאֹות חמׁש ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשֹור
את  לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא הּׁשֹור, את אּלא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹנֹוטל

העלּיה מן לׁשּלם כו)ּבעליו קמא .(בבא ְְֲִִֵַָָָָ

(åì)ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ
únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−

ñ :Bl-äéäé¦«§¤«
i"yx£Ú„B B‡∑ אּלא ּתם, היה לא ׁשֹור אֹו ּכי נֹודע «ִֶַָָָָֹ

נגיחֹות  ׁשלׁש הרי ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא .נּגח ְְְֲִִִֵַַָָֹֹ
¯BL ÌlLÈ ÌlL∑ ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק ˙n‰Â∑ «≈¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆

נזקֹו ּכל נּזק ׁשּיׁשּתּלם עד הּמּזיק יׁשלים ועליו .לּנּזק, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

d¯·Ácלה  ‡¯Bz ˙È ¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz ˙È ÔeaÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿

ÈlÓz‡Óלו  ‡e‰ Áb ¯B˙ È¯‡ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«¬≈««≈ƒ¿«≈
ÌlLÈ ‡ÓlL d¯Ó d¯Ë ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿»»¿≈»≈«»»¿«≈

:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡¯Bz ÛÏÁ ‡¯Bz»√»»≈»¿≈ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dlaPA xnFl Kxv oi` iM ,FpiC z ¤̀¦¦¥Ÿ¤©©§¥¨
oFAWgA wGPd dPlHIW z`Gd©Ÿ¤¦§¤¨©¦¨§¤§
mNWl c"al DzF` `iaIWM oinElWYd©©§¦§¤¨¦¨§§©¥
zFtxhE zFlap wiGOl Eid ENt`W ,wfPd©¤¤¤£¦¨©©¦§¥§¥
,mdinC itM mdA EPrxti FziaA zFxg £̀¥§¥¦§§¤¨¤§¦§¥¤
ENt` sqM deW zFAxl Epxn` xaMW¤§¨¨©§§©§¥¤¤£¦

oiAq(.'f w"a)dlaPd iM xnFl oiprd la` , ª¦£¨¨¦§¨©¦©§¥¨
Kkitl ,"aWgY FpFnnE" `id wGp lW¤¦¨¦¨¥¨¥§¦¨
dapbPW F` ok ixg` dinC EzgR m ¦̀¨£¨¤¨©£¥¥¤¦§§¨
,dziOd inC `N` mNWl wiGOd lr oi ¥̀©©©¦§©¥¤¨§¥©¦¨

dpn deW ig `EdWM xFXd did m ¦̀¨¨©§¤©¨¤¨¤
eilr Wi ,fEf miXng deW zOWkE§¤¥¨¤£¦¦¥¨¨
dPxnWie FzlapA lRhi dfe fEf miXng£¦¦§¤§©¥§¦§¨§¦§§¤¨
Edfe ,oiwFGPd lkA oiCd dfe Fnvrl§©§§¤©¦§¨©¦¦§¤
`Ed WxtnE dlap zgR minkg oixFTW¤¦£¨¦§©§¥¨§Ÿ¨

`xnBA(:'i w"a).dl dxez ©§¨¨
.åéìòa epøîLé àìå (åì)mB iM rEci §Ÿ¦§§¤§¨¨¨©¦©

iE`xM eilrA EPxnWi m` mYd©¨¦¦§§¤§¨¨¨¨
dxwnA wiGde `viei`CeA ,rx`W §¨¨§¦¦§¦§¤¤¥©§©©

,crEnA xn`W dfe ,xEhR `EdWàìå ¤¨§¤¤¨©§¨§Ÿ

,epøîLécEnlYA xnF`d zrC lr ¦§§¤©©©¨¥©©§
(.'c ,'d w"a `YtqFY)dxinW Kixv crEOdW ¤§¨¤©¨¨¦§¦¨

:aEzMd xn`i ,mYd on dNrnøBL íàå §ª¨¦©¨Ÿ©©¨§¦
,epøîLé àìå åéìòáa ãòeäå àeä çbð©¨§©¦§¨¨§Ÿ¦§§¤
`vie ,Fzrx ipRn dxinW FA siqFdl§¦§¦¨¦§¥¨¨§¨¨
zrC lre ."mlW wfp mNWi" wiGde§¦¦§©¥¤¤¨¥§©©©
deW crEnaE mzA dxinXdW xnF`d̈¥¤©§¦¨§¨§¨¨¨

(:d"n w"a mW)"m`e" :xn`i ,òãBðFløBML ¨Ÿ©§¦©¤
àeä çbðdYr mbe,epøîLé àìxEarA ©¨§©©¨Ÿ¦§§¤©£

."mlW wfp aIgzi" dlFcBd FzriWR§¦¨©§¨¦§©¥¤¤¨¥



mihtynסב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy

(æì)äMîç Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®£¦¨´
:äOä úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á̈À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©©¤«

i"yx£'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ∑:זּכאי ּבן יֹוחנן רּבי אמר ¬ƒ»»»¿ִֶַַַַָָָ
הּמק  ׁשהֹולחס ׁשֹור, ּברּיֹות: ׁשל ּכבֹודן על ֹום ְְִֵֶֶַַָָָ

ּכתפֹו, על לנֹוׂשאֹו הּגּנב בֹו נתּבּזה ולא ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֹּברגליו,
מׁשּלם  ּכתפֹו, על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, חמׁשה. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָמׁשּלם
ּבא  מאיר: רּבי אמר ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹארּבעה,

ּגדֹולה  ּכּמה ׁשּבּטלֹוּוראה ׁשֹור, מלאכה: ׁשל ּכחּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹ
מּמלאכּתֹו,מּמלאכּתֹו ּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, חמׁשה. , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ

‰O‰.ארּבעה  ˙Áz ¯BM‰ ˙Áz∑(סז קמא ׁשנאן (בבא ְַָָ««««««∆ְָָ
לֹומר הּכתּוב  וחמׁשה , ארּבעה ּתׁשלּומי מּדת ׁשאין ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבלבד  וׂשה בׁשֹור אּלא .נֹוהגת ְְְִֶֶֶֶַָ

áë(à)ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬
:íéîc Bì−¨¦«

i"yx£˙¯zÁnaÌ‡∑(סב הּבית חֹותר ּכׁשהיה (סנהדרין .את ƒ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ
ÌÈÓc BÏ ÔÈ‡∑.מעּקרֹו ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ≈»ƒְְֲִִֵֵֵֵָָ

וזה  להרגֹו, הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: לּמדת ְְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָּכאן

עצמֹו מעמיד אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהרג
עלֿ ,לפיכ וׁשֹותק. ּבפניו ממֹונֹו ׁשּנֹוטלין ְְְְְִִֵֶֶַָָָָורֹואה
יהרגּנּו ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, .מנתּֿכן ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

(á)ílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½
:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«

i"yx£ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין אין (מכילתא ƒ»¿»«∆∆»»ֵ
ּברּור  אם מׁשל: ּכמין אּלא הּדבר זה לֹול ׁשּיׁש ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

עּמ ּכׁשלֹום ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ּכּׁשמׁש , ְִֶֶֶֶַַָָָָָ
הּממֹון  ּבעל יעמד אפּלּו להרג ּבא ׁשאינֹו ל ְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָֹֹּפׁשּוט
ּבידּוע  הּבן, ממֹון לגנב החֹותר אב ּכגֹון ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּכנגּדֹו,
נפׁשֹות  עסקי על ּבא ואינֹו הּבן, על האב .ׁשרחמי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

BÏ ÌÈÓc∑יהרּגּנּו אם היא ּורציחה חׁשּוב, הּוא ּכחי »ƒְְְִִִֶַַַָָ

הּבית  ÌlLÈ.ּבעל  ÌlL∑ ממֹון הּגּנב ואינֹו, ׁשּגנב ִַַַַ«≈¿«≈ְֵֶַַַָָָ
דסהדיא  עינא אם ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס מיתה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָחּיב
ׁשאם  לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח עלֹוהי, ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָנפלת
ּבעל  ּוכׁשּבא הּבית, ּבעל ׁשּבא קדם עדים ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמצאּוהּו
חּיב  לֹו", "ּדמים יהרגהּו, ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּבית
הּגּנב  אין לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו
הּממֹון  ּבעל את יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא .הּזה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

‡Bלז  dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e‚È È¯‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡¯Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dpaÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡¯n‡ ÛÏÁ ‡Ú Úa¯‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»

ÈÁÓ˙ÈÂא  ‡·pb ÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»

dÏב  ‡Óc È‰BÏÚ ˙ÏÙ ‡i„‰Ò„ ‡ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ¿»≈
:dz·‚a ÔacÊÈÂ dÏ ˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

únäå.Bl äéäémNWi eilre ,"wGPl" §©¥¦§¤©¦¨§¨¨§©¥
wfp wGPd mNYWIW cr wiGOd©©¦©¤¦§©¥©¦¨¤¤
EpzFAx KxcM i"Xx oFWl Edf .mlẄ¥¤§©¦§¤¤©¥

(:'i w"a)WxtPW iE`x oM m`e .ílLé ílL §¦¥¨¤§¨¥©¥§©¥
øBMä úçz øBLdidIW zOd mr" ©©©¦©¥¤¦§¤

mixvna did sqFie oke ."Fl(.'d ,'` lirl), §¥§¥¨¨§¦§¨¦§¥

lkE` `l oke .mixvnA didW sqFi mr¦¥¤¨¨§¦§©¦§¥Ÿ©
dxvre oe`(.b"i ,'` dirWi),dxvrA , ¨¤©£¨¨§©§¨©£¨¨

FxnF`M(.'g ,`"q mW).dlFrA lfB `pFU §§¨¥¨¥§¨
ïëzéå,hWRd KxC lr Wxtlúnäå §¦¨¥§¨¥©¤¤©§¨§©¥

,Bl äéäéxnFlM ,"wiGOl"ílL ¦§¤©©¦§©©¥
äéäé únäå øBMä úçz øBL ílLé§©¥©©©§©¥¦§¤

Bì,EN`d oinElWYA mNWnd wiGOl©©¦©§©¥©©§¦¨¥
ipW lre .oFAWgA wGPl EdqipkIW¤©§¦¥©¦¨©¤§§©§¥
EidIW ,`Ed deW oiCd zFpFWNd©§©¦¨¤¤¦§
dzin zrXnE ,dlaPA oilRhn milrAd©§¨¦§©§¦©§¥¨¦§©¦¨
EpizFAx ixacM ,FpFAWgA FOr qpMY¦¨¥¦§¤§§¦§¥©¥

(:'i w"a).fl dxez

.åéìò LîMä äçøæ íà (á)df oi` ¦¨§¨©¤¤¨¨¥¤
qElwp`e .'Eke lWn oinM `N ¤̀¨§¦¨¨§§ª§§
zltp `icdqC `pir m`" mBxYW¤¦§¥¦¥¨§©£©¨§¨©
xnFl zxg` dHW Fl gwl ,"idFlr£¦¨©¦¨©¤¤©
lrA `AW mcw micr EdE`vn m`W¤¦§¨¥¦Ÿ¤¤¨©©
Exzd FCbpM ziAd lrA `AWkE ,ziAd©©¦§¤¨©©©©¦§¤§¦§

EPBxdi `NW FA,Bì íéîceilr aIg" ¤Ÿ©©§¤¨¦©¨¨¨
mi`Fx mdl WIW xg`n ,"Fbxd m ¦̀£¨¥©©¤¥¨¤¦
`le zFWtp iwqr lr `A aPBd oi`W¤¥©©¨¨©¦§¥§¨§Ÿ
ip`e .i"Xx oFWl .ziAd lrA z` bxdi©£Ÿ¤©©©©¦§©¦©£¦

dlrnl xn`WM ixdW ,DnYBì ïéà ¨¥©¤£¥§¤¨©§©§¨¥
,íéîci`Ce ,Fzbixd lr Fxhtl ¨¦§¨§©£¦¨©©

dzin aIg gvFx oi`W ,FA ExzdWA§¤¦§¤¥¥©©¨¦¨
xn`Y m`e .d`xzdA `N` mlFrl§¨¤¨§©§¨¨§¦Ÿ©

aEzMd `A `NWíéîc Bì ïéà`N` ¤Ÿ¨©¨¥¨¦¤¨
l"xnFl ,minW icin "FnC Fl xiYd §©¦¨¦¥¨©¦©

`N` ,zn` EPpi` df ,Fbxdl xYOW¤ª¨§¨§¤¥¤¡¤¤¨
icin ,oipr lkA FxhFR oFW`xd aEzMd©¨¨¦§§¨¦§¨¦¥

FaIgn ipXde ,d`xzdA c"AnE minẄ©¦¦§©§¨¨§©¥¦§©§
xnFl axd oEMzi ilE`e .mdipW oicA§¦§¥¤§©¦§©¥¨©©
lrA `AW mcw micr EdE`vn m`W¤¦§¨¥¦Ÿ¤¤¨©©
Fpi` ,mdA rci aPBde ,EdExiMde ziAd©©¦§¦¦§©©¨¨©¨¤¥
xaMW ,eiWkr zFWtp iwqr lr `Ä©¦§¥§¨©§¨¤§¨
bxdi m`e ,micrd EdExiMdW d`ẍ¨¤¦¦¨¥¦§¦©£Ÿ
mrh dfe .EdEbxdie c"al micr E`aïŸ¥¦§§©©§§¤©©

,åéìò LîMä äçøæ íàdliNA iM ¦¨§¨©¤¤¨¨¦©©§¨
lral EPBxdi micrd EdExiMd `NW¤Ÿ¦¦¨¥¦©©§¤§©©

.gxaie ziAd©©¦§¦§©
ìòåm`W xnFl qElwp` oEMzp iYrC §©©§¦¦§©¥ª§§©¤¦

df `aE ,zxYgOd on aPBd `vï¨©©¨¦©©§¤¤¨¤
,zxYgnA `AW micr Fl Wi eilr xnFl©¨¨¥¥¦¤¨§©§¤¤

Bì íéîcxYn Fpi`e ,miIgd x`WM ¨¦¦§¨©©¦§¥ª¨
la` ,eilr bxdp Fbxd m`e ,Fbxdl§¨§§¦£¨¤¡©¨¨£¨

ílLéxn`e .xaC mXn gwl m` §©¥¦¨©¦¨¨¨§¨©
aEzMd,åéìò LîMä äçøæ íàxACW ©¨¦¨§¨©¤¤¨¨¤¦¥

`al zxYgn i`A KxCW ,deFdA§¤¤¤¤¨¥©§¤¤¨Ÿ



סג mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy

(â)øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²
ñ :ílLé íéðL íéiç äN-ãò©¤−©¦®§©−¦§©¥«

i"yx£B„È· ‡ˆn˙ ‡ˆn‰ŒÌ‡∑ ׁשּלא טבח ּברׁשּותֹו, ƒƒ»≈ƒ»≈¿»ְִֶַָֹ
מכר  BÓÁŒ„Ú¯.ולא ¯BMÓ∑ ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל ְַָֹƒ«¬ְְִֵַַָָָ

חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבין ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַּכפל,
על  ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ּבמקֹום נאמר ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהרי

לרעהּו"ּכל  ׁשנים יׁשּלם וגֹו' ÌÈL.אבדה ÌÈiÁ ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָ«ƒ¿«ƒ
ÌlLÈ∑ ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו יׁשּלם ולא ¿«≈ְְְִִֵֵֵֶַַָֹ

.חּיים  ִַ

ß hay b"k iyily mei ß

(ã)Bøéòa-úà çlLå íøë-Bà äãN Léà-øòáé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤§¦½
Bîøk áèéîe eäãN áèéî øçà äãNa øòáe¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²¥©¬©§−

ñ :ílLé§©¥«
i"yx£¯Ú·È Èk∑‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e.,ּבהמה לׁשֹון ּכּלם ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְֵָָֻ

ּובעירנּו" "אנחנּו Ú·È¯.ּכמֹו: Èk∑ ּבהמֹותיו יֹולי ְְְֲִֵַƒ«¿∆ְִֵָ
מּׁשּתי  ּבאחת אֹותֹו ויּזיק חברֹו ׁשל וכרם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבׂשדה

ּבׁשּלּוח  אֹו ּבבעּור.אלה: אֹו ּבעירה, ּופרׁשּואת ְְְְִִִֵֵֶֶַֹ
"ּובער", רגל. ּכף מדר נזקי הּוא "וׁשּלח", ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַרּבֹותינּו:

ּומבערת האֹוכלת הּׁשן נזקי ג)הּוא קמא Na„‰.(בבא ְְִֵֵֶֶֶֶַַָƒ¿≈

¯Á‡∑ איׁשּבׂשדה ÌlLÈ.אחר ׁשל e‰„N ·ËÈÓ∑ «≈ְִֵֶֶַָ≈«»≈¿«≈
את  נזקֹו,ׁשמין ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מּמיטב  לֹו יּתן יׁשּלם סלע, נזקֹו היה אם ׂשדֹותיו: ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשהּנּזקין  הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלֹו

ּבעּדית להם ז)ׁשמין .(ב''ק ְִִִֶָָ

(ä)Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬
-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà äîwä©¨−̈´©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤

ñ :äøòaä©§¥¨«
i"yx£L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑מעצמּהאפּלּו.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒ

ּבלע"ז  LÈ„b.קרדונ"ש ÏÎ‡Â∑ ּבּקֹוצים ׁשּלחכה ְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַָ
לּקרקע  הּמחּברת לקמה אֹו לגדיׁש, ׁשהּגיעה .עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

‰„O‰ B‡∑אֹותּה לניר וצרי נירֹו, את ׁשּלחכה «»∆ְֲִִִִֶֶָָָָ

ׁשנּיה  ‰Ú·n¯.ּפעם ÌlLÈ ÌlL∑ אףֿעלּֿפי ְִַַָ«≈¿«≈««¿ƒִַַ
עלֿידי  מעצמּה יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהדליק
את  ׁשמר ׁשּלא לפי לׁשּלם, חּיב ׁשּמצאה, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקֹוצים

ותּזיק  ּתצא ׁשּלא .ּגחלּתֹו ְְִֵֵֶַַַֹ

(å)ì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékápâå øîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−
:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

i"yx£LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â∑ ּדבריו לפי.·b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡∑לּבעלים ׁשנים הּגּנב סג)יׁשּלם קמא .(בבא ¿À«ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְְְִִֵַַַַַָָ

BzÓ¯ג  ‡z·b d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ Ì‡ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»ƒ
ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÔÈiÁ Ôep‡c ¯n‡ „Ú ¯ÓÁ „Ú«¬««ƒ«¿ƒ«ƒ««¿≈

:ÌlLÈ¿«≈

È˙ד  ÁlLÈÂ Ì¯Î B‡ Ï˜Á ¯·b ÏÈÎ‡È È¯‡¬≈…ƒ¿«¬«¿»ƒ««»
dÏ˜Á ¯ÙL Ô¯Á‡ Ï˜Áa ÏeÎÈÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿≈«¬«»√»¿««¿≈

:ÌlLÈ dÓ¯k ¯ÙLe¿««¿≈¿«≈

ÏeÎÈÈÂה  ÔÈ·ek ÁkLÈÂ ¯e ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

hÓÏ¯ו  ÔÈÓ B‡ ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«»ƒ¿ƒ«
‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ ‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿¿««»»

:ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ¿«≈««¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

obxFdde ,mdA xiMn mc` oi`W ,dliNA©©§¨¤¥¨¨©¦¨¤§©§¨
mW aMrzOd la` ,xYnE xEhR mẄ¨ª¨£¨©¦§©¥¨

cråéìò LîMä äçøæxnhin `Ed ©¨§¨©¤¤¨¨¦§¨
FaIgl `A m`e .FWtpl gxFaE `vFie§¥¥©§©§§¦¨§©§

lr`l dzin aIgzn Fpi` micr iR ©¦¥¦¥¦§©¥¦¨Ÿ
lr oM m`e .ziAd lrA ciA `le c"aA§§Ÿ§©©©©©¦§¦¥©

cEnlYA xnF`d zrC(.a"r oixcdpq) ©©¨¥©©§©§¤§¦

xEhR `vie milM lhpe zxYgnA `AdW¤©¨§©§¤¤§¨©¥¦§¨¨¨
didi ,Edppw mincAíà ílLé ílL §¨¦¨¨§¦§¤©¥§©¥¦

Búáðâa økîðå Bì ïéàdlrnl xfFg ¥§¦§©¦§¥¨¥§©§¨
l`Léà áðâé ék(.f"l ,`"k lirl)KxcM , ¤¦¦§Ÿ¦§¥§¤¤

oM dUrY Lzn`l s`e(.f"i ,e"h mixaC). §©©£¨§©£¤¥§¨¦

Cøãåm`W" ,xn`i ,drEci hWRd §¤¤©§¨§¨Ÿ©¤¦
"`vnpe" miYA KWgA "xzg̈©§¤¨¦§¦§¨

,"bxdi" dliNA zxYgOAäçøæ íàå ©©§¤¤©©§¨¥¨¥§¦¨§¨
LîMä,FxiMnE Ed`Fx mc`e aPBd lr ©¤¤©©©¨§¨¨¥©¦

la` ,"bxdi `l"ílLéapBX dn Ÿ¥¨¥£¨§©¥©¤¨©
mrhe .mFIA mXn `ivFde,LîMä §¦¦¨©§©©©¤¤

ipirl oke ,mi`Fxd ipirl "xF`d"¨§¥¥¨¦§¥§¥¥
z`Gd WnXd(.`"i ,a"i 'aÎl`EnW).iElbA , ©¤¤©Ÿ§¥§¨

df iM ,EpxMfd xW`M dGd oiCd mrhe§©©©¦©¤©£¤¦§©§¦¤
gxai dfe ,ziAd lrA z` bxdi©£Ÿ¤©©©©¦§¤¦§©

.EPOnb dxez ¦¤
Bà óñk eäòø ìà Léà ïzé ék (å)¦¦¥¦¤¥¥¤¤

ì íéìë.øîLdxn`p Ff dWxR ¥¦¦§Ÿ¨¨¨¤¤§¨
z` FA xhR KkitlE ,mPg xnFWA§¥¦¨§¦¨¨©¤

EpizFAx zlAw itM ,dapBd,o`M `zlikn) ©§¥¨§¦©¨©©¥§¦§¨¨



mihtynסד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy

(æ)-ìà úéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤
:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéäìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

i"yx£·pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּבית ּובא ּבעל ולּׁשבע ∑Â˜¯·.ּוא זה עם לדּון הּדּינין, אל ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו ידֹו ׁשלח ׁשּלא .לֹו ְֶֶַָָֹ

(ç)äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧
äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN-ìò©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½
íéäìû ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìûä ãò©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½

ñ :eäòøì íéðL ílLé§©¥¬§©−¦§¥¥«
i"yx£ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ∑,ּבׁשבּועתֹו ׁשקרן ׁשּיּמצא «»¿«∆«ְְִִֵֶַָָָ

אלהים  וירׁשיעּוהּו ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא עדים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּיעידּו
העדים  e‰Ú¯Ï.עלּֿפי ÌÈL ÌlLÈ∑ הּכתּוב לּמד ִִֵַָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈ְִֶַָ

ׁשהּוא  ונמצא הימּנּו, נגנב לֹומר ּבפּקדֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּטֹוען
ּבזמן  ואימתי? ּכפל. ּתׁשלּומי מׁשּלם ּגנבֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָעצמֹו
רּבֹותינּו ּדרׁשּו ׁשּכ עדים, ּבאּו ואחרּֿכ ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּנׁשּבע
האלהים". אל הּבית ּבעל "ונקרב ְְְְֱִִִִִֶַַַַַָָָָֹזכרֹונםֿלברכה:
אֹו לׁשבּועה, אֹומר אּתה היא. ׁשבּועה זֹו, ְְְִִִֵַָָָָקריבה
נגנבה, לֹומר וכפר לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאינֹו
נאמר  ּבידֹו? ׁשהּוא עדים ּבאּו אם ּבכפל יתחּיב ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּיד
"ׁשבּועת  יד, ׁשליחּות למּטה ונאמר יד, ׁשליחּות ְְְְְֱִִֶַַַָָָָּכאן

ּלהּלן  מה ידֹו", ׁשלח אםֿלא ׁשניהם ּבין ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹה'
ׁשבּועה  ּכאן אף e‰ŒÈk‡.ׁשבּועה, ¯Ó‡È ¯L‡ ְְַָָָ¬∆…«ƒ

‰Ê∑ זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו, לפי ∆ְְֲִִֵֶֶַָֹ
יבא  הּדּינין עד .אצל הּוא הרי עליו, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנׁשּבעּת
הם  ּכׁשרים ואם העדּות. את ויחקרּו ׁשניהם, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָּדבר
ירׁשיעּו ואם ׁשנים", "יׁשּלם זה, לׁשֹומר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַוירׁשיעּוהּו
ׁשנים  הם יׁשּלמּו זֹוממין, ׁשּנמצאּו העדים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָאת
הּוא  "ּכי ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו ְְְְִִִֵֵַַָָָָלּׁשֹומר.
אּלאֿאםּֿכן  ׁשבּועה אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ללּמד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָזה":

ּבמקצת  והּמֹותר ,הֹודה ל חּיב אני וכ ּכ לֹומר: ְְְְְֲִִַַַָָָָָָ
מּמּני קו)נגנב .(ב''ק ְִִִֶַ

„·È˙‡ז  È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ ‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿»≈»≈¿≈»
‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ ‡iic Ì„˜Ïƒ√»«»«»ƒ»ƒ¿≈¿»

:d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ƒ¿«≈«¿≈

ÏÚח  ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ ·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ«»ƒ¿«¿««¬««
È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ eÒk ÏÚ ¯n‡ƒ»«¿«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈
Èc ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡iic Ì„˜Ï ÔÈ„ ‡e‰≈ƒ√»«»«»≈ƒ«¿≈ƒ
:d¯·ÁÏ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ ‡iic Ôe·iÁÈ¿«¿«»«»¿«≈««¿≈¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(:c"v n"aKxCW ipRn ,aEzMA mzq xMfpe .§¦§©§¨©¨¦§¥¤¤¤
.mPgA mxnWl milM F` sqM ixnFW§¥¤¤¥¦§¨§¨§¦¨

dIpXd dWxRde(.a"iÎ'h miwEqR)xnFWAW §©¨¨¨©§¦¨§¦¤§¥
dxiMfd xkUäN Bà øBL Bà øBîç ¨¨¦§¦¨£¤
,äîäa ìëåciA oYzl zFndAd Kxce §¨§¥¨§¤¤©§¥§¦¨§©

.xkUA mzF` Erxie xnWl mirFx¦¦§Ÿ§¦§¨§¨¨
.Léàä úéaî ápâåitl i"Xx WxR §ª©¦¥¨¦¥©©¦§¦

.KM orFh `EdW xnFl .eixaC§¨¨©¤¥¨
`iap LAxwA mEwi iM minFC Fl E`iade§¥¦¦¦¨§¦§§¨¦

(.'a ,b"i mixaC)`iaPd xEGr oa dippg ,dinxi) §¨¦£©§¨¤©©¨¦¦§§¨

(.'` ,g"klr mXd dfA EP`xwi `l iM ,¦Ÿ¦§§¤§¤©¥©
,Kxv oi`e .oM xn`i `EdW wx ,zn`d̈¡¤©¤Ÿ©¥§¥Ÿ¤

"m`" xn`i aEzMd iMLéàä úéaî ápb ¦©¨Ÿ©¦ª©¦¥¨¦
àì íàå ,íéðL ílLé ápbä àönéå§¦¨¥©©¨§©¥§¨¦§¦Ÿ

ápbä àönélr "raXie c"al E`Fai" ¦¨¥©©¨¨§§¦¨©©
dapBdúëàìîa Bãé çìL àì íà ©§¥¨¦Ÿ¨©¨¦§¤¤

ïeòéLøé øLàå ,eäòø"c"a FzF`" ¥¥©£¤©§¦
,apFBd `EdW ,z`Gd dapBAílLé ©§¥¨©Ÿ¤©¥§©¥

,íéðLmNWl EdEriWxi `l c"a iM §©¦¦Ÿ©§¦§©¥
aEIg iM ,`Ed Fapb `l m` mipW§©¦¦Ÿ§¨¦¦
xW`M ,`Ed aPbA ltkA oinElWYd©©§¦§¥¤§©¨©£¤

dlrnl xn`(.'b wEqtA)mipW miIg ¨©§©§¨§¨©¦§©¦
.mNWif dxez §©¥

(æ)mrheúëàìîa Bãé çìL àì íà §©©¦Ÿ¨©¨¦§¤¤
,eäòøl` axwIW" i"Xx zrC lr ¥¥©©©©¦¤¦§©¤

lWA Fci glW `NW" raXl "midl`d̈¡Ÿ¦¦¨©¤Ÿ¨©¨§¤
oFkPde ."Fxagíéäìàä ìà áø÷iL £¥§©¨¤¦§©¤¨¡Ÿ¦

,orFh `EdW FnM apbPW raXlàì íà ¦¨©¤¦§©§¤¥¦Ÿ
ãé àeä çìLFMxvl WOYWdl ¨©¨§¦§©¥§¨§
,eäòø úëàìîaoFcTRA ci glFXd iM ¦§¤¤¥¥¦©¥©¨©¦¨

.oiqp`A aIge olfB eilr dUrpg dxez ©£¨¨¨©§¨§©¨§¨§¦
.äæ àeä ék øîàé øLà (ç)azM £¤Ÿ©¦¤¨©

FhEWR itl i"Xxøîàé øLàcrd ©¦§¦§£¤Ÿ©¨¥
äæ àeä ék`Ed ixde eilr YrAWPW ¦¤¤¦§©§¨¨¨©£¥

Exn` EpizFAxe .Llv`(:e"w w"a)àeä ék ¤§§§©¥¨§¦
,äædrEaW FzF` oiaIgn oi`W cOll ¤§©¥¤¥§©§¦§¨

Kke KM" ,zvwnA dcFd oM m` `N ¤̀¨¦¥¨§¦§¨¨§¨
iPOn apbp xzFOde "aIg ip`(l"kr)dfe . £¦©¨§©¨¦§©¦¤¦§¤

`Ed micigi ixaC axd FazMW oiprd̈¦§¨¤§¨¨©¦§¥§¦¦
dkldM Fpi`e(.f"wÎ.e"w w"a)mixnFXdW , §¥©£¨¨¤©§¦

d`cFde zvTnA dxitM mikixv opi ¥̀¨§¦¦§¦¨§¦§¨§¨¨
lkA aPB zprh orFHWM ENt`e ,zvTnA§¦§¨©£¦§¤¥©£©©¨§¨

zrEaW raXl `Ed aIg oFcTRd©¦¨©¨¦¨©§©
`xnBA x`Azn cFre .mixnFXd©§¦§¦§¨¥©§¨¨
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סה mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

זה הּוא ּכי יאמר ח)אׁשר (כב, ֲִֶֶַֹ
ּבמקצת  הֹודה אּלא־אם־ּכן ׁשבּועה אֹותֹו מחיבין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָללּמד

(רש"י)

הּוא: ּברּוחנּיּות, ּבמקצת' 'מֹודה ְְְְִִִֶַָָענין
מהּותֹו ׁשּכל לֹומר יּתכן לא ּבחטא, נכׁשל ׁשאדם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבׁשעה
נׁשארה  והיא חטאה לא הּנׁשמה עצם ׁשהרי ּבחטא, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשקּוע

החטא. ּבׁשעת ּגם ּבה' ְְְִִֵֵַַַַָּבדבקּותּה
רק  מלא זה ׁשּכח לֹומר יּתכן לא הּנׁשמה, ּכחֹות מּצד ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּגם
רז"ל  ּוכמאמר טֹוב, ריּבּוי יׁש יהּודי ּבכל ׁשהרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָחטאים,

יט) ּכרימֹון".(עירובין מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָ"אפילּו

'ּכּלֹו יהיה - ׁשּבֹו אחד ּכח אפילּו אֹו - ׁשּיהּודי יּתכן לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻולכן
ַרע'.

ולמסר  החֹוטא את להפליל ותֹובע מקטרג הרע יצר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹוכאׁשר
ּבמקצת': 'מֹודה טענת ּכנגּדֹו האדם טֹוען לרׁשּותֹו, ּכּלֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻאֹותֹו

ּבלבד. ּב'מקצת' אּלא זה אין חטאּו. וכחי מהּותי ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלא
'מקצתֹו' - ׁשּבחטאֹו אדם ׁשבּועה". חּיב - ּבמקצת ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ"מֹודה
יֹותר  יּפל ׁשּלא ּכח, לתֹוספת הּוא זקּוק הּיצר, לרׁשּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹנכנס
ׂשֹובע, מּלׁשֹון ׁשבּועה - אֹותֹו ׁשּמׁשּביעים זהּו הּיצר. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָלרׁשּות
להחזיק  ויּוכל יֹותר, יּפל ׁשּלא מיחדים ּכחֹות לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹֹֻנֹותנים

ֲַָמעמד.

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

לרעהּו ׁשנים יׁשּלם יבא... האלקים ח)עד (כב, ְְְֱִִֵֵֵַַַָָֹֹ
ׁשהּוא  הראׁשֹון הּדין על וקאי הּדין, ּפירּוׁשֹו - ְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"האלקים"
ׁשהּוא  ׁשּבּדֹור, הּצּדיק - ׁשּלאחריו ּובּדֹורֹות רּבנּו. ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמׁשה

ּדֹור. ׁשּבכל ּדמׁשה' ְְְְִֶֶַַָָֹה'אתּפׁשטּותא
אל  יל - יעׂשה? מה חטאֹו, לתּקן ּומבּקׁש ׁשחטא ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאדם

ּכח  לֹו ויּתן לתׁשּובה הּדר את יֹורהּו והּוא ׁשּבּדֹור, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּצּדיק
ּבבחינת  ּבֹוראֹו את יעבד על־ידי־זה ׁשלמה. ּבתׁשּובה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלחזר
- לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם הּכתּוב ׁשאמר זהּו לתּוׁשּיה. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכפלים

הּקּב"ה זה יתרו)"רעהּו" פרשת ריש .(שמות־רבה ֵֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 10 'nr f jxk zegiy ihewl)

לרעהּו ׁשנים ח)יׁשּלם "לרעהּו".(כב, מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַֹ
ׁשהחפץ  ׁשּנׁשּבע ּבׁשֹומר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָויׁש
ּתׁשלּומי  ׁשל ׁשהחּיּוב ּומּכיון ּבידֹו. ׁשהּוא והתּברר מּמּנּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגנב

ּוׁשבּועת  הּׁשֹומר, ּכׁשּנׁשּבע ּדוקא הּוא ּגּנב' טענת ּב'טֹוען ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכפל
לּמפקיד  לכאֹורה ׁשּי ׁשאינֹו לּמקֹום, אדם ּבין חטא היא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשקר

ׁשנים יׁשּלם ׁשאף־על־ּפי־כן לפרׁש הּכתּוב הצר .לרעהּו- ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻ

(è)äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²
ì äîäa-ìëåïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬

:äàøŸ¤«
i"yx£¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑ ב''מ) ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬

לפיכצד) חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ּפטר ּפרׁשה ְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָָ
אם  האיׁש, מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגנבה, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבֹו
למדּת, לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹלא
ּבׁשֹומר  אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. ּבׁשבּועה עצמֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָׁשּפֹוטר

ׁש ּכמֹו נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ּכתּוב:ׂשכר, ְְְְִִִֵֶָָָָָָ
ּכמֹו: האנס, על אבל יׁשּלם", מעּמֹו יּגנב ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ"אםּֿגנב
עלֿידי  ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָמת

¯‡‰.לסטים  ÔÈ‡Â∑ ּבּדבר .ׁשּיעיד ְִִ¿≈…∆ִֶַָָָ

(é)Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úòáL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
:ílLé àìå åéìòa ç÷ìå eäòø úëàìîa¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£‰È‰z '‰ ˙Ú·L∑,ּכדבריו הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְִִֵֶַָָָ
ׁשאם  לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹוהּוא

חּיב  נאנסה, ואחרּֿכ יד ּבּה Á˜ÏÂ.ּבאנסין ׁשלח ְְֱֳִֶַַַַָָָָָָָָ¿»«
ÂÈÏÚa∑ הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ הּׁשֹומר .ּכלּום לֹו ¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(àé):åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áðb-íàå§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«

‡Bט  ¯B˙ B‡ ¯ÓÁ d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¬«
B‡ ¯·z‡ B‡ ˙ÈÓe ¯hÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¯n‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ È·zL‡ƒ¿¿ƒ≈¿»≈

Ï‡י  Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא  dnÚÓ ·b˙È ‡·b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰B¯ÓÏ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oi` ,zFAxn zFklde hrn `xwn oipiCd dN`aE .mipipr x`WE dlfbE d`eldA ENt`e zFriaYd lkA zbdFp zvTnA dcFn¤§¦§¨¤¤§¨©§¦©£¦§©§¨¨§¥¨§¨¦§¨¦§¥¤©¦¦¦§¨ª¨©£¨§ª¥
.zF`xwOd aEXi ickA `N` o`kA mdn x`al Kxvh dxez Ÿ¤§¨¥¥¤§¨¤¨¦§¥¦©¦§¨



mihtynסו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy

(áé)ô :ílLé àì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«

i"yx£Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡∑ רעה חּיה e‰‡·È.עלֿידי ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈
„Ú∑ עדים ּופטּור יביא ּבאנס, ‰Ù¯h‰.ׁשּנטרפה ≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»

ÌlLÈ ‡Ï∑ אּלא יׁשּלם", לא "טרפה אֹומר אינֹו …¿«≈ְְֵֵֵֵֶַָָֹ
ׁשאינֹו טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ"הּטרפה",

טרפת  מׁשּלם. ּונמּיה, וׁשּועל חתּול טרפת ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָמׁשּלם:
לחׁש ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, לדּון זאב, ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָֹ

מיתה  מה נׁשּבה": אֹו נׁשּבר אֹו "ּומת ּכתיב ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּכן?
להּציל  יכֹול ׁשאין וׁשביה ׁשבר אף להּציל, יכֹול .ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

(âé)åéìòa úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬
:ílLé ílL Bnò-ïéà¥«¦−©¥¬§©¥«

i"yx£ÎÂÏ‡LÈŒÈ∑ ּבאנסין חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמד ‡BnÚŒÔÈ.ּבא ÂÈÏÚa∑אינֹו ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ¿ƒƒ¿«ְְֳִֵֶֶַַַַָָָָ¿»»≈ƒְִֵֶָָ
הּׁשֹואל  צד)ּבמלאכּתֹועם .(ב''מ ְְִִֵַַ

(ãé)àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
ñ :BøëNa¦§¨«

i"yx£BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑,מלאכה ּבאֹותּה ׁשהּוא ּבין ƒ¿»»ƒְְֵֶָָָ
ׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין

צרי ּומיתהאינֹו ׁשבירה ּבׁשעת עּמֹו שם)להיֹות .(ב''מ ְְְִִִִִִֵַָָָ
‡e‰ ¯ÈÎNŒÌ‡∑ הּׁשֹור ׂשכּור,אם אּלא ׁשאּול, אינֹו ƒ»ƒִֵֶַָָָ

הּזה  הּׂשֹוכר ליד ּבׂשכרֹו ּבׁשאלה,ּבא ּכל ולא ואין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו עלֿידי ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָהנאה
ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ּבאנסין. להתחּיב ׁשֹואל ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַָָֹמׁשּפט
ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו חּנם, ּכׁשֹומר ְְְְְִִִֵֵֶָָָָאם
אֹומר  מאיר רּבי מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר יׂשראל, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָחכמי

ׂשכר  ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, .ּכׁשֹומר ְְְִִֵֵֵַָָָָ

(åè)áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´
:äMàì Bl äpøäîé øäî dnò¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«

i"yx£‰zÙÈŒÈÎÂ∑,לֹו ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְִֵֶַַַַַָ
ארּמי, ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל". "וארי ּתרגּומֹו: ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָוכן

עברי  ּבלׁשֹון p¯‰ÓÈ‰.ּכפּתּוי ¯‰Ó∑לּה מהר,יפסק ְְְִִִָ»…ƒ¿»∆»ְִַָֹֹ
ׁשּכֹותב  לאׁשּתֹו, איׁש ויּׂשאּנה לּהּכמׁשּפט .ּכתּבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻ

(æè)ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ
ñ :úìeúaä øäîk§−Ÿ©©§«Ÿ

È·˙c¯‡יב  ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

ÈÓ˙יג  B‡ ¯·zÈÂ d¯·Á ÔÓ ¯·b Ï‡LÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«ƒ
:ÌlLÈ ‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ d¯Ó»≈≈ƒ≈«»»¿«≈

‰e‡יד  ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d¯‚‡a ÏÚ«¿«¿≈

Ò¯‡Ó‡טו  ‡Ïc ‡zÏ˙a ¯·b ÏcLÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«¿À¿»¿»¿«¿»
·ekLÈÂ:ez‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚ ¿ƒ¿ƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

dÏטז  dzÓÏ ‡‰e·‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

óøhé óøè íà (áé).drx dIg ici lr ¦¨Ÿ¦¨¥©§¥©¨¨¨
,ãò eäàáédtxhPW "micr `iai" §¦¥¥¨¦¥¦¤¦§§¨

,Dnzl Wie .i"Xx oFWl df .xEhtE qp`A§Ÿ¤¨¤§©¦§¥¦§Ÿ©
,micr o`kA aEzMd Kixvd dOl̈¨¦§¦©¨§¨¥¦

xn` dlrnlEïéa äéäz 'ä úòáL §©§¨¨©§ª©¦§¤¥
íäéðL(.'i wEqR),`Ed deW mdA oiCde . §¥¤¨§©¦¨¤¨¤

xhRi micr Fl Wi m`WøaLðå úîa ¤¦¥¥¦¦¨¥§¥§¦§©
äaLðåmicr Fl oi` m`e ,"sxhpA" oke §¦§¨§¥§¦§©§¦¥¥¦

iM `OWe .mNWn Fpi`e oNM lr rAWp¦§©©ª¨§¥§©¥§¤¨¦
"zEnIWM" xFXdW deFdA aEzMd xAC¦¥©¨§¤¤©§¤¨
"xAWpe" wEvl dlri F` eilrA qEa`A§¥§¨¨©£¤§§¦§©

äàBø ïéàhqlA "dAWPd" oke ,FAmi ¥¤§¥©¦§¨§¦§¦
Klde xcrd on FlhpE eilr `AW oIfn§ª¨¤¨¨¨§¨¦¨¥¤§¨©

sxhi xW`M aCde dix`d la` ,Fl£¨¨©§¥§©Ÿ©£¤¦§Ÿ
xn`i okle ,mirFx `ln eilr `xwi¦§¨¨¨§Ÿ¦§¨¥Ÿ©

."xhRie" c"al "mzF` `iaIW"¤¨¦¨§§¦¨¥
Bàlr cOll aEzMd `AW WxtPW¤§¨¥¤¨©¨§©¥©

xnF`W dcEdi oA iqi` lW FpiC¦¤¦¦¤§¨¤¥
(.b"t n"a)äàBø ïéàxEhR(.'i wEqR lirl), ¥¤¨§¥¨

,"xhRie micr `iai" d`Fx Wi `d̈¥¤¨¦¥¦§¦¨¥
mFwnA qp`d rx` m`W ,FWExtE¥¤¦¥©¨Ÿ¤§¨
oi` mFId lM mW oiiEvn miWp`dW¤¨£¨¦§¦¨¨©¥
`iadl Kixve FzrEaW lr oiknFq§¦©§¨§¨¦§¨¦
oM didYW dtxHd Kxce .micrd̈¥¦§¤¤©§¥¨¤¦§¤¥
aEzMd DA Kixvd okle ,Epxn` xW`M©£¤¨©§§¨¥¦§¦¨©¨

xn` `"xe .micrd `iaIW,ãò eäàáé ¤¨¦¨¥¦§¨©§¦¥¥

F` mirxM iYW ,sxhPd zvw "`iaIW"¤¨¦§¨©¦§¨§¥§¨©¦
izi`x oke ."crl" Fl zFidl ,of` lcA§©Ÿ¤¦§§¥§¥¨¦¦

i`gFi oA oFrnW iAxC `zlikOAsC) ©§¦§¨§©¦¦§¤©©

(f"nw,dcicr `iai xnF` lE`W `A ©̀¨¨¥¨¦£¦¨
drxd liSi xW`M 'd xn` dM :xn`PW¤¤¡©Ÿ¨©©£¤©¦¨Ÿ¤

'Fbe mirxk iYW ix`d iRn,'b qFnr) ¦¦¨£¦§¥§¨©¦§¨

(.a"i.bi dxez

.Léà äzôé éëå (æè-åè)lr xAcn §¦§©¤¦§©¥©
ix`" FnEBxY oke ,DAl¦¨§¥©§£¥
iEYtM inx` oFWlA lECW ,"lcWi§©¥¦§¨£¨¦§¦

.WcTd oFWlABl äpøäîé øäî ¦§©Ÿ¤¨Ÿ¦§¨¤¨
,äMàìWi` hRWnM "xdn Dl wqti" §¦¨¦§Ÿ¨Ÿ©§¦§©¦

.dP`Vie dAzM Dl azFMW "FYW`l"§¦§¤¥¨§ª¨§¦¨¤¨



סז mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy
i"yx£˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók∑ ּכסף חמׁשים קצּוב ׁשהּוא ¿…««¿…ֲִִֶֶֶָ

ׁשּנאמר: ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאצל
כב) הּנערה (דברים לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָ"ונתן

ּכסף" .חמּׁשים ֲִִֶָ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oipr la` ,oFkp EPpi`e .i"Xx oFWl§©¦§¥¤¨£¨¦§©
dYti oke ,"xwWA oFvx ziHd" iEYRd©¦©¨©¨§¤¤§¥¦§¤

mkaal(.f"h ,`"i mixaC)iAl xzQA YtIe , §©§¤§¨¦©¦§§©¥¤¦¦
(.f"k ,`"l aFI`)dX` lr iAl dYtp m` , ¦¦¦§¨¦¦©¦¨

(.'h ,`"l mW)oi` xW` miWp`d okle . ¨§¨¥¨£¨¦£¤¥
CmAl drhie liMUdl dnlW mYr ©§¨§¥¨§©§¦§¦§¤¦¨

,mi`zR E`xTi mpipr zNgzA mixacA¦§¨¦¦§¦©¦§¨¨¦¨§§¨¦
xaC lkl oin`i izR xn`W FnkEilWn) §¤¨©¤¦©£¦§¨¨¨¦§¥

(.e"h ,c"iaMWl dlEzAd z` ziqOde .§©¥¦¤©§¨¦§©
xwW ixacA Fvtgl dpFvx dHi DOr¦¨©¤§¨§¤§§¦§¥¤¤

.dYtn `xwpe§¦§¨§©¤
ñeì÷ðàåxn` ,zFwFlgnl oFWNd wNg §ª§§¦¥©¨§©£¨©

oFWl `Ede ,"lcWi" oM¥§©¥§§
mr mc`d dUri xW` wqre dlEAgY©§¨§¥¤£¤©£¤¨¨¨¦
didi ,FpFvxM FA zFUrl xg ©̀¥©£¦§¦§¤
ok iM ,dUrnA F` mixacA FzElCYWd¦§©§¦§¨¦§©£¤¦¥

FOr Wi` wa`IeA xn`(.d"k ,a"l ziW`xA) ¨©§©¥¨¥¦¦§¥¦

mBxY l`iGr oA ozpFie .lcYWie§¦§©¥§¨¨¤ª¦¥¦§¥
LiiglA migg iYzpe LiYaaFWel`wfgi) §©§¦§¨©¦©¦¦§¨¤§¤§¥

(.'c ,g"lzEx zNbn mEBxzaE ,KpilcW`e :©£©§¦¨§©§§¦©
ziUr dp`e mFId YhTl dti`,'a zEx) ¥Ÿ¦©§§©§¨¨¨¦

(.h"iYlcYW` o`lEWi`d mW ,cArnl §¨¦§©©§§§¤§©¥¨¦
frA mFId FOr iziUr xW`(mW) £¤¨¦¦¦©Ÿ©¨

oipr zNAgY iM ,DiOr zilcYW`c§¦§©¨¦¦¥¦©§ª©¦§¨
`xTi FzFUrl cCvn mc` xW £̀¤¨¨§©¥©£¦¨¥
mFwnaE dpWOA Exn`e ,zElCYWd¦§©§§¨§©¦§¨§¨

Wi` zFidl lCYWd miWp` oi`WzFa`) ¤¥£¨¦¦§©¥¦§¦¨

(.'d ,'amc` lCYWi mlFrl `xnBaE ,©§¨¨§¨¦§©¥¨¨
l`xUi ikln z`xwl z`vl(.g"p zFkxA), ¨¥¦§©©§¥¦§¨¥§¨

DzElSdl xCYWn ded aEzMaEl`ipC) ©¨£¨¦§©©§©¨¥¨¦¥

(.e"h ,'e.zFlEAgY dUFre lCYWn ,¦§©¥§¤©§
ìòåcxnE `Ed oFWNd dGn iYrC §©©§¦¦¤©¨§©

DA carzn xECYW`e,'c `xfr) §¤§©¦§£¤©¤§¨

(.h"iEtilgi iM ,dAx dlEAgze cxn ,¤¤§©§¨©¨¦©£¦
,WcTd oFWlA s` dN`d zFIzF`d̈¦¨¥¤©¦§©Ÿ¤

zFlGn(.'d ,b"k 'aÎmikln)zFxGnE,g"l aFI`) ©¨§¨¦©¨¦

(.a"lEvlnp ,(.b"w ,h"iw miNdY)EvxnpeaFI`) ¦§§§¦¦§¦§§¦

(.d"k ,'ear iUltn ,(.f"h ,f"l mW)iUxtn ¦§§¥¨¨¦§§¥
ar(.h"k ,e"l mW)El`e zinx`A oke .l`ipC) ¨¨§¥©£¨¦©£¨¦¥

(.'g ,'fEx`e(.'f ,'f mW)zxWxW ,,g"k oNdl) ©£¨©§¤¤§©¨

(.c"izlWlW minkg DA Exn`zF`ewn) ¨§¨£¨¦©§¤¤¦§¨

(.'d ,'idpWOA mdA aEzMW zF`gqp Wie .§¥ª§¨¤¨¨¤©¦§¨
(.'d ,'a zFa`)okle .Wi` zFidl xCYWd ¨¦§©¥¦§¦§¨¥

qElwp` xn`äzôé ék,"lcWi ix`" ¨©ª§§¦§©¤£¥§©¥
mipiprA dlEzAd z` aaFWie aaFqi§¥¦¥¤©§¨§¦§¨¦
iEYR iM xEaraE .DOr aMWIW cr miAx©¦©¤¦§©¦¨©£¦¦

mixacA mrR miAx mipiprA zFlEzAd©§§¦§¨¦©¦©©¦§¨¦
,DzF` drhIW xwWA mrR oFnnA mrR©©§¨©©§¤¤¤©§¤¨
Fl DzF` `Vl FpFvxW zn`A mrR©©¤¡¤¤§¦¨¨
F`Ure oFWl Fl cgii `l ,dX`l§¦¨Ÿ§©¥¨©£¨
mkaal dYti otA la` ,zElCYWd¦§©§£¨§¤¦§¤§©§¤

(.f"h ,`"i mixaC).Erhi `nlc FA xn` §¨¦¨©¦§¨¦§
äîeaxd WxRW(i"Xx)äpøäîé øäîa ©¤¥©¨©©¦§¨Ÿ¦§¨¤¨

BlDl wqtIWøäîWi` hRWnM ¤¦§Ÿ¨Ÿ©§¦§©¦
dAzM Dl azFMW FYW`l(o`M `zlikn), §¦§¤¥¨§ª¨§¦§¨¨

Fpi` dP`Vi m` dYtndW zn` Fpi ¥̀¡¤¤©§©¤¦¦¨¤¨¥
oi`EVPd xg` dPWxbi m`e ,qpw ozFp¥§¨§¦§¨§¤¨©©©¦¦
,dxFYd on mElM eilr Dl oi ¥̀¨¨¨§¦©¨
la` .`Ed mixtFq ixaCn dAzMdW¤©§ª¨¦¦§¥§¦£¨

WExRøäîgNWn mc`W migElXd ¥Ÿ©©¦¦¤¨¨§©¥©
micbaE adf ilkE sqM ilM FzqEx`l©£¨§¥¤¤§¥¨¨§¨¦
mi`xwPd mde ,oi`EVPde dRgd ikxvl§¨§¥©ª¨§©¦¦§¥©¦§¨¦
Exn` Kke .minkg oFWlA zFpFlaq¦§¦§£¨¦§¨¨§

ixcd ixdn(.d"nw a"a)xn` qElwp`e . Ÿ£¥£¨¥§ª§§¨©
oYnE xdn c`n ilr EAxdA,c"l ziW`xA) §©§¨©§ŸŸ©©¨§¥¦

(.a"i,opYnE oixdFn `cgl ilr Ebq ©̀§¨©©£¨£¦©§¨
ezFAzM Dl aYkl mdl xcFp did `l §Ÿ¨¨¥¨¤¦§Ÿ¨§ª

la` ,c`n dAxdøänäFnM zFpFlaq ©§¥§Ÿ£¨©Ÿ©¦§§
on xfbp oFWNd didW okYie .iYWxRW¤¥©§¦§¦¨¥¤¨¨©¨¦§©¦

dWEg dxdn(.g"l ,'k '`Îl`EnW)`EdW itl , §¥¨¨§¥§¦¤
iM ,oi`EVpA xdnPd oFW`xd xaCd©¨¨¨¦©¦§¨§¦¦¦
eiptl glWl miCwnE xdnn ozgd¤¨¨§©¥©§¦¦§Ÿ©§¨¨
zial `A `Ed ok ixg`e `idd dgpOd©¦§¨©¦§©£¥¥¨§¥
FnM ,dgnVd F` oi`EVPd zFUrl eing̈¦©£©¦¦©¦§¨§

minkg ExiMfdW(.h"n migqR)zCrq ¤¦§¦£¨¦§¨¦§ª©
.zFpFlaq¦§

,äMàì Bl äpøäîé øäî Leøôe¥¨Ÿ¦§¨¤¨§¦¨
ikxve zFpFlaq Dl glWIW¤¦§©¨¦§§¨§¥

zFidl dRg,äMàì BìmdW fnx ª¨¦§§¦¨¤¤¤¥
oFWNA aEzMd xn`e .aMrl milFki§¦§©¥§¨©©¨©¨
oi` iM ,"Fl dPgTIW" xn` `le dGd©¤§Ÿ¨©¤¦¨¤¨¦¥
m`e ,dvx m` wx dP`VIW eilr devn¦§¨¨¨¤¦¨¤¨©¦¨¨§¦
ok ixg`e .rxti dNgYn DA uRgi `lŸ©§Ÿ¨¦§¦¨¦§©§©£¥¥

(`Ad wEqRA)xn`äéáà ïàîé íàL ©¨©¨¨©¤¦§¨¥¨¦¨
ì÷LiL ,Bì dzúìFci lrøänk óñk §¦¨¤¦§Ÿ©¨¤¤©Ÿ©

miWp`d EpYi xW`úBìeúaì £¤¦§¨£¨¦©§
ipirA DlqR iM mrHde ,mdl zF`EUPd©§¨¤§©©©¦§¨¨§¥¥
Dl zFAxdl dia` Kxhvie mixEgAd©©¦§¦§¨¥¨¦¨§©§¨
`Ed iE`xe xdn Dl EpYi `l mde oYn©¨§¥Ÿ¦§¨Ÿ©§¨

.dYtnd EPrxtIW¤¦§§¤©§©¤
eøîàåEpizFAx(.'i zFAzM ,o`M `zlikn)iM §¨§©¥§¦§¨¨§ª¦

avwp `Ed dGd xdOd oipr¦§©©Ÿ©©¤¦§©

`Ed iM qp`d oiprAóñk íéMîçmixaC) §¦§©¨Ÿ¤¦£¦¦¨¤§¨¦

(.h"k ,a"k,dfA oieW dYtnde qpF`d oice ,§¦¨¥§©§©¤¨¦¨¤
dYtnl qpF` oiA aEzMd wlg la £̀¨¨©©¨¥¥¦§©¤

xn`p mXWàì äMàì äéäú Bìå ¤¨¤¡©§¦§¤§¦¨Ÿ
åéîé ìk dçlL ìëeé(mW)iM ,mrHde . ©©§¨¨¨¨¨§©©©¦

miYtn cng ixEgA zFidl ux` KxC¤¤¤¤¦§©¥¤¤§©¦
EPpi`e ,zFtId milFcBd zFpA ,zFlEzA§§©§¦©¨§¥¤

oEbdWxR okle ,xMUp `hFg `dIW ¨¤§¥¥¦§¨§¨¥¥©
.mdl mNWie mgxM lr dP`Vi `NW¤Ÿ¦¨¤¨©¨§¨¦©¥¨¤
ozp `l xaCA d`hg `id mBW xEaraE©£¤©¦¨§¨©¨¨Ÿ¨©
ice FgxM lr dP`VIW Wpr eilr̈¨Ÿ¤¤¦¨¤¨©¨§§©
DYrcl dP`VIW ixg`e qpTd mNWIW¤§©¥©§¨§©£¥¤¦¨¤¨§©§¨
,miWPd lkM FOr `id ixd dia` zrce§©©¨¦¨£¥¦¦§¨©¨¦
KxC oke .dxFYA dAzM eilr Dl oi ¥̀¨¨¨§ª¨©¨§¥¤¤
mizEgRd zFpA qp`l milFcBd ipA§¥©§¦¤¡Ÿ§©§¦
okle ,mCbpM gM mdl oi` xW` dlrnA§©£¨£¤¥¨¤Ÿ©§¤§¨§¨¥

qp`A xn`,äMàì äéäú Bìålr ¨©§Ÿ¥§¦§¤§¦¨©
EpizFAx zrC lre .FgxM(:h"l zFAzM)mB ¨§§©©©©¥§ª©

iM aMrl oilFki dia` oiA `id oiA mẄ¥¦¥¨¦¨§¦§©¥¦
dUrie ,mgxM lr dPgTIW oEbd EPpi ¥̀¤¨¤¦¨¤¨©¨§¨§©£¤
didYW minrtE ,zFrx iYW DOr¦¨§¥¨§¨¦¤¦§¤
dGAzYW okYi `le EPOn zcAkp¦§¤¤¦¤§Ÿ¦¨¥¤¦§©¤
EidIW xWId hRWOde ,F`hgA§¤§§©¦§¨©¨¨¤¦§
dP`Vi `EdW ,FciA `le DciA oi`EVPd©¦¦§¨¨§Ÿ§¨¤¦¨¤¨
xwtd l`xUi zFpA Eidi `NW FgxM lr©¨§¤Ÿ¦§§¦§¨¥¤§¥

.rFxGd ilral§©£¥©§©
äpäåoicM dxrpA wx EPpi` dGd oiCd §¦¥©¦©¤¥¤©§©£¨§¦

aEzMd WxR mW la` ,qp`dék ¨Ÿ¤£¨¨¥©©¨¦
äìeúá äøòð Léà àöîé,a"k mixaC) ¦§¨¦©£¨§¨§¨¦

(.g"kxiMfd `l o`ke ,äøòð,mrHde §¨Ÿ¦§¦©£¨§©©©
`N` Fpi` mW zxMfPd dxrPd iM¦©©£¨©¦§¤¤¨¥¤¨
la` ,dX` `idW zxbFAd z` `ivFdl§¦¤©¤¤¤¦¦¨£¨

llkA `id mB dPhTd(:'n zFAzM)o`ke , ©§©¨©¦¦§¨§ª§¨
iM ,zxbFAd z` `ivFdl Kxvd `lŸª§©§¦¤©¤¤¦
mNWi `NW zxbFAd dYtndW rEcIA©¨©¤©§©¨©¤¤¤Ÿ§©¥
Fl oi` a`de ,dUr DYrCn iM mElM§¦¦©§¨¨¨§¨¨¥
,mixErPd ini ixg` zEkf mEW FYaA§¦§©£¥§¥©§¦

dia` ziA dixrpA aizkcMxAcOA),'l §¦§¦¦§ª¤¨¥¨¦¨©¦§¨

(.f"io`M xn`e .äéáà ïàîé ïàî íà §¨©¨¦¨¥§¨¥¨¦¨
,Bì dzúìDzF` ozFPd `EdW fnxl §¦¨¦§Ÿ¤©¥¨

diWECw sqkA i`Mf `EdW ,Wi`l§¦¤©©§¤¤¦¤¨
EWxCW FnM ,dxrpe dPhwA(:'b oiWECw) ¦§©¨§©£¨§¤¨§¦¦

,dia`l mixErp gaW lMqpF`A la` ¨¤©§¦§¨¦¨£¨§¥
aYkl Kxvdäøòðz` `ivFdl ª§©¦§Ÿ©£¨§¦¤

EpYrC lr dlFr did iM ,zxbFAd©¤¤¦¨¨¤©©§¥
aEzMd zxfBW `N` ,dil` mNWIW¤§©¥¥¤¨¤¨¤§¥©©¨
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(æé):äiçú àì äôMëî§©¥−̈¬Ÿ§©¤«
i"yx£‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ּתּומת (סנהדרין ואחד ּבביתּֿדין,אּלא זכרים הּכתּוב נקבֹות,ואחד ׁשּדּבר אּלא ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מכּׁשפֹות  מצּויֹות ׁשהּנׁשים .ּבהוה, ְְְִֶֶַַַָֹ

(çé)ñ :úîeé úBî äîäa-íò áëL-ìk̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk∑"ּבם "ּדמיהם ׁשּכתּוב: ּכנרּבעת, רֹובע .ּבסקילה, »…≈ƒ¿≈»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(èé):Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìûì çáæŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï∑ נקּוד היה אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת »¡…ƒֲִִַַָָָָ
ולכּתב  לפרׁש צרי היה ּבצירי) (הּלמ"ד ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹלאלהים
לפרׁש צרי אין לאלהים, ׁשאמר עכׁשו ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ"אחרים",
ּבראׁש המׁשּמׁשֹות וה"א ּובי"ת למ"ד ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ"אחרים",
לעיר, למדּבר, ,למל ּכגֹון ּבחטף, נקּודה אם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהּתבה,
עיר, לאיזה מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָצרי
לאיזה, לפרׁש צרי ּבחיר"ק, ולרגלים למלכים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָוכן
לאלהים  וכן ּבמׁשמע, מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹואם
ּכׁשהיא  אבל קדׁש. אפּלּו ּבמׁשמע, אלהים ּכל ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ(ּבצירי)
וקמץ, (ּפּתח לעיר, לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָנקּודה
ּכמֹו אחר, ּבדר לֹומר יׁש וגם זה, ּבענין אחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָענין
מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּוין רׁש"י, ּבדקּדּוקי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּכתּוב
לאלהים, וכן מדּבר. עיר ּבאיזה נֹודע לעיר, וכן ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמדּבר.
ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלאֹותם

פו) הצר(תהלים ּפרׁש, ׁשּלא לפי באלהים", ּכמֹו ְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֻ"אין
ּפּתח  "יחרם",יּומת ∑Ì¯ÁÈ.לינּקד נאמר ולּמה . ִֵַָָ»√»ְֱֳֶַַָָָָ

אחר: ּבמקֹום מיתה ּבֹו נאמרה ּכבר יז)והלא (דברים ְְְֱֲִֵֶַַָָָָֹ
ההיא  האּׁשה את אֹו ההּוא, האיׁש את ְִִִֵֶֶַַָָָָ"והֹוצאת
חּיב  עבֹודה איזֹו על ּפרׁש ׁשּלא לפי אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹוגֹו'"?
ּופרׁש ּבא ּבמיתה, עבֹודֹות ּכל ּתאמר ׁשּלא ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמיתה,
ּזביחה, מה :ל לֹומר יחרם", לאלהים "זֹובח ּכאן ְְְֱֳִִֵַַַָָָָָֹל
מרּבה  אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָעבֹודה
עליהם  וחּיבין ּבפנים עבֹודֹות ׁשהם ,והמנּס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּמקטיר
ּבין  ,ּבכ לעבדּה ׁשּדרּכּה ּבין ּכֹוכבים, עבֹודת ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָלכל

לעבדּה ּדרּכּה ּכגֹון:ּבכ.ׁשאין עבֹודֹות, ׁשאר אבל ְְְְְְֲֲֵֶַָָָָָָ
והמגּפף  והמרּבץ ּבמיתה,-והמנּׁשקהמכּבד אינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָ

ּבאזהרה  .אּלא ְְֶַָָָ

˙ÈÁ:יז  ‡Ï ‡L¯Á»»»»»≈

ÏË˜˙È:יח  ‡ÏË˜˙‡ ‡¯ÈÚa ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

‡Ô‰lיט  ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

DYrC lr DcnrA iM ,mrHde .`id¦§©©©¦§¨§¨©©§¨
.qpF`n xnXY¦¨¥¥¥

à"øåxn`øäîEAxi oke ,xEXw oFWl §¨©Ÿ©§¦§¥¦§
Exdn xg` mzFaSr(.'c ,f"h miNdY), ©§¨©¥¨¨§¦¦

iYx`AW FnM `Ed la` ,oFkp EPpi`e§¥¤¨£¨§¤¥©§¦
xg` iYrC lre .l"f EpizFAx ixaCn¦¦§¥©¥§©©§¦©¥
xg` l`l al ixdnp EidW ,Exdn̈¨¤¨¦§£¥¥§¥©¥
dgBWd ilA mzExidnA eixg` zkll̈¤¤©£¨¦§¦¨§¦©§¨¨

miwCwcnd ixacaE .zrC ilaEmW i"Xx) §¦©©§¦§¥©§©§§¦©¦¨

(mW w"cxmrHde ,xg` l`l xdn EpzPW ©©¨¤¨§Ÿ©§¥©¥§©©©
.dgpnE gaf Fl EpzPWfi dxez ¤¨§¤©¦§¨

.äiçú àì äôMëî (æé)dlrnl xn` §©¥¨Ÿ§©¤¨©§©§¨
(.f"i ,e"h .a"i ,`"k)zFzin iaIg lkA§¨©¨¥¦

,úîeé úBî,dzin aIg `EdW mrHde ¨§©©©¤©¨¦¨
dOn FzF` zindl Epilr dUr zevnE¦§©£¥¨¥§¨¦¦©

LAxTn rxd YxraE xn`PX,f"i mixaC) ¤¤¡©¦©§¨¨¨¦¦§¤§¨¦

(.'fdEvIW FnvrA dGn F` ,,úîeéla` ¦¤§©§¤§©¤¨£¨
dtXkn xn` `l o`kA,úeîz úBî §¨Ÿ¨©§©¥¨¨

e`lA EpzF` xidfdl DA xingd iM¦¤¡¦¨§©§¦¨§¨

ipRn ,mrHde ."DzF` dIgp `NW"¤Ÿ§©¤¨§©©©¦§¥
dnEdOd zAx mXd z`nh `idW¤¦§¥©©¥©©©§¨
DA xingd dixg` miYtp mihFXde§©¦¦§¦©£¤¨¤¡¦¨
oFbM ,dlTYd iAxn lkA oke ,e`lA§¨§¥§¨§ª¥©©¨¨§
dQkz `le lngz `le ziqnA xn`W¤¨©§¥¦§Ÿ©§Ÿ§Ÿ§©¤

eilr(.'h ,b"i mixaC)`le gvFxA xn`e , ¨¨§¨¦§¨©§¥©§Ÿ
rWx `Ed xW` gvx Wtpl xtk Egwz¦§Ÿ¤§¤¤Ÿ¥©£¤¨¨

zEnl(.`"l ,d"l xAcOA).gi dxez ¨©¦§¨

(èé).íøçé íéäìàì çáædcFarl Ÿ¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨©£¨
xnFlM ,g"YR cEwp `Ede .dxf̈¨§¨©¨§©
mdilr mYxdfdW "midl`d" ozF`l§¨¨¡Ÿ¦¤ª§©§¤£¥¤
WxR `"xe .i"Xx oFWl Edf ,xg` mFwnA§¨©¥¤§©¦§¥©
,l`xUil xAcn EPpi` hWRd KxC lrW¤©¤¤©§¨¥¤§©¥§¦§¨¥
xEACA dxf dcFar lr xidfd xaMW¤§¨¦§¦©£¨¨¨©¦
iM ,eixg` aEzMd xBd xEarA wx ,ipXd©¥¦©©£©¥©¨©£¨¦
gAfi `NW" Epvx`A xEbi df i`pY lr©§©¤¨§©§¥¤Ÿ¦§©
dvti lade .dUFr did xW`M "eidl`l¥Ÿ¨©£¤¨¨¤§¤¤¦§¤
lr xidfd zFxACd zxUrA iM ,EdiR¦¦©£¤¤©¦§¦§¦©
Wprd Wxtn o`ke ,e`lA dxf dcFar£¨¨¨§¨§¨§¨¥¨Ÿ¤

dUrPW hRWOde`lA dUr xW`M ,FA §©¦§¨¤©£¨©£¤¨¨§Ÿ
md dN` iM ,s`pz `le gvxz¦§©§Ÿ¦§¨¦¥¤¥
dPde ,mdiptl miUi xW` mihRWOd©¦§¨¦£¤¨¦¦§¥¤§¦¥

iM ,dzin FzF` aIgíøçéziA zzin ¦¥¦¨¦¨¢¨¦©¥
mc`d on mxgi xW` mxg lM oke ,oiC¦§¥¨¥¤£¤¨¢©¦¨¨¨

znEi zFn dcRi `l(.h"k ,f"k `xwIe):xn`e . Ÿ¦¨¤¨©¦§¨§¨©
,íøçédidi mxgl gaf xW` ipRn iM ¨¢¨¦¦§¥£¤¨©©¥¤¦§¤

EdnM mxg ziide oiprM ,mxgIW aIg©¨¤¨¢©§¦§©§¨¦¨¥¤¨Ÿ
mxg iM EParzY arze EPvTWY uTW©¥§©§¤§©¥§©£¤¦¥¤

`Ed(.e"k ,'f mixaC)aEzMd llki iM okYie . §¨¦§¦¨¥¦¦§Ÿ©¨
çáBfä,mxgl didi lMdW "gaGd" mB ©¥©©©¤©¤©Ÿ¦§¤©¥¤

.d`pdA xEq` `EdW fnxl¦§Ÿ¤¨©£¨¨
øékæäåoiCd `Ede dgiaf aEzMd §¦§¦©¨§¦¨§©¦

zcFar lklE diegYWdl§¦§©£¨¨§¨£©
cAknd oFbM zFcFar x`W la` ,mipR§¦£¨§¨£§©§©¥
dzinA Fpi` wXpnde sRbnde uAxnde§©§©¥§©§©¥§©§©¥¥§¦¨
lkA dcFar KxcM la` ,DMxcM `NWA§¤Ÿ§©§¨£¨§¤¤£¨§¨
Fnvr xrFR ENt`e aIgzn `Ed oipr¦§¨¦§©¥©£¦¥©§

.xFrRl©§



סט mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy

(ë)õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£‰B˙Œ‡Ï ¯‚Â∑ּדברים בלע"ז)אֹונאת (קונטרליאר"ר ¿≈…∆ְִַָָ
מט)ּכמֹו: ּבׂשרם"(ישעיה את מֹוני את ÏÂ‡."והאכלּתי ְְְְֲִִֶֶַַַָָ¿…

epˆÁÏ˙∑ ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑ אם ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ִ
יכֹול  הּוא אף אּתה להֹונֹותהֹוניתֹו, "אף :ל ולֹומר ְְְְֵַַַַָָ

לׁשֹון  ּכל .לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב מּום ּבאת". ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמּגרים
ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם ּבא "ּגר", אּלא מדינה, ְְִֵֶֶַָָָָָָֹ

ׁשם  לגּור אחרת .מּמדינה ְִִֶֶַָָָ

(àë):ïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
i"yx£ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ŒÏk∑,ּכח ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּואֿהּדין »«¿»»¿»…¿«ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לעּנֹותם  מצּוי .ודבר ְְַָָָָ

(áë)éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½
:Bú÷òö òîLà òîL̈¬Ÿ©¤§©−©«£¨«

i"yx£B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑ ּגּזם קצר, מקרא זה הרי ƒ«≈¿«≈…ְֲִֵֶַָָָָ
זהּו וגֹו', נׁשיכם והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹולא

ּב"א  אבל יצעק", ּפרׁש,"אםֿצעק לא יצעק", לא ם ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹֹ
ּכמֹו להבין) ד)וקל ּגּזם (בראשית קין", הֹורג ּכל "לכן ְְְִִֵֵַַַָָָָ

ּפרׁש אתֹו",ולא תעּנה "אםֿעּנה ּכאן: אף ענׁשֹו, ְְְִֵֵֵַַַַָָֹֹ
"ּכי  לּמה? ,ׁשּל את לּטל סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, ְְְְִִִֶֶַָָֹלׁשֹון

וגֹו'" אלי יצעק .אםֿצעק ְְִִֵַַָֹ

‡¯Èכ  dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÔeB˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÔepÚ:כא  ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

Ï·˜Èכב  Ï·˜Ó Ì‡ È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ·˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ïBëpäåzNnAíéäìàìzEgztA §©¨§¦©¨¡Ÿ¦§©§
,dlrn ik`ln mdW c"nNd©¨¤¤¥©§£¥©§¨
aEzMA zFnFwn dAxdA midl` E`xwpe§¦§§¡Ÿ¦§©§¥§©¨

'd midl`a LFnM oi`(.'g ,e"t miNdY)`Ed , ¥¨¨¡Ÿ¦§¦¦

mipc`d ipc`e midl`d idl`,'i mixaC) ¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦©£Ÿ¥¨£Ÿ¦§¨¦

(.f"imidl` lM Fl EegYWd ,,f"v miNdY) ¦§©£¨¡Ÿ¦§¦¦

(.'fiYxMfd xW`M mil` oM mB E`xTie ,§¦¨§©¥¥¦©£¤¦§©§¦
xaM(.`"i ,e"h lirl):xn`e .'äì ézìa §¨§¥§¨©¦§¦©

,Bcáìeik`lnl migaFGdW xEarA §©©£¤©§¦§©§£¨
md EidIW Fvtg zFUrl EaWgi©§§©£¤§¤¦§¥
,FY`n oFvx mdl witdl mirvn ¤̀§¨¦§¨¦¨¤¨¥¦
oM lr ,eizxWnle l`l migaGd EN`kE§¦©§¨¦¨¥§¦§¨§¨©¥

xn`.Bcáì 'äì ézìa ¨©¦§¦©§©
Léå,wnr cFq dGd KxCA cFr o`kA §¥§¨©¤¤©¤¨Ÿ

lFkie .zFpAxTd oipr EPOn oaEi©¦¤¦§©©¨§¨§¨
mFwnA EpazMX dOn FYrcl liMUOd©©§¦§©§¦©¤¨©§§¨

xg`(.'b ,'d lirl),o`kA Fl fnx qElwp`e , ©¥§¥§ª§§¨©§¨
mipdM zxFzA Epgp` EPfnxp cFre`xwIe) §¦§§¤£©§§©Ÿ£¦©¦§¨

(.'h ,'`crl FnW KxAzi mXd zxfrA§¤§©©¥¦§¨©§¨©
.gvplek dxez §¨¤©

.íéøöî õøàa íúééä íéøâ ék (ë)¦¥¦¡¦¤§¤¤¦§¨¦
xEarA mixBd lM ExWkd `lŸª§§¨©¥¦©£
mrh oi`e ,onf ux`A mixB EpzFid¡¥¥¦¨¨¤§¨§¥©©
.oM xEarA mlFrl mighan EidIW¤¦§ª§¨¦§¨©£¥

WxtEEpFz `ll mrh `Ed iM i"Xx ¥©©¦¦©©§Ÿ

xidfi ,FzF`äðBú àlLz`pFdA FzF` ©§¦¤Ÿ¤§¨©
lFki `Ed s` FzipFd m`W ,mixaC§¨¦¤¦¦©¨
mixBn" dY` s` Ll xnFle LzFpFdl§§§©§©©¨¥¥¦

Lxagl xn`Y l` LAW mEn ,"z`An"a) ¨¨¤§©Ÿ©©£¥§
(:h"pxFkf xn` `"xe .íúééä íéøâ ék §¨©¨¦¥¦¡¦¤

.xTrA mrh df lkA oi`e .EdFnM̈§¥§¨¤©©§¦¨
ïBëpäå,xn`i iM ipirAøb äðBú àì §©¨§¥©¦Ÿ©Ÿ¤¥

epöçìú àìåoi`W EaWgze §Ÿ¦§¨¤§©§§¤¥
Yrci dY` iM ,LcIn liSn FlíúééäL ©¦¦¨§¦©¨¨©§¨¤¡¦¤

íéøöî õøàa íéøbugNd z` izi`xe ¥¦§¤¤¦§©¦§¨¦¦¤©©©
iziUre mkz` mivgFl mixvn xW £̀¤¦§©¦£¦¤§¤§¨¦¦
zrnC d`Fx ip` iM ,dnwp mdÄ¤§¨¨¦£¦¤¦§©
cInE mgpn mdl oi` xW` miwEWrd̈£¦£¤¥¨¤§©¥¦©
cIn mc` lM liSn ip`e ,gM mdiwWFr§¥¤Ÿ©©£¦©¦¨¨¨¦©

oke .EPOn wfgàì íBúiäå äðîìàä ¨¨¦¤§¥¨©§¨¨§©¨Ÿ
,íú÷òö òîLà ék epòúdN` lMW §©¦¤§©©£¨¨¤¨¥¤

.Eghai ilre ,mWtpA mighFA mpi ¥̀¨§¦§©§¨§¨©¦§§
÷eñtáemrh siqFd xg`dízàå ©¨¨©¥¦©©§©¤

ék øbä Lôð úà ízòãé§©§¤¤¤¤©¥¦
íéøöî õøàa íúééä íéøâ,b"k oNdl) ¥¦¡¦¤§¤¤¦§¨¦§©¨

(.'h,xnFlM .,ízòãéFWtp xB lM iM §©§©§¤¦¨¥©§
eipire wrFve gp`p `Ede eilr dltW§¨¨¨¨§¤¡¨§¥§¥¨
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aEzMW FnM ,mkilrìàøNé éðá eçðàiå £¥¤§¤¨©¥¨§§¥¦§¨¥
ìà íúòåL ìòzå e÷òöiå äãáòä ïî¦¨£Ÿ¨©¦§¨©©©©§¨¨¤

äãáòä ïî íéäìàä(.b"k ,'a lirl)xnFlM . ¨¡Ÿ¦¦¨£Ÿ̈§¥§©
mdilr mgxW wx mzEkfA `lïî Ÿ¦§¨©¤¦¥£¥¤¦

.äãBáòä`k dxez ¨£¨
(àë)mrhe,äðîìà ìkdxiWr ENt` §©©¨©§¨¨£¦£¦¨
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xn`e .dltW DWtpeäpòú äpò íà §©§¨§¥¨§¨©¦©¥§©¥

,Búàeixg` aizM oM lr ,mdn cigi lM Ÿ¨¨¦¥¤©¥§¦©£¨
,úBðîìà íëéLð eéäådpnl`d WprA §¨§¥¤©§¨§Ÿ¤¨©§¨¨

,Dzwrve,íéîBúé íëéðáezwrvA §©£¨¨§¥¤§¦§©£©
FzF` Epn `l dGd Wprde .mFzId©¨§¨Ÿ¤©¤Ÿ¨
minW iciA dzin iaIg llkA EpizFAx©¥¦§©©¨¥¦¨¦¥¨©¦
diEpXd dziOAW od EN`eC `zixAA©¨©§¨¦§¥¥¤©¦¨©§¨

oixcdpqA(.b"t oixcdpq)df oi`W ,mrHde . §©§¤§¦©§¤§¦§©©©¤¥¤
minW iciA mc` ipA zzinM dzin¦¨§¦©§¥¨¨¦¥¨©¦

EdlNgi iM Fa EznE mdA xn`PW`xwIe) ¤¤¡©¨¤¥¦§©§ª©¦§¨

(.'h ,a"kEzEnz `le(.a"l ,g"i xAcOA)la` , §Ÿ¨©¦§¨£¨
"mzF` bxdIW" o`kA WpráøçaaiF` ¨©§¨¤©£Ÿ¨§¤¤¥

rcEd `lA dRqpe cxi dnglnA F`§¦§¨¨¥¥§¦§¨§Ÿ¦¨©
úBðîìà íäéLð eéäåmlFrlíäéðáe §¨§¥¤©§¨§¨§¥¤

íéîBúé.mlFrlak dxez §¦§¨
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,FWpr WxR `le mGB ,xvw `xwn¦§¨¨¨¦¥§Ÿ¥©¨§
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,Búà,LNW z` lHl LtFq ,mEGB oFWl Ÿ§¦§¦Ÿ¤¤§
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(âë)íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
ô :íéîúé íëéðáe úBðîìà©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

i"yx£˙BÓÏ‡ ÌÎÈL eÈ‰Â∑:ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿»¿≈∆«¿»ְֱִֶֶַַַ
ּובניכם  אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ"והרגּתי
הּנׁשים  ׁשּיהיּו אחרת: קללה זֹו הרי אּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיתֹומים?
למיתת  עדים יהיּו ׁשּלא חיֹות, ּכאלמנֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָֹצרּורֹות

יהיּו והּבנים להּנׂשא, אסּורֹות ותהיינה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבעליהן,
אביהם, לנכסי לירד ּביתּֿדין יּניחּום ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַֹיתֹומים,

נׁשּבּו אם מתּו, אם יֹודעים ׁשאין .לפי ְְְִִִִִֵֵֶ

(ãë)óñk-íà|Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz ¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈
:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

i"yx£ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑:אֹומר יׁשמעאל רּבי ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְִִֵֵַָ
וזה  מׁשלׁש, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ְְְִִִֶֶַָָָֹּכל

מהן  עא)∑‡˙ÈnÚŒ.אחד עּמי (ב''מ ונכרי, קֹודם.עּמי ֵֶֶָ∆«ƒְְִִִֵַַָ
אחרת, עיר וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעני
ּתלוה, אםּֿכסף מׁשמעֹו: וזה קֹודמין. עיר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָענּיי
מעּמי? ּולאיזה ּכֹוכבים, לעֹובד קדם ּתלוהּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאתֿעּמי
אחר: (ּדבר .ׁשעּמ לאֹותֹו עני? ּולאיזה העני, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאת
ׁשהּוא  ּבהלואה, ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

CnÚ."עּמי" ÈÚ‰Œ˙‡∑ּכאּלּו ּבעצמ מסּתּכל הוי ִַ∆∆»ƒƒ»ְְְְְֱִִֵֵַַ
עני) Lk‰.אּתה BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ּתתּבעּנּו לא ִַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְִֶָֹ

עליו  ּדֹומה ּתהי אל לֹו, ׁשאין יֹודע אּתה אם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבחזקה.
ּכלֹומר: הלויתֹו, לא ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, לא ּכאּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹ

ׁשנֹוׁשCL∑.ּתכלימהּו נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית, ְִֵַ∆∆ְִִִִֵֶֶַָָ
הּוא  ּופתאם מרּגיׁש, ואינֹו ּברגלֹו קטּנה ְְְְְְִִֵַַַַָָֹחּבּורה
מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ קדקדֹו. עד ונֹופח ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַָָמבצּבץ
הרּבה  ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה ׁשהרּבית עד נּכר, .ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay)

איתא  ּדהּנה ּבזה, והענין מיּוּתרֹות. עּמי" "את ּתיבֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלכאֹורה
ּתלוה, ּכסף אם הּקּב"ה אמר עּמי", "את ּבפירּוׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמדרׁש
עּמ ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא 'עּמי' ּופירּוׁש (ּבחיריק), עּמי ְְְִִִִִִִִֵֶֶָאת
מחּיה  אמרּו (ׁשעל־זה חּיים מקֹור ּבחינת ׁשּגם חּיים, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָמקֹור
א ,ל ּובטל ׁשּטפל ,עּמ הּוא כּו') חּיים ל יּתן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָחּיים

נברא  ׁשּלא עד ׁשּכתּוב מה ועל־ּדר ,"עּמ" הּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמּכל־מקֹום
ּבּמאֹור. נכלל האֹור ׁשהיה ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה ְְְִִֶַַָָָָָָָָָהעֹולם
וחסד  הּצדקה ׁשעל־ידי עּמי", את ּתלוה ּכסף "אם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוזהּו

'עּמי'. ּבחינת ׁשהּוא חּיים מקֹור ּבחינת ְְְְִִִִִִִֶַַַַממׁשיכים

a¯Áa‡כג  ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ·e ÔÈÏÓ¯‡ ÔBÎÈL ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

Ï‡כד  CnÚ Èc ‡ÈÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk Ì‡ƒ«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»»
:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚ ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈL¯k dÏ È‰¿̇≈≈¿«¿»»¿«¬ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,dOléìà ÷òöé ék"EPrnW`" ¨¨¦¦§©¥©¤§§¤
mbe ,oFkp EPpi`e .i"Xx oFWl .EPnwp`e§¤§§¤§©¦§¥¤¨§©
okYi la` ,oM cird `l `iadW crd̈¥¤¥¦Ÿ¥¦¥£¨¦¨¥

didIWék,"m`" FnM dGd mFwOA ¤¦§¤¦©¨©¤§¦
,xn`i ,FNW oiWEOXn cg` `EdWíà ¤¤¨¦¦¦¤Ÿ©¦

,Bú÷òö òîLà òBîL éìà ÷òöé¦§©¥©¨©¤§©©£¨
KxcM ,FwEGge oiprd ugpl ltMde§©¥¤¦§Ÿ¨¦§¨§¦§¤¤
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dWnA K`(.'a ,a"i xAcOA). ©§¤©¦§¨
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Búà"wx"éìà ÷òöé ÷òö Ÿ©¨Ÿ¦§©¥©
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EPriWF` ip` iM ,llM xg` xacl§¨¨©©§¨¦£¦¦¤
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`Ed lc iM lC lfbY l` xn`X dn©¤¨©©¦§¨¨¦©
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(.b"kÎa"k ,a"k ilWn)lC lfbY l` xn`i , ¦§¥Ÿ©©¦§Ÿ©
lre mixfFr Fl oi`e lC `EdW xEarA©£¤©§¥§¦§©
aixi 'd iM LixrWA xW` iprd `McY§©¥¤¨¦£¤¦§¨¤¦¨¦
l` minFzi dcUaE xn` oke ,mxEarA©£¨§¥¨©¦§¥§¦©

FnW zF`av 'd wfg ml`b iM `aYmW) ¨Ÿ¦Ÿ£¨¨¨§¨§¨

(.`"iÎ'i ,b"kaFxwe wfg l`FB mdl WIW ,¤¥¨¤¥¨¨§¨
iM xn` o`M s` .mc` lMn xzFi¥¦¨¨¨©¨¨©¦
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(.`"iÎ'i ,d"p dirWi)`NW xn`i mdipWA , §©§¨¦§¥¤Ÿ©¤Ÿ
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dn dUrIW m` iM oke ,cIn ux`d̈¨¤¦¨§¥¦¦¤©£¤©
oke ,`N` mrhM `Ed dPde ,iYvtgX¤¨©§¦§¦¥§©©¤¨§¥
Kl` iYclFn l`e ivx` l` m` iM¦¦¤©§¦§¤©§¦¥¥

(.'l ,'i xAcOA).bk dxez ©¦§¨
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(äë)LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤
:Bì epáéLz§¦¤¬«

i"yx£ÏaÁz Ï·ÁŒÌ‡∑ מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל ƒ»…«¿…ְְֲֵַָָָ
את  ׁשּממׁשּכנין אּלא הלואה, ּכׁשּמּגיע ּבׁשעת הּלֹווה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

עד הּזמן  ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ואינֹו ְְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָֹֹ
חּיב  אּתה ּכּמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּפעמים. ְִַַַַַַָָָָָָָָּכּמה
ּדין  ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי עֹולה נפׁש והרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָלי,

אּתה  אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוחׁשּבֹון,
והׁשב!) טל והׁשב, BÏ.טל ep·ÈLzLÓM‰ ‡aŒ„Ú∑ ְְֵֵָָֹֹ«…«∆∆¿ƒ∆

הּׁשמׁש, ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּתחזר ּכל הּׁשמׁש ּוכבא ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
מחר  ׁשל ּבקר ׁשּיבא עד הּכתּוב ותּטלּנּו ּובכסּותֿיֹום , ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבּלילה לּה צרי ׁשאין .(מכילתא)מדּבר, ְְִֵֵֶַַַָָָ

(åë)äna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë àåä ék¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´
ñ :éðà ïepç-ék ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå ákLé¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

i"yx£‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑ טּלית חלּוק ∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ·.זה ‰na∑ הּמּצע את .לרּבֹות ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

ß hay c"k iriax mei ß

(æë):øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
i"yx£Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡∑(סו ואזהרה (סנהדרין הּׁשם, לברּכת אזהרה זֹו ּדּין הרי .לקללת ¡…ƒ…¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(çë)éða øBëa øçàú àì Eòîãå Eúàìî:éì-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«

i"yx£E˙‡ÏÓ∑עלי הּמּטלת ּכׁשּתתמּלא חֹובה ¿≈»¿ְְִֵֶֶֶֶַַָָֻ
ּבּכּורים ּת והם להתּבּׁשל, בּואת.EÚÓ„Â∑,הּתרּומה ְְְְְִִִֵֵַָ¿ƒ¿¬ְַָ

ּדמע  לׁשֹון מהּו יֹודע ˙‡Á¯.ואיני ‡Ï∑ ּתׁשּנה לא ְְִֵֵֶַַַ…¿«≈ְֶַֹ
את  לאחר הפרׁשתן, את סדר ּולהקּדים הּמקּדם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּומעׂשר המאחר: לבּכּורים ּתרּומה יקּדים ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻ
ÈÏŒÔzz.לתרּומה  EÈa ¯BÎa∑ּבחמׁש לפּדֹותֹו ְִָ¿»∆ƒ∆ƒְְִֵָ

הּכהן. מן אחר?סלעים ּבמקֹום עליו צּוה ּכבר והלא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹ
ּתעׂשה  "ּכן לֹו לסמֹו ּכדי ּבכֹור אּלא מה :"לׁשֹור ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָ

ׁשּנאמר: ּפֹודהּו, יֹום ׁשלשים לאחר יח)אדם (במדבר ְְֱִֵֶֶַַַָָֹ
ּדּקה  ּבהמה ּבכֹור אף ּתפּדה", חדׁש מּבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ"ּופדּויו

לּכהן  נֹותנֹו ואחרּֿכ יֹום, ׁשלׁשים ּבֹו .מטּפל ְְְְִֵֵַַַַָֹֹ

Ú„כה  C¯·Á„ ‡˙eÒk ·q˙ ‡BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dp·È˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈

˙d·˙Bכו  ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ ‡È‰ È¯‡¬≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
ÈÓ„˜ Ï·˜È È¯‡ È‰ÈÂ ·ekLÈ ‰Óa dkLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈√»«

:‡‡ ‡pÁ È¯‡ dzÏ·˜ Ïa˜‡Â∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈«»»¬»

˙ËeÏ:כז  ‡Ï CnÚ· ‡a¯Â ÏÈ˜˙ ‡Ï ‡ic«»»»¿ƒ¿«»¿«»»¿

„·Cכח  ‡¯Îea ¯Á‡˙ ‡Ï CÚÓ„Â C¯ekaƒ»¿ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ¿»
:ÈÓ„˜ L¯Ùz«¿≈√»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.éðà ïepç ék ézòîLå (åë)opFg §¨©§¦¦©¨¦¥
lr s` mc` lM zPgY lAwnE§©¥§¦©¨¨¨©©
,oiprde .mPg zxfBn ,oEbd Fpi`W iR¦¤¥¨¦§¥©¦¨§¨¦§¨
,wiCSd znlU lAg` `l ,aWgY `NW¤Ÿ©£ŸŸ¤§Ÿ©§©©©¦
gT` wiCv EPpi`W mc` znlU la £̀¨©§©¨¨¤¥¤©¦¤©
,l` rnWi `l Fzwrv iM EPaiW` `le§Ÿ£¦¤¦©£¨Ÿ¦§©¥

xn` Kkitléðà ïepç ékzwrv rnFWe §¦¨¨©¦©¨¦§¥©©£©
.il oPgzn lMfk dxez ¨¦§©¥¦

.ìl÷ú àì íéäìà (æë)mBxY qElwp` ¡Ÿ¦Ÿ§©¥ª§§¦§¥
FzF` lNwi `NW "oICd" lr©©©¨¤Ÿ§©¥
oFWl "liwz `l" ,oiCA EPaIgi xW`M©£¤§©§¤©¦¨§¦§
zxki Edl lwin zinx`A `Ed dllw§¨¨©£¨¦¥©§©§¥

dpre xr dPUri xW` Wi`l 'dik`ln) ¨¦£¤©£¤¨¥§Ÿ¤©§¨¦

(.a"i ,'ainlWExi oFWlA dAxd oke ,zAW) §¥©§¥¦§§©§¦©¨

(.'f ,'b"`VPd" .x`z `l LOra `iUpe .§¨¦§©§Ÿ¨Ÿ©¦¨
`NW xidfde ,KlOd `Ede ,mrd lr©¨¨§©¤¤§¦§¦¤Ÿ

.FhRWnA FzF` aIgi xW`M FzF` x`ïŸ©£¤§©¥§¦§¨
ìòå`xnBA EpizFAx zrC(.e"q oixcdpq) §©©©©¥©§¨¨©§¤§¦

ìl÷ú àì íéäìàlr dxdf` ¡Ÿ¦Ÿ§©¥©§¨¨©
xidfd dPde .iEPMA ENt` mXd zMxA¦§©©¥£¦©¦§¦¥¦§¦
KlFOd lre KxAzi oFilrd KlOd lr©©¤¤¨¤§¦§¨©§©©¥

`xnBA Exn` mde .ux`A(.e"q oixcdpq) ¨¨¤§¥¨§©§¨¨©§¤§¦

llkA qpMi iMíéäìàcAkPd mXd ¦¦¨¥¦§©¡Ÿ¦©¥©¦§¨
aWFn aWi xW` htFXdeíéäìà §©¥£¤¥¥©¡Ÿ¦

llkA qpMi m` x`Azp `le .ux`Ä¨¤§Ÿ¦§¨¥¦¦¨¥¦§©
àéNpä`xwPW dlFcB ixcdpq W`x ©¨¦Ÿ©§¤§¥§¨¤¦§¨

`xnBA `iUp(:h"i mW)dWn iAx axde , ¨¦©§¨¨¨§¨©©¦¤
(.'` ,e"k oixcdpq zFkldaE .f"hy ,z"l zevOd xtqA)§¥¤©¦§Ÿ§¦§©§¤§¦

oke .FGd dxdf`d llkA `EdW xn`̈©¤¦§©¨©§¨¨©§¥
`iUPd dcEdi 'x l`XX dOn il d`xp¦§¨¦¦©¤¨©§¨©¨¦

Fnvr lr(:`"i zFixFd)ip` dn ip` oFbM ©©§¨§£¦¨£¦
xn`i oM m`e .'Eke xirUAøàú àì §¨¦§§¦¥Ÿ©Ÿ¨Ÿ

lMàéNðdxxU W`x `EdW "mrA" ¨¨¦¨¨¤Ÿ§¨¨
dxxVd didYW oiA ,l`xUi lM lr©¨¦§¨¥¥¤¦§¤©§¨¨
didYW oiA ,zEkln zlWnnA `idd©¦§¤§¤¤©§¥¤¦§¤

iM ,dxFY zlWnnàéNðoixcdpQd ¤§¤¤¨¦§¦©©§¤§¦
zxxUA dpFilrd dlrOA `Ed©©£¨¨¤§¨¦§¨©

.dxFYdgk dxez ©¨
.øçàú àì Eòîãå Eúàìî (çë)§¥¨§§¦§£Ÿ§©¥
WCwY oR rxfA "d`ln" Epivn̈¦§¥¨§¤©¤¦§©

rxfY xW` rxGd d`lOd(.'h ,a"k mixaC), ©§¥¨©¤©£¤¦§¨§¨¦

awId on d`lnM cFre(.f"k ,g"i xAcOA), §©§¥¨¦©¨¤©¦§¨

xn`PW oiprM ,xdvIde WFxiYd©¦§©¦§¨§¦§¨¤¤¡©
xdvie WFxiY miawid EwiWde,'a l`Fi) §¥¦©§¨¦¦§¦§¨¥

(.c"k`xTi iM dGd oFWNA il d`xPde .§©¦§¤¦©¨©¤¦¦¨¥
xEarA d`EaY mxMde dcVd ixR§¦©¨¤§©¤¤§¨©£
.miYAd l` zg`M DzF` E`iaIW¤¨¦¨§©©¤©¨¦
`Fai ilA sq` ,siq` oM mB `xTze§¦¨¥©¥¨¦Ÿ¤§¦¨



mihtynעב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k iriax meil inei xeriy

(èë)ì äNòz-ïkðàöì EøLäéäé íéîé úòáL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-íò¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

i"yx£Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ לכהן אזהרה זֹו ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְֵַָָֹ
ׁשמֹונה  קדם ימהר לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ,ׁשאם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

זמן  מחּסר ׁשהּוא ÈÏŒBzz.לפי ÈÈÓM‰ ÌBia∑ יכֹול ְְְִֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒָ
ונאמר  "ׁשמיני", ּכאן נאמר ּבּיֹום? לּבֹו חֹובה ְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָיהא

כב)להּלן מה (ויקרא ירצה". והלאה הּׁשמיני "ּומּיֹום ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
אף  ּולהּלן, מּׁשמיני להכׁשיר להּלן, האמּור ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָ"ּׁשמיני"
וכן  ּולהּלן. מּׁשמיני להכׁשיר ּכאן, האמּור ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ"ׁשמיני"

לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני", "ּובּיֹום .(מכילתא)מׁשמעֹו: ְְְִִִִַַַַַַָָ

(ì)àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
ñ :Búà ïeëìLz áìkì eìëàúŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

i"yx£ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL‡∑ קדֹוׁשים אּתם אם ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְִִֶַ
מּׁשּקּוצי  ּוטרפֹות,ּופרּוׁשים ׁשּלי,נבלֹות אּתם הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַ

ׁשּלי  אינכם לאו, Ù¯Ë‰.ואם ‰„Oa ¯N·e∑(מכילתא) ְְִִֵֶֶָ»»«»∆¿≈»
ׁשּדראף  מקֹום ּבהוה: הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית ִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וכן ליּטרף, כב)ּבהמֹות וכן:(דברים מצאּה", בּׂשדה "ּכי ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
כג) הּוא (שם – לילה", מּקרה טהֹור יהיה לא ְְְֲִִֵֶֶָָָֹ"אׁשר

ואּונקלֹוס  ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא יֹום, למּקרה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּדין
ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא", חיוא מן ּתליׁש "ּובׂשר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּתרּגם:
מּבהמה  אֹו ּכׁשרה, חּיה מן ארי אֹו זאב טרפת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָעלֿידי

ּבחּייה  ‡˙B.ּכׁשרה ÔeÎÏLz ·ÏkÏ∑(מכילתא) הגֹוי אף ְְֵֶַָָ«∆∆«¿ƒ…ַַ
ּתלמּודֿלֹומר  ּכמׁשמעֹו? ּכלב אּלא אינֹו אֹו ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכּכלב.
ׁשמּוּתרת  לטרפה קלֿוחמר לנכרי", מכר "אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבנבלה:

È‰Èכט  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÚÏ C¯B˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpL¯Ùz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

LÈÏzל  ¯N·e ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓ¯z ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(.'i ,a"l dirWi)siq`d bge ,(.f"h ,b"k oNdl), §©§¨§©¨¨¦§©¨

xaCd sq`l iM "d`ln" `xTY KklE§¨¦¨¥§¥¨¦§Ÿ¤©¨¨
eilr `xTi xW` ,iENn `xwi FvEAwe§¦¦§¨¦£¤¦¨¥¨¨

mirx `ln(.'c ,`"l dirWi)Lixg` E`xw , §ŸŸ¦§©§¨¨§©£¤
`ln(.'e ,a"i dinxi)oE`Nnzi ilr cgi , ¨¥¦§§¨©©¨©¦§©¨

(.'i ,f"h aFI`)Frxfe oke ,E`Faie Etq`i , ¦¥¨§§¨§¥§©§
miFBd `ln didi(.h"i ,g"n ziW`xA)uEAw , ¦§¤§Ÿ©¦§¥¦¦

`xTYW okYi cFre .miOr iEAxe§¦©¦§¦¨¥¤¦¨¥
E`lOIW ,dkxal iEPkA ,"d`ln"§¥¨§¦¦§¨¨¤¦¨§
xdvie WFxiY miawIde xA zFpxBd, ©§¨¨§©§¨¦¦§¦§¨

,xvFaE xOrn Fpvge xvFw Fci `lnE¨¥¨¥§¦§§©¥¥
Eidi xn`i mzwlg lNwY xW`M iM¦©£¤§ª©¤§¨¨Ÿ©¦§
`NW Wai slW zncTW zFBB xivgM©£¦©¤©§©¨©¨¥¤Ÿ

xOrn Fpvge xvFw FRk `Nn,h"kw miNdY) ¦¥©¥§¦§§©¥§¦¦

(.'fÎ'edidie ."d`ln" E`xwi zkxAzOde ,§©¦§¨¤¤¦§§§¥¨§¦§¤
Eòîcon l`Wn ,xdvie WFxizl fnx ¦§£¤¤§¦§¦§¨ª§¨¦

FYcxA Dl dncIW xEarA ,oird zrnC¦§©¨©¦©£¤¦§¤¨§¦§
mnW zFcxFId zFRh lMW F` ,zFRh¦¤¨¦©§§¨

drnC ipir cxze ,drnC(.f"i ,b"i dinxi) ¦§¨§¥©¥¦¦§¨¦§§¨

.calA ikal mW EPpi`e ,min zFRh¦©¦§¥¤¥§¤¦¦§©
ixR sq`Y xW`M iM ,aEzMd oipre§¦§©©¨¦©£¤¤¡Ÿ§¦
Kxcze ,xA zFpxBd "E`lOie" dcVd©¨¤§¦¨§©§¨¨§¦§Ÿ
EwiWde "DzrnC" lGYW mihgqPd©¦§¨¦¤¦©¦§¨¨§¥¦

,xdvie WFxiY miawidíøçàú àì ©§¨¦¦§¦§¨Ÿ§©£¥
FnM ,il mpYY mziW`xA iM ,LciA§¨§¦§¥¦¨¦§¥¦§

xn`W(.'c ,g"i mixaC):ðâc úéLàøE ¤¨©§¨¦¥¦§¨§
.Eøäöéå ELøéz¦§§¦§¨¤

ìòål"f EpizFAx zrC(o`M `zlikn)àì §©©©©¥§¦§¨¨Ÿ

øçàú`le ."mCwOd xg`Y `NW" §©¥¤Ÿ§©¥©ª§¨§Ÿ
KxC zevOA xidfi o`kA iM ,Edfi` WxR¥©¥¤¦§¨©§¦©¦§Ÿ¤¤
ExCq mde ,mx`ai oM xg`e llM§¨§©©¥§¨£¥§¥¦§
ipWe oFW`x xUrnE dnExzE mixEMA¦¦§¨©£¥¦§¥¦
EpipXW FnM ,mdA EWxCW minrHn¦©£¦¤¨§¨¤§¤¨¦

(.'f ,'b zFnExY)mixEMA EnCwIW oiPn §¦©¦¤¦§§¦¦
dfe ziW`xe dnExY iExw df ,dnExzl¦§¨¤¨§¨§¥¦§¤
EnCwi `N` ,ziW`xe dnExY iExẅ§¨§¥¦¤¨¦§§
dnExzE ,lMl mixEMA mdW mixEMA¦¦¤¥¦¦©Ÿ§¨
oFW`x xUrnE ,ziW`x `idW oFW`xl̈¦¤¦¥¦©£¥¦

.ziW`x FA WIW ipWl§¥¦¤¥¥¦
ñeì÷ðàå"KxEMA" mBxY.Còîãå §ª§§¦§¥¦¨§¦§¨

:i"Xx WxtE,Eúàìî ¥©©¦§¥¨§
"`NnzYWM" Lilr zlHOd daFg¨©ª¤¤¨¤§¤¦§©¥
.mixEMA mde lXAzze Lz`EaY§¨§§¦§©¥§¥¦¦

,EòîãåY `idEdn rcFi ipi`e ,dnEx §¦§£¦§¨§¥¦¥©©
oFWl.òîc`zlikOA oke(o`M),Eúàìî §¤©§¥©§¦§¨¨§¥¨§

,`lOd on oilHPd mixEMA EN`Eòîãå ¥¦¦©¦¨¦¦©¨¥§¦§£
mYrcl E`xwi xW`M ilE`e .dnExY Ff§¨§©©£¤¦§§§©§¨

mixEMAd dGd mFwOAäàìîxEarA ©¨©¤©¦¦§¥¨©£
dnExYd E`xwi ,"`lOd" on oilHPW¤¦¨¦¦©¨¥¦§§©§¨

äòîcWFxiY" DzF` E`iaIW xEarA ¦§¨©£¤¨¦¨¦
.ixR `l "xdvie§¦§¨Ÿ§¦

øékæäåiM fnxl ,dPOn oipiOd ipW §¦§¦§¥©¦¦¦¤¨¦§Ÿ¦
WFxiY DWixtdl DpiC¦¨§©§¦¨¦
miaprA DniCwdl aEIg oi` ,xdvie§¦§¨¥¦§©§¦¨©£¨¦
o`kA zevOd xiMfi `l dPde .mizife§¥¦§¦¥Ÿ©§¦©¦§Ÿ§¨
dN`d zevOA xdGd xnF`M ,fnxA wx©§¤¤§¥¦¨¥©¦§Ÿ¨¥¤

xn`W FnkE ,mdA LEv` xW`,`"k lirl) £¤£©§¨¤§¤¨©§¥

(.b"imazkl df did iM ,mFwn Ll iYnUe§©§¦§¨¦¨¨¤§¨§¨
zevOd EN`lúéøaä øôñaxW` §¥©¦§Ÿ§¥¤©§¦£¤

zxg`d dWxRA xiMfi(.'f ,c"k oNdl)cFre , ©§¦©¨¨¨¨©¤¤§©¨§
lM xg` mFwnA mNM mx`aie xfgi©£Ÿ¦¨£¥ª¨§¨©¥¨

.zg`hk dxez ©©
.éì ïeéäz Lã÷ éLðàå (ì)mrh §©§¥Ÿ¤¦§¦©©

xiMfd dPd cr iM ,dGd aEzMd©¨©¤¦©¥¨¦§¦
.mixrknd mixaCA xidfde mihRWOd©¦§¨¦§¦§¦©§¨¦©§Ÿ¨¦
lk`Od xEQ`A ligzdl `AWM dYre§©¨§¤¨§©§¦§¦©©£¨

xn`e gzR,éì ïeéäz Lã÷ éLðàå ¨©§¨©§©§¥Ÿ¤¦§¦
dn lM mc`d lk`IW `Ed iE`xW¤¨¤Ÿ©¨¨¨¨©
wx milk`OA oixEQ`d oi`e ,FA digIX¤¦§¤§¥¨¦¦©©£¨¦©
miIwp mixaC lk`YW ,WtPA dxdḦ¢¨©¤¤¤Ÿ©§¨¦§¦¦
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עג mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k iriax meil inei xeriy
לּמד 'לּכלב'? ּתלמּודֿלֹומר מה אםּֿכן הנאֹות. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבכל
ּכל  ׂשכר מקּפח הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין ְְֵֵֶַַַַַָָָָהּכתּוב

ׁשּנאמר: יא)ּברּיה, יחרץ (לעיל לא יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ׂשכרֹו לֹו ּתנּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לׁשֹונֹו". .ּכלב ְְְֶֶַַָָָָ

âë(à)òLø-íò Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú àì¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈
:ñîç ãò úéäì¦«§−Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï∑ תקּבל "לא ּכתרּגּומֹו: …ƒ»≈«»¿ְְְֵַַָ
ׁשּלא  ולּדּין הרע, לׁשֹון לּמקּבל אזהרה ּדׁשקר", ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשמע
חברֹו ּבעלּֿדין ׁשּיבא עד ּבעלּֿדין ּדברי .יׁשמע ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

ÚL¯ŒÌÚ E„È ˙LzŒÏ‡∑ ּתביעת חברֹו את הּטֹוען «»∆»¿ƒ»»ְֲִֵֵֶַַ
חמס ,ׁשקר  עד לֹו להיֹות .ׁשהבטיחהּו ְְִִִֵֶֶֶָָָ

(á)áø-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©¦À
:úhäì íéaø éøçà úèðì¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ

i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב יׁש(סנהדרין …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ֵ
לׁשֹון  אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָּבמקרא
ׁשאין  ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּבהן מיּׁשב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻהּמקרא
ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָמּטין

לה  רּבים יֹותר "אחרי ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ׁשאם ּטֹות", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
ּובדיני  לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָעל
"ולא  ּדרׁשּו: הּמקרא ואמצע מדּבר. הּכתּוב ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹנפׁשֹות
מפלא  על חֹולקים ׁשאין רב, על רב", על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֻתענה
הּצד, מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין לפיכ ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשּבביתּֿדין,
ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלּקטּנים

מ) הּמקרא (סנהדרין ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, ּדברי .ּולפי ְְְְִִִִֵֵַַָָ
˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ּבׁשביל מיתה לחּיב …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְִִִֵַָ

המזּכין  על המחּיבין ׁשּירּבּו אחד, Ú˙Œ‡ÏÂ‰.ּדּין ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ¿…«¬∆
·¯ŒÏÚ∑,יּו"ד חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, לנטֹות «ƒְְְִִִֵֶָָָ

ּכן  ּבֹו h‰Ï˙.ּדרׁשּו ÌÈa¯ È¯Á‡∑ ׁשאּתה רּבים ויׁש ְֵָ«¬≈«ƒ¿«…ְִֵֶַַָ
הּמכריעין  ׁשנים ׁשהן ּבזמן ואימתי? אחריהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָנֹוטה

"לאֿ ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע המזּכין, מן יֹותר ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַֹּבמחּיבין
היה  'אבל אני: ׁשֹומע לרעת", אחריֿרּבים ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹתהיה
מּטין  נפׁשֹות 'ּדיני אמרּו: מּכאן לטֹובה'! ְְְִִִִֵֶַָָָָָעּמהם
ואּונקלֹוס  לחֹובה'. ׁשנים ועלּֿפי לזכּות, אחד ְְְְְְְִִִִֶַַַָָעלּֿפי

'ו  דבעינ'ּתרּגם: מה מּלאּלפא תּתמנע ולׁשֹון לא , ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ
נדרׁש הּוא ּכ הּתר ּגּום לפי ÏÚ.העברי ‰Ú˙ ‡Ï ְְְְִִִִַַָָָ…«¬∆«

˙ËÏ לנטֹות ∑¯· תענה לא למׁשּפט, ּדבר יׁשאל אם ƒƒ¿…ְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹ
אֹותֹו ּדן הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָלצד
וכ ּכפׁשּוטֹו, אפניו על ליּׁשבֹו אֹומר ואני ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָלאמּתֹו.

Ú¯Ï˙.ּפתרֹונֹו ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ראי ת אם ְִ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ִִָָ
הם, ורּבים הֹואיל ּתאמר: לא מׁשּפט, מּטין ְְְִִִִִֵַַַָָֹֹרׁשעים

אחריהם  נֹוטה B‚Â'.הנני ˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ∑ ְֲִִֵֶֶַ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿
על  ּתענּנּו אל הּמׁשּפט, אֹותֹו על הּנּדֹון י ׁשאל ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָואם
את  להּטֹות רּבים, אֹותן אחרי הּנֹוטה ּדבר ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהריב
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את אמר אּלא מאמּתֹו, ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמׁשּפט

ּתלּוי  יהא הרּבים וקֹולר .ּבצּואר ְְְִֵַַַָָָ
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להּטֹות רּבים ב)אחרי ׁשּכאׁשר (כג, ּבאחרֹונים, איתא ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָ
הלכה  ּכפסק הּדבר נחׁשב הרב, ּדעת על־ּפי ּפֹוסק ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבית־ּדין

הּדין ּבית ּדּיני ּכּלֹוׁשל ּגם יֹודעים ּכזה ׁשּבמקרה לבאר, ויׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

ה'. רצֹון ׁשּזהּו - ּומּכאן ההלכה, להּקבע צריכה ׁשּכ ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּמעּוט
ּומקּבלים  ׁשּמבינים עד זֹו, ּבהלכה ּומעּינים חֹוזרים הם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָלכן

אליהם. ּגם אפֹוא מתיחס הּדין ּופסק הרב; ּדעת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאת

(â)ñ :Báéøa øcäú àì ìãå§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«
i"yx£¯c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו הּוא, 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, לזּכֹותֹו ּכבֹוד לֹו ּתחלק .ואכּבדּנּו'לא …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ

(ã)epáéLz áLä äòz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−
ñ :Bì«

(ä)zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈
:Bnò áæòz áæò Bì áæòî¥«£Ÿ́®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

ÌÚא  C„È ÈeL˙ ‡Ï ¯˜Lc ÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ
:¯˜L „È‰Ò dÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡·iÁ«»»¿≈¡≈≈»ƒ¿»

ÏÂ‡ב  ‡L‡·‡Ï ÔÈ‡ÈbÒ ¯˙a È‰˙ ‡Ï»¿≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
CÈÚ·„ ‰Ó ‡Ùl‡lÓ ÚÓz˙¯˙a ‡Èc ÏÚ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»«ƒ»»«

:‡Èc ÌÏL È‡ÈbÒ«ƒ≈¿«ƒ»

dÈ„a:ג  ÌÁ¯˙ ‡Ï ‡ÈkÒÓ ÏÚÂ¿«ƒ¿≈»»¿«≈¿ƒ≈

ÈÚËcד  d¯ÓÁ B‡ C‡Ò„ ‡¯Bz ÚbÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«»¿»¿»¬»≈¿»≈
:dÏ dp·È˙z ‡·˙‡»»»¿ƒƒ≈≈

BÁz˙ה  ÚÈ·¯ C‡Ò„ ‡¯ÓÁ ÈÊÁ˙ È¯‡¬≈∆¡≈¬»»¿»¿»¿ƒ«¿
˜aLÓ dÏ ˜aLÓÏÓ ÚÓz˙Â dÚBË¬≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«
:dnÚ ˜¯Ù˙e È‰BÏÚ CaÏ·„ ‰Ó ˜BaLzƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»≈ƒ≈
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i"yx£'B‚Â E‡N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk∑מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְֲִֵֵַ

ׁשּמּוׁשי  ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ְְְְִִִֵֵֶֶַַָּבלׁשֹון
ּתחת  רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: וכה ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹ'ּכי',

BÏ.מּׂשאֹו ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ ּבתמיהה.·ÊÚz ·ÊÚ ַָ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…
BnÚ∑'וכן עזרה, לׁשֹון זֹו יד)עזיבה' א "עצּור (מלכים ƒְְְֲִֵֶָָָ

וכן ג)ועזּוב", החֹומה",(נחמיה עד ירּוׁשלים את "וּיעזבּו ְְְְִֵֶַַַַַַָָָ
ּכּיֹוצא  החֹומה. חזק את ּולסיע לעזב עפר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמּלאּוה

ז)ּבֹו: האּלה (דברים הּגֹוים רּבים ּבלבב תאמר ְְִִִִֵֶַַַָָֹ"ּכי
תירא  'לא ּבתמיהה: ּכן, ּתאמר ׁשּמא וגֹו'", ְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמּמּני
וחדלּת, תראה ּכי רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהם'.
ּכיצד? הא עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפעמים
נכרי  ּבהמת אֹו "וחדלּת". ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָזקן

"וחדלּת" יׂשראל, ׁשל BnÚ.ּומּׂשאֹו ·ÊÚz ·ÊÚ∑ ְְְִֵֶַַָָָָ»…«¬…ƒ
מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' 'מּלמׁשקל הּמּׂשא, .לפרק ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
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WtPd wExnE daEWY lW zFIprY©£¦¤§¨¥©¤¤

מעזב  וחדלּת מּׂשאֹו ּתחת רבץ ׂשנא חמֹור ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹּֽֽֽֽכי־תראה
עּמֹו: ּתעזב עזב ֲִַָֹֹֽֽלֹו

זקן  ּכיצד הא עֹוזר, ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפעמים
יׂשראל  ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו "וחדלּת", ּכבֹודֹו לפי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואינֹו

ובפרש"י)"וחדלּת" ה. (כג, ְְַָָ
זה ּפסּוק על הּבעׁש"ט ּפרּוׁש כח ידּוע יֹום" "הּיֹום ּבלּוח (הּובא ְֵֶַַַַַַַָָָ

ׁשּׂשֹונא שבט) הּגּוף חמר ׁשהּוא – 'ׂשֹונא חמֹור תראה ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹׁש'ּכי
ׁשהּגּוף  ותראה ורּוחנּיּות, לאלקּות הּמׁשּתֹוקקת הּנׁשמה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת
,יתּבר הׁשם לֹו ׁשּנתן ּבעבֹודה ׁשּמתעּצל מּׂשאֹו', ּתחת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ'רֹובץ
לבב על ׁשּיעלה אפׁשר הּנה ּומצֹות, ּתֹורה ידי על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיזּדּכ
ׁשליחּותֹו, לקּים לּגּוף ּתעזר ׁשּלא – לֹו' מעזב ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹׁש'וחדלּת
זֹו לא הּנה החמרּיּות, את לׁשּבר ּבסּגּופים ּתתחיל ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכי־אם
לברר  – עּמֹו' ּתעזב 'עזֹוב אלא הּתֹורה, אֹור יׁשּכן ּבּה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהּדר
הּבעׁש"ט. ּתֹורת ע"כ ּבסּגּופים. לׁשברֹו ולא ּולזּככֹו הּגּוף ְְְְְְִִֶַַַַַַָֹאת

הרב' ערּו ּב'ׁשּולחן ּכתב ונפש והּנה גוף נזקי הל' חו"מ (חלק ְְְִֵַַָָָָ
ד) ּגּופֹו:סעיף ולׁשּבר להתעּנֹות הּתר אֹופּנים ּבׁשני ְְְְְִִִִֵֶַַַַֹֻׁשרק

לה' נפׁשֹו למרק ּכדי ּתענּיֹות ב. ּתׁשּובה. ׁשל ּתענּיֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָא.
ה'). לפני לרצֹון ְְְִִֵֶֶָ(ׁשּיהיה

ׁשּבהם  האֹופּנים ּבׁשני מרּמזים אּלּו אֹופּנים ּדׁשני לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻויׁש

ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת ב. ּכבֹודֹו. לפי ואינֹו זקן א. חֹודל". ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ"אּתה
יׂשראל. ְִֵֶָׁשל

ׁשל  ּתענּיֹות על קאי – יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת
האדם  ּדכאׁשר וכיֹו"ב. וחטאים עברֹות על ׁשּבאֹות ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּתׁשּובה,
חמר  ׁשהּוא ה"חמֹור" הּנה ח"ו, יתּבר רצֹונֹו על ועבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחטא
הּקלּפה  לרׁשּות ׁשעֹובר נכרי", ׁשל "ּבהמּתֹו הוי (ּכּנ"ל) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּגּופֹו
ּכרּמֹון" מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ׁש"אפילּו מּכיון א ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָח"ו.

בסופה) חגיגה א. יט, נכרי"(עירובין "ּבהמת ׁשהּוא הּגּוף ְְֲִֵֵֶַַָהרי
הּפֹוׁשע  ׁשּגם הּמצֹות – יׂשראל" ׁשל "מּׂשא ּבֹו יׁש ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכּנ"ל,

ּבהן. ֵֶָָמלא
לגמרי: ההפכי הּב' ְְְְִֵֶַַַָָֹוהאפן

זה  – ("זקן מרֹומם איׁש על קאי – ּכבֹודֹו לפי ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָזקן
ורּוחנּיים, מזּככים ּבענינים הּוא עסקֹו אׁשר חכמה"), ְְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָָָֻׁשּקנה
ׁשאינֹו ּומאחר ּבזה, וכיֹוצא לעוֹונֹות ׁשּי ׁשאינֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּובוּדאי
ּכן  אם הּגׁשמי, הּגּוף וזּכּו ּדברּור ּבהעבֹודה (כ"כ) ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמתעּסק
ּפֹוגם  זה והרי וחמרּיּותו, ּבגּסּותֹו יּׁשאר ׁשּגּופֹו להיֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיכֹול
להתעּסק  ּכבֹודֹו לפי ׁשאינֹו ּומאחר נפׁשֹו, מרּוק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַּבׁשלמּות
ּכדי  להתעּנֹות הּתֹורה לֹו הּתירה לכן הּגׁשמי, ּגּופֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּבברּור

ּגּופֹו. זּכּו את יׁשלים ועל־ידי־זה נפׁשֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָלמרק

ß hay d"k iying mei ß

(å)ðéáà ètLî ähú àì:Báéøa E ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«
i"yx£EÈ·‡∑ ותאב מדלּדל ׁשהּוא אֹובה, טֹובהלׁשֹון לב)לכל .(ב''מ ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

(æ)ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬
:òLø ÷écöà-àì«Ÿ©§¦−¨¨«

i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â∑ מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ִִִִֵֵַַ
ׁשּמחזירין  זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחּיב,
ואףֿעלּֿפי  ּתהרג", אל "ונקי ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֲִִַַַַַַָֹאֹותֹו?
נקי  מּכלֿמקֹום ּבביתּֿדין, נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאינֹו
לּיֹוצא  ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ׁשהרי מיתה, מּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָהּוא
עליו  ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּביתּֿדין

ּתלמּודֿ לביתּֿדין? אֹותֹו מחזירין ׁשאין ְְֲִִִֵֵֶַַָחֹובה',
ׁשּנצטּדק  הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל "וצּדיק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַֹלֹומר:

¯ÚL.ּבביתּֿדין  ˜Ècˆ‡Œ‡Ï Èk∑,להחזירֹו עלי אין ְִֵƒ…«¿ƒ»»ְֲִֵֶַָ
יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא אני ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹּכי

ּבּה ׁשּנתחּיב ּבּמיתה להמיתֹו הרּבה ׁשלּוחים .לי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

dÈ„a:ו  CÈkÒÓ ÔÈc ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ¿≈»¿ƒ≈

Ù˜ז  È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈

:‡·iÁ«»»



עה mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k iying meil inei xeriy

(ç)ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−
:íé÷écö éøác¦§¥¬©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑ וכלֿׁשּכן אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְֱֲִִֵֶֶָֹ
הּדין, את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַּכדי

מׁשּפט" תּטה "לא ּכבר: ÌÈÁ˜t.נאמר ¯eÚÈ∑ ב''מ) ְְֱִֶֶַַָָֹ¿«≈ƒ¿ƒ
מכילתא) ׁשּתּטרף קיא. סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹאפּלּו

עיניו  מאֹור ויכהה ּתלמּודֹו ויׁשּתּכח עליו, .ּדעּתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
ÛlÒÈÂ∑"ּומקלקל" ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑ ƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒ

מׁשּפטי  המצּדקים, ּתרּגּומֹו:אמת,דברים וכן ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָֻ
יׁשרים  ּתריצין", ."ּפתגמין ְְְִִִִִָָ

(è)øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½
:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר, על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ ˙‡∑ ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים לֹו קׁשה .ּכּמה ְֲִֶֶַָָ

(é)-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤
:dúàeáz§«¨¨«

i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל ."ואספּתֹו ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

(àé)Enò éðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½
:Eúéæì Eîøëì äNòz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«

i"yx£‰pËÓLz∑ מעבֹודה.dzLËe∑ אחר מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ֲִֵַַָ
ּגמּורה, מעבֹודה "ּתׁשמטּנה" אחר: ּדבר הּבעּור. ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָזמן

"ּונטׁשּתּה" ּוזריעה. חריׁשה .ּומּלקׁשקׁשמּלזּבל ּכגֹון: ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
‰„O‰ ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ∑(מכילתא) מאכל להּקיׁש ¿ƒ¿»…««««»∆ְֲִַַַ

אֹוכלת  חּיה מה חּיה: למאכל מעׂשר,אביֹון ּבלא ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

אין  אמרּו: מּכאן מעׂשר. ּבלא אֹוכלים אביֹונים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹאף
ּבּׁשביעית  EÓ¯ÎÏ.מעׂשר ‰NÚzŒÔk∑ ּותחּלת ְֲִִֵַַ≈«¬∆¿«¿¿ְִַ

מדּבר  הּלבן,הּמקרא למעלה ּבׂשדה ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
"ארצ את "ּתזרע .הימּנּו: ְְִֵֶֶֶַַ

(áé)éNòî äNòz íéîé úLLéòéáMä íBiáe E ¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−
Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì úaLz¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−

:øbäå§©¥«
i"yx£˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑(מכילתא) ּבּׁשנה אף ««¿ƒƒƒ¿…ַַָָ

ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּתעקר לא ׁשּלא הּׁשביעית מּמקֹומּה, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ּתנהֹוג  לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה וכל הֹואיל ְְְִִַַַָָָָָֹֹּתאמר:

ּבראׁשית' 'ׁשּבת E¯ÓÁÂ.ּבּה E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ∑ ְִֵַַָ¿««»«¿«¬…∆

eÚÓ¯ח  ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ט  ÔezÚ„È Ôez‡Â Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿»
‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ«¿»¿ƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

È˙י  LBÎ˙Â CÚ¯‡ ˙È Ú¯Êz ÔÈL ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«

ÔeÏÎÈÈÂיא  dpLË¯˙Â dpËÓLz ‡˙ÚÈ·Le¿ƒ≈»«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿
Ôk ‡¯a ˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰¯‡Le CnÚ ÈkÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«»»≈

:C˙ÈÊÏ CÓ¯ÎÏ „aÚz«¿≈¿«¿»¿≈»

ÓBÈ·e‡יב  C„·BÚ „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»¿»
C¯ÓÁÂ C¯Bz ÁeÈc ÏÈ„a Áez ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«»«¬»»

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡ ¯a ËB˜LÈÂ¿ƒ¿««¿»¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äpèîLz .dzLèðe äpèîLz (àé)¦§§¤¨§©§¨¦§§¤¨
,dcFarndzLèðedlik`n ¥£¨§©§¨¥£¦¨

,`"c .xErAd onf xg`äpèîLz ©©§©©¦¦§§¤¨
,drixfE dWixg oFbM ,dxEnB dcFarn¥£¨§¨§£¦¨§¦¨

dzLèðeoFWl .WwWwNnE lAfNn §©§¨¦§©¥¦§©§¥§
on Epxdfd `l iM ,oFkp EPpi`e .i"Xx©¦§¥¤¨¦Ÿª§©§¦
la` ,drixfE dWixg lr `N` dxFYd©¨¤¨©£¦¨§¦¨£¨
xcFre WMpn ENt`e ,lAfnde WwWwnd©§©§¥§©§©¥©£¦§©¥§¥
Fpi` ,rwxw zFcFar x`W lke gqFke§¥©§¨§¨£©§©¥

zNgzA Elrd Kke .dxFYd on xEq`̈¦©¨§¨¤¡¦§¦©
oiwWn wxtA ohw crFn zkQn(.'b) ©¤¤¥¨¨§¤¤©§¦

la` `pngx xq` drixfE dWixgC©£¦¨§¦¨¨©©£¨¨£¨
EdNke `pngx xq` `l zFclFY¨Ÿ¨©©£¨¨§ª§
.`Ed `nlrA `Yknq` `xwE ,opAxCn¦§©¨¨§¨©§©§¨§¨§¨
.dGd `xwOd on cnlp Fpi` xErAd oke§¥©¦¥¦§©¦©¦§¨©¤

à"øå,xn`,äpèîLzlM "hFnW" §¨©¦§§¤¨¨¨
.Fci dXn lrA,dzLèðe`NW ©©©¥¨§©§¨¤Ÿ

la` .mElM Fpi`e .Lvx` z` rxfY¦§©¤©§§§¥§£¨

xn` ,oFW`xA waC aEzMdíéðL LL ©¨¨¥¨¦¨©¥¨¦
òøæz,"d`EaYd sq`ze"úéòéáMäå ¦§©§¤¡Ÿ©§¨§©§¦¦

äpèîLz,Lvx` z` rxfY `NW ¦§§¤¨¤Ÿ¦§©¤©§§
dzLèðe,Dz`EaY z` sq`Y `NW §©§¨¤Ÿ¤¡Ÿ¤§¨¨

,dPafrY la`Enò éðéáà eìëàå £¨©©§¤¨§¨§¤§Ÿ¥©¤
äãOä úBiçåz`EazE urd ixR" §©©¨¤§¦¨¥§©

ziriaXd dpXd z` WHpe oke ,"mxMd©¤¤§¥§¦¤©¨¨©§¦¦
(.a"l ,'i dingp).ai dxez §¤§¨

.Eøîçå EøBL çeðé ïòîì (áé)ipRn §©©¨©§©£Ÿ¤¦§¥



mihtynעו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k iying meil inei xeriy
ניח, לֹו עׂשבים ּתן ואֹוכל ּתֹולׁש ׁשּיהא מן להּתיר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ

אמרּת: הּבית? ּבתֹו יחּבׁשּנּו אּלא אינֹו אֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָהּקרקע.
צער  אּלא ניח, זה ּבעבד (מכילתא)∑E˙Ó‡ŒÔa.אין ְֵֶֶַַָָ∆¬»¿ְֶֶ

מדּבר הערל, .ּתֹוׁשב ּגר זה ∑b‰Â¯.הּכתּוב ְֵֵֶַַָָ¿«≈ֵֶָ

(âé)íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³
ét-ìò òîMé àì eøékæú àì íéøçà:E £¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«

i"yx£e¯ÓMz ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡Œ¯L‡ ÏÎ·e∑(מכילתא) ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈
מצותֿעׂשה  ּכל ׁשמירה לעׂשֹות ׁשּכל ּבאזהרה, ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹ

לאו  ּבמקֹום היא אזהרה ˙e¯ÈkÊ.ׁשּבּתֹורה ‡Ï∑ ע''ז) ְְִִֶַַָָָָ…«¿ƒ
אלילים ג) עבֹודת ּבצד לי 'ׁשמר לֹו: יאמר ְְֱֲִִִֶַַַֹֹֹׁשּלא

ּפלֹונית'. אלילים עבֹודת ּביֹום עּמי ּתעמד אֹו ְְְֱֲֲִִִִִִַַֹּפלֹונית,
וׁשם  ּתּׁשמרּו, אליכם אׁשרֿאמרּתי "ּובכל אחר: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדבר

עבֹודת  ׁשּׁשקּולה ,ללּמד תזּכירּו". לא אחרים ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאלהים
ּכׁשֹומר  ּבּה והּנזהר ּכּלן, הּמצות ּכל ּכנגד ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻאלילים

ּכּלן  ÚÓMÈ.את ‡Ï∑ הנכרי EÈt.מן ÏÚ∑ ׁשּלא ֶָֻ…ƒ»«ְִִַָ«ƒֶֹ
אלילים  ּבעבֹודת ל ויּׁשבע נכרי, עם ׁשּתפּות ְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻּתעׂשה

יד על ׁשּיּזכר ּגֹורם ׁשאּתה נמצאת .ׁשּלֹו. ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ãé)ìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«
i"yx£ÌÈÏ‚¯∑וכן כב)ּפעמים, רגלים"(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ."ּכי ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

(åè)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé̈¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת .ׁשהּתבּואה …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ

·È·‡∑ ּפרֹות לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, .לׁשֹון »ƒְְְְִֵֵַָ
Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑ ּפני לראֹות ּברגלים,ּכׁשּתבאּו ¿…≈»»«≈»ְְְִִֶַָָָָֹ

עֹולֹותה  לי ז)ביאּו .(חגיגה ִִָ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåäãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçåE §©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−

:äãOä-ïî¦©¨¤«

ÌeLÂיג  Ôe¯nzÒz ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡ Èc ÏÎ·e¿…ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÚÓzLÈ ‡Ï Ôe¯k„˙ ‡Ï ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»ƒ¿¿««

:ÔBÎÓet¿

zLa‡:יד  ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

ÔÈÓBÈטו  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙Ú¯Êטז  Èc CÈ„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡LÎ„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CLÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zNOWïòîìWxtp "xEarA" FnM ¤¦©§©©§©£§¨¥
xn`IWäNòz íéîé úLLlMéNòîE ¤Ÿ©¥¤¨¦©£¤¨©£¤

"xEarA" dcVaE ziAAéòéáMa çeðiL ©©¦©¨¤©£¤¨©©§¦¦
øbäå Eúîà ïamicr mNM zFidl ¤£¨§§©¥¦§ª¨¥¦

xW` z` :mrhM ,ziW`xA dUrnA§©£¥§¥¦§©©¥£¤
Et` Et`Y(.b"k ,f"h lirl)zWW xn` oke , Ÿ¥§¥§¥¨©¥¤

LYk`ln lM ziUre carY minilirl) ¨¦©£Ÿ§¨¦¨¨§©§¤§¥

(.'h ,'k.mW iYWxR xW`M ,bi dxez ©£¤¥©§¦¨
íëéìà ézøîà øLà ìëáe (âé)§Ÿ£¤¨©§¦£¥¤

.eøîMzlM zFUrl i"Xx WxR ¦¨¥¥©©¦©£¨
dxinW lMW ,dxdf`A dUr zevn¦§Ÿ£¥§©§¨¨¤¨§¦¨
itlE .e`l mFwnA `id dxdf` dxFYAW¤©¨©§¨¨¦¦§¨§¦
e`l didIW xnFl axd Kxhvi eixaC§¨¨¦§¨¥¨©©¤¦§¤¨
lr oiwFl Eid ok `l m`W ,zEllkAW¤¦§¨¤¦Ÿ¥¨¦©
dfA la` ,dxFYAW dUre dUr lM̈£¥©£¥¤©¨£¨§¤
xiMfi `le miAx mixaC llkIW e`Nd©¨¤¦§Ÿ§¨¦©¦§Ÿ©§¦
oi`W micFn lMd llM dxard mW¥¨£¥¨§¨©Ÿ¦¤¥

Exn` xaM la` .FA oiwFl(.e"v oiaExr): ¦£¨§¨¨§¥¦

siqFd `l oM m`e ,dUr dUrC xnXd¦¨¥©£¥£¥§¦¥Ÿ¦
`zlikOaE .dUr `N` o`kA(o`M)Ewlgp §¨¤¨£¥©§¦§¨¨¤§§

.miAx miptA EdEWxcE df `xwnA§¦§¨¤§¨§¨¦©¦
ìòåFnrh hWRd KxCøLà ìëa §©¤¤©§¨©£§Ÿ£¤

íéøçà íéäìàî íëéìà ézøîà̈©§¦£¥¤¥¡Ÿ¦£¥¦
,eøîMz,FtFqA xWwp aEzMd iM ¦¨¥¦©¨¦§©§

zFAxd zFxdf`d lMn ,xn`iøLà Ÿ©¦¨¨©§¨¨©£¤
ézøîàíéøçà íéäìàî íëéìà ¨©§¦£¥¤¥¡Ÿ¦£¥¦
eøîMz`le mEcarY `NW c`n ¦¨¥§Ÿ¤Ÿ©©§§Ÿ

,mdl gaFGd Enixgze ,mdl EegYWY¦§©£¨¤§©£¦©¥©¨¤
cFre ,dpEnY lke lqR EUrY `le§Ÿ©£¤¤§¨§¨§

ExnXYeøékæz àlL,mzEdl` mW ¦¨¥¤Ÿ©§¦¥¡Ÿ¨
mMln" ,"a`Fn idl` WFnM" xiMfdl§©§¦§¡Ÿ¥¨¦§Ÿ

"oFOr ipa idl`(.b"l ,`"i '`Îmikln), ¡Ÿ¥§¥©§¨¦

"zng idl` `niW`"(.'l ,f"i 'aÎmikln t"r), £¦¨¡Ÿ¥£¨§¨¦

ét ìò òîMé àìE`lA ENt` mnW Ÿ¦¨©©¦§¨£¦§Ÿ

`niW`e mFMln xiMfdl ,zEdl` xkf¥¤¡Ÿ§©§¦¦§©£¦¨
uTW" ,i`pbl mzF` dPkY la` ,llM§¨£¨§©¤¨¦§©¦ª

"a`Fn(.'f ,`"i '`Îmikln)ipA zarFY" , ¨§¨¦£©§¥
"oFOr(.b"i ,b"k 'aÎmikln)F` .òîMé àìitA ©§¨¦Ÿ¦¨©§¦

Exn`W oiprM ,"LxaC lr" eicaFr§¨©§¨§§¦§¨¤¨§
EpizFAx(:b"q oixcdpq)zEtYW dUri `NW ©¥©§¤§¦¤Ÿ©£¤ª¨

.FNW dxf dcFarA Fl raXie iFBd mr¦©§¦¨©©£¨¨¨¤
ïëzéådidIWeøékæú àì`NW ,`vFi §¦¨¥¤¦§¤Ÿ©§¦¥¤Ÿ

xn`l eicaFrl FzF` xiMfY©§¦§§¨¥Ÿ
,cqg iOr dUr ,"Lidl`A"òîMé àìå ¥Ÿ¤£¥¦¦¤¤§Ÿ¦¨©

ét ìòExn`PW `Ede .llM FnW xkf ©¦¥¤§§¨§¤¤¡©
`l mdidl` mWaE rWFdi xtqA§¥¤§ª©§¥¡Ÿ¥¤Ÿ
mEcarz `le EriAWz `le ExiMfz©§¦§Ÿ©§¦§Ÿ©©§

(.'f ,b"k rWFdi)iM x`al mW siqFd . §ª©¦¨§¨¥¦
mEW riAWi F` xiMfi `NW dxdf`d̈©§¨¨¤Ÿ©§¦©§¦©

.xkPd idl`A mc`ci dxez ¨¨¥Ÿ¥©¥¨
éNòî éøeka øéöwä âçå (æè).E`l §©©¨¦¦¥©£¤Ÿ



עז mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k iying meil inei xeriy
i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑ ׁשבּועֹות חג הּוא.È¯eka ¿««»ƒַָƒ≈

EÈNÚÓ∑ הּלחם ׁשּׁשּתי ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא «¬∆ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ
מּתירין  היּו ּבעצרת, ּולהביא הּבאין למנחֹות החדׁש ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, כח)ּבּכּורים הּבּכּורים (במדבר "ּוביֹום ְְֱִִִִִֶֶַַַָ

‰‡ÛÒ.וגֹו'" ‚ÁÂ∑ הּסּכֹות חג EtÒ‡a.הּוא ְ¿«»»ƒַַֻ¿»¿¿
EÈNÚÓŒ˙‡∑ מתיּבׁשת הּתב ּואה החּמה ימֹות ׁשּכל ∆«¬∆ְְְִֶֶֶַַַַָָָ

ּובחג  מּפני ּבּׂשדֹות, הּבית אל אֹותּה אֹוספים ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
.הּגׁשמים  ְִַָ

(æé)ìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥−
ïãàä|:ýåýé ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑ ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומן ,לפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר הצר »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
.ׁשּבהּזכרים ∑E¯eÎÊŒÏk.(מכילתא) »¿¿ְְִֶַָ

(çé)ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−
:ø÷a-ãò©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑ את ּתׁשחט הּפסח לא …ƒ¿««»≈¿ְִֶֶַַַֹ
החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן סג)ּבי"ד פסחים .(מכילתא. ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

'B‚Â ÈbÁŒ·ÏÁ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑לּמזּבח חּוץ.¯˜aŒ„Ú∑ ¿…»ƒ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆
ּתלמּודֿלֹומר: ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָיכֹול

ו) הּמזּבח (ויקרא על מֹוקדה, .הּלילה"ּכל"על ְְְִֵַַַַַַָָָ
ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑:ׁשּנאמר הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא 'לינה' אין ¿…»ƒְֱִֵֶֶֶַַַַַָָ

הרצּפה  מן להעלֹותֹו יכֹול הּלילה ּכל אבל ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹ"עדּֿבקר",
.לּמזּבח  ְִֵַַ

(èé)éýìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִֶֶַַַ
ּכאן  אף נאמר לכ אדמת".ּבבּכּורים, "ּבּכּורי : ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו נכנס אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?
ּגמי  עליה אּלא לסימן ּכֹור ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבּמקרא:מּׁשבעת  האמּורין ח)הּמינין חּטה (דברים "ארץ ְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָ
וגֹו'" È„b.ּוׂשעֹורה ÏM·˙ ‡Ï∑וכבׂש עגל אף ְְָ…¿«≈¿ƒְֵֶֶֶַ

ּׁשאּתה  מּמה .ר ולד לׁשֹון אּלא ּגדי ׁשאין ּגדי, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבכלל
מקֹומֹות  ּבכּמה והצרמֹוצא "ּגדי" ׁשּכתּוב: ּבּתֹורה, ְְְְְִֵֶַַַָָָֻ

˜„Ìיז  C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

Ôe˙È·Èיח  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

„ÈÈיט  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mWA aEzMd mxiMfi dOl iYrcï©§¦¨¨©§¦¥©¨§¥
mxiMfd `le mdA dEv `l iM ,dricid©§¦¨¦Ÿ¦¨¨¤§Ÿ¦§¦¨

xn`IW `Ed iE`xe ,dYr crúéNòå ©©¨§¨¤Ÿ©§¨¦¨
éNòî éøeka øéö÷ âç,Exn` xW`M ©¨¦¦¥©£¤©£¤¨©

FY dpWnA'dl zFraW bg ziUre dx §¦§¥¨§¨¦¨©¨ª©
Lidl`(.'i ,f"h mixaC)xEarA ilE`e . ¡Ÿ¤§¨¦§©©£
:xn`WìLäðMa éì âçz íéìâø L ¤¨©¨§¨¦¨Ÿ¦©¨¨

(.c"i wEqR):WxtE ,øîLz úBvnä âç úà ¨¥©¤©©©¦§Ÿ
áéáàä Lãça(.e"h wEqR)xnWYW , §Ÿ¤¨¨¦¨¤¦§Ÿ

zNgzA bg zFUrl,áéáàäxn`e xfg ©£©¦§¦©¨¨¦¨©§¨©
didIW xnWY xg`deéøeka øéöwä âç §¨©¥¦§Ÿ¤¦§¤©©¨¦¦¥

éNòî,EdidIW xnWY iWilXdeâç ©£¤§©§¦¦¦§Ÿ¤¦§¤©
éñàä.äðMä úàöa ó ¨¨¦§¥©¨¨
äpäådcVd on eiUrn lM FRq`A mNM §¦¥ª¨§¨§¨©£¨¦©¨¤

,midl`l d`cFd mdA zzl̈¥¨¤¨¨¥Ÿ¦
mgl `ivFnE minW zFTg xnFW `EdW¤¥ª¨©¦¦¤¤
Wtpe dwwFW Wtp riAUdl ux`d on¦¨¨¤§©§¦©¤¤¥¨§¤¤

mrh dfe .aFh `Nn darxïãàä éðt ìà §¥¨¦¥§¤©©¤§¥¨¨Ÿ

,'ä`EdWïBãàä,eicar qpxtnd ¤¨¨©§©§¥£¨¨
eil` E`Fai eiptNn qxR mlhpaE§¨§¨§¨¦§¨¨¨¥¨

dPde .mEvi dn "zF`xl"éðt ìàFnM ¦§©§©¥§¦¥¤§¥§
.iptl¦§¥

ìòåxakE ,mipR on didi zn`d KxC §©¤¤¨¡¤¦§¤¦¨¦§¨
zxUrA mipRd WExR Ll iYfnẍ©§¦§¥©¨¦©£¤¤

zFxACd(.'b ,'k lirl):xn` okle ,ïãàä ©¦§§¥§¨¥¨©¨¨Ÿ
ïBãàä úéðMä íòta øîàL Bîk ,'ä§¤¨©©©©©¥¦¨¨

ìàøNé éäìà 'ä(.b"k ,c"l oNdl)dPd oke , ¡Ÿ¥¦§¨¥§©¨§¥¦¥
ux`d lM oFc` zixAd oFx`,'b rWFdi) £©§¦£¨¨¨¤§ª©

(.`"iux` ilEg oFc` iptNn ,,c"iw miNdY) ¦¦§¥¨¦¨¤§¦¦

(.'d ,f"v mW .'f.fi dxez ¨

.éçáæ íc õîç ìò çaæú àì (çé)Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦
drAx`A gqRd z` "hgWz `l"Ÿ¦§©¤©¤©§©§¨¨
."ungd z` xraYW cr" oqipA xUr̈¨§¦¨©¤§©¥¤¤¨¥
dvxIW EPOn oiaY `le .i"Xx oFWl§©¦§Ÿ¨¦¦¤¤¦§¤
didIW ungd xErA lr dxdf` FWxcl§¨§©§¨¨©¦¤¨¥¤¦§¤
df xMfdW FnM ,dhigXd onf mcwŸ¤§©©§¦¨§¤ª§©¤

migqtA oFW`x wxtA(.'d)dhigW onf §¤¤¦¦§¨¦§©§¦¨
Wxcn xTr df oi`W ,`pngx xn`̈©©£¨¨¤¥¤¦©¦§©
xErA iM ,mW dkldd wqR itM aEzMd©¨§¦§©©£¨¨¨¦¦
dxFYd on e`l FA oi` gqR axrA ung̈¥§¤¤¤©¥¨¦©¨

(.e"h ,a"i lirl).FzF` lkF`l ENt` `le , §¥§Ÿ£¦¨¥
`Ed dkldM `EdW oiprd itl la £̀¨§¦¨¦§¨¤©£¨¨
."ungd lr gqRd z` hgFXl" dxdf ©̀§¨¨©¥¤©¤©©¤¨¥
ipAn cg`l ung `di `NW Fpipre§¦§¨¤Ÿ§¥¨¥§¤¨¦§¥
zrWA gqRd lr oipnPd dxEagd©£¨©¦§¦©©¤©¦§©
iM zWxtA i"Xx azM Kke .dhigXd©§¦¨§¨¨©©¦§¨¨©¦

`Vz(.d"k ,c"l oNdl)`xwOl iE`xe . ¦¨§©¨§¨©¦§¨
xn`IW,éçáæ õîç ìò çaæú àìiM ¤Ÿ©Ÿ¦§©©¨¥¦§¦¦

EpizFAx zrC lr la` ,gAfp EPpi` mCd©¨¥¤¦§¨£¨©©©©¥
(o`M `zlikn),dwixGd z` zFAxl `Ed §¦§¨¨§©¤©§¦¨

xn`i ,ung lr wxGi `NWèçLú àì ¤Ÿ¦¨¥©¨¥Ÿ©Ÿ¦§©
,õîç ìò`le,éçáæ íc`le xnFlM ©¨¥§Ÿ©¦§¦§©§Ÿ

xvw `xwnE ,ungd lr didi igaf mC©¦§¦¦§¤©¤¨¥¦§¨¨¨
.`Edhi dxez



mihtynעח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k iyiy meil inei xeriy
ּכגֹון: "עּזים", אחריו: לח)לפרׁש אׁשּלח (בראשית "אנכי ְְֲֲִִִֵַַַָָָֹ
הע ּזים", ּגדי "את עּזים", כז)ּגדי עּזים",(שם ּגדיי "ׁשני ְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָ

עגל  אף סתם, "ּגדי" ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל ,ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָללּמד

ּבּתֹורה: נכּתב מקֹומֹות ּובׁשלֹוׁשה ּבמׁשמע. ְְְְְְִִֶֶַַַַָָוכבׂש
לאּסּור  ואחד הנאה, לאּסּור ואחד אכילה, לאּסּור ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָָאחד

קטו)ּבּׁשּול חולין כז. .(פסחים ִ

ß hay e"k iyiy mei ß

(ë)éðôì Càìî çìL éëðà äpäì ECøca EøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©¨®¤
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

i"yx£C‡ÏÓ ÁÏBL ÈÎ‡ ‰p‰∑נתּבּׂשרּו ּכאן ƒ≈»…ƒ≈««¿»ְְִַָ
להם: אֹומרת ּוׁשכינה לחטא, לג)ׁשעתידין "ּכי (לקמן ְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָֹ

אעלה  ‰È˙Î.ּבקרּב"לא ¯L‡∑ לתת זּמנּתי אׁשר ְְְֱִֶֶֹ¬∆¬ƒ…ƒְֲִִֵֶַָ
אׁשר  הּמקֹום "אל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ְְֲִֶֶֶֶַָָָלכם,

ּכבר  נּכר הכנתי", מן מקֹומי אחד וזה ּכנגּדֹו. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָֹ
מכּון  מעלה ׁשל ׁשּביתֿהּמקּדׁש ׁשאֹומרים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּמקראֹות

מּטה  ׁשל ּביתֿהּמקּדׁש .ּכנגד ְְִֵֶֶֶַַָָ

(àë)àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íëòLôì àOé¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«

i"yx£Ba ¯nzŒÏ‡∑:ּכמֹו המראה, א)לׁשֹון "אׁשר (יהושע ««≈ְְְֲֶַָָ
"ּפי את ÌÎÚLÙÏ.ימרה ‡OÈ ‡Ï Èk∑ מלּמד אינֹו ְִֶֶַƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ְֵָֻ

ׁשהּוא  ועֹוד, חֹוטאין. ׁשאינן הּכת מן ׁשהּוא ,ְְְִִֵֶֶֶַַָָּבכ
ׁשליחּותֹו אּלא עֹוׂשה ואינֹו Ba¯˜a.ׁשליח ÈÓL Èk∑ ְְִִֵֶֶַָָƒ¿ƒ¿ƒ¿

ׁשמי  ּכי מּפניו", "הּׁשמר הּמקרא: לראׁש ְְְְִִִִִֶַָָָָָֹֻמחּבר
ׁשּׁשמֹו מטטרו"ן, זה אמרּו: ורּבֹותינּו ּבֹו, ְְְְֵֶֶַָָֻמׁשּתף

ׁשּד"י  ּבגימטרּיא מטטרו"ן רּבֹו: .ּכׁשם ְְְִִֵַַַַָ

C¯hÓÏכ  CÓ„˜ ‡Î‡ÏÓ ÁÏL ‡‡ ‡‰»¬»»««¿»»√»»¿ƒ¿»
:˙È˜˙‡c ‡¯˙‡Ï C˙eÏÚ‡Ïe ‡Á¯‡a¿»¿»¿»√»¿«¿»ƒ«¿≈ƒ

Ï‡כא  d¯ÓÈÓÏ Ïa˜Â È‰BÓ„˜ ÔÓ ¯nzÒ‡ƒ¿««ƒ√»ƒ¿«≈¿≈¿≈»
È¯‡ ÔBÎÈ·BÁÏ ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ dÏ·˜Ï ·¯Ò¿̇»≈¿ƒ¿≈¬≈»ƒ¿¿≈¬≈

:d¯ÓÈÓ ÈÓL·ƒ¿ƒ≈¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éðôì Càìî çìL éëðà äpä (âë-ë).E ¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥©©§¨§¨¤
`hgl oicizrW ExVAzp o`M̈¦§©§¤£¦¦©£Ÿ
LAxwA dlr` `l iM zxnF` dpikWE§¦¨¤¤¦Ÿ¤¡¤§¦§§

(.'b ,b"l oNdl).øaçî ,Baø÷a éîL ék §©¨¦§¦§¦§§ª¨
,àø÷nä Làøìék åéðtî øîMä §Ÿ©¦§¨¦¨¤¦¨¨¦

éîLsYWn.Baø÷aEWxC EpizFAxe §¦§ª¨§¦§§©¥¨§
(:g"l oixcdpq)mWM FnXW ,oFxhhn df ©§¤§¦¤§©§¤§§¥

oFWl .iCW `IxhnibA oFxhhn ,FAx©§©§§¦©§¦¨©©§
dAx zFnW dN`aE .i"Xx(.'f ,a"l)izi`x ©¦§¥¤§©¨¨¦¦

xaC lr dGW KM WxFCW in Wi oM mB©¥¥¦¤¥¨¤¤©§©
d dxfBd ixdW l`Wl Wie .lbrd`id ¨¥¤§¥¦§Ÿ¤£¥©§¥¨©¦

xn` `Ed KExA WFcTdW ,dnIwzp `lŸ¦§©§¨¤©¨¨¨©
:Fléðôì ézçìLåàì ék Càìî E §¨©§¦§¨¤©§¨¦Ÿ

Eaø÷a äìòà(.'bÎ'a ,b"l oNdl)dWnE , ¤¡¤§¦§§§©¨¤
:xn`e mingx dilr WTAéðt ïéà íàE ¦¥¨¤¨©£¦§¨©¦¥¨¤

òãeé änáe ,äfî eðìòz ìà íéëìäŸ§¦©©£¥¦¤©¤¦¨©
éðéòa ïç éúàöî ék àBôàéðà E ¥¦¨¨¦¥§¥¤£¦

eðnò Ezëìa àBìä EnòåmiwEqR mW) §©¤£§¤§§¦¨¨§¦

(.f"hÎe"h`Ed KExA WFcTd Fl dSxzpe ,§¦§©¨©¨¨
Fl xn`eøLà äfä øácä úà íb §¨©©¤©¨¨©¤£¤

äNòà zøac(.f"i wEqR mW)Exn` Kke . ¦©§¨¤¡¤¨¨§¨¨§
(:g"l oixcdpq)`l `wpextA ENt`C ©§¤§¦©£¦§©§©§¨Ÿ

:aizkC ,DipliAwéðt ïéà íàE ©¦§¥¦§¦¦¥¨¤
.äfî eðìòz ìà íéëìBädaEWYde §¦©©£¥¦¤§©§¨

`l `idd dxfBd iM ,z`Gd zrCd itl§¦©©©©Ÿ¦©§¥¨©¦Ÿ

dn `Ed ,einiA dWn mr dnIwzp¦§©§¨¦¤§¨¨©
xn`XEnòå éðà eðéìôðå(.f"h ,b"l oNdl), ¤¨©§¦§¦£¦§©§§©¨

xn`eEòãàå éðéòa ïç úàöî ék §¨©¦¨¨¨¥§¥©¨¥¨£
íLa(.f"i wEqR mW):xn` cFre ,ìë äàøå §¥¨¨§¨©§¨¨¨

Baø÷á äzà øLà íòä(.'i ,c"l oNdl), ¨¨£¤©¨§¦§§©¨

glW EpAx dWn lW Fzzin xg`l la £̀¨§©©¦¨¤¤©¥¨©
idie :aEzMd xn`W dfe ,K`ln mdl̈¤©§¨§¤¤¨©©¨©§¦
`xIe eipir `VIe FgixiA rWFdi zFidA¦§§ª©¦¦©¦¨¥¨©©§
dtElW FAxge FCbpl cnr Wi` dPde§¦¥¦Ÿ¥§¤§§©§§¨
,Epxvl m` dY` Epld Fl xn`Ie FciA§¨©Ÿ©£¨©¨¦§¨¥
dYr 'd `av xU ip` iM `l xn`Ie©Ÿ¤Ÿ¦£¦©§¨©¨

iz`a(.c"iÎb"i ,'d rWFdi)d`xY mWe . ¨¦§ª©§¨¦§¤
l` xAcn ipc` dn rWFdi Fl`XW¤§¨§ª©¨£Ÿ¦§©¥¤

FCar(.c"i wEqR mW)dlbPW xaC dEv `le , ©§¨¨§Ÿ¦¨¨¨¤¦§¨
Llrp lW Fl xn`W `N` ,FxEarA eil ¥̀¨©£¤¨¤¨©©©©§

Llbx lrn(.e"h wEqR mW)dOl xxA `le , ¥©©§¤¨¨§Ÿ¥©¨¨
a` .`AFzF` ricFdl d`xOd dzid l ¨£¨¨§¨©©§¤§¦©

mdiptl gElW K`ln didi dYrn iM¦¥©¨¦§¤©§¨¨©¦§¥¤
xn`W Edfe .dnglnA m`aA `avl§¨¨§Ÿ¨§¦§¨¨§¤¤¨©

iz`a dYr(.c"i wEqR mW)Exn` Kke . ©¨¨¦¨¨§¨¨§
`nEgpzA(.g"i)iniA iz`AW `Ed ip` §©§¨£¦¤¨¦¦¥

Kl`W dvx `le izF` dgce LAx dWn¤©§§¨¨¦§Ÿ¨¨¤¥¥
Exn` WxtnE .FOr(.'c ,a"l x"eny)lHA ¦§Ÿ¨¨§¦¥

,dWn ini lM xU mdl Exqni `NW¤Ÿ¦§§¨¤©¨§¥¤
xVd FzF` xfg dWn zOW oeike§¥¨¤¥¤¨©©©

,FzF` d`Fx rWFdi oMW ,FnFwnl¦§¤¥§ª©¤
FgixiA rWFdi zFidA idie xn`PW¤¤¡©©§¦¦§§ª©¦¦
dYr 'd `av xU ip` iM `l xn`Ie©Ÿ©Ÿ¦£¦©§¨©¨

xn`p Kkl ,iz`AçìL éëðà äpä ¨¦§¨¤¡©¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥©
Càìî(l"kr). ©§¨

ìòådGd K`lOd ,zn`d KxC §©¤¤¨¡¤©©§¨©¤
K`lOd `Ed o`kA FA EghadW¤ª§§§¨©©§¨

l`Bd(.f"h ,g"n ziW`xA)lFcBd mXd xW` ©Ÿ¥§¥¦£¤©¥©¨
minlFr xEv 'd DiA iM ,FAxwAdirWi) §¦§¦§¨¨¦§©§¨

(.'c ,e"kziA l`d ikp` xn`W `Ede ,§¤¨©¨Ÿ¦¨¥¥
l`(.b"i ,`"l ziW`xA)oMWl KlOd KxC iM , ¥§¥¦¦¤¤©¤¤¦§Ÿ

xEarA K`ln aEzMd EP`xwie ,FziaA§¥§¦§§¤©¨©§¨©£
dCOA dGd mlFrd zbdpd lM zFid¡¨©§¨©¨¨©¤©¦¨

Exn` EpizFAxe .`idd(:g"l oixcdpq)iM ©¦§©¥¨§©§¤§¦¦
.KxCd dxFnl mW `Ede ,oFxhhn `Ed§©§§¥§¥©¤¤
drxR l` `A xcqA df iYWxR xakE§¨¥©§¦¤§¥¤Ÿ¤©§Ÿ

(.a"i ,a"i lirl)mrh dfe .ìCøca EøîL §¥§¤©©¦§¨§©¨¤
,éúðëä øLà íB÷nä ìà Eàéáäìå§©£¦£¤©¨£¤£¦Ÿ¦
'd WcTn :aizkcM ,WCwOd ziA `Ed¥©¦§¨§¦§¦¦§¨

Lici EppFM(.f"i ,e"h lirl)mrHde ,øLà §¨¤§¥§©©©£¤
éúBðéëäiWcw ziA zFidl ,il £¦¦¦¦§¥¨§¦

iYx`tze(.'i ,c"q dirWi t"r)`QMd mW iM §¦§©§¦§©§¨¦¨©¦¥
xiMf` cFre .mlW(.'` ,c"k oNdl)mzpEM ¨¥§©§¦§©¨©¨¨¨

lFw `Ed FlFw dPde ,FAx mWM FnWA¦§§¥©§¦¥
dl`FlFwA rnWl devOde ,miIg mi ¡Ÿ¦©¦§©¦§¨¦§Ÿ©§



עט mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k iyiy meil inei xeriy

(áë)øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL-íà ék¦´¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´
éáéà-úà ézáéàå øaãàéøøö-úà ézøöå E:E £©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

i"yx£Èz¯ˆÂ∑ּכתרּגּומֹו" .ואעיק", ¿«¿ƒְְְִַָ

(âë)éðôì éëàìî Cìé-ékéøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ
zãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäå éføtäå ézçäå:åé §©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(hp 'nr f"l ze` ,owfd x"enc` xecn ,mixac zniyx)

האמרי כג)אל (כג, ֱִֶָֹ
ּפעם: אמר הּזקן ֵֵַַַַַָָרּבנּו

ּבא  הרע יצר זאגער"). ("ּדער אמירה מּלׁשֹון הּוא ְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָ"אמֹורי"

את  מטּמא הּוא ּובזה וכּו' ׁשם הּבט לֹו: ואֹומר האדם ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאל
רחמנא־ליצלן. ְְֲִַַָָָָָהּנׁשמה

(ãë)àìå íãáòú àìå íäéýìàì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk äNòú©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávî©¥«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÒ¯‰z Ò¯‰∑ אלהּות לאֹותם.Ì‰È˙·vÓ∑ להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם .אבנים »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

Ïkכב  „aÚ˙Â d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿≈¿«¿≈…
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mihtynפ zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr h jxk zegiy ihewl)

להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם כד)אבנים כג, רׁש"י (רש"י ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּמנּסכין  אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמפרׁש
"הרס  על עּמֹו: ונּמּוקֹו לעבֹודה־זרה. עליה מקריבין ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָאֹו

"לאֹותם ּפרׁש לעבֹודה־זרה אלקּות ּתהרסם" ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְְֱֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבעבֹודה־ קאי מּצבֹותיהם" ּתׁשּבר "וׁשּבר ׁשּגם ּומּובן ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעצמּה;

לּה. ׁשמׁשּתחוים אבן - עצמּה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָזרה

(äë)Eîçì-úà Cøáe íëéýìà ýåýé úà ízãáòå©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−
éîéî-úàåEaøwî äìçî éúøñäå EÒ : §¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«

hay f"k ycew zay ßß

(åë)øtñî-úà Eöøàa äø÷òå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤¦§©¬
éîé:àlîà E ¨¤−£©¥«

i"yx£‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï∑ ּתעׂשה מׁשּכלה ∑ÏkLÓ‰.רצֹוני אם קרּויה ּבניה, את קֹוברת אֹו נפלים .מּפלת …ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

ּבארצ ועקרה מׁשּכלה תהיה כו)לא (כג, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ
.רצֹונ רצֹון, מּלׁשֹון - "ארצ"ְְְְִֶַָ

לאדם  ּכׁשּיׁש ."ארצ" ּבגלל ועקרה" מׁשּכלה תהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"לא
את  מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹורה (ּדבר מעבֹודתֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׂשביעּות־רצֹון
ליּפֹול  הּוא עלּול ויראה), אהבה לֹו יׁש ה', עֹובד הּוא ְְְֲִִִֵֵַָָָמציאּותֹו:
ׂשביעּות־ לפי מגּבלת עבֹודתֹו ּבתחּלה, ּכי מּדרּגתֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֻחס־וׁשלֹום
הּוא  לּׁשנּיה: אחת עבֹודה ּבין ּבֹורר הּוא אחר־ּכ ׁשּלֹו, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהרצֹון
יֹורד  הּוא וכ ּבהן, 'חּוׁש' לֹו ׁשּיׁש מצֹות סּוג רק לקּים ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָמּוכן

מּדרּגתֹו. לגמרי חס־וׁשלֹום ׁשּנֹופל עד ּדחי אל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּדחי

עליו  :"ימי ּב"מסּפר להתּבֹונן עליו זה, רגׁש לבּטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכדי
את  למּלא וׁשנים ימים ׁשל מסּים מסּפר לֹו ׁשּנּתן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלדעת
לצר אֹותֹו מנּצלים ׁשאין רגע ּכל על חבל ּבעֹולם; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשליחּותֹו
ׁשל  רגׁש ּכל מבּטלת זֹו ידיעה זה. ותפקיד ׁשליחּות ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמּלּוי
ׁשליחּותֹו. למּלּוי ּכל־ּכּלֹו ונתּון מסּור והאדם עצמית, ְְְְְְִִִִַָָָָָָֻמציאּות
אפילּו אמּלא": ימי מסּפר "את - הּקּב"ה לֹו מבטיח ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאז
ׁשליחּותֹו ּבמּלּוי ּבהם עסק לא ׁשהאדם ימים היּו ּבעבר ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹאם
ּגם  וימּלא יׁשלים ׁשהּקּב"ה לֹו מבטח להיֹות, הראּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּכפי

אּלה. ִֵֶָימים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 128 'nr `l zegiy ihewl)

ּבארצ ועקרה מׁשּכלה תהיה כו)לא מּדּוע (כג, לׁשאל, יׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּיהּודי  מקֹום ּבכל ולא ּבלבד, יׂשראל לארץ זֹו ּברכה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמגּבלת
ּולהגּדיל  להגּביר ּבאה "ׁש"ּבארצ לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה
ּבמי  ועקרה מׁשּכלה ּתהיה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּברכה: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאת

ּגם  ותׁשרה ּתתּפּׁשט זֹו ׁשּברכה אּלא ה', רצֹון את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשעֹוׂשה
ועקרה  מׁשּכלה ּתהיה לא הארץ ּבכל ּכּלּה; י ׂשראל ארץ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻעל
רצֹון  את ׁשעֹוׂשה מי רק יתּבר – ּבחּוץ־לארץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ(מה־ּׁשאין־ּכן

ה').

È˙כה  C¯·ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿√»¿»¡»¬ƒ»≈»
ÔÈLÈa ÔÈÚ¯Ó ÈcÚ‡Â CÈzLÓ ˙ÈÂ CÏÎÈÓ≈¿»¿»ƒ¿¿»¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ

:CÈaÓƒ≈»

ÔÈÓכו  ˙È CÚ¯‡a ‡¯˜ÚÂ ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»¿«¿»»ƒ¿«
:ÌÈÏL‡ CÈÓBÈ»«¿ƒ
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`vFIM oke ,zFnFdYd lkaE zFpirOA©©£¨§¨©§§¥©¥
oMW lke .minXd `av lkA mdÄ¤§¨§¨©¨©¦§¨¤¥
daFh ztqFY mdl didY iM EaWgIW¤©§§¦¦§¤¨¤¤¤¨
mdW xEarA ,mik`lOd zcFarA©£©©©§¨¦©£¤¥
oM lre .lFcBd l`d izxWn micAkn§©§¦§¨§¥¨¥©¨§©¥
WFcTd zcFarA iM dGd aEzMd xn`iŸ©©¨©¤¦©£©©¨
dglvdd mdl didY calA `Ed KExÄ¦§©¦§¤¨¤©©§¨¨
`l "dxf dcFar zxiwre" ,dxinXde§©§¦¨©£¦©£¨¨¨Ÿ
,dkxaE daFh mkl siqFY la` wiGY©¦£¨¦¨¤¨§¨¨
,"Lngl Kxai" `Ed KExA WFcTd iM¦©¨¨§¨¥©§§
,lk`i xW` lk`n lkl llM `Ede§§¨§¨©£¨£¤Ÿ©
dwWn lkl a` `EdW "Linin" Kxaie¦¨¥¥¤¤¨§¨©§¤



פי mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy

(æë)éðôì çlLà éúîéà-úàíòä-ìk-úà éúnäå E ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈
éáéà-ìk-úà ézúðå íäa àáz øLàéìà E:óøò E £¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤

i"yx£È˙n‰Â∑ וכן ואׁשּגׁש, ותרּגּומֹו: והממּתי, ּכמֹו ¿«…ƒְְְְְְֱִֵֵֶַַַָ
ּכׁשּתהפ אחרֹונה, אֹות ּבכפל ׁשּלּה ׁשּפעל ּתבה ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל
אֹות  ׁשּנֹוטל מקֹומֹות יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֶַַָלדּבר

ּכ ּבמלאפֹו"ם, ונֹוקדֹו האֹות את ּומדּגיׁש גֹון:הּכפּולה ְְְְְְִִֶַַָָָ
מּגזרת כח)"והּמֹותי", עגלתֹו".(ישעיה ּגלּגל "והמם ְְְְְִִִִֶַַַַָָ
מּגזרת ז)"וסּבֹותי", א "ּדּלֹותי",(שמואל אל". ּבית "וסבב ְְְִִִִֵֵַַַַָ

יט)מּגזרת וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו ּכּפים (שם "על ְְְְִִִַַַַָָ
מּגזרת ,"ה)חּקתי לב".(שופטים יב)"חקקי א (שמואל ְְִִִִֵֵַַֹ

מּגזרת רּצֹותי", כ)"אתֿמי ּדּלים".(איוב עזב "רּצץ ְִִִִִִֶַַַַַָ
ׁשאּלּו הּוא, טֹועה ואקטל, "והּמֹותי", ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹוהמתרּגם:

מ"ם  ולא ּבפּת"ח ׁשּלּה ה"א אין היתה, מיתה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּגזרת
"והמּתי", אּלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלּה

יד)ּכגֹון: מדּגׁשת,(במדבר והּתי"ו הּזה" העם את "והמּתה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
לפי  נׁשרׁשת, האחת ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹלפי
ּכמֹו: מׁשּמׁשת, והאחרת ּתי"ו, ּבלא מיתה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאין
הּתי"ו  "ונתּתי", וכן: "עׂשיתי". "חטאתי", ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ"אמרּתי",
צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, ּבמקֹום ּבאה ׁשהיא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻמדּגׁשת,

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן: י)ׁשלֹוׁשה ּתת (יהושע "ּביֹום ְְְְִִִֵַָָ
ג)ה'", לׁשּמּוׁש(קהלת והּׁשליׁשית היא", אלהים ."מּתת ְְְֱִִִִִַַַֹ

Û¯Ú∑ ערּפם ל ויהפכּו מּלפני .ׁשּינּוסּו …∆ְְְְְִֶֶַַָָָָ

(כז  ¯Ùz‡Â CÓ„˜ ÁlL‡ È˙ÓÈ‡ ˙È‡" »≈¿ƒ¬««√»»¿∆¿«
ÔB‰aואׁשגׁש ‡Á‚‡Ï È˙‡ z‡c ‡nÚ Ïk ˙È ( ֱֵֶַ»»«»¿«¿»≈«¬»»¿

È¯ÊÁÓ CÓ„˜ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯ÒÓ‡Â¿∆¿«»»«¬≈¿»»√»»¿«¿≈
:Ï„¿̃»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,odA ztqFY `id dkxAde ,dYWi xW £̀¤¦§¤§©§¨¨¦¤¤¨¤
xn`e ,c`n axl Ll odn didIW¤¦§¤¥¤§¨Ÿ§Ÿ§¨©

,Eaøwî äìçî éúøñäåxnFlM ©£¦Ÿ¦©£¨¦¦§¤§©
EidIW ,"LAxTn dlgn mdA xiq`W"¤¨¦¨¤©£¨¦¦§¤¤¦§
mi`ixaE miaFh miwWOde milk`Od©©£¨¦§©©§¦¦§¦¦

.dPOn E`txi la` dlgn EcilFi `lŸ¦©£¨£¨¥¨§¦¤¨
øîàåcFr(.e"k wEqtA)äéäú àlLmdA §¨©§¨¤Ÿ¦§¤¨¤

dX`äìkLî,liMWn mgxA ¦¨§©¥¨§¤¤©§¦
`leäø÷òiM ,miwnFv micWe mgxA §Ÿ£¨¨§¤¤§¨©¦§¦¦

xie`de miwWOde milk`Od zFidA¦§©©£¨¦§©©§¦§¨£¦
ixai`e ,mi`ixA mitEBd Eidi mikxan§Ÿ¨¦¦§©¦§¦¦§¥§¥

kp rxGd.obdM mdiUrn zFUrl mipF ©¤©§¦©£©£¥¤¨Ÿ¤
lFkWd `vOi odA iM ,zFawPd xiMfde§¦§¦©§¥¦¨¤¦¨¥©§
EidIW okYie .mixkGd on xzFi xETrde§¨¦¥¦©§¨¦§¦¨¥¤¦§

llkA mixkGd,Eaøwî äìçî éúøñäå ©§¨¦¦§©©£¦Ÿ¦©£¨¦¦§¤
miWp`d mre ,mitEBA dlgn xETrd iM¦¨¦©£¨©¦§¦¨£¨¦
miWPd xiMfd KM xg`e ,mzQd on xAci§©¥¦©§¨§©©¨¦§¦©¨¦
dxwre xwr La didi `l xn`W FnM§¤¨©Ÿ¦§¤§¨¨©£¨¨

(.c"i ,'f mixaC)mrhe .EöøàamB qipkdl §¨¦§©©§©§¤§©§¦©
mW xn`W FnM ,zFndAdEzîäááe. ©§¥§¤¨©¨¦§¤§§

éîé øtñî úà øîàå,àlîà E`NW §¨©¤¦§©¨¤£©¥¤Ÿ
iEPWA dtBnA F` dnglnA zEnï§¦§¨¨§©¥¨§¦
xRqOM mini `NnIW dpwfA wx xie`d̈£¦©§¦§¨¤§©¥¨¦©¦§¨
oFbM ,eizFxFcA mc`d iIg md xW £̀¤¥©¥¨¨¨§¨§
KlOd ceC xFcM dpW mipFnWE miraW¦§¦§¦¨¨§¨¦©¤¤

(.'i ,'v miNdY)iYxMfd xakE ..'` ,f"i ziW`xA) §¦¦§¨¦§©§¦§¥¦

(.'` ,'e lirlEdUrIW miQp dN` lM iM §¥¦¨¥¤¦¦¤©£¤
xEarA miztFn ux`aE minXA mXd©¥©¨©¦¨¨¤§¦©£

.FpFvx iUFr¥§

øîàå(.f"k wEqtA)mdOr dUri xW`M iM §¨©§¨¦©£¤©£¤¦¨¤
mdi`pFUA dUri oM daFhl zF`§¨¥©£¤§§¥¤
mixcgnE fBx al" mdl oYIW ,drxl§¨¨¤¦¥¨¤¥©¨¥£¨¦
"drxSd z` mdA gNWi" cFre ,"dni ¥̀¨§§©©¨¤¤©¦§¨

(.g"k wEqR),dxFaCd oFbM rEci oin `Ede , ¨§¦¨©§©§¨
WaC xicY minkg DzF` oixiMfnE©§¦¦¨£¨¦¨¦§©

oirxv WaC oixFaCzFxFkA .'c ,'e oixiWkn) §¦§©¦§¦©§¦¦§

(:'fxie`A FGd dMOd glWi iM ,oiprde .§¨¦§¨¦¦§©©©¨©©£¦
,mixvnA glXW dAx`d FnM mvx ©̀§¨§¨©§¤¤¨©§¦§©¦
`AW lFcBd Flig mfBde liqgd wlIde§©¤¤¤¨¦§©¨¨¥©¨¤¨

l`Fi iniA(.d"k ,'a l`Fi). ¦¥¥¥

,äLøâå íòèåmdA dAq `Ed iM §©©§¥§¨¦¦¨¨¤
dQkY iM ux`d on WxBzdl§¦§¨¥¦¨¨¤¦§©¤
`Fal ElkEi `le ,KWgze ux`d oir z ¤̀¥¨¨¤§¤¡©§Ÿ§¨
mribi lM lk`Y iM ,cFre ,dnglnA§¦§¨¨§¦Ÿ©¨§¦¨
ax rxf zFllTA xn`W oiprM ,dcVA©¨¤§¦§¨¤¨©©§¨¤©©
EPlqgi iM sq`Y hrnE dcVd `ivFY¦©¨¤§©¤¡Ÿ¦©§§¤

'Fbe dAx`d(.g"l ,g"k mixaC)Lvr lM , ¨©§¤§§¨¦¨¥§
lvlSd Wxii Lznc` ixtE(.a"n ,g"k mW), §¦©§¨¤§¨¥©§¨©¨

.Epi`pFUA dUrIW o`kA xn` oM¥¨©§¨¤©£¤§§¥
aEzMd xiMfde,ézçäå éðòðkäå éeçä §¦§¦©¨©¦¦§©§©£¦§©¦¦

mixMfPd lkA dpEMde ,dxvw KxC¤¤§¨¨§©©¨¨§¨©¦§¨¦
dlrnl(.b"k wEqR). §©§¨¨

ïBëpäåE`vi `l dN` dWlW iM ipirA §©¨§¥©¦§¨¥¤Ÿ¨§
md Eltp `le dnglnA mAxª¨§¦§¨¨§Ÿ¨§¥
gNWe ,mixvanA miaBUp Eide axgA©¤¤§¨¦§¨¦§¦§¨¦§¦©
xn`W oiprM dGd zeOd z` wx mdÄ¤©¤©¨¤©¤§¦§¨¤¨©
Licar lk iYaE LiYa E`lnE mixvnA§¦§©¦¨§¨¤¨¥¨£¨¤

mixvn lk iYaE(.'e ,'i lirl)dn `Ede , ¨¥¨¦§©¦§¥§©

drxSd z` mbe :dxFY dpWnA xn`X¤¨©§¦§¥¨§©¤©¦§¨
mix`WPd ca` cr mA Lidl` 'd gNWi§©©¡Ÿ¤¨©£Ÿ©¦§¨¦

LipRn mixYqPde(.'k ,'f mixaC)drxSde . §©¦§¨¦¦¨¤§¨¦§©¦§¨
Kke ,oCxId z` rWFdi mr dxar z`Gd©Ÿ¨§¨¦§ª©¤©©§¥§¨

dhFq zkQnA Elrd(.e"l)Exn`e .`nEgpY) ¤¡§©¤¤¨§¨§©§¨

(o`MmiznE qx` mdA zlHn dzidW ¨¤¨§¨©¤¤¨¤¤¤¥¦
qx` mFId mB DA Wi iM zn`de .DÄ§¨¡¤¦¥¨©©¤¤
ExarYe rWFdiA aizkE .zinnE wiGn©¦¥¦§¦¦ª©©©©§
EngNIe Fgixi l` E`FaYe oCxId z ¤̀©©§¥©¨¤§¦©¦¨£
ifixRde ixFn`d Fgixi ilrA mkÄ¤©£¥§¦¨¡¦§©§¦¦
iqEaide iEgd iWBxBde iYgde iprpMde§©§©£¦§©¦¦§©¦§¨¦©¦¦§©§¦
glW`e aizkE ,mkciA mzF` oY`ë¤¥¨§¤§¤§¦¨¤§©
mzF` WxbYe drxSd z` mkiptl¦§¥¤¤©¦§¨©§¨¤¨
LAxga `l ixFn`d ikln ipW mkipRn¦§¥¤§¥©§¥¨¡¦Ÿ§©§§

LYWwa `le(.a"iÎ`"i ,c"k rWFdi)Fnrhe . §Ÿ§©§¤§ª©§©£
ixg` iM ,mdA mix`WPd ,mzF` WxbYe©§¨¥¨©¦§¨¦¨¤¦©£¥
iYglW mixMfPd lM mkciA ipzp̈§¦§¤§¤¨©¦§¨¦¨©§¦
.mixYqPde mix`WPd Wxbl drxSd©¦§¨§¨¥©¦§¨¦§©¦§¨¦
oFgiq mde ,ixFn`d ikln ipW :xn`e§¨©§¥©§¥¨¡¦§¥¦

dNgYn xiMfdW bFre,(.'g wEqtA mW)`le ¨¤¦§¦¦§¦¨¨§¨§Ÿ
.dN` lM ziUr LYWwa `le LAxga§©§§§Ÿ§©§¤¨¦¨¨¥¤

iM xn` `"xeäòøväzxfBn sEBA ilg §¨©¦©¦§¨Ÿ¦©¦§¥©
.Kxv oi`e .zrxv̈©©§¥Ÿ¤

,íëéäìà 'ä úà ízãáòå íòèåoTx §©©©£©§¤¤¡Ÿ¥¤¦¥
cgind mXl dcFard(:'q oixcdpq). ¨£¨©¥©§ª¨©§¤§¦

xn`e,éúøñäå ,Cøáe:KxcMéðà ék §¨©¥©©£¦Ÿ¦§¤¤¦£¦
Eàôø 'ä(.e"k ,e"h lirl),eiYWxR xakE . Ÿ§¤§¥§¨¥©§¦

.mXn Edpiai liMUOdehk dxez §©©§¦§¦¥¦¨



mihtynפב zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy

(çë)éðôì äòøvä-úà ézçìLåéeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä-úà:E ¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑ אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְִֶֶַָָָָָ
מתים, והם ארס, ּבהם ּומטילה לו)ּבעיניהם, (סוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

לא  הּירּדן עברה והּצרעה ÈÚk‰Â.את ÈzÁ‰Â∑ ְְְְִֵֶַַַָָָֹ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒ
לא  אּמֹות ׁשבע מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ארץ ְְִִִֵֶֶֶַָָֹֻהם

מעבר  ׁשהּוא אףֿעלּֿפי וחּוי, אּלּו. אּלא ּכאן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמנה
ׂשפת  'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּירּדן

מרה' ּבהם וזרקה עמדה .הּירּדן ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

(èë)éðtî epLøâà àìõøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ
éìò äaøå äîîL:äãOä úiç E §¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑ אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑ וּתרּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶ
עלי. ֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîäøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½
:õøàä-úà zìçðå§¨«©§−̈¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון .ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
ék øäpä-ãò øaãnîe|éáLé úà íëãéa ïzà ¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:E ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑לׁשּמּוׁש והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, .לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

¯‰p‰ „Ú∑ ּפרת.BÓzL¯‚Â∑ ּותגרׁשם. ««»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àì«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

(âì)ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
ô :L÷Bîì Eì äéäé-ék íäéýìà-úà¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

i"yx£k'B‚Â „·Ú˙ È∑ ּבמקֹום מׁשּמׁשין 'ּכי', אּלּו הרי ƒ«¬…¿ְְְֲִִִֵֵַ
לׁשֹון  וזהּו מקֹומֹות. ּבכּמה וכן ׁשהּוא 'אי','אׁשר', ְְְְְֲִֵֶֶֶַָ

מצינּו וגם מׁשּמׁש. ׁשה'ּכי' לׁשֹונֹות מארּבעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מקֹומֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַּבהרּבה
ב) חֹובה (ויקרא ׁשהּוא ּבּכּורים", מנחת ּתקריב ."ואם ְְְִִִִִֶַַָ

È˙כח  C¯˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡Úk ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

Á„‡כט  ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל  „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

nÈ‡לא  „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
¯ÒÓ‡ È¯‡ ˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

˜ÌÈ:לב  ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

C˙Èלג  Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È¯‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íäéäìàìå íäì úøëú àì (áì)Ÿ¦§Ÿ¨¤§¥Ÿ¥¤
.úéøa"zxki `NW" xidfdíäì §¦¦§¦¤Ÿ¦§Ÿ¨¤

úéøa,dnWp lM mdn zFigdl §¦§©£¥¤¨§¨¨
,íäéäìàìå"zxki `NW" xidfiíäì §¥Ÿ¥¤©§¦¤Ÿ¦§Ÿ¨¤

úéøa`N` ,mdNW dxf dcFar giPdl §¦§©¦©£¨¨¨¤¨¤¤¨
okYie ,mdizFaSn xAWie mqxdIW¤©©§¥¦©¥©¥¥¤§¦¨¥
mre zixA mdl zxki `NW xn`IW¤Ÿ©¤Ÿ¦§Ÿ¨¤§¦§¦
xAWie mqxdIW `N` ,zg`M mdidl ¡̀Ÿ¥¤§©©¤¨¤©©§¥¦©¥

mcFrA iM xnFl dpEMde .mdizFaSn©¥¥¤§©©¨¨©¦§¨
mdl zxki `l mdidl` z` micaFr§¦¤¡Ÿ¥¤Ÿ¦§Ÿ¨¤
`NW mdilr ElAw m` la` ,zixA§¦£¨¦¦§£¥¤¤Ÿ
`Ed i`Xx dxf dcFar carl©£Ÿ£¨¨¨©©

.mnIwlbl dxez §©§¨
(âì)äéäé ék íäéäìà úà ãáòú ék¦©£Ÿ¤¡Ÿ¥¤¦¦§¤

.L÷Bîì EìEN`ékoiWOWn §§¥¥¦§©§¦
dfe ,zFnFwn dOkA oke ,xW` oFWlA¦§£¤§¥§©¨§§¤

zFpFWl 'Cn cg` `EdW "i`" oFWl§¦¤¤¨¦§
dOka EpivOW WOWn "iM"dW¤©¦§©¥¤¨¦§©¨
xW` oFWlA rnWn m` Edfe ,zFnFwn§§¤¦©§¨¦§£¤
xErW la` .oM Fpi`e .i"Xx oFWl ,'Eke§§©¦§¥¥£¨¦

,aEzMdäéäé ék Eöøàa eáLé àì ©¨Ÿ¥§§©§§¦¦§¤
ék éì EúBà eàéèçé ït L÷Bîì Eì§§¥¤©£¦§¦¦

,íäéäìà úà ãáòúoR xn` oke ©£Ÿ¤¡Ÿ¥¤§¥¨©¤
didi oR ux`d aWFil zixA zxkY¦§Ÿ§¦§¥¨¨¤¤¦§¤



פג mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy

ãë(à)ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ
íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð̈¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑'ּובד הּדּברֹות, עׂשרת קדם נאמרה ז ֹו עלה!ּפרׁשה לֹו: נאמר .ּבסיון ¿∆…∆»«¬≈ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

„·א  Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

LAxwA WwFnl(.a"i ,c"l oNdl),mrHde . §¥§¦§¤§©¨§©©©
mzaiWi iMLvx`AL÷Bîì Eì äéäé ¦§¦¨¨§©§§¦§¤§§¥

lFWknlEéì EúBà eàéèçé ït §¦§¤©£¦§¦
mzFlilraE mirxd mdikxcA§©§¥¤¨¨¦©£¦¨

,zFzgWPd,íäéäìà úà ãáòú ék ©¦§¨¦©£Ÿ¤¡Ÿ¥¤
.KkA LE`iVie LEYti iM` dxez ¦§©§©¦§¨

.'Bâå øîà äLî ìàå (à)Ff dWxR §¤¤¨©§¨¨¨
drAx`A zFxACd zxUr mcwŸ¤£¤¤©¦§§©§¨¨

.i"Xx oFWl ,Fl dxn`p oeiqAøîàiå §¦¨¤¤§¨§©¦©Ÿ¤
äéäå äøää éìà äìò äLî ìà 'ä¤¤£¥¥©¨¨¨¤§¥

íL(.a"i wEqR oNdl)dxFY oYn xg`l , ¨§©¨¨§©©©©¨
oi`e .l"f eixaC EN` mB .oM Fl xn`p¤¡©¥©¥§¨¨§¥
ornWnM `le oxcqM zF`A zFiWxRd©¨¨¦¨§¦§¨§Ÿ§©§¨¨

aizM cFre .llMøtñéå äLî àáiå §¨§§¦©¨Ÿ¤©§©¥
ìk úàå 'ä éøác ìk úà íòì̈¨¥¨¦§¥§¥¨

íéètLnä(.'b wEqR oNdl)mdW , ©¦§¨¦§©¨¨¤¥
,dlrnl miaEzMd dN`d mihRWOd©¦§¨¦¨¥¤©§¦§©§¨

mdA xn`WøLà íéètLnä älàå ¤¨©¨¤§¥¤©¦§¨¦£¤
íäéðôì íéNz(.'` ,`"k lirl)EPpi` iM , ¨¦¦§¥¤§¥¦¥¤

ipA EEhvPW mihRWOd lr didIW oFkp̈¤¦§¤©©¦§¨¦¤¦§©§¥
ErnW xaMW dxnA mdl Exn`PWe gpŸ©§¤¤¤§¨¤§¨¨¤§¨¨§
`N` "xRqie" xn`i `le .mzF` Ercie§¨§¨§ŸŸ©©§©¥¤¨

ciBi xW` zFWcgAmW .e"q ,c"k ziW`xA) ©£¨£¤©¦§¥¦¨

(.'g ,`"n.
øáëeoiprd WxRW `"x zF`xl aihid §¨¥¦¦§¤¥©¨¦§¨

dPd cr iM xn`e ,FxcqM.h"i ,'kn) §¦§§¨©¦©¥¨¦

(.'` ,c"k cr.úéøaä øôñzFIWxRd dPde ©¥¤©§¦§¦¥©¨¨¦
dxFY oYn xg` iM ,obdM zF`A oNMª¨¨¨Ÿ¤¦©©©©¨

dWn l` 'd xn` mFIA FA cInäk ¦¨©¨©¤¤Ÿ
íúéàø ízà ìàøNé éða ìà øîàúŸ©¤§¥¦§¨¥©¤§¦¤

íënò ézøac íéîMä ïî ék,'k lirl) ¦¦©¨©¦¦©§¦¦¨¤§¥

(.h"idcFar lr xidfdlE xfgl ligzde ,§¦§¦©£Ÿ§©§¦©£¨
dxfézà ïeNòú àì(.'k ,'k mW)dEve , ¨¨Ÿ©£¦¦¨§¦¨

FzF`íéNz øLà íéètLnä älàå§¥¤©¦§¨¦£¤¨¦
,íäéðôì,ok ixg` zF`Ad zevOd lke ¦§¥¤§¨©¦§Ÿ©¨©£¥¥

dxf dcFard zxdf`A milWde§¦§¦§©§¨©¨£¨¨¨
äéãáBòáe õøàa eàöîiL,b"k lirl) ¤¦§§¨¨¤§§¤¨§¥

(.b"lÎa"l,mdl df LzFEv ixg` :Fl xn`e§¨©©£¥©§¤¨¤
.ïøäàå äzà 'ä ìà äìòdxiMfde £¥¤©¨§©£Ÿ§¦§¦¨

`aE ,'d zevnM dUr dWn iM dWxRd©¨¨¨¦¤¨¨§¦§©¨
dpgOd l`éøác ìk úà íòì øtñéå ¤©©£¤©§©¥¨¨¥¨¦§¥

'ä(.'b wEqR)FzF` dEv xW`Møîàú äk ¨©£¤¦¨ŸŸ©
ìàøNé éða ìà'Fbe(.h"i ,'k lirl)z`e , ¤§¥¦§¨¥§§¥§¥

EdEv xW`M mihRWOd lMälàå ¨©¦§¨¦©£¤¦¨§¥¤
íäéðôì íéNz øLà íéètLnälirl) ©¦§¨¦£¤¨¦¦§¥¤§¥

(.'` ,`"kdgnUA lMd ElAwe ,ìk eøîàå §¦§©Ÿ§¦§¨§¨§¨
äNòð 'ä øac øLà(.'b wEqR),mrHde . £¤¦¤©£¤¨§©©©

'ä Eì øac øLà älàä íéøácä ìk̈©§¨¦¨¥¤£¤¦¤§
,äNòð,LixacA Epgp` mipin`n iM ©£¤¦©£¦¦£©§¦§¨¤

dxFY dpWnA xRQW FnM(.c"k ,'d mixaC) §¤¦¥§¦§¥¨§¨¦

xAci xW` lM z` Epil` xAcY Y`e§©§§©¥¥¥¥¨£¤§©¥
f`e .EpiUre EprnWe Lil` Epidl` 'd¡Ÿ¥¥¤§¨©§§¨¦§¨

äLî íáúk(.'c wEqR oNdl). §¨¨¤§©¨¨

äpäålM xtQA `Edd mFIA azM dWn §¦¥¤¨©©©©¥¤¨
mihRWnE miTg ,dEhvPX dn©¤¦§©¨ª¦¦§¨¦

,zFxFzeø÷aa íékLäåmFId zxgOn §§¦§¦©Ÿ¤¦¨¢©©
,lMd lr zixA mdl zxkl `Eddäðáe ©¦§Ÿ¨¤§¦©©Ÿ¨¨

çaænä(.'c wEqR),íéçáfä çáæåwEqR) ©¦§¥©¨§¨©©§¨¦¨

(.'d"ozpe" ,'ä çaæî ìò ícä éöç §¨©£¦©¨©¦§©
úBðbàa íN ícä éöçå(.'e wEqR),ç÷ìå ©£¦©¨¨¨©¨¨§¨©

øôqäF`xwE" Wn`n azMW ©¥¤¤¨©¥¤¤§¨
`al cFr mdilr ElAwe ,"mdipf`A§¨§¥¤§¦§£¥¤¨Ÿ

Exn`e ,FOr zixaA'ä øac øLà ìk ¦§¦¦§¨§Ÿ£¤¦¤
òîLðå äNòð(.'f wEqR)xW` lMn ,Lil` ©£¤§¦§¨¨¥¤¦¨£¤

mdilr wxf" f`e .KxAzi FY`n dEvY§©¤¥¦¦§¨©§¨¨©£¥¤
"mCd ivg(.'g wEqR)zixAd zF` z`f iM , £¦©¨¨¦Ÿ©§¦

.mieW miwlgA mipXd `al̈Ÿ©§©¦©£¨¦¨¦
éøçàåKxvd mdOr eiUrn milWdW §©£¥¤¦§¦©£¨¦¨¤ª§©

'd Fl xn`W ,'d xaC z`Nnl§©Ÿ§©¤¨©
ïøäàå äzà äìòxn`W Edfe .'Fbe £¥©¨§©£Ÿ§§¤¤¨©

àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå'Fbe ©©©¤§©£Ÿ¨¨©£¦§
(.'h wEqR),dESX dn cFr dUre .Lbðå ¨§¨¨©¤ª¨§¦©

'ä ìà Bcáì(.'a wEqR):xn`W `Ede , §©¤¨§¤¨©
ïðòä CBúa äLî àáiåxnFbewEqR) ©¨Ÿ¤§¤¨¨§¥¨

(.g"izxgOd mFiA zixAd dUrn dPde .§¦¥©£¥©§¦§©¨¢¨
"dlrW" dIlrd dzid FaE ,dxFY oYnl§©©¨¨§¨¨£¦¨¤¨¨

øää ìà äLî(.b"i wEqR)aMrzp dPOnE , ¤¤¨¨¨¦¤¨¦§©¥
:aEzMd WxRW `Ede .mFi mirAx` mẄ©§¨¦§¤¥©©¨

éòéáMä íBia äLî ìà àø÷iå'Fbe ©¦§¨¤¤©©§¦¦§
(.f"h wEqR)xn`pe ,CBúa äLî àáiå ¨§¤¡©©¨Ÿ¤§

ïðòä(.g"i wEqR).x`anE oTzn df lke . ¤¨¨¨§¨¤§ª¨§Ÿ¨
éúéàøå`zlikOA(.'i ,h"i lirl)EwlgPW §¨¦¦©§¦§¨§¥¤¤§§

oYn mcw didW Exn`W Wi ,xaCA©¨¨¥¤¨§¤¨¨Ÿ¤©©
mY` ixd mdl xn`e ,iWingA dxFY¨©£¦¦§¨©¨¤£¥©¤
E`A xgn miaEpre miqEtY mixEWw§¦§¦©£¦¨¨Ÿ
iqFi iAxe .zevOd lM z` mkilr ElAwe§©§£¥¤¤¨©¦§Ÿ§©¦¦
lM EUrp mFIA FA xn` dcEdi 'xA§§¨¨©©©£¨
oYn xg`l mFIA FA xnFlM ,miUrOd©©£¦§©©§©©©©
mrd xERq lW miUrOd EUrp dxFY¨©£©©£¦¤¦¨¨
FnM lMd ,zixAd xtq zaizkE§¦©¥¤©§¦©Ÿ§
.dkldM xn`W oirnFW dfle .EpWxRW¤¥©§§¨¤§¦¤¨©©£¨¨

,øîà äLî ìàå íòèåEidW xEarA §©©§¤¤¨©©£¤¨
l` mihRWOde zevOd o`M cr©¨©¦§Ÿ§©¦§¨¦¤
df didW dYr xn` ,l`xUi ipA§¥¦§¨¥¨©©¨¤¨¨¤
dPUrIW devn `idW dWn l` xn`Od©©£¨¤¤¤¦¦§¨¤©£¤¨
xg` ,FzF` dEv iM ,FnvrA `Ed§©§¦¦¨©©
mihRWOde zevOd mdiptl miUYW¤¨¦¦§¥¤©¦§Ÿ§©¦§¨¦
,il` dY` dlr zixAd mdOr zxkze§¦§Ÿ¦¨¤©§¦£¥©¨¥©
,iXXA dpFW`xd devOd dUr KklE§¨¨¨©¦§¨¨¦¨©¦¦
mdilr zxke xwAA iriaXA miMWde§¦§¦©§¦¦©Ÿ¤§¨©£¥¤
`Ed xdd l` dlr ok ixg`e ,zixAd©§¦§©£¥¥¨¨¤¨¨

.EEhvp xW` KxCd lr ,mi`xwPde§©¦§¨¦©©¤¤£¤¦§©
,'ä ìà äìò íòèåRd KxCxiMfi hW §©©£¥¤¤¤©§¨©§¦

Knl iWp FnM ,iEPMd mFwnA mW¥¦§©¦§§¥¤¤
(.b"k ,'c ziW`xA)l`EnW z`e gYti z`e , §¥¦§¤¦§¨§¤§¥

(.`"i ,a"i '`Îl`EnW)lr LipR x`de oke , §¥§¥§¨¥¨¤©
'd ornl mnXd LWCwn(.f"i ,'h l`IpC). ¦§¨§©¨¥§©©¨¦¥

cEnlYA la`(:g"l oixcdpq)El`Wäìò £¨©©§©§¤§¦¨££¥
éìàoFxhhn" df Exn` okle ,dil irAn ¥©¦¨¥¥§¨¥¨§¤§©§

xnFlM ,"FAx mWM FnXWäLî ìàå ¤§§¥©§©§¤¤
øîà,oiprd zNgzA xMfPd mXd ¨©©¥©¦§©¦§¦©¨¦§¨

äLî ìà 'ä øîàiå(.h"i ,'k lirl),äìò ©Ÿ¤¤¤§¥£¥
ìàinWA `xwPW oFxhhn.'ä,mrHde ¤§©§¤¦§¨¦§¦§©©©

ìà äìòmW xW` "cFaMd mFwn" £¥¤§©¨£¤¨
`ai dWn iM dpEMde ,lFcBd K`lOd©©§¨©¨§©©¨¨¦¤¨Ÿ
`ai `le 'd cFaM mW xW` oprd KFzA§¤¨¨£¤¨§§Ÿ¨Ÿ

,cgind mXd l`íãàä éðàøé àì ék ¤©¥©§ª¨¦Ÿ¦§©¦¨¨¨
éçå(.'k ,b"l oNdl). ¨¨§©¨

ïéàåazMX dnM llM EpizFAx zpEM §¥©¨©©¥§¨§¨¤¨©
i"Xx(.`"k ,b"k lirl)mB ,dlrnl ©¦§¥§©§¨©

oixcdpq zkQnA(:g"l),oiprd axd Ktd §©¤¤©§¤§¦¨©¨©¨¦§¨
iYxMfd xakE(.'k ,b"k),dGd mXA mzpEM §¨¦§©§¦©¨¨¨©¥©¤

ExACW `N` ,zn` mdixaC lke§¨¦§¥¤¡¤¤¨¤¦§



mihtynפד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy

(á)íòäå eLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈
:Bnò eìòé àì¬Ÿ©«£−¦«

i"yx£Bc·Ï ‰LÓ LbÂ∑ הערפל .אל ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

(â)úàå ýåýé éøác-ìk úà íòì øtñéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
eøîàiå ãçà ìB÷ íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½

:äNòð ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk̈©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«
i"yx£ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ‡·iÂ∑ ּבּיֹום È¯·c.ּבֹו Ïk ˙‡ «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈
‰ÌÈËtLn.והגּבלה ּפריׁשה מצות ∑‰' Ïk ˙‡Â∑ ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) בפ' וׁשּבת,(מכילתא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכּבּוד ז' ְְְְְִִִֵֶַַַָֹ
ּבמרה  להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, .אב ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֻ

(ã)ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤
ì äávî äøNò íézLe øää úçz çaæî ïáiåíéðL ©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬

:ìàøNé éèáL øNò̈−̈¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ·zÎiÂ∑(מכילתא) ּבמרה ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב מּתןּֿתֹורה, ועד aa˜¯.מ'ּבראׁשית' ÌkLiÂ∑ «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆

.ּבסיון ּבחמּׁשה  ְֲִִַָָ

Ôep‡Âב  ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

ÈÓb˙t‡ג  Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â ‡iÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«

:„aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

Ìc˜‡Âד  ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡·e ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ï ÔÓ˜ È¯NÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ax iM ,mipR xiYqnM `idd dcBdA©©¨¨©¦§©§¦¨¦¦©
oipr l`FXd `Edd oiOl dNB `l ici ¥̀¦Ÿ¦¨©¦©©¥¦§©
la` ,dlilg FcFqe lFcBd oFxhhn§©§©¨§¨¦¨£¨
KxC dxFn K`lOd lr iM Fl xiMfd¦§¦¦©©©§¨¥¤¤
,xAcn dGd aEzMd oFYgYd mlFrÄ¨©©§©¨©¤§©¥
`l `wpextA ENt`C :Fl xn` KkitlE§¦¨¨©©£¦§©§©§¨¨

:aizkC ,dipliAwéðt ïéà íàíéëìä E ©¦§¥¦§¦¦¥¨¤Ÿ§¦
(.e"h ,b"l oNdl)gilW EplAw `l Ep`W , §©¨¤¨Ÿ¦©§¨¦©

iYWxR xakE .cAkPd mXd iYlAlirl) ¦§¦©¥©¦§¨§¨¥©§¦§¥

(.'b ,'kxE`aA oiprd lke mipRd cFq©¨¦§¨¨¦§¨§¥
.dxFYd oYnA FA miliMUOla dxez ©©§¦¦§©©©¨

.'ä ìà Bcáì äLî Lbðå (á)df mB §¦©¤§©¤©¤
,iEPM mFwnA mW `"x zrC lr©©©¥¦§¦

xg` xnFl iE`x didW,'ä ìà äìò ¤¨¨¨©©©£¥¤
,Ecáì zLbðåoM oFWNd bdpn la` §¦©§¨§©§£¨¦§©©¨¥

iYxMfd xW`M(mcFTd wEqRA)'de oke . ©£¤¦§©§¦©¨©¥§¥©
'd z`n dxnr lre mcq lr xihnd¦§¦©§Ÿ§©£Ÿ¨¥¥

(.c"k ,h"i ziW`xA)xn`Ie ,FY`n mrHde , §¥¦§©©©¥¦©Ÿ¤
ozg ipicOd l`Erx oA aagl dWn¤§Ÿ¨¤§¥©¦§¨¦Ÿ¥

dWn(.h"k ,'i xAcOA)oke .FpzFg mrHd , ¤©¦§¨©©©§§¥
cA z`e lrAxi z` 'd glWIez`e o ©¦§©¤§ª©©§¤§¨§¤

l`EnW z`e gYti(.`"i ,a"i '`Îl`EnW)oke . ¦§¨§¤§¥§¥§¥
z`e l`xUi ipwf z` dnlW ldwi f`̈©§¥§ŸŸ¤¦§¥¦§¨¥§¤
dnlW KlOd l` zFHOd iW`x lM̈¨¥©©¤©¤¤§ŸŸ

(.'` ,'g '`Îmikln). §¨¦

ïBëpäådid dGd xEACd iM o`kA ipirA §©¨§¥©§¨¦©¦©¤¨¨

lFw xW`M rnW `Ed mBW ,oxd`l mB©§©£Ÿ¤©¨©©£¤
dWnl xnF` 'däzà 'ä ìà äìò ¥§¤£¥¤©¨

éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå§©£Ÿ¨¨©£¦§¦§¦¦¦§¥
÷çøî íúéåçzLäå ìàøNé(.'` wEqR), ¦§¨¥§¦§©£¦¤¥¨Ÿ¨

,mWA WBPd xiMfdl Kixv did oM m`e§¦¥¨¨¨¦§©§¦©¦©§¥
Kixv did oM mB gkpl eil` xAci m`e§¦§©¥¥¨§Ÿ©©¥¨¨¨¦

x`al,'ä ìà äLî äzà zLbðå`le §¨¥§¦©§¨©¨¤¤§Ÿ
xn` KkitlE ,FA iEPMd wiRqiLbðå ©§¦©¦§¦¨¨©§¦©

.eLbé àì íäå Bcáì äLîmrh dfe ¤§©§¥Ÿ¦¨§¤©©
FOr llkPd oxd` mB hrnl ,"FCal"§©§©¥©©£Ÿ©¦§©¦
xEACl fnx didW okYie .xEACA©¦§¦¨¥¤¨¨¤¤©¦
WBIW dWnl xn`l dEvIW dNrzOd©¦§©¤¤§©¤¥Ÿ§¤¤¦©

.oiai liMUOde .'d l`b dxez ¤§©©§¦¨¦
.íòì øtñéå äLî àáiå (â)did ©¨Ÿ¤©§©¥¨¨¨¨

FNM xMfPd xEACd zrA dWn,'Mn) ¤§¥©¦©¦§©ª¦

(.'` ,c"k cr .h"ixW` mFwOALbðFAìà ©©¨£¤¦©¤
íéäìàä íL øLà ìôøòä,'k lirl) ¨£¨¤£¤¨¨¡Ÿ¦§¥

(.g"imFwn l` `A dYre .÷Bçø,'k lirl) §©¨¨¤¨¨§¥

(.e"hoYn zrWA mrd FA EidW mXn¦¨¤¨¨¨¦§©©©
,dEhvPX dn lM mdl xRqe" ,dxFY¨§¦¥¨¤¨©¤¦§©¨
,"cxIe" o`kA xn` `le ,"FlFwA ErnWe§¨§§§Ÿ¨©§¨©¥¤
FW`xA `l ,Eid xdd ziYgzA mNM iM¦ª¨§©§¦¨¨¨Ÿ§Ÿ
did dWOW `N` ,mXd cFaM mXW¤¨§©¥¤¨¤¤¨¨
Ecnr mde ,ltxrd mFwn l` aFxẅ¤§¨£¨¤§¥¨§
iYWxR xW`M ,zFxACd zrWA wFgxn¥¨¦§©©¦§©£¤¥©§¦

(.e"h ,'k .h"i ,h"i lirl)dWn cxtp xW`ke . §¥§©£¤¦§©¤

OnEaxw" mrd l` `al lgde FnFw ¦§§¥¥¨Ÿ¤¨¨¨§
"eil`íäéð÷æå íäéèáL éLàø ìk ¥¨¨¨¥¦§¥¤§¦§¥¤

l` miWBPd mipdMd cnrn mFwn l ¤̀§©£©©Ÿ£¦©¦¨¦¤
Fl Exn`e ,'dék úeîð änì äzòå §¨§§©¨¨¨¨¦

úàfä äìãbä Làä eðìëàú,'d mixaC) Ÿ§¥¨¥©§Ÿ¨©Ÿ§¨¦

(.a"k,òîLe äzà áø÷'Fbe(.c"k ,'d mW), §©©¨£¨§¨

mXd mdl xAcIW mixEaq Eid iM¦¨§¦¤§©¥¨¤©¥
mdl xAC xW`M zevOd lM cAkPd©¦§¨¨©¦§Ÿ©£¤¦¥¨¤
l` mdOr `A dWnE ,mixaCd zxUr£¤¤©§¨¦¤¨¦¨¤¤

mNkl xRqe mrd mFwnéøác ìk úà §¨¨§¦¥§ª¨¥¨¦§¥
,'ä"Exn` mde"'ä éøác ìk äNòð §¥¨§©£¤¨¦§¥

zFxACd zxUrA EpzF` dEv xW £̀¤¦¨¨©£¤¤©¦§
dEvY F` ziEv xW` lkl LlFwl rnWpe§¦§©§§§¨£¤¦¦¨§©¤

.dNrzi FnWA¦§¦§©¤
øLàëål` dlre ok ixg` dWn xfg §©£¤¨©¤©£¥¥§¨¨¤

mipwGd mr xdd dvw(.'h wEqR) §¥¨¨¦©§¥¦¨

midl` FzF` dEv xW`M(.'` wEqR)f` , ©£¤¦¨¡Ÿ¦¨¨
zxg` mrR mXd Fl xn`éìà äìò ¨©©¥©©©¤¤£¥¥©

íL äéäå äøää(.a"i wEqR)z`Gd zraE . ¨¨¨¤§¥¨¨¨¥©Ÿ
,FricFdíòä éøác ìB÷ úà ézòîL ¦¨©§¦¤¦§¥¨¨

éìà eøac øLà äfäøLà eáéèéä E ©¤£¤¦§¥¤¥¦£¤
eøac(.d"k ,'d mixaC)EdEve ,øîà Cì ¦¥§¨¦§¦¨¥¡Ÿ

ät äzàå íëéìäàì íëì eáeL íäì̈¤¨¤§¨¢¥¤§©¨Ÿ
éìà äøaãàå éãnò ãîòìk úà E £Ÿ¦¨¦©£©§¨¥¤¥¨

øLà íéètLnäå íéwçäå äåönä©¦§¨§©ª¦§©¦§¨¦£¤
íãnìz(.g"kÎf"k ,'d mW)o`kA xn`W Edf . §©§¥¨¤¤¨©§¨



פה mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy

(ä)eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º
:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

i"yx£È¯ÚŒ˙‡∑ הּבכֹורֹות. ∆«¬≈ְַ

(å)ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈
:çaænä-ìò ÷øæ̈©−©©¦§¥«©

i"yx£Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ∑(צו חּלקֹו?(זבחים מי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְִִ
וחּלקֹוּבאמלא.˙b‡a∑ לחצי אחד אּגנת: ׁשּתי ְְְִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַָָֹ

על  אֹותם להּזֹות ׁשלמים, ּדם לחצי ואחד עֹולה, ְְְֲִִֶַַַַַָָָָּדם

לּברית, אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו למדּו ּומּכאן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהעם.
והּזאת  ּוטבילה ּבלא ּבמילה הּזאה ׁשאין ּדמים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

.טבילה  ְִָ

(æ)ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«

i"yx£˙È¯a‰ ¯ÙÒ∑ מּתןּֿתֹורה ועד ּבמרה מ'ּבראׁשית' ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות ,. ≈∆«¿ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

(ç)äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä-íã©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

:älàä̈¥«¤
i"yx£˜¯ÊiÂ∑ על ענין 'ּוזרק ותרּגּומֹו: עּמא'מדּבחא הּזאה, על .לכּפרא «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

(è)éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(é)äNòîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìà úà eàøiå©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ
:øäèì íéîMä íöòëe øétqä úðáì¦§©´©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

ÔÂÏÚה  e˜Èq‡Â Ï‡¯NÈ Èa È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

i˜¯ÊÓa‡ו  ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»

nÚ‡ז  Ì„˜ ‡¯˜e ‡ÓÈ˜„ ‡¯ÙÒ ·ÈÒe¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»«»
:Ïa˜e „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈¿«≈

Áa„Ó‡ח  ÏÚ ˜¯Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

ÔÈÚ·LÂט  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈

Ò¯k‡י  ˙BÁ˙e Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë Ô·‡ „·BÚk d¯˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:e¯È¯·Ï¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äøBzäå ïáàä úçì úà Eì äðzàå§¤§¨§¤ªŸ¨¤¤§©¨
äåönäå(.a"i wEqR)z` oY` LCal Ll iM , §©¦§¨¨¦§§©§¤¥¤

EUre mcOlY xW` zevOde dxFYd©¨§©¦§Ÿ£¤§©§¥§¨
.zFUrl Excp xW`M DzF`c dxez ¨©£¤¨§©£

òð (ä).ìàøNé éða éøzFxFkAd md ©£¥§¥¦§¨¥¥©§
,qElwp` ixacMmilrOd md iM §¦§¥ª§§¦¥©©£¦

dOl iYrci `le .minlXde zFlFrd̈§©§¨¦§Ÿ¨©§¦¨¨
oFWlA zFxFkAd dPki,éøòðilE` §©¤©§¦§©£¥©

xEarAmdW mipwGd xiMfdWéìéöà ©£¤¦§¦©§¥¦¤¥£¦¥
,ìàøNé éðazFxFkAd `xw,íéøòðiM §¥¦§¨¥¨¨©§§¨¦¦

xEarA `l iM fnxi ,mCbpM mixrp md¥§¨¦§¤§¨¦§Ÿ¦Ÿ©£
Eid `l iM mglW dnkgA mzlrn©£¨¨§¨§¨§¨¨¦Ÿ¨
md iM dxFkAd ipRn wx ,mipwf§¥¦©¦§¥©§¨¦¥

hWRd KxC lre .zFpAxwl miWCwnd©§ª¨¦§¨§¨§©¤¤©§¨
ìàøNé éða éøòðl`xUi ixEgA md ©£¥§¥¦§¨¥¥©¥¦§¨¥

l` EWBp `NW ,`hg mrh Enrh `NW¤Ÿ¨£©©¥§¤Ÿ¦§¤
mrA mixgaPd md iM ,mlFrn dX ¦̀¨¥¨¦¥©¦§¨¦¨¨

Exn`W oiprM ,mdA miWFcTdezFkxA) §©§¦¨¤§¦§¨¤¨§§¨

(:b"nEnrh `NW l`xUi ixEgA oicizr£¦¦©¥¦§¨¥¤Ÿ¨£
.'Eke oFpaNM gix oYl `hg mrh©©¥§¦¥¥©©§¨§

,íéøt 'äì íòèåini lM l`xUi iM §©©©¨¦¦¦§¨¥¨§¥
zCOn EcgR xAcOA mzFid¡¨©¦§¨¨£¦¦©
,lbrd dUrnA mzErh z`fe ,oiCd©¦§Ÿ¨¨§©£¥¨¥¤
minlXd Egafe zFlFrd Elrd dPde§¦¥¤¡¨§¨§©§¨¦

giWn odM xR mrhM ,mixR mNM`xwIe) ª¨¨¦§©©©Ÿ¥¨¦©©¦§¨

(.'b ,'cxaC mlrd xtE(.c"i ,'c mW)xtE ©¤¡¥¨¨¨©

dxf dcFar(.c"k ,e"h xAcOA)dxR mB , £¨¨¨©¦§¨©¨¨
oM dOc`(.'a ,h"i mW)xiMf` lbrd oipraE . £ª¨¥¨§¦§©¨¥¤©§¦

df(.'` ,a"l oNdl).e dxez ¤§©¨

.úðbàa íNiå (å)miiEUr milM md ©¨¤¨©¨Ÿ¥¥¦£¦
KklE ,gAfOd ilM zEncM `NW¤Ÿ¦§§¥©¦§¥©§¨

iM xn`ícä éöçoYl FYrC didW ¨©¦£¦©¨¤¨¨©§¦¥
xg`d ivgde ,mdd milMA mU mrd lr©¨¨¨©¥¦¨¥§©£¦¨©¥

çaænä ìò ÷øæd onlATW zFwxfO ¨©©©¦§¥©¦©¦§§¤¦¥
xn` `"xe .zFpAxTd KxcM mdA FzF`¨¤§¤¤©¨§¨§¨©

iMúðbàaoke .mdipW xEarA WOWi ¦¨©¨Ÿ§©¥©£§¥¤§¥
mBxYW qElwp` zrC©©ª§§¤¦§¥

."`iwxfnA"f dxez §¦§§©¨
.ìàøNé éäìà úà eàøiå (é)WxR ©¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥¥©



mihtynפו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£È È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N∑והציצּו נסּתּכלּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְִִֵַ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  רצה ׁשּלא אּלא מיתה, ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹונתחּיבּו
יֹום  עד ואביהּוא לנדב והמּתין הּתֹורה, ׂשמחת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלערּבב
וגֹו' ּכמתאֹוננים העם "ויהי עד ולּזקנים הּמׁשּכן, ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֻחנּכת
ּבּקצינים  הּמחנה", ּבקצה וּתאכל ה' אׁש ּבם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹוּתבער

‰Ètq¯.ׁשּבּמחנה  ˙·Ï ‰NÚÓk∑(יב היתה (סוטה היא ֲֶֶַַ¿«¬≈ƒ¿«««ƒְִָָ
ׁשהיּו יׂשראל ׁשל צרתן לזּכר הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלפניו

לבנים  ּבמעׂשה ËÏ‰¯.מׁשעּבדים ÌÈÓM‰ ÌˆÚÎe∑ ְְְְֲִִֵֵַָֻ¿∆∆«»«ƒ»…«
לפניו  וחדוה אֹור היה ּכתרּגּומֹו,∑ÌˆÚÎe.מּׁשּנגאלּו, ְְְְֲִִֶֶָָָָָ¿∆∆ְְַ

מראה  וצלּול ∑ËÏ‰¯.לׁשֹון ּברּור .לׁשֹון ְְֶַ»…«ְְָָ

(àé)eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ
ñ :ezLiå eìëàiå íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑ והּזקנים ואביהּוא נדב Ï‡.הם ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…
B„È ÁÏL∑ יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו .מּכלל »«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ eÊÁiÂ∑,ּגס ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו «∆¡∆»¡…ƒְְְִִֵַַָ
ואּונקלֹוס  ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה ְְְְְְֲִִִִַַָָָָמּתֹו

ּכמֹו: ּגד ֹולים, לׁשֹון "אצילי ", ּכן. ּתרּגם מא)לא (ישעיה ְְְְֲִִִֵֵֵֹ
,"קראתי יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן "וּיאצל ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

מא) אּצילה"(יחזקאל אּמֹות ."ׁשׁש ִֵַַָ

(áé)-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥
äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå íL̈®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈

:íúøBäì ézáúk øLà£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּתֹורה מּתן ÏÚ‰.לאחר «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈

ÌL ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡∑ יֹום ארּבעים.˙ÁÏŒ˙‡ ≈«»»»∆¿≈»ְִַָ∆À…
Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰Â Ô·‡‰∑ »∆∆¿«»¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»

מצוֹות  עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש עׂשרת ּכל ּבכלל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
לכל  ׁשּיּסד ּבאזהרֹות ּפרׁש סעדיה ורּבנּו הן. ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּדּברֹות

ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור, ְְְִִִַּדּבּור

BÊÁÂיא  ‡˜Ê ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰Èa¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

ÈÂ‰Âיב  ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

z` izi`x FnM ,d`EaPd d`xnA :`"x§©§¥©§¨§¨¦¦¤
gAfOd lr aSp 'd(.'` ,'h qFnr).úçúå ¦¨©©¦§¥©¨§©©

,øétqä úðáì äNòîk åéìâø`Ed ©§¨§©£¥¦§©©©¦
zEnC xiRq oa` d`xnM l`wfgi d`xW¤¨¨§¤§¥§©§¥¤¤©¦§

`QM(.e"k ,'` l`wfgi).íéîMä íöòëe ¦¥§¤§¥§¤¤©¨©¦
,øäèìxiRQd zpal zgY E`xWíöòk ¨Ÿ©¤¨©©¦§©©©¦§¤¤

,øäèì íéîMägxTd oirM riwxd `Ed ©¨©¦¨Ÿ©¨¨¦©§¥©¤©
zFIgd iW`x lr iEhPd `xFPd,'` l`wfgi) ©¨©¨©¨¥©©§¤§¥

(.a"kaEzM o`kA dPde .éäìà úà eàøiå §¦¥§¨¨©¦§¥¡Ÿ¥
,ìàøNéxW` dIgd `id aEzM mWe ¦§¨¥§¨¨¦©©¨£¤

l`xUi idl` zgY izi`x(.'k ,'i mW)iM , ¨¦¦©©¡Ÿ¥¦§¨¥¨¦
riwxd zgY `id iM ,dxvw KxC qtŸ©¤¤§¨¨¦¦©©¨¨¦©
mXd zgY lMde ,`QMd zgY `EdW¤©©©¦¥§©Ÿ©©©¥

cAkPd(l"kr)mrh hWRd KxC lre . ©¦§¨§©¤¤©§¨©©
,ìàøNé éäìàzEkf iM xnFlìàøNé ¡Ÿ¥¦§¨¥©¦§¦§¨¥

.z`Gd d`xOA mzFMfl mdOr mdia £̀¦¤¦¨¤§©¨©©§¨©Ÿ
ìòåxiMfd iM xEarA ,zn`d KxC §©¤¤¨¡¤©£¦¦§¦

midl` xAcie dxFY oYnAlirl) §©©¨©§©¥¡Ÿ¦§¥

(.'` ,'k'd Ep`xd od xn` xW`M `Ede ,§©£¤¨©¥¤§¨
Flw z`e FlcB z`e FcaM z` Epidl ¡̀Ÿ¥¤§Ÿ§¤¨§§¤Ÿ

W`d KFYn EprnW(.`"k ,'d mixaC)x`A , ¨©§¦¨¥§¨¦¥©
E`xW o`M,ìàøNé éäìàxn` `le ¨¤¨¡Ÿ¥¦§¨¥§Ÿ¨©

mFwn lkA xn`i xW`Méäìà 'ä ©£¤Ÿ©§¨¨¡Ÿ¥
,ìàøNéEbiVdW xnFl df mdA xiMfde ¦§¨¥§¦§¦¨¤¤©¤¦¦

x`Xn xzFi z`Gd d`xOA mipwGd©§¥¦©©§¨©Ÿ¥¦§¨
dlFcBd FX` z` ux`d lr E`xW mrd̈¨¤¨©¨¨¤¤¦©§¨

(.e"l ,'c mW)opr zSgnA mrl did iM , ¨¦¨¨¨¨¦§¦©¨¨
ltxre(.h"i ,'d mW)dfl fnxi qElwp`e . ©£¨¤¨§ª§§¦§Ÿ¨¤

,"l`xUiC `dl` xwi zi Efge" mBxYW¤¦§¥§¨¨§¨¡¨¨§¦§¨¥
"'dC `xwi" oFdl iNBz`e mBxY `le§Ÿ¦§¥§¦§©¥§§¨¨§

(.f"i ,'k lirl)mixg` zFnFwnA FbdpnM , §¥§¦§¨¦§£¥¦
(.h"i ,f"h xAcOA).`i dxez ©¦§¨

.ìàøNé éða éìéöà ìàå (àé)acp md §¤£¦¥§¥¦§¨¥¥¨¨
mixMfPd mipwGde `Edia`elirl) ©£¦§©§¥¦©¦§¨¦§¥

(.'` wEqRmdilr "lv`p" iM oM m`xwE , ¨§¨¨¥¦¤¡©£¥¤
Liz`xw diliv`n :oke ,midl` gEx©¡Ÿ¦§¥¥£¦¤¨§¨¦

(.'h ,`"n dirWi)mdilr lv`PW ,milv`Pd , §©§¨©¤¡¨¦¤¤¡©£¥¤
mdilr lv`PW milFcBd F` ,FgExn¥©§¦¤¤¡©£¥¤

.zEklOd on cFaM̈¦©©§
,Bãé çìL àì íòèåxn`W xEarA §©©Ÿ¨©¨©£¤¨©

eñøäé ìà íòäå íéðäkäå§©Ÿ£¦§¨¨©¤¤§
ía õøôé ït 'ä ìà úìòì,h"i lirl) ©£Ÿ¤¤¦§¨¨§¥

(.c"k`le KkA ExdfPW o`kA ricFd ,¦©§¨¤¦§£§¨§Ÿ
ipA iliv` Eid iM ,uxR mdA uxR̈©¨¤¤¤¦¨£¦¥§¥
,dGd dfgOA EfgX dnl miiE`x l`xUi¦§¨¥§¦§©¤¨©©£¤©¤

iM mrhde,íéäìàä úà eæç`le §©©©¦¨¤¨¡Ÿ¦§Ÿ
.'d l` zFlrl Eqxd̈§©£¤

,ezLiå eìëàiå íòèåmW Elk`W §©©©Ÿ§©¦§¤¨§¨

midl`d iptl xdd ziYgzA minlXd©§¨¦§©§¦¨¨¦§¥¨¡Ÿ¦
minlXd iM ,mdild` l` EaEWIW mxh¤¤¤¨¤¨¢¥¤¦©§¨¦
milWExiA oilk`pe ,dSgn oipErh§¦§¦¨§¤¡¨¦¦¨©¦

dnFgd on miptl(:d"p migaf)liWaE ,d ¦§¦¦©¨§¨¦§¦Ÿ
d`Fxd lkA(:a"iw mW)oilk`p Eid o`ke , §¨¨¤¨§¨¨¤¡¨¦

.dpgOA `l ,xdd zgY gAfOd iptl¦§¥©¦§¥©©©¨¨Ÿ©©£¤
,ezLiå íòèå,aFh mFie dgnU EUrW §©©©¦§¤¨¦§¨§

zlAwA gnyl daFg ok iM¦¥¨¦§Ÿ©§©¨©
ixaC lM mazkA dEv xW`M ,dxFYd©¨©£¤¦¨§¨§¨¨¦§¥
minlW Ygafe mipa`d lr dxFYd©¨©¨£¨¦§¨©§¨§¨¦
Lidl` 'd iptl YgnUe mW Ylk`e§¨©§¨¨§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤

(.'f ,f"k mixaC)dnkgd dnlWA aizkE . §¨¦§¦¦§ŸŸ©¨§¨
'Fbe Kl oEzp rCOde(.a"i ,'` 'aÎd"c)cIn , §©©¨¨¨§¦¨

eicar lkl dYWn UrIe milWExi `aIe©¨Ÿ§¨©¦©©©¦§¤§¨£¨¨
(.e"h ,'b '`Îmikln)o`Mn xfrl` iAx xn`e . §¨¦§¨©©¦¤§¨¨¦¨

dxFY lW Dxnbl dYWn oiUFrW¤¦¦§¤§¨§¨¤¨
(.'h ,'` x"ydy)eia` cecA xn`pe .§¤¡©§¨¦¨¦

EgAfIe WCwOd ziA oipal maCpzdA§¦§©§¨§¦§©¥©¦§¨©¦§§
Elk`Ie 'Fbe 'dl zFlr ElrIe migaf 'dl©§¨¦©©£Ÿ©§©Ÿ§
dgnUA `Edd mFIA 'd iptl EYWIe©¦§¦§¥©©§¦§¨

dlFcb(.a"kÎ`"k ,h"k '`Îd"c)mFiA o`M s`e , §¨§©¨§
.EUr oM dxFYd zpEzgai dxez £©©¨¥¨

éìà äìò äLî ìà 'ä øîàiå (áé)©Ÿ¤¤¤£¥¥©
.äøääWn`n Fl xn`W devOd `id ¨¨¨¦©¦§¨¤¨©¥¤¤



פז mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy

(âé)øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑ מה ידעּתי לא «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְִַַָֹ
הּתלמיד  ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. יהֹוׁשע ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּטיבֹו
ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום עד לרב ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָמלּוה
לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹרּׁשאי

ונתעּכב  אהלֹו ׁשם נטה ויהֹוׁשע האלהים", ְְֱֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ"אלֿהר
ּכל מׁשה:ארּבעים ׁשם ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּלא  למדנּו, ּברעה". העם קֹול את יהֹוׁשע ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ"וּיׁשמע
עּמהם  יהֹוׁשע .היה ְִֶַָָָֻ

(ãé)áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
íéøác ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−

:íäìà Lbé¦©¬£¥¤«
i"yx£¯Ó‡ ÌÈ˜f‰ŒÏ‡Â∑ה ּבצאתֹו Œe·L.ּמחנה מן ¿∆«¿≈ƒ»«ְֲִֵֶַַ¿

‰Ê· eÏ∑ ּכאן ּבּמחנה והתעּכב ּו העם ׁשאר ,עם »»∆ְְְְֲִִֶַַַָָָָ
ריבֹו איׁש לכל לׁשּפט נכֹונים ּבנּה∑eÁ¯.להיֹות ְְְְְִִִִִָָֹ

מרים  ׁשּנאמר:היה,ׁשל יפּנה, ּבן ּכלב (דברי ואביו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

ב) א חּור".הימים את לֹו וּתלד אפרת את ּכלב לֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ"וּיּקח
ּב'סֹוטה' ּכדאיתא מרים, זֹו ÏÚ·ŒÈÓ.אפרת, ְְְְִִִֶָָָָƒ««

ÌÈ¯·c∑ ּדין מי לֹו .ׁשּיׁש ¿»ƒִִֵֶ

LÓ‰יג  ˜ÏÒe dLÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

e˙c·יד  „Ú ‡Î‰ ‡Ï eÎÈ¯B‡ ¯Ó‡ ‡i·ÒÏe¿»«»¬«ƒ»»»»«ƒ¿
dÏ ˙È‡c ÔÓ ÔBÎnÚ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‡‰Â ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿»¿ƒ≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ï ·¯˜˙È ‡Ècƒ»ƒ¿¿≈ƒ√»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìà Bcáì äLî Lbðå ,'ä ìà äìò£¥¤§¦©¤§©¤
'ä('aÎ'` wEqR lirl)iriaXd mFIA dYre , §¥¨§©¨©©§¦¦

xn`l Fl siqFd,Eì äðzàå íL äéäå ¦¥Ÿ¤§¥¨§¤§¨§
zFgEl eil` oYi iM cr xdA aMrzi iM¦¦§©¥¨¨©¦¦¥¥¨

e .devOde dxFYde oa`dézáúk øLà ¨¤¤§©¨§©¦§¨©£¤¨©§¦
lr xfgi,úBçeläEíúBøBäìlr ©£Ÿ©©§¨©

.äåönäå äøBzäaEzMd xErWe ©¨§©¦§¨§¦©¨
øLà ïáàä úçì úà Eì äðzàå§¤§¨§¤ªŸ¨¤¤£¤
.íúøBäì äåönäå äøBzäå ,ézáúk̈©§¦§©¨§©¦§¨§Ÿ¨
dxFY dpWnA xn` xW`M `Ede§©£¤¨©§¦§¥¨

` dxAc`emiTgde devOd lM z` Lil ©£©§¨¥¤¥¨©¦§¨§©ª¦
mcOlY xW` mihRWOde(.g"k ,'d mixaC). §©¦§¨¦£¤§©§¥§¨¦

azM i"Xxeézáúk øLàzFgEl KFzA §©¦¨©£¤¨©§¦§
mipa`d,íúBøBäìzF`n WW lMW ¨£¨¦§¨¤¨¥¥

zxUr KFzA zevn dxUr WlWE§¤§¥¦§Ÿ§£¤¤
.md zFxACd©¦§¥

à"øåxn`,äøBzäoFW`xd xEACd §¨©©¨©¦¨¦
,ipXde,äåönäådpFnXd §©¥¦§©¦§¨©§¨

aEzMd iM ,mElM Fpi`e .mixMfPd©¦§¨¦§¥§¦©¨
dxFY dpWnAéìà äøaãàåE(mW)ciri §¦§¥¨©£©§¨¥¤¨¨¦

zrC lre .xAci oNM zevOd lM lr iM¦©¨©¦§Ÿª¨§©¥§©©©
EpizFAx(.a"i ,'b dAx mixaC)didi iM okYi ©¥§¨¦©¨¦¨¥¦¦§¤

eiptl "daEzM" dxFYd lM dzidW fnx¤¤¤¨§¨¨©¨§¨§¨¨
iYxMfd xW`M ,mlFrd `xaPW mcwŸ¤¤¦§¨¨¨©£¤¦§©§¦

ziW`xA xtq zNgzA(dnCwdA).bi dxez ¦§¦©¥¤§¥¦©©§¨¨

.BúøLî òLBäéå äLî í÷iå (âé)`l ©¨¨¤¦ª©§¨§Ÿ
,o`kA rWFdi lW FaiH dn iYrcï©§¦©¦¤§ª©§¨
z` dEln cinlYd didW ip` xnF`e§¥£¦¤¨¨©©§¦§©¤¤
xdd inEgY zlAbd mFwn cr axd̈©©§©§¨©§¥¨¨

,mXnE ,d`lde mXn Klil i`Xx oi`W¤¥©©¥¥¦¨¨¨§¨¦¨
rWFdie ,midl`d l` FCal dWn lrIe©©©¤§©¤¨¡Ÿ¦¦ª©
oMW ,mFi mirAx` lM Fld` mW dhp̈¨¨¨¢¨©§¨¦¤¥
z` rWFdi rnWIe dWn cxIWM Epivn̈¦§¤¨©¤©¦§©§ª©¤

drxA mrd lFw(.f"i ,a"l oNdl)Epcnl , ¨¨§¥Ÿ§©¨¨©§
.i"Xx oFWl .mdOr rWFdi did `NW¤Ÿ¨¨§ª©¦¨¤§©¦
,mipwGd 'r llMn rWFdi did iYrC lre§©©§¦¨¨§ª©¦§©©§¥¦
miiE`x mipwf 'r l`xUiA oi` iM¦¥§¦§¨¥§¥¦§¦
,EPOn xzFi midl`d l` daxwl§¨§¨¤¨¡Ÿ¦¥¦¤
z` dEln did mdn dWn WxR xW`ke§©£¤¥©¤¥¤¨¨§©¤¤
ilr dWwY l`e .lEaBd cr FAx©©©§§©©§¤¨©

EpizFAx xn`On`nEgpY)(.f"h LzlrdA ¦©£©©¥©§¨§©£Ÿ§

iM ,dxraYA EN`d mipwGd WprA§Ÿ¤©§¥¦¨¥©©§¥¨¦
itl ,rWFdin uEg oNM lr oM Exn`iŸ§¥©ª¨¦ª©§¦
lklE midl` zF`xnl iE`x didW¤¨¨¨§©§¡Ÿ¦§¨

.d`Eapci dxez §¨
(ãé)mrheeáL øîà íéð÷fä ìàå §©©§¤©§¥¦¨©§

.äæá eðìmr mdn FcxRdA iM ¨¨¤¦§¦¨§¥¤¦
.dfA mdl EaWIW mzF` dEv FzxWn§¨§¦¨¨¤¥§¨¤¨¤
lke mFId lM mW EcnrIW mrHd oi`e§¥©©©¤©©§¨¨©§¨

xn` iM ,maEW cr dliNdïøäà äpäå ©¨§¨©¨¦¨©§¦¥©£Ÿ
Lbé íéøác ìòa éî íënò øeçå§¦¨¤¦©©§¨¦¦©

,íäéìà,mixaCd ilrA Eidi dpgOaE £¥¤©©£¤¦§©£¥©§¨¦
mNkl xn` xakE ,hRWOd mFwn mWe§¨§©¦§¨§¨¨©§ª¨

íëéìäàì íëì eáeL(.f"k ,'d mixaC). ¨¤§¨¢¥¤§¨¦

mFwOl cr E`aie "EcnrIW" mrHd la £̀¨©©©¤©©§§¨Ÿ©©¨
,mdil` zFlrl Eqxdi `le ,`Edd©§Ÿ¤¤§©££¥¤
FaEW cr" ,rWFdi mFwn l` ENt £̀¦¤§§ª©©

."mdil £̀¥¤

éôìe,FWExR zFidl okYi iYrCeáL §¦©§¦¦¨¥¦§¥§
,dpgOA EpnFwnaE "EpxEarA"©£¥¦§¥©©£¤
,íéøác ìòá éîe ,íënò øeçå ïøäàå§©£Ÿ§¦¨¤¦©©§¨¦
,il` oEaixwi xW` dWTd "xaCd on"¦©¨¨©¨¤£¤©§¦¥©

íäéìà Lbéxn`e .inFwnAíäéìà ¦©£¥¤¦§¦§¨©£¥¤
mNM iptl iM ,xEge oxd`l dlrn KxC¤¤©£¨§©£Ÿ§¦¦§¥ª¨
xW`M ,didi cg` cnrnaE `al dEvi§©¤¨Ÿ§©£¨¤¨¦§¤©£¤

xn`.íënòmipwGd EaWIW dEv dPde ¨©¦¨¤§¦¥¦¨¤¥§©§¥¦
lr dWnM oiC ziA aWFn xEge oxd`e§©£Ÿ§©¥¦§¤©
iM ,FaEW cr zF`Ode mitl`d ixÜ¥¨£¨¦§©¥©¦

xn`e .xdA aMrzIW rci,eðìKxC ¨©¤¦§©¥¨¨§¨©¨¤¤
Epl xgA xn` xW`M ,cinlYl cFaM̈©©§¦©£¤¨©§©¨

miWp`(.'h ,f"i lirl)la` .oFkp WExR dfe . £¨¦§¥§¤¥¨£¨
azM i"Xx,øîà íéð÷fä ìàåFz`vA ©¦¨©§¤©§¥¦¨©§¥

,dpgOd on,äæá eðì eáL"EaMrzd" ¦©©£¤§¨¨¤¦§©§
pFkp zFidl "mrd x`W" mr mWmi ¨¦§¨¨¨¦§§¦

`l iM ,okYi `le .aix Wi` lkl hRWl¦§Ÿ§¨¦¦§Ÿ¦¨¥¦Ÿ
xn`IW mrH dnE ,dpgOA dYr Eid̈©¨©©£¤©©©¤Ÿ©
EPnzp xakE ,EaWi dpgOA mde oM mdl̈¤¥§¥©©£¤¥§§¨¦§©

.mihtFW§¦
øLàkmipR l`xUi mr mXd xAC ©£¤¦¥©¥¦¦§¨¥¨¦

dEve ,zFxACd zxUr miptA§¨¦£¤¤©¦§§¦¨
zevn zvw dWn ici lr mzF`lirNn) ¨©§¥¤§¨¦§Ÿ¦§¥

(.b"l ,b"k cr .'k ,'kzFa` FnM mdW ©¤¥§¨
Ebidpd xW`M ,dxFY lW dizevnl§¦§Ÿ¤¨¤¨©£¤¦§¦
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i"yx£ÔÚ‰ e‰qÎÈÂ∑(ד ּבּדבר.(יומא חֹולקין רּבֹותינּו «¿«≈∆»»ְִֵַַָָ
ׁשּמראׁשֿחדׁש ימים ׁשּׁשה אּלּו אֹומרים: מהם ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹיׁש

יׁשן) רׁש"י ּתֹורה, מּתן יֹום עצרת, e‰qÎÈÂ.(עד ֲִֶֶַַַַָָָ«¿«≈
ÔÚ‰∑ להר.ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡¯˜iÂ∑ ∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆««¿ƒƒ

עׂשרת  עֹומדים,הּדּברֹות,לֹומר יׂשראל ּבני וכל ּומׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

למׁשה. ּכבֹוד הּכתּוב ׁשחלק שם)אּלא אֹומרים:(יומא ויׁש ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עׂשרת  לאחר ימים ׁשׁשה למׁשה, – הענן" ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ"ויכּסהּו

ּבתחּלת היּו והם מׁשה ארּבעים הּדּברֹות, ׁשעלה יֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשכינה, למחנה הּנכנס ׁשּכל ,ולּמד הּלּוחֹות. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלקּבל

ׁשּׁשה  ּפריׁשה .ימים טעּון ְִִִָָָָ
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i"yx£ÔÚ‰ CB˙a∑:ּבתֹוכֹו חּפה) (נ"א ׁשביל למׁשה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ועׂשה הּוא, עׁשן ּכמין זה ענן ¿∆»»ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

סימן. חננ"י סימן. עזיא"ל פסוקים, קי"ח

Â‰Â‡יח  ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡Ú B‚a ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿¬»»¿≈¿»«¬»
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áðø ¯ ðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי שני מכתביו )הא' בלי הוראת זמן הכתיבה, והשני מב' שבט( ובמענה על שאלותיו:

א( כמו שכותב גם הוא במכתבו, הוראה ששמע מפי כ"ק מו"ח אדמו"ר בשעתו, הנה הברית 
מילה צריך לעשות כשיהי' מצב בריאות בניו שיחיו בשלימות ואם יש איזה ספק או ס"ס, הרי אפשר 
וידוע לשון הרמב"ם ספ"ג דמילה דמפרשו בצפנת פענח דס"ל דמילה  לעשות למחר או למחרתיים. 

לאח"ז מתקנת למפרע.

ב( בשאלתו אם לדחות הברית מילה עד שיהי' באפשר לעשות לשניהם ביחד, הנה איני מבין 
טעם זה, וצריך לעשות לזה כשיהי' הוא בריא ושלם, ולהשני כשיהי' הוא בריא ושלם, ואף אם לא יהי' 

בבת אחת.

ג( ע"ד ימים מיוחדים לעשות ב"מ שלא בזמנה, לא שמעתי בזה. ומוכח מכמה מקומות שאין 
בזה ימים מיוחדים. ואין לאחר מבלי טעם נכון.

ד( בנוגע להשמות שבדעתו לקרות בהם את בניו שיחיו, הנה ידענו בזה מכ"ק מו"ח אדמו"ר, 
נותנים להאב והאם  ניט, והענין מובן ע"פ המובא בכתבי האריז"ל, שלמעלה  אז אין דעם זאגט ער 
הרעיון איזה שם ליתן לבניהם שהוא מתאים לנשמתו. ובמילא יקרא להם שמות שיסכימו עליהם הוא 

וזוגתו שיחיו, ויהי' לאריכות ימים ושנים טובות בגשמיות וברוחניות...

ו( מטובו למסור ברכת מזל טוב לזוגתו הרבנית תחי', וגם ברכתי לו ולה גם יחד, שיכניסו את 
בניהם הנולדים לבריתו של אברהם אבינו בשעה טובה ומוצלחת, וכשם שיכניסום לברית כן יכניסום 
לתורה ולחופה ולמעשים טובים ביחד עם בנם... שיחיו ויגדלום מתוך בריאות הנכונה ומתוך הרחבה.

בברכת מזל טוב.



צ

יום ראשון - כ"א שבט
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד שבט
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב שבט
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה שבט
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג שבט
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו שבט
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז שבט
פרק כ

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

לשבוע פרשת משפטים שיעורי תהלים 

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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mixac ,lirlmicxtp
z`f lka j` micg`znd
oihelgl cg` xac mpi`
ezedna x`yp cg` lke
"xenb cegi" .zinvrd
zecg`zd enk :eyexit

ytpd mr mcegi ixd ,ytpdn wlg mb mdy ,dizegek mr ytpd
xeaicde daygnd zegeke ziwl`d ytpd mb jk .`ln `ed
icediy drya ,oeilrd oevxd mr xenb cegia micge`n - dly

,dxez ixac xacn e` xdxdnãáì äákøî àìå5oldl - , §Ÿ¤§¨¨§©
zervn`a ,miiniptd miyeald micg`zn ji`e recn xaqen

.xenb cegia oeilrd oevxd mr ,dxezdàeä ïBéìòä ïBöø ék¦§¨¤§
ìkL ,da øaãîe øäøänL dîöò äëìä øácä àeä©§©£¨¨©§¨¤§©§¥§©¥¨¤¨

ïä úBëìää,Bîöò ïBéìòä ïBöø úeiîéðt úBëLîä éèøt ©£¨¥§¨¥©§¨§¦¦§¨¤§©§
jynpd d"awd ly epevxn miieqn hxt zbviin dkld lk -

,dkld dze`a,Cøaúé BðBöøa äìò CkL,d"awd dvex jk - ¤¨¨¨¦§¦§¨¥
;Côäì Bà éàkæ Bà øeèt Bà øLk Bà øzî äæ øácL- ¤¨¨¤ª¨¨¥¨©©§¥¤

`id dkld lky xg`ne .'eke aiig e` ,leqt e` xeq` df xacy
xacn e` xdxdn mc`dy drya ixd ,d"awd ly epevxa hxt
ddeabd dcna ,oeilrd oevxd mr cge`n `ed ,dkld dze`a

.ytpde sebd zecg`zdn mb dlrnl ,zecg`zd ly xzeiaïëå§¥
Búîëçå BðBöø úëLîä ïä C"ðz úBiúBà éôeøö ìkly - ¨¥¥¦§©¥©§¨©§§¨§¨

,d"awd,ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéàa úBãçéîä©§ª¨§¥¨§©§¦©¦
àeäL`ed ,envr d"awd -.'eë òcnä àeäå òãBiä`ede - ¤©¥©§©©¨

md ,envr d"awde ,d"awd ly epevxe eznkgy ,ixd .recid
oevxae ,ynn cg` xacdfdnkgeefzegek micg`zn

drya ,xeaicde daygnd
xdxdn e` xacn icediy
oiay lcadd .dxeza
xaqei ,dxezl zeevn
zervn`a ,dagxd xzia
lr deeiv jln :lyn
oenx` el zepal eicar
xtq ef dxhnl oikde ,dti
hxetna myxp ea ,cgein
oiane dvex ji`e cvik
oenx` eze`y jlnd
micardyk ,ixd .dpaii
,oenx`d znwda miwqer
mr micge`ne mixeyw md
qgiay jlnd ly epevx
.epiipae oenx` eze`l
oenx`d ilzek eli`e
ly epevx mpi` oenx`d ly mixg`d eihixt e` ,mnvrlyk
,zeipkzd xtq z` micnely minkgd - mznerl .envr jlnd
ynn miwqer md ixd - oenx`d dpaii cvik jlnd myx eay
z` bviin ixd xtq eze`a meyxd :jlnd ly epevxae eznkga
,zeevnd dyrna :eppipra mb jk .jlnd ly epevxe eznkg
z` miniiwn mda mihixtd eli`e ,d"awd ly epevx yalzn
"lky" - dxezl qgia xacd dpey .envr oevxd mpi` zeevnd
ok` `ed "dkldd wqt"e ,d"awd ly eznkg ok` `ed dxezd
,xeaica e` daygna ,dxeza wqer icediyke ,d"awd ly epevx
ly eznkgae epevxa ,xzeia dpeilrd dbxca ,cg`zn `ed

.d"awdáeúkL eäæå,"xdef"a -céøa-àLã÷å àúéøBà"-C §¤¤¨§©§¨§ª§¨§¦
,"ãç àlk ¯ àeä,ynn cg` xac md d"awde dxezdy -àìå ª¨©§Ÿ

.ïéãewôk ãeçì "àkìîc ïéøáà"ly cala "mixa`" `le - ¥¨¦§©§¨§§¦¦
oevxd mr zeevnd zecge`n ,xen`k ,oky .zeevnd enk ,jlnd
mixac ipy ly zecg`zd - dnypd mr sebd enk ,oeilrd

.ynn cg` xac md d"awde dxez eli`e .micxtp
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íéøîà éèå÷éì
äáùçîä êà
äôáù ú"ãá øåáãä çëå çåîáù ú"ãá øåäøääå
ùôð ù"ëå úéäìàä ùôð ìù íéîéðôä 'éùåáì íäù

íéãçåéî íìåë íäá úùáåìîä äîöò úéäìàäùîî
ïåöø éë ãáì äáëøî àìå ïåéìòä ïåöøá øåîâ ãåçéá

äîöò äëìä øáãä àåä àåä ïåéìòäøáãîå øäøäîù
ïåöø úåéîéðô úåëùîä éèøô ïä úåëìää ìëù äá

äìò êëù åîöò ïåéìòäøúåî äæ øáãù 'úé åðåöøá
éôåøö ìë ïëå êôäì åà éàëæ åà øåèô åà øùë åà

ê"ðú úåéúåàñ"àá 'åãçåéîä åúîëçå åðåöø úëùîä ïä
ù"æå 'åë òãîä àåäå òãåéä àåäù ãåçéä úéìëúá ä"á
ãåçì àëìîã ïéøáà àìå ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã

.ïéãå÷éôë
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.5‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚÓ "‰¯Ú‰"· הפנימיים הלבושים של שיחודם להבין, אפשר ממנו לבד", מרכבה "ולא שבביטוי הקושי על
אדמו"ר  כ"ק מעיר והנפש. הגוף מאיחוד גם למעלה הוא שבאמת בשעה - בלבד ה"מרכבה" מביטול למעלה הוא העליון, הרצון עם

הם - בזה דעסקי' בתורה והדבור המח' בם והפה, שהמוח מפני - "מרכבה" כאן הזכירו ..."ואולי משמעותה Î¯Ó·‰שליט"א: (כנ"ל)".
"ולא במלים היא: זו, עמוקה הערה עם Î¯Ó·‰של הפנימיים הלבושים (של זה יחוד של כללית השוואה לערוך הכוונה אין לבד"

המחשבה  שביחוד לחידוש ביחס רק היא כאן, "מרכבה" המושג הזכרת לעיל. המוזכרים והיחוד הביטול אופני שני לגבי העליון) הרצון
הם  תורה, דברי ומדברים החושבים והפה, שהמוח אמרנו עתה רק ומדברים. חושבים בהם  והפה, המוח ביטול לעומת בתורה והדיבור

שעצם לחדש, כאן באים - גמור",‰ÁÓ˘·‰"מרכבה" "ביחוד מיוחדים לדבר, והכוח ·Ï·„עצמה ‰·Î¯Ó ‡ÏÂ במוח שהדבר כמו -
עצמם. ובפה



hayצב a"k ipy mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ב שי יום
,hk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöøù øçàîå,hk 'nr cr.[ä"àìá

àeä-Ceøa óBñ-ïéàa ãçéîä ïBéìòä ïBöøL øçàîe¥©©¤§¨¤§©§ª¨§¥¨
ììk íéðt øzñäa àìå ,éøîâì éelâa àeä ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§¦§©§¥§Ÿ§¤§¥¨¦§¨
dzáLçî íäL ,íéîéðtä äéLeáìe úéäìàä Lôða ,ììëe§¨©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¨©§¦¦¤¥©§©§¨

äøBz éøáãa ÷ñBò íãàäL äòL dúBàa ,døeaãådrya - §¦¨§¨¨¨¤¨¨¨¥§¦§¥¨
xacne xdxdn icediy
oevxd ixd `a ,dxez ixac
icil dxezay oeilrd
eytpa `ln ielib

.exeaice ezaygnaeéøä£¥
elà äéLeáìe Lôpä íb©©¤¤§¤¨¥
,xeaice daygn -
óBñ-ïéàa Lnî íéãçéî§ª¨¦©¨§¥
äòL dúBàa àeä-Ceøä§¨¨¨
ãeçék ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§¦
ìL BzáLçîe Bøeac¦©£©§¤

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
Búeîöòå Búeäîa§¨§©§

ìéòì økæpk6ïéà ék , ©¦§¨§¥¦¥
ãøôð øác íeL- ¨¨¦§¨

,d"awdnøzñäa íà-ék¦¦§¤§¥
.ìéòì økæpk íéðtwx - ¨¦©¦§¨§¥

zeinipty dfÎiciÎlr
,zxzqen oeilrd oevxd
yibxdl mi`xapl xyt`
,"ze`ivn"l mnvr z`
icediy dryay xg`ne
zxqen ,dxez cnel
zeinipte ,ef dxzqd
`id oeilrd oevxd
`linn - d`ln zelbzda

.`ln `ed "cegi"dàlà ãBò àìå,efn dxizi -íãeçiLly - §Ÿ¤¨¤¦¨
,dxez cnel icediy drya d"awd mr dizegeke ytpdàeä

àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ãeçiî æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨¦¦¥¨
,íéðBéìò úBîìBòa.mipeilrd miipgexd zenlerd mr -øçàî §¨¤§¦¥©©

íé÷ñBòä äéLeáìe Lôpa Lnî éelâa àeä ïBéìòä ïBöøL¤§¨¤§§¦©¨©¤¤§¤¨¨§¦
,dîöò äøBzä àeä àeä éøäL ,äøBza;miwqer md da - ©¨¤£¥©¨©§¨

- mznerleíúeiç íéìa÷î íéðBéìòä úBîìBòä ìëå,wx - §¨¨¨¨¤§¦§©§¦©¨
CLîpä úeiçå øBàî,raepy dnn -BðBöø àéäL ,äøBzäî ¥§©©¦§¨¥©¨¤¦§

,Cøaúé Búîëçå`ed dxezd "lky"y xen`k -eznkgly §¨§¨¦§¨¥
- "dkldd wqt"e ,d"awdepevx.d"awd lyáéúëãk7ílk" : §¦§¦ª¨

,"úéNò äîëçameiwe z`ixal xewnd `id "dnkg"y ,ixd - §¨§¨¨¦¨
.zenlerd lkäøBzä àéäL ¯ äîëçä ïk-íàå,`id - §¦¥©¨§¨¤¦©¨

,ílkî äìòîì.zenlerd lkl "xewn"d `idy xg`n -àéäå §©§¨¦ª¨§¦

àéä,dxezd -,"ïéîìò ìk ááBñ" àø÷pä Cøaúé BðBöø- ¦§¦§¨¥©¦§¨¥¨¨§¦
dlrnl `ed :xnelk ."dtiwn" dxeva zenlerd lka ritynd

a yalzdl leki `ed oi` okle ,zenlerd lknjez,zenlerd
itk - "siwn" zpigaa mdilr rityn `ed `l` ,zeinipta

:oldl xaqeiyàéäL¤¦
ìBëé BðéàM äî úðéça§¦©©¤¥¨

ïéîìò CBúa Laìúäì- §¦§©¥§¨§¦
,zenlerd zeinipta÷ø©

äìòîì øéàîe äiçî§©¤¥¦§©§¨
éwî úðéçáa,ó- ¦§¦©©¦

dlrnl ezeida ,mdilrn
zeyalzdnjeza

,zenlerdàéä àéäå- §¦¦
dlrnl `idy ef dpiga
,zenlerd lkn
Lôpa úLaìúnä©¦§©¤¤©¤¤
éelb úðéçáa äéLeáìe§¤¨¦§¦©¦

Lk Lnîéøáãa íé÷ñBò ©¨§¤§¦§¦§¥
áb-ìò-óàå" ,äøBz¨§©©©

"'eë éæç àì eäéàc8- §¦¨¨¥
`ed oi`y itÎlrÎs`e
drya ,icedi .z`f d`ex
epi` ,dxez cnel `edy
eytp zecg`zda yibxn
eznyp eli`e ,d"awd mr

,jka dyg -éëä íeMîe]¦¨¦
,okle -,ìañì ìBëé- ¨¦§Ÿ

dlrpd zecg`zdd z`
,d"awd mríeMî- ¦

,iptn,éæç àìcepi`y - §¨¨¥
.yibxn.[íéðBéìòa ïk-ïéàM-äîly mi`xapa xacd dpey - ©¤¥¥¨¤§¦

mde ,dfdÎmleray dxzqdd oi` mda ,mipeilrd zenlerd
"lawl" mzlkia oi` okle ,iwl` oipr lk miyibxne "mi`ex"
sebdy ori ,seba dnyp eli`e .d"awd mr dfk dlrp cegi
- df cegiay iwl`d xe`a yibxdln mixizqn ,dfdÎmlerde
mr dfk wfg cegia cg`zdl dnypd zlekil daiqd idef

.dxezd cenil zrya ,d"awdäæáecegiy ,xaqedy dna - ¨¤
dcna `id ,dxezd cenil zrya ,d"awd mr icedi ly eytp

,zeevnd meiw zrya xy`n dlrnle d`lndäìãb änì ïáeé¨¨¨¨§¨
elôàå ,úBönä ìkî øúBé äøBza ÷ñòä úìòî ãàî§Ÿ©£©¨¥¤©¨¥¦¨©¦§©£¦

íéðBéìò úBîìBò ãeçé àéäL älôzîdlcb z`f lkae - ¦§¦¨¤¦¦¨¤§¦
cenil zlrnxyt` dxe`kly `l` - dltzn mb dxezd

oi`y ,"ezpne` ezxez" oi`y iny ep` mircei ixd :le`yl
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íéøîà éèå÷éì
ïåéìòä ïåöøù øçàîåä"á ñ"àá ãçåéîä

íéðô øúñäá àìå éøîâì éåìéâá àåä ãåçéä úéìëúá
ùôðá ììëå ììëíäù íéîéðôä äéùåáìå úéäìàä

éøáãá ÷ñåò íãàäù äòù äúåàá äøåáãå äúáùçî
íâ éøä äøåúñ"àá ùîî íéãçåéî åìà äéùåáìå ùôðä

åøåáã ãåçéë ãåçéä úéìëúá äòù äúåàá ä"á
åúáùçîåïéà éë ì"ðë åúåîöòå åúåäîá ä"á÷ä ìù

ãåò àìå ì"ðë íéðô øúñäá íà éë ãøôð øáã íåùàìà
ä"á ñ"à øåà ãåçéî æò øúéå úàù øúéá àåä íãåçéù

ïåöøù øçàî íéðåéìò úåîìåòáéåìéâá àåä ïåéìòä
àåä àåä éøäù äøåúá íé÷ñåòä äéùåáìå ùôðá ùîî

ìëå äîöò äøåúäíúåéç íéìá÷î íéðåéìòä úåîìåòä
åúîëçå åðåöø àéäù äøåúäî êùîðä úåéçå øåàî
àéäù äîëçä ë"àå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
ááåñ '÷ðä 'úé åðåöø àéä àéäå íìåëî äìòîì äøåúä
êåúá ùáìúäì ìåëé åðéàù äî 'éçá àéäù ïéîìò ìë

äìòîì øéàîå äéçî ÷ø ïéîìòé÷î 'éçááàéä àéäå ó
ùîî éåìéâ 'éçáá äéùåáìå ùôðá úùáìúîä

â"òàå ú"ãá íé÷ñåòùëéëä 'åùîå] 'åë éæç àì åäéàã
äæáå .[íéðåéìòá ë"àùî éæç àìã íåùî ìåáñì ìåëé

ïáåéìëî øúåé äøåúá ÷ñòä úìòî ãàî äìãâ äîì
íéðåéìò úåîìåò ãåçé àéäù äìôúî 'éôàå úåöîä
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כא.6. כד.7.פרק קד, א.8.תהלים ג, מגילה ראה



צג hay b"k iyily mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ג שלישי יום
,hk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìéëùîä ìëåé äæîå,58 'nr cr:ïî÷ì ù"îë

myl dxezd ceniln wiqtdl eilr ,icinzd eweqir dxezd
dlitzdy ixd - dlitz
- ?dxezn dlrnl `id
:oldl owfd epax xiaqn

àäå],dfe -ïéàL éî'c §¨§¦¤¥
éøö 'Búðnà BúøBzC ¨ª¨§¨¦

,÷éñôäìdlrnl `id dltzdy dgked jka oi` ,dltzl - §©§¦

:`ed xac ly enrh `l` ,dxezn÷éñôîc øçàî eðéä©§¥©©§©§¦
.[éëä-åàìa ìháîe- §©¥§©¨¦

wiqtn `edy xg`n
,dxez ceniln lhane
okl ,mixg` mixac llba
mb wiqtdl eilr

.dltzl

äfîe9,dxezay dlrnd epxaqdy dnn -ìékNnä ìëeé- ¦¤©©©§¦
,lecbd oiandéLîäì,äøBza B÷ñòa äìBãb äàøé åéìò C §©§¦¨¨¦§¨§¨§¨§©¨
éà ïðBaúiLkBçîaL äéLeáìe BLôpL C,daygnd -åéôáe §¤¦§¥¥¤©§§¤¨¤§Ÿ§¦

,eitay xeaicde -ïBöøa ãeçiä úéìëúa Lnî íéãçéî íä¥§ª¨¦©¨§©§¦©¦¨¨
óBñ-ïéà øBàå ,ïBéìòä̈¤§§¥
Lnî àeä-Ceøä©¨

,íäa älbúnäytpa - ©¦§©¤¨¤
daygn ,diyealae
cenil zrya ,xeaice

;dxezdìkM äî©¤¨
íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦
éáéLç àìk íéðBzçúå§©§¦§¨£¦¥

dén÷,zenlerd lk - ©¥
,mipezgzde mipeilrd
iabl llk miaygp mpi`
Îoi` xe`e oeilrd oevxd

,`edÎjexa seqïéàëe§©¦
,Lnî ñôàåeli`k md - ¨¤¤©¨

,llk miniiw mpi`ãò©
íëBúa Laìúî BðéàL¤¥¦§©¥§¨

,Lnî,xen`k ,zeinipta mda yalzn oeilrd oevxd oi` - ©¨
,zeinipta oeilrd oevxd z` lawl zenlerd zlekia oi`yàlà¤¨

zpigaa mda rityn oeilrd oevxd -'ïéîìò ìk ááBñ'¥¨¨§¦
éwî úðéçáaó,ick -,íúeiç øwò íúBéçäìxwir z` - ¦§¦©©¦§©£¨¦©©¨

lk z` aaeqd iwl`d xe`dn zenlerd milawn mzeig
.zenlerdäøàä Bæéà ÷ø,cala -,íëBúa úLaìúî- ©¥¤¨¨¦§©¤¤§¨
,zeiniptaúeàéöna eìhaúé àlL ,ìañì íéìBëiM äî©¤§¦¦§Ÿ¤Ÿ¦§©§¦§¦

.éøîâìmileki mpi` mipeilrd zenlerd mby ,ef zeppeazdn - §©§¥
z` "leaql"ick z`fe ,cala epnn dx`d wx ,oeilrd oevxd

`edy drya ,eytpa eli`e ,ixnbl mze`ivn z` eca`i `ly
oeilr oevx xi`n ,dxez cneldf,jka eppeazda ixd - zelbzda

.dxeza eweqir zrya d"awdn dlecb d`xil ribieäæå§¤
áeúkL10'ä úà äàøéì älàä íéwçä ìk úà 'ä eðeöéå" : ¤¨©§©¥¤¨©ª¦¨¥¤§¦§¨¤

"'Bâåepax .d"awdn d`xil miribn "miweg"d iciÎlry ixd - §

,jka oeekzn owfd:epeylae epiax w"k ly ezxrd itl
(aaeqnd `a - daiq) d`xid iptnc ,jtidl `ed dxe`klc"
iciÎlry ,rnyn df weqtn :xnelk ."miwegd z` miniiwn
dxe`kly drya - 'd z`xil ,okn xg`l ,ribn `ed ,miwegd
"d`xi"d :jetd xacd
meiwl eze` d`ian
`id "d`xi"d ;miwegd
znxebd "daiq"d ixd
`le ,miwegd meiwl

md miwegdyliaya
ezxaqd itl ,j` .d`xid
mixacd ,owfd epax ly
zniiw ,oky .mipaen
- d`xia efk dbixcn
wx d`ad - dlecb d`xi
`ide ,"miweg"d ixg`
mi`ad miwegd "zilkz"k

liayad`xid .d`xid
meiwl "daiq" `idy
dbxca d`xi `id ,miwegd
iabl dfy myk .zeevnd meiwl `iadl dilry ,xzei dkenp

.dxez - dnkg iabl ,oldl ,owfd epax xiaqn jk ,miwegìòå]§©
eøîà Bæ äìBãb äàøé11:l"f epinkg - :ïéà ,äîëç ïéà íà" ¦§¨§¨¨§¦¥¨§¨¥

,"äàøédze`l epiid ,d`xil `ean `id - dxez - dnkg - ¦§¨
znerl z`fe .d`xiay xzei dpeilrd dbixcnd ,"dlecb d`xi"
oi` d`xi oi` m`" :dketd dxeva mixne` l"f epinkgy dn
o`ky - dxez - dnkgl mcwen i`pz `id d`xidy - "dnkg
,d`xid ly xzei dpezgzd dbixcnd iabl `id dpeekd

;dxez cenill zyxcpddìöà úàø÷ð äøBzäåiabl - §©¨¦§¥¤§¨
,d`xid ly xzei dpeilrd dbixcnd,"àzøãì àòøz"xry - ©§¨§©§¨

d`xidy ,ixd .zial qpkdl xyt` xryd jxc wxy ,zial
,dxez lr fnexd "xry"d iabl xwird `edy ,"zia"k zx`ezn
àc ìéáñ àçî ìk åàìc àlà ,[øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥¤¨§¨¨Ÿ¨¨¦¨

.Bæk äàøély efk dpeilr dbixcn "leaql" leki gen lk `l - ¦§¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åðééä ÷éñôäì êéøö åúðîåà åúøåú ïéàù éîã àäå]
.[ä"àìá ìèáîå ÷éñôîã øçàî

ìëåé äæîåìéëùîä
ïðåáúéùë äøåúá å÷ñòá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì

åçåîáù äéùåáìå åùôðù êéàùîî 'éãçåéî íä åéôáå
ùîî ä"á ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä úéìëúá

äî íäá äìâúîäíéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëù
ùáìúî åðéàù ãò ùîî ñôàå ïéàëå äéî÷ éáéùç àìë

íëåúáé÷î 'éçáá ïéîìò ìë ááåñ àìà ùîîó
íëåúá úùáìúî äøàä åæéà ÷ø íúåéç ø÷éò 'úåéçäì

äî.éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù ìåáñì íéìåëéù
äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà 'ä åðåöéå ù"æå'ä úà

äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà åæ äìåãâ äàøé ìòå] 'åâå
àòøú äìöà úàø÷ð äøåúäå[à"îá ù"îë àúøãì

ïàî íâ êà .åæë äàøé àã ìéáñ àçåî ìë åàìã àìà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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hayצד c"k iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ד רביעי יום
zxaern dpyl xeriy dxen,58 'nrn :...äæå ãë ÷øô,`l 'nr cr:òãåðë

.'d z`xiïàî íb Cà©©©
ììk Bçî ìéáñ àìc§¨¨¦Ÿ§¨

,Bæ äàøéoi`y in mb - ¦§¨
d`xi "leaql" leki egen

,llk efàìå dpî àì̈¦¨§¨
,dúö÷î`l mb - ¦§¨¨

,ef d`xin edynéðtî¦§¥
úBâøãîa døB÷îe dLøLa BLôð Cøò úeúéçt§¦¤¤©§§¨§¨§¨§©§¥

øNòc úBðBzçz©§§¤¤
äiNòc úBøéôñly - §¦©£¦¨

- diyrd mlerïéà¥
Bæ äàøé,el dxqgd - ¦§¨

,äNòîì Ba úákòî- §©¤¤§©£¤
zeevne dxez meiwl

,ynn lretaBîk§
:ïn÷ì øàaúiL¤¦§¨¥§©¨

.ãë ÷øtmiiwl "c`n aexw" ji` ,owfd epax xiaqd ,mincewd miwxta ¤¤
dad`d zervn`a ,'d z`xie 'd zad` jezn ,"jaala" zeevne dxez

cvik ,oiadl ick ,j` .d"awdl l`xyin cg` lk jezay zxzeqnd

zexiarn rpnidle ,zeevnd lk miiwl zxzeqnd dad`d iciÎlr xyt`

ozekiiy owfd epax xiaqd -

ikp`"l dyrdÎzeevn lk ly

Îzeevn lk lye ,"jiwl` 'd

;"jl 'idi `l"l dyrzÎ`ld

"'d zecg`" ly dzernyn

`ed d"awdy wx `l `id

cigi `edy `l` ,cg` dwel`

,oky .qt`e oi` lkd ecrlae

.d"awd l` zilkza lha lkd

dcear"y xiaqd owfd epax

xetkl `wec dyexit oi` "dxf

mb `l` ,d"awda dlilg

envr z` aiygn mc`yk

ezyecwn cxtpe "ze`ivn"l

df mb ixd - d"awd ly

okn xg`l ."dxf dcear"

zeinipty ,owfd epax xiaqd

,zeevn miiwny drya icedie ,zeevna zelbzda dxi`n oeilrd oevxd

drya d"awd mr icedi ly ezecg`zd .d"awd mr cg`zn `ed mb

`edy drya ez` ezecg`zd xy`n dlrnl `id ,dxez cnel `edy

icediyky ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,c"k wxta .zeevn miiwn

,d"awd ly epevxn jtid ,devnn jtidd `edy xac ,dxiar xaer

"dtilw"d ly ozecxtid xy`n xzei ,d"awdn dizegeke eytp f` zecxtp

."mixg` miwl`"e "dxf dcear" ze`xwpd "`xg` `xhq"de

,äæ únòì äæåxac eznerl yi ,dyecw ly oipr lkly myk - §¤§ª©¤
meiwe dxezd cenil cbpk iktd xac mb yi jk - dtilwa iktd
ly "df znerl"d .d"awd mr micg`zn ociÎlry ,zeevnd

:`id ,zeevne dxezàúéøBàc äNòú-àì úBöî ä"ñL ïä- ¥§¨¦§Ÿ©£¤§©§¨
dxq` dxezdy ,"dyrz `l"d zeevn ynge miyy ze`n yly

,ozeyrl,ïðaøc éøeqà ìëå,minkgd exq`y mixeqi`d lk - §¨¦¥§©¨¨

Lnî íëôäå Cøaúé Búîëçå BðBöø ãâð ïäL øçàî- ¥©©¤¥¤¤§§¨§¨¦§¨¥§¨§¨©¨
mixac zeyrl xeq` mditl ,d"awd ly eznkge epevxn jtidd

,dl`íä,elld mixeq`d mixacd lk -Bãeçiî íéãøôð ¥¦§¨¦¦¦
-àøèqä Bîk ,Lnî ãeøtä úéìëúa Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥§©§¦©¥©¨§©¦§¨
ätìwäå àøçà̈¢¨§©§¦¨
"äøæ äãBáò" úàø÷pä©¦§¥£¨¨¨
,"íéøçà íéäìà"å¥Ÿ¦£¥¦
ìL íéðt øzñä úîçî©£©¤§¥¨¦¤
økæpk ,ïBéìòä ïBöø§¨¤§©¦§¨

ìéòì1zelawn ody - . §¥
zpigan drtydmiixeg`

miwl` ze`xwp od okle -
mixg`.ïëådfy enk - §¥

mb jk ,onvr zexiara'â
Lôpä éLeáì,zindad - §¥©¤¤

dâð útìwnL¤¦§¦©Ÿ©
íäL ,ìàøNéaL¤§¦§¨¥¤¥
,äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤
-àì ä"ñLa íéLaìîä©§ª¨¦¦§¨Ÿ
àúéøBàc äNòú©£¤§©§¨

,ïðaøãexacl ,aeygl - §©¨¨
;mze` exq` minkgde dxezdy mixacd z` zeyrleïëå§¥

äéLeáìa úLaìîä dîöò Lôpä úeäîzindad ytpdy - ¨©¤¤©§¨©§ª¤¤¦§¤¨
xeaic ,daygn :diyeal zervn`a zexiard z` dyery ef `id

,dyrn e`Lnî íéãçéî ílk,Bæ ätì÷e àøçà-àøèña ª¨§ª¨¦©¨§¦§¨¨¢¨§¦¨
."äøæ äãBáò" úàø÷päzrya "zeig" milawn md dpnn - ©¦§¥£¨¨¨

.zexiard ziiyr,ãBò àìåmr micge`n diyeale ytpdy - §Ÿ
,dz` zg` dbxca md `linne "`xg` `xhq"dàlàdxizi - ¤¨

:efn,ãàî äpnî íéúeçôe íéòeøâe ,äéìà íéìôèe íéìèaL¤§¥¦§¥¦¥¤¨§¦§¦¦¤¨§Ÿ
àéä ék,"dtilw"de "`xg` `xhq"d -óeâa úLaìî dðéà ¦¦¥¨§ª¤¤§

dúlòt ìòôì ,Ba úãøBî dðéàå dðBaø úà úòãBéå ,éøîç̈§¦§©©¤¦¨§¥¨¤¤¦§Ÿ§ª¨¨
íB÷î ìL BúeçéìLa àlL dlL íéòø éëàìî úçìLîa§¦§©©©§£¥¨¦¤¨¤Ÿ¦§¦¤¨

,íBìLå-ñç àeä-Ceøa`ed ,dyer `idy lk ,`l` - ¨©§¨
,seba zeyaeln opi`y zetilwdy ,ixd .d"awd ly ezegilya
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ììë åçåî ìéáñ àìãäúö÷î àìå äðéî àì åæ äàøé
úåâøãîá äøå÷îå äùøùá åùôð êøò úåúéçô éðôî

øùòã íéðåúçúúáëòî åæ äàøé ïéà äéùòã úåøéôñ
:ïî÷ì ù"îë äùòîì åá

äæå ãë ÷øôäùòú àì úåöî ä"ñù ïä äæ úîåòì
øçàî ïðáøã éøåñéà ìëå àúééøåàã

åðåöø ãâð ïäùíéãøôð íä ùîî íëôäå 'úé åúîëçå
à"ñä åîë ùîî ãåøéôä úéìëúá 'úé åúåãçàå åãåçéî
íéðô øúñä úîçî íéøçà íéäìàå æ"ò '÷ðä äôéì÷äå

éùåáì 'â ïëå .ì"ðë ïåéìòä ïåöø ìùúôéì÷îù ùôðä
'éùáåìîä äùòîå øåáã äáùçî íäù ìàøùéáù äâåð

àúééøåàã ú"ì ä"ñùáäîöò ùôðä úåäî ïëå ïðáøãå
'ôéì÷å à"ñá ùîî íéãçåéî íìåë äéùåáìá úùáåìîä
íéòåøâå äéìà íéìôèå íéìèáù àìà ãåò àìå æ"ò '÷ðä åæ

úùáåìî äðéà àéä éë ãàî äðîî íéúåçôåéøîåç óåâá
äúìåòô ìåòôì åá úãøåî äðéàå äðåáø úà úòãåéå

àìù äìù íéòø éëàìî úçìùîáìù åúåçéìùá
éô úà øåáòì ìëåà àì íòìá øîàîëå å"ç ä"á íå÷î
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כב.1. פרק



צה hay c"k iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,cala mc`d ytp ;d"awd ly epevx z` zexndl zeleki opi`
ly epevx cbp `edy xac zeyrl dleki - seba zyaeln dzeida

`id jkae ,d"awddhnl,zetilwdníòìa øîàîëe2enk - : §©£©¦§¨
:mrla xn`y."Bâå 'ä ét úà øáòì ìëeà àì"mrlay s` - Ÿ©©£Ÿ¤¦§

seba zyaeln dtilw did
,z`f xn` `edy `l` -

dtilwd cvnzipgexd
cgeina ea dyalzdy
lawl jixv didy drya
z`e ely d`eapd z`
ely zellwdy gekd
zpigan .ozlert elrti
`l - ef zipgex dtilw
eieeiv zexndl leki did

.d"awd lyàø÷pL óàå§©¤¦§¨
,zexen`d zetilwd -

"äøæ äãBáò"ody jk - £¨¨¨
dxitkd z` zebviin

,d"awdadéì eø÷ àä- ¨¨¥
ze`xew ixd od j`

:d"awdlàäìà"¡¨¨
c,"àiäìàdwel` - ¤¡¨©¨

od oi`y ,xnelk ,miwel`d
,d"awda ixnbl zextek
ììk øáòì íéìBëé íðéàå§¥¨§¦©£Ÿ§¨

,Cøaúé BðBöø ìò- ©§¦§¨¥
epevx cbpky xac zeyrl
jk lke - d"awd ly

?dnlíéâéOîe íéòãBé ék¦§¦©¦¦
àeäLly epevx - ¤

,d"awd,íîei÷å íúeiç©¨§¦¨
ïBéìòä ïBöø ìL "íéøBçàc íéøBçà" úðéçaî íé÷ðBiL¤§¦¦§¦©£©¦©£©¦¤§¨¤§

éwnä àeä-Ceøaíú÷éðiL àlà ,íäéìò óíëBúaL íúeiçå ¨©©¦£¥¤¤¨¤§¦¨¨§©¨¤§¨
íëBúa úeìb úðéçáa àéäelkeiy -ïîöò áéLçäì- ¦¦§¦©¨§¨§©£¦©§¨

ly "ze`ivn"l.Búecçàa äøéôk Bæ éøäå ,úeäìàly - ¡Ÿ©£¥§¦¨§©§
dxitk meyn da yi ,"ze`ivn"l zinvrd daygdd .d"awd

,d"awd ly ezecg`a,íB÷î-ìkî ìáàÎ`xhqde zetilwd - £¨¦¨¨
,`xg`,àeä àì øîBìå éøîâì 'äa eLçëå íéøôBk ïðéà¥¨§¦§¦£©§©§¥§©Ÿ

déì eø÷c àlà,d"awdl -íúeiç eðéäc ,"àiäìàc àäìà" ¤¨§¨¥¡¨¨¤¡¨©¨§©§©¨
,Cøaúé BðBöøî íäéìò ãøBéå CLîpä íîei÷åzetilwd - §¦¨©¦§¨§¥£¥¤¥§¦§¨¥

ly epevxn odl `a ,oneiwe ozeigy ,zexikn `xg`Î`xhqde
.d"awdïëìå,d"awd oevxn odl `a "ozeig"y ,ozrici zngn - §¨¥

,ïk íàå .íìBòì Cøaúé BðBöø ïéøáBò ïðéàzetilwd oi`y - ¥¨§¦§¦§¨¥§¨§¦¥
ixd ,d"awd ly epevx lr mrt s` zexaerìò øáBòä íãàä̈¨¨¨¥©

-àøèqäî ãàî äaøä úeçôe òeøb àeä ,Cøaúé BðBöø§¦§¨¥¨©¨©§¥§Ÿ¥©¦§¨
,"íéøçà íéäìà"å "äøæ äãBáò" úàø÷pä ,ätì÷e àøçà̈¢¨§¦¨©¦§¥£¨¨¨¥Ÿ¦£¥¦

dtilwd eli`e ,d"awd ly epevx lr xaer `edy jka -
,d"awd ly epevx lr zexaer opi` `xg`Î`xhqdeàeäå-lra §

,dxiard-LBãwä ìL Búecçàå Bãeçiî ãeøtä úéìëúa§©§¦©¥¦¦§©§¤©¨
,äpnî øúBé àeä-Ceøa,dtilwdn -Búecçàa øôBk elàëe ¨¥¦¤¨§¦¥§©§

.íBìLå-ñç äpnî øúBé¥¦¤¨©§¨
õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥
÷øt óBñ áî øòL 'íéiç©¦©©¤¤
äfä íìBòaL òøäL ,ã¤¨©¤¨¨©¤
éøîL àeä éøîçä©¨§¦§¨¥

,'eë úBqbä úBtìwä- ©§¦©©
xnegd md - "mixny"
oiidn yxtend xzeia qbd
"rx"d :eppiprae -
qbd `ed dfdÎmleray
,onvr zetilwa xzeia
øeøaä úéìëz àeäå§©§¦©¥

,'eëåxexia ixg` - §
aehd zevevip z`lrde
- zetilwa mi`vnpd
xzeia rexbde qbd cxey
"rx"d `ede - zetilwdn

.ixnegd epnler lyïëìå§¨¥
äfä-íìBò äNòî ìk̈©£¥¨©¤
íéòLøäå ,íéòøå íéL÷̈¦§¨¦§¨§¨¦

:'eëå Ba íéøáBboky - §¦§
icil ze`a dfdÎmlera
zelecbd zetilwd iehia

.xzeia zerexbdeïëìå§¨¥
ì"æø eøîà3:÷eñt ìò ¨§©©©¨

"BzLà äèNú ék"4- ¦¦§¤¦§
,"zehy" oeyln "dhyz"

:ik,"'eëå äøáò øáBò íãà ïéà"gex ea qpkp ok m` `l` - ¥¨¨¥£¥¨§
,"zehyäl÷ dzòcL úôàðîä äMà elôàc,z`f lka - ©£¦¦¨©§¨¤¤¤©§¨©¨

daL úeèL çeø éìeì ,dúåàz çeøa úìLBî äúéä̈§¨¤¤§©©£¨¨¥©§¤¨
dLôðaL úøzñî äáäàä úà íéìòîe øézñîe äqëîä©§©¤©§¦©§¦¤¨©£¨§ª¤¤¤§©§¨

,úéäìàäzt`ey ,zxzeqnd dad`d ,`idy -ä÷áãì ¨¡Ÿ¦§¨§¨
íBìLå-ñç ãøtéì àìå ,Búecçàå Bãeçéå 'ä úðeîàa¤¡©§¦§©§§Ÿ¦¨¥©§¨
-äãBáò ãáòì äpnî dLôð úà íéìèBð elôà ,Búecçàî¥©§£¦§¦¤©§¨¦¤¨©£Ÿ£¨

,íBìLå-ñç äøæz` zxqen dzid ,d"awdl dzad` zngn - ¨¨©§¨
ik ,dxfÎdcear cearl ote` meya dnikqn dzid `le dytp

dfÎiciÎlrz` zxqen dzid oeiqp dfi` itlke ;d"awdn wzpzz
?dytpdcáì äàåçzLäa elôàå,dxfÎdcearl -íeL éìa ©£¦§¦§©£¨¨§©¨§¦

,ììk ála äðeîà,dxfÎdcear cearl ditkd m` mb :xnelk - ¡¨©¥§¨
Îdcearl zeegzydl - cala zipevig drepza z`hazn dzid
zrc zlw dy` dzid - llk jka dala oin`zy ilan mb ,dxf
dalay zxzeqnd dad`d zngn ,dytp z` zxqen ,ef
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hayצו c"k iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,d"awdl`lezeidl `l ick ,dxfÎdcearl degzyn dzid
zwzepn;d"awdn,óeàpä úåàúå øöiä Laëì ïkL-ìëå§¨¤¥¦§Ÿ©¥¤§©£©©¦

.eðøîLé 'ä ,äúénî íél÷ íéøeqé íäLdzidy i`cea ixd - ¤¥¦¦©¦¦¦¨¦§§¥
,d"awdl zxzeqnd dzad` llba ,se`ipd xvia helyl dleki

,cala "zehy gex" `l`
dze` dztnd `id
,jxcd on dze` dhiqne
`hg iciÎlry ,aeygl
zwzpzn `id oi` ,zepfd
`id jk meyne ,d"awdn
j` .ef dxiara zlykp
miiwy ,xnel xyt` ixd
zxnega lcad dlv`
zewzpidd zcnae oeerd
ly xeqi`d oia ,d"awdn
ly xeqi`d oial zepf
eze` llbae - dxfÎdcear
"dxf dcear"a ixd ,lcad
dytp z` zxqen `id
zrpnp `id oi`y zexnl
- zepf xeqi` lr xearln
mby ,owfd epax xiaqn
,dlv` miiwy df lcad
."zehy gex"a exewn

`id zepf iciÎlr mby dyibxne zrcei dzid ,zehyd gex `lel
rpnidl gek da zkqep dzid ef drici .d"awdn zcxtp

:oldl "`ipz"d xne` jke - zepf ly `hg `ehglnLøôääå§©¤§¥
,äøæ-äãBáòì äàåçzLä øeqàì óeàð øeqà ïéa dìöàL¤¤§¨¥¦¦§¦¦§©£¨¨©£¨¨¨
úéäìàä Lôpì úLaìnä ätì÷c úeèL çeø ïk-íb àeä©¥©§¦§¦¨©©§¤¤©¤¤¨¡Ÿ¦

wx ziwl`d ytpd z` dyialn zehyd gex ,`l` -úðéça ãò©§¦©
,daL äîëçdnkgd geky ,mincewd miwxta xaqedy itk - ¨§¨¤¨

,"dpen`d gek" `ed ,dnypay,ììëa ãò àìågek lr - §Ÿ©¦§¨
,dnypay dnkgd,dxizqne dqkn "zehy gex" oi`øBà éðtî¦§¥

ìéòì økæpk ,äîëça Laìîä 'ä5eidy drya ,df llbae - . ©§ª¨©¨§¨©¦§¨§¥
,'d zpen`a zeyxetn zrbetd ,dxfÎdcear cearl dilr mitek
.dytp z` zxqen dzid ,zeqkl dleki zehyd gex oi` dilry
,zeqkl zehyd gex dleki eiably ,zepf xeqi`a xaecnyk ,j`
lcadd mb ixd ,mipt lk lr .zepfln dnvr z` zrpen `id oi`
exewn ,dxfÎdcear xeqi`l se`ip xeqi` oia dlican `idy

."zehy gex"aéøä ,äl÷ äøáò elôà ,Bzîàì úîàa ìáà£¨¤¡¤©£¦£¦£¥¨©¨£¥
døáBòä,dilr xaerd -,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìò øáBò ¨§¨¥©§¨¤§¨

øúBé ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ãeøtä úéìëúa àeäå§§©§¦©¥¦¦§©§¦§¨¥¥
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,d"awd,äfä íìBòa äpnî íéòtLpä íéøácä ìkî øúBéå§¥¦¨©§¨¦©¦§¨¦¦¤¨¨¨©¤

,dtilwdn mzeig milawne -úBàîè úBîäa íäLxeq`y - ¤¥§¥§¥
,oze` lek`l,íéNîøe íéö÷Le íéàîè úBôBòå úBiçålk - §©§§¥¦§¨¦§¨¦

ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig milawn ,elld mi`exad
ziiyr iciÎlr d"awd ly epevx lr xaerd ,mc`d eli`e -
,dciÎlr dyrp ,dxiar
dhnle xzei rexb
el` ze`nh zetilwn
mzeig milawny dl`ne

;odnøîàîëe6Lezé" : §©£©©
,"Eîã÷mc`y drya - §¨§

yezi" :el mixne` ,`heg
ly heytd epaen ."jncw
,df l"f epinkg xn`n
`xap "yezi"d mb :`ed
eli`e ;mc`d z`ixa iptl
ly mibyend ipgex oaena
md "xge`n"e "mcwen"
`l` ,onfl qgia wx `l
"mcwen" - dbixcnl qgia
xzei dlrp :eyexit
"xge`n"e ,ezbixcna
,dbixcna dhnl :eyexit
"jncw yezi" xn`nae
"yezi"d mby :dpeekd

.`hegd mc`d xy`n ezbixcna dlrpLezé óàc ,Leøt¥§©©
éöBî Bðéàå ñéðënL,àqipkn" `edy eilr zxne` `xnbdy - ¤©§¦§¥¦

,"`iven epi`ezekiiy opi`y zetilwd beqn `ed ,xnelk
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,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøî úeiçä úãéøéåz` zeigdl - ¦§¦©©©¥§¨¤§¨

dzeig z` zlawn ,"yezi"k zx`eznd dtilwd .mi`xapd
,zelylzydd xcqa xzei dpeilr dbixcnn ,oeilrd oevxdn

,`hegd mc`d ly ezlaw xy`n`edyixg` wx ezeig lawn
xzei dkenp dbixcnl zcxei zeigdyïkL-ìëå .epnn milrp - §¨¤¥

,dbixcna,úBòø úBiç elôàå ,íéàîhä íéiç éìòa øàL- §¨©£¥©¦©§¥¦©£¦©¨
- ?dnl jk lke,íãé÷ôz íépLî íðéà ílkLmdl crepy - ¤ª¨¥¨§©¦©§¦¨

,dlrnlneäéàc áb-ìò-óàå ,íçeø äøîL Cøaúé Búc÷ôe§ª¨¦§¨¥¨§¨¨§©©©§¦
'eë éæç àì7zeigd :xnelk ,"d`ex epi`" envr `edy mbde - , ¨¨¥

rceie d`ex odly "lfn"d la` ,jkn zercei opi` onvr zerxd
oi` ,d"awd oevxa dygde ,oze` dignd "zeig"d zngn .jkn

,d"awd ly eieeivl cebipa xac dyer digdáeúkL Bîëe8: §¤¨
ì"æø Leøôëe ,"õøàä úiç ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe"9 ©£¤§¦§¤¦§¤©¨©©¨¨¤§¥©©
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ä"á ïåéìòä ïåöøî úåéçä úãéøéå úåìùìúùäá àèåçä
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íãàa úìLBî äòø äiç ïéà"L,el rxdl -ïk-íà-àlà ¤¥©¨¨¨¤¤§¨¨¤¨¦¥
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.úBéøàl`ipcl xywa - £¨
wx `ly ,zeix`d aeba
el ewifd `le epnn ecgty
z` eripkd mby `l`
ozripk zaiq .eiptl onvr
"miwl` mlv"d dzid
ly eipt lr jeqp didy
zeigay ,ixd .l`ipc
ly oiprd miiw ,zerxd
odly lfnd) "ifg ediilfn"
mlv"a xikdl - (d`ex
ly eipt lry "miwl`

wicvd10ixd ,mipt lk lr .
opi` ,zerxd zeigd mby
epevxl cebipa xac zeyer

.d"awd ly,ïk íàå- §¦¥
,ixdøáBòå àèBçälr - ©¥§¥

elôà Cøaúé BðBöø§¦§¨¥£¦
äl÷ äøáòa,cala - ©£¥¨©¨
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íéiç éìòa ìkî øúBé ,Cøaúé Búecçàå Bãeçé àéäL¤¦¦§©§¦§¨¥¥¦¨©£¥©¦
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.äøæ-äãBáò útì÷ecvny ,dxaqd meyn yi xen`d lka - §¦©£¨¨¨
ezlkia ,d"awdl ,l`xyin cg` lkay ,zxzeqnd dad`d
`ed dfÎiciÎlry xg`n ,dlw dxiarn mb ,dxiar lkn rpnidl

.mi`nhd miigd ilra xy`n xzei d"awdn cxtpçewtM äîe©¤¦©
¯ Lôð,ytp livdl¯ ,úBøáò øàL äçBcla`) dxezd ony ¤¤¤§¨£¥

,(dxfÎdcear `l¯ øáòé íâå,dxiard lr¯ âøäé ìàåm` §©©£Ÿ§©¥¨¥
x`yidle `ehgl eilr ,ezbixd ly mei`a ,`ehgl eilr mitek
zeixr ielib ,dxfÎdcear) zexiar ylya caln - miiga
:lynl ,"xeari l`e - bxdi" `ed oicd oday ,(minc zekitye
ly mei`a dxfÎdcear cearl eilr mitek m` - dxfÎdceara
,oky .dxfÎdcear cearl `le eytp z` xeqnl eilr .ezbixd

ytp gewitepi`,ixd .dxfÎdcear ly xeqi` dgecitÎlry
dxezeli`e ,dxfÎdcear oial zexiard x`y oia lcad miiw

xeqi` oia ,zt`pnd dy`d dyery lcaddy epcnl lirl
dxfÎdcearay - "zehy gex"dn raep ,dxfÎdcear oial se`ip
se`ip xeqi`ae zxzeqnd dad`d lr dqkn "zehy gex"d oi`
qgiizn df oi`y ,xaqdd dzr `a jk lr - ?dilr dqkn `id
zexiar x`y dgec ytp gewity dne ,zexiard zxnege zelwl

ì"æç Leøôk eðéä11¯ ::(zaya ytp gewitl qgia)äøîà" ©§§¥£©¨§¨

,"äaøä úBúaL øîLiL éãk ,úçà úaL åéìò ìlç ,äøBz¨©¥¨¨©¨©©§¥¤¦§Ÿ©¨©§¥
¯dk`ln zeyrl mikixv ez`etx myle ,dleg mc`yk

myl - ellgiy ,jk lr dxezd zxne` - zaya dxeq`d
.zezay daxd okn xg`l xenyiy ick ,zg` zay - dlegd
,`vei df lkny
xg`y zeaxd zezaydy
ef zg` zay zegec ,jk
efe - dze` millgny
ytp gewitl daiqd

,zay dgecyíeMî àìå§Ÿ¦
¯ úBøáòä úel÷ly ©¨£¥

,zay¯ ïøîçåenk §¨§¨
xn`py ,dxfÎdcear

g eli`klw zay leli
,dxfÎdcear xy`n

¯ ,òãz]ielz xacd oi`y ¥©
ly ozxnega e` ozelwa

,zexiardúaL éøäL¤£¥©¨
äìe÷Le äøeîç£¨§¨
ïéðòì äøæ-äãBáòk©£¨¨¨§¦§©
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ielibn zay lelig xeng jkay ,ixd ,dxfÎdcearl "xnen"
,zeixr¯ éëä elôàå,z`f lkaeàìå úaL äçBc Lôð çewt ©£¦¨¦¦©¤¤¤©¨§Ÿ

¯ ;úBéøò éelbdpi` ytp gewity dny ,xnel xyt`Îi`y ixd ¦£¨
ixdy ,xzei xeng zeixr ieliby zngn `ed ,zeixr ielib dgec
."cg` xacl xnen"n zay dxeng ,dhigyl qgiay mi`ex ep`
ozxnega miielz dl` mixac oi`y xnel gxkdd ony ixd

.zexiard ly ozelwe¯ .[àeä áeúkä úøæâc àlàqgiay ¤¨¦§¥©©¨
:zexiard ylya eli`e ,oze` dgec ytp gewit - zexiar x`yl
dgec ytp gewit oi` - minc zkitye zeixr ielib ,dxfÎdcear
lray ,zenxebd ,zexiard ly ozxnegl qgia j` .oze`
,dxiard z` dyer `edy drya d"awdn cxtp didi dxiard

iciÎlry xg`n ,lcad mey ,xen`k ,oi`lk`ed ,dxiar
"zehy gex"d ilel ,jk meyne .d"awdn wegix zilkz wgxzn
.dxiar xaer icedi did `l ,zxzeqnd dad`d lr dqknd
,dipyl zg` dxiar oia lcad miiw ok` m`y ,xaqei oldl ,mxa

`hazn df - ;d"awdn dxiard lra ly ecexit zcnaixg`
zxk oypery zexiard oia lcad miiw f` ,dxiard ziiyr

;df yper odilr oi`y zexiard oial miny icia dzineàlà¤¨
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íéøîà éèå÷éì
úìùåî äòø äéç ïéàù ì"æø 'éôëå õøàä úéç ìë ìò
íìö ïéàù íé÷éãöäå .äîäáë äì äîãð ë"àà íãàá

÷ìúñî íéäìàïééôëúà úåòø úåéç ìë íäéðô ìòî
ë"àå .úåéøà áåâá ìàéðã éáâ øäæá ù"îë åäééî÷

àèåçäúòùá äì÷ äøéáòá 'éôà 'úé åðåöø øáåòå
àéäù äðåéìòä äùåã÷î ÷åçéøä úéìëúá àåä äùòî
'éö÷ùå 'éàîèä íééç éìòá ìëî øúåé 'úé åúåãçàå åãåçé

úôéì÷å à"ñî íéòôùåîä íéùîøåæ"òçå÷éôù äîå
'éôë åðééä âøäé ìàå øåáòé íâå úåøéáò øàù äçåã ùôð

äøåú äøîà ì"æçøåîùéù éãë úçà úáù åéìò ììç
òãú] ïøîåçå úåøéáòä úåì÷ 'åùî àìå äáøä úåúáù

éøäùøîåî úèéçù ïéðòì æ"òë äìå÷ùå äøåîç úáù
éåìéâì øîåîá ë"àùî 'á 'éñ ã"éá ãçà øáãìúåéøò

úøéæâã àìà ò"â àìå úáù äçåã ùôð çå÷éô éëä 'éôàå
äùòî øçàìù àìà [àåä áåúëäàéä íà àèçä
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ולא בהמה רק לטרוף באופן שנבראו - תפקידם משנים שאין שבת ˙ÂÈ˜"וראי' שם עיין - אפי'
אשר מזה יותר ועוד - ב ענין‰ˆ„ÌÈ˜Èקנא, יש אשר מוכיח שמזה (וי"ל - כו')".ÈÊÁכו' בצלם גם שמבחינים עד קנא,11.- שבת

ב. פה, יומא ב.



hayצח c"k iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá
ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî
:(äåùá íìåë

éøîâì äúî úéäìàä BLôð ïéàL ,íéîL éãéa äúéîe¦¨¦¥¨©¦¤¥©§¨¡Ÿ¦¥¨§©§¥
dúe÷ác úö÷ íbôpL ÷ø ,íéiç íéäìàa dLøMî úúøëðå§¦§¤¤¦¨§¨¥Ÿ¦©¦©¤¦§©§¨§¥¨

¯ äæ àèça dLøLa dúæéçàåznyp ly dcegi`,icedi ly e ©£¦¨¨§¨§¨§¥§¤
ziwl`d ytpd oiay xywdy xg`ne ,mbtp - zewl`a dyxeya

,lilk wzep `l dyxeyl
yi ,oldl xaqeiy itk ixd
zindad ytpd zexyt`a
mzcixin zelrzdl sebde
aey axwzdle ,dtilwa
.ziwl`d ytpd zyecwl
oypery zexiar eli`e
,miny icia dzine zxk
oiay xywdy cala ef `l
,mbtp - dyxeyl ytpd
itk .lilk wzip `ed `l`
,xg` mewna xaqeny
icedi oiay xywdy
- "lag"l dnec ,d"awdl

"ezlgp lag awri"12,
ylye ze`n yy :xnelk
zexywnd zeevnd dxyr
mr icedi ly eznyp
od ,iwl`d dyxey
xefyd lag znbeca
mirxwpyk .minip b"ixzn
ylgp - minipdn dnk

dxiar iciÎlr ,lynl jk .ixnbl rxwp `ed oi` la` ,lagd
dnypd z` xywnd "lag"a zg` "dnip" zrxwp - zg`
ixd miny icia dzine zxk oda yiy zexiara eli`e .dyxeyl
xiaqn da ,ddbd d`a ,oldl .rxwp elek "lag"d eli`k df
lcebl m`zda `id - zexiar lr miyperd zxnegy ,owfd epax
`id ,miyperd zilkze zxhn ,oky .zenbet zexiardy mbtd
zenlera dyxeye ytpdy ,mzkdn ytpd z` jkfle zewpl ixd
lcebe zxnegy ,oaen `linn .dxiard ziiyra enzkp mipeilrd

:mbtde mzkd lceb itl md - yperdCøò éôìe)* ääâä§¦¤¤
¯ ,íéðBéìòa dLøLáe Lôpa íâtä úðéça é÷elçåmbtd §¦¥§¦©©§¨©¤¤§¨§¨¨¤§¦

deedznd mbtdn dpey - zg` dxiar iciÎlr deedznd
,zxg` dxiarnípäéba Lðòäå ÷eønä úðéça é÷elç íä Ck̈¥¦¥§¦©©¥§¨Ÿ¤©¥¦Ÿ

¯ ,äfä íìBòa BàÎmlera e` mepdiba laeq mc`y mixeqid ¨¨©¤
,eytp z` zewpl micreind ,dfdãçéî Lðò àèçå ïBò ìëì§¨¨¨¥§Ÿ¤§ª¨

¯:`id ezxhny¯ ,íâtäå Ceìëlä øéáòäìe ÷øîìeyrpy §¨¥§©£¦©¦§§©§¨
.dyxeyae ytpaílk ïéîâBt ïéà úøëå äúéî éáiça ïëå§¥§©¨¥¦¨§¨¥¥§¦ª¨

¯ :(äåLam` - dxiard ziiyr ixg` ,mipt lk lr ,j` §¨¤
:f` - miny icia dzine zxk xeqi` eilr oi`y `hga xaecnd
,Bôeb ïëå ,Bôeâa úLaìîä úéîäaä úéðeiçä BLôð íb éøä£¥©©§©¦¦©§¥¦©§ª¤¤§§¥

¯ ,Bæ ätì÷e àøçà-àøèqäî íéìBòå íéøæBçecxi oda §¦§¦¥©¦§¨¨¢¨§¦¨
,`hgd ziiyr zryaúéäìàä Lôð úMã÷ì íéáø÷úîe¦§¨§¦¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦

¯ íäa úLaìîä,sebae zindad ytpaäðéîànä¯ytpd ©§ª¤¤¨¤©©£¦¨
cinz dpin`n ziwl`däúéä àèçä úòLa íâå .ãçà 'äa©¤¨§©¦§©©¥§¨§¨

¯ ,Cøaúé Bzà äðîàa§¨§¨¦¦§¨¥
,zindad ytpd ,oky
ef `id ,sebd zervn`a
,dxiard z` zxaery
ziwl`d ytpd eli`e
,d"awdl dpn`p zx`yp
;`hgd ziiyr zrya mb

¯ äúéäL ÷øytpd ©¤¨§¨
,ziwl`dúeìb úðéçáa¦§¦©¨

Lôð CBz Lnî©¨¤¤
-àøèqî úéîäaä©§¥¦¦¦§¨
¯ äàéèçnä ,àøçà̈¢¨©©£¦¨

zindad ytpdóebä úà¤©
é÷îòa dnò ezãéøBîe¦©¦¨§¦§¥
ähî ähîì ìBàL§§©¨©¨
-àøèqä úàîè úçz©©ª§©©¦§¨
-äãBáò útì÷e àøçà̈¢¨§¦©£¨

¯ .eðøîLé 'ä ,äøæixd ¨¨¦§§¥
zindad ytpdy drya
- sebd z` d`ihgn
ziwl`d ytpd z`vnp
in enk ;zelba da
oi` mb jk ,epevxk eizelert f` lret epi`y ,zelba `vnpy
ritydl `ed dpevx ixdy ,dzlert f` zlret ziwl`d ytpd
itk ,d"awd mr oxywle zeevne dxez ly dceara sebd lr
z`vnp ziwl`d ytpdy iptn z`fe ,mincewd miwxta xkfpy
wenrd medza `hgd zrya z`vnpd ,zindad ytpd zelba

,`xg`Î`xhqde dtilwd ly xzeia,äfî ìBãb úeìb Eì ïéàå§¥§¨¨¦¤
¯,`heg mc`dy drya ziwl`d ytpd zelb xy`nàøâàî"¥¦§¨

¯ ,"'eë äîø,"xzeia wenr xeal - xzeia deab bbn" dcixid ¨¨
wenrd medzl - dnypd z`vnp da xzeia dlrpd dbixcndn

,`xg`Î`xhqd ly xzeiaìéòì øàaúpL Bîëe13LøLc §¤¦§¨¥§¥§Ÿ¤
àeäå ,äàlò äîëçî àeä ìàøNé úéa ìk úBLôð øB÷îe§©§¨¥¦§¨¥¥¨§¨¦¨¨§

úé¯ .'eëå ãçà Búîëçå Cøadbixcna `id dnypdy ixd ¦§¨¥§¨§¨¤¨§
zebixcna zelbl cr ,dhnl zcxei `id myne ,xzeia dlrp
mc`dy drya ,`xg`Î`xhqe zetilw ly xzeia zezegpd

,`hegBãéøBîe Cìî ìL BLàøa æçBàä ìLîk àeäå§¦§©¨¥§Ÿ¤¤¤¦
¯ åéðt ïîBèå ähîì,jlnd lyàìî àqkä úéa CBúa §©¨§¥¨¨§¥©¦¥¨¥

éôì ïk äNBò elôà ,äfî ìBãb ïBaìò Eì ïéàL ,äàBö¨¤¥§¤§¨¦¤£¦¤¥§¦
¯ ,äòLdnypd z` gwel icedi xy`ky ,eppipra enk ¨¨

zelba dze` cixene - "jln ly ey`x" d`lir dnkgny
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íéøîà éèå÷éì
ïéàù íéîù éãéá äúéîå úøë ïäá ïéàù úåøéáòî

éøîâì äúî úéäìàä åùôðíéäìàá äùøùî úúøëðå
äùøùá äúæéçàå äúå÷éáã úö÷ íâôðù ÷ø íééç

åùôð íâ éøä *äæ àèçá
'ùáåìîä úéîäáä 'éðåéçä

åôåâáíéøæåç åôåâ ïëå
åæ äôéì÷å à"ñäî íéìåòå
ùôð úùåã÷ì íéáø÷úîå
íäá úùáåìîä úéäìàä
íâå ãçà 'äá äðéîàîä

äúéäù ÷ø 'úé åúà äðîàá äúéä àèçä úòùá
ùôð êåú ùîî úåìâ 'éçááäàéèçîä à"ñî úéîäáä

úçú äèî äèîì ìåàù é÷îòá äîò åúãéøåîå óåâä úà
à"ñä úàîåèìåãâ úåìâ êì ïéàå åðøîùé 'ä æ"ò úôéì÷å

øå÷îå ùøùã ì"ùîëå 'åë äîø àøâéàî äæîìë 'åùôð
ãçà åúîëçå 'úé àåäå äàìéò äîëçî àåä ìàøùé úéá

æçåàä ìùîë àåäå 'åëåäèîì åãéøåîå êìî ìù åùàøá
ïåáìò êì ïéàù äàåö àìî àñëä úéá êåúá åéðô ïîåèå
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ט.12. לב, ב.13.דברים פרק



צט hay d"k iying mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ה חמישי יום
,`l 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áåúëù åäæå äë ÷øô,62 'nr cr.ë"çà

wx `id ef dcixi ixd - "d`ev `iw" z`xwpd ,`xg`Î`xhqa
- `hgd ziiyr ixg` ,oky .`hgd ziiyr zrya ,ipnf ote`a
z`f lkae - `xg`Î`xhqde zelbdn ziwl`d ytpd z`vei

yi,xzeia lecb oealr meyn ef zipnf dcixiaúBtìwäL¤©§¦
úBàø÷ð àøçà-àøèñå§¦§¨¨¢¨¦§¨
¯ :òãBpk ,"äàBö àé÷"¦¨©©
dyrn ixg` wxy ,ixd
oia lcad miiw ,`hgd
,dipyl zg` dxiar

zervn`a d"awdn micxtp - `hgd dyrn zrya eli`elk
,zxzeqn dad` yi icedi lkly xg`n ,`linn .dxiar
cxtp zeidl `le d"awd mr cg`zdl ripnd gekd `idy

n rpnidl ezexyt`a yi - epnnlkmiiwle dxiarlk
.zeevnd

`ly eytp z` xeqnl onefne oken icedi lky ,xaec df wxta
`iany dn siqedl ie`xd on jkl xywda .dxfÎdcear cearl
,eizegiyn zg`a ,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxd

"mihqipehpw" zveaw lv` "wcv gnv"d ly eixewian cg`ay
mipy jynae ,mdixedn mzexirva ethgpy micedi miliig -
mze` wzpl mirvn`d lk z` ehwpe ,`ava mze` ewifgd zeax
zxnd lry ,mdl xn` "wcv gnv"de .zecdine micedin
mikixv ,dlilg dpen`d
m` mbe ,ytpd z` xeqnl
devn envr xqiwd
xeq` - z`f zeyrl
xeark .elewa renyl
d`xe ,eipeni`a `avd z` xwal iqexd xqiwd `a ,mipy dnk
xqiwd l`y .mipeni`a cgeina mipiihvn miliigdn micg`
iyilyde awri ipyd ,jexa eny cg`y ,el epryke ,mdizenyl
Î`pngx mzc z` exiniy deeive ax fbex xqiwd fbxzd ,dyn

.olviliaxd mdl xn` mipy dnk iptly ,miliig mze` el epr
m` mbe .ytpd z` xeqnl mikixv dfk oipr lry "wcv gnv"d
cin evtwe ,elewa renyl xeq` - z`f zeyrl deevn xqiwd

.myd yeciw lr mytp z` exqne xdpd jez l`

.äë ÷øtwxta xiaqdl ligzd xy` z` ,owfd epax miiqi ,d"k wxta ¤¤
xacd jil` aexw ik" :weqtd z` ,g"ic`n- "ezeyrl jaalae jita

yc`ndylya wx `l ,zeevne dxez miiwl icedi lkl lwe aexw

jita" ly heytd yexitd edfy - ,dyrne xeaic ,daygn :miyeald

- "jita") "ezeyrl jaalae

- "jaala" ,xeaica ,jly dta

- "ezeyrl"e ,daygn ,ala

mb `l` - (dyrn ,zeyrl

,"jaala" ly iniptd yexita

,ald zeybx mr :epiide

.d"awdl d`xiae dad`a

wxta owfd epax jk lr l`y

mc`l didzy lwe aexw jkÎlk oi`y ,ep` miyge miyibxn dxe`kl :f"i

d"awd zlecba mc`d zeppeazd iciÎlry ,owfd epax xiaqde ?'d zad`

wx `eal leki df xacy xg`n ,mxa .'d zad` ly ybxd ea xxerzn -

xnel xyt`Îi` `linn xaky ,ixd ,'d zlecba dwenr zeppeazd ixg`

aexw" dfyc`nmbe d"awd zlecba drici zyxcp ,zeppeazd myl ik ,"

zad` ekeza xxerl mc`d lkeiy ick ,jkl mini`zn eidi alde gendy

icedi lr cvik sqep ote` miiwy g"i wxta owfd epax xiaqd okl - 'd

dad`" iciÎlr :d"awdl dad` ly ybxa ,zeevne dxez miiwl

dad` .d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy ,"zxzeqnefjxevd on oi`

.icedie icedi lka irah ote`a z`vnp `id ik ,zeppeazd iciÎlr xevil

dkiynde dti`yd :ef dad` ly dpipre dzernyn xiaqd owfd epax

cxtp zeidl `le ,iwl`d dyxey mr cg`zdl zicedid dnypd ly

meiw iciÎlry ,xaec okn xg`l .ytp zexiqn jkl dyexc m` mb ,epnn

:d"awdn cxtp `ed dxiar lk iciÎlre ,d"awd mr icedi cg`zn devn

`leli` ,d"awd cbp `ehgln envr z` rpen icedi did ,jky oeikne

`ly znxebe ,ezad` lr dqknd zindad ytpd ly "zehy gex"d

ilg cxtp `ed cvik yibxi,d"k wxta .dxiard iciÎlr d"awdn dl

leki dry lkay ,ezxaqd owfd epax miiqi ,dzr cenll micner ep`y

z` envrn xiqdl icedi

ekeza xxerle ,"zehy gex"d

,jk ,zxzeqnd dad`d z`

- ecil dxiar d`aykyyegi

`ed dxiard iciÎlry ,cin

,d"awdn envr z` wzpn

;dzeyrln rpni `linne

xekfi - ecil devn d`ayke

`ed dciÎlr ik ,devnd z` miiwl el daizkn d"awdl ezad`y ,cin

.d"awd mr cg`zn

áeúkL eäæå1éìà áBø÷ ék" :¯ ,"'Bâå ãàî øácä Emiiwl §¤¤¨¦¨¥¤©¨¨§Ÿ§
,'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevne dxezìëáe úò ìëaL¤§¨¥§¨

¯ úeèL çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìL Bãéa ,äòL̈¨§¨¤¨¨¦§§©£¦©§
,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx z` ddwnd

¯ äçëMäåeilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea zniiwy §©¦§¨
gex" xiqdl leki `ed - d"awd mr cg`zdl ick ,zeevn miiwl

ef "zehyúøzñîä ,ãçà 'äì Búáäà øøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥©£¨©¤¨©§ª¤¤
¯ .÷ôñ íeL éìa Bááìa éàcåamey ila xacd xexa ixd §©©¦§¨§¦¨¥

lwe ryx mb ,xen`k ,oky .d"awdl dad` eala zniiwy ,wetwt
.d"awdl zxzeqn dad` eala dpyi milway:áeúkL eäæå§¤¤¨

¯ ."Eááìáe"ealay dad`a zeevne dxez miiwl leki icediy ¦§¨§
epyi zeevne dxez meiwa ,oky :'d zad`a wx `le - .d"awdl
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íéøîà éèå÷éì

ìåãâà"ñå úåôéì÷äù äòù éôì ïë äùåò 'éôà äæî
:òãåðë äàåö àé÷ íéàø÷ð

åäæå äë ÷øôãàî øáãä êéìà áåø÷ éë áåúëù
ìù åãéá äòù ìëáå úò ìëáù 'åâå

àåä åúåùøáå íãàåáø÷î äçëùäå úåèù çåø 'éáòäì
éàãåá úøúåñîä ãçà 'äì åúáäà øøåòìå øåëæìå

éìá åááìáíâ äá ììëðå êááìáå ù"æå .÷ôñ íåù
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יד.1. לב, דברים



hayק e"k iyiy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ו שישי יום
,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øîåàäù óàå,62 'nr cr.òãåðë åéìò

,'d z`xi zyxcp jk lre ,zexiarn rpnidl ,"rxn xeq" mb
ef dad`y ,cin owfd epax oiivn ,okl .d"awdn cgtdzllek

.dxiar zeyrln rpnidl ecia ef d`xi cvne ,d`xi mb dkeza
¯ da ììëðå,ef dad`a¯ ,eìéçc íb,d`xi¯ eðéäc`xend §¦§¨¨©§¦§©§

,cgtdeãøtéì àlL¤Ÿ¦¨¥
Bãeçiî ïôà íeLa§Ÿ¤¦¦
elôà ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥£¦
¯ ,Lnî Lôð úøéñîa¦§¦©¤¤©¨
z` xeqnl ul`ii m` mb
zeidl `ly ick eytp

,d"awdn cxtpíeL éìa§¦
¯ âOî ìëNå íòèrecn ©©§¥¤ª¨

,eytp z` xeqnl eilr
¯ .éäìà òáèa àlàitk ¤¨§¤©¡Ÿ¦

lyna ,h"i wxta xaqedy
dnypd zkynp jk - eyxeyl irah ote`a jynpd ,xpd xe`
,iwl` "rah" meyn jka yi dabl ,iwl`d dyxeyl irah ote`a
- irah cgte dcxg mb zllek `id jk .dpadn dlrnly
m` mb ,wzepz `l - d"awd mr zecg`zd ly dkynd dze`y

,eytp z` xeqnl jxhvi jk llbaúøéáLa ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©
¯ ,äúéî éøeqiî älwä ,úBåàzäxeqnl mb oken ixd `ede ©©£©©¨¦¦¥¦¨

,xacd i`ceey ixd - eytp z`øúBé øácä åéìà áBøwL¤¨¥¨©¨¨¥
¯ ,"òøî øeñ" úðéçáa ïä ,øöiä Laëìziiyrn rpnidl ¦§Ÿ©¥¤¥¦§¦©¥©

,zexiar¯ ,íéøôBñ éøác ìL äl÷ äøáòî elôà`idy £¦¥£¥¨©¨¤¦§¥§¦
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היום יום . . . קב

ה'תש"גכא שבטיום רביעי

חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אך המחשבה . . . כט כפקודין.

ֲהדּות  ְוַהּיַ ת  ַהּדָ ִחּזּוק  ל  ׁשֶ ִמְפָעל  ָכל  ּבְ ִראׁשֹוָנה  ׁשּוָרה  ּבְ ַלֲעֹמד  ִיְחיּו  ַהֲחִסיִדים  ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ חֹוַבת 
ְרֵכי  ּדַ ל  ּכָ ק  ְלַחּזֵ ַהֲחִסיִדים  נֹות  ּבְ ֶחְבַרת  ן  ְלַאְרּגֵ ַוֲעֵליֶהם  ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט  ְכָלל,  ּבִ

ֶדם. י ַהֲחִסיִדים ֵמָאז ּוִמּקֶ ָבּתֵ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ִעְנְיֵני ַהְדָרָכה ְוִחּנּוְך, ּכְ ַהֲחִסיִדים ּבְ

ה'תש"גכב שבטיום חמישי

חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ומאחר שרצון . . . בלא"ה.

עס זיינען דָא צווייערליי חוקים: א( א געזעץ וועלכער שַאפט לעבען ב( א געזעץ 
פון  געשַאפען  זיינען  געזעצען  מענשליכע  לעבען.  פון  בַאשַאפען  ווערט  וועלכער 
לעבען, דערפאר זיינען זיי אין יעדער לַאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לַאנד. 
תורת ה', איז דער גטליכער געזעץ וועלכער שַאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת 

אמת, די תורה איז אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.

ִמּתֹוְך  נֹוְצרּו  ֱאנֹוׁש  י  ֻחּקֵ ים.  ֵמַהַחּיִ ּנֹוָצר  ׁשֶ ֹחק  ים. ב(  ַחּיִ ּיֹוֵצר  ׁשֶ ֹחק  ים: א(  ֻחּקִ סּוֵגי  ֵני  ׁשְ ִמים  ַקּיָ
ים.  ּיֹוֵצר ַחּיִ ִדיָנה. ּתֹוַרת ה', ִהיא ַהֹחק ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ָנֵאי ַהּמְ ָכל ְמִדיָנה, ְלִפי ּתְ ים, ָלֵכן ֵהם ׁשֹוִנים ּבְ ַהַחּיִ

ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן ֵזָהה, ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית. ּתֹוַרת ה' ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ

ה'תש"גכג שבטיום ששי

חומש: יתרו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ומזה יוכל . . . כמ"ש לקמן.

ַאמָאל ארויסגייענדיק פון זיין חדר, הָאט דער אלטער רבי ָאנגעטרָאפען, ווי די 
רביצין זָאגט צו עטליכע פרויען: "מיינער זָאגט".

הָאט דער רבי געזָאגט: מיט איין מצוה בין איך דיינער, מיט מצות וויפיל איז מען 
דעם אויבערשטען'ס. און איז געפאלען אויף דער פריטעלקע און הָאט זיך פארדבק'עט. 
אויפכַאּפענדיג זיך פון דבקות, הָאט ער געזָאגט: צאינה וראינה - אויף ארויסגיין פון 
זיך און זעהן אלקות, ווערט דָאס פון - בנות ציון, מלכות מעוררת ז"א, לעתיד לבוא 

וועט זיין אשת חיל עטרת בעלה.

י  ּלִ "ׁשֶ ים:  ָנׁשִ ה  ְלַכּמָ אֹוֶמֶרת  ִנית  ָהַרּבָ יַצד  ּכֵ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ַמע  ְוׁשָ ן  ּמֵ ִהְזּדַ ֵמַחְדרֹו,  ָיְצאֹו  ּבְ ַעם,  ּפַ
ֲעִלי[ אֹוֵמר". ]=ּבַ

רּוְך־הּוא! ְוָנַפל ַעל  דֹוׁש־ּבָ ל ַהּקָ ה ִמְצֹות ָאנּו ׁשֶ ַכּמָ ְך, ּבְ ּלָ ְגָלל ִמְצָוה ַאַחת ֲאִני ׁשֶ י: ּבִ – ָאַמר ָהַרּבִ
ֵמַעְצמֹו  ָלֵצאת  ֵדי  ּכְ  – ּוְרֶאיָנה"  "ְצֶאיָנה  ָאַמר:  ֵבקּות'  ֵמַה'ּדְ ִהְתעֹוְררֹו  ּבְ ֵבקּות.  ּדְ ּלֹו  ּכֻ ֶלת,  ַהּדֶ ְמזּוַזת 
דֹוׁשֹות  ּדֹות ַהּקְ ת ַהּמִ ׁשֶ ין, ׁשֵ נֹות ִצּיֹון" – ַמְלכּות ְמעֹוֶרֶרת ז"א ]=ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוִלְראֹות ֱאלֹקּות, ֶזה ִנְהָיה ִמ"ּבְ

ְעָלּה". ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ָהֶעְליֹונֹות[, ֶלָעִתיד ָלֹבא ִיְהֶיה "ֵאׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קג היום יום . . . 

ה'תש"גכד שבטשבת
ֶפר ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים, ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

ּה ְבּתָ ַנת... ַמּצַ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ּבִ
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ . ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ִראׁשֹון. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק כד. וזה . . . כנודע.

וירא העם וינועו, אז זיי הָאבען דערזעהן ג-טליכקייט איז שוין וינועו, עס איז 
געווָארען א תנועת חיים.

ים. נּוַעת ַחּיִ נּועּו", ִנְפֲעָלה ּתְ ד "ַוּיָ ֵהם ָראּו ֱאלֹקּות, ֲהֵרי ִמּיָ ׁשֶ נּועּו" – ּכְ ְרא ָהָעם ַוּיָ "ַוּיַ

רּום,  ֵמי  ְ ּשׁ ּבִ ָתם  ּוְפֻעּלָ ים  ִהּלִ ּתְ סּוֵקי  ּפְ ל  ׁשֶ ּכָֹחם   – ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר  ָאַמר   – ם  ְיַדְעּתֶ ִאּלּו 
ִעּלּוי ַאַחר  ִחּצֹות, ְועֹוִלים ּבְ ל ַהּמְ ים ׁשֹוְבִרים ּכָ ִהּלִ ְזמֹוֵרי ּתְ ּמִ ְדעּו ׁשֶ ָכל ֵעת. ּתֵ ֱהִייֶתם אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ָתם ּבְ ֻעּלָ ִחים ִלְפֵני ֲאדֹון עֹוָלִמים ּופֹוֲעִלים ּפְ ּטְ ּתַ ִלי ׁשּום ַהְפָרָעה, ּוִמׁשְ ִעּלּוי ּבְ

ה'תש"גכה שבטיום ראשון

חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו . . . 62 אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י )זונטָאג ביז שני, מָאנטָאג ביז שלישי 
וכו'(, אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דָאס דארף מען 

ָאּפהיטען, דָאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינדס קינדער.

ִני – ַעד  ִני", יֹום ׁשֵ "י )יֹום ִראׁשֹון – ַעד "ׁשֵ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ בּוַע, ֻחּמָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ָכל יֹום ּפָ ִלְלֹמד ּבְ
יד.  ְך ֵיׁש ְלַהְקּפִ ת ְמָבְרִכים – ַעל ּכָ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ִהּלִ ָכל יֹום, ִלְגֹמר ֶאת ַהּתְ ים ּבְ ִהּלִ י" ְוכּו'(; ֲאִמיַרת ּתְ ִליׁשִ "ׁשְ

ֶזה נֹוֵגַע לֹו, ְלָבָניו ְוִלְבֵני ָבָניו.

ה'תש"גכו שבטיום שני

חומש: משפטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ואף שהאומר . . . עליו כנודע.

אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, דער חוט המקשר חסידים איינעם 
מיט דעם אנדערען, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים און חסידים מיט רבי'ן. 
עס איז הן בדרך אור ישר הן בדרך אור חוזר, הָאט קיינע מחיצות ניט, און עס איז 

העכער פון דער הגבלה פון מקום וזמן.

יָנם ְלֵבין ַעְצָמם, ְוַהחּוט  ּבֵ ר ֲחִסיִדים  ֵ ַקּשׁ ַהּמְ ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות, ַהחּוט  ּבַ ים  ַהַחּיִ ַאֲהָבה ִהיא רּוַח 
ם  ֶדֶרְך "אֹור חֹוֵזר" ]=ּגַ ּבְ ְוֵהן  ר",  ָיׁשָ ֶדֶרְך "אֹור  ּבְ י. ֵהן  ָהַרּבִ ַוֲחִסיִדים ִעם  י ִעם ֲחִסיִדים  ַרּבִ ר  ֵ ַהְמַקּשׁ

ַלת ָמקֹום ּוְזַמן. ד ֶהָחִסיד[; ֵאין ְלָכְך ׁשּום ְמִחּצֹות, ְוהּוא ַנֲעֶלה ֵמַהְגּבָ י ְוַגם ִמּצַ ד ָהַרּבִ ִמּצַ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . קד

ה'תש"גכז שבטיום שלישי

חומש: משפטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והן בבחי' . . . עבודת הצדקה.

ם,  ַנְפׁשָ ם ּבְ ֲאָמָריו: ֲחִסיִדים ַהּקֹוְדִמים ָעׂשּו ֶהְסּכֵ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ִביַרת  ה ׁשְ ּנּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ב ָלֶזה – לֹא ַיֲעׂשֶ ת ַהּלֵ ׁש לֹו ֵאיֶזה ָרצֹון ְוֶחְמּדַ ּיֵ ר, ַאְך ׁשֶ ּתָ ָבר ַהּמֻ ל ּדָ ּכָ ׁשֶ

ֲאָוה. ַהּתַ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ג
ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתביהם מח"י י"ט וכ"ה טבת )שני מכתבים( ע"ד הבחינות שנערכו פעמיים, 
ויה"ר מהשי"ת שתהי' התחלה בשעה טובה ומוצלחת, וכיון שלפי מרז"ל הרי רק התחלות קשות, הנה 
בטח להבא תהי' במהירות יותר, ואחכה לבשו"ט, ומ"ש שחוו"ד הבוחנים יודיעו כשיגמרו הבחינות. 
הנה, לכאורה, אינו מובן, כי אין בזה ענין שנוגע הסה"כ. ואדרבה אין לבלבל, מצד חשבונות צדדים, 
יודיעו תוצאות הבחינה מהתלמידים  ופלוני, ואם אין טעם אחר בדבר, הרי  פלוני  חוו"ד על תלמיד 

שנבחנו כבר.

הוו"ח  להרה"ח  כתבתי  וכבר  לאנגליא,  מישיבתם  השד"ר  לנסיעת  בנוגע  מכתבם  נתקבל  כן 
אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרב"צ שי' שם טוב שד"ר, שכשיקבל מכתבם יתדבר אתם ע"ד הפרטים 

בזה.

מכתבי הקודם בטח נתקבל במועדו, ויענו עליו בפרטיות.

הצעתי בנוגע להנהגה ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, היא זו 
דאשתקד.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

מ. שניאורסאהן

נ"ב: ת"ח על הידיעה שתקנו כבר את הצריף שעל הגג דבנין הישיבה, ושמתקנים ג"כ בקומה 
התחתונה דבנין הישיבה. ויה"ר שיהי' בית נאמן להוי' אחד ושמו אחד.
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לאכילת ראוי  שאינו  עד שנפסד  אוכל הרמב "ם  לדעת

אם אך טומאה . מקבל אינו כלב , לאכילת שראוי אף אדם,

נפסל  מכן  ולאחר אדם, למאכל ראוי כשהיה טומאה  קיבל

שייפסל  עד ממנו יורדת  הטומאה אין  – אדם  מאכילת 

כלב  משנה)מאכילת  .(כסף

אדם לאכילת ראוי שאינו אוכל גם הראב "ד לדעת  אך

רש "י דעת  וכן כלב , לאכילת  שראוי  עוד כל  טומאה  מקבל

מטמאה). ד"ה ב מה, (פסחים

לאכילה הראויה לתרומה טומאה  לגרום  שאסור  אף  והנה ,

שמכשירה) ד"ה שם ורש"י ב לה, סוכה הגמרא (ראה מסתפקת (פסחים ,

ב) לאכילתטו, ראויה  שאינה  טהורה  תרומה  לטמא  מותר  האם

שפת האומרת, הברייתא  מדברי  ראיה  להביא  ורוצה אדם?

והכלב לאדם  מלאכול ונפסלה  שעיפשה  טהורה  תרומה של

– פסח בערב טמאה  פת עם לשרפה מותר  לאכלה, יכול 

אכילה '. 'בת  שאינה  לתרומה טומאה  לגרום  שמותר והיינו,

הצל"ח  שם)ומקשה  שאוכל (פסחים הרמב"ם  לשיטת :

שמותר החידוש  מה טומאה, מקבל אינו  אדם מאכילת  שנפסל

שנפסלה פת  והרי טמאה , פת  עם  שעיפשה תרומה  פת  לשרוף 

טומאה ? מקבלת  אינה  אדם  מאכילת 

מטשעבין: הגאון  ומיישב

בערב לשרפה  יש  שעיפשה חמץ שפת  הגמרא  דברי  על

הר "ן מקשה הרי"ף)פסח, מדפי ב יג, לשרפה ,(פסחים צריך מדוע :

פת ואם ֿכן  אסורה , אינה לגר ראויה  שאינה  נבילה  והרי

ותירץ : חמץ? איסור בה  אין אדם  מאכילת  ונפסלה  שעיפשה 

כיון לאכילה , ראוי  שאינו אף  שאור אסרה  שהתורה  כשם

איסור שעיפשה  בפת  יש  כך אחרות , עיסות  בו לחמץ  שראוי

אחרות . עיסות בה  לחמץ  ראויה  שהיא כיון חמץ 

שאוכל  אף  טומאה  מקבלת  שעיפשה פת  עצמו, זה ומטעם 

שראויה כיון – טומאה  מקבל אינו אדם  מאכילת הנפסל אחר

אחרות  עיסות קכח)לחמץ  סי' ח"א מישרים .(דובב

á"ôùú'ä èáù á"ë éðù íåé האוכל' 'יד של הטומאה מהות

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰,ãé àeäL ìkŸ¤¨
...øîBL àeäL ìëå ;óøèöî àìå ,ànèîe ànhî Y øîBL Bðéàå§¥¥¦©¥§©¥§Ÿ¦§¨¥§Ÿ¤¥
?óøèöî Bðéàå ,ànèîe ànhî ãöék ...óøèöîe ànhîe ànèî§©¥¦©¥¦§¨¥¥©¦©¥§©¥§¥¦§¨¥
äòâð íàå ;Ba éeìzä ìëàä àîèð ,ãia äàîè äòâð íàL¤¦¨§¨ª§¨©¨¦§¨¨Ÿ¤©¨§¦¨§¨
,ìëàä íò úôøèöî ãiä ïéàå .ãiä úàîèð ,ìëàa äàîèª§¨¨Ÿ¤¦§¥©¨§¥©¨¦§¨¤¤¦¨Ÿ¤

.äöéáëì BîéìLäì§©§¦¦§¥¨
יעקב ' ה 'תפארת  א)כתב  קיח, :(חולין

הרמב"ם  כאן),לדעת דבריו משמעות וכן מ"א, פ"א עוקצין (בפיה"מ

האוכל  נטמא – ב 'יד' טומאה  נגעה  ואם  מטמא  האוכל 'יד'

z`nhp dnvr cid mbeנטמאת – באוכל טומאה נגעה  אם  וכן, .

ה'יד'.

רש "י, לדעת  שנגעהnh`אך טהור אוכל של 'יד' היינו

היא  הרי טומאה , ה 'יד'dqipknבו  אך לאוכל, הטומאה  את

ו נטמאת . אינה  ידוnhn`עצמה  ונגע  הוא  טמא  אוכל  "אם  –

מטמאו " טהור , נטמאת,באוכל אינה  עצמה  היא  ה 'יד'אך כי 

לטומאה . כמעבר  רק  ומשמשת  'אוכל ' אינה 

רש "י לדעת  גם  כי לרמב "ם רש "י בין הבדל אין  ולכאורה 

היא כאשר בה  הנוגע  – נטמאת  לא  עצמה  שה'יד' zxaegnאף 
lke`l'ה 'יד ואם  האוכל , מכוח  lke`dנטמא  on dcxtedגם –

ה 'יד ' מן הטומאה נפקעת  הרמב "ם  היתה לדעת  הטומאה (שהרי

כ'יד') משמשת אינה כבר וכשנפרדה 'אוכל' בתורת ולא 'יד' בתורת .עליה

שלדעת היא  ביניהם  מינה ' שה 'נפקא לומר  יש  אך

אחר אוכל של 'יד' בה  תיגע ואם  ה'יד' נטמאת הרמב "ם

השני האוכל ידו)נטמא שה 'יד'(וגם כיון  רש "י , לדעת  אך  ,

והוצאת להכנסת  כמעבר רק ומשמשת נטמאת  לא  עצמה 

טהור לאוכל טמא מאוכל רק להעביר  יכולה  היא  הטומאה,

'יד' דרך רק לעבור יכולה  הטומאה  כי  ל'יד ', מ'יד ' לא אבל 

ידיים . שתי דרך ולא אחת 

(` ,giw oileg ,awri zx`tz)

á"ôùú'ä èáù â"ë éùéìù íåé משקה? או אוכל היא ביצה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìL ÷øé̈¨¤
äöéaa íBé ìeáè òâðå ,åéab ìò äðeúðe äôeøè äöéáe äîeøz§¨¥¨§¨§¨©©¨§¨©§©¥¨

.BcâðkL çì÷ àlà ìñt àì YŸ¨©¤¨¤©¤§¤§
נוגעת כמשקה או כאוכל נחשבת  חיה  ביצה  האם  השאלה 

המחייבת הכמות  שיעור  לגבי  כגון בהלכה , שונים  לתחומים 

ב 'כזית ', שיעורה  כאוכל נחשבת הביצה  אם  אחרונה . בברכה 

'רביעית '. שיעורה כמשקה  דינה  ואם 

חיה שביצה  זו בהלכה  מהמבואר  הספק  את  לפשוט  ויש 

שמקבלת לומר  ואין  טומאה, מקבלת  המאכל  על הנתונה 

הרמב "ם כתב  שהרי  משקה  בתור ה"ד)טומאה  פ"א ש "אין(לעיל

שמנינו המשקין שבעת  אלא  טומאה  שמקבל  משקה שום 

שמקבלת ובהכרח ביניהם , נמנית  אינה  והביצה בלבד"

כאוכל שנחשבת  משום  נתן טומאה  להורות ,92 עמ' זבחים הקודש (נזר

כא) .י,

דינה עצמה מצד אם  אף  כי  לומר  יתכן  לכאורה  אמנם,

נידונת היא  האוכל גבי  על נתונה  היא  כאשר אך כמשקה ,
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לסחוט  שאסור  שאע "פ  שבת  בהלכות שמצאנו כשם  כאוכל ,

עם כשמתערב  כי אוכל, לתוך לסחטו מותר  – מפרי משקה

כאוכל. נחשב  הוא הרי האוכל

משקה לגבי  רק  נאמר  זה  שדין הפוסקים  כתבו אולם 

יצירתו  מהפרי)שמתחילת  אם(סחיטתו אך  האוכל, תוך אל  נסחט

ייחשב לא  שוב  משקה , שם  עליו וחל לקערה  תחילה נסחט

מצד  הביצה  אם  זה , ולפי אוכל. עם  יתערב  אם  גם  כאוכל 

גם אוכל , דין  עליה  יחול לא  שוב כמשקה, נחשבת  עצמה 

שמצד  מוכח  ואם ֿכן  טומאה , תקבל  ולא באוכל כשתתערב

כאוכל  דינה  שם)עצמה  הקודש .(נזר

תלויה אינה  משקה  או אוכל הגדרת  כי  הוא  הדבר  וטעם

zxeva נוזל)הדבר או נועד eceriiaאלא (מוצק הוא  האם  ,

האשה(שביעה)לאכילה  שחלב  מצאנו וכן  להרוות, כדי או

אף הביצה , וכן התינוק , למאכל  שמיועד כיון  אוכל נחשב 

לאכילה שעומדת  משום  כאוכל  נחשבת  נוזלית  היא  כאשר

לז) סי' קדשים דוד מקדש ב, ביצה שיעורים קובץ .(ראה

á"ôùú'ä èáù ã"ë éòéáø íåé שנמחת  המלח דין

:· ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ,ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úçîpL çìnä©¤©¤¦§©
.ïéøéLëî àìå ïéànhî àì ,úBøt éîk ïä éøä Y£¥¥§¥¥Ÿ¦©§¦§Ÿ©§¦¦

ביהודה ': ה 'נודע של בנו  הגר"ש  הקשה 

כמים ולא  פירות כמי  נחשב  שמלח הרמב "ם  כותב  כאן

מקוואות בהלכות  ואילו מכשירים" ולא מתטמאין "לא  ולכן

ה"ג) המשנה (פ"ז כדברי מ"א)פסק פ"ז כמים(מקוואות דינו שמלח

סאה ! לארבעים  המקוה  שיעור את  ומשלים 

משה ' ה 'דרכי כתב  חמץ לענין תס"ב)והנה , סי שיש(או"ח

פירות , כמי ודינו מהקרקע  שחופרים  מלח א. מלח: סוגי שני 

ודינו ממים  שבא שלנו המלח ב. המים. מתולדות  אינו כי

הרמב "ם בדברי הסתירה  את ליישב  כדי בכך  אין אבל  כמים .

שבא במלח  מדובר  טומאה  והכשר  טומאה  שלענין ולומר 

מדובר במקוואות  ואילו  כמים , דינו  ואין  בקרקע מחפירות 

ולא סתם הרמב"ם  המקומות  בשני שהרי מהמים , במלח

אחת בכל  לפרט  לו  היה  למלח מלח  בין הבדל יש  ואם  פירש ,

מדובר . מלח באיזה  מההלכות

פישר : הגר"מ של תירוצו את והביא 

הטור תנ"ה)כתב  ס' מלח (או"ח ליתן  שלא  נוהגין "הרבה  :

המהרל"ח  עליו ותמה  לאוסרו ". ברור  טעם  ואין  בפסח.. בפת

הגהות  ב)בחדושי להלן(ס"ק הטור  שכתב  מה  לפי  (בסי'שהרי

נתינתתס"ב) לאסור שיש  ברור  פירות , מי  בכלל הם  מלח שמי 

להחמיץ ? ממהרים  מים  עם  פירות  מי כי המצות  בלישת מלח 

כאשר אבל פירות , מי  נחשב  עצמו בפני המלח  ומיישב:

המלח  כי מים ונעשה  לקדמותו חוזר במים , מתערבב  הוא 

מלח  לתת  נמנעים מדוע  הטור  תמה  ולכן המים. מתולדת 

להיות הוא  חוזר במים  מתערבב  המלח כאשר  והרי בעיסה

בלבד. במים  לישה  זו  והרי  כמים 

והכשר לטומאה הרמב"ם : בדברי  סתירה  אין זה  ולפי 

עצמו, בפני הוא  המלח כי פירות , כמי  המלח דין  טומאה 

הוא שהרי  כמים  המלח דין מקוה  שיעור להשלמת  ואילו 

המקוה . במי מתערב 

(`Îfp 'iq z"ecdn dcedia rcep)

á"ôùú'ä èáù ä"ë éùéîç íåé שבקרקע  מים טומאת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íéî©¦
àlà ïéànèúî ïéà Y äàñ íéòaøà ïäa ïéàL ...úBò÷øwaL¤©©§¨¤¥¨¤©§¨¦§¨¥¦§©§¦¤¨
ïéàL ò÷øwaL íéî ?ãöék ...ïBöøa àlà ïéànèî ïéàå ,ïBöøa§¨§¥§©§¦¤¨§¨¥©©¦¤©©§©¤¥
éøä ...ïéáeàL ïðéàL ïéa ïéáeàL eéäL ïéa ,äàñ íéòaøà ïää¤©§¨¦§¨¥¤¨§¦¥¤¥¨§¦£¥

.ïéøBäè elà¥§¦
רש "י וכתב טומאה . מקבלים  אינם  שבקרקע  יז,מים  (פסחים

בקרקע) ד"ה התורהב ומן רביעית  שיעור בהם  יש  כאשר  שזהו

קטנים  כלים בהם להטביל וצינוריות")אפשר  ותורת("מחטים ,

טהור " יהיה מים "מקוה  הפסוק  ומן עליהם . יא,'מקוה ' (ויקרא

מקבליםלו) אינם  לקרקע המחוברים  מקוה  שמי למדים 

סאה טומאה  מארבעים בפחות כלל מטבילים אין שמדרבנן כיון רש"י, (ולדעת

מדרבנן) טומאה מקבלים הם הרי א), לח, .(נזיר

בתוספות  הר"י אלא)וכתב ד"ה שם :(פסחים

הם אם  אף  טומאה  מקבלים  אינם  שבקרקע  מים  אכן,

מים שכולו מקוה  התורה שמן  להוכיח יש  ומכאן שאובים ,

הגמרא  שהרי – כשר שבקרקע(שם)שאובים , מים  בין מחלקת 

שבקרקע לדם  עליו, מקוה  תורת  כי טומאה  מקבל  שאינו

מים בין  עצמם  במים  חילקה  ולא  טומאה , ומקבל מקוה  שאינו

מים גם  שבקרקע משום  והיינו  מחוברים, למים  שאובים 

הם פסולים  מדרבנן אמנם , עליהם . 'מקוה ' תורת  שאובים 

יבואו שמא  במקוה  שאובים  מים  על גזרו חכמים  כי לטבילה 

"ובתוך  בכלי  כשהם  בהם  לטבול לטבול אסור  וודאי הכלי

מדאורייתא".

הרשב "א  לדעת  מכלל)אך  ד"ה ב סו, בתרא בבא מים(בתוספות,

'מקוה '. תורת  עליהם  ואין התורה מן  למקוה  פסולים  שאובים 

כך  אחר שנשפכו  אף  בכלי, שהיו שאובים  מים  זה  ולפי

כשרים בקרקע  שנקוו מים  רק כי  טומאה , מקבלים  לקרקע ,

טומאה . מקבלים  ואינם  למקוה 

שנקוו ובין שאובים בין שבקרקע, מים  הרמב "ם  ולשיטת 

היא זו שטומאה  כיון אמנם  ומטמאים. נטמאים בקרקע ,

הנ"ל),מדרבנן רש"י לנטמאו(כדעת לרצון נטמאו בין לחלק יש 

שלא נטמאו אם  טמאים , – לרצון  נטמאו  אם  לרצון. שלא 

טהורים  – סק"ט)לרצון  פ"א מ"א פ"א עליות גולות .(ראה
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á"ôùú'ä èáù å"ë éùéù íåé זכוכית  כלי טומאת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰íéîëçå ...úéëeëæ éìk§¥§¦©£¨¦
ìBçä ïî ïúiøa úlçúe ìéàBä .äàîè ïéìa÷î eéäiL ïäéìò eøæb̈§£¥¤¤¦§§©§¦ª§¨¦§¦©§¦¨¨¦©
àì ,ïøák äàøð ïëBzL éðtî ;Nøç éìëk ïä éøä ,Nøç éìëk¦§¥¤¤£¥¥¦§¥¤¤¦§¥¤¨¦§¤§¨¨Ÿ
ïéa ïäa äàîhä òbzL ãò àlà ,ïøéåàî eànhiL ïäéìò eøæb̈§£¥¤¤¦©§¥£¦¨¤¨©¤¦©©ª§¨¨¥¥
...ïäéèeLt ìò äàîè eøæb àìå .úBëzî éìëk ,ïabî ïéa ïëBzî¦¨¥¦©¨¦§¥©¨§Ÿ¨§ª§¨©§¥¤

.äå÷îa äøäè ïäì ïéàå§¥¨¤¨¢¨§¦§¤
הגמרא  ב)למסקנת טז, חרס(שבת ככלי  הם זכוכית  כלי 

קיבול  בית  להם  שאין  כלים  פשוטי  א . ומהם : דינים . לכמה 

במקוה  טהרה להם  אין ב . טומאה . מקבלים  רק אינם (אלא

הכלי,בשבירתם) מגב  טומאה מקבל  אינו  חרס שכלי  אף אך  .

כי כברו", תוכו  ונראה  "הואיל מגבו  נטמא  כן זכוכית כלי 

'תוך'. הוא  כאילו  ה'בר' נראה ומבחוץ שקופה  הזכוכית 

התוספות  אלא)ולדעת  ד"ה טומאה(שם מקבלים  זכוכית  כלי

ilkdגם  xie`nזכוכית שכלי כתב  הרמב "ם אך  חרס , ככלי ,

שאמרו נימוק  מאותו הכלי, מאויר טומאה  מקבלים  אינם

נראה שתוכן "מפני  הכלי , מגב  טומאה  קבלת  לגבי בגמרא 

מאוירן". שיטמאו  עליהן גזרו  לא כברן 

לגבי בגמרא  נאמר לא  זה  נימוק הרי  הראב "ד, והקשה 

אך  הכלי ! מגב טומאה  קבלת לענין  אלא  הכלי  מאויר טומאה 

טומאה מקבל אינו זכוכית  שכלי הרמב"ם  כדעת  דעתו להלכה 

מדרבנן שטומאתו זכוכית  שכלי  יתכן לא  אחר : מטעם  מאוירו 

כלים טומאת  ואילו  מאוירו, וגם  ומגבו  מתוכו נטמא 

מגבו נטמא  אינו  חרס כלי – יותר קלה  מדאורייתא שטומאתם

מאוירו. נטמא אינו מתכות  וכלי

אבל  טומאה, לענין רק  במקוה  טהרה להן  אין זכוכית  וכלי 

כלים ' 'טבילת  מהגוי)לענין שנלקחו סעודה טבילה(כלי חכמים  תקנו

תקנה  להם  יש  נשתברו ואם  הואיל כי זכוכית , בכלי (אפשר גם

מחדש) אותם ולייצר מתכתלהתיכם לכלי דומים הם  ב)הרי עה, .(ע"ז

ה 'מאירי' שם)ומבאר היא ,(שבת כך  חכמים  של "שמידתן :

שלענין אף כלומר , לחומרא". הכא  וזיל  לחומרא  הכא  זיל

חכמים בהם  החמירו  במקוה , טהרה  זכוכית  לכלי  אין טומאה 

כלים '. 'טבילת  לענין 

á"ôùú'ä èáù æ"ë ùãå÷ úáù פעמי  חד כלי של דינו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïéçépnL ïéöeä ìL ìúBç¨¤¦¤©¦¦
Y BëBzî ìèBðå BëBúì ïúBð àeä íà Y Ba àöBiëå áèøä Ba¨Ÿ¤§©¥¦¥§§¥¦
ãò Bà epòø÷iL ãò BëBúaM äî ìhì ìBëé Bðéà íàå ;ànhî¦©¥§¦¥¨¦Ÿ©¤§©¤¦§¨¤©

.øBäè Y B÷øæìe BëBúaM äî ìëàì áLçL Bà ,epøéziL¤©¦¤¤¨©¤¡Ÿ©¤§§¨§¨
פעמי חד לשימוש  הנועד שכלי זו  בהלכה  ('שחשב מבואר 

ולזורקו') שבתוכו מה להגיעלאכול הדרך אם  ולכן , כלי. נחשב  אינו

כלי נחשבת  היא  אין האריזה , קריעת  ידי  על רק היא  למאכל

טומאה . מקבלת  ואינה 

שאינן מזון  אריזות  בשבת  לקרוע שמותר  מצינו  וכן

וביאר קורע . או  סותר  איסור  בכך  ואין  נוסף  לשימוש  מיועדות

לדוד' סי"ב)ה 'תהלה שיד סי' כלי(או"ח טומאה , שלענין  כשם  כי

גם כך מטמא , ואינו  נחשב  אינו פעמי  חד לשימוש  המיועד

סתירה . איסור  בו אין כלי, ואיננו  –מאחר  סותר  איסור  לענין 

את מוציאים שאין אריזות  שאף  כתבו  מהפוסקים  ורבים 

וכשהמאכל  מעט מעט בה  משתמשים  אלא  מיד תכולתן כל 

חשוב , שאינו כלי  הן  הרי לאשפה , האריזות  את  זורקים  נגמר 

איסור בהן  אין וממילא  חוזר , לשימוש  מיועדות  ואינן מאחר 

שט)סתירה  עמ' שיד, סי' תשובות פסקי .(ראה

פעמי חד שכלי כלים, טבילת  לענין הפוסקים  כתבו וכן

טבילה . טעון ואינו  כלי  נחשב  אינו

שניתן קשיח מחומר  העשוי פעמי חד בכלי הדין  ומה 

ללמוד  יש  כאן הרמב"ם  מלשון  פעמים ? מספר  בו  להשתמש 

לאחר לזורקו  בכוונתו האם  – האדם  במחשבת  תלוי הדבר  כי

מה לטול יכול  אינו "ואם  כתב  שכן לשומרו, או אחד שימוש 

ekezayשבתוכו  dn lek`l aygy e` ,epxizi e` eprxwiy cr
ewxfleלכלי אין שבהם  מצבים שני יש  כלומר : טהור ", –

לשימוש כלל  ראוי אינו  אם  א . טומאה: מקבל ואינו  חשיבות 

לשימוש ראוי הוא  אם ב. הראשון. בשימוש  נהרס כי  חוזר

קשיח  בכלי גם  ולכן מיד. לזורקו  האדם  בדעת  אך חוזר,

לזורקו אלא כן  לעשות  בכוונתו אין  אם חוזר , לשימוש  הניתן 

טבילה לענין וכן  טומאה מקבל ואיננו כלי  נחשב  אינו מיד,

ב) קטו, סי' ג יעקב חלקת .(שו"ת

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

:`ziixad lr dtqedeðlL éecéð ,àcñç áø øîàlaa ipa ly - ¨©©¦§¨¦¤¨
ïälL äôéæðkdywn .mini dray wx bdepy ,l`xyi ux` ipa ly - ¦§¦¨¤¨¤

:`xnbdåikeäãéc äôéæðwx `idäòáLminiàäå ,àì eúådid §§¦¨¦§¦§¨§Ÿ§¨
,dyrnéñøb à÷å éáúé eåä àøt÷ øáe éaø øa ïBòîL éaøeayi - ©¦¦§©©¦©©¨¨£¨§¥§¨¨§¥

e ,cgi ecnleéL÷àzòîL eäì à.ecnlyøáì ïBòîL éaø déì øîà ©§¨§§©§¨¨©¥©¦¦§§©
éøö äæ øác ,àøt÷Cl l`ydléaø.ia`éaøì àøt÷ øa déì øîà ©¨¨¨¨¤¨¦©¦¨©¥©©¨¨§©¦

øîBà éaø äîe ,ïBòîLxnel iax jia` leki dn ike -,äæ øáãa ¦§¨©¦¥§¨¨¤
.df xac rceiy mlera iax oi` xnelkìæàiax xa oerny iaxøîà ¨©¨©

äeáàì déì,`xtw xa ixacãt÷éàonf xg`l .`xtw xa lr iax ¥©£¨¦§©

déì ééeæçúéàì àøt÷ øa àúàmixeqi eilr laiwy iax z` xwal - ¨¨©©¨¨§¦§£¥¥
,dleg didedéì øîà,iax,íìBòî Eøékî éðéà ,àøt÷ øael fnxe ¨©¥©©¨¨¥¦©¦§¥¨

.eze`xl dvex epi`ydézòãa àúléî è÷ðc òãé`xtw xa oiad - ¨©§¨©¦§¨§©§¥
okle ,eilr qreke eixacn rcei iaxydéLôða àúeôéæð âäðbdp - ¨©§¦¨§©§¥

sefp oic envra.ïéîBé ïéúìzeáeLy ,sqep dyrn didøæb ãçà íòt §¨¦¦©©¤¨¨©
÷eMa íéãéîìzì eðLé àlL éaø:`xnbd zxxan .`iqdxta epiidc ©¦¤Ÿ¦§©©§¦¦©

Løc éàîxn`py dn yxc :`xnbd daiyn .ok xn`yf mixiyd xiy) ©¨©
(aéëøé é÷enç'íéàìç Bîk Cenk md jikxi ixzqy ,'oO` ici dUrn ©¥§¥©¦§£¨¦©£¥§¥¨¨

e ,'d zepne` dyrn mdy zegeldCøi äîdqekn `idy,øúqa ©¨¥©¥¤
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`oilkeקח z`neh zekld - dxdh xtq - hay `"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyhay f"kÎ`"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä èáù à"ë ïåùàø íåé

oilk` z`nh zFkld
oilkèz̀nehzekld-dxdhxtq

¦§ª§©¢¨¦
ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ„ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒÀ¿«√»ƒ«¿ƒ

.Ô¯LÎ‰Â¿∆¿≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אין 1) מיוחד ושאינו אדם, למאכל המיוחד אוכל יבאר

אינם  או האוכלין את שמכשירים המשקין טומאה. מקבל
שבני  פי על אף טומאה מקבלים שאינם הדברים מכשירים.
דעתו  בטלה עליהם חשב שאם הדברים אותם. אוכלים אדם

מחשבה. הזק או

.‡¯O·e ÌÁÏ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ‰ ÏÎ‡ Ïk»…∆«¿À»¿«¬«»»¿∆∆»»
ÏÎÂ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ·ÚÂ«¬»ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆¿«≈À¿»¿…
BÈ‡Â ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L∆≈¿À»¿«¬«»»¬≈∆»¿≈
ÏÎ‡ÓÏ B„ÁÈÂ ÂÈÏÚ ·MÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»∆»ƒ≈ƒ≈»»¿ƒ¬¿«¬«
‰lÁz ÏÏaiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‰ÊÂ ‰ÊÂ .Ì„‡»»¿∆»∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ»
:¯Ó‡pL .¯LÎ‰ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .ÔÈ˜LÓ ‰Ú·MÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿»«¿ƒ¿∆«ƒ¿»∆¿≈∆∆¡«

Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ2. ¿ƒÀ««ƒ«∆«

משמע,2) לכם", הוא טמא עליו מנבלתם "ונפל ומסיים
פרק  שמיני כהנים ובתורת נטמא, לא מים ניתנו לא שאם
הבאה. בהלכה המפורטים משקין שישה מרבה ו הלכה יא

.·ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎnL ÔÈ˜LÓ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»√»ƒ
,·ÏÁ‰Â ,ÔÈi‰Â ,ÔÓM‰Â ,Ïh‰Â ,ÌÈn‰ :‰‡ÓËÏ¿À¿»««ƒ¿««¿«∆∆¿««ƒ¿∆»»

L·c‰Â ,Ìc‰Â3ÏÚ eÏtiL „Ú ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡Â . ¿«»¿«¿«¿≈»«¿ƒƒ«∆ƒ¿«
,ÔÈÁe¯Ò eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ

¯ÈLÎÓ BÈ‡ Áe¯q‰ ‰˜Ln‰L4¯LÎ‰L ÔÂÈÎÂ . ∆««¿∆«»«≈«¿ƒ¿≈»∆À¿«
Ú Û‡ ,ÏÎ‡‰‰Ê È¯‰ - ·e‚ ‡e‰ È¯‰Â L·iL Èt Ï »…∆««ƒ∆»≈«¬≈»¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

א 3) הלכה ח פרשתא שם כהנים בתורת דבורים. דבש
נוסף) (שם לוואי שם להם שאין המשקין שכל אמרו,
דבש  אבל וכדומה, רימונים מי תותים, מי להוציא מכשירים,
שסתם  מפני לוואי שם להם שיש אלה בכלל אינו דבורים
רגליים, שמי שנינו, שם ה במשנה דבורים. דבש הוא דבש
מפני  כאן רבינו מנאם ולא מכשירים, כן גם האף ומי רוק

מים. תולדות "אשר 4)שהם ד: הלכה שם כהנים תורת
סרוח. למשקה פרט ישתה"

ãycew zegiyn zecewpã

אוכלין: לטומאת הרמב"ם ציין תנאים שלושה

באחד  תחילה שיבלל ב: לאדם. מיוחד אוכל שיהיה א:
אפילו  לקרקע מחובר יהיה שלא ג. המשקין. משבעת

שכל  בזה הפנימית והסיבה ב'). פרק (ריש קטן כשורש
אפשרות  או קדושה שיש במקום רק שייך הטומאה גדר
חיות  לקליפות הוקצבה הבריאה טבע מצד כי לקדושה,
למקום  להגיע משתדלים הם ולכן מאוד, מצומצמת
האדם  את שמורידים ידי על חיות תוספת ולקבל הקדושה

ובטומאה. בקליפה
היינו  אדם ומאכל האדם, צרכי כל היא הרחב במובן אכילה
אוכל  רק ולכן ומצוותי', התורה ענייני הם נשמתו צרכי
תוספת  בו יש כי טומאה לקבל יכול לאדם המיוחד
לעזוב  טבעם כי והשפעה חסד על מורים משקין, קדושה.
מטה. למטה ולהשפיע נמוך למקום ולירד גבוה מקום
חז"ל  אמרו (שלכן בגוף האוכל את המוליכים הם ובנוסף,

דם"). אכילתו שתה ולא "אכל
כדבעי  היא יהודי של ה' עבודת כאשר האדם, ובעבודת
ומשפיעה  הסביבה את ומחברת המדבקת לחלוחית בו יש
הקליפה  רוצה "אוכל" של זה בסוג ולכן, לו. הקרובים על
קדושה  השפעת בו יש כי עצמו מהאוכל יותר להתדבק
מעל  יותר משקין על גזירות ריבוי מצינו כך ומשום לרבים

אוכלין.
אוכלין: שבטומאת השלישי בתנאי היא מכך להינצל העצה
מקבלין  אינן קטן... כשורש אפילו מחוברין שהן זמן "...כל
פנימיות  עם מקושרות האדם פעולות כשכל טומאה"
של  האמיתית במטרה וההכרה הידיעה עם כלומר נשמתו,
כי  כלל בו לגעת יכולה הטומאה אין בעולם, תפקידו

בשלימות. לעולם היא יהודי של נשמתו פנימיות
בתורה. הוא זה עניין של מקורו גם ה' בעבודת עניין ככל
"סם  לו שתהיה ובכדי התורה, בידיעת די שאין מצינו שבה
בתורה  "ברכו התורה נותן עם לימודו לקשר חייב החיים"
עם  תורה גופי שהן דתורה נגלה חיבור ידי על תחילה"
תלמוד  "וגדול דאורייתא. נשמתא שהיא התורה פנימיות
ופנימיות  דתורה גליא חיבור שע"י מעשה" לידי שמביא
עד  הנשמה פנימיות עם חיבור עבודתו בכל נפעל התורה

כלל. טומאה קבלת בגדר שאינו
(ak oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr .74 'r fk wlg y"ewl t"r)

.‚ÏeÏa ‰È‰L ÏÎ‡5ÌÈ˙ez ÈÓ ÔB‚k ,˙B¯t ÈÓa …∆∆»»»¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈBn¯Â6ÏeÏa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,7B‡ ·f‰ Ba Ú‚Â ¿ƒƒ««ƒ∆»¿»««»

¯LÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ˙n‰ ¯Oa8 ¿««≈¬≈»ƒ¿≈∆…À¿«
.ÔÈ˜Ln‰ ˙Ú·MÓ „Á‡a¿∆»ƒƒ¿«««¿ƒ

ומי 6)רטוב.5) תותים מי אני "ומוציא א: הלכה שם
לוואי". שם להם שיש פירות מיני כל ושאר רימונים

לומר 7) ואפשר בטומאה שנגע בשעה רטוב עודנו
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נטמא. ובסמוך 8)שהמשקה האוכל. נטמא לא למה נימוק
האוכל. שעל המשקה נטמא לא למה יבואר

.„˙Ú·L ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜nL ‰˜LÓ ÌL ÔÈ‡≈»«¿∆∆¿«≈À¿»∆»ƒ¿«
ÔÈ˜Ln‰9C¯„k - ˙B¯t ÈÓ ¯‡L Ï·‡ ;„·Ïa eÈnL ««¿ƒ∆»ƒƒ¿«¬»¿»≈≈¿∆∆

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ck ,ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L10. ∆≈«¿ƒƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿»

הקודמת.9) שבהלכה לדין הנימוק סיום הם כאן רבינו דברי
כשהוא  האוכל את לטהר רק מספיק שם שנאמר הנימוק
את  ויטמא גבו שעל המשקה ייטמא לא למה אבל לעצמו,
ולפיכך  האדם? שבפי הרוק ידי על שיוכשר אחר האוכל
גם  אלא מכשירים שאינם רק לא אלה שמשקין כאן הוסיף

טומאה. מקבלים א 10)אינם הלכה שם כהנים בתורת
ישתה  אשר משקה "וכל לד) יא, (ויקרא הכתוב את דרשו
מי  לחשוב) (אפשר יכול משקה כל אי יטמא". כלי בכל
פירות, מיני כל ושאר רימונים מי או פירות מי או תותים
שם  להם שאין מיוחדים מים מה "מים", לומר תלמוד
שם  להם שיש וכו' רמונים ומי תותים מי ומוציא לוואי,
טומאה. וגם הכשר כוללת זו שפרשה רבינו וסובר לוואי".

.‰ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ11LÈÏL e‡È·‰ ‡lL12ÔÈ˜LÓ - ≈ƒ«¬»ƒ∆…≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ‡ÏÂ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰13, «¿ƒ≈∆≈»«¿ƒƒ¿…¿«¿ƒÀ¿»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ˙B¯t ÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈≈ƒ¿»≈≈∆≈¿ƒ¿»

ג.11) הלכה סוף א פרק מעשרות יסחוט 12)ירושלמי אם
שיוציאו  ממה שליש כדי ושמן יין יוציאו לא אותם

שאינם 13)כשיובשלו. אמרו למעלה המובא בירושלמי
טומאה, מקבלים שאינם ואומר, מוסיף ורבינו מכשירים.
אינו  מכשיר שאינו שמשקה הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו
למעלה. שהבאנו כהנים בתורת משמע וכן טומאה. מקבל

.ÂÌÈ¯·„ el‡14ÏÚ Û‡ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ≈¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»««
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ì„‡ ÈaL Ètƒ∆¿≈»»¿ƒ»¿ƒ∆≈»∆¡»ƒ

ÔÙeb ˙‡‰Ï15˙BÏÎ‡na ÌÚË ÔÈ˙BpL ÈtÓ ‡l‡ , «¬»«»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ««««¬»
ËLw‰ :Ô‰ el‡Â .‰‡¯n‰ B‡ ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ƒ¿≈»≈«««¿∆¿≈≈«¿¿
˙ÈzÏÁ‰Â ‰‡Èz‰Â ÌÈÓOa ÈL‡¯Â ÒÓÁ‰Â¿«¬«¿»≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿ƒ

ÚÈ¯Á ˙BlÁÂ ÔÈÏtÏt‰Â16.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿≈…«≈»∆

ה.14) משנה ג אלה.15)פרק דברים מגוף ליהנות
לשיפור 16) בהם שמשתמשים הם, תבלינים מיני אלה כל

התבשיל. של הגוון או הריח או הטעם

.Ê˙·M‰17˙B˜¯È ¯‡Lk BÙeb ˙ÏÈÎ‡Ï BÓ˙Ò - «∆∆¿»«¬ƒ«ƒ¿»«¿
‡nË˙Ó BÈ‡ - ‰¯„wÏ ÂÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â ;‰„O‰«»∆¿ƒ»«»»«¿≈»≈ƒ¿«≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË18È¯‰ - ‰¯„wÏ ÌÚË ‰˙pMÓ ˙·M‰Â . À¿«√»ƒ¿«∆∆ƒ∆»¿»«««¿≈»¬≈
Ï·Êk BÊ19.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó dÈ‡Â ¿∆∆¿≈»ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ

שנקרא 17) ירק מין שהוא שם רבינו ופירש ד. משנה שם
הגמרא  פי (על חי כשהוא לאכילה ועומד בערבית גם כן
אותו  נותנים ואם עשוייה"). לכמך שבת "סתם ב: נא, נדה
כפסולת  הוא והנשאר התבשיל לתוך רובו יוצא בתבשיל

אדם. למאכל ראוייה לקדירה 18)שאינה עליו חישב אם
מקבלים  אינם שתבלינין למעלה ונתבאר כתבלין, הוא הרי

החלק 19)טומאה. מפני טומאה מקבל אינו למה נימוק
כתבלין. ואינו בקדירה נימוח שאינו

.ÁÌÈ¯Óz‰20˙B¯‚B¯b‰Â21˙k ‰¯„wÏ Ô˙pL- ÔÈÏ· «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»«¿≈»¿«¿ƒ
ÏÎ‡lÓ e„ÒtiL „Ú ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ«∆ƒ»¿ƒ∆¡…

Ì„‡22. »»

ח.20) הלכה ג פרק עוקצין יבשות.21)תוספתא תאנים
גורס 22) ורבינו לכלב" "שיפסלו כתוב: שלפנינו בתוספתא

ד, הלכה ב פרק לקמן לשיטתו בהתאם כאן, שכתב כמו
שנפסלו  ולפני טומאה. מקבל אינו לאדם שנפסל שדבר
מתורת  להוציאם מועילה המחשבה ואין טומאה מקבלים
אוכל  שהם מפני - הקודמת שבהלכה שבת כמו - אוכל

חשוב.

.ËÌÈÈL¯k‰23ÔÈ‡nË˙Ó - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Ô„ÁÈ Ì‡ , ««¿ƒƒƒƒ¬»¿«¬«»»ƒ¿«¿ƒ
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ

גרעינים 23) ובתוכם עדשים לשרביטי דומים שרביטים
ידי  על גם נאכלים הדחק ובשעת בהמה, מאכל והם קטנים

אדם. בני

.È¯Bw‰24B˜ÏL Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ ıÚk ‡e‰ È¯‰ - «¬≈¿≈¿»»»¿ƒ¿»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - BbËÂ¿ƒ¿ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בני 24) אותו ואוכלין ... רך לבן עץ והוא הדקל "ראש
ז). משנה ג פרק עוקצין למשנה בפירושו (רבינו אדם"

.‡ÈÔÈpˆ¯Á‰25ÔÈbf‰Â26ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ ,27 ««¿«ƒ¿««ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ -28.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

הענבים.25) הענבים.26)גרעיני אחר 27)קליפות
יינם ויצא הענבים החרצנים שנדרכו הפסולת, את כנס
אותם. לאכול וחישב בני 28)והזגים של דרכם שאין מפני

זה. של דעתו בטלה לאכלם אדם

.·ÈÔÈˆ¯ÙpL ÌÈLw‰ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ29˙ÁzÓ ÔÈ‡ˆBÈÂ ≈ƒ«¬»ƒ«»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ««
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯c‰ ˙ÚLa ‰¯Bw‰30„ÚÂ . «»ƒ¿««¿ƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿»¿«

‰nk31¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ „Ú ?32ı¯Ùp‰ ‰È‰ . «»««¿»»«ƒ¿»»»«ƒ¿»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ‰fÓ ¯˙È33Û‡ ,ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk Ì‡Â . »≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»»√»ƒ«

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÔÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈«¿»»«ƒ¿«¿ƒÀ¿»

עליהם.29) הלוחצת הקורה מתחת מפני 30)קופצים
ויין. שמן לתעשיית ולא לאכילה לא ראויים שאינם

טומאה.31) יקבלו ולא הנפרצים כמות הכור 32)תהא
מחזיק  שהכור נמצא קבים, שישה והסאה סאה שלושים הוא
לכור  קבים מארבעה יותר נפרצים ואם קבים, ושמונים מאה
מוותר  אדם אין לגת או הבד לבית שהוכנסו ענבים או זיתים

אוכל,33)עליהם. מתורת לגמרי יצאו שלא מפני
מועילה. המחשבה

.‚È˙BiÙk‰34ÔÈbt‰Â35¯Òa‰Â36Áˆw‰Â37Ô‰ È¯‰ - ««¿ƒ¿««ƒ¿«…∆¿«∆«¬≈≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÏÎ‡k»√»ƒ¿«¿ƒÀ¿»

(לשון 34) צמיחתם" בתחילת התמרים "עוקצי ז, משנה שם
שם). בפירושו בשלו.35)רבינו שלא ענבים 36)תאנים

עקיבא. כרבי ופסק ו. משנה שם בשלו. כמון 37)שטרם
(ערוך). שחור
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`oilkeקי z`neh zekld - dxdh xtq - hay `"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„ÈÌÈ„¯Ê È·ÏeÏ38Ûel‰ ÈÏÚÂ Ï¯Ú ÏLÂ ÔÈ·e¯ÁÂ ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿∆¬»«¬≈«
e˜zÓ˙iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ËBM‰39. «∆≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿«¿

(הענפים 38) השבטים בקצוות היוצאים הרכים "הקצוות
מלבלבים". שהאילנות בעת טעמם 39)הדקים) שישופר

וכדומה. כבישה ידי על

.ÂËÔÈÒBÓ¯ez‰Â Ïc¯Á‰40- ÔÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le ««¿»¿«¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
‡lL „Ú ÔÈa e˜ÈzÓ‰MÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ≈«∆…

e˜ÈzÓ‰41. ƒ¿ƒ

אותו 40) ששולקים אמרו ב כה, ביצה במסכת קטנית. מין
סעודה. בקינוח אותו ואוכלים פעמים של 41)שבע דרכם

אוכלין  תורת עליהם יש ולפיכך ולאוכלם לכובשם אדם בני
כבישתם. לפני אפילו

.ÊËÔÈÏÚ‰ ÔÈ‡ - Ô‰lL ÔÈÏÚa ÔL·kL ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆¿»»∆»ƒ∆»∆≈∆»ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó42‡l‡ ÔÈÏÎ‡Ï ÔL·k ‡lL ; ¿«¿ƒÀ¿»∆…¿»»¿√»ƒ∆»

‰‡¯ÓÏ43. ¿«¿∆

נאכלים.42) שאינם ויפים 43)מפני טריים נראים הזיתים
לעלים. מחוברים כשהם

.ÊÈ˙eM˜ ÏL ˙eLk44ıp‰Â45ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - dlL ¿∆ƒ¿«≈∆»≈¿«¿ƒ
‰‡ÓË46.ÏÎ‡ BÈ‡L ÈtÓ , À¿»ƒ¿≈∆≈…∆

שערות 44) כעין עליהם יש קטנים וכשהם קישואים
לאכילה. ראויות ואינן כשות שבראש 45)ונקראות הפרח

הקישות,46)הקישוא. נטמאו לא טומאה בהם נגעה אם
הלכה  ה פרק לקמן ראה לקישות. שומר ולא יד שאינם מפני

ב. והלכה א

.ÁÈBz¯eÎa L·c47ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ -48‡lL ¿«¿««¿ƒ«≈À¿«√»ƒ∆…
L·c‰ ‰„¯ .‰·LÁÓa49˙BlÁ‰ ˜q¯iMÓ -50 ¿«¬»»»»«¿«ƒ∆¿«≈««
‰˜LÓ ÌeMÓ ‡nË˙Ó51·f‰ L·c .52- Bz¯ekÓ ƒ¿«≈ƒ«¿∆¿««»ƒ««¿
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó53- ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ ; ƒ¿«≈À¿««¿ƒ»«»»»√»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó54. ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

בכוורת.47) משקין 48)כשעודנו טומאת כמשקה. אינו
אוכלין. מטומאת הדבש 49)חמורה את אוגרות הדבורים

גדולות  לחתיכות המדובקות לשעווה משושות בשפופרות
נקראת  מהכוורת החלות והוצאת דבש", "חלות הנקראות
דבש  חלות הוציא משמעותו הדבש" "רדה ובכן: רדייה.

דובשן.50)מהכוורת. להוציא לפני 51)כדי אבל
אוכל. דין עליו יש חלות 53)מאליו.52)הריסוק כדין

דובשן. להוציא מחשבת 54)שריסקן אין החלות כשריסק
שנתכוון  המוכיח מעשה שעשה מפני מועילה אוכלין

מחשבתו. מועילה מאליו בזב אבל למשקה,

.ËÈLe¯w‰ ÔÓM‰55·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - «∆∆«»≈…∆¿…«¿∆»«
‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Le¯˜ ‡e‰Lk ÂÈÏÚ»»¿∆»≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„56.‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - L¯wL Ìc‰ ÔÎÂ . «¿¿≈«»∆»«≈…∆¿…«¿∆
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ57·LÁ ; »«»»»√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ»«

.BzÚ„ ‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿»«¿

מדעתו 55) הוסיף ורבינו "השמן" סתם כתוב בתוספתא

המשקין. משבעת אחד הוא ניגר שמן שהרי "הקרוש",
אין 56) קרוש שמן לאכול אדם בני של דרכם שאין מכיוון

[הראב"ד  משקה. או אוכל לעשותו מועילה יחיד מחשבת
מן  מאליו שיצא בשמן התוספתא ומפרש רבינו על משיג
כדעת  תם רבינו בשם כתבו פסחים ובתוספות הזיתים.

הפשוט 57)רבינו]. וההגיון לשמן, דם בין מה נתפרש לא
ואולי  קרוש. מדם לאכילה ראוי יותר קרוש ששמן מחייב
אמרו  והרי קרוש, דם לאכול גויים היו רגילים בתקופתם

דם". כולו "כבד

.ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - L¯wL ·ÏÁ»»∆»«……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡Ï58- ÔÈ˜LÓÏ ;ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó -‰ÏËa »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

.BzÚ„«¿

צריכין 58) "אין הגירסא: ב) הלכה (שם שלפנינו בתוספתא
שלישי]. בפרק לקמן יתבארו חלב [דיני לאוכלין". ֵֶמחשבה
ואין  קרוש חלב לאכול רגילים היו לא המשנה בתקופת
שהרי  רך, עגל במעי שנמצא קרוש לחלב שהכוונה לפרש
לקמן  (ראה בו מועילה אינה ומחשבה ממש כפרש דינו

ט"ו). הלכה א פרק הטומאות אבות והלכות כ"ג הלכה

.‡ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - ÌÈ¯Óz L·c¿«¿»ƒ……∆¿…«¿∆»«»»
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï59‰ÏËa - ÔÈ˜LÓÏ ; »√»ƒƒ¿«≈À¿«√»ƒ¿«¿ƒ»¿»

BzÚ„60‡ÏÂ ÏÎ‡ ‡Ï - Ôlk ˙B¯t ÈÓ Ïk ¯‡Le . «¿¿»»≈≈À»……∆¿…
- ÔÈ˜LÓÏ ÔÈa ÔÈÏÎ‡Ï ÔÈa Ô‰ÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ«¿∆»«¬≈∆≈»√»ƒ≈¿«¿ƒ

.BzÚ„ ‰ÏËa»¿»«¿

מועילה 59) ולפיכך תמרים דבש שאוכלים אדם בני ישנם
אוכל. תורת עליו להוריד אדם 60)מחשבתו שאין מפני

תמרים. דבש שותה

.·ÎÂÈÏÚ ·LÁ .‰˜LÓ ‡ÏÂ ÏÎ‡ BÈ‡ - ‚ÏM‰«∆∆≈…∆¿…«¿∆»«»»
˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÔÈ˜LÓÏ ;BzÚ„ ‰ÏËa - ÔÈÏÎ‡Ï»√»ƒ»¿»«¿¿«¿ƒƒ¿«≈À¿«

Blk ‡ÓË ‡Ï - B˙ˆ˜Ó ‡ÓË .ÔÈ˜LÓ61B¯È·Ú‰ ;62 «¿ƒƒ¿»ƒ¿»…ƒ¿»À¡¡ƒ
‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk Èab ÏÚ63Blk ‡ÓË -64. ««≈¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿»À

אינו 61) שהשלג מפני והטעם בטומאה, שנגע המקום אלא
בזה. זה דבוקים קרטים הרבה של קבוצה אלא אחד גוש

השלג.62) הכלי.63)את אוויר לתוך שהכניסו פירוש ,
אמרה 64) והתורה הכלי באוויר היה השלג שכל מפני

שם  בגמרא יטמא". בתוכו אשר "כל לג) יא, (ויקרא
מטמא  (שהוא חרס כלי על העידה התורה מסיימים:
הגירסא: שם [בברייתא חרדל. מלא הוא אפילו מאווירו),
כלי  גבי "על וכתב שינה ורבינו תנור", אוויר על "שהעבירו
מטמא  אינו חרס כלי שהרי לאווירו, שהתכוון מובן חרס".

מגבו].

.‚ÎÏÁkaL ·ÏÁ‰65,BzÚ„ ‰ÏËa - ÂÈÏÚ ·MÁL ∆»»∆«¿»∆ƒ≈»»»¿»«¿
‰·waL ·ÏÁ‰ ÏÚ ·LÁ .¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â66È¯‰ - «¬≈»»««∆»»∆«≈»¬≈

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‰Ê67. ∆ƒ¿«≈À¿«√»ƒ

הבהמה.65) יונק.66)שד עגל בקיבת רוב 67)הנמצא
אין  עליו חישב לא אם ולפיכך אותו אוכלים אינם אדם בני
האוכלים  איסטניסים בלתי שישנם ומכיוון אוכל, תורת עליו
ראה  איסור (לעניין טומאה לעניין מחשבה בו מועילה אותו,
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כ  בהלכה [למעלה ט). פרק אסורות מאכלות בהלכות
כרחנו  ובעל בו מועילה מחשבה אין קרוש שחלב אמרנו,
קצת  תמוה אולם ניגר. בחלב המדובר שכאן לפרש, עלינו
אוכלין  ומחשבת מועילה אינה משקין מחשבת למה
אלא  לשתותו אדם בני של דרכם אין ואולי מועילה.

וכדומה]. לחם בו מטבילים

.„ÎÔÎ¯cL ÌÈ·Ú68È˙L C¯Bc‰ Ô‰a Cl‰iMÓ - ¬»ƒ∆¿»»ƒ∆¿«≈»∆«≈¿ƒ
ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ·¯ÚÂ69ÔÈ¯b¯b Ô‰a ¯izL . »≈∆ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆«¿¿ƒ

ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ¯b¯b Ô˙B‡ - ÌÈÓÏL70. ¿≈ƒ»«¿¿ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ
ÌeÚËiMÓ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ71.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈«≈ƒƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿««¿ƒ

˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÓÏL ÔÈ¯b¯b Ô‰a e¯izLƒ¿«¿»∆«¿¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒÀ¿«
.ÔÈÏÎ‡√»ƒ

יינם.68) להוציא הקליפה.69)בגת בתוך הנשאר אפילו
שנשארו 70) בענבים שהמדובר משמע, רבינו של מלשונו

הדריכה. במקום הקורה 71)שלמים את עליהם יטעינו
הכבידה.

.‰Î‰Ï¯Ú‰72È‡ÏÎÂ ,73Ï˜Òp‰ ¯BLÂ ,Ì¯k‰74 »»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿«ƒ¿»
‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ ,ËÁLpL75ÔÈa ‰ËÁLpL ÔÈa ∆ƒ¿«¿∆¿»¬»≈∆ƒ¿¬»≈

‰Ù¯ÚpL76¯BÓÁ ¯ËÙe ,Ú¯ˆÓ È¯tˆÂ ,77¯O·e , ∆∆∆¿»¿ƒ√≈¿…»∆∆¬»»
‰n„‡ ‰¯t ¯O·e ,·ÏÁa78Ïebt‰Â ,79¯˙Bp‰Â ,80Û‡ , ¿»»¿«»»¬À»¿«ƒ¿«»«

ÔÈ‡nË˙Ó Ôlk - ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»≈¬ƒ«¬»»À»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË81. À¿«√»ƒ

לנטיעתו 72) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות
קדושים  (פרשת ובהנאה באכילה ואסורים "ערלה" נקראים

ג). התבואה 73)יט, נאסרה הגפנים בין תבואה נזרעה אם
הלכות  זרעים בספר מפורטים דיניהם בהנאה. והענבים

בסקילה,74)כלאיים. דינו אשה רבע או אדם שנגח שור
בשרו  לסקילה, דין בבית דינו שנגמר אחר אותו שחטו ואם

ובהנאה. באכילה רצחו 75)אסור מי נודע ולא הרוג נמצא
באכילה  אסור ובשרה אותה, ועורפים עגלה דין בית מביא
פרק  רוצח הלכות נזיקין בספר מתבארים - דיניה ובהנאה.

נבילות.76)ט. טומאת מטמאה העגלה אין עריפתה אחר
במקום  עומדת (העריפה) היא בעריפה שמצוותה מפני

את 77)שחיטה. ולתת בשה לפדותו מצוה חמור בכור
בתורה  ככתוב אותו, עורפים פדאוהו, לא ואם לכהן, השה
ואינו  מפרכס, ועודו כשנשחט והמדובר, יג). יג, (שמות
על  ואף חיות, מקצת בו שיש זמן כל נבילות טומאת מטמא
בנגיעה, אחרים ומטמא טומאה מקבל כאוכלין, דינו כן פי
לגוי, טמאה בהמה "השוחט ב): (קיז, בחולין ששניניו כמו

או  טומאת עד מטמאה נבילות טומאת לא אבל כלין
טומאה  ומטמא נבילה הוא הרי שמת אחר אבל שתמות".
גם  זה דין להעמיד ואפשר בטומאה. נגע לא אפילו חמורה
החמור  מנבלת מכזית פחות שלקח כגון החמור, מיתת אחר
והשלים  טהור אוכל וצירף מטמא) אינו נבילה מכזית (פחות
מכביצה) בפחות מטמאים אינם טמאים (אוכלין לכביצה
האוכלין  את ומטמאים אוכלין טומאת נטמאו בשרץ, ונגעו

בהם. ובהנאה.78)שיגעו באכילה אסור בשרה
או 79) אימוריהם להקטיר שחיטתם בשעת שחישב קדשים

כולל  (לפעמים למקום מחוץ או הזמן אחר בשרם לאכול
תורה. שקבעה למקומם), חוץ מחשבת גם "פיגול" המונח

בזמנו.80) נאכל שלא קדשים שכל 81)בשר פי על אף
יצאו  לא ובהנאה, באכילה אסורים כאן שנימנו הדברים
בתוספתא  שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק אוכל. מתורת

שם.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
טומאה 1) מקבלים אם הקרקע מן הגדלים האוכלין יבאר

מחוברים  כשהם שהוכשרו אוכלין ודין שייעקרו. לפני
על  שנפלו טמאים משקין ודין שבקרקע. במים או לקרקע
וכו'. לאכילה ראוי שאינו עד ונסרח שנפסד ואוכל האוכלין,
נפסד  שנטמא ואחר שנטמא ומשקה שזרעם טמאים זרעים
ופשט  המקווה בתוך ונתונה משקין מלאה קדירה ונסרח.
הם  אם שפיכות מי וכו'. בה ונגע ידו לטומאה ראשון

גשמים. עליהם ירדו ואם טומאה בחזקת

.‡ÔÈÏÎ‡‰ Ïk2ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈÏ„b‰ »»√»ƒ«¿≈ƒƒ««¿«≈»¿«¿ƒ
,ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ï·‡ ;e¯˜ÚiL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆≈»¿¬»»¿«∆≈¿À»ƒ

epnÓ ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎiL ÔË˜ L¯La elÙ‡3ÔÈ‡ - ¬ƒ¿…∆»»∆¿ƒƒ¿ƒ∆≈»
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

מ"ח.2) פ"ג ומעורה 3)עוקצין סתם: כתוב במשנה
לחיות  יכולה התבואה אין שאם רבינו, וסובר קטן". בשורש

לגמרי. כעקורה היא הרי זה, משורש

.·¯eÁÈ4‰‡z ÏL5ÁLÙpL6BÈ‡L ‰tÏ˜a ‰¯ÚÓe ƒ∆¿≈»∆ƒ¿«¿…∆ƒ¿ƒ»∆≈
‰pnÓ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ7ÔÈ‡nË˙Ó BaL ÔÈÏÎ‡‰ Ïk -8. »ƒ¿ƒ∆»»»√»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

„È BÓk ÔÏÈ‡‰ ¯‡L ‰È‰ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ9‰ÊÏ ¿≈«»»»≈ƒ»»¿»»ƒ»¿»¿∆
Â‡Ï B‡ ¯aLpL ¯eÁi‰10. «ƒ∆ƒ¿«»

בו.5)שם.4) תלויות ותאנים אם 7)נשבר.6)ענף,
עלים, להוציא לשוב יתרפא לא לקליפתו, הענף את תקשור

ופירות. נגעה 8)פרחים לא שהטומאה שם. חכמים כדעת
לאוכל. יד נקרא וזה טומאה 9)באוכל. נגעה אם פירוש,

בעיא  בייחור. התלויות התאנים נטמאו אם הוא ספק באילן,
ראשון  [בלשון בתיקו. ונשארה ב קכח, בחולין פפא רב של
והייחור  הייחור, זה נפשח אם היא, שהבעיא רש"י מפרש
טומאה, מקבלות שבו ופירות לחיות, יכול אינו השני
פפא, רב ושאל כמחובר. ודינו לחיות, יכול הראשון והייחור
בו  הנוגעת וטומאה לשני, יד נעשה הראשון הייחור אם
פפא  רב של ולשונו השני. שבייחור הפירות את מטמאה
שתעשה  "מהו אמר: שהרי זה, פירוש לפי יותר מתיישבת

לחברתה?"]. מובאה 10)יד ה"ג, פ"ב עוקצין תוספתא
ב. קכז, בחולין

.‚eL·iL ˙B˜¯È11Ô‰Èa‡a12,˙ÚÏ„e ·e¯k ÔB‚k ¿»∆»¿¿ƒ≈∆¿¿¿««
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Èa‡a eL·iL13. ∆»¿¿ƒ≈∆≈»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ

ÔËwÏ14eÈ‰Lk ÔÈÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ÔLaÈÏ15eL·ÈiL „Ú ƒ¿»¿«¿»¬≈≈√»ƒ¿∆»«∆ƒ¿
.ıÚk eOÚÈÂ¿≈»¿≈

שנקצצו.11) לאכילה.12)טרם ראויים שאינם מפני
התוספתא]. לשון נקט ורבינו "שצמקו", כתוב שם [בחולין

לאכילה.13) וראויים לחים המחשבה 14)כשהם ואין
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ד). הלכה (ראה אוכל תורת מהם להוריד שם 15)מועילה
ה"ד.

.„ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È¯‰ - ˙B¯t B·e ÁLÙpL ÔÏÈ‡16ÔÎÂ . ƒ»∆ƒ¿«≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈLeÏ˙k Ô‰ È¯‰ - ˙B¯t B·e ÔÏÈ‡‰ L·È Ì‡17. ƒ»≈»ƒ»≈¬≈≈ƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

בחי' הוא שהאוכל ו'משקה', 'אוכל' נקראו ובינה חכמה
בינה, - בגוף האוכל התפשטות מביאה השתיה אבל נקודה

המזונות. מן אינם כי במים" מערבין "אין ולכן
"מה  חז"ל כמאמר ומצוות, תורה עשיית על מרמז דבש
כך  לבעליה, מסגלת מסגלת שהיא מה כל הזאת הדבורה
הם  טובים ומעשים מצוות מסגלין שישראל מה כל
הם  העיקר המצוות, בעשיית שבשמים". לאביהם מסגלים
ועל  המצוה נעשית שבהם שבדומם־צומח־וחי הניצוצות
אבל  אכילה. של החיות בדוגמת חיות האדם מקבל ידם
העושה, באדם המים) (פעולת יתלבשו שהניצוצות כדי
תפיסת  שאין עוד שכל ומובן בידו". "תלמודו שיהיה צריך
במחובר. טומאה שאין וזהו לטומאה, מקום אין אדם יד
את  המביאים הם כי יותר נעלה עניינם שמים וכיון
לקבל  יותר עלולים לכן הגוף, לכל החיות התפשטות

טומאה.
משום  מיטמאות מאימתי דבש "חלות וב"ה ב"ש ונחלקו
עצמו  לשמור האדם צריך אופן באיזה היינו משקין"
בית־שמאי  עמו. ויתאחד הניצוץ בו שיתלבש כדי בעבודתו

ומחמירים xdxdiynאומרים: הדבש, לרדות בלבו מחשבה
שבאדם. המחשבה לבוש על גם וזהירות שימור להצריך

ואומרים מקילים בית־הלל על wqxiynאבל רק הקפידו כי
כמחוברים  נחשבים ריסק שלא עוד וכל המעשה, לבוש
ומתחיל  המצוה כשעושה ומיד טומאה, מקבלים ואינם
ומתאחד  משקה נעשה חיבורו ממקום גשמי דבר בהעלאת

הניצוץ. עם
(c"q a"lw 'g zeniyx t"r)

אוכלין.16) טומאת ומטמאים בתוספתא 17)מתטמאים
שהמדובר  פירשו שם בגמרא אבל "כמחוברין", כתוב שם
השיג  [הראב"ד כתלושים. דינם לטומאה אבל שבת, לענין
את  קיבל שהוא ברור זה, דין מקור נמצא שלא ואומר
רבינו  אולם הפירות. פירוש, "יבשו". שם שבגמרא הגירסא
יבש. האילן פירוש, "יבש". התוספתא גירסת על הסתמך
ברייתא  של הרישא שהרי הדעת, על יותר מתקבלת וגירסתו
"יבש", ואומרת: ממשיכה והיא שנפשח, באילן מדברת זו
שמואל, על הגמרא וקושיית כמחוברין". הן "הרי ומסיימת:
האילן  יבש אם מקלֿוחומר: היא שיבשו, פירות על המדבר
לא  - לבדם הפירות כשיבשו כמחוברים, הפירות דין - כולו

משנהֿלמלך]. וראה בגמרא, שם ע' כלֿשכן.

.‰ÌÈ‡z18eL·iL19˙‡ÓË ˙B‡nhÓ - Ô‰Èa‡a ¿≈ƒ∆»¿¿ƒ≈∆ƒ«¿À¿«
ÔÓB˜Óa ÔÈÏÎ‡20. √»ƒƒ¿»

שם.18) שמואל של כתוב 19)מימרא שם בגמרא
שיבשו. שם) רש"י (וכן רבינו ומפרש "שצמקו",

באילן.20) מחוברים כשעודם אפילו

.ÂÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈiÁ ÈÏÚaÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ∆≈ƒ«¬≈«ƒ≈»¿«¿ƒ
e˙eÓiL „Ú ‰‡ÓË21ËÁL .22Û‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a À¿»«∆»»«¿≈»«»»«

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ23ÌÈ‚„Â . «ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿»ƒ
e˙eÓiMÓ ?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡Ó24Ô‰a „ÏB .25 ≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆»«»∆

‰Ù¯Ë26e‡nË˙Â27¯·ca LÈ È¯‰ - ÔÈ„„˙Ó Ô‰Lk ¿≈»¿ƒ¿«¿¿∆≈ƒ¿«¿¿ƒ¬≈≈«»»
eÙ¯ËÂ ÏÈ‡B‰ ÌÈ˙Ók ÔÈ·eLÁ Ô‰ Ì‡ ,˜ÙÒ28B‡ , »≈ƒ≈¬ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿¿

.e„„˙È ‡ÏÂ Ô·‡k eÓciL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ¿¿∆∆¿…ƒ¿«¿¿
ÔÈ‡L ‰iÁ B‡ ‰Ó‰·a ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰ B‡ ¯·È‡‰»≈»«»»«¿À¿»ƒƒ¿≈»«»∆≈»

˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ29e¯LÎ‰ Ì‡ ,30‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ¿ƒƒ¿ƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»
‰ËÁL .L¯tL ÏÎ‡k ÔÈ·eLÁ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÓB˜Óaƒ¿»ƒ¿≈∆≈¬ƒ¿…∆∆≈≈ƒ¿¬»

Î‰ - ‰Ó‰a‰‰ËÈÁMa e¯L31BÓk dlk ‰Ó‰a‰L ; «¿≈»À¿¿«¿ƒ»∆«¿≈»À»¿
BÓk ,Blk ¯·È‡‰ ¯LÎ‰ - ¯LÎ‰L „ÈÂ ,‰Ê ¯·È‡Ï „È»¿≈»∆¿»∆À¿«À¿«»≈»À¿

¯‡a˙iL32‰ÈiÁa ‰Ó‰a‰ ‰È‰z Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ . ∆ƒ¿»≈¿≈«»»»≈ƒƒ¿∆«¿≈»¿«∆»
ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa B‡ ¯·È‡Ï „È BÓk33.da ¿»¿≈»»»«¿À¿»ƒ»

אוכל.21) תורת עליהם אין חיים, שהם זמן שם 22)כל
ב. לגוי.23)קיז, טמאה בהמה בשוחט שם, שנינו זה דין

לאכילה  טהורה בהמה מתירה ששחיטה מפני והטעם,
להוריד  טמאה בבהמה גם היא מועילה מפרכסת, כשעודה
שניתרת  טהורה, בהמה השוחט ומכלֿשכן אוכל, תורת לה

שתמות. לפני בשחיטה מ"ח,24)לאכילה פ"ג עוקצין
או 26)בדגים.25)כביתֿהלל. מום בהם נולד פירוש,

טריפה. - ועוף חיה בבהמה בהם שכיוצא מחלה,
בטומאה.27) א).28)נגעו עה, (חולין נפשטה שלא בעיא
שנמנו 30)להתרפא.29) המשקין משבעת באחד נרטבו

ה"א. בפ"א בשעת 31)למעלה שיצא בדם פירוש,
יד  נעשית שבהמה ב) קכז, (שם מאיר כר' פסק שחיטה.

תאנה. של ייחור דין ה"ב למעלה ראה לקמן 32)לאבר.
ה"ג. א.33)פ"ה קכח, שם נפשטה, שלא בעיא

.ÊÌca ¯Oa‰ Ïk ¯LÎ‰ - ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»À¿«»«»»«»
‰ËÈÁMa ‡ˆiL34Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆»»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…»»≈∆»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ô¯Oa Ïk È¯‰ - ‰ËÈÁMa35ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎk «¿ƒ»¬≈»¿»»»ƒ∆¿≈¿»»√»ƒ
¯LÎ‰ ‡lL.e ∆…À¿¿

לדין 34) מבוא כעין כאן ונכפל כבר, נתבאר זה דין
דעת 35)שלאחריו. נגד א) לג, (שם במשנה כתנאֿקמא

מכשירה. עצמה שהשחיטה שמעון ר'

.ÁÔÈÏÎ‡36Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk e¯LÎ‰L37B‡ , √»ƒ∆À¿¿¿∆≈¿À»ƒ««¿«
ÌÈ¯aÁÓ‰ ÌÈna e¯LÎ‰L38,¯LÎ‰ BÈ‡ - Ú˜¯waL ∆À¿¿««ƒ«¿À»ƒ∆««¿«≈∆¿≈

Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz‰ ÌÈÓa e¯˜ÚpL ¯Á‡ e¯LÎiL „Ú«∆À¿¿««∆∆∆¿¿«ƒ«¿ƒƒ««¿«
¯ÈLÎÓ BÈ‡ - ÈÏk ÏÎa :¯Ó‡pL ;ÔÈ˜LÓ ¯‡La B‡ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿»¿ƒ≈«¿ƒ

ÌÈÏÎaL ÌÈn‰ ÔÈÚk Ú˜¯w‰ ÔÓ LÏziL „Ú39·‡L . «∆ƒ»≈ƒ««¿«¿≈««ƒ∆¿≈ƒ»«
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯wa Ô˙e ÈÏÎa ÌÈn‰40. ««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿«≈»«¿ƒƒ

ב.36) קיח, שנוגבו.37)שם אחר מים 38)ונעקרו
במים  בעודם טומאה בהם ונגעה ובמערות, שבבורות
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שעל  במים הוכשרו הבור מן הוציאם אם אבל המחוברים,
מכשירים. מחוברים שמים אמרו, א טז, [בפסחים גבם.
כשהוציאו  שהמדובר חד, ד"ה שם ב'תוספות' ריב"א ופירש
מכשירין  המשנה על ומסתמך המחוברים, המים מן האוכל

מ"ו]. ב.39)פ"ד ח, פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת
להכשרה 40) ראויים והיו בכלי, כן לפני שהיו אףֿעלֿפי

ב'תורת המקור מציין נפלו (הכסףֿמשנה אולם שם, כהנים'
ראה  הנכונה. הגירסא את לקבוע וקשה שיבושים, כמה שם

שם). אהרן קרבן

.Ë˙eM˜41ıÈˆÚa dÚËpL42Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈc‚‰Â ƒ∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»««ƒ
ıÈˆÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiL43‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -44. ∆»»∆»ƒ≈»¿«∆∆À¿»

Ba ‡ˆiL È„k ·e˜ ‡e‰L ıÈˆÚÂ45ÔË˜ L¯L46- ¿»ƒ∆»¿≈∆≈≈…∆»»
ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ Ba ÚeËp‰Â ,ı¯‡k ‡e‰ È¯‰¬≈»»∆¿«»«≈¿«≈À¿»¿≈

ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓ Ba eÈ‰ Ì‡47. ƒ»«ƒ≈»«¿ƒƒ

מ"ט.41) פ"ב דינם 42)עוקצין שבו והזרעים נקוב,
לקרקע. חוץ 43)כמחובר ממנה חלק ויצא הגדילה,

העציץ,44)לעציץ. מן נתלש זה שחלק אומרין אנו אין
ראה  במשנתנו. רבינו פירוש (עלֿפי תלושים כפירות ודינו
בעציץ  שהמדובר לפרש, גם [ואפשר וכסףֿמשנה). ראב"ד
ממנה  חלק יצא ואפילו כתלושה, הקישות ודין נקוב, שאינו
שכנגד  האוויר מן יונקת שהיא אומרים אנו אין לעציץ, חוץ
על  יותר מתקבל זה ופירוש כמחוברת. היא והרי הקרקע,
נקוב", שהוא "ועציץ מתחילה: הבאה שהבבא מפני הדעת,

נקוב]. באינו המדובר כאן שעד הנקב.45)משמע דרך
מ"ו.46) שם.47)שם

.ÈıÈˆÚ48Ïa˜Ó Ba ÚeËp‰ È¯‰ - ·e˜ BÈ‡L »ƒ∆≈»¬≈«»«¿«≈
.ÔÈ¯ÈLÎÓ - BÎB˙a ÌÈÓ eÈ‰ Ì‡Â ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ

שם.48)

.‡ÈÈÏk49ÌÈÏÏ‚50‰Ó„‡ ÈÏÎe51ÔÈÏBÎÈ ÌÈL¯M‰L ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»∆«»»ƒ¿ƒ
Ô‰a Ú˜·Ï52ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ - ˙‡ˆÏÂ53, ƒ¿…«»∆¿»≈≈»«¿ƒƒ∆«¿»ƒ

.ÔÈ·e˜k Ô‰ È¯‰ - ÔÈ·e˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ

מיובש.50)שם.49) בהמות מרפש העשויים כלים
באש.51) מוסקים רכים.52)בלתי שהם מפני
ואינם 53) לקרקע כמחובר דינם בהם, הגדלים הזרעים

(במשנתנו  מכשירים אינם שבתוכו והמים הכשר, מקבלים
בו). חזר וכאן מאד, מסובך אחר פירוש רבינו כתב

.·Èe‰‡ÏnL ıÈˆÚ54·eLÁ BÈ‡ - B˙ÙO „Ú ¯ÙÚ »ƒ∆ƒ¿»»»«¿»≈»
ÈÏk55BÈ‡L ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡L ‡Ï·Ëk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , ¿ƒ∆»¬≈¿«¿»∆≈»»»∆≈

Ïea˜ ÈÏk56. ¿ƒƒ

ביטלו 55)שם.54) שהעפר מפני נקוב, אינו אפילו
כלי. טומאה 56)מתורת מקבלים אינם חרס וכלי עץ כלי

שהמים  כאן ומשמיענו קיבול, בית להם יש אם אלא
מכשירים. אינם - עפר שמילאהו זה בכלי הנמצאים

.‚ÈÔÈ˜LÓ57ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ eÏÙpL ÔÈ‡ÓË58,e‡ÓË - «¿ƒ¿≈ƒ∆»¿«»√»ƒƒ¿¿
ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL eÏÙpL Èt ÏÚ Û‡59È¯‰L , ««ƒ∆»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ∆¬≈

˙Á‡k ÔÈ‡a ¯LÎ‰‰Â ‰‡Óh‰60eÈ‰È ‡lL ‡e‰Â . «À¿»¿«∆¿≈»ƒ¿««¿∆…ƒ¿
Ú˜¯wa61. ««¿«

מ"א.57) פ"א טומאה.58)מכשירין לקבל הוכשרו שלא
לח)59) יא, (ויקרא הכתוב מן למדו ב כב, מציעא בבבא

בעלים. רצון צריך לדין 60)שהכשר גם נמשך זה נימוק
את  בארוכה רבינו מבאר במשנתנו לרצון. שלא מכשירים
בעלים  שרצון מכיוון היא: דבריו ותמצית הזה, הנימוק
עליו, מנבלתם ונפל זרע על מים יותן "וכי הכתוב מן למדנו
לפני  שבא בהכשר נאמר זה כתוב והרי לכם", הוא טמא
אחת  בבת באים והטומאה כשההכשר אבל הטומאה, נפילת
גזירת  שהוא דבר על מדעתנו להוסיף ואין שמענו, לא

למדנו 61)הכתוב. מכשירים, אינם שמחוברים הדין
לד). ו, (שם כלי" בכל ישתה "אשר מכתוב

.„ÈÏÎ‡ Ïk62ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L „Ú Á¯ÒÂ „ÒÙpL »…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿««∆≈»¿«¬«
‰˜LÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡63Á¯ÒpL »»≈¿«≈À¿»¿≈«¿∆∆ƒ¿«

,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡ ˙i˙LÏ Èe‡¯ BÈ‡Â „ÒÙÂ¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿ƒ«»»≈¿«≈À¿»
¯ÈLÎÓ BÈ‡L C¯„k64‰˙MÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ,65. ¿∆∆∆≈«¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ»∆

בטהרות:62) אמרו "כלל מ"ו: פ"ח טהרות במסכת שנינו
כלב". מאכילת שייפסל עד טמא אדם, לאוכל המיוחד כל
טומאה  לאסוקי "ההוא א: כא, בכריתות זו משנה על ואמרו
כבר  שישנה הטומאה את ממנו להעלות (פירוש, מיניה
לאדם  ראוי אינו שאם כאן שאמרנו (מה הכא עליו),
ליה  לאחותי טמא) אינו לכלב ראו שהוא אףֿעלֿפי
הלכה  מקור וכאן טהור). אוכל על טומאה (להוריד טומאה"

ה"ד.63)זו. ח פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת
ה"ב.64) בפ"א למעלה פרט 65)שאמרנו שם: ודרשו

להכשר, בעיקר שם בתו"כ נדרש זה [פסוק סרוח. למשקה
"יטמא"]. מסיים שהרי טומאה, גם כולל אבל

.ÂË¯BÚ‰66‰ÈÏÚ ·MÁL ‡ÈÏM‰Â B˜ÏML »∆¿»¿«ƒ¿»∆ƒ≈»∆»
‰ÏÈÎ‡Ï67ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nË˙Ó -68. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒƒ¿≈«¿»

ב.66) עז, חולין עור 67)ברייתא שלקה, שלא אףֿעלֿפי
רכה, היא שליא אבל שליקה, בלי נאכל אינו קשה שהוא
בלי  אוכל תורת לה להוריד המחשבה מועילה ולפיכך

אחר.68)שליקה. אוכל עם עירבם לא אפילו

.ÊË¯BÓÁ‰ ¯BÚ69,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - B˜ÏMLÌ‡ «¬∆¿»¬≈∆»≈ƒ
B‡ ,B˜ÏML ÈtÓ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Óƒ¿«≈À¿«√»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆¿»

.‰a¯‰ Òe‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ‡nË˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»«¿≈

אמרו,69) שם בגמרא נפשטה. שלא בעיא א, עמוד שם
שליקה. ע"י אפילו אותו אוכלים ואין מאוס החמור שעור

.ÊÈÌÈhÁ70¯˜a ÈÏÏ‚aL71ÈÏÏ‚aL ÌÈ¯BÚOe ƒƒ∆¿∆¿≈»»¿ƒ∆¿∆¿≈
ÔËwlL ‰Ó‰a‰72·MÁ Ì‡Â .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -73 «¿≈»∆ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿ƒƒ≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙B‡nË˙Ó - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬ƒ»ƒ¿«¿À¿«√»ƒ

א.70) סט, מנחות הבקר 71)ברייתא, את להאכיל רגילים
- וגמלים סוסים כגון האחרות, הבהמות ואת חטים, -

(רש"י). לאכלן.72)שעורים חישב בשעה 73)ולא
(כ"מ). מועילה אינה הליקוט שלאחר והמחשבה שליקטן.
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אינן  לאכילה, עליהן שחשב אע"פ כתוב: שם [בברייתא
טומאת  מטמאין - לאוכלין כנסן אוכלין. טומאת מטמאין
פירשם  הברייתא, לאותה רבינו דברי להתאים וכדי אוכלין.

כך]. הכסףֿמשנה

.ÁÈÏÎ‡ Ïk74:Á¯ÒÂ ÏÒÙ ‡ÓËpL ¯Á‡Â ‡ÓËpL »…∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
O¯Ák L·iL B‡ ·Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ Ì‡75‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿«ƒ∆¡…«∆∆∆»≈¿∆∆¬≈∆

¯B‰Ë76Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ Ì„‡ ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ Ì‡Â ; »¿ƒƒ¿«ƒ∆¡…»»«¬«ƒ»
e‡ÓËpL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ·ÏÎÏ¿∆∆¬≈∆»≈¿∆»»¿»»√»ƒ∆ƒ¿¿

‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ -77. ≈»∆»√»¿ƒ¿∆

יד.74) בהלכה למעלה ראוי 75)נתבאר אינו כך ומתוך
מציין  [הכסףֿמשנה נסרח. שלא אףֿעלֿפי כלב, לאכילת
המדובר  שם אולם א, נה, נדה בגמרא כחרס, יבש דין מקור
(לדעת  כקמח נעשה או יוחנן) ר' (לדעת שנפרך המת בבשר
ורבינו  כחרס, יבש בדין כלום שם נאמר ולא לקיש), ריש
המת  שבשר פסק ה,א) מת טומאת מהלכות (בפ"ב עצמו
כאן. לדבריו סתירה בזה יש ולכאורה מטמא. כחרס יבש
קשה  אבל אוכלין, לטומאת מת טומאת לדמות אין אולם
להלכה  מקור זו בסוגיא הכסףֿמשנה מצא כיצד להבין

כאן]. בה עוסקים טומאתו.76)שאנו פקעה
טהרה 77) להן "ואין ה"ב: פ"א טבולֿיום תוספתא

מטומאתן".

.ËÈÌÈÚ¯Ê78Ô‰Ó ÁÓBv‰ È¯‰ - ÌÚ¯fL ÌÈ‡ÓË ¿»ƒ¿≈ƒ∆¿»»¬≈«≈«≈∆
‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ,¯B‰Ë79‡e‰Â . »«¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆¿

eLÈ¯L‰L80,Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ - ‰L¯L‰ Ì„˜ Ï·‡ ; ∆ƒ¿ƒ¬»…∆«¿»»¬≈≈¿À¿»»
‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a elÙ‡81. ¬ƒ¿»»∆«¿»∆

מנין 78) דרשו: ה"ב, פי"א שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
יזרע  "אשר לומר תלמוד טהרו? שזרען טמאים לזרעים
השרישו, שלא אףֿעלֿפי יכול לז). יא, (ויקרא טהור"

"הוא". לומר בצלצל 79)תלמוד ששותלים בצלים כגון
"בצלים  שנינו: מ"ב, פ"ה [במעשרות והולך. גדל והוא קטן,
הר"ש, ומפרש מלטמא". טהרו - בעליה משהשרישו
שעפר  המעזיבה, גבי על בעלייה מונחים היו שהבצלים
שבסל, בצלים אבל עפר. באותו והשרישו עליה שטוח
א) לד, (פסחים ורש"י טהרו]. לא עלים הוציאו אפילו
ויצאו  לגבה בטלו - לקרקע שחוברו שכיוון הטעם, מפרש

אוכל. שרשים.80)מתורת באדמה.81)הוציאו נרקב

.ÎÔÈÏÎ‡82ÌÈÏÎÏ ÔÈ¯aÁnL83.ÏÎ‡ ˙¯BzÓ eÏËa - √»ƒ∆¿À»ƒ¿≈ƒ»¿ƒ«…∆
˙‡ÓËa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿À¿«

ÈÏk‰84ıÚ LÈÓLz ÔÈLnLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ;85È¯‰ - «¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ≈¬≈
.ıÚk Ô‰≈¿≈

א.82) קכט, הדבוקים 83)חולין עיסה שיירי כגון
לאכלם. דעתו ואין של 84)בעריבה הטומאה בדרגת

הטומאה. אב האוכל שיירי גם הטומאה, אב הכלי אם הכלי.
הכלי.85) מדופן חלק נעשו

.‡ÎÁ¯ÒÂ „ÒÙ ‡ÓËpL ¯Á‡Â ‡ÓËpL ‰˜LÓ Ïk»«¿∆∆ƒ¿»¿««∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
ÌÏBÚÏ B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰ -86‡ˆBÈ ‰˜Ln‰ ÔÈ‡L ,87 ¬≈∆¿À¿»¿»∆≈««¿∆≈

·Ïk‰ È„È ÏÚ88‰¯‰Ë ‡ÓËpL ‰˜LÓÏ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚÏ «¿≈«∆∆¿»¿≈¿«¿∆∆ƒ¿»»√»

ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÏÈaË‰ Ì‡L ,„·Ïa ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁƒ««ƒƒ¿«∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ
Ô‰ÈÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ eÙvL ÔÂÈk - ‰Â˜Óa89e¯‰Ë90. ¿ƒ¿∆≈»∆»≈ƒ¿∆¬≈∆»¬

ÌÈÙÈa ÌÈÚ¯Â ,ÔÈnÁa ÔBˆÂ ÔBˆa ÔÈnÁ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ¯a ÌÈÙÈÂ91. ¿»ƒ¿»ƒ

שמשקה 86) הי"ד) (למעלה רבינו פסק טומאה, קבלת לענין
אבל  טומאה. מקבל אינו אדם מאוכל נפסד ואם כאוכל, דינו
כתב  באוכל ביניהם. רבינו מחלק - מטומאתו יציאה לענין
משקה  אבל נטהר, כלב מאכילת ונפסד נטמא שאם (בהי"ח)
פרשת  כהנים' ב'תורת הדין ומקור טומאתו. מידי יוצא אינו
"אשר  אומר אליעזר ר' שם: שנינו ה"ד. ח, פרשתא שמיני
יוצאים  משקין אין לו, אמרו סרוח. למשקה פרט ישתה",
ומפרש  מידי). גורסים: (יש פרה לידי ולא עופות לידי לא
- טומאה מכל התורה מיעטה אליעזר ר' שלדעת רבינו
לפני  נטמא אם ואפילו אדם, לשתיית ראוי שאינו משקה
לו  ואמרו כשנפסל; מטומאתו יוצא - אדם משתיית שנפסל

לעופות  ראוי זה משקה הרי כבר חכמים, אם ולפיכך ולפרה,
שנפסל  שמשקה הם מודים אבל מטומאתו, יוצא אינו נטמא
לו. כאמרו רבינו ופסק טומאה. מקבל אינו אדם משתיית

שהוא,88)מטומאתו.87) סרוח משקה כל מלקק שהכלב
[וב'תורת  כלב. משתיית שנפסל משקה בכלל אין ולפיכך
בהמה  לכל שהכוונה סובר, ורבינו "פרה". כתוב כהנים'

השלמות)]. (ראה מים 89)שהיא מלא כלי השקיע אם
המקוה. במי שנגעו עד במקוה ביצה 90)טמאים משנה

מים  טהרת והיא "השקה", נקרא זה חכמים בלשון ב. יז,
מ"ח). פ"ד (מכשירין משקין שאר לא אבל בלבד

ו.91) פ"ו, מקוואות במשנה כביתֿהלל

.·ÎÏwÓ92ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L93ÏÈaË‰Â «≈∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Â˜Óa d˙ˆ˜Ó94d˙ˆ˜Ó ÏÚL ÌÈn‰ e¯‰Ë ‡Ï -95 ƒ¿»»¿ƒ¿∆…»¬««ƒ∆«ƒ¿»»

.dlk ˙‡ ÏaËiL „Ú«∆ƒ¿…∆À»

מ"ט.92) פ"ח טמאים.93)טהרות במים נרטב המקל כל
אמרנו  שהרי בלבד, למים הכוונה "משקין" שכתב [מה
בלבד]. מים אלא מטהרת אינה שהשקה בהכ"א) (למעלה

המקל.94) שעל המים במצקת המקוה מי שעל 95)ונגעו
שבחלק  למים מחוברים שהם אע"פ הוטבל, שלא המקצת
טמאים, המוטבל בחלק הנמצאים המים שגם [ונראה המושק.
דבר, של וטעמו בטומאתם]. שנשארו במים נגיעתם מפני
שסופם  אףֿעלֿפי משופע, במקום הנמצאים שמשקין מפני
"הניצוק  שם: ששנינו כמו חיבור, בגדר אינם למטה, לרדת
פני  על לאט לאט הזוחלים (משקין חיבור" אינו והקטפרס
- כלי אבל מקל, ודווקא "קטפרס"). נקראים משופע, שטח
המים  מקצת רק נגעו ואפילו בגומא), (מים כאשבורן דינו
המקוה  מי עם אחד שטח שנעשו מפני כולם, נטהרו במקוה
המשקין  טימאו לא למה לי נתבאר [ולא שם). בפירושו (רבינו
שנטהרו  אחר המשקין את ויטמא יחזור והכלי הכלי, את

טומאה]. מקבל שאינו לכלי רבינו התכוון ואולי בהשקה?

.‚Î‚ÏL96- ‰Â˜Ó ÈÓÏ B˙ˆ˜Ó ˜ÈM‰Â ‡ÓËpL ∆∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ¿∆
Blk ¯‰Ë ,B˙ˆ˜Ó ¯‰ËÂ ÏÈ‡B‰97. ƒ¿»«ƒ¿»»«À

א.96) יז, נדה למדנו 97)ברייתא, הכ"ב) (פ"א  למעלה

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



קטו oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - hay `"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פתיתי  את דנים שאין מפני כולו, נטמא לא מקצתו שנטמא
לענין  אחד כגוף נחשב ולמה אחד, לגוש כמחוברים השלג
ב, פ"ג, טהרות למשנה בפירושו משאנץ הר"ש השקה?
המקוה  את משלים ששלג מפני הזה, ההבדל את מסביר
השלג  כל ואםֿכן מ"א), פ"ז (מקוואות סאה לארבעים

נטהר. ולכן מהמקווה, חלק נעשה המושק

.„Î„Óz‰98ÔÈa B„nzL ¯Á‡ ‡ÓËpL ÔÈa ,‡Óh‰ «∆∆«»≈≈∆ƒ¿»««∆ƒ¿≈
B˜ÈMÓ - ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú :ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B„nzL∆ƒ¿¿«ƒ¿≈ƒ«∆…∆¿ƒ«ƒ
È¯‰ - ıÈÓÁ‰MÓ ;ÌÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,¯‰ËÈÂ ‰Â˜Óa¿ƒ¿∆¿ƒ¿«∆¬≈¿«ƒƒ∆∆¿ƒ¬≈

‰Â˜Óa ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÈÈk ‡e‰99. ¿«ƒ¿≈»√»¿ƒ¿∆

יין.98) ושמרי ממים שעושים חולין 99)משקה ברייתא,
ב. כו,

.‰Î‰¯„˜100ÔÈÈÂ L·c ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL ¿≈»∆¿≈»«¿ƒ¿¿«¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ101‰Â˜n‰ CB˙a ‰e˙e ,102ËLÙe , ¿«≈»∆¿»¿«ƒ¿∆»«

da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯‰103‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - »ƒ¿À¿»∆»¿»«»¬≈∆¿«≈
˙‡ÓËÂ ,‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˜Ln‰ ˙‡∆««¿ƒ««ƒ∆≈¿«ƒ¿∆¿ƒ¿≈

‰¯„w‰104‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ «¿≈»≈¬«««¿ƒ∆¿»««ƒ∆ƒ
‰Â˜n‰ CB˙a105‰¯„w‰ - ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰ . ¿«ƒ¿∆»¿»¿≈»«ƒ«¿≈»

‰¯B‰Ë106,ÌÏBÚÏ Ò¯Á ÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¿»
ÌÈn‰ ÔÈ‡ÂÌÈ‡ÓË dÎB˙aL107ÌÈ·¯ÚÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿≈««ƒ∆¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿…»ƒ

‰Â˜n‰ ÈÓa108da Ú‚Â B„È ˙‡ ‰‡Óh‰ ·‡ ËLt . ¿≈«ƒ¿∆»«««À¿»∆»¿»«»
Ò¯Á ÈÏk ¯‰ËÓ ‰Â˜n‰ ÔÈ‡L ,‰¯„w‰ ˙‡ÓË -109. ƒ¿≈«¿≈»∆≈«ƒ¿∆¿«≈¿≈∆∆

היא.100) חרס של קדירה סתם מ"ח. פ"ד מכשירין
למים.101) חוץ טומאה המקבלים המשקין כל
למים 102) אלא מועילה אינה שהשקה כ"א בהלכה נתבאר

עצמה 103)בלבד. בקדירה נגע ואם שבקדירה. במשקין
כלי. מטמא אינו שראשון מפני טהור, משום 104)הכול

ה"ב). ז פרק הטומאות אבות (הלכות משקין גזירת
(ויקרא 105) בתורה ככתוב במקוה, טהרה לו אין חרס שכלי

תשבורו". ואותו . . . חרש כלי "וכל לג): אפילו 106)יא,
עצמה. בקדירה בהם.107)נגע נגע אם אפילו

בהשקה.108) המים 109)ונטהרים את מטמאה והקדירה
במקוה  העומד לאדם דומה זה ואין המקוה, מן כשמוציאה

שבתוכה. בטומאה ונגע

.ÂÎÈÓ110˙eÎÈÙL111e„¯È .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿«À¿»»¿
;ÌÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ea¯ Ì‡ ,ÌÈÓL‚ ÈÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿»ƒƒ«¬≈∆¬≈≈¿ƒ
ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa ,‡ÓË Ïk‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»«…»≈≈¿≈ƒ≈

˙BÚ˜¯˜a112Ï·‡ ;‰ÎÈÙL ÈÓ eÓ„wL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ¿«¿»≈»«ƒ¿«∆»¿≈¿ƒ»¬»
ÈnÓ ‡e‰L Ïk Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ÌÈÓL‚ ÈÓ eÓ„»̃¿≈¿»ƒ¿»¿¬≈∆»∆ƒ≈

‡ÓË Ïk‰ - ˙eÎÈÙL113e„¯iL ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnL , ¿ƒ«…»≈∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»¿
.‡e‰L ÏÎa ÔÈ‡nËÓ - ÌÈ¯B‰ËÏƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆

מ"ג.110) פ"ב שופכים.111)מכשירין רבינו 112)מי
מיטמאים  מחוברים שמשקין ה"י, בפט"ו לשיטתו

בעלים. ברצון נגעו אם במשנה הרא"113)ומטמאים, ש
מי  את האדם החשיב לא השפיכה מי כשקדמו מסביר,
לרצונו  נפלו לא ולפיכך בשופכין, יוזהמו שהרי הגשמים,

לרצונו  גשמים, מי קדמו אם אבל טומאה. מקבלים ואינם
טומאה. ומקבלים הם

.ÊÎÛ¯Bh‰114Bbb ˙‡115B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â116È¯‰Â «≈∆«¿«¿«≈∆¿«¬≈
˙BÙÈËp‰ ea¯Â ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È ,ÌÈÙhÓ Ô‰117- ≈¿«¿ƒ»¿¬≈∆¿»ƒ¿««¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ÔÈÙËBp‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ ea¯ È¯‰¬≈«≈¿»ƒ¬≈∆¿«¿ƒ≈∆¿ƒ

מ"ד.114) הגג.115)שם על שטח הטיט את מחליק
במקום  הגג על חדש טיט נותנים היו הגשמים, ימות בפרוס
ומחליקים  מים עליו ושופכים החום, מחמת שנפרך הישן

במעגילה. משמע 116)אותו (כך כשופכין דינם אלה ומים
שהמדובר  מפרש שם והרא"ש למשנתנו, רבינו של מפירושו

טמאים). טפטוף 117)במים התגבר הגשמים, ירידת עם
המים.

.ÁÎCq‰118È¯‰Â Ï·ËÂ Ì„‡‰ ‰Ê ‡ÓËÂ ¯B‰Ë ÔÓL «»∆∆»¿ƒ¿»∆»»»¿»««¬≈
ÔË˜ ¯·È‡ ˙ÎÈÒ È„k ‰È‰ Ì‡ ,B¯Oa ÏÚ ÔÓM‰119- «∆∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«≈»»»

Ì„wÓ ‰È‰Lk ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰120‡ÓË ÔÓL CÒ . ¬≈»¿∆»»ƒ…∆»∆∆»≈
¯‡L Ì‡ ‡l‡ ;ÂÈÏÚL ÔÓM‰ ¯‰Ë ‡Ï - Ï·ËÂ¿»«…»««∆∆∆»»∆»ƒƒ¿«

ÁÙBË ‰˜LÓ epnÓ121Ì‡Â ,B˙‡ÓËa ÔÓM‰ È¯‰ - ƒ∆«¿∆≈«¬≈«∆∆¿À¿»¿ƒ
.BËeÚÓa ÏËa - epnÓ ÁÈtË‰Ï È„k epnÓ ¯‡L ‡Ï…ƒ¿«ƒ∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ

מ"ו.118) פ"ד בפירושו 119)עדיות (רבינו קטנה אצבע
אגב 120)למשנה). נתבטל שהשמן לפי הסיכה, לפני

נתבטל, לא - זה שיעור מכדי יותר היה אם אבל הגוף,
משקין. מטהר אינו והמקוה הטמא, הגוף מן ונטמא

מקולי 121) הם אלה דינים תורטב. - אצבע בו תיגע אם
כביתֿהלל, רבינו ופוסק ביתֿהלל, ומחומרי ביתֿשמאי

לחומרא. ובין לקולא בין מקום, בכל כמותם שהלכה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיוחד 1) ואינו אחד במקום לאדם המיוחד אוכל יבאר

מחשבה  שצריכים דברים מחשבה. צריך אם אחר במקום
לא  או הכשר, ולא מחשבה או מחשבה, ולא הכשר והכשר,

זה. ולא זה

.‡e¯‡a ¯·k2„Ú ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈»√»ƒƒ¿«¿ƒ«
- Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎ‡ ÏkLÂ ;e¯LÎiL∆À¿¿¿∆»…∆∆≈¿À»¿«¬«»»

È‡.Ì„‡Ï B„ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó B ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¬¿»»

ה"א.2) פ"א,

.·ÏÎ‡3BÈ‡Â ‰f‰ ÌB˜na Ì„‡Ï „ÁÈÓ ‡e‰L …∆∆¿À»¿»»«»«∆¿≈
Ba „ÁÈÓ ‡e‰L ÌB˜na - ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì„‡Ï „ÁÈÓ¿À»¿»»¿»«≈«»∆¿À»
BÈ‡L ÌB˜n·e ,Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¬»»¿«¬¿»»«»∆≈
Ïa˜È Ck ¯Á‡Â Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ Ba „ÁÈÓ¿À»»ƒ«¬»»¿«¬¿»»¿««»¿«≈

‰‡ÓË4ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ BÙBqL ÏÎ‡ ÏÎÂ .5BÈ‡ À¿»¿»…∆∆¿«≈»»¿≈ƒ≈
¯LÎ‰ CÈ¯ˆ6. »ƒ∆¿≈

מ"ג.3) פ"ג והכשר 4)עוקצין טומאה מדיני ברבים
מכריע. משקל בעלת היא האדם מחשבת כגון 5)טומאה,

מטמאה  אינה - מפרכסת והיא לגוי, טמאה בהמה השוחט
לאחר  אבל ב). קיז, חולין (משנה, הפירכוס זמן כל כנבילה
ראה  וכלים. אדם חמורה טומאה תטמא – מלפרכס שתפסיק

ה"ד. אוכלין.6)לקמן טומאת מטמא וגם ומתטמא
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.‚ÔÈÏÎ‡ LÈ7ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯vL ≈√»ƒ∆¿ƒƒ∆¿≈¿≈»¿ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,‰·LÁÓ«¬»»¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ
ÔÈ‡L LÈÂ ,¯LÎ‰Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,¯LÎ‰∆¿≈¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿∆¿≈¿≈∆≈
ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ?„ˆÈk .¯LÎ‰ ‡ÏÂ ‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ…«¬»»¿…∆¿≈≈«»»√»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰8ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ - «¿À»ƒ¿»»¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿≈
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ‚c .‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¬»»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯Ùka ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„Â ÌÈ‡ÓË ÌÈ·‚ÁÂ ,ÌB˜Ó ÏÎa9 ¿»»«¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¿»ƒ
‡ÏÂ ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆe ,Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿À»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿…

‰·LÁÓ10CÈ¯ˆ - ‰˙nL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÎÂ . «¬»»¿≈≈∆¿≈»¿»∆≈»»ƒ
¯LÎ‰11ÌB˜Ó ÏÎa ‰·LÁÓ ‡ÏÂ12ÔÈÎÈ¯ˆ el‡Â . ∆¿≈¿…«¬»»¿»»¿≈¿ƒƒ

‰Â ‰·LÁÓ¯LÎ13ÈÁ‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa :14ÔÓ ÔÈa , «¬»»¿∆¿≈»»«≈ƒ««≈ƒ
ÛBÚ‰ ˙Ï·Â ,ÛBÚ‰ ÔÓ ÔÈa ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa Ì„‡‰»»»≈ƒ«¿≈»≈ƒ»¿ƒ¿«»

‡Óh‰15ÌÈ¯Ùka ‰ËeÁL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁÂ ,16. «»≈¿≈∆¿≈»¿»¿»«¿»ƒ
‰ËÈÁMa ¯LÎ‰L Èt ÏÚ Û‡17ÈL ¯LÎ‰ CÈ¯ˆ , ««ƒ∆À¿««¿ƒ»»ƒ∆¿≈≈ƒ

‰·LÁn‰ ¯Á‡18‰„O‰ ˙B˜¯È Ïk ¯‡Le .19ÔB‚k ,20 ««««¬»»¿»»«¿«»∆¿
ÌÈ·‚Á ÔÎÂ .˙Bi¯Ët‰Â ¯˙BÈa ÌÈLw‰ ÌÈÏˆa‰«¿»ƒ«»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ

ÌÈpË˜ ÌÈ‚„Â21ÔÈLÏÚ .ÌÈ¯Ùka ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆ -22 ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¬»»«¿»ƒÀ¿ƒ
‰Ó‰·Ï ÔÚ¯fL23ÔÈ‡ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ∆¿»»ƒ¿≈»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»≈»

,eLÏziL ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ·LÁiL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»«∆«¿…¬≈∆««∆ƒ»¿
¯eaÁ ˙·LÁnL24ÔËwÏL ÔÈLÏÚ .‰·LÁÓ dÈ‡ ∆«¬∆∆ƒ≈»«¬»»À¿ƒ∆ƒ¿»

ÔÈÎÈ¯ˆ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ,ÔÁÈ„‰Â BzÓ‰·Ïƒ¿∆¿∆¡ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»¿ƒƒ
‰·LÁn‰ ¯Á‡ ÈL ¯LÎ‰25.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈≈ƒ««««¬»»¿≈…«≈»∆

ÏÏ‡‰26˙‡ÓË Ïa˜Ó - ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·LÁ Ì‡ , »¬»ƒ»«»»«¬ƒ»¿«≈À¿«
ÔÈÏÎ‡27ıÚk ‡e‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,28Ïa˜Ó BÈ‡Â √»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈¿«≈

,ÌÈ„Èb‰Â ,¯Oaa ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿≈»¬»«¿À»ƒ«»»¿«ƒƒ
ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â29, ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ«¿»«ƒ

k‰ÂÌÈÙ30‰ˆBp‰Â31ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â , ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ˆ - ¯Oaa ÔÈÚÏ·n‰ ÌBË¯Á‰ ÔÓe ÌÈ¯tv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»¿ƒƒ
‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L el‡Â .‰·LÁÓe ¯LÎ‰∆¿≈«¬»»¿≈∆≈¿ƒƒ…«¬»»

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙Ï· :¯LÎ‰ ‡ÏÂ32, ¿…∆¿≈ƒ¿«¿≈»¿»¿»»
¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·Â33‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁÂ34 ¿ƒ¿«»«»¿≈∆¿≈»¿»

ÌÈk¯ka35„Á‡ ÔÈ‡ ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÈÙÏ . «¿«ƒ¿ƒ∆≈¿À»ƒ¿«¬«»»≈∆»
ÈtÓ ,¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;‰·LÁÓ CÈ¯ˆ el‡Ó≈≈»ƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿≈

‡nËÏ ÔÙBqL36˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡37‡nËÓ‰ ÏÎÂ , ∆»¿«≈»»¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«≈
ÌÈÎÈ¯ˆ el‡Â .¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ ‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»≈»ƒ∆¿≈¿≈¿ƒƒ

¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ38¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· : «¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿«»«»
‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·Â ,ÌÈ¯Ùka«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿≈»¿»»¿
‰‡ÓË ·‡ - ˙ÈÊk Ï·‡ ;˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÚ ·MÁL∆ƒ≈«»ƒ¿«ƒ¬»¿«ƒ«À¿»

.‡e‰

מ"א.7) פ"ג בין 8)עוקצין בערים בין הם נאכלים
לאוכלם.9)בכפרים. רגילים אינם הערים תושבי

"צריכים 10) הגירסא שלפנינו במשנה ה"א. שם תוספתא,
רבינו, לעיני היתה אחרת שגירסא ברור בכפרים". מחשבה

המשנה. על התוספתא את להעדיף אין חלב 11)שהרי
כד): ז, (ויקרא שנאמר נבילות, טומאת מטמא אינה נבילה
ואפילו  מלאכה", לכל יעשה טריפה וחלב נבילה "וחלב

בפירושו  אוכלין. טומאת מטמא אבל קודש, למלאכת
טומאת  מטמא הוא במים הוכשר שאם רבינו, כתב למשנה
אותו  טיהרה שהתורה מפני בטומאה נגע שלא אע"פ אוכלין
חולקים  וכלים. אדם יטמא שלא כדי בלבד, נבילות מטומאת
שרץ, הכשר גם שצריך ודעתם המשנה, מפרשי כל עליו
אבות  הל' (ראה יטמא ואחרֿכך בשרץ שיגע פירוש,

ה"ה). פ"א בכפרים.12)הטומאות ובין בכרכים בין
צריכה  מקום בכל מתה "חלב שונים: אנו שם, בתוספתא
(ראה  כגופה" שהיא מפני מחשבה צריכה ואינה הכשר,

טו). הערה ב.13)לקמן פ"ג, שם במשנה 14)משנה,
בשר  וכתב דייק ורבינו וכו'" האדם מן "החותך כתוב:
יש  - אדם חתכו אם אבל מאליו, שפרש פירוש הפורש,
לכלב, להאכילו ובין לאדם להאכילו חתכו בין הבדל
היא  חתיכתו לאדם חתכו שאם בה"ט, לקמן כמבואר
תתפרש  ומשנתינו שניה. מחשבה צריך ואינו מחשבתו
לכלב. במתכוון או כוונה כל בלי או מאליו, בנחתך

אוכל.15) ככל טומאה מקבל אבל כלל, מטמא שאינו
בין16) מחלק חלב רבינו ובין שנתנבלה טהורה בהמה חלב

מחשבה  צריכה שאינה למעלה כתב נבילה בחלב שחוטה,
צריכה  שבכפרים כאן פוסק ובשחוטה בכפרים, אפילו
למעלה  שהבאנו בתוספתא הוא זה הבדל מקור מחשבה.
צריך  בכפרים שחוטה "חלב ואומרת: הממשיכה יא) (הערה
נאכל  אינו לבדו חלב דבר: של וטעמו והכשר". מחשבה
שמרובים  בכרכים אבל מחשבה, צריך ולפיכך בכפרים
שפורש  בחלב זה וכל לחלב. גם קונים נמצאים תושביהם
ומכאן  בכפרים. גם נאכל לבשר מחובר חלב אבל הבשר, מן
שנשחטה  בהמה שחוטה. וחלב נבילה חלב בין ההבדל
ומוכרים  חותכים החלב ואת ליהודים נאכל בשרה כהלכה,
לגויים  כולה אותה מוכרים - שנתנבלה בהמה אבל לגויים,
איש'. ('חזון שעליו החלב עם ביחד הבשר את אוכלים והם

השלמות). הכשירה.17)ראה  השחיטה  ההכשר 18)דם
אז  היה לא שהחלב מפני מועיל, אינו המחשבה שלפני
עלֿידי  אוכל שנעשה אחר הכשר טעון הוא ולכן אוכל,

בה"א.19)מחשבתו. נמנו שלא אלה פירוש,
"חוץ 20) הגירסא: מ"ב) פ"ג (שם שלפנינו במשנה

גירסת  אולם ופטריות". מאוד) חריפים (בצלים משמרקעין
אלה  שני נקטה שהמשנה מפרש והוא "ושמרקעין" רבינו:

דגים 21)לדוגמא. כתוב: שלפנינו, ט) (שם במשנה
קטנים. רבינו: וגירסת ראוי 22)טמאים. שהוא ירק מין

בהמה. מאכל משמש הוא ובעיקרו אדם, למאכל בדוחק
לקפה  תחליף ממנו שעושים לירק "עולש" קוראים כיום

בלעז). את 23)(ציקוריה להאכיל חישב זריעה בשעת
לבהמה. היה 24)הגידולים כשהירק שחישב המחשבה

לקרקע. מחובר 25)מחובר בדבר מועיל אינו שהכשר
המים  כשנתייבשו מדובר שחוטה). חלב בדין למעלה (ראה
אם  אבל אדם, לאכילת עליהם שחישב לפני שעליהם
הנוגעת  האצבע את להרטיב כדי לחלוחית עליהם נשארה

זו. בלחלוחית הוכשרו – למשנה 26)בהם בפירושו
דבוק  הנשאר הבשר הוא שאלל רבינו, כותב ב) קיז, (חולין
דעת  נגד שם, לקיש כריש הבהמה. את כשמפשיטים בעור

יוחנן. א.27)רבי קכא, זה 28)שם דבר אמרו שם
והצואר  השדרה (גיד מרקטא הוא שאלל יוחנן, רבי לדעת
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משום  הוא הנימוק לקיש, ריש של לפירושו אבל רש"י). –
רבי  של נימוקו רבינו נקט למה קצת ותמוה חשוב. שאינו

לקיש. ריש של ופירושו הטלפיים 29)יוחנן, חלקי
הם. רכים בבשר, המובלעים הנוצה 30)והקרניים

הגדולה. הנוצה מריטת אחר הדקה 31)הנשארת מן הדקה
במס' רבינו פירוש (עלֿפי הנוצות כל מריטת אחר הנשארת

שם). הגר"א וכגירסת מ"ב, פ"א פ"ג 32)טהרות עוקצין
טהורה 34)שם.33)מ"ג. בהמה חלב דין שחוטה.

למעלה. נתבאר - שתושביהם 35)שנתנבלה בכפרים
דבוק  שאינו חלב ולא עוף נבלת אוכלים אין מועטים,

למעלה. שנתבאר כמו לנבלת 36)לבשר, נמשך זה נימוק
– נבילה של אפילו – חלב שהרי לחלב, ולא ועוף, בהמה
אינו  שחוטה חלב ולמה לעולם. חמורה טומאה מטמא אינו

בשחיטה. שהוכשר מפני הכשר? בהמה 37)צריך בנבלת
והשלימו  אחר, טמא לאוכל וצירפו מכזית, בפחות מדובר
שאם  מכביצה), בפחות אחרים מטמא אינו (אוכל לכביצה
חמורה  שהיא נבילות טומאת מטמא הוא הרי כזית בו יש
(ראה  אוכלין בטומאת דנים אנו מה ולשם אוכלין, מטומאת
נבילה  מכזית שהפחות רבינו, ומשמיענו זו)? הלכה סוף
שלם  שכזית מפני הכשר, בלי אוכלין טומאת לענין מצטרף

ה"ו). לקמן (ראה חמורה טומאה שם.38)מטמא משנה,

.„ËÁML Ï‡¯OÈ39da ËÁLÂ ,È¯ÎÏ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ƒ¿»≈∆»«¿≈»¿≈»¿»¿ƒ¿»«»
ÌÈL40˙‡ÓË ‰‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - [ÌÈL ·¯ B‡] ¿«ƒ…¿«ƒ¬≈ƒ¿«¿»À¿«

˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÎ‡41‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈¿ƒ»
„·BÚ‰ ˙ÏÈÎ‡Ï dËÁL Ï‡¯OÈ È¯‰L ,‰·LÁÓ«¬»»∆¬≈ƒ¿»≈¿»»«¬ƒ«»≈
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ;BfÓ ‰ÏB„‚ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈¿«¬»»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»
da ËÁL .‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÏ dÙBqL ÈÙÏ ,¯LÎ‰∆¿≈¿ƒ∆»¿«≈À¿»¬»»«»

„Á‡42d¯ÁpL B‡43ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡ÓhÓ dÈ‡ -44. ∆»∆¿»»≈»ƒ«¿»À¿«√»ƒ
,Ï‡¯OÈÏ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ¿≈≈»ƒ∆»«¿≈»¿»¿ƒ¿»≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó - ÌÈL ·¯ B‡ ÌÈL da ËÁLÂ¿»«»¿«ƒ…¿«ƒƒ¿«≈À¿«

ÔÈÏÎ‡45‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk √»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿≈»¿ƒ»
‰‡nËÓ dÈ‡ - d¯Á B‡ „Á‡ da ËÁL .¯LÎ‰∆¿≈»«»∆»¿»»≈»¿«¿»

.˙BÏ·p‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰Â ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËÀ¿«√»ƒ«¬≈ƒƒ¿»«¿≈

ב 39) קיז, וקנה.40)חולין וושט הסימנים: שני
טהורה 41) בהמה המתירה שחיטה שחטה שישראל מפני

מפרכסת, שעודנה אףֿעלֿפי כאוכל היא הרי באכילה,
טומאת  מטמאה שתמות ולאחר אוכלין, טומאת ומטמאה

קנה.42)נבילות. או וושט אחד, דקרה.43)סימן
גם 44) עושה באכילה, מפרכסת טהורה המתירה שחיטה

נחירה, או שחיטה אבל כאוכל, מפרכסת טמאה בהמה
מועילה  אינה – באכילה מתירה אינה בטהורה שדוגמתן

עלֿידי 45)בטמאה. שכזו ששחיטה מפני ב. קכא, שם
גוי  שחיטת מועילה באכילה, המפרכסת את מתירה ישראל
וכסףֿמשנה). ראב"ד ראה (רש"י. אוכל תורת עליה להוריד

.‰ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Ó ¯Oa C˙BÁ‰46¯Á‡Â ‰Ó‰a ÏL «≈»»≈≈»ƒ««∆¿≈»¿««
ÂÈÏÚ ·MÁ Ck47¯LÎ‰ CÈ¯ˆ -48¯Á‡Â ÂÈÏÚ ·MÁ . »ƒ≈»»»ƒ∆¿≈ƒ≈»»¿««

BÎ˙Á Ck49‡nËnL ÈtÓ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ - »¬»≈»ƒ∆¿≈ƒ¿≈∆¿«≈
Á ‰‡ÓË‰Ï·k ‰¯eÓ50‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ‰ ÏÎÂ , À¿»¬»ƒ¿≈»¿»«¿«≈À¿»¬»

.¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ∆¿≈

ממנו 46) הפורש והבשר כנבילה, מטמא החי מן שלם אבר
עצמו. טומאת טמא אוכל.47)אינו ואף48ֿ)ונעשה

בתורת  חמורה טומאה עליו היתה שחתכו שלפני עלֿפי
אבר  מתורת יצא הזה שהבשר מפני מועיל, זה אין אבר,
טומאה  טימא לא אוכל שנעשה ומשעה אוכל, ונעשה
ב). קכח, בחולין רש"י (סברת חדשות כפנים והוא חמורה

לאבר.49) מחובר בעודו אוכל, תורת עליו וירדה
שלאו 50) מכאן, למדנו אוכל. כבר כשהיה שחתכו לפני

צריך  אינו חמורה טומאה לטמא "שסופו אמרו דווקא
כך. הדין - חמורה טומאה תחילתו אם גם אלא הכשר"
רבינו  אולם הכשר, שצריך משמע, א) (קכט, שם [בגמרא
שרבינו  מציין (הראב"ד המפורשת התוספתא את מעדיף
נמנע  רבינו שבגמרא. שקלאֿוטריא על כזו) תוספתא מצא
ראה  שקלאֿוטריא. מתוך הלכות מלהוציא כלל בדרך

וכסףֿמשנה]. ראב"ד

.Â˙ÈÊkÓ ˙BÁt51·MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·pÓ »ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈
ÔÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ‡Ó ‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰Â ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¬≈ƒ≈

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ïk‰52˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe ÏÈ‡B‰ ;53ÏÎaL «…»ƒ∆¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ∆¿»
.‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ ,˙ÈÊÎÏ BÓÈÏL‰ Ì‡ ,‰ˆÈa‰«≈»ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈À¿»¬»

˙ÈÊk ÔÎÂ54,ÂÈÏÚ ·MÁL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·pÓ ¿≈¿«ƒƒƒ¿«¿≈»¿≈»∆ƒ≈»»
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆÈ·ÎÏ ÌÈÏL‰L „Ú ˜ˆ·a dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»≈«∆ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈

˜ˆa‰ ÈtÓ ÚbÓa ‡nËÓ55.‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ¿«≈¿«»ƒ¿≈«»≈¬≈∆»ƒ«¬»»
¯eÚM‰ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ ‰f‰ ˜ˆa‰ ÔÈ‡Â¿≈«»≈«∆»ƒ∆¿≈ƒ¿»«ƒ

‡OÓa ‡nËÓ ‰f‰56Û‡ ,BÎB˙aL ‰Ï· ˙ÈÊk ÈtÓ «∆¿«≈¿«»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈»∆¿«
BÙBÒ È¯‰ ,ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ57‡nËÏ «ƒ∆≈¿«≈¿«»¬≈¿«≈

.¯LÎ‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»¿ƒ»≈»ƒ∆¿≈

א.51) כא, אחרים.52)כריתות אוכלין של החלק אפילו 
בהמה 53) בנבלת [גם לה"ז). השלמות (ראה הנבילה של

עליו", "חישב משום טמאה, בהמה ונקט כך, הדין טהורה
רמז  רבינו מחשבה. צריכה אינה טהורה בהמה נבלת שהרי

ביארנו]. ושם ה"ג, בסוף זה דין ב.54)על עמוד שם
הנוגע.55) ובין הנבילה בין מטמא 56)החוצץ משא

ה"ז). פ"א מת טומאת (הל' נגיעה בלא פירוש,57)אפילו
למעלה  ראה חמורה. טומאה לטמא סופו בדין נכלל זה הרי

נא. הערה

.Ê˙ÈÊkÓ ˙BÁt58‰ˆÈ·k ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰L ˙n‰ ¯OaÓ »ƒ¿«ƒƒ¿««≈∆ƒ¿ƒ»»¿≈»
Ïk‰ - ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ59ÏË· È¯‰L ,‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ƒ¿»√»ƒ«…»ƒ«¬»»∆¬≈»«

Ïk‰60ÈtÓ ,¯LÎ‰ CÈ¯ˆ Ïk‰ ÔÈ‡Â ;Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ «…≈∆»»»¿≈«…»ƒ∆¿≈ƒ¿≈
.BÏÏÎaL ˙n‰ ¯Oa¿««≈∆ƒ¿»

שעליו.59)שם.58) הבצק גירסת 60)אפילו היא כך
שכתוב  כמו ולא להמבי"ט) ספר' ('קרית שם בגמרא רבינו
[ולעיני  אדם" כל אצל דעתו "בטלה שלפנינו: בספרים
שמחשבה  כתב ולפיכך שלפנינו, הגירסא היתה הראב"ד
שההבדל  יוצא ומדבריו דעתו]. בטלה שהרי מועילה, אינה
הבצק  אין נבילה שבבשר הוא, המת לבשר נבילה בשר בין
מהֿשאיןֿכן  אדם, למאכל ראוי הוא כי מחשבה, צריך
המת, בשר ממולא שהיה בצק אוכל אדם שאין המת, בבשר
לא  לעצמו שכשהוא מפני מחשבתו, מועילה ואףֿעלֿפיֿכן
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לבשר  כיסוי ששימש ידע ואילמלא אדם, מאכילת נפסל
השלמות). (ראה אוכלו היה המת

.Á˙ÈÊk61‡nË˙Ó Ïk‰ - ˜ˆ·a e‰tÁL ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆ƒ»¿»≈«…¿¿«≈
‰¯eÓÁ ‰‡ÓË62. À¿»¬»

מפני 62)שם.61) בבצק, שנגעו וכלים אדם אפילו
ויורדת. ובוקעת ועולה בוקעת מת שטומאת

.Ë·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï ÈÁ Ì„‡Ó ¯Oa C˙BÁ‰63Ì‡ , «≈»»≈»»«¿«¬ƒ¿∆∆ƒ
ÂÈÏÚ ·MÁ64,‰·LÁÓ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ƒ≈»»¿«¬«»»¬≈∆»ƒ«¬»»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â65. ¿≈»ƒ∆¿≈

לענין 63) כאוכל הבשר את לעשות מועילה אינה זו מחשבה
טומאה  מקבל אינו לאדם ראוי שאינו שאוכל מפני טומאה,

שם). כריתות מס' וחישב 64)(ראה נמלך שחתכו לאחר
שהרי  מיותרות, מחשבה" "צריך המילים אדם. למאכל עליו
עוקצין  מס' המשנה לשון שנקט אלא עליו, בחישב מדובר
והכשר. מחשבה צריך וכו' האדם מן החותך ב: פ"ג,

רבינו 65) כתב וכן הכשר". "צריך וגורס מגיה איש' ה'חזון
ולענין  החי, מן הפורש בשר בדין ה"ג, למעלה בפירוש

מאליו. פורש לבין חותך בין לחלק סברא אין הכשר

.ÈÏÊBb66˙‚Ï ÏÙpL67˙b‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÓÂ »∆»«¿«»≈««ƒ∆««
‰È„na68˙ba Ò‡Ó È¯‰ -69CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe , «¿ƒ»¬≈ƒ¿«««¿ƒ»»ƒ
‰·LÁÓ70- È¯ÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï e‰ÏÚ‰Lk ÂÈÏÚ ·MÁ . «¬»»ƒ≈»»¿∆∆¡»¿«¬ƒ¿»¿ƒ

·MÁ .Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ ·MÁ È¯‰L ,‡nËÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈∆¬≈ƒ≈»»¿«¬«»»ƒ≈
˙‡ÓË ‡nË˙Ó BÈ‡ - ·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰Ï ÂÈÏÚ»»¿«¬ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈À¿«

ÌÈÏÎ‡71L¯Á Ì„‡Ï BÏÈÎ‡‰Ï ÂÈÏÚ ·MÁL ‰Ê ‰È‰ . √»ƒ»»∆∆ƒ≈»»¿«¬ƒ»»»≈≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔË˜Â ‰ËBL72È„k e‰eÏÚ‰ . ∆¿»»¬≈∆»∆¡¿≈

‰OÚÓ Ô‰Ï LiL ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì„‡Ï BÏÈÎ‡‰Ï73, ¿«¬ƒ¿»»¬≈∆»≈∆≈»∆«¬∆
.‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆«¬»»

קטן.66) מ"ו.67)עוף פ"ח בעיר 68)טהרות
טהור. עוף נבלת ואוכלים מרובים, נדה 69)שאוכלוסיה

ב. צריכה 70)נ, אינה טהור עוף שנבלת אףֿעלֿפי
ה"ג). סוף למעלה (ראה בכרכים שלא 71)מחשבה מפני

ה"א). פ"א למעלה (ראה אדם למאכל ייחדו
מועילה.72) אינה מועילים 73)שמחשבתם מעשיהם

נשנו  זו שבהלכה הדינים כל ומבוגר. בריא אדם כמעשה
שם.

á"ôùú'ä èáù á"ë éðù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) עצמם לטמא ומשקין אוכלין שיעור כמה יבאר

לשיעור. מצטרפים והמשקין האוכלין כל אם ודין אחרים.

ונתפחו. בגשמים הניחם או ונתמעטו בחמה שהניחם דברים
שיעורם  ולא טומאתם או שוים וטומאתם ששיעורם כל ודין

טומאתם. ולא שיעורם או

.‡‰nk2Ïk - ÔÓˆÚ ˙‡ÓËÏ ?‰‡ÓËÏ ÔÈÏÎ‡ ¯eÚL «»ƒ√»ƒ¿À¿»¿À¿««¿»»
Ïk :¯Ó‡pL .‡nË˙Ó Ïc¯Á B‡ ÌeLÓL elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒÀ¿«¿»ƒ¿«≈∆∆¡«»

‡e‰L Ïk - ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰3‡ÓË ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . »…∆¬∆≈»≈»∆¿≈…∆»≈

Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈ„È B‡ ÔÈ˜LÓ B‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈…∆«≈«¿ƒ»«ƒ«∆ƒ¿∆
d˙tÏ˜ ‡Ïa ‰ˆÈ·k4- ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ . ¿≈»¿…¿ƒ»»¿≈»≈√»ƒ¿≈ƒ

ÏÒÙ BÈ‡5‰ˆÁÓe ‰ˆÈ·k ÏÎ‡iL „Ú6ÈˆÁ e‰ÊÂ . ≈ƒ¿»«∆…«¿≈»∆¡»¿∆¬ƒ
.Ò¯t¿»

א.2) הלכה ט פרק שמיני פרשת כהנים דרשו 3)תורת
המיותרת. "כל" מהתיבה פסק 4)זאת הקשה. הקליפה

א. פג, בעירובין וקדשים.5)כחכמים תרומה מלאכול
שחכמים  נתבאר, ו הלכה הטומאות אבות מהלכות ח בפרק
משקין  שותה או טמאים אוכלין האוכל על טומאה גזרו
זו  טומאה נקראה ובגמרא ולקדשים. לתרומה טמאים,

גווייה". כתב 6)"פסול שם הטומאות אבות בהלכות
יותר. קימעא פירוש שוחקות" ומחצה "כביצה רבינו

.·ÔÈ‡nËÓe ,Ô‰L Ïk ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ˜Ln‰7ÏÎa ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿»
‰Ú‚pL Ïc¯Ák ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙tË elÙ‡ .Ô‰L∆≈¬ƒƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿«¿»∆»¿»
Û‡Â .e‡ÓË - ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa B‡ ÌÈÏÎa B‡ ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿«
„Ú ÏÒÙ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈«∆«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»«

˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL8.e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿

הלוג.8)אחרים.7) רביעית שהן וחצי כביצה

.‚b‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ Ïk.˙ÈÚÈ·¯Ï ‰iÂ »««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿…∆«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
˙‡ÓË ‡nËÏ ‰ˆÈ·ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»¿«≈À¿«
‰hÁ elÙ‡ .‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ Ò¯t ÈˆÁÎÏe ,ÌÈÏÎ‡√»ƒ¿«¬ƒ¿»ƒ¿…∆«¿ƒ»¬ƒƒ»
- el‡a ‡ˆBiÎÂ ¯O·e ‰‡z ÌÚ ˜ˆa ÌÚ ÁÓ˜ ÌÚƒ∆«ƒ»≈ƒ¿≈»»»¿«≈¿≈

.Û¯ËˆÓ Ïk‰«…ƒ¿»≈

.„¯BÚ‰9¯Oaa ¯aÁÓ‰10˜¯n‰Â ,11ÔÈÏ·z‰Â12, »«¿À»«»»¿«»»¿««¿ƒ
ÏÏ‡‰Â13ÂÈÏÚ ·MÁ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ -14 ¿»¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ≈»»

‰iÁ ezËÏt B˙ˆ˜Ó ,ÂÈÏÚ ·MÁ ‡Ï B˙ˆ˜Óe15 ƒ¿»…ƒ≈»»ƒ¿»¿»««»
ÔÈkÒ ezËÏt B˙ˆ˜Óe16˙B¯aÁÓ‰ ˙BÓˆÚ‰Â - ƒ¿»¿»««ƒ¿»¬»«¿À»

ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ,¯Oaa«»»¿«ƒƒ¿«¿»«ƒƒ««¿«ƒƒ
ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ,‰ˆBp‰Â ÌÈÙk‰Â ,ÌÈÙÏh‰«¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ
„Á‡ Ïk - ¯Oaa ÔÈÚÏ·n‰ ÌBË¯Á‰ ÔÓe ÌÈ¯tv‰«ƒ»¿«ƒƒ««¿«À¿»ƒ«»»»∆»

‰ˆÈ·ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓe ,ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡Ó17B‡ ≈≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈»
Ò¯t ÈˆÁÎÏ18. ¿«¬ƒ¿»

והאלל 9) והקופה והרוטב העור שנינו: קיז, בחולין
לטמא  מצטרפים והטלפיים והקרניים והגידין והעצמות
שנאמרו  הדינים את כאן מביא ורבינו אוכלין. טומאת

בגמרא. שנתבארו כפי לעצמו 10)במשנה כשהוא עור
דבוק  הוא אם אבל לאכילה, ראוי שאינו מפני מטמא, אינו
מפני  ומטמא, לכביצה משלימו הוא בשר מכביצה בפחות
א  פרק (עוקצין מטמאים השומרים וכל לבשר שומר שהוא

א). בגמ 11)משנה "הרוטב". כתוב: (קכ,במשנה שם רא
פירש  ורבא הבשר, מן המתמצה סמיך ציר אביי פירש א)
"מרק" וכנראה המרק) שעל השומן רש"י (פירש "שומנא"

אלה. משני אחד כרב 12)הוא שבמשנה, "קיפה" פירוש
שם. דבוקות 13)פפא שנשארו בשר של קטנות חתיכות

הפשטו. אגב א.14)בעור קכא, שם חיה 15)לאכילה.
דבוקים  בשר ושרידי העור את והשאירה הבשר את אכלה
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פי 16)בו. מתחת נפלטו בסכין הבהמה את כשהפשיטו
מקצתו  א. היינו: הללו הפירושים שני נאמרו שם הסכין.
ומקצתו  חיה פלטתו מקצתו ב. חישב; לא ומקצתו חישב

להלכה. שניהם את רבינו וקיבל אוכלין.17)סכין, לטמא
אינם 18) זו בהלכה שנימנו הדברים כל הגווייה. את לפסול

את  משלימים אבל עצמם. בפני אוכלין טומאת מקבלים
מכשיעור. פחות אחר אוכל עמהם כשיש השיעור

.‰eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·k19 ¿≈»√»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
‰Ï·p‰ ÔÓ B‡ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÔÎÂ .ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡ -≈»¿«¿ƒ¿≈¿«ƒƒ«≈ƒ«¿≈»

ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚÎÂ20- eËÚÓ˙Â ‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«¬»»ƒ«∆∆∆ƒƒ»««»¿ƒ¿«¬
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

בהם 19) נשאר ולא וצמקו השמש חום מחמת נתייבשו
הטומאות 20)כביצה. אבות מהלכות ד בפרק נתבאר

מטמאים  בתורה האמורים שרצים ששמונה ב הלכה
זו  הלכה פרטי והערות, פנים י"ג, הלכה שם (ראה בכעדשה

ו). והלכה

.Â¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ ˙ÈÊk21ÏebÙe22‰nÁa ÔÁÈp‰L ¿«ƒ≈∆¿»¿»ƒ∆ƒƒ»««»
ÌÈÓLba ÔÁÈp‰ .˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - eËÚÓ˙Â23 ¿ƒ¿«¬≈«»ƒ¬≈∆»≈ƒƒ»«¿»ƒ

eÁt˙Â24‰‡ÓËÏ ÔÈa .eÈ‰L ˙BÓÎÏ e¯ÊÁ - ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»≈¿À¿»
‰¯eÓÁ25‰l˜ ‰‡ÓËÏ ÔÈa ,26¯eq‡Ï ÔÈa ,27. ¬»≈¿À¿»«»≈¿ƒ

התורה 21) שקבעה הזמן אחר שנשאר קדשים בשר
בשעת 22)לאכילתו. חישב הקרבן את המקריב הכהן אם

הרי  - תורה שקבעה הזמן אחר הבשר את לאכול עבודתו
עונשו  כאן שנימנו הדברים מאחד כזית והאוכל פיגול. זה

שנתמעטו.23)כרת. הכזיתים אותם בהם 24)את  ויש
ונבילה.25)כזית. אוכלין.26)מת טומאת

ותפח 27) מעיקרו מכזית פחות בגשמים הניח ואם אכילה.
סופרים. מדברי אסור לכזית עד

.ÊÌÈÏˆa ÈÏÚ28ÌÈÏˆa È·e29LÈ Ì‡ :ÔÈÏeÏÁ Ô‰L ¬≈¿»ƒ¿≈¿»ƒ∆≈¬ƒƒ≈
Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓ - ¯È¯ Ì‰a30ÔÈÏeÏÁ eÈ‰ Ì‡Â ; »∆ƒƒ¿«¬ƒ¿∆≈¿ƒ»¬ƒ

ÔÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ - ÌÈ˜È¯Â31. ¿≈»ƒ¿«≈∆¬»»

לקנים 28) דומים אלה עלים ח. משנה ב פרק עוקצין
סמיך. ריר ובתוכם מבצלים 29)חלולים היוצאים העלים

לקרקע. מחוברים ולכן 30)שאינם נאכל הריר שגם מפני
כביצה. לשיעור אחר 31)מצטרף כשיעור אין ואם

מטמא. אינו שמיעכו

.ÁÔÈbÙÒ ˙t32‡È‰L ˙BÓk ˙¯ÚzLÓ -33LÈ Ì‡Â . «À¿»ƒƒ¿«∆∆¿∆ƒ¿ƒ≈
ÏÏÁ da34.dÏÏÁ ˙‡ CÚÓÓ - »»»¿«≈∆¬»»

כספוג.32) הקטנים.33)נקבובי הנקבים מקום 34)עם
גדול. ריק

.ËÁt˙pL Ï‚Ú‰ ¯Oa35‰ËÚÓ˙pL ‰˜Ê ¯O·e36- ¿«»≈∆∆ƒ¿«¿«¿≈»∆ƒ¿«¬»
Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓ37. ƒ¿«¬ƒ¿∆≈

הרבה 35) אותו כשמבשלים גדל רך עגל בשר בבישול.
שם). בבישול.36)(רבינו ומתמעט מצטמק כזה בשר

ורבי 37) חייא ורבי רב כגירסת הנגיעה. בשעת כמותם כפי
א. נד, במנחות יוחנן

.ÈÌÈL˜¯˜˙n‰ „˜M‰Â ÌÈ¯Óz‰Â ÊB‚‡‰38- »¡¿«¿»ƒ¿«»≈«ƒ¿«¿¿ƒ
.Ô‰L ˙BÓk ÔÈ¯ÚzLÓƒ¿«¬ƒ¿∆≈

וכשהם 38) מקשקשים אינם לחים כשהם המתקשקשים.
מקשקשים. כן ומצטמקים מתייבשים

.‡ÈB˙‡ÓhL Ïk39ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔÈÂL B¯eÚLÂ …∆À¿»¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ
Ï·‡ Ô¯eÚL ,Ô¯eÚL ‡Ï Ï·‡ ÔÈÂL Ô˙‡ÓË eÈ‰ .‰Ê∆»À¿»»»ƒ¬»…ƒ»ƒ»¬»

¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ô˙‡ÓË ‡ÏÏwk ‡nËÏ elÙ‡Â ÔÈÙ …À¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿«≈««
Ô‰ÈLaL40¯Oa ÔB‚k ?B¯eÚL ‡ÏÂ B˙‡ÓË „ˆÈk . ∆ƒ¿≈∆≈«À¿»¿…ƒ¿¿«

˙n‰41BlL ·˜¯Â42¯Oa ÔB‚k ?B˙‡ÓË ‡ÏÂ B¯eÚL . «≈¿»»∆ƒ¿…À¿»¿¿«
‰Ï·p‰ ¯O·e ˙n‰43eÈ‰ ‡Ï Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «≈¿««¿≈»¿≈»ƒ«∆ƒ…»

‰Ï· ¯Oa ÔB‚k ,‰‡Óha ‡ÏÂ ¯eÚMa ‡Ï ÌÈÂL44 »ƒ…«ƒ¿…«À¿»¿¿«¿≈»
ı¯M‰ ¯O·e45.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L - ¿««∆∆∆≈ƒ¿»¿ƒ

הטומאה.39) הטומאה 40)חומרת הרי אומרים אנו ואין
להצטרף  לחמורה לה וראוי קלה טומאה גם כוללת החמורה
יצטרף  בשיעורים הבדל לעניין וכן לכשיעור, הקלה עם
כשיש  גדול, יותר ששיעורו זה עם קטן ששיעורו הדבר
מפני  מצטרפים? אין ולמה הגדול. השיעור כדי יחד בשניהם

טומאה. מיני שני בכזית.41)שהם בשר 42)שמטמא
מת  טומאת (הלכות חפניו במלוא ששיעורו שהרקיב, המת
טומאתן  אבל שווה, אינו שיעורם ובכן י"א). הלכה ב פרק
[ואף  ובאוהל. במשא חמורה טומאה מטמאים שניהם שווה,
בעצם  שינוי בכך אין לא, ורקב במגע מטמא שמת פי על
שלם  בכזית ליגע לו אפשר שאי מפני אלא הטומאה, חומרת
זעירים]. לפירורים התפורר הבשר שהרי חפניו, במלוא או

שבעה 43) טומאת מטמא מת אבל בכזית, מטמאים שניהם
נבילה. כן שאין מה באוהל בלי 44)ומטמא במשא מטמא

בכזית. ושיעורו מטמא 45)נגיעה ואינו בכעדשה שיעורו
במשא.

.·È‡ÓË ÏÎ‡ ÏkL ,‰ÂL Ì¯eÚL - ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒƒ»»∆∆»…∆»≈
‡nËÓ BÈ‡46‰ÂL Ì˙‡ÓËÂ ,‰ˆÈ·k ‡l‡47ÏkL , ≈¿«≈∆»¿≈»¿À¿»»»»∆»

‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ ‡ÓË ÏÎ‡…∆»≈≈¿«≈∆»¿«»¿≈¿«≈…
Ïwk ‡nËÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ CÎÈÙÏ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«≈««

ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk ?„ˆÈk .Ô‰ÈLaL48ÈˆÁÎÂ ∆ƒ¿≈∆≈««¬ƒ≈»…∆ƒ¿«¬ƒ
Ì‡Â ,ÈL ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆»∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ

dÏÒt - ‰Óe¯˙a Ú‚49ÈˆÁÎÂ ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁk . »«ƒ¿»¿»»«¬ƒ≈»…∆≈ƒ¿«¬ƒ
ÈLÈÏL ‰Ê È¯‰ - ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈa50ÔÎÂ . ≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»¬≈∆¿ƒƒ¿≈

ÈˆÁÂ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa ÈˆÁ elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¬ƒ¬ƒ≈»…∆ƒ«¬ƒ
È¯‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL L„˜ ÏL ÈÚÈ·¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈa≈»…∆¿ƒƒ∆…∆∆¿»»∆»∆¬≈

ÈÚÈ·¯ Ïk‰51. «…¿ƒƒ

אחרים.46) טומאתם 47)אוכלין חומרת האוכלין כל
אין  רביעי והשני לטומאה ראשון האחד ואפילו שווה
נגע  וזה באב נגע שזה מקרי, אלא מהותי הבדל בזה לראות

ראשון 48)בשלישי. נעשה הטומאה באב הנוגע אוכל
הלאה. וכן לטומאה שני בו הנוגע את היא 49)ועושה

בנגיעתה. אחרת תרומה פוסלת אינה אבל פסולה, עצמה
רביעי 50) שאין התרומה, את לא אבל הקודש, את ופוסל

בקודש 51)לתרומה. חמישי שאין הקודש, את פוסל ואינו
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את  תופסים אנו שאין משמיענו, אדומה. בפרה אלא
כוחה  את במקצת להעלות משפיע הראשון לומר הממוצע

הרביעי. טומאת של

.‚È‰Ê ÔÏÏaL ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆≈ƒ∆¿»»∆
ÔBL‡¯ Ïk‰ - ‰Êa52Ô˜lÁ .53ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk -54. »∆«…ƒƒ¿»»∆»≈∆≈ƒ

- ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ [BÓˆÚÏ ‰ÊÂ] BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÙ»«∆¿«¿¿∆¿«¿«ƒ»∆¿»
e‰eÏÒt55ÈL e‰e‡OÚ - „Á‡k Ô‰ÈL eÏÙ .56. ¿»»¿¿≈∆¿∆»¬»≈ƒ

ראשון.52) של שלם שיעור כאן שיש לשני 53)מפני
כשיעור.54)חלקים. לבדו בראשון אין שהרי

שאתה 55) מקום בכל אחרים. פוסל ואינו שלישי נעשה
פוסל  ואינו מטמא שאינו הכוונה פסול, של ההגדרה  מוצא

של 56)אחרים. שלם בשיעור אחת בבת נגע שהרי
ראשון.

.„ÈÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÈL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆≈ƒ¿≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»
Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ô˜lÁ .ÈL Ïk‰ È¯‰ - ‰Êa ‰Ê∆»∆¬≈«…≈ƒƒ¿»»∆»≈∆
ÏL ¯kk ÏÚ [BÓˆÚÏ ‰ÊÂ] BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÙ .ÈLÈÏL¿ƒƒ»«∆¿«¿¿∆¿«¿«ƒ»∆
,e‰eÏÒt - „Á‡k Ô‰ÈL eÏÙ .e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Óe¯z¿»…¿»»¿¿≈∆¿∆»¿»

.ÈLÈÏL e‰e‡OÚL ÈtÓƒ¿≈∆¬»¿ƒƒ

.ÂËÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ‰ˆÈ·Îe ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ‰ˆÈ·k¿≈»…∆ƒ¿≈»…∆¿ƒƒ∆¿»»
ÔBL‡¯ - ‰Êa ‰Ê57,ÈL ‰ÊÂ ÈL ‰Ê - Ô˜lÁ . ∆»∆ƒƒ¿»∆≈ƒ¿∆≈ƒ

.ÈL ‰OÚ ÔBL‡¯a Ú‚pL ÈLÈÏM‰L∆«¿ƒƒ∆»«»ƒ«¬»≈ƒ

כראשון.57) כולו

.ÊËÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLÎÂ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLkƒ¿≈≈ƒ…∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ…∆
„Á‡ Ïk - ÌÈLÏ Ô˜lÁ .ÔBL‡¯ Ïk‰ - ÔÏÏaL ÈL≈ƒ∆¿»»«…ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ»∆»
- ‰Úa¯‡Ï B‡ ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ Ô˜lÁ .ÔBL‡¯ Ô‰Ó≈∆ƒƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»»
ÈzLÎÂ ÈL ÏÎ‡ ÌÈˆÈa ÈzLk ÔÎÂ .ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ…∆≈ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈLÏ Ô˜lÁ .ÈL Ïk‰ - ÔÏÏaL ÈLÈÏL ÏÎ‡ ÌÈˆÈa≈ƒ…∆¿ƒƒ∆¿»»«…≈ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ
Ïk È¯‰ - ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏ ;ÈL Ô‰Ó „Á‡ Ïk -»∆»≈∆≈ƒƒ¿»¿«¿»»¬≈»

.ÈLÈÏL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿ƒƒ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מי 1) דינם. ומה ושומריהם האוכלין ידות הן מה יבאר

אם  זה ולא זה לא או יד ולא שומר שומר, ואינו יד שהוא
או  ידות לו יש אם לגת הבוצר ומצטרף. ומטמא מתטמא
שומר  ודין בגורן. שבססם האוכלין וידות לסיכוך, הקוצר
ודין  ומצטרפים. שמטמאין והגרעינים והקליפות שומר ע"ג
או  מצטרפים שאינם או ומצטרפין ומטמאים המתטמאים

מצטרפים. ולא מטמאים ולא מתטמאים שאין

.‡ÌÈÏÎ‡‰ ˙B„È2ÔÈÎeÓq‰ ÔÈk¯‰ ÌÈˆÚ‰ Ô‰ - ¿»√»ƒ≈»≈ƒ»«ƒ«¿ƒ
ÏÎ‡‰L ÏÎ‡Ï3‰ ÔÓ Ô‰a ‰Ï˙Èˆ˜Ú BÓk ,ÔÏÈ‡ »…∆∆»…∆ƒ¿∆»∆ƒ»ƒ»¿À¿≈

ÏBkL‡‰ ˙ˆ˜e ÌÈqb‡‰Â ÌÈ‡z‰4ÌÈÈÚ¯b‰ ÔÎÂ , «¿≈ƒ¿»¬«ƒ¿«»∆¿¿≈««¿ƒƒ
È¯ÓBLÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ ÏÎ‡‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»…∆»ƒ»∆¿¿≈
.ez¯ÓBL ‡È‰L ÏÎ‡‰ ÏÚL ‰tÏw‰ Ô‰ - ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ≈«¿ƒ»∆«»…∆∆ƒ¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ5. ¿≈…«≈»∆

מ"א.2) פ"א בהלכה 4)הפרי.3)עוקצין לקמן יבואר

ובהלכות 5)כ. המונחים, את רבינו מבאר זו בהלכה
דיניהם. יבוארו הבאות

.·„È ‡e‰L Ïk6‡ÏÂ ‡nËÓe ‡nË˙Ó - ¯ÓBL BÈ‡Â …∆»¿≈≈ƒ¿«≈¿«≈¿…
Û¯ËˆÓ7- „È BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÓBL ‡e‰L ÏÎÂ ; ƒ¿»≈¿…∆≈««ƒ∆≈»

‡ÏÂ ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡L ÏÎÂ ;Û¯ËˆÓe ‡nË˙Óe ‡nËÓ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿…∆≈…≈¿…
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‡nËÓ ‡ÏÂ ‡nË˙Ó BÈ‡ - „È»≈ƒ¿«≈¿…¿«≈¿≈»ƒ«

Û¯ËˆÓ BÈ‡L8BÈ‡Â ‡nËÓe ‡nË˙Ó „ˆÈk . ∆≈ƒ¿»≈≈«ƒ¿«≈¿«≈¿≈
ÏÎ‡‰ ‡ÓË - „ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L ?Û¯ËˆÓƒ¿»≈∆ƒ»¿»À¿»«»ƒ¿»»…∆

Ba ÈeÏz‰9„i‰ ‡ÓË - ÏÎ‡a ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ;10; «»¿ƒ»¿»À¿»»…∆ƒ¿»«»
‰ˆÈ·ÎÏ BÓÈÏL‰Ï ÏÎ‡‰ ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ „i‰ ÔÈ‡Â11B‡ ¿≈«»ƒ¿»∆∆ƒ»…∆¿«¿ƒƒ¿≈»

Ò¯t ÈˆÁÎÏ12Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿»¬»ƒ»»≈¬≈∆ƒ¿»≈
.Ò¯t ÈˆÁÎÏe ‰ˆÈ·ÎÏƒ¿≈»¿«¬ƒ¿»

זו.7)שם.6) בהלכה לקמן שלמדנו 8)יתבאר מכיוון
יש  מצטרף, אינו ואףֿעלֿפיֿכן ומטמא, שמיטמא ביד
אינו  ומטמא מיטמא שאינו שהדבר בקלֿוחומר ללמוד
שאינו  במשנה נאמר לא למה לתרץ רבינו [כותב מצטרף.
לומר"]. צריך "ואין וכתב: הדגיש ולפיכך מצטרף,

"מטמא".9) "מתטמא".10)היינו למדנו 11)היינו
כביצה. בו אין אם אחרים מטמא אינו שאוכל הקודם, בפרק
- היד בלי - עצמו באוכל אין שאם כאן, רבינו ומשמיענו
השיעור. את להשלים היד את מצרפים אין שלם, כזית

ראה 12) בתרומה, מלאכול האוכלו האדם את לפסול
ושומר  יד דיני למדו א קיח, בחולין ה"א. פ"ד למעלה

מהמקרא.

.‚ÌLk13¯LÎ‰Ï „È LÈ Ck ,‰‡ÓËÏ „iL14Ì‡L . ¿≈∆»¿À¿»»≈»¿∆¿≈∆ƒ
Ba ÈeÏz‰ ÏÎ‡‰ Ïk ¯LÎ‰ - „i‰ ¯LÎ‰15„È LÈÂ . À¿««»À¿«»»…∆«»¿≈»

˙ÈÊkÓ ˙BÁÙÏ16ÏBÙkÓ ˙BÁÙÏ ¯ÓBL LÈÂ .17¯ÓBLÂ . ¿»ƒ¿«ƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿≈
B˜lÁL18ÏÎ‡‰ ÌÚ Û¯ËˆÓ BÈ‡ -19. ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»…∆

ב.13) קיח, מקבל 14)חולין אינו שאוכל כבר, נתבאר
שנמנו  המשקין משבעת באחד הורטב שלא זמן כל טומאה

ה"ב). (פ"א שם.15)למעלה יוחנן הכוונה 16)כר'
ה"א) בפ"ד (למעלה רבינו לדעת בהתאם עצמו, לטומאת
יד). אין ד"ה שם 'תוספות' (ראה שהן בכל עצמם שטומאת

מכפול.17) לפחות יד שאין משמע מלשונו שם. יוחנן כר'
ד"ה  שם רש"י (ראה זית כחצי בו ואין שעועית, מין = פול

יוחנן). ב.18)ור' קיט, בפני 19)שם חלק שכל מכיוון
שמירה. כדי בו אין עצמו

.„ÔÈpÓe20È¯ÓBLÏ21ÌÚ ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡ ƒ«ƒ¿¿≈√»ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ
Ú¯Ê Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ?Ô‰a ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿∆≈¿À»ƒ»∆∆∆¡««»∆«

Ú¯fÈ ¯L‡ Úe¯Ê22ÔÈ‡ÈˆBÓ Ì„‡ ÈaL C¯„k - ≈«¬∆ƒ»≈«¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ
Ô‰È¯BÚOa ÌÈhÁ :‰ÚÈ¯ÊÏ23Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈ¯BÚOe ƒ¿ƒ»ƒƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈∆

.ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ô‰ÈtÏ˜a ÌÈL„ÚÂ«¬»ƒƒ¿ƒ≈∆¿«ƒƒ¿»«¿ƒ

ב.20) קיז, רומי.21)שם ודפוס תימן כת"י ע"פ
לשמורי. "ונפל 22)בדפוסים: כתוב: שלאחריו ובפסוק

לכם". הוא טמא עליו, לפרש 23)מנבלתם יודע אינני
רבינו  וגם בקליפתה, חיטה כתוב שם בגמרא זו. תיבה
שהשין  להניח [יש כך. גורס מ"א פ"א לעוקצין בפירושו
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לחיטה  קליפה אין כי "בעוריהן" לקרוא ויש מיותרת,
שאיֿאפשר  דקיק עור אלא עדשים, או לשעורים בדומה
ומלשונו  וניפוי. טחינה בלי שבחיטה הקמח מגוש להפרידו
שהכוונה  משמע קליפת, ד"ה ב ע, במנחות רש"י של
אגב  ונופלת הדישה לפני בה טמונה שהחיטה לקליפה

דישה].

.‰˙B„ÈÏ ÔÈpÓe24˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ ƒ«ƒƒ»√»ƒ∆≈ƒ¿«¿¿«¿
ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË :¯Ó‡pL ?ÔÈÏÎ‡‰ ÌÚ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk¿∆≈¿À»ƒƒ»√»ƒ∆∆¡«»≈»∆

ÌÎÈÎ¯ˆaL ÏÎÏ -25. ¿…∆¿»¿≈∆

א.24) קיח, עם 25)חולין בקשר לכם הנצרך דבר כל
אוכל. אותו

.Â¯ˆBa‰26˙bÏ27C¯ˆ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙B„È BÏ ÔÈ‡ - «≈««≈»∆¬≈≈…∆
ÈtÓ ,„ia‰˜Ln‰ ˙‡ ıˆBnL28. «»ƒ¿≈∆≈∆««¿∆

ב.26) יג, בגת 27)סוכה אותם לדרוך כדי ענבים הקוטף
יין. רוצה 28)לעשיית האדם אין ולפיכך יין, סופגת היד

בו.

.Ê¯ˆBw‰29CekÒÏ30˙B„È BÏ ÔÈ‡ -31BÈ‡ È¯‰L , «≈¿ƒ≈»∆¬≈≈
.„iÏ CÈ¯»̂ƒ«»

סוכתו.30)שם.29) בו שם.31)לסכך מנשיא כרב

.Á˙B„È Ïk32ÔÒÒaL ÔÈÏÎ‡‰33.ÔÈ¯B‰Ë - Ô¯ba »¿»√»ƒ∆¿»»«…∆¿ƒ

מ"ה.32) פ"ג בוססו 33)עוקצין מלשון ורצצן, "מכתתן
יוחנן  כר' שם). בפירושו (רבינו יח)" סג, (ישעיה מקדשך

א. יד, בסוכה

.Ë‰‚ÈÒt34dw¯L ÏBkL‡ ÏL35Ì‡Â .‰¯B‰Ë - ¿ƒ»∆∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ
¯b¯b da ¯izL36¯b¯‚ B˙B‡Ï „È BÊ È¯‰ - „Á‡ ƒ¿«≈»«¿≈∆»¬≈»¿«¿≈

ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe37‰¯Óz ËÈ·¯L38- Bw¯L ¿«∆∆À¿»¿≈«¿ƒ¿»»∆ƒ¿
ËÈ·¯L ÔÎÂ .‡ÓË - ˙Á‡ ‰¯Óz Ba ¯iL .¯B‰Ë»ƒ≈¿»»««»≈¿≈«¿ƒ

˙BiË˜39Ïa˜Ó - „Á‡ ¯b¯‚ Ba ¯iL .¯B‰Ë - Bw¯L ƒ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ≈«¿≈∆»¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

של 34) האמצעית משידרה היוצא קטן ענבים אשכול
בו. תלויים וענבים הענבים 35)האשכול, את ממנה הוריד

שם). תלויות 38)שם.37)ענב.36)(משנה תמרים
גדולה  שידרה ענבים, לאשכולות דומה באופן בדקל,
ענפים  כעין צומחים וממנה לאילן, ישר מחוברת מרכזית
"שרביטים". ונקראים בהם מחוברות שהתמרים קטנים

אבל 39) לאכילה, ראויים שאינם בשרביטים המדובר שם.
שלא  זמן כל לאכילה ראויים וכדומה אפונה שרביטי

אוכל. בתורת טומאה ומקבלים נתייבשו,

.ÈÌÏBÚÏ40¯ÓBL Èab ÏÚ ¯ÓBL ÔÈ‡41¯ÓBL ‡l‡ , ¿»≈≈««≈≈∆»≈
.BnÚ ·LÁp‰ ‡e‰ ÏÎ‡Ï CeÓq‰ „·Ïa „Á‡∆»ƒ¿««»»…∆«∆¿»ƒ

ב.40) קיט, גבי 41)חולין שעל הירוקה הקליפה כגון
האגוז. קליפת

.‡ÈLÏL42˙ÈÓÈt :Ïˆ·a ˙BtÏ˜43‰ÓÏL ÔÈa - »¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈¿≈»
‰¯e„˜ ÔÈa44˙Ù¯ËˆÓ45˙ÈÚˆÓ‡ ;46‰ÓÏL - ≈¿»ƒ¿»∆∆∆¿»ƒ¿≈»

˙Ù¯ËˆÓ47˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ ‰¯e„˜ ,48ÔÈa - ‰BˆÈÁ‰ ; ƒ¿»∆∆¿»≈»ƒ¿»∆∆«ƒ»≈
‰¯B‰Ë Ck ÔÈ·e Ck49. »≈»¿»

מ"ד.42) פ"ב הבצל.43)עוקצין של הלבן בשר
נקובה.44) מובן 45)חתוכה, אוכל. עצמה שהיא מפני

ונקט  צירוף. צריכה ואינה עצמה, מחמת מיטמאה שהיא
הבאים. הדינים משום צירוף, שאינה 46)לשון קליפה

אותה. מקיפה (חיצונה) שניה וקליפה מדין 47)נאכלת,
ונקלפת 48)שומר. הבצל, על שומרת אינה חתוכה קליפה

בידים. משמוש גבי 49)אגב על שומר שאין מפני א.
כר' פסק בה. כשנוגעים ליפול נוחה שהיא מפני ב. שומר;
"ואין  שם: שמסיים בפירושו עצמו מדברי בו וחזר יהודה,
תנאֿקמא? נגד יהודה כר' פסק ולמה יהודה". כר' הלכה
(כסףֿ דבריו על הגמרא מסתמכת ב) (קיט, שבחולין מפני

משנה).

.·ÈÔÈtÏw‰ Ïk50,˙BÙ¯ËˆÓe ˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó »«¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿
ÔÈÏBt ÈtÏ˜ .¯ÓBL Ô‰L ÈtÓ51ÔÈÒBÓ¯e˙Â52- Ô˜¯Ê : ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»»

¯‡L Ì‡Â .ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒk ,˙B‡nË˙Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«
ÏÎ‡ Ô‰aÔBÙÙÏÓ ÈtÏ˜ .ÔÈ‡nË˙Ó Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -53, »∆…∆≈»≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»¿

ÔBÙÙÏn‰ CBzÓ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡54˙B‡nË˙Ó - ««ƒ∆≈»∆ƒ«¿»¿ƒ¿«¿
ÌÈ¯BÚO‰ .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË55Ô˙tÏ˜ - ÔÈL·È Ô‰L ÔÓÊa , À¿«√»ƒ«¿ƒƒ¿«∆≈¿≈ƒ¿ƒ»»

˙Ù¯ËˆÓ56.˙Ù¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÁÏ Ô‰L ÔÓÊ·e ,Ô‰nÚ ƒ¿»∆∆ƒ»∆ƒ¿«∆≈«ƒ≈ƒ¿»∆∆
.˙Ù¯ËˆÓ d˙tÏ˜ - ‰L·È ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa ,‰hÁ‰ Ï·‡¬»«ƒ»≈«»≈¿≈»¿ƒ»»ƒ¿»∆∆

שם.50) ה"ג.51)עוקצין פ"ב עוקצין מין 52)תוספתא
ואוכלים  ששולקים אדם בני יש הט"ו). פ"א (ראה קטנית

אלו. מאוד,54)שם.53)קליפות דקה קליפה שקלף
עצמו. המלפפון מבשר כלום עליה נשאר ולא

מצטרפת".55) אינה קלופה שאינה שעורה ב: ע, במנחות
ישמעאל  ר' דבי תנא של מהדרשה זו ברייתא על והקשו
הא  בלחות, (כאן) "הא ותירצו ד, בהלכה למעלה המובאה
מצטרפות. יבשות מצטרפות, אין לחות פירוש, ביבשות".
ששעורה  מפני טעמו ואולי זה. הבדל של טעמו נתבאר ולא
אינן  יבשות להיפך: מפרש שם [רש"י בנקל. מתקלפת רכה
ראויות  לחות אבל לאכילה, ראויות שאינן מפני מצטרפות

ומצטרפות]. ה"ד.56)לאכילה למעלה ראה

.‚ÈÔÈÈÚ¯b‰ Ïk57‡ÏÂ ˙B‡nËÓe ˙B‡nË˙Ó »««¿ƒƒƒ¿«¿¿«¿¿…
˙BÙ¯ËˆÓ58·Ë¯‰ ˙BÈÚ¯bÓ ıeÁ ,59ÏL Ï·‡ ; ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»…∆¬»∆

.˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ - ‰L·È ‰¯Óz¿»»¿≈»≈»ƒ¿»∆∆

מ"ב.57) פ"ב (ראה 58)עוקצין כשומר ולא כיד נידונים
את 59)ה"ב). תוציא ואם ולחה. צעירה רטובה, תמרה

(רבינו  ומצטרף כשומר הגרעין דין ולפיכך תתקלקל, גרעינה
למשנה). בפירושו

.„ÈÏ˙BÁ‰60·Ë¯ ÏL ‰ÈÚ¯b‰ ÏÚL61ÔÈ‡ - «»∆«««¿ƒ»∆…∆≈
Û¯ËˆÓ62Û¯ËˆÓ - ‰L·È‰ ˙ÈÚ¯b ÏÚLÂ ,63ÈtÓ ; ƒ¿»≈¿∆««¿ƒ««¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈

ÏÎ‡k ·LÁ ,ÏÎ‡a ˜e·„ ‡e‰L64. ∆»»…∆∆¿»¿…∆

גרעינה.60) לבין התמרה בשר בין המבדיל דק קרום
ד): טז, (יחזקאל המקרא מלשון ליפוף, משמעותו "חותל"

חתלת". לא  לחה.61)"והחתל תמרה משום 62)של
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שביארנו. כמו הגרעין, אלא הפרי על שומר הוא שלא
שומר.63) שאינו עצמו 64)אףֿעלֿפי שהוא משמע,

התמרים  בעצם דבק "הוא כתב: למשנה [בפירושו אוכל.
הגרעין"]. לא השומר, והוא

.ÂË‰ÈÚ¯b65d˙ˆ˜Ó ˙‡ˆiL ·Ë¯ ÏL66Ïk - «¿ƒ»∆…∆∆»»ƒ¿»»…
ÔÎÂ .Û¯ËˆÓ BÈ‡ ‡ˆBi‰Â ,Û¯ËˆÓ ÏÎ‡‰ „‚kL∆¿∆∆»…∆ƒ¿»≈¿«≈≈ƒ¿»≈¿≈

¯Oa‰ „‚kL Ïk - ¯Oa ÂÈÏÚ LiL ÌˆÚ67.Û¯ËˆÓ ∆∆∆≈»»»»…∆¿∆∆«»»ƒ¿»≈
„Á‡ „vÓ ¯Oa‰ ÂÈÏÚ ‰È‰68epnÓ Û¯ËˆÓ BÈ‡ - »»»»«»»ƒ«∆»≈ƒ¿»≈ƒ∆

ÌˆÚ‰ ÏÏÁ „Ú ¯Oa‰ ˙ÁzL ÌˆÚ‰ ‡l‡69‡Ï Ì‡Â . ∆»»∆∆∆«««»»«¬«»∆∆¿ƒ…
È·Úk ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÏÏÁ ÌˆÚÏ ‰È‰»»»∆∆»»ƒ¿ƒ»√ƒ

·BÊ‡‰70˙BÓˆÚ‰L ,Û¯ËˆÓ ÔÈ‡ ÌˆÚ‰ ¯‡Le .71 »≈¿»»∆∆≈ƒ¿»≈∆»¬»
.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ¯ÓBLk ¯OaÏ«»»¿≈≈¬ƒ

שנאכל 66)שם.65) "רוטב שנינו: ה"א שם בתוספתא
האוכל  כנגד ושלא מצטרף. האוכל כנגד קיים, וחציו חציו
דוגמא, מביאה שהתוספתא רבינו וסובר מצטרף", אינו -
הדין  - מהגרעין חלק ויצא קיימת התמרה כל אם גם אבל

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מהעצם 67)כך שחלק כגון,
צד. מכל בשר מוקף וחלק לגמרי, אינו 68)מגולה הבשר

סביב. סביב העצם את הן 69)מקיף חלולות עצמות רוב
ה"א). שם שמתחת 70)(תוספתא העצם נחתכה כאילו

דק  וחלק לבשר, מודבקת איזוב כעובי ממנה ונשאר לבשר,
כדי  מספיקה דקה עצם כי מצטרף. אינו והשאר מצטרף זה

למשנה). רבינו פירוש (ע"פ הבשר על נימוק 71)לשמור
מצטרפת. העצם למה

.ÊË˙ÈÏe˜72¯¯Bb - ÏBÙk elÙ‡ ¯Oa ‰ÈÏÚ ‰È‰L ƒ∆»»»∆»»»¬ƒ¿≈
‰‡ÓËÏ dlk ˙‡73. ∆À»¿À¿»

א).72) קיט, (חולין הירך לפי 73)עצם שם, כחכמים
ה"ג. למעלה ראה הגר"א. גירסת

.ÊÈÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚ¯b74Ô˜ÏML Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ó˙e «¿ƒ≈≈ƒ¿»»««ƒ∆¿»»
ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡Ï75. »√»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ

ה"ג.74) פ"ב עוקצין יג 75)תוספתא בהלכה למעלה
מיטמא  אבל מצטרפת, אינה יבישה תמרה שגרעיני אמרנו
התמרה, בתוך כשהגרעין שם המדובר יד. משום ומטמא

הפרי. מן לגמרי כשיצא וכאן

.ÁÈÔÈ·e¯Á ÈÈÚ¯b76- ÔÈÏÎ‡Ï ÔÒkL Èt ÏÚ Û‡ , «¿ƒ≈»ƒ««ƒ∆¿»»»√»ƒ
ÔÈ‡nË˙Ó - ÔÈÏÎ‡Ï Ô˜ÏL ;ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡77. ≈ƒ¿«¿ƒ¿»»»√»ƒƒ¿«¿ƒ

וראויים 77)שם.76) בבישול, מתרככים שהם משום
אדם. למאכל

.ËÈel‡Â78ÈL¯L :ÔÈÙ¯ËˆÓe ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿≈
˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰79‰L ÔÓÊa,ÔÈÁÏ Ô «¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈«ƒ

‰ÓËt‰Â80„enÚ‰Â ,‰L·È ÔÈa ‰ÁÏ ÔÈa Ô‰lL81 ¿«ƒ¿»∆»∆≈«»≈¿≈»¿»«
ÔÈ¯ÊÁ‰ ÈL¯LÂ .ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ ‡e‰L82ÒeÙp‰Â83. ∆¿À»¿∆∆»…∆¿»¿≈««¿ƒ¿«»

BlL ·Èq‰Â ,Û¯ËˆÓ - ÏB„b ÔBˆ L¯LÂ84BÈ‡ - ¿…∆¿»ƒ¿»≈¿«ƒ∆≈
‡zn‰ ÈL¯LÂ .Û¯ËˆÓ85Ì‚Èt‰Â86˙B˜¯È ÈL¯LÂ . ƒ¿»≈¿»¿≈«ƒ¿»¿«≈»¿»¿≈«¿

‰„O87‰pb ˙B˜¯ÈÂ88Ô¯˜ÚL89ÌÈÏ˙LÏ90‰¯eM‰Â .91 »∆¿«¿ƒ»∆¬»»ƒ¿»ƒ¿«»

dlL Le·l‰Â ˙ÏaL ÏL92˙B¯‚B¯‚e ÌÈ‡z Èˆ˜ÚÂ . ∆ƒ…∆¿«¿∆»¿À¿≈¿≈ƒ¿»
ÌÈÒÏk‰Â93ÔÈ·e¯Á‰Â94. ¿«¿»ƒ¿∆»ƒ

מ"ב.78) פ"א (הרא"ש 79)עוקצין קטנים בצלים מין
הבצל.80)במשנה). שבראש כפתור קנה 81)כעין כעין

הבצל. זרע ובתוכו כיס ובראשו הבצל, של מאמצעותו יוצא
צנון.83)חסא.82) היוצאים 84)מין חוטים כעין

(מם 85)מהצנון. "מנתה" שפות בכמה ושמו עשב, מין
דגושה). ותיו רבינו 86)סגולה בערבית. פג'אן אל

בשדה.87)בפיה"מ. מעצמם או 88)הגדלים שזורעים
בגינה. אותה הגירסא 89)שותלים וכן תימן, בכ"י כך

שעיקרם. בדפוסים: ולפיכך 90)במשנה. אחר, במקום
לשרשיהם. צריך וכן 91)הוא תימן, (כת"י והשדרה צ"ל

נשאר  מהשיבולת, החיטה את כשמוציאים במשנה). הגירסא
כשידרה  חוליות חוליות עשויה שלשלת כעין במקומה שם

במשנה). טמונים 92)(רבינו התבואה שגרעיני הקליפה
"קרום", כתוב [בפיה"מ דישה. בשעת נופלת והיא בה,

שאמרנו]. לקליפה התכוון רבינו תאנים 93)אולם מין
שם). למשנה בפירושו (רבינו של 94)דקות עוקצין

מקדימים  עוקציהם שניטלו וחרובים כלוסים חרובים.
כשומר. העוקץ דין ולפיכך להתייבש,

.Îel‡Â95ÔÈÙ¯ËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÌÈ‡nË˙Ó96: ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ
Ô‰L ÔÓÊa ˙BËBÏÙw‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰ ÈL¯L»¿≈«¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«∆≈

ÏÎ‡‰ „‚k ÔeÎÓ BÈ‡L „enÚ‰Â ,ÌÈL·È97ÔÈÚÏÓe . ¿≈ƒ¿»«∆≈¿À»¿∆∆»…∆«¿ƒ
L‡¯aL ˙B¯BÁM‰ ˙B¯ÚO‰ Ô‰Â .ÌÈÏaL ÏL∆ƒ√ƒ¿≈«¿»«¿∆¿…

¯qÓ BÓk ÔÈÓBcL ˙ÏaM‰98ÌÈÒb‡‰ Èˆ˜ÚÂ . «ƒ…∆∆ƒ¿«»¿À¿≈»«»ƒ
ÔÈÏÓËÒe¯w‰Â99ÔÈLÈ¯t‰Â100ÔÈ„¯ÊÚ‰Â101ı˜ÚÂ . ¿«¿¿¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»À¿»ƒ¿…∆

Ò„e˜ ı˜ÚÂ .ÏÎ‡Ï CeÓq‰ ÁÙË - ˙ÚÏc102.ÁÙË - ¿««∆««»»…∆¿…∆¿»∆«
ÏÈk¯t‰Â .Ô‡kÓ ÁÙËÂ Ô‡kÓ ÁÙË - ÏÈk¯t‰ „È ÔÎÂ¿≈«««¿ƒ∆«ƒ»¿∆«ƒ»¿««¿ƒ

‚È¯O‰ ‡e‰103„ÈÂ .Ba ÔÈÈeÏz ˙BÏBkL‡‰L «»ƒ∆»«¿¿ƒ¿«
ÏBkL‡‰104ÏBkL‡‰ ·Êe .‡e‰L Ïk -105Bw¯L106 »∆¿»∆¿«»∆¿∆ƒ¿

„aÎn‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ‰¯Óz ÏL „aÎn‰ „ÈÂ¿«««¿≈∆¿»»«¿»»¿»ƒ¿««¿≈
ÔÈ¯Óz‰Â ,Ba ÔÈÈeÏz ÔÈËÈ·¯M‰L Ì„‡‰ ıÚ‰ ‡e‰»≈»»…∆««¿ƒƒ¿ƒ¿«¿»ƒ

˙ÏaM‰ ‰˜e .ÔÈËÈ·¯Ma ˙B˜e·c107‰LÏL - ¿««¿ƒƒ¿≈«ƒ…∆¿»
ÔÈ‡LÂ ;ÌÈÁÙË ‰LÏL - ÔÈ¯ˆ˜p‰ Ïk „ÈÂ .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿∆≈

¯ˆw‰Ï Ôk¯c108Ô‰L Ïk Ô‰ÈL¯LÂ Ì‰È„È -109Ïk . «¿»¿ƒ»≈¿≈∆¿»¿≈∆»∆≈»
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Ó el‡≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆≈

.ÔÈÏÎ‡ ˙B„È¿√»ƒ

מ"ג.95) כשומר.96)שם ולא כיד, רבינו 97)דינם
הבצל  שבמרכז הפנימי הגוש את רק "אוכל" במונח מגדיר
הגוש  את הסובבים הבצל חלקי כל את להוציא בלבד,

נאכלים. הם שגם ואףֿעלֿפי משור.98)הפנימי,
מ"ו).99) (שם זעירים תפוחים חבושים.100)מין

בישראל.101) המדוברת בשפה ירק 102)"זערורים" מין
במים  שרייה עלֿידי מתנדפת ומרירותו חי, כשהוא מר

(ערוך). שריגים,103)חמים נקראים הדקים הגפן ענפי
ליד  הוא צריך שריג בכל תלויים אשכולות שכמה ומפני

מכאן. וטפח מכאן טפח המחובר 104)באורך העוקץ
האשכול.105)לשריג. את 106)סוף ממנו הוריד
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מחובר  שהיה בקצהו שבאשכול הענבים ונשארו הענבים,
הנשאר  שבחלק והענבים דק, הוא הזנב שעץ מפני לשריג,
את  להחזיק כדי גדול שיעור צריך - וגדולים מרובים

התבואה,107)האשכול. של העליון החלק הוא שיבולת
נקרא  - מהשיבולת שלמטה וכל הגרגירים. טמונים שבו

אותו.108)קנה. עוקרים קטן.109)אלא ובין גדול בין

.‡Îel‡Â110‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ¿≈…ƒ¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿…
.·e¯k‰ ÈÁÏ˜ ÈL¯LÂ .ÌÈˆ˜Ú‰ Ïk ¯‡L :ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»»À¿ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿

ÌÈ„¯z ÈÙÏÁÂ111e¯‡LpL ÔÈ¯wÚ‰ Ô‰Â .˙Ùl‰ ÈÙÏÁÂ ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿¬
eÙÈÏÁ‰Â e¯ÊÁÂ ˙Ùl‰Â ·e¯k‰ eËwlLk Ú˜¯wa112. ««¿«¿∆ƒ¿«¿¿«∆∆¿»¿¿∆¡ƒ

ÊÊb‰Ï Ôk¯cL ÔÈL¯M‰ ÏÎÂÏÎ‡‰ ÌÚ e¯˜ÚpL113. ¿»«»»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈∆∆∆¿ƒ»…∆
‰ÓËt‰114ıp‰Â ,˙Ù¯ËˆÓ - ÔBn¯ ÏL115BÈ‡ - BlL «ƒ¿»∆ƒƒ¿»∆∆¿«≈∆≈

.Û¯ËˆÓƒ¿»≈

מ"ד.110) בפירושו 111)שם (רבינו "סלק" בערבית
ולפת.112)למשנה). תרד שנית ואין 113)הצמיחו

כלל. להם צריך כעין 114)האוכל נמצא הרימון בראש
כשומר. דינו ולפיכך לפרי, נזק ייגרם יינטל ואם כפתור,

הפיטמא.115) סביב הגדלות השערות

.·ÎÔBn¯‰116˜BnpL ÁÈh·‡‰Â117ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Ó »ƒ¿»¬«ƒ«∆ƒƒ¿»≈
˜BnpL B˙B‡Ï ¯eaÁ ¯‡Lp‰118ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

‰tÏw‰119˙ÏÚBÓ B˙¯ÈÓL ÔÈ‡ È¯‰L ,Û¯ËˆÓ «¿ƒ»ƒ¿»≈∆¬≈≈¿ƒ»∆∆
ÌeÏk120˜BnÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»»»≈ƒ»ƒ»¿ƒ

ÚˆÓ‡a121B˙tÏ˜ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ ÔÈ„„v‰ ÔÈ‡ - »∆¿«≈«¿»ƒƒ∆»∆¿≈¿ƒ»
ÔÈw¯È :˙B˜¯È ÈÏÚ .˙Ù¯ËˆÓ122,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ƒ¿»∆∆¬≈¿»¿Àƒƒ¿»¿ƒ

ÌÈ·Ïe123.ÌeÏk ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ‡ - ¿»ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ∆¬≈≈»¿

מ"ג.116) פ"ב הרקיב.117)שם ואין 118)נמס,
שומר. ולא יד נרקבה.119)הנימוק שהרי 120)שלא

עליו. שמרה שהיא הפרי חלק אותו פירוש,121)הרקיב
נימוק  שלא הרימון שחלק באופן הרימון מבשר חלק נימוק

ביניהם. מפריד והרקב חלקים, לשני ראויים 122)נחלק
הירק. על שומרים או נכמשו.123)לאכילה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
חיבור.1) אדם חיבור ואם לאוכל חיבור שהוא הדבר יבאר

לכביצה  מצטרף אם בזה זה ודבק מכונס שהוא פירות אוכל
אב  ונגע זה בצד זה הרבה גושים היו אחרים. אוכלין לטמא

וכו'. מהם באחד הטומאה

.‡ÔÈÊB‚‡‰2‡e‰ ÔÈ„Ú - Ô˙tÏ˜ ‰˜cÒpL ÌÈ„˜M‰Â »¡ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»»¬«ƒ
ÏÎ‡Ï ¯eaÁ3ıv¯iL „Ú4.‰tÏw‰ ˙‡ ƒ»…∆«∆¿«≈∆«¿ƒ»

מ"ה.2) פ"ב, לאוכל,3)עוקצין כמחוברת היא הקליפה
שומר. תורת עליה ישבר.4)ויש

.·‰ˆÈa5˙ÏbÏ‚Ó6·wiMÓ -7dÚÓ‚Ï ÌB˜Ó da ≈»¿À¿∆∆ƒ∆ƒ…»»¿»¿»
¯eaÁ d˙tÏ˜ ¯‡L ÔÈ‡ epnÓ8‰˜eÏLe .9d˙tÏ˜ - ƒ∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿»¿ƒ»»

‰tÏw‰ ˙‡ ıv¯iL „Ú ¯eaÁ10‰Ïaz Ì‡Â .11 ƒ«∆¿«≈∆«¿ƒ»¿ƒƒ«¿»
d˙tÏ˜a12¯eaÁ - dlk dˆv¯L Èt ÏÚ Û‡ ,13. ƒ¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿»À»ƒ

מ"ו.5) משנה,6)שם (ראה עדיין נקרשה ולא קצת צלויה

ב). לב, רבינו 7)שבת ומפרש שיגוס", "עד שם: בעוקצין
נקב. שיעשה האוכל 8)עד על שומרת שאינה משום

הנקב. דרך יצא שהרי קצת,9)שבביצה, ונקרשה נתבשלה
קטן. נקב ע"י לגומעה הקליפה 10)ואיֿאפשר כי

הביצה. על שומרת תבלין.11)השלימה בה נתן
הביצה 12) לתוך נספגים והם קליפה, על התבלין את הדביק

הקליפה. בתוך 13)דרך להחזיקה רוצה שהאדם מפני
(ע"פ  התבלין את שתספוג כדי המתובלת הקליפה שברי

משנה'). 'כסף

.‚ÌˆÚ14ıv¯iL „Ú ¯eaÁ - ÁÓ Ba LiL15¯Óˆ .16 ∆∆∆≈…«ƒ«∆¿«≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈLÈz‰ Ô˜ÊaL ¯ÚOÂ ÌÈO·k‰ ÈL‡¯aL∆¿»≈«¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««¿»ƒ««ƒ
.LÏ˙Ï ÏÈÁ˙iL „Ú ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - ¯e‡a ÔÎ¯ÁL∆¬»»»¬≈≈ƒ«∆«¿ƒƒ¿

שם.14) העצם.15)משנה, עוקצין 16)את תוספתא
ה"ו. פ"ב

.„ÌÈ·‚Á ÈÙk17¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‚„ ÈO˜O˜Â «¿≈¬»ƒ¿«¿«≈»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈkÒ18ÔBn¯‰ .Ûl˜Ï ÏÈÁ˙iL „Ú ¯eaÁ - «ƒ¬≈∆ƒ«∆«¿ƒ¿«≈»ƒ
B„¯tL19‰˜a ÂÈÏÚ LÈwiL „Ú ¯eaÁ -20. ∆¿»ƒ«∆«ƒ»»¿»∆

טבולֿיום 17) תוספתא מציין: משנה' [ה'כסף שם. תוספתא,
משני  יותר טבולֿיום במס' אין שלפנינו, בספרים פ"ד.
הפרקים  שני את עליהם הוסיף משנה' וה'כסף פרקים,
ממס' פ"ד הוא מעוקצין שפ"ב לו ויצא מעוקצין, הראשונים
מוכיח  הללו הפרקים שני שתוכן להעיר, יש טבולֿיום.

עוקצין]. במסכת הוא הנכון קצת 18)שמקומם והפרידן
הבשר. עשוי 19)מן רימון של תוכו מ"ו. פ"ב שם משנה,

בקליפותיהם, דבוקים הנאכלים והגרגירים חדרים חדרים
הגרעינים  נפרדים אותו ומנענעים הרימון את וכשמייבשים

בפירושו). (רבינו הקליפה נפרדים 20)מן אינם הגרעינים
במקל. עליה מכים אם אלא היבשה, הקליפה מן לגמרי

בקנה. הקיש שלא זמן כל כשומר הקליפה דין ולפיכך

.‰ÌÈËÈ·¯M‰21‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ ÔÈ‡ - ÌÈ¯Óz ÏL22. ««¿ƒƒ∆¿»ƒ≈»ƒ∆»∆

הדקל 21) מגזע היוצא במכבד ה"ד. פ"א שם תוספתא,
תלויות  שהתמרים דקים) (שבטים שרביטים כמה צומחים

ה"כ). פ"ה למעלה (ראה טומאה 22)בהם נגעה ואם
יוצאות  שכולן ואףֿעלֿפי האחרים, נטמאו לא מהם באחד

המכבד. מאותו

.ÂÔBÙÙÏÓ23BÎ˙ÁL24¯eaÁ - ÔÁÏM‰ ÏÚ B˙e25 ¿»¿∆¬»¿»««À¿»ƒ
˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙iL „Ú26ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á - ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»≈¬ƒ»¿»

dnÚ ‰ÏBÚ‰27¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ28‰wt . »∆ƒ»ƒ¿«¿»≈ƒƒ»
‰BzÁz‰29.˙BÎÈ˙ÁÏ ¯eaÁ dÈ‡Â ,dÓˆÚÏ ¯eaÁ - ««¿»ƒ¿«¿»¿≈»ƒ«¬ƒ

Ô‰Ó „Á‡ Ïk C˙ÁÂ ,˙BBÙÙÏÓ ‰LÏL B‡ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿»¿»¿¿»«»∆»≈∆
‰Ê - Ô‰Ó „Á‡a ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÁÈp‰Â¿ƒƒ»««À¿»¿ƒ¿ƒ¿∆»≈∆∆

¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ Ba ÏÈÁ˙‰L30:¯Ó‡ elÙ‡ . ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ¬ƒ»«
˙È¯ÁL ÏÎB‡ È‡ BÈˆÁ31ÈˆÁ‰ ‰Ê - ˙È·¯Ú BÈˆÁÂ ∆¿¬ƒ≈«¬ƒ¿∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ

¯eaÁ BÈ‡ ¯‡M‰Â ,¯eaÁ Ba ÏÈÁ˙‰L32. ∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ

ה"ה.23) פ"ב אלא 24)שם החתיכות את הפריד ולא
למטה. קצת מחוברות טומאה 25)נשארו נגעה אם
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כולן. נטמאו אחת זו 26)בחתיכה הפרוסות את להפריד
שתים 27)מזו. עוד עמה עולות אחת, פרוסה כשמגביהים

לזו. זו דבוקות שהן מפני פרוסות, שלוש לחלק 28)או
לזו. זו חיבור שנשארו הפרוסות אבל במקום 29)שעלה,

הקנה. מן הן 30)הצומח כאילו דינן שבו, הפרוסות כל
ומלפפון.31)מחוברות. מלפפון מכל החצי פירושו,

עכשיו.32) לאכלו שבדעתו מהמלפפון השני חציו אפילו
החצאים  כל לאכול שבדעתו שמכיוון אומרים אנו ואין
לפי  התוספתא [דברי אחת. כחתיכה דינם - לאכול והתחיל
ולהסבירם, להבינם מאוד וקשה סתומים הם רבינו, גירסת
ולהגר"א  מאוד. דחוקים הם בהם שנאמרו הפירושים וכל
לר"ש  ראשונים' 'תוספת ראה זו. בתוספתא אחרת גירסא

ליברמן].

.Ê˙B˜¯È CzÁÓ‰33Èt ÏÚ Û‡ ,ÏM·Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«≈¿»¿«≈»∆¿«≈««ƒ
˜¯Ó ‡lL34ÏÈc·‰Â35¯eaÁ BÈ‡ -36Ì‡ ‡l‡ ; ∆…≈«¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆»ƒ

‰¯ÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ‡ÓË ‡Ï - ‰Ê ‡ÓË37 ƒ¿»∆…ƒ¿»∆««ƒ∆¿…∆
˜ÏLÏ B‡ LaÎÏ C˙Á .Ba38- ÔÁÏM‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï B‡ »«ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ«««À¿»

¯eaÁ ‰Ê È¯‰39C˙ÁM ‰Ó ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ elÙ‡Â ,40. ¬≈∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈«∆»«

ה.33) פ"ב, שם החיתוך,34)משנה, את גמר לא
במשהו. מחוברות הבדיל.35)והחתיכות ולא – פירוש

ל"והבדיל". גם נמשכת "שלא" הוא 36)התיבה יודע
כלל  מעוניין אינו ולכן בבישול, תתפרקנה שהחתיכות
פעמים, כמה [נתבאר לטומאה. חיבור אינו ולפיכך בחיבורן
הגורמים  אחד היא המחשבה וטהרה, טומאה שלענין

קצת.37)המכריעים]. רבינו 38)מחובר קל. לבישול
כאן  והר"ש מבישול. פחותה ששליקה מקום, בכל מפרש
מבושל  משמעותו ששלוק פירשו, מקומות בכמה רש"י וגם

ה"ב. למעלה ראה בכך 39)הרבה. מעוניין שהוא מפני
אחת. בבת שלא 40)שיינטלו החתיכות אףֿעלֿפיֿכן

שרוצה  דעתו גילה הרי אומרים אנו ואין חיבור, הן פירק
שם). למשנה, רבינו פירוש פי (על הכול את לפרק

.ÁÏÎ‡ Ïk41‡ÓË Ì‡Â ,¯eaÁ - B˜¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL »…∆∆¬«ƒ…≈¿ƒ¿ƒƒ¿»
.Blk ‡ÓË - B˙ˆ˜Óƒ¿»ƒ¿»À

הקודמת.41) ההלכה סיום הוא זו בהלכה האמור

.ËÏÎ‡42Ò¯ÙpL43‡ÓË Ú‚Â ,˙ˆ˜Óa ‰¯ÚÓe …∆∆ƒ¿«¿…∆¿ƒ¿»¿»«»≈
‰ÏBÚ ÈM‰Â Ba Ú‚pL ‰Êa ÊÁB‡ Ì‡ :Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆ƒ≈»∆∆»«¿«≈ƒ∆

¯eaÁ ‰Ê È¯‰ - BnÚ44‡Óh‰ ‰Êa ÊÁB‡Lk Ì‡Â ; ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿∆≈¿∆«»≈
¯eaÁ BÈ‡ - ÏtÈÂ ¯Á‡‰ ËÓMÈ B‰Èa‚Óe45È¯‰ ‡l‡ , «¿ƒƒ»≈»«≈¿ƒ…≈ƒ∆»¬≈

.‡ÓËpL ÔBL‡¯a Ú‚Bk ¯Á‡‰ ‰Ê∆»«≈¿≈«»ƒ∆ƒ¿»

מ"א.42) פ"ג שם.44)נחלק.43)טבולֿיום כחכמים,
בטומאה.45) נגע שלא זה עם עולה שהטמא ואףֿעלֿפי

שבה"ז  ירקות המחתך דין את לפרש עלינו זה, ולפי
הטמא. עם עולה כשהטהור

.ÈÔÈÏÎ‡‰ Ïk46ÔÈÏÚ eÈ‰L47:Ô‰a ÔÈ¯aÁÓ ÔÈÁÏ˜ B‡ »»√»ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿À»ƒ»∆
,‰ÏÚa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ‰ÏÚa ÊÁ‡‰Ï Bk¯cL ˙‡∆∆«¿¿≈»≈∆»∆¬ƒ∆»∆

Ïwa B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ÁÏwaÈ¯‰ - BnÚ ‰Ï˙ Ì‡ ;Á «∆«¬ƒ«∆«ƒƒ¿»ƒ¬≈
ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ ‰Ê48¯‡La ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒƒ¿¿≈»ƒ«ƒ¿»

„ia B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - „È BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙B‡ÓË‰«À¿¿≈ƒ»»»¬ƒ«»
BlL49Ô‰Ó ‰Ê È‡a B˙B‡ ÔÈÊÁB‡ - ‰ÏÚÂ „È BÏ ‰˙È‰ . ∆»¿»»¿»∆¬ƒ¿≈∆≈∆

‰ˆ¯iL50Ì‡ :e¯Ó‡ ‰Êa - ‰ÏÚ ‡ÏÂ „È BÏ ‰˙È‰ ‡Ï . ∆ƒ¿∆…»¿»»¿…»∆»∆»¿ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,¯eaÁ - BnÚ ‰ÏBÚ ÈM‰Â ‡Óha ÊÁB‡≈«»≈¿«≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ»

.¯eaÁ BÈ‡≈ƒ

שלו.47)שם.46) 'טבול 48)עלים נקרא שטבל טמא
הלילה. עד קלה טומאה עליו ונשארה ואם 49)יום',

חיבור. זה הרי היד, את כשמגביהים עולה האוכל
ויעלה 50) – בעלה או ביד – מהם באחד יאחז אם פירוש,

ה"ג). פ"ב שם (תוספתא חיבור זה הרי עמו, הכול

.‡ÈÔÈÊB‚‡‰51Ô‰Èˆ˜Úa ÔˆˆwL52ÔÈk¯ Ô‰Lk »¡ƒ∆¿»»¿À¿≈∆¿∆≈«ƒ
ÔÓ‡Â53Ï·Á BÓk Ôlk54C¯ca Ô¯aÁL ÌÈÏˆa‰ ÔÎÂ , «¬»»À»¿∆∆¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»«∆∆

¯eaÁ el‡ È¯‰ - ˙‡f‰55ÌÈÊB‚‡a ˜¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ . «…¬≈≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»¡ƒ
ÏwÙÏe56¯eaÁ ¯‡M‰ ÔÈ‡ - ÌÈÏˆaa57eÈ‰ elÙ‡ . ¿«≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ¬ƒ»

ÁÈÎB‰ È¯‰L ,¯eaÁ Ôlk ÔÈ‡ - ¯Bk ‰‡Ó ÂÈÙÏ¿»»≈»≈À»ƒ∆¬≈ƒ«
.Ïk‰ ˜¯ÙÏ BzÚcL∆«¿¿»≈«…

מ"ה.51) פ"ב העוקצים.52)עוקצין חרזם 53)עם
מלשון  כותב, למשנה בפירושו [רבינו למחרוזת. וחיברם
מאסף  ומשמעותה ב) אסתר (מגילת הדסה" את אומן "ויהי

זה,54)ומקבץ]. יד על זה בחוט בעוקציהם אותם קשר
אגוזים. מלא ארוך חבל עלֿמנת 55)ויצא שנתחברו מפני

רב. זמן יחד את 56)לקיימם ולהסיר שלו עלין "להכרית
מ"ו). פ"א, מעשרות למשנה, בפירושו (רבינו בו" הנתלה

כאילו 57) דינם כמקודם, מחוברים עדיין שהם אףֿעלֿפי
והטעם, חיבור). שאינם כלֿשכן (והנפרדים מזה זה נפרדו
הי"ב) (ראה חיבור אינו אדם בידי מלאכותי שחיבור מפני
במשנה). נחום' ('חזון קבע של לקיום נתחברו אלאֿאםֿכן

.·È‰ÚÈÏ˜58ÌeL ÏL59„Á‡ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ¿ƒ»∆∆»¿«¿ƒ«∆»
Ô‰Ó60‡ÓË ‡e‰ -61B¯eaÁÂ62È¯eaÁ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ≈∆»≈¿ƒ»∆≈ƒ≈

¯eaÁ Ì„‡63L¯ÙpL ‚B¯˙‡ ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ64B·Á˙e »»ƒ¿»»»¿≈∆¿∆ƒ¿«¿»
LBÎa65.¯eaÁ BÈ‡ - ÌÒÈ˜a B‡ ¿¿≈»≈ƒ

ה"ד.58) פ"א שם לחבר 59)תוספתא, רגילים שום מגדלי
שער. קליעת כעין המיובשים השומים עלי על 60)את

אחד. טומאה.61)שום לקבל השומים 62)הוכשר
קליעה. באותה אליו לקיום 63)המחוברים נתחברו כשלא

נחום'). ('חזון הוא עראי חיבור שום וקליעת רב, זמן
נחתך.64) הפלך.65)נתחלק, שבראש הברזל

.‚È‰qÚ66a dLlL˙B¯t ÈÓ67ÔÈ‡L ;¯eaÁ BÈ‡ - ƒ»∆»»¿≈≈≈ƒ∆≈
ÔÈ˜LÓ ‰Ú·L ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ¯aÁnL ¯·„ EÏ¿»»∆¿«≈∆»√»ƒ∆»ƒ¿»«¿ƒ

.„·Ïaƒ¿«

ה"ב 67)שם.66) בפ"א למעלה נמנו שלא פירות מיצי
טומאה. לקבל האוכלין את המכשירים המשקין שבעת בין

.„ÈCÚÓÓ‰68‰Ï·c‰ ÔB‚k ,Ôˆa˜Â ‰Êa ‰Ê ÔÈÏÎ‡69 «¿«≈√»ƒ∆»∆¿ƒ¿»¿«¿≈»
„Á‡ Ûeb Ô‡OÚÂ ÔˆawL ÔÈ˜env‰Â ÌÈ¯Óz‰Â70- ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»«¬»»∆»

‰Ï·c ÏL ÏebÚ ,CÎÈÙÏ .¯eaÁ ÔÈ‡71ÔÈ˜LÓ eÏÙpL ≈»ƒ¿ƒ»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿ƒ
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ÌB˜Ó epnÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«ƒ¿»¬≈∆≈ƒ∆¿
¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,„·Ïa ÔÈ˜Ln‰72. ««¿ƒƒ¿«¿«¿»»

ה"א.68) פ"א טהרות יבישה 69)תוספתא, תאינה
חזק.70)('ערוך'). לחץ את 71)על ֿידי לקבץ דרכם

ונקראים  - עגולים לגושים לחץ, עלֿידי ולחברן, התאנים
דבילה". ה"ו.72)"עיגולי פ"ב טבולֿיום תוספתא,

.ÂËÌÈ¯Óz‰73˙B¯‚B¯b‰Â74ÌB‡ eOÚÂ Ô˜ÏML75- «¿»ƒ¿«¿»∆¿»»¿«¬
¯eaÁ ‰Ê È¯‰76. ¬≈∆ƒ

ה"ב.73) פ"ב עוקצין נפרדת.74)תוספתא, יבישה תאנה
אחד.75) גדול קבע.76)גוש של חיבור שזה מכיוון

.ÊËÌÈ˙Èf‰77ÔËÚL78Â‰Ê È¯‰ - „Á‡ Le‚ eOÚ «≈ƒ∆¬»»¿«¬∆»¬≈∆
˙Ó ÏÚ ‡l‡ ÔËÚnÏ Ô˙ ‡Ï ‰lÁznL ÈtÓ ,¯eaÁƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»…¿»»««¬»∆»«¿»

‰fÓ ‰Ê e˜ÈiL79ı¯L ,CÎÈÙÏ .80ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓpL ∆ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»«
elÙ‡ ,„Á‡ Ûeb Ôlk eOÚpL ÌÈ˙Èf‰ Ô‰Â ,ÌÈ˙ÈÊ ÏL∆≈ƒ¿≈«≈ƒ∆«¬À»∆»¬ƒ
‰˙È‰ .„Á‡ Ûeb Ïk‰L ,‡ÓË Ïk‰ - ‰¯BÚOÎa Ú‚»«¿ƒ¿»«…»≈∆«…∆»»¿»

BÏ81dÎÙ‰Ï „È˙ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌB‡82Ú˜zL ÔÂÈk - ∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿»≈»∆»«
„˙i‰ ˙‡ da83‰a¯‰ ÌÈLeb da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,84, »∆«»≈««ƒ∆≈»ƒ«¿≈
¯eaÁ ÔÈ‡85ÌB‡ eOÚ dÎÙ‰MÓ Ì‡Â .86ÔÈ‡ - ≈»ƒ¿ƒƒ∆¬»»«¬≈»

¯eaÁ87. ƒ

ה"ב.77) פ"א טהרות בה 78)תוספתא, שנותנים החפירה
"מעטן" נקרא שיתרככו, כדי לסחיטה העומדים הזיתים את
את  נתן ופירושו, "עטנן", המונח ומכאן המשנה, בלשון
מ"א. פ"ט לטהרות רבינו פירוש ראה במעטן. הזיתים

בהם,79) האצור השמן כל מוציאים אינם נפרדים זיתים
מזית  השמן טיפות עוברות אחד כגוש נעשים כשהם אבל
בלחץ  הגוש מן המתמצית ניכרת לכמות ומתקבצות לחבירו

והאבנים. ח.80)הקורה פ"ט טהרות משנה,
ה"ז.81) פ"י שם תתפרק.82)תוספתא, אותה וכשיהפוך
זיתים.83) גושי להפיכת מיוחדת נתפרקו.84)יתד שטרם
שבגוש,85) הזיתים שאר נטמאו לא אחד בזית נגע ואם

ולפרקם. להפכם שדעתו מאליהם.86)מפני שנית נתחברו
ועוד:87) בחיבורם, מעוניין האדם אין שמנם, הוצאת אחר

האדם  של מיוחדת פעולה בלי מאליהם שנתחברו מפני
לתוספתא). בפירושו (הגר"א

.ÊÈÏÎ‡88„e¯t89,‰Êa ‰Ê ˜·„Â ÒpÎÓ Blk ‡e‰L …∆»∆À¿À»¿»≈∆»∆
‡nË˙‰Ï ¯eaÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡90Ûe‚k BÈ‡Â ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿≈¿

e¯‡aL BÓk „Á‡91‰ˆÈ·ÎÏ Û¯ËˆÓ ‡e‰ È¯‰ - ∆»¿∆≈«¿¬≈ƒ¿»≈ƒ¿≈»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎ‡ ˙‡Óh ‡nËÏ92BÒk ‡Ï Ì‡Â .93 ¿«≈À¿«…»ƒ¬≈ƒ¿ƒ…¿»

‰¯„˜ ‰OÚÓk ,„¯ÙÓ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡94- ˙ÈËw‰Â ∆»¬≈¿…»¿«¬≈¿≈»¿«ƒ¿ƒ
Û¯ËˆÓ BÈ‡95„Á‡ Leb ÌOÚÈÂ Ìˆa˜iL „Ú96. ≈ƒ¿»≈«∆¿«¿≈¿«¬≈∆»

‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ‰a¯‰ ÌÈLe‚ eÈ‰»ƒ«¿≈∆¿«∆¿»«««À¿»
,ÈL BcˆaL Leb‰Â ,ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¬≈ƒ¿«∆¿ƒ≈ƒ

ÈÚÈ·¯ ÈLÈÏM‰ „ˆaLÂ ,ÈLÈÏL ÈM‰ „ˆaLÂ97. ¿∆¿««≈ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿ƒƒ

מ"ב.88) פ"ג עדיות או 89)משנה, תאנים כמה ובו גוש
יחד. דבוקים וכדומה אחד 90)תמרים בפרי נגע אם
האחרים. נטמאו לא יד.91)שבגוש, בהלכה למעלה

מכביצה 92) פחות שאוכל ה"א) (פ"ד למעלה נתבאר
שם. כחכמים, פסק אחרים. מטמא אינו אבל מתטמא,

מ"ה.93) פ"ב וגרגירים 94)טבולֿיום תבואה גרעיני
בפירושו  (רבינו בקדירה אותם שמבשלים אחרים קטנים

טמאים.95)למשנה). כולם אם אפילו אחרים, לטמא
הכוונה 96) חיבור" "אינו במשנה שאמרו מה מפרש רבינו

אחרים. ופירש 97)לטמא יימנו". אלו "הרי במשנתנו:
הלאה. וכן ושני, ראשון בהם מונים רבינו:

.ÁÈ¯kk98‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‰˙È‰L ‰Óe¯z ÏL ƒ»∆¿»∆»¿»ƒ¿À¿»
CÈM‰Â99ÔBL‡¯ Ìlk - ˙B¯Á‡ dÏ100- ‰L¯t ; ¿ƒƒ»¬≈À»ƒ≈¿»

ÔlÎÂ ÔBL‡¯ ‡È‰101˙BiL102CÈM‰Â ‰iL ‰˙È‰ . ƒƒ¿À»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒƒ
ÔlÎÂ ‰iL ‡È‰ - ‰L¯t ;˙BiL Ôlk - ˙B¯Á‡ dÏ»¬≈À»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿À»

˙BiLÈÏL103- ˙B¯Á‡ dÏ CÈM‰Â ˙ÈLÈÏL ‰˙È‰ . ¿ƒƒ»¿»¿ƒƒ¿ƒƒ»¬≈
˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ˙ÈLÈÏL ‡È‰104ÔÈa eL¯tL ÔÈa , ƒ¿ƒƒ¿À»¿≈∆≈¿≈
eL¯Ù ‡lL105. ∆…≈¿

מ"ח.98) פ"א בבצק,99)טהרות, מדובר והדביק. קירב
בשעה  מחברתה נושכת שאחת מפני נשיכה, לשון ונקט
(הרא"ש  מכאן לאחר ובין אפיה לפני בין אותן, שמפרידים

נגע 100)מ"ז). כאילו שני, נעשה אוכל בה נגע אם
מפני  והטעם, ממש. אחד גוש נעשו שלא אע"פ בראשונה,

חיבור. עושה האחרות.101)שהנשיכה כל
שנשאר 102) אחיד גוש כמו מלא חיבור אינה הנשיכה

רק  מועילה (הנשיכה) והיא שנחלק, אחר אפילו בטומאתו
כנוגע  דינו יהיה נפרדו, שלא זמן כל בהן שהנוגע לענין

הראשונ  -103)ה.בכיכר בחולין אבל בתרומה, מדובר
לטומאה. שלישי בתרומה.104)אין רביעי שאין

פוסלת 105) שאינה קלה, היא הראשונה שטומאת מפני
[והר"ש  כחיבור. נשיכה לעשות יפה כוחה אין אחרים,
טומאה  כל בהן תישאר לא יפרשו שאם מכיוון מפרש,
שפירשו, לפני אפילו מועיל זה קל חיבור אין לפיכך שהיא,
אחר  גם טומאה בהן שנשארה ושני בראשון מהֿשאיןֿכן

שפירשו].

.ËÈ˙B¯kk106BÊa BÊ ˙BÎLB ‰Óe¯z ÏL107˙‡ÓË , ƒ»∆¿»¿»ƒ¿»
eL¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔBL‡¯ Ôlk - ı¯La Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿∆∆À»ƒ¿««ƒ∆≈¿

Ô‡kÓ ¯Á‡108Ôlk - ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ˙Á‡ ˙‡ÓË] . ««ƒ»ƒ¿»««¿«¿ƒ¿≈ƒÀ»
˙BiL109˙‡ÓË [.Ô‡kÓ ¯Á‡ eL¯tL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆≈¿««ƒ»ƒ¿»

˙BiLÈÏL Ôlk - ÌÈ„Èa Ô‰Ó ˙Á‡110Èt ÏÚ Û‡Â , ««≈∆¿»«ƒÀ»¿ƒƒ¿««ƒ
eÈ‰L ÈtÓ .eL¯tL111.Ô˙‡ÓË ˙ÚLa „Á‡ Ûe‚ ∆≈¿ƒ¿≈∆»∆»ƒ¿«À¿»»

את 106) והקדים שבמשנה, מהסדר שינה רבינו מ"ז. שם
נימוקו. לנו נתבאר ולא מפרש,107)המאוחר, שם רבינו

וחותכים  גדולים, ללוחות דומות גדולות עוגות עושים שהיו
חיבור  ונשאר לגמרי, להפרידן מבלי חתיכות לכמה אותם
תנועה  ידי על נפרקות הן האפייה ואחר החתיכות, בין קל

"נושכות". נקרא וזה השיך 108)קלה. לדין דומה זה אין
מחוברות  החתיכות כל היו שכאן מפני הקודמת, שבהלכה
נשיכה, שנשארה זמן כל החיבור, כוח בטל לא מלא, חיבור
כשלא  מדובר בהשיך אבל השרץ, בהן נגע כאילו דינן ולכן
מלא. חיבור עושה הנשיכה ואין ממש, מחוברות מעולם היו
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כשהטומאה  מדובר בהי"ח והי"ט, הי"ח בין הבדל עוד [ויש
היו  כשהכיכרות הטומאה נגעה ובהי"ט שהשיך, לפני נגעה

לטומאה 109)מחוברות]. ראשון תמיד הם שמשקין מפני
ה"ה). פ"ז הטומאות אבות טומאה 110)(הל' גזרו חכמים

ה"ב). פ"ח (שם ידים סתם דיני 111)על לכל נימוק
זו. שבהלכה "פירשו"

á"ôùú'ä èáù â"ë éùéìù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מחם 1) ולטהרה לטומאה חיבור הוא אם הניצוק יבאר

יום  בטבול חיבור שאינם דברים ודין לחם. מצונן או לצונן
שהם  אוכלים ודין דברים. לשאר חיבור שהם פי על אף

יום. בטבול טהורים והם הטומאות בכל מתטמאים

.‡˜Bvp‰2.‰¯‰ËÏ ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ BÈ‡ «ƒ≈ƒ…¿À¿»¿…¿»√»
,‡ÓË ÈÏk CB˙Ï ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈
,¯B‰Ë ˜Bvp‰ „enÚ‰ È¯‰ - ı¯M‰ Èab ÏÚ elÙ‡Â«¬ƒ««≈«∆∆¬≈»««ƒ»

¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ÔÈ¯bp‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ËÏ˜ Ì‡Â3‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ««¿ƒ«ƒ»ƒƒ»¬ƒ¬≈∆
‰¯ÚnL ÔÈ˜Ln‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯B‰Ë ËÏwL∆»«»¿≈»ƒ«∆««¿ƒ∆¿»∆

Ô‰Ó4.ÔÈ¯B‰Ë ≈∆¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dxdhl `le d`nehl `l xeaig epi` wevipd"

אופנים: שלושה מצינו הניצוק, מהות zribpבהסבר :`

עובדיה  רבנו (כפירוש ההבל ידי על בעליון התחתון
oezgzdמברטנורא). xeaig :a לשון) ההבל ע"י לעליון

המשניות). בפירוש גורםb:הרמב"ם wevipdההבל xeaig

השווה  והצד הי"ד). בספר (כפירושו לתחתון העליון שבין
שהרי  קשה ולכאורה חם, כשהוא גבר' ש'תתאה ביניהם
לטהרה". ולא לטומאה לא חיבור אינו ש"הניצוק הוא הכלל
על  רומז "עליון" העניינים: פנימיות פי על הוא והביאור
על  רומז ו"תחתון" ממנו, למעלה עליון שאין הקב"ה
לתחתון  העליון בין ניצוק הגשמי. הזה והעולם הנבראים
ומלמדנו  העולם, עם הקב"ה של התמידי החיבור על  רומז
לטהרה" ולא לטומאה לא חיבור אינו ש"הניצוק התורה דין
רגע, בכל העולם התהוות לעניין רק הוא שהחיבור היינו
רק  תלוי זה כי האדם של וטהרתו לטומאתו בנוגע לא אבל
העליון  עם מחובר שהתחתון ואף בחיים" "ובחרת בבחירתו
להיות  יכול לאידך וכן "טומאה" של מצב אצלו להיות יכול
ידי  על מחיבורו נובעת אינה זו אבל טהרה של מצב אצלו
עצמו. בכח העליון עם שמתחבר ע"י אלא העליון" "קילוח
המערה  אבל לצונן, מצונן שעירה אמורים דברים ו"במה
עצמם  מצד שהם כפי המים כי חיבור" לחמין צונן משקין
פעולה  בה שנעשתה מראה המים חמימות אבל קרים הם
האמורים  הנ"ל האופנים ושלושת האדם. ידי על ועבודה
האדם  בעבודת שלבים שלושה הם ניצוק, דין בהסבר

למטה.

שהתחתון שכתב מברטנורא עובדיה רבנו ladדברי dlrn

האדם  בעבודת הראשון לשלב מתאימים הצונן, לעליון
בזה  נראה ואין עצמו, ובכח חופשית בחירה מצד שכולה
שעליית  המשניות בפירוש הרמב"ם פירוש לעליון. החיבור

פועלת החם (ו xeaigdההבל העליון נגיעה)עם רק לא
מלמעלה  העזר עם חיבור פועלת התחתון שעבודת מגלה
הקב"ה. ובעזרת בכח היא האדם שעבודת נרגש כבר ובה

"הרי החזקה' ה'יד בספר הרמב"ם xeaigודברי wevipd"
כל  סוף שסוף מתגלה התחתון עבודת ידי שעל מדגישים
על  והתהוותו בריאתו כל כי גופא הניצוק של ענינו הוא זה
לעבודת  היינו זו, לכוונה מלכתחילה היתה הקב"ה ידי

תכסוף". ידיך "למעשה האדם
הרי  טומאה, לעניין נאמר הנ"ל החיבור עניין שכל והגם
ידי  על נעשית החיבור עבודת שעיקר זה בפרט הרמז
על  ולא עצמו בכח העבודה עיקר שהיא התשובה עבודת
פועלים  עבודתם ידי ועל הצדיקים, כעבודת אור גילוי ידי
דווקא  כי יתיר" "בחילא העליון עם חיבור הבעלי־תשובה

החמימות. עניין ישנו זו בעבודה
(27 cenr fl wlg y"ewl)

את 2) המחבר הקילוח עמוד ט. משנה ח פרק טהרות
המקבל  שבכלי הנוזלים עם יוצקים שממנו שבכלי הנוזלים

"ניצוק". נקרא ונפלו 3)אותם, העמוד באמצע כלי הכניס
הטמא. לכלי שהגיעו לפני מהמשקין מקצת לתוכו

העליון.4) מהכלי יצאו שטרם

.·B‡ ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰¯ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ≈¿≈
ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ Ï·‡ ;ÔBˆÏ ÌÁÓ B‡ ÌÁÏ ÌÁÓ≈«¿«≈«¿≈¬»«¿»∆«¿ƒ
˜Bvp‰ È¯‰ - ÔÈnÁ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ CB˙Ï ÔBˆ ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¬≈«ƒ
,Ô‰Ó ‰¯ÚÓ ‡e‰L Ôlk ÔBv‰ ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓËÂ ,¯eaÁƒ¿ƒ¿¿««¿ƒ«≈À»∆¿»∆≈∆
,BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ ˙ÓÁÓ epnÓ ‰¯ÚnL ÈÏk‰ ‡ÓËÂ¿ƒ¿»«¿ƒ∆¿»∆ƒ∆≈¬«««¿ƒ∆¿
ÔBˆ ÔÈ˜LÓ ‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓe .e‡ÓË È¯‰L∆¬≈ƒ¿¿ƒ¿≈»»¿«¿»∆«¿ƒƒ

ÔÈnÁ‰ ÔLÚL ÈtÓ ?¯eaÁ - ÔÈnÁÏ5˙B¯ÓÈ˙k ‰ÏBÚ ¿«ƒƒƒ¿≈∆¬«««ƒ∆¿ƒ¿
ÔLÚ6‡nËÓe ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÌÈn·e ˜Bvpa ·¯Ú˙Óe »»ƒ¿»≈«ƒ««ƒ∆«¿ƒ»∆¿¿«≈
ÈÏk‰7.·eLÁ ‡e‰ ÔÈ˜LÓ ÔÈnÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰ ÔLÚ‰L , «¿ƒ∆∆»»»∆ƒ««ƒ«¿ƒ»

ה 5) המים הקיטור אד שהוא החמים, מהמים עולה
עשן.6)המתנדפים. ואת 7)כעמוד שבתוכו מה וכל

אדי  את סופג הניצוק אין חם לתוך בחם אבל הניצוק,
אדים. מוציא עצמו שהוא מפני התחתון

.‚‰ÒÈ‚‰Â ˙B¯B‰Ë ‰È„È eÈ‰L ‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ8 ¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿¿≈ƒ»
‰¯„˜a9e‡ÓË - ‰¯„w‰ Ï·‰Ó ‰È„È eÚÈf‰Â ‰‡ÓË ƒ¿≈»¿≈»¿ƒƒ»∆»≈∆∆«¿≈»ƒ¿¿

‰¯„waL ‰˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰È„È10eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»¿ƒ»¿»««¿∆∆«¿≈»¿≈ƒ»
‡ÓË - ‰È„È eÚÈf‰Â ‰¯„wa ‰ÒÈ‚‰Â ˙B‡ÓË ‰È„È»∆»¿≈¿≈ƒ»«¿≈»¿ƒƒ»∆»ƒ¿»
.‰¯„waL ÔÈ˜Lna ‰Ú‚ el‡k ‰¯„waM ‰Ó Ïk»«∆«¿≈»¿ƒ»¿»««¿ƒ∆«¿≈»

בכף.8) נוגעת 9)בוחשת ואינה שבקדירה חם בתבשיל
ביד. במשקין 10)בו שנגעו ידיים על טומאה גזרו חכמים
טמאים.
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.„ÏÈÁ11L·c12˙Átv‰ L·„e ÌÈÙÈf‰13˜Bvp‰ - ¿ƒ¿««ƒƒ¿««««««ƒ
ÈtÓ ,ÔBˆÏ ÔBvÓ ‰¯ÚÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,¯eaÁ Ô‰lL∆»∆ƒ«¬ƒ»»¿»∆ƒ≈¿≈ƒ¿≈

ÔÈÎLÓ Ô‰ È¯‰Â ¯È¯ Ô‰Ï LiL14CÎÈÙÏ .˜·„k15, ∆≈»∆ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ»
eÈ‰ elÙ‡Â ¯eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡‰ Ïk»»√»ƒ≈«ƒ∆»∆ƒ«¬ƒ»
‡ˆBiÎÂ Czn‰ ·ÏÁ‰Â ÔÈÒÈ¯b‰ ÔB‚k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú»ƒ«¿≈¿«¿ƒƒ¿«≈∆«À»¿«≈
- ÔÈ˜Ln‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .¯È¯ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰a»∆¿ƒ∆≈»∆ƒ¿≈¿»»««¿ƒ
ÔBvÓ ‰¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eaÁ Ô‰lL ˜Bvp‰ ÔÈ‡≈«ƒ∆»∆ƒ∆»ƒ≈≈»ƒ≈

.e¯‡aL BÓk ,ÌÁÏ¿«¿∆≈«¿

משמעותה 11) "נחיל" התיבה בתלמוד שנזכרה מקום בכל
סתם: כתוב במשנה אחת. בכוורת הנמצאת דבורים קבוצת

"נחיל". הוסיף כאן ורבינו הזיפים" משנה 12)"דבש שם
וצפחת"13)ט. ש"זיפים אומר למשנה בפירושו רבינו

היה  מהם הבא והדבש הם, ישראל בארץ מקומות שמות
יוחנן  ורבי לקיש, ריש כן מפרש ב מח, [בסוטה מאוד. סמיך

ז  היה מפרש אפשר סמיך שהדבש מפני זיוף, מלשון יפים
כרבי  הלכה מקום שבכל פי על אף מים. ולהוסיף לזייפו
לקיש, ריש של פירושו כאן רבינו קיבל לקיש, ריש נגד יוחנן
להלכה, הבדל בזה שאין מפני דעתו, על יותר שנתקבל

קובעת]. הדבש סמיכות דרגת בכל 14)שהרי נוגע כשאדם
שהוא  ברגע המשקה ובין שבינו הקשר ניתק שהוא, משקה
ידו  את ומסלק סמיך בדבש כשנוגע אבל ידו, את מסלק
נידון  ולפיכך לדבש, ידו את המחבר ריר של דק עמוד נמשך
היא  טיפה שכל משקין כשאר ולא אחד, כגוש הניצוק עמוד

עצמו. בפני מנומק 15)גוש דבש של ניצוק שחיבור מפני
ניצוק  יש אם שאלו שם [בנזיר שלו. בסמיכות ולא ברירים
ואין  ניצוק להם אין או כדבש (סמיכים) עבים לאוכלין
קובעים  שרירים שם ומשמע רירים, לו שיש לדבש לדמותם

כאן]. רבינו בדברי ה"לפיכך" ומכאן סמיכות. ולא

.‰‰¯‰ËÏ ¯eaÁ BÈ‡ ˜Bvp‰16‰¯Ú Ì‡L ?„ˆÈk . «ƒ≈ƒ¿»√»≈«∆ƒ≈»
Ô·‡ ÈÏkÓ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ17Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18CB˙Ï «ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆¿«≈»∆¿

˜Bvp‰ ˙ˆ˜ ÚÈb‰MÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰Â˜n‰«ƒ¿∆≈¿ƒƒ∆ƒƒ«¿»«ƒ
ÌÈn‰ e¯‰Ë ‰Â˜nÏ19„Ú Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , «ƒ¿∆»¬««ƒ∆»¬≈≈¿À¿»»«

˜ÈMiL20„Á‡ „vÓ ÔlÎÏ ‰Â˜n‰21e¯‡aL BÓk ,22. ∆«ƒ«ƒ¿∆¿À»ƒ«∆»¿∆≈«¿
Ò¯ÙËw‰ ÔÎÂ23ÁÙBË ‰˜LÓ ÂÈÏÚ LiL24BÈ‡ - ¿≈«¿«¿≈∆≈»»«¿∆≈«≈

ÔB¯„naL ÔÈ˜Ln‰ ¯‡LÏ Ô¯aÁÓ25‰‡ÓËÏ ‡Ï26 ¿«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆»ƒ¿…¿À¿»
‰¯‰ËÏ ‡ÏÂ27Ô¯aL‡aL ÔÈ˜Ln‰ Ï·‡ .28Ôlk - ¿…¿»√»¬»««¿ƒ∆»«¿…∆À»

.‰¯‰ËÏe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁƒ¿À¿»¿»√»

ולא 16) לטומאה לא חיבור אינו הניצוק אמרנו א בהלכה
לטומאה, ניצוק דיני נתפרשו וֿד ג ב, ובהלכות לטהרה,

כיצד. לטהרה זו בהלכה רבינו מקבל 17)ומבאר שאינו
בהמה.18)טומאה. גללי וכלי אדמה מדין 19)כלי

כא). הלכה ב פרק למעלה (ראה מי 20)השקה שיגעו
הטמאים. המים במי העליון.21)המקווה השטח כל כגון

המקבלים 22) שבכלים משום אבן? כלי נקט ולמה שם.
שהרי  חיבור, ניצוק אם אפילו מועילה ההשקה אין טומאה
את  ומטמא הכלי וחוזר הכלי, את טימאו הטמאים המשקין
המקבלים  בכלים והשקה ניצוק. ידי על שטהרו המשקין
שמי  עד במקווה הכלי הטבלת ידי על נעשית טומאה

הכלי  נטהר ואז הטמאים המים גבי על צפים המקווה
בהשקה. והמים והמים 23)בטבילה משופע מקום

כלל. מתעכבים ואינם למטה תיכף יורדים עליו שנשפכו
בה.24) הנוגעת היד את המרטיב משקה שיש 25)קצת

טופח. ממשקה יותר במשקה 26)בהם טומאה נגעה אם
המדרון. שבמקום המשקין נטמאו לא נגעו 27)טופח אם

להיפך. וכן טופח המשקה נטהר לא מקווה בבקע 28)במי
שבאדמה.

.ÂÒ¯ÙË˜ ‡È‰L ‰·¯Ú29,ÁÙBË ‰˜LÓ ‰ÈÏÚÂ ¬≈»∆ƒ»«¿≈¿»∆»«¿∆≈«
‰ˆÈ·Îa ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙BÎÈ˙Á LÏLÂ30‰ÈÏÚ ÔÈÁpÓ ¿»¬ƒ√»ƒ¿≈ƒƒ¿≈»À»ƒ»∆»

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - BfÓ ‰hÓÏ BÊ31È¯‰ - ÌÈzL eÈ‰ ; ¿«»ƒ≈»ƒ¿»¿»¿«ƒ¬≈
˙BÙ¯ËˆÓ el‡32„ÓBÚ ‰˜LÓ Ì‰ÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .33, ≈ƒ¿»¿¿ƒ»»«¿≈∆«¿∆≈

Ïc¯Á‰ ÔÈÚk elÙ‡34Ôlk ˙‡ Û¯ˆÓ ‰Ê È¯‰ -35. ¬ƒ¿≈««¿»¬≈∆¿»≈∆À»

מדרון.29) מקום על שעונה שהיא או משופעים, ששוליה
זו 30) כשנוגעות והמדובר כביצה, בהן יש ביחד שלשתן

נושכות. ואינן ויטמאו 31)בזו יחזרו והם המשקין לטמא
שהם  בכל אחרים שמטמאים משקין כל כדין העריבה, את

הכלים. את שתי 32)ואפילו שבין המשקין שטיפת מפני
נוגעת והיא קטפרס דין עליה אין אוכלין החתיכות בכביצה

בשלוש  אבל העריבה, את ומטמאה וחוזרת ונטמאה טמאים
נוגעת  אינה והאמצעית העליונה שבין הטיפה חתיכות
והטיפות  והתחתונה. האמצעית שבין הטיפה וכן בכביצה

קטפרס. שהן מפני מתחברות, ששולי 33)אינן כגון
עומד  המשקה כך ומתוך ישר, שטוח מקום הם העריבה

החתיכות. כל כחרדל 34)תחת קטנות הן הבצק חתיכות
כביצה. הן ביחד כל 35)וכולן את מצרף המשקה

מטמא  וזה המשקה את ומטמאים כביצה לשיעור הפירורים
למעלה. שנתבאר כמו העריבה את

.Ê,ÏÏk ÔÈlÁ ‡nËÓ BÈ‡ ÌBÈ Ïe·hL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆¿≈¿«≈Àƒ¿»
ÏÒBt ‡l‡36‰OBÚÂ ‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ∆»≈»¿≈¿»«¿≈¿»¿∆

Ïk‰37ÈLÈÏL38‰˜LÓ B‡ L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ , «…¿ƒƒ¿≈ƒ»«¿»¿≈…∆«¿≈
.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚÂ ÔÏÒt - L„…̃∆¿»»«¬»»¿ƒƒ

בנגיעתו.36) אחרים פוסל אינו שנפסל שדבר כבר, נתבאר
המשקין.37) את ז 38)אפילו פרק (שם שאמרנו ומה

(פירוש, תחילה נעשו במשקין שנגע שני שאפילו ה) הלכה
ונעשה  בראשון שנגע באוכל המדובר לטומאה) כראשון
את  ולא התרומה את מטמא אינו יום טבול אבל שני,
משמשת  זו הלכה שם). ביאורנו (ראה פוסל אלא הקודש,

אחריה. לבאות הקדמה

.ÁÈt ÏÚ Û‡Â ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈»ƒƒ¿¿««ƒ
Ïe·Ë Ô‰a Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯eaÁ Ô‰L∆≈ƒ¿»«À¿∆»ƒ»«»∆¿
Ú‚Bp‰ ‰È‰ el‡Â ,Ba Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ…»«∆»∆∆»«¿ƒ»»«≈«

¯Á‡ Ì„‡ ÌBÈ Ïe·Ë ÌB˜Óa39.Ïk‰ ÏÒBt ‰È‰ - ƒ¿¿»»«≈»»≈«…
‰˙L B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L Ì„‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»«≈«»»∆»«√»ƒ¿≈ƒ»»

‰l˜ ‰‡ÓË ‡È‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ40ÏÒt ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ¿≈ƒ∆ƒÀ¿»«»¬≈∆»«
Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌBÈ Ïe·Ë BÏÒt ‡lL ,Ïk‰«…∆…¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ
‡nËÓ ‡e‰L ,ÔBL‡¯ B‡ ‰‡ÓË ·‡ Ú‚Bp‰ ‰È‰»»«≈««À¿»ƒ∆¿«≈
¯·kL ÈtÓ ?ÌBÈ Ïe·Ëa el˜‰ ‰Ó ÈtÓe .Ïk‰«…ƒ¿≈»≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿»
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`oilkeקכח z`neh zekld - dxdh xtq - hay b"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯‰Ë41LÓL ·¯Ú‰ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â42el˜‰ „BÚÂ . »«¿≈¿À»∆»∆¡≈∆∆¿≈≈
Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÔÈÏÎ‡ LiL ,ÌBÈ Ïe·Ëaƒ¿∆≈√»ƒ∆≈¿À»ƒ¿»»
.ÌBÈ Ïe·Ëa ˙B¯B‰Ë Ô‰Â ,˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«À¿¿≈¿ƒ¿
.ÔÈÙeÏ˜ ÔÈ‡L ÔÓÊa ˙Óqk‰Â ‰¯BÚO‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»¿«À∆∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ

‰hÁ‰Â ,ÔÈÙeÏ˜ Ô‰L ÔÓÊa Ï·‡43dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¬»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿«ƒ»««ƒ∆≈»
Áˆw‰Â ,‰ÙeÏ˜44,ÌBÈ Ïe·Ëa ÔÈÏÒÙ - ÌeLÓM‰Â ¿»¿«∆«¿«À¿ƒ¿»ƒƒ¿

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»«À¿

טבל.39) שלא אחר טמא ראה 40)אדם חכמים. גזירת
י"א. והלכה י הלכה ח פרק הטומאות אבות הלכות

טבילה.41) ידי מאליו.42)על ויטהר השמש שקיעת
לגופה.43) וצמודה דקה שחור.44)שקליפתה כמון מין

.ËÈ¯‰ - ‰‡Óh‰ ·‡a ¯eaÁ Ô‰L ÔÈÏÎ‡‰ „È Ïk»«»√»ƒ∆≈ƒ¿««À¿»¬≈
‰¯ÚÓe Ò¯ÙpL ÏÎ‡‰ Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ Ô‰≈ƒƒ¿¿≈»»…∆∆ƒ¿«¿…∆

˙ˆ˜Óa45¯eaÁ ‡e‰ Ck - ‰‡Óh‰ ·‡a ¯eaÁ ‡e‰L , ¿ƒ¿»∆ƒ¿««À¿»»ƒ
ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ BÈ‡L ÏÎÂ .ÌBÈ Ïe·Ëa46È¯‰ - ƒ¿¿…∆≈ƒƒ¿¬≈

ÌÈ„ia ¯eaÁ ‡e‰47ÌÈ„È ˙‡ÓËa ¯ÓÁ ‰Ê Ì‚Â . ƒ«»«ƒ¿«∆…∆¿À¿«»«ƒ
ÌBÈ Ïe·hÓ48. ƒ¿

באב 45) ונגע שנפרס אוכל דין ט הלכה ו פרק למעלה ראה
לקמן 46)הטומאה. (ראה טומאות. בשאר חיבור והוא

א). הלכה ח שווים 47)פרק יום וטבול שידיים פי, על אף
חיבור. לעניין שווים אינם לטמא, ולא התרומה את לפסול

חומר 48) נתבאר ה הלכה י פרק הטומאות אבות בהלכות
של  משקין מטמא אינו יום טבול יום; מטבול בידיים אחר
לטומאה. כראשון להיות אותם מטמאים וידיים כלל חולין

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שנגע 1) והדברים יום, לטבול חיבור שהם הדברים יבאר

נידה  ומבעילת מת מטומאת יום טבול ודין פוסלם. אם בהם
בטהרות. עושה אם

.‡˙BlÁ2ÌÈ¯kk B‡3BÊa BÊ ˙BÎLB eÈ‰Â ÔÒkL4 «ƒ»ƒ∆¿»»¿»¿»
‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ ‰Ù‡L B‡ ,ÔLÈ¯Ù‰Ï BzÚ„Â5 ¿«¿¿«¿ƒ»∆»»«»««≈«»

‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯epza6˙Á‡a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â , «««¬«ƒ…»¿»∆»¿»«¿¿««
da Ú‚pL ‰lÁ‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô‰Ó7ÌÈn‰ ÔÎÂ . ≈∆…»«∆»««»∆»«»¿≈««ƒ

‰a˜k eOÚÂ eÁÈz¯‰L8,ÔÈÒÈ¯b‰Â9eÁÈz¯‰L ∆ƒ¿ƒ¿«¬¿À»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ
‰BL‡¯ ‰ÁÈ˙¯10L„Á ÔÈÈÂ ,11Ê¯‡Â12,eÁÈz¯‰L ¿ƒ»ƒ»¿«ƒ»»¿…∆∆ƒ¿ƒ

‡l‡ ÏÒt ‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ - ‰ÁÈ˙¯a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â¿»«¿»¿ƒ»≈ƒ¿…»«∆»
˙Bl˜ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ Ïk ¯‡L·e .„·Ïa ‰ÁÈ˙¯‰13ÔÈa »¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»«À¿≈«≈

BÊ ˙BÎLB eÈ‰L ˙BlÁ Ï·‡ .¯eaÁ Ïk‰ - ˙B¯eÓÁ¬«…ƒ¬»«∆»¿
Èab ÏÚ ‰lÁ ‰Ù‡L B‡ ,LÈ¯Ù‰Ï BzÚc ÔÈ‡Â BÊa»¿≈«¿¿«¿ƒ∆»»«»««≈

¯epza eÓ¯˜Â eÎLÂ ‰lÁ14dÈ‡L ÌÈn‰ ˙ÁÈ˙¯e , «»¿»¿¿»¿««¿ƒ«««ƒ∆≈»
‰a˜k ˙ÏÁÏÁÓ15‰iL ÔÈÒÈ¯b‰ ˙ÁÈ˙¯e ,16˙ÁÈ˙¯e , ¿À¿∆∆¿À»¿ƒ««¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ«

ÔLÈ ÔÈÈ17ÔÈa ÔÓM‰ ˙ÁÈ˙¯e ,˙ÁÈ˙¯e ,L„Á ÔÈa ÔLÈ «ƒ»»¿ƒ««∆∆≈»»≈»»¿ƒ«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ Ïe·Ëa ¯eaÁ el‡ È¯‰ - ÌÈL„Ú¬»ƒ¬≈≈ƒƒ¿¿≈»ƒ

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯ÓBÏ«¿»«À¿

חלה 2) עריסותיכם "מראשית כ): טו, (במדבר בתורה כתוב

כתרומה. וקדושה לכהן, ליתן צריך זו חלה תרומה". תרימו
תרומה.3) ככר 4)של מכל חתיכה תשאר תפרידן, ואם

ממנה. נשכה כאילו בחברתה, "חלה"5)דבוקה
ושטוח. דק בצק על 6)משמעותה קרום שעלה לפני

שבדעתו  ומובן שניה. חלה עליה הניח התחתונה, החלה
מכובד  התחתונה תבנית תתקלקל שלא כדי להפרידן,

למשנה). בפירושו (רבינו בטבול7ֿ)העליונה כביתֿהלל
בשאר  אבל טבולֿיום, בנגיעת נאמר וזה מ"א. פ"א יום
במשנתנו  [הר"ש האחרות. נטמאו באחת נגע אם טומאות,
זו  אלא מטמאות אינן טומאות שאר אפילו שכאן מפרש,

שכתבנו]. כמו רבינו ודעת בה, אבעבועות 8)שנגע העלו
זעיר. לאוהל ודומות ריק, שתוכן פולים 9)גדולות

המים 10)כתושים. את לספוג הגריסים שהספיקו טרם
מים. כבועות ריקות הבועות ולפיכך מיקפה, ולהיעשות

בועות.11) במשנתנו.12)שהעלה יהודה כר'
חכמים.13) שגזרו טומאות הקשה 14)ואפילו והקרום

התחתונה. החלה על ואינן 15)מגן זעירות הן שהבועות
הרתיחות 16)חלולות. מעלות קצת, עבה כשהתבשיל

המיקפה. בהן 17)חלקי ויש סמיכות, הן אלה רתיחות
היין.ממשו  ת

.·˜ˆa18‰iÙ‡ ˙ÚLa ‡ˆiL19¯kk‰ ÚˆÓ‡a ‡ˆÓÂ »≈∆»»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿««ƒ»
CLÓpL ˜ˆa‰ ˙ˆ˜ ÔÎÂ ,‡ˆBÈ ¯ÓÒÓ BÓk20C¯ÁÂ ¿«¿≈≈¿≈¿»«»≈∆ƒ¿«¿∆¡«

ÌÈ˙eÁt eÈ‰ Ì‡ ,¯eÁ¯Á ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,‰iÙ‡ ˙Úa¿≈¬ƒ»¿«ƒ¿»«¿ƒ»¿ƒ
ÔÎÂ .¯kk‰ Ïk ÏÒt - Ô‰a ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«¿»«¿»∆»«»«ƒ»¿≈

Ú‚ Ì‡21Ïk ÏÒÙ - ¯kkaL ÔË˜ ÁÏÓ ¯b¯‚a ƒ»«¿«¿≈∆«»»∆«ƒ»ƒ¿«»
¯B¯ˆ Ï·‡ .˙B‡Óh‰ ÏÎa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯kk‰«ƒ»¿≈»ƒ«¿»«À¿¬»¿

ÒBÓ¯ez B‡ ¯kkaL22¯˙È ¯eÁ¯ÁÂ ÏB„b ÁÏÓ ¯b¯‚Â ∆«ƒ»¿¿«¿≈∆«»¿«¿»≈
¯kk‰ - ‰‡Óh‰ ·‡ elÙ‡ Ô‰a Ú‚pL Úaˆ‡kÓƒ¿∆¿«∆»«»∆¬ƒ««À¿»«ƒ»

¯B‰Ë23.ÌBÈ Ïe·Ëa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »¿≈»ƒ«ƒ¿

מ"ג.18) ויצא 19)שם הכיכר, נסדקה הרב החום מפני
בצק. קצת פניה בצק,20)על קצת הככר מצידי נמשך
נחרך. דקותו למעלה 22)טבולֿיום.21)ומתוך ראה

הט"ו. ואינם 23)פ"א הם, עצמם בפני גופים אלה כל
הכיכר. לגבי בטלים

.‚˜È˜¯24C¯ÁpL25BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ìi˜ dÈˆÁÂ dÈˆÁ »ƒ∆∆¡«∆¿»¿∆¿»«»¬≈∆≈
¯eaÁ26ÚˆÓ‡‰ C¯Á .27¯eaÁ ÔÈ‡ - ÔÈÓi˜ ÔÈ„„v‰Â ƒ∆¡«»∆¿«¿«¿»ƒ«»ƒ≈»ƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰‡Óh‰ ·‡a elÙ‡ ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬ƒ¿««À¿»¿≈»ƒ«
L„˜ ¯Oa .ÌBÈ Ïe·Ëa28Ì¯wL29Ú‚Â ˜¯n‰ ÂÈÏÚ ƒ¿¿«…∆∆»«»»«»»¿»«

‰ÙÈwa ÌBÈ Ïe·Ë30‰ÎÈ˙Áa Ú‚ .˙B¯zÓ ˙BÎÈ˙Á‰ - ¿«ƒ»«¬ƒÀ»»««¬ƒ»
dnÚ ÔÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ‰ÎÈ˙Á‰ -31ÏÈL·˙a ÔÎÂ .¯eaÁ «¬ƒ»¿»»ƒƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ

˙BÒe¯t Èab ÏÚ Ì¯wL ˙BiË˜32ÔÓL .33ÏÚ ÛvL ƒ¿ƒ∆»«««≈¿∆∆∆»«
È Èab.ÔÓM‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÔÓMa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â ÔÈ «≈«ƒ¿»«¿«∆∆…»«∆»«∆∆

דקה.24) עוקצין 25)עוגה בתוספתא רבינו גירסת היא כך
(ראה  שנימוק רימון דין נאמר זו בבא של ובסיפא ה"ג, פ"ב

וכסףֿמשנה). לא 26)ראב"ד שנחרך בחלק נגע ואם
השני. החלק אחד 27)נטמא מקצה פס כעין נחרך פירוש,

הצדדים  שני בין מפסיק זה ופס השני, לקצהו עד הרקיק של
שנימוק). רימון בדין הכ"ב פ"ה למעלה (ראה נחרכו שלא

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



קכט oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - hay b"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מ"ה.28) פ"ב הקרוש.30)נקרש.29)טבולֿיום במרק
אותה.31) כשיגביה החתיכה עם שיעלה מה של 32)כל

שם.33)לחם.

.„˜¯È34‰Ùe¯Ë ‰ˆÈ·e ‰Óe¯z35ÂÈab ÏÚ ‰e˙36, ¿«¿»≈»¿»¿»««»
ÁÏ˜ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ‰ˆÈaa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â¿»«¿«≈»…»«∆»∆«

Bc‚kL37Ú·Bk ÔÈÓk ‰˙È‰ Ì‡Â .38¯eaÁ BÈ‡ -39. ∆¿∆¿¿ƒ»¿»¿ƒ«≈ƒ

מ"ב.34) פ"ג החלבון 35)טבולֿיום יפה שנתערבו
הביצה. מקליפת שהוצאו אחר ומפני 36)והחלמון

והמדובר  מהירק. נשמטים אינם והחלמון החלבון שנתערבו
ירק  של קלחים כמה שם הנגיעה,37)כשיש מקום שכנגד

טבולֿיום, במגע נפסלת ואינה חולין היא שביצה ואע"פ
מחברת  אינה שביצה נטמאו, לא האחרים הקלחים אבל
שזה  משום שכנגדו? הקלח נפסל ולמה לטומאה. אוכלין
הקלח  שנפסל מפרש [הרא"ש עצמו. בקלח נגע כאילו

הר"ש]. ע"פ הוא ופירושנו הביצה, היתה 38)שכנגד ולא
הנגיעה. במקום לירק הקלח 39)דבוקה אפילו נטמא ולא

תרומה, שאינה מפני נפסלה, לא עצמה הביצה וגם שכנגדו.
רבינו  לדעת כן, על יתר טבולֿיום. במגע נפסלת ואינה
כלל, טומאה מקבלים אינם פירות שמי הי"ד), פ"א (למעלה
שהרי  ממש, טמא בה נגע אם אפילו הביצה נטמאה לא

פירות. כמי דינה ביצה

.‰ËeÁ40ÒtÏ‡ ÏL dÙc ÏÚ Ì¯wL ‰ˆÈa ÏL41 ∆≈»∆»««»¿»∆ƒ¿»
‰ÙO‰ ÔÓ :ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â42¯eaÁ - ÌÈÙÏÂ43, ¿»«¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒƒ

˙BiË˜a ÔÎÂ .¯eaÁ BÈ‡ - ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ44 ƒ«»»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.‰¯„w‰ ˙ÙO ÏÚ eÓ¯wL∆»¿«¿««¿≈»

מ"ג.40) תרומה.41)שם של תבשיל ובה גדולה, מחבת
שבאילפס. התבשיל עד מגיע כשהחוט של 42)המדובר

האילפס 43)האילפס. משפת הדבוק החוט בחלק נגע אם
התבשיל. כל נפסל - לתבשיל בכיוון תבשיל 44)ולמטה

סמיך. קטניות של

.Â˙È·Á45Ì˙ÒÂ ,‰ÈcvÓ ÔÈa ‰ÈÏeMÓ ÔÈa ,‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»≈ƒ∆»≈ƒƒ∆»¿»«
dlk ‰ÏÒÙ - B„Èa ·˜p‰ ÌBÈ Ïe·Ë46. ¿«∆∆¿»ƒ¿¿»À»

מ"ז.45) בטומאה 46)שם כאן מחמיר [רבינו כתנאֿקמא.
ה"י  פי"ב אסורות מאכלות בהלכות שהרי נסך, מביין יותר
- בידו גוי וסתמה מצידה, יין של חבית ניקבה שאם פסק,

כסףֿמשנה]. ראה ולמטה. הנקב שממקום היין נאסר לא

.Ê‰¯ÚÓ‰47ÈÏÎÏ ÈÏkÓ48Áelwa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â49 «¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ«
‰‡Óe „Á‡a Ba Ú‚pL ‰Ê ÔÈ¯ÚLÓ -50‰Óe¯zL ; ¿«¬ƒ∆∆»«¿∆»≈»∆¿»

,dËeÚÓa ‰ÏËa - ‰‡Óe „Á‡a ‰·¯Ú˙pL ‰‡ÓË¿≈»∆ƒ¿»¿»¿∆»≈»»¿»¿ƒ»
˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿

תרומה.48)שם.47) של היורד 49)משקה בעמוד
ה"א. בפ"ז למעלה האמור "ניצוק" וזהו לכלי, מכלי

ואחד 50) מאה פי התחתון שבכלי המשקה בכל יש אם
הטיפה  אותה בטלה ונפסלה, בה שנגע המשקה בכמות

טהור. השלמות).51)והכל (ראה הי"ד פי"ד

.ÁÌBÈ Ïe·Ë52¯Ba‰ ˙‡ Ì¯Bz ‰È‰L53epnÓ ‰ÏÙÂ ¿∆»»≈∆«¿»¿»ƒ∆

ÔÈÈ ÏL ¯Baa ‰Ú˜LÂ ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á54ÔÈia Ú‚Â »ƒ∆¿»¿»¿»«∆«ƒ¿»«««ƒ
ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ :¯BaaL55¯eaÁ BÈ‡ -56ÔÓ , ∆«ƒ«»»¿«≈ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ‰ÙO‰57¯Ba‰ ‰È‰ Ì‡Â .¯eaÁ -58ÒËÈt59, «»»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»«ƒ»
Blk - ¯k ‰‡Ó ˜ÈÊÁnL ÏB„‚ ÈÏk ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ»∆«¬ƒ≈»…À

¯eaÁ60‰Óe¯z‰ ÏÒt - ÔÈi‰ ˙ˆ˜Óa Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»««ƒ»««¿»
.ÈÏk‰ Ú˜¯˜aL ˙È·ÁaL∆∆»ƒ∆¿«¿««¿ƒ

מ"ו.52) ונזהר 53)שם יין, של מבור תרומה מפריש היה
תרומה. שם עליו שקרא ביין חולין.54)מלנגוע

מצידיה.55) או החבית משפת אףֿעלֿפי 56)למעלה
שהוא  מפני נפסלה, לא - התרומה פני על צף הבור שיין
שאינו  טבולֿיום, ודוקא שבבור. ליין חיבור ואינה בכלי
ביין  שנגע טמא אבל ה"ו), פ"ז (למעלה כלל חולין מטמא
הלכות  (ראה משקין גזירת מדין ראשון היין נעשה - שבבור
התרומה. חבית את ומטמא ה"ה) פ"ז הטומאות אבות

החבית,57) בתוך התרומה גבי על הצף חולין של ביין נגע
ונתמלאה  לבור, כשנפלה מלאה היתה לא שהחבית כגון
(ברטנורא). הכל נפסל - שהתווסף ביין ונגע שבבור מיין

ה"א.58) פ"ב שם שלפנינו 59)תוספתא בתוספתא
יש  רבינו בדברי שגם ונראה פיטס". היה "ואם הגירסא:
נפלה  לא שהחבית פירוש, כסףֿמשנה). (ראה כך לגרוס
מאוד. גדול כלי = פיטס לפיטס. אלא בקרקע חפור לבור

סוגים 60) ובור שחבית הוא, לפיטס בור בין ההבדל טעם
ולפיכך  כלים, שניהם ופיטס חבית אבל הם. שונים

(כסףֿמשנה). מתחברים

.Ë˙Ïq‰61l‰Â ˙BÁÓ ÏL‰B·62˙¯Ëw‰Â «…∆∆¿»¿«¿»¿«¿…∆
ÌÈÏÁb‰Â63˙‡ ÏÒt - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚pL ¿«∆»ƒ∆»«¿¿ƒ¿»»»«∆

Blk64‰˙BÁL ÌÈÏÁba ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . À«∆¿»ƒ¬ƒ«∆»ƒ∆∆
‰˙BÁL ‰zÁn‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰zÁna65da - ««¿»¿«ƒƒ∆««¿»∆∆»

ÏÎÈ‰Ï ÒÎ66,ÌBÈ ÏÎa ‰˙BÁL ÌÈÏÁb Ï·‡ ; ƒ¿»«≈»¬»∆»ƒ∆∆¿»
Ì‡ ,·‰Ê ÏLÏ ÛÒk ÏL ‰zÁÓa ‰¯ÚÓ ‡e‰Lk¿∆¿»∆¿«¿»∆∆∆¿∆»»ƒ

ÌÈÏÁb‰ ÔÓ e¯ft˙67‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡ -68‡l‡ , ƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ≈»∆¿À»∆»
‰n‡Ï Ô„aÎÓ69. ¿«¿»»«»

ב.61) כג, חגיגה בבלי מ"א; פ"ח בושם 62)עדיות מין
הסממנים  אחד והיא המנחות, קומצי עם שמקטירים

הקטורת.63)שבקטורת. את עליהן שנותנים אש גחלי
עצמו.64) בפני גוף הוא וקורט קורט שכל אףֿעלֿפי

שהכלי  אדומה) פרה באפר (וכן בקדשים מעלה עשו חכמים
על  זו מעלה והסמיכו זה, לענין אחד כגוף להיות מצרפם
הכתוב  עשה זהב", עשרה אחת "כף יד): ז, (במדבר הכתוב
הטומאות  אבות שאר הלכות (ראה אחת - שבכף מה כל
שאין  כלי שגם רבינו, כותב למשנתנו [בפירושו ה"ז). פי"ב
א  כד, בחגיגה הדין ומקור שעליו, מה כל מצרף תוך לו
שם]. טוב' יום 'תוספות ראה עקיבא. ר' של לדעתו

הגחלים.65) את יום משנה 66)שגורף "בכל מג: יומא
(ביום  והיום זהב, של בתוך ומערה כסף, בשל חותה היה
הגחלים  ואותן מכניס", היה ובה זהב בשל חותה הכיפורים)

זהב.67)נתקדשו. של למחתה הגיעו מכיוון 68)שלא
יש  להקטרה.שלא בהן העזרה.69)תמשו שברצפת מרזב

בון. כר' ה"ב. פ"ג חגיגה ירושלמי
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.È‰t˜Ó70ÔÈlÁ ÏL71˜È˜¯ B‡72ÔÓLÂ ÔÈlÁ ÏL ƒ¿»∆Àƒ»ƒ∆Àƒ¿∆∆
- ÔÓMa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚Â ,Ô‰Èab ÏÚ Ûˆ ‰Óe¯z ÏL∆¿»»««≈∆¿»«¿«∆∆

„·Ïa ÔÓM‰ ‡l‡ ÏÒt ‡Ï73ıaÁ Ì‡Â .74ÌB˜Ó Ïk - …»«∆»«∆∆ƒ¿«¿ƒƒ≈»»
.ÏÒt ÔÓM‰ Ba CÏ‰L∆»««∆∆»«

סמיך.70) מ"ד.71)תבשיל פ"ב עוגה.72)טבולֿיום
ונכתב 73) חולין, מטמא אינו טבולֿיום שהרי פשוט, זה דין

שלאחריו. לדין הקדמה השמן 74)כעין את עירבב
ר"ש  (ראה השמן באותו הרקיק את לש או והמקפה,

במשנתנו). שלמה ומלאכת

.‡È˜¯È75‰Óe¯z ÏL ÔÓLa BÏMaL ÔÈlÁ ÏL76 »»∆Àƒ∆ƒ¿¿∆∆∆¿»
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â77. ¿»«¿…»«∆»¿«»

מ"ה.75) פ"ג ירק,76)שם קלחי הרבה בתבשיל והיו
השמן. כל בהם ואין 77)ונבלע בלבד, בו שנגע הקלח

מפני  אחיד, כגוש דינם להיות הקלחים כל את מחבר השמן
הוא  עומד, שמן קצת נשאר אם אבל בירק. בלוע שכולו
וראה  ה"ו. פ"ז למעלה (ראה הקלחים כל את מצרף

יהושע. ר' בשם עקיבא כר' פסק השלמות).

.·È‰t˜n‰78ÔÈlÁ ÏL ÔÓM‰Â ÌeM‰Â ‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»∆¿»¿«¿«∆∆∆Àƒ
Ôlk ˙‡ ÏÒt - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚pL79. ∆»«¿¿ƒ¿»»»«∆À»

מ"ג.78) פ"ב מחבר 79)שם והוא עיקר, שהמקפה מפני
אחד. לגוש הכל את

.‚ÈÔÈlÁ ÏL ‰t˜n‰80ÔÓM‰Â81Ú‚pL ‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»∆Àƒ¿«∆∆∆¿»∆»«
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë82. ¿¿ƒ¿»»…»«∆»¿«»
·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ‰a¯Ó ÌeM‰ ‰È‰ Ì‡83. ƒ»»«¿À∆¿ƒ««»…

?È˙ÓÈ‡84‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Ú˜a Le‚ ‡e‰L ÔÓÊa ≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»»¬»ƒ»»
‰ÎB„Óa ¯fÙÓ85ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - B˙ˆ˜Óa Ú‚Â ¿À»ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»…»«∆»¿

BÚbÓ86B¯efÙa ‰ˆB¯ ‡e‰L ÈtÓ ,87¯‡Le .88Ïk «»ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»»
,ÔÓLa ÌeM‰ ÔB‚k ,ÔÈ˜LÓa ÔÎe„Ï Ôk¯cL ÔÈÎBcp‰«ƒƒ∆«¿»¿»¿«¿ƒ¿«¿∆∆
Leb Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôˆa˜Â ÔÈ˜LÓa ‡lL ÔÎc Ì‡ƒ»»∆…¿«¿ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈
;BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - Ô‰a Ú‚Â ,‰¯Ú˜aƒ¿»»¿»«»∆…»«∆»¿«»

‰Ï·c ÏL ÏebÚk Ì‰ È¯‰L89- B˙ˆ˜Ó ‡ÓË Ì‡L , ∆¬≈≈¿ƒ∆¿≈»∆ƒƒ¿»ƒ¿»
.Blk ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»À

וכת"י 81)שם.80) ר"מ רומא (דפוס והשמן והשום צ"ל
במשנתנו). הגירסא וכן חולין 82)תימן, שהוא התבשיל

השום אינו כל את מצרף אינו ולפיכך טבולֿיום, במגע נפסל
מגעו  מקום נפסל ואףֿעלֿפיֿכן להיפסל, אחד לגוש והשמן
השמן  כל כשנבלע [והמדובר שבו. והשמן השום מפני
כל  את מצרפת היא - בעין טיפה נשארה אם אבל בתבשיל,
בהלכה  למעלה שביארנו כמו כולו, ונפסל תרומה של השום
שם]. ותוספות ורש"י א. מד, פסחים בבלי ראה יא.

יותר 83) השום היה "ואם שם: מפרש ורבינו המשנה, לשון
במקצת  נגע וכאשר תרומה, כדין הכל דין יהיה המקפה, מן
אמרו  בלבד שלחומרא מלשונו משמע הכל". פסול
והשום  תרומה, של כשהמקפה אבל הרוב, אחר שהולכים
מפני  כולו, את פסל - רוב הם אפילו חולין של והשמן

במשנתנו). טוב' יום ('תוספות עיקר פסל 84)שהמקפה
כולו? אותו.85)את שכותשים החתיכה 86)בשעה

שהחלק  רבינו ומפרש "טהור". כתוב: במשנה בה. שנגע
טמא. מגעו מקום אבל טהור, בו נגע הוא 87)שלא רוצה

חלקי  כל את רואים אין ולפיכך זעירים, לפירורים לכותשו
אחד. כגוש שאר 88)השום "וכן במשנתנו: גורס הגר"א

כאן. גם כך לתקן יש שלדעתו ומובן הנידוכין", כל
הדברים  כל ושאר ומפרש: גירסתנו, מקיים [בכסףֿמשנה
ולפי  כך. דינם כן גם בשמן, שום כמו במשקין נידוכים שהם

דכן"]. "ואם ולגרוס: וא"ו, להוסיף יש ראה 89)פירושו,
הי"ד. פ"ו למעלה

.„È‰qÚ90d˙lÁ ÌL ‡¯wL91,dÓB¯„a B‡ dBÙˆa ƒ»∆»»≈«»»ƒ¿»ƒ¿»
˙eMw‰ ÔÎÂ92B‡ dBÙˆa ‰Óe¯z ÌL ‡¯wLdÓB¯„a ¿≈«ƒ∆»»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»

¯eaÁ ‰Ê È¯‰ -93˙ˆ˜Óa ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿ƒ»«¿¿ƒ¿»
‰qÚ‰94‰¯ÊÁÂ dÎBzÓ d˙lÁ ‰Ïh .‰lÁ‰ ‰ÏÒÙ - »ƒ»ƒ¿¿»««»ƒ¿»«»»ƒ»¿»¿»

¯eaÁ BÈ‡ - dÎB˙Ï95. ¿»≈ƒ

א.90) הלכה פ"ב טבולֿיום חלה 91)תוספתא קדושת
מן  החלה את עדיין הפריש לא אם ואפילו תרומה. כקדושת
זו  אמירה - בעיסה מקומה את באמירה קבע אלא העיסה
שם". "קרא נקרא וזה התרומה, בקדושת החלה את מקדשת

"קוסה".92) אומרים ואחרים מלפפון, מפרשים יש ירק. מין
ששני 93) מפני והטעם, חולין. שהוא בחלק שנגע אףֿעלֿפי

ברייתם. מתחילת מחוברים שבה.94)החלקים בחולין
רוצה 95) אינו עכשיו וגם העיסה, מן פעם שהופרשה מכיוון

שם). (הגר"א בעיסה שתתערב

.ÂË‰qÚ96‰ÚncpL97ÏL ¯B‡Oa ‰ˆnÁ˙pL B‡ ƒ»∆ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆
‰Óe¯z98˙ÏÒÙ dÈ‡ -99ÌBÈ Ïe·Ëa100. ¿»≈»ƒ¿∆∆ƒ¿

ד.96) פ"ג, שם יותר 97)משנה תרומה בה שנתערבה
מי  = (זר לזרים ונאסרה חולין, חלקי ממאה אחד מחלק

הכהן). אהרן מזרע אם 98)שאינו אפילו לזרים, ונאסרה
פ"ב  בערלה ששנינו כמו בעיסה, מאלף אחד השאור  היה

ניכרת. השאור שפעולת מפני והטעם, שפעולת 99)מ"ד.
לאיסור, יפה כוחה לטומאה.השאור לא אבל

שאור 100) היה שאם ביתֿהלל מודים שם ערלה במשנה
שאפילו  ומשמע חילקו. לא וכאן מטמא. ביצה כשיעור
המדובר  שם כי סתירה, כל בזה ואין מטמא, אינו בכביצה
בה  יש ואם שם) רבינו פירש (כך טמאה תרומה של בשאור
אוכלין  מכביצה פחות אבל העיסה, כל את טימאה כביצה

טהורה. בתרומה המדובר וכאן מטמא, אינו

.ÊË‰qÚ101‰¯LÎ‰L102ÔÈ˜LÓa103ÈÓa ‰LBlÂ ƒ»∆À¿¿»¿«¿ƒ¿ƒ»¿≈
˙B¯t104ÌB˜Ó ‡l‡ ÏÒt ‡Ï - ÌBÈ Ïe·Ë da Ú‚Â ≈¿»«»¿…»«∆»¿

„·Ïa BÚbÓ105. «»ƒ¿«

טומאה.102)שם.101) נרטבו 103)לקבל החטים
בפירושו  (רבינו המכשירים המשקין משבעת באחד

המכשירים.104)למשנתנו). המשקין משבעת שאינם
הי"א,105) למעלה [ראה חיבור. עושים אינם פירות שמי

אינו  המכשירים, המשקין משבעת שהוא שמן שאפילו
מזה, ויוצא בעין. טיפה נשארה לא אם חיבור עושה
אינו  ואעפ"כ בעין, טופח משקה כשנשאר כאן שהמדובר
מכשירים]. שאינם כשם חיבור אינם פירות שמי מפני חיבור
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.ÊÈ¯OÚÓ106ÔBL‡¯107ÌBÈ Ïe·Ë Ba Ú‚Â ¯LÎ‰L «¬≈ƒ∆À¿«¿»«¿
˙B·‡ÒÓ ÌÈ„È B‡108¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - »«ƒ¿…»«¿ƒƒƒ∆¿««¬≈

‰¯‰Ëa109OÚnL ÈtÓ .ÌBÈ Ïe·Ëe ,ÔÈlÁk ÔBL‡¯ ¯ ¿»√»ƒ¿≈∆«¬≈ƒ¿Àƒ¿
ÈLÈÏM‰L ;ÔÈlÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ‡ ˙B·‡ÒÓ ÌÈ„ÈÂ¿»«ƒ¿…»≈»¿ƒ∆«Àƒ∆«¿ƒƒ

¯B‰Ë - ÔÈlÁa110e¯‡aL BÓk ,111‡È‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿Àƒ»¿∆≈«¿¿≈»ƒ»∆ƒ
‰qÚ‰ ˙‡ ‰LÏ - ÌBÈ ˙Ïe·Ë112‰ˆB˜Â113‰lÁ dÏ114 ¿«»»∆»ƒ»¿»»«»
ÌÈÏka ‰zÁÈpÓe dzLÈ¯ÙÓe115Bz˙BÂ ,116¯‡L ÌÚ «¿ƒ«»«ƒ«»«≈ƒ¿¿«ƒ¿»

˙Á‡k ‰qÚ‰117˙ÙwÓe118ÔÓ Ì¯˙Ï È„k Ïk‰ ÏÚ »ƒ»¿«««∆∆««…¿≈ƒ¿…ƒ
Ûwn‰119BÊ È¯‰ :˙¯ÓB‡Â ÌL dÏ ‰‡¯B˜ Ck ¯Á‡Â , «À»¿««»¿»»≈¿∆∆¬≈

‡lL ,da Úbz ‡Ï ÌL dÏ ‡¯˜zMÓe .‰lÁ«»ƒ∆ƒ¿»»≈…ƒ«»∆…
‡È‰L ‰·¯Úa ‰LÏ Ì‡ ‰OBÚ ‡È‰ CÎÂ .‰pÏÒÙz120 ƒ¿¿∆»¿»ƒ»ƒ»»«¬≈»∆ƒ

.ÌBÈ ˙Ïe·Ë¿«

מ"ב.106) פ"ד אחד 107)שם ממנו להפריש וצריך
גדולה. כתרומה שדינה מעשר, לתרומת מעשרה

שני 108) דין עליהן חכמים וגזרו טהרתן. על שמר שלא
וקודש. תרומה לפסול טהורה.109)לטומאה, ותהיה

שלישי.110) עושים - וידים בפי"א 111)וטבולֿיום
הטומאות. אבות החייבת 112)מהלכות חולין עיסת

שבדעתה חתי 114)חותכת.113)בחלה. הבצק כת
חלה. שם עדיין עליה קוראת אינה אבל חלה, לעשותה

בכלי.115) תימן: הזה.116)בכת "י הכלי את
אחד.117) גדול הסמוך,119)ומקרבת.118)בכלי

מפירות  או מעיסה להפריש צריך תרומה וכן (חלה, הקרוב
פ"א, חלה משנה ראה עליהם. שמפרישים לאלה הסמוכים

בכלי 120)ט). החתיכה לתת הצריכוה ולמה העריבה.
"חלה" השם קריאת אחר בה תיגע שלא כדי מיוחד,
[בפירושו  טבולֿיום. במגע ניטמא אינו כלי אבל ותיפסל,
אינו  אבן (כלי אבן בכלי שמניחתו רבינו אומר למשנתנו,

נימוקו]. מבינתי ונשגב טומאה). מקבל

.ÁÈÔÈ‚Ï121¯OÚÓ ˙È·ÁÓ e‰‡ÏnL ÌBÈ Ïe·Ë ‡e‰L »ƒ∆¿∆ƒ¿»≈»ƒ«¬≈
B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL122¯OÚÓ ˙Óe¯z BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ∆…ƒ¿»¿»¿»«¬≈¿««¬≈

CLÁzL ¯Á‡ ˙È·ÁaM ‰Ó ÏÚ123‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ««∆∆»ƒ««∆∆¿«¬≈¿»
„Ú ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙ÈOÚ dÈ‡L ÈÙÏ ;‰¯B‰Ë¿»¿ƒ∆≈»«¬≈¿««¬≈«
ÏL BLÓL ·È¯ÚÈ CLÁzL ¯Á‡Â ,B‡z ÈÙk CLÁzL∆∆¿«¿ƒ¿»¿««∆∆¿««¬ƒƒ¿∆

˙È·Á‰ ‰¯aL .¯‰ËÈÂ ÔÈ‚Ï124- CLÁzL Ì„˜ »ƒ¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆»ƒ…∆∆∆¿«
BÏ·Ëa ÔÈ‚l‰125dÏ·Ëa ˙È·Á‰ - ÔÈ‚l‰ ¯aL ;126. «»ƒ¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»

מ"ד).121) (שם מעשר.122)כד קדושת 123)תרומת
השמש. שקיעת לפני עליה יחול לא מעשר תרומת

שבתוכו.124) המשקה כל שלא 125)ונשפך מעשר
שנאבד  מפני טבל. נקרא - מעשר תרומת ממנו ניטלה
נשאר  כך ומתוך תרומה, שבכד המשקה נעשה לא המעשר
מעשר. תרומת ממנו להפריש וצריך שהיה, כמו טבל

שם 126) עליו שחל לפני נשפך שבכד השמן או שהיין מפני
מעשר. תרומת

.ËÈ‰OBÚ - ‰c ˙ÏÈÚaÓe ˙Ó ˙‡ÓhÓ ÌBÈ Ïe·Ë¿ƒÀ¿«≈ƒ¿ƒ«ƒ»∆
„a‰ ˙È·a127ÌÈ‡Óh‰ ¯‡L ÔÎÂ .128ÔÈOBÚ - eÏ·hL ¿≈««¿≈¿»«¿≈ƒ∆»¿ƒ
˙B¯‰Ëa129‰·ÊÂ ·fÓ ıeÁ .130Ô‰lL ÈÚÈ·Ma131, ƒ¿»ƒ»¿»»«¿ƒƒ∆»∆

‡ÏÂ „a‰ ˙È·a eOÚÈ ‡Ï - eÏ·hL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»¿…«¬¿≈««¿…
e‡¯È ‡nL ,˙B¯‰Ëa e˜qÚ˙È132ÌÈ‡ÓË e‡ˆÓÂ ƒ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ
Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ È¯‰L ;Ú¯ÙÓÏ133e¯‡aL BÓk ,134. ¿«¿≈«∆¬≈¿ƒ∆«…¿∆≈«¿

שמנם.127) להוציא זיתים בו שסוחטין כגון 128)מקום
ובעילת  מת טומאת מפרט רבינו בשרץ. או בנבילה נוגע
הטמאים  כל כלל ואחרֿכך ימים, שבעת טמאים שהם נדה,

שהרי 129)האחרים. לגופה, צריכה אינה זו בבא
לנגוע. מותרים במעשר שאפילו יז) (בהלכה כבר השמיענו
[ואפשר  השניה. לבבא הקדמה כעין כאן הדברים וכפל
שנעשו  חולין פוסל אינו שטבולֿיום להשמיענו שהתכוון

תרומה]. טהרת שבעה 130)על לספור מחוייבים שהם
זוב. מראיית נקיים ספירת 131)ימים של השביעי ביום

ואעפ"כ  טבולֿיום, ככל ודינם ביום, לטבול שמותרים נקיים
בטהרות. יגעו החמה.132)לא שקיעת לפני זוב

הספירה 133) ימי כל סותרים הטבילה, אחר ראו אם אפילו
להתחיל  וצריכים לטומאתם וחוזרים מזוב, נקיים שהיו
ב  כט, בנדה ולטבול. אחרים נקיים ימים שבעת ולספור
לבעלה. טהרה לענין שמעון, ר' בשם זו חששא נאמרה

הי"ד.134) פ"ו ביאה איסורי בהלכות

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כך 1) ואחר קרשו כך ואחר שנטמאו והדבש השמן יבאר

אוכל  בהם ונגע שקרשו והחלב והגריסים הרוטב נימוחו.
קפואים  כשהם או וקפאו, משקין כשהם נטמאו ראשון.
ממנו  ונפל מוכשרים ענבים אוכל שהיה טמא וכו'. ונימוחו

טמא  זיתים של גוש וכו'. לגת מקובץ גרגיר שהיה ים
משקין  בהם בלועים שהיו עצים והוסק. לתנור והשליכו
זיתים. של בריחיים שנמצא שרץ בתנור. והסיקם טמאים
כיכרות  טמאים. עליהם והלכו בטהרה שנעשו והזגים הגפת
באחד  שרץ ונגע משקין ובגומות גומות, בהן שהיו הקודש
הטומאה  אב ונגע החבית בעובי הנעשה אבעבוע ודין מהן.

שבאבעבוע. במשקה

.‡L·c‰ B‡ ÔÓM‰2e‡ÓËpL3eL¯˜ Ck ¯Á‡Â «∆∆«¿«∆ƒ¿¿¿««»»¿
,ÌÏBÚÏ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - eÁBn Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿»¿»

ÔÈ˜LÓk Ô‰L ÈtÓ4¯Á‡ e‡ÙwL Èt ÏÚ Û‡Â ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ¿««ƒ∆»¿««
.e‡ÓËpL∆ƒ¿¿

תחילה 2) השמן אומר, מאיר "רבי שנינו: מ"ב פ"ג בטהרות
שם, רבינו ופירש הדבש". אף אומרים, וחכמים לעולם.

קרשו. ואחרֿכך שנטמאו ודבש בשמן ונעשו 3)שמדובר
משקין. כדין לטומאה שהם 4)ראשון בזמן אפילו

לדבריו  סתירה בזה ואין למשנתנו). בפירושו (רבינו קרושים
מפני  משקה, ולא אוכל לא אינו קרוש ששמן הי"ט פ"א
אדם, למאכל עי"ז ונפסל שקרש טהור בשמן שם שמדובר
שנטמא  בשמן מדובר וכאן טומאה, מקבל אינו ולפיכך
שייפסל  עד ממנו יורדת הטומאה אין קרש ואחרֿכך
שאמר: ומה הי"ח. פ"ב למעלה כאמור כלב, מאכילת
וקפאו  נימוחו שאפילו להשמיענו, בא נימוחו" "ואחרֿכך

כאן). כסףֿמשנה (ראה כמשקה דינם - פעמים אלף

.··Ë¯‰5Ô‰ È¯‰ - eL¯wL ·ÏÁ‰Â ÔÈÒÈ¯b‰Â »…∆¿«¿ƒƒ¿∆»»∆»¿¬≈≈
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ÔÈÏÎ‡k6‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆe ,7ÏÎ‡ Ô‰a Ú‚ Ì‡Â . »√»ƒ¿ƒƒ«¬»»¿ƒ»«»∆…∆
‰˜LÓ Ô‰a ‰È‰ .ÌÈiL eOÚ - ‰˜LÓ B‡ ÔBL‡ƒ̄«¿∆«¬¿ƒƒ»»»∆«¿∆

ÁÙBË8.‰‡ÓËÏ ‰lÁz Ô‰Â ÔÈ˜LÓk Ô‰ È¯‰ - ≈«¬≈≈¿«¿ƒ¿≈¿ƒ»¿À¿»
È¯‰ - eL¯˜Â Ôk ¯Á‡ e‡Ù˜Â ÔÈ˜LÓ Ô‰Lk e‡ÓËƒ¿¿¿∆≈«¿ƒ¿»¿««≈¿»¿¬≈

ÌÈiL Ô‰9ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡ BÓk ,10. ≈¿ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
ÌÈÈeÙ˜ Ô‰Lk e‡ÓË11Ì‡ :ÔÈ˜LÓ eOÚÂ eÁBnÂ ƒ¿¿¿∆≈¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿ƒƒ

ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k eÈ‰12ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ -13eÈ‰ ; »¿≈»¿À»¬≈««¿ƒ¿ƒ»
‰tË ‰ÁBnpLkL ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿≈»««¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ƒ»ƒ»

‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ‰BL‡¯14‰ÁBnpL ‡ÓË ÏÎ‡ ƒ»ƒ¿≈¿«≈»…∆»≈∆ƒ»
epnÓ15eÁBnpL ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡nËz ‰th‰ ‰˙B‡Â , ƒ∆¿»«ƒ»¿«≈»««¿ƒ∆ƒ

ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ËÁqL ˙Ó ‡ÓË ÔÎÂ .‰È¯Á‡«¬∆»¿≈¿≈≈∆»«≈ƒ«¬»ƒ
‰ˆÈ·k eÈ‰ Ì‡ :e¯LÎ‰L16ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ∆À¿¿ƒ»¿≈»¬≈««¿ƒ«¿ƒ

‰˜Ln‰ ÌB˜Óa ÚbÈ ‡lL „·Ï·e ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó17; ≈∆¿ƒƒ¿«∆…ƒ«ƒ¿««¿∆
‰˜Ln‰L18ÏÎ‡a „˜ÙÓk19¯Á‡ Ûe‚ ‡e‰ el‡Îe20. ∆««¿∆¿À¿»»…∆¿ƒ«≈

ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ Ô˙B‡ eÈ‰»»≈ƒ«¬»ƒ»≈ƒ¿≈»¬≈««¿ƒ
‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL ;ÔÈ‡ÓË Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿≈ƒ∆≈»∆»»ƒ»ƒ»

‰ˆÈ·kÓ ˙‡ÓË21‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‰‡nËÂ ƒ¿≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»»««¿ƒ¿ƒ»»
ËÁBq‰‰·ÊÂ ·Ê22Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23¯b¯b ËÁÒ elÙ‡ , «≈»¿»»¿«≈»∆¬ƒ»««¿≈

‰˜Ln‰ - ‰˜Lna Ú‚ ‡ÏÂ ¯LÎ‰ ‡lL È„ÈÁÈ „Á‡∆»¿ƒƒ∆…À¿«¿…»«««¿∆««¿∆
‡OÓa ˙‡ÓË ‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL ;‡ÓË»≈∆≈»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿«»
BÓk ,ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‡OpL ·f‰L ,·f‰«»∆«»∆»»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿

e¯‡aL24‡ÓË ·ÏÁ‰ - ÊÚ‰ ˙‡ ·ÏÁL ·Ê ÔÎÂ .25; ∆≈«¿¿≈»∆»«∆»≈∆»»»≈
·f‰ ‡OÓa ˙‡ÓË ‰BL‡¯‰ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL26. ∆≈»∆»»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈¿«»«»

מ"א.5) משקין.6)שם גזירת עליהם חל ולא
אינם 7) כך חישב שלא זמן וכל לאוכלם, יחשוב שהאדם

(למעלה  כלל טומאה מקבלים ואינם משקין ולא אוכלין
ה"ד). ופ"ד ה"כ, הנוגעת 8)פ"א היד את להרטיב כדי

להטפיח" עלֿמנת ל"טופח שהכוונה מפרש [הרע"ב בו.
רבינו  שגם ואפשר בנגיעתה, תרטיב שנרטבה שהיד פירוש,
במקומות  כדרכו המשנה, לשון שנקט אלא לכך, התכוון

שהאוכל 9)רבים]. מפני הראשונה, בטומאתם נשארו לא
חדש. גוף במגע 10)הוא נטמאה שנקרשה טיפה שכל

שהוא, בכל טומאה מקבל שאוכל הטמאים, במשקין
אם  אפילו ולפיכך שהם, בכל אחרים מטמאים ומשקין
לשמן  אלה בין ומה הקרוש. נטמא מכביצה פחות המשקין
דינם  קפאו שאפילו שם שאמרנו הקודמת, שבהלכה ודבש
שלא  עד כלֿכך נקפאים אינם ודבש ששמן מפני כמשקין?
בפירושו). (רבינו שהיא לחלוחית כל בהם תישאר

מכביצה.12)שם.11) פחות היה אם וכלֿשכן
הם 13) שהמשקין מפני ממש, טהורים שהם מפרש רבינו

בדין  ג, הערה למעלה (ראה מעולם נטמא שלא חדש גוף
לא  כן גם הטמא באוכל והנגיעה משקין), כשהן נטמאו
באוכל  נשאר לא כלשהוא כשנימוח כי המשקין, את טימאה
אחרים  מטמא אינו אוכלין מכביצה ופחות כביצה, שיעור

ה"א). פ"ד בכביצה.14)(למעלה שמשקין 15)בנגיעה
ה"ב). (שם שהן בכל אחרים מטמאים וגם מתטמאים

ממנה.16) פחות שנעשה 17)או משקה במקום כבר
כביצה. בו שאין טהורים.18)אע"פ לדין נימוק

נתון 19) הוא כאילו אלא אוכל, שהוא לזג מחובר אינו
הטמא,20)בכלי. בזג מהנגיעה מתטמא המשקה ואין

פסחים  יוחנן, (רבי סחיטתו לפני משקה נעשה שאינו מפני
לשיעוריה. ליתיה להו סחיט לכי ב): אףֿעלֿפי 21)לג,

עצמם  ובזגים טהור, הוא ובזיתים בזגים המופקד שהמשקה
את  להשלים הטהור המשקה עמהם מצטרף כביצה, אין

מת). טמא ד"ה שם, פסחים (רש"י המשך 22)השיעור
שם. ויולדת.23)המשנה, משכב 24)נדה מהל' פ"ח
ה"ב. בו.25)ומושב נגע לא את 26)אפילו שהזיז מפני

ממקומו. החלב

.‚‰¯„˜27ÔÈL·k ‰‡ÏnL28e‡ˆÈÂ ÔÈlÁ ÏL ¿≈»∆¿≈»¿»ƒ∆Àƒ¿»¿
Ì‰ÈÏÚ29‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚Â ,‰¯„wÏ ıeÁ30ÔBL‡¯ B‡ ¬≈∆«¿≈»¿»«««À¿»ƒ

LiL Èt ÏÚ Û‡ ,·e‚p‰ ÌB˜na ‰¯„wÏ ıeÁL ‰ÏÚa¿»∆∆«¿≈»«»«»««ƒ∆≈
¯B‰Ë Ïk‰Â ‡ÓË ‡e‰ - ‰ˆÈ·k ‰ÏÚa31¯ÊÁ .32 ∆»∆¿≈»»≈¿«…»»«

daL ÔÈ˜Ln‰ ˙‡ ‡nË - ‰¯„wÏ33˙‡ÓËÂ , «¿≈»ƒ≈∆««¿ƒ∆»¿ƒ¿»
‰¯„w‰34‰¯„wÏ ıeÁL ‰ÏÚa Ú‚ .ÔÈL·k‰ ÏÎÂ «¿≈»¿»«¿»ƒ»«¿»∆∆«¿≈»

‰˜LÓ Ba ‰È‰Â35Ïk‰ - ‰ˆÈ·k ‰ÏÚa LÈ Ì‡ , ¿»»«¿∆ƒ≈∆»∆¿≈»«…
‰˜Ln‰Â ,ÂÈÏÚL ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰ÏÚ‰L ;‡ÓË»≈∆∆»∆¿«≈«¿∆∆»»¿««¿∆

‰¯„waL ÔÈ˜Ln‰ Ïk ‡nËÓ36.‰¯„w‰ ˙‡ ‡nËÓe , ¿«≈»««¿ƒ∆«¿≈»¿«≈∆«¿≈»
‰¯„w‰ ‰˙È‰37‰Óe¯z ÏL ÌÈL·k ‰‡ÏÓ38¯ÚÂ »¿»«¿≈»¿≈»¿»ƒ∆¿»¿ƒ≈

ÔÓ ˜ÙÒ ,B„È ÏÚ ÔÈ˜LÓ ‰‡¯Â ÌBÈ Ïe·Ë d˙B‡»¿¿»»«¿ƒ«»»≈ƒ
ÏeÒt ˜¯i‰ - B„Èa Ú‚ ÁÏw‰L ˜ÙÒ eÊz ‰¯„w‰39 «¿≈»ƒ¿»≈∆«∆«»«¿»«»»»

‰¯B‰Ë ‰¯„w‰Â40. ¿«¿≈»¿»

מ"א.27) פ"ב בחולין 28)טהרות ומדובר כבושים. ירקות
בפירושו). הירקות.29)(רבינו של במשנה 30)העלים

"אב  המילים את הוסיף ורבינו "ונגעה", סתם כתוב
יתבאר. לקמן הוא 31)הטומאה". הטמא שהעלה מכיוון

וכאילו  שבקדירה, לירק לטומאה חיבור אינו לקדירה, מחוץ
ולפיכך  הקדירה, שבתוך העלה מחלק לגמרי מובדל הוא

בנגיעתו. מטמאו כביצה.32)אינו בו ויש שנטמא אחר
מטמא 33) בחולין שני שאפילו כבר נתבאר ראשון. ונעשו

תחילה. להיות מטמאים 34)משקין טמאים שמשקין
ה"א). פ"ז הטומאות אבות (הל' היה 35)כלים העלה על

במשקה. נגע ולא העלה 36)משקה שעל שהמשקה מפני
רבינו  פירוש לפי [ביארנו שבקדירה. למשקה מחובר
"היתה  הבבא: על רבינו דילג למה נתבאר ולא למשנתינו.
לגמרי  אחרת שיטה משאנץ ולהר"ש מת". טמא מגע
כ, (ברכות עליה אמר יהודה שרב זו, חמורה משנה בפירוש

הכא]. חזינא ושמואל דרב הוויות של 37)א): סיפא
שם. בתרומה,38)המשנה, הסיפא את מפרש כאן רבינו

פוסל  אינו וטבולֿיום יום" טבולת "היתה בה שכתוב מפני
בסיפא  שגם רבינו כותב למשנה, [בפירושו החולין. את
ומיישב  הידיים, טומאת מפני נפסל והירק בחולין, מדובר
כאן  בו שחזר ונראה יום". "טבולת המילים את גדול בדוחק
מ"ב) פ"ב יום (טבול ששנינו מפני כנראה במשנה, מפירושו
ולא  מספק. העלה את מטמא וכאן טהור". ספיקן "והידים
"בידים  במשנתינו שכתוב מה רבינו יפרש כיצד לי  נתבאר

אבות 39)מסואבות"]. (הל' פסול ספיקו טבולֿיום שספק
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ה"ה). פ"י טבול40ֿ)הטומאות במגע שנטמאו שמשקין
ה"ג). שם (רבינו כלים מטמאים אינם יום

.„‡ÓË41ÌÈ¯LÎÓ ÌÈ·Ú ÏÎB‡ ‰È‰L42epnÓ ÏÙÂ »≈∆»»≈¬»ƒÀ¿»ƒ¿»«ƒ∆
˙bÏ È„ÈÁÈ ¯b¯‚43epnÓ ËÓL ‡ÏÂ ÌÏL ‰È‰ Ì‡ : «¿≈¿ƒƒ««ƒ»»»≈¿…ƒ¿«ƒ∆

Bˆ˜Ú44¯B‰Ë ˙b‰ -45Bˆ˜Ú Ïh Ì‡Â ;46eÈ‰Â , À¿««»¿ƒƒ«À¿¿»
ÌÈ·Ú47ËÈ·Úa ÌÈÎeÓ48È¯‰L ,ÔÎ¯„Ï Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«≈¿»¿»∆¬≈

Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Lna ‰ˆB¯49˙tËa ˙b‰ ‡ÓË - ∆««¿∆«≈≈∆ƒ¿»««¿ƒ«
ı˜Ú‰ ÌB˜Óa ¯b¯b‰ L‡¯aL ‰˜LÓ50epnÓ eÏÙ .51 «¿∆∆¿…««¿≈ƒ¿»…∆»¿ƒ∆

ÌÈ·Ú52‰ÙÓ ÌB˜Óa ÔÎ¯„e53ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k eÈ‰ Ì‡ : ¬»ƒ¿»»¿»À¿∆ƒ»¿≈»¿À»
BÓk ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ -¬≈««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿ƒ¿

e¯‡aL54;‡ÓË Ô‰Ó ‡ˆBi‰ - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È eÈ‰ . ∆≈«¿»»≈ƒ¿≈»«≈≈∆»≈
,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ‰BL‡¯ ‰tË ˙‡ˆiL ÔÂÈkL∆≈»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿«≈»

.‰È¯Á‡ ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ Ïk ˙‡ ˙‡nËÓe¿«≈∆»««¿∆«≈«¬∆»

מ"ה.41) פ"י טומאה.42)טהרות ענבים 43)לקבל ובה
לדריכה. יצאה 44)מוכנים ולא הגרגר, פי את הסותם

משקה. טיפת ואוכל 45)ממנו כביצה, בגרגר שאין מפני
ישראל' 'תפארת (ראה אחרים מטמא אינו מכביצה פחות

ומשקה 46)שם). הגרגר, בפי משקה מעט יש כך ומתוך
שהוא. בכל הגרגיר.47)מטמא את לקח שמהם

הולך 48) אינו מהענבים הזב והמשקה מנוקב, בלתי כלי
טומאה.49)לאיבוד. לקבל הענבים את הכשירו ולפיכך

אלא  מכשירים אינם שמשקין שנינו, מ"א פ"א [במכשירין
בעלים]. בה 50)מרצון כשנגע נטמאה המשקה וטיפת

הטמא.51)הטמא. שם 53)טמאים.52)מן היו שלא
אחרים. ה"ב.54)ענבים למעלה

.‰Leb55ÌÈ˙ÈÊ ÏL56¯aÁÓe ıa˜Ó ‰È‰L ÔÈ‡ÓË ∆≈ƒ¿≈ƒ∆»»¿À»¿À»
˜q‰Â ¯epz CB˙Ï BÎÈÏL‰Â57ÔeÎÓ ‰ˆÈ·k ‰È‰ Ì‡ : ¿ƒ¿ƒ¿«¿À«ƒ»»¿≈»¿À»

,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ¯epz‰ -««»∆≈»√»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ
‰È‰ .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰Â¿««¿∆«≈≈∆»¿∆≈«¿»»
‰tË ‰‡ˆiLkL ;¯epz‰ ‡ÓË - ‰ˆÈ·kÓ ¯˙È Leb‰«»≈ƒ¿≈»ƒ¿»««∆¿∆»¿»ƒ»
,CÎÈÙÏ .¯epz‰ ˙‡ ‰‡nËÂ ,‰ˆÈaÎa ˙‡ÓË ˙Á‡««ƒ¿≈¿«≈»¿ƒ¿»∆««¿ƒ»

ÔÈ¯e¯t ÔÈ‡Óh‰ ÌÈ˙Èf‰ eÈ‰ Ì‡58elÙ‡ ,Leb ÔÈ‡Â ƒ»«≈ƒ«¿≈ƒ≈ƒ¿≈»¬ƒ
¯B‰Ë ¯epz‰ - ‰‡Ó Ô‰59. ≈≈»««»

מ"ב.55) פ"ג אחד.56)שם גוש ונעשו נדבקו הזיתים
הגוש.57) מן שמן הפליט הגירסא 58)והחום במשנה,

מתכוונות  הגירסאות ושתי במשמעות, הבדל ואין "פרודין".
אחד. לגוש נתחברו שלא לא 59)לזיתים הנפלט שהשמן

כביצה. בשיעור נגע

.ÂÌÈˆÚ60- Ô˜Èq‰Â ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ì‰· eÚÏ·pL ≈ƒ∆ƒ¿¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ»
‡ÈˆB‰ elÙ‡Â .ÌÈˆÚa eÏËa È¯‰L ,¯B‰Ë ¯epz‰««»∆¬≈»¿»≈ƒ«¬ƒƒ

eÏÙpL ÌÈˆÚ‰61,BBˆ¯Ï eÏÙÂ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ »≈ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿
Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ¯epz‰ - Ô˜Èq‰Â¿ƒƒ»««»¿≈««ƒ∆¬≈∆

Ì‰a ÔÈÚeÏa‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ÔÈ‡nË˙Ó62Ì˜ÈqÈ ‡ÏÂ .63 ƒ¿«¿ƒƒ««¿ƒ«¿ƒ»∆¿…«ƒ≈
˙B¯B‰Ë ÌÈ„Èa ‡l‡64‡Óh‰ Ì˜ÈqÈ ‡lL ‰¯Êb .65, ∆»¿»«ƒ¿¿≈»∆…«ƒ≈«»≈

.¯epz‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ Ì‰ÈÏÚL ÔÈ˜Ln‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿««¿ƒ∆¬≈∆¿«¿ƒ∆««

מ"י.60) פ"ד שיפלו.61)מכשירין מפני 62)צ"ל

האש. מחום במקומם ּכלים הטמאים עצים 63)שהמשקין ִָ
משקין. עליהם ואףֿעלֿפי 64)שנפלו בטהרה. שנשמרו

כלים. מטמאים אינם ידיים טומאת מחמת שנטמאו שמשקין
טופח.65) משקה כשעליהם

.Êı¯L66ÌÈ˙ÈÊ ÏL ÌÈÁ¯a ‡ˆÓpL67‡ÓË ÔÈ‡ - ∆∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ∆≈ƒ≈»≈
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡68Cl‰Ó ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡ .69Ïk‰ - ∆»¿«»ƒ»»«¿∆¿«≈«…

,Blk ‡ÓË ‰˜Ln‰ ˙ˆ˜Ó ‡ÓËpL ÔÂÈkL ;‡ÓË»≈∆≈»∆ƒ¿»ƒ¿»««¿∆ƒ¿»À
Èab ÏÚ ‡ˆÓ .ÌÈ˙Èf‰ Ïk ˙‡ ‡nËÓ ÔÓM‰Â¿«∆∆¿«≈∆»«≈ƒƒ¿»««≈

ÔÈÏÚ‰70ÔÈ„ca‰ ÔÓ eÏ‡LÈ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ71. ∆»ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒƒ¿¬ƒ««»ƒ
eÚ‚ ‡Ï :e¯Ó‡ Ì‡72ÔÈÓ‡ -73ÌB‡ ÏÚ ‡ˆÓ .74 ƒ»¿…»«¿∆¡»ƒƒ¿»«

Leb‰ Ïk ‡ÓË - ÌÈ˙ÈÊ ÏL75e¯‡aL BÓk ,76. ∆≈ƒƒ¿»»«¿∆≈«¿
‡ˆÓ77ÔÈ¯e¯t ÌÈ˙ÈÊ Èab ÏÚ78‰ˆÈ·Îa Ú‚B ‡e‰Â79 ƒ¿»««≈≈ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿≈»

‰˜Ln‰ ‡nËÓ ‰ˆÈ·k ‡e‰L ÏÎ‡‰L ;‡ÓË Ïk‰ -«…»≈∆»…∆∆¿≈»¿«≈««¿∆
Ô‰a ·¯ÚÓ‰80eÈ‰ .ÌÈ˙Èf‰ ¯‡L ‡nËÓ ‰˜Ln‰Â , «¿…»»∆¿««¿∆¿«≈¿»«≈ƒ»

‰hÓlÓ ‰˜Ln‰Â ÔÈ¯e¯t Èab ÏÚ ÔÈ¯e¯t81ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««≈≈ƒ¿««¿∆ƒ¿«»««
BÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ‰ˆÈ·Îa Ú‚pL Èt82. ƒ∆»«ƒ¿≈»≈»≈∆»¿«»

מ"ח.66) פ"ט הזיתים 67)טהרות את שנותנים לפני
בבית  שיוציאו כדי בריחיים, אותם טוחנים סחיטתם, במקום

והאבנים. הקורות בלחץ שמנם כל שנגע 68)הבד הזיתים
הטהורים, את מטמאים אינם הטמאים והזיתים השרץ, בהם

כביצה. מהם באחד שאין הזיתים.69)מפני בכל ונוגע
כלל.70) טומאה מקבלים ואינם אוכלין, שאינם
חבר,71) שטיהרם הארץ בעמי ומדובר הבד. בית פועלי

הבד. בבית אותם גורס 72)ומעסיק [הגר"א בשרץ.
בזיתים]. נגע לא השרץ פירוש: נגע", "לא במשנתנו

היינו 73) הטהרות, על נאמן אינו עםֿהארץ שאמרו מה
משכב  הל' (ראה נאמן אחרים של על אבל שלו, בטהרות

ה"ג). פי"ג אחד.74)ומושב לגוש שנדבקו זיתים
אחד.75) כגוף שבאום הזיתים כל את למעלה 76)דנים

שם. הערות, ראה הט"ז. מ"ט.77)פ"ו האום 78)שם
קטנים. גושים לכמה שיש 79)התפורר בפירור נגע השרץ

רבינו  של לשונו את ולפרש לדחוק [עלינו כביצה. בו
פסק  שהרי כאן, ביאורנו לפי מפורדים" "זיתים במשנתינו
מן  זיתים חצאי ששני הי"ב, הטומאות אבות מהל' בפ"א
ואפילו  אחת, בבת נגעו אם אפילו מטמאים אינם הנבילה
אבל  דבוקים, הזיתים שאין וכלֿשכן אדם בידי נדבקו
פ"ו  ראה חיבור. שהם למעלה נתבאר גוש, ונעשו כשנדבקו

דבר]. של טעמו שאינו 80)הט"ז מועט במשקה מדובר
אם  אבל אחד, כגוש דינם שיהיה הפירורים כל את מחבר
מונח  כשהשרץ אפילו הכול, נטמא בעין שמן כולם תחת יש
מצרפם. שהמשקה מפני מכביצה, פחות פירור על

השרץ.81) בו שנגע בפירור נוגע שהפירור 82)ואינו מפני
במשקה. נוגע אינו הטמא

.Áı¯‡‰ ÌÚ83˙BÏBkL‡a Ú‚Â ˙‚Ï ÂÈ„È ËÈLB‰L «»»∆∆ƒ»»¿«¿»«¿∆¿
˙b‰Â ,ÔÈ‡ÓË ÂÈ˙B·È·Ò ÏÎÂ ÏBkL‡ -84dlk ∆¿¿»¿ƒ»¿≈ƒ¿««À»

˙BÏBkL‡‰ ÔÈ˜ÈÒÙnL ÈtÓ ,‰¯B‰Ë85‰Ê ˙B·È·qL ¿»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»∆¿∆¿ƒ∆
.˙b‰ ¯‡L ÔÈ·e BÈa ÏBkL‡‰»∆¿≈≈¿»««

ב.83) עה, זרה עבודה שאינם 84)בבלי, שבגת הענבים
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זה. באשכול אשכולות,85)נוגעים להם אין זיתים אבל
ונראה  בו. הנוגעים כל נטמאו - אחד בגוש נגע אם ולפיכך
עםֿהארץ, בטומאת חכמים שהקילו מהדברים אחד שזה
שבגת  האשכולות כל נטמאו - באשכול טמא נגע אם אבל

מחברם. כשהמשקה

.Ë˙Ùb‰86ÌÈbf‰Â87‰¯‰Ëa eOÚpL88Ô‰ÈÏÚ eÎÏ‰Â «∆∆¿««ƒ∆«¬¿»√»¿»¿¬≈∆
ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó e‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ÔÈ‡ÓË89el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ¿««»»¿≈∆«¿ƒ¬≈≈
‰¯‰Ëa eOÚ ‰lÁznL ,ÔÈ¯B‰Ë90eOÚ Ì‡Â . ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»«¬¿»√»¿ƒ«¬

‰‡ÓËa ‰lÁzÓ91ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó e‡ˆÈÂ92. ƒ¿ƒ»¿À¿»¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈ƒ

מ"ו).86) פ"ט (כלים שמנם סחיטת אחר זיתים של פסולת
דריכתם.87) אחר הענבים ונדרכו 88)פסולת נסחטו

טהורים. את 89)עלֿידי במשנתינו גורס אינו הגר"א
ומפרש  "ויצאו". וגורס ואו, ומוסיף "ואחרֿכך", המלים
שגם  להניח ויש המשקין. יצאו הטמאים דריכת שעלֿידי
בתוספתא  הגירסא היא וכך כך. גורס הוא כאן רבינו בדברי

ה"א. פ"ג שהמשקין 90)טהרות מבואר, שם בתוספתא
סר  וכאשר ודריכה, סחיטה בשעת יצאו הפסולת שבתוך
הטמאים  דריכת מחמת יוצאים וכשהם ונבלעו, חזרו הלחץ
מ"ח) (פ"ו במכשירין ושנינו בעלים, רצון בלי יוצאים
טומאה  מקבלים אינם בעלים, לרצון שלא שיצאו שמשקין
לרצון, יצאו שמתחילה ואףֿעלֿפי שם). רבינו, פירוש (ראה
כמשקין, ואינם כפסולת דינם הפסולת בתוך שנבלעו כיון

(הגר"א). לרצון שיצאו צריך שם.91)ולפיכך תוספתא,
וכשנבלעו 92) לרצון, שהיו ראשונה בדריכה שנטמאו מפני

(הגר"א). טומאתם מהם ירדה לא בפסולת

.ÈÔÈ„ca‰93ÔÈÒÎpL94ÔÈ‡ˆBÈÂ95ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓe ««»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
„a‰ ˙Èa CB˙a96ÌÈ˙ÈÊÏ ÔÈ˜LÓ ÔÈa LÈ Ì‡ ,97È„k ¿≈««ƒ≈≈«¿ƒ¿≈ƒ¿≈

ı¯‡a Ô‰ÈÏ‚¯ ˙‡ e·biL98;ÔÈ¯B‰Ë ÌÈ˙Èf‰ È¯‰ - ∆¿«¿∆«¿≈∆»»∆¬≈«≈ƒ¿ƒ
¯B‰Ë - ÂÈ„Èa ‡lL ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚Bp‰L99 ∆«≈«¿«¿ƒ¿≈ƒ∆…¿»»»

˙B¯kk .L„˜Ï elÙ‡Â100˙Bnb Ô‰a eÈ‰L L„w‰ «¬ƒ¿…∆ƒ¿«…∆∆»»∆À
ı¯M‰ Ú‚Â ,L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓ eÈ‰ ˙Bnb‰ CB˙·e¿«À»«¿ƒ∆…∆¿»««∆∆
‰iLe ‰iLa ‰BL‡¯ ‰Ú‚Â ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆¿»¿»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ôlk - ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈLÈÏLa101, ƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»À»ƒ¿À¿»
Ôlk Ô‰ È¯‰ L„w‰ ˙aÁÂ ˙BnbaL ‰˜Ln‰ ÈtÓƒ¿≈««¿∆∆«À¿ƒ««…∆¬≈≈À»

Ô‰a ÔÈBÓ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓk102˙B¯kk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿ƒ∆≈ƒ»∆¬»ƒ»ƒ¿
‰ÏeÒt „·Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ¯kk‰ È¯‰ - ‰Óe¯z103, ¿»¬≈«ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿»

¯B‰Ë ‰‡Ï‰Â ˙ÈLÈÏMÓe104ÁÙBË ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒƒ»»¿»»¿ƒ»»«¿∆≈«
ÔlÎÂ .˙B‡ÓË Ïk‰ ‰Óe¯˙a Û‡ - ˙B¯kk‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ»«ƒ¿»«…¿≈¿À»

˙BiL105‡È‰L ı¯M‰ da Ú‚pL ‰BL‡¯‰ ÔÓ ıeÁ , ¿ƒƒ»ƒ»∆»«»«∆∆∆ƒ
ÔBL‡¯106. ƒ

מ"ב).93) פ"י (טהרות 71 הערה ה"ז, לעיל ראה
הבד.94) שבחוץ.95)לבית בזיתים נוגעות ורגליהם
רגליהם.96) פנוי.97)ונרטבו מקום אגב 98)שבחוץ

נטמאו 99)הילוך. הרגלים, לנגב כדי מקום וכשאין
ברגלים  ומדובר רגליהם. שעל הטמאים המשקין מן הזיתים
משקין  שהרי הנעליים, נטמאו נעליים כשעליהן אבל יחפות,

הזיתים. את מטמאות והן כלים, פ"א 100)מטמאים שם
אם 101)מ"ט. אפילו לטומאה, ראשון שהם משקים, כדין

הטומאה. בולד [במשנתינו 102)נגעו וכו'. ושני ראשון
נעשו  שהמשקין רבינו, שם ומפרש טמאות", "כולן כתוב
בו  חזר וכאן שניות, והן הכיכרות את ומטמאים ראשון
כאן  שהתכוון לומר, אפשר ובדוחק ראשון. שכולן ואומר

שבגומות]. המשקין היא 103)לכל שהראשונה מובן
שם: ששנינו כמו לטומאה, שני היא והשנייה ראשון,

אחד". ופוסל שנים תרומה.104)"מטמא אוכל כדין
משקים 105) כדין ראשון, ונעשו נטמאו שעליהם המשקין

שניות. נעשו בהם שנגעו והכיכרות בשני, או בראשון שנגעו
בשרץ.106) שנגעה מפני

.‡ÈÚeaÚ·‡107È·Úa ‰OÚp‰108˙È·Á‰109‡e‰ È¯‰Â ¬«¿«««¬∆»√ƒ∆»ƒ«¬≈
¯ÈÂ‡Ï ÚeaÚ·‡‰ ·w Ì‡ ,dcˆa ¯Á‡ ÈÏk BÓk¿¿ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ«»¬«¿««¬ƒ

‰Ê „‚k ‰Ê ıeÁÏ ¯Á‡ ·˜ ·wÂ ˙È·Á‰110B‡ , ∆»ƒ¿ƒ«∆∆«≈«∆¿∆∆∆
‰ÏÚÓÏÓ ÔBˆÈÁ‰Â ‰hÓlÓ ÈÓÈt‰ ·˜p‰ ‰È‰L111, ∆»»«∆∆«¿ƒƒƒ¿«»¿«ƒƒ¿«¿»

·‡ Ú‚ Ì‡ ,ÔÈ˜LÓ ÌÈ‡ÏÓ ˙È·Á‰Â ÚeaÚ·‡‰ ‰È‰Â¿»»»¬«¿«¿∆»ƒ¿≈ƒ«¿ƒƒ»««
˙BÚeaÚ·‡aL ‰˜Lna ‰‡Óh‰112Ïk e‡ÓË - «À¿»««¿∆∆»¬«¿ƒ¿¿»

aL ÔÈ˜Ln‰˙È·Á113„ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰ ‰˙È‰ . ««¿ƒ∆∆»ƒ»¿»∆»ƒÀ∆∆»ƒ
ÏÈ˙t114˙n‰ Ï‰‡a ‰e˙e115·˜p‰ ÈtÓ ˙‡ÓË - »ƒ¿»¿…∆«≈ƒ¿≈ƒ¿≈«∆∆

d¯ÈÂ‡Ï LlÙÓ ‡e‰ È¯‰L ,‰Ê ÚeaÚ·‡aL116ÔÎÂ . ∆«¬«¿«∆∆¬≈¿À»«¬ƒ»¿≈
‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÙaL ÚeaÚ·‡aL ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«∆∆∆»¬«¿«∆ƒ¿ƒƒ¿«¿»
„ÈÓˆa ˙Ïv dÈ‡ BÊ È¯‰ - ‰hÓlÓ ÔBˆÈÁ‰Â¿«ƒƒ¿«»¬≈≈»ƒ∆∆¿»ƒ

ÏÈ˙t117ÚeaÚ·‡a ‰‡Óh‰ ·‡ Ú‚ Ì‡ Ï·‡ ;118- »ƒ¬»ƒ»«««À¿»»¬«¿«
Ô‰Ó ÔÈÏc·Ók Ìp‰Â ,˙È·ÁaL ÔÈ˜LÓ e‡ÓË ‡Ï119. …ƒ¿¿«¿ƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À¿»ƒ≈∆

מ"ח.107) פ"ב של 109)בדופן.108)טבולֿיום חביות
הן  ולפעמים בכבשן, אותן ושורפים מטיט, נעשות חרס
בדפנותיהן. חלולים אבעבועות כעין מעלות

ונשפכים 110) הפנימי, בנקב נכנסים שבחבית והמשקין
החיצון. הנקב דרך הללו,111)לחוץ המקרים בשני

הנקב  למקום עד שבאבעבוע לחלול הנכנסים המשקין
שם. מתעכבים החיצון.112)החיצון בנקב נגע

למשקין 113) מחוברים שבאבעבוע שמשקין מכיון
טבולֿיום  אפילו אלא הטומאה, אב דווקא ולאו שבחבית.
להשמיענו  האחרונה הבבא משום הטומאה אב ונקט מטמא.
ראה  ישראל'. ('תפארת מטמא אינו הטומאה אב שאפילו

יפה.114)ראב"ד). ומחובר מהודק כלי 115)כיסוי
באוהל. מתטמא אינו פתיל צמיד מוקף ואינה 116)חרס

צד. מכל אוויר 117)סגורה לכניסת פתוחה היא שהרי
שמלמטה.118)ומשקין. החיצון המשקין 119)בנקב

לחוץ  תיכף יוצאים שמלמעלה הנקב דרך לאבעבוע הנכנסים
למעלה  שאמרנו כניצוק זה והרי הימנו, שלמטה הנקב דרך
מפרש, שני בפירוש [הר"ש חיבור. שאינו ה"א) (פ"ז
כלי  תורת עליו אין בו מתעכבים אינם שהמשקין שאבעבוע

מגבו]. מטמא אינו חרס וכלי הדופן, כגב ודינו כלל,

á"ôùú'ä èáù ã"ë éòéáø íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בהם,1) כיוצא המכשירים המשקין שבעת תולדות דין יבאר

הכשר. צריך הקודש ואם התולדות. הן ומה
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.‡e¯‡a ¯·k2Ô‰ „·Ïa ÔÈ˜LÓ ‰Ú·M‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ¿»«¿ƒƒ¿«≈
˙B¯t ÈÓ ÔÈÈe¯˜ ¯‡M‰Â ,ÔÈ¯ÈLÎÓ B‡ ÔÈ‡nË˙nL∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ≈≈
ÔÈ˜LÓ ‰Ú·LÂ .ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈ‡Â¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿ƒ

Ì‰È˙B„ÏBz - eÈnL3Ì‰a ‡ˆBik4. ∆»ƒ¿≈∆«≈»∆

אלו.2) מהלכות ב הלכה א הבאות 3)בפרק בהלכות
הן. מה תולדות -4)יבואר המשקין לדין שווה דינם

האבות.

.·ÔÓe ÔÊ‡‰ ÔÓe ÔÈÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ì‰ ÌÈn‰ ˙B„ÏBz¿««ƒ≈«≈ƒ»«ƒƒ»…∆ƒ
ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,Ì„‡ Èa ÈÏ‚¯ ÈÓe ,‰t‰ ÔÓe ÌËÁ‰«…∆ƒ«∆≈«¿≈¿≈»»≈¿ƒ≈
ÔÈa ,Ô‰ ÔÈ˜LÓ - Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ el‡ Ïk .ÌÈpË¿̃«ƒ»≈«¿ƒƒ»»»«¿ƒ≈≈
.BzÚ„Ï ‡lL e‡ˆiL ÔÈa Ì„‡ ÏL BzÚ„Ï e‡ˆiL∆»¿¿«¿∆»»≈∆»¿∆…¿«¿

˙ÁÓpL ÁÏn‰Â ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ÈÓ Ï·‡5ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ¬»≈«¿≈¿≈»¿«∆«∆ƒ¿«¬≈≈¿≈
.ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡Ï ,˙B¯t≈…ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ

נוזל.5) ונעשה נמס

.‚˙˙BM‰ Ìc‰ ‡e‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ Èen‰ Ìc‰6˙ÚLa «»«»ƒ««¿ƒ«»«≈ƒ¿«
‰ËÈÁL7Ï·‡ ;ÔÈ¯B‰h‰ ˙BÙBÚ‰Â ‰iÁ‰Â ‰Ó‰a‰ ÔÓ ¿ƒ»ƒ«¿≈»¿««»¿»«¿ƒ¬»

Áelw‰ Ìc8¯ÈLÎÓ BÈ‡ -9È¯‰Â Ô‰ ÌÈiÁ ÔÈ„ÚL , ««ƒ«≈«¿ƒ∆¬«ƒ«ƒ≈«¬≈
Ìc ÊzÂ ËÁBM‰ .‰Êw‰ Ì„Ï B‡ ‰kÓ Ì„Ï ‰ÓB„ ‡e‰∆¿««»¿««»»«≈¿ƒ«»

ÔÓÈÒ ÔÈa Ìc‰ Áp˜˙Â ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ10ÔÓÈÒÏ11È¯‰ - «»√»ƒ¿ƒ¿«««»≈ƒ»¿ƒ»¬≈
˜ÙÒ ‰Ê12‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÂÈÏÚ ÔÈÏBz CÎÈÙÏ . ∆»≈¿ƒ»ƒ»»…¿ƒ¿…
ÔÈÙ¯BO13B‡ÈˆB‰L Ì„‡ ÏL ‰Êw‰ Ìc :Ìc‰ ˙B„ÏBz . ¿ƒ¿«»««»»∆»»∆ƒ
‰i˙LÏ14BÈ‡Â ¯B‰Ë - ‰‡eÙ¯Ï B‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒƒ¿»»¿≈

˙BÙBÚ·e ‰iÁ·e ‰Ó‰aa ‰ËÈÁL Ìc ÔÎÂ .¯ÈLÎÓ«¿ƒ¿≈«¿ƒ»«¿≈»««»»
ÔÈ‡Óh‰15Ì„Â ,ÈÚ¯‰ ÌÚÂ ‰Ál‰ ÌÚ ‡ˆBi‰ Ìc‰Â , «¿≈ƒ¿«»«≈ƒ«≈»¿ƒ»¿ƒ¿«

ÔÈ‡ el‡ Ïk - ¯Oa‰ ˙ÈˆÓ˙Â ,˙BÚeaÚ·‡‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿»¬«¿¿«¿ƒ«»»»≈≈»
ÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»¬≈≈ƒ¿»≈

B¯O·k - ı¯M‰ Ì„Â .˙B¯t16.¯ÈLÎÓ BÈ‡Â ‡nËÓ , ≈¿««∆∆ƒ¿»¿«≈¿≈«¿ƒ
Ba ‡ˆBik eÏ ÔÈ‡Â17. ¿≈»«≈

לאט.6) לאט בין 7)זב שחיטה דם מנו שם במכשירין
שנינו: י"ד הלכה ט פרק שבת ובתוספתא הדם, תולדות
ודם  כד): כג, (במדבר שנאמר משקה שהוא לדם "מניין
אדם. של חללים דם הוא דם שעיקר ומשמע ישתה". חללים

בכוח.8) הפצע מן -9)המתפרץ ישתה" חללים "ודם
א). לו, (חולין מכשיר שאינו הקילוח לדם פרט

רוב 10) לשחוט וצריך שחיטה סימני שני הם והקנה הוושט
בבהמה. לפני 11)שניהם שיצא והדם אחד סימן חתך

אוכלין. על נפל השני אם 12)חיתוך שם איבעייא
לא. או האוכלין לפני 13)הוכשרו בנתקנח ודווקא

גמר  אחר הוכשרו נתקנח כשלא אבל השני, הסימן שחיטת
שם. הגמרא מסקנת הדם. באותו לבהמה,14)השחיטה

משקה. אותו עושה מחשבתו לגוי, מכשיר.15)או אינו
איש. מפי איש בקבלה נמסרו אלה דינים כל

מכשיר 17)בכעדשה.16) ואינו שמטמא לו, דומה
במשנתנו). (הרא"ש

.„·ÏÁ‰ ÈÓ18BÈ‡L Ì„‡‰ ·ÏÁÂ .·ÏÁk Ô‰ È¯‰ - ≈∆»»¬≈≈¿»»«¬≈»»»∆≈
.‡nË˙Ó ‡ÏÂ ¯ÈLÎÓ ‡Ï ,‰˜LÓ BÈ‡ - BÏ CÈ¯»̂ƒ≈«¿∆…«¿ƒ¿…ƒ¿«≈

¯Îf‰ ·ÏÁ CÎÈÙÏ19‰˜LÓ BÈ‡20‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈«»»≈«¿∆¿≈¬≈¿≈»
B‡ ÂÈÏ‡Ó „c‰Ó ·fL ÔB‚k ,ÔBˆ¯Ï ‡lL ‡ˆiL ‰iÁÂ¿«»∆»»∆…¿»¿∆»≈««≈≈»

˜qÚ˙Ók B·ÏÁL21‡ˆiL ÔÈa ,‰M‡‰ ·ÏÁ Ï·‡ . ∆¬»¿ƒ¿«≈¬»¬≈»ƒ»≈∆»»
‰˜LÓ BÓ˙Ò - ÔBˆ¯Ï ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ÔBˆ¯Ï¿»≈∆»»∆…¿»¿»«¿∆

Óe˜BÈ˙Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈLÎÓ B‡ ‡nË˙22. ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿≈∆»¿ƒ

גבינה.18) לעשות אותו כשמקפיאים החלב מן הנפרד נוזל
מדדי 19) חלב שמתמצה מאוד, נדירים אמנם מקרים, ישנם

שהיה. כזה מעשה על מסופר ב נג, שבת במסכת הזכר.
אותו.20) שותה אדם ללא 21)אין הבהמה בדדי מטפל

חליבה. חלב 22)כוונת הלא עקיבא רבי שאל במשנה
גם  שראוי יתירה מעלה בו ויש לתינוק ראוי כן גם בהמה
שדם  יתירה מעלה יש אשה שבחלב לו, וענו לגדולים?
מכשיר. שחיטה דם רק בבהמה אבל מכשיר, מפצעה היוצא
דם  שאמרו למה שהכוונה מפרש א) קמד, (שבת [רש"י

זה]. פירוש דוחה כאן והר"ש חלב ונעשה נעכר

.‰ÔÈ‡Óh‰ Ô˙B‡Ó ÔÈ‡ˆBiL ÔÈ˜Ln‰23Ô˙B‡L ««¿ƒ∆¿ƒ≈»«¿≈ƒ∆»
ÔÈ˜Ln‰24,¯LÎ‰ ‡Ïa ÌÈ‡nËÓ - ‰‡ÓË ˙B·‡ ««¿ƒ¬À¿»¿«¿ƒ¿…∆¿≈

·f‰ ·BÊ :Ô‰ el‡Â .˙Á‡k ÔÈ‡a ¯LÎ‰‰Â ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿«∆¿≈»ƒ¿««¿≈≈«»
,˙n‰ ÔÓ Ìc ˙ÈÚÈ·¯e ,ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ¿ƒ¿««¿≈≈«¿»¿ƒƒ»ƒ«≈

‰cp‰ Ì„Â25ÔÎÂ .26B˙ÙbÓ Ìc27,ÂÈ¯·ÁÂ ·Ê ÏL ¿««ƒ»¿≈««≈»∆»«¬≈»
˙B„ÏBz ¯‡L ÌÚ ÌÈÈÚ ˙ÚÓ„Â ,‰M‡ ÏL ·ÏÁÂ¿»»∆ƒ»¿ƒ¿«≈«ƒƒ¿»¿

ÌÈn‰28ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓk ÔÈ‡nËÓ - Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰29 ««ƒ«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ‡nËnL30‰ek ‡Ïa31ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnL , ∆¿«¿ƒ¿…«»»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ

ÛËpL ‰·Ê B‡ ‰c ,CÎÈÙÏ .ÔBˆ¯Ï ‡lLÂ ÔBˆ¯Ï32 ¿»¿∆…¿»¿ƒ»ƒ»»»∆»«
¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰ÈccÓ ·ÏÁ33‰Ó ÏÎÂ ¯epz‰ ‡ÓË - »»ƒ«∆»«¬ƒ««ƒ¿»««¿»«

.BÎB˙aM∆¿

שיפורטו 23) הטמאים האלה.24)לקמן.מן שהמשקין
אדם 25) גם ומטמאים הטומאה אבות הם כאן המנויים כל

וולדות 26)וכלים. הם ואילך, מכאן המנויים אלה כל
ב.28)פצעו.27)הטומאה. בהלכה למעלה המבוארים

הטמאים 29) המשקין כמו הכשר בלי מטמאים פירוש,
[כל  הטומאה. אב שכולם למעלה שנמנו עצמם מחמת
הטמא, גוף מנגיעתם טומאתם זו, בבבא המפורטים המשקין

יצאו. מתחילה 30)שממנה כאן ומטמאין. להיות: צריך
בין  למעלה המפורטים המשקין לכל ונמשכת חדשה בבא

הטומאה. וולדות ובין הטומאה פי 31)אבות על אף
הבעלים  של לרצונם ושלא כוונתם בלי הטהרות על שנפלו

ונטמאו. הוכשרו חרס.33)מעצמו.32)- של

.ÂÌÈ‡ ÌBÈ Ïe·hÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆««¿ƒ«¿ƒƒ¿≈»
‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ elÙ‡ eÏÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»¿¬ƒ«ƒ»∆¿»
ÔÈ˜Ln‰ ¯‡Lk ,ÔBˆ¯Ï eÏtiL „Ú ¯LÎÓ BÈ‡ -≈À¿»«∆ƒ¿¿»ƒ¿»««¿ƒ

.ÔBˆ¯Ï ‡l‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L ÔÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆≈»«¿ƒƒ∆»¿»

.ÊÈÚ¯‰Â ‰Áe¯q‰ ‰Ál‰Â ‰Úf‰34ÔÈ˜Ln‰Â , «≈»¿«≈»«¿»¿»¿ƒ¿««¿ƒ
ÌÈL„Á ‰BÓL ÔaÓ ÔÈ‡ˆBi‰35‰È¯·Ë ÈÓ ‰˙BM‰Â ,36 «¿ƒƒ∆¿»√»ƒ¿«∆≈¿∆¿»

el‡ Ïk - ÌÈi˜ ÔÈ‡ˆBiL Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ»≈
ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ,‰˜LÓ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡37.ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ≈»¬ƒ«¿∆¿…ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ
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`oilkeקלו z`neh zekld - dxdh xtq - hay c"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כזה 35)צואה.34) נפל לעיבור. השמיני בחודש שנולד
קיימא. בן שאינו מפני דומם, כדבר דינו חי שהוא פי על אף

יוצאים 36) ולפעמים רב שלשול מביאים הם טבריה. חמי
בפירושו). (רבינו זכים בטומאה.37)כשהם נגעו אם

.ÁÔÈ˜LÓ ¯‡L ‰˙BM‰38Ô‰ È¯‰ - e‡ˆÈÂ «∆¿»«¿ƒ¿»¿¬≈≈
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L ÔÈ‡L ,eÈ‰Lk ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿∆»∆≈¿»««¿ƒ¿ƒ

Ûeba39È¯‰ - Ô‡È˜‰Â ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ‰˙L ?„ˆÈk . «≈«»»«ƒ¿≈ƒ∆¡ƒ»¬≈
Ô˙‡ÈˆÈa e¯‰Ë ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË el‡40‰˙L . ≈¿≈ƒƒ¿≈∆…»¬ƒƒ»»»»

eÁ¯ÒpL B‡] ,Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â Ï·ËÂ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¿»«¿««»¡ƒ»∆ƒ¿¿
ÏÚ Û‡ ‰hÓlÓ e‡ˆiL B‡ ,[Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â¿««»¡ƒ»∆»¿ƒ¿«»««

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ï·Ë ‡lL Èt41¯‡L ‰˙L . ƒ∆…»«¬≈≈¿ƒ»»¿»
ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ¯‡L B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¿»√»ƒ¿≈ƒ««
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈ‡ÓË - Ô‡È˜‰ Ck ¯Á‡Â Ï·hL Ètƒ∆»«¿««»¡ƒ»¿≈ƒ¿ƒ∆≈»

Ûeba ÔÈ¯B‰Ë42È¯‰ - ‰hÓlÓ e‡ˆiL B‡ eÁ¯Ò . ¿ƒ«ƒ¿¿∆»¿ƒ¿«»¬≈
.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰≈¿ƒ

למים.38) חוץ המכשירים המשקין שאר 39)ששת
טומאתם. בטלה ולא בגוף בטלים אינם בדפוס 40)משקין

הגירסא: תימן יד בכתב וכן קושטא ובדפוס (ר"מ) רומא
הראב"ד  גירסת היא וכן ביציאתן" במגעו שנטמאו "מפני
שיעור  הלוג רביעית ששתה כגון מפרש, והוא בהשגותיו,
האדם  במעי כשהם עצמם והמשקין האדם, את שמטמא
האדם  במגע שנית נטמאו כשהקיאם אולם טומאתם, בטלה
משקין, לשאר מים בין בזה מחלק שהראב"ד וברור הטמא.
שנינו  וכדבריו לא. משקין ושאר טומאתם בטלה מים
במשקין  חומר ז: הלכה א פרק יום טבול בתוספתא בפירוש
מה  בגוף טהורין ואין טהרה להם אין שהמשקין (מבמים),

במים. כן כמו 41)שאין בגוף המים נטהרו והקיאם בטבל
ונטהר. טבל האדם שהרי הקאה, אגב נטמאו ולא שאמרנו,
מפני  טבל שלא פי על אף טהורים מלמטה יצאו או ונסרחו

טומאה. מקבלים אינם לשתייה ראויים לא 42)שאינם
בגוף. בטלים אינם שמשקין מכיוון בגוף, בעודם נטהרו

.Ë‰˙L elÙ‡ .‰˜LÓ dÈ‡ ‰Úf‰L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆«≈»≈»«¿∆¬ƒ»»
‰¯B‰Ë B˙ÚÊ - ÚÈf‰Â ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ43‡a‰ Ï·‡ . «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈»¿»¬»«»

‰‡ÓË B˙ÚÊ - ÚÈÊ‰Â ÔÈ·e‡L ÌÈÓa44‚tzÒ Ì‡Â .45 ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«≈»¿≈»¿ƒƒ¿«≈
.‰¯B‰Ë B˙ÚÊ - ÚÈÊ‰ Ck ¯Á‡Â ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÓƒ««ƒ«¿ƒ¿««»≈ƒ«≈»¿»

אינה 43) וגם גופו, ונטמא רביעית ששתה פי על ואף
שבלע  מהמשקין ולא מגופו באה שהזיעה מפני מכשירה,

שם). אפילו 44)(רבינו שאובים במים ורובו ראשו הבא
א). הלכה ט פרק הטומאות אבות (הלכות טמא טהורים
התערובת  נטמאה השאובים במים מעורבת שהזיעה ומכיוון

מכשירה. גם והיא הטמא, בגוף התנגב.45)מנגיעתה

.ÈÌÈza ˙ÚÊ46,‰˜LÓ ÔÈ‡ - ˙B¯B·e ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ≈«»ƒƒƒ¿»≈»«¿∆
ıÁ¯n‰ ˙ÚÊ Ï·‡ .‰¯B‰Ë Ô˙ÚÊ - ÔÈ‡ÓË Ô‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿≈ƒ≈»»¿»¬»≈««∆¿»

‰‡ÓË ıÁ¯n‰ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈÓk -47d˙ÚÊ - ¿«ƒƒ»¿»«∆¿»¿≈»≈»»
‰‡ÓË48‰¯B‰Ë ‰˙È‰ Ì‡Â ;49- ˙B¯t da ÒÈÎ‰Â ¿≈»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿ƒ»≈
e¯LÎ‰50Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÏk dÏ eÒÈÎ‰ . À¿¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¬≈««ƒ∆¬≈∆

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k51.ÔÈ¯ÈLÎÓe ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ

לחלוחית 46) מוציאים נמוכים במקומות שנבנו בתים קירות
זיעה. לטיפות דומות לטיפות לפעמים המתגבשת

טמאים.47) היו שבתוכה מכשירה,48)המים וגם
החום. מחמת שהתנדפו המים מן הבא קיטור היא שהזיעה

טהורים.49) היו בקיטור.50)המים שהורטבו מפני
בעלים משק 51) ברצון שלא חיבורם ממקום שנתלשו ין

שאם  ומשמיענו, ג), הלכה י"ב פרק (לקמן מכשירים אינם
מפני  בעלים רצון זה הרי והורטבו למרחץ כלים הכניס

מרצונו. והכניסם שיורטבו יודע שהוא

.‡È‰Î¯a‰52Ì‡ ,d˙ÓÁÓ ÚÈfÓ ˙Èa‰Â ˙ÈaaL «¿≈»∆««ƒ¿««ƒ«ƒ«≈¬»»ƒ
‰‡ÓË ‰Î¯a‰ ‰˙È‰53d˙ÓÁnL ˙Èa‰ Ïk ˙ÚÊ - »¿»«¿≈»¿≈»≈«»««ƒ∆≈¬»»

.‰‡ÓË¿≈»

מים.52) בה ויש הבית בקרקע שבתוכה 53)חפירה המים
טמאים.

.·È:‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ,˙Èaa ˙BÎ¯a ÈzL¿≈¿≈««ƒ««¿≈»¿««¿»
ÚÈfn‰54‰‡ÓhÏ ·B¯˜55- ‰¯B‰hÏ ·B¯˜ ,‡ÓË - ««ƒ«»«¿≈»»≈»«¿»

.‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ,¯B‰Ë»∆¡»¿∆¡»»≈

ואוכלין.54) וכלים לבריכה 55)אדם יותר קרובים
הטמאה.

.‚ÈÏ‰n‰56ÔÓLk -57ÌÈ˙ÈÊ ÈlqÓ ÔÈÙhÓ‰ ÔÈ˜LÓ . «…«¿∆∆«¿ƒ«¿«¿ƒƒ«≈≈ƒ
‡ÏÂ ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ‰˜LÓ BÈ‡ - ÌÈ·ÚÂ«¬»ƒ≈«¿∆¿…ƒ¿«¿ƒ¿…

ÔÈ¯ÈLÎÓ58ÌÒÈÎiL „Ú ,59.ÈÏÎa «¿ƒƒ«∆«¿ƒ≈ƒ¿ƒ

גורסים 56) ויש הזיתים. מן מאליה המתמצה לחלוחית
ה). משנה ו פרק (מכשירין שאין 57)"מוחל" פי על ואף

במשנתנו. מאיר כרבי שמן. שיורי שאינם 58)עימו
לאיבוד. הולכים והם עליהם מקפיד שאינו לפי משקה,

עליהם.59) משקה תורת ואז אותם ויחשיב בכלי

.„ÈÈ‡ ÛkaL ÔÈi‰ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ÌÈ·Ú Ï˜BM‰B «≈¬»ƒ¿«…¿«ƒ««ƒ∆««≈
ÈlÒÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰Â ,ÈÏk‰ CB˙Ï ep¯ÚiL „Ú ‰˜LÓ«¿∆«∆¿»∆¿«¿ƒ«¬≈∆∆¿«≈

.ÔÈÙhnL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ«¬»ƒ∆¿«¿ƒ

.ÂËÒ¯Bc‰60Èt ÏÚ Û‡ ,˙È·Áa ‰Óe¯z ÏL ÌÈ·Ú «≈¬»ƒ∆¿»¿»ƒ««ƒ
ÂÈ„È Èab ÏÚ Ûˆ ÔÈi‰L61¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ -62. ∆««ƒ»««≈»»¬≈«…»

ענבים.60) הרבה להכניס כדי עליהם, וסתם 61)לוחץ
התרומה. את פוסלות הלחיצה 62)ידים אגב היוצא שהיין

היין. שיצא רוצה אינו שהאדם מפני משקה אינו

.ÊËÌ„ ‡e‰Â ,‰¯ÊÚaL ÌÈÁaËÓ ˙Èa ‰˜LÓ«¿≈≈ƒ¿»«ƒ∆»¬»»¿«
ÔÈ¯B‰Ë - ÌL Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈn‰Â ÌÈL„w‰63 «√»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ64‰Ê ¯·„Â .ÔÈ¯ÈLÎÓ ‡ÏÂ ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…«¿ƒƒ¿»»∆
BÈ‡ ÌÈÁ·f‰ ÈÓc Ïk ,CÎÈÙÏ .‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ««»»¿ƒ»»¿≈«¿»ƒ≈
ÌÈL„w‰ Ì„Â ÏÈ‡B‰Â .¯ÈLÎÓ BÈ‡Â ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««√»ƒ
e¯LÎ‰ ‡Ï ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÌÈL„˜ ,¯ÈLÎÓ BÈ‡≈«¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿¬»¬»»…À¿¿
‡l‡ ¯LÎ‰ ÌÈL„w‰ ¯O·Ï ÔÈ‡Â ;‰ËÈÁL Ì„a¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿««√»ƒ∆¿≈∆»
˙Èa ‰˜LnÓ ıeÁ ¯Oa‰ ÏÚ eÏtiL ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ∆ƒ¿««»»ƒ«¿≈≈

.ÌÈÁaËn‰«ƒ¿»«ƒ
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משקה 63) על צרידה איש יועזר בן יוסי "העיד שם: שנינו
(טהור)". דכן מטבחיא א 64)בית טז, בפסחים כרב

ואפילו  לגמרי טהור פירוש, ממש" דכן דכן? "מה שאמר:
להם. אין עצמם טומאת

.ÊÈÔÈ„ÚÂ dËÁLe ¯‰a d¯È·Ú‰L ÌÈL„˜ ˙¯t65 »«»»ƒ∆∆¡ƒ»¿»»¿»»«¬«ƒ
ÁÙBË ‰˜LÓ66Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯LÎÓ BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚ «¿∆≈«»∆»¬≈À¿∆∆¿ƒ»ƒ

‰‡ÓË ËÁÓ ˙‡ˆÓ67.‡ÓË ¯Oa‰ È¯‰ - d¯O·a ƒ¿»««¿≈»ƒ¿»»¬≈«»»»≈
‰ÓeÒÁ ‰¯t‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ68ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁÓ69, ¿≈ƒ»¿»«»»¬»ƒƒ»«ƒ
‰Úe„È ËÁn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡70¯Oa‰ È¯‰ -,‡ÓË ««ƒ∆≈«««¿»¬≈«»»»≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁÓ ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏka Ú‚pL ÈtÓ71. ƒ¿≈∆»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ»«ƒ
L¯ta ËÁn‰ ˙‡ˆÓ72ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .¯B‰Ë ¯Oa‰ - ƒ¿≈««««∆∆«»»»≈»≈

BÓk ,Lc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡L ,˙B¯B‰Ë ÌÈ„i‰ Ck»«»«ƒ¿∆≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»¿
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL73‡ÓË ¯Oa‰ ˙BÈ‰Ï ? ∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«»»»≈

L„w‰ ÔÈ‡ - Ô‰È¯·cÓ ‡nË˙‰Ï Ï·‡ ;‰¯Bz ÔÈ„a¿ƒ»¬»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈∆≈«…∆
Ì‡Â .¯Oa‰ ˙¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁ ‡l‡ ,¯LÎ‰ CÈ¯»̂ƒ∆¿≈∆»ƒ««…∆«¿∆∆«»»¿ƒ
Û‡ ,‰ÏÒÙ - ‰¯eÓÁ ÔÈa ‰l˜ ÔÈa ,‰‡ÓË da Ú‚»«»À¿»≈«»≈¬»ƒ¿¿»«

.e¯‡aL BÓk ,‰˜LÓa ¯LÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…À¿«¿«¿∆¿∆≈«¿

שחיטתה.65) אמרו 67)רטוב.66)אחר ב יט, בפסחים
הכירה. המחט כשבעל רב רבי 68)בשם שם מפרש כך

המשנה. את אבין בר חסומה 69)יוסי בעודה ונשחטה
לירושלים. מחוץ המחט את בלעה כן אנו 70)ואם אין

טמאה. היא אם כלים 71)יודעים על טומאה גזרו חכמים
לירושלים. מחוץ המעוכלים 72)שנמצאו האוכלין

טומאה.ש  מקבל אינו שהפרש מפני שבשר 73)במעיה,
לבית  שמחוץ במשקין הוכשר אם אלא מטמא אינו קדשים

המקדש.

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אימת 1) הוכשרו. אם לגת או למכור ענבים הבוצר יבאר

בית  בצד עומד שהוא כרם מהן. היוצא המשקה עם הוכשרו
מלאכתם  נגמרה שלא זיתים המוסק לגת. ממנו ובוצר הפרס
של  זיתים הפוצע ודין מלאכתם. גמר ואימתי הוכשרו, אם
וחתם, ונעל הארץ עם ברשות העוטן טמאות. בידיים תרומה

הבד. בית כלי לטהר ורצה בטומאה והדורך

.‡¯ˆBa‰2ÔLaÈÏ B‡ ˜eMa ¯kÓÏ ÌÈ·Ú3‡Ï - «≈¬»ƒƒ¿…«¿«¿»…
‰‡ÓËÏ e¯LÎ‰4,BBˆ¯Ï ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏtiL „Ú À¿¿¿À¿»«∆ƒ¿¬≈∆«¿ƒƒ¿

C¯„Ï ¯ˆBa‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÎ‡‰ ¯‡Lk5¯LÎ‰ - ƒ¿»»√»ƒ¬»«≈ƒ¿…À¿«
‰‡ÓËÏ6¯Èˆa‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿À¿»¿««ƒ∆…»¿«¿ƒ««»ƒ

‰¯Êb ‰Ê ¯·„Â .‡ÓË - ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ Ì‡Â ,ÏÏk¿»¿ƒ»¿»À¿»ƒ¿»¿»»∆¿≈»
e¯Ê‚ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ7˙bÏ ¯ˆBa‰ ÏÚ ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈»»¿««≈««

Ú„ÈÏ BÓ¯ÎÏ ÒÎ Ì„‡L ÌÈÓÚtL ?¯LÎÓ ‡e‰L∆À¿»∆¿»ƒ∆»»ƒ¿»¿«¿≈«
˜c·Ï ÌÈ·Ú ÏL ÏBkL‡ ËÁBÒÂ ,¯ˆa‰Ï ÚÈb‰ Ì‡ƒƒƒ«¿ƒ»≈¿≈∆¿∆¬»ƒƒ¿…
Ïk‰ È¯‰L ,˙B¯eˆa‰ ÌÈ·Ú‰ Èab ÏÚ BÙlÊÓe Ba¿«¿««≈»¬»ƒ«¿∆¬≈«…

„ÓBÚ ‰ÎÈ¯„Ï8ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L ÈtÓ ,„BÚÂ .9È¯‰ ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈∆≈«¿ƒ»»¬≈
CÚÓ˙Ó ‡e‰10Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰ È¯‰Â ÂÈÓÈÓ e‡ˆÈÂ ƒ¿«≈¿»¿≈»«¬≈«¿ƒ¬≈∆

Ô‰a ¯LÎÓ ‡ˆÓÂ ,Ú˜¯wa e·eÊÈ ‡lL11CÎÈÙÏ . ∆…»««¿«¿ƒ¿»À¿»»∆¿ƒ»
.¯LÎ‰ ˙bÏ ¯ˆBa‰L ,e¯Êb»¿∆«≈««À¿«

בלשון2ֿ) "בצירה". נקראת ענבים קטיפת א. טו, שבת

- בוצר שונים: פירות לקטיפת שונים שמות ניתנו הקודש
תמרים. - גודר תאנים, - אורה זיתים, - מוסק ענבים,

צימוקים.3) שזב 4)לעשות במיץ שהורטבו אףֿעלֿפי
מרצון  עליהם נפל לא זה שמיץ מפני והטעם, מהם.
ה"א). פי"ב (לקמן בעלים רצון טעון והכשר הבעלים,

יין.5) והלל,6)לתעשיית שמאי מחלוקת שם, בשבת
לשמאי". הלל ליה "שתק שם: שאמרו מפני כשמאי, ופסק
הלל, שתק שמאי, של התקיפות טענותיו אחרי פירוש,
והלל  שמאי שתלמידי אמרו, א נז, ושם לו. שהודה משמע

נתקבלה. וגזירתם הבצירה, על א.7)גזרו יז, שם
בעלים.8) לרצון הורטבו כן, להניחו 9)ואם האשכול על

האחרים. האשכולות עליו יכבידו ושלא בסל 10)בנחת,
לדריכה. שעומד מפני מקפיד? אינו ולמה הלחץ. מפני

ראב"ד 11) (ראה מרצונו יוצאים (המיץ) מימיו שהרי
"הבצורות", הענבים על כאן כותב [רבינו וכסףֿמשנה).

נבצרו. שכבר אבוה:משמע בר רבה אמר שם, בגמרא אבל
מזה  ומשמע עליהם". טופח משקה עדיין בצירה, "ובשעת
פירושו  "הבצורות", ואולי בצירתם. לפני הענבים שמזלף
לא  אבל הוא, דחוק פירוש אמנם לבצירה. ועומדות בשלות

אחר]. ביאור מצאתי

.·¯ˆBa‰12ÌÈ·Ú13˜eL Ì‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡L «≈¬»ƒ∆ƒ…»»»∆
˙bÏ Ô¯ÈÊÁÓ14˙eL¯Ï e‡B·iL „Ú e¯LÎ‰ ‡Ï - «¬ƒ»««…À¿¿«∆»ƒ¿

˙b‰15ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ .16,e¯LÎ‰ - „a‰ ˙eL¯Ï e‡aL ««¿≈«≈ƒ∆»ƒ¿««À¿¿
¯‡a˙iL BÓk17. ¿∆ƒ¿»≈

ה"ה.12) פי"א טהרות למוכרם.13)תוספתא עלֿמנת
יוכל 14) לא שאם וחשב קונים, שימצא בטוח היה לא

יין. לעשות לגת אותם יעביר - שלא 15)למוכרם עוד כל
רוצה  אינו ולפיכך קונים, שימצא אפשר לגת, הגיעו

מהענבים. משקה מוכשרים 16)שיתמצה אינם זיתים שם.
כל  כשימסוק מלאכתם? גמר ואימתי מלאכתם. גמר עד
(לקמן  הבד בבית אחת בבת לסוחטם שבדעתו הזיתים
גמר  שלא מפני מוכשרים, אינם למוכרם דעתו ואם ה"ח),
ומלמדת  ה"ו). (לקמן מכירתם חסירה שהרי מלאכתם,
למוכרם, בדעתו היה אבל זיתיו כל מסק שאם התוספתא,
הוכשרו  לא לסחיטה, יעבירם קונים ימצא לא שאם וחישב
לשון  והביא קיצר, ורבינו הבד. בית לרשות שיבואו עד

אין 17)התוספתא. - למוכרם דעתו שאם ו, הלכה לקמן
מלאכה  גמר שלפני בהי"ב, ולקמן מלאכה, גמר המסיקה
בטומאה, הבד לבית ולהוליכם בטומאה, ליטלם מותר
עד  אלא ממש, הבד בית לתוך מכניסם אינו שהטמא ומובן

הבד. בית

.‚¯ˆBa‰18ËÈ·Úa Ì˙e ÌÈ·Ú19ÏÚ ÔÁËML B‡ «≈¬»ƒ¿»»¿»ƒ∆¿»»«
ÔÈÏÚ‰ Èab20È¯‰L ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Lna e¯LÎ‰ - «≈∆»ƒÀ¿¿««¿ƒ«¿ƒ≈∆∆¬≈

Ô˙ B‡ ÔÈÏÚ‰ ÏÚ ÁËL CÎÈÙÏe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ BzÚ„«¿«««¿ƒ¿ƒ»»««∆»ƒ»«
¯Ba BÓk ‡e‰L ,ËÈ·Ú‰ CB˙Ï21ÏË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿∆»ƒ∆¿¿ƒ»ƒ»«

‡ÓË Ô‰Ó22˙B‡ÓË ÂÈ„iL ÈÓ B‡23¯ˆa .Ô‡nË - ≈∆»≈ƒ∆»»¿≈ƒ¿»»«
ÌÈlÒÏ Ô˙Â24‰Ó„‡ ÏL ÁËLÓa B‡25,e¯LÎ‰ ‡Ï - ¿»«¿«ƒ¿«¿≈«∆¬»»…À¿¿

CÎÈÙÏ .Ô‰Ó ‡ˆBi‰ ‰˜Ln‰ ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈«¿ƒ«««¿∆«≈≈∆¿ƒ»
˙BÚw·Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÏÎB‡Â Ô‰Ó ‡Óh‰ ÏËB≈«»≈≈∆¿≈¿««ƒ∆≈¿À»
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˙BÙhÓe26‰¯B‰Ë ˙b‰ È¯‰ - ˙bÏ27‡Ï È¯‰L , ¿«¿««¬≈««¿»∆¬≈…
e¯LÎ‰28‰ÏÈÎ‡Ï e¯ˆ· È¯‰Â29ÏËBp‰ ÔÎÂ .30ÔÓ À¿¿«¬≈ƒ¿¿«¬ƒ»¿≈«≈ƒ

‰Ó„‡ ÏL ÁËLn‰ ÔÓe ÌÈlq‰31¯È˙B‰Â ÏÎ‡Â ««ƒƒ««¿≈«∆¬»»¿»«¿ƒ
˙bÏ Ô˜¯Êe ÌÈ˙‡ÒÎe ‰‡Òk32ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,33 ƒ¿»¿»«ƒ¿»»««¿««ƒ∆««ƒ

e¯LÎ‰ ‡Ï - ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ÊzÓ34. ¿«≈«»¬»ƒ…À¿¿

מ"ד.18) פ"י הענבים 19)טהרות את בה שנותנים חפירה
והר"ש  למשנתנו. בפירושו (רבינו בגת לדריכה העומדים

גדול). כלי - הענבים 20)פירש את לגת ליתן עלֿמנת
מיץ. עליהם שנטף העלים עם שם 21)ביחד שמתאסף
לגת. ונותנים אותו ומוציאים שנטמא 22)המיץ, אדם

לטומאה,23)גופו. בראשון שנגעו כגון טהור, והגוף
עליהן  שמר שלא ידיים, סתם או אדם, מטמא שאינו

אבות ה,בטהר  הלכות ראה שניות. שתהיינה גזרו וחכמים
וה"י. ה"ח, פ"ח דולף 24)הטומאות והמיץ קלועים,

לאיבוד. לשטוח 25)והולך המיוחד הקרקע פני על מקום
הענבים. מ"ה.26)עליו לא 27)שם שבגת הענבים

מוכשרים. הם אם אפילו הענבים 28)נטמאו פירוש,
לרצון. שלא נוטף שהמיץ מפני הוכשרו, לא אוכל שהוא

כמי 29) ודינו המנטף, המיץ על משקה תורת אין ולפיכך
ה"א). פ"י (למעלה מכשירים ואין מטמאים שאין פירות
מחמת  המיץ טיפת נטמאת לא למה מנמקת זו פיסקא
מטמאים  משקין שהרי שבגת, הענבים את ותטמא הידיים

שהם. ה"ז.30)בכל פי"א טהרות המדובר 31)תוספתא
לרצונו. שלא יוצא והמיץ לאכילה, בידיים 32)כשבצרם

לגת.33)טמאות. שזרקם לפני דעת 34)שהתמצה
מכשיר  אינו כלל משקה תורת עליו שאין שהמיץ רבינו,
"טהור", כתוב שלפנינו בתוספתא לגת. כשירד אפילו
מכיוון  הטמאות, מידיו נטמאו שלא כפשוטו לפרש ואפשר
לאכילה, נבצרו שהרי לגת, שהגיעו לפני הוכשרו שלא
גלויה  סתירה כאן ולכאורה הוכשרו", "לא כותב רבינו אולם
הוכשרו  לדורכן הסלים מן לקח שאם ד, בהלכה לדבריו
עלֿמנת  נטל בין לחלק יש אולם הראב"ד). השגת (ראה
עלֿמנת  נטל לבין לגת, לבוצר דומה זו שנטילה לדורכם,
דבר  על חכמים גזרו ולא גדולה, לא כמות ונשתיירה לאכול
הבדל  על ברמיזה מעיר עצמו ורבינו כסףֿמשנה). (ע"פ זה
כתב  וכאן לדורכן", מהן "ולקח כתב ד בהלכה זה. הגיוני
בכמות  כאן שהמדובר מלמדנו זה לשון שינוי לגת". "וזרקו
תשומת  בלי לגת אותם "זורקים" שהבעלים חשובה, בלתי
אבל  לאכילה, בבוצר המדובר זו הלכה בכל מיוחדת. לב
אףֿעלֿפי  חכמים מגזירת הוכשרו הרי לגת כשבצר

הכשירם. לא מהם הנוטף שהמשקה

.„ÌÈ·Ú35‰Ó„‡ ÏL ÁËLÓa B‡ ÌÈlÒa eÈ‰L ¬»ƒ∆»¿«ƒ¿«¿≈«∆¬»»
e¯LÎ‰ - ÔÎ¯„Ï Ô‰Ó Á˜ÏÂ36Ô‰Ó ÁwÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¿»«≈∆¿»¿»À¿¿¿ƒ»»ƒƒ«≈∆

.Ô‡nËÈÂ ‡Óh‰ Ô‰Ó ÁwÈ ‡lL È„k ,˙B¯B‰Ë ÌÈ„Èa¿»«ƒ¿¿≈∆…ƒ«≈∆«»≈ƒ«¿≈

(כסףֿמשנה).35) שם כמו 36)תוספתא חכמים, מתקנת
הקודמת. בהלכה שכתבנו מה ראה לגת. הבוצר

.‰Ì¯k37Ò¯t‰ ˙È·a „ÓBÚ ‡e‰L38¯ˆBa‰ - ∆∆∆≈¿≈«¿»«≈
¯LÎÓ BÈ‡ ˙bÏ B˙B‡39˙È·a ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ««≈À¿»»¿«∆¿≈

Ò¯t‰40Ì‰È¯·cÓ Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ .41, «¿»ƒ¿À¿«≈«¿»ƒƒ¿≈∆

Ì‰È¯·cÓ ¯LÎ‰ ˙bÏ ¯ˆBa‰Â42BÊ ‰¯Ê‚a el˜‰ , ¿«≈««À¿«ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿≈»
˙ÈaÓ ‡ˆiL „Ú ¯LÎÓ ‰È‰iL ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆ƒ¿∆À¿»«∆≈≈ƒ≈

Ò¯t‰43˙bÏ Ò¯t‰ ˙È·a ¯ˆ·Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿ƒ»»∆ƒ¿…¿≈«¿»««
ÌÈÏk‰ ˙‡Â ÌÈ¯ˆBa‰ ˙‡ ¯‰ËÓ - ‰¯‰Ëa44‰fÓe , ¿»√»¿«≈∆«¿ƒ¿∆«≈ƒ«∆

Ì‰ÈÏÚ45ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL46ÔLÓL ·È¯ÚÓe47È„k , ¬≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»¿≈
ÈtÓ ‡l‡ Ò¯t‰ ˙Èa ˙‡ÓËa ÔÈl˜Ó ÔÈ‡L ¯Èk‰Ï¿«ƒ∆≈¿ƒƒ¿À¿«≈«¿»∆»ƒ¿≈

˜ÙÒ ‡e‰L48ÔÈ‡ÈˆBÓe ÔÈ¯ˆB·e ÔÈÒÎ Ck ¯Á‡Â , ∆»≈¿««»ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ
Ò¯t‰ ˙È·Ï ıeÁ49Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯Á‡Â , ¿≈«¿»«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈∆

˙bÏ ÔÈÎÈÏBÓe50a el‡ eÚ‚ Ì‡Â .el‡51ÔÈ‡ÓË - ƒƒ««¿ƒ»¿≈¿≈¿≈ƒ
ÔÈ‡nËÓe52Ò¯t‰ ˙È·aL ÌÈL‡‰L .ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ¿«¿ƒ∆»¬»ƒ∆»¬»ƒ∆¿≈«¿»

Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ ıeÁaL Ô˙B‡Ï ÔÈ‡nËÓe ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»∆«¿ƒ»
e¯LÎ‰ È¯‰L ,ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ Ô‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿≈¿«¿ƒ∆»¬»ƒ∆¬≈À¿¿

.Ò¯t‰ ˙È·Ï ıeÁ e‡ˆiMÓƒ∆»¿¿≈«¿»

מ"א.37) פי"ח וגזרו 38)אהלות  קבר, בו שנחרש שדה
כגודל  בעצם נגע שמא לתוכו, הנכנסים על טומאה חכמים
התורה  מן מטמאה כשעורה ועצם בה, הרגיש ולא שעורה
נתבארו  הפרס, בית ודיני ה"י. פ"ב מת טומאת (הלכות

שם). יוד בית 39)בפרק בטומאת נטמאו לא ולפיכך
חכמים, מגזירת מוכשר לגת הנבצר שכל אףֿעלֿפי הפרס,

א. בהלכה בית 40)כלמעלה משטח הענבים שיצאו וברגע
מאליהם. מוכשרים ונעשו זו גזירה עליהם חלה הפרס,

חכמים.41) גזירות 42)מגזירת לשתי אנו צריכים כן, ואם
ולטמאם. כמוכשרים הענבים את לדון כדי חכמים,

הבצירה.43) את לאפשר טהורים 44)כדי הם ואפילו
בטמאים). שהמדובר מפרש, והר"ש שם. בפירושו (רבינו

מת.45) טמא כדין פרה, אפר מיום 46)מי השלישי ביום
ממנו. ובשביעי בטהרתם, מכניסים 47)שהתחיל ואין

מת  טמא כדין השמש, שקיעת אחר עד בכרם לעבודה אותם
נגע 48)ממש. שמא הספק, מפני היא הפרס בית טומאת

הטורח  כל ולמה למעלה. שביארנו כמו כשעורה בעצם
מותר  ודאי לטמא שגם יחשבו לא שהבוצרים כדי הזה?

לגת. למעלה.49)לבצור שנתבאר כמו הוכשרו, ומיד
שיפלטו 50) במיץ דאורייתא הכשר יוכשרו שהענבים מפני

בית  שטומאת הבוצרים, בנגיעת ויתטמאו הולכתם, אגב
- אחת חכמים גזירת אלא כאן אין שהרי עליהם, הפרס
[ר"ש  גזירות. בשתי אלא הקלו ולא - הפרס בית גזירת

מפני מפרש והרא"ש שם. לא בפירושו בטהורים, שאפשר
בטמאים]. בטהורים.51)התירו הטמאים, האנשים

"ומטמאין".52) תימן: בכת"י וכן (ר"מ), רומא בדפוס

.Â˜ÒBn‰53‡Ï - ˜eMa Ô¯ÎÓÏ B‡ ÔL·ÎÏ ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ «≈∆≈»¿»¿»¿»¿»«…
¯‡Lk ,ÔBˆ¯a ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏtiL „Ú e¯LÎ‰À¿¿«∆ƒ¿¬≈∆«¿ƒ¿»ƒ¿»

ÂÈ˙ÈÊ ˜ÒBn‰ ÔÎÂ .ÔÈÏÎ‡‰54„a‰ ˙È·a C¯„Ï55‡Ï - »√»ƒ¿≈«≈≈»ƒ¿…¿≈««…
ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú e¯LÎ‰56e¯LÎÈ ‰Ó ÈtÓe . À¿¿«∆ƒ»≈¿«¿»ƒ¿≈»À¿¿

e¯LÎ‰L Ô˙˜ÊÁL ?ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»∆∆¿»»∆À¿¿
Ï‰na57ÔÈÁB eÈ‰iL È„k BÓei˜a ‰ˆB¯ È¯‰L ,Ô‰lL «…«∆»∆∆¬≈∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ Ï·‡ .C¯„Ï58Ï‰n‰ ÔÈ‡ - ƒ¿…¬»…∆∆ƒ»≈¿«¿»≈«…«
BÓei˜a ‰ˆB¯ BÈ‡L ÈtÓ ,¯ÈLÎÓ Ô‰Ó ‡ˆBi‰59. «≈≈∆«¿ƒƒ¿≈∆≈∆¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ eÏÙpL ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ÌÈ˙ÈÊ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿»∆»¿¬≈∆
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ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ60ÏÎk ,ÌÚbÓ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - «¿ƒ¿≈ƒ≈»≈∆»¿«»»¿»
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙ .e¯LÎ‰ ‡lL ÌÈÏÎ‡‰»√»ƒ∆…À¿¿»¿¬≈∆«¿ƒ¿≈ƒ

Ôlk e‡ÓË - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡61ÔÈ˜Ln‰L ; ««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿À»∆««¿ƒ
‡nËÓ Ï‰n‰Â ,Ô‰aL Ï‰n‰ ˙‡ ÌÈ‡nËÓ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«…«∆»∆¿«…«¿«≈
ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ Ô‰Ó ‡ˆiL Ï‰n‰L .Ôlk ˙‡∆À»∆«…«∆»»≈∆««¿«¿«¿»

.¯ÈLÎÓe ‡nË˙Óe ‰˜LÓ ·eLÁ»«¿∆ƒ¿«≈«¿ƒ

זיתים 53) למסוק שמותר מודים הכל אמרו א טו, בשבת
הבד, בבית לסחיטה עומדים כשהם אפילו טמאות, בידיים

בשוק. למוכרם או לאכילה פ"ט 54)ומכלֿשכן טהרות
יהיה ונו 55)מ"א. ונוח שיתרככו כדי במעטן, אותם תן

שמנם. שם.56)להוציא במשנה וחכמים גמליאל כרבן
במעטן  ולהניח למסוק משיגמור מלאכתם? גמר ומאימתי
(ראה  לסחיטה הבד לבית להעבירם שבדעתו הזיתים כל את

ח). במעטן.57)הלכה הזיתים מן המתמצה נוזל
כדי 58) מעטן, לאותו זיתים עוד להוסיף הזיתים בעל בדעת

ביחד. רוצה 59)לסוחטם אינו ה"א. פ"י טהרות תוספתא
למעטן, האחרונים שיגיעו לפני הראשונים הזיתים שיתרככו
ישראל  (תפארת ויתקלקלו מדאי יותר יתרככו שלא כדי

שם). כמו 60)במשנתנו הוכשרו, שלא אוכלין שנטמאים
הי"ג. בפ"ב למעלה מטמאים 61)שנתבאר טמאים משקין

מ"ג. פ"ט בטהרות כחכמים פסק כו). הלכה (שם שהם בכל

.Ê˙È·Á62ÌÈÏbÏ‚Ó ÌÈ˙ÈÊ ÏL63·˜Ï CÈ¯ˆ - »ƒ∆≈ƒ¿À¿»ƒ»ƒƒ¿…
el‡ È¯‰ - ·w ‡Ï Ì‡Â ;Ï‰n‰ ‡ˆiL È„k ˙È·Á‰∆»ƒ¿≈∆≈≈«…«¿ƒ…ƒ≈¬≈≈

ÔÈ¯LÎÓ64Ìp‰Â ÌÈ¯ÓL ‰eÓ˙Òe d·w .65ÌÈÏeÏa À¿»ƒƒ¿»¿»»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ
È¯‰L ,BBˆ¯a ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯LÎÓ ÌÈ‡ - Ï‰na«…«≈»À¿»ƒƒ¿≈∆≈»ƒ¿∆¬≈

d·w66. ƒ¿»

מ"ו.62) פ"ד ועומדים 63)עדיות ומקובצים מלוחים
שם). בפירושו (רבינו אינו 64)לאכילה שהוא ואףֿעלֿפי

ואם  הזיתים. יתקלקלו שלא כדי בו הוא רוצה למוהל, צריך
זו  הלכה במוהל. רוצה שאינו דעתו גילה החבית את ניקב
וביתֿהלל  מקילים שביתֿשמאי ההלכות בין שם מנויה
ובין  להקל בין כביתֿהלל, מקום בכל והלכה מחמירים.

שהכוונה 65)להחמיר. לפרש גם ואפשר הזיתים.
ביתֿהלל 66)לשמרים. מודים שבזה אמרו, שם במשנה

מוכשרים.שאי  נם

.Á?ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ób È˙ÓÈ‡Ó ,‰ÎÈ¯„Ï Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ»≈≈»«¿«¿«¿»
Ô˙˜ÈÒÓ ¯ÓbzMÓ67.‰ÎÈ¯„Ï ÌÈÎeÓe ÌÈÁpÓ eÈ‰ÈÂ ƒ∆ƒ»≈¿ƒ»»¿ƒ¿À»ƒ»ƒƒ¿ƒ»

Ô‰Ó e‡ˆÈ ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¿¬≈∆«¿ƒ¿…»¿≈∆
e¯LÎ‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˜LÓ68Ï·‡ . «¿ƒƒ¿ƒ¿¿»¿«¿»À¿¿¬»

eÚÈÊ‰Â eÎÚÓ˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL Ì„…̃∆∆ƒ¿¿»¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«¬¿≈ƒ
Á˙Â˜ÒÓlÓ ¯Ób .ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - Ô‰È˜LÓa e¯a ¿ƒ¿«¿¿«¿≈∆≈»À¿»ƒ»«ƒƒ¿…
ÂÈ˙ÈÊ69ÁwÏ „È˙Ú Ï·‡70ÛÈÒB‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙ÈÊ ≈»¬»»ƒƒ«≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ

·˜ B‡ ‡l‡ ÛÈÒB‰Ï „È˙Ú BÈ‡ elÙ‡ ,Ì‰ÈÏÚ71B‡ ¬≈∆¬ƒ≈»ƒ¿ƒ∆»«
ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï - ÌÈa˜72el‡ È¯‰ - ««ƒ…À¿¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈≈

ÔÈ¯LÎÓ73¯Ób .74ÁwlÓ75˙BÂÏÏ „È˙Ú Ï·‡76 À¿»ƒ»«ƒƒ«¬»»ƒƒ¿
ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰zLÓa ˜qÚ˙ B‡ Ò‡ BÚ¯‡Â ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿≈¿…∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆¿…ƒ

,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„Ú -¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿≈»¿«¿ƒÀ¿»
˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê elÙ‡Â77.ÌÈ¯B‰Ë - Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎl‰Ó «¬ƒ»ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ

הבד 67) לבית להעבירם אלא עליהם, להוסיף בדעתו שאין
ב). משנה שם סתם 68)(ראה אמר (שם) גמליאל רבן

ומשמע  אחר, תנאי כל הוסיף ולא מלאכתן", "משתיגמר
כאן  בדבריו לראות [יש מכשיר. עצמו מלאכה שגמר מזה
במוהל  שהוכשרו "שחזקתן בה"ו: שכתב למה סתירה
רואים  אנו כשאין כאן כוונתו לפרש אפשר ובדוחק שלהן".
נתייבש. או בזיתים ונבלע שהיה אפשר אבל משקה, שם
בני  זיתיו את "הגומר שנינו: ה"א, פ"י טהרות ובתוספתא
ביתֿ לדברי חזרנו למעטן), והכנסתם מסיקתם (ביום יומן
מפני  התוספתא, מבארי ופירשו ביתֿהלל". ולדברי שמאי
שאינם  כחכמים הלכה נפסקה מלאכתם גמר שלפני
שאם  זו, תוספתא מלמדת ביתֿהלל, דעת נגד מוכשרים,
חוזרים  אנו מוהל, להוציא הספיקו וטרם מלאכתם נגמרה
שביתֿשמאי  שם, במשנה וביתֿהלל ביתֿשמאי למחלוקת
זה  שלושה משיתחברו אומרים וביתֿהלל משיזיעו, אומרים
להקל, באו וחכמים גמליאל שרבן מבאר, שם והגר"א לזה.
לא  אבל מוכשרים, אינם מלאכתם נגמרה שלא זמן שכל
מוכשרים  אינם מלאכתם נגמרה שאפילו וסוברים להחמיר.
ויש  ב"ה. לדברי שיתחברו עד או ב"ש, לדברי - שיזיעו עד
זו]. תוספתא מדברי נטה למה רבינו על לתמוה

ה"ח.69) פ"י אחר.70)תוספתא מכרם להביא או לקנות
בסאה.71) מששה אחד עתיקה, להוסיף,72)מדה רצונו

יוכשרו. לא שזיתיו כוונה מתוך בזה 73)בא ראו חכמים
לו. תועיל שערמתו להסכים ואין פ"ט 74)ערמה, טהרות

כספו.75)מ"ב. כל כבר שהוציא היה 76)מפני בדעתו
ההכשר. מניעת לשם ולא רווח, הוספת לשם כך לעשות

חמורה.77) טומאה שמטמאים

.ËÔËBÚ‰78ÌÈca ÈLa ÂÈ˙ÈÊ79˙Á‡ ¯ÓbL ÔÂÈk -80 »≈≈»ƒ¿≈«ƒ≈»∆»«««
.‰‡ÓË Ïa˜Ï e¯LÎ‰ Ô‰Ó≈∆À¿¿¿«≈À¿»

ה"ב.78) פ"י תוספתא למעטן. הרבה 79)נותן לו יש
אחת. בבת כולם את לסחוט בדעתו ואין זיתים,

בבת 80) לסוחטם שבדעתו הזיתים את במעטן ולתת למסוק
אחת.

.È˜ÒBn‰81Ì„È¯B‰Ï „È˙ÚÂ ÔBÈÏÚ‰ ÏÈÏba ÂÈ˙ÈÊ «≈≈»«»ƒ»∆¿¿»ƒ¿ƒ»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔBzÁz‰ ÏÈÏbÏ82Ì„È¯BiL „Ú83 «»ƒ««¿≈¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ≈

¯Á‡ Ï·‡ ;˜ÒÓiL Ì„˜ Ô‰ÈÏÚ ·MÁL ‡e‰Â .ÌLÏ¿»¿∆ƒ≈¬≈∆…∆∆ƒ¿…¬»««
¯Ób .e¯LÎ‰ ‡l‡ ,˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ˜ÒÓiL∆ƒ¿…≈««¬»»∆∆∆»À¿¿»«

Ô¯ÎÓÏ „È˙ÚÂ ÂÈ˙ÈÊ ˙‡84e¯LÎ‰ ‡Ï -85„È˙Ú . ∆≈»¿»ƒ¿»¿»…À¿¿»ƒ
ÔÈÏÚa Ô˙BtÁÏ86e¯LÎ‰ -87.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ¿«»¿»ƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

להוסיף.82)שם.81) דעתו אין הנתינה 83)אפילו
שבדעתו  מפני מלאכה, גמר אינה העליון, בגליל במעטן
תחתון  וגליל עליון גליל אחר. למקום הזיתים את להעביר
לשני. אחד ממקום העברה מחשבת כל אלא דוקא, לאו
השמן. תעשיית שם שגשגה שבתקופתם מפני "גליל" ונקט

ה"ב.84) לסחוט 85)שם כשדעתו מכשירה מלאכה גמר
סז). הערה ה"ח, למעלה עליהם 86)(ראה לשמור כדי
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האבק. מפני או הגשם שדעתו 87)מפני אףֿעלֿפי
נגמרה, עצמה הזיתים שמלאכת מפני בעלים, חיפוי להוסיף

היא. בפני מלאכה והחיפוי

.‡ÈÁ˜Bl‰88Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ ÔËÚÓ «≈««¬«≈ƒƒ»≈»ƒƒ
˜ÒBÓ LÈ89‰‡ÓËa eOÚÈ - ‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ90‰fL , ≈≈«¿≈»¬»»«¬¿À¿»∆∆

¯ÓbL ˙˜ÊÁa91ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡Â .92‰Ê ÔËÚÓ :¯ÓBÏ ¿∆¿«∆»«¿∆¡»«»»∆««¬»∆
ÂÈz¯Ó‚ ‡Ï93. …¿«¿ƒ

ה"ג.88) הגוי 89)שם של מוסקים זיתים שם  ונמצאים
שבמעטן. הזיתים עם נמכרו אפשר 90)שלא פירוש,

הגוי, במגע נטמאו שכבר מפני טמאות, בידיים בהם לטפל
הזיתים  את למעטן להוסיף רצה שהגוי אומרים אנו ואין
ולא  מלאכתם נגמרה לא ואםֿכן האדמה, פני על הנמצאים
"יעשו  [המלים: מוסק. שם אין אם וכלֿשכן הוכשרו.
ראה  אחרים. מבמקומות אחרת כאן מתפרשים בטומאה"

הי"ב]. מה 91)לקמן למכור אלא להוסיף בדעתו היה לא
במעטן. נתן בדעתי 93)שם.92)שכבר היה  פירוש,

אנו  אין וטהרה טומאה על נאמן שאינו פי על ואף להוסיף
פ"י  ומושב משכב הלכות (ראה בזדון שישקר בו חושדים

ה"א).

.·ÈÏhÏ ‰ˆB¯‰94ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ÌÈ˙ÈfÓ »∆ƒ…ƒ≈ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿»
‰‡ÓËa Ô‰Ó ÏËB ‰Ê È¯‰ - C¯„ÏÂ95˙È·Ï CÈÏBÓe ¿ƒ¿…¬≈∆≈≈∆¿À¿»ƒ¿≈
‰‡ÓËa ¯‡M‰ ‰qÎÓe ‰‡ÓËa „a‰96,LLBÁ BÈ‡Â ««¿À¿»¿«∆«¿»¿À¿»¿≈≈

.‰‡ÓË eÏa˜iL È„k e¯LÎ‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…À¿¿¿≈∆¿«¿À¿»

ז.94) פ"ט, טהרות ובכלים 95)משנה טמאות בידים
יתטמאו. ולא הוכשרו שלא מפני הזיתים 96)טמאים,

כבית  מהם. שנטל לפני שהיה כמו דינם במעטן, שנותרו
הילל: בית מסיימים ה"ח פ"י שם [בתוספתא במשנתנו. הלל
טמאים  אלו הרי עקר ואם האם כל את יעקור שלא "ובלבד
פירוש, טמאים". אלו הרי הערים ואם יערים שלא ובלבד ...
תנאי: ועוד שבמעטן. הגוש כל את הבד לבית יעביר שלא
מחשבה  ולא כנה רצון יהיה להוסיף, שברצונו שאמירתו
השמיט  למה הדבר ותמוה יוכשרו. שלא כדי ערמומית,
על  סמך שב"הערים" ונראה אלה? ביתֿהלל תנאי שני רבינו
מזה  ללמוד אפשר האום כל ועקירת בה"ח, שכתב מה

"השאר"]. ומכסה שאמר

.‚ÈÁÈpn‰97L˙BÎa ÂÈ˙ÈÊ ˙‡98eÈzÓiL È„k99eÈ‰ÈÂ ««ƒ«∆≈»¿∆¿≈∆«¿ƒ¿ƒ¿
ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ - L˙k‰Ï ÌÈÁB100ÔÁÈp‰ . ƒ¿ƒ»≈¬≈≈À¿»ƒƒƒ»

ÔÈ‡ - eÈzÓiL ¯Á‡ ÌÁÏÓiLÂ eÈzÓiL∆«¿ƒ¿∆ƒ¿»≈««∆«¿ƒ≈»
ÔÈ¯LÎÓ101ÔL·ÎÏ Ô‰ÈÏÚ BzÚ„ È¯‰L ,102. À¿»ƒ∆¬≈«¿¬≈∆¿»¿»

מ"ה.97) זיתים 98)שם בה שכותשים גדולה במכתשת
לאכילה. "שימתונו",99)העומדים הגירסא במשנתנו

אמרו: א יח, בתרא [בבבא ויתרככו. שיתלחלחו פירוש,
הכותל. את מזיקה לחלוחית פירוש לכותל", קשי "מתנותא
"שימתינו" מפרש מ"ב, פ"ו למכשירין בפירושו רבינו אמנם
כך]. לפרש קשה כאן אבל ארוך, זמן שיתקיימו -

מהם.100) היוצא במשקה שם.101)הוכשרו כביתֿהלל
מלאכתם.102) נגמרה ולא

.„ÈÚˆBt‰103‰Óe¯z ÏL ÌÈ˙ÈÊ104- ˙B‡ÓË ÌÈ„Èa «≈«≈ƒ∆¿»¿»«ƒ¿≈
ÔÏÒt105ÔÚˆt .ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡È‰ Ô˙ÚÈˆtL ,106 ¿»»∆¿ƒ»»ƒ¿«¿«¿»¿»»

ÁÏÓa Ô‚ÙÒÏ107e¯LÎ‰ ‡Ï -108ÔÎÂ .109ÔÚˆt Ì‡ ¿»¿»¿∆«…À¿¿¿≈ƒ¿»»
˜Òn‰Ï eÚÈb‰Â ÔÓL Ô‰a LÈ Ì‡ Ú„ÈÏ110‡Ï - ≈«ƒ≈»∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»≈…

e¯LÎ‰111. À¿¿

שם.103) סתם,104)מבקע. "זיתים" כתוב במשנתנו
הבאה). ההערה (ראה תרומה" "של הוסיף: ורבינו

[גם 105) התרומה. את פוסל ושני לטומאה, שניות ידיים
משמע  "טימאן", בה שכתוב המשנה מלשון רבינו שינה כאן
לאו  "טימאן" שלדעתו ונראה אחרים. פוסלים שהזיתים
טמאות. בידיים ממגעם שנפסלו - המשנה וכוונת דוקא,
הנפצעים  הזיתים שעל הלחלוחית רבינו שלדעת מזה, ויוצא
שהיא  מפני גם ואולי הזעירה, כמותה מפני נטמאה לא
נאלץ  כך ומתוך משקה, תורת עליה חלה לא לאיבוד הולכת
פוסלות  אינן ידיים שהרי בתרומה, משנתנו להעמיד רבינו
אולם  פציעתם. לפני כשהוכשרו והמדובר חולין. אוכל
הבבא  כמו - הוכשרו שלא בחולין פירשו והרא"ש  הר"ש
מטמאות  שידיים מידיו, נטמאו שיצאו והמשקין - הראשונה
להיות  משקין מטמא התרומה את הפוסל שכל חולין, משקה
בכל  מטמאים שמשקין הזיתים, את מטמאים והם ראשון,

א.106)שהם]. קמה, יפה 107)שבת נדבק אינו המלח
- פציעתם ע"י היוצא במוהל נרטבו ואם יבשים, בדברים

וכן 108)יידבק. זו, בבא מלאכתם. נגמרה לא שהרי
הכשר  ולענין הוכשרו, שלא בזיתים עוסקות שאחריה הבבא

לחולין. תרומה  בין הבדל בשלו 110)שם.109)אין
למסיקה. וראויים כלל 111)כבר, מעוניין שאינו מפני

לאיבוד. הולך והוא היוצא, במשקה

.ÂËÁÈpn‰112Ô¯b¯‚Ï ˙ba ÌÈ˙ÈÊ113elÙ‡ ,ÔLaÈÏe ««ƒ«≈ƒ««¿«¿¿»¿«¿»¬ƒ
‰n‡ Ìe¯ Ì‰114ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ -115˙Èaa Ô˙ . ≈«»≈»À¿»ƒ¿»»««ƒ

e˜ÏiL116‚bÏ Ô˙BÏÚ‰Ï „È˙ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,117B‡ , ∆ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿«¬»««
ÌÁ˙ÙÏ „È˙ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ÏiL ‚ba Ô˙pL∆¿»»««∆ƒ¿««ƒ∆»ƒ¿»¿»

Ô˙B‡ ÒÈ¯ÙÈÂ118ÌÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ -119˙Èaa Ô˙ . ¿«¿ƒ»¬≈≈À¿»ƒ¿»»««ƒ
¯BÓLiL „Ú120¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÎÈÏBiL „Ú B‡ Bbb ˙‡ «∆ƒ¿∆««∆ƒ≈¿»«≈

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÌÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ -121. ≈»À¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»

ה"ו.112) פ"ו נקראים 113)טהרות מיובשים פירות
גרגרים  שייעשו עד לייבש פירוש "לגרגר", ומכאן גרגירים,

למשנתנו). בפירושו (רבינו לאכילה כן,114)טובים ואם
מתמצה  ובינתיים להתייבש, ממהרים אינם התחתונים

ומרטיבם. רוצה 115)משקה אינו לייבשם שהתכוון מפני
גורס  [הר"ש הייבוש. את מעכבת הרטיבות שהרי שיורטבו,
את  מייפה שהמיץ ומפרש, מוכשרים" אלו "הרי במשנתנו

בו]. רוצה הוא ולפיכך הזיתים, קצת 116)טעם שיכמשו
שם). שיתייבשו.117)(רבינו כדי כמישתם, אחרי

לחצאים.118) בזיעה 119)יחתכם רוצה שהוא מפני
לעיפוש. במשנה.120)הגורמת כגירסתנו "ׁשיׁשמר" ְֵֶַצ"ל

עליו, השטוחים הפירות על לשמור ראוי שיעשהו פירוש,
על  שישמור לשומר, סוכה יבנה או מעקה שיקיפהו כגון

הגנבים. מפני מיץ,121)הזיתים כאן שיוציאו רוצה ואינו
אחר. למקום הזיתים את כשיעביר לאיבוד, ילך שהרי
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היא  ומסיקתם לאכילה, העומדים בזיתים עוסקת זו [הלכה
הוכשרו]. - בעלים ברצון כשהורטבו ולפיכך מלאכתם, גמר

.ÊËÔËBÚ‰122ÂÈ˙ÈÊ123Ì˙ÁÂ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÌÚ ˙eL¯a »≈≈»ƒ¿«»»∆¿»«¿»«
.¯Á‡ Ì˙BÁÂ ¯Á‡ ÁzÙÓ BÏ LÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡ -≈≈∆»≈«¿≈««≈¿»«≈
È¯‰ - Áe˙t ÁzÙÓe Ï˜Ï˜Ó Ì˙BÁ ‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»»¿À¿»«¿≈«»«¬≈

ÔÈ¯B‰Ë el‡124¯B¯ˆ elÙ‡ ,e¯Ó‡L Ì˙BÁÂ .125B‡ ≈¿ƒ¿»∆»¿¬ƒ¿
ÌÒÈ˜126ÌL eÈ‰ .127LLBÁ BÈ‡ - ÔÈ˜„Òe ÔÈ¯BÁ ≈»»»ƒ¿»ƒ≈≈

ÏL ˙BBlÁ ÌL eÈ‰ .ÔËÈÒÓe ‰˜ ÒÈÎÓ ‡nL∆»«¿ƒ»∆¿ƒ»»»«∆
ÌÈÁ˙Ùk ˙BBc - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡128. «¿»»¿»ƒƒƒ¿»ƒ

עז.122) הערה ה"ד.123)ראה פ"י טהרות תוספתא
כגנב,124) ייתפס שלא שם, להכנס ירא שעםֿהארץ מפני

נכנסו  ולא ונמלכו החותם את שברו שגנבים אומרים ואנו
וחתם  נעל לא ואם הט"ו). פי"ב ומושב משכב הלכות (ראה
ולומר: להתנצל שיכול מפני להיכנס, מפחד עםֿהארץ אין
טמאים. הזיתים ולפיכך שאכנס, מקפיד שאינך חשבתי

קטנה.125) עץ.126)אבן שבו 127)חתיכת בבית
שאפשר 128)המעטן. לפי טמאים, - וחתם נעל לא שאם

שכזה. חלון דרך יתירה התאמצות בלי להיכנס לאדם

.ÊÈC¯Bc‰129‰‡ÓËa130„a‰ ˙Èa ÈÏk ¯‰ËÏ ‰ˆ¯Â «≈¿À¿»¿»»¿«≈¿≈≈««
Ï˜Ú‰Â131„ˆÈk ,Ô‰a eÚÏ·pL ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÓ ¿»≈∆ƒ««¿ƒ«¿≈ƒ∆ƒ¿¿»∆≈«

ÏLÂ ,ÁÈ„Ó - ÌÈ·‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ÈÏk ?‰OÚÈ«¬∆¿ƒ∆≈¿∆¬»ƒ≈ƒ«¿∆
ÌÈ¯Ò132Ô‰a ‡ˆBiÎÂ133Ô·bÓ -134ÈÓb ÏLÂ ,135- ¿»ƒ¿«≈»∆¿«¿»¿∆¿ƒ
ÔMÈÓ136‡ ÔÈnÁa ÔËÏBÁ B‡ ,L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏkB ¿«¿»»¿≈»»…∆¿»¿«ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ÈÓa137ÂÈÓÈnL ¯Bpˆ ˙Áz ÔÁÈpÓ B‡ , ¿≈≈ƒ«ƒ»««ƒ∆≈»
ÔÈÁl˜Ó138ÔÈÙ„B¯ ÂÈÓÈnL ÔÈÚÓ CB˙Ï B‡139ÌÈzL ¿«¿ƒ¿«¿»∆≈»¿ƒ¿≈

ÔÈÎÈ¯vL ÌÈÏk‰ ˙‡ ÏÈaËÓ Ck ¯Á‡Â ,˙BÚL ‰¯OÚ∆¿≈»¿««»«¿ƒ∆«≈ƒ∆¿ƒƒ
‰ÏÈ·Ë140.‰¯‰Ëa Ô‰a LnzLÓe , ¿ƒ»ƒ¿«≈»∆¿»√»

ה"י.129) פי"א שם ותוספתא ח. פ"ו, טהרות משנה
ונטמאו.130) הטמא ביין הגת כלי כל רבינו 131)ונרטבו

לקבצם  הדריכה בשעת הזיתים סביב "היקף מפרש: במשנה,
בה  ונותנים מסורגת, קופה כעין מפרש והר"ש ולחברם".
ויוצא  כבדים דברים עליהם ומניחים דריכתם, אחרי הזיתים

הסריגה. נקבי דרך השמן נראה 132)מותר קרשים.
מהוקצעים. שאינם לקרשים להם,133)שהכוונה והדומים

שעליהם. הרטיבות את מעבירה אינה שהדחה
באוויר.134) או הרבה.135)בשמש שסופג עשב מין
ישראל).136) (תפארת וניגוב הדחה מים 137)וצריכים

א). עה, זרה עבודה במסכת (רש"י זיתים בהם שנתבשלו

השלמות). (ראה חמים זיתים למי שהכוונה מובן
חזק.138) גמליאל 139)בזרם בן שמעון כר' זורמים.

"אם  יוסי: ר' אמר [במשנתנו שם. בתוספתא יוסי ר' בשם
מסיים  ורבינו זרם). = (שיבולת דיו" הנהר, בשיבולת נותנן

ברו  יוסי". כר' הלכה "ואין ואולי שם: כאן. בו שחזר ר
12 בנהר שישהו מצריך אינו במשנתנו יוסי שר' דעתו,

בית 140)שעות]. להם שאין עץ כל פשוטי להוציא
קיבול.

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ואחר 1) בעלים, ברצון שיהיה צריך אוכלין שהכשר יבאר

ברצון  בתחילה האוכל על שנפל משקה מהקרקע. שנעקרו
ברצון. שלא מהקרקע שנתלשו משקין בהיפך. או בסוף ולא
ילקה  שלא או שתודח כדי הכותל על קערה הכופה ודין

הכותל. שיודח או הכותל,

.‡ÈtÓ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c - ÔÈÏÎ‡ ¯LÎ‰ È¯·c Ïk»ƒ¿≈∆¿≈√»ƒƒ¿≈«»»≈ƒƒ
Ú¯Ê ÏÚ ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆∆∆∆¡«¿ƒÀ««ƒ«∆«

ÔÈ˜LÓ ‰Ú·L ¯‡L „Á‡Â ÌÈn‰ „Á‡ -2‡e‰Â . ∆»««ƒ¿∆»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
ÌÈÏÚa ÔBˆ¯a Ì‰ÈÏÚ Ô˙piL3ÔÓ e¯˜ÚpL ¯Á‡Â ∆ƒ»≈¬≈∆ƒ¿¿»ƒ¿««∆∆∆¿ƒ

Ú˜¯w‰4‡a ‡lL Ú¯Ê EÏ ÔÈ‡L ‡e‰ Úe„È ¯·cL . ««¿«∆»»»«∆≈¿∆«∆…»
¯aÁÓ ‡e‰Lk ÌÈÓ ÂÈÏÚ5'ÌÈÓ ÔzÈ ÈÎÂ' ¯Ó‡ ‡Ï , »»«ƒ¿∆¿À»…∆¡«¿ƒÀ««ƒ

.ÔÈ˜Ln‰ eLÏ˙Â ÔÈÏÎ‡‰ e¯˜ÚpL ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««∆∆∆¿»√»ƒ¿ƒ¿¿««¿ƒ

שבעה.2) הם המים עם שביחד המשקין לששת הכוונה
דבש, טל, חלב, שמן, דם, יין, המשקין: שבעת הם ואלה

דם). שחט יד תיבות: (ראשי מ"א.3)מים פ"א מכשירין
"לרצון  מפרש ורבינו סתם, "לרצון" אמרו שם במשנה
רצון  קובע - ברצון התלוי שבדבר מחייב, ההגיון כי בעלים,
ה"ב). פ"א למעלה (ראה אחרים של רצונם ולא בעלים

אני 4) "ומוציא ה"ג: ח פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת
שאינן  ומערות שיחין לבורות שירדו את הכשר) (מדין
"צנון  שנינו: מ"ו, פ"ד מכשירין ובמס' הקרקע". מן תלושין
והוא  שבמערה) מכונסים (במים מדיחתו נדה שבמערה,

(רא  טמא" – המים מן שהוא כל העלתו 'תוספות'טהור, ה
ופירות). ד"ה - ב לא, זרעים 5)חולין תמצא לא כן ואם

מוכשרים. שאינם

.·‰˜LÓ Ïk6ÔBˆ¯a ‰lÁza ÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÙpL »«¿∆∆»««»…∆«¿ƒ»ƒ¿
ÌÈÏÚa7‰È‰L B‡ ,ÔBˆ¯a BÙBÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈¿»∆»»

ÔBˆ¯a B˙lÁz ÔÈ‡Â ÔBˆ¯a BÙBÒ8‡lL ÏÙ .¯ÈLÎ‰ - ¿»¿≈¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»«∆…
ÈtÓ ÂÈ˙B¯t ‡e‰ ÏÏa elÙ‡ .¯ÈLÎÓ BÈ‡ - BBˆ¯aƒ¿≈«¿ƒ¬ƒ»«≈»ƒ¿≈

‰kq‰9C¯v‰ ÈtÓ B‡10eÈ‰iL BBˆ¯ ÔÈ‡ ‡e‰Â , ««»»ƒ¿≈«…∆¿≈¿∆ƒ¿
ÂÈ˙B¯t ÔÓBh‰ ?„ˆÈk .e¯LÎ‰ ‡Ï el‡ È¯‰ - ÔÈÏeÏa¿ƒ¬≈≈…À¿¿≈««≈≈»

ÌÈ·pb‰ ÈtÓ ÌÈÓa11˙ÏaLÏ ÂÈ˙B¯t Ô˙Bp‰ B‡ , ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ«≈≈»¿ƒ…∆
BnÚ Ô‡È·‰Ï ¯‰p‰12.ÌÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - «»»«¬ƒ»ƒ≈»À¿»ƒ

שם.6) האוכל 7)משנה, על "שנפל ואומר: מדייק רבינו
ברצון  אחר במקום נפלו אם אבל בעלים", ברצון בתחילה
לא  - ברצונו שלא הפירות על ונפלו חזרו ומשם בעלים,
רצון  שמספיק מפרש, והוא הר"ש, דעת כן ואין הוכשרו.

הראב"ד. דעת וכן ראשונה. בנפילה על 8)בעלים נפלו
מזה. מרוצה היה ואחרֿכך בעלים כוונת ללא הפירות

יתבאר.9) לא 10)לקמן אבל במים, שיהיו לכן צריך הוא
שיורטבו. לסכנה).11)כדי (דוגמא בפירות ירגישו שלא

מלא 12) שק ונותן הזרם, בכיוון הנהר שפת על הולך הוא
הצורך). למפני (דוגמא הזרם עם שט והוא בנהר פירות

.‚ÔÈ˜LÓ13ÔÈ‡ - ÔBˆ¯a ‡lL Ú˜¯w‰ ÔÓ eLÏ˙pL «¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ««¿«∆…¿»≈»
eÏÏ·pL ˙B¯t B‡ ÌÈÏk B‡ Ì„‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈ƒ≈∆ƒ¿¿
eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBˆ¯a ‡lL eLÏ˙Â ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ¿ƒ¿¿∆…¿»««ƒ∆»¿
È¯‰L ,e¯LÎ‰ ‡Ï - ÔBˆ¯a ÔÈ˜LÓ Ô˙B‡a ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿»«¿ƒ¿»…À¿¿∆¬≈

n‰ Ô˙B‡ÔÈ„Ú Ô‰ el‡Îe ,eLÏ˙ ÔBˆ¯Ï ‡lL ÌÈ »««ƒ∆…¿»ƒ¿¿¿ƒ≈¬«ƒ
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ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L Ú˜¯wa14Ì„‡‰ ÏÚL ÌÈn‰ eÈ‰ . ««¿«∆≈»«¿ƒƒ»««ƒ∆«»»»
Ô‰a eÚ‚Â ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ˙B¯t‰ ÏÚÂ ÌÈÏk‰ ÏÚÂ¿««≈ƒ¿««≈¿ƒ¿»¿»¿»∆

e¯LÎ‰ - ÔBˆ¯a ÔÈÏÎ‡15‰¯Ú˜ ‰ÙBk‰ ?„ˆÈk .16ÏÚ √»ƒ¿»À¿¿≈««∆¿»»«
Á„ezL ÏÈ·La Ï˙k‰17Ì‡Â ,ÔÈ¯ÈLÎÓ daL ÌÈn‰ - «…∆ƒ¿ƒ∆«««ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ

ÈÏka ÔÈLeÏz Ô‰L ÈtÓ ,e¯LÎ‰ - ˙B¯t Ô‰a ÁÈp‰ƒƒ«»∆≈À¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ«¿ƒ
˙Ú„Ï18Ï˙k‰ ‰˜ÏÈ ‡lL ÏÈ·La d‡Ùk .19ÌÈn‰ - ¿««¿»»ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆«…∆««ƒ

ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ daL20- ÔÈÏÎ‡ da Ô˙ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»«»√»ƒ
Ï˙k‰ Á„eiL Ôek˙ .e¯LÎ‰ ‡Ï21Ï˙k ‰È‰ Ì‡ : …À¿¿ƒ¿«≈∆««…∆ƒ»»…∆

˙Èa22- B¯aÁL LeÏz‰L ;ÔÈ¯ÈLÎÓ el‡ È¯‰ - «ƒ¬≈≈«¿ƒƒ∆«»∆ƒ¿
ÏÚL ÌÈÓ e‡ˆÓÂ ,LeÏ˙k ‡e‰ È¯‰ ¯LÎ‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«∆¿≈¬≈¿»¿ƒ¿¿«ƒ∆«

ÌÈÏkaL ÌÈnk ‰Ê ˙Èa Ï˙k23,‰¯ÚÓ Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â . …∆«ƒ∆««ƒ∆«≈ƒ¿ƒ»»…∆¿»»
‰ÈÏÚL ÌÈn‰ - Ú˜¯˜ ÏL dÓˆÚ ‡l‡ ÔÈa BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆»«¿»∆«¿«««ƒ∆»∆»

ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡24.Ú˜¯w‰ ÔÓ ≈»ƒ¿ƒƒ««¿«

מ"ג.13) פ"ד לדין 14)שם דומה זה ואין בה"א. כמבואר
אותו  הוציאה שאם ג, בהערה למעלה שהובא שבמערה צנון
והם  ברצון המים נתלשו ששם מפני נטמא, – המים מן

שנתלשו. אחרי הנגיעה 15)מכשירין וגם התלישה גם
רצון  טעונה אינה שהתלישה [נראה ברצון. להיות צריכות
הנגיעה  ורק שהוא, אדם כל של רצונו ומספיק בעלים,
ההלכה  בתחילת כמבואר הפירות, של הבעלים רצון טעונה

לתוכה 17)שם.16)הקודמת]. גשמים מי שירדו כדי
לרצונו.18)וידיחוה. לקערה 19)בהתאם יעברו שהמים

הכותל. את ירטיבו בכך 20)ולא מעוניין אינו שהוא מפני
זה  והרי הכותל, על יפלו שלא אלא לקערה, המים שיגיעו

הקודמת. שבהלכה הצורך למפני פירושו 21)דומה לפי
למשנתינו. א) טז, (חולין פפא רב שממנו 22)של והחומר

לקרקע. שחיברו תלוש היה הכותל שנתלשו 23)נבנה
הכותל. על שיפלו רוצה הוא שהרי מפני 24)ברצון,

מעולם. תלוש היה לא זה שכותל

.„‰ÁBM‰25˙BzLÏ26BÓÙOa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ È¯‰ - «∆ƒ¿¬≈««ƒ»ƒƒ¿»
BBˆ¯a ÔÈLeÏz ÂÈÙ·e27‰˙BM‰L ‡e‰ Úe„È ¯·cL ; ¿ƒ¿ƒƒ¿∆»»»«∆«∆

- BBˆ¯· ‰˙LÂ ÏÈ‡B‰Â ,BÓÙO·e ÂÈÙa ÌÈn‰ ‰ÏÚÈ«¬∆««ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿
BÓËÁa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ Ï·‡ .ÔBˆ¯· eLÏ˙ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ¿¿¿»¬»««ƒ»ƒ¿»¿

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - BL‡¯·e B˜Ê·e28. ƒ¿»¿…≈»¿ƒ¿»

מ"א.25) פ"ד מן 26)מכשירין לשתות כדי ראשו, מרכין
וכדומה. אלא 27)המעיין מעוניין אינו שהוא אףֿעלֿפי

בלבד. למעיו המים בזהירות,28)בכניסת לשתות שאפשר
מים. שם יגיעו ולא

.‰‡lÓÓ‰29˙È·Á‰ ˙‡30‰È¯Á‡ ÌÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ :31, «¿«≈∆∆»ƒ««ƒ»ƒ«¬∆»
ÔBÎÓ ‡e‰L Ï·Á·e32d¯‡eˆ ÏÚ33‡e‰L Ï·Á·e , «∆∆∆¿»««»»«∆∆∆

dk¯ˆÏ34ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰ È¯‰ -35Ï·ÁaL ÌÈn‰Â ; ¿»¿»¬≈≈¿ƒ¿»¿««ƒ∆«∆∆
˙Áz d˙ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - dk¯ˆ ÏÚ ¯˙i‰«»≈«»¿»≈»¿ƒ¿»¿»»««

¯Bpv‰36ÔÈLeÏz ÔÈ‡ Ï·Á·e dab ÏÚL ÌÈn‰ Ïk - «ƒ»««ƒ∆««»«∆∆≈»¿ƒ
ÔBˆ¯a37.ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿»¿ƒ»≈«¿ƒƒ

[החביות 30)שם.29) בבור. ומשקיעה חבל סביבה קושר
וקושרים  שפה, ומוקפות למעלה צרות היו המשנה בתקופת
יפול]. שלא מעכבת והשפה הצר במקום החבל את

החבית.31) כרוך.32)אחורי המקום 33)לפוף,
"צואר". נקרא לשפה, החבית.34)שמתחת מילוי לצורך

מפני  למטה החבית את משקיע הבור מן מים דולה כשהוא
בן  שמעון רבי אמר [במשנה, החבל. מן חלק ומרטיב המים
רבינו  השמיט למה ותמוה טפח". לצורכה? "וכמה אלעזר:

במשנתינו]. עליהם חולק שאין דבריו שהרי 35)את
ועל  גבה על מים שיעלו מבלי החבית את למלא איֿאפשר
שבהלכה  ובפיו השותה שבשפת למים דומה וזה החבל,

לחבית.36)הקודמת. ישר מעצמם המים שיקלחו
או 37) גבה הרטבת ללא לחבית יפלו שהמים שאפשר מפני

צוארה. סביב הקשור החבל

.Âe„¯iL ÈÓ38‰‡Óh‰ ·‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈÓLb ÂÈÏÚ ƒ∆»¿»»¿»ƒ¬ƒ»»««À¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚL ÌÈn‰ -39ÔBÈÏÚ‰ „vÓ e„¯iL ««ƒ∆»»««ƒ∆»¿ƒ«»∆¿

ÔBzÁzÏ40ÔÈ¯B‰Ë ,41ÏÎa ÂÈÏÚÓ Ì˜ziL ‡e‰Â . ««¿¿ƒ¿∆¿«¿≈≈»»¿»
BÁk42ÔÈ˙˙BL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;43˙ÚLa - ÌÈ„¯BÈÂ …¬»ƒ»¿ƒ¿¿ƒƒ¿«

ÔÈ‡nË˙Ó Ì˙LÈ¯t44ÔÈ‡ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ÔÓÊ·e . ¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆≈¿ƒ≈»
z ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈ¯ÈLÎÓÌ‡Â ;BBˆ¯Ï ÂÈÏÚ ÔÈLeÏ «¿ƒƒ∆¬≈≈»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ

¯Ú45ÔBˆ¯Ï el‡ È¯‰ -46¯˜‰Ï ¯Bpv‰ ˙Áz „ÓÚ . ƒ≈¬≈≈¿»»««««ƒ¿»≈
ÌÈn‰ - ‡ÓË ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBˆ¯Ï ‰Ê È¯‰ - ÁBcÏ B‡ƒ«¬≈∆¿»¿ƒ»»»≈««ƒ

.ÔÈ‡ÓË ÂÈÏÚL∆»»¿≈ƒ

מ"ב.38) ה"ג.39)שם פ"א מכשירין תוספתא,
מבגדיו.40) או מגופו ירדו עליו 41)אפילו שנפלו מפני 

לרצון. עין.42)שלא כהרף לאט.43)ונותקו לאט
בהעברתם 44) רוצה שהוא מפני הטמא, בבגד בנגיעתם

בשעת  נגיעה כאן אין - עין כהרף כשנותקו אבל מבגדיו,
ב  טו, בכריתות יוסף רב דברי רבינו מפרש כך ההעברה.

ראב"ד). מן 45)(ראה ניתזים והם המים את להוציא כדי
הם 46)הבגד. ולפיכך הניעור, ע"י לרצונו נתלשו שהרי

שאינם  אףֿעלֿפי כוחו, בכל כשנותקו גם מכשירים
מטמאים.

.Ê˙È·Á47ÛÏc‰ „¯ÈÂ ˙B¯t ‰‡ÏÓ ‰˙È‰L48 »ƒ∆»¿»¿≈»≈¿»««∆∆
dÎB˙Ï49‰¯ÚÈ ‰Ê È¯‰ -50ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ¿»¬≈∆¿»∆««ƒ≈¬≈∆¿≈»

ÔÈ¯ÈLÎÓ51„Ú dÎB˙a eÈ‰iL BBˆ¯L Èt ÏÚ Û‡Â , «¿ƒƒ¿««ƒ∆¿∆ƒ¿¿»«
Ô‰ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ‰¯ÚiL52. ∆¿»∆««ƒ≈¬≈∆

מ"ד.47) הגג.48)שם מן הנוטפים גשמים שלא 49)מי
יצאו.50)לרצונו. והמים צידה על החבית את מטה

שם.51) רבינו 52)כביתֿהלל, מבאר למשנתינו בפירושו
הוא  שאם החבית, את ישבר שאמרו ביתֿשמאי של טעמם
ורצון  לאט, לאט נשפכים המים צידה, על אותה מטה
ישבר  ולפיכך במים, מעט עוד ישהו שפירותיו בכך הבעלים
וביתֿ האפשרית, במהירות יצאו שהמים כדי החבית, את

חולקים. הלל

.Á‰·¯Ú53dÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL54ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ -55 ¬≈»∆»««∆∆¿»««ƒ«ƒ»ƒ
ÔÈÙv‰Â56ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ‰ÈÏÚÓ57dÏË . ¿«»ƒ≈»∆»≈»¿ƒ¿»¿»»
dÎÙLÏ58dÎB˙aL ÌÈn‰ -59dÁÈp‰ .ÔBˆ¯a ÔÈ‡ ¿»¿»««ƒ∆¿»≈»¿»ƒƒ»

dÎB˙aL ÔÈÙv‰Â ÔÈÊzp‰ - dÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL60ÔÈ‡ ∆≈≈«∆∆¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ∆¿»≈»
el‡ È¯‰ - dÎÙLÏ dÏË Ì‡Â .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»¿ƒ¿»»¿»¿»¬≈≈
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ÔLÏz È¯‰ dÓB˜Óa dÎÙL ‡lL ÔÂÈkL ,ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ∆≈»∆…¿»»ƒ¿»¬≈¿»»
BBˆ¯a61. ƒ¿

מ"ה.53) בעלים.54)שם לרצון כשנופלות 55)שלא
זעירות  טיפות ניתזות שבעריבה, המים לתוך עבות טיפות

לעריבה. מחוץ צפים 56)ונופלות העריבה, כשנתמלאה
ונשפכים. הנוספים הגשמים מי גבה ואינם 57)על

המשנה  ונקטה העריבה. שבתוך למים והואֿהדין מכשירים.
בכוונה  בהניח העוסקת השניה, הבבא מפני וצפין" "ניתזין
וביתֿהלל  ביתֿשמאי נחלקו שבה לתוכה, המים שירדו כדי

כדרכו. המשנה, לשון נקט ורבינו וצפין. כדי 58)בניתזין
המשנה  את תחילה לבאר יש רבינו, דברי את יפה להסביר
שירד  "עריבה שם: שנינו זו. להלכה מקור לו ששימשה
לא  (פירוש, בכיֿיותן אינן והצפין הניתזין לתוכה, הדלף
זרע  על מים יותן וכי לח): יא, (ויקרא שכתוב במה נכללו
לשפכה, נטלה לכם). הוא טמא עליו, מנבלתם ונפל
בכיֿ אינן אומרים וביתֿהלל בכיֿיותן, אומרים ביתֿשמאי
ביתֿשמאי  והצפין הניתזין לתוכה, הדלף שירד הניחה יותן.
נטלה  בכיֿיותן. אינן אומרים וביתֿהלל בכיֿיותן, אומרים
לפי  ופירושה בכיֿיותן". שהן מודים ואלו אלו - לשפכה
שלא  הדלף כשירד עוסקת הראשונה הבבא הוא: רבינו דעת
ולא  מכשירים, אינם שהמים מודים, ושניהם בעלים. לרצון
(כן  העריבה שבתוך אלה גם אלא והצפים הניתזים רק
"הניתזין  כתבה והמשנה במשנה), והרא"ש הר"ש גם פירשו
וביתֿ ביתֿשמאי נחלקו שבה השניה הבבא מפני והצפין"
המים  את לשפוך העריבה את נטל ואם וצפין. בניתזין הלל
בו  המים שפך שלא מכיון ביתֿשמאי סוברים אחר, במקום
רצה  הרי אחר, למקום העריבה את העביר אלא במקום,
לרצונו  נקרא וזה בעריבה, מה זמן למשך שיישארו
מכיוון  נגדית: סברא כאן שיש ביתֿהלל, ודעת ומכשירים.

רוצה שאינו דעתו, גילה - המים את שופך בכלל שהוא בהם
שניה  בבבא מכשירים. שאינם אמרו ולכן כאן) רא"ש (ראה
כאן  המים. לתוכה שירדו בכוונה העריבה כשהניח מדובר,
ולא  הכל, לדברי מכשירים שבתוכה שהמים פשוט, הדבר
נחלקו. וצפין ובניתזין זאת. להשמיענו המשנה הוצרכה
אע"פ  לרצונו, לעריבה שירדו מכיון אומרים ביתֿשמאי
מפני  חולקים, וביתֿהלל מכשירים, – נשפכו או שניתזו
ובנטלה  בעריבה. שיישארו למים אלא להם התכוון שלא
מודים  ביתֿהלל שגם המשנה, אותנו משמיעה לשפכה
גילה  הרי אומרים, אנו ואין מכשירים, שבתוכה שהמים
נטלה  כשלא ומכלֿשכן אלה, במים כלל רוצה שאינו דעתו
ועכשיו  המשנה, פירוש כאן עד למעלה. כמבואר לשפכה,

רבינו: דברי בפירוש אינה 59)נמשיך "שבתוכה" המילה
שהמחלוקת  לומר תטעה שלא אותה, הוסיף ורבינו במשנה,
העריבה  שבתוך במים אבל וצפים, בניתזים היא במשנה

לשפכה. כשנטלה ביתֿהלל לדעת גם נראה 60)מכשירים
ומקומה  בטעות, ממקומה נעתקה "שבתוכה" שהמילה
אפשר  גדול (בדוחק אלו" "הרי המילים אחר למטה הנכון
יש  אבל שנשפכו, לפני בתוכה שהיו לצפים שהכוונה לפרש
השלמות). ראה שכתבנו. כמו למטה העברתה להעדיף

למעלה 61) ונאמר במשנה, אינו זה נימוק הראשון. ממקומם
ראשונה, בבבא ביתֿשמאי לדעת למשנתינו בפירושנו

דעת  על נתקבל לא ושם בכוונה, העריבה את הניח כשלא
ושתי  שביארנו, כמו נגדית, סברא גם שיש מפני ביתֿהלל
מעלה  לא לשפכה הנטילה מעשה ולכן שקולות, הסברות
למה  רבינו, מסביר מרצונו, כשהניח כאן, אולם מוריד. ולא
- במים רוצה שאינו דעת כגילוי מועילה השפיכה אין
כך  ומשום מרצונו", "שתלשן נגדית סברא כאן שיש ואומר,
אותו  ומתוך בכוונה. שהניח הראשון, דעתו גילוי מכריע
פוסק  זו, את זו ומבטלות שקולות הסברות ששתי הטעם
ה"א  למעלה (ראה מכשירים אינם בתוכה הניח בלא רבינו,

וה"ב).

.Ë:‰¯ÚÓa B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰Â ÂÈÏk ˙‡ ÏÈaËn‰««¿ƒ∆≈»¿«¿«≈∆¿ƒ¿»»
ÔBˆ¯a - ÂÈ„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰62ÔÈ‡ - ÂÈÏ‚¯·e , ««ƒ»ƒ¿»»¿»¿«¿»≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k63. ƒ¿ƒ¿»

כתלושים 62) נידונים כביסה, אגב בידיו שעלו המים פירוש,
מבלי  להטביל או לכבס שאיֿאפשר מפני ומכשירים, ברצון

ידיו. על המים רגליו 63)שיעלו שיתלחלחו רצונו אין
במים.

.È˙B¯t64- ÔÏËe ÂÈ„È ËLÙe ÌÈn‰ CB˙Ï eÏÙpL ≈∆»¿¿««ƒ»«»»¿»»
e¯LÎ‰ ‡Ï65e¯LÎ‰ - ÂÈ„È eÁ„eiL ·MÁ Ì‡Â . …À¿¿¿ƒƒ≈∆¿»»À¿¿

˙B¯t‰ ÏÚLÂ ÂÈ„ÈaL ÌÈn‰L ,ÂÈ„ÈaL ÌÈna66È¯‰ ««ƒ∆¿»»∆««ƒ∆¿»»¿∆««≈¬≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k Ô‰67. ≈ƒ¿ƒ¿»

מ"ז.64) בעלים.65)שם ברצון שלא שנפלו מפני 
ידיו.66) שעל מהמים רוצה 67)שנרטבו שהוא מכיוון

אלו  בידיו בפירות שיגע כן גם ורוצה לידיו, המים שיגיעו
המים  הרי ידיו שיודחו נתכוון כשלא אבל להוציאם, כדי
שתגענה  רוצה שהוא אע"פ ולפיכך לרצון, אינם ידיו שעל

הוכשרו. לא – בפירות

.‡ÈÔ˙Bp‰68eÈ‰ Ì‡ ,BBˆ¯a ÌÈn‰ CB˙Ï ÂÈ˙B¯t «≈≈»¿««ƒƒ¿ƒ»
Ô‰L ÔÓÊ Ïk ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡ - ˙BÚ˜¯˜aL ÌÈÓ«ƒ∆¿«¿»≈»À¿»ƒ»¿«∆≈

ÌÈna69ÏÚL B‡ Ô‰ÈÏÚL ÌÈna e¯LÎ‰ - Ô‡ÈˆB‰ ; ««ƒƒ»À¿¿««ƒ∆¬≈∆∆«
˙ÙÏ B‡ ÔBˆ ?„ˆÈk .ÔBˆ¯a eLÏ˙ È¯‰L ,ÂÈ„È»»∆¬≈ƒ¿¿¿»≈«¿∆∆
;¯B‰Ë ‡e‰Â ÌL ezÁÈ„Ó ‰c - ‰¯Ún‰ CB˙a ‡e‰L∆¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿»

dÚbÓa ‡ÓË - ÌÈn‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk e‰˙ÏÚ‰70. ∆¡«¿»∆ƒ««ƒƒ¿»¿«»»

מ"ו.68) מכשירים,69)שם אינם בקרקע מחוברים שמים
בעלים. מרצון נרטבו שהפירות שלאחר 70)אע"פ בנגיעה

המים. מן הוצאתם

.·È‰t˜71ÔÈÒBÓ¯ez ‰‡ÏÓ ‡È‰L72‰e˙e73CB˙Ï À»∆ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿
ËBÂ ‡Óh‰ B„È ËÈLBÓ - ‰Â˜n‰dÎBzÓ ÔÈÒBÓ¯ez Ï «ƒ¿∆ƒ»«»≈¿≈¿ƒƒ»

ÏË dÎBzÓ È¯‰L ,e¯LÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Â¿≈¿ƒƒ¿≈∆…À¿¿∆¬≈ƒ»»«
Ô‰ÈÏÚL ÌÈna BBˆ¯ ÔÈ‡Â74ÌÏÚ‰ .75- ÌÈn‰ ÔÓ ¿≈¿««ƒ∆¬≈∆∆¡»ƒ««ƒ

ÔÈ‡ÓË ‰twa ÔÈÚ‚Bp‰76ÌÈna e¯LÎ‰ È¯‰L , «¿ƒ«À»¿≈ƒ∆¬≈À¿¿««ƒ
BBˆ¯a eLÏ˙pL ‰twaL77ÔÈÒBÓ¯ez‰ Ïk ¯‡Le , ∆«À»∆ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ë ‰tw‰ CB˙aL78. ∆¿«À»¿ƒ

קטנית.72)שם.71) לרצונו.73)מין ואין 74)שלא
מדיחה  ששם מפני הקודמת, שבהלכה צנון לדין דומה זה

וכן 75)ברצון. תימן, וכת"י ר"מ רומא (דפוס העלה צ"ל
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`oilkeקמד z`neh zekld - dxdh xtq - hay d"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כל  את העלה הטמא פירוש, יוםֿטוב'), ה'תוספות גורס
המקווה. מן הטמא,76)הקופה מנגיעת נטמאה שהקופה

התורמוסים. את מן 77)ומטמאה הקופה את כשהוציא
שהקופה 78)המקווה. מפני הטומאה, אב הוא אם אפילו

שני  ואין שני, הוא בה הנוגע והתורמוס ראשון, נעשית
ויוצא  למשנתינו). בפירושו (רבינו בחולין שלישי עושה
שנגעו  אלה גם נטמאו תרומה, התורמוסים שאם מזה,

בקופה. בנוגעים

á"ôùú'ä èáù ä"ë éùéîç íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הם 1) בקילון הנשארים המים אם בקילון הממלא יבאר

ומי  לרצון משקין עליהם שנפלו עצים ודין ברצון. תלושים
ברצון. תלושים שהם המים כל ודין לרצון. שלא גשמים

מים. עליהם שנתן תרומה ושמרי

.‡‡lÓÓ‰2ÔBÏÈ˜a3È¯‰ ÔBÏÈwa ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈn‰ - «¿«≈¿ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ¬≈
Ô‰4ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz5¯Á‡ Ï·‡ ; ≈¿ƒ¿»«¿»»ƒ¬»««

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL6¯‡L Ì‡ ‡l‡ , ¿»»ƒ≈»¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿«
.¯ÈLÎÓ BÈ‡ - ‰˜LÓ ÌL»«¿∆≈«¿ƒ

ט.2) משנה ד פרק המים 3)מכשירין את להמשיך תעלה
בפירושו). (רבינו רחוקים למקומות כינוסם ממקום

בתעלה.4) שנשארו תוך 5)המים פירות לתוכם נתן אם
הוכשרו. - המים משאיבת ימים על 6)שלושה מתקבל

רצונו  היה לא לתעלה המים שפיכת שבשעת הדעת,
אינם  נשארו ואם ימים, משלושה יותר המים בה שיישארו

משנה). (כסף ברצון שם

.·ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙpL ÌÈˆÚ7Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ,ÔBˆ¯a ≈ƒ∆»¿¬≈∆«¿ƒ¿»¿»¿¬≈∆
ea¯ Ì‡ ,ÔBˆ¯Ï ‡lL ÌÈÓLb8‡lL Ôlk È¯‰ - ¿»ƒ∆…¿»ƒ«¬≈À»∆…

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯iL Ô‡ÈˆB‰ .ÔBˆ¯Ï¿»ƒ»∆≈¿¬≈∆¿»ƒ««ƒ
ÔBˆ¯Ï Ôlk È¯‰ - ea¯L9BzÓ‰a ÈÏ‚¯ B‡ ÂÈÏ‚¯ eÈ‰ . ∆«¬≈À»¿»»«¿»«¿≈¿∆¿

È¯‰ - ÁÓO Ì‡ :eˆÁ¯Â ¯‰a ¯·ÚÂ ,ËÈË ˙B‡ÏÓ¿≈ƒ¿»«¿»»¿»¬ƒ»«¬≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰10- Â‡Ï Ì‡Â , ««ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»

.ÔBˆ¯a ÔÈ‡≈»¿»

המכשירים.7) המשקין מרובים 8)משבעת הגשמים מי
העצים. שעל שרבו 9)מהמשקין פי על "אף כתוב: במשנה

"ומה  טהורים במשקין שהמדובר רבינו ומפרש טמאין"
אינה  זו ובבא לטומאה. הוכשרו הכוונה טמאים" שאמרו
הבבא  משום ונכתבה מאוד, פשוט זה שהרי לגופה, צריכה
שירדו  שהוציאם פי על אף טמאין משקין "בלעו שלאחריה:
בפרק  למעלה רבינו כתבה זו ובבא טהורין". - גשמים עליהן

שם]. טוב יום התוספות ביאור פי [על ו, הלכה כתנא 10)ט
שיעשה  עד לרצון שאינו יהודה רבי דעת נגד שם, קמא

מעשה.

.‚ÌÈlbÏb‰ ˙‡ „È¯Bn‰11¯˜a‰ ÈÏk ˙‡Â12˙ÚLa «ƒ∆««¿«ƒ¿∆¿≈«»»ƒ¿«
ÌÈ„w‰13È¯‰ - ıÚaL ÔÈ˜„q‰ eÓ˙qiL È„k ÌÈnÏ «»ƒ««ƒ¿≈∆ƒ»¿«¿»ƒ∆»≈¬≈

.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰a ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰««ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿»

עץ.11) העשויים העגלה שנותנים 12)אופני מרדע כגון
מעץ. שם המחרישה וידות הבקר צוואר הקיץ 13)על בימי

שבעץ  הלחלוחית את ומייבשת מנשבת (מזרחית) קדים שרוח
לחלוחית  שיספוג כדי במים אותו ונותנים מתבקע, והוא

הסדקים. ויסתתמו

.„ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ - ˙BzLÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ „È¯Bn‰«ƒ∆«¿≈»ƒ¿««ƒ»ƒ
,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ ‰ÈÏ‚¯·e ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÙa¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿»
Û¯Á‰ ˙ÚL·e .‰ÈÏ‚¯ eÁ„eiL ·MÁ Ì‡ ‡l‡14 ∆»ƒƒ≈∆¿«¿∆»ƒ¿««…∆

LÈc‰Â15ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÏ‚¯aL Û‡ -16d„È¯B‰ . ¿««ƒ«∆¿«¿∆»¿ƒ¿»ƒ»
L¯Á17eÁ„eiL ·MÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL ≈≈∆¿»»««ƒ∆ƒ≈∆¿

;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ‰ÈÏ‚¯a ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ - ‰ÈÏ‚«̄¿∆»««ƒ»ƒ¿«¿∆»≈»¿ƒ¿»
‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ‰OÚÓ Ô‰Ï LiL18. ∆≈»∆«¬∆¿≈»∆«¬»»

ומפרש 14) היחף" "בשעת גורס למשנתנו בפירושו רבינו
צוננים  במים והרחיצה הליכה מרוב הבאה טלפיים מחלת
לתקן  נראה כאן וגם היגיעה. את ומסירה הכאב את מקילה

כך. ברגלי 15)ולכתבו התבואה את לדוש היו רגילים
מאוד. מייגעת זו ומלאכה לא 16)הבהמות אם ואפילו

נידונה  בכוונה, זאת עושים אדם בני שרוב מפני לכך, התכוון
שם). (רבינו בפירוש התכוון כאילו בכוונה שלא רחיצה גם

מדבר.17) ואינו שומע אינה 18)שאינו מחשבתם פירוש,
כל  מפותחת אינה קטן ושל מעורפלת, שהיא מפני מועילה,

צרכה.

.‰B¯Oa ÏÚL ÌÈn‰ Ïk È¯‰ - ÌÈna Ï·Bh‰«≈««ƒ¬≈»««ƒ∆«¿»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz19ÌÈna ¯·BÚ‰ Ï·‡ ;20ÌÈn‰ Ïk - ¿ƒ¿»¬»»≈««ƒ»««ƒ

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ B¯Oa ÏÚL21. ∆«¿»≈»¿ƒ¿»

על 19) מים שיעלה וידע לטבול כדי למים נכנס מרצונו שהרי
בו.20)גופו. לעבור מוכרח והוא בדרכו יותר 21)נהר

הדרך. את מפסיק נהר היה לא אילמלי לו נוח היה

.Â¯‰a Ï·hL ÈÓ22Ba ¯·ÚÂ ¯Á‡ ¯‰ ÂÈÙÏ ‰È‰Â ƒ∆»«¿»»¿»»¿»»»»«≈¿»«
ÌÈiM‰ eÏha -23ÌÈBL‡¯‰ ˙‡24ÌÈn‰ È¯‰Â , ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒƒ«¬≈««ƒ

B¯·Á e‰Ác Ì‡ ÔÎÂ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÂÈÏÚL∆»»≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»»¬≈
B¯ÎOÏ25BzÓ‰a ¯ÎOÏ B‡26ÌÈn‰ eÏËa - ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿»¿««ƒ

˜BÁO C¯„ e‰Ác Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈBL‡¯‰27,eÏËa ‡Ï - »ƒƒ¬»ƒ»»∆∆¿…»¿
¯‰a Ï·Ë .ÔBˆ¯Ï ÔÈLeÏz ÂÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈««ƒ∆»»¿ƒ¿»»«¿»»

ÌÈÓLb ÂÈÏÚ ea¯ Ì‡ ,ÌÈÓLb ÂÈÏÚ e„¯ÈÂ ‰ÏÚÂ28- ¿»»¿»¿»»¿»ƒƒ«»»¿»ƒ
ÂÈÏÚL ÌÈn‰ Ïk È¯‰Â ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓ eÏËa È¯‰¬≈»¿«ƒ»ƒƒ«¬≈»««ƒ∆»»

.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»

ברצון.22) הם גופו שעל לרצון.23)והמים שאינם
השני.24) בנהר בעברו גופו מעל שעברו הדוחה 25)מפני

למים  חבירו את ידחה לא מפוכח אדם שהרי שיכור, היה
ורא"ש). ברצון.26)(ר"ש תלושין מים עליה והיו

פעולות27) ומתוך זה עם זה למים.שיחקו זה נפל השחוק
גופו.28) שעל הנהר מי על מרובים עליו שירדו הגשמים מי

.ÊÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ ËM‰29ÔÈLeÏz ÔÈ‡ «»«¿≈««ƒ««ƒ«ƒ»ƒ≈»¿ƒ
ÔBˆ¯a30Ì‡ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÂÈÏÚ ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰Â , ¿»¿««ƒ»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈÊzp‰ Û‡ - B¯·Á ÏÚ ÊÈz‰Ï Ôek˙31. ƒ¿«≈¿«ƒ«¬≈««ƒ»ƒ¿ƒ¿»
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איבריו.29) תנועות ידי בהתזת 30)על מעוניין אינו השט
ו).31)ניצוצות. הלכה (למעלה שחוק דרך בדחוהו כמו

.Á¯Btˆ ‰OBÚ‰32daL ˙‡Â ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ÌÈna »∆ƒ««ƒ««ƒ«ƒ»ƒ¿∆∆»
.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÌÈ‡≈»¿ƒ¿»

למים 32) בזריקה בו לשחק מיוחד והוא מקנים עשוי כלי
באיסוף  ולא בהתזה מעוניינים אינם במשחק והמשתתפים
והרא"ש  והר"ש למשנתנו. בפירושו (רבינו לתוכו מים
אגב  פה בנפיחת המים פני על אבעבועות מעלה פירשו:

שיטה).

.ËB˜ÓÚ Ú„ÈÏ ¯Ba‰ ˙‡ „„Bn‰33ÔÈÏBÚ‰ ÌÈÓ - «≈∆«≈«»¿«ƒ»ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ba „„nL ¯·c·e B„Èa34„„Ó Ì‡Â . ¿»«»»∆»«¿ƒ¿»¿ƒ»«

ÔÈ‡ Ba „„nL ¯·ca B‡ ÂÈ„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈÓ - BaÁ»̄¿«ƒ»ƒ¿»»«»»∆»«≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz35Ì‡ Ú„ÈÏ ¯BaÏ BÏ‚¯ B‡ B„È ËLt . ¿ƒ¿»»«»«¿«≈«ƒ

ÔÈ‡ BÏ‚¯a B‡ B„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÓ Ba LÈ≈«ƒ¬≈««ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz36- ÌL ÌÈÓ ‰nk Ú„ÈÏ ÔËLt . ¿ƒ¿»¿»»≈««»«ƒ»

Ì‡ Ú„ÈÏ ¯BaÏ Ô·‡ ˜¯Ê .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰a ÔÈÏBÚ‰»ƒ»∆¿ƒ¿»»«∆∆«≈«ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈ‡ ÔÈÊzp‰ ÌÈÓ - ÌÈÓ Ba LÈ37ÏÚLÂ , ≈«ƒ«ƒ«ƒ»ƒ≈»¿»¿∆«

Ô·‡‰38.ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ »∆∆≈»ƒ¿ƒ

שבבור.33) למים מידה אמת או ידו משקיע הוא כך ולשם
כדי 34) הקנה, על או ידו על מים שיעלו רוצה הוא שהרי

במים  רק מעוניין שהוא פי על [ואף הבור. עומק שידע
ממנו, שלמטה באלה ולא העליון ההיקף את שהרטיבו
המים  עליית בלי אפשר שאי מפני כמרצון, כולם נידונים

והקנה]. היד של התחתון את 35)בחלק מודד כשהוא
אין  נרטבה ואם במים ידו שתושקע מעוניין אינו הבור רוחב
החולק  טרפון רבי וגם במשנתנו עקיבא כרבי מרצונו. זה
ה. הלכה שם בתוספתא לו הודה רחבו, בדין עליו

על 36) שיעלו מעוניין ואינו מרגיש הוא במים נוגע כשהוא
רגלו. או קול 37)ידו בשמיעת אלא בהתזה מעוניין אינו

הם 38)החבטה. בולטת ומקצתה בבור אבן יש אם
ופירש  "טהורין" כתוב [במשנה מכשירים. ואינם כמחוברים
מכשירים  שאינם האחרים, המשנה מפרשי וכן רבינו,

לטומאה].

.ÈÁÏM‰ ÏÚ Ë·BÁ‰39ÌÈnÏ ıeÁ40epnÓ ÔÈÊzp‰ - «≈««∆«««ƒ«ƒ»ƒƒ∆
‡e‰Â ÂÈÏÚ Ë·Á .e‡ˆiL BBˆ¯ È¯‰L ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»∆¬≈¿∆≈¿»«»»¿

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - ÌÈn‰ CB˙a41. ¿««ƒ≈»¿ƒ¿»

אותו 39) רוחצים לנקותו וכדי צמרו, ניטל שלא הבהמה עור
במקל. אותו וחובטים מי 40)במים מן שהוציאו אחר

יספוג 41)הרחיצה. שהרי המים, להוציא מתכוון אינו
במקומם. אחרים מים

.‡ÈÏ˜Ú·e ‰ÈÙqa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰42- ˙BËBLn·e ««ƒ»ƒ«¿ƒ»»≈∆«¿
˙B˙L¯·e ˙B„Bˆn·e ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»«¿»¿»

˙B¯BÓÎn·e43¯Ú Ì‡Â ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÌÈ‡ -44- «ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿ƒƒ≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz45‰ÈÒw‰ ÏÚL ÌÈn‰ ÔÎÂ .46ÏL ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆«««¿»∆

˙BÁÏL47‰ÙÈM‰ ÏÚÂ48;ÔBˆ¯a ÔÈ‡ - ÌÈ·Ï ÏL À¿»¿««ƒ»∆¿≈ƒ≈»¿»
.ÔBˆ¯a el‡ È¯‰ - ¯Ú Ì‡Â¿ƒƒ≈¬≈≈¿»

המים 42) בו שמתאספים בספינה מקום מפרש רבינו
והרא"ש  הספינה. שבדופני הזעירים הבקיעים דרך החודרים
הנהר, או הים קרקע עד בשלשלת שמורידים עוגן פירש:

הספינה. הליכת לעכב ומכמורות 43)כדי רשתות מצודות,
חיים. בעלי בהם לצוד כלים המים.44)הם מהם להוציא

בהוצאתם.45) מעוניין שהוא ציפוי.46)מפני
שולחנותיהם 47) את השולחנים מכסים גשמים כשיורדים

הדברים  את ירטיבו לא שהגשמים כדי בחוץ, העומדים
רבינו 48)שעליהם. ופירש והסיפא, הגירסה: במשנה

הגשם. מפני עליהם להגן ללבנים כיסוי

.·ÈdÙ¯ˆÏ ÏB„b‰ ÌiÏ ‰ÈÙq‰ ˙‡ CÈÏBn‰49, «ƒ∆«¿ƒ»«»«»¿»¿»
BÙ¯ˆÏ ÌÈÓLbÏ ¯ÓÒÓ ‡ÈˆBn‰50„e‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰ ,51 «ƒ«¿≈«¿»ƒ¿»¿««ƒ«∆»

ÌÁt B˙BOÚÏ ÌÈÓLba52Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ - «¿»ƒ«¬∆»¬≈««ƒ∆¬≈∆
„e‡‰ ˙‡Â ¯ÓÒn‰ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ Ï·‡ ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»¬»«ƒ∆««¿≈¿∆»

Ô˙BaÎÏ ÌÈÓLbÏ53ÔÈLeÏz Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - «¿»ƒ¿«»≈««ƒ∆¬≈∆¿ƒ
.ÔBˆ¯a¿»

במים 49) כשאינם ומתבקעים מתייבשים הספינה דופני
הסדקים  סתימת ידי על לחזקה כדי למים אותה ומוליכים
כראוי). שטה היא אם לבדקה, מפרשים (ויש

הוא 50) קרים במים הניתן באש מלובן ברזל להקשותו.
ומתחזק. וחלק 51)מתקשה האש את בו שמחתים עץ

נשרף. פחם 52)ממנו ויישאר הבוערת הגחלת את לכבות
בו. ככופה 53)להשתמש זה הרי בהם, יוזק שלא כדי

דינו  שנתבאר הכותל ילקה שלא כדי הכותל, על קערה
ג). הלכה י"ב (בפרק למעלה

.‚È˙ÏLn‰ ˙‡ ÏLÏL54B‡ ÈÏk da ˙BÏÚ‰Ï ¯BaÏ ƒ¿≈∆«¿…∆«¿«¬»¿ƒ
ÔB˙È˜55‰lkÏk‰ ˙‡ ÏLÏL ,56‰ÈÏÚ ·LzL È„k ¯BaÏ ƒƒ¿≈∆««¿«»«¿≈∆≈≈»∆»

˙Ï‚¯z‰57ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡ -58. ««¿¿…∆≈««ƒ∆»∆»¿ƒ¿»

מעוקם.54) וו ובסופה לשתייה.55)שרשרת כוס
קטן.56) אותה.57)סל מעוניין 58)ויעלה אינו שהרי

הכלכלה. או המשולת שתורטב כלל

.„È‰L¯k‰ ˙‡ ˜ÁÓÓ‰59,‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ¯ÈÒ‰Ï «¿«≈∆«¿≈»¿»ƒ««ƒ∆»∆»
B¯ÚO ËÁBq‰Â60ÔÈLeÏz ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈn‰ - B˙eÒÎa ¿«≈¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¿ƒ

ÔBˆ¯a61ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÔÈ¯‡Lp‰Â ,62ÈtÓ , ¿»¿«ƒ¿»ƒ≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈
,‰¯LÎ‰ dÓˆÚ ‰L¯Îe .ÔlkÓ e‡ˆiL BBˆ¯L∆¿∆≈¿ƒÀ»¿≈»«¿»À¿¿»

ÔÈ¯ÈLÎÓ d˙LÈ¯t ˙ÚLaL63ÌÈn‰ ˜z Ì‡Â . ∆ƒ¿«¿ƒ»»«¿ƒƒ¿ƒƒ≈««ƒ
‰¯LÎ‰ ‡Ï - BÁk ÏÎa ‰ÈÏÚÓ64. ≈»∆»¿»……À¿¿»

או 59) במחובר גשמים עליה כשירדו המדובר, כרוב. מין
המים. את ומעביר מקנחה והוא לרצון שלא בתלוש

ברצונו.60) שלא בהעברתם 61)שנרטב רוצה שהרי
זה 62)וביציאתם. ואין למקום. ממקום שעברו פי על אף

שלא  מפני ח, הלכה י"ב שבפרק לשפכה לנטלה דומה
כרבי  פסק לגמרי. שיצאו רצונו שהרי מחשבתו, נתקיימה
האילן  את מרעיד לדין דומה שזה מפני קמא, תנא נגד יוסי

בשיטתו. שם עומדים הלל ובית ב) משנה המים 63)(שם
ברצונו. ממנה שפירשו ברגע אותה מכשירים שיצאו

בשעת 64) נגיעה הייתה לא עין כהרף שנתלשו מפני
פרישה.
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.ÂË„ÈÚ¯n‰65¯ÈM‰Ï ÔÏÈ‡‰ ˙‡66B‡ ÔÈÏÎ‡ epnÓ ««¿ƒ∆»ƒ»¿«ƒƒ∆√»ƒ
‰‡ÓË ¯ÈM‰Ï67ÔÈLeÏz ÔÈ‡ epnÓ ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ¿«ƒÀ¿»««ƒ«ƒ»ƒƒ∆≈»¿ƒ

ÔBˆ¯a68ÔÈ˜LÓ epnÓ ¯ÈM‰Ï B„ÈÚ¯‰ .69ÔÈ‡ˆBi‰ - ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ«¿ƒ
Ba ÔÈ¯‡Lp‰Â ;ÔÈLeÏz Ô‰ È¯‰70e¯LpL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ««ƒ∆»¿

‡e‰L ÈtÓ ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆
eÊz Ì‡ ÔÎÂ .BlkÓ e‡ˆiL Ôek˙Ó71- ÔÈ¯aÁÓ‰ ÏÚ ƒ¿«≈∆≈¿ƒÀ¿≈ƒƒ¿««¿À»ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡72. ≈»¿ƒ¿»

רועד.65) והוא האילן את להפיל.66)מנענע
האילן.67) בענפי נת 68)המונחת לא להוריד שהרי כוון

המים. שעליו.69)את משקין להפיל התכוון
הרעידה.71)באילן.70) ידי פירות 72)על נגעו ואם

זה  [פירוש מוכשרים אינם המחוברים שעל במים תלושים
על  ניתזו שאם ומשמע, הראב"ד]. של השגתו מסלק
עליהם, שיפלו התכוון שלא פי על אף מכשירים - תלושים
ואם  המחוברים. מן להורידם מחשבתו נתקיימה שהרי
פירות  מכשירים מים אותם המחוברים, על שיפלו נתכוון

תלושים.

.ÊË„ÈÚ¯n‰73ÔÏÈ‡‰ ˙‡74B‡ ,B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ««¿ƒ∆»ƒ»¿»««¬≈
‰ÎBÒ75˙B˜¯ÈÂ ÌÈÚ¯Ê Ô‰ÈzÁ˙Â ,dz¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ »¿»¿»«¬∆¿»¿«¿≈∆¿»ƒƒ»

ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t‰ ÏÚ ÌÈn‰ eÏÙÂ ,Ú˜¯wÏ ÌÈ¯aÁÓ¿À»ƒ««¿«¿»¿««ƒ««≈«¿À»ƒ
ÔÈ‡ ˙B˜¯ÈaLÂ ÌÈÚ¯faL ÌÈn‰ Ô˙B‡ - Ô‰ÈzÁzL∆«¿≈∆»««ƒ∆«¿»ƒ¿∆«¿»≈»

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz76. ¿ƒ¿»

ג.73) משנה מים.74)שם להשיר פירוש,75)בכוונה
שוכה. איש ויקחו מט): יוד, (שופטים המקרא מלשון ענף,

התכוון 76) שלא מפני בהם, הנוגע את מכשירים ואינם
אף  מכשירים תלושים על נפלו ואם זרעים. אותם על שיפלו

משנה). (כסף להם התכוון שלא פי על

.ÊÈÌÈ¯ÓL77ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙pL ‰Óe¯z ÏL78¯·k - ¿»ƒ∆¿»∆»«¬≈∆«ƒ¿»
ÔBL‡¯‰L ˙BÓe¯˙a e¯‡a79ÈM‰Â80;ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡ ≈«¿ƒ¿∆»ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ

˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏLÂ81ÏLÂ ;¯eÒ‡ ÈLÈÏM‰ Û‡ - ¿∆∆¿≈∆∆««ƒ««¿ƒƒ»¿∆
ÈL ¯OÚÓ ÏLÂ ;¯eÒ‡ ÌÏBÚÏ - ÁaÊÓ ÈL„˜82 »¿≈ƒ¿≈«¿»»¿∆«¬≈≈ƒ

È‡ce‰83¯eÒ‡ „·Ïa ÔBL‡¯ -84ÔÈÚÏ e¯Ó‡L ÌLk . «««ƒƒ¿«»¿≈∆»¿¿ƒ¿«
e„Ó˙pL ÔB‚k .Ô¯LÎ‰ ÔÈÚÏ e¯Ó‡ Ck ,Ô¯eq‡ƒ»»»¿¿ƒ¿«∆¿≈»¿∆ƒ¿¿

Ô‰ÈÏ‡Ó85‰˙BL ‰Ó‰a ‰˙È‰Â86Ì‡L .ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ≈¬≈∆¿»¿»¿≈»»ƒƒ∆ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ ¯ÈÒnL ‡e‰ Ì„‡‰ ‰È‰»»»»»∆≈ƒ««ƒ»ƒƒ««ƒ
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜‰Â Ô·LÁL ÔÂÈk - eÏÙ Ô‰ÈÏ‡nL∆≈¬≈∆»¿≈»∆¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈∆

ÔÈ¯ÈLÎÓ87. «¿ƒƒ

יין.77) תמד.78)שמרי הראשון.79)לעשות התמד
שנייה.80) פעם מים נתן הראשון התמד לצורך 81)אחר

קרבנות  להקרבת לא להם, והדומה המקדש בבית תיקונים
המזבח. מפירותיו 82)על להפריש חייב מישראל אדם כל

(אחר  כחולין ודינו ללויים ניתן ראשון עישור עישורים, שני
שני  ("מעשר שני ועישור מעשר), תרומת ממנה שהופרשה
ונאכל  בעלים רכוש הוא שמיטה) בכל וֿה ד ב, א, בשנות
אלו  הפרשות ולפני בטהרה. ירושלים חומות בתוך רק

באכילה. ואסורים טבל הם מטבל 83)הפירות שהופרש
שאינו  הארץ, מעם שנקנו מפירות שני מעשר להוציא וודאי,

ומלמדנו  מעושרים. ספק הם ופירותיו המעשרות על נאמן
מותר  אלה מפירות שני מעשר של הראשון שהתמד רבינו
חומרא  הוא תמד שאיסור מפני לירושלים, חוץ לשתותו

הספק. על גזרו לא לירושלים.84)דרבנן, חוץ לאכלו
נתן 85) שאם הבעלים, כוונת בלי מאליהם מים שם שנפלו

בנתינתו  שהרי לו, או מכשירים אם לדון מקום אין בכוונה
אבל למשקה, התמד את אנו החשיב כוונה, כאן כשאין

מתורת  ויצאו המים את מקלקלים שהשמרים אומרים
רבינו  דעת שגם ונראה שם, התוספות פירשו [כך משקה.
שצריכים  גשמים" "מי כתב ולא "מים" סתם כתב שהרי כן.
וטריא]. השקלא בתחילת שם בגמרא שאמרו כמו מחשבה,
מפני  וכו', מכשירין בתרומה שני עד כן פי על ואף
לעניין  כן גם חשובים איסור, לעניין משקה שחשובים

התמד 86)הכשר. את החשיב הרי שותה אדם היה שאם
שם). (גמרא אלף.87)כמשקה עד ואפילו בחולין אפילו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
פירותיו 1) והמעלה ועירבן, לתוכם הדלף שירד פירות יבאר

עליהם  וירדו לטחון חטים המוליך וכו'. הכנימה מפני לגג
בתוך  שנתנה פירות מליאה שהיא חבית וכו'. גשמים
של  חבית פי על ונתנה חמה פת הרודה איפכא. או המשקין
בו  ונתן טמאים או טהורים במים ביתו המרבץ וכו'. יין
גב  על זה ונתן מהנהר פירות מלאים שקים המעלה חיטים.
האוכל  ונפל באוכל והנושך לבודקן בעדשים הנופח זה.

וכו'.

.‡˙B¯t2e·b˙iL È„k Ô·¯ÚÂ ÔÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL3 ≈∆»««∆∆¿»¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«¿
e¯LÎ‰ ‡Ï -4. …À¿¿

מ"ג.2) פ"ה לכל 3)מכשירין יתפזרו שהמים מתוך
הפירות.4)הפירות. את להרטיב רוצה אינו שהרי

.·‰ÏÚn‰5‰ÓÈk‰ ÈtÓ ‚bÏ ÂÈ˙B¯t6Ô‰ÈÏÚ „¯ÈÂ ««¬∆≈»««ƒ¿≈«¿ƒ»¿»«¬≈∆
- Ïh‰ Ô‰ÈÏÚ „¯iL Ôek˙ Ì‡Â ;e¯LÎ‰ ‡Ï - Ïh‰««…À¿¿¿ƒƒ¿«≈∆≈≈¬≈∆««
Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÌeÏÚ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .e¯LÎ‰À¿¿¿ƒ»ƒ∆¡≈≈∆¿»»«
;e¯LÎ‰ ‡Ï - Ô‰ÈÏÚ Ïh‰ „¯iL e·MÁL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿∆≈≈««¬≈∆…À¿¿

Ô‰Ï ‰OÚÓ LiL7‰¯Bz ÔÈc8‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,9 ∆≈«¬∆»∆ƒ»¿≈»∆«¬»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ elÙ‡10ÌÈpË˜ Ô‰· eÎÙ‰ .11‚b‰ ÏÚ ¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ»¿»∆¿«ƒ«««

ÔË˜ ÏL ‰·LÁÓ ‰˙È‰ Ì‡L ;ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈À¿»ƒ∆ƒ»¿»«¬»»∆»»
Ô‰È¯·cÓ ˙ÏÚBÓ Bz·LÁÓ - ÂÈOÚÓ CBzÓ ˙¯k12. ƒ∆∆ƒ«¬»«¬«¿∆∆ƒƒ¿≈∆

מ"א.5) פ"ו הפירות.6)שם מן התולעים  שיצאו כדי
תולעים. - ובין 7)כנימה לחומרא בין מועילים מעשיהם

א.8)לקולא. יג, מועילה.9)חולין אינה מחשבתם
על 11)שם.10) הטל שירד מתכוונים שהם בזה, והוכיחו

הפירות. אלא 12)כל להקל מועילה שאינה ומובן שם.
ומשמע  "קטן", "קטנים" וכותב מדייק רבינו להחמיר.
אינה  - מעשיהם מתוך הניכרת ושוטה חרש שמחשבת

מדבריהם. אפילו מועילה

.‚‰ÏÚn‰13˙Bc‚‡‰ ˙‡14˙BÚÈˆw‰ ˙‡Â15˙‡Â ««¬∆∆»¬À¿∆«¿ƒ¿∆
eÈzÓiL ÏÈ·La ‚bÏ ÌeM‰16- Ïh‰ Ô‰ÈÏÚ „¯ÈÂ , «««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿»«¬≈∆««

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï…À¿¿¿≈¿ƒƒ¿«…¿ƒ
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„¯BÈ Ïh‰L17ÌÏÚ‰ ‡Ï È¯‰L ;BBˆ¯a ‰Ê È¯‰ - ∆««≈¬≈∆ƒ¿∆¬≈…∆¡»
.eÈzÓiL È„k ‡l‡∆»¿≈∆«¿ƒ

מ"ב.13) ירק.14)שם דבילה.15)אגודות גושי
פי"א 16) למעלה ראה בפירושו, (רבינו ארוך זמן שיתקיימו

מאליהם 17)הי"ג). שיתלחלחו מפרש, [והר"ש בלילה.
מכשירה]. שאינה מהם, שתצא הלחלוחית מן

.„ÔÈhÁ CÈÏBn‰18Ì‡ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ÔÁËÏ «ƒƒƒƒ¿…¿»¿¬≈∆¿»ƒƒ
ÁÓO19Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ‚ba ÔÈe˙ ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ .e¯LÎ‰ - »«À¿¿»≈»¿ƒ««¿»¿¬≈∆

Á‰ .e¯LÎ‰ - ÁÓO Ì‡ ,ÌÈÓLbÌÈ¯n20eÈ‰L ¿»ƒƒ»«À¿¿««»ƒ∆»
Ì‡ ,ÌeÏÚ‰Â ÌÈna Ô‰ÈwO eÏÙÂ ¯‰pa ÌÈ¯·BÚ¿ƒ«»»¿»¿«≈∆««ƒ¿∆¡ƒ
Ìp‰ ÔÈwO‰ ÏÚL ÌÈn‰Â ,˙B¯t‰ e¯LÎ‰ - eÁÓO»¿À¿¿«≈¿««ƒ∆«««ƒƒ»

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz21eÁÓO È¯‰L ,22. ¿ƒ¿»∆¬≈»¿

מ"ה.18) פ"ג קמח 19)שם מוציאות במים, שרויות חטים
מרוצה  שהוא דעתו גילה שמח, הוא ואם לבן. יותר

מלאים 20)מהרטבתן. שקים טעונים חמורים מוליכי
בהם.21)תבואה. שיגעו אחרים פירות ומכשירים

על 22) ולא הפירות שהורטבו על ששמחו ואףֿעלֿפי
השקים. הרטבת

.‰˜O23¯‰p‰ Èab ÏÚ Ôe˙Â ÌÈBÚ¯Ê ‡ÏÓ ‡e‰L24 «∆»≈≈¿ƒ¿»««≈«»»
˙BÏÚÓ ÏÚ B‡ ¯Ba‰ Èt ÏÚ B‡25‰¯Ún‰26e·‡LÂ27 «ƒ«««¬«¿»»¿»¬
.e¯LÎ‰ -À¿¿

מ"א.23) קרוב 24)שם במקום אלא ממש בנהר ולא
למים. למערה.25)מאוד בהן שיורדים מדריגות

מים.26) אין עצמן המדריגות ועל מים, בה שיש
הרטוב.27) האוויר מן מים ספגו

.Â˙È·Á28CB˙a d˙pL ˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰L »ƒ∆ƒ¿≈»≈∆¿»»¿
ÔÈ˜Ln‰29˙B¯t‰ CB˙a d˙pL ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ B‡ ,30, ««¿ƒ¿≈»«¿ƒ∆¿»»¿«≈
e·‡LÂ31ÌÈÓa ?e¯Ó‡ ÔÈ˜LÓ eÏÈ‡a .e¯LÎ‰ - ¿»¬À¿¿¿≈«¿ƒ»¿¿«ƒ

ıÓÁ·e ÔÈÈ·e32ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L Ï·‡ ;33ÔÈ·‡LÓ ÔÈ‡34 ¿«ƒ¿…∆¬»¿»««¿ƒ≈¿»¬ƒ
.ÔcˆaL ˙B¯t‰ e¯ÈLÎiL È„k Ò¯Á‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈∆«¿ƒ«≈∆¿ƒ»

חרס.28) של היא חבית סתם מ"ב. שקעה 29)שם ולא
לתוכה. נכנסו ולא במשקין נוגעים 30)כולה והפירות

מבחוץ. החבית דרך 31)בדופני המתמצה הלחלוחית את
החרס. יין.32)דופני האחרים 33)של המשקין  חמשה

החבית.34)המכשירים. דופני דרך חודרים אינם

Ê.‰„B¯‰35:ÔÈÈ ÏL ˙È·Á Èt ÏÚ d˙e ‰nÁ ˙t »∆««»¿»»«ƒ»ƒ∆«ƒ
‰¯LÎ‰ ‡Ï - ÔÈhÁ ˙t ‰˙È‰ Ì‡36ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â ; ƒ»¿»«ƒƒ…À¿¿»¿ƒ»¿»∆

˙B·‡BL ÌÈ¯BÚO‰L ÈtÓ ,‰¯LÎ‰ - ÌÈ¯BÚO37ÔÎÂ . ¿ƒÀ¿¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ¬¿≈
‰È‰ Ì‡38;‰¯B‰Ë - ÌÈhÁ ˙t ‰˙È‰Â ‡ÓË ÔÈi‰ ƒ»»««ƒ»≈¿»¿»«ƒƒ¿»

ÔÈ˜LÓ ‰·‡ML ÈtÓ ,‰‡ÓË - ÌÈ¯BÚO ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿¿»ƒ¿≈∆»¬»«¿ƒ
.ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ

התנור.35) מן פת מוציא - רודה מ"ג. המדובר 36)שם
במים  כשנילושו אבל מכשירים, שאינם פירות, במי בנילושו

בלישה. הוכשרו שם.37)הרי יוסי במשנתנו 38)כר'
הכשר. לענין שהואֿהדין סובר ורבינו טומאה, לענין נחלקו

.Áıa¯Ó‰39eËÂ ÌÈhÁ Ba Ô˙Â B˙Èa ˙‡40Ì‡ : «¿«≈∆≈¿»«ƒƒ¿»¿ƒ
ÚÏq‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ,e¯LÎ‰ - ÌÈn‰ ˙ÓÁÓ41‡Ï - ≈¬«««ƒÀ¿¿¿ƒ≈¬««∆«…

ÌÈhÁ da Ô˙Â ‰·¯Úa B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰ .e¯LÎ‰À¿¿«¿«≈∆¿«¬≈»¿»«»ƒƒ
˙ÓÁÓ Ì‡Â ,e¯LÎ‰ - ÌÈn‰ ˙ÓÁÓ Ì‡ :eËÂ¿»¿ƒ≈¬«««ƒÀ¿¿¿ƒ≈¬«

‰·¯Ú‰42.e¯LÎ‰ ‡Ï - »¬≈»…À¿¿

יעלה 39) שלא כדי הרצפה על מים זולף - מרבץ מ"ד. שם
אם 40)האבק. ב: ו, קטן במועד מצאנו וכמוה הורטבו.

מטוננת. שדה סלע 41)היתה עצם לחלוחית ספגו
במקום  הנמצאת אבן היינו סלע מפרש, [הר"ש הריצפה.
ודינה  רטיבות, מוציאות כאלו ואבנים בראשית, ימי מששת

בתים]. גורסים 42)כזיעת ויש עצמן", "מחמת במשנה:
שונים  פירושים [ונאמרו רבינו. גירסת היא וכך "עצמה".
הראב"ד  של פירושו הדעת על ומתקבל מאד, דחוקים
שיתלחלחו  עד בעריבה החיטים נתן שאם כאן, בהשגותיו
עצמה, העריבה בשביל נתנן אם אבל הוכשרו, המים מן
- החיטים את בו להניח יותר נוח מקום מצא שלא פירוש
דברי  מפרש אלא משיג שאינו מוכיח, וסגנונו הוכשרו. לא

רבינו].

.ËÔÓBh‰43e¯LÎ‰ - e·ÈË¯iL È„k ÏBÁa ˙B¯t44. «≈≈¿¿≈∆«¿ƒÀ¿¿
ÁÙBË ‰˜LÓ Ba LÈ Ì‡ :·e‚p‰ ËÈha ÔÓBh‰45- «≈«ƒ«»ƒ≈«¿∆≈«

Ì‡Â ,e¯LÎ‰.e¯LÎ‰ ‡Ï - Â‡Ï À¿¿¿ƒ»…À¿¿

(ר"ש).44)שם.43) בו שנבלעו מים בלי חול שאין
היד 45) את להרטיב שתספיק לחלוחית, בטיט נשאר

בה. הנוגעת

.Èıa¯Ó‰46LLBÁ BÈ‡ - B¯b ˙‡47e¯LÎÈ ‡nL «¿«≈∆»¿≈≈∆»À¿¿
ÂÈhÁ48ÁÓO ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba eË Ì‡49. ƒ»ƒ»¿¿««ƒ∆»≈«

לחשוש.47)שם.46) מחוייב שם 48)אינו שיניחן
מפני 49)אחרֿכך. דבר, של וטעמו יטננו. אם שישמח

הרא"ש  פירוש (עלֿפי מהר נבלעים המים שבגורן, היובש
שם). רבינו דברי גם להבין יש וכן במשנתנו.

.‡ÈËwÏÓ‰50˙BtÁÏ Ô‰ÈÏÚ „¯BÈ Ïh‰Lk ÌÈ·OÚ «¿«≈¬»ƒ¿∆««≈¬≈∆¿«
ÔÈhÁ‰ Ô‰a51CÎÏ Ôek˙ Ì‡Â ;e¯LÎ‰ ‡Ï -52- »∆«ƒƒ…À¿¿¿ƒƒ¿«≈¿»

.e¯LÎ‰À¿¿

שאינה 51)שם.50) שבעשבים לחלוחית שיספגו כדי
בהם  "להטן כתוב [במשנה לטל. נתכוון לא אבל מכשירה,
שירטיבו, ישראל': וה'תפארת ה'ברטנורא' ופירשו חיטים",
את  גםֿכן מפרש שהוא ונראה "לחפות". כתב ורבינו

כמותם]. שעליהם.52)המשנה לטל

.·Èıa¯Ó‰53ÌÈÏaL Ba Ô˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B˙Èa ˙‡ «¿«≈∆≈¿«ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ√ƒ
ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ :eËÂ54el‡ È¯‰ - ¿»¿ƒ≈¬≈∆«¿∆≈«¬≈≈

.ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ה"א.53) פ"ב שם ט.54)תוספתא בהלכה למעלה נתבאר

.‚È¯ÚBp‰55e„¯ÈÂ ÔÈ˜LÓ ‰ÈÏÚ eÈ‰L ˜¯È ÏL ‰c‚‡ «≈¬À»∆»»∆»»∆»«¿ƒ¿»¿
¯LÎ‰ ‡Ï - ÔBzÁz‰ „vÏ ÔBÈÏÚ‰ „vÓ56. ƒ«»∆¿««««¿…À¿«

הירקות 55) שעל המים את להוריד כדי האגודה, את מנענע
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מ"ד). מ"א לגמרי 56)(שם שירדו התכוון שהוא מכיוון
מחשבתו. נעשית לא הרי הירק, מן

.„È‰ÏÚn‰57‰Ê Ô˙e ¯‰p‰ ÔÓ ˙B¯t ÔÈ‡ÏÓ ÔÈwO ««¬∆«ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»¿»»∆
‰Ê Èab ÏÚ58ÔÓ BÏ e„¯iL ÌÈna ÔBzÁz‰ ¯LÎ‰ - ««≈∆À¿«««¿««ƒ∆»¿ƒ

.‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ÁÈp‰ BBˆ¯a È¯‰L ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆¬≈ƒ¿ƒƒ«∆««≈∆

לתחתון.58)שם.57) ירדו העליון משק שהמים וידע

.ÂËÁÙBp‰59˙BÙÈ Ô‰ Ì‡ Ô˜„·Ï ÌÈL„Úa60eÚÈÊ‰Â «≈««¬»ƒ¿»¿»ƒ≈»¿≈ƒ
ÌÈn‰ ˙B„ÏBzÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈt Ï·‰a e¯LÎ‰ -61. À¿¿¿∆∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ

ÔÈÓLÓL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ62ÂÈt ‰˜LÓa e¯LÎ‰ - Úaˆ‡a ¿≈»≈À¿¿ƒ¿∆¿«À¿¿¿«¿≈ƒ
.BÚaˆ‡ ÏÚLÂ¿∆«∆¿»

מ"ו.59) בודק 60)שם והוא טחונות, בעדשים המדובר 
הן  ואם עליהן, ונופח להתבשל נוחות הן אם לדעת אותן
מהר  ויספגו ההבל את סופגות שהן סימן מהר, מתלחלחות

למשנתנו). בפירושו (רבינו הבישול מי את שדינן 61)גם
ה"ב. פ"י למעלה כמבואר הכשר, לענין הרוצה 62)כמים

שומשמין  ומניחה לאכול שבפיו ברוק אצבעו מלחלח ,
לפה  אצבעו מכניס ואחרֿכך בו, נדבקים והם עליהם

ומורידם.

.ÊËCL63ÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÏÎ‡‰ ÏÙÂ ÏÎ‡a »«¿…∆¿»«»…∆¬≈««¿∆∆«
ÔBˆ¯Ï ‡lL ÏÎ‡‰64ÌÈÚeˆt ÌÈ˙ÈÊ ÏÎB‡ ‰È‰ .65 »…∆∆…¿»»»≈≈ƒ¿ƒ

B˙ÈÚ¯b ˙‡ ıÓÏ ‰ˆB¯ ‡e‰L ÏÎÂ ˙BaË¯ ÌÈ¯Ó˙e66, ¿»ƒ¿À¿…∆∆»…∆«¿ƒ»
ÏÙÂ67ÔBˆ¯a ÂÈÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÂÈtÓ68‰È‰ . ¿»«ƒƒ¬≈««¿∆∆»»¿»»»

‰ˆB¯ BÈ‡L ÏÎÂ ˙BL·È ÌÈ¯Ó˙e ÔÈ·e‚ ÌÈ˙ÈÊ ÏÎB‡≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿…∆≈∆
ÙÂ ,B˙ÈÚ¯b ˙‡ ıÓÏÂÈÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÂÈtÓ Ï »…∆«¿ƒ»¿»«ƒƒ¬≈««¿∆∆»»

.ÔBˆ¯a ‡lL∆…¿»

מ"ו.63) פ"ג הפירות 64)טבולֿיום את מכשיר ואינו
הלחם  פיסת את ירטיב שרירו רוצה שאינו מפני בו, שיגעו

וילעוס. לפיו שתגיע מהשמן 65)לפני רטובים והם
שבו.66)שבהם. הלחלוחית מעט ממנו להוציא כדי

להרטיבו 68)הגרעין.67) מבלי למוץ שאיֿאפשר מפני
את  מכשיר ולפיכך משקה, ונעשה החשיבו שבפיו, בריר

לרצונו. בו שנגעו הפירות

.ÊÈÔÈLÏÚ69ÔËwlL70‰Ó‰·Ï71ÔÁÈ„‰Â72·MÁÂ , À¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈»∆¡ƒ»¿ƒ≈
e¯‡a ¯·k - Ck ¯Á‡ Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ73ÌÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ¬≈∆¿»»««»¿»≈«¿∆≈¿ƒƒ

ÈL ¯LÎ‰74·MÁLk ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ Ì‡Â . ∆¿≈≈ƒ¿ƒ»»¬≈∆«¿∆≈«¿∆ƒ≈
ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ75. ¬≈∆¿»»¬≈≈À¿»ƒ

אדם 69) בני ויש בהמה, מאכל הוא שבעיקרו עשב מין
"ציקוריה". נקרא רבות לעז ובלשונות אותו, שאוכלים

ב.70) קכח, חולין לבהמה.71)ברייתא להאכילם כדי
טומאה.72) מקבל אינו בהמה שמאכל מפני הוכשרו, ולא
ה"ג.73) פ"ג שהיו 74)למעלה בזמן מאכל ההדחה

אדם. מאכל שנעשו אחר להכשירם מועילה אינו בהמה,
פ"ג 75) עוקצין תוספתא שעליהם. טופח במשקה הוכשרו

ה"א.

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לרצון 1) ושלא לרצון ומתטמאים שמטמאים המים יבאר

טהרה  בחזקת שהם המים לרצון. אלא מטמאים שאין ואותם
חלב  או יין לתוכו שנפל גבא כשפסקו. או הגשמים בימות
אוכל  שהיה ומי פסקו. שלא תמצית מי שמן. או דבש או
האשה  ודין פיו. לתוך ידו והכניס טמיאות בידים תרומה
התנור  גורפת והיתה מוכשרת שאינה תרומה אוכלת שהיתה

וכו'. דם ממנה ויצא הקוץ והכה הטמא

.‡ÌÈÏkaL ÌÈÓ2‡lL ÔÈa ÔBˆ¯Ï ÔÈa ÔÈ‡nË˙Ó - «ƒ∆«≈ƒƒ¿«¿ƒ≈¿»≈∆…
ÌÈÏÎÂ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓe ,ÔBˆ¯Ï3Ô‰ÈÏÚ ÏÙpL ÔÈa ¿»¿«¿ƒ√»ƒ¿≈ƒ≈∆»«¬≈∆

ÌÈÓ Ï·‡ .ÔBˆ¯a Ô‰ÈÏÚ ÏÙ ‡lL ÔÈa ÔBˆ¯a¿»≈∆…»«¬≈∆¿»¬»«ƒ
˙B¯Ba ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜¯waL4ÔÈÁÈL5˙B¯ÚÓe6ÈÓe ∆¿«¿»¿≈ƒƒ¿»≈

ÌÈ‡·‚7‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ì‰a ÔÈ‡L8ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆≈»∆«¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÔBˆ¯a ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔBˆ¯Ï ‡l‡∆»¿»¿≈¿«¿ƒ∆»¿»≈««ƒ
eÈ‰L ÔÈa ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Ú˜¯waL∆««¿«∆≈»∆«¿»ƒ¿»≈∆»

ÔÈ·e‡L9ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÔÈa10ÙpL ,B‡ ˙n‰ ÔÎB˙Ï Ï ¿ƒ≈∆≈»¿ƒ∆»«¿»«≈
ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ‡Óh‰ Ô‰a CÏ‰L11Ì‡ Ï·‡ . ∆»«»∆«»≈¬≈≈¿ƒ¬»ƒ

B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lnL B‡ ‡ÓË Ì„‡ Ô‰Ó ‰˙L»»≈∆»»»≈∆ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈
el‡ È¯‰ - ÔBˆ¯a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ÔÎB˙Ï eÏÙpL∆»¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»¬≈≈
¯B‰h‰ Ô‰Ó ‰˙L .Ú˜¯wa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿««ƒ∆≈««¿«»»≈∆«»
- ¯B‰Ë ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lnL B‡ Ú˜¯wa e‡ÓËpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿««¿«∆ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»

‰˙BM‰ ‡ÓË12B‡ ‰˙L ÔBˆ¯a È¯‰L ,ÈÏk‰ ‡ÓËÂ ƒ¿»«∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆¬≈¿»»»
ÏÙ .‡lÓ13ÔÎB˙Ï14‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ƒ≈»«¿»ƒ»∆¿»¬≈

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,‰È‰Lk ¯B‰Ë15.ÔBˆ¯Ï ‡l‡ »¿∆»»∆≈¿¿«¿ƒ∆»¿»
¯kk‰ ‡ÓË - ¯kk‰ ‡ÈˆB‰Â B„È ÁÈ„‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ«»¿ƒ«ƒ»ƒ¿»«ƒ»

ÔBˆ¯a Ô‰ È¯‰L ,ÂÈ„ÈaL ÌÈna16. ««ƒ∆¿»»∆¬≈≈¿»

מ"ב.2) פ"א אבות 3)מקוואות מהל' בפ"ז נתבאר
כלים, שיטמאו המשקין על גזרו שחכמים ה"א, הטומאות

גזרו. לא אוכלין ועמוק.4)ועל  עגול  ארוכים 5)בור
מלמעלה.6)וצרים. מכוסות לא 7)מקורות, גומא

מים. בה שנתקבצו סאה,8)עמוקה ארבעים בהם יש ואם
פ"ט. מקוואות בהל' דינם בכלים 9)יתבאר מים ששאבו

לתוכם. מי 10)ושפכום בהם שנקווה או מנהר שנמשכו
המים 11)גשמים. נטמאו לא מרצון, שעבר אףֿעלֿפי

מעוניין  אינו אבל השני, לצד להגיע התכוון שהוא מפני
ה"ה. שבפי"ג בנהר לעבר דומה זה והרי במים, בנגיעה

שהשותה 12) ה"יֿיא, הטומאות אבות מהל' בפ"ח נתבאר
מדרבנן. גופו נטמא טמאים משקין מעצמו.13)רביעית

שנטמאו.14) מטמאין.15)למים שאין צ"ל
המים 16) הלא רצון, כאן צריך למה הקשה, [הראב"ד

שלא  ובין לרצון בין מטמאים ותלושים תלושים, הם שבידיו
הראב"ד  אמנם זו? הלכה בתחילת רבינו שכתב כמו לרצון,
לשיטתו  כהלכה ישיב רבינו אבל כענין, שאל לשיטתו
לא  אם תלושים נקראים אינם שמשקין ה"ג) פי"ב (למעלה
שבכלים", "מים ההלכה בתחילת שכתב ומה ברצון, נתלשו
שמדובר  לפרש גם ואפשר ברצון. שנתלשו למים הכוונה
הוכשרה] - פירושו נטמא, שאמר ומה טהורים, במים כאן

דבריו). לי נתבארו ולא כסףֿמשנה, (ראה

.·ÌÈ‡·‚ ÈÓ17ÔB‚k ,˙BÚ˜¯˜aL ÌÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ≈¿»ƒ¿«≈»∆ƒ«ƒ∆¿«¿»¿
˙ÈˆÓz ÈÓe ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ÈÓ18e˜ÒtL19 ≈ƒƒ¿»≈«¿ƒ∆»¿
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קמט oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - hay d"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙B‡Â˜Óe20e‡ÓËpL ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L21, ƒ¿»∆≈»∆«¿»ƒ¿»∆ƒ¿¿
ÏÚ Û‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ ea¯Â ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯ÈÂ¿»¿»∆¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¬≈∆««

eÙËL ‡lL Èt22ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -23Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ∆…»¿¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡·‚ ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜¯˜aL ÌÈn‰««ƒ∆¿«¿»¿≈¿»ƒ¿«≈»∆

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa Ïk‰ - ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa24. ƒ¿««¿»ƒ«…¿∆¿«»√»

מ"ד.17) והמים 18)שם ההרים על היורדים גשמים
לעמק. ונופלים הזחילה) מכוח (מבעבעים מתמצים

(ברטנורא).19) נגמרה הזחילה וגם הגשמים, שפסקו
מרובעים.20) או 21)בורות טמא אדם מהם ששתה כגון

טמא. בכלי [מפירושו 22)מילא גדותם. על עברו לא
את  שגרפו לתלות ויש כשעברו שמדובר משמע למשנתינו

כאן]. בו שחזר ונראה הטמאים. שמי 23)המים מפני
ה"ג, פ"ב למעלה שנתבאר כמו אותם מבטלים הגשמים
הטמא  מהם שתה שמא חוששים אנו ואין שפיכות. מי בדין
שבתקופת  מפני שנית, ונטמאו גשמים שם שנפלו אחר
בכל  למצוא אפשר ומים מצויים, דרכים עוברי אין הגשמים
לשתות  לבור פנה בודד דרך שעובר להניח ואין מקום,

שהם 24)ממנה. ספק, ללא כמעט הדעת על מתקבל
טהורים.

.‚ÌÈÓLb‰ e˜Òt25¯ÈÚÏ ÔÈ·B¯w‰ -26C¯cÏ B‡ »¿«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«∆∆
e‡ÏnLÂ ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML ˙˜ÊÁa Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿∆¿«∆»»≈∆«»≈¿∆ƒ¿

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎa Ô‰Ó27ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ˜BÁ¯‰Â ,28„Ú ≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«
eÎÏ‰ .Ì„‡‰ ·¯ eÎl‰iL29,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ïk‰ - ∆¿«¿…»»»ƒ¿«…¿∆¿«À¿»

‰na .Ô‰Ó ÔÈ˙BLÂ ÔÈ‡ÏÓÓ ˙B¯iLa ÌÈÎÏB‰‰L∆«¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c30;‰pnÓ ˙BzLÏ ¯LÙ‡L ‡·‚a ¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»

‰pnÓ ˙BzLÏ ¯LÙ‡ È‡L ‡·‚a Ï·‡31˜Á„a ‡l‡ ¬»¿∆∆∆ƒ∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆»¿…«
˙˜ÊÁa Ì‰L) ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÏB„b»¬≈∆¿∆¿«»√»∆≈¿∆¿«

¯ ˙BÒ¯t ÌB˜Ó ‡ˆÓiL „Ú (ÔÈ¯B‰ËÌ„‡ ÈÏ‚32B‡ ¿ƒ«∆ƒ»≈¿«¿«¿≈»»
‰q‚ ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙BÒ¯t33‡ˆÓ Ï·‡ .Ba ˙¯k «¿«¿≈¿≈»«»ƒ∆∆¬»»»
‰w„ ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙BÒ¯t34¯LÙ‡L ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - «¿«¿≈¿≈»«»¬≈∆»∆∆¿»
‰„¯iL35.˙˙LÂ ∆»¿»¿»»

קרוב 26)שם.25) במקום הנמצאים והבורות הגבאים
בכלים.27)לעיר. ומילאו שתו הטמאים העיר בני

שנתקלקלו 28) בדרכים ללכת אנשים של דרכם שאין מפני
הגשמים. לעבור 29)בימות רבים אדם בני התחילו

ה"ג.30)בדרכים. פ"א מקוואות בלי 31)תוספתא,
גדול. לשם 32)טורח שבא הוכחה שזו הגבא, יד על

טמאים. בכלים מילא או ושתה טמא שהיה לחוש ויש אדם,
ברכיבה.33) לגבא הגיע שאדם ואפשר סוס, או חמור כגון
וטלאים.34) הרועה.35)גדיים ליווי בלי בעצמה,

.„˙˜ÊÁ36˙BiÓeÓ‚e ËÈË37˙BiÁ ÈÁ˙ÙaL38˙eL¯a ∆¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿≈¬Àƒ¿
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰39e˜Òt ; »«ƒƒ¿««¿»ƒ∆≈¿ƒ»¿

˙eÎÈÙL ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓLb‰40ÔÈ˜ÂMaLÂ .41- «¿»ƒ¬≈≈¿≈¿ƒ¿∆«¿»ƒ
ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙpL ‡·b .·¯‰ ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰42B‡ ¿ƒ»∆««»…∆∆∆»«¿«ƒ

BÎB˙Ï ÏÙ .·¯‰ ¯Á‡ Ba ÔÈÎÏB‰ - L·„ B‡ ·ÏÁ»»¿«¿ƒ««»…»«¿
ÔÓL43e‰‡Èt˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44‰Ê È¯‰ -45‡nË˙Ó ∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

È„È ˙‡ˆÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔBˆ¯· ‡lL ‡nËÓe¿«≈∆…¿»¿ƒ∆ƒ∆¿»»≈¿≈
˙ÈÁˆÁˆ46. «¿»ƒ

שם.36) וגם 38)גומות.37)תוספתא, החנוונים,
עכורים. מים שם שופכים - לחנות חזקה 39)הבאים

שמי  מפני טהורים, שהם לוודאי) וקרוב הדעת על (מתקבל
מעבירים  שגם ואפשר אותם, ומבטלים מרובים הגשמים

הכ"ו.40)אותם. בפ"ב למעלה דינם שנתבאר
בדברי 41) שגם ונראה "שבשווקים", בתוספתא גורס הגר"א

כך. גורס הוא כאן ה"ב.42)רבינו ושמן 43)שם טמא,
במים. מתערב מעל 44)אינו והסירוהו צינון עלֿידי

במים 46)הגבא.45)המים. יישארו שלא איֿאפשר
לרצון  שלא גם מטמאים והם שמן, זעירות) (טיפות צחצוחי

הבאה). הלכה (ראה

.‰Ô‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈ˜Ln‰ ¯‡Le ÔÓL∆∆¿»««¿ƒƒ««ƒ¬≈≈
ÌÈÏka Ô‰L ˙BÓk Ú˜¯wa47‡e‰ „Á‡ ÔÈc ,48. ««¿«¿∆≈«≈ƒƒ∆»

הקודמת.47) שבהלכה שהקפיאוהו שמן מדין רבינו למד זה
מפרק 48) בה"א שנתבאר שבכלים, מים כדין בקרקע דינם
זה.

.Â˙ÈˆÓz ÈÓ49e˜ÒÙ ‡lL50Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿ƒ∆…»¿««ƒ∆≈»∆
ÌÈn‰ È¯‰Â Ú˜¯wa Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»ƒ¿≈««¿««¬≈««ƒ
ÏÚ Û‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ÔÈ‡·e ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»ƒ»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»¿««
Ô˙ B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lÓe ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML Ètƒ∆»»≈∆«»≈ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈»«
.¯·c ÏÎÏ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿ƒ¿»»»

מ"ו.49) פ"א מקוואות זוחלים 50)משנה, גשמים שמי
נתבארו  שפסקו, תמציות מי (דין ונמשכים ההרים מן עוד

ה"ב). למעלה

.Ê‰È‰L ÈÓ51ÔB‚k ,˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ‰Óe¯z ÏÎB‡ ƒ∆»»≈¿»¿»«ƒ¿≈¿
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰Ï·c52ÏhÏ ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎ‰Â , ¿≈»∆…À¿¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…

¯B¯ˆ53CÙ‰ Ì‡ :54È¯‰L ;B¯È¯a ‰Ï·c‰ ˙‡ÓË - ¿ƒ»«ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆¬≈
„i· ‡ÓË55B¯˜ÚL ÈtÓ ,56- CÙ‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«»ƒ¿≈∆¬»¿ƒ…»«

B‡ epÎt‰iL Ì„˜ ÂÈÙaL ‰˜Ln‰L ;‰¯B‰Ë¿»∆««¿∆∆¿ƒ…∆∆¿«¿∆
‡l‡ eLÏ˙ ‡lL ÌÈÓÏ ‰ÓBc B‡ÈˆB‰Ï epˆˆÓÈƒ¿¿∆¿ƒ∆¿«ƒ∆…ƒ¿¿∆»
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,Ú˜¯wa ÔÈ„Ú Ô‰57 ≈¬«ƒ««¿«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔBˆ¯a ‡l‡58‡l‡ BBˆ¯ ÔÈ‡ ‰ÊÂ , ∆»¿»¿∆≈«¿¿∆≈¿∆»
ÔBÈcet ‰È‰ .¯B¯v‰ ÏhÏ59ÂÈt CB˙Ï60B„È ËLÙe ƒ…«¿»»¿¿¿ƒ»«»

B‡ÓˆÏ BÁÈp‰ Ì‡ ,ÂÈt CB˙a ‰Ï·c‰Â BÏhÏ61- ƒ¿¿«¿≈»¿ƒƒƒƒƒ¿»
¯e˜Úk ˜¯‰ ‰Ê È¯‰62˙ÓÁÓ ‰Ï·c‰ ˙‡ÓËÂ , ¬≈∆»…¿»¿ƒ¿≈«¿≈»≈¬«

ÂÈ„È ˙ÓÁÓ ‡ÓËpL ÂÈt ‰˜LÓ63. «¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¬«»»

מ"י.51) פ"ח ידו.52)כלים בנגיעת נפסלה ולא
שנלחץ53) בצרור הדבילה.הרגיש את 54)לתוך בידו

ממקומו. הריר את הזיז כך ומתוך שבפיו, הדבילה
הדבילה 55) את מטמא והוא היד, בנגיעת נטמא הריר

באים  והטומאה שההכשר כן, לפני הוכשרה שלא אףֿעלֿפי
ה"ה. פ"ו למעלה שנתבאר כמו הריר.56)כאחת את

אינן  שידיים אףֿעלֿפי מתטמאה חולין דבילה ואפילו
את  עושות שידיים מפני והטעם, החולין. את מטמאות
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י"ח  מגזירת חולין אפילו לטמא לטומאה ראשון המשקין
שם) השלמות (ראה ה"י הטומאות אבות מהל' (פ"ה דבר
לא  שאם הבאה, הבבא של לרבותא תרומה ונקט ה"ו). ופ"י

השלמות). (ראה נטמאה' לא תרומה 'אפילו וגם 57)הפך
מכשירים. בה"א.58)אינם של 59)למעלה מטבע

מתכת. של שהוא מטבע כל אלא פונדיון דווקא ולאו מתכת.
שם).60) (משנה, מים 61)בפיו נמצאו ולא היה צמא

בלוטות  את לגרות כדי פיו, לתוך המטבע והכניס ידו, תחת
מהרגיל. למעלה רוק כמות שתוציאנה מפני 62)הרוק
למשנתינו). פירושו (ע"פ בכוונה כמו 63)שהוציאו

צרור. נטילת בדין למעלה שנתבאר

.Á‰M‡‰64‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L65 »ƒ»∆»¿»∆∆√»ƒ∆¿»
˙Ù¯B‚ ‰˙È‰Â ,ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L66‡Óh‰ ¯epz‰ ˙‡67, ∆≈»À¿»ƒ¿»¿»∆∆∆«««»≈

ÈtÓ dÚaˆ‡ ‰ˆˆÓe ,Ì„ ‰pnÓ ‡ˆÈÂ ıBw‰ dk‰Â¿ƒ»«¿»»ƒ∆»»»¿»∆¿»»ƒ¿≈
˙‡ÓË - ‰ÈÙa dÚaˆ‡ ‰˙Â ˙ÈÂÎpL B‡ ,Ìc‰«»∆ƒ¿≈¿»¿»∆¿»»¿ƒ»ƒ¿≈
‰˜Ln‰ ‡ÈˆB‰Ï dBˆ¯ È¯‰L ,‰ÈÙaL ‰Óe¯z‰68 «¿»∆¿ƒ»∆¬≈¿»¿ƒ««¿∆

.Úaˆ‡ ˙ˆÈˆÓa B¯˜ÚÏe ‰ÈtÓƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒ«∆¿«

מי"א.64) שכתבנו 65)שם כמו כך, הדין בחולין גם
ראה  הקודמת. ההלכה אגב תרומה ונקט הקודמת, בהלכה
באשה  ומדובר ה"י. פ"ח הטומאות אבות להל' השלמות
לגרוף  אנשים של דרכם שאין מפני אשה ונקט טהורה,
שנטף  אשה דין מלמדת במשנתינו ראשונה [בבא תנורים.
הביא  (רבינו טמאה באשה ומדובר טהור, לתנור מדדיה חלק
כאן  שלפנינו הדין – שניה ובבא ה"ה). פ"י למעלה זה דין
(רבינו  טמא והתנור טהורה שהאשה הפוך, במקרה מדבר –

למשנתינו)]. הגחלים.66)בפירושו את מוציאה
שכלי 67) נטמא, לא גופה אבל התנור, באויר ידיה ונטמאו

אדם. מטמא אינו לנכווית,68)חרס נמשך זה נימוק הרוק.
(עלֿפי  התרומה את מטמא הדם הקוץ, הכה בדין אבל

למשנה). פירושו

á"ôùú'ä èáù å"ë éùéù íåé

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ובחזקת 1) מוכשרים בחזקת בשווקים שהם הדברים יבאר

נאמן  ואם הכשר. בחזקת שהם והציר הדגים ודין טומאה.
שנתערבו  פירות מי הוכשרו. שלא לומר עליהם הארץ עם
מקום, בכל הפירות הארץ. מעם ציר והלוקח משקים. בשאר
טומאה  איסור בהם יש אם החולין טהרה. בחזקת הם אם
להיות  מוזהרים ישראל כל טומאה. להם לגרום מותר ואם

ברגל. טהורים

.‡Ïk2˙Bc‚‡‰3ÌÈ˜ÂMaL4ÏÎÂ ÌÈÁÓw‰ ÏÎÂ »»¬À∆«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»
ÈtÓ - ˙Bc‚‡‰ .ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa ÌÈ˜ÂMaL ˙B˙Ïq‰«¿»∆«¿»ƒ¿∆¿«À¿»ƒ»¬Àƒ¿≈

Ôk¯cL5„ÈÓz Ô‰ÈÏÚ ÌÈn‰ ÛlÊÏ6˙Ïq‰Â ÁÓw‰Â ; ∆«¿»¿«≈««ƒ¬≈∆»ƒ¿«∆«¿«…∆
ÔÈ˙˙BÏ -7ÔÈhÁ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÁBË Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ¿ƒ¿««»¬ƒ¿≈ƒƒ

Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁL8LÏLÏ ˙Á‡Â ÌÈzLÏ ˙Á‡ ÌÈÁ¯a9 ∆¿ƒ»¿≈«ƒ««ƒ¿«ƒ¿««¿»
‰¯„˜ ‰OÚÓ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k10˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k ,11 ¿≈«¬≈∆«¬≈¿≈»¿»ƒ

,ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬≈≈¿∆¿«À¿»ƒ¿»»

ÌÈza ÏL ÔÈa ÔÈ˜ÂL ÏL ÔÈa12Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BlL ÈtÓ , ≈∆¿»ƒ≈∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»
.Ô˙tÏ˜ ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ¿ƒ»»

ב.2) משנה ו פרק יחד.3)מכשירין קשורים ירקות
למכירה.4) לשוק ירקות.5)שהוצאו מוכרי כדי 6)של

טריים. נראים ושיהיו יכמשו כדי 7)שלא במים רוחצים
מבהיק. לבן קמח ויצא החיטין קליפת שוברים 8)להסיר

לשלושה.9)אותן. או חלקים לשני נשברת חיטה כל
כ)11)תבשיל.10) יז, (שמואלֿב המקרא מלשון גריסים.

הרפות. עליו הבית 12)ותשטח לצורכי עושים שאנשים
אינם  שבבתים וסלתות קמחים סתם אבל למכירה. לא
מקפיד  אינו עצמו לצורך חיטים שהטוחן מפני מוכשרים,
למכירה. הטוחן כמו והסולת הקמח לבנונית על כך כל
מוכשרים] - מפרש כאן ורבינו "טמאים" כתוב [במשנתנו

הבאה). הלכה (ראה

.·˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa Ô‰L el‡ Ïk»≈∆≈¿∆¿«À¿»ƒ¬≈≈¿∆¿«
.ÔÈ¯LÎÓ Ô‰Â Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ Ïk‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆«…¿«¿¿ƒ»∆¿≈À¿»ƒ
ÔÈ‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ Ôlk ÏÚÂ¿«À»∆¡»«»»∆«…À¿¿¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ13ÌÚL , »ƒ«¿»√»ƒ∆≈»∆¬»»∆«
.e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ı¯‡‰»»∆∆¡»«…À¿¿

מים.13) עליהם לשפוך רגילים אנשים שאין

.‚ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa ÌÈ‚c‰ Ïk14ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡Â , »«»ƒ¿∆¿«À¿»ƒ¿≈«»»∆
e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ Ô‰ÈÏÚ ÔÓ‡15ÌÏBÚÏ CÎÈÙÏ . ∆¡»¬≈∆«…À¿¿¿ƒ»¿»

ÔÈa Ì¯Áa Ô„vL ÔÈa ,ÌÈ‚c‰ .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌÈ‚c‰«»ƒ¿∆¿«À¿»«»ƒ≈∆»»¿≈∆≈
‰„BˆÓa ÔÈa ÛeÙÎa16‰„Bˆn‰ ˙‡ ¯Ú ‡Ï Ì‡ , ¿»≈ƒ¿»ƒ…ƒ≈∆«¿»
e¯LÎ‰ ‡Ï - Ô‰ÈÏÚ17e¯LÎ‰ - ¯Ú Ì‡Â ,18ÔÈ‡Â . ¬≈∆…À¿¿¿ƒƒ≈À¿¿¿≈

Èz¯Ú ‡Ï :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ı¯‡‰ ÌÚ19‰„Bˆn‰ ˙‡ «»»∆∆¡»«…ƒ«¿ƒ∆«¿»
Ô„eˆÏ Ôek˙iL „Ú ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬≈≈¿∆¿«À¿»«∆ƒ¿«≈¿»

‰¯‰Ëa20. ¿»√»

אינו 14) חי בעל שהרי מתים, בדגים שהמדובר מאליו, מובן
שנשארו  המים מפני והוכשרו טומאה, ולא הכשר מקבל

ומתו. המים מן שהוצאו לאחר במשנתנו 15)עליהם
בחזקת  הציר וכל ... טומאה בחזקת הדגים "כל אמרו:
מן  חוץ הן טהורין לומר נאמן הארץ עם כולן ועל טומאה,
המשנה  שבזמן דגים מין הוא דגה רבינו, שם ופירש הדגה".
אחרים  דגים שעל יוצא זה ומפירוש זה, בשם ידוע היה
כל  שעל כתב כאן אולם הוכשרו, לא לומר הארץ עם נאמן
כשם  "דגה" המונח את מפרש שהוא וברור נאמן, אינו דגים
והדגה  יח): ז, (שמות הכתוב כלשון דגים, מיני לכל כולל
אינו  רבינו למשנה, מפירושו בו וחזר תמות, ביאור אשר
שהוא  כשם דגים על נאמן הארץ עם אין למה כאן מפרש
אותם  שמפקידין "מפני נימקו במשנתנו הפירות, על נאמן
מפרש, והר"ש כלום. שם פירש לא ורבינו הארץ", עם אצל
עם  אצל הוכשרו שלא פירות להפקיד חברים נהגו שהרי
אבל  הוכשרו, לא לומר נאמנים שהם ראייה ומזה הארץ

אצלו. להפקיד נהגו לא הם 16)דגים ומצודה כפיף חרם,
פרק  מכשירין (תוספתא דגים לצידת ומכמורות רשתות מיני

ז). הלכה ברצון.17)ג נתלשו לא שעליהם שהמים מפני
ממקומם.18) המים את שעקר שדרך 19)מכיוון מפני
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לנער. דגים בטהרה,20)שולי חולין לאוכלי למוכרם כדי
מלנער. נשמר הוא זה ובמקרה

.„Ïk21¯Èv‰22¯LÎÓ ˙˜ÊÁa23ÏÙpL ¯B‰Ë ¯ÈˆÂ . »«ƒ¿∆¿«À¿»¿ƒ»∆»«
¯ÈLÎÓe ,‰˜LÓ Ïk‰ È¯‰ - Ì‰L Ïk ÌÈÓ BÎB˙Ï¿«ƒ»∆≈¬≈«…«¿∆«¿ƒ

‡nË˙Óe24ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË25.‡ÓË B˙˜ÊÁ CÎÈÙÏ26. ƒ¿«≈À¿««¿ƒ¿ƒ»∆¿»»≈
BÎB˙Ï ÏÙ27·ÏÁÂ L·c ÔÈÈ28·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -29. »«¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ««»…

ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La e·¯Ú˙pL ˙B¯t ÈÓ ÔÎÂ30ÔÈÎÏB‰ - ¿≈≈≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»««¿ƒ¿ƒ
,‰˜LÓ Ïk‰ È¯‰ - Ô‰L Ïk ÌÈÓa e·¯Ú˙ .·¯‰ ¯Á‡««»…ƒ¿»¿¿«ƒ»∆≈¬≈«…«¿∆

¯ÈLÎÓe ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Óe31ÌÈ·‚Á ¯ÈˆÂ . ƒ¿«≈À¿««¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó Ï·‡ ,¯ÈLÎÓ BÈ‡ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈«¿ƒ¬»ƒ¿«≈À¿««¿ƒ

ח.21) ו, פרק שם מדגים.22)משנה המתמצה
אוכלין 23) כמו ייטמא, - בטומאה יגע אם פירוש,

(בכורות  טומאה מקבל אינו נקי שציר פי על ואף שהוכשרו,
בו  שנתערב וציר מים, בו נתנו שמא אנו חוששים א), כב,
שאינו  הארץ, עם של בציר והמדובר טומאה. מקבל מים

הטהרות. על בטומאה.24)נאמן כרבי 25)כשיגע
שמעט  משמע כאן רבינו מלשון במשנתנו. יעקב בן אליעזר
טומאה  לקבל משקה הציר כל את עושים לציר שנפלו מים
(שם  ערוכה גמרא נגד שזה ואומר משיג והראב"ד ולהכשיר.
על  המים רבו לא שאם בפירוש, שם אומר נחמן רב ב). כג,
מתפרשים  יעקב בן אליעזר רבי ודברי משקה, אינו - הציר
מים  לתת חשודים הארץ שעמי הארץ, עמי של בציר שם
מים  שהוא כל מוסיף וכשהחבר מחצה, על מחצה עד בציר
נוספת, ותמיהה משקה. נעשו ולפיכך הציר על רבו הרי
המים  בטלו ציר רוב היה שאם ה בהלכה כותב רבינו שהרי
נכון  ויישוב אלה. את אלה סותרים דבריו ונמצאו במיעוטם,
כתב  למשנתנו. בפירושו יפה נדייק אם יימצא רבינו לדברי
אינו  הציר פירוש, משקה", ידי על הוא הציר "שעשיית שם:
ומוסיפים  מים עליהם שופכים אלא לבדו, הדגים מיץ
היא  זו ותערובת הדגים, מן רטיבות ומתמצה מלח עליהם
יהיה  "אמנם וכותב: רבינו מוסיף מכן ולאחר רגיל. ציר
שאינן  פירות או מלח ידי על הציר כשמוציאים טהור, הציר
מפרש  שהוא ברור, "מכשירין"). להיות (צריך מוכשרין
בלי  שנעשה בציר יעקב בן אליעזר רבי שאמר טהור" "ציר
מכשירים  הם מים קצת זה בציר נתן ואם מים תערובת כל
כאן. רבינו דברי גם לפרש יש שכך ומובן ומתטמאים.
פירות  שמי עצמה), זו בהלכה (לקמן לשיטתו ורבינו
תתבאר  ומעתה משקה. הכל שהם כל מים בהם שנתערבו
מוכשר". בחזקת הציר "כל הראשונה: הבבא גם בנקל

בח  הציר כל שאמרו: במשנה (וכן כאן טמא)המדובר זקת
ריש  של דעתו רבינו וקיבל המים, על שנעשה רגיל בציר
שמא  שחוששים א) כב, (שם נשיאה יהודה רבי בשם לקיש
פסק  (וכמותו השקה וצריך מים ממחצה יותר הארץ עם נתן
נחמן, רב לדעת בניגוד ה), בהלכה לקמן בפירוש רבינו
יתפרשו  לכך ובהתאם ממחצה. יותר נותן הארץ עם שאין
כאן  שהראב"ד לציין, [ויש הבאים. הדינים בכל דבריו יפה
מעיר  אלא ביקורת, של מלה כל בלי רכה בלשון מדבר
הודאה, כעין בזה לראות ויש אחרת, פירשו שם שבגמרא

כרבינו]. גם לפרש הארץ.26)שאפשר עם בו נגע שמא
כלל.27) מים בו שאין שיודעים הטהור שהם 28)לציר

טומאה. ומקבלים המכשירים אינו 29)משקין ציר רוב אם
שנינו  זה דין מכשיר. - המכשירים המשקין רבו ואם מכשיר
פירות, במי בנתערבו ה הלכה א פרק מכשירין בתוספתא

ציר. לעניין מזה למד למים.30)ורבינו חוץ המכשירים,
אומרים,31) "וחכמים שם: רבינו גירסת שם. תוספתא

כמותם. ופסק טמאים, - שהן כל מים לתוכן נפל אפילו

.‰ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯Èˆ Á˜Bl‰32ÌÈÓa B˜ÈMÓ -33 «≈«ƒ≈«»»∆«ƒ¿«ƒ
ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÓ ¯Èv‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡L .¯B‰ËÂ¿»∆ƒ»»…«ƒ«ƒ¬≈««ƒ

ÌÈ‚c ÏL ÁÏÓ Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â ;‰Â˜Óa ÔÈ¯‰hÓ34- ƒ«¬ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»»À∆«∆»ƒ
ÌÈn‰Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡.ÔËeÚÓa eÏËa daL ≈»¿«∆∆À¿»¿««ƒ∆»»¿¿ƒ»

‰¯„˜Ï Ï·‡ ;˙t Ô‰a ÏaËÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na35 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»∆«¬»ƒ¿≈»
BÈÓ ˙‡ ÔÈÓ ‡ˆÓ -36¯BÚÂ37ÌÈn‰ ·¯ e‡ˆÓÂ , »»ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿…««ƒ

‰Â˜na ¯‰Ë ‡Ï ¯Èva ‰È‰L ËeÚn‰L ,ÌÈ‡ÓË38. ¿≈ƒ∆«ƒ∆»»«ƒ…»««ƒ¿∆

מים.32) ממחצה יותר בו שיש טמאים 33)ואפשר מים
שמימיו  עד כשר במקווה הכלי את משקעים אם מתטהרים
(ראה  השקה נקרא וזה הטמאים, המים על ועולים צפים

כ"א). הלכה ב פרק של 34)למעלה מליחה להיות צריך
משנה. כסף ומלח. ציר פירוש בו 35)דגים, שיש לתבשיל

שבקדירה.36)מים. המים עם מצטרפים שבציר המים
והכוונה 37) נסתלק, - מפרש גרשום [רבינו מתעורר.

נסתלק]. היה מ 38)שהביטול ולא במיעוטם שבטלו שום
היו  אם קצת: מוזר דבר מזה יוצא כלל. מים תורת עליהם
ההשקה  אחר הוסיף אפילו הציר על מרובים טמאים מים
טמאים  מים היו ואם בטהרתה נשארה התערובת מים, קצת
נטמאה  - טהורים מים ההשקה אחר עליהם והוסיפו מועטים

התערובת. כל

.Â‰È‰ elÙ‡ ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa ˙B¯t‰«≈¿»»¿∆¿«»√»¬ƒ»»
eÈ‰iL B‡ e¯LÎ‰L Ú„iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯ÎBn‰«≈≈»ƒ«∆≈«∆À¿¿∆ƒ¿

.ÔÈ¯LÎÓ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆∆¿»»À¿»ƒ

.Ê‚B‡‰39‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa40Ïk ÔÎÂ . »¿»»¿∆¿«À¿»¿≈»
ÔÈ‡eMw‰41ÈÁ˙t ÏÚ ÈÓ‚a ˙BÈeÏz‰Â ÔÈÚeÏc‰Â «ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿¿∆ƒ«ƒ¿≈

˙BiÁ42ÔÈ‡ÓËe ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa -43. ¬À¿∆¿«À¿»ƒ¿≈ƒ

מין 39) כותב: ה משנה א פרק פאה למסכת בפירושו רבינו
הגפן  כאשכלות אשכולות לו ויש עורות בו שמעבדין צמח

במים.40)ויאכלו. פירותיו את שמרטיבים כל 41)מפני
דלעת. חנויותיהם 42)מיני פתחי על תולים החנוונים

למכירה. הנמצאים וירקות פירות ידי 43)דוגמאות
רטובות. ידיהם ולפעמים בהם ממשמשים ושבים עוברים
טומאה  לקבל ומכשירם עליהם הנופל לטל גם לחשוש ויש

בו. הרגיש לא והחנווני

.Á˙BÎÏ‰Ó ‰Ïa˜ È¯·„·e ‰¯Bza ·e˙k‰ Ïk»«»«»¿ƒ¿≈«»»≈ƒ¿
Lc˜Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ BÈ‡ - ˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰«À¿¿«¿»≈∆»¿ƒ¿«ƒ¿»
¯È‰Ê‰ È¯‰L ,„·Ïa ÈL ¯OÚÓe ˙BÓe¯˙e ÂÈL„˜Â¿»»»¿«¬≈≈ƒƒ¿«∆¬≈ƒ¿ƒ
B‡ L„˜ ÏÎ‡Ï B‡ Lc˜nÏ ÒklÓ ÔÈ‡Óh‰ ˙‡∆«¿≈ƒƒƒ»≈«ƒ¿»∆¡……∆

ÔÈlÁ‰ Ï·‡ ;‰‡ÓËa ¯OÚÓe ‰Óe¯z44Ô‰a ÔÈ‡ - ¿»«¬≈¿À¿»¬»«Àƒ≈»∆
ÏÏk ¯eq‡45˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‡l‡ , ƒ¿»∆»À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿
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`oilkeקנב z`neh zekld - dxdh xtq - hay e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯L‡ ¯Oa‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆¡««»¿«»»¬∆
,ÔÈ¯zÓ ÔÈlÁ‰L ÏÏkÓ .ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈…≈»≈ƒ¿»∆«ÀƒÀ»ƒ
‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡ .ÌÈL„˜ ¯O·a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»ƒ¿«»»ƒƒ≈ƒ¿≈»
?ÏeÒt - ÈM‰Â ,‡ÓË - ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰ :¯Ó‡∆¡«»ƒ∆«Àƒ»≈¿«≈ƒ»
epnÓ ˙BÓÏ ‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‰È‰iL ‡Ï…∆ƒ¿∆»«¬ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆

‚ Ì‡L :L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ï‰Óe¯˙a ÔÈlÁ ÏL ÈL Ú ƒ¿»¿…∆∆ƒ»«≈ƒ∆Àƒƒ¿»
dÏÒt -46ÏL ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ;ÈLÈÏL d‡OÚÂ ¿»»«¬»»¿ƒƒ¿≈ƒ»«»√»ƒ∆

ÔÎÂ ;e¯‡aL BÓk ,ÈLÈÏL Ô‡OÚÂ Ô‡nË - L„…̃∆ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ¿∆≈«¿¿≈
- ‰Óe¯˙a Ú‚ Ì‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÈL ÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈…∆≈ƒ∆Àƒƒ»«ƒ¿»

dÏÒt47. ¿»»

פעמים 46)לאכלם.45)שנטמאו.44) כמה כבר נתבאר
שנטמא  ודבר בנגיעתו, בו כיוצא פוסל אינו שנפסל שדבר
א). הלכה י"א פרק הטומאות אבות (הלכות מטמא או פוסל

הגוף 47) פסול גזרו שחכמים י), הלכה ח פרק (שם נתבאר
חולין. של שני האוכל על

.ËCk ,Ô˙BzLÏÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï ¯znL ÌLk¿≈∆À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»
Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈlÁÏ ‰‡ÓË Ì¯‚Ï ¯zÓ48BÏ LÈÂ . À»ƒ¿…À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿≈

‡nËÏ49ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ˙‡50‰lÁzÎÏ51¯zÓ ÔÎÂ . ¿«≈∆«Àƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»¿≈À»
È¯‰L .Ô‰a ‡nË˙‰Ïe ˙B‡Óh‰ ÏÎa ÚbÏ Ì„‡Ï¿»»ƒ«¿»«À¿¿ƒ¿«≈»∆∆¬≈
‡nË˙‰Ó ¯ÈÊp‰ ˙‡Â Ô¯‰‡ Èa ˙‡ ·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ«»∆¿≈«¬…¿∆«»ƒ≈ƒ¿«≈

ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .˙Óa52ÌÈ‰k Û‡LÂ ,ÔÈ¯zÓ ¿≈ƒ¿»∆»»»À»ƒ¿∆«…¬ƒ
‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯ÈÊe¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈

.˙Ó≈

מתוקנים.48) שאינם חולין לטמא.49)אפילו לו מותר
ומעשר 50) תרומה מהם שחולין 51).שהפרישו יוצא מזה

לגרום  מותר אבל לכתחילה, לטמאם אסור מתוקנים שאינם
העשויים  מדברים להיזהר מחוייב אינו כלומר טומאה, להם

טומאה. להם כהנים.52)לגרום שאינם

.ÈÈtÓ ,Ï‚¯ ÏÎa ÌÈ¯B‰Ë ˙BÈ‰Ï ÔÈ¯‰ÊÓ Ï‡¯OÈ Ïk»ƒ¿»≈À¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆∆ƒ¿≈
‰ÊÂ .ÌÈL„˜ ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na ÒkÏ ÌÈBÎ Ì‰L∆≈¿ƒƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿∆
.„·Ïa Ï‚¯a - eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ¿»»…ƒ»»∆∆ƒ¿«

‰˜BÏ BÈ‡ - ‡ÓË Ì‡Â53‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ï·‡ . ¿ƒƒ¿»≈∆¬»ƒ¿»¿«»»
.¯‰ÊÓ BÈ‡ -≈À¿»

ãycew zegiyn zecewpã

נכונים  שהם מפני ברגל טהורים להיות מוזהרין ישראל "כל
האחרונים  ודייקו וכו'". קדשים ולאכול במקדש להיכנס
כי  וכד' חייבים שהם ולא נכונים" "שהם שכתב בלשונו
הבאת  לצורך להיכנס שחייבים משום אינו החיוב לשיטתו

בנוגע מילתא גילוי שהוא אלא aeigdקרבנות onfl מכיון
צריך  שאז הרי למקדש, להיכנס בו שחייבים זמן שזהו

טהור. להיות
כתב: קודש, מקרא דיבור־המתחיל בא בפרשת רש"י אבל
והנפק"מ  וכסות". ושתי' לאכילה קודש אותו "...קרא
הרגל, בכל ולא במועד רק הוא החיוב א: שלרש"י ביניהם,
גם  לרש"י ב: המועד. בחול גם הוא להרמב"ם כן שאין  מה

חיוב  יש בהם וגם רגלים נקראו הכיפורים ויום השנה ראש
יום־טוב  קדושת מעצם הוא החיוב לרש"י ג: עצמו. לטהר

ושותה. אוכל כשאינו גם הרגל זמן כל להיות וצריך
(63 'r a"lg y"ewl it lr)

יכול 53) תגעו, לא ובנבלתם אומרים, "אחרים י: הלכה שם
הארבעים, את ילקה אדם נוגע אם לפרש), היינו (יכולים

תטמאו". ולאלה כד): יא, (ויקרא לומר תלמוד

.‡È‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÂcÁÈ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰54e„ÓÏ55, «»≈¿«»«¿»ƒƒ«¿»»¿
‡Ï Ï·‡ .˙Á‡ ‰¯Ú˜a ÔÈÏÎB‡ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰L∆«»≈¿«»¿ƒƒ¿»»««¬»…

ÌÚ ÏÚa‰ ÏÎ‡È,‰c ‰È‰zLk ˙Á‡ ‰¯Ú˜a BzL‡ …««««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿∆ƒ¿∆ƒ»
dnÚ ‰zLÈ ‡ÏÂ56BÓk ,ÒBk‰ ˙‡ BÏ ‚ÊÓ˙ ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿∆ƒ»¿…ƒ¿…∆«¿

Ïb¯‰ ÈtÓ ,‰·f‰ ÌÚ ·f‰ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .e¯‡aL∆≈«¿¿……««»ƒ«»»ƒ¿≈∆¿≈
‰¯·Ú57.ÏÚ·È ‡nL , ¬≈»∆»ƒ¿«

מפי 54) רבינו משה עד מרבו ורבו רבו, מפי תלמיד
הזה.55)הגבורה. מהכתוב אחת.56)לדרוש מכוס

הזבה.57) על לבוא חמורה עבירה לידי יבוא שלא

.·È˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿
ÔÈÏÎB‡ eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬ƒƒ»ƒƒ»¿ƒ
,Ì‰ÈÓÈ Ïk Ôlk ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰ÊÂ ‰¯‰Ëa ÔÈlÁÀƒ¿»√»¿ƒ¿»ƒƒ«À¿À»»¿≈∆
‡È‰ ‰¯˙È ‰M„˜ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆¿À»¿≈»ƒ
¯‡MÓ L¯BÙe Ì„‡ Ïc· ‰È‰iL ,˙e„ÈÒÁ C¯„Â¿∆∆¬ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»»≈ƒ¿»
.Ì‰nÚ ‰zLÈÂ ÏÎ‡È ‡ÏÂ Ì‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,ÌÚ‰»»¿…ƒ«»∆¿……«¿ƒ¿∆ƒ»∆
ÌÈOÚnÓ Ûeb‰ ˙¯‰Ë È„ÈÏ ‰‡È·Ó ˙eLÈ¯t‰L∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ≈»√««ƒ«¬ƒ
ÔÓ LÙp‰ ˙M„˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó Ûeb‰ ˙¯‰ËÂ ,ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿»√««¿ƒ»ƒ≈¿À««∆∆ƒ
˙Bnc‰Ï ˙Ó¯Bb LÙp‰ ˙M„˜e ,˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰«≈»»¿À««∆∆∆∆¿ƒ«
Èk ,ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â :¯Ó‡pL ;‰ÈÎMa«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ

ÌÎLc˜Ó ÈÈ È‡ LB„˜58. »¬ƒ¿»¿«ƒ¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

הטומאות  מהלכות בתורה הכתוב ש"כל כתב ח' בהל'
החולין  אבל וקדשיו... המקדש לעניין אלא אינו והטהרות
ובהלכה  כו'". טמאין חולין לאכול ומותר איסור בהם אין
אוכלים  היו הראשונים חסידים כו' שמותר "אע"פ כתב י"ב
הגוף  וטהרת היא... יתירה קדושה זה ודבר בטהרה... חולין
וגורמת  הרעות הדעות מן הנפש קדושת לידי מביאה
אכילת  אם הלא קשה ולכאורה וכו'" לשכינה להדמות
הרעות  הדעות מן הנפש קדושת לידי מביאה בטהרה חולין
חולין. ולטמא בטומאה חולין לאכול לכתחילה מותר מדוע
מחיל  "ילכו של באופן הוא יהודי של עבודתו שסדר אלא
שאסרה  מה ש"דייך באופן היא העבודה תחילת חיל". אל
לעבודת  להגיע אלא בזה להסתפק לו אין אבל התורה", לך
למעשים  האפשרות בכלל נשללת שאז ופרישות הבדלה
ברמב"ם  ההלכות סדר גם וזהו הרעות, ודעות הרעים
טמאים, חולין לאכול שמותר ההלכה לומדים שתחילה
ואח"כ  "חיל" כבר זה הרי בתורה הלכה שזוהי ומכיוון
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קנג milk zekld - dxdh xtq - hay e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

את  המבארת להלכה ומגיעים חיל", אל "מחיל הולכים
הפרישות. מעלת

שמותר  שמה העולם שדעת חסידים אצל הידוע וכפתגם
אבל  היתר. למצוא לפעמים אפשר שאסור ומה מותר,
ומה  אסור, בוודאי שאסור שמה היא החסידות שיטת
זה  שעניין בלעדיו להסתדר אפשר אם לחשוב צריך שמותר
שאע"פ  ברמב"ם מפורשת הלכה כי־אם מצווה הידור אינו

בפרישות. להתנהג יש זאת בכל המותרים, עניינים שיש
(dk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

בלשון 58) טהרה שבספר ההלכות כל לסיים הקפיד רבינו
וטהרה. קדושה

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦

‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ÌÈÏk Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»
„ˆÈÎÂ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙B‡Óh‰ el‡ ÏkÓƒ»≈«À¿¿≈ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿≈«

.ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa ‰Ê ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ודין 1) התורה. מן טומאה שמקבלים כלים מיני ששה יבאר

זכוכית  כלי שבים. מחיות או העוף מעצמות העשויים כלים
כלי  פשוטי ואדמה. אבנים גללים כלי ודין טומאה, מקבלים
עור  עץ כלי פשוטי ומקבליהם. מתכות כלי ופשוטי חרס

בכללם. שהוא ומה ומקבליהם ועצם

.‡ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL Ô‰ ÌÈÏk ÈÈÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈≈ƒ≈∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ
Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰2,¯BÚ ÈÏÎe ,ÔÈwO‰Â ,ÌÈ„‚a‰ : «»¿≈≈«¿»ƒ¿««ƒ¿≈

È¯‰ .O¯Á ÈÏÎe ,ıÚ ÈÏÎe ,˙BÎzÓ ÈÏÎe ,ÌˆÚ ÈÏÎe¿≈∆∆¿≈«»¿≈≈¿≈∆∆¬≈
˜O B‡ ¯BÚ B‡ „‚· B‡ ıÚ ÈÏk ÏkÓ :¯ÓB‡ ‡e‰3. ≈ƒ»¿ƒ≈∆∆»
ÛÒk‰ ˙‡Â ·‰f‰ ˙‡ C‡ :¯Ó‡ ˙BÎzÓ ÈÏÎ·e4. ƒ¿≈«»∆¡««∆«»»¿∆«»∆

Ó‡ O¯Á ÈÏÎ·eÏ‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡ O¯Á ÈÏÎe :¯ ƒ¿≈∆∆∆¡«¿ƒ∆∆¬∆ƒ…≈∆∆
.e¯aL˙ B˙‡Â ‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz…¬∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿…

שכולם 2) זה לענין רק שווים למטה, הנמנים אלה כל
כמו  טומאתם דיני בפרטי הם חלוקים אבל טומאה, מקבלים

לקמן. יפול 3)שיתבאר אשר "וכל כתוב: מזה ולמעלה
יטמא". במותם מהם "את 4)עליו ממשיך: והכתוב

הכתוב  מנה העופרת". ואת הבדיל את הברזל את הנחושת
הבא  והפסוק לישראל. אז ידועים שהיו המתכות מיני כל
אלה  כל פירוש, יתחטא", נדה במי "אך אומר: אחריו

מטומאתם. טהרה צריכים

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ5e„ÓÏ6ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»¿»
ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ˙Ba¯Ï - ÌÈfÚ ‰OÚÓ«¬≈ƒƒ¿«≈ƒ»¬ƒƒ««¿«ƒƒ

ÌÈfÚ ÏL ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe ÌÈÙÏh‰7¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «¿»«ƒƒ»¬»∆ƒƒ¿«ƒƒ¿»
‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ8˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk Ï·‡ . ƒ≈¿≈»¿«»¬»≈ƒ»¬ƒ≈«¿

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÛBÚ‰9ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ ıeÁ ; »≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈ƒ»¬ƒ
‰iÊÚ‰ ÛkÓ10˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈ·e „·Ïa11‰tˆÓ‰12- ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ¿«≈«««¬ƒ«¿À»

.ÌˆÚ ÈÏÎk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,ÌˆÚÏ ÔÈÓBc Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿ƒ∆∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓhL ,ÈÈÚa ·B¯˜Â13. ¿»¿≈«∆À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ

רבינו.5) משה עד איש מפי ב 6)איש כה, חולין במסכת
מתוך  מובנות שאינן התורה, בפסוקי חז"ל דרשות (כל
השמועה", "מפי רבינו עלֿידי מוגדרות מקרא, של פשוטו
משה  מפי שמענו אלא בפירוש, בתורה כתובות שאינן מפני
שלו, המשניות לפירוש רבינו הקדמת ראה כך. לדרוש רבינו

מקובלים"). פירושים הראשון; "החלק "מעשה 7)ד"ה
העזים. מן שנעשים הדברים משמעותו שם 8)עזים" למדו

"ומעשה  לכתוב היה שאפשר המיותרת, "וכל" המלה מן
אם 9)עזים". (פירוש, כן "אם מסיימת: שם הברייתא

פרט  "עזים"? לומר תלמוד מה וחיה), בהמה כל מרבה אתה
"העוז",10)לעופות". כתוב שם מי"ד. פי"ז, כלים

(ויקרא  בתורה נמנה זה עוף לעזניה. שהכוונה רבינו ומפרש
לעשות  ורגילים גדול והוא הטמאים, העופות בין יג) יא,

(ר"ש). מכנפיו אונקלוס 11)כלים מתרגם היענה" "בת
גאון). האי (רב נעימתא" ומעמיד 12)"בת המחזק בדבר

רבינו  השלמות). (ראה הביצה מקליפת שנעשה הכלי, את
גם  טומאה מקבלים העזניה, מכנף העשויים שכלים סובר
ציפוי. בלי כלומר, "בלבד", באמרו התכוון ולזה ציפוי. בלי
לביצת  נמשך "המצופה" במשנה שנאמר מה ולדעתו,
בשם  מביא למשנתנו טוב' יום וב'תוספות בלבד. הנעמית
נמשכת  שבמשנה "המצופה" שהמלה (מרוטנבורג) מהר"ם

לעזניה. דומים 13)גם שהם מפני טומאה, עליהם גזרו
אחרים. עצם לכלי

.‚ÌÈÏk14- d¯BÚÓe ÌiaL ‰iÁ ˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ≈ƒ»¬ƒ≈«¿«»∆«»≈»
ÔÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯B‰Ë - ÌiaL Ïk .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ…∆«»»¿≈¿«≈À¿»ƒ

Ò¯„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ ˙B‡Óh‰15¯ÓvÓ „‚a ‚¯B‡‰ Û‡ . «À¿¿…À¿«ƒ¿»«»≈∆∆ƒ∆∆
B‡ „‚· B‡ :¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ìia Ï„b‰«»≈«»≈¿«≈À¿»∆∆¡«∆∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯BÚ16e„ÓÏ17Ï„b‰ ÔÓ - „‚a ‰Ó : ƒƒ«¿»»¿«∆∆ƒ«»≈
¯aÁ .ı¯‡a Ï„b‰ ÔÓ - ¯BÚ Û‡ ,ı¯‡a18Ï„b‰ ÔÓ »»∆«ƒ«»≈»»∆ƒ≈ƒ«»≈

ı¯‡a Ï„b‰ ÌÚ Ìia19Ì‡ ,‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ elÙ‡ «»ƒ«»≈»»∆¬ƒ¿ƒ»ƒ
„Á‡ Ô‰ el‡k Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈOnL „Ú ¯eaÁ B¯aÁƒ¿ƒ«∆≈ƒ∆¿≈∆¿ƒ≈∆»

‰‡ÓËÏ20‰Ê ‡ÓhÈ ‰Ê ‡ÓË Ì‡L ,21Ïk‰ -22Ïa˜Ó ¿À¿»∆ƒƒ¿»∆ƒ»≈∆«…¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

מי"ד.14) מטמאים 15)שם ומצורע יולדת נדה, וזבה, זב
וטומאה  עליהם, עמדו או רכבו ישבו, ששכבו, הכלים את

בה  מפורשים (דיניה שמה "מדרס" משכב זו מטמאי לכות
שישנם  מפני מדרס, טומאת במיוחד מדגיש רבינו ומושב).
מדרס  בטומאת אלא טומאה בשום נטמאים שאינם דברים
לקמן  (ראה עצם וכלי עור כלי עץ, כלי פשוטי כגון בלבד,

ד.16)ה"י). אות ה"ב פרשת 17)ראה כהנים' ב'תורת
ה"י. ו, פרשתא שם.18)שמיני כהנים' ו'תורת שם, משנה

מאיר 19) ר' נחלקו ה"ב, פ"ז מציעא בבא כלים בתוספתא
שאינו  בארץ הגדל דבר בים לגדל חיבר בדין יהודה ור'
אומר  מאיר ר' וכדומה. אבנים כלי כגון טומאה, מקבל
הגר"א  גירסת (לפי אומר יהודה ר' טומאה, מקבל שאינו
וטיהרום  טומאה, לקבל ראויים ים "כלי שם) בביאורו
שהוא) כל (נימוק עילה להם לכשתימצא הכתוב), (מגזירת
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מקבל  שאינו דבר להם חיבר אפילו פירוש, טמאים ". יהיו
ר' נגד יהודה כר' הלכה מקום שבכל ואףֿעלֿפי טומאה.
מהדברים  שהם משיחה" או "חוט כאן רבינו כתב מאיר,
ומשמע  הקבוע, השיעור בהם כשיש טומאה שמקבלים
אינם  כלל, מטמאים שאינם להם והדומים אבנים שכלי
ובנגעים  כאן משנה שסתם מפני וטעמו, לטמא. מועילים
ומחלוקת  במשנה סתם וכל נשנו, יהודה ר' בשיטת  שם,

כסתם. הלכה - שכזה 20)בברייתא חיבור אם פירוש,
אחד  כבגד אותם עושה טומאה, מקבלים ששניהם בבגדים

טומאה. גם 21)לענין נטמא באחד, טומאה נגעה שאם
בבגד  נגיעה משום (ולא עצמה בטומאה נגע כאילו השני

השלמות.22)שנטמא). ראה בים. והגדל בארץ הגדל

.„ÔÈ‡ ÛBÚ‰ ¯BÚÓ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆«≈ƒ»¬ƒ≈»≈
ÂÈ˙BÓˆÚ BÓk ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó23È¯‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿»¿ƒ…««¬≈
ÔÈlÙz ÂÈÏÚ ·zÎÏ ¯Lk ‡e‰24?‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚk »≈ƒ¿…»»¿ƒƒ¿¿≈»¿«»

B˙Ó‰Ê ‡ÏeÏÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‚c‰ ¯BÚ ‰p‰ƒ≈«»≈¿«≈À¿»¿≈À¬»
˙˜ÒBt dÈ‡L25ÔÈlÙ˙Ï ¯Lk ‰È‰26z„ÓÏ ‰p‰ .27, ∆≈»∆∆»»»≈ƒ¿ƒƒƒ≈»«¿»

Ì‡ ,ÔÈlÙ˙Ï ¯Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Û‡L∆«»»∆≈¿«≈À¿»»≈ƒ¿ƒƒƒ
BÏ ÔÈ‡‡Ó‰Ê28. ≈À¬»

ה"ב.23) למעלה רבינו 24)ראה פסק וכן א קח, שבת
ה"י. תפילין מהלכות עיבוד 25)בפ"א ע"י עוברת אינה

אחרים. עורות של זוהמא כמו שם.26)העור גמרא
ללמוד.27) יש זוהמא.28)מזה לו אין העוף ועור

.‰È¯·cÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒƒ¿≈
‰¯Bz29‰‡ÓË eÏa˜iL Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ ,30; »«¬»ƒ»¿¬≈∆∆¿«¿À¿»

Ô˙i¯a ˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰31È¯‰ - Ò¯Á ÈÏÎk ÏBÁ‰ ÔÓ ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«ƒ¿≈∆∆¬≈
Ò¯Á ÈÏÎk Ô‰32‡Ï ,Ô¯·k ‰‡¯ ÔÎBzL ÈtÓe . ≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿»»…

Ô¯ÈÂ‡Ó e‡nhiL Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚33ÚbzL „Ú ‡l‡ , »¿¬≈∆∆ƒ«¿≈¬ƒ»∆»«∆ƒ«
.˙BÎzÓ ÈÏÎk ,ÔabÓ ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ‰‡Óh‰«À¿»»∆≈ƒ»≈ƒ«»ƒ¿≈«»

‰‡ÓË e¯Ê‚ ‡ÏÂ34Ô‰ÈËeLt ÏÚ35ÏÚ ‡l‡ , ¿…»¿À¿»«¿≈∆∆»«
Ô‰ÈÏa˜Ó36‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ì‰Ï ÔÈ‡Â .37ÔÈ‡Â . ¿«¿≈∆¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO38Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL , ¿ƒ¬≈∆¿»¿»»ƒ∆…»¿¬≈∆
˙BÏ˙Ï ‡l‡39. ∆»ƒ¿

טומאה.29) המקבלים סוגי בין בתורה נמנו לא
בן 30) ויסי צרידה איש יועזר בן יוסי אמרו: ב יד, בשבת

גזרו  ביתֿהדין) ואב הסנהדרין (נשיא ירושלים איש יוחנן
זכוכית. כלי ועל העמים ארץ על החומר 31)טומאה

זכוכית. עושים שממנו אֿב.32)הגלמי שם, יוחנן ר'
זו 33) בסברא נימקו ב טז, שם בגמרא הלא משיג, הראב"ד

לא  למה תשאל "ואם מוסיף: והוא מגבם. מיטמאים למה
חמורים  יהיו כן שאם ומשיב, חרס?" ככלי מאווירו יטמא
בלי  מאווירו וגם מגבו גם המטמא כלי שאין הכלים, מכל
למעט  העדיפו אחת, טומאה למעט שהוכרחו ומפני נגיעה,
התכוון  רבינו שגם להניח, ויש חידוש. שהיא אויר טומאת

כדרכו. בלשונו, שקיצר אלא א.34)לכך, טז, שם
קיבול.35) בית להם בית 36)שאין להם שיש כלים

ב).37)קיבול. טו, (שם חרס כלי תרומה 38)כמו
שאם  רבינו, ומשמיענו לשורפם. צריך שנטמאו וקדשים

אותם  שורפים אין טמא, זכוכית בכלי נגיעה ע"י נטמאו
א). טז, אלא 39)(שם לשורפם, ואסור באכילה אסורים

כעין  פירושה, "לתלות", המלה שיירקבו. עד אותם מניחים
הארץ. ובין השמים בין באויר התלוי דבר

.ÂÌÈÏÏ‚ ÈÏk40‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe41ÌÏBÚÏ - ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿»
ÔÈ¯B‰Ë42‡ÏÂ ˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ«À¿¿…

Ò¯„Ó ˙‡ÓË43ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ À¿«ƒ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ
.Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa Ô‰ÈËeLt ÔÈa≈¿≈∆≈¿«¿≈∆

(רבינו 40) ונתקשה שנתייבש בקר מרפש עשויים כלים
מפרש  א נח, בשבת רש"י א). פ"י, כלים למשנה בפירושו

כרבינו. פירש ב טז, שם אולם שיש, - שלא 41)"גללים"
חרס. כלי הם - הוסקו ואם באש, שם.42)הוסקו שבת

ג.43) בהלכה למעלה ביארנו

.ÊÚÏaL ÏÈt44ÔÈˆe‰45Ô‡È˜‰Â46ÈÚ¯‰ C¯c47, ƒ∆»«ƒ∆¡ƒ»∆∆»¿ƒ
˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OBÚ‰48ÈÏÎk Ì‰ Ì‡ »∆≈∆≈ƒ¬≈≈»≈ƒ≈ƒ¿≈

ÌÈÏÏ‚49‰ÙÈÙk Ï·‡ .eÈ‰Lk ıÚ ÈÏk B‡50˙‡ÓËpL ¿»ƒ¿≈≈¿∆»¬»¿ƒ»∆ƒ¿»
‡È‰ È¯‰ - ÈÚ¯‰ ˙Èa C¯c d‡È˜‰Â ÏÈt dÚÏ·e¿»»ƒ∆¡ƒ»∆∆≈»¿ƒ¬≈ƒ

d˙‡ÓËa51. ¿À¿»»

ט.44) סט, במנחות דקים.45)בעיא שבטים
יוצאת.47)הוציאם.46) שהרעי שלא 48)דרך בעיא

טומאה.49)נפשטה. מקבלים קלוע 50)ואינם סל
דקים. יוצא 51)משבטים אינו שנטמא דבר שם.

המדובר  וכאן בגופו, ממש שינוי עלֿידי אלא מטומאתו
בו  שיש לדבר טומאה מורידים אין אבל שלימה, כשיצאה
פיל  ונקט דוקא, לאו - שאמרו (פיל שלם הוא ואפילו עיכול
כשהוא  ולהוציאו סל לבלוע לו ואפשר גדול שהוא לדוגמא,

שלם).

.ÁÒ¯Á ÈÏk ÈËeLt52ÏL ÔÁÏLÂ ‡qÎÂ ‰¯BÓ ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆¿¿»¿ƒ≈¿À¿»∆
˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò¯Á∆∆¿«≈»∆≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ«À¿

Ò¯„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ53È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿…À¿«ƒ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈
;‡ÓËÈ BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ…≈∆∆ƒ¿»

CBz BÏ LiL Ïk54ÔÈ‡LÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ò¯Á ÈÏÎa …∆≈ƒ¿≈∆∆¿«≈À¿»¿∆≈
.¯B‰Ë - CBz BÏ»

מ"ג.52) שם א.53)כלים פד, שבת 'תורת 54)ברייתא
ה"ד. ז פרשתא שמיני פרשת כהנים'

.Ë˙BÎzÓ ÈÏk55ÌÈÈkq‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈËeLt „Á‡ , ¿≈«»∆»¿≈∆¿««ƒƒ
˙B¯Bi‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈÏa˜Ó B‡ ,ÌÈ¯tÒn‰Â¿«ƒ¿»«ƒ¿«¿≈∆¿«

‡pL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰ - ÔÈÒBÓe˜Óew‰ÂÏk :¯Ó ¿«¿ƒ«…¿«¿ƒÀ¿»∆∆¡«»
L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c56elÙ‡ .ËeLt ÔÈa Ïa˜Ó ÔÈa - »»¬∆»…»≈≈¿«≈≈»¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ,˙ÎzÓ ÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ïc‚Ó B‡ ‰·z≈»ƒ¿»¿«≈»∆∆«∆∆∆≈¿«¿ƒ
ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡57‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ¯˙È B‡58; «¿»ƒ¿»¿«»≈¿«¿ƒÀ¿»

L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c Ïk :¯Ó‡pL59. ∆∆¡«»»»¬∆»…»≈

מ"א.55) פי"א, קנח.56)כלים פיסקא מטות 'ספרי'
יבשים 57) דברים מקבל כלי כל ביבש. סאה ששים שהן

הגודש. מפני מנוזלים, יותר ב 58)כשליש פג, בשבת
מלא  מיטלטל כל אף וריקן, מלא מיטלטל שק "מה דרשו:
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קנה milk zekld - dxdh xtq - hay e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כשהם  אותם לטלטל שאיֿאפשר גדולים כלים אבל וריקן",
לשק. דומים שאינם מפני טומאה מקבלים אינם מלאים,
מתכת. בכלי נוהגת אינה זו שהגבלה ומשמיענו

גדולים.59) כלים מרבה "כל" המלה

.ÈıÚ ÈÏk60ÔB‚k ,Ô‰ÈÏa˜Ó :ÌˆÚ ÈÏÎe ¯BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆¿«¿≈∆¿
‰·¯Ú‰61˙ÓÁ‰Â62‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »¬≈»¿«≈∆¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»

‡qk‰Â ˙BÁel‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈËeLt Ï·‡ ;‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»¬»¿≈∆¿«¿«ƒ≈
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡L ¯BÚ‰Â¿»∆¿ƒ»»¿«≈»∆≈»¿«¿ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ‰‡ÓË63ÈÏk ÏkÓ :¯Ó‡pL . À¿»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆∆¡«ƒ»¿ƒ
ıÚ64˙Èa BÏ LiL - ˜O ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ≈ƒƒ«¿»»¿««∆≈≈

Ïea˜65Ïk Û‡ ,66ÌˆÚ ÈÏÎe .Ïea˜ ˙Èa BÏ LiL - ƒ«…∆≈≈ƒ¿≈∆∆
¯·c ÏÎÏ ıÚ ÈÏÎk67ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .68˙‡ÓhL ƒ¿≈≈¿»»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆À¿«

?ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈËeLt69ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡La ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»À¿
ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰ Ò¯„Óa Ï·‡ ,Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ70ÔÈ‡nË˙Ó ƒÀ¿«ƒ¿»¬»¿ƒ¿««»«¬≈»ƒ¿«¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ71Ïk - ·kLÈ ¯L‡ ·kLn‰ Ïk :¯Ó‡pL ; ƒ«»∆∆¡«»«ƒ¿»¬∆ƒ¿«»
e¯‡aL BÓk ,·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰72ÈÏk ÔÎÂ . ∆»¿ƒ¿»¿∆¿»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

.Ô‰È¯·cÓ Ò¯„Óa ‡nË˙Ó - ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ˙ÈÎeÎÊ¿ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆

מ"א.60) פ"ב, עץ.61)כלים מעור 62)של עשוי נוד
עץ 63)בהמה. כלי סוגי רבינו מונה ה"א בפ"ד לקמן

סופרים. מדברי אפילו כלל, מטמאים והכתוב 64)שאינם
הערב". עד וטמא . . . שק או עור או בגד "או מסיים:

ואוכלין.65) כלים בו לקבל הכלים 66)מקום כל
קיבול  בית להם כשאין מטמאים אינם זה בפסוק האמורים

ב). פו, "וכל 67)(שבת מהכתוב למדנו שטומאתם מפני
"וכל  ממשיך: והכתוב ה"ב), למעלה (ראה עזים" מעשה

עץ. לכלי (הושוו) הוקשו ולפיכך עץ", בבא 68)כלי
א. סו, ויולדת.69)בתרא נדה א.70)זבה  לח, בכורות

ה"א.71) פ"ז ומושב משכב מטמאי גזרו 72)בהלכות
מתכת. כלי שיטמאו עליהם

.‡È‚e¯‡ ‡e‰L Ïk73ÔÈa ÌÈzLÙe ¯ÓvÓ ÔÈa , …∆»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈
‰Laia ÌÈÏ„b‰ ÌÈ¯·c ¯‡MÓ B‡ ÈLnÓ B‡ ,ÒBapwÓƒ««ƒ∆ƒƒ¿»¿»ƒ«¿≈ƒ««»»

ÌÈ„·l‰Â .‰‡ÓË ÔÈÚÏ „‚a ‡¯˜p‰ ‡e‰ -74ÌÈ„‚·k «ƒ¿»∆∆¿ƒ¿«À¿»¿«¿»ƒƒ¿»ƒ
¯·c ÏÎÏ75. ¿»»»

א.73) סד, בד.74)שבת כהנים'75)חתיכות ב'תורת
את  לרבות בגד" "או דרשו: ה"ח, ו פרשתא שמיני פרשת

לריבוי. נדרשת "או" המלה הלבדין.

.·ÈÔÈÏ„b‰ ¯ÚO ÈËeÁ ‡e‰ ˜O‰76˙ÏLÏLk77B‡ ««≈≈»«¿≈ƒ¿«¿∆∆
ÈeOÚ‰ „Á‡ .ÌÈ„‚·k ÔÈ‚e¯‡‰78¯ÓvÓ B‡ ÌÈfÚ‰ ÔÓ »¬ƒƒ¿»ƒ∆»∆»ƒ»ƒƒƒ∆∆

„Á‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯t‰Â Òeq‰ ·fÓ B‡ ÌÈlÓb¿«ƒƒ¿««¿«»»¿«≈»∆¿∆»
ÔÈÙeˆ¯n‰ BÓk Ô‰Ó ‚È¯‡‰79˜·Á BÓk Ï„b‰ B‡ ,80 »»ƒ≈∆¿««¿ƒ«»≈¿∆∆

˙BÁÈLn‰Â ÌÈÏ·Á‰ Ï·‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BÓÁ ÏL∆¬¿«≈¬»«¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡ - ÌÈzLÙe ¯ÓvÓ ÔÈa ¯ÚO‰ ÔÓ ÔÈa ,ÔÈ¯eÊM‰Ô «¿ƒ≈ƒ«≈»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó81. ¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»

יב)76) כב, (דברים הכתוב מלשון קלועים, שזורים,
לך". תעשה חוטי 77)"גדילים ארוג בגדים, לעשיית בד

אחוזות  טבעות של בצורה קלועים ושקים ערב, וחוטי שתי

בזו. א.78)זו כז, שבת ישמעאל ר' דבי שקים 79)תנא
להעבירם  גדולים משאות בהם שאורזים וחזקים גדולים

בטן 80)בספינות. סביב ומהודק הכרוך רחב איזור
ה"א). פ"ח שם כהנים' ('תורת כשהם 81)הבהמה אבל

(שם). מתטמאים - טומאה המקבל בדבר מחוברים

.‚È‡Ób‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰ Ïk82ÔÓe ‰·¯Ú‰ ÔÓe »«≈ƒ»¬ƒƒ«…∆ƒ»¬»»ƒ
ÌÈw‰83ÔÈ‚È¯O‰Â ÌÈÏÚ‰ ÔÓe ÌÈ¯Óz ˙BtkÓe84 «»ƒƒ«¿»ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ

ÛÏÁ‰ ÔÓe ˙BÏÈ‡ ÈtÏ˜e85˙BÙÈÙk‰ ÔB‚k ,86 ¿ƒ≈ƒ»ƒ«≈∆¿«¿ƒ
ÔÈÏ˜Ò¯h‰Â87˙BˆÏÁn‰Â88˙Bˆtn‰Â89ÏÏÎa Ïk‰ - ¿«¿«¿»ƒ¿««¬»¿««»«…ƒ¿«

Ò¯Á ÈÏk „Á‡ .ıÚk ı¯‡‰ ÔÓ Ï„b Ïk‰L ,ıÚ‰ ÈÏk¿≈»≈∆«…»≈ƒ»»∆»≈∆»¿ƒ∆∆
¯˙ ÈÏk „Á‡Â90¯·c ÏÎÏ91¯ÙÚ‰Ó ÈeOÚ‰ ÈÏk Ïk . ¿∆»¿ƒ∆∆¿»»»»¿ƒ∆»≈∆»»

˙B¯ÙÚ‰ ÔÓ92È¯‰ - ÔL·ka Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BO Ck ¯Á‡Â ƒ»¬»¿««»¿ƒ»«ƒ¿»¬≈
¯epz‰Â .Ò¯Á ÈÏk ‰Ê93ÌÈ¯Èk‰Â94Átk‰Â95‡ˆBiÎÂ ∆¿ƒ∆∆¿««¿«ƒ«ƒ¿«À»¿«≈
˙BÈa‰ ¯‡MÓ Ô‰a96Ô‰a ÔÈÏM·Ó B‡ Ô‰a ÔÈÙB‡L »∆ƒ¿»«ƒ¿»∆ƒ»∆¿«¿ƒ»∆

‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰ -97˙‡ÓËÂ Ô˙‡ÓËÂ , «…¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿À¿»»¿À¿«
.‰ÂL Ò¯Á ÈÏk¿≈∆∆»»

עשב.82) הנהרות.83)מין שפת על ענפי 84)הגדלים
הגפן. למשנה),85)עץ בפירוש (רבינו פלחר אל בערבית

עשב. קרקע.86)מין מגידולי קלועים קטנים סלים
קלועים.87) גדולים קלועים 88)סלים גדולים, שטיחים

דקים. שבטים או קלועים 89)מקנים רכים, שטיחים
מחפורת 90)מעשבים. - פירשו ב לג, זרה עבודה במסכת

מאוד  רכה אבן מ"א) פ"ב (בכלים רבינו ופירש צריף. של
במים. בקלות  שם.91)הנמסת עפר 92)משנה מין כל

קשה. או רכה אדמה ובין חול, בין טיט בין שהוא,
מלמעלה.93) וצר מלמטה רחב שדפנותיו 94)הוא תנור

קדירות. שתי להעמיד מקום בו ויש תבניתו 95)מאונכים,
פרק  שבת (ראה בלבד אחת לקדירה מקום בו ויש ככירה,

מחרס. עשויים ושלשתם וב). מ"א, תנורים 96)ג מיני
אותם  שמחברים מפני בנינות להם קורא רבינו גדולים.

לאדמה. מחו 97)בטיט שהם וכל אףֿעלֿפי לקרקע, ברים
שהתורה  מפני והטעם, טומאה. מקבל אינו לקרקע מחובר

יותץ. וכיריים תנור לה): יא, (ויקרא אמרה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
של 1) מדבר שהוא כל אפילו קיבול כלי העושה יבאר

הקש  שפופרת למלאותו. העשוי קיבול בית ודין קיימא.
קבלה. ככלי דינן אם בהן וכיוצא והקנה

.‡‰OBÚ‰2ÌB˜Ó ÏkÓ Ïea˜ ÈÏk3Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - »∆¿ƒƒƒ»»¬≈∆¿«≈
Ïea˜ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ÏÎa ‰‡ÓËÀ¿»¿»∆ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ
¯LÙ‡L ,‡Ói˜ ÏL ¯·„ ‰OÚiL ‡e‰Â .¯eÚLƒ¿∆«¬∆»»∆«»»∆∆¿»

‰vn‰ ¯BÚ‰ ÔÓ ÈÏk ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk .„ÓÚiL4‡lL ∆«¬…≈«»∆¿ƒƒ»««»∆…
¯Èp‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Èp‰ ÔÓ B‡ ,ÏÏk „aÚ˙ƒ¿«≈¿»ƒ«¿»««ƒ∆≈«¿»
ÔBl‡‰Â ÊB‚‡‰Â ÔBn¯‰ ˙tÏwÓ B‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó5, ¿«≈À¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»¡¿»«

B‡ ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ô‰a „ÓÏ ˙B˜BÈz‰ Ìe˜˜Á elÙ‡¬ƒ¬»«ƒ»…»∆∆∆»»
;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎÏ ÌeÈ˜˙‰L∆ƒ¿ƒ¿«…¿«ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»

L¯Á ˜BÈzL6‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ ÔË˜Â ‰ËBL7ÏÚ Û‡ , ∆ƒ≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆««
‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L Èt8ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .9ÔÓ ƒ∆≈»∆«¬»»¬»»∆≈ƒƒ
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milkקנו zekld - dxdh xtq - hay e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,Ô‰a „ÓÏ Ô˜˜ÁL ,ÌÈL·È‰ ˙ÚÏc‰Â ‚B¯˙‡‰Â ˙Ùl‰«∆∆¿»∆¿¿«¿«««¿≈ƒ∆¬»»»…»∆
¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»

.ËÚeÓ ÔÓÊ ‡l‡ e„ÓÚiL∆««¿∆»¿«»

מט"ו.2) פי"ז ומשחקי 3)כלים והנייר המצה עור לרבות
וכן  למשנתינו, בפירושו (רבינו למטה האמורים תינוקות

הרא" "מכל פירשו מפרש והברטנורא יוםֿטוב'. ו'תוספות ש
הדג  עצמות אבל זעיר), קיבול בית אפילו היינו מקום"
קיבול, בית להם כשיש אפילו מיטמאים אינם ועורו

מטומאה. אותם מיעטה מעובד 4)שהתורה שאינו עור
לשפרה. כדי תערובת או תיקון כל בה שאין מצה כמו כלל,
"יכול  שנינו: הי"א, ו פרשתא שמיני, פרשת כהנים' ב'תורת
תלמודֿ מלאכה? בהם נעשה שלא החיפה ועור המצה אף
ומדרשה  בהם". מלאכה יעשה אשר לב): יא, (ויקרא לומר
שאם  רבינו, וסובר מלאכתו. נגמרה שלא עור נתמעט זו
נגמרה  - כיס או תרמיל כגון קיבול, בית זה לעור עשה
בלבד  עור כלי פשוטי ונתמעטו טומאה, ומקבל מלאכתו

משנהֿלמלך). תוכו 5)(ראה וגם שקליפתו האלון עץ פרי
-6)קשים. השומע אילם אבל מדבר, ואינו שומע אינו

כגדול. דעת.7)דינו בן מעשה כמו מועילים מעשיהם
לכאן 8) או לכאן מכריעה אדם של שמחשבתו הדברים בכל

ערך. כל למחשבתם אין בבאֿמציעא 9)– כלים תוספתא,
ה"ג. פ"ז

.·ÌÈÊ‡Ó ‰˜10˜Án‰Â11Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LiL ¿≈…¿«ƒ¿«»»∆≈»∆≈ƒ
ÏÒ‡‰Â ,˙ÎzÓ12ÏL ‰˜Â ,˙BÚÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL «∆∆¿»≈∆∆≈≈ƒ»¿»∆∆

ÌÈÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL ıÚ13˙Èa Ba LiL ÏwÓe , ≈∆≈≈ƒ«ƒ«≈∆≈≈
‰ÊeÊÓ Ïea˜14˙ÈÏb¯Ó ÌB˜Ó B‡15ÏL ˙ÊÁLÓe , ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿∆∆∆

ıÚ16ÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba LiL17Ò˜t ÁeÏÂ ,18LiL ≈∆≈≈ƒ∆∆¿«ƒ¿»∆≈
‰ÂÚL Ïea˜ ˙Èa Ba19ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk - ≈ƒ«¬»»≈¿«≈»∆««

Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈¿≈≈ƒ¿≈»∆≈ƒ
ÔÓ ‡ÓË ÔÈ‡Â .‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,‡e‰L Ïk»∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿≈»≈ƒ

‰¯Bz‰20LnLÓ‰Â Ô‰a LiL Bc·Ï Ïea˜ ˙Èa ‡l‡ «»∆»≈ƒ¿«∆≈»∆¿«¿«≈
CÈ¯ˆ Ïeaw‰ ˙ÈaL ÈÏk‰ ¯‡MÓ Ïeaw‰ ˙Èa ˙‡∆≈«ƒƒ¿»«¿ƒ∆≈«ƒ»ƒ

BÏ21- ËeLt‰ ÈÏk‰ ¯‡MÓ C¯v‰ ÏÚ ¯˙i‰ Ï·‡ ;¬»«»≈««…∆ƒ¿»«¿ƒ«»
e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ‡ÓËÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë22. »ƒ«»¿»≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שם 10) (משנה, בו תלויים המאזניים שכפות האמצעי החלק
מ"ט). את 11)פי"ז, בה שמוחקים מהוקצעת, עץ חתיכת

המידה  שפת כל על המחק את מעבירים כיצד? המידות.
לתוך  קצת נדחק הוא כבד, המחק ואם הגודש, על ונופל
מעץ, הם והמחק מאזניים של הקנה יותר. ומפיל הכלי
בצד  מתכת בהם ומכניסים קיבול בית להם עושים והרמאים
שהמתכת  בצד המשקלות את מניחים קונים וכשהם אחד,
דומה  באופן הנמכר. הדבר את שם מניחים וכשמוכרים בו,
הקל  בצד מוחקים בקניה במחק, גם משתמשים הם

הכבד. בצד הסחורה 12)ובמכירה בו שתולים מוט
מקצת  בו וטומן קיבול בית בו עושה רמאי וחנווני הנמכרת,
ממה  פחות ונתן במנין שטעה לקונה ואומר שקיבל, הכסף

לשלם. עליו הוא 13)שהיה כאילו פנים מעמיד רמאי עני
מבלי  הקנה מן מים ושותה עליו, שיחמלו כדי בתענית יושב

ושבים. העוברים בזה בפתח 14)שירגישו לקבעו כדי

השלמות). ראה למשנתינו. רבינו פירוש (ע"פ הבית
מסיימת:15) (המשנה המכס ולהבריח שם להסתירה כדי

אוי  אומר, אם לי אוי זכאי: בן יוחנן רבן אמר כולן "ועל
אנשים  שילמדו אפשר - אומר אם פירוש, אומר". לא אם לי
יחשבו  - אומר לא ואם לרמות, הללו התחבולות את רעים
התלמידים  וגם בתחבולותיהם בקיאים אנו שאין הרמאים,
אמרו, - ב סט, בבבאֿבתרא אלה. בדינים בקיאים יהיו לא
על  בהסתמכו התחבולות כל את גילה זכאי בן יוחנן שרבן
בם  ילכו וצדיקים ה' דרכי ישרים כי ו): יד, (הושע הכתוב

בם). יכשלו סתם 16)ופושעים כתוב במשנה מי"ז. שם
מתכת  של היא שאם עץ", "של הוסיף ורבינו "משחזת",
היא  ואם קיבול, בית בה שאין אףֿעלֿפי מיטמאה היא הרי
טומאה  מקבלת אינה קיבול בית בה כשיש אפילו אבן של

בפירושו). (רבינו ה"ו בפ"א שנתבאר כדי 17)כמו
על  שמן קצת מטפטפים הסכין חוד את יפה להחליק
השמן. לקבלת קטנה חקיקה בה עושים ולפיכך המשחזת,

עליו 18) חורטים והחנוונים שעווה, עליו שמניחים עץ לוח
[ולא  חשבונותיהם. את קשה, עץ של או מתכת של בחרט
היו  וכשלא הגבוה]. מחירם מפני בנייר או בקלף השתמשו
כדי  השעווה את החליקו – החשבונות לאותם יותר צריכים

שנית. בה קיבול 19)להשתמש בית בלוחות עושים יש
ה"ד.20)לשעווה. פ"ז בבאֿמציעא כלים תוספתא,

לשון 21) בו. להשתמש ראוי הכלי יהיה לא זה חלק שבלי
הצורך. את המשמש אלא מטמא אינו פ"א 22)התוספתא:

חכמים. מגזירת טומאה מקבלים עץ כלי שפשוטי ה"א,

.‚Ïea˜ ˙Èa23.Ïea˜ ˙Èa BÈ‡ - B˙‡lÓÏ ÈeOÚ‰ ≈ƒ∆»¿«…≈≈ƒ
˙Ú˜a ?„ˆÈk24Ïea˜ ˙Èa da ÔÈ˜˜BÁL ıÚ ÏL ≈«¿««∆≈∆¿ƒ»≈ƒ

ÏÊ¯a ÏL Ôcq‰ Ba ÔÈÚ˜B˙Â25‡È‰ ÌÈÁt ÏL Ì‡ : ¿¿ƒ««»∆«¿∆ƒ∆«»ƒƒ
˙Èa da LiL Èt ÏÚ Û‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -≈»¿«∆∆À¿»∆««ƒ∆≈»≈

B˙‡lÓÏ ‡l‡ ‰OÚ ‡Ï ,Ïea˜26‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ…«¬»∆»¿«…¿≈…«≈
ÔÈÙ¯Bˆ ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .‰Êa27˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - »∆¿ƒ»¿»∆¿ƒ¬≈¿«∆∆

˙Ú ÏÎa ÏÊ¯a‰ ˙‡ ÔÈ‰Èa‚Ó Ô‰L ÈtÓ ;‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ∆««¿∆¿»≈
˙eÙL ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ‰ˆ¯iL28ÛÒk‰Â ·‰f‰ ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ∆¿«»»¿«∆∆

Ôcq‰ ˙Áz ÌL ˙ˆa˜˙n‰29.‰Ïa˜Ï ‰OÚ È¯‰Â , «ƒ¿«∆∆»««««»«¬≈«¬»¿«»»
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

שם.23) פשוטה.24)משנה, עץ ועליו 25)חתיכת
אותו. כשמעבדים המתכת, את משמע 26)מניחים מלשונו

העץ  אין הקיבול בבית הסדן את שתקעו לפני שאפילו
למלאות  תחילה בכוונה נעשה שהחור מפני טומאה מקבל

קבוע. מילוי זהב 27)אותו כגון יקרות, מתכות צורפי
כשמחליקים 28)וכסף. המתכת מן שנושרת דקה נסורת

פ"ל, כלים המשנה, (מלשון זעירות ששיניה בפצירה אותה
בשופין"). "שפן כל 29)מ"א: לה אין הברזל נסורת אבל

שם). (תוספתא, אותה מאספים ואין ערך

.„Ûk‰30˙Bhn‰ ÈÏ‚¯ ˙ÁzL ˜e˜Á‰31˙BÏc‚n‰Â ««∆»∆«««¿≈«ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë - Ïa˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆¿«≈»¿≈
‡l‡ Ïea˜Ï ÈeOÚ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓ Baƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈»¿ƒ∆»

˙¯ÙBÙL .„·Ïa Ba CÓÒÏ32Lw‰33‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ƒ¿…ƒ¿«¿∆∆««¿«∆∆À¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ elÙ‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ıÚ‰ ÈÏk ÏÎk¿»¿≈»≈∆¿«¿ƒÀ¿»¬ƒ≈»¿»
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קנז milk zekld - dxdh xtq - hay f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Á‡ ‰tË ‡l‡ Ïa˜Ï34‰w‰ ˙¯ÙBÙLe .35dÎ˙ÁL ¿«≈∆»ƒ»««¿∆∆«»∆∆¬»»
Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ‰Ïa˜Ï¿«»»≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ∆»
‡È‰ È¯‰ - ‰Ïa˜Ï ‰ÎzÁ ‡Ï Ì‡Â .dÎB˙aL Ô·l‰«»»∆¿»¿ƒ…∆¿¿»¿«»»¬≈ƒ
˙BÚewt ÏL ˙¯ÙBÙL Ï·‡ .ıÚ ÈÏk ÈËeLÙk36 ƒ¿≈¿≈≈¬»¿∆∆∆«

.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ÔÈÏÎ‡k ‡l‡ ,ÌÈÏk ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈»≈ƒ∆»»√»ƒ≈¬ƒ

ה"א.30) פ"ח שם רגלי 31)תוספתא, עמידת לכוון כדי
עבות, קרש חתיכות תחתיהן הניחו והמגדלות המיטות,

לרגלים. מתאימים קיבול בתי בהן שם 32)שחקקו משנה,
מי"ז. חלולה.33)פי"ז והיא תבואה שבית 34)של

שהוא. בכל מיטמא מלא 35)קיבול וחללו חלול, סוף קנה
"בכיי". במשנה ונקרא לבן, ספוגי צמח36ֿ)חומר מין

הוא  רב זמן אותו שכובשים ואחר מר, שטעמו רך שדה
לט: ד, (במלכיםֿב, אדם למאכל ראוי ונעשה מתמתק
כפריו. שנאכלים קנים לו ויש שדה"), פקעות ממנו "וילקט

.‰˙¯ÙBÙL37‰ÊeÊn‰ ˙‡ da Ô˙Â dÎ˙ÁL38¯Á‡Â ¿∆∆∆¬»»¿»«»∆«¿»¿««
Ï˙ka d˙ Ck39d˙Ïa˜ C¯„k ‡lL d˙ elÙ‡ ,40 »¿»»«…∆¬ƒ¿»»∆…¿∆∆«»»»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -41Ï˙ka dÚ·˜ .42C¯„k dÚ·˜ Ì‡ : ¿«∆∆À¿»¿»»«…∆ƒ¿»»¿∆∆
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - d˙Ïa˜43C¯„k ‡lL : «»»»¬≈¿«∆∆À¿»∆…¿∆∆

‰¯B‰Ë - d˙Ïa˜44Ï˙ka ˙¯ÙBÙM‰ Ô˙ .45Ck ¯Á‡Â «»»»¿»»««¿∆∆«…∆¿««»
‰ÊeÊn‰ da Ô˙46BÊ È¯‰ - d˙Ïa˜ C¯„k ‰˙È‰ Ì‡ : »«»«¿»ƒ»¿»¿∆∆«»»»¬≈
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó47d˙Ïa˜ C¯„k ‡lL ;48‰¯B‰Ë -49. ¿«∆∆À¿»∆…¿∆∆«»»»¿»

‰¯B‰Ë - d˙Ïa˜ C¯„k elÙ‡ ,Ï˙ka dÚ·˜50. ¿»»«…∆¬ƒ¿∆∆«»»»¿»

ה"ג.37) שם שעשאה 38)תוספתא, דעתו גילה ובזה
טומאה. לקבל וראויה שקל 39)לקבלה עראי, חיבור

ובמצב 40)לנתקו. הפתח, למזוזת הפתוח צידה את חיבר
לקבל. ראויה אינה בכותל 41)זה נתינתה שלפני מכיוון

אלא  מסתלקת הטומאה אין טומאה, קבלת תורת עליה ירדה
מעשה. שינוי נקרא אינו עראי וחיבור מעשה, שינוי עלֿידי

במסמרים.42) קבע של ראויה 43)חיבור שעודה לפי
לקבל,44)לקבלה. ראויה אינה קביעתה שעלֿידי לפי

כמחובר  לעשותה והועילה גמור מעשה שינוי קביעתה הרי
דרך  כשקבעה מהֿשאיןֿכן טומאה, מקבל שאינו לקרקע,
לתוכה  להכניס הקודמת למלאכתה ראוייה ונשארה קבלתה

ארעי.45)מזוזה. שלקבלה 46)חיבור דעתו אז וגילה
כזו. כוונה גילה לא המזוזה הכנסת לפני אבל מתכוון, הוא

כלי,47) לעשות מועילה בכותל הנתינה שלאחר כוונתו
בכותל. קבועה שאינה על 48)מפני המזוזה בה והכניס

בכוח. לחיצה לא 49)ידי לכותל השפופרת את כשחיבר
בטלה  ולכן התכוון, שלקבלה הוכיח לא שהרי כלי, היתה
שבאה  והכוונה מהודק, בלתי בחיבור אפילו הכותל לגבי

מועילה. אינה מכאן אין 50)לאחר קבע של בחיבור
סדרי  בעל פירוש על מיוסד זה (פירושנו מועילה מחשבתו

שם). כלים לתוספתא, טהרות

.ÂÈÏk51ÌÈ¯Òp‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L52ÌÚM‰ ÔÓ B‡53 ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿»ƒƒ«««
¯Ó‚n‰Â ÌÈ„‚a‰ ÂÈÏÚ eÁËLiL È„k54È„k ‰hÓlÓ ¿≈∆ƒ¿¿»»«¿»ƒ¿«À¿»ƒ¿«»¿≈

Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡L ˙¯eÎk ÈeOÚ ‰È‰ Ì‡ :eÓqa˙iL55- ∆ƒ¿«¿ƒ»»»¿«∆∆∆≈«¿«
a Ba ‰È‰ Ì‡Â ,¯B‰ËÈeqk ˙Ïa˜ ˙È56‰Ê È¯‰ - »¿ƒ»»≈ƒ…∆ƒ¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

מ"י.51) פכ"ב מאוד.52)כלים דקים עץ שבבי פירוש,
שעושים 53) וקל רך לעץ "שעם" שם ניתן (בזמנו גמי מין

לגמי). התכוון רבינו אולם פקקים, שבו 54)ממנו כלי
לוחשות. גחלים על בושם אלא 55)מקטירים שוליים,

מלמעלה. הבגדים את ושוטחים בלבד שטח 56)דפנות
הכיסוי  ועל הקרקע על העומד המוגמר מן למעלה ארוג

לבסמו. שרוצים הבגד את מניחים

.ÊÏcÒ57‡ÓË - ˙ÎzÓ ÏL :‰Ó‰a ÏL58ÏLÂ , «¿»∆¿≈»∆«∆∆»≈¿∆
‰Ïaw‰ ÈÏkÓ ·eLÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - ÌÚL59. ««»∆≈∆»ƒ¿≈««»»

הבהמות 57) רגלי על להנעיל היו רגילים מ"ה. פי"ד שם
הקוצים. מפני הרגלים על להגן מתכת כל 58)סנדלי

עצמה) הבהמה לצרכי העשויים (הכלים בהמה משמשי
מקבל  סנדל אבל טומאה, מקבלים אינם מתכת של אפילו
שבמלחמה  מפני רב, מנמק - א נט, שבת במס' טומאה.
דינו  ולכן אחר, כלי להם כשאין מים, בו החיילים שותים

ואדם. בהמה איֿאפשר 59)כמשמשי גמי של בסנדל
(מלשונו  הבהמה את רק משמש הוא כן ואם מים, לשתות
אולם  קיבול, כבית נידון שאינו להבין אפשר רבינו של

שאמרנו). הכוונה משתמעת הנ"ל שבת מגמרא

.Á¯¯Bv‰60dÓB˜Ó ¯‡LÂ d‡ÈˆB‰Â ¯BÚa ˙ÈÏb¯Ó «≈«¿»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
˜ÓÚ61ËLÙiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -62ÏkL ; »…¬≈∆¿«≈À¿»«∆ƒ¿«∆»

ÒÈk BÓk ÔÓB˜Ó È¯‰Â ,Ô‰L ÏÎa ÔÈÏa˜Ó Ïea˜ ÈÏk¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈«¬≈¿»¿ƒ
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ˙BÚn‰ ¯B¯ˆ Ï·‡ .ÔË»̃»¬»¿«»≈¿«≈À¿»∆≈

ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ63. »»«¿ƒ

מ"ב.60) פכ"ו לפתוח 61)שם אדם של דרכו שאין מפני
חשוב  כך ומפני הכיס, תבנית נשארה הצרור, את תכופות

קיבול. לצורתו 62)בית העור ויחזור הקמטים שיתפשטו
מעותיו,63)הטבעית. צרור ולסגור לפתוח רגיל אדם

קיבול  בית תורת עליו ואין מהר מתפשט הוא כך ומתוך
במשנתינו  טהורים' מים (ב'הגהות שנפשט לפני אפילו

שם). בפירושו רבינו של נימוקו את כך מפרש

á"ôùú'ä èáù æ"ë ÷"ù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) וריקן מלא להיטלטל או לנחת העשוי עץ כלי יבאר

וכיצד  במילואן. לטלטל העשויים הכלים הם ומה סתם.
כלי  עמו. נמדד ומה סאה מ מחזיק אם לידע הכלי מודדים
על  הטהו כן אם אלא כדרכו סאה ארבעים מחזיק שאינו עץ

צדו.

.‡˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk2‡l‡ Ïa˜Ó BÈ‡ elÙ‡ , »¿ƒ≈∆»¿««¬ƒ≈¿«≈∆»
ËÚeÓ ¯·„3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -4‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï »»»≈¿«≈À¿»…ƒ«»¿…

‡ÏÓ ÏËÏË˙‰Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ¿«¿≈»≈
ÏÚ Û‡Â ,‰‡Ò ‰‡Ó ˜ÈÊÁÓ ‰È‰ elÙ‡ ,˜Ok Ô˜È¯Â¿≈»¿«¬ƒ»»«¬ƒ≈»¿»¿««
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- L·Èa ÌÈ¯Bk Ô‰L ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Â¿»»«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«∆≈«ƒ¿»≈
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡≈¿«≈À¿»¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈

B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÌÈ¯ÙBÒ7el‡ ÌÈ¯·„e .˙ÁÏ ÈeOÚL ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»∆»¿««¿»ƒ≈
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c8- ˜O ‰Ó : ƒ¿≈«»»≈ƒƒ«¿»»¿««

‡nhÈ ‡Ï ıÚ ÈÏk Û‡ ,Ô˜È¯Â ‡ÏÓ ÏËÏË˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿«¿≈»≈¿≈»«¿ƒ≈…ƒ«»
ÈÏk ‡ÈˆB‰Ï ;Ô˜È¯Â ‡ÏÓ ÏËÏhÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»ƒ«¿≈»≈¿≈»¿ƒ¿ƒ

.˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ≈∆»¿««

ממקום 2) לטלטלו ולא אחד במקום מונח להיות עשוי
מלא.3)למקום. כשהוא לטלטלו כו,4)ואפשר בחגיגה

מוציאים  היו שאילמלא המקדש, שבבית שולחן גבי אמרו ב
מפני  טומאה מקבל היה לא רגלים לעולי להראותו אותו
עץ  כלי דבר: של וטעמו אחד. במקום לנחת עשוי שהוא
(ויקרא  אחד בפסוק נכתבו ששניהם לשק, (הושוו) הוקשו
שהוא  לשק דומה כשהוא רק מטמא עץ כלי ודרשו: לב) יא,
זו). הלכה בסוף (רבינו כלל מיטלטל אינו וזה מיטלטל,

שימושו.5) אופן נקבע או 6)לא עגולים שוליים להוציא
הדעת.7)משופעים. על מאוד מתקבלת הנחה

מה 8) שנינו: ה הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
שהם  ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל שהוא מיוחד שק

במילואם. מיטלטלים

.·‰cL ÔB‚k ,˙ÁÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈÏk‰9 «≈ƒ∆∆¿»»∆≈¬ƒ¿««¿ƒ»
Ïc‚Óe ‰·z10Lw‰ ˙¯eÎÂ11ÌÈw‰ ˙¯eÎÂ12¯B·e ≈»ƒ¿»¿«∆∆««¿«∆∆«»ƒ

‰ÈÙÒ13‰ÏB„‚14ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰ Ì‡ ,el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿»¿«≈»≈ƒ≈«¬ƒƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡15Ô‰ el‡Â . «¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈≈

ÔÈÈeOÚ Ô‰L ıÚ ÏL ÌÈÏk‰16:Ô‡BÏÓa ÏËÏË˙‰Ï «≈ƒ∆≈∆≈¬ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»
¯ec¯c17˙BËÒe˜Â ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «¿∆«ƒƒ«»¬»»¿¿

ÌÈÎÏn‰18Ô„aÚ‰ ˙·¯ÚÂ ,19‰pË˜ ‰ÈÙÒ ¯B·e , «¿»ƒ«¬≈«»«¿»¿ƒ»¿«»
ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L20.ÔB¯‡‰Â , ∆≈»¿»¿«≈¿∆¿««»«»¿»»

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ıÚ ÈÏk ˙LÓÁÓ „Á‡ Ïk»∆»≈¬≈∆¿≈≈≈««ƒ∆≈
ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ¯˙BÈ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈≈«¿»ƒ¿»¬≈≈¿«¿ƒ

ÔÈ‡ÏÓ ÏËÏh‰Ï ‡l‡ Ô˙lÁzÓ eOÚ ‡lL ,‰‡ÓË21. À¿»∆…«¬ƒ¿ƒ»»∆»¿ƒ«¿≈¿≈ƒ
ıÚ ÈÏk Ïk ¯‡Le22‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ Ì‡ , ¿»»¿≈≈ƒ»¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»

ÏËÏË˙‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L Ô˙˜ÊÁ - ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈÂ¿≈»∆«ƒ∆¿»»∆≈»¬ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÌˆÚ ÈÏk ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,Ô‡BÏÓa23 ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈¿≈∆∆

ÔÈ‡ - ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈÏa˜Ó‰ ¯BÚ‰ ÈÏÎe¿≈»«¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»¿«≈
Ô˙lÁzÓ eOÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆»ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»»

Ô‰Lk ÏËÏË˙‰Ï24.ÔÈ‡ÏÓ ¿ƒ¿«¿≈¿∆≈¿≈ƒ

נשים9) בה שמסיעים אדם.מרכבה בידי נישאת והיא
ומזון.10) כלים בו ומניחים מגדל בתבנית עשוי גדול ארון
מקש.11) קלועה סוף.12)כוורת מקני עשוייה
של 13) מאוד גדול כלי מוליכות בים המפליגות הספינות

ספינה". "בור לו וקוראים לשתייה מים מלא עץ
אלכסנדריה"14) "ספינה במשנה: הגדול. בים המפליגה

של  לאלכסנדריא המפליגות הספינות רבינו, שם ופירש
לספינות  שהכוונה מפרשים ויש הגדול. לים ונכנסות מצרים
ארצות  עם מסחר בקשרי שעומדים אלכסנדריא תגרי של
החוף  מן מתרחקות שאינן קטנות לספינות פרט רחוקות,

הים. חוף שעל המקומות בין התחבורה את ומשמשות
מפני  הספינות, מן להורידן מבלי לנחת עשויות אלו בורות
מחזיקות  אינן ואם רב, לזמן שיספיקו מים אותן שממלאים
ולמלאותן  פעם בכל להורידן מוכרחים סאה ארבעים

השתייה. מי מחזיקים 15)כשאפסו אינם שאם משמע
טומאה. מקבלים - סאה לכתחילה 16)ארבעים נעשו

זה. ומובילים 17)לשם עגלה על מוטלת גדולה עץ חבית
ולפיכך  בעגלה להובילה כדי נעשתה כזו חבית מים. בה

וריקן. מלא המיטלטל כדבר גדולה 18)נידונית תיבה
והמלכים  ומשקין מזון בהם להניח תאים תאים עשוייה
ימים. לכמה מספיקה צידה בה מובילים לדרך היוצאים

העורות 19) את בה שורים שהאומנים גדולה, עריבה
לעיבוד. המלחים20)העומדים של דרכם למלאות אין

התחנות  למקום עד שיספיקו כדי אלא מים, הרבה בהן
כן  ואם טריים, מים וימלאון אותן יורידו שבהן הקרובות,

מלאות. מיטלטלות למה 21)הן לנמק באים אלה דבריו
סאה) 40) הקבוע השיעור מן יותר גדולים שהם אלה, כלים
ומבאר  כמטלטלים, נידונים כובדם מפני לטלטלם וקשה
מפני  מלאים, מיטלטלים כבלתי להגדירם שאין רבינו,
עגלה  ידי על מלאים כשהם טלטול לשם לכתחילה שנעשו

אדם. בני כמה ידי על לסתם 22)או הכוונה המשנה. לשון
שכך  מפני דינם, וכפל הקודמת. בהלכה דינם שנאמר כלים
כמותו. פסק שרבינו במשנתינו יהודה רבי דברי סיום הוא

רבינו 23) של שיטתו עיקרי סיכום דבר. לכל עץ ככלי ֵדינו
א. האלו: ההלכות שתי את היטב יסבירו עץ כלי בדיני
טילטולם. מידת הוא עץ כלי בטומאת הקובע הגורם
אלא  מיטלטלים, ושאינם טומאה. מקבלים המיטלטלים
העשוי  עץ ככלי מוגדרים אחד, במקום מונחים להיות דרכם
טלטול  פירושו שאמרו טלטול ב. מיטמאים. ואינם לנחת
שהוא  שק מה דרשו: שם כהנים [בתורת מלא כשהכלי
מיטלטלים  שהם ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל
מהכשירו  גורע אינו ריק כשהכלי הטלטול ג. במילואם].
שכלי  כאן, בהשגותיו הראב"ד לדעת [בניגוד טומאה לקבל
סאה  ארבעים בו ויש ריקן וגם מלא גם להיטלטל שדרכו
אדם  בני של דרכם שאין חכמים, שיערו ד. מטמא]. אינו
קבעו  ולפיכך סאה מארבעים יותר כבד משאוי לטלטל
ומארבעת  טלטול. לעניין כלים בסתם כמכריע זה שיעור
הדינים  כל מאליהם כמעט מסתעפים אלה עיקרים
כלי  .1 בקצרה: אלה דינים על נחזור כאן. רבינו שהשמיענו
מקבל  אינו מהשיעור פחות מחזיק אפילו לנחת" "העשוי עץ
ומשקל  לשק, דומה ואינו מיטלטל שאינו מפני טומאה,
להתטלטל  העשוי כלי .2 כלום. כאן משנה אינו המשאוי
שהרי  סאה, מאה מחזיק אפילו מטמא - ריקן ובין מלא בין
הגורם  הוא והטלטול כובדו למרות להיטלטל עשוי הוא
אם  בעשייתו, קבועה כוונה הייתה שלא עץ כלי .3 המכריע.
היא  אם מידתו, בו מכריעה - לנחת או להיטלטל תשמישו
שלנחת  (חזקתו) הדעת על מתקבל סאה מארבעים למעלה
כבד  משאוי לטלטל אדם בני של דרכם אין שהרי עשוי,
לטלטול  שנעשה חזקתו זה משיעור פחות היא ואם שכזה,

טומאה. להיטל 24)ומקבל מתחילתם להיות טל צריך
ר"מ). רומא (דפוס כשהם

.‚‰cna ÌÈ‡a‰ ˙ÈÎeÎÊ ÏL Ïc‚n‰Â ‰·z‰Â ‰cM‰25 «ƒ»¿«≈»¿«ƒ¿»∆¿ƒ«»ƒ«ƒ»
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ÔÈÏa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ¯‡Le ;ÔÈ¯B‰Ë -¿ƒ¿»¿≈¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡26¯ÓÁ ‰ÊÂ . «¿»ƒ¿»¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»¿∆…∆
.ıÚ ÈÏÎaÓ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎaƒ¿≈¿ƒƒƒ¿≈≈

בלח,25) סאה ארבעים חכמים; שקבעו המידה בהם שיש
ביבש. כוריים מפני 26)שהם זה, דין מנמק הראב"ד

מאוד  כבדים הם ולפיכך עבה מזכוכית נעשים אלו שכלים
כל  עבים אינם האחרים והכלים להיטלטל, עשויים ואינם

כך.

.„B¯eaLa LiL ÈÏk Ïk27‰n‡ ÏÚ ‰n‡28Ìe¯a »¿ƒ∆≈¿ƒ«»««»¿
LÏL29.ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ È¯‰ - »¬≈«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«

Ì‡ ;ıeÁaÓ B˙B‡ ÔÈ„„BÓ - ÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ„„BnLÎe¿∆¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,LÏL Ìe¯a ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ba ‰È‰»»«»««»¿»««ƒ∆≈

‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ BÎBz30È·Ú ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ∆»»ƒ∆¬≈»∆≈√ƒ
ËÚÓÓ ˙BÙc‰31ÌÈÏ‚¯‰ È·Ú Ï·‡ .32¯f‰ È·ÚÂ33, «¿»¿«≈¬»√ƒ»«¿«ƒ»√ƒ«≈

BnÚ ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ¯Ê BÏ ‰È‰ Ì‡34. ƒ»»≈≈ƒ¿»ƒƒ

תכולתו.27) של תישבורת באורך 28)בחשבון אמה
ברוחב. מחזיק 29)ואמה שכזה כלי אמות. שלוש גובה

ואמר  דייק רבינו אמה. על אמה של מעוקבות מידות שלוש
הרוחב  האורך, ששיעורי לומר תטעה שלא "בשיבורו",
היתרון  אין מאמה פחות מהם אחד ואם מעכבים והגובה
כאלה  מעכבים שיעורים (מצאנו משלים השני הממד של

צרעת). הכלי.30)בטומאת דפנות עובי מקום
והרי 31) הכובד, שקובע מפני ממעט, אינו להלכה כלומר,

שם  הלל ובית שמאי בית מחלוקת כובד. מוסיפים הדפנות
מקום. בכל כמותם שהלכה הלל, כבית המדובר 32)ופסק

מעץ  עשויות או לדפנות מחוברות שרגליה בתיבה אפילו
בולט  מהן וחלק מהדפנות עבות הן אבל הדפנות, עם אחד

נמדדת. אינה זו תוספת הארון, של לריבוע הזר 33)מחוץ
מבחוץ. ומחובר הכלי משפת למעלה במשנה 34)נמצא

נמדדים. שאינם מודים הלל בית גם שבזה אמרו,

.‰‰pË˜ ‰·z ÈÏk‰ CB˙a ‰È‰35CB˙aL ÈÎeÓ ÔB‚k , »»¿«¿ƒ≈»¿«»¿¿ƒ∆¿
˙ËÓL ‡È‰L ÔÓÊa :‰cM‰36˙„cÓ dÈ‡ - «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆≈»ƒ¿∆∆

dnÚ37dÏ ¯eaÁ dÈ‡Â ,38Ï‰‡a dnÚ ˙ÏvÓ dÈ‡Â , ƒ»¿≈»ƒ»¿≈»«∆∆ƒ»¿…∆
˙n‰39dnÚ ˙„cÓ - ˙ËÓL dÈ‡ Ì‡Â ;40È¯‰Â , «≈¿ƒ≈»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆ƒ»«¬≈

„Á‡ ÈÏÎk Ô‰41. ≈ƒ¿ƒ∆»

"אופן",35) מפרש שם ורבינו שלה" "מוכני כתוב במשנה
מונחת  שהשידה העגלה, אופני כעין לאופן התכוון כנראה
תיבה  ופירש בו חזר כאן אולם שם. הר"ש פירש וכן עליה.

השידה. שבתוך ואפשר 36)קטנה בשידה קבועה אינה
ולהוציאה. מחזיקה 37)לשומטה אינה עצמה השידה אם

הבולט  בחלקה לתיבה הנכנסים והמשקין סאה, ארבעים
ודין  נמדדים, אינם - זה לשיעור משלימים השידה משפת

טומאה. המקבל רגיל ככלי נטמאה 38)השידה אם
להיפך. וכן התיבה נטמאה לא המשנה.39)השידה לשון

כשנכנסה  שהמדובר ב, מד, שבת כרש"י מפרשה ורבינו
מקבלת  ואינה סאה ארבעים בה שיש השידה הקברות. לבית
מת  טומאת בהלכות (רבינו הטומאה בפני חוצצת - טומאה
שבתוכה  הכלים על מצילה היא ולפיכך ג), הלכה י"ג פרק

עצמה  בה שאין בתיבה הנמצאים הכלים אבל נטמאו, ולא
נטמאו, - השידה מדפנות גבוהים ודפנותיה סאה ארבעים
הכלים  על מצילה השידה אין עצמו; בפני כלי שהיא מפני

שפת 40)שבתוכה. על העודף התיבה של החלק מידת
למעלה. כמבואר סאה, לארבעים משליחה השידה

בנשמטת.41) למעלה האמורים הדינים לכל

.ÂÈÏkÏ ‰È‰42¯eÓ˜ Èeqk43- Úe·˜ ‡e‰L ÔÓÊa : »»«¿ƒƒ»ƒ¿«∆»«
BnÚ „cÓ44Ba eÈ‰ .BnÚ „cÓ BÈ‡ - Úe·˜ BÈ‡ ; ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒ¿»ƒ»

˙B¯e‚Ó45ıeÁaÓ eÈ‰ Ì‡Â ;BnÚ ˙B„cÓ - ÌÈÙaÓ46 ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ«
BnÚ ˙B„cÓ ÔÈ‡ -47. ≈»ƒ¿»ƒ

הקודמת.42) בהלכה האמורה לשידה כעין 43)הכוונה
השידה.44)כיפה. מן כחלק מגירות.45)דינו

קצתו,46) בולט החיצון ודופנן מבחוץ נפתחות המגירות
שלנו. במגירות מבחוץ,47)כרגיל הכלי את כשמודדים

לתוספתא). ביכורים (מנחת נמדד הזה העודף אין

.ÊBk¯„k ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Ó BÈ‡L ıÚ ÈÏk48‡l‡ ¿ƒ≈∆≈¿«≈«¿»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÈ‡B‰ ,¯Á‡ ¯·„a BÎÓÒ B‡ Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»«ƒ¿»¿»»«≈ƒ

.¯B‰Ë - ÌB˜Ó ÏkÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Óe¿«≈«¿»ƒ¿»ƒ»»»

רגליו.48) על או שוליו על עומד הוא אם

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰ÏhpL ‰·z‰Â ‰cM‰«ƒ»¿«≈»∆ƒ¿»««≈«¿≈∆««ƒ
e·w ‡lL49ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È¯‰ ‡l‡50el‡ È¯‰ - ∆…ƒ¿∆»¬≈≈¿«¿ƒ¬≈≈

ÔÈ„ÚÂ ,ÔÈ¯B‰Ë51˙ÁÏ Ô‰L Ô˙˜ÊÁÂ ,ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈ ¿ƒ«¬«ƒ≈»∆«ƒ¿∆¿»»∆≈¿««
.eÈ‰Lk¿∆»

השבר.49) במקום ניקבו לא והמגדל והתיבה השידה
לתוכן.50) שנותנין הדברים שעדיין.51)את מפני פירוש,

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואדם 1) כלים לתשמיש או אדם לתשמיש העשוי כלי יבאר

מלאכה  בשעת כלים המשמש ודין לבד. כלים לתשמיש או
כלי  והעושה הכלים, חיפויי ודין מלאכה. בשעת ושלא

ממתכת. ומקצתו העץ מן מקצתו

.‡˙BcÓ LÏL2‰Ïa˜Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ıÚ ÈÏÎa3: »ƒƒ¿≈≈∆≈»¬ƒ¿«»»
Ìlq‰ ÔB‚k ,„·Ïa Ì„‡ LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿«À»
e‰ea¯ ‡ÏÂ ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯B‰Ë -»¿≈¿«≈À¿»¿»¿…ƒ

ÌÈÓÎÁ4LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .‰‡ÓËÏ ¬»ƒ¿À¿»¿»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ
Ì„‡‰Â ÌÈÏk‰5ÔÁÏM‰ ÔB‚k ,6‡Ï·h‰Â7‰hn‰Â «≈ƒ¿»»»¿«À¿»¿««¿»¿«ƒ»

LÈÓL˙Ï Ô‰L ÔÈpÓe .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«¿ƒ
?ÂÈLnLÓ LÈÓL˙Â Ì„‡8ÏÚ ˙B¯Úw‰ ÁÈpÓ È¯‰L »»¿«¿ƒ¿«¿»∆¬≈«ƒ««¿»«

.‰hn‰ ÏÚ ˙BÚvn‰Â ,‡Ï·h‰ ÏÚ ˙BÒBk‰Â ,ÔÁÏM‰«À¿»¿««««¿»¿««»««ƒ»
È¯‰L ,„·Ïa ÌÈÏk‰ LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ¿»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿«∆¬≈

Ì„‡ ÈLnLÓ LnLÓ ‡e‰9˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ : ¿«≈¿«¿≈»»ƒ…»»¿«≈∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - „·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡l‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»ƒ¿«¿»»ƒ¿«¬≈∆»
˙ÚLa ¯p‰ ˙LnLnL ıÚ ÏL ‰¯BÓ ÔB‚k .ÌeÏkÓƒ¿¿¿»∆≈∆¿«∆∆«≈ƒ¿«

‰˜Ï„‰10ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ÈÏk ‡e‰Â ,ÔÎÂ , «¿»»¿«¿¿ƒ∆«ƒƒ«««≈ƒ
Ôlk ÔÈÒeÙc‰Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa11LnLÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«¿»»¿«¿ƒÀ»¿ƒ»»¿«≈

- ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lLÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒƒ¿«¿»»¿∆…ƒ¿«¿»»
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‰ˆÙw‰ Èeqk ÔB‚k .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰12‡ˆBiÎÂ ¬≈∆¿«≈À¿»¿ƒ«À¿»¿«≈
ÛÈq‰ ˜È˙Â ,Ba13¯Úz‰Â ÌÈ¯tÒn‰Â ÁÓ¯‰Â ÔÈkq‰Â ¿ƒ««ƒ¿««ƒ¿»…«¿«ƒ¿»«ƒ¿«««

ÏBÁÎn‰Â14·zÎn‰Â15ÏÁk‰ ˙È·e ,16‡Ï·Ë ˜È˙Â , ¿«ƒ¿¿««¿≈≈«…«¿ƒ«¿»
‡ÈË¯e˜Òe17ÌÈvÁ‰ ˙È·e ,18˙BÊB‚t‰ ˙È·e19˜È˙Â , ¿¿¿»≈«ƒƒ≈«»¿ƒ

ÌÈÏÈÏÁ20a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk .ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ ¬ƒƒ»≈¿«≈»∆««ƒ∆≈»
ÈÏk‰ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÏk ÈLnLÓ ‡l‡∆»¿«¿≈≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈«¿ƒ

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ï CÈ¯ˆ21.‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lLÂ »ƒ»∆ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ¿«¿»»
‡¯ËÓ˜ Èeqk Ï·‡22‰·z ÈeqÎÂ23ÈË ÈeqÎÂ24, ¬»ƒ«¿¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿ƒ

L¯Á ÏL LaÎn‰Â25‰·z‰ ˙ÁzL ‡qk‰Â , ¿««¿≈∆»»¿«ƒ≈∆«««≈»
ÔÈzÓw‰Â26·Ïw‰Â ,dlL27,¯Ùq‰ ˜Èz ÂÈÏÚ ÔÈBaL ¿««¿ƒ∆»¿«…∆∆ƒ»»ƒ«≈∆

¯‚p‰ ˙È·e28ÏeÚn‰Â29‰ÊeÊn‰Â30ÌÈÏ· ˜È˙Â , ≈«∆∆¿««¿¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
ÏL ÒeÙ„e ,˙ÙˆÓ ÈÏ„Bb ÏL ·Ïw‰Â ,˙B¯Bpk‰Â¿«ƒ¿«…∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿∆

¯nÊ ÏL ıÚ ÏL ÒeÒÂ ,ÔÈlÙz31,Ba ÔÈ˜ÁOnL ¿ƒƒ¿∆≈∆«»∆¿«¬ƒ
˙B˜Ó‰ ˙ÈÚÈ·¯e32ÈÚ‰ ˙B‚e ,33˙BÎBÓÒÂ , ¿ƒƒ«¿∆∆¿∆∆»ƒ¿»

‰hn‰34‰hn‰ ÈËÈÏ˜Â ,35‰hn‰ ˙ÁzL ¯BÓÁÂ ,36 «ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ»«¬∆«««ƒ»
ÈLnLÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk -»≈¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈∆≈¿«¿≈

„·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰37. «≈ƒƒ¿«¿»»ƒ¿«

ג.2) הלכה ו פרק מציעא בבא כלים, שאין 3)תוספתא
כלי  שפשוטי אמרנו, ה"ג בפ"א למעלה קיבול, בית להם
טומאה  ומקבלים תורה, מדין טומאה מקבלים אינם עץ
שונים  סוגים שישנם כאן, רבינו ומלמדנו סופרים. מדברי

שווים. דיניהם ואין עץ, כלי פשוטי כהנים'4)של ב'תורת
שהוא  מיוחד שק "מה דרשו: ה"ד, ו פרשתא שמיני פרשת
שהאדם  (דברים האדם משמשי ואת האדם את משמש
משמשים  שהם . . . השולחן מרבה אני אף בהם), משתמש
ואינו  . . . הסולם את ומוציא האדם, משמשי ואת האדם את
הדינים  לכל יסוד משמשת זו דרשה האדם". משמשי משמש
יבואר  ופירושה זה, בפרק הראשונות ההלכות שבשלוש
ריבוהו  "ולא רבינו של [מלשונו הבאות. הערותינו מתוך
עץ  כלי בפשוטי שנלמדו הטומאות שכל משמע חכמים"
"אסמכתא". היא והדרשה דרבנן, טומאות הן זו, מדרשה
בבבא  ה'תוספות' דעת וכן ספר, בקרית המבי"ט פירש וכן

שאני]. ד"ה א סו, לצורך 5)בתרא בין בו שמשתמשים
עצמו. האדם לצורך ובין כלים,6)כלים עליו מעמידים

עליו  לאכול הכלים באמצעות שלא גם בו משתמש והאדם
גופו. קטן.7)ולהשעין משמשי 8)שולחן הם כלים

של  משמשיו משמשי נקראים כלים משמשי ולפיכך אדם,
באמצעות 9)האדם. שלא עצמו האדם את לא אבל בלבד,
הנר 10)הכלים. אין - שכבה אחר אבל דולק, כשהוא

לה. בתים 11)צריך עושי בו שמשתמשים דפוס כגון
המותחים  מצנפות לשוזרי מידה המשמש דפוס וכן לתפילין,
כל  ז. פט"ז, כלים (משנה שזירה בשעת המצנפת את עליו
עלֿפי  מבוארים שלפנינו, בפרק המפורטים הכלים שמות

כלים). למסכת שלו המשניות בפירוש של 12)רבינו כיסוי
הדברים 13)קופסה. לכל נמשכת "תיק" התיבה

הכוחל". "ובית בכלל) (ועד עד לקמן, כף 14)המפורטים
העין. לתוך הכוחל את מכניסים שבה של 15)קטנה, חרט

בפירושו  (רבינו שעוה של לוחות על בו שחורטים מתכת
ב). משנה יג פרק הכוחל.16)לכלים מונח שבו הכלי

מ"ד).17) פט"ז שם (רבינו עליו" שאוכלין מעור, "כלי
התרמיל 18) את כורכים ויש חצים, בו להשים מיוחד תרמיל

בית  לו יש עצמו [התרמיל החצים. בית נקרא זה ועור בעור,
מפרשים, ויש כאן. הנידונים כלים לסוג שייך ואינו קיבול,

עצמם]. החיצים את בו שכורכים רחבים.19)עור חיצים
כמו  שם מפרש ורבינו "הפגושות". הגירסא: במשנתנו
קבלו", "ומחי ט) כו, (יחזקאל הכתוב על ומסתמך שכתבנו,

פגשוהי". "ומחת הכלים 20)ותרגומו: כל ידוע. זמר כלי
בית  להם כשיש אבל קיבול, בית להם אין למעלה המנויים
בלבד, אדם לתשמיש עשויים אפילו טומאה, מקבלים קיבול

בלבד. מלאכה בשעת המשמשים יודע 21)וכן אינני
בשעת  משמשים וכדומה וסייף סכין של תיק כיצד לפרש

הדעת. על מתקבל ביאור מצאתי ולא תיבה 22)מלאכה.
בגדים. בה שמצניעים מקמטרא.23)גדולה קטנה תיבה

"טנא".24) מלשון כתוב 26)נגר.25)סל, במשנתנו
שגבה  כיפה כעין העשוי כיסוי רבינו ופירש "והקמרין",

עליו 27)קמור. שמותחים דפוס הוא שקולב מפרש, רבינו
תורה. לספר תיק לעשות גדול 28)עור עץ של יתד

הנגר. של תיק פירושו הנגר" ו"בית הדלת, את בו שסוגרים
המנעול.29) זה 30)תיק [אין המזוזה. את בו לכרוך תיק

מפני  ה, הלכה ב שבפרק למזוזה שחתכה לשפופרת דומה
שם]. כסףֿמשנה ראה קיבול. בית לה יש ששפופרת

המסתכלים.31) את לבדח כדי בו משחקים הזמרים
"שני 32) רבינו: ומפרש סוליית", של "ורביעית במשנה:

ביד  העצים שני יהיו מאמה, יותר אחד כל אורך עצים
קצב  (לפי הניגון לפי באחד מהם אחד ומכה המצחק,
למקוננת  אותו וייחס "וברביעין", ובנענעים ותרגום הניגון).
שיקוננו  לפי ו) משנה טו פרק כלים ראה מקוננת, = (אילת

אצלם". המתים מל 33)בו העושה עני מלאכה אכתו בעל
ונקרא  השמש, בפני עצמו על להגן סוכך לו ועושה בחוץ,

להגנה. שנועד מפני שסומכים 34)"גנונת" קטנות קורות
המיטה. את המיטה,35)בהן יד על ניצבים מוטות שני

מקל  משעינים ועליהם למרגלותיה, והשני למראשותיה אחד
מפני  במיטה השוכב על להגן וילון עליו ותולים ארוך

עליו.36)הזבובים. נשענת והיא המיטה, תחת המונח עץ
ולא 37) למעלה שנימנו הדברים לרוב מתאים זה נימוק

שכל  משמע, הכסףֿמשנה של [מלשונו ראב"ד. ראה לכולם.
בלבד]. מלאכה בשעת כלים משמשי הם כאן הנמנים

.·ÔaÏÓ38‰hn‰39˙BwÙa LaÏÓ ‰È‰ Ì‡ ,40LÈÂ «¿≈«ƒ»ƒ»»¿À»¿ƒ¿≈
BÏ41‰hn‰ ÌÚ Ô¯aÁnL ÌÈÏ‚¯42‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - «¿«ƒ∆¿«¿»ƒ«ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

‰hn‰ ÌÚ43‰hn‰ ÈÙa B˙B‡ ÔÈ˙B È¯‰L ,44È¯‰Â ƒ«ƒ»∆¬≈¿ƒƒ¿≈«ƒ»«¬≈
B˙ .‰È¯·‡Ó „Á‡k ‡e‰45˙BBLÏ ÈzL ÏÚ46È¯‰Â ¿∆»≈≈»∆»¿»«¿≈¿«¬≈

‰hn‰ ÏÚ dB·‚ ‡e‰47,ÌÈÏ·Áa ‚¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ , »«««ƒ»««ƒ∆¿…»«¬»ƒ
ÌÈÏ‚¯ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰48¯B‰Ë -49‡e‰L ÈtÓ , ƒ¿≈«¿«ƒ»ƒ¿≈∆

„·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰ ÈLnLnÓ50ÈaÏÓk . ƒ¿«¿≈«≈ƒƒ¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿≈
ÈÂÏ Èa51Ô‰L ,¯ÈM‰ ÈÏÎe Ô‰È˙B¯Bpk Ì‰a ÔÈÏBzL , ¿≈≈ƒ∆ƒ»∆ƒ≈∆¿≈«ƒ∆≈

.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

ה"ב.38) פ"ח מציעא בבא כלים, שלד 39)תוספתא
המיטה), (ארוכות ארוכים קרשים משני מורכב המיטה
בפנים  זוויותיה בארבע המיטה). (קצרות קצרים ומשנים
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על  עולה שגובהם מרובעים, עץ של מוטות ארבעה עומדים
המי  דפנות לשון גובה בכל המיטה. של הלשונות והן טה,

קצרה  וראש ארוכה ראש מכניסים שבהם חריצים שני ישנם
והקצרות  הארוכות מתחברות כך ומתוך לזו, זו הסמוכות
קרש  עוד מוספים המיטה. שלד שהיא מרובעת, למסגרת
הלשונות. שתי בין אחת ארוכה על מורכב (=מלבן) אחד
המיטה", "פני נקרא גביו שעל המלבן עם זה ארוך דופן
(כרעים) רגלים למיטה ועושים המיטה. חזית פירוש,
הרגלים  את לחבר היו ורגילים הקרקע. מעל להרימה
לשונות  שתי גבי על המלבן את מניחים ויש ללשונות.
לבין  בינו רווח ונשאר למיטה, בחבלים אותו וקושרים
מן  למעלה הנמצא הלשונות לחלק בהתאם הארוכה

המלבן 40)הארוכה. את לחזק שתפקידן , טבעות כעין
שם). לתוספתא ביכורים למלבן.41)(מנחת

במיטה 42) מחובר המלבן ונמצא במיטה, מורכבות הרגלים
של 43)(כסףֿמשנה). שהוא חלק באיזה טומאה נגעה אם

המלבן. גם נטמא המיטה.44)המיטה, בחזית
שמעון.45) ור' יוסי כר' ד. פי"ח, כלים ראה 46)משנה

המיטה. חלקי תיאור לח. הערה למעלה 47)למעלה
שם. ראה המיטה. במיטה.48)מדפנות מורכבות

בו 49) טומאה נגעה אם אפילו כלל, טומאה מקבל אינו
מ 50)בעצמו. זה הבגדים מלבן את עליו לתלות שמש

בהלכה  למעלה יותר. לו צריך אינו מלובש וכשהאדם בלבד,
מלאכה  בשעת כלים משמשי עץ כלי שפשוטי נתבאר, א

טומאה. מקבלים אינם - בבית 51)בלבד המנגנים הלויים
על  מונח מוט על שלהם השיר כלי את תולים היו המקדש,
על  מיוסד זו, הלכה על [פירוש עבים). (מוטות ניצבים שני

וד']. מ"ג פי"ח לכלים בפירושו רבינו דברי

.‚LaÎÓ52ÛkL ÏL53,¯B‰Ë - ¯BÚ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Á˙BnL «¿≈∆«»∆≈«»»∆»»
Ba LiL ˜e˜Á‰ ÌB˜na Ô·‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÁÈpnL ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ«»»∆»∆∆«»∆»∆≈
˙ÚLa ÌÈÏk‰ ˙‡ LnLÏ ÈeOÚ ‡ˆÓÂ ,ÂÈÏÚ LnLÓe¿«≈»»¿ƒ¿»»¿«≈∆«≈ƒƒ¿«

‰Î‡ÏÓ54Ïea˜ ÌeMÓ ‡nË˙Ó BÈ‡Â .55˜˜Á‰ È¯‰L , ¿»»¿≈ƒ¿«≈ƒƒ∆¬≈«¬»
Ô·‡a ˙B‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ BaL56. ∆»¿ƒ¿«¿»∆∆

ה"ב.52) פ"א בתרא בבא כלים, עושה 53)תוספתא
כדי  חקיקה, בו שיש במכבש משתמש והוא אושכפים,

העור. את מותח הוא שעליה האבן את בלבד.54)לקבל
למכבש. כלל צריך אינו מלאכה, בשעת שלא אבל

קיבול.55) בית היא החקיקה לשיטתו 56)שהרי רבינו
נידון  אינו למלאותו, העשוי קיבול שבית ג) הלכה ב (בפרק
שיש  עץ שכלי ברור, יוצא כאן רבינו [מדברי קיבול. כבית
בשעת  רק משמש הוא אפילו טומאה מקבל קיבול, בית לו

מפרשים]. כמה לדעת בניגוד בלבד, מלאכה

.„‰hn‰ ÈÈetÁ57ÔÈ¯B‰Ë -58ÔÈa ,ÔÈÈetÁ‰ Ïk ÔÎÂ . ƒ≈«ƒ»¿ƒ¿≈»«ƒƒ≈
˙ÎzÓ ÏL B‡ ¯BÚ ÏL B‡ ÌˆÚ ÏL B‡ ıÚ ÏL eÈ‰L∆»∆≈∆∆∆∆∆«∆∆
Ë¯t - Ì‰a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯B‰Ë -¿ƒ∆∆¡«¬∆≈»∆¿»»»∆¿»

ÌÈÏk‰ ÈÈetÁÏ59˙Èa Ô‰a LiL ÌˆÚ B‡ ıÚ ÈÏk ÔÎÂ . ¿ƒ≈«≈ƒ¿≈¿≈≈∆∆∆≈»∆≈
ÌÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓa ÌtvL Ïea˜60ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ƒ∆ƒ»¿«∆∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

ÔÏha ÌtvL ¯Á‡Ó ;‰‡ÓË61¯B‰Ë BÓˆÚ Èetv‰Â , À¿»≈««∆ƒ»ƒ¿»¿«ƒ«¿»
e¯‡aL BÓk62. ¿∆≈«¿

חומר 57) של בטסים המיטה של העץ חלקי את ציפה אם
ז.58)אחר. פט"ז שם נאמרה 59)משנה זו דרשה

מפרש  ורבינו ה"ז, פ"ח שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מפרש  התוספתא, על אהרן [בקרבן לציפויים. שהכוונה
חיים' 'חפץ בעל גם מפרש וכן כלים, כיסויי - כלים חיפויי
שכתבנו. כמו רבינו דעת אולם כהנים'), ל'תורת (בפירושו
ההיקש  מן ונמעטו בה"א, למעלה מבוארים כיסוי, ודיני

לכלי 60)לשק]. טהרה גורם הוא שהציפוי רבינו, סובר
מקבל  אינו עצמו הציפוי וגם ציפוי, בלי טומאה שמקבל

יותר 61)טומאה. הוא שהחיפוי מפני העץ, כלי את ביטל
מהעץ. זה 62)חשוב ונימוק מהכתוב. זאת דרשו שחכמים

קליסטרא. גבי ד) יא, (כלים למשנה בפירושו גם רבינו כתב
אין  שאמרו כחכמים ב כו, חגיגה המשנה על שם ומסתמך
[הראב"ד  מצופים. שהם מפני טומאה מקבלים המזבחות
הוא  שהציפוי מוכח א) (כז, שם שמגמרא ואומר, משיג
אבל  השיג, יפה רש"י פירוש לפי אמנם לטומאה. גורם
מפרשו, והוא בגמרא. שם השני התירוץ קיבל רבינו
לר' לומר התכוונו מצופים, שהם מפני באמרם שהחכמים
שהוא  מפני המזבח טהרת לנמק צריך אתה אין אליעזר
נימוק  לולא גם כי אדמה, מזבח לו קראה והתורה כקרקע
מקבלים  אינם הציפויים שכל מפני טומאה מקבלים אינם זה
לגבייהו"). ציפויין בטל "מיבטל הגמרא: (לשון טומאה
גורם  שציפוי המקשה סברת איפוא דוחה הזה התירוץ

ה"ב]. פ"א למעלה ראה הכסףֿמשנה). (עלֿפי טומאה

.‰‰OBÚ‰63ÔÓ B˙ˆ˜Óe ıÚ‰ ÔÓ B˙ˆ˜Ó ÈÏk »∆¿ƒƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»ƒ
Ïa˜Ó - ˙Îzn‰ LnLÓ ıÚ‰ ‰È‰ Ì‡ :˙Îzn‰««∆∆ƒ»»»≈¿«≈««∆∆¿«≈

‰‡ÓË64- ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ ˙Îzn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â , À¿»¿ƒ»¿»««∆∆¿«∆∆∆»≈
¯B‰Ë Ïk‰65,˙ÎznÓ ÂÈpLÂ ıÚ ÏL ÁzÙÓ ?„ˆÈk . «…»≈««¿≈«∆≈¿ƒ»ƒ«∆∆

‡È‰ ‰˙È‰ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ÔL elÙ‡¬ƒ≈««¬≈∆¿«≈À¿»»¿»ƒ
.¯B‰Ë Ïk‰ - ıÚÓ BlL ÌÈpLÂ ˙ÎznÓƒ«∆∆¿ƒ«ƒ∆≈≈«…»

טמא,63) - המתכת את המשמש "עץ ו: משנה יג פרק כלים
[המדובר, טהורה". - העץ את המשמש והמתכת
ומקיים  מעמיד אינו וגם עצמו, בפני כלי אינו כשהמשמש
אבל  המלאכה, את העושה לכלי מסייע אלא המתכת, את
צריכה  והמתכת למתכת צריך ואינו עצמו בפני כלי כשהוא
למשנתנו). טהרות (סדרי עיקר המשמש - שישמשה לו
עושה  שהוא אע"פ קובע החותם אין בטבעת ולפיכך

כל 64)המלאכה]. נטמא בעץ, טומאה נגעה אם אפילו
העיקרי 65)המפתח. החלק במתכת. טומאה נגעה אפילו

השני  וחלקו וסוגרות, פותחות שהן השיניים הן המפתח של
"פותחת" מפרש שרבינו [נראה להן. יד בית רק משמש
בסיפא  אולם הברטנורא, פירש וכן מפתח, היינו שבמשנתנו
"שבפותחת  אמרה: שהרי מפתח, אינה שפותחת משמע
יום  ה'תוספות וגם הברטנורא כנראה, אולם, ושבמפתח".
אינה  שהשן כתבו, שהרי "ושבמפתח", גורסים אינם טוב'
והרי  המפתח), בעץ נתונה (כשאינה עצמה בפני מיטמאה
ז. בהלכה רבינו פסק וכן עצמה, בפני שמיטמא שנינו כאן
פירוש  (לפי בדלת קבועה שפותחת משמע א פא, ובשבת

וצע"ג]. רש"י)

.Â˙ÚaË66‚ÓÏ‡ ÏL dÓ˙BÁÂ ˙ÎzÓ ÏL67- «««∆«∆∆¿»»∆«¿…
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‰‡ÓË68È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL dÓ˙BÁÂ ‚ÓÏ‡ ÏL ‰˙È‰ . ¿≈»»¿»∆«¿…¿»»∆«∆∆¬≈
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ BÊ69. ≈»¿«∆∆À¿»

כאבן 67)שם.66) וקשה בימים גדל והוא בלע"ז, קורל
א). פא, בתרא בבבא הרשב"ם פירש וכן בפירושו, (רבינו
אותיות  בו וחרתו בטבעות אלמוג לשבץ היו רגילים
מפרשים  הרא"ש וכן [הר"ש, איגרות. לחתום בו והשתמשו
מפני  טומאה מקבל אינו האלמוג ארז]. מין הוא שאלמוג
בים, גדל שהוא מפני לנמק [ואין עץ. כלי כפשוטי שהוא
שהרי  טהור, בים הגדל שכל ה"ג) (פ"א למעלה ואמרנו
הכל  וכו' בארץ הגדל עם בים הגדל מן "חיבר שם: למדנו
מטמא: האלמוג למה מנמק טהרות ובסדרי טומאה". מקבל
"עצי  יא): י, (מלכיםֿא, שנאמר עץ, קראו שהכתוב מפני
הוא  הים בקרקע אלא המים מן גדל אינו וגם אלמוגים",

(ראה 68)גדל]. עצמו בפני כלי היא שהטבעת מפני
ה). הלכה בראש בטבעת 69)ההערה שיש ואףֿעלֿפי

שעתיד  מפני והטעם, המתכת. את לשבץ קיבול בית
ר' בהגהות טבעת. ד"ה ב נב, שבת ['תוספות' להתמלאות.
העשוי  קיבול שבית ב יב, סוכה מגמרא הקשה איגר עקיבא
בהשלמות  שכתבנו מה ראה קיבול. כבית דינו להתמלאות
של  הלכות שתי שבין הסתירה בישוב ה"ג, פ"ב למעלה

רע"א]. של קושייתו גם מסולקת ובזה רבינו,

.ÊÔM‰70˙ÎzÓ ÏL71Ì˙BÁ‰ B‡72‰‡ÓË Ïa˜Ó «≈∆«∆∆«»¿«≈À¿»
ÔÎÂ .ıÚÏ ¯aÁÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,BÓˆÚ ÈÙa73„aÚn‰74 ƒ¿≈«¿ƒ…»»¿À»»≈¿≈««¿≈

·Bbn‰Â ‰¯Ên‰Â75L‡¯ ÏL ˜¯Òn‰Â76˙Á‡ ‰ÏhpL ¿«ƒ¿∆¿««¿««¿≈∆…∆ƒ¿»««
ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL d‡OÚÂ Ô‰ÈpMÓƒƒ≈∆«¬»»∆«∆∆¬≈≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË77. À¿»

שם.70) בעץ.71)משנה קבועה שאינה מפתח של שן
מתכת.72) "המעבר".74)שם.73)של במשנה:
התבואה 75) גרגירי לניקוי משמשים אלה כלים שלושת

והוא  שיניים, שלש לו שיש במעבר מנקים בתחילה שבגורן.
הפסולת  ואת החיטים את ומוציא הגס התבן את מעכב
ששיניו  במזרה מנקים זה בירור אחר כלֿכך, גסה שאינה
ולבסוף  בינוני, בגודל פסולת מעכבות והן וצפופות, מרובות

שיניים בעל במגוב קטן,מנקים שביניהם והרווח רבות
הדקה  מן דקה פסולת וקצת הגרעינים רק נופלים כך ומתוך

למשנה). בפירושו הללו 76)(רבינו הכלים ארבעת
מעץ. המשנה 77)עשויים טומאה. מקבל הכלי כל

חידשו  חידוש דבר יהושע ר' אומר כולן "ועל מסיימת:
תמוה  לי נראה זה דין פירוש, להשיב". מה לי ואין סופרים,
(רבינו  לדחותו יכול ואינני אמרו הסופרים אבל מאד,
לכל  טומאה אחת שן תגרום כיצד היא: התמיהה בפירושו).

מרובות. ששיניו הכלי

.ÁÏwÓ78¯ÓÒÓ BL‡¯a ‰OÚL79ÔBn¯ ÔÈÓk80È„k «≈∆»»¿…«¿≈¿ƒƒ¿≈
Ba ÊÁB‡ ‰È‰iL81‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -82e‰‡OÚ . ∆ƒ¿∆≈≈¿«≈À¿»¬»»

˙ÏÎB‡ ı¯‡‰ ‰È‰z ‡lL83Ïa˜Ó - ıÚ‰ ˙‡ ∆…ƒ¿∆»»∆∆∆∆»≈¿«≈
‰‡ÓË84. À¿»

ה"ב.78) פ"ד מציעא בבא מתכת.79)תוספתא של
רימון.80) כתבנית מעוגל שראשו מתכת של מסמר

קשה.81) קרקע על הולך כשהוא עליו ויישען בידו,
פעולת 82) את לחזק הכלי, לצורך היא שהמתכת מכיוון

ה). הלכה (ראה העץ את משמשת היא הרי המקל,
התמידי.83) הלחץ ידי על העץ את מפצלת או מרקיבה

המקל. של התחתון בראשו הקבוע במסמר המדובר זו בבבא
דבר 84) של וטעמו העץ. על לשמור שתפקידו אףֿעלֿפי

המסמר  שבלי כאן), בכסףֿמשנה (מובא קורקוס הר"י מבאר
המקיים  כדבר היא הרי - כולו להתקלקל המקל של סופו

הכלי. כעיקר שנידון ומעמיד,

.ËÏwÓ ÔÎÂ85- Ba ˙Bk‰Ï È„k ÌÈ¯ÓÒÓ Ba Ú·wL ¿≈«≈∆»««¿¿ƒ¿≈¿«
˙Îzn‰ ˙‡ LnLÓ ıÚ‰ ‡ˆÓpL ,‰‡ÓË Ïa˜Ó86. ¿«≈À¿»∆ƒ¿»»≈¿«≈∆««∆∆

ÈBÏ Ô‡OÚ87˙Îzn‰ È¯‰L ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ¬»»¿≈¿«≈À¿»∆¬≈««∆∆
.ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ¿«∆∆∆»≈

ב.85) פי"ד, שם כוח 86)משנה את לחזק משמש המקל
המקל. את כלל משמשים אינם והם המסמרים, הכאת

(רבינו 87) לייפותו כדי מצויירים, דקים מסמרים במקל קבע
במשנה).

.È˙BiwÓ ÔÎÂ88ÏwÓa ÔÚ·wL ˙ÎzÓ ÏL89˙Ï„a B‡ ¿≈¿«ƒ∆«∆∆∆¿»»¿«≈¿∆∆
˙B¯B‰Ë - ÈBÏ90.ÌÈÏk‰ ¯‡MÓ ‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿≈…«≈»∆ƒ¿»«≈ƒ

כה,88) (שמות המקרא מלשון לארכה, חתוכה שפופרת
"ומנקיותיו". לקשט 89)כט): היו נוהגים אמידים אנשים

וזהב. כסף של בשפופרות מקלותיהם שהן 90)את מפני
העץ. את משמשות

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שתיגמר 1) עד טומאה מקבלין אין הכלים שכל יבאר

לקבלה  העשוי טומאה. מקבלים עץ כלי מאימתי מלאכתם.
או  המשוררים נבלי מלאכה. בשעת לסייע או בה ליכנס או
עמו  ניטלות ורגליו שניטל כלי במקדש. המזמרים לוי בני

בהיפך. או

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ »«≈ƒ≈¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ»≈
‰hn‰ ?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡Ó ıÚ ÈÏÎe .ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»¿≈≈≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»«ƒ»

‚c‰ ¯BÚa ÌÙeLiMÓ - ‰ÒÈ¯Ú‰Â3¯Ób .4ÛeLÏ ‡lL ¿»¬ƒ»ƒ∆¿≈¿«»»«∆…»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -5ıÚ ÏL ÌÈlq‰ .6ÌÒÁiMÓ - ¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆≈ƒ∆«¿…

Ô‰È˙B˙ÙO7ÌÈpËw‰ ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ‚È¯O‰ Èˆ˜Ú ˙¯ÎÈÂ ƒ¿≈∆¿ƒ¿…»¿≈«»ƒƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ
Û‡ ,‰¯Óz ÏL ÌÈlq‰ eÈ‰ .Ïq‰ Èab ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰«¿ƒ««≈««»««ƒ∆¿»»«

ÔÈˆe‰‰ ˙¯k ‡lL Èt ÏÚ8,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÙaÓ «ƒ∆…»««ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»
Ô˙B‡ ÔÈÓi˜Ó CkL9‰ÏkÏk‰ .10‰Èt ÌÒÁiMÓ - ∆»¿«¿ƒ»««¿»»ƒ∆«¿…ƒ»

˙BÈeÏz‰ ˙‡ ¯Ó‚ÈÂ ÌÈˆe‰‰ ˙¯ÎÈÂ11˙BÒBk‰ ˙Èa .12 ¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿…∆«¿≈«
ÔÈÈ‚l‰Â13ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÙaÓ ˙¯k ‡lL Èt ¿«¿ƒƒ««ƒ∆…»«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ

Ì˙B‡ ÔÈÓi˜Ó CkL ,‰‡ÓË14ÌÈBw‰ .15ÌÈpËw‰ À¿»∆»¿«¿ƒ»«¿ƒ«¿«ƒ
˙B˙Ïw‰Â16ÔÈˆe‰‰ ˙¯ÎÈÂ Ô‰È˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ - ¿«¿»ƒ∆«¿…ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ÌÈBw‰ .ÌÈ‡ˆBi‰17ÌÈ‚eÈq‰Â18- ÌÈÏB„b‰ «¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ
ÌÈ¯e„ ÈL ‰OÚiMÓ19Ô‰lL ·Á¯Ï20‰Ùp‰ .21 ƒ∆«¬∆¿≈ƒ»…«∆»∆«»»

·Á¯Ï „Á‡ ¯e„ ‰OÚiMÓ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎÂ ‰¯·k‰Â¿«¿»»¿«…¿«ƒƒ∆«¬∆∆»»…«
Ô‰lL22‰tw‰ .23˙B¯ÈÙˆ ÈzL ‰OÚiMÓ -24·Á¯Ï ∆»∆«À»ƒ∆«¬∆¿≈¿ƒ»…«

˜¯Ú‰Â ;dlL25ÏÚ Û‡ .˙Á‡ ‰¯ÈÙˆ Ba ‰OÚiMÓ - ∆»¿»¬»ƒ∆«¬∆¿ƒ»««««
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô‰Èab ¯Ó‚ ‡lL Èt26e‡¯ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -27 ƒ∆…»««≈∆¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈ƒ¿
?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .Ô‰ÈÏÚ ÈÏk‰ ˙¯eˆÂ eOÚpM ‰ÓÏ¿«∆«¬¿««¿ƒ¬≈∆»¿»∆∆

B˙ˆ˜Ó ‚¯‡pL „‚·Ï28,ÔÈˆe‰‰ ˙¯ÎiMÓ - ˙ÏˆÁn‰ . ¿∆∆∆∆¡«ƒ¿»««¿∆∆ƒ∆ƒ¿…«ƒ
ÌÈ¯Òp‰ ÈÏk ÏÎÂ .dzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ e‰ÊÂ29ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ¿∆¿«¿«¿»¿»¿≈«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ

ıÚ ÈÏk ÈÓÏb .Ô‰È˙B˙ÙO eÓqÁ˙iL „Ú ‰‡ÓË30 À¿»«∆ƒ¿«¿ƒ¿≈∆»¿≈¿≈≈
ÚpMÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜ÓÈt ÏÚ Û‡ .B˙¯eˆa ÈÏk‰ ‰O ¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆«¬»«¿ƒ¿»««ƒ
„¯Oa B¯‡˙Ï „È˙ÚL31B‡ ‰‚eÁÓa B˙BÂL‰Ï B‡ ∆»ƒ¿»¬¿∆∆¿«¿ƒ¿»

‡e‰ ÔÈ„ÚÂ el‡ ÌÈOÚÓa ‡ˆBiÎÂ „ˆÚÓa B˙BtÈÏ¿«¿«¬»¿«≈¿«¬ƒ≈«¬«ƒ
ÌÈÏL‰ È¯‰Â ‰˜È˜Á ¯qÁÓ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏ‚…∆ƒ¿≈¿À»¬ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - B˙¯ÈÙÁ32ıÚ ÈÏk ÈÓÏb ÏÎÂ . ¬ƒ»¬≈∆¿«≈À¿»¿»»¿≈¿≈≈
ÚB¯kL‡ ÏMÓ ıeÁ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó33ÈÏk‰ ÔÈ‡L , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆∆¿¿«∆≈«¿ƒ

ÈÏkL ,ÈÈÚa ·B¯˜Â .‰tÈ˙iL „Ú ÈÏk ·eLÁ epnÓƒ∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆¿»¿≈«∆¿≈
ÚB¯kL‡ ÈÏÎk ÌˆÚ34.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÓÏb ÔÈ‡Â , ∆∆ƒ¿≈∆¿¿«¿≈»¿≈∆¿«¿ƒÀ¿»

ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ıÚ ÈÏk35Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ≈∆≈»»«¿ƒ««ƒ
˙B·e¯‡ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ba ÔÈLnzLnL36ÏL ∆ƒ¿«¿ƒ≈¿«≈À¿»¬∆

ÔÈÓBzÁ37- ˜ˆa Ô‰Lk ˙BlÁ‰ Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯„BqL «¿ƒ∆¿ƒ¬≈∆««¿∆≈»≈
Ô‰ÈÏÚ ÈÏk‰ ˙¯eˆ È¯‰L ,˙B‡nË˙Ó38ÈÏÚa ÏLÂ ; ƒ¿«¿∆¬≈««¿ƒ¬≈∆¿∆«¬≈

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈza39B‡ ‡¯˜Òa ÔÚ·ˆ Ì‡Â . »ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»
Ô‰Ï ˙ÈOÚ È¯‰L ,˙B‡nË˙Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌBk¯Îa¿«¿¿«≈»∆ƒ¿«¿∆¬≈«¬≈»∆

„B¯Ò .ÈÏk ˙¯eˆ40ÌÈn‰ Ba ÔÈ˙BpL ÔÈÓBzÁ ÏL «¿ƒ¿∆«¿ƒ∆¿ƒ««ƒ
Ba ÔÈÙh˜nL41¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‡ÓË -42. ∆¿«¿ƒ»≈¿∆«¬≈»ƒ»

BÙtb Ì‡Â43‡nË˙Ó - ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó44ı¯Ù ; ¿ƒƒ¿≈«¿«»ƒ¿«≈ƒ¿«
¯B‰Ë - ˙Á‡ Áe¯Ó45ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯BÚL Áel‰Â .46- ≈«««»¿««∆¿ƒ»»

ÌÈ˙lq‰L ıÚ ÈÏk .‡nË˙Ó47ÔÈ„w¯Ó48˙‡ ÂÈÏÚ ƒ¿«≈¿ƒ≈∆««»ƒ¿«¿ƒ»»∆
ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‡nË˙Ó - ˙Ïq‰49¯B‰Ë -50˙Á¯ .51 «…∆ƒ¿«≈¿∆«¬≈»ƒ»««

˙BÒB¯b‰52˙B¯ˆB‡ ÏL ,‰‡nË˙Ó -53ÏL ;‰¯B‰Ë - «»ƒ¿«¿»∆»¿»∆
Bzb54‰‡nË˙Ó -55˙B¯b ÏLÂ ,56‰Ê .‰¯B‰Ë - ƒƒ¿«¿»¿∆¿»¿»∆

ÒpÎÏ ÈeOÚ‰Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰Ïa˜Ï ÈeOÚ‰ :ÏÏk‰«¿»∆»¿«»»¿«≈À¿»¿∆»¿«≈
.¯B‰Ë - Ba»

מ"א.2) פט"ו המיטות 3)כלים את לשפשף היו רגילים
ולצחצחן. להחליקן כדי דג, של בעור והעריסות

מלאכתן.5)בדעתו.4) נגמרה קלועים 6)שהרי סלים
וכדומה  דקלים מעלי או מיובשים מעשבים דקים, מענפים

עץ. כלי נקראים תתפרק 7)– שלא כדי השפה, את יקשור
שור  תחסום "לא ד): כה, (דברים המקרא מלשון הקליעה,

העלים.8)בדישו". שהם.9)ראשי כמו אותם משאירים
נקרא 10) היד ובית גמי, של יד בית לו שמחובר סל

הסל. את בו שתולים מפני שלא 11)"תלויה", זמן כל
הכלכלה. של מלאכתה נגמרה לא התלויות, את גמר

כוסות.12) בו להניח מיועד גדול בית 13)סל פירוש,
מן 14)הלגינין. ושמן יין בהם שממלאים קטנים כדים
בתבנית 15)החביות. דקים ערבה מענפי עשויים סלים

את 16)קערה. בהן נותנות שהנשים זעירים, סלים
והמחטים. גדולות.17)החוטים קופות 18)קופות

אריגה. מלאכת או קמח לתוכם שנותנים מאוד, גדולות
הכלים  אלו אריגת "ומלאכת מבאר: למשנה, בפירושו רבינו
אשר  הדבר או הערבה או הגמי את תחילה יקחו הגדולים,

ארכו  שיהיה עד ארוך חבל בידיהן אותן ויחברו ממנה יארגו
מזה  ויתפרו זה אל זה אותן יחזרו אז יותר, או אמות ק'
מוסיף  הוא ואחרֿכך שירצו". תמונה איזו החוט או החבל
האמור, באופן השוליים את עושים שמתחילה ומפרש,
החבל  את ומקיף עולה הוא בו רוצה שהוא לרוחב וכשהגיע

הדפנות. ועושה אחדות שורות השוליים שני 19)לרוחב
למלאכתם.20)היקפים. ראויים הם שאז שם 21)מפני

ברש"י  מובא גאון, האי רב ופירש נפה". "ים ג: במשנה
של  המסגרת ומפני קמח, בה שמנפים שיער של אריגה שם,
אותו. סובבת שהיבשה ים כמו ים, נקראת - שסביבותיה עץ
פירושו  כנראה, קיבל, וכאן אחר, באופן שם פירש ורבינו
בזמנו. שנקראה כפי סתם "נפה" כתב ולפיכך הגאון, של

מלאכתן.22) לצורך מספיק נמוך הם 23)זר וערק קופה
תשמישם. ובאופן בצורתם מזה זה שונים סלים, מיני

שהדורות 24) הוא, לצפירות דורות בין ההבדל עיגולים. שני
כך  ומתוך השוליים, נעשו שממנו החבל אותו עלֿידי נעשו
ומונחים  שלמים עיגולים הן וצפירות שלמים, העיגולים אין

זה. גבי על וצרה.25)זה ארוכה ובדעתו 26)קופה
ראויים.27)עליהם.להוסיף  לקמן 28)נעשו יתבאר

שהוא. בכל טומאה שמקבל ה"א, פ"כ 29)בפכ"ב שם
ונראה  דקים. קנים פירוש "נצרים", כתוב שם במשנה מ"ב.

כך. לגרוס יש כאן כבר 30)שגם שנחקק כלים פירוש,
כגון  קלים, לתיקונים עוד זקוקים אבל שלהם, קיבול בית
(ראה  הרצויה התבנית את ולהטביע להחליקם אותם, לשוף

מתכת). כלי דין פ"ח (ישעיה 31)לקמן המקרא מלשון
כלים  הם - ומעצד מחוגה שרד, בשרד". "יתארהו יג): מד,

בהם. משתמש עליהם 32)שהנגר מפקידים שאין מפני
מפני  יוחנן רבי מנמק - ב כה, בחולין ולשכללם. לייפותם
מפני  אומר נחמן ורב כבוד, דרך אינו בהם שהשימוש

נמוך. ארז 33)שמחירם מין – אשכרוע מ"ח. פי"ב כלים
כתוב: ה"ו פ"ב בבאֿמציעא שם בתוספתא עבה. שקליפתו

שליקה. שמחוסרים מפני פירשע, משל בחולין 34)חוץ
עצם  כלי יוחנן רבי של נימוקו שלפי אמרו, - ב כה, שם
שגולמם  מתכת, ככלי נידונים נחמן ולרב עץ, ככלי דינם
(ראה  נחמן רב של דעתו קיבל ורבינו טומאה. מקבל אינו

קיבול.35)השלמות). בית לו מ"ב.36)שאין פט"ו שם
בתבנית 37) עשויות שלהם והארובות מקצועיים, אופים של

שאין 38)מיוחדת. אףֿעלֿפי טומאה חכמים עליהן וגזרו
אדם  משמשי שהם פשוטים על שגזרו כמו קיבול, בית להם

פשוט,39)וכלים. דף על חלותיהם עורכים בתים בעלי
כלי. צורת לו לתת טרחו פני 41)שם.40)שלא טחים

מים. באותם לקטף 42)הלחם שצריכים שנחתומים נראה
ובעלי  קיבול, בית לו שיש בכלי השתמשו חלות הרבה
והרטיבו  מים קצת עליו ששפכו חלק בדף השתמשו בתים
כסףֿמשנה). (ראה החלות פני את וקטפו הידים את בהם

מסגרת.43) זה לדף קיבול.44)עשה בית לו יש שהרי
בשיפוע.45) כשיעמידוהו מים קצת לקבל שיכול אףֿעלֿפי
עליו 46) שעורכים דף שם, רבינו ופירש "מעריך". במשנה

עשוי  והוא שורות), (שתי מערכות בשתי האפוי הלחם
לעץ  שהכוונה מפרש גאון האי ורב מיוחדת. בתבנית
שם). (ר"ש רקיקים לעשות העיסה את בו שמרדדים
הוא  טומאה, מקבלים אינם עץ כלי שפשוטי ואףֿעלֿפי
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לצורך  במיוחד והותאמה עליו כלי שצורת מפני מתטמא,
של  ארובות בדין זו, בהלכה למעלה (ראה תשמישו

למכירה.47)נחתומים). סולת הכלי 48)עושי מנפים.
לנפה  דומה ואינו מיוחדת בצורה היה עשוי סולת, לנפות
שהכוונה  נראה רגיל. קמח לניפוי בהם שמשתמשים וכברה
והקמח  בו, מרקדים והנחתומים ככברה מנוקב עץ ללוח
יותר  שגרגיריה מפני נשארת, והסולת הנקבים דרך יצא הדק
מיוחדת  בתבנית עשוי שהוא מפני טומאה ומקבל עבים,
פ"ה  בבאֿמציעא כלים [בתוספתא, למלאכתו. מתאימה
מחזירו  שהוא מפני טמא? סלתין של מה "מפני אמרו: ה"ג,
ופירש  לכלי". שיחזירו עד טהור בתים בעלי ושל לכלי,
ללוח  כשיש שמדובר ב) קמה, דף (כלים טהרות' ב'סדרי
נותנים  הסולת את לרקד וכשרוצים בו, קבועה בלתי מסגרת
לא  תדיר, מרקדים שהסלתים ומפני המסגרת, לתוך הלוח
עתיד  שהרי כשהוציאו, אפילו כלי מתורת הלוח בטל
בעלי  של בכלי מהֿשאיןֿכן קלה, שעה אחר להחזירו

אלא 49)בתים]. תדיר מרקדים אינם בתים בעלי
למלאכתו. מיוחדת תבנית לו אין וגם ארוכות, בהפסקות

עץ.50) כלי רחבה 51)כפשוטי עץ של כף כעין מ"ה. שם
התבואה. את בה וזורים ארוך, יד בית שברי 52)עם

וקטניות. תבואה הגרוסות גרעיני את לקבל משמשת זו רחת
קיבול. בית לה את 53)ויש אחד למקום בה שמכנסים
הפזורים. הפסולת 54)הגרגירים את בה מוציאים

לגת. מחוץ את 55)להשליכה בה לקבץ שתשמישה מפני
התבן 56)הפסולת. את או התבואה את לקבץ שתשמישה

והמוץ.

.·Ïk57ÔÈÈBÏz‰58ÔÈ¯B‰Ë59ÏL ‰Ù ÈÈBÏzÓ ıeÁ , »«¿ƒ¿ƒƒ¿≈»»∆
˙B¯b ÏL ‰¯·k ÈBÏ˙e ,ÔÈ˙lÒ60,„È ÏbÓ ÈBÏ˙e , «»ƒ¿¿»»∆¿»¿««»

ÔÈLla‰ ÏwÓ ÈBÏ˙e61˙ÚLa ÔÈÚiÒÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿««««»ƒƒ¿≈∆≈¿«¿ƒƒ¿«
‰Î‡ÏÓ62‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa BÚiÒÏ ÈeOÚ‰ :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿»»∆«¿»∆»¿«¿ƒ¿«¿»»

‡nË˙Ó -63.¯B‰Ë - „·Ïa ÈÏk‰ Ba ˙BÏ˙Ï ; ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«»

מ"ד.57) או 58)שם תלויים נקראים הכלים של יד בתי
הכלים. את בהם שתולים מפני מפני 59)תלויות,

ואפילו  בלבד. הכלים את לתלות כדי רק בהם שמשתמשים
שאינם  יד בבתי ומדובר היד. בית נטמא לא הכלי נטמא אם
של  חיבור המחוברים אבל לכלי, קבע של חיבור מחוברים

הכלי. מן כחלק דינם - גדולה,60)קבע כברה
מהתבן  התבואה את לנקות כדי בגרנות, בה שמשתמשים

בו. בראשו 61)המעורב מחודד מקל תוחבים המכס בלשי
סוגי  או חפצים שם נטמנו לא אם לבדוק כדי הכרי, לתוך

המכס. להבריח כדי יקרים מכניסים 62)פירות האנשים
את  עליהם להקל כדי הבילוש, או הניפוי בשעת לתלויה יד

כלֿכך. קלה שאינה משמש 63)העבודה הוא שהרי
הכלי). את בו (לתלות מלאכה בשעת ושלא מלאכה בשעת
מקבלים  כאלה עץ כלי שפשוטי ה"א) (פ"ד למעלה ולמדנו
קטן  קיבול בית לו יש בלשים של שמקל [נראה, טומאה.
הערימה  בעומק הנמצאים דברים הבלש מוציא ובו למטה,

הנבדקת].

.‚ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÈÏ·64ÔÈ‡nË˙Ó -65ÈÂÏ Èa ÈÏ· ; ƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿≈≈ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - Lc˜na Ô‰a ÔÈ¯nÊnL66ÔBËa‰ .67 ∆¿«¿ƒ»∆«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿
ÔBÓË˜p‰Â68ÒB¯È‡‰Â69.ÔÈ‡nË˙Ó - ¿«ƒ¿¿¿»ƒƒ¿«¿ƒ

מ"ו).64) (שם לכינור דומה שיר חשיבותם 65)כלי מפני
בית  להם שאין אףֿעלֿפי טומאה שיקבלו עליהם גזרו

לקבלה. עשוי טומאה 66)קיבול גזרו לא בביתֿהמקדש
במשנתינו). ורא"ש שהמנגן 67)(ר"ש גדול, ניגון כלי

בטנו. על אדם 68)משעינו של קב בתבנית עשוי ניגון כלי
רגל. בידה,69)קטוע עליו מכה שהמקוננת קטן תוף כעין

בפירושו). (רבינו קינה דברי השמעת אגב

.„˙„BˆÓ70‰cÏÁ‰71nË˙Ó -ÌÈ¯aÎÚ ÏLÂ ;‰‡72 ¿««À¿»ƒ¿«¿»¿∆«¿»ƒ
˙¯eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â Ïea˜ ˙Èa dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë -¿»¿ƒ∆≈»≈ƒ¿≈»∆»«

.ÈÏk¿ƒ

עשויות 71)שם.70) חולדות לצידת המיועדות המצודות
ולפיכך  כלי, צורת עליהן שמטביעה מיוחדת, בתבנית

טומאה. אחרת.72)מקבלות בתבנית העשויה

.‰ÔÈˆB˜73‰ÙÈÙk BÓk Ô‰a ÔÈ‚¯B‡L74da ÔÈÁÈpnL ƒ∆¿ƒ»∆¿¿ƒ»∆«ƒƒ»
Ô‰a ÔÈ‚¯B‡LÂ ;ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ»∆

‰ÏB„‚ ‰¯e‚Ó ˙È·˙k75- ÔÈhÁ‰ Ô‰a ÔÈ¯ˆB‡L ¿«¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ»∆«ƒƒ
‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë76. ¿»∆≈«¿ƒ»∆»

מ"ה.73) פט"ז מערבה 74)שם קלועה גדולה קופה
ומפרש  "פטיליא", כתוב במשנה דקים). ענפים – (קוצים
תאנים  בה ונותנים צר, ופיה מערבה קלועה קופה – רבינו

רב. זמן שם להחזיקן עלֿמנת במשנה:75)מיובשות
חטים. בה לאחסן משמשת והיא שהיא 76)"חסינה",

כשהיא  למקום ממקום להיטלטל עשויה ואינה לבית, דומה
מליאה.

.ÂÔÈÏÚ77ÔÈ‚¯ÒnL78- ˙B¯tÏ ·È·Ò ‚ÈÒ ÔÈÓk Ô˙B‡ »ƒ∆¿»¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ«≈
¯B‰Ë79ÔÈ¯Ò ÏL ‚ÈÒ eOÚ Ì‡Â .80.ÔÈ‡nË˙Ó - »¿ƒ»¿»∆¿»ƒƒ¿«¿ƒ

סריגה.78)שם.77) מעשה אותם מפני 79)שקולעים
קצר. זמן במשך ותתפרק קיימא, בת אינה זו שסריגה

דקים.80) הוצים או שבטים פירוש, "נצרים", במשנה:

.ÊÏ˙BÁ81ÔÈˆe‰ ÏL82·Ë¯‰ Ba ÔÈÁÈpnL83‡ˆBiÎÂ »∆ƒ∆«ƒƒ»…∆¿«≈
BÎBzÓ ÏËBÂ BÎB˙Ï Ô˙B ‡e‰ Ì‡ :Ba84;‡nË˙Ó - ƒ≈¿¿≈ƒƒ¿«≈

B‡ epÚ¯˜iL „Ú BÎB˙aM ‰Ó ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ…«∆¿«∆ƒ¿»∆
·LÁL B‡ ,ep¯ÈzÈ85- B˜¯ÊÏe BÎB˙aM ‰Ó ÏÎ‡Ï «ƒ∆∆»«∆¡…«∆¿¿»¿

¯B‰Ë86Ô¯w‰ ÔÎÂ .87da LnzLÓ ‡e‰L88dÎÈÏLÓe89 »¿≈«∆∆∆ƒ¿«≈»«¿ƒ»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -90‰ÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â ;91˙Ïa˜Ó - ≈»¿«∆∆À¿»¿ƒ»«»∆»¿«∆∆

.‰‡ÓËÀ¿»

דקלים.82)שם.81) מסיבי קלוע קטן פירות 83)כלי
הכלי 84)רטובים. לתוך לתת ואפשר חזקה הקליעה אם

הקליעה. להתיר או לקרעו מבלי ולהוציאם פירות
ה"א.85) פ"ו בבאֿמציעא כלים אינו 86)תוספתא, שהרי

קבע. זכרותה.88)שם.87)כלי שהוצא כגון
אחת.89) פעם באקראי בה של 90)משתמש דרכם אין

מאיסותה. מפני בקרן להשתמש אדם להשתמש 91)בני
בקביעות. בה
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.ÁÔ¯˜ ˙BÈ‰Ï BÎ˙Á .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ¯ÙBM‰«»≈¿«≈À¿»¬»ƒ¿∆∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó - LÈÓLz«¿ƒ¿«≈À¿»

.Ë‰¯Ú˜9293Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa dÚ·wL94‡È‰ Ì‡ : ¿»»∆¿»»¿ƒ»≈»ƒ¿»ƒƒ
d˙Ïa˜ C¯„k95,ÔÙca dÚ·˜ Ì‡Â ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ¿∆∆«»»»¿«∆∆À¿»¿ƒ¿»»«…∆

È¯‰ - dcˆ ÏÚ ‰cL ÌÈhnL „Ú ˙Ïa˜Ó dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿«∆∆«∆«ƒƒ»«ƒ»¬≈
‰cM‰ ÏÏkÓ BÊ96‰¯B‰Ëe97. ƒ¿««ƒ»¿»

ה.93)שם.92) פ"כ, שם פ"ג 94)משנה, למעלה ראה
לתת 95)ה"ב. ואפשר השידה, בקרקעות שקבעה כגון

אוכלין. בפני 96)לתוכה כלי ואינה השידה, מן חלק
ארבעים 97)עצמו. המחזיקים ומגדל תיבה בשידה מדובר

הקערה  קבע שאם [נראה טומאה. מקבלים ואינם בלח סאה
אפשר  שהרי טומאה, מקבלת – למעלה ופיה בדופן,

צידה]. על השידה את להטות מבלי בה להשתמש

.ÈÔe˜‡‰98·BË¯‰Â99.ÔÈ¯B‰Ë - ıÚ ÏL ·eÏk‰Â »¬¿»¿¿«¿∆≈¿ƒ

מ"ה).98) פכ"ג (שם דגים בו שצדים מלכודת 99)סל
מעץ. עשויה לעופות

.‡ÈÛcn‰100¯eˆÏt‰Â101ÌÈ¯kÒ ˙„BˆÓe102- ««»¿««¿¿«¿»ƒ
.Ì‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯eˆ È¯‰L ,ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ¬≈∆

בידי 100) אחוז וחוט עליו, מונח כבד  ודבר עץ של דף
משמיט  הצייד הדף, על עוף וכשיושב אליו, מחובר הצייד

העוף. על נופלת והאבן החוט את רשת 101)מידו מין
עופות. את 102)לצוד המפסיק בנהר, או בים סכר כעין

שבאותו  המים את ושואבים מסויים לשטח המים זרימת
מאליהם. שם שניצודו הדגים את ונוטלים שטח

.·ÈÔÈÏÒÙq‰103˙B‡˜ctaL104È„nÏÓ ÏLÂ ««¿»ƒ∆«À¿¿»¿∆¿«¿≈
˙‡ Ô‰a ÔÈÒÈÎÓe ÔÈ·e˜ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜BÈzƒ««ƒ∆≈¿ƒ«¿ƒƒ»∆∆

ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈÏ‚¯‰105- ¯ÓÒÓa ÌÈÏ‚¯ Ô‰a eÚ·˜ . »«¿«ƒ¿ƒ»¿»∆«¿«ƒ¿«¿≈
ÂÈÏ‚¯ ÔÈ‡Â ÏhpL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆«¿»…∆ƒ»¿≈«¿»
BnÚ ˙BÏh ÂÈÏ‚¯Â ÏhpL ÏÎÂ ;¯B‰Ë - BnÚ ˙BÏhƒ»ƒ»¿…∆ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ

Ôlk eÈ‰ Ì‡Â .‡ÓË -106ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL107Ïa˜Ó - »≈¿ƒ»À»∆≈∆∆¿«≈
Ïa˜Ó BÈ‡ - Ô·‡ ÏL ÂÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ ;‰‡ÓËÀ¿»»¿»««≈«¿»∆∆∆≈¿«≈

‰‡ÓË108. À¿»

ה"ג.103) פ"א בבאֿבתרא שם בעלי 104)תוספתא,
אלא  קבועים, ספסלים להעמיד רגילים היו לא הפונדקאות
וכשבאו  רגליים, בהם לתחוב חורים ובהם קרשים הכינו
– וכשיצאו החורים, באותם הרגליים את תחבו אורחים
מלמדי  של דרכם גם היתה וכן הספסלים. את פירקו
את  הספסלים ימעטו שלא כוונתם, ואלה אלה תינוקות.

לצורך. שלא החדר קבע,105)שטח של חיבור זה שאין
כלי. אינם עצמן בפני הרגליים וכן עצמו בפני והדף

הספסל.106) רגלי אמורים 107)כל דברים במה פירוש,
עצם. או עץ של כשכולן טמא? עמו ניטלות רגליו שאם

כמה 108) נתבאר שבמרחץ. ספסלים בדין מ"י פכ"ב כלים
זה  שספסל ומכיוון טומאה, מקבל אינו אבן שכלי פעמים,
ראה  אבן. ככלי דינו – אבן של הרגל בלי לעמוד יכול אינו

ה"ה. פכ"ה לקמן
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אחד,1) בהעלם לעבודהֿזרה עבודות ארבע העושה יבאר

שבת. עיקר השוכח וכל

.‡‰ÂÁzLn‰2‰¯Ê ‰„B·ÚÏ3ÍqÂ4¯h˜Â5ÁaÊÂ6 «ƒ¿«¬∆«¬»»»¿ƒ≈¿¿ƒ≈¿ƒ«
˙Á‡ ÌÏÚ‰a7˙B‡hÁ Úa¯‡ ·iÁ -8¯Út Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆¿≈«««»«¿««»¿≈ƒƒ≈
¯BÚÙÏ BÓˆÚ9Ô·‡ ˜¯ÊÂ10ÒÈÏe˜¯ÓÏ11˙Á‡ ÌÏÚ‰a «¿ƒ¿¿»«∆∆¿«¿ƒ¿∆¿≈««
ÌÈzL ·iÁ -12‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .13ÏÚ ·iÁ ‡‰È «»¿«ƒ¿≈…«≈»∆¿≈«»«

„ÈÊ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰„B·ÚÂ ‰„B·Ú Ïk»¬»«¬»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ
„ÈÊ‰ Ì‡ Ï·‡ ;el‡ ˙B„B·Úa ‚‚LÂ ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»¿»««¬≈¬»ƒ≈ƒ
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯Ê ‰„B·Úa ‚‚LÂ el‡ ˙B„B·Úa«¬≈¿»««¬»»»≈«»∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ14¯eÒ‡LÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú BfL Ú„È ?„ˆÈk . «»««≈«»«∆¬»»»¿∆»
,‰¯·Ú Ceqp‰Â ‰ÈÂÁzL‰‰L Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,d„·ÚÏ¿»¿»¬»…»«∆«ƒ¿«¬»»¿«ƒ¬≈»
Ô‰ ˙B„B·Ú el‡L Ú„È .ÌÈzL ·iÁ - CqÂ ‰ÂÁzL‰Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ≈«»¿«ƒ»«∆≈¬≈

‰„B·Ú BfL Ú„È ‡ÏÂ ,¯Á‡ Ï‡Ï Ô‰a „·ÚÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬…»∆¿≈«≈¿…»«∆¬»
·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ‰˙È‰ ‡lL ÈÙÏ ,‰¯Ê15ÏÚ ‰ÏÚÂ , »»¿ƒ∆…»¿»∆∆∆¿»»¿»»«

,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ‡l‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÈÈe¯˜ ÔÈ‡L BzÚc«¿∆≈¿ƒ¬»»»∆»∆∆∆¿»»
.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙B„B·Ú‰ ÏÎa d„·ÚÂ«¬»»¿»»¬≈«»∆»«»««

מהלכות 2) (פ"ג עבודות מארבע אחת היא השתחוואה
ורגלים  ידים בפישוט השתחויה אחד ג). הלכה זרה עבודה
- בקרקע פניו שיכבוש משעה ורגלים, ידים פישוט בלא או

ח). הלכה שם (פ"ו בד'3)נסקל עבודתה דרך אין ואפילו
ג). הלכה פ"ג ושם ס: (סנהדרין הללו יין,4)עבודות

(תהלים  שכתוב דם או נסיכם". "יין לח) לב, (דברים ככתוב
שם). (סנהדרין מדם" נסכיהם אסיך "בל ד) הקטיר 5)טז,

זבחימו", חלב "אשר שם) (דברים שנאמר כמו החלבים,
ישראל  ובתפארת חלבה". "ולהקטיר שם: בסנהדרין וראה
קטורת  או בשר "המקטר פירש: ו, משנה מסנהדרין פ"ז

לאלהים 6)מבשמים". "זובח יט) כב, (שמות שנאמר
אסורים.7)יחרם". האלה הדברים כי ממנו שנעלם

קמיה 8) זכאי רבי "תני סב. סנהדרין גמ' ודבר, דבר כל על
אינו  אחד בהעלם והשתחווה וניסך וקיטר זיבח יוחנן, דר'
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הכתוב  תעבדם", "לא ה) כ, (שם שנאמר אחת, אלא חייב
תני  פוק ליה, אמר סג.). (שם - אחת עבודה כולן עשאן
שלש  אביי, "אמר סג. ובדף רש"י]. - הוא [דטעות לברא
שמות  - להם" תשתחוה (="לא בעבודהֿזרה השתחוואות
תשתחוה  "לא יד, לד, שם - אחר לאל תשתחוה לא "כי שם,
לשלא  אחת לדרכה, אחת - למה? כד) כג, שם - לאלהיהם"
עבודה  כל על שחייב לחלק, כלומר, לחלק". ואחת כדרכה,

ואביי. יוחנן כר' רבינו ופסק לפני 9)ועבודה, צרכיו עושה
עבודתה. דרך היא וזו פעור, שנקראת או 10)עבודהֿזרה

הרע"ב  כתב וכן שם, סנהדרין בפיה"מ (רבינו אבן מסלק
אבן).11)שם). בסילוק (או אבן בזריקת עבודתה שדרך

חילוף, מלשון "מר" שבח, חילוף פירושו: ומרקוליס
הוא  שבמקרא [שאעפ"י שם) (רע"ב שבח מלשון "קילוס"
ב"ערוגת  וראה שבח, לשון הוא בתלמוד - גנאי לשון
בפעור  דוקא זה וכל .[18 והערה 150 עמוד א חלק הבושם"
עבודתה  דרך שאין אחרת, בעבודהֿזרה אבל ובמרקוליס,

סא.). (שם פטור - שהשתחוואה 12)בכך למעלה כמבואר
ועבודה. עבודה כל על לחייב לחלק, כלומר,13)יצאה

בכך. שדרכם עבודות סב.14)בשאר שם העבירות, כל על
אחת  "ועשה ב) ד, (ויקרא שנאמר מה על אמרו ג . ובכריתות
על  שחייב ופעמים כולן, על אחת שחייב פעמים - מהנה"
עבודהֿזרה  זדון הנה: שהיא אחת וכו'. ואחת, אחת כל
וזדון  עבודהֿזרה שגגת אחת: שהיא הנה עבודות. ושגגת

שנאמר 15)עבודות. משום שם, ובכריתות בסנהדרין
טעה  זהב", ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא כ) כ, (שמות

אסור. וזהב כסף של עבודהֿזרה שרק וסבר

.·˙aLa e¯Ó‡ ÏB„b ÏÏk16˙aL ¯wÚ ÁÎBM‰ Ïk : ¿»»»¿¿«»»«≈«ƒ««»
Ï‡¯OÈ eeËˆpL ÁÎLÂ17‰aLpL B‡ ,˙aM‰ ÏÚ ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿»≈«««»∆ƒ¿»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï ÔË˜ ‡e‰Â18ÔË˜ ¯ib˙ B‡ , ¿»»¿≈»¿≈»ƒƒ¿«≈»»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈa ‡e‰Â19‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈»ƒ««ƒ∆»»

‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B˙aLa ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿≈¿«»«¿≈≈«»∆»
˙Á‡ ˙‡hÁ20‡È‰ ˙Á‡ ‰‚‚L Ïk‰L ,21·iÁ ÔÎÂ . «»««∆«…¿»»««ƒ¿≈«»

ÏÎ‡L ·ÏÁ Ïk ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ22ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁÂ , «»«««»≈∆∆»«¿«»«««
Ìc23˙B„B·Úa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÏÎ‡L24el‡25. »∆»«¿≈…«≈»∆«¬≈

‰n„Â ˙aL ÌBi‰L ÁÎL Ï·‡ ˙aL ¯wÚ Ú„Bi‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ««»¬»»«∆««»¿ƒ»
- ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ Ba ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁ ‡e‰L∆…««ƒ∆»»¿»«¿≈
Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ÔÎÂ ,Blk ÌBi‰ ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ«»«»««««À¿≈«»«»

Ba ‚‚ML ˙aLÂ ˙aL26. «»¿«»∆»«

למה 16) ביארו סח. שם ובגמרא סז: שבת המשנה לשון כן
לרבינו  המשניות בפירוש וראה "גדול". לשון התנא נקט
לתלמוד  בפירושו שכתב למה מתאימים ודבריו שם,
עמוד  תרצ"ג ירושלים אסף, להר"ש הגאונים" ב"מספרות
עמוד  כו כרך ב"סיני" שליט"א אאמו"ר מש"כ וראה .192

ועשה 17)סו. שבת עיקר השוכח "כל סז:): (שם במשנה
חטאת  אלא חייב אינו הרבה, בשבתות הרבה מלאכות
הוא  השבת" עיקר "ששוכח סח:) (שם בגמרא ואמרו אחת".
כגון  מעולם, ידע לא אם ובין שכח, ולבסוף הכיר אם בין
(וראה  הגוים בין שנתגייר גר או הגוים בין שנשבה תינוק
כל  "ואמרם שם: המשניות בפירוש רבינו וכתב להלן).
ידיעה  לו היתה ואפילו רצונוֿלומר שבת, עיקר השוכח

השם  כי שישכח והוא זה, על תורה שוכח ומלת לכן, קודם
ונראה  בשבת". מלאכה באיסור ישראל לבני צוה יתעלה
ישראל", שנצטוו "ושכח שכתב במה כאן רבינו כוונת שכן
שבת". עיקר "השוכח קודם שכתב למה פירוש שזהו

(שם 18) ושמואל כרב בישראל. שבת יש כי מעולם ידע ולא
ו. הלכה פ"ב למעלה וראה מעולם 19)סח:) ידע שלא

רבינו  והזכיר שם). למעלה (ועיין השבת על צוה ה' כי
הודיעוהו  ודאי הרי גדול, גר היה שאם קטן", "נתגייר
עיקר  "השוכח למעלה שכתב בכלל (והוא שבת ממצות
אין  ביתֿדין דעת על אותו שמטבילין קטן אבל שבת"),

(כסףֿמשנה). להודיעו שעשה 20)צורך המלאכות כל על
שם. משנה - השבתות ובגמרא 21)בכל השבת. בעיקר

"את  ל) יט, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו סט:) (שם
כלומר, הרבה". לשבתות אחת "שמירה - תשמורו" שבתותי
שכח  אם שבתות, הרבה לשגגות אחת חטאת אלא חייב אינו

השבת. הפוטרו 22)עיקר כמונבז ולא סח:) (שם כרבנן
שדבר  ידע אם והואֿהדין שם. למעלה וראה מקרבן, לגמרי
אכילות  על אחת חטאת אלא חייב שאינו ושכח, אסור זה

א. הלכה פ"ו למעלה רבינו וכתבה בכ"י 23)הרבה,
רוקח. מעשה הגיה וכן דם". כל "על צ"ל 24)תימן:

תימן. בכ"י וכן עבירות 25)"בעבירות", בכל כלומר,
ולא  ד), הלכה פ"א למעלה (ראה חטאת עליהן שחייבים
ולא  חטאת, חייב הוא ואעפ"כ אסור, זה שדבר מעולם ידע
לגמרי. פטור שהוא וסובר רבנן על החולק כמונבז

מלאכות 26) ועשה שבת עיקר "היודע סז: שם במשנה
ובכריתות  ושבת". שבת כל על חייב הרבה, בשבתות הרבה
שבינתיים  שימים אמרינן שבת שלענין משום ע"ז נאמר טז:
סט:) (שבת זאת ולמדו ושבת. שבת כל על לחייבו מחלקים
את  ישראל בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר ממה

ושבת". שבת לכל אחת "שמירה - השבת"

.‚‡ÏÂ ˙BÎ‡Ïna ‚‚LÂ ˙aL ÌBi‰L Ú„Bi‰ ÏÎÂÚ„È ¿»«≈«∆««»¿»««¿»¿…»«
˙B¯eÒ‡ el‡ ˙BÎ‡ÏnL27‡ÏÂ ˙B¯eÒ‡ Ô‰L Ú„iL B‡ ∆¿»≈¬∆»«∆≈¬¿…

˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„È28- ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ , »«∆«»ƒ¬≈∆»≈¿»»¿»«¿≈
‰OÚ elÙ‡ .‰Î‡ÏÓe ‰Î‡ÏÓ ·‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ«»«»«»«¿»»¿»»¬ƒ»»

˙Á‡ ¯ÒÁ ÌÈÚa¯‡‰29˙Á‡ ÌÏÚ‰a30‡È·Ó - »«¿»ƒ»≈««¿∆¿≈««≈ƒ
˙B‡hÁ ÚL˙Â ÌÈLÏL31. ¿ƒ¿≈««»

מלאכות 27) ועשה שבת שהוא "היודע שם: שבת במשנה
ומלאכה". מלאכה אב כל על חייב וכו' כר'28)הרבה

ב. הלכה פ"ב למעלה וראה סט. שם אבות 29)יוחנן ל"ט
עג. שבת משנה ראה שבשבת, לא 30)המלאכות כלומר,

מוסב  וזה אסורות. שהן ידע אבל כרת, עליהן שחייבים ידע
אלו  שמלאכות ידע כ"שלא הרישא על ולא הסיפא, על רק
ידע  במה אחת, חסר הארבעים כל ידע לא שאם אסורות",

כסףֿמשנה). ועיין (לחםֿמשנה, שבת? דברי 31)שהיום
ה"א. פ"ד למעלה וראה שם, ושבת ב: כריתות יוחנן ר'

.„Ú„È ‡ÏÂ ˙BÎ‡Ïna Û‡ ‚‚LÂ ˙aL ÌBi‰L ÁÎL»«∆««»¿»«««¿»¿…»«
˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙B¯eÒ‡ el‡ ˙BÎ‡ÏnL∆¿»≈¬≈«»∆»«»

˙Á‡32. ««

וזה 32) זה "העלם ע:) (שבת נחמן מרב רבא בעיית היא זו
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שמלאכות  שכח וכן שבת, שהיום שכח כלומר, מהו". בידו,
השבת  שכחת אחר הולכים אם בשבת, אסורות שעשה, אלו
כל  על לחייבו מלאכות שגגות אחר או בלבד, אחת לחייבו
ופירש  שנא", "לא שם: במסקנא ואמרו ומלאכה. מלאכה

אחת". אלא חייב "ואינו רש"י:

.‰ÂÈ˙B„ÏB˙Â ·‡ ‰OBÚ‰33·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a »∆»¿¿»¿∆¿≈««≈«»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡34˙B„ÏBz ‰OBÚ‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆»«»««¿≈»ƒ«»∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L ,„Á‡ ·‡ ÏL ‰a¯‰35. «¿≈∆»∆»∆≈«»∆»«»««

תולדה.33) ומהי מלאכה אב מהו שבת, מהלכות פ"ז ראה
מלאכה 34) מעין הרבה מלאכות "העושה סח. שם משנה

בפיה"מ  רבינו ומפרש אחת", חטאת אלא חייב אינו אחת,
אב  בשגגה שיעשה אחת, מלאכה מעין הרבה "מלאכות
חטאת  אלא חייב אינו וכו' תולדותיו עם מלאכות מאבות
אליעזר. כר' ולא רבנן לדעת ב. קמא בבבא וכ"ה אחת",

זֿח. הלכות שבת מהלכות בפ"ז טז.35)וראה בכריתות
הרבה  מלאכות בעושה אליעזר, רבי את עקיבא רבי "שאל
רבינו  ומפרש וכו'" אחד בהעלם אחת מלאכה מעין וכו'
אב  תולדות כולן מלאכות וה' ד' שיהיו "כגון שם בפיה"מ

אחת. חטאת אלא חייב שאינו עקיבא כר' ופסק אחד",

.Â‰Ê ·‡ ÏL ‰„ÏB˙Â ‰Ê ·‡ ÏL ‰„ÏBz ‰OÚ»»»»∆»∆¿»»∆»∆
˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯È - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a36. ¿∆¿≈««≈»∆ƒ∆«»¿≈«»

לאב?36) תולדה בין יש "ומה שם: קמא בבבא מפורש כן
חייב  ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שתי עשה שאם -
שתי  "או שם גרס לא שרבינו ונראה ואחד". אחד כל על
מה  שם ועיין קורקוס, ר"י בשם (כסףֿמשנה ביחד" תולדות
בפ"ז  רבינו מדברי נראה [וכן רבינו) בן הר"א בשם שכתב
"אילו  אלא: שם בגמרא גרס שלא ז, הלכה שבת מהלכות

שם]. עיין הדדי", בהדי אבות שתי עביד

.Ê˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚ37ÔB‚k , »»¿»«¿≈≈≈¿»»««¿
Ú¯fL38CÈ¯·‰Â39·Èk¯‰Â40·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈««≈«»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡41˙aL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ¯·Îe .42 ∆»«»««¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿«»
˙B·‡‰43˙B„ÏBz‰Â44˙B·‡ ÔÈÚÓ Ô‰L ˙BÎ‡Ïn‰Â45. »»¿«»¿«¿»∆≈≈≈»

אבות 37) וכולם לזו, זו הדומות מלאכות כמה שעשה
ג. הלכה שבת מהלכות פ"ז ראה אחד, אב של מלאכות

למען 39)זרעים.38) בעפר וכסהו בקרקע עץ ענף כפף
עצמו. בפני לעץ ויהיה אחר,40)יקלט בעץ רך ענף שם

שכל  אחד, וענין מלאכות מאבות הן אחד אב אלו ו"כל
שבת  בהלכות (רבינו מתכוון" הוא דבר לצמח מהן אחת

והנוטע 41)ם).ש  והזומר הזורע "תנא, עג: שבת ברייתא
שם: ובגמרא הן", אחת מלאכה כולן והמרכיב, והמבריך
אינו  אחת, מלאכה מעין הרבה מלאכות העושה קמ"ל, "מאי
העתיק  ושם ט. הלכה שם רבינו, כתב וכן אחת". אלא חייב
ונטע  שזרע "הרי הנ"ל: בברייתא המפורשות המלאכות כל

אחד". בהעלם  וזמר והרכיב שם 43)פ"ז.42)והבריך
א. הֿו.44)בהלכה בהלכות בהלכות 45)שם שם

בֿגֿד.

.Á˙B˙aLa ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚ»»¿»«¿≈≈≈¿»»««¿«»
‰a¯‰46˙‚‚La ÔÈa ˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Êa ÔÈa , «¿≈≈ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿«

‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL«»¿¿»«»«»¿»»
‰Î‡ÏÓe47ÈtÓ Ba Ú¯ÊÂ ˙aL ÌBi‰L Ú„È ?„ˆÈk . ¿»»≈«»«∆««»¿»«ƒ¿≈

Ú„È ‰iL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ‰ÚÈ¯f‰L Ú„È ‡lL∆…»«∆«¿ƒ»¿»»¿≈¿«»¿ƒ»»«
‰ÚÈËp‰L Ú„È ‡lL ÈtÓ da ÚËÂ ˙aL ‡e‰L∆«»¿»«»ƒ¿≈∆…»«∆«¿ƒ»
CÈ¯·‰ ˙ÈLÈÏL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ ‰¯eÒ‡¬»ƒ¿»»¿≈¿«»¿ƒƒƒ¿ƒ
Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ‰Î¯·‰‰L Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«∆««¿»»¿»»«»«»
,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡Â ˙Á‡««¿««««ƒ∆ƒ≈≈¿»»««

ÔÈ˜ÏÁÓ ÔÈÙe‚k ˙B˙aM‰L ÈtÓ48. ƒ¿≈∆««»¿ƒÀ¿»ƒ

אחרת.46) מלאכה עשה שבת בכל משנה 47)כלומר,
אליעזר  רבי את שאלתי עקיבא, רבי "אמר טז. בכריתות
אחת  מלאכה מעין הרבה בשבתות הרבה מלאכות בעושה
אחת  כל על חייב או כולן על אחת חייב מהו, אחת בהעלם
אמר  שם: ובגמרא ואחת". אחת כל על חייב לי, אמר ואחת.
עקיבא  רבי אפילו מלאכות, ושגגת שבת זדון חסדא, רב
וזדון  שבת שגגת רק שאל והוא מחולקים, כגופים שהן סבר
לא, או לחלק כידיעה הם שבינתיים הימים אם מלאכות,
ממנו  וקיבל לחלק, ידיעה הוי שבינתיים ימים ר"א לו ופשט
דוקא  לאו ולפי"ז חסדא. כרב רבינו ופסק זה. דין ר"ע
מלאכה  כל על חייב אחת, מלאכה מעין הרבה במלאכות
- הרבה בשבתות אחת מלאכה עשה אפילו אלא ומלאכה,
בלח"מ). וראה ספר, (קרית ושבת שבת כל על חייב

למעלה 48) (ראה אחד בהעלם עריות כמה על בא כאילו
שהבעילה  אף ואחת אחת כל על שחייב ג), הלכה פ"ה
(רבינו  כלום ולא לבעילה בעילה בין שאין אחד, מעשה

שם). בפיה"מ

.Ë‰ÚÈ¯f‰L Ú„BÈ ‡e‰Â Ba Ú¯ÊÂ ˙aL ÌBi‰L ‚‚L»«∆««»¿»«¿≈«∆«¿ƒ»
Ba ÚËÂ ˙aL ‡e‰L ÁÎL ‰iL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿≈¿«»¿ƒ»»«∆«»¿»«
ÁÎL ˙ÈLÈÏMa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ‰ÚÈËp‰L Ú„BÈ ‡e‰Â¿≈«∆«¿ƒ»¿»»¿≈«¿ƒƒ»«
‰Î¯·‰‰L Ú„BiL Èt ÏÚ Û‡ CÈ¯·‰Â ˙aL ‡e‰L∆«»¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈«∆««¿»»
ÌÈÓi‰L ;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ¿»»¬≈∆«»«»««¿««∆«»ƒ

˙Á‡ ‰ÚÈ„Èk Ô‰ È¯‰ ˙aLÏ ˙aL ÔÈaL49˜lÁÏ50. ∆≈«»¿«»¬≈≈ƒƒ»««¿«≈

כידיעה 49) הם הרי לשבת, שבת שבין הימים ששת כלומר,
מובנת. אינה "אחת" ולשון למעלה 50)המחלקת. וראה

לשבת  שבת שבין שהימים זה, דין כי בדברינו, ב הלכה
ממה  סט: בשבת נלמד ושבת, שבת כל על לחייבו מחלקים
- השבת" את ישראל בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר

ושבת. שבת לכל אחת שמירה

.ÈÈÓ51˙¯‚B¯‚k ÔÁËÂ ¯ˆwL52ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ƒ∆»«¿»«ƒ¿∆∆¿ƒ¿««»¿
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ53¯ˆ˜Â ¯ÊÁÂ , ¿»∆≈«»∆»«»««¿»«¿»«

˙¯‚B¯‚k ÔÁËÂ54˙aL ÔB„Êa55,˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ¿»«ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»
‰Î‡ÏÓe ‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·iÁ ‡e‰L56ÏÚ BÏ Ú„BÂ , ∆«»«»¿»»¿»»¿««

˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚L ÏL ‰¯Èˆ˜57‰¯Èˆ˜ -58 ¿ƒ»∆ƒ¿««»¿¿»¿ƒ»
‰¯Èˆ˜ ˙¯¯Bb59‰ÈÁËe60‰ÈÁË ˙¯¯Bb61el‡Îe , ∆∆¿ƒ»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ

BÈ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ÔzÚa¯‡ ‰OÚ»»«¿«¿»¿ƒ¿««»¿¿»∆≈
BÊ ˙‡hÁ ·È¯˜‰L ÔÂÈÎÂ ;˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ«»∆»«»««¿≈»∆ƒ¿ƒ«»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ôk ¯Á‡ ÌÚ„iLÎe ,Ïk‰ ÏÚ BÏ ¯tk˙ƒ¿«≈««…¿∆≈»≈««≈≈»ƒ

˙¯Á‡ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï62ÏÚ ‰lÁz BÏ Ú„B Ì‡ Ï·‡ . ¿»ƒ«»«∆∆¬»ƒ«¿ƒ»«
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·È¯˜‰Â ˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Ê ÏL ‰¯Èˆ¿̃ƒ»∆¿«»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ
‰ÈÏÚ BÏ Ú„BpL ‰¯Èˆw‰ BÊ ÏÚ BÏ ¯tk˙ - ˙‡hÁ«»ƒ¿«≈««¿ƒ»∆«»∆»
ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚L ÏL ‰ÈÁh‰Â ‰¯Èˆw‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»¿«¿ƒ»∆ƒ¿««»¿

˙Á‡ ‰Î‡ÏÓk Ô‰ÈML ÈtÓ ;˙BÎ‡ÏÓ63‰¯¯‚Â , ¿»ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿»»««¿ƒ¿¿»
ÏL ‰ÈÁh‰ ¯‡M˙Â ,‰¯Èˆw‰ ÌÚ ‰ÈÁËe ‰¯Èˆ¿̃ƒ»¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»≈«¿ƒ»∆

‰iL ˙‡hÁ ‡È·ÈÂ ‰ÈÏÚ BÏ Ú„eiL „Ú ˙aL ÔB„Ê64. ¿«»«∆ƒ»«»∆»¿»ƒ«»¿ƒ»
,˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ˙¯‚B¯‚ ÈˆÁk ¯ˆ»̃««¬ƒ¿∆∆¿ƒ¿««»¿¿»

˙¯‚B¯‚ ÈˆÁk ¯ˆ˜Â ¯ÊÁÂ65˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Êa ¿»«¿»««¬ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ¿«
˙¯¯Bb ‰¯Èˆ˜ .ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ˙BÎ‡ÏÓ¿»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»∆∆

‰¯Èˆ˜66.˙BÎ‡ÏÓ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¿»

רבא.51) של מימרא ע: כגרוגרת 52)שבת קצר כלומר,
שם). (רש"י כגרוגרת ב.53)וטחן הלכה למעלה

כנ"ל.54) כגרוגרת וטחן כגרוגרת קצר כאן: אף
כן 55) שלפני נזכר לא אבל היום, ששבת לו נודע כלומר,

שבת. בשגגת וטחן ג.56)קצר הלכה ואילו 57)למעלה
לו. נודע לא מלאכות" ושגגת שבת "זדון של 58)על

מלאכות". וזדון שבת ושגגת 59)"שגגת שבת "זדון של
אחד. בהעלם אתה שאינה אעפ"י של 60)מלאכות"

מלאכות". וזדון שבת ושגגת 61)"שגגת שבת "זדון של
הן 62)מלאכות". אף החטא שלאחר שידיעות ואףֿעלֿפי

"זדון  על לו נודע שלא כיון ט) הלכה פ"ו (למעלה מחלקות
נתכפר  הקרבן, הקרבת לאחרי אלא מלאכות" ושגגת שבת
שבת  מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן זה. על לו
,195 עמוד תרצ"ג ירושלים אסף לר"ש הגאונים" ("מספרות
אאמו"ר  של מאמר סו עמוד כו כרך ב"סיני" עליו ועיין
נודע  וכו' כגרוגרת וטחן "קצר שליט"א): זק"ש הגרמי"ל
והקריב  וכו' מלאכות וזדון שבת שגגת של הקצירה על לו
שחיוב  (=וגומר) וגו' שבת שגגת של קצירה הקצירה, קרבן
מלאכות  ושגגת שבת זדון של קצירה גוררת אחת שתיהן

וזדון 63)וכו'. שבת "שגגת של והטחינה הקצירה כלומר,
"שגגת 64)מלאכות". של טחינה תגרור אומרים ואין

ושגגת  שבת "זדון של לטחינה מלאכות" וזדון שבת
עא.). (שם גרירה אחר גרירה שאין - שם.65)מלאכות"

קצירה 66) גוררת וכו' שבת שגגת של שקצירה כשם כלומר,
לכשיעור. מצטרפות הן כן כמו וכו', שבת זדון של

.‡ÈCzÁÏ Ôek˙n‰67LeÏz‰ ˙‡68˙‡ C˙ÁÂ «ƒ¿«≈«¿…∆«»¿»«∆
¯aÁÓ‰69‰ÎÈ˙ÁÏ Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,70‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «¿À»««ƒ∆ƒ¿«≈«¬ƒ»ƒ¿…

Bz·LÁÓ ‰OÚ71˙‡hÁ‰ ÔÓ ¯eËt -72‰fL ; »»«¬«¿»ƒ««»∆∆
˜qÚ˙Ók73˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿«≈¿…»¿»»∆»¿∆∆

˙·LÁÓ74ÌÈÓÚt ‰nk e¯‡aL BÓk ,75. «¬∆∆¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הקרקע.68)בשבת.67) מן לקרקע.69)תלוש מחובר
שבת  מהלכות (פ"ח קוצר משום חייב בשבת שהעוקרו

ג). החיתוך.70)הלכה חתך 71)למעשה לא כלומר,
במחשבה. המחובר עב:72)את שם כאביי, ולא כרבא,

דומה 73) ואינו שעשה. זה דבר לעשות כלל חשב שלא
שחשב  אלא שעשה דבר לעשות מתכוון שהשוגג לשוגג,

יט: בכריתות רש"י ראה לעשותו. כן 74)שמותר ולמדו

בשבת  מלאכה לאיסור סמוך המשכן במלאכת שנאמר ממה
שכשם  מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לג) לה, (שמות
כמו  מתחילה, חישוב לפי מכוונות המלאכות היו שבמשכן

נחמן). רב דברי יט: (כריתות שבת במלאכות ראה 75)כן
חֿט. הלכות שבת מהלכות ובפ"א ז, הלכה פ"ב למעלה עוד

.·ÈÌÈÏÁ‚ ‰˙BÁ‰76˙‡ ‰aÎÓ ‡e‰L ,˙aLa «∆∆»ƒ¿«»∆¿«∆∆
˙BBzÁz‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ˙BBÈÏÚ‰77˙BaÎÏ Ôek˙ Ì‡ , »∆¿«¿ƒ∆««¿ƒƒ¿«≈¿«

ÌÈzL ·iÁ - ¯ÈÚ·‰Ïe78Ì‰Ó ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÏÁ‚ ‰˙Á . ¿«¿ƒ«»¿«ƒ»»∆»ƒ¿ƒ¿«≈≈∆
Ô‰ÈÏ‡Ó e¯Ú·‰Â79ÌÈzL ·iÁ -80‰Î‡ÏnL ÈtÓ ; ¿À¿¬≈¬≈∆«»¿«ƒƒ¿≈∆¿»»

‰ÈÏÚ ·iÁ - dÙe‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L81e¯‡aL BÓk , ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»¿∆≈«¿
˙aL ˙BÎÏ‰a82Ck ,˙¯k dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ÌLÎe , ¿ƒ¿«»¿≈∆«»ƒ«¿»»≈»

.˙‡hÁ Ôa¯˜ d˙‚‚L ÏÚ ·iÁ«»«ƒ¿»»»¿««»

ראה 76) כלי. לתוך ומכניסם ריכוזם ממקום גחלים לוקח
כ. כריתות הריכוז 77)רש"י במקום שהיו הגחלים כלומר,

עוממות  הכלי בתוך עכשיו הם (=בוערות), לוחשות למעלה
שעליהם, הגחלים של המשא כובד עלֿידי (=כבויות)
העליונות, מחמת עוממות למטה קודם שהיו והגחלים

לוחשות. הכלי בתוך למעלה עכשיו [אבל 78)נמצאות
מאליהן  והובערו להבעיר, ולא לכבות אלא נתכוון לא אם
שאיֿאפשר  ידוע שהדבר אף בלבד, אחת אלא חייב אינו
רישיה  כ"פסיק זהו והרי - שיובערו מבלי כיבוי לשם לחתות
רבינו  סובר - ו) הלכה שבת מהלכות בפ"א (ראה ימות" ולא
בידים  נעשית אינה ההבערה שפעולת שכיון הערוך כדעת
איסור  כאן אין שיבעור, לו ניחא לא והוא מאליה, אלא
קג. בשבת התוספות כדעת ולא כז) הערה שם (ראה
שאינה  "מלאכה כמו הוא ליה" ניחא דלא רישיה ש"פסיק
שם  בכריתות שאמרו מה רבינו מפרש וכן לגופה". צריכה
אומר  רשב"א חטאת. חייב בשבת גחלים החותה רבנן, "תנו
את  מכבה שהוא מפני שתים, חייב צדוק ברבי ר"א משום
כגון  אמר, אשי רב התחתונות. את ומבעיר העליונות
כרבי  סבר תנאֿקמא מאליהן, והובערו לכבות שנתכוון
מחויב  אינו (ולפיכך מותר מתכוון שאינו דבר דאמר שמעון

ו  ההבערה). יהודה על כרבי סבר צדוק ברבי אליעזר רבי
בין  חדשה פלוגתא שזוהי - חייב" מתכוון שאינו דבר דאמר
מתכוון  שאינו דבר שמעון: שלר' יהודה, ר' לבין שמעון ר'
מתכוון  שאינו כדבר הוא הרי לו, ניחא דלא רישא ופסיק
לגופה  צריכה שאינה כמלאכה זו הרי יהודה ולר' ומותר.
שמעון, כר' בזה רבינו ופסק בתוספות) שם (ועיין וחייב
כרבי  פסק - לגופה צריכה שאינה מלאכה שלענין אףֿעלֿפי

פעולתו 79)יהודה]. היתה לא ששם הראשון, לדין בניגוד
שחתה  גחלים אותם הובערו כאן - בכיבוי אלא בהבערה

להבעירם. ולא לכבותם ברצון שם:80)אותם בכריתות
מאליהן, והובערו בהם להתחמם בשבת גחלים החותה ת"ר
הדתניא  פטור. אידך ותני ההבערה), (=על חייב חדא תני
והא  עליה. חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה קסבר חייב,
רבינו  ופסק פטור", שאצל"ג מלאכה קסבר פטור, דתנא
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה כשיטתו המחייבת, כברייתא

ז). הלכה שבת מהלכות (פ"א יהודה 81)חייב רבי כדעת
שמעון. כרבי שם.82)ולא
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á"ôùú'ä èáù á"ë éðù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיביא 1) לאו אם זה בדבר שגג אם לו שנסתפק מי יבאר

תלוי. אשם

.‡B˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ Ïk2˙‡hÁ3‰Úe·˜4- »≈¿∆«»ƒ«ƒ¿»«»¿»
ÈeÏz ÌL‡ BlL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ5‡Ï e‰Óe . «»ƒ«…«∆»»»«…

‚‚L ‡Ï B‡ ‰Ê ¯·„a ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ?Ú„B«ƒƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆…»«
ÌL‡ ·È¯˜‰Ï ‰eˆÓ ‰Ê È¯‰ -Ú„È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL , ¬≈∆¿À∆¿«¿ƒ»»∆∆¡«¿…»«

Ô‡v‰ ÔÓ ÌÈÓz ÏÈ‡ ‡È·‰Â ,BBÚ ‡OÂ ÌL‡Â¿»≈¿»»¬¿≈ƒ«ƒ»ƒƒ«…
‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .ÌL‡Ï Ek¯Úa¿∆¿¿¿»»¿∆«ƒ¿»»»»ƒ¿≈∆

BÏ ‰ÏB˙Â ˜Ùq‰ ÏÚ ¯tÎÓ6È‡cÂa BÏ Ú„eiL „Ú ¿«≈««»≈¿∆«∆ƒ»«¿««
B˙‡hÁ ·È¯˜ÈÂ ‰‚‚La ‡ËÁL7. ∆»»ƒ¿»»¿«¿ƒ«»

חטאתו.2) לו שהוא 3)כשנודע ה"אֿב, פ"א למעלה ראה
אשם, שגגתו על חייבים ואם כרת. זדונו על שחייבין חטא
כב. (כריתות תלוי אשם שלו, הודע לא על חייבים אין
הי"א). פ"ט להלן וראה עקיבא. כרבי ולא כחכמים במשנה,

חייבים 4) אין ויורד, עולה שגגתו על שחייבים חטא אבל
שם  וברש"י במשנה. ב. (שם שלו הודע לא על תלוי אשם
הוא  וכן המוריה'). 'הר – כה. שם במשנה גרס שכן נראה
ה"ה. פי"א להלן רבינו כתב וכן במשנה. - ב ח, בהוריות

אלא 5) תלוי אשם מביא אין "וחכ"א א: כה, שם משנה,
חטאת". ושגגתו כרת שזדונו דבר הקרבן 6)על כלומר,
גמורה. שאינה כפרה עליו מכפר ב.7)הזה כו, כריתות

הודע  "או כח) ד, (ויקרא בחטאת שנאמר ממה שם ולמדו
כשנודע  חטאת חייב אופן בכל כלומר, מכלֿמקום", – אליו
כה, שם הוא וכן תלוי. אשם הקריב כבר ואפילו חטאו, לו
אין  תלוי אשם מכפרין, אשמות חמשה רבנן, "תנו ב:
כפרה  מכפרין אשמות חמשה ה"ק יוסף, רב "אמר מכפר",
רש"י  ופירש גמורה". כפרה מכפר אין תלוי ואשם גמורה,

חטאת". מביא לו מתיידע "דלכי שם

.·¯eq‡ ÌL ‰È‰iL „Ú ÈeÏz ÌL‡a ·iÁ BÈ‡≈«»¿»»»«∆ƒ¿∆»ƒ
Úe·˜8·ÏÁ ÏÎ‡ ?„ˆÈk .9‰È‰ Ì‡ ˜ÙÒÂ ,10B‡ ˙ÈÊk »«≈«»«≈∆¿»≈ƒ»»¿«ƒ

˙ÈÊkÓ ˙BÁt11·ÏÁ ˙ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰L B‡ ; »ƒ¿«ƒ∆»¿»¿»»¬ƒ«≈∆
ÔnL ˙ÎÈ˙ÁÂ12‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â ,‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô ¿«ƒ«À»¿»«««≈∆¿≈»«≈∆

˙Èaa BnÚ B˙BÁ‡Â BzL‡ ;ÏÎ‡ Ô‰Ó13˙Á‡ ÏÚa , ≈∆»«ƒ¿«¬ƒ««ƒ»«««
ÏÁÂ ˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó14‰OÚÂ , ≈∆¿≈»«≈≈∆»««»»…¿»»

;‰OÚ ÌBÈ ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡a ˙BÎ‡ÏÓ¿»¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆»»
‰Î‡ÏÓ ‰OÚL B‡15BÊ È‡ ÔÈÚÓ Ú„È ‡ÏÂ ˙aLa ∆»»¿»»¿«»¿…»«≈≈≈

‰Î‡ÏÓ16Ïk ÔÎÂ .ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‰OÚ ¿»»»»¬≈∆≈ƒ»»»¿≈…
˜ÙÒ ,˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬»ƒ»¿»¿»»¬ƒ»««»≈
È¯‰L ,¯eËt - dÏÎ‡Â ,ÔnL ‡È‰L ˜ÙÒ ·ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆»≈∆ƒÀ»«¬»»»∆¬≈

Úe·˜ ¯eq‡ Ô‡k ÔÈ‡17ÈBk‰ ·ÏÁ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .18- ≈»ƒ»«¿≈»≈≈∆«
ÈeÏz ÌL‡Ó ¯eËt19ÔÎÂ .Úe·˜ ¯eq‡ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L , »≈»»»∆¬≈≈»ƒ»«¿≈

‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ ÏÚ ‡a‰20ÏL ‰Â¯Ú ˜ÙÒ B‡ «»«ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈∆¿»∆
¯Oa ·e¯˜21‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÈeÏz ÌL‡Ó ¯eËt - ≈»»»≈»»»¿ƒ»»ƒ»

dlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓpL22ÔÓÊ ¯Á‡Ï23‡OBp‰Â , ∆ƒ¿»»«≈∆»¿««¿«¿«≈
ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a BzÓ·È24Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰„ÏÈÂ ¿ƒ¿¿¿»√»ƒ¿»¿»¿≈»«ƒ

ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa25ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡26È¯‰ - ∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬¬≈
Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡27È¯‰L ,el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¿ƒƒ«»¿»¿≈…«≈»≈∆¬≈

.Úe·˜ ¯eq‡ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ»«

יח.).8) (שם נחמן בה 9)כרב שיש גדולה חתיכה היתה
וראה  שם, ישראל' ו'תפארת המוריה' ('הר כזיתים כמה

להלן.10)להלן). ראה יז,11)באכילתו, כריתות משנה,
ופירשו  בו", אין וספק כשיעור בו יש ספק "אכל, א:
חתיכות. בשתי מדובר כי מדסיפא) ד"ה יז: (שם ה'תוספות'
שכיון  סובר, למעלה) (ראה נחמן כרב שפסק רבינו אבל
קבוע". "איסור זה הרי כזיתים, כמה בחתיכה שיש

ב.12) יז, שם שאשתו 13)במשנה, וכגון שם, במשנה
תלוי, מאשם פטור נדה, אשתו היתה אם אבל טהורה, היתה

ה"ה. להלן ראה שחטא. בוודאי יודע במשנה,14)שהרי
מעשה".15)שם. "שעשה תימן: כלומר,16)בכת"י

האסורה  מלאכה היתה אם יודע ואינו מעשה שעשה יודע
אם  יודע ואינו שחתך כגון בשבת, המותר מעשה או בשבת
שעשה  לו ברור אם אבל התלוש, חתך או המחובר חתך
מלאכה  איזו לו נודע שלא אלא בשבת, האסורה מלאכה
שחטא, בוודאי יודע שהרי תלוי, אשם חייב אינו - עשה
ומה  משנה'. ו'לחם משנה' 'כסף וראה ה"ה. להלן ראה
איזו  מעין יודע ואינו "העושה יט.): (שם במשנה שאמרו
תלוי" מאשם אף וכו' פוטר יהושע ורבי וכו', עשה מלאכה
היא  איזו יודע שאינו אסורה מלאכה עשה שוודאי הכוונה –
ולא  הנ"ל הבבא השמיט רבינו כי לציין, (ויש (לחםֿמשנה).
עיון). וצריך ה"ה, ולהלן ה"ג, פ"ב למעלה כתבה

יז:).17) (כריתות רב אמר יהודא ורב רב, בר חייא כדעת
של  טעמו כתב ורבינו זה, בדבר שם נאמרו טעמים וכמה
חולק  בתרא, שהוא שרבא, ואףֿעלֿפי א. יח, שם נחמן רב
אחר  לאחרונה, דבריו שהובאו נחמן כרב רבינו פסק – עליו
('תוספות  כמותו סוברת שהגמרא נראה ומזה רבא, דברי

מ"א). פ"ד כריתות וחלבו 18)יוםֿטוב' חיה ספק הוא כוי
וחלבו  בהמה ספק במשנה, - א קיז, בחולין כמפורש מותר,

ה"י. נזירות מהל' פ"ב וראה שם 19)אסור, ובכריתות
כי  תלוי", אשם עליו חייבין כוי אומר, אליעזר "רבי אמרו:
רבינו  אבל קבוע, איסור שיהיה צורך שאין סובר הוא

איסור שיהיה שצריך תלוי.שפוסק מאשם פוטרו – קבוע
להלן.20) רבינו בשר 21)ביארו שאר של ערוה כלומר,

להלן  שיבואר איש, אשת של לערוה בניגוד קרובות), =)
להלן  רבינו ביארו בשר, שאר של ערוה ספק ומהו ה"ג.

הדברים. תשמיש,22)בהמשך אחר בה שמקנחת מטלית
הי"ד. ביאה איסורי מהל' פ"ד אחר 23)ראה ששהתה

לתחת  או הכר לתחת ידה שתושיט "כדי הבעל שפירש
ששניהם  עצמה", קינחה ואחר בו, לבדוק עד ותטול הכסת,

ה"ו. פ"ה למעלה ראה בספק, –24)טמאים אחיו למות
שלא 25)בעלה. אח אשת משום עליו אסורה והיא

ה"ד. פ"א למעלה ראה בן, לו יש שהרי מצוה, במקום
לשני,26) מותרת ואשתו בנים, בלא מת שאחיו ונמצא

ליבמה. שאינו 27)ומצות אליעזר כרבי דלא שם, כריתות
למעלה. וראה תלוי, באשם קבוע איסור מצריך

.‚zÏÎ‡L ‰Ê :BÏ ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ ,‰ÎÈ˙Á ÏÎB‡‰»≈¬ƒ»¿≈∆»≈∆∆»«¿»
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·ÏÁ zÏÎ‡ ‡Ï :¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ ,‰È‰ ·ÏÁ28‰M‡ , ≈∆»»¿≈∆»≈…»«¿»≈∆ƒ»
˙¯ÓB‡29Úa˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÎ‡ ‡Ï ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â ,ÏÎ‡ ∆∆»«¿ƒ»∆∆…»«ƒ¿ƒ¿«
¯eq‡‰30Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â31- ‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ »ƒ¿≈≈«ƒ»»…»»

LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ Ïk ÔÎÂ .ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒ»»»¿≈»«»«≈∆ƒ
˙Ó ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ dÏÚa ˙Ó ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚL∆≈∆»≈≈«¿»¿≈∆»≈…≈

ÈeÏz ÌL‡a ·iÁ -32˙L¯‚Ó ˜ÙÒÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .33, «»¿»»»¿«ƒƒ¿≈¿…∆∆
¯eq‡‰ Úa˜ È¯‰L34Úa˜ ‡Ï - ˙Lc˜Ó ˜ÙÒ Ï·‡ . ∆¬≈ƒ¿«»ƒ¬»¿≈¿À∆∆…ƒ¿«

.¯eq‡‰»ƒ

אמרו 28) (ד"ה ה'תוספות' שם וכתבו ב. יא, כריתות משנה,
העידו  שאם אחת, בבת העדים שני כשהעידו מדובר כי לו)
לא  שוב הראשון עדות שנתקבל כיון – זה אחר בזה
אחד, עד תורה שהאמינה שכיון השני, בעדות מתחשבים

שנים. כאן פסולות 29)הרי נשים כי ואף שם. במשנה,
"או  כח) ד, (ויקרא שנאמר ממה כאן נתרבו – אחרת לעדות
ויקרא, ('סיפרא' אשה אמרה אפילו – חטאתו" אליו הודע

ה"א). פ"ז דחובה לא 30)דיבורא הראב"ד, דעת לפי
של  אחת חתיכות שתי היו אם אלא האיסור שנקבע יתכן
אומר  ואחד אכלת חלב אומר ואחד שומן, של ואחת חלב
האיסור. נקבע זה אין אחת, בחתיכה אבל אכלת, שומן

(כסףֿמשנה). רבינו כוונת גם כן כי ה'תוספות'31)ויתכן
"איני  אמר אם אבל שתק, אם אלא חייב אינו כי כתבו (שם)
אליו  הודע "או (שם) שנאמר מקרבן, הוא פטור יודע"
לענין  שם, (גמרא אחרים" שיודיעוהו "ולא – חטאתו"
אין  רבינו לדעת אבל תלוי). אשם לענין והואֿהדין חטאת,
תלוי, אשם לגבי ולא חטאת לגבי אלא זה מפסוק ללמוד

שם. כריתות לנר' ו'ערוך משנה' 'לחם ביבמות 32)ועי'
לא  וכו' מת לא אומר ועד מת אומר "עד אמרו: - ב קיז,
נשאת  שאם רבינו כתב הי"ט גירושין מהל' ובפי"ב תנשא",
שאמרו  כמו תלוי, אשם חייב עליה הבא שתצא, וכיון תצא,
חייב  עליה שהבא כב:), ובכתובות פח: (שם ותרי תרי גבי
('קרית  איש אשת שהיתה האיסור, שנקבע כיון תלוי, באשם

לא 33)ספר'). אומרים ושנים נתגרשה, אומרים שנים כגון
והל' שם, (כתובות תצא נשאת ואם תנשא שלא נתגרשה,
תלוי, אשם עליה חייב – שתצא וכיון ה "ו), שם גירושין
כנ"ל. איש אשת בחזקת שהיא האיסור נקבע שהרי

חייב 34) עליה הבא אין ולפיכך פנויה, בחזקת היא שהרי
תלוי. אשם

.„·ÏÁ ÏL ˙Á‡ ,˙BÎÈ˙Á ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈¬ƒ««∆≈∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â ,ÔnL ÏL ˙Á‡Â¿««∆À»¿»«««≈∆»≈»ƒ

‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ·Ïk B‡35ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏÎ‡L B‡ , ∆∆¿»«∆«¿ƒ»∆»«≈»ƒ
‰iM‰ ÏÎ‡Â Ï‡¯OÈ ‡·e ‰BL‡¯‰ ˙‡ ·Ïk B‡36, ∆∆∆»ƒ»»ƒ¿»≈¿»««¿ƒ»

ÔB„Êa ‰BL‡¯ ÏÎ‡L B‡37‰‚‚La ‰iLe38B‡ , ∆»«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿»»
ÔB„Êa ‰iLe ‰‚‚La ‰BL‡¯ ÏÎ‡L39·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆»«ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¬≈∆«»

ÏÎ‡ .Úe·˜ ¯eq‡ ‰nL ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈeÏz ÌL‡a¿»»»ƒ¿»»»»ƒ»«»«
Ôa¯wÓ ¯eËt - ÔB„Êa Ô‰ÈzL40ÏÎ‡ .‰‚‚La Ô‰ÈzL ¿≈∆¿»»ƒ»¿»»«¿≈∆ƒ¿»»

˙‡hÁ ‡È·Ó -41‡·e ‰‚‚La ‰BL‡¯‰ ˙‡ ÏÎ‡ . ≈ƒ«»»«∆»ƒ»ƒ¿»»»
ÌL‡a ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL - ‰‚‚La ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡«≈¿»«∆«¿ƒ»ƒ¿»»¿≈∆«»ƒ¿»»

ÈeÏz42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆

א.35) יח, כריתות ורבנן.36)ברייתא, רבי מחלוקת שם,
שאכל  שבשעה ואף תלוי, אשם מחייב שהוא כרבי ופסק
היתר, ספק איסור ספק אחת, חתיכה אלא היתה לא הישראל
של  ודאי היתה מהן ואחת חתיכות שתי היו כן שלפני כיון
משום  רבנן, לגבי כרבי ופסק האיסור, כנקבע זה הרי איסור,
טז. הערה ה"ב למעלה וראה כמותו. סובר נחמן שרב

חלב,37) של אחת חתיכה כאן שיש יודע היה כלומר,
שם). (רש"י, אכל בברייתא,38)ואףֿעלֿפיֿכן שם

לא  בשוגג, השניה את שאכל בשעה עכשיו כי ואף וכרבי.
לחייבו  אין הראשונה אכילת ועל אחת חתיכה כיֿאם היתה
חתיכות, שתי היו כן שלפני כיון מ"מ במזיד, נאכלה שהרי
האיסור. כנקבע זה הרי איסור, של ודאי היתה מהן ואחת

ה"ז. פ"ג למעלה ראה בתשובה, שחזר חייב 39)וכגון
האיסור, את אכל בוודאי כי ואף בברייתא. שם תלוי. אשם
השניה  את שאכל כיון – הספק על אלא בא אינו תלוי ואשם
על  תלוי אשם חייב קרבן, חייב אינו ועליה בזדון,
להלן  וראה היתר. או איסור זה אם הוא ספק כי הראשונה,

בשגגה. שתיהן פטור 40)באכל כלומר, בברייתא. שם
בזדון, חלב אכל שוודאי ספק כאן אין כי תלוי, מאשם
ה"א, פ"א למעלה ראה בזדון, אכל שהרי מחטאת, ופטור
לאשם  והואֿהדין בשוגג. עבירה על אלא באה חטאת אין כי

ה"א). (למעלה שאכל 41)תלוי ברור שהרי בברייתא. שם
ופסק 42)חלב. א. כג, כריתות במשנה, תנאים מחלוקת

ספק  שהיא חתיכה אכל מהם ואחד אחד שכל ומשום כת"ק.
שומן. ספק חלב

.‰Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,ÂÈÙÏ ¯˙BÂ ·ÏÁ43Úe„È ÔÈ‡Â ≈∆¿»¿»»»«««≈∆¿≈»«
,˙Èaa BnÚ B˙BÁ‡Â ‰c BzL‡ ;ÏÎ‡ Ô‰Ó BÊ È‡≈≈∆»«ƒ¿ƒ»«¬ƒ««ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ44˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿»«¿««≈∆¿≈»«≈≈∆»««»
˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ¿»»¿»»≈«¿»

Ô‰ÈÈaL45‡È·Ó BÈ‡Â .Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆≈≈∆¬≈∆»ƒ»¿»¿≈≈ƒ
˙‡hÁ46‡ËÁ ÏL BÓˆÚ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,47BÓk , «»∆¬≈≈≈««¿∆≈¿¿

e¯‡aL48ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â ;49Ú„BÈ È¯‰L , ∆≈«¿¿≈≈ƒ»»»∆¬≈≈«
‡ËÁL È‡cÂa50. ¿««∆»»

היתר.43) של שומן הם כי שחשב כי 44)בשוגג, שחשב
טהורה. והיא אשתו לענין 45)היא ה"ג, פ"ב למעלה

לפניו, הכיפורים ויום "שבת רבינו כתב חטאת, מקרבן פטור
בין  שעשה מזכיר ואינו מהן" באחד מלאכה ועשה
שבבין  שאמרו - א יט, כריתות משנה וראה השמשות,
שאפשר  לפי מחלוקת, כאן ואין פטור הכל לדברי השמשות
ביום  נעשתה ומקצתה בשבת נעשתה מלאכה שמקצת

שם. לנר' ב'ערוך ועי' יהושע 46)הכיפורים. כרבי
שם. כריתות "אשר 47)במשנה, כג) ד, (ויקרא ונאמר

רבי  לדברי (שם חטא" במה לו שיוודע "עד – בה" חטא
שם.48)יהושע). פ"ב "א"ר 49)למעלה שם: במשנה,

תלוי". מאשם אף יהושע רבי היה פוטרו כן 50)יהודא,
(שם  שנאמר יהושע, רבי של בטעמו (שם:) בברייתא הוא
שחטא". שידע לזה "פרט – ידע" ולא – תחטא "כי יז) ה,

.Â‰Úe·˜ ˙‡hÁ B‡cÂ ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c Ïk51˙Á‡ »»»∆«»ƒ««»«»¿»««
ÏÎÂ ,„Á‡ ÈeÏz ÌL‡ BlL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ -«»ƒ«…«∆»»»∆»¿»
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‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰a¯‰ ˙B‡hÁ B‡cÂ ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c»»∆«»ƒ««»«»«¿≈«»ƒ«…
˙B‡hÁ‰ ÔÈÓk ‰a¯‰ ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ BlL Ú„B‰52. «∆¬»¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«««»

ÏebÙe ¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡L ÌLk ?„ˆÈk≈«¿≈∆ƒ»«≈∆¿»¿»ƒ
˜tzÒ Ì‡ Ck ,˙B‡hÁ Úa¯‡ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«««»«¿««»»ƒƒ¿«≈
¯z‰ ÏL ˙BÎÈ˙Á ‡l‡ ÏÎ‡ ‡Ï B‡ ÔÏÎ‡ Ì‡ BÏƒ¬»»…»«∆»¬ƒ∆∆≈
Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ ‰Úa¯‡ ‡È·Ó - Ì‰nÚ eÈ‰L∆»ƒ»∆≈ƒ«¿»»¬»¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈBÏt B‡ BzL‡ ‰ÈÏÚ ‡aL ‰M‡‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒƒ¿«≈ƒ»ƒ»∆»»∆»ƒ¿¿ƒ
˙B‡hÁ ‰BÓL ‰ÈÏÚ ·iÁL dnÚ ‰˙È‰L ‰Â¯Ú‰53 »∆¿»∆»¿»ƒ»∆«»»∆»¿∆«»

.ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ ‰BÓL ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿»¬»¿ƒ

ה"ה.51) פי"א ולהלן ה"א, למעלה שם 52)ראה משנה,
ב. חייב 53)יז, שהוא זה, ודבר ה"ב. פ"ד למעלה ראה

זאת  שלמד "נראה תלויין, אשמות כמה אחד מעשה על
וחתיכה  פיגול חלב של חתיכה דכריתות: פ"ה מתוספתא
מביא  - מהן איזו ידוע ואין מהן אחת אכל לפניו, חולין של

הרמב"ם). על הרש"ש (הגהות תלויין" אשמות שני

.ÊÏL Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎB‡‰»≈¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆
˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL ¯Á‡Â ,ÏÎ‡ ÔnL ÏL B‡ ÏÎ‡ ·ÏÁ≈∆»«∆À»»«¿««∆««»≈
Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ˙B¯Á‡ ˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡»«¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¬≈¿ƒ¿«≈ƒ
ÈL ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÔnL ÏL B‡ ÏÎ‡ ·ÏÁ ÏL∆≈∆»«∆À»¬≈∆≈ƒ¿≈

ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡54. ¬»¿ƒ

שרבים 54) ואףֿעלֿפי ב. יח, שם בברייתא כרבי, פסק
מפרשים  שהאמוראים משום כמותו, פסק עליו, חולקים
כמותו, - ב יז, שם משנה שסתם ועוד (כסףֿמשנה), דבריו
– ספק (ידיעת בינתיים ידיעה היתה "אם שם: שאמרו
כך  ואחת, אחת כל על חטאת מביא שהוא כשם רש"י),
על  הרש"ש (הגהות ואחת" אחת כל על תלוי אשם מביא

הרמב"ם).

.ÁÌÈ˙Èa È‡cÂ ˙ÚÈ„iL ÌLk55˙B‡hÁÏ ˙˜lÁÓ56, ¿≈∆¿ƒ«««≈¿«ƒ¿«∆∆¿«»
˙BÓL‡Ï ˙˜lÁÓ ÌÈ˙Èa ˜ÙÒ ˙ÚÈ„È Ck57,CÎÈÙÏ . »¿ƒ«»≈≈¿«ƒ¿«∆∆«¬»¿ƒ»

BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ È˙ÈÊ ‰MÓÁ ÏÎ‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ»≈≈≈∆¿∆¿≈««¿«
˙ÚÈ„È BÏ Ú„BÂ ¯ÊÁÂ ,Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ˜ÙÒ ˙ÚÈ„È¿ƒ«»≈«««≈∆¿»«¿«¿ƒ«
·iÁ - ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÎÂ ,ÈM‰ ÏÚ ˙¯Á‡ ˜ÙÒ»≈«∆∆««≈ƒ¿≈«»««¿«««»

.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÈeÏz ÌL‡»»»«»««¿««

ואחר 55) אחד, בהעלם חלב וכזית חלב כזית שאכל כלומר,
השני. על לו ונודע וחזר הראשון על לו נודע שאכלם

ה"ט.56) פ"ו למעלה ראה חטאות, שתי שמביא
חילקו 57) לא למעלה לאכילה אכילה שבין שבידיעה שכשם

שלאחר  בידיעה כן כמו ה"ז), למעלה (ראה לוודאי ספק בין
ודאי. לידיעת ספק ידיעת בין להבדיל אין - האכילות

.ËÔ‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔnL ÏL ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»∆À»«¬ƒ»∆≈∆»«««≈∆
ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·‰Â ,‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»«¿»«

˙‡hÁ ‡È·Ó - ‰iM‰ ˙‡58˙‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆«¿ƒ»≈ƒ«»¿≈ƒ»««≈∆
ÈeÏz ÌL‡ ¯Á‡‰ ‡È·Ó - ‰iM‰59e¯‡aL BÓk ,60. «¿ƒ»≈ƒ»«≈»»»¿∆≈«¿

(58=) חולין וחתיכת חלב "חתיכת א: כג, שם משנה,
אכל, מהן איזו יודע ואינו מהן אחת אכל היתר) של שומן
חטאת". מביא השניה, את אכל תלוי. אשם מביא

הראשונה,59) את אחד "אכל במשנה: שם עקיבא, כרבי
מביא  וזה תלוי אשם מביא זה השניה, את ואכל אחר ובא
את  אכל אם אף כי רבינו, וסובר ר"ע. דברי תלוי, אשם
אשם  הוא מביא תלוי, אשם הביא שהראשון אחר השני

האיסור".60)תלוי. "נקבע בכלל זהו כי ה"ד, למעלה

.È¯˙B ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á61ÏÎ‡ , ¬ƒ»∆≈∆«¬ƒ»∆≈∆»»«
˙‡hÁ ‡È·Ó - ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡∆««≈∆¿≈»«≈ƒ≈ƒ«»

·ÏÁ‰ ÏÚ62¯˙B ÌeMÓ ÈeÏz ÌL‡Â63˙‡ ÏÎ‡ . ««≈∆¿»»»ƒ»»«∆
ÈL ÌÏÚ‰a ‰iM‰64˙B‡hÁ LÏL ‡È·Ó -65Ì‡Â . «¿ƒ»¿∆¿≈≈ƒ≈ƒ»«»¿ƒ

‰Ëe¯t ‰ÂL da ‰È‰66ÌeMÓ È‡cÂ ÌL‡ ‡È·Ó - »»»»∆¿»≈ƒ»»««ƒ
‰ÏÈÚÓ67¯Á‡ ‡·e ,Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ „Á‡ ÏÎ‡ . ¿ƒ»»«∆»∆««ƒ¿≈∆»«≈

‰ÊÂ ,ÈeÏz ÌL‡Â ˙‡hÁ ‡È·Ó ‰Ê - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â¿»«∆«¿ƒ»∆≈ƒ«»¿»»»¿∆
ÈeÏz ÌL‡Â ˙‡hÁ ‡È·Ó68.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈ƒ«»¿»»»¿≈…«≈»∆

נותר,61) גם שהוא חלב האוכל כי ה"ד פ"ו למעלה ראה
אכילת  על ואחת חלב אכילת על אחת חטאות, שתי חייב
איסור  על חל שאיסור בהקדש, מעילה על ודאי ואשם נותר,
אחת. בבת הבאים ובאיסורים כולל באיסור מוסיף, באיסור

חלב.62) אכל ודאי הרי החתיכה 63)כי אם הוא ספק כי
מעילה  ספק על אבל במשנה). (שם, נותר היתה שאכל
הי"א. פ"ט להלן ראה קרבן, מביא אינו בהקדש,

לו 64) נודע השני' החתיכה את שאכל שלפני כלומר,
נודע  אפילו או חלב, של היא שאכל הראשונה שהחתיכה

אח  החתיכות לו שתי על הידיעות אבל השניה, את שאכל ר
נודע  לא אם אבל ידיעה, אחר ידיעה כיֿאם ביחד היו לא
השניה, את שאכל לאחר אלא חלב היא שהראשונה לו
על  חייב אינו – כאחת החתיכות לשתי היתה והידיעה
ה"א  פ"ו למעלה ראה אחד, קרבן כיֿאם החלב אכילת

האחת,65)וה"ט. החתיכה של החלב אכילת על אחת
אכילת  על ואחת האחרת, החתיכה של החלב על ואחת

במשנה). (שם, מהחתיכות אחת של כל 66)הנותר כלומר,
על  שעבר ממה חוץ הרי פרוטה, שוה היתה וחתיכה חתיכה
מן  פרוטה שוה גם נהנה – נותר ואכילת חלב אכילת איסור

במשנה 67)ההקדש. שאמרו מה כי שם, בגמרא אמרו כן
שוה  חתיכה בכל היה שלא מדובר חטאות, שלש שחייב שם
אשם  גם חייב אחת, כל פרוטה שוות היו אם אבל פרוטה,

מהם 68)ודאי. אחד כל שהרי שם. במשנה, כתנאֿקמא
אכל  אם וספק חטאת, קרבן עליו שחייב חלב אכל בוודאי
חייב  אינו מעילה ספק ועל תלוי. אשם עליו שחייב נותר,

הי"א. פ"ט ולהלן למעלה, כמבואר כלום,

á"ôùú'ä èáù â"ë éùéìù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) ודאי, אשם קרבן מביאין עבירות חמש שעל יבאר

בעלתי. לא אומר והוא חרופה שפחה בעלת שניים: לו אמרו

.‡‡¯˜p‰ ‡e‰Â .ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Ó ˙B¯·Ú LÓÁ ÏÚ«»≈¬≈≈ƒ»¿«»»¿«ƒ¿»
˜ÙÒ ÌeMÓ ‡a BÈ‡ È¯‰L ,È‡cÂ ÌL‡2:Ô‰ el‡Â . »»««∆¬≈≈»ƒ»≈¿≈≈

‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ3ÏÚÂ ,‰ÏÈÚn‰ ÏÚÂ ,ÏÊb‰ ÏÚÂ , «ƒ¿»¬»¿««»≈¿««¿ƒ»¿«
¯ÈÊ ˙‡ÓË4‰pnÓ ¯‰ËiLk ˙Ú¯v‰ ÏÚÂ ,5ÏÚ . À¿«»ƒ¿««»««¿∆ƒ¿«ƒ∆»«
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zebbyקעב zekld - zepaxw xtq - hay b"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ùe¯Á ‰ÁÙL‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk6ÔÈa , ƒ¿»¬»≈««»«ƒ¿»¬»≈
ÌL‡ ‡È·Ó - ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa7‰È‰zL ‡e‰Â .8 ¿»≈ƒ¿»»≈ƒ»»¿∆ƒ¿∆

‰ÏB„‚9‰„ÈÊÓe10dBˆ¯·e11‰ÏeÚa ‰È‰˙Â ,12 ¿»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿∆¿»
dk¯„k13‰‡Èa ¯Ó‚·e ,14‰˜ÏzL È„k ,15:¯Ó‡pL ; ¿«¿»ƒ¿«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆∆∆¡«

‰˜BÏ ‡È‰ - BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â ‰È‰z ˙¯wa16‡e‰Â ƒ…∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»ƒ»¿
.Ôa¯˜ ‡È·Ó≈ƒ»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

my` `ian ,dbbya oia oecfa oia ,dtexg dgty lr `ad"
."zebbyd lre zepecfd lr lkd lr el xtkzne zelifb

ממון  ומעלה פרוטה משוה בידו שיש מי "כל וממשיך
"הנשבע  וכן חטאו", על אשם מביא זה הרי ישראל...
עולה  קרבן מקריב בשגגה" בין בזדון בין עדות שבועת

ויורד.
פרה  בעניין הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר ביאור וידוע
כקרבן  בפנים ולא מחנות לשלוש מחוץ הנעשית אדומה
קליפות  משלוש היא אדומה פרה טהרת כי חטאת,
גבי  שעל קרבנות משא"כ ..." מנוגה שלמטה הטמאות
הבהמית  נפש מהתגברות שהן השגגות על מכפרין המזבח
נמצא  אינו בשוגג עבירה עובר יהודי כאשר כי שמנוגה",
קרבן  ע"י להתכפר יכול ולכן הקליפות, מקום "בחוץ" עדיין

בפנים. הנעשה
שיש  שמצינו מה עם הנ"ל הביאור יתאים איך וקשה
אדמו"ר  והנה במזיד. והן בשוגג הן המכפרים קרבנות
הקרבן  גזילות "ובאשם גזילות לאשם בנוגע כתב המהר"ש
ואז  שוגג, ממזיד עושה התשובה התשובה, עם להיות צריך
עושה  התשובה אם להבין, צריך ועדיין הקרבן". מתכפר
מזיד, על לכפר הקרבנות כל צריכים היו לשוגג, מזיד כל
היינו  מידיעתו" ש"שב התנאי ישנו קרבן בכל שהרי
יכול  אינו ומדוע שוגג, ממזיד נעשה כבר והרי תשובה,

הקרבן? על־ידי להתכפר
(i oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

ספק.2) על בא שעיקרו תלוי אשם חרופה 3)כמו "שפחה
חורין  בת וחצייה שפחה שחצייה היא בתורה האמורה

וכו'". עברי לעבד בשוגג 4)ומקודשת בין במת שנטמא
במזיד. נאמר 5)בין בנזיר והמצורע, הנזיר כלומר,

שנתו  בן כבש והביא נזרו ימי את לה' "והזיר יב) ו, (במדבר
"וביום  יֿיב) יד, (ויקרא נאמר ובמצורע וכו'". לאשם
הכבש  את הכהן ולקח וכו' תמימים כבשים שני יקח השמיני

לאשם". אותו והקריב כֿכא)6)האחד יט, (שם שנאמר
נחרפת  שפחה והיא זרע שכבת אשה את ישכב כי "ואיש
איל  מועד אהל פתח אל לה' אשמו את והביא וכו' לאיש

"וכפר 7)אשם". כב) (שם, שנאמר ממה בגמרא כן ולמדו
אשר  מחטאתו לו ונסלח ה' לפני האשם באיל הכהן עליו
לו  שנסלח לומר (רצונו כשוגג" מזיד "לעשות - חטא"

שיהיה). עניין באיזה זה החרופה.8)בקרבן השפחה
אבל 9) מלקות, וחייבת ענשים בת בת שהיא אינה קטנה

הוא 10)עונשין. וכן מלקות. חיוב בת אינה שוגגת אבל
אנס  (כלומר אונס עושה שבתורה עריות "כל בתוספתא
בשפחה  כן שאין מה וכו' כעירה ישינה וכו' כרצון, אותה),
במשנה  שאמרו שמה יא.) (שם התוספות כתבו וכן חרופה"
אבל  האיש, על אלא זה אין כשוגג", המזיד את בה "שעשה

פטורים. שניהם כן, לא שאם מזידה, - ולא 11)השפחה
חייב 12)אנוסה. אינו לעולם יצחק רבי "אמר יא. שם

שפחה  והיא (שם): שנאמר בלבד, בעולה שפחה על  אלא
גופה  נשתנה כלומר, לאיש, נבעלת היינו לאיש". נחרפת

דרך 13)(שם). כדרכה, הייתה לאיש, שנחרפה שהבעילה
גופה  ונשתנה בתוליה נשרו הבעילה ידי שעל מקום , אותו
על  אף כבעולה ודינה בעלה, ידי על שנבעלה פי על [ואף
נשתנה  היינו לאיש", "נחרפת - כדרכה שלא שנבעלה פי

בעולה]. דין לה שיש אף אינה, בעלה 14)גופה, כלומר,
הרי  כן, לא שאם האבר, כל את שהכניס בעילתו, בה גמר

גופה. נשתנה ולא בתוליה נקרעו בשביל 15)לא כלומר,
מחוייבת  היא שאז משום ומזידה גדולה שתהיה צריך כך

שכל 16)מלקות. מלקות, של לשון היא "בקורת" כי
מלשון  ו"בקורת" התורה מן פסוקים עליו קוראים הלוקה
מלקות  כמה כוחותיו ואומדים אותו בודקים וכן קריאה,

וחקירה. בקורת מלשון ו"בקורת" לקבל יכול

.·˙·iÁ ‡È‰L ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆ƒ«∆∆
˙e˜ÏÓ17ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰L ÔÓÊ·e ,Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰ - «¿«»¿»¿»ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ

Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰ - ˙e˜Ïn‰18. ««¿»ƒ«»¿»

וגדולה.17) מזידה, או 18)שהיא קטנה שהיא כגון
נבעלה  או בעלה, ידי על נבעלה לא אבל אנוסה. או שוגגת
לא  אלה כל - בלבד ביאה התחלת ידי על או כדרכה, שלא
גופה. שנשתנה "נחרפת", מהמלה אלא זה, מפסוק נלמדו

.‚„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa19‰ÁÙL ÏÚ ‡aL ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»
‰Ùe¯Á20Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡e‰Â ‰˜BÏ ‡È‰ -21,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¬»ƒ»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆ƒ

˙Úc Ôa ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ‡È·Ó BÈ‡L22. ∆≈≈ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ¿∆∆««

ביאה.19) ביאתו אין מזה בפחות גדולה 20)אבל
א)21)ומזידה. הלכה ה פרק (קדושים בספרא הוא כן

ויום  שנים תשע בן מוציא שאני יכול או לקטן, פרט "איש
ואיש". לומר תלמוד א 22)אחד, בפרק להלן ראה

אין  קרבן מחוייבי שכל ה הלכה כפרה מחוסרי מהלכות
מדעתם. אלא ידם על מקריבין

.„‡È‰ ‰Ó ˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
ÁÙM‰ÔÈ·iÁ ÔÈ‡LÂ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á‰ ‰23 «ƒ¿»«¬»»¬»«»¿∆≈»«»ƒ

¯Ó‚ÈÂ dk¯„k ÏBÚ·iL „Ú24CÎÈÙÏ .25BÏ e¯Ó‡ Ì‡ , «∆ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ»¿
ÌÈL26‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ùe¯Á ‰ÁÙL zÏÚa : ¿«ƒ»«¿»ƒ¿»¬»¿≈…

È¯‰L ;Ô‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÏÚa»«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆¬≈
B˙‡Èa ¯Ób Ì‡ Ú„BÈ ‡e‰27¯Ó‡L ‰ÊÂ ,¯Ó‚ ‡Ï B‡ ≈«ƒ»«ƒ»…»«¿∆∆»«

Èz¯Ó‚ ‡Ï ¯ÓBÏk - ÈzÏÚa ‡Ï28. …»«¿ƒ¿«…»«¿ƒ

מלקות.23) - חרופה והשפחה קרבן, - משום 24)הבועל
שכבת  אשה את ישכב כי "ואיש כ): יט, (ויקרא שנאמר
גמר  ולא כדרכה שבעל או כדרכה, שלא בעל ואם זרע",
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להתעבר  ראוייה שאינה זרע, לשכבת נחשב זה אין ביאתו,
אלו. ביאתו.25)מביאות שיגמור עד חייב שאינו מכיוון

עדים.26) גמר 27)שני אם לראות יכולים אינם והעדים
עדים 28)ביאתו. שאם א הלכה ג פרק למעלה ראה

נעשה  אכל שלא אומר והוא חלב שאכל אותו מעידים
מאיר. דרבי וכחכמים מזיד אלא שוגג אכלתי לא כאומר
על  חלק שלא יב:) (כריתות מודה מאיר רבי אף וכאן
רשע. להיעשות רוצה אדם שאין למזיד, משוגג אלא חכמים

.‰‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰29‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa «»««ƒ¿»ƒ«¿≈≈«»∆»
„Á‡ ÌL‡30‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ?„ˆÈk . »»∆»≈««»««ƒ¿»ƒ«¿≈

‡·e ¯ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ‰ÈÏÚ ‡aL B‡ ,ÔB„Êa¿»∆»»∆»ƒ¿»»¿«¿»«»
‰ÈÏÚ‰‡Óa ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La »∆»ƒ¿»»¿«¬ƒ≈»¿»ƒ¿≈»

˙BÓÏÚ‰31„Á‡ ÌL‡ ·È¯˜Ó -32ÏÚ BÏ ¯tk˙Óe ∆¿»«¿ƒ»»∆»ƒ¿«≈«
ÌÈ¯·c ‰na .˙B‚‚M‰ ÏÚÂ daL ˙BB„f‰ ÏÚ ,Ïk‰«…««¿∆»¿««¿»«∆¿»ƒ
˙BÁÙL ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ ;˙Á‡ ‰ÁÙLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ¿»««¬»«»«¿»

˙Á‡ ÌÏÚ‰a elÙ‡ ,‰a¯‰33Ïk ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - «¿≈¬ƒ¿∆¿≈«««»»»«»
‰ÁÙLÂ ‰ÁÙL34. ƒ¿»¿ƒ¿»

שכתוב 30)חרופה.29) ממה שם בגמרא זאת ונלמד
על  וגו' האשם באיל הכהן עליו "וכיפר כב) יט, (ויקרא
זו, בבעילה שחטא חטא מכל "שעניינו חטא" אשר חטאתו
השפחה  אבל לבועל, הוא זה וכל עליו". מכפר האשם איל
חייבי  כשאר וביאה ביאה כל על מלקות "חייבת עצמה

מזידה". הייתה אם גם 31)לאווין, הרי לו נודע לא שאם
למעלה  כמפורש אחת חטאת אלא חייב אינו איסורין בשאר

א. הלכה ה שלמי 32)פרק עב. בשבת שאמרו פי על אף
- תחילה חטאו לו שייוודע צריך וודאי שבאשם שסובר
להלן  כן רבינו פסק והרי חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות
שם  שאמרו בכריתות, הנ"ל הסוגיא על רבינו סמך - י הלכה
הרי  אחת, אלא חייב אינו חרופה בשפחה העלמות שבחמש

חרופה. בשפחה מחלקות הידיעות הייתה 33)שאין שלא
לביאה. ביאה בין המחלקים 34)ידיעה הם שהגופים

(שם) שנאמר מיוחד, קרבן ושפחה שפחה כל על לחייבו
ושפחה. שפחה כל על לחלק שפחה", "והיא

.Â‰ÁÙL ÏÚa35¯Á‡ dÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,BÓL‡ LÈ¯Ù‰Â »«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»¿»«¿»»««
;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - BÓL‡ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ¬»«»«»««¿««

˙˜lÁÓ ‰L¯Ù‰‰L36¯Á‡Â ·È¯˜‰L ÈÓk ‡ˆÓÂ , ∆««¿»»¿«∆∆¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿««
˙Á‡ ÌÏÚ‰a ˙BÏÈÚa LÓÁ ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa Ck»»«¿≈ƒ»«»≈¿ƒ¿∆¿≈««

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ‰ÁÙLa37LÈ¯Ù‰Â ¿ƒ¿»««¿««««≈∆¿ƒ¿ƒ
ÌL‡ LÈ¯ÙÓ - ‰iM‰ ÏÚ Ú„B Ck ¯Á‡Â ,BÓL‡¬»¿««»«««¿ƒ»«¿ƒ»»

¯Á‡38ÏÈ‡B‰ ,Ôlk eÈ‰ ˙Á‡ ÌÏÚ‰aL Èt ÏÚ Û‡ . «≈««ƒ∆¿∆¿≈««»À»ƒ
¯Á‡ ÏÚB·k ‡ˆÓ ,LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ ‡l‡ BÏ Ú„B ‡ÏÂ¿…«∆»««∆ƒ¿ƒƒ¿»¿≈««

‡e‰ „Á‡ ‰ÁÙMa „ÈÊn‰Â ‚‚BM‰ ÔÈcL .LÈ¯Ù‰L39. ∆ƒ¿ƒ∆ƒ«≈¿«≈ƒ«ƒ¿»∆»

אפילו 35) ביאות כמה עליה שהבא חרופה שפחה כלומר,
אחת. אלא חייב אינו ביניהן לו בשבת 36)נודע אמרו כן

בידיעה  צורך אין וודאי שבאשם שסובר למי אפילו שם
הדין  הוא כן אם מחלקת, שהפרשה הוא מודה בתחילה,
שההפרשות  - בשפחה מחלקות אינן שידיעות לדידן,

ידיעה 37)מחלקות. חלב אכילת שלעניין פי על שאף

הידיעה  שאין חרופה, בשפחה כאן - מחלקת עבירה שלאחר
אלא  עבירה, לאחר מחלקת שאינה בוודאי באמצע, מחלקת

הפרשה. גם עימה יש כן שבגמרא 38)אם פי על [אף
לא  הפרשה דלאחר "מעשה אלא: אמרו לא שם) (שבת
ואחר  קרבן, והפריש לו ונודע בעל אם כלומר, קאמינא",
המעשים  שלאחר הפרשה דין הזכירו לא אבל בעל, שוב כך
שם: שאמרו ממה רבינו זאת למד - מחלקת היא אם
והפריש  ובעל וחזר בעל מעתה אלא המנונא רב לה "מתקיף
חייב  דאינו נמי הכי שאבעול, עד לי המתינו ואמר קרבן
נראה  ומזה ובעל" וחזר "בעל הזכירו הרי - אחת"? אלא
הבעילות  שתי על שניים אשמות: שלושה כאן שחייב
הרי  - הפרשה שלאחר בעילה על ואחד להפרשה שקדמו

מחלקת]. המעשים שלאחר שהפרשה ולפיכך 39)מפורש
הפרשה. גם איתן שתהיה עד מחלקות בלבדן הידיעות אין

.ÊÏÊb‰ ÏÚ40‰Ëe¯t ‰ÂMÓ B„Èa LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ««»≈≈«»ƒ∆≈¿»ƒ»∆¿»
‰ÏÚÓÂ41BÏÊbL ÔÈa ,Ï‡¯OÈ ÔBÓnÓ42B·bL ÔÈa43, »«¿»ƒ»ƒ¿»≈≈∆¿»≈∆¿»

B‡ ˙eÙzL ÌeMÓ B‡ ,e‰ÂÏ‰ B‡ BÏˆ‡ B„È˜Ù‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒÀ»
ÌÈÎ¯c ¯‡MÓ44Ba ¯ÙÎÂ ,45ÔB„Êa ÔÈa ,¯˜MÏ ÚaLÂ ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿««∆∆≈¿»

‰‚‚La ÔÈa46e‰ÊÂ .B‡ËÁ ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ≈ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ»»«∆¿¿∆
¯tk˙Ó ÔÈ‡L ,‰¯Bza L¯ÙÓe .˙BÏÊb ÌL‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»¬«¿≈¿…»«»∆≈ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ·Ï B„ÈaL ÔBÓn‰ ·ÈLiL „Ú ‰Ê ÌL‡a BÏ47; ¿»»∆«∆»ƒ«»∆¿»ƒ¿»»
LÓÁ‰ Ï·‡48‰¯tk‰ ·kÚÓ BÈ‡49e¯‡a ¯·k . ¬»«…∆≈¿«≈««»»¿»≈«¿

BÊ ‰Úe·La ·iÁ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ ,˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈»«ƒ¿∆«»ƒ¿»
‰Ê ÌL‡ ‰ÈÏÚ ·È¯˜nL50¯eËt ‰È‰È È˙ÓÈ‡Â , ∆«¿ƒ»∆»»»∆¿≈»«ƒ¿∆»

ÔÈÓk ˙Ba¯ ˙BÓL‡ ·iÁ˙È C¯„ BÊ È‡ ÏÚÂ ;‰pnÓƒ∆»¿«≈∆∆ƒ¿«≈¬»«¿ƒ¿«
Á ‰È‰È ‡Ï C¯„ BÊ È‡ ÏÚÂ ,˙BÚe·M‰ ·eiÁ‡l‡ ·i ƒ«¿¿«≈∆∆…ƒ¿∆«»∆»

„Á‡ ÌL‡51. »»∆»

אשם.40) קרבן זה על אינו 41)שיש מפרוטה פחות אבל
פטור  פרוטה משווה פחות על ונשבע והכופר ממון,

הפקדון. ובפרהסיא 42)משבועת בגלוי אדם ממון שלקח
יד. ידו 43)בחוזק שפשט כגון בסתר אדם ממון שלקח

יודעים. הבעלים ואין חבירו כיס או 44)לתוך עושק, כגון
לו  נתן ולא מלאכה לו עשה או בה, וכיחש אבידה מצא

הממון.45)שכרו. לו שיחזיר זה 46)כשתבעו ולמדו
משבועת  תחטא", - "תחטא שווה בגזירה שם בגמרא

ואשם 47)העדות. יחטא כי "והיה כגֿכה) (שם שנאמר
אשמו  ואת וגו' אותו ושלם וגו' גזל אשר הגזלה את והשיב
באשם. מתכפר הגזילה השבת אחר שרק הרי וגו'". יביא
גזילו  הביא שלא עד אשמו "הביא במשנה: קי. קמא ובבבא
הגר  בגזל שנאמר ממה כן למדו קיא. שם ובגמרא יצא". לא
עליו", בו יכפר אשר הכיפורים איל "מלבד ח): ה, (במדבר
מתכפר  שאינו להורות, עתיד, בלשון יכפר" "אשר נאמר הרי

לכהן. הגזילה את שישיב אחרי כך, אחר שהוא 48)אלא
מארבעה  אחד שהוא הקרן, על חומש להוסיף מחוייב
בראשו  אותו "ושלם כד) שם, (ויקרא שכתוב מפני מהקרן

עליו". יוסף "נתן 49)וחמישיתיו במשנה: שם קמא בבא
אי  החומש את נתן ולא הקרן ולמדו את מעכב", החומש ן

מן  הנהנה (=מן מהקדש הדיוט קיא. שם בגמרא כן
הכפרה, את החומש מעכב לא מעל אם הקדש מה ההקדש)
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הכפרה. את מעכב החומש אין הדיוט כלומר,50)אף
ואימתי  זו שבועה על גזלות אשם קרבן מתחייב אימתי

שבועות.51)פטור. וכמה כמה על

.Á‰ÏÈÚn‰ ÏÚ52‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ‰‰p‰ Ïk ?„ˆÈk53 ««¿ƒ»≈«»«∆¡∆ƒ»∆¿»
‰‚‚La Lc˜‰‰ ÔÓ54ÛÈÒBÈÂ ‰‰pM ‰Ó ¯ÈÊÁÓ - ƒ«∆¿≈ƒ¿»»«¬ƒ«∆∆¡»¿ƒ

BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡ ·È¯˜ÈÂ LÓÁ55e¯‡a ¯·Îe . …∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»≈«¿
,‰¯tk‰ ÔÈ·kÚÓ Ô¯w‰Â Ôa¯w‰L ,‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ»∆«»¿»¿«∆∆¿«¿ƒ««»»

·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â56. ¿≈«…∆¿«≈

אשם.52) קרבן זה על שיש א הלכה למעלה ראה
בשווה 53) "הנהנה נה. מציעא ובבא יח. מעילה משנה

מעל". ההקדש מן ומשלם 54)פרוטה לוקה במזיד אבל
בלבד. מעל 55)קרן תמעול כי "נפש טוֿטז) (שם, שנאמר

אשר  ואת לה' אשמו את והביא ה' מקדשי בשגגה וחטאה
וגו'". עליו יוסף חמישיתו ואת ישלם הקדש מן חטא

ואשם 56) איל - האשם" באיל עליו "יכפר (שם) שנאמר
מעכב. החומש ואין מעכבין

.ËÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa Ba ÔÈÏÚBnL ¯·cÓ ÏÎB‡‰57 »≈ƒ»»∆¬ƒ«¬ƒ»«¿ƒ
LÈ Ì‡ ,„Á‡ Á·fÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««««ƒ∆ƒ∆«∆»ƒ≈
ÏÚ ÌL‡ ·iÁ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ ÏÎa¿»¬ƒ»«¬ƒ»»∆¿»«»»»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk58,‰ÏÈÚÓa ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰L ; »∆»¿∆»∆««¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
‰a¯‰ ÔÈÈÓk Ô‰ È¯‰Â59ÌÈ˜ÏÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¬≈≈¿ƒƒ«¿≈««ƒ∆≈À¿»ƒ

˙B˙¯k‰ ·eiÁa60È¯‰L :‰ÏÈÚÓa LÈ ‰¯˙È ‡¯ÓÁ . ¿ƒ«¿≈À¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ»∆¬≈
‰‰pk ‰p‰Ó‰ da ‰OÚ61‰a¯Ó ÔÓÊÏ ˙Ù¯ËˆÓe ,62, »»»«¿«∆«∆¡∆ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿À∆

B˙eÁÈÏL ‰OÚL ÁÈÏLÂ63ÁlLÓ‰ ·iÁ -64‰Ó ; ¿»ƒ«∆»»¿ƒ«»«¿«≈««
.ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡La el‡ ÌÈ¯·c ÔÈ‡M∆≈¿»ƒ≈ƒ¿»»ƒƒ

בחמשה 57) כלומר, נפרדות, קערות בחמש שמתבשלים
תבשילים. יהושע 58)מיני רבי "אמר טו: בכריתות משנה

שהוא  אחת בהעלם תמחויין בה' אחד מזבח באוכל שמעתי
מעילה". משום ואחת אחת כל על כלומר,59)חייב

ואיסור  איסור כל על שחייב איסורים מיני כמה אכל כאילו
האיסורים 60)בנפרד. שבשאר שם ו פרק למעלה ראה

מחלקים. תמחויין לשני 61)אין נותן אחד אם כלומר,
ולא  הנותן, חייב - ממנו שייהנה או שיאכלנו הקדש דבר

שם). (רש"י שקיבל מדבר 62)זה זית חצי אכל שאם
אכל  שנים, שלוש אחר אפילו רב, זמן ולאחר בו, שמועלין
אשם  לחייבו הזיתים חצאי שני מצטרפין - שני זית חצי
טו) (שם, שנאמר ממה יח:) (שם זאת ולמדו מעילה,
גם  מרבה מעל" "תמעול הכפולה הלשון מעל". "תמעול

כזה. ונתן.63)צירוף לאורחים זה בשר תן לו שאמר
הבית 64) בעל שליחותו שעשה "השליח כ. מעילה משנה

"אין  בהם: שאמרו האיסורים, בכל כן שאין מה מעל",
חייב. והשליח עבירה" לדבר שליח

.ÈB‡ËÁ BÏ Ú„eiL CÈ¯ˆ È‡cÂ ÌL‡ ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»»»««»ƒ∆ƒ»«∆¿
·È¯˜È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz65B·È¯˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÓL‡ ¿ƒ»¿««»«¿ƒ¬»¬»ƒƒ¿ƒ

‰ÏBÚ BÈ‡ - ·È¯˜‰L ¯Á‡ BÏ Ú„BÂ BÏ Ú„eiL Ì„…̃∆∆ƒ»«¿«««∆ƒ¿ƒ≈∆
BÏ66„Á‡ - È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ ÏÎÂ .¿»≈¿∆«»ƒ»»»»««∆»

ÁeLÓ Ô‰k „Á‡Â CÏn‰67ÔÈÂL ı¯‡‰ ÌÚ ¯‡L B‡ «∆∆¿∆»…≈»«¿»«»»∆»ƒ
Ba68.

"והיה 65) כגֿכה) (שם, שכתוב כך, משמע הפסוק פשטות
ולדעת  בתשובה לשוב בעצמו כשיכיר ואשם" יחטא כי
אשמו  ואת וכו' הגזלה את והשיב ואשם "חטא כי ולהודות

וכו'". בית 67)יביא בימי גדול אחר אשם להביא וצריך
המשחה. בשמן שנמשח מה 68)ראשון, אשם. שחייבים

אינו  המשוח שהכהן שווים, שאינם תלוי, באשם כן שאין
שהמלך  הם, חלוקים חטאת קרבן לעניין כן וכמו בו. חייב
עם  ושאר בקר, בן פר - המשוח והכהן עזים, שעיר מביא

הצאן. מן נקבה או עזים שעירת מביאין הארץ

.‡È˜tzÒ Ì‡ ,È‡cÂ ÌL‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ Ïk»≈¿∆«»ƒ»»»»««ƒƒ¿«≈
ÌeÏkÓ ¯eËt - e‰‡OÚ ‡Ï B‡ e‰‡OÚ Ì‡ BÏ69. ƒ¬»»…¬»»»ƒ¿

·iÁ BÈ‡ - ‰ÏÈÚÓ ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«»¿≈¿ƒ»≈«»
ÌeÏk70.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

כרת 69) שזדונו דבר על אלא תלוי, אשם חייב שאינו
עקיבא  ורבי חכמים בו נחלקו זה ודבר חטאת. ושגגתו

כחכמים. רבינו ופסק כב. כריתות הזכיר 70)במשנה
רבי  של המחלוקת שבה משום מעילה ספק מיוחד באופן

הנ"ל. וחכמים עקיבא

.·ÈÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔÈlÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰»¿»¿»»¬ƒ»∆Àƒ«¬ƒ»∆
- ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰∆¿≈»«««≈∆¿≈»«≈ƒ

¯eËt71ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯ÊÁ ; »»«¿»«∆«¿ƒ»≈ƒ»»«
B˙ÏÈÚÓ72ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ‰iM‰ ˙‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ ;73. ¿ƒ»»««≈∆«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ

ו 71) לא, או בהקדש מעל אם ספק חכמים שהוא כדברי
במשנה. כב שם עקיבא, רבי על שהרי 72)החולקים

מעל. או 73)וודאי מעל אם בספק הוא מהם אחד כל כי
לא.

.‚È·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á74ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ¬ƒ»∆≈∆«¬ƒ»∆∆¿≈»«
Ô‰Ó ˙Á‡75ÏÎ‡ ;·ÏÁ ÌeMÓ ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó - ««≈∆≈ƒ»»»ƒ≈∆»«
‰iM‰ ˙‡76·ÏÁ‰ ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·Ó -77È‡cÂ ÌL‡Â ∆«¿ƒ»≈ƒ«»««≈∆¿»»««

Lc˜‰‰ ÏÚ ‰ÏÈÚÓ ÏL78˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡ ‡a ;‰iM‰ ∆¿ƒ»««∆¿≈»«≈¿»«∆«¿ƒ»
ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ÈM‰ Û‡ -79·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á .80 ««≈ƒ≈ƒ»»»¬ƒ»∆≈∆

‡È·Ó - Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,Lc˜‰ ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ»∆≈∆∆¿≈»«««≈∆≈ƒ
˙‡hÁ81ÏÚ BÏ Ú„BpL ¯Á‡ ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡ ; «»»«∆«¿ƒ»««∆««

‰BL‡¯‰82˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó -83ÏÚ È‡cÂ ÌL‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈«»¿»»«««
B˙ÏÈÚÓ84‡È·Ó ‰Ê - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡ ‡a ; ¿ƒ»»«≈¿»«∆«¿ƒ»∆≈ƒ

˙‡hÁ ‡È·Ó ‰ÊÂ ˙‡hÁ85„·Ïa86e¯‡a ¯·k . «»¿∆≈ƒ«»ƒ¿«¿»≈«¿
¯eq‡ ÛÒB ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿«¬»¬≈≈∆««»ƒ

·ÏÁ ¯eq‡ ÏÚ Lc˜‰87el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿≈«ƒ≈∆¿≈…«≈¿≈
.ÔÈ¯eq‡‰»ƒƒ

שהביא 76)בשוגג.75)חולין.74) אחר אפילו בשוגג
תלוי. חלב 77)אשם והאוכל חלב, וודאי אכל שהרי שם.

חטאת. חייב הקדש.78)בשוגג של הוא מהן אחת שהרי
אשם 79) שחייב לא או חלב אכל ספק הוא זה גם כי שם.

קבוע. איסור זהו כי ז הלכה למעלה וראה תלוי.
חטאת 81)חולין.80) וחייב חלב, הן החתיכות שתי שהרי

על  תלוי אשם חייב ואינו בשגגה. חלב אכילת איסור על
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ספק  על מחייבים שאין כחכמים שפוסק משום הקדש ספק
אינו 82)מעילה. אחד, בהעלם אבל מחלקות. שהידיעות

אחת. אלא על 83)חייב אחת חלב, של אכילות שתי על
הקדש. של חלב חתיכת על ואחת החולין חלב חתיכת

חלב 84) מאיסור וחוץ הקדש, של חלב חתיכת אכל שהרי
גם בהקדש.עבר מעילה איסור שהרי 85)על במשנה, שם

וודאי. חלב אכל מהם אחד אשם 86)כל חייבים ואינם
מעילה. ספק על חל 87)תלוי איסור ש"אין פי על שאף

שהוא  מפני חלב, איסור על הקדש איסור חל - איסור" על
באכילה, אלא אסור היה לא הזה שהחלב מוסיף, איסור
איסור  בו שנוסף ומתוך בהנאה, גם נאסר וכשהקדישו
חלב  משום גם לחייבו אכילה איסור גם עליו נוסף הנאה,
על  חל "איסור אמרו מוסיף ובאיסור הקדש, משום וגם

איסור".

á"ôùú'ä èáù ã"ë éòéáø íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כריתות,1) לשאר וקדשיו מקדש שגגת בין מה יבאר

אותו. מביאים אם מספק קרבן והחייבים

.‡‰ML2„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ e·È¯˜iL Ô˙ÂˆÓ3el‡Â , ƒ»ƒ¿»»∆«¿ƒ»¿»∆¿≈¿≈
:Ô‰Ú¯ˆn‰ .‡4˙„ÏBi‰Â .· .5˙Úe·L ÚaLp‰Â .‚ . ≈«¿…»¿«∆∆¿«ƒ¿»¿«

˙e„Ú‰6‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa7˙Úe·L ÚaLp‰Â .„ . »≈≈¿»≈ƒ¿»»¿«ƒ¿»¿«
¯˜MÏ Èeha8‰‚‚La9L„˜ ÏÎ‡L ‡Óh‰Â .‰ . ƒ«∆∆ƒ¿»»¿«»≈∆»«…∆

‰‚‚La10.‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡Óh‰Â .Â . ƒ¿»»¿«»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

משום 2) "חמשה", תנן ט.) (כריתות ובמשנה אנשים.
למקדש, שנכנס וטמא קודש שאכל טמא מונה שהמשנה
(כסףֿמשנה). לשתים אותם מונה רבנן ואילו לאחד.

בהמה;3) מביא עשיר, היה שאם קבוע. שאינו קרבן כלומר,
למעלה  ראה האיפה, עשירית או עוף מביא עני היה ואם

ד. הלכה "וביום 4)פ"א כאֿכב): י, יד, (ויקרא שנאמר
וגו' דל ואם וגו' וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני

וגו'". תורים ושתי וגו' כבש יב,5)ולקח (שם שנאמר
לעולה  שנתו בן כבש תביא וגו' טהרה ימי "ובמלאות וֿח)
שה  די ידה תמצא לא ואם וגו' לחטאת תור או יונה ובן
ואחד  לעולה אחד יונה בני שני או תורים שתי ולקחה

וגו'". בעל 6)לחטאת ותבעם ממון עדות העדים שידעו
שאינן  ונשבעו העידו ולא בעדותן וכפרו לו, להעיד העדות
מהלכות  א (פרק העדות שבועת היא זו עדות, לו יודעין
תחטא  כי "ונפש וֿז) א, ה, (שם ונאמר יב). הלכה שבועות
או  כשבה וגו' אשמו את והביא וגו' אלה קול ושמעה
שתי  וגו' והביא שה די ידו תגיע לא ואם וגו' עזים שעירת

וגו'". משום 7)תורים נלמד שם, ובגמרא ט. שם משנה
- העדות (בשבועת וכאן "ונעלם", בתורה נאמר שבכולן
על  התורה שחייבה משום הרי "ונעלם", נאמר לא א) שם,

כשוגג. או 8)המזיד ואכל. יאכל, שלא (=לעתיד) שנשבע
אכל, שלא (=לעבר) שנשבע או אכל. ולא שיאכל, שנשבע
ד, (שם, ואמר ג). הלכה (שם אכל ולא שאכל, או ואכל.
את  והביא וגו' בשפתים לבטא תשבע כי נפש "או וֿז)
די  ידו תגיע לא ואם וגו' עזים שעירת או כשבה וגו' אשמו

יונה". בני שני או תורים שתי וגו' והביא שנאמר 9)שה
ממנו". "ונעלם ד) נפש 10)(שם, "או בֿג) (שם, שנאמר

להלן  וראה וגו'". ממנו ונעלם וגו' טמא דבר בכל תגע אשר
בטמא  מדבר הזה שהפסוק למדו השמועה מפי כי ה, הלכה
למעלה  וראה ידע. ולא קודש שאכל טמא או למקדש שנכנס

ג. הלכה פ"א

.·˙„ÏBi‰ Ôa¯˜11O·k ‰‡È·Ó - ‰¯ÈLÚ ‰˙È‰ Ì‡ : »¿««∆∆ƒ»¿»¬ƒ»¿ƒ»∆∆
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙‡hÁÏ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ô·e ‰ÏBÚÏ B˙L Ôa∆¿»¿»∆»¿«»¿ƒ≈
ÌÈ¯Bz ÈzL ‰‡È·Óe „¯BÈ da¯˜ È¯‰ - ˙‚OÓ d„È»»«∆∆¬≈»¿»»≈¿ƒ»¿≈ƒ
elÙ‡ .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¬ƒ

ÂÈÎÒÏ ˙‚OÓ dÈ‡Â ‰OÏ ˙‚OÓ d„È ‰˙È‰12- »¿»»»«∆∆¿∆¿≈»«∆∆ƒ¿»»
ÈÚ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó13. ¿ƒ»»¿«»ƒ

הלכה 11) כפרה מחוסרי מהלכות בפ"א וראה וֿח. יב, שם
ב 12)ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ב ראה

נסכים: גם טעון לעולה הקרב היולדת שכבש ד, והלכה
רביעית  לנסך ויין שמן, ההין ברביעית בלול סולת עשרון

זה 13)ההין. דין ונלמד יונה, בני שני או תורים שתי
(שם, שנאמר ממה א) הלכה ד פרק תזריע (פרשת בספרא
שה  לה יש שאם ללמד שה", די ידה תמצא לא "ואם א)

עני. קרבן שמביאה - זה לשה הנצרכים הדברים לה ואין

.‚˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó - ¯‰ËiLk Ú¯ˆn‰14Ô‰Ó . «¿…»¿∆ƒ¿«≈ƒ»¿≈≈∆
‰O·ÎÂ ,ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,ÌÈO·k ÈL15 ¿≈¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡ .˙‡hÁÏ¿«»ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ
O·ÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿∆∆

.ÌL‡Ï¿»»

כפרה 14) מחוסרי מהלכות בפ"א וראה כאֿכב. י, יד, שם
ג. הכבשים.15)הלכה מן נקבה

.„˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÏÚ16Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ÏÚÂ17 «¿«»≈¿«ƒ¿«¿«ƒ
ÂÈL„˜ ˙‡ÓËÂ Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚L ÏÚÂ18‡È·Ó ¿«ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿À¿«»»»≈ƒ

‰aOk19‰¯ÈÚO B‡20˙BÚe·w‰ ˙B‡hÁ‰ ¯‡Lk ,21. ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»««»«¿
Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‡È·Ó - ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ»∆»»¿∆»«»¿ƒ≈»«∆∆

‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·Ó - ÛBÚÏ22‰Èe¯w‰ ‡È‰Â .˙ÏÒ »≈ƒ¬ƒƒ»≈»…∆¿ƒ«¿»
˙BÎÏ‰a ‰ÈOÚÓ eL¯t˙ ¯·kL ,‡ËBÁ ˙ÁÓƒ¿«≈∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»¿ƒ¿

˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ23. «¬≈«»¿»

א).16) הלכה (למעלה בשגגה בין בזדון ה,17)בין שם
וֿז. וֿז.18)ד, בֿג, הכבשים.19)שם, מן נקבה

העזים.20) מן ד.21)נקבה הלכה פ"א למעלה ראה
יא.22) פי"ז.23)שם,

.‰‰Ê L¯ÙÓe ‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ el‡‰ ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»»≈¿…»ƒ«»¿…»∆
‰‚‚La Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓhÓ ıeÁ ,Ô‡È·‰Ï ·iÁL∆«»«¬ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»

L„˜ ÏÎ‡ B‡24‡ËÁ˙ Èk LÙÂ :ÌL ·e˙k CkL . »«…∆∆»»»¿∆∆ƒ∆¡»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ25ÏÎa Úbz ¯L‡ LÙ B‡ .¯ÓB‚Â ¿»¿»»»¿≈∆∆¬∆ƒ«¿»

‡ÓË ¯·c26‡h·Ï Ú·M˙ Èk LÙ B‡ .¯ÓB‚Â »»»≈¿≈∆∆ƒƒ»«¿«≈
ÌÈ˙ÙO·27‰l‡Ó ˙Á‡Ï ÌL‡È ÈÎ ‰È‰Â .¯ÓB‚Â ƒ¿»«ƒ¿≈¿»»ƒ∆¿«¿««≈≈∆
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e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯ÓB‚Â28Ôa¯˜ Ô‡k ·iÁL ‰fL , ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆∆∆ƒ≈»»¿»
L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ ‡ÓËpLk - ‡ÓhÏ«»≈¿∆ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆
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Ô˙‚‚L ÏÚ35. «ƒ¿»»

קרבן 24) להביא שחייבים בתורה מפורשים שאינם בשגגה,
ויורד. העדות.25)עולה שבועת מפורש 26)זוהי  ולא

בטומאה. למקדש שנכנס או בטומאה קודש שאכל
ביטוי.27) שבועת ז.28)זוהי ו: ז.29)בשבועות שם

נאמר  טומאתו". - "טומאתו גזירהֿשוה שלמדו רבא, אמר
אדם  בטומאת יגע כי "או ג) ה, (שם ויורד עולה בקרבן כאן
"את  יג) יט, (במדבר מקדש במטמא וכתוב טומאתו", לכל
לא  נדה מי כי מישראל, ההיא הנפש ונכרתה טמא ה' משכן
טומאת  להלן מה - בו" טומאתו עוד יהיה טמא עליו זורק
שחייבין  זו טומאה היא מה פירש (שלא כאן אף מקדש,
קודש, ואוכל מקדש. טומאת היא ויורד) עולה קרבן עליה
למה  בהמה חיה, אני אקרא אומר רבי בברייתא: (שם) נלמד
נפש  "או ב) ה, ויקרא כתוב, ויורד עולה (שבקרבן נאמר
בנבלת  או טמאה חיה בנבלת או טמא דבר בכל תגע אשר
בהמה  גם הרי "חיה" שמזכיר וכיון וגו'", טמאה בהמה
תאכלו", אשר החיה "זאת ב יא, שם כתוב (שהרי בכללה
וגו' פרסה מפרסת "כל ג) (שם, כתוב לזה סמוך ומיד
לו  ולמה חיה) בכלל שבהמה הרי תאכלו", אותה בבהמה
"בהמה  גז"ש ללמוד כדי טמאה", "בהמה גם כאן להזכיר
ונאמר  טמאה", "בהמה כאן נאמר טמאה": בהמה - טמאה
תגע  כי "ונפש בטומאה קדשים באוכל כא) ז, (שם להלן
שקץ  בכל או טמאה בבהמה או אדם בטומאת טמא, בכל
הנפש  ונכרתה לה' אשר השלמים זבח מבשר ואכל טמא,
בטומאה, קודש אוכל לענין מדובר שם מה מעמיה", ההיא
באוכל  מדובר טומאה, שכתוב ויורד) עולה (בקרבן כאן אף

בטומאה. אלא 30)קודש בתורה, מפורש זה אין שהרי
בגזירהֿשוה. במזיד.32)בתורה.31)נלמד

משכן 33) "את יג) יט, (שם הפסוק מן זאת למדו יד: במכות
עז, לאֿתעשה המצוות בספר וראה ונכרתה". טמא ה'

שי. שם ו:35)במזיד.3)4ובהערה שבועות בברייתא
וגו'") טמא דבר בכל תגע אשר (=נפש הכתוב שאין "מנין
מגע  על מחייבו (=שאין וקדשיו מקדש בטומאת אלא מדבר
בטומאה). למקדש נכנס או בטומאה קודש אכל אלאֿאםֿכן
רש"י] - [בזדון הטומאה על וענש והזהיר הואיל הוא: ודין
הטומאה  על וענש כשהזהיר מה הטומאה, על קרבן וחייב
כשחייב  אף וקדשיו, מקדש טומאת על אלא וענש הזהיר לא
מקדש  טומאת על אלא חייב לא הטומאה על קרבן

וקדשיו".
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זוטא)36) ספרי בשם יב משנה מנגעים (פי"ד הר"ש לדעת
והם  לטהרתה, שבאים בקרבנות אלא חייב הבעל אין
לכפרתה, שבאים קרבנות אבל וסוטה. זיבה לידה, קרבנות
חייב  אינו - בשוגג שבת חיללה או חלב שאכלה כגון
בנדרים  [ועיין צד. אות שם ישראל בתפארת וראה להביא.

שם]. הש"ס ובגליון בנגעים 37)לו. משנה להביא, חייב
קד. מציעא ובבא כד. ובנזיר לה: בנדרים וברייתא שם,

שם).38) בפיה"מ (רבינו יהודא 39)בשבילה ר' דברי
אומרים, ואין (כסףֿמשנה). עליו חולק ואין שם, במשנה
בעלה, קנה אשה שקנתה מה שהרי עניה, היא שנשאת כיון
עליה  מביא אלא עשיר, הוא אם אף עני קרבן בשבילה יביא
בנגעים  לרבינו, בפיה"מ ראה כגופו. שאשתו עשיר, קרבן

שם.40)שם. נגעים עשיר. בנו.41)שהוא בשביל
שהמדובר 42) הר"ש, לדעת ואף כנענים. ובין עבדים [בין

נוהגת  צרעת טומאת הרי למעלה), (ראה כפרה במחוסרי רק
א), הלכה צרעת טומאת מהלכות (פ"ט כנענים בעבדים גם
מטמאי  מהלכות (פ"א זיבה טומאת בהם נוהגת כן וכמו

בקרבנות]. מחוייבים והם ד), הלכה ומושב אף 43)משכב
הוא  כי דוקא, לאו ושפחתו ועבדו ובתו ובנו עשיר. הוא אם
להודיענו  אלו מזכיר אלא אדם, כל בשביל שמביא הדין

על שאף  הסמוכים הגדולים אפילו או הקטנים ובתו בנו
להביא  הכרח לו שיש ושפחתו), דעבדו (דומיא שולחנו
והיה  שולחנו, על טהרותיו יטמאו שלא כדי קרבן בשבילם
עצמו  הוא אם עשיר, קרבן בשבילם שיביא לסברא מקום
קרבן  בשבילם מביא אלא כן, הדבר שאין השמיענו - עשיר
שם). נגעים אחרונה, (משנה עליו חסה שהתורה עני,

פ"א 44) להלן ראה בקדשים. לאכול מטהרן זה קרבן
אינם  כפרה שמחוסרי א, הלכה כפרה מחוסרי מהלכות

ה. הלכה שם וראה קרבנן, שיביאו עד בקדשים אוכלים
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והנשיא  והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו מקדש טומאת ועל
חייבין  "אין במשנה ח: שם שאמרו ומה חייבין". והמשיח
שפתים  ביטוי ועל הקול שמיעת על וביתֿדין) המשיח (כהן
רבי  דברי בהם, כיוצא והנשיא וקדשיו, מקדש טומאת ועל
המשיח  כהן שאין שם) (בפיה"מ רבינו מפרש הגלילי" יוסי
קרבן  כהדיוט מביאין אלא עזים, שעיר והמלך פר, מביא
ומה  כאן). וכסףֿמשנה הראב"ד בהשגת (וראה ויורד עולה
חייב  אינו המלך כי שם) (במשנה עקיבא רבי שאמר
מעיד  לא אותו, דנין ולא דן לא שהמלך העדות, בשבועת
שבועות  מהלכות בפ"י רבינו פסק (וכן אותו מעידין ולא
שאינו  מעידיו אחד המלך שהיה או וכו' עדיו "היו א הלכה
כל  - העדות") משבועת פטורין ונשבעו, וכו' להעיד ראוי
לבוא  מלך של מכבודו זה שאין משום אלא אינו זה
והנתבעים  ביתֿהדין באו אם אבל עדותו, להגיד לביתֿהדין
כפר  אם זה ובאופן עדותו, מקבלים שם, והעיד המלך לבית
וראה  שבועה, בקרבן חייב עדות יודע שאינו ונשבע

רוקח. ובמעשה המשנה מנה 46)במרכבת (ה"א) [למעלה
ש"יולדת" לפי השמיטם; וכאן ויולדת", מצורע גם רבינו
שאין  ה"ה, מלכים מהלכות בפ"א (ראה במלך לא אינה
ביאת  מהל' בפ"ט (ראה גדול בכהן ולא מלכה), מעמידים
ו"מצורע", כהונה). קדושת אין אהרן שבבנות ה"א, מקדש
(ראה  כ"ג מלהיות נפסל כי שאם בכ"ג, שישנו אע"פ
במועד  שאמרו ומה במשנה. מה: ובבכורות יב: בהוריות
דכל  גדול כהן והא גדול, כהן לרבות "והצרוע יד: קטן

כ  ברגל",השנה צרעתו נוהג (מצורע) שמעֿמינה וכו' רגל
ופורם, פורע אינו שעבר, גדול כהן שגם משום היינו
ז, הלכה פט"ו להלן רבינו דברי ולפי יא: בהוריות כמפורש
עליו, גדולה כהונה דיני כל מום, מחמת שעבר גדול כהן גם
שם  בריטב"א ועיין ברגל. אדם ככל הוא הרי כן ואם
עמודים  ח"ב שם מפריש ר"י תלמיד ידידיה ר' ובתוספות
ככהן  המצוות, כל על הבא פר הוא מביא - (8 הערה יזֿיח
מביא  מום, מחמת שעבר גדול כהן גם הרי המשמש, גדול
שלענין  כאן, להביא לו והיה שם, פט"ו להלן כמפורש פר
משום  השמיטו - כהדיוט, הוא הרי ויורד עולה קרבן
עבר  שנצטרע (=מלך) נשיא שהרי שייך, אינו שבמלך
וכן  ט, הלכה שם (להלן כהדיוט הוא והרי מנשיאותו,
שתי  ד"ה ובתוספות כ. שם ועיין קז: בסנהדרין מפורש
הוא  הרי ויורד, עולה שלענין לומר צריך ואין שנים),

ד,47)כהדיוט]. הלכה למעלה וראה ויורד. עולה קרבן
ויורד. עולה קרבן עזים 48)מהו שעיר מביא שהמלך

עזים  שעירת - וההדיוט בקר, בן פר - המשוח והכהן (זכר),
הכבשים. מן נקבה או לא49ֿ)(נקבה) מצוות כלומר

א.50)תעשה. הלכה פ"א והכהן 51)למעלה המלך
שבתורה  המצוות "כל (ט.): שם משנה וההדיוט. המשוח
מביא  היחיד חטאת, שגגתן ועל כרת זדונן על שחייבין
פר  מביאין וביתֿדין ומשיח שעיר, והנשיא ושעירה, כשבה
מקדש  טומאת ועל שפתים ביטוי ועל הקול שמיעת ועל וכו'
חייבין". והמשיח והנשיא והיחיד פטורין, ביתֿדין וקדשיו
ומשיח  ונשיא נפש, ואם באשמות "דכתיב שם רש"י ופירש

הן". אחת נפש טֿי.52)בכלל ד ֿו, פ"א 53)פרקים
ופ"ד.

.Á‰‚‚Lk ÔB„f‰ ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·n‰ Ïk54‰È‰ Ì‡ , »«≈ƒ»¿»««»ƒ¿»»ƒ»»
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¯eËt - Òe‡ ‰È‰57. »»»»

א),54) הלכה ט פרק (למעלה חרופה שפחה על הבא כגון
ושבועת  א), הלכה זה בפרק (למעלה העדות ושבועת

ז). הלכה פ"ט (למעלה בכריתות 55)הפקדון תוספתא
באונס  כולם כשגגה, הזדון על מביאין "ארבעה פ"א:
וגם  כשוגג, הזדון על (=שחייב הנזיר" מן חוץ פטורים,
וראה  ג) הלכה נזירות מהלכות בפ"ו ראה האונס, על חייב

כאן. ולחםֿמשנה שכיון 56)בקריתֿספר זדונן, על ולא
- המזיד על ולא בלבד השוגג על אלא התורה חייבה שלא

האונס. על חייבה שלא יז:57)כלֿשכן בשבועות ראה
בשעת  שלא אשתו על שהבא ו) הלכה פ"ה (ולמעלה ויח.
מקרבן  פטורין אלו הרי תשמיש, בשעת דם וראתה וסתה

לעשות. לו היה ומה אנוס שזה מפני חטאת,

.ËB˙‡hÁ ÏL ‰O·ÎÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ÈÓ58CÈ¯ˆÂ ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»∆«»¿»ƒ
Ô‰Ï59‰¯ÈÚO ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -60˙BÚn‰ Ì˙B‡ ÏlÁÈÂ »∆¬≈∆≈ƒ¿ƒ»ƒ«≈»«»

‰¯ÈÚO‰ ÏÚ61Ô‰a ‰‰ÈÂ62LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««¿ƒ»¿≈»∆»∆¿≈ƒƒ¿ƒ
‰¯ÈÚMÏ63‰aOk Á˜ÏÂ64.Ô‰a ‰‰È - «¿ƒ»¿»«ƒ¿»≈»∆»∆

(ובעשיר 58) ויורד עולה של חטאת בקרבן כאן המדובר
אבל  דבר, של טעמו להלן ראה שעירה), או כבשה שמביא
כבשה  שמביא ד, הלכה פ"א למעלה (ראה קבועה בחטאת
יפלו  - לחטאת שהפריש המעות מן נשאר אם שעירה), או
ט. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פ"ה ראה לנדבה,

השעירה 59) שדמי וכגון שהעני, וכגון הללו, למעות
הכבשה. מדמי כז:60)פחותים בכריתות משנה

הזאת,61) השעירה על מקדושתם המעות את פודה הוא
לחולין. היוצאים המעות תחת בקדושה נכנסת והיא

לשעירה.62) כבשה שבין מההפרש שחסך האלו במעות
ויורד  עולה בקרבן שנאמר ממה בגמרא) (שם כן ולמדו
חטאתו. ממקצת - "מחטאתו" - "מחטאתו" וֿי) ה, (ויקרא
מתכפר  העני שאם לחטאתו, שהפריש הדבר ממקצת כלומר,
לרבינו  בפיה"מ גם וראה בהנאה, מותר והנותר במקצת,
למעות, צריך הוא אם שדווקא רבינו מדברי ונראה שם.
יותר  כשהכבשה להיפך (או זולה יותר שהשעירה וכגון
לא  למעות, צריך אינו אם אבל לשנות, לו מותר אז זולה),
ובפירש"י  לכבשה. משעירה או לשעירה כבשה מן ישנה
וראה  ברצונו, תלוי שהכל נראה שם, כריתות במשנה

המשנה. מעות 63)מרכבת שהפריש כלומר, שם. משנה
וצריך  זולה, יותר והכבשה והעני, שעירה, לקנות בשביל
השעירה. לשווי הכבשה שווי בין שבהפרש הללו למעות

למעלה.64) כמבואר הכבשה, עלֿידי המעות את וחילל

.È‰Ó‰aÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰65ÈÚ‰Â66ÈzL ÁwÈ - ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¡ƒƒ«¿≈
‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz67Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÈÂ ƒ¿≈¿≈»ƒ«≈¬≈∆»

B‡ ‰BÈ È·Ï ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ .Ì‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰«»¿≈»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
ÌÈ¯BzÏ68‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·È - ÈÚ‰Â69ÏlÁÈÂ «ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ«≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‰‰ÈÂ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»«»¿≈»∆»∆¿≈ƒ»»
- ¯ÈLÚ‰Â ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ÈÚ»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ 1
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Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ70¯ÈLÚ‰Â ÛBÚÏ LÈ¯Ù‰ .ÛBÚ ‡È·ÈÂ ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿ƒ¿¿∆¡ƒ
elÙ‡ .‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk ‡È·ÈÂ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈ -ƒ¬≈∆¿»ƒƒ¿»¿ƒ»¬ƒ

ÒÒB‚ BLÈ¯BÓ ‰È‰71ÈÚ ‰Ê È¯‰ -72˙eÓiL „Ú »»ƒ≈¬≈∆»ƒ«∆»
epL¯ÈÈÂ BLÈ¯BÓ73. ƒ¿ƒ»∆

עולה 65) קרבן שיקריבו שמצוותם מהששה באחד המדובר
לקנות  כדי מעות שהפריש ובעשיר א), הלכה (למעלה ויורד

לחטאת. כבשה) או (=שעירה מנכסיו,66)בהמה ירד
או  תורים שתי - העני קרבן כי בֿגֿד הלכות למעלה וראה

יונה. בני מעות 67)שני הפריש כבר כי ואף שם. משנה
זה  ואף עני. קרבן אלא מביא אינו שהעני כיון עשיר, לקרבן
הכהן  עליו "וכפר ו) ה, (ויקרא שנאמר ממה שם למדו
(ראה  חטאתו מקצת משמע "מחטאתו", - מחטאתו"
הדמים. ממקצת עוף יביא העני אם כלומר, למעלה),

או 68) ביטוי שבועת או העדות בשבועת כאן המדובר
עולה  של דרגות שלש בהם שיש וקדשיו, מקדש טומאת

ד. הלכה למעלה ראה ואף 69)ויורד, שם. במשנה
כיון  - היונה בני לשני או תורים לשתי מעות כבר שהפריש
זה  ואף למנחה. סולת האיפה עשירית רק מביא עוד, שהעני
הכהן  עליו "וכפר י) (שם, שנאמר ממה (שם) נלמד
לשתי  מעות הפריש אם כלומר, חטאתו. מקצת מחטאתו",
ממקצת  מביא עוד, העני ושוב יונה, בני שני או תורים

האיפה. עשירית הללו, כי 70)הדמים ואף שם. משנה
להוסיף  צריך שהעשיר כיון - עני לקרבן המעות הפריש כבר
שנאמר  ממה שם בגמרא כן ולמדו עשיר. קרבן ולהביא
חטאתו" "על חטאתו", על הכהן עליו "וכפר יג) (שם,
הדמים  על להוסיף צריך בינתיים, העשיר שאם משמע

עשיר. קרבן עשיר.71)ולהביא ויהיה ממנו, לירש ועתיד
עני.72) קרבן ומביא אותו, ירש שלא זמן ויצטרך 73)כל

"אבל  יז: ערכין משנה עשיר. לקרבן עד מעות להוסיף
להקדש  אין וכו' לו והניח אביו מת אפילו כן, אינו בקרבנות
שהיה  המשנה שכוונת בגמרא) יח. (שם ופירשו כלום". בה
קאֿמשמעֿלן  למיתה, גוססין רוב דתימא מהו גוסס, אביו
שהגוסס  לפי לעני, היורש עדיין נחשב מת שלא זמן שכל

מג. נזיר ראה דבריו, לכל כחי הוא

.‡Èda ÏÙÂ ‰¯ÈÚO B‡ ‰aOk LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»«»
ÌeÓ74‰ˆ¯ Ì‡ - [ÈÚ‰Â]75Ï·‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·È , ¿∆¡ƒƒ»»»ƒ¿»∆»¬»

ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈ¯Ù‰ Ì‡76˙È¯ÈOÚ ÂÈÓ„a ‡È·È ‡Ï - ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ¿»»¬ƒƒ
ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ,‰ÙÈ‡‰77. »≈»∆≈»ƒ¿

כז:74) כריתות ומשמע 75)ברייתא שם. בברייתא הוא כן
שעכשיו  אףֿעלֿפי אחרת, כשבה בדמיה יביא רצה שאם
יב, משנה יד פרק בנגעים וברע"ב בר"ש מפורש וכן העני.
היינו  יצא", עשיר, קרבן שהביא עני "מצורע שאמרו שמה
משנה  פ"ו כריתות ישראל בתפארת [וראה לכתחילה אפילו

עיון]. וצריך נה, אות בו 76)ח "ונפל כתב לא בעוף
מהלכות  (פ"ג בעוף פוסלים המומים שאין לפי מום",
רגלו, שנקטעה היינו "ונפסל", אלא א) הלכה מזבח איסורי

(שם). המזבח גבי על חסר מקריבים ברייתא 77)שאין
"והעמיד  אמרו: ה) הלכה ד פרשה (בחוקותי ובספרא שם.
מדבר  זה שפסוק לב: בתמורה (ראה הכהן לפני הבהמה את

וכו' והעצים העופות ואין נפדית בהמה המוקדשין), בפסולי
בפ"ה  שם, המשניות בפירוש רבינו בדברי וראה נפדים".
איסורי  מהלכות ובפ"ו י, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות

ד. הלכה מזבח

.·ÈLÈ¯Ù‰78‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ79‡lL „Ú :¯ÈLÚ‰Â ƒ¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿∆¡ƒ«∆…
ÈÏk· ‰L„˜80˙BÁn‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰ -81‰„t˙Â , »¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿»«¿»¿ƒ»∆

ÏÎ‡˙Â82ÈÏk· ‰L„wMÓe ;83‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz - ¿≈»≈ƒ∆»¿»«¿ƒ¿À«»»¿≈≈
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï84. ¿≈«¿≈»

פ"ד.78) כריתות עני.79)תוספתא זמן 80)כדין כל
קדושת  קדשה לא שרת, כלי לתוך הסולת עדיין שם שלא
ק: (מנחות נפדית דמים וקדושת דמים, קדושת אלא הגוף,

ה). הלכה שם מזבח איסורי שנטמאו 81)והלכות
שם. מזבח איסורי הלכות ראה אותן, שפודין ושנפסלו

"רבי 82) קא. במנחות אמרו וכן נטמאה. שלא אףֿעלֿפי
חוץ  נפדין. אין טהורין נפדין, טמאין כולן אומר, אליעזר
תורה  אמרה שהרי חוטא, מנחת של האיפה מעשירית
לכך  כלומר, חטאתו", "על "מחטאתו" יֿיג) ו, ה, (ויקרא
עני  היה שאם חטאתו", "על האיפה עשירית אצל כתוב
מעות, עליה ויוסיף יפדנה והעשיר, האיפה, עשירית והפריש
(רש"י  שם בכריתות שאמרו כמו שעירה, או כבשה ויביא

קדשה 83)שם). שרת, כלי לתוך הסולת את ִֶָמׁשׂשם
(שם). נפדית הגוף קדושת ואין הגוף, קדושת הסולת

בגוף 84) אינו שהפסול מכיון כלומר, שם. כריתות תוספתא
את  לשרוף אסור שהעשיר, המנחה בבעל אלא המנחה
בפ"ד  ראה תשרף, ואחרֿכך צורתה תעובר אלא מיד המנחה

ג. הלכה פסח קרבן מהלכות

.‚ÈÔ˜ LÈ¯Ù‰L ¯ÈLÚ85ÓÏ‰aOk ‰ÈÓ„a ÁwÏÂ d¯Î »ƒ∆ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿ƒ«¿»∆»ƒ¿»
‰¯ÈÚO B‡86ÈÚ‰Â87BÊ Ô˜ ‡È·È -88Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»¿∆¡ƒ»ƒ≈««ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰L ÌÈÓc ˙M„˜ ‡È‰L89‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ¿À«»ƒ∆ƒƒ¿≈¿»»…
?˙ÈÁ„90ÈeÁ„ BÈ‡ B¯wÚÓ ÈeÁcL ÈtÓ91È¯‰Â , ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ»≈ƒ«¬≈

·È¯˜‰L ÈÚ .‰zÚ BÏ BÊ Ô˜ ‰‡¯92- ¯ÈLÚ Ôa¯˜ ƒ¿∆≈«»»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï - ÈÚ Ôa¯˜ ·È¯˜‰L ¯ÈLÚÂ ,‡ˆÈ»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…»»

אושעיא,85) רבי אמר אלעזר ר' "אמר כח. כז: בכריתות
ומפרש  והעני". לכבשתו קן שהפריש עשיר מקדש מטמא
כשבה". בדמיה וליקח "למכרה - "לכבשתו" רבינו

קרבן 86) לצורך למכרה דמים, בקדושת קדושה היא והרי
עני.87)עשיר. קרבן להביא שיפדה 88)שיכול לאחר

עני. לקרבן ויקדישנה זו 89)אותה דמים קדושת כלומר,
לקרבן  לכתחילה ראוי אינו שעני לפי נדחית, - עשיר לקרבן

ודאי 90)עשיר. נדחית, הגוף בקדושת היתה אילו כלומר,
אם  אפילו אלא מלהקריבה, לגמרי להידחות צריכה היתה
להידחות  היא צריכה נדחית, דמים קדושת אלא עליה אין
טו  בפרק רבינו מדברי נראה וכן (לחםֿמשנה). מהקרבה
נדחית, דמים שקדושת ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

הקרבן. דמים 91)מדחה שקדושת אמרו שם בגמרא
כתב  ח הלכה ג פרק ולמעלה כן. פסק לא רבינו אבל מדחה,
גם  וכ"כ נדחים. חיים בעלי אין ונדחה בנראה שגם רבינו,
כ"ד, בהלכה גם ועיי"ש כג. הלכה המוקדשין מפסולי בפ"ג
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שם. פ"ג למעלה ובלח"מ ה"ד, הקרבנות ממעשה ובפט"ו
הי"א.92) למעלה וראה מי"ב. פי"ד נגעים

á"ôùú'ä èáù ä"ë éùéîç íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ויורד.1) עולה קרבן דיני יבאר

.‡Lc˜Ó ˙‡ÓË ˙‚‚La LÈ ÈepL2ÂÈL„˜Â3‰Ó ƒ≈¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¿»»»«
‚‚ML ÔÂÈk ,˙B˙¯k‰ ÏkL .˙B˙¯k ¯‡La Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿»¿≈∆»«¿≈≈»∆»«
BÏ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ÛBqa BÏ Ú„BÂ¿««∆»»««ƒ∆…»¿»
˙‡ÓËa Ï·‡ ;˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰lÁza ‰ÚÈ„È¿ƒ»«¿ƒ»¬≈∆«»«»¬»¿À¿«
„Ú „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈL„˜Â Lc˜Óƒ¿»¿»»»≈≈ƒ»¿»∆¿≈«

‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„È BÏ ‰È‰zL4L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ5B‡ ∆ƒ¿∆¿ƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆
Lc˜nÏ6‰lÁza7B‡ L„wÏ ‰ÚÈ„ÈÂ ‰‡ÓhÏ ‰ÚÈ„ÈÂ , «ƒ¿»«¿ƒ»ƒƒ»«À¿»ƒƒ»«…∆

‡ÓË ?„ˆÈk .ÌÈ˙Èa ÌÏÚ‰Â ,ÛBqa Lc˜nÏ8ÒÎÂ «ƒ¿»«¿∆¿≈≈¿«ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¿«
L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ9‡ÓËpL BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â , «ƒ¿»»«…∆¿««»«∆ƒ¿»

‰È‰ L„wLÂ ,ÒÎpL B‡ ÏÎ‡L ‰ÚLa ‡ÓË ‰È‰LÂ¿∆»»»≈¿»»∆»«∆ƒ¿«¿∆…∆»»
BÏÎ‡L ‰Ê10‰Ê È¯‰ - BÏ ÒÎpL ‰Ê ‰È‰ Lc˜Ó B‡ ∆∆¬»ƒ¿»»»∆∆ƒ¿«¬≈∆

‰fLÂ [L„˜ ‰fLÂ] ‡ÓËpL Ú„iL „Ú ,Ôa¯wÓ ¯eËt»ƒ»¿»«∆≈«∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿∆∆
‡ÓË ?„ˆÈk .ÏÎ‡iL Ì„˜ B‡ ÒkiL Ì„˜ Lc˜Ó11 ƒ¿»…∆∆ƒ»≈…∆∆…«≈«ƒ¿»

Lc˜Ó ‰fL Ú„ÈÂ ‡ÓËpL Ú„ÈÂ12¯Á‡Â ,L„˜ ‰fLÂ ¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ¿»¿∆∆…∆¿««
ÒÎÂ ‡ÓËpL ÁÎLÂ ‰‡Óh‰ epnÓ ‰ÓÏÚ Ck»∆∆¿»ƒ∆«À¿»¿»«∆ƒ¿»¿ƒ¿«

ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ13Lc˜Ó ‰fL Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„˜ «ƒ¿»»«…∆¿≈«∆∆ƒ¿»
‰fL B‡ Lc˜Ó ‰fL ÁÎLÂ ‚‚ML B‡ ;L„˜ ‰fLÂ¿∆∆…∆∆»«¿»«∆∆ƒ¿»∆∆
;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,‡ÓË ‡e‰L Ú„BÈ ‡e‰Â ,L„˜ ¯Oa¿«…∆¿≈«∆»≈¿ƒ¿«»«
L„˜ ¯Oa ‰fL ÁÎLÂ ‡ÓËpL ÁÎL B‡ ‚‚ML B‡∆»«»«∆ƒ¿»¿»«∆∆¿«…∆
BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â ;ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ,Lc˜Ó ‰fLÂ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿««»«
‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÓlÚ˙pL ÌÈ¯·„¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¬≈∆≈ƒ»¿»∆

el‡ ˙B˜BÏÁÓ LMÓ „ˆÂ „ˆ ÏÎa „¯BÈÂ14ÔÈpÓe . ¿≈¿»«»«ƒ≈«¬≈ƒ«ƒ
¯‡La È¯‰L ?‡e‰ Ck ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‚‚L ÔÈcL∆ƒƒ¿«ƒ¿»¿»»»»∆¬≈ƒ¿»
‡Ï ¯L‡ '‰ ˙BˆnÓ ˙Á‡ d˙OÚa :¯Ó‡ ˙B‚‚L¿»∆¡««¬»««ƒƒ¿¬∆…
- ‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ ÂÈÏ‡ Ú„B‰ B‡ ,ÌL‡Â ‰ÈOÚ≈̇»∆»¿»≈«≈»«»¬∆»»

„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBqa Ú„iL ÔÂÈk;‰lÁza Ú ≈»∆»««««ƒ∆…»««¿ƒ»
‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡ ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË·e¿À¿«ƒ¿»¿»»»∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿
ÏÏkÓ ,epnÓ ÌÏÚÂ ¯Ó‡pL ¯Á‡Ó .ÌL‡Â Ú„È»«¿»≈≈««∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆ƒ¿»
.Ú„È ‡e‰Â ¯Ó‡Â ,‰lÁza ‰ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»¿ƒ»«¿ƒ»¿∆¡«¿»«
‰lÁza ‰ÚÈ„È CÈ¯ˆ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰ [ÌL‡Â]¿»≈»»«¿»∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ»

ÌÈ˙Èa ÌÏÚ‰Â ÛBqa ‰ÚÈ„ÈÂ15. ƒƒ»«¿∆¿≈≈¿«ƒ

למקדש.2) שנכנס טמא קודש,3)כלומר, שאכל טמא
ויורד  עולה קרבן ומביאים במזיד, כרת חייבים ושניהם

ה"ג). פ"א (למעלה נטמא.4)בשוגג שהוא ידיעה
הקודש).5) את (באכל קודש שזהו שזהו 6)ידיעה ידיעה

למקדש). (בנכנס הקודש,7)מקדש את ואכל ששגג לפני
"ידיעות  א: ב, שבועות משנה, למקדש. שנכנס לפני או
בתחילה  ידיעה בה שיש את וכו' ארבע שהן שתים הטומאה
ולדעת  ויורד". בעולה זה הרי בינתיים, והעלם בסוף וידיעה

למקדש. גם ידיעה צריך יד:) (שם ידע 8)רבי ולא

קודש.9)שנטמא. ואכל שנטמא ידע ולא נטמא כלומר,
הוא 10) שאכל שזה ידע שלא אלא שנטמא, זה לפני שידע

לו. נודע עכשיו ורק א.11)קודש, יד, שם משנה,
מקדש,12) העלם על גם שמחייבין ישמעאל, ורבי כרבי

שם. ובגמרא ב. יד, שם ממנו 13)במשנה שנעלמו כלומר,
שזה  או קודש בשר שזה ששכח יחד, גם הדברים שני
וחשב  טמא שהוא שידע או טמא, שהוא שכח וגם מקדש,

למקדש. וליכנס קודש לאכול לטמא כלומר,14)שמותר
קודש  שזהו ידע א. והם: בטמואה, קודש באוכל שלשה
ממנו  ונעלם טמא שהוא ידע ב. טמא. שהוא ממנו ונעלם
למקדש  בנכנס ושלשה וזה. זה ממנו נעלם ג. קודש. שזהו
ב. טמא. שהוא ממנו ונעלם מקדש שזהו ידע א. בטומאה:
זה  ממנו נעלם ג. מקדש. שזהו ממנו ונעלם טמא שהוא ידע

ב. יד, שם בגמרא וראה כרבי,15)וזה. א. ד, שם ברייתא,
– "ונעלם פעמים שנאמר ממה זאת לומד עקיבא רבי אבל
"ונעלם  ב) ה, (ויקרא טמא" והוא ממנו "ונעלם  = ונעלם"

ג). (שם, ידע" והוא ממנו

.·LÂ L„˜ ‰fL Ú„ÈÂ] ‡ÓËpL Ú„ÈÂ ‡ÓË‰f ƒ¿»¿»«∆ƒ¿»¿»«∆∆…∆¿∆∆
ÁÎLÂ ,‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a Ú„È ‡Ï Ï·‡ [Lc˜Óƒ¿»¬»…»«¿≈∆»ƒ¿»¿»«
Ú„BÂ ,L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ck ¯Á‡Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««ƒ¿»»«…∆¿«
‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a ÏÎ‡L ¯Á‡ B‡ ÒÎpL ¯Á‡ BÏ16 ««∆ƒ¿«««∆»«¿≈∆»ƒ¿»

[Ôa¯˜ ·iÁ ‰Ê È¯‰] -17Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ; ¬≈∆«»»¿»««ƒ∆…»«
‡ÓË ‡e‰L Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‡ÓË ·‡ ‰Ê È‡a ‰lÁza«¿ƒ»¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆»≈
Ì‡ Ï·‡ .‰lÁza ‰‡ÓË ˙ÚÈ„È ÌL ‰˙È‰ È¯‰ -¬≈»¿»»¿ƒ«À¿»«¿ƒ»¬»ƒ
‰L„ÚÎa ‡ÓËpL ÔB‚k ,‰‡ÓË ˙BÎÏ‰ epnÓ eÓÏÚ∆∆¿ƒ∆ƒ¿À¿»¿∆ƒ¿»¿«¬»»

¯eÚMa Ú„È ‡ÏÂ ‡nËÓ ı¯M‰L Ú„ÈÂ ,ı¯M‰ ÔÓ18, ƒ«∆∆¿»«∆«∆∆¿«≈¿…»««ƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÏÎ‡ B‡ ÒÎÂ ÏÏk ı¯Ma Ú‚pL ÁÎLÂ¿»«∆»««∆∆¿»¿ƒ¿«»«¿««»
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚÎa [Ú‚pL] BÏ Ú„B«∆»«¿«¬»»ƒ«∆∆¬≈∆»≈

¯eËt B‡ Ôa¯˜ ·iÁ Ì‡19Lc˜n‰ ‰‡¯ ‡lL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ«»»¿»»¿≈ƒ∆…»»«ƒ¿»
BÓB˜Ó ÔÈ·‰ ‡ÏÂ ÂÈÓiÓ20Ú„ÈÂ ‡ÓË Ì‡ ,21‡ÓËpL ƒ»»¿…≈ƒ¿ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿»

‰lÁza Ú„È ‡ÏÂ ,Lc˜nÏ ÒÎÂ22BÓB˜Ó e‰fL ¿ƒ¿««ƒ¿»¿…»««¿ƒ»∆∆¿
Ú„ÈÂ ‰‡Óh‰ ¯ÎÊ Ck ¯Á‡Â ,ÌÏBÚÓ e‰‡¯ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»≈»¿««»»««À¿»¿»«
Lc˜Ó LiL ‰ÚÈ„È Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Lc˜Ó ‰fL∆∆ƒ¿»¬≈∆»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿»
,ÈÏ ‰‡¯È .‰lÁz BÓB˜Ó Ú„iL „Ú B‡ ,‰ÚÈ„È ÌÏBÚa»»¿ƒ»«∆≈«¿¿ƒ»≈»∆ƒ

Ôa¯˜ ÌÈ·iÁ‰ el‡L23,Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ˜ÙqÓ ∆≈««»ƒ»¿»ƒ»≈≈»¿ƒƒ»¿»
‡BÏ‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â .‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ eÒÈÎÈ ‡nL∆»«¿ƒÀƒ»¬»»¿ƒ…««¬

?˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰ ˙‡hÁ24ÈtÓ ««»»»««»≈¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈
ÌÈ¯etk ¯qÁÓ d˙B‡ ‡È·n‰L25ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ∆«≈ƒ»¿À«ƒƒ¿»∆¡…

B˙¯tk ‡È·iL „Ú ÌÈL„wa26¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡ ; «√»ƒ«∆»ƒ«»»¬»ƒ∆≈¿À«
ÌÈ¯etk27˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ -28. ƒƒ≈≈ƒ»¿»ƒ»≈

בנבלה.16) או בשרץ שם 17)אם (במשנה עקיבא כרבי
אם  אף טמא, שהוא ידוע אם שמספיק יח:) ובגמרא , יד:
לו  "ונודע רבינו שכתב וממה הטומאה. מהות יודע אינו
צריכה  שבסוף שהידיעה נראה נטמא", אב זה באי וכו' אחר
וראה  מודה. עקיבא רבי גם ובזה נטמא, במה גם להיות
וראה  בו. שחטא החטא שיידע שצריך ה"ג פ"ב למעלה
ב. כח, נדה מגמרא זה על שהקשה משנה' 'לחם

ויטמא.18) בשרץ יהא כמה ידע  לא בעיית 19)כלומר,
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בתיקו. ונשארה - ב יד, שם פפא, הבין 20)רב לא כלומר,
המקדש. מקום את ידיעותיו, לפי לקבוע, בשכלו

וכן 21) שנטמא". "ושכח נוסף רומי, ובדפוס תימן בכת"י
שזה  וידע הטומאה זכר "ואחרֿכך להלן שכתב ממה נראה
הוא  הרי שנטמא ידע אם גם שהרי עיון, צריך אבל מקדש".

ש  ידע לא שהרי המקדש.שוגג, ירמיה,22)זהו רבי בעיית
מקום  ממנו ונעלם ישראל, לארץ שעלה בבל "בן ב: יד, שם
היא, ידיעה בעולם מקדש דאיכא דידע כיון וכו' מהו מקדש
ונשאר  היא". העלמה ליה, ידע לא דמקומו כיון דילמא או

בתיקו  ואינו 23)הדבר בנדבה, באה חטאת שאין חטאת.
לאו  ואם חובה, קרבן הוא הרי מחויב הוא אם להתנות. יכול
אפשר  בנדבה, שבא אחר בקרבן אבל נדבה, קרבן הוא הרי

כנ"ל. שהיא 24)להתנות העוף לחטאת "מנין א: כט, נזיר
ספק  האשה שהיתה כגון נאכלת", שאינה הספק על באה
ה"י). המוקדשין פסולי מהל' (פ"ז יולדת ספק או זבה

כיפורים.25) מחוסרות הן ויולדת זבה ראה 26)שכן
ה"א. כפרה מחוסרי מהל' פ"א טומאת 27)להלן כגון

שני  או תורים שתי ומביא משגת ידו שאין וקדשיו, מקדש
ז). ה, (ויקרא לחטאת ואחד לעולה אחד יונה, כן 28)בני

ושחטה, חטאתו "המביא פ"ב, כריתות בתוספתא מפורש
אשם  מביא ואינו יצא הדם, נזרק לא ספק הדם, נזרק ספק
חשיכה, לא ספק חשיכה ספק כפרה מחוסר היה אם תלוי,
כפרה  מחוסר שרק הרי ספק", העוף חטאת מביא זה הרי
גיטין  'תוספות' ועי' שמח'). ('אור בספק העוף חטאת מביא

המוריה'). ('הר אבל ד"ה - ב כח,

.‚‡ÓËpL ÈÓ29‰¯ÊÚa30‰lÁz Ú„iL CÈ¯ˆ - ƒ∆ƒ¿»»¬»»»ƒ∆≈«¿ƒ»
ÔÎ È¯Á‡ epnÓ ÌÏÚ Ì‡Â ,Lc˜Ó ‰fLÂ ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈≈
ÌÏÚpL B‡ ,Lc˜Ó ‰fL ¯eÎÊ ‡e‰ È¯‰Â ‡ÓËpL∆ƒ¿»«¬≈»∆∆ƒ¿»∆∆¿«
eÓlÚ˙pL B‡ ,‡ÓËpL ÁÎL ‡ÏÂ Lc˜Ó ‰fL epnÓƒ∆∆∆ƒ¿»¿…»«∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·È BÏ Ú„eiLk - ‰ÊÂ ‰Ê epnÓ31. ƒ∆∆»∆¿∆ƒ»«»ƒ»¿»∆¿≈
¯eÚMk ‰‰LiL ‡e‰Â32˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«

Lc˜Ó33. ƒ¿»

אלא 29) טמא, שהוא שידע (ומדובר ב. יד, שבועות משנה,
זו  אין בשוגג, נטמא שאם ה"ד, להלן ראה באונס, שנטמא
ה"א). למעלה ראה בקרבן, לחייבו ואין בתחילה, ידיעה

שהה 30) ואם קצרה, בדרך בבהילות ולצאת למהר שמחוייב
הכ"אֿכב. המקדש ביאת מהל' פ"ג ראה קרבן, חייב בשוגג

שני 31) בתורה שנאמרו מזה למדו - ב טז, שם בגמרא
ה' משכן "את מקדש: בטומאת קרבן חיוב לגבי פסוקים
– כ) (שם, טמא" ה' מקדש ו"את יג) יט, (במדבר טמא"
חייבים  ששניהם בפנים, לנטמא ואחד בחוץ לנטמא אחד

הפסוק:32)קרבן. דברי את לקרות כדי שהוא השתחויה,
ג'. ז' ב, שבדבריֿהימים וגו'" ארצה אפים "ויכרעו

הכ"ג.33) שם

.„BÓˆÚ ‡nhL ÈÓ34„ÈÊÓa35- ¯eÚMk ‰‰L ‡ÏÂ ƒ∆ƒ≈«¿¿≈ƒ¿…»»«ƒ
‰ÈÂÁzL‰ ¯eÚL Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36„·Ïa Òe‡Ï37 ¬≈∆»≈ƒƒƒ¿«¬»»¿»ƒ¿«

„ÈÊÓÏ Û‡ B‡38epnÓ ÌÏÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .39‡ÏÂ ‡ˆÈÂ «¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿«ƒ∆¿»»¿…
Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ‰‰L40¯ÈÂ‡a BÓˆÚ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . »»≈≈ƒ»¿»¿≈ƒ»»«¿«¬ƒ

‰¯ÊÚ41BÈ‡ B‡ ‰¯ÊÚk ‰¯ÊÚ ¯ÈÂ‡ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰ - ¬»»«»»»≈ƒ¬ƒ¬»»»¬»»≈
‰¯ÊÚk42. »¬»»

בעזרה.34) שלא 35)כשהוא אלא במקדש, שהוא שידע
לענין  כשוגג שדינו מקדש, טומאת על כרת שחייבים ידע
ה"ב  פ"ב למעלה כמפורש מידיעתו", "שב בכלל והוא קרבן
משנהֿלמלך). וראה יז. שבועות איתן, מצפה (הגהות
שידע  כיון – כרת שחייב ידע שלא שאע"פ לומר (וצריך
מקדש  טומאת לגבי ידיעה זו הרי מקדש, שזהו וידע שטמא
להלן  וראה בקרבן, לחייבו ה"א) למעלה (ראה וקדשיו
א). ס"ק קכג מצוה חינוך' כ'מנחת ודלא בסמוך.

כדי 36) בעזרה שישהה קרבן לחיוב שצריך מה כלומר,
למעלה. כמבואר שנטמא, אחר ראה 37)השתחוויה

חייב  – כלום שהה לא אפילו במזיד, אבל ה"ג. למעלה
קרבן 38)קרבן. אינו ממנו ונעלם במזיד עצמו טימא שגם

שם  אשי רב של בעייתו וזוהי השתחוויה, כדי שישהה עד
בתיקו. ונשארה א. שם.39)יז, ר"ח בפירוש הוא (כן

הוא  חייב בכרת, ששגג כיון אחרים, קרבן שבחיובי ואע"פ
וקדשיו  מקדש בטומאת כאן – ה"ב) פ"ב (למעלה בקרבן
אם  אלא חייב אינו ונעלם", – "ונעלם בתורה שמפורש
אלא  לגמרי, וקדשיו, המקדש או הטומאה ממנו נעלמה
שאם  למעלה), (ראה בקרבן שוגג בתחילה שיהיה שצריך
שב  אינו הוא שהרי שבסוף, ההעלמה תועיל לא כן לא

מחוסר 40)מידיעתו). שאינו מי כי ה"ב, למעלה ראה
חולין  יכניסו שמא מספק, חטאת קרבן מביא אינו כיפורים

השתחוויה 41)בעזרה. כדי ושהה בעזרה נטמא כלומר,
העזרה. בתיקו.42)באויר ונשארה רבא, של בעייתו שם

ואע"פ  תלה. ד"ה שם ב'תוספות' שהובאה הספרים וכגירסת
הדם  וקיבל הבהמה תלה שאם אמרו הדם, קבלת שלענין
ה"ב), המוקדשין פסולי מהל' ופ"א כו. (זבחים כשר באויר
אלא  זאת, ידעו כאן אף – כעזרה העזרה שאויר הרי
הוא  והרי עצמית קדושה היא האויר קדושת אם שהסתפקו
ארוכה, בדרך יצא שאם למקום, ממקום בעזרה שהלך כמי
(פ"ג  שהה לא אם אף חייב שהוא בה, ללכת צריך שאינו
מחמת  היא קדושתו שכל או הכ"ב) מקדש ביאת מהל'
כעומד  אלא ארוכה בדרך כבא אינו כן ואם העזרה, קרקע

שמח'). ('אור שהייה שצריך במקומו

.‰L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿««ƒ¿»»«…∆
ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡ - Â‡Ï B‡ ‰‡ÓËa43ÔÈ‡L ; ¿À¿»»≈≈ƒ»»»∆≈

Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó44ÏÚ ÔÈ·iÁL ˙¯Îa ‡l‡ Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ¿ƒƒ»¿»«…«∆»¿»≈∆«»ƒ«
‰Úe·˜ ˙‡hÁ B˙‚‚L45. ƒ¿»«»¿»

כרת 43) זדונו על חייבין, אלו "על א: ב, כריתות משנה,
מן  חוץ תלוי, אשם שלהם הודע לא ועל חטאת שגגתו ועל
הוא  וכן ויורד". בעולה שהוא מפני וקדשיו מקדש המטמא
מביא  שאינו וקדשיו מקדש ממטמא "חוץ א: ז, שם בגמרא

תלוי". תלוי.44)אשם אשם טומאת 45)כלומר, אבל
(ראה  ויורד עולה קרבן בשוגג שמביא וקדשיו מקדש
משנה  והיא בספק. תלוי אשם מביא אינו ה"ג), פ"א למעלה
על  אלא תלוי אשם מביאין אין "וחכ"א א: כה, בכריתות

(קבועה)". חטאת ושגגתו כרת שזדונו דבר
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.Â„Á‡Â ‡ÓË „Á‡ ,ÌÈÏÈ·L ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»
CÏ‰L ˙Ú·e ,ÈMa CÏ‰Â ¯ÊÁÂ ÔBL‡¯a CÏ‰ ,¯B‰Ë»»«»ƒ¿»«¿»««≈ƒ¿≈∆»«
BÊ ‰‡ÓË ‰pnÓ ‰ÓÏÚÂ ,ÔBL‡¯a CÏ‰L ÁÎL ÈMa«≈ƒ»«∆»«»ƒ¿∆∆¿»ƒ∆»À¿»
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .·iÁ - L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ ÒÎÂ¿ƒ¿««ƒ¿»»«…∆«»¿««ƒ∆…
˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ„È ‰lÁza BÏ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ»¿ƒ»¿»¿À¿»∆»ƒ¿»
Cel‰aL ÔÈÏÈ·L ÈLa CÏ‰L Ú„È ‡Ï È¯‰L ,‰ÚÈ„È¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ
,˙‡hÁ ·iÁ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂa ‡ÓË ‡‰È Ô‰ÈL¿≈∆¿≈»≈¿««¿««ƒ≈«»«»

‰ÚÈ„È ÏÎk ‰ÚÈ„È ˙ˆ˜nL46ÒÎÂ ÔBL‡¯a CÏ‰ . ∆ƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - L„˜ ÏÎ‡ B‡ Lc˜nÏ«ƒ¿»»«…∆»ƒ¿≈∆¿≈

‡ÓË47. »≈

ולפי 46) ב. יח, ובכריתות א. יט, שבועות בברייתא, פלוגתא
א. יט, ובכריתות ב, עמוד שם בשבועות רבא של ביאורו

כת"ק. ואין 47)ופסק הטהור, הוא הראשון השביל שמא
ראה  וקדשיו, מקדש טומאת ספק על תלוי אשם חייבין
שבכריתות  הגירסא לפי שם, בברייתא והוא ה"ה. למעלה

שם.

.ÊÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰f‰48¯Á‡Â ,Ï·ËÂ49ÒÎpL ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿««∆ƒ¿«
CÏ‰ Lc˜nÏ50Lc˜nÏ ÒÎÂ ¯ÊÁÂ ÈMa51·iÁ -52; «ƒ¿»»««≈ƒ¿»«¿ƒ¿««ƒ¿»«»

ÌÚÙa B‡ ,È‡cÂa Lc˜nÏ ‡ÓË ‡e‰Lk ÒÎ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«¿∆»≈«ƒ¿»¿««¿««
‰ÚÈ„È ÏkL Èt ÏÚ Û‡Â .‰iL ÌÚÙa B‡ ‰BL‡ƒ̄»¿««¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ»

‡È‰ ‰ÚÈ„È ˜ÙÒ Ô‰Ó53˜ÙÒ Ô‰Ó ÏÈ·L Ïk È¯‰L , ≈∆¿≈¿ƒ»ƒ∆¬≈»¿ƒ≈∆»≈
‰ÚÈ„È ˜ÙÒ eOÚ ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËa Ô‡k - ‡e‰»¿À¿«ƒ¿»¿»»»»¿≈¿ƒ»

‰ÚÈ„Èk54. ƒƒ»

שלישי 48) ביום חטאת מי עליו שמזים מת, טמא כדין
ההזאה  אחר השביעי ביום וטובל לטומאתו, שביעי וביום

ה"א). אדומה פרה מהל' אחר.49)(פי"א תימן: בכת"י
וטבל. וז' ג' הזה למקדש שנכנס אחר כבדפוס 50)כלומר,

טומאתו.51)רומי. ששכח כתנאֿקמא 52)אחר פסק
שם. היתה 53)בברייתא, לא למקדש שנכנס פעם שבכל

וודאית. ידיעה דברי 54)לו בביאור יוחנן רבי דברי שם,
תנאֿקמא.

.Á‡e‰Â ,Lc˜nÏ zÒÎ :ÌÈL BÏ e¯Ó‡Â ‡ÓË ‰È‰»»»≈¿»¿¿«ƒƒ¿«¿»«ƒ¿»¿
;Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ÔÓ‡ - ÈzÒÎ ‡Ï :Ì‰Ï ¯ÓB‡≈»∆…ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈≈ƒ»¿»

È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ ¯Ó‡È ,‰ˆ¯È Ì‡L55:ÌÈL BÏ e¯Ó‡ . ∆ƒƒ¿∆…«≈ƒ»ƒƒ»¿¿«ƒ
zÚ„ÈÂ ˙‡ÓË eÈÙ·e Lc˜nÏ zÒÎpLk ˙ÈÈ‰ ‡ÓË»≈»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈ƒ¿≈»¿»«¿»
BÊ ‰‡ÓË ÔÈa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰z‡L∆«»»≈««ƒ∆»»≈À¿»
,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ Lc˜nÏ B˙ÒÈk ÔÈ·e da ÔÈ„ÈÚnL∆¿ƒƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿»»ƒ«ƒ
˙‡ LÈÁÎ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈzÏ·Ë ¯·k ¯Ó‡iL BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»∆…«¿»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆
el‡ È¯‰ - ÌÏBÚÓ È˙‡ÓË ‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»«…ƒ¿≈ƒ≈»¬≈≈

ÌÈÓ‡56ÌÈL e‰e‡È·‰ Ì‡ .Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Óe ∆¡»ƒ≈ƒ»¿»«ƒ∆ƒ¡ƒ¿«ƒ
Ôa¯˜ È„ÈÏ e‰e‡È·iL ¯ÓÁÂ Ï˜ ,‰¯eÓÁ ‰˙ÈÓ È„ÈÏƒ≈ƒ»¬»«»…∆∆¿ƒƒ≈»¿»

.ÔLÈÁÎ‰ È¯‰L ,Ïw‰««∆¬≈ƒ¿ƒ»

לא 55) שאמר הקודם דיבורו את מכחיש לא הוא כלומר,
"לא  לאמר: דבריו על להוסיף היתה כוונתו כי נכנסתי,
הברייתא  דברי להלן וראה במזיד". אלא בשוגג נכנסתי

א. יב, בכריתות דבריו 56)והגמרא לתרץ יכול ואינו

תחילה  אמר הרי כי וטבלתי, בטומאתי עמדתי לא לומר:
מכחישין  שנים אפילו "יכול שם: ברייתא והוא נטמא. שלא
נטמאתי, לא אומר והוא נטמאת אומרים שהם =) אותו
הביאוהו  אם מאיר, רבי אמר למקדש). בנכנס פטור שיהיה
רבי  הקל! קרבן לידי יביאוהו לא חמורה, מיתה לידי שנים
ומודים  איש, ממאה יותר עצמו על אדם נאמן אומר, יהודה
ובביאת  חלב) באוכל =) בחלבים יהודה לרבי חכמים
והוא  בטומאה, למקדש נכנסת אומרים שהם =) המקדש
דבריו: על להוסיף שכוונתו משום שנאמן נכנסתי, לא אומר
כאן), ההלכה בתחילת ראה מזיד", אלא שוגג נכנסתי "לא
חכמים  מחלוקת כי (שם:) רבינא ומפרש לא". בטומאה אבל
לומר  אפשרות לו שיש =) ישנה בטומאה היא יהודה ורבי
אומר  והוא למקדש ונכנסת נטמאת לו ובאמרו טבלתי), כבר
לומר  דבריו מיישבין שאין סוברים שחכמים נטמאתי, לא
את  מכחיש הוא בזה כי טבלתי, אלא בטומאה עמדתי לא
יהודה  ורבי מעולם, נטמאתי לא שאמר הראשונים דבריו
דבריו  מכחיש בזה אם אף דבריו, שמיישבין סובר
היום  נטמאת לו שאמרו =) חדשה בטומאה אבל הראשונים.
למקדש) ליכנס יום לטבול אסור הרי היום, יטבול ואפילו
מיגו, כאן שאין משום נאמן, שאינו מודה יהודה רבי גם –
מיגו, מחמת הוא ישנה בטומאה לו מאמין שר"י מה וגם
ולענין  שם). דגמ' (כס"ד עצמו על נאמן שאדם מחמת ולא
כרבי  הלכה נחמן, רב אמר בגמרא: שם נאמר ההלכה,
עצמו  לבין בינו אלא אמרה לא יוסף, רב אמר יהודה.
רב  על חולק יוסף שרב כרש"י) (לא רבינו ומפרש ולעצמו,
(ראה  כחכמים אלא יהודה כרבי הלכה שאין וסובר נחמן,
בהשגות  (וראה יוסף כרב רבינו ופסק המשנה'), 'מרכבת

ולחםֿמשנה). כסףֿמשנה הראב"ד,

.ËÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË57‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰L À¿«ƒ¿»¿»»»∆»»»¿ƒ»
‰lÁza58ÛBqa ‰ÚÈ„È dÏ ‰È‰ ‡ÏÂ59ÏL ¯ÈÚO - «¿ƒ»¿…»»»¿ƒ»«»ƒ∆

ÌÈÙa ‰OÚp‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ60ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ61 «ƒƒ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
ÔÈÏBz62BÏ Ú„eiL „Ú ,63.„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ƒ«∆ƒ»«¿»ƒ»¿»∆¿≈

‰lÁza ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡LÂ64‰ÚÈ„È da LÈ Ï·‡ ¿∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¬»≈»¿ƒ»
ÛBqa65ıeÁa ‰OÚp‰ ¯ÈÚO -66ÌBÈÂ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa «»ƒ««¬∆«¿«ƒƒ¿

ÔÈ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰67‰lÁza ‡Ï ‰ÚÈ„È da ÔÈ‡L ÏÚÂ . «ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»¿ƒ»…«¿ƒ»
ÌÈÏ‚¯‰ È¯ÈÚO - ÛBqa ‡ÏÂ68ÌÈL„Á ÈL‡¯ È¯ÈÚOe ¿…«¿ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ≈»≈√»ƒ

ÔÈ¯tÎÓ69ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔB„Ê ÏÚÂ .70¯t - ¿«¿ƒ¿«¿À¿«ƒ¿»¿»»»«
„ÈÊn‰ ‰È‰ Ì‡ ,¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ÏB„b Ô‰k…≈»∆«ƒƒ¿«≈ƒ»»«≈ƒ

ÌÈ‰k‰ ÔÓ71¯ÈÚO Ìc - Ï‡¯OiÓ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ«…¬ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈«»ƒ
¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ÌÈÙa ‰OÚp‰72¯Ó‡pL ,73: ««¬∆ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«≈∆∆¡«

Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ÓhÓ L„w‰ ÏÚ ¯tÎÂ74. ¿ƒ∆««…∆ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈

א.57) ב, שבועות או 58)משנה, למקדש שנכנס  שלפני
שנטמא, וידע קודש, שזה או מקדש שזה ידע קודש, אכל
שזה  ממנו נעלם קודש, אכל או למקדש שנכנס ובשעה
ה"א. למעלה ראה שנטמא, ממנו שנעלם או וקודש מקדש

בתחילה,59) ממנו שנעלם מה בסוף לו נודע לא כלומר,
ה"א). (למעלה בקרבן חייב אינו זה הוא 60)ובאופן

טז, (ויקרא חטאת שעשהו לה' הגורל עליו שעלה השעיר
טו). – היום.61)ט מן 62)עצם עליו להגן מכפרין
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מזיד, עשה שלא שאע"פ בגמרא) ח. (שבועות היסורים
לידי  יבוא שלא נזהר שלא על ייסורים, עליו לבוא ראויין
ישראל') ו'תפארת שם, במשנה רש"י (ראה בשוגג איסור
על  "וכיפר טז) (שם, שנאמר ממה ז:) (שם זאת ולמדו
כל  ולא "מטומאות – ישראל" בני מטומאות הקודש
אותה  שחלק וקדשיו, מקדש לטומאת והכוונה טומאות".
ויורד, עולה קרבן עליה שחייבה עבירות משאר הכתוב
(שם) שנאמר ממה כן ללמוד יש שמעון רבי ולדעת
מה  דפשעים, דומיא חטאים – חטאתם" לכל "ומפשעיהם
שאינם  חטאים אף במזיד, שהם קרבן, בני שאינם פשעים
ידיעה  בה ואין בתחילה ידיעה בה ליש ומנין קרבן, בני
לבוא  הראויה חטאתם" "לכל ת"ל תולה, זה ששעיר בסוף,
ידיעה  לו היו לא אם משא"כ לו, ייודע אם חטאת לכלל
זה  שעיר אין לעולם, קרבן לכלל יבואו שלא בתחילה,
ממה  נלמד כך, על שמכפר עצמו הכיפורים ויום מכפר.
במשנה, (רש"י הוא" כיפורים יום "כי כח) כג, (שם שנאמר

ב.). עוד.63)שם עליו מכפרין אין אפשר 64)שאז "זה
שהוא  ידיעה לו קדמה ולא הגויים, לבין שנשבה בתינוק
ונעלמה  טמא, והוא למקדש ביאה ישראל בני על איסור
שם). שבועות בפיה"מ, (רבינו למקדש" ונכנס טומאה ממנו

וכי 65) טמא. היה למקדש שנכנס שבשעה אח"כ לו שנודע
(שם). למקדש ליכנס לטמא של 66)אסור שעיר זהו

יא. כט, בבמדבר הנזכר ונלמד 67)מוסף, במשנה. שם
שם) (במדבר בחוץ הנעשה בשעיר שנאמר ממה (שם) זאת
מלבד  בחוץ) הנעשה שעיר =) חטאת אחד עזים "שעיר

הכי  זה חטאת הוקשו – בפנים)" הנעשה שעיר =) פורים
אין  הפנימי מה מכפר, זה מכפר שזה מה על ללמד, לזה
אף  בתחילה), =) ידיעה בה שיש דבר על אלא מכפר
בסוף). =) ידיעה בה שיש דבר על אלא מכפר אין החיצון
יבוא  לא לעולם שהרי תליה, בלא גמורה כפרה מכפר וזה
שם). במשנה, (רש"י בתחילה ידע שלא כיון קרבן, לידי
כיפורים  יום "כי (שם) שנאמר שמכפר, עצמו הכיפורים ויום

כנ"ל. הרגלים.68)הוא", בכל שמביאין חטאת שעירי
(שם)69) שמעון כרבי ולא יהודה כרבי וספק שם, במשנה

רבי  ולמד מכפרים. אינם חדשים ראשי ששעירי האומר
חדשים  ראשי בשעירי שנאמר ממה ט.) (שם זה דבר יהודה
חטא  – לה'" לחטאת אחד עזים "ושעיר טו) כח, (במדבר
יהא  כלל) יודע אינו החוטא (ואילו ה' אלא בו מכיר שאין
יהודה  לרבי נלמד שמכפרים, רגלים ושעירי מכפר, זה שעיר
עזים" "ושעיר טז) (שם, ברגלים שנאמר ממה (שם:)
שעירי  להקיש ראשון, ענין על מוסיף "וי"ו" – ב"וי"ו"
על  אלא מכפרים אינם ר"ח שעירי מה ר"ח, לשעירי רגלים
הרגלים  שעירי אף בסוף, ולא בתחילה לא ידיעה בה שאין
ולא  בתחילה לא ידיעה בה שאין על אלא מכפרים אינם

לאכול 70)בסוף. למקדש ליכנס לו ואסור שנטמא שידע
שאם  בו, התרו שלא וכגון בזדון. כן עשה ואעפי"כ קודש,
ישראל'). ('תפארת במלקות אלא מתכפר אינו בו התרו

בשעיר 71) מתכפרים הכהנים ואין ב. ב, שבועות משנה,
שעיר  את "ושחט טו) טז, (ויקרא שנאמר בפנים, הנעשה
לעם" "אשר יג:) (שם בגמ' ואמרו לעם", אשר החטאת
של  בפרו – מתכפרין? ובמה בו, מתכפרין הכהנים שאין
"אשר  ו) טז, (שם אהרן של בפרו שנאמר ואףֿעלֿפי אהרן,

בעדו  "וכיפר (שם) עוד נאמר הרי לאחרים", לא "לו, – לו"
(תהלים  שנאמר ביתו, בכלל הם הכהנים וכל ביתו" ובעד
טומאת  זדון על רק ולא ה'". את ברכו אהרן "בית יט) קלה,
אלא  הכהנים, על מכפר גדול כהן של פרו וקדשיו מקדש
(לחםֿמשנה). שם בגמרא ראה השוגג. על אף

שם.72) בפנים.73)במשנה, הנעשה ונאמר 74)בשעיר
אלו  "פשעים – חטאתם" לכל "ומפשעיהם שם עוד

יב:). (שם המרדים"
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.ÌÈ¯ÈÚO¿ƒƒ

בדבר 2) שיורו עד חייבין ביתֿדין "אין ח. הוריות משנה
שם) (בגמרא זאת ולמדו חטאת". ושגגתו כרת שזדונו
ביתֿדין  הוראת בשגגת נאמר עליה", - "עליה שווה בגזירה
ונאמר  עליה", חטאו אשר החטאת "ונודעה יד) ד, (ויקרא
תקח  לא אחותה אל "ואשה יח) יח, (שם עריות בפרשת
שזדונו  דבר להלן מה בחייה", עליה ערוותה לגלות לצרור
ושגגתו  כרת שזדונו דבר כאן אף חטאת, ושגגתו כרת
על  העם ועשה דין בית שהורו זרה עבודה ושגגת חטאת,
אחרת  שווה בגזירה (שם) נלמדה כאן, כתובה שאינה פיהם
באיסורים  הוראה בשגגת כאן נאמר מעיני", - "מעיני -
דבר  ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (שם אחרים
זרה  בעבודה הוראה בשגגת ונאמר וגו'", הקהל מעיני
לשגגה", נעשתה העדה מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר
למעלה, כמבואר חטאת, ושגגתו כרת שזדונו בדבר כאן מה
כרת  שזדונו בדבר אלא חייבין אין זרה, עבודה בשגגת אף
ואם  כרת. בהן שאין ונישוק חיבוק יצאו חטאת, ושגגתו
ועשו  וודאי אשם עליו שחייבין בדבר להתיר דין בית הורו
נאמר  וודאי שבאשם משום פטורין, ביתֿדין פיהם, על העם

נפש. בכלל אינם וביתֿדין "ונפש" א) ה, אבל 3)(שם
חייבים  דין בית אין ויורד, עולה קרבן עליו שחייבים דבר
בגזירה  שם) (בגמרא כן ולמדו שגגתם. על קרבן להביא
כל  "ואם יג) ד, (ויקרא דין בית של בחטאת נאמר שווה:
יחיד  של בחטאת ונאמר ואשמו", וגו' ישגו ישראל עדת
"ואשם" מה - ואשם" וגו' תחטא אחת נפש "ואם כז) (שם,
שנאמר  "ואשמו" אף קבועה, בחטאת - ביחיד שנאמרה

קבועה. בחטאת - דין ואחד.4)בבית שבעים של
העם.5) רוב תולים 6)כלומר, אם אבל דין, בית של

כל  חייב להתירו, הורו הדין בית שגם אף להיתר, בעצמם
עצמו. בפני חטאת קרבן מהעם ואחד להלן 7)אחד

כן  ואם פר, מביא ושבט שבט שכל רבינו כתב זו בהלכה
חייבים  דין שבית היינו חייבין", דין ש"בית כאן שכתב מה
בשביל  מביא ושבט שבט שכל או ושבט, שבט לכל להביא

משנה). (כסף דין דין 8)בית בית "הורו ד: שם משנה
פר". דין) (בית מביאין שוגגין הקהל כל ועשו שוגגין

עשו 9) ולא הם ועשו דין בית הורו שאם אמרו ג. בהוריות
(שם) שנאמר ממה זאת ולמדו פטורים, שהם - הקהל רוב
ועשו  הקהל מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם
והוראה  בקהל תלוי שמעשה הרי וגו'", ה' מצוות מכל אחת
שאם  גם, ללמוד יש שמכאן רבינו וסובר בביתֿדין. תלוייה
חייבים. דין שבית - עשו לא וביתֿדין הקהל רוב עשו

יחיד.10) קרבן ואחד אחד כל מלהביא פטורים כלומר,
יהיו 11) מעשה בשגגת שעשו ציבור רוב "יכול ב: שם

[והם  [בהוראה] פר עליהם מביאים דין בית שהרי פטורין,
שם]". רש"י - זרה 12)פטורים לעבודה לכרוע שמותר

ורגלים. ידים פישוט ד:13)בלי שם במשנה יהודה כרבי

מביאין  פיהן על רובן או הקהל כל ועשו דין בית הורו שאם
וי"ב  פרים י"ב מביאין זרה ובעבודה פרים, י"ב שבטים י"ב

וגו'14)שעירים. לעולה אחד בקר בן פר העדה כל "ועשו
לחטאת". אחד עזים כב)15)ושעיר (שם, שנאמר לפי

ה' דבר אשר האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי
שקולה  שהיא מצוה היא "איזו (שם): ואמרו משה", אל
המודה  (שכל כוכבים" עבודת זו אומר הוי המצוות כל כנגד

כולה) התורה בכל ככופר מעיני 16)בה דבר "ונעלם
וגו'". לחטאת בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' ועשו הקהל

אלא 17) נפרדים לשבטים נחשבים אינם ומנשה ואפרים
זה. לדבר לא אבל נחלה, הפרוכת להזות 18)לעניין על

דמן  נותן כיצד בתורה בהן נתפרש "ולא הזהב. מזבח ועל
פר  כדין דינן הקהל, חטאות שהן לפי אלא נותן הוא ולהיכן
למתן  בו: האמור לכל הקהל, חטאת שהוא דבר, העלם

וכו'". ולשריפה את 19)דמים "והוציא כא) (שם, שנאמר
אותו". ושרף למחנה מחוץ אל (שם,20)הפר שנאמר כמו

של  דבר העלם (=פר הפר מדם המשיח הכהן "והביא טז)
חטאת  "וכל כג): ו, (שם נאמר ועוד מועד" אהל אל צבור)
תאכל, לא בקדש לכפר מועד אהל אל מדמה יובא אשר

תשרף". מכל 21)באש להביא חייבין כך משום כלומר,
ושבט. להביא 22)שבט ושבט שבט כל חייב לפיכך

(=יהודה 23)קרבן. שבטים שני שגם הרי וירושלים.
מח, (בראשית שנאמר מה כן ואם "קהל". נקראים ובנימין)
עמים", לקהל ונתתיך והרביתיך מפרך הנני אלי "ויאמר ד)
שיהיו  בנימין, של לידתו עם שמעכשיו, לפרש אפשר אי -
מהפסוק  למדנו כבר שהרי "קהל", יקראו שבטים, י"ב
צריך  כרחנו ועל "קהל", נקראים שבטים שני שגם הקודם
נקרא  לבדו בנימין ששבט היינו קהל, נולד שעכשיו לפרש

"קהל". נקרא אחד ששבט הרי ש"אין 24)"קהל",
בני  אלא קהל קרוי שאין לארץ, חוצה יושבי על משגיחין

ישראל". שבטים 25)ארץ חמשה אנשי כשמספר כלומר,
השבטים. שבעת אנשי ממספר גדול יותר כרבי 26)הוא

שישה  "חטאו שאמר: שם. בברייתא אלעזר בן שמעון
אף  השבטים) רוב (שהם ז' או קהל, של רובו והם שבטים
(שם) זאת ולמד מביאין", - קהל של רובו שאינו פי על
העדה", מעיני אם "והיה כד) טו, (במדבר שנאמר ממה
(שם, עוד ונאמר עיני, כל ולא מעיני מיעוט, אפילו שמשמע
(שרובו  רובו או כולו שרק הרי בשגגה" העם לכל "כי כו)
קהל  של רובו והן ו' עשו כיצד? "הא מב.) נזיר ראה ככולו,
חייבין". קהל של רובו שאינן פי על אף ז' או

אחרי 29)קרבן.28)השבטים.27) נגררים הם כלומר,
ידם. על בקרבן ומתחייבים החוטאים שם:30)השבטים

דין  בית בהוראת יהודה לרבי אחד שבט להו "איבעיא
שם  הבעיא ונפשטה לא", או שבטים שאר מייתי מי הגדול
בקרבן, להתחייב השבטים שאר נגררים אחד, בשבט אף כי
רוב  הוא הזה שהשבט באופן המדובר כי הדבר וברור
שאר  את גורר אינו כי ספק כל אין כן, לא שאם הקהל,

השבטים.

.·‡Ï B‡ ‰‡¯B‰a e‚‚L Ì‡ Ô‰Ï ˜tzÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆ƒ»¿¿»»…
e‚‚L31ÈeÏz ÌL‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -32¯Ó‡pL ;33: »¿≈»«»ƒ¿»»»∆∆¡«
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Ôa¯w·34˙ÈaL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯‡a˙iL BÓk , «»¿»¿∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈
ÔÓ ÔÈ¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ el‡Â ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿≈»ƒ«ƒ∆¿ƒƒ
ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯Bn‰ eÈ‰Lk ?Ôa¯w‰«»¿»¿∆»«ƒ≈ƒ«»∆ƒ¿ƒ

‰·ÈLÈ L‡¯ ‰È‰ÈÂ ;„Á‡Â35‰‡¯B‰a Ô‰nÚ36eÈ‰ÈÂ ; ¿∆»¿ƒ¿∆…¿ƒ»ƒ»∆«»»¿ƒ¿
‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÔlÎ37Ôa¯ B‡ Ôlk eÚËÈÂ ;38¯·„a À»¿ƒ¿»»¿ƒ¿À»À»¿»»

ÔÈ¯zÓ :ÌÚÏ e¯Ó‡ÈÂ Le¯Ùa e¯BÈÂ ;Ba e¯B‰L ‰Ê∆∆¿¿≈¿…¿»»À»ƒ
˙BOÚÏ Ìz‡39Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ eÚÓML el‡ ÔÎÂ , «∆«¬¿≈≈∆»¿ƒƒ≈ƒƒ

˙BOÚÏ Ìz‡ ÌÈ¯zÓ :ÌÈ¯Á‡Ï e¯Ó‡40Ïk eOÚÈÂ ; »¿«¬≈ƒÀ»ƒ«∆«¬¿«¬»
Ba¯ B‡ Ï‰w‰41Ì‰Èt ÏÚ42ÌÈ‚‚BL ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ÈÂ ; «»»À«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

e¯B‰ ˙ck Ba e¯B‰L ¯·c‰L ÌÈn„Óe Ì‰Èt ÏÚ43; «ƒ∆¿«ƒ∆«»»∆«»
Ïk e¯˜ÚiL ‡Ï ,˙ˆ˜Ó Ìi˜Ïe ˙ˆ˜Ó Ïh·Ï e¯BÈÂ¿¿«≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿»…∆««¿»

Ûeb‰44Ì‰Ï Ú„eiLÎe ;45e¯B‰L ¯·c ÏL BÙe‚ eÚ„È «¿∆ƒ»«»∆≈¿∆»»∆
‰‚‚La Ba46ÏÎa .ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ‡e‰ ÌÈÚ¯‡Ó‰ el‡ ƒ¿»»¿»≈«¿…»ƒ∆»≈ƒ

¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡ .¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OBÚ‰Â Ôa¯wa ÔÈ·iÁ«»ƒ«»¿»¿»∆«ƒ∆»¬»ƒ»≈
ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ÌÈÎ¯c‰ el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒƒ
˙‡hÁ ‡È·Ó ‰OÚÓ ‰OÚÂ ‚‚ML ÈÓ ÏÎÂ ,Ôa¯w‰«»¿»¿»ƒ∆»«¿»»«¬∆≈ƒ«»

.B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·¿̃»«ƒ¿»

של 31) ואחת חלב של אחת חתיכות שתי שם שהיו וכגון
גם  שהרי התירו, איזו יודעים ואינם אחת והתירו שומן,
האיסור. שנקבע באופן אלא תלוי אשם חיוב אין ביחיד

ומשיח 32) חייבין והנשיא היחיד תלוי, "אשם ט. שם משנה
פטורין". דין צבור.33)ובית לא 34)בקרבן כלומר,

להם  שנודע באופן אלא דין בבית קרבן תורה חייבה
החטאת, הודע לא על בא שהוא תלוי, באשם אבל חטאתם,
החטאת" "ונודעה נאמר שלא משיח ובכהן תורה. חייבה לא

אחר. מפסוק ללמוד שבסנהדרין.35)הוצרכו מופלא
יהיה 36) לא שאם בשגגתם. עמהם יהיה הוא גם כלומר:

בשגגת  (=עמהם שם ישיבה) (=ראש דין בית של מופלא
קרבן. חייבין דין בית אין בין 37)ההוראה) היו אם אבל

- להוראה ראויים שאינם וכו', ממזר או גר הסנהדרין
הסובר 38)פטורין. יונתן ר' דברי הגמרא דוחה ג: שם

והיתר  רובן הורו אפילו אלא כולן, שיורו עד חייבין שאין
טועים  מהן: אחד להם אמר אם אבל חייבין, דין בית שתקו

פטורים. דין בית - רק 39)אתם, להם אמרו אם אבל
הם  "לעשות", גם לומר הוסיפו ולא אתם" "מותרים

הוראתם. עדיין נגמרה שלא אין 40)פטורים, כלומר,
ביתֿדין  מפי ההוראה ישמע רובו או הקהל שכל צורך
לארץ  חוצה יושבי את להוציא הוצרכו למה כן לא [שאם
בית  כי איש מפי איש שומעים אם אפילו אלא זה], מכלל
על  העושים כל - לעשות" אתם "מותרים ואמר: פסק דין
לחייב  לקהל מצטרפים ישראל), ארץ יושבי הם (אם פיהם

בקרבן. דין ועשו 41)בית דין בית "הורו ד: שם משנה
התורה  בכל שהרי פר", מביאין פיהם על רובו או הקהל כל

ככולו. רובו לן קיימא את 42)כולה תולים הם כלומר,
הגדול. דין בית של ההיתר בהוראת אבל 43)מעשיהם

מצוה  כן פי על שאף שחשבו אלא טעו, דין שבית ידעו אם
עצמו. בפני קרבן ואחד אחד כל חייב - הוראתם על  לסמוך
עשו, זאת ובכל זו, הוראתם על לסמוך שאסור ידעו ואם

מקרבן. ופטורים מזידין, הם רבינו 44)הרי [והשמיט

הטועה  שכל בתורה, מפורש שאינו בדבר שיהיה שצריך
כן  ואם הגוף, כל כעוקר הוא הרי בתורה המפורש בדבר
שיעקרו  לא וכו' מקצת לבטל "ויורו שכתב מה בכלל הוא

הגוף"]. רבנן 46)ששגגו.45)כל "תנו ה. שם ברייתא
לומר  תלמוד חייבין יהיו יכול הורו מה וטעו שהורו ידעו

החוטאין". שיודעו ולא החטאת", "ונודעה יד) ד, (ויקרא

á"ôùú'ä èáù æ"ë ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
העושין.1) ויתחייבו ביתֿדין שיפטרו אופנים שישנם יבאר

.‡˙Á‡ ¯ÒÁ Ì‡ „ˆÈk2e¯‡aL ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ3- ≈«ƒ»≈««ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿
˙Èa e¯B‰L È¯‰ ?ÌÈOBÚ‰ e·iÁ˙ÈÂ ÔÈc ˙Èa e¯ËtÈƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¬≈∆≈

ÌÈË·M‰ ÔÓ „Á‡ ÏL ÔÈc4‰·w‰ ·ÏÁL Ì‰Ï5 ƒ∆∆»ƒ«¿»ƒ»∆∆≈∆«≈»
¯zÓ6ÌÓB˜Ó ÈL‡ e‰eÏÎ‡Â ,7˙Èa B˙B‡ - Ì‰Èt ÏÚ À»«¬»«¿≈¿»«ƒ∆≈

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc8ÏÚ ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»«
·l‰ ÌcL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‚‚Lƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ«»∆««≈

¯zÓ9Ô‰nÚ ‰·ÈLÈ L‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,10„Á‡ ‰È‰L B‡ , À»¿…»»…¿ƒ»ƒ»∆∆»»∆»
ÔÈ¯„‰qa ‰pÓÓ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯ BÈ‡ Ô‰Ó11‰È‰L ÔB‚k , ≈∆≈»ƒ¿¿À∆««¿∆¿ƒ¿∆»»

¯ÊÓÓ B‡ ¯‚12Ô˜Ê B‡13ÌÈa ‰‡¯ ‡lL B‡14‡ˆBiÎÂ ≈«¿≈»≈∆…»»»ƒ¿«≈
Ô‰a15Ì‰Èt ÏÚ ÌÚ‰ eOÚÂ ,16È¯‰ - ·l‰ Ì„ eÏÎ‡Â »∆¿»»»«ƒ∆¿»¿««≈¬≈

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ÏÎ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»«≈ƒ«»¿»
B˙‚‚L ÏÚ17˙È·a ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe . «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈«»¿«≈∆»¿≈

ebLÈ Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ?ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿
¯ÓB‚Â18?‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL „ÚL ÔÈpÓe .19 ¿≈ƒ«ƒ∆«∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»

¯Ó‡pL20‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡Â21Ì‰Ï eÈ‰iL „Ú - ∆∆¡«¿ƒ≈≈≈»≈»«∆ƒ¿»∆
ÌÈÈÚk22Ôl‰Ïe .23‰Ó ;‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ¿≈«ƒ¿«»≈¿»¿»≈»»

ÔÈÈe‡¯ Ôlk - ˙BLÙ ÈÈ„a ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú‰»≈»»¬»¿ƒ≈¿»À»¿ƒ
‰‡¯B‰Ï24BÊ ‰‚‚La ‰¯eÓ‡‰ ‰„Ú Û‡ ,25„Ú - ¿»»«≈»»¬»ƒ¿»»«

‰‡¯B‰Ï ÔÈÈe‡¯ Ôlk eÈ‰iL26Ú„ÈÂ ,e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿À»¿ƒ¿»»¿≈ƒ¿»«
ea¯Â ,Ìz‡ ÌÈÚBË :Ì‰Ï ¯Ó‡Â eÚhL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»¿»«»∆ƒ«∆¿«

ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - e¯Èz‰Â ÌÈ¯Èzn‰ ÂÈÏÚ27ÏÎÂ , »»««ƒƒ¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÈÓƒ∆»»«ƒ∆«»¿»ƒ«»¿»«

Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ;B˙‚‚L„Ú - ebLÈ ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ»¬«ƒ¿»≈ƒ¿«
ÔÈ¯„‰q‰ Ïk ebLiL28B‡ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ „Á‡ Ú„È . ∆ƒ¿»««¿∆¿ƒ»«∆»ƒ««¿∆¿ƒ

‡ÏÂ e¯B‰Â ÏÈ‡B‰ ,e˜˙LÂ ÔÈ¯Èzn‰ eÚhL ÔËeÚÓƒ»∆»««ƒƒ¿»¿ƒ¿¿…
Ï‰w‰ ·¯a ‰‡¯B‰‰ ‰ËLÙe ˜ÏBÁ ÌL ‰È‰29È¯‰ - »»»≈»¿»«»»¿…«»»¬≈

iÁ ÔÈc ˙ÈaÔa¯wa ÔÈ·30.¯eËt Ì‰Èt ÏÚ ‰OÚL ÏÎÂ , ≈ƒ«»ƒ«»¿»¿…∆»»«ƒ∆»
e¯B‰L el‡ Èt ÏÚ eOÚ Ì‡ ,e˜˙ML el‡Â31È¯‰ - ¿≈∆»¿ƒ»«ƒ≈∆¬≈

ÔÈ·iÁ el‡32ÔÈc ˙È·a eÏz ‡lL ÈtÓ ,33Ì‡ ÔÎÂ . ≈«»ƒƒ¿≈∆…»¿≈ƒ¿≈ƒ
e˙Â e‡O34e¯Ó‡Â ¯·ca35‡ÏÂ ,‡e‰ ¯zÓ ‰Ê ¯·c : »¿¿»¿«»»¿»¿»»∆À»¿…

˙BOÚÏ Ìz‡ ÔÈ¯zÓ :Ì‰Ï e¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÚÏ e¯B‰36, »»¿…»¿»∆À»ƒ«∆«¬
‰OÚÂ CÏ‰Â ¯zÓ e¯ÓbL ˙Úa Ô‰Ó ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«≈∆¿≈∆»¿À»¿»«¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰OBÚ‰ Ïk È¯‰ - ÚÓMM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆»«¬≈»»∆«»«»
Ì‰Ï e¯B‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙È·e ,‰Úe·¿̃»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»∆
ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ eOÚÂ e¯B‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙BOÚÏ Le¯Ùa¿≈«¬¿≈ƒ¿»ƒ«»»«
el‡Â ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ‰‚‚M‰ ‰Ú„BÂ Ì‰Ètƒ∆¿¿»«¿»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈
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‡È·Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ eOÚL ËeÚn‰«ƒ∆»«»ƒ¿»∆»¿∆»≈ƒ
B˙‡hÁ37. «»

כנ"ל.2) "אחד", תימן: פי"ב.3)בכ"י ולא 4)למעלה
הלכה  פי"ב למעלה ראה ואחד, שבעים של הגדול ביתֿדין

מאכלות 5)ב. מהלכות (פ"ז אסור והוא קשת, כמו העקום
ג. ובהוריות ה, הלכה להלן וראה ו). הלכה אסורות

ה. הלכה להלן שאינם 6)ובמשנהֿלמלך אףֿעלֿפי
שהרי  א) הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף עוקרים
זה  ואין החלב, כל ולא בלבד הקיבה חלב אלא התירו לא
(לחםֿ שם להלן ראה אסור, הקיבה שחלב בתורה מפורש

כאן). ראה 7)משנה ישראל, רוב זה שבט היה ואפילו
א. הלכה פי"ב שאינם 8)למעלה ה.) (הוריות כחכמים

להלן, וראה בלבד. הגדול ב"ד הוראת על אלא חייבין
חטאת  להביא ואחד אחד כל חייב ולפיכך ההלכה. בהמשך

שגגתו. על עוקרת 9)קבועה אינה זו שהוראה אףֿעלֿפי
התירה  לא שהרי שם), פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף
להלן  ראה בתורה, מפורש איסורו ואין בלבד, חלב דם אלא

(לחםֿמשנה). למעלה 10)שם וראה ד: הוריות משנה
רוצה  שלם, (בלעדו) מניינם היה "ואפילו ב. הלכה פי"ב

שם). בפיה"מ (רבינו ואחד" שבעים במשנה 11)לומר
מפסוק 12)שם. שנלמד ההלכה בהמשך להלן ראה

"מיוחסין". רק לסנהדרין ממנין שאין "מופלג 13)בתורה,
בנים  גידול צער כבר ששכח (כיון אכזריות" בו שיש בשנים

אות  מעמידין שאין לו:), סנהדרין רש"י ב - (פרק לב"ד ו
ב). הלכה סנהדרין אותו 14)מהלכות מושיבין שאין

ולא  אכזרי שהוא "משום שם). סנהדרין (הלכות לסנהדרין
(ראה  בנים" אהבת יודע שאינו לפי אדם, בני על ירחם
מושיבין  "אין לו: סנהדרין בברייתא הוא וכן שם). בפיה"מ
רבינו  הביא וכן בנים", לו שאין ומי וסריס זקן בסנהדרין
זקן  לא הסנהדרין בכל מעמידין "אין שם. סנהדרין בהלכות
מי  ולא אכזריות. בהן שיש מפני סריס, ולא בשנים מופלג
אחרים  בדפוסים אבל רחמן". שיהא כדי בנים, לו שאין
זה, ולפי בנים". ראה שלא "זקן כאן: רבינו בדברי בנוסח
הוא  וכן שם, במשנה הוא וכן אחד, הם בנים ראה ולא זקן

שם. המשניות הגבעונים,15)בפירוש (=מבני נתין כגון
- מים ושואבי עצים לחוטבי ונתנם יהושע עליהם שגזר
שאין  רוקח). (מעשה שם במשנה הנזכר כג) ט, יהושע

מיוחסין. רק אלא בב"ד או 16)מושיבין העם כל כלומר,
ב). הלכה פי"ב למעלה (ראה העם שם.17)רוב במשנה

דברי 18) המשך ה. במשנה (שם שבט אותו עדת ולא
צריך 19)חכמים). וכן שלימה, בבא כאן שנשמטה נראה

ומנין  עמהם], הישיבה ראש שיהיה שעד "[ומנין להיות:
שלמד  מפני יחד [וכללם להוראה". ראויין כולם שיהיו שעד
וראה  להלן]. ראה העדה"), ("מעיני אחד מפסוק שניהם

ר"ב. מעשה ובהגהות עבודה20ֿ)בלחםֿמשנה בשגגת
העדה".21)זרה. מעיני אם "והיה שם: בפסוק
שהוא 22) עמהם ישיבה ראש שיהיה צריך לפיכך כלומר,

וראה  ד). הלכה פ"ד הוריות (ירושלמי לעדה עינים עשוי
מפני  אחר, טעם נתנו שם ובבבלי ר"ב. ומעשה לחםֿמשנה
(ראה  למזיד קרובים הם והרי למדו, ולא ללמוד להם שהיה

רב). בי קרי זיל ד"ה ד. שם נפשות.23)ברש"י בדיני

נחמן 24) רב ואמר אתך", "ונשאו כב) יח, (שמות שנאמר
ראויים  שיהיו לך", בדומין "אתך ד:) (הוריות יצחק בר

כתב 25)להוראה. וכן העדה", מעיני אם "והיה היינו
(שם) ורש"י יח. הערה למעלה וראה שם. בפיה"מ רבינו
ישראל  עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא כאן האמורה עד כתב

כאן. לחםֿמשנה וראה ד:26)ישגו", שם משנה
שם.27) ג:28)במשנה שם למעלה 29)בגמרא ראה

ב. הלכה מאה 30)פי"ב יונתן, ר' "אמר שם: בהוריות
כל  ואם שנאמר: כולן, שיורו עד חייבין אין להורות שישבו
ידע  אפילו דבריו, ולפי כולן". שישגו עד ישגו, ישראל עדת
דבריו, דוחה שם הגמרא אבל פטורין, ושתק מהן אחד
ושתק  שטעה מהן אחד ידע שאם בה שנשמע מברייתא

חייבין. טועים,31)שהם שהב"ד אף כי וחשבו שטעו
תלמיד) או ד"ה ב. שם (רש"י חכמים דברי לשמוע מצוה

חטאת. שחייבין לשוגגין, נחשבים הם קרבן 32)ולפיכך
ציבור  של דבר העלם פר מביאין ב"ד כי אף עצמן, בפני

שם). משנה 33)(במשנה טועים. הם ב"ד כי ידעו שהרי
פיהן  על ועשה וכו' שטעו מהן אחד וידע ב"ד "הורו שם

בב"ד". תלה שלא מפני חייב, זה הרי הסנהדרין 34)וכו'
הדברים. מן באחד עצמם לבין בינם הגיעו 35)התווכחו

זה. בוויכוח סופית החלטה (שם מחלו 36)לידי בגמרא קת
שמספיק  או לעשות, אתם "מותרים לומר צריך אם ב.)
בלשון  כשמואל רבינו ופסק אתם". "מותרים אמרו אפילו
עד  חייבין ב"ד אין כי הראשון, בלשון דימי וכרב השני,
פי"ב  למעלה וראה לעשות", אתם "מותרין להן שיאמרו

ב. אחת 37)הלכה על לעבור ב"ד "הורו שם: במשנה
על  שוגג ועשה היחיד והלך בתורה, האמורות מצוות מכל
ב:) (שם ובגמרא בב"ד", שתלה מפני פטור וכו' פיהם
חכמים  אבל יהודה, ר' דברי זו שמואל אמר יהודה רב "אמר
רבינו  ופסק חייב". ביתֿדין בהוראת שעשה יחיד אומרים

כחכמים.

.·Ô˙‡¯B‰a eOÚL ÔÓˆÚ ÔÈ¯„‰q‰Â38ÔÈ‡ - ¿««¿∆¿ƒ«¿»∆»¿»»»≈»
Ï‰w‰ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ39ıeÁ eOÚL ·¯‰ eÈ‰iL „Ú , ƒ¿»¿ƒ¿…«»»«∆ƒ¿»…∆»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈL‡ ·¯ eOÚ .ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ40ÏÚ ƒ««¿∆¿ƒ»…«¿≈∆∆ƒ¿»≈«
„Á‡ Ë·L ÌÈOBÚ‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡ Ì‰Èt41ÔÎÂ , ƒ∆««ƒ∆≈»ƒ≈∆∆»¿≈

Ï‰w‰ ËeÚÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈË·M‰ ·¯ eOÚ Ì‡ƒ»…«¿»ƒ««ƒ∆≈ƒ«»»
ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa -42eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÔÈOBÚ‰Â , ≈ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

eÈ‰Â ,„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL Ï‡¯OÈ ı¯‡ È·LBÈ¿≈∆∆ƒ¿»≈≈≈∆∆¿∆»¿»
„Á‡Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LÏL ÔÈc ˙Èa ˙‡¯B‰a ÔÈOBÚ‰»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆∆¿∆»
Èa ÌÈOBÚ‰ eÈ‰L B‡ ,„·Ïa ‰„e‰È Èa Ôlk È¯‰Â«¬≈À»¿≈¿»ƒ¿«∆»»ƒ¿≈
ÛÏ‡ ‰‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ Ôlk ÌÈË·L ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒÀ»««ƒ∆≈»∆≈»∆∆
Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ,ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa È¯‰ -¬≈≈ƒ«»ƒ¿»»ƒ«ƒ∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ È·LBÈ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯eËt43, ¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«¿≈»»»∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ‡l‡ Ï‰˜ Èe¯˜ ÔÈ‡L44Ë·LÂ . ∆≈»»»∆»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ÔÈÚÏ ÌÈË·L ÈLk ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ ÌÈ¯Ù‡Â ‰MÓ¿«∆¿∆¿«ƒ≈»¬ƒƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»
‰f‰45„Á‡ Ë·L Ì‰ÈL ‡l‡ ,46. «∆∆»¿≈∆≈∆∆»

עצמן.38) בהוראת מצטרפים 39)כלומר, אינם כלומר,
מחצית  רק שחטאו (כגון קהל רוב עמהם להוות הקהל עם
של  דבר העלם פר ב"ד שיתחייבו הסנהדרין) בלעדי הקהל
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חטאת  קרבן להביא מהחוטאים ואחד אחד כל ועל ציבור,
מאיר  רבי ועשו, "הורו ג. שם בברייתא הוא כן עצמו. בפני
היא  שפלוגתתם פפא רב ומפרש מחייבין" וחכמים פוטר,
הציבור, את פוטר מאיר שרבי ציבור, לרוב משלים ב"ד אם
שב"ד  משום לעצמו, קרבן ואחד אחד כל יביאו שלא
של  דבר העלם פר להביא ב"ד וחייבים ציבור, לרוב משלים
(כולל  מהחוטאים ואחד אחד לכל מחייבין וחכמים ציבור,
משום  לעצמו, קרבן להביא מהסנהדרין), ואחד אחד כל גם
קרבן  מביאין ב"ד ואין ציבור, לרוב משלים ב"ד שאין

כחכמים. רבינו ופסק ציבור. של דבר ראה 40)העלם
חוצה  יושבי על משגיחין ש"אין ההלכה בהמשך להלן

א.41)לארץ". הלכה פי"ב למעלה להביא 42)ראה
ציבור. של דבר העלם מתחשבים 43)קרבן אין כלומר,

קהל. ומיעוט קהל רוב בענין חוץֿלארץ בתושבי
(ויקרא 44) כתוב ציבור של דבר העלם קרבן אצל כלומר,

אסי, רב "אמר ג. ובהוריות הקהל", "והקריבו יד) ד,
שנאמר  ישראל, ארץ יושבי רוב אחר הלך ובהוראה
וכל  החג את ההיא בעת שלמה "ויעש סה) ח, (מלכיםֿא,
ה' לפני מצרים נחל עד חמת מלבוא גדול קהל עמו ישראל
חמת  מלבוא גדול קהל עמו, ישראל וכל כתיב מכדי וגו'",
ארץ  (=בני הני שמעֿמינה - לי? למה מצרים, נחל עד
לא  חוצהֿלארץ) (=בני הנך אבל קהל, דאיקרי הוא ישראל)
יג) ד, (ויקרא נאמר הוראה בשגגת כאן והרי קהל". איקרי

הקהל". מעיני דבר מנשה 45)"ונעלם שבטי חטאו שאם
אין  הקהל, מיעוט והם שבטים, חמשה עוד ועמהם ואפרים,
רוב  כאן שאין ציבור, של דבר העלם קרבן להביא חיוב
שבט  כל (שחייבין רובו או הקהל כל חטאו אם וכן שבטים.
פר  בלבד, פרים עשר שנים אלא מביאין אין קרבן) ושבט
פי"ב  למעלה ראה אחד, קרבן ומנשה ולאפרים שבט, לכל

א. מח,46)הלכה (בראשית שנאמר שמה ו: שם כרבא,
רק  היינו לי", יהיו ושמעון כראובן ומנשה "אפרים הֿו)
בנחלתם" יקראו אחיהם שם "על שם שנאמר כמו לנחלה,

אחר. לדבר ולא הוקשו, לנחלה -

.‚ÔÈa¯Ó ÌÈOBÚ‰ eÈ‰47ÔÈËÚeÓe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa48 »»ƒ¿Àƒƒ¿««≈¿»ƒ
ÈËÚeÓ B‡ ,‰ÚÈ„È ˙ÚLaÔ49ÔÈa¯Óe ‡ËÁ‰ ˙ÚLa50 ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿««≈¿¿Àƒ

‰OÚn‰ ˙ÚL ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ‰ÚÈ„È ˙ÚLa51. ƒ¿«¿ƒ»«…≈««¿«««¬∆

הקהל.47) רוב החוטאים 48)כלומר, מן חלק שמתו כגון
הקהל. מיעוט אלא אינם שמעתה באופן החטא, שנודע לפני

הקהל.49) שלא 50)מיעוט מהקהל חלק שמתו כגון
הקהל. רוב החוטאים מהווים שמעתה באופן חטאו,

רוב 51) החטא בשעת החוטאים היו שאם החטא, שעת אחר
לעצמו. קרבן מביא ואחד אחד וכל פטורים ב"ד הקהל,
לענין  י. הוריות במשנה ר"ש על שחולקים כחכמים ופסק
גם  חולקים הם כי אמרו ג. שם ובגמרא משיח, וכהן נשיא

זה. בענין

.„ÌÈ·ÏÁ‰ ÔÓ ·ÏÁa ÔÈc ˙Èa e¯B‰52,¯zÓ ‡e‰L ≈ƒ¿≈∆ƒ«¬»ƒ∆À»
e‡ËÁL Ì‰Ï Ú„BÂ ,Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ ËeÚÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ«»»«ƒ∆¿«»∆∆»¿

Ô‰a e¯ÊÁÂ53˙ÈBÏt ‰¯Ê ‰„B·ÚL e¯B‰ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»∆¿««»∆¬»»»¿ƒ
˙¯zÓ54ÏÚ ¯Á‡ ËeÚÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú d˙B‡ „·ÚÂ , À∆∆¿»«»¬»»»ƒ«≈«

- ·¯ eÈ‰È ÌÈ„·BÚÏ ÌÈÏÎB‡‰ eÙ¯ËˆiLÎe ,Ì‰Ètƒ∆¿∆ƒ¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿…

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰55‰ÚÈ„È Ô‰Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆»¿»»∆¿ƒ»
ÌÈ˙Èa56˙Èa ‰¯Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«∆≈

„Á‡ ÔÈc57‰lÁz ‰¯B‰L ÔÈc ˙Èa ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;58, ƒ∆»¬»ƒ≈≈ƒ∆»¿ƒ»
¯Á‡ „ÓÚÂ59e¯B‰Â60ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ ÔÈ‡ -61.el‡Ï ¿»««≈¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»≈

עוקר 52) זה שאין מותר, שהוא הקיבה חלב על שהורו כגון
הלכה  ולמעלה א, הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי גוף

החלבים. כל התירו לא שהרי שם.53)א), בגמרא הוא כן
מיעוט  ועשו מותר, חלב ב"ד "הורו הראשונה: באיבעיא
וכו'" מהו אחר, מיעוט ועשו והורו בהן, ב"ד וחזרו הקהל,
בעבודהֿזרה", ומיעוט בחלב "מיעוט להו איבעיא ואחרֿכך

בהן". ב"ד ב"חזרו זה שגם גוף 54)ומשמע עקרו שלא
שהרי  ב), הלכה פי"ד להלן (ראה התורה מגופי עבודהֿזרה

עבודהֿזרה. מיני כל התירו ואחד 55)לא אחד כל שאין
הוא  זה ודבר ב"ד. על הוא והחיוב עצמו, בפני חטאת מביא
שאינו  "נראה רבינו אבל בתיקו, הדבר ונשאר ג. שם איבעיא
שאלה  עם זו שאלה שמשיבין אלא תיקו, כאן גורס
אידי  אםֿתמציֿלומר כלומר, באםֿתמציֿלומר. שאחריה,
כל  ידעת וכבר וכו' ומתו ב"ד הורו הוא, כרת ואידי
שם, (מאירי מקומות" ברוב היא הלכה שבאםֿתמציֿלומר,
ובאור  המשנה במרכבת בכסףֿמשנה, בראב"ד, וראה
של  הב"ד: מביאין קרבן איזה בזה, חולקים ויש  שמח).
גם  שניהם, שמביאים אומרים ויש חלב. של או עבודהֿזרה
שם). ובמאירי בתוספות (ראה חלב של וגם עבודהֿזרה של

למעלה.56) וגם 57)כמבואר עבודהֿזרה על גם שהורו
חלב. החלב.58)על אחר.59)על על 60)ב"ד

שעבד 61)עבודהֿזרה. המיעוט עם חלב, שאכל המיעוט
ואחד  אחד כל אלא קהל, רוב ביחד להוות עבודהֿזרה,
שם  נפשטה שלא בעיא והיא עצמו, שגגת על קרבן מביא
למי  אלא אינו שזה שם, אמרו אבל בכסףֿמשנה ). (ראה
ה. שם במשנה שמעון ר' (=היינו מייתי ציבור שסובר
שכל  עלֿכרחינו ואםֿכן מיוחד, פר מביאים שב"ד שסובר
תיבעי  לא שם) המשנה מרכבת - הביתֿדין עבור הם הפרים
הלכה  פי"ב למעלה פסק ורבינו (שם), כבר אינם שהרי לך
ושבט  שבט שכל שם שכתב ומה החייבים, הם ב"ד כי א,
מאירי  (ראה הב"ד בשביל מביא שהציבור היינו פר, מביא

שם). פי"ב ובכסףֿמשנה במשנה, ד: הוריות

.‰62ÔB‚k ,„Á‡ ¯·„a ÌÈÈc‰ Èza ÈL e¯B‰ elÙ‡¬ƒ¿≈»≈«ƒƒ¿»»∆»¿
Ì„Â Ì„ B‡ ·ÏÁÂ ·ÏÁ63.64ÌÈOBÚ‰ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ≈∆»≈∆»»»¿≈ƒ…»»ƒ
‰‡¯B‰‰ Èt ÏÚ ÔÈ‚‚BL65ÏÎÂ ,ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ¿ƒ«ƒ«»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿»

·ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈc ˙Èa e¯B‰ ?„ˆÈk .ÔÈ·iÁ ÌÈOBÚ‰»ƒ«»ƒ≈«≈ƒ∆¡…≈∆
Blk ‰·w‰66·ÏÁLÂ eÚhL Ï‰w‰ ÔÓ „Á‡ Ú„ÈÂ , «≈»À¿»«∆»ƒ«»»∆»¿∆≈∆

ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰L ,Ô˙‡¯B‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â ,¯eÒ‡ ‰·w‰«≈»»«¬»ƒ¿≈»»»∆»»∆«
ÔzÚc67Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈc ˙ÈaÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆnL «¿»∆ƒ¿»ƒ¿…«ƒ≈ƒ««ƒ∆≈

ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚBËƒ¬≈∆»≈«»«»¿»«
B˙ÏÈÎ‡68Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â ,69. ¬ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆

ÌÎÁ eÚhL Ú„iL ‰Ê ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«∆»»»
ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L „ÈÓÏz B‡«¿ƒ∆ƒƒ««»»¬»ƒ»»«»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ -70‰ÚÈ„È ÔÈ¯eq‡a B˙ÚÈ„È ÔÈ‡L , ¬≈∆»∆≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»
Ì‡ ÔÎÂ .Ì‰Èt ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÏÏÎÏ Û¯ËˆÓe ,˙È‡cÂ«»ƒƒ¿»≈ƒ¿««¿ƒ«ƒ∆¿≈ƒ
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eÚhL Ú„È ‡Ï71ÔnL ÏÎ‡Ï Ôek˙Â ,72·ÏÁÂ73ÏÎ‡Â , …»«∆»¿ƒ¿«≈∆¡…À»¿≈∆¿»«
‰·w‰ ·ÏÁ74·ÏÁ ‡e‰L Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ,e‰e¯Èz‰L ≈∆«≈»∆ƒƒ¿…»«∆≈∆

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·w‰75,B˙‚‚L ÈtÓ B˙ÏÈÎ‡L ÈtÓ ; «≈»¬≈∆«»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»
ÏÚ ÌÈ‚‚BM‰ ÔÈÓÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â .‰‡¯B‰‰ ÈtÓ ‡Ï…ƒ¿≈«»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««¿ƒ«

Ì‰Èt76‰È‰zL „Ú - ‰‚‚La ÌÚ‰ ÏÎÏ :¯Ó‡pL , ƒ∆∆∆¡«¿»»»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆
ÏkÏ ˙Á‡ ‰‚‚L77·ÏÁ ÏÎ‡Â BÓˆÚa ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ . ¿»»«««…¿≈ƒ»»¿«¿¿»«≈∆

ÈtÓ ‡l‡ Ô˙‡¯B‰ ÈtÓ ‡Ï B¯Èz‰Ï e¯B‰L ‰·w‰«≈»∆¿«ƒ…ƒ¿≈»»»∆»ƒ¿≈
ÈÙa ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - BzÚ„a ¯zÓ ‡e‰L∆À»¿«¿¬≈∆«»«»¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ78¯eËt - ÔÈc ˙È·a ‰ÏBz‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .79, «¿∆«¿»»«∆¿≈ƒ»
·iÁ‰ ÏÎÂ ;eÈnL ÌÈÎ¯c‰ Ïk ÌL eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿»»«¿»ƒ∆»ƒ¿»««»

ÌÈ‚‚BM‰ ·¯Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ - BÓˆÚ ÈÙa80. ƒ¿≈«¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ

שייך 62) דלהלן והא הלכה, ציון כאן אין תימן בכ"י
היו  לא אם "וכן המלים לפני להלן ההלכה וציון למעלה,
שמח. אור הגיה וכן רומי. בדפוס נראה וכן העושים".

היא 63) דינים, בתי שני בהוראת שם בגמרא האיבעיא שהרי
למעלה. וראה מצטרפים. שאין רבינו ופסק וחלב, בחלב

אור 64) הגיה וכן רומי, בדפוס נראה וכן תימן, בכ"י כן
הב"ד.65)שמח. יש 66)של  הקיבה שע "י בחלב כי

ויש  יתר. כמו משוך חוט והוא באכילה, מותר שהוא חלק
בפ"ז  ראה קשת, כמו עקום והוא באכילה שאסור חלק
החלב  שכל הורו והב"ד ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות

א). ג, יוסף (שער באכילה מותר הקיבה צ"ל 67)שע"ג
רקח). (מעשה דעתו ב"ד,68)על "הורו ב. הוריות משנה

והלך  להוראה ראוי והוא תלמיד או שטעו מהן אחד וידע
שלא  מפני לעצמו) (=קרבן חייב זה הרי וכו' פיהן על ועשה
לשמוע  שמצוה שחשב אמרו שם: ובגמרא בב"ד", תלה
נחשב  אינו ולפיכך טועים. שהם שידע אףֿעלֿפי מב"ד
שהרי  מזיד אינו וגם טועים, שהם ידע שהרי בב"ד, לתולה
לעצמו. קרבן וחייב חכמים, דברי לשמוע שמצוה טעה

מצטרף 69) אינו הקהל, מחצית החוטאים היו אם כלומר,
הקהל. רוב לעשותם אליהם על 70)זה אמרו שם בגמרא

וראוי  תלמיד או שטעו מהן אחד "וידע המשנה: דברי
סביר  או הדבר) (=למד גמיר או להיות שצריך להוראה",
סביר  ולא גמיר לא הוא אם אבל דבר ), מתוך דבר (=מבין

בביתֿדין. תולה הוא הרי הארץ"), ב"ד,71)(="עם
הקיבה. חלב היתר.72)להתיר זו 73)של תיבה

איננה. תימן ובכ"י שומן.74)מיותרת, שזהו חשב אלא
שאם 75) שם. רבא אמר כאיכאֿדאמרי עצמו, בפני קרבן

חייב. ואכלו בשומן חלב לו שיהיו 76)נתחלף להשלים,
(שם). קהל רוב שם.77)החוטאים בגמרא הוא כן

(78- חייב בעצמו התולה הכלל, "זה אמרו: שם: בגמרא
שאינו  האומר שהוא רבינו ומפרש בהוראה". מבעט לרבות
(כסףֿ מותר שזה יודע עצמו הוא אלא להוראתן, צריך

ספר). וקרית שם.79)משנה, רוב.80)משנה שיהיו
(כסףֿמשנה). פשוט" דבר "וזה

.ÂÔB„Êa ¯eÒ‡‰ ¯·c ¯Èz‰Ï ÔÈc ˙Èa e¯B‰81eOÚÂ , ≈ƒ¿«ƒ»»»»¿»¿»
ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa - ‰‚‚La Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰«»»«ƒ∆ƒ¿»»≈ƒ¿ƒƒ

ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰L ÈtÓ ,Ôa¯w‰82ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , «»¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»ƒ
ÈtÓ ,BÓˆÚ ÈÙa Ôa¯˜ ·iÁ Ì‰Èt ÏÚ ÌÈOBÚ‰»ƒ«ƒ∆«»»¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿≈

‚‚BL ‡e‰L83Ï‰w‰ eÚ„ÈÂ ,‰‚‚La ÔÈc ˙Èa e¯B‰ . ∆≈≈ƒƒ¿»»¿»¿«»»
eÚhL84Ô‰Ó Ïa˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡LÂ85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ∆»¿∆≈»¿«≈≈∆¿««ƒ≈

ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡Â el‡ - Ì‰Èt ÏÚ Ï‰w‰ eOÚ»«»»«ƒ∆≈»≈¿ƒƒ
Ôa¯w‰86Ï‰w‰ eOÚ ‡Ï È¯‰L - ÔÈ¯eËt ÔÈc ˙Èa . «»¿»≈ƒ¿ƒ∆¬≈…»«»»

ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈOBÚ‰ ÏÎÂ ;Ì˙ÚË‰L Ô˙‡¯B‰ ÈtÓƒ¿≈»»»∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿ƒƒ
Ì‰ ÔÈ„ÈÊnL ÈtÓ - Ôa¯w‰87eÚhL eÚ„È È¯‰L , «»¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ≈∆¬≈»¿∆»

.˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»«¬

להתיר.81) הורו ואףֿעלֿפיֿכן אסור שהדבר שידעו
ישגו",82) ישראל עדת כל "ואם יג) ד, (ויקרא נאמר והרי

"ואעפ"י  במשנה). ד: הוריות (רש"י בב"ד שוגגין בעינן
פטורין, בא, היה ב"ד ולשם הואיל בא, היה ציבור שמשל
(מאירי  שמם" על הבא לקרבן מקום ואין הם מזידין שהרי

ועשו 83)שם). מזידין וכו' ב"ד "הורו ד: שם משנה
ושעירה". כשבה הקהל) מן ואחד אחד (=כל מביאין שוגגין

מצוה 85)הב"ד.84) אין טעות שבמקום גם ידעו כלומר,
חכמים. דברי (=הב"ד)86)לשמוע "שוגגין שם: משנה

פטורין". אלו הרי מזידין, (=הקהל) הקרבן 87)ועשו ואין

א. הלכה פ"א למעלה ראה השוגג, על אלא בא
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á"ôùú'ä èáù à"ë ïåùàø íåé
.çö äùò úåöî
èáùá"ë-à"ëéðù-ïåùàøíåé

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין

ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

á"ôùú'ä èáù á"ë éðù íåé
.çö äùò úåöî

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין

ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת
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á"ôùú'ä èáù â"ë éùéìù íåé
.çö äùò úåöî
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹולל זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין תאכלין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָ
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

á"ôùú'ä èáù ã"ë éòéáø íåé
.çö äùò úåöî
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

á"ôùú'ä èáù ä"ë éùéîç íåé
.çö äùò úåöî
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

á"ôùú'ä èáù å"ë éùéù íåé
.çö äùò úåöî
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת

á"ôùú'ä èáù æ"ë ÷"ù íåé
.æ÷ äùò úåöî

èáùæ"ë-â"ëùãå÷-úáù-éùéìùíåé
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,
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çë:zòáN àì íâå íéðæzå CúòáN ézìaî øeMà éða-ìà éðæzåèëïòðk õøà-ìà Cúeðæz-úà éaøzå ©¦§¦Æ¤§¥´©½¦¦§¦−¨§¨¥®©¦§¦¾§©−¬Ÿ¨¨«©§©©§¦¯¤©§¥²¤¤¬¤§©−©
:zòáN àì úàæa-íâå äîécNkìäNòî älà-ìk-úà CúBNòa ýåýé éðãà íàð Cúaì äìîà äî ©§¦®¨§©§−Ÿ¬Ÿ¨¨«©§¨³£ª¨Æ¦¨¥½§ª−£Ÿ¨´§¦®©£¥Æ¤¨¥½¤©£¥¬

:úèlL äðBæ-äMààìéúBðáa(éúééä)-àìå áBçø-ìëa úéNò (éúéùò) Cúîøå Cøc-ìk Làøa Cab C ¦¨«−̈©¨«¤¦§©³¦©¥Æ§´Ÿ¨¤½¤§¨¨¥¬¨¦−§¨§®§Ÿ
:ïðúà ñl÷ì äðBfk úééäáì:íéøæ-úà çwz dLéà úçz úôàðnä äMàäâìäãð-eðzé úBðæ-ìëì ¨¦¬©−̈§©¥¬¤§¨«¨¦−̈©§¨¨®¤©´©¦½̈¦©−¤¨¦«§¨Ÿ−¦§¥®¤

éðãð-úà zúð zàåéáäàî-ìëì Céìà àBáì íúBà éãçLzå Céúeðæúa áéáqî C:CãìCôä Cá-éäéå §©̧§¨©³§¤§¨©Æ¦Æ§¨§©«£©½¦©¦§¢¦´À̈¨¬¥©²¦¦¨¦−§©§¨«¦©§¦¨̧¥³¤
éúeðæúa íéLpä-ïîéøçàå C:Côäì éäzå Cì-ïzð àì ïðúàå ïðúà Czúáe äpeæ àì CäìéòîL äðBæ ïëì ¦©¨¦Æ§©§©½¦§©£©−¦´Ÿ¨®§¦¥´¤§À̈§¤§©²¬Ÿ¦©−̈©§¦¬§¤«¤¨¥´½̈¦§¦−

(ô) :ýåýé-øác§©§¨«

i"yx
(ÁÎ).êúòáù éúìáî בתועבות שבעת שלא מתוך

אאל"ש íéðæúå.מצרים: אהאנשאר"ה זנות לשון
äîéãùë.(ËÎ)בלע"ז: ïòðë õøà ìà מארץ לא כשדים

של  על כשדים צלמי הוספת פירושו וכך הם כנען
תרגם  ויונתן כבר להם וזנית ליך סמוכים שהיו כנענים
השטופים  לכנענים ונדמית כשדימה תזנותיך ותרבי
דכנען  לעמא לאתחבר' טעוותך ית ואסגית בעכו"ם
כמו  סוחר כמו כנען נראה ולי כשדאי בנימוסי למהך

מרמה מאזני בידו יב)כנען ארץ (הושע  קורא שכן
שנאמר כמו סוחרים ארץ יז)כשדים אל (לקמן ויביאהו

שמו: רכלים בעיר כנען äìåîà.(Ï)ארץ äî מקולקלת

האומללי' היהודי' ג)וכן אני (נחמיה  אומלל כי וכן
ו) לבך:êúáì.:(תהלים שליט úèìù.כמו שיצרה

êáâ.(Ï‡)עליה: êéúåðáá:בנין לשון בבנותך כמו
.ïðúà ñì÷ì לה שנותנין יפה באתנן ולהתהלל לדבר

בלע"ז: פארלי"ץ דיבור לשון קלס לשון כל ïðúà.וכן
בלע"ז: לויאי"ץ שכירות לשון äùàä(Ï·)הוא

.'ôàðîä:המנאפת האשה åâå'.את äùéà úçú'בהיות
באחרים: עיניה נותנת בעלה מוהר:äãð.(Ï‚)תחת

.êéúåðæúá:כן עשית ביך שהיה זנות àì(Ï„)מרוב
.äðåæ:כזנותך זונה לכל נזנה לא

cec zcevn
(ÁÎ).ÈÊ˙Âכי על  אשור בני את וזנית מוסר לקחת  לא עכ"ז

מצרים: בני מזנות  שבעה היית וגםÌÈÊ˙Â.לא זנית ועמהם
שבעת: לא ארץÈ·¯˙Â.(ËÎ)בהם אנשי עם  לזנות והרבית

סוחרים אנשיה שהיו הכשדים שהמה  ומפרש  וחוזר  סוחרים
שמו רוכלים בעיר  כנען ארץ אל  ויביאהו בהם  נאמר  (לקמן וכן

·Ê‡˙.:יז) Ì‚Âלזנונים עוד  וחשקת  שבעת לא  הזא  בזנות אף
ועבדת דרכך  עזבת לא פלשתים ביד שמסרתיך  אף  ר"ל  אחרי
העמים: יתר  לפסילי  עוד  וחשקת וכשדים אשור לפסילי

(Ï).Í˙·Ï ‰ÏÂÓ‡ ‰Óממני ונפרדה לבתך  נגזרה  מאד  מה 
ימחה מי ימצא לא כי על רב  בפרסום זנותה  עושה  שאז בביתה  המושלת זונה  אשה תעשה שהמה אלה  כל  את  שתעשי במה 

לזנות··ÍÈ˙Â.(Ï‡)בידה: ניכר מקום ושב  עובר לכל  נמצא יהיה  למען מהדרכים דרך כל בראש  גבוה מקום לך שתבני במה
מקום: בכל  לזנות מוכן מקום להיות רחוב  בכל  לך עשית  רם ובנין ÂÊÎ‰.עמך ˙ÈÈ‰ ‡ÏÂהמלעגת הזונות כשאר היית לא ר"ל 

על  חמדתך  כי אתנן שאלת לא אתה כי  האתנן שכר  על  כ "א הזנות  על חמדתה  אין וכאילו לה  ירבו  למען האתנן מיעוט  על 
להם: עבדת חנם על  הנה  ואתה לעובדיו טובה  ישפיע הנעבד שהאלהים הוא מהראוי הנה ר"ל  לבד  ‰Ù‡Ó˙.(Ï·)הזנות ‰˘‡‰

מתשמיש חסירה ואינך הבעל תחת יושבת בהיותך  שגם מזה ויותר הניאוף מאהבת  תנאף  אשר  בעצם  המנאפת היא אתה  ר"ל
עמהם: לזנות  זרים את תקח ÂÂÊ˙.(Ï‚)עכ "ז  ÏÎÏהאוהבים לכל  משלך  אתנן נתת  ואתה  לזונות אתנן  נותנין  אשר הוא הדרך 

עמך :È„Á˘˙Â.אותך : לזנות  מסביב אליך  לבוא שוחד  להם  בך :·˙ÍÈ˙ÂÊ.נתת  שיש הזנות חשק מרבית  È‰ÈÂ(Ï„)בעבור
.Í·: בך שיש הזנות חשק  מרבית בעבור  וזהו זונות  נשים משאר בהפך  הוא שבך  יהיה‡Â.ÍÈ¯Áהדרך לא אחריך  שיבוא  בזמן

האופן : בזה  בהפך Í˙˙·Â.זנות תהיה  ובזה  מהם אתנן לך  נתן ולא להזונים אתנן שתתן במה ואמר  ההפך הוא  במה יפרש  עתה 
ומייפם קרבנות להם מקריב אתה  כי בהפך היית ואתה לעובדיו טובה ישפיע הנעבד שהאלהים הוא מהראוי ר "ל  הזונות  משאר

משלך : וזהב  ה':ÔÎÏ.(Ï‰)בכסף דבר  שמעי  אמיתית זונה הקרויה את לכן הזנות, מאהבת  עשית  וכן הואיל 

oeiv zcevn
(ËÎ).ÔÚÎמרמה מאזני  בידו כנען כמו  וסוחר תגר  (שם ענינו 

רבÓ‰.(Ï):יב) מה וכן הדבר  להפלגת באה  ההיא  המלה
לא)טובך אני‡ÏÂÓ‰.:(תהלים אומלל כי כמו וכרותה גזורה

ו) לב :Í˙·Ï.:(שם וגברתנית:˘ËÏ˙.מל ' מושלת
(‡Ï).ÒÏ˜Ïהארצות לכל  וקלסה  כמו  לעג כב)ענין :(לקמן
.Ô˙‡ זונה אתנן תביא לא כמו הזונה מתן יקרא  כג)כן :(דברים
(‚Ï).‰„נדוניא ללשון  הוא  וקרוב יאמר הזונה  מתן על 

בדרז "ל : שוחד :È„Á˘˙Â.המוזכר מל'

אגרות קודש

 ב"ה,  א' שבט, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע איך שביקרה זוגתו תחי' אצל רופא ומלאה אחרי הוראותיו וגם 
נסעה לחמי טבריא, ושואל חוו"ד אם לחכות איזה זמן או לילך עוד הפעם ל"הדסה".

הנה לדעתי, לאחרי חזרתה מחמי טבריא כדאי שתהי' עוד אצל רופא ואם יאמר לה שהצנורות 
בזחו"ק  להפקד  לטובה  לבבם  משאלות  השי"ת  ימלא  ובטח  חדשים,  איזה  לחכות  יש  אזי  פתוחים 

בקרוב,

וידוע מכתב אדמו"ר הזקן, אשר סגולה להולדת בנים ובנות היא ההתעסקות בתורת החסידות 
המביאה לאהבת השם וליראתו, ומה שכותב שיש לו קביעות שיעור כל ליל ששי, הנה אין זה מספיק, 
ונוסף על מילתא דפשיטא שצ"ל לימוד החסידות בש"ק הרי עכ"פ נכון הדבר שייקבע עוד שיעור ב' ג' 
פעמים בשבוע במשך השבוע ג"כ, ואם באפשר יהי' הסידור באופן שלא יעברו שלשה ימים בלא לימוד 

תורת החסידות, כמובן זהו נוסף על לימוד בתניא כמו שנחלק בהמורה שיעור - לימות השנה -.

מ"ש במכתבו, שיש לו עצירות וכו', הנה כדאי לשאול עד"ז דעת רופא בהקדם, וכידוע עד כמה 
שגינו )מל' גנות( בספרי החסידות ענין זה ושכדאי להשתדל בזה בהקדם האפשרי להפטר מזה, ועיין 

ג"כ ברמב"ם הלכות דיעות פרק ד' הי"ג.

בברכה שיבשר טובות בקרוב.

נ"ב: מוסג"פ מכ' הכללי בקשר עם חג החגים הוא יום י"ט כסלו.



קפט fh wxt l`wfgi - mi`iap

æè-÷øô ìà÷æçédlÎgk

çë:zòáN àì íâå íéðæzå CúòáN ézìaî øeMà éða-ìà éðæzåèëïòðk õøà-ìà Cúeðæz-úà éaøzå ©¦§¦Æ¤§¥´©½¦¦§¦−¨§¨¥®©¦§¦¾§©−¬Ÿ¨¨«©§©©§¦¯¤©§¥²¤¤¬¤§©−©
:zòáN àì úàæa-íâå äîécNkìäNòî älà-ìk-úà CúBNòa ýåýé éðãà íàð Cúaì äìîà äî ©§¦®¨§©§−Ÿ¬Ÿ¨¨«©§¨³£ª¨Æ¦¨¥½§ª−£Ÿ¨´§¦®©£¥Æ¤¨¥½¤©£¥¬

:úèlL äðBæ-äMààìéúBðáa(éúééä)-àìå áBçø-ìëa úéNò (éúéùò) Cúîøå Cøc-ìk Làøa Cab C ¦¨«−̈©¨«¤¦§©³¦©¥Æ§´Ÿ¨¤½¤§¨¨¥¬¨¦−§¨§®§Ÿ
:ïðúà ñl÷ì äðBfk úééäáì:íéøæ-úà çwz dLéà úçz úôàðnä äMàäâìäãð-eðzé úBðæ-ìëì ¨¦¬©−̈§©¥¬¤§¨«¨¦−̈©§¨¨®¤©´©¦½̈¦©−¤¨¦«§¨Ÿ−¦§¥®¤

éðãð-úà zúð zàåéáäàî-ìëì Céìà àBáì íúBà éãçLzå Céúeðæúa áéáqî C:CãìCôä Cá-éäéå §©̧§¨©³§¤§¨©Æ¦Æ§¨§©«£©½¦©¦§¢¦´À̈¨¬¥©²¦¦¨¦−§©§¨«¦©§¦¨̧¥³¤
éúeðæúa íéLpä-ïîéøçàå C:Côäì éäzå Cì-ïzð àì ïðúàå ïðúà Czúáe äpeæ àì CäìéòîL äðBæ ïëì ¦©¨¦Æ§©§©½¦§©£©−¦´Ÿ¨®§¦¥´¤§À̈§¤§©²¬Ÿ¦©−̈©§¦¬§¤«¤¨¥´½̈¦§¦−

(ô) :ýåýé-øác§©§¨«

i"yx
(ÁÎ).êúòáù éúìáî בתועבות שבעת שלא מתוך

אאל"ש íéðæúå.מצרים: אהאנשאר"ה זנות לשון
äîéãùë.(ËÎ)בלע"ז: ïòðë õøà ìà מארץ לא כשדים

של  על כשדים צלמי הוספת פירושו וכך הם כנען
תרגם  ויונתן כבר להם וזנית ליך סמוכים שהיו כנענים
השטופים  לכנענים ונדמית כשדימה תזנותיך ותרבי
דכנען  לעמא לאתחבר' טעוותך ית ואסגית בעכו"ם
כמו  סוחר כמו כנען נראה ולי כשדאי בנימוסי למהך

מרמה מאזני בידו יב)כנען ארץ (הושע  קורא שכן
שנאמר כמו סוחרים ארץ יז)כשדים אל (לקמן ויביאהו

שמו: רכלים בעיר כנען äìåîà.(Ï)ארץ äî מקולקלת

האומללי' היהודי' ג)וכן אני (נחמיה  אומלל כי וכן
ו) לבך:êúáì.:(תהלים שליט úèìù.כמו שיצרה

êáâ.(Ï‡)עליה: êéúåðáá:בנין לשון בבנותך כמו
.ïðúà ñì÷ì לה שנותנין יפה באתנן ולהתהלל לדבר

בלע"ז: פארלי"ץ דיבור לשון קלס לשון כל ïðúà.וכן
בלע"ז: לויאי"ץ שכירות לשון äùàä(Ï·)הוא

.'ôàðîä:המנאפת האשה åâå'.את äùéà úçú'בהיות
באחרים: עיניה נותנת בעלה מוהר:äãð.(Ï‚)תחת

.êéúåðæúá:כן עשית ביך שהיה זנות àì(Ï„)מרוב
.äðåæ:כזנותך זונה לכל נזנה לא

cec zcevn
(ÁÎ).ÈÊ˙Âכי על  אשור בני את וזנית מוסר לקחת  לא עכ"ז

מצרים: בני מזנות  שבעה היית וגםÌÈÊ˙Â.לא זנית ועמהם
שבעת: לא ארץÈ·¯˙Â.(ËÎ)בהם אנשי עם  לזנות והרבית

סוחרים אנשיה שהיו הכשדים שהמה  ומפרש  וחוזר  סוחרים
שמו רוכלים בעיר  כנען ארץ אל  ויביאהו בהם  נאמר  (לקמן וכן

·Ê‡˙.:יז) Ì‚Âלזנונים עוד  וחשקת  שבעת לא  הזא  בזנות אף
ועבדת דרכך  עזבת לא פלשתים ביד שמסרתיך  אף  ר"ל  אחרי
העמים: יתר  לפסילי  עוד  וחשקת וכשדים אשור לפסילי

(Ï).Í˙·Ï ‰ÏÂÓ‡ ‰Óממני ונפרדה לבתך  נגזרה  מאד  מה 
ימחה מי ימצא לא כי על רב  בפרסום זנותה  עושה  שאז בביתה  המושלת זונה  אשה תעשה שהמה אלה  כל  את  שתעשי במה 

לזנות··ÍÈ˙Â.(Ï‡)בידה: ניכר מקום ושב  עובר לכל  נמצא יהיה  למען מהדרכים דרך כל בראש  גבוה מקום לך שתבני במה
מקום: בכל  לזנות מוכן מקום להיות רחוב  בכל  לך עשית  רם ובנין ÂÊÎ‰.עמך ˙ÈÈ‰ ‡ÏÂהמלעגת הזונות כשאר היית לא ר"ל 

על  חמדתך  כי אתנן שאלת לא אתה כי  האתנן שכר  על  כ "א הזנות  על חמדתה  אין וכאילו לה  ירבו  למען האתנן מיעוט  על 
להם: עבדת חנם על  הנה  ואתה לעובדיו טובה  ישפיע הנעבד שהאלהים הוא מהראוי הנה ר"ל  לבד  ‰Ù‡Ó˙.(Ï·)הזנות ‰˘‡‰

מתשמיש חסירה ואינך הבעל תחת יושבת בהיותך  שגם מזה ויותר הניאוף מאהבת  תנאף  אשר  בעצם  המנאפת היא אתה  ר"ל
עמהם: לזנות  זרים את תקח ÂÂÊ˙.(Ï‚)עכ "ז  ÏÎÏהאוהבים לכל  משלך  אתנן נתת  ואתה  לזונות אתנן  נותנין  אשר הוא הדרך 

עמך :È„Á˘˙Â.אותך : לזנות  מסביב אליך  לבוא שוחד  להם  בך :·˙ÍÈ˙ÂÊ.נתת  שיש הזנות חשק מרבית  È‰ÈÂ(Ï„)בעבור
.Í·: בך שיש הזנות חשק  מרבית בעבור  וזהו זונות  נשים משאר בהפך  הוא שבך  יהיה‡Â.ÍÈ¯Áהדרך לא אחריך  שיבוא  בזמן

האופן : בזה  בהפך Í˙˙·Â.זנות תהיה  ובזה  מהם אתנן לך  נתן ולא להזונים אתנן שתתן במה ואמר  ההפך הוא  במה יפרש  עתה 
ומייפם קרבנות להם מקריב אתה  כי בהפך היית ואתה לעובדיו טובה ישפיע הנעבד שהאלהים הוא מהראוי ר "ל  הזונות  משאר

משלך : וזהב  ה':ÔÎÏ.(Ï‰)בכסף דבר  שמעי  אמיתית זונה הקרויה את לכן הזנות, מאהבת  עשית  וכן הואיל 

oeiv zcevn
(ËÎ).ÔÚÎמרמה מאזני  בידו כנען כמו  וסוחר תגר  (שם ענינו 

רבÓ‰.(Ï):יב) מה וכן הדבר  להפלגת באה  ההיא  המלה
לא)טובך אני‡ÏÂÓ‰.:(תהלים אומלל כי כמו וכרותה גזורה

ו) לב :Í˙·Ï.:(שם וגברתנית:˘ËÏ˙.מל ' מושלת
(‡Ï).ÒÏ˜Ïהארצות לכל  וקלסה  כמו  לעג כב)ענין :(לקמן
.Ô˙‡ זונה אתנן תביא לא כמו הזונה מתן יקרא  כג)כן :(דברים
(‚Ï).‰„נדוניא ללשון  הוא  וקרוב יאמר הזונה  מתן על 

בדרז "ל : שוחד :È„Á˘˙Â.המוזכר מל'



i`קצ wxt dingp - miaezk

àé-÷øô äéîçðakÎe

å(ñ) :ìéç-éLðà äðîLe íéML úBàî òaøà íìLeøéa íéáLiä õøô-éða-ìkæàlñ ïîéðá éða älàå ¨§¥¤¾¤©Ÿ§¦−¦¨¨®¦©§©¬¥²¦¦¬§Ÿ−̈©§¥¨«¦§¥−¤§¥´¦§¨¦®©ª¿
éìB÷-ïá äéãt-ïa ãòBé-ïa ílLî-ïa:äéòLé-ïa ìàéúéà-ïa äéNòî-ïá äçúBàî òLz élñ éab åéøçàå ¤§ª¿̈¤¥¿¤§¨¨Á¤¸¨¨¯¤©£¥¨²¤¦«¦¥−¤§©«§¨«§©£−̈©©´©¨®§©¬¥−

:äðîLe íéøNòè(ô) :äðLî øéòä-ìò äàeðqä-ïá äãeäéå íäéìò ãé÷t éøëæ-ïa ìàBéåéíéðäkä-ïî ¤§¦¬§Ÿ¨«§¥¬¤¦§¦−¨¦´£¥¤®¦¨¯¤©§¨²©¨¦−¦§¤«¦©«Ÿ£¦®
:ïéëé áéøéBé-ïá äéòãéàé:íéýìàä úéa ãâð áeèéçà-ïa úBéøî-ïa ÷Bãö-ïa ílLî-ïa äi÷ìç-ïá äéøN §©«§¨¬¤¨¦−¨¦«§¨¨̧¤¦§¦¹̈¤§ª¨´¤¨À¤§¨Æ¤£¦½§¦−¥¬¨¡Ÿ¦«

áééöîà-ïa äéììt-ïa íçøé-ïa äéãòå íéðLe íéøNò úBàî äðîL úéaì äëàìnä éNò íäéçàå©£¥¤ÀŸ¥³©§¨¨Æ©©½¦§Ÿ¤¬¥−¤§¦´§¨®¦©Â£¨¨¤§Ÿ¨³¤§©§¨Æ¤©§¦´
:äikìî-ïa øeçLt-ïa äéøëæ-ïáâéìàøæò-ïa éñLîòå íéðLe íéòaøà íéúàî úBáàì íéLàø åéçàå ¤§©§½̈¤©§−¤©§¦¨«§¤¨Æ¨¦´§¨½¨©−¦©§¨¦´§¨®¦©£©§©¯¤£©§¥²
:ønà-ïa úBîlLî-ïa éæçà-ïaãéìàécáæ íäéìò ãé÷ôe äðîLe íéøNò äàî ìéç éøBab íäéçàå ¤©§©¬¤§¦¥−¤¦¥«©£¥¤Æ¦´¥©½¦¥−̈¤§¦´§Ÿ¨®¨¦´£¥¤½©§¦¥−

(ñ) :íéìBãbä-ïaåè:épea-ïa äéáLç-ïa í÷éøæò-ïa áeMç-ïá äéòîL íiåìä-ïîeæèãáæBéå éúaLå ¤©§¦«¦«©§¦¦®§©§¨¯¤©²¤©§¦¨¬¤£©§−̈¤¦«§©§©̧§¨¹̈
:íiåìä éLàøî íéýìàä úéáì äðöéçä äëàìnä-ìòæéLàø óñà-ïá écáæ-ïa äëéî-ïá äéðzîe ©©§¨¨³©¦«Ÿ¨Æ§¥´¨¡Ÿ¦½¥¨¥−©§¦¦«©©§¨´¤¦Â¨¤©§¦¸¤¨¹̈ÀŸ

:ïeúeãé (ïåúéãé)-ïa ììb-ïa òenL-ïa àcáòå åéçàî äðLî äé÷a÷áe älôzì äãBäé älçzä©§¦¨Æ§¤´©§¦½̈©§ª§−̈¦§¤´¥¤¨®§©§¨Æ¤©½©¤¨−̈¤§«
çé(ô) :äòaøàå íéðîL íéúàî Lãwä øéòa íiåìä-ìkèéíéøîMä íäéçàå ïBîìè áewò íéøòBMäå ¨©§¦¦Æ§¦´©½Ÿ¤¨©−¦§Ÿ¦¬§©§¨¨«§©«£¦Æ©´©§½©£¥¤−©Ÿ§¦´

:íéðLe íéòáL äàî íéøòMaë:Búìçða Léà äãeäé éøò-ìëa íiåìä íéðäkä ìàøNé øàLe ©§¨¦®¥−̈¦§¦¬§¨«¦§¨̧¦§¨¥¹©Ÿ£¦³©§¦¦Æ§¨¨¥´§½̈¦−§©£¨«
àë(ô) :íéðéúpä-ìò àtLâå àçéöå ìôòa íéáLé íéðéúpäåáëéða-ïá éfò íìLeøéa íiåìä ãé÷ôe §©§¦¦−Ÿ§¦´¨®Ÿ¤§¦¨¬§¦§−̈©©§¦¦«§¦³©§¦¦Æ¦´¨©¦ ½ª¦³¤¨¦Æ

:íéýìàä-úéa úëàìî ãâðì íéøøLîä óñà éðaî àëéî-ïa äéðzî-ïa äéáLç-ïa¤£©§½̈¤©©§−̈¤¦¨®¦§¥³¨¨Æ©§´Ÿ§¦½§¤−¤§¤¬¤¥¨¡Ÿ¦«

i"yx
(Ë).ãé÷ô:ממונה.äðùî(הפקיד )אחר:(‡È).ãéâð

íéäìàä.ממונה: úéá ãéâð:אלהים בית על ממונה
(·È).úéáì äëàìîä äùåò íäéçàå שהיו וחבריהם

וקרבנותיו: הבית עבודת úåáàì.(È‚)עובדים íéùàø
הכהנים: ממשפחות אב בית íäéìò.(È„)ראשי ãé÷ôå

עליהם: äðåöéçä.(ÊË)ממונה äëàìîä ìò לבית אשר
מביאים  שהיו המערכה ועצי הבית בדק בנייני כגון

äìôúì.(ÊÈ)מבחוץ: äãåäé äìçúä ùàø היה הוא
בתפלה  להודות תחלה לפתוח וגדול וממונה ראש
והה"א  יודה כמו יהודה לוים, של שירותיהם ובזמירות

יהוסף: יוסף כמו לצורך שלא בתיבה נכנסת
(ËÈ).íéøòåùäå:המקדש שערי על ùéà(Î)ממונין

.åúìçðá:יושבים היו בנחלתו אחד ìôåòá.(Î‡)כל
בירושלים: אשר אחד íéðéúðä.מקום ìò על ממונים

íéåìä.(Î·)הנתינים: ãé÷ôå אשר הלוים על ממונה
úëàìî.בירושלים: ãâðì כגון ממונה הבית מלאכת על

למעשה  ממון שמוציאין דברים ושאר הבית בדק בנייני
על (למעשר) ויוזבד ושבתי למעלה שנאמר כענין הבית

וגו': החיצונה המלאכה

cec zcevn
(Â).ı¯Ù È· ÏÎ זרח בני עם  בד "ה  כללם שלה  בני  ומספר 

פה : הוזכרו וחשיבות :ÂÈ¯Á‡Â.(Á)שלא  Â‚Â'.במעלה  Ú˘˙
וכו': מאות  תשע Ì‰ÈÏÚ.(Ë)ועמו „È˜Ù:לראש עליהם ממונה  העיר:˘Ó‰.היה על  הממונה  המושל  אל  במעלה  ÔÓ(È)שני

.ÌÈ‰Î‰:'וכו ידעיה  היו  בירושלים ישבו  אלהים:È‚„.(È‡)אשר  בית של  עושיÌ‰ÈÁ‡Â.(È·)ממונה  כו' ידעיה של חבריהם
וכו': מאות שמונה  במספר  היו המזבח  עבודת Â‚Â'.מלאכת ‰È„ÚÂ:בירושלים מהיושבים  היה  הוא  של ÂÈÁ‡Â.(È‚)אף  חבריו 

בירושלים: ישבו הם  ואף וכו' מאתים במספר היו אבותם  למשפחת  ראשים היו אשר  ÂÎÂ'.עדיה ÈÒ˘ÓÚÂישב הוא אף 
האבות:Ì‰ÈÁ‡Â.(È„)בירושלים: ראשי ‰ÌÈÂÏ.(ÂË)של  ÔÓÂ:'וכו שמעיה  היו בירושלים  ישבו ‰Î‡ÏÓ‰(ÊË)אשר ÏÚ

.'ÂÎÂ:וכדומה הבית בדק  לצורך ואבנים עצים להביא  כגון המקדש  לצורך והיא למקדש  חוץ  הנעשה המלאכה  על  ממונים היו
.ÌÈÂÏ‰ È˘‡¯Ó:הלוים ראשי היו ÏÙ˙Ï‰.(ÊÈ)והם  ‰„Â‰È ,‰ÏÁ˙‰ וההלול ¯‡˘ ההודות את בתחלה להתחיל  הראש היה הוא

התפלה: זמן בוא  ÂÈÁ‡Ó.לעת  ‰˘Ó:אחיו שאר מבין לו שני Â‚Â'.היה ‡„·ÚÂ:'בירושלי ישב הוא Â‰È„‰.(Î)אף È¯Ú ÏÎ·
בנחלתו: איש  כל  יהודה ערי בכל  בירושלים:ÌÈ·˘ÂÈ.(Î‡)ישבו מגדל  שם והוא בעופל יושבים  ‰ÌÈÈ˙.היו  ÏÚפקידים

הנתינים: Â‚Â'.(Î·)על „È˜ÙÂ:'וכו עוזי היה  בירושלים ישבו  אשר הלוים  על  Î‡ÏÓ˙.הפקיד  „‚Ï על הממונים  היו הם
בבנין: ולהוסיף  הבדק  את לחזק הבית מלאכת 

oeiv zcevn
(ÊÈ).‰„Â‰È: והלל הודות מלשון

b dpyn oey`x wxt d`t zkqn

·íéMMî äàôì ïéúçBt ïéà,eøîàL ét ìò óàå:øeòL äàtì ïéà.äãOä ìãb éôì ìkä,íéiðòä áø éôìe, ¥£¦§¥¨¦¦¦§©©¦¤¨§¥©¥¨¦©Ÿ§¦Ÿ¤©¨¤§¦Ÿ¨£¦¦
äåðòä áø éôìe. §¦Ÿ¨£¨¨

‚äãOä úlçzî äàt ïéðúBð,dòöîàîe.ïBòîL éaøøîBà:øeòMk óBqa ïziL ãáìáe.äãeäé éaøøîBà:íà §¦¥¨¦§¦©©¨¤¥¤§¨¨©¦¦§¥¦§©¤¦¥©©¦©¦§¨¥¦
ãçà çì÷ øiL–äàt íeMî Bì CîBñ;åàì íàå–ø÷ôä íeMî àlà ïúBð Bðéà. ¦¥¤©¤¨¥¦¥¨§¦¨¥¥¤¨¦¤§¥

a.miyyn d`tl oizget oi`:ïðáøãî.xeriy d`tl oi` exn`y t"r`:ïøîàãë àúééøåàãî.dcyd lceb itl lkdíéèòåî íééðòå äìåãâ åäãù íà
éñåîå ïúåðéñåî íéáåøî íééðòå äðè÷ åäãù íàå ,åäãù ìãåâ éôì íéùù ìò ó:íééðòä áåø éôì íéùù ìò ó.deprd itleéôì øîåìë ,å"éåá äåðò éñøâã úéà

éðáøú êúåðòå ïåùì ,íééðòì äáøé åúåðò áåø(çé íéìäú)íéøâøâä ìãåâ åùøéôå ,ú"éáá äáðò éñøâã úéàå .õøàä äðòúù äî øîåìë äéðò ïåùì ùøéô í"áîøå .
:äôéìå òøì íéùù øòùé àìà úåòøä ïî äìåë äàôä çéðé àì úå÷ã úåîåðö øçà íå÷îáå úåáåèå úåàìî ãçà íå÷îá äãù ìù íéìáùä åéä íàù ,ïðè÷å

b.drvn`ne dcyd zlgznáéúëã ,äãù óåñá äàô çéðäì êéøö ïéàå(èé àø÷éå)êì ùéù éô ìò óàå äàô ïú äøåú äøîà ,øåö÷ì êãù úàô äìëú àì
:øåö÷ì äî÷ ïééãò.xeriyk seqa oziy calaeïúåð ïë íà àìà øèôî àì íå÷î ìëî ,ïúðù äîì äàô úøåú ùéù òöîàáå äìçúá àø÷ éáøã â"òà

ìëì äëéøöä äàô øåòéùë óåñá ïúéù ãáìáå ùøéô í"áîøå .éîìùåøéá çëåî ïë äìçúáå òöîàá ïúðù äî íò íéùùî ãçà øåòéù íåìùú äãùä óåñá
:òöîàáå äìçúá çéðäù äîî õåç íéùùî ãçà äãùä óåñá çéðéù êéøöù ,äãùä.cg` glw xiiy m`ìëå ,åéìò êîåñ äàôì åúåà çéðäå äãùä óåñá

:äéìò äàô úøåú äìéçúáå òöîàá çéðäù äî.e`l m`eäáåùç äðéà äìéçúáå òöîàá çéðäù äî éøä ,äàôì äãùä óåñá ãçà çì÷ åìéôà çéðä àìù
:ïåòîù éáøë äëìäå .éëäá äãùä ìòá øèôî àìã àìà äàô äáåùç àéä íå÷î ìëîã øîàã ïåòîù éáøãà âéìôå .äì ùé ø÷ôä ïéã àìà äàô

`xephxa yexit
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משנתנו באה התורה, מן  שיעור לה אין שהפאה הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
(מינימלי ). ביותר הקטן שיעור לה קבעו שחכמים ללמד 

íéMMî äàôì ïéúçBt ïéà פחות לא לעניים פאה מניחים – ÅÂÄÀÅÈÄÄÄ
בשדה, מששים eøîàLמאחד  ét ìò óàå:הקודמת במשנה – ÀÇÇÄÆÈÀ
øeòL äàtì ïéà מקום מכל  שם, שביארנו כמו התורה, מן  – ÅÇÅÈÄ

גורסים  יש  – מששים. מאחד  יפחות שלא שיעור  לה קבעו  חכמים
"it lr s`",למעלה נמשכת זו שפיסקה שבארנו מה ולפי  וא"ו), (בלי 

זה  שיעור  על  להוסיף שצריכים יש אמנם נכונה. הזאת הגירסה נראית
שכן  חכמים, íéiðòäשקבעו  áø éôìe ,äãOä ìãb éôì ìkäÇÙÀÄÙÆÇÈÆÀÄÙÈÂÄÄ

היינו  שדהו , לפי נותן מעטים והעניים גדולה שדהו אם בשיעור–

מרובים, והעניים קטנה שדהו  ואם מששים. אחד חכמים: שקבעו 
בפאה  שתהא כדי  מששים, אחד של זה שיעור על  להוסיף צריך  הריהו

לעניים. äåðòäתועלת áø éôìeשל הברכה רוב לפי כלומר  – ÀÄÙÈÂÈÈ
הדגן " את תענה "והארץ מלשון  כד),היבול, ב , שמבארים (הושע או 

הדברים, וכוונת המלאים; הגרגרים היינו  (בבי "ת), "ענבה" כמו "ענוה"
הפאה  שיעור  על יוסיף מעטים, שהעניים אף שדהו, נתברכה שאם

"לפי מבארים ויש לו. נתן  אשר  ה' כברכת רחבה, ביד  לעניים ויתן
וצנומות  אחד  במקום מלאות השיבולים היו שאם – הענבה" רוב

יתן  אלא השדה, כל  על הרעות מן פאה יתן  לא אחר, במקום דקות
תרבני " "וענוותך מלשון  "ענוה" מפרשים יש  הסוגים. (תהלים מכל

לו), הרייח, חכמים, שקבעו  השיעור על  להוסיף שצריך שמה כלומר 
שלפי השדה, בעל של וטובו  חסדו במידת היינו  בענוותו , תלוי זה

לעניים וירבה יוסיף ענוותו  .(ר"ש )רוב

ג ה נ ש מ ר ו א ב

תכלה  "לא ט): יט, (ויקרא שנאמר  השדה, בסוף לעניים להניחה פאה מצוות עיקר 
jcy z`tרבי "אמר א): כג, (שבת ובגמרא (פאה) בתוספתא ומובא לקצור ".

א) השדה: בסוף פאה להניח תורה אמרה דברים ארבעה בשביל lfbשמעון: iptn
miipr ויאמר בה), עניים ואין  פנויה (שהשדה פנויה השדה בעל יראה שלא –

רש "י ). – אחרים עניים יבואו שלא עד  אותה וטול  (מהר פאה זו  הרי עני : לקרובו
miiprב) lehia iptn הבית בעל מניח "עכשיו ומשמרים: יושבים עניים יהיו  שלא –

הפאה  את ונוטל ובא מלאכתו ועושה העני הולך  בסוף, שנותנה מתוך  (אבל פאה"
ג) "תוספתא"). – cygבאחרונה iptn תבוא" אומרים ושבים עוברים יהיו שלא –

מכלה  שהוא קצירו  בגמר רואים (שהעוברים בשדהו" פאה הניח שלא לאדם מארה
ד ) רש"י). – פאה נתן שכבר  יודעים ואינם mi`nxdהכל  iptn:אומרים יהיו  שלא –

"אין הרמב"ם: פוסק וכן פאה. הנחנו השדה,כבר בסוף אלא הפאה את מניחים
ושבים  לעוברים ניכרת שתהיה וכדי  לו; שיבואו מקום יודעים עניים שיהיו כדי 

אותו שרואים לאלו ואומר הכל  לקצור  יתכוון  שלא הרמאים, ומפני  ייחשד ; ולא

אדם  שאין שעה ישמור  שלא ועוד, הנחתי ; השדה בתחילת השדה: סוף קוצר 

לו " הקרוב לעני  ויתננה ai)ויניחנה ,a miipr zepzn 'ld),ברם –epzpyn אם דנה

באמצעה. או השדה בתחילת פאה להניח גם מותר

äãOä úlçzî äàt ïéðúBð,לקצור בו  שמתחילים במקום – ÀÄÅÈÄÀÄÇÇÈÆ
dòöîàîeעל אף קמא תנא שלדעת כלומר  השדה; מאמצע או – ÅÆÀÈÈ

תכלה "לא שכתוב jcyפי z`t בסוף דווקא להניח מחייב זה אין ,"

גם  פאה להניח מותר אלא לקצור , בו שגומרים במקום היינו השדה,
בסוף  שנאמר  ממה זה למדים בירושלמי באמצעה. או השדה בתחילת

שדך פאת תכלה ("לא "לקצור " פסוק "תן xevwlאותו שדרשוהו : ,("
שכוונת  מפרשים, יש לקצור ". קמה עדיין  לך  שיש פי על אף פאה
לכתחילה  שאמנם כלומר בדיעבד, אלא לכתחילה אינה קמא תנא דברי 

שבדיעבד אלא הכתוב), משמעות (כפי  השדה בסוף פאה להניח יש
פאה, דין  לה יש  מאמצעה, או  השדה מתחילת פאה ונתן עבר אם

שהיא zexyrndדהיינו on dxeht ופאה שכחה בלקט, ההלכה שכן  ,
" ששנינו ומה המעשרות. מן  הם השדה"oipzepשפטורים מתחילת פאה

שיש הוא, הדברים פירוש אלא הוא, דווקא לאו לכתחילה) (שמשמע
מאמצעה. או  השדה מתחילת שנתן לפאה גם פאה ïBòîLדין  éaøÇÄÄÀ

óBqa ïziL ãáìáe :øîBà,השדה –øeòMk;משישים אחד – ÅÄÀÇÆÄÅÇÇÄ
או  השדה בתחילת שניתנה הפאה שאמנם היא, שמעון רבי דעת

תנא  כדברי  המעשרות, מן  היא שפטורה עליה, פאה דין באמצעה
חובתו  ידי  בה יוצא השדה בעל אין  אבל השני), הפירוש (לפי קמא

בשדה  שנשאר  מה מכל  מששים אחד השדה בסוף נתן  כן אם אלא
יש באמצעו ). או  הקציר  (בתחילת הראשונה הפאה את שנתן לאחר

כשיעור"xeriyk"מפרשים: מבארים: ויש השדה, מכל מששים אחד –
בתחילה  שנתן  הפאה עם יחד משישים אחד  לשיעור  החסר  השלמת

תנא (ברטנורא ).ובאמצע על לחלוק בא שמעון  רבי שאין  סוברים, יש
דבריו את לפרש  בא אלא היא (הר"ש )קמא, המפרשים רוב דעת ברם ,

קמא  תנא בין  היא מחלוקת שאמנם התוספתא), מלשון  שמשמע (כפי 
בסוף  כלום הניח שלא פי על  אף קמא תנא שלדעת שמעון, ורבי 
או  השדה בתחילת שהניח בפאה חובתו ידי  יוצא הריהו  השדה,

שיתן  עד  פאה חובת ידי יוצא אינו  שמעון רבי לדעת ואילו באמצעה,
שביארנו. כמו  כשיעור, השדה øiLבסוף íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÄÅ

ãçà çì÷ בסוף שיבולים של אחד  קנה אפילו כפאה השאיר אם – ÆÇÆÈ
äàtהשדה, íeMî Bì CîBñבשאר שהניח מה זה לקלח מצרף – ÅÄÅÈ

יוצא  התורה מן שכן פאה, בתור ובאמצעה, השדה בתחילת המקומות
שדך ", "פאת ואמרה שהקפידה היא והתורה אחד, בקלח אף אדם

מששים, אחד  של  השיעור את שקבעו  חכמים אבל  השדה, בסוף שיתן

izdw - zex`ean zeipyn
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àé-÷øô äéîçðakÎe

å(ñ) :ìéç-éLðà äðîLe íéML úBàî òaøà íìLeøéa íéáLiä õøô-éða-ìkæàlñ ïîéðá éða älàå ¨§¥¤¾¤©Ÿ§¦−¦¨¨®¦©§©¬¥²¦¦¬§Ÿ−̈©§¥¨«¦§¥−¤§¥´¦§¨¦®©ª¿
éìB÷-ïá äéãt-ïa ãòBé-ïa ílLî-ïa:äéòLé-ïa ìàéúéà-ïa äéNòî-ïá äçúBàî òLz élñ éab åéøçàå ¤§ª¿̈¤¥¿¤§¨¨Á¤¸¨¨¯¤©£¥¨²¤¦«¦¥−¤§©«§¨«§©£−̈©©´©¨®§©¬¥−

:äðîLe íéøNòè(ô) :äðLî øéòä-ìò äàeðqä-ïá äãeäéå íäéìò ãé÷t éøëæ-ïa ìàBéåéíéðäkä-ïî ¤§¦¬§Ÿ¨«§¥¬¤¦§¦−¨¦´£¥¤®¦¨¯¤©§¨²©¨¦−¦§¤«¦©«Ÿ£¦®
:ïéëé áéøéBé-ïá äéòãéàé:íéýìàä úéa ãâð áeèéçà-ïa úBéøî-ïa ÷Bãö-ïa ílLî-ïa äi÷ìç-ïá äéøN §©«§¨¬¤¨¦−¨¦«§¨¨̧¤¦§¦¹̈¤§ª¨´¤¨À¤§¨Æ¤£¦½§¦−¥¬¨¡Ÿ¦«

áééöîà-ïa äéììt-ïa íçøé-ïa äéãòå íéðLe íéøNò úBàî äðîL úéaì äëàìnä éNò íäéçàå©£¥¤ÀŸ¥³©§¨¨Æ©©½¦§Ÿ¤¬¥−¤§¦´§¨®¦©Â£¨¨¤§Ÿ¨³¤§©§¨Æ¤©§¦´
:äikìî-ïa øeçLt-ïa äéøëæ-ïáâéìàøæò-ïa éñLîòå íéðLe íéòaøà íéúàî úBáàì íéLàø åéçàå ¤§©§½̈¤©§−¤©§¦¨«§¤¨Æ¨¦´§¨½¨©−¦©§¨¦´§¨®¦©£©§©¯¤£©§¥²
:ønà-ïa úBîlLî-ïa éæçà-ïaãéìàécáæ íäéìò ãé÷ôe äðîLe íéøNò äàî ìéç éøBab íäéçàå ¤©§©¬¤§¦¥−¤¦¥«©£¥¤Æ¦´¥©½¦¥−̈¤§¦´§Ÿ¨®¨¦´£¥¤½©§¦¥−

(ñ) :íéìBãbä-ïaåè:épea-ïa äéáLç-ïa í÷éøæò-ïa áeMç-ïá äéòîL íiåìä-ïîeæèãáæBéå éúaLå ¤©§¦«¦«©§¦¦®§©§¨¯¤©²¤©§¦¨¬¤£©§−̈¤¦«§©§©̧§¨¹̈
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:ïeúeãé (ïåúéãé)-ïa ììb-ïa òenL-ïa àcáòå åéçàî äðLî äé÷a÷áe älôzì äãBäé älçzä©§¦¨Æ§¤´©§¦½̈©§ª§−̈¦§¤´¥¤¨®§©§¨Æ¤©½©¤¨−̈¤§«
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(Ë).ãé÷ô:ממונה.äðùî(הפקיד )אחר:(‡È).ãéâð

íéäìàä.ממונה: úéá ãéâð:אלהים בית על ממונה
(·È).úéáì äëàìîä äùåò íäéçàå שהיו וחבריהם

וקרבנותיו: הבית עבודת úåáàì.(È‚)עובדים íéùàø
הכהנים: ממשפחות אב בית íäéìò.(È„)ראשי ãé÷ôå

עליהם: äðåöéçä.(ÊË)ממונה äëàìîä ìò לבית אשר
מביאים  שהיו המערכה ועצי הבית בדק בנייני כגון

äìôúì.(ÊÈ)מבחוץ: äãåäé äìçúä ùàø היה הוא
בתפלה  להודות תחלה לפתוח וגדול וממונה ראש
והה"א  יודה כמו יהודה לוים, של שירותיהם ובזמירות

יהוסף: יוסף כמו לצורך שלא בתיבה נכנסת
(ËÈ).íéøòåùäå:המקדש שערי על ùéà(Î)ממונין

.åúìçðá:יושבים היו בנחלתו אחד ìôåòá.(Î‡)כל
בירושלים: אשר אחד íéðéúðä.מקום ìò על ממונים

íéåìä.(Î·)הנתינים: ãé÷ôå אשר הלוים על ממונה
úëàìî.בירושלים: ãâðì כגון ממונה הבית מלאכת על

למעשה  ממון שמוציאין דברים ושאר הבית בדק בנייני
על (למעשר) ויוזבד ושבתי למעלה שנאמר כענין הבית

וגו': החיצונה המלאכה

cec zcevn
(Â).ı¯Ù È· ÏÎ זרח בני עם  בד "ה  כללם שלה  בני  ומספר 

פה : הוזכרו וחשיבות :ÂÈ¯Á‡Â.(Á)שלא  Â‚Â'.במעלה  Ú˘˙
וכו': מאות  תשע Ì‰ÈÏÚ.(Ë)ועמו „È˜Ù:לראש עליהם ממונה  העיר:˘Ó‰.היה על  הממונה  המושל  אל  במעלה  ÔÓ(È)שני

.ÌÈ‰Î‰:'וכו ידעיה  היו  בירושלים ישבו  אלהים:È‚„.(È‡)אשר  בית של  עושיÌ‰ÈÁ‡Â.(È·)ממונה  כו' ידעיה של חבריהם
וכו': מאות שמונה  במספר  היו המזבח  עבודת Â‚Â'.מלאכת ‰È„ÚÂ:בירושלים מהיושבים  היה  הוא  של ÂÈÁ‡Â.(È‚)אף  חבריו 

בירושלים: ישבו הם  ואף וכו' מאתים במספר היו אבותם  למשפחת  ראשים היו אשר  ÂÎÂ'.עדיה ÈÒ˘ÓÚÂישב הוא אף 
האבות:Ì‰ÈÁ‡Â.(È„)בירושלים: ראשי ‰ÌÈÂÏ.(ÂË)של  ÔÓÂ:'וכו שמעיה  היו בירושלים  ישבו ‰Î‡ÏÓ‰(ÊË)אשר ÏÚ

.'ÂÎÂ:וכדומה הבית בדק  לצורך ואבנים עצים להביא  כגון המקדש  לצורך והיא למקדש  חוץ  הנעשה המלאכה  על  ממונים היו
.ÌÈÂÏ‰ È˘‡¯Ó:הלוים ראשי היו ÏÙ˙Ï‰.(ÊÈ)והם  ‰„Â‰È ,‰ÏÁ˙‰ וההלול ¯‡˘ ההודות את בתחלה להתחיל  הראש היה הוא

התפלה: זמן בוא  ÂÈÁ‡Ó.לעת  ‰˘Ó:אחיו שאר מבין לו שני Â‚Â'.היה ‡„·ÚÂ:'בירושלי ישב הוא Â‰È„‰.(Î)אף È¯Ú ÏÎ·
בנחלתו: איש  כל  יהודה ערי בכל  בירושלים:ÌÈ·˘ÂÈ.(Î‡)ישבו מגדל  שם והוא בעופל יושבים  ‰ÌÈÈ˙.היו  ÏÚפקידים

הנתינים: Â‚Â'.(Î·)על „È˜ÙÂ:'וכו עוזי היה  בירושלים ישבו  אשר הלוים  על  Î‡ÏÓ˙.הפקיד  „‚Ï על הממונים  היו הם
בבנין: ולהוסיף  הבדק  את לחזק הבית מלאכת 

oeiv zcevn
(ÊÈ).‰„Â‰È: והלל הודות מלשון

b dpyn oey`x wxt d`t zkqn

·íéMMî äàôì ïéúçBt ïéà,eøîàL ét ìò óàå:øeòL äàtì ïéà.äãOä ìãb éôì ìkä,íéiðòä áø éôìe, ¥£¦§¥¨¦¦¦§©©¦¤¨§¥©¥¨¦©Ÿ§¦Ÿ¤©¨¤§¦Ÿ¨£¦¦
äåðòä áø éôìe. §¦Ÿ¨£¨¨

‚äãOä úlçzî äàt ïéðúBð,dòöîàîe.ïBòîL éaøøîBà:øeòMk óBqa ïziL ãáìáe.äãeäé éaøøîBà:íà §¦¥¨¦§¦©©¨¤¥¤§¨¨©¦¦§¥¦§©¤¦¥©©¦©¦§¨¥¦
ãçà çì÷ øiL–äàt íeMî Bì CîBñ;åàì íàå–ø÷ôä íeMî àlà ïúBð Bðéà. ¦¥¤©¤¨¥¦¥¨§¦¨¥¥¤¨¦¤§¥

a.miyyn d`tl oizget oi`:ïðáøãî.xeriy d`tl oi` exn`y t"r`:ïøîàãë àúééøåàãî.dcyd lceb itl lkdíéèòåî íééðòå äìåãâ åäãù íà
éñåîå ïúåðéñåî íéáåøî íééðòå äðè÷ åäãù íàå ,åäãù ìãåâ éôì íéùù ìò ó:íééðòä áåø éôì íéùù ìò ó.deprd itleéôì øîåìë ,å"éåá äåðò éñøâã úéà

éðáøú êúåðòå ïåùì ,íééðòì äáøé åúåðò áåø(çé íéìäú)íéøâøâä ìãåâ åùøéôå ,ú"éáá äáðò éñøâã úéàå .õøàä äðòúù äî øîåìë äéðò ïåùì ùøéô í"áîøå .
:äôéìå òøì íéùù øòùé àìà úåòøä ïî äìåë äàôä çéðé àì úå÷ã úåîåðö øçà íå÷îáå úåáåèå úåàìî ãçà íå÷îá äãù ìù íéìáùä åéä íàù ,ïðè÷å

b.drvn`ne dcyd zlgznáéúëã ,äãù óåñá äàô çéðäì êéøö ïéàå(èé àø÷éå)êì ùéù éô ìò óàå äàô ïú äøåú äøîà ,øåö÷ì êãù úàô äìëú àì
:øåö÷ì äî÷ ïééãò.xeriyk seqa oziy calaeïúåð ïë íà àìà øèôî àì íå÷î ìëî ,ïúðù äîì äàô úøåú ùéù òöîàáå äìçúá àø÷ éáøã â"òà

ìëì äëéøöä äàô øåòéùë óåñá ïúéù ãáìáå ùøéô í"áîøå .éîìùåøéá çëåî ïë äìçúáå òöîàá ïúðù äî íò íéùùî ãçà øåòéù íåìùú äãùä óåñá
:òöîàáå äìçúá çéðäù äîî õåç íéùùî ãçà äãùä óåñá çéðéù êéøöù ,äãùä.cg` glw xiiy m`ìëå ,åéìò êîåñ äàôì åúåà çéðäå äãùä óåñá

:äéìò äàô úøåú äìéçúáå òöîàá çéðäù äî.e`l m`eäáåùç äðéà äìéçúáå òöîàá çéðäù äî éøä ,äàôì äãùä óåñá ãçà çì÷ åìéôà çéðä àìù
:ïåòîù éáøë äëìäå .éëäá äãùä ìòá øèôî àìã àìà äàô äáåùç àéä íå÷î ìëîã øîàã ïåòîù éáøãà âéìôå .äì ùé ø÷ôä ïéã àìà äàô

`xephxa yexit
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משנתנו באה התורה, מן  שיעור לה אין שהפאה הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
(מינימלי ). ביותר הקטן שיעור לה קבעו שחכמים ללמד 

íéMMî äàôì ïéúçBt ïéà פחות לא לעניים פאה מניחים – ÅÂÄÀÅÈÄÄÄ
בשדה, מששים eøîàLמאחד  ét ìò óàå:הקודמת במשנה – ÀÇÇÄÆÈÀ
øeòL äàtì ïéà מקום מכל  שם, שביארנו כמו התורה, מן  – ÅÇÅÈÄ

גורסים  יש  – מששים. מאחד  יפחות שלא שיעור  לה קבעו  חכמים
"it lr s`",למעלה נמשכת זו שפיסקה שבארנו מה ולפי  וא"ו), (בלי 

זה  שיעור  על  להוסיף שצריכים יש אמנם נכונה. הזאת הגירסה נראית
שכן  חכמים, íéiðòäשקבעו  áø éôìe ,äãOä ìãb éôì ìkäÇÙÀÄÙÆÇÈÆÀÄÙÈÂÄÄ

היינו  שדהו , לפי נותן מעטים והעניים גדולה שדהו אם בשיעור–

מרובים, והעניים קטנה שדהו  ואם מששים. אחד חכמים: שקבעו 
בפאה  שתהא כדי  מששים, אחד של זה שיעור על  להוסיף צריך  הריהו

לעניים. äåðòäתועלת áø éôìeשל הברכה רוב לפי כלומר  – ÀÄÙÈÂÈÈ
הדגן " את תענה "והארץ מלשון  כד),היבול, ב , שמבארים (הושע או 

הדברים, וכוונת המלאים; הגרגרים היינו  (בבי "ת), "ענבה" כמו "ענוה"
הפאה  שיעור  על יוסיף מעטים, שהעניים אף שדהו, נתברכה שאם

"לפי מבארים ויש לו. נתן  אשר  ה' כברכת רחבה, ביד  לעניים ויתן
וצנומות  אחד  במקום מלאות השיבולים היו שאם – הענבה" רוב

יתן  אלא השדה, כל  על הרעות מן פאה יתן  לא אחר, במקום דקות
תרבני " "וענוותך מלשון  "ענוה" מפרשים יש  הסוגים. (תהלים מכל

לו), הרייח, חכמים, שקבעו  השיעור על  להוסיף שצריך שמה כלומר 
שלפי השדה, בעל של וטובו  חסדו במידת היינו  בענוותו , תלוי זה

לעניים וירבה יוסיף ענוותו  .(ר"ש )רוב

ג ה נ ש מ ר ו א ב

תכלה  "לא ט): יט, (ויקרא שנאמר  השדה, בסוף לעניים להניחה פאה מצוות עיקר 
jcy z`tרבי "אמר א): כג, (שבת ובגמרא (פאה) בתוספתא ומובא לקצור ".

א) השדה: בסוף פאה להניח תורה אמרה דברים ארבעה בשביל lfbשמעון: iptn
miipr ויאמר בה), עניים ואין  פנויה (שהשדה פנויה השדה בעל יראה שלא –

רש "י ). – אחרים עניים יבואו שלא עד  אותה וטול  (מהר פאה זו  הרי עני : לקרובו
miiprב) lehia iptn הבית בעל מניח "עכשיו ומשמרים: יושבים עניים יהיו  שלא –

הפאה  את ונוטל ובא מלאכתו ועושה העני הולך  בסוף, שנותנה מתוך  (אבל פאה"
ג) "תוספתא"). – cygבאחרונה iptn תבוא" אומרים ושבים עוברים יהיו שלא –

מכלה  שהוא קצירו  בגמר רואים (שהעוברים בשדהו" פאה הניח שלא לאדם מארה
ד ) רש"י). – פאה נתן שכבר  יודעים ואינם mi`nxdהכל  iptn:אומרים יהיו  שלא –

"אין הרמב"ם: פוסק וכן פאה. הנחנו השדה,כבר בסוף אלא הפאה את מניחים
ושבים  לעוברים ניכרת שתהיה וכדי  לו; שיבואו מקום יודעים עניים שיהיו כדי 

אותו שרואים לאלו ואומר הכל  לקצור  יתכוון  שלא הרמאים, ומפני  ייחשד ; ולא

אדם  שאין שעה ישמור  שלא ועוד, הנחתי ; השדה בתחילת השדה: סוף קוצר 

לו " הקרוב לעני  ויתננה ai)ויניחנה ,a miipr zepzn 'ld),ברם –epzpyn אם דנה

באמצעה. או השדה בתחילת פאה להניח גם מותר

äãOä úlçzî äàt ïéðúBð,לקצור בו  שמתחילים במקום – ÀÄÅÈÄÀÄÇÇÈÆ
dòöîàîeעל אף קמא תנא שלדעת כלומר  השדה; מאמצע או – ÅÆÀÈÈ

תכלה "לא שכתוב jcyפי z`t בסוף דווקא להניח מחייב זה אין ,"

גם  פאה להניח מותר אלא לקצור , בו שגומרים במקום היינו השדה,
בסוף  שנאמר  ממה זה למדים בירושלמי באמצעה. או השדה בתחילת

שדך פאת תכלה ("לא "לקצור " פסוק "תן xevwlאותו שדרשוהו : ,("
שכוונת  מפרשים, יש לקצור ". קמה עדיין  לך  שיש פי על אף פאה
לכתחילה  שאמנם כלומר בדיעבד, אלא לכתחילה אינה קמא תנא דברי 

שבדיעבד אלא הכתוב), משמעות (כפי  השדה בסוף פאה להניח יש
פאה, דין  לה יש  מאמצעה, או  השדה מתחילת פאה ונתן עבר אם

שהיא zexyrndדהיינו on dxeht ופאה שכחה בלקט, ההלכה שכן  ,
" ששנינו ומה המעשרות. מן  הם השדה"oipzepשפטורים מתחילת פאה

שיש הוא, הדברים פירוש אלא הוא, דווקא לאו לכתחילה) (שמשמע
מאמצעה. או  השדה מתחילת שנתן לפאה גם פאה ïBòîLדין  éaøÇÄÄÀ

óBqa ïziL ãáìáe :øîBà,השדה –øeòMk;משישים אחד – ÅÄÀÇÆÄÅÇÇÄ
או  השדה בתחילת שניתנה הפאה שאמנם היא, שמעון רבי דעת

תנא  כדברי  המעשרות, מן  היא שפטורה עליה, פאה דין באמצעה
חובתו  ידי  בה יוצא השדה בעל אין  אבל השני), הפירוש (לפי קמא

בשדה  שנשאר  מה מכל  מששים אחד השדה בסוף נתן  כן אם אלא
יש באמצעו ). או  הקציר  (בתחילת הראשונה הפאה את שנתן לאחר

כשיעור"xeriyk"מפרשים: מבארים: ויש השדה, מכל מששים אחד –
בתחילה  שנתן  הפאה עם יחד משישים אחד  לשיעור  החסר  השלמת

תנא (ברטנורא ).ובאמצע על לחלוק בא שמעון  רבי שאין  סוברים, יש
דבריו את לפרש  בא אלא היא (הר"ש )קמא, המפרשים רוב דעת ברם ,

קמא  תנא בין  היא מחלוקת שאמנם התוספתא), מלשון  שמשמע (כפי 
בסוף  כלום הניח שלא פי על  אף קמא תנא שלדעת שמעון, ורבי 
או  השדה בתחילת שהניח בפאה חובתו ידי  יוצא הריהו  השדה,

שיתן  עד  פאה חובת ידי יוצא אינו  שמעון רבי לדעת ואילו באמצעה,
שביארנו. כמו  כשיעור, השדה øiLבסוף íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÄÅ

ãçà çì÷ בסוף שיבולים של אחד  קנה אפילו כפאה השאיר אם – ÆÇÆÈ
äàtהשדה, íeMî Bì CîBñבשאר שהניח מה זה לקלח מצרף – ÅÄÅÈ

יוצא  התורה מן שכן פאה, בתור ובאמצעה, השדה בתחילת המקומות
שדך ", "פאת ואמרה שהקפידה היא והתורה אחד, בקלח אף אדם

מששים, אחד  של  השיעור את שקבעו  חכמים אבל  השדה, בסוף שיתן

izdw - zex`ean zeipyn
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„äàta eøîà ììk:ìëà àeäL ìk,øîLðå,õøàä ïî åéìecâå,úçàk Búèé÷ìe,íei÷ì Bñéðëîe–äàôa áiç. §¨¨§©¥¨¨¤Ÿ¤§¦§¨§¦¨¦¨¨¤§¦¨§©©©§¦§¦©¨§¥¨
äfä ììka úBiðèwäå äàeázäå. §©§¨§©¦§¦©§¨©¤

‰ïìéàáe:âBàä,ïéáeøçäå,íéæBâàäå,íéã÷Mäå,íéðôbäå,íéðBnøäå,íéúéfäå,íéøîzäå–äàôa ïéáiç. ¨¦¨¨§¤¨¦§¨¡¦§©§¥¦§©§¨¦§¨¦¦§©¥¦§©§¨¦©¨¦§¥¨
ÂúBøNònä ïî øeèôe äàt íeMî ïúBð àeä íìBòì,çøîiL ãò.úBøNònä ïî øeèôe ø÷ôä íeMî ïúBðå,ãò §¨¥¦¥¨¨¦©©©§©¤§¨¥©§¥¦¤§¥¨¦©©©§©

c.lke` `edy xac lkáéúëã ,äàôá ïéáééç ïéàå åø÷î ìëåà åàì ÷çãä éãé ìò ìëåà ïäù ô"òàù ,ñéèñ éçéôñ éèåòîì(èé àø÷éå)äøéö÷ ïéàå ,íëøö÷áå
:äìéëàì éåàøä øáãá àìà.xnypeáéúëã ,äàôá áééç åðéàù íéøîåù åì ïéàù ø÷ôä éèåòîì(íù):áæòð øáëù ø÷ôäì èøô ,íúåà áåæòú øâìå éðòì

.ux`d on eilecibeáéúëã äàôá ïéáééç ïéàù ,øéåàä ïî íäéìåãâå õøàá ùøåù íäì ïéàù ,úåéøèôå ïéäîë éèåòîì(íù):íëöøà øéö÷.cg`k ezhiwle
áéúëã ,ïåùàø ïåùàø íäá íéìùáúîù úåøéôä íéè÷ìðù ,úåðìéàä ïî äá àöåéëå äðàú éèåòîì(íù):ãçéá äáøä øö÷ðä øáã òîùî øéö÷eqipkne

.meiwláéúëã ,ãéî ùôòúî àìà íéé÷úî åðéàù ÷øé éèåòîì(âë íù):øö÷ð ÷øéä ïéàå êøö÷á êãù úàô.zeiphwde d`eazde,íéðéîä úùîçî äàåáú
:ïäéîåãå íéùãòå íéðåôàå ïéìåô úåéðè÷ .ïåôéùå ìòåù úìåáù úîñåëå äøåòùå äèç.dfd llka:åììä íéàðúä ìë íäá åîìùéùë äàôá áééçúäì

d.be`dúåìëùàäå ,÷"àîåñ éáøòá åì ïéøå÷å úåøåòä åá íéãáòîù çîö àåäù ùøéô í"áîøå .ñ"éìåà é"ðøå÷ æ"òìá åì ïéøå÷å ,íåãà åìù éøôäù ïìéà
:øîà÷ ïäéîåãå åìà àìà ,íéøçà úåðìéà éðéî àìå äàôá íéáééç àðúä äðîù åìà à÷åã åàìå .äìéëàì ïééåàø åìù

e.d`t meyn ozep `ed mlerl:úåøùòîä ïî äøåèô íééðòì ïúåðå ùåìúä ïî ùéøôîù äàôäå ,ùåìúä ïî ùéøôäì áééç øáåçîá äãùá äàô çéðä àìù éî
.gxniy crïéàù ,äàôä ìåèé êë øçàå äìçú úåøùòîäå äîåøúä ùéøôéù êéøö çåøéîä øçà äàô ùéøôäì àá íà ìáà ,äàåáú ìù øåáöå éøë äùòéù

`xephxa yexit

סומך לפיכך השדה, בסוף דווקא שיעור אותו  כל שיתן הקפידו  לא

אחרים, במקומות שהניח מה כל  השדה בקצה שמשאיר זה לקלח
חכמים מדברי  וגם התורה מן  גם פאה חובת ידי  íàåÀÄ,(הגר "א )ויוצא

åàì, כלל השדה בסוף הניח שלא –ïúBð Bðéàכל פאה בתור  – ÈÅÅ
ובאמצע, בתחילה שהניח ø÷ôäמה íeMî àlà חייב והוא – ÆÈÄÆÀÅ

מ  ונפקא התלוש. מן  אחרת פאה לעניים,ליתן אלא אינה שפאה ינה,
כאחד. עשירים וגם עניים גם זוכים בהפקר  oernyואילו iaxk dkldd,

מכל פאה, חובת ידי  יצא שלא פי על  אף השדה, בסוף הניח לא שאם
פאה. דין  לו  יש באמצע או בתחילה שהניח מה miyxtnמקום yi

נתן  אם אחר: בענין דן  אלא שמעון רבי על חולק אינו יהודה שרבי 
נשאר שאם יהודה רבי ואומר עליה, להוסיף ורוצה כדין  פאה שיעור

לפאה, מצטרף בתלוש  שמוסיף מה כל מחובר , פאה אחד קלח עוד
מוסיף  שהוא מה כל  הכל , נתלש כבר אם אבל ממעשר , פטור והכל 

שיתן  עד המעשר  מן פטור  ואינו פאה, אינה התלוש, מן כך אחר עליה
הפקר. משום

i p y m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

בפאה. חייבים צמחים אלו ללמד , באה זו  משנה

eøîà ììk,חכמים –äàta:פאה בדין –ìëà àeäL ìk– ÀÈÈÀÇÅÈÈÆÙÆ
פי על אף צבעים, מהם שעושים עשבים להוציא אדם; לאכילת ראוי 

הדחק, ידי  על  למאכל גם לפעמים להוציא øîLðåשמשמשים – ÀÄÀÈ
אף  הנשמר, מין  שיהא "נשמר " מפרשים יש  שומרים. לו  שאין הפקר 

נשמר  עצמו הוא שאין פי  קדושים )על פרשת  לספרא בפירושו .(ראב"ד 
õøàä ïî åéìecâåשורש להם שאין ופטריות כמהין  להוציא – ÀÄÈÄÈÈÆ

האויר, מן  ויניקתם úçàkבארץ Búèé÷ìe,אחת בבת שנלקט – ÀÄÈÀÇÇ
כגון  קמעא, קמעא ונלקטים כאחת מבשילים שאינם פירות להוציא

וכדומה, íei÷ìתאנים Bñéðëîeמהר מתקלקל שאינו מין  כלומר  – ÇÀÄÀÄ
למח  להכניסו ואין ואפשר מהר, שמתקלקלים ירקות להוציא סן ;

הללו , התנאים חמשת בו  שיש כל  לקיום; אותם äàôaמכניסים áiçÇÈÀÅÈ
הכתוב מן  זה כל למדים בספרא ט ):– יט , קציר(ויקרא את "ובקצרכם

ונשמר אוכל  שהוא מיוחד "קציר " מה שדך"... פאת תכלה לא ארצכם
שיש צמח כל  אף לקיום, ומכניסו  כאחת ולקיטתו הארץ מן וגידולו 

בפאה. חייב הללו  התנאים חמישה הדגן ,äàeázäåבו מיני  חמשת – ÀÇÀÈ
ושיפון , שועל שבלת כוסמין , שעורים, חיטים, –úBiðèwäåדהיינו : ÀÇÄÀÄ

וכדומה, עדשים פולים, äfäכגון  ììka חמשת כל בהם שיש – ÇÀÈÇÆ
בפאה. חייבים והם הללו , התנאים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïìéàáe,הקודמת במשנה שנימנו התנאים חמשת בהם שיש  פרי עצי – ÈÄÈ
וביחודâBàäוהם: חלקיו, שכל ירקרקים, פרחים בעל  נמוך  אילן  – È

מפרש וכן  עורות; לעיבוד  המשמשים מיוחדים חמרים מכילים העלים,

בערבית: לו  וקוראים העורות בו  שמעבדים צמח שהוא הרמב"ם,
לאכילה, ראויים שלו והאשכולות íéæBâàäå,"סומק", ,ïéáeøçäåÀÆÈÄÀÈÁÄ

íéøîzäå ,íéúéfäå ,íéðBnøäå ,íéðôbäå ,íéã÷Mäåכל – ÀÇÀÅÄÀÇÀÈÄÀÈÄÄÀÇÅÄÀÇÀÈÄ
ודומיהם, הללו äàôaהאילנות ïéáiç חייבות אינן  התאנים אבל  – ÇÈÄÀÅÈ

הקודמת. במשנה שהזכרנו כמו  כאחת, לקיטתן  ואין  הואיל  בפאה

ישראל, בארץ ההיא בתקופה מצויים שהיו אילנות כאן  מונה המשנה
למעלה, שנזכרו התנאים בהם יש שאם אחרים, לאילנות הדין והוא

בפאה. הם חייבים

i y i l y m e i
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מן להניחה היא הפאה שמצוות הזכרנו , הקציר ,dnwdכבר בשעת לקרקע) (במחובר
באה  משנתנו – שדך"... פאת תכלה לא ארצכם קציר את "ובקצרכם שנאמר:
מן פאה להפריש  חייב הקמה, מן  פאה הניח ולא שדהו כל שקצר  שמי ללמד ,

התבואה). גרגרי (מערימת מהכרי  או  השיבולים מן – onהתלוש  dxeht d`td
zexyrnd כשהיא ואפילו ומעשרות, תרומה ממנה להפריש חייבים שאין  כלומר  ,

חלק  לו  אין כי  הלוי "ובא כט): יד , (דברים במעשרות שכתוב הכרי, מן  ניתנת
פטורה  הלכך  עני, הוא אם כגון בה, חלק ללוי  גם שיש  פאה יצאה – עמך " ונחלה
נתחייבה  שלא מתבואה הפאה כשהופרשה אמורים? דברים במה המעשרות. מן 
והזרייה  הדישה שלאחר בגורן ; הכרי מירוח לפני  דהיינו ומעשרות, בתרומה עדיין
ערימת  את ומייפים (מיישרים הכרי פני את ומחליקים בכרי  התבואה את צוברים
הפרשת  חיוב התבואה על  חל לא נמרח, שלא זמן  וכל  המירוח, וזהו  התבואה),
הפרשת  חיוב התבואה על  אז  שחל  כיון הכרי, מירוח לאחר  אבל  ומעשרות. תרומה
משנתנו כוללת כן – ממנה. ניטלה שטרם הפאה על  גם חל הריהו ומעשרות, תרומה

ומעשרות. תרומה לענין דינם את משנה שהמירוח דברים עוד 

äàt íeMî ïúBð àeä íìBòì ולא קצירו שגמר מי  כלומר – ÀÈÅÄÅÈ
כמו  התלוש , מן  פאה נותן הריהו  לקרקע, במחובר בשדה פאה הניח

למעלה, úBøNònäשבארנו  ïî øeèôe,פאה כדין  –çøîiL ãò ÈÄÇÇÇÀÇÆÀÈÅÇ
ומעשרות  מתרומה פטורה אינה התלוש  מן הניתנת שהפאה כלומר –

אבל למעלה; שביארנו כמו הכרי, מירוח לפני הופרשה כן אם אלא
את  ויישרו שהחליקו  (לאחר  מירוחו לאחר  מהכרי פאה להפריש  הבא

ובמעשרות, בתרומה התבואה כבר  ונתחייבה הואיל  התבואה), ערמת
ובמעשרות. בתרומה חייבת זו, מתבואה להפריש  בא שהוא הפאה, אף

לעניים. פאה יתן כך  ואחר והמעשרות התרומה תחילה יפריש הלכך 
התבואה, מכל מששים אחד  בשיעור פאה יתן  זה שבכגון  סוברים יש

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt d`t zkqn

çøîiL.úBøNònä ïî øeèôe úBôBòìå äiçìå äîäaì ìéëàîe,çøîiL ãò.ïî øeèôe òøBæå ïøbä ïî ìèBðå ¤§¨¥©©£¦©§¥¨§©©¨§¨¨¦©©©§©¤§¨¥©§¥¦©Ÿ¤§¥©¨¦
úBøNònä,çøîiL ãò;éøácàáé÷ò éaø.ïøbä úà eç÷lL éåìå ïäk–íälL úBøNònä,çøîiL ãò.Léc÷nä ©©©§©¤§¨¥©¦§¥©¦£¦¨Ÿ¥§¥¦¤¨§¤©Ÿ¤©©©§¤¨¤©¤§¨¥©©©§¦

äãBôe–úBøNòîa áiç,øaæbä çøîiL ãò. ¤©¨§©©§©¤§¨¥©©¦§¨
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡äàtì ïé÷éñôî elàå:ìçpä,úéìeìMäå,ãéçiä Cøãå,íéaøä Cøãå,íéaøä ìéáLe,òeáwä ãéçiä ìéáLe §¥©§¦¦©¥¨©©©§©§¦§¤¤©¨¦§¤¤¨©¦§¦¨©¦§¦©¨¦©¨©

:çåøîä íãå÷ äìèðù äàôä àìà úåøùòîä ïî øåèô.zexyrnd on xehte xwtd meyn ozepeïéà ,äá äëæå øçà àáå åúàåáú øé÷ôîä (ø÷ôä íåùî)
áéúëã úåøùòîá áééç äá äëåæä(ãé íéøáã)ïéà çåøîä øçàì åúàåáú øé÷ôîä ìáà ,ïéåù åãéå êãéù ø÷ôä àöé êîò äìçðå ÷ìç åì ïéà éë éåìä àáå
:øùòîä ïî øèåô àåää ø÷ôää.'eke dndal lik`ne:òá÷ úìéëà åìéôà úìëåà äîäáä ìáà ,çåøéî íãå÷ éàøò úìéëà ìåëàì øúåî åîöò àåä åìéôàå

.'eke rxefe oxebd on lhepáéúëã çåøî øçàì åìéôà øùòîä ïî øåèô òøåæä äøåúä ïîã(íù)åäéî ,úìëàå äéá ïðéø÷ àì òøåæå úìëàå øùòú øùò
:ò"øë äëìä ïéàå .ïðáøãî åìéôà øùòîä ïî øåèô çåøî íãå÷ã ò"øì ì"ñ .áééç ïðáøãî.oxebd z` egwlyåéäéù íéîëç åñð÷å ,ïøåâä ïî äàåáú åð÷ù

,çåøî íãå÷ åð÷ íàå .úåðøâìå úåúâì ïéé åà äàåáú úåð÷ì íéöôå÷ åéäé àìù éãë íéøçà íéåìå íéðäëì íúåà úúìå úåøùòîå úåîåøú ùéøôäì íéáééç
:íäìù úåøùòîä ,øùòîì åæ äàåáú äòá÷åä àì ïééãòù.dcete yicwndøùòîì òá÷åä àìù äî÷ åà ùéãâ àåäå ,øáæâä ãéî åàãôå åðøâ ùéã÷îä

çåøîä ïîæá åðééäã øùòîì òá÷åéù éåàø äéäù äòùáå ìéàåä øáæâä ãéá ïøåâä çøîúð íà ìáà .úåøùòîä åðîî àéöåäì äãåôä áééç ,ùã÷ää ãéá äéäùë
:úåøùòîä ïî øåèô ùã÷ääù úåøùòî åðîî àéöåäì áééç äãåôä ïéà ,ùã÷ä ãéá äúéä

a`.oiwiqtn el`áéúëã ,äàôì åì äúìò àì äúøáç ìò ïäî úçàá äàô çéðä íàù ïéðòì ,úåãù éúùë íéáùçð åéäéå äãùì äãù ïéá(èé àø÷éå)
:äúøáçì äãùî äàô çéðé àìù êãù úàô.lgpd:øäð.zilelyde:äðîî úåúåù íéî ìù úåøçà úåîàù äéôâàì ììù ú÷ìçîù íéîä úîàjxce

.cigid:úåîà 'ã.miaxd jxceàéäù íéáøä êøã åìéôàã ì"î÷å ,ïìéàá ïé÷éñôî ïéà åìà ìëù àôéñ éðúîì éòáã äì è÷ð àôéñ íåùîå ,äîà äøùò ùù
:ïìéàá ú÷ñôî äðéà äîà æ"è äáçø.cigid liaye miaxd liayàåä íà íéáøã ìéáù åìéôàã ïðéòîùàå .àòøë çðîå àòøë ìé÷ùã àáåè øèåæ ìéáù

:÷éñôî àì àì éàå úåòåøæä úåãùä ïéá ÷éñôî íéîùâä úåîéá úåòåøæ úåãùäù ïîæá åìéôà åá ïéëìäîù øîåìë ,íéîùâä úåîéìå äîçä úåîéì òåá÷

`xephxa yexit

משנתנו  – העניים. יפסידו  שלא המעשרות, הפרשת קודם כמותה לפי

תרו  גם הכולל "מעשרות" לשון  ø÷ôäמה.נקטה íeMî ïúBðåÀÅÄÆÀÅ
úBøNònä ïî øeèôe חייב בה הזוכה אין  תבואתו, את המפקיר – ÈÄÇÇÇÀ

שנאמר המעשרות, מן פטור שהפקר  ומעשרות, תרומה ממנה להפריש

כט ):במעשרות יד, –(דברים  עמך" ונחלה חלק לו אין כי  הלוי  "ובא
פטורה  מופקרת תבואה אין ברם, שווים. וידו  שידך הפקר יצא

הבעלים אותה הפקירו  כן  אם אלא çøîiLממעשרות ãò קודם – ÇÆÀÈÅÇ
המפקיר אבל  למעשר, התבואה הוקבעה לא שעדיין  הכרי , מירוח

ומעשרות. תרומה חובת ממנה פקעה לא המירוח, לאחר תבואתו 
שיפריש עד כלום מתבואתו  אדם יפקיר  לא המירוח שלאחר  ומכאן,

למשנתנו)המעשרות בפירושו äiçìå.(רמב"ם  äîäaì ìéëàîeÇÂÄÇÀÅÈÀÇÇÈ
çøîiL ãò ,úBøNònä ïî øeèôe úBôBòìå המירוח לפני  – ÀÈÈÄÇÇÇÀÇÆÀÈÅÇ

אכילת  לשם אפילו  ולעופות, לחיה לבהמה, מתבואתו  לתת לו מותר
ממנה  לאכול לאדם גם מותר  וכן  המעשרות. מן פטור  והוא קבע,

אכילת  משום ועופות חיה בהמה משנתנו שנקטה אלא ארעי , אכילת
שאין  לפי רבים, לשון  "עופות" המשנה שנקטה מעירים, יש  – קבע.

אומרים, ויש  קבע; אכילת שהיא מרובה אכילה אחד לעוף ליתן דרך 
וחיה. בהמה כן  שאין  מה בלבד, אחד עוף לגדל דרך  שאין  ìèBðåÀÅלפי 

éøác ;çøîiL ãò ,úBøNònä ïî øeèôe òøBæå ïøbä ïîÄÇÙÆÀÅÇÈÄÇÇÇÀÇÆÀÈÅÇÄÀÅ
àáé÷ò éaø מן תבואה גרעיני לקחת שמותר סובר , עקיבא רבי – ÇÄÂÄÈ

ומעשרות. מתרומה הם ופטורים אותם, ולזרוע המירוח לפני  הגורן
איסור ברם, המעשרות. הפרשת קודם לזרוע אסור המירוח לאחר  אבל 

המעשרות  מן  פטור הזורע התורה מן  שכן  סופרים, מדברי אלא אינו זה
שכתוב המירוח, לאחר  כב-כג):אפילו  יד , תעשר...(דברים  "עשר 

אבל עקיבא, רבי דעת זוהי  הזורע. ולא "ואכלת" ודורשים: – ואכלת"

לעשר חייב המירוח לפני הזורע שגם וסוברים עליו חולקים חכמים
סופרים. minkgkמדברי dklde.ä úà eç÷lL éåìå ïäkïøb– ÙÅÀÅÄÆÈÀÆÇÙÆ

הגורן, תבואת את çøîiLשקנו ãò ,íälL úBøNònä אם – ÇÇÇÀÆÈÆÇÆÀÈÅÇ
והמעשר התרומה את נוטלים הם הרי  המירוח, לפני התבואה את קנו 

הואיל התבואה, את המוכר שמירח לאחר קנוה אם ברם, לעצמם.
חייבים  המוכר, ברשות ובמעשרות בתרומה התבואה נתחייבה וכבר 

הוא  וקנס אחרים. וללויים לכהנים והמעשר התרומה את ליתן הם
ונמצאים  בגרנות תבואה לקנות קופצים יהיו שלא חכמים שקנסום

אחיהם מתנות תבואתו Léc÷nä.(ירושלמי)מפקיעים את הנותן  – ÇÇÀÄ
המקדש ), (לרשות המקדישäãBôeלהקדש שכן  ההקדש , מן  אותה – Æ

שנותן  ידי על לרשותו , להחזירו  כלומר  הקדשו, את לפדות יכול
ערכו , על חומש בתוספת תמורתו כסף úBøNòîa,להקדש áiçÇÈÀÇÇÀ

øaæbä çøîiL ãò נמרחה לא התבואה שאם כלומר  ההקדש, של  – ÇÆÀÈÅÇÇÄÀÈ
הרי למירוח, קודם עוד ופדאה חזר  והוא ההקדש, ברשות כשהיתה

והוא  ההקדש ברשות נמרחה אם אבל  המעשרות. בהפרשת חייב הוא
היתה  למעשר להיקבע ראוייה שהיתה ובשעה הואיל  כך, אחר  פדאה

שהקדש מעשרות, ממנה להפריש עוד  חייב הפודה אין  ההקדש, ביד
המעשרות. מן  ההקדש"xafb"פטור נכסי השומר  הפקיד, היינו  –

.(רמב"ם )
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כהנים" ב"תורת "xwie`")שנינו lr dkld iyxcn xtq)פאת תכלה "לא :jcy– "

חברתה  על  משדה פאה להניח שאין כלומר  ושדה, שדה כל על לחייב הכתוב בא

,(inlyexi) בשנייה ויניח כולה האחת את יקצור לא שדות שתי  לאדם היו שאם כגון

הניח  ואם לה. הראויה פאה ואחת אחת בכל יניח אלא לשתיהן, הראויה פאה

פאה אינה חברתה, על ld'משדה m"anx).(` ,b miipr zepzn דברים מונה משנתנו 

פאה. לענין שדות כשתי  אותה ועושים השדה את המפסיקים

äàtì ïé÷éñôî elàå את מפסיקים להלן  המפורטים הדברים – ÀÅÇÀÄÄÇÅÈ
פאה  להניח וחייבים שדות, כשתי נחשבת שתהא פאה, לענין השדה

מהן: אחת וודי,ìçpäבכל  כגון  השדה. בתוך  העובר מים נחל – ÇÇÇ
נמשכים, אינם שבו המים אם המושכת úéìeìMäåואפילו תעלה – ÀÇÀÄ

פירשו ובגמרא שבשדות; המים לאמות א ):מים סא, קמא  "zilely(בבא 
לאגפיה". שלל שמחלקת מים אמת –ãéçiä Cøãå ארבע הרחבה – ÀÆÆÇÈÄ

íéaøäאמות, Cøãå,אמה עשרה שש הרחבה –íéaøä ìéáLe ÀÆÆÈÇÄÀÄÈÇÄ
לעוברי דרך משמשת אינה אבל  לשדותיהם, רבים בו  שעוברים שביל –

ãéçiäדרכים, ìéáLe לגנו בו לעבור ליחיד  המיועד  צר שביל  – ÀÄÇÈÄ
לשדהו , íéîLbäאו  úBîéáe änçä úBîéa òeáwäשביל בין  – ÇÈÇÄÇÇÈÄÇÀÈÄ

ובימות  החמה בימות קבוע כשהוא דווקא היחיד, שביל  ובין  הרבים

שהשדות  בזמן הגשמים בימות אפילו בו  שהולכים כלומר הגשמים,
השדה. את מפסיק אינו קבוע אינו  אם אבל שדה øeaäåזרועות. – ÀÇ

נעבדה, שלא אדמה חרושה,øépäåבור, שדה –æåøçà òø– ÀÇÄÀÆÇÇÅ
זרועה  שדה בתוך שעורים של פס שנזרע כגון  השדה, בתוך שנזרע

izdw - zex`ean zeipyn
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áéúëã ,ïåùàø ïåùàø íäá íéìùáúîù úåøéôä íéè÷ìðù ,úåðìéàä ïî äá àöåéëå äðàú éèåòîì(íù):ãçéá äáøä øö÷ðä øáã òîùî øéö÷eqipkne

.meiwláéúëã ,ãéî ùôòúî àìà íéé÷úî åðéàù ÷øé éèåòîì(âë íù):øö÷ð ÷øéä ïéàå êøö÷á êãù úàô.zeiphwde d`eazde,íéðéîä úùîçî äàåáú
:ïäéîåãå íéùãòå íéðåôàå ïéìåô úåéðè÷ .ïåôéùå ìòåù úìåáù úîñåëå äøåòùå äèç.dfd llka:åììä íéàðúä ìë íäá åîìùéùë äàôá áééçúäì

d.be`dúåìëùàäå ,÷"àîåñ éáøòá åì ïéøå÷å úåøåòä åá íéãáòîù çîö àåäù ùøéô í"áîøå .ñ"éìåà é"ðøå÷ æ"òìá åì ïéøå÷å ,íåãà åìù éøôäù ïìéà
:øîà÷ ïäéîåãå åìà àìà ,íéøçà úåðìéà éðéî àìå äàôá íéáééç àðúä äðîù åìà à÷åã åàìå .äìéëàì ïééåàø åìù

e.d`t meyn ozep `ed mlerl:úåøùòîä ïî äøåèô íééðòì ïúåðå ùåìúä ïî ùéøôîù äàôäå ,ùåìúä ïî ùéøôäì áééç øáåçîá äãùá äàô çéðä àìù éî
.gxniy crïéàù ,äàôä ìåèé êë øçàå äìçú úåøùòîäå äîåøúä ùéøôéù êéøö çåøéîä øçà äàô ùéøôäì àá íà ìáà ,äàåáú ìù øåáöå éøë äùòéù

`xephxa yexit

סומך לפיכך השדה, בסוף דווקא שיעור אותו  כל שיתן הקפידו  לא

אחרים, במקומות שהניח מה כל  השדה בקצה שמשאיר זה לקלח
חכמים מדברי  וגם התורה מן  גם פאה חובת ידי  íàåÀÄ,(הגר "א )ויוצא

åàì, כלל השדה בסוף הניח שלא –ïúBð Bðéàכל פאה בתור  – ÈÅÅ
ובאמצע, בתחילה שהניח ø÷ôäמה íeMî àlà חייב והוא – ÆÈÄÆÀÅ

מ  ונפקא התלוש. מן  אחרת פאה לעניים,ליתן אלא אינה שפאה ינה,
כאחד. עשירים וגם עניים גם זוכים בהפקר  oernyואילו iaxk dkldd,

מכל פאה, חובת ידי  יצא שלא פי על  אף השדה, בסוף הניח לא שאם
פאה. דין  לו  יש באמצע או בתחילה שהניח מה miyxtnמקום yi

נתן  אם אחר: בענין דן  אלא שמעון רבי על חולק אינו יהודה שרבי 
נשאר שאם יהודה רבי ואומר עליה, להוסיף ורוצה כדין  פאה שיעור

לפאה, מצטרף בתלוש  שמוסיף מה כל מחובר , פאה אחד קלח עוד
מוסיף  שהוא מה כל  הכל , נתלש כבר אם אבל ממעשר , פטור והכל 

שיתן  עד המעשר  מן פטור  ואינו פאה, אינה התלוש, מן כך אחר עליה
הפקר. משום

i p y m e i
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בפאה. חייבים צמחים אלו ללמד , באה זו  משנה

eøîà ììk,חכמים –äàta:פאה בדין –ìëà àeäL ìk– ÀÈÈÀÇÅÈÈÆÙÆ
פי על אף צבעים, מהם שעושים עשבים להוציא אדם; לאכילת ראוי 

הדחק, ידי  על  למאכל גם לפעמים להוציא øîLðåשמשמשים – ÀÄÀÈ
אף  הנשמר, מין  שיהא "נשמר " מפרשים יש  שומרים. לו  שאין הפקר 

נשמר  עצמו הוא שאין פי  קדושים )על פרשת  לספרא בפירושו .(ראב"ד 
õøàä ïî åéìecâåשורש להם שאין ופטריות כמהין  להוציא – ÀÄÈÄÈÈÆ

האויר, מן  ויניקתם úçàkבארץ Búèé÷ìe,אחת בבת שנלקט – ÀÄÈÀÇÇ
כגון  קמעא, קמעא ונלקטים כאחת מבשילים שאינם פירות להוציא

וכדומה, íei÷ìתאנים Bñéðëîeמהר מתקלקל שאינו מין  כלומר  – ÇÀÄÀÄ
למח  להכניסו ואין ואפשר מהר, שמתקלקלים ירקות להוציא סן ;

הללו , התנאים חמשת בו  שיש כל  לקיום; אותם äàôaמכניסים áiçÇÈÀÅÈ
הכתוב מן  זה כל למדים בספרא ט ):– יט , קציר(ויקרא את "ובקצרכם

ונשמר אוכל  שהוא מיוחד "קציר " מה שדך"... פאת תכלה לא ארצכם
שיש צמח כל  אף לקיום, ומכניסו  כאחת ולקיטתו הארץ מן וגידולו 

בפאה. חייב הללו  התנאים חמישה הדגן ,äàeázäåבו מיני  חמשת – ÀÇÀÈ
ושיפון , שועל שבלת כוסמין , שעורים, חיטים, –úBiðèwäåדהיינו : ÀÇÄÀÄ

וכדומה, עדשים פולים, äfäכגון  ììka חמשת כל בהם שיש – ÇÀÈÇÆ
בפאה. חייבים והם הללו , התנאים
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ïìéàáe,הקודמת במשנה שנימנו התנאים חמשת בהם שיש  פרי עצי – ÈÄÈ
וביחודâBàäוהם: חלקיו, שכל ירקרקים, פרחים בעל  נמוך  אילן  – È

מפרש וכן  עורות; לעיבוד  המשמשים מיוחדים חמרים מכילים העלים,

בערבית: לו  וקוראים העורות בו  שמעבדים צמח שהוא הרמב"ם,
לאכילה, ראויים שלו והאשכולות íéæBâàäå,"סומק", ,ïéáeøçäåÀÆÈÄÀÈÁÄ

íéøîzäå ,íéúéfäå ,íéðBnøäå ,íéðôbäå ,íéã÷Mäåכל – ÀÇÀÅÄÀÇÀÈÄÀÈÄÄÀÇÅÄÀÇÀÈÄ
ודומיהם, הללו äàôaהאילנות ïéáiç חייבות אינן  התאנים אבל  – ÇÈÄÀÅÈ

הקודמת. במשנה שהזכרנו כמו  כאחת, לקיטתן  ואין  הואיל  בפאה

ישראל, בארץ ההיא בתקופה מצויים שהיו אילנות כאן  מונה המשנה
למעלה, שנזכרו התנאים בהם יש שאם אחרים, לאילנות הדין והוא

בפאה. הם חייבים
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מן להניחה היא הפאה שמצוות הזכרנו , הקציר ,dnwdכבר בשעת לקרקע) (במחובר
באה  משנתנו – שדך"... פאת תכלה לא ארצכם קציר את "ובקצרכם שנאמר:
מן פאה להפריש  חייב הקמה, מן  פאה הניח ולא שדהו כל שקצר  שמי ללמד ,

התבואה). גרגרי (מערימת מהכרי  או  השיבולים מן – onהתלוש  dxeht d`td
zexyrnd כשהיא ואפילו ומעשרות, תרומה ממנה להפריש חייבים שאין  כלומר  ,

חלק  לו  אין כי  הלוי "ובא כט): יד , (דברים במעשרות שכתוב הכרי, מן  ניתנת
פטורה  הלכך  עני, הוא אם כגון בה, חלק ללוי  גם שיש  פאה יצאה – עמך " ונחלה
נתחייבה  שלא מתבואה הפאה כשהופרשה אמורים? דברים במה המעשרות. מן 
והזרייה  הדישה שלאחר בגורן ; הכרי מירוח לפני  דהיינו ומעשרות, בתרומה עדיין
ערימת  את ומייפים (מיישרים הכרי פני את ומחליקים בכרי  התבואה את צוברים
הפרשת  חיוב התבואה על  חל לא נמרח, שלא זמן  וכל  המירוח, וזהו  התבואה),
הפרשת  חיוב התבואה על  אז  שחל  כיון הכרי, מירוח לאחר  אבל  ומעשרות. תרומה
משנתנו כוללת כן – ממנה. ניטלה שטרם הפאה על  גם חל הריהו ומעשרות, תרומה

ומעשרות. תרומה לענין דינם את משנה שהמירוח דברים עוד 

äàt íeMî ïúBð àeä íìBòì ולא קצירו שגמר מי  כלומר – ÀÈÅÄÅÈ
כמו  התלוש , מן  פאה נותן הריהו  לקרקע, במחובר בשדה פאה הניח

למעלה, úBøNònäשבארנו  ïî øeèôe,פאה כדין  –çøîiL ãò ÈÄÇÇÇÀÇÆÀÈÅÇ
ומעשרות  מתרומה פטורה אינה התלוש  מן הניתנת שהפאה כלומר –

אבל למעלה; שביארנו כמו הכרי, מירוח לפני הופרשה כן אם אלא
את  ויישרו שהחליקו  (לאחר  מירוחו לאחר  מהכרי פאה להפריש  הבא

ובמעשרות, בתרומה התבואה כבר  ונתחייבה הואיל  התבואה), ערמת
ובמעשרות. בתרומה חייבת זו, מתבואה להפריש  בא שהוא הפאה, אף

לעניים. פאה יתן כך  ואחר והמעשרות התרומה תחילה יפריש הלכך 
התבואה, מכל מששים אחד  בשיעור פאה יתן  זה שבכגון  סוברים יש
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çøîiL.úBøNònä ïî øeèôe úBôBòìå äiçìå äîäaì ìéëàîe,çøîiL ãò.ïî øeèôe òøBæå ïøbä ïî ìèBðå ¤§¨¥©©£¦©§¥¨§©©¨§¨¨¦©©©§©¤§¨¥©§¥¦©Ÿ¤§¥©¨¦
úBøNònä,çøîiL ãò;éøácàáé÷ò éaø.ïøbä úà eç÷lL éåìå ïäk–íälL úBøNònä,çøîiL ãò.Léc÷nä ©©©§©¤§¨¥©¦§¥©¦£¦¨Ÿ¥§¥¦¤¨§¤©Ÿ¤©©©§¤¨¤©¤§¨¥©©©§¦

äãBôe–úBøNòîa áiç,øaæbä çøîiL ãò. ¤©¨§©©§©¤§¨¥©©¦§¨
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡äàtì ïé÷éñôî elàå:ìçpä,úéìeìMäå,ãéçiä Cøãå,íéaøä Cøãå,íéaøä ìéáLe,òeáwä ãéçiä ìéáLe §¥©§¦¦©¥¨©©©§©§¦§¤¤©¨¦§¤¤¨©¦§¦¨©¦§¦©¨¦©¨©

:çåøîä íãå÷ äìèðù äàôä àìà úåøùòîä ïî øåèô.zexyrnd on xehte xwtd meyn ozepeïéà ,äá äëæå øçà àáå åúàåáú øé÷ôîä (ø÷ôä íåùî)
áéúëã úåøùòîá áééç äá äëåæä(ãé íéøáã)ïéà çåøîä øçàì åúàåáú øé÷ôîä ìáà ,ïéåù åãéå êãéù ø÷ôä àöé êîò äìçðå ÷ìç åì ïéà éë éåìä àáå
:øùòîä ïî øèåô àåää ø÷ôää.'eke dndal lik`ne:òá÷ úìéëà åìéôà úìëåà äîäáä ìáà ,çåøéî íãå÷ éàøò úìéëà ìåëàì øúåî åîöò àåä åìéôàå

.'eke rxefe oxebd on lhepáéúëã çåøî øçàì åìéôà øùòîä ïî øåèô òøåæä äøåúä ïîã(íù)åäéî ,úìëàå äéá ïðéø÷ àì òøåæå úìëàå øùòú øùò
:ò"øë äëìä ïéàå .ïðáøãî åìéôà øùòîä ïî øåèô çåøî íãå÷ã ò"øì ì"ñ .áééç ïðáøãî.oxebd z` egwlyåéäéù íéîëç åñð÷å ,ïøåâä ïî äàåáú åð÷ù

,çåøî íãå÷ åð÷ íàå .úåðøâìå úåúâì ïéé åà äàåáú úåð÷ì íéöôå÷ åéäé àìù éãë íéøçà íéåìå íéðäëì íúåà úúìå úåøùòîå úåîåøú ùéøôäì íéáééç
:íäìù úåøùòîä ,øùòîì åæ äàåáú äòá÷åä àì ïééãòù.dcete yicwndøùòîì òá÷åä àìù äî÷ åà ùéãâ àåäå ,øáæâä ãéî åàãôå åðøâ ùéã÷îä

çåøîä ïîæá åðééäã øùòîì òá÷åéù éåàø äéäù äòùáå ìéàåä øáæâä ãéá ïøåâä çøîúð íà ìáà .úåøùòîä åðîî àéöåäì äãåôä áééç ,ùã÷ää ãéá äéäùë
:úåøùòîä ïî øåèô ùã÷ääù úåøùòî åðîî àéöåäì áééç äãåôä ïéà ,ùã÷ä ãéá äúéä

a`.oiwiqtn el`áéúëã ,äàôì åì äúìò àì äúøáç ìò ïäî úçàá äàô çéðä íàù ïéðòì ,úåãù éúùë íéáùçð åéäéå äãùì äãù ïéá(èé àø÷éå)
:äúøáçì äãùî äàô çéðé àìù êãù úàô.lgpd:øäð.zilelyde:äðîî úåúåù íéî ìù úåøçà úåîàù äéôâàì ììù ú÷ìçîù íéîä úîàjxce

.cigid:úåîà 'ã.miaxd jxceàéäù íéáøä êøã åìéôàã ì"î÷å ,ïìéàá ïé÷éñôî ïéà åìà ìëù àôéñ éðúîì éòáã äì è÷ð àôéñ íåùîå ,äîà äøùò ùù
:ïìéàá ú÷ñôî äðéà äîà æ"è äáçø.cigid liaye miaxd liayàåä íà íéáøã ìéáù åìéôàã ïðéòîùàå .àòøë çðîå àòøë ìé÷ùã àáåè øèåæ ìéáù

:÷éñôî àì àì éàå úåòåøæä úåãùä ïéá ÷éñôî íéîùâä úåîéá úåòåøæ úåãùäù ïîæá åìéôà åá ïéëìäîù øîåìë ,íéîùâä úåîéìå äîçä úåîéì òåá÷

`xephxa yexit

משנתנו  – העניים. יפסידו  שלא המעשרות, הפרשת קודם כמותה לפי

תרו  גם הכולל "מעשרות" לשון  ø÷ôäמה.נקטה íeMî ïúBðåÀÅÄÆÀÅ
úBøNònä ïî øeèôe חייב בה הזוכה אין  תבואתו, את המפקיר – ÈÄÇÇÇÀ

שנאמר המעשרות, מן פטור שהפקר  ומעשרות, תרומה ממנה להפריש

כט ):במעשרות יד, –(דברים  עמך" ונחלה חלק לו אין כי  הלוי  "ובא
פטורה  מופקרת תבואה אין ברם, שווים. וידו  שידך הפקר יצא

הבעלים אותה הפקירו  כן  אם אלא çøîiLממעשרות ãò קודם – ÇÆÀÈÅÇ
המפקיר אבל  למעשר, התבואה הוקבעה לא שעדיין  הכרי , מירוח

ומעשרות. תרומה חובת ממנה פקעה לא המירוח, לאחר תבואתו 
שיפריש עד כלום מתבואתו  אדם יפקיר  לא המירוח שלאחר  ומכאן,

למשנתנו)המעשרות בפירושו äiçìå.(רמב"ם  äîäaì ìéëàîeÇÂÄÇÀÅÈÀÇÇÈ
çøîiL ãò ,úBøNònä ïî øeèôe úBôBòìå המירוח לפני  – ÀÈÈÄÇÇÇÀÇÆÀÈÅÇ

אכילת  לשם אפילו  ולעופות, לחיה לבהמה, מתבואתו  לתת לו מותר
ממנה  לאכול לאדם גם מותר  וכן  המעשרות. מן פטור  והוא קבע,

אכילת  משום ועופות חיה בהמה משנתנו שנקטה אלא ארעי , אכילת
שאין  לפי רבים, לשון  "עופות" המשנה שנקטה מעירים, יש  – קבע.

אומרים, ויש  קבע; אכילת שהיא מרובה אכילה אחד לעוף ליתן דרך 
וחיה. בהמה כן  שאין  מה בלבד, אחד עוף לגדל דרך  שאין  ìèBðåÀÅלפי 

éøác ;çøîiL ãò ,úBøNònä ïî øeèôe òøBæå ïøbä ïîÄÇÙÆÀÅÇÈÄÇÇÇÀÇÆÀÈÅÇÄÀÅ
àáé÷ò éaø מן תבואה גרעיני לקחת שמותר סובר , עקיבא רבי – ÇÄÂÄÈ

ומעשרות. מתרומה הם ופטורים אותם, ולזרוע המירוח לפני  הגורן
איסור ברם, המעשרות. הפרשת קודם לזרוע אסור המירוח לאחר  אבל 

המעשרות  מן  פטור הזורע התורה מן  שכן  סופרים, מדברי אלא אינו זה
שכתוב המירוח, לאחר  כב-כג):אפילו  יד , תעשר...(דברים  "עשר 

אבל עקיבא, רבי דעת זוהי  הזורע. ולא "ואכלת" ודורשים: – ואכלת"

לעשר חייב המירוח לפני הזורע שגם וסוברים עליו חולקים חכמים
סופרים. minkgkמדברי dklde.ä úà eç÷lL éåìå ïäkïøb– ÙÅÀÅÄÆÈÀÆÇÙÆ

הגורן, תבואת את çøîiLשקנו ãò ,íälL úBøNònä אם – ÇÇÇÀÆÈÆÇÆÀÈÅÇ
והמעשר התרומה את נוטלים הם הרי  המירוח, לפני התבואה את קנו 

הואיל התבואה, את המוכר שמירח לאחר קנוה אם ברם, לעצמם.
חייבים  המוכר, ברשות ובמעשרות בתרומה התבואה נתחייבה וכבר 

הוא  וקנס אחרים. וללויים לכהנים והמעשר התרומה את ליתן הם
ונמצאים  בגרנות תבואה לקנות קופצים יהיו שלא חכמים שקנסום

אחיהם מתנות תבואתו Léc÷nä.(ירושלמי)מפקיעים את הנותן  – ÇÇÀÄ
המקדש ), (לרשות המקדישäãBôeלהקדש שכן  ההקדש , מן  אותה – Æ

שנותן  ידי על לרשותו , להחזירו  כלומר  הקדשו, את לפדות יכול
ערכו , על חומש בתוספת תמורתו כסף úBøNòîa,להקדש áiçÇÈÀÇÇÀ

øaæbä çøîiL ãò נמרחה לא התבואה שאם כלומר  ההקדש, של  – ÇÆÀÈÅÇÇÄÀÈ
הרי למירוח, קודם עוד ופדאה חזר  והוא ההקדש, ברשות כשהיתה

והוא  ההקדש ברשות נמרחה אם אבל  המעשרות. בהפרשת חייב הוא
היתה  למעשר להיקבע ראוייה שהיתה ובשעה הואיל  כך, אחר  פדאה

שהקדש מעשרות, ממנה להפריש עוד  חייב הפודה אין  ההקדש, ביד
המעשרות. מן  ההקדש"xafb"פטור נכסי השומר  הפקיד, היינו  –

.(רמב"ם )

א ה נ ש מ ר ו א ב

כהנים" ב"תורת "xwie`")שנינו lr dkld iyxcn xtq)פאת תכלה "לא :jcy– "

חברתה  על  משדה פאה להניח שאין כלומר  ושדה, שדה כל על לחייב הכתוב בא

,(inlyexi) בשנייה ויניח כולה האחת את יקצור לא שדות שתי  לאדם היו שאם כגון

הניח  ואם לה. הראויה פאה ואחת אחת בכל יניח אלא לשתיהן, הראויה פאה

פאה אינה חברתה, על ld'משדה m"anx).(` ,b miipr zepzn דברים מונה משנתנו 

פאה. לענין שדות כשתי  אותה ועושים השדה את המפסיקים

äàtì ïé÷éñôî elàå את מפסיקים להלן  המפורטים הדברים – ÀÅÇÀÄÄÇÅÈ
פאה  להניח וחייבים שדות, כשתי נחשבת שתהא פאה, לענין השדה

מהן: אחת וודי,ìçpäבכל  כגון  השדה. בתוך  העובר מים נחל – ÇÇÇ
נמשכים, אינם שבו המים אם המושכת úéìeìMäåואפילו תעלה – ÀÇÀÄ

פירשו ובגמרא שבשדות; המים לאמות א ):מים סא, קמא  "zilely(בבא 
לאגפיה". שלל שמחלקת מים אמת –ãéçiä Cøãå ארבע הרחבה – ÀÆÆÇÈÄ

íéaøäאמות, Cøãå,אמה עשרה שש הרחבה –íéaøä ìéáLe ÀÆÆÈÇÄÀÄÈÇÄ
לעוברי דרך משמשת אינה אבל  לשדותיהם, רבים בו  שעוברים שביל –

ãéçiäדרכים, ìéáLe לגנו בו לעבור ליחיד  המיועד  צר שביל  – ÀÄÇÈÄ
לשדהו , íéîLbäאו  úBîéáe änçä úBîéa òeáwäשביל בין  – ÇÈÇÄÇÇÈÄÇÀÈÄ

ובימות  החמה בימות קבוע כשהוא דווקא היחיד, שביל  ובין  הרבים

שהשדות  בזמן הגשמים בימות אפילו בו  שהולכים כלומר הגשמים,
השדה. את מפסיק אינו קבוע אינו  אם אבל שדה øeaäåזרועות. – ÀÇ

נעבדה, שלא אדמה חרושה,øépäåבור, שדה –æåøçà òø– ÀÇÄÀÆÇÇÅ
זרועה  שדה בתוך שעורים של פס שנזרע כגון  השדה, בתוך שנזרע

izdw - zex`ean zeipyn



cקצד dpyn ipy wxt d`t zkqn

íéîLbä úBîéáe änçä úBîéa,øeaäå,øépäå,øçà òøæå.ì øöBwäåúçL–÷éñôî;éøácøéàî éaø.íéîëçå ¦©©¨¦©§¨¦§©§©¦§¤©©¥§©¥§©©©§¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦
íéøîBà:÷éñôî Bðéà,Løç ïk íà àlà. §¦¥©§¦¤¨¦¥¨©

·úçàk øöwäì äìBëé dðéàL íénä únà–äãeäé éaøøîBà:ú÷ñôî.ïeøãòé øcòna øLà íéøää ìëå, ©©©©¦¤¥¨§¨§¦¨¥§©©©¦§¨¥©§¤¤§Ÿ¤¨¦£¤©©§¥¥¨¥
ìkì äàt ïúBð àeä ,åéìëa øBáòì ìBëé ø÷aä ïéàL ét ìò óà. ©©¦¤¥©¨¨¨©£§¥¨¥¥¨©Ÿ

‚íéòøæì ÷éñôî ìkä,øãb àlà ïìéàì ÷éñôî Bðéàå.LúBk øòN äéä íàå–÷éñôî Bðéà,äàt ïúBð àlà ©Ÿ©§¦¦§¨¦§¥©§¦¨¦¨¤¨¨¥§¦¨¨¥¨¥¥©§¦¤¨¥¥¨
ìkì. ©Ÿ
„ïéáeøçìå–äæ úà äæ ïéàBøä ìk.øîàìàéìîb ïaø:àaà úéa eéä ïéâäBð,ïéðúBðeéäL íéúéfì úçà äàt §¤¨¦¨¨¦¤¤¤¨©©¨©§¦¥£¦¨¥©¨§¦¥¨©©©¥¦¤¨

.xeadíùú àì äîãàäå .äòåøæ äðéàù äãù(æî úéùàøá):øåáú àì àòøàå ïðéîâøúî.xipdeøéð íëì åøéð åîë .äùéøç(ã äéîøé):.xg` rxfeéúùù ïåâë
:äùéøçîä úéðòî ìù íéîìú äùìù éãë øçà òøæå øéðäå øåáä áçåø øåòéùå .øçà ïéî òåøæ ò÷ø÷ íäéðéáå íéèç íéòåøæ úåãùä.wiqtn zgyl xvewde

å÷å ,ùéìù äàéáä àìù äàåáú úçù .äøéö÷ã àúìçúà äì ïðéáùç àìã ,àéä äøéö÷ åàì úçùì ìë øáñ÷ãéáøë äëìä ïéàå .úåîäáì ìéëàäì äúåà íéøö
:øéàî

a.zg`k xvwdl dleki dpi`y mind zn`:ïàëîå ïàëî øåö÷ì ìåëé åðéà òöîàá ãîåòäù ãò êë ìë äáçø àéäù.zwqtn xne` dcedi 'xâéìôå
:äãåäé 'øë äëìäå .ú÷ñôî äðéà úçàë øö÷äì äìåëé íàã øáñ äãåäé 'øå ,÷éñôî ïéðò ìëáã íéîä úîà åðééäã úéìåìù ìò ìéòì øîàã ÷"úàmixdd lke

.oexcri xcrna xy`:úåãùä éúù ïéá ÷éñôîå ,íù øåáòì ïéìåëé åéìëá ø÷á ïéàå óå÷æ åãåçù øä.lkl d`t ozep `edéúù ìëì úçà äàô ïúåð øîåìë
øîåà äàåøäù .÷ñôä äæ ïéà ,ò÷ø÷ä úà åá íéøôåçù éìëá øä åúåà íéøôåç íãà éðáù øîåìë ,øãòîá íéøãòð íäå ìéàåä .÷ñôä áéùç àìå úåãùä

:úçà íä úåãùä éúùå åúåà íéòøåæå øãòîá åúåà íéøôåç øçîì àìà øåá ò÷ø÷ äæ ïéà
b.mirxfl wiqtn lkdúúì éãë äæ ãöî äùéøçîä úà øå÷òì àåä êéøö íà .äãùä ìë éðô ìò øáåò äéäù òìñ ééåúàì ìëäã éîìùåøéá àøîâá ùøôî

:÷éñôî ,äæ ãöì äúåà.xcb `l`:íéçôè äøùò äåáâ.yzek xryíò äæ ïéáøòúî úåðìéà ìù úåôåðäù ,ùúåë øòù ùåøéôå .øòù ïééåø÷ ïìéàä éôðò
:ùúëîá òå÷úä äæ éìòë øãâä ïî äìòîì äæ

c.df z` df mi`exd lkãçà ïìéàî äàô ç÷åìå ,÷éñôî åðéà ,øãâ ïäéðéá ùéù ô"òà ,øçàä ïìéàä úåàøì ìåëé úåðìéàäî ãçà ìöà ãîåòäù ïîæ ìë
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לענין  שדות כשתי להיחשב השדה את מפסיקים אלו  כל – חיטים,

úçLìפאה. øöBwäåנגמר שלא תבואה השדה בתוך הקוצר  – ÀÇÅÀÇÇ
לבהמות, מספוא לצורך  מפסיק éñôî÷בישולה הנקצר המקום – ÇÀÄ

פאה, לענין  שדות כשתי אותה ועושה השדה øéàîאת éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ
כהתחלת  נחשבת ואינה קצירה אינה לשחת קצירה מאיר, רבי  שסובר –

השדה. את השחת מקום מפסיק לפיכך השדה, תבואת של הקציר
÷éñôî Bðéà :íéøîBà íéîëçå את מפסיק אינו לשחת הקוצר  – ÇÂÈÄÀÄÅÇÀÄ

Løçהשדה, ïk íà àlàאבל כניר. דינו  ואז שקצר, המקום את – ÆÈÄÅÈÇ
הקצירה, כהתחלת זה הרי  לשחת שהקוצר חכמים, סוברים חרש, לא אם

ולכן  קצירתה, כגומר  זה הרי  השדה, כל וקוצר התבואה וכשמבשילה
הכל על אחת פאה רש "י)נותן ב; עא , .(מנחות 

epzpynנקטה"miaxd jxc"שכל המלמדת, ג ), (משנה דלהלן  המשנה משום
אינה  הרבים דרך  שאפילו להשמיענו, באה היא והרי  לאילן , מפסיקים אין אלו

לאילן שאפילו(a"xd).מפסקת להשמיענו, המשנה באה הרבים" "שביל ובענין
החמה  לימות קבוע הוא כן אם אלא השדה את מפסיק אינו הרבים שביל

שבארנו. כמו הגשמים, ולימות

i r i a x m e i
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לפאה. המפסיקים בדברים ללמד מוסיפה משנתנו 

íénä únà,השדה בתוך  העוברת תעלה –øöwäì äìBëé dðéàL ÇÇÇÇÄÆÅÈÀÈÀÄÈÅ
úçàk את לקצור  יכול אינו התעלה של האחד בצידה שהעומד – ÀÇÇ

השני שבצדה באמצע (רמב"ם )התבואה עומד היה שאם פי על  אף ,

צדדיה שבשני התבואה את לקצור היה יכול  יום התעלה ("תוספות 

והירושלמי) התוספתא עפ "י מפרשיםטוב" ויש ;xvwdl dleki dpi`y
zg`k עד כך כל רחבה המים שאמת –drvn`a cnerdyיכול אינו

כאחת צדדיה בשני  אליהו ")לקצור "שנות äãeäé,(ברטנורא; éaøÇÄÀÈ
ú÷ñôî :øîBà.פאה לענין שדות כשתי  אותה ועושה השדה את – ÅÇÀÆÆ

mind zn` היינוzilely בה שנחלקו  ומכאן  הקודמת, במשנה הנזכרת

אמת  הקודמת) (במשנה קמא תנא שלדעת יהודה, ורבי  קמא תנא
ואילו  כאחת, להיקצר יכולה כשהיא אף השדה את מפסקת המים

מפסקת אינה כאחת להיקצר יכולה היא אם יהודה רבי  (ברטנורא לדעת

קדושים ) פ ' "ספרא" עיין לחלוק ועוד; יהודה רבי  בא שלא סוברים, ויש  .

הרמב"ם פוסק ומכאן דבריו , את לפרש אלא קמא תנא iaxkעל  dkld
dcedi("משנה "כסף  ב; ג, עניים מתנות  øLà.(הל' íéøää ìëåÀÙÆÈÄÂÆ

ïeøãòé øcònaהוא המקרא לשון  כה ),– ז , ההרים (ישעיה כלומר  ÇÇÀÅÅÈÅ
בהם  חופרים אלא בשוורים לחרשם אפשר שאי השדה, שבתוך 

åéìëaבמעדרים, øBáòì ìBëé ø÷aä ïéàL ét ìò óàשאי – ÇÇÄÆÅÇÈÈÈÇÂÀÅÈ
מקום  מכל  ולחרשם, המחרשה בכלי  עליהם לעבור בקר לצמד אפשר
חשובים  ההרים אין אותם, וזורעים במעדרים אותם וחורשים הואיל 

ולכן  ìkìהפסק, äàt ïúBð àeä השדה לכל אחת פאה יש– – . ÅÅÈÇÙ
בבקר הנוהג היינו  – פתוחה) (בי "ת הּבּקר המשנה: בנוסח ַָקוראים

שלמה") .("מלאכת 
ג ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו באה פאה, לענין  השדה את המפסיקים הדברים הם מה שלמדנו  לאחר 
באילנות. הפסק נקרא מה ללמד

íéòøæì ÷éñôî ìkä המשניות (בשתי לעיל שנימנו  הדברים כל  – ÇÙÇÀÄÄÀÈÄ
דהיינו  בלבד , זרעים בשדה מפסיקים לפאה, שמפסיקים הקודמות),

קטניות, או  דגנים בה שנזרעו ïìéàìבשדה ÷éñôî Bðéàåאבל – ÀÅÇÀÄÈÄÈ
בה מפסיק אין  בפאה, שחייבת אילן  øãbבשדה àlà עשרה גבוה – ÆÈÈÅ

האילנות. בין  המבדיל LúBkטפחים øòN äéä íàåכלומר – ÀÄÈÈÅÈÅ
("שער" לגדר  מעל  ומשתרגים מתערבים האילנות של  הענפים שראשי

זה), את זה שדוחקים – "כותש" האילנות; ענפי éñôî÷היינו BðéàÅÇÀÄ
הפסק, חשוב הגדר  אין  –ìkì äàt ïúBð àlàלכל אחת פאה – ÆÈÅÅÈÇÙ

ש אמרו , בירושלמי האילן . סלע "lkdשדה לרבות בא לזרעים" מפסיק

האחד מצידו  המחרשה את לעקור  צריך אם השדה, כל על עובר שהיה
הפסק. חשוב זה הרי השני , לצידו  להעבירה כדי  הסלע של 
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פאה. לענין  אילן בשדה מפסיק האילנות בין  המבדיל שגדר למדנו  הקודמת במשנה
להם  שיש  אלא מפסיק, אינו הגדר  אף ובזיתים שבחרובים ללמד, באה משנתנו

הפאה. לענין מיוחד דין 

ïéáeøçìå,מרובים וענפיהם הרבה גבוהים והם הואיל –ïéàBøä ìk ÀÆÈÄÈÈÄ
äæ úà äæ,השני את רואה אחד  חרוב אצל  העומד אם כלומר  – ÆÆÆ

אחת  חרובים כשדה חשובים הם הרי  גדר, ביניהם שיש  פי על  אף

izdw - zex`ean zeipyn
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çeø ìëa íäì,ïéáeøçìå–äæ úà äæ ïéàBøä ìk;÷Bãö éaøa øæòéìà éaøBîMî øîBà:eéäL ïéáeøçì óà ¨¤§¨©§¤¨¦¨¨¦¤¤¤©¦¡¦¤¤¥©¦¨¥¦§©¤¨¦¤¨
øéòä ìëa íäì. ¨¤§¨¨¦

‰ãçà ïéî eäãN úà òøBfä,úBðøâ ézL eäNBò àeäL ét ìò óà–úçà äàt ïúBð.ïéðéî éðL dòøæ,óà ©¥©¤¨¥¦¤¨©©¦¤¥§¥§¨¥¥¨©©§¨¨§¥¦¦©
úçà ïøb ïàNòL ét ìò–úBàô ézL ïúBð.ïéhç éðéî éðL eäãN úà òøBfä:úçà ïøb ïàNò–ïúBð ©¦¤£¨¨Ÿ¤©©¥§¥¥©¥©¤¨¥§¥¦¥¦¦£¨¨Ÿ¤©©¥

úçà äàt;úBðøâ ézL–úBàô ézL ïúBð. ¥¨©©§¥§¨¥§¥¥
ÂòøfL äNòîätönä Léà ïBòîL éaøéðôììàéìîb ïaø,ìì eìòåeìàLå úéæbä úkL.øîàøìálä íeçð: ©£¤¤¨©©¦¦§¦©¦§¨¦§¥©¨©§¦¥§¨§¦§©©¨¦§¨¨¨©©©©§¨

éðà ìa÷îàLàéî éaøî,ìawLàaàî,ïî ìawLúBâefä,ïî eìawLíéàéápä,éðéqî äLîì äëìä,úà òøBæa §ª¨£¦¥©¦§¨¨¤¦¥¥©¨¤¦¥¦©¤¦§¦©§¦¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©§¥©¤
ïéhç éðéî éðL eäãN:úçà ïøb ïàNò íà–úçà äàt ïúBð;úBðøâ ézL–úBàô ézL ïúBð. ¨¥§¥¦¥¦¦¦£¨¨Ÿ¤©©¥¥¨©©§¥§¨¥§¥¥

ÊíéBb äeøöwL äãN,íéèñì äeøö÷,íéìîð äeîñø÷,äîäa Bà çeøä dzøáL–äøeèt.eøö÷å déöç øö÷ ¨¤¤§¨¨¦§¨¨¦§¦¦§§¨§¨¦§¨©¨¨©§¥¨§¨¨©¤§¨§¨§
déöç íéèñì–äøeèt,äîwa äàtä úáBçL. ¦§¦¤§¨§¨¤©©¥¨©¨¨

:åøéáç ìò.gex lka mdl eidy mizifläù íéúéæä ìë ìò úøçà äàôå ,øéò ìù äçøæî ãöì íäì åéäù íéúéæä ìë ìò íéðúåð åéä úçà äàôãöì íäì åé
:úåçåø òáøàì ïëå ,äáøòî.xird lka mdl eidy÷åãö 'øá øæòéìà éáøë äëìä ïéàå ,äæ úà äæ ïéàåø ïéàù ô"òà ,ïìåëì úçà äàô íà éë íéðúåð ïéà

:â"øë äëìä ìáà ,åîùî øîàù
d.oihg ipin ipy:äðáìå úéúîçù ïåâë
e.xlald:øôåñä.zebefd:÷éãöä ïåòîù éôî [ãò] íéðù éôî íéðù åìá÷ù ,úåáà úëñîã ÷"ôá íéøëæðä íéðù íéðù ïúåà ìë íä
f.mizek dexvwy dcy:ìàøùé äåøö÷ åìéàë éåä æàã ,ìàøùéì íéúåë éìòåô äåøö÷ù àìå .ïîöòì.milnp denqxwúìåáùä äð÷ êåúçì äìîðä êøã

øòéî øéæç äðîñøëé ïåùì ,íåñø÷ íéøå÷ äæìå .äèîìî(ô íéìäú):.dxeht:íéøöå÷ä íúà åéäúù ãò ,íëøö÷áå äàô éáâ áéúëã.dnwa xivwd zaegy
àëä ìáà àåä äìëã àëéä î"ä ,íéøîåòä ïî äàô ùéøôäì áééçå íéøîåòì äàô äøæç ,äãù äìë íàã éäðå .äî÷á äçéðä äæ ìù äàôä úáåç øîåìë

:äìë àì àåä

`xephxa yexit

חברו . על  אחד מאילן  פאה eéäונותן  ïéâäBð :ìàéìîb ïaø øîàÈÇÇÈÇÀÄÅÂÄÈ
àaà úéa,ופרדסים שדות בעלי שהיו –íéúéfì úçà äàt ïéðúBð ÅÇÈÀÄÅÈÇÇÇÅÄ

çeø ìëa íäì eéäL נותנים שהיו כלומר העיר , של  צד  בכל – ÆÈÈÆÀÈÇ
שבמערב  לזיתים ואחת העיר, במזרח להם שהיו לזיתים אחת פאה

אחת. כשדה חשובים רוח שבכל  שהזיתים השאר, וכן  העיר,
äæ úà äæ ïéàBøä ìk ,ïéáeøçìå.לעיל שביארנו  כמו  –éaø ÀÆÈÄÈÈÄÆÆÆÇÄ
BîMî øîBà ÷Bãö éaøa øæòéìà:גמליאל רבן של –óà ÁÄÆÆÅÇÄÈÅÄÀÇ

øéòä ìëa íäì eéäL ïéáeøçì,אחת פאה אלא נותנים היו לא – ÆÈÄÆÈÈÆÀÈÈÄ
זה. את זה רואים שאינם פי על iaxaואף xfril` iaxk dkld oi`e

.wecv
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ãçà ïéî eäãN úà òøBfä,חיטים שזרעה כגון  תבואה, של  – ÇÅÇÆÈÅÄÆÈ
úBðøâ ézL eäNBò àeäL ét ìò óàבשני תבואתו  שלוקט – ÇÇÄÆÅÀÅÀÈ

úçàזמנים, äàt ïúBð.השדה תבואת לכל  –ïéðéî éðL dòøæ ÅÅÈÇÇÀÈÈÀÅÄÄ
ושעורים, חיטים כגון תבואה, מיני שני  שדהו  זרע אם אבל  –óàÇ

úBàô ézL ïúBð ,úçà ïøb ïàNòL ét ìò מין לכל  פאה – ÇÄÆÂÈÈÙÆÇÇÅÀÅÅ
עצמו , לחוד.בפני ומהשעורים לחוד  eäãNמהחיטים úà òøBfäÇÅÇÆÈÅ

ïéhç éðéî éðL:לבנה וחיטה שחמתית חיטה כגון –ïøb ïàNò ÀÅÄÅÄÄÂÈÈÙÆ
úçà äàt ïúBð ,úçà;המינים לשני  –úBðøâ ézL אם אבל – ÇÇÅÅÈÇÇÀÅÀÈ

לחוד , מין לכל  גורן גרנות, שתי  úBàôעשאן ézL ïúBð פאה – ÅÀÅÅ
מין, ipiqnלכל  dynl dkld idefe.הבאה במשנה כמפורש 

miyxtn yi והוא כמצוותה, במחובר פאה הניח שלא במי  עוסקת שמשנתנו ,
לפיכך התלוש; מן  ozepנותן  Ð zg` oxeb o`yr :mihig ipin ipy edcy z` rxefd"

."ze`t izy ozep Ð zepxb izy ;zg` d`t,כמצוותו במחובר פאה המניח אבל 
ובשעה  הואיל  השדה, לכל אחת פאה נותן  גרנות, שתי כך אחר  שעשאן  אף

לגורן  עדיין הגיע לא פאה dpey`x").שמניח dpyn" ,"aeh mei zetqez") יש ברם,
שאף  לקציר , אלא בגורן  התבואה לאסיפת משנתנו  כוונת שאין  מבארים,
עוסקת  שמשנתנו יוצא זה פירוש ולפי גורן "; "עשיית לפעמים מכונה הקציר

ו כמצוותה, במחובר  שמניחה בפאה `zg"אמנם oxeb o`yr"הכל שקצר היינו 
אחד : zepxb"בזמן  izy o`yr"זמנים בשני שקצר `edil").היינו zepy" oiir)
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ששנינו שההלכה להשמיענו , באה והיא הקודמת המשנה המשך  היא זו משנה
היא. מסיני  למשה הלכה חיטים, מיני  שני  שזרע במי  הקודמת המשנה בסוף 

ätönä Léà ïBòîL éaø òøfL äNòî,חיטים מיני שני – ÇÂÆÆÈÇÇÄÄÀÄÇÄÀÈ
ìàéìîbובא ïaø éðôì פיאה לתת חייב הוא אם לשאול הזקן, – ÄÀÅÇÈÇÀÄÅ

פיאות, שתי  או  שניהם,eìòåאחת –úéæbä úkLìì שבבית – ÀÈÀÄÀÇÇÈÄ
הגדולה, הסנהדרין  ישבו  שבה הסנהדרין .eìàLåהמקדש , את – ÀÈÈ

øìálä íeçð øîà:הסופר –ìawL ,àLàéî éaøî éðà ìa÷î ÈÇÇÇÇÀÈÀËÈÂÄÅÇÄÀÈÈÆÄÅ
úBâefä ïî ìawL ,àaàîבראש שעמדו החכמים מזוגות – ÅÇÈÆÄÅÄÇ

אבות  במסכת הם ונזכרים הגדולה, כנסת אנשי  תקופת אחרי  הסנהדרין
הראשון  ושמאי ; הלל עד  יוחנן  בן ויוסי יועזר בן ביוסי החל ד-יב), (א,

דין בית אב – והשני  נשיא, היה ב),מהם ב , ïî(חגיגה  eìawLÆÄÀÄ
íéàéápä,הנידונה השאלה בענין –îì äëìäòøBæa ,éðéqî äL ÇÀÄÄÂÈÈÀÙÆÄÄÇÀÅÇ

äàt ïúBð ,úçà ïøb ïàNò íà :ïéhç éðéî éðL eäãN úàÆÈÅÀÅÄÅÄÄÄÂÈÈÙÆÇÇÅÅÈ
úçà עשאן אם אבל המינים, לשני –úBðøâ ézL שבארנו כמו  – ÇÇÀÅÀÈ

הקודמת, úBàôבמשנה ézL ïúBð. עצמו בפני מין  לכל – ÅÀÅÅ

ז ה נ ש מ ר ו א ב

íéBb äeøöwL äãN ומכרו וחזרו  וקצרוה, שלקחוה כגון לעצמם, – ÈÆÆÀÈÈÄ
לישראל ראשונה")העמרים וקצרוה,("משנה  שלהם השדה שהיתה או ,

נתגיירו כך שלמה")ואחר íéèñì,("מלאכת  äeøö÷,שודדים – ÀÈÈÄÀÄ
הקציר, את עמהם לקחו  לא אפילו הבעלים, ברשות שלא דהיינו

íéìîð äeîñø÷ וכ"ף (קו"ף השיבולים את נמלים כרסמו  – ÄÀÀÈÀÈÄ
äîäaמתחלפות), Bà çeøä dzøáL בהמה או  הרוח שברה – ÀÈÇÈÈÇÀÅÈ
הקמה, הבעלים äøeètאת ידי  על נקצרה שלא לפי מפאה, השדה – ÀÈ

אתם  שתהיו  עד – "ובקוצרכם" הפאה: במצוות ונאמר  ישראל,
déöçהקוצרים. øö÷, שדהו חצי  את השדה בעל  קצר –eøö÷å ÈÇÆÀÈÀÈÀ

déöç íéèñì, שנשאר החצי את –äøeèt–,מפאה השדה כל ÄÀÄÆÀÈÀÈ
הוא, שקצר החצי äîwaאף äàtä úáBçLש שנתחייב – הפאה ÆÇÇÅÈÇÈÈ
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íéîLbä úBîéáe änçä úBîéa,øeaäå,øépäå,øçà òøæå.ì øöBwäåúçL–÷éñôî;éøácøéàî éaø.íéîëçå ¦©©¨¦©§¨¦§©§©¦§¤©©¥§©¥§©©©§¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦
íéøîBà:÷éñôî Bðéà,Løç ïk íà àlà. §¦¥©§¦¤¨¦¥¨©

·úçàk øöwäì äìBëé dðéàL íénä únà–äãeäé éaøøîBà:ú÷ñôî.ïeøãòé øcòna øLà íéøää ìëå, ©©©©¦¤¥¨§¨§¦¨¥§©©©¦§¨¥©§¤¤§Ÿ¤¨¦£¤©©§¥¥¨¥
ìkì äàt ïúBð àeä ,åéìëa øBáòì ìBëé ø÷aä ïéàL ét ìò óà. ©©¦¤¥©¨¨¨©£§¥¨¥¥¨©Ÿ

‚íéòøæì ÷éñôî ìkä,øãb àlà ïìéàì ÷éñôî Bðéàå.LúBk øòN äéä íàå–÷éñôî Bðéà,äàt ïúBð àlà ©Ÿ©§¦¦§¨¦§¥©§¦¨¦¨¤¨¨¥§¦¨¨¥¨¥¥©§¦¤¨¥¥¨
ìkì. ©Ÿ
„ïéáeøçìå–äæ úà äæ ïéàBøä ìk.øîàìàéìîb ïaø:àaà úéa eéä ïéâäBð,ïéðúBðeéäL íéúéfì úçà äàt §¤¨¦¨¨¦¤¤¤¨©©¨©§¦¥£¦¨¥©¨§¦¥¨©©©¥¦¤¨

.xeadíùú àì äîãàäå .äòåøæ äðéàù äãù(æî úéùàøá):øåáú àì àòøàå ïðéîâøúî.xipdeøéð íëì åøéð åîë .äùéøç(ã äéîøé):.xg` rxfeéúùù ïåâë
:äùéøçîä úéðòî ìù íéîìú äùìù éãë øçà òøæå øéðäå øåáä áçåø øåòéùå .øçà ïéî òåøæ ò÷ø÷ íäéðéáå íéèç íéòåøæ úåãùä.wiqtn zgyl xvewde

å÷å ,ùéìù äàéáä àìù äàåáú úçù .äøéö÷ã àúìçúà äì ïðéáùç àìã ,àéä äøéö÷ åàì úçùì ìë øáñ÷ãéáøë äëìä ïéàå .úåîäáì ìéëàäì äúåà íéøö
:øéàî

a.zg`k xvwdl dleki dpi`y mind zn`:ïàëîå ïàëî øåö÷ì ìåëé åðéà òöîàá ãîåòäù ãò êë ìë äáçø àéäù.zwqtn xne` dcedi 'xâéìôå
:äãåäé 'øë äëìäå .ú÷ñôî äðéà úçàë øö÷äì äìåëé íàã øáñ äãåäé 'øå ,÷éñôî ïéðò ìëáã íéîä úîà åðééäã úéìåìù ìò ìéòì øîàã ÷"úàmixdd lke

.oexcri xcrna xy`:úåãùä éúù ïéá ÷éñôîå ,íù øåáòì ïéìåëé åéìëá ø÷á ïéàå óå÷æ åãåçù øä.lkl d`t ozep `edéúù ìëì úçà äàô ïúåð øîåìë
øîåà äàåøäù .÷ñôä äæ ïéà ,ò÷ø÷ä úà åá íéøôåçù éìëá øä åúåà íéøôåç íãà éðáù øîåìë ,øãòîá íéøãòð íäå ìéàåä .÷ñôä áéùç àìå úåãùä

:úçà íä úåãùä éúùå åúåà íéòøåæå øãòîá åúåà íéøôåç øçîì àìà øåá ò÷ø÷ äæ ïéà
b.mirxfl wiqtn lkdúúì éãë äæ ãöî äùéøçîä úà øå÷òì àåä êéøö íà .äãùä ìë éðô ìò øáåò äéäù òìñ ééåúàì ìëäã éîìùåøéá àøîâá ùøôî

:÷éñôî ,äæ ãöì äúåà.xcb `l`:íéçôè äøùò äåáâ.yzek xryíò äæ ïéáøòúî úåðìéà ìù úåôåðäù ,ùúåë øòù ùåøéôå .øòù ïééåø÷ ïìéàä éôðò
:ùúëîá òå÷úä äæ éìòë øãâä ïî äìòîì äæ

c.df z` df mi`exd lkãçà ïìéàî äàô ç÷åìå ,÷éñôî åðéà ,øãâ ïäéðéá ùéù ô"òà ,øçàä ïìéàä úåàøì ìåëé úåðìéàäî ãçà ìöà ãîåòäù ïîæ ìë
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לענין  שדות כשתי להיחשב השדה את מפסיקים אלו  כל – חיטים,

úçLìפאה. øöBwäåנגמר שלא תבואה השדה בתוך הקוצר  – ÀÇÅÀÇÇ
לבהמות, מספוא לצורך  מפסיק éñôî÷בישולה הנקצר המקום – ÇÀÄ

פאה, לענין  שדות כשתי אותה ועושה השדה øéàîאת éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ
כהתחלת  נחשבת ואינה קצירה אינה לשחת קצירה מאיר, רבי  שסובר –

השדה. את השחת מקום מפסיק לפיכך השדה, תבואת של הקציר
÷éñôî Bðéà :íéøîBà íéîëçå את מפסיק אינו לשחת הקוצר  – ÇÂÈÄÀÄÅÇÀÄ

Løçהשדה, ïk íà àlàאבל כניר. דינו  ואז שקצר, המקום את – ÆÈÄÅÈÇ
הקצירה, כהתחלת זה הרי  לשחת שהקוצר חכמים, סוברים חרש, לא אם

ולכן  קצירתה, כגומר  זה הרי  השדה, כל וקוצר התבואה וכשמבשילה
הכל על אחת פאה רש "י)נותן ב; עא , .(מנחות 

epzpynנקטה"miaxd jxc"שכל המלמדת, ג ), (משנה דלהלן  המשנה משום
אינה  הרבים דרך  שאפילו להשמיענו, באה היא והרי  לאילן , מפסיקים אין אלו

לאילן שאפילו(a"xd).מפסקת להשמיענו, המשנה באה הרבים" "שביל ובענין
החמה  לימות קבוע הוא כן אם אלא השדה את מפסיק אינו הרבים שביל

שבארנו. כמו הגשמים, ולימות

i r i a x m e i
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לפאה. המפסיקים בדברים ללמד מוסיפה משנתנו 

íénä únà,השדה בתוך  העוברת תעלה –øöwäì äìBëé dðéàL ÇÇÇÇÄÆÅÈÀÈÀÄÈÅ
úçàk את לקצור  יכול אינו התעלה של האחד בצידה שהעומד – ÀÇÇ

השני שבצדה באמצע (רמב"ם )התבואה עומד היה שאם פי על  אף ,

צדדיה שבשני התבואה את לקצור היה יכול  יום התעלה ("תוספות 

והירושלמי) התוספתא עפ "י מפרשיםטוב" ויש ;xvwdl dleki dpi`y
zg`k עד כך כל רחבה המים שאמת –drvn`a cnerdyיכול אינו

כאחת צדדיה בשני  אליהו ")לקצור "שנות äãeäé,(ברטנורא; éaøÇÄÀÈ
ú÷ñôî :øîBà.פאה לענין שדות כשתי  אותה ועושה השדה את – ÅÇÀÆÆ

mind zn` היינוzilely בה שנחלקו  ומכאן  הקודמת, במשנה הנזכרת

אמת  הקודמת) (במשנה קמא תנא שלדעת יהודה, ורבי  קמא תנא
ואילו  כאחת, להיקצר יכולה כשהיא אף השדה את מפסקת המים

מפסקת אינה כאחת להיקצר יכולה היא אם יהודה רבי  (ברטנורא לדעת

קדושים ) פ ' "ספרא" עיין לחלוק ועוד; יהודה רבי  בא שלא סוברים, ויש  .

הרמב"ם פוסק ומכאן דבריו , את לפרש אלא קמא תנא iaxkעל  dkld
dcedi("משנה "כסף  ב; ג, עניים מתנות  øLà.(הל' íéøää ìëåÀÙÆÈÄÂÆ

ïeøãòé øcònaהוא המקרא לשון  כה ),– ז , ההרים (ישעיה כלומר  ÇÇÀÅÅÈÅ
בהם  חופרים אלא בשוורים לחרשם אפשר שאי השדה, שבתוך 

åéìëaבמעדרים, øBáòì ìBëé ø÷aä ïéàL ét ìò óàשאי – ÇÇÄÆÅÇÈÈÈÇÂÀÅÈ
מקום  מכל  ולחרשם, המחרשה בכלי  עליהם לעבור בקר לצמד אפשר
חשובים  ההרים אין אותם, וזורעים במעדרים אותם וחורשים הואיל 

ולכן  ìkìהפסק, äàt ïúBð àeä השדה לכל אחת פאה יש– – . ÅÅÈÇÙ
בבקר הנוהג היינו  – פתוחה) (בי "ת הּבּקר המשנה: בנוסח ַָקוראים

שלמה") .("מלאכת 
ג ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו באה פאה, לענין  השדה את המפסיקים הדברים הם מה שלמדנו  לאחר 
באילנות. הפסק נקרא מה ללמד

íéòøæì ÷éñôî ìkä המשניות (בשתי לעיל שנימנו  הדברים כל  – ÇÙÇÀÄÄÀÈÄ
דהיינו  בלבד , זרעים בשדה מפסיקים לפאה, שמפסיקים הקודמות),

קטניות, או  דגנים בה שנזרעו ïìéàìבשדה ÷éñôî Bðéàåאבל – ÀÅÇÀÄÈÄÈ
בה מפסיק אין  בפאה, שחייבת אילן  øãbבשדה àlà עשרה גבוה – ÆÈÈÅ

האילנות. בין  המבדיל LúBkטפחים øòN äéä íàåכלומר – ÀÄÈÈÅÈÅ
("שער" לגדר  מעל  ומשתרגים מתערבים האילנות של  הענפים שראשי

זה), את זה שדוחקים – "כותש" האילנות; ענפי éñôî÷היינו BðéàÅÇÀÄ
הפסק, חשוב הגדר  אין  –ìkì äàt ïúBð àlàלכל אחת פאה – ÆÈÅÅÈÇÙ

ש אמרו , בירושלמי האילן . סלע "lkdשדה לרבות בא לזרעים" מפסיק

האחד מצידו  המחרשה את לעקור  צריך אם השדה, כל על עובר שהיה
הפסק. חשוב זה הרי השני , לצידו  להעבירה כדי  הסלע של 
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פאה. לענין  אילן בשדה מפסיק האילנות בין  המבדיל שגדר למדנו  הקודמת במשנה
להם  שיש  אלא מפסיק, אינו הגדר  אף ובזיתים שבחרובים ללמד, באה משנתנו

הפאה. לענין מיוחד דין 

ïéáeøçìå,מרובים וענפיהם הרבה גבוהים והם הואיל –ïéàBøä ìk ÀÆÈÄÈÈÄ
äæ úà äæ,השני את רואה אחד  חרוב אצל  העומד אם כלומר  – ÆÆÆ

אחת  חרובים כשדה חשובים הם הרי  גדר, ביניהם שיש  פי על  אף

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn ipy wxt d`t zkqn

çeø ìëa íäì,ïéáeøçìå–äæ úà äæ ïéàBøä ìk;÷Bãö éaøa øæòéìà éaøBîMî øîBà:eéäL ïéáeøçì óà ¨¤§¨©§¤¨¦¨¨¦¤¤¤©¦¡¦¤¤¥©¦¨¥¦§©¤¨¦¤¨
øéòä ìëa íäì. ¨¤§¨¨¦

‰ãçà ïéî eäãN úà òøBfä,úBðøâ ézL eäNBò àeäL ét ìò óà–úçà äàt ïúBð.ïéðéî éðL dòøæ,óà ©¥©¤¨¥¦¤¨©©¦¤¥§¥§¨¥¥¨©©§¨¨§¥¦¦©
úçà ïøb ïàNòL ét ìò–úBàô ézL ïúBð.ïéhç éðéî éðL eäãN úà òøBfä:úçà ïøb ïàNò–ïúBð ©¦¤£¨¨Ÿ¤©©¥§¥¥©¥©¤¨¥§¥¦¥¦¦£¨¨Ÿ¤©©¥

úçà äàt;úBðøâ ézL–úBàô ézL ïúBð. ¥¨©©§¥§¨¥§¥¥
ÂòøfL äNòîätönä Léà ïBòîL éaøéðôììàéìîb ïaø,ìì eìòåeìàLå úéæbä úkL.øîàøìálä íeçð: ©£¤¤¨©©¦¦§¦©¦§¨¦§¥©¨©§¦¥§¨§¦§©©¨¦§¨¨¨©©©©§¨

éðà ìa÷îàLàéî éaøî,ìawLàaàî,ïî ìawLúBâefä,ïî eìawLíéàéápä,éðéqî äLîì äëìä,úà òøBæa §ª¨£¦¥©¦§¨¨¤¦¥¥©¨¤¦¥¦©¤¦§¦©§¦¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©§¥©¤
ïéhç éðéî éðL eäãN:úçà ïøb ïàNò íà–úçà äàt ïúBð;úBðøâ ézL–úBàô ézL ïúBð. ¨¥§¥¦¥¦¦¦£¨¨Ÿ¤©©¥¥¨©©§¥§¨¥§¥¥

ÊíéBb äeøöwL äãN,íéèñì äeøö÷,íéìîð äeîñø÷,äîäa Bà çeøä dzøáL–äøeèt.eøö÷å déöç øö÷ ¨¤¤§¨¨¦§¨¨¦§¦¦§§¨§¨¦§¨©¨¨©§¥¨§¨¨©¤§¨§¨§
déöç íéèñì–äøeèt,äîwa äàtä úáBçL. ¦§¦¤§¨§¨¤©©¥¨©¨¨

:åøéáç ìò.gex lka mdl eidy mizifläù íéúéæä ìë ìò úøçà äàôå ,øéò ìù äçøæî ãöì íäì åéäù íéúéæä ìë ìò íéðúåð åéä úçà äàôãöì íäì åé
:úåçåø òáøàì ïëå ,äáøòî.xird lka mdl eidy÷åãö 'øá øæòéìà éáøë äëìä ïéàå ,äæ úà äæ ïéàåø ïéàù ô"òà ,ïìåëì úçà äàô íà éë íéðúåð ïéà

:â"øë äëìä ìáà ,åîùî øîàù
d.oihg ipin ipy:äðáìå úéúîçù ïåâë
e.xlald:øôåñä.zebefd:÷éãöä ïåòîù éôî [ãò] íéðù éôî íéðù åìá÷ù ,úåáà úëñîã ÷"ôá íéøëæðä íéðù íéðù ïúåà ìë íä
f.mizek dexvwy dcy:ìàøùé äåøö÷ åìéàë éåä æàã ,ìàøùéì íéúåë éìòåô äåøö÷ù àìå .ïîöòì.milnp denqxwúìåáùä äð÷ êåúçì äìîðä êøã

øòéî øéæç äðîñøëé ïåùì ,íåñø÷ íéøå÷ äæìå .äèîìî(ô íéìäú):.dxeht:íéøöå÷ä íúà åéäúù ãò ,íëøö÷áå äàô éáâ áéúëã.dnwa xivwd zaegy
àëä ìáà àåä äìëã àëéä î"ä ,íéøîåòä ïî äàô ùéøôäì áééçå íéøîåòì äàô äøæç ,äãù äìë íàã éäðå .äî÷á äçéðä äæ ìù äàôä úáåç øîåìë

:äìë àì àåä
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חברו . על  אחד מאילן  פאה eéäונותן  ïéâäBð :ìàéìîb ïaø øîàÈÇÇÈÇÀÄÅÂÄÈ
àaà úéa,ופרדסים שדות בעלי שהיו –íéúéfì úçà äàt ïéðúBð ÅÇÈÀÄÅÈÇÇÇÅÄ

çeø ìëa íäì eéäL נותנים שהיו כלומר העיר , של  צד  בכל – ÆÈÈÆÀÈÇ
שבמערב  לזיתים ואחת העיר, במזרח להם שהיו לזיתים אחת פאה

אחת. כשדה חשובים רוח שבכל  שהזיתים השאר, וכן  העיר,
äæ úà äæ ïéàBøä ìk ,ïéáeøçìå.לעיל שביארנו  כמו  –éaø ÀÆÈÄÈÈÄÆÆÆÇÄ
BîMî øîBà ÷Bãö éaøa øæòéìà:גמליאל רבן של –óà ÁÄÆÆÅÇÄÈÅÄÀÇ

øéòä ìëa íäì eéäL ïéáeøçì,אחת פאה אלא נותנים היו לא – ÆÈÄÆÈÈÆÀÈÈÄ
זה. את זה רואים שאינם פי על iaxaואף xfril` iaxk dkld oi`e

.wecv
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ãçà ïéî eäãN úà òøBfä,חיטים שזרעה כגון  תבואה, של  – ÇÅÇÆÈÅÄÆÈ
úBðøâ ézL eäNBò àeäL ét ìò óàבשני תבואתו  שלוקט – ÇÇÄÆÅÀÅÀÈ

úçàזמנים, äàt ïúBð.השדה תבואת לכל  –ïéðéî éðL dòøæ ÅÅÈÇÇÀÈÈÀÅÄÄ
ושעורים, חיטים כגון תבואה, מיני שני  שדהו  זרע אם אבל  –óàÇ

úBàô ézL ïúBð ,úçà ïøb ïàNòL ét ìò מין לכל  פאה – ÇÄÆÂÈÈÙÆÇÇÅÀÅÅ
עצמו , לחוד.בפני ומהשעורים לחוד  eäãNמהחיטים úà òøBfäÇÅÇÆÈÅ

ïéhç éðéî éðL:לבנה וחיטה שחמתית חיטה כגון –ïøb ïàNò ÀÅÄÅÄÄÂÈÈÙÆ
úçà äàt ïúBð ,úçà;המינים לשני  –úBðøâ ézL אם אבל – ÇÇÅÅÈÇÇÀÅÀÈ

לחוד , מין לכל  גורן גרנות, שתי  úBàôעשאן ézL ïúBð פאה – ÅÀÅÅ
מין, ipiqnלכל  dynl dkld idefe.הבאה במשנה כמפורש 

miyxtn yi והוא כמצוותה, במחובר פאה הניח שלא במי  עוסקת שמשנתנו ,
לפיכך התלוש; מן  ozepנותן  Ð zg` oxeb o`yr :mihig ipin ipy edcy z` rxefd"

."ze`t izy ozep Ð zepxb izy ;zg` d`t,כמצוותו במחובר פאה המניח אבל 
ובשעה  הואיל  השדה, לכל אחת פאה נותן  גרנות, שתי כך אחר  שעשאן  אף

לגורן  עדיין הגיע לא פאה dpey`x").שמניח dpyn" ,"aeh mei zetqez") יש ברם,
שאף  לקציר , אלא בגורן  התבואה לאסיפת משנתנו  כוונת שאין  מבארים,
עוסקת  שמשנתנו יוצא זה פירוש ולפי גורן "; "עשיית לפעמים מכונה הקציר

ו כמצוותה, במחובר  שמניחה בפאה `zg"אמנם oxeb o`yr"הכל שקצר היינו 
אחד : zepxb"בזמן  izy o`yr"זמנים בשני שקצר `edil").היינו zepy" oiir)
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ששנינו שההלכה להשמיענו , באה והיא הקודמת המשנה המשך  היא זו משנה
היא. מסיני  למשה הלכה חיטים, מיני  שני  שזרע במי  הקודמת המשנה בסוף 

ätönä Léà ïBòîL éaø òøfL äNòî,חיטים מיני שני – ÇÂÆÆÈÇÇÄÄÀÄÇÄÀÈ
ìàéìîbובא ïaø éðôì פיאה לתת חייב הוא אם לשאול הזקן, – ÄÀÅÇÈÇÀÄÅ

פיאות, שתי  או  שניהם,eìòåאחת –úéæbä úkLìì שבבית – ÀÈÀÄÀÇÇÈÄ
הגדולה, הסנהדרין  ישבו  שבה הסנהדרין .eìàLåהמקדש , את – ÀÈÈ

øìálä íeçð øîà:הסופר –ìawL ,àLàéî éaøî éðà ìa÷î ÈÇÇÇÇÀÈÀËÈÂÄÅÇÄÀÈÈÆÄÅ
úBâefä ïî ìawL ,àaàîבראש שעמדו החכמים מזוגות – ÅÇÈÆÄÅÄÇ

אבות  במסכת הם ונזכרים הגדולה, כנסת אנשי  תקופת אחרי  הסנהדרין
הראשון  ושמאי ; הלל עד  יוחנן  בן ויוסי יועזר בן ביוסי החל ד-יב), (א,

דין בית אב – והשני  נשיא, היה ב),מהם ב , ïî(חגיגה  eìawLÆÄÀÄ
íéàéápä,הנידונה השאלה בענין –îì äëìäòøBæa ,éðéqî äL ÇÀÄÄÂÈÈÀÙÆÄÄÇÀÅÇ

äàt ïúBð ,úçà ïøb ïàNò íà :ïéhç éðéî éðL eäãN úàÆÈÅÀÅÄÅÄÄÄÂÈÈÙÆÇÇÅÅÈ
úçà עשאן אם אבל המינים, לשני –úBðøâ ézL שבארנו כמו  – ÇÇÀÅÀÈ

הקודמת, úBàôבמשנה ézL ïúBð. עצמו בפני מין  לכל – ÅÀÅÅ

ז ה נ ש מ ר ו א ב

íéBb äeøöwL äãN ומכרו וחזרו  וקצרוה, שלקחוה כגון לעצמם, – ÈÆÆÀÈÈÄ
לישראל ראשונה")העמרים וקצרוה,("משנה  שלהם השדה שהיתה או ,

נתגיירו כך שלמה")ואחר íéèñì,("מלאכת  äeøö÷,שודדים – ÀÈÈÄÀÄ
הקציר, את עמהם לקחו  לא אפילו הבעלים, ברשות שלא דהיינו

íéìîð äeîñø÷ וכ"ף (קו"ף השיבולים את נמלים כרסמו  – ÄÀÀÈÀÈÄ
äîäaמתחלפות), Bà çeøä dzøáL בהמה או  הרוח שברה – ÀÈÇÈÈÇÀÅÈ
הקמה, הבעלים äøeètאת ידי  על נקצרה שלא לפי מפאה, השדה – ÀÈ

אתם  שתהיו  עד – "ובקוצרכם" הפאה: במצוות ונאמר  ישראל,
déöçהקוצרים. øö÷, שדהו חצי  את השדה בעל  קצר –eøö÷å ÈÇÆÀÈÀÈÀ

déöç íéèñì, שנשאר החצי את –äøeèt–,מפאה השדה כל ÄÀÄÆÀÈÀÈ
הוא, שקצר החצי äîwaאף äàtä úáBçLש שנתחייב – הפאה ÆÇÇÅÈÇÈÈ
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בגמר הוא פאה חיוב עיקר שכן לקצרה, גמר  שלא בקמה היא הרי  בה

גמרוה, ליסטים אלא השדה קצירת את גמר  לא והוא והואיל  הקציר,
פאה. חיוב כל  כאן אין הלכך 

y c e w z a y
ח ה נ ש מ ר ו א ב

חצי אלא קצר שלא במי ללמד  מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו
בגמרו. או הקציר בתחילת שדהו,

déöç íéèñì äeøö÷,הראשון –déöç àeä øö÷åובעל – ÀÈÈÄÀÄÆÀÈÀÈÇÆÀÈ
שנשאר , החצי  את קצר øöwMהשדה änî äàt ïúBð,הוא – ÅÅÈÄÇÆÈÇ

פאה  להניח חייב הריהו  שדהו , שבסוף הקמה את וקצר שהואיל
במשנה  ששנינו  כמו מפאה, פטור  הליסטים שקצרו מה אבל  מקצירו,

déöçהקודמת. øö÷, שדהו חצי  השדה בעל קצר –déöç øëîe ÈÇÆÀÈÈÇÆÀÈ
שנשארה, הקמה מחצית –ìkì äàt ïúBð ç÷Blä,השדה לכל  – ÇÅÇÅÅÈÇÙ

כמו  קצר, שלא בקמה המוכר הניח הראשון, מחצייה הפאה שחובת

מכר כאילו זה והרי בקמה", הפאה "שחובת הקודמת: במשנה ששנינו 
להניח  שיש  יודע הלוקח שהרי  שבה, הפאה מן  חוץ הקמה את לו 

אחד כל חציה, וקצר חציה תחילה מכר  אם ברם, הקציר. בגמר  פאה
לעצמו. פאה déöçנותן Léc÷äå déöç øö÷ השדה בעל אם – ÈÇÆÀÈÀÄÀÄÆÀÈ

על אף הנשאר , החצי  את הקדיש כך ואחר השדה חצי  תחילה קצר 
עניים, ממתנות פטורה הקדש  של  ששדה øaæbäפי  ãiî äãBtäÇÆÄÇÇÄÀÈ

הקמה, את הקדש של  –ìkì äàt ïúBð àeä כדין השדה, לכל – ÅÅÈÇÙ
לפי חציה, את כבר  קצר שהמוכר  לאחר  השדה חצי קמת הלוקח

קודם. שביארנו כמו  בקמה, הפאה שחובת

א ה נ ש מ ר ו א ב

נחשבת  וערוגה ערוגה כל אם זיתים, בין הזרועות תבואה של  בערוגות דנה משנתנו
אחת. כשדה נחשבות כולן או פאה, לענין  עצמה בפני  כשדה

äàeázä úBðaìîלפי "מלבנות", ונקראות תבואה; של  ערוגות – ÇÀÀÇÀÈ
להן , מלבן  íéúéfäשצורת ïéaL שבין תבואה לערוגות הדין והוא – ÆÅÇÅÄ

אחרים, ãçàåאילנות ãçà ìkî äàt :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÅÈÄÈÆÈÀÆÈ
והזיתים  שהואיל  לחוד , ומלבן מלבן מכל פאה להניח חייב השדה בעל 

עצמה. בפני  כשדה חשוב מלבן כל ביניהם ìläמפסיקים úéaÅÄÅ
ìkä ìò ãçàî :íéøîBà מ אחד ממלבן  כל– על פאה ניח ÀÄÅÆÈÇÇÙ

נחלקו  שלא מבואר  בירושלמי אחת. כשדה נחשבים שכולם המלבנות,

חמישים  של שטח על  זיתים עשרה כשהיו  אלא הלל ובית שמאי בית
לפי סאה", "בית הנקרא מרובעים) מטרים (כ -800 אמה חמישים על 
אם  אבל  ליטר ). (כ -13 תבואה סאה לזרוע רגילים היו זה שבשטח

סאה, בית של  שטח על מעשרה פחות שיש יותר, מרווחים הזיתים
והאילנות  שהואיל  ומלבן, מלבן מכל פאה שמניח מודים הלל בית אף

מלבנות  זרע האילנות בגלל שלא הדבר  ניכר  מזה, זה הרבה מרוחקים
הם  ואם עצמה. בפני כשדה מלבן כל  אמנם שזרע אלא מלבנות,

בית  אף סאה, בית של  שטח על מעשרה יותר  שיש  יותר, צפופים
הרמב"ם  גירסת היא כך הכל. על  מאחד פאה שנותן מודים שמאי

ח-ט ) ג, עניים מתנות  הלכות הגירסה (עיין שלפנינו  הירושלמי  לפי אבל  .
פאה  שנותן  מודים שמאי בית אף מרווחים, הזיתים שאם הפוכה, היא

אף  צפופים, הם ואם ניכר , האילנות הפסק שאין  לפי הכל , על מאחד 
שבגלל הדבר  שניכר  לפי ואחד, אחד מכל  פאה שנותן  מודים הלל  בית

הפסק האילנות חשובים ולכן  מלבנות, מלבנות זרע (ראב"ד ;האילנות

שמאי ,íéãBîe.ר"ש ) בית –úBøeL éLàø eéä íàLשל – ÄÆÄÈÈÅ
בצורת ïéáøòîהערוגות, אלא מלבנים בצורת הערוגות שאין  – ÀÙÈÄ

זה, לתוך זה נכנסים שקדקדיהם ãçàîמרובעים äàt ïúBð àeäLÆÅÅÈÅÆÈ
ìkä ìò כשדה נחשב שהכל סוברים, שמאי  בית אף זה שבכגון – ÇÇÙ

אחת.
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בגמר הוא פאה חיוב עיקר שכן לקצרה, גמר  שלא בקמה היא הרי  בה

גמרוה, ליסטים אלא השדה קצירת את גמר  לא והוא והואיל  הקציר,
פאה. חיוב כל  כאן אין הלכך 
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חצי אלא קצר שלא במי ללמד  מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו
בגמרו. או הקציר בתחילת שדהו,

déöç íéèñì äeøö÷,הראשון –déöç àeä øö÷åובעל – ÀÈÈÄÀÄÆÀÈÀÈÇÆÀÈ
שנשאר , החצי  את קצר øöwMהשדה änî äàt ïúBð,הוא – ÅÅÈÄÇÆÈÇ

פאה  להניח חייב הריהו  שדהו , שבסוף הקמה את וקצר שהואיל
במשנה  ששנינו  כמו מפאה, פטור  הליסטים שקצרו מה אבל  מקצירו,

déöçהקודמת. øö÷, שדהו חצי  השדה בעל קצר –déöç øëîe ÈÇÆÀÈÈÇÆÀÈ
שנשארה, הקמה מחצית –ìkì äàt ïúBð ç÷Blä,השדה לכל  – ÇÅÇÅÅÈÇÙ

כמו  קצר, שלא בקמה המוכר הניח הראשון, מחצייה הפאה שחובת

מכר כאילו זה והרי בקמה", הפאה "שחובת הקודמת: במשנה ששנינו 
להניח  שיש  יודע הלוקח שהרי  שבה, הפאה מן  חוץ הקמה את לו 

אחד כל חציה, וקצר חציה תחילה מכר  אם ברם, הקציר. בגמר  פאה
לעצמו. פאה déöçנותן Léc÷äå déöç øö÷ השדה בעל אם – ÈÇÆÀÈÀÄÀÄÆÀÈ

על אף הנשאר , החצי  את הקדיש כך ואחר השדה חצי  תחילה קצר 
עניים, ממתנות פטורה הקדש  של  ששדה øaæbäפי  ãiî äãBtäÇÆÄÇÇÄÀÈ

הקמה, את הקדש של  –ìkì äàt ïúBð àeä כדין השדה, לכל – ÅÅÈÇÙ
לפי חציה, את כבר  קצר שהמוכר  לאחר  השדה חצי קמת הלוקח

קודם. שביארנו כמו  בקמה, הפאה שחובת

א ה נ ש מ ר ו א ב

נחשבת  וערוגה ערוגה כל אם זיתים, בין הזרועות תבואה של  בערוגות דנה משנתנו
אחת. כשדה נחשבות כולן או פאה, לענין  עצמה בפני  כשדה

äàeázä úBðaìîלפי "מלבנות", ונקראות תבואה; של  ערוגות – ÇÀÀÇÀÈ
להן , מלבן  íéúéfäשצורת ïéaL שבין תבואה לערוגות הדין והוא – ÆÅÇÅÄ

אחרים, ãçàåאילנות ãçà ìkî äàt :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÅÈÄÈÆÈÀÆÈ
והזיתים  שהואיל  לחוד , ומלבן מלבן מכל פאה להניח חייב השדה בעל 

עצמה. בפני  כשדה חשוב מלבן כל ביניהם ìläמפסיקים úéaÅÄÅ
ìkä ìò ãçàî :íéøîBà מ אחד ממלבן  כל– על פאה ניח ÀÄÅÆÈÇÇÙ

נחלקו  שלא מבואר  בירושלמי אחת. כשדה נחשבים שכולם המלבנות,

חמישים  של שטח על  זיתים עשרה כשהיו  אלא הלל ובית שמאי בית
לפי סאה", "בית הנקרא מרובעים) מטרים (כ -800 אמה חמישים על 
אם  אבל  ליטר ). (כ -13 תבואה סאה לזרוע רגילים היו זה שבשטח

סאה, בית של  שטח על מעשרה פחות שיש יותר, מרווחים הזיתים
והאילנות  שהואיל  ומלבן, מלבן מכל פאה שמניח מודים הלל בית אף

מלבנות  זרע האילנות בגלל שלא הדבר  ניכר  מזה, זה הרבה מרוחקים
הם  ואם עצמה. בפני כשדה מלבן כל  אמנם שזרע אלא מלבנות,

בית  אף סאה, בית של  שטח על מעשרה יותר  שיש  יותר, צפופים
הרמב"ם  גירסת היא כך הכל. על  מאחד פאה שנותן מודים שמאי

ח-ט ) ג, עניים מתנות  הלכות הגירסה (עיין שלפנינו  הירושלמי  לפי אבל  .
פאה  שנותן  מודים שמאי בית אף מרווחים, הזיתים שאם הפוכה, היא

אף  צפופים, הם ואם ניכר , האילנות הפסק שאין  לפי הכל , על מאחד 
שבגלל הדבר  שניכר  לפי ואחד, אחד מכל  פאה שנותן  מודים הלל  בית

הפסק האילנות חשובים ולכן  מלבנות, מלבנות זרע (ראב"ד ;האילנות

שמאי ,íéãBîe.ר"ש ) בית –úBøeL éLàø eéä íàLשל – ÄÆÄÈÈÅ
בצורת ïéáøòîהערוגות, אלא מלבנים בצורת הערוגות שאין  – ÀÙÈÄ

זה, לתוך זה נכנסים שקדקדיהם ãçàîמרובעים äàt ïúBð àeäLÆÅÅÈÅÆÈ
ìkä ìò כשדה נחשב שהכל סוברים, שמאי  בית אף זה שבכגון – ÇÇÙ

אחת.

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"א: לח קמצר:דף בן  של  אומנותו àìביאור øöî÷ ïa ,ïðaø eðz̈©¨¨¤©§¨Ÿ
äòaøà ìèBð äéäL åéìò eøîà .áúkä äNòî ìò ãnìì äöø̈¨§©¥©©£¥©§¨¨§¨¨¤¨¨¥©§¨¨
úBiúBà òaøà ìL äáéz äúéä íàå ,åéúBòaöà ïéa ïéñeîìe÷§¦¥¤§§¨§¦¨§¨¥¨¤©§©¦

הויה] úçà,[-שם úáa dáúBk äéä בלא נכתבת אות היתה שלא עד ¨¨§¨§©©©
חסר. יהיה שהשם רגע אפילו יהיה שלא ורצו Bìחברתה, eøîà חכמים ¨§

קמצר, ãnìì.לבן àlL úéàø äî מסכמת כך. על תשובה ענה ולא ¨¨¦¨¤Ÿ§©¥
והוגרס]ïlekהברייתא: אבטינס בית גרמו äáeLz[-בית eàöî ¨¨§§¨

íäéøáãì ואילו ללמד, רצו לא äáeLzלמה àöî àì øöî÷ ïa §¦§¥¤¤©§¨Ÿ¨¨§¨
åéøáãì. ולפיכךíéðBLàøä ìò[והוגרס אבטינס בית גרמו øîàð[-בית ¦§¨¨©¨¦¦¤¡©

íéòLø íLå' øîàð åéøéáçå øöî÷ ïa ìòå ,'äëøáì ÷écö øëæ'¥¤©¦¦§¨¨§©¤©§¨©£¥¨¤¡©§¥§¨¦
.'á÷øé¦§¨

הגמרא: øæòìà,מבארת éaø øîà .'á÷øé íéòLø íLå' éàî לומר ©§¥§¨¦¦§¨¨©©¦¤§¨¨
ïúBîLa,[-חלודה]úeáéa÷øש  äìòzידי eäééîLaעל ïðé÷qî àìc ©§¦©£¤¦§¨§Ÿ©§¦¨¦§©§

רשע. שם על לקרוא שאין שמם, על לבניהם קוראים אנשים שאין -
àðéáø áéúî:בברייתא שנינו רשע. שם על לקרוא שאין הנאמר על ¥¦¨¦¨

åéáà] BçépäL ,óñBé ïa âàBca äNòî כשהיה ]במיתתוïè÷ ïa ©£¤§¥¤¥¤¦¦¨¦¤¨¨
,Bnàì וíéçôèa BzããBî Bnà äúéä íBé ìëa,בו נוסף כמה היתה eלדעת שנוסף המשקל úðúBðכפי §¦§¨¨§¨¦©§¦§¨¦¤¤

áäæ ìL Bì÷LîתרומהáéBà øábLëe .Lc÷nä úéáì ירושלים על מצור ועשה נבוכדנצר כשבא והיה - ¦§¨¤¨¨§¥©¦§¨§¤¨©¥
ezìëàåרעב, ezçáè.אותו ואכלה בנה דואג את האם שחטה -äéîøé ïðB÷ äéìòå(כ ב 'íà(איכה §¨©©£¨©§¨¤¨¥¦§§¨¦

ììò íéøt íéLð äðìëàz,'íéçtè é.בטפחים הנמדד עולל כלומר טפחים, Lãwäמלשון çeø äáéLî Ÿ©§¨¨¦¦§¨Ÿ§¥¦ª¦ְִָ§¦¨©©Ÿ¤
לכך, àéáðå'.תשובה ïäk 'ä Lc÷îa âøäé íà' úøîBàå המקדש בבית שהרגו כיון כך שנענשו כלומר, §¤¤¦¥¨¥§¦§©Ÿ¥§¨¦

המלך, דוד מאויבי הרשע האדומי כדואג דואג, לו קרא שאביו ומכך ונביא. כהן שהיה יהוידע בן זכריה את
הגמרא: מתרצת רשע. שם על שקוראים déaמוכח ÷éìñ éàî éæç,שנשחט תינוק, באותו עלתה מה ראה - £¦©¨¦¥

רשעים. בשם לקרוא שאין מוכח מכאן ואדרבא,
÷écö ,øæòìà éaø øîàלטובה בלבד,Bîöòîנזכר הטובים ממעשיו -å אילו,òLø אף לרעה נזכר ¨©©¦¤§¨¨©¦¥©§§¨¨

îשל רעים äëøáì'ומבאר:.Bøéáçמעשים ÷écö øëæ' áéúëc ,Bîöòî ÷écö,יחיד שמצדקותו בלשון ¦£¥©¦¥©§¦§¦¥¤©¦¦§¨¨
לברכה. נזכר הוא á÷øé'לבד íéòLø íLå' áéúëc ,Bøéáçî òLøå.רבים בלשון §¨¨¥£¥¦§¦§¥§¨¦¦§¨
ïðaøî àeääì àðéáø déì øîà[חכם ÷dén[-תלמיד àzãbà øcñî äåäc,לפניו אגדה דברי שסידר - ¨©¥¨¦¨§©¥©¨¨©£¨§©¥©©§¨©¥
ïðaø øeîàc àúléî àä àðî חכמים שאמרו זה דבר נלמד מנין -,déì øîà .'äëøáì ÷écö øëæ' §¨¨¦§¨§¨©¨¨¥¤©¦¦§¨¨¨©¥

áéúk àäcז)במשלי äëøáì',(י ÷écö øëæ'לשאול כוונתי לו, אמר שאלתך. ïìומה àðî àúééøBàãî §¨§¦¥¤©¦¦§¨¨¦§¨§¨§¨¨
לו, אמר אותו. מברכים הצדיק שבהזכרת בתורה מצינו היכן -áéúëc(יז יח äqëîä(בראשית øîà 'äå' ¦§¦©¨¨©§©¤

e ,'äNBò éðà øLà íäøáàî éðàמידáéúk(יח íeöòå',(שם ìBãb éBâì äéäé Béä íäøáàå' הרי £¦¥©§¨¨£¤£¦¤§¦§©§¨¨¨¦§¤§¨§¨
ברכו. הצדיק את שכשהזכיר

שאלו: òLøעוד íLå' áéúk àäc ,déì øîà .'á÷øé íéòLø íL' ïðaø øeîàc àúléî àä àðîíé §¨¨¦§¨§¨©¨¨¥§¨¦¦§¨¨©¥§¨§¦§¥§¨¦
.'á÷øé,לו ïì.אמר àðî àúééøBàãî,לו לוטáéúëcאמר יב)גבי יג e(שם ,'íBãñ ãò ìäàiå' שנזכר מיד ¦§¨¦§¨§¨§¨¨¦§¦©¤¡©©§

יג)גנותםáéúkסדום  ãàî'.(שם 'äì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå' §¦§©§¥§Ÿ¨¦§©¨¦©§Ÿ

i"yx

úåáéá÷ø,dcelg ,`"ilecx Ð
.ea oiynzyn oi`y lfxa ilkk

åäééîùá é÷ñî àìã`xwi `l Ð
.ryx mc` my epal mc`åúããåî

íéçôèáea sqep dnk rcil Ð
cne` lwynd zpzepe ,meil mein

.ztqezdàéáðå ïäëoa dixkf Ð
opiwqn `nl` .odkd rciedi
ryx inec`d b`ec `dc ,ediinya

.enya wepizl e`xw dfe ,didéæç
äéá ÷éìñã éàîdzlr dn d`x Ð

.hgypy ,diaåîöòî ÷éãölr Ð
.daehl xkfp eiyrn icióà òùø

åøéáç éãé ìò.drxl xkfp Ðíù
íéòùø.ryx my aizk `le Ð

íäøáàî éðà äñëîäoeike Ð
dil jinqe ,ekxa eny xikfdy

.'ebe "didi eid mdxa`e"



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc ohw cren(oey`x meil)

ãéøéìweyd mei -úBìfîe íéáëBk éãáBò ìL,mbg meiaíéç÷Bìå §¨¦¤§¥¨¦©¨§§¦
lefa mdn,íéîøëe úBãN ,íéza ,úBçôLe íéãáò ,äîäas`y §¥¨£¨¦§¨¨¦¨§¨¦

wx `vni jk xg`e ,lefa `ven dzr wxy oeik ,mbg mei `edy
,ca`d xack df ixd ,xweiaáúBëådxikn xhyäìòîeeze` §¥©£¤

eilr mezglúBàkøòad ziaa -htynìévîk àeäL éðtî ,ïälL §©§¨¤¨¤¦§¥¤§©¦
ïãiîmezgl micr `vni dzr wxy ,epciqti `ly mdn dpwy dn ¦¨¨

.xhyd lr
:heicd iyrn meyn crena minkg exizdy mixzidàøL áø©¨¨

éøäBà ìcâéîì éMà øa àéiçìmibc zecevn zeyrl -àleça §¦¨©©¦§¦§©¨¥§¨
,àãòBîc,crend jxevl mibc mda cevl ick,àîòè éàîmeyn §£¨©©£¨

yìáà .àeä èBéãä äNòîzeyrléìæéàzeter ly zecevn - ©£¥¤§£¨¦§¥
crena,àîòè éàî ,øeñày.àeä ïneà äNòîeénàì àøL äãeäé áø ¨©©£¨©£¥¨©§¨¨¨§©¦

äàøepz[mixepzd dyer-]éøepz ìcâéîìmiycg mixepz zeyrl - ©¨¨§¦§©©¥
,crenaéaLò øa äaøìexizdàúìBäî ìcâéîìdtp zeyrl - §©¨©©§¦§¦§©§¨¨

.heicd iyrn el`y meyn ,crend jxevl
:xepza xzidd lr `xnbd dywnéðéà,`ed jk ike -åäaø éðz àä ¥¦§¨¨¥©¨

ìàeîL øa,`ziixaïéåLåewlgpy minkge xfril` iax(.i lirl) ©§¥§¨¦
,crena xepz zcnrd zk`ln xenbl xzen m`dïéìãBb ïéàL- ¤¥§¦

miyeräléçzëì øepz:`xnbd zvxzn .crenaïàk ,àéL÷ àì- ©§©§¦¨Ÿ©§¨¨
`ed xepz zeyrl xizdy dcedi iax,änçä úBîéalega oebk ¦©©¨

ea zet`l ozipe ,xdn yaiizn hihn ieyrd xepzdy ,gqt crend
,crena xakïàkxaecn zxqe`d `ziixaa -,íéîLbä úBîéaoebk ¨¦©§¨¦

ef ixd ,crena hihd yaiizi `ly oeiky ,zekeq crend lega
.crend jxevl `ly dgxih

äðùî
:crend jxevl eilke ziad oewiz ipicïéNBòcrenaââì ä÷òî ¦©£¤§©

úñtøîìe`edykàì ìáà ,èBéãä äNòî`edykïneà äNòî.[à] §¦§¤¤©£¥¤§£¨Ÿ©£¥¨
okeïé÷ãqä úà ïéôL,xepzd iwcq hiha minzeq -ïúBà ïéìébòîe ¨¦¤©§¨¦©§¦¦¨

äìébòîamezql lecb lebr ur xepzd rwxwa milleb s`e - §©§¦¨
mdilr mivgele ,miwcqdìâøáe ãéá,mnzeqlàì ìáàmenzqi §¨§¤¤£¨Ÿ

íéöìçîahihd lr ewgecy ,lbx zxeva ieyrd ura -xepzay §©£¨©¦
.dlibrnn xzei one` dyrn `edy ,miwcqd mezql

:sqep oicøéväzlcde sewynde oztnd ixega qpkpd zlc ly ©¦
,eilr daqøBpéväå,xivd qpkp eay oztnay xeg -äøBwäålry §©¦§©¨

,gztdçzônäå ìeòðnäå,zlc ly,ãòBna ïðwúî ,eøaLpLm` s` §©©§§©©§¥©¤¦§§§©§¨©¥
,crend mcew exaypïéekúé àlL ãáìáeoizndl crend mcew ¦§©¤Ÿ¦§©¥

eãòBna Bzëàìî úBNòì.dk`lnn iept f`y ©£§©§©¥
:crend jxevl dk`ln oicïéLák ìëåmilk`n x`ye mibc - §¨§¨¦

xvw mzyiak onfy ,glna miyaekyïäî ìBëàì ìBëé àeäL¤¨¤¡¥¤
ïLáBk ,ãòBna.crend jxevl crena ©¥§¨

àøîâ
.'eke heicd dyrn zqtxnle bbl dwrn oiyer :dpyna epipy

:`xnbd zxxan.èBéãä äNòî éîc éëéä:`xnbd daiynóñBé áø ¥¦¨¦©£¥¤§©¥
,øîàdwrnd dyeràöeäalwc itpr -àðôãådyery ,oli` oin - ¨©§¨§©§¨

.lwcd itpr da rlewe ,eitprn xcbàðz àúéðúîá`ziixaa - §©§¦¨¨¨
,epipyøBøöa øö,ef lr ef mipa` gipn -çè Bðéàåoze`èéèa ¨¦§§¥¨§¦

.oxagl
?

:dpyna epipyäìébòîa ïúBà ïéìébòîe ïé÷ãqä úà ïéôL.lbxae cia ¨¦¤©§¨¦©§¦¦¨§©§¦¨
:`xnbd dywnzøîà äìébòîa àzLäc,éøLdyrn zvw dfy s` ©§¨§©§¦¨¨§©§¨¥

,one`ìâøáe ãéallk one` dyrn epi`yàéòaéîxnel jixv ike - §¨§¤¤¦©§¨
e ,dlibrna dxizn dpi` dpynd :`xnbd zvxzn .xzenyéëä̈¦

,ìâøáe ãéa äìébòî ïéòk ïúBà ïéìébòîe ,ïé÷ãqä úà ïéôL ,øîà÷̈¨©¨¦¤©§¨¦©§¦¦¨§¥©§¦¨§¨§¤¤
íéöìçîa àì ìáàynn dlibrna `le[â]. £¨Ÿ§©£¨©¦

?
:dpyna epipyeøaLpL çzônäå ìeòðnäå äøBwäå øBpéväå øévä©¦§©¦§©¨§©©§§©©§¥©¤¦§§
.ãòBna ïðwúî:`xnbd dywn .yihta s` mpwzl xzeny rnyn §©§¨©¥

,éäðéîøedpyna epipy(e"hn d"t ipy xyrn),åéîé ãòodk opgei ly §¦§¦©¨¨

lecb'eë íéìLeøéa äkî Léht äéäxac zk`ln zeyrl crena ¨¨©¦©¤¦¨©¦
,wiicl yie .ca`d,àì Cìéàå ïàkî ,ïéà åéîé ãòxac jxevl s`e ©¨¨¦¦¨§¥¨Ÿ

yny meyn ,xeq` ca`d:`xnbd zvxzn .lew rinïàk ,àéL÷ àìŸ©§¨¨
xfb lecb odk opgei -ad`kdéçtðãdknd qpxew `ed yihtdy §§©§¥

e ,lecb lew rinyne lfxa lrïàkdxizd epzpyn -ad`kdéøâðã ¨§§©§¥
.lecb lew rinyn epi`e ur lr yihta dkny

:wleg `cqg axé÷úî,àcñç áø dì ódf itläaø àì÷ ,eøîàé- ©§¦¨©¦§¨Ÿ§¨¨©¨
lecb lew,øéñàeli`eøèeæ àì÷ohw lew -,éøLlecb odk opgeie ¨¦¨¨©¨¥

.yihta d`kd lk lr xfbàä ,àéL÷ àì ,àcñç áø øîà àlà- ¤¨¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨
dxizd epzpynéìbîamirinyn mpi`y milecb mixeqna wx - §©¨¥

e ,llk lewàäxfb lecb odk opgei -éðéöçayihta -mirinyny mi ¨©£¦¥
:xg` uexiz .lewïàk ,øîà àtt áødxizd epzpyn -íãB÷ ©¨¨¨©¨¤

däøéæbe ,lecb odk opgei lyïàkxq` lecb odk opgei -øçàì §¥¨¨§©©
,äøéæb:sqep uexiz .jk lr xfb envr `edy xnelk,øîà éMà áø §¥¨©©¦¨©

àäk iepiy `la yihta zekdl xq` lecb odk opgei -äãeäé éaø ¨©¦§¨
(.ai onwl)e ,iepiy `la dk`ln zeyrl oi` ca`d xaca s`yàä- ¨

k iepiy `la s` zekdl dxizd epzpynéñBé éaø(my)xizdy ©¦¥
.iepiy `la s` ca`d xaca dk`ln,éîécáà øa ÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨©©§¦¦

àpz ïàîjixvny,ãáàä øáãa ãòBna éepéL`ed ixdéaøk àìc ©©¨¦©¥§¨¨¨¨¥§Ÿ§©¦
éñBéxn`y(my)dide crend mcew qpe` e` la` el rxi`y iny ¥

,lwlwzi `ny yyege xead jeza oii el yie ,dk`lna xeq`
.iepiy `la dqkne ziagl ewixn
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meyn dk`ln mda zeyrl exizdy mipey mipte`a wqer df wxt

.crend jxev e` ca`d xac

äðùî
:crend cr onyd ziiyr zk`ln xenbl witqd `ly mc` oicéî¦
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j` ,eliaya mzeyrl mixg`l exizd okle ,ecqti mze` eyri `l
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.envrl giexdl ick wx xdnl

oeyln :`xnbd dywn'úìBaé÷aL ét ìò óà'rnynàéòaéî àìå ©©¦¤§¦¤§Ÿ¦©§¨
k xnelúìBaé÷ dðéàLepi`e zleaiwa dk`lnd dyer epi`y - ¤¥¨¦¤

ixd ,dyri `ly ,dvxiy onf lk dzeyrl leki,äaøcàaúìBaé÷ ©§©¨¦¤
éîc déãéãkmekqa dk`lnd lawn ixdy elyk utgd aygp - §¦¥¨¥

xeq`l xzei xazqne ,dvxiy onf lka eniiql lekie aevw
.zexikyn xzei df ote`a dk`lnd

:`xnbd zvxznàîéà àlày ,`ziixad oeylaïéa úìBaé÷ ïéa ¤¨¥¨¥¦¤¥
,äNòé àì úìBaé÷ dðéàLziiyr akrl leki zexikya mby ¤¥¨¦¤Ÿ©£¤

giexdl ick `ed da xdnny dne ,la`d xg`l cr dk`lnd
envrl.[`]

:`ziixad meiq jyndBzëàìî äúéäla`d lyíéøçà ãéa ¨§¨§©§§©£¥¦
,zeplawa exear dzeyrleNòé àì Búéáaedecygi `ny ,dze` §¥Ÿ©£

inia ef dk`lnl mxkyy e` dk`lna miyerl riiqny mi`exd
e ,la`døçà úéaáel` zecyg oi`yeNòé.dk`lnd el §©¦©¥©£

`ziixa zxkfen eay la`d zk`ln oipra dyrn d`ian `xnbd
:efeäì äåä ,àáøc déøa àçà áøc déøa øîe ,ïéáøc déøa ïBéøî©§§¥§¨¦©§¥§©©¨§¥§¨¨£¨§

àøBúc àìîb àeää[xwa cnv-]éããä éãäacg` lkly ,cgia - ©©§¨§¨©£¥£¨¥
cgi mixeeyd ipya cg` lk ceariy ebdpe ,xey did mdn

.zetzeyaàúléî déa àòøúéàzela` drxi` -áøc déøa øîa ¦§§¨¥¦§¨§©§¥§©
déìnâì dé÷ñôe ,àáøc déøa àçàexey `ivedy ,cnvd wzipe - ©¨§¥§¨¨¨§¥§©¨¥

dk`lna dxeq` la`d znda s`y oeik ,epnn(`"d d"t zegny),
.xeq` xg` ici lr s`y xaqe

:xn ly edyrn lr `iyew `xnbd d`ianäaø àøáb ,éMà áø øîà̈©©©¦©§¨©¨
,éëä ãéáò àçà áøc déøa øîkixdec éäðLééç àì déãéc àãéñôì §©§¥§©©¨¨¦¨¦§¦§¦§¥¨¦¥Ÿ¨¥

`ed la`y iptn ,yyeg epi` dcya yxeg epi`y ecqtdly s` -
,dk`lna eznda dxeq`eíéøçàcà,mixg` cqtdl mb ike - ©©£¥¦

mdipy ly dcya yxeg xeyd oi`y oeixn ly ecqtd epiidcàìŸ
àéðz àäå ,Lééç,lirl `ziixaaeéä íàmilnbde mixngd ¨¥§¨©§¨¦¨

miptqdeíéøçà ìöà ïéøkçeî Bà ïéøkNeî,mila` eyrpy mcew §¨¦§¨¦¥¤£¥¦
,eNòé elà éøäeciqti ecari `l m`e dk`lnl exkyp xaky £¥¥©£

yexgl oeixn lkei `l ,ceari `l exey m` o`k s` ixde .mixkeyd
cnvd on exey z` `g` axc dixa xn `ived recne ,edcy

.szeynd
:xn ly enrh `xnbd zayiin,øáñ àeäåyéðàL áeLç íãàyiy §¨©¨¨¨©¦

el xeq`e ,xzei lwdl epnn ecnli `ly envr lr xingdl el
.eci lr mixg` eciqti m` s` lwdl
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc ohw cren(ipy meil)

:zaya zeplawa ixkp zcear oicúìBaé÷ éìa÷î ,ìàeîL øîà- ¨©§¥§©§¥¦¤
micaer m` ,zaya mb zeplawa l`xyil micaerd mixkpCBúa§

íeçzädn` miitl` `edy zay(.`p oiaexir),,øeñàz`f mi`exy ©§¨
j` ,zaya mxkyy edecygie mewnd iyp`,øzeî íeçzì õeç©§¨

.cyg oi`e z`f d`exy in oi`y
:xzidd z` dliabn `xnbdàì íeçzì õeç eléôàå ,àtt áø øîà̈©©¨¨©£¦©§Ÿ

ïøîàxzenyíúäì àáøwîc àúî àkéìc àlàzxg` xir oi`y - £¨¨¤¨§¥¨¨¨§¦¨§¨§¨¨
,mzcear mewnl daexwdìáàm`,íúäì àáøwîc àúî àkéà £¨¦¨¨¨§¦¨§¨§¨¨
e xen`d yygl miyyeg.øeñà̈

:xzidd ly ztqep dlabdàúî àkéì éëå ,àiLøLî áø øîà̈©©§©§¦¨§¦¥¨¨¨
ïøîà àì énð íúäì àáøwîcmegzl ueg xzenyúBúaLa àlà §¦¨§¨§¨¨©¦Ÿ£¨¨¤¨§©¨

íéáBè íéîéáe,megzl ueg z`vl xeqi` yiyéLðéà éçéëL àìc §¨¦¦§Ÿ§¦¥¦§¥
íúäì éìæàc,myl mikledy miyp` miievn `ly -ìL Bleça ìáà §¨§¥§¨¨£¨§¤

,íúäì eúàå éìæàc éLðéà éçéëLc ,ãòBîueg z`vl xeqi` oi` f`y ¥¦§¦¥¦§¥§¨§¥§¨§¨¨
,xen`d yygl yeygl yie megzl.øeñà̈

:df oipra dyrndéì eða ïîçð áøc déøa àøèeæ øîmixkpàðãtà ©§¨§¥§©©§¨¨¥©©§¨
eide ,zaya x`etn oilwxh -úìBaé÷ éìa÷îeòìwéà .íeçzì õeç §©§¥¦¤©§¦§©

àððéç øa àðeä áøå àøôñ áømyldéaâì eìò àìåeqpkp `l - ©©§¨§©¨©¦¨¨§Ÿ¨§©¥
,oilwxhléøîàc àkéàåyàeä`xhef xn -déåeâa ìò àì énð`l - §¦¨§¨§¥©¦Ÿ¨§©¥

:`xnbd dywn .xeqi`a dyrpy exaqy ,ekezl qpkpøîàäå§¨¨©
.øzeî íeçzì õeç ,øeñà íeçzä CBúa ,úìBaé÷ éìa÷î ìàeîL§¥§©§¥¦¤§©§¨©§¨

:`xnbd zvxznéðàL áeLç íãàxzen xacn s` wgxzdl jixvy ¨¨¨©¦
:sqep uexiz .xeqi`l el aygpe dxiarl dnecd,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥

c ,eqpkp `ly mrhdeäééãäa àðáéúa òéiñ éòeiñriiq `xhef xn - ©¥©©§¦§¨©£©§
dpapy `vnpe ,xeq`e hiha eaxrl liaya oaz zpizpa mdl

.xeqi`a
:crena dcear xzidéøâðeaàì eäì àøL àîç áøixcqn - ©¨¨¨¨§§©§¨¥

zepgleydàzãéáò eäì ãáòéîì ,àúeìb Léø éácm` mpwzl - §¥¥¨¨§¤¡©§£¦§¨
exayp,àãòBîc àleçaeøîày ,mrhdéì÷L à÷ àì øâàc ïåék- §¨§£¨¨©¥¨§¨©Ÿ¨¨§¥

wxe ,xky milhep mpi`ydéì eLøLî à÷c àeä ééeLøLmigieexn - ©§¥§¨§¨§¥
,dk`ln aygp df oi` ,my milke`yda ïì úéìå.xeqi` jka oi`e - §¥¨¨

:crena zleaiw ipica `ziixaïéìa÷î ,ïðaø eðzl`xyin mixkp ¨©¨¨§©§¦
a dcearå ,ãòBnä øçàì dúBNòì ãòBna úìBaé÷dzeyrlãòBna ¦¤©¥©£¨§©©©¥§©¥

crend jxevl `lyìk ,øác ìL Bììk .øeñàdk`lnàeäL- ¨§¨¤¨¨¨¤
l`xyiäNBò,crenaBðéà ,äNBò BðéàL ìëå ,äNBòå éøëðì øîBà ¤¥§¨§¦§¤§¨¤¥¤¥

.äNBòå éøëðì øîBà¥§¨§¦§¤
:df oica ztqep `ziixadúBNòì ãòBna úìBaé÷ ïéìa÷î ,Cãéà àéðz©§¨¦¨§©§¦¦¤©¥©£¨

ãBcîé àlL ãáìáe ,ãòBnä øçàì,zepal i`pal ozepy ziaàlLå §©©©¥¦§©¤Ÿ¦§§¤Ÿ
ìB÷Lé,mpwzl one`l ozepy milhlhnäðîé àlLåozepy zern ¦§§¤Ÿ¦§¤

,zexg` zeyrle jizdl.ìBça äNBò àeäL Cøãk§¤¤¤¤§
:crend leg zk`lna sqep oicäîäa ïéòéaøî ïéà ,ïðaø eðzoi` - ¨©¨¨¥©§¦¦§¥¨

xkf dilr mi`iane dnda mifge`ãòBî ìL Bleça,dgxih meyn §¤¥
Ba àöBikmlerlïéLc÷enä éìeñôa àìå ,øBëáa ïéòéaøî ïéà- ©¥¥©§¦¦¦§§Ÿ¦§¥©§¨¦

el` lke ,dk`ln `id draxdy ,men oda ltpy ycwd zenda
.dk`lna mixeq`

:df oipra ztqep `ziixaìL Bleça äîäa ïéòéaøî ïéà ,Cãéà àéðz©§¨¦¨¥©§¦¦§¥¨§¤
äòázL äøBîç øîBà äãeäé éaø .ãòBî,crena xkfäéìò ïéòéaøî ¥©¦§¨¥£¨¤¨§¨©§¦¦¨¤¨

ïpèöz àlL ìéáLa øëæ.ciqtie dbeefl dyw aeyeìk øàLe ¨¨¦§¦¤Ÿ¦§©¥§¨¨
úBîäaä`l` micia miriaxn oi` ,erazyúBø÷aì ïúBà ïéñéðëî ©§¥©§¦¦¨©§¨

.onvrn zeraxpe ,zenda mewn -
:zendaa zxg` dk`ln oipra `ziixaïéøéiãî ïéà ,ïðaø eðzoi` - ¨©¨¨¥§©§¦

dlafze laf `ivezy dcyl dnda miqipknàìå úBúaLa àìŸ§©¨§Ÿ
,ãòBî ìL Bleça àìå íéáBè íéîéadk`ln ziiyrk d`xpy §¨¦¦§Ÿ§¤¥

.rwxwaeàa íàåonr mixkp e` cal zendadïäéìàî,dcyl §¦¨¥£¥¤
øzeî,elafiy mxi`ydlemewn lknïúBà ïéòéiñî ïéàd`iaa ¨¥§©§¦¨

,leaifaeøîBL íäì ïéøñBî ïéàåixkp s`øòðì[xenyl-],íðàö úà §¥§¦¨¤¥§©¥¤Ÿ¨
m` mpn` .'dk`ln eyr' xne`k d`xpyäéälafnd ixkpdøéëN ¨¨§¦

úaLe` ,reay -,Lãç øéëNe`,äðL øéëNe`òeáL øéëN- ©¨§¦Ÿ¤§¦¨¨§¦¨©
,crend mcew lgde ,mipy ray epiidc dhiny,ïúBà ïéòéiñî§©§¦¨

,íðàö úà øòðì ,øîBL íäì ïéøñBîe.mzk`lnl riiqn wxyéaø §¦¨¤¥§©¥¤Ÿ¨©¦
,øîBà,`id xneyl dxenzdúaLawxazwfgdäáBèedyrn lr ¥§©¨§¨

e ,xkya `leáBè íBéámbazpizp,úBðBæîeãòBnás` xzen.øëNa §¦§©¥§¨¨

:dfa dkldd.éaøk àúëìä ,óñBé áø øîà̈©©¥¦§§¨§©¦

äðùî
:ca`d xac ipic jyndøBaä CBúa Bðéé äéäL éî ïëåjtyp eil`y §¥¦¤¨¨¥§©

,zba eiapr ekxcpy xg`lìáà Bòøéàå,oiid epnn `ivedy mcew §¥§¥¤
,dk`lna xeq` dzreBàerxi`ñðBàcr oiid `ivedl witqd `le ¤

,crendeäeòèäL Bà,crend cr oiid `ivedl e`a `le milret ¤¦§
óìBæ[jtey-]îBâåøzeiagl oiid lk zkityâåódtebna oze` ¥§¥§¨

Bkøãkzeiagl exiari `le xeaa oiid ddyi m`y ,iepiy `la §©§
,`ed ca`d xace uingi zexebq,øîBà äãeäé éaø .éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥©¦§¨¥

íéãenéì Bì äNBòdnzeql ziagd lr mixqp gipn -àlL ìéáLa ¤¦¦¦§¦¤Ÿ
õéîçéwx crena xzed ca`d xac s`y ,dtebna sebi `le ,oiid ©§¦

.iepiya

àøîâ
:oiiae onya ef zwelgn rinydl jixv recn zx`an `xnbd

àúéén÷ ïðéòîLà éàc ,àëéøöeyi ,ony iabl dpey`xd dpynd - §¦¨§¦©§§¦¨©©§¨
`weecy xneléñBé éaø øîà÷ àéääa,iepiy `la xzenyíeMî §©¦¨¨©©¦¥¦

déãéñt Léôð àçLéîc,daexn ecqtde xwi onydy -àøîç ìáà §¦§¨¨¦§¥¥£¨©§¨
[oii-]déãéñt Léôð àìc,jk lk xwi epi`y oeikdéì éãBî àîéà §Ÿ¨¦§¥¥¥¨¥¥

äãeäé éaøì,iepiy `la xizdy epzpyn drinyne ,iepiy jixvy §©¦§¨
àúééøúa ïðéòîLà éàå`weecy xnel yi ,oii iabl dipyd dpynd - §¦©§§¦¨©§©§¨

äãeäé éaø øîà÷ àéääa,xen`d mrhd on iepiy jixvyCäa ìáà §©¦¨¨©©¦§¨£¨§©
,daxd ciqti onyd cqti m`y ,onya -éñBé éaøì äãBî àîéà¥¨¤§©¦¥

`vnpe ,xq`y dpey`xd dpynd drinyne ,iepiy `la xzeny
càëéøö.mipte`d ipya zwelgnd rinydl §¦¨

ca`d xaca crena iepiy jixvy xaeqd zrc zx`an `xnbd
:dfa dkldd inkeàpz ïàî ,àaà øa ÷çöé áø øîàdpy in itk - ¨©©¦§¨©©¨©©¨

`pzd(.`i lirl)jixvy,éñBé éaøk àìc ,ãáàä øáãa ãòBna éepéL¦©¥§¨¨¨¨¥§Ÿ§©¦¥
.iepiy `la ekxck ezeyrl epizpyna xizdyäëìä ,óñBé áø øîà̈©©¥£¨¨

.éñBé éaøk§©¦¥
wtq:xkW iablàúéáç òLéîì eäî ,÷çöé øa ïîçð áøî dépéî eòa ¥¨¦¥¥©©§¨©¦§¨©§¥©£¦¨

àøëéLãdtebna xky ziag zeqkl -,eäì øîà .àãòBîc àleça §¦§¨§¨§£¨¨©§
éðéñsqei ax -éñBé éaøk äëìä øîàcnlp oiine ,xzen oiiay ¦©¨©£¨¨§©¦¥

.xkyl
:`xnbd dywnàøîça éñBé éaø øîàc øeîéàxn` iqei iax ixd - ¥§¨©©¦¥§©§¨

,oiia z`f.øîà éî àøëéLaa :`xnbd zvxznéàî àîòè àøîç §¦§¨¦¨©©§¨©£¨©
,xizddéãéñt Léôðc íeMîsebi `l m` daexn ecqtdy - ¦§¨¦§¥¥

a ,zeiagdàãéñt da úéà énð àøëéL,jkaéì äøîà ,éiaà øîàc ¦§¨©¦¦¨§¥¨§¨©©©¥¨§¨¦
íàizpne` -(:`l oiyeciw),òééLå éåàñ úéL øaziagay xky - ¥©¦¨¥§¨©

xzei dey ,mi`q yy zcina ztbenòééL àìå éðîz øaîxkyn - ¦©©§¥§Ÿ¨©
daexn ipydy s`e ,ztben dpi`e mi`q dpeny zcina ziagay

.xkya s` iqei iax xizd i`ce okle ,xzei
:crend leg ipica llkúBëìä ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà̈©©¨¨©§¨¨©©¦§

ãòBîmiey,äëìäa íéúek úBëìäkmizek ewfged m`y myky ¥§¦§¦©£¨¨
zxg` dklda miwfgen mpi` ,zg` dklda(.c oileg)mb jk ,

:`xnbd zxxan .crend zekldaàúëìä éàîìmieeyn dnl - §©¦§§¨§
:`xnbd daiyn .oze`øîBì ,(áø øîà) àðéè÷ øa ìàiðc áø øîà̈©©¨¦¥©§¦¨¨©©©

Lcrend zekldúBøe÷ò ïäzexit dpnn dlral oi`y dxwrk ¤¥£
,dze` `l`ïéúôBæ ,ìàeîL øîàc .Bfî Bæ úBãéîì ïéàåztfaàzæek §¥§¥¦§¨©§¥§¦§¨

,oiid xenyl ekezn ,ohw ilk -àúéáç ïéúôBæ ïéàåe .jkléîéc áø §¥§¦£¦¨©¦¦
øîà àòcøäpî,jtidl.àzæek ïéúôBæ ïéàå àúéáç ïéúôBæepiide ¦§©§§¨¨©§¦£¦¨§¥§¦§¨

.dfn df micnl oi` dnec mpipry s`y
:mzwelgn `xnbd zx`anøîinic ax -àãéñôì ùééç,daexn ©¨¥¦§¥¨

.hren dpiiy `zfeka xq`e ,daexn dpiiy ziaga xizd okleøîe©
l`eny -àçøéèì ùééçda oi`y `zfeka xizd okle ,dxizi ¨¥§¦§¨

.dxizi dgxih da yiy ziaga xq`e ,dxizi dgxih
:crend leg ipica sqep llkïðéè÷ð ,éiaà øîàep` mifge` - ¨©©©¥©§¦¨

y ,epizea`n zxeqnãòBî úBëìämiey,úaL úBëìäkmyky ¦§¥§¦§©¨
xeht opicy yie xeq` la` xeht opicy zekld yi zay zeklday

xzene(.b zay),cren zeklda jk ,
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רג jtdy in` cenr ai sc ± ipy wxtohw cren
øåñà íåçúä êåúá úìåáé÷ éìá÷î-,`zaya dil icar ik zleaiwa iebl dk`ln ozil

zayc `nw wxta lld zia ixyc `de .dil adi zaya meid :ixn`e `nlr ilek ircic

)(a,fiieba dqiakc meyn ,megzd jeza elit`e ,dkiyg mr zay axra qaekl milk ozil

xkpinc icin la` .`cyg `kile ,xkpin `lc icin-.`cyg meyn ,xeq` megzd jeza

íúäì àáø÷îã àúî àëéà éà ìáà-oze`

mieb ipdc irci edpi`c ,mixeq` mieb milret

.edl adi `zaya :ixn`e dk`ln dil icar

øåñà-.dil eadi meid :ixn`crééñî äåä éråéñ
àðáéúá-.dk`lnl oaz mdl ozep didy

ediicda riiqn `ede li`edc-.xeq`éøâðåáà-

.zepgley ixcqnåäééúãéár ãáréîì-m`

oglyd xayp-.epwzl ixyééåùøù-geix

`le ,ediicda ilk` `wc mzcerq ick ,`nlra

.dk`ln aiyg `wúìåáé÷ ïéìá÷î-iebl dpzep

.crend xg` dzeyrläîäá ïéréáøî ïéà-

.cren ly elega dk`ln ciarc meynïéà
ïéréáøî-dilr oi`iane dndad oifge` oi`

.xkføåëáá-:aizke ,dk`ln dia ciarwc

)(eh mixac."jxey xekaa cearz `l"úåø÷áì
-:dnvrn zraex `ide ,zenda my yiy mewn

ïéøééãî-e`iveiy ick ,dcyl dnda oiqipkn

.dcyd oilafne ,lafïúåà ïérééñî ïéà-dndal

md mieb m` e` ,dcya `al-mdl oiriiqn oi`

,dcyd lk lafzy ick mewnl mewnn oriqdl

.mnvrn oi`aa elit`ørðì-m` oebk ,xenyl

.md miebúáù øéëù-xiicl reayd lk exkyy
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רצון שיבשר טוב בכל האמור.

ממכתב ג' שבט, תש"כ
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ãçàå íéøîz øëL ãçà ,øeñà ãòBnä CøBöì àlLå ,ãòBnä CøBöì§¤©¥§¤Ÿ§¤©¥¨¤¨¥©§¨¦§¤¨
.íéøBòN øëL,`ziixad zniiqneBì LiL ét ìò óàåxkyïLé ¥©§¦§©©¦¤¥¨¨

,crena ezezylíéøòîxg` dvexyLãçä ïî äúBLå,crena ©£¦§¤¦¤¨¨
xg`l xi`ydle mixrdl ozipy x`eane .eixg`l oyid xi`yne
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.dpy dze`a

äðùî
:ca`d xac iptn crena mixzend mixacåéúBøét íãà ñéðëî©§¦¨¨¥¨

mxneyl crenaäìBLå ,íéápbä éðtî[dlrn-]ïî BðzLtin ¦§¥©©¨¦§¤¦§¨¦
äøLnäezewpl ozyt mda mixeyyãáàz àlL ìéáLadixya ©¦§¨¦§¦¤ŸŸ©

,mina daexnïéeëé àlL ãáìáezeyrlïleëå ,ãòBna Bzëàìî úà ¦§©¤Ÿ§©¥¤§©§©¥§¨
eðåek íàziiyr,ãòBna ïzëàìîd`pda mixeq` ,ca`d xaca s` ¦¦§§©§¨©¥

e.eãáàéŸ§

àøîâ
dliabnd `ziixa .miapbd iptn eizexit mc` qipkn :dpyna epipy

:xzidd z`.Búéa CBúì àòðöa íñéðëiL ãáìáe ,àðz̈¨¦§©¤©§¦¥§¦§¨§¥
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc ohw cren(iyily meil)

y odkyíøön hrn jzg -øBëa ïæàedeqpwy ,xeqi`a dnda ¨©Ÿ¤§
ewtzqpe ,dpnn dpdi `ly minkg(:cl zexeka)m` ,zne jk dyra

y oicdy ,`l e` epa mb eqpw,åéøçà Bða eñð÷myn cenll oi` ¨§§©£¨
,o`klàúééøBàc àøeqéàc íeMîexingd okle ,xekaa men zeyrl ¦§¦¨§©§¨

eqpwy okzi ,opaxcn `ed dk`ln ziiyr xeqi`y o`k j` ,ea
s` exingd `ly okzie ,crena ezk`ln oieknd z` wx minkg

.epaaåok,øîBì éöîz íàm`yíéáëBk ãáBòì Bcáò øëî,xeqi`a §¦¦§¥©¨©©§§¥¨¦
s` el cearl etekl leki epi`e zexigl `vei cardy edeqpwy

,ixkpd epec`n gxay xg`úîåewtzqpe ,xkend(.cn oihib)m` ¨¥
y oicdy ,epa z` s` eqpwåéøçà Bða eñð÷,[à]heytl oi` oiicr ¨§§©£¨

,o`kl mync íeMîmyàîBé ìkixkpd lv` `vnpydéì ò÷ôî ¦§¨¨©§©¥
xkendúBönîokle ,oniiwn epi` ixkpd lv`y ,dy`k oda aiigy ¦¦§

mle` ,epaa mb minkg exingdàëäwtzqdl yiéàî,oicd dn - ¨¨©
m`dàøábcrena dk`lnd zeyrl oeikydéúéì àäå ,ïðaø ñéð÷ ©§¨¨¦©¨¨§¨¥¥

,eqpw `l d`yr `ly epae ,zn ixdyàðBîî ,àîìc Bà- ¦§¨¨¨
crena zeyrl oeiky dk`lndïðaø ñéð÷,dpnn epdi `lyàäå ¨¦©¨¨§¨

déúéàxeq`e ,ezzin xg`l s` epa lv` `vnp ixd `ede - ¦¥
.d`pda

:wtqd zhyet `xnbddéì øîà,dinxi iaxl `xif iaxäeúéðz ¨©¥§¦¨
l dpyna df oic oirkziriay iab(a"n c"t ziriay),äöåe÷úpL äãN̈¤¤¦§©§¨

divew elhpy -úéòéáMa,opaxcn xeq`y,úéòéáL éàöBîì òøfz ©§¦¦¦¨©§¨¥§¦¦
m`e ,dyry xeqi`d on dpdi `ly edeqpw `leäáééhðdlacfp - ¦©§¨

,zelbray lafnäøéécð Bà,zendan dlacfp -éàöBîì òøfz àì ¦©§¨Ÿ¦¨©§¨¥
,úéòéáLody meyn ,opaxcn wx xeq`y s` minkg edeqpwy §¦¦

.rwxw zcearïðéè÷ð ,àðéðç øa éñBé éaø øîàå,epizea`n zxeqn §¨©©¦¥©£¦¨©§¦¨
m`ydáéèäziriaya rwxwd laif -àîìà .dòøBæ Bða ,úîå- ¥¦¨¨¥§§¨©§¨

`weec opaxc xeqi`ay dfn gkenedéãéãìlr xary inl - §¦¥
xeqi`d,ïðaø eñð÷j`,ïðaø eñð÷ àì déøáìeénð àëä,xnel yi ¨§©¨¨¦§¥Ÿ¨§©¨¨¨¨©¦
`weecy÷ déãéãì.ïðaø eñð÷ àì déøáì ,ïðaø eñð §¦¥¨§©¨¨¦§¥Ÿ¨§©¨¨

:`hegd oa z` miqpew oi` eay sqep ote`,ïðéè÷ð ,éiaà øîàm`y ¨©©©¥©§¦¨
åéúBøäè ànéèexiag ly,úîåz` eqpw mincewd mipte`a m` s` ¦¥¨¢¨¨¥

dfa ,epaåéøçà Bða eñð÷ àì,wfpd mlyl,àîòè éàîxwirn ixdy Ÿ¨§§©£¨©©£¨
ixdy ,aiig epi` `nihy a`d s` oicddéîL àì økéð BðéàL ÷féä¤¥¤¥¦¨Ÿ§¥

,÷féäitk miniiw zexitd ixdy ,xkip ewfid oi` zexdh `nhn s`e ¤¥
`nhn cg` lk `di `ly ick mlyl minkg edeqpw wxe ,eidy

exiag zexdh(.bp oihib)wx okle ,,ïðaø eñð÷ déãéãìj`àì déøáì §¦¥¨§©¨¨¦§¥Ÿ
.ïðaø eñð÷̈§©¨¨

äðùî
:crena mixac ziipw oicïéç÷Bì ïéàcrena,äîäáe íéãáò íéza ¥§¦¨¦£¨¦§¥¨

àlàmdykãòBnä CøBöì,dpewd xearBàmdykøëBnä CøBöì ¤¨§¤©¥§¤©¥
iptn mzxenz lawny zernl jixvyìëài äî Bì ïéàL.crena ¤¥©Ÿ©

àøîâ
zlik` e` crend jxevl wx crena xeknl dxizd dpynd

:lretd jxevl wtq d`ian `xnbd .xkendáøî àáø dépéî àòa§¨¦¥¨¨¥©
äleòt øëN ,ïîçðk crena lret zxiky -ìëài äî Bì ïéàL ©§¨§©§¨¤¥©Ÿ©

,crenaeäî.dfa oicd dn - ©
:wtqd zhiytdéì øîà,ongp axàðéðz,epzpyna df oiclBà ¨©¥¨¦¨

î Bì ïéàL øëBnä CøBöì,ìëài äxzeny xak epipy ixdy ,xzeine §¤©¥¤¥©Ÿ©
e ,crend jxev df s`e ,crend jxevléàî ééBúàìmiaxn dn - §¨¥©

m`d ,dfaééBúàì åàìoicäleòt øëN,lk`i dn lretl oi`yk ¨§¨¥§©§¨
crena dk`lnl exkeyl xzeny[á].

:`xnbd dgecdéì øîà,`ax,àìzxiky oic o`kn zeaxl oi` ¨©¥Ÿ
`l` ,lek`l dn el oi`y lretLøôî à÷ éLeøtedn dfa `pzd ¨¥¨§¨¥

,crena lek`l dn xkenl oi`y oebk `edy ,xn`y crend jxev
lek`l dn el oi`y lret zxiky oic heytl ozip `l `linne

.crena

:wtqd heytl dycg dgkedéiaà déáéúéàdpynn(:gi onwl),ïéà ¥¦¥©©¥¥
áBç éøèL ïéáúBkd`eld lyBðéîàî Bðéà íàå ,ãòBnadelnd §¦¦§¥©¥§¦¥©£¦

,xhy `la dellBì ïéàL Bàdellìëài äî,zernl jixve crena ¤¥©Ÿ©
.áBzëé äæ éøädpynd ixace,éàî ééBúàì 'ìëài äî Bì ïéàL'ixd £¥¤¦§¤¥©Ÿ©§¨¥©

zlik` jxevl df i`ceae ,xzen epin`n epi` m`y xak xn`p
m`d ,lk`i dn el oi`y yxtl jixv oi`e ,deldééBúàì åàìoic ¨§¨¥

,äleòt øëNcrena exkeyl xzen lek`l dn xteql oi` m`y §©§¨
:`xnbd dwiqn .ezlik`l zern el eidiydpéî òîLok` - §©¦¨

.xzidl df oic dpynd on mihyet
:jk lr `iyew `xnbd d`ian,úLL áø áéúBîdpyna epipy ¦©¥¤

(.dp migqt),gqt axra dk`ln xeqi` oiprlìL íéøîBà íéîëçåL ©£¨¦§¦¨
ilra dyly -úBöç ãò íéçñt éáøòa äëàìî ïéNBò úBiðneà¨ª¦§¨¨§©§¥§¨¦©£

,mewn lka dligzkl.ïéñáBkäå ïéøtqäå ïéèéiçä,xzidd mrhe ©©¨¦§©©¨¦§©§¦
ïéèéiçä,mixzen,ãòBî ìL Bleça Bkøãk øôBz èBéãä ïkLoeike ©©¨¦¤¥¤§¥§©§§¤¥

lwd gqt axra ,xetzl heicdl xzen xengd crend legay
oke .hiigl s`e xetzl cg` lkl exizdïéñáBkäå ïéøtqämixzen ©©¨¦§©§¦

,gqt axraïéøzeî ïéøeñàä úéaî àöBiäå íiä úðéãnî ïéàaä ïkL¤¥©¨¦¦§¦©©¨§©¥¦¥¨£¦¨¦
,ãòBî ìL Bleça ñaëìe øtñìcrend legn lwd gqt axrae §©¥§©¥§¤¥

.mlekl z`f exizdêzòc à÷ìñ éàåyäleòt øëNkBì ïéàLlretl §¦¨§¨©§¨§©§¨¤¥
éøL ìëài äîok m` ,crenaeøzLéì énð úBëàìî ìk,gqt axra ©Ÿ©¨¥¨§¨©¦¦§§

àkéà àäca crena mzeyrl xzeny ote`äleòt øëNkBì ïéàL §¨¦¨§©§¨¤¥
,ìëài äî`l`.crena dlert xkya xizdl oi`y gken i`ce ©Ÿ©

`iyew .zeiyew izya zyy ax zgkedl digc d`ian `xnbd
:zg`é÷úîäzòî àlà ,àtt áø dì óipte` lka xzidd mrhy ©§¦¨©¨¨¤¨¥©¨

s` ,crena mieqn ote`a dxzedy meyn `ed gqt axra dk`ln
éøzLéì ïéða,gqt axra ezepalïkL,crena xzedy ote` epivn ¦§¨¦§§¥¤¥

,`ziixaa epipyyääBbä ìúBk[dhep-]äðBáe øúBñ ,íéaøä úeLøì ¤©¤¦§¨©¦¥¤
eze`Bkøãkiepiy `laäðkqä éðtîxeq` recne ,jk exi`yi m` §©§¦§¥©©¨¨

:ztqep `iyew .gqt axra zepalé÷úîäzòî àlà ,àðéáø dì ó ©§¦¨¨¦¨¤¨¥©¨
øìáì[xteq-]éøzLéì,gqt axra xac lk aezklïkLote` epivn ©§¨¦§§¥¤¥

dpyna epipyy ,crena xzedy(:gi onwl),,íéLð éLecé÷ ïéáúBk§¦¦¥¨¦
ïéøáBLå ïéhébgkene .gqt axra aezkl xeq` recne ,crena ¦¦§¨¦

.crena xzidd meyn gqt axra xzidd oi`y el` mipicn
:zyy ax ziiyewl uexiz d`ian `xnbdãòBî ,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦¥

úéîø à÷ øNò äòaøààxzid lr crena dk`ln xzidn ike - ©©§¨¨¨¨¨¨¦
y ,mdipia wlgl yi ixd ,dz` dywn gqt axra dk`lnãòBî¥

ea dk`lnd xeqi`,àeä àçøéè íeMîzgny hrnn jkay ¦¦§¨
,crendàãéñt íB÷îáecrend jxev e`,ïðaø eøLb`ci `ly ¦§§¥¨¨©¨¨

a j` ,crend zgnyn rpnie epenn ceai`nøNò äòaøàoqipa ©§¨¨¨¨
dk`lnd xeqi`,àeä áBè íBé CøBö íeMî`le jkl iept didiy ¦¤

okle ,dk`lna cexhéãéî[xac-]áBè íBé CøBöcmihiigk `ed ¦¦§¤
,miqaeke mixtqeïðaø eøLj` ,gqt axraáBè íBé CøBö åàìc éãéî ¨©¨¨¦¦§¨¤

crena ezeyrl xzid yi m` elit` ,`edïðaø eøL àìezeyrl Ÿ¨©¨¨
.aeh meid jxevl epi`y oeik gqtd axra

äðùî
:dgxih meyn crena mixeq`d mixacïépôî ïéàd`eaze milk ¥§©¦

úéáì úéaî,gxehd iptn crena wegxàeä äpôî ìáàzian ¦©¦§©¦£¨§©¤
.Bøöçìokeíéìk ïéàéáî ïéàcrenaïneàä úéaîjxevl `ly ©£¥¥§¦¦¥¦¦¥¨¨

e .gxehd iptn crendíäì LLBç íà,eapbi `nyúøçà øöçì ïpôî ¦¥¨¤§©¨§¨¥©¤¤
d zial dkenqd.one`

àøîâ
xvgl zian s`y rnyn .exvgl `ed dptn la` :dpyna epipy

:`xnbd dywn .zeptl xzen zxg`zøîàäåaàLéødpynd ly §¨¨§©§¥¨
,df oic mcewïépôî ïéàzial zian,ììkllka zxg` xvg s`e ¥§©¦§¨

.df xeqi`
:`xnbd zvxzn,éiaà øîàdàôéñ,xvgl zian zeptl dxizny ¨©©©¥¥¨
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רז
jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtohw cren

øåëá ïæà íøö-ok zeyrl xeq`e .el xzen `die men lra `diy ick ,hrn epf`n jzg

) "ea didi `l men" meyn(ak `xwiemen ea lihd m`e .men ea lihz `l ,xnelk-

zn m`e ,epnn dpdi `lc opax edeqpw-.epnn oipdp eipa oi`àúééøåàã àøåñéàã íåùî
àåä-oiekzn `la `dc ,`ed `ziixe`c `xeqi` e`lc ,crena ezk`ln oeekc i`d la`

.ixnbl xzenéåâì åãár øëî-,opax edeqpw

iebd on gxa i`c ,zexigl `vie-l`xyi oi`

zn m`e ,ezcearl etekl leki-oileki eipa oi`

.eteklúåöîî äéì r÷ôî àîåé ìëã-onf lkc

.zevna wqer epi` iebd zeyxa `edyàøáâ-

`ly opax eqpw ,dk`ln zeyrl oeekzpc

.dpnn zepdilïðáø äåñð÷ àðåîî-eipa elit`e

.dpnn zepdil oileki oi`äöåå÷úðù-elhip

.day mivew dpnnäáééèð-jiledy ,dlafp

.ze`yne zelbra lafdäøééãéð-xic ici lr

lk .(dlacfp) `id rwxw zcear dlafl .dnda

rxfz `lc ,eqpw ok it lr s`e ,edpip opaxcn ipd

.ziriay i`venlåéúåøäè àîéè-,exiag ly

.erxtl aiigc eqpwàåä øëéð åðéàù ÷æéä-`dc

.`ed dipiraìëàé äî åì ïéàù äìårô øëù-

.lk`i dn lretl el oi`yåäî-el oziy

.lek`l dn el `diy ick exkeyle ,dk`ln

éàî ééåúàì-xkenl i`-jxevl dil ipz `d

dn el oi`y ,dlert xky iiez`l `l` .crend

.xzenc ,lk`iùøôî à÷ éùåøô-jxevl

.lk`i dn xkenl el oi`y oebk ?cvik crend

.dlert xkyl dpin heytiz `l mlerleíàå
åðéîàî åðéà-.dell delnìëàé äî åì ïéàù
éàî ééåúàì-del meyn m`-m` xn`w `d

ivexzl ivn `l `kde .xzen epin`n epi`

m`c `zlin inxzin ikdc ,yxtn `w iyext

lk`i dn el oi`y epin`n epi`-`zlin e`l

ikd e`la xzen `dc ,`id.øëù ééåúàì åàì
äìårô-lk`i dn xteql el oi`y-elega ixy

.cren lyéøúùú éîð äëàìî ìë-axra

ly elega dlert xky ixzyi` `dc ,gqtd

oi`y dlert xkyc dipin heytiz `l` .cren

lk`i dn el-.cren ly elega xeq`é÷úîó
àôô áø äì-i`dn jixtcn .jixt zyy axc`

iaxra dk`ln oiyer zeipne` yly opzc

'ek migqt-i`yxy dk`ln lk :xaq `nl`

dze` oiyer cren ly elega zeyrl dz`

.gqtd axraéøúùéì ïéðá ïë íà-axra

xzen miaxd zeyxl ddebd lzek `dc ,gqtd

.cren ly elega ezepalé÷úîàðéáø äì ó-

:opiqxb ikd .`tt axk inp xaqáø øîà àìà
.éùàáåè íåé êøåö íåùî-yly oebk ,ixy

,lk`i dn el oi` m` oicd `ede .`l eze zeipne`

.dfn lecb aeh mei jxev oi`cäðùîìáà
åøöçì àåä äðôî-eiykr dil rnyn `de

.exvgl zxg` xvgay zian `ianyùùåç íà
-.eapbi `nyàøîâïéà àùéø úøîà àäå

ïéðôî-.zial zianøöçáù úéáì ïàúà àôéñ
-.exvgl exvgay zian `ed dptn :ipzw ikde

ïì ÷éãá-.ivexzl opirci i`øùò äòáøàá-

.milk oi`iane oikilenãråî ìù åìåçá-.oi`ian oi`åðéîàîá ïàë-one`l-.`ed jxevl `lyc ,oi`ian oi`åðéîàî ïéà-.oi`ian
àéðúäå
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äáééèðÐ dxiicp e`mivew elhp la` .opaxcn rwxway dk`ln epiid :qxhpewa yxit

) oihibae .rwxw zcear ef oi` Ða,cn!opaxc dk`ln dveewac :qxhpewa yxit (

zaya opixn`c ,`ziixe`c ied Ð edc lk mixaegnc ,miyelz mivewa ixii`c xnel jixve

)(`,bwoi`y it lr s`e .`edy lk Ð rwxwd z` zetil m` ,oicxf cxfnde oiyler ylezd :

oebk ,zay iab xehtc mzd xn`wc ,zetil oiekn

opira `l ziriay iab la` Ð dixagc `rx`a

.zaygn zk`ln

äáééèð.zenda laf :qxhpewa yxit

da yxeg :l`ppg epiax yexitae

mewn lkne .ok yxtn inlyexiae .`xizi dyixg

gken ikid :dywe Ð dxezd on `dzy d`xp oi`

) zexekaa dipin(a,clxekaa ofe` mxvc `ira

"gleyd" wxta ,inp ecar xkene ?`ziixe`c iedc

)(a,cn oihibrwtc `nlr ilekc car iab `d ?

ziriayac :mz epiax xne`e !ith xing zevnn

) `nw wxt oiyecwa xn`ck ,xingp(`,kdnk :

heytl yi ikd meyn ,ziriay ly dwa` dyw

mewn meyan ith xingdl ie`x :inp i` .ipd lk

oiwfipd (seqa) xn`ck ,da oilflfn eidc meyn Ð

)(`,cpiziin jkl ,ziriayd lr oiceyg eidy

.dpin xity

ïéàjxevl `l` 'ek micar miza oigwel

Ð crendoicd `ed :sqei epiax axd yxit

xeq` `dc ,crend jxevl jixv mixac x`ya

`zeax `l` ,crend jxevl `l` zexit xeknl

ixy Ð `iqdxta oiiedc ipd 'it`c ,ol rnyn `w

enk `rpiv ipd jixv i` oeir jixve .crend jxevl

) milke zeqk zexitc `iddaa cenr onwl,(

) lirlc `idde(a,aijixvn Ð zexit qipkn

.dpyna epi`y it lr s` ,`rpiv `xnba
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc ohw cren(iyily meil)

:di`x d`ian `xnbdàéðúäå,`ziixaa epipy jke -íéìk ïéàéáî §¨©§¨§¦¦¥¦
crenaïneàä úéaî,crend jxevløckä úéaî ãk ïBâkone` - ¦¥¨¨§©¦¥©©¨

,mick dyerdâbfä úéaî ñBëå.zikekf ilk dyerd one` -ìáà §¦¥©©¨£¨
íéìk àìå ,òavä úéaî øîö àìmixg`,ïneàä úéaîjxevl mpi`y Ÿ¤¤¦¥©©¨§Ÿ¥¦¦¥¨¨

.crendBì ïéà íàåone`lBøëN Bì ïúBð ,ìëài äîel `diy §¦¥©Ÿ©¥§¨
,lek`lBçépîelilkBìöà.crend xg`l crBðéîàî Bðéà íàå ©¦¤§§¦¥©£¦

e epnn elhep ,xg`l ilkd xekniy yyege ,one`lúéáa Bçépî©¦§©¦
Bì Ceîqä.one`l -íäì LLBç íàåmilkl -eáðbé ànLmyn ©¨§¦¥¨¤¤¨¦¨§

úøçà øöçì ïpôî),zxnzyndBðéîàî Bðéà íàå`ly one`l §©¨§¨¥©¤¤§¦¥©£¦
xg`l mxknie myn mgwi.Búéa CBúa äòðöa ïàéáî ,(yiy gkene §¦¨§¦§¨§¥

one`d zian milk z`ada epin`n epi`l epin`n oia welig
.crena

:`xnbd dywnzöøziabl df weligïéàéáîj` ,one`d on milk ¨©§§§¦¦
iablïéëéìBîone`l milkc ,àéL÷ixdéðz÷y epizpynaïéà ¦¦©§¨§¨¨¥¥

ïéëéìBî ïéàL ïkL ìëå ,ïéàéáî,crend jxevl `ly dgxih efy §¦¦§¨¤¥¤¥¦¦
mikileny epipy migqtae[à].

:df uexiz `xnbd dgec oklàzøåeçî àlàuxzl yiy xexa - ¤¨§©©§¨
àøwéòî ïéépLãkaxrae xeq` crenay ,dligza epvxizy itk - ¦§©§¨¥¦¨¨

.xzen gqt

äðùî
:ca`d xac meyn crena xzend xacïétçîcrena miqkn -úà §©¦¤

úBòéöwäyeail dcya meghyy mip`z -L÷aminybd iptn ©§¦§©
,eca`i `ly.ïéaòî óà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©§©¦

:crend jxev meyn crena mixzend mixacúeñk ,úBøét éøëBî§¥¥§
,ãòBnä CøBöì äòðöa íéøëBî ,íéìëåjxevl epi`y exn`i `ly §¥¦§¦§¦§¨§¤©¥

oke .crendúBLBLcäå ïéãéivädqiicl mihg miycd -úBñBøbäå ©©¨¦§©¨§©¨
,miqixbl milet mipgehd -ïéNBòmzk`lnãòBnä CøBöì äòðöa ¦§¦§¨§¤©¥

.xen`d mrhd oníä ,øîBà éñBé éaøel` mipne` -ìò eøéîçä ©¦¥¥¥¤¡¦©
.ïîöò©§¨

àøîâ
s` xne` dcedi iax ,ywa zerivwd z` oitgn :dpyna epipy

.oiarneäééåøúå ,éqà éaøå àaà øa àéiç éaø da éâéìtexn` §¦¥¨©¦¦¨©©¨§©¦©¦§©§©§
myexitïétçî ,øîà ãç .ïðçBé éaøå äi÷æçc déîMîepiidéLeì÷à ¦§¥§¦§¦¨§©¦¨¨©¨©§©¦©§¥

e ,xenb ieqik epi`y ,dfn df miwgexn mitpr zgpd -ïéaòîepiid §©¦
éëeîñà.xenb ieqik `ede ,dfl df mikenq mitpr zgpd -ãçå ©§¥§©

ïétçî ,øîàepiid,éëeîñà ïéa éLeì÷à ïéaeïéaòîy epiidäNBò ¨©§©¦¥©§¥¥©§¥§©¦¤
BúBàzerivwd z` -,éøk ïéîkmigep eidiy dnixrl cgi otqe`y §¦§¦

:ef dhiyl di`x .mzeqkléëä énð àéðz,`ziixaaïéaòîepiid ©§¨©¦¨¦§©¦
.äãeäé éaø éøác ,éøk ïéîk BúBà äNBò¤§¦§¦¦§¥©¦§¨

:dpyna epipy,'eëå äòðöa ïéøëBî íéìëå úeñk úBøét éøëBîiax §¥¥§§¥¦§¦§¦§¨§
.onvr lr exingd md xne` iqei
:iqei iax ixaca `xnbd zwtzqn,eäì àéòaàm`dìò eøéîçä ïä ¦©§¨§¥¤¡¦©

ììk éãáò eåä àìc ,ïîöò`pz lr xingne ,drpva elit` crena ©§¨§Ÿ£¨§¥§¨
,`nwàîìc Bàmipne`d wxe ,`iqdxta xeqi` oi`y lwdl ezpeek ¦§¨

mnvr lr exingd,äòðöa éãáò eåäc`iqdxta zeyrl mivex m`e §¨¨§¥§¦§¨
.mixzen

:wtqd heytl di`x,òîL àz,`ziixaa epipyyúBøét éøëBî ¨§©§¥¥
éøbz ,øîBà éñBé éaø .ãòBnä CøBöì äòðöa ïéøëBî íéìëå úeñk§§¥¦§¦§¦§¨§¤©¥©¦¥¥©¨¥

[ixgeq-]ïéøëBî eäé àlL ïîöò ìò eøéîçä ïä àéøáèel` mixac §¤§¨¥¤¡¦©©§¨¤Ÿ§§¦
.øwéò ìkoke.ãòBnä CøBöì äòðöa ïéãö íéâãå úBôBòå úBiç éãö ¨¦¨¨¥©§§¨¦¨¦§¦§¨§¤©¥

.øwéò ìk ïéãö eäé àlL ïîöò ìò eøéîçä ïä Bkò éãö ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨¥©¥¤¡¦©©§¨¤Ÿ§¨¦¨¦¨
okeéLBLcmiyerde ,d`eaz iyc -ïéLLBc ,éðqéèå ñébøè à÷ìéç ¨¥¦§¨©§¦§¦¨¥§¦

crenaïä éøBtéö éLBLc ,øîBà éñBé éaø .ãòBnä CøBöì äòðöa§¦§¨§¤©¥©¦¥¥¨¥¦¦¥
.øwéò ìk ïéLLBc eäé àlL ïîöò ìò eøéîçäiqei iaxy gkene ¤¡¦©©§¨¤Ÿ§§¦¨¦¨

.`rpva s` xq`e `nw `pz lr xingd
:`ziixaay 'ipqihe qibxh `wlig' md dn zwelgn,éiaà øîà̈©©©¥

à÷ìéçdhig xibxb wlgny eyexitézøúì àãç,miipyl cg` - ¦§¨£¨§©§¥
ñébøèxibxbd wlgny eyexitúìúì àãçe ,[dylyl-]éðqéè ©§¦£¨¦§¨¦¨¥

ewlgny eyexitéîéc áø àúà ék .äòaøàì àãçl`xyi ux`n £¨§©§¨¨¦¨¨©¦¦
,øîàeyexit `wligàzðek.mina mixeyy znqek - ¨©§¨

:`xnbd dywn,éáéúéîdpyna epipy(a"n e"t oixiykn),,à÷ìéç ¥¦¥¦§¨
ïéàîè éðqéèå ñébøèd`neh milawn -,íB÷î ìëamixtka s`e ©§¦§¦¨¥§¥¦§¨¨

exyl micitwn mpi`ydiwp mzleq `dzy d`eazd z(.n migqt),
jkae ,mina dixy `la mzeyrl ozip `l el` mixac mewn lkn

,dywe .d`neh lawl exykedøîàc ïàîì àîìLamyexity ¦§¨¨§©§¨©
dhig xibxb wlgny,äòaøàìe úìúì ézøúì àãçyéëä íeMî £¨§©§¥¦§¨§©§¨¨¦¨¦

øeMkúàc ,íB÷î ìëa ïéàîè`ly ,mina dixya d`neh lawl §¥¦§¨¨§¦§©
,dixy `la mwlgl ozipøîàc ïàîì àlàepiid `wligy,àzðek ¤¨§©§¨©§¨

àä ,íB÷î ìëa ïéàîè éànàmzexyl jxev oi`e mze` miwlgn `l ©©§¥¦§¨¨¨
e minaøeMkúéà àì.d`neh lawl Ÿ¦§©

my xaecn :`xnbd zvxzn,ïôìwéîc ïBâk,[mitlewn-]åàì éàc §§¦©§¨§¦¨
eäì àøLcmcewàôìwéî äåä àì àiîaznqekd dzid `l - §¨¨§§©¨Ÿ£¨¦©§¨

:`xnbd zl`ey .d`neh lawl dxykede ,ztlwznéø÷ éànàå§©©¨¥
,à÷ìéç déì:`xnbd daiyn .dtlwn `l` dwlgn epi` ixdì÷Lc ¥¦§¨§¨©

eäé÷ìç.dwlg znqekd ziyrp dtilwd zlihpay - ¦§©§
:df yexit lr ztqep `iyew,éáéúéî,`ziixaa epipyïâcä ïî øãBpä ¥¦¥©¥¦©¨¨

a óà øeñà`xwpd ziphw oinéøönä ìBtd,Láézeyrl jxcdy ¨©§©¦§¦¨¥
lr xq`e ,obc `xwp oxeba obck mxrpd xac lke ,zenixr epnn

,obc envra øzeîeixvnd let,çì`xwp epi`e eze` minxer oi`y ¨§©
,obcæøBàa øzeîexzene ,obc oin epi`yéðqéèå ñébøèå à÷ìéça ¨§¤§¦§¨§©§¦§¦¨¥

,dywe .obc mi`xwp mpi`yøîàc ïàîì àîìLawlgny myexity ¦§¨¨§©§¨©
dhig xibxbézøúì àãçeøétL ,äòaøàì àãçå úìúì àãçoaen - £¨§©§¥£¨¦§¨©£¨§©§¨¨©¦

oeik ,mda xzeny dneäì e÷ôðce`vi ewlgpyky -,ïâc úøBzî §¨§§¦©¨¨
,epzyd ixdyøîàc ïàîì àlàepiid `wligy,àzðekixdïâc ¤¨§©§¨©§¨¨¨

àeä àélòîok` :`xnbd dwiqn .ea xzen recne ,dpzyd `ly §©§¨
,àéL÷.uexiz jkl oi`e ©§¨

:dyrn `xnbd d`ianàúééôeøk eäðäì eäì àøL àðeä áø©¨¨¨§§©§§§¨¨
[oilaz ixken-]à÷eLa eäééçøBà ék éðeaæì ìæéîìxeknl zkll - §¥©§©¥¦§©§§¨

.lega mkxck ,`iqdxta weya crena
:jk lr `iyew,àðäk áø déáéúéàxeknl dvexd ,`ziixaa epipy ¥¦¥©©£¨
d m` ,crenaåéèñì äçeút úeðçze`ahv` swend repv mewn - ¨§¨¦§¨

eaiaq,ìòBðå çúBtdze`,Bkøãkmiaxd zeyxl dgezt dpi`y ¥©§¥§©§
m` j` .`iqdxta xken epi`e,íéaøä úeLøì äçeúte dpynçúBô §¨¦§¨©¦¥©

zlcúçàzepgd ly,úçà ìòBðåxeq`y mi`exl xkip `diy ©©§¥©©
.ekxck xeknl,âç ìL ïBøçàä áBè íBé áøòå`iqdxta s` xken §¤¤¨©£¤©

eáBè íBé ãBák ìéáLa ,úBøéôa øéòä é÷eL úà øhòîe àéöBî¦§©¥¤¥¨¦§¥¦§¦§
.ïBøçàä`weecy wiecne,ïéà ïBøçàä áBè íBé ãBák éðtîj`àlL ¨©£¦§¥§¨©£¦¤Ÿ

,àì áBè íBé ãBák éðtîoilaz zxikn xizdy `ped axl dywe ¦§¥§Ÿ
.crend lka `iqdxta

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìxeknl dxq` `ziixad - Ÿ©§¨¨
crena `iqdxta,éøéôa,crend xg`l miiwzdl miie`xy §¥¥

e ,eixg`l xi`ydl dpewy edecygieàäxizd `ped ax -ïéìáúa ¨§©§¦
bkxg`l miiwzdl miie`x mpi`y ,ekecpy mipiyxke aexk oe

.epwp ekxevl i`cee crend

êôäù éî êìò ïøãä

ïéçìâî åìàå ¯ éùéìù ÷øô
ipicae ,crena zetqep zek`lne qeaike gelib ipica wqer df wxt
.dpyd zeni x`yae crena zetqep ze`nehe rxevne dcepn ,la`

äðùî
:eiptl glbl mileki eid `ly meyn crena glbl mixzendelàå§¥

ïéçlâîmxryàaä ,ãòBnacrena ezialíiä úðéãnîdpicnn - §©§¦©¥©¨¦§¦©©¨
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc ohw cren(iriax meil)

åokäceðî,qeaika xeq`yíéîëç Bì eøézäL,crena eiecipéî ïëå §§¤¤¦¦£¨¦§¥¦
íëçì ìàLpLqakl `ly excp xizdl crena,øzeäåeid `ly ¤¦§©§¨¨§©

oke .crend mcew qakl milekiúBçtèîaebiplíéãiäzrya ¦§§©¨©¦
,dlik`íéøtqä úBçtèîeexzedy mixtzqnd lr migipny ¦§§©©¨¦

,mdilr xyepd xriyd iptn zglbzaâôqä úBçtèîemiabpny ¦§§©§¨
icbae ,ugxnd on mi`veiyk mtebúBãìBiäå úBcpäå úBáfäå ïéáfä©¨¦§©¨§©¦§©§

.miklklznyïéìBòä ìëåcrenaäøäèì äàîehîqeaik miperhy §¨¨¦¦§¨§¨¢¨
,zn `nhe rxevn oebk ,mzxdh onfa micbaïéøzeî elà éøäqakl £¥¥¨¦

,eiptl qakl mileki eid `ly oeik crena.ïéøeñà íãà ìk øàLe§¨¨¨¨£¦

àøîâ
.crena qakle xtql mixeq` miyp` x`yy dpyna x`ean

:`xnbd zxxan,ïéøeñà àîòè éàî íãà ìk øàLejxevl df ixd §¨¨¨¨©©£¨£¦
`ed mrhd :`xnbd daiyn .crendïðúãkdpyna(:eh ziprz)oiprl §¦§©

,ycwna micaerdøîLî éLðàcearl mpnf ribdy mipdk - ©§¥¦§¨
,ycwnaãîòî éLðàåzcear zrya cenrl mpnf ribdy miyp` - §©§¥©£¨

,oevxl elawziy milltzne zepaxwdñaëìe øtñì ïéøeñàeze`a £¦§©¥§©¥
,reayaemeiïéøzeî éLéîçqakle xtqløîàå .úaMä ãBák éðtî §£¦¦¨¦¦§¥§©©¨§¨©

àîòè éàî ,øæòìà éaø øîà äðç øa øa äaøxtql mixeq`y ©¨©©¨¨¨©©¦¤§¨¨©©£¨
epiid ,mzceara mileepn eidi `le jk eyriy ie`x ixd ,qakleéãk§¥

àlLe mzxnyn mcew qakle xtqln elvrziïzøîLîì eñðké ¤Ÿ¦¨§§¦§©§¨
ïéìeeðî ïäLkycwnd ceak oi`e ,miklkeln micbaae zexrya §¤¥§¨¦

e .jkaénð àëä,`ed mrhd epizpynaàlL éãkxtqln elvrzi ¨¨©¦§¥¤Ÿ
e lbxd mcew qakle,ïéìeeðî ïäLk ìâøì eñðkélbxd ceak oi`e ¦¨§¨¤¤§¤¥§¨¦

qakle xtql mfxfl ick ,crena qakle xtql exq` okle ,jka
.el mcew

:lbxd mcew xtzqdl i`pt did `ly sqep ote`a dpc `xnbdéòä¥
äãéáà Bì äãáà ,àøéæ éaøa,ìâøä áøòwitqd `l ezcxh jezne ©¦¥¨¨§¨£¥¨¤¤¨¤¤

m`d ,xtzqdlñéðàc ïåékdpynd ipte`ak crend mcew did ¥¨§¨¦
àîìc Bà ,øzeîy wlgl yiàúléî àçëeî àìc ïåékoi`y - ¨¦§¨¥¨§Ÿ§¨¦§¨

,lkl dreci dcia`d,àìmeyn crend cr oizndy exn`iy Ÿ
.crena zxetqz xizdl e`eaie qpe` zngn `le lvrzpy

:dfa oicd rixkn iia`,éiaà øîàxacd oi`yk exizd `l i`ce ¨©©©¥
zexievn zevn iabl exn`y itke ,mlekl reci(.fl migqt)oi`y ,

ax onf ddey wvad oi` jkay s` ,qetca zevn xiivl xizdl
y meyn ,uenig yyg oi`e eziit` mcew,eøîàéikeïé÷éøqä ìk Ÿ§¨©§¦¦

[zexievn zevn-]ïéøeñàe,ïéøzeî ñBzééa é÷éøñeyrpy erci `le £¦§¦¥©§¨¦
qpe`d oi`y oeik o`k s`e .qetc `la mb xizdl e`eaie ,qetca
mlekl ike exn`i `ny ,crena zxetqz xizdl oi` lkl reci

.ixnbl dexizie ,xzen dfle xeq`
:`xnbd dywnéîòèìeCdyw ,df yyg yiyéqà éaø øîàc àä §©§¥¨§¨©©¦©¦

îà,ãçà ÷eìç àlà Bì ïéàL éî ìk ,ïðçBé éaø øeqak m` s`y ¨©©¦¨¨¨¦¤¥¤¨¨¤¨
,crena jlklzny oeik aey eqakl jixv crend mcewøzeî¨

ãòBî ìL Bleça Bñaëìoi` dfa mb ixd ,qakl i`pt el oi`y ink §©§§¤¥
e ,reci xacdeøîàé énð íúäzprh oirké÷éøñ ïéøeñà ïé÷éøqä ìk ¨¨©¦Ÿ§¨©§¦¦£¦§¦¥

,ïéøzeî ñBzééa.ote` lka qakl xizdl e`eaie ©§¨¦
:`xnbd zvxzndìò øîzà àä,xzidd mrh jk lr xn`p xak - ¨¦§©£¨

,éMà áø øa øî øîàyBøBæéàoeilrd cbad ea xbegy [exebg-] ¨©©©©©¦¥
,ewelg z` qaknyk gzti `ly yaelyåéìò çéëBîoeik qakny ¦©¨¨

`ly oeilrd cbad xebgl jxved jkly ,xg` welg el oi`y
zexievn zevnn dpeye .eizgz xg` welg el oi`y oeik ,gzti
dgked oi` myy ,lbxd axra dcia` el dca`ne qetc zxeva

.ixnbl xizdl e`eaiy yeygl yie ,mixg`n dpey `edy
:`xif iax zl`ya xg` ote`éðúî éMà áø,df ote`a ef dl`yéòa ©©¦©§¥¨¥

ïneà ,àøéæ éaøoebk ,crend axra eil` mi`a xird iyp` lky ©¦¥¨¨
,xtq,ìâøä áøò äãéáà Bì äãáàLxtzqdl witqd `l ezcxhne ¤¨§¨£¥¨¤¤¨¤¤

,crend mcew,eäîm`d .crena xtzqdl xzen m`dïneàc ïåék ©¥¨§¨

àeäeil` mi`a mlekeàúléî àçëeî,xzene `ed qep`yBà §¨¦§¨
ðä ék àúléî àçëeî àìc ïåék ,àîìcCreci xacd oi`y - ¦§¨¥¨§Ÿ§¨¦§¨¦¨¨

dpynay miqpe`k mqxetne.àì:`xnbd dwiqn.e÷éz Ÿ¥
`ad ,crena oiglbn el`e :dpyna epipy.íiä úðéãnî¦§¦©©¨

:dfa zxg` dhiy d`ian `xnbdïéúéðúîzpicnn `al dxizdy ©§¦¦
glbl crena midàéðúc .äãeäé éaøk àìc,`ziixaaäãeäé éaø §Ÿ§©¦§¨§©§¨©¦§¨

àaä ,øîBàcrena,úeLøa àlL àöiL éðtî ,çlâé àì íiä úðéãnî ¥©¨¦§¦©©¨Ÿ§©¥©¦§¥¤¨¨¤Ÿ¦§
,envr oevxa `vi `l` ,mixg` zngn z`vl qp`p `ly xnelk
.xaca qep` epi`e ,`vei did `l m` crend mcew glbl leki dide

:zwelgnd z` x`an `ax,àáø øîàux`l uegl `vi m`ìèeL ¨©¨¨¨
l ,eze`xle mlera liihl -øeñà ìkä éøácdny ,crena glbl ¦§¥©Ÿ¨

`vi m`e .qpe` zngn epi` mcew glib `ly,úBðBæîìel oi`y ¦§
xfge mdixg` xfgl ux`l uegl `vie l`xyi ux`a zepefn

l ,crena,øzeî ìkä éøáce .xaca qep` `ed ixdyàlà e÷ìçð àì ¦§¥©Ÿ¨Ÿ¤§§¤¨
`viykàçéåøäìy ,miaexnd eiqkp lr xzei gieexdl -øîiax - §¤§¥¨©

dcediìk déì énãîèeL,ez`ivia qep` epi`yøîeminkg -énãî §©¥¥§¨©§©¥
,úBðBæîìk déìdf mrhne ,xyrzdl z`vl mlerd aex jxc oky ¥§¦§
.qep`k aygp

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyéaø éøác ïéàøð ,éaø øîà ¥¦¥¨©©¦¦§¦¦§¥©¦
äãeäé,glbl mid zpicnn `al xq`yéøáãå ,úeLøa àlL àöiLk §¨§¤¨¨¤Ÿ¦§§¦§¥

íéîëç,exizdy.úeLøa àöiLkxxal yie,úeLøa àlL éàî £¨¦§¤¨¨¦§©¤Ÿ¦§
àîéìéà`viyìèeL,jka gxken epi`yzøîàäådf ote`ay ¦¥¨¨§¨¨§©§

l,øeñà ìkä éøác.dfa dcedi iax ixac mi`xpy xnel jiiy oi`e ¦§¥©Ÿ¨
àlàå`viy dpeekdy xn`pzøîàäå ,úBðBæîìl df ote`ayéøác §¤¨¦§§¨¨§©§¦§¥

,øzeî ìkäixdy ,dcedi iax ixac mi`xp xnel jiiy oi` dfa mbe ©Ÿ¨
.xzeny dcen dfaàèéLt àlà`viy ezpeeky,àçéåøäìote`ay ¤¨§¦¨§¤§¥¨

,dcedi iax ixac mi`xpy iax xn`e ,minkge dcedi iax ewlgp df
ok m` .`ax ixackàôéñ àîéàiax ixac lyíéîëç éøác ïéàøð ¥¨¥¨¦§¦¦§¥£¨¦

,úeLøa àöiLkxxal yieàîéìéà ,úeLøa éàî`viyàä ,úBðBæîì §¤¨¨¦§©¦§¦¥¨¦§¨
zøîàl df ote`ay,øzeî ìkä éøácixac mi`xpy xnel jiiy oi`e ¨©§§¦§¥©Ÿ¨

,minkgàlàå`viy dpeekdy xn`pzøîà àäå ,àçéåøäìzpwqna §¤¨§¤§¥¨§¨¨©§§
y `yixd iabl mixacdàäa äãeäé éaø éøác ïéàøð,df ote`a - ¦§¦¦§¥©¦§¨§¨

iax ixac el mi`xp dgeexdl m` ,mixzeq iax ixac e`vnp ok m`e
`weec minkge dcedi iax ewlgp `l i`ce `l` ,minkg e` dcedi

.`axk `lye ,zepefnl e` heyl `via s` `l` ,dgeexdl `via
`via wx minkge dcedi iax ewlgp mlerl :`xnbd zvxzn

e ,dyxtl `l` zwelgna rixkdl `a `l iaxe ,dgeexdléëä̈¦
ïðaøì äãeäé éaø éøác ïéàøð ,øîà÷el miceneàöiLkmid zpicnl ¨¨©¦§¦¦§¥©¦§¨§©¨¨§¤¨¨

eäéð éàîe ,úeLøa àlL`viy ,zeyxa `ly dpeekd dne -ì,èeL ¤Ÿ¦§©¦¨
,crena glbl xeq`e qep` epi` opaxl s` df ote`ayeléôàL¤£¦

àlà åéìò e÷ìçð àì íéîëç`viykàçéåøäì,qep`k aygpy exaqe £¨¦Ÿ¤§§¨¨¤¨§¤§¥¨
ì ìáàdéì eãBî èeL.x`eankäãeäé éaøì ïðaø éøác ïéàøðådcene £¨¨¥§¦§¦¦§¥©¨¨§©¦§¨

mdl,eäéð éàîe ,úeLøa àöiLk`viy,úBðBæîìs` df ote`ay §¤¨¨¦§©¦¦§
,crena glbl xzene `ed qep` dcedi iaxlàì äãeäé éaø eléôàL¤£¦©¦§¨Ÿ

àlà íäéìò ÷ìçð`viykàçéåøäì,qep` epi`y xaqeúBðBæîì ìáà ¤§©£¥¤¤¨§¤§¥¨£¨¦§
eäì äãBî.dgeexdl `via wx ewlgpy `ax ixack epiide .x`eank ¤§

ãòBna ãìBpä ïè÷ ,ìàeîL øîà,exrvnd ax xry mrçlâì øzeî ¨©§¥¨¨©¨©¥¨§©¥©
exryäfî ìBãb ïéøeñàä úéa Eì ïéàL ,ãòBnadzry en` irnn - ©¥¤¥§¥¨£¦¨¦¤

.glbl xzen crena mixeq`d zian `veide ,myn `vi
clep m` `weec :`xnbd zwiicnïéà ãòBna,eglbl xzen ok` - ©¥¦

clep m` j`àøwéòîcrend mcew,àìmcew eglbl mileki eidy ¥¦¨¨Ÿ
:jk lr `iyew `xnbd d`ian .crend,ñçðt áø áéúîepipy ¥¦©¦§¨

,`ziixaaeøîàL elà ìky epizpynaøzeî ,ãòBna çlâì øzeî ¨¥¤¨§¨§©¥©©¥¨
çlâìs`.Bìáà éîéawiecneàäy in mle` -,ãòBna çlâì øeñà §©¥©¦¥¤§¨¨§©¥©©¥

çlâì øeñàs`,Bìáà éîéaxeq`y in lka xen` df oicy rnyne ¨§©¥©¦¥¤§
.mcew glbl leki did m` crena glbl
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ריי oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtohw cren
àøîâ:opiqxb ikdéùðà ïðúãë ïéøåñà àîrè éàî íãà ìë øàùåøîàå 'åë øîùî

íéìååðî ïäùë ãr 'åë äðç øá øá äáø-,lbx inwn glib `le lyxznc o`ne

lbxa glbl ediilr onf ihne-,lbx inwn xtql ediiytp ifxfn `le li`ed ,opax exingd

oileepn lbxa iedl `lc-oiqpkpe ,crend iptl miglbn eid `l crena oiglbn eid m`

.oileepn odyk lbxläãéáà åì äãáà-`ly

.lbxd mcew glbl i`pt el didàçëåî àìã
àúìéî-,did qep`c `nlr ilek irci `lc

.crend cr zedydl oiekn `ed :exn`i `l`

'åëå ïéøåñà ïé÷éøñä ìë åøîàé-:xnelk

,zedy ila eizelg wexql leki did qeziiac

meyn ,exq` ok it lr s`e .qetc el didy itl

`lc oeik ,inp `kd .'ek miwixqd lk :ixn`c

diqpe` `nlr ilekl `ilbin-ilek :exn`i

.xzen dfe ,glbl oixeq` `nlràìà åì ïéàù éî
ãçà ÷åìç-ilekl `zlin `gken e`l inp

.`nlråéìr çéëåî åøåæéà-`l` el oi`y inc

exbege epixhwna shrzne ehyet cg` welg

oi`y lkl ricene welgd qakne cnere exefi`a

.cg` welg `l` elïîåà-lkdy ,xtq oebk

el dca`y mi`exe lbxd axr elv` mi`a

.envr xtql leki epi`e ,`ed qep`e ,dcia`éë
êðä-.lkl rcinc ,oiglbn ipzwc oizipznc

úåùøá àìù àöéù éðôî-`le li`ed :xnelk

envr oevxa `l` ,mixg` zeyxa `vi-e`l

.`ed qep`èåùì-`le ,jxevl `ly `vi m`

xfge ,eze`xle mlera heyl ick `l` `vi

.crenaøåñà ìëä éøáã-.crena glbl

úåðåæîì-el oi`y ,zepefn xg` xfgl `viy

odixg` crena xfge zepefn-xzen lkd ixac

.qpe`a `viy itl ,crena glblàçéåøäì-

.xzei giexdl ick `veie ,daxd miqkp el yiy

äãåäé éáø éøáã éì ïéàøð-`al geliba xq`c

`ly `viyk ,mid zpicnn.zeyxaéøáãå
íéîëç-oixiznd-.zeyxa `viykàîéìéà
èåùì-`via dcedi iax ixac oi`xp iax xn`wc

zeyxa `ly epiidc ,heyl-,'eke zxn` `d

micen mdipy `ld ?dcedi iax ixac oi`xp i`ne

`hiyt `l` ,da-oi`xpc opirny`e ,`geexdl

.geliba xqe`y dcedi iax ixac elïéàøð àäå
àäá äãåäé éáø éøáã-;iaxc` iaxc `iywe

xq`c dcedi iax ixac el d`xp `yixac

minkg ixac el d`xp `tiqae ,`geexda

rnynl `ki` i`ce `l` .`geexd oixiznc

heylac ,zxn`wck `ed ikd e`lc `kdn

.ibilt zepefnaeøîà÷ éëä-dicic xzid e`l

ediizbelt `l` ,xn`w ip` d`ex `le .opirny`

iax ixac oi`xp ,ibilt i`na ,ol rnyn `w

.'eke minkgl xqe`d dcediãråîá ãìåðä ïè÷
-xry crena glbl xzen ,milecb zexry ele

.exrvnd ey`xäæî ìåãâ ïéøåñàä úéá êì ïéàù
-.`ed qep`e ,my didy en` irnnàì àø÷érî
-lbxd mcew clep m`c-,lbxa glbn epi`

.lbxd mcew glbl leki dide li`ed
éàå
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äãåðîåÐ l`ypye 'ekeiptl `a `ly ,ryt `lde ?exizd dnl ipd :dywn inlyexia

.crena iecp ly mei miyly el elky :ipyne !el xizdl minkg iptl crend

:inp i` .crend lega `ayk dl iwen mkgl l`ypy in oke .mei miylyn zegt iecp oi`c

`ly :`xnba xn` `dc ,crena xeq` inp y`xd gelibe .gzt ea e`vn `l crend iptl

.dfn lecb leeip jl oi`e ,oileepn lbxl eqpki

la` ,`x`y` `l` `xnba `nrh i`w `l `nye

elit` dk`ln meyn xeq` Ð ey`x ly gelib

i`n `xnba irac gelib x`ye .qpe` mewna

jl dedc ,ieti ly gelib epiide Ð oixeq` `nrh

.dk`ln `idy it lr s` ,crend jxevl ixyinl

.dk`ln meyn xeq` Ð y`xd lk gelib la`

.devn meyn ,ixyc `ed rxevne xifp oebk ipde

:yxtl yi cere .crena ey`x glbl xeq` df itle

:xn`z m`e ,crena ey`x glbl xzeny d`xpy

`wlqc :xnel yi ?rxevne xifp ol rnyn `w i`n

`w Ð odizepaxw edyi `ly ,xeq`c jzrc

odl did `lya `kd ixiin i`e .ixyc ol rnyn

yi Ð `xnba xninl irack `ede ,`wec i`pt

d`nehn oilerd rxevne xifpc :xn`w ikdc xnel

oiler la` ,dzr oilery `wec Ð dxdhl

.oixeq` Ð lbx mcewn dxdhl d`nehn

øàùåÐ oixeq` `nrh i`n mc` lklr s`

dxizdl epl did Ð dk`ln `edy it

zexeq` zek`ln yiy s` :inp i` .crend jxevl

lkn ,`ihnwxt oebk ,gxeh oda oi`y crena

.cren ceakl xizdl ie`x ietil `edy df mewn

opixq`c ,y`xd gelib lr i`wc :miyxtn yie

mewn lkn .`gxih meynxizdl el didc :dywn

izyxity dn itl dhep df oi`e .crend jxevl

!xeq`e ,dxenb dk`ln y`xd lk gelibc dpynd

ïéàùcrena eqakl xzen cg` welg `l` el

Ðx`yi ok m` ?crena epqaki j`id :xn`z m`e

leki did ok enk .qeaik zrya welg `la crena

zrya welg `la didie ,crend mcew qakl

ikd meyne ,cren mcew eqakyk :`niz ike !qeaik

m` inp izxz ,ok m` Ð crena eqakl xzen

yi !ryt `l `lde el xeq`p dnl Ð eklklzi

oey`x aeh meil cg` ,oiwelg izya el icc :xnel

icba :exn` inlyexia .oexg` aeh meil cg`e

mdy mixkipc ,crena oqakl xzen Ð miphw

.cg` welg `l` el oi`y ink ,oiklkelne miphw

ïîåàÐ lbxd axr dcia` el dca`yyxit

s` ,xird ipa la` .dil `iran one`ac :qxhpewa

,dil `irain `l Ð xg` one` mdl oi`y it lr

,`txzpe dlg m` wtzqdl yi .mixeq`c `hiytc

.ipd ik `zlin `gken m` ,glbl xzen m`

ïéúéðúîÐ dcedi iaxk `lc`nwel :dniz

zepefnle ,dcedi iaxk elit`

iax ipzwc oeik ,`nye !dcen dcedi iax elit`

lr welgl `ay rnyn Ð 'eke `ad xne` dcedi

.dpynd

àìàiax ixac oi`xp zxn` `de `geexdl

Ð `da dcedi,cere opiqxb `lc d`xp

wxt `iddae .zepefnl elit` opax ibiltc llkn

) oileg zhigyc `nw(`,aidcedi iax ixac oi`xp :

."cere" opiqxb `l ,dty`a d`vny
dyr
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íëçì ìàLpL éî ïëå ,íéîëç Bì eøézäL äceðîe§¤¤¦¦£¨¦§¥¦¤¦§©§¨¨
úBçtèîe ,íéøtqä úBçtèîe ,íéãiä úBçtèî .øzeäå§©¦§§©¨©¦¦§§©©¨¦¦§§
ïéìBrä ìëå ,úBãìBiäå úBcpäå úBáfäå ïéáfä ,âôqä©§¨©¨¦§©¨§©¦§©§§¨¨¦

äøäèì äàîehî¯íãà ìk øàLe .ïéøzeî elà éøä ¦§¨§¨¢¨£¥¥¨¦§¨¨¨¨
.ïéøeñààøîâ?ïéøeñà àîrè éàî íãà ìk øàLe £¦§¨¨¨¨©©§¨£¦
:ïðúãkøtñì ïéøeñà ãîrî éLðàå øîLî éLðà §¦§©©§¥¦§¨§©§¥©£¨£¦§©¥

øîàå .úaMä ãBák éðtî ,ïéøzeî éLéîçáe ,ñaëìe§©¥©£¦¦¨¦¦§¥§©©¨§¨©
àîòè éàî :øærìà éaø øîà äðç øa øa äaø¯ ©¨©©¨¨¨©©¦¤§¨¨©©§¨

:énð àëä .ïéìeeðî ïäLk ïzøîLîì eñðké àlL éãk§¥¤Ÿ¦¨§§¦§©§¨§¤¥§¨¦¨¨©¦
:àøéæ éaø éra .ïéìeeðî ïäLk ìâøì eñðké àlL éãk§¥¤Ÿ¦¨§¨¤¤§¤¥§¨¦¨¥©¦¥¨

ñéðàc ïåék ,ìâøä áør äãéáà Bì äãáà¯Bà ,øzeî ¨§¨£¥¨¤¤¨¤¤¥¨©£¦¨
àúléî àçëeî àìc ïåék :àîìc¯,ééaà øîà ?àì ¦§¨¥¨§¨§¨¦§¨¨¨©©©¥

"!?"ïéøzeî ñBúééa é÷éøñ ïéøeñà ïé÷éøqä ìk :eøîàéŸ§¨©§¦¦£¦§¦¥©§¨¦
éîrèìeéî ìk :ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîàc àä ,C §©£¦¨§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¨¦

ãçà ÷eìç àlà Bì ïéàL¯ìL Bleça Bñaëì øzeî ¤¥¤¨¨¤¨¨§©§§¤
é÷éøñ ïéøeñà ïé÷éøqä ìk eøîàé :énð íúä ,ãrBî¥¨¨©¦Ÿ§¨©§¦¦£¦§¦¥
áø øa øî øîà ,dìr øîzà àä !ïéøzeî ñBúééa©§¨¦¨¦§©£¨¨©¨©©
àøéæ éaø éra :éðúî éLà áø .åéìr çéëBî BøBæéà :éLà©¦¥¦©¨¨©©¦©§¥¨¥©¦¥¨
ïneàc ïåék ?eäî ìâøä áør äãéáà Bì äãáàL ïneà¨¤¨§¨£¥¨¤¤¨¤¤©¥¨§¨

àeä¯àçëeî àìc ïåék :àîìc Bà ,àúléî àçëeî§¨¦§¨¦§¨¥¨§¨§¨
ðä ék àúléîC¯.e÷éz ?àìïéúéðúî ."íiä úðéãnî" ¦§¨¦¨¨Ÿ¥¦§¦©©¨©§¦¦

àaä :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ,äãeäé éaøk àìc§¨§©¦§¨§©§¨©¦§¨¥©¨
íiä úðéãnî¯.úeLøa àlL àöiL éðtî ,çlâé àì ¦§¦©©¨Ÿ§©¥©¦§¥¤¨¨¤Ÿ¦§
ì :àáø øîàèeL¯úBðBæîì ,øeñà ìkä éøác¯éøác ¨©¨¨¨¦§¥©Ÿ¨¦§¦§¥

déì énãî øî .àçéåøäì àlà e÷ìçð àì ,øzeî ìkä©Ÿ¨Ÿ¤§§¤¨§©§¥¨¨§©¥¥
ìk:éaø øîà ,éáéúéî .úBðBæîìk déì énãî øîe ,èeL §¨¨§©¥¥§¦§¥¦¦¨©©¦

éøác ïéàøðéøáãå ,úeLøa àlL àöiLk äãeäé éaø ¦§¦¦§¥©¦§¨§¤¨¨¤Ÿ¦§§¦§¥
àîéìéà ?úeLøa àlL éàî .úeLøa àöiLk íéîëç£¨¦§¤¨¨¦§©¤Ÿ¦§¦¥¨

ìèeL¯úBðBæîì àlàå .øeñà ìkä éøác zøîàäå¯ ¨§¨¨§©§¦§¥©Ÿ¨§¤¨¦§
àèéLt àlà !øzeî ìkä éøác zøîàäå¯,àçéåøäì §¨¨§©§¦§¥©Ÿ¨¤¨§¦¨§©§¥¨

éàî .úeLøa àöiLk íéîëç éøác ïéàøð :àôéñ àîéà¥¨¥¨¦§¦¦§¥£¨¦§¤¨¨¦§©
úBðBæîì àîéìéà ?úeLøa¯ìkä éøác zøîà àä ¦§¦¥¨¦§¨¨§©§¦§¥©Ÿ

àçéåøäì àlàå ,øzeî¯éaø éøác ïéàøð zøîà àäå ¨§¤¨§©§¥¨§¨¨§©§¦§¦¦§¥©¦
äãeäé éaø éøác ïéàøð :øîà÷ éëä !àäa äãeäé§¨§¨¨¦¨¨©¦§¦¦§¥©¦§¨

eäéð éàîe ,úeLøa àlL àöiLk ïðaøì¯ì,èeL §©¨¨§¤¨¨¤Ÿ¦§©¦¨
ìáà ,àçéåøäì àlà åéìr e÷ìçð àì íéîëç eléôàL¤£¦£¨¦Ÿ¤§§¨¨¤¨§©§¥¨£¨

ìèeL¯äãeäé éaøì ïðaø éøác ïéàøðå .déì eãBî ¨¥§¦§¦¦§¥©¨©§©¦§¨
eäéð éàîe ,úeLøa àöiLk¯éaø eléôàL ,úBðBæîì §¤¨¨¦§©¦¦§¤£¦©¦

úBðBæîì ìáà ,àçéåøäì àlà íäéìr ÷ìçð àì äãeäé§¨Ÿ¤¡©£¥¤¤¨§©§¥¨£¨¦§
¯.eäì äãBîãrBna ãìBpä ïè÷ :ìàeîL øîà¯ïéøeñàä úéa Eì ïéàL ,ãrBna çlâì øzeî ¤§¨©§¥¨¨©¨©¥¨§©¥©©¥¤¥§¥¨£¦

ãrBna .äfî ìBãb¯àøwérî ,ïéà¯çlâì øzeî eøîàL elà ìk :ñçðt éaø áéúî ,àì ¨¦¤©¥¦¥¦¨¨¨§¦©¦¦§¨¨¥¤¨§¨§©¥©
ãrBna¯ãrBna çlâì øeñà àä .Bìáà éîéa çlâì øzeî¯.Bìáà éîéa çlâì øeñà ©¥¨§©¥©¦¥¤§¨¨§©¥©©¥¨§©¥©¦¥¤§
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ריב
oiglbn el`ea cenr ci sc ± iyily wxtohw cren

àúâåìô äéì úéà ïè÷á úøîà éàå-lbxd mcew clepc ,welig-zi`e .lbxa glbn epi`

lbxa glbl xeq`e li`ed :xninl ol-dz` z`vnp ok m` .ela` inia inp glbl xeq`

.ohwa elit` zelia` xne`ïè÷ì ïérø÷î-.eicba z`ùôð úîâr éðôî-,oi`exd ekaiy

.la` `edy iptn `le ,znd ceaka eaxieïéøåñà àä éðú÷ éî-glbl oixeq`d :rnync

.la`a glbl oixeq` crenaïéøåñà ïäî ùé-

crena glbl oixeq`y mc` lk x`ya-oixeq`

.ola` inia glblïéøúåî ïäî ùéå-,df ohw oebk

lbxa glbl xeq`y lbxd mcew clepy-xzen

.ela` inia glblíéáøã äùr éúà-."zgnye"

ãéçéã äùr éçãå-) aizkc ,la`(e dinxila`" :

."jl iyr cigiàúùäã-.crena erxi`yïéðã
úåùôð éðéã-xeq`y ,aeh meia `l la` ,crena

crena oipccn :dpin opiwiice .zeay meyn-

ziiv `l i`c llkn-.crena dil opiznyn inp

äéì éçãå ìâø éúà-.lbxa iecp bdep epi`y

éðåérì àîìã-oipcc ipzc `d-opixn` `l

."i`kf ipelt yi` aiig ipelt yi`" :`nilc

ziiv `l i`c ,dpin wcinl `ki`e-opiznyn

.melk dil ixn` `le ,oica ipiirn `l` .dil

åðéã úà äðrî-,xzl`l epic dil exn` `l ikc

dia ipiirc-.oicd iepir dil dedàìà-mlerl

wcinl `ki`e .crena ynn oixnebe epic oipc

ziiv `l i` :dpin-`ki`e .dil opiznyn

ok m` zxn`ce ,lbxa inp bdepc dpin rnynl

aeh mei zgnyn rpnin-opiwqr i`na `kd

.'ek `xtvn ez`cåì åøéúäù äãåðî òîù àú
íéîëç-dcepn lkl exizd :jzrc `wlq `w

.lbxa bdep iecip oi`c ,lbxa eiecipìéæàã
äéðéã ìráì äéñééôå-,minkg el exizde ,lbxa

.xec eze`ay oic ziaåúrøö âéäðéù-`ai `ly

.glbi `le ,dpgnd jez l`åúàîåè éîéá àä
âäåð-.lbxa ezrxvøåæâéð-glbn `di `ly

`nye ,oaxw `iadl jixv glibc oeikc ,crena

.oaixwne oexg`d aeh meil cr eizepaxw ddyn

.aeh meia cigi zepaxw aixwdl xeq`eúåáøì
ìåãâ ïäë-.zrxv ea bdepyìë ìåãâ ïäë àä

ìâøë äéãéãì äðùäéîã àîìr éìåëì-:opzc

:dynl oxd` el xn`cn .ope` aixwn lecb odk

) "meid z`hg izlk`e"(i `xwiexn` `le

"izaxwde" dynl-.zepip`a daxwdc llkn

`nlr ilek la` .ope` aixwn lecb odkc epcnle

dpyd zeni x`ya-,eizepaxw glyn epi` ope`

) onwl opixn`ck(a,ehminly :-`edy onfa

odke .glyn lbxae .ope` `edy onfa `le mly

dpyd lk :`nl` ,dpyd lk aixwn ope` lecb

.zrxv ea bdepc ipzwe ,inc lbxk dicicl

.lbxa ezrxv bdep rxevn lkc heytizìà
årøôú-acp zzin iab `xw i`de .xry lecib

edl ixyinl `xw jixhv`cne ,aizk `edia`e-

.oixeq` ipixg`c llknïérøåöî-ab lr s`

"rext didi ey`xe" :aizkc-dil yixc `d

.izixg` `zlinl rext i`dl onwl
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äùòÐ cigic.opaxc dyr igce xn`w `lcn ,`ziixe`c dyr `ki` zelia`c rnyn

) lirl xn`wc i`de(a,`i,dk`ln ziiyr epiid Ð opaxc ela` ini `iran `l

) ol `wtpc(a,eh onwl.`ziixe`c Ð zelia`d seb la` ."la`l mkibg izktde"n `zknq`a

il d`xp ,edinepiid Ð "zgnye" ,opaxc inp lbxd zgnycdbibga `zi`ck ,dgny inlya

(`,g).

åäîlbxa eiecip bedpiyÐ`d :axd dywde

!dyr dgec dyr oi`e ,dyr `l` `kil

onwlck ,xfb `xfr `l` ,`kil dyr elit`e

)(`,fhe`l igc iecip `dc ,`id `iyew e`l `de !

.opitli dheqn `nye .e`l `ki`c ,exag llwnc

o`k yi ixd Ð oipiicd ixac lr xary oeik :cere

.miaxc dyréàådil opiznyn `pic ziiv `l

Ðopizgp Ð `pic ziv `l i`c `nil :dniz

.xity jixt ,edin !diqkpl

éòðîîÐ aeh mei zgnynzetqeza dywd

,dil dyw ikid :xfril` iax axd

,dizye dlik`n aeh mei zgnyn irpnn `dc

il d`xpe !opiyiig `l dk`ln `edc dbixdd sebe

llkn Ð zaya odk za zxrad `pngx xq`cn

jxevl Ð devn `idy oeik :inp i` .ixy crenac

.da `pixw aeh meiúàöîðz` dprn dz`

Ð epic"zepenn ipic cg`" wxtac :ol `iyw

)(`,dl oixcdpqoipc oi` jkitlc oizrnya

edepiliy cr jiiy `l oicd iepirc gken (zaya)

epiid `kdc ipeirlc `niz ike .oicd xenbiy xg`

m` Ð lbxd xg` cr oiicr edebxdi `le ,oic xnb

xnb `la :`nlra ipeirl `nil ?jixt i`n` ok

yie !crend xg` cr oic xnb edeyri `le ,oic

oipiic ixteq `ki`c ab lr s` ,igkzync :xnel

`xaqd mewn lkn Ð cg` lk ixac miazekd

) opixn` `nrh i`dne .gkzyn ala xy`my(

.iypi` iypi`c `ailc ,zay axra oipc oi`c

øîàÐ 'ek exizdy dcepn rny `z iia`

oi`e ,ipeirl `nlce igcc dinrhl iia`

igcc ab lr s`e .lirlc dgkedl dii`x ayeg

iegic eze`a yg `l ,xn`wc `niz `l i`c

lkn Ð `xazqn inp ikd iegic d`xp elit`e

.`xazqn inp ikd e`la ipeirl xnel lkep mewn

àäåÐ 'ek lbxk dlek dpyd lkc lecb odk

lbxa iecip bdep dcepn oi` m`c rnyn

pi` lecb odk oicd `ed Ð:dywe .llk iecip bdep e

`pic ziiv `l i`e ,eze` oipce oc lecb odk `dc

lirl ziyixtc i`nle ,dil opiznyn (`l) Ð

.`gip Ð diqkpl zginl xnel lkepc
oicepn
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àúâeìt déa úéà ïè÷ zøîà éàå¯úeìéáà úàöîð §¦¨§©§¨¨¦¥§§¨ª¦§¥£¥
!Lôð úîâr éðtî ïè÷ì ïérø÷î :àéðúäå .ïè÷a úâäBð¤¤§¨¨§¨©§¨§¨§¦§¨¨¦§¥¨§©¤¤
ïäî Lé :àîìc !?ïéøeñà àä :éðú÷ éî ,éLà áø øîà̈©©©¦¦¨¨¥¨£¦¦§¨¥¥¤
àLéL áø àîéz éàå ,øîéîà .øzeî ïäî Léå ,øeñà̈§¥¥¤¨©¥¨§¦¥¨©¥¨
øzeî ïè÷ :ìàeîL øîà :éëä éðúî ,éãéà áøc déøa§¥§©¦¦©§¥¨¦¨©§¥¨¨¨
ãìBð àðL àìå ãrBna ãìBð àðL àì ,ãrBna Bçlâì§©§©¥¨§¨©©¥§¨§¨©
elà ìk :àðéðz énð ïðà óà ,ñçðt áø øîà .àøwérî¥¦¨¨¨©©¦§¨©£©©¦¨¥¨¨¥

ãrBna çlâì øzeî eøîàL¯,Bìáà éîéa çlâì øzeî ¤¨§¨§©¥©©¥¨§©¥©¦¥¤§
ãrBna çlâì ïéøeñà àä¯.Bìáà éîéa çlâì ïéøeñà ¨£¦§©¥©©¥£¦§©¥©¦¥¤§

øeñà ïè÷ zøîà éà¯.ïè÷a úâäBð úeìéáà úàöîð ¦¨§©§¨¨¨¦§¥£¥¤¤§¨¨
,éLà áø øîà .Lôð úîâr éðtî ïè÷ì ïérø÷î :àéðúå§©§¨§¨§¦§¨¨¦§¥¨§©¤¤£©©©¦
Léå øeñà ïäî Lé :àîìc ?ïéøeñà àä :éðú÷ éî¦¨¨¥¨£¦¦§¨¥¥¤¨§¥

.øzeî ïäî:øîàpL ,ìâøa Búeìéáà âäBð Bðéà ìáà ¥¤¨¨¥¥¥£¥¨¤¤¤¤¡©
àeä àøwérîc úeìéáà éà ."Ebça zçîNå"¯éúà §¨©§¨§©¤¦£¥§¥¦¨¨¨¥

àzLäc úeìéáà éàå .ãéçéc äNr éçãå ,íéaøc äNr£¥§©¦§¨¥£¥§¨¦§¦£¥§©§¨
àeä¯.íéaøc äNr éçãå ãéçéc äNr éúà àì̈¨¥£¥§¨¦§¨¥£¥§©¦

àz ,óñBé áø øîà ?ìâøa Béecéð âBäðiL eäî ,äceðî§¤©¤¦§¦¨¤¤¨©©¥¨
:rîL.úBðBîî éðéãå ,úBkî éðéãå ,úBLôð éðéc ïéðc §©¨¦¦¥§¨§¦¥©§¦¥¨

àðéc úééö àì éàå¯Cúrc à÷ìñ éàå .déì ïðéúnLî §¦¨¨¥¦¨§©§¦©¥§¦¨§¨©£¨
ìâøa Béecéð âäBð Bðéà¯àøwérî éúàå úneLî¯éúà ¥¥¦¨¤¤§¨§¨¥¥¦¨¨¨¥

déì øîà !?ïðà déì ïðéúnLî àzLä ,déì éçc ìâø¤¤¨¥¥¨§¨§©§¦©¥£©£©¥
éëä àîéz àì éàc ,déðéãa éðeirì àîìãå :ééaà¯ ©©¥§¦§¨§©¥§¦¥§¦¨¥¨¨¦

à÷ àäå ?déì ïéìè÷c éîð éëä ,éðú÷c úBLôð éðéc¦¥§¨§¨¨¥¨¦©¦§¨§¦¥§¨¨
:øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúc .áBè íBé úçîOî érðnéî¦©§¦¦¦§©§©§¨©¦£¦¨¥
ïéàL Lôpä úà eâøäL (ãçàa eàøL) ïéøãäðñì ïépî¦©¦§©§¤§¦¤¨§¤¨¤¨§¤©¤¤¤¥

íBiä BúBà ìk ïéîrBè¯eìëàú àì" :øîBì ãeîìz £¦¨©©§©ŸŸ§
àlà ."ícä ìr¯éîð àëä ,déðéãa éðeirì¯éðeirì ©©¨¤¨§©¥§¦¥¨¨©¦§©¥

!Bðéc úà äprî úàöîð ïk íà :déì øîà .déðéãa§¦¥£©¥¦¥¦§¥¨§©¤¤¦
élek eúLå éìëàå éìéérå ,déðéãa éðéirîe àøôvî eúà̈¦©§¨§©§¦§¦¥§¨§¦§¨§¦§¨¥
,déðéãì ïðéøîâå änçä úré÷La eúà øãäå ,àîBé¨©£©¨¦§¦©©©¨§¨§¦©§¦¥
eøézäL äceðîe :òîL àz ,ééaà øîà .déì eìè÷å§¨§¥¨©©©¥¨§©§¤¤¦¦
?íéîëç eäeøézäL éðú÷ éî :àáø øîà .íéîëç Bì£¨¦¨©¨¨¦¨¨¥¤¦¦£¨¦
røBöî .déì eøLå ,ïðaøc én÷ éúàå ,déðéc ìráì déñéiôe ìæàc ,éðú÷ íéîëç Bì eøézäL¤¦¦£¨¦¨¨¥©£©©§¥§©©¦¥§¨¥©¥§©¨¨§¨¥§¨

éaà øîà ?ìâøa Bzrøö âéäðiL eäî.Búøäèì Búàîehî røBöîäå øéæpäå :rîL àz ,é ©¤©§¦¨©§¨¤¤¨©©©¥¨§©§©¨¦§©§¨¦§¨§¨¢¨
Búàîeè éîéa àä¯ìáà ,âéäð àìc Búàîeè éîéa àéraéî àì ;øîà÷ àéraéî àì .âéäð ¨¦¥§¨¨¥¨¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨¦¥§¨§¨¨¥£¨

Búøäèì¯"reøväå" :òîL àz ,àáø øîà .ïì òîLî à÷ ,åéúBðaø÷ ääLé ànL øBæâéð §¨¢¨¦§¤¨©§¤¨§§¨¨©§©¨¨©¨¨¨§©§©¨©
¯ìBãb ïäk :ïðúc ,éîc àîìr éleëì ìâøk äðMä ìëc ,ìBãb ïäk àäå .ìBãb ïäk úBaøì§©Ÿ¥¨§¨Ÿ¥¨§¨©¨¨§¤¤§¥¨§¨¨¥¦§©Ÿ¥¨

,úøBtñúa øeñà ìáà .dðéî rîL ,ìâøa Bzrøö âäBð :dðéî rîL .ìëBà Bðéàå ïðBà áéø÷î©§¦¥§¥¥§©¦¨¥¨©§¨¤¤§©¦¨¨¥¨§¦§¤
"erøôz ìà íëéLàø" ïøäà éðáì àðîçø eäì øîà÷cî¯.øeñà àîìr éleëc ììkî ¦§¨¨©§©£¨¨¦§¥©£Ÿ¨¥¤©¦§¨¦§¨§¥¨§¨¨
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לעשות חשבון צדק מהנעשה בעשר השנים, להשוות להאפשר ושצריך היה להיעשות ולהחליט באופן פנימי למלאות ולהוסיף הלוך 
ואור.

ממכתב שישי בשבט, ה'תש"כ



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

zøîà éàåy l`enykàzâeìt déa úéà ïè÷m`e df welig ea yi - §¦¨§©§¨¨¦¥§§¨
mb xeq` df ote`ay `vnp ixd ,ea glbn epi` crend mcew clep

e ,ela` iniaàéðúäå ,ïè÷a úâäBð úeìéáà úàöîð,`ziixaa ¦§¥£¥¤¤§¨¨§¨©§¨
ïè÷ì ïéòø÷îzn el zny,Lôð úîâò éðtîmi`exd ekaiy xnelk §¨§¦§¨¨¦§¥¨§©¤¤

ela` oic zngn `le ,znd ceaka eaxiezela` oi`y x`eane .z
.ela` inia glbl xeq` recne ,ea zbdep

:`xnbd zvxznéðz÷ éî ,éMà áø øîà,df weic `ziixaaàä ¨©©©¦¦¨¨¥¨
ïéøeñàwx xn`p ixd ,mla` inia mixeq` crena glbl £¦

e ,mla` inia mixzen crena mixzendyàîìcmixeq`d `ny - ¦§¨
crenaïäî Léyïäî Léå øeñày,øzeîcrend mcew clepy ohwe ¥¥¤¨§¥¥¤¨

.ela` inia xzen crena xeq`y s`
:l`eny ixaca zxg` `qxibáøc déøa àLéL áø àîéz éàå øîéîà£¥©§¦¥¨©¦¨§¥§©

éðúî éãéàl`eny ixacBçlâì øzeî ïè÷ ,ìàeîL øîà ,éëä ¦¦©§¥¨¦¨©§¥¨¨¨§©§
ãòBna ãìBð àðL àì ,ãòBnamixeq`d zian `veik xzeny ©¥Ÿ§¨©©¥

,x`eankàøwéòî ãìBð àðL àìåxyt` didy s` ,crend mcew §Ÿ§¨©¥¦¨¨
.mcew eglbl

:ef `qxibl l`eny ixacl di`xàðéðz énð ïðà óà ,ñçðt áø øîà̈©©¦§¨©£¨©¦¨¦¨
,`ziixaaéîéa çlâì øzeî ,ãòBna çlâì øzeî eøîàL elà ìk̈¥¤¨§¨§©¥©©¥¨§©¥©¦¥

,BìáàwiecneBìáà éîéa çlâì ïéøeñà ãòBna çlâì ïéøeñà àä,eéà ¤§¨£¦§©¥©©¥£¦§©¥©¦¥¤§¦
zøîàyïè÷crend mcew clepyøeñà`vnp ixd ,ea eglbl ¨§©§¨¨¨

e ,ela` inia mb xeq` df ote`ay,ïè÷a úâäBð úeìéáà úàöîð¦§¥£¥¤¤§¨¨
e`ziixaaLôð úîâò éðtî ïè÷ì ïéòø÷î ,àéðz,zelia` iptn `le ©§¨§¨§¦§¨¨¦§¥¨§©¤¤

.crena eglbl xzeny i`ce `l` ,glbl xeq` recne
:`xnbd dgecïéøeñà àä éðz÷ éî ,éMà áø øîàcrena glbl ¨©©©¦¦¨¨¥¨£¦

e ,mla` inia mixeq`ïäî Lé àîìcyøeñàglblïäî Léåy,øzeî ¦§¨¥¥¤¨§¥¥¤¨
inia j` ,l`eny ixack `lye crena glbl xeq` ohw zn`ae

.xzen ela`
mz`iade ,lbxa rxevne dcepne la` ipic zx`an `xnbd dzrn

:lbxa la` oic .epizpynn mwlg gikedl ozipy oeikâäBð Bðéà ìáà̈¥¥¥
,'Ebça zçîNå' øîàpL ,ìâøa Búeìéáàdyr zevny xnelk £¥¨¤¤¤¤¡©§¨©§¨§©¤

.dgnyn rpnidl zelia`d zevn z` dgece ,lbxa genyl
c ,zelia`d z` dgec ef devny mrhdeàøwéòîc úeìéáà éà- ¦£¥§¥¦¨¨

lbxd mcew dlgy,àeäixdéúàzevníéaøc äNòdgnyd `idy ¨¥£¥§©¦
,cgi miyer l`xyi lky lbxaãéçéc äNò éçãåzelia`d `idy §¨¥£¥§¨¦

leki epi` avrzdl jixvy oeike ,da deevn zn el zny cigidy
.miax zevn `idy lbxa dgny zevn miiwlàzLäc úeìéáà éàå§¦£¥§©§¨

lbxd jeza dlgy -,àeäixdà àìãéçéc äNò éúzevn `edy Ÿ¨¥£¥§¨¦
,zelia`díéaøc äNò éçãåepi` okle ,lbxa dgnyd zevn `edy §¨¥£¥§©¦

.zelia` bdep
:`xnbd zwtzqn .lbxa dcepn oicBéecéð âBäðiL eäî äceðî§¤©¤¦§¦

ìâøa.[à]:`xnbd zhyet,òîL àz ,óñBé áø øîàepipyy ¨¤¤¨©©¥¨§©
,`ziixaaúBðBîî éðéãå úBkî éðéãå úBLôð éðéc ïéðc.crenaåixd ¨¦¦¥§¨§¦¥©§¦¥¨§

úééö àì éàl aiigddéì ïðézîLî ,àðéconwl x`eank(.fh).éàå ¦Ÿ¨¥¦¨§©§¦¨¥§¦
Czòc à÷ìñdcepny,ìâøa Béecéð âäBð Bðéà,`ed xnege lw ixd ¨§¨©§¨¥¥¦¨¤¤

m`yàøwéòî éúàå úîeLîlbxd mcew dcepn -ìâø éúàeéçc §¨§¨¥¥¦¨¨¨¥¤¤¨¥
àzLä ,déìike ,dcepn epi`yïðà déì ïðézîLîi`ce `l` ,lbxa ¥©§¨§©§¦¨¥£¨

.lbxa s` eiecip bdep dcepn
:iia` dgecàîìãå ,éiaà déì øîàmipcy `ziixad zpeek oi` ¨©¥©©¥§¦§¨

wx `l` ,ziivn epi`y in zecpl s` crenadéðéãa éðeiòì,`ed dn §©¥§¦¥
epi`y in lr iecip aeig lg `l `linne ,oicd z` ewqti `l j`
,jkl di`xe .crena iecip oiprl `ziixad on wiicl oi`e ,el ziivn

éëä àîéz àì éàca ike ,ixnbl oicd mixneby `l`úBLôð éðéc §¦Ÿ¥¨¨¦¦¥§¨
éðz÷c`ziixaadéì ïéìè÷c énð éëäeze` mibxede epic mixneby - §¨¨¥¨¦©¦§¨§¦¥

,crenaàäåok eyri m`éòðîéî à÷oic zia,áBè íBé úçîOî §¨¨¦§§¥¦¦§©
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כמו בעניין המים, אין מים אלא תורה, התפקיד הוא מעין מים חיים דווקא, הנה גם בהנוגע לאור ואין אור אלא תורה, יהיה במאור 
שבתורה הוא המעיין שבתורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות.

ממכתב י"ד שבט, תש"כ



ריד
oiglbn el`e` cenr eh sc ± iyily wxtohw cren

ïéãåðîåäî ïérøåöîå-iccda edl xn`w ikdl-.iccda edl hiytc meynúîù äãåðî
'åëå-.`id `ziixac `tiqïër ìù åìâë-) aizkc(f ryedimipa` lb eilr eniwie" :

."lecbïéôèrúî ïäå-.xeav zeiprz dxyr yly eprzdy xg`l ,ziprz zkqna yxetn

íéîùì äãåðî-` .y`xd ztihr ikixv ikdle ,ixingc ,ip`y ipd ikmixg` la-opi`

.y`xd ztihr oikixväèré-ztihr rnyn

.y`xdêøàô-.oilitz dfõåç àåäù øáã
äééåä óà åôåâî-didi ey`x" y`xa dxen`d

z` rxte" :aizkc oiprk ,dlebn rnyn "rext

) "dy`d y`x(d xacna-ueg `edy xac

.etebn `edy ,xryn opixn` `le .etebnéàî
åàì-.oilitzn dlebn ey`x `diyàúîåëà

àøãåñå-`znekn dlebn ey`x `diy xnelk

.gipn oilitz la` ,`xceqeäéì øîà àäã
íåã ÷ðàä ìà÷æçéì àðîçø-df xaca ,xnelk

.melyl l`yz `le meczy :zelia` bedpzàú
òîù-oicepnk oiayei od :zeiprz iab ipzc

.'ek mila`eíôù-.zewaecn eizezty :rnyn

äãåðîë éðú÷ éî-.mely zli`ya xeq`y

íøçåî-mei miyly xg`l mxga oinixgny

iecpd xg`l`-úåáørã àú÷ôá-ly weya

.mewn eze`ïéøåñà ïééø÷ éìrá-mdl `ay itl

.dni` `kile ,y`x zelwe dgny zngn
úåîã
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ïéãåðîÐ zxetqza od dn oirxevnedil zilc ,igeke`l ira `l "rext didi ey`x"ne

zgpd dpin igeke`l ira onwlc ,rcz .zxetqza onwl dl iwenc ,xfril` iaxc

.`aiwr iaxk oilitz

äãåðîÐrny `z sqei ax xn` y`xd ztihra edniwenc `tt ax ixac el d`xp `le

.`xceqe `znek` "rext didi ey`x"

åùàøåÐ rext didiikd ibilt i` oeir jixv

`l mkicbae erxtz l` mkiy`x"a

`le ,la`l zxetqz dilr iziin lirlc "enextz

,`aiwr iaxk xaqc rnync ,rxevnl dipin iziin

`nye ?lirl ziyixtck ,xfril` iaxc` bilte

zrixtc ,xfril` iaxc` bilt `l `aiwr iax

,la`a oia rxevna oia xry lecib epiid y`xd

iziin `lc lirle .`aiwr iax yxec ediiexze

`icda `ziixa gkync meyn Ð rxevnl dipin

la` iziin `ibeqc `yixac ab lr s`e ,dl iziin

onwlc dpynd gipne ,lbxa ezelia` bdep epi`

yxtl jixvy itl Ð "zgnye"c i`xw iziine

.lbxa ezelia` bdep epi` la`c oizipzn olpn

dnec ,xry leciba ixiinc ,rext didi ey`x la`

.`ziixa iiez`l dil `gipe heyt xac el

øåñàzli`ya`pngx dil xn`wc mely

l`wfgilÐ mec wp`dzli`yn dwizy rnync

wp`d"n jenqa rnyn inp dxez cenlzne .mely

wp`d"a zelia` bdep l`wfgi didc `de ."mec

didy Ð dyer did `l mixac x`y lkae "mec

did `le ,la` `edy mixac zvwa ze`xdl jixv

.lynl `l` la` ipic bdepåäéùeizezty

Ð zewaecn.y`xd ztihr dipin opiyxc lirl

`le mty aizkcn :inp i` .rnyn ediiexz `nye

.dty aizk

éìòåáåÐ oixzen zecp,ixwl lahy xg`

Ð eixwl la`iaxle .dliah jixv

dxez ixacl dliah jixv `lc mzd rnyn dcedi

.ef dliah ici lr xdhp `lc `kid ,ixw lral

) "ezny in" wxta(`,ek zekxadz`xe zynyna

iaxe ,dliah oikixv Ð daif d`xy ixw lrae ,mc

dcedi iaxk dliah `la `kdc `de .xhet dcedi

jdc `tiqa dcedi iax ixii`c ayiil jixv Ð

zekxa) "ezny in" wxta `ziixa(`,akxn`we ,

`kile .ux` jxc zeklda `ed dpey :dcedi iax

oiaiig zecp ilrea inp dcedi iaxlc xninl

lra dne `zydc ,`nlra ixw lra enk dliah

xhet Ð xak aiig didy ,jk xg` daif d`xy ixw

dxe`kl ,edin .oky lk `l dcp lrea ,dcedi iax

ipda `l` opaxe dcedi iax ibilt `lc il d`xp

d`vei d`nehc epiidc ,ied ixwc `inecc ze`neh

iax dcen Ð mivxy z`neha la` .etebn eilr

inp ikd ok m` .dliah jixv ixw icdac dcedi

.etebn d`vei d`neh aiyg `lc ,dcen dcp lrea

"mixac el`" wxta xninl irac o`n elit`e

) migqta(`,gq) `neic `nw wxtae(`,e

lkn Ð ixw lra enk zepgn izyl ueg glzync

dcedi iaxe .etebn d`vei d`neh aiyg `l mewn

.dxez ixacl dliah jixvd inp:yxit `ztqezaª

dcedi iax Ð ixw gkn dcp lrea z`nehc oeikc

.dliah jixvc dcen

:opiqxb ikdïéãåðîÐ qakle xtql oixeq` oirxevne oicepn :rny `z ?zqeakza od dn oirxevneizii` xakc :uxize ?dil ira `l dnl :axl dyw dide .df lk aezk did `l axd xtqae

ira `w ,ewiza i`w rxevnc ab`c :uxize !oixkype lirl `iipznc `ziixa `iane ,irainw dk`ln ziiyr iab onwl dywd `d`e .zxetqz iabc `ziixa jd lirl

.lirlc `ziixal iziine ,dcepn
dvigxe
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ïéceðî :òîL àz ?úøBtñúa ïä äî ïérøBöîe ïéceðî§¦§¨¦©¥§¦§¤¨§©§¦
únL äceðî .ñaëìe øtñì ïéøeñà ïérøBöîe¯ïéc úéa §¨¦£¦§©¥§©¥§¤¤¥¥¦

åéìr eãéîriL àì :øîBà äãeäé éaø ,BðBøà úà ïéì÷Bñ§¦¤£©¦§¨¥Ÿ¤©£¦¨¨
ïéçépîe ïéçìBL ïéc úéa :àlà ,ïër ìL Blâk íéðáà ìb©£¨¦§©¤¨¨¤¨¥¦§¦©¦¦
úîe äcðúnä ìkL Eãnìì .BðBøà ìr äìBãb ïáà¤¤§¨©£§©¤§¤¨©¦§©¤¥
úôéèra áéiç ìáà .BðBøà úà ïéì÷Bñ ïéc úéa Béecéða§¦¥¦§¦¤£¨¥©¨©£¦©
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"íôN ìr¯eäî äceðî .éáéiçéî àîìr éleëc ììkî ©¨¨¦§¨§¥¨§¨¦©§¦§¤©
ïäå :òîL àz ,óñBé áø øîà ?Làøä úôéèra©£¦©¨Ÿ¨©©¥¨§©§¥
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ãâaa äøeîàä äééåä äî ,ãâaa äééåä¯Làøa äééåä óà ,Bôebî õeçL øác¯õeçL øác £¨¨©¤¤©£¨¨¨£¨©¤¤¨¨¤¦©£¨¨¨Ÿ¨¨¤
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äceðî¯íøçeî .Bì ïéøkNðå økNð ,Bì ïéðBLå äðBL¯àìå økNð àì ,Bì ïéðBL àìå äðBL àì §¤¤§¦¦§¨§¦§¨¦§¨Ÿ¤§Ÿ¦Ÿ¦§¨§Ÿ
ìéáLa äpè÷ úeðç Bì äNBrå .Bãenì úà ÷éñôé àlL Bîörì àeä äðBL ìáà ,Bì ïéøkNð¦§¨¦¨¥¤§©§¤Ÿ©§¦¤¦§¤£§©¨¦§¦
àz ?äøBú éøáãa eäî røBöî .dðéî rîL .úBáørc àz÷ôa àiî éðeaæ :áø øîàå .Búñðøt©§¨¨§¨©©©¥©¨§©§¨©£¨§©¦¨§¨©§¦§¥¨¨

éðáì ízrãBäå" :òîLéðá éðáìå Eéäìà 'ä éðôì zãîr øLà íBé Eäîéàa ïläl äî ,"áøBça E §©§©§¨§¨¤§¦§¥¨¤£¤¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§¥©§©¨§¥¨
äréæáe úúøáe äàøéáe¯äøBza úBø÷ì ïéøzeî úBcð éìrBáe ïérøBöîäå ïéáfä :eøîà ïàkî §¦§¨¦§¥§¦¨¦¨¨§©¨¦§©§¨¦£¥¦¨¦¦§©¨
ìå ,íéáeúkáe íéàéápáeòîL ,ïéøeñà ïééø÷ éìráe ,úBãbàáe úBëìäa ,ãeîìúáe Løãna úBðL ©§¦¦©§¦§¦§©¦§¨©©§©£¨¨©¨©£¥§¨¦£¦§©

øîàiå äîëç äMà íMî çwiå ärB÷z áàBé çìLiå" :áéúëc ,úñBaëúa øeñà ìáà .dpéî¦¨¨¥¨§¦§¤¦§¦©¦§©¨§¨©¦©¦¨¦¨£¨¨©Ÿ¤
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.ñaëìe øtñì ïéøeñà ïérøBöîe ïéceðî :òîL àz ?úñBaëúa ïä äî ïérøBöîe ïéceðî ."úî ìr©¥§¦§¨¦©¥§¦§¤¨§©§¦§¨¦£¦§©¥§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc ohw cren(iying meil)

:`xnbd zwtzqn .zxetqza rxevne dcepn oicïéòøBöîe ïéceðî§¦§¨¦
úøBtñúa ïä äî.[à]:`xnbd zhyet,òîL àz,`ziixaa epipyy ¨¥§¦§¤¨§©

.ñaëìe øtñì ïéøeñà ïéòøBöîe ïéceðî:`ziixad jyndäceðî §¦§¨¦£¦§©¥§©¥§¤
únL,iecipd el exiziy minkgd on dlign ywia `leïéc úéa ¤¥¥¦

BðBøà úà ïéì÷Bñ.ezefalàì ,øîBà äãeäé éaødpeekd oi` - §¦¤£©¦§¨¥Ÿ
ïëò ìL Blâk íéðáà ìb åéìò eãéîòiLezliwq xg`l eilr ecinrdy ¤©£¦¨¨©£¨¦§©¤¨¨

ryedi ly mxga lrny lr(ek f ryedi),ïéçìBL ïéc úéa àlà¤¨¥¦§¦
úéa Béecéða úîe äcðúnä ìkL Eãnìì ,BðBøà ìò äìBãb ïáà ïéçépîe©¦¦¤¤§¨©£§©¤§¤¨©¦§©¤¥§¦¥

.BðBøà úà ïéì÷Bñ ïéc¦§¦¤£
:la` oic .y`xd ztihra rxevne dcepne la` oicáéiç ìáà̈¥©¨

,Làøä úôéèòaok cenll yieìà÷æçéì àðîçø déì øîà÷cîlr ©£¦©¨Ÿ¦§¨¨©¥©£¨¨¦¤§¥
dtibna ezy` z` epnn gwil cizry dn(fi ck l`wfgi)äèòú àìå'§Ÿ©§¤

,'íôN ìò,mila`d jxck eizty cr ey`x sehri `ly epiide ©¨¨
éáéiçéî àîìò éleëc ììkî.dfa ¦§¨§¥¨§¨¦©§¥
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`l m` ,minyb ecxi `ly lr zeiprz b"i xeaivd eprzdy xg`l
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:`xnbd dgecîàíéîMì äceðî àîìc ,éiaà déì øeidy itk ¨©¥©©¥¦§¨§¤©¨©¦

mdizeiprza eprp `ly xeaivdøéîçc ,éðàLztihr jixvne ©¦§¨¦
.xehty okzi oic zial dcepn j` ,y`xd

:`xnbd zwtzqn .rxevn oic.Làøä úôéèòa eäî òøBöîzhyet §¨©©£¦©¨Ÿ
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mzelia` onfa[ïéøeñà] (øåñà).oilitz zgpda £¦
:`xnbd zwtzqn .dcepn oic.ïéléôúa eäî äceðî:`xnbd dwiqn §¤©¦§¦¦

.e÷éz¥
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.oilitza aiigy okzie
:la` oic .rxevne dcepne la`a mely zli`y oicøeñà ìáà̈¥¨
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,'íc ÷ðàä'xacay ,mixg` melya l`yz l`e mnec ay xnelk ¥¨¥Ÿ

bedpl `ly deehvpy l`wfgi m`e .mila`d bdpnk bdpi cala df
.mila` x`y oky lk ,mely zli`ya xq`p zela`

:`xnbd zwtzqn .dcepn oiceäî äceðîxzen m`d -úìéàLa §¤©¦§¥©
íBìL:`xnbd zhyet .mixg`l,òîL àz ,óñBé áø øîàepipyy ¨¨©©¥¨§©

ecxi `ly lr xeaivd eprzdy zeiprz b"i xg`ly ,dpyna
'eke ozne `yna mihrnn ,eprp `le minybïéaL íBìL úìéàLáe¦§¥©¨¤¥

ïéôeæpä íãà éðák ,Bøáçì íãàmicepn -.íB÷nìdcepny x`eane ¨¨©£¥¦§¥¨¨©§¦©¨
:`xnbd dgec .mely zli`ya xeq`äceðî àîìc éiaà déì øîà̈©¥©©¥¦§¨§¤

íéîMìdpynd dxaic eayøéîçc ,éðàLx`ye ,xeq` ok` `ede ©¨©¦©¦§¨¦
.mixzeny okzi micepn

:`xnbd zwtzqn .rxevn oic.íBìL úìéàLa eäî òøBöîzhyet §¨©¦§¥©¨
:`xnbd,òîL àzrxevna xn`p ,`ziixaa epipyy(dn bi `xwie) ¨§©

,'äèòé íôN ìòå'jixvy rnyny 'mty'n miyxeceåéúBúôN eäiL §©¨¨©§¤¤§¦§¨
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.íBìL:`xnbd dwiqndpéî òîL.xeq`y ¨§©¦¨
:`xnbd zl`eydpéî èBLôéðåmb wtqd z`äceðîìixdy ,xeq`y §¦§¦¨¦§¤

:`xnbd daiyn .'dcepnk' da xn`pñçðt øa àçà áø øîà̈©©©¨©¦§¨
éðz÷ éî ,óñBé áøc déîMîla`ke dcepnk `diy' `ziixaaøeñàL ¦§¥§©¥¦¨¨¥¤¨

gkene ,df xaca mdl dnecy dpeekd ok` f`y ,'mely zli`ya
ixd ,ea mixeq`y,[éðz÷] ìáàëe äceðîk àäiLyxtl ozipe ¤§¥¦§¤§¨¥¨¨¥

mdl dnecyàúééðøçà éléîaoi`y xnelk ,mixg` mixaca - §¦¥©£©§¨¨
,la`le dcepnl dnec dfae ,miyp` mr dgiya zeaxdløeñàå§¨

rxevnd,íBìL úìéàLa énð.dcepnl dfa dnec epi` j` ©¦¦§¥©¨
:la` oic .dxez ixaca rxevne dcepne la` oicéøáãa øeñà ìáà̈¥¨§¦§¥

,äøBzok cenll yieìà÷æçéì àðîçø øîà÷cî(fi ck l`wfgi)wp`d' ¨¦§¨¨©©£¨¨¦¤§¥¥¨¥
,'íc.dxez ixacn meciy miyxece Ÿ

:`xnbd zwtzqn .dcepn oic.äøBz éøáãa eäî äceðîzhyet §¤©§¦§¥¨
:`xnbd,òîL àz ,óñBé áø øîàpyy,`ziixaa epiäðBL äceðî ¨©©¥¨§©§¤¤

,mixg`låmixg`,Bì ïéðBLeøkNð,mixg` zk`lnlBì ïéøkNðå §¦¦§¨§¦§¨¦
e .ezk`lnl mixg`íøçeîay `le minrt izy edecipy ¢¨

e xzei xeng epic ,eze` minixgnyäðBL àìmixg`l,Bì ïéðBL àìå Ÿ¤§Ÿ¦
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xzen dcepny x`eane .min my miievn oi`y ,zeaxr enyy mewn
:`xnbd dwiqn .dxez ixaca.dpéî òîL§©¦¨

:`xnbd zwtzqn .rxevn oic.äøBz éøáãa eäî òøBöîzhyet §¨©§¦§¥¨
:`xnbd,òîL àzdxez ixaca xn`p ,`ziixaa epipyyc mixac) ¨§©
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éáéiçéî àîìò éleëc ììkî.mila` mdyk drixwa ¦§¨§¥¨§¨¦©§¥
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רטו oiglbn el`e` cenr eh sc ± iyily wxtohw cren
ïéãåðîåäî ïérøåöîå-iccda edl xn`w ikdl-.iccda edl hiytc meynúîù äãåðî

'åëå-.`id `ziixac `tiqïër ìù åìâë-) aizkc(f ryedimipa` lb eilr eniwie" :

."lecbïéôèrúî ïäå-.xeav zeiprz dxyr yly eprzdy xg`l ,ziprz zkqna yxetn

íéîùì äãåðî-` .y`xd ztihr ikixv ikdle ,ixingc ,ip`y ipd ikmixg` la-opi`

.y`xd ztihr oikixväèré-ztihr rnyn

.y`xdêøàô-.oilitz dfõåç àåäù øáã
äééåä óà åôåâî-didi ey`x" y`xa dxen`d

z` rxte" :aizkc oiprk ,dlebn rnyn "rext

) "dy`d y`x(d xacna-ueg `edy xac

.etebn `edy ,xryn opixn` `le .etebnéàî
åàì-.oilitzn dlebn ey`x `diyàúîåëà

àøãåñå-`znekn dlebn ey`x `diy xnelk

.gipn oilitz la` ,`xceqeäéì øîà àäã
íåã ÷ðàä ìà÷æçéì àðîçø-df xaca ,xnelk

.melyl l`yz `le meczy :zelia` bedpzàú
òîù-oicepnk oiayei od :zeiprz iab ipzc

.'ek mila`eíôù-.zewaecn eizezty :rnyn

äãåðîë éðú÷ éî-.mely zli`ya xeq`y

íøçåî-mei miyly xg`l mxga oinixgny

iecpd xg`l`-úåáørã àú÷ôá-ly weya

.mewn eze`ïéøåñà ïééø÷ éìrá-mdl `ay itl

.dni` `kile ,y`x zelwe dgny zngn
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ïéãåðîÐ zxetqza od dn oirxevnedil zilc ,igeke`l ira `l "rext didi ey`x"ne

zgpd dpin igeke`l ira onwlc ,rcz .zxetqza onwl dl iwenc ,xfril` iaxc

.`aiwr iaxk oilitz

äãåðîÐrny `z sqei ax xn` y`xd ztihra edniwenc `tt ax ixac el d`xp `le

.`xceqe `znek` "rext didi ey`x"

åùàøåÐ rext didiikd ibilt i` oeir jixv

`l mkicbae erxtz l` mkiy`x"a

`le ,la`l zxetqz dilr iziin lirlc "enextz

,`aiwr iaxk xaqc rnync ,rxevnl dipin iziin

`nye ?lirl ziyixtck ,xfril` iaxc` bilte

zrixtc ,xfril` iaxc` bilt `l `aiwr iax

,la`a oia rxevna oia xry lecib epiid y`xd

iziin `lc lirle .`aiwr iax yxec ediiexze

`icda `ziixa gkync meyn Ð rxevnl dipin

la` iziin `ibeqc `yixac ab lr s`e ,dl iziin

onwlc dpynd gipne ,lbxa ezelia` bdep epi`

yxtl jixvy itl Ð "zgnye"c i`xw iziine

.lbxa ezelia` bdep epi` la`c oizipzn olpn

dnec ,xry leciba ixiinc ,rext didi ey`x la`

.`ziixa iiez`l dil `gipe heyt xac el

øåñàzli`ya`pngx dil xn`wc mely

l`wfgilÐ mec wp`dzli`yn dwizy rnync

wp`d"n jenqa rnyn inp dxez cenlzne .mely

wp`d"a zelia` bdep l`wfgi didc `de ."mec

didy Ð dyer did `l mixac x`y lkae "mec

did `le ,la` `edy mixac zvwa ze`xdl jixv

.lynl `l` la` ipic bdepåäéùeizezty

Ð zewaecn.y`xd ztihr dipin opiyxc lirl

`le mty aizkcn :inp i` .rnyn ediiexz `nye

.dty aizk

éìòåáåÐ oixzen zecp,ixwl lahy xg`

Ð eixwl la`iaxle .dliah jixv

dxez ixacl dliah jixv `lc mzd rnyn dcedi

.ef dliah ici lr xdhp `lc `kid ,ixw lral

) "ezny in" wxta(`,ek zekxadz`xe zynyna

iaxe ,dliah oikixv Ð daif d`xy ixw lrae ,mc

dcedi iaxk dliah `la `kdc `de .xhet dcedi

jdc `tiqa dcedi iax ixii`c ayiil jixv Ð

zekxa) "ezny in" wxta `ziixa(`,akxn`we ,

`kile .ux` jxc zeklda `ed dpey :dcedi iax

oiaiig zecp ilrea inp dcedi iaxlc xninl

lra dne `zydc ,`nlra ixw lra enk dliah

xhet Ð xak aiig didy ,jk xg` daif d`xy ixw

dxe`kl ,edin .oky lk `l dcp lrea ,dcedi iax

ipda `l` opaxe dcedi iax ibilt `lc il d`xp

d`vei d`nehc epiidc ,ied ixwc `inecc ze`neh

iax dcen Ð mivxy z`neha la` .etebn eilr

inp ikd ok m` .dliah jixv ixw icdac dcedi

.etebn d`vei d`neh aiyg `lc ,dcen dcp lrea

"mixac el`" wxta xninl irac o`n elit`e

) migqta(`,gq) `neic `nw wxtae(`,e

lkn Ð ixw lra enk zepgn izyl ueg glzync

dcedi iaxe .etebn d`vei d`neh aiyg `l mewn

.dxez ixacl dliah jixvd inp:yxit `ztqezaª

dcedi iax Ð ixw gkn dcp lrea z`nehc oeikc

.dliah jixvc dcen
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מועד קטן. פרק שלישי - ואלו מגלחין דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

להפיץ, מתוך מנוחה שמחה וטוב לבב, התורה והמצווה, ופנימיותם – המעיינות, עדי יגיעו חוצה, וייתי מלכא משיחא. ויקויים היעוד 
ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה.

ממכתב שישי בשבט, ה'תש"כ
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על כל נברא, ובפרט על האדם בחיר הנבראים, לנצל כל האפשרויות שניתנו לו, להרבות הטוב והיושר והצדק בעולם, וכמו שהראה 
הניסיון, הנה רק אז מובטחים שיהיה לזה קיום רק באם המושגים מיוסדים על האמונה באלוקים חיים המנהיג את העולם בפועל, 

ומשגיח על ענייניהם לפרטיהם.
ממכתב ט"ז שבט, תש"כ
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øáñ óBqáìeyïðéøîà àìy,Bleëk íBiä úöwîenz `l oiicr okle §©¨©Ÿ©§¦¨¦§¨©§

jynd .meid seq cr eiptl `eal xeq`e dtifpd ini miyly
:dyrndàúà óBñì,mei eze` rvn`a eiptl `iig iaxdéì øîà §¨¨¨©¥

iaxúéúà éànà,z`a recn -déì øîà`iig iaxøî éì çìLc ©©¨¦¨©¥§¨©¦©
,éúéìciax el`ydéì øîà ,éúéz àìc Cì éçìL àäå`iig iax §¥¥§¨¨§¦¨§Ÿ¥¥¨©¥
gilyäæ`y`eal il xnäæå éúéàø`eal `l il xn`y.éúéàø àì ¤¨¦¦§¤Ÿ¨¦¦

éø÷iaxdéìòweqtd(f fh ilyn)åéáéBà íb Léà éëøc 'ä úBöøa' ¨¥£¥¦§©§¥¦©§¨
,'Bzà íéìLéminyd on e`iad ,eze`xl dvx `l oiicr iaxy s`y ©§¦¦

,`iig iax z` l`y jk xg`e .egxk lra `eaiy jk iciléàî©
éëä øî ãáò àîòè.weya eicinlzl dpyedéì øîà,`iig iax ©£¨¨©©¨¦¨©¥

meynáéúëc(k ` my),'äpBøz õeça úBîëç'znkg mifixkn xnelk ¦§¦¨§©¨¨
.`iqdxta dxezddéì øîàs` ,iaxúéø÷ íà,df weqtúéðL àì ¨©¥¦¨¦¨Ÿ¨¦¨

,ea opeazdl dipy mrt eze`ås`léL àì úéðL íàå ,zLs`íà §¦¨¦¨Ÿ¦©§¨§¦
léLEì eLøét àì zLy ,oekpd eyexit'äpøz õeça úBîëç'`ed ¦©§¨Ÿ¥§§¨§©¨Ÿ¨

íéðôaî äøBza ÷ñBòä ìk ,àáø øîàc ,àáøãk,drpva -BúøBz ¦§¨¨§¨©¨¨¨¨¥©¨¦¦§¦¨
,õeçaî åéìò úæøëîda wqry dxezd znkgy weqtd yexite ©§¤¤¨¨¦©

:`xnbd dywn .egxk lra miaxa jk lr dfixkn drpvaàäå§¨
áéúk(fh gn diryi),'ézøac øúqa Làøî àì'izzp `ly xnelk §¦Ÿ¥Ÿ©¥¤¦©§¦

jixv mkg cinlz s` `linne ,xacna ielba `l` xzqa dxezd
:`xnbd zvxzn .lkl ielba ezxez cnllàeääxn`pälëc éîBéa ©§¥§©¨

j` ,`iqdxta micnln myy ,miaxl miyxecy dyxcd mei -
.drpva cnll yi micinlzl

:`xnbd zxxanàéiç éaøåielba cnll yiy xaqyé÷enç' éàä §©¦¦¨©©¥
éëøédì ãéáò éàî 'Caezkd dnicy ea x`ean ixd ,eyxti cvik - §¥©¦©¨¦¨

`iig iax :`xnbd daiyn .xzqa mdy miikxil dxezd z`é÷Bî¥
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.mini dray
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,úBnà òaøà ÷eçøa àá÷eò,`iypd did `awer xnyé÷ééç eåäå §¨§¦©§©©©£©§¥
àzëec déìmewn mikinpn eide -àútéöa àá÷eò øîìzelvgna - ¥§¨§©§¨§¦§¨

,yxcnd ziadéåléò áéúéå,l`enyn jenpïòîzLéìc éëéä ék §¨¦¦¨¥¦¥¦§¦§©§¨
déléî.dxeza eax didy l`eny ixac Ernyiy ick -àîBé ìk ¦¥¦¨§¨¨
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okle ,eilr citwne edyrnl.àîBé ãç déLôða àúeôéæð âäð̈©§¦¨§©§¥©¨
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:df oipra sqep dyrnàìéáLa äáúé úååäc àúzéà àéäädayiy - ©¦¦§¨©£¨¨§¨¦§¦¨
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,sixge xirvdénwî äòðkéà àìå,xearl lkeiy dilbx jeynl §Ÿ¦©§¨¦©¥
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.diyrn lr znerxz eailaéàúàdy` dze`,ïîçð áøc dén÷ì £¨¥§©¥§©©§¨
,cinlz eze` zcitwn iecipa `idy zyyegy el dxn`edì øîà̈©¨

,ongp axdéîetî àzîL zòîL éî,eitn iecip my zrny ike - ¦¨©§§©§¨¦¥
dì øîà ,àì déì äøîàok m`éLôða àîBé ãç àúeôéæð éâBäð éìéæC ¨§¨¥Ÿ¨©¨¦¦§¦§¦¨©¨§©§¥

.cg` mei dtifp jnvra ibdpe ikl -
:df oipra sqep dyrnáBè øa àøèeæàøãéñ ÷éñt÷ äåä äidid - §¨©¦¨£¨©¨¦¦§¨

zeiyxt cnlnà÷eñt éàäì àèî ék ,äãeäé áøc dén÷ribdyk - ©¥§©§¨¦¨¨§©§¨
weqtl(` bk 'a l`eny)déì øîà ,'íéðøçàä ãåc éøác älàå'axl §¥¤¦§¥¨¦¨©£Ÿ¦¨©¥

xn`py dnn ,dcediììkî 'íéðBøçà'[rnyn-]àkéàcmixac ©£¦¦§¨§¦¨
íéðBLàødywe ,mcew xn`y,eäðéð éàî íéðBLàøep`vn `l ixd ¦¦¦¦©¦§

.o`k enk d`eap oeyla 'ixac' cec xn`y zxg` mrt÷éúLax ¨¦
dcedi.éãéî àìå déì øîà àìå,eziiyew oiad `ly `xhef xaq §Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

okleéàî íéðBLàø ,íéðBLàø àkéàc ììkî íéðBøçà ,déì øîà øãä̈©¨©¥©£¦¦§¨§¦¨¦¦¦¦©
.àéäokle ,exhpwle ehipwdl dvexy ayg dcedi ax mle`øîà ¦¨©
déì,qrk jxca,Czòc éàîin ikeåàì àø÷ éàäc àLeøét òãé àìc ¥©©§¨§Ÿ¨©¥¨§©§¨¨

òãé .àeä äaø àøáb`xhefdézòãa àúléî è÷ðcdcedi axy - ©§¨©¨¨©§¨©¦§¨§©§¥
okle ,eilr qrke eaill eixac gwl.àîBé ãç déLôða àúeôéæð âäð̈©§¦¨§©§¥©¨

:`xnbd zxxanàäéî dìò ïúàãeepicil dl`yd d`ay xg`n - §¨¨£¨¦¨
weicd z` ok` xxapéàî íéðBLàø ,íéðBLàø àkéàc ììkî íéðBøçà©£¦¦§¨§¦¨¦¦¦¦©

.àéäzligza xn`py dn md mipey`xd mixacd :`xnbd daiyn ¦
mcewd wxtd(` ak my)íBéa úàfä äøéMä éøác úà 'äì ãåc øaãéå'©§©¥¨¦©¤¦§¥©¦¨©Ÿ§

ókîe åéáéà ìk ókî Búà 'ä ìévä.'ìeàL ¦¦Ÿ¦©¨Ÿ§¨¦©¨
:ef ezxiy lr cecl 'd ixac d`ian `xnbd ,df weqt `aedy oeik
Bzìtî ìò øîBà äzà äøéL ,ãåc ,ãåãì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà̈©©¨¨§¨¦¨¦¦¨©¨¥©©©§

,ìeàL ìLixdéìîìà[ziid eli`-]äzàly elfna clep,ìeàL ¤¨¦§¨¥©¨¨
àeäåly elfna,åéðtî ãåc änk ézãaéà ,ãåcxak iziid xnelk §¨¦¦©§¦©¨¨¦¦¨¨

e .jnn wicv `edy oeik ,eiptn jze` ca`náéúëc eðééä(` f mildz) ©§¦§¦
,'éðéîé ïa Leë éøác ìò 'äì øL øLà ãåãì ïBébL'dzid dbby xnelk ¦¨§¨¦£¤¨©©¦§¥¤§¦¦

,x`al yie ,jlnd le`y `ede ,ipini oa yek zece` ceclLek éëå§¦
àlà ,BîL ìeàL àìäå ,BîLy fnxl yek `xwpäpeLî éLek äî §©£Ÿ¨§¤¨©¦§¤

ìeàL óà BøBòadid,åéNòîa äpeLî.xenb wicv didyàöBik §©¨§¤§©£¨©¥
øîBà äzà øácaweqtd lr(` ai xacna)dWnA oxd`e mixn xAcYe' ©¨¨©¨¥©§©¥¦§¨§©£Ÿ§Ÿ¤

äøBtéö àìäå ,dîL úéLek éëå ,'ç÷ì øLà úéLkä äMàä úBãà ìò©Ÿ¨¦¨©ª¦£¤¨¨§¦¦§¨©£Ÿ¦¨
àlà ,dîLy fnxl ziyek z`xwpóà døBòa äpeLî úéLek äî §¨¤¨©¦§¨§¨©

äøBtéödzidäéNòîa äpeLî.miaehdøîBà äzà øáca àöBik ¦¨§¨§©£¤¨©¥©¨¨©¨¥
jlnd diwcv ly ecara weqtd x`al(f gl dinxi)Cìî ãáò òîLiå'©¦§©¤¤¤¤

àlà ,BîL äi÷ãö àìäå BîL éLek éëå ,'éLekäfnxl iyek `xwp ©¦§¦¦§©£Ÿ¦§¦¨§¤¨
yäi÷ãö óà BøBòa äpeLî éLek äîdid,åéNòîa äpeLîdidy ©¦§¤§©¦§¦¨§¤§©£¨

.xenb wicvøîBà äzà øáca àöBikweqtd x`al(f h qenr)àlä' ©¥©¨¨©¨¥©Ÿ
àìäå ,ïîL íéiLek éëå ,'ìàøNé [éða] (úéá) éì ízà íéiLë éðáë¦§¥ª¦¦©¤¦§¥¦§¨¥§¦¦¦§¨©£Ÿ

àlà ,ïîL ìàøNéy fnxl jk e`xwpóà ,BøBòa äpeLî éLek äî ¦§¨¥§¨¤¨©¦§¤§©
ïäéNòîa ïépeLî ìàøNémiaehd.úBneàä ìkî ¦§¨¥§¦§©£¥¤¦¨¨

:lirl `aedy weqtd jynd z` zx`an `xnbdìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥
áéúëc éàî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa(` bk 'a l`eny)éLé ïa ãåc íàð' ©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦§ª¨¦¤¦©

,'ìò íwä øábä íàðe,eyexitìL dleò íé÷äL éLé ïa ãåc íàð §ª©¤¤ª©¨§ª¨¦¤¦©¤¥¦¨¤
,äáeLz.miayl jxc ozpe dligz ayy xnelk §¨
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc ohw cren(ycew zay meil)

äcépL ãéîìzmc`BãBáëì,eceaka lflfy -,éecéð Béecðgkene ©§¦¤¦¨¦§¦¦
nàéðúc,`ziixaaáøì äceðî,[axd itn-]äceðîs`,ãéîìzìj` §©§¨§¤¨©§¤©©§¦
dãéîìzì äceðî,[cinlz itn-].áøì äceðî Bðéày ,wiicl yieáøì §¤©©§¦¥§¤¨©¨©

àîìò éleëì àä ,äceðî Bðéàc àeä`ed.äceðîxxal yieéàîì- §¥§¤¨§¥¨§¨§¤§©
,edcip recnàiîLc éléîa éàepiidc miny ixac zngn m` - ¦§¦¥¦§©¨

xn`p ixd ,xeqi` lr xary(l `k ilyn)ïéàå äðeáz ïéàå äîëç ïéà'¥¨§¨§¥§¨§¥
,''ä ãâðì äöòlr xary oeike ,'d cbpk zeaeyg opi`y xnelk ¥¨§¤¤

,axl s` dcepn zeidl eilr eixacåàì àlàwx edcipy xaecn ¤¨¨
,Bîöò ãBáëìj` ,envr ceakl dcipy meyn dcepn epi` axl wxe ¦§©§

.dcepn `ed miyp` x`yl
:oenn el aiig mc`y mkg cinlz oicïðaøî àáøeö ,óñBé áø øîà̈©©¥§¨¥©¨¨

sixge xirv mkg cinlz -déLôðì àðéc ãéáòenvrl oic dyer - ¨¦¦¨§©§¥
wx mle` ,oenna exiag aiigldéì à÷éñôc àúléîaxaca - §¦§¨¦§¦¨¥

.ezenk oicdy el xexay
mkg cinlz iecip oipra dyrn d`iane ,iecip oiprl zxfeg `xnbd

:gxqydéðòîBL eðñ eåäc ïðaøî àáøeö àeääeilr mi`vei eidy - ©§¨¥©¨¨§¨¨§¨¥
.zerx zerenyãéáòéì éëéä ,äãeäé áø øîà,eze` oecp cvik - ¨©©§¨¥¦¦£¦

ìdéúnLixd ,eze` dcpp m` -ïðaø déì éëéøöcenll eicinlz §©§¥§¦¥¥©¨¨
,epnn ewgxzi eiecipae ,epnn dxezì àìdéúnLdcpp `l m`e - Ÿ§©§¥

eze`àiîLc àîL ìéçzéî à÷jky e`xiy ,miny my llgzi - ¨¦©¦§¨¦§©¨
mdn cenll e`eaie minkg icinlz mibdep.déì øîàdcedi ax ¨©¥

àäa Cì òéîL éãéî ,äðç øa øa äaøìdkld xac zrny m`d - §©¨©©¨¨¦¦§¦©¨§¨
.dfadéì øîà,dpg xa xa daxáéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà éëä ¨©¥¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦

(f a ik`ln)Càìî ék eäétî eL÷áé äøBúå úòc eøîLé ïäë éúôN ék'¦¦§¥Ÿ¥¦§§©©§¨§©§¦¦¦©§©
,'àeä úBàáö 'ä,''d j`ln' dxez cnlnd odkd z` aezkd dpik §¨

y yexcl'ä Càìîì áøä äîBc íà,miaeh miyrnae dxdha ¦¤¨©§©§©
,micinlzl dxeny dn miiwneìà åàì íàå ,åétî äøBz eLwáé§©§¨¦¦§¦¨©

,åétî äøBz eLwáéyi `linne ,mirxd eiyrnn ecnli `ny §©§¨¦¦
.epnn cenll oi` ok` ixdy ,epnn ecnli `ly s` ezecpl

z`f rnyykedézîL[edcip-].äãeäé áø ©§¥©§¨
:dyrnd jyndìçéà óBñìL[dlg-]ì ïðaø eúà ,äãeäé áøéìeiL §¦§©©§¨¨©¨¨§©¥

déa,[exwal-]eäééãäa énð eäéà àúàåmkgd mb mnr `ae - ¥§¨¨¦©¦©£©§
.dcepnddééæç ãked`xyk -äãeäé áømkg eze`lééçC.[wgv-] ©©§¥©§¨¨¥
déì øîà,mkgdéizñî àìdézîLc Czicipy jiic `l ike -àeääì ¨©¥Ÿ¦§©¨§©§¥§©

àøáb,[ize`]ééç énð éëeçà àlàéa C.ilr wgev jpd cer -øîà ©§¨¤¨©¥©¦¨¥¦¨©
déì,dcedi axàðëéiçî Cãéãa åàì,wgev ip` jilr `l -àlà ¥¨§¦¨§©¥§¨¤¨

meynéàzòc àçéãa àîìò àeääì àðéìæà éëcmlerl jl`yky - §¦©§¦¨§©¨§¨§¦¨©§©
oeik ,gny did` `addéì éôéðç àì Cúååk àøáâì eléôàcs` - ©£¦§©§¨§¨¨Ÿ£¦¦¥

.myd lelig mewna iztpgd `l jzenk aeyg mc`l
okn xg`l :xtql `xnbd dkiynnäãeäé áøc déLôð çðax - ¨©§¥§©§¨

f`e ,xhtp dcediàúàdcepnd mkgd `a -,àLøãî éáìeeäì øîà ¨¨§¥¦§¨¨¨©§
minkgléì eøL,iecipd il exizd -áéLçc àøáb ,ïðaø déì eøîà §¦¨§¥©¨¨©§¨§¨¦

Cì éøLéìc àëä àkéì äãeäé áøkdcedi axk aeyg mc` o`k oi` - §©§¨¥¨¨¨§¦§¥¨
,iecipd z` jl xizdléøLéìc äàéNð äãeäé éaøc déaâì ìéæ àlà¤¨¦§©¥§©¦§¨§¦¨§¦§¥

dén÷ì ìæà .Cì.eiecip xiziy ywiae eiptl `a -déì øîàiax ¨¨©§©¥¨©¥
dcedi÷et ,énà éaøìe [`v-],déðéãa ïéiòedéì àøLéîì éòaéî éà §©¦©¦©¥§¦¥¦¦¨¥§¦§¨¥

déì éøL.el xzd eiecip xizdl yi ok` m`e -déðéãa énà éaø ïéiò ¨¥¥¦¥©¦©¦§¦¥
e,déì àøLéîì øáñf` j`åéìâø ìò éðîçð øa ìàeîL éaø ãîò ¨©§¦§¨¥¨©©¦§¥©©§¨¦©©§¨

éaø úéa ìL äçôM äîe ,øîàådxiar xac lr mc` dzcipy §¨©©¦§¨¤¥©¦
,oldl x`eankdéecéða Làø úel÷ íéîëç eâäð àìedexizd `le Ÿ¨££¨¦©Ÿ§¦¨

ìL,íéðL Lly iecipaänëå änk úçà ìò eðéøéáç äãeäélwp `ly ¨¨¦§¨£¥¥©©©©¨§©¨
.exizpe y`xïn÷c éàî ,àøéæ éaø øîàxacd zernyn dn - ¨©©¦¥¨©§©¨

epiptlyàLøãî éáa àáñ éàä àðãéàä àúàcdf owf meid `ay - §¨¨¨¦§¨©¨¨§¥¦§¨¨
,yxcnd zial [ipngp xa l`eny iax]àúà àì éðL änk àäc- §¨©¨¨¥Ÿ¨¨

jk xn`e ribd meid `weecy jkne ,`a epi`y mipy dnk xak ixd
dpéî òîLe eixack bedpl yiydéì àøLéîì éòaéî àìxizdl oi` - §©¦¨Ÿ¦¨¥§¦§¨¥

ok`e ,iecipddéì àøL àì.in` iax Ÿ¨¨¥
:dyrnd meiqìéæàå éëa à÷ ék ÷ôðikaa dcepnd mkgd `vi - ¨©¦¨¨¥§¨¦

ekxcae ,jlde eiecip exizd `ly lrdéúnàà dé÷øèå àøeaéæ àúà̈¨¦¨§©§¥©©¨¥
ezn`a ezkype drxv d`a -áéëLå.[xhtp-]àúøòîì eäeìéiò §¨¦©§¦§¨§¨

éãéñçcmiciqg ly dxrna exawl edeqipkd -eäeìaé÷ àìå ©£¦¥§Ÿ¦§
,qpkdl mrpne dxrnd gzta jexk ygp didy ,mdil`eäeìéiò©§

éðéiãc àúøòîìoic zia iy`x -.eäeìaé÷å:`xnbd zx`anéàî ¦§¨§¨§©¨¥§¦§©
àîòèmeyn ,mipiicd zxrna edelaiwàéðúc ,éàòìéà éaøk ãáòc ©£¨§¨©§©¦¦§©§©§¨

,`ziixaa,åéìò øabúî BøöiL íãà äàBø íà ,øîBà éàòìéà éaø©¦¦§©¥¦¤¨¨¤¦§¦§©¥¨¨
íéøBçL óhòúéå íéøBçL Laìéå ,BúBà ïéøékî ïéàL íB÷îì Cìé`ly ¥¥§¨¤¥©¦¦§¦§©§¦§¦§©¥§¦

,edexikiåf`õôç BalM äî äNòé,dxiard `idyíL ìlçé ìàå §©£¤©¤¦¨¥§©§©¥¥
àéñäøôa íéîLoi`y oeiky ,eze` mixikny mewna `ehgl ¨©¦§©§¤§¨

eiyrn dyr mkg eze` s`e .myd lelig oi` eze` mixikn
.myd z` llig `le `rpiva

:`xnbd zx`an .iax zia zgty ly iecipl zxfeg `xnbdäçôL¦§¨
àéä éàî éaø úéa ìL,dyrnd did dn -déúéæç éaø éác àúnàc ¤¥©¦©¦§©§¨§¥©¦£¦¥

éçî äåäc àøáb àeääìdkdy mc` dz`x -,äøîà ,ìBãb Bðáì §©©§¨©£¨¨¥¦§¨¨§¨
,àzîLa àøáb àeää éåäéìoeikïzú àì øeò éðôìå' íeMî øáò÷c ¤¡¥©©§¨§©§¨§¨¨©¦§¦§¥¦¥Ÿ¦¥

'ìLëî(ci hi `xwie)l`xyin mc` liykdl xeqi` `edy,`hga ¦§Ÿ
a`dy `vnpe ,eia`a heral `eal oad lelr lecb oa z`kday

,`hga eliyknàéðúcxn`p ,`ziixaa,'ìLëî ïzú àì øeò éðôìå' §©§¨§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ
.øaãî áeúkä ìBãb Bðáì äkîa§©¤¦§¨©¨§©¥

:oick `ly iecip oipra dyrnàñécøt øhðî äåä Lé÷ì Léødid - ¥¨¦£¨§©¥©§¥¨
e ,qcxt lr xneyéðéàz ìéëà÷å àøáb àeää àúàlk`e mc` `a - ¨¨©©§¨§¨¨¦§¥¥
,qcxtd on mip`zàì÷ déa àîøelew z` yiwl yix eilr mixd - ¨¨¥¨¨

,lk`i `ly ea xrbedéa çbLà àìå.ozlik`a jiynde mc` eze` §Ÿ©§©¥
øîà,yiwl yixàzîLa àøáb àeää éåäéìmc` eze` didi - ¨©¤¡¥©©§¨§©§¨

.iecipadéì øîà,mc` eze`àøáb àeää éåäéì ,äaøcàyiwl yix - ¨©¥©§©¨¤¡¥©©§¨
,àzîLas` ixdyEì ézáéiçúð ïBîî íàmewn lkn ,mip`zd lr §©§¨¦¨¦§©©§¦§

àúà .Eì ézáéiçúð éî éecéðyiwl yixàLøãî éáì,epic dn le`yl ¦¦¦§©©§¦§¨¨§¥¦§¨¨
déì eøîàiecipd ,minkgdBlLaygp,éecéðiecipde,éecéð Bðéà ElL ¨§¥¤¦¤§¥¦

,yiwl yix l`y .oick `ly didydézðwz éàîeexn` .[izpwz-] ©©©§¥
,elCì éøLéìc déaâì ìéæ,yiwl yix xn` .iecipd xiziy eil` jl - ¦§©¥§¦§¥¨

déì àðòãé àì.exikn ipi` -Cì éøLéìc äàéNð éaâì ìéæ ,déì eøîà Ÿ¨©§¨¥¨§¥¦§©¥§¦¨§¦§¥¨
,jl xiziy `iypd lv` jl -àéðúc,`ziixaaòãBé Bðéàå eäecéð §©§¨¦§¥¥©

.Béecð Bì øézéå àéNð ìöà Cìé ,eäcéð éî¦¦¨¥¥¥¤¨¦§©¦¦
:dxiar iyrn lr iecipa sqep oic,eðé÷úä àLeàa ,àðeä áø øîà̈©©¨§¨¦§¦

çøqL ïéc úéa áàdxiar xareBúBà ïécðî ïéà,`iqdxtaàlà ©¥¦¤¨©¥§©¦¤¨
Bì øîBà,ceak oeylaãákä[cakzd-],Eúéáa áLåeidi `ly ¥¦¨¥§¥§¥¤

m`e .jceak rbtie jzecpl mikixvBúBà ïécðî ,çøñå øæç̈©§¨©§©¦
`iqdxta.íMä ìeléç éðtî¦§¥¦©¥

:df oipra dpey drcàâéìôeeixac lr wleg df xn`ne -Léøc §¦¨§¥
BúBà ïécðî ïéà çøqL íëç ãéîìz ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì̈¦§¨©¥¨¦©§¦¨¨¤¨©¥§©¦

àéñäøôa,llkøîàpL(d c ryed)Enò àéáð íb ìLëå íBiä zìLëå' §©§¤§¨¤¤¡©§¨©§¨©§¨©©¨¦¦§
'äìéì,`hga lykp mkg e` `iap m`y ,yexcl yieeäqkdqk - ¨§¨©¥
epeifa,äìélk.`iqdxta edfaz l` xnelk ©©§¨

:df oipra dbdpd,àzîL ïðaøî àáøeö áéiçéî ék ,àãéñç àøèeæ øî©§¨£¦¨¦¦©©§¨¥©¨¨©§¨
déùôð úénLî àLéøa,envr dcpn did dligza -úénLî øãäå §¥¨§©¥©§¥§¨©§©¥

déãéãìceak iptn z`fe ,mkg cinlzd dcpn did jk xg` wxe - §¦¥
e .mkg cinlzddéæétLeàa ìééò äåä éë,ezial qpkp didyke -éøL ¦£¨¨¥§§¦¥¨¥

déùôðì déì,envrl iecipd xizn mcew did -déì éøL øãäå ¥§©§¥§¨©¨¥¥
déãéãìxzed xaky in `eaiy ,mkg cinlzl xizn did jk xg`e - §¦¥

.dcepnl xizie iecipd el
:mkg cinlz iecip oipra ceríëç ãéîìz ,áø øîà ìcéb áø øîà̈©©¦©¨©©©§¦¨¨

Bîöòì äcðî[envr z`-]Bîöòì øôéîe.eiecip §©¤§©§¥¥§©§
:df oipra ceréì éúéz ,àtt áø øîàixky mleyi -éúénL àìc ¨©©¨¨¥¥¦§Ÿ©¦¦

.íìBòî ïðaøî àáøeö:`xnbd zl`eyáéiçéî à÷ ék àlàdidyk - §¨¥©¨¨¥¨¤¨¦¨¦©©
aiigznãéáò éëéä ,àzîL ïðaøî àáøeö:`xnbd daiyn .`tt ax §¨¥©¨¨©§¨¥¦¨¦

àáøòîác àä ékl`xyi ux`a enk -ïðaøî àáøeöc àãéâpà eðnéî ¦¨¦§©£¨¨¦§©§¦¨§§¨¥©¨¨
,xeqi` dyry mkg cinlz zewldl cgi mipnp eidy -eðnéî àìå§Ÿ¦§
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רכג oiglbn el`e` cenr fi sc ± iyily wxtohw cren
åãåáëì äãéðù íëç ãéîìú-.dlrnl izyxit xakäéùôðì àðéã ùéðéà ãéár-xn`c

.ikde ikd il zaiign z` :diläéì à÷éñôã-.wtq `le ,el `ed i`ceyäéðrîåù åðñ-

.zerx zereny eilr oi`veiyïðáø äéì éëéøö-.oedax dedc ,dixz`cìà åàì íàå
äøåú åù÷áé-`lc ahenc ,`ed melk e`l opax dil ikixvc `d ,diprney epqe li`ed

.dipin itliåäéà àúà-inp dcepn i`d

.ediicdaïî÷ã éàî-lrc inxzn ikid ,xnelk

zial `pci`d ,ipngp xa l`eny iax ,`aq i`d

.yxcndäðéî rîù-`z`c inxzi` ikdlc

ixyilc `ed dilfn e`lc ,`yxcn ial `pci`d

.diläéúîàà äé÷øèå-.ezn`a dcepnl ekyp

åäåìá÷ àìå-`le ,`zxrnl `pkr `xcdc

.dit dgztéðééã-miciqge .oic zia iy`x

.ediipin iticràîrè éàî-.edelawéáøë ãárã
'åëå éàrìéà-.zerx zereny ipdaåáìù äî

õôç-my eze` oixikn oi`e li`ede .dxiar

i`d ax meyn iax ol xn`e .myd lelg `kil

utg ealy dn dyrie :oe`b-`cec :xnel dvexi

'eke mixegy yealy oeik-xaca axr ip`

.dxiara jli`e o`kn utg epi`yøár à÷ã
ìåùëî ïúú àì øår éðôìå íåùî-lecbc oeikc

edi` dil dede ,eia`a hran `ny ,`ed

.eliyknéåãéð åðéà êìù-.dizny `pica e`lc

ãáëä-jnvr dyr :el mixne` dfd oeyla

oeyla .jziaa aye ,ey`x eilr caky mc`k

,cakzd = cakd :`pixg` `pyil .el xne` ceak

.jziaa ayzy jceakåäñë-eze` dfaz l`

.`iqdxtaäìéìë-.d`ex mc` oi`e ,dkiygy

äéùôð úéîùî-`axev `eddc `xwi meyn

.opaxcnàãéâðà åðîéî-dti zewlne ,zewln

.edl iwln eede ,`znyn xzei mdléë àéðäîå
àøåðúá àéçéè-xepzd z` oigehy oneyk

dkn :xnelk .mlerl `vei oi`y ,ekeza rlape

dipin `wtp `lc ,dil opiznync o`n lkl

.mlerlùé÷ì ïá ïåòîù éáøã àâéìôå-:xn`c

d`vei.äéúáåðâ-.apfàãár äãéã-.dil iwlne

äéðéî àðéôúñî-.`ed `nl` `xabcìé÷ù
äéåìr àçéúô-.`zny eilr aezkäéì÷ù-

.`zny azkl
äéúçàå
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BãBáëì äcépL ãéîìz¯äceðî :àéðúc .éecéð Béecð ©§¦¤¦¨¦§¦¦§©§¨§¤
áøì¯ãéîìzì äceðî ,ãéîìzì äceðî¯äceðî Bðéà ¨©§¤©©§¦§¤©©§¦¥§¤

àîìr éleëì àä ,äceðî Bðéàc àeä áøì .áøì¯ ¨©¨©§¥§¤¨§¥¨§¨
àiîLc éléîa éà ?éàîì .äceðî¯ïéàå äîëç ïéà" §¤§©¦§¦¥¦§©¨¥¨§¨§¥

åàì àlà !"'ä ãâðì äör ïéàå äðeáz¯.Bîör ãBáëì §¨§¥¥¨§¤¤¤¨¨¦§©§
déLôðì àðéc ãéár ïðaøî àáøeö :óñBé áø øîà̈©©¥§¨¥©¨¨¨¥¦¨§©§¥

.déì à÷éñôc àúléîaeðñ eåäc ïðaøî àáøeö àeää §¦§¨¦§¦¨¥©§¨¥©¨¨§¨§
ì ?ãéáréì éëéä :äãeäé éaø øîà .déðrîeLdézîL §¨¥¨©©¦§¨¥¦¦£¦§©§¥

¯ì àì ,ïðaø déì éëéøödézîL¯àîL ìéçúéî à÷ §¦¦¥©¨©¨§©§¥¨¦§¦§¨
Cì réîL éãéî :äðç øa øa äaøì déì øîà .àiîLc¦§©¨£©¥§©¨©©¨¨¦¥¨¦©¨
ék" :áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà éëä :déì øîà ,àäa§¨£©¥¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦¦

äøBúå úrã eøîLé ïäë éúôNCàìî ék eäétî eL÷áé ¦§¥Ÿ¥¦§§©©§¨§©§¦¦¦©§©
'ä Càìîì áøä äîBc íà "àeä úBàáö 'ä¯eL÷áé §¨¦¤¨©§©§©§©§

åàì íàå ,åétî äøBz¯dézîL .åétî äøBz eLwáé ìà ¨¦¦§¦¨©§©§¨¦¦©§¥
ìçéà óBqì .äãeäé áøì ïðaø eúà ,äãeäé áø LéìeiL ©§¨©¦£©©§¨¨©¨©§©¥

äãeäé áø dééæç ãk .eäééãäa énð eäéà àúàå ,déa¥©£¨¦©¦©£©§©©§¥©§¨
éiçéézñî àì :déì øîà Càøáb àeääì dézîLc C ¦¥£©¥¨¦§©¦§©§¥§©©§¨

éiç énð éëeçà àlààîìr àeääì àðéìæà éëc àlà àðëéiçî Cãéãa åàì :déì øîà !?éa C ¤¨©¥©¦©¥¦£©¥¨§¦¨§©©§¨¤¨§¦¨§¦¨§©¨§¨
àLøãî éáì àúà ,äãeäé áøc déLôð çð .déì éôéðç àì Cúååk àøáâì eléôàc éàúrc àçéãa§¦¨©£©©£¦§©§¨§¨¨¨£¦¦¥©©§¥§©§¨£¨§¥¦§¨¨
àlà ,Cì éøLéìc àëä àkéì äãeäé áøk áéLçc àøáb :ïðaø déì eøîà !éì eøL :eäì øîà£©§§¦£©¥©¨©©§¨©£¦§©§¨¥¨¨¨§¦§¦¨¤¨
,déðéãa ïéér ÷et :éîà éaøì déì øîà ,dén÷ì ìæà ,Cì éøLéìc äàéNð äãeäé éaøc déaâì ìéæ¦§©¥§©¦§¨§¦¨§¦§¦¨£©§©¥£©¥§©¦©¦£¥§¦¥

déì àøLéîì éraéî éà¯ìàeîL éaø ãîr .déì àøLéîì øáñ ,déðéãa éîà éaø ïéir .déì éøL ¦¦¨¥§¦§¥¥§¥¥¦¥©¦©¦§¦¥§©§¦§¨¥¨©©¦§¥
ìL déecéða Làø úel÷ íéîëç eâäð àì éaø úéa ìL äçôM äîe :øîàå åéìâø ìr éðîçð øaL ©©£¨¦©©§¨§¨©©¦§¨¤¥©¦Ÿ¨££¨¦©Ÿ§¦¨¨Ÿ

íéðL¯éàä àðcéàä àúàc ïn÷c éàî :àøéæ éaø øîà !änëå änk úçà ìr eðéøéáç äãeäé ¨¦§¨£¥¥©©©©¨§©¨¨©©¦¥¨©§©¨©£¨¨¦¨¨©
.déì àøL àì .déì àøLéîì éraéî àì dpéî òîL .àúà àì éðL änk àäc ,àLøãî éáa àáñ̈¨§¥¦§¨¨§¨©¨¨¥¨£¨§©¦¨¨¦¨¥§¦§¨¥¨§¨¥

àà déwøèe àøeaéæ àúà ,ìéæàå éëa à÷ ék ÷ôðéãéñçc àúørîì eäeìéir .áéëLe ,déún¯àìå §©¦¨¨¥§¨¥£¨¦¨§©¥©©§¥§¥©§¦§¨§¨©£¦¥§¨
éðéiãc àúørîì eäeìéir ,eäeìaé÷¯éaø ,àéðúc .éàrìéà éaøk ãárc ?àîòè éàî .eäeìaé÷å ¦§©§¦§¨§¨§©¨¥§¦§©©§¨©£©§©¦¦§©§©§¨©¦

åéìr øabúî BøöiL íãà äàBø íà :øîBà éàrìéà¯BalM äî äNréå ,íéøBçL óhrúéå íéøBçL Laìéå ,BúBà ïéøékî ïéàL íB÷îì Cìé ¦§©¥¦¤¨¨¤¦§¦§©¥¨¨¥¥§¨¤¥©¦¦§¦§©§¦§¦§©¥§¦§©£¤©¤¦
,ìBãb Bðáì éçî äåäc àøáb àeääì déúéæç éaø éác àúîàc ?àéä éàî éaø úéa ìL äçôL .àéñäøôa íéîL íL ìlçé ìàå ,õôç̈¥§©§©¥¥¨©¦§©§¤§¨¦§¨¤¥©¦©¦§©§¨§¥©¦£¦¥§©©§¨©£¨¨¥¦§¨

"ìBLëî ïzú àì øer éðôìå" :àéðúc ."ìBLëî ïzú àì øer éðôìå" :íeMî øár÷c ,àzîLa àøáb àeää éåäéì :äøîà¯Bðáì äkîa £©¨¤¡¥©©§¨§©§¨§¨¨©¦§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§§©§¨§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§§©¤¦§
àeää éåäéì :øîà .déa çbLà àìå ,àì÷ déa àîø .éðéàz ìéëà÷å àøáb àeää àúà ,àñécøt øhðî äåä Lé÷ì Léø .øaãî áeúkä ìBãb̈©¨§©¥¥¨¦£¨§©¥©§¥¨£¨©©§¨§¨¨¥§¥¥§¨¥¨¨§¨©§©¥£©¤¡¥©

Eì ézáéiçúð ïBîî íà !àzîLa àøáb àeää éåäéì ,äaøãà :déì øîà .àzîLa àøáb-øîà .àLøãî éáì àúà ?Eì ézáéiçúð éî éecéð ©§¨§©§¨£©¥©§©¨¤¡¥©©§¨§©§¨¦¨¦§©©§¦§¦¦¦§©©§¦§£¨§¥¦§¨¨£©
BlL :déì-ElL ,éecéð-:àéðúc ,Cì éøLéìc äàéNð éaâì ìéæ :déì eøîà .déì àðrãé àì .Cì éøLéìc déaâì ìéæ ?dézðwz éàîe .éecéð Bðéà ¥¤¦¤§¥¦©©©§¥¦§©¥§¦§¦¨¨¨©£¨¥£©¥¦§©¥§¦¨§¦§¦¨§©§¨

eäcéð éî rãBé Bðéàå eäecéð¯çøqL ïéc úéa áà :eðé÷úä àLeàa ,àðeä áø øîà .Béecð Bì øézéå ,àéNð ìöà Cìé¯àlà ,BúBà ïécðî ïéà ¦§¥¥©¦¦¨¥¥¥¤¨¦§©¦¦¨©©¨§¨¦§¦©¥¦¤¨©¥§©¦¤¨
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oiglbnרכד el`ea cenr fi sc ± iyily wxtohw cren
àãëá äéúçàå-.ernyi `le ckd jeza rwzéøá÷ éá-.iypi` onz igiky `lcéø÷å

äéá-.ixetiy oitl` dia rwz :xnelkéøáú éàî-?mixaye driwz oirwez dnléøáú
éîø éúá-.mideab miza xayn `zny :xnelkéàðô ïäì äéä àìùá-elry hwp `wecc

lbxa mz`nehn-.oz`nehn elr `l oiicrc ,glbl i`pt odl did `ly ,oiglbn jkitl

éàðô íäì äéäù éô ìò óà àîìã åà-`le

.crena glbl mixzen ,crend mcew eglibàìù
ïäéúåðáø÷ åäùé-,lbxd xg`l cr ozglbza

xg`l cr odizepaxw oi`ian oi` rxevne xifpc

edl opiqpw `l jkld .i`xw eda aizkck ,gelib

inw ciar `lc oipnifc ,lbx inwn icar `lca

crena edl ixq`ine .lbx-oidyny `vnp

.opnfa ipinyd meia oiaixw opi`e zepaxwd

onf axwl ahenc ,crena glbn exn` jkitl

.xg`l `le daxwdìâøä áør éçåìâì äéì éráéà
-) oizipzn opzc(`,hi onwldpeny ezn xaewd :

lbxd mcew mini-,mei miyly zxfb epnn elha

on cg` mei ligzd xake li`ed .geliba xzene

lbxd axr glib `le li`ed ,dfe .miylyd-`l

glbi.lbxaìâøä áør úáùá-`lc ,qep` iede

lbxd axr ipinya glbl ivn-glbn ikdl

.lbxaúáù áør éçåìâì äéì éráéà-`edy

.iriayìåàù àáàë äëìä-xaw `l elit`c

lbxd mcew mini dray `l`-epnn dlha

.miyly zxfbìåàù àáàì íéîëç íéãåîå-s`

.dpeny erac ab lrúáùá úåéäì éðéîù ìçùá
ìâøä áør-.qep` iedcáørá çìâì øúåîù

úáù-.iriay `edyàúééøáã àðú éàä-:ipzc

.crena glbn la`ìåàù àáàë øáñ-meic

.miylyle drayl ,o`kle o`kl dler iriay

miyly eligzd xakc oeike-dil irai`

,`ed qep`e ,ied zayc `l` .lbxd mcew igelbl

.crena glbn ikdlïãéã àðúå-el` :ipzc

.la` `le ,lbxa oiglbnïðáøë øáñàì éøîàã
åìåëë íåéä úö÷î ïðéøîà-dray `l`

drayc zelia` mily `l izk`e ,opira oinily

zay ied `l elit`c .qep` ied `le ,lbxd mcew

-.crena glbn epi` ikdl ,glbl ivn `l

ìâøä áør åúøîùî íéìùã-mlerlc ,zaya

.zaya `l` dxnyn dnly `läéì éráéà
ìâøä áør éçåìâì-`edy zay axra ,xnelk

) opixn` `dc .lbxd axr(`,ci lirliyp` :

iptn oixzen iyingae ,geliba oixeq` xnyn

.zayd ceakìâøá äøîùî íéìùã-iedc oebk

lbx ly oey`x mei iying mei-glbl ivn `lc

mei `edy ,zaya ezxnyn milye .aeh mei iedc

.lbxl iyilyïãéã àðú-glbn epi` :xn`c

.crenaíé÷øô äùìùá ïðúã ïåéë øáñ-

,izk` ,miey zexnynd lk milbx dylya

el yi oiicre ,inc ezxnyn mily `lc o`nk

lka ezxnyn mily `le ,milbx ixeni`a wlg

iyp` :opzck .lbxa glbn epi` ikdl ,lbxd

xnyn.glbl oixeq`àøá àðúå-oixzen :xn`c

.glblúåøîùî êðäá êééùã áâ ìò óà-mily

.geliba xzen ikdl ,dicic ezxnyn xwiràä
äìr øîúà-lwin eila` edetkz ipzc `d

crena glbl oixzeny ipd lkc `ziixa iz`we ,mixtqna `le xrza-.mixtqna glbne ,eila` edetkzyk ,ela` inia glbl oixzenúøîåà úàæ-ezeqk qakn eila` edetkz ipzcn

-.zqeakza xeq` la` x`yc llkn
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àìùÐ odizepaxw edyi`ed libx mewn lkn Ð `akrn `l xifpc zglbzc ab lr s`

.cecd zgz exry gelyle glbl `ed devnc ,glblìçùëÐ zaya ipiny

dig ezxxbyk dl iwen inlyexiae ,zaya did `l ezxeawc ,zaya dreny rny oebk

.ey`iizpy dryn el oipenc ,ywal ey`iizpe

àðúåÐ opaxk dl xaq ocic:zeywdl oi`e

bi mewn lknlg enk ,zay axr gl

opax exyc ,lbxd axr zay axra ely dray

elekk meid zvwn edl zilc ab lr s`e ,glbl

,aeh mei mcew zelia`d mlyp mzdc ?zelia`a

edl zil `dc ,mlypy mcew glbnc ab lr s`

zi` `din `kde ,zelia`a elekk meid zvwn

) ogky`c ,aeh mei ceak meyn ,edl(a,e `neiafa

oiicr yiyk la` ,elekk meid zvwn `iedc dafe

opixq` ikidc :dniz la` .`l Ð zelia` ini

mixzen odkde la`d oizipzn ipz `lc i`dn

lirl `irain `de i`pt dil zilc meyn glbl

)(`,ciipz `lcn hiyt `le ,dcia` el dca`a

ipz Ð ipd ok enk xiiye `pz xninl `ki`c ,dl

`a`c `zbelt `pgky`c oeik :xnel yie !xiiye

`pzc xninl ol zi` Ð la`a opaxe le`y

la`ac oeike ,ibilt ikda `ziixae oizipznc

.ibilt inp odka Ð ibilt

úàæzqeakza xeq` la` zxne`Ðm`e

zek`ln x`y 'it` `dc ,`hiyt :xn`z

) onwl ipzwc meyn :xnel yie ?xeq`(`,`kel` :

i` .zqeakz ipzw `le oda xeq` la`y mixac

.xn`w aiig zqeakz :inp

:opiqxb ikdìàåîùåiqei iaxk dkld xn`

xn`c ,efae efa

Ð la`a lwind ixack dkld l`eny:xn`z m`e

) oiaexiramye `,endkld :l`eny xn`c ,(

iaxk dkld :inp xn`e ,aexira lwind ixack

yie !'ek il dnl izxz :mzd dywne .ixep oa opgei

m`e .`lercn iwet`l `kd jixhvi` :xnel

iaxe dcedi iax l`enyl dil zi`c oeike :xn`z

in" wxt opixn`ck ,iqei iaxk dkld iqei

) "ede`ivedy(a,mydkld `kd xninl dil dnl

`ler`e .`lercn iwet`l :xnel yie ?iqei iaxk

,xnz` Ð xnz`c `kidc ,mzdn icin `iyw `l

.mzd xn`ck
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äéá-.ixetiy oitl` dia rwz :xnelkéøáú éàî-?mixaye driwz oirwez dnléøáú
éîø éúá-.mideab miza xayn `zny :xnelkéàðô ïäì äéä àìùá-elry hwp `wecc

lbxa mz`nehn-.oz`nehn elr `l oiicrc ,glbl i`pt odl did `ly ,oiglbn jkitl

éàðô íäì äéäù éô ìò óà àîìã åà-`le

.crena glbl mixzen ,crend mcew eglibàìù
ïäéúåðáø÷ åäùé-,lbxd xg`l cr ozglbza

xg`l cr odizepaxw oi`ian oi` rxevne xifpc

edl opiqpw `l jkld .i`xw eda aizkck ,gelib

inw ciar `lc oipnifc ,lbx inwn icar `lca

crena edl ixq`ine .lbx-oidyny `vnp

.opnfa ipinyd meia oiaixw opi`e zepaxwd

onf axwl ahenc ,crena glbn exn` jkitl

.xg`l `le daxwdìâøä áør éçåìâì äéì éráéà
-) oizipzn opzc(`,hi onwldpeny ezn xaewd :

lbxd mcew mini-,mei miyly zxfb epnn elha

on cg` mei ligzd xake li`ed .geliba xzene

lbxd axr glib `le li`ed ,dfe .miylyd-`l

glbi.lbxaìâøä áør úáùá-`lc ,qep` iede

lbxd axr ipinya glbl ivn-glbn ikdl

.lbxaúáù áør éçåìâì äéì éráéà-`edy

.iriayìåàù àáàë äëìä-xaw `l elit`c

lbxd mcew mini dray `l`-epnn dlha

.miyly zxfbìåàù àáàì íéîëç íéãåîå-s`

.dpeny erac ab lrúáùá úåéäì éðéîù ìçùá
ìâøä áør-.qep` iedcáørá çìâì øúåîù

úáù-.iriay `edyàúééøáã àðú éàä-:ipzc

.crena glbn la`ìåàù àáàë øáñ-meic

.miylyle drayl ,o`kle o`kl dler iriay

miyly eligzd xakc oeike-dil irai`

,`ed qep`e ,ied zayc `l` .lbxd mcew igelbl

.crena glbn ikdlïãéã àðúå-el` :ipzc

.la` `le ,lbxa oiglbnïðáøë øáñàì éøîàã
åìåëë íåéä úö÷î ïðéøîà-dray `l`

drayc zelia` mily `l izk`e ,opira oinily

zay ied `l elit`c .qep` ied `le ,lbxd mcew

-.crena glbn epi` ikdl ,glbl ivn `l

ìâøä áør åúøîùî íéìùã-mlerlc ,zaya

.zaya `l` dxnyn dnly `läéì éráéà
ìâøä áør éçåìâì-`edy zay axra ,xnelk

) opixn` `dc .lbxd axr(`,ci lirliyp` :

iptn oixzen iyingae ,geliba oixeq` xnyn

.zayd ceakìâøá äøîùî íéìùã-iedc oebk

lbx ly oey`x mei iying mei-glbl ivn `lc

mei `edy ,zaya ezxnyn milye .aeh mei iedc

.lbxl iyilyïãéã àðú-glbn epi` :xn`c

.crenaíé÷øô äùìùá ïðúã ïåéë øáñ-

,izk` ,miey zexnynd lk milbx dylya

el yi oiicre ,inc ezxnyn mily `lc o`nk

lka ezxnyn mily `le ,milbx ixeni`a wlg

iyp` :opzck .lbxa glbn epi` ikdl ,lbxd

xnyn.glbl oixeq`àøá àðúå-oixzen :xn`c

.glblúåøîùî êðäá êééùã áâ ìò óà-mily

.geliba xzen ikdl ,dicic ezxnyn xwiràä
äìr øîúà-lwin eila` edetkz ipzc `d

crena glbl oixzeny ipd lkc `ziixa iz`we ,mixtqna `le xrza-.mixtqna glbne ,eila` edetkzyk ,ela` inia glbl oixzenúøîåà úàæ-ezeqk qakn eila` edetkz ipzcn

-.zqeakza xeq` la` x`yc llkn
äëìä

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

àìùÐ odizepaxw edyi`ed libx mewn lkn Ð `akrn `l xifpc zglbzc ab lr s`

.cecd zgz exry gelyle glbl `ed devnc ,glblìçùëÐ zaya ipiny

dig ezxxbyk dl iwen inlyexiae ,zaya did `l ezxeawc ,zaya dreny rny oebk

.ey`iizpy dryn el oipenc ,ywal ey`iizpe

àðúåÐ opaxk dl xaq ocic:zeywdl oi`e

bi mewn lknlg enk ,zay axr gl

opax exyc ,lbxd axr zay axra ely dray

elekk meid zvwn edl zilc ab lr s`e ,glbl

,aeh mei mcew zelia`d mlyp mzdc ?zelia`a

edl zil `dc ,mlypy mcew glbnc ab lr s`

zi` `din `kde ,zelia`a elekk meid zvwn

) ogky`c ,aeh mei ceak meyn ,edl(a,e `neiafa

oiicr yiyk la` ,elekk meid zvwn `iedc dafe

opixq` ikidc :dniz la` .`l Ð zelia` ini

mixzen odkde la`d oizipzn ipz `lc i`dn

lirl `irain `de i`pt dil zilc meyn glbl

)(`,ciipz `lcn hiyt `le ,dcia` el dca`a

ipz Ð ipd ok enk xiiye `pz xninl `ki`c ,dl

`a`c `zbelt `pgky`c oeik :xnel yie !xiiye

`pzc xninl ol zi` Ð la`a opaxe le`y

la`ac oeike ,ibilt ikda `ziixae oizipznc

.ibilt inp odka Ð ibilt

úàæzqeakza xeq` la` zxne`Ðm`e

zek`ln x`y 'it` `dc ,`hiyt :xn`z

) onwl ipzwc meyn :xnel yie ?xeq`(`,`kel` :

i` .zqeakz ipzw `le oda xeq` la`y mixac

.xn`w aiig zqeakz :inp

:opiqxb ikdìàåîùåiqei iaxk dkld xn`

xn`c ,efae efa

Ð la`a lwind ixack dkld l`eny:xn`z m`e

) oiaexiramye `,endkld :l`eny xn`c ,(

iaxk dkld :inp xn`e ,aexira lwind ixack

yie !'ek il dnl izxz :mzd dywne .ixep oa opgei

m`e .`lercn iwet`l `kd jixhvi` :xnel

iaxe dcedi iax l`enyl dil zi`c oeike :xn`z

in" wxt opixn`ck ,iqei iaxk dkld iqei

) "ede`ivedy(a,mydkld `kd xninl dil dnl

`ler`e .`lercn iwet`l :xnel yie ?iqei iaxk

,xnz` Ð xnz`c `kidc ,mzdn icin `iyw `l

.mzd xn`ck
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çlâì ïéøzeî eøîàL elà ìk ,àðéðz :déì øîà£©¥¨¥¨¨¥¤¨§¨¦§©¥©

ãrBna¯íäì äéä ìáà ,éàðt íäì äéä àlLa ©¥§¤Ÿ¨¨¨¤§©£¨¨¨¨¤
éàðt¯íäì äéäL ét ìò óà ,røBöîe øéæð .íéøeñà §©£¦¨¦§¨©©¦¤¨¨¨¤
éàðt¯ïäkä :àðz .ïäéúBðaø÷ eäLé àlL ,íéøzeî §©¨¦¤Ÿ©§¨§§¥¤¨¨©Ÿ¥

àîéìéà ?éîc éëéä ìáà éàä .çeléâa ïéøzeî ìáàäå§¨¨¥¨¦§¦©©¨¥¥¦¨¥¦¥¨
ìâøä áøra BlL éðéîL ìçL¯éçelâì déì éraéà ¤¨§¦¦¤§¤¤¨¤¤¦¨¥¥§©¥

úaLa úBéäì BlL éðéîL ìçL àlà ,ìâøä áøra§¤¤¨¤¤¤¨¤¨§¦¦¤¦§§©¨
ìâøä áør¯áø øîàc ,úaL áør éçelâì déì éraéà ¤¤¨¤¤¦¨¥¥§©¥¤¤©¨§¨©©
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ìLa :ïðúc ïåékúBøîLnä ìk eéä äðMa íé÷øt äL ¥¨¦§©¦§Ÿ¨§¨¦©¨¨¨¨©¦§¨
ïàîk .íéðtä íçì ÷eléçáe íéìâøä éøeîéàa úBåL̈§¥¥¨§¨¦§¦¤¤©¨¦§©

éiLc áb ìò óà :øáñ àøa àpúå .éîc ìâøa BzøîLî íéìL àìcðäa CúBøîLî C¯ §¨§¦¦§©§¨¤¤¨¥§©¨¨¨¨©©©©§©¨©£¨¦§¨
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BørN ãéaëä ,äæ øçà äæ åéìáà eäeôëz :àéðúc !énð¯.íéîa Búeñk ñaëîe ,ørúa ì÷éî ©¦§©§¨§¨£¥¨¤©©¤¦§¦§¨¥¥§©©§©¥§§©¦
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.úñBaëúa øeñà ìáà :úøîBà úàæ :àcñç áøãrBna çlâì øeñà eøîàL íLk :ïðaø eðz ©¦§¨Ÿ¤¤¨¥¨§¦§¤¨©¨©§¥¤¨§¨§©¥©©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc ohw cren(ycew zay meil)

éøá÷ éa dézçàå,my miievn miyp` oi`y zexawd ziaa egipze - §©§¥¥¦§¥
déa éø÷eernyi `ly ckd jeza my rwz -éøetL àôìàsl` - §¦¥©§¨¦¥

,mei lka xtey zeriwzajynéëä ãéáò ìéæà .ïéîBé ïéòaøàjld - §©§¨¦¦¨¦¨¦¨¦
okn xg`le ,ok dyre cinlzdàîlà úéîå àck ò÷t,ckd xayp - ¨©©¨¨¦©¨¨

.mil`d zne
:`xnbd zxxanéøetL éàî.iecipa zexteya mirwez recn - ©¦¥

zfnxn 'xtey' zaiz :`xnbd daiynepnî ïéòøôpLmc`d on - ¤¦§¨¦¦¤
e :`xnbd zxxan .dcepndàøáz éàîxg` mixay mirwez recn - ©©§¨
:`xnbd daiyn .driwzd,äãeäé áøc déøa ÷çöé áø øîàfnxl ¨©©¦§¨§¥§©§¨

`znydyéîø éza éøázdlityn xnelk ,mideab miza zxayn - ©§¥¨¥¨¥
itke ,minx miyp`àéðúc,`ziixaa,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà §©§¨¨©©¨¦§¤©§¦¥

eðúpL íB÷î ìkeaíäéðéò íéîëçea xn`p ,drxlBà äúéî Bà ¨¨¤¨§£¨¦¥¥¤¦¨
,éðBò.iecipn dlecb oir zpizp oi`e ¦

'eke oiglbn el`e :dpyna epipyBúàîehî òøBönäå øéæpäå§©¨¦§©§¨¦§¨
.Búøäèì§¨¢¨

:df xzid xn`p ote` dfi`a wtq d`ian `xnbdéaø dépéî àòa§¨¦¥©¦
,àøéæ éaøî äéîøé`weec xzed m`déàðt íäì äéä àlLaglbl ¦§§¨¥©¦¥¨§¤Ÿ¨¨¨¤§©

m` j` ,crena exdhpe ezligz cr mz`neha eidy ,crend mcew
,mc` lkk mixeq` i`pt mdl dide crend mcew mz`nehn elr

àîìc Bàmdl xzedéàðt íäì äéäLa óà.eglib `le mcew glbl ¦§¨©§¤¨¨¨¤§©
:`xnbd zhyetdéì øîà,dinxi iaxl `xif iaxàðéðz,`ziixaa ¨©¥¨¦¨

eøîàL elà ìky dpyna minkg,ãòBna çlâì ïéøzeî`weecàlLa ¨¥¤¨§¨¦§©¥©©¥§¤Ÿ
éàðt íäì äéä,crend iptl glbl,íéøeñà éàðt íäì äéä ìáàdfe ¨¨¨¤§©£¨¨¨¨¤§©£¦

j` ,dpyna mixen`d x`yaíäì äéäL ét ìò óà ,òøBöîe øéæð̈¦§¨©©¦¤¨¨¨¤
,íéøzeî éàðtickïäéúBðaø÷ eäLé àlLixdy ,lbxd xg`l cr §©¨¦¤Ÿ©§¨§§¥¤

xn`p m`e ,mzglbz xg`l cr mdizepaxw `iadl mileki mpi`
crend xg`l cr mdizepaxw midyn e`vnp lbxa eglbi `ly

.ipinyd meia mpnfa meaixwi `le
:crena glbl minkg exizd mday mitqep mipte`àðz,`ziixaa ¨¨

ïäkäezxnyn milydyìáàäåezelia` ini milydyïéøzeî ©Ÿ¥§¨¨¥¨¦
çeléâa.mcew glbl mileki eid `ly ,crena §¦©

:`xnbd dywn .`ziixad ixaca dpc `xnbdìáà éàäxzedy ©¨¥
crena gelibaìçL àîéìéà ,éîc éëéämeiBlL éðéîLini ly - ¥¦¨¦¦¥¨¤¨§¦¦¤

ezelia`,ìâøä áøòazelia` epnn lhan lbxdexeq`y miyly §¤¤¨¤¤
cg` mei dpnn bdpy oeik da glbl(.hi onwl)ok m` ,déì éòaéà¦¨¥¥

éçelâìglbl jixv did -ìâøä áøòa`ly oeike ,lbxd ceak meyn §©¥§¤¤¨¤¤
e .crena glbl xeq` f` glibàlàote`a xzedy xn`zìçLmei ¤¨¤¨

,ìâøä áøò úaLa úBéäì BlL éðéîLzn el zny rnyyk okzi dfy §¦¦¤¦§§©¨¤¤¨¤¤
el exizd okle ,lbxd axra glbl leki did `le ,zncewd zaya

c dyw df lr s` ixd .crena glbléçelâì déì éòaéàaúaL áøò ¦¨¥¥§©¥¤¤©¨
,ezelia`l iriay mei `edy s`øa àðéáø øîà àcñç áø øîàc§¨©©¦§¨¨©¨¦¨©

ìeàL àaàk äëìä ,àìéLiriay meia lbxd lg m` s`y xaeqd ¦¨£¨¨§©¨¨
aygp meid zvwny oeik ,miyly zelia` epnn lhan zelia`l
lgdy oeike ,miylyl ezvwne drayl dler ezvwne ,elekk
mixaeqd minkg lr wlege ,dlhan lbxd ,miyly zelia` bedpl
lbxd mcew ipiny mei ribd m` wxe elekk ezvwny mixne` oi`y

.miyly epnn lhanìçLa ,ìeàL àaàì íéîëç íéãBîemeiéðéîL ¦£¨¦§©¨¨§¤¨§¦¦
øzenL ,ìâøä áøò úaLa úBéäì BlLeláøòa çlâìúaL`edy s` ¤¦§§©¨¤¤¨¤¤¤¨§©¥©§¤¤©¨

wxe ,miylyd elhazie lbxd mcew legi ipinydy ,iriay mei
iriay zvwn mixne` okle ,f` glbl leki epi` zayd zngn
,crena xeq` ea glib `ly oeike .zay axra glbl xzene elekk

.`ziixad dxizd dnae
:`xnbd zvxznàëéøö àì`l` ,crena glbl la`l xizdl Ÿ§¦¨

kìâøä áøò úaLa úBéäì BlL éòéáL ìçLea glbl leki did `le ¤¨§¦¦¤¦§§©¨¤¤¨¤¤
.crena glbl xzed df ote`ae ,lkd ixacl zay axra `le

`xnbd .crena glbl xzed la`y dpy `l epizpyn ly `pzd
:mzwelgn zx`anàøa àpz`ziixad ly -ìeàL àaàk dì øáñ ©¨¨¨¨©¨§©¨¨

ïàëìe ïàëì Bì äìBò éòéáL íBéå ,Bleëk íBiä úöwî øîàcezvwn - §¨©¦§¨©§§§¦¦¤§¨§¨
miyly bedpl lgdy oeike ,miyly oicl ezvwne dray oicl

,elhan lbxdc ïåéëåa iriay meiúaLlbxd axrayéåäitk §¥¨§©¨¨¥
x`azpyàeä ñeðàe .crena glbl xzen okle ,ea glblnïãéc àpz ¨©¨¦¨

,epizpyn ly -Bleëk íBiä úö÷î ïðéøîà àì éøîàc ïðaøk dì øáñ̈©¨§©¨¨§¨§¥Ÿ©§¦¨¦§¨©§
,dray oipnn iriayd meid lk `l`úeìéáà íéìL àì ézkàå§©©¦Ÿ§¦£¥

äòáLcoeike ,lbxd cr zelia` ini zray milyd `l oiicr - §¦§¨
`ly dne ,mlhan epi` lbxd mcew miyly zelia` dlgd `ly
,zelia` xeqi` meyn `l` zay meyn epi` crend mcew glib

.qep`k aygp epi`y crena glbl xeq` okle
:`xnbd dywn .odk iabl `ziixad jynda dpc `xnbdïäk éàä©Ÿ¥

crena glbl xzedyBzøîLî íéìLc àîéìéà ,éîc éëéäzxyl ¥¦¨¦¦¥¨¦§¦¦§©§
ay zaya ycwnaâøä áøò,ìok m`éçelâì déì éòaéàaìâøä áøò ¤¤¨¤¤¦¨¥¥§©¥¤¤¨¤¤

mixzen xnyn iyp` s` dfay ,zayd mcew(.ci lirl)`ly oeike ,
.crena el xizdl oi` glib

:`xnbd zvxznàëéøö àì`l` ,crena glbl odkl xizdl Ÿ§¦¨
,ìâøa BzøîLî íéìLcglbl xq`pe ,iyinga aeh meid lgy oebk ¦§¦¦§©§¨¤¤

glbl xzen okle ,ezxnyn zngn glbl xq`p el mcewe ,ea
.crena

`xnbd .crena glbl xzen odky dpy `l epizpyn ly `pzd
:mzwelgn zx`anïðúc ïåék ,øáñ ïãéc àpzdpyna(:dp dkeq) ©¨¦¨¨©¥¨¦§©

ìLa,äðMa íé÷øt äL,milbxd zylya epiidcúBøîLnä ìk eéä ¦§¨§¨¦©¨¨¨¨©¦§¨
mipdkd lyíéìâøä éøeîéàa úBåLweye dfgae zeler zexera - ¨§¥¥¨§¨¦

,lbxa miaixwny dbibg inly lyíéðtä íçì ÷eléçáeoia §¦¤¤©¨¦
,mipdkd lk xnyn onf `ed lbxay `vnpe ,zaya zexnynd
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c"agרכו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

æëìeèìèa íéøznä íéìëa äæ ìëå[aqx,eøaLpL ñék ïBøñç úîçî íéö÷nä íéìk ìáà ,eøaLpL §¨¤§¥¦©ª¨¦§¦§¤¦§§£¨¥¦©ª§¦¥£©¤§¦¤¦§§
ñék ïBøñç úîçî íéö÷î íðéà íéøáMäL ét-ìò-óà[bqxøeñà ¯ áBè-íBéa Bà úaLa eøaLð íà , ©©¦¤©§¨¦¥¨ª§¦¥£©¤§¦¦¦§§§©¨§¨

íBiá Ba íìèìèì[cqxúBLîMä ïéáa íãàä úòcî eö÷äL CBznL ,[dqxïéãò íìL äö÷nä éìkä äéäLk[eqx §©§§¨©¤¦¤ª§¦©©¨¨¨§¥©§¨§¤¨¨©§¦©ª§¤¨¥£©¦
:é"ù ïnña øàaúiL Bîk ,Blk íBiä ìëì eö÷ä ¯ª§§¨©ª§¤¦§¨¥§¦¨

כז  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

dkld ixe`ia
ìåèìèá íéøúåîä [áñø שמלאכתו (כלי עצמו לצורך –

שמלאכתו  (כלי ומקומו גופו לצורך או להיתר)
.263לאיסור)

ñéë ïåøñç [âñø וראויים עליהם מקפיד אין שכבר –
היתר. למלאכת

íåéá åá [ãñø.בטלטול מותרים הבאה בשבת אבל –
úåùîùä ïéáá [äñø השבת כניסת שעת –264.

ïééãò íìù [åñø וידעו רעוע היה הכלי אם גם –
בטלטול  אסורים השברים – בשבת .265שיישבר

zetqede mipeiv
זה 263) מסעיף גם משמע (וכן רמט הערה לעיל מבואר

שכלי  כיס) חסרון מחמת המוקצה בכלי אלא אסר שלא
כלי, תורת ממנו בטלה לא שנשבר לאיסור שמלאכתו

להיתר. שמלאכתו ככלי נעשה לפעמים ואדרבה
לעניין 264) הקובע הכוכבים לצאת השקיעה שבין הזמן

ס"ד). שי סימן (כדלהלן מוקצה
ש"דחאו 265) משום המוקצה שטעם ז ס"ק תהל"ד עי'

כמנורה  ודלא ומצפה", יושב "שלא מצד ולא בידיים"
ב. ס"ק הטהורה

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

הרבים: ברשות אמות ארבע דין שמט סימן ב חלק

לטלטל ‡ שיכול הרבים ברשות אמות ד' לו יש אדם כל
שזה  הקבלה מפי ולמדו תחתיו איש שבו שנאמר בהם
הרבים  ברשות אדם כל יטלטל שלא טלטול לענין נאמר

דהיינו תחתיו כמדת אמות אלא ג' שהוא גופו אורך כמדת
באמה  לו מודדים לפיכך ורגליו ידיו בה לפשוט כדי ואמה
ראש  עד בל"א) עלינבוגי"ן (שקורין (ממרפיקו דהיינו שלו

זה). שם על אמה הנקראת הארוכה גדלו אצבע לפי הגדול
פשיטות  כדי בהן יש שלו אמות בד' שהרי קטנו לפי והקטן
שאמתו  דהיינו באיבריו ננס הוא ואם ורגליו וידיו גופו אורך
נותנים  אמותיו ד' לו יספיקו שלא ונמצא גדול וגופו קטנה
ששה  מהן אחת שכל אדם כל של בינוניות אמות ד' לו

טפחים.

שלו  אמות לו שמודדין ובין בינונית אמות לו שמודדין ובין
להחמיר: מצומצמות אותן מודדין

ד'· של אלכסון דהיינו ואלכסונן הן שאמרו אמות ארבע
שבמגרשי  לפי אמה חומשי וג' אמות ה' שהוא ד' על
את  בהם נאמר שהרי זויות להם ויש מרובעים שהן הערים
וגו' להם יהיה זה בהם נאמר זויות היא ופאה וגו' נגב פאת
היחיד  רשות כגון שבת שובתי כל יהיה כזה חכמים ודרשו
וכן  זויות בו שתהיינה מרובע ג"כ יהיה ד' על ד' שהוא
כדי  עגולות ולא מרובעות הן שבת תחום של אלפים

שלא  הרבים ברשות אמות ד' העברה וגבי הזויות שישתכר
ריבוע  של האלכסון שם שיהא צריך ועיגול ריבוע שייך
הזויות. מחמת המרובע במשך שיש העודף הוא שהאלכסון

אבל  פטור חומשים וג' ה' עד אמות שמד' שאומר מי ויש
מותר  ד' תוך אבל לדבריו לחוש [ו]יש סופרים מדברי אסור
שלא  רק ד' בסוף ולהניח ד' מתחלת ליטול אפילו לכתחילה

לד': חוץ יוציא

* * *
כן ‚ אם אלא חייב אינו הרבים ברשות אמות ד' המעביר

וחזר  אמות ד' בתוך עמד אם אבל אחת בהליכה העביר
עמד  אבל לפוש כשעמד אמורים דברים במה פטור. והלך

כמהלך. זה הרי משאו לתקן

אפילו  אמות לד' חוץ חפץ להוציא אסור סופרים ומדברי
החפץ  מניח אפילו או אמות ד' תוך לפוש יושב או בעומד
גזרה  אמות לד' חוץ ומוליכו וחוזר אמות ד' תוך בארץ

אחת. בהליכה אמות ד' יעבירנו שמא

מטעם  יום של בעצומו זה על גזרו בכרמלית ואפילו
בבין  אבל שנ"ב בסי' זה שיתבאר על גזרו לא השמשות

על  גזרו הרבים ברשות אבל הרשות לדבר אפילו בכרמלית
יוכל  שבקל לפי מצוה לדבר אפילו השמשות בבין אפילו זה
אחת. בהליכה אמות ד' שיעבירנו תורה של איסור לידי לבא
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רכז c"ag i`iyp epizeax zxezn

הרבים  לרשות היחיד מרשות הוצאה על גזרו זה מטעם וכן
מצוה  לדבר השמשות בבין אפילו מניח וזה עוקר זה ע"י

ת"ט: בסי' כמ"ש יד כלאחר הוצאה על וכן

אלא „ אמות לד' חוץ החפץ מוציא אחד כשאדם זה וכל
חפץ  לעקור לאדם לו מותר אבל בינתיים הנחה שעושה
אמותיו  ד' בתוך שאצלו לחבירו וליתנו הרבים מרשות
כמה  הולך שהחפץ אע"פ שאצלו לחבירו יתננו וחבירו
אמות. ד' מעביר אינו אחד שכל כיון הרבים ברשות מילין

בה  שקנה העיר לתחום חוץ החפץ יוציאו שלא ובלבד
קונה  שאינו הפקר של חפץ הוא כן אם אלא שביתה החפץ

כלל: שביתה

* * *
לחבירו ‰ וחבירו לחבירו שנותנו זה היתר אין ומכלֿמקום

או  בכרמלית אמות לד' חוץ טלטול לענין אלא מועיל
לרשות  היחיד מרשות טלטול לענין לא אבל הרבים ברשות
ואחד  בפנים עומד אחד אם (אפילו לכרמלית או הרבים
מידו  נוטלו שבחוץ וזה החפץ מושיט שבפנים וזה בחוץ
אפילו  סופרים מדברי אסור אעפ"כ מניח וזה עוקר שזה
אלא  של"א בסי' שנתבאר כמו מצוה לדבר ואפילו בכרמלית
ש"א): בסי' שנתבאר כמו הקודש כתבי בזיון משום כן אם

Â שיש כגון זה של בתוך זה של אמותיו מקצת שנים היו
שלא  ובלבד באמצע ואוכלים מביאין אמות ו' ביניהן
שלשה  היו חבירו של לתוך שלו מתוך אחד כל יוציא
שמונה  החיצונים ב' שבין כגון ביניהם מובלע והאמצעי
שד' במה מהחיצונים אחד כל עם מותר האמצעי אמות

זה: עם זה אסורים והם שלהם בתוך מובלע שלו אמות

לרשות: מרשות ורובו ראשו המוציא דין שנ סימן ב חלק

הרבים ‡ לרשות ידו ומוציא היחיד ברשות אדם עומד
ואין  כאן ומניחן מכאן שנוטלן חפצים שם ומטלטל
שלא  ובלבד היחיד לרשות אליו ויביאם ישכח שמא חוששין
במקום  עומד שהוא ואע"פ הרבים ברשות אמות ד' יעבירם
ממקום  אמות ד' החפץ מוליך שבידו רק היחיד ברשות אחד
ומטלטל  הרבים ברשות אדם עומד וכן חייב מונח שהיה

היחיד ברשות אצלו:חפצים יביאם שמא חוששים ואין

* * *
חפצים · כשהם לכך חוששים שאין אמורים דברים במה

ברשות  אלא בה עומד שהוא ברשות לו צריכים שאינם
ידו  ופושט זו ברשות שעומד כגון בלבד בה שמטלטל
המפתח  שאין שם בו ופותח מפתח שם ונוטל השניה לרשות
ברשות  בלבד שם אלא בה שעומד ברשות כאן לו צריך
שאינם  חפצים משאר בו כיוצא כל וכן בה פותח שהוא

שם. אלא כאן לו צריכים

לרשות  ראשו ויוציא היחיד ברשות אדם יעמוד לא אבל
ורובו  ראשו הכניס כן אם אלא להפך או שם וישתה הרבים
יש  המים לאלו צריך שהוא שכיון שותה שהוא  למקום

בזה. כיוצא בכל וכן אליו ויביאם ישכח שמא לחוש

ולשתות  הרבים ברשות או היחיד ברשות לעמוד מותר אבל
לגזרה. גזרה גזרו שלא להפך או בכרמלית

ונכנסים  אותם ושותה זו מרשות המים שעוקר פי על (ואף
מוציא  ונמצא הנחתן נעשית ושם זו ברשות שהם למעיו
מעט  המים נחו שכבר כיון כלום בכך אין לרשות מרשות
שהוא  כיון פטור מקום הוא ופיו למעיו שנכנסו קודם בפיו
בסימן  וכמ"ש האחרת ברשות הוא ופיו זו ברשות עומד
לרשות  מכרמלית להכניס אסרו ולא כן סוברים שיש שמ"ז
משום  אלא שמ"ו בסי' כמ"ש פטור מקום דרך אפילו היחיד
פטור  במקום בינתיים הנחה בלי כך להכניס יבא שמא גזרה
כלל  אפשר שאי כלל לגזור שייך לא כאן אבל שם כמ"ש

שיבלעם. טרם בפיו מעט המים ינוחו שלא

כאותה  הוא אלא פטור מקום אינו שפיו לומר תמצי אם ואף
שיש  שמ"ז בסי' כמ"ש [לשם] (משם) שהוציאו רשות
וכשבולעם  רשות באותה המים שנחו ונמצא כן סוברים
מרשות  מוציא הוא הרי אחרת שברשות למעיו ומכניסם
לגמרי  הנחתן היא זו המים שבליעת י"ל מכלֿמקום לרשות,
שנבלעו  שכיון לפי למעיו נכנסים ששוב מה כלל לחוש ואין

גופו): לגבי בטלים הם הרי בגופו

* * *
לרשות ‚ ירוק או וישתין היחיד ברשות אדם יעמוד לא

חייב. רק או השתין ואם להפך או הרבים

הולכים  אם ספק זה הרי שם והשתין לחוץ אמתו הוציא ואם
היח  ברשות גוף של מחלל רגלים המי עקירת ונמצא אחר יד

האמה  מן יציאתם אחר או וחייב היחיד מרשות שהוציא
ואפילו  להחמיר תורה של וספק ופטור הרבים ברשות שהוא
אסור. להפך או לכרמלית הרבים מרשות או היחיד מרשות

ואסור  ספק זה הרי שם ורק לחוץ ראשו הוציא אם וכן
להפך  או לכרמלית הרבים מרשות או היחיד מרשות אפילו
שפיו  אומרים ויש שרקק קודם בפיו מעט נח שהרוק ואף
זו  אין מכלֿמקום פטור, מקום הוא האחרת שברשות
ממקום  שם הונח ולא הואיל פטור במקום הנחה חשובה
בסי' שנתבאר כמו האחרת לרשות שהוציאו אחרי אחר

שמ"ז:

יהלך „ שלא שאומר מי יש לזרקו ומוכן מפיו שנתלש רוק
הדין  והוא שירוק עד הרבים ברשות אמות ד' בו
כי  בכרמלית המקילין ביד למחות אין ומכלֿמקום בכרמלית

הרבים: ברשות אפילו מתירים יש

לשתות: הרבים ברשות לצינור ידו המושיט דין שנא סימן ב חלק

כלי ‡ או ידו ויחבר הרבים ברשות אדם יעמוד לא
הגג  לאורך מונחת ארוך צנור כעין שהיא למזחילה
לפי  ממנה המים ולקבל לגג סמוך טפחים שלשה בתוך
והיא  והואיל ממנה כשואב הוא אליה כלי או ידו שהמחבר
כגג  חשובה היא והרי לגג טפחים ג' בתוך כולה) (מונחת
מהגג  ומוציא כשואב שהוא נמצא לבוד תורת משום עצמו
אם  אפילו ולפיכך הרבים לרשות היחיד רשות שהוא עצמו
רשות  שאינה ד' רחבה ואינה עשרה גבוהה אינה המזחילה
והוא  הואיל אליה כלי או ידו לחבר אסור עצמה מצד היחיד

מהגג. ומוציא כשואב

* * *
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למזחילה  ג' תוך ידיו אפילו האויר מן לקלוט מותר אבל
כשואב  נחשב שיהא זה (לענין לבוד בהם אומרים אין
רשות  שהיא ד' ורחבה עשרה גבוה הוא אם ואפילו ממנה)
ממנה  הנוטפים המים האויר מן ולקבל לקלוט מותר היחיד
למעלה  שקולטן בין עצמו מהגג לנוטפים הדין והוא
אויר  מעשרה שלמעלה מפני מעשרה למטה בין מעשרה

הוא: הרבים רשות מעשרה ולמטה הוא פטור מקום

צנור · סתם וכן הגג מן טפחים ג' בולטת מזחילה היתה
כגג  חשובים אינם הגג מן טפחים ג' ובולט ארוך שהוא
והוא  המים לקבל אליהם כלי או ידו לחבר ומותר עצמו
רוחב  בהם יש שאם מעשרה למטה והם ד' על ד' בהם שאין
וכשמחבר  ככרמלית הם עכ"פ מעשרה למטה הם אפילו ד'
מכרמלית  ומוציא כשואב הוא הרי אליהם כלי או ידו
ד' בהם שאין אף מעשרה למעלה הם ואם הרבים לרשות
היחיד  רשות הם שאז ד' בהם יהא שמא גזירה משום אסור
מכלֿמקום  תחתיהם, בוקעים שהגדיים ואע"פ גמורה.
הרי  היחיד רשות שהוא הגג מן ויוצאים בולטים והם הואיל
כמו  היחיד כרשות שהם היחיד רשות כחורי נדונים הם

שמ"ה: בסימן שנתבאר

* * *

לרשות: מרשות ונתגלגל בספר הקורא שנב סימן ב חלק

העשוי ‡ הקודש מספרי בספר האסקופה על הקורא
מידו  מהספר האחד ראש ונתגלגל תורה כספר בגלילה
בידו  נשאר השני וראש האסקופה שלפני הרבים לרשות
ואע"פ  אמות לד' חוץ נתגלגל אפילו אצלו גוללו

ד' רחב משקוף עליה שיש היחיד רשות היא שהאסקופה
על  דורסים שרבים הקדש כתבי בזיון משום התירו
השני  וראש הואיל תורה איסור זו בגלילה שאין האסקופה
בידו  השני וראש הרבים לרשות דבר הזורק וכל בידו נשאר
הנחה  כאן שאין פטור זה ידי על אצלו להביאו יכול אם
התורה  מן אצלו ולהביאו לחזור מותר ולכן הרבים ברשות
כולו  יפול שמא גזרה דברים בשאר זה אסרו שחכמים אלא
כתבי  בזיון במקום אבל אצלו ויביאנו הרבים לרשות מידו

זו. גזרה גזרו לא הקודש

אסור  לכרמלית נפל אפילו מידו הספר כל נפל אם אבל
בזיון  משום כזה גמור שבות התירו שלא אצלו להביאו

הקדש: כתבי

בידו · השני וראש לכרמלית נפל אפילו דברים ובשאר
גזרו  לא שבכרמלית אמרו (ולא אצלו להביאו אסור
דרך  בו שאין בדבר אלא לגזרה גזרה שהוא מפני גזרה
הרבים  ברשות ושותה היחיד ברשות העומד כגון מלאכה
היחיד  לרשות היחיד מרשות הזורק או ש"נ בסי' שנתבאר
לרשות  היוצא או שנ"ג בסי' שיתבאר פטור מקום דרך
בסי' שנתבאר בידו וחפץ לחשכה סמוך יום מבעוד הרבים
בכרמלית  אף גזרו למלאכה דומה שהוא דבר אבל רנ"ב
מקום  דרך לכרמלית היחיד מרשות להוציא אוסרים יש ולכן
פחות  לטלטל אסרו ולכן שמ"ו בסי' שנתבאר כמו פטור
[שמ"ט] (ש"נ) בסימן כמ"ש בכרמלית אמות מד' פחות
כמ"ש  בכרמלית לגופה צריכה שאינה מלאכה אסרו ולכן
כיוצא  כל וכן יד כלאחר להוצאה הדין והוא שי"א בסי'

באלו):
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.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

גם ÈÈ‡¯Â‰(מו) מוצאים שאנו ממה יותר גדולה
בג' שהן שבנפש הרוחניים באותיות
שיש  דהיינו כו' חיה ובדק גץ שעטנז דחג"ת מדרגות
רק  יומשך שע"י דוקא החסד בחי' על המורים אותיות
מורים  שהן בנפש הקבועים אותיות ויש דין ולא חסד
כו' מחו"ג ממוצעים שהן ויש חסד ולא דין על רק
עצמות  ותנועת נטיות על המורה רוחני אות (שהוא
מן  תתגלה זה שבאופן כו' ההיולית שבנפש הרצון
הללו  אותיות כאשר ועכ"ז כו') דוקא בעצמ' הנפש
לאור  כלים להיות גשמית במבטא כשבאים בעצמן
שטבעו  האות שאותו כלל הכרח אין שבמוח השכל
כלי  בחי' יהיה החסד בבחי' הרוחני' בנפש ומהותו
בנפש  ומהותו שטבעו ואות דוקא חסד של לשכל
אלא  דוקא דין של לשכל כלי יהיה דין בבחי' ברוחניו'
כלי  בחי' חסד של אות שיהיה עצמן יחליפו אדרבה
גמור' הוראה ודאי ומזה כו'. להיפוך וכן דין של לשכל
וסוג  מערך שבנפש הרוחניי' דאותיות חו"ג בחי' שאין
חו"ג  ויחייב שיכריח עד כלל דשכל חו"ג בחי' עם אחד
שהאותיות  לפי דוקא דאותיות בחו"ג להיות דשכל
בפ"ע  במהות להיותן שכל ממהות בערך נבדל מהות
בהתלבשות  השכל אור שבא הוא צירופיהן בסדר רק
כלים  שהיו האותיות שאותן הטעם עצמו הוא ע"כ לבד
בחי' נעשו עצמם הם חסד כלפי המטה שכל לאור

השנוי  רק כו' שבחכ' וגבו' דין לבחי' וצירופים כלים
וד"ל: כנ"ל לבד הצירופים בסדר הוא

אע"פ ‡·Ï(מז) במדות השכל והשפעת המשכת הנה
שכל  מהות שאינו אחר מהות ג"כ שהמדות
אבל  למהות ממהות בהתלבשות במדות השכל ובא
רק  המדות התפעלות שאין בחוש רואים אנו הרי
דוקא  שבשכל חו"ג בחי' אופן לפי השכל מהתפעלות
אותן  שהרי המדות עם (גם השכל עם כאותיות ולא
עצמן  הן שבלב ואהבה לחסד כלים שהן האותיות
המדו' אדרב' אלא כו') שבלב ורוגז לדין כלים
משכל  להיות שיחוייב עד שבמוח השכל עם מתייחסי'
אופן  בשום דין ולא בלב חסד להיות חסד של זה

דין  של בלב.ומשכל דין התפעלות כ"א להיות א"א
בשכל שהוא מכפי בהפך בלב שיתפעל עד וא"א

ודאי  כי כלל נטיה בלי חו"ג ע"פ רק הן דמדות שחו"ג
דין  כלפי שמטה משכל בלב החסד מדת שיתהווה א"א
ומרירו  חדוה אוי"ר בהתפעלות וכמו"כ להיפוך וכן
הוראה  וזו כידוע השכל התפעלות אופן ע"פ רק שהוא
לפי  השכל עם אחד וערך מסוג המדות היות על גמורה
גלוי  רק זה ואין בשכל תחלה היו כלולים הללו שמדות
יוחלף  לא וע"כ במ"א כמ"ש מיש יש שנק' ההעלם מן
(וראייה  דמדות בחו"ג דשכל מחו"ג כלל ישתנה ולא
ממש  כא' המדות גידול עם השכל מגידול לזה יותר
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ואותיות  באריכות) כנ"ל איש יהולל שכלו לפי כמ"ש
דין  דברי לדבר יכול וגם וקטן בגדול הוא אחד הדבור
זהו  לדין נוטה ששכלו אע"פ חסד ודעתו שבלבו הגם

הלב  על שליט המוח הרוב וע"פ והכרח כפיה בדרך
וד"ל: כו'
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dpWOd lrW xn`OA oM mB x`Azp mixaCd xE`iA¥©§¨¦¦§¨¥©¥©©£¨¤©©¦§¨
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xdf xn`nl xE`iAA x`Azpe ,mW x`Azp `l "mixFdHd©§¦Ÿ¦§¨¥¨§¦§¨¥©¥§©£©Ÿ©
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.c ,gp zTg dxFY ihETl ± xg` gqp .Kli`e§¥¨Ÿ©©¥¦¥¨ª©

(8.hi ,hi zTgª©

(9.gw dUr zevn zFvOd xtq¥¤©¦§¦§©£¥

(10.fpy devn¦§¨

(11.dOEc` dxR ztixU zevn¦§©§¥©¨¨£¨

(12.a ,tw b wlg¥¤

(13."l`nVdn xFW iptE" :i ,` l`wfgi d`x .l`nVdn zlAwOW dxR̈¨¤§©¤¤¥©§Ÿ§¥§¤§¥§¥¥©§Ÿ
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

¯Â‡È·Â במדרש שמצינו מה צ"ל התשובה ענין
אמרו  פ"ה, סי' בתהלי' בילקוט הובא תהילים
(ירמי' שובבי' בנים שובו אומר אתה מתי עד קרח בני

לא  מתי, עד ה' שובה אלא כן לא לך אומרי' והם ג'),
שניהם  אלא לעצמינו נשוב אנו ולא לעצמך תשוב אתה
שלשון  צ"ל ולכאו' ישעינו. אלקי שובינו שנא' כאחד
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דוגמא  והנה מלמעלה. היא שהבקשה ג"כ משמע שובינו
העולם  אבות שנחלקו וארץ שמי' בבריאת מצינו לזה
ארץ  אומרי' וב"ה קדמו, שמי' אומרים ב"ש וב"ה, ב"ש
מה  על העולם אבות על אני תמה רשב"י ואמר קדמה,
אני  קורא שנא' נבראו כאחד שניהם אומר שאני נחלקו
שהלא  צ"ל הנה אך וכיסוי'. כאלפס יחדיו, יעמדו עליהם
שניהם  שאומר רשב"י שדעת באריכות במ"א ע"ז נת'
שוין, ומטה שמעלה אוא"ס בחי' מצד זהו נבראו כאחד
ואיך  שוין, הם המדריגות סוף ארץ עם לרום שמי' ולכן
שז"ע  שמלמטלמ"ע תשו' שגם התשו', בענין כן נא'
זו  תשו' גם הנה שובבי', בנים שובו מבקש שהקב"ה
ואם  שוין, כאורה כחשיכה שם אשר אוא"ס לבחי' מגעת
שאנו  ענין וכ"ש כו', צדקת אם כו' ורבו תפעל מה חטאת
שזהו  מלמעלמ"ט, תשו' שז"ע מתי עד ה' שובה מבקשי'
שום  יש לא מלמעלמ"ט דהא יותר, הנעלה מבחי' ודאי
כאחד  שניהם ענין עוד מהו וא"כ במ"א, כמ"ש מונע
אך  שו"א. בבריאת רשב"י דעת שמפרשי' ע"ד שנפרש
השבת  יום את זכור כתי' בעשה"ד דמצינו הוא הענין
לקדשו, השבת יום את שמור נא' תורה ובמשנה לקדשו,
ומלמטלמ"ע, מלמעלמ"ט הם ושמור זכור כי ונודע
את  לעשות שז"ע מלמטלמ"ע הוא לנוקבא דשמור
ההמשכה  בחי' הוא דיומא שבתא וזכור השבת,
נאמרו, אחד בדבור ושמור זכור וארז"ל מלמעלמ"ט,
בת"ז  ממ"ש ונודע כא', שניהם רשב"י כדעת שזהו

שנפרש  כמו א"כ תשובה, בחי' תשב אותיות הוא ששבת
יובן  כן בשבת זו ג"כ.בחי' בתשו' גם ד"ז

ÔÈ·‰ÏÂ,ומלמטלמ"ע מלמעלמ"ט ענין תחלה צ"ל זה
לו  ואני לי דודי בשה"ש דכתי' ענין שזהו
לדודי  אני וכתי' ט"ז), ב' (שה"ש בשושנים הרועה
בת"י  ופי' ג') וא"ו (שה"ש בשושנים הרועה לי ודודי
לבד, אתעדל"ע הי' שאז יצ"מ, על קאי לי דודי שפסוק
יכולי' הי' ולא שע"ט במ"ט מושקעי' הי' ישראל כי
גילוי  בבחי' שהי' כ"א כלל אתעדל"ת לבחי' לבוא
כו', הקב"ה ממה"מ עליהם שנגלה מלמעלמ"ט
יום  ובמ"ט שכינה, גילוי זה גדול ובמורא וכמארז"ל
שכ"ז  החמישים, ביום התורה וקבלו סיני להר הביאם
על  בת"י מפרש לדודי אני פסוק אבל מלמעלמ"ט. הי'
אני  וזהו מלמטלמ"ע, שהי' מבבל שיצאו שני בית
מבבל, עמהם עלו החדשי' שמות והנה תחלה. לדודי
ואייר  לכם, הוא ראשון כו' החדש נא' ביצ"מ כי
כתי' מ"ת גבי ולכן שלישי, וסיון שני, הי' דעכשיו
בלי  השלישי בחדש נא' בנ"י, לצאת השלישי בחדש
חדש  הוא שתשרי עד החדשי', כל וכן שם, קריאת
אבל  לחדש, באחד השביעי ובחדש כמ"ש השביעי
מבבל, עמהם עלה זה תשרי אלול בשמותם נק' שיהי'
כי  להורות אלול ר"ת הוא לי ודודי לדודי אני ולכן
שהי' ע"ד מלמטלמ"ע התשובה צ"ל ותשרי באלול
בקדמיתא. לדודי אני מלמטלמ"ע שהי' מבבל בעלייתם
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האורה Â‰ÊÂצד) מהיכן פ"נ ויקהל פ' במד"ר דאי'
והבהיק  בשלמה הקב"ה נתעטף א"ל נבראת
מכל  יותר האור בריאת יפלא מה דלכאו' כו', הדרו זיו
שהאור  דלהיות הוא הענין אך בשימ"ב. שנתהווה מה
המקור  כמו הוא דמשו"ז במקורו דביקות בבחי' הוא
מהיכן  שאל וע"ז כו', עדיין אור מציאות בבחי' שאינו
ואינו  כו'. וגילוי אור בבחי' להיות נבראת האורה
להיות  מציאות, בבחי' שנתהוו הנבראים כל על מתמי'
האור  התהוות על רק כו', ריחוק בבחי' הוא שהתהוותם
שהוא  מאחר המאיר אור בבחי' הוא איך מתמיה הוא
הקב"ה  שנתעטף והשיב כו'. ודביקות קירוב בבחי'
אור  מציאות בבחי' להיות בכדי דבאמת כו', בשלמה
ובשרש  כו', האור נאחז שבזה ולבוש שלמה ע"י זהו

היא  שלפה"צ באוא"ס שהיא כמו השלמה בחי' שרשו
באדם  המח' כמו עד"מ שזהו אמלוך, דאנא המח' בחי'
כבי' כמו"כ כו'. עי"ז ומתגלה הנפש אור נאחז שבה
שבזה  הלבוש בחי' הוא אמלוך דאנא המח' למעלה
אל  השייך אור בבחי' כבי' בעצמותו להיות האור נאחז
הצמצום  כשהי' ואח"כ במ"א, וכמ"ש כו' העולמות
כו' הקו אור המקבל כלי בחי' ה"ז רשימו ונשאר
נאחז  שבזה דט"ו), בראשית מאה"ז על בזהר"ק (עמ"ש
(ולהיות  כו' אור מציאות בבחי' הקו אור להיות האור
ענין  להבין בד"ה (ועמ"ש כו') ומשקל במדה בא
האור  בא הרשימו דע"י תחלה, לו אין ולא א"ס אוא"ס,
פשוטים  הן שהאורות להשיטה והיינו גבולי, כח בבחי'
באים  ה"ה הבל"ג, אוא"ס מבחי' להיותם מצ"ע לגמרי
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הגבול  כח בחי' שהיא הרשימו ע"י וגבול מדה בבחי'
השטה  ע"פ זה בדרוש המבו' ולפי כו', שבא"ס
הן  האורות הרי מ"מ ע"ס, ג"כ בהם יש שהאורות
שיער  שהאוא"ס מה שזהו רק הבל"ג, אוא"ס מבחי'
ולכן  פכ"ז, כמשנת"ל וגבול מדה בבחי' להאיר בעצמו
ובכדי  פי"ד, כמשנת"ל הכלים לגבי פשיטות בבחי' הן
נקודת  ע"י זהו כלים בבחי' להתלבש בערך שיהיו
שבהם  דאצי' כלים בבחי' הוא והעיקר כו'). הרשימו
כו', וגילוי אור בבחי' להיות המאציל אור הארת נאחז
בבחי' האור אין מיעוט בבחי' הן שהכלים במדרי' ולכן
שאינו  נקודה בבחי' שהיא החכ' וכמו כו', ממש גילוי
כו', הכלים מיעוט משום עדיין ממש גילוי בבחי'
כו' גילוי בחי' ה"ז יותר הכלים ריבוי ששם ובבינה
דגם  דוקא בחכ' ריבוי בבחי' הוא האור הרי (ובאמת
רב  גילוי בבחי' האור דחכ' השכלה נקודת בבחי'
שע"י  שהגילוי כנ"ל והיינו כו', האור מתעלם ובבינה
האור  על ומעלימים מלבישים שהכלים ע"י הוא הכלים
בחי' יש שמ"מ לפי גילוי בחי' היא החכ' גם ומ"מ כו',
כו'). אור ריבוי בבחי' הוא והגילוי כו', בחכ' גם הכלים
שהרי  הכלים מיעוט מפני נסתרות נק' בכלל החו"ב וכן
כו'. אלה שנק' במדות הגילוי ועיקר כו', חיוהי נק'
שזהו  הגלויות ע"ס בחי' הן דאצי' הע"ס הרי ובכללות
כו', וגילוי אור בבחי' הן דוקא שעי"ז הכלים ע"י
ע"י  הוא כ"ז כו' וחו"ג חו"ב בבחי' שהן מה וכמו"כ
כו', עדיין חו"ב בגדר אינו מצ"ע דהאור דוקא, הכלים
ה"ה  מ"מ וכמשנת"ל, ע"ס ג"כ יש שבאורות והגם
בבחי' ה"ה הכלים ע"י ודוקא עדיין, פשיטות בבחי'
פ"ד  שע"ד הפרד"ס וכמ"ש כו'. וחו"ג חו"ב מציאות
התכונה  כי כו' הכלי החכ' יקרא לא האמת ולפי וז"ל
יקרא  אשר הוא בהכלי) המתלבש העצמות בחי' (היינו
להראות  אלי' לבוש הכלי) (היינו וזו באמיתית חכ'
עכ"ל, כו' בה הפועלת נשמתה יופי את והשרים העמים
היות  דעם כו', האור את ומגלה מראה שהכלי והיינו
ואינו  פשיטות בבחי' ה"ה מ"מ החכ', בחי' הוא שהאור
כו' הכלי ע"י כ"א חכ' מציאות בבחי' ונגלה נראה
כענין  שזהו י"ל נשמתה יופי את כו' להראות (ומ"ש
הע"ס  שנק' תיקונין עשר דאפיקת הוא אנת המאמר
שם  הפרד"ס וכמ"ש כבי' המאציל תיקון שהם תיקונין
וגם  כו', וגבורתו כחו הקב"ה מגלה שבהם מטעם פ"ה

במ"א  וכמ"ש כו' הכוונה תכלית נשלם וזהו שבזה .(
מגלה  שהדיבור דכמו והגדה ספור ל' הן שהספירות
ההעלם  את מגלים הספי' כמו"כ הנעלם הדבר את
כו', האור את ומגלים ממשיכים שהכלים מה דהיינו
כלול  הי' אלא כלל האור המשכת הי' לא הכלים דלולא
כו', המאיר אור בבחי' הי' לא וגם המאציל, בעצמות

בבחי' להיות אותו ומגלים האור את ממשיכים והכלים
שהכלים  מה וז"ע כו'. וחסד חכ' ובבחי' להאיר אור
מציאות  בחי' הוא הכלי שע"י דהיינו האור גווני הן
גוון  בבחי' אינו בעצם דהאור כו', מיוחד ובגדר אור
ומכ"ש  אור מציאות בבחי' עדיין שאינו עדיין וציור
בגוון  שהם המים וכמו כו', מיוחד וגוון בגדר שאינו
האור  את שמגלים והכלים במ"א, וכמ"ש כו' פשוט
התואר  שם והו"ע כו', האור גווני ה"ז מיוחד ובגדר
ל' ספירות נק' ועש"ז כו', האור את ומגלים שמתארים
בענין  (ועמשית"ל כו' האור את שמגלים והגדה סיפור
יובן  ולפ"ז כו'). ויש אין בחי' הן והכלים שהאורות
שם  שייך שאינו בהמדרי' גם בספי' שייך הספור דענין
עיקרו  המספר דענין פ"ה, פרק נת"ל דהרי המספר, ענין
אשר  מספר בחי' הוא המל' מבחי' ולמעלה מל' בבחי'
גם  שייך והגדה הספור ענין אבל כו', יספר לא
הגילוי  בחי' להיותם מהמל' שלמעלה בהמדרי'
חו"ב  דגם הע"ס, בכללות שייך שזה האור את שמגלים
כנ"ל  הגלויות ע"ס בחי' הן בכללות מ"מ נסתרות שנק'
ראה  אז וכמ"ש כו', והגדה הסיפור ענין בהם ושייך
אז  וזו"נ, חו"ב מדרי' ד' שהן חקרה וגם הכינה ויספרה
כו' בכלל חב"ד בחי' או בינה ויספרה חכ' בחי' ראה
מספר  אין דולתבונתו במדרי' שגם הרי במ"א, וכמ"ש
וז"ע  כו'. האור התגלו' בחי' שהוא סיפור ענין שייך
גם  דז"א ע"ס בחי' הן שמים אל כבוד מספרים השמים
שהן  אל כבוד מספרים כו' חכ' בחי' מים שם שמים

כו'. לנו ויאר ה' אל וכמ"ש האור את מגלים
Ê"ÙÚÂ פרק נת"ל דהנה עליהם, עומד והוא מ"ש יובן

בחי' שזהו יביעו טובך רב זכר בענין פ"ד
מבחי' לקבל יכולים אינם דהמלאכים דמל', מספר
ישראל, לבית טוב ורב כתיב בנש"י רק דאצי', האורות
כו', לבד המל' בחי' הארת רק מקבלים המלאכים אבל
מבחי' להם שהמשיך המלאכים עם חסד עשה ואברהם
דחי' אילנא בחי' העץ תחת והשענו וז"ע דאצי' אורות
הי' ע"כ עכ"פ גילוי בחי' הוא שאצי' להיות והיינו כו',
ע"ד  והוא כו', במלאכים גם זה גילוי להמשיך ביכולתו
הרי  גופא דאצי' בהע"ס אך כו'. העומדים בין מהלכים
ז"א  בחי' הגילוי ועיקר כו', נסתרות בחי' הן חו"ב
הי' המלאכים אל שהמשיך האור בהמשכת ע"כ כנ"ל,
בבחי' להם המשיך ז"א מבחי' דהאור ענינים, ב' בזה
דמזון  וידוע או"פ, בחי' הוא דאכילה ויאכלו וז"ע או"פ
שהמשיך  האכילה וז"ע שלהם, ההשגה הוא המלאכים
חו"ב  ומבחי' כו', השגה בבחי' בהם שיהי' האור להם
עליהם  עומד והוא ועז"א לבד או"מ בחי' להם המשיך
כו' עומד והוא וזהו כו'. מקיף בחי' הו"ע דהעמידה
בינה  בחי' הוא הלוי ועבד וכמו עשנו הוא כי כמו
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וכמ"ש  כו', הוא נק' דעש"ז עדיין ונעלם שנסתר
המשיך  זו דבחי' והוספות, בתו"א לך לך לד"ה בהגהות
הגם  העץ תחת שאו' וזהו כו'. לבד מקיף בבחי' עליהם
והוא  שאומר לפי אך העץ, תחת והשענו נא' שכבר
בבחי' להם שהמשיך דמה ואומר חוזר עליהם עומד
והוא  וזהו כו', דחיי אילנא בחי' העץ מבחי' הוא או"פ
חו"ב  מבחי' להם שהמשיך או"מ בחי' עליהם עומד
כו'. פנימי אור בבחי' ויאכלו ז"א בחי' העץ ותחת כו',

.¯ÂˆÈ˜'מתמי נבראת האורה מהיכן במד"ר דאי' וזהו
איך  במקורו דביקות בבחי' להיותו האור על
ולבוש  בשלמה שנתעטף ואו' המאיר, אור בבחי' הוא

אמלוך, דאנא המח' בחי' הוא הצמצום ולפני המעלים,
בחי' והעיקר כלי, כדוגמת היא הרשימו בחי' ואח"כ
למעלה  ה"ז הכלים מיעוט ששם חכ' ולכן דאצי', כלים
מיוחד  גדר בבחי' להיות שבהאור הע"ס גם מהגילוי,
שמגלים  ספור ל' ספירות וז"ע הכלים, ע"י הוא
שאינו  במדרי' גם שייך ספור וענין האור, את ומתארים
עליהם, עומד והוא מ"ש יובן ובזה המספר. ענין שייך
בחי' שזהו מספר מבחי' רק לקבל יכולים דמלאכים
האורות, מבחי' להם המשיך ואברהם דמל', הכלים
האכילה, שז"ע פנימיות בבחי' המשיך ז"א ומבחי'

עליהם. עומד והוא שז"ע מקיף בחי' ומחו"ב

.c"qab"xrz ,`xie t"y
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.b

úãåáò.אבינו יצחק של עבודתו היתה זו ברוחניות, חיים" מים "באר

שמירת  עלֿידי אבינו, יצחק הפלשתים 13כשזכה בו קנאו גדולה, לעשירות מעשר, פלשתים 14מצות .
ליראתֿשמים  המנגדת קליפה .15זוהי

מבוי  אבל להזיק, שעלולים וגזלנים גנבים מפני שמור הוא נעול, והוא שער לו שיש רחוב בגשמיות,
שער  ללא פתוח רחוב ורציחה.16המפולש, גזילה גניבה, של האסונות כל בו להתרחש יכולים ,

ברוחניות. גם כך

ומצוות. בתורה והן במידות הן מלהכשל, האדם את השומר בטוח מנעול היא יראתֿשמים

ומידות  ומצוות בתורה החיות תגבורת הגבורה, מדת שהיא אבינו יצחק של דרגתו היא יראתֿשמים
טובות.

גרר. את עזב יצחק מהקדושה, יניקה לקבל רצו שהפלשתים כיון

לבנים" סימן אבות .17"מעשה

לבנים", "סימן גם הם עמם הקורות כל הרי עשו, הקדושים שהאבות קדושה עבודה שזו לכך בנוסף
כזה. במקרה להתנהג צריך איך לבנים הוראה זו

בורא  שישנו להסביר ברוךֿהוא, הבורא מציאות את לפרסם אבינו אברהם של עבודתו למשל,
שה' הפרטית וההשגחה ומשגיח, העולם מנהיג יתברך והוא העולם את ברא יתברך שהוא ברוךֿהוא

חיות. להם נותנת הנבראים על משגיח יתברך
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ע'13) (לעיל אדמו"ר] כ"ק [הערת הקודם במאמר 143).ראה
יד.14) כו, תולדות
א'תרנ.15) ע' חוקת התורה, אור ג. סא, בשלח אור, תורה

ע"ב.16) קיז, שבת
לקוטי 17) ו. יב, לך לך רמב"ן, ו. מ, פרשה רבה, בראשית

.41 ע' א חלק שיחות,
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ברוךֿהוא. הבורא ואחדות מציאות ענין את פרסם אבינו אברהם

נמרוד".18כתוב  את ילד "וכוש

בן  יונתן בתרגום שכתוב כמו יתברך, ה' נגד העולם את המריד שהוא מפני הוא 'נמרוד' השם
שלו.19עוזיאל  הציוויים את ויקבלו יתברך ה' מציוויי שיתרחקו בדבריו אנשים לצוד נהג שנמרוד

עבודתו, את עשה הוא מלחמות. אתו ניהל ולא הרשע נמרוד עם רב לא להבדיל, אבינו, אברהם
פעלו [לכולם]להכיר עם להתחשב מבלי האלקות, ענין נמרוד.את של

והמשיך  ובשליטתו, בעוצמתו התחשב לא אבינו אברהם אך תקיפה, שליטה לו והיתה מלך היה נמרוד
פרטית. והשגחה הבורא אחדות ענין את להסביר הקדושה, בעבודתו הלאה

הקשים  הסוהר בבתי אותו ואסר אבינו אברהם נגד ושליטתו עוצמתו את כיוון הרשע נמרוד כאשר גם
וקרדו  כותא של עד 20ביותר אלקות, לפרסם עבודתו את עשה אבינו אברהם אז גם שנים, עשר למשך

אברהם  את לשרוף יצליח שהוא חשב .21שנמרוד

לא  ומשא, מגע שום להיות צריך לא ובתורה יתברך בה' המורדים רשעים שעם למדים אנו מכך
וממשלה. כוח להם יש אם גם הביטול בתכלית לבטלם אלא איתם, לריב

העבודה. על חסֿושלום לוותר אסור ליצלן, רחמנא ביותר, קשים יסורים כשיש גם

ממנה. להתרחק יש האדם, עם להתחבר מבקשת הקליפה שכאשר למדים אנו אבינו מיצחק

עזב  גרר.22יצחק בנחל העיר, ליד והתיישב גרר העיר את

"עשק". לבאר קרא ויצחק המים", "לנו ואמרו יצחק רועי עם רבו גרר רועי אך באר, יצחק חפר שם

השניה  ולבאר רבו, עליה וגם אחרת באר חפרו יצחק עבדי ואז מריבה, הוא "עשק" המילה פירוש
הפרעה. שמשמעותה "שטנה", יצחק קרא

שלישית. באר חפר החדש ובמקום בארות, שתי חפר שבו מהמקום התרחק יצחק אחרֿכך

"רחובות". לה קרא ויצחק ריב, היה לא כבר השלישית הבאר על

.øåöé÷,יצחק את שונאים פלשתים יצחק. דרגת שהיא יראתֿשמים נגד קליפה הם הפלשתים מבאר,
עבודתו  על ויתר ולא נמרוד את ביטל אברהם יניקה. לקבל רצו הם ה' מברכת התעשר יצחק כאשר אך

מרשע. להתרחק אותנו מלמד יצחק הסוהר. בבית כשהיה אפילו

.c

ï"áîøä23– המקדש בתי לשלושת רמז הן אבינו יצחק של הבארות ששלוש והשני כותב הראשון
אמן. בימינו במהרה משיח כשיבוא שיהיה והשלישי שחרבו,
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ח.18) י, נח
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"וקבל 22) המתחיל דיבור מאמר ראה יז. כו, תולדות

ג. אות (165 ע' לקמן (הראשון, היהודים"
כ.ת 23) כו, ולדות
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המקדש. בית זהו חיים" "מים חיים". מים "באר אומר שהכתוב וזהו

בתורה  כתוב המשכן, את לעשות ציוה הקב"ה שבה הראשונה ושכנתי 24בפעם מקדש לי "ועשו
בתוכם".

חז"ל  בתוכם"?25שואלים "ושכנתי כתוב ומדוע בתוכו", "ושכנתי כתוב להיות צריך היה הרי :

זוהי  ובלבו. במוחו יתברך לה' מקדש הוא יהודי שכל כלומר מהם, אחד בכל – היא הכוונה אלא
בתוכם". ושכנתי מקדש לי "ועשו הציווי כוונת

העלאה  – הוא בעבודה הבאר ענין שכללות משום היא "באר" נקרא המקדש שבית לכך הסיבה
למעלה. מלמטה

יתברך: ה' בעבודת אופנים שני ישנם

את  מאיר התורה שאור בתורה, העבודה ענין למשל, למטה. מלמעלה המשכה בדרך הוא אחד אופן
למטה, מלמעלה המשכה בדרך היא זו עבודה התורה, עלֿפי מתנהג אדם כאשר הגשמיים הענינים כל

יתברך  ורצונו חכמתו שזוהי המעלה, שהיא שכתוב 26שהתורה כמו המטה את מאירה אור".27, "ותורה
התורה. עלֿפי מתנהג שהאדם עלֿידיֿכך העולם את מאירה התורה

להעלות  הוא בתפילה, העבודה ענין למשל, למעלה. מלמטה העלאה בדרך הוא השני העבודה אופן
הבאר, עבודת היא זו המטה. וזיכוך בירור עלֿידי זהו יותר. ומעודן יותר נעלה יהיה שהמטה המטה, את

שכתוב  כמו למעלה, מלמטה למעלה.28העלאה מלמטה היא הבאר נביעת כי באר", "עלי

התפילה  עבודת אבל למעלה, מלמטה העלאה בדרך היא הבאר עבודת יתברך. ה' בעבודת גם כך
תורה; עלֿפי להיות צריכה עצמה

ושפלות", "הכנעה היא שתפילה התפילה, עבודת עלֿפי להיות צריכה בתורה שהעבודה כשם
שמבין 29כמאמר  משפיעה בתפילה ה' בגדולת ההתבוננות כי ראש", כובד מתוך אלא להתפלל עומדין "אין

שכתוב  כמו ביטול, מתוך תורה ללמוד וצריך יתברך, ורצונו חכמתו שהיא התורה מעלת "תען 30את
הוי' הדבר על כחוזר התורה לימוד להיות צריך כך רעהו, של אמירתו על החוזר כאדם אמרתך", לשוני

תורה. עלֿפי להיות צריכה התפילה עבודת גם כך – התפילה עבודת עלֿידי בא זה שכל שבתורה,

גנים" ה"מעין מתגלה חיים" מים "באר של העבודה שעלֿידי חיים", מים באר גנים "מעין הכוונה וזו
הנשמה. של

.øåöé÷ וזהו בעוונותינו, חרבו והשני הראשון הבית המקדש. בתי לשלושת רמז הן הבארות שלוש
המשכה. היא התורה עבודת נצחי. יהיה השלישי, המקדש בית "רחובות", אבל ו"שטנה", ב"עשק" הכוונה

העלאה. היא התפילה עבודת

[b"yz'd hay] miig min x`a mipb oirn
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w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

.‡È כאלה היו ישראל, ומלכי יהודא מלכי אצל
דתהו' 'מלכי דתיקון'. ו'מלכי דתהו' 'מלכי שנקראים
'תיקון'. של הסדר להם נוגע היה שלא המלכים הם
צריכה  אך שבירה, על־ידי בא תיקון שכל למרות
על־דרך  התיקון. בשביל בשבירה, הכוונה להיות

רז"ל  וכו'.8שאומרים כנישתא בי אינש ליסתר לא
בתחילה  אין אם הבניין, להיות יכול שלא למרות
שההכנה  היא, הכוונה אך מקום, באותו הסתירה
ואילו  בתחילה. להיות צריכה פרטיו, כל על לבניין
להם  נוגע שלא היא תורה של בשבירה הכוונה

כלל. התיקון
ביותר  והחומרי שהגס  ישראל, במלכי גם כך
היה  מנשה במדות. מושחת שהיה אחאב, היה ביניהם
את  שפט שהוא רז"ל שאמרו כמו בדיעות, מושחת

כ  רבך משה לו ואמר הנביא, הגרוע 9ו'ישעיה אך ,
במדות  מושחת שהיה בלבד זו לא אחז, היה מכולם

רז"ל  שאומרים כמו אלא שמו 10ובדיעות, נקרא למה
יהיו  שלא מדרשות, ובתי כנסיות בבתי שאחז – אחז
יהיה  שהלימוד הייתה כוונתו רבן. בית של תינוקות
אלף  קמץ לומדים שלא החדשים, הלימוד דרכי כמו
ללמד  בלי ּבא, אה מלמדים מיד אלא ּב, בית פתח א,

הנקודות  שם .11את
בו  מכניס זה הנקודות, את הילד עם כשלומדים
שניתנו  והאותיות התגין הנקודות, הטעמים, קדושה.

אלקיך" הוי' "אנכי כשנאמר בסיני רבינו ,12למשה
כוח  בו מכניס זה – הילד עם זאת כשלומדים הרי
טעמים, בלי הילד עם כשלומדים אך המסירות־נפש.
קדושה, בלי זה הרי טנת"א, אותיות תגין, נקודות,

אמר  כך, הנביא ישעיהו משראה אחז. רצה 13וזאת

בכך  יש שכן שמועה", יבין מי את דעה, יורה מי "את

בכך  שצריך. כפי לומדים שלא כיון גדול, הרס משום
ה"סולם  יש שבקדושה כשם והדרגה, סדר יש גופא

השמימה" מגיע וראשו ארצה ישנו 14מוצב כך ,
הוא  יסודו אך לדרגה, מדרגה ההולך אחז של הסולם
אחרי  אך ממש. לכפירה הזמן בהמשך יביא שזה
כמו  בלבד, תלמידים שני אפילו קיבל שישעיה

אחרי 15שכתוב  כלומר וגו'", חנן אשר "הילדים
עם  כדין הלומדים הראשונים הילדים את שקיבל
שיש  אף הרי והטעמים, והנקודות הקדושות האותיות
לפחד  ממה כבר לו אין – כאלה אחדים ילדים רק לו

הטהור. החינוך יצמח על־ידי־זה שכן מאחז,
.·È פעמים הרבה נאמר שתלמודי־התורה 16כבר

שבת, מחללי עבירה, עוברי הם ומורותיהם שמוריהם
ממש, בתי־שמד הם – תפילין מניחים הם אם וספק
הלומדים  והילדים אפיקורסים. יצאו משם שכן
לא  שלהוריהם בלבד זו לא אלה, בתלמודי־תורה
בלי  רקובים ישכבו הם "יזכור", "קדיש", יהיה
תלמודי־תורה  ממש. לכופרים יגדלו אלא "קדיש",
נכנס, יהודי אין במנזר שכן ממנזרים, גרועים אלה
משותפת, ללויה למנזר ההולכים ל"ראבאי'ס" פרט
אך  לקהילותיהם, הגלחים את מזמינים שהם או
ואילו  למנזר, מלהיכנס נזהרים בכלל יהודים

לדעת מתלמ  יש נזהרים. אינם אלה ודי־תורה
ממיסיונרים. גרועים אלה ומורות שמורים
כ"שלום  כאלה ומבתי־ספר נזהרים, ממיסיונרים
ודומיהם  שולעס" רינג "ארבעטער שולעס", עליכמ'ס
זה, תלמוד־תורה ליד העובר יהודי כל נזהרים. אין –
ר"ל  משמדים בו שמד, של בית זה ולומר לעמוד עליו

ישראל. ילדי
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למדנותה  אודות מכבר הננו יודעים מיוחדת. אשה הייתה הזקן, אדמו"ר של זקנתו רחל
אשר  בטלן, ברוך ר' אביה, נהג שבה דרך אותה אחר נהתה הגדולה, ללמדנותה פרט המופלגת.
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והמקובלים  הנסתרים עם קשור גם היה ולכן מזמושטש הבעלֿשם של בעקבותיו מההולכים היה
תקופה. שבאותה

היות, רבות. ממנה למדה אשר אמא גם לה הייתה אביה, בדרכי הלכה שרחל לכך בנוסף
נזהרת  הייתה היא גדולה. וצדקנית גדולה מלומדת – מיוחדת אשה הייתה רחל של אמא וגם

ליהדות. אהבה – לידתם מיום ממש – בילדיה ונטעה התורה, מצוות בכל

עצומה. הייתה רחל על  האם של השפעתה

את  ומעיר לינוק ילד מתעורר היה וכאשר מים. עם כלי המיטה ליד מניחה הייתה בלילה
אז  ורק הילד, ידי את מכן ולאחר ידיה את בעצמה נטלה לראש לכל הרי משנתה, בבכייתו האם 

ילדה. את הניקה

פעם  – לנשקה כדי למזוזה ביום, פעמיים מקטנותם, ילדיהם את הוליכו האב והן האם הן
תרדמתם. לפני בערב, שנייה ופעם משנתם התעוררותם בזמן בבוקר

שגורשו  היהודים מצאצאי והיה היות פורטוגלי, – היה בטלן ברוך ר' של משפחתו שם
סברה  בתו, שרחל עד ברוך, בר' כך כל "דבק" זה שם תוספת. רק היה "בטלן" השם מפורטוגל.

לשבח. אלא לגנאי היה לא לו שנוסף "בטלן" זה שם אך משפחתם. שם אכן שזהו רב זמן

מודה  בוקר בכל לומר אמא לימדתנו – לאה דבורה לבתה רחל מספרת – לדבר כשהתחלתי
דברכות  הברכות את ידעתי כבר שלוש בת וכשהייתי ציווה, תורה שם, ברוך ישראל, שמע אני,
בריך  ברכת הסעודה ובסוף הלחם, ועל הנטילה על ומברכת לסעודה ידי נוטלת הייתי הנהנין,
הוריתי  וגם הברכות את לימדתיו אנכי הנה שלוש, מבן פחות ואחי ארבע בת וכשהייתי רחמנא ,

כולם. וכן א אלף קמץ הנקודות עם האלףֿבית אותיות קריאת ָלו

הצנע  ולכלֿלראש טוב, מזג ובעל מתון גדול, חכם מופלג, למדן המעלות, כליל היה אבי
ומשים  בחדרו סגור היה כי לומד אבי את שהוא מי מצא לא מעולם כמוהו. מאין ועניו לכת
בארון  ומעמידו הספר את סוגר היה פתחו על שהוא מי וכשדפק התורה בלימוד כימים לילות
התווכח  לא מעולם יפות. פנים בסבר אדם כל ומקבל הדלת את פותח היה כן ואחרי הספרים
של  תורתם חידושי לשמוע אהב הוא גאונותו, את להראות בלימוד עניין באיזה שהוא מי עם
ובקיצור  לפרקים רק גילה לא – גליונות מאות אחריו שנשארו – הוא חידושיו את אבל אחרים,

נמרץ.

הבריות  עם הפרישות טובה שאמר, קדמון חכם של מאמרו דאבא, בפומיה היה מרגלא
שהוא  האמצעי בשביל ללכת יתחזק הישר האדם אשר אומרת זאת אדם, בני בתוך והבדידות
בטלות, בשיחות זמנו ומאבד צוהל יהיה ולא ומתבודד אדם מבני פרוש יהיה לא הזהב, שביל

ומתבודד. פרוש יהיה זה עם אבל הדרוש בכל יתעניין אדם בני ובין הבריות עם ובהיותו

זאת, את הבנתי לא בנערותי גם אף בקטנותי אבי. חיי באורחות מוסד יסוד היה הזה המאמר
גם  אשר לדעת מראה ותנועותיו אבא פני מראה גם אשר וראיתי זה דבר על עמדתי בבחרותי אבל
עליהם, הנסוכה החמלה המאירות, פניו ומתבודד, פרוש היה אדם בני ובין הבריות עם בהיותו
מיוחד. חן הדרת לו נתנו  והעמוקות השחורות ועיניו שפתיו על המרחף הטבעי הצחוק ובת

אותו. הרואה עין את וירהיבו

כסף  סכום לו נתנו הוריו כי חסדים, בגמילות עוסק היה עשר בן כשהיה אשר סיפר אבא
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מעשר  והפריש האירוסין בברית ובא מהישיבה וכשחזר עניים מסחר לבעלי מלוה היה ֶַוהוא
יסד  אמי עם נישואיו ואחרי שבעיר חסדים גמילות לקופת ידוע חלק הפריש לו שנתנו מהנדוניא
לי  סיפר – עמדתי כי עד הטבה שום בלי לסוחרים מלוה שהיה פרטית גמילותֿחסד קופה לו
הזולת. טובת בשביל לטרוח – ממונו על נוסף בגופו חסדים גמילות מצוות של בורייה על – אבי

ועניים, עשירים המונים או התורה גדולי אם והמצב, המעמד הבדל בלי לכל, אבא היה אהוב
ודרכיהם  הקבלה לחכמת המנגדים גם בכבודו, ומהדרים אבא את אוהבים היו כאחד כולם הנה
יואל  ר' הצדיק של ותיק תלמיד היה שאבא הקודמים מסיפורים שידעת שכפי – הנסתרים של
כיבדו  הם גם הנה – ומחזיקם הנסתרים את ומחבב הקבלה תורת בלימוד ומהעוסקים בעלֿשם

בטלן. ברוך ר' בשם אבא את כינו העיר ואנשי במאד, אבא את

בטלן  ברוך ר' בת רחל קראו אותי בטלן, ברוך ר' אבא את קוראים שמעתי ילדה בהיותי
משפחתינו  כינוי הוא בטלן אשר לבבי בתום דימיתי בטלן, ברוך ר' בן בנימין קראו אחי ואת

ק  ברנדיס בשמות הילדות חברותי את שקראו שפייער.כמו לובר

ואהב  צוהל איש היה הוא אמי. של רחוק קרוב והוא שמו אריה שמעון ר' לנו היה מודע
אותי  קורא היה ופעם שבקטנות, הקטנה הילדה רחל'ע בשמי אותי קורא היה פעם להכעיסני,
לקרוא  מאד הכעיסני פעם ממנו. בורחת הייתי ואנכי פארטוגאלי רחל הגברת וגדולה כבוד בשם
את  אבא כשמוע ליבי, מקירות ואבכה ויותר, שלוש שתיים פעם פארטוגאלי רחל בשם אותי
בשם  לקראני מכעיסני אריה שמעון שר' לו אמרתי בוכה, אני מה וישאלני מחדרו יצא בכייתי
אני  בתך הלא אחר, בשם אותי מכנה הוא ולמה משפחתנו שם הוא בטלן הלא פארטוגאלי, רחל

בטלן. רחל שמי גם הנה בטלן ברוך ר' שמך ואם

מעט  כשנתגדלתי אבל שפתיו, על עבר קל שחוק ורק מאומה לי אמר ולא הרגיעני אבא
אבא  את כינו העיר אנשי אשר הוא בטלן והכינוי פארטוגאלי הוא משפחתנו שכינוי לי נודע
הלמדנים  – כולם הנשגבות, מעלותיו עצם מגודל אשר לאמור, כבוד אות והוא בטלן בשם

לפניו. מתבטלים – וכו' והגבירים

ביתו  והנהגת חייו באורחות והן בעסקיו הן  דבר עשה לא – רחל הרבנית אמרה – אבא
והוראתו. בעלֿשם יואל ר' הצדיק מורו עצת את ששאל בלתי

לי, תספר מאשר דבר איזה אבין לא אם אשר הזהרתני את – לאה דבורה שאלה – אמי
יודעת. בלתי ולהישאר שאלתי את לשכוח שאוכל זמן לאחר על לדחות ולא תיכף אותך לשאול
אם  בעלֿשם, תואר מהו בעלֿשם יואל ר' הצדיק את בסיפורייך הזכרת פעמים איזה זה והנה

כן. נקרא ההוא האיש שרק פרטי תואר או משפחה ככינוי כללי תואר הוא

פרטי. וגם כללי כפול, תואר הוא – הרבנית השיבה – בעלֿשם התואר

במשנה  שנינּו וכך בעלֿשם, בתואר מּתּואר הוא גילו בבני או במינו המעולה דבר ְִָָכל
משאר  מופלא הוא ההוא שהאילן בשדה, זיתים שם לו שיש זית כל פאה במסכת מפורשת
משארי  יותר שמן מלאים שזיתיו או האחרים מהאילנות יתר זיתים עושה שהוא בין האילנות
לאילן  יש להן והדומה כאלו סיבות עלֿידי הנה מובחר, מקום הוא עמידתו שמקום או הזיתים
יתרון  איזה לו שיש ומדבר, חי צומח דדומם הסוגים מארבעה דבר בכל הוא וכן מפורסם, שם זה

בעלֿשם. ונקרא פרסום לו עושה ההוא היתרון הנה
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יו  ר' הצדיק אבל הסוגים, מארבעה דבר לכל כללי כינוי כפול,זהו לטעם בעלֿשם נקרא אל
הקבלה, בתורת בקי שהיה לפי והוא אדם, בני שאר לגבי יתרונו פרסום וטעם סיבת על נוסף
ורפואת  ה"לאֿטובים" גירוש אודות לך שסיפרתי כמו מופתים עושה היה זאת תורתו ובחכמת

בעלֿשם. נקרא ולכן החולים

מזכירים  ואנו לנו הגלויים שמות שבעה מהם שמות, כמה לו יש עולם אדון יתברך אלוקינו
אחר  בשם  ופעם זה בשם שבשמים לאבינו קוראים אנו פעם ובקשותינו, תפילותינו בנוסח אותם
טעמי  לדור מדור להם המסורה הקבלה עלֿפי ידעו שהם הגדולה כנסת אנשי לנו קבעו אשר כפי
ואופן  פעולתו אופן ושם שם בכל לדעת וצריכים  מיוחדת, פעולה פועל ושם שם וכל השמות,
זה  ומשום ופעולתם קריאתם השמות תוארי את ידע יואל ר' והצדיק המותר, במבטא קריאתו

מופתים. ידם על ולפעול הקב"ה של בשמותיו לכווין שידע בעלֿשם בתואר נקרא

הרב  של ותיק תלמיד שהיה מאחר מופתים, עשה – לאה דבורה שאלה – אביך גם האם
כמוהו. מופתים לעשות ויכול השמות את ידע הוא גם בוודאי הלא בעלֿשם, יואל

אבל  הקבלה, בספרי כתובים שהם כפי שמות איזה ידע אבי גם – הרבנית השיבה – בטח
שניתן  מי רק רשאי הקב"ה של בשמותיו בהשימוש כי מופתים, לעשות בהם השתמש לא וודאי
מביתֿדין  רשות לו שניתנה מי – הוא וגם שבשמים, הגדול דין מבית שנצטווה או רשות לו
שם  ולקידוש הרבים לטובת אלא הפרטיים לצרכיו בהם להשתמש רשאי אינו – שבשמים הגדול

שמים.

לאה  דבורה על עז רושם עשה – הקב"ה של ושמותיו בעלֿשם עניין בביאור – הזה הלקח
את  מזכירה ובתפילתה מתפללת שהיא שנים כמה זה כי ואף זה. אודות שמעה לא מעולם אשר
ביתֿדין  אודות פעמים כמה שמעה כן לזה, ליבה ׂשמה לא אבל שונים בכינויים הקב"ה ָָשם
דברים  לה נשארו זה עם אבל היום, עד צרכו כל לה ברור היה לא העניין אבל מעלה של הגדול

בשאלתה: לאמה ותפנה לדחות יכלה לא אחד דבר אבל אחר, לזמן זאת ותניח ברורים בלתי

קריאת  ומבטא שמות, קריאת ידי על הפעולות פועל יתברך האֿל אשר אמא, לי, אמרת את
ופעולתה  התפילה עניין מה אםֿכן מבטאם, את היודעים סגולה ליחידי רק הוא הלא השמות

בהשמות. לכווין יודעים שאינם לאלו

מקבלת  שאת שתיים, לי מראה זאת ושאלתך – הרבנית אמרה – בתי שאלת גדולה שאלה
לך  המסופק דבר כל שתשאלי שהוריתיך מה מקיימת את ואשר לך מספרת שהנני מה בטוב

קל. ספק אפילו

בבורא  הפשוטה האמונה מן מעולה לך אין כי בתי יותר דעי משובח לך ואין ברוךֿהוא,
בחסד  עולמו את ומנהיג הבורא שהוא אחד באֿל לב בתום הפשוטה האמונה הלב. מתום
לב  בתום מתפלל שהיהודי ומכיוון היהודי, של ועצמותו מהותו זהו הנה ברחמים ובריותיו
לו  הדרוש להספיק – בשם לכווין יודע אינו אם גם – נשמעת תפילתו הנה שבשמים, לאבינו
ידי  על באים הרגיל מגדר היוצאים הדברים ורק המוסריים, נפשו ומזונות גופו וכלכלת במחייה 

הצדיקים. ידי על בכוונה בשם קריאה

ואין  ילידו, של והמוסרי הכלכלי מזונו המספק לאב דומה, הדבר למה משל לך ְַואמשול
בקשה  להיליד לו כשיש אבל החלימני. אבא פרנסני, אבא אביו, בשם לקרוא רק צריך היליד
להתרפס  שמות בכמה לקרותו אביו את לשדל צריך הוא הנה אז הרגיל, מדרך היוצאת מיוחדת
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אין  הסיבות מן לסיבה הנה ולפעמים בנו, בקשת את ממלא האב אשר עד לו ולהתחנן לפניו
עבורו. רחמים המבקש אחר אמצעות ידי על רק ילידו בקשת ממלא האב

ההמונים  האנשים את מאוד מחבב היה בעלֿשם, יואל ר' הצדיק של ותיק תלמיד שהיה אבי
וטעמי  ענייני לא דעת מבלי ובהידור בזריזות מצוות ומקיימי תמימים בפשטות, האלוקים יראי
הכבוד  יראת הדרת לו שיש דאבא בפומיה מרגלא והווה האֿל, מצוות שהיא באשר ורק המצוות 
מפראג. העילוי ליב שלמה ר' של חידושיו מהפלאת יותר העגלון, שאול ליב ר' של מפשטותו

הבאה  הפעולה את לחבב הנסתרים בדרכי ומתנהגים הקבלה חכמת לומדי של דרכם הוא וכך
לכולנו, אחד אב הלא הנשמות בסוד כי אשה, או איש אם הפועל הוא מי הבדל מבלי הלב מתום
שלמדני  מורה לי וישכור תורה ללמדני עליו כי ויבן נפשי, במהלך הסתכל חכמתו בגודל ואבא

הדבר. יתפרסם שלא נזהר ורק מסודר בסדר

זרעים  סדר ומשנה המפרשים עם בתנ"ך טובה ידיעה לי לרכוש הספקתי שנים חמש במשך
זה  ועם לעיונא, גמרא ללמוד התחלתי עשרה שתים בת וכשהייתי והרמב"ם, הר"ש פירוש עם
בברית  באתי אשר עד התנהגתי וככה וכביסה, אפייה בבישול הבית צרכי את אבי עלי העמיס

שנים. בארבע ממני קשיש אביך כי עשרה, תשע בת אז ואני אביך עם הנשואין

שניאור  ר' הלמדן עם – עשרה תשע בגיל – הנישואין בברית רחל באה כאשר פנים, כל על
מ  ידע לא החתן גם גדולה, למדנית הינה שהכלה אחד אף ידע לא כך.זלמן,

ואפילו  תורה, ללמוד צריכות הנשים שאין הסוברים אלו בין נמנה שחתנה לה התברר כאשר
שתוכיח  מלה באף התבטאה לא היא למדנותה. את רחל ממנו הסתירה התורה, בלימוד אסורות

יודעת. רגילה ישראל שבת  למה מעבר למדנותה את

הסתם  שמן החתונה, לאחר זלמן שניאור ר' לה העיר כאשר פניה על חיוך העלתה רחל
כלל  עלה לא החתונה. לאחר לדעת צריכה יהודייה שאשה הדינים כל את ללמדה אמה הספיקה

למדנית. אשה עומדת שלפניו דעתו על

למופת. בית עקרת רחל הייתה ללמדנותה מעבר

דינים  שישנם בדיוק, ידעה שהיא כך, כדי עד הייתה ערוך' ב'שולחן רחל של התמצאותה
לחומרא. ולפעמים לקולא לפעמים מסוימת עיר של מנהג לפי בהם שנזהרים

שליט"א: אדמו"ר כ"ק (הערת הלקט" "שבלי פי על המנהג, למשל, היה, וסביבותיה בפוזנא
לשרוול. תפורות שאינן כפפות עם בשבת לרחוב לצאת לא ק"ז"), סימן שבת עניין שם "עיין
עם  יצאו ולכן ערּוב היה עצמה בפוזנא אך שישי. ביום הכפפות את לתפור מקפידים היו ֵולכן

לשרוול. תפורות היו לא הן כאשר גם כפפות

חזרה  המשפחה שכל זלמן, שניאור ר' עם רחל נישואי לאחרי קצרה תקופה פעם, אירע
שניאור  ר' וחתנו בנימין בנו בטלן, ברוך ר' הגברים: צעדו בראש לביתם. הכנסת מבית בשבת

רחל. ובתוכן הנשים צעדו בעקבותיהם זלמן,

היו  לא שהורגלו וכפי בפוזנא, נהוג שהיה כפי שבת, לכבוד כפפות איתן נשאו הנשים
עימו  לקח אותם ספרים מספר שחיו בית תחת נשא אפילו בנימין, לשרוול. תפורות הכפפות

השבת. סעודת לאחר בהם לעיין מנת על הכנסת מבית
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נקרע  שהעירוב והכריז מבוהלת בריצה השמש הגיע לפתע כאשר הדרך, באמצע כבר היו הם
מה  ידעו ולא מלכת כולם עצרו ולכן, בעיר. לטלטל כעת שאסור אומרת זאת פתאומי. באופן
מבלי  לעמוד ימשיכו האם הספרים? עם בנימין יעשה ומה לזרקם? האם הכפפות? עם לעשות

ממקומם? לזוז

באמרו: – ברצינות ספק בחיוך ספק – הלמדנית רחל לבתו בטלן ברוך ר' פנה אז

לנהוג"? צריך איך שאלה לפסוק יכולה ואת ערוך', ב'שולחן בקיאה הרי את רחל, "נו,

ואמר: ליווהו אשר לגברים  ברוך ר' פנה כך כדי ותוך

מסוים, דין לבירור מגיעים כאשר אך אחרים, ובלימודים בגמרא מדי עסוקים הגברים "אנו
רחל". את לשאול אלא ברירה לנו נשארה לא לכן, יודעים. איננו קרובות לעתים הרי

מ  מבוגר היה אשר זלמן שניאור בתמיהה,ר' עיניים, זוג פקח שנים, בארבע רעייתו, רחל
שחותנו  או מפיו? שהוציא למה באמת הוא מתכווין האם חותנו? של אלו מלים מבטאות מה
פשוטה  כאשה אותה העריך הוא הרי עתה עד ידיעות? כאלו ישנן שלאשתו זה איך לצון? חומד

למדנית? שהיא סימן כל  היום עד הראתה לא רחל, היא, וגם ביותר,

היטב  ידעה היא אודותה. להתגלות לו היה שאסור סוד גילו כאילו להסמיק, החלה רחל
למורת  יגרום זה אולי יודע ומי בלמדנותה. ייווכח כאשר מוחלטת הפתעה זו תהיה בעלה שעבור

תורה! ילמדו שנשים לזה  מתנגד שהוא היטב, ידעה היא כלפיה. מצידו רוח

יתגלה  – חתונתה אחר מהר כך שכל – רצתה לא היא ועצורה. ביישנית רחל הייתה בכלל,
הקטנות! בנקודות אפילו בקיאה שהיא הסוד

השאלה  את תפסוק שהיא רק אלא אחרת רצה לא הוא – באזיקים כאילו החזיקה אביה אך
לפסיקה. קלה מאוד שאלה באמת זו הייתה ועבורה במקום. ומיד תיכף

חשש, כל כאן ואין בדיעבד, של עניין זה "הרי רחל פסקה הכפפות" את להסיר צריכים "אין
כאן  הולכים אנו הרי עבירה! ויעבור האסור באופן ויטלטלם הכפפות את מישהו יסיר שמא
ובקשר  ויזכירו. לו שיעיר מי יהיה תיכף הרי הכפפות, את להסיר ינסה מישהו ואם בחבורה,
להכניסם  יצטרכו וכאשר אמות, מארבע פחות של בשטח לשני, האחד למסרם צריכים לספרים
חיים, אורח ערוך, שולחן ראה שליט"א: אדמו"ר כ"ק (הערת להכניסם גוי יצטרך היחיד לרשות

ש"ג). וסימן רס"ו סימן

ששמעו  הגם השאלה, את נכון רחל פסקה האם לקבוע, היה יכול לא מהגברים אחד אף
פסקה. שהיא מה את וביצעו ברוך ר' של לדעתו

הם  אין כאילו – ערוך' ב'שולחן לעיין ובנימין זלמן שניאור ר' מיהרו לביתם, הגיעו כאשר
היו  לא כאשר ברחוב בהיותם להם אמרה שרחל כמו בדיוק כתוב היה ושם – רחל על סומכים

ידה. תחת הספרים

שניאור  ר' הבעל אך אחותו. של בלמדנותה שמח בנימין גם רחל. בבתו התפאר ברוך ר'
על  כאן גילה כאילו ודוקרות, חריפות הערות להעיר והחל רצון, שביעות אי סימני הראה זלמן

חיסרון. איזה יודע מי אשתו
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רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

אמר  כאשתי" "חבר" להיות אני צריך שלי במקרה אך כחבר", חבר ש"אשת אומרת "הגמרא
ביקורתית. בנימה זלמן שניאור ר'

בחיוך: ברוך ר' לו ענה כך על

פרק  כתובות שליט"א: אדמו"ר כ"ק (הערת כלסטים" לסטים ש"אשת גם אומר הירושלמי
אשת  או "חבר" אשת תהיה היא האם בידך והברירה בידך, בתי את מסרתי אני ט). הלכה ה

"לסטים".

החל  הוא ולהיפך, מלהתמרמר. ופסק חותנו , של כוונתו את ומיד תיכף קלט זלמן שניאור ר'
ובצדקותה. אשתו, של בלמדנותה  להתגאות

לאה  שדבורה בעת רק בתה את ללמד רחל החלה כבר, יודעים שאנו כפי הרי לאה, ודבורה
ממנה. זאת ביקשה

הזמן  שבמשך עד מסודר. ובסדר יסודית בצורה – בתה – לאה דבורה את ללמד החלה היא
רחל. אמה כמו למדנית לאה דבורה נהייתה

שמרה  לא היא אך בעלה. ידיעת ללא אמנם הייתה לאה דבורה בתה עם הלימוד תחילת
עניין. מזה לעשות לא  כדי בסוד, רב זמן זאת

בפניו  היה ניכר זאת לעומת כלל, זלמן שניאור ר' הגיב לא זה, עניין לבעלה סיפרה כאשר
הנאה. מכך לו שיש
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á"ô ,èáù è"ë ä"á

ç"åå ãáëð éëäå äìòðä æåò åðãéãé ãåáë

ìò÷ðéôøàâ [. . .] ø"äåî à"éà

,äëøáå íåìù

ìù äìäàá éáùåéå äøåú éãîåì úáåèì åìòôî áéè

ìò äù÷áå øáòä ìò äáø äãåú .åðéãò àá äðä ,äøåú

ìãåâáå ,äëøáìå äáåèì åéìòôî ìéãâéå áéçøé éë ,ãéúòä

éúëøàä øáë äðåëð äãîá äøæòä úåöéçðå íéðéðòä

.äáäàå äáéç ìù äàéø÷á ,íàø÷ çèá øùà éáúëîáÇ

øøåòì äùòé äùò 'úé åúøæòá úåùòì ìëåé øùà ìëëå

úåëæå .äøåú éãîåì ÷éæçäì íäøáà é÷ìà íò áì éáéãð

äëøáá êøáúäì åéçé íéùòîäå íéùåòä ìò ïâú äøåúä

.â"åøá úìôåëîå äìåôë

'éù à"ùø åðãéãéì éúáúëù éáúëî åðãéãé àø÷ çèáÇ

úåìãúùää øáã ìò ïéøôéù 'éù ã"ø åðãéãéå ïàîìòâàô

éë 'éù ù"ðà ïéá ç"àãå äìâðá ãåîéì éøåòéù úåãñéúäá

÷"äøä ø"åîàà ÷"ë ãåä åðúàî ùåøãé ùøã äæ úà

éäé 'éù ù"ðà áùåî íå÷î ìëá øùà ò"éæ ò"ð ä"äìì÷åöæ

.íúåáùåîá íéáåäà íéòø úãéòå[å] äøåú øåàÅ

íåé øáã ìò 'éù ù"ðà úà éúøøåò úôìåçä äðùá

,ò"éæ ò"ð ä"äìì÷åöæ ÷"äøä ø"åîàà ÷"ë ãåäã àìåìéä

ìò ñçéúîäî ùéàå ùéà øåëæé åá øùà íåé ,ïñéðì éðùá

ãåîéì éøåòéù øãñì 'ã éàøé åøáãéå ,åáøå åøåî úà åìâã

.úåãòåúä éðîæå

úà åùéã÷ä 'éù ù"ðàî íéáø éúìá÷ù úåòéãéä éôëå

,ç"àã ãåîéìå äìôú äøåúá íéîùá ìà úëøáì äæä íåéä

àðåæîå àééç éðáá íé÷ìàä úàî äîìù íúøåëùî éäé

.ø"åâá é"äë íäì áåèì ,àçéåø

úú[å]áòá íéøåù÷ä 'éù ù"ðà åðãéãé øùà äðåôà àì

àáä íâå) äæä íåé åòá÷é ,éúéîà ùâøå äòã éìòá ,äáäà

íéøáãá ,íéòø úçéùå äøåú ä÷ãöá äãåáò íåéì (åéøçàÅ

.äøåúä ÷åæéçì íéøøåòîä

é"áçàë êåúá 'éù ù"ðà øæòá åðéúåáà é÷ìà 'ã éäé

.ø"åâá íäéãé éùòî ìë úà êøáì 'éù

.ñ"èëá åëøáî ù"åãäå ð"åàë íåìùå äëøá 'éäå
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ipyרמו ,oey`x - `k - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéèôùî úùøô
àëïåùàøàíéètLnä älàå:íäéðôì íéNz øLà §¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«

áúráMáe ãáré íéðL LL éøár ãár äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½
:ípç éLôçì àöéâàöé Btâa àáé Btâa-íà ¥¥¬©«¨§¦−¦¨«¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®

:Bnr BzLà äàöéå àeä äMà ìra-íàã-íà ¦©³©¦¨Æ½§¨«§¨¬¦§−¦«¦
úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

äéðãà-úà ézáäà ãárä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½
:éLôç àöà àì éða-úàå ézLà-úàåBLébäå ¤¦§¦−§¤¨®̈¬Ÿ¥¥−¨§¦«§¦¦³

-ìà Bà úìcä-ìà BLébäå íéýìûä-ìà åéðãà£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤−¤
Bãárå röøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−

:íìòìñ(éåì)æäîàì Bza-úà Léà økîé-éëå §Ÿ¨«§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨®̈
:íéãárä úàök àöú àìçéðéra ärø-íà ¬Ÿ¥¥−§¥¬¨«£¨¦«¦¨º̈§¥¥¯

äéðãàáéúëàì-øùàéø÷dcôäå dãré Bì-øLà £Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§®̈
øëîì ìLîé-àì éøëð írì:dá-Bãâáa d §©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

è:dl-äNré úBðaä ètLîk äpãréé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«
éàì dúðrå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ

:òøâéàéìL-íàåäàöéå dì äNré àì älà-L ¦§¨«§¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−®̈§¨«§¨¬
:óñk ïéà ípçñ(ìàøùé)áéúBî úîå Léà äkî ¦−̈¥¬¨«¤©¥¬¦²¨¥−¬

:úîeéâéBãéì äpà íéýìûäå äãö àì øLàå ¨«©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®
:änL ñeðé øLà íB÷î Eì ézîNåñãéãæé-éëå §©§¦³§Æ¨½£¤¬¨−¨«¨§¦«¨¦¬

éçaæî írî äîørá Bâøäì eärø-ìr Léà¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´¦§§¦½
:úeîì epçwzñåèúBî Bnàå åéáà äkîe ¦¨¤−¨«©¥¬¨¦²§¦−¬

:úîeéñæèúBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå ¨«§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬
:úîeéñæé:úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îeñ ¨«§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«

çéïáàa eärø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bàèéíe÷é-íà ´§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«¦¨º

÷ø äknä äwðå BzðrLî-ìr õeça Cläúäå§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´©©¤®©¬
:àtøé àtøå ïzé BzáLñ ¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(302 'nr h jxk zegiy ihewl)

EÏ ÈzÓNÂ B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ˜Ï‡‰Â(יג (כא, ¿»¡…ƒƒ»¿»¿«¿ƒ¿

B„ÈÏלּנפׁש הּכּונה ּכי נסּתר, לׁשֹון נקט החטא לגּבי – ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּביחס  'נסּתר' ּבבחינת ׁשהיא האדם, את הּמחטיאה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּבהמית,

האלקית. הּנפׁש הּפנימית, נקט EÏלמהּותֹו הּתּקּון לגּבי – ְְֱִִִֶֶַַַָֹ¿ְִֵַַַָ

ׁשּנפּגמת  האלקית, לּנפׁש אמּורים הּדברים ּכי נֹוכח, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלׁשֹון

הּפגם. ּבתּקּון ועֹוסקת מהחטא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּכתֹוצאה

éðùëBúîà-úà Bà Bcár-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe èáMaàëíBé-íà Cà ©¥½¤¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«©¬¦²

:àeä Btñë ék íwé àì ãîré íéîBé Bàñ ¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«
áëäéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨

åéìr úéLé øLàk Lðré LBðr ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ
:íéììôa ïúðå äMàä ìraâëäéäé ïBñà-íàå ©´©¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«§¦¨−¦«§¤®

:Lôð úçz Lôð äzúðåãëïL ïér úçz ïér §¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤©µ¦©´©©½¦¥−
:ìâø úçz ìâø ãé úçz ãé ïL úçzäëäiåk ©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤©¬©¨«¤§¦¨Æ

úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz©´©§¦½̈¤−©©´©®̈©©¾̈©−©
:äøeaçñåë-Bà Bcár ïér-úà Léà äké-éëå ©¨«§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«

úçz epçlLé éLôçì dúçLå Búîà ïér-úà¤¥¬£¨−§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©
:BðéræëéLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcár ïL-íàå ¥«§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬

:BpL úçz epçlLéôçëLéà-úà øBL çbé-éëå §©§¤−©¬©¦«§¦«¦©̧¬¤¦²
ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà¬¤¦−̈¨¥®¨¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ

é÷ð øBMä ìráe BøNa-úà:èëçbð øBL íàå ¤§¨½©¬©©−¨¦«§¦¿Á©¨̧
ìL ìîzî àeäepøîLé àìå åéìráa ãreäå íL ¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½

åéìra-íâå ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½§©§¨−̈
:úîeéìBLôð ïéãt ïúðå åéìr úLeé øôk-íà ¨«¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§Ÿ́©§½

:åéìr úLeé-øLà ìëkàìçbé úá-Bà çbé ïá-Bà §¬Ÿ£¤©−¨¨«¥¬¦−̈©´¦®̈
:Bì äNré äfä ètLnkáìøBMä çbé ãár-íà ©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«¦¤²¤¦©¬©−

ìL | óñk äîà Bàåéðãàì ïzé íéì÷L íéL ´¨¨®¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈
:ì÷qé øBMäåñâìBà øBa Léà çzôé-éëå §©−¦¨¥«§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ

Bà øBM änL-ìôðå epqëé àìå øa Léà äøëé-ék¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®§¨«©¨¬¨−¬
:øBîçãìåéìráì áéLé óñk ílLé øBaä ìra £«©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®

:Bl-äéäé únäåñäìbé-éëåøBL-úà Léà-øBL ó §©¥−¦«§¤«§¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬
-úà eöçå éçä øBMä-úà eøëîe úîå eärø¥¥−¨¥®¨̧§¹¤©³©©Æ§¨´¤

:ïeöçé únä-úà íâå BtñkåìøBL ék òãBð Bà ©§½§©¬¤©¥−¤«¡«´©À¦Â´
ìL ìBîzî àeä çbðåéìra epøîLé àìå íL ©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ¦§§¤−§¨¨®

:Bl-äéäé únäå øBMä úçz øBL ílLé ílLñ ©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−¦«§¤«
æìBøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®

ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ



רמז iriax ,iyily - bk ,ak - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äOä úçzáëàápbä àöné úøzçna-íà ©¬©©¤«¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈
:íéîc Bì ïéà úîå äkäåáLîMä äçøæ-íà §ª¨´¨¥®¥¬−¨¦«¦¨«§¨¬©¤²¤

økîðå Bì ïéà-íà ílLé ílL Bì íéîc åéìr̈−̈¨¦´®©¥´§©¥½¦¥´½§¦§©−
:BúáðâaâøBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà ¦§¥«¨«¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯

:ílLé íéðL íéiç äN-ãr øBîç-ãrñ ©£²©¤−©¦®§©−¦§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr eh jxk mgpn zxez)

‡t¯È ‡t¯Â(יט (כא, ¿«…¿«≈

התיאׁש ׁשהרֹופא ואמר צדק' ה'צמח אל יהּודי ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפעם

רׁשּות  ׁשּנּתנה מּכאן ירּפא, ורּפא "ּכתיב הרּבי: לֹו אמר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו.

לרּפאֹות א)לרֹופא ס, לרּפא,(ברכות רק רׁשּות לֹו ׁשּיׁש הרי . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָ

- ּומתיאׁש) ידיו את מסּלק אּלא מרּפא (ׁשאינֹו להפ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואּלּו

ׁשּום  לֹו ואין הּפׁשּוט ּכאדם ׁשּנעׂשה (היינּו אליו" ׁשּי זה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

רפּואה). ּבעניני ְְְְִֵֵָָּדעה

éùéìùã-úà çlLå íøë-Bà äãN Léà-øráé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤
áéúëäøéòáéø÷áèéî øçà äãNa øráe Bøéra§¦½¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬

:ílLé Bîøk áèéîe eäãNñäLà àöú-ék ¨¥²¥©¬©§−§©¥«¦«¥¥̧¥¹
äãOä Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´©¨¤®

:äøraä-úà øránä ílLé ílLñåïzé-ék ©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«¦«¦¥Á
ì íéìë-Bà óñk eärø-ìà Léàúéaî ápâå øîL ¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−¦¥´

:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàäæàì-íà ¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦¦³Ÿ
íéýìûä-ìà úéaä-ìra áø÷ðå ápbä àöné¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤¨«¡Ÿ¦®

:eärø úëàìîa Bãé çìL àì-íàç-ìk-ìr ¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«©¨
-ìr äN-ìr øBîç-ìr øBL-ìr òLt-øác§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧©
ãr äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìr äîìN©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½©µ
íéýìû ïréLøé øLà íäéðL-øác àáé íéýìûä̈«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½

:eärøì íéðL ílLéñèeärø-ìà Léà ïzé-ék §©¥¬§©−¦§¥¥«¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹
ì äîäa-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîçúîe øîL £¸¬¤²§¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²

:äàø ïéà äaLð-Bà øaLð-Bàéýåýé úráL «¦§©¬«¦§−̈¥¬Ÿ¤«§ª©´§Ÿ̈À
úëàìîa Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤´¤

:ílLé àìå åéìra ç÷ìå eärøàéáðbé áðb-íàå ¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«§¦¨¬Ÿ¦¨¥−
:åéìráì ílLé Bnrîáéeäàáé óøhé óøè-íà ¥«¦®§©¥−¦§¨¨«¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´
:ílLé àì äôøhä ãrôâéírî Léà ìàLé-éëå ¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«§¦«¦§©¬¦²¥¦¬

ílL Bnr-ïéà åéìra úî-Bà øaLðå eärø¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬¥«¦−©¥¬
:ílLéãéøéëN-íà ílLé àì Bnr åéìra-íà §©¥«¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´

:BøëNa àa àeäñåèäìeúa Léà äzôé-éëå ½−̈¦§¨«§¦«§©¤´¦À§¨²
Bl äpøäîé øäî dnr áëLå äNøà-àì øLà£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−

:äMàìæèóñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà §¦¨«¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤
:úìeúaä øäîk ì÷Léñæé:äiçú àì äôMëî ¦§½Ÿ§−Ÿ©©§«Ÿ§©¥−̈¬Ÿ§©¤«

çé:úîeé úBî äîäa-ír áëL-ìkñèéçáæ ¨Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«Ÿ¥¬©
Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéýìûì:ë-àì øâå ¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«§¥¬«Ÿ

õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîàë:ïeprú àì íBúéå äðîìà-ìkáë-íà ¦§¨«¦¨©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«¦

rîL éìà ÷röé ÷òö-íà ék Búà äprú äpr©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©
:Bú÷rö òîLàâëíëúà ézâøäå étà äøçå ¤§©−©«£¨«§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−

:íéîúé íëéðáe úBðîìà íëéLð eéäå áøçaô ¤¨®¤§¨³§¥¤Æ©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«
ãëCnr éðrä-úà énr-úà äåìz | óñk-íà¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈

:CLð åéìr ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤
äëLîMä àa-ãr Erø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤

:Bì epáéLzåëàåä ékáéúëäúåñëéø÷Búeñë §¦¤¬«¦´¦³§Æ
äéäå ákLé äna Bøòì BúìîN àåä dcáì§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈§¨¨Æ

:éðà ïepç-ék ézrîLå éìà ÷röé-ékñ ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(lw zxaeg zeniyx)

ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa . . LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ(יג-יד (כב, ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ…¿«≈
ׁשּנׁשּתּמׁש ּכדי 'ׁשאלה', ּבתֹור ּבקר מּדי לנּו נּתנת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּנפׁש

ׁשלמה. אֹותּה נׁשיב ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ה' רצֹון לקּיּום ְְְְִִֵֶָָָָָָּבּה

ּבזה? לעמד יכֹול ּומי ּבאֹונסין, ּגם חּיב ׁשֹואל הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוקׁשה:

ּכלֹומר: ּבבעלים'. 'ׁשאלה ּתהיה ׁשה'ּׁשאלה' היא, לכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעצה

להתּפּלל  עלינּו הּנפׁש, את 'ׁשואלים' ּכׁשאנּו ּבקר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּדי

ׁשהּׁשֹואל  הּוא, והּדין צרּכנּו; את ּולבּקׁש הּקּב"ה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלבעלּה,

להׁשקֹותֹו החפץ מּבעל ּבּקׁש הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָחפץ

ּבבעלים'. 'ׁשאלה זֹו הרי – וכּדֹומה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָמים

éòéáøæëàì Enrá àéNðå ìl÷ú àì íéýìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ
:øàúçëéða øBëa øçàú àì Erîãå EúàìîE ¨«Ÿ§¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−

éì-ïzz:èëì äNrz-ïkðàöì EøLúráL E ¦¤¦«¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-ír äéäé íéîé̈¦Æ¦«§¤´¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

ìàì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúñâëààì Ÿ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«¬Ÿ

úéäì òLø-ír Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈¦«§−Ÿ
:ñîç ãrá-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àì ¥¬¨¨«Ÿ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ



iriayרמח ,iyy ,iying - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úhäì íéaø éøçà úèðì áø-ìr äðrúâìãå ©«£¤´©¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ§¾̈
:Báéøa øcäú àìñãBà Eáéà øBL òbôú ék ¬Ÿ¤§©−§¦«¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬

:Bì epáéLz áLä ärz Bøîçñääàøú-ék £Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−«¦«¦§¤º
Bì áærî zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®

:Bnr áærz áærñ ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gky 'nr i jxk ycw zexb`)

CnÚ ÈÚ‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»
ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

רמה  ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

הּקדֹוׁש). החּיים' 'אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ּובלי ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹזֹו,

לפי  חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּומרגש

ּברֹויט  ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל הּידּוע ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָהּפתּגם

הּלחם  ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז האּב,  אי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוואס

מּלת  מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ׁשּל היא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבידי,

.(ׁשּל =) ְְֶֶַ"ּדינער"

éùéîç
éùù,

åðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eæ-øácî ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©
÷écöà-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−

:òLøçíéç÷t øeré ãçMä ék çwú àì ãçLå ¨¨«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½
:íé÷écö éøác ólñéåèízàå õçìú àì øâå ¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À

øâ-ék øbä Lôð-úà ízrãéõøàa íúééä íé §©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîézôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå ¦§¨«¦§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈

:dúàeáz-úààédzLèðe äpèîLz úréáMäå ¤§«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈
äãOä úiç ìëàz íøúéå Enr éðéáà eìëàå§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®

:Eúéæì Eîøëì äNrz-ïkáéäNrz íéîé úLL ¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ©«£¤´
éNrîEøBL çeðé ïrîì úaLz éréáMä íBiáe E ©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ

:øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçåâé-øLà ìëáe ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«§²Ÿ£¤
àì íéøçà íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà̈©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ

ét-ìr òîMé àì eøékæú:EãéìLâçz íéìâø L ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«¨´§¨¦½¨¬Ÿ
:äðMa éìåèúráL øîLz úBvnä âç-úà ¦−©¨¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´

Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk úBvî ìëàz íéîé̈¦ÁŸ©̧©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤
éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé Bá-ék áéáàä̈«¨¦½¦−¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«¨¬¨©−

:í÷éøæèéNrî éøeka øéöwä âçåòøæz øLà E ¥¨«§©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−
-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçå äãOa©¨¤®§©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤

éNrî:äãOä-ïî EæéìLäàøé äðMa íéîrt L ©«£¤−¦©¨¤«¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ
:ýåýé | ïãàä éðt-ìà Eøeëæ-ìkçéçaæú-àì ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬

éçáæ-íc õîç-ìr:ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìå ©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤
èéýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´

éäìà:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(185 'nr gi jxk zegiy ihewl)

¯ÓLz ˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ . . e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ∆«««ƒ¿…

יג-טו) (כג,

‰¯eÒ‡ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ‰Ó :¯ÓBÏ ,‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»

‰‡‰a ¯eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡Â ‰‡‰a«¬»»¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»
‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡Â(הּטּורים (ּבעל ¿≈¿»∆ִַַַ

רגיל  אדם ּדהּנה, לעבֹודהֿזרה. חמץ ּבין נֹוסף ּדמיֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיׁש

ולכן  האּסּור, את לׁשּכח עלּול והּוא הּׁשנה ּבמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבחמץ

רגיל  אדם :ּכ ּבעבֹודהֿזרה ואף ּביֹותר. הּתֹורה ּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָהחמירה

להּגיע  עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולקּבל העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעסק

ליחס - זרה' רק Ì‰Ïל'עבֹודה ׁשהם ולׁשּכח הּתֹועלת, את ְֲֵַַָָָ»∆ְְִֵֶֶֶֶַַַֹ

ה'. לברּכת ְְְִַ'לבּוׁש'

éùùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì EEøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå Cøca©¨®¤§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

àëàì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íërLôì àOéáërBîL-íà ék ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«¦´¦¨³©

ézáéàå øaãà øLà ìk úéNrå Bì÷a òîLz¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®§¨«©§¦Æ
éáéà-úàéøøö-úà ézøöå E:Eâëéëàìî Cìé-ék ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«¦«¥¥´©§¨¦»

éðôìéføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E §¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ
:åézãçëäå éñeáéäå éeçä éðrðkäåãë-àì §©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦««Ÿ

äNrú àìå íãárú àìå íäéäìàì äåçzLú¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNrîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávîäëíëéäìà ýåýé úà ízãárå ©¥«Ÿ¥¤«©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáeäìçî éúøñäå E ¥©¬¤©§§−§¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈

:Eaøwîñ ¦¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr fh jxk zegiy ihewl)

Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï(יט (כג, …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
ּבפרׁשת זה 'חק' ׁשל ללּמדנּו,ÌÈËtLÓמּקּומֹו ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵַָ

עלינּו ּכלֹומר, 'מׁשּפט'. ּכאל חק אל ּגם להתיחס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשעלינּו

ׁשאּתה  מה "ּכל האפׁשר: ּככל החק טעם את ּולהבין ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלנּסֹות

טעם" לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן ּתמּורה)יכֹול הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִִֵֵַַַַַַָָ

éòéáùåë-úà Eöøàa äø÷rå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤
éîé øtñî:àlîà EæëçlLà éúîéà-úàéðôìE ¦§©¬¨¤−£©¥«¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½



רמט iriay - ck - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ézúðå íäa àáz øLà írä-ìk-úà éúnäå§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯
éáéà-ìk-úàéìà EE:óørçë-úà ézçìLå ¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤§¨©«§¦¬¤

éðôì ärøväéðrðkä-úà éeçä-úà äLøâå E ©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤©§©«£¦²
éðôlî ézçä-úàå:Eèëéðtî epLøâà àìE §¤©«¦¦−¦§¨¤«¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−

éìr äaøå äîîL õøàä äéäz-ït úçà äðLaE §¨¨´¤®̈¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ§¨½̈§©¨¬¨¤−
:äãOä úiçìéðtî epLøâà èrî èrîãr E ©©¬©¨¤«§©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ

:õøàä-úà zìçðå äøôz øLààì-úà ézLå £¤´¦§¤½§¨«©§−̈¤¨¨«¤§©¦´¤
ìt íé-ãrå óeñ-íiî Eìábøaãnîe íézL §ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½¦¦§−̈

õøàä éáLé úà íëãéa ïzà | ék øäpä-ãr©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´¨½̈¤
éðtî BîzLøâå:Eáìíäéäìàìå íäì úøëú-àì §¥«©§−̈¦¨¤««Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−

:úéøaâìéì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì §¦«³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®
:L÷Bîì Eì äéäé-ék íäéäìà-úà ãárú ékô ¦³©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

ãëàäzà ýåýé-ìà äìr øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ
ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãð ïøäàå§©«£ŸÆ¨¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®

:÷çøî íúéåçzLäåá-ìà Bcáì äLî Lbðå §¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ§¦©̧¤³§©Æ¤
:Bnr eìré àì íräå eLbé àì íäå ýåýéâàáiå §Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«©¨´Ÿ

àå ýåýé éøác-ìk úà írì øtñéå äLîú ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
eøîàiå ãçà ìB÷ írä-ìk ïriå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½

:äNrð ýåýé øac-øLà íéøácä-ìkãázëiå ¨©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«©¦§´Ÿ
ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤

ì äávî äøNr íézLe øää úçz çaæîíéðL ¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬
:ìàøNé éèáL øNräéða éørð-úà çìLiå ¨−̈¦§¥¬¦§¨¥«©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´

íéîìL íéçáæ eçaæiå úìò eìriå ìàøNé¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯§¨¦²
:íéøt ýåýéìåíNiå ícä éöç äLî çwiå ©«Ÿ̈−¨¦«©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤

:çaænä-ìr ÷øæ ícä éöçå úðbàaæøôñ çwiå ¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−©©¦§¥«©©¦©Æ¥´¤
-øLà ìk eøîàiå írä éðæàa àø÷iå úéøaä©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨®̈©´Ÿ§½²Ÿ£¤

:òîLðå äNrð ýåýé øacç-úà äLî çwiå ¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«©¦©³¤Æ¤
úéøaä-íã äpä øîàiå írä-ìr ÷øæiå ícä©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³©©§¦Æ
:älàä íéøácä-ìk ìr íënr ýåýé úøk øLà£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−¨¥«¤

èíéráLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìriå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−
:ìàøNé éð÷fîéúçúå ìàøNé éýìû úà eàøiå ¦¦§¥¬¦§¨¥«©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©

íéîMä íörëe øétqä úðáì äNrîk åéìâø©§À̈§©«£¥Æ¦§©´©©¦½§¤¬¤©¨©−¦

:øäèìàéBãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå ¨«Ÿ©§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®
:ezLiå eìëàiå íéýìûä-úà eæçiåñáéøîàiå ©¤«¡Æ¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«©¸Ÿ¤

íL-äéäå äøää éìà äìr äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®
áàä úçì-úà Eì äðzàåäåönäå äøBzäå ï §¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈

:íúøBäì ézáúk øLàâérLBäéå äLî í÷iå £¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«©¨´̈¤½¦«ª−©
:íéýìûä øä-ìà äLî ìriå BúøLîãé-ìàå §¨«§®©©¬©¤−¤©¬¨«¡Ÿ¦«§¤

áeLð-øLà ãr äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
íéøác ìrá-éî íënr øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−

:íäìà Lbéåèïðrä ñëéå øää-ìà äLî ìriå ¦©¬£¥¤«©©¬©¤−¤¨®̈©§©¬¤«¨−̈
:øää-úàæèéðéñ øä-ìr ýåýé-ãBák ïkLiå ¤¨¨«©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½

íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL ïðrä eäqëéå©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬
:ïðrä CBzî éréáMäæéýåýé ãBák äàøîe ©§¦¦−¦¬¤«¨¨«©§¥Æ§´§Ÿ̈½

:ìàøNé éða éðérì øää Làøa úìëà Làk§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨®̈§¥¥−§¥¬¦§¨¥«
çééäéå øää-ìà ìriå ïðrä CBúa äLî àáiå©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³

:äìéì íéraøàå íBé íéraøà øäa äLîttt ¤Æ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr fh jxk zegiy ihewl)

‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ . . ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï(כו (כג, …ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿«»∆¬«≈
‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ.'ה לעבֹודת ותֹוצאֹות קּיּום ׁשאין היינּו – ¿«≈»«¬»»ְְֲִֵֶַַַָ

Eˆ¯‡a רצֹון ׂשבע ׁשהאדם היא לכ הּסּבה – רצֹון) (לׁשֹון ¿«¿∆ְְִִֶַַָָָָָָָָ

חׁש הּוא עצמֹו, את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹוכיח ּדבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמעבֹודתֹו,

ה'. עֹובד ‡lÓ‡ׁשהּוא EÈÓÈ ¯tÒÓ לזּכר היא לכ העצה – ֵֶƒ¿«»∆¬«≈ְְִִֵָָָֹ

את  למּלא עליו ּבהם ימים, ׁשל קצּוב מסּפר לֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנקּבע

הּוא  אחר לדבר ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש רגע וכל ּבעֹולם, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשליחּותֹו



xihtnרנ - ck - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּולאּבּוד  לזעזּוע ּתביא זֹו זכירה זֹו. ּבׁשליחּות מעילה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּבגדר

לא  עצמּה, הּׁשליחּות את רק ירּגיׁש הּוא עצמֹו; ְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹהרּגׁשת

‰Úv·nׁש ‡e‰.אֹותּה ֶ«¿«≈«ָ

øéèôîåè-úà ïðrä ñëéå øää-ìà äLî ìriå©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤
:øääæèeäqëéå éðéñ øä-ìr ýåýé-ãBák ïkLiå ¨¨«©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬

íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL ïðrä¤«¨−̈¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬
:ïðrä CBzî éréáMäæéýåýé ãBák äàøîe ©§¦¦−¦¬¤«¨¨«©§¥Æ§´§Ÿ̈½

:ìàøNé éða éðérì øää Làøa úìëà Làk§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨®̈§¥¥−§¥¬¦§¨¥«
çééäéå øää-ìà ìriå ïðrä CBúa äLî àáiå©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³

:äìéì íéraøàå íBé íéraøà øäa äLîttt ¤Æ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

äøèôäøåáéöá äàéø÷ì íéèôùî úùøôì

ú"åîùìåãì ÷øô äéîøéá

ãìçeäéîøé-ìà äéä-øLà øácä©¨¨²£¤¨¨¬¤¦§§−̈
àø÷ì íéìLeøéa øLà írä-ìk-úà úéøa eäi÷ãö Cìnä úøk éøçà ýåýé úàî¥¥´§Ÿ̈®©«£¥¿§ŸÁ©¤̧¤¦§¦¹̈§¦À¤¨¨¨Æ£¤´¦«¨©½¦¦§¬Ÿ

:øBøc íäìèìíéLôç äiøáräå éøárä BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çìL ¨¤−§«§Â©©Â¦´¤©§º§¦¯¤¦§¨²¨«¦§¦¬§¨«¦§¦¨−¨§¦®

`xenl iy
(ç,íäì àø÷ìúBçôMìå íéãáòì ¦§Ÿ¨¤¨£¨¦§©§¨

.íéiøáòä(è,Léà eäéçà éãeäéa ¨¦§¦¦¦¦¨¦¦

mixn zxhr
çýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácäeäi÷ãö úeëìîì úéòéáMä äðMaíéìLeøéa øLà írä-ìk-úà úéøa eäi÷ãö Cìnä úøk éøçà ©¨¨²£¤¨¨¬¤¦§§−̈¥¥´§Ÿ̈®©¨¨©§¦¦§©§¦§¦¨©«£¥¿§ŸÁ©¤̧¤¦§¦¹̈§¦À¤¨¨¨Æ£¤´¦«¨©½¦

íäì àø÷ììåúBçôLøBøcúeøéç: ¦§¬Ÿ¨¤−§¦§¨§«¥

èìçìLìkBcár-úà Léà §Â©©Â¨¦´¤©§º
éøárä BúçôL-úà Léàå§¦¯¤¦§¨²¨«¦§¦¬
-ãár ézìáì íéLôç äiøáräå§¨«¦§¦−̈¨§¦®§¦§¦¯£¨

íaLéà íeLeäéçà éãeäéaøçà ¨²¦¦«¦¬¨¦−©©



רני

:Léà eäéçà éãeäéa ía-ãár ézìáì§¦§¦¯£¨¨²¦«¦¬¨¦−¦«
é-øLà írä-ìëå íéøOä-ìë eòîLiå©¦§§Á¨©¨¦¸§¨¨¹̈£¤

ì úéøaá eàaBcár-úà Léà çlL ¨´©§¦À§Â©©Â¦´¤©§º
ézìáì íéLôç BúçôL-úà Léàå§¦³¤¦§¨Æ¨§¦½§¦§¦¬
:eçlLéå eòîLiå ãBò ía-ãár£¨¨−®©¦§§−©§©¥«

àéíéãárä-úà eáéLiå ïë-éøçà eáeLiå©¨¸Æ©«£¥¥½©¨¦À¤¨«£¨¦Æ
íéãárì íeLaëiå íéLôç eçlL øLà úBçôMä-úàå§¤©§¨½£¤¬¦§−¨§¦®©¦§§½©«£¨¦−

ìå:úBçôLáé:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà ýåýé-øáã éäéå §¦§¨«©§¦³§©§Ÿ̈¸¤¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ
âé-úà úéøá ézøk éëðà ìûøNé éýìû ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦§¦Æ¤

íéãár úéaî íéøöî õøàî íúBà éàöBä íBéa íëéúBáà£´¥¤½§¸«¦¦³¨Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬£¨¦−
:øîàìãééøárä åéçà-úà Léà eçlLz íéðL òáL õwî ¥«Ÿ¦¥´¤´©¨¦¿§©§¿¦Á¤¨¦̧¨«¦§¦¹

Cnrî éLôç BzçlLå íéðL LL Eãárå Eì øëné-øLà£¤¦¨¥´§À©«£¨«§Æ¥´¨¦½§¦©§¬¨§¦−¥«¦¨®
:íðæà-úà ehä àìå éìà íëéúBáà eòîL-àìååèeáLzå §Ÿ¨«§³£«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨«©¨ª̧

eärøì Léà øBøã àø÷ì éðéra øLiä-úà eùrzå íBiä ízà©¤¹©À©©«£³Ÿ¤©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ§−¦´§¥¥®
:åéìr éîL àø÷ð-øLà úéaa éðôì úéøá eúøëzåæèeáLzå ©¦§§³§¦Æ§¨©½©©¾¦£¤¦§¨¬§¦−¨¨«©¨ª̧Æ

BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà eáLzå éîL-úà eìlçzå©§©§´¤§¦½©¨¦À¦³¤©§Æ§¦´¤¦§¨½
ðì íéLôç ízçlL-øLàíëì úBéäì íúà eLaëzå íLô £¤¦©§¤¬¨§¦−§©§¨®©¦§§´Ÿ½̈¦«§´¨¤½

ìå íéãárì:úBçôLæéízrîL-àì ízà ýåýé øîà-äk ïëì ©«£¨¦−§¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´
íëì àø÷ éððä eärøì Léàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì éìà¥©½¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧
ézúðå árøä-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé-íàð øBøã§¹§ª§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤¨¨½̈§¨«©¦³

:õøàä úBëìîî ìëì äåræì íëúàçéíéLðàä-úà ézúðå ¤§¤Æ§©«£½̈§−Ÿ©§§¬¨¨¤«§¨«©¦´¤¨«£¨¦À
øLà úéøaä éøác-úà eîé÷ä-àì øLà éúøa-úà íéøárä̈«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³«Ÿ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½£¤¬

ì eúøk øLà ìârä éðôì eúøk:åéøúa ïéa eøáriå íéðL ¨§−§¨¨®¨¥̧¤Æ£¤´¨§´¦§©½¦©©«©§−¥¬§¨¨«
èéír ìëå íéðäkäå íéñøqä íéìLeøé éøNå äãeäé éøN̈¥̧§¹̈§¨¥´§«¨©À¦©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´

`xenl iy
."eäéçà éãeäéa Léà" Bîk(éíéLôç §¦¦¦¨¦¨§¦
.íðBöøì úëìì íéiLôç(æéLéà ¨§¦¦¨¤¤¦§¨¦

,eäòøì.éøáòä Bcáòì,øBøc íëì §¥¥§©§¨¦§¦¨¤§
,épnî ,íéiLôç íëúà ïzà ,øîBìk§©¤¥¤§¤¨§¦¦¦¤¦

.'åâå áøçä ìà íéø÷ôî úBéäì,äåòæì ¦§ª§¨¦¤©¤¤§©£¨
.äãøçì(çéeúøk øLà ìâòä ©£¨¨¨¥¤£¤¨§
ì,íéðL.úéøa éúøBk Cøãk ¦§©¦§¤¤§¥§¦

mixn zxhr
äøBzä ètLîëe íéðL LL BãáòL:LéàéeòîLiåïîöò ìò eìa÷ì úéøaá eàa-øLà írä-ìëå íéøOä-ìëLéàå Bcár-úà Léà çlL ¤£¨¥¨¦§¦§©©¨¦«©¦§§Á¦§©©§¨¨©¨¦¸§¨¨¹̈£¤¨´©§¦À§Â©©Â¦´¤©§º§¦³

eòîLiå ãBò ía-ãár ézìáì íéLôç BúçôL-úàíâå ïîöò ìò eìa÷eçlLéå'åëå Bcáò úà Léà:àéïë-éøçà eáeLiåeèøçúð ékeáéLiåeøéæçä ¤¦§¨Æ¨§¦½§¦§¦¬£¨−̈®©¦§§−¦§©©§¨§©©§©¥«¦¤©§©¨¸Æ©«£¥¥½¦¦§¨§©¨¦À¤¡¦

ä÷æça íúBàíeLaëiå íéLôç eçlL øLà úBçôMä-úàå íéãárä-úàíäì úBéäì íeNôzìå íéãárì:úBçôLáéeäéîøé-ìà ýåýé-øáã éäéå ¨§¨§¨¤¨«£¨¦Æ§¤©§¨½£¤¬¦§−¨§¦®©¦§§½§¨¦§¨¤©«£¨¦−§¦§¨«©§¦³§©§Ÿ̈¸¤¦§§½̈
øîàì ýåýé úàî'ä øác éäéå øîBì øæç íéøácä eëøàL éôìe 'åëå äéä øLà øácä ïéðòä úléçúa øeîàä àeä äæ ¯ 'ä øác éäéå:âééýìû ýåýé øîà-äk ¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ©§¦§©¤¨¨¦§¦©¨¦§¨©¨¨£¤¨¨§¦¤¨§©§¨¦¨©©©§¦§©«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´

úéøá ézøk éëðà ìûøNéìk ìò ¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦§¦Æ©¨

ïììëa úBönäíëéúBáà-úà ©¦§¦§¨¨¤£´¥¤½
éðéñ øä ãîòîaíBéaúòaéàöBä §©£©©¦©§¸§¥«¦¦³

úéaî íéøöî õøàî íúBà¨Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬
:øîàì íéãárãéòáL õwî £¨¦−¥«Ÿ¦¥´¤´©

íéðLBúeãáò éîéìLéà eçlLz ¨¦¿¦¥©§§©§¿¦Á
Eì øëné-øLà éøárä åéçà-úà¤¨¦̧¨«¦§¦¹£¤¦¨¥´§À
BzçlLå íéðL LL Eãárå©«£¨«§Æ¥´¨¦½§¦©§¬

Cnrî éLôçúéòéáMä äðL úléçz ¨§¦−¥«¦¨®§¦©¨¨©§¦¦

àìå éìà íëéúBáà eòîL-àìå§Ÿ¨«§³£«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ
íðæà-úà ehäìäåönä ìà òBîL ¦−¤¨§¨«¦§©¤©¦§¨

äeìlçå àéää:åèízà eáLzå ©¦§¦§¨©¨ª̧©¤¹
äáeLúa ízáL-úà eùrzå íBiä ©§¤¦§¨©À©©«£³Ÿ¤

Léà øBøã àø÷ì éðéra øLiä©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ§−¦´
eärøìéøáòä Bcáòìeúøëzå §¥¥®§©§¨¦§¦©¦§§³

àø÷ð-øLà úéaa éðôì úéøá§¦Æ§¨©½©©¾¦£¤¦§¨¬
:åéìr éîLæèeìlçzå eáLzå §¦−¨¨«©¨ª̧Æ©§©§´

éîL-úàúéøaä úòeáL ìò íëøáòa ¤§¦½§¨§§¤©§©©§¦

eáLzåíëéìà ízøæçäå-úà Léà ©¨¦À§¤¡©§¤£¥¤¦³¤
-øLà BúçôL-úà Léàå Bcár©§Æ§¦´¤¦§¨½£¤

ðì íéLôç ízçlLíLô ¦©§¤¬¨§¦−§©§®̈
íúà eLaëzåíäa ízNôúe ©¦§§´Ÿ½̈§©§¤¨¤

ä÷æçaíéãárì íëì úBéäì §¨§¨¦«§´¨¤½©«£¨¦−
ìå:úBçôLæéøîà-äk ïëì §¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´

éìà ízrîL-àì ízà ýåýé§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½
Léàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´
øBøã íëì àø÷ éððä eärøì§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹
íëéìò ïBãà ãBò äéäà àìå ézàî¥¦¦§Ÿ¤§¤¨£¥¤

íéø÷ôeî eéäúå íëúà ìéväì-íàð §©¦¤§¤§¦§§¨¦§ª
-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤
ìëì äåræì íëúà ézúðå árøä̈¨½̈§¨«©¦³¤§¤Æ§©«£½̈§−Ÿ

õøàä úBëìîîeãéøçé ílek ©§§¬¨¨¤«¨©£¦

íëúà:çéíéLðàä-úà ézúðå ¤§¤§¨«©¦´¤¨«£¨¦À
-àì øLà éúøa-úà íéøárä̈«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³«Ÿ

úéøaä éøác-úà eîé÷äeøæçLk ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½§¤¨§

íeLáëeìârä éðôì eúøk øLà §¨£¤¬¨§−§¨®̈¨¥̧¤Æ
íB÷na ãBøîìì eúøk øLàíéðL ¦§©¨£¤´¨§´¦§©½¦

ìíé÷ìç éðLåéøúa ïéa eøáriåék ¦§¥£¨¦©©«©§−¥¬§¨¨«¦

úéøá éúøBk Cøc äéä ïk:èéíäå ¥¨¨¤¤§¥§¦§¥

íéìLeøé éøNå äãeäé éøN̈¥¸§¹̈§¨¥´§«¨©À¦



רנב

:ìârä éøúa ïéa íéøáòä õøàä̈¨®¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬¨¥¤«
ëãéáe íäéáéà ãéa íúBà ézúðå§¨«©¦³¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−

ìëàîì íúìáð äúéäå íLôð éL÷áî§©§¥´©§¨®§¨«§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈
:õøàä úîäáìe íéîMä óBòì§¬©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«

àëåéøN-úàå äãeäé-Cìî eäi÷ãö-úàå§¤¦§¦¨̧¤«¤§¹̈§¤¨À̈
ìáa Cìî ìéç ãéáe íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa ïzà¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§©À¥µ¤´¤¨¤½

:íëéìrî íéìòäáë-ìà íéúáLäå ýåýé-íàð äeöî éððä ¨«Ÿ¦−¥«£¥¤«¦«§¦̧§©¤¹§ª§Ÿ̈À©«£¦̧Ÿ¦¹¤
éør-úàå Làá äôøNe äeãëìe äéìr eîçìðå úàfä øérä̈¦³©ŸÆ§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨¨¥®§¤¨¥¯

:áLé ïéàî äîîL ïzà äãeäéâìäëàì-íà ýåýé øîà äk §¨²¤¥¬§¨−̈¥¥¬Ÿ¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦¬Ÿ
íéîL úBwç äìéìå íîBé éúéøá:ézîù-àì õøàååëòøæ-íb §¦¦−¨´¨¨®§¨ª²¨©¬¦¨−̈¤Ÿ¨«Ÿ§¦©¤©́

íäøáà òøæ-ìà íéìLî Bòøfî úçwî ñàîà écár ãåãå áB÷ré©«Â£Â§¨¦̧©§¦¹¤§©À¦©³©¦©§¸«Ÿ§¦½¤¤¬©©§¨−̈
:íézîçøå íúeáL-úà áéLà-ék á÷réå ÷çNé¦§¨´§©«£®Ÿ¦«¨¦¬¤§−̈§¦«©§¦«

`xenl iy
(àë,íëéìòî íéìBòäeàaL íòîLa íëéìòî åéLëò e÷lzñä øLà ¨¦¥£¥¤£¤¦§©§©§¨¥£¥¤§¨§¨¤¨

øæòì íéiøöî.íëì(äë,'åâå äìéìå íîBé éúéøá àì íààì íà ,øîBìk ¦§¦¦©£Ÿ¨¤¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨§©¦Ÿ

,íìBò ÷ç úBéäì õøàå íéîL úBwç ézîN àìå ,äìéìå íîBé ézòáwL éúéøa äéäz¦§¤§¦¦¤¨©§¦¨§©§¨§Ÿ©§¦ª¨©¦¨¨¤¦§¨¨

á÷òé òøæ äéäé àì ,äæ äéäé àì íà¦Ÿ¦§¤¤Ÿ¦§¤¤©©£Ÿ

à ñàîàL ,ãåãåïîæ ìk ìáà .íúB §¨¦¤¤§©¨£¨¨§©

õøàå íéîL íò éúéøa úîi÷ äéäzL¤¦§¤©¤¤§¦¦¦¨©¦¨¨¤

òøæ íò éúéøa äéäz ,äìéìå íîBé íòå§¦¨¨©§¨¦§¤§¦¦¦¤©

úBéäì ãåc òøæ íòå ,énò úBéäì á÷òé©£Ÿ¦§©¦§¦¤©¨¦¦§

úéøa ïéðòì eäeLøc ì"æøå .ìLBîe CìBî¥¥§©©§¨§¦§©§¦

íìéáLaL ïàkî ãîìì ,äìénäå äøBzä©¨§©¦¨¦§Ÿ¦¨¤¦§¦¨

.õøàå íéîL eàøáð¦§§¨©¦¨¨¤

mixn zxhr
:ìârä éøúa ïéa íéøáòä õøàä ír ìëå íéðäkäå íéñøqä©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´¨®̈¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬¨¥¤«

ëíúìáð äúéäå íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa íúBà ézúðå§¨«©¦³¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§¨«§¨³¦§¨¨Æ
õøàä úîäáìe íéîMä óBòì ìëàîìãàî eaøé ék ìò íeøa÷é àì ék: §©«£½̈§¬©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«¦Ÿ¦§§©¦¦§§Ÿ

àëäãeäé-Cìî eäi÷ãö-úàå§¤¦§¦¨̧¤«¤§¹̈
íäéáéà ãéa ïzà åéøN-úàå§¤¨À̈¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½
ìéç ãéáe íLôð éL÷áî ãéáe§©−§©§¥´©§®̈§©À¥µ

ìáa CìîéL÷áîe íéáéBàä íä ¤´¤¨¤½¥¨§¦§©§¥

íLôðíëéìrî íéìòäøLà ©§¨¨«Ÿ¦−¥«£¥¤«£¤

íéøöî eàaL íòîLa íëéìòî e÷lzñð¦§©§¥£¥¤§¨§¨¤¨¦§©¦

(æì äéîøé) íëì øBæòì:áëéððä ©£¨¤¦«§¦̧
äeöîíaì øéòàýåýé-íàð §©¤¹¨¦¦¨§ª§Ÿ̈À

úàfä øérä-ìà íéúáLäåáéLà ©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ¨¦

ìáa Cìî ìéç úà äôìeîçìðå §Ÿ¤¥¤¤¨¤§¦§£´
Làá äôøNe äeãëìe äéìr̈¤½¨§¨−¨§¨ª´¨¨¥®
äîîL ïzà äãeäé éør-úàå§¤¨¥¯§¨²¤¥¬§¨−̈

:áLé ïéàîäëýåýé øîà äk ¥¥¬Ÿ¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½
íàL øieöéàì-ãBò äéäééúéøá ¦§¨¤¬Ÿ¦§¤§¦¦−

äìéìå íîBéíâå ,úeàéönaúBwç ¨´¨®̈§¨©§¦§©ª²
ézîù-àì õøàå íéîLeìhaúiL ¨©¬¦¨−̈¤Ÿ¨«Ÿ§¦¤¦§©§

øieöé æà :òáhä éwç:åëòøæ-íb ª¥©¤©¨§¨©¤´©
úçwî ñàîà écár ãåãå áB÷ré©«Â£Â§¨¦̧©§¦¹¤§©À¦©³©
íäøáà òøæ-ìà íéìLî Bòøfî¦©§¸«Ÿ§¦½¤¤¬©©§¨−̈

á÷réå ÷çNéàlL Bîk ,øîBì BðBöøe ¦§¨´§©«£®Ÿ§©§¤Ÿ

íéîMä úBwçå äìéläå íBiä ïîæ ìèaé¦¨¥§©©§©©§¨§ª©¨©¦

ãåãå á÷òé òøæ ñàîà àì ïk ,õøàäåáéLà-ékíöøàì áéLà øLàkíúeáL-úàéáMä éða úàíézîçøå:ãåc òøæì äëeìnä áeLz æà ,íäéìò íçøàå §¨¨¤¥Ÿ¤§©¤©©£Ÿ§¨¦¦«¨¦¬©£¤¨¦§©§¨¤§−̈¤§¥©¤¦§¦«©§¦«©£©¥£¥¤¨¨©§¨§¤©¨¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£



רנג

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
äëïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ

é éða-ìàLéà-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøN ¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨¦Æ
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLàâúàæå £¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ

óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðeãLLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe §«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬
:íéfråäíéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå §¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:íéhL éörå(éåì)åì íéîNa øànì ïîLïîL ©«£¥¬¦¦«¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤
:íénqä úøè÷ìå äçLnäæéðáàå íäL-éðáà ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«©§¥¾Ÿ©§©§¥−

:ïLçìå ãôàì íéàlîçLc÷î éì eNrå ¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬¦−¦§¨®
:íëBúa ézðëLåèEúBà äàøî éðà øLà ìëk §¨«©§¦−§¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½

ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz úà¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−

:eNrzñ(ìàøùé)éíéúnà íéhL éör ïBøà eNrå ©«£«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦
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:úéðMä Bòìö-ìrâéíéhL éör écá úéNrå ©©§−©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®
:áäæ íúà úétöåãéíécaä-úà úàáäå §¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ

ïøàä-úà úàNì ïøàä úòìö ìr úòaha©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ
:íäaåèeøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa ¨¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−
:epnîæèïzà øLà úãrä úà ïøàä-ìà zúðå ¦¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו ממוצש"ק וארא עם הפ"נ המוסגר בו שכבקשתו אקראהו - בל"נ - בעת רצון על 
הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

לשער  כוונתי  שאין  לו  שאמרתי  זוכר  בטח  הנה  הלבבות,  בחובת  הלימוד  לו  שקשה  ומ"ש 
היחוד אלא להשערים שאחריו ואם גם זה קשה בשבילו, אזי לימוד בפוקח עורים, ומאמרי כ"ק מו"ח 
אדמו"ר די"ב תמוז וי"ט כסלו דשנים שונות במקום שלבו חפץ, והשי"ת יעזרו להושיעו משופטי נפשו 
ויוכל לעלות מעלה מעלה שיהי' ניכר בו נצר מטעי כ"ק מו"ח אדמו"ר בישיבת תומכי תמימים שזכה 

להיות תלמידה כמה שנים.

בברכת הצלחה בגו"ר ולבריאות לכל ב"ב שיחיו.



לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים - בערים שונות בעולם רנד
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
06:3806:3508:3808:3809:1309:1310:0810:0812:2312:2417:0817:1317:3517:4016:5217:51באר שבע )ח(

06:4006:3708:3808:3709:1409:1310:0810:0812:2212:2317:0717:1317:3217:3716:3917:48חיפה )ח(

06:3706:3408:3708:3609:1209:1110:0610:0612:2112:2217:1017:1517:3317:3816:3517:48ירושלים )ח(

06:4006:3708:3808:3809:1409:1310:0810:0812:2312:2417:0617:1217:3417:3916:4917:50תל אביב )ח(

07:3407:2709:0108:5909:4809:4510:3610:3412:3612:3816:4016:4917:1617:2516:2917:39אוסטריה, וינה )ח(

06:2306:3009:1109:1609:5509:5911:0911:1214:0814:0820:4120:3721:1221:0720:1921:19אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:3107:2509:0309:0109:4809:4510:3610:3512:3912:4016:4816:5617:2317:3116:3717:44אוקראינה, אודסה )ח(

07:0707:0108:3508:3309:2209:1910:1010:0812:1112:1216:1416:2416:5116:5916:0417:13אוקראינה, דונייצק )ח(

07:2007:1308:4708:4509:3409:3110:2110:2012:2212:2316:2416:3317:0117:1016:1417:23אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:5207:4409:1309:1110:0209:5910:4910:4712:4712:4816:4316:5317:2217:3116:3417:45אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:4507:3709:0609:0409:5509:5210:4210:4012:4012:4116:3516:4517:1417:2316:2617:38אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
07:0707:0609:1609:1609:4909:4910:4510:4613:0413:0618:0118:0618:2718:3117:4518:41

07:5407:4809:2809:2710:1310:1011:0111:0013:0513:0617:1917:2817:5117:5917:0618:12איטליה, מילאנו )ח(

06:2206:2308:5208:5309:2209:2310:2510:2612:5612:5718:3018:3118:5318:5418:1319:03אקוואדור, קיטו )ח(

06:0506:1108:5208:5709:3309:3710:4510:4813:4113:4120:0720:0320:3620:3219:4520:43ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:4006:4809:2909:3510:1710:2111:3111:3514:3314:3421:1321:0821:4721:4120:5121:54ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2007:1609:0809:0709:4709:4610:3910:3912:4812:5017:1717:2417:4717:5417:0418:06ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1307:0808:5808:5709:3809:3710:3010:2912:3812:3917:0317:1017:3417:4116:5117:53ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:1407:0908:5908:5709:3909:3710:3010:2912:3812:3917:0317:1017:3417:4116:5117:53ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:5407:4909:3509:3410:1710:1511:0711:0713:1413:1517:3517:4218:0718:1417:2318:27ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1607:1309:1809:1709:5309:5210:4710:4713:0313:0517:5217:5718:1818:2317:3818:34ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5406:5108:5108:5009:2709:2610:2110:2012:3412:3517:1417:2017:4217:4817:0117:59ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0807:0609:1509:1509:4809:4810:4510:4513:0313:0417:5818:0318:2418:2817:4418:38ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1107:0608:5408:5309:3509:3310:2610:2512:3412:3516:5717:0417:2917:3616:4517:48ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:3707:3209:2209:2110:0210:0110:5410:5313:0213:0317:2717:3517:5918:0517:1518:17ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1107:0608:5408:5209:3509:3310:2510:2512:3212:3416:5417:0217:2617:3416:4317:46ארה״ב, שיקגו )ח(

06:1706:2008:5608:5909:2909:3110:3510:3713:1713:1819:1219:1119:3719:3618:5319:45בוליביה, לה-פס )ח(

08:3208:2409:5109:4910:4110:3811:2711:2513:2413:2517:1717:2717:5618:0617:0718:21בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:3108:2309:5109:4910:4110:3811:2711:2513:2413:2617:1817:2917:5818:0717:0918:22בלגיה, בריסל )ח(

05:3905:4308:2208:2508:5709:0010:0510:0812:5212:5319:0219:0019:2419:2218:3819:32ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:2805:3308:1108:1408:4508:4809:5409:5612:4012:4118:4418:4319:1019:0818:2519:18ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:5107:4309:0909:0710:0009:5710:4510:4412:4212:4316:3616:4617:1417:2316:2817:38בריטניה, לונדון )ח(

08:0807:5909:1909:1610:1210:0910:5710:5512:5112:5216:3416:4617:1617:2716:2917:42בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:0107:5309:1609:1310:0810:0410:5310:5112:4812:5016:3716:4817:1717:2716:2717:42גרמניה, ברלין )ח(

08:1108:0409:3309:3110:2210:1911:0911:0713:0713:0817:0417:1417:4217:5216:5418:06גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:3505:4008:1908:2208:5508:5810:0410:0712:5312:5419:1019:0819:3019:2718:4319:38דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1507:1409:2909:2910:0010:0110:5810:5913:2013:2218:2618:3018:5118:5418:1119:04הודו, מומבאי )ח(

07:1007:0909:2409:2509:5609:5610:5410:5513:1613:1818:2318:2718:4818:5118:0819:01הודו, פונה )ח(

07:2007:1408:5008:4809:3609:3310:2410:2312:2512:2716:3116:4017:0717:1616:2117:29הונגריה, בודפשט )ח(

07:1907:1409:0309:0209:4409:4210:3410:3412:4212:4317:0617:1317:3817:4516:5417:57טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3607:3209:2609:2510:0510:0310:5710:5613:0713:0817:3817:4518:0818:1417:2618:26יוון, אתונה )ח(



רנה

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
07:4007:3409:1109:0909:5609:5410:4410:4312:4612:4816:5317:0217:2917:3716:4317:51מולדובה, קישינב )ח(

07:1207:1109:2609:2709:5809:5810:5610:5613:1813:1918:2318:2718:4818:5118:0819:01מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:1105:1907:5908:0608:5408:5910:1110:1513:1913:1920:1120:0520:4820:4119:4820:56ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5406:5208:5908:5909:3309:3210:2810:2912:4512:4717:3717:4218:0318:0817:2318:18נפאל, קטמנדו )ח(

07:3007:2609:1609:1509:5609:5510:4710:4712:5612:5717:2217:2917:5318:0017:0818:12סין, בייג'ין )ח(

07:1507:1609:4309:4510:1310:1511:1611:1713:4613:4819:1819:2019:4119:4319:0119:52סינגפור, סינגפור )ח(

07:3007:2208:4508:4309:3709:3310:2210:2012:1812:1916:0616:1716:4716:5715:5717:12פולין, ורשא )ח(

05:5906:0208:3608:3909:0809:1010:1310:1512:5212:5318:4118:4119:0519:0418:2319:14פרו, לימה )ח(

08:1208:0609:4609:4410:3010:2811:1911:1813:2213:2417:3317:4218:0818:1617:2318:29צרפת, ליאון )ח(

08:3208:2509:5809:5610:4510:4211:3211:3113:3213:3417:3517:4518:1118:2017:2418:34צרפת, פריז )ח(

06:1106:1208:3808:3909:0809:0910:0910:1012:3812:4018:0518:0718:2918:3017:4918:39קולומביה, בוגוטה )ח(

07:4307:3709:2209:2010:0410:0210:5410:5312:5913:0117:1917:2717:5017:5717:0518:10קנדה, טורונטו )ח(

07:2507:1908:5908:5809:4309:4110:3210:3112:3612:3716:4916:5817:2317:3016:3717:43קנדה, מונטריאול )ח(

06:5006:4608:4508:4409:2209:2110:1510:1512:2712:2917:0517:1117:3417:4016:5217:51קפריסין, לרנקה )ח(

09:0108:5210:0710:0411:0310:5911:4611:4413:3813:3917:1517:2717:5918:1017:0718:26רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:3908:2909:4109:3810:3810:3411:2111:1813:1113:1316:4817:0017:3017:4116:3717:57רוסיה, מוסקבה )ח(

07:5707:5109:2709:2510:1310:1111:0111:0013:0313:0417:0917:1817:4517:5416:5918:07רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:0207:5609:3209:3010:1810:1511:0611:0513:0813:0917:1817:2717:5017:5817:0318:11שוויץ, ציריך )ח(

06:4606:4609:0509:0609:3609:3710:3510:3613:0013:0118:1418:1718:3818:4117:5818:50תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם – לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd ± g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור – המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

אגרות קודש

 ב"ה,  א' שבט, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע איך שביקרה זוגתו תחי' אצל רופא ומלאה אחרי הוראותיו וגם 
נסעה לחמי טבריא, ושואל חוו"ד אם לחכות איזה זמן או לילך עוד הפעם ל"הדסה".

הנה לדעתי, לאחרי חזרתה מחמי טבריא כדאי שתהי' עוד אצל רופא ואם יאמר לה שהצנורות 
בזחו"ק  להפקד  לטובה  לבבם  משאלות  השי"ת  ימלא  ובטח  חדשים,  איזה  לחכות  יש  אזי  פתוחים 

בקרוב,

וידוע מכתב אדמו"ר הזקן, אשר סגולה להולדת בנים ובנות היא ההתעסקות בתורת החסידות 
המביאה לאהבת השם וליראתו, ומה שכותב שיש לו קביעות שיעור כל ליל ששי, הנה אין זה מספיק, 
ונוסף על מילתא דפשיטא שצ"ל לימוד החסידות בש"ק הרי עכ"פ נכון הדבר שייקבע עוד שיעור ב' ג' 
פעמים בשבוע במשך השבוע ג"כ, ואם באפשר יהי' הסידור באופן שלא יעברו שלשה ימים בלא לימוד 

תורת החסידות, כמובן זהו נוסף על לימוד בתניא כמו שנחלק בהמורה שיעור - לימות השנה -.

מ"ש במכתבו, שיש לו עצירות וכו', הנה כדאי לשאול עד"ז דעת רופא בהקדם, וכידוע עד כמה 
שגינו )מל' גנות( בספרי החסידות ענין זה ושכדאי להשתדל בזה בהקדם האפשרי להפטר מזה, ועיין 

ג"כ ברמב"ם הלכות דיעות פרק ד' הי"ג.

בברכה שיבשר טובות בקרוב.

נ"ב: מוסג"פ מכ' הכללי בקשר עם חג החגים הוא יום י"ט כסלו.



תפלת הדרךונר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
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