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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח טבת, תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר חיים הלל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו עם הפ"נ, שנולדה לו בת למזל טוב, ונקראה שמה בישראל אסתר הדסה 
זוגתו תחי' לתורה לחופה ולמעשים  ויגדלה ביחד עם  תחי', הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב 

טובים מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

לחופה  לתורה  בת  בלידת  גם  לומר  הוא  מנהגנו  אשר  נ"ע  )מוהרש"ב(  אדמו"ר  מכ"ק  וידוע 
ולמעש"ט, ע"פ מרז"ל )ברכות יז, א( נשים במאי זכיין, באקרוי' כו' באתנוי' כו' ונטרין כו'.

שמחתי לקרות במכ' שמעורר את ההורים שמפני כמה סיבות לא יכלו למול את בניהם, ע"ד 
נחיצות ענין זה וגם הצליח בזה, ומ"ש שיש לו איזה שאלות בענין המילה, כיון שלא יהי' מנין וכו' הרי 
יפנה לרבני אנ"ש אשר במחנו ויספר להם פרטי המצב כידוע להם על אתר, ויורוהו הם את אשר עליו 

לעשות. - ועיין שו"ע יו"ד סרס"ה ס"ו.

ובמענה על שאלתו בענין הלימוד עם התלמידים, כיון שרק זמן קצר לומדים, מה טוב יותר 
בר  קודם  ככולם  רובם  הם  אלו  תלמידים  בכלל  הנה  וכיו"ב,  חומש  ללמוד  או  עמהם  להתפלל  אם 
מצוה, וא"כ צריך להשתדל ללמוד עמהם ענינים של פועל, היינו דינים הצריכים להם וכן להעמידם על 
רגליהם בענין לימוד חומש וכיו"ב, ובאופן לימוד הדינים נכנס ג"כ הבפו"מ שבזה, היינו אופן המעשי 
יום באופן שיתרגלו הן בק"ש ושמו"ע, ברכות  )די פראקטיקע( שלכן צריך להתפלל ג"כ עמהם בכל 

השחר, וברכות הנהנין וכיו"ב.

מוסג"פ מכ' כללי בקשר עם חג החגים הוא י"ט כסלו, ובטח יפרסמנו באופן המתאים.

בברכת הצלחה בע' ובעניניו הפרטים.



ד

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

 

כללי   מפתח   

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

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

וארא אל אברהם אל יצחק ואל  ה"מאמר ד  ) ג

 ה   .......   ה "כה'תש, מבה"ח שבט  , ואראשבת פרשת  יעקב 

 יד  ...........................  שיחת כ"ד טבת ה'תשי"א   )ד

 זי  .......  ה'תשי"א שיחת ש"פ וארא, מבה"ח שבט  )ה

   ,טבת "ח, כוארא רשתבת פשיחת ש  )ו

 זכ  ....................  ה"כה'תששבט  רכים החודשמב

 אל  ............ א   ,זטך כר ואראפרשת ות שיח-ילקוט  )ז

 לח   ................  ב  ,זטכרך  ואראשת פר חותשי-יטולק  )ח

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

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

 ומ  ..............  וארא פרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )י

  זמ  ..........  וארא פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )יא

 עט  ..............  ואראפרשת לשבוע תהלים  ורישיע  )יב

    ה)(מוגהתיא  רפסב יםרשיעו  ) יג

 פ  .......................................  ואראפרשת לשבוע  

 אצ  ............  וארא פרשת לשבוע ם" וי םהיו "ח לו  )יד

 דצ  .........................  ם "מברב וןילע תימיו כהלה  )טו

 ם "מבר ירו עיש

 זצ  ............  וארא פרשת לשבוע  ,םולים קיר' פג –  )טז

 גמק  .........  וארא פרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )יז

 ז סק  ...........  וארא פרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  ) יח

  ובים ם וכתיביא  )יט

 חסק  ...............................  ט פרק  חמיה  ,טז פרק  יחזקאל

  ברכות מסכת  –משיות   )כ

 קע  ..................................................  אור קהתי יב

 עזק  ..........................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כא

  ביאוריםעם  מגילה תמסכ  )כב

 עחק  ...............................................  כ ףד עדיד  ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  ) כג

 זר  ....................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כד

  זר  .................................  קן זה  אדמו"ר  וח רב יומילפי ל

  א גו' וארוידבר  אור הרתו  )כה

 יר  ...................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כו

 יג ר  ...............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כז

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כח

 טזר  .............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   )כט

 יזר  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  ) ל

 יחר  .............................................  ''צוהריידמו''ר מא

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

 אכר  ............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 כגר  ...........................................  ט פפרק  כרוותזה ספר  )לב

  קודש   ותרגא  ) לג

 כזר  .......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 כחר  ................................  ומש לקריאה בציבורח  )לד

 לזר  .................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לה

 לח ר  ..................... ואראפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לו

 לטר  ............  ודשקשבת  ל ות רקת הדלסדר מצות   ) לז
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‡‡Â ל ֿ ּבא  יעקב  ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  »≈»ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

וג ֹו', להם  נֹודע ּתי לא  הוי' ּוׁשמי ְְְֲִִֶַַָָָָֹׁשּדי,

אתכם  וה ֹוצאתי הוי', אני יׂשראל  לבני אמר  ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹלכן

וג ֹו' מצרים  סבלת  ה ּכת ּוב 1מ ּתחת  ּוממ ׁשי .2 ְְְְִִִִִַַַַַָֹ

מצרים   מל ּפרעה  אל  ּדּבר  "ּבא  למ ׁשה  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹּבּצּוּוי

ּולאחרי  מארצ ֹו". יׂשראל  ּבני את  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָויׁשּלח 

אבתם " ּבית  רא ׁשי ּב"א ּלה  הענין ,3ׁשהפסיק  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

נתיחס ּו ּובמי ואהרן מ ׁשה  נֹולד ּו  היא ,4לל ּמדנּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַֹֹ

ּפרעה  אל  מ ׁשה  ׁשל  ּדּבּור ֹו לענין ה ּכת ּוב  ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹח ֹוזר 

מ ּמצרים  ֿ יׂשראל  ּבני את  ּומס ּים 5לה ֹוציא  ,6: ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

ּוׁשמנים  ׁשל ׁש ּבן ואהרן ׁשנה  ׁשמנים  ּבן ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹּומ ׁשה 

ּנֹוגע  מה  להבין, וצרי ּפרעה . אל  ּבד ּברם  ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשנה 

מצרים , ליציאת  ואהרן מ ׁשה  ׁשל  ה ּיחס  ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹסדר 

נֹוגע  מה  להבין צרי וגם  ה ּכת ּוב . הק ּדימ ֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּלכן

ּבני  היּו ואהרן ׁשּמׁשה  הענין  מצרים  ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹליציאת 

ּדוקא . ׁשנה  ְְִַָָָׁשמ ֹונים 

ּבן LÈÂב ) ּומ ׁשה  ׁשּכת ּוב  ּבמה  ּבּדּיּוק  לה ֹוסיף  ¿≈ְְִִֶֶֶַַָֹ

 ה ּוצר מ ּדּוע  להבין ׁשּצרי  לכ נֹוסף  ּדלכא ֹורה , ג ֹו', ׁשנה  ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשמנים 

היה  לא  עדין הרי הח ׁשּבֹון, ֿ ּפי ׁשעל  זאת , ע ֹוד  ה ּנה  זה , ענין להד ּגיׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹה ּכת ּוב 

ה ּׁשמ ֹונים  ל ׁשנת  נכנס  רק  א ּלא  ׁשנה , ׁשמ ֹונים  ּבן ׁשנה 7מ ׁשה  אר ּבעים  [ּכי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבניסן  ּבע ׂשירי ה ּיר ּדן מן על ּו (ׁשהרי ּבּמד ּבר  יׂשראל  ּבני היּו ואז 8ׁשלמ ֹות  , ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ה ּפסח  את  מ ּתב ּואת 9ע ׂשּו 'חד ׁש' לאכ ֹול  ׁשּיּוכל ּו ּכדי הע ֹומר , את  והקריב ּו , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשלמ ֹות 10הארץ  ׁשנה  וע ׂשרים  מאה  חי ׁשּמׁשה  וכיון ׁשּביציאת 11), נמצא , , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשלמ ֹות . ׁשנה  מ ּׁשמ ֹונים  ניסן) ט "ו עד  א ּדר  (מז' יֹותר  קצת  מ ׁשה  היה  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמצרים 

ׁשנה   לער ה ּוא  ה ּמּכֹות , ק ֹודם  ּפרעה , לפני מ ׁשה  עמד  ׁשּבֹו ה ּזמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹואיל ּו

ּב'עד ּיֹות ' ּבּמׁשנה  (ּכדאיתא  ֿ זה  חד ׁש,12לפני ׁשנים ֿע ׂשר  ה ּמצר ּיים  ׁשּמׁשּפט  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
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גֿו.1) ו, יא.2)פרׁשתנו יד.3)ׁשם, שם.4)שם, כט .5)פירש"י  ז.6)שם, ז, 7.15)שם הערה 26 ע ' ח "כ לקו"ש גם ראה

יט .8) ד, יו"ד.9)יהושע  ה, ובפירש"י .10)שם יא ובפירש"י .11)שם, וילך מ "י .12)ר"פ  פ "ב 

    
נאמר : השבוע פרשת בתחילת

‡‡Â והתגליתי נראיתי  למשה: אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  ‡Ïהקדוש Ì‰‡ Ï‡ »≈»∆«¿»»∆
ÈcL ÏŒ‡a ˜ÚÈ Ï‡Â ˜ÁˆÈ," י ֿ ו "שד  ֿ ל , "א נקרא ÈÓLeכשאני  ƒ¿»¿∆«¬…¿≈«»¿ƒ
'B‚Â Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰,' הוי בשם אליהם  התגליתי  ÔÎÏולא ¬»»…«¿ƒ»∆¿»≈

'ÈÂ‰ È‡ Ï‡NÈ ÈÏ Ó‡¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒ¬»»
הוי ', בשם אליהם מתגלה הנני 

˙ÏÒ ˙ÁzÓ ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰Â¿≈ƒ∆¿∆ƒ««ƒ¿…
'B‚Â ÌÈˆÓ1. ƒ¿«ƒ¿

e˙k‰ CÈLÓÓe2Èeeva של «¿ƒ«»«ƒ
ֿ הוא  ֿ ברוך  "a‡הקדוש ‰LÓÏ¿…∆…

ÌÈˆÓ CÏÓ ‰Út Ï‡ ac«≈∆«¿…∆∆ƒ¿»ƒ
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ו      

ׁשהרי 13והינּו ה ּמּכֹות , ל ּתׁשע  חד ׁשים  ּתׁשעה  , ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָ

ּבחצי  אחד , ּברגע  ׁשהיתה  ּבכ ֹור ֹות  מ ּכת  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָמ ּלבד 

"ּבעמד ֹו14ה ּלילה  היתה  עליה  ההתראה  וגם  , ְְְְְְֶַַַַַָָָָָָָָ

ח ֹוׁש מ ּכת  ׁשל  ּבס ּיּומ ּה ּפרעה " ּכל 15לפני ה ּנה  , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ח ֹוד ׁש, רביע  מ ׁשּמׁשת  היתה  ה ּמּכֹות  מ ּתׁשע  ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמ ּכה 

ּבהם  ּומתרה  מעיד  היה  חלקים  וע ֹוד 16ּוׁשל ׁשה  . ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּכדאיתא  נכסה , מ ׁשה  היה  ׁשּבהם  חד ׁשים  ְְְֳִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשל ׁשה 

ה ּפס ּוק 17ּבּמדר ׁש מה 18על  ג ֹו', לצבי ּדֹודי ּדֹומה  ְְִִִִֶַַַַָָ

הרא ׁשֹון  ּגֹואל  ּכ ונכסה , וח ֹוזר  נגלה  ה ּזה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָה ּצבי

ה ּכת ּוב  מד ּגי ׁש ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  ונכסה )], ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָנגלה 

ׁשנה ". ׁשמנים  ּבן ְִֶֶָָֹֹ"ּומ ׁשה 

ÈÚ‰Ïe] ה ּמפר ׁשים ה ּכת ּוב 19מ ּדברי ׁשּכּונת  , ¿»ƒְְְִִִֵֶַַַַָָָ

מ ׁשה להפל  מעלת  ּגֹודל  את  יא  ְְֲִֶֶֶַַַֹ

הטריח ּו ׁשמ ֹונים , ּבני זקנים , ׁשהיּו ׁשאף  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹואהרן,

כ ּו', ּפרעה  אל   ליל והזּדרזּו וה ׁשּכימ ּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹעצמם 

ה ֹוראה  ּגם  (וזֹוהי  כ ּו' יׂשראל  ׁשל  ט ֹובתם  ְְְִִִִֵֶַָָָָָּבׁשביל 

לה ׁשּתּדל  צרי ּכּמה  עד  מ ּיׂשראל , אחד  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלכל 

זקן  ׁשה ּוא  ל ֹומר  ולא  כ ּו', חבר ֹו ואינֹו20ּבט ֹובת  ְְְֲֵֵֵֶַַָֹ

ה ּכת ּובים , ּפׁשט ּות  ֿ ּפי על  אבל , כ ּו'). ּכב ֹוד ֹו ְְְְֲִִִַַַָלפי

מאה  ּבן מ ׁשה  ּבהיֹות  ׁשאפיל ּו מצינּו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָֹהרי

לחה  נס  ולא  עינֹו כהתה  לא  ׁשנה , ,21וע ׂשרים  ְְְֲִֵֵֶָָָָָֹֹֹ

ּכל  לאחרי ימיו, ּבס ֹוף  אמ ּורים  ה ּדברים  ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָואם 

ּובמיּוחד  ּכֹולל  כ ּו', עליו ׁשעבר ּו ְְְִֵֶַָָָָָהמא ֹורע ֹות 

ׁשל  ּכח ֹו מ ּתׁשת  ׁשה ּתֹורה  ֿ ּתֹורה , מ ּתן ְֶֶֶֶַַַַַַָָֹלאחר 

לפני 22אדם  ׁשּבעמד ֹו ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  על  הרי , ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ

כ ּו'. ה ּבריא ּות  ּתֹוקף  ּבכל  היה  ֿ ּתֹורה , ּומ ּתן מצרים  יציאת  ק ֹודם  ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּפרעה ,

יׂשראל ]. ּבני ט ֹובת  ּבׁשביל  כ ּו' ׁשה ׁשּתּדל   ּבכ חיד ּוׁש אין ֿ ּכן, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָואם 

ה ּתֹורה '‡Cג ) ּב'א ֹור  צדק ' ה 'צמח  ׁשּמביא  ּכפי ה ּוא , ּׁשּכתב 23הענין מה  «ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

יפ ֹות ' מ ׁשה 24ה 'ּפנים  א ׁשר  לבאר  ּכדי ה ּיחס , סדר  ה ּכת ּוב  ׁשהק ּדים  , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

כ ּו' חביבין ה ּׁשביעין וכל  לאברהם , ׁשביעי ּדֹור  הם  לבאר ,25ואהרן ּומ ֹוסיף  . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹ

"ׁשאמר   ּדר ֿ על  ׁשה ּוא  ׁשּדי, ֿ ל  ּבא  ג ֹו' אברהם  אל  וארא  ׁשּנאמר  מה  ּגם  ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּזה ּו
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˙Bkn‰ ÚLzÓ ‰kÓ Ïk ‰p‰ƒ≈»«»ƒ≈«««
,L„BÁ ÚÈ ˙LnLÓ ‰˙È‰»¿»¿«∆∆¿ƒ«∆

ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe רבעים שלושה ¿…»¬»ƒ
˙Óe‰מהחודש „ÈÚÓ ‰È‰»»≈ƒ«¿∆
Ì‰a16ÌÈL„Á ‰LÏL „BÚÂ . »∆¿¿…»√»ƒ

שנה LÓ‰באותה ‰È‰ Ì‰aL∆»∆»»…∆
‡˙È‡„k ,‰ÒÎ כמובא ƒ¿∆ƒ¿ƒ»

L„na17˜eÒt‰ ÏÚ18‰ÓBc «ƒ¿»««»∆
‰f‰ Èv‰ ‰Ó ,'B‚ ÈˆÏ È„Bcƒƒ¿ƒ««¿ƒ«∆
Ï‡Bb Ck ,‰ÒÎÂ ÊBÁÂ ‰Ï‚ƒ¿∆¿≈¿ƒ¿∆»≈

ÔBL‡‰ רבנו ÒÎÂ‰משה ‰Ï‚ »ƒƒ¿∆¿ƒ¿∆
ונגלה  חוזר  מכן  ŒÛ‡Âולאחר  ,[(¿«

ÔÎŒÈtŒÏÚ עדיין שלמעשה למרות «ƒ≈
רק  אלא שנה שמונים למשה מלאו  לא

השמונים, לשנתו  LÈb„Ó«¿ƒנכנס
ÌÈÓL Ôa ‰LÓe" e˙k‰«»…∆∆¿…ƒ

."‰L»»
ÌÈLÙn‰ ÈcÓ ÈÚ‰Ïe]19, ¿»ƒƒƒ¿≈«¿»¿ƒ

בסיפור  מפסיקה שהתורה הדבר  בטעם

מספר  על  ומספרת מצרים יציאת

ואהרן , משה של  »«»∆ekL˙שנותיהם
Ï„Bb ˙‡ ‡ÈÏÙ‰Ï e˙k‰«»¿«¿ƒ∆∆
Û‡L ,Ô‰‡Â ‰LÓ ˙ÏÚÓ«¬«…∆¿«¬…∆«
,ÌÈBÓL Èa ,ÌÈ˜Ê eÈ‰L∆»¿≈ƒ¿≈¿ƒ
eÓÈkL‰Â ÌÓˆÚ eÁÈË‰ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿ƒ
,'eÎ ‰Út Ï‡ CÏÈÏ eÊcÊ‰Â¿ƒ¿»¿≈≈∆«¿…

שבדבר , הקושי  ÏÈLaƒ¿ƒלמרות
'eÎ Ï‡NÈ ÏL Ì˙BË»»∆ƒ¿»≈

ממצרים Ìbלהוציאם È‰BÊÂ)¿ƒ«
,Ï‡NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ‰‡B‰»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
ÏczL‰Ï CÈˆ ‰nk „Ú««»»ƒ¿ƒ¿«≈

'eÎ BÁ ˙BËa הדבר אם גם ¿«¬≈
מיוחד , מאמץ ÓBÏדורש ‡ÏÂ¿…«

Ô˜Ê ‡e‰L20B„Bk ÈÙÏ BÈ‡Â ∆»≈¿≈¿ƒ¿
˙eËLt ÈtŒÏÚ ,Ï‡ .('eÎ¬»«ƒ«¿

ÌÈe˙k‰ הסיבה שזו  לקבל  קשה «¿ƒ
הכתוב  מספר שבגללה את מפרט

כי  ואהרון , משה של  ≈¬‰Èהשנים

eÈˆÓבתורה ÌÈNÚÂמפורש ‰‡Ó Ôa ‰LÓ ˙BÈ‰a eÏÈÙ‡L »ƒ∆¬ƒƒ¿…∆∆≈»¿∆¿ƒ
,‰L, יותר מאוחר  שנה ÁÏ‰ארבעים Ò ‡ÏÂ BÈÚ ‰˙‰Î ‡Ï21, »»…»¬»≈¿…»≈…

˙BÚB‡Ó‰ Ïk ÈÁ‡Ï ,ÂÈÓÈ ÛBÒa ÌÈeÓ‡ ÌÈc‰ Ì‡Â¿ƒ«¿»ƒ¬ƒ¿»»¿«¬≈»«¿»
'eÎ ÂÈÏÚ eÚL שמלאו ועד  מצרים מיציאת שחלפו  השנים בארבעים ∆»¿»»

שנה, ועשרים מאה ≈ÏÏBkלו 
,‰BzŒÔzÓ Á‡Ï „ÁeÈÓeƒ¿»¿««««»

BÁk ˙LzÓ ‰Bz‰L הגשמי ∆«»«∆∆…
Ì„‡ ÏL22Œ˙Á‡ŒÏÚ È‰ , ∆»»¬≈«««

ÈÙÏ B„ÓÚaL ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»∆¿»¿ƒ¿≈
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ Ì„B˜ ,‰Út«¿…∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ

‰È‰ ,‰BzŒÔzÓe רבינו משה ««»»»
.'eÎ ˙e‡Èa‰ Û˜Bz ÏÎa¿»∆«¿ƒ
CÎa Le„ÈÁ ÔÈ‡ ,ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈ƒ¿»

'eÎ ÏczL‰L והתאמץ וטרח ∆ƒ¿«≈
Ï‡NÈ Èa ˙BË ÏÈLaƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈

לומר  צריך  אלא הזקנה, שהדבר למרות

כפי  אחרת, סיבה בגלל  כאן  נזכר 

ומבאר  ].שממשיך 
ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (‚«»ƒ¿»¿ƒ
B‡'a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡ÈnL∆≈ƒ«∆«∆∆¿

'‰Bz‰23ÌÈt'‰ ˙kM ‰Ó «»«∆»««»ƒ
'˙BÙÈ24, רבי מאת התורה על  פירוש »

המגיד  מתלמידי  הורביץ, הלוי  פינחס

‰e˙kממעזריטש ÌÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ«»
L‡ ‡Ï È„k ,ÒÁi‰ „Ò≈∆«««¿≈¿»≈¬∆
ÈÚÈL Bc Ì‰ Ô‰‡Â ‰LÓ…∆¿«¬…≈¿ƒƒ

Ì‰‡Ï, לוי יעקב, יצחק, (אברהם, ¿«¿»»
ואהרן ) משה עמרם, «¿ÏÎÂקהת,
'eÎ ÔÈÈÁ ÔÈÚÈM‰25. «¿ƒƒ¬ƒƒ

ÛÈÒBÓe'יפות ‡Ï,ה'פנים ƒ¿»≈
Ó‡pL ‰Ó Ìb e‰fL כאן ∆∆««∆∆¡«

ÏŒ‡a 'B‚ Ì‰‡ Ï‡ ‡‡Â»≈»∆«¿»»¿≈
‡e‰L ,ÈcL" י ֿ ֿ ד  "ש ŒÏÚהשם «»∆«
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ז       

ּדי" ׁשהאירה 26לע ֹולמ ֹו ה ּבחינה  ׁשּזֹוהי נמצא , , ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו וכן ּברא ׁשית . ימי 27ּבׁשׁשת  ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָ

ע ֹולם 28"ּבה ּבראם " ענין ׁשּזה ּו "ּבאברהם ", – ְְְְְִִֶֶַַָָָָָ

יּבנה  ּבחינת 29חסד  ׁשה ּוא  הוי', ׁשמי אמנם , . ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּבת  ּברא ׁשית , ימי מ ּׁשׁשת  ׁשּלמעלה  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבת 

ה ּבחינה 30להוי' וזֹוהי להם ", נֹודע ּתי "לא  , ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

ה ּׁשביעין  ּכל  ענין זה ּו ּכן, ואם  למ ׁשה . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנגלתה 

ימי  ׁשׁשת  על  ה ּׁשּבת  ּכחביב ּות  - ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָחביבין

ֲֶַַה ּמע ׂשה .

CÈLÓÓe ּומביא ֿ צדק ', ּׁשּכת ּוב 31ה 'צמח  מה  «¿ƒִֵֶֶֶֶַַַָ

יפ ֹות ' ּבן 24ּב'ּפנים  ּומ ׁשה  ׁשענין , ְְִִֶֶֶַָָֹ

ּׁשּכת ּוב  מה  עם  ק ׁשּור  ג ֹו' ׁשנה  "ימי 32ׁשמנים  ְְִִֵֶַָָָָֹ

ׁשנה ", ׁשמ ֹונים  ּבגב ּור ֹות  ואם  ג ֹו' ְְְְִִִֵָָׁשנֹותינּו

ּומבאר , ה ּגב ּור ֹות . ענין ה ּוא  ׁשנה " ְְְְִִֵֶַַָָָׁש"ּׁשמ ֹונים 

מ ּדֹות  מ ּׁשבע  נמ ׁש ׁשנה " "ׁשבעים  ְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשענין

ענין   א כ ּו'. מע ׂשר  ה ּכל ּול ֹות  ְְְִֵֶֶֶַַַָהעליֹונֹות 

ׁשה ּוא  ּתמינאה ' מ 'ּכתרא  נמ ׁש ׁשנה " ְְְְְִִִִִֶָָָָָ"ׁשמ ֹונים 

ה ּבינה  "אני 33ספירת  נאמר  ה ּבינה  ּובספירת  , ְְֱֲִִִִִִֶַַַַַָָ

ּגב ּורה " לי ע ּתיק 34ּבינה  ׁש'הת ּגּלּות  ויד ּוע  , ְְְִִִִֶַַַָָָ

ה ּוא 35ּבבינה ' מצרים  ּדיציאת  הענין והרי . ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָ

מה  ּגם  וזה ּו כ ּו'. ע ּתיק  ּבחינת  הת ּגּלּות  ֿ ידי ְְְְִִִֵֶַַַַַַעל 

מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ּבּזהר  מצרים 36ּׁשּכת ּוב  ׁשּיציאת  ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ

ה ּבינה , ספירת  ׁשה ּוא  ּדיֹובלא ' מ 'סטרא  ְְְְְִִִִִֶַַָָָָנמ ׁש

ּבּתֹורה , מצרים  יציאת  ּפעמים  חמ ּׁשים  נזּכר  ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָלכן

ּבינה  ׁשערי חמ ּׁשים  מ ׁשה 37ּכנגד  היּו ולכן . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשאז  ׁשנה , ׁשמ ֹונים  ּבני להיֹות  צריכים  ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹואהרן

כ ּו'. עליֹונה  ּגב ּורה  ּבחינת  ְְְְִִֶַָָָמאירה 

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

ג.26) פמ "ו, ח . פ "ה, ב "ר גם וראה א. יב , ב .27)חגיגה קנד, ב . פו, זח "א ט . פי "ב , ד.28)ב "ר ב , תהלים 29)בראשית

ג. בהר.30)פט , ר"פ  - הכתוב  רכח .31)לשון ע ' שם י .32)אוה"ת צ , (אוה"ת 33)תהלים ע "ב  רי "ז דף  ויחי  בזהר כמ "ש

יד.34)שם). ח , סע "ב .35)משלי  יא, לך לך תו"א ב . קעח , זח "ג ועוד.36)ראה ב . מג, ח "ב  ב . כא, בפרדס 37)ח "א כמ "ש

    
"Èc BÓÏBÚÏ Ó‡L" Cc26,הבריאה עם במיוחד  שקשור  שם היינו  ∆∆∆»«¿»«

ÔÎÂ .˙ÈL‡a ÈÓÈ ˙LLa ‰È‡‰L ‰ÈÁa‰ È‰BfL ,‡ˆÓƒ¿»∆ƒ«¿ƒ»∆≈ƒ»¿≈∆¿≈¿≈ƒ¿≈
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡27"Ì‡a‰a"28אותיות –,"Ì‰‡a" »¿«≈«¿ƒ»¿»¿«¿»»

‰aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ ÔÈÚ e‰fL29 מידת היא אברהם של  מידתו  שהרי  ∆∆ƒ¿«»∆∆ƒ»∆
מבין  הראשון  הוא ואברהם החסד ,

‰ÈÂ',השבעה. ÈÓL ,ÌÓ‡ השם »¿»¿ƒ¬»»
מהבריאה ÈÁa˙שלמעלה ‡e‰L∆¿ƒ«

˙aL השביעי ÏÚÓlL‰היום «»∆¿«¿»
ÓÈ ˙LMÓ,˙ÈL‡a È ככתוב ƒ≈∆¿≈¿≈ƒ
'ÈÂ‰Ï ˙aL30, השבת שיום הרי  «»«¬»»

הוי ', לשם במיוחד  …"Ï‡קשור 
"Ì‰Ï ÈzÚ„B התגלה לא «¿ƒ»∆

(ולשאר  הבריאה עניין  לאברהם,

‰ÈÁa‰האבות), È‰BÊÂ¿ƒ«¿ƒ»
‰LÓÏ ‰˙Ï‚pL הקשור השביעי , ∆ƒ¿¿»¿…∆

השבת. ÔÈÚביום e‰Ê ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈∆ƒ¿«
Y ÔÈÈÁ ÔÈÚÈM‰ Ïk»«¿ƒƒ¬ƒƒ
משה  של  המיוחדת החביבות

˙LL ÏÚ ˙aM‰ ˙eÈÁk«¬ƒ««»«≈∆
‰NÚn‰ ÈÓÈ ייחוסו כאן  נזכר  ולכן  ¿≈««¬∆

השביעי . שהוא להדגיש משה, של 

,'˜„ˆŒÁÓˆ'‰ CÈLÓÓe«¿ƒ«∆«∆∆
‡ÈÓe31a e˙kM ‰Ó ספר ≈ƒ«∆»¿

'˙BÙÈ ÌÈt'24 מספר בעניין  »ƒ»
רבינו , משה של  »¿ÔÈÚL∆ƒשנותיו 

'B‚ ‰L ÌÈÓL Ôa ‰LÓe…∆∆¿…ƒ»»
e˙kM ‰Ó ÌÚ eL˜32 אודות »ƒ«∆»

בכלל  האדם של  שנותיו  ≈¿"ÈÓÈמספר 
˙Be‚a Ì‡Â 'B‚ eÈ˙BL¿≈¿ƒƒ¿
ÌÈBÓM"L ,"‰L ÌÈBÓL¿ƒ»»∆¿ƒ
.˙Beb‰ ÔÈÚ ‡e‰ "‰L»»ƒ¿««¿
ÌÈÚL" ÔÈÚL ,‡Óe¿»≈∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
˙BcÓ ÚMÓ CLÓ "‰L»»ƒ¿»ƒ∆«ƒ

˙BÏeÏk‰ ˙BBÈÏÚ‰ מהן אחת כל  »∆¿«¿
NÚÓ שכנגד הנפש כוחות עשר  כל  ≈∆∆

(במידת  העליונות הספירות עשר 

בינה  שבחסד , חכמה יש למשל , החסד ,

הלאה) וכן  CLÓשבחסד  "‰L ÌÈBÓL" ÔÈÚ C‡ .'eÎ«ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»
'‰‡ÈÓz ‡˙k'Ó השמיני ‰Èa‰הכתר  ˙ÈÙÒ ‡e‰L33, ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ»

"‰eb ÈÏ ‰Èa È‡" Ó‡ ‰Èa‰ ˙ÈÙÒe34, כמבואר ƒ¿ƒ««ƒ»∆¡«¬ƒƒ»ƒ¿»
חסד , (חכמה, חח"נ  – 'קוים' לשלושה נחלקות שהספירות וחסידות בקבלה

תפארת, (דעת, דת"י  השמאל , בקו  הוד ) גבורה, (בינה, בג "ה הימין , בקו  נצח)

שייכת  השמיני , הכתר  בחינת הבינה ספירת אופן  ובכל  האמצעי , בקו  יסוד )

שעיקרן  מהמידות בשונה הגבורה, (התייחסות לספירת החסד  מידת הוא

לזולת) ÈzÚ˜בזוהר Úe„ÈÂוהשפעה ˙elb˙‰'L' יומין 'עתיק בחינת ¿»«∆ƒ¿««ƒ
הספירות, מעשר  שלמעלה עליון ' 'כתר  בבחינת מדריגה Èa35‰'שהיא ¿ƒ»

הנפש  כוחות לגבי  בחסידות כמבואר 

הוא  'עתיק' של  ומדריגתו  שעניינו 

כאשר  דווקא מתענג  אדם והרי  התענוג ,

והעניין  השכלי , העניין  את מבין  הוא

זמן  כל  אבל  ("געשמאק"), לו  ערב

אינו  בעניין , והשגה הבנה לו  שאין 

עליו  ÈˆÈc‡˙מתענג  ÔÈÚ‰ È‰Â .«¬≈»ƒ¿»ƒƒ«
˙elb˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ«¿≈ƒ¿«

'eÎ ˜ÈzÚ ˙ÈÁa שלמעלה הארה ¿ƒ««ƒ
הספירות  בעשר  המתלבש מהאור 

ומקבל  נברא העולם שבאמצעותם

ניסים  נעשו  מצרים ביציאת והרי  שפע,

העולם. מגדרי  למעלה

‰fa e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«…«
˙BÓB˜Ó ‰nÎa36˙‡ÈˆiL ¿«»¿∆¿ƒ«

‡ËÒ'Ó CLÓ ÌÈˆÓƒ¿«ƒƒ¿»ƒƒ¿»
'‡ÏBÈc היובל של  e‰L‡הצד  ¿¿»∆

‰Èa‰ ˙ÈÙÒ בזוהר (כמבואר  ¿ƒ««ƒ»
ספפירת  הוא ש'יובל ' קבלה ובספרי 

מה  הוא דיובלא' ו 'סטרא עצמה, הבינה

'צדדי ' חלק מהבינה, ומתגלה שנמשך 

שייך  ה'יובל ' עניין  אופן  ובכל  ממנה,

הבינה), kÊלספירת ÔÎÏ»≈ƒ¿»
˙‡ÈˆÈ ÌÈÓÚt ÌÈMÓÁ¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈMÓÁ „‚k ,‰Bza ÌÈˆÓƒ¿«ƒ«»¿∆∆¬ƒƒ

‰Èa ÈÚL37 הבינה ספירת «¬≈ƒ»
דרגות  לחמישים מחולקת העליונה

ז "ל  חכמינו  (כדברי  'שערים' המכונות

בינה  שערי  חמישים שישנם בגמרא

אחת  חסר  רבינו  למשה ניתנו  וכולם

מאלוקים', מעט 'ותחסרהו  שנאמר 

הנו "ן  לשער  זכה בפטירתו  שרק ואמרו 

בו ", "נו "ן  נבו , בהר  שנקבר  בכך  כנרמז 

להגיע  מסוגל  שהאדם נאמר  ימים מ"ט שהיא העומר  ספירת לגבי  וגם

השבועות) בחג  מלמעלה משפיעים הנו "ן  שער  ואת המ"ט השער  עד  בעבודתו 

ללב. יורדת שבמוח (השכל ) הבינה אלה, 'שערים' חמישים ≈«¿ÔÎÏÂובאמצעות
Ê‡L ,‰L ÌÈBÓL Èa ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈˆ Ô‰‡Â ‰LÓ eÈ‰»…∆¿«¬…¿ƒƒƒ¿¿≈¿ƒ»»∆»

b ˙ÈÁa ‰È‡Ó'eÎ ‰BÈÏÚ ‰e.מצרים יציאת נפעלה ומכוחה ¿ƒ»¿ƒ«¿»∆¿»
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ח      

ׁשל ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד ) ה ּיחס  סדר  ׁשהן מ ּובן, ¿«ƒ∆ֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשמ ֹונים  ּבן הי ֹות ֹו והן ְְֱִֵֶֶֹמ ׁשה ,

ּכי  מצרים , ּדיציאת  לענין ונֹוגע  ׁשּי ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָׁשנה ,

ה ּיציאה  ה ּוא  מצרים  ּדיציאת  הענין ְְְְִִִִִִַַַָָָָּכלל ּות 

ּוגב ּולים  מצרים  ּגם  (ּכֹולל  ּוגב ּולים  ְְְִִִִִֵֵַָָממצרים 

מצרים  נׁשּתל ׁשל  ׁשּמּזה  ּדקד ּוׁשה , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָ(מצרים )

זה  ּוב ׁשביל  כ ּו'), מצרים  לגל ּות  ועד  ְְְְְִִִִִֶַַָּכפ ׁשּוט ֹו,

מ ּגדרי  למעלה  ׁשה ּוא  נעלה  ּבגיל ּוי  צ ֹור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָיׁש

ֿ ידי  על  היתה  ּׁשה ּגא ּולה  מה  וזה ּו כ ּו'. ְְְְֵֶֶַַַָָָָָהע ֹולם 

וכל  לאברהם , ׁשביעי ּדֹור  ׁשה ּוא  ּדוקא , ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹמ ׁשה 

ּגיל ּוי  היה  מ ׁשה  ׁשאצל  והינּו, חביבין, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹה ּׁשביעין

מ ּׁשׁשת  ׁשּלמעלה  ה ּׁשּבת  ּבחינת  ׁשּזה ּו הוי', ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשם 

ּבן  היה  ּׁשּמׁשה  מה  ּגם  וזה ּו ּברא ׁשית . ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹימי

ׁשהיא  ה ּבינה  מדרגת  ענין ׁשּזה ּו ׁשנה , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשמ ֹונים 

ּכּיד ּוע  ּבזה , והענין ה ּבנין. ימי מ ּׁשבעת  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלמעלה 

ׁשּלפעמים  (אף  ענינים  ׁשני יׁש ּבינה  ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבבחינת 

ּובינה  ּתב ּונה  ּביניהם ), מח ּלקים  ּדענין 38אין , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

לפ ֹועל  ׁשּׁשּי ּכפי ה ּׂשכל  ענין ה ּוא  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָה ּתב ּונה 

ענין  ה ּוא  ה ּבינה  ּבחינת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְִִִֵֵֶַַַַַָָמ ּמׁש,

ּבלימ ּוד  ּוכמ ֹו עצמ ֹו. מ ּצד  ׁשה ּוא  ּכפי ְְְְִִִֵֶֶַַַה ּׂשכל 

ּבט ּלית " א ֹוחזין ּתב ּונה 39ּד"ׁשנים  ּבבחינת  ה ּנה  , ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  כ ּו', ה ּטּלית  על  היא  ּדע ּתֹו -ְִִֵֵֶַַַַַ

עצמ ּה, הה ׂשּכלה  על  היא  ּדע ּתֹו ּבינה , ְְְְִִִִַַַַַַָָָָּבבחינת 

ענין  עקר  [ׁשּזה ּו למעלה  ה ּוא  ׁשהענין ּכפי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָועד 

ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ּתֹורת ֹו ׁשהיא  ִֶֶַַָָָָה ּתֹורה ,

להיֹות  (ׁשּצריכה  ה ּתֹורה  ּבבר ּכת  ׁשא ֹומרים  ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָּכפי

ּבּתֹורה  "ּברכ ּו ּבענין ּכּיד ּוע  ה ּלימ ּוד , ְְְִִֶַַַַַָָָק ֹודם 

לא 40ּתחלה " ׁשּׁשם  ּתֹורת ֹו], את  לנּו ונתן ( ְְִֶֶַָָָָָֹ

[ּומ ּובן, כ ּו' ּגׁשמ ּיים  ענינים  א ֹוד ֹות  ְְְִִִִַָָָמד ּוּבר 
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שם). (אוה"ת רס "ב  ד' ואתחנן פ ' ובזח "ג י "ג ובכ"מ .38)שער ב . קכו, דרמ "צ  ב "מ .39)ראה מסכת ב "מ 40)ריש ראה

א. כט , ראה פ ' לקו"ת וראה סמ "ז. או"ח  לטור ב "ח  שם. ובר"ן א פא, נדרים ב . פה,

    
B˙BÈ‰ Ô‰Â ,‰LÓ ÏL ÒÁi‰ „Ò Ô‰L ,ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆»∆≈≈∆«««∆…∆¿≈¡

,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚÏ Ú‚BÂ CiL ,‰L ÌÈBÓL Ôa ולכן ∆¿ƒ»»«»¿≈«»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
מצרים, יציאת סיפור  בתוך  נזכרו  הללו  ‰ÔÈÚהדברים ˙eÏÏk Èk התוכן ƒ¿»»ƒ¿»

ÌÈÏe‚eהכללי  ÌÈˆÓÓ ‰‡Èˆi‰ ‡e‰ ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc יציאה ƒƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ
הגבלות מעל  Ìbוהתעלות ÏÏBk)≈«
) ÌÈÏe‚e ÌÈˆÓ בביטוי הנרמזים ≈»ƒ¿ƒ

‰fnL ,‰Le„˜c (ÌÈˆÓƒ¿«ƒƒ¿»∆ƒ∆
שהוא  כפי  וההגבלות המיצרים מעניין 

הקדושה ÌÈˆÓבצד  ÏLÏzLƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ
BËeLÙk מצרים של  המציאות ƒ¿

הזה, eÏ‚Ï˙בעולם „ÚÂ ישראל בני  ¿«¿»
eÎ'בארץ ÌÈˆÓ ירידה שהיא ƒ¿«ƒ

'מצרים' במושג  ÏÈLeנוספת ,(ƒ¿ƒ
‰Ê מהמצרים ולהתעלות לצאת כדי  ∆

ÈeÏÈ‚aוההגבלות  CBˆ LÈ אלוקי ≈∆¿ƒ
È„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰ÏÚ«¬∆∆¿«¿»ƒƒ¿≈

'eÎ ÌÏBÚ‰ כוח נתינת שיהיה גילוי  »»
העולם. מגדרי  לצאת

e‰ÊÂ הפנימי Ó‰על הטעם ¿∆«
‰Ïe‡b‰M ממצרים ישראל  בני  של  ∆«¿»

,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈…∆«¿»
,Ì‰‡Ï ÈÚÈL Bc ‡e‰L∆¿ƒƒ¿«¿»»

,ÔÈÈÁ ÔÈÚÈM‰ ÏÎÂ כמבואר ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
לעיל , Ïˆ‡Lומפורט ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆

,'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈb ‰È‰ ‰LÓ…∆»»ƒ≈¬»»
מזו  יותר  נעלית אלוקית התגלות

 ֿ ֿ ד  ש ֿ ל  "א בשם האבות אצל  שהייתה

‰aM˙י ", ˙ÈÁa e‰fL היום ∆∆¿ƒ«««»
ÈÓÈהשביעי  ˙LMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆¿≈

.˙ÈL‡a¿≈ƒ
e‰ÊÂÌb על הפנימי  Ó‰הטעם ¿∆««

‰È‰ ‰LnM מצרים יציאת Ôaבעת ∆…∆»»∆
e‰fL ,‰L ÌÈBÓL המספר ¿ƒ»»∆∆

‰Èa‰שמונים  ˙‚„Ó ÔÈÚƒ¿««¿≈««ƒ»
ÈÓÈ ˙ÚMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈

ÔÈa‰ שכל כפי  המידות שבע הם «ƒ¿»
(הספירות  מעשר  כלולה מהן  אחת

והבינה  שבעים, וביחד  העליונות)

היוצרת  והיא מהמידות שלמעלה

שמונים, המספר  את מרכיבה מעשר , כלולה שהיא כפי  המידות, את ו 'מולידה'

ומבאר . שממשיך  וכפי 

Û‡) ÌÈÈÚ ÈL LÈ ‰Èa ˙ÈÁaL Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«»«∆ƒ¿ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ¿»ƒ«

Ì‰ÈÈa ÌÈ˜lÁÓ ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙlL באופן הבינה לעניין  מתייחסים אלא ∆ƒ¿»ƒ≈¿«¿ƒ≈≈∆
Èe‰כללי  ‰ez ,(38ÈÙk ÏÎO‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ez‰ ÔÈÚc , ¿»ƒ»¿ƒ¿««¿»ƒ¿««≈∆¿ƒ

LnÓ ÏÚBÙÏ CiML איך ולחשוב לתכנן  השכל  דברים הפעלת לבצע ∆«»¿««»
בפועל , ‰ÏÎOלמעשה ÔÈÚ ‡e‰ ‰Èa‰ ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ««ƒ»ƒ¿««≈∆

BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L ÈÙk כרעיון ¿ƒ∆ƒ««¿
מופשט. לדוגמה BÓÎeשכלי  ¿

„eÓÈÏa המשנה ÌÈL"cדברי  ¿ƒ¿¿«ƒ
"˙ÈlËa ÔÈÊÁB‡39 לשון (וזה ¬ƒ¿«ƒ

זה  בטלית, אוחזין  שניים " המשנה:

אני  אומר  וזה מצאתיה אני  אומר 

אומר  וזה שלי  כולה אומר  זה מצאתיה,

בה  לו  שאין  יישבע זה שלי , כולה

בה  לו  שאין  יישבע וזה מחציה, פחות

כולה  אומר  זה ויחלוקו . מחצייה, פחות

האומר  שלי , חצייה אומר  וזה שלי 

פחות  בה לו  שאין  יישבע שלי , כולה

שלי , חצייה והאומר  חלקים משלשה

זה  מרביע, פחות בה לו  שאין  יישבע

רביע"), נוטל  וזה חלקים, שלשה נוטל 

‰ez ˙ÈÁa ‰p‰ העיון שבה ƒ≈ƒ¿ƒ«¿»
המעשה  לגבי  היא בפועל וההתבוננות

-BzÚc ומתבונן ה של ‰È‡לומד  «¿ƒ
'eÎ ˙Èlh‰ ÏÚ דינה יהיה מה «««ƒ

הדין , בעלי  שני  בין  תתחלק היא וכיצד 

,‰Èa ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ«ƒ»
‰ÏkN‰‰ ÏÚ ‡È‰ BzÚc«¿ƒ«««¿»»

,dÓˆÚ ברעיון היא וההתבוננות «¿»
‰e‡השכלי , ÔÈÚ‰L ÈÙk „ÚÂ¿«¿ƒ∆»ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ ברוחניות˜Ú e‰fL] ¿«¿»∆∆ƒ«
‰Bz‰ ÔÈÚ הפנימי שלה,והתוכן  ƒ¿««»

ŒLB„w‰ ÏL B˙Bz ‡È‰L∆ƒ»∆«»
ÌÈÓB‡L ÈÙk ,‡e‰ŒCea»¿ƒ∆¿ƒ
‰ÎÈvL) ‰Bz‰ ˙ka¿ƒ¿««»∆¿ƒ»

,„eÓÈl‰ Ì„B˜ ˙BÈ‰Ï כהכנה ƒ¿∆«ƒ
מאמר Úe„ikללימוד ,והקדמה  «»«

ז "ל  Bza‰חכמינו  eÎa" ÔÈÚa¿ƒ¿«»¿«»
"‰ÏÁz40,התורה ברכות כמה עד  ¿ƒ»

ה', תורת היא שהתורה הכרה מתוך 

כך  כדי  ועד  מאד , חשוב דבר  הוא

ל "אבדה  גרם התורה ברכות הברכה)הארץ"שהעדר  eÏוכנוסח Ô˙Â¿»«»
ֿ הוא  ֿ ברוך  B˙Bzהקדוש ה'‡˙ ÌMLתורת למעלה ], היא שהתורה כפי  ∆»∆»

eÎ'ברוחניות  ÌÈiÓLb ÌÈÈÚ ˙B„B‡ ae„Ó ‡Ï דברים על  אלא …¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
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ט       

למע ׂשה  ּבנֹוגע  ּגם  ה ּליּמּוד  להיֹות   צרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבוּדאי

לידי  ׁשּמביא  ּתלמ ּוד  ּגד ֹול  ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָּבפ ֹועל ,

ה ּתֹורה 41מע ׂשה  ענין עקר  ֿ כן, ֿ ּפי ֿ על  אף  אבל  , ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָ

ׁשּבמאמר  ּגם  וזה ּו כ ּו']. מהע ֹולם  למעלה  ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָה ּוא 

ז"ל  ׁשּבהם 42ר ּבֹותינּו ּדברים  הע ׁשרה  א ֹוד ֹות  ְֲִֵֶֶַַָָָָָ

הענין  נזּכר  - ע ֹולמ ֹו את  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְִִֶַָָָָָָָָּברא 

ּתב ּונה  ּבחינת  ּכי ּד'בינה ', הענין ולא  ְְְְְְִִִִִַָָָָָֹּד'תב ּונה ',

למעלה  היא  ּבינה  ּבחינת  ורק  לע ֹולם , ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשּיכת 

ׁשּבּה ׁשנה , ּדׁשמ ֹונים  ה ּדר ּגה  וזֹוהי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָמהע ֹולם .

היה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּפרעה , לפני ּבעמד ֹו מ ׁשה  ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהיה 

ה ּגא ּולה . ענין להיֹות  ְְְִִַַָָיכ ֹול 

היה ‡ÌÓ,ה ) מצרים  ּדיציאת  ׁשהענין אף  »¿»ְְִִִִִֶַַַָָָָ

ּדוקא , מ ׁשה  ֿ ידי על  להיֹות  ְְְִִֵֶַַָָֹצרי

ּבן  ּבהיֹות ֹו מ ׁשה  ׁשל  ּדר ּגת ֹו מ ּצד  ּגּופא  ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹּובזה 

להיֹות  צריכה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּדוקא , ׁשנה  ְְְְִִִִַָָָָָָׁשמ ֹונים 

מה  ׁשּזה ּו האב ֹות , מ ּבחינת  ּכח ' ה 'נתינת  ְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּגם 

ה ּפס ּוק  על  ּפר ׁשתנּו ּבריׁש ר ׁש"י וּיאמר 43ּׁשּפר ׁש ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

לק ּים  ֿ אם  ּכי ׁשלח ּתי לח ּנם  "לא  הוי', אני ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹאליו

ׁשּמצינּו ועד  הרא ׁשֹונים ". לאב ֹות  ׁשּדּבר ּתי ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּדברי

ּכדאיתא  האב ֹות , לידת  עם  ק ׁשּור  ה ּגא ּולה  ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשענין

[ׁשּנאמר 44ּבּגמרא  אב ֹות  נֹולד ּו ויהי 45ּבניסן ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָ

ּבני  לצאת  ׁשנה  מא ֹות  ואר ּבע  ׁשנה  ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹּבׁשמנים 

ּבח ֹוד ׁש הרביעית  ּבּׁשנה  מצרים  מארץ  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל 

ּבניסן  כ ּו' ע ֹולם ] זיוּתני ּבֹו ׁשּנֹולד ּו ּבּירח  ְְְְִִִֵֶֶַַָָזיו,

ׁשּמעלת  לפי והינּו, ליגאל . עתידין ּבניסן ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָנגאל ּו

ּבּמדר ׁש וכדאיתא  ּביֹותר . ּגד ֹולה  על 46האב ֹות  ְְְְְִִִֵַַָָָָָ

ל ֹו ׁשאמר  וג ֹו', אברהם  אל  וארא  ְְֵֶֶַַַָָָָָָה ּפס ּוק 

ולא  ּדאבדין על  חבל  למ ׁשה : ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְְֲִֶַַָָָָָֹה ּקד ֹוׁש

אברהם  על  נגליתי ּפעמים  הר ּבה  ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָמ ׁשּתּכחין,

כ ּו'.י  מ ּדֹותי אחר  הרהר ּו ולא  כ ּו' ויעקב  צחק  ְְְְֲֲִִִַַַַָֹֹ

(ּבנֹוגע  למ ׁשה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשאמר  ְְְֵֶֶַַַַָָָֹועד 
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ב .41) מ , א.42)קידושין יב , ב .43)חגיגה א.44)ו, יא, א.45)ר"ה ו, פרשתנו 46)מלכיםֿא פירש"י  ד. ו, פרשתנו שמו"ר

ט . ו,

    
רוחניים באופן [ÔeÓe,אלוקיים הלימוד  של  הגדולה והמעלה שהחשיבות »

בהלכה  בעיסוק מזה, ולמעלה ההלכה, של  השכלי  ברעיון  התבוננות של  כזה,

ההלכה  לימוד  של  ולחשיבות לצורך  סותר  אינו  ברוחניות למעלה שהיא כפי 

כיוון  ממש, בפועל  הדברים את לקיים מנת על  ˆCÈלמעשה, È‡cÂaL∆¿««»ƒ
Ú‚Ba Ìb „enÈl‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ«¿≈«
ÏB„b È‰L ,ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ¿«¬∆¿«∆¬≈»

„eÓÏz של והגדולה החשיבות «¿
היא העיוני  È„ÈÏהלימוד  ‡ÈnL∆≈ƒƒ≈

‰NÚÓ41, בפועל הדברים של  יישום «¬∆
,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï‡ למרות ¬»««ƒ≈

ֿ ממש  הפועל  של  הגדולה החשיבות

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Bz‰ ÔÈÚ ˜Úƒ«ƒ¿««»¿«¿»
'eÎ ÌÏBÚ‰Ó בעולם שמתגלה ומה ≈»»

של  וחיצוני  מועט חלק רק הוא

].התורה 
eÈ˙Ba Ó‡ÓaL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆¿«¬««≈

Ï"Ê42בגמרא‰LÚ‰ ˙B„B‡ «»¬»»
ŒLB„w‰ ‡a Ì‰aL ÌÈc¿»ƒ∆»∆»»«»
kÊ  BÓÏBÚ ˙‡ ‡e‰ŒCea»∆»ƒ¿»

,'‰e˙'c ÔÈÚ‰ ההתבוננות »ƒ¿»ƒ¿»
למעשה  בשייכות …¿ÏÂ‡וההשכלה

,'‰È'c ÔÈÚ‰ ההתבוננות »ƒ¿»¿ƒ»
המופשטת, ÈÁa˙וההשכלה Èkƒ¿ƒ«

ÌÏBÚÏ ˙ÎiL ‰ez ולכן ¿»«∆∆»»
בה, השתמש ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

העולם, את לברוא כדי  »¿Â˜כביכול ,
‰Èa ˙ÈÁa יותר הנעלה החלק ¿ƒ«ƒ»

והמוחין  השכל  ÏÚÓÏ‰בעניין  ‡È‰ƒ¿«¿»
È‰BÊÂ .ÌÏBÚ‰Ó בינה בחינת ≈»»¿ƒ

כמבואר  תבונה, מבחינת (שלמעלה

L‰,לעיל ) ÌÈBÓLc ‰bc‰««¿»ƒ¿ƒ»»
ÈÙÏ B„ÓÚa ‰LÓ ‰È‰ daL∆»»»…∆¿»¿ƒ¿≈
ÏBÎÈ ‰È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰Út«¿…¿«¿≈∆»»»

‰Ïe‡b‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï בחינה כי  ƒ¿ƒ¿««¿»
שמונים, במספר  הקשורה בינה, זו ,

מהעולם  שלמעלה אור  התגלות

השייכות  המידות בשבע (שנברא

לפעול  שיכולה היא שבעים) למספר 

והגבלות. ממיצרים וגאולה יציאה

ÔÈÚ‰L Û‡ ,ÌÓ‡ (‰»¿»«∆»ƒ¿»
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc הפנימי שתוכנו  ƒƒ«ƒ¿«ƒ

המיצרים  מכללות וגאולה יציאה הוא

Ùeb‡וההגבלות  ‰Êe ,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿≈…∆«¿»»∆»

להיות צריכה משה ידי  על  הגאולה עצמו , זה ÏLובענין  B˙bc „vÓƒ««¿»∆
‰ÎÈˆ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‡˜Âc ‰L ÌÈBÓL Ôa B˙BÈ‰a ‰LÓ…∆ƒ¿∆¿ƒ»»«¿»ƒ»»¿ƒ»

˙BÈ‰Ïמצרים יציאת Ák'לצורך  ˙È˙'‰ Ìb זו וגאולה ליציאה ƒ¿««¿ƒ«…«
ÏÚ e˙Lt LÈa È"L LtM ‰Ó e‰fL ,˙B‡‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»∆∆«∆≈≈«ƒ¿≈»»»≈«

˜eÒt‰43Ó‡iÂ ברוך הקדוש «»«…∆
משה‡ÂÈÏהוא ‰ÈÂ',אל  È‡ ≈»¬ƒ¬»»

Ì‡ŒÈk EÈzÁÏL ÌpÁÏ ‡Ï"…¿ƒ»¿«¿ƒƒƒ
˙B‡Ï ÈzacL Èc Ìi˜Ï¿«≈¿»«∆ƒ«¿ƒ»»

"ÌÈBL‡‰ של כוחם שגם הרי  »ƒƒ
ממצרים. היציאה את פועל  האבות

eÈˆnL „ÚÂ ז "ל חכמינו  בדברי  ¿«∆»ƒ
‰Ïe‡b‰ ÔÈÚL ישראל בני  של  ∆ƒ¿««¿»

ÈÏ„˙ממצרים ÌÚ eL»̃ƒ≈«
‡˙È‡„k ,˙B‡‰ כמובא »»ƒ¿ƒ»

‡Óba44˙B‡ e„ÏB ÔÒÈa «¿»»¿ƒ»¿»
Ó‡pL]45 בית בניין  אודות ∆∆¡«

המלך  שלמה ֿ ידי  על  הראשון  המקדש

Úa‡Â ‰L ÌÈÓLa È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿…ƒ»»¿«¿«
Ï‡NÈ Èa ˙‡ˆÏ ‰L ˙B‡Ó≈»»¿≈¿≈ƒ¿»≈
˙ÈÚÈ‰ ‰Ma ÌÈˆÓ ı‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«»»»¿ƒƒ

,ÂÈÊ L„BÁa ז "ל חכמינו  ופירשו  ¿∆ƒ
מכוון  אייר , חודש (שהוא "זיו " שירח

רש"י  (כפירוש ניסן  חודש על  כאן 

כבר  נולדו  אייר  כשנתחדש בגמרא:

דתקופה  דניסן  זימנין  נמי  אי  בניסן ;

לבנה") של  אייר  בתוך  »∆»Áiaנמשך 
ÌÏBÚ ÈzÂÈÊ Ba e„ÏBpL האבות ∆¿ƒ¿¿≈»

ואור  זיו  לעולם ÔÒÈaשהביאו  'eÎ [¿ƒ»
.Ï‡‚ÈÏ ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈa eÏ‡‚ƒ¿¬¿ƒ»¬ƒƒƒ»≈

,eÈ‰Â הגאולה כי  שאף לכך  והסיבה ¿«¿
בכוח  גם צורך  היה משה ידי  על  הייתה

‰‡B˙האבות ˙ÏÚnL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬«»»
‡˙È‡„ÎÂ .˙BÈa ‰ÏB„b¿»¿≈¿ƒ¿ƒ»

‰L„na46˜eÒtוכמובא ÏÚ «ƒ¿»««»
,'B‚Â Ì‰‡ Ï‡ ‡‡Â»≈»∆«¿»»¿
‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ BÏ Ó‡L∆»««»»
‡ÏÂ ÔÈ„‡c ÏÚ ÏÁ :‰LÓÏ¿…∆¬»«¿»¿ƒ¿»

,ÔÈÁkzLÓ ואינם שאבדו  אלו  על  ƒ¿«¿ƒ
È˙ÈÏ‚נמצאים ÌÈÓÚt ‰a‰«¿≈¿»ƒƒ¿≈ƒ

'eÎ ˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰‡ ÏÚ««¿»»ƒ¿»¿«¬…
.'eÎ È˙BcÓ Á‡ e‰‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿¬««ƒ«

„ÚÂ במדרש ז "ל  חכמינו  כדברי  ¿«
ÌB˜Óa :(˙B‡‰Ï Ú‚Ba) ‰LÓÏ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ Ó‡L∆»««»»¿…∆¿≈«¿»»ƒ¿
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י      

ּתעמ ֹוד  אל  ּגד ֹולים  ּבמק ֹום  וע ֹוד 47להאב ֹות ): . ְְְְֲִִַַָָ

ׁשביעי  ּדֹור  ׁשה ּוא  מ ׁשה  ּבמעלת  ׁשּגם  ְְֲִִֶֶֶַַַֹֹזאת ,

מעלת  מ ּודג ׁשת  חביבין, ה ּׁשביעין וכל  ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָלאברהם ,

היֹות ֹו היא  ה ּׁשביעי ׁשל  מעלת ֹו ׁשהרי ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָאברהם ,

ה ּוא  העקר  - ּבזה  ּגם  ֿ ּכן ואם  לרא ׁשֹון, ְְִִִִִֵֶַָָָָׁשביעי

.48הרא ׁשֹון  ִָ

(לק ּים ÔeÈÂו) ר ׁש"י ּבל ׁשֹון ה ּדּיּוק  ּבהק ּדים  ¿»ְְְְִִִִֵַַַַ

הרא ׁשֹונים , ל )אב ֹות  ׁשּדּבר ּתי ְְִִִִֶַַָָָָּדברי

(אב ֹות ) לה ֹוסיף  צרי ל ּמה  מ ּובן, אינֹו ְְְִִִֵָָָָָָּדלכא ֹורה 

נקראים  ויעקב  יצחק  אברהם  רק  הרי ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹהרא ׁשֹונים ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  אב ֹות 49אב ֹות , ק ֹורין אין ְֲִֵֵַַַַָָ

ה ּיד ּוע  ֿ ּפי על  זה  לבאר  ויׁש ל ׁשל ׁשה . ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹא ּלא 

ה ּכתר  ספירת  על  קאי ׁשּנקרא ּו50ּד'רא ׁשֹון' וזה ּו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ה ּוא  האב ֹות  ׁשל  ענינם  ּכי "הרא ׁשֹונים ", ְִִִִֶָָָָָָאב ֹות 

ה ּמּדֹות  וׁשר ׁש ּתפארת ), ּגב ּורה  (חסד  ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹה ּמּדֹות 

ה ּכתר  ּבבחינת  מ ּצד 51ה ּוא  ּדה ּנה , ּבזה , והענין . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּגב ּורה  חסד  ל ּמּדֹות  ׁשּׁשּיכים  ּכפי האב ֹות  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמדרגת 

ׁשּבהם  ה ּפרט ּיים  העב ֹודה  עניני יׁשנם  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּתפארת ,

אברהם  עב ֹודת  ּוכמ ֹו מ ּזה , זה  האב ֹות  ְְֲֲִִֶֶַַָָָָחל ּוקים 

ּבאר ֹות , ּבחפירת  יצחק  עב ֹודת  א ֹורחים , ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָּבהכנסת 

ענין  יׁשנֹו  א כ ּו'. ה ּמקל ֹות  ּבענין יעקב  ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָֹועב ֹודת 

ּבבחינת  ׁשר ׁשם  מ ּצד  האב ֹות , אצל  יֹותר  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָנעלה 

ׁשּזה ּו "הרא ׁשֹונים ", אב ֹות  נקרא ּו ׁשּלכן ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָה ּכתר ,

זה  ועל  כ ּו'. ּפרטים  מהתח ּלק ּות  ׁשּלמעלה  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָענין

ׁשּזה ּו ּתעמ ֹוד , אל  ּגד ֹולים  ּבמק ֹום  למ ׁשה : ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַֹנאמר 

) ׁשה ּמּדֹות  ּבגדל ּותן,ּכפי הם  האב ֹות ) מדרגת  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

הם  ׁשׁשם  ה ּכתר , ּבבחינת  ּומק ֹורם  ּבׁשר ׁשם  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהינּו,

מ ׁשה ). ׁשל  (ּדר ּגת ֹו החכמה  מ ּבחינת  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹלמעלה 

למ ׁשה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשאמר  ְְֶֶֶַַָָָֹוזה ּו

מ ּמצרים  יׂשראל  ּבני את  לה ֹוציא  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָׁשּׁשליח ּות ֹו

הרא ׁשֹונים , לאב ֹות  ׁשּדּבר ּתי ּדברי לק ּים  ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיא 

מדרגת  עם  ק ׁשּור  מצרים  ּדיציאת  ׁשהענין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָהינּו,
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ז.47) פ "ב , 48.29)דב "ר ע ' ה'ש"ת סה"מ  ב .49)ראה טז, א'ריג.50)ברכות ע ' ח "ג תער"ב  המשך רנג. ע ' תרס "ה סה"מ 

קצד.51)ובכ"מ . ע ' תרפ "ד קצה. ע ' עטר"ת סה"מ  קלג. ע ' פרשתנו אוה"ת

    
„BÓÚz Ï‡ ÌÈÏB„b47 עם שיחד  עולה אלה ז "ל  חכמינו  ממאמרי  וגם ¿ƒ««¬

וא  משה של  משה,מעלתו  ידי  על  דווקא היתה ממצרים שהגאולה ֿ פי  ֿ על  ף

"אברהם  המדרש: לשון  (וזה האבות של  מעלתם מודגשת עצמו  זה בעניין  גם

וזכה  למלכות הנני  לכהונה, הנני  'הנני '... ואמר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לו  קרא

ביקש  משה ואף למלכות וזכה לכהונה

משה  משה ויאמר  שנאמר  כן  לעשות

למלכות, הנני  לכהונה הנני  הנני , ויאמר 

תתהדר  אל  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לו  אמר 

אל  גדולים ובמקום מלך , לפני 

ÌbLתעמוד "). ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«
Bc ‡e‰L ‰LÓ ˙ÏÚÓa¿«¬«…∆∆
ÏÎÂ ,Ì‰‡Ï ÈÚÈL¿ƒƒ¿«¿»»¿»

,ÔÈÈÁ ÔÈÚÈM‰ מעלה שבגלל  «¿ƒƒ¬ƒƒ
ישראל  בני  את המוציא הוא זו  מיוחדת

ÏÚÓ˙ממצרים, ˙L‚„eÓ¿∆∆«¬«
ÏL B˙ÏÚÓ È‰L ,Ì‰‡«¿»»∆¬≈«¬»∆
ÈÚÈL B˙BÈ‰ ‡È‰ ÈÚÈM‰«¿ƒƒƒ¡¿ƒƒ
‰Êa Ìb ÔkŒÌ‡Â ,ÔBL‡Ï»ƒ¿ƒ≈«»∆
- השביעי  בהיותו  משה מעלת עצמו ,

ÔBL‡‰ ‡e‰ ˜Ú‰48. »ƒ»»ƒ
ÔeÈÂ (Â אחד שמצד  זה עניין  ¿»

משה, של  המיוחדת מעלתו  מודגשת

כוחם  את דוקא מדגישים שני  ומצד 

האבות  של  ÌÈc˜‰a¿«¿ƒומעלתם
È"L ÔBLÏa ˜eic‰ פסוקים על  «ƒƒ¿«ƒ

ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש לעיל  המובא אלה,

היא  מצרים שיציאת למשה אומר 

˙B‡(Ï ÈzacL Èc Ìi˜Ï)¿«≈¿»«∆ƒ«¿ƒ»»
BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,ÌÈBL‡‰»ƒƒ¿ƒ¿»≈
ÛÈÒB‰Ï CÈˆ ‰nÏ ,ÔeÓ»»»»ƒ¿ƒ
˜ È‰ ,ÌÈBL‡‰ (˙B‡)»»ƒƒ¬≈«
ÌÈ‡˜ ˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰‡«¿»»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿»ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók ,˙B‡49 »¿«¬««≈«

‡l‡ ˙B‡ ÔÈB˜ ÔÈ‡≈ƒ»∆»
‰LÏLÏ התוספת מהי  כן  אם ƒ¿…»

"הראשונים"? הם שהאבות וההדגשה

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ‡Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«»«
È‡˜ 'ÔBL‡'c מכווןÏÚ ¿ƒ»≈«
˙k‰ ˙ÈÙÒ50, כתר' בחינת ¿ƒ««∆∆

והיא  הספירות מעשר  שלמעלה עליון '

להם  וקודמת ∆¿e‰ÊÂ'ראשונה'
,"ÌÈBL‡‰" ˙B‡ e‡˜pL∆ƒ¿¿»»ƒƒ
‡e‰ ˙B‡‰ ÏL ÌÈÚ Èkƒƒ¿»»∆»»

„ÒÁ) ˙Bcn‰ אברהם של  יצחק eb‰מידתו  של  ‡Ùz˙מידתו  «ƒ∆∆¿»ƒ¿∆∆
יעקב  של  ‰˙kמידתו  ˙ÈÁa ‡e‰ ˙Bcn‰ LLÂ כמו 51), ¿…∆«ƒƒ¿ƒ««∆∆

הן  והמידות הכללי , הרצון  כוח ענין  הוא שהכתר  הנפש, בכוחות שמצינו 

פרטיים. רגשות

„vÓ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ«
ÌÈÎiML ÈÙk ˙B‡‰ ˙‚„Ó«¿≈«»»¿ƒ∆«»ƒ

˙BcnÏ של eb‰הפרטיות „ÒÁ «ƒ∆∆¿»
‰„BÚ‰ ÈÈÚ ÌLÈ ,˙‡Ùzƒ¿∆∆∆¿»ƒ¿¿≈»¬»
ÌÈ˜eÏÁ Ì‰aL ÌÈiËt‰«¿»ƒƒ∆»∆¬ƒ

ונבדלים  fÓ‰,שונים ‰Ê ˙B‡‰»»∆ƒ∆
˙ÒÎ‰a Ì‰‡ ˙„BÚ BÓÎe¿¬««¿»»¿«¿»«
˜ÁˆÈ ˙„BÚ ,ÌÈÁB‡¿ƒ¬«ƒ¿»
˙„BÚÂ ,˙B‡a ˙ÈÙÁa«¬ƒ«¿≈«¬«

'eÎ ˙BÏ˜n‰ ÔÈÚa ˜ÚÈ שכל «¬…¿ƒ¿«««¿
שייכת  אלה עבודות משלוש אחת

משלושת  אחד  כל  של  הפרטית למדה

ÏÚ‰האבות. ÔÈÚ BLÈ C‡«∆¿ƒ¿»«¬∆
„vÓ ,˙B‡‰ Ïˆ‡ ˙BÈ≈≈∆»»ƒ«
ÔÎlL ,˙k‰ ˙ÈÁa ÌLL»¿»ƒ¿ƒ««∆∆∆»≈
,"ÌÈBL‡‰" ˙B‡ e‡˜ƒ¿¿»»ƒƒ
‰ÏÚÓlL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿«¿»

'eÎ ÌÈËt ˙e˜lÁ˙‰Ó והוא ≈ƒ¿«¿¿»ƒ
(כמו  האבות שלושת כל  אצל  שווה

נטייה  הוא הרצון  כוח הנפש שבכוחות

הגוף  בכל  ונמצא הנפש של  כללית

פרטי  באבר  מתלבש ולא בשוה

LÓÏ‰:מסויים). Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿…∆
,„BÓÚz Ï‡ ÌÈÏB„b ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ««¬
˙‚„Ó) ˙Bcn‰L ÈÙk e‰fL∆∆¿ƒ∆«ƒ«¿≈«

Ô˙eÏ„‚a Ì‰ (˙B‡‰ בענין »»≈¿«¿»
כפי  מהמידות למעלה שלהם, הכללי 

פרטיים, לענינים ¿»‰eÈ,שירדו 
˙ÈÁa ÌB˜Óe ÌLLa¿»¿»¿»ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌLL ,˙k‰«∆∆∆»≈¿«¿»
ÏL B˙bc) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»«¿»∆

.(‰LÓ…∆
ŒCeaŒLB„w‰ Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»««»»
B˙eÁÈÏML ‰LÓÏ ‡e‰¿…∆∆¿ƒ
Ï‡NÈ Èa ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈
Èc Ìi˜Ï È„k ‡È‰ ÌÈˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿≈¿«≈¿»«

מצרים  יציאת על  ÈzacL∆ƒ«¿ƒההבטחה
,eÈ‰ ,ÌÈBL‡‰ ˙B‡Ï»»»ƒƒ«¿
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
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יי       

ה ּכתר  ּבבחינת  ּבׁשר ׁשם  ׁשהם  ּכפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהאב ֹות 

ענין  וה ּוא  מהתח ּלק ּות , ׁשּלמעלה  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ("הרא ׁשֹונים ")

מ ּטעם ֿ ׁשּלמעלה  כ ּו' וה ּׁשב ּועה  ּברית ' ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָה 'ּכריתת 

ַַָודעת .

e‰ÊÂּבחד ׁש היתה  מ ּמצרים  ּׁשה ּגא ּולה  מה  ּגם  ¿∆ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

ּבא ּור  ּובהק ּדים  האב ֹות . נֹולד ּו ׁשּבֹו ְְְִִֵֶַָָָניסן

הה ּולדת  יֹום  ההס ּתּלק ּות .52מעלת  יֹום  לג ּבי ּגם  ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ׁשאמר ּו אף  ּתאמין 53ּדה ּנה , אל  ְְֲִִֵֵֶַַַַַָ

מעלה  ׁשּיׁש מ ּובן ׁשּמּזה  , מ ֹות יֹום  עד   ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּבעצמ

יֹום  לג ּבי העב ֹודה , ּגמר  לאחרי ההס ּתּלק ּות  ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָּביֹום 

העב ֹודה  ּתהיה  ּכיצד  יֹודעים  לא  ׁשאז ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהה ּולדת 

ּביֹום  מעלה  מצינּו ּגיסא   לאיד הרי כ ּו', ְְְֲֲִִִֵַַָָָָּבפ ֹועל 

ּכדאיתא  ההס ּתּלק ּות , יֹום  לג ּבי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָהה ּולדת 

ה ּפּור 54ּבגמרא  נפל  ׁשּכא ׁשר  להמן, ּבנֹוגע  ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

לי  נפל  אמר : ּגד ֹולה . ׂשמחה  ׂשמח  אדר , ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹּבחד ׁש

יֹודע  היה  ולא  מ ׁשה , ּבֹו ׁשּמת  ּבּירח  ְֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּפּור 

נֹולד , ּבאדר  ּוב ׁשבעה  מת  ּבאדר  ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָׁשּבׁשבעה 

ה ּמיתה  על  ׁשּתכ ּפר  ה ּלידה  ּכדאי ר ׁש"י, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּומפר ׁש

ה ּלידה  לאחרי ּבאה  ה ּמיתה  הרי ׁשּלכא ֹורה  ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ(אף 

 להפ ולא  א ֹות ּה, יֹום 55ּומב ּטלת  מעלת  ּכי ,( ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

ּכפי  ּבפ ֹועל  העב ֹודה  עם  ק ׁשּורה  ְְְְְֲִִִַַַָָָההס ּתּלק ּות 

ֿ ודעת  טעם  ֿ ּפי על  ה ּגּוף , ֿ ידי על  ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָׁשּנע ׂשית 

מעלת  ואיל ּו כ ּו', לפרטים  התח ּלק ּות  ׁשל  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּובא ֹופן

ה ּנׁשמה  ׁשל  ההת ּגּלּות  עם  ק ׁשּורה  הה ּולדת  ְְְִִֶֶֶַַַַָָָיֹום 

ה ּגּוף ), ֿ ידי על  ּבפ ֹועל  העב ֹודה  לפני (ע ֹוד  ְְְְֲִֵֵַַַַָָָעצמ ּה

ּולמעלה ּכפ  ֿ ודעת  מ ּטעם  למעלה  ׁשהיא  י ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָ

ּבהעלם  ּבּה ּכל ּולה  (וגם  כ ּו' לפרטים  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמהתח ּלק ּות 

על ֿ ׁשּתהיה  ה ּגּוף  מ ּצד  ּבפ ֹועל  העב ֹודה  ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָמעלת 

ח ּייו). ימי ּכל  ּבמ ׁש יגיעת ֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָָידי

צ ֹור C‡ז) יׁש מצרים , ּדיציאת  הענין ׁשּבׁשביל  אמת . ׁשּׁשניהם  ה ּוא , הענין «ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבבחינת  ּבׁשר ׁשם  ׁשהם  ּכפי "הרא ׁשֹונים ", האב ֹות  מ ּמדרגת  ּכח  ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבנתינת 
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ע "ה 52) חנה מרת הצדקנית הרבנית שליט "א, אדמו"ר כ"ק  אם של הפ "ה ההולדת יום הוא - טבת כ"ח  - זה שיום להעיר,

מ "ד.53)(המו"ל). פ "ב  ב .54)אבות יג, בתחלתו.55)מגילה חכ"ו לקו"ש בארוכה ראה

    
˙k‰ ˙ÈÁa ÌLLa Ì‰L ÈÙk ˙B‡‰ ˙‚„Ó ÌÚ eL»̃ƒ«¿≈«»»¿ƒ∆≈¿»¿»ƒ¿ƒ««∆∆

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ("ÌÈBL‡‰"),פרטיות e‰Â‡במידות »ƒƒ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
'eÎ ‰ÚeM‰Â '˙Èa ˙˙Èk'‰ ÔÈÚ האבות עם ה' שעשה ƒ¿««¿ƒ«¿ƒ¿«¿»

Ó ‰ÏÚÓlL˙Ú„ÂŒÌÚh האבות מעלת מצד  ושבועה וברית הבטחה ∆¿«¿»ƒ««»««
ומעבר  מעל  שהיא ב'כתר ' בשורשם

בשכל  המובן  פי  על  שראוי  למה

חכמה  בחינת המוחין , מענין  ולמעלה

רבינו . משה של  דרגתו  שהיא

Ìb e‰ÊÂ הפנימי Ó‰על הטעם ¿∆««
‰˙È‰ ÌÈˆnÓ ‰Ïe‡b‰M∆«¿»ƒƒ¿«ƒ»¿»
e„ÏB BaL ÔÒÈ L„Áa¿…∆ƒ»∆¿
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יב      

נֹולד ּו ׁשּבֹו ניסן ּבחד ׁש ּׁשּנמ ׁש מה  ׁשּזה ּו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹה ּכתר ,

העב ֹודה  ּגם  להיֹות  צריכה  זה  עם  ּוביחד  ְְְֲִִִֶַַַָָָָָהאב ֹות .

כ ּו', לפרטים  ּבהתח ּלק ּות  ה ּגּוף , מ ּצד  ְְְְְִִִִַַַַָּבפ ֹועל 

הוי' ּדׁשם  ה ּגיל ּוי היה  ׁשאצל ֹו מ ׁשה , ׁשל  ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבכח ֹו

ׁשנה , ׁשמ ֹונים  ּבן ּובהיֹות ֹו מהע ֹולם , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָׁשּלמעלה 

למעלה  ׁשהיא  ה ּבינה  למדרגת  ה ּגיע  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשאז

האב ֹות  מ ּמדרגת  (למעלה  ה ּבנין ימי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָמ ּׁשבעת 

ׁשעב ֹודה  א ּלא  לע ֹולם ), ׁשּׁשּיכ ֹות  ה ּמּדֹות  ְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּבבחינת 

העצם  ּבבחינת  חד ּורה  להיֹות  צריכה  ּגּופא  ְְְֲִִִִֶֶַָָָָזֹו

כ ּו'. מהתח ּלק ּות  ְְְְִֵֶַַָׁשּלמעלה 

ׁשל LÈÂח ) ההיל ּולא  יֹום  עם  זה  ענין לק ּׁשר  ¿≈ְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשּקביע ּות ֹו טבת , ּבכ "ד  ה ּזקן ְְִֵֵֵֵֶַַָר ּבנּו

וארא  ּבפר ׁשת  היא  ׁשנים  וכ ּמה  ׁשּנֹוסף 56ּבכ ּמה  , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ

ּכללית , נׁשמה  ּבת ֹור  עב ֹודת ֹו, עניני ּפרטי ּכל  ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָעל 

חד ׁשה  והפצת 57ּונׁשמה  ּגיל ּוי התחיל  ֿ יד ֹו ועל  , ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָ

ענין  ּגם  אצל ֹו היה  וכ ּו', ח ּב"ד  חסיד ּות  ְְְֲִִֶַַַַָָָּתֹורת 

כ ּו', לפרטים  מהתח ּלק ּות  ׁשּלמעלה  יֹותר  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָנעלה 

ּבּׁשמים  לי ּד"מי הענין אצל ֹו ּׁשהיה  מה  ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּזה ּו

ּבארץ " חפצ ּתי לא  נׁשמע 58וע ּמ ׁשהיה  ּכפי , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹ

ו  אי ּבדבק ּות ֹו: וויל ל ׁשֹונֹו אי ניסט , גאר  זע  ויל  ְְְִִִִִִֵֶָ

ֿ ה ּבא  ע ֹולם  דאיין ניט  וויל  אי ֿ עדן, ּגן דאיין ִִִִִִֵֶַַַַָָניט 

אליין  ּדי אז ניט  מער  וויל  אי ענין 59כ ּו', ׁשּזה ּו , ְִִִִִֵֶֶֶַַָ

ּגם  (למעלה  כ ּו' לפרטים  מהתח ּלק ּות  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה 

מי  יׁש ּבבחינת  עדין ׁשהיא  ּבתענּוגים  ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָמאהבה 

כ ּו' ּד"אב ֹות 60ׁשא ֹוהב  הענין  ּדר ֿ על  ׁשּזה ּו ,( ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ח ּב"ד  חסיד ּות  ׁשּבת ֹורת  זאת , וע ֹוד  ְְֲִִִֶַַַָֹהרא ׁשֹונים ".

ּכּיד ּוע  ּדוקא , עצמ ֹו ּבכח  ּבעב ֹודה   ה ּצֹור ְְְְֲֶַַַַַַָָָָָֹמ ּודג ׁש

חג "ת  לחסיד ּות  ח ּב"ד  חסיד ּות  ׁשּבין ֲֲִִִֵֶַַַַַַּבחל ּוק 

ֿ ז)61כ ּו' ו (סעיפים  לעיל  האמ ּור   ּדר ֿ על  ׁשּזה ּו ,ְְִִֵֶֶֶֶַָָ

האב ֹות , לידת  מ ּצד  ניסן חד ׁש מעלת  על  ֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנֹוסף 

ּבהם  ׁשנֹותינּו "ימי ּבמ ׁש ה ּיגיעה  ֿ ידי על  ּבפ ֹועל  העב ֹודה  ּגם  להיֹות  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָצריכה 

כ ּו'. ׁשנה " ׁשמ ֹונים  ּבגב ּור ֹות  ואם  ׁשנה  ְְְְִִִִִָָָָׁשבעים 
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(56.56 ע ' חט "ז ואילך. 40 ע ' ח "ו לקו"ש גם וש"נ.57)ראה .22 ע ' תש"ו השיחות ספר כה.58)ראה עג, הובא 59)תהלים

כסלו). יח  יום" ב "היום נעתק  - סע "א קלח , להצ "צ  (סהמ "צ  מ  פרק  התפילה מצות ביאוה"ז 60)בשורש ד. קיד, תו"א ראה

ועוד. ואילך. א פא, האמצעי  61.500)לאדמו"ר ע ' .475 ע ' ח "ב  לקו"ש ב . קמא, ח "ב  לקו"ד ראה

    
˙B‡‰ e„ÏB BaL ÔÒÈ מהמיצרים יציאה היא מצרים יציאת כי  ƒ»∆¿»»

מבחינת  נמשך  זה ועניין  ודעת, מטעם שלמעלה למצב והתעלות וההגבלות

וירידה  מהתחלקות שלמעלה הכללי  העניין  מהספירות, שלמעלה הכתר 

לעיל . כמבואר  ‰BÚ„‰לפרטים, Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰Ê ÌÚ „ÁÈe¿««ƒ∆¿ƒ»ƒ¿«»¬»
‰Ûeb,במעשה  „vÓ ÏÚBÙa¿«ƒ««

,'eÎ ÌÈËÙÏ ˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
‰È‰ BÏˆ‡L ,‰LÓ ÏL BÁÎa¿…∆…∆∆∆¿»»
‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌLc ÈeÏÈb‰«ƒ¿≈¬»»∆¿«¿»

ÌÏBÚ‰Ó מהגילוי נעלה גילוי  והוא ≈»»
לאבות,"בשם  שהיה ֿ י " שד  ֿ ל  א

,‰L ÌÈBÓL Ôa B˙BÈ‰eƒ¿∆¿ƒ»»
‰Èa‰ ˙‚„ÓÏ ÚÈb‰ Ê‡L∆»ƒƒ«¿«¿≈««ƒ»
ÈÓÈ ˙ÚMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈

ÔÈa‰ הבריאה (ÏÚÓÏ‰של  «ƒ¿»¿«¿»
˙ÈÁa ˙B‡‰ ˙‚„nÓƒ«¿≈«»»ƒ¿ƒ«
,(ÌÏBÚÏ ˙BÎiML ˙Bcn‰«ƒ∆«»»»

לעיל  «∆‡l‡באריכות,כמבואר 
‡Ùeb BÊ ‰„BÚL היינו עצמה, ∆¬»»

והירידה  הגוף עם בפועל  העבודה

e„Á‰לפרטים, ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿¬»
‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»∆∆∆¿«¿»

.'eÎ ˙e˜lÁ˙‰Ó≈ƒ¿«¿
ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ M˜Ï LÈÂ (Á¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ
Ô˜f‰ ea ÏL ‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈ«ƒ»∆«≈«»≈

Ë˙שנסתלק  „"Îa, תקע"ג בשנת ¿≈≈
ÌÈL ‰nÎÂ ‰nÎa B˙eÚÈwL∆¿ƒ¿«»¿«»»ƒ

‡‡Â ˙LÙa ‡È‰56ÛÒBpL , ƒ¿»»«»≈»∆»
t Ïk ÏÚB˙„BÚ ÈÈÚ ÈË של «»¿»≈ƒ¿¿≈¬»

ההילולא, בעל  הזקן  ¿B˙aרבנו 
˙ÈÏÏk ‰ÓL הדור כל  שנשמות ¿»»¿»ƒ

בה  L„Á‰קשורות ‰ÓLe ,57 ¿»»¬»»
לכן , קודם לעולם ירדה »¿ŒÏÚÂשלא

˙ˆÙ‰Â ÈeÏÈb ÏÈÁ˙‰ B„È»ƒ¿ƒƒ«¬»«
,'eÎÂ „"aÁ ˙e„ÈÒÁ ˙Bz«¬ƒ««¿
פעולות  הם אלה נעלים ענינים שכל 

לפרטים התחלקות ‡ˆBÏשל  ‰È‰»»∆¿
˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ Ìb'ה בעבודת «ƒ¿»«¬∆≈

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
‰È‰M ‰Ó e‰fL ,'eÎ ÌÈËÙÏƒ¿»ƒ∆∆«∆»»
ÌÈÓMa ÈÏ ÈÓ"c ÔÈÚ‰ BÏˆ‡∆¿»ƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ

"ı‡a ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂ58, ¿ƒ¿…»«¿ƒ»»∆
דביקות  היא הפסוק ומשמעות

עניין  בשום ורצון  עניין  שום לו  שאין  כך  כל  נעלית במדריגה באלוקות

'בארץ' או  ‡CÈ'בשמים' :B˙e˜„a BBLÏ ÚÓL ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ
ÏÈÂÂ CÈ‡ ,Ô„ÚŒÔb ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,ËÒÈ ‡‚ ÚÊ ÏÈÂÂƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ«ƒ«≈∆ƒƒ
CÈc Ê‡ ËÈ ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,'eÎ ‡a‰ŒÌÏBÚ ÔÈÈ‡„ ËÈƒ«ƒ»«»ƒƒ∆ƒ«ƒ

ÔÈÈÏ‡59, אינני דבר , שום רוצה אינני  «≈
את  רוצה אינני  שלך , ֿ עדן  הגן  את רוצה

אלא  רוצה אינני  שלך , הבא העולם

בעצמך , ÔÈÚאותך  e‰fL' עצמי' ∆∆ƒ¿»
e˜lÁ˙‰Ó˙כללי  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

Ìb ‰ÏÚÓÏ) 'eÎ ÌÈËÙÏƒ¿»ƒ¿«¿»«
‡È‰L ÌÈ‚eÚ˙a ‰‰‡Ó עם ≈«¬»¿«¬ƒ∆ƒ

הנפלאה  מעלתה ÈÁa˙כל  ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿ƒ«
'eÎ ‰B‡L ÈÓ LÈ60 וייתכן ≈ƒ∆≈

ה' את האוהב של  האישית שהמציאות

התבטלה  לא עדיין  בתענוגים באהבה

'יש' בבחינת והוא e‰fLלחלוטין  ,(∆∆
˙B‡"c ÔÈÚ‰ CcŒÏÚ«∆∆»ƒ¿»¿»

,"ÌÈBL‡‰ כפי האבות היינו  »ƒƒ
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„"aÁ ˙e„ÈÒÁ ÔÈaL הדורשת ∆≈¬ƒ««

עצמו  בכוח האדם של  ויגיעה עבודה

˙"‚Á ˙e„ÈÒÁÏ הוא הדגש שם «¬ƒ««
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,˙B‡‰ הם שהאבות כפי  היינו  »»
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מצרים ÏÎÂט ) ּדיציאת  להענין ּגם  נֹוגע  זה  ¿»ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  י ֹום , 62ׁשּבכל  ְְֲֵֶַַַַָ

לרא ֹות  אדם  חיב  ויֹום  יֹום  ּובכל  וד ֹור  ּדֹור  ְְְִַָָָָָָָּבכל 

ׁשענין  מ ּמצרים , ה ּיֹום  יצא  ה ּוא  ּכאיל ּו עצמ ֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָאת 

מסיר ּות  ה ּוא  ׁשענינּה ֿ ׁשמע  ּבקריאת  נע ׂשה  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָזה 

ׁשּנמ ׁשכת  ּובא ֹופן מהג ּבלה , ׁשּלמעלה  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנפ ׁש

ׁשב ּבֹוקר  ֿ ׁשמע  (קריאת  ּכּול ֹו ה ּיֹום  ּבכל  ְְְְִֶֶֶֶַַַַָוח ֹודרת 

ּבכל  - ׁשּבערב  ֿ ׁשמע  ּוקריאת  ה ּיֹום , ּבכל  -ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

ה ּוא  עב ֹודת ֹו סדר  ּכא ׁשר  ּגם  ה ּנה  ׁשּלכן, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה ּלילה ),

"ואספ ּת להיֹות  ׁשּצרי יׁשמעאל  ר ּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּכׁשיטת 

ג ֹו' "ארץ "63ּדגנ  ּדר מנהג  ּבהם  "הנהג  ,64, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ה ּגמרא  יׁשמעאל 64ּוכדברי ּכר ּבי ע ׂשּו ׁשהר ּבה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

עלתה  ולא  יֹוחאי ּבן ׁשמע ֹון (ּכר ּבי ּבידן ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹועלתה 

ה ּנס  על  ס ֹומכין ׁשאין לפי ׁשּזה ּו הרי 65ּבידן), , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּקֹובע  ּבלבד  זֹו ע ֹוד לא  א ּלא  ל ּתֹורה , ע ּתים  ְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּלמעלה  ּבא ֹופן ה ּוא  ּבּתֹורה  ׁשּלימ ּוד ֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹזאת ,

ׁשל  לימ ּוד ֹו מא ֹופן ׁשּלמדים  ּכפי כ ּו'), ה ּׁשע ֹון על  מס ּתּכל  (ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהג ּבלה 

ואחד  אחד  ׁשּבכל  מ ׁשה  ּבחינת  ֿ ידי על  נע ׂשה  זה  וענין ּבעצמ ֹו. יׁשמעאל  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹר ּבי

כ ּו'66מ ּיׂשראל  עליו ּופ ֹועל  ׁשּבֹו ּפרעה  ּבחינת  עם  ׁשמד ּבר  ׁשּמת ּבּטל 67, ועד  , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

כ ּו'. ה ּגא ּולה  אל  ה ּגל ּות  מן ויֹוצא  ְְְִִֵֶַַַָָה ּׁשע ּבּוד ,
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,ÌBÈ ÏÎaL ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰Ï Ìb Ú‚B ‰Ê ÏÎÂ (Ë¿»∆≈««¿»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆¿»
המציאות  וגדרי  מההגבלות לצאת אדם כל  של  התמידית הרוחנית העבודה

Ï"Êשלו  eÈ˙Ba Ó‡Ók62במשנהB„Â Bc ÏÎa על והוסיף ¿«¬««≈«¿»»
בתניא הזקן  רבינו  BÓˆÚכך  ˙‡ ˙B‡Ï Ì„‡ ÈÁ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎe¿»»«»»»ƒ¿∆«¿

ÌBi‰ ‡ˆÈ ‡e‰ eÏÈ‡k¿ƒ»»«
‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL ,ÌÈˆnÓƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«¬∆

ÚÓLŒ˙‡È˜a בהלכה כמבואר  ƒ¿ƒ«¿«
לקריאת  ציצית פרשת את הוסיפו  שלכן 

יציאת  זיכרון  על  מדובר  בה כי  שמע,

מצרים dÈÚLמצרים יציאת של  ∆ƒ¿»»
‰ÏÚÓlL LÙ ˙eÈÒÓ ‡e‰¿ƒ∆∆∆¿«¿»

,‰Ïa‚‰Ó של ונכונות החלטה ≈«¿»»
ויתור  במחיר  גם ה' את לעבוד  האדם

ללא  נפש ומסירות מציאותו , כל  על 

ÎLÓpL˙גבול  ÔÙB‡e היציאת ¿∆∆ƒ¿∆∆
שמע  בקריאת בעצמו  שפעל  מצרים

BÏek ÌBi‰ ÏÎa ˙„BÁÂ¿∆∆¿»«
ÏÎa  ˜BaL ÚÓLŒ˙‡È˜)¿ƒ«¿«∆«∆¿»
ÚaL ÚÓLŒ˙‡È˜e ,ÌBi‰«¿ƒ«¿«∆»∆∆
‰p‰ ,ÔÎlL ,(‰ÏÈl‰ ÏÎa ¿»««¿»∆»≈ƒ≈
B˙„BÚ „Ò L‡k Ìb««¬∆≈∆¬»

בפרט זה אדם של  ‰e‡וההנהגה
CÈvL Ï‡ÚÓLÈ Èa ˙ËÈLk¿ƒ««ƒƒ¿»≈∆»ƒ

'B‚ "E‚c zÙÒ‡Â" ˙BÈ‰Ï63, ƒ¿¿»«¿»¿»∆
Cc ‚‰Ó Ì‰a ‚‰‰"«¿≈»∆ƒ¿«∆∆

"ı‡64, בעניני לעסוק צריך  והאדם ∆∆
פרנסתו , לצורך  ≈¿È„Îe¿ƒהעולם

‡Ób‰64Èak eNÚ ‰a‰L «¿»»∆«¿≈»¿«ƒ
Èak) Ô„Èa ‰˙ÏÚÂ Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿»¿»¿»»¿«ƒ

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL יישאר לא וכו ' וזריעה בחרישה עוסק אדם שאם שאמר  ƒ¿∆»ƒ
בתורה לעסוק פנאי  Ô„Èaלו  ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ יכולים לא אכן  האדם בני  רוב כי  ¿…»¿»¿»»

בתורה  רק ‰Òpלעסוק ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈÙÏ e‰fL צריך 65), אלא ∆∆¿ƒ∆≈¿ƒ««≈
הטבע, בדרך  לפרנסה ו 'לבוש' 'כלי ' אומנתו ‰Èלעשות תורתו  שאין  מי  גם ¬≈

העולם בעניני  עסוק BÊולמעשה ‡Ï…
‰BzÏ ÌÈzÚ ÚBwL „Ïa עד ƒ¿«∆≈«ƒƒ«»

שבאפשרותו , Ê‡˙,כמה „BÚ ‡l‡∆»…
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰Bza B„eÓÈlL∆ƒ«»¿∆
BÈ‡L) ‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«¿»»∆≈

'eÎ ÔBÚM‰ ÏÚ ÏkzÒÓ כדי ƒ¿«≈««»
שנקבע  הזמן  בסיום בדיוק להפסיק

מההגבלות  מתעלה אלא ),ללימוד ,
B„eÓÈÏ ÔÙB‡Ó ÌÈ„ÓlL ÈÙk¿ƒ∆¿≈ƒ≈∆ƒ
.BÓˆÚa Ï‡ÚÓLÈ Èa ÏL∆«ƒƒ¿»≈¿«¿

‰Ê ÔÈÚÂ ועבודת בתורה, עיסוק של  ¿ƒ¿»∆
מההגבלות, יציאה תוך  בכלל , ה'
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Ï‡NiÓ66ÌÚ a„ÓL , ƒƒ¿»≈∆¿«≈ƒ
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מצרים ÏÎÂט ) ּדיציאת  להענין ּגם  נֹוגע  זה  ¿»ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  י ֹום , 62ׁשּבכל  ְְֲֵֶַַַַָ

לרא ֹות  אדם  חיב  ויֹום  יֹום  ּובכל  וד ֹור  ּדֹור  ְְְִַָָָָָָָּבכל 

ׁשענין  מ ּמצרים , ה ּיֹום  יצא  ה ּוא  ּכאיל ּו עצמ ֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָאת 

מסיר ּות  ה ּוא  ׁשענינּה ֿ ׁשמע  ּבקריאת  נע ׂשה  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָזה 

ׁשּנמ ׁשכת  ּובא ֹופן מהג ּבלה , ׁשּלמעלה  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנפ ׁש

ׁשב ּבֹוקר  ֿ ׁשמע  (קריאת  ּכּול ֹו ה ּיֹום  ּבכל  ְְְְִֶֶֶֶַַַַָוח ֹודרת 

ּבכל  - ׁשּבערב  ֿ ׁשמע  ּוקריאת  ה ּיֹום , ּבכל  -ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

ה ּוא  עב ֹודת ֹו סדר  ּכא ׁשר  ּגם  ה ּנה  ׁשּלכן, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה ּלילה ),

"ואספ ּת להיֹות  ׁשּצרי יׁשמעאל  ר ּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּכׁשיטת 

ג ֹו' "ארץ "63ּדגנ  ּדר מנהג  ּבהם  "הנהג  ,64, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ה ּגמרא  יׁשמעאל 64ּוכדברי ּכר ּבי ע ׂשּו ׁשהר ּבה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

עלתה  ולא  יֹוחאי ּבן ׁשמע ֹון (ּכר ּבי ּבידן ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹועלתה 

ה ּנס  על  ס ֹומכין ׁשאין לפי ׁשּזה ּו הרי 65ּבידן), , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּקֹובע  ּבלבד  זֹו ע ֹוד לא  א ּלא  ל ּתֹורה , ע ּתים  ְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּלמעלה  ּבא ֹופן ה ּוא  ּבּתֹורה  ׁשּלימ ּוד ֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹזאת ,

ׁשל  לימ ּוד ֹו מא ֹופן ׁשּלמדים  ּכפי כ ּו'), ה ּׁשע ֹון על  מס ּתּכל  (ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהג ּבלה 

ואחד  אחד  ׁשּבכל  מ ׁשה  ּבחינת  ֿ ידי על  נע ׂשה  זה  וענין ּבעצמ ֹו. יׁשמעאל  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹר ּבי

כ ּו'66מ ּיׂשראל  עליו ּופ ֹועל  ׁשּבֹו ּפרעה  ּבחינת  עם  ׁשמד ּבר  ׁשּמת ּבּטל 67, ועד  , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

כ ּו'. ה ּגא ּולה  אל  ה ּגל ּות  מן ויֹוצא  ְְְִִֵֶַַַָָה ּׁשע ּבּוד ,
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רפמ "ז.62) תניא ב . קטז, פסחים יד.63)משנה יא, ב .64)עקב  לה, קיא,65)ברכות זח "א ב . סד, פסחים א. לב , שבת ראה

ועוד. ב . קיב , פמ "ב .66)ב . תניא (המו"ל).67)ראה קצת חסר

    
,ÌBÈ ÏÎaL ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰Ï Ìb Ú‚B ‰Ê ÏÎÂ (Ë¿»∆≈««¿»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆¿»
המציאות  וגדרי  מההגבלות לצאת אדם כל  של  התמידית הרוחנית העבודה

Ï"Êשלו  eÈ˙Ba Ó‡Ók62במשנהB„Â Bc ÏÎa על והוסיף ¿«¬««≈«¿»»
בתניא הזקן  רבינו  BÓˆÚכך  ˙‡ ˙B‡Ï Ì„‡ ÈÁ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎe¿»»«»»»ƒ¿∆«¿

ÌBi‰ ‡ˆÈ ‡e‰ eÏÈ‡k¿ƒ»»«
‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL ,ÌÈˆnÓƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«¬∆

ÚÓLŒ˙‡È˜a בהלכה כמבואר  ƒ¿ƒ«¿«
לקריאת  ציצית פרשת את הוסיפו  שלכן 

יציאת  זיכרון  על  מדובר  בה כי  שמע,

מצרים dÈÚLמצרים יציאת של  ∆ƒ¿»»
‰ÏÚÓlL LÙ ˙eÈÒÓ ‡e‰¿ƒ∆∆∆¿«¿»

,‰Ïa‚‰Ó של ונכונות החלטה ≈«¿»»
ויתור  במחיר  גם ה' את לעבוד  האדם

ללא  נפש ומסירות מציאותו , כל  על 

ÎLÓpL˙גבול  ÔÙB‡e היציאת ¿∆∆ƒ¿∆∆
שמע  בקריאת בעצמו  שפעל  מצרים

BÏek ÌBi‰ ÏÎa ˙„BÁÂ¿∆∆¿»«
ÏÎa  ˜BaL ÚÓLŒ˙‡È˜)¿ƒ«¿«∆«∆¿»
ÚaL ÚÓLŒ˙‡È˜e ,ÌBi‰«¿ƒ«¿«∆»∆∆
‰p‰ ,ÔÎlL ,(‰ÏÈl‰ ÏÎa ¿»««¿»∆»≈ƒ≈
B˙„BÚ „Ò L‡k Ìb««¬∆≈∆¬»

בפרט זה אדם של  ‰e‡וההנהגה
CÈvL Ï‡ÚÓLÈ Èa ˙ËÈLk¿ƒ««ƒƒ¿»≈∆»ƒ

'B‚ "E‚c zÙÒ‡Â" ˙BÈ‰Ï63, ƒ¿¿»«¿»¿»∆
Cc ‚‰Ó Ì‰a ‚‰‰"«¿≈»∆ƒ¿«∆∆

"ı‡64, בעניני לעסוק צריך  והאדם ∆∆
פרנסתו , לצורך  ≈¿È„Îe¿ƒהעולם

‡Ób‰64Èak eNÚ ‰a‰L «¿»»∆«¿≈»¿«ƒ
Èak) Ô„Èa ‰˙ÏÚÂ Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿»¿»¿»»¿«ƒ

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL יישאר לא וכו ' וזריעה בחרישה עוסק אדם שאם שאמר  ƒ¿∆»ƒ
בתורה לעסוק פנאי  Ô„Èaלו  ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ יכולים לא אכן  האדם בני  רוב כי  ¿…»¿»¿»»

בתורה  רק ‰Òpלעסוק ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈÙÏ e‰fL צריך 65), אלא ∆∆¿ƒ∆≈¿ƒ««≈
הטבע, בדרך  לפרנסה ו 'לבוש' 'כלי ' אומנתו ‰Èלעשות תורתו  שאין  מי  גם ¬≈

העולם בעניני  עסוק BÊולמעשה ‡Ï…
‰BzÏ ÌÈzÚ ÚBwL „Ïa עד ƒ¿«∆≈«ƒƒ«»

שבאפשרותו , Ê‡˙,כמה „BÚ ‡l‡∆»…
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰Bza B„eÓÈlL∆ƒ«»¿∆
BÈ‡L) ‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«¿»»∆≈

'eÎ ÔBÚM‰ ÏÚ ÏkzÒÓ כדי ƒ¿«≈««»
שנקבע  הזמן  בסיום בדיוק להפסיק

מההגבלות  מתעלה אלא ),ללימוד ,
B„eÓÈÏ ÔÙB‡Ó ÌÈ„ÓlL ÈÙk¿ƒ∆¿≈ƒ≈∆ƒ
.BÓˆÚa Ï‡ÚÓLÈ Èa ÏL∆«ƒƒ¿»≈¿«¿

‰Ê ÔÈÚÂ ועבודת בתורה, עיסוק של  ¿ƒ¿»∆
מההגבלות, יציאה תוך  בכלל , ה'

‰LÓ ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈¿ƒ«…∆
„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»¿∆»

Ï‡NiÓ66ÌÚ a„ÓL , ƒƒ¿»≈∆¿«≈ƒ
ÏÚBÙe BaL ‰Út ˙ÈÁa¿ƒ««¿…∆≈

eÎ'משפיע ÂÈÏÚ67„ÚÂ , »»¿«
ÔÓ ‡ˆBÈÂ ,„eaÚM‰ Ïha˙nL∆ƒ¿«≈«ƒ¿¿≈ƒ

.'eÎ ‰Ïe‡b‰ Ï‡ ˙eÏb‰«»∆«¿»
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.`"iyz'd zah c"k zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הש"ס ‡ חלוקת לסדר הזקן רבינו תקנת והפצת בחיזוק השתדל אדמו"ר מו"ח כ"ק וסיפר 1. שפעם 2, ,
בכ"ד  הש"ס חלוקת מסדרים היו ואילך תרס"ג משנת אבל כסלו, בי"ט הש"ס חלוקת לסדר נוהגים היו

כסלו. בי"ט הפנאי אפס מפני טבת,
ממאסר: יציאה של ענין הי' שבשניהם – טבת לכ"ד כסלו י"ט שבין והשייכות הקשר לבאר ויש

הגוף. מ"מאסר" הנשמה יציאת – טבת ובכ"ד בפטרבורג, מהמאסר היציאה – כסלו בי"ט

לפני  כי, טבת, כ"ד במוצאי אלא) טבת, כ"ד בליל (לא הש"ס חלוקת מסדרים גופא טבת ובכ"ד
שלא  כאלה שישנם שיתכן וכיון שעברה, בשנה שחילקו הש"ס  לימוד  לסיים צריכים מחדש הש"ס חלוקת
ללימוד  בנוגע רק (לא ח"ו וגרעון חסרון לגרום שיכול דבר  בחלקם, שעלתה המסכת את לסיים הספיקו
שעות  כ"ד עוד להם נותנים לכן, הש"ס, בחלוקת המשתתפים כל של הלימוד בכללות גם אלא) שלהם,
ועל  עלינו הבאה השנה לקראת מחדש הש"ס חלוקת את היום למוצאי ודוחים הלימוד, להשלים מנת על

אמן. לטובה ישראל כל

– "הדרן" לומר שבש"ס) המסכתות כל סיום – בנדו"ד (ועאכו"כ מסכת בסיום ישראל מנהג וע"פ
"הדרן". גם הש"ס) חלוקת לאחרי או (לפני עתה אומר

"הדרן" ואמרתי סיום נערך שעברה בשנה גם שנאמר 3– בענין (לא ה"הדרן" אומר זו בשנה ובהסיום ,
בחיוך:) (והוסיף שעברה, בשנה שנאמר ה"הדרן" את שזוכרים כאלה ישנם שמא אחר, בענין אלא) אז,
שנאמר  "הדרן" אותו לומר כדאי לא ובמילא, ב"הדרן", שיאמרו הדברים את שיפריכו שיתכן גם ומה
שאז  אחר, "הדרן" אומר ולכן השנים), ב' (של ה"הדרנים" שני על "סיכון" לוקחים שאז שעברה, בשנה

אחד. "הדרן" על רק הוא הסיכון

הש · חלוקת סידרו שליט"א:. אדמו"ר כ"ק אמר החלוקה ובאמצע "ס,
עבור רק לא להשתדל צריכים הש"ס חלוקת zezkqndבסידור lk אלא הש"ס), מסכתות כל (לחלק

עבור miyp`dגם lk– הש"ס ולימוד בחלוקת ישתתף אחד .4שכל

נתעכב ‚ ליארצייט, בסמיכות ההסתלקות בשנת בעמדנו הרי – הש"ס חלוקת סיום על לההדרן בנוגע .ָ
נדה  מסכת בסוף האחרונות הסוגיות באחת להסתלקות השייך ענין על אלא) ממש, הש"ס סיום על :5(לא

דברי  ג' (הלכה), חכמה דברי ג' חנניא, בן יהושע ר' את אלכסנדריא אנשי שאלו דברים עשר שנים "ת"ר
הסוגיא  ובהמשך ארץ", דרך דברי ג' בורות, דברי ג' "אשתו 6הגדה, – בורות דברי הג' הגמרא מפרטת

להן  אמר שיטמא, מהו שונמית בן מטמא, מלח נציב ואין מטמא מת להם אמר שתטמא, מהו לוט של
להן  אמר צריכין, אין או ושביעי שלישי הזי' צריכים לבוא לעתיד מתים מטמא, חי ואין מטמא מת

ההסתלקות. לענין ששייכים – עמהם" רבינו משה לכשיבוא דאמרי איכא להן, נחכם לכשיחיו
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חלוקת 1) ע"ד קונטרס בארוכה וראה א. קסג, (קו"א) תניא
ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים – מנחם (תורת כסלו בי"ט הש"ס

ואילך). 431 ע' ח"א תשנ"ב התוועדויות ואילך. תסג
(לקו"ד 2) בסופו זו שנה טבת כ"ד ליום שי"ל בקונטרס ראה

א). תקצח, ח"ד
ספר 3) גם וראה ואילך. 36 ע' יב חוברת ב"רשימות" נדפס

ואילך. 51 ס"ע בראשית ימי

חלוקת 4) סידור על להממונה אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק
מסכתות  על שליט"א) אדמו"ר כ"ק (של שמו את לרשום הש"ס
אדמו"ר  כ"ק עבור לוקח – סוכה מסכת וסנהדרין: סוכה

) לעצמו לוקח – סנהדרין ומסכת נ"ע*, ).l"endמהוריי"צ
(ובפרש"י).5) סע"ב סט,
ב.6) ע,

,btwz my c"ewl) ezlgza l"pd qxhpewa d`x) dkeq zkqn r"p v"iixedn x"enc` w"k gwl ,oic `nlra ezeig miiga oexg`d zah c"ka (*
.((a
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סיום  בין ושייכות קשר אין שלכאורה אף להסתלקות, השייך בענין ה"הדרן" לומר שרצוני הטעם –
חסיד, של מציאותו כל חודר הרבי של ההסתלקות שענין משום הוא, ההסתלקות, לענין הש"ס חלוקת

עניניו. בכל וניכר מתבטא ה"ז ובמילא אבריו, רמ"ח כל

סיפר  אדמו"ר מו"ח הפסוק 7כ"ק פירש אדנ"ע כ"ק שגדלותו awr"8שאביו בקולי", אברהם שמע אשר
המעשה), (כלי ורגליו בידיו גם אלא ורגש), (שכל ולבו במוחו רק לא ניכרת היתה אבינו אברהם של

פס"ד awrdlעד תוכן שזהו ולהעיר, – אברהם. של ה"עקב" שזהו ניכר הי' שברגל בהעקב שגם שברגל,
בחכמת 9הרמב"ם  ניכר שהחכם כו'"כשם ובמשקהו במאכלו במעשיו ניכר שיהי' צריך כך . . ובדעותיו ו

החסידות  שענין לחסיד, בנוגע גם הוא שכן אדנ"ע כ"ק וסיים – חיצונים. הכי בדברים גם וכו'", בהילוכו
ּפיאטע". חסידות'ע "א שברגל, להעקב עד מציאותו בכל ניכר ַַצ"ל

פועל  של בענינים אבל המוח, בהבנת או הלב בהרגש רק ניכר ההסתלקות ענין אם בנדו"ד: ועד"ז
ההסתלקות  שענין הוכחה ה"ז שלפנ"ז, בשנים להמצב ההסתלקות) (לאחרי ההוה מצב בין שינוי ניכר לא
בכל  חדור להיות צריך ההסתלקות ענין ההסתלקות; חותם עליו מונח ולא אבריו, רמ"ח בכל חדר לא

הענינים. בכל ניכר ה"ז ובמילא, מציאותו,

קכט „ חוברת ב"רשימות" נדפס – ה"הדרן" ואילך.10. 239 ע' חי"ח ובלקו"ש ,
שאמרו  ועד לאגדה, הלכה בין חילוק שיש שאף שליט"א, אדמו"ר כ"ק הקדים הדברים בתחלת

בסתירה 11בירושלמי  הוא מהאגדות שהלימוד במקום רק הוא זה כלל הרי, האגדות", מן למדין ש"אין
וסומכים  מהם למדים ההלכה לחלק בסתירה אינם שהאגדות במקום אבל ההלכה, בחלק להמפורש

למעשה,12עליהם  הלכה האגדות מן למדין אין ההלכה, מחלק סתירה שיש במקום שגם אלא עוד ולא ,
שמצינו  לדבר, וראי' ההלכה, מחלק סתירה שיש במקום גם מאגדות ללמוד יכולים בלבד סברא אבל

עליו  חולקים שהרבים אף יחיד מדעת גם סברא חלק 13שלמדים מאגדות, סברא ללמוד יכולים ובודאי  ,
למדים  בודאי – ההלכה מחלק סתירה שאין ובמקום בלבד, סברא ללימוד בנוגע ועאכו"כ בתורה! שלם

האגדות. מן

אמר: הענין ובסיום

טמא" עצמו מת ו)אין טמא במת ש"(נוגע (בההדרן) לעיל מודגש 14האמור ישראל, לכל בנוגע שנאמר
כהן  חיים ר' כפסק מטמא, שאינו ישראל ונשיא צדיק אצל אומ 15יותר כשנפטר ש"הי' הייתי אילמלי ר

לו" מטמאין ש"הכל בנשיא ובפרט לו", מטמא הייתי על 16ר"ת משתטחים כהנים שגם ישראל וכמנהג ,
מטמאין, אינם שצדיקים משום צדיקים קברי

חיים  רבינו בדברי שקו"ט שיש כפי 17[ואף התורה בדרגת היינו, דתורה, נגלה ע"פ רק ה"ז –
(והסתר) העלם מלשון בעולם, כו'18שנתלבשה דחיי אילנא התורה, פנימיות ע"פ משא"כ שגם 19, ובפרט .

מטמאין], אינן שצדיקים לכך וסמוכין ראיות יש דתורה נגלה ע"פ

כו'. וקדושה בטהרה ועלי' הוספה נעשית ידם על אדרבה, אלא מטמאין, שאין בלבד זו ולא

***

לעיל ‰ דובר הנשמה 20. עליית (א) עליות: של זמנים ב' ישנם ההסתלקות לאחרי הנשמה שבעליית
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וש"נ.7) ואילך. תקסח ע' ח"ג שלו אגרות-קודש
ה.8) כו, תולדות
רפ"ה.9) דעות הל'

ואילך.10) 349 ע' לקמן נדפס – הענין לשלימות
ה"ד.11) פ"ב פאה
קלב.12) ס"ע א (כרך בסופו אגדה ערך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ).

(ד"ה 13) לפיהמ"ש הרמב"ם הקדמת מ"ה. פ"א עדיות ראה

כן). אם
יא).14) יט, חוקת  עה"פ זוטא (מספרי תשסא רמז חוקת יל"ש
ב.15) קג, כתובות – אותו תוד"ה
שעד.16) סו"ס יו"ד טושו"ע ה"י. פ"ג אבל הל' רמב"ם
(17.55 הערה 234 ע' חי"ח בלקו"ש שנסמנו בספרים ראה
ובכ"מ.18) ד. לז, שלח לקו"ת
סכ"ו.19) אגה"ק בתניא ונת' הובא (ברע"מ). ב קכד, זח"ג
ואילך).20) 167 ע' (לעיל ואילך ס"ב טבת ט' שיחת



iyz'd"`טז zah c"k zgiy

לעלות  נוהגים ולכן יותר, גדולה עלי' נעשית (שאז היארצייט ביום הנשמה עליית (ב) חודש, י"א ָבמשך
היארצייט. ולפני חודש, י"א סיום לאחרי עתה, עומדים שבו ביניהם, הממוצע הזמן וישנו וכו'). ָלתורה

מאוחר  לא פעם אף יהודים שאצל הידוע הפתגם עניני 21וע"פ כל את גם להשלים עדיין יכולים –
שלקראת  כך, חודש, הי"א במשך להעשות צריכים שהיו באורחותיו והליכה תורתו דלימוד העבודה
את  להביא כחות ונותן עכשיו, רוצה רצה, שהרבי הענינים כל יושלמו כשבועיים, בעוד ָהיארצייט,

הפועל. אל מהכח רצונותיו

השכר  יקבלו אזי באורחותיו, והליכה תורתו דלימוד העבודה עניני כל היארצייט לקראת ָוכשישלימו
שנאמר  הבא, עולם בן שהוא לו מובטח . . הלכות השונה "כל – הש"ס בסיום עולם 22המרומז הליכות

הלכות": אלא הליכות תקרי אל לו,

הידוע  הכלל מוסיף 23ובהקדם אלא הפשוט, הפירוש שולל אינו כו'" אלא כו' תקרי ד"אל שהלימוד
עולם" ב"הליכות שגם היינו, יחד, גם – והלכות הליכות – הפירושים ב' שישנם ונמצא, פירוש, עוד עליו

ה"ה  בעולם) שאינו (בלכתו בשעה "גם שאז, הזכרון, במוח חקוקים שההלכות עי"ז הלכות", "שונה
שהתורה  מאחר עולם"), ("הליכות דעלמא במילי כשעוסק גם בקרבו עד שוכן הקב"ה . . בתורה עוסק

בלקו"ת  כמבואר הזכרון", במוח .24חקוקה

בהתקשרות  ה"ה הזכרון, במוח חקוקים תורתו דברי שכאשר – הרבי של תורתו ללימוד בנוגע ועד"ז
הלקו"ת  ובלשון בתורה), עוסק שאינו בשעה (גם רגע 24תמידית אפילו לעולם ופירוד הפסק שום "בלי :

.25א'"

בזה, הפירוש לומר דיש הבא", עולם בן שהוא – גמורה בהבטחה לו מבטיחים – לו "מובטח ואז,
גופא  מארז"ל 26שבעוה"ז ע"ד עוה"ב", "בן כל 27הוא שמתבטלים היינו, בחייך", תראה "עולמך

במרום" ומשמש ש"עומד כפי רק (לא הרבי את לראות וזוכה וההסתרים, בבואו 28ההעלמות גם אלא) ,
– שבדורנו רבינו משה גם כולל – רבינו משה "שיבוא בההדרן) (לעיל הגמרא ובלשון הגשמי, לעוה"ז

עמהם".

***

Â נשיאינו רבותינו הנהגת ע"ד סיפורים שני לספר ברצוני נפשות 29. בסכנת עצמם את שהעמידו ,
אחר: באופן ההנהגה להיות יכולה היתה דין שע"פ במקום גם ישראל, כלל לטובת

ישראל 30פעם  בני על לגזור שעמדו גזירה לבטל להשתדל כדי לפטרבורג אדמו"ר מו"ח כ"ק נסע אחת
של  (בהשתדלותו זה ענין על הממונה השר אצל ראיון להשיג בידו עלה מאמצים ולאחרי ההיא, במדינה
פטרבורג, של בפרבר היתה השר של דירתו שבת. לליל הראיון זמן את שקבע השר), של ממכריו א'
גר  לא יהודי שאף וכיון שבת, בערב לפרבר ונסע אדמו"ר מו"ח כ"ק הקדים ולכן שבת, לתחום חוץ
בין  מרזח, בבית ולאחריו) הראיון זמן (לפני השבת כל במשך ולשהות להכנס הוכרח מקום, בקירבת

של במצב וגזלנים, zeytpשיכורים zpkq,השר של לארמונו הלך ומשם וכו', קידוש ועשה התפלל ושם ,
בגלל  סכנה מקום שהי' הארמון, בחצר לא אבל הארמון, שער עד ללוותו שהסכים בעה"ב בלוויית
– וכו' הגדול בקור בלילה, לבדו לילך שהוצרך חזרה, בדרך לא וגם שם, שהסתובבו הגדולים הכלבים
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וש"נ.21) .(131 ע' (לעיל סכ"ב כסלו י"ט שיחת גם ראה
ו.22) ג, חבקוק
שו"ת 23) פמ"ג. ח"ג מו"נ ועיין ס"ג. אלי הליכות ס' ראה

אל  ערך תלמודית אנציק' (תרמ"ג). סח אלף תשובה ח"ג הרדב"ז
בתחלתו). ב' (כרך תקרי

קדושים.24) ס"פ
(25.(126 ס"ע (לעיל סט"ז הנ"ל שיחה גם ראה
שקראו 26) ש"זה ספ"ח) תשובה (הל' הרמב"ם מ"ש ע"ד

הוא  הרי . . עתה מצוי שאינו מפני לא הבא העולם חכמים אותו

כו'". ועומד מצוי
סע"א.27) יז, ברכות
לפיהמ"ש 28) בהקדמתו הרמב"ם (לגירסת סע"ב יג, סוטה

רע"א. קלג, זח"א וראה מצוה)). כל כי (ד"ה
אינו 29) – ההתוועדות לתוכן הסיפורים דב' והשייכות הקשר

– ברמז – התייחס שליט"א אדמו"ר שכ"ק אומרים, ויש ברור.
ימי  (ראה טבת כ"ד בליל ההתקשרות" "כתב מסירת למעמד

– .(7-344 ע' .l"endבראשית
וש"נ.30) .177 ע' תש"ח סה"ש גם ראה – לקמן בהבא



יז `"iyz'd hay g"dan ,`x`e t"y zgiy

דכל  נפשות פקוח של שזהו"ע כיון השר עם הראיון בשביל השבת לחלל לו מותר הי' דין שע"פ אע"פ
צריך  הי' ולא בשבת, השר אל ולנסוע בפטרבורג לשבות יכול שהי' כך, ההיא, שבמדינה ישראל בני

שבדבר. הסיכונים כל עם המרזח בבית לשבות

להתנהג  יכול הי' דין שע"פ במקום בסכנה עצמו את שהעמיד הזקן רבינו אודות סיפור ישנו כן וכמו
אחר  .31באופן

•
.`"iyz'd hay g"dan ,`x`e t"y zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

שסיומה ‡ שמות), (פרשת שלפנ"ז לפרשה בהמשך היא פרשתנו התחלת רבינו 1. משה בקושיית
שלחתני" זה למה הזה לעם הרעות "למה למשה 2להקב"ה: הקב"ה של תשובתו באה לזה ובהמשך ,

פרשתנו  יעקב 3בהתחלת ואל יצחק אל אברהם אל וארא הוי', אני אליו ויאמר משה אל אלקים "וידבר :
סבלות  מתחת אתכם והוצאתי הוי' אני ישראל לבני אמור לכן וגו' להם נודעתי לא הוי' ושמי שדֿי באֿל

הוי'". אני כי וידעתם וגו' לעם לי אתכם ולקחתי וגו' מצרים
בתורהֿאור  גילוי 4ומבואר להיות שיוכל ובכדי להאבות), נתגלה (שלא הוי' שם נתגלה שבמתןֿתורה

הזה". לעם "הרעות מצרים, דגלות ההכנה להיות הוצרכה – הוי'" אני כי "וידעתם – זה

שם  לבוא 5ומסיים דלעתיד להגילויים ההכנה שזוהי – האחרון גלות לאריכות הטעם גם שזהו ,6.

והנה,· .lk,מ"מ תירוץ, עלי' שיש אף בתורה, שקושיא מובן, ומזה ונצחי. אמיתי הוא בתורה ענין
להקושיא. מקום נשאר

השבועות  חג של בהתוועדות פעם אמר אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכפי שבתורת 7– הקושיא אודות ,
נכתבה 8חסידות  זו שקושיא שכיון תורתנו", מתן "זמן השבועות, בחג שמחתֿתורה קבעו לא למה ,

השבועות. בחג יהי' ששמח"ת לומר מקום נתינת עדיין יש מ"מ, תירוץ, זה על שיש הגם הרי, בתורה,
–

ד"וארא  התירוץ לאחרי גם הרי, בתורה, כתובה גו'" הרעות "למה שהקושיא כיון בנדו"ד: וכמו"כ
הרעות". "למה להטענה מקום עדיין יש גו'",

זה:‚ על הטעמים אחד .
זאת  להחליף יכולים מ"מ, דלעתיד, להגילויים הכנה שזהו כיון הגלות בשעבוד הכרח שיש אף

רוחני. בשעבוד

בתו"א  עבודה 9וכמבואר ובכל ובלבנים בחומר קשה בעבודה חייהם את ד"וימררו השעבוד פרטי כל
בחומר 10בשדה" קושיא, דא קשה בעבודה חיינו, היא כי התורה היא חייהם את "וימררו ברוחניות: –

הלכתא" ליבון דא ובלבנים ברייתא, דא בשדה עבודה ובכל וחומר, קל באריכות.11דא עיי"ש ,
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(31) חסר – הענין וסיום המשך ).l"endהסיפור,
שליט"א 1) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה ס"ז סוף עד מכאן

זו  במהדורא ואילך. 115 ס"ע ח"א בלקו"ש ונדפס (באידית),
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו

כב.2) ה,
בֿז.3) ו,
ואילך.4) סע"א נו, פרשתנו
א).5) (מט, שמות ר"פ שם גם וראה ד. שם,

בלתי 6) (מהנחה תורה טעמי התורה, פנימיות גילוי יהי' שאז
מוגה).
(7.125 ע' ריש תש"ב סה"ש
וש"נ.8) .41 ע' תרצ"ו ;56 ע' תרפ"ט סה"מ ראה
שמות.9) ר"פ

יד.10) א, שמות
(ברע"מ).11) א קנג, ח"ג א. כז, ח"א זהר ראה

`"iyz'd zah c"k zgiy

לעלות  נוהגים ולכן יותר, גדולה עלי' נעשית (שאז היארצייט ביום הנשמה עליית (ב) חודש, י"א ָבמשך
היארצייט. ולפני חודש, י"א סיום לאחרי עתה, עומדים שבו ביניהם, הממוצע הזמן וישנו וכו'). ָלתורה

מאוחר  לא פעם אף יהודים שאצל הידוע הפתגם עניני 21וע"פ כל את גם להשלים עדיין יכולים –
שלקראת  כך, חודש, הי"א במשך להעשות צריכים שהיו באורחותיו והליכה תורתו דלימוד העבודה
את  להביא כחות ונותן עכשיו, רוצה רצה, שהרבי הענינים כל יושלמו כשבועיים, בעוד ָהיארצייט,

הפועל. אל מהכח רצונותיו

השכר  יקבלו אזי באורחותיו, והליכה תורתו דלימוד העבודה עניני כל היארצייט לקראת ָוכשישלימו
שנאמר  הבא, עולם בן שהוא לו מובטח . . הלכות השונה "כל – הש"ס בסיום עולם 22המרומז הליכות

הלכות": אלא הליכות תקרי אל לו,

הידוע  הכלל מוסיף 23ובהקדם אלא הפשוט, הפירוש שולל אינו כו'" אלא כו' תקרי ד"אל שהלימוד
עולם" ב"הליכות שגם היינו, יחד, גם – והלכות הליכות – הפירושים ב' שישנם ונמצא, פירוש, עוד עליו

ה"ה  בעולם) שאינו (בלכתו בשעה "גם שאז, הזכרון, במוח חקוקים שההלכות עי"ז הלכות", "שונה
שהתורה  מאחר עולם"), ("הליכות דעלמא במילי כשעוסק גם בקרבו עד שוכן הקב"ה . . בתורה עוסק

בלקו"ת  כמבואר הזכרון", במוח .24חקוקה

בהתקשרות  ה"ה הזכרון, במוח חקוקים תורתו דברי שכאשר – הרבי של תורתו ללימוד בנוגע ועד"ז
הלקו"ת  ובלשון בתורה), עוסק שאינו בשעה (גם רגע 24תמידית אפילו לעולם ופירוד הפסק שום "בלי :

.25א'"

בזה, הפירוש לומר דיש הבא", עולם בן שהוא – גמורה בהבטחה לו מבטיחים – לו "מובטח ואז,
גופא  מארז"ל 26שבעוה"ז ע"ד עוה"ב", "בן כל 27הוא שמתבטלים היינו, בחייך", תראה "עולמך

במרום" ומשמש ש"עומד כפי רק (לא הרבי את לראות וזוכה וההסתרים, בבואו 28ההעלמות גם אלא) ,
– שבדורנו רבינו משה גם כולל – רבינו משה "שיבוא בההדרן) (לעיל הגמרא ובלשון הגשמי, לעוה"ז

עמהם".

***

Â נשיאינו רבותינו הנהגת ע"ד סיפורים שני לספר ברצוני נפשות 29. בסכנת עצמם את שהעמידו ,
אחר: באופן ההנהגה להיות יכולה היתה דין שע"פ במקום גם ישראל, כלל לטובת

ישראל 30פעם  בני על לגזור שעמדו גזירה לבטל להשתדל כדי לפטרבורג אדמו"ר מו"ח כ"ק נסע אחת
של  (בהשתדלותו זה ענין על הממונה השר אצל ראיון להשיג בידו עלה מאמצים ולאחרי ההיא, במדינה
פטרבורג, של בפרבר היתה השר של דירתו שבת. לליל הראיון זמן את שקבע השר), של ממכריו א'
גר  לא יהודי שאף וכיון שבת, בערב לפרבר ונסע אדמו"ר מו"ח כ"ק הקדים ולכן שבת, לתחום חוץ
בין  מרזח, בבית ולאחריו) הראיון זמן (לפני השבת כל במשך ולשהות להכנס הוכרח מקום, בקירבת

של במצב וגזלנים, zeytpשיכורים zpkq,השר של לארמונו הלך ומשם וכו', קידוש ועשה התפלל ושם ,
בגלל  סכנה מקום שהי' הארמון, בחצר לא אבל הארמון, שער עד ללוותו שהסכים בעה"ב בלוויית
– וכו' הגדול בקור בלילה, לבדו לילך שהוצרך חזרה, בדרך לא וגם שם, שהסתובבו הגדולים הכלבים
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וש"נ.21) .(131 ע' (לעיל סכ"ב כסלו י"ט שיחת גם ראה
ו.22) ג, חבקוק
שו"ת 23) פמ"ג. ח"ג מו"נ ועיין ס"ג. אלי הליכות ס' ראה

אל  ערך תלמודית אנציק' (תרמ"ג). סח אלף תשובה ח"ג הרדב"ז
בתחלתו). ב' (כרך תקרי

קדושים.24) ס"פ
(25.(126 ס"ע (לעיל סט"ז הנ"ל שיחה גם ראה
שקראו 26) ש"זה ספ"ח) תשובה (הל' הרמב"ם מ"ש ע"ד

הוא  הרי . . עתה מצוי שאינו מפני לא הבא העולם חכמים אותו

כו'". ועומד מצוי
סע"א.27) יז, ברכות
לפיהמ"ש 28) בהקדמתו הרמב"ם (לגירסת סע"ב יג, סוטה

רע"א. קלג, זח"א וראה מצוה)). כל כי (ד"ה
אינו 29) – ההתוועדות לתוכן הסיפורים דב' והשייכות הקשר

– ברמז – התייחס שליט"א אדמו"ר שכ"ק אומרים, ויש ברור.
ימי  (ראה טבת כ"ד בליל ההתקשרות" "כתב מסירת למעמד

– .(7-344 ע' .l"endבראשית
וש"נ.30) .177 ע' תש"ח סה"ש גם ראה – לקמן בהבא
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הפרנסה „ וטרדת יגיעת גם כמו"כ ברוחניות, ענינים על להחליף יכולים כפשוטו הגלות שענין כשם .
הגלות  ענין עיקר בתורה 12(שזהו וטרדא ביגיעה להחליף יכולים ,(13.

איש  בלב מחשבות רבות – היא הפרנסה טרדת יכולים 14עיקר זה וענין לעשות. כיצד יודע שאינו עד ,
לכאן, וסברא לכאן סברא אצלו שתהי' עד בתורה, עצמו את לייגע – בתורה וטרדא יגיעה על להחליף

ביותר  ומטריד מייגע שזה ביניהם, להכריע יוכל .15ולא

הרגצ'ובי  הגאון השבוע,16– באמצע השבת. יום הוא בשבוע קשה הכי היום שאצלו פעם, אמר
כתיבה, – עצה לו יש לכאן, וסברות לכאן סברות ונופלים ביותר, השכל נביעת תוקף אצלו כשנעשית
עצה  שאין כיון בשבת, משא"כ להכריע. יותר נקל ואז השכל, נביעת את מגבילים הכתב שאותיות כיון

להכריע. שיכול עד ביותר, להתייגע הוא מוכרח זו,

מסופר  מוחלט 17ועד"ז שקט הי' חסידות אומר הי' האמצעי אדמו"ר שכאשר אומר 18, הי' ואעפ"כ ,
להשקיט  כדי זה שהי' נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר והסביר שא". "שא חסידות): אמירת (בשעת ַַלפעמים

מהמוח. השכל נביעת את

המוחין? נביעת את להשקיט הצורך מהו ולכאורה,

העמקה  באה תיכף בהחלט. ולהכריע לעצור קשה המוחין נביעת שמצד כיון – לעיל האמור ע"פ ויובן
כנ"ל". "דלא האמצעי: אדמו"ר במאמרי הרגיל כהסגנון – הפכית סברא שמביאה יתרה

מצרים ‰ דשעבוד העיקריים הענינים אחד והנה, פרך".19. "עבודת – הוא
בגמרא  כדאיתא – הוא פרך דעבודת היא 20הפירוש "וזו לאנשים", נשים מלאכת . . מחליפין "שהיו

בכך". רגילין היו שלא קשה

צריכה  ומצוות בתורה שהעבודה היינו, ברוחניות, שתהי' להחליף צריכים – פרך דעבודת הענין וגם
מרגילותו. יותר להיות

לכבוש  דרכו "איש שהרי אנשים, ממלאכת קלה נשים מלאכת הנה בגשמיות פרך שבעבודת וכשם
לכבוש" דרכה אשה העבודה 21ואין ברוחניות, גם כך – פרך עבודת זו הרי בה, רגילין שלא כיון ומ"מ, ,

זה  הרי רגילותו, את לשנות צריך שבשבילה כיון אבל קלייניקייט"), ("א קטן דבר להיות יכולה ַעצמה
בגשמיות. פרך לעבודת תחליף
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ד.12) ח, נח תו"א
עליו 13) המקבל "כל מ"ה) פ"ג (אבות ממארז"ל גם ולהעיר

– "עול" ארץ": דרך ועול מלכות עול ממנו מעבירין תורה עול
וראה  ז. ה, (איוב יולד" לעמל ש"אדם כיון להיות, מוכרח
תורה) (ע"פ עצמו על לקבל בידו הברירה אבל, ב), צט, סנהדרין
תורה", "עול עצמו על לקבל או ארץ", דרך ועול מלכות "עול
בלתי  (מהנחה ארץ" דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין שאז,

מוגה).
בתחלתו.14) תרל"ו רבים מים ד"ה
ציירא 15) "בינה – בינה  לדעת: בינה שבין החילוק וזהו

ס"ע  תש"י סה"מ ואילך. ב עג, ח"ב ב . כ, ח"א זהר (ראה ציורים"
ריבוי  שמצד ועד ההשכלה, בנקודת שונים ציורים שמציירת ,(15
גדול  נהר כמשל ההשכלה, נקודת את לאבד יכול ביותר הסברות
בו  יש – ודעת הכל; ושוטפים גדולה במרוצה זורמים שמימיו
סה"מ  (ראה האמיתית הסברא אל ולבוא ולהכריע להחליט הכח
יש  זה בשביל אבל ואילך), קלח ע' תרפ"ד ואילך. קיב ע' עת"ר

xzeiaצורך dlecb dribia'ע תרס"ו (המשך בחסידות כמבואר ,
דדחקין  "אינון ב) קל, (זח"א המאמר בפירוש ובכ"מ) ואילך. עח

מוגה). בלתי (מהנחה דחוכמתא" למלה

(16.7 הערה 70 ע' תרפ"ה סה"ש – אודותיו ראה
אדר 17) ד יום" ב"היום (נעתק וש"נ .163 ע' תרצ"ז סה"ש

שני).
אמירת 18) בעת נוכח שהי' הגדול הקהל כל שבין כך, כדי עד

אצל  גם כו', וניעה כיחה שיעול, קול אפילו נשמע לא חסידות
היחידי  הקול בריאותם; מצב מצד להשתעל רגילים שהיו אלה
האט  ("עס כולם את שחדר המאמרֿחסידות, קול הי' ָשנשמע
אלה  והן המאמר, את שהבינו אלה הן דורכגענומען"), ַאלעמען

המאמר. את הבינו שלא
ועבר  הייבנטאל, ה"אינסּפעקטאר" בליובאוויטש ביקר ַַָפעם
ובראותו  חסידות, אמירת בעת האמצעי אדמו"ר של לחצירו סמוך
כו', תנועה וללא מוחלט בשקט העומדים האנשים ריבוי את
כך  כל רבים אנשים ("נעמען") לרתק היכולת על מאד התפלא

מוגה). בלתי (מהנחה
שעי"ז 19) האחרון דגלות בשעבוד ודוגמתו למ"ת, זכו שעי"ז

מוגה). בלתי (מהנחה דלעתיד לגילויים זוכים
ובפרש"י.20) רע"ב יא, סוטה
ב.21) סה, יבמות
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בתניא  הגמרא 22וכמבואר לדברי עבדו"23הטעם "לא נקרא לבד פעמים מאה פרקו והשונה 24שהשונה ,
אלקים" "עובד ואחד פעמים מאה פעם23פרקו של יתרון אלא זה שאין שאף –zg` שיש כיון מ"מ, ,

"עובד  נקרא לכן פעמים", מאה פרק כל לשנות הרגילות היתה שבימיהם "משום הטבע, שינוי בזה
פעמים  מאה בעשר, הכלולים כחות עשר – פעמים מאה שבנפש: היחידה בבחינת מגיע (ועי"ז אלקים"

הכתר  בחינת הוא למעלה שענינה יחידה, בחינת – ).25ואחד

Â:בזה פרט ועוד .
בגשמיות, פרך לעבוד תחליף היא הרי רגילותו, שינוי להיותה קלה, עבודה ע"י שגם בלבד זו לא

אלקים", "עובד נקרא והוא

ברגילותו  נשאר שבפנימיות היינו, בפנימיות, אינו הנ"ל הרגילות שינוי כאשר שגם מזה, יתירה אלא
אלקים" ד"עובד המעלה לו יש אז גם – כרחו בעל עצמו את שכופה אלא זה ואין הקודמת,

מספיקה  זה ועל אנסו, שהיצה"ר אלא טוב, הוא ישראל איש של הרצון שפנימיות כיון – הדבר וטעם
כרחו  בעל הכפי' .26גם

Ê פרסי לעשר שנשכרים חמרים של "משוק הגמרא משל את בתניא מביא הזקן שרבינו גם יובן עפ"ז .
מרגילותם": יותר שהוא מפני זוזי בתרי פרסי עשר ולאחד בזוזא

דברי  את רק להביא לו הי' – ה"חמרים" משל את בתניא להביא צריך למה מובן: אינו לכאורה
שינוי  ענין להבנת נוגע ה"חמרים" משל שגם ועכצ"ל, ואחד? פעמים מאה פרקו השונה במעלת הגמרא

בתניא. המבואר הרגילות

נשתלשל  המשל כי לנמשל, מתאימים המשל פרטי כל שבתורה, שבמשל הידוע, בהקדים ויובן
הפרטים  כל להתאים מוכרחים ובמילא .27מהנמשל,

עמו" תעזוב "עזוב מיהודי ודורשים הגוף. נקרא – "חמור" בהנ"ל: להסתפק 28וכמו"כ שלא היינו, ,
הגוף. את גם לברר אלא בלבד, לנשמה השייכת בעבודה

בזה: אופנים ושני

אתהפכא. – "מדּבר" לעשותו חמור"), אויס גוף דעם ("מאכן חמור להיות שיחדל הגוף על לפעול ְֵַַא)

הסיפור  ידוע (בנו 29– המלאך הרב הרה"ק הלך לביתו, ממעזריטש לנסוע עמד הזקן שרבינו שבשעה ,
די  שמייסן ("מ'דארף בסוסים להצליף יש לבעלֿהעגלה: המלאך ואמר ללוותו, ממעזריטש) המגיד ַשל
שהם  ידעו שהסוסים נוסח: ועוד פערד"), אויס ווערן זאלן פערד ("די סוסים להיות שיחדלו ָפערד")

שניתו  הזקן, רבינו ואמר פערד"). זיינען זיי אז וויסן זאלן פערד ("די ה',סוסים בעבודת דרך אצלו ספה ַָ
– במעזריטש. זמן משך עוד ונשאר  נסיעתו, את ודחה

האופן  ע"י וגם אתכפיא. – רגילותו את וישנה עצמו את יכפה שהוא, כמו במהותו בהיותו ב)
אלקים". "עובד נקרא דאתכפיא,

חמרים: של משוק המשל בפרטי מרומז זה וענין

והיינו, שכרו, רק אלא אתהפכא), הו"ע (ובנמשל שלו נעשה לא שהחמור היינו, קנה, לא – החמור את
הקודמת  ברשותו נשאר עמו 30שהחמור עובד אלא פרסי, עשר רק לילך ברגילותו מתחשב אינו ואעפ"כ, ,

מרגילותו. יותר
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טו.22) פרק
ב.)23 ט, חגיגה

יח.24) ג, מלאכי
וש"נ.25) ג. כב, ראה פ' לקו"ת ראה
ספ"ב.26) גירושין הל' רמב"ם ראה
(27.(26 ס"ע (לעיל סט"ז השואבה בית שמחת שיחת גם ראה

וש"נ.

תשנ"ט)28) (הוצאת טוב שם כתר וראה ה. כג, משפטים
גם  וראה שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ סכ"א. בהוספות

.(88 ע' (לעיל ס"ט שרה חיי ש"פ שיחת
א.29) ל, ח"א לקו"ד
ששכרו 30) כיון מלאכה, מחמת מתה אם השוכר פטור ולכן

להתחייב  לרשותו נכנס לא אבל למלאכה, בו להשתמש כדי רק
מוגה). בלתי (מהנחה מלאכה מחמת ימות אם באחריותו
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הגוף  חומר את שכופה עי"ז מ"מ, שהוא, כמו החומרי במצבו הוא שהגוף שאף ברוחניות, וכמו"כ
אלקים". "עובד עכ"פ, כרחו בעל

Á זוכים (שעי"ז ברוחניות פרך דעבודת שהענין ביותר מודגש דמשיחא, עקבתא זה, ובזמנינו .
קטן: דבר קלה, בעבודה אפילו הרגילות שינוי ע"י נעשה דלעתיד) לגילויים

הגדולים  הניצוצים בירור הגדולים, הענינים – "גדולות". מאתנו תובעים ע"י 31לא כבר נפעלו ,
יותר, נעלית בדרגא שהיו הראשונים בדורות ישראל בני של עבודתם

בתיבת  רש"י שכוונת לומר, דיש הראשונים", לאבות "שדברתי פרשתנו: בהתחלת רש"י ובלשון –
ל"ראשונים" גם אלא בזמן, ל"ראשונים" רק לא היא לכאורה) מיותרת (תיבה ומצד dlrna"הראשונים" ,

– הגדולים הניצוצים בירור הגדולים, הענינים את לפעול יכולים היו מעלתם גודל

ישנו  גופא בהעקב [שהרי דמשיחא דעקבתא לעקבתא ועד דמשיחא, דעקבתא דרא זה, בדורנו ואילו
קטנים  ניצוצים קטנים, ענינים רק נשארו קומה], ענינים 31ציור מאתנו שדורשים היינו, לבררם, שצריכים

ניתנו אלה קלים שענינים אלא, קלים, ענינים הם עצמם שמצד dywכאלה onfa וההסתר ההעלם גודל מצד ,
דמשיחא. שבעקבתא ומכופל כפול וחושך

השאירו – ולכן כזה; קשה בזמן לפעול יכולים היינו אם יודע מי גדולים, הם עצמם שמצד ענינים
קשה. בזמן היא בהם שהעבודה אלא קלים, הם עצמם שמצד ענינים רק לנו

פכים  על ש"נשתייר ביעקב שמצינו מזה וק"ו במכ"ש – קטנים" "פכים קלים, ענינים רק נשארו
עליהם" וחזר ,32קטנים

ישראל" של ממונן על חסה "התורה בנגעי 33[שהרי כמ"ש חרס, כלי של) קטנים (פכים על אפילו ,
"על 34בתים  בבית", אשר כל יטמא ולא הנגע את לראות הכהן יבוא בטרם הבית את ופינו הכהן "וצוה

לא  הא טומאתו, בימי יאכלם ומשקין אוכלין על ואם ויטהרו, יטבילם שטף כלי על אם תורה, חסה מה
במקוה" טהרה להם שאין חרס כלי על אלא התורה טהרה 35חסה להם שאין חרס כלי שגם ולהוסיף, .

בלבד  זה ובשביל טהרתו, בימי בהם להשתמש יכול שאינו אלא טומאתו, בימי לשימוש ראויים במקוה
הכהן], בוא לפני הבית את לפנות עצה התורה מוצאת

בזה  קטנים";36ומבואר "פכים בגלל הדבר שהתעכב אלא המשיח, לביאת מוכן הי' שיעקב

הקיצין" כל ש"כלו לאחרי דמשיחא, עקבתא זה, בזמננו על 37ועאכו"כ שנאמרו הקיצין גם כולל ,
אחרונים, הכי בדורות שנים כמה

תרל"ח  שנת על "קץ" נאמר שבו המאמרים ובא' ישראל, מארץ ביכלֿחסידות לידי הגיע ועד"ז 38– .
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר כפי תרס"ו, לשנת אדנ"ע 39בנוגע כ"ק אביו אמר תרס"ו השנה שבראש

העיבור  שנת מוצאי היותה על (נוסף "קץ" בה שיש מפני זו משנה –40שמתיירא (

דביאת  הזמן כבר שהגיע בודאי הרי – רח"ל והשמדות הגזירות כל את גם עברו הקיצין כל על ונוסף
היא בהם שהעבודה כאלה ענינים היינו, קטנים", "פכים להשלים שצריכים אלא שיש dlwהמשיח, אלא ,

zelibxdצורך iepiya.

Ë תורה "הבטיחה – התשובה עבודת ע"י היא המשיח לביאת שההכנה בכך גם מודגש זה וענין .
נגאלין" הן ומיד גלותן בסוף תשובה לעשות ישראל בתיובתא"41שסוף צדיקייא לאתבא אתא "משיח ,42:
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כה.32) לב, וישלח עה"ת בפרש"י הובא סע"א. צא, חולין
סרי"ח.33) כש"ט וראה וש"נ. א. כז, ר"ה
לו.34) יד, מצורע
עה"פ.35) ופרש"י תו"כ
וישלח.36) ס"פ תו"ח וישלח. ר"פ תו"א ראה
ב.37) צז, סנהדרין

וש"נ.38) ואילך. תצט ע' תש"מ) (כפ"ח עז מגדל ראה
ע'39) תנש"א) (קה"ת, – בסופן תרס"ו לסה"מ בהוספות

וש"נ. ואילך. תצא ע' שם עז מגדל וראה תרפח.
וש"נ.40) .157 ע' תרצ"ז סה"ש ראה
ה"ה.41) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ובכ"מ.42) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
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אלא  ווידוי, אמירת לא וגם התענית), תמורת צדקה נתינת (או וסיגופים תעניות אינה – תשובה
עוד" יעשהו שלא בלבו ויגמור . . חטאו החוטא התשובה 43"שיעזוב באגרת הזקן רבינו וכמ"ש ,44

לכסלה  עוד ישוב לבל שלם בלב בלבו שיגמור . . בלבד החטא עזיבת היא התורה מן התשובה ש"מצות
ווידוי. ובאמירת בתענית שאסור השבת, ביום גם להיות יכול זה שענין כו'",

הוא התשובה ענין שעיקר zelibxdונמצא, iepiy"מעשיו ש"משנה לומר 45, הוא גמור ש"חטא ועד ,
הראשונים" מעשיך זכור תשובה מהם.46לבעל לפרוש רגילותו ששינה כיון ,

ביותר  מועט בזמן וגם מועט, בזמן גם אלא זמן, בריבוי צורך אין התשובה עבודת בשביל ולכן,
בכתיבת  שמצינו [וכפי תשובה לעשות יכולים ווידויים, שאר או חטא" "על לאמירת אפילו מספיק שאינו

בתשובה  להרהר הגט על החותמים לעדים מועט זמן שנותנים שיגמור 47הגט היא התשובה שעיקר כיון ,[
חדא" וברגעא חדא "בשעתא מועט, בזמן גם להיות יכול זה וענין כו', .48בלבו

אשכנז  מיהודי כו"כ ליווהו משם נסיעתו וקודם (דייטשלאנד), אשכנז במדינת פעם ביקר אדנ"ע כ"ק –ַ
הרכבת, לנסיעת אחד רגע עוד שנשאר הרבי אל באמרם הרכבת, נסיעת מועד ובהתקרב הרכבת, לתחנת

תשובה  לעשות יכולים עוד – אחד ברגע ואמר: הרבי .49נענה

עבודה  גם שמספיקה לעיל האמור (ע"ד הרגילות שינוי צ"ל חדא", "רגעא זה, מועט שבזמן אלא,
הרגילות). שינוי של באופן שצ"ל אלא קלה,

זמן חדא", ש"ברגעא – חדא" וברגעא חדא "בשעתא בהלשון גם שמרומז לומר, יכול hrenויש ,
מלשון שעה חדא", "שעתא להיות קער"dptdוצריך "איין אפילו 50, הרגילות דשינוי הענין תוכן שזהו ,

קטן. בדבר

***

È:הרבי אל להתקשרות בנוגע גם שייך הרגילות שינוי אודות לעיל האמור .
אצל  גם ובמילא, הרבי, אצל ביותר גדולה עלי' נעשית שבו היארצייט, ליום בסמיכות אנו ָעומדים

כהבטחתו  אליו, מרעיתם.51המקושרים צאן מעל יפרדו לא ישראל שנשיאי

בכל  הרבי עם מתעלים שעי"ז הרגילות, שינוי – התשובה עבודת – וכלי הכנה צריך שלזה אלא
המשיח. ביאת – עיקרית הכי לעלי' ההכנה שזוהי ועיקר, ועוד עליותיו ,

‡È:ובהקדמה – הרגילות שינוי הוא לזה שהכלי הרבי, של והבטחותיו ברכותיו לקיום בנוגע ועד"ז .
קיינמאל  האט ("ער הרגל את פשט לא פעם אף אבל, בעלֿחוב, הי' שתמיד עצמו, על פעם אמר ָָהרבי

באנקראטירט") ששילם 52ניט עכצ"ל הרגל, את פשט לא פעם שאף כיון דסתרי: תרתי זה הרי ולכאורה, . ַָ
שלפני  הסדר תמיד הי' הרבי שאצל הוא, הפירוש אלא – בעלֿחוב? תמיד הי' איך וא"כ, חובותיו, את
עוד  ולא אחרים, מאנשים יותר, גדולים חדשים, חובות עצמו על לקח הקודמים, החובות את ששילם
ששני  כך, עוד, לו להלוות והציעו מאליהם באו הישנים, החובות את להם שהחזיר אלה שגם אלא
על  שלקח כיון בעלֿחוב, תמיד הי' זה, עם וביחד ח"ו, הרגל את פשט לא פעם שאף אמת, הדברים

התחייבויות. עוד עצמו

לעניננו: ובנוגע

– הרבי של וההבטחות הברכות שכל לידע צריכים ח"ו, הרגל את פשט לא פעם אף שהרבי כיון
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ה"ב.43) פ"ב שם רמב"ם
א.44) פרק
ה"ד.45) שם רמב"ם
ספ"ז.46) שם
סקנ"ד).47) לאחרי אה"ע (שו"ע ס"ב הגט בסדר רמ"א ראה
ב.48) מט, קידושין וראה סע"א. קכט, זח"א

(49.79 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
קונטרסים 50) סה"מ ד. סג, א. סא, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

קד. ע' ח"ג ב. שצו, ח"ב
קמא.51) ע' ח"א שלו אגרותֿקודש
(52.132 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

`"iyz'd hay g"dan ,`x`e t"y zgiy

הגוף  חומר את שכופה עי"ז מ"מ, שהוא, כמו החומרי במצבו הוא שהגוף שאף ברוחניות, וכמו"כ
אלקים". "עובד עכ"פ, כרחו בעל

Á זוכים (שעי"ז ברוחניות פרך דעבודת שהענין ביותר מודגש דמשיחא, עקבתא זה, ובזמנינו .
קטן: דבר קלה, בעבודה אפילו הרגילות שינוי ע"י נעשה דלעתיד) לגילויים

הגדולים  הניצוצים בירור הגדולים, הענינים – "גדולות". מאתנו תובעים ע"י 31לא כבר נפעלו ,
יותר, נעלית בדרגא שהיו הראשונים בדורות ישראל בני של עבודתם

בתיבת  רש"י שכוונת לומר, דיש הראשונים", לאבות "שדברתי פרשתנו: בהתחלת רש"י ובלשון –
ל"ראשונים" גם אלא בזמן, ל"ראשונים" רק לא היא לכאורה) מיותרת (תיבה ומצד dlrna"הראשונים" ,

– הגדולים הניצוצים בירור הגדולים, הענינים את לפעול יכולים היו מעלתם גודל

ישנו  גופא בהעקב [שהרי דמשיחא דעקבתא לעקבתא ועד דמשיחא, דעקבתא דרא זה, בדורנו ואילו
קטנים  ניצוצים קטנים, ענינים רק נשארו קומה], ענינים 31ציור מאתנו שדורשים היינו, לבררם, שצריכים

ניתנו אלה קלים שענינים אלא, קלים, ענינים הם עצמם שמצד dywכאלה onfa וההסתר ההעלם גודל מצד ,
דמשיחא. שבעקבתא ומכופל כפול וחושך

השאירו – ולכן כזה; קשה בזמן לפעול יכולים היינו אם יודע מי גדולים, הם עצמם שמצד ענינים
קשה. בזמן היא בהם שהעבודה אלא קלים, הם עצמם שמצד ענינים רק לנו

פכים  על ש"נשתייר ביעקב שמצינו מזה וק"ו במכ"ש – קטנים" "פכים קלים, ענינים רק נשארו
עליהם" וחזר ,32קטנים

ישראל" של ממונן על חסה "התורה בנגעי 33[שהרי כמ"ש חרס, כלי של) קטנים (פכים על אפילו ,
"על 34בתים  בבית", אשר כל יטמא ולא הנגע את לראות הכהן יבוא בטרם הבית את ופינו הכהן "וצוה

לא  הא טומאתו, בימי יאכלם ומשקין אוכלין על ואם ויטהרו, יטבילם שטף כלי על אם תורה, חסה מה
במקוה" טהרה להם שאין חרס כלי על אלא התורה טהרה 35חסה להם שאין חרס כלי שגם ולהוסיף, .

בלבד  זה ובשביל טהרתו, בימי בהם להשתמש יכול שאינו אלא טומאתו, בימי לשימוש ראויים במקוה
הכהן], בוא לפני הבית את לפנות עצה התורה מוצאת

בזה  קטנים";36ומבואר "פכים בגלל הדבר שהתעכב אלא המשיח, לביאת מוכן הי' שיעקב

הקיצין" כל ש"כלו לאחרי דמשיחא, עקבתא זה, בזמננו על 37ועאכו"כ שנאמרו הקיצין גם כולל ,
אחרונים, הכי בדורות שנים כמה

תרל"ח  שנת על "קץ" נאמר שבו המאמרים ובא' ישראל, מארץ ביכלֿחסידות לידי הגיע ועד"ז 38– .
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר כפי תרס"ו, לשנת אדנ"ע 39בנוגע כ"ק אביו אמר תרס"ו השנה שבראש

העיבור  שנת מוצאי היותה על (נוסף "קץ" בה שיש מפני זו משנה –40שמתיירא (

דביאת  הזמן כבר שהגיע בודאי הרי – רח"ל והשמדות הגזירות כל את גם עברו הקיצין כל על ונוסף
היא בהם שהעבודה כאלה ענינים היינו, קטנים", "פכים להשלים שצריכים אלא שיש dlwהמשיח, אלא ,

zelibxdצורך iepiya.

Ë תורה "הבטיחה – התשובה עבודת ע"י היא המשיח לביאת שההכנה בכך גם מודגש זה וענין .
נגאלין" הן ומיד גלותן בסוף תשובה לעשות ישראל בתיובתא"41שסוף צדיקייא לאתבא אתא "משיח ,42:
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ד.31) כז, וישב תו"א ראה
כה.32) לב, וישלח עה"ת בפרש"י הובא סע"א. צא, חולין
סרי"ח.33) כש"ט וראה וש"נ. א. כז, ר"ה
לו.34) יד, מצורע
עה"פ.35) ופרש"י תו"כ
וישלח.36) ס"פ תו"ח וישלח. ר"פ תו"א ראה
ב.37) צז, סנהדרין

וש"נ.38) ואילך. תצט ע' תש"מ) (כפ"ח עז מגדל ראה
ע'39) תנש"א) (קה"ת, – בסופן תרס"ו לסה"מ בהוספות

וש"נ. ואילך. תצא ע' שם עז מגדל וראה תרפח.
וש"נ.40) .157 ע' תרצ"ז סה"ש ראה
ה"ה.41) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ובכ"מ.42) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
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רויחי, ומזונא חיי בבני אותם בירך שהרבי אלה כל בפועל. יתקיימו בודאי – עצמו על שלקח ה"חובות"
במילואם. הברכות את יקבלו בודאי – הגונים שידוכים להם ימציא שהקב"ה אותם בירך שהרבי אלה וכן

את  לקבל כדי כלים לעשות צריכים אבל ישנם, הרבי של ההשפעות – כלים. בעשיית צורך יש אבל,
ההשפעות.

הרבי  של ברכותיו לקבלת זוכים ועי"ז הרגילות, שינוי כאמור, הוא, הרבי של ההשפעה לקבלת והכלי
רויחי. ומזונא חיי בני המצטרך, בכל

·È האחרונה בשנה הרבי של ההשפעה הראה53. שהרבי באופן miztenהיתה ieaix כאלה שיש אלא ,
ע"ד  אותם, ראו לא שהם אלא היו, המופתים – ראו. לא רצו, שלא ואלה ראו, ואכן זאת, לראות שרצו

בניסו".54מארז"ל  מכיר אינו הנס בעל "אפילו
:55ולדוגמא 

את  יקבל  שכאשר – הרבי של המענה – לו ועונים מסויימת, משרה השגת ע"ד ושואל אברך נכנס
שלא  היינו, מרגילותו, יותר – האמור [ובסגנון מדי יותר ה"ז שלדעתו גדול סכום לצדקה יתן המשרה
לפני  לכך. מוכן שאינו ראיתי מעשה בשעת – מרגילותו]. יותר שיהי' אם, כי הסכום, גודל כ"כ משנה
לי: והשיב הנ"ל, המשרה לקבלת בקשר נשמע מה אותו ושאלתי הנ"ל, האברך את פגשתי שבועות כמה

עדיין. מוכן אינו בעלֿהבית

בעה"ב, מצד הדבר שיתעכב יתכן לא זו, משרה לקבל כבר צריך הי' הנ"ל אברך שאם היא האמת
פלוני  של לפרנסתו בנוגע בחירה בעל אינו הרי בחירה, בעל יהודי הוא בעה"ב אם גם ועכצ"ל,56כי, .

envra `edy(האברך)oken epi`!הרבי של ההוראה את לקיים עצמו על קיבל שלא כיון זו, משרה לקבל

והחסד, הטוב תכלית הוא שהרבי כיון אמנם,

כידוע  וברחמים 57– בחסד תהי' שנשיאותו ביקש אדנ"ע כ"ק מאביו הנשיאות את קיבל הרבי שכאשר
–

עליו, כועס שאינו בלבד זו לא הנה ההוראה, את לקיים מוכן אינו שעדיין אף לכן,

הנשמה, בעצם פוגם שהכעס [כידוע הענינים שאר מכל יותר דכעס הענין חומר מצד רק לא –
התורה 58כמארז"ל  הלכות לשכוח יכולים הכעס שע"י הטעם וזהו ממנו", מסתלקת נשמתו הכועס 59"כל

לאמיתו  אמת והחסד,60(שהם הטוב תכלית שלהיותו אלא ממנו], מסתלקת שנשמתו כיון ,(elv` jiiy `l
– כעס של ענין

עי"ז בכך לו ומסייע ההוראה, את לקבל מוכן יהי' סו"ס אולי ומצפה ממתין אדרבה, elאלא d`xny
rav`aשיבין כדי עדיין", מוכן אינו אינו edy`ש"בעה"ב – הגוף חומר על בעה"ב להיות שעליו –

עדיין! מוכן

נוספת  יותר:61ודוגמא בולטת –

בכליות, – במקומם שלא שנכנסו אבנים] אלא טובות... אבנים [לא אבנים על ומתאונן אברך נכנס
לרופא  ופונה הולך הרופא, מדברי יתפעל שלא לו וכשאומרים וכך. כך לעשות שצריכים אמר והרופא
למצוא  יכול שאינו אלא הרופא, כדברי לעשות מחליט וכבר הראשון, הרופא כמו היא שחוותֿדעתו אחר

– מעצמם! מהכליות האבנים יצאו ובינתיים, זמן, למשך מביתו שנסע כיון הרופא ielbאת zten...!
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(53) ההסתלקות ).l"endלאחרי
א.54) לא, נדה
הובאה 55) – דלקמן הדוגמאות ב' שלישית,מלבד דוגמא

) ברשימה ).l"endשחסרה
(56,14 ע' ח"ז לקו"ש ב). (קלח, רסכ"ה אגה"ק תניא ראה

שם. 22 ובהערה
כ"ק 57) באגרותֿקודש (נעתקה תרצ"ג שמח"ת שיחת ראה

9 ע' קפ חוברת "רשימות" וראה שנג. ע' ח"ג שליט"א אדמו"ר
חשון)). כ יום" ב"היום (נעתק

פי"א 58) האהבה שער ר"ח וראה ד. פ, פינחס בלקו"ת הובא
וש"נ. ב). צו, – אפשר עוד (ד"ה

כא.59) לא, מטות פרש"י ראה
תלא.60) ע' תרס"ו המשך רצא. ע' רפב. ע' תרכ"ז סה"מ ראה
(61.351 ס"ע בראשית ימי ראה
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וסיפר, אותם. שמוכיחים כך על הנ"ל אברכים יקפידו לא שבודאי אמר שליט"א אדמו"ר [כ"ק
("ביי 62שחאניע  משקה קצת לאחרי זאת עושה מישהו, ("אויסריידן") להוכיח רוצה שכאשר אומר, הי' ָ

בהשפעת  נאמרו שהדברים לתרץ שיוכל כיון בטענות, אליו לבוא יוכלו לא שאז משקה"), ביסל ַא
המשקה...].

‚È ע"פ לבאר יש – ראו) לראות שרצו שאלה (כאמור עצמו בהאדם תלוי' המופתים שראיית זה ענין .
מהר"ש  לאדמו"ר תרכ"ו לקדשו השבת יום את זכור בד"ה המבואר דוגמתו :63ענין

הצ"צ, אביו בחיי שאמרו מהר"ש אדמו"ר של הראשונים מהמאמרים הוא זה שמאמר – ובהקדמה
לו 64כידוע  שכתב הצ"צ, אביו בחיי ברבים דא"ח לומר התחיל מהר"ש "ראיתי 65שאדמו"ר כתבֿרבנות:

המאמרים  את להוציאֿלאור הי' אדמו"ר מו"ח כ"ק של שרצונו ולהעיר מאד". בעיני והוטב שלך דא"ח
הראשונים  המאמרים גם כולל חסידות, לומר שהתחיל מאז היינו, הסדר, ועל מהר"ש, אדמו"ר זקנו של

הצ"צ. בחיי שאמרם

מארז"ל  מובא זה הפסוק 66במאמר ששת 67על "לעבדה ולשמרה", לעבדה עדן בגן ימים 68"ויניחהו
שמור  ולשמרה רמ"ח 69תעבוד זו לעבדה כמו ציווי, זהו בג"ע לעבדה "הלא ומקשה, השבת", יום את

כלל"?70מ"ע  ציווי אינו תעבוד ימים וששת  בג"ע, אור תוס' וממשיכין עובדי' שעי"ז ,

בעניני עבודה בודאי ה"ז לג"ע, בנוגע נאמר ש"לעבדה" כיון קצת: אחר ע"פ dyecwובסגנון ובפרט ,
עבודת  על קאי תעבוד", ימים ששת "לעבדה ואילו המצוות; מעשה מ"ע", רמ"ח זו "לעבדה חז"ל דרשת

בעובדין החול ?legcימי

שהרי  חול, הי' לא אדה"ר חטא ו"לולי קדושה, של באופן הענינים כל היו הבריאה שמצד ומבאר,
וכתיב  החטא, ע"י ורק כו', בג"ע ויניחהו נעשה 71נא' חול האדם כשנעשה ולכן בלבם, נתן העולם את גם

כו'". החול ימי לתקן האדם עבודת הוא ולזה . . חול ימ"ב גם

קטן" "עולם שנקרא מישראל, כאו"א של הפרטית לעבודתו בנוגע שכל 72ועד"ז לידע שצריך –
אזי  כדבעי, היא הנהגתו שכאשר בהנהגתו, אלא תלוי הדבר ואין קדושה, עניני הם עצמם מצד הענינים
שמתבטלים  כיון והסתרים, העלמות ללא בנקל, הענינים כל נעשים ובמילא, קדושה, עניני הם עניניו כל

בתניא  [כמבואר הקדושה מפני ה',73לגמרי לפני ממש היו כלא והיו ומבוטלים בטלים הקליפות ש"כל
נוגה  וקליפת הטמאות קליפות ג' כנגד פסוקים, ד' ומביא כו'", כדבעי,74כדכתיב אינה הנהגתו וכאשר ;[

דחול. עובדין עניניו נעשים אזי

כשישנם  שגם – הטבע בדרך להנהגה ביחס קדושה של הנהגה – המופתים לענין בנוגע גם מובן ומזה
עליהם  מסתכל – לאו ואם מופתים, רואה – בכך רוצה כאשר  כרצונו: אליהם להתייחס יכול מופתים

בנסו". מכיר אינו הנס "בעל בבחינת  הטבע, בדרך שמתרחשים כמאורעות

„È כמאורעות אליהם להתייחס יכולים שלכן – בגילוי מיד באים שאינם אלה שמופתים להוסיף, ויש .
יותר: נעלית מדרגא נמשכים – טבעיים

שלמעלה  מה והב' השתלשלות, סדר הא' בחינות, ב ' "שיש הנ"ל במאמר המבואר ובהקדם
במ"א  וכמ"ש . . עו"ע 75מהשתלשלות השתלשלות מקור אשר הסיבות, לסיבת העילות עילת בין ההפרש
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אודותיו 62) ראה – הי"ד מרוזוב דובער אלחנן ר' הרה"ח
וש"נ. .16 הערה 32 ע' תרפ"ט סה"ש

בימים 63) לאור לצאת שעמד תרכ"ו בסה"מ ראשון מאמר
– שם) בפתחֿדבר (וראה .l"endהסמוכים

תשנ"ז)64) תש"ז. (קה"ת מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר ראה
ואילך. 13 ע'

וש"נ.65) שסג. ע' ח"א שלו אגרותֿקודש
ה.66) פט"ז, ב"ר
טו.67) ב, בראשית
ט.68) כ, יתרו

יב.69) ה, ואתחנן
(70.12 הערה 71 ע' חט"ו בלקו"ש נסמן
יא.71) ג, קהלת
קא,72) ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא

א).
סע"א).73) (כה, פי"ט
ד).74) (ע' שם לתניא הערות לוי"צ לקוטי ראה
אוה"ת 75) קלא. ע' הר"פ הנחות הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ועוד. ואילך. תשלה ע' יתרו
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שלא  הסוכ"ע אור מקור הוא הסיבות סיבת אבל ממכ"ע, ונק' וחוט מהקו ושרשו העילות, עילת נק'
ונבראו  צוה הוא כי ע"ד הסיבות סיבת כ"א עו"ע כו'".76כדרך השתל' כדרך שלא נמשך ומשם ,

משא"כ  בגילוי, מיד לבוא יכולה אזי והדרגה, בסדר השתלשלות, מסדר היא ההשפעה שכאשר ומובן,
למ  היא בגילוי,כשההשפעה מיד לבוא יכולה אינה והדרגה, בסדר שלא השתלשלות, מסדר עלה

בגילוי. מיד באים שאינם הנ"ל כבמופתים

שמחפשים  מאלה לחשוש אין בהעלם שבהיותה – בגילוי מיד באה שאינה שבהשפעה ומהמעלות
להסגולות  להגיע צורך שאין (כך הרע מעין לחשוש אין וכן זו, להשפעה ראוי פלוני שאין ולומר לקטרג

חז"ל  בדברי הרע).77שהובאו עין לבטל בשביל

לקבלת  הכלים את לעשות צריכים הרבי, ע"י ההשפעה שתהי' אופן באיזה הרי – אלינו ובנוגע
המצטרך. בכל ההשפעה לקבלת זוכים שעי"ז הרגילות, שינוי ע"י כאמור, ההשפעה,

***

ÂË טבת כ"ד לקראת אדמו"ר מו"ח מכ"ק רשימה להדפסת והתנדב שזכה א' ישנו טעמים 78. [מפני
להדפיס  שזכה הזכות שגודל אותו שיברכו המסובים מכל לבקש וברצוני הוא], מי שידעו רציתי לא שונים

להם. המצטרך בכל ביתו ולבני לו תעמוד זו רשימה
"לחיים". גם שיאמרו כוונתי שליט"א:] אדמו"ר כ"ק ואמר אמן, הכריז המסובים [א'

***

ÊË שגילה הסיפורים ככל והוראה, לימוד בו שיש סיפור ישנו טבת כ"ד לקראת שנדפסה ברשימה .
ענינים. ריבוי ללמוד שיכולים ברשימותיו, אדמו"ר מו"ח כ"ק

הנ"ל  הבעש"ט 79ברשימה מורנו שהטיל השליחות אודות הזקן רבינו בשם אדמו"ר מו"ח כ"ק מספר
ראּפאּפארט  חיים ר' הגאון תלמידו ומוסיף 80על שבמקום 81, – גדולה שליחות עוד נתקיימה זו שבנסיעה , ַַָ

לקדושה  במימיו השתמשו ולא מימיו על ברך לא איש הנה הקב"ה בראו מאז אשר מעין נמצא ההוא
כמאמר  תמיד, בוכה המעין הי' כך ועל מלכא 82וטהרה, קדם למהוי בעינן אנן בוכין תחתונים "מים

ש  זו, ובנסיעה ענין קדישא", "וזהו ומסיים, המעין. נושע מנחה, לתפלת הידים בו ורחצו מימיו שתו
תכליתה  לה יש ונשמה נשמה וכל יתעלה, מי ידי ועל עלייתו זמן לו יש נברא כל אשר פרטית, השגחה 

ולתקן". לעבוד עלי' מקום ובאיזה מה

רוחני, למעין בנוגע הוא שכן עאכו"כ גשמי, למעין בנוגע אמורים הדברים שאם מזה, ללמוד ויש
כדלקמן.

ÊÈ בזה והענין .83:
עבה  בשכבה מכוסה שלהם שהמעין כאלה שיש אלא, מעין, יש מישראל כאו"א של פנימה בנפשו
שבתוכם, המעין את לגלות כדי והאבנים העפר ריבוי את ולהסיר בעומק לחפור וצריכים ואבנים, עפר של
לגלות  כדי בעומק לחפור צורך שאין כך עפר, של בלבד דקה בשכבה מכוסה שלהם שהמעין כאלה ויש

בגלוי. המעין נביעת התפרצה שאצלם כאלה ויש המעין, את

שאין  ולחשוב לטעות עלולים המעין, אצלו התגלה לא שנים ריבוי שבמשך יהודי כשפוגשים והנה,
בחסידות  מבואר שהרי, מעין, אצלו אין בהעלם גם אולי מזה, ויתירה המעין, את אצלו לגלות 84סיכוי
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ה.76) קמח, תהלים
ועוד.77) ב. נה, ברכות
ח"ד 78) (לקו"ד זו שנה טבת כ"ד לקראת שי"ל לב ליקוט

.4ֿ343 ע' בראשית ימי וראה – ואילך). א תקפג,
ואילך.79) א תקפד, שם לקו"ד
(80.2 הערה שם בלקו"ד בהנסמן – אודותיו ראה

ואילך.81) סע"א תקצו, שם
א).82) (פ, ת"מ סע"ב). (יט, ת"ה תקו"ז ראה
ואילך.83) קלא ע' תרח"ץ סה"מ גם ראה – לקמן בהבא

וש"נ.
קפ.84) ע' תרס"ו המשך ובכ"מ.ראה
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המעין, אצלו נתגלה לא שנים ריבוי שבמשך וכיון גילוי, לידי שיבוא בהכרח בהעלם שישנו דבר שכל
מעין. אצלו אין בהעלם שגם לכאורה הוכחה ה"ז

גשמי: מעין אודות הנ"ל מהסיפור וק"ו במכ"ש – לזה והמענה

עלייתו  זמן סו"ס הגיע המעין, נתברר שלא שנים אלפי מחמשת יותר שעברו אף גשמי, מעין ומה
שסו"ס  בודאי ואבנים, בעפר מכוסה שהמעין שנים ריבוי עברו אם גם רוחני, מעין עאכו"כ – ובירורו

עלייתו". זמן לו יש נברא ש "כל כיון בגלוי, המעין נביעת תפרוץ

ועוד: זאת

פלוני, של באשמתו (לא היא פלוני, אצל המעין נתגלה לא שנים ריבוי שבמשך לכך שהסיבה יתכן
אלא) מזמן, להתגלות המעין הי' יכול ed`שמצדו ezny`aהתפקיד הוטל שעליו ,zelble xetgl המעין את

ובגלל  יתעלה"], מי ידי "על גם תלוי ה"ז עלייתו", זמן לו יש נברא ש"כל לכך נוסף [שהרי פלוני אצל
המעין. התגלות פלוני אצל מתעכבת כדבעי, אינה שפעולתו או פעולתו העדר 

אדמו" מו"ח כ"ק מצליח – ואינו הזולת עם שמתעסק שהתאונן לא' במענה ממכתביו בא' כותב ר
אלא) הזולת, מצד (לא הוא שהחסרון עליו, ed`לפעול ecvn ברור דבר שכן, כדבעי, אינה שפעולתו ,

החסרון מצד ה"ז המעין, את לגלות עדיין הצליח לא ואם מעין, יש הזולת שאצל וכשידע eayהוא .
שחופרים  הברזל את לחדד גם כולל יותר, בעומק המתאים, באופן לחפור ישתדל אזי בו, הוא שהחסרון

המעין. יתגלה בודאי המתאים באופן וכשיחפור וכו', החלודה ממנו ולהסיר בו

ואעפ"כ, וכו', אופן נפל כאן המושכות, ניתקו כאן נסיונות: כמה אירעו הנ"ל שבסיפור ולהוסיף,
שעי"ז  זאת, עוד אלא המעין, בירור שפעל בלבד זו ולא השליחות, את למלא והצליח הנסיונות, בכל עמד
הרוחני, המעין והתגלות דבירור להפעולה בנוגע גם מובן ומזה יותר. נעלית לדרגא בעצמו הוא גם נתעלה
ועי"ז  הזולת, אצל המעין את לגלות יצליח סו"ס אבל בהם, לעמוד ויצטרך נסיונות כמה שיהיו שיתכן

ממארז"ל  כמובן יותר, נעלית לדרגא הוא גם הפסוק 85יתעלה עוד 86על ולא הוי'", שניהם עיני "מאיר
בעה"ב" עם עושה העני העני עם עושה שבעה"ב ממה ש"יותר .87אלא

***

ÁÈ כשנה לחתום88. אדמו"ר מו"ח כ"ק התחיל ההסתלקות לפני אשורי c"eidלערך בכתב ,89שבשמו
.ycewכתב

(כתיבה  משיטה בכתב להשתמש התחילו אח"כ אבל אשורי, בכתב כותבים ישראל בני כל היו פעם –
הרמב"ם  (כמ"ש חול עניני בשביל קודש בכתב להשתמש שלא כדי זו 90רהוטה), שהנהגה ולהעיר, .(

ובזה  כו', דרגות חילוקי גופא בזה יש מ"מ, קדושה, עניני הם עניניו שכל דאף הרבי, אצל גם הייתה
קודש. כתב אשורי, בכתב היו"ד חותם שהי' האחרונה בשנה נתחדש

לומר: יש – הענין תוכן ובביאור

קודש" יהי' (יו"ד) "העשירי – הקדושה ענין על מורה יו"ד יהי'91אות "תמורתו שגם אלא עוד ולא ,
הזקן 92קודש" רבינו של לשונו מדיוק כמובן מ"חילוף", יותר רחוקה שהיא "תמורה", [אפילו

ותמורות" "חילופים כו'"93בשעהיוה"א: דתמורות ותמורות כו' דחילופים "חילופים מודגש 94, זה וענין .[
קודש. כתב אשורי, בכתב יו"ד האות של בכתיבתה יותר
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א.85) טז, תמורה
יג.86) כט, משלי
ח.87) פל"ד, ויק"ר
ונדפס 88) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה סעיף

ניתוספו  זו במהדורא .509 ע' ח"ב ללקו"ש בהוספות (בקיצור)
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד

קיב.89) ע' ח"ג שליט "א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש גם ראה

וש"נ.
כ"ק 90) אגרותֿקודש וראה סרפ"ג. יו"ד לטור בב"י הובא

וש"נ. רכח. ס"ע חי"ב שליט"א אדמו"ר
לב.91) כז, בחוקותי
לג.92) שם,
א.93) פרק
יב.94) פרק



iyz'd"`כו hay g"dan ,`x`e t"y zgiy

למגדול  מישראל, לכאו"א הרבי שכתב מכתב בכל היתה קודש) (כתב אשורי בכתב היו"ד וחתימת
ותמורתו  "הוא קודש, הענינים מכל לעשות הרבי של תביעתו מודגשת שבזה – שיהי' מי יהי' קטן, עד

קודש". יהי'

ËÈ:יותר בעומק בזה להוסיף ויש .
היו"ד  של קוצו ובפרט מהתפשטות, שלמעלה נקודה ה"ה שבכללות אף – אשורי בכתב יו"ד אות

כלל  וקוצא אות בשום אתרמיז דלא בחי' בלבד, משהו אלא היחידה 95שאינו בחי' על שרומז הרי,96, ,
אותם. שמחברת באמצע ונקודה למטה, קוץ למעלה, קוץ בה יש יותר, בפרטיות

קוץ  שלו, היחידה בבחינת הרבי התקשר אשורי, בכתב שמו של יו"ד אות שבחתימת לומר, ויש
שלמטה. קוץ מאתנו, כאו"א של היחידה בחינת עם שלמעלה,

של  היחידה בחינת עם שלמטה, קוץ שלנו, היחידה בבחינת להתקשר אנו גם צריכים לכך ובהתאם
הרבי.

– לזה zelibxdוהעצה z` zepyl אלא שאינו שלמטה הקוץ (כמו משהו קטן, דבר אפילו וכאמור, ,
מר  יותר אלא הרגילות ע"פ אינה שעשייתו אלא בלבד, מצדמשהו) lerגילותו, zlaw מתקשרים ועי"ז ,

הרבי. של היחידה בחינת שלמעלה, הקוץ עם

הפיוט  ודבוקה 97ובלשון "חבוקה להיות שכדי – לייחדך" יחידה עולך, טוענת בך, ודבוקה "חבוקה :
לייחדך". "יחידה נעשה ועי"ז הקבלתֿעול, ענין עולך", "טוענת צ"ל בך",
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סע"ב.95) פ, פינחס לקו"ת ראה
א.96) כז, ראה פ' לקו"ת

דחגה"ס.97) ג' דיום הושענות נוסח
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כז

         
מוגה  בלתי

אלקים א . "וידבר  רש "י: ומפרש  ה '", אני אליו ויאמר  משה  אל  אלקים  "וידבר  נאמר  הפרשה  בהתחלת 
- ה ' אני אליו "ויאמר  הזה ", לעם  הרעותה  למה  ולומר  לדבר  שהקשה  על  משפט  אתו דיבר  - משה  אל 

וכו'". טוב  שכר  לשלם  נאמן

(א ) מובן: אינו דלכאורה  - ה '" גו' ויאמר  גו' אלקים  "וידבר  שכתוב  מה  לבאר  רש "י כוונת  כלומר :
רש "י  מפרש  ולכן - להוי'? ומאלקים  לאמירה  מדיבור  השינוי טעם  מהו (ב ) הדברים , בכפל  הצורך  מהו

קשה  לשון שהוא  דיבור  - אלקים " "וידבר  (א ) ענינים : ב ' ישנם  זה  שם 1שבכתוב  שהוא  אלקים  ושם  ,
הדין  רכה 2מדת  לשון שהיא  אמירה  - ה '" אני אליו "ויאמר  (ב ) כו'", משפט  אתו "דיבר  הוי'1- ושם  ,

הרחמים  מדת  שם  וכו'".2שהוא  טוב  שכר  לשלם  "נאמן -

 מפרשים יש  כו'", משפט  אתו "דיבר  רש "י שכתב  במה  בהמשך 3והנה , שכתוב  למה  היא  שהכוונה 
רש "י  סנהדרין (4פירוש  במסכת  הגמרא  יש 5מדברי משתכחין, ולא  דאבדין על  חבל  הקב "ה  לו ש "אמר  (

. האבות  מיתת  על  להתאונן בדמים לי שקנה  עד  קרקע  מצא  לא  שרה  את  לקבור  אברהם  כשביקש  .
אהלו, לנטות  השדה  חלקת  את  ויקן ביעקב  וכן חפר , אשר  הבארות  על  עליו ערערו ביצחק  וכן מרובים ,

הרעותה ". למה  אמרת  ואתה  מדותי, אחר  הרהרו ולא 
פשוטו  ֿ פי על  זה  הרי כו'", משפט  אתו "דיבר  רש "י שכתב  מה  כי כן, לפרש  אפשר  אי באמת , אבל 
רש "י  מקדים  מדותי", אחר  הרהרו ש "לא  האבות  אודות  הנ"ל  הדברים  להמשך  בנוגע  ואילו מקרא , של 

כו'". המקרא  אחר  מתיישב  המדרש  ש "אין ומסיק  דרשוהו", "ורבותינו

מפרשים  על 3ויש  שמות , פרשת  בסוף  רש "י שכתב  למה  - היא  כו'" משפט  אתו ב "דיבר  שהכוונה  ,
שם 6הפסוק  (מסנהדרין וגו'" תראה  ביצחק 5"עתה  כי לו שאמרתי כאברהם  לא  מדותי, על  "הרהרת  ,(

לפיכך  מדותי, אחר  הרהר  ולא  לעולה , העלהו לו אמרתי ֿ כך  ואחר  זרע , לך  העשוי יקרא  תראה ,
לארץ ". כשאביאם  אומות  ז' למלכי העשוי  ולא  תראה , לפרעה 

שכתוב  ממה  היא  כו'" משפט  אתו ש "דיבר  רש "י של  ההוכחה  שהרי כן, לפרש  אפשר  אי באמת , אבל 
אמירה , (לשון הוי'" "ויאמר  נאמר  שמות  פרשת  בסוף  ואילו אלקים ), ושם  דיבור , (לשון אלקים " "וידבר 

הוי'). ושם 

אחר  ההרהור  ענין את  רש "י מביא  פרשתנו שבהמשך  - הנ"ל  רש "י פירושי ב ' בין החילוק  [ביאור 
ואילו  ויעקב ; יצחק  אברהם  האבות  שלשה  לכל  ובנוגע  (ב ) רבותינו, מדרשת  (א ) הקב "ה  של  מדותיו
לאברהם  ובנוגע  לאברהם , בנוגע  ורק  (ב ) מקרא , של  בפשוטו (א ) זה  ענין מביא  שמות , פרשת  בסוף 
טענת  כי, - יצחק  עקידת  מסיפור  אלא  מרובים , בדמים  לקנות  שהוצרך  שרה  קבורת  מסיפור  לא  גופא ,

שנוגע  ענין אלא  אליו, שנוגע  פרטי ענין היתה  לא  גו'" הרעותה  "למה  משה  7, הפשט דרך  ועל  ,
בנוגע  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  מדותיו אחר  הרהרו שלא  ויעקב  יצחק  אברהם  מהנהגת  זה  על  להשיב  אין

  החטא שגרם  בגלל  נתקיימה  לא  שההבטחה  שחשבו לומר  דיש  ֿ כן 8, ֿ שאין מה  ,
רק  הוא  היחידי המענה  ולכן, הזה ". לעם  "הרעותה  יגרום  משה  של  שחטאו שייך  לא  הרי ֿ דידן, בנדון
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א.1) יב, בהעלותך  פרש"י 
א.2) ח , נח  פרש"י 
ועוד .3) רא"ם. ראה
ט '.4) פסוק
א.5) קיא,
א.6) ו,

אוהב 7) רבינו "משה ואילך ) סע"א סה, (מנחות וכמארז"ל 
הי '". ישראל 

מארז"ל 8) גם הזכיר שליט "א אדמו"ר  "אם כ "ק א) ה, (ברכות
. במעשיו יפשפש עליו באין שיסורין אדם ולא רואה פשפש .

בזה  הידוע הפירוש שישנו והוסיף, תורה", בביטול  יתלה .*מצא


        



כח        

שלאחריו  הדורות  להמשך  שנוגע  ענין שזהו יצחק , בעקידת  אברהם  רבותינו,9מהנהגת  מדרש  לפי  אבל  .
למעלה  כמו מרכבה  בבחינת  היו למטה  שבהיותם  האבות  מעלת  גודל  מצד  ענין 10הרי אצלם  שייך  לא  ,

הוגה  - הפרטיים  לעניניהם  בנוגע  גם  כו' הרהרו שלא  האבות  מהנהגת  להוכיח  שפיר  יכולים  ולכן החטא ,
שליט "א  אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי ֿ 49].11על  50 עמוד  ט "ז חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  ,

נתפרש  ולא  כו'", משפט  אתו ש "דיבר  אלקים ", "וידבר  רק  נאמר  למה  להבין: צריך  ֿ זה  ֿ פי על  אך 
אתו? שדיבר  המשפט  מהו

: בזה הביאור  לומר  ויש 
שמצינו  ֿ דרך  על  זה  הרי - לא  ותו משפט ", אתו ש "דיבר  אלקים ", "וידבר  רק  נאמר  שבכתוב  הטעם 

הפסוק  על  רש "י שפירש  כפי לפרש , מבלי ורומז מקצר  שהמקרא  מקומות  קין",12בכמה  הורג  כל  "לכן
לו, יעשה  כה  גערה , לשון קין, הורג  כל  לכן פירשו: ולא  ורמזו דבריהם  שקיצרו המקראות  מן אחד  "זה 

מקומות  בכמה  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  עונשו", פירש  ולא  עונשו, וכך  .13כך 

שהתו  כיון - הדבר  רק וטעם  נכתבו בתורה  צדיקים ; סיפורי לא  גם  בעלמא , סיפורים  מספרת  אינה  רה 
הוראה  מלשון (תורה  הוראה  בהם  שיש  על 14הענינים  ("התורה  האדם  בני לרוב  אלא  ליחיד , רק  ולא  ,(

תדבר " ).15הרוב 

משה ", אל  אלקים  "וידבר  רק  נאמר  לכן - אלינו הוראה  בהם  שיש  הענינים  רק  נכתבו שבתורה  וכיון
אתו שנוגעת ש "דיבר  הוראה  יש  זה  שבענין הזה ", לעם  הרעותה  למה  ולומר  לדבר  שהקשה  על 

אלינו,

לעיל  שנתבאר  "למה 16[וכפי ֿ הוא  ֿ ברוך  להקדוש  משה  מטענת  אצל שכתוצאה  נשתלשל  גו'" הרעותה 
כרחם . על  מצרים  מארץ  לגרשם  צורך  שיהיה  ישראל  שכל בני מצד  מקום  לה  יש  משה  שטענת  שאף  והיינו,

בדקות  ֿ רצוי, בלתי לענין זו טענה  גם  נחשבת  רבינו, משה  של  מעלתו גודל  מצד  הנה  דקדושה ,
על  הגלות  מן לגרשם  צריכים  שהיו - יותר  חמור  ענין ֿ ישראל  בני שאר  אצל  נשתלשל  ומזה  ֿ פנים ; ֿ כל  על 

כרחם .

הגלות , מן לצאת  רוצים  שאינם  כאלו ישנם  עכשיו שגם  כך , כדי טוב ועד  במצב  שנמצאים  באמרם ,
כו'.

בהפצת  לעסוק  נשיאינו רבותינו ותביעת  הוראת  ממלאים  שאינם  כך  על  היחידי זכות " ה "לימוד  וזהו
בהפצת  תלויה  שביאתו עצמו המשיח  מלך  הבטחת  אודות  שיודעים  אף  התוקף , בכל  והמעיינות  היהדות 

חוצה  -17המעיינות  להזולת  ובנוגע  המשיח !... בביאת  צורך  להם  אין עצמם  שבשביל  שסבורים  כיון -
להם . איכפת  לא 

הזולת , טובת  בשביל  חוצה  והמעיינות  היהדות  בהפצת  לעסוק  צריכים  שהיו לכך  שנוסף  היא  האמת 

אליהו - דבי בתנא  חז"ל  ברזל 18ובלשון של  חבלים  ולקשור  לילך  להם  "היה  לסנהדרין): (בנוגע 
יוכל  לא  זה  שבגלל  קדושה , של  טענה  לו יש  כאשר  גם  ישראל ", עיירות  בכל  ויחזרו כו' להתפלל במתניהם 
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כט         

כדי - עצמו לטובת  גם  להיות  צריכה  בזה  ההתעסקות  חושב הרי שהוא  אלא  הגלות , מן יצא 
שגם  היא , האמת  אבל  בטהרה ", צורתו שנגמרה  "כלי של  ומצב  במעמד  שנמצא  כיון לכך , זקוק  שאינו

בטבילה  צורך  לו יש  עדיין הרי כזה , במצב  נמצא  אכן כו'.19אם  דמשיח  הענין שזהו ,

משה  מבחינת  יש  בו שגם  מישראל , אחד  לכל  בנוגע  רבינו ממשה  ללמוד  שיש  ההוראה  גם  וזוהי
באופן 20רבינו  הזולת  אצל  מזה  להשתלשל  יכול  הענינים , לדקות  בנוגע  עצמו על  מדקדק  אינו שכאשר  -

כו']. יותר  חמור 

היא  זו  הוראה  אבל אמנם , משפט "; אתו ש "דיבר  זה הענין אין - אתו שדיבר  המשפט 
בתורה . הדבר  נתפרש  לא  ולכן אלינו, נוגע 

:להבין צריך  עדיין אך 
. מדותי על  "הרהרת  למשה  אמר  ֿ הוא  ֿ ברוך  שהקדוש  רש "י מפרש  שמות  פרשת  שבסוף  לפיכך כיון .

" הוא  הכתוב  לשון מדוע  כן, אם  - מוסר  דברי של  תוכן שזהו כו'",  כמו ולא  משה ", אל 
" בפרשתנו: ?" משה אל 

בזה : הביאור  לומר  ויש 

"ואלה  - מתחילתה  הגלות , פרשת  היא  שמות  שפרשת  - וארא  לפרשת  שמות  פרשת  שבין החילוק 
עד  הגלות  קושי שנתגבר  - סופה  ועד  מצרימה ", הבאים  ישראל  בני טען שמות  רבינו שמשה  כך  כדי

גאולה  של  לשונות  ד ' - הגאולה  ענין אודות  כבר  מדובר  וארא  בפרשת  ואילו כו'"; הרעותה  ואף 21"למה  ,
כו' העבודה  בטלה  וכבר  המכות , כבר  התחילו ֿ מקום  מכל  בפועל , ממצרים  יצאו לא  .22שעדיין

ולכן:

"ביד  לבסוף  הנה  כו', הגלות  תוקף  שלמרות  - טוב  בדבר  הכתוב  מסיים  הגלות , פרשת  שמות , בפרשת 
" כתיב  ולכן מארצו", יגרשם  חזקה  וביד  ישלחם  אמירה )חזקה  על (לשון שמורה  הוי' שם  - "

דוקא . הרחמים  מדת  ֿ ידי על  היא  שהגאולה  כיון הרחמים , מדת 

. מדותי על  "הרהרת  תראה ", "עתה  (א ) שמות : פרשת  בסוף  שכתוב  העשוי ומה  תראה , עתה  לפיכך  .
כרחם  "על  מארצו", יגרשם  חזקה  "ביד  (ב ) לארץ ", כשאביאם  אומות  ז' למלכי העשוי ולא  תראה , לפרעה 
- (כנ"ל ) ֿ הוא  ֿ ברוך  להקדוש  משה  מטענת  כתוצאה  ישראל  בני אצל  שנשתלשל  מה  שזהו ישראל ", של 

רק  זה  הרי   מה ואילו ,. הגאולה ענין זה  הרי - בכתוב 

" נאמר  וארא  בפרשת  ורק  אתו "דיבר  משה ", למה אל  ולומר  לדבר  שהקשה  על 
הזה ". לעם  הרעותה 

אני אליו "ויאמר  נאמר  זה  לאחרי מיד  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  שם ואף  גילוי שיהיה  היא  שהתכלית  כיון - "
תתהפך  עצמה  הדין שמדת  מזה , יתירה  אלא  תתבטל , הדין שמדת  באופן רק  ולא  הרחמים , מדת  הוי',

הרחמים . למדת 

שכתוב  כמו - זה  מגלות  בגאולה  שיהיה  ועו 23וכפי גו'", בשר  כל  וראו הוי' כבוד  זאת ,"ונגלה  ד 
בי" אנפת  כי הוי' אודך  ההוא  ביום  כדאי 24"ואמרת  שהיה  הגלות  יסורי על  להקב "ה  יודו ישראל  שבני ,

ממש . בקרוב  צדקנו משיח  ֿ ידי על  שתבוא  העתידה , הגאולה  בשביל  לסבלם 

***

.'וגו אברהם  אל  וארא  ֿ המתחיל  דבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***
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רפ"ג .19) חגיגה
תשל "א.20) וארא ש"פ שיחת בארוכה וראה רפמ "ב. תניא
ֿ ז.21) ו ו,

רע"א.22) יא, ר"ה ראה
ה.23) מ , ישעי '
א.24) יב, שם

        

שלאחריו  הדורות  להמשך  שנוגע  ענין שזהו יצחק , בעקידת  אברהם  רבותינו,9מהנהגת  מדרש  לפי  אבל  .
למעלה  כמו מרכבה  בבחינת  היו למטה  שבהיותם  האבות  מעלת  גודל  מצד  ענין 10הרי אצלם  שייך  לא  ,

הוגה  - הפרטיים  לעניניהם  בנוגע  גם  כו' הרהרו שלא  האבות  מהנהגת  להוכיח  שפיר  יכולים  ולכן החטא ,
שליט "א  אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי ֿ 49].11על  50 עמוד  ט "ז חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  ,

נתפרש  ולא  כו'", משפט  אתו ש "דיבר  אלקים ", "וידבר  רק  נאמר  למה  להבין: צריך  ֿ זה  ֿ פי על  אך 
אתו? שדיבר  המשפט  מהו

: בזה הביאור  לומר  ויש 
שמצינו  ֿ דרך  על  זה  הרי - לא  ותו משפט ", אתו ש "דיבר  אלקים ", "וידבר  רק  נאמר  שבכתוב  הטעם 

הפסוק  על  רש "י שפירש  כפי לפרש , מבלי ורומז מקצר  שהמקרא  מקומות  קין",12בכמה  הורג  כל  "לכן
לו, יעשה  כה  גערה , לשון קין, הורג  כל  לכן פירשו: ולא  ורמזו דבריהם  שקיצרו המקראות  מן אחד  "זה 

מקומות  בכמה  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  עונשו", פירש  ולא  עונשו, וכך  .13כך 

שהתו  כיון - הדבר  רק וטעם  נכתבו בתורה  צדיקים ; סיפורי לא  גם  בעלמא , סיפורים  מספרת  אינה  רה 
הוראה  מלשון (תורה  הוראה  בהם  שיש  על 14הענינים  ("התורה  האדם  בני לרוב  אלא  ליחיד , רק  ולא  ,(

תדבר " ).15הרוב 

משה ", אל  אלקים  "וידבר  רק  נאמר  לכן - אלינו הוראה  בהם  שיש  הענינים  רק  נכתבו שבתורה  וכיון
אתו שנוגעת ש "דיבר  הוראה  יש  זה  שבענין הזה ", לעם  הרעותה  למה  ולומר  לדבר  שהקשה  על 

אלינו,

לעיל  שנתבאר  "למה 16[וכפי ֿ הוא  ֿ ברוך  להקדוש  משה  מטענת  אצל שכתוצאה  נשתלשל  גו'" הרעותה 
כרחם . על  מצרים  מארץ  לגרשם  צורך  שיהיה  ישראל  שכל בני מצד  מקום  לה  יש  משה  שטענת  שאף  והיינו,

בדקות  ֿ רצוי, בלתי לענין זו טענה  גם  נחשבת  רבינו, משה  של  מעלתו גודל  מצד  הנה  דקדושה ,
על  הגלות  מן לגרשם  צריכים  שהיו - יותר  חמור  ענין ֿ ישראל  בני שאר  אצל  נשתלשל  ומזה  ֿ פנים ; ֿ כל  על 

כרחם .

הגלות , מן לצאת  רוצים  שאינם  כאלו ישנם  עכשיו שגם  כך , כדי טוב ועד  במצב  שנמצאים  באמרם ,
כו'.

בהפצת  לעסוק  נשיאינו רבותינו ותביעת  הוראת  ממלאים  שאינם  כך  על  היחידי זכות " ה "לימוד  וזהו
בהפצת  תלויה  שביאתו עצמו המשיח  מלך  הבטחת  אודות  שיודעים  אף  התוקף , בכל  והמעיינות  היהדות 

חוצה  -17המעיינות  להזולת  ובנוגע  המשיח !... בביאת  צורך  להם  אין עצמם  שבשביל  שסבורים  כיון -
להם . איכפת  לא 

הזולת , טובת  בשביל  חוצה  והמעיינות  היהדות  בהפצת  לעסוק  צריכים  שהיו לכך  שנוסף  היא  האמת 

אליהו - דבי בתנא  חז"ל  ברזל 18ובלשון של  חבלים  ולקשור  לילך  להם  "היה  לסנהדרין): (בנוגע 
יוכל  לא  זה  שבגלל  קדושה , של  טענה  לו יש  כאשר  גם  ישראל ", עיירות  בכל  ויחזרו כו' להתפלל במתניהם 
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ל        

 אותן ואף  הגיע , "לא  ארצה ", נתך  לא  "ומטר  הפסוק  על  פרשתנו, בסוף  רש "י בפירוש  הביאור 
. לארץ  הגיעו לא  באויר  באויר ,שהיו תלויים  נשארו אם  הפירושים , ב ' חילוק  ביאור  - לארץ " הוצק  לא  .

רז"ל  למאמר  השייכות  מציאותם ; שנתבטלה  .25או משמיא  הוא "גמירי "גמירי" אם  שקלי", לא  משקל  .
באויר , העמדתו מאשר  יותר  גדול  פלא  הוא  בחזרה ) (לקיחתו המטר  של  ביטולו ֿ זה  ֿ פי שעל  מדאורייתא ,
יותר ; גדול  נס  הוא  באויר  העמדתו אלא  ֿ כך , כל  גדול  נס  המטר  ביטול  אין ֿ זה  ֿ פי שעל  דרבנן, רק  או
ובמילא  החטא , את  לגמרי לבטל  בכחה  היה  אם  ברד ), ממכת  (כתוצאה  דפרעה  לתשובה  בנוגע  והחילוק 
ואילך . 46 ע ' ו חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  הוגה  - לא  או העונש , את  גם 
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א.25) כה, תענית

        

 אותן ואף  הגיע , "לא  ארצה ", נתך  לא  "ומטר  הפסוק  על  פרשתנו, בסוף  רש "י בפירוש  הביאור 
. לארץ  הגיעו לא  באויר  באויר ,שהיו תלויים  נשארו אם  הפירושים , ב ' חילוק  ביאור  - לארץ " הוצק  לא  .

רז"ל  למאמר  השייכות  מציאותם ; שנתבטלה  .25או משמיא  הוא "גמירי "גמירי" אם  שקלי", לא  משקל  .
באויר , העמדתו מאשר  יותר  גדול  פלא  הוא  בחזרה ) (לקיחתו המטר  של  ביטולו ֿ זה  ֿ פי שעל  מדאורייתא ,
יותר ; גדול  נס  הוא  באויר  העמדתו אלא  ֿ כך , כל  גדול  נס  המטר  ביטול  אין ֿ זה  ֿ פי שעל  דרבנן, רק  או
ובמילא  החטא , את  לגמרי לבטל  בכחה  היה  אם  ברד ), ממכת  (כתוצאה  דפרעה  לתשובה  בנוגע  והחילוק 
ואילך . 46 ע ' ו חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  הוגה  - לא  או העונש , את  גם 
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המשך ביאור למס' מגילה ליום שלישי עמ' א



לי

`x`e zyxt zegiyÎihewl` dgiy fh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

˙ÂÓ˘ ˙˘¯Ù ÛÂÒ·Â ‰˘¯Ù‰ ˙ÏÈÁ˙· È"˘¯ È¯·„

רבות  פעמים דובר שרש"י 1כבר שלמרות כך, על
"ענינים  גם פירושו כולל מקרא, של פשוטו את מפרש

של  "יינה וגם התורה, חלקי שאר של מופלאים"

ענינים2תורה" למצוא כדי אך ,dl` תחילה ללמוד יש
הפשט. בדרך רש"י פירוש את

לפסוקים  הפשוט הפירוש את רש"י שאומר לאחר
וגם  אברהם... אל "וארא הפרשה שבתחילת

ממשיך  הוא דרשוהו 3הקמותי...", "ורבותינו לענין 4:

הרעותה  למה משה: שאמר מעלה לו 5של אמר ,
יש  משתכחין, ולא דאבדין על חבל הקדושֿברוךֿהוא:

נגליתי  פעמים הרבה האבות. מיתת על להתאונן לי
ואתה  שמך מה לי: אמרו ולא שֿדֿי באֿל עליהם

הקימותי...6אמרת  וגם אליהם, אומר מה שמו מה :

עד  קרקע מצא לא שרה את לקבור אברהם וכשבקש
על  עליו ערערו ביצחק וכן מרובים בדמים שקנה

אחר  הרהרו ולא ביעקב... וכן חפר אשר הבארות

"אין  מסיים (והוא הרעותה" למה אמרת ואתה מדותי
המקרא..."). אחר מתיישב המדרש

שמות  פרשת "עתה 7בסוף הפסוק על רש"י אומר
ל"למה  הקדושֿברוךֿהוא תשובת (שהיא תראה..."

שאמרתי  כאברהם לא מדותי, על "הרהרת הרעותה"):

לו 8לו  אמרתי ואחרֿכך זרע לך יקרא ביצחק 9כי

מדותי..." אחר הרהר ולא לעולה .10העלהו

בפירושו  וארא, בפרשת מדוע א) להבין: וצריך
שכל  הוכחה רש"י מביא דלעיל, דרשוהו" "ורבותינו

שמות  פרשת ובסוף מדותי" אחר הרהרו "לא האבות
בלבד? אברהם על הוכחה מביא הוא

בפרשתנו  רש"י מפרש עצמו אברהם לגבי גם ב)
אחר  מאורע על מדותי" אחר הרהרו "לא של הענין את
בסוף  מאשר שרה...") את לקבור אברהם ("כשבקש
לך  יקרא ביצחק כי לו ("שאמרתי שמות פרשת

.11זרע")

את  רש"י מביא שמות פרשת בסוף ועיקר: ג)
על כפירושו רגיל, באופן הרהר" "לא eheytפירושו

הקדמה  עם הפירוש מובא בפרשתנו ואילו מקרא, של
דרש  מכך: יותר ואף דרש, – דרשוהו" "ורבותינו של
הכלל  מן להיפך המקרא", אחר "מתיישב איננו אשר
היא  כאשר אגדה מביא שהוא רש"י, של בדרכו

המקרא" דברי .12"מתיישבת

.·

ÛÂÒ· Ë˘Ù‰ ÈÙÏ ˙"È˘‰ ˙·Â˘˙Â ‰˘Ó ˙ÚË
˙ÂÓ˘ 'Ù

הנ"ל. כל את מתרצת האחרונה שהשאלה לומר, יש
את רש"י מפרש שמות פרשת מקרא eheytבסוף של

המילים הפסוק mewnay13על מהווה הפשט ולפי ,
לטענת  תשובה תראה..." עתה משה אל ה' "ויאמר
הזה... לעם הרעותה "למה שלפניו בפסוקים משה

הזה": לעם הרע בשמך לדבר פרעה אל באתי ומאז

לא  ה' של ששליחותו בלבד זו שלא טען, משה
אלא  עמך"), את הצלת לא ("הצל ישראל את הצילה

jtidl" ,rxd,תראה "עתה לו נאמר כך ועל הזה", לעם
שבעה  למלכי העשוי ולא תראה לפרעה העשוי

מדותי", "אחר הרהר שהוא כיון אומות",

אברהם שנהג כפי dnecולא dxwna לא" שהוא ,
כי  לו "אמרתי שלפניֿכן למרות מדותי", אחר הרהר
העלהו  לו אמרתי ואחרֿכך זרע לך יקרא ביצחק
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(סי"ב). השיחה סיום ראה – טבת וכ"ד (*
א).1) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה
כד.2) ע' יום היום
ט.3) ו,
בתחלתו.4) פרשתנו תנחומא ד. פ"ו, שמו"ר א. קיא, סנהדרין ראה
כב.5) ה, שמות
יג.6) ג, שמות
א.7) ו,
יב.8) כא, וירא
ב.9) כב, שם

את10) לפניך "אפרש יב: כב, וירא פרש"י כו'".izgiyראה
הכתוב 11) שמפרש דרשוהו" ד"רבותינו להפי' החילוק: בפשטות

לא  שהאבות מביא הארץ, לירושת בנוגע שהמדובר גו'" הקימותי "וגם
בפ'dfaהרהרו משנה מדוע ביאור חסר עדיין אבל שמות. בס"פ משא"כ ,

שדוגמא ובפרט במרז"ל.efשמות. הובאה לא מאברהם
ועוד.12) ח. ג, בראשית
שהמשך 13) אף וכיו"ב, דרשוהו" "ורבותינו ע"ז רש"י כתב ולא

שם  ותנחומא בגמרא אי' כו'" לפרעה העשוי תראה עתה "לפיכך הפירוש
בפ' שהביא – הרהרו לא שהאבות כו' דאבדין על חבל להדרש בהמשך

בפ"ע. ענין הוא שמות ס"פ בשמו"ר משא"כ וארא.

        

 אותן ואף  הגיע , "לא  ארצה ", נתך  לא  "ומטר  הפסוק  על  פרשתנו, בסוף  רש "י בפירוש  הביאור 
. לארץ  הגיעו לא  באויר  באויר ,שהיו תלויים  נשארו אם  הפירושים , ב ' חילוק  ביאור  - לארץ " הוצק  לא  .

רז"ל  למאמר  השייכות  מציאותם ; שנתבטלה  .25או משמיא  הוא "גמירי "גמירי" אם  שקלי", לא  משקל  .
באויר , העמדתו מאשר  יותר  גדול  פלא  הוא  בחזרה ) (לקיחתו המטר  של  ביטולו ֿ זה  ֿ פי שעל  מדאורייתא ,
יותר ; גדול  נס  הוא  באויר  העמדתו אלא  ֿ כך , כל  גדול  נס  המטר  ביטול  אין ֿ זה  ֿ פי שעל  דרבנן, רק  או
ובמילא  החטא , את  לגמרי לבטל  בכחה  היה  אם  ברד ), ממכת  (כתוצאה  דפרעה  לתשובה  בנוגע  והחילוק 
ואילך . 46 ע ' ו חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  הוגה  - לא  או העונש , את  גם 
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 אותן ואף  הגיע , "לא  ארצה ", נתך  לא  "ומטר  הפסוק  על  פרשתנו, בסוף  רש "י בפירוש  הביאור 
. לארץ  הגיעו לא  באויר  באויר ,שהיו תלויים  נשארו אם  הפירושים , ב ' חילוק  ביאור  - לארץ " הוצק  לא  .

רז"ל  למאמר  השייכות  מציאותם ; שנתבטלה  .25או משמיא  הוא "גמירי "גמירי" אם  שקלי", לא  משקל  .
באויר , העמדתו מאשר  יותר  גדול  פלא  הוא  בחזרה ) (לקיחתו המטר  של  ביטולו ֿ זה  ֿ פי שעל  מדאורייתא ,
יותר ; גדול  נס  הוא  באויר  העמדתו אלא  ֿ כך , כל  גדול  נס  המטר  ביטול  אין ֿ זה  ֿ פי שעל  דרבנן, רק  או
ובמילא  החטא , את  לגמרי לבטל  בכחה  היה  אם  ברד ), ממכת  (כתוצאה  דפרעה  לתשובה  בנוגע  והחילוק 
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efלעולה" dghade נוסף לצער שלנו 14גרמה כבמקרה ,
בשמך לדבר באתי .rxd"...15ש"מאז

דומה  אינו ילדים שאין על שהצער רואים, שהרי
ברכו  כבר הקדושֿברוךֿהוא כאשר הנגרמים ליסורים
ובמיוחד  הבן, נלקח ואחרֿכך זקנתו, לעת יחיד בבן

בעצמו  זאת לעשות צריך האב .16כאשר

לכך  הוכחה מביא אינו שרש"י כן, גם מובן זה לפי
ש"כשבקש  מזה מדותי" אחר הרהר "לא שאברהם
ערערו  ביצחק (וכן קרקע מצא לא שרה את לקבור

השדה... חלקת את ויקן ביעקב וכן מפני 17עליו... ,"(
("לתת  עצמה שההבטחה במקרה מדובר אין ששם
מרובים. בדמים הקרקע לקניית גרמה ארץ") את להם

היה  צריך לא שאברהם ההרהור, רק כאן אפשרי
מפני 18לשלם  ויעקב), יצחק לגבי (וכך הקרקע עבור

איננו  זה והרהור הארץ, על ה' הבטחת לו שהיתה
weicaדוגמא dni`znd ששליחות משה, של להרהור

הזה". לעם "הרע של למצב "גרמה" עצמה ה'

ש"רבותינו הדרש לפי כל edeyxcאך באים "
ואל  יצחק אל אברהם אל "וארא (כולל הפסוקים

"19יעקב" כהמשך (oiprl חלק והם מעלה" של
ה' באופן 20מתשובת משה של והרהוריו לשאלותיו

illk21 ב"ואתה החל הנוסף, הצער על דוקא לאו ,

עליהם" אומר מה שמו מה מדוע 22אמרת מובן וכך .
את רש"י מכל zyxcמביא הוכחות ומביא חז"ל,

) הרהרו ש"לא האבות מדותי".llka23שלושת אחר (

.‚

ÌÈÈÚ· "‡ËÁ‰ Ì¯‚"˘ ÔÎ˙ÈÈ Y Ë˘Ù‰ ÈÙÏ
ÔÎ˙ÈÈ ‡Ï Y ˘¯„‰ ÈÙÏ ,ÌÈÈË¯Ù

הרעותה  "למה משה טענת לומר: יש לכך בנוסף

עצמו, לו רק הנוגעת פרטית, טענה איננה הזה..." לעם
אין  ולפיכך ישראל, לכלל הזה", "לעם קשורה אלא

שלא  מאברהם דוגמא הפשט בדרך להביא יכול רש"י

הבארות  בענין מיצחק וכן המכפלה, מערת בענין הרהר
שכל  מפני השדה", חלקת את "ויקן בענין ומיעקב

ניתן  ולכן פרטי, כענין לאבות אירעו הללו הענינים
מפני  אלו במקרים הרהרו לא שהם ולומר להבחין

ש"גרם  מפני אצלם תקויים לא שההבטחה שחשבו

רש"י שפירש כפי .awri24לגביokÎiptlהחטא",
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שם).14) ובפרש"י יוד יב, (לך בארץ לרעב בנוגע משא"כ
"עתה 15) יב) כב, (וירא הקב"ה אמר העקדה נסיון אחר דוקא ולכן
– חיבתי dzrnידעתי היא מה התמהים ולאומות לשטן להשיב מה לי יש

כו' בנסיון eiykrאצלך עמד לפנ"ז שגם אף – שם) (פרש"י שרואים"
כח). יא, נח (פרש"י כשדים באור דמס"נ

זה 16) הרי – יצחק לידת לאחר נאמר זרע" לך יקרא ביצחק "כי אף
הוא  בנים כשאין ויסורים הצער כי בפנים, המובא והיסורים להצער שייך
זרע  יראה שמיצחק לו שמבטיח ולאחר משפחתו, המשך מהעדר גם

בן. דהולדת התכלית ביטול זה הרי לעולה" העלהו לו אמר "ואח"כ
יט.17) לג, וישלח
ט.18) כג, ח"ש פרש"י ראה
הובא 19) ולא גו'" פרעה אל באתי "ומאז הכתוב על קאי בסנהדרין

yxetn על קאי ד) (פ"י , בשמו"ר אבל גו'". אברהם אל "וארא הכתוב
כו'". וארא כתב "לכך מסיים ובתנחומא גו'". אברהם אל "וארא הכתוב

(תחלת)20) רק הפרשה, בתחלת מקרא של בפשוטו לפרש"י משא"כ
לדבר  שהקשה על משפט אתו דיבר משה, אל אלקים "וידבר הכתוב
וגו'" אברהם אל "וארא ההמשך משא"כ הזה", לעם הרעותה למה ולומר

המשך כו'"dprhdאינו הרעותה למה ולומר לדבר ש"הקשה ע"ז למשה
השיטה  באותה הוא תראה" "עתה שמות דס"פ פשש"מ (ובפשטות
יצחק  אברהם האבות שכל כאן נוגע אינו ולכן פרשתנו). בריש בפשש"מ
(ראה  דרשוהו" "רבותינו לפי משא"כ בפנים). (כנ"ל הרהרו לא ויעקב
ט. ו, (להט"ז) דוד דברי גו"א. שהקשה. על ד"ה פרשתנו ריש רא"מ

מדרשים). ובכמה
שלחתני21) זה למה אל "ולא מפרש ט) (ו, כאן elברא"ם jenqd כפי

בתחלת  ותנחומא בגמרא דהרי וצ"ע מקרא". של פשוטו לפי שפירש מה
הכתוב (גם) מובא בשמך"f"g`lyהענין לדבר פרעה אל באתי "ומאז

בתנחומא), ועד"ז פרעה". אל באתי ומאז אמרת "ולבסוף מסיים (ובשמו"ר
לא  והצל לי) אומר אתה "(ועכשיו הכתוב סיום מביא (בגמרא) ובסופו
"למה  שמביא וברש"י שלחתני". זה "למה שלאחר הכתוב עמך" את הצלת

שם. סנהדרין חדא"ג ראה הענין. התחלת מביא כי – הרעותה"
"ורבותינו 22) בכלל רש"י שהביא הטעם שזהו לכאורה י"ל ועפ"ז

אחר  מתיישב המדרש "ואין שממשיך אף מעלה" של לענין דרשוהו
מקרא  של לפשוטו אלא באתי לא "ואני כמ"פ כותב רש"י והרי המקרא",

הא'zayiindולאגדה לפי' כי – (12 הערה לעיל (ראה כו'" המקרא דברי
אליהם, אומר מה שמו מה שהקשה ע"ז הקב"ה הוכיחו לא למה קשה
שהוכיחו  אלא ע"ז הקב"ה הוכיחו "רבותינו" שלפי רש"י מביא ולכן

הרעותה". "למה משה שאמר לאחר
הרהר, – וקושיא שאלה אינה שמו" "מה השאלה פשוטו דלפי וי"ל

" בכתוב כמפורש שאלה, ilאלא exn`eאומר מה שמו (וכן `mdilמה "
דרשוהו" "רבותינו לפי משא"כ א), פ"ד ה. פ"ג שמו"ר במדרש גם מצינו
(פ"ו, כאן לשמו"ר ביפ"ת וכ"כ ה). פי"א, הויק"ר (כדעת בעקמומית בא
שליחותי  תחלת "ועתה בשמו"ר הנה "רבותינו" לפי' שגם ולהעיר ד).

מה לי "ואמרו inyאמרת הכתוב התחלת ומשמיט הכתוב לשון (שאינו "
"מה  (ושם שם ותנחומא בסנהדרין ועד"ז אליהם"). אומר "מה וסיומו לי"

jnyמה" בפרש"י משא"כ .("mdil` xne` dn eny.שם חדא"ג וראה ."
בההתוועדות. בארוכה נת' – זה שבפרש"י הדיוקים לשאר בנוגע

ואכ"מ.
פעמים 23) "הרבה פסוקים לב' שמחלקו משמע שמפרש"י אף

"וארא  הכתוב פי' הוא אמרת" ואתה שמך מה לי אמרו ולא נגליתי...
כו' אברהם "וכשבקש exdxdגו'", `le למה אמרת ואתה מדותי אחר

וגו'", הקימותי "וגם הכתוב פי' הוא הרעותה"
חבל  הקב"ה לו אמר  הרעותה למה משה "שאמר שמתחיל מזה הרי
הרהרו  דלא משמע בסיומו), (וכן כו'" להתאונן לי יש כו' דאבדין על
שם  ושמו"ר) בתנחומא (ועד"ז ובסנהדרין שמו. דמה להשאלה גם שייך
מה  לי אמרו ולא מדותי אחר מהאבות) (כ"א הרהר "ולא בסופו מסיים
וראה  גו'". הצלת לא והצל כו' ועכשיו כו' שמך מה לי אמרת ואתה שמך

בתחלה. ד"ה שם פרש"י
יא.24) לב, וישלח
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ולא  ישראל, כלל רעת על היתה משה טענת ואילו
ש  dynייתכן `hg"הזה לעם ל"הרעותה .25יגרום

שמות  פרשת בסוף הפשט בדרך רש"י מביא לכן
ביצחק  כי לו שאמרתי כאברהם "לא של הדוגמא את

שאף  לעולה", העלהו לו אמרתי ואחרֿכך זרע לך יקרא

המשך  לגבי אלא בלבד, אברהם לגבי אמורה אינה היא
"שמא  של חשש כאן אין ולכן שלאחריו, הדורות כל

אחר  הרהר "לא הוא זאת ולמרות החטא", גרם

דוגמא  מוצאים אין ויעקב יצחק אצל ואילו מדותי",
כזאת. להתנהגות

"רבותינ  – המדרש לפי אך הפשט, לפי זאת ו כל
דאורייתא" ל"נשמתא הקשור – (ש"רוב 26דרשוהו"

בה" גנוזין התורה הן 27סודות הן "האבות (

של 28המרכבה" בדרגה הם למטה בעולםֿהזה גם –
כלמעלה  של 29המרכבה, ענין אצלם ייתכן לא וכלל ,

בחטא" הרהרו 30"נתלכלתי ש"לא להוכיח אפשר ולכן ,
– פרטיים לכאורה, שהם, מענינים גם מדותי" אחר

יצחק, אצל הבארות ענין אברהם, אצל המכפלה מערת

היו  שהם מפני – השדה" חלקת את "ויקן יעקב ואצל
העליוןwx"מרכבה .31ימיהם"lkלרצון

.„

Ï˘ ÌÈÙÂ‡‰ È˘Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ˘¯„‰Â Ë˘Ù‰
"˙Â·‡ ‰˘ÚÓ"

יש  זה: רש"י בפירוש אשר תורה" של מ"יינה

לפירוש  הסברים שני שבין בקשר רמוז שזה לומר,

כדלהלן: הנ"ל, רש"י

בהרחבה  דובר של 32כבר אבות" שב"מעשה כך על

שבו  האופן א) אופנים: שני ישנם ויעקב, יצחק אברהם
מצד אבות" "מעשה ייתכן mtebנעשה זה בענין ,

ויבקש  צדקותי", על שכר קבלתי "שמא ידאג שאברהם
"ze`"הארץ ירושת יעקב 33על לגבי וכך ,34.

ממעזריטש  המגיד של בסיפור שמוצאים ,35[כפי
רבן  בית של לתינוקות מלמד רבינו שמשה ראה שהוא

הפסוק  ויאמר 36את ויצחק פניו על אברהם "ויפול
שנה  תשעים הבת שרה ואם אלד שנה מאה הלבן בלבו
מידי  יוצא מקרא ש"אין להם, והסביר תלד",

].37פשוטו"

מצד שנעשה כפי אבות", "מעשה וכאן mznypב) ,
וכדומה. מדותי" אחר "הרהרו של ענין כלל ייתכן לא

(גוף  הפשט בדרך רש"י שפירוש הוסבר, וכבר
הגוף, מצד שהם כפי אבות" ל"מעשה מתייחס התורה)
הם  – שבתורה אגדה – המדרש שבדרך והפירושים

הנשמה  מצד אשר אבות" .38כ"מעשה

שמות, פרשת שבסוף רש"י בפירוש בענינינו: וכן
בדרך שמצד hytdשהוא אבות" "מעשה על מדובר

בתשובה  כהוכחה להביא אפשר אי לפיכך הגוף.
שהאבות  הדוגמאות את הזה" "לעם על משה לשאלת
שאברהם  שייתכן מפני פרטיים, בענינים הרהרו לא

יעקב. לגבי וכך שכר...", קבלתי "שמא יחשוב

"רבותינו לפי האגדה edeyxcואילו לפי – "
"מעשה  הרי בה, גנוזין התורה סודות שרוב שבתורה,

מצד הוא מכך dnypdהאבות" הוכחה ותיתכן ,
הפרטיים. בעניניהם הרהרו לא שהאבות

למשה  בקשר גם להסביר אפשר דומה באופן
הרעותה  "למה שמות פרשת בסוף משה טענת רבינו:
הרע  בשמך לדבר פרעה אל באתי ומאז הזה... לעם
באופן  מקרא, של פשוטו לפי היתה, הזה...", לעם

" כך על לומר ייתכן ולכן מדותי"zxdxdהראשון, על
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פרשתנו 25) שמות. (ס"פ דוד דברי (ראה גרם ישראל דחטא שי"ל אף
ותשובת  שלחתני) זה (למה משה שאלת הי' שבזה דמפרש ואילך) ב ו,

הפרשה), המשך בכל הקב"ה
רק שזהו יד) ב, (שמות רש"י מדגיש לו eyxcnהרי שנאמר ובפרט ,

(ב, בשמות מדובר עליהם – גו'" האנשים כל מתו כי מצרים שוב "לך
ללה"ר  כלל וחשש מקום אין – מתו שהם שכיון הוא, דבפשש"מ – יד)

וכו'.
א.26) קנב, זח"ג
פנימיות 27) שם: ובאגה"ק ס"ג. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' סכ"ג. אגה"ק

אגדה. שהיא התורה
ו.28) פפ"ב, ו. פמ"ז, (i"yxtaeב"ר "ולמדנו כב) יז, )mdxa`n(לך

מקום". של מרכבתו שהצדיקים
היו29) כולם אבריהם כל miyecwשכל כו' עוה"ז מעניני ומובדלים

פכ"ג). (תניא ימיהם

(30.. שבתורה "אגדה שם: מאגה"ק של zxtkneלהעיר עוונותיו
אדם".

שם.31) תניא
ואילך.32) 298 ע' ח"ה לקו"ש
בפרש"י.33) ו) טו, שם א. (טו, לך
בפרש"י.34) ט) (לב, וישלח
(35.197 ע' לתהלים מכתבים קובץ ב. פג, עא) ע' (ח"ב התמים

"בשבוע  הצ"צ אדמו"ר לכ"ק אדה"ז כ"ק סיפר זה שסיפור ולהעיר
השיחה. בסוף ראה – הסתלקותו" שקודם

"תמה"36) אברהם (דגם שם תיב"ע ע"פ הוא הה"מ ופי' יז. יז, לך
(כהדגשתו) הוא פרש"י משא"כ – הפשט ע"ד שהוא בהראב"ע, וכ"ה –

"חדי"). דאברהם ת"א ע"פ
א.37) סג, שבת
בזה.38) דוגמאות כמה שם לקו"ש ראה
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efלעולה" dghade נוסף לצער שלנו 14גרמה כבמקרה ,
בשמך לדבר באתי .rxd"...15ש"מאז

דומה  אינו ילדים שאין על שהצער רואים, שהרי
ברכו  כבר הקדושֿברוךֿהוא כאשר הנגרמים ליסורים
ובמיוחד  הבן, נלקח ואחרֿכך זקנתו, לעת יחיד בבן

בעצמו  זאת לעשות צריך האב .16כאשר

לכך  הוכחה מביא אינו שרש"י כן, גם מובן זה לפי
ש"כשבקש  מזה מדותי" אחר הרהר "לא שאברהם
ערערו  ביצחק (וכן קרקע מצא לא שרה את לקבור

השדה... חלקת את ויקן ביעקב וכן מפני 17עליו... ,"(
("לתת  עצמה שההבטחה במקרה מדובר אין ששם
מרובים. בדמים הקרקע לקניית גרמה ארץ") את להם

היה  צריך לא שאברהם ההרהור, רק כאן אפשרי
מפני 18לשלם  ויעקב), יצחק לגבי (וכך הקרקע עבור

איננו  זה והרהור הארץ, על ה' הבטחת לו שהיתה
weicaדוגמא dni`znd ששליחות משה, של להרהור

הזה". לעם "הרע של למצב "גרמה" עצמה ה'

ש"רבותינו הדרש לפי כל edeyxcאך באים "
ואל  יצחק אל אברהם אל "וארא (כולל הפסוקים

"19יעקב" כהמשך (oiprl חלק והם מעלה" של
ה' באופן 20מתשובת משה של והרהוריו לשאלותיו

illk21 ב"ואתה החל הנוסף, הצער על דוקא לאו ,

עליהם" אומר מה שמו מה מדוע 22אמרת מובן וכך .
את רש"י מכל zyxcמביא הוכחות ומביא חז"ל,

) הרהרו ש"לא האבות מדותי".llka23שלושת אחר (

.‚
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הרעותה  "למה משה טענת לומר: יש לכך בנוסף

עצמו, לו רק הנוגעת פרטית, טענה איננה הזה..." לעם
אין  ולפיכך ישראל, לכלל הזה", "לעם קשורה אלא

שלא  מאברהם דוגמא הפשט בדרך להביא יכול רש"י

הבארות  בענין מיצחק וכן המכפלה, מערת בענין הרהר
שכל  מפני השדה", חלקת את "ויקן בענין ומיעקב

ניתן  ולכן פרטי, כענין לאבות אירעו הללו הענינים
מפני  אלו במקרים הרהרו לא שהם ולומר להבחין

ש"גרם  מפני אצלם תקויים לא שההבטחה שחשבו

רש"י שפירש כפי .awri24לגביokÎiptlהחטא",
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שם).14) ובפרש"י יוד יב, (לך בארץ לרעב בנוגע משא"כ
"עתה 15) יב) כב, (וירא הקב"ה אמר העקדה נסיון אחר דוקא ולכן
– חיבתי dzrnידעתי היא מה התמהים ולאומות לשטן להשיב מה לי יש

כו' בנסיון eiykrאצלך עמד לפנ"ז שגם אף – שם) (פרש"י שרואים"
כח). יא, נח (פרש"י כשדים באור דמס"נ

זה 16) הרי – יצחק לידת לאחר נאמר זרע" לך יקרא ביצחק "כי אף
הוא  בנים כשאין ויסורים הצער כי בפנים, המובא והיסורים להצער שייך
זרע  יראה שמיצחק לו שמבטיח ולאחר משפחתו, המשך מהעדר גם

בן. דהולדת התכלית ביטול זה הרי לעולה" העלהו לו אמר "ואח"כ
יט.17) לג, וישלח
ט.18) כג, ח"ש פרש"י ראה
הובא 19) ולא גו'" פרעה אל באתי "ומאז הכתוב על קאי בסנהדרין

yxetn על קאי ד) (פ"י , בשמו"ר אבל גו'". אברהם אל "וארא הכתוב
כו'". וארא כתב "לכך מסיים ובתנחומא גו'". אברהם אל "וארא הכתוב

(תחלת)20) רק הפרשה, בתחלת מקרא של בפשוטו לפרש"י משא"כ
לדבר  שהקשה על משפט אתו דיבר משה, אל אלקים "וידבר הכתוב
וגו'" אברהם אל "וארא ההמשך משא"כ הזה", לעם הרעותה למה ולומר

המשך כו'"dprhdאינו הרעותה למה ולומר לדבר ש"הקשה ע"ז למשה
השיטה  באותה הוא תראה" "עתה שמות דס"פ פשש"מ (ובפשטות
יצחק  אברהם האבות שכל כאן נוגע אינו ולכן פרשתנו). בריש בפשש"מ
(ראה  דרשוהו" "רבותינו לפי משא"כ בפנים). (כנ"ל הרהרו לא ויעקב
ט. ו, (להט"ז) דוד דברי גו"א. שהקשה. על ד"ה פרשתנו ריש רא"מ

מדרשים). ובכמה
שלחתני21) זה למה אל "ולא מפרש ט) (ו, כאן elברא"ם jenqd כפי

בתחלת  ותנחומא בגמרא דהרי וצ"ע מקרא". של פשוטו לפי שפירש מה
הכתוב (גם) מובא בשמך"f"g`lyהענין לדבר פרעה אל באתי "ומאז

בתנחומא), ועד"ז פרעה". אל באתי ומאז אמרת "ולבסוף מסיים (ובשמו"ר
לא  והצל לי) אומר אתה "(ועכשיו הכתוב סיום מביא (בגמרא) ובסופו
"למה  שמביא וברש"י שלחתני". זה "למה שלאחר הכתוב עמך" את הצלת

שם. סנהדרין חדא"ג ראה הענין. התחלת מביא כי – הרעותה"
"ורבותינו 22) בכלל רש"י שהביא הטעם שזהו לכאורה י"ל ועפ"ז

אחר  מתיישב המדרש "ואין שממשיך אף מעלה" של לענין דרשוהו
מקרא  של לפשוטו אלא באתי לא "ואני כמ"פ כותב רש"י והרי המקרא",

הא'zayiindולאגדה לפי' כי – (12 הערה לעיל (ראה כו'" המקרא דברי
אליהם, אומר מה שמו מה שהקשה ע"ז הקב"ה הוכיחו לא למה קשה
שהוכיחו  אלא ע"ז הקב"ה הוכיחו "רבותינו" שלפי רש"י מביא ולכן

הרעותה". "למה משה שאמר לאחר
הרהר, – וקושיא שאלה אינה שמו" "מה השאלה פשוטו דלפי וי"ל

" בכתוב כמפורש שאלה, ilאלא exn`eאומר מה שמו (וכן `mdilמה "
דרשוהו" "רבותינו לפי משא"כ א), פ"ד ה. פ"ג שמו"ר במדרש גם מצינו
(פ"ו, כאן לשמו"ר ביפ"ת וכ"כ ה). פי"א, הויק"ר (כדעת בעקמומית בא
שליחותי  תחלת "ועתה בשמו"ר הנה "רבותינו" לפי' שגם ולהעיר ד).

מה לי "ואמרו inyאמרת הכתוב התחלת ומשמיט הכתוב לשון (שאינו "
"מה  (ושם שם ותנחומא בסנהדרין ועד"ז אליהם"). אומר "מה וסיומו לי"

jnyמה" בפרש"י משא"כ .("mdil` xne` dn eny.שם חדא"ג וראה ."
בההתוועדות. בארוכה נת' – זה שבפרש"י הדיוקים לשאר בנוגע

ואכ"מ.
פעמים 23) "הרבה פסוקים לב' שמחלקו משמע שמפרש"י אף

"וארא  הכתוב פי' הוא אמרת" ואתה שמך מה לי אמרו ולא נגליתי...
כו' אברהם "וכשבקש exdxdגו'", `le למה אמרת ואתה מדותי אחר

וגו'", הקימותי "וגם הכתוב פי' הוא הרעותה"
חבל  הקב"ה לו אמר  הרעותה למה משה "שאמר שמתחיל מזה הרי
הרהרו  דלא משמע בסיומו), (וכן כו'" להתאונן לי יש כו' דאבדין על
שם  ושמו"ר) בתנחומא (ועד"ז ובסנהדרין שמו. דמה להשאלה גם שייך
מה  לי אמרו ולא מדותי אחר מהאבות) (כ"א הרהר "ולא בסופו מסיים
וראה  גו'". הצלת לא והצל כו' ועכשיו כו' שמך מה לי אמרת ואתה שמך

בתחלה. ד"ה שם פרש"י
יא.24) לב, וישלח
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ששלחתני" על אני כלפי 39(ו"קובל טענה שזוהי ,(
למצב  גרמה ששליחותו כביכול, הקדושֿברוךֿהוא,
"לפיכך  הוא כך על העונש ולכן לישראל. "הרע" של

ולא...". תראה לפרעה העשוי תראה, עתה

האופן  על מדובר דרשוהו" "רבותינו לפי ואילו
היתה  למשה שהטענה לומר ייתכן ולא שבענין, השני

ש"ה  מדותי"על על על zehytaרהר נענש ושהוא ,
פעמים 29כך  ש"הרבה כך על היא שהטענה אלא ,

שמך  מה לי אמרו ולא שֿדֿי באֿל עליהם נגליתי
eny dn zxn` dz`e רצה שמשה כך, על כלומר, ."

שם  סוד את – והקדוש..." הגדול "שמך את לדעת
של 40"המפורש" ביותר גבוהה לדרגה להגיע וחפץ ,

אלקות  שם 41ידיעת האמיתות, מדת הוי', שם ידיעת –
אינם 42העצם  הזה" לעם הרעותה "למה דבריו ואפילו .

" של בכך zxdxdענין גם אלא כפשוטו, מדותי", על
בשכלו  להבין רצה שבשליחות 43הוא הפרטים כל את

בפירושו  משתמש רש"י אין מדוע מובן זה לפי ה'.
" בביטוי דרשוהו" לגבי zxdxd"רבותינו מדותי" על

dyn44 בסוף הפשט בדרך בפירושו מתבטא שהוא כפי ,
שמות. פרשת

.‰

˙Â„ÈÓ ÏÚ "¯‰¯‰"˘ ‰˘Ó ÏÚ ¯ÓÂÏ Ô˙È „ˆÈÎ
'‰

על  "הרהרת לומר ייתכן כיצד לשאול: ניתן עדיין
בעוד  הראשון, האופן לפי ואפילו בפשטות, מדותי"
נאמר  היוולדו עם שמיד משה, על כאן מדובר אשר

הוא" טוב כי אותו "ותרא כולו 45עליו הבית "נתמלא –
זאת,46אורה" עם יחד להדגיש ייתכן כיצד ובמיוחד ,

מין l`שהאבות מכל "נבחר שהיה ושמשה, הרהרו,
האבות 47האדם" מן הרהר?48(וגם כן (

דיבר  לא טמאה בהמה "בגנות אפילו להבין: יש כן

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 49הכתוב" יהודי, לגבי ובודאי ,
שמשה  התורה מספרת איפוא, מדוע, רבינו. משה לגבי
ליהודי  מכך הנלמדת ההוראה מהי מדותי"? על "הרהר
צריך  שמזה לומר, קשה [לכאורה לקונו? בעבודתו
אחר  מלהרהר להזהר יש כמה עד ללמוד היהודי
כאבות  להתנהג ושיש הקדושֿברוךֿהוא, של מדותיו
לכך, הגיע לא רבינו משה שאם כיוון, הרהרו", ש"לא

זמן?] ובכל יהודי מכל הדבר נדרש .50כיצד

.Â

Ï‡¯˘È È· ÏÎÏ ‰˘Â¯È· ˙¯·ÂÚ "‡¯‡Â" ˙‚¯„
˙Â·‡‰ ÔÓ

המלה  על רש"י דברי הסבר עלֿידי יובן הדבר
השאלה  ידועה האבות". "אל המפרש: "וארא",
מפרט  עצמו הפסוק הן רש"י: מפרשי כך על ששואלים
יעקב", ואל יצחק אל אברהם אל "(וארא) בהמשך מיד

רש"י? כאן מוסיף ומה

הוא  לכך בכך 51ההסבר להסביר מתכוון רש"י :
" של למעלה זכו לראיית x`e`שהם – אברהם..." אל

גשמית  כראיה ומוחשית ודאית בגללה 52אלקות, אשר ,
מפני  מדותי", אחר "הרהר של ענין אצלם ייתכן לא

"וארא"`zeaהיותם של הענין כלומר, ישראל. בני של
שיעבור באופן להם כי dyexiaניתן שאחריהם, לבנים

בחכמה" בנוי... לבן זוכה .53"האב

"אין  של בענין זו פרשה על אור' ב'תורה כמוסבר
לשלושה" אלא אבות היא 54קורין האבות ש"בחינת ,

צ"ל  האבות בחינת דור... בכל אחריהם לבניהם ירושה
mc` lka."

כלפי  הקדושֿברוךֿהוא של לטענה הסיבה זוהי
הענין  משתכחין". ולא דאבדין על "חבל רבינו: משה

" "x`e`של היותם מבחינת היה אברהם..." ",`zeaאל
שהרי  שונים, היו וכו' שאברהם לתרץ אין ולפיכך
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כב.39) ה, שמות פרש"י
בתו"ש 40) הובאו יד ג, (שמות עה"כ דרז"ל וראה ספ"מ. פדר"א

יו"ד  שו"ע ה"ב. פ"ו יסוה"ת הל' ה)רמב"ם ונ"כ הנוסחאות (שינוי שם),
ועוד. השמות. ש' פרדס ס"ט. סרע"ו,

כבודך"41) את נא "הראני דרכיך" את נא "הודיעני שביקש וכמו
יח). שם יג. לג, (תשא

הכתובים42) .epzyxtaכהמשך
ועוד.43) וארא. ר"פ פנ"י שמות. ס"פ בחיי ראה
ועל 44) ד"ה פרש"י ראה אבל שם. ותנחומא ושמו"ר בסנהדרין וכן

שם. סנהדרין בתחילה וד"ה דבר
וש"נ.45) .182 ע' תש"י סה"מ ראה שם). אוה"ת (וראה ב ב, שמות
לדעת 46) כמו הגוף מצד גם הי' וזה א. יב, מסוטה שם. פרש"י

בכ"מ. וכמבואר מהול", כשהוא ש"נולד – "אחרים"

משו"ע 47) גם ולהעיר הז'. ביסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם פיה"מ
.254 ע' ח"ו לקו"ש וראה רמ"ב. סו"ס יו"ד

(48.. אברהם חביב שביעי באבות .. חביבין השביעין "כל וכמרז"ל
פ"ט. ה'ש"ת החודש ד"ה וראה יא. פכ"ט, ויק"ר – משה"

א.49) קכג, ב"ב
ואילך.50) 109 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה
(51.114 ע' שם לקו"ש ועוד. רא"ם ראה
כיון 52) כו' דיין נעשה עד "אין שלכן לראי', שמיעה דומה שאינו

שייך edeifgד  שאינו ואילך), סע"ב כה, (ר"ה זכותא" ליה חזי מצו לא כו'
121 ע' ח"ו לקו"ש וראה מעדים. כששומעים משא"כ "הרהר", שום בזה

וש"נ. ואילך.
מ"ט.53) פ"ב עדיות
ב.54) טז, ברכות
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צריכה  "וארא" ודרגת "אבות", בחינת על מדובר
זאת  בקבלו כ"בן", אדם" "בכל מורגשת להיות

בירושה.

.Ê
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ולומר: ביניהם להבחין זאת בכל ניתן לכאורה,
מובן, זאת בכל לבן, האב מן עוברת שהירושה למרות
אותן  את לירושה אין היורש אצל הימצאותה שלאחר

האב  אצל בהיותה לה שהיו כפי .55המעלות,

בירושה  הבן אצל הנמצא "וארא" דרגת שכך, כיוון
האבות. אצל שהיתה "וארא" כדרגת גבוהה כה אינה

אל  – "וארא בפרש"י: רמוז לכך ההסבר גם
zea`d."ל"אבות היה "וארא" דרגת של הגילוי – "

ה' בעבודת הדרגה לפי היה לא הגילוי mdlyכלומר,
בקו  יצחק, פחד האהבה, בקו – אוהבי אברהם –

היותם מפני רק אלא וכו'), ,zea`)mipalהגבורה
שום  אין "וארא" שבענין מובן ולכן הכל), יורש שהבן

להלן: שיוסבר כפי לבנים, האבות בין הבדל

בענינים  קיימת הבן פני על לאב שישנה המעלה

ה' עובד בהיותו העצמית, עבודתו מפני לאב הניתנים
לבנים, בירושה עוברים אלה ענינים גם אמנם, וכדומה.
הם  אין אך מוריש... האב המשנה: מן לעיל כנזכר
המוריש. כאצל גבוהה דרגה באותה הבן אצל קיימים

היא  "וארא" של המעלה בענינינו, זאת לעומת
zea`lבעצם ,mze`ivn יוצרת שהיא מציאות כאבות,

לבנים, בירושה עוברת שהמעלה מובן, ולכן הבן, את
האב. אצל שהיא דרגה באותה

יהודי, כל אם פחות: עוד מובן הנ"ל כל לפי
" את בירושה קיבל רבינו, משה כיצד x`e`ובודאי ,"

"הרהר  של הענין את רבינו ממשה מונע זה שאין ייתכן
מדותי"? אחר

.Á
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אומרים  חז"ל הוא: לכך לתת שיש לא 56ההסבר :
האמונה  בשכר אלא ממצרים ישראל כלומר,57נגאלו .

dzlbzd ישראל בין הקשר היהדות, נקודת אצלם
וזה  בה', ישראל באמונת המתבטא להקדושֿברוךֿהוא,

ממצרים. לגאולה ראויים עשאם

גלות  לקושי נתונים בהיותם כן, לפני גם אמנם
"מאמינים" ישראל היו כרוך 58מצרים, היה זה אך ,

מאמינים"59בהיותם  זאת54"בני קבלו הם –dyexia
של  עבודתם מצד אך בגלוי. יהיו הם שבו מצב בכל
אצלם  היה לא עדיין עצמם, הבנים תכונות מצד ישראל,
האמונה. של הגילוי שלימות אמונה", "ורעה של הענין

העצמית  בזכותם ממצרים ייגאלו שישראל ,60כדי
xkyk שעברה בה', האמונה צריכה היתה מעשיהם, על

ה  לענינם להפוך בירושה, .ihxt61אליהם

.Ë

ÂÈ·¯ ‰˘Ó ˙ÚÙ˘‰

בין  ההבדל וזהו רבינו, משה עלֿידי נעשה זה דבר
שעלֿידי  זו לבין האבות עלֿידי המגיעה ההשפעה
אצל  האמונה קיימת האבות, בחינת מצד רבינו: משה
היותו  מעצם היוולדו, מעת בטבעו, כירושה, יהודי כל

ויעקב  יצחק אברהם .62בן

אחד  שהוא לכך בנוסף  אשר רבינו, משה אך
לכללות  ואלקות חיות הממשיכים רועים מ"שבעה
רעיא  ונקרא כולם "כללות גם הוא ישראל" נשמות

שקיימת 63מהימנא" שהאמונה ומשפיע, ומפרנס" "זן ,
– אמונה" "ורעה של באופן תהיה היהודי אצל
וחזקה  שלימה אמונה "שתהא – פנימיות" ב"בחינת

הנפש" פנימיות עד לכל 64ונגעה האמונה תחדור ואז ,
בפועל. למעשה ועד עניניו, בכל מהותו,
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הרגיל 55) ובל' ב). ע, (עירובין הוא דאבוה כרעא יורש רז"ל וכלשון
"ברא – –rxk`בכ"מ מקמי תוד"ה וראה רפ"ב. אלם (יונת דאבוה"

ב) (צו, ברכה ובלקו"ת כבעל). ד"ה א צב, כתובות רש"י א. ג, יבמות
המוריש  במקום עומד שהיורש מיוחד לימוד וצריך דאו"א". נה"י ד"היינו
.348 ע' ח"ח לקו"ש וראה סקי"ח. ח"א (נ.י.) צפע"נ א. קנט, ב"ב ראה –

אורה. לשערי מההקדמה ולהעיר
לא.56) יד, בשלח מכילתא
אלא57) ממצרים אבותינו נגאלו שלא רמ): רמז (שם zekfaובילקוט
אמונה.
ב.58) ד, שמות עה"ת פרש"י וראה א. צז, שבת לא. ד, שמות
(59.64 שבהערה אוה"ת ראה

שנאמר 60) העם" "ויאמן הכתוב הובא במכילתא שגם להעיר
"וכה"א  כתוב עוד ומביא שם ממשיך שלכן וי"ל במצרים. בהיותם
– (ועוד) בסופן ומכות ברכות ראה – כד) לא, (תהלים ה'" נוצר אמונים

ואומר. מאי
שמות.61) לפ' א' שיחה חי"א מלקו"ש להעיר
ועוד.62) פי"חֿיט. תניא ראה
פמ"ב.63) תניא
הנ"ל 64) לתו"א הגהות אוה"ת וראה תשא. כי ד"ה בהוספות תו"א

ואתחנן  לקו"ת וראה ואילך. א'תתלה ע' שם ואילך). א'תתעט ע' (תשא
ועוד. וביאוריו. הא' וידעת ד"ה

ireayd cenild xefgn t"r ± `x`e zyxt ± zegiyÎihewl

ששלחתני" על אני כלפי 39(ו"קובל טענה שזוהי ,(
למצב  גרמה ששליחותו כביכול, הקדושֿברוךֿהוא,
"לפיכך  הוא כך על העונש ולכן לישראל. "הרע" של

ולא...". תראה לפרעה העשוי תראה, עתה

האופן  על מדובר דרשוהו" "רבותינו לפי ואילו
היתה  למשה שהטענה לומר ייתכן ולא שבענין, השני

ש"ה  מדותי"על על על zehytaרהר נענש ושהוא ,
פעמים 29כך  ש"הרבה כך על היא שהטענה אלא ,

שמך  מה לי אמרו ולא שֿדֿי באֿל עליהם נגליתי
eny dn zxn` dz`e רצה שמשה כך, על כלומר, ."

שם  סוד את – והקדוש..." הגדול "שמך את לדעת
של 40"המפורש" ביותר גבוהה לדרגה להגיע וחפץ ,

אלקות  שם 41ידיעת האמיתות, מדת הוי', שם ידיעת –
אינם 42העצם  הזה" לעם הרעותה "למה דבריו ואפילו .

" של בכך zxdxdענין גם אלא כפשוטו, מדותי", על
בשכלו  להבין רצה שבשליחות 43הוא הפרטים כל את

בפירושו  משתמש רש"י אין מדוע מובן זה לפי ה'.
" בביטוי דרשוהו" לגבי zxdxd"רבותינו מדותי" על

dyn44 בסוף הפשט בדרך בפירושו מתבטא שהוא כפי ,
שמות. פרשת

.‰

˙Â„ÈÓ ÏÚ "¯‰¯‰"˘ ‰˘Ó ÏÚ ¯ÓÂÏ Ô˙È „ˆÈÎ
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על  "הרהרת לומר ייתכן כיצד לשאול: ניתן עדיין
בעוד  הראשון, האופן לפי ואפילו בפשטות, מדותי"
נאמר  היוולדו עם שמיד משה, על כאן מדובר אשר

הוא" טוב כי אותו "ותרא כולו 45עליו הבית "נתמלא –
זאת,46אורה" עם יחד להדגיש ייתכן כיצד ובמיוחד ,

מין l`שהאבות מכל "נבחר שהיה ושמשה, הרהרו,
האבות 47האדם" מן הרהר?48(וגם כן (

דיבר  לא טמאה בהמה "בגנות אפילו להבין: יש כן

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 49הכתוב" יהודי, לגבי ובודאי ,
שמשה  התורה מספרת איפוא, מדוע, רבינו. משה לגבי
ליהודי  מכך הנלמדת ההוראה מהי מדותי"? על "הרהר
צריך  שמזה לומר, קשה [לכאורה לקונו? בעבודתו
אחר  מלהרהר להזהר יש כמה עד ללמוד היהודי
כאבות  להתנהג ושיש הקדושֿברוךֿהוא, של מדותיו
לכך, הגיע לא רבינו משה שאם כיוון, הרהרו", ש"לא

זמן?] ובכל יהודי מכל הדבר נדרש .50כיצד

.Â
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המלה  על רש"י דברי הסבר עלֿידי יובן הדבר
השאלה  ידועה האבות". "אל המפרש: "וארא",
מפרט  עצמו הפסוק הן רש"י: מפרשי כך על ששואלים
יעקב", ואל יצחק אל אברהם אל "(וארא) בהמשך מיד

רש"י? כאן מוסיף ומה

הוא  לכך בכך 51ההסבר להסביר מתכוון רש"י :
" של למעלה זכו לראיית x`e`שהם – אברהם..." אל

גשמית  כראיה ומוחשית ודאית בגללה 52אלקות, אשר ,
מפני  מדותי", אחר "הרהר של ענין אצלם ייתכן לא

"וארא"`zeaהיותם של הענין כלומר, ישראל. בני של
שיעבור באופן להם כי dyexiaניתן שאחריהם, לבנים

בחכמה" בנוי... לבן זוכה .53"האב

"אין  של בענין זו פרשה על אור' ב'תורה כמוסבר
לשלושה" אלא אבות היא 54קורין האבות ש"בחינת ,

צ"ל  האבות בחינת דור... בכל אחריהם לבניהם ירושה
mc` lka."

כלפי  הקדושֿברוךֿהוא של לטענה הסיבה זוהי
הענין  משתכחין". ולא דאבדין על "חבל רבינו: משה

" "x`e`של היותם מבחינת היה אברהם..." ",`zeaאל
שהרי  שונים, היו וכו' שאברהם לתרץ אין ולפיכך
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כב.39) ה, שמות פרש"י
בתו"ש 40) הובאו יד ג, (שמות עה"כ דרז"ל וראה ספ"מ. פדר"א

יו"ד  שו"ע ה"ב. פ"ו יסוה"ת הל' ה)רמב"ם ונ"כ הנוסחאות (שינוי שם),
ועוד. השמות. ש' פרדס ס"ט. סרע"ו,

כבודך"41) את נא "הראני דרכיך" את נא "הודיעני שביקש וכמו
יח). שם יג. לג, (תשא

הכתובים42) .epzyxtaכהמשך
ועוד.43) וארא. ר"פ פנ"י שמות. ס"פ בחיי ראה
ועל 44) ד"ה פרש"י ראה אבל שם. ותנחומא ושמו"ר בסנהדרין וכן

שם. סנהדרין בתחילה וד"ה דבר
וש"נ.45) .182 ע' תש"י סה"מ ראה שם). אוה"ת (וראה ב ב, שמות
לדעת 46) כמו הגוף מצד גם הי' וזה א. יב, מסוטה שם. פרש"י

בכ"מ. וכמבואר מהול", כשהוא ש"נולד – "אחרים"

משו"ע 47) גם ולהעיר הז'. ביסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם פיה"מ
.254 ע' ח"ו לקו"ש וראה רמ"ב. סו"ס יו"ד

(48.. אברהם חביב שביעי באבות .. חביבין השביעין "כל וכמרז"ל
פ"ט. ה'ש"ת החודש ד"ה וראה יא. פכ"ט, ויק"ר – משה"

א.49) קכג, ב"ב
ואילך.50) 109 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה
(51.114 ע' שם לקו"ש ועוד. רא"ם ראה
כיון 52) כו' דיין נעשה עד "אין שלכן לראי', שמיעה דומה שאינו

שייך edeifgד  שאינו ואילך), סע"ב כה, (ר"ה זכותא" ליה חזי מצו לא כו'
121 ע' ח"ו לקו"ש וראה מעדים. כששומעים משא"כ "הרהר", שום בזה

וש"נ. ואילך.
מ"ט.53) פ"ב עדיות
ב.54) טז, ברכות
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רבינו  משה שאלת תוכן יובן לעיל האמור כל לפי
למרות  כך, על מספרת שהתורה הרעותה...", "למה
הקדושֿברוךֿהוא  ותשובת הרהר", לא ש"אברהם...

האבות": אל "וארא

נשלח  ומשה לגאולה, סמוך היה שכבר מכיון
היה  ישראל, את לגאול כדי הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי
האמונה, עלֿידי לה' ישראל בין שהקשר בכך, צורך

כ"מאמינים האבות מצד שהוא כפי רק יישאר ipaלא
mipin`n כל את ומקיפה החודרת אמונה אלא ,"
עניניהם.

משה  של והרהורו שאלתו עלֿידי נעשה זה 65דבר

אשר  הרע...", פרעה... אל באתי ומאז הרעותה... "למה
"וארא" דרגת כלומר, "וארא...". ה' דברי באו כך על

(כ" והמוחשי האמיתי הקשר –di`x ישראל שבין ("
ישראל, עלֿידי גם הוגשמו – האמונה עלֿידי לאלקות,
אחר  "הרהר של הענין ייתכן מציאותם עצם מצד אשר
שלימות  "וארא", של המעלה באמונה נעשתה מדותי".

מדותי". אחר "הרהר של הענין נשלל וכך האמונה,

על  "הרהרת שמות פרשת בסוף רש"י אומר לפיכך
אחר  הרהר "לא אשר כאברהם" "לא – מדותי"
הרהר" "לא בדרגת די שאין מדגיש הוא בכך מדותי":
מאברהם  בירושה ישראל כל ואצל משה אצל הקיימת

" של ענין ייתכן ובגלוי כיוון zxdxd(האבות), ,"...
עצמו  הבן של ומציאותו טבעו מצד אך ירושה. שזוהי
שגם  היתה, משה של פעולתו הרהור. אצלו ייתכן

" של זה עלֿידי zxdxdלענין מקום, כלל יהיה לא "
xeaic"וארא" דרגת גילוי – הקדושֿברוךֿהוא .66של

.‡È
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רש"י  של הפירושים בין ההבדל יותר יובן זה לפי

"רבותינו  ולפי שמות) פרשת (בסוף הפשט בדרך
של  שהפירושים דלעיל, ההסבר (בפרשתנו): דרשוהו"
אין  הגוף, מצד שהענינים כפי הם הפשט שבדרך רש"י
של  ענין ייתכן משה של גופו שמצד לכך הכוונה
הוא", "טוב שהרי ח"ו, כפשוטו מדותי" על "הרהרת
שהענין  היא, הכוונה אלא לכך. כלל מקום אצלו ואין

(בחיצוניותו) שניתן באופן כ"הרהר"eyxtlנעשה
.eheytk67(חטא)

לכל  הקשור התורה, 'גוף' הפשט, דרך לפי לפיכך,
על  כ"הרהרת זאת מפרשים שהוא, מצב בכל יהודי

"וארא",eheytkמדותי" דרגת את לגלות שצריך כיון ,
לעת  מכסה, שגופם באלה גם ישראל, בכל האמונה,

אינה שהאמונה כך נשמתם, על אצלם dxi`nעתה,
תיתכן גופם ומצד הרעותה..."dl`ydבגלוי, "למה

מדותי" אחר "הרהר של .eheytkוהענין

משה  עלֿידי מתגלה אצלם כל 68גם את הכולל ,
האמיתי 69ישראל  הקשר גילוי "וארא". של הענין ,

ה"הרהור". והיפך שלילת האמונה, שעלֿידי

"נשמתא  – דרשוהו" "רבותינו לפי ואילו
ייתכן  לא ואז היהודי, של הנשמה אור ניכר דאורייתא",
להבין  רצון זהו אלא כפשוטו, מדותי" על ש"הרהרת

שמו" הרעותה"oiadle"מה עלֿידי mb"למה בשכל.
שגם – אמונה" "ורעה נגרם באמונה lkydמשה יחוש

וטעם  מחכמה הנעלית "וארא", .70בדרגת
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– טבת כ"ד בין הקשר יובן לעיל האמור כל לפי
וארא  פרשת לבין – הזקן אדמו"ר של ההילולא יום

הידועים  השל"ה זו 71(כדברי בשנה שחל בשבוע 72),
וארא  פרשת :73של

שנתגלתה  חב"ד חסידות תורת של החידושים אחד
"כל  עולים ההילולא [שביום הזקן אדמו"ר עלֿידי

חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו 74מעשיו
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לך 65) עשו רבה"ע (משה) אמר ו): פמ"ג, (שמו"ר ממרז"ל להעיר
בנ"י  עם עצמו שכלל ועי"ז – כו' טועה אתה אף הקב"ה אמר כו' סיוע

כאן. הוא שעד"ז וי"ל מעונש. אותם הציל
ואילך)66) מח (ע' בראשית  עה"ת מצפע"נ הנגלה) (ע"ד להעיר

עצם  כו' בתורה יגע לא אבינו "דאברהם ומשה, דאברהם החילוק
בלא  לו נתגלה התורה "כל לו", גלוי' התורה וכל הפועל, שכל החכמה,
ע' (שם הגוף" שיעבוד ולא עצם בגדר שלא קנין בגדר רק וכו' דוחק

כו'. בתורה יגע רבינו משה משא"כ נא).
(67.65 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש – להאבות בנוגע שנתבאר כמו
להחזיר 68) בשביל למה כך כל ה"ה: פ"ג הוריות מירושלמי להעיר

שם). משה פני פי' (ראה הטיפשים את

שער 69) תשכ"ג). ת"א (הוצאת ד קח, להאריז"ל רוה"ק שער
ועוד. יז. הקדמה הגלגולים

ואילך.70) 41 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש גם ראה
וישב.71) ר"פ תושב"כ חלק
א'72) יום טבת דכ"ד הקביעות היתה תקע"ג ההסתלקות בשנת וגם

במוצש"ק היתה וההסתלקות וארא. ערבית `xgפ' תפלת שהתפלל
dlcadeהמחבר בני `f"dc(הקדמת r"eyl ערבית תפלת אחר הרי .(

בשבוע ונכנס שעבר משבוע נבדל כבר הוא השבת.xg`yוהבדלה
שם.73) ח"ו לקו"ש גם ראה
זך.74) סי' לאגה"ק ביאור
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מלמעלה גילוי בבחינת ומאיר על dhnl"75ו"מתגלה ,[
הבעש"ט  עלֿידי שנתגלתה כפי החסידות תורת פני

ממעזריטש  של76והמגיד הענין מיניה"oeqpxtzi77הוא

שאמונה התורה, מפנימיות –ef נתגלתה באלקות
את  ותחדור שתקיף באופן חב"ד חסידות תורת עלֿידי

רק שלא עד האדם, של כולו האמונה zcewpכל
וכוחותיו, עבודתו שבכל אלא אצלו, תתגלה המסותרת

לכך  קשורים היו לא לכן שקודם אלה כח 78גם יאיר ,

זה.

תורת  את שהוריד עלֿידי הזקן אדמו"ר פעל  זאת

שהיא, ל"חוצה", עד שבנפש, החב"ד אל גם החסידות
את ומסתירה עצמה, בפני מציאות בשר, ielibלעיני

בה'. האמונה

משה  שאלת עלֿידי שנפעל האמונה לגילוי ובדומה
הקדושֿ של דיבורו עלֿידי זה היה הרעותה", "למה

" x`ezea`d`ברוךֿהוא l`שראיה ,"ef והאמונה
מצד  גם יתקיימו בירושה ישראל שקבלו באלקות

לעיל  שנתבאר כפי שלהם, ,79תכונותיהם

האמונה  שבשכר מצרים, בגאולת שהיה כפי ובדיוק
שבאמצעות  והשלימה, האמיתית בגאולה גם כך נגאלו,

"evetiמעינותיךdveg האמונה עלֿידי – של 80" באופן
oeqpxtzi חסידות בתורת מתגלית שהיא כפי מיניה,

מר"81חב"ד  "אתי יהיה ממש, ל"חוצה" עד וחודרת ,82

משיחא, מלכא דא –lky יזכו יהודי, וכל ישראל,
ממש. בימינו במהרה והשלימה האמיתית לגאולה

(`"lyz `x`e t"y zgiyn)
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בֿג).75) (ד"ש, בעומר הל"ג שער סידור וראה כח. סי' שם
הבעש"ט 76) גילוי שענין תפר"ח, תשא פ' ש"ק ליל משיחת להעיר

– הזקן רבינו ע"י שנתגלה התורה פנימיות עצם לגילוי הכנה היו והה"מ
לגילוי הכנה שהי' האבות עבודת –zenvrdבדוגמת משה) (ע"י דמ"ת

הערה  לפנ"ז שם וראה .22 הערה 117 ע' [המתורגם] ח"ד בלקו"ש נעתק
.15

לזהר):77) (הקדמה המק"מ וכפי' בסופו). (ת"ו התקו"ז לשון
.. (לתקו yxetiykיתפרנסון מלך ובכסא כו'. מאמריו אמיתות "ז להם

כמה  זה אשר) (אף כו' המשיח לימות קרוב דוקא בתראה בדרא שם):
כו' יתפרנסון של) באופן דוקא צ"ל הלימוד (כי כו' שנתגלה שנים מאות

eyxeti'כו זלה"ה האר"י שגילה בהקדמות העמוקים כו'epiaiyמאמריו

דבגיני' הסגולה עכ"ז כו' טוב שכר לו שיש הגם בעלמא גירסא הלומד כי
גם  ראה – כו'. המאמרים פירושי וילמדו כשיתפרנסון היא דרור וקראתם

הההקדמות. לשער הרח"ו הקדמת כן
וש"נ.78) ואילך. 41 ע' מלעיל להעיר
קורא 79) הי' שאדה"ז 115 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש ראה

בזה. והביאור (=סבא)", "זיידע להבעש"ט
מתכנסות 80) הגלויות שאין מוצא אתה וכן בסופו: שם מכילתא ראה

כו'. אמונה בשכר אלא
ואילך.81) 112 ס"ע תו"ש – דיט"כ) (הגאולה פ"ב אחר ובעיקר

ואילך. 102 ע' ח"י לקו"ש וראה ואילך. א כב, ח"א לקו"ד
ובכ"מ).82) יוסף. פורת בן ספר בסוף (נדפס הבעש"ט מכתב

•
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רבינו  משה שאלת תוכן יובן לעיל האמור כל לפי
למרות  כך, על מספרת שהתורה הרעותה...", "למה
הקדושֿברוךֿהוא  ותשובת הרהר", לא ש"אברהם...

האבות": אל "וארא

נשלח  ומשה לגאולה, סמוך היה שכבר מכיון
היה  ישראל, את לגאול כדי הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי
האמונה, עלֿידי לה' ישראל בין שהקשר בכך, צורך

כ"מאמינים האבות מצד שהוא כפי רק יישאר ipaלא
mipin`n כל את ומקיפה החודרת אמונה אלא ,"
עניניהם.

משה  של והרהורו שאלתו עלֿידי נעשה זה 65דבר

אשר  הרע...", פרעה... אל באתי ומאז הרעותה... "למה
"וארא" דרגת כלומר, "וארא...". ה' דברי באו כך על

(כ" והמוחשי האמיתי הקשר –di`x ישראל שבין ("
ישראל, עלֿידי גם הוגשמו – האמונה עלֿידי לאלקות,
אחר  "הרהר של הענין ייתכן מציאותם עצם מצד אשר
שלימות  "וארא", של המעלה באמונה נעשתה מדותי".

מדותי". אחר "הרהר של הענין נשלל וכך האמונה,

על  "הרהרת שמות פרשת בסוף רש"י אומר לפיכך
אחר  הרהר "לא אשר כאברהם" "לא – מדותי"
הרהר" "לא בדרגת די שאין מדגיש הוא בכך מדותי":
מאברהם  בירושה ישראל כל ואצל משה אצל הקיימת

" של ענין ייתכן ובגלוי כיוון zxdxd(האבות), ,"...
עצמו  הבן של ומציאותו טבעו מצד אך ירושה. שזוהי
שגם  היתה, משה של פעולתו הרהור. אצלו ייתכן

" של זה עלֿידי zxdxdלענין מקום, כלל יהיה לא "
xeaic"וארא" דרגת גילוי – הקדושֿברוךֿהוא .66של
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רש"י  של הפירושים בין ההבדל יותר יובן זה לפי

"רבותינו  ולפי שמות) פרשת (בסוף הפשט בדרך
של  שהפירושים דלעיל, ההסבר (בפרשתנו): דרשוהו"
אין  הגוף, מצד שהענינים כפי הם הפשט שבדרך רש"י
של  ענין ייתכן משה של גופו שמצד לכך הכוונה
הוא", "טוב שהרי ח"ו, כפשוטו מדותי" על "הרהרת
שהענין  היא, הכוונה אלא לכך. כלל מקום אצלו ואין

(בחיצוניותו) שניתן באופן כ"הרהר"eyxtlנעשה
.eheytk67(חטא)

לכל  הקשור התורה, 'גוף' הפשט, דרך לפי לפיכך,
על  כ"הרהרת זאת מפרשים שהוא, מצב בכל יהודי

"וארא",eheytkמדותי" דרגת את לגלות שצריך כיון ,
לעת  מכסה, שגופם באלה גם ישראל, בכל האמונה,

אינה שהאמונה כך נשמתם, על אצלם dxi`nעתה,
תיתכן גופם ומצד הרעותה..."dl`ydבגלוי, "למה

מדותי" אחר "הרהר של .eheytkוהענין

משה  עלֿידי מתגלה אצלם כל 68גם את הכולל ,
האמיתי 69ישראל  הקשר גילוי "וארא". של הענין ,

ה"הרהור". והיפך שלילת האמונה, שעלֿידי

"נשמתא  – דרשוהו" "רבותינו לפי ואילו
ייתכן  לא ואז היהודי, של הנשמה אור ניכר דאורייתא",
להבין  רצון זהו אלא כפשוטו, מדותי" על ש"הרהרת

שמו" הרעותה"oiadle"מה עלֿידי mb"למה בשכל.
שגם – אמונה" "ורעה נגרם באמונה lkydמשה יחוש

וטעם  מחכמה הנעלית "וארא", .70בדרגת
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– טבת כ"ד בין הקשר יובן לעיל האמור כל לפי
וארא  פרשת לבין – הזקן אדמו"ר של ההילולא יום

הידועים  השל"ה זו 71(כדברי בשנה שחל בשבוע 72),
וארא  פרשת :73של

שנתגלתה  חב"ד חסידות תורת של החידושים אחד
"כל  עולים ההילולא [שביום הזקן אדמו"ר עלֿידי

חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו 74מעשיו
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לך 65) עשו רבה"ע (משה) אמר ו): פמ"ג, (שמו"ר ממרז"ל להעיר
בנ"י  עם עצמו שכלל ועי"ז – כו' טועה אתה אף הקב"ה אמר כו' סיוע

כאן. הוא שעד"ז וי"ל מעונש. אותם הציל
ואילך)66) מח (ע' בראשית  עה"ת מצפע"נ הנגלה) (ע"ד להעיר

עצם  כו' בתורה יגע לא אבינו "דאברהם ומשה, דאברהם החילוק
בלא  לו נתגלה התורה "כל לו", גלוי' התורה וכל הפועל, שכל החכמה,
ע' (שם הגוף" שיעבוד ולא עצם בגדר שלא קנין בגדר רק וכו' דוחק

כו'. בתורה יגע רבינו משה משא"כ נא).
(67.65 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש – להאבות בנוגע שנתבאר כמו
להחזיר 68) בשביל למה כך כל ה"ה: פ"ג הוריות מירושלמי להעיר

שם). משה פני פי' (ראה הטיפשים את

שער 69) תשכ"ג). ת"א (הוצאת ד קח, להאריז"ל רוה"ק שער
ועוד. יז. הקדמה הגלגולים

ואילך.70) 41 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש גם ראה
וישב.71) ר"פ תושב"כ חלק
א'72) יום טבת דכ"ד הקביעות היתה תקע"ג ההסתלקות בשנת וגם

במוצש"ק היתה וההסתלקות וארא. ערבית `xgפ' תפלת שהתפלל
dlcadeהמחבר בני `f"dc(הקדמת r"eyl ערבית תפלת אחר הרי .(

בשבוע ונכנס שעבר משבוע נבדל כבר הוא השבת.xg`yוהבדלה
שם.73) ח"ו לקו"ש גם ראה
זך.74) סי' לאגה"ק ביאור

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

oiek` ,xnelk ,'Eviwi `le mlFr zpW EpWie Eflri ornl miYxMWde§¦§©§¦§©©©£Ÿ§¨§§©¨§Ÿ¨¦
daxd ezyi oe`nvd zngny ick ,megd zra mdizyn `diy
ming eid ezriqe xvyla ok`e ,zeprxet mdl `eaze exkzyie
,xvyla bxdp dlild eze`ae ,exkzyde zezyl eayie mitiire
,dxn` xzq` s`e ,zeprxet mdl `ian miryxd dzyny ixd

.miryxl zeprxet `eaz dzynd jezny
:`xnbd zxtqndéçkLà[F`vn-]déì øîà ,eäiìàì äeáà øa äaø ©§§¥©¨©£¨§¥¦¨¨©¥

,edil`l dax,éëä àãáòå øzñà àéæç ïàîkmrh dfi` ,xnelk §©©§¨¤§¥§¨§¨¨¦
.dzynl ond z` oinfdl xzq` z` `iad mixkfpd minrhd lkn

déì øîà,edil`éàøBîà eäleëke éàpz eäleëkminrhd lkn - ¨©¥§§©¨¥§§¨¨¥
.mi`xen`de mi`pzd exn`y

.'åéða áøå BøLò ãBák úà ïîä íäì øtñéå':`xnbd zxxanänëå ©§©¥¨¤¨¨¤§¨§§Ÿ¨¨§©¨
,'åéða áø'.xaca yecig didy rnyn 'aex' oeylny,áø øîà Ÿ¨¨¨©©

ìLíéL,ondl eid mipaäøNòmdneúî,zirah dzinaäøNòå §Ÿ¦£¨¨¥©£¨¨
mixg`eìúð,dlibna xteqnkäøNòåmgll miarx eid mixg` ¦§©£¨¨

eíéçútä ìò ïéøfçîïðaøå .ax ly eyxcn ziaaïúBà ,éøîà §©§¦©©§¨¦§©¨¨¨§¥¨
,àéåä íéòáL íéçútä ìò ïéøfçnL,elzpe ezny mixyrd caln ¤§©§¦©©§¨¦¦§¦©§¨

áéúëc(d a '` l`eny),,'eøkNð íçla íéòáN'yxtl xyt` i`e ¦§¦§¥¦©¤¤¦§¨
`l` ,mgl liaya exkyp recn miray md m` ixdy ,eheytkìà©

,'íéòáL' àlà 'íéòáN' éø÷zlr exfigy ond ipa mirayl dpeekde ¦§¥§¥¦¤¨¦§¦
.mgl ywal migztd,øîà àaà øa éîøåond ipaïlekezny - §¨¦©©¨¨©¨

,mgll earxye elzpye,'åéða áøå' øîàpL ,eåä äðBîLe íéúàî̈©¦§¨£¤¤¡©§Ÿ¨¨
ixd :`xnbd dywn .dpenye miz`n `ed 'axe' ly `ixhnibe

.eåä øñéaøàå ïúàî àiøèîéâa 'áBøå':`xnbd zvxznïîçð áø øîà §§¦©§¦¨¨¨§©§¥©£¨©©©§¨
'áøå' ,÷çöé øaxqg.áéúk ©¦§¨§Ÿ§¦

,íeçðz éaø øîà .'Cìnä úðL äããð àeää äìéla'lekiakúðL äããð ©©§¨©¨§¨§©©¤¤¨©©¦©§¨§¨§©

,íìBò ìL Bkìî.l`xyi z` riyedl xxerzdeeããð ,éøîà ïðaøå ©§¤¨§©¨¨¨§¥¨§
íéðBzçz eããð íéðBéìòzpy z` xicdl eccp mik`lnd - ¤§¦¨§©§¦

,daeh ietk ,el exn`e ,dlild lk eze` milidan eide yexeyg`
.daeh jl dyry inl dxenz mlyCìnä úðL ,øîà àáø̈¨¨©§©©¤¤

Lnî LBøåLçàc meyn ,dccpdézòãa àúléî déì äìôðdzlr - £©§¥©¨¨§¨¥¦§¨§©§¥
e eala cyg zaygnïîäì øzñà dézðéîæc ïn÷c éàî ,øîàedn - ¨©©§©¨¦§¦§¥¤§¥§¨¨

,dzynl ond z` zpnfn xzq`y ,iptl `ay dfd ycgd xacd
déìè÷îì àøáb àeääc déåléò éì÷L à÷ äöò àîìcyi ile` - ¦§¨¥¨¨¨§¥¦¨¥§©©§¨§¦§§¥

.ipbxdl onde xzq` ala zeaygnøîà øãäea xfg jk xg` - ¨©¨©
c ,ef daygnnéëä éàike ,jk miayeg md ok` m` -àøáb äåä àì ¦¨¦Ÿ£¨©§¨

éì òãBî äåäc éì íéçøc`ae ize` ade`y mc` did `l m`d - §¨¦¦©£¨©¦
.ipricedløîà øãämd ok` ,dpey`xd daygnl xfg aey - ¨©¨©

,jk lr il ricedl `ay mc` oi`y dne ,ipbxdl miayegàîìc¦§¨
äézòøt àìå àúeáéè éa ãáòc Léðéà àkéàdyry mc` yi ile` - ¦¨¦¦§¨©¦¦¨§Ÿ§©§¥

e ,jk lr daeh el izrxt `le daeh ilàìå éLðéà éòðîéî éëä íeMî¦¨¦¦§§¥¦§¥§Ÿ
éì elâîgnvz `ly mirceiy ,il zelbln mirpnp miyp` jkle - §©¦

.dfn daeh mey mdlãiî,df xac owzl hilgdúà àéáäì øîàiå' ¦¨©Ÿ¤§¨¦¤
,'íéîiä éøác úBðøëfä øôñ`le daeh il dyr in my eytgiy ¥¤©¦§Ÿ¦§¥©¨¦

.jk lr lenb laiw
L ãnìî .'íéàø÷ð eéäiå',xtqa miaezk eidy mixacdíéàø÷p ©¦§¦§¨¦§©¥¤¦§¨¦

äéìéàî,ïxne` aezkd did ,eze` mi`xew eid jlnd izxyn m`y ¥¥¥¤
.'mi`xew eidie'
.'áeúk àöniå'ikcxn dyrne zepexkf xtq ixd :`xnbd zl`ey ©¦¨¥¨

,'aezk' xn`p recn ok m`e ,okl mcew ax onf azkp.déì éòaî áúk̈©¦¨¥¥
`l`ãnìî§©¥
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הפסוק להם1על ה ' אמר אשר  ומשה  אהרן "הוא 
ואחר אהרן תחילה מוזכר שבו ישראל", בני את  הוציאו
למשה , אהרן  שמקדים  מקומות  "יש  רש"י אומר משה , כך
ששקולין לך לומר  לאהרן. משה  שמקדים  מקומות ויש 

.2כאחד"

בתוספתא גם  מוזכר זה  הסגנון4ובמדרש3ענין  שם אך ,
הוא אחד במקום לאהרן, משה  הקדים  מקום  "בכל הוא 

ששקולין מלמד ומשה , אהרן הוא  כזה ".5אומר זה 

שמקדים מקומות  "יש  לומר צריך שרש "י  לכך הסיבה 
ולא – לאהרן" משה שמקדים  מקומות  ויש למשה  אהרן
לאהרן משה  הקדים  מקום "בכל ובמדרש  בתוספתא  כנאמר

אומר הוא  אחד לפי6במקום  כי בפשטות , מובנת  – "...
הסדר את  משנה שהתורה  שמכך לומר , סביר בלתי הפשט 

מקום " "בכל הסדר  מן  בשונה  אחד ", יילמד7"במקום ,
כאחד") ("שקולין המקומות  כל לגבי משמעותי ,8חידוש 

של הענין את מציין רש "י אין מדוע  גם  יתורץ  [בכך
בתוספתא המנויים  האחרים בענינים כאחד" "שקולין

רואים אנו שלגביהם  לעיל שהובא  ש "במקום9ובמדרש 

ומכך דברים, שני שבין הסדר את  התורה  הופכת אחד"
שקולים ], שהם  לומדים 

הרי אחד  במקום  הוא  השינוי שכאשר לומר, יש  אלא 
בדומה זה. במקום  רק  הקיימת  מיוחדת , סיבה  עקב  זה 

רש "י הפסוק10לפירוש  תיראו"11על ואביו אמו "איש 

– לעיל שהובא  במדרש  המוזכרים  המקומות  אחד [שזהו
הוא אחד ובמקום  לאם , אב  כיבוד  מקדים  הוא מקום  "בכל 

זה שקולין  ששניהם  מגיד תיראו, ואביו אמו איש  אומר 

ירא שהבן לפניו שגלוי  לפי לאב  אם  הקדים "כאן – כזה "]
שגלוי לפי לאם  אב  הקדים ובכבוד מאמו, יותר אביו את

שמשדלתו מפני מאביו יותר אמו את  מכבד שהבן לפניו 
בדברים ".

ויש מקומות ... "יש  בעניננו רש "י אומר ולכן
הסדר ששינוי מכך דוקא  כי – רבים  לשון – מקומות ..."

מקומות במספר  כאחד"12מופיע  ש "שקולין ללמוד .13ניתן
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כו. ו, פרשתנו (1
שניהם  "ששקולין ושני ראשון ובדפוס שלפנינו. בדפוסים כ"ה (2

כאחד". שקולין "ששניהם רש"י כת"י ובכו"כ כאחד".
כריתות. סוף (3

יל"ש  פ"ה. שמואל במדרש ועד"ז א. פל"ו, ויק"ר ספ"א. ב"ר (4
בראשית  (באבער) תנחומא בתחלתו. מכילתא גם וראה ד. רמז בראשית

ועוד. יד.
שם  (תנחומא) ויל"ש מד"ש מכילתא ובב"ר בתוספתא. כ"ה (5

"odipyy."כזה זה שוין "ששניהם בויק"ר שקולין".
מכתוב  רק הראי' שמביא אף שם) בתנחומא (ועד"ז במכילתא אבל (6

" מקדים אינו ואהרן" משה "הוא `cgזה mewna כבתוספתא אומר", הוא
הנ"ל. ומדרשים

וכמו  – בשכל גם מובן מקום" "בכל שהוא כמו שהסדר ובפרט (7
בפנים. לקמן וראה מאהרן. גדול הוא דמשה בנדו"ד

מחלה  ותהיינה אומר הוא ולהלן א): (כז, פנחס בפ' שפרש"י ומה (8
הוא  כזו זו ששקולות שהלימוד (היינו כזו זו שקולות שכולן מגיד תרצה
(20 הערה (ושם 203 ע' ח"ח לקו"ש ראה – אחד) במקום הסדר משינוי

כ"א) לחוד, הסדר משינוי (לא הוא בנוגע xezinשהלימוד ועד"ז הכתוב.
לחוד  הסדר משינוי אינו כזו", זו ששקולות "מגיד מסעי ס"פ לפרש"י

.(204ֿ5 ע' שם (ראה
"בכל  שנמנו כפי הסדר בשכל גם מובן שם שנאמרו מאלו שברובם (9
אברהם  וארץ*, (שמים להשני קדום או למעלה הוא הראשון כי מקום",

ואם). אב ואהרן, משה ויעקב, יצחק

שהובא  המקומות אחד [שג"ז מב כו, בחוקותי בפ' ועד"ז (10
אחד  במקום לאבות, אברהם הקדים בכ"מ הנ"ל: ומדרשים בתוספתא
כלומר  אחורנית, נמנו למה פרש"י: כו'] יעקב בריתי את וזכרתי אומר הוא

כו'. יצחק הרי כדאי אינו באם לכך הקטן יעקב הוא כדאי
ושמים" ארץ אלקים ה' עשות "ביום בהשינוי עד"ז י"ל ולכאורה
הוא  בסדרם שהשינוי בפשש"מ דמובן הנ"ל), ומדרשים (שבתוספתא

"(ביום) לומר משנה שהכתוב כבכ"מzeyrמשום (לא "ptl"f שנאמר
והארץxa`"בראשית השמים תולדות "ואלה ,"m`xada כמו שפירושו ("
(וע"ד ptl"fשפרש"י ובקומתם" בתקונם בצביונם "תקנם כה): א, (שם

ב"ארץ" יותר שייך זה וענין וש"נ), שם, בב"ר תנחומא ורבי ר"י פי'
ר"א  דעת (וש"נ) שם בב"ר מצינו וארץ שבשמים להעיר [אבל מבשמים.

" שמעון זה minrtב"ר שקולין ששניהם מלמד אלא כו' מקדים שהוא
שם]. מפרשים וראה כזה".

מעצמו  שמובן שם, ומדרש שבתוספתא דוגמאות בשאר צ"ל ועד"ז
בפשש"מ.

ג. יט, קדושים (11
.(10 הערה (הנ"ל בר"ש ר"א מדעת להעיר (12

הוא  כזה" זה ששקולין "מלמד ומדרש שבתוספתא י"ל ואולי (13
" דעת ed`מהלשון ע"ד אחת, והוי' מציאות שהם שמשמע ומשה", אהרן

ד"ה  שם ב"ב רשב"ם ראה (אבל צלפחד בבנות א) קכ, (ב"ב ר"י
שקולות)**.

ולא  ומשה", אהרן הוא אומר הוא אחד "במקום הלשון יומתק ועפ"ז
המקומות. בשאר כן לפרש אפשר אם צ"ע אבל מקדים. הוא אחד ובמקום

.10 dxrd seq onwl d`x la` (*
.22 dxrd my y"ewl d`xe (**
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שיש מובן מקומות ", "יש  רש "י  מלשון להבין: יש  אך
למשה , אהרן את  התורה  מקדימה שבו אחד  ממקום יותר
אינם אחד", "מקום  רק  שיש  והמדרש  התוספתא  ולשון
מקום בתורה ישנו אם למציאות , ביחס  מחלוקת  על מורים 
מחלוקת , תיתכן לא  זאת לגבי  שהרי יותר, או כזה  אחד
שבהם המקומות  יתר אם  הוא  ביניהם ההבדל אלא 
"הוא לפסוק  (בנוסף  משה לפני אהרן את  התורה  מקדימה 
ששם או כאחד", "שקולין שהם ללמד באים  ומשה ") אהרן

זה . בסדר דוקא  לכתוב הכרחי 

משה , לפני אהרן מוזכר שבהם בתורה המקומות  יתר
כן לפני פסוקים  מספר זו, בפרשה א ) "ויקח 14הם: –

ואת אהרן את  לו ותלד לאשה  לו דודתו יוכבד  את  עמרם 
ב ) במדברמשה ". אהרן15בפרשת  תולדות  "ואלה –

פינחס בפרשת ג ) אהרן16ומשה". את לעמרם  "ותלד  –
משה ". ואת 

והמדרש שהתוספתא  לכך הסיבה  בפשטות  מובנת 
זה ש "שקולין להסיק  אפשר אי  אלו שמפסוקים  סוברים
או ומשה , אהרן הולדת אודות  בהם  שמדובר  כיון כזה ",
למשה , אהרן את  להקדים התורה  צריכה  ולכן  תולדותיהם ,

הולדתם לסדר .17בהתאם 

גם הכולל רש "י של דעתו מהי  להבין : צריך  אך
ובמיוחד כאחד", ש "שקולין  לכך כהוכחה אלו מקומות 

הפשט? לפי  היא רש "י של לימודו דרך דוקא  כאשר

.‚
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לו יש  אלולכאורה  לפסוקים מתכוון אינו שרש "י  מר,

ו"ותלד (בפרשתנו) משה " ואת אהרן את לו "ותלד –
רק אלא  – פינחס ) (בפרשת  משה " ואת אהרן את  לעמרם 
על מדובר  אין שבו ומשה", אהרן תולדות  "ואלה  לפסוק 
ויותר תולדותיהם , על אלא עצמם , ומשה  אהרן  הולדת 
כן על (ואשר כלל שם מוזכרים  אינם משה  תולדות  מכך:

רש "י תורה ,18אומר חבירו  בן את  המלמד שכל "מלמד 
אהרן" "בני נקראים  ולכן ילדו " כאילו הכתוב  עליו מעלה

תורה ") שלמדן לפי  משה "תולדות בשם

– מקום  בכל הרגיל  הסדר שם  להיות  היה  צריך  ולכן
להיכתב משה צריך בודאי שם ואדרבה : – ואהרן משה
אהרן, את  גם  תורה" ש "למדם  זה  היה  שהוא  כיון כן, לפני

בפסוק שם  מדובר כך .19ועל

"יש – למשה  אהרן את התורה  הקדימה  שם  שגם  וכיון
אהרן "הוא  הפסוק  עם ביחד – רבים  לשון  מקומות "

כאחד". ש "שקולין מלמד זה הרי – ומשה "

כוונתו היתה  אם  כי רש "י, כוונת  שזוהי לומר  קשה  אך
– בפרשתנו הפסוק  את  להוציא במדבר , בספר  לפסוק רק 
"יש הסתמי הביטוי מן  במפורש . זאת  אומר  היה  הוא 

כבר הידועים  מקומות  הם  שאלה  נראה או20מקומות" ,
אלו. פרשיות בהמשך המוזכרים  פסוקים  לפחות 

.„
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ואלה התחלתו. לפי זה רש "י בפירוש  גם  קשה  הדבר
שילדה למעלה  שהוזכרו אלו  ומשה, אהרן  "הוא  דבריו:
של לענין המשך  הוא  זה פסוק  כלומר , לעמרם". יוכבד 
– יוכבד" "שילדה – כן לפני  המוזכר ומשה  אהרן  הולדת 
אהרן את  להקדים  מוכרח  שהפסוק  בפשטות  ומובן

בפסוק21למשה הסדר מן להסיק  ניתן כיצד  ואם ֿכן .
כאחד"? ש "שקולין
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כ. ו, (14
א. ג, (15

נט. כו, (16
את  מקדים שהראב"ע  במה וצ"ע בסופו. כז ו, פרשתנו כבראב"ע (17
לו  "ותלד הפסוק לפני במדבר) (דפ' ומשה" אהרן תולדות "ואלה הכתוב
לעמרם" "ותלד צ"ל* ואולי לעיל). (שבפרשתנו משה" ואת אהרן את
תמצא  לא כן "על מקדים שהראב"ע ובפרט פינחס. דפ' הכתוב והיינו

התורה weqtdבכל df zlgzn מקום אין א"כ לאהרן". משה יקדים שלא
זה. הפסוק לפני הנאמר מפרשתנו להקשות

ותלד" גם תולדות "והעד הדיבור בסוף גם שהקדים מה יובן ועפ"ז
הוא  כשהמדובר יותר מיושבת למשה אהרן קדימת שלכאורה אף –
לקמן  ראה – תולדותם ע"ד הוא מכשהמדובר "ותלד", – עצמם בלידתם

בפנים.

[המתורגם] לקו"ש ואילך. 8 ע' חכ"ג לקו"ש זה בפרש"י ראה (18
.1 הערה 9 ע' חי"ג ס"ח. 192 ע' חט"ו

"נעשו  ופרש"י משה", את ה' דיבר "ביום בהכתוב וכההמשך (19
שלאח"ז  בפסוק ורק הגבורה". מפי שלמד מה שלמדן שלו התולדות אלו

ב. יט, סנה' וראה אהרן". בני שמות "ואלה נאמר
להבן  הם שידועים  לאהרן", משה שמקדים מקומות וכה"יש (20

זה. כתוב לפני וגם חמש,
זקנים), (הדר תוספת חזקוני, רשב"ם, – עה"פ במפרשים כמ"ש (21
עה"פ. אברבנאל בחיי, רבינו בשנים), גדול הוא (כי עה"פ בראב"ע ועד"ז
קודם  לישראל התנבא הוא כי ועוד מוסיפים: ואברבנאל שבראב"ע אלא
(שמות  לפנ"ז בפרש"י הובאו כבר הנ"ל ענינים שב' [ולהעיר משה שבא

יו"ד)]. ד,

."dyn z`e oxd` z` clzene" r"a`xd oeyla `iady o`k jex`d xehn xirdle (*

`x`e zyxt zegiyÎihewla dgiy fh jxk
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הפסוק להם1על ה ' אמר אשר  ומשה  אהרן "הוא 
ואחר אהרן תחילה מוזכר שבו ישראל", בני את  הוציאו
למשה , אהרן  שמקדים  מקומות  "יש  רש"י אומר משה , כך
ששקולין לך לומר  לאהרן. משה  שמקדים  מקומות ויש 

.2כאחד"

בתוספתא גם  מוזכר זה  הסגנון4ובמדרש3ענין  שם אך ,
הוא אחד במקום לאהרן, משה  הקדים  מקום  "בכל הוא 

ששקולין מלמד ומשה , אהרן הוא  כזה ".5אומר זה 

שמקדים מקומות  "יש  לומר צריך שרש "י  לכך הסיבה 
ולא – לאהרן" משה שמקדים  מקומות  ויש למשה  אהרן
לאהרן משה  הקדים  מקום "בכל ובמדרש  בתוספתא  כנאמר

אומר הוא  אחד לפי6במקום  כי בפשטות , מובנת  – "...
הסדר את  משנה שהתורה  שמכך לומר , סביר בלתי הפשט 

מקום " "בכל הסדר  מן  בשונה  אחד ", יילמד7"במקום ,
כאחד") ("שקולין המקומות  כל לגבי משמעותי ,8חידוש 

של הענין את מציין רש "י אין מדוע  גם  יתורץ  [בכך
בתוספתא המנויים  האחרים בענינים כאחד" "שקולין

רואים אנו שלגביהם  לעיל שהובא  ש "במקום9ובמדרש 

ומכך דברים, שני שבין הסדר את  התורה  הופכת אחד"
שקולים ], שהם  לומדים 

הרי אחד  במקום  הוא  השינוי שכאשר לומר, יש  אלא 
בדומה זה. במקום  רק  הקיימת  מיוחדת , סיבה  עקב  זה 

רש "י הפסוק10לפירוש  תיראו"11על ואביו אמו "איש 

– לעיל שהובא  במדרש  המוזכרים  המקומות  אחד [שזהו
הוא אחד ובמקום  לאם , אב  כיבוד  מקדים  הוא מקום  "בכל 

זה שקולין  ששניהם  מגיד תיראו, ואביו אמו איש  אומר 

ירא שהבן לפניו שגלוי  לפי לאב  אם  הקדים "כאן – כזה "]
שגלוי לפי לאם  אב  הקדים ובכבוד מאמו, יותר אביו את

שמשדלתו מפני מאביו יותר אמו את  מכבד שהבן לפניו 
בדברים ".

ויש מקומות ... "יש  בעניננו רש "י אומר ולכן
הסדר ששינוי מכך דוקא  כי – רבים  לשון – מקומות ..."

מקומות במספר  כאחד"12מופיע  ש "שקולין ללמוד .13ניתן
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כו. ו, פרשתנו (1
שניהם  "ששקולין ושני ראשון ובדפוס שלפנינו. בדפוסים כ"ה (2

כאחד". שקולין "ששניהם רש"י כת"י ובכו"כ כאחד".
כריתות. סוף (3

יל"ש  פ"ה. שמואל במדרש ועד"ז א. פל"ו, ויק"ר ספ"א. ב"ר (4
בראשית  (באבער) תנחומא בתחלתו. מכילתא גם וראה ד. רמז בראשית

ועוד. יד.
שם  (תנחומא) ויל"ש מד"ש מכילתא ובב"ר בתוספתא. כ"ה (5

"odipyy."כזה זה שוין "ששניהם בויק"ר שקולין".
מכתוב  רק הראי' שמביא אף שם) בתנחומא (ועד"ז במכילתא אבל (6

" מקדים אינו ואהרן" משה "הוא `cgזה mewna כבתוספתא אומר", הוא
הנ"ל. ומדרשים

וכמו  – בשכל גם מובן מקום" "בכל שהוא כמו שהסדר ובפרט (7
בפנים. לקמן וראה מאהרן. גדול הוא דמשה בנדו"ד

מחלה  ותהיינה אומר הוא ולהלן א): (כז, פנחס בפ' שפרש"י ומה (8
הוא  כזו זו ששקולות שהלימוד (היינו כזו זו שקולות שכולן מגיד תרצה
(20 הערה (ושם 203 ע' ח"ח לקו"ש ראה – אחד) במקום הסדר משינוי

כ"א) לחוד, הסדר משינוי (לא הוא בנוגע xezinשהלימוד ועד"ז הכתוב.
לחוד  הסדר משינוי אינו כזו", זו ששקולות "מגיד מסעי ס"פ לפרש"י

.(204ֿ5 ע' שם (ראה
"בכל  שנמנו כפי הסדר בשכל גם מובן שם שנאמרו מאלו שברובם (9
אברהם  וארץ*, (שמים להשני קדום או למעלה הוא הראשון כי מקום",

ואם). אב ואהרן, משה ויעקב, יצחק

שהובא  המקומות אחד [שג"ז מב כו, בחוקותי בפ' ועד"ז (10
אחד  במקום לאבות, אברהם הקדים בכ"מ הנ"ל: ומדרשים בתוספתא
כלומר  אחורנית, נמנו למה פרש"י: כו'] יעקב בריתי את וזכרתי אומר הוא

כו'. יצחק הרי כדאי אינו באם לכך הקטן יעקב הוא כדאי
ושמים" ארץ אלקים ה' עשות "ביום בהשינוי עד"ז י"ל ולכאורה
הוא  בסדרם שהשינוי בפשש"מ דמובן הנ"ל), ומדרשים (שבתוספתא

"(ביום) לומר משנה שהכתוב כבכ"מzeyrמשום (לא "ptl"f שנאמר
והארץxa`"בראשית השמים תולדות "ואלה ,"m`xada כמו שפירושו ("
(וע"ד ptl"fשפרש"י ובקומתם" בתקונם בצביונם "תקנם כה): א, (שם

ב"ארץ" יותר שייך זה וענין וש"נ), שם, בב"ר תנחומא ורבי ר"י פי'
ר"א  דעת (וש"נ) שם בב"ר מצינו וארץ שבשמים להעיר [אבל מבשמים.

" שמעון זה minrtב"ר שקולין ששניהם מלמד אלא כו' מקדים שהוא
שם]. מפרשים וראה כזה".

מעצמו  שמובן שם, ומדרש שבתוספתא דוגמאות בשאר צ"ל ועד"ז
בפשש"מ.

ג. יט, קדושים (11
.(10 הערה (הנ"ל בר"ש ר"א מדעת להעיר (12

הוא  כזה" זה ששקולין "מלמד ומדרש שבתוספתא י"ל ואולי (13
" דעת ed`מהלשון ע"ד אחת, והוי' מציאות שהם שמשמע ומשה", אהרן

ד"ה  שם ב"ב רשב"ם ראה (אבל צלפחד בבנות א) קכ, (ב"ב ר"י
שקולות)**.

ולא  ומשה", אהרן הוא אומר הוא אחד "במקום הלשון יומתק ועפ"ז
המקומות. בשאר כן לפרש אפשר אם צ"ע אבל מקדים. הוא אחד ובמקום

.10 dxrd seq onwl d`x la` (*
.22 dxrd my y"ewl d`xe (**
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אשר ומשה אהרן "הוא  הפסוק שמהמשך נאמר  אם  ואף 
מוכח  מצרים " מארץ  ישראל בני את  הוציאו להם  ה ' אמר 
בביצוע לתפקידם  אלא הולדתם, לסדר חשיבות  כאן שאין
מובן: אינו – ממצרים  ישראל  בני ליציאת  בקשר ה ' ציווי

על לפירושו בדומה  כאן לפרש  היה  צריך רש"י
הקדימה שינוי לסדר שהסיבה  תיראו", ואביו אמו  "איש 
אחד לגבי מיוחדת הדגשה  שנדרשת כיון היא  בפסוק 
התורה מקדימה  כאן בעניננו: גם  וכך – הפרטים  מן
כך ידי על כי ומשה ", אהרן "הוא למשה , אהרן את

ומבהירה מדגישה שליחותם22היא  אודות  שמדובר כיון :
נראה הפסוקים  שמפשטות  ממצרים , ישראל את להוציא 
הקדוש ֿ בחר שאותו העיקר , בלבד  משה היה  שבכך
משנה לכן – השליחות  את  הטיל ועליו  ברוך ֿהוא 
ומשה ", אהרן "הוא  תחילה  ומקדימה הסדר  את  התורה 
למשה לגמרי טפל היה לא שאהרן להדגיש  כדי 

זו .23בשליחות

.‰

È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· ÌÈÙÒÂ ÌÈÂ˜È„

נוספים דיוקים מספר  הבהרת  ידי על יובנו הדברים
רש "י: בפירוש 

ומפרש ומשה " אהרן "הוא  המילים  את מצטט  רש"י
הנוסח  ולפי לעמרם", יוכבד שילדה  למעלה  שהוזכרו  "אלו

דפוסים במספר ומשה24המופיע  אהרן "הוא  ממשיך הוא
ה ' אמר ולכאורה :25אשר שמקדים ...". מקומות  יש  ,

מקומות "יש  הענין בין התוכני הקשר  מהו א )
הפירוש תחילת  לבין כאחד" ששקולין לך לומר  שמקדים ...

לעמרם"? יוכבד שילדה למעלה שהוזכרו "אלו

בסדר השינוי את  להסביר  רש "י של כוונתו אם  ב )
(במדה מתאים  היה לאחר, אחד מקום שבין השמות 

הפסוק בסוף  מיד שמובא  השינוי את  לציין ביותר) הטובה 

ואהרן" משה "הוא  – המילים  ובאותן ענין באותו ?26הבא 

להבין: צריך לכך בנוסף 

את פירושו בתחילת  בהוסיפו רש "י מחדש  מה  ג )

וכי לעמרם" יוכבד  שילדה  למעלה שהוזכרו "אלו המילים 

למעלה"? "הוזכרו אשר אלו שאין לחשוב  היה  ניתן 

משתמש ולא  כאחד", "ששקולין רש "י  אומר מדוע  ד)

ובמדרש בתוספתא  המופיע  זה27בביטוי ששקולין :
?28כזה

ואהרן משה  לגבי  לומר  בכלל ייתכן כיצד ועיקר: ה )
יודע למקרא  חמש  בן  אפילו  כאשר כאחד", "שקולין שהם

רבינו למשה  שווה יודע29שאין כבר  הוא  כאשר ובמיוחד ,
כן לפני  רש "י כולו30מפירוש  הבית נתמלא  ש "כשנולד ,

ישראל של מושיעם  היה והוא  וכדומה31אורה ", ,32–

כלל לכך מתייחס  אינו .33ורש "י

.Â
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המילים את  רש "י מצטט הבא המדבריםבפסוק  "הם 

בפשטות שקיימו". הם  שנצטוו "הם  ומפרש וגו'"
המפרשים כדברי בכך, להבהיר  רש "י את34מתכוון ,

המדברים"? "הם לומר התורה  צריכה  מה  לשם  השאלה:
"הם רש "י מפרש  לפיכך ידוע ! כבר  זה דבר  הרי

וכי לן? משמע  קא  מאי – אבל  שקיימו". הם שנצטוו

ה ' ציווי  את  קיימו ואהרן שמשה  בכך חידוש  ?35יש 
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פנים  הא'. בפי' כאן יקר בכלי ועד"ז מהרא"י, בביאורי שפי' וכמו (22
שלאח"ז. שבפסוק ואהרן" משה ב"הוא גם עד"ז מפרשים ושם כאן. יפות
דבר". בכל המה ש"שקולים מוכח שמזה מפרש שם יקר בכלי (23
"ועל  ומציין כו'" לאהרן כבוד הכתוב "חלק שם, מהרא"י בביאורי אבל
תיראו", ואביו אמו איש גבי ואילך) סע"ב (ל, דקדושין בפ"ק פי' זה דרך

קדושים. ר"פ ברש"י כהפי' והוא
מסיים  ואעפ"כ הסדר לשינוי טעם רש"י כתב מסעי שבס"פ ומה
(הובא  210 ע' שם ח"ח [המתורגם] לקו"ש ראה – כו'" ששקולות "מגיד

.(8 הערה לעיל
במקום  רש"י כת"י וכמה שני בדפוס ראשון. בדפוס הוא וכן (24

בפ"ע. ד"ה ומתחיל ואהרן" משה "הוא אי' ומשה" אהרן "הוא
פרש"י  והמשך ומשה" אהרן "הוא התיבות ליתא כת"י בכמה (25

לעמרם". יוכבד "שילדה התיבות לאחרי תיכף בא כו'" מקומות "יש
ועוד). .22 הערה (הנ"ל התורה מפרשי וכבכמה (26

הפרשה  בזה מ"ש ג"כ מתורץ ויהי' ב: שט, השל"ה מלשון ולהעיר
וראה  שקולין. ששניהם ללמד ופרש"י ואהרן משה הוא ומשה, אהרן הוא

.63 הערה לקמן

הוצאת  ויק"ר (ראה כאחד" "שקולין גירסאות יש בויק"ר (27
כאחד" "שקולין הלשון – בסופה) כריתות ב. נז, (פסחים בגמ' מרגליות).

ועזים. כבשים לענין (כאחת)
צלפחד  בנות בענין מסעי ופ' פנחס בפ' רש"י לשון הוא וכן (28

.(8 הערה (כנ"ל
ובכ"מ. שם. של"ה עה"פ. ראב"ע וראה (29

ב. ב, שמות (30
כב. א, שם פרש"י (31

שליח  הי' והוא ה', נגלה שאליו ואילך. א ג, דשמות הפרשה וככל (32
וכו'. ה'

במעשים  א"נ כו'* קאמר שעה באותה כאן לדוד במשכיל ומ"ש (33
לך  "לומר סתם כותב כ"א ברמז, לא אפילו בפרש"י זה אין – קאמר
ס"פ  (ברא"ם שבפרש"י הפירושים לשאר בנוגע ועד"ז כאחד". ששקולין

רש"י. בלשון רמז שום להם שאין ועוד), כאן. לדרך צידה מסעי.
כאן. יצחק ובאר גו"א רא"ם, וראה כאן. טוב דבק ראה (34

יא) ג, (שמות  שאל שמשה כיון להשמיענו שהוצרך לומר ודוחק (35
פרע  אל אלך כי אנכי יו"ד."מי ד, (שם השליחות לקבל רצה לא וגם ה",

.cere .t"dr jiyl` ,l`paxa` ,r"a`x mb d`xe (*
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משה "הוא  המילים  את  רש "י מצטט מכן לאחר
ועד מתחלה  ובצדקתם בשליחותם  "הם  ומפרש: ואהרן"

להבין: וצריך סוף".

שלמים שנשארו מעלתם  את כאן  לציין חשוב  מדוע  א )
סוף "? ועד מתחלה ובצדקתם  "בשליחותם 

"בשליחותם אלו פרטים  שני משמעות מהי  ב )
לשליחותם כללי באופן רש "י התכוון אילו  ובצדקתם":

בגמרא36וצדקותם כנאמר  כלשון37, לומר, צריך  היה ,
מדוע סוף "; ועד  מתחלה בצדקתם  "הן רק  הגמרא ,
כהמשך מתכוון  הוא ואם "בשליחותם "? מוסיף  הוא 
שקיימו", הם שנצטוו "הם  הפסוק , לתחילת לביאור 
"בשליחותם שלמים  שהיו כאן לציין בעיקר חשוב 

צדקותם ? הזכרת לא סוף ", ועד מתחלה

המילה את  פירושו בתחילת רש "י מוסיף  מדוע  ג )
"הוא הפסוק  ללשון (בהמשך מיד מתחיל ואינו "הם ",
ועד מתחלה  ובצדקתם  "בשליחותם  – ואהרן") משה

סוף "?

.Ê
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הוא : זה לכל ההסבר

לכאורה , היא : כאן לתרצה  מתכוון  שרש "י השאלה
לפני נאמר  כבר הרי  לחלוטין, מיותרים  הללו הפסוקים שני

כפי38כן אלא , ויצוום ...". אהרן ואל  משה אל ה ' "וידבר
כן לפני  רש "י הענין39שפירש  באמצע  הפסיקה שהתורה ,

נתייחסו". ובמי ואהרן משה  נולדו "האיך לספר כדי 
שוב פותחת  היא  יחוסם, ענין את  התורה  מסיימת  וכאשר

ה'..." הדיבור40"וידבר "הוא  רש "י, כלשון שזהו, כך ,
חוזרת מדוע  רק  מובן זה  לפי אך למעלה ". האמור עצמו 
ההרחבה מובנת אין עדיין אך "וידבר...". על שוב  התורה 
ה ' אמר אשר ומשה אהרן "הוא  – אלו פסוקים בשני

כן ? לפני ידוע  כבר תוכנם  אשר להם ...",

למעלה שהוזכרו  "אלו בפירושו רש "י מבאר  זאת  את 
לעמרם" יוכבד צריכהשילדה  מדוע גם  מתורץ  ובכך –

של יחוסם  את לספר כדי הענין באמצע  להפסיק  התורה 
להלן. שיוסבר כפי ואהרן, משה

.Á

Ì¯ÓÚÂ „·ÎÂÈ ˙ÂÎÊ· ˙ÂÁÈÏ˘Ï Ô¯‰‡Â ‰˘Ó ˙¯ÈÁ·

של אמם על למדנו לפניֿכן כבר הוא : לכך ההסבר 
יוכבד ואהרן, פרעה41משה  גזירת  את  ביצעה  לא  אשר ,

אותו" והמתן הוא בן  את42"אם  המילדות  "ותיראנה  אלא  ,
ולא מצרים ". מלך אליהן דיבר כאשר  עשו ולא האלקים
מכך: יותר אלא  אותו", "והמתן את קיימו שלא  בלבד זו

ומזון..." מים להם  "מספקות  – הילדים " את  .43"ותחיין
גזירת את לבטל כדי יכולתה  ככל לעשות  השתדלה  היא 
מוצאים לזה  בדומה  מזה : ההיפך את עשתה  ואף  פרעה 
פרעה בגזירת  להתחשב  שבלי עמרם , אביהם, לגבי

שניים " ליקוחין בה  ועשה .44"החזירה 

ש "וידבר לכך הסיבה  התורה : כאן מדגישה  זאת ואת 
פרעה ואל ישראל בני  אל ויצוום אהרן ואל משה  אל ה '
מצרים ", מארץ  ישראל בני את  להוציא מצרים  מלך
אהרן "הוא  היתה  – ממצרים  ישראל להוצאת  [בחירתם 

הזכות מפני לעמרם"]. יוכבד שילדה  – והמעלה45ומשה
ואמם אביהם היו46של במצרים , ישראל והחייאת  בקיום 

מארץ ישראל בני את הוציאו להם  ה ' "אמר אשר  אלו הם
מצרים ".

.Ë
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ועשה "החזירה  עמרם , של מעשהו קשה : זה לפי אך
אהרן שהרי  משה , ללידת  רק  הביאו  שניים ", ליקוחין בה 
יוכבד של התמודדותה  גם  כך השניים . הליקוחין לפני  נולד 
אצל רק אהרן, הולדת לאחר היתה  פרעה  גזירת נגד

"ותצפנהו..."47משה נאמר שלגביו כן48, כמו וכדומה . ,
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– שלחתני" זה למה הזה לעם הרעותה "למה כב) ה, (שם טען יג):
וכאן  לאהרן, בנוגע מצינו לא הנ"ל כל כי – ששלחתני" על אני "קובל
גם  ועיקר: ועוד שקיימו". הם שנצטוו "הם המדברים", "הם יחד כוללם
הזריזות  וענין "קיימו", השליחות שקיבל שלאחרי פשיטא למשה בנוגע
הרי  – שם) כפרש"י כד ד, דשמות ההתרשלות – (לשלול הציווי בקיום

שקיימו". "הם רש"י בלשון מודגש אינו
יצחק. ובאר ברא"ם כדמשמע (36

שם. מהרש"א חדא"ג וראה א. יא, מגילה (37
יג. ו, (38
שם. (39

כט. ו, (40
ובפרש"י. ואילך טו א, שמות (41

טז. א, שם (42
וברש"י. יז א, שם (43
א. ב, שם פרש"י (44

לבנים  (וכיו"ב) ותגמול פעולה בתורה, לפנ"ז כבר שמצינו להעיר (45
ט, נח פרש"י כד. שם, דֿה. כו, תולדות לדוגמא ראה – האבות בזכות

כג.
"ללמדנו יג) (ו, שם רש"י לשון יומתק ועפ"ז (46j`id משה נולדו

ואהרן".inaeואהרן משה יחוס "ללמדנו בקיצור כתב ולא – נתיחסו"
" מפרש אינו שהכתוב נולדו".j`idובפרט

שלפנ"ז) (כבהערה רש"י הדגשת ע"פ ובפרט (47"j`id."נולדו
ואילך. ב ב, שם (48

ireayd cenild xefgn t"r ± `x`e zyxt ± zegiyÎihewl

אשר ומשה אהרן "הוא  הפסוק שמהמשך נאמר  אם  ואף 
מוכח  מצרים " מארץ  ישראל בני את  הוציאו להם  ה ' אמר 
בביצוע לתפקידם  אלא הולדתם, לסדר חשיבות  כאן שאין
מובן: אינו – ממצרים  ישראל  בני ליציאת  בקשר ה ' ציווי

על לפירושו בדומה  כאן לפרש  היה  צריך רש"י
הקדימה שינוי לסדר שהסיבה  תיראו", ואביו אמו  "איש 
אחד לגבי מיוחדת הדגשה  שנדרשת כיון היא  בפסוק 
התורה מקדימה  כאן בעניננו: גם  וכך – הפרטים  מן
כך ידי על כי ומשה ", אהרן "הוא למשה , אהרן את

ומבהירה מדגישה שליחותם22היא  אודות  שמדובר כיון :
נראה הפסוקים  שמפשטות  ממצרים , ישראל את להוציא 
הקדוש ֿ בחר שאותו העיקר , בלבד  משה היה  שבכך
משנה לכן – השליחות  את  הטיל ועליו  ברוך ֿהוא 
ומשה ", אהרן "הוא  תחילה  ומקדימה הסדר  את  התורה 
למשה לגמרי טפל היה לא שאהרן להדגיש  כדי 

זו .23בשליחות

.‰

È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· ÌÈÙÒÂ ÌÈÂ˜È„

נוספים דיוקים מספר  הבהרת  ידי על יובנו הדברים
רש "י: בפירוש 

ומפרש ומשה " אהרן "הוא  המילים  את מצטט  רש"י
הנוסח  ולפי לעמרם", יוכבד שילדה  למעלה  שהוזכרו  "אלו

דפוסים במספר ומשה24המופיע  אהרן "הוא  ממשיך הוא
ה ' אמר ולכאורה :25אשר שמקדים ...". מקומות  יש  ,

מקומות "יש  הענין בין התוכני הקשר  מהו א )
הפירוש תחילת  לבין כאחד" ששקולין לך לומר  שמקדים ...

לעמרם"? יוכבד שילדה למעלה שהוזכרו "אלו

בסדר השינוי את  להסביר  רש "י של כוונתו אם  ב )
(במדה מתאים  היה לאחר, אחד מקום שבין השמות 

הפסוק בסוף  מיד שמובא  השינוי את  לציין ביותר) הטובה 

ואהרן" משה "הוא  – המילים  ובאותן ענין באותו ?26הבא 

להבין: צריך לכך בנוסף 

את פירושו בתחילת  בהוסיפו רש "י מחדש  מה  ג )

וכי לעמרם" יוכבד  שילדה  למעלה שהוזכרו "אלו המילים 

למעלה"? "הוזכרו אשר אלו שאין לחשוב  היה  ניתן 

משתמש ולא  כאחד", "ששקולין רש "י  אומר מדוע  ד)

ובמדרש בתוספתא  המופיע  זה27בביטוי ששקולין :
?28כזה

ואהרן משה  לגבי  לומר  בכלל ייתכן כיצד ועיקר: ה )
יודע למקרא  חמש  בן  אפילו  כאשר כאחד", "שקולין שהם

רבינו למשה  שווה יודע29שאין כבר  הוא  כאשר ובמיוחד ,
כן לפני  רש "י כולו30מפירוש  הבית נתמלא  ש "כשנולד ,

ישראל של מושיעם  היה והוא  וכדומה31אורה ", ,32–

כלל לכך מתייחס  אינו .33ורש "י

.Â
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המילים את  רש "י מצטט הבא המדבריםבפסוק  "הם 

בפשטות שקיימו". הם  שנצטוו "הם  ומפרש וגו'"
המפרשים כדברי בכך, להבהיר  רש "י את34מתכוון ,

המדברים"? "הם לומר התורה  צריכה  מה  לשם  השאלה:
"הם רש "י מפרש  לפיכך ידוע ! כבר  זה דבר  הרי

וכי לן? משמע  קא  מאי – אבל  שקיימו". הם שנצטוו

ה ' ציווי  את  קיימו ואהרן שמשה  בכך חידוש  ?35יש 
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פנים  הא'. בפי' כאן יקר בכלי ועד"ז מהרא"י, בביאורי שפי' וכמו (22
שלאח"ז. שבפסוק ואהרן" משה ב"הוא גם עד"ז מפרשים ושם כאן. יפות
דבר". בכל המה ש"שקולים מוכח שמזה מפרש שם יקר בכלי (23
"ועל  ומציין כו'" לאהרן כבוד הכתוב "חלק שם, מהרא"י בביאורי אבל
תיראו", ואביו אמו איש גבי ואילך) סע"ב (ל, דקדושין בפ"ק פי' זה דרך

קדושים. ר"פ ברש"י כהפי' והוא
מסיים  ואעפ"כ הסדר לשינוי טעם רש"י כתב מסעי שבס"פ ומה
(הובא  210 ע' שם ח"ח [המתורגם] לקו"ש ראה – כו'" ששקולות "מגיד

.(8 הערה לעיל
במקום  רש"י כת"י וכמה שני בדפוס ראשון. בדפוס הוא וכן (24

בפ"ע. ד"ה ומתחיל ואהרן" משה "הוא אי' ומשה" אהרן "הוא
פרש"י  והמשך ומשה" אהרן "הוא התיבות ליתא כת"י בכמה (25

לעמרם". יוכבד "שילדה התיבות לאחרי תיכף בא כו'" מקומות "יש
ועוד). .22 הערה (הנ"ל התורה מפרשי וכבכמה (26

הפרשה  בזה מ"ש ג"כ מתורץ ויהי' ב: שט, השל"ה מלשון ולהעיר
וראה  שקולין. ששניהם ללמד ופרש"י ואהרן משה הוא ומשה, אהרן הוא

.63 הערה לקמן

הוצאת  ויק"ר (ראה כאחד" "שקולין גירסאות יש בויק"ר (27
כאחד" "שקולין הלשון – בסופה) כריתות ב. נז, (פסחים בגמ' מרגליות).

ועזים. כבשים לענין (כאחת)
צלפחד  בנות בענין מסעי ופ' פנחס בפ' רש"י לשון הוא וכן (28

.(8 הערה (כנ"ל
ובכ"מ. שם. של"ה עה"פ. ראב"ע וראה (29

ב. ב, שמות (30
כב. א, שם פרש"י (31

שליח  הי' והוא ה', נגלה שאליו ואילך. א ג, דשמות הפרשה וככל (32
וכו'. ה'

במעשים  א"נ כו'* קאמר שעה באותה כאן לדוד במשכיל ומ"ש (33
לך  "לומר סתם כותב כ"א ברמז, לא אפילו בפרש"י זה אין – קאמר
ס"פ  (ברא"ם שבפרש"י הפירושים לשאר בנוגע ועד"ז כאחד". ששקולין

רש"י. בלשון רמז שום להם שאין ועוד), כאן. לדרך צידה מסעי.
כאן. יצחק ובאר גו"א רא"ם, וראה כאן. טוב דבק ראה (34

יא) ג, (שמות  שאל שמשה כיון להשמיענו שהוצרך לומר ודוחק (35
פרע  אל אלך כי אנכי יו"ד."מי ד, (שם השליחות לקבל רצה לא וגם ה",

.cere .t"dr jiyl` ,l`paxa` ,r"a`x mb d`xe (*
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ובהבאת  בהכנת  העיקרי  משה  צריכההיה  כך ואם הגאולה ,
לאהרן"? משה את זה  בפסוק  להקדים  התורה  היתה 

לפני גם אלא ומשה ") אהרן ("הוא  זה  בפסוק  רק  ולא 
יחוסם על מדובר  כאשר  התורה49כן, היתה  צריכה שם  גם  ,

אהרן" ואת משה  את לו "ותלד  המטרה50לכתוב  שהרי  ,

התולדות סדר  את  לספר כדי רק אינה  היחוס  פירוט של
משה51וכדומה של לזכותם  הטעם  את  להסביר  כדי אלא  ,

משה בכך וגם  הגאולה , להבאת  לשליחים  להיבחר ואהרן

העיקר ?52הוא 

שמקדים מקומות  "יש  ואומר  מיד רש "י ממשיך לכן 

רש "י מתכוון אכן מקומות " "יש  באמרו למשה ...". אהרן
הקודם ביחד53לפסוק  משה ", ואת  אהרן את  לו "ותלד

ששקולין לך "לומר – ומשה" אהרן "הוא  הפסוק  עם 

כאחד".

הכוונה אין כאחד": "ששקולין הוא  בזה והדיוק 

דרגה באותה ושהם  לזה , זה  שווים  ואהרן שמשה
ישראל את להוציא  השליחות  שבענין אלא  וכדומה ,

של חלק  שניהם  כאחד: שניהם  נחשבים ממצרים
אחת –54שליחות 

מקומות ויש  למשה  אהרן שמקדים  מקומות "יש 

אחת שליחות מהוים  שניהם  כי לאהרן", משה  .55שמקדים
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פרעה אל המדברים "הם  כאן מוסיפה  שהתורה מכך
לגבי שגם מובן, עצמו , בפני כענין להוציא ..." מצרים  מלך
שהוזכרו "אלו שהם יחוסם, מעלת משמעותית  זה  פרט

בין הקשר מהו מובן, ולא  לעמרם ". יוכבד שילדה  למעלה 
מצרים"? מלך  פרעה  אל "המדברים היותם  לבין יחוסם 

שהם שקיימו", הם  שנצטוו "הם רש "י מפרש  לפיכך

"הם " היותם מפני פרעה, אל  בדברם  שליחותם  את  מלאו 
לעמרם": יוכבד "שילדה  –

גזירת כנגד והתיצבותה איֿציותה  יוכבד, שאצל כשם 

פרעה כי נפש , מסירות כדי עד בקשיים כרוכים  היו  פרעה 
ותחיין הזה  הדבר  עשיתן "מדוע מהן ודרש  למילדות  קרא 
עשו "לא  שהן התורה  מדגישה  לפיכך – הילדים " את

מפני הילדים " את  ותחיין מצרים  מלך אליהן דיבר כאשר
שכר להן ניתן ולכן – האלקים " את המילדות  "ותיראן

המילדות:56מיוחד יראו כי ויהי למילדות ... אלקים "וייטב 
בתים ". להם ויעש  האלקים  את

ליקוחין בה  "עשה  פעולתו אשר עמרם, אצל גם וכך 

רש"י, כפירוש  ובנסים, בקשיים כרוכה  היתה שניים "
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" לב) ה, (בראשית במ"א שמצינו ולהעיר (49cleie את שם את נח
הראשונה  בפעם נזכרים ב) לידתם, ע"ד מספר שהכתוב א) יפת": ואת חם
שבכולם  החשוב "שם" מקדים כ"א תולדותם* כסדר נמנו לא ואעפ"כ –
בשביל  לא כאן הוזכרו א) אשר: בנדו"ד*** ועאכו"כ שם**, כפרש"י
נאמר  זכות באיזה – כ"א כשלעצמם, ויוכבד עמרם תולדות היא סיפור
לפנ"ז  (וידועים) הוזכרו כבר ב) גו'", להוציא גו' "ויצום ואהרן למשה

בתורה.
היאך יג): ו, (שם רש"י שמקדים וכמו (50eclep.ואהרן משה
"דודתו", כ) (ו, הכתוב הוסיף גם ולכן (51yxtk"i בת אבוהי "אחת

בפסוק  רש"י הדגשת גם תובן ועפ"ז יחוסה. שמדגיש – קהת" אחות לוי
ראה  – ה)יחוס (מעלת הוא הכתובים עיקר כל כי שם, כה ופסוק כג

ואילך. 47 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש
חלק  לאהרן שגם להדגיש אהרן מקדים שהכתוב לומר ואין (52
ובהמקומות  ד סעיף סוף כנ"ל קדושים, ר"פ פרש"י (וע"ד בהשליחות
להשליחות, בנוגע ליחסם בשביל רק כאן שנזכרו אף כי – (22 שבהערה

" הוא שהלשון מכיון מזה clzeמ"מ, למדין היינו לא גו'", אהרן את לו

אחדים  שבפסוקים ובפרט בהשליחות, אהרן חלק לחזק בא שהכתוב
ד, שמות פ' לעיל (וראה ממשה בשנים גדול שאהרן נאמר ז) (ז, לאח"ז

יו"ד).
משה  "אל (וכמ"פ) לפנ"ז תיכף שמקדים כיון למשה, בנוגע משא"כ
הי' ליחסם, בשביל כאן ונזכרו והשליחות, ה' ציווי בנוגע אהרן" ואל
שהכתוב  (שם) לקמן וכמו העיקר, הוא משה זה שבענין לפי שהוא מובן
שלש  בן הוא "ואהרן ממשה גדול אהרן ואשר שנותם, מנין לומר בא

שנה". שמונים בן "ומשה מקדים – שנה" ושמונים
מפורשים שהם ואהרן", משה שמקדים מקומות וכה"יש (53ptl"f–

יג. ו, וארא כ,****. שם א. ה, כט. ד, שמות
במצוה  ומשה אהרן הושוו ומעתה כח: ו, כאן מאוה"ח להעיר (54

שם*****. בב"ר הארוך מהרז"ו מפי' ולהעיר זו.
דיצי"מ. זו בפרשה הוא פירושו כי לפרשו, צריך אינו ורש"י (55
וגדלותם  ואהרן משה ע"ד שמדובר הנ"ל ומדרשים בתוספתא משא"כ

ובמפרשים. ה, פ"ד, שהש"ר וראה – בכלל
כֿכא. א, שם (56

d`x la` .irqn t"q i"yxtk ,mzeclez xcqk epnp `l ,"zepa m` ik mipa el eid `l 'eb cgtlve" xn`py (bl ,ek qgpit) '`d mrta mby ,cgtlv zepa rbepa oke (*
.my g"g y"ewl

.my zexrdae jli`e 116 'r d"g [mbxeznd] y"ewl d`x la` (**
ezlrn "my"ac ,zehyta wlgl yiy s` במשה ***) משא"כ שם: כפרש"י כו'", ממנו יצא ושאברהם מהול כשהוא ונולד צדיק "שהוא כיון בערך שלא

בהשליחות  העיקר שהוא משה נוגע בזה ממצרים), בנ"י את להוציא המדובר להענין בנוגע (עכ"פ הרי .ואהרן
xzei aeyge reci 'id `edy oeik enicwd drxty l"i la` ."oxd`e dyn dnl mixvn jln mdil` xn`ie" (c ,d my) weqtd mb llkp dfay xnel yi dxe`kl (****

.eziaa lcbzpy ,drxt ziaa
."dfk df oiey" `zi` my x"wieay xirdl yi ± "miey mpi`y s` oilewy e`xwp" yxcna ok 'ity dn la` (*****
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מצרים מלך פרעה אל בדברם  ומשה  אהרן נהגו גם  כך
שמספרת כפי בכך, כרוכים  שהיו הקשיים  שלמרות  –

להם אמר שפרעה כן, לפני  ואהרן57התורה  משה "למה 
וכדומה . לסבלותיכם " לכו העם ... את תפריעו

פרעה אל המדברים  "הם  ואומרת  התורה מוסיפה  ולכן
ובאופן פרעה  אל בדברם  שגם  להוציא ...", מצרים מלך
שהוזכרו "אלו שהם  היה  ניכר עלֿידם , השליחות  ביצוע 
"אמר – השליחות  כלומר, לעמרם ". יוכבד שילדה למעלה 
מפני עליהם  הוטלה  – ישראל " בני  את  הוציאו להם ה '

של58שירשו דרך באותה ונהגו ויוכבד, עמרם  מעלת  את 
כוחם בכל  למלא  וציוויו59הרצון ה ' רצון  כפי60את  ,

שקיימו" הם שנצטוו ש "הם בכך .61שראו
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ואהרן", משה  "הוא התורה  מוסיפה  מכן לאחר  כאשר
השאלות : מתעוררות 

אלו מילים על שוב  בחוזרה התורה כוונת  מהי ?62א )

לאהרן משה  את  ומקדימה התורה , כאן משנה מדוע ב )
לאהרן, משה שמקדים  מקומות " "יש  רש "י בדברי  (שהרי

זה לפסוק  דוקא מתכוון הוא  לומדים63אין שממנו ,
שבהם כן , לפני פסוקים למספר אלא  כאחד ", ש "שקולין

לאהרן משה  את  ).64מקדימים

ואינו המדברים ", "הם רבים בלשון מתחיל הפסוק  ג )
בלשון אלא  ואהרן", משה  "הם לשון באותה  מסיים 

ואהרן".65יחיד משה  "הוא 

ובצדקתם בשליחותם  "הם  רש "י  מפרש  כך על
ואהרן" משה "הוא  המילים משמעות  סוף ": ועד מתחילה 
ששם הקודם , בפסוק  ומשה " אהרן כ"הוא אינה  כאן –

"הם היא  כאן הכוונה  אלא  כאחד ", "שקולין היא הכוונה 
עצמו. בפני  אחד  כל רבים , בלשון בשליחותם ",

כ"אחד" היותם  – כאחד" "שקולין  היותם  כלומר,
ציווי מצד להם ", ה ' "אמר לגבי רק  היא  – השליחות  בענין
אחד, באופן היה לא  למעשה  השליחות  ביצוע  ואילו ה ',

שונה : באופן מהם אחד  כל אצל אופנים , בשני אלא

נא "שלח ואמר הקדוש ֿברוךֿהוא , עם  "התמקח" משה
תשלח " גדולה66ביד ליטול רוצה  היה  "שלא  צדקתו (מפני

אהרן" השליחות67על את  מילא  אהרן ואילו וכדומה , (
שיהא סבור כשאתה  ו"לא  בלבו ", ושמח "וראך של באופן

לגדולה " עולה שאתה עליך בשליחות68מקפיד שני, ומצד .
"לפה לו היה  ואהרן והעיקר , הראש  משה היה  למעשה

משה69ולמליץ " לפרעה . בדיבור והן  לישראל, בדיבור הן ,
במכות לרדותו ורודה  "שופט  – לפרעה " "אלקים  היה 

נביאך" יהיה  אחיך ו"אהרן "ימליצנו70ויסורין ", –
פרעה " באזני .71ויטעימנו

"הם ומדגיש  בפירושו , רש "י מוסיף  זאת  ואת 
כאשר כאן, "הוא " שהמילה ובצדקתם ", בשליחותם
בפני למשה  מתייחסת  לאהרן, משה  את  מקדימה התורה 
והוא משה  "הוא  נאמר  כאילו  עצמו, בפני  ולאהרן עצמו 
לגבי ובצדקתם": בשליחותם  ש "הם  מסביר וזה  אהרן",
שתי רבים , "הם ", ואהרן משה  למעשה  השליחות  ביצוע 
השונות) למעלותיהם (בהתאם  "בשליחותם  שונות  דרכים 

ובצדקתם ".
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רש "י: בפירוש  תורה" של מ "יינה 

מבואר החסידות בדומה72בתורת הם ואהרן שמשה  ,
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ואילך. ב ה, שם (57
שם: וברע"ב כו'". לבן זוכה "האב מ"ט) (פ"ב מעדיות להעיר (58
בפשש"מ. גם מובן זה והרי האב. לטבע דומה להיות הבן טבע שקרוב

[המתורגם]ול  לקו"ש וראה נתיחסו". ד"ובמי בפשטות הכוונה זוהי כאורה
ואילך. 166 ע' ח"ח

א"ל  ג) פ"ז, (שמו"ר במדרש איתא לישראל בנוגע דגם ולהעיר, (59
עליכם  מקבלין תהיו כן ע"מ הן טרחנין הן רגזנין הן סרבנים בני הקב"ה
ע' פרשתנו ובאוה"ת באבנים. אתכם מסקלין שיהיו אתכם מקללין שיהיו
ולסבול  בנחת להנהיגם עליהם ציוה (שם) בחומש שפירש"י וזהו קצא:

אותם.
כבוד  לו לחלק עליו "צום יג שם, פרשתנו פרש"י וראה (60

בדבריהם".
ניזוק". "ואינך יב) (ג, מפרש"י להעיר (61

.(34 הערה (הנ"ל רש"י מפרשי ראה (62

מהגירסא  גם משמע שכן ולהעיר .(26 (הערה הנ"ל מפרשים ראה (63
בעל  של זקנו אלקביץ, ר"ש ע"י הוגה – רל"ו חג'ירא (אל שני בדפוס
משה  "הוא שמעתיק (24 הערה לעיל (שנעתק רש"י וכת"י דודי") "לכה

כו'". שמקדים מקומות "יש הפי' לפני ואהרן"
.53 הערה לעיל נסמן (64

עה"פ. אוה"ח ב. כו, זח"ב ראה (65
יג. ד, שם (66

יו"ד. ד, שם פרש"י (67

ובפרש"י. יד ד, שם (68
יג. ו, פרשתנו פרש"י (69

ובפרש"י. א ז, (70
ואילך. 72 ע' לקמן בארוכה וראה ב. שם, פרש"י (71

וראה  שם. זח"ב ע"פ ואילך. רכו ע' קמה. ע' פרשתנו אוה"ת (72
וש"נ. יא, סעיף למשה ביחס – אהרן ע' ב' כרך הערכיםֿחב"ד ספר
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ובהבאת  בהכנת  העיקרי  משה  צריכההיה  כך ואם הגאולה ,
לאהרן"? משה את זה  בפסוק  להקדים  התורה  היתה 

לפני גם אלא ומשה ") אהרן ("הוא  זה  בפסוק  רק  ולא 
יחוסם על מדובר  כאשר  התורה49כן, היתה  צריכה שם  גם  ,

אהרן" ואת משה  את לו "ותלד  המטרה50לכתוב  שהרי  ,

התולדות סדר  את  לספר כדי רק אינה  היחוס  פירוט של
משה51וכדומה של לזכותם  הטעם  את  להסביר  כדי אלא  ,

משה בכך וגם  הגאולה , להבאת  לשליחים  להיבחר ואהרן

העיקר ?52הוא 

שמקדים מקומות  "יש  ואומר  מיד רש "י ממשיך לכן 

רש "י מתכוון אכן מקומות " "יש  באמרו למשה ...". אהרן
הקודם ביחד53לפסוק  משה ", ואת  אהרן את  לו "ותלד

ששקולין לך "לומר – ומשה" אהרן "הוא  הפסוק  עם 

כאחד".

הכוונה אין כאחד": "ששקולין הוא  בזה והדיוק 

דרגה באותה ושהם  לזה , זה  שווים  ואהרן שמשה
ישראל את להוציא  השליחות  שבענין אלא  וכדומה ,

של חלק  שניהם  כאחד: שניהם  נחשבים ממצרים
אחת –54שליחות 

מקומות ויש  למשה  אהרן שמקדים  מקומות "יש 

אחת שליחות מהוים  שניהם  כי לאהרן", משה  .55שמקדים
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פרעה אל המדברים "הם  כאן מוסיפה  שהתורה מכך
לגבי שגם מובן, עצמו , בפני כענין להוציא ..." מצרים  מלך
שהוזכרו "אלו שהם יחוסם, מעלת משמעותית  זה  פרט

בין הקשר מהו מובן, ולא  לעמרם ". יוכבד שילדה  למעלה 
מצרים"? מלך  פרעה  אל "המדברים היותם  לבין יחוסם 

שהם שקיימו", הם  שנצטוו "הם רש "י מפרש  לפיכך

"הם " היותם מפני פרעה, אל  בדברם  שליחותם  את  מלאו 
לעמרם": יוכבד "שילדה  –

גזירת כנגד והתיצבותה איֿציותה  יוכבד, שאצל כשם 

פרעה כי נפש , מסירות כדי עד בקשיים כרוכים  היו  פרעה 
ותחיין הזה  הדבר  עשיתן "מדוע מהן ודרש  למילדות  קרא 
עשו "לא  שהן התורה  מדגישה  לפיכך – הילדים " את

מפני הילדים " את  ותחיין מצרים  מלך אליהן דיבר כאשר
שכר להן ניתן ולכן – האלקים " את המילדות  "ותיראן

המילדות:56מיוחד יראו כי ויהי למילדות ... אלקים "וייטב 
בתים ". להם ויעש  האלקים  את

ליקוחין בה  "עשה  פעולתו אשר עמרם, אצל גם וכך 

רש"י, כפירוש  ובנסים, בקשיים כרוכה  היתה שניים "
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" לב) ה, (בראשית במ"א שמצינו ולהעיר (49cleie את שם את נח
הראשונה  בפעם נזכרים ב) לידתם, ע"ד מספר שהכתוב א) יפת": ואת חם
שבכולם  החשוב "שם" מקדים כ"א תולדותם* כסדר נמנו לא ואעפ"כ –
בשביל  לא כאן הוזכרו א) אשר: בנדו"ד*** ועאכו"כ שם**, כפרש"י
נאמר  זכות באיזה – כ"א כשלעצמם, ויוכבד עמרם תולדות היא סיפור
לפנ"ז  (וידועים) הוזכרו כבר ב) גו'", להוציא גו' "ויצום ואהרן למשה

בתורה.
היאך יג): ו, (שם רש"י שמקדים וכמו (50eclep.ואהרן משה
"דודתו", כ) (ו, הכתוב הוסיף גם ולכן (51yxtk"i בת אבוהי "אחת

בפסוק  רש"י הדגשת גם תובן ועפ"ז יחוסה. שמדגיש – קהת" אחות לוי
ראה  – ה)יחוס (מעלת הוא הכתובים עיקר כל כי שם, כה ופסוק כג

ואילך. 47 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש
חלק  לאהרן שגם להדגיש אהרן מקדים שהכתוב לומר ואין (52
ובהמקומות  ד סעיף סוף כנ"ל קדושים, ר"פ פרש"י (וע"ד בהשליחות
להשליחות, בנוגע ליחסם בשביל רק כאן שנזכרו אף כי – (22 שבהערה

" הוא שהלשון מכיון מזה clzeמ"מ, למדין היינו לא גו'", אהרן את לו

אחדים  שבפסוקים ובפרט בהשליחות, אהרן חלק לחזק בא שהכתוב
ד, שמות פ' לעיל (וראה ממשה בשנים גדול שאהרן נאמר ז) (ז, לאח"ז

יו"ד).
משה  "אל (וכמ"פ) לפנ"ז תיכף שמקדים כיון למשה, בנוגע משא"כ
הי' ליחסם, בשביל כאן ונזכרו והשליחות, ה' ציווי בנוגע אהרן" ואל
שהכתוב  (שם) לקמן וכמו העיקר, הוא משה זה שבענין לפי שהוא מובן
שלש  בן הוא "ואהרן ממשה גדול אהרן ואשר שנותם, מנין לומר בא

שנה". שמונים בן "ומשה מקדים – שנה" ושמונים
מפורשים שהם ואהרן", משה שמקדים מקומות וכה"יש (53ptl"f–

יג. ו, וארא כ,****. שם א. ה, כט. ד, שמות
במצוה  ומשה אהרן הושוו ומעתה כח: ו, כאן מאוה"ח להעיר (54

שם*****. בב"ר הארוך מהרז"ו מפי' ולהעיר זו.
דיצי"מ. זו בפרשה הוא פירושו כי לפרשו, צריך אינו ורש"י (55
וגדלותם  ואהרן משה ע"ד שמדובר הנ"ל ומדרשים בתוספתא משא"כ

ובמפרשים. ה, פ"ד, שהש"ר וראה – בכלל
כֿכא. א, שם (56

d`x la` .irqn t"q i"yxtk ,mzeclez xcqk epnp `l ,"zepa m` ik mipa el eid `l 'eb cgtlve" xn`py (bl ,ek qgpit) '`d mrta mby ,cgtlv zepa rbepa oke (*
.my g"g y"ewl

.my zexrdae jli`e 116 'r d"g [mbxeznd] y"ewl d`x la` (**
ezlrn "my"ac ,zehyta wlgl yiy s` במשה ***) משא"כ שם: כפרש"י כו'", ממנו יצא ושאברהם מהול כשהוא ונולד צדיק "שהוא כיון בערך שלא

בהשליחות  העיקר שהוא משה נוגע בזה ממצרים), בנ"י את להוציא המדובר להענין בנוגע (עכ"פ הרי .ואהרן
xzei aeyge reci 'id `edy oeik enicwd drxty l"i la` ."oxd`e dyn dnl mixvn jln mdil` xn`ie" (c ,d my) weqtd mb llkp dfay xnel yi dxe`kl (****

.eziaa lcbzpy ,drxt ziaa
."dfk df oiey" `zi` my x"wieay xirdl yi ± "miey mpi`y s` oilewy e`xwp" yxcna ok 'ity dn la` (*****
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ומשה ", אהרן "הוא  הפסוקים ו"אלקים". "הוי '" לשמות 
המדגישים ומשה ...", אהרן "הם  ולא ואהרן", משה  "הוא 

של הענין את  מבטאים  אחת, מציאות  הואשהם "הוי'
ו"אלקים ". "הוי'" יחוד  – האלקים "

משה ו"הוא  ומשה " אהרן "הוא  הענינים  שני הם  ואלה 
ודרגות , אופנים שני יש  ואלקים  הוי' שמות  ביחוד ואהרן":

שנאמר הפעמים בשתי האלקים ",73הנרמזים  הוא  "ה'
הפסוקים : בשני גם  נרמזים אלו שדברים  לומר, ואפשר

מלבדו",74"אתה עוד אין האלקים  הוא  ה ' כי לדעת  הראית
האלקים75ו"וידעת הוא  ה ' כי לבבך אל  והשבות היום

עוד". אין מתחת  הארץ  ועל ממעל בשמים 

"ה ' של לדרגה  רומז ומשה " אהרן ש "הוא לומר , ויש
משה ו"הוא  הראית ", "אתה מצד  שהיא  כפי  האלקים" הוא 
"וידעת מצד האלקים " הוא  "ה' לדרגת  רומז ואהרן"

.76היום "

.‚È

‰ËÓÏÓÂ ‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ "ÌÈ˜Ï‡‰ ‡Â‰ '‰" „ÂÁÈ
‰ÏÚÓÏ

הוא לכך של77ההסבר  האלקים" הוא  "ה ' היחוד :
למטה , מלמעלה גילוי  של באופן הוא הראית " "אתה 

הזקן אדמו"ר  של מאידיש ):78כביאור חפשי (בתרגום 
גילית – הראית  ברוךֿהוא, איןֿסוף  עצמות  אתה  – "אתה 
זה בפסוק  נאמר לא ולכן שיכירוך ". – לדעת  עצמך, את
הגילוי מצד כי  מתחת", הארץ  ועל ממעל "בשמים 
וה"שמים " "למעלה ", – בשרשו דבר  כל נראה שמלמעלה ,

עצמם . בפני כמציאות  נראים  אינם  וה"ארץ "

היום ... "וידעת  של האלקים " הוא  "ה ' זאת , לעומת 
וההכרח  הידיעה  למעלה . מלמטה של באופן הוא והשבות "
לכן האדם . עבודת  ידי על מושגת האלקים" הוא  ש "ה '
השמים – מתחת" הארץ  ועל ממעל "בשמים  כאן נאמר 
היחוד מצד  עצמן. בפני קיימות מציאויות  הן והארץ 
וצריך הנבראים , בין ההפרדה  מורגשת  למעלה  מלמטה 

בגלוי. לאחדותם  להביא 

האלקים " הוא "ה ' של ביחוד דוקא  שני, מצד אבל

מתבטאת "וידעת", מצד למעלה, מלמטה  של באופן
האלקים " הוא "ה' של ביחוד מאשר יותר  יתברך אחדותו

שלמרות הראית ", "אתה  – מלמעלה  גילוי של באופן
מאוחד העולם  זאת  בכל עצמאית, כמציאות נראה שהעולם 

בדרגת דוקא  שמקורו מוחלט, באיחוד יתברך עצמותו עם 
הפכים . ונושא יכול  כל הוא  שה ' ה "עצמות"

.„È

‰˘Ó ‡Â‰" ;‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ Y ‰˘ÓÂ Ô¯‰‡ ‡Â‰"
"‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ Y "Ô¯‰‡Â

ו"הוא ומשה " אהרן "הוא של האופנים  שני  הם  ואלה 

ומגלה : מפרש  רש "י אשר ואהרן" משה

למעלה שהוזכרו  "אלו  – ומשה" אהרן "הוא 
באופן האלקים " הוא "ה ' של היחוד דרגת זוהי  שילדה...":

כפשט  מדובר, כאן שהרי  מלמעלה , (והולדה ) גילוי של

האמירה מצד להם ", ה' אמר  "אשר בענין הפסוק ,
מלמעלה .

אין כאחד", "שקולין הם מלמעלה , הגילוי  ומבחינת

אחדות . אחת , דרגת  זוהי אלא  להפרדה, מלכתחילה  מקום

שבכך ואהרן", משה "הוא נאמר  שבו השני  בפסוק 

משה את  מקדימים  וכאן הקודם , הפסוק  לאחר נכתב שהוא 
רש "י מפרש  – יותר גבוהה  דרגה שזוהי  מובן לאהרן,

הם ה "מטה ": עבודת עלֿידי  מושגת זו  שדרגה ומגלה,
"הם הפסוק  לתחילת בהמשך ובצדקתם ", בשליחותם

האדם עבודת  מצד – שקיימו" "הם פרעה", אל המדברים 
הנבראים . בין פירוד של ענין ישנו

עבודת עלֿידי מושג  היחוד כאשר זה , באופן ודוקא 
הדבר כי סוף ", ועד "מתחילה  שינויים  בכך אין  אז האדם:

כדלעיל יתברך , עצמותו מצד ליחוד הנעלה79קשור  ,
וכדומה . והפרדה משינוי 

לבוא לעתיד זה  אופן יהיה  "מלאה80בגלוי כאשר ,
ה '" את  דעה  יהא81הארץ  ואהרן  ש "משה  לכך נזכה  שאז ,

צדקנו.82עמנו" משיח בביאת  ,

(h"lyz `x`e w"yven zgiyn)

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

לט. יח, א מלכים (73
לה. ד, ואתחנן (74

לט. שם, (75
בד"ה  בלקו"ת "גם שממשיך רכז, ע' שם באוה"ת קצת משמע כן (76

ע"ש. כו', היום וידעת
לקו"ש  פ"ד. תש"ד (הב') אלקים וידבר ד"ה ראה לקמן בהבא (77
ביאור  לתווך יש הסעיף) (בסוף לקמן המבואר וע"פ ואילך. 1334 ע' ח"ד
וסובב  דממלא הבחי' ב' דהם – שם ואתחנן בלקו"ת המבואר עם הנ"ל

ואכ"מ. שם). באוה"ת המבואר (ועם

שם. וידבר בד"ה הובא (78
העדר  על שמורה "היום" שתיבת ,1335 ע' שם לקו"ש ראה (79
מתגלה  דוקא מלמטלמ"ע בהיחוד כי דוקא, וידעת בפסוק נאמרה השינוי

השינויים. ענין מכל שלמעלה ית' ועצמותו מהותו
א. ו, ד. ד, שם לקו"ת ראה (80

לביאור  (קודם חלק לפ' הקדמה בפיה"מ רמב"ם ט. יא, ישעי' (81
מלכים. הל' סוף שם ספ"ט, תשובה הל' בספרו היסודות),

וע"פ  ב. ה, מיומא ולהעיר סע"ב. קיד, פסחים – אחד תוד"ה (82
הנ"ל. היחוד מדריגות ב' שזהו י"ל בפנים הנ"ל
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ומשה ", אהרן "הוא  הפסוקים ו"אלקים". "הוי '" לשמות 
המדגישים ומשה ...", אהרן "הם  ולא ואהרן", משה  "הוא 

של הענין את  מבטאים  אחת, מציאות  הואשהם "הוי'
ו"אלקים ". "הוי'" יחוד  – האלקים "

משה ו"הוא  ומשה " אהרן "הוא  הענינים  שני הם  ואלה 
ודרגות , אופנים שני יש  ואלקים  הוי' שמות  ביחוד ואהרן":

שנאמר הפעמים בשתי האלקים ",73הנרמזים  הוא  "ה'
הפסוקים : בשני גם  נרמזים אלו שדברים  לומר, ואפשר

מלבדו",74"אתה עוד אין האלקים  הוא  ה ' כי לדעת  הראית
האלקים75ו"וידעת הוא  ה ' כי לבבך אל  והשבות היום

עוד". אין מתחת  הארץ  ועל ממעל בשמים 

"ה ' של לדרגה  רומז ומשה " אהרן ש "הוא לומר , ויש
משה ו"הוא  הראית ", "אתה מצד  שהיא  כפי  האלקים" הוא 
"וידעת מצד האלקים " הוא  "ה' לדרגת  רומז ואהרן"
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‰ÏÚÓÏ

הוא לכך של77ההסבר  האלקים" הוא  "ה ' היחוד :
למטה , מלמעלה גילוי  של באופן הוא הראית " "אתה 

הזקן אדמו"ר  של מאידיש ):78כביאור חפשי (בתרגום 
גילית – הראית  ברוךֿהוא, איןֿסוף  עצמות  אתה  – "אתה 
זה בפסוק  נאמר לא ולכן שיכירוך ". – לדעת  עצמך, את
הגילוי מצד כי  מתחת", הארץ  ועל ממעל "בשמים 
וה"שמים " "למעלה ", – בשרשו דבר  כל נראה שמלמעלה ,

עצמם . בפני כמציאות  נראים  אינם  וה"ארץ "

היום ... "וידעת  של האלקים " הוא  "ה ' זאת , לעומת 
וההכרח  הידיעה  למעלה . מלמטה של באופן הוא והשבות "
לכן האדם . עבודת  ידי על מושגת האלקים" הוא  ש "ה '
השמים – מתחת" הארץ  ועל ממעל "בשמים  כאן נאמר 
היחוד מצד  עצמן. בפני קיימות מציאויות  הן והארץ 
וצריך הנבראים , בין ההפרדה  מורגשת  למעלה  מלמטה 

בגלוי. לאחדותם  להביא 

האלקים " הוא "ה ' של ביחוד דוקא  שני, מצד אבל

מתבטאת "וידעת", מצד למעלה, מלמטה  של באופן
האלקים " הוא "ה' של ביחוד מאשר יותר  יתברך אחדותו

שלמרות הראית ", "אתה  – מלמעלה  גילוי של באופן
מאוחד העולם  זאת  בכל עצמאית, כמציאות נראה שהעולם 

בדרגת דוקא  שמקורו מוחלט, באיחוד יתברך עצמותו עם 
הפכים . ונושא יכול  כל הוא  שה ' ה "עצמות"

.„È

‰˘Ó ‡Â‰" ;‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ Y ‰˘ÓÂ Ô¯‰‡ ‡Â‰"
"‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÏÓ Y "Ô¯‰‡Â

ו"הוא ומשה " אהרן "הוא של האופנים  שני  הם  ואלה 

ומגלה : מפרש  רש "י אשר ואהרן" משה

למעלה שהוזכרו  "אלו  – ומשה" אהרן "הוא 
באופן האלקים " הוא "ה ' של היחוד דרגת זוהי  שילדה...":

כפשט  מדובר, כאן שהרי  מלמעלה , (והולדה ) גילוי של

האמירה מצד להם ", ה' אמר  "אשר בענין הפסוק ,
מלמעלה .

אין כאחד", "שקולין הם מלמעלה , הגילוי  ומבחינת

אחדות . אחת , דרגת  זוהי אלא  להפרדה, מלכתחילה  מקום

שבכך ואהרן", משה "הוא נאמר  שבו השני  בפסוק 

משה את  מקדימים  וכאן הקודם , הפסוק  לאחר נכתב שהוא 
רש "י מפרש  – יותר גבוהה  דרגה שזוהי  מובן לאהרן,

הם ה "מטה ": עבודת עלֿידי  מושגת זו  שדרגה ומגלה,
"הם הפסוק  לתחילת בהמשך ובצדקתם ", בשליחותם

האדם עבודת  מצד – שקיימו" "הם פרעה", אל המדברים 
הנבראים . בין פירוד של ענין ישנו

עבודת עלֿידי מושג  היחוד כאשר זה , באופן ודוקא 
הדבר כי סוף ", ועד "מתחילה  שינויים  בכך אין  אז האדם:

כדלעיל יתברך , עצמותו מצד ליחוד הנעלה79קשור  ,
וכדומה . והפרדה משינוי 

לבוא לעתיד זה  אופן יהיה  "מלאה80בגלוי כאשר ,
ה '" את  דעה  יהא81הארץ  ואהרן  ש "משה  לכך נזכה  שאז ,

צדקנו.82עמנו" משיח בביאת  ,

(h"lyz `x`e w"yven zgiyn)
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לט. יח, א מלכים (73
לה. ד, ואתחנן (74

לט. שם, (75
בד"ה  בלקו"ת "גם שממשיך רכז, ע' שם באוה"ת קצת משמע כן (76

ע"ש. כו', היום וידעת
לקו"ש  פ"ד. תש"ד (הב') אלקים וידבר ד"ה ראה לקמן בהבא (77
ביאור  לתווך יש הסעיף) (בסוף לקמן המבואר וע"פ ואילך. 1334 ע' ח"ד
וסובב  דממלא הבחי' ב' דהם – שם ואתחנן בלקו"ת המבואר עם הנ"ל

ואכ"מ. שם). באוה"ת המבואר (ועם

שם. וידבר בד"ה הובא (78
העדר  על שמורה "היום" שתיבת ,1335 ע' שם לקו"ש ראה (79
מתגלה  דוקא מלמטלמ"ע בהיחוד כי דוקא, וידעת בפסוק נאמרה השינוי

השינויים. ענין מכל שלמעלה ית' ועצמותו מהותו
א. ו, ד. ד, שם לקו"ת ראה (80

לביאור  (קודם חלק לפ' הקדמה בפיה"מ רמב"ם ט. יא, ישעי' (81
מלכים. הל' סוף שם ספ"ט, תשובה הל' בספרו היסודות),

וע"פ  ב. ה, מיומא ולהעיר סע"ב. קיד, פסחים – אחד תוד"ה (82
הנ"ל. היחוד מדריגות ב' שזהו י"ל בפנים הנ"ל

שמות א, טו – ויאמר מלך מצרים למילדת העברית 
אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה

ח

עיקר גאולת מצרים בזכות נשים – מתרץ קושיית התוס' 
על הרשב"ם )פסחים קח, א(

אמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות בארבע כוסות, 

שאף הן היו באותו הנס.
פסחים קח, א

ב(  יא,  )סוטה  כדאמרינן  הנס,  באותו  היו  הן  שאף 

גבי  וכן  נגאלו,  הדור  שבאותו  צדקניות  נשים  בשכר 

אסתר  דע"י  דמשום  הכי  אמרינן  נמי  מגילה  מקרא 

נגאלו, וכן גבי נר חנוכה במסכת שבת )דף כג, א(.
רשב"ם

וכן  נגאלו  ידם  שעל  רשב"ם  פי'  הנס,  באותו  היו 

דאף  וקשה  יהודית,  ע"י  ובחנוכה  אסתר  ע"י  במגילה 

משמע שאינן עיקר.
תוס'

נשים חייבות בכוסות דפסח, אם שזהו מצות עשה 

הם  פסח  של  הכוסות  עיקר  כי  מפני  גרמא,  שהזמן 

בחי'  דאימא  ממוחין1  הם  הכוסות  כי  לנשים,  שייכים 

נוקבא2.

ב'  עמוד  ריש  ק"ח  דף  פסחים  במס'  ברשב"ם  ועי' 

בדיבור המתחיל שאף הן היו באותו הנס, מובן משם 

שהעיקר הוא נשים שבשבילן נגאלו ממצרים.

שאף  הלשון  לוי  בן  יהושע  רבי  קאמר  מקום  ומכל 

הן היו באותו הנס, הלשון שאף לכאורה מורה שאינן 

עיקר.

היינו מפני הגזירה דוהמתן אותו, והיאורה תשליכוהו 

הי' רק על הזכרים ולא על הנקבות, לכן אמר שאף.

ומכל מקום עיקר הגאולה הי' בשביל הנשים, בשכר 

נשים צדקניות, וכן הנשים שפרה ופועה הם שהחיו את 

הילדים, הרי שהעיקר הוא הנשים.

חיים  תורת  ב.  פרק  ריש  המצות  חג  שער  חיים  עץ  פרי  ראה   )1

מאדמו"ר האמצעי שמות עמוד צה, א ואילך. לקוטי שיחות חלק כו 

ע' 47. לקמן סי' עו.

2( ראה תניא פרק ג', דבחי' חכמה נק' ַאב, ובחי' בינה נק' ֵאם, וכמו 

שהֵאם מקבלת מהַאב, כן בחי' בינה מקבל מחכמה, וזהו “אימא בחי' 

נוקבא".

ובזה סרה קושיית התוס' מעליו.

על  אמר  שלא  לוי  בן  יהושע  רבי  לשון  ומדוקדק 

על  רק  חייבות,  נשים  אף  היינו  שאף3  הלשון  החיוב 

הטעם בלבד.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רעג

שמות א, טז – ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן 
על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת הוא 

וחיה

ט

פרעה נענש מדה כנגד מדה

גזר פרעה, אם בן הוא והמתן אותו ואם בת היא וחי', 

וכן כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון

חזרה  פרעה  בת  בתי'  שלו,  הבת  מדה,  כנגד  ומדה 

למוטב והחייתה וגידלה את הבן משה בביתו.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד רצה

י

הנס דגאולת ויציאת מצרים הוא לידת בנים, וזהו ענין 
ההגדה "והגדת לבנך", "כאן הבן שואל" וכו' – היפך 

"ואם בן הוא והמתן" וגו'

גזירת  דהרי  בנים,  לידת  הוא  מצרים  דגאולת  הנס 

הילוד  הבן  כל  אותו,  והמתן  הוא  בן  אם  הי',  פרעה 

הוא  מצרים  ויציאת  גאולת  א"כ  תשליכוהו.  היאורה 

והגאולה  לעיבור  נמשל  שהגלות  וכידוע4  בנים,  לידת 

ללידה.

הוא  מצרים  דיציאת  וההגדה  שהסיפור  מה  והיינו 

לבנים דוקא כמ"ש5 והגדת לבנך כו', והי'6 כי ישאלך 

דאף  לישנא  לתרץ  אומנם  ד"ה  ב  לח,  סוכה  תמרים  כפות  ראה   )3

עיי"ש.

לעבור.  נמשל  הגלות  הנה  וז"ל:  א  נה,  וארא  פ'  אור  תורה  ראה   )4

כי  כמ"ש  ללידה  נמשל  בימינו  במהרה  שיהיה  המשיח  ימי  וגאולת 

חלה גם ילדה ציון את בניה וכשישראל נתונים בצרה ח"ו כתיב כי באו 

בנים עד משבר וכח אין ללידה וכן חבלי ימות המשיח נקראים בשם 

חבלי לידה כמ"ש כי חבלי לידה יבאו לך. וכן בגאולת מצרים המשיל 

בנבואת יחזקאל כל הענין לולד ביום הלידה כמ"ש ומולדותיך ביום 

הולדת אותך לא כרת שרך וגו'. עיי"ש המשך הביאור, ועיג"כ תורת 

חיים לאדמו"ר האמצעי ]קה"ת ה'תשס"ג[ וארא סו, ד. ועוד

5( בא יג, ח.

6( שם פסוק יד.

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך בעמוד רו



מו
ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  וארא   – ג  ו, 

יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם

א. כשם שעבודת האבות הראשונים היתה הכנה למתן 
ולאחר מכן – הכניסה  וגאולת מצרים,  תורה לאחרי גלות 
הקב"ה  הבטחת  ובקיום  בזכות  באה  אשר  ישראל,  לארץ 
"וארא  )לאחרי  הכתובים  בהמשך  כמסופר   – להאבות 
גו'"(1: "וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ 
אשר  ישראל  בני  נאקת  את  שמעתי  אני  וגם  גו',  כנען 
מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי, לכן )ע"פ אותה 
גו'  אתכם  והוצאתי  ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  השבועה2( 
והצלתי גו' וגאלתי גו' ולקחתי גו' והבאתי אתכם אל הארץ 
אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב 

ונתתי לכם מורשה".

לגאולה  הכנה  היא  החסידות  אבות  עבודת  כן  כמו 
וגילוי פנימיות התורה לעתיד לבוא3,  והשלימה  האמיתית 
והצלתי,  )והוצאתי,  הנ"ל  הגאולה  לשונות  שד'  כידוע4 
שאותה  העתידה,  הגאולה  כנגד  גם  הם  ולקחתי(  וגאלתי, 
מצרים  מארץ  צאתך  "כימי   – מצרים  לגאולת  מדמים 

אראנו נפלאות"5.

ולהעיר, ששמו של הקב"ה שנתגלה אל האבות – ")א-
)הראשונים  השמות  של  תיבות  ראשי  הוא   – שד"י"  ל( 
)זלמן(,  שניאור  החסידות,  אבות  ג'  של  והעיקריים6( 

דוב)ער(, ישראל.

תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א פרשת וארא

ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  לכן   – ו-ז  ו, 
מצרים  סבלות  מתחת  אתכם  והוצאתי 
אתכם  וגאלתי  מעבודתם  אתכם  והצלתי 
ולקחתי  גדולים.  ובשפטים  נטויה  בזרוע 
אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם 
מתחת  אתכם  המוציא  אלקיכם  ה'  אני  כי 

סבלות מצרים

ג. אמר ד' לשונות של גאולה כנגד ד' גליות, ג' לשונות 
פסוק  אמר  רביעי  גלות  וכנגד  גליות,  ג'  לקביל  קרא  בחד 
בפני עצמו, שכן ראה יעקב )בראשית כט, ב( ג' עדרי צאן 
ג' גליות, ואבן גדולה כנגד גלות ד' ששקול כנגד כולם7 וכן 

1. ו, ד-ח.

2. פירוש רש"י על הפסוק ד"ה לכן.

3. ראה שיר השירים א, ב ובפירוש רש"י.

4. ראה בארוכה ד"ה והי' אור הלבנה תרנ"ד )ספר המאמרים עמוד קכד ואילך(. לכן 

אמור לבני ישראל תרנ"ח )ספר המאמרים עמוד פז ואילך(. תרע"ח )ספר המאמרים 

עמוד קלט ואילך(. ובכמה מקומות.

5. מיכה ז, טו.

6. ובפרט ששמו השני של אדמו"ר הזקן והמגיד )באם כותבים דוב בער בב' תיבות( 

הוא בלע"ז.

מלכות  זו  העדרים  כל  שמה  ונאספו  על  דרש  ששם  אלא  כן,  דרש  פ"ע  בב"ר   .7

רביעית, וכן הוא במדרש שיר השירים זוטא פ"ו.

ג' חיות שאמר משה, גמל שפן ארנבת ג' גליות, ואת החזיר 
אמר בפסוק בפני עצמו רומז על גלות רביעי8.

וכן דניאל ראה בלילה אחת ג' גליות ובלילה בפני עצמו 
ראה גלות אחרון )כמפורש בדניאל ח(.

וכן אמר דוד ד' פעמים כי לעולם חסדו, במזמור הללו 
את ה' כל גוים )תהלים קיז(.

שהם  גליות  ד'  לקביל  פסוקים  ד'  כופלים  הטעם  ומזה 
יד ע"ש במדבר  א,  ]איכה  ישתרגו עלו על צוארי  כפולים, 

רבה[, לקחה מיד ה' כפלים )ישעי' מ, ב(.
לקביל גלות מדי כופלים אודך כי עניתני, כי במלת אדך 

נרמזים ג' מלכים שמלכו במדי אחשורוש דריוש כורש.
אבן מאסו הבונים לקביל בבל והמה נרמזים בו, ג' מלכים 
שמלכו בו נבוכדנצר בלשצר אויל מרודך, ונרמזו במלת אבן, 
היתה לראש פינה, אנת הוא רישא די דהבא )דניאל ב, לח(.

מאת ה' היתה זאת, גלות יון נרמז במלת מאת, ג' מלכים 
תלמי,  אנטיוכס,  מוקדון,  אלכסנדרס  ביון,  בכיפה  שמלכו 

אמר היא נפלאת בעינינו, שהיא נרמזת בימי מתתיהו.
כנגד גלות אדום, זה היום עשה ה', דאתמר עלה )איכה 
א, יד( נתנני שוממה כל היום דוה, וכן יעקב אמר )תולדות 
כה, לא( מכרה כיום את בכורתך לי, על יומו של עשו שהי' 
ראוי להיות אלף שנים9, רק בעוונותינו )בראשית כט, ז( הן 

עוד היום גדול לא עת האסף המקנה.
אנו והו  אנא ה' שהוא בגמטריא  ואמר אח"כ ד' פעמים 
שהוא סוד תרין שמהן שהם עמנו בד' גליות10, חוזר אח"כ 
עוד ד' פסוקים לקביל ד' גליות אלו, אל ה' ויאר לנו, לקביל 
ואודך  ח, טז(, אלי אתה  אורה )אסתר  ליהודים היתה  מדי 
ארוממך שהלוים  ולהלל, א-להי  להודות  יון שתקנו  לקביל 
במקדש אומרים בשיר מזמור )תהלים ל, א( ארוממך ה' כי 

דלתני, הודו לה' כי טוב לקביל אדום.
מגלה עמוקות

דארבע  מיוחד,  כוס  אליהו  של  כוס  שמוזגין  טעם  ד. 
כוסות נגד ד' לשונות של גאולה והוצאתי, ולקחתי, וגאלתי, 
שלימה  הגאולה  שהוא  והבאתי  נגד  הכוס  וזה  והצלתי, 
ומוזגין  הנביא,  ידי אליהו  על  בימינו אמן שיבושר  במהרה 
וגם  ממקומה  מצרים  יציאת  תיעקר  לא  כי  לרמז  זה  כוס 
שיוכל או שירצה לשתות כוס ה' כדאיתא בגמרא ושולחן 

ערוך אורח חיים סימן תפא בהג"ה.
תורת משה – חתם סופר

ואת  יון,  זו  הארנבת  ואת  מדי,  זו  השפן  את  בבל,  זו  הגמל  את  ה  יג,  רבה  ויקרא   .8

החזיר זו פרס )ואמר דרך כינוי וכוונתו על אדום כמ"ש המפרשים(, משה נתן שלשתן 

בפסוק אחד )בספר דברים( ואת החזיר בפסוק אחד. ולמה ר"י אומר ששקול כנגד 

שלשתן, רשב"ל אמר יתירה )משלשתן(.

9. בתנחומא בובר תולדות ד', מכרה כיום אמר ר' אחא מי שהוא יודע לחשב כראוי 

וכן  הן  שנים  אלף  הקב"ה  של  שיומו  שנים  אלף  אלא  הזה  בעולם  ישראל  נטלו  לא 

בב"ר סג, יג.

10. סוכה מה, א. ובתוס' ד"ה אני והו משום דדרשינן בפתיחתא לד דאיכה רבתי ואני 

בתוך הגולה וכתוב והוא אסור בזיקים כביכול הוא עצמו ע"ש.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וארא



מז `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k oey`x meil inei xeriy

ß zah a"k oey`x mei ß

å(á):ýåýé éðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû øaãéå©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑ מׁשּפט אּתֹו על ּדּבר «¿«≈¡…ƒ∆…∆ְִִִֶַָ

הּזה"? לעם הרעתה "למה ולֹומר: לדּבר .ׁשהקׁשה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
'‰ È‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ טֹוב ׂשכר לׁשּלם נאמן «…∆≈»¬ƒְֱֵֶַָָָ

ׁשלחּתי לחּנם ולא לפני. לקּים ,לּמתהּלכים ּכיֿאם ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹ
מצינּו הּזה ּובּלׁשֹון הראׁשֹונים. לאבֹות ׁשּדּברּתי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּדברי

להּפרע, נאמן ה'" "אני מקֹומֹות, ּבכּמה נדרׁש ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָׁשהּוא
ׁשם  את "וחּללּת ּכגֹון: ענׁש, אצל אֹומר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּכׁשהּוא
מצוֹות, קּיּום אצל אֹומר ּוכׁשהּוא ה'". אני ,ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֹאלהי
ה'", אני אֹותם, ועׂשיתם מצותי, "ּוׁשמרּתם ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹּכגֹון:

ׂשכר  לּתן .נאמן ֱִֵֶָָָ

ÈÈ:ב  ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆«¬«≈¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(dÎa).äLî ìà íéäìà øaãéåoFWl ©§©¥¡Ÿ¦¤¤§
lr "hRWn FY` xAC" :i"Xx©¦¦¥¦¦§¨©

xAclE xnFl dWwdWäúòøä äîì ¤¦§¨©§©¥¨¨£¥Ÿ¨
äfä íòì.(.a"k ,'d lirl)åéìà øîàiå ¨¨©¤§¥©Ÿ¤¥¨
,'ä éðàmikNdzOl xkU mNWl on`p £¦¤¡¨§©¥¨¨©¦§©§¦

`EdW Epivn dGd oFWNaE .minzA iptl§¨©§¨¦©¨©¤¨¦¤
.'Eke zFnFwn dOkA Wxcpìà àøàå ¦§©§©¨§§¨¥¨¤

íäøáà'Fbe,écL ìàaeiYghad ©§¨¨§§¥©¨¦§©§¦
mdl iYxn` oNkaE ,zFghad dAxdéðà ©§¥©§¨§ª¨¨©§¦¨¤£¦

,íäì ézòãBð àì 'ä éîLe .écL ìà¥©©§¦Ÿ©§¦¨¤
`N` "o`M aizM oi` iYrcFd `l"àì Ÿ©§¦¥§¦¨¤¨Ÿ

íäì ézòãBðdCOA mdl iYrcFp `NW ©§¦¨¤¤Ÿ©§¦¨¤©¦¨
,"'d inW" `xwp dilrW iNW ziYn £̀¦¦¤¦¤¨¤¨¦§¨§¦
miYghad ixdW ,mixaCd zO`l on`p¤¡¨§©¥©§¨¦¤£¥¦§©§¦
dvxie .axd ixaC EN` lM .miYnIw `le§Ÿ¦©§¦¨¥¦§¥¨©§¦§¤
.dghadd mEIw rcFp `l oicrW Wxtl§¨¥¤£©¦Ÿ©¦©©§¨¨
lMn ,onGd riBd `l oicrW iR lr s`e§©©¦¤£©¦Ÿ¦¦©©§¨¦¨
.Fzghad mEIwA mdl rcFp `l mFwn̈Ÿ©¨¤§¦©§¨¨
iE`x didW ,oFWNd oTY `l df lM mre§¦¨¤Ÿ¦¥©¨¤¨¨¨
inWE xn`IW F` ,iYrcFd `l" xnFl©Ÿ©§¦¤Ÿ©§¦
:xn`i FYrcl ilE`e ."mdl rcFp `l 'dŸ©¨¤§©§©§Ÿ©

,íäì ézòãBð àìå 'ä éîLexnFlM §¦§Ÿ©§¦¨¤§©
.FA mdl iYrcFp `NW¤Ÿ©§¦¨¤

íëçäåz"iA iM WxR mdxa` iAxìàa §¤¨¨©¦©§¨¨¥©¦¥§¥
écL,zkWFn (.'b wEqR) ©¨¨¤¤

:FxErWeíäøáà ìà àøàå'Fbeìàa §¦¨¥¨¤©§¨¨§§¥
.íäì ézòãBð àì 'ä éîLáe écL©¨¦§¦Ÿ©§¦¨¤

M ,aEzMd oipremXA zFa`l d`xp i §¦§©©¨¦¦§¨¨¨©¥
gSpn `EdW dGdminW zFkxrn ©¤¤§©¥©©©§¨©¦

`NW milFcB miQp mOr zFUrle§©£¦¨¦¦§¦¤Ÿ
dcR arxA ,mlFrd bdpn mdn lHAzp¦§©¥¥¤¦§©¨¨¨¨¨¨¨
,axg icin dnglOaE zeOn mzF`¨¦¨¤©¦§¨¨¦¥¤¤
mde ,daFh lke cFake xWr mdl zzle§¨¥¨¤¤§¨§¨¨§¥
zFkxAA dxFYAW micErId lkM§¨©¦¦¤©¨©§¨
daFh mc` lr `aY `l iM ,zFllTaE©§¨¦Ÿ¨Ÿ©¨¨¨
wx dxar WprA drx F` devn xkUA¦§©¦§¨¨¨§Ÿ¤£¥¨©

Frahl mc`d gPi m`e ,qPd dUrnA§©£¥©¥§¦ª©¨¨¨§¦§
xaC eiUrn FA EtiqFi `l FlGnl F`§©¨Ÿ¦©£¨¨¨
dxFYd lM xkU la` .EPOn Erxbi `le§Ÿ¦§§¦¤£¨§©¨©¨
mde miQp lMd dGd mlFrA DWpre§¨§¨¨¨©¤©Ÿ¦¦§¥
`EdW mi`Fxl mdA aWgi ,mixYqp¦§¨¦¥¨¥¨¤¨¦¤
xkUe Wpr mc`A mde ,mlFr lW Fbdpn¦§¨¤¨§¥¨¨¨Ÿ¤§¨¨
dxFYd Kix`Y df ipRnE .zn`A¤¡¤¦§¥¤©£¦©¨
x`aY `le ,dGd mlFrAW micEriA©¦¦¤¨¨©¤§Ÿ§¨¥
dN` iM ,zFnWPd mlFrA WtPd icEri¦¥©¤¤§¨©§¨¦¥¤
WtPd mEIwe ,dclFYd cbpMW miztFn§¦¤§¤¤©¨¨§¦©¤¤
iE`x xaC `Ed midl`A Dwace§¨§¨¥Ÿ¦¨¨¨
midl`d l` aEWY `idW DYclFzA§©§¨¤¦¨¤¨¡Ÿ¦
,e"k `xwIe) df Wxt` cFre .Dpzp xW £̀¤§¨¨§£¨¥¤©¦§¨

.ilr 'd xnFB m` (.`"i¦¥¨©
äpäåizi`xp :dWnl midl`d xn` §¦¥¨©¨¡Ÿ¦§¤¦§¥¦

ip` xW` "ici gkA" zFa`l̈¨§Ÿ©¨¦£¤£¦
la` ,ixigal xfFre zFlGOd FA ccFW¥©©¨§¥¦§¦©£¨

à"ä ã"eé ìL éîLadidp FA xW` ¦§¦¤¥£¤¦§¨
deFd lMíäì ézòãBð àìmdl `xal ¨¤Ÿ©§¦¨¤¦§Ÿ¨¤

,zFclFYd iEPWA zFWcgøîà ïëìå £¨§¦©¨§¨¥¡Ÿ
'ä éðà ìàøNé éðáìricFze ,(.'e wEqR) ¦§¥¦§¨¥£¦¨§¦©

FA iM lFcBd mXd zxg` mrR mdl̈¤©©©¤¤©¥©¨¦
iM Ercie" ,`iltdl mdOr dUFr ip £̀¦¤¦¨¤§©§¦§¥§¦

.lM dUFr "'d ip £̀¦¥Ÿ
e÷ãöå`N` ,dGd oiprA `"x ixac lM §¨§¨¦§¥¨¦§¨©¤¤¨

.rcFi Fpi`e `ApznM `EdW¤§¦§©¥§¥¥©
xn`IW iE`x did eixacl mB dPde§¦¥©¦§¨¨¨¨¨¤Ÿ©
l`A 'Fbe mdxa` l` rcE`e" :aEzMd©¨¨¤¨©¤©§¨¨§§¥
F`" ."mdl iYrcFp `l 'd inWaE iCW©©¦§¦Ÿ©§¦¨¤
."mdl izi`xp `l 'd inWaE xn`IW¤Ÿ©¦§¦Ÿ¦§¥¦¨¤

la`zFid ipRn iM ,dfA oTzi `Ed £¨§©¥¨¤¦¦§¥¡
xn` dliNd zF`xnA zFa`d z`Eap§©¨¨§©§©©§¨¨©

mdA,àøàådWn lW zFid xEaraE ¨¤¨¥¨©£¡¤¤
xn` mipR l` mipR,íäì ézòãBð àì ¨¦¤¨¦¨©Ÿ©§¦¨¤
.Ll iYrcFp xW`M©£¤©§¦§

ìòåFhEWtM aEzMd `A zn`d KxC §©¤¤¨¡¤¨©¨¦§

xn`i ,FrnWnE'ä éðàmdl izi`xp ©§¨Ÿ©£¦¦§¥¦¨¤
lW `ixlwRq`A,écL ìà:mrhM §©§©§©§¨¤¥©©§©©

,(.'e ,a"i xAcOA) rCez` eil` d`xOA©©§¨¥¨¤§©¨©¦§¨
"'d ip` izF`e",íäì ézòãBð àì`NW §¦£¦Ÿ©§¦¨¤¤Ÿ

xdf) dxi`Od `ixlwRq`A ElMYqp¦§©§¨©§©§©§¨©§¦¨Ÿ©
:mrhM ,"izF` ErcIW" (.'` ,e"k `x`ë¥¨¤¨§¦§©©
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 828 'nr ,a jxk b"nyz zeiecreezd .b"nyz `x`e zyxt zay zgiy)

וגֹו' אברהם אל וארא מׁשה... אל אלקים ב־ג)וידּבר (ו, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לטענתֹו ּכמענה ּבאּו וגֹו', "וארא" רּבנּו, למׁשה הּקּב"ה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדברי
רּבנּו, מׁשה הּזה". לעם הרעתה "לּמה ׁשמֹות) ּפרׁשת ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ(ּבסֹוף
הּגלּות, חׁש על לּקּב"ה ּבטענה ּבא ּדקדּׁשה, ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֻחכמה
"לּמה  לטענת מקֹום יׁש הּׂשכל מּצד אכן, עֹונה: ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּקּב"ה
אבל  נפילת־רּוח, יגרם הּגלּות ׁשחׁש ויּתכן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהרעתה",
לא  שהאלֹוקּות ּכזֹו, ּבצּורה להיֹות צריכה יהּודי ׁשל ְְְְֱֲִִִֶֶָָָָָֹעבֹודתֹו
ּגם  ׁשאז ("וארא"), ּבגלּוי לֹו נראית אּלא ּבׂשכלֹו, מּובנת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרק

ּכל  למרֹות קֹונֹו, את עֹובד הּוא ּביֹותר הּגדֹול ְְֵֵֶֶַַַָָֹּבחׁש
ְַַָההפרעֹות.

ראּו עצמם הם האבֹות". אל) מ"(וארא נּתן לזה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּכח
עד  אחריהם לבניהם לזה הּכח את והֹוריׁשּו ּבגלּוי, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאלקּות
(ולא  סתם "וארא" הּוא הּפרׁשה ׁשם – לּדבר רמז ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹעֹולם.
ׁשראּית  להֹורֹות האבֹות"), "אל אֹו אברהם" אל ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ"וארא

מּיׂשראל. אחד לכל ׁשּיכת ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹאלקּות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 26 'nr ,`l jxk zegiyÎihewl)

ה' אני אליו וּיאמר מׁשה אל אלקים ב)וידּבר (ו, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
"לּמה  מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמבאר
ׁשהּמּטרה  למׁשה, הֹודיע הּקּב"ה הּזה": לעם ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהרעתה
ּוכדי  הוי', ׁשם התּגּלּות היא מצרים ּגלּות ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהּתכלית
קׁשה  ּגלּות ּתחּלה להיֹות צריכה זה, נעלה לגּלּוי ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָלזּכֹות

ְֵּביֹותר.
העתידה, ּבּגאּלה ּגם ּכן מצרים, ּבגאּלת היה ׁשהּדבר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻּכׁשם
סתם  רּוחנית ּגאּולה לא ואף ּבלבד, ּגׁשמית ּגא ּולה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשאינּה

הוי'. ׁשם ּגּלּוי אּלא מּיצר־הרע), ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ(ּגאּולה
"ׁשּלא  החזקה– הּיד ספר ּבסּיּום הרמּב"ם ּכּונת עמק ּגם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹזה
ּבתחּלת  ּבלבד". ה' את לדעת אּלא העֹולם ּכל עסק ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיהיה
הוי' ׁשם הרמּב"ם הזּכיר לא ה', ידיעת מצות לגּבי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹספרֹו,

– ּבראׁשי־ּתבֹות רק (אּלא הּיסֹודֹות ּבמפרׁש "יסֹוד ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
החכמֹות  ראׁשֹון".ועּמּוד מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע וכתב ,(" ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

הרמּב"ם  מדּגיׁש – העתידה ּבּגאּלה ּכׁשעֹוסק – ּכאן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻאבל
הוי'. ׁשם ּגּלּוי – ה'" את "לדעת ּבמפרׁש, ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹוכֹותב

(â)ìàa á÷òé-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´
:íäì ézòãBð àì ýåýé éîLe écL©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«

i"yx£‡¯‡Â∑ האבֹות אל.ÈcL Ï‡a∑ טחּתים הב »≈»ֶָָ¿≈«»ְְִִַ
ׁשּדי  אל אני להם: אמרּתי ּובכּלן ÈÓLe.הבטחֹות, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ¿ƒ

Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï ּכאן,"∑‰' ּכתיב אין הֹודעּתי" לא …«¿ƒ»∆ְְִִֵַָֹ

אמּתית  ּבמּדה להם נּכרּתי לא – נֹודעּתי" "לא ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹֹאּלא
ּדברי,ׁשּלי  לאּמת נאמן – ה' ׁשמי נקרא ׁשעליה , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הבטחּתים  קּימּתי ׁשהרי .ולא ְְְְֲִִִִֵֶַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - `"nyz `x`e zyxt w"y zgiyn)

ּבעל וארא הּזקן, רּבנּו ׁשל הסּתּלקּותֹו יֹום ּבטבת, כ"ד ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבפרׁשתנּו. הּׁשנים ּברב חל ,'ערּו וה'ּׁשלחן ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָֹֻהּתניא

ׁשל  ׁשמֹו מרּמז ("וארא") הּסדרה ּבׁשם ּפלא: זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּוראה
הּזקן: ְֵַַָאדמּו"ר

ראׁש־ היא הּנֹוספת האל"ף א'". "אֹור אֹותּיֹות ִִֵֶֶֶַָָָָֹ"וארא"

אחת אֹור ּתיבת ּפעם ּפעמים: ה'אֹור' רמּוז זֹו ׁשּבתיבה הרי . ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
מתאים  זה ּדבר ּובראׁשי־ּתבֹות. ּברמז אחת ּופעם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבמפרׁש,
ׁשם  על ּכן ׁשּנקרא אֹור), (ׁשני ׁשניאֹור – הרּבי ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלׁשמֹו
הּנגלה, ּתֹורת – ּגלּוי ּבאֹור אֹורֹות: ּבׁשני העֹולם את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהאיר

החסידּות. ּתֹורת – נסּתר ְְֲִִַַָּובאֹור
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מט `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 828 'nr ,a jxk b"nyz zeiecreezd .b"nyz `x`e zyxt zay zgiy)

וגֹו' אברהם אל וארא מׁשה... אל אלקים ב־ג)וידּבר (ו, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לטענתֹו ּכמענה ּבאּו וגֹו', "וארא" רּבנּו, למׁשה הּקּב"ה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדברי
רּבנּו, מׁשה הּזה". לעם הרעתה "לּמה ׁשמֹות) ּפרׁשת ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ(ּבסֹוף
הּגלּות, חׁש על לּקּב"ה ּבטענה ּבא ּדקדּׁשה, ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֻחכמה
"לּמה  לטענת מקֹום יׁש הּׂשכל מּצד אכן, עֹונה: ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּקּב"ה
אבל  נפילת־רּוח, יגרם הּגלּות ׁשחׁש ויּתכן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהרעתה",
לא  שהאלֹוקּות ּכזֹו, ּבצּורה להיֹות צריכה יהּודי ׁשל ְְְְֱֲִִִֶֶָָָָָֹעבֹודתֹו
ּגם  ׁשאז ("וארא"), ּבגלּוי לֹו נראית אּלא ּבׂשכלֹו, מּובנת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרק

ּכל  למרֹות קֹונֹו, את עֹובד הּוא ּביֹותר הּגדֹול ְְֵֵֶֶַַַָָֹּבחׁש
ְַַָההפרעֹות.

ראּו עצמם הם האבֹות". אל) מ"(וארא נּתן לזה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּכח
עד  אחריהם לבניהם לזה הּכח את והֹוריׁשּו ּבגלּוי, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאלקּות
(ולא  סתם "וארא" הּוא הּפרׁשה ׁשם – לּדבר רמז ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹעֹולם.
ׁשראּית  להֹורֹות האבֹות"), "אל אֹו אברהם" אל ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ"וארא

מּיׂשראל. אחד לכל ׁשּיכת ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹאלקּות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 26 'nr ,`l jxk zegiyÎihewl)

ה' אני אליו וּיאמר מׁשה אל אלקים ב)וידּבר (ו, ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
"לּמה  מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמבאר
ׁשהּמּטרה  למׁשה, הֹודיע הּקּב"ה הּזה": לעם ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהרעתה
ּוכדי  הוי', ׁשם התּגּלּות היא מצרים ּגלּות ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהּתכלית
קׁשה  ּגלּות ּתחּלה להיֹות צריכה זה, נעלה לגּלּוי ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָלזּכֹות

ְֵּביֹותר.
העתידה, ּבּגאּלה ּגם ּכן מצרים, ּבגאּלת היה ׁשהּדבר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻּכׁשם
סתם  רּוחנית ּגאּולה לא ואף ּבלבד, ּגׁשמית ּגא ּולה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשאינּה

הוי'. ׁשם ּגּלּוי אּלא מּיצר־הרע), ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ(ּגאּולה
"ׁשּלא  החזקה– הּיד ספר ּבסּיּום הרמּב"ם ּכּונת עמק ּגם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹזה
ּבתחּלת  ּבלבד". ה' את לדעת אּלא העֹולם ּכל עסק ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיהיה
הוי' ׁשם הרמּב"ם הזּכיר לא ה', ידיעת מצות לגּבי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹספרֹו,

– ּבראׁשי־ּתבֹות רק (אּלא הּיסֹודֹות ּבמפרׁש "יסֹוד ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
החכמֹות  ראׁשֹון".ועּמּוד מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע וכתב ,(" ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

הרמּב"ם  מדּגיׁש – העתידה ּבּגאּלה ּכׁשעֹוסק – ּכאן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻאבל
הוי'. ׁשם ּגּלּוי – ה'" את "לדעת ּבמפרׁש, ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹוכֹותב

(â)ìàa á÷òé-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´
:íäì ézòãBð àì ýåýé éîLe écL©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«

i"yx£‡¯‡Â∑ האבֹות אל.ÈcL Ï‡a∑ טחּתים הב »≈»ֶָָ¿≈«»ְְִִַ
ׁשּדי  אל אני להם: אמרּתי ּובכּלן ÈÓLe.הבטחֹות, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ¿ƒ

Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï ּכאן,"∑‰' ּכתיב אין הֹודעּתי" לא …«¿ƒ»∆ְְִִֵַָֹ

אמּתית  ּבמּדה להם נּכרּתי לא – נֹודעּתי" "לא ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹֹאּלא
ּדברי,ׁשּלי  לאּמת נאמן – ה' ׁשמי נקרא ׁשעליה , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הבטחּתים  קּימּתי ׁשהרי .ולא ְְְְֲִִִִֵֶַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - `"nyz `x`e zyxt w"y zgiyn)

ּבעל וארא הּזקן, רּבנּו ׁשל הסּתּלקּותֹו יֹום ּבטבת, כ"ד ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבפרׁשתנּו. הּׁשנים ּברב חל ,'ערּו וה'ּׁשלחן ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָֹֻהּתניא

ׁשל  ׁשמֹו מרּמז ("וארא") הּסדרה ּבׁשם ּפלא: זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּוראה
הּזקן: ְֵַַָאדמּו"ר

ראׁש־ היא הּנֹוספת האל"ף א'". "אֹור אֹותּיֹות ִִֵֶֶֶַָָָָֹ"וארא"

אחת אֹור ּתיבת ּפעם ּפעמים: ה'אֹור' רמּוז זֹו ׁשּבתיבה הרי . ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
מתאים  זה ּדבר ּובראׁשי־ּתבֹות. ּברמז אחת ּופעם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבמפרׁש,
ׁשם  על ּכן ׁשּנקרא אֹור), (ׁשני ׁשניאֹור – הרּבי ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלׁשמֹו
הּנגלה, ּתֹורת – ּגלּוי ּבאֹור אֹורֹות: ּבׁשני העֹולם את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהאיר

החסידּות. ּתֹורת – נסּתר ְְֲִִַַָּובאֹור
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`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(52 'nr fh jxk zegiy ihewl)

האבֹות ג)אל ו, לבחינת (רש"י זכּו ויעקב יצחק אברהם ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹ
מּפני  ּומּוחׁשית, וּדאית ראּיה ("וארא"), ּבאלקּות ְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹראּיה
ּתעבר  זֹו ׁשּבחינה ּכדי היינּו יׂשראל, ּבני ׁשל אבֹות ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיֹותם

ׁש"ּבחינת  ּבחסידּות, וכּמבאר אחריהם. לבניהם ּגם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּבירּוׁשה
ּבחינת  . . ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ירּׁשה היא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהאבֹות

אדם". ּבכל להיֹות צריכה ְְְִִָָָָָָהאבֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 262 'nr ,` jxk ,a"pyz zegiydÎxtq)

להם נֹודעּתי לא ה' ג)ּוׁשמי (ו, ְְִִֶַָֹ
זכּו לא למּתן־ּתֹורה, קדמּו אׁשר ׁשהאבֹות, ּבחסידּות, ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר
ׁשם  לגּלּוי ּבמּתן־ּתֹורה זכּו ּבני־יׂשראל ואּלּו הוי', ׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָלגּלּוי
לבני־יׂשראל  אמֹור "לכן הּכתּוב, ּבהמׁש ׁשּנאמר [ּכפי ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהוי'

הוי'"]. אני ּכי וידעּתם הוי'... ְֲֲֲֲִִִִֶַָָָָאני
ׁשּנתּגּלה  מאז ׁשנים אלפי עברּו ׁשּכבר מּכיון לׁשאֹול, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
לא  הוי' ּד"ׁשמי הענין אלינּו ּׁשּי מה ּבמּתן־ּתֹורה, הוי' ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹׁשם

נצחית)? היא הּתֹורה (והרי להם" ְְֲִִִִֵֶַַַָָנֹודעּתי
הוי', ׁשם נתּגּלה ׁשּבמּתן־ּתֹורה ּדאף־על־ּפי לֹומר, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָויׁש
נעלה  ּבאפן הוי' ׁשם יתּגּלה ׁשּלעתיד־לבֹוא ּכיון ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמּכל־מקֹום
ּומּצב  הּמעמד ׁשּגם נמצא, ּבחסידּות, ּכּמבאר ,ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹלאין־ערֹו

הוי' ּד"ׁשמי  ּבאפן הּוא מּתן־ּתֹורה נֹודעּתי ׁשּלאחרי "לא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לעתיד־לבֹוא. ׁשּיהיה הּגּלּוי לאֹותֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָּבער

(ã)-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä íâå§©̧£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïòðk õøà¤´¤§¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«

i"yx£Ì‚Â'B‚Â È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰∑ ּכׁשּנראיתי וגם ¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְְִִֵֶַ
ׁשּדי", ּב"אל ּביני להם ּבריתי והעמדּתי הּצבּתי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ÔÚk.ּוביניהם  ı¯‡ ˙‡ Ì‰Ï ˙˙Ï∑,לאברהם ֵֵֶ»≈»∆∆∆∆¿»«ְְַָָ
נאמר: מילה יז)ּבפרׁשת ונ (בראשית וגֹו' ׁשדי אל תּתי "אני ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

ליצחק: ."מגּורי ארץ את אחרי ּולזרע בראשית ל) ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָ

והקימתי כו) האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ל ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"ּכי
ׁשבּועה  ואֹותּה לאברהם", נׁשּבעּתי אׁשר הּׁשבּועה ְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָאת
ליעקב: אמרּתי. ׁשּדי" ּב"אל – לאברהם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשּנׁשּבעּתי

לה) הארץ (בראשית ואת וגֹו' ּורבה ּפרה ׁשדי, אל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ"אני
ׁשּנדרּתי  הרי וגֹו'", קּימּתי להם,אׁשר .ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

(ä)íâå|øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézòîL éðà §©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãáòî íéøöî¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

i"yx£È‡ Ì‚Â∑ הּברית והעמדּתי ׁשהּצבּתי יׁש,ּכמֹו ¿«¬ƒְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
ּבני  נאקת את "ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָעלי

‡˙Ì.הּנֹואקים יׂשראל" ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡ ְֲִִֵַָ¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»

¯kÊ‡Â∑ אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, אֹותֹו »∆¿…ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
אנכי" ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את "וגם .לֹו: ְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `k jxk zegiy ihewl)

את  ואזּכר . . יׂשראל ּבני נאקת את ׁשמעּתי אני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוגם
ה)ּבריתי (ו, ְִִ

הרעֹות  לּמה – מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן יׁש היכן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹוקׁשה,
ּתֹורה  ּבמּתן הּמצֹות קּבלת ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזה. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלעם

התּבּט ּדֹורׁשת לעם") לי אתכם מחלטת,("ולקחּתי לּות ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻ

ה'. רצֹון להיֹותּה ורק א הּמצוה את מקּים האדם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר
היּו הּתֹורה, לקּבלת 'ּכלים' יהיּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלכן,

את ואף הּגלּות, יּסּורי את לעבר הּׁשעּבּוד קׁשיצריכים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
ו'הכׁשירּו' ּבּטּול ּבהם ּפעלּו אּלּו יּסּורים העבֹודה"). ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָ("ּתכּבד

הּמצֹות. לקּיּום ְְִִַָאֹותם

(å)ýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëìíëúà éúàöBäå ýå ¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À
íúãáòî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈¨®
:íéìãb íéèôLáe äéeèð òBøæa íëúà ézìàâå§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«

ÔB‰Ïד  ÔzÓÏ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ˙È ˙ÈÓÈ˜‡ Û‡Â¿«¬≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ«¿
ÔB‰˙e·˙Bz ‡Ú¯‡ ˙È ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿»«»«¿»»¿

:d· e·˙Bz‡c¿ƒ»«

Ï‡¯NÈה  Èa ˙ÏÈ·˜ ˙È ÚÈÓL ÈÓ„˜ Û‡Â¿«√»«¿ƒ«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈
:ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„Â ÔB‰a ÔÈÁÏÙÓ È‡¯ˆÓ Ècƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»»¿»ƒ

ÈÙ‡Â˜ו  ÈÈ ‡‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«≈
·ÊÈL‡Â È‡¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»≈∆¡≈≈
‡Ú¯„a ÔBÎ˙È ˜B¯Ù‡Â ÔB‰ÁÏtÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿»¿¿∆¿»¿ƒ¿»»

:ÔÈ·¯·¯ ÔÈÈ„·e ‡Ó¯Ó¿»»¿ƒƒ«¿¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(e)úìáñ úçzî íëúà éúàöBäå§¥¦¤§¤¦©©¦§Ÿ
.íéøöîmzF` `ivFIW mgihai ¦§©¦©§¦¥¤¦¨

.m`Vn caM cFr ElAqi `le mvx`n¥©§¨§Ÿ¦§§Ÿ¤©¨¨

,íúãáòî íëúà ézìväå`NW §¦©§¦¤§¤¥£Ÿ̈¨¤Ÿ
mnFwnA mdl zFidl llM mdA ElWni¦§§¨¤§¨¦§¨¤¦§¨

.caFr qnl,íëúà ézìàâådUri iM §©¥§¨©§¦¤§¤¦©£¤

dPd mixvOd Exn`IW cr mihtW mdÄ¤§¨¦©¤Ÿ§©¦§¦¦¥
mrh iM ,EpWtp oFictA l`xUi Ll§¦§¨¥§¦§©§¥¦©©

mrhe .xkn oiprM dlE`B,äéeèð òBøæa §¨§¦§©¤¤§©©¦§©§¨



x`e`נ zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÔÎÏ∑ הּׁשבּועה אֹותּה È·Ï.עלּֿפי ¯Ó‡ »≈ְִַַָָ¡…ƒ¿≈

'‰ È‡ Ï‡¯NÈ∑ ּבהבטחתי È˙‡ˆB‰Â.הּנאמן ƒ¿»≈¬ƒְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ
ÌÎ˙‡∑ּברכּוׁש יצאּו "ואחריֿכן הבטחּתיו, כן ּכי ∆¿∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַ

ÌÈ¯ˆÓ.ּגדֹול" ˙Ï·Ò∑ מּׂשא .מצרים טרח ָƒ¿…ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ

(æ)íéäìûì íëì éúééäå íòì éì íëúà ézç÷ìå§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®
ìà ýåýé éðà ék ízòãéåýíëúà àéöBnä íëé ¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½

:íéøöî úBìáñ úçzî¦©−©¦§¬¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

והן  ּבתׁשּובה, מדרגֹות ד' ׁשּיׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹמבאר
ורדפהּו":מר  ׁשלֹום ּבּקׁש טֹוב ועׂשה מרע "סּור ּבּכתּוב ּמזֹות ְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָֻ

ּדּבּור  ּבמחׁשבה ּגׁשמּיים ּבעֹונֹות יפּגם "ׁשּלא - מרע" ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ"סּור
ולעקר  העבר על להתחרט - ּתׁשּובה לעׂשֹות וצרי ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּומעׂשה,
ואחדּותֹו מּיחּודֹו להּפרד ירצה ׁשּלא כּו' הרע מן רצֹונֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹאת
ּכל  ממּלא ּבבחינת אלקּות ּגילּוי ׁשּיהיה אּלא "ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיתּבר
ּבמצֹות, ממעט "ׁשהּוא על הּתׁשּובה - טֹוב" "ועׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָעלמין.
ׁשּיעׂשה  ו"ּכדי ּותפּלה" ּבתֹורה עצמֹו את ליּגע טֹוב ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָועׂשה
על  מצות־עׂשה, ּבבּטּול ׁשחסר האֹור ּגם ׁשּיתמּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשּובה
ּבׁשם  ּולהּדבק להתקּׁשר . . עצּומה ּתׁשּובה לעׂשֹות צרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָזה
ּבחינֹות  ּוב' מּקיף". ּובחינת עלמין ּכל סֹובב ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָהוי'
הּוא  ׁשלֹום" "ּבּקׁש ּתּתאה. ּתׁשּובה ּבחינת הן אּלּו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָּתׁשּובה
ׁש"מׂשים  הּתֹורה על־ידי ׁשהּוא עיּלאה' 'ּתׁשּובה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבחינת
ו"ּדרכיה  מּטה" ׁשל ּובפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא ְְְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשלֹום
מּגיע  ׁשעל־ידי־זה ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נעם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּדרכי
ּוממּלא  עלמין ּכל מּסֹובב ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ"לעצמּות
ּופנימּיּות  ּדתֹורה נגלה ּכנגד ּבחינֹות, ּב' ּבזה ויׁש עלמין". ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָּכל

ַָהּתֹורה.
ד' ּכנגד הם הּכֹוסֹות ׁשד' הּתֹורה', ּב'אֹור מבאר ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹוהּנה
ד' ּכנגד הן הּלׁשֹונֹות ד' הרי זה, ּולפי הּנ"ל. ּתׁשּובה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּבחינֹות
מצרים" סבלֹות מּתחת אתכם "והֹוצאתי אּלּו: ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַּבחינֹות
"והּצלּתי" מרע". "סּור ענין הּוא מצרים) מּטמאת ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָֻ(הּיציאה
ּכל  הּסֹובב אֹור - הּמּקיף ּבחינת ׁשהּוא "צל", מּלׁשֹון ְְִִִֵֵֶַַַַָהּוא
"ּובצל  נאמר: זה ׁשעל ּכּנ"ל, הּמצֹות על־ידי ׁשּנמׁש ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעלמין
ּכמאמר  הּתֹורה, ּכנגד הּוא "וגאלּתי" גֹו'". ּכּסיתי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָידי
ּבתלמּוד  ׁשעֹוסק מי אּלא ּבן־חֹורין ל "אין ז"ל: ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָרּבֹותינּו
מאמר  ּכפׁשטּות ּדתֹורה, נגלה ּכנגד - ּובפרטּיּות ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּתֹורה",
ּבאֹור  האמיּתי הּיחּוד הינּו לעם", לי אתכם "ולקחּתי ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָחז"ל.
מקֹום  (ּד"ּכל הּתֹורה ּפנימּיּות ענין והּוא ּברּו־הּוא, ְְְְִִִֵַַָָָָאין־סֹוף
ׁשּלמעלה  ּבבחינה ׁשּזהּו והינּו לעֹולם", זז אינֹו "לי" ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר
לא  ּתּמן "ּדלית הּתֹורה ּפנימּיּות וזֹוהי וׁשּנּויים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹמהתחּלקּות
ּבחינֹות  ד' ׁשהן ולהיֹות כּו'"). מחלקת ולא . . ְְְְְֲִִֵֶֶַָֹֹֻקׁשיא

ד' ּגם לכן למעלה, מּלמּטה הּוא עבֹודתּה ׁשאפן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבתׁשּובה,
למעלה. מּלמּטה ׁשל ּבסדר הן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָהּלׁשֹונֹות

ּבחׁשיבּות  ּתלּוי הּנ"ל ּבעבֹודה הּבחינֹות ד' ׁשל סדרן ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָאמנם,
"וגאלּתי  הרי מּמעׂשה, חׁשּוב ליּמּוד ׁשאם ועׂשּיה. ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּדלּמּוד

ׁשּנמנין הּבחינֹות ד' ּבסדר האחרֹונים הם מּלמּטה ולקחּתי" ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבא למעלה  "והּצלּתי" אז מּליּמּוד, חׁשּוב מעׂשה ואם ; ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָ

מּכּלם. למעלה להיֹותֹו ְְְֲִִַַָָָָֻּבאחרֹונה
'ערּו ּב'ׁשלחן הּלׁשֹונֹות ד' ׁשל הּסּדר טעם יבאר ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּובזה

ּכתּובים ׁשהם מהּסדר וׁשּנּוי ֹו הּזקן, ּבּתֹורה אדמּו"ר ּבּתֹורה: ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ההלכה  חלק ׁשאינֹו ּבמקֹום ׁשּבעל־ּפה (ּובּתֹורה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבכתב
ענין  ׁשהּוא "ולקחּתי", "וגאלּתי" ּבחינֹות ּבאֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשּבּה)
מרּגׁשת  עצמּה הּתֹורה מּצד ּכי ּבאחרֹונה, ּכּנ"ל, ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּתֹורה
(אדמּו"ר  'ערּו ּב'ׁשלחן אּולם הּתֹורה; מעלת ְְְְֲֶֶַַַַָָָָֻֻּומדּגׁשת
ׁשּבּתֹורה, והּמעׂשה והּפסק־ּדין ההלכה לחלק ׁשּׁשּי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּזקן)
ּומעלת  יתרֹון העיּקר, הּוא ׁשהּמעׂשה היא ההכרעה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהרי
ענין  ׁשהּוא "והּצלּתי" ּבאחרֹונה ּבאה ולכן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמעׂשה,

ּכּנ"ל. ֲֶַַַַהּמעׂשה,
אחר: ּבאפן ּבזה לבאר יׁש ְְְֵֵֵֶֶַָָֹועֹוד

ה"ארּבעה  ּכנגד הם הּכֹוסֹות ׁשד' חּיים' עץ ּב'ּפרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאיתא
יֹודע  וׁשאינֹו ּתם רׁשע, חכם, הּוא: סּדּורם ׁשאפן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבנים",
ויצירה. ּבריאה עׂשּיה, אצילּות, העֹולמֹות: ּובסדר ְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹלׁשאל;
נגד  קּדּוׁש ׁשל א' "ּכֹוס הּכֹוסֹות: ד' סדר ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַועל־ּדר־זה
היּו מּתחּלה אֹומרים ׁשאנּו הּגדה סּפּור ּב' ּכֹוס כּו', ְְֲִִִִִֶַָָָָָאצילּות
ג' ּכֹוס כּו'. עׂשּיה נגד רׁשע אמר לכן עבֹודה־זרה, ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָעֹובדי

כּו'". ּביצירה ד' ּכֹוס' כּו', ּבבריאה הּמזֹון ְְְִִִִִַַָָָּבברּכת
ּגאּולה, ׁשל הּלׁשֹונֹות ד' ׁשל ּדהּסדר נמצא, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָועל־ּפי־זה
הּכֹוסֹות) ּכסדר (ׁשהם ולקחּתי וגאלּתי והּצלּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהֹוצאתי

יצירה. ּבריאה עׂשּיה אצילּות ְְֲֲִִִִָָָהּוא
עם  - להחכם הרׁשע נסמ ההּגדה ׁשּבסדר הּטעם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוהּנה
להיֹות  ׁשּצרי מדרגתם, סדר לפי זה אין ׁשּלכאֹורה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהיֹות
ּכי  לחכם, סמּו יהיה ׁשהרׁשע ּבכדי הּוא - לבּסֹוף ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָהרׁשע
ועל־ּדר־ מרׁשעתֹו; ּולהחזירֹו עליו לפעל יכֹול החכם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּדוקא
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והן  ּבתׁשּובה, מדרגֹות ד' ׁשּיׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹמבאר
ורדפהּו":מר  ׁשלֹום ּבּקׁש טֹוב ועׂשה מרע "סּור ּבּכתּוב ּמזֹות ְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָֻ

ּדּבּור  ּבמחׁשבה ּגׁשמּיים ּבעֹונֹות יפּגם "ׁשּלא - מרע" ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ"סּור
ולעקר  העבר על להתחרט - ּתׁשּובה לעׂשֹות וצרי ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּומעׂשה,
ואחדּותֹו מּיחּודֹו להּפרד ירצה ׁשּלא כּו' הרע מן רצֹונֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹאת
ּכל  ממּלא ּבבחינת אלקּות ּגילּוי ׁשּיהיה אּלא "ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיתּבר
ּבמצֹות, ממעט "ׁשהּוא על הּתׁשּובה - טֹוב" "ועׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָעלמין.
ׁשּיעׂשה  ו"ּכדי ּותפּלה" ּבתֹורה עצמֹו את ליּגע טֹוב ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָועׂשה
על  מצות־עׂשה, ּבבּטּול ׁשחסר האֹור ּגם ׁשּיתמּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשּובה
ּבׁשם  ּולהּדבק להתקּׁשר . . עצּומה ּתׁשּובה לעׂשֹות צרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָזה
ּבחינֹות  ּוב' מּקיף". ּובחינת עלמין ּכל סֹובב ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָהוי'
הּוא  ׁשלֹום" "ּבּקׁש ּתּתאה. ּתׁשּובה ּבחינת הן אּלּו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָּתׁשּובה
ׁש"מׂשים  הּתֹורה על־ידי ׁשהּוא עיּלאה' 'ּתׁשּובה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבחינת
ו"ּדרכיה  מּטה" ׁשל ּובפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא ְְְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשלֹום
מּגיע  ׁשעל־ידי־זה ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נעם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּדרכי
ּוממּלא  עלמין ּכל מּסֹובב ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ"לעצמּות
ּופנימּיּות  ּדתֹורה נגלה ּכנגד ּבחינֹות, ּב' ּבזה ויׁש עלמין". ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָּכל

ַָהּתֹורה.
ד' ּכנגד הם הּכֹוסֹות ׁשד' הּתֹורה', ּב'אֹור מבאר ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹוהּנה
ד' ּכנגד הן הּלׁשֹונֹות ד' הרי זה, ּולפי הּנ"ל. ּתׁשּובה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּבחינֹות
מצרים" סבלֹות מּתחת אתכם "והֹוצאתי אּלּו: ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַּבחינֹות
"והּצלּתי" מרע". "סּור ענין הּוא מצרים) מּטמאת ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָֻ(הּיציאה
ּכל  הּסֹובב אֹור - הּמּקיף ּבחינת ׁשהּוא "צל", מּלׁשֹון ְְִִִֵֵֶַַַַָהּוא
"ּובצל  נאמר: זה ׁשעל ּכּנ"ל, הּמצֹות על־ידי ׁשּנמׁש ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעלמין
ּכמאמר  הּתֹורה, ּכנגד הּוא "וגאלּתי" גֹו'". ּכּסיתי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָידי
ּבתלמּוד  ׁשעֹוסק מי אּלא ּבן־חֹורין ל "אין ז"ל: ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָרּבֹותינּו
מאמר  ּכפׁשטּות ּדתֹורה, נגלה ּכנגד - ּובפרטּיּות ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּתֹורה",
ּבאֹור  האמיּתי הּיחּוד הינּו לעם", לי אתכם "ולקחּתי ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָחז"ל.
מקֹום  (ּד"ּכל הּתֹורה ּפנימּיּות ענין והּוא ּברּו־הּוא, ְְְְִִִֵַַָָָָאין־סֹוף
ׁשּלמעלה  ּבבחינה ׁשּזהּו והינּו לעֹולם", זז אינֹו "לי" ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר
לא  ּתּמן "ּדלית הּתֹורה ּפנימּיּות וזֹוהי וׁשּנּויים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹמהתחּלקּות
ּבחינֹות  ד' ׁשהן ולהיֹות כּו'"). מחלקת ולא . . ְְְְְֲִִֵֶֶַָֹֹֻקׁשיא

ד' ּגם לכן למעלה, מּלמּטה הּוא עבֹודתּה ׁשאפן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבתׁשּובה,
למעלה. מּלמּטה ׁשל ּבסדר הן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָהּלׁשֹונֹות

ּבחׁשיבּות  ּתלּוי הּנ"ל ּבעבֹודה הּבחינֹות ד' ׁשל סדרן ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָאמנם,
"וגאלּתי  הרי מּמעׂשה, חׁשּוב ליּמּוד ׁשאם ועׂשּיה. ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּדלּמּוד

ׁשּנמנין הּבחינֹות ד' ּבסדר האחרֹונים הם מּלמּטה ולקחּתי" ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבא למעלה  "והּצלּתי" אז מּליּמּוד, חׁשּוב מעׂשה ואם ; ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָ

מּכּלם. למעלה להיֹותֹו ְְְֲִִַַָָָָֻּבאחרֹונה
'ערּו ּב'ׁשלחן הּלׁשֹונֹות ד' ׁשל הּסּדר טעם יבאר ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּובזה

ּכתּובים ׁשהם מהּסדר וׁשּנּוי ֹו הּזקן, ּבּתֹורה אדמּו"ר ּבּתֹורה: ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ההלכה  חלק ׁשאינֹו ּבמקֹום ׁשּבעל־ּפה (ּובּתֹורה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבכתב
ענין  ׁשהּוא "ולקחּתי", "וגאלּתי" ּבחינֹות ּבאֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשּבּה)
מרּגׁשת  עצמּה הּתֹורה מּצד ּכי ּבאחרֹונה, ּכּנ"ל, ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּתֹורה
(אדמּו"ר  'ערּו ּב'ׁשלחן אּולם הּתֹורה; מעלת ְְְְֲֶֶַַַַָָָָֻֻּומדּגׁשת
ׁשּבּתֹורה, והּמעׂשה והּפסק־ּדין ההלכה לחלק ׁשּׁשּי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּזקן)
ּומעלת  יתרֹון העיּקר, הּוא ׁשהּמעׂשה היא ההכרעה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהרי
ענין  ׁשהּוא "והּצלּתי" ּבאחרֹונה ּבאה ולכן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמעׂשה,

ּכּנ"ל. ֲֶַַַַהּמעׂשה,
אחר: ּבאפן ּבזה לבאר יׁש ְְְֵֵֵֶֶַָָֹועֹוד

ה"ארּבעה  ּכנגד הם הּכֹוסֹות ׁשד' חּיים' עץ ּב'ּפרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאיתא
יֹודע  וׁשאינֹו ּתם רׁשע, חכם, הּוא: סּדּורם ׁשאפן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבנים",
ויצירה. ּבריאה עׂשּיה, אצילּות, העֹולמֹות: ּובסדר ְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹלׁשאל;
נגד  קּדּוׁש ׁשל א' "ּכֹוס הּכֹוסֹות: ד' סדר ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַועל־ּדר־זה
היּו מּתחּלה אֹומרים ׁשאנּו הּגדה סּפּור ּב' ּכֹוס כּו', ְְֲִִִִִֶַָָָָָאצילּות
ג' ּכֹוס כּו'. עׂשּיה נגד רׁשע אמר לכן עבֹודה־זרה, ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָעֹובדי

כּו'". ּביצירה ד' ּכֹוס' כּו', ּבבריאה הּמזֹון ְְְִִִִִַַָָָּבברּכת
ּגאּולה, ׁשל הּלׁשֹונֹות ד' ׁשל ּדהּסדר נמצא, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָועל־ּפי־זה
הּכֹוסֹות) ּכסדר (ׁשהם ולקחּתי וגאלּתי והּצלּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהֹוצאתי

יצירה. ּבריאה עׂשּיה אצילּות ְְֲֲִִִִָָָהּוא
עם  - להחכם הרׁשע נסמ ההּגדה ׁשּבסדר הּטעם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוהּנה
להיֹות  ׁשּצרי מדרגתם, סדר לפי זה אין ׁשּלכאֹורה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהיֹות
ּכי  לחכם, סמּו יהיה ׁשהרׁשע ּבכדי הּוא - לבּסֹוף ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָהרׁשע
ועל־ּדר־ מרׁשעתֹו; ּולהחזירֹו עליו לפעל יכֹול החכם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּדוקא
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"ולּמה  חּיים': עץ ּב'ּפרי ּכמבֹואר הע ֹולמֹות, ּבסדר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָזה
כּו' ּגדֹול אֹור צריכה ׁשעׂשּיה לפי לעׂשּיה, סמּו ְְֲֲֲִִִִִֶָָָָָָאצילּות

אצילּות". מן מּלמעלה לֹו המׁשי ְְְֲִִִִִֵַָָלכן
ּכל  על לפעל - "לבנ "והּגדּת ׁשענינּה ההּגדה, ּבסדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹולכן
חכם, הּסדר: להיֹות צרי - הרׁשע הּבן על ּגם - הּבנים ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָד'
הּכֹוסֹות, ּבסדר ּוכנגדם לׁשאֹול. יֹודע ו ׁשאינֹו ּתם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרׁשע,
'ערּו ּב'ׁשלחן אמנם ולקחּתי. וגאלּתי והּצלּתי ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻוהֹוצאתי
.'ערּו 'ׁשלחן על־ּפי מעלתם לפי אֹותם מֹונה הּזקן ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻאדמּו"ר

יֹודע  ׁשאינֹו ּתם, חכם, הּוא: הּבנים) (ּבד' הּסדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָועל־ּפי־זה,
ולקחּתי, וגאלּתי, והֹוצאתי, הּכֹוסֹות: ּובסדר רׁשע. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלׁשאל,

ְְִִַוהּצלּתי.
- נפלאֹות" אראּנּו מצרים מארץ צאת "ּכימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכתיב.
ׁשּיהיּו הּבנים, ד' ּבכל "לבנ ּב"והּגדּת עבֹודתנּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָועל־ידי
ד' לכל נזּכה אלקיכם", לה' אּתם "ּבנים ּבבחינת ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּולם
ּבקרֹוב  והּׁשלמה האמּתית ּבגאּולתנּו - ּגאּולה ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּלׁשֹונֹות

ַָמּמׁש.
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i"yx£È„È ˙‡ È˙‡N∑ להּׁשבע ה .ּבכסאי רימֹותיה »»ƒ∆»ƒְְְֲִִִִִַָָ

(è)eòîL àìå ìàøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
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i"yx£‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ∑קּבלּו .ּתנחּומין לא ¿…»¿∆…∆ְְִִַֹ
Áe¯ ¯ˆwÓ∑ּונׁשימתֹו רּוחֹו – מצר ׁשהּוא מי ּכל ƒ…∆«ְִִֵֵֶָָ

להאריקצרה  יכֹול ואינֹו לענין , קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
אליעזר, רּבי ּבן ּברּו מרּבי זֹו ּבפרׁשה ׁשמעּתי ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה,

זה: מּמקרא ראיה לי טז)והביא הּזאת (ירמיה "ּבּפעם ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ה'", ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ידי את ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָאֹודיעם
אפּלּו ּדבריו, את מאמן ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָלמדנּו,

וכלֿׁשּכן  ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע האמנה לפרענּות, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּדרׁשּוהּו.לטֹובה  קיא)ורּבֹותינּו סנהדרין רבה. לענין (שמות ְְְְִֵַָָָָ

מׁשה: ׁשאמר מעלה, ה)ׁשל הרעתה"(לעיל ?"למה ְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ולא  ּדאבּדין על חבל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְְְֲִַַַַָָָָָאמר
הרּבה  האבֹות, מיתת על להתאֹונן לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָמׁשּתּכחין!
לי: אמרּו ולא ׁשּדי", ּב"אל עליהם נגליתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּפעמים

ּׁשמֹו, "מה אמרּת: ואּתה ,"ּׁשמ אמר "מה מה ְְְְִַַַַַָָָָֹ
B‚Â'.אליהם"? È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â∑ אברהם ּוכׁשּבּקׁש ֲֵֶ¿«¬ƒƒ¿ְְִֵֶַָָ

ׂשרה  את ׁשּקנה לקּבר עד קרקע מצא לא ּבדמים , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
אׁשר מרּבים, הּבארֹות על עליו ערערּו – ּביצחק וכן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֻ

ּביעקב: וכן לג)חפר, הּׂשדה"(בראשית חלקת את "וּיקן ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
אמרּת: ואּתה מּדֹותי, אחר הרהרּו ולא אהלֹו, ְְְְְֲֳִִִַַַַַָָָָֹלנטֹות
הּמקרא  אחר מתיּׁשב הּמדרׁש ואין הרעתה"?. ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ"למה
לא  ה' ּוׁשמי נאמר: ׁשּלא אחת, ּדברים: ּכּמה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני

לי  ׁשמֹו.ׁשאלּו ׁשּכ הֹודיעם לא ּתאמר הרי ואם , ְְֲֲִִִֵֶַָָָֹֹ
"אני  נאמר: הּבתרים, ּבין לאברהם ּכׁשּנגלה ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתחּלה,
היא ועֹוד, ּכׂשדים". מאּור הֹוצאתי אׁשר ְְֲִִֵֵֵֶַָה'

נמׁשכת  "וגם ּבּדברים הּסמיכה לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
אני  לכן יׂשראל". לבני אמר "לכן וגֹו'", ׁשמעּתי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹאני
על  ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב ְְְִִֵֵַַַַָָָָאֹומר:

ׁשּנאמר: ּתדרׁש, והּדרׁשה כג)אפניו", ּכה (ירמיה "הלא ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָֹֹֹ
סלע", יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש מתחּלק ּדברי - ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻ

ניצֹוצֹות  .לכּמה ְִַָ

È¯ÓÈÓaח  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¿¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ
Ôz‡Â ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï d˙È ÔzÓÏ¿ƒ«»«¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿∆≈

:ÈÈ ‡‡ ‡z¯È ÔBÎÏ d˙È»«¿¿À»¬»¿»

˜eÏÈaט  ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È·Ï Ôk ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»«ƒ
‰Â‰c ‡ÁÏtÓe ‡Áe¯ ˜ÈÚnÓ ‰LÓ ÔÓƒ…∆ƒ«¿«»ƒ»¿»»«¬»

:ÔB‰ÈÏÚ ‡ÈL»̃¿»¬≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

KxCn Ff oi`e .zElBA cFr EcnrIW¤©©§©¨§¥¦¤¤
l`b` xW`M" xn`IW wx ,dWxRd©¨¨¨©¤Ÿ©©£¤¤§©
lM DzF` E`xIW "diEhp rFxfA mkz ¤̀§¤¦§©§¨¤¦§¨¨

miOrd'ä éðà ék eòãzdUFrd ¨©¦¥§¦£¦¨¤
ip`e ,mlFrA miWCgn miztFnE zFzF`§¦§ª¨¦¨¨©£¦
mY` iM iziUr mkxEaraE mkidl ¡̀Ÿ¥¤©£§¤¨¦¦¦©¤

.(.'h ,a"l mixaC) mXd wlgg dxez ¥¤©¥§¨¦
(g).éãé úà éúàNð øLàdizFnixd" £¤¨¨¦¤¨¦£¦¦¨

`"xe .i"Xx oFWl ."i`qkA raXl¦¨©§¦§¦§©¦§
"Fci `VIW" mc`M ,lWn KxC xn`̈©¤¤¨¨§¨¨¤¦¨¨

l` `V` iM :FnM ,raXie minXd l ¤̀©¨©¦§¦¨©§¦¤¨¤
mxIe ,(.'n ,a"l mixaC) ici minẄ©¦¨¦§¨¦©¨¤
raXIe minXd l` Fl`nUE Fpini§¦§Ÿ¤©¨©¦©¦¨©

.(.'f ,a"i l`ipC)¨¦¥
ìòå,zn`d KxCéãé úà éúàNð §©¤¤¨¡¤¨¨¦¤¨¦

oY`W il` "iGr rFxf izFnixdW"¤£¦¦§©ª¦¥©¤¤¥
minW l` `V` iM :oke ,ux`d mdl̈¤¨¨¤§¥¦¤¨¤¨©¦
minXd l` dlFcBd cId `V`W ,icï¦¤¤¨©¨©§¨¤©¨©¦
mxIe oi`e .miIgd mlFrl DA zFidl¦§¨§¨©©¦§¥©¨¤
oiprd on minXd l` Fl`nUE Fpini§¦§Ÿ¤©¨©¦¦¨¦§¨

WEal K`lOA xn`p `Ed iM ,dGd©¤¦¤¡©©©§¨§
.mlFrd igA rAWPW miCAdh dxez ©©¦¤¦§©§©¨¨

(h).äL÷ äãáòîe çeø øöwî`l ¦Ÿ¤©¥£Ÿ̈¨¨Ÿ
,F`iapaE 'dA Epin`i `NW xEarA©£¤Ÿ©£¦©¦§¦

eixacl of` Ehd `NW wx,çeø øöwî ©¤Ÿ¦Ÿ¤¦§¨¨¦Ÿ¤©
`le ,FlnrA FWtp xvwYW mc`M§¨¨¤¦§©©§©£¨§Ÿ
FYrCn ,FxrvA rbx zFigl dvxi¦§¤¦§¤©§©£¦©§
`Ed gExd xvwe .ok ixg` Fl gexIW¤¦§©©£¥¥§Ÿ¤¨©
xW`M axgA drxR mbxdi `NW mCgR©§¨¤Ÿ©©§¥©§Ÿ©¤¤©£¤
,'d lirl) dWn l` mdixhFW Exn`̈§§¥¤¤¤§¥



x`e`נב zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

הּׁשעּבּוד  קׁשי להיֹות ׁשהצר הּטעם מהּו להבין, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹֻוצרי
אפילּו לׁשמע יכֹולים היּו ׁשּלא ּכ ּכדי עד ּפר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבעבֹודת
הּבתרים  ּבין ּבברית ׁשּנגזר אף ּדלכאֹורה, הּגאּלה. ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּבׂשֹורת
הצר מּדּוע מּובן אינֹו מּכל־מקֹום גֹו', אֹותם" ועּנּו ְְֲִִֵַַַַָָָָָֻ"ועבדּום

.ּכל־ּכ ּפר ּבעבֹודת הּׁשעּבּוד קׁשי ְְֲִִִֶֶַַַָָֹלהיֹות
טבת) (ּדכ"ד ההילּולא ּבעל ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָא
זכּו ּובלבנים ּבחמר מצרים ׁשעּבּוד ׁשעל־ידי אֹור', ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּב'תֹורה
וזּכּו ּברּור ׁשל ענין הּוא מצרים ׁשּׁשעּבּוד ּכיון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלמּתן־ּתֹורה,

אברהם, ּבימי עדין ּתֹורה נּתנה לא ּולכ הּברזל, ּכּור ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּכמֹו
העֹולם  חמרּיּות ונזּדּכ נתּברר לא עדין אברהם ּבימי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹּכי
ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום על־ידי אין־סֹוף אֹור המׁשכת ְְְְִִִֵֵַַַַָָלהיֹות
יׂשראל  את ׁשּזּכ הּברזל ּכּור ׁשהּוא מצרים, יציאת אחר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָעד
מן  הרע נפרד להיֹות ּובלבנים ּבחמר הּׁשעּבּוד קׁשי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹעל־ידי
העֹולם  ּגם־ּכן נזּדּכ יׂשראל נזּדּככּו וכאׁשר כּו', ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּטֹוב

וחמרּיּותו. ְְְְִִַָֹוגׁשמּיּותֹו

(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àáŸ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤
:Böøàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¥«©§«

(áé)ìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥Æ
éàå éìà eòîL-àìðòîLé Cìøò éðàå äòøô é Ÿ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬

:íéúôNô §¨¨«¦
i"yx£‰Ú¯Ù ÈÚÓLÈ CÈ‡Â∑ אחד קלֿזה מעׂשרה ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶַָָָ

ׁשּבּתֹורה לב)וחמר פ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית Ï¯Ú∑ אטּום ֶֶַָָֹ¬«¿»»ƒֲ
אטּום  ׁשהּוא אֹומר אני ערלה, לׁשֹון ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָׂשפתים.

ו) מּׁשמע.(ירמיה אטּומה – אזנם" "ערלה ט): (שם ְְֲֲִֵַָָָָֹ
מהבין, אטּומים – ב)"ערליֿלב" ּגם (חבקוק "ׁשתה ְְֲִִֵֵֵֵַַָ

והאטם  – והערל" "ערלת אּתה הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּבּה, ּומכּסה אטּום ׁשהּגיד – יט)ּבׂשר" "וערלּתם (ויקרא ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבפני  ׁשּיבּדיל אּסּור, וכּסּוי אטם לֹו עׂשּו – ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹערלתֹו"
אטּום (שם)אכילתֹו, – ערלים" לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָֹ

מּלאכלֹו ּומבּדל .ּומכּסה ְְְְִֶָָֻֻ

ÓÈÓÏ¯:י  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÌÈ¯ˆÓיא  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈlÓ ÏeÚ«≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂƒ««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

·Èיב  ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»¿»¿≈»»¿≈
ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â ÈpÓ eÏÈa˜ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«ƒƒƒ¿∆¿≈¿«≈ƒƒ

:ÏÏÓÓ ¯È˜È ‡‡Â ‰Ú¯Ù«¿…«¬»«ƒ«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,(.`"k,äL÷ äãáòåEidW wgCd `Ed ©£Ÿ¨¨¨©Ÿ©¤¨
rnWl mEpYi `le mdA miv` miUbFPd©§¦¨¦¨¤§Ÿ¦§¦§Ÿ©

.FA aWgle xaCi dxez ¨¨§©£Ÿ
(i).øîàl äLî ìà 'ä øaãéåExn` ©§©¥¤¤¥Ÿ¨§

xtnd'y miWxXd 'qA w"cxd) miW ©§¨§¦¨©©§©¨¨¦
dxFYd lkA "xn`l" zNn iM (xn`¦¦©¥Ÿ§¨©¨
mXd xn`IW mrHde .l`xUil xn`l¥Ÿ§¦§¨¥§©©©¤Ÿ©©¥
,dN` ixaC l`xUil xn` :dWnl§¤¡Ÿ§¦§¨¥§¨©¥¤

o`kaEøîàìaEzMde .drxR l` §¨¥Ÿ¤©§Ÿ§©¨
xn`l il` xn` Wn` :xn`W¤¨©¤¤¨©¥©¥Ÿ
lr `A EPpi` ,(.h"k ,`"l ziW`xA)§¥¦¥¤¨©
zFAx zFnFwnA oke ,dGd WExRA oFkp̈©¥©¤§¥¦§©
xAC xn`l dWn l` 'd xAcie ,lRkIW¤¦§Ÿ©§©¥¤¤¥Ÿ©¥
`xwIe) mdl` Yxn`e l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤©¦§¨
dWn l` 'd xn`Ie oke ,(.'aÎ'` ,g"i§¥©Ÿ¤¤¤
Yxn`e l`xUi ipA l` xAC xn`l¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
Exn`Ie (.g"lÎf"l ,e"h xAcOA) mdil £̀¥¤©¦§¨©Ÿ§
mW) xn`l l`xUi ipA zcr lM l ¤̀¨£©§¥¦§¨¥¥Ÿ¨
dWn l` l`xUi ipA Exn`Ie ,(.'f ,c"i©Ÿ§§¥¦§¨¥¤¤
xn`e ,(.f"k ,f"i mW) EpreB od xn`l¥Ÿ¥¨©§¨¨Ÿ©

,'` mixaC) xn`l `edd zrA mkl £̀¥¤¨¥©¦¥Ÿ§¨¦
xcQA oke .miAx EN`A `vFIke ,(.'h§©¥§¥©¦§¥©¥¤
oxd` l`e dWn l` 'd xn`Ie :dGd©¤©Ÿ¤¤¤§¤©£Ÿ
xn`l drxR mkl` xAci iM xn`l¥Ÿ¦§©¥£¥¤©§Ÿ¥Ÿ
,mixg`l xn`l EPpi` ,(.'hÎ'g ,'f oNdl)§©¨¥¤Ÿ©¨£¥¦

.oFkp lr©¨
ïBëpäåzFxFdl "xn`l" zNn iM ,ipirA §©¨§¥©¦¦©¥Ÿ§

.mFwn lkA oiprd xExA lr©¥¨¦§¨§¨¨
äLî ìà 'ä øaãéå,"dxEnB dxin`A" ©§©¥¤¤©£¦¨§¨

.xaC fnxA `le ,zwRqn dxin` `lŸ£¦¨§ª¤¤§Ÿ§¤¤¨¨
z`Eap iM ,dxFYd lkA df cinzi KklE§¨©§¦¤§¨©¨¦§©
zFcigA `le FA xAci dR l` dR dWn¤¤¤¤§©¥§Ÿ§¦
:awril oM xn` oale .(.'g ,a"i xAcOA)©¦§¨§¨¨¨©¥§©£Ÿ
ziW`xA) xn`l il` mXd xn` Wn ¤̀¤¨©©¥¥©¥Ÿ§¥¦
wiG` `NW dxExA dxin`A (.h"k ,`"l©£¦¨§¨¤Ÿ©¦
mkOr dUFr iziid oM ilEl iM ,mkl̈¤¦¥¥¨¦¦¤¦¨¤
dWn l` l`xUi ipA Exn`Ie :oke .rx©§¥©Ÿ§§¥¦§¨¥¤¤
,(.f"k ,f"i xAcOA) xn`l oxd` l`e§¤©£Ÿ¥Ÿ©¦§¨
miwrFve WExtA oM mdl mixnF` EidW¤¨§¦¨¤¥§¥§£¦
xExal xFwOd iM ,mipR iENbA mdl̈¤§¦¨¦¦©¨§¥

:FnM ,xg`n mrR mCwn mrR oiprd̈¦§¨©©ª§¨©©§ª¨§
,b"k dinxi) iv`pnl xFn` mixnF`§¦¨¦§©£©¦§§¨

.(.f"i`i dxez

(ai).éìà eòîL àì ìàøNé éða ïä¥§¥¦§¨¥Ÿ¨§¥©
,mdl mirnWp ixaC ziUr `l iM¦Ÿ¨¦¨§¨©¦§¨¦¨¤

éàå.äòøô éðòîLé CiM ,cFreéðà §¥¦§¨¥¦©§Ÿ§¦£¦
íéúôN ìøòiptl xAc`W oEbd ipi`e £©§¨©¦§¥¦¨¤£©¥¦§¥

dWn aWgW Wxtl okYie .lFcB Kln¤¤¨§¦¨¥§¨¥¤¨©¤
iM eil` ErnW `l FzEzigRn iM ilE`©¦¦§¦Ÿ¨§¥¨¦
lr xAcl oiki `le miztU lxr `Ed£©§¨©¦§Ÿ¨¦§©¥©
s` minEgp mixaC miaFh mixaC mAl¦¨§¨¦¦§¨¦¦¦©
,dGd aEzMd mrhe .drxtl xAci iM¦§©¥§©§Ÿ§©©©¨©¤
`Ed xAcIW FzF` dEv `l dNgYn iM¦¦§¦¨Ÿ¦¨¤§©¥

xn` wx ,drxR l`à úàáeéð÷æå äz ¤©§Ÿ©¨©¨¨©¨§¦§¥
ízøîàå íéøöî Cìî ìà ìàøNé¦§¨¥¤¤¤¦§©¦©£©§¤

åéìàxWt` dide ,(.g"i ,'b lirl) ¥¨§¥§¨¨¤§¨
WFA dide .Wixgi `Ede mipwGd ExAcIW¤§©§©§¥¦§©£¦§¨¨

:xn`e mrd l` mB xAcNnLéà àì ¦§©¥©¤¨¨§¨©Ÿ¦
éëðà íéøácWFcTde .(.'i ,'c mW) §¨¦¨Ÿ¦¨§©¨

:FaiWd `Ed KExAìà Eì àeä øaãå ¨¥¦§¦¤§¤



נג `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

הּׁשעּבּוד  קׁשי להיֹות ׁשהצר הּטעם מהּו להבין, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹֻוצרי
אפילּו לׁשמע יכֹולים היּו ׁשּלא ּכ ּכדי עד ּפר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבעבֹודת
הּבתרים  ּבין ּבברית ׁשּנגזר אף ּדלכאֹורה, הּגאּלה. ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּבׂשֹורת
הצר מּדּוע מּובן אינֹו מּכל־מקֹום גֹו', אֹותם" ועּנּו ְְֲִִֵַַַַָָָָָֻ"ועבדּום

.ּכל־ּכ ּפר ּבעבֹודת הּׁשעּבּוד קׁשי ְְֲִִִֶֶַַַָָֹלהיֹות
טבת) (ּדכ"ד ההילּולא ּבעל ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָא
זכּו ּובלבנים ּבחמר מצרים ׁשעּבּוד ׁשעל־ידי אֹור', ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּב'תֹורה
וזּכּו ּברּור ׁשל ענין הּוא מצרים ׁשּׁשעּבּוד ּכיון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלמּתן־ּתֹורה,

אברהם, ּבימי עדין ּתֹורה נּתנה לא ּולכ הּברזל, ּכּור ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּכמֹו
העֹולם  חמרּיּות ונזּדּכ נתּברר לא עדין אברהם ּבימי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹּכי
ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום על־ידי אין־סֹוף אֹור המׁשכת ְְְְִִִֵֵַַַַָָלהיֹות
יׂשראל  את ׁשּזּכ הּברזל ּכּור ׁשהּוא מצרים, יציאת אחר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָעד
מן  הרע נפרד להיֹות ּובלבנים ּבחמר הּׁשעּבּוד קׁשי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹעל־ידי
העֹולם  ּגם־ּכן נזּדּכ יׂשראל נזּדּככּו וכאׁשר כּו', ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּטֹוב

וחמרּיּותו. ְְְְִִַָֹוגׁשמּיּותֹו

(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àáŸ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤
:Böøàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¥«©§«

(áé)ìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥Æ
éàå éìà eòîL-àìðòîLé Cìøò éðàå äòøô é Ÿ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬

:íéúôNô §¨¨«¦
i"yx£‰Ú¯Ù ÈÚÓLÈ CÈ‡Â∑ אחד קלֿזה מעׂשרה ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶַָָָ

ׁשּבּתֹורה לב)וחמר פ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית Ï¯Ú∑ אטּום ֶֶַָָֹ¬«¿»»ƒֲ
אטּום  ׁשהּוא אֹומר אני ערלה, לׁשֹון ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָׂשפתים.

ו) מּׁשמע.(ירמיה אטּומה – אזנם" "ערלה ט): (שם ְְֲֲִֵַָָָָֹ
מהבין, אטּומים – ב)"ערליֿלב" ּגם (חבקוק "ׁשתה ְְֲִִֵֵֵֵַַָ

והאטם  – והערל" "ערלת אּתה הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּבּה, ּומכּסה אטּום ׁשהּגיד – יט)ּבׂשר" "וערלּתם (ויקרא ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבפני  ׁשּיבּדיל אּסּור, וכּסּוי אטם לֹו עׂשּו – ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹערלתֹו"
אטּום (שם)אכילתֹו, – ערלים" לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָֹ

מּלאכלֹו ּומבּדל .ּומכּסה ְְְְִֶָָֻֻ

ÓÈÓÏ¯:י  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÌÈ¯ˆÓיא  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈlÓ ÏeÚ«≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂƒ««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

·Èיב  ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»¿»¿≈»»¿≈
ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â ÈpÓ eÏÈa˜ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«ƒƒƒ¿∆¿≈¿«≈ƒƒ

:ÏÏÓÓ ¯È˜È ‡‡Â ‰Ú¯Ù«¿…«¬»«ƒ«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,(.`"k,äL÷ äãáòåEidW wgCd `Ed ©£Ÿ¨¨¨©Ÿ©¤¨
rnWl mEpYi `le mdA miv` miUbFPd©§¦¨¦¨¤§Ÿ¦§¦§Ÿ©

.FA aWgle xaCi dxez ¨¨§©£Ÿ
(i).øîàl äLî ìà 'ä øaãéåExn` ©§©¥¤¤¥Ÿ¨§

xtnd'y miWxXd 'qA w"cxd) miW ©§¨§¦¨©©§©¨¨¦
dxFYd lkA "xn`l" zNn iM (xn`¦¦©¥Ÿ§¨©¨
mXd xn`IW mrHde .l`xUil xn`l¥Ÿ§¦§¨¥§©©©¤Ÿ©©¥
,dN` ixaC l`xUil xn` :dWnl§¤¡Ÿ§¦§¨¥§¨©¥¤

o`kaEøîàìaEzMde .drxR l` §¨¥Ÿ¤©§Ÿ§©¨
xn`l il` xn` Wn` :xn`W¤¨©¤¤¨©¥©¥Ÿ
lr `A EPpi` ,(.h"k ,`"l ziW`xA)§¥¦¥¤¨©
zFAx zFnFwnA oke ,dGd WExRA oFkp̈©¥©¤§¥¦§©
xAC xn`l dWn l` 'd xAcie ,lRkIW¤¦§Ÿ©§©¥¤¤¥Ÿ©¥
`xwIe) mdl` Yxn`e l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤©¦§¨
dWn l` 'd xn`Ie oke ,(.'aÎ'` ,g"i§¥©Ÿ¤¤¤
Yxn`e l`xUi ipA l` xAC xn`l¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
Exn`Ie (.g"lÎf"l ,e"h xAcOA) mdil £̀¥¤©¦§¨©Ÿ§
mW) xn`l l`xUi ipA zcr lM l ¤̀¨£©§¥¦§¨¥¥Ÿ¨
dWn l` l`xUi ipA Exn`Ie ,(.'f ,c"i©Ÿ§§¥¦§¨¥¤¤
xn`e ,(.f"k ,f"i mW) EpreB od xn`l¥Ÿ¥¨©§¨¨Ÿ©

,'` mixaC) xn`l `edd zrA mkl £̀¥¤¨¥©¦¥Ÿ§¨¦
xcQA oke .miAx EN`A `vFIke ,(.'h§©¥§¥©¦§¥©¥¤
oxd` l`e dWn l` 'd xn`Ie :dGd©¤©Ÿ¤¤¤§¤©£Ÿ
xn`l drxR mkl` xAci iM xn`l¥Ÿ¦§©¥£¥¤©§Ÿ¥Ÿ
,mixg`l xn`l EPpi` ,(.'hÎ'g ,'f oNdl)§©¨¥¤Ÿ©¨£¥¦

.oFkp lr©¨
ïBëpäåzFxFdl "xn`l" zNn iM ,ipirA §©¨§¥©¦¦©¥Ÿ§

.mFwn lkA oiprd xExA lr©¥¨¦§¨§¨¨
äLî ìà 'ä øaãéå,"dxEnB dxin`A" ©§©¥¤¤©£¦¨§¨

.xaC fnxA `le ,zwRqn dxin` `lŸ£¦¨§ª¤¤§Ÿ§¤¤¨¨
z`Eap iM ,dxFYd lkA df cinzi KklE§¨©§¦¤§¨©¨¦§©
zFcigA `le FA xAci dR l` dR dWn¤¤¤¤§©¥§Ÿ§¦
:awril oM xn` oale .(.'g ,a"i xAcOA)©¦§¨§¨¨¨©¥§©£Ÿ
ziW`xA) xn`l il` mXd xn` Wn ¤̀¤¨©©¥¥©¥Ÿ§¥¦
wiG` `NW dxExA dxin`A (.h"k ,`"l©£¦¨§¨¤Ÿ©¦
mkOr dUFr iziid oM ilEl iM ,mkl̈¤¦¥¥¨¦¦¤¦¨¤
dWn l` l`xUi ipA Exn`Ie :oke .rx©§¥©Ÿ§§¥¦§¨¥¤¤
,(.f"k ,f"i xAcOA) xn`l oxd` l`e§¤©£Ÿ¥Ÿ©¦§¨
miwrFve WExtA oM mdl mixnF` EidW¤¨§¦¨¤¥§¥§£¦
xExal xFwOd iM ,mipR iENbA mdl̈¤§¦¨¦¦©¨§¥

:FnM ,xg`n mrR mCwn mrR oiprd̈¦§¨©©ª§¨©©§ª¨§
,b"k dinxi) iv`pnl xFn` mixnF`§¦¨¦§©£©¦§§¨

.(.f"i`i dxez

(ai).éìà eòîL àì ìàøNé éða ïä¥§¥¦§¨¥Ÿ¨§¥©
,mdl mirnWp ixaC ziUr `l iM¦Ÿ¨¦¨§¨©¦§¨¦¨¤

éàå.äòøô éðòîLé CiM ,cFreéðà §¥¦§¨¥¦©§Ÿ§¦£¦
íéúôN ìøòiptl xAc`W oEbd ipi`e £©§¨©¦§¥¦¨¤£©¥¦§¥

dWn aWgW Wxtl okYie .lFcB Kln¤¤¨§¦¨¥§¨¥¤¨©¤
iM eil` ErnW `l FzEzigRn iM ilE`©¦¦§¦Ÿ¨§¥¨¦
lr xAcl oiki `le miztU lxr `Ed£©§¨©¦§Ÿ¨¦§©¥©
s` minEgp mixaC miaFh mixaC mAl¦¨§¨¦¦§¨¦¦¦©
,dGd aEzMd mrhe .drxtl xAci iM¦§©¥§©§Ÿ§©©©¨©¤
`Ed xAcIW FzF` dEv `l dNgYn iM¦¦§¦¨Ÿ¦¨¤§©¥

xn` wx ,drxR l`à úàáeéð÷æå äz ¤©§Ÿ©¨©¨¨©¨§¦§¥
ízøîàå íéøöî Cìî ìà ìàøNé¦§¨¥¤¤¤¦§©¦©£©§¤

åéìàxWt` dide ,(.g"i ,'b lirl) ¥¨§¥§¨¨¤§¨
WFA dide .Wixgi `Ede mipwGd ExAcIW¤§©§©§¥¦§©£¦§¨¨

:xn`e mrd l` mB xAcNnLéà àì ¦§©¥©¤¨¨§¨©Ÿ¦
éëðà íéøácWFcTde .(.'i ,'c mW) §¨¦¨Ÿ¦¨§©¨

:FaiWd `Ed KExAìà Eì àeä øaãå ¨¥¦§¦¤§¤

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k ipy meil inei xeriy

(âé)éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´
-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî äòøt-ìàå ìàøNé¦§¨¥½§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«

:íéøöî õøàî ìàøNéñ ¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְִֶַָ

ֿהּקדֹוׁשּֿברּו לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה:
ּולמליץ  לפה לֹו להיֹות אהרן את ‡Ï.הּוא ÌeˆÈÂ ְְְֲִִֵֶֶַֹ«¿«≈∆

Ï‡¯NÈ Èa∑(רבה ּבנחת (שמות להנהיגם עליהם צּוה ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֵֶַַַָָ
אֹותם  ÌÈ¯ˆÓ.ולסּבל CÏÓ ‰Ú¯t Ï‡Â∑ עליו צּום ְְִָֹ¿∆«¿…∆∆ƒ¿»ƒִָָָ

צּום  ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זה ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹלחלק

ׁשליחּותֹו ועל יׂשראל ּדבר הּצּוּוי על ּודבר ּפרעה, אל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹ
אּלא  הּיחס, סדר לאחר ׁשנּיה, ּבפרׁשה מפרׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹמהּו?
ּב"אּלה  הענין הפסיק ואהרן, מׁשה ׁשהזּכיר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹמּתֹו
ואהרן  מׁשה נֹולדּו היא ללּמדנּו אבֹותם", בית ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֹֹראׁשי

נתיחסּו .ּובמי ְְֲִִַ

ß zah b"k ipy mei ß

(ãé)ìàøNé øëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ¦§¨¥À
:ïáeàø úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡∑ ליחס ׁשהזקק מּתֹו ≈∆»≈≈¬…»ְְִֵֶַַֻ
ואהרן, מׁשה ּבׁשביל ואהרן מׁשה עד לוי ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹֹֹׁשבטֹו

ּתֹולדֹותם  ּדר ליחסם (ּוּבפסיקּתא התחיל מראּובן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

לׁשלׁשה  אביהם יעקב ׁשּקנטרם לפי ראיתי: ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָֹֹּגדֹולה
ּכאן  ויחסם הּכתּוב חזר מֹותֹו, ּבׁשעת הּללּו ְְְֲִִִַַַַָָָָָָׁשבטים

הם) ׁשחׁשּובים לֹומר .לבּדם, ְֲִֵֶַַָ

Ôep„wÙeיג  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…«≈ƒ
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏe Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

¯‡Ô·eיד  Èa ÔB‰˙‰·‡ ˙È· ÈLÈ¯ ÔÈl‡ƒ≈≈≈≈¬»»¿¿≈¿≈
ÈÓ¯ÎÂ ÔB¯ˆÁ ‡elÙe CBÁ Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¬«∆¿¿«¿ƒ

:Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íòäm`FaA dUr oke ,(.f"h mW) ¨¨¨§¥¨¨§¨
:xn`W FnM ,dNgYnúà ïøäà øaãéå ¦§¦¨§¤¨©©§©¥©£Ÿ¥

ìà 'ä øac øLà älàä íéøácä ìk̈©§¨¦¨¥¤£¤¦¤¤
íòä éðéòì úúàä Nòiå äLîmW) ¤©©©¨ŸŸ§¥¥¨¨¨

:dWn dEhvp xW`M dYre .(.'lïëì §©¨©£¤¦§©¨¤¨¥
'ä éðà ìàøNé éðáì øîà,(.'e wEqR) ¡Ÿ¦§¥¦§¨¥£¦¨

`le EdEv xW`M FnvrA mdl `Ed xAC¦¥¨¤§©§©£¤¦¨§Ÿ
FzF` dEve xfg xW`ke ,eil` ErnẄ§¥¨§©£¤¨©§¦¨
eil` xAc` Ki` xn` drxR l` xAcl§©¥¤©§Ÿ¨©¥£©¥¥¨

,íéúôN ìøò éðàå`Ed KExA WFcTde ©£¦£©§¨©¦§©¨¨
e FOr oxd` sxvmdipW dEvéða ìà ¥¥©£Ÿ¦§¦¨§¥¤¤§¥

ìàøNé"mEvi xW` lM" mdl ExAcIW ¦§¨¥¤§©§¨¤¨£¤§©¥
äòøt ìàåi"Xxe ."Fvx`n m`ivFdl" §¤©§Ÿ§¦¨¥©§§©¦

lre l`xUi ipA xaC lr" :WxR¥©©§©§¥¦§¨¥§©
.Kxv oi`e ."drxR l` FzEgilWbi dxez §¦¤©§Ÿ§¥Ÿ¤

(bi).ìàøNé éða ìà íeöéå:i"Xx WxR ©§©¥¤§¥¦§¨¥¥©©¦
dWxtA Wxtn ,Edn iEESd xacE§©©¦©§Ÿ¨§¨¨¨
KFYn `N` ,qgId xcq xg`l dIpW§¦¨§©©¥¤©©©¤¨¦
oiprd wiqtd oxd`e dWn xiMfdW¤¦§¦¤§©£Ÿ¦§¦¨¦§¨
.Eqgizp inaE EclFp K`id EpcOll§©§¥¥©§§¦¦§©£
xAC 'd ip` xn`N dWn l` 'd xAcie©§©¥¤¤¥Ÿ£¦©¥
xW` lM z` mixvn Kln drxR l ¤̀©§Ÿ¤¤¦§©¦¥¨£¤
`Ed .(.h"k ,'e oNdl) Lil` xaC ip £̀¦Ÿ¥¥¤§©¨

:o`M xEn`d Fnvr xEACdøac àa ©¦©§¨¨¨Ÿ©¥
íéøöî Cìî äòøt ìà,(.`"i wEqR) ¤©§Ÿ¤¤¦§¨¦¨

liaWA oiprd wiqtdW KFYn `N ¤̀¨¦¤¦§¦¨¦§¨¦§¦

.FA ligzdl eilr xfg mqgiløîàiå §©£¨¨©¨¨§©§¦©Ÿ¤
'ä éðôì äLîdxin` `id .(.'l wEqR) ¤¦§¥¨¦£¦¨

:(.a"i wEqR) o`M dxEn`déða ïä ¨£¨¨¨¥§¥
,'Bâå éìà eòîL àì ìàøNéD`pWE ¦§¨¥Ÿ¨§¥©§§¨¨

Kke .oiprd wiqtdW liaWA aEzMd©¨¦§¦¤¦§¦¨¦§¨§¨
lr xfgp xnF`W mc`M ,dhiXd `id¦©¦¨§¨¨¤¥©£Ÿ©
mdxa` iAx zrC oke .zFpFW`xd̈¦§¥©©©¦©§¨¨

.(.h"k wEqtA)§¨
ïéàåmXd dEv xW`M la` .iYrc oM §¥¥©§¦£¨©£¤¦¨©¥

:l`xUi ipA l` xAcl dWn z ¤̀¤§©¥¤§¥¦§¨¥
ìàøNé éðáì øîà ïëì,(.'e wEqR) ¨¥¡Ÿ¦§¥¦§¨¥¨

dEve xfge ,eil` ErnW `le ,oM dUre§¨¨¥§Ÿ¨§¥¨§¨©§¦¨
FzF` dEvie drxR l` `aIW FzF`¤¨Ÿ¤©§Ÿ¦©¤

:Edpr f`e ,(.`"i wEqR) mgNWléða ïä §©§¨¨§¨¨¨¥§¥
éìà eòîL àì ìàøNé,(.a"i wEqR) ¦§¨¥Ÿ¨§¥©¨

mdipW z` dEv" `Ed KExA WFcTde§©¨¨¦¨¤§¥¤
,(.b"i wEqR) "drxR l`e mrd l` xAcl§©¥¤¨¨§¤©§Ÿ¨
lkA E`Apzi mdipW iM dWn aWge§¨©¤¦§¥¤¦§©§§¨

FzF`dl`xUi ipA l` E`Fai mdipWE z ¨§¥¤¨¤§¥¦§¨¥
ok iM ,cg`d xAcIW ice ,drxR l`e§¤©§Ÿ§©¤§©¥¨¤¨¦¥
xAci cg`dW migElW mipW lM KxC¤¤¨§©¦§¦¤¨¤¨§©¥
mXd xfge .dfA qIRzpe ,Wixgi ipXde§©¥¦©£¦§¦§©¥¨¤§¨©©¥

:eil` xn`e'ä éðàdlbPd ,(.h"k wEqR) §¨©¥¨£¦¨©¦§¤
,lFcBd inWA xAcl LCal Llìà øac §§©§§©¥¦§¦©¨©¥¤

øLà ìk úà íéøöî Cìî äòøt©§Ÿ¤¤¦§©¦¥¨£¤
éìà øác éðàEEidi "Ll" iM ,(mW) £¦Ÿ¥¥¤¨¦§¦§

LzF`e ,LOr oxd`l `l ,mNM zFxACd©¦§ª¨Ÿ§©£Ÿ¦§§§
dWn dpr f` .drxR l` gilW iziUr̈¦¦¨¦©¤©§Ÿ¨¨¨¤

:zxg` mrR,íéúôN ìøò éðà ïä ©©©¤¤¥£¦£©§¨©¦
eil` xn` mXdeézúð äàøíéäìà E §©¥¨©¥¨§¥§©¦¡Ÿ¦

äòøôìeiptl `aY dY` iM ,(.'` ,'f) §©§Ÿ¦©¨¨Ÿ§¨¨
`le "oxd` z` dEvY mWe" ,oxd` mr¦©£Ÿ§¨§©¤¤©£Ÿ§Ÿ
oxd`e" ,LixaC drxR rnWi¦§©©§Ÿ§¨¤§©£Ÿ
xW`M ,"LixaC EprinWi LzEgilWA¦§¦§©§¦¥§¨¤©£¤
rinWn `iaPde ,`iaPl dEvn midl`d̈¡Ÿ¦§©¤©¨¦§©¨¦©§¦©
dlrn Ff dPde .mdA gikFnE eixaC§¨¨¦©¨¤§¦¥©£¨
FzEpzeprA DA dkf ,dWnl dlFcB§¨§¤¨¨¨§¦§§¨
oke ,eiztU zlxrA xAcl WFA didW¤¨¨§©¥§¨§©§¨¨§¥
ux`A c`n lFcB dWn Wi`d mB :xn`̈©©¨¦¤¨§Ÿ§¤¤
mrd ipiraE drxR icar ipirA mixvn¦§©¦§¥¥©§¥©§Ÿ§¥¥¨¨
didW ,dCn cbpM dCn ,(.'b ,`"i oNdl)§©¨¦¨§¤¤¦¨¤¨¨
i"Xxe .mdipirA dfap didi `NW `xï¥¤Ÿ¦§¤¦§¤§¥¥¤§©¦

:(.'a ,'f oNdl) azMøaãú äzàmrR ¨©§©¨©¨§©¥©©
itM zEgilWE zEgilW lM zg ©̀©¨§¦§¦§¦

,iRn FYrnXWéçà ïøäàåEEPvilni" ¤¨©§¦¦§©£Ÿ¨¦©§¦¤
oFkp df oi`e ."drxR ipf`A EPnirhie§©§¦¤§¨§¥©§Ÿ§¥¤¨

.llMci dxez §¨
(ci).íúáà úéá éLàø älà`l ¥¤¨¥¥£Ÿ¨Ÿ

aEzMd dvxdl:ligzälà ¨¨©¨§©§¦¥¤
,íúBãìBúì éåì éða úBîLd`xi `NW §§¥¥¦§§¨¤Ÿ¥¨¤

Kli`e o`Mn qgId xFkA iel didIW¤¦§¤¥¦§©©©¦¨¨¥¨
eig` xiMfd la` ,dWn cFakl¦§¤£¨¦§¦¤¨



x`e`נד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k ipy meil inei xeriy

(åè)øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©
:ïBòîL úçtLî älà úéðòðkä-ïa ìeàLå§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

(æè)úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe∑ ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה ¿≈«≈≈ƒ¿ְְִֶָָָ
ׁשאחד  זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלוי?

ׁשּנאמר: ׁשעּבּוד, היה לא קּים, הּׁשבטים א)מן (לעיל ְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹ

מל "וּיקם :ואחרּֿכ אחיו", וכל יֹוסף ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ"וּימת
ימים  הארי ולוי ּכּלם חדׁש", .על ְֱִִִֵֶַָָָָֻ

(æé):íúçtLîì éòîLå éðáì ïBLøâ éða§¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«

(çé)éiç éðLe ìàéfòå ïBøáçå øäöéå íøîò úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´
ìL úä÷ìLe L:äðL úàîe íéL §½̈¨¯§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÓÚ ÈiÁ ÈLe ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe∑ מחׁשּבֹון ¿≈«≈¿»¿≈«≈«¿»¿ְֵֶ
מאֹות  ארּבע יׂשראל ּבני מֹוׁשב על למדים אנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָזה
היּו, לבּדּה מצרים ּבארץ ׁשּלא הּכתּוב, ׁשאמר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשנה
מצרים  מּיֹורדי קהת ׁשהרי יצחק, ׁשּנֹולד מּיֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלא

ׁשל  ּוׁשמֹונים עמרם ּוׁשנֹות ׁשנֹותיו ּכל חׁשב ְְְְֲִֶַָָָָָֹהיה.
ׁשנים  והרּבה ׁשנה. מאֹות ארּבע ּתמצאם לא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמׁשה,

האבֹות  ּבׁשני לּבנים .נבלעים ְְִִִִֵַָָָָ

(èé)éålä úçtLî älà éLeîe éìçî éøøî éðáe§¥¬§¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−
:íúãìúì§«Ÿ§Ÿ¨«

(ë)Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé-úà íøîò çwiå©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½
òáL íøîò éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úà¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©

ìLe:äðL úàîe íéL §¦²§©−¨¨«
i"yx£B˙„c „·ÎBÈ∑" אבּוהי"אח קהת ,ת אחֹות לוי, .ּבת ∆∆…»ְֲֲֲִִֵַַָ

(àë):éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáe§¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«

(áë):éøúñå ïôöìàå ìàLéî ìàéfò éðáe§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«

(âë)úBçà áãðénò-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬
àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½

:øîúéà-úàå øæòìà-úà¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«
i"yx£ÔBLÁ ˙BÁ‡∑(רבה שמות קי. בתרא לבּדק (בבא צרי אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: .ּבאחיה מּכאן ¬«¿ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ÔÈÎÈÂטו  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«

:ÔBÚÓLƒ¿

ÔBL¯bטז  ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÈÂÏ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ¿¿»¿≈¿
ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ

:ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ:יז  ÈÚÓLÂ È·Ï ÔBL¯‚ Èa¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬»¿

Ï‡ÈfÚÂיח  ÔB¯·ÁÂ ¯‰ˆÈÂ Ì¯ÓÚ ˙‰˜ È·e¿≈¿»«¿»¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈
:ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe¿≈«≈¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÂÏיט  ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÈLeÓe ÈÏÁÓ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈«¿¬«≈ƒ
:ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿

dÏכ  È‰e·‡ ˙Á‡ „·ÎBÈ ˙È Ì¯ÓÚ ·ÈÒe¿ƒ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈
ÈLe ‰LÓ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»…∆¿≈

:ÔÈL Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì¯ÓÚ ÈiÁ«≈«¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

È¯ÎÊÂ:כא  ‚ÙÂ Á¯˜ ¯‰ˆÈ È·e¿≈ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ

È¯˙ÒÂ:כב  ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚ È·e¿≈Àƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

ÈnÚ„·כג  ˙a Ú·LÈÏ‡ ˙È Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…»¡ƒ∆«««ƒ»»
·„ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ ÔBLÁc d˙Á‡¬»≈¿«¿≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»

:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.iWilW dpnp `Ed ike EPOn milFcBd©§¦¦¤§¦¦§¤§¦¦
oaE`xA iM ,"mzclzl" iel ipaA xiMfde§¦§¦¦§¥¥¦§Ÿ§Ÿ¨¦¦§¥
mixvn icxFi wx xiMfd `l oFrnWe§¦§Ÿ¦§¦©§¥¦§©¦

eizFpWE eizFclFY xiMfi ielaE ,mdOr¦¨¤§¥¦©§¦§¨§¨
mzFpWE mi`iaPd zFa` zFclFze§§£©§¦¦§¨
iciqg mnvrA md iM cFre .mcFakl¦§¨§¦¥§©§¨£¦¥

zFa`M odA xRql oiiE`x oFilr¤§§¦§©¥¨¤©£
.mlFrdeh dxez ¨¨

(dkÎbk)úa òáLéìà úà ïøäà çwiå©¦©©£Ÿ¤¡¦¤©©



נה `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k ipy meil inei xeriy

(åè)øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©
:ïBòîL úçtLî älà úéðòðkä-ïa ìeàLå§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

(æè)úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe∑ ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה ¿≈«≈≈ƒ¿ְְִֶָָָ
ׁשאחד  זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלוי?

ׁשּנאמר: ׁשעּבּוד, היה לא קּים, הּׁשבטים א)מן (לעיל ְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹ

מל "וּיקם :ואחרּֿכ אחיו", וכל יֹוסף ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ"וּימת
ימים  הארי ולוי ּכּלם חדׁש", .על ְֱִִִֵֶַָָָָֻ

(æé):íúçtLîì éòîLå éðáì ïBLøâ éða§¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«

(çé)éiç éðLe ìàéfòå ïBøáçå øäöéå íøîò úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´
ìL úä÷ìLe L:äðL úàîe íéL §½̈¨¯§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÓÚ ÈiÁ ÈLe ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe∑ מחׁשּבֹון ¿≈«≈¿»¿≈«≈«¿»¿ְֵֶ
מאֹות  ארּבע יׂשראל ּבני מֹוׁשב על למדים אנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָזה
היּו, לבּדּה מצרים ּבארץ ׁשּלא הּכתּוב, ׁשאמר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשנה
מצרים  מּיֹורדי קהת ׁשהרי יצחק, ׁשּנֹולד מּיֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלא

ׁשל  ּוׁשמֹונים עמרם ּוׁשנֹות ׁשנֹותיו ּכל חׁשב ְְְְֲִֶַָָָָָֹהיה.
ׁשנים  והרּבה ׁשנה. מאֹות ארּבע ּתמצאם לא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמׁשה,

האבֹות  ּבׁשני לּבנים .נבלעים ְְִִִִֵַָָָָ

(èé)éålä úçtLî älà éLeîe éìçî éøøî éðáe§¥¬§¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−
:íúãìúì§«Ÿ§Ÿ¨«

(ë)Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé-úà íøîò çwiå©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½
òáL íøîò éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úà¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©

ìLe:äðL úàîe íéL §¦²§©−¨¨«
i"yx£B˙„c „·ÎBÈ∑" אבּוהי"אח קהת ,ת אחֹות לוי, .ּבת ∆∆…»ְֲֲֲִִֵַַָ

(àë):éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáe§¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«

(áë):éøúñå ïôöìàå ìàLéî ìàéfò éðáe§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«

(âë)úBçà áãðénò-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬
àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½

:øîúéà-úàå øæòìà-úà¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«
i"yx£ÔBLÁ ˙BÁ‡∑(רבה שמות קי. בתרא לבּדק (בבא צרי אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: .ּבאחיה מּכאן ¬«¿ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ÔÈÎÈÂטו  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«

:ÔBÚÓLƒ¿

ÔBL¯bטז  ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÈÂÏ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ¿¿»¿≈¿
ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ

:ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ:יז  ÈÚÓLÂ È·Ï ÔBL¯‚ Èa¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬»¿

Ï‡ÈfÚÂיח  ÔB¯·ÁÂ ¯‰ˆÈÂ Ì¯ÓÚ ˙‰˜ È·e¿≈¿»«¿»¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈
:ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe¿≈«≈¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÂÏיט  ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÈLeÓe ÈÏÁÓ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈«¿¬«≈ƒ
:ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿

dÏכ  È‰e·‡ ˙Á‡ „·ÎBÈ ˙È Ì¯ÓÚ ·ÈÒe¿ƒ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈
ÈLe ‰LÓ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»…∆¿≈

:ÔÈL Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì¯ÓÚ ÈiÁ«≈«¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

È¯ÎÊÂ:כא  ‚ÙÂ Á¯˜ ¯‰ˆÈ È·e¿≈ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ

È¯˙ÒÂ:כב  ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚ È·e¿≈Àƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

ÈnÚ„·כג  ˙a Ú·LÈÏ‡ ˙È Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…»¡ƒ∆«««ƒ»»
·„ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ ÔBLÁc d˙Á‡¬»≈¿«¿≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»

:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.iWilW dpnp `Ed ike EPOn milFcBd©§¦¦¤§¦¦§¤§¦¦
oaE`xA iM ,"mzclzl" iel ipaA xiMfde§¦§¦¦§¥¥¦§Ÿ§Ÿ¨¦¦§¥
mixvn icxFi wx xiMfd `l oFrnWe§¦§Ÿ¦§¦©§¥¦§©¦

eizFpWE eizFclFY xiMfi ielaE ,mdOr¦¨¤§¥¦©§¦§¨§¨
mzFpWE mi`iaPd zFa` zFclFze§§£©§¦¦§¨
iciqg mnvrA md iM cFre .mcFakl¦§¨§¦¥§©§¨£¦¥

zFa`M odA xRql oiiE`x oFilr¤§§¦§©¥¨¤©£
.mlFrdeh dxez ¨¨

(dkÎbk)úa òáLéìà úà ïøäà çwiå©¦©©£Ÿ¤¡¦¤©©

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבאחיה לבּדק צרי אּׁשה ׁשהּנֹוׂשא למדנּו (רש"י מּכאן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
כג) יֹוכבד מּכאןו, את עמרם "וּיּקח ׁשּנאמר מּמה ולא - ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

לוי (ּבת קהת ּדֹודתֹו" ּבאה אחֹות ּפרׁשתנּו ּדהּנה, רש"י). , ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָ
נֹולדּו היא" ואהרןללּמד ּומסּתּבר מׁשה נתיחסּו", ּובמי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ

ליחס ּבא ׁש"ּדֹודתֹו" ואהרןאפֹוא, מׁשה אּמם,את מּצד ּגם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הּקׁשּור  ּדבר ללּמדנּו ולא קהת, ואחֹות לוי ּבת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשהיתה

את  מדּגיׁש 'ּדֹודתֹו' ועֹוד: זאת עמרם"). ("וּיּקח ְְְְִִִִֶַַַַָָֹלנּׂשּואין
א יֹוכבד. ׁשל לאחיה לא אביו), ידי (על לעמרם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקׁשר

את ליחס הּכתּוב ּכּונת אין ּומסּתּבר ּבניּכאן אהרן, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
("וּיּקח  לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ּבא נחׁשֹון" ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָׁש"אחֹות

ֲַֹאהרן").

(ãë)älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤
:éçøwä úçtLî¦§§¬Ÿ©¨§¦«

(äë)Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øæòìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´
úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬

:íúçtLîì íiåìä©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡ÈËet ˙BaÓ∑ ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףעגלים מּזרע ּומּזרע קט)ּביצרֹוׁשּפטּפט לעבֹודתּֿכוכבים, .(ב"ב ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà àeä¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹
:íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé éða-úà¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰∑,למעלה ׁשהזּכרּו אּלּו «¬……∆ְְְְֵֶַָֻ
אמר  אׁשר ּומׁשה אהרן "הּוא לעמרם, יֹוכבד ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּילדה

פ"א)ה'" רבה למׁשה,(שמות אהרן ׁשּמקּדים מקֹומֹות יׁש .ְְְֲִֵֶֶַַֹֹ
ל לֹומר לאהרן, מׁשה ׁשּמקּדים מקֹומֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַֹֹויׁש

ּכאחד  ˆ·‡Ì˙B.ׁשּׁשקּולין ÏÚ∑ ּכל ,ּבצבאֹותם ְְִֶֶָ«ƒ¿»ְְִָָ
אֹות  ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו "על" יׁש לׁשבטיהם. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָצבאם

.ּבחרּב ּכמֹו תחיה", חרּב "ועל לג)אחת: (יחזקאל ְְְְְְְְִֶַַַַַ
ּבחרּבכם  ּכמֹו חרּבכם", על ."עמדּתם ְְְְְְְֲֶֶֶַַַַ

(æë)àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯a„Ó‰ Ì‰∑ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Â.הם ‰LÓ ‡e‰∑ מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם הם ≈«¿«¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…ְְְְִִִִִֵָָָָ
סֹוף  .ועד ְַ

(çë)ñ :íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂ∑ ׁשּלאחריו מחּבר .לּמקרא «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְְֲִֶַַָָָֻ

‡ÔÈlכד  ÛÒ‡È·‡Â ‰˜Ï‡Â ¯Èq‡ Á¯˜ È·e¿≈…««ƒ¿∆¿»»«¬ƒ»»ƒ≈
:Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«…«

Ï‡ÈËetכה  ˙aÓ dÏ ·ÈÒ Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈
ÈLÈ¯ ÔÈl‡ ÒÁÈt ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÈÏ ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

‡‰¯Ôכו  ‡e‰e˜Èt‡ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ Èc ‰LÓe «¬……∆ƒ¬«¿»¿«ƒ
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁ≈≈

„ÌÈ¯ˆÓכז  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ƒ¿«¿ƒƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

Ú¯‡a‡כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ïBLçð úBçà áãðénòxiMfd xW`M ©¦¨¨£©§©£¤¦§¦
`idW xnFle ,mcFakl mi`iaPd m ¥̀©§¦¦¦§¨§©¤¦
DA dUrPW fnxpe ,wiCv Wi` iel zA©¥¦¦©¦§¦§©¤©£¨¨
zqgin `idW dPdMd m` xiMfd oM ,qp¥¥¦§¦¥©§ª¨¤¦§ª¤¤
.lFcBd `iUPd zFg` ,dkElOd rxGn¦¤©©§¨£©¨¦©¨
oM mB `EdW qgpR lW FO` xiMfde§¦§¦¦¤¦§¨¤©¥
,(:`"w migaf) Fnvrn DA dkGW odMŸ¥¤¨¨¨¥©§§¨¦

mW df did m`eìàéèetEPpi` mW §¦¨¨¤¥¦¥¥¥¤
`l mc` mW xiMfdl mrH dn ,Wxcp¦§©©©©§©§¦¥¨¨Ÿ

a"a) EpizFAx Exn` okle ,`Ed in Eprcï©§¦§¨¥¨§©¥
sqFi rxGn `EdW (.b"n dhFq .i"w¨¤¦¤©¥
"mHRW" Fxzi rxGnE FxviA "hRhRW"¤¦§¥§¦§¦¤©¦§¤¦¥
gaWl xMfde ,milENB zcFarl milbr£¨¦©£©¦¦§ª§©¨¤©

.mlFr zPdkl mzwcvA EkGW¤¨§¦§¨¨¦§ª©¨
ìòåmiaEzMdW xn`p hWRd KxC §©¤¤©§¨Ÿ©¤©§¦

,mzFO` zFnW miklOA mixiMfn©§¦¦©§¨¦§¦¨
Îmikln) mFlWia` zA dkrn FO` mWe§¥¦©£¨©£¦¨§¨¦
zA daEfr FO` mWe ,(.'i .'a ,e"h '`§¥¦£¨©

F` .mNM oke ,(.`"l ,'k 'aÎd"c) iglW¦§¦§¥ª¨
didWìàéèetFxFcA rEcie cAkp ¤¨¨¦¥¦§¨§¨©§

:aEzMd xn`e .gaWl FxiMfdeúBðaî §¦§¦¨¤©§¨©©¨¦§
,ìàéèetiM ,"l`ihER zA" xn` `le ¦¥§Ÿ¨©©¦¥¦

zFpA Fl Eidodn xgA `Ede zFAx ¨¨©§¨©¥¤
zA la` FYA dzid `NW F` zg`d̈©©¤Ÿ¨§¨¦£¨©
oM lre ,Fzlrnl eil` zqgizn ,FYA¦¦§©¤¤¥¨§©£¨§©¥

.DnW xiMfd `lek dxez Ÿ¦§¦§¨
(gk)äLî ìà 'ä øac íBéa éäéå©§¦§¦¤¤¤



x`e`נו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyily meil inei xeriy

ß zah c"k iyily mei ß

(èë)øac ýåýé éðà øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À
øác éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬

éìà:E ¥¤«
i"yx£'‰ ¯a„ÈÂ∑:למעלה האמּור עצמֹו הּדּבּור הּוא «¿«≈ְְְִַַַָָָ

מּתֹו אּלא מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ"ּבא
להתחיל  עליו הענין חזר ליחסם, ּכדי הענין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשהפסיק

‰'.ּבֹו È‡∑ ּדברי ּולקּים לׁשלח אני ּכדאי ¬ƒְְְְְֲֲִִֵֵַַָ
.ׁשליחּותי  ְִִ

(ì)íéúôN ìøò éðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´§¨©½¦
éàå:äòøt éìà òîLé Cô §¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשאמר האמירה היא «…∆…∆ƒ¿≈ֲִִֶַָָָ
אלי" ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני "הן וׁשנה ,למעלה: ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

הּׁשּטה, היא וכ הענין, ׁשהפסיק ּכיון ּכאן, ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָהּכתּוב
הראׁשֹונֹות  על נחזר האֹומר: .ּכאדם ְֲִֵַַָָָָֹ

æ(à)ézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéäìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé E §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«

i"yx£‰Ú¯ÙÏ ÌÈ‰Ï‡ EÈz˙∑לרּדֹותֹו ורֹודה ׁשֹופט ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ְְִֵֶ
ויּסּורין  E‡È·.ּבמּכֹות ‰È‰È∑ יהי ּכתרּגּומֹו: ְְִִַƒ¿∆¿ƒ∆ְְְֵַ

ּומׁשמיע  הּמכריז אדם נבּואה, לׁשֹון ּכל וכן .ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻמתרּגמנ

מּגזרת והּוא ּתֹוכחֹות, ּדברי נז)לעם "ניב (ישעיה ְְְִִִִֵַָָָ
י)ׂשפתים", מהתנּבאֹות"(משלי "ויכל חכמה", "ינּוב ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

י)ּדׁשמּואל פרעדיג"ר (סימן לֹו קֹוראין ּובלע"ז ,. ְְְִִֵַַ

(á)éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà øaãú äzàE ©¨´§©¥½¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ
:Böøàî ìàøNé-éða-úà çlLå äòøt-ìà øaãé§©¥´¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«

i"yx£¯a„˙ ‰z‡∑ אחת מּפי ּפעם ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ויטעימּנּוּכל ימליצּנּו אחי ואהרן , «»¿«≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּפרעה  .ּבאזני ְְְֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 'nr ` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WcTd oFWlA ± drxtl dWn xEAC¦Ÿ¤§©§Ÿ¦§©Ÿ¤

ידּבר  אחי ואהרן אצּוּך ּכל־אׁשר את תדּבר ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֽאּתה
ב)אל־ּפרעה (ז, ְֶַֹ

אחי ואהרן אצּוּך אׁשר ּכל את תדּבר "אּתה הּפסּוק ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעל
רׁש"י מבאר גֹו'", ּפרעה אל ּתדּבר)ידּבר אּתה "ּפעם (בד"ה : ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ּכל ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹאחת
ּפרעה". ּבאזני ויטעימּנּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹימליצּנּו

אהרן  עם ּכן גם הל ׁשּמׁשה נראה, רׁש"י לׁשֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּפׁשטּות
מהּקּב"ה  הּׁשליחּות ּדברי את אמר ׁשּמׁשה אּלא ּפרעה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאל

הּקדׁש ּובלׁשֹון ׁשּׁשמע ּכפי מּפי")ּבדּיּוק ׁשּׁשמעּת ,("ּכפי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

לפרעה ּתרּגמֹו בינותם")ואהרן "והמליץ ע"ד ,("ימליצנו" ְְְְְֲִַַֹֹ
יׂשראל  ּבני את "וׁשּלח לפעל על־מנת ּבאזניו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹוהטעימֹו

ְֵַמארצֹו".
ּפרעה  והרי לפרעה, מׁשה ּבהליכת היה טעם מה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹוקׁשה:

הּקדׁש ּבלׁשֹון מׁשה אליו ּׁשּדּבר מה הבין אליו לא ׁשּדּבר (ּכפי ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

?הּקּב"ה) ַָָ
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ß zah c"k iyily mei ß

(èë)øac ýåýé éðà øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À
øác éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬

éìà:E ¥¤«
i"yx£'‰ ¯a„ÈÂ∑:למעלה האמּור עצמֹו הּדּבּור הּוא «¿«≈ְְְִַַַָָָ

מּתֹו אּלא מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ"ּבא
להתחיל  עליו הענין חזר ליחסם, ּכדי הענין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשהפסיק

‰'.ּבֹו È‡∑ ּדברי ּולקּים לׁשלח אני ּכדאי ¬ƒְְְְְֲֲִִֵֵַַָ
.ׁשליחּותי  ְִִ

(ì)íéúôN ìøò éðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´§¨©½¦
éàå:äòøt éìà òîLé Cô §¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשאמר האמירה היא «…∆…∆ƒ¿≈ֲִִֶַָָָ
אלי" ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני "הן וׁשנה ,למעלה: ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

הּׁשּטה, היא וכ הענין, ׁשהפסיק ּכיון ּכאן, ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָהּכתּוב
הראׁשֹונֹות  על נחזר האֹומר: .ּכאדם ְֲִֵַַָָָָֹ

æ(à)ézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéäìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé E §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«

i"yx£‰Ú¯ÙÏ ÌÈ‰Ï‡ EÈz˙∑לרּדֹותֹו ורֹודה ׁשֹופט ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ְְִֵֶ
ויּסּורין  E‡È·.ּבמּכֹות ‰È‰È∑ יהי ּכתרּגּומֹו: ְְִִַƒ¿∆¿ƒ∆ְְְֵַ

ּומׁשמיע  הּמכריז אדם נבּואה, לׁשֹון ּכל וכן .ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻמתרּגמנ

מּגזרת והּוא ּתֹוכחֹות, ּדברי נז)לעם "ניב (ישעיה ְְְִִִִֵַָָָ
י)ׂשפתים", מהתנּבאֹות"(משלי "ויכל חכמה", "ינּוב ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

י)ּדׁשמּואל פרעדיג"ר (סימן לֹו קֹוראין ּובלע"ז ,. ְְְִִֵַַ

(á)éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà øaãú äzàE ©¨´§©¥½¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ
:Böøàî ìàøNé-éða-úà çlLå äòøt-ìà øaãé§©¥´¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«

i"yx£¯a„˙ ‰z‡∑ אחת מּפי ּפעם ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ויטעימּנּוּכל ימליצּנּו אחי ואהרן , «»¿«≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּפרעה  .ּבאזני ְְְֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 'nr ` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WcTd oFWlA ± drxtl dWn xEAC¦Ÿ¤§©§Ÿ¦§©Ÿ¤

ידּבר  אחי ואהרן אצּוּך ּכל־אׁשר את תדּבר ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֽאּתה
ב)אל־ּפרעה (ז, ְֶַֹ

אחי ואהרן אצּוּך אׁשר ּכל את תדּבר "אּתה הּפסּוק ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעל
רׁש"י מבאר גֹו'", ּפרעה אל ּתדּבר)ידּבר אּתה "ּפעם (בד"ה : ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ּכל ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹאחת
ּפרעה". ּבאזני ויטעימּנּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹימליצּנּו

אהרן  עם ּכן גם הל ׁשּמׁשה נראה, רׁש"י לׁשֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּפׁשטּות
מהּקּב"ה  הּׁשליחּות ּדברי את אמר ׁשּמׁשה אּלא ּפרעה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאל

הּקדׁש ּובלׁשֹון ׁשּׁשמע ּכפי מּפי")ּבדּיּוק ׁשּׁשמעּת ,("ּכפי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

לפרעה ּתרּגמֹו בינותם")ואהרן "והמליץ ע"ד ,("ימליצנו" ְְְְְֲִַַֹֹ
יׂשראל  ּבני את "וׁשּלח לפעל על־מנת ּבאזניו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹוהטעימֹו

ְֵַמארצֹו".
ּפרעה  והרי לפרעה, מׁשה ּבהליכת היה טעם מה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹוקׁשה:

הּקדׁש ּבלׁשֹון מׁשה אליו ּׁשּדּבר מה הבין אליו לא ׁשּדּבר (ּכפי ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
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`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyily meil inei xeriy
ּבספרי  מבאר לפרעה" אלקים נתּתי "ראה הּפסּוק ְְְְְְְֱִִִֵֵַַַַָָֹֹֹעל
אפילּו אזי ּתקּפן, ּבׂשיא הן ׁשהּקלּפֹות ׁשּבׁשעה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָחסידּות,
"אם  חז"ל מאמר ועל־דר לׁשברם. הּכח את אין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלּצּדיק
וזֹוהי  ּבֹו". ּתתּגרה אל לֹו, מׂשחקת ׁשהּׁשעה רׁשע ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָראית

לפ  אלקים נתּתי "ראה הּפסּוק נתן ּכּונת ׁשּבזה – רעה" ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
מּמׁש ּבא־ל זרֹוע "ממׁשלה – מיחדים ּכחֹות למׁשה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהּקּב"ה

ויּסּורין". "ּבמּכֹות לרּדֹותֹו ועד ּפרעה", ְְְְְִִִַַַַֹעל

לפרעה ּבעצמֹו ללכת מׁשה צרי היה זה רק ּומּטעם (ולא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

לבּדֹו) ולכן אהרן ּפרעה. את לׁשּבר הּכח את היה לֹו רק ׁשּכן , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ
הקדׁש ּבלׁשֹון אּתֹו ּדּבר הבין)ּגם ׁשּלא עם (הגם ּדּבּורֹו ׁשּכן , ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ

ׁשהּוא  עּמֹו להתעּסק ּכלֹומר, לבררֹו, על־מנת היה לא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹּפרעה
לרּדֹותֹו מנת על היה הּדּבּור אּלא יסּכים, עצמֹו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָמצד
הּכח  אּלא הּדברים, הבנת נֹוגע היה לא ּובזה ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּולׁשברֹו.

ׁשּבדּבּורֹו. ְֱִִֶָֹהאלקי

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּפרעה ּבאזני ויטעימּנּו ב)ימליצּנּו ז, –ימליצּנּו(רש"י ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
מּפי"), ׁשּׁשמעּת ("ּכפי הּקדׁש ּבלׁשֹון לפרעה ּדּבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹמׁשה
ּוכמֹו מצרי. ללׁשֹון הּדברים את לתרּגם אהרן הצר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻולכן
"הּמתרּגם". רׁש"י: ּופרׁש ּבינֹותם", הּמליץ "ּכי ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּכתּוב

ּולהטעים יטעימּנּו להסּביר אהרן על היה לכ ּבנֹוסף – ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹ
ּבאזניו. ויּכנסּו ּפרעה אצל ׁשּיתקּבלּו ּכ מׁשה ּדברי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
ּדברי  "יּכנסּו רׁש"י: ּופרׁש אדֹוני", "ּבאזני ׁשּכתּוב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּוכמֹו

."ְְֶָּבאזני

(â)éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à éðàå©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²
:íéøöî õøàa éúôBî-úàå§¤«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰L˜‡ È‡Â∑ ּכנגּדי והתריס ׁשהרׁשיע ,מאחר «¬ƒ«¿∆ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַ
עֹובדיּֿכֹוכבים  ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻוגלּוי

לׁשּוב  ׁשלם לב למען לתת לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אֹותֹותי  ּבֹו את הרּבֹות ׁשל ותּכירּו מּדתֹו וכן גבּורתי. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

האּומות  על ּפרענּות מביא ּֿברּוֿהּוא: ְִֵַַָָָָֹֻהּקדֹוׁש
וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָעֹובדיּֿכֹוכבים,

ג)ׁשּנאמר: וגֹו'".(צפניה ּפּנֹותם נׁשּמּו ּגֹוים "הכרּתי ְְֱִִִִֶֶַַַָָ

ואףֿעלּֿפיֿ מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי א ְְְְִִִִִִִַַַַָָ"אמרּתי
נאמר  לא הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבחמׁש ה'כן "ויחּזק : ְְֱִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ּפרעה", לב (ועּין את ּפרעה". לב "וּיחזק אּלא ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
לׁשּוב" ּבלכּת" ּדּבּורֿהּמתחיל: ּכאן ׁשּגֹורס ְְְְְִִֵֶֶַַָָּברא"ם
ּבפסּוק: ׁשמֹות ּפרׁשת ּוכדלעיל ,"ביד "ׂשמּתי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָעד

ׁשם) עּין לׁשּוב", ּבלכּת". ְְְֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 43 cenr ,el jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

'l`xUi liaWA' `id zFO`d Wpr mB©Ÿ¤¨ª¦¦§¦¦§¨¥

ּפרעה" לב את אקׁשה "ואני ּבפרׁשתנּו הּפסּוק ג)על ּפרׁש(ז, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
אֹותֹותי  את הרּבֹות למען לּבֹו, ׁשּיתקּׁשה לי "טֹוב ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַרׁש"י
על  ּפרענּות מביא הּקּב"ה, ׁשל מּדתֹו וכן ּגבּורתי, את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻותּכירּו

וייראּו". יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי אלילים, עֹובדי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶָָֻאּמֹות
הראּוי  ּבאפן מתנהגים האּמֹות ּכאׁשר הרי ּתמּוּה, ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻולכאֹורה
ּפרענּות  הּקּב"ה ׁשּיביא מסּפיק טעם ּכבר זה הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻלענׁש,
ׁש"מביא  היא הּקּב"ה" ׁשל ׁש"מּדתֹו זה מהּו ואם־ּכן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעליהם,

אּלא  מעׂשיהם מּצד לא אלילים" עֹובדי אּמֹות על ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻֻּפרענּות
וייראּו"? יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ְְְְְִִִֵֵֶָָ"ּכדי

ׁשהעֹולם  ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ּבהקּדים זה לבאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָויׁש
הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ּבׁשביל בראשית)נברא ר"פ .(רש"י ְְְְִִִִִִֵַָָָ

יׂשראל  ּבׁשביל נבראה ׁשּכּלּה הּבריאה, ּבעצם ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּוכׁשם
היא  ׁשּמטרתם ׁשּבעֹולם, המארעֹות ּבכל הּוא ּכן ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוהּתֹורה,

והּתֹורה. ליׂשראל ּתֹועלת מּזה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתּגיע

È˙ג  È˙ÈbÒ‡Â ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡ ‡‡Â«¬»«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙBÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡«¿»«¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(b).äòøt áì úà äL÷à éðàåExn` ©£¦©§¤¤¥©§Ÿ¨§
`EdW Fl dNB :(.'e ,'d) dAx WxcnA§¦§¨©¨¦¨¤
FA zFUrl xEarA FAl z` wGgl cizr̈¦§©¥¤¦©£©£
.dWw dcFarA mciardW zgY ,oiCd©¦©©¤¤¡¦¨©£¨¨¨

:(.'c ,b"i) mW cFreézãaëä éðà ék §¨¦£¦¦§©§¦
Baì úàopgFi iAx xn` ,(.'` ,'i oNdl) ¤¦§©¨¨©©¦¨¨

dzid `l xnFl oipiOl dR oFgzR o`Mn¦¨¦§¤©¦¦©Ÿ¨§¨
oFrnW iAx xn` .daEWY dUrIW EPOn¦¤¤©£¤§¨¨©©¦¦§
`N` ,oipin lW mdiR mzQi Wiwl oA¤¨¦¦¨¥¦¤¤¦¦¤¨
,(.c"l ,'b ilWn) uili `Ed mivNl m ¦̀©¥¦¨¦¦§¥
dIpWE dpFW`x mrR FA dxzn©§¤©©¦¨§¦¨

FA lrFp `Ede FA xfFg Fpi`e ziWilWE§¦¦§¥¥§¥
dn EPOn rxtl icM daEWYd on zlC¤¤¦©§¨§¥¦§Ÿ©¦¤©

.`hgXxBXW oeiM ,rWxd drxR KM ¤¨¨¨©§Ÿ¨¨¨¥¨¤¦¥
minrR Wng Flv` `Ed KExA WFcTd©¨¨¤§¨¥§¨¦
WFcTd Fl xn` ,eixaC lr giBWd `le§Ÿ¦§¦©©§¨¨¨©©¨
LRxr z` ziWwd dY` `Ed KExÄ©¨¦§¥¨¤¨§§
Ll siqFn ipixd ,LAl z` YcAkde§¦§©§¨¤¦§£¥¦¦§

.Lz`nh lr d`nhª§¨©ª§¨§
äpäå,lMd El`Wi xW` dl`XA EWxR §¦¥¥§©§¥¨£¤¦§£©Ÿ

dn FAl z` dWwd mXd m ¦̀©¥¦§¨¤¦©
.zn` mdipWE minrh ipW FA Wie ,FrWR¦§§¥§¥§¨¦§¥¤¡¤

dUr xW` FrWxA drxR iM ,cg`d̈¤¨¦©§Ÿ§¦§£¤¨¨
aIgzp ,mPg zFlFcB zFrx l`xUil§¦§¨¥¨§¦¨¦§©¥
E`A xW`M ,daEWY ikxC EPOn rpnl¦§Ÿ©¦¤©§¥§¨©£¤¨
,miaEzMaE dxFYA miAx miwEqR dfÄ¤§¦©¦©¨©§¦
mrHde .oFCp mipFW`xd eiUrn itlE§¦©£¨¨¦¦¦§©©©
,FrWtA eilr zFMOd ivg Eid iM ,ipXd©¥¦¦¨£¦©©¨¨§¦§

:wx odA xn`p `l iMäòøt áì ÷æçiå ¦Ÿ¤¡©¨¤©©¤¡©¥©§Ÿ
,(.e"h ,'g .a"k .b"i ,'f)äòøt ãaëiå©©§¥©§Ÿ

Baì úàdvx `l dPd .(.'f ,'h .g"k ,'g) ¤¦¦¥Ÿ¨¨
ExaB xW`M la` ,mXd cFakl mgNWl§©§¨¦§©¥£¨©£¤¨§
Kx ,mzF` lAql d`lpe eilr zFMOd©©¨¨§¦§¨¦§Ÿ¨©



x`e`נח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy
הּנה  מסּים, למאֹורע אחרת סיּבה ׁשּיׁש נראה ּכאׁשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻואפילּו

ל  והּפנימית האמּתית הּסיּבה הּתֹועלת ּבאמת היא המאֹורע ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ליׂשראל. מּזה ְְִִִֵֶֶַַָׁשּתּגיע

ׁשּיׁשמעּו "ּכדי היא העֹולם אּמֹות על הּפרענּות ׁשּגם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻוזהּו
על  ׁשהּפרענּות נראה ׁשּבחיצֹונּיּות אף ּכי וייראּו", ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻיׂשראל

ליׂשראל  ּנֹוגע מה ׁשהרי ּבׁשבילם, רק היא העֹולם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאּמֹות
ׁשּגם  היא האמת הּנה מעניׁשֹו, והּקּב"ה חטא ּׁשּגֹוי ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמה
האמיּתי  הּטעם ּכי יׂשראל, ּבׁשביל הם אּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמארעֹות
ׁשּיׁשמעּו "ּכדי היא העֹולם אּמֹות על הּפרענּות ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻלהבאת

וייראּו". ְְִִֵָָיׂשראל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 63 'nr ,e jxk zegiy ihewl)

ּפרעה לב את אקׁשה ג)ואני (ז, ְְֲִֵֶֶַַַֹ
רּוח  נחת ׁשאין לפני וגלּוי ּכנגּדי, והתריס ׁשהרׁשיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמאחר
לי  טֹוב לׁשּוב, ׁשלם לב לתת ּכֹוכבים עֹובדי ְִִֵֵֵֵָָָָָּבאּומֹות
ּגבּורתי  את ותּכירּו אֹותֹותי ּבֹו הרּבֹות למען לּבֹו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשּיתקּׁשה

(רש"י)

לּבֹו"? ׁשּיתקּׁשה ל"טֹוב והתריס" "ׁשהרׁשיע ּבין הּקׁשר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַמה
מּמּנּו לּטֹול מּדּוע א להענׁש, עליו – ענׁש לֹו מּגיע ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאם

הּבחירה? ּכח ְִֶַַָֹאת
מּדה": ּכנגד "מּדה ׁשל ּבדר הּוא הענׁש ְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא

ּבקֹולֹו" אׁשמע אׁשר ה' "מי ואמר: ה' ּכנגד התריס ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֹּפרעה
ה) ּבמרּותֹו(שמות מּכיר ׁשאינֹו ּובחצּפה ּבגאוה הצהיר הּוא .ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻ

על  רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות חפׁשי והּוא הּקּב"ה, ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָׁשל
ׁשאינֹו הּׁשמים מן לֹו והראּו לּבֹו, ׁשּנתקּׁשה היה ענׁשֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכן

חפׁשית. ּבחירה נטּול והּוא ּוכלל, ּכלל עצמֹו ְְְְְְְְִִִַָָָָּברׁשּות

(ã)íéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦
õøàî ìàøNé-éðá énò-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤

:íéìãb íéèôLa íéøöî¦§©½¦¦§¨¦−§Ÿ¦«

(ä)-ìò éãé-úà éúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©
:íëBzî ìàøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨«

i"yx£È„È ּבהם ∑‡˙ להּכֹות מּמׁש, .יד ∆»ƒְֶַַָָָ

(å)ïk íúà ýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬
:eNò̈«

(æ)ìL-ïa ïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîeíéðîLe L ¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ¤¨¬§Ÿ¦−
:äòøt-ìà íøaãa äðLô ¨¨®§©§−̈¤©§«Ÿ

ß zah d"k iriax mei ß

(ç):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

ÁÓ˙ד  ˙È Ôz‡Â ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ¿«¿…¿∆≈»»«
È· ÈnÚ ˙È ÈÏÈÁ ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓa Èz¯·b¿À¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»≈ƒ»«ƒ¿≈
:ÔÈ·¯·¯ ÔÈÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

È˙ה  ÌÈ¯‡ „k ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬≈¬»¿»«»≈»
Èa ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ Èz¯·b ˙ÁÓ»«¿À¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿≈

:ÔB‰ÈÈaÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈≈

Ôkו  ÔB‰˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»»¿≈
:e„·Ú¬»

Ï˙e˙ז  ÔÓz ¯a Ô¯‰‡Â ÔÈL ÔÓz ¯a ‰LÓe…∆«¿»»¿ƒ¿«¬…«¿»»¿»
:‰Ú¯t ÌÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÔÈL¿ƒ¿«»¿ƒ«¿…

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -
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ornl Faal z` uO`e FgEx z` mXd©¥¤§¦¥¤§¨§©©
iYlCBzde :aEzMW oiprM ,FnW xRq©¥§§¦§¨¤¨§¦§©¦§¦
miAx miFB ipirl iYrcFpe iYWCwzde§¦§©¦§¦§©§¦§¥¥¦©¦
xn` xW`e ,(.b"k ,g"l l`wfgi) 'Fbe§§¤§¥©£¤¨©

:zFMOd mcwàìå Baì úà ÷fçà éðàå Ÿ¤©©©£¦£©¥¤¦§Ÿ

íòä úà çlLéricFi ,(.`"k ,'c lirl) §©©¤¨¨§¥¦©
zFMOA FA zFUrl cizrd dWnl§¤¤¨¦©£©©

:xn`W oiprM ,zFpFxg`dézòãé éðàå ¨©£§¦§¨¤¨©©£¦¨©§¦
Cìäì íéøöî Cìî íëúà ïzé àì ék¦Ÿ¦¥¤§¤¤¤¦§©¦©£Ÿ
dWw` ip`e :mrh dfe .(.h"i ,'b lirl)§¥§¤©©©£¦©§¤
,izFzF` z` izAxde drxR al z ¤̀¥©§Ÿ§¦§¥¦¤©

"zFax ornl" FAl dWw`W xnFlM§©¤©§¤¦§©©§
zFMn WngA iM .mixvn ux`A iztFn§©§¤¤¦§©¦¦©£¥©
:xn`p ,mId zriahA mB ,zFpFxg`d̈©£©¦§¦©©¨¤¡©

'ä ÷fçéåKln al iM ,(.'g ,c"i oNdl) ©§©¥§©¨¦¥¤¤
ilWn) EPHi uRgi xW` lM lr 'd ciA§©©¨£¤©§Ÿ©¤¦§¥

.(.'` ,`"kc dxez



נט `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy
הּנה  מסּים, למאֹורע אחרת סיּבה ׁשּיׁש נראה ּכאׁשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻואפילּו

ל  והּפנימית האמּתית הּסיּבה הּתֹועלת ּבאמת היא המאֹורע ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ליׂשראל. מּזה ְְִִִֵֶֶַַָׁשּתּגיע

ׁשּיׁשמעּו "ּכדי היא העֹולם אּמֹות על הּפרענּות ׁשּגם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻוזהּו
על  ׁשהּפרענּות נראה ׁשּבחיצֹונּיּות אף ּכי וייראּו", ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻיׂשראל

ליׂשראל  ּנֹוגע מה ׁשהרי ּבׁשבילם, רק היא העֹולם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאּמֹות
ׁשּגם  היא האמת הּנה מעניׁשֹו, והּקּב"ה חטא ּׁשּגֹוי ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמה
האמיּתי  הּטעם ּכי יׂשראל, ּבׁשביל הם אּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמארעֹות
ׁשּיׁשמעּו "ּכדי היא העֹולם אּמֹות על הּפרענּות ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻלהבאת

וייראּו". ְְִִֵָָיׂשראל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 63 'nr ,e jxk zegiy ihewl)

ּפרעה לב את אקׁשה ג)ואני (ז, ְְֲִֵֶֶַַַֹ
רּוח  נחת ׁשאין לפני וגלּוי ּכנגּדי, והתריס ׁשהרׁשיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמאחר
לי  טֹוב לׁשּוב, ׁשלם לב לתת ּכֹוכבים עֹובדי ְִִֵֵֵֵָָָָָּבאּומֹות
ּגבּורתי  את ותּכירּו אֹותֹותי ּבֹו הרּבֹות למען לּבֹו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשּיתקּׁשה

(רש"י)

לּבֹו"? ׁשּיתקּׁשה ל"טֹוב והתריס" "ׁשהרׁשיע ּבין הּקׁשר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַמה
מּמּנּו לּטֹול מּדּוע א להענׁש, עליו – ענׁש לֹו מּגיע ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאם

הּבחירה? ּכח ְִֶַַָֹאת
מּדה": ּכנגד "מּדה ׁשל ּבדר הּוא הענׁש ְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא

ּבקֹולֹו" אׁשמע אׁשר ה' "מי ואמר: ה' ּכנגד התריס ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֹּפרעה
ה) ּבמרּותֹו(שמות מּכיר ׁשאינֹו ּובחצּפה ּבגאוה הצהיר הּוא .ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻ

על  רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות חפׁשי והּוא הּקּב"ה, ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָׁשל
ׁשאינֹו הּׁשמים מן לֹו והראּו לּבֹו, ׁשּנתקּׁשה היה ענׁשֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכן

חפׁשית. ּבחירה נטּול והּוא ּוכלל, ּכלל עצמֹו ְְְְְְְְִִִַָָָָּברׁשּות

(ã)íéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦
õøàî ìàøNé-éðá énò-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤

:íéìãb íéèôLa íéøöî¦§©½¦¦§¨¦−§Ÿ¦«

(ä)-ìò éãé-úà éúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©
:íëBzî ìàøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨«

i"yx£È„È ּבהם ∑‡˙ להּכֹות מּמׁש, .יד ∆»ƒְֶַַָָָ

(å)ïk íúà ýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬
:eNò̈«

(æ)ìL-ïa ïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîeíéðîLe L ¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ¤¨¬§Ÿ¦−
:äòøt-ìà íøaãa äðLô ¨¨®§©§−̈¤©§«Ÿ

ß zah d"k iriax mei ß

(ç):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

ÁÓ˙ד  ˙È Ôz‡Â ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ¿«¿…¿∆≈»»«
È· ÈnÚ ˙È ÈÏÈÁ ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓa Èz¯·b¿À¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»≈ƒ»«ƒ¿≈
:ÔÈ·¯·¯ ÔÈÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

È˙ה  ÌÈ¯‡ „k ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬≈¬»¿»«»≈»
Èa ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ Èz¯·b ˙ÁÓ»«¿À¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿≈

:ÔB‰ÈÈaÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈≈

Ôkו  ÔB‰˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»»¿≈
:e„·Ú¬»

Ï˙e˙ז  ÔÓz ¯a Ô¯‰‡Â ÔÈL ÔÓz ¯a ‰LÓe…∆«¿»»¿ƒ¿«¬…«¿»»¿»
:‰Ú¯t ÌÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÔÈL¿ƒ¿«»¿ƒ«¿…

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿≈»
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,zFMOd caMn mgNWl Klnp dide FAl¦§¨¨¦§©§©§¨¦Ÿ¤©©
dWwd f`e .F`xFA oFvx zFUrl `lŸ©£§§§¨¦§¨
ornl Faal z` uO`e FgEx z` mXd©¥¤§¦¥¤§¨§©©
iYlCBzde :aEzMW oiprM ,FnW xRq©¥§§¦§¨¤¨§¦§©¦§¦
miAx miFB ipirl iYrcFpe iYWCwzde§¦§©¦§¦§©§¦§¥¥¦©¦
xn` xW`e ,(.b"k ,g"l l`wfgi) 'Fbe§§¤§¥©£¤¨©

:zFMOd mcwàìå Baì úà ÷fçà éðàå Ÿ¤©©©£¦£©¥¤¦§Ÿ

íòä úà çlLéricFi ,(.`"k ,'c lirl) §©©¤¨¨§¥¦©
zFMOA FA zFUrl cizrd dWnl§¤¤¨¦©£©©

:xn`W oiprM ,zFpFxg`dézòãé éðàå ¨©£§¦§¨¤¨©©£¦¨©§¦
Cìäì íéøöî Cìî íëúà ïzé àì ék¦Ÿ¦¥¤§¤¤¤¦§©¦©£Ÿ
dWw` ip`e :mrh dfe .(.h"i ,'b lirl)§¥§¤©©©£¦©§¤
,izFzF` z` izAxde drxR al z ¤̀¥©§Ÿ§¦§¥¦¤©

"zFax ornl" FAl dWw`W xnFlM§©¤©§¤¦§©©§
zFMn WngA iM .mixvn ux`A iztFn§©§¤¤¦§©¦¦©£¥©
:xn`p ,mId zriahA mB ,zFpFxg`d̈©£©¦§¦©©¨¤¡©

'ä ÷fçéåKln al iM ,(.'g ,c"i oNdl) ©§©¥§©¨¦¥¤¤
ilWn) EPHi uRgi xW` lM lr 'd ciA§©©¨£¤©§Ÿ©¤¦§¥

.(.'` ,`"kc dxez

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy

(è)úôBî íëì eðz øîàì äòøt íëìà øaãé ék¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®
äòøô-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«©§−Ÿ

:ïépúì éäé§¦¬§©¦«
i"yx£˙ÙBÓ∑ אֹותצר ׁשּיׁש אתכם להֹודיע ׁשּׁשֹולח ּבמי (צרּו). ≈ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

(é)øLàk ïë eNòiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½©«£¤−
äòøô éðôì eähî-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬©§²Ÿ

:ïépúì éäéå åéãáò éðôìå§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«
i"yx£ÔÈp˙Ï∑נחׁש. ¿«ƒָָ

(àé)eNòiå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«

i"yx£Ì‰ÈË‰Ïa∑":לֹו לדּמֹות ויׁש ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ואין ג)ּבלחׁשיהֹון", הּמתהּפכת",(בראשית החרב "להט ¿«¬≈∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
מתהּפכת  ׁשהיא .ֿלחׁשעלֿידי ּדֹומה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

(áé)-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà eëéìLiå©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥
:íúhî-úà ïøäà©«£−Ÿ¤©Ÿ¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ∑(צז מּטה (שבת ונעׂשה ׁשחזר ּכּלן ,מאחר את .ּבלע «ƒ¿««≈«¬…ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 57 'nr ,ek jxk zegiy ihewl)

מּטֹותם את אהרן מּטה יב)וּיבלע (ז, ְֲִֵֶַַַַַָֹ
ּכּלם את ּבלע מּטה, ונעׂשה ׁשחזר (רש"י)מאחר ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת רׁש"י ּדברי ְְֲִִֵֵַַַָָָּבאּור
אהבת־יׂשראל, מּתֹו להיֹות צריכה הּזּולת עם ּפעּלה ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֻּכל
לּתֹורה". ּומקרבן הּברּיֹות את "אֹוהב – הּכהן אהרן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹּכהנהגת
ועבֹודתֹו... ה' מּתֹורת הרחֹוקים "אף ּב'ּתניא': ׁשּנאמר ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָּוכפי

יּוכל  ואּולי האי וכּולי אהבה, עבֹותֹות ּבחבלי למׁשכן ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָצרי
לׂשנאתם, ׁשּמצוה אּלּו ואפילּו ה'". ועבֹודת לּתֹורה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹלקרבן
עליהם, רחמים לעֹורר ויׁש ּכן", ּגם לאהבם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ"מצוה

האהבה". ּומעֹוררת הּׂשנאה מבּטלת ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָ"והרחמנּות
ׁשּבֹו הּטֹוב הּמדרגה, ּבׁשפל ׁשרּוי ׁשהּזּולת קֹורה לפעמים ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָא
ּבדברים, ּבהּכאה להׁשּתּמׁש צר ׁשּיׁש ,ּכל־ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻמסּתר

ÔBÎÏט  e·‰ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ÔBÎ˙ÂÏ ÏlÓÈ È¯‡¬≈¿«≈¿»¿«¿…¿≈«»¿
Ì„˜ ÈÓ¯e C¯ËeÁ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯ÓÈ˙Â ‡˙‡»»¿≈«¿«¬…«»¿»¿≈√»

:‡Èp˙Ï È‰È ‰Ú¯t«¿…¿ƒ¿«ƒ»

Ók‡י  ÔÎ e„·ÚÂ ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ d¯ËeÁ ˙È Ô¯‰‡ ‡Ó¯e ÈÈ „È˜Ùcƒ«ƒ¿»¿»«¬…»¿≈√»«¿…

:‡Èp˙Ï ‰Â‰Â È‰Bc·Ú Ì„˜Â¿»»«¿ƒ«¬»¿«ƒ»

iL¯ÁÏe‡יא  ‡iÓÈkÁÏ ‰Ú¯t Û‡ ‡¯˜e¿»««¿…¿«ƒ«»¿»»«»
ÔB‰ÈLÁÏa ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á Ôep‡ Û‡ e„·ÚÂ«¬»«ƒ»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈

:Ôk≈

ÚÏ·eיב  ‡iÈp˙Ï BÂ‰Â d¯ËeÁ ¯·b BÓ¯e¿¿«¿≈«¬¿«ƒ«»¿«
:ÔB‰È¯ËÁ ˙È Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÀ¿»¿«¬…»À¿≈
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(`i).íäéèäìaEpizFAx Exn` §©£¥¤¨§©¥
dUrn mdW" (:f"q oixcdpq)©§¤§¦¤¥©£¥

dlAg ik`ln ici lre "mitWMmd §¨¦§©§¥©§£¥©¨¨¥
hdl W` :zxfbn dNOde ,miUrp©£¦§©¦¨¥¦§©¥Ÿ¥
mirWx hdlY dadl ,(.'c ,v"w miNdY)§¦¦¤¨¨§©¥§¨¦
miUrp md iM ,oiprde .(.g"i ,e"w mW)¨§¨¦§¨¦¥©£¦
zhdln ,W` ik`ln ,mihdFl ici lr©§¥£¦©§£¥¥§©¤¤
miUi `le FA xraze rci `le mc`Ä¨¨§Ÿ¥©§¦§©§Ÿ¨¦
xrp ipir z` 'd lbIe :oiprM ,al lr©¥§¦§¨©¦¤¤¥¥©©
W` iqEqe W` akx dPde rWil ¡̀¦¨§¦¥¤¤¥§¥¥
oM E`xTi ilE`e .(.f"i ,'e 'aÎmikln)§¨¦§©¦¨§¥
iNBlbA xie`A mipkFXd mik`lOd©©§¨¦©§¦©£¦§©§©¥

cFre .mixU mzF` oixFTW zFcFqid©§¤¦¨¨¦§
ixg` zWxtA) xESd zxfrA x`a £̀¨¥§¤§©©§¨¨©©£¥
,g"i mihtFW zWxtaE .'f ,f"i .'g ,f"h§¨¨©§¦

.(.'h
ìáàExn` (.'b ,'g oNdl) "mdihlA" £¨§¨¥¤§©¨¨§

,micW mdW (:f"q oixcdpq)©§¤§¦¤¥¥¦
l` ExAC ,"hl" zNOn zxfbp dlOde§©¦¨¦§¤¤¦¦©¨©§¤
iM ,(.a"k ,g"i '`Îl`EnW) hNA ceC̈¦©¨§¥¦
zFtEB ilrA md iM ,hNA mi`A micXd©¥¦¨¦©¨¦¥©£¥
xn`W Edfe ,WBxp Fpi`W xie`n¥£¦¤¥¦§¨§¤¤¨©
inkg iM ,"mitXknle minkgl"©£¨¦§©§©§¦¦©§¥
Eid micXd ztiq`e zFrAWdd©©§¨©£¥©©¥¦¨

"mixvn iOhxg"e ,mdipwfe mdiW`ẍ¥¤§¦§¥¤§©§ª¥¦§©¦
zxfB Eprci `le .mdipW z` llki¦§Ÿ¤§¥¤§Ÿ¨©§¦§©
oFWl `id iM mdxa` iAx xn`e .dNOd©¦¨§¨©©¦©§¨¨¦¦§
Ep`vn `l iM ,iCUM oFWl F` ixvn¦§¦§©§¦¦Ÿ¨¨
.(.'a ,'a l`ipC) mdipW ixacA wx©§¦§¥§¥¤¨¦¥
,`"n ziW`xA) i"Xx ixacM aFxTde§©¨§¦§¥©¦§¥¦
xg" ,zaMxn zinx` dNn `idW (.'g¤¦¦¨£¨¦ª§¤¤©
`Ed rcFp iM ,zFnvrA mixgPd ,"inḧ¥©¦£¦©£¨¦©
F` mizn zFnvrA zEpO`d ax iM¦Ÿ¨ª¨§©§¥¦
ipFrcIA ExiMfdW oiprM ,zFIg zFnvrA§©§©¨¦§¨¤¦§¦©¦§¦

.(:d"q oixcdpq)ai dxez ©§¤§¦



x`e`ס zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy
ּכללּיים ול  ּוׁשבירה ּבּטּול ּבֹו לפעל היא הּיחידה העצה פעמים ְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָֹ

לעצמֹו מציאּות') ('אֹויס הּמציאּות ּבהעּדר ׁשּיהיה ּבליעה, –ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
להעׂשֹות  צריכה זֹו ׁשּבליעה ההֹוראה, ּבאה זה ועל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּכלל.
חדּור  ׁשּכל־ּכּלֹו אדם על־ידי היינּו ּדוקא, אהרן" "מּטה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻעל־ידי
ּפֹועל  ׁשהּוא ּבֹו אנּו ּובטּוחים אמּתּיים, ּובאהבת־יׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבחסד
ׁשל  ערּבּוב חס־וׁשלֹום ּכאן ואין אהבת־יׂשראל, מּתֹו ורק ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָא

הּטבעית. נפׁשֹו ׁשל הרעֹות הּמּדֹות מּצד ּונטּיֹות ְְְִִִִִִֶַַַַָָסּבֹות
אּלא  אהבת־יׂשראל, היא הּפעּלה ׁשּסּבת ּדי לא ועֹוד: ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻזאת
ּכעס  ׁשל ּברגׁש ּכ'תּנין', לא להעׂשֹות צריכה עצמּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּפעּלה
הּמֹוכיח  ּכ'מּטה': אּלא ּולהּזיק), להפחיד ׁשּטבעֹו זה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ(ּכנחׁש
חס־ וכעס רגז ׁשל רגׁש ׁשּום ללא ּכ'מּקל', לפעל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹצרי

עצמֹו. מציאּות הרּגׁשת ללא ואף ְְְְְְִַַַַָָֹוׁשלֹום,

(âé)øac øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬
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.הּלילה" ְַַָ

(æé)äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧
äkî éëðà|øàéa øLà íénä-ìò éãéa-øLà ähna ¨«Ÿ¦¹©¤´©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ

:íãì eëôäðå§¤«¤§¬§¨«
i"yx£Ì„Ï eÎÙ‰Â∑ יֹורדים ּגׁשמים ׁשאין לפי ¿∆∆¿¿»ְְְִִִֵֶָ

ּומצרים  הארץ, את ּומׁשקה עֹולה ונילּוס ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָּבמצרים,
ואחרּֿכ יראתם, את הלקה לפיכ לּנילּוס, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָעֹובדים

אֹותם  .הלקה ְִָָ

ÔB‰pÓיג  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒƒ¿
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»

(יד  ¯wÈ˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â לפרש"י(¯ÈwÈ «¬«¿»¿…∆ƒ¿«««ƒ
:‡nÚ ‡ÁlLÏ ·È¯Ò ‰Ú¯Ù„ ‡aÏƒ»¿«¿…»ƒ¿«»»«»

iÓÏ‡טו  ˜ÈÙ ‡‰ ‡¯Ùˆa ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ƒ≈¿»«¿…¿«¿»»»≈¿«»
‡¯ËeÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ d˙eÓc˜Ï „zÚ˙˙Â¿ƒ¿««¿«»≈«≈«¬»¿¿»

:C„Èa ·qz ‡ÈÂÁÏ CÈÙ‰˙‡c¿ƒ¿¬ƒ¿∆¿»ƒ«ƒ»

ÈÁlLטז  È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈¿»¡»»ƒ»≈«¿«ƒ
ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ¯ÓÈÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿≈«««»«ƒ¿ƒ¿¿√»«
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סי `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy
ּכללּיים ול  ּוׁשבירה ּבּטּול ּבֹו לפעל היא הּיחידה העצה פעמים ְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָֹ

לעצמֹו מציאּות') ('אֹויס הּמציאּות ּבהעּדר ׁשּיהיה ּבליעה, –ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
להעׂשֹות  צריכה זֹו ׁשּבליעה ההֹוראה, ּבאה זה ועל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּכלל.
חדּור  ׁשּכל־ּכּלֹו אדם על־ידי היינּו ּדוקא, אהרן" "מּטה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻעל־ידי
ּפֹועל  ׁשהּוא ּבֹו אנּו ּובטּוחים אמּתּיים, ּובאהבת־יׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבחסד
ׁשל  ערּבּוב חס־וׁשלֹום ּכאן ואין אהבת־יׂשראל, מּתֹו ורק ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָא

הּטבעית. נפׁשֹו ׁשל הרעֹות הּמּדֹות מּצד ּונטּיֹות ְְְִִִִִִֶַַַַָָסּבֹות
אּלא  אהבת־יׂשראל, היא הּפעּלה ׁשּסּבת ּדי לא ועֹוד: ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻזאת
ּכעס  ׁשל ּברגׁש ּכ'תּנין', לא להעׂשֹות צריכה עצמּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּפעּלה
הּמֹוכיח  ּכ'מּטה': אּלא ּולהּזיק), להפחיד ׁשּטבעֹו זה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ(ּכנחׁש
חס־ וכעס רגז ׁשל רגׁש ׁשּום ללא ּכ'מּקל', לפעל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹצרי

עצמֹו. מציאּות הרּגׁשת ללא ואף ְְְְְְִַַַַָָֹוׁשלֹום,
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`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy

(çé)eàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´
ì íéøöî:øàéä-ïî íéî úBzLñ ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ e‡ÏÂ∑ לׁשּתֹות ראּויין ׁשּיהיּו היאר, למי רפּואה .לבּקׁש ¿ƒ¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

(èé)Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´
íúøäð-ìò íéøöî éîéî-ìò Eãé-äèðe|-ìò §¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©

-eéäéå íäéîéî äå÷î-ìk ìòå íäéîâà-ìòå íäéøàé§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−§¦«§
:íéðáàáe íéöòáe íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã̈®§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−¨«£¨¦«

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑ מׁשה על היאר ׁשהגן לפי ¡…∆«¬…ְְִֵֵֶֶַַֹֹ
ּבדם  לא עלֿידֹו, לקה לא לפיכ לתֹוכֹו, ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹּכׁשּנׁשל

אהרן  עלֿידי ולקה ּבצפרּדעים, הם ∑Ì˙¯‰.ולא ְְְְְְֲִֵַַַַָָֹֹ«¬…»ֵ
ׁשּלנּו ּנהרֹות ּכעין הּמֹוׁשכים הם ∑Ì‰È¯‡È.נהרֹות ְְְְִֵֶַָָָ¿…≈∆ֵ

הּנהר  מּׂשפת אדם ּבידי העׂשּויֹות ונּגרים ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּברכֹות
היארים  ּדר ועֹולה מתּברכים, מימיו ונילּוס ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלּׂשדֹות,

הּׂשדֹות  ׁשאינן ∑‡‚Ì‰ÈÓ.ּומׁשקה מים קבּוצת ְֶַַָ«¿≈∆ְִֵֶַַָ
אחד  ּבמקֹום עֹומדין אּלא מֹוׁשכין, ואינן ְְְְְִִִֵֶֶָָָָנֹובעין

אשטנ"ק  לֹו ÌÈ¯ˆÓ.וקֹורין ı¯‡ ÏÎa∑ אף ְִ¿»∆∆ƒ¿«ƒַ
ׁשּבּבּתים  ּובאמּבטאֹות ÌÈˆÚ·e.ּבּמרחצאֹות ְְֲִֶֶַַַַָָָָ»≈ƒ

ÌÈ·‡·e∑ עץ ׁשּבכלי אבן מים .ּובכלי »¬»ƒְְִִִֵֵֵֶֶֶַ

(ë)øLàk ïøäàå äLî ïë-eNòiå|íøiå ýåýé äeö ©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤
iå ähnaäòøô éðéòì øàéa øLà íénä-úà C ©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ

:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiå åéãáò éðéòìe§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«

(àë)-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa-øLà äâcäå§©¨¨̧£¤©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ
ì íéøöî eìëéícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¨«§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦

(áë)-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNòiå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«
ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt: ©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£Ì‰ÈËÏa∑.ּובחׁשאי ּבּלט אֹותֹו ׁשאֹומרין לחׁש ¿»≈∆ְֲִֶַַַַַָ
אמרּו: סז)ורּבֹותינּו ׁשדים (סנהדרין מעׂשה .ּבלטיהם, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָ

ּכׁשפים  מעׂשה Ú¯t‰.ּבלהטיהם, ·Ï ˜ÊÁiÂ∑:לֹומר ְְֲֲִֵֵֶַַָ«∆¡«≈«¿…ַ

ּכן, עֹוׂשים אּתם מכּׁשפּות פה)עלֿידי אּתם (מנחות ּתבן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַ
מביאים  אּתם אף ּתבן? ׁשּכּלּה עיר לעפרים, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻמכניסין

ּכׁשפים  ׁשּכּלּה למצרים .מכּׁשפּות ְְְְְִִִֶַַָָֻ

(âë)-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©
:úàæì̈«Ÿ

i"yx£˙‡ÊÏ Ìb∑ ּדם ׁשל לזה ולא לתּנין, ׁשּנהפ הּמּטה .למֹופת «»…ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

Ôe‡ÏÈÂיח  ‡¯‰ È¯Òe ˙eÓz ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»¿¿ƒ«¬»¿ƒ¿
:‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»

C¯ËÁיט  ÏBË Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…À¿»
ÏÚ ÔB‰È¯‰ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡iÓ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡Â«¬≈¿»««»¿ƒ¿«ƒ««¬≈«
˙eLÈk ˙Èa Ïk ÏÚÂ ÔB‰ÈÓ‚‡ ÏÚÂ ÔB‰Èz¯‡¬ƒ≈¿««¿≈¿«»≈¿ƒ
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„ È‰ÈÂ ‡Óc ÔB‰ÈÂ ÔB‰ÈÓÈÓ≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»¿»«¿»

:‡·‡ ÈÓ·e ‡Ú‡ ÈÓ·e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»≈»»¿»≈«¿»

ÈÈכ  „È˜Ùc ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»
‡¯‰· Èc ‡iÓ ˙È ‡ÁÓe ‡¯ËÁa ÌÈ¯‡Â«¬≈¿À¿»¿»»«»ƒ¿«¬»
Ïk eÎÈÙ‰˙‡Â È‰Bc·Ú ÈÈÚÏe ‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ¿≈≈«¿…¿≈≈«¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»

:‡Ó„Ï ‡¯‰· Èc ‡iÓ«»ƒ¿«¬»ƒ¿»

ÏÂ‡כא  ‡¯‰ È¯Òe e˙ÈÓ ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ«¬»¿»
‰Â‰Â ‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓ eÏÈÎÈ¿ƒƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»«¬»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰ÈLÁÏaכב  ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈
‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒƒ¿¿»

:ÈÈ ÏÈlÓcƒ«ƒ¿»

daÏכג  ÈeL ‡ÏÂ d˙È·Ï ÏÚÂ ‰Ú¯Ù Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿…¿«¿≈≈¿»«ƒƒ≈
:‡„Ï Û‡«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`kÎk)iå ähna íøiå.íénä úà C ©¨¤©©¤©©¤©©¦
ux` lr Fci dhpe mixdW¤¥¦§¨¨¨©¤¤

KM xg`e ,zFgExd lM cbpM mixvnäkä ¦§©¦§¤¤¨¨§©©¨¦¨
äòøt éðéòì øBàéa øLà íénä©©¦£¤©§§¥¥©§Ÿ

íãì øBàéaL íénä ìk eëôäðå,eipirl §¤¤§¨©©¦¤©§§¨§¥¨

ícä éäéåcFr.íéøöî õøà ìëaiAxe ©§¦©¨§¨¤¤¦§©¦§©¦
xF`id zMn xiMfd iM xn` mdxa ©̀§¨¨¨©¦¦§¦©©©§
lM lr Fci zIhp xiMfdl WWg `le§Ÿ¨©§©§¦§¦©¨©¨

.mixvn ux`ak dxez ¤¤¦§©¦

(bk).úàæì íbKRdPW dHOd ztFnl ©¨Ÿ§¥©©¤¤¤§©
:oFkp xzFie .mC lW dfl mbe oiPzl§©¦§©§¤¤¨§¥¨
`xil Fl dide ,dMn dzidW z`fl mB©¨Ÿ¤¨§¨©¨§¨¨¦¨

.dYrn mXd ci FA didY oRck dxez ¤¦§¤©©¥¥©¨



x`e`סב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy

(ãë)ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåúBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®
ì eìëé àì ék:øàéä éîénî úzL ¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

(äë)-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úòáL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤
:øàéäô ©§«Ÿ

i"yx£‡ÏniÂ∑ ימים ׁשבעת חדׁשמנין רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ּוׁשלׁשה ׁשּלא , «ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבהם ּומתרה מעיד היה רבה)חלקים .(בשמות ְֲִִֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבהם ּומתרה מעיד כה)היה מּלׁשֹון מעיד(ז, העדאה, – ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבוּדאי  ׁשּיקרה אֹו ּבעבר ׁשארע ּדבר ּומגּלה מֹודיעה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעדּות,

ּדם ּובמּכת ּכה העידּבעתיד. עד ׁשמעּת "לא ּבפרעה: מׁשה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
לדם". ונהפכּו . . הּמים על . . מּכה אנכי הּנה . –מתרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּתלּויה  מה ּדבר ׁשּביאת ּכ על אזהרה היא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָהתראה
צפרּדע ּובמּכת הּמתרה. ׁשל ּבפרעה:התרהּבהנהגתֹו מׁשה ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ

ּגבּול ּכל את נגף אנכי הּנה לׁשּלח, אּתה מאן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"ואם
ְְְִַַּבצפרּדעים".

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 cenr ,`l jxk zegiy ihewl)

היאר את ה' הּכֹות אחרי ימים ׁשבעת כה)וּיּמלא (ז, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
לקדמּותֹו, הּיאֹור ׁשב ׁשּלא ימים, ׁשבעת מנין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוּיּמלא
היה  חלקים ּוׁשלֹוׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהיתה

ּבהם ּומתרה (רש"י)מעיד ְִֵֶֶַָ
הראׁשֹון  ׁשּברבע מראׁש ׁשּנקּבע ּכ חדׁש, הקצב מּכה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלכל
האחרֹונים  החדׁש רבעי ּובׁשלׁשת הּמּכה, ּתהיה החדׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשל
הקּדמה  היא ההתראה הרי לתמּה: ויׁש ההתראה. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּתהיה
מראׁש ׁשּנקצב הּזמן ּומּדּוע הּבאה, הּמּכה לקראת ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹואזהרה
ההתראה? לאחר־מּכן ורק הּמּכה ּתבֹוא ׁשּקדם ּבאפן ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהּוא
על  ּבלבד ואּיּום אזהרה לׁשם היּו לא ההתראֹות ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹוהּבאּור:

ה  אּלא הּדבר ּפרעה, ּבעצם ּוליּסרֹו, לצערֹו נֹועדּו עצמן ן ְְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מצרים. מל ּפרעה לפני ּכאּלה ּדברים מדּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמׁשה
לאחר  מּיד ּבאים הם ּכאׁשר יֹותר ּגדֹולים אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָיּסּורים

יֹותר. עֹוד לּבֹו ונכנע ּפרעה נׁשּבר וכ ְְְְְִִִֵַַַַַָָֹהּמּכה,
נּצחֹון  ּכדי עד ּולהכניע, לׁשּבר יׁש ה': ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמּכאן
הּמל ּפֹותח הּנּצחֹון למען לקדּׁשה. ההתנּגדּות את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻֻמחלט,
לגּני' 'ּבאתי ּבמאמרי (ּכּמסּבר ּכמּוסים אֹוצרֹות ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּומבזּבז
הּׁשנים  ּברב היא וארא ּפרׁשת ׁשּׁשּבת ׁשבט', יּו"ד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּב'המׁש
האֹוצרֹות  נּתנּו זה נּצחֹון ּולצר ׁשבט), החדׁש מברכים ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּבת
ׁשל  החׁשּוכה ּבּתקּופה ּגם יהּודי, ּכל ׁשל לידיו ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָהּללּו
ּבּגאּלה  הּמחלט הּנּצחֹון את להביא ּכדי ּדמׁשיחא, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻעקבתא

ְֵַָהּׁשלמה.

(åë)zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´
:éðãáòéå énò-úà çlL ýåýé øîà äk åéìà¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(æë)ì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlL-ìk-úà ó §¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨
:íéòcøôöa Eìeáb§«§−©«§©§§¦«

i"yx£‰z‡ Ô‡Ó Ì‡Â∑ּכמֹו "מאן" אּתה. סרבן ואם ¿ƒ»≈«»ְְְִֵַַָָָ
הּמפעל  ׁשם על האדם ּכינה אּלא מסרב, ,ממאן, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

וזעף סר וׁשקט, ׁשלו כ)ּכמֹו: א Ïk.(מלכים ˙‡ Û‚ ְְְֵֵֵָָָָ…≈∆»
EÏe·b∑ מיתה לׁשֹון אינֹו 'מּגפה' לׁשֹון ּכל וכן מּכה, ¿¿ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

וכן: מּכה, לׁשֹון כא)אּלא הרה",(שמות אּׁשה "ונגפּו ְְְְִֵֶַָָָָָָ
וכן: מיתה, לׁשֹון יג)אינֹו יתנּגפּו(ירמיה "ּובטרם ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

צא)רגליכם", רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף ח)"ּפן (ישעיה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
נגף" ."ּולאבן ְֶֶֶֶ

iÓ‡כד  ‡¯‰ ˙e¯ÁÒ È‡¯ˆÓ ÏÎ e¯ÙÁÂ«¬»»ƒ¿»≈«¬»«¬»«»
‡inÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¬≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»

:‡¯‰c¿«¬»

È˙כה  ÈÈ ‡ÁÓc ¯˙a ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»
:‡¯‰«¬»

dÏכו  ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿≈«≈
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙כז  ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»»»¬»»≈»
:‡iÚc¯Úa CÓeÁz Ïk»¿»¿À¿¿»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

wEqtE (dk)íéîé úòáL àìniåxEWw ¨©¦¨¥¦§©¨¦¨
dfA `lOIe ,(.c"k wEqR) oFilrÄ¤§¨©¦¨¥¨¤

zFaiaq mixvn ExtgW ,mini zraW¦§©¨¦¤¨§¦§©¦§¦
xF`id iniOn zFYWl Elki `le xF`id©§§Ÿ¨§¦§¦¥¥©§

ixg` mini zraW z`ln cr©§Ÿ¦§©¨¦©£¥
.d`Mddek dxez ©©¨¨



סג `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy

(ãë)ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåúBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®
ì eìëé àì ék:øàéä éîénî úzL ¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

(äë)-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úòáL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤
:øàéäô ©§«Ÿ

i"yx£‡ÏniÂ∑ ימים ׁשבעת חדׁשמנין רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ּוׁשלׁשה ׁשּלא , «ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבהם ּומתרה מעיד היה רבה)חלקים .(בשמות ְֲִִֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבהם ּומתרה מעיד כה)היה מּלׁשֹון מעיד(ז, העדאה, – ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבוּדאי  ׁשּיקרה אֹו ּבעבר ׁשארע ּדבר ּומגּלה מֹודיעה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעדּות,

ּדם ּובמּכת ּכה העידּבעתיד. עד ׁשמעּת "לא ּבפרעה: מׁשה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
לדם". ונהפכּו . . הּמים על . . מּכה אנכי הּנה . –מתרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּתלּויה  מה ּדבר ׁשּביאת ּכ על אזהרה היא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָהתראה
צפרּדע ּובמּכת הּמתרה. ׁשל ּבפרעה:התרהּבהנהגתֹו מׁשה ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ

ּגבּול ּכל את נגף אנכי הּנה לׁשּלח, אּתה מאן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"ואם
ְְְִַַּבצפרּדעים".

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 cenr ,`l jxk zegiy ihewl)

היאר את ה' הּכֹות אחרי ימים ׁשבעת כה)וּיּמלא (ז, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
לקדמּותֹו, הּיאֹור ׁשב ׁשּלא ימים, ׁשבעת מנין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוּיּמלא
היה  חלקים ּוׁשלֹוׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהיתה

ּבהם ּומתרה (רש"י)מעיד ְִֵֶֶַָ
הראׁשֹון  ׁשּברבע מראׁש ׁשּנקּבע ּכ חדׁש, הקצב מּכה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלכל
האחרֹונים  החדׁש רבעי ּובׁשלׁשת הּמּכה, ּתהיה החדׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשל
הקּדמה  היא ההתראה הרי לתמּה: ויׁש ההתראה. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּתהיה
מראׁש ׁשּנקצב הּזמן ּומּדּוע הּבאה, הּמּכה לקראת ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹואזהרה
ההתראה? לאחר־מּכן ורק הּמּכה ּתבֹוא ׁשּקדם ּבאפן ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהּוא
על  ּבלבד ואּיּום אזהרה לׁשם היּו לא ההתראֹות ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹוהּבאּור:

ה  אּלא הּדבר ּפרעה, ּבעצם ּוליּסרֹו, לצערֹו נֹועדּו עצמן ן ְְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מצרים. מל ּפרעה לפני ּכאּלה ּדברים מדּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמׁשה
לאחר  מּיד ּבאים הם ּכאׁשר יֹותר ּגדֹולים אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָיּסּורים

יֹותר. עֹוד לּבֹו ונכנע ּפרעה נׁשּבר וכ ְְְְְִִִֵַַַַַָָֹהּמּכה,
נּצחֹון  ּכדי עד ּולהכניע, לׁשּבר יׁש ה': ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמּכאן
הּמל ּפֹותח הּנּצחֹון למען לקדּׁשה. ההתנּגדּות את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻֻמחלט,
לגּני' 'ּבאתי ּבמאמרי (ּכּמסּבר ּכמּוסים אֹוצרֹות ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּומבזּבז
הּׁשנים  ּברב היא וארא ּפרׁשת ׁשּׁשּבת ׁשבט', יּו"ד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּב'המׁש
האֹוצרֹות  נּתנּו זה נּצחֹון ּולצר ׁשבט), החדׁש מברכים ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּבת
ׁשל  החׁשּוכה ּבּתקּופה ּגם יהּודי, ּכל ׁשל לידיו ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָהּללּו
ּבּגאּלה  הּמחלט הּנּצחֹון את להביא ּכדי ּדמׁשיחא, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻעקבתא

ְֵַָהּׁשלמה.

(åë)zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´
:éðãáòéå énò-úà çlL ýåýé øîà äk åéìà¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(æë)ì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlL-ìk-úà ó §¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨
:íéòcøôöa Eìeáb§«§−©«§©§§¦«

i"yx£‰z‡ Ô‡Ó Ì‡Â∑ּכמֹו "מאן" אּתה. סרבן ואם ¿ƒ»≈«»ְְְִֵַַָָָ
הּמפעל  ׁשם על האדם ּכינה אּלא מסרב, ,ממאן, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

וזעף סר וׁשקט, ׁשלו כ)ּכמֹו: א Ïk.(מלכים ˙‡ Û‚ ְְְֵֵֵָָָָ…≈∆»
EÏe·b∑ מיתה לׁשֹון אינֹו 'מּגפה' לׁשֹון ּכל וכן מּכה, ¿¿ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

וכן: מּכה, לׁשֹון כא)אּלא הרה",(שמות אּׁשה "ונגפּו ְְְְִֵֶַָָָָָָ
וכן: מיתה, לׁשֹון יג)אינֹו יתנּגפּו(ירמיה "ּובטרם ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

צא)רגליכם", רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף ח)"ּפן (ישעיה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
נגף" ."ּולאבן ְֶֶֶֶ

iÓ‡כד  ‡¯‰ ˙e¯ÁÒ È‡¯ˆÓ ÏÎ e¯ÙÁÂ«¬»»ƒ¿»≈«¬»«¬»«»
‡inÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¬≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»

:‡¯‰c¿«¬»

È˙כה  ÈÈ ‡ÁÓc ¯˙a ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»
:‡¯‰«¬»

dÏכו  ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿≈«≈
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙כז  ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»»»¬»»≈»
:‡iÚc¯Úa CÓeÁz Ïk»¿»¿À¿¿»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

wEqtE (dk)íéîé úòáL àìniåxEWw ¨©¦¨¥¦§©¨¦¨
dfA `lOIe ,(.c"k wEqR) oFilrÄ¤§¨©¦¨¥¨¤

zFaiaq mixvn ExtgW ,mini zraW¦§©¨¦¤¨§¦§©¦§¦
xF`id iniOn zFYWl Elki `le xF`id©§§Ÿ¨§¦§¦¥¥©§

ixg` mini zraW z`ln cr©§Ÿ¦§©¨¦©£¥
.d`Mddek dxez ©©¨¨

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy

(çë)àéä õøLåEúéáa eàáe eìòå íéòcøôö ø §¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½
éãáò úéááe Eúhî-ìòå EákLî øãçáeEnòáe E ©«£©¬¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤̧Æ§©¤½

éøepúáeéúBøàLîáe E:E §©¤−§¦§£¤«
i"yx£eÏÚÂ∑ היאר עּמֹו",∑E˙È·a.מן אל "וּיאמר ּתחּלה: ּבעצה התחיל הּוא .עבדי בבּתי ואחרּֿכ ¿»ְִַֹ¿≈∆ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּפרענּות התחילה רבה)ּומּמּנּו ושמות יא. .(סוטה ְְִִִֶַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 123 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

כח)ּובתּנּור ּומצּננין (ז, הּתּנּור לתֹו יֹורדין הּצפרּדעין... ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַ
רבה)אֹותֹו (מדרש

הּיאֹור  "וׁשרץ ּכּכתּוב הּמים, מן נבראּו ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָהּצפרּדעים
מצרים  ּתּנּורי לתֹו הּצפרּדעים ׁשּנכנסּו ּובזה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָצפרּדעים".
קפצּו הּמים ּברּואי ּביֹותר: ּגדֹולה נפׁש מסירּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהתּבּטאה

האׁש... ְֵָלתֹו
* * *

אֹותֹו ּומצּננין הּתּנּור לתֹו יֹורדין רבה)הּצפרּדעין... (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ
החמימּות  – ּדקליּפה האש סמל הם מצרים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּתּנּורי
את  ׁשּצּננה צפרּדע, מּכת הּזה. עֹולם ּבעניני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוההתלהבּות
ּביחס  והחלפתּה זֹו, חמימּות ּבּטּול מסּמלת מצרים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּתּנּורי
לאחר  הּבא הּׁשני, הּצעד זה וׁשויֹון־נפׁש. קרירּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשל

.ההפּו ֲִֶַַָהּתהלי

(èë)éãáò-ìëáe Enòáe äëáe:íéòcøôöä eìòé E §¨¬§©§−§¨£¨¤®©«£−©«§©§§¦«
i"yx£EnÚ·e ‰Î·e∑(פ נכנסי (סנהדרין מעיהם ּומקרקרין ן ּבתֹו. ¿»¿«¿ְְְְְְִִִֵֶַָ

ç(à)äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³
-ìòå íéøàéä-ìò úøäpä-ìò Ehîa Eãé-úà¤¨«§Æ§©¤½©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©
:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä-úà ìòäå íénâàä̈«£©¦®§©¬©¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 'nr ` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d zcFarA "rCxtv"E "mC"¨§©§¥©©£©¨¨¨

עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ּבכל חז"ל אמרּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָהּנה
ּבּתניא ּבזה ּומבאר מּמצרים, יצא הּוא "והיא (פמ"ז)ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹ

ליּכלל  ּדחויא מׁשכא הּגּוף מּמאסר האלֹוקית נפׁש ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָיציאת
". . ּבכלל והּמצֹות הּתֹורה עסק ע"י ב"ה א"ס אֹור ְְְְִִִֵֶַַָָּביחּוד
כן  ּכמֹו מּכֹות, עׂשר ע"י התחילה מּמצרים ׁשהּיציאה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּוכמֹו
הּוא  הּגּוף מּמאסר הּיציאה ׁשּתחּלת האדם, ּבעבֹודת ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָהּוא
ּומּכת  ּדם מּכת וראׁשיתם מּכֹות, ּדעׂשר העבֹודה ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָע"י

ְְֵַַצפרּדע.
לדם, ׁשּנהּפכּו הּיאֹור מי הּכאת היה הּמּכה ענין ּדם: ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמּכת
והינּו ולח, קר הּוא הּמים טבע הּוא; האדם ּבעבֹודת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָוענינֹו
הּוא  הּדם ׁשּכן חּיּות, על מֹורה ודם ה', ּבעבֹודת ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָהּקרירּות

ה' ּבעבֹודת חּיּות להכניס ּדם ּדמּכת העבֹודה וזֹוהי ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָהּנפׁש.
מהּקרירּות  ׁשּכן הראׁשֹונה, היא זֹו ּומּכה הּקרירּות. ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּבמקֹום
הּמנּגדים  הּדברים ּכל אחר־ּכ לבֹוא יכֹולים קדּׁשה ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻלעניני

ְַָֻלקדּׁשה.
להכניס  ה' ּבעבֹודת וענינּה צפרּדע, מּכת ּבאה מּכן ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָלאחר
ּבריאת  היא צפרּדע ׁשּכן וחמרּיּות, ּגׁשמּיּות ּבעניני ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָקרירּות

ג)הּמים פ"י, ועד (שמו"ר הּמצרּיים, ּבבּתי נכנסה והיא ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ
החם  ּבתקף קרירּות להכניס והינּו "ּבתּנּורי" ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנכנסה

וחמרּיּות. ְְְִִַַָּבגׁשמּיּות
האדם  יצא ׁשעל־ידם העבֹודה ּתחּלת הם אּלּו ענינים ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָּוב'

ׁשּלֹו. ּוגבּולים ְִִֵֵֶַָמהּמיצרים

(á)ìòzå íéøöî éîéî ìò Bãé-úà ïøäà èiå©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ
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i"yx£Úc¯Ùv‰ ÏÚzÂ∑(רבה היתה,(שמות אחת צפרּדע ««««¿«¿≈«ְְְֵַַַַָָ
זהּו נחילים, נחילים מּתזת והיא אֹותּה מּכין ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָוהיּו
קֹורא  הּצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר: יׁש ּופׁשּוטֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָמדרׁשֹו.

הרחיׁשה, הּכּנם", "וּתהי וכן: יחידּות, ְְְְְִִִִֵַַָָָלׁשֹון
גרינוליר"א  הּצפרּדע", "וּתעל ואף ּבלע"ז, ְְְְֵַַַַַַַַַגדוליר"א

.ּבלע"ז  ְַַ

ÔeÏÚÈÂכח  Ôe˜qÈÂ ‡iÚc¯Ú ‡¯‰ Èa¯ÈÂƒ«≈«¬»À¿¿»«»¿ƒ¿¿∆¡
CÒ¯Ú ÏÚÂ C·kLÓ ˙Èa ÔB¯c‡·e C˙È·a¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿««¿»
:C˙Âˆ‡·e C¯ep˙·e CnÚ·e CÈc·Ú ˙È··e¿≈«¿»¿«»¿«»¿«¿»»

Ôe˜qÈכט  CÈc·Ú ÏÎ·e CnÚ·e C·e»¿«»¿»«¿»ƒ¿
:‡iÚc¯ÚÀ¿¿»«»

C„Èא  ˙È ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»¿»
‡iÓ‚‡ ÏÚÂ ‡iz¯‡ ÏÚ ‡i¯‰ ÏÚ C¯ËÁa¿À¿»««¬«»«¬ƒ«»¿««¿«»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÚc¯Ú ˙È ˜Èq‡Â¿«≈»À¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

„È‡¯ˆÓב  ‡iÓ ÏÚ d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â«¬≈«¬…»¿≈««»¿ƒ¿»≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È ˙ÙÁÂ ‡iÚc¯Ú ˙˜ÈÏÒe¿≈«À¿¿»«»«¬«»«¿»¿ƒ¿»ƒ
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ׁשהרי  הּמין, ׁשם על יחיד לׁשֹון "צפרּדע" ׁשּנאמר לפרׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאין
מפרׁש ולכן רּבים. לׁשֹון "צפרּדעים" נאמר הּפרׁשה ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבכל
את  אהרן קּים ואף־על־ּפי־כן היתה", אחת "צפרּדע ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹרׁש"י
והיא  אֹותּה מּכין ׁש"היּו ּכיון הצפרּדעים", את "והעל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּצּוּוי
הּצפרּדע" "וּתעל ּפרּוׁש ועל־ּפי־זה, נחילים". נחילים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַמּתזת
ּפעל) (לׁשֹון עלתה (אחת) הּצפרּדע (א) ּבׁשּתים: ְְְְְִִֵַַַַַַַָָֹהּוא
נחילים  מפעיל) (לׁשֹון העלתה הּצפרּדע (ב) ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּבעצמּה,
ּדר ׁשעל ּכיון מדרׁשֹו", "זהּו אבל צפרּדעים. ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָנחילים

אֹופּנים. ּבב' "וּתעל" ּתיבת לפרׁש אין ְְְִֵֵֵַַַַַַָָהּפׁשט
קֹורא  הצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר, יׁש "ּופׁשּוטֹו מֹוסיף ְְְְְִִִֵֵֵַַַָולכן
לצפרּדעים  מיחד אינֹו הּׁשירּוץ ׁשענין (אף יחידּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֻלׁשֹון
אינֹו הרחיׁשה ׁשענין (אף הרחיׁשה" הּכּנם, וּתהי וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּדוקא),
נכּתבה  הּכּנים ׁשרחיׁשת למרֹות וזאת, ּבלבד). לכּנים ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָֹֻמיחד
ללא  "צפרּדע", ּתיבת מה־ּׁשאין־ּכן ("הּכּנם"), לׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּבׁשּנּוי

הּצפרּדעים". "ׁשירּוץ על ׁשּקאי ׁשּיֹוכיח לׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּנּוי
ּד"מדרׁשֹו" הּפרּוׁש ּכי ל"ּפׁשּוטֹו", "מדרׁשֹו" רׁש"י ְְְְְִִִִִִֵַַַָָּומקּדים
ּבלׁשֹון  נאמר הּפרׁשה ׁשּבכל הּכתּובים, לתכן יֹותר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹקרֹוב

היא  הּב' הּפירּוׁש מעלת ואילּו יחיד. ּבלׁשֹון וכאן ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָרּבים,
ּבב' מתּפרׁשת ׁשאינּה "וּתעל", ּתיבת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּב"ּפׁשּוטֹו"

ִַאֹופּנים.
רק  עׂשה אהרן אם הּפרּוׁשים, ּב' ּבין מהחילּוק ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹוההֹוראה
ּבנֹוגע  - הּפעּולה את ּגמר ּגם אֹו הּפעּולה, התחלת ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָאת
את  ּולהׁשלים לגמר להׁשּתּדל ׁשּיׁש הּזּולת, ּדקרּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלפעּולה
להתחיל  יׁש להתחיל, רק ׁשּיכֹול ּבמּצב ּגם אבל ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָהּפעּולה,

- למעׂשה" מצרפּה הּקּב"ה טֹובה ו"מחׁשבה כּו', ְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹולפעל
מו"ח  כ"ק ּפתּגם [ּכּידּוע לבב וטּוב ׂשמחה מּתֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ(ודוקא

נסמן)אדמּו"ר ושם ואילך. 323 עמוד סוף תש"ט השיחות ספר (ראה ְַ
אף  ּכי נּצחֹון", ׁשל "מארׁש מּתֹו לּמלחמה יציאה ְְְְִִִִִֶַַָָָָאֹודֹות

ּכמפּתח" חֹוגר יתהּלל יא)ׁש"אל כ, ּגּופא (מלכים־א הא הרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
מסּיע  זה הרי ּבּנּצחֹון, ּגמּור ּבּטחֹון מּתֹו לּמלחמה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיֹוצא

ּבפ  הּנּצחֹון עֹולם,ׁשּיהיה ׁשל ּגדרֹו ׁשּפֹורצת יֹותר], ּבנקל על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּפרטי  איׁש ׁשל רּוחנית ּגאּולה - הּגאּולה את ְְְְִִִִֶֶַָָָָָּומביאה
ּגאּולה  הּכללית, הּגאּולה את ּפֹועלים ועל־ידּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָמּיׂשראל,

צדקנּו). מׁשיח ּבביאת והׁשלמה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהאמיּתית

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 58Î48 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)
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הּצפרּדע" "וּתעל הּפסּוק ב)על ח, רׁש"י (שמות ּפרׁש ְְִֵֵֵַַַַַַַַַָ
נחילים  מּתזת והיא אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"צפרּדע
ּוׁשאר  אחת צפרּדע רק אהרן ׁשהעלה ּומּזה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹנחילים".
הֹוראה  ללמד יׁש הּמצרּיים, על־ידי מּמּנה עלּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהצפרּדעים

העבֹודה: ּבדרכי ְְְֲִֵַָָָָנפלאה
ּגמר" לֹו אֹומרים ּבמצוה ׁש"הּמתחיל ז"ל חכמינּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהֹורּו

מקומות) ובכמה ו. שם תנחומא על־פי א ח, עקב רש"י ולכן (פירוש .ְֵָ
עליו  הּמצוה, ּכל את הׁשלים אם ספק לאדם יׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָאם

הּמצוה. את ׁשּגמר ּברּור ׁשּידע עד ּולהׁשּתּדל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהֹוסיף
אם  אבל וכּדֹומה, הּצדקה ּכמצות ּבמצֹות הּוא זה ּכל ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָאמנם
יׁשנֹו ׁשאם ,להפ הרי - ּבזה וכּיֹוצא להעניׁש היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמצוה

יֹותר. להעניׁש לֹו אסּור הּמצוה, את ּגמר ׁשּכבר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָחׁשׁש
ׁשּיׁש מּכיון ּכי הּצפרּדעים, ּכל את אהרן העלה לא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹולכן
אחת, צפרּדע ּבהעלאת ידי־חֹובתֹו ׁשּיצא לֹומר ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָמקֹום

יֹותר. העלה ולא ּבזה ְְֱִֵֵֶֶַָָֹהסּתּפק
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סה `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

ׁשהרי  הּמין, ׁשם על יחיד לׁשֹון "צפרּדע" ׁשּנאמר לפרׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאין
מפרׁש ולכן רּבים. לׁשֹון "צפרּדעים" נאמר הּפרׁשה ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבכל
את  אהרן קּים ואף־על־ּפי־כן היתה", אחת "צפרּדע ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹרׁש"י
והיא  אֹותּה מּכין ׁש"היּו ּכיון הצפרּדעים", את "והעל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּצּוּוי
הּצפרּדע" "וּתעל ּפרּוׁש ועל־ּפי־זה, נחילים". נחילים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַמּתזת
ּפעל) (לׁשֹון עלתה (אחת) הּצפרּדע (א) ּבׁשּתים: ְְְְְִִֵַַַַַַַָָֹהּוא
נחילים  מפעיל) (לׁשֹון העלתה הּצפרּדע (ב) ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּבעצמּה,
ּדר ׁשעל ּכיון מדרׁשֹו", "זהּו אבל צפרּדעים. ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָנחילים

אֹופּנים. ּבב' "וּתעל" ּתיבת לפרׁש אין ְְְִֵֵֵַַַַַַָָהּפׁשט
קֹורא  הצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר, יׁש "ּופׁשּוטֹו מֹוסיף ְְְְְִִִֵֵֵַַַָולכן
לצפרּדעים  מיחד אינֹו הּׁשירּוץ ׁשענין (אף יחידּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֻלׁשֹון
אינֹו הרחיׁשה ׁשענין (אף הרחיׁשה" הּכּנם, וּתהי וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּדוקא),
נכּתבה  הּכּנים ׁשרחיׁשת למרֹות וזאת, ּבלבד). לכּנים ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָֹֻמיחד
ללא  "צפרּדע", ּתיבת מה־ּׁשאין־ּכן ("הּכּנם"), לׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּבׁשּנּוי

הּצפרּדעים". "ׁשירּוץ על ׁשּקאי ׁשּיֹוכיח לׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּנּוי
ּד"מדרׁשֹו" הּפרּוׁש ּכי ל"ּפׁשּוטֹו", "מדרׁשֹו" רׁש"י ְְְְְִִִִִִֵַַַָָּומקּדים
ּבלׁשֹון  נאמר הּפרׁשה ׁשּבכל הּכתּובים, לתכן יֹותר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹקרֹוב

היא  הּב' הּפירּוׁש מעלת ואילּו יחיד. ּבלׁשֹון וכאן ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָרּבים,
ּבב' מתּפרׁשת ׁשאינּה "וּתעל", ּתיבת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּב"ּפׁשּוטֹו"

ִַאֹופּנים.
רק  עׂשה אהרן אם הּפרּוׁשים, ּב' ּבין מהחילּוק ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹוההֹוראה
ּבנֹוגע  - הּפעּולה את ּגמר ּגם אֹו הּפעּולה, התחלת ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָאת
את  ּולהׁשלים לגמר להׁשּתּדל ׁשּיׁש הּזּולת, ּדקרּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלפעּולה
להתחיל  יׁש להתחיל, רק ׁשּיכֹול ּבמּצב ּגם אבל ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָהּפעּולה,

- למעׂשה" מצרפּה הּקּב"ה טֹובה ו"מחׁשבה כּו', ְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹולפעל
מו"ח  כ"ק ּפתּגם [ּכּידּוע לבב וטּוב ׂשמחה מּתֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ(ודוקא

נסמן)אדמּו"ר ושם ואילך. 323 עמוד סוף תש"ט השיחות ספר (ראה ְַ
אף  ּכי נּצחֹון", ׁשל "מארׁש מּתֹו לּמלחמה יציאה ְְְְִִִִִֶַַָָָָאֹודֹות

ּכמפּתח" חֹוגר יתהּלל יא)ׁש"אל כ, ּגּופא (מלכים־א הא הרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
מסּיע  זה הרי ּבּנּצחֹון, ּגמּור ּבּטחֹון מּתֹו לּמלחמה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיֹוצא

ּבפ  הּנּצחֹון עֹולם,ׁשּיהיה ׁשל ּגדרֹו ׁשּפֹורצת יֹותר], ּבנקל על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּפרטי  איׁש ׁשל רּוחנית ּגאּולה - הּגאּולה את ְְְְִִִִֶֶַָָָָָּומביאה
ּגאּולה  הּכללית, הּגאּולה את ּפֹועלים ועל־ידּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָמּיׂשראל,

צדקנּו). מׁשיח ּבביאת והׁשלמה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהאמיּתית

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 58Î48 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)
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הּצפרּדע" "וּתעל הּפסּוק ב)על ח, רׁש"י (שמות ּפרׁש ְְִֵֵֵַַַַַַַַַָ
נחילים  מּתזת והיא אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"צפרּדע
ּוׁשאר  אחת צפרּדע רק אהרן ׁשהעלה ּומּזה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹנחילים".
הֹוראה  ללמד יׁש הּמצרּיים, על־ידי מּמּנה עלּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהצפרּדעים

העבֹודה: ּבדרכי ְְְֲִֵַָָָָנפלאה
ּגמר" לֹו אֹומרים ּבמצוה ׁש"הּמתחיל ז"ל חכמינּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהֹורּו

מקומות) ובכמה ו. שם תנחומא על־פי א ח, עקב רש"י ולכן (פירוש .ְֵָ
עליו  הּמצוה, ּכל את הׁשלים אם ספק לאדם יׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָאם

הּמצוה. את ׁשּגמר ּברּור ׁשּידע עד ּולהׁשּתּדל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהֹוסיף
אם  אבל וכּדֹומה, הּצדקה ּכמצות ּבמצֹות הּוא זה ּכל ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָאמנם
יׁשנֹו ׁשאם ,להפ הרי - ּבזה וכּיֹוצא להעניׁש היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמצוה

יֹותר. להעניׁש לֹו אסּור הּמצוה, את ּגמר ׁשּכבר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָחׁשׁש
ׁשּיׁש מּכיון ּכי הּצפרּדעים, ּכל את אהרן העלה לא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹולכן
אחת, צפרּדע ּבהעלאת ידי־חֹובתֹו ׁשּיצא לֹומר ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָמקֹום

יֹותר. העלה ולא ּבזה ְְֱִֵֵֶֶַָָֹהסּתּפק
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`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k iying meil inei xeriy
i"yx£ÈÏÚ ¯‡t˙‰∑י)ּכמֹו על (ישעיה הּגרזן "היתּפאר ƒ¿»≈»«ְְְֲִֵֶַַַָ

וניט"ר  ,מּמ ּגדֹול אני לֹומר: מׁשּתּבח ּבֹו"? ְְֲִִִֵֵַַַַָהחֹוצב
להתחּכם  הׁשּתּבח – עלי" "התּפאר וכן: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָּבלע"ז,

ולֹומר  ּגדֹול ּדבר לעׂשֹותֹוולׁשאל אּוכל .ׁשּלא ְְְֲִֶַַַָָָֹֹ
ÓÏEÏ ¯ÈzÚ‡ È˙∑ על הּיֹום ל אעּתיר אׁשר את ¿»««¿ƒ¿ְְֲִֶֶַַַ

ׁשּיּכרתּו ּתרצה למתי הּצפרּדעים, ותראה ,הכרתת ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
נאמר: אּלּו לי. ׁשּתקּבע לּמֹועד ּדברי אׁשלים ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָאם
עכׁשו  אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר", ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָ"מתי

עלי אתּפּלל הּיֹום אני מׁשמע: "למתי", ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
לאיזה  אמר לי, ׁשּתקּבע לּזמן הּצפרּדעים ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיּכרתּו
"העּתירּו" "אעּתיר", ׁשּיּכרתּו. ּתרצה ְְְְִִִִֶֶַַָיֹום

נאמר: ולא עתרּוו"העּתרּתי", מּפני אעּתר, ועתרּתי, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
יאמר: וכאׁשר הּוא, ּפּלל הרּבֹות עתר, לׁשֹון ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּכל
יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון והרּביתי, ארּבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָהרּבּו,

ּדברים  והעּתרּתי העּתירּו לכּלם:אעּתיר, ואב (יחזקאל , ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֻ
עלי לה) הרּביתם העּתרּתם .ּדבריכם, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

(å)ïéà-ék òãz ïòîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−
ìà ýåýéký:eðé ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£¯ÁÓÏ ¯Ó‡iÂ∑ הּיֹום למחר התּפּלל .ׁשּיּכרתּו «…∆¿»»ְְְִִֵֶַַָָָ

ß zah e"k iying mei ß

(æ)ézaîe Enî íéòcøôöä eøñåáòîe EéãEnòîe E §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®
:äðøàMz øàéa ÷ø©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨

(ç)äLî ÷òöiå äòøt íòî ïøäàå äLî àöiå©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ
:äòøôì íN-øLà íéòcøôöä øác-ìò ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½©§©¬©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ

i"yx£˜ÚˆiÂ ‡ˆiÂ∑ למחר ׁשּיּכרתּו .מּיד, «≈≈«ƒ¿«ְְִִֶָָָָ

(è)-ïî íéòcøôöä eúîiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©¬©§Ÿ̈−¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦
:úãOä-ïîe úøöçä-ïî íézaä©¨¦¬¦©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ

(é):õøàä Làázå íøîç íøîç íúà eøaöiå©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯ÓÁ ÌÈ¯ÓÁ∑ ּגּלין ּדגֹורין, ּדגֹורין, ּכתרּגּומֹו: צּבּורים, .צּבּורים √»ƒ√»ƒְְְְִִִִִִִַַ

Úc˙cו  ÏÈ„a CÓb˙Ùk ¯Ó‡Â ¯ÁÓÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«
:‡‰Ï‡ ÈÈk ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«»¡»»»

CÈc·ÚÓeז  CÈzaÓe CpÓ ‡iÚc¯Ú ÔecÚÈÂ¿∆¿À¿¿»«»ƒ»ƒ»»≈«¿»
:Ô¯‡zLÈ ‡¯‰a „BÁÏ CnÚÓe≈«»¿¿«¬»ƒ¿»»»

LÓ‰ח  ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«¬…ƒ¿»«¿…¿«ƒ…∆
:‰Ú¯ÙÏ ÈeL Èc ‡iÚc¯Ú ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„√̃»¿»«≈«À¿¿»«»ƒ«ƒ¿«¿…

iÚc¯Ú‡ט  e˙ÈÓe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆ƒÀ¿¿»«»
:‡˙Ï˜Á ÔÓe ‡˙¯c ÔÓ ‡iza ÔÓƒ»«»ƒ»»»ƒ«¿»»

ÏÚי  e‡È¯Òe ÔÈ¯B‚c ÔÈ¯B‚c ÔB‰˙È eLÎe¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìòåzFxq Eid FzNtY zrA hWRd KxC §©¤¤©§¨§¥§¦¨¨¨
l` dWn wrvIe :aEzM iM zFMOd©©¦¨©¦§©¤¤
,(.'hÎ'g miwEqR oNdl) 'd UrIe 'Fbe 'd§©©©§©¨§¦
oi`e ."zxgOn 'd UrIe" aEzM oi`e§¥¨©©©¦¨¢¨§¥

oFWléúîìiM ,cIn lNRzdW di`x §§¨©§¨¨¤¦§©¥¦¨¦
mi`Ad o"icnNd EAxe .izn FnM `Ed§¨©§©©¨¤¦©¨¦
oNdl) dGd zF`d didi xgnl ,dkM̈¨§¨¨¦§¤¨©¤§©¨
ux`n z`vi xW` mFId onl ,(.h"i wEqR̈§¦©£¤¨¨¨¥¤¤
zgpnl cr ,(.'f ,'h mixaC) mixvn¦§©¦§¨¦©§¦§©
zFO`l cg`d spM ,(.'c ,'h `xfr) axrd̈¨¤¤§¨§©¨¤¨§©

.dkM miAxe .(.`"i ,'b 'aÎd"c) Wng̈¥§©¦¨¨

íòèå,íéòcøôöä úéøëäìfnx §©©§©§¦©§©§§¦¤¤
dzxkpe :oFWNM ,mzzinl§¦¨¨©¨§¦§§¨
iYxkde ,(.h"i ,a"i oNdl) `edd WtPd©¤¤©¦§©¨§¦§©¦
xn`e .(.`"k ,`"k '`Îmikln) a`g`l§©§¨§¨¦§¨©

:zxg` mrR dWn,íéòcøôöä eøñå ¤©©©¤¤§¨©§©§§¦
,mNM ExEqi lNRzIW cIn iM xn`l¥Ÿ¦¦¨¤¦§©¥¨ª¨
Elrie dN` EzEnIW drxR cgti `NW¤Ÿ¦§©©§Ÿ¤¨¥¤§©£
dMOd xEqY wx ,xF`id on mixg £̀¥¦¦©§©¨©©¨
mdn dpx`XYW iR lr s`e ,ixnbl§©§¥§©©¦¤¦¨©§¨¥¤
z`n dMOd iM FricFdl df lke .xF`iA©§§¨¤§¦¦©©¨¥¥

.calA l`xUi oipr lr midl`de dxez ¨¡Ÿ¦©¦§©¦§¨¥¦§©

(e).øçîì øîàiålM bdpn iM rEci ©Ÿ¤§¨¨¨©¦¦§©¨
.cIn Fzrx xEqYW WTal mc`d̈¨¨§©¥¤¨¨¨¦¨
ax oF`Bd mWA (mdxa` iAx) FWxtE¥§©¦©§¨¨§¥©¨©
ilE` aWg drxRW ,iptg oA l`EnW§¥¤¨§¦¤©§Ÿ¨©©
lr mirCxtSd d`iad minXd zkxrn©£¤¤©¨©¦¥¦¨©§©§§¦©
mxEq zr riBd iM rci dWnE mixvn¦§©¦¤¨©¦¦¦©¥¨

eil` xn` okleéìò øàtúäwEqR) §¨¥¨©¥¨¦§¨¥¨©¨
mzixkdl dYr Fl xnF`W FaWgA (.'d§¨§¤¥©¨§©§¦¨
oFkPde .xgnl Kix`d oM lre ,cIn¦¨§©¥¤¡¦§¨¨§©¨

:xn`W xEarA iM ipirAøézòà éúîì §¥©¦©£¤¨©§¨©©§¦
Eì,onf WTA iM drxR aWg ,(mW) §¨¨©©§Ÿ¦¦¥§¨



x`e`סו zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k iying meil inei xeriy

(àé)Baì-úà ãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìåñ §¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â∑הלֹו" ּכמֹו: הּוא, ּפעל לׁשֹון ¿«¿≈∆ƒְְָָֹ
וכן: ג)ונסֹוע", ב מֹואב",(מלכים את כב)"והּכֹות א (שמואל ְְְֵֶַַָָ

ל  ּבאלהים","וׁשאֹול כ)ֹו א ּופצע"(מלכים L‡k¯."הּכה ְִֵֵַַָָֹֹ«¬∆
'‰ ¯ac∑ ּדּבר ּפרעה"והיכן אליכם יׁשמע "ולא ?. ƒ∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹ

(áé)äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´
-ìëa ípëì äéäå õøàä øôò-úà Cäå Ehî-úà¤©§½§©−¤£©´¨¨®¤§¨¨¬§¦¦−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑ הּמצרי את ּכׁשהרג עליו ׁשהגן לפי מׁשה, עלֿידי ללקֹות ּכדאי העפר היה לא ¡…∆«¬…ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן  עלֿידי ולקה ּבחֹול, .וּיטמנהּו ְְְְֲִֵֵַַַַָָֹ

(âé)iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNòiå-úà C ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤
øôò-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä øôò£©´¨½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬

:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàä̈¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ìpk‰ È‰zÂ∑ ּבלע"ז פדוליר"א .הרחיׁשה, «¿ƒ«ƒ»ְְִַַָָ

(ãé)-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤
:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëé àìå íépkä©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«

i"yx£ÌÈpk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï∑ ּולהֹוציאם אחרת: (נסחה אחר )לבראתם, eÏÎÈ.מּמקֹום ‡ÏÂ∑ הּׁשד ׁשאין ¿ƒ∆«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…»…ֵֵֶַ
מּכּׂשעֹורה  ּפחּותה ּברּיה על .ׁשֹולט ְְְִִֵַַָָָ

(åè)àåä íéäìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä eøîàiå©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýéñ §Ÿ̈«
i"yx£‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡∑ היא הּמקֹום מאת ּכׁשפים, עלֿידי אינּה זֹו ‰'.מּכה ¯ac ¯L‡k∑ יׁשמע "ולא ∆¿«¡…ƒƒְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ«¬∆ƒ∆ְְִַֹ

ּפרעה" .אליכם ְֲֵֶַֹ

È˙יא  ¯wÈ˙ÈÂ ‡zÁÂ¯ ˙Â‰ È¯‡ ‰Ú¯Ù ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈¬«¿«¿»¿ƒ¿««»
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ daÏƒ≈¿»«ƒƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

È˙יב  ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»
‡‰ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe C¯ËÁÀ¿»¿»»«¿»¿«¿»ƒ≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ˜Ï¿«¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

d¯ËÁaיג  d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈«¬≈«¬…»¿≈¿À¿≈
‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe¿»»«¿»¿«¿»«¬««¿¿»
˙Â‰ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ Ïk ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a«¬»»ƒ¿ƒ»»«¿»¿«¿»¬«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˙יד  ‡˜t‡Ï ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«»»»
‡L‡a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»¿ƒ«¬««¿¿»«¬»»

:‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»

˜„Ìטו  ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ‡iL¯Á e¯Ó‡Â«¬»»»«»¿«¿…»»»ƒ√»
ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â ‡È‰ ÈÈ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,xvw onf Fl ozp oM lre,øçîì øîàiå §©¥¨©§¨¨¨©Ÿ¤§¨¨
iM ,didi oM LxacM :Fl dpr dWnE¤¨¨¦§¨§¥¦§¤¦
`l cIn ExEqIW YWTA `NW ixg ©̀£¥¤Ÿ¦©§¨¤¨¦¨Ÿ

.xgnl cr ExEqif dxez ¨©§¨¨
(ci)íäéèìa íénèøçä ïë eNòiå©©£¥©©§ª¦§¨¥¤

.íépkä úà àéöBäì:xn`eNòiå §¦¤©¦¦¨©©©£
,ïëzrAWd Exn`e ux`d xtrA EMdW ¥¤¦©£©¨¨¤§¨§©§¨©

EUr xW`M mdihl EUre micXd©¥¦§¨¨¥¤©£¤¨
`le miPMd z` `ivFdl minrR x`WA¦§¨§¨¦§¦¤©¦¦§Ÿ
EUrW "ok EUrIe" cnlIW okYie .ElFkï§¦¨¥¤¦§©©©£¥¤¨

`le miPMd z` mi`ivFn mixaC obdM̈Ÿ¤§¨¦¦¦¤©¦¦§Ÿ
iM .z`Gd mrRA mdiUrn Egilvd¦§¦©£¥¤©©©©Ÿ¦
gkA dn Eid mircFi miOhxgd inkg©§¥©©§ª¦§¦¨©§Ÿ©
mdiyrn oM EQp xakE ,zFUrl mcï¨©£§¨¦¥©£¥¤

.zFxg` minrReh dxez §¨¦£¥
(fhÎeh)äòøt ìà ínèøçä eøîàiå©Ÿ§©©§ª¦¤©§Ÿ

.àåä íéäìà òaöàiAx xn` ¤§©¡Ÿ¦¦¨©©¦
dUrnM EUrW xEarA iM mdxa ©̀§¨¨¦©£¤¨§©£¥
mCd zMnA mB oiPYd xacA oxd ©̀£Ÿ¦§©©©¦©§©©©¨
,oM zFUrl dYr Elki `le ,rCxtSde§©§©§¥©§Ÿ¨§©¨©£¥

l` Exn`dMOd z`f d`A `l drxR ¨§¤©§ŸŸ¨¨Ÿ©©¨
zMn wx ,l`xUi xEarA oxd` ci lr©©©£Ÿ©£¦§¨¥©©©
lr miakFMd zkxrn itM `id midl ¡̀Ÿ¦¦§¦©£¤¤©¨¦©
,`xFAd WgM `l drxR iM ,mixvn ux ¤̀¤¦§©¦¦©§ŸŸ¦¥©¥
:KxcM Edfe ,dWn Fl xiMfdW mXd wx©©¥¤¦§¦¤§¤§¤¤
did `Ed dxwn EpA drbp Fci `l iM¦Ÿ¨¨§¨¨¦§¤¨¨
al wGg oM lr ,(.'h ,'e '`Îl`EnW) Epl̈§¥©¥¦¥¥
xn` `NW ipRn di`x `iade .drxR©§Ÿ§¥¦§¨¨¦§¥¤Ÿ¨©
xW`M l`xUi idl` `EdW "'d rAv`"¤§©¤¡Ÿ¥¦§¨¥©£¤
ExiYrd :mirCxtSd zMnA drxR xn`̈©©§Ÿ§©©©§©§§¦©§¦



סז `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k iying meil inei xeriy

(àé)Baì-úà ãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìåñ §¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â∑הלֹו" ּכמֹו: הּוא, ּפעל לׁשֹון ¿«¿≈∆ƒְְָָֹ
וכן: ג)ונסֹוע", ב מֹואב",(מלכים את כב)"והּכֹות א (שמואל ְְְֵֶַַָָ

ל  ּבאלהים","וׁשאֹול כ)ֹו א ּופצע"(מלכים L‡k¯."הּכה ְִֵֵַַָָֹֹ«¬∆
'‰ ¯ac∑ ּדּבר ּפרעה"והיכן אליכם יׁשמע "ולא ?. ƒ∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹ

(áé)äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´
-ìëa ípëì äéäå õøàä øôò-úà Cäå Ehî-úà¤©§½§©−¤£©´¨¨®¤§¨¨¬§¦¦−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑ הּמצרי את ּכׁשהרג עליו ׁשהגן לפי מׁשה, עלֿידי ללקֹות ּכדאי העפר היה לא ¡…∆«¬…ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן  עלֿידי ולקה ּבחֹול, .וּיטמנהּו ְְְְֲִֵֵַַַַָָֹ

(âé)iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNòiå-úà C ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤
øôò-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä øôò£©´¨½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬

:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàä̈¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ìpk‰ È‰zÂ∑ ּבלע"ז פדוליר"א .הרחיׁשה, «¿ƒ«ƒ»ְְִַַָָ

(ãé)-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤
:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëé àìå íépkä©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«

i"yx£ÌÈpk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï∑ ּולהֹוציאם אחרת: (נסחה אחר )לבראתם, eÏÎÈ.מּמקֹום ‡ÏÂ∑ הּׁשד ׁשאין ¿ƒ∆«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…»…ֵֵֶַ
מּכּׂשעֹורה  ּפחּותה ּברּיה על .ׁשֹולט ְְְִִֵַַָָָ

(åè)àåä íéäìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä eøîàiå©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®
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לׁשֹו ּבם", אׁשּלח ּבלע"ז ּבהמת אינציט"ר ׁשּסּוי, .ן ְְְֲִֵַַַַָֹ
·¯Ú‰ ועקרּבים ∑‡˙ ּונחׁשים רעֹות חּיֹות מיני ּכל ∆∆»…ְְְִִִֵַַַָָָ

ּבּדבר  טעם ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבערּבּוביא,
זֹו?ּב'אּגדה' ולּמה זֹו לּמה ּומּכה: מּכה ּבכל ְְַַַָָָָָָָָָָ

מלכּות  ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּבטכסיסי
ואחרֿ מעינֹותיה, מקלקל ּבתחּלה עיר: על ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשּצרה
ליראם  ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ְְְְֲִִִֵֶַָָָָּכ
וכּו', והֹומים מקרקרים הּצפרּדעים, וכן ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָּולבהלם,

ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש .ּכדאיתא ְְְְִִִִַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr `i jxk zegiy ihewl)

רעֹות חּיֹות מיני יז)ּכל ח, ׁשהיּו(רש"י דעה יׁש רּבה ּבמדרׁש ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
א ויּתּוׁשין"; "צרעין ׁשהיּו ּדעה ויׁש ּונמרים", אריֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ"ּדּבים

עּמֹו: ונּמּוקֹו רעֹות". חּיֹות מיני "ּכל סתם ּכתב ּדּבים רׁש"י ְְִִִִִֵַַַָָָָֻ
ּונמרים ּבּתאר אריֹות אֹותם ׁשמזּכיר ּבזה מסּתּפק רׁש"י – ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

אין  מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ׁשעל־ּפי ּגם ּומה רעֹות". "חּיֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּכללי
ּדוקא. אּלּו חּיֹות ׁשם ׁשהיּו לֹומר ויּתּוׁשיןהכרח -צרעין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

להּלן ּפרׁש כז)רׁש"י ׁשהּמצרים (פסוק ּכדי מתּו לא ׁשהערֹוב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מעֹורם. הנאה אין ויּתּוׁשין צרעין והרי העֹורֹות, מן יהנּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹלא

(çé)énò øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá éúéìôäå§¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦Æ
ék òãz ïòîì áøò íL-úBéä ézìáì äéìò ãîòŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²

:õøàä áø÷a ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤
i"yx£È˙ÈÏÙ‰Â∑:וכן ט)והפרׁשּתי, ה'",(לקמן "והפלה ¿ƒ¿≈ƒְְְְְְִִִֵַָ

ל)וכן: מבּדלת (דברים לא – "מּמ היא נפלאת "לא ְְְְִִִֵֵֶֶֹֹֻ
מּמ היא a˜¯·.ּומפרׁשת '‰ È‡ Èk Ú„z ÔÚÓÏ ְְִִֶֶֻ¿««≈«ƒ¬ƒ¿∆∆

ı¯‡‰∑ מתקּימת ּגזרתי ּבּׁשמים, ׁשּׁשכינתי אףֿעלּֿפי »»∆ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.ּבּתחּתֹונים  ְִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 'nr `i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

oWB ux`A mB zFpFW`xd zFMn 'b Eid m`d©¦¨©¨¦©§¤¤Ÿ¤

עמד  עּמי אׁשר ּגׁשן את־ארץ ההּוא בּיֹום ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹוהפליתי
ערב היֹות־ׁשם לבלּתי יח)עליה (ח, ְְֱִִֶָָָָֹֽ

היּו לא הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' ּגם האם הראׁשֹונים ְְִִִִֶַַַַָָָֹנחלקּו
גֹו'". "והפליתי ּבפרּוׁש ּבהם נאמרה ׁשּלא אף ּגׁשן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹּבארץ

ּכתב כט)האּבן־עזרא שם, וראה כד. הּדם (ז, "מּכת ְְִֶַַַַָָָָ
א והעברים". הּמצרּיים ּכֹוללת היתה והּכּנים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָוהצפרּדעים

הרדּב"ז תתיג)ּבׁשּו"ת סי' ּד"אם (ח"א והקׁשה עליו חלק ְְְְְִִַַַָָָָָ

ׁשּיׁשלח  לפרעה ּבּה יׁש ראיה מה ליׂשראל ּגם היתה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּמּכה
יׂשראל" ז,את וארא בתו"ש הּובאּו ראׁשֹונים, הרּבה לדעת הּוא (וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

יג) ח, .יז.
ּכלּום, ּכתב לא הּתֹורה על ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י מּזה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּנה
ׁשל  מּפׁשּוטם ׁשּנראה ּכפי הּדברים היּו ׁשּלדעּתֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמׁשמע
לא  גֹו'" "והפליתי נאמר ׁשּבּה ערֹוב מּכת ׁשרק ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכתּובים,
ּגם  היּו הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' מה־ׁשאין־ּכן ּגׁשן, ּבארץ ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

‡‡יז  ‡‰ ÈnÚ ˙È ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ≈»¿««»«ƒ»¬»
˙È CÈz··e CnÚ·e CÈc·Ú·e Ca ÁÏLÓ«¿«»¿«¿»¿«»¿»»»
Û‡Â ‡·B¯Ú ˙È ÌÈ¯ˆÓ Èza ÔeÏÓÈÂ ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»»»¿«
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:äéìò íä-øLà äîãàä íâå áøòä-úà íéøöî¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨
i"yx£Ea ÁÈÏLÓ∑:וכן ,ּב לב)מגרה "וׁשןֿ(דברים «¿ƒ«¿ְְְְֵֶֶָ

לׁשֹו ּבם", אׁשּלח ּבלע"ז ּבהמת אינציט"ר ׁשּסּוי, .ן ְְְֲִֵַַַַָֹ
·¯Ú‰ ועקרּבים ∑‡˙ ּונחׁשים רעֹות חּיֹות מיני ּכל ∆∆»…ְְְִִִֵַַַָָָ

ּבּדבר  טעם ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבערּבּוביא,
זֹו?ּב'אּגדה' ולּמה זֹו לּמה ּומּכה: מּכה ּבכל ְְַַַָָָָָָָָָָ

מלכּות  ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָּבטכסיסי
ואחרֿ מעינֹותיה, מקלקל ּבתחּלה עיר: על ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשּצרה
ליראם  ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ְְְְֲִִִֵֶַָָָָּכ
וכּו', והֹומים מקרקרים הּצפרּדעים, וכן ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָּולבהלם,

ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש .ּכדאיתא ְְְְִִִִַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr `i jxk zegiy ihewl)

רעֹות חּיֹות מיני יז)ּכל ח, ׁשהיּו(רש"י דעה יׁש רּבה ּבמדרׁש ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
א ויּתּוׁשין"; "צרעין ׁשהיּו ּדעה ויׁש ּונמרים", אריֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ"ּדּבים

עּמֹו: ונּמּוקֹו רעֹות". חּיֹות מיני "ּכל סתם ּכתב ּדּבים רׁש"י ְְִִִִִֵַַַָָָָֻ
ּונמרים ּבּתאר אריֹות אֹותם ׁשמזּכיר ּבזה מסּתּפק רׁש"י – ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

אין  מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ׁשעל־ּפי ּגם ּומה רעֹות". "חּיֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּכללי
ּדוקא. אּלּו חּיֹות ׁשם ׁשהיּו לֹומר ויּתּוׁשיןהכרח -צרעין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

להּלן ּפרׁש כז)רׁש"י ׁשהּמצרים (פסוק ּכדי מתּו לא ׁשהערֹוב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מעֹורם. הנאה אין ויּתּוׁשין צרעין והרי העֹורֹות, מן יהנּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹלא

(çé)énò øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá éúéìôäå§¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦Æ
ék òãz ïòîì áøò íL-úBéä ézìáì äéìò ãîòŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²

:õøàä áø÷a ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤
i"yx£È˙ÈÏÙ‰Â∑:וכן ט)והפרׁשּתי, ה'",(לקמן "והפלה ¿ƒ¿≈ƒְְְְְְִִִֵַָ

ל)וכן: מבּדלת (דברים לא – "מּמ היא נפלאת "לא ְְְְִִִֵֵֶֶֹֹֻ
מּמ היא a˜¯·.ּומפרׁשת '‰ È‡ Èk Ú„z ÔÚÓÏ ְְִִֶֶֻ¿««≈«ƒ¬ƒ¿∆∆

ı¯‡‰∑ מתקּימת ּגזרתי ּבּׁשמים, ׁשּׁשכינתי אףֿעלּֿפי »»∆ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.ּבּתחּתֹונים  ְִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 'nr `i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

oWB ux`A mB zFpFW`xd zFMn 'b Eid m`d©¦¨©¨¦©§¤¤Ÿ¤

עמד  עּמי אׁשר ּגׁשן את־ארץ ההּוא בּיֹום ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹוהפליתי
ערב היֹות־ׁשם לבלּתי יח)עליה (ח, ְְֱִִֶָָָָֹֽ

היּו לא הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' ּגם האם הראׁשֹונים ְְִִִִֶַַַַָָָֹנחלקּו
גֹו'". "והפליתי ּבפרּוׁש ּבהם נאמרה ׁשּלא אף ּגׁשן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹּבארץ

ּכתב כט)האּבן־עזרא שם, וראה כד. הּדם (ז, "מּכת ְְִֶַַַַָָָָ
א והעברים". הּמצרּיים ּכֹוללת היתה והּכּנים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָוהצפרּדעים

הרדּב"ז תתיג)ּבׁשּו"ת סי' ּד"אם (ח"א והקׁשה עליו חלק ְְְְְִִַַַָָָָָ

ׁשּיׁשלח  לפרעה ּבּה יׁש ראיה מה ליׂשראל ּגם היתה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּמּכה
יׂשראל" ז,את וארא בתו"ש הּובאּו ראׁשֹונים, הרּבה לדעת הּוא (וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

יג) ח, .יז.
ּכלּום, ּכתב לא הּתֹורה על ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י מּזה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּנה
ׁשל  מּפׁשּוטם ׁשּנראה ּכפי הּדברים היּו ׁשּלדעּתֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמׁשמע
לא  גֹו'" "והפליתי נאמר ׁשּבּה ערֹוב מּכת ׁשרק ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכתּובים,
ּגם  היּו הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' מה־ׁשאין־ּכן ּגׁשן, ּבארץ ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

‡‡יז  ‡‰ ÈnÚ ˙È ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ≈»¿««»«ƒ»¬»
˙È CÈz··e CnÚ·e CÈc·Ú·e Ca ÁÏLÓ«¿«»¿«¿»¿«»¿»»»
Û‡Â ‡·B¯Ú ˙È ÌÈ¯ˆÓ Èza ÔeÏÓÈÂ ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»»»¿«

:dÏÚ Ôep‡c ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¬«

„‚ÔLיח  ‡Ú¯‡ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»«»«¿»¿∆
Ôn˙ ÈÂ‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a dÏÚ ÌÈ‡˜ ÈnÚcƒ«ƒ»ƒ¬«¿ƒ¿»¿∆¡≈«»
B‚a ËÈlL ÈÈ ‡‡ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¬»¿»«ƒ¿

:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(hiÎgi)õøà úà àeää íBiá éúéìôäå§¦§¥¦©©¤¤¤
.ïLbzFMOd zFid xEarA ¤©£¡©©

EPpi` zFcnFr zFpFW`xdEidIW `lR ¨¦§¥¤¤¤¤¦§
la` ,oWB ux`A `le mixvn ux`A§¤¤¦§©¦§Ÿ§¤¤¤£¨
zFIgd Elri xW`ke ,zgNWn dMn Ff©¨§ª©©§©£¤©£©©
mixnp ixxdn zFix` zFpFrOn¦§£¨¥£¨¥§¥¦

ux` lM EzigWiedid iE`x mixvn §©§¦¨¤¤¦§©¦¨¨¨
xW` ,oWB ux`A mB E`FaIW mrahA§¦§¨¤¨©§¤¤¤£¤
Kkl ,DkFzA mixvn ux` llMn `id¦¦§©¤¤¦§©¦§¨§¨

:xnFl Kxvd,ïLb õøà úà éúéìôäå ª§©©§¦§¥¦¤¤¤¤

xEarA DNM lvPYWãîBò énòL ¤¦¨¥ª¨©£¤©¦¥
,äéìò.`id l`xUi lW DAx iM ¨¤¨¦ª¨¤¦§¨¥¦

:øîBàåïéáe énò ïéa úãô ézîNå §¥§©§¦§ª¥©¦¥
EnòENt`W ,(.h"i wEqR) ©¤¨¤£¦

Wi` zFIgd E`vni m` mixvn ux`A§¤¤¦§©¦¦¦§§©©¦
,miIxvOd Elk`ie EdEwiGi `l icEdi§¦Ÿ©¦§Ÿ§©¦§¦¦
mlk`Ie axr mdA gNWi :aizkcM§¦§¦§©©¨¤¨Ÿ©Ÿ§¥

oFWl Edfe ,(.d"n ,g"r mildY),úeãt §¦¦§¤§§
`aqE WEM mixvn Lxtk iYzp :mrhM§©©¨©¦¨§§¦§©¦§¨

.(.'b ,b"n dirWi) LiYgY©§¤§©§¨

éðàmdxa` iAx WxR ,ux`d axwA 'd £¦§¤¤¨¨¤¥©©¦©§¨¨
miklOd bdpnM ,lWn KxC¤¤¨¨§¦§©©§¨¦
aFxw FzFidl zEklOd rvn`A EcnrIW¤©©§§¤§©©©§¦§¨
la` .mrh df xacl oi`e .zFevTd l ¤̀©§¨§¥§¨¨¤©©£¨

giBWnE hiNW `Ed iM xnFl `Edáø÷a ©¦©¦©§¦©§¤¤
,õøàäFl xzq miar :aWgIW inM `l ¨¨¤Ÿ§¦¤©£Ÿ¨¦¥¤

aFI`) KNdzi minW bEge d`xi `le§Ÿ¦§¤§¨©¦¦§©¨¦
inW iM :FnM didIW okYie .(.c"i ,a"k§¦¨¥¤¦§¤§¦§¦
cFq `Ede ,(.`"k ,b"k oNdl) FAxwA§¦§§©¨§

.mlrpe aBUpk dxez ¦§¨§¤¡¨

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iyiy meil inei xeriy
ּגׁשן (וש"נ)ּבארץ י. פ"ט, רבה בשמות דאיתא ד"מצרי (והא ועוד, ְֶֶֶֹ

דם  מלאה מוציאה כו' ומצרי מים מלאה והגיגית אחד בבית וישראל

כלל). התורה על רש"י בפרוש הובא לא כו'" מים שותה ְִָוצריוישראל
הרדּב"ז? לקׁשית רׁש"י חׁש לא אמאי ְְְִִַַַַַַַָָֹֻּביאּור

מּכֹות  ג' הצרכּו ּכתּובים, ׁשל ּפׁשּוטם ׁשּלפי לֹומר, ְְְְְְִִֵֶֶַַָֻויׁש
פעּלתם. לפעל ּבכדי ּגׁשן, ּבארץ ּגם להיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻהראׁשֹונֹות

לּיאֹור קׁשּורֹות ׁשהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבב' (ראה ּדהּנה ְְְְִִֵֶַַָָ
היאור  "ושרץ כח ושם, ביאור", אשר המים את "ויך כ ז, פרשתנו

הּכּונהצפרדעים") ה'"היתה אני "ּכי ּפרעה ידע ׁשעל־ידן ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
יז) שם, יראתם"(פרשתנו את ׁש"הלקה שם), ואם־ּכן (רש"י . ְְְִִִֵֶֶָָָ

ּבארץ  אׁשר הּיאֹור חלק את ּגם מּכה הּקּב"ה היה לא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם
אין  ׁשם ׁשּנמצא העבֹודה־זרה ׁשחלק חֹוׁשב ּפרעה היה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּגׁשן,
"ּכי  ּפרעה ׁשּידע הּקּב"ה וכּונת ח"ו, עליו לׁשלט ה'" ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּב"יכלת

מתמּלאת. היתה לא ה'" ְְֲִִֵַָָֹאני
להראֹות  היתה ׁשהּכּונה מּכיון ּכּנים, ּבמּכת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָועל־דר־זה

היא" אלקים "אצּבע – מהּקּב"ה מּגיעה (פרשתנו ׁשהּמּכה ְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
טו) אם ח, ּכי מצרים. ארץ ּבכל להיֹות צריכה הּמּכה היתה ,ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָ

חֹוׁשבים  החרטּומים היּו מסּים, חלק על רק הּמּכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהיתה
ׁשּמׁשה  מּזה א ּכלל, הּכּנים להעלֹות הם יכלּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּדאף
זה  הרי מסּים, חלק על רק להעלֹותם יכֹולים היּו ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻואהרן

אלקים". "אצּבע זה ואין מגּבלים, הם ׁשּגם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻראיה
ּגׁשן. ארץ על ּגם יהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ׁשג' נצר היה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹולכן
זאת", היתה ה' ׁש"מאת הּקּב"ה הראה ׁשּכבר אחרי ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל

ּבּיֹום "והפליתי  הּנה ואיל מּכאן ּגׁשן ההּוא הרי ארץ את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
מֹוׁשבם  ּבמקֹום הּמּכֹות היּו ולא גֹו'", עליה עֹומד עּמי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאׁשר

יׂשראל. ּבני ְְִֵֵֶָׁשל

ß zah f"k iyiy mei ß

(èé)äéäé øçîì Enò ïéáe énò ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàä̈¬Ÿ©¤«

i"yx£˙„Ù ÈzÓNÂ∑עּמ ּובין עּמי ּבין .ׁשּיבּדיל ¿«¿ƒ¿Àְִִֵֵֶֶַַַ

(ë)úéáe äòøô äúéa ãák áøò àáiå ïk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨©§−Ÿ¥´
éðtî õøàä úçMz íéøöî õøà-ìëáe åéãáò£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬

:áøòä¤¨«Ÿ
i"yx£ı¯‡‰ ˙ÁMz∑ הארץ ארעא"",נׁשחתה .אתחּבלת ƒ»≈»»∆ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(àë)eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²
ìàì eçáæý:õøàa íëé ¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ÌÎÈ‰Ï‡Ï eÁ·Ê∑ ּבּמדּבר ּבמקֹומכם ּתלכּו .ולא ƒ¿≈…≈∆»»∆ְְְְְִִֵֶַָֹ

(áë)úáòBz ék ïk úBNòì ïBëð àì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦ µ«£©´
ìà ýåýéì çaæð íéøöîýúáòBz-úà çaæð ïä eðé ¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬

:eðì÷ñé àìå íäéðéòì íéøöî¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚBz∑ּכמֹו מצרים, כג)יראת ב (מלכים ¬«ƒ¿«ƒְְְִִִַַ
קֹורא  יׂשראל ואצל עּמֹון", ּבני ּתֹועבת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹ"ּולמלּכם

"ּתֹועבת אֹותם  אחר: ּבלׁשֹון לֹומר יׁש ועֹוד ּתֹועבה. ְְֲֵֵֵַַַָָָ

למצרים  הּוא ׂשנאּוי ּדבר ׁשאנּומצרים", זביחה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָ
זֹובחים  אנּו יראתם ׁשהרי eÏ˜ÒÈ.זֹובחים, ‡ÏÂ∑ ְְְֲִִִֵֶָָָ¿…ƒ¿¿À

.ּבתמיהה  ְִִָ

(âë)ìL Cøcýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé úL ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
ìàý:eðéìà øîàé øLàk eðé ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

ÁÓ‡יט  È˙È‡ CnÚ ÏÚÂ ÈnÚÏ Ô˜¯eÙ ÈÂL‡Â∆¡«ƒ¿«¿«ƒ¿««»«¿ƒ»»
:ÔÈ„‰ ‡˙‡ ‡‰È ¯ÁÓÏƒ¿»¿≈»»»≈

È·Ï˙כ  ÛÈw˙ ‡·B¯Ú ‡˙‡Â Ôk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»≈«¬»»»«ƒ¿≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎ·e È‰Bc·Ú ˙È·Ïe ‰Ú¯t«¿…¿≈«¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡·B¯Ú Ì„˜ ÔÓ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡ƒ¿«»««¿»ƒ√»»»

‡eÏÈÊכא  ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬«¡ƒ
:‡Ú¯‡a ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ eÁac«»√»¡»¬¿«¿»

‡¯Èכב  Ôk „aÚÓÏ Ôw˙ ‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿∆¿«≈¬≈
‡Á‡ dpÓ dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ≈¬«¿»
˙È Áa„ ‡‰ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ï ÔÈ·Ò»¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»»»¿««»
ÔÊÁ ÔB‰È Ôep‡Â dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈¿ƒ¿»»

:‡Ób¯ÓÏ Ôe¯ÓÈÈ ‡Ï‰¬»≈¿¿ƒ¿¿»»

Áa„eכג  ‡¯a„Óa ÏÈÊÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»¿««
:‡Ï ¯ÓÈÈc ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»¿»ƒ≈«»»



x`e`ע zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iyiy meil inei xeriy

(ãë)ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º
ìà ýåýéìýe÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëé ©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−

:éãòa eøézòä úëìì̈¤®¤©§¦−©«£¦«

(äë)ézøzòäå Cnòî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ§©§©§¦´
øçî Bnòîe åéãáòî äòøtî áøòä øñå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®
íòä-úà çlL ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ©©´¤¨½̈

:ýåýéì çaæì¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£Ï˙‰∑ להתל .ּכמֹו »≈ְְֵָ

(åë):ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî äLî àöiå©¥¥¬¤−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£'‰ Ï‡ ¯zÚiÂ∑ ּבא אם וכן ּבתפּלה, נתאּמץ «∆¿«∆ְְְִִִִֵֵַָָ

ּבתפּלה. וּירּבה ּומׁשמע לֹומר, יכֹול היה וּיעּתיר, ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָלֹומר
וּירּבה  מׁשמע וּיפעל, ּבלׁשֹון אֹומר ּכׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָעכׁשו

.להתּפּלל  ְְִֵַ

(æë)äòøtî áøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ
:ãçà øàLð àì Bnòîe åéãáòî¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

i"yx£·¯Ú‰ ¯ÒiÂ∑ הּצפרּדעים ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו ּבעֹורֹותם ולא הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם ,. «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(çë)àìå úàfä íòta íb Baì-úà äòøt ãaëiå©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ
:íòä-úà çlLô ¦©−¤¨¨«

i"yx£˙‡f‰ ÌÚta Ìb∑הבטחתֹו קּים לא אתכם", אׁשּלח "אנכי ׁשאמר: .אףֿעלּֿפי «««««…ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

è(à)zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´
énò-úà çlL íéøáòä éýìà ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−

:éðãáòéå§©«©§ª«¦

(á)ì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBòå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
i"yx£Ìa ˜ÈÊÁÓ∑ּכמֹו ּבם, כה)אֹוחז ּבמבׁשיו"(דברים ."והחזיקה «¬ƒ»ְְְֱִִֵֶָָָֻ

(â)ð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpäíéñeqa äãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ

ÔeÁa„˙Âכד  ÔBÎ˙È ÁlL‡ ‡‡ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¬»¬««»¿¿ƒ¿¿
‡Ï ‡˜Á¯‡ „BÁÏ ‡¯a„Óa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬¿«¿¿»¿«¿»»»

:ÈÏÚ Û‡ Blˆ ÏÊÈÓÏ Ôe˜Á¯¿̇«¬¿≈»««»»

Èlˆ‡Âכה  CnÚÓ ˜Ù ‡‡ ‡‰ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»¬»»≈≈ƒ»∆¡«≈
È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓ ‡·B¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈»»ƒ«¿…≈«¿ƒ
‡¯wLÏ ‰Ú¯t ÛÒBÈ ‡Ï „BÁÏ ¯ÁÓ dnÚÓe≈«≈¿»¿»≈«¿…¿«»»
Ì„˜ ‡Áa„Ï ‡nÚ ˙È ‡ÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿«»»»«»¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ√»«¿…¿«ƒ√»¿»

B¯Ú·‡כז  ÈcÚ‡Â ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆¿«¿ƒ»»
:„Á ¯‡zL‡ ‡Ï dnÚÓe È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓƒ«¿…≈«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»«»

ÏÂ‡כח  ‡„‰ ‡ÓÊa Û‡ daÏ ˙È ‰Ú¯t ¯wÈÂ¿«««¿…»ƒ≈«¿ƒ¿»»»¿»
:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÏlÓ˙eא  ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿«≈
˙È ÁlL È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dnÚƒ≈ƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈««»

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ«ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡zב  ÔÚk „ÚÂ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»¿«¿««¿
:ÔB‰a Û˜˙Ó«¿≈¿

C¯ÈÚ·aג  ‡ÈÂ‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰»»»ƒ√»¿»»¿»ƒ¿ƒ»
È¯B˙a ÈÏÓ‚a È¯ÓÁa ‡˙ÂÒeÒa ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿»»»«¬»≈¿«¿≈¿≈

:‡„ÁÏ ÛÈwz ‡˙BÓ ‡Ú·e¿»»»«ƒ«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(dk)åéãáòî äòøtî áøòä øñå§¨¤¨Ÿ¦©§Ÿ¥£¨¨
.øçî BnòîedrxR xn` xW`M ¥©¨¨©£¤¨©©§Ÿ

,'g lirl) "xgnl" mirCxtSd zMnA§©©©§©§§¦§¨¨§¥
z`fA mB zFUrl dWn dvx oM ,(.'e¥¨¨¤©£©¨Ÿ

ExEqie lNRzIW.øçîaxrd xq dPde ¤¦§©¥§¨¨¨§¦¥¨¤¨Ÿ
,mirCxtSA did xW`M `l ,mdl Eklde§¨§¨¤Ÿ©£¤¨¨©§©§§¦

Exn`W mrHd on(.'e ,'i x"eny) EpizFAx ¦©©©¤¨§©¥
mzF` xrvl `Ed KExA WFcTd dvxW¤¨¨©¨¨§©¥¨

dWnE .llM mdl lirFdl `l ,zFMOA©©Ÿ§¦¨¤§¨¤
drxtl xn` iM ,Fxn`A KkA xnWp¦§©§¨§¨§¦¨©§©§Ÿ
mzzinl fnxIW mirCxtSd zixkdl§©§¦©§©§§¦¤¦§Ÿ§¦¨¨

.(.'d wEqtA lirl) iYWxRW FnMek dxez §¤¥©§¦§¥§¨



עי `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iyiy meil inei xeriy

(ãë)ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º
ìà ýåýéìýe÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëé ©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−

:éãòa eøézòä úëìì̈¤®¤©§¦−©«£¦«

(äë)ézøzòäå Cnòî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ§©§©§¦´
øçî Bnòîe åéãáòî äòøtî áøòä øñå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®
íòä-úà çlL ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ©©´¤¨½̈

:ýåýéì çaæì¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£Ï˙‰∑ להתל .ּכמֹו »≈ְְֵָ

(åë):ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî äLî àöiå©¥¥¬¤−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£'‰ Ï‡ ¯zÚiÂ∑ ּבא אם וכן ּבתפּלה, נתאּמץ «∆¿«∆ְְְִִִִֵֵַָָ

ּבתפּלה. וּירּבה ּומׁשמע לֹומר, יכֹול היה וּיעּתיר, ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָלֹומר
וּירּבה  מׁשמע וּיפעל, ּבלׁשֹון אֹומר ּכׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָעכׁשו

.להתּפּלל  ְְִֵַ

(æë)äòøtî áøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ
:ãçà øàLð àì Bnòîe åéãáòî¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

i"yx£·¯Ú‰ ¯ÒiÂ∑ הּצפרּדעים ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו ּבעֹורֹותם ולא הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם ,. «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(çë)àìå úàfä íòta íb Baì-úà äòøt ãaëiå©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ
:íòä-úà çlLô ¦©−¤¨¨«

i"yx£˙‡f‰ ÌÚta Ìb∑הבטחתֹו קּים לא אתכם", אׁשּלח "אנכי ׁשאמר: .אףֿעלּֿפי «««««…ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

è(à)zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´
énò-úà çlL íéøáòä éýìà ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−

:éðãáòéå§©«©§ª«¦

(á)ì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBòå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
i"yx£Ìa ˜ÈÊÁÓ∑ּכמֹו ּבם, כה)אֹוחז ּבמבׁשיו"(דברים ."והחזיקה «¬ƒ»ְְְֱִִֵֶָָָֻ

(â)ð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpäíéñeqa äãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ

ÔeÁa„˙Âכד  ÔBÎ˙È ÁlL‡ ‡‡ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¬»¬««»¿¿ƒ¿¿
‡Ï ‡˜Á¯‡ „BÁÏ ‡¯a„Óa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬¿«¿¿»¿«¿»»»

:ÈÏÚ Û‡ Blˆ ÏÊÈÓÏ Ôe˜Á¯¿̇«¬¿≈»««»»

Èlˆ‡Âכה  CnÚÓ ˜Ù ‡‡ ‡‰ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»¬»»≈≈ƒ»∆¡«≈
È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓ ‡·B¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈»»ƒ«¿…≈«¿ƒ
‡¯wLÏ ‰Ú¯t ÛÒBÈ ‡Ï „BÁÏ ¯ÁÓ dnÚÓe≈«≈¿»¿»≈«¿…¿«»»
Ì„˜ ‡Áa„Ï ‡nÚ ˙È ‡ÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿«»»»«»¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ√»«¿…¿«ƒ√»¿»

B¯Ú·‡כז  ÈcÚ‡Â ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆¿«¿ƒ»»
:„Á ¯‡zL‡ ‡Ï dnÚÓe È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓƒ«¿…≈«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»«»

ÏÂ‡כח  ‡„‰ ‡ÓÊa Û‡ daÏ ˙È ‰Ú¯t ¯wÈÂ¿«««¿…»ƒ≈«¿ƒ¿»»»¿»
:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÏlÓ˙eא  ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿«≈
˙È ÁlL È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dnÚƒ≈ƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈««»

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ«ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡zב  ÔÚk „ÚÂ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»¿«¿««¿
:ÔB‰a Û˜˙Ó«¿≈¿

C¯ÈÚ·aג  ‡ÈÂ‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰»»»ƒ√»¿»»¿»ƒ¿ƒ»
È¯B˙a ÈÏÓ‚a È¯ÓÁa ‡˙ÂÒeÒa ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿»»»«¬»≈¿«¿≈¿≈

:‡„ÁÏ ÛÈwz ‡˙BÓ ‡Ú·e¿»»»«ƒ«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(dk)åéãáòî äòøtî áøòä øñå§¨¤¨Ÿ¦©§Ÿ¥£¨¨
.øçî BnòîedrxR xn` xW`M ¥©¨¨©£¤¨©©§Ÿ

,'g lirl) "xgnl" mirCxtSd zMnA§©©©§©§§¦§¨¨§¥
z`fA mB zFUrl dWn dvx oM ,(.'e¥¨¨¤©£©¨Ÿ

ExEqie lNRzIW.øçîaxrd xq dPde ¤¦§©¥§¨¨¨§¦¥¨¤¨Ÿ
,mirCxtSA did xW`M `l ,mdl Eklde§¨§¨¤Ÿ©£¤¨¨©§©§§¦

Exn`W mrHd on(.'e ,'i x"eny) EpizFAx ¦©©©¤¨§©¥
mzF` xrvl `Ed KExA WFcTd dvxW¤¨¨©¨¨§©¥¨

dWnE .llM mdl lirFdl `l ,zFMOA©©Ÿ§¦¨¤§¨¤
drxtl xn` iM ,Fxn`A KkA xnWp¦§©§¨§¨§¦¨©§©§Ÿ
mzzinl fnxIW mirCxtSd zixkdl§©§¦©§©§§¦¤¦§Ÿ§¦¨¨

.(.'d wEqtA lirl) iYWxRW FnMek dxez §¤¥©§¦§¥§¨

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰ÈB‰ '‰ „È ‰p‰∑ ּבלׁשֹון יאמר ּכן ּכי הוה, ועל לׁשֹון 'ּתהיה', העתיד ועל 'היתה', ׁשעבר על נקבה ƒ≈«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

רֹועה  רֹוצה, עֹוׂשה, ּכמֹו: 'הֹויה', .העֹומד  ְֵָָָָָ

(ã)äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´
-ìkî úeîé àìå íéøöî:øác ìàøNé éðáì ¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«

i"yx£‰ÏÙ‰Â∑ והבּדיל. ¿ƒ¿»ְְִִ

(ä)ýåýé äNòé øçî øîàì ãòBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²
:õøàa äfä øácä©¨¨¬©¤−¨¨«¤

(å)ìk úîiå úøçnî äfä øácä-úà ýåýé Nòiå©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ
:ãçà úî-àì ìàøNé-éðá äð÷nîe íéøöî äð÷î¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«

(æ)ìàøNé äð÷nî úî-àì äpäå äòøt çìLiå©¦§©´©§½Ÿ§¦¥ÀŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−
:íòä-úà çlL àìå äòøt áì ãaëiå ãçà-ãòô ©¤¨®©¦§©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«

(ç)íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ
äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét íëéðôç àìî§´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨

:äòøô éðéòì§¥¥¬©§«Ÿ
i"yx£ÌÎÈÙÁ ‡ÏÓ∑ ּבלע"ז ÁÈt.ילוייניי"ש ¿…»¿≈∆ְַַƒ«

ÔL·k∑ הּנׂשרפות עמּומות הּגחלים מן הּנּפח ּדבר ƒ¿»ְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשהרּוח  הפחה, לׁשֹון ּפיח, אולב"ש. ּובלע"ז ְְְֲִִֶַַַַַָָָָּבּכבׁשן,

ּומפריחן  LÓ‰.מפיחן B˜¯Êe∑ הּנזרק ּדבר וכל ְְִִַָָ¿»…∆ְְִַָָָָ

אחת  ּביד אּלא נזרק אינֹו הרּבה:.ּבכח, נּסים הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּלֹו חפנים מלא מׁשה ׁשל קמצֹו ׁשהחזיק ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻאחד,

ׁשה וׁשל  ואחד, האבק אהרן. מצרים על ל ארץ .ּכל ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(è)-ìò äéäå íéøöî õøà-ìk ìò ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧©
ì äîäaä-ìòå íãàä-ìëa úòaòáà çøt ïéçL ¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙ÚaÚ·‡ Á¯t ÔÈÁLÏ∑ לׁשיחנא" ּכתרּגּומֹו: ƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…ְְְֲִַָ

ּבּועֹות  צֹומחין ׁשעלֿידֹו אבעּבעין", ∑ÔÈÁL.סגי ְְֲִִִֶַַַָֻ¿ƒ
"ׁשנה חמימּות.לׁשֹון  מׁשנה, ּבלׁשֹון יׁש והרּבה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

.ׁשחּונה" ְָ

ÔÈ·eד  Ï‡¯NÈ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈
È·Ï ÏkÓ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈

:ÌÚcÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«

ÈÈה  „aÚÈ ¯ÁÓ ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊ ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿««¿≈¿»
:‡Ú¯‡a ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿«¿»

„·˙¯È‰Bו  ‡ÓBÈa ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿ƒ
È·„ ‡¯ÈÚaÓe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa Ïk ˙ÈÓeƒ…¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿≈

:„Á ˙ÈÓ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»

ÈÚaÓ¯‡ז  ˙ÈÓ ‡Ï ‡‰Â ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ¯wÈ˙‡Â „Á „Ú Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«»¿ƒ¿««ƒ»¿«¿…¿»

:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÈÏÓח  ÔBÎÏ e·ÈÒ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…ƒ¿¿≈
˙ÈˆÏ ‰LÓ dp˜¯ÊÈÂ ‡ez‡„ ‡ÁÈt ÔBÎÈÙÁ»¿≈ƒ»¿«»¿ƒ¿¿ƒ≈…∆¿≈

:‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ ‡iÓL¿«»¿≈≈«¿…

È‰ÈÂט  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡˜·‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¿»«»«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈
ÈbÒ ‡ÁÈLÏ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡ ÏÚ«¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¬»«ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(cÎb)ð÷îa.äãOa øLà Edxzd §¦§§£¤©¨¤¦§¨
dpwOd ax iM ,deFdA mzF`¨©¤¦Ÿ©¦§¤
dpwOA mB xaCd did la` ,dcVA©¨¤£¨¨¨©¤¤©©¦§¤

:xn`W FnM ,ziAA xW`ìk úîiå £¤©©¦§¤¨©©¨¨Ÿ
íéøöî äð÷î.(.'e wEqR oNdl) ¦§¥¦§¨¦§©¨¨

ïëzéåmixvnl darFY zFid xEarA iM §¦¨¥¦©£¡¥¨§¦§©¦
,e"n ziW`xA) o`v drFx lM̈¥Ÿ§¥¦

mzF` miWixtn Eid (.c"l,mixrd on ¨©§¦¦¨¦¤¨¦
aMxl miqEQA mWOYWd zrA iYlA¦§¦§¥¦§©§¨©¦¦§Ÿ

dpwOd did dPde .`VOA mixFngaE©£¦©©¨§¦¥¨¨©¦§¤
,oWB lEaB dcUA mixvOn wFgẍ¦¦§©¦¦§¥§¤
mixvn dpwn drxOd mFwnA axrzie§¦§¨¥¦§©¦§¤¦§¥¦§©¦
:xnFl Kxvd oM lre ,l`xUi dpwnE¦§¥¦§¨¥§©¥ª§©©
ïéáe íéøöî äð÷î ïéa 'ä äìôäå§¦§¨¥¦§¥¦§©¦¥

ìàøNé äð÷îxEarA F` .(.'c wEqR) ¦§¥¦§¨¥¨©£
hXRzIW iE`x xie`d iEPXn xaCdW¤©¤¤¦¦¨£¦¨¤¦§©¥
mdOr mXd dUrW wx ,KlRd lkA§¨©¤¤©¤¨¨©¥¦¨¤

.`iltdld dxez §©§¦

(h).íéøöî õøà ìk ìò ÷áàì äéäå§¨¨§¨¨©¨¤¤¦§¨¦
did (.'e ,'i x"eny) EpizFAx zrC lr©©©©¥¨¨
ux` lM lr cxFi wa` `Edd giRd on¦©¦©©¨¨¥©¨¤¤
lr cxFIWM `Edd wa`d dide ,mixvn¦§©¦§¨¨¨¨¨©§¤¥©
mixvn ux` lkA dndAd lre mc`d̈¨¨§©©§¥¨§¨¤¤¦§©¦
did iM ,zFrEAra`e oigW odA dlrn©£¤¨¤§¦©£©§¦¨¨
wa` qipkn gExd did ilE`e ,sxFU mg©¥§©¨¨¨©©§¦¨¨
.`Ed oFkpe ,EPOn lSp oi`e miYAA mB©©¨¦§¥¦¨¦¤§¨
zxSAd iniA zFAx minrR cxi oke§¥¥¥§¨¦©¦¥©©Ÿ¤



x`e`עב zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr el jxk zegiy ihewl)

חמימּות ט)לׁשֹון ט, "חם (רש"י היה ׁשהאבק הרמּב"ן, ּכתב ְְֲִֶַַַַָָָָָָָ
ּגּוף  זה, ּולפי רׁש"י. מּלׁשֹון לכאֹורה מׁשמע וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָׂשֹורף".
טבעי, ּבאפן היה והאבעּבּועֹות, (החמימּות) הּׁשחין ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹהּמּכה,
אמנם, מצרים. ּבכל האבק ּופּזּור ּבהליכת רק היה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָוהּנס

היה  ׁשּלא מכרח ּבידם, זה ּפיח החזיקּו ואהרן ׁשּמׁשה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻמּזה
הּמּכה  ּגּוף ׁשּגם רׁש"י, ּבדעת לפרׁש נראה לכן ׂשֹורף". ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"חם

נס. ּבּדר היה ְֲִֵֶֶַָָ(החמימּות)

(é)÷øæiå äòøô éðôì eãîòiå ïLákä çét-úà eç÷iå©¦§º¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬Ÿ
çøt úòaòáà ïéçL éäéå äîéîMä äLî BúàŸ²¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©

:äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨«
i"yx£‰Ó‰a·e Ì„‡a∑ להם היּו מאין ּתאמר: ואם »»»«¿≈»ְִִֵֶַַָָֹ

מקנה  ּכל "וּימת נאמר: ּכבר והלא ְְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּבהמֹות,
אֹותן  על אּלא ּגזרה נגזרה לא אּלא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹמצרים"?
ּבּׂשדה, אׁשר ּבמקנ" ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּׂשדֹות

הניס  ה' ּדבר את וכן והּירא הּבּתים". אל מקנהּו את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
רכב  ׁשׁשֿמאֹות "וּיּקח אצל: ּב'ּמכילּתא' ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשנּויה

יד)ּבחּור" .(לקמן ָ

(àé)éðtî äLî éðôì ãîòì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

(áé)íäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:äLî-ìà ýåýé øac øLàkñ ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

(âé)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−
ìà ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøô éðôìýé ¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

:éðãáòéå énò-úà çlL íéøáòä̈«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(ãé)ék|éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfä íòta ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ
éãáòáe Eaì-ìàïéà ék òãz øeáòa Enòáe E ¤¦§½©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬

:õøàä-ìëa éðîk̈−Ÿ¦§¨¨¨«¤
i"yx£È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת ∑‡˙ מּכאן הּמּכֹות ּבכֹורֹות למדנּו ּכל ּכנגד .ׁשקּולה ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

Ú¯t‰י  Ì„˜ eÓ˜Â ‡ez‡„ ‡ÁÈt ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿«»¿»√»«¿…
‡ÁÈL ‰Â‰Â ‡iÓL ˙ÈˆÏ ‰LÓ d˙È ˜¯Êe¿«»≈…∆¿≈¿«»«¬»ƒ¬»

:‡¯ÈÚ··e ‡L‡a È‚Ò ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ»≈«¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÓיא  ‰LÓ Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ‡iL¯Á eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»«»¿≈»√»…∆ƒ
‡iL¯Áa ‡ÁÈL ‰Â‰ È¯‡ ‡ÁÈL Ì„√̃»ƒ¬»¬≈¬»ƒ¬»¿»»«»

:È‡¯ˆÓ ÏÎ·e¿»ƒ¿»≈

˜ÏÈaיב  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…¿»«ƒ
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

zÚ˙‡Â„יג  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿≈«≈ƒ¿«¬«¿»¡»»
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL È‡„e‰È„ƒ»≈««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙ÁÓיד  Ïk ˙È ÁÏL ‡‡ ‡„‰ ‡ÓÊa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»»»»«
˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a CnÚ·e CÈc·Ú·e CaÏÏ¿ƒ»¿«¿»¿«»¿ƒ¿ƒ«¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL È˙ÂÎcƒ¿»ƒ«ƒ¿»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

'd oYi :aizkE ,lHd zcxA wa` zEncM¦§¨¨§¤¤©©§¦¦¥
,g"k mixaC) xtre wa` Lvx` xhn z ¤̀§©©§§¨¨§¨¨§¨¦

(.c"k.
ïëåiM hWRd KxC lr xnFl okYi §¥¦¨¥©©¤¤©§¨¦

:WExR,÷áàì äéäådidIW ¥§¨¨§¨¨¤¦§¤
FnFwnA giRd on dUri xW` wa`d̈¨¨£¤¥¨¤¦©¦©¦§
,mixvn ux` lM lr oigW ozFp¥§¦©¨¤¤¦§©¦
zxfbE oM zFUrl xie`d z` dwldW¤¦§¨¤¨£¦©£¥§¥©

.`id oFilri dxez ¤§¦

(`i)ãîòì íénèøçä eìëé àìå§Ÿ¨§©©§ª¦©£Ÿ
.äLî éðôìEtge EnlMde EWFA ¦§¥¤§¦¨§§¨

`le "oigW mi`ln mzFidA" mW`xŸ¨¦§¨§¥¦§¦§Ÿ
E`A `l oM lr ,mWtp hNn Elkï§©¥©§¨©¥Ÿ¨
"dWn iptl E`xp `le" KlOd lkidA§¥©©¤¤§Ÿ¦§¦§¥¤

.mixBqn mdiYaA Eide zFvEgAai dxez ©§¨§¨¥¤§ª¨¦
(ai).äòøt áì úà 'ä ÷fçéåokYie ©§©¥¤¥©§Ÿ§¦¨¥

Eid zFpFW`xd zFMOAW¤©©¨¦¨

x`Rzdl FAl z` miwGgn miOhxgd©©§ª¦§©§¦¤¦§¦§¨¥
,eiptl E`A `l dYre ,mznkgA Flv ¤̀§§¨§¨¨§©¨Ÿ¨§¨¨
wx FYlE`A KnFq oi`e Fl xfFr oi`e§¥¥§¥¥§¦©§©
fnxIW F` .EpEcMli xW` eizFper£Ÿ¨£¤¦§§¤¦§Ÿ
iM ,EpizFAx EWxRX dnl aEzMd©¨§©¤¥§©¥¦

zFMOA.xaCd did FrWtA zFpFW`xd ©©¨¦§¦§¨¨©¨¨
'd z`n dAq dYreiYx`AW FnM §©¨¦¨¥¥§¤¥©§¦

.zn`d `Ede .(.'b ,'f) dlrnlbi dxez §©§¨§¨¡¤



עג `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr el jxk zegiy ihewl)

חמימּות ט)לׁשֹון ט, "חם (רש"י היה ׁשהאבק הרמּב"ן, ּכתב ְְֲִֶַַַַָָָָָָָ
ּגּוף  זה, ּולפי רׁש"י. מּלׁשֹון לכאֹורה מׁשמע וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָׂשֹורף".
טבעי, ּבאפן היה והאבעּבּועֹות, (החמימּות) הּׁשחין ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹהּמּכה,
אמנם, מצרים. ּבכל האבק ּופּזּור ּבהליכת רק היה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָוהּנס

היה  ׁשּלא מכרח ּבידם, זה ּפיח החזיקּו ואהרן ׁשּמׁשה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻמּזה
הּמּכה  ּגּוף ׁשּגם רׁש"י, ּבדעת לפרׁש נראה לכן ׂשֹורף". ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"חם

נס. ּבּדר היה ְֲִֵֶֶַָָ(החמימּות)

(é)÷øæiå äòøô éðôì eãîòiå ïLákä çét-úà eç÷iå©¦§º¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬Ÿ
çøt úòaòáà ïéçL éäéå äîéîMä äLî BúàŸ²¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©

:äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨«
i"yx£‰Ó‰a·e Ì„‡a∑ להם היּו מאין ּתאמר: ואם »»»«¿≈»ְִִֵֶַַָָֹ

מקנה  ּכל "וּימת נאמר: ּכבר והלא ְְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּבהמֹות,
אֹותן  על אּלא ּגזרה נגזרה לא אּלא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹמצרים"?
ּבּׂשדה, אׁשר ּבמקנ" ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּׂשדֹות

הניס  ה' ּדבר את וכן והּירא הּבּתים". אל מקנהּו את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
רכב  ׁשׁשֿמאֹות "וּיּקח אצל: ּב'ּמכילּתא' ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשנּויה

יד)ּבחּור" .(לקמן ָ

(àé)éðtî äLî éðôì ãîòì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

(áé)íäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:äLî-ìà ýåýé øac øLàkñ ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

(âé)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−
ìà ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøô éðôìýé ¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

:éðãáòéå énò-úà çlL íéøáòä̈«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(ãé)ék|éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfä íòta ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ
éãáòáe Eaì-ìàïéà ék òãz øeáòa Enòáe E ¤¦§½©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬

:õøàä-ìëa éðîk̈−Ÿ¦§¨¨¨«¤
i"yx£È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת ∑‡˙ מּכאן הּמּכֹות ּבכֹורֹות למדנּו ּכל ּכנגד .ׁשקּולה ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

Ú¯t‰י  Ì„˜ eÓ˜Â ‡ez‡„ ‡ÁÈt ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿«»¿»√»«¿…
‡ÁÈL ‰Â‰Â ‡iÓL ˙ÈˆÏ ‰LÓ d˙È ˜¯Êe¿«»≈…∆¿≈¿«»«¬»ƒ¬»

:‡¯ÈÚ··e ‡L‡a È‚Ò ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ»≈«¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÓיא  ‰LÓ Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ‡iL¯Á eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»«»¿≈»√»…∆ƒ
‡iL¯Áa ‡ÁÈL ‰Â‰ È¯‡ ‡ÁÈL Ì„√̃»ƒ¬»¬≈¬»ƒ¬»¿»»«»

:È‡¯ˆÓ ÏÎ·e¿»ƒ¿»≈

˜ÏÈaיב  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…¿»«ƒ
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

zÚ˙‡Â„יג  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿≈«≈ƒ¿«¬«¿»¡»»
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL È‡„e‰È„ƒ»≈««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙ÁÓיד  Ïk ˙È ÁÏL ‡‡ ‡„‰ ‡ÓÊa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»»»»«
˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a CnÚ·e CÈc·Ú·e CaÏÏ¿ƒ»¿«¿»¿«»¿ƒ¿ƒ«¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL È˙ÂÎcƒ¿»ƒ«ƒ¿»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

'd oYi :aizkE ,lHd zcxA wa` zEncM¦§¨¨§¤¤©©§¦¦¥
,g"k mixaC) xtre wa` Lvx` xhn z ¤̀§©©§§¨¨§¨¨§¨¦

(.c"k.
ïëåiM hWRd KxC lr xnFl okYi §¥¦¨¥©©¤¤©§¨¦

:WExR,÷áàì äéäådidIW ¥§¨¨§¨¨¤¦§¤
FnFwnA giRd on dUri xW` wa`d̈¨¨£¤¥¨¤¦©¦©¦§
,mixvn ux` lM lr oigW ozFp¥§¦©¨¤¤¦§©¦
zxfbE oM zFUrl xie`d z` dwldW¤¦§¨¤¨£¦©£¥§¥©

.`id oFilri dxez ¤§¦

(`i)ãîòì íénèøçä eìëé àìå§Ÿ¨§©©§ª¦©£Ÿ
.äLî éðôìEtge EnlMde EWFA ¦§¥¤§¦¨§§¨

`le "oigW mi`ln mzFidA" mW`xŸ¨¦§¨§¥¦§¦§Ÿ
E`A `l oM lr ,mWtp hNn Elkï§©¥©§¨©¥Ÿ¨
"dWn iptl E`xp `le" KlOd lkidA§¥©©¤¤§Ÿ¦§¦§¥¤

.mixBqn mdiYaA Eide zFvEgAai dxez ©§¨§¨¥¤§ª¨¦
(ai).äòøt áì úà 'ä ÷fçéåokYie ©§©¥¤¥©§Ÿ§¦¨¥

Eid zFpFW`xd zFMOAW¤©©¨¦¨

x`Rzdl FAl z` miwGgn miOhxgd©©§ª¦§©§¦¤¦§¦§¨¥
,eiptl E`A `l dYre ,mznkgA Flv ¤̀§§¨§¨¨§©¨Ÿ¨§¨¨
wx FYlE`A KnFq oi`e Fl xfFr oi`e§¥¥§¥¥§¦©§©
fnxIW F` .EpEcMli xW` eizFper£Ÿ¨£¤¦§§¤¦§Ÿ
iM ,EpizFAx EWxRX dnl aEzMd©¨§©¤¥§©¥¦

zFMOA.xaCd did FrWtA zFpFW`xd ©©¨¦§¦§¨¨©¨¨
'd z`n dAq dYreiYx`AW FnM §©¨¦¨¥¥§¤¥©§¦

.zn`d `Ede .(.'b ,'f) dlrnlbi dxez §©§¨§¨¡¤

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ycew zayl inei xeriy

(åè)Enò-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzò ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−
:õøàä-ïî ãçkzå øáca©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤

i"yx£'B‚Â È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk∑ רציתי אּלּו ּכי ƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿ִִִִָ
ׁשלחּתיה  ּבּדבר, ׁשהּכיתים ּבמקנ ידי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיתה

עּמ ואת אֹות ÔÓ.הּבהמֹות עם והּכיתי „ÁkzÂ ְְְְְִִִֵֵֶַַ«ƒ»≈ƒ
ı¯‡‰∑ ז "ּבעבּור וגֹו'אבל "העמדּתי .את »»∆ְְֱֲֲִֶַַָֹ

(æè)ézãîòä úàæ øeáòa íìeàåEúàøä øeáòa E §À̈©«£¬ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´
:õøàä-ìëa éîL øtñ ïòîìe éçk-úà¤Ÿ¦®§©²©©¥¬§¦−§¨¨¨«¤

ß zah g"k ycew zay ß

(æé):íçlL ézìáì énòa ììBzñî EãBò«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«

i"yx£ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ∑ּבּה ּכביׁשת ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿≈¿«ƒְְְֵֵַַ
ּכביׁשא, ארח ּדמתרּגמינן מסּלה, מּגזרת והּוא ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹּבעּמי,
מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ּפרׁשּתי ּוכבר קלקי"ר. ְְְְְִִִֵֵַַַַָּובלע"ז
לדּבר  ּבאה והיא "סמ יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּבאמצע  ׁשּמּוׁש ׁשל הּתי"ו נֹותן מתּפעל, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבלׁשֹון
ּוכגֹון: זֹו ּכגֹון עּקר, ׁשל יב)אֹותּיֹות "וּיסּתּבל (קהלת ְְְִִִֵֶַַָ

סבל, מּגזרת טז)החגב" עלינּו"(במדבר תׂשּתרר "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
וכן: ונגיד, ׂשר ח)מּגזרת ז הוית"(דניאל ."מׂשּתּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָ

(çé)øLà ãàî ãák ãøa øçî úòk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧
-ãòå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©

:äzò̈«¨
i"yx£¯ÁÓ ˙Úk∑.למחר הּזאת ׂשריטה ּכעת לֹו ׂשרט »≈»»ְְִֵַַָָָָָֹ

לכאן  חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ה ּבּכתל: ירד .ּברד , ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
‰„Òe‰∑,יּו"ד יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה וכל ׁשּנתיּסדה, ƒ»¿»ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּתבא  מתּפעלת, ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹּכגֹון:
וּיּודע, הּולדּה, הּוסדה, ּכמֹו: הּיֹו"ד ּבמקֹום ְְְְִִִִַַַַָָָָָָהּוי"ו

ליֹוסף", כט)"וּיּולד עבד"(משלי יּוסר לא ."ּבדברים ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

(èé)ð÷î-úà æòä çìL äzòåEì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa©¨¤®¨¨«¨¨̧§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À

:eúîå ãøaä íäìò ãøéå äúéaä óñàé àìå§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«

È˙טו  ÔBt ÁÏL‡c ÈÓ„˜ ·È¯˜ ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«¿≈√»«¿∆¿«»
‡˙BÓa CnÚ ˙ÈÂ C˙È ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ««¿À¿ƒ¿∆¿≈»»¿»«»¿»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«ƒ«¿»

C˙eÈÊÁ‡Ïטז  ÏÈ„a CzÓi˜ ‡c ÏÈ„a Ì¯·e¿«¿ƒ»«≈ƒ»¿ƒ¿«¬»»
ÈÓL ˙¯e·b ÔÚzLÓ ÔB‰Èc ÏÈ„·e ÈÏÈÁ ˙È»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÏÎa¿»«¿»

Ïc‡יז  ÏÈ„a ÈnÚa da ˙LÈ·k z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿¿≈«≈¿«ƒ¿ƒ¿»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

ÁÓ¯יח  ÔÈ„‰ ‡cÚa ‡¯ËÓ ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰»¬»»≈ƒ¿»¿ƒ»»»≈¿«
d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯a«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈
:ÔÚk „ÚÂ ˙ÏÏÎzL‡„ ‡ÓBÈ ÔÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«¿»

CÏיט  Èc Ïk ˙ÈÂ C¯ÈÚa ˙È LBk ÁÏL ÔÚÎe¿«¿«¿»¿ƒ»¿»»ƒ»
ÁÎzL‡c ‡¯ÈÚ·e ‡L‡ Ïk ‡Ï˜Áa¿«¿»»¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«
ÔB‰ÈÏÚ ˙BÁÈÂ ‡˙È·Ï Lk˙È ‡ÏÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»ƒ¿¿≈¿≈»¿≈¬≈

:Ôe˙eÓÈÂ ‡c¯a«¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(giÎfh)øeáòaaEzMd xn`Wàì øLà ©£¤¨©©¨£¤Ÿ
íBiä ïîì íéøöîa eäîë äéä̈¨¨Ÿ§¦§©¦§¦©

,äãñeä:cFr xn`e dpWeãàî ãák ¦¨§¨§¨¨§¨©¨¥§Ÿ
íéøöî õøà ìëa eäîë äéä àì øLà£¤Ÿ¨¨¨Ÿ§¨¤¤¦§©¦

éBâì äúéä æàî,(.c"k wEqR oNdl) ¥¨¨§¨§§©¨¨
mlFrA mixg` zFnFwn Wi iM fnxi¦§Ÿ¦¥§£¥¦¨¨
KilWd 'de :oiprM ,oM mdilr cxIW¤¨©£¥¤¥§¦§¨©¦§¦
minXd on zFlcB mipa` mdilr£¥¤£¨¦§Ÿ¦©¨©¦
zixtB mFcq oiprM F` ,(.`"i ,'i rWFdi)§ª©§¦§©§¨§¦

) W`e glnEziW`xA .a"k ,h"k mixaC ¤©¨¥§¨¦§¥¦
oi`W mixvn ux`A la` ,(.c"k ,h"i£¨§¤¤¦§©¦¤¥
`lR did cxAd `le micxFi minWBd©§¨¦§¦§Ÿ©¨¨¨¨¤¤

xn`X dn izFpiad `le .DA lFcB̈¨§Ÿ£¦¦©¤¨©
Fpi` :(.'a ,a"i x"eny) dAx WxcnA§¦§¨©¨¥

xnF`eäBîk íéøöîa äéä àì øLà ¥£¤Ÿ¨¨§¦§©¦¨
`N`,íéøöîa eäîë äéä àì øLà ¤¨£¤Ÿ¨¨¨Ÿ§¦§©¦

.mixvnA `le mlFrA EdFnM did `NW¤Ÿ¨¨¨¨¨§Ÿ§¦§©¦
mrhe,äãñeä íBiä ïîì`l xnF`M §©©§¦©¦¨§¨§¥Ÿ

zFa`e mkizFa` ok DA E`ẍ¨¥£¥¤©£
xnFl okYi `le ,mlFrn mkizFa £̀¥¤¥¨§Ÿ¦¨¥©
mxh F` ,mlFrd cqEd mxh oM didW¤¨¨¥¤¤¦¨¥¨¨¤¤
cxAdW xEarA ilE`e ,iFbl ux`d zFid¡¨¨¤§§©©£¤©¨¨
bdPA EPpi`e diaWFi `hg lr Wpr dGd©¤Ÿ¤©¥§§¤¨§¥¤©Ÿ©
dkM `A `NW oM xn`i mlFrAW¤¨¨Ÿ©¥¤Ÿ¨¨¨

iFbl DzFid mxh iM ,mzFa` zFperA©£Ÿ£¨¦¤¤¡¨§
.ok `A `NW `Ed xExA xaChi dxez ¨¨¨¤Ÿ¨¥

(hiÎgi)äzòå .øçî úòk øéèîî éððä¦§¦©§¦¨¥¨¨§©¨
.æòä çìL'd ixaC dN` lM §©¨¥¨¥¤¦§¥

xn`e dWn `AW rEcIaE ,dWn l ¤̀¤©¨©¤¨¤§¨©
,FglW xW` 'd ixaC lM z` drxtl§©§Ÿ¤¨¦§¥£¤§¨

xn` wx ,Kix`dl Kxvd `leàøiä §Ÿª§©§©£¦©¨©©¨¥
,'ä øác úà.oM dWn mdl xACW ¤§©¤¦¥¨¤¤¥

zMn iM ,'d zlngA z`Gd dvrd dzide§¨§¨¨¥¨©Ÿ§¤§©¦©©
lEai zigWdl wx FglW `l cxAd©¨¨Ÿ§¨©§©§¦§
dxFi oM lr ,mc`d lr `le ,ux`d̈¨¤§Ÿ©¨¨¨©¥¤

.dPOn mliSdl KxCA mi`hgk dxez £¨¦©¤¤§©¦¨¦¤¨



x`e`עד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÊÚ‰ ÁÏL∑:וכן ּכנֹוׁש", "ׁשלח י)ּכתרּגּומֹו: העיזּו",(ישעיה הּגבים ו)"יֹוׁשבי ּבנימין"(ירמיה ּבני ."העזּו ¿«»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

‰˙Èa‰ ÛÒ‡È ‡ÏÂ∑ הּוא הכנסה לׁשֹון -. ¿…≈»≈««¿»ְְַָָ

(ë)-úà ñéðä äòøt éãáòî ýåýé øác-úà àøiä©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤
÷î-úàå åéãáò:íézaä-ìà eäð £¨¨¬§¤¦§¥−¤©¨¦«

i"yx£ÒÈ‰∑"וּינס" לׁשֹון .הבריח, ≈ƒְְִִַַָָ

(àë)áæòiå ýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ
ô :äãOa eäð÷î-úàå åéãáò-úà¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

(áë)-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©
íãàä-ìò íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
:íéøöî õøàa äãOä áNò-ìk ìòå äîäaä-ìòå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌÈÓM‰ ÏÚ∑ למעלה למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הגּביהֹו אּגדה: ּומדרׁש הּׁשמים, הּׁשמים לצד .מן ««»«ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)ïúð ýåýéå íéîMä-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³
ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈

:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

(ãë)ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´
æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈

:éBâì äúéä̈«§¨¬§«
i"yx£„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó∑ּבתֹו קֹונם,נס:נס רצֹון ולעׂשֹות הּוא, מים והּברד, מעֹורבין. והּברד האׁש ƒ¿«««¿«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ּביניהם ׁשלֹום רבה)עׂשּו .(שמות ֵֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - fk zxaeg zeniyx ,"a"yz `x`e" zniyx itÎlr)

uEg iAbl "xw"e Fnvrl "mg"©§©§§©§©¥

הּברד  ּבתֹו מתלּקחת ואׁש ברד ְְְְִִֵַַַַַָָָָויהי
מעורבין והּברד האׁש נס, ּבתֹו ובפרש"י)נס כד. (ט, ְְְִֵֵֵַָָָָֹ

ּבאפן  הּמצרּיים את הּקּב"ה הלקה טעם לאיזה לעּין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיׁש
רגיל  ׁשאינֹו ּדבר ּבזה, זה מערבין יהיּו והּברד ׁשהאׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּכזה,

ְָּכלל?
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּגאוה, ענין היתה והּמצרּיים ּפרעה ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּקליּפת
ואני  יאֹורי לי אמר "אׁשר ּפרעה על ּפרׁשתנּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבהפטרת

ג)עׂשיתני" כט, .(יחזקאל ֲִִִ
ּדרך  ּולזּולתֹווהּנה עצמֹו, על רק ׁשחֹוׁשב הּוא הּבעל־ּגאוה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

רגׁש. ּובלי ּבקרירּות מתנהג הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַהרי
ׁשּטבע  מּׁשּום הּוא זֹו להנהגה ׁשהּטעם לחׁשב, היּו ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹיכֹולים
האמת  א ּדבר, ּכל לגּבי ּבקרירּות להיֹות הּוא ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּבעל־ּגאוה
ּדמּכיון  חמימּות. היא סּבתּה זּו ׁשּקרירּות ,להפ ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָהיא
הרי  לכן לגמרי, ּבזה וׁשקּוע מאד עצמֹו את ואֹוהב ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמרּגיׁש

ּבקרירּות. חברֹו עם מתנהג ְְֲִִִִֵֵַהּוא
ׁשהּקּב"ה  מּדה, ּכנגד מּדה ׁשהיתה ּברד, מּכת ענין ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוזהּו
ואׁש ּברד עם ּכּנ"ל, ּגאוה ּבעלי ׁשהיּו הּמצרּיים את ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהלקה

ּביחד. וחמימּות קרירּות ּבזה, זה ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹמערבין

„ÈÈכ  ‡Ób˙tÓ ÏÈÁ„cLk ‰Ú¯t È„·ÚÓ ƒ»≈ƒƒ¿»»«¿»≈«¿≈«¿…¿«
:‡iz·Ï È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú ˙È»«¿ƒ¿»≈ƒ¿»«»

È˙כא  ˜·L ÈÈ„ ‡Ób˙ÙÏ daÏ ÈeL ‡Ï È„Â¿ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿«»
:‡Ï˜Áa È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»

ˆÈ˙כב  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»«≈
ÏÚ È‡¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· È‰ÈÂ ‡iÓL¿«»ƒ≈«¿»¿»«¿»¿ƒ¿»≈«
‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ Ïk ÏÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡¬»»¿«¿ƒ»¿«»∆¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈÈÂכג  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈«≈¿«»«»
ÏÚ ‡˙M‡ ‡Îl‰Óe ‡c¯·e ÔÈÏ˜ ·‰È¿«»ƒ«¿»¿«¿»∆»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡c¯a ÈÈ ¯ËÓ‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿«¿«¿»«¿»««¿»¿ƒ¿»ƒ

B‚aכד  ˙·‰ÏzLÓ ‡˙M‡Â ‡c¯· ‰Â‰Â«¬»«¿»¿∆»»ƒ¿«¿»«¿
ÏÎa d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯·«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈¿»

:ÌÚÏ ˙Â‰c ÔcÚÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬«¿»



עה `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÊÚ‰ ÁÏL∑:וכן ּכנֹוׁש", "ׁשלח י)ּכתרּגּומֹו: העיזּו",(ישעיה הּגבים ו)"יֹוׁשבי ּבנימין"(ירמיה ּבני ."העזּו ¿«»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

‰˙Èa‰ ÛÒ‡È ‡ÏÂ∑ הּוא הכנסה לׁשֹון -. ¿…≈»≈««¿»ְְַָָ

(ë)-úà ñéðä äòøt éãáòî ýåýé øác-úà àøiä©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤
÷î-úàå åéãáò:íézaä-ìà eäð £¨¨¬§¤¦§¥−¤©¨¦«

i"yx£ÒÈ‰∑"וּינס" לׁשֹון .הבריח, ≈ƒְְִִַַָָ

(àë)áæòiå ýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ
ô :äãOa eäð÷î-úàå åéãáò-úà¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

(áë)-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©
íãàä-ìò íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
:íéøöî õøàa äãOä áNò-ìk ìòå äîäaä-ìòå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌÈÓM‰ ÏÚ∑ למעלה למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הגּביהֹו אּגדה: ּומדרׁש הּׁשמים, הּׁשמים לצד .מן ««»«ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)ïúð ýåýéå íéîMä-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³
ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈

:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

(ãë)ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´
æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈

:éBâì äúéä̈«§¨¬§«
i"yx£„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó∑ּבתֹו קֹונם,נס:נס רצֹון ולעׂשֹות הּוא, מים והּברד, מעֹורבין. והּברד האׁש ƒ¿«««¿«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ּביניהם ׁשלֹום רבה)עׂשּו .(שמות ֵֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - fk zxaeg zeniyx ,"a"yz `x`e" zniyx itÎlr)

uEg iAbl "xw"e Fnvrl "mg"©§©§§©§©¥

הּברד  ּבתֹו מתלּקחת ואׁש ברד ְְְְִִֵַַַַַָָָָויהי
מעורבין והּברד האׁש נס, ּבתֹו ובפרש"י)נס כד. (ט, ְְְִֵֵֵַָָָָֹ

ּבאפן  הּמצרּיים את הּקּב"ה הלקה טעם לאיזה לעּין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיׁש
רגיל  ׁשאינֹו ּדבר ּבזה, זה מערבין יהיּו והּברד ׁשהאׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּכזה,

ְָּכלל?
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּגאוה, ענין היתה והּמצרּיים ּפרעה ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּקליּפת
ואני  יאֹורי לי אמר "אׁשר ּפרעה על ּפרׁשתנּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבהפטרת

ג)עׂשיתני" כט, .(יחזקאל ֲִִִ
ּדרך  ּולזּולתֹווהּנה עצמֹו, על רק ׁשחֹוׁשב הּוא הּבעל־ּגאוה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

רגׁש. ּובלי ּבקרירּות מתנהג הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַהרי
ׁשּטבע  מּׁשּום הּוא זֹו להנהגה ׁשהּטעם לחׁשב, היּו ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹיכֹולים
האמת  א ּדבר, ּכל לגּבי ּבקרירּות להיֹות הּוא ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּבעל־ּגאוה
ּדמּכיון  חמימּות. היא סּבתּה זּו ׁשּקרירּות ,להפ ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָהיא
הרי  לכן לגמרי, ּבזה וׁשקּוע מאד עצמֹו את ואֹוהב ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמרּגיׁש

ּבקרירּות. חברֹו עם מתנהג ְְֲִִִִֵֵַהּוא
ׁשהּקּב"ה  מּדה, ּכנגד מּדה ׁשהיתה ּברד, מּכת ענין ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוזהּו
ואׁש ּברד עם ּכּנ"ל, ּגאוה ּבעלי ׁשהיּו הּמצרּיים את ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהלקה

ּביחד. וחמימּות קרירּות ּבזה, זה ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹמערבין

„ÈÈכ  ‡Ób˙tÓ ÏÈÁ„cLk ‰Ú¯t È„·ÚÓ ƒ»≈ƒƒ¿»»«¿»≈«¿≈«¿…¿«
:‡iz·Ï È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú ˙È»«¿ƒ¿»≈ƒ¿»«»

È˙כא  ˜·L ÈÈ„ ‡Ób˙ÙÏ daÏ ÈeL ‡Ï È„Â¿ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿«»
:‡Ï˜Áa È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»

ˆÈ˙כב  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»«≈
ÏÚ È‡¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· È‰ÈÂ ‡iÓL¿«»ƒ≈«¿»¿»«¿»¿ƒ¿»≈«
‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ Ïk ÏÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡¬»»¿«¿ƒ»¿«»∆¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈÈÂכג  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈«≈¿«»«»
ÏÚ ‡˙M‡ ‡Îl‰Óe ‡c¯·e ÔÈÏ˜ ·‰È¿«»ƒ«¿»¿«¿»∆»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡c¯a ÈÈ ¯ËÓ‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿«¿«¿»«¿»««¿»¿ƒ¿»ƒ

B‚aכד  ˙·‰ÏzLÓ ‡˙M‡Â ‡c¯· ‰Â‰Â«¬»«¿»¿∆»»ƒ¿«¿»«¿
ÏÎa d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯·«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈¿»

:ÌÚÏ ˙Â‰c ÔcÚÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬«¿»

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ycew zayl inei xeriy

(äë)iåøLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´
äãOä áNò-ìk úàå äîäa-ãòå íãàî äãOa©¨¤½¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ

:øaL äãOä õò-ìk-úàå ãøaä äkä¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«

(åë)äéä àì ìàøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø©µ§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈
:ãøä¨«

(æë)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤
énòå éðàå ÷écvä ýåýé íòtä éúàèç íäìà£¥¤−¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

:íéòLøä̈«§¨¦«

(çë)íéäìû úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézòä©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−
:ãîòì ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ

i"yx£·¯Â∑ ּכבר ּׁשהֹוריד ּבמה לֹו .ּדי ¿«ְְִֶַַָ

(èë)Nøôà øéòä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ
àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ

:õøàä ýåýéì ék òãz ïòîì ãBò-äéäé¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤
i"yx£¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk∑ מלאה ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא העיר ּבתֹו אבל העיר, רבה)ּגּלּוליםמן .(שמות ¿≈ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

(ì)éãáòå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézòãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦ µ¤´¤¦«§½¦§¥−
:íéäìû ýåýé§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«

i"yx£Ôe‡¯Èz Ì¯Ë∑"טרם" ּכל וכן ּתיראּון, לא עדין ∆∆ƒ¿ְְֲִִֵֶֶַָֹ
ּכמֹו: קדם. לׁשֹון ואינֹו הּוא. לא, עדין – ְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹׁשּבּמקרא

יט) ׁשכיבּו,(בראשית לא עד – יׁשּכבּו" ב)"טרם "טרם (שם ְְִִֶֶֶֶַָָ

ּכי  ידעּתי הּוא: ּכן זה אף צמח, לא עד – ְְִִִֵֶַַַַָָָָיצמח"
ּתעמדּו הרוחה ּומּׁשּתהיה יראים, אינכם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעדין

.ּבקלקּולכם  ְְְִֶ

Ïkכה  ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· ‡ÁÓe¿»«¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»»
Ïk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó ‡Ï˜Á· Ècƒ¿«¿»≈¬»»¿«¿ƒ»¿»»

‡c¯· ‡ÁÓ ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚÔÏÈ‡ Ïk ˙ÈÂ ∆¿»¿«¿»¿»«¿»¿»»ƒ«
:¯·z ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿«

Ï‡¯NÈכו  Èa Ôn˙ Èc ÔL‚„ ‡Ú¯‡a „BÁÏ¿¿«¿»¿∆ƒ«»¿≈ƒ¿»≈
:‡c¯a ‡Â‰ ‡Ï»¬»«¿»

Ó‡Â¯כז  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»¿…∆¿«¬…«¬«
ÈnÚÂ ‡‡Â ‰‡kÊ ÈÈ ‡„‰ ‡ÓÊ ˙È·Á ÔB‰Ï¿»ƒƒ¿»»»¿»«»»«¬»¿«ƒ

:ÔÈ·iÁ«»ƒ

ÔB‰Èכח  ‡Ïc ÁÂ¯ È‰BÓ„˜ ÈbÒÂ ÈÈ Ì„˜ Bl«̂√»¿»¿«ƒ√»ƒ¿«¿»¿
‡c¯·e ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈl‡k ËÂÏc ÔÈÏ˜ ‡ÏÚ¬»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈ƒ√»¿»«¿»
:‡·kÚ˙‡Ï ÔeÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¿¿»¿¿ƒ¿«»»

‡NB¯Ùכט  ‡z¯˜ ÔÓ È˜tÓa ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»∆¿
‡Ï ‡c¯·e ÔeÚpÓ˙È ‡iÏ˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È„È¿«ƒ¿√»¿»»«»ƒ¿«¿«¿»»

:‡Ú¯‡ ÈÈc È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a „BÚ È‰È¿≈¿ƒ¿ƒ«¬≈«¿»«¿»

Ï‡ל  ÔÚk „Ú È¯‡ ‡Ú„È CÈc·ÚÂ z‡Â¿«¿¿«¿»¿«¿»¬≈«¿«»
:ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔezÚk˙‡ƒ¿¿«¿ƒ√»¿»¡…ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ek)éða íL øLà ïLb õøàa ÷ø©§¤¤¤£¤¨§¥
.ìàøNélr Fci dhPW xEarA ¦§¨¥©£¤¨¨¨©

cxIW iE`x did cxAd cixFde minXd©¨©¦§¦©¨¨¨¨¨¤¥¥
lWe DNW xie`dW ,oWB ux` lr mB©©¤¤¤¤¨£¦¤¨§¤
WxR okle ,`Ed cg` mixvn ux ¤̀¤¦§©¦¤¨§¨¥¥©
xEarA oWB ux` xie` lSPW aEzMd©¨¤¦©£¦¤¤¤©£

.l`xUi ipA mXWfk dxez ¤¨§¥¦§¨¥
(fk).íòtä éúàèçFxE`Aíòtä ¨¨¦©¨©¥©©©

iM 'dl dcF`èçéúàFlàeäå ¤©¦¨¨¦§
,íéòLøä énòå éðàå ÷écväEpcxnW ©©¦©£¦§©¦¨§¨¦¤¨©§

.dYr cre f`n FxacAgk dxez ¦§¨¥¨§©©¨

(hk).øéòä úà éúàökKxC lr §¥¦¤¨¦©¤¤
dWn didW xnFl okYi hWRd©§¨¦¨¥©¤¨¨¤
dvx z`Gd mrRA wx ,FziaA lNRzn¦§©¥§¥©©©©©Ÿ¨¨
ElCgie minXd zFUExR eiRM zFidl¦§©¨§©¨©¦§©§§
zFUrl okYi `le ,cIn xhOde zFlFTd©§©¨¨¦¨§Ÿ¦¨¥©£

:xn` oM lr ,xirA oMúà éúàök ¥¨¦©¥¨©§¥¦¤
.øéòämrn dWn `vIe :cFr xn`p oke ¨¦§¥¤¡©©¥¥¤¥¦

,(.b"l wEqR) xird z` drxR©§Ÿ¤¨¦¨
:xn` dpFW`xaEàöBé éëðà äpä ¨¦¨¨©¦¥¨Ÿ¦¥

CnòîExn` EpizFAxe .(.d"k ,'g lirl) ¥¦¨§¥§©¥¨§
did `NW (`zgiztA `gqR `zlikn)§¦§¨¦§¨¦§¦¨¨¤Ÿ¨¨

d`ln `idW itl xird KFzA lNRzn¦§©¥§¨¦§¦¤¦§¥¨
FOr xAcp did `NW oMW lke ,milENB¦¦§¨¤¥¤Ÿ¨¨¦§©¦
xEarA iM xn`p oM m` .KxMl uEg `N ¤̀¨©§¨¦¥Ÿ©¦©£
cxAd xEqIW dYr WTan drxR didW¤¨¨©§Ÿ§©¥©¨¤¨©¨¨
Kxhvi iM Fl Wxtl dWn Kxvd ,cIn¦¨ª§©¤§¨¥¦¦§¨¥
eiRM Uxti ok ixg`e ,xird z` z`vl̈¥¤¨¦§©£¥¥¦§Ÿ©¨
`Ede ,FzNtzA xEqie 'd l ¤̀§¨¦§¦¨§

.zn`dl dxez ¨¡¤
(l).ïeàøéz íøè ék ézòãéUtY dti ¨©§¦¦¤¤¦§¨¤¨©

oi`W i"Xx ixaC lr `"xíøèFnM ©¦§¥©¦¤¥¤¤§
WxtE ."mcw" mrhM `Ed la` ,"`l"Ÿ£¨§©©Ÿ¤¥©



x`e`עו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ycew zayl inei xeriy

(àì)áéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìòáb äzLtäå§©¦§−̈¦§«Ÿ

i"yx£‰˙k ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â∑:לׁשֹון נׁשּברה, ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְִָ
לפרׁשֹו יּתכן ולא נּכּו". "לא וכן נכאים, נכה", ְְְְְְְִִֵֵַָָָֹֹֹֹֻ"ּפרעה
"נּכתה" לפרׁש ה"א ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין הּכאה, ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻלׁשֹון
ּבּתיבה, ׁשרׁש הּנּו"ן אּלא הּכּו, ּכמֹו "נּכּו" הּכתה, ְְְֵֶֶַַָָָֹֻֻֻּכמֹו

מּגזרת הּוא לג)והרי עצמֹותיו"(איוב Èk."וׁשּפּו ְְְֲִִֵַַַָֻƒ

·È·‡ ‰¯ÚO‰∑ונׁשּתּברּו ּבקׁשיה ועֹומדת ּבּכרה ּכבר «¿…»»ƒְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָ
לעמד  והּקׁשה ּכבר ּגדלה הּפׁשּתה וכן ְְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹֻונפלּו,

‡·È·.ּבגבעֹוליה  ‰¯ÚO‰∑ ל ּבאּביה, ׁשֹון עמדה ְְִֶָ«¿…»»ƒְְְִֶָָָ
ו) השירים הּנחל (שיר .""ּבאּבי ְִֵַַַ

(áì)ähçäå:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå §©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨

i"yx£‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk∑ רּכֹות היּו ועדין מאחרֹות, ƒ¬ƒ…≈»ְֲִַַַָָֻ
"ואת  ׁשּנאמר: ואףֿעלּֿפי קׁשה. ּבפני לעמד ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹויכֹולֹות
ׁשל  ּפׁשּוטֹו לפרׁש יׁש הּברד", הּכה הּׂשדה עׂשב ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
ללקֹות  הראּויים ּבקלחם העֹומדים ּבעׂשבים ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָמקרא

ׁשּנחלקּו מרּבֹותינּו יׁש ּתנחּומא, רּבי ּומדרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבברד.
נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי – אפילת" "ּכי ודרׁשּו: זאת ְְְְֲֲִִִֵַַָָֹֹעל

לקּו: ׁשּלא ֶֶָָֹלהם

(âì)åétk Nøôiå øéòä-úà äòøt íòî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈
Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬

:äöøà̈«§¨
i"yx£Cz ‡Ï∑,ּבאויר ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, לא …ƒ«ְֲִִִֶַַָָָֹ

לֹו: ודֹומה לארץ, הּגיעּו ט)לא עלינּו(דניאל וּתּת" ְִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבן  ּומנחם עלינּו". "וּתּגיע ּדעזרא, והּׁשבּועה" ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאלה

ּבחלק חּברֹו כב)סרּוק ּכסף"(יחזקאל לׁשֹון "ּכהּתּו ְְְְִִֵֶֶֶָ

ּכתרּגּומֹו: ּדבריו, את אני ורֹואה מּתכת, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָיציקת
לז)"וּיּצק" "לצקת"(שמות ,לח)ואּתי אף (שמות לאּתכא, ְְִִֶֶַַַַָָָֹ

ארצה  הּצק לא – לארץ" נּת "לא .זה: ְִֶֶַַָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz `x`e t"y zgiyn ,jli`e 52 'r e"g y"ewl)

ּפנימּיּות  ׁשל לענין ּגם קׁשּורים אּלּו, רׁש"י ּפירּוׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשני
לעני  ּתֹורת הּתֹורה, על־ּפי מּואר ׁשהּוא ּכפי - הּתׁשּובה ן ְְְְִִִֶַַַַַָָָ

ֲִַהחסידּות.

עקב  ּפרעה אל הּגיעה האחרֹות, הּמּכֹות ּככל "ּברד", ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּכת
ּבני  את ׁשחרר ולא ּבקּדֹוׁש־ּברּו־הּוא מרד אׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹחטאֹו,
ועּמי  ואני "חטאתי... אמר הּוא ּכאׁשר א מּמצרים. ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָיׂשראל

‡ÔÈ·Èaלא  ‡È¯ÚÒ È¯‡ B˜Ï È¯ÚÒÂ ‡zÎÂ¿ƒ»»¿«¬≈¿¬≈«¿«¿»«ƒƒ
:ÔÈÏBÚ·b ‡zÎÂ¿ƒ»»«¿ƒ

‡ÏÈÙ˙‡לב  È¯‡ B˜Ï ‡Ï ‡izÎÂ ‰‡hÁÂ¿ƒ»»¿À¿«»»¿¬≈¬ƒ»»
:Ôep‡ƒ

N¯Ùeלג  ‡z¯˜ ˙È ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ¿»«¿…»«¿»¿«
‡c¯·e ‡iÏ˜ eÚÈÓ˙‡Â ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È‰B„È¿ƒƒ¿√»¿»¿ƒ¿¿ƒ»«»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ËÓ ‡Ï ˙ÈÁ ‰Â‰„ ‡¯ËÓeƒ¿»«¬»»ƒ»¿»««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

"df" mxh ,zg` dNn xqgi aEzMd iM¦©¨¤§©¦¨©©¤¤¤
iRM Uxt`W mxh xnFlM ,oE`xiY¦§§©¤¤¤¤§Ÿ©©
z` mi`xi mY` cxAde zFlFTd ElCgie§©§§©§©¨¨©¤§¥¦¤

.Exnze EaEWY dMOd xEqA iM ,'d¦§©©¨¨§©§
ïBëpäåminrRl mB fnxi iM WxtPW cFr §©¨¤§¨¥¦¦§Ÿ©©§¨¦

iYrci xaM ,xn`i ,mipFW`xd̈¦¦Ÿ©§¨¨©§¦
zixg`aE "mi`xi mY` mxhA" iM mMn¦¤¦§¤¤©¤§¥¦¨©£¦
mMn xEq mxh mlFrl iM ,micxFn mY ©̀¤§¦¦§¨¤¤¦¤
xW`M 'd z` mi`xi mY` zFMOd©©©¤§¥¦¤©£¤
,(.`"i .'c ,'g lirl) mirCxtSA mziUr£¦¤©§©§§¦§¥
EaEWYe ,(.g"k .c"k ,'g lirl) axraE¤¨Ÿ§¥©¨
,mlFrl EUrY oke ,'d iR z` ExnYe©©§¤¦§¥©£§¨
la` ,FaEWA cFr Fxidfd `l df ipRnE¦§¥¤Ÿ¦§¦§£¨
icM zrC lr dAx`A eilr lNRzd¦§©¥¨¨¨©§¤©©©§¥

.`hgl siqFIW`l dxez ¤¦©£Ÿ

(alÎ`l)äøòOäå äzLtäåxRq .'Fbe §©¦§¨§©§Ÿ̈§¦¥
iYrci `le ,rx`X dn aEzMd©¨©¤¥©§Ÿ¨©§¦
mFwOA dN`d miwEqRd ipW Eqpkp dOl̈¨¦§§§¥©§¦¨¥¤©¨
FzNtzA dWn xaC milWd mxh ,dGd©¤¤¤©§¦§©¤¦§¦¨
ax oF`Bd mWA Exn`e .cxAd xEqe§©¨¨§¨§§¥©¨©
,drxR l` dWn ixaC odW dicrq§©§¨¤¥¦§¥¤¤©§Ÿ
'd mYxn`e oE`xiYW mcw :Fl xn`W¤¨©Ÿ¤¤¦§©£©§¤
dYWRd dzMd" xaM wiCSd©©¦§¨ª§¨©¦§¨
la` ,d`Etxl aEWi `l dfe ,"dxFrVde§©§¨§¤Ÿ¨¦§¨£¨
dYrnE ,"oicr EMp `l znQMde dHgd"©¦¨§©ª¤¤Ÿª£©¦¥©¨

.xaC mkl cqRi `lŸ¦¨¥¨¤¨¨
ïéàåiM ,dGd WExRA mrh ilãøaä §¥¦©©©¥©¤¦©¨¨

ìëå äãOä áNò ìk äkä¦¨¨¥¤©¨¤§¨
,øáL õòädHgd Ehlnp `le ¨¥¨©§Ÿ¦§§©¦¨

odW ipRn wx znQMde,úBìéôà`l" §©ª¤¤©¦§¥¤¥£¦Ÿ

Ecqtp `l ozEphw ipRn F` ,llM Egnv̈§§¨¦§¥©§¨Ÿ¦§§
cxi ENt` oM m`e ."dpgnvY cFr iM¦¦§©§¨§¦¥£¦¥¥
oi`e ,wiGi `l mini cFr cxAd mdilr£¥¤©¨¨¨¦Ÿ©¦§¥
`NX dnE cqtPX dn Fl ricFdl Kixv̈¦§¦©©¤¦§©©¤Ÿ
iYrC lre .d`xi cxAd xEqA iM ,cqtp¦§©¦§©¨¨¦§¤§©©§¦
xn`W ,drxR l` dWn ixaC mdW¤¥¦§¥¤¤©§Ÿ¤¨©

:mdlíøè ék ézòãézFMOd xEq ¨¤¨©§¦¦¤¤©©
,ïeàøéz,mkYlE`A EpWY ok ixg`e ¦§§©£¥¥¦§§¦©§§¤

la`äúkð äøBòOäå äzLtä £¨©¦§¨§©§¨ª¨¨
úîqkäå ähçäåmkzIg lkl odW §©¦¨§©ª¤¤¤¥§¨©©§¤

ekð àìciA ode ,z`Gd dMOA Ÿª©©¨©Ÿ§¥§©
EaEWY m` mMn mzF` cA`l midl`d̈¡Ÿ¦§©¥¨¦¤¦¨
:xn`X dnl mdl fnx ,eiptl E`hgze§¤¤§§¨¨¨©¨¤§©¤¨©
mkl zx`WPd dhlRd xzi z` lk`e§¨©¤¤¤©§¥¨©¦§¤¤¨¤

.(.'d ,'i oNdl) cxAd onbl dxez ¦©¨¨§©¨



עז `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ycew zayl inei xeriy

(àì)áéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìòáb äzLtäå§©¦§−̈¦§«Ÿ

i"yx£‰˙k ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â∑:לׁשֹון נׁשּברה, ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְִָ
לפרׁשֹו יּתכן ולא נּכּו". "לא וכן נכאים, נכה", ְְְְְְְִִֵֵַָָָֹֹֹֹֻ"ּפרעה
"נּכתה" לפרׁש ה"א ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין הּכאה, ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻלׁשֹון
ּבּתיבה, ׁשרׁש הּנּו"ן אּלא הּכּו, ּכמֹו "נּכּו" הּכתה, ְְְֵֶֶַַָָָֹֻֻֻּכמֹו

מּגזרת הּוא לג)והרי עצמֹותיו"(איוב Èk."וׁשּפּו ְְְֲִִֵַַַָֻƒ

·È·‡ ‰¯ÚO‰∑ונׁשּתּברּו ּבקׁשיה ועֹומדת ּבּכרה ּכבר «¿…»»ƒְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָ
לעמד  והּקׁשה ּכבר ּגדלה הּפׁשּתה וכן ְְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹֻונפלּו,

‡·È·.ּבגבעֹוליה  ‰¯ÚO‰∑ ל ּבאּביה, ׁשֹון עמדה ְְִֶָ«¿…»»ƒְְְִֶָָָ
ו) השירים הּנחל (שיר .""ּבאּבי ְִֵַַַ

(áì)ähçäå:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå §©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨

i"yx£‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk∑ רּכֹות היּו ועדין מאחרֹות, ƒ¬ƒ…≈»ְֲִַַַָָֻ
"ואת  ׁשּנאמר: ואףֿעלּֿפי קׁשה. ּבפני לעמד ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹויכֹולֹות
ׁשל  ּפׁשּוטֹו לפרׁש יׁש הּברד", הּכה הּׂשדה עׂשב ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
ללקֹות  הראּויים ּבקלחם העֹומדים ּבעׂשבים ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָמקרא

ׁשּנחלקּו מרּבֹותינּו יׁש ּתנחּומא, רּבי ּומדרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבברד.
נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי – אפילת" "ּכי ודרׁשּו: זאת ְְְְֲֲִִִֵַַָָֹֹעל

לקּו: ׁשּלא ֶֶָָֹלהם

(âì)åétk Nøôiå øéòä-úà äòøt íòî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈
Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬

:äöøà̈«§¨
i"yx£Cz ‡Ï∑,ּבאויר ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, לא …ƒ«ְֲִִִֶַַָָָֹ

לֹו: ודֹומה לארץ, הּגיעּו ט)לא עלינּו(דניאל וּתּת" ְִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבן  ּומנחם עלינּו". "וּתּגיע ּדעזרא, והּׁשבּועה" ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאלה

ּבחלק חּברֹו כב)סרּוק ּכסף"(יחזקאל לׁשֹון "ּכהּתּו ְְְְִִֵֶֶֶָ

ּכתרּגּומֹו: ּדבריו, את אני ורֹואה מּתכת, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָיציקת
לז)"וּיּצק" "לצקת"(שמות ,לח)ואּתי אף (שמות לאּתכא, ְְִִֶֶַַַַָָָֹ

ארצה  הּצק לא – לארץ" נּת "לא .זה: ְִֶֶַַָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz `x`e t"y zgiyn ,jli`e 52 'r e"g y"ewl)

ּפנימּיּות  ׁשל לענין ּגם קׁשּורים אּלּו, רׁש"י ּפירּוׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשני
לעני  ּתֹורת הּתֹורה, על־ּפי מּואר ׁשהּוא ּכפי - הּתׁשּובה ן ְְְְִִִֶַַַַַָָָ

ֲִַהחסידּות.

עקב  ּפרעה אל הּגיעה האחרֹות, הּמּכֹות ּככל "ּברד", ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּכת
ּבני  את ׁשחרר ולא ּבקּדֹוׁש־ּברּו־הּוא מרד אׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹחטאֹו,
ועּמי  ואני "חטאתי... אמר הּוא ּכאׁשר א מּמצרים. ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָיׂשראל

‡ÔÈ·Èaלא  ‡È¯ÚÒ È¯‡ B˜Ï È¯ÚÒÂ ‡zÎÂ¿ƒ»»¿«¬≈¿¬≈«¿«¿»«ƒƒ
:ÔÈÏBÚ·b ‡zÎÂ¿ƒ»»«¿ƒ

‡ÏÈÙ˙‡לב  È¯‡ B˜Ï ‡Ï ‡izÎÂ ‰‡hÁÂ¿ƒ»»¿À¿«»»¿¬≈¬ƒ»»
:Ôep‡ƒ

N¯Ùeלג  ‡z¯˜ ˙È ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ¿»«¿…»«¿»¿«
‡c¯·e ‡iÏ˜ eÚÈÓ˙‡Â ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È‰B„È¿ƒƒ¿√»¿»¿ƒ¿¿ƒ»«»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ËÓ ‡Ï ˙ÈÁ ‰Â‰„ ‡¯ËÓeƒ¿»«¬»»ƒ»¿»««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

"df" mxh ,zg` dNn xqgi aEzMd iM¦©¨¤§©¦¨©©¤¤¤
iRM Uxt`W mxh xnFlM ,oE`xiY¦§§©¤¤¤¤§Ÿ©©
z` mi`xi mY` cxAde zFlFTd ElCgie§©§§©§©¨¨©¤§¥¦¤

.Exnze EaEWY dMOd xEqA iM ,'d¦§©©¨¨§©§
ïBëpäåminrRl mB fnxi iM WxtPW cFr §©¨¤§¨¥¦¦§Ÿ©©§¨¦

iYrci xaM ,xn`i ,mipFW`xd̈¦¦Ÿ©§¨¨©§¦
zixg`aE "mi`xi mY` mxhA" iM mMn¦¤¦§¤¤©¤§¥¦¨©£¦
mMn xEq mxh mlFrl iM ,micxFn mY ©̀¤§¦¦§¨¤¤¦¤
xW`M 'd z` mi`xi mY` zFMOd©©©¤§¥¦¤©£¤
,(.`"i .'c ,'g lirl) mirCxtSA mziUr£¦¤©§©§§¦§¥
EaEWYe ,(.g"k .c"k ,'g lirl) axraE¤¨Ÿ§¥©¨
,mlFrl EUrY oke ,'d iR z` ExnYe©©§¤¦§¥©£§¨
la` ,FaEWA cFr Fxidfd `l df ipRnE¦§¥¤Ÿ¦§¦§£¨
icM zrC lr dAx`A eilr lNRzd¦§©¥¨¨¨©§¤©©©§¥

.`hgl siqFIW`l dxez ¤¦©£Ÿ

(alÎ`l)äøòOäå äzLtäåxRq .'Fbe §©¦§¨§©§Ÿ̈§¦¥
iYrci `le ,rx`X dn aEzMd©¨©¤¥©§Ÿ¨©§¦
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אתכם  "ואׁשלחה וגם העבר, על וחרטה וידּוי - ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרׁשעים"
זֹו חזרתֹו ּבּטלה לעתיד, קּבלה - לעמֹוד" תֹוסיפּו ְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹולא
לא  ּומטר והּברד, הּקֹולֹות "וּיחּדלּו - הענׁש את  ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּבתׁשּובה

ארצה". ְִַָָנּת
ּכה  היתה ּתׁשּובתֹו האם הּׁשאלה: מתעֹוררת ּכאן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹא
הּברד, את הענׁש, את לבּטל ּבכֹוחּה ׁשהיה ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעצּומה,
עצמֹו, החטא ׁשל ּתֹוצאה הּוא עֹונׁש ׁשּכל ּכיון ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָלחלּוטין?
החזרה  אם לכן, מיּסר, עצמֹו ׁשהרע ,"רעת ּתיּסר" ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכּנאמר
את  ּבּטלה היא הרי לחלּוטין, החטא את מחקה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבתׁשּובה
יׁש זֹו, ּדעה ּולפי - החטא ׁשל ּתֹוצאה ׁשהּוא הּברד, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעֹונׁש
ׁשּמציאּותֹו הּוצק", "לא - רׁש"י ׁשל הּׁשני ּכפירּוׁשֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹלהסּביר

התּבּטלה. הּמטר ְְִֶַַָָָׁשל
ּפרעה  ׁשל ּתׁשּובתֹו ּבכח היה ׁשּלא לֹומר, ׁשאפׁשר ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאֹו
את  לא ּגם - ּומּמילא לחלּוטין, החטא את ּולׁשרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלמחֹוק
ּבכל  הּוא ׁשּבמעׂשה ּכיון אּלא, מּמּנּו. הּנֹובעים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּיּסּורים
הּברד  ענׁש את להסיר ּכדי ּבכ היה ּדי ּבתׁשּובה, חזר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹזאת
יׁש זֹו, ּדעה לפי מּמׁש. ּבפעל החטא ּתֹוצאת את - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבמעׂשה
"לא  - רׁש"י ׁשל הראׁשֹון הּפירּוׁש לפי ה ּדברים את ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלהסּביר
יּגיע  לא ׁשהענׁש ּכ לידי הביאה ׁשהּתׁשּובה - ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּגיע"

ּבמציאּותֹו. נׁשאר הּוא א ְְֲִִִֵֶַַאליהם,
לבּטל  ּפרעה ּתׁשּובת ׁשל ּבכחּה אם הּספק, ּתלּוי ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבּמה

לאו? אם הענׁש), (ואת החטא את ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹלחלּוטין
לחלּוטין. החטא את מֹוחקת ׁשּתׁשּובתם ּברּור יהּודים, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלגּבי
והּוא  ּוקדּוׁשה. טֹוב היא יהּודי ׁשל מהּותֹו החטא, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַַַָאף
הרע" יצרֹו ׁש"ּתקפֹו מּפני רק חס־וׁשלֹום עברה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָעֹובר
ּבעׂשֹותֹו מּיד ולכן, ּבאמת. העצמי מרצֹונֹו להפ ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפעֹול
ׁשב  הּוא הרע, לּיצר יֹותר לׁשמֹוע ׁשּלא ּובהחלטתֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּתׁשּובה,

האמּתית  "ּתׁשּובה".למציאּותֹו הּמּלה ּכמׁשמעּות , ְְְְֲִִִִִַַָָָָ
- מּתחלתֹו" עֹונֹו "נעקר מאהבה ּבתׁשּובה ּדוקא ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאמנם,

יּתכן  ׁשּלא למרֹות העבר, על ּגם מׁשּפיעה זֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ(ּותׁשּובה
לפני  היא ה"סּבה" ׁשהרי לׁשינּוי, הּגֹורם לפני יׁשּתּנה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּדבר

ּכי: ִַָָהּתֹוצאה,
ּכאחד, ויהיה הוה היה הוי', לׁשם קׁשּורים יהּודים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹא)
- ועתיד הוה עבר ואז זה, קׁשר מחּדׁש הּתׁשּובה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּומעׂשה

ְֶָּכאחד.
הּנגלה: ְְִֶֶֶַּובדר

אמּור  העבר, על להׁשּפיע יכֹולה אינּה ׁשּפעּולה זה, ּכלל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָב)
מּצב  מגּלה רק היא ּכאׁשר א חדׁש. ּדבר יצירת לגּבי ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָּדוקא
העבר, על להׁשּפיע יכֹולה מאּוחרת ׁשּפעּולה מּובן, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָקֹודם,
הּוא  ׁשּיהּודי וכיון העבר. ׁשל הּמּצב את מבהירה רק היא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכי
ּבהעלם, הּטֹוב היה החטא ּבזמן ורק וקדֹוׁש, טֹוב ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּתמיד
ּכי  למפרע, החטא את לבּטל מאהבה ּתׁשּובה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָיכֹולה
אצל  לפני־כן ׁשּיׁש והּקדּוׁשה הּטֹוב מתּגּלים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבאמצעּותּה

ְִַהּיהּודי.
ּתׁשּובה, לעׂשֹות סֹופֹו ׁשּבוּדאי יהּודי, ּכל לגּבי ידּוע ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָג)

ההלכה  קֹובעת ולכן נּדח", מּמּנּו יּדח לא "ּכי ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכּנאמר
ּומצֹות  ּבתֹורה ׁשּיהיה) מי (יהיה אדם יעסוק ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹׁש"לעֹולם
ולכן  ּבוּדאי. לׁשמּה", ּבא לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמּתֹו לׁשמּה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא
לחּתֹו העֹומד "ּכל ׁשל הּדין עליו חל החטא, ּבׁשעת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָאף
ּכדי  ּבפעל זאת ליׂשם ׁשּצרי אּלא וכּדֹומה, ּדמי", ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכחתּו

ּבפעל). ׁשּלֹו הרע את ְְֵֶֶַַַָֹלבּטל
ואפילּו ,"ואיל "מּכאן רק מֹועילה מּיראה" "ּתׁשּובה ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָואילּו
ּכּנאמר  ׁשּבחטא, מהרע מּׁשהּו נׁשאר עדין ואיל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּכאן

ּכׁשגגֹות. הּזדֹונֹות נעׂשים - מּיראה ׁשּבתׁשּובה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּבגמרא,
חלק  ּולגּבי ,"ואיל ׁש"מּכאן הּזמן לגּבי לפחֹות זאת, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבכל
הרי  ּתׁשּובה, על־ידי ׁשּמתּבּטל - "זדֹונֹות" - הרע ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָזה
ׁשּיהּודי  ּכיון מּמציאּותֹו. ּבטל זה ׁשרע מּוחלט, ּביטּול ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָזהּו
הּוא  "יצרֹו רק ּובעברה מהּותֹו, ּבעצם לרע קׁשּור ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָאינֹו
ׁש"ּתׁשׁש ׁשעל־ידי ,לכ הּתׁשּובה ּגֹורמת לכן ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתקפֹו",

מּמציאּותֹו. הרע מתּבּטל ולכן מהּותֹו, מתּגּלת ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָיצרֹו"
היא  החטא את לבּטל יכֹולה ׁשהּתׁשּובה לכ ׁשהּסּבה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכיון
ׁשּתקפֹו", הּוא ׁש"יצרֹו מּׁשּום רק עברה עבר ׁשאדם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּפני
מּובן, - ּבֹו ּׁש"נדּבק" מה רק להסיר הּתׁשּובה צריכה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָולכן
ּבכחּה להם, נֹוסף ּדבר אינֹו הרע ׁשאצלם נח, ּבני ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלגּבי
לבּטל  לא א ּבמעׂשה, הענׁש את למנֹוע רק הּתׁשּובה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשל

עצמֹו. הענׁש מציאּות ואת ׁשּבחטא, הרע את ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלחלּוטין
ּבּתקּופה  ואילּו מּתן־ּתֹורה. לאחר נח ּבני לגּבי זאת ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָֹֹא
"ּובנּו ׁשל הענין התחּדׁש לא עדין ּכאׁשר מּתן־ּתֹורה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלפני
היתה  יכֹולה - נח ּבני ׁשל הּתׁשּובה ׁשּגם לֹומר, יׁש ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבחרּת",

הרע. מציאּות את לחלּוטין ְְֲִִֵֶַַַָלבּטל
רׁש"י: ׁשל הּפירּוׁשים ׁשני ּבין ההבּדל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַוזהּו

היה  לא מּתן־ּתֹורה לפני ׁשּגם יֹוצא, הראׁשֹון הּפירּוׁש ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלפי
הרע, מציאּות את לבּטל נח ּבני ׁשל ּתׁשּובתם ׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכחּה
א לארץ, הּגיע לא הּמטר - הּגיע" "לא הּוא ההסּבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹולכן

ּבמציאּותֹו. נׁשאר ְְִִִַהּוא
היה  אכן מּתן־ּתֹורה לפני ׁשּגם יֹוצא, הּׁשני הּפירּוׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּולפי
הרע, מציאּות את לבּטל נח ּבני ׁשל ּתׁשּובתם ׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכחּה
הּמטר  ׁשל ׁשּמציאּותֹו הּוצק", "לא הּוא ההסּבר ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולכן

ְְִַָהתּבּטלה.
רׁש"י  ּפירּוׁש ּכיצד רֹואים אחרים, רּבים ּבמקֹומֹות ּכמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָוכאן,
"לא  הּמּלים על הּפירּוׁשים ׁשּׁשני מּופלאים": "ענינים ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמכיל
מׁשמעּות  לגּבי רק ּביניהם נבּדלים ראׁשֹון ׁשּבמּבט - "ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָנּת

ּבמה  ׁשֹונים הסּברים ׁשני הם - ׁשּבֹומּלּולית האפן לגּבי ּותם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּב"ּדּבּור־הּמתחיל" רׁש"י מצּטט ולכן ירד, לא ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹהּמטר

."נּת "לא הּמּלה את ּגם ְִִֵֶַַַָֹּובפרּוׁשֹו
מֹופיע  ׁשּבהן להלכֹות קׁשּורים אּלּו ּפירּוׁשים :מּכ ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָויֹותר
מֹורידין"), ולא ּבּקדׁש מעלין "ּגמירי, (ּכגֹון "ּגמירי" ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַֹֹהּבּטּוי
אפן  לגּבי מׁשמעּותי ענין מתּברר ּבאמצעּותם אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעד

מּתן־ּתֹורה. לפני נח ּבני ׁשל ְְְִֵֵֶַַַַָָֹהּתׁשּובה
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אגרות קודש

 ב"ה,  טו"ב טבת, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

 הנהלת מוסדות חב"ד באה"ק ת"ו
ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על שאלות בנוגע לחוות דעתי בחילוק התפקידים והבעלות של הנהלת מוסדות חב"ד באה"ק 
ת"ו, של אגודת חב"ד ושל המבקרים, אשר אודותיהם מדובר במכתבי הקודמים... ליתר שאת הנני בזה 

עוה"פ, וזוהי דעתי בענין חילוק התפקידים הנ"ל:

א. כמו שכתבתי במכתבי הקודמים לאגו"ח, טוב ונכון אשר כל מוסד תהי' לו אוטונומי' שלו ויעמוד 
בקשר ישר לכאן, ואגו"ח לא תתערב בעניניהם הפנימיים של המוסדות.

ב. אגו"ח תייצג את המוסדות כלפי חוץ, בענינים שבהם להיות מוסדות חב"ד כגוש אחד, ולכן צריך 
שבהנהלת אגו"ח יהי' בא-כח מכל אחד מהמוסדות, ואמנם יש בההנהלה עתה בא-כח מכל מוסד ומוסד.

תפקיד המבקרים הוא, כהוראת המלה, בקורת, היינו לבקר את עבודת הנהלת המוסדות ולעמוד 
בקישור ישר עם כאן ולהודיע מהנעשה בהמוסד. ולכן על הנהלת המוסד לתאר לפניהם עבודתם, להראותם 
ספרי החשבונות וכו', אבל אין ביד המבקר ליתן פקודות, לשנות החלטות ההנהלה או להחליט דבר בהמוסד.

ד. מובן מעצמו שהן אגו"ח והן המבקרים רשאים להגיש הצעות להנהלת המוסד, ולא עוד אלא 
שמחוייבים בזה, אם מוצאים ענינים שאינם מתאימים למטרת המוסד או ענינים המקלקלים בכלל, אבל 

כל זה אינו אלא בתור הצעה.

ה. כתוצאה מכל הנ"ל, הנה האחריות בעד התפתחות כל מוסד ומוסד מוטלת על הנהלת המוסד, 
על המבקרים מוטלת  וכן  והתפתחותו.  לקיום המוסד  הנחוצים  בכל הצעדים  לנקוט  היא שצריכה  והיא 
האחריות לדעת כל פרטי עבודת המוסד, להציע על דבר תיקונים הנחוצים לפי דעתם )אך ורק בתור הצעה 

כנ"ל( ולהודיע לכאן אם נמצא איזה ענינים או פרטים המזיקים או שאינם מתאימים למוסד.

אקוה שאחרי כל הנ"ל אין כל מקום לספיקות ופירושים שאינם בדעתי, וכמו בנוגע למכתבי די"ג 
כסלו, בקשתי לכל המוסדות לאשר קבלת מכתבי זה, ושלום על ישראל.

בברכה.

מ. שניאורסאהן
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יום ראשון - כ"ב טבת
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום רביעי - כ"ה טבת
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שני - כ"ג טבת
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום חמישי - כ"ו טבת
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שלישי - כ"ד טבת
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שישי - כ"ז טבת
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

שבת קודש - כ"ח טבת
פרק כ

מפרק קלה עד סוף פרק קלט

שיעורי תהלים לשבוע פרשת וארא 

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 
לפי  התהילים  את  גם  אומרים  היו  וכן  בתהילים  כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א 

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 

  ... בראשית שנת תרפ"ז באתי בבקשה לכללות אנ"ש שי' אשר יקבעו, 
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מנין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החדש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו ענין פרטי 
בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

מילי דמיטב מנפש ועד בשר ... 
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ïäî ìåöéð íãà ïéà úåøéáò 'â ì"æøàîëå äãåáòå äøåúî

'åë äìôú ïåéòå äøéáò øåäøä íåé ìëá

ìéòåî äæìù ÷ø
ììçá úøúåñîä åúáäàå 'ä úàøéå ïéçåîá åîéùøä
äåàú äåàúîä äæä òøä ìò èåìùìå øáâúäì éðîéä
åúåàú àéöåäì øéòá äìùîîå äèéìù åì úåéäì àìù
çåîá 'éôàå óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä ìà çëî
å"ç øäøäì äìùîîå äèéìù åì ïéà òøá øäøäì åãáì
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ב.8. קסד, בתרא בבא



פי zah b"kÎa"k ipyÎoey`x mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ב ראשון יום
פרק יב יום ראשון ֿשי כ "ב ֿכ "ג טבת  ,fi 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenàø÷ð åðéà ë"ôòàå...,34 'nr cr.'åë äìôú ïåéòå

טבת  כ"ג שי יום
,34 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenìéòåî äæìù ÷ø...,34 'nr cr:åéçà íò óñåéî

,ììk "÷écö" àø÷ð Bðéà ïë-ét-ìò-óàå`xwp `ed `l` - §©©¦¥¥¦§¨©¦§¨
,"ipepia"ìò úéäìàä Lôð øBàì øLà äfä ïBøúiL éðtî¦§¥¤¦§©¤£¤§¤¤¨¡Ÿ¦©

àlà Bðéà ¯ àìénî äçãpä ätìwä ìL úeìëñå CLçä©Ÿ¤§¦§¤©§¦¨©¦§¨¦¥¨¥¤¨
ìLa,ìéòì íéøkæpä äéLeáì äLxeaic ,daygna ;xnelk - ¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥

xzei dwfg ,cala dyrne
ytpdn ziwl`d ytpd

,zindaddúeäîa àìå§Ÿ§¨¨
dúeîöòåytpd ly - §©§¨
,ziwl`ddúeäî ìò©¨¨

ätìwä ìL dúeîöòå- §©§¨¤©§¦¨
,zindad ytpdeék¦

ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦
ììçaL ätìwänL¤¥©§¦¨¤§¨¨

éìàîOämvr - ©§¨¦
ytpd ly dze`ivn

,zindadììk äçãð àìŸ¦§¨§¨
øçà 'éðBðéa'a BîB÷nî¦§©¥¦©©

ïéàL ,älôzä,f` - ©§¦¨¤¥
'ä úáäà Là étLø¦§¥¥©£©
ììça Baì úelbúäa§¦§©¦¤¨¨

,éðîéäxacdy enk - ©§¨¦
xen`k ,ezltz zrya
elv` 'd zad`y ,lirl
`ed ,zelbzda `id f`

,dad`d z` eala yibxnBëBz íà-ékiniptd wlgd - ¦¦
,ealay,"úøzñî äáäà" óeöø`ed oi` ielba eli`e - ¨©£¨§ª¤¤

,dad`d z` yibxnLôpaL úéòáhä äáäà àéäL¤¦©£¨©¦§¦¤©¤¤
.ïn÷ì øàaúiL Bîk ,úéäìàäicedi lkay ,g"i wxta - ¨¡Ÿ¦§¤¦§¨¥§©¨
.d"awl zxzeqn dad` dpyiéæàå,ezlitz ixg` - ©£©

,eala zelbzda dpi` dad`dykìéñkä úeìëñ úBéäì ìBëé̈¦§¦§©§¦
òøä,zindad ytpd ly -,éìàîOä ììça Baì úelbúäa ¨©§¦§©¦¤¨¨©§¨¦

øzäa ïéa ,äfä íìBò úeiîLb éðéðò ìëì äåàz úBeàúäì§¦§©©£¨§¨¦§§¥©§¦¨©¤¥§¤¥
myl mzeyrl oi`y `l` ,mzeyrl xzeny mixaca mb -
,miny myl m`Îik de`z
mdl de`zn `ed eli`e

,mday beprzd llbaïéa¥
,íBìLå-ñç øeqàamb - §¦©§¨

on mixeq` mdy mixaca
,dxezdàì elàk§¦Ÿ

àlà .ììk ìltúä¦§©¥§¨¤¨
Bðéà øeqà øáãaL¤¦§©¦¥
úBNòì Bzòãa äìBò¤§©§©£
Lnî ìòôa øeqàä̈¦§Ÿ©©¨

,íBìLå-ñçoi` jkl - ©§¨
.llk zekiiy "ipepia"l
äøáò éøeäøä àlà¤¨¦§¥£¥¨

äøáòî íéLwäitk - ©¨¦¥£¥¨
,mcewd wxta xaqedy
úBìòì ìòôì íéìBëé§¦¦§Ÿ©£
äøBzî Bìaìáìe Bçîì§Ÿ§©§§¦¨
øîàîëe ,äãBáòå©£¨§©£©

ì"æø8ìL" :úBøáò L ©©¨Ÿ£¥
ìëa ïäî ìBvð íãà ïéà¥¨¨¦¥¤§¨

,íBéc`n dyw ,oky -
:mde ,mdilr xearln lvpidlälôz ïeiòå äøáò øeäøä¦§£¥¨§¦§¦¨

."'eëxzeia dywy mixacdn md "dxiar ixedxd"y ixd -
x`eza miynzyn dkxalÎmpexkf epinkgyke ,mdn lvpidl
levip epi` "ipepia"dy ixd ."ipepia"d lr fnex df ,mzq "mc`"

,dxiar ixedxdn

¯ ,ïéçna eîéLøä ìéòBî äælL ÷øea x`ypy xkipd myexd ©¤¨¤¦¨§¦©Ÿ¦
,dlitzd ixg` mb
ezaygn zewnrzdn
zrya 'd zlecba

,dlitzd'ä úàøéå§¦§©
úøzñîä Búáäàå§©£¨©§ª¤¤

¯ ,éðîéä ììça,ealay ¤¨¨©§¨¦
,el zexfer odøabúäì§¦§©¥

ìå¯ äfä òøä ìò èìL §¦§Ÿ©¨©©¤
,zindad ytpd ly

¯ øéòa äìLîîe äèéìL Bì úBéäì àlL ,äåàz äeàúnä©¦§©¤©£¨¤Ÿ¦§§¦¨¤§¨¨¨¦
dhily rxl didz `ly

,seba dlynneàéöBäì§¦
ìòtä ìà çkî Búåàz©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©

¯.ynn lretaLaìúäì§¦§©¥
elôàå .óebä éøáàa§¥§¥©©£¦
øäøäì ,Bcáì çna©Ÿ©§©§©§¥
äèéìL Bì ïéà ,òøa§©¥§¦¨
-ñç øäøäì äìLîîe¤§¨¨§©§¥©
,BçîaL BðBöøa íBìLå§¨¦§¤§Ÿ
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éðôî ììë ÷éãö àø÷ð åðéà ë"ôòàå
úåìëñå êùåçä ìò úéäìàä ùôð øåàì øùà äæä ïåøúéù
'éùåáì äùìùá àìà åðéà àìéîî äçãðä äôéì÷ä ìù
ìù äúåîöòå äúåäî ìò äúåîöòå äúåäîá àìå ì"ðä
úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî éë äôéì÷ä
åîå÷îî ììë äçãð àì éìàîùä ììçáù äôéì÷äîù
'ä úáäà ùà éôùø ïéàù äìôúä øçà éðåðéáá
äáäà óåöø åëåú íà éë éðîéä ììçá åáì úåìâúäá
úéäìàä ùôðáù úéòáèä äáäà àéäù úøúåñî
òøä ìéñëä úåìëñ úåéäì ìåëé éæàå ïî÷ì ù"îë
éðééðò ìëì äåàú úåàúäì éìàîùä ììçá åáì 'åìâúäá
àì åìàë å"ç øåñéàá ïéá øúéäá ïéá æ"äåò úåéîùâ
åúòãá äìåò åðéà øåñéà øáãáù àìà ììë ììôúä
äøéáò éøåäøä àìà å"ç ùîî ìòåôá øåñéàä úåùòì
åìáìáìå åçåîì úåìòì ìåòôì íéìåëé äøéáòî íéù÷ä
ïäî ìåöéð íãà ïéà úåøéáò 'â ì"æøàîëå äãåáòå äøåúî

'åë äìôú ïåéòå äøéáò øåäøä íåé ìëá

ìéòåî äæìù ÷ø
ììçá úøúåñîä åúáäàå 'ä úàøéå ïéçåîá åîéùøä
äåàú äåàúîä äæä òøä ìò èåìùìå øáâúäì éðîéä
åúåàú àéöåäì øéòá äìùîîå äèéìù åì úåéäì àìù
çåîá 'éôàå óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä ìà çëî
å"ç øäøäì äìùîîå äèéìù åì ïéà òøá øäøäì åãáì
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ב.8. קסד, בתרא בבא

zah c"k iyily mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ד שלישי יום
פרק יג  ,gi 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå .âé ÷øô,gi 'nr cr.ì"ðë êùåçä ïî

¯dvex `edy iptn df oi` ,mirx mixedxd ea milery dn
,mlerd ibeprz ixg` oiicr ddep ealy iptn m`Îik ,mda aeygl

y ,dl` dee`zÎzeaygn egena `linn zeltep`l,epevxa
åéìàî äìBòä òøä äæ øeäøä íBìLå-ñç ïBöøa ìa÷iL¤§©¥§¨©§¨¦§¤¨©¨¤¥¥¨

økæpk ,çnì áläî¥©¥©Ÿ©©¦§¨
ìéòì9¯ ,lr mby ,ixd §¥

dhily oi` ,cala gend
,zindad ytpd ly "rx"l

ì Búiìòa ãiî àlà,íL ¤¨¦¨©£¦¨§¨
¯xedxdd dleryn

,egenaézLa eäçBc¥¦§¥
¯ ,íéãéz` dgec `ed ¨©¦

egek `elna xedxdd
llk mewn el ozep epi`e

,egenaãiî Bzòc çéqîe©¦©©§¦¨
øeäøä àeäL økæpL¤¦§¨¤¦§
ïBöøa Bìa÷î Bðéàå ,òø©§¥§©§§¨
,ïBöøa Ba øäøäì elôà£¦§©§¥§¨

¯dler epi`y wx `l
rval zevxl ezrca
mb `l` ,ef drx daygn
epi` - jka xdxdl oevxd

,"ipepia"a jiiyïkL-ìëå§¨¤¥
øaãì elôà Bà ,íBìLå-ñç BúBNòì úòcä ìò BúBìòäì§©£©©©©©£©§¨£¦§©¥

¯ ,Ba,"ipepia"d jiiy `ly i`cea jkl¯ øäøäîä ékixedxd ¦©§©§¥
,dxiar¯ ,äòL dúBàa òLø àø÷ð ïBöøa,eli`eéðBðéaäå §¨¦§¨¨¨§¨¨¨§©¥¦

¯ .íìBòì úçà äòL elôà òLø Bðéàxnel gxkdd ony ,ixd ¥¨¨£¦¨¨©©§¨
oi`y ,xaec o`k cr .dxiar ixedxda aeygl dvxiy jiiy `ly
mixacl qgia `edy iehia dfi`l ribdl ealay rxl ozep `ed

,d"awdl mc` oia ,"mewnl mc` oia" ly beqd on mdy¯ ïëå§¥
,xacd jk¯ ,Bøáçì íãà ïéaL íéøáãadcny ozep `ed oi` ¦§¨¦¤¥¨¨©£¥

iygen iehia icil `eaz ,ipy icedil qgia ,ealay drx
`l` ,dyrna `ly i`cee ,xeaica e` ,daygnaäìBòL ãiî¦¨¤¤

¯ ,íBìLå-ñç äàðNå àðéè Bæéà çnì áläî Bì,zleflBà ¥©¥©Ÿ©¥¦¨§¦§¨©§¨
ììk ïìa÷î Bðéà ¯ ïäéîBãå àãét÷ Bà ñòk Bà äàð÷ Bæéà¥¦§¨©©§¥¨§¥¤¥§©§¨§¨

¯ .BðBöøáe Bçîa,oda xdxdl dvxiyèélL çnä ,äaøcàå §Ÿ¦§§©§©¨©Ÿ©©¦

¯ ,Lnî Côää úBNòì BaìaL çeøa ìLBîeyxecy dnn ¥¨©¤§¦©£©¥¤©¨
:ealay ybxd¯ ,ãñç úcîa Bøáç íò âäðúäìcebipa z`fe §¦§©¥¦£¥§¦©¤¤

eala yiy - "dxeab"d zcnn raepd - qrkd e` d`pyd ybxl
,cqgd zcna eil` qgizi - zlefd itlkúòãeî äøúé äaçå§¦¨§¥¨©©

¯ Bìdad` el ze`xdl
cr ,zcgeinepnî ìañì¦§Ÿ¦¤

àìå ,ïBøçàä äö÷ ãò©¨¤¨©£§Ÿ
¯ ,íBìLå-ñç ñòëìlr ¦§Ÿ©§¨
,epnn laeq `edy iníâå§©

ì àlLBìòôk Bì ílL ¤Ÿ§©¥§¨¢
¯ ,íBìLå-ñç`l mb ©§¨

jezn `ly z`f zeyrl
,qrkìîâì äaøcà àlà¤¨©§©¨¦§Ÿ

¯ íéáiçì,ecbpk,úBáBè §©¨¦
øäfa áeúkL Bîk10, §¤¨©Ÿ©

:åéçà íò óñBiî ãîìì¦§Ÿ¦¥¦¤¨
¯mixeqid mewnay

mdl mliy - el enxby
mby ,ixd .zeaeha
mc` oia"y mixaca
"ipepia"d oi` ,"exiagl
`eal ealay rxl ozep
,daygna iehia icil

.dyrna `ly i`ceae xeaica
ziwl`d ytpl yi ,lretle dyrnl xeywd lkay ,oaen df wxtn
epi` ,dyer `ed oi` lretl - sebd lr d`lnd dhilyd "ipepia"a
xacne zeevn miiwn m`Îik ,xeq`y dna ayeg epi`e xacn
lkyd zegeka ,xnelk ,ely "mvr"a eli`e .dxeza xdxdne
,wfg ic cnrn zindad ytpd ly rxl yi ,ytpd ly zecnde
zryy ,epcnly dnl xywa .eala zee`z zelrdl ezlkiae
dn siqedl i`ck - zelrzdl icedi lkl oevx zr `id dlitzd
- :eizegiyn zg`a xn` yhiee`aeiln r"p v"iixden iaxdy
,d"awd itlk envr z` yibxn `ed - dxez cnel icediy drya
cnel `ed jk ,eaxn dnkg cnel cinlzy myk .eax iptl cinlzk
`ed - lltzn icediy dryae ;dxez `idy dnkg d"awdn

.eia` iptl oak ,d"awd itlk envr z` yibxn

.âé ÷øtokzi m` mb ,"ipepia"l qgiay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
- eala de`z xxerzzy

gekk ziwl`d ytpd zynyn

ynenz `l de`zdy ,mlea

.daygna e` xeaica ,dyrna

- cala ziwl`d ytpd iciÎlr "ipepia"a mihlyp ,dl` miyeal dyly

dxez ixac xacle aeygl

.zeevn miiwle

ì ïáeé äæáeøîàî ïBL ¨¤¨§©£©
ì"æø1äæå äæ ¯ íéðBðéa" : ©©¥¦¤¨¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

òøä äæ øåäøä å"ç ïåöøá ìá÷éù åçåîáù åðåöøá
íùì åúééìòá ãéî àìà ì"ðë çåîì áìäî åéìàî äìåòä
àåäù øëæðù ãéî åúòã çéñîå íéãé éúùá åäçåã
ïåöøá åá øäøäì 'éôà ïåöøá åìá÷î åðéàå òø øåäøä
øáãì 'éôà åà å"ç åúåùòì úòãä ìò åúåìòäì ù"ëå
éðåðéáäå äòù äúåàá òùø '÷ð ïåöøá øäøäîä éë åá
íéøáãá ïëå .íìåòì úçà äòù 'éôà òùø åðéà
åæéà çåîì áìäî åì äìåòù ãéî åøéáçì íãà ïéáù
àãéô÷ åà ñòë åà äàð÷ åæéà åà å"ç äàðùå àðéè
çåîä äáøãàå åðåöøáå åçåîá ììë ïìá÷î åðéà ïäéîåãå
ùîî êôää úåùòì åáìáù çåøá ìùåîå èéìù
åì úòãåî äøúé äáéçå ãñç úãîá åøéáç íò âäðúäì
àìù íâå å"ç ñåòëì àìå ïåøçàä äö÷ ãò åðîî ìåáñì
íéáééçì ìåîâì äáøãà àìà å"ç åìòôë åì íìùì

:åéçà íò óñåéî ãåîìì øäæá ù"îë úåáåè

äæáå âé ÷øôäæå äæ íéðåðéá ì"æøîàî ïåùì ïáåé
[òøä øöéå áåè øöé 'éô] ïèôåù
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בתחלתו.9. ט, א.10.פרק רא, ב.1.ח"א סא, ברכות



zahפב c"k iyily mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,[òøä øöéå áBè øöé ,Leøt] "ïèôBLaehdÎxvid §¨¥¥¤§¥¤¨©
mzrc mirinyne ,mihteyk mdipy miynyn rxdÎxvide

:jkl di`x d`ian `xnbde ."ipepia"aáéúëc2ãîòé ék" : ¦§¦¦©£Ÿ
¯ ,"BLôð éèôBMî òéLBäì ïBéáà ïéîéì,miax oeyl "ihtey" ¦¦¤§§¦©¦§¥©§

Îxvid ,mc`a mihtey ipy
Îlr .rxdÎxvide aehd
"mipepia"l qgia ,miptÎlk
l"f epinkg miynzyn

dfe df" iehiaa"ohtey-
äæå äæ" eøîà àìå§Ÿ¨§¤¨¤
¯ ,íBìLå-ñç "íéìLBî§¦©§¨
yexitk yxtp m` ,oky
in `ed "ipepia"y ,heytd
zeevn zivgn ea yiy
ixd ,zexiar zivgne
aehdÎxvid mb ,mdipyy

,rxdÎxvid mbemilyen
ly etebaf`e - "ipepia"d

l"f epinkg lr did
iehiaa ynzydl
xearl ick ik ,"milyen"
rxdÎxvid lr ,dxiar

helylleynle.seba
xnel xyt` i` ,"ipepia"d ly ezedn lr xaqedy dn itl ,mxa

:oldl xaqeiy itk - "milyen"äèéìL Bæéà LiLk ék¦§¤¥¥§¦¨
¯ ,"äpè÷ øéò"a òøä øöiì äìLîîedhilyd lry ,sebd ¤§¨¨©¥¤¨©¨¦§©¨

,rxdÎxvil aehÎxvid oia wa`nd ldpzn eilräòL éôì elôà£¦§¦¨¨
¯ äl÷xeaica ,dyrna dxiara mc`d lykp ,`edy onf dfi`ae ©¨

,daygna e`¯ .äòL dúBàa òLø àø÷ðo`k xaecn ixde ¦§¨¨¨§¨¨¨
,"ryx"a `le "ipepia"a-Cøc-ìò ÷ø Bðéà òøä øöiä àlà¤¨©¥¤¨©¥©©¤¤

¯ ,ètLna Bzòc øîBàä ïiãå èôBL Bîk ìLîel yiy `le ¨¨§¥§©¨¨¥©§©¦§¨
,sebd lr dhily÷ñt äéäé àlL úBéäì ìBëé ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦§¤Ÿ¦§¤§©

¯ ,äNòîì Ck äëìä,df htey ly ezrckãBò LiL éðtî £¨¨¨§©£¤¦§¥¤¥
éøöå ,åéìò ÷ìBçä ïiãå èôBLäëìäå ,íäéðéa òéøëäì C ¥§©¨©¥¨¨§¨¦§©§¦©¥¥¤©£¨¨

¯ Ck .òéøënä éøáãkÎxvid oia ldpznd wa`na xac eze` §¦§¥©©§¦©©

:"ipepia"a rxdÎxvid oial aehdììça Bzòc øîBà òøä øöiä©¥¤¨©¥©§¤¨¨
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rxi ,ryxk eipira didi
lkei `le avr didie eaal
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éðéðò øàLe äiúLe§¦¨§¨¦§§¥
¯ .äfä íìBò¨©¤
zcnznd zeynzydd
ipiprl zindad ytpa
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íéøîà éèå÷éì
ììçáù òøäù øçàî êà
äåàú úåàúäì åúãìåúë åô÷úá àåä éðåðéáá éìàîùä
àìå áåèä éáâì èåòéîá ìèáúð àìå æ"äåò éâåðòú ìëì
äìùîîå äèéìù åì ïéàù ÷ø ììë åîå÷îî äçãð
ïåéáà ïéîéì ãîåòä ä"á÷ä éðôî óåâä éøáàá èùôúäì
ì"æøàîë òùøë àø÷ð ïëì úéäìàä ùôðì øéàîå øæåòå
äéä äúà ÷éãö êì íéøîåà åìåë íìåòä ìë åìéôà
åîöò ÷éæçéù àìà ùîî òùø àìå òùøë êéðéòá
åáù òøäù íéøîåàù íìåòäì ïéîàäì àìå éðåðéáì
åéðéòá äéäé àìà ÷éãö úâøãî åæù áåèä éáâì ìèáúð
åúøåáâáå åô÷úá àåä òøä ìù åúåîöòå åúåäî åìàë
äîåàî åðîî êìäå óìç àìå åúãìåúë éìàîùä ììçá
äáøä åá ùîúùðù ïîæä êùîäá øúåé ÷æçúð äáøãàå
úøåúáù éî óàå æ"äåò éðééðò øàùå äéúùå äìéëàá
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יג.5. ב, אבות



zahפד d"k iriax mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äákøîe Leáì eéäiL ,ílk óebä éøáà ,"äpè÷ øéò"ä¦§©¨¥§¥©ª¨¤¦§§¤§¨¨
ììL¯ äéLeáì äLiyeal zyelya miyeal eidi sebd ixa`y ¦§Ÿ¨§¤¨

"akex"d iabl "dakxn"k mdl milha eidie ziwl`d ytpd
,dilr¯ ,íäa eLaìúiL,sebd ixa`aøeac äáLçî íäL ¤¦§©§¨¤¤¥©£¨¨¦

úBöî â"éøz ìL äNòîe©£¤¤©§©¦§
¯ .äøBzälkay ,ixd ©¨

xeaicle daygnl xeywd
- zeevn ziiyrle ,dxeza
- ziwl`d ytpd zhley
lr - d"awd ly ezxfra
lr zepeilrd dciae ,sebd

.zindad ytpdìáà£¨
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
dì ïéà ¯ úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¥¨
ìò äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨©
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
,éðBðéaa úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦©¥¦
úáäàL äòLa íà-ék¦¦§¨¨¤©£©
Baì úelbúäa àeä 'ä§¦§©¦

¯ ,íéðnæî íézòa,cala §¦¦§ª¨¦
älôzä úòLa Bîk§¦§©©§¦¨

¯ .da àöBiëåitk ,f`y §©¥¨
oezp ,mcewd wxta xkfpy
Îadl zad`a "ipepia"d
xac ,d"awdl zadly
ly "rx"d lr ritynd
didiy ,zindad ytpd

.ziwl`d ytpd ly "aeh"l lha¯ ,íòtä úàæ íb óàåmb §©©Ÿ©©©
,zindad ytpd lr zxabzn ziwl`d ytpdyk ,aewpd onfa

¯ ,ãáì äìLîîe äèéìL ÷ø dðéàzhley ziwl`d ytpd ¥¨©§¦¨¤§¨¨§©
ly dzedn mvr lr drityn `id oi` la` ,zindad ytpd lr
ytpd ipta ixnbl lhazz dnvr `idy ,zindad ytpd

,ziwl`dkáéúëã6¯ "õîàé íàlî íàìe" :xn`p df weqt §¦§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
ytpd oiay wa`nd lr fnex xacd "dcear"ae ,eyre awri lr
"awri"y ,cala "un`i" df ixd - zindad ytpl ziwl`d

wfgzn:z`f mixicbn l"f epinkgy enke ,"eyr" znerl cala
"'eë í÷ äfLëe ,ìôBð äæ í÷ äfLk"7¯ ,ytply ,ixd §¤¤¨¤¥§¤¤¨

yi "ipepia"a ziwl`ddhilycala ipnf ote`a z`f mbe - cala
.zindad ytpd lr -úøabúîe úönàúî úéäìàä LôpL¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤¦§©¤¤

ìò¯ ,äðéa àéäL úBøeábä øB÷îa ,úéîäaä Lôðitk ©¤¤©§¥¦¦§©§¤¦¦¨
."zexeab"d xewn `id "dpia"d zxitqy ,dlawd zxeza `aeny
gek `ed ,ziwl`d ytpd zxeabl xewndy ,ytpl qgia mb jk

,d"awd ly ezlecb z` oian `ed ea ,"dpia"dúlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©
Là étLøk 'äì äfò äáäà ãéìBäìe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä¥¨§¦©£¨©¨©§¦§¥¥

¯ æàå ,BaìaL éðîéä ììçaz` z`han ziwl`d ytpdyk ¤¨¨©§¨¦¤§¦§¨
,d"awdl efk dwfge dielb dad`a dnvr-àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨

¯ .éìàîOä ììçaL àøçàil`nyd llgay "`xg` `xhq"d ¨¢¨¤§¨¨©§¨¦
,ziwl`d ytpd iciÎlr zhlype zttkp ,alay¯ ìáà,"rx"d £¨

éøîâì ìhaúð àìŸ¦§©¥§©§¥
¯ ,÷écöa àlà ,éðBðéaa©¥¦¤¨©©¦
rxd lha cala "wicv"a
lilk zindad ytpd ly
ytpd ly "aeh"l

,ziwl`dBa øîàpL8¯ : ¤¤¡©
,"wicv"aììç éaìå"9 §¦¦¨©

¯ ,"éaø÷aly enewn §¦§¦
ly eala rxdÎxvid

,wix - "wicv"d¯ àeäå§
,"wicv"dòøa ñàBî¥¨©

äàðOä úéìëúa BàðBNå§§§©§¦©¦§¨
¯ ,ñeànäåxacd jk §©¦

,"xenb wicv"aàlL Bà¤Ÿ
¯ ,äàðOä úéìëúajk §©§¦©¦§¨

epi`y wicv"a xacd
,"xenb¯ .ìéòì økæpk©¦§¨§¥

`ed xen`d lk .i wxta
eli`e ,"wicv"l qgia

,"ipepia"aéðBðéaa ìáà£¨©¥¦
¯ àeäeytp ly "rx"d

,zindadìLî-Cøc¤¤¨¨
ìBëiL ,ïLiL íãàk§¨¨¤¨¥¤¨

¯ ,BúðMî øBòéìå øæçìmc`d ly eizegek oi` ezpiy zrya ©£Ÿ§¥¦§¨
eizegeke ezpiyn xxerzdl rbx lk lelr `ed la` ,milret

,milirte mixr miyrpììça ïLék àeä éðBðéaa òøä Ck̈¨©©¥¦§¨¥©¨¨
¯ éìàîOäde`z zexxerzd lr `l mb rityn epi`e ,alay ©§¨¦

edfe - alaøòBa BalL ,älôúe òîL-úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©§¦¨¤¦¥
¯ ,'ä úáäàadidi ,zindad ytpd ly rxdy rityn dfe §©£©

,mxa .dpiya oezp eli`k¯ Ck-øçàå,dltzd ixg`¯ ìBëé §©©¨¨
,"rx"d¯ .øBòéðå øæBç úBéäì,xiaqdl owfd epax ligzn o`k ¦§¥§¥

oezp `edyk - "ipepia"a xzei dpeilr dbxc zniiwymeid lk
oezp eay "rx"d okle ,dltzd zrya enk d"awdl dad`a
dax did leki cvik epl xaqei jka - dpiya eli`k "cinz"
Îi`y epcnl oey`xd wxta ."ipepia" `edy envr lr xnel
zeevn zivgn ea yiy in `ed "ipepia"y ,zehyta xnel xyt`
envra zerhl dax leki did cvik - ok m` ik ,zexiar zivgne
lehia ly dxiard elit` ea dzid `ly drya ,"ipepia" `edy

itl mb ,mxa ?dxez,llk zexiar oi` "ipepia"ly xaqedy dn
,oiadl dyw oiicr - rxl de`z eala minrtl dlery `l`
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íéøîà éèå÷éì
äðè÷ øéòá úìùåî çåîáù úéäìàä ùôð ïëìå áìä
äéùåáì 'ùìùì äáëøîå ùåáì åéäéù íìåë óåâä éøáà
â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù íäá åùáìúéù
úéäìàä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìáà äøåúä úåöî
ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìò äìùîîå äèéìù äì ïéà
àåä 'ä úáäàù äòùá íà éë éðåðéáá úéîäáä

ì úåìâúäáäìôúä úòùá åîë íéðîåæî íéúòá åá
äìùîîå äèéìù ÷ø äðéà íòôä úàæ íâ óàå äá àöåéëå
ìôåð äæ í÷ äæùë õîàé íåàìî íåàìå áéúëãë ãáì
ìò úøáâúîå úöîàúî úéäìàä ùôðù 'åë í÷ äæùëå
ïðåáúäì äðéá àéäù úåøåáâä øå÷îá úéîäáä ùôð
éôùøë 'äì äæò äáäà ãéìåäìå ä"á ñ"à 'ä úìåãâá
ììçáù à"ñ àéôëúà æàå åáìáù éðîéä ììçá ùà
÷éãöá àìà éðåðéáá éøîâì ìèáúð àì ìáà éìàîùä
åàðåùå òøá ñàåî àåäå éáø÷á ììç éáìå åá øîàðù
äàðùä úéìëúá àìù åà ñåàéîäå äàðùä úéìëúá
ìåëéù ïùéù íãàë î"ã àåä éðåðéáá ìáà .ì"ðë
ììçá ïùéë àåä éðåðéáá òøä êë åúðùî øåòéìå øåæçì
'ä úáäàá øòåá åáìù äìôúå ù"÷ úòùá éìàîùä
÷éæçî äáø äéä ïëìå .øåòéðå øæåç úåéäì ìåëé ë"çàå
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כג.6. כה, ˘ËÈÏ"‡:7.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות "שיכול

כב.8. קט, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ש .. חלל בפ"א: (קצת) משמע (הוספת‡ÔÈ"כן יצה"ר ˘‰¯‚Âאח"כ‰·Â‡È¯לו
יותר נעלית מדרי' למיעוטי הוא -ÂÎÙ‰˘ Ì‰¯·‡„.(למעליותא - בקרבו חלל לבו אין ואז - דברכות ספ"ט בירוש' כדאיתא - ליצה"ר

הפי'". ב' - תהלים בפרש"י מת. - מענין - הירוש' ופשטות ברכות ברש"י אבל
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ìôåð äæ í÷ äæùë õîàé íåàìî íåàìå áéúëãë ãáì
ìò úøáâúîå úöîàúî úéäìàä ùôðù 'åë í÷ äæùëå
ïðåáúäì äðéá àéäù úåøåáâä øå÷îá úéîäáä ùôð
éôùøë 'äì äæò äáäà ãéìåäìå ä"á ñ"à 'ä úìåãâá
ììçáù à"ñ àéôëúà æàå åáìáù éðîéä ììçá ùà
÷éãöá àìà éðåðéáá éøîâì ìèáúð àì ìáà éìàîùä
åàðåùå òøá ñàåî àåäå éáø÷á ììç éáìå åá øîàðù
äàðùä úéìëúá àìù åà ñåàéîäå äàðùä úéìëúá
ìåëéù ïùéù íãàë î"ã àåä éðåðéáá ìáà .ì"ðë
ììçá ïùéë àåä éðåðéáá òøä êë åúðùî øåòéìå øåæçì
'ä úáäàá øòåá åáìù äìôúå ù"÷ úòùá éìàîùä
÷éæçî äáø äéä ïëìå .øåòéðå øæåç úåéäì ìåëé ë"çàå
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כג.6. כה, ˘ËÈÏ"‡:7.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות "שיכול

כב.8. קט, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ש .. חלל בפ"א: (קצת) משמע (הוספת‡ÔÈ"כן יצה"ר ˘‰¯‚Âאח"כ‰·Â‡È¯לו
יותר נעלית מדרי' למיעוטי הוא -ÂÎÙ‰˘ Ì‰¯·‡„.(למעליותא - בקרבו חלל לבו אין ואז - דברכות ספ"ט בירוש' כדאיתא - ליצה"ר

הפי'". ב' - תהלים בפרש"י מת. - מענין - הירוש' ופשטות ברכות ברש"י אבל

zah d"k iriax mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

did ixd `edy xg`n ,"ipepia"l envr z` dax wifgd cvik
itk ,`l` ?rxl de`z llk eala oi`y ahid rcie "wicv"
dler `ly "ipepia"a ztqep dbixcn zniiwy ,oldl xaqeiy

eala.ahid xacd epl oaei - rxl de`z mrt s`äéä ïëìå§¨¥¨¨
Bîöò ÷éæçî äaø©¨©£¦©§
÷éñt àìc óà ,éðBðéák§¥¦©§Ÿ¨¦

¯ ,àñøbî déîets` ¥¦¦§¨
ceniln eit wqt `ly

,dxezBöôç 'ä úøBúáe§©¤§
äöéôça ,äìéìå íîBé¨¨¨§¨©£¦¨
Lôðå ä÷eLúe ä÷éLçå©£¦¨§¨§¤¤
äáäàa 'äì ä÷÷BL¥¨©§©£¨
-úàéø÷ úòLák äaø©¨§¦§©§¦©

¯ ,älôúe òîLitke §©§¦¨
f` xxern ,xak xaqedy
dad` ekeza "ipepia"d
epi`y cr ,z"iydl
llga "rx"a yibxn
- dax .ealay il`nyd

ymeid lkdad` ea dxra
el dzid `le ,z"iydls`

mrtzee`zl zekiiy lk
did leki - mlerd
z` ,jk llba ,aeygl
meyn ,"ipepia"l envr

¯ åéðéòa äîãðå,dax ly¯ ,íBiä ìk ìltúnä éðBðéák §¦§¤§¥¨©¥¦©¦§©¥¨©
dad`d - dltzd zrya enk dbixcn dze`a meid lk oezpy
cinz `ed eay "rx"d `linne ,meid lk elv` zelbzda `id
,`idy efi` de`zl mrt s` jiiy `ed oi`e ,dpiya oezp eli`k

ì"æø øîàîëe10¯ :"Blk íBiä ìk íãà ìltúiL éàåìä" : §©£©©©©§©¤¦§©¥¨¨¨©ª
- "ipepia"l envr z` aeygl dax xak did leki `linn
lky ,"meid lk lltznd ipepia" z`xwpd "ipepia"a efk dbixcn
,miptÎlkÎlr .dltzd zrya enk avn eze`a oezp `ed meid
zrya mby ,"ipepia" ly zillkd ezbixcnl qgia xaqed ixd
zexabzd m`Îik df oi` ,z"iydl ezad` dlbzn f`y ,ezltz
ixg`y xacd okzi okle ,zindad ytpd lr ziwl`d ytpd
ef oi` - jky oeikne ,zindad ytpd aey xxerzz dltzd
`id "zn`" ,oky - "miwicv"d zbixcn iabl zizin`d dceard
,oldl xiaqn owfd epaxe ,miiepiyÎi`e zecinz ly dbixcn
"mipepia" xeza "mipepia"d ly mzad` zaygp ,z`f zexnly

.zicinz dcearl ,zizin`l
älôzä úòLa ,íéðBðéaa äøeîàä ,Bæ äáäà úcî ,äpäå§¦¥¦©©£¨¨£¨©¥¦¦§©©§¦¨

¯ úeøabúä éãé-ìò,ly zipnfd¯ ,'eë úéäìàä Lôpälr ©§¥¦§©§©¤¤¨¡Ÿ¦
,zindad ytpdúîàa 'ä éãáBò íé÷écvä úâøãî éaâì äpä¦¥§©¥©§¥©©©¦¦§¥¤¡¤

¯ Bæ äáäà úðéça ïéà ¯ Bzîàì,"mipepia"aíLa úàø÷ð ©£¦¥§¦©©£¨¦§¥§¥
øçà úøáBòå úôìBçL øçàî ,ììk "úîà úãBáò"£©¡¤§¨¥©©¤¤¤§¤¤©©

áéúëe ,älôzä11äòébøà ãòå ,ãòì ïBkz úîà úôN" : ©§¦¨§¦§©¡¤¦¨©§©©§¦¨

ì."ø÷L ïBL¯meiw ea yiy xac lr wx lg "zn`" x`ezd §¨¤
ef oi` - cala ipnf `ed xacd ly eneiwyk eli`e ,icinz
yge yibxn "ipepia"dy xg`n ,eppipra mb jk .zizin` ze`ivn
ef dad` oi` dltzd ixg`e ,cala ezltz zrya ef dad`a
ixd - eala zelbzda
"ipepia"d ly ezceary
zn`d zcna dpi`
;"miwicv" ly zizin`d
éaâì ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§©¥
¯ íéðBðéaä úâøãî©§¥©©¥¦
"änz äãBáò" úàø÷ð¦§¥£¨©¨
¯ ,íälL Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¤¨¤

,"mipepia"d lyLéà Léà¦¦
úâøãîa Búâøãî éôk§¦©§¥¨§©§¥©

¯ ,íéðBðéaäepcnly itk ©¥¦
zepey zebxc zeniiwy

."mipepia"aàøB÷ éðéøäå©£¥¦¥
íb íúlôúaL íúáäàa§©£¨¨¤¦§¦¨¨©
ïBkz úîà úôN" ¯ ïk¥§©¡¤¦

¯ ,"ãòìly mzad` ¨©
zizin` `id "mipepia"d

zicinze`idy zexnl
zrya iehia icil d`a
,oky .cala dltzd
íLôð çëáe ìéàBä¦§Ÿ©©§¨

¯ ,íìBòì Bæ äáäà úðéça øøBòìe øæçì úéäìàä,ycgn ¨¡Ÿ¦©£Ÿ§¥§¦©©£¨§¨
¯ dúeøabúäa,ziwl`d ytpd lyíBé écî älôzä úòLa §¦§©§¨¦§©©§¦¨¦¥

dkøò éôk Lôð ìëì äéeàøä äðëä éãé-ìò ,íBéa§©§¥£¨¨¨§¨§¨¤¤§¦¤§¨
¯ .dúâøãîedpi` ,xzei dpeilr dbixcna `idy ytp ,oky ©§¥¨¨

,z"iydl dad` da xxerl ick jk lk dlecb dpkdl dwewf
lr .xzei dax dpkdl dwewf ,ytpa xzei dkenp dbixcn eli`e
,ekeza xxerl cinz `ed leki dni`zn dpkd ixg`l - mipt lk
mb zicinz `id dad`dy ,ixd .z"iydl dad` ,ezlitz zrya
e` ,dlirtÎziyrn dxeva m` ,cinz ea z`vnp `id oky ,elv`
ef dad` `iadl zlekid el yi cinzy ,il`ivphet ote`a
,"elek meid lk lltzdl" - lirl xen`ke) ielb iehial

a zegtl el didzy ,leki "ipepia"dgekly dbixcnde dad`d ,
.(meid lk jyna ,dltz:dxrda epiax w"k ly yecwd epeylae
ote`a gka e` lreta"lekiylreta d`iadlcinzl"pke)

cvik :xaqd xacd oerh oiicr ,mxa ."(elek meid lk lltzdl
"miwicv"d zbixcn iably okzidpi`ef dcear zaygp

"mipepia" iabl eli`e ,"zn`"lok`dcear dze` zaygp
jk zeidl dilr - "zn`" ef m` :dxe`kl ?"zn`"llka

"zn`"d zcny ,"`ipz"a oldl exaqei mixacd - !zebixcnd
lk ly zinvrd dzedn z` z`han `id ,dbixcn lka zniiw
jk .dbixcn dze`l m`zda `id "zn`"d `linne ,dbixcn
xzeia dpeilrdn ,dlrnl zenlerd ly zebixcnd lka xacd
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íéøîà éèå÷éì
'ä úøåúáå àñøéâî äéîåô ÷éñô àìã óà éðåðéáë åîöò
ùôðå ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá äìéìå íîåé åöôç
äîãðå äìôúå ù"÷ úòùáë äáø äáäàá 'äì ä÷÷åù
éàåìä ì"æø øîàîëå íåéä ìë ììôúîä éðåðéáë åéðéòá
åæ äáäà úãî äðäå :åìåë íåéä ìë íãà ììôúéù
ùôðä úåøáâúä é"ò äìôúä úòùá íéðåðéáá äøåîàä
úîàá 'ä éãáåò íé÷éãöä úâøãî éáâì äðä 'åë úéäìàä
úîà úãåáò íùá úàø÷ð åæ äáäà 'éçá ïéà åúéîàì
áéúëå äìôúä øçà úøáåòå úôìåçù øçàî ììë
ë"ôòàå ø÷ù ïåùì äòéâøà ãòå ãòì ïåëú úîà úôù
úîàá äîú äãåáò úàø÷ð íéðåðéáä úâøãî éáâì
úâøãîá åúâøãî éôë ùéà ùéà íäìù åúéîàì
úôù ë"â íúìôúáù íúáäàá àøå÷ éðéøäå íéðåðéáä
øåæçì úéäìàä íùôð çëáå ìéàåä ãòì ïåëú úîà
úòùá äúåøáâúäá íìåòì åæ äáäà 'éçá øøåòìå
éôë ùôð ìëì äéåàøä äðëä é"ò íåéá íåé éãî äìôúä
á÷òé ìù åúãî àéä úîà úãî äðä éë 'úâøãîå äëøò
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א.10. כא, יט.11.ברכות יב, משלי



zahפו e"k iying mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ו חמישי יום
פרק יד  ,38 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úãî äðäå ãé ÷øô,38 'nr cr.úîàä øåôëì

xzei zepezgzd zebixcnl oi`y xg`ne .xzeia dpezgzl cr
,cvik - zepeilrd zebixcnd iabl ,zeniiw opi` eli`ke ,jxr lk
"zn`" `xwidl zepezgz zebixcn oze` zeleki ,`eti`
dbixcn lk :`ed xaqdd j` - ?zepeilrd zebixcnl d`eeyda

zn`d zcewp dl yi
dly.dly jxrd itl ,ék¦

àéä úîà úcî ,äpä¦¥¦©¡¤¦
¯ ,á÷òé ìL Búcîenk ¦¨¤©£Ÿ

aezky12zn` ozz" :
,"awrilçéøa" :àø÷pä©¦§¨¨¦©

ïî çéøánä ïBëézä©¦©©§¦©¦
¯ "äöwä ìà äöwä©¨¤¤©¨¤

:zeipgexa xnelkíeøî¥
ãò úBâøãîe úBìònä©©£©§¥©

¯ ,ïébøc ìk óBñseq cr ¨©§¦
,zebixcnd lkìëáe§¨

çéøáî äâøãîe äìòî©£¨©§¥¨©§¦©
¯ ,úéòöîàä äc÷ð CBz,dbixcn dze` lyúc÷ð àéäL §ª¨¨¤§¨¦¤¦§ª©
¯ .dlL úîà úcî úðéçáezcn ,dl yi dbixcn lky dgkede §¦©¦©¡¤¤¨

zn`ddly:dì ïéàå ,"íéøöî éìa äìçð" àéä úîà úcîe¦©¡¤¦©£¨§¦§¨¦§¥¨
úBâøãîe úBìòî ìëå ,úBìònä íeø ãò äìòîì øeòL¦§©§¨©©©£§¨©£©§¥
¯ ïäî äìòîlL úBâøãîe úBìòî éaâì ïéàk íä ähîlL¤§©¨¥§©¦§©¥©£©§¥¤§©§¨¥¤
zebixcnd iabl oi`k od dhnly zebixcndy ,z`f zexnle
zxceg `idy xg`n ,zn`d zcn oda mb zniiw - dlrnly
epax .dly zn`d zcne dbixcn lky ixd - zebixcnd lk jxc
dpezgzd dbixcndy ,o`k xn`py dnl xewn oldl `ian owfd

:dpeilrd dbixcnd iabl "oi`k" `id¯ ,ïç-éòãBéì òeãik]©¨©§§¥¥
,dlawd zxezúBðBzçz úBâøãî ìL ïéçîe Làø úðéçaL¤§¦©ŸŸ¦¤©§¥©§

,ïäî úBðBéìò úBâøãî éìâøå íéá÷ò úðéçaî ähîì ïä¥§©¨¦§¦©£¥©¦§©§¥©§¥¤§¥¤

ì"æø øîàîëe13¯ :["ïlk ãâðk úBiçä éìâø" :zcny ,ixd §©£©©©©§¥©©§¤¤ª¨
mleqa dnewne davnl m`zda ,dbixcn lka zccnp ,zn`d
dcear `id "mipepia"d zceary ,jk m` ,oaen .zebxcd

dbixcnl m`zda ,zizin`mdlyzbixcn iably s` ,
`id oi` "miwicv"d

.zn` zcear z`xwp
epcnly dnl xywda
zece` ,df wxta
aehdÎxvid ly dnglnd
,"ipepia"a rxdÎxvide
xn`y dn ,siqedl ie`x
zecreezda) epiax w"k

ly oexg`zpya gqt
zeric izy :(`"kyz
xywa `iapd ixaca
a`f xbe" giynd zenil
zg` dric :"yak mr
,mlerd inr lr lyn wx md mixacdy zxaeq ('eke m"anxd)
('eke o"anxd ,c"a`xd) dipy dric .l`xyi ipa - licadle
ik ,zeigd oia xexyi melydy ,mheytk md mixacdy zxaeq
drick zxaeq zeciqgd zxez .ixnbl dpzyi - odly rahd
f` xexyiy myk :jk mixacd z` xiaqd iaxde ,dipyd
,mc`d - d`ixad ly dzilkze dxwir mdy dl` oia melyd
,"mc` miiexw mz` - mz` mc`" mi`xwpy dl` oia cgeinae
ipaa xexyiy melyd iciÎlr ixd ."mc`" mi`xwpd l`xyi ipa
miiewiy xg`n ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia l`xyi
mb xacd rityi - "ux`d on xiar` d`nehd gex z`e" f`
mby cr .melyd xexyi mda mby ,d`ixad iwlg x`y lr

.dipyd mr zg` melya dpiigz zeigd

.ãé ÷øtlr lg "ipepia" x`ezdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
;xeqi` ly xaca ,dyrne xeaic ,daygna ,lykidl `ly xdfpd icedi

eytpay rxd .cala zeevnae dxeza md eiyrne eixeaic ,eizeaygn lk

,dfdÎmlerd ipiprl de`z eala zelrdl wfg ic oiicr mpn` zindad

icil d`a ef de`z oi` j`

zyelyn cg`a iehia

ytpd .mixen`d miyeald

- d"awd "zxfr"a - ziwl`d

hytzdl "rx"l zpzep dpi`

wxta jiynn owfd epax .seba

:`adéðBðéaä úcî ,äpäå§¦¥¦©©¥¦
¯ ,íãà ìk úcî àéä¦¦©¨¨¨

,mc` lkl zn`zen¯ ,CLîé íãà ìk äéøçàåoiicry in lk §©£¤¨¨¨¨¦§Ÿ
,dribie dcear iciÎlr ,lczydl eilr ,ef dbixcnl ribd `l

dlrnl edfy aeygi `l wxy - "ipepia"d zcnl ribdl
,eizegeknìëáe úò ìëa éðBðéa úBéäì ìBëé íãà ìkL¤¨¨¨¨¦§¥¦§¨¥§¨

¯ .äòL,"ipepia"d zbxcl ribdl cinz ezlekia yiéðBðéaä ék ¨¨¦©¥¦
¯ ,òøa ñàBî Bðéàcrdnhyne d`py yibxiy jk ick ¥¥¨©

,zeinyb zee`zl¯ eäfL¤¤
,"rx"a qe`indøác̈¨

¯ ,álì øeñnäitk ©¨©¥
oi` ,epcnl xaky
oiicr hley "ipepia"d

`linn ,alay "rx"aoi`
;rxa q`en `edìk àìå§Ÿ¨

¯ ,úBåL íézòä̈¦¦¨
`lnzn ealyk ,dltzd zrya enk ,gezt ealyk ,minrtl
d`py ly ybx ea xxerzdl leki - d"awdl dielb dad`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

çéøáîä ïåëéúä çéøá àø÷ðäíåøî äö÷ä ìà äö÷ä ïî
äâøãîå äìòî ìëáå ïéâøã ìë óåñ ãò úåâøãîå úåìòîä
úãî 'éçáå úãå÷ð àéäù úéòöîàä äãå÷ð êåú çéøáî
äì ïéàå íéøöî éìá äìçð àéä úîà úãîå äìù úîà
úåâøãîå úåìòî ìëå úåìòîä íåø ãò äìòîì øåòéù
ïäî äìòîìù úåâøãîå úåìòî éáâì ïéàë íä äèîìù
úåðåúçú úåâøãî ìù ïéçåîå ùàø 'éçáù ç"éì òåãéë]
ïäî úåðåéìò úåâøãî éìâøå íééá÷ò 'éçáî äèîì ïä

:[ïìåë ãâðë úåéçä éìâø ì"æø øîàîëå

äðäå ãé ÷øôíãà ìë úãî àéä éðåðéáä úãî
ìëù êåùîé íãà ìë äéøçàå
éðåðéáä éë äòù ìëáå úò ìëá éðåðéá úåéäì ìåëé íãà
íéúòä ìë àìå áìì øåñîä øáã åäæù òøá ñàåî åðéà
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כ.12. ז, א.13.מיכה יג, חגיגה



פז zah e"k iying mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ו חמישי יום
פרק יד  ,38 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úãî äðäå ãé ÷øô,38 'nr cr.úîàä øåôëì

xzei zepezgzd zebixcnl oi`y xg`ne .xzeia dpezgzl cr
,cvik - zepeilrd zebixcnd iabl ,zeniiw opi` eli`ke ,jxr lk
"zn`" `xwidl zepezgz zebixcn oze` zeleki ,`eti`
dbixcn lk :`ed xaqdd j` - ?zepeilrd zebixcnl d`eeyda

zn`d zcewp dl yi
dly.dly jxrd itl ,ék¦

àéä úîà úcî ,äpä¦¥¦©¡¤¦
¯ ,á÷òé ìL Búcîenk ¦¨¤©£Ÿ

aezky12zn` ozz" :
,"awrilçéøa" :àø÷pä©¦§¨¨¦©

ïî çéøánä ïBëézä©¦©©§¦©¦
¯ "äöwä ìà äöwä©¨¤¤©¨¤

:zeipgexa xnelkíeøî¥
ãò úBâøãîe úBìònä©©£©§¥©

¯ ,ïébøc ìk óBñseq cr ¨©§¦
,zebixcnd lkìëáe§¨

çéøáî äâøãîe äìòî©£¨©§¥¨©§¦©
¯ ,úéòöîàä äc÷ð CBz,dbixcn dze` lyúc÷ð àéäL §ª¨¨¤§¨¦¤¦§ª©
¯ .dlL úîà úcî úðéçáezcn ,dl yi dbixcn lky dgkede §¦©¦©¡¤¤¨

zn`ddly:dì ïéàå ,"íéøöî éìa äìçð" àéä úîà úcîe¦©¡¤¦©£¨§¦§¨¦§¥¨
úBâøãîe úBìòî ìëå ,úBìònä íeø ãò äìòîì øeòL¦§©§¨©©©£§¨©£©§¥
¯ ïäî äìòîlL úBâøãîe úBìòî éaâì ïéàk íä ähîlL¤§©¨¥§©¦§©¥©£©§¥¤§©§¨¥¤
zebixcnd iabl oi`k od dhnly zebixcndy ,z`f zexnle
zxceg `idy xg`n ,zn`d zcn oda mb zniiw - dlrnly
epax .dly zn`d zcne dbixcn lky ixd - zebixcnd lk jxc
dpezgzd dbixcndy ,o`k xn`py dnl xewn oldl `ian owfd

:dpeilrd dbixcnd iabl "oi`k" `id¯ ,ïç-éòãBéì òeãik]©¨©§§¥¥
,dlawd zxezúBðBzçz úBâøãî ìL ïéçîe Làø úðéçaL¤§¦©ŸŸ¦¤©§¥©§

,ïäî úBðBéìò úBâøãî éìâøå íéá÷ò úðéçaî ähîì ïä¥§©¨¦§¦©£¥©¦§©§¥©§¥¤§¥¤

ì"æø øîàîëe13¯ :["ïlk ãâðk úBiçä éìâø" :zcny ,ixd §©£©©©©§¥©©§¤¤ª¨
mleqa dnewne davnl m`zda ,dbixcn lka zccnp ,zn`d
dcear `id "mipepia"d zceary ,jk m` ,oaen .zebxcd

dbixcnl m`zda ,zizin`mdlyzbixcn iably s` ,
`id oi` "miwicv"d

.zn` zcear z`xwp
epcnly dnl xywda
zece` ,df wxta
aehdÎxvid ly dnglnd
,"ipepia"a rxdÎxvide
xn`y dn ,siqedl ie`x
zecreezda) epiax w"k

ly oexg`zpya gqt
zeric izy :(`"kyz
xywa `iapd ixaca
a`f xbe" giynd zenil
zg` dric :"yak mr
,mlerd inr lr lyn wx md mixacdy zxaeq ('eke m"anxd)
('eke o"anxd ,c"a`xd) dipy dric .l`xyi ipa - licadle
ik ,zeigd oia xexyi melydy ,mheytk md mixacdy zxaeq
drick zxaeq zeciqgd zxez .ixnbl dpzyi - odly rahd
f` xexyiy myk :jk mixacd z` xiaqd iaxde ,dipyd
,mc`d - d`ixad ly dzilkze dxwir mdy dl` oia melyd
,"mc` miiexw mz` - mz` mc`" mi`xwpy dl` oia cgeinae
ipaa xexyiy melyd iciÎlr ixd ."mc`" mi`xwpd l`xyi ipa
miiewiy xg`n ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia l`xyi
mb xacd rityi - "ux`d on xiar` d`nehd gex z`e" f`
mby cr .melyd xexyi mda mby ,d`ixad iwlg x`y lr

.dipyd mr zg` melya dpiigz zeigd

.ãé ÷øtlr lg "ipepia" x`ezdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
;xeqi` ly xaca ,dyrne xeaic ,daygna ,lykidl `ly xdfpd icedi

eytpay rxd .cala zeevnae dxeza md eiyrne eixeaic ,eizeaygn lk

,dfdÎmlerd ipiprl de`z eala zelrdl wfg ic oiicr mpn` zindad

icil d`a ef de`z oi` j`

zyelyn cg`a iehia

ytpd .mixen`d miyeald

- d"awd "zxfr"a - ziwl`d

hytzdl "rx"l zpzep dpi`

wxta jiynn owfd epax .seba

:`adéðBðéaä úcî ,äpäå§¦¥¦©©¥¦
¯ ,íãà ìk úcî àéä¦¦©¨¨¨

,mc` lkl zn`zen¯ ,CLîé íãà ìk äéøçàåoiicry in lk §©£¤¨¨¨¨¦§Ÿ
,dribie dcear iciÎlr ,lczydl eilr ,ef dbixcnl ribd `l

dlrnl edfy aeygi `l wxy - "ipepia"d zcnl ribdl
,eizegeknìëáe úò ìëa éðBðéa úBéäì ìBëé íãà ìkL¤¨¨¨¨¦§¥¦§¨¥§¨

¯ .äòL,"ipepia"d zbxcl ribdl cinz ezlekia yiéðBðéaä ék ¨¨¦©¥¦
¯ ,òøa ñàBî Bðéàcrdnhyne d`py yibxiy jk ick ¥¥¨©

,zeinyb zee`zl¯ eäfL¤¤
,"rx"a qe`indøác̈¨

¯ ,álì øeñnäitk ©¨©¥
oi` ,epcnl xaky
oiicr hley "ipepia"d

`linn ,alay "rx"aoi`
;rxa q`en `edìk àìå§Ÿ¨

¯ ,úBåL íézòä̈¦¦¨
`lnzn ealyk ,dltzd zrya enk ,gezt ealyk ,minrtl
d`py ly ybx ea xxerzdl leki - d"awdl dielb dad`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

çéøáîä ïåëéúä çéøá àø÷ðäíåøî äö÷ä ìà äö÷ä ïî
äâøãîå äìòî ìëáå ïéâøã ìë óåñ ãò úåâøãîå úåìòîä
úãî 'éçáå úãå÷ð àéäù úéòöîàä äãå÷ð êåú çéøáî
äì ïéàå íéøöî éìá äìçð àéä úîà úãîå äìù úîà
úåâøãîå úåìòî ìëå úåìòîä íåø ãò äìòîì øåòéù
ïäî äìòîìù úåâøãîå úåìòî éáâì ïéàë íä äèîìù
úåðåúçú úåâøãî ìù ïéçåîå ùàø 'éçáù ç"éì òåãéë]
ïäî úåðåéìò úåâøãî éìâøå íééá÷ò 'éçáî äèîì ïä

:[ïìåë ãâðë úåéçä éìâø ì"æø øîàîëå

äðäå ãé ÷øôíãà ìë úãî àéä éðåðéáä úãî
ìëù êåùîé íãà ìë äéøçàå
éðåðéáä éë äòù ìëáå úò ìëá éðåðéá úåéäì ìåëé íãà
íéúòä ìë àìå áìì øåñîä øáã åäæù òøá ñàåî åðéà
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כ.12. ז, א.13.מיכה יג, חגיגה

zah e"k iying mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xxerl "ipepia"d ly egeka oi`e "meh`" ald minrtle ;"rx"l
`l `ed rxa qe`indy ,oaen k"`e ."rx"l aeriz ly ybx eala

ezbixcn `idy ,"ipepia"d ly "ogan"d,zicinzd¯ àìàepipr ¤¨
:`ed "ipepia"d lyìòôa eðéäc ,"áBè äNòå òøî øeñ"¥©©£¥§©§§Ÿ©

øeac äNòîa ,Lnî©¨§©£¤¦
¯ ,äáLçîerxn xeq"d ©£¨¨

`hazn "aeh dyre
,ynn lreta "ipepia"a
`ly :zihwxt dxeva
`lye xacl `ly ,aeygl
,xeq`y dn zeyrl
,aeygl z`f znerle
deeivy dn zeyrle xacl

,d"awd¯ íäaL¤¨¤
,daygne xeaic ,dyrna
mixaca enk `ly

,all mixeqndäøéçaä©§¦¨
äðeúð úeLøäå úìëéäå§©§Ÿ¤§¨§§¨
øaãìe úBNòì íãà ìëì§¨¨¨©£§©¥
àeäM äî íb áLçìå§©£Ÿ©©¤
dëôäå Baì úåàz ãâð¤¤©£©¦§¤§¨
äòLa íb ék ,Lnî©¨¦©§¨¨
äeàúîe ãîBç áläL¤©¥¥¦§©¤
úéiîLb äåàz Bæéà¥©£¨©§¦¦

¯ øzäayiy xzen xacl §¤¥
`l` ,miny myl ezeyrl

,eze`z z` `lnl ick ea cneg `edyíBìLå-ñç øeqàa Bà§¦©§¨
¯ øabúäì ìBëé ¯,de`zd lr,éøîâì äpnî Bzòc çéqäìe ¨§¦§©¥§©¦©©§¦¤¨§©§¥

¯- ?z`f zeyrl ezlkia cvik¯ :Baìì Bøîàa`edy iciÎlr §¨§§¦
:envrl gikene xiaqnäòL elôà òLø úBéäì äöBø épðéà¥¤¦¤¦§¨¨£¦¨¨

¯ ,úçàz` zeyrle izee`z ixg` `lnl dvex ippi` ,xnelk ¤¨
- ?jka dvex ip` oi` recn ."ryx" jk meyn `xwidle ,xeq`d
ãçà 'äî íBìLå-ñç ãøôðå ìcáî úBéäì äöBø épðéà ék¦¥¤¦¤¦§ª§¨§¦§¨©§¨¥¤¨

áéúëãk ,ïôà íeLa1¯ ,"'Bâå íéìécáî íëéúBðBò" :oia §Ÿ¤§¦§¦£¥¤©§¦¦§
cxtp icedid dyrp ,dxiar iciÎlry ,ixd .d"awd oial icedi
,dxkdl e`eae ,dl` mixaca ezewnrzd iciÎlre .'dn lcaene

yoi`y iptn ,"ryx" zeidl dvex `edepi`cxtp zeidl dvex
zeidl ,de`zl de`zn aldyk mb ,egeka yi - d"awdn dlilg
`diy ick ,eli`e .lreta dxiar ziiyrn rpnidle "rxn xeq"
eilr ,zeyrl jixvy dn z` zeyrl ,"aeh dyr"a xidf

:opeazdl¯ Ba ä÷áãì äöBø éðà ÷ø,d"awdaéçeø éLôð ©£¦¤§¨§¨©§¦¦
ìLa ïLaìúäa ,éúîLðå¯ ,Cøaúé åéLeáì äLitk ,xnelk §¦§¨¦§¦§©§¨¦§Ÿ¨§¨¦§¨¥

dxez ly dyrne xeaic ,daygna ,cin xne` "`ipz"dy
envra d"awd mr cg` xac mdy eznkge epevx ody ,zeevne

,"jxazi eiyeal dyly" mi`xwp md okle -äNòî :íäL¤¥©£¤
¯ ,åéúBöîe BúøBúå 'äa ,äáLçîe øeacipevx raep okidne ¦©£¨¨©§¨¦§¨

:df ixd - ?d"awd mr cge`ne weac zeidl zn`a zevxl ,df
¯ ,'äì éaìaL úøzñî äáäàîdze`a yg ip` oi`y zexnle ¥©£¨§ª¤¤¤§¦¦©

,iala zxzqene dpenh i`cea `id ,dad`úeììk áìa Bîk§§¥§¨
eàø÷pL ìàøNé2¯ ,"EîL éáäBà"dad` icedi lkl ,oky ¦§¨¥¤¦§§£¥§¤

,d"awdl eala zxzqen
da yg `ed oi`yk mb

.dielb dxevaì÷ elôàå©£¦©
øñîì ìBëé íélwaL¤©©¦¨¦§Ÿ
¯ ,íMä úMã÷ ìò BLôð©§©§ª©©¥
xetkl eze` egixki m`
,raep df xac .d"awda
miwxta xaqeiy itk
ezad`n ,mi`ad
,d"awdl zxzqend
dlbzne zxxerznd
yibxn `edy rbx eze`a
wzpl dlilg mivexy
edixd ,d"awdn eze`
`ly ick eytp xqen
dlilg cxtp zeyridl
lw" mby ,ixd .d"awdn
dze` ea dpyi "milway
l` zxzqen dad`

,d"awdéëðà ìôBð àìå§Ÿ¥¨Ÿ¦
¯ ,éàcåa epnîeze`n ¦¤§©©

`l` ."milway lw"
recn ,d"awdl dad` ea zniiw ok` m` :dl`yd zl`ypy

- ?"milway lw" `ed¯ ,úeèL çeø Ba ñðëpL àlàenk ¤¨¤¦§©©§
mixne`y3okÎm`Î`l` dxiar xaer mc` oi`" :l"f epinkg

,"zehy gex ea dqpkpBúeãäéa epãBò Bæ äøáòaL Bì äîãðå§¦§¤¤©£¥¨¤§©£
¯,"ezecdi"a znbete dwifn ef dxiar oi`yBúîLð ïéàå§¥¦§¨

¯ ,ìàøNé éäìàî úìcáîxiaqiy itk ,`id zn`d eli`e ª§¤¤¥Ÿ¥¦§¨¥
,dlilg cxtp `ed ,dxiara lykp icediy dryay ,c"k wxta

dyrn zryayg did "milway lw"d mb m`e ;d"awdn ,
did `l - d"awdn cxtp `ed dxiar dze`a ok`y yibxne
eze` dgicn "zehy gex" dze`y `l` .mipt meya `heg
recn .`heg `edy drya mb d"awdn cxtp `ed oi`y ,aeygl
el daizkn d"awdl ezad`y zexnl ,zeevn miiwn `ed oi`

:iptn df ixd - ?oniiwl eilry'äì Búáäà çëBL íâå§©¥©©£¨©
¯ ,Baìa úøzñîädzid eli` .zeevn miiwn `ed oi` okle ©§ª¤¤§¦

,ezlkia xy` lkk dyer did ,d`lnd ezxkda 'dl ezad`
qgia `ed xen`d lk .d"awd mr ,ozervn`a ,cg`zdl ick

:eytp oeayga jiynn icedi eze` eli`e ,"milway lw"lìáà£¨
¯ .úîàä øtëì eäBîk äèBL úBéäì äöBø épðéà éðà£¦¥¤¦¤¦§¤¨¦§Ÿ¨¡¤

dxiar iciÎlry ,ixd `id "zn`"deok`cxtp mc`d dyrp
`id "zn`"d ixde ,d"awdnzniiwy"zxzeqn dad`" icedia
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íéøîà éèå÷éì
ùîî ìòåôá åðééäã áåè äùòå òøî øåñ àìà úååù
úìåëéäå äøéçáä íäáù äáùçîå øåáã äùòîá
íâ áåùçìå øáãìå úåùòì íãà ìëì äðåúð úåùøäå
äòùá íâ éë ùîî äëôäå åáì úåàú ãâð àåäù äî
åà øúéäá úééîùâ äåàú åæéà äåàúîå ãîåç áìäù
éøîâì äðîî åúòã çéñäìå øáâúäì ìåëé å"ç øåñéàá
úçà äòù 'éôà òùø úåéäì äöåø éððéà åáìì åøîàá
íåùá ãçà 'äî å"ç ãøôðå ìãáåî úåéäì äöåø éððéà éë
äöåø éðà ÷ø 'åâå íéìéãáî íëéúåðåò áéúëãë ïôåà
äùìùá ïùáìúäá éúîùðå éçåø éùôð åá ä÷áãì
åúøåúå 'äá äáùçîå øåáã äùòî íäù 'úé åéùåáì
'åììë áìá åîë 'äì éáìáù úøúåñî äáäàî åéúåöîå
ìåëé íéì÷áù ì÷ 'éôàå êîù éáäåà åàø÷ðù ìàøùé
åðîî éëðà ìôåð àìå 'ä úùåã÷ ìò åùôð øåñîì
'øéáòáù åì äîãðå úåèù çåø åá ñðëðù àìà éàãåá
ìàøùé éäìàî úìãáåî åúîùð ïéàå åúåãäéá åðãåò åæ
éððéà éðà ìáà åáìá úøúåñîä 'äì åúáäà çëåù íâå

.úîàä øåôëì åäåîë äèåù úåéäì äöåø
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ב.1. נט, יב.2.ישעי' ה, א.3.תהלים ג, סוטה



zahפח f"k iyiy mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ז שישי יום
,38 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáãá ë"àùî,k 'nr cr:ù"ò 'åë íé÷éãö

,dvex ip` oi` ,jk meyne - zeevn miiwl el daizknd ,d"awdl
zexidfl qgiizn xen`d "ytpd oeayg" ."zn`"d z` xetkl

ervn`a .dyrne xeaic ,daygna lykidl `ly ,ziynnz

xeq"a mb ,rxd exvi lr xabzdl icedi lk lbeqn df "oeayg"
lczydl - "aeh dyre"a mbe ,zexiara lykidl `ly ,"rxn

."ipepia" zbixcnl ribdl ezlkia jke - zeevn miiwl

¯ òøä àäiL eðéäc ,álì øeñnä øáãa ïk-ïéàM-äîzee`z ©¤¥¥§¨¨©¨©¥§©§¤§¥¨©
,miinyb zebeprze,äàðN úéìëúa éeàðNå ála Lnî ñeàî̈©¨©¥§¨§©§¦¦§¨

¯,"xenb wicv"a xacdy itkäàðN úéìëúa àlL elôà Bà£¦¤Ÿ§©§¦¦§¨
¯,"xenb epi`y wicv"a xacdy itkäéäiL øLôà éà äæ äpä¦¥¤¦¤§¨¤¦§¤

-ìò àlà Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¤¨©
äáäàä ó÷úå ìãb éãé§¥Ÿ¤§Ÿ¤¨©£¨
äáäà" úðéçáa ,'äì©¦§¦©©£¨
ìò âpòúäì ,"íéâeðòza©©£¦§¦§©¥©
¯ ,àaä íìBò ïéòî 'ä¥¥¨©¨

" ,`adÎmlera ,okyoipdp
eifn - zenypd -
zepdp od ,"dpikyd
.zewl`n zebprzne
,d"awdl ef dad`
- zewl`n beprz dliknd
,"rx"l d`py zxvei
mibeprzle zee`zl
xacdy itk ,miipteb
.mincewd miwxta xaqed

¯ äæ ìòåef dcear lr §©¤
,"mibeprza dad`" lyì"æø eøîà4éiça äàøz EîìBò" :E ¨§©©¨§¦§¤§©¤

¯ ;"'eëÎmlerdn wlg eiiga "d`ex" ,ef dcearl ribdy in
,`ad¯ eäæ ék ,äæì äëBæ íãà ìk ïéàåefk dad` zbixcn §¥¨¨¨¤¨¤¦¤

`id ,'d zceara¯ ,øëN ìea÷ ïéòklhep mc` oi` "xky"e §¥¦¨¨
.dlrnln eze` lawn `ed ,envraáéúëãëe5äðzî úãBáò" : §¦§¦£©©¨¨

¯ ,"'Bâå íëúpäk úà ïzàxkyÎzpznk mkzpedk z` dyr` ¤¥¤§ª©§¤§
in lka) "mibeprza dad`" zbixcn zxzken ipgex oaena .mkl

" x`eza (mipdk wx `l ,dbxc dze`a `vnpydpedkjk lre ."
,dlrnln dpzn `id "dpedk"d zceary ,aezkd xne`Bîk§

¯ .øçà íB÷îa øàaúpL`idy ,"wicv" zbixcny ,ixd ¤¦§¨¥§¨©¥
dad`"n zraepd ,"rx"d ly eqe`ina ,alay dcear

cg` lky xnel xyt` i` - dlrnln dpzn `idy "mibeprza
ribdl cg` lk leki "ipepia"d zbixcnl eli`e .ef dcearl jiiy
xn`n lr `iyewd z` owfd epax uxzi jka .zinvrd ezceara
z`xa ,mler ly epeaix" (:d"awdl aei` ixac lr) `xnbd
- "miryx z`xa ,miwicv
owfd epax jk lr l`y
ryxe wicv `de" :` wxta
miraewyk - "?xn`w `l
eakxde ezxev dlrnl
cnerd mc`d ly
didi m` mipc ,cleeidl
eli`e 'eke yth e` mkg
`l ,ryx e` wicvl qgia
xacd oky ,xac my xn`p
,mc`d ly ezxigal xeqn
aei` xne` ,`eti` ,cvik

"z`xad"awdy ,"miwicv
,`l` ?miwicv `xa
xacd - xen`l m`zda
mc` lk `l ik ,xaqen
ezprh dzid efe ,dlrnln dpzn `ide "wicv" zbixcnl dkef

" aei` lyz`xaocia didiy zenyp `xa d"awdy ,"miwicv
:owfd epax xne` jke ."wicv" ly dlrp dbixcn dze`l zekfl
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טבת  כ"ח קודש שבת יום
,k 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen..ïáåé äæáå,40 'nr cr:÷éãö éäú

ì ìôk ïáeé äæáe¯ :äòeáMä ïBLoeyl ltk xaqei jka ¨¤¨¤¤§©§¨
z` oiriayn ,`xnbd xn`na .'` wxta xkfedy ,dreayd

:mc`dék ,deîz äøBàëìc ;"òLø éäz ìàå ,÷écö éäz"§¦©¦§©§¦¨¨§¦§¨¨©¦
¯ ,"÷écö éäz" BúBà íéòéaLnL øçàî`ly xacd i`ce ¥©©¤©§¦¦§¦©¦

jk m`e ,ryx didiänì̈¨
ãBò BòéaLäì íéëéøö§¦¦§©§¦
àlà ?òLø äéäé àlL¤Ÿ¦§¤¨¨¤¨
íãà ìk ïéàL íeMî¦¤¥¨¨¨
ïéàå ,÷écö úBéäì äëBæ¤¦§©¦§¥
äøéçaä ètLî íãàì̈¨¨¦§©©§¦¨
ìò âpòúäì ,Ck-ìk äæä¤¨¨§¦§©¥©
òøä äéäiLå ,úîàa 'ä¤¡¤§¤¦§¤¨©
¯ ,úîàa Lnî ñeàî̈©¨¤¡¤
dpyi cg` lkl `ly ,ixd
d`lnd dxigad
"wicv" zeidl zexyt`de

-úéðL íéòéaLî ïëìå§¨¥©§¦¦¥¦
-ìk-ìò "òLø éäz ìà"©§¦¨¨©¨

¯ ,íéðtmiptÎlkÎlr ¨¦
,xnelk .ryx didi `ly
zbixcnl dkfz `lyk mb
l` zegtl la` ,"wicv"
- m`Îik ,"ryx" didz

."ipepia"¯ äæaL`ly ¤¨¤
,"ryx" didiètLî¦§©

äðeúð úeLøäå äøéçaä©§¦¨§¨§§¨
çeøa ìLîì íãà ìëì§¨¨¨¦§Ÿ§©
Laëìå BaìaL Búåàz©£¨¤§¦§¦§Ÿ
òLø äéäé àlL ,Bøöé¦§¤Ÿ¦§¤¨¨

¯ "òøî øeñ" úðéçáa ïéa ,åéîé ìk úçà äòL elôà`ly £¦¨¨©©¨¨¨¥¦§¦©¥©
,dyrzÎ`lÎzeevn lr xearl¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïéa¥¦§¦©©£¥

,dyrÎzeevn miiwl¯ ,"äøBz àlà áBè ïéà"åepinkg xn`nk §¥¤¨¨
l"f8mc`d lry o`k xne` `edyke ,"dxez `l` aeh oi`" :

dyre"a xidf zeidl"aeh,dxez mb llek df -ãeîìz eðéäc§©§©§
¯ .ïlk ãâðkL äøBzdyrÎzevn lr xearln s` xidf didiy ¨¤§¤¤ª¨

lra ezeida ,oky .dxez lehia oeerk ,jkn xnyidl dywy ,efk
,d`ln dxigaxyt`jk myl .dxez lehian mb xnyidl el

ipy eze` miriaynel oi` m` mb ,oky ."ryx" didi `ly ,z
zegtl el yi la` ,"wicv" zbixcnl ribdl zexyt`de zekfd
envr ea ielz df xace ."ryx" zeidl `ly zexyt`d
eze` lkei `l mrt s`y ,xacd okziy zexnl ,mxa .ezxigaae
mby ,oldl owfd epax xne` - "wicv" zbixcnl ribdl icedi
zen`zend zecear oze`a weqrle un`zdl jixv dfk icedi
zee`za qe`nl lbxzdl lczydl :enk - "wicv" zbixcnl

eala xxerl lczydl - z`f znerle ,miinyb mibeprzae
zlecba dwenr zeppeazd iciÎlr ,d"awdl beprz ly dad`
mb gilvi ile` zniieqn dcnae) miiwl lczydl jke - z"iyd
miriayny dreayd z` (lreta dyrnl xacd z` `iadl
jke ."wicv idz" eze`

:owfd epax xne`-óà ,Cà©©
¯ ïë-ét-ìò,zexnl ©¦¥

mc` lk `l ,xen`d itky
"rxa q`en" zeidl leki
- "mibeprza dad`" lrae
ly ezbixcn `idy
ixd o`k eli`e ,"wicv"d

,"ipepia"a xaecnéøöC ¨¦
ïk-íb íézò Bì òa÷ì¦§Ÿ©¦¦©¥

ìBLôða úBöò úéL ¨¦¥§©§
¯ ,òøa ñàBî úBéäì¦§¥§©
qe`in ly ybx xxerl
zee`zl aerize

,miinyb mibeprzleïBâk§
ì"æ eðéîëç úöòa9¯ : ©£©£¨¥©

zee`za qe`nl cvik
xiaqiy iciÎlr ,miyp

:envrlúîç äMà"¦¨¥¤
,"'eë äàBö äàìî§¥¨¨

¯ àðåb éàäëe.dnecke §©©§¨
,dlik`d zee`za qe`nle

:ezeppeazd iciÎlrïëå§¥
íénòèî éðéî ìk̈¦¥©§©¦
:Ck íéNòð íépãòîe©£©¦©£¦¨
äàBø íëçä ,äfä íìBò éâeðòz ìk ïëå ;'eë àìî úîç¥¤¨¥§¥¨©£¥¨©¤¤¨¨¤

¯ .ätLàå änø úBéäìå á÷øì ïôBqL ,ïäî ãìBpäiciÎlr ©¨¥¤¤¨¦§Ÿ§¦§¦¨§©§¨
mibeprze zee`z `epyl lbxzi ,dl` mixaca ezeppeazd

,miinyb¯ ,Côääå,lbxzdl lczydl eilrçîNìå âpòúäì §©¥¤§¦§©¥§¦§Ÿ©
a óBñ-ïéà úlãâa úeððBaúä éãé-ìò ,'äaéôk àeä-Ceø ©©§¥¦§§¦§ª©¥¨§¦

¯ .Bzìëé,zewl`a beprz ea zxveid d"awd ly ezelcb biydl §¨§
¯ Bzîàì úîàa Bæ äâøãîì òébé àlL BLôða òãBiL óà©¤¥©§©§¤Ÿ©¦©§©§¥¨¤¡¤©£¦

,zewl`a bprzdle "rx"d z` `epyl¯ úBðBéîãa íà-ék¦¦§¦§
ok` `edy el dnciyzn`azewl`n bprzne "rx"d z` `pey

.'d zceara xnyidle xdfidl c`n ixd yi "zepeinc"ne -
äòeáMä úà íi÷ì ,BlL úà äNòé àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©£¤¤¤§©¥¤©§¨

¯ .åéðéòa áBhä äNòé 'äå ,"÷écö éäz" íéòéaLnLzzl m` ¤©§¦¦§¦©¦©©£¤©§¥¨
.`l e` ,"wicv"d zbixcn z` dpzna el¯ ,ãBòåsqep xac §

,"wicv" ly eizeceara lbxziy iciÎlr eil` ribdl leki `edy
:zewl`a bprzdle "rx"a qe`nl¯ øác ìk ìò ìbøääL¤©¤§¥©¨¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé

øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù
äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà

íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ
'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå

òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî
äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù

äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì
åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå

ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá
ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö

úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç
íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö

íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë
äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå

ñ"à úìåãâá úåððåáúä é"ò 'äá çåîùìå âðòúäì êôääå
åúìåëé éôë ä"áòãåéù óàäâøãîì òéâé àìù åùôðá

äùòé àåä ë"ôòà úåðåéîãá íà éë åúéîàì úîàá åæ
íéé÷ì åìù úà÷éãö éäú íéòéáùîù äòåáùä úà

øáã ìë ìò ìâøääù ãåòå .åéðéòá áåèä äùòé 'äå
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א.8. ה, ברכות ג. ו, א.9.אבות קנב, שבת



zahצ g"k ycew zay mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äéäé ¯ òøä úà ñàîì ìébøiLëe ,éðL òáè äNòðå ,ïBèìL¦§§©£¨¤©¥¦§¤©§¦§¨¥¤¨©¦§¤
¯ ,úîàa úö÷ ñàîðz` `epyl ligzi ok` onfd jynay ¦§¨§¨¤¡¤

."rx"d¯ ìébøiLëe,envr z`éãé-ìò 'äa Bùôð çnNì §¤©§¦§©¥©©§©©§¥
àúeøòúà àzúìc àúeøòúàa éøä ¯ 'ä úlãâa úeððBaúä¦§§¦§ª©£¥§¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨

¯ ,àìéòìciciÎlr ¦§¥¨
,dhnl mc`d zexxerzd
zexxerzd zxvep

,dlrnlnéàä élëå§ª¥©
¯ éìeàå,z`f lk ixg` §©

,íBønî çeø åéìò äøòé¥¨¤¨¨©¦¨
çeø úðéçáì äkæéå§¦§¤¦§¦©©
÷écö äæéà LøMî¦Ÿ¤¥¤©¦

¯ ,Ba øaòúzLote`a ¤¦§©¥
"xeair" ly10`aeny itk .

epyiy myky ,"dlaw"a
y oiprdjk ,xg` xaca e` seba zlblebn dnypy ,"leblb" l

"zxarzn" "wicv" ly eznypy ,"xeair" ly oiprd epyi
z` cearl lkei "ipepia"dy ick z`fe ,"ipepia" ly eznypa

- edfe ."wicv" ly ezbixcn itl z"iydäçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨
áéúëãk ,úézîà11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" :ybcen mb jka £¦¦§¦§¦¦§©¦¦©

wicv"k xzkend "wicv" ly eznyp cgi zeybtpy dryay
- "oezgz wicv"k xzkend ,"ipepia" ly eznyp mr "oeilr

egny" f` rvaznmiwicv,"'da - miax oeyl -Ba íi÷úúå§¦§©¥
¯ :"÷écö éäz" :íéòéaLnL äòeáMä úîàa,cala ef `l ¤¡¤©§¨¤©§¦¦§¦©¦

iciÎlr dreayd z` miiwiyzelczyd`l` ,"wicv" zeidl
zn`a ribdle ,ynn lret icil xacd z` ok` `iai `edy
."wicv" znyp ly "xeair"l zecez z`fe ,"wicv" zbixcnl
ze`xwpd zenyp opyiy ,df wxta `aedy dnl xywda

egeka yi cg` lkye ,rxdÎxvid lr mixabznd "mixeab"
ly ziceqid ezxni` siqedl i`ck - rxd exvi z` "yeakl"
,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxdy ,aehÎmyÎlrad

:eizegiyn zg`a `iadz` yaekd xeab edfi`" :dpynd lr
ÎmyÎlrad xn` - "exvi
- exvi z` "xaeyd" :aeh
ezxiaya ik ,xn`p `l
meyn oi` rxdÎxvid ly
`id dxeabd .dxeab
,rxdÎxvid z` "yeakl"
ynzydl ,xnelk
ly eizelrnae eizegeka
ly mipipra ,rxdÎxvid
axe" :xn`p ixde .dyecw
- "xey gka ze`eaz
yie - wfege swez da yi "xey" z`xwpd zindad ytpd
yaekd xeab edfi`" edfe .dyecwa df wfege geka ynzydl
ly eizegek z` "yaek"y in `ed xeab - "exvi z`

.dyecwl mda ynzyne rxdÎxvid
miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia
mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr
- gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez seqal
ocrÎeznyp v"iixden iaxd ly ezxni` dfa xikfp
:ocrÎeznyp a"yxden iaxd ,eia` mya xqny ,yhiee`aeiln
iabl miinyb mixac ly d`eeyde qgi lk xqeg lr mrt exaca
jyna el eidiy mc` - :a"yxden iaxd xn` ,miipgex mipipr
oi` ,zelkide zepenx` mr igiex ipefne iig ipa ,dpy miray
.dxez xtqa zg` dwiypa el yiy zekfd iabl jxr lk xacl
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íéøîà éèå÷éì
ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå

é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä

äøòé éìåàå éàä éìåëå àìéòìã àúåøòúàçåø åéìò
øáòúúù ÷éãö äæéà ùøùî çåø 'éçáì äëæéå íåøîî

úéúéîà äçîùá 'ä ãåáòì åáíé÷éãö åçîù áéúëãë
íéòéáùîù äòåáùä úîàá åá íéé÷úúå 'äá

:÷éãö éäú
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."צדיקים בראת ממש"א ל"ק ולכן - תתהפך עצמה שנשמתו יב.11."ולא צז, תהלים

zah g"k ycew zay mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äéäé ¯ òøä úà ñàîì ìébøiLëe ,éðL òáè äNòðå ,ïBèìL¦§§©£¨¤©¥¦§¤©§¦§¨¥¤¨©¦§¤
¯ ,úîàa úö÷ ñàîðz` `epyl ligzi ok` onfd jynay ¦§¨§¨¤¡¤

."rx"d¯ ìébøiLëe,envr z`éãé-ìò 'äa Bùôð çnNì §¤©§¦§©¥©©§©©§¥
àúeøòúà àzúìc àúeøòúàa éøä ¯ 'ä úlãâa úeððBaúä¦§§¦§ª©£¥§¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨

¯ ,àìéòìciciÎlr ¦§¥¨
,dhnl mc`d zexxerzd
zexxerzd zxvep

,dlrnlnéàä élëå§ª¥©
¯ éìeàå,z`f lk ixg` §©

,íBønî çeø åéìò äøòé¥¨¤¨¨©¦¨
çeø úðéçáì äkæéå§¦§¤¦§¦©©
÷écö äæéà LøMî¦Ÿ¤¥¤©¦

¯ ,Ba øaòúzLote`a ¤¦§©¥
"xeair" ly10`aeny itk .

epyiy myky ,"dlaw"a
y oiprdjk ,xg` xaca e` seba zlblebn dnypy ,"leblb" l

"zxarzn" "wicv" ly eznypy ,"xeair" ly oiprd epyi
z` cearl lkei "ipepia"dy ick z`fe ,"ipepia" ly eznypa

- edfe ."wicv" ly ezbixcn itl z"iydäçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨
áéúëãk ,úézîà11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" :ybcen mb jka £¦¦§¦§¦¦§©¦¦©

wicv"k xzkend "wicv" ly eznyp cgi zeybtpy dryay
- "oezgz wicv"k xzkend ,"ipepia" ly eznyp mr "oeilr

egny" f` rvaznmiwicv,"'da - miax oeyl -Ba íi÷úúå§¦§©¥
¯ :"÷écö éäz" :íéòéaLnL äòeáMä úîàa,cala ef `l ¤¡¤©§¨¤©§¦¦§¦©¦

iciÎlr dreayd z` miiwiyzelczyd`l` ,"wicv" zeidl
zn`a ribdle ,ynn lret icil xacd z` ok` `iai `edy
."wicv" znyp ly "xeair"l zecez z`fe ,"wicv" zbixcnl
ze`xwpd zenyp opyiy ,df wxta `aedy dnl xywda

egeka yi cg` lkye ,rxdÎxvid lr mixabznd "mixeab"
ly ziceqid ezxni` siqedl i`ck - rxd exvi z` "yeakl"
,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxdy ,aehÎmyÎlrad

:eizegiyn zg`a `iadz` yaekd xeab edfi`" :dpynd lr
ÎmyÎlrad xn` - "exvi
- exvi z` "xaeyd" :aeh
ezxiaya ik ,xn`p `l
meyn oi` rxdÎxvid ly
`id dxeabd .dxeab
,rxdÎxvid z` "yeakl"
ynzydl ,xnelk
ly eizelrnae eizegeka
ly mipipra ,rxdÎxvid
axe" :xn`p ixde .dyecw
- "xey gka ze`eaz
yie - wfege swez da yi "xey" z`xwpd zindad ytpd
yaekd xeab edfi`" edfe .dyecwa df wfege geka ynzydl
ly eizegek z` "yaek"y in `ed xeab - "exvi z`

.dyecwl mda ynzyne rxdÎxvid
miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia
mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr
- gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez seqal
ocrÎeznyp v"iixden iaxd ly ezxni` dfa xikfp
:ocrÎeznyp a"yxden iaxd ,eia` mya xqny ,yhiee`aeiln
iabl miinyb mixac ly d`eeyde qgi lk xqeg lr mrt exaca
jyna el eidiy mc` - :a"yxden iaxd xn` ,miipgex mipipr
oi` ,zelkide zepenx` mr igiex ipefne iig ipa ,dpy miray
.dxez xtqa zg` dwiypa el yiy zekfd iabl jxr lk xacl
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íéøîà éèå÷éì
ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå

é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä

äøòé éìåàå éàä éìåëå àìéòìã àúåøòúàçåø åéìò
øáòúúù ÷éãö äæéà ùøùî çåø 'éçáì äëæéå íåøîî

úéúéîà äçîùá 'ä ãåáòì åáíé÷éãö åçîù áéúëãë
íéòéáùîù äòåáùä úîàá åá íéé÷úúå 'äá

:÷éãö éäú

1
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."צדיקים בראת ממש"א ל"ק ולכן - תתהפך עצמה שנשמתו יב.11."ולא צז, תהלים

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

íi÷ øzñàici lry epiide .'xtQA aYkpe dN`d mixRd ixaC ¤§¥¦©¦§¥©ª¦¨¥¤§¦§¨©¥¤
.el`d mixetd ini z` miiwe qpd `a jlnd lv` xzq` zelczyd

:`xnbd zl`eyàì 'úBîBvä éøác' ,ïéà 'øzñà øîàî'wx ike - ©£©¤§¥¦¦§¥©Ÿ
zelitzde zenevd eli`e ,qpd z` d`iad xzq` zelczyd

:`xnbd dper .elired `l l`xyi ipa ewrfy,ïðçBé éaø øîàyi ¨©©¦¨¨
,jk `exwle miweqtd z` xaglúBîBvä éøác'mzwrfeøîàîe ¦§¥©§©£¨¨©£©

,'øzñàmdipy ici lr.'älàä íéøtä [éøác] (éîé úà) íi÷' ¤§¥¦©¦§¥©ª¦¨¥¤
áøì éeöøå íéãeäiì ìBãâå LBøåLçà Cìnì äðLî éãeäiä éëcøî ék'¦¨§§©©§¦¦§¤©¤¤£©§¥§¨©§¦§¨§Ÿ

.'åéçàwx :`xnbd zwiicn'åéçà áøì',ievx did,åéçà ìëì àìå ¤¨§Ÿ¤¨§Ÿ§¨¤¨
L ãnìîlhazde ,jlnd lv` `eale z`vl ,dxxyl qpkpy oeik §©¥¤

,dxez ixacnúö÷î epnî eLøétay eixag.ïéøãäðñ ¥§¦¤¦§¨©§¤§¦
:dxez cenlz zeaiyga mixn`n d`ian `xnbd,óñBé áø øîà̈©©¥

ìBãbzlrn.úBLôð úìväî øúBé äøBz ãeîìz,xacl di`xecixd ¨©§¨¥¥©¨©§¨§
àøwéòîzligza l`xyi ux`l zelbdn dpey`xd diilra - ¥¦¨¨

,ond zxifbn l`xyi zlvda ikcxn wqrzdy mcew ,yxek zekln
äòaøà øúa éëcøîì déì áéLçoipna ikcxn z` weqtd xikfd - ¨¦¥§¨§§©¨©©§¨¨

axd ixg` miaeygd miyp`d,iriåeli`óBqáìdipyd diilra - §§©

zlvda wqre dxezd on lhay xg` dzidy ,ipyd yeixc inia
eze` exikfd ,zeytp.äMîç øúaokyàøwéòîdiilra - ¨©£¦¨¥¦¨¨

dpey`xdáéúk(aÎ` a `xfr)iaXn milrd dpicOd ipA dN`e' §¦§¥¤§¥©§¦¨¨Ÿ¦¦§¦
'ebe dlFBdéëcøî äéìòø äéøN äéîçð òeLé ìáaøæ íò eàa øLà ©¨£¤¨¦§ª¨¤¥©§¤§¨§¨¨§¥¨¨¨§¢©

ìa,'ïL.iriaxd xg`l eze` epny ixdóBqáìedipyd diilra - ¦§¨§©
áéúk(f f dingp),éðîçð äéîòø äéøæò äéîçð òeLé ìáaøæ íò íéàaä' §¦©¨¦¦§ª¨¤¥©§¤§¨£©§¨©©§¨©£¨¦

ìa éëcøî,'ïLcxiy mrhde .iyingd xg`l eze` epny ixd ¨§¢©¦§¨
.zeytp zlvda wqre dxez cenlzn lhazdy meyn ,ezeaiygn
øúBé äøBz ãeîìz ìBãb ,àzøî øa ìàeîL áø àîéúéàå áø øîà̈©©§¦¥¨©§¥©©§¨¨©§¨¥

L ,Lc÷nä úéa ïéðaîokläiøð ïa CeøaL ïîæ ìkdid `xfr ly eax ¦¦§©¥©¦§¨¤¨§©¤¨¤¥¦¨
íéi÷,ig -àøæò Bçépä àìlaaaå`läìòdiilra l`xyi ux`l ©¨Ÿ¦¦¤§¨§¨¨

`l` ,milyexia ycwnd zia z` zepal ,yxek inia dpey`xd
`xfra x`eank ,ipyd yeixcl ziriayd dpya wx dlr(g f).

äøBz ãeîìz ìBãb ,àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà äaø øîà̈©©¨¨©©¦§¨©§¥©©§¨¨©§¨
L ,íàå áà ãeakî øúBéokïúBà ìkdxyr rax`á÷òé äéäL íéðL ¥¦¦¨¨¥¤¨¨¨¦¤¨¨©£Ÿ

øáò úéáa eðéáà,dxez cnleLðòð àìeia` cil ddy `ly lr ¨¦§¥¥¤Ÿ¤¡©
.mcak `le en`e,øî øîàc§¨©©
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המשך ביאור למס' מגילה ליום שלישי עמ' ב



צי היום יום . . .  zah g"k ycew zay mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äéäé ¯ òøä úà ñàîì ìébøiLëe ,éðL òáè äNòðå ,ïBèìL¦§§©£¨¤©¥¦§¤©§¦§¨¥¤¨©¦§¤
¯ ,úîàa úö÷ ñàîðz` `epyl ligzi ok` onfd jynay ¦§¨§¨¤¡¤

."rx"d¯ ìébøiLëe,envr z`éãé-ìò 'äa Bùôð çnNì §¤©§¦§©¥©©§©©§¥
àúeøòúà àzúìc àúeøòúàa éøä ¯ 'ä úlãâa úeððBaúä¦§§¦§ª©£¥§¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨

¯ ,àìéòìciciÎlr ¦§¥¨
,dhnl mc`d zexxerzd
zexxerzd zxvep

,dlrnlnéàä élëå§ª¥©
¯ éìeàå,z`f lk ixg` §©

,íBønî çeø åéìò äøòé¥¨¤¨¨©¦¨
çeø úðéçáì äkæéå§¦§¤¦§¦©©
÷écö äæéà LøMî¦Ÿ¤¥¤©¦

¯ ,Ba øaòúzLote`a ¤¦§©¥
"xeair" ly10`aeny itk .

epyiy myky ,"dlaw"a
y oiprdjk ,xg` xaca e` seba zlblebn dnypy ,"leblb" l

"zxarzn" "wicv" ly eznypy ,"xeair" ly oiprd epyi
z` cearl lkei "ipepia"dy ick z`fe ,"ipepia" ly eznypa

- edfe ."wicv" ly ezbixcn itl z"iydäçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨
áéúëãk ,úézîà11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" :ybcen mb jka £¦¦§¦§¦¦§©¦¦©

wicv"k xzkend "wicv" ly eznyp cgi zeybtpy dryay
- "oezgz wicv"k xzkend ,"ipepia" ly eznyp mr "oeilr

egny" f` rvaznmiwicv,"'da - miax oeyl -Ba íi÷úúå§¦§©¥
¯ :"÷écö éäz" :íéòéaLnL äòeáMä úîàa,cala ef `l ¤¡¤©§¨¤©§¦¦§¦©¦

iciÎlr dreayd z` miiwiyzelczyd`l` ,"wicv" zeidl
zn`a ribdle ,ynn lret icil xacd z` ok` `iai `edy
."wicv" znyp ly "xeair"l zecez z`fe ,"wicv" zbixcnl
ze`xwpd zenyp opyiy ,df wxta `aedy dnl xywda

egeka yi cg` lkye ,rxdÎxvid lr mixabznd "mixeab"
ly ziceqid ezxni` siqedl i`ck - rxd exvi z` "yeakl"
,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxdy ,aehÎmyÎlrad

:eizegiyn zg`a `iadz` yaekd xeab edfi`" :dpynd lr
ÎmyÎlrad xn` - "exvi
- exvi z` "xaeyd" :aeh
ezxiaya ik ,xn`p `l
meyn oi` rxdÎxvid ly
`id dxeabd .dxeab
,rxdÎxvid z` "yeakl"
ynzydl ,xnelk
ly eizelrnae eizegeka
ly mipipra ,rxdÎxvid
axe" :xn`p ixde .dyecw
- "xey gka ze`eaz
yie - wfege swez da yi "xey" z`xwpd zindad ytpd
yaekd xeab edfi`" edfe .dyecwa df wfege geka ynzydl
ly eizegek z` "yaek"y in `ed xeab - "exvi z`

.dyecwl mda ynzyne rxdÎxvid
miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia
mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr
- gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez seqal
ocrÎeznyp v"iixden iaxd ly ezxni` dfa xikfp
:ocrÎeznyp a"yxden iaxd ,eia` mya xqny ,yhiee`aeiln
iabl miinyb mixac ly d`eeyde qgi lk xqeg lr mrt exaca
jyna el eidiy mc` - :a"yxden iaxd xn` ,miipgex mipipr
oi` ,zelkide zepenx` mr igiex ipefne iig ipa ,dpy miray
.dxez xtqa zg` dwiypa el yiy zekfd iabl jxr lk xacl
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íéøîà éèå÷éì
ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå

é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."צדיקים בראת ממש"א ל"ק ולכן - תתהפך עצמה שנשמתו יב.11."ולא צז, תהלים

ה'תש"גכב טבתיום רביעי

חומש: שמות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ואעפ"כ . . . 34 תפלה כו'.

הכרזת אאמו"ר באחת ההתועדות: ָאט אזוי ווי הנחת תפילין בכל יום איז א מצוה 
דאורייתא אויף יעדען אידען, ָאהן א חילוק צי א גדול בתורה, צי א איש פשוט, אזוי 
איז א חוב גמור אויף יעדען אידען צו טרַאכטען יעדען טָאג א האלבע שעה וועגען 
דעם חנוך פון קינדער, און טָאן אלץ, ווָאס עס איז בכוחו צו טָאן און יתר מכפי כחו, 
זעהן פועל זיין ביי די קינדער, ַאז זיי זָאלען געהן אין דעם דרך ווָאס מען איז זיי 

מדריך.

ָכל  ּבְ ין  ִפּלִ ּתְ ֲהָנַחת  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ַהִהְתַוֲעדּויֹות:  ַאַחת  ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַהְכָרַזת 
ְך  ּכָ ׁשּוט,  ּפָ ִאיׁש  אֹו  ּתֹוָרה,  ּבַ דֹול  ּגָ הּוא  ִאם  ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ְיהּוִדי,  ל  ּכָ ַעל  אֹוַרְייָתא  ּדְ ִמְצָוה  ִהיא  יֹום 
ֹכחֹו  ּבְ ֶ ָעה אֹודֹות ִחּנּוְך ַהְיָלִדים, ְוַלֲעׂשֹות ַהּכֹל, ַמה ּשׁ ל יֹום ֲחִצי ׁשָ ל ְיהּוִדי ַלֲחׁשֹב ּכָ מּור ַעל ּכָ חֹוב ּגָ

ּה ַמְדִריִכים אֹוָתם. ּבָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ְלכּו ּבַ ּיֵ ִפי ּכֹחֹו, ִלְדֹאג ִלְפֹעל ַעל ְיָלָדיו ׁשֶ ַלֲעׂשֹות, ְויֹוֵתר ִמּכְ

ה'תש"גכג טבתיום חמישי

חומש: שמות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: רק שלזה . . . עם אחיו.

ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש  י  "ּכִ יּוָבן":  ל  ְמׁשָ "ְוַהּנִ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ה"  ּפֶ ם  ׂשָ "ִמי  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ַמֲעָלה", ָצִריְך ִלְהיֹות "ְוֵכן ֵיׁש ַמֲעָלה".

ב ְוִלְפֹקַח  ִתיָחה[ ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּלֵ ְנעּול' ]=ָיִדית ַהּפְ ת ַהּמַ ּפַ ע. ָהֲאָנָחה ִהיא ַרק 'ּכַ ׁשַ ֲאָנחֹות ְלַבד לֹא ִנּוָ ּבַ
ר יּוַכל ִלְפֹעל ְוַלֲעׂשֹות  ֲאׁשֶ ר ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ִאיׁש ִאיׁש ּבַ ִחּבּוק ָיַדִים, ַרק ְלַסּדֵ ֶבת ּבְ ּלֹא ָלׁשֶ ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ

ַכְסּפֹו. ְנאּומֹו ְוֶזה ּבְ ְכָתבֹו ְוֶזה ּבִ ְצוֹות, ֶזה ּבִ ִמיַרת ַהּמִ ַצת ַהּתֹוָרה ּוׁשְ ַתֲעמּוָלה ְלִחּזּוק ַהּתֹוָרה ַהְרּבָ ּבְ

ה'תש"גכד טבתיום ששי

חומש: שמות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: יג. ובזה . . . החשך כנ"ל.

הסתלקות אדמו"ר הזקן בכפר פיענא במוצאי ש"ק פ' שמות תקע"ג. ומ"כ בעיר 
האדיץ.

אאזמו"ר שאל את הצ"צ: ווָאס הָאט דער זיידע געווָאלט מיט דרכי החסידות, און 
ווָאס הָאט ער געווָאלט מיט חסידות. ויענהו הצ"צ: דרכי החסידות איז, אז אלע חסידים 
זָאלען זיין ווי איין משפחה ע"פ התורה באהבה. חסידות איז חיות. אריינטרָאגען א 
חיות און באלייכטען אלץ, אויך דעם לא טוב, מען זָאל וויסען פון דעם אייגענעם רע 

ווי ער איז, אויף מתקן זיין עס.

בֹוד  מֹות תקע"ג. ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ת ׁשְ ָרׁשַ ת ֹקֶדׁש ּפָ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ יֶעָנא ּבְ ְכַפר ּפְ ֵקן ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּלְ ִהְסּתַ
ִעיר הַאִדיץ. ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבָ

ָבא  ַהּסָ ל  ׁשֶ ַמְטָרתֹו  ָהְיָתה  ֶמה  ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ַאל  ׁשָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . צב
 – ֵהן  ַהֲחִסידּות'  ְרֵכי  'ּדַ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֲעֵנהּו  ַוּיַ ֲחִסידּות?  ּבַ ַמְטָרתֹו  ָהְיָתה  ּוֶמה  ַהֲחִסידּות',  'ַדְרֵכי  ּבְ
ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ַחּיּות,  ִהיא  'ֲחִסידּות'  ַאֲהָבה.  ּבְ ּתֹוָרה,  י  ּפִ ַעל  ַאַחת,  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ּכְ ִיְהיּו  ַהֲחִסיִדים  ל  ּכָ ׁשֶ

נֹו. ֵדי ְלַתּקְ הּוא, ּכְ מֹות ׁשֶ י ּכְ ירּו ֶאת ָהַרע ָהִאיׁשִ ּכִ ּיַ ם ֶאת ַה"ּלֹא־טֹוב", ׁשֶ ּוְלָהִאיר ֶאת ַהּכֹל, ּגַ

ה'תש"גכה טבתשבת
ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָבט, ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ׁשְ

ֵרׁש. ִאים ַיׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַהּבָ
חומש: שמות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: אך מאחר . . . כנגד כולן.

און  וגבולים,  מצרים  פון  ארויסגעהן  דער  איז  מצרים  יציאת  אאמו"ר:  משיחות 
חסידות איז אויף ארויסגעהן פון די מצרים און גבולים פון וועלט. עס איז פאראן א 
הפרש: יצי"מ איז א ענין פון שבירה און עזיבה, דערפאר איז מען אוועק פון מצרים. 
יצי"מ פון חסידות איז בירור און תקון, יציאה פון מצרים און גבולים פון וועלט ָאבער 
אין וועלט. ד. ה. זייענדיג אין וועלט באדארפען זיין אין א יציאה פון מיצר וגבול 
פון וועלט. ארָאּפנעהמען דעם מיצר וגבול און דערהערען דעם אמת, אז וועלט אליין 

איז באמת גוט, ווייל דָאס איז דָאך רצונו ית', איז דָאס דורך עבודה פון חסידות.

ֵדי  לֹות; ַוֲחִסידּות ִהיא ּכְ ָצִרים ּוִמְגּבָ "ּב[: ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא ַהְיִציָאה ִמּמֵ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ל ָהעֹוָלם. לֹות ׁשֶ ְגּבָ ָצִרים ְוַהּמִ ְלֵצאת ֵמַהּמֵ

ְיִציַאת  ְצַרִים;  ִמּמִ ּגְֹרׁשּו  ָלֵכן  ַוֲעִזיָבה,  ִביָרה  ׁשְ ל  ׁשֶ ְתנּוָעה  ּבִ ִהיא  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ל:  ֶהְבּדֵ נֹו  ֶיׁשְ
לֹוַמר:  תֹוְך ָהעֹוָלם. ּכְ לֹות ָהעֹוָלם, ַאְך ּבְ ְצֵרי ּוִמְגּבְ רּור ְוִתּקּון – ְיִציָאה ִמּמֵ ל ֲחִסידּות ִהיא ּבֵ ִמְצַרִים ׁשֶ
בּול ְוִלְקלֹט  ַצר ְוַהּגְ ַצר ּוְגבּול ָהעֹוָלם. ְלָהִסיר ֶאת ַהּמֵ יִציָאה ִמּמֵ עֹוָלם, ֵיׁש ִלְהיֹות ּבִ ְצאּות ּבָ ִעם ַהִהּמָ
ְיֵדי  ַעל  ג[  ]ֻמּשָׂ ֶזה  ֲהֵרי  ֵרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טֹוב,  ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ַעְצמֹו  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  ֶאת 

ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות.

ה'תש"גכו טבתיום ראשון

חומש: וארא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: פרק יד. והנה . . . 38 לכפור האמת.

ר  ֲאׁשֶ ָנה,  ּוָ ְלַהּכַ ַמְתִאים  "ְוַתְכִניַע",  ְלֵתַבת  ר"  "ּוְתַמּגֵ ין  ּבֵ ְקָצת  ַמְפִסיִקים  יִנים"  ְלׁשִ "ְוַלּמַ ת  ִבְרּכַ ּבְ
ת ֹנַגּה  ִריִכים ַהֲעָבָרה ְלַגְמֵרי, "ְוַתְכִניַע" – ְלֶנֶגד ְקִלּפַ ּצְ ר" ֵהם ֶנֶגד ג' ְקִלּפֹות ׁשֶ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ר ּוְתׁשַ ַעּקֵ "ּתְ

רּור. ּה ּבֵ ִריָכה ַהְכָנָעה ְוֵיׁש ּבָ ּצְ ׁשֶ

ה'תש"גכז טבתיום שני

חומש: וארא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: משא"כ . . . צדיקים כו' ע"ש.

אונז  גיט  אויבערשטער  דער  רוחניות,  איז  גשמיות  אידישע  אמר:  הזקן  רבינו 
גשמיות, מיר זָאלען דערפון מַאכען רוחניות. אמָאל אז עס איז לרגע ניט אזוי, דארפען 

געבען דעם אויבערשטען אפילו מנחת עני גיט ער א פולע.

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



צג היום יום . . . 

ֵדי  ִמּיּות, ּכְ ׁשְ רּוְך־הּוא נֹוֵתן ָלנּו ּגַ דֹוׁש־ּבָ ל ְיהּוִדים ִהיא רּוָחִנּיּות. ַהּקָ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֵקן ָאַמר: ּגַ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
רּוְך־הּוא ְולּו ִמְנַחת  דֹוׁש־ּבָ ן, ֵיׁש ָלֵתת ַלּקָ ָבר ּכֵ ר ְלֶרַגע ֵאין ַהּדָ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ה רּוָחִנּיּות. ְלִעּתִ ּנָ ּצֹור ִמּמֶ ּנִ ׁשֶ

ַפע. ׁשֶ ָעִני, ְוהּוא נֹוֵתן ּבְ

ה'תש"גכח טבתיום שלישי

חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ובזה יובן . . . תהי צדיק.

ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ הֹות.  ַהּגָ ה  ַהְרּבֵ ֲחֵסִרים  ס –  ְדּפָ ַהּנִ ֶצֶדק"  ַמח  ְלַה"ּצֶ ֱאמּוָנה(  ֶרְך  )ּדֶ ַהֲחִקיָרה  ֵסֶפר  ּבְ
ִעְנָיִנים ֵאּלּו. ֵאלֹות ּבְ ה ׁשְ ּמָ ם ָהָיה ָצִריְך ַלֲענֹות ַעל ּכַ ָ ּשׁ ַיַחס ִעם ְנִסיעֹוָתיו ְלֶפֶטְרּבּוְרג, ׁשֶ רֹו ּבְ ִחּבְ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב טבת, תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרש"ח שי' שד"ר

שלום וברכה!

במועדם  נתקבלו  ובודאי  כסלו,  ד'  מ"ח,  כ"ב  ח',  אלול,  מטו"ב  מכתביו  קבלת  בזה  אאשר 
הקונטרסים )כל ההמשך( וגם קונטרס כ' מ"ח ומכתבי המצורפים אליהם.

ובמענה על מכתביו:

א( גם אני חפצי לבוא במכ' לעתים תכופות, אבל מה אעשה, און מ'האט מיר געמאכט, כמעט, 
פאר אויס בעה"ב אויף מיין צייט, ברוב הטרדות וכו' וכו' ועיכוב המענה שלי על מכ' ושאלות - הוא 

רובא דרובא רק מפני סיבה זו ואין לתלות בענינים אחרים.

ב( מטובו לפרסם עוה"פ בין ההנהלה והתלמידים הערה כללית שבמכתבי מכ"ד מנ"א תשי"א: 
"אינני יודע - אין לשער" כי האמור שם הוא עתה בתוקף יותר לדעתי משהי' אז. ופרסום זה ישמש 

מענה לכמה שאלות.

ובהפצת מעיינות  ישראל  ילדי  נפשות  על ההודעה מפעולות התלמידים בהצלת  ג( ת"ח ת"ח 
דא"ח, ובהנוגע להת'... שי' ודכותי' הנה על ההנהלה ובפרט הרוחנית - לראות שיתעסקו באוסף כספים 
דוקא אלו שיש להם חוש בהתמדה  ולאו  דא  בכגון  עוסקים  - שבלאה"כ  וכיו"ב אותם הת'  ורישום 
בעבודת התפלה וכו'. )מובן שעתה דער ארויסנעמען זיי דערפון צ"ל נעשה לאט לאט ובאופן דיפלומטי 
בענין  הנהגתו  שינוי  ע"ד  להנ"ל  כתבתי  אגב  דרך  פשוט.  והוא  עד"ז  להוראות  שנצרכים  ופלא  וד"ל( 

התענית סיגופים וכו' בשלהי הקיץ וע"ע איני יודע אם קבל מכתבי ואם שמע בקולי.

מוחה,  אביו  ע"ז  ונוסף  שנה  י"ד  בגיל  רק  שהוא  כיון  בע"פ  דא"ח  וחזרתו  להת'...  בנוגע  ד( 
להסתפק שיחזור לע"ע רק ליומי דפגרי ולהיו"ט.

ה( מה הוי' דורש מדור זה של תו"ת? מי מאתנו עומד בסוד הוי' לדעת בברור את הנ"ל שיענה 
וגם  ונצרך  הנחוץ  כל  את  בשבילנו  שהכינו  הוא  בדא"פ  עכ"פ  וי"ל  שנראה  מה  אבל  זו?  שאלתו  על 
לחמו כבר את מלחמתנו, ואנו אין לנו אלא להביא את המעינות חוצה, מען האט עס שוין פאר אונז 
גאנצע  די  די כלי אכילה, און אראפגענומען כמעט  די טעלער מיט  צוגעגרייט, פאנאנדערגעלייגט אף 

התנגדות להפצת המעינות...

בנוגע לזמני לימוד דא"ח, סוג ואופן הלימוד, לדעתי צריך להיות עד כמה שאפשר, כמו שהי' 
בתו"ת מלפנים, ונוסף ע"ז ענין הלימוד למיגרס שכתבתי אודותו ז' חנוכה ה'תיש"א והוא לדעתי עיקר 

גדול.
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á"ôùú'ä úáè á"ë ïåùàø íåé הגולל  טומאת

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ììBbä äNBòä̈¤©¥
,ïáà øáwä éab ìò çépäL ïBâk Y äàîè ìa÷î BðéàL øácî¦¨¨¤¥§©¥ª§¨§¤¦¦©©©¥©¤¤¤¤
òâBð íeMî ,äòáL úàîè àîè ïäa òâBpä ...äîãà éìk Bà§¦£¨¨©¥©¨¤¨¥ª§©¦§¨¦¥©
Y ïäézçzî únä øéñäL Bà ,ììBb úBéälî eLøt íàå ;ììBâa§¥§¦¨§¦¦§¥¤¥¦©¥¦©§¥¤

.ïéøBäè ïä éøä£¥¥§¦
רש "י לדעת  ראשונים. נחלקו  זה  א)בדין  טו, ה'גולל'(עירובין

הרמב "ם אולם מהמת , שנפרד לאחר גם  טמא  להיות  ממשיך

טהור . הוא  הרי  למת, כגולל לשמש  משפסק  כי כותב 

אינה הגולל טומאת  כי  שביארו  יש  הרמב"ם  של  ובטעמו 

אחרים , ומטמא  חוזר  והוא  מהמת  נטמא  עצמו  שהוא  משום 

עצמו המת  אלא טומאה , מקבל שאינו בדבר  מדובר שהרי 

עוברת ידו  שעל  כ'צינור ' רק  הוא  והגולל  המטמא , הוא 

טמא . אינו עצמו הוא  אך בו  הנוגע לאדם  מהמת  הטומאה

מעביר איננו מעתה שהרי מטמא  אינו  מהמת  משפירש  ולכן,

המת  טומאת  ב)את  טו, כריתות לנר .(ערוך

ולא עצמית, טומאה  היא הגולל  שטומאת שהוכיחו  יש  אך

ממת הנטמא נזיר  שהרי המת , טומאת  את  שמעביר משום 

מגלח אינו  בגולל  נגע  אם  אך שערו את  לגלח א)צריך נד, (נזיר

נטמא שהנזיר  נמצא  המת , טומאת  את מעביר  הגולל ואם 

המת שטומאת  בהכרח אלא  מגלח? אינו  ומדוע  עצמו מהמת 

ומטמא נטמא  עצמו הגולל  אלא  הגולל דרך עוברת  אינה

הנזיר אין המת , מטומאת  קלה  הגולל וטומאת  ומאחר  אחרים,

עליה . מוזהר

משום אינו בעצמו נטמא שהגולל  d`nehוהטעם  lawny
zndn מקבל שאינו  בדבר  גם  נאמר  זה  דין כאמור  שהרי ,

מצד  טומאה  לו גורם  למת  משמש  היותו  עצם  אלא טומאה ,

מאחרים טומאה מקבלים  אינם  השרץ  או  שהמת  כשם עצמו ,

עצמם . מצד טמאים  אלא

טומאתו כי  מטמא , אינו מהמת  שפירש  משעה ולכן ,

שפסק ומשעה  למת, המשמש  גולל מהיותו רגע  בכל נובעת 

טהור  הוא  וממילא  הטומאה  סיבת פסקה  גולל (קובץ מלהיות 

טו) כתובות .שיעורים

á"ôùú'ä úáè â"ë éðù íåé ובמטוס  ברכב זרוק' 'אהל

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰õøàì ñðëpä©¦§¨§¤¤
÷eøæ ìäàL ;àîè Y øéåàa ïéçøBtä ìcâîe äáz äcLa íénòä̈©¦§¦¨¥¨¦§¨©§¦¨£¦¨¥¤Ÿ¤¨

.ìäà éeø÷ Bðéà¥¨Ÿ¤
קברות ? בית  מעל לטוס  או ברכב לנסוע לכהן  מותר  האם 

לארץ  חוץ  לאויר  שהנכנס  נפסק  טומאה)כאן עליו בתוך (שגזרו

הוא שבו ה 'אהל ' ואין  טמא , באויר ' 'הפורחין תיבה או שידה 

אהל. קרוי אינו  זרוק ' 'אהל  כי הטומאה  מפני  חוצץ נמצא 

בפני חוצצים  הרכב או המטוס  אין  לכאורה  זה , ולפי

הטומאה .

למלך' ה 'משנה ודע)אך ד"ה ה"א לשון(לעיל פי  על מחדש ,

נמצא  האהל כאשר שרק  באויר ', 'הפורחין  xie`aהרמב "ם
פני על נגרר אם אך אהל , נחשב  נחשבrwxwdאינו הוא  הרי 

ברכב להקל יש  דבריו ולפי בתנועה . שנמצא אף  על אהל 

באויר . הטס  במטוס  ולהחמיר הקרקע פני על הנוסע 

ישראל ' ה 'תפארת  י)ואילו אות מ"א פ"ח חידש(אהלות

העמים , ארץ טומאת  לגבי רק  הוא  זרוק' 'אהל של שהחיסרון

עצמו  האויר על טומאה גזרו חז"ל  מאהיל כי האדם כאשר רק (ולא

מת) בפניעל כמקום חשוב  ואינו מאחר  חוצץ  אינו זרוק ואהל  ,

לאויר שבתוכו האויר בטל וממילא  הואעצמו  וגם  שבחוץ 

אלא האויר על  אינו הנידון כאשר  אך חו"ל , כאויר  נחשב 

הטומאה בין  חוצץ  זרוק  אוהל גם  למטה , נמצאת שהטומאה

שבתוכו. הטהור  לאדם 

העמים ארץ  טומאת  נוהגת  אין  הזה  ובזמן מאחר זה, ולפי 

לחו"ל  לצאת  לכהן איסור שסט)ואין סי' יו"ד וט"ז ש"ך אלא(ראה ,

מת על להאהיל האיסור  לגבי רק הוא  קבר)הנידון  מעל עובר ,(אם

זרוק ' 'אהל  אפילו  מועיל  צג)לכך הע' קצח עמ' באמיתך אהלך .(ראה

ה 'משנה דברי פי  על  מקילים  יש  רכב  לגבי למעשה ,

אוסרים  ויש  הכהנים למלך' טהרת שמט. עמ' ח"ו קודש אגרות (ראה

קכא) עמ' ובעיקרכהלכתה טעמים מכמה להקל נהוג  מטוס  ולגבי  .

על  עוברים  הטיסה  שבמהלך וודאות  אין כלל שבדרך משום 

ספק  אלא  ואין קברים  שא)גבי עמ' כהלכתה הכהנים .(טהרת

á"ôùú'ä úáè ã"ë éùéìù íåé אוהל? של טפח' 'רום נמדד כיצד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰çôè ìò çôè¤©©¤©
,äàîhä éðôa õöBçå äàîhä úà àéáî Y çôè íeø ìò òaøî§ª¨©¤©¥¦¤©ª§¨§¥¦§¥©ª§¨
Bà ,çôè íeøa çôè ìò çôè àlà ìäà éeø÷ ïéàL ;äøBz ïéc¦¨¤¥¨Ÿ¤¤¨¤©©¤©§¤©

.äæ ìò øúé̈¥©¤
על  טפח וחללו  צדדיו מכל סתום  והוא  מת  בו  שיש  מקום

בו והנוגע  סביביו מכל  "מטמא  טפח [בגובה] ברום טפח 

סתום " כקבר  שהוא מפני שבעה  טמא מגגו או  (לעיל מאחוריו

ה"א) ביןפ"ז וחוצץ לו, שחוצה  כל ו"מציל כאוהל  ודינו 

גביו". שעל כלים ובין הטומאה 

והרא "ש  הר "ש  לדעת מ"ז)והנה , פ"ג של (אהלות טפח רום 

נמדד  שעליה ,rwxwdnהחלל לגג  הקרקע  בין טפח  יש  ואם 

'קבר זה  והרי החלל את  ממעטת  שם  הנמצאת  הטומאה אין 

שעל  לכלים  הטומאה  בין החוצץ 'אוהל ' הוא  שני  מצד סתום '.

עשיר ' ה 'הון וכתב שם)גביו, לדעת(אהלות גם  הוא  שכך

הרמב "ם .

הראב "ד לדעת  ה"ד)אך פ"ז ולעיל יש(כאן אם  רק הוא 'אוהל '

ieptבו  gth llg,החלל את  ממעטת שבתוכו  הטומאה  ואם 

ואין במגע סביביו  את מטמאת  ואינה  רצוצה ' 'טומאה  זו  הרי 
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ועולה בוקעת  היא אלא  הטומאה , בפני החוצץ  'אוהל ' כאן

ויורדת . בוקעת

חלל  שצריך כן, סובר  הרמב "ם גם האם  הראב"ד ומסתפק 

ולחצוץ הטומאה  את  להביא 'אוהל' שיהיה  כדי  פנוי טפח 

שצריך  סובר הרמב "ם  גם  שאכן כתב  משנה ' וה'כסף  בפניה .

ieptשיהא  gth llgעץ של "ארונות  (ה "ו) להלן שכתב  כמו  ,

בין יש  "אם  רק  סתום ' כ'קבר  דינם  המת " את  בהן  שמניחין

הארון טפח ".zndeכסוי  גובה 

הראב "ד ה"ד)וכתב  פ"ז טפח (לעיל חלל שצריך – זו  שכדעה 

בגמרא  מבואר  – ב)פנוי  יט, והרש "ש(ברכות כיצד. ביאר  לא אך 

מ"ז) פ"ג אהלות וחידושים, מדברי(בהגהות ראיה  להביא  שיש כתב 

שיש(שם)רבא ארון  על לדלג  לכהן מותר  התורה  שמן  האומר

טפח" חלל  בהן יש  ארונות  ש "רוב  כיון מת  אוהל בו  זה (והרי

הטומאה) בפני מלבד החוצץ פנוי  טפח שהחלל  לומר  ובהכרח ,

טפח"! בו שאין ארון לך  אין  – כן  לא  "שאם המת 

"ôùú'ä úáè ä"ë éòéáø íåéá הטומאה  על המאהילים כלים

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íéìkä ìk̈©¥¦
ìéäàä íà Y ïéööBç ïðéàå ,äàîhä úà ïéàéánL eðøîàL¤¨©§¤§¦¦¤©ª§¨§¥¨§¦¦¤¡¦
,eðøàaL Bîk íéàîè åéab ìòL íéìkä ìk Y únä ìò éìkä©§¦©©¥¨©¥¦¤©©¨§¥¦§¤¥©§
åéab ìòL íéìkä óàå ;únä ìò ïéìéäànä íéìk íeMî ïúàîèå§ª§¨¨¦¥¦©©£¦¦©©¥§©©¥¦¤©©¨
.únä ìò eìéäàäL íéìk íeMî íéàîè ,äàîhä ãâðk ïðéàL¤¥¨§¤¤©ª§¨§¥¦¦¥¦¤¤¡¦©©¥

משום  טמאים הטומאה כנגד שאינן גביו שעל הכלים "ואף הנוסח: ישן [בדפוס

˙Ó‰ ÏÚ ÂÏÈ‰‡‰˘ ÌÈÏÎמשום "טמאים הנוסח הדפוסים ברוב אך ,"ÂÚ‚˘ ÌÈÏÎ

ÌÈÏÎ·[פרנקל בהוצאת נוסחאות' 'שינויי ראה המת". על שהאהילו

אחרונים : הקשו

ה"א)לעיל גבי(פי"ב על המונחים  כלים  כי  הרמב"ם  כתב

הם  אם  אף  טמאים  הטומאה , את  המביאים  cbpkכלים  `ly
d`nehd. ועולה בוקעת  הכלי  לתוך  שהובאה  טומאה גם  כי ,

הכלים  שרק כאן  לדבריו סתירה זו הרי cbpkyולכאורה 
d`nehdהכלים ואילו המת " על המאהילין כ"כלים  טומאתם

mpi`yשהאהילו בכלים "נגעו  אם  רק  טמאים  הטומאה כנגד

המת " ועולה)על בוקעת אינה לכלי שהובאה ?(והטומאה

והביאור :

הטומאה כנגד שאינם  שהכלים  הוא  הרמב "ם  לשון

milka"טמאים  erbpy milk meynולא המת ", על שהאהילו 

"משום  שטמאים  בקיצור , milkaכתב erbpyוהמשמעות ."

המת על  שהאהילו בכלים  שנגעו  מפני  טומאתם  שאין היא 

בהם) נגעו לא שאכן הטומאה(ויתכן על שהאהילו  מפני אלא ,

כדין זו טומאה  ודין הכלי , לתוך milkaשהובאה erbpy milk
הכלים  טומאת  בדרגת  ואינה  קלושה  טומאה  milid`ndשהיא 

d`nehd lr הכלים שכן, .znd lr milid`ndאבות 'אבי הם 

רק ומאהילים  הטומאה  כנגד  שאינם  הכלים ואילו הטומאה',

d`aedyעל d`nehd' הטומאה 'אב  רק  הם  הכלי, לתוך

מדרבנן ה"ו)וטומאתם  פי"ט וכתב(להלן הרמב "ם  שדייק  וזהו .

דין להם  שיש  היינו בכלים ", שנגעו כלים  משום  "טמאים

המת '. על המאהילים 'כלים  דין ולא  בכלים ' שנגעו 'כלים 

(` ,btw zexdh ixcq .bÎa o"xcg e"t zeld` ,mixedh min)

á"ôùú'ä úáè å"ë éùéîç íåé לצאת'? טומאה 'סוף אומרים מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ÁÈ ˜¯Ù ,˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àaä ìcâî¦§¨©¨
BëBúa äàîèå ,õeçì çzôðå ,çútä CBúa ãîBò àeäL äcîa§¦¨¤¥§©¤©§¦§©©§ª§¨§
àeä éøäL ;àîè BëBúaM äî Y úéaa äàîè .øBäè úéaä Y©©¦¨ª§¨©©¦©¤§¨¥¤£¥
.ñðkäì dkøc ïéàå ,úàöì äàîhä Cøãå ,çútä CBúáe ,çeúẗ©§©¤©§¤¤©ª§¨¨¥§¥©§¨§¦¨¥

מגדל בתוך עץ)טומאה  ופתח (ארון הבית פתח בתוך  העומד 

דרך  יוצאת  הטומאה כי  טהור  הבית  – החוצה פונה המגדל

מקבל  אינו המגדל כי לבית  נכנסת  ואינה  החוצה  הפתח

מקבלים טומאה  אינם סאה" ארבעים מחזיקין "שהן במידה הבא עץ (כלי

ה"ב) פ"ו לעיל ראה ברוםטומאה, טפח על טפח בו שיש  ומאחר 

ב החוצץ אוהל הוא  הרי לתוך טפח  בוקעת  ואינה  הטומאה  פני

מ"ג)הבית פ"ד אהלות .(רע"ב

אחרונה ' שם)וה 'משנה  תמה :(אהלות

הגמרא לשון ב)משמעות  קכה, מונח (חולין שהמגדל היא 

ש היינו לחוץ ", "ופתחה  gztdבפתח mewnהוא המגדל  של

שהפתח אף  חוץ  כשהטומאהxebqכלפי  טהור הבית  שהרי

דרכה ואין  לצאת  הטומאה ש "דרך משום המגדל  בתוך

ודי זה, פתח דרך הוא היחיד היציאה  ומקום  להכנס",

שתוציא כדי הטומאה  את  דרכו להוציא שחושב  במחשבה 

לבית ולא  לחוץ  הטומאה  ה"ב)את  פ"ז לעיל מדוע(ראה כן  ואם .

המגדל  שפתח  ומשמע  פתוח ", הוא  "שהרי  כאן  הרמב "ם  כתב

פתוח? להיות  צריך 

הגר"ח בפי"ח)וביאר והנה ד"ה ה"ה פי"א טו"מ הל' הלוי ר"ח :(חדושי

שבתוכו מה  – בבית  המגדל]"טומאה  משום[בתוך טמא "

לגבי רק  נאמר זה  דין  הרי  לעיין: ויש  לצאת'. טומאה  ש 'סוף

מציל שאוהל  שאף  אוהל ה"א)חציצת  פ"כ 'סוף(להלן כאשר  –

המונח  פתיל' 'צמיד מוקף  כלי אך חוצץ . אינו לצאת ' טומאה 

הכלי שבתוך מה  כל על שמציל טמא  גם(שם)בבית  מציל –

ומדוע נטמא , תוכו ואין דרכו לצאת ' טומאה 'סוף  אם 

הצלה כאן יש  הרי טמא ", שבתוכו  מה  – בבית  "טומאה

פתיל '? 'צמיד  בתורת 

" המגדל שפתח הרמב"ם  הוסיף  כך ובתוך geztומשום 

הבית]הפתח  שבתוכו[של "מה  ולכן פתיל' 'צמיד  אינו  שאז  "

לצאת". הטומאה  "דרך כי  טמא "



v"ndqeצו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä úáè æ"ë éùéù íåé מציל? פתיל' 'צמיד אין מתי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àéäL úéáç̈¦¤¦
,dëBúa Nøç ìL [úøôåôù] úé÷éðîe ,ïéøBäè ïé÷Lî äàìî§¥¨©§¦§¦§¦¦¤¤¤§¨
úéáçä Y únä ìäàa äðeúðe ,ìéút ãéîö úôwî úéáçäå§¤¨¦ª¤¤¨¦¨¦§¨§Ÿ¤©¥¤¨¦
úçàä dúöwL éðtî Y äàîè úé÷éðnäå ,ïéøBäè ïé÷Lnäå§©©§¦§¦§©§¦¦§¥¨¦§¥¤§¨¨¨©©
Bðéàå ,únä ìäàì äçeút éðMä äöwäå ,úôwnä úéáçä CBúa§¤¨¦©ª¤¤§©¨¤©¥¦§¨§Ÿ¤©¥§¥

.íeúñ̈
במשנה  הוא  ההלכה  מ"ב)מקור פ"ט הר "ש(כלים ופירשוה  ,

ומלאה המת  באוהל  הנמצאת  חרס  של חבית  והרא "ש :

של  ('מניקית') שפופרת גם נמצאת החבית  ובתוך משקים ,

zkznמוקפת והחבית  מהחבית , המשקה  את  שואבים  בה 

פתיל' צמוד)'צמיד כי(מכסה טהורים  והמשקים  החבית  –

ואף טמאה . ה 'מניקית ' אבל  הטומאה , מן מציל  פתיל ' ה 'צמיד

חכמים גזרו  כי ניצלת  היא  אין  פתיל', 'צמיד מוקפת שהחבית 

טומאה שיקבלו  במקוה  טהרה  להם  שיש  מתכת כלי (ראה על 

ה"א) פכ"ג .להלן

של  היא  שה'מניקית' מפרש  הרמב "ם שכליqxgאבל ואף  ,

קצה אמנם  כי טמאה , היא  הרי  פתיל' ב 'צמיד ניצלים  כן חרס

השני "הקצה  אבל החבית , בתוך  הוא  השפופרת  של  האחד

סתום". ואינו המת  לאהל פתוח

הראב "ד: והקשה

החבית אין הרי המת , לאוהל פתוחה  ה'מניקית' אם  א.

ומדוע ה 'מניקית ', חלל דרך טומאה אליה  ונכנסת  אטומה 

של  היא  ה 'מניקית ' אם  לאידך, ב . טהורים ? והחבית  המשקים 

קיבול  בית  לה  שאין שפופרת זו  והרי  טמאה  היא  מדוע  חרס,

טומאה  מקבל אינו קיבול  בית  לו שאין חרס  פ"א וכלי כלים (הל'

?ה"ח)

משנה ': ה 'כסף ומבאר 

החבית את  וסותם  מתעקם  מהחבית  היוצא ה'מניקית ' קצה 

מקבלת עצמה  ה 'מניקית ' אך הטומאה , בה תיכנס  שלא

מעט  מצטבר שבו  קיבול בית  נוצר  העיקום במקום  כי  טומאה 

משקה .

טהורים' שם)וה'מים  בכלים המשנה היא(על שה'מניקית' פירש 

'טיטרוס ' ה"ו)בדוגמת  פי"ח כלים שכאשר(הל' שפופרת  היינו

השני, מהפתח יוצאים  המים  אין אחד פתח  באצבע  סותם 

שלה הקיבול בית  וזה  החוצה , נוטפים המים  אצבעו וכשמסיר 

טומאה . מקבלת  ולכן

á"ôùú'ä úáè ç"ë ùãå÷-úáù לצדדים? מתפשטת רצוצה' 'טומאה מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ˙Ó‰ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àeäL ãenò©¤
úò÷Ba äàîè Y åézçz äöeöø äàîèå ,úéaä CBúa ãîBò¥§©©¦§ª§¨§¨©§¨ª§¨©©
Y çøtä úçz íéìëå ,äæ ãenòî àöBé çøt äéä íàå ...äìBòå§¨§¦¨¨¤©¥¥©¤§¥¦©©©¤©

.ãáìa äàîhä ãâðk àlà ànèî BðéàL ,íéøBäè íéìkä©¥¦§¦¤¥§©¥¤¨§¤¤©ª§¨¦§©
יו "ט' ה 'תוספות  וואלף והקשה  הר"ר בשם מ"ז, פ"ז (אהלות

:ורמייזא)

ה"ז)לעיל רצוצה(פ"ז שהיא  "טומאה  – הרמב "ם  כתב

הכותל  נעשה  שהרי טמאה  הסוכה  לכותל, סוכה  וסמך בכותל 

בתוכו". הטומאה  שהרי טמא כולו  האהל האהל... מצדי צד

שהטומאה אומרים  אין  מהעמוד היוצא בפרח מדוע  כן, ואם 

על  ומאהילה  הפרח לעבר  מתפשטת  מהעמוד ועולה  הבוקעת 

תחתיו ? הנמצאים  הכלים 

רוקח': ה 'מעשה  ותירץ 

עליו והכותל להאהיל , כדי  מלכתחילה  עשויה  הסוכה 

ולכן האהל", מצדי  "צד ממנה , חלק  נעשה הסוכה  נסמכת 

הפרח  כן  שאין  מה  האוהל . כל בתוך מתפשטת  הטומאה

עשוי אינו אוהל שיעור בו יש  אם  אף הרי  העמוד, מן היוצא 

ממנו. חלק הטומאה  אין ולכן וכדומה , לנוי אלא  להאהיל

טהורים ' ג)וב'מים  חרד"נ שם, אחר :(אהלות באופן חילק 

בפירוש הרמב "ם  פירש  לכותל, הסוכה  סמיכת  לגבי

שם)המשניות ש "שם(אהלות באופן  המשקוףeilrשהיא

מגולה אינו בו רצוצה שהטומאה הכותל כלומר , לסוכה".

הטומאה ולכן  עליו מונח הסוכה  שמשקוף  כיון לאוויר,

מונח אינו  הפרח  כאן , ואילו הסוכה, לכל lrמתפשטת 
רק ועולה  בוקעת  שבתוכו והטומאה  בצידו , אלא  העמוד

לצדדים . מתפשטת  אינה  אבל למעלה

אגרות קודש
 ב"ה,  ט' טבת, תשי"ב

ברוקלין.
שלום וברכה!

מכתבי בברכת מזל טוב לקשורי התנאים שלו עם ב"ג תחי' בטח הגיעו במועדו, ובמה ששואל 
סדר בלימוד בהנהגה ובעבודה עד זמן הנשואין, הנה לא שמעתי בזה הוראות, וגם אינו כותב במכתבו 
למתי קבעו זמן הנשואין בשעה טובה ומוצלחת, כי כאיזה שבועות מקודם הרי צריך ללמוד הלכות 
שיחיו,  מאנ"ש  הנשואים  האברכים  עם  בחברותא  שילמוד  יותר  וטוב  וכו'  נדה  בהלכות  הצריכות 
ובימים הסמוכים לימי הנשואין, ללמוד בראשית חכמה שער הקדושה פט"ו, ט"ז, י"ז, והשי"ת יתן 

שיעלה זיווגם ליפה בכל הפרטים.

בברכה.



צז zn z`neh zekld - dxdh xtq - zah a"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 ixeriyzah g"kÎa"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä úáè á"ë ïåùàø íåé

zn z`nh zFkld
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
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וכיוצא 1) המים פני שעל וירוקה ועורו הדג עצמות יבאר
ואדמה  אבנים גללים כלי כלים, מהם שעשה שבים ממה
פתיל, צמיד המוקף חרס כלי לנחת, העשוי עץ וכלי
חקוק  שהוא ארון טומאה, מקבל שאינו מדבר גולל והעושה
בתוכה  שקבר מערה הגולל, וכסהו המת בו והניח בסלע

המערה. לפני וחצר

.‡‚c‰ ˙BÓˆÚ2ÔÈ‡ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OBÚ‰ ,B¯BÚÂ «¿«»¿»∆≈∆≈ƒ≈»
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈn‰ Èt ÏÚL ‰˜B¯È ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ3.da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿»∆«¿≈««ƒ¿«≈»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - ÌiaM ‰Ó ÏkL∆»«∆«»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
¯ÓvÓ B‡ ‚c‰ ¯BÚÓ Ï‰‡ ‰OBÚ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ»»∆…∆≈«»ƒ∆∆
,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê Ï‰‡ ÏL BÓˆÚ ÔÈ‡ - Ìia Ï„bL∆»≈«»≈«¿∆…∆∆¿«≈À¿»
‰È‰È ¯L‡ ÏÎÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆«À¿»¿»¬∆ƒ¿∆

ÌÈÏ‰‡ ¯‡Lk ÂÈzÁz4. «¿»ƒ¿»…»ƒ

שנינו:2) ט הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
"או  לומר תלמוד וכו' טמאים יהיו שבים עורות אף "יכול
בארץ". הגדל מן עור אף בארץ הגדל מן בגד מה בגד",

ימים 3) המתעכבת הספינה דופני על הגדל ירקרק צמר כעין
שנאמר  שם מהמשנה רבינו למד זה דין אחד. במקום רבים

טהור. שבים כל לעניין 4)בה: שבים את מיעט הכתוב
בית  גם והרי טומאה, להבאת לא אבל בלבד, עצמו טומאת

הטומאה. את ומביא מיטמא אינו קבוע

.·ÌÈÏÏ‚ ÈÏk5ÔÈ‡ - ‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»≈»
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ
ıÚ ÈÏk ÔÎÂ .˙B‡Óh‰ ¯‡L ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓË ÔÈa≈À¿«≈≈¿»«À¿¿≈¿ƒ≈

˙ÁÏ ÈeOÚ‰6‰·z‰ ÔB‚k ,7Ô‰L ,˙¯ek‰Â Ïc‚n‰Â ∆»¿««¿«≈»¿«ƒ¿»¿««∆∆∆≈
‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ8ÁÏa9ÌÈÏeL Ì‰Ï ‰È‰ÈÂ10- «¬ƒƒ«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿∆»∆«ƒ

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡11‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿»…ƒƒ¿≈»¿…
‡a‰ ıÚ ÈÏk ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

.‰cÓa¿ƒ»

בעפר.5) מעורב בקר רפש מפרש שם להיות 6)רבינו
למקום. ממקום לטלטלו ולא אחד במקום ארון 7)מונח

א. משנה ט"ו פרק כלים וארבעה 8)גדול. עשרים מכילה
בינוניות. ביצים שש והלוג כוריים 9)לוגים, "שהם

המתקבץ  שהגודש חכמים, שיערו המשנה). (לשון ביבש"
הכלי  שבתוך הכמות כחצי מחזיק הכלי שפת מן למעלה
שווה  גודש, לו שאין בלח, סאה 40 המחזיק כלי ולפיכך
ביבש. סאה) 30 = (כור כורים שני מחזיקה למידה

עליהם,10) לעמוד יכול שהכלי מבחוץ, וישרים רחבים

מחודדים. או עגולים שוליים ב 11)למעט כו, בחגיגה
לב) יא, (ויקרא בתורה שנאמר לשק, מהיקש זה דין למדו
שק  מה ודרשו: וגו', שק" או עור או בגד או עץ "כלי
ואלה  וריקם, מלא מיטלטל כל אף וריקם, מלא מיטלטל

מלא. מיטלטלים אינם הגדולים הכלים

.‚ÏkÌ‰ÈËeLt - ıÚ È12Ì‰ÈÏa˜Óe ,ÌÈ¯B‰Ë13 ¿≈≈¿≈∆¿ƒ¿«¿≈∆
Ô‰ÈÏa˜Óe ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈËeLt - O¯Á ÈÏk .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆∆¿≈∆¿ƒ¿«¿≈∆

Ô¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ÓË14Ëq‰a B‡ ¿≈ƒ¿≈»¿≈ƒ∆»≈¬ƒ»¿∆≈
·f‰15BÈ‡ - BabÓ ˙Óa O¯Á ÈÏk Ú‚ elÙ‡ . «»¬ƒ»«¿ƒ∆∆¿≈ƒ«≈

‡nË˙Ó16B¯ÈÂ‡a ˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‰ÒÎ Ì‡Â . ƒ¿«≈¿ƒƒ¿¿»À¿»ƒ«À¿«¬ƒ
O¯Á ÈÏk ‰È‰ .‡ÓË - Ba ‰Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¿»ƒ¿»»»¿ƒ∆∆
‰ÒÎ ‰‡Óh‰ È¯‰L ,‡ÓË - Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚƒ«≈»…∆ƒ¿»∆¬≈«À¿»ƒ¿¿»
‰Óe ‡e‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ì‡Â .B¯ÈÂ‡a«¬ƒ¿ƒ»»À»»ƒ»ƒ«
‰‡ÓË ÔÈ‡L ;‰¯Bza L¯t˙pL BÓk ,¯B‰Ë BÎB˙aM∆¿»¿∆ƒ¿»≈«»∆≈À¿»

·f‰ Ëq‰·e BÁ˙tÓ ‡l‡ BÏ ‰ÒÎ17‡e‰ È¯‰L , ƒ¿¿»∆»ƒƒ¿¿∆≈«»∆¬≈
BlÎa Ú‚pL ÈÓk18. ¿ƒ∆»«¿À

קיבול.12) בית להם זה 13)שאין דין נאמר שם [במשנה
למה  הוברר ולא זכוכית ובכלי עור בכלי עצם, בכלי גם
בית  לו שיש לשק מהיקש נלמד זה גם רבינו]. השמיטם

על 14)קיבול. ואף הכלי של באווירו הטומאה נגעה אם
טומאת  דיני דרשו ב כד, בחולין הכלי. בדופן נגעה שלא  פי
חרש  כלי "וכל לג): (שם, בתורה כתוב המקרא. מן חרס כלי
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם יפול אשר
שאוויר  מזה, למדנו טמאים. כולם - הכלי ואפילו תשבורו"
וטומאת  נגיעה. בלא אפילו שבתוכו אוכלים מטמא חרס כלי

שבתוכו. מה מטומאת שווה בגזירה למדנו אם 15)הכלי
מצורע  פרשת כהנים בתורת ממקומו. הכלי את הזיז זב
"וכלי  יב): טו, (שם הכתוב את דרשו ב) הלכה ג, (פרשתא
פירוש  ככולו, שהוא מגע ישבר" הזב בו יגע  אשר חרש
בנגיעה  כן שאין מה הכלי כל את מזיז שהזב ממקומו הזזה
למדו  א הלכה ושם הכלי. מן בחלק רק נוגע שהוא הזזה בלי
חרס  כלי מטמא אינו חמורה, שטומאתו זב, שאפילו גם
לא  אבל בהיסט, מטמא בלבד וזב מאווירו, אלא מגבו

ב). סג, (שבת אחרות זה 16)טומאות למדו שם, חולין
צמיד  אין אשר פתוח כלי "וכל טו): יט, (במדבר מהמקרא

עליו". הזב.17)פתיל הזיזו גם 18)כאילו נגע כאילו
הזיזו. שהרי באווירו,

.„ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·cÓ ÏÏB‚ ‰OBÚ‰»∆≈ƒ»»∆≈¿«≈À¿»¿
ıÚ ÈÏk B‡ ‰Ó„‡ ÈÏk B‡ Ô·‡ ¯·w‰ Èab ÏÚ ÁÈp‰L∆ƒƒ«««≈«∆∆∆∆¿ƒ¬»»¿ƒ≈
¯BÚ B‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏk B‡ ‰cÓa ‡a‰«»¿ƒ»¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ
˙‡ÓË ‡ÓË Ô‰a Ú‚Bp‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ BÓˆÚÂ ‚c‰«»¿«¿¿«≈¿≈«≈«»∆»≈À¿«
ÏÏBb ˙BÈ‰lÓ eL¯t Ì‡Â .ÏÏB‚a Ú‚B ÌeMÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈«¿≈¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈzÁzÓ ˙n‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰L B‡∆≈ƒ∆«≈ƒ«¿≈∆¬≈≈¿ƒ¿≈
‡ÓË da Ú‚Bp‰ - ÏÏBb d˙B‡ ‰OÚÂ d˙ÙkL ‰Ó‰a¿≈»∆¿»»¿»»»≈«≈«»»≈
- ‰Ó‰a‰ ¯Èz‰ .ÏÏB‚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»»¿«∆ƒ≈ƒƒ«¿≈»
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˙È·Á ÔÎÂ .˙BÓ‰a‰ ¯‡Lk ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰19‡È‰L ¬≈ƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿≈»ƒ∆ƒ
ÏÏBb d˙B‡ ‰OÚÂ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ¿≈»«¿ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»»»≈

da Ú‚Bp‰ - ˙ÓÏ20˙È·Á‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ¿≈«≈«»»≈À¿«ƒ¿»¿∆»ƒ
ÔÈ˜Ln‰ÂÔÈ¯B‰Ë21. ¿««¿ƒ¿ƒ

חרש.19) הקבר.20)של מן שפירשה מפני 21)לפני
לתוך  נכנסת שאינה הטומאה, ובין ביניהם מפרידה שהחבית

הכלי.

.‰˙„ÓBÚ ÔÈa ,¯·˜Ï ÏÏBb d‡OÚL ‰¯B˜22ÔÈa »∆¬»»≈¿∆∆≈∆∆≈
dcˆ ÏÚ ‰hÓ23¯·w‰ Á˙t „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - À»«ƒ»≈»≈∆»¿∆∆∆««∆∆

„·Ïa24.¯B‰Ë - ¯·wÏ ıeÁ Ápn‰ ‰ˆwa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿«¿«≈««»∆«À»«∆∆»
¯·˜Ï ÏÏBb dL‡¯ ‰OÚ25ÏÚ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰Â »»…»≈¿∆∆«¬≈ƒ∆∆«

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡a ‰pnÓ Ú‚Bp‰ :ÔÏÈ‡ BÓk ¯·w‰«∆∆¿ƒ»«≈«ƒ∆»¿«¿»»¿»ƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Úa¯‡Óe ,ÏÏBb ÌeMÓ ‡ÓË - ¯·wÏ CeÓÒ»«∆∆»≈ƒ≈≈«¿»»¿«¿»

¯B‰Ë -26„È˙Ú ‡e‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»ƒ
dlk - d˙B‡ ı˜Ï „È˙Ú BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;d˙B‡ ı˜Ï»…»¬»ƒ≈»ƒ»…»À»

.ÏÏBb≈

הקבר.22) מפתח עודף הקבר 23)ורחבה על מוטלת
הקבר. מפתח יותר על 24)וארוכה העודף בחלק והנוגע

טהור. - העץ 25)הפתח שורש על לא הקורה את העמיד
ועוביו  כך, כל רחב שאינו השני ראשה על אלא רחב שהוא

הקבר. לפתח מחוץ יוצא לגולל 26)אינו קבע שלא מפני
אינו  הרחב צידה על בעומדת שגם ומובן, זה. משיעור יותר
משמיעה  ראשונה שבבא אלא טפחים, מארבעה יותר מטמא
אחרונה  ובבא מטמא, אינו הקבר פתח על שהעודף אותנו,
הוא  זו הלכה פירוש (כל המטמא הגובה גבול את קובעת

פי  שם).על טוב יום התוספות

.ÂÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰Úa¯‡ ÏL ˙BÏB„b ÌÈ·‡ ÈzL¿≈¬»ƒ¿∆«¿»»«¿»»¿»ƒ
Ô‰ÈzL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - ÏÏBb Ô‡OÚL27‡ÓË28. ∆¬»»≈««¬ƒ««≈¿≈∆»≈

,¯B‰Ë ‰iL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Ïhƒ¿»««≈∆««¬ƒ««≈¿ƒ»»
Ba ‡ˆzL C¯„ ‰‡ÓhÏ LiL ÈtÓ29. ƒ¿≈∆≈«À¿»∆∆∆≈≈

משתיהן.27) אחת כל על גדולה 28)כלומר, שהאבן מפני
גולל. להיות ראוייה היא טפחים לקמן 29)ארבעה ראה

אלא  ממש, הקבר גבי על שלא שהאהיל והמדובר ט. הלכה
(כסף  טמא הקבר על המאהיל שהרי הקבר, כותל גבי על

קורקוס). הר"י בשם משנה

.Ê‡ÓË ÔÈ‡ - ¯·˜Ï ÏÏB‚ e‰‡OÚL ˙B¯B¯ˆ ÏL Ïb«∆¿∆¬»»≈¿∆∆≈»≈
ÈÓÈt‰ ¯„Ò ‡l‡30Ï·‡ ;¯·˜ ÏL Bk¯ˆ ‡e‰L , ∆»≈∆«¿ƒƒ∆»¿∆∆∆¬»

.¯B‰Ë - ÌÈ·‡‰ ¯‡La Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»»¬»ƒ»

והשורה 30) שורה, גבי על שורה מסודרים הצרורות
פנימי. סדר נקראת התחתונה

.ÁÚÏÒa ˜e˜Á ‡e‰L ÔB¯‡31˙n‰ Ba eÁÈp‰Â »∆»¿∆«¿ƒƒ«≈
¯B‰Ë ÌB˜Ó ÏÎa ÚÏqa Ú‚Bp‰ - ÏÏB‚a e‰eqÎÂ32, ¿ƒ¿≈«≈««∆«¿»»»

ÏB„b ¯B·Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .‡ÓË ÏÏBba Ú‚Bp‰Â¿«≈««≈»≈¿»∆∆¿»
‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡L ,‰Èt ÏÚ ‰ÏB„b Ô·‡Â ,ÌÈ˙Ó ‡ÏÓ»≈≈ƒ¿∆∆¿»«ƒ»∆≈»≈∆»

LÙ ‰a Ì‡Â .dÏÏÁ „‚k33dab ÏÚ34BÊ È¯‰ -35 ¿∆∆¬»»¿ƒ»»∆∆««»¬≈

Ìe˙Ò ¯·˜k36ÔB¯‡‰ ‰˙È‰ .ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓe37 ¿∆∆»¿«≈ƒ»¿ƒ»»¿»»»
ÚÏqa ‰˜e˜Á‰38‰hÓlÓ ‰·Á¯39‰ÏÚÓÏÓ ‰¯ˆÂ «¬»«∆«¿»»ƒ¿«»¿»»ƒ¿«¿»

¯B‰Ë ÔhÓlÓ da Ú‚Bp‰ - dÎB˙a ˙n‰Â40, ¿«≈¿»«≈«»ƒ¿«»»
ÔÏÚÓÏÓe41ÏÚ eÎÓÒ ‰ÏÚÓÏÓ ÔÈ„„v‰ È¯‰L ;‡ÓË ƒ¿«¿»»≈∆¬≈«¿»ƒƒ¿«¿»»¿«

‰·Á¯ ÔB¯‡‰ ‰˙È‰ .ÏÏB‚k eOÚÂ ˙n‰ Èab«≈«≈¿«¬¿≈»¿»»»¿»»
ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰ - ‰hÓlÓ ‰¯ˆÂ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«»«≈«»ƒ»»

‡ÓË42‰ÂL ‰˙È‰ .43CeÓq‰ ÁÙhÓ da Ú‚Bp‰ : »≈»¿»»»«≈«»ƒ∆««»
d˙ÈÚ˜¯˜Ï44‡ÓË - ‰ÏÚÓÏe45- ‰hÓÏe ÁÙhÓ , ¿«¿»ƒ»¿«¿»»≈ƒ∆«¿«»

BÓk dÎB˙a ˙n‰ ÒÈÎ‰Â ÚÏÒa ÔB¯‡ ·w .¯B‰Ë»ƒ≈»¿∆«¿ƒ¿ƒ«≈¿»¿
¯‚46ÌB˜nÓ ıeÁ ,¯B‰Ë ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰ - ∆∆«≈«»ƒ»»»ƒ¿

.dÁ˙tƒ¿»

ממקומו.31) מעולם נעקר "קרקע 32)שלא נקרא זה
לטמא  אחד קבר יספיק כן, לא שאם מטמא, שאינו עולם"

העולם. כל קטן.33)את הארון.34)חדר על
הקטן].35) [=החדר בכל 36)הנפש האמור סתום קבר

קבור  שהמת במקום קרקע גבי שעל בניין משמעותו מקום
בניין  ואפילו טמא. אינו הקבר, בצידי בקרקע הנוגע אבל בו,

כ  אלא מצדדיו, מטמא טפח אינו על טפח יש המת שבמקום
טומאה  זו הרי כזה חלול שם אין ואם פנוי, טפח ברום

משנתנו.37)רצוצה. ללשון בהתאם נקבה לשון נקט
"וארון  נקבה: בלשון ארון אחת פעם במקרא [מצאנו
מרוטנברג  מאיר והרב יז). ד, (שמואלֿא נלקחה" אלוקים
ואבן  באבן חצוב שהארון מפני כותב למשנתנו בפירושו

נקיבה]. שהמדובר 38)לשון נאמר, לא שם במשנה
מן  שלמד כותב זו למשנה בפירושו ורבינו בסלע, בחקוקה
לחקוקה  מתכוונת שהמשנה ז) הלכה י (פרק התוספתא
הקבר  ובו ההר בראש בולט היה סלע צוק פירוש, בסלע.

הקבר.39)חקוק. ממקום יותר רחב שהסלע במקום
ההר.40) מן חלק הוא הסלע שהרי עולם, קרקע ככל
נגיעתו 41) ממקום מאונך קו תמשיך שאם הצר, במקום

ממש. הקבר במקום הקו יגע ההר, שאינו 42)בכיוון מפני
כארון. כולו דין עולם זקופים 43)כקרקע הסלע כותלי

ישר. הקבר.44)בקו יהושע 45)משולי כרבי פסק
אחריו, נגרר הקבר לשולי הסמוך אחד שטפח במשנתנו,

עולם. כקרקע הוא מזה נראה 46)ולמטה גדולה. יתד
דרך  המת את לתוכו ומכניסים וצר עמוק לחור שהכוונה
הסלע  ולפיכך ממש כארון אינו שכזה וחור רגליו או ראשו

עולם. כקרקע הוא

.Ë¯·w‰L ‰¯ÚÓ47:‰¯Ún‰ ÈÙÏ ¯ˆÁÂ dÎB˙a ¿»»∆«∆∆¿»¿»≈ƒ¿≈«¿»»
¯ÈÂ‡Ï ¯ˆÁ‰L ÔÓÊa48¯B‰Ë dÎB˙Ï „ÓBÚ‰ -49, ƒ¿«∆∆»≈»¬ƒ»≈¿»»

‰¯Ún‰ ÛB˜LÓa ÚbÈ ‡lL „·Ï·e50¯ˆÁ‰L ÔÓÊ·e ; ƒ¿«∆…ƒ«¿«¿«¿»»ƒ¿«∆∆»≈
‰Úa¯‡ [‰¯Ún‰ „ˆa ‰l‚Ó] da ‰È‰ Ì‡ :‰¯˜Ó¿…»ƒ»»»¿À∆¿««¿»»«¿»»
ÌLÏ ÒÎp‰ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«ƒ¿»¿»
ÒÎp‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ‰˙È‰ ;¯B‰Ë»»¿»¿»≈«¿»»««¿»»«ƒ¿»
.‰¯Ún‰ Á˙Ùa Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‡ÓË ÌLÏ¿»»≈¿««ƒ∆…»«¿∆««¿»»

רבים.47) למתים קבורה מקום שאין 48)כלומר, פירוש,
גבה. על על 49)תקרה ואף לקבר. קרוב עומד הוא אפילו

שיש  בחצר לקבר, סמוך אמות ארבע על טומאה שגזרו פי
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גזרו. לא מחיצות היא:50)לה שם בתוספתא רבינו גירסת
הקבר  מן טפחים מארבעה (שבפחות אמורים דברים "במה
שהיא  בזמן אבל לאוויר, פתוחה שאינה בזמן טמא)?
כל  (המשקוף) השקוף מן מרוחק אפילו לאוויר פתוחה

בשקוף". יגע שלא ובלבד טהור לתוכה הנכנס שהיא,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובו 1) הבית בתוך והמת בתוכו והמת סתום בית יבאר

באחד  להוציאו חשב פתוחים, או נעולים הרבה פתחים
הקבר  אימתי באחד, והמת לאכסדרה הפתוחים ובתים מהם,
ועולה  שבוקעת בטומאה גדול כלל סביביו, מכל מטמא

ויורדת. ובוקעת

.‡Ìe˙Ò ˙Èa2Á˙t BÏ ‰È‰L B‡ ,BÎB˙a ˙n‰L «ƒ»∆«≈¿∆»»∆«
[ÂÈÓÈvt ˙‡ ı¯Ùe]3,ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓ - BÓ˙Òe »«∆«ƒ»¿»¿«≈ƒ»¿ƒ»

ÈtÓ ,‰Ú·L ‡ÓË - BbbÓ B‡ ÂÈ¯BÁ‡Ó Ba Ú‚Bp‰Â¿«≈«≈¬»ƒ«»≈ƒ¿»ƒ¿≈
Ìe˙Ò ¯·˜k ‡e‰L4,BÓ˙Ò elÙ‡ ,Á˙t Ba ÁzÙ . ∆¿∆∆»ƒ¿«∆«¬ƒ¿»

BbbÓe ÂÈ¯BÁ‡Ó Ba Ú‚Bp‰ - ÂÈÓÈˆt ı¯t ‡Ï Ì‡ƒ…»«¿ƒ»«≈«≈¬»ƒ«
‰È‰È ‰nÎÂ .Á˙t‰ „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë»¿≈»≈∆»¿∆∆«∆«¿«»ƒ¿∆

˙n‰ ÌÏL ?Á˙t‰ ¯eÚL5‰Úa¯‡a BÁ˙t - ƒ«∆«»≈«≈ƒ¿¿«¿»»
ÌÈÁÙË6ÏB„‚Â ,ÁÙËa BÁ˙t - ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , ¿»ƒ¿«ƒƒ«≈ƒ¿¿∆«¿»

.‰Úa¯‡a BÁ˙Ùe ˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¬≈¿≈ƒ¿¿«¿»»

בית 2) א. יב, בתרא בבא גמרא ה"י, פט"ז אהלות תוספתא
הנמצא  ואפילו בבית הנמצא כל פתח, בו ויש בתוכו שהמת
באוהל. מיטמא הנעולה לדלת שמחוץ בחלקו המשקוף תחת
והרי  המשקוף, דרך ויעבור הזה הפתח דרך יצא שהמת מפני
טהור. - מבחוץ הבית בקורות הנוגע אבל אהלו. זה כל

משקוף 3) ובכללן והקיר, הדלת בין הנתונות עץ חתיכות
ולפיכך  פתח, מדין יצא לא אותם פרץ שלא זמן כל ומזוזות.
שנתבאר  כמו הפתח, כנגד אלא מטמא אינו סתמו אפילו

ששי.4)למעלה. בפרק למעלה נתבאר סתום קבר דין
קטן.5) נפל כגון כזית, בו שאין בו 6)אףֿעלֿפי אין ואם

מ"ו). פ"ג (אהלות כסתום דינו זה, כשיעור

.·˙Èa‰ CB˙a ˙n‰7ÌlkL ÔÓÊa ,‰a¯‰ ÌÈÁ˙t B·e «≈¿««ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«∆À»
ÌÈÏeÚ8ÌÈ‡ÓË Ìlk -9Ô‰Ó Á˙t Ïk „ˆa ·LBi‰Â , ¿ƒÀ»¿≈ƒ¿«≈¿«»∆«≈∆

‡ÓË - Á˙t‰ ÏÚ ‡ˆBi‰ ‰¯˜z‰ ˙Áz10ÁzÙ . «««ƒ¿»«≈««∆«ƒ¿»ƒ¿«
ÏÚ Û‡Â ,Ô‰Ó „Á‡a B‡ÈˆB‰Ï ·LÁL B‡ ,Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»«¿ƒ¿∆»≈∆¿««

˙n‰ ˙nL ¯Á‡ ·LÁL Èt11B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ elÙ‡ , ƒ∆»«««∆≈«≈¬ƒ»«¿ƒ
‰Úa¯‡ ‡È‰L ÔBlÁa12ÏÈv‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ13ÏÚ ¿«∆ƒ«¿»»««¿»»ƒƒ«

ÁzÙpL Á˙t‰ „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ôlk ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒÀ»¿≈»≈∆»¿∆∆«∆«∆ƒ¿«
ÔÈ¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,ÂÈÏÚ ·LÁL B‡14Ô‰L ÈtÓ , ∆»«»»¿«¿»¿ƒƒ¿≈∆≈

ÔÈÏeÚ15Ìe˙Ò ¯·˜k ˙Èa‰ ÔÈ‡ È¯‰Â16Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ«¬≈≈««ƒ¿∆∆»¿≈ƒ
Á˙t ¯zÁÏ ÏÈÁ˙‰17‰Úa¯‡ ¯zÁiMÓ - Ba B‡ÈˆB‰Ï ƒ¿ƒ«¿…∆«¿ƒƒ∆«¿…«¿»»

‰Úa¯‡ ÏÚ18Á˙t ÌL ‰È‰ .Ôlk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÏÈv‰ ««¿»»ƒƒ««¿»ƒÀ»»»»∆«
ÏÈÁ˙iMÓ - BÁ˙ÙÏ ÏÈÁ˙‰Â B‡ÈˆB‰Ï ·LÁÂ Ìe˙Ò»¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆«¿ƒ

Ôlk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÏÈv‰ ÁzÙÏ19Ba eÈ‰ .20˙BBlÁ ƒ¿…«ƒƒ««¿»ƒÀ»»«
‰a¯‰21˙B¯B‰Ë Ôlk - ˙BÙ‚eÓ ÔlÎÂ22eÁzÙ .23- «¿≈¿À»»À»¿ƒ¿¿

˙B‡ÓË Ôlk24ÏÂ ,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏÈv‰ ‡25Á˙t . À»¿≈¿…ƒƒ««¿»ƒ∆«
ÔË˜26ÏB„b Á˙t CB˙a27Ì‰ÈL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ -28 »»¿∆«»««¬ƒ««≈¿≈∆

ÏB„b‰ ˙‡ ÔË˜ ¯‰Ë - ÔËwa B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ .‡ÓË29. »≈»«¿ƒ«»»ƒ≈»»∆«»
ÔÈÓÈ‡˙Ó Ô‰ÈL eÈ‰30Ì‰ÈL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - »¿≈∆«¿ƒƒ««¬ƒ««≈¿≈∆

‡ÓË31˙‡ ¯‰Ë - Ô‰Ó „Á‡a B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ . »≈»«¿ƒ¿∆»≈∆ƒ≈∆
B¯·Á32˙ÈaÏ ‰È‰ .33,ÌB¯„Ï Á˙Ùe ÔBÙˆÏ „Á‡ Á˙t ¬≈»»««ƒ∆«∆»¿»∆«¿»

B‡ ÂÈÁ‡ e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÈBÙva B‡ÈˆB‰Ï ·LÁÂ¿»«¿ƒ«¿ƒ¿««»»∆»
- ÈÓB¯ca ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â ÂÈ·B¯¿̃»¿»¿≈ƒƒ∆»«¿ƒ

ÈBÙv‰ ˙‡ ÈÓB¯c ¯‰Ë34ÌÈ¯ÚÈ ‡lL „·Ï·e ,35Ì‡Â . ƒ≈¿ƒ∆«¿ƒƒ¿«∆…«¬ƒ¿ƒ
.ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ÌÈ¯Ú‰∆¡ƒ¿≈∆¿≈ƒ

מ"ג.7) פ"ז פתוחים.8)שם כולם אם והואֿהדין
כולם 9) יוציאוהו, פתח באיזה יודעים אנו שאין מפני

אנו  אין הפתחים באחד וכשיוציאוהו אחד. כפתח נחשבים
ונטהר  הטמא הוא זה שפתח למפרע, הדבר הוברר אומרים
מן  שהם שבדברים מפני הפתחים, שאר שכנגד הכלים את
מתירים  או מטהרים אין פירוש: ברירה", "אין התורה

שכזו. טמאים.10)מסברא כולם שאמר: למה ביאור
שם.11) מטומאה.13)טפחים.12)כביתֿהלל
אחר 14) לדלת מחוץ המשקוף תחת שהעמידו הכלים

כן  לפני שם שנמצאו הכלים אבל שחשב, או האחד שנפתח
שבדאורייתא  מפני למפרע לטהרתם חוזרים ואין נטמאו

א). י, ביצה אושעיא, ור' (רבה ברירה" ובוודאי 15)"אין
עליו. שחשב זה דרך או הפתוח הפתח דרך המת את יוציאו

פצימיו.16) נפרצו שלא חדש.17)מפני פתח לפתוח
בתחילה,18) בפותח (ביתֿהלל) "ומודים שם: במשנה

מציל  אינו זה משיעור בפחות אבל טפחים. ארבעה שיפתח
הבא). באות ביתֿהלל 19)(ראה אמרו סתום בפתח

פתח  לפותח דומה זה ואין מציל, - לפתחו שמשהתחיל
מעולם. שם היה שלא נעולים.20)במקום שפתחיו בבית

ה"ד.21) פ"ח, אהלות להוציא 22)תוספתא חשב כשלא
חלונות. דרך המת דרכם 23)את להוציא כוונה בלי אפילו

המת. הפתיחה.24)את דרך עוברת אין 25)הטומאה
פתוחים  חלונות אפילו ולפיכך החלון, דרך מת להוציא דרך
דרכם  להוציאו חשב אם אלא הפתחים על מצילים אינם

כסףֿמשנה). וראה קורקוס. בבתים 27)שם.26)(הר"י
משאות  להכניס שער כעין גדול פתח לעשות נהגו גדולים
אנשים. של וכניסה ליציאה קטנה דלת ובשער גדולות,

מהשנים.28) אחד כל אומרים 29)פירוש, אנו ואין
חישב  אם הדין מהו כתב לא הגדול. לגבי בטל שהקטן
נפתח  הקטן גם הגדול ייפתח שאם מפני בגדול, להוציא

והעמיד 30)עמו. הגדול, השער בתוך מזוזה שהעמיד
באמצע  אינה המזוזה אם ואפילו מתאימות. דלתות שתי
בגבהן  מתאימות והדלתות אחד לצד משוכה אלא הפתח

הר"ש). (ע"פ ברחבן שוות אינן פשוט,31)אבל זה דין
אחריו. הבא לדין הקדמה כעין אומרים 32)ונכתב ואין

אחד. פתח שם.33)ששניהם מחשבת 34)תוספתא
מחשבתם  מבטלת המת הרחוקים.קרובי שלא 35)של

הדרומי, הפתח את מתחילה לטהר כוונה מתוך זאת יעשו
לדעת  [ואפילו הצפוני. את ויטהרו הקרובים יבואו ואח"כ
לפני  בפתח שנמצאו שהכלים א) י, (ביצה אושעיא ור' רבה
הדרומי  בפתח להשתמש ההערמה תועיל טמאים, שחשב

המת]. את דרכו להוציא ויקבעו הקרובים שיבואו עד
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.‚ÌÈza36‰¯„ÒÎ‡Ï ÔÈÁe˙t‰37:Ô‰Ó „Á‡a ˙n‰Â »ƒ«¿ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿∆»≈∆
a‰ È¯‰ - ‰¯„ÒÎ‡a ˙‡ˆÏ ˙Ó ÏL Bk¯„ ‰È‰ Ì‡˙È ƒ»»«¿∆≈»≈¿«¿«¿»¬≈«≈

¯ÚL38ÌÈ‡ÓË ÌÈza‰Â39Â‡Ï Ì‡Â ;40¯ÚL ˙Èa - ««¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈««
‡ÓË41¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,42¯„Á‰ .43˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙlL »≈¿««ƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒƒ««ƒ
Û‚eÓ44ÌÈÙÏ ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ,45ÔBlÁ C¯c46˙Èa‰ - »¿ƒ¿¿»À¿»ƒ¿ƒ∆∆«««ƒ

¯B‰Ë ÔBˆÈÁ‰47C¯c ˙‡ˆBÈÂ ˙¯ÊBÁ ‰‡Óh‰L ÈtÓ , «ƒ»ƒ¿≈∆«À¿»∆∆¿≈∆∆
Ba ‰ÒÎpL ÔBlÁ‰48. ««∆ƒ¿¿»

שם.36) שפתחיהם 37)תוספתא הבתים לפני מקום
עליו. מכסה ותקרה צדדים משלושה מוקף והוא לתוכו,

(כסףֿמשנה),38) שער" "בית לאכסדרה כאן קורא רבינו
לבית. כמבוא שהיא מפני הוציאו 39)כנראה כבר כאילו

הטומאה  נכנסת וממנה ונטמאה, האכסדרה דרך המת את
שלא 40)לבתים. פתח עוד בתוכו שהמת לבית שיש כגון

זה. פתח דרך להוציאו מתכוונים וקרוביו האכסדרה, מצד
לבית.41) טפילה שהיא מפני טמאה האכסדרה פירוש,
נכונה.42) זו וגירסא טהורים. והבתים הגירסא: תימן בכת"י

[ותמוה  (כסףֿמשנה). נעול המת בית כשפתח והמדובר,
הלא  נעול, הבית כשפתח טמאה האכסדרה למה הדבר,
- הנעולה לדלת מחוץ המשקוף שתחת האסקופה אפילו
מפרש, מראדזין הגאון לאדמו"ר טהרות ובסדרי טהורה?
האכסדרה  דרך המת את יוציאו אם ידוע כשלא שהמדובר
קבוע  מנהג שאין פירושו לאו", "ואם שכתב ומה לא. או
האכסדרה  את טימאו ולפיכך האכסדרה, דרך להוציא
מספק]. לבית הטומאה את מביאה אינה אבל מספק,

שם.43) החיצון 44)תוספתא והבית החדר שבין הדלת
הפנימי.45)נעולה. ואףֿעל47ֿ)שבחדר.46)לחדר

פתחו. דרך לצאת עתידה שהטומאה שאמרו ו 48)פי מה
לא  כשהטומאה המדובר הפתחים, על מצילים החלונות אין

החלון. דרך נכנסה

.„¯·w‰ ÔÈ‡49ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓ50ÌL ‰È‰iL „Ú ≈«∆∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«∆ƒ¿∆»
ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÏÏÁ51dÈa‚‰ elÙ‡ . »»∆««∆««∆«¬ƒƒ¿ƒ«

Ïk‰ - ÚÈ˜¯Ï „Ú ÁÙË ÏÏÁ Èab ÏÚ ÔÈa‰52‡ÓË53, «ƒ¿»««≈»»∆««»»ƒ««…»≈
¯·˜k Ïk‰L ÈÙÏ54‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰ .55‰È‰ ‡ÏÂ ¿ƒ∆«…¿∆∆»¿»À¿»¿»¿…»»

˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÁÙË ÏÏÁ ÌL»»»∆«À¿»««¿»««
‰‡Óh‰ „‚k Ú‚Bp‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ¿∆∆¿≈»≈∆»«≈«¿∆∆«À¿»
Ú‚Bp‰ B‡ ,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ B‡ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»««¬ƒ»∆»ƒ¿«¿»«≈«

‰hÓlÓ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰M ‰Ó B‡ ‰hÓlÓ dc‚k56; ¿∆¿»ƒ¿«»«∆∆¡ƒ»»ƒ¿«»
.¯B‰Ë - ÔÈa‰ Ècˆa Ú‚Bp‰ Ï·‡¬»«≈«¿ƒ≈«ƒ¿»»

על 49) טפח ומקומה בכותל "הטומאה מ"א. פ"ז אהלות
טמאות". כולן עשר, הן ואפילו גבה, שעל העליות כל טפח,

סתום.50) קבר כדין מבחוץ, פנוי 51)פירוש, מקום
הטומאה. מן מבחוץ,52)למעלה הבנין בכתלי הנוגע

ובקרקעיתו. סתום.54)שם.53)בגגו כקבר
אטומה".55) "נפש במשנה: צר. במקום לחוצה
עליו.56) האהיל שהקבר

.‰ÏÏk ‰Ê57‡nËÓ‰ ¯·c ÏkL :˙Ó ˙‡ÓËa ÏB„b ∆¿»»¿À¿«≈∆»»»«¿«≈
ıeˆ¯ ‰È‰ Ì‡ ,˙n‰ ÔÓ Ï‰‡aÁÙË ÏÏÁ BÏ ÔÈ‡L , ¿…∆ƒ«≈ƒ»»»∆≈»»∆«

˙Ú˜Ba ,ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È¯‰ -¬≈«À¿»««¿»«»»ƒ«««

.ÔÈ„„v‰ ÔÓ ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,ÌB‰z‰ „Ú ˙„¯BÈÂ¿∆∆««¿¿≈»¿«¿»ƒ«¿»ƒ
‰‡e·z ÏL È¯k ?„ˆÈk58ÔÓ ˙ÈÊÎe ÌÈ·‡ ÏL Ï‚ B‡ ≈«¿ƒ∆¿»«∆¬»ƒ¿«ƒƒ

- da ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ „ˆa ÌÈÏÎÂ ,BÎB˙a ˙n‰«≈¿¿≈ƒ¿««À¿»¿≈»¿ƒ»
„‚k ÔeÎÓ Ïb‰ CB˙aL ÈÏk ÏÎÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆¿««¿À»¿∆∆
‰‡Óh‰L ,‡ÓË ‰hÓlÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ ‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«»»≈∆«À¿»
ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡Â .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba««¿»««¿∆∆¿ƒ»»¿

ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÏeÏÁ ‰‡Óh‰59‡e‰ - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ «À¿»»∆««∆««∆«
.ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓe Ìe˙Ò ¯·˜k¿∆∆»¿«≈ƒ»¿ƒ»

שם.57) פט"ו כשהכרי 58)שם; והמדובר מ"ז, פט"ו שם
ה"ו. ראה בחוץ. מונחים שם.59)והגל תוספתא

.ÂB‡ÏnL ˙Èa60˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ61Ïha ‰Ê È¯‰ - «ƒ∆ƒ¿»»¿¬≈∆ƒ≈
˙Èa‰62Ì‡Â ,˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ ÏL Ï‚k ‡e‰ È¯‰Â ««ƒ«¬≈¿«∆»»¿¿ƒ

˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba - ¯ÙÚ‰ CB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿∆»»««¿»««
.ÌÈ¯B‰Ë ¯ÙÚ‰ CB˙a ‰ÈcˆaL ÌÈÏÎÂ ,˙„¯BÈÂ¿∆∆¿≈ƒ∆¿ƒ∆»¿∆»»¿ƒ

מ"ז.60) כלל,62)חצץ.61)שם בית כאן אין כאילו
נשאר  ואם וצרורות. עפר הגל אלא בין טפח על טפח אויר

במשנה: גורס רבינו אטומה". "נפש זו הרי התקרה, ובין
ואפילו  עפר, הבית את בכוונה מילא אם פירוש, "ביטלו",
זה, במעשה ביטל - אחד לגוש נדבקים שאינם צרורות
למשנתנו  טוב' יום 'תוספות ראה הבית. את בכוונה, שנעשה
בספרים  אולם הבית". אצל בטל זה "הרי זו: בהלכה שגורס

הבית". "ביטל הגירסא: תימן, בכת"י וכן שלנו,

.Ê‰ˆeˆ¯ ‡È‰L ‰‡ÓË63Ï˙kÏ ‰kÒ CÓÒÂ Ï˙Îa64 À¿»∆ƒ¿»¿…∆¿»«À»«…∆
.Ï‰‡‰ ÈcvÓ „ˆ Ï˙k‰ ‰OÚ È¯‰L ,‰‡ÓË ‰kq‰ -«À»¿≈»∆¬≈«¬»«…∆«ƒƒ≈»…∆
‰È‰ ‡Ï el‡ Ú‚BpÏ ÌÈ¯B‰Ë ÔÈ„„v‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«≈«ƒ…»»
Ï‰‡‰ - Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚpMÓ Ï·‡ ,Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…∆¬»ƒ∆«¬»¬≈∆…∆»…∆

BÎB˙a ‰‡Óh‰ È¯‰L ,‡ÓË Blk65. À»≈∆¬≈«À¿»¿

שם:63) המשנה של האחרונה הבבא את מפרש רבינו
על  בפירושו כתב וכן רצוצה, בטומאה סוכות" לה "סמך

ראב"ד). (ראה (רבינו 64)המשנה המשקוף" עליו "ושם
למשנה). הסוכה,65)בפירושו מן חלק נעשה הכותל

הסוכה. בתוך מונחת כאילו בכותל שהיא והטומאה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) לזרוע מותר ואם בתוכה, קבר שאבד שדה דין יבאר

וסמוכות  הרחוקות או לעיר הקרובות התלוליות בו, לנטוע
לפנותו, מותר אם הידוע קבר או הנמצא קבר הקברות, לבית

מת ו  או קבר והמוצא מצוה במת הפוגע לרבים, המזיק קבר
מציינין. וכיצד ובמה לציין, שחייב

.‡‰„O2¯·˜ „·‡L3d¯ÙÚ - dÎB˙a4ÚbÓa ‡nËÓ »∆∆»«∆∆¿»¬»»¿«≈¿«»
¯·w‰ LB„ ‡nL ,Ò¯t‰ ˙È·k ‡OÓ·e5eÈ‰ÈÂ da ¿«»¿≈«¿»∆»»«∆∆»¿ƒ¿

- dlk ‰„O‰ ÏÎÂ .d¯ÙÚ CB˙a ‰¯BÚOk ˙BÓˆÚ¬»ƒ¿»¿¬»»¿»«»∆À»
‡ÓË ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰6- Ï‰‡ dÎB˙a „ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ««¬ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ∆¡ƒ¿»…∆

„ÈÓÚ‰L Ï‰‡‰ ‡nL ,Ï‰‡a LiM ‰Ó Ïk ‡ÓËƒ¿»»«∆≈»…∆∆»»…∆∆∆¡ƒ
.ÏÈ‰‡Ó ‡e‰ ¯·w‰ ÏÚ ‰„O d˙B‡a¿»»∆««∆∆«¬ƒ

מ"ג.2) פי"ח אנו 3)אהלות ואין קבר, בו שיש ידוע
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שדה  דין שנינו שם, הראשונה בבבא מקומו. את יודעים
(פ"ב  למעלה דיניו מקצת כתב רבינו אלם קבר, בו שנחרש
פ"י  ולקמן שבמשנה, שניה בבבא כאן מתחיל ולכן הט"ז),

שנחרש. קבר דיני ומבאר מהשדה 4)ממשיך לקח אם
טהור. במקום והניחו ושבים.5)עפר, עוברים ברגלי נדרס

מטמא  אינו כשעורה עצם שהרי באוהל, מטמא ואינו
הרבים,6)באוהל. כרשות שדינו החמה בימות ואפילו

כאן  טהור', ספיקו הרבים ברשות טומאה 'ספק בידינו וכלל
טומאה. שהוחזקה מפני טמא,

.·‰a7˙Èa (da)8dÁ˙t ‰È‰ Ì‡ :ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚÂ »»»«ƒ«¬ƒ»««»ƒ»»ƒ¿»
˙Èa ÏL dÁ˙t „‚k ‰iÏÚ ÏL9‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰ -10, ∆¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»∆«ƒ»¬ƒ»¿»

‰iÏÚ‰ - ˙Èa‰ ÛB˜LÓ ˙Áz ¯·w‰ [‰È‰] elÙ‡L∆¬ƒ»»«∆∆«««¿««ƒ»¬ƒ»
BÓk ,Ï‰‡ Èab ÏÚ Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‰¯B‰Ë¿»∆¬≈…∆««≈…∆¿

¯‡a˙iL11ÔeÎÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;12‰iÏÚ‰ Û‡ - ∆ƒ¿»≈¿ƒ…»»¿À»«»¬ƒ»
‰iÏÚ‰ È¯‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰iÏÚ ˙t˜Ò‡ ‡nL ,‰‡ÓË¿≈»∆»«¿À«¬ƒ»««∆∆«¬≈»¬ƒ»

¯·w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡Ó13. «¬ƒ»««∆∆

מ"ה.7) פי"ז קבר.8)שם בו שאבד ואינו 9)בשדה
בולט  אינו וגם מכאן, ולא מכאן לא הבית פתח על עודף

הבית. לפתח חוצץ 10)מחוץ מונח, שהמת מקום בכל
לעליה. תכנס שלא הטומאה מפני פט"ז 11)הבית לקמן

קצת.12)ה"ג. עודף שמא 13)אלא אנו חוששים
ועולה  ובוקעת ולחוץ עביו מחצי עצמו הכותל נגד הטומאה
הבית, פתח על עודף שהיא במקום העליה לפתח וכשמגיעה
דינה  ולפנים מחציו בכותל היא אם אבל לפנים, נכנסת היא
נכנסת  ואינה חוצצת הבית ותקרת הבית, בתוך היא כאילו

טהרות). (סדרי לעליה

.‚BÊ ‰„OÂ14Ú¯Ê Ïk dÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯zÓ15ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿»∆À»ƒ¿…«¿»»∆«¿ƒ∆≈
¯·wÏ „Ú ÌÈÚÈbÓ ÌÈÚ¯Ê ÈL¯L16ÔÈÚËB ÔÈ‡ Ï·‡ . »¿≈¿»ƒ«ƒƒ««∆∆¬»≈¿ƒ

„Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈL¯M‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ dÎB˙a¿»ƒ»≈«¬»ƒ¿≈∆«»»ƒ«ƒƒ«
˙BiÏeÏz‰ .˙nÏ17¯ÈÚÏ ˙B·B¯w‰18˙È·Ï ‰ÎeÓq‰ «≈«¿ƒ«¿¿ƒ«¿»¿≈

„Á‡Â ˙BL„Á „Á‡ ,˙B¯·w‰ ˙Èa C¯„Ï B‡ ˙B¯·w‰«¿»¿∆∆≈«¿»∆»¬»¿∆»
ÌÈLp‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ˙BLÈ¿»¬≈≈¿∆¿«À¿»ƒ¿≈∆«»ƒ

ÌÈÏÙp‰ ˙‡ ÌL ˙B¯·B˜19ÌL ÔÈ¯·B˜ ÔÈÁL ÈkÓe , ¿»∆«¿»ƒÀ≈¿ƒ¿ƒ»
Ô‰È¯·È‡20Ë ˙BL„Á‰ - ˙B˜BÁ¯‰ Ï·‡ .˙B¯B‰21, ≈¿≈∆¬»»¿«¬»¿

˙B·B¯˜ eÈ‰ ‡nL ,˙B‡ÓË ˙BLÈ‰Â22‰·¯ÁL ¯ÈÚÓ ¿«¿»¿≈∆»»¿≈ƒ∆»¿»
‰„·‡L C¯cÓ B‡23ÔÈ‡L Ïk ?·B¯˜ Ïz e‰Ê È‡Â . ƒ∆∆∆»¿»¿≈∆≈»…∆≈

Ì„‡ ÔÈ‡L ?ÔLÈÂ .epnÓ ¯˙BÈ ·B¯˜ ¯Á‡ Ïz ÌL»≈«≈»≈ƒ∆¿»»∆≈»»
B¯ÎBÊ24. ¿

מ"ג.14) פי"ח כל 15)שם "נזרעת במשנה: רבינו גירסת
עד  כלומר, לקבר. עד מגיעים זרעים שרשי שאין זרע".
בהל' (רבינו בהנאה מותר הקבר ועפר ממש, המת מקום

אי  ולטומאה ה"כ). פי"ד אינו אבל שמחובר מפני לחשוש, ן
כל  טומאה יקבלו לא גםֿכן הקצירה ואחרי טומאה, מקבל
המשקין  משבעת באחד קצירתם אחר נתלחלחו שלא זמן

ה"אֿב). פ"א אוכלין טומאת ממנו,16)(הל' ויונקים
התורה. מן בהנאה אסור והמת מלשדו, גדלים והפירות
לנטוע  מותר סרק שאילני משמע כאן רבינו של מלשונו

משנה'. 'כסף ראה מלשון 17)לכתחילה, נמוכות, גבעות

כתובות 18)תל. בגמרא שנתפרשה כפי מ"ב, פט"ז שם
ב. וחוששים 19)כ, שם. אהלות, ותוספתא שם. כתובות,

יודע  איש ואין נפל, וקברה יחידה אשה שם הלכה שמא אנו
זה. באוהל.20)על ומטמאים המחלה מחמת שנשרו

מי 21) עוד עמה הלך ואם יחידה, שם הולכת אינה שאשה
מתגלה. הדבר היה - נשים 22)שהוא שם קברו ואז

בין 23)נפליהן. שבת ערב מת שם הובילו ושמא
וברבות  שם, וקברוהו לעיר להביאו הספיקו ולא השמשות,

הדבר. נשכח במשנה.24)הימים שם יהודה, כרבי

.„ÌÈÎBa ‰„O25˙È·Ï ·B¯w‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ¿≈ƒ¿«»«»¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÎB·e ÌL ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L ˙B¯·w‰«¿»∆«»ƒ¿»««ƒ
ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰L ,¯B‰Ë d¯ÙÚL∆¬»»»∆¬≈…À¿¿»»À¿»≈

ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,B˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÚËB26Ï‚¯ ¿ƒ¿≈¿ƒ∆…¿«¿ƒ∆∆
·B¯˜ ‡e‰L ÈtÓ .‰‡ÓË ÌL LÈ ‡nL ,ÌLÏ Ì„‡»»¿»∆»≈»À¿»ƒ¿≈∆»

ÂÈÏÚa eL‡È˙ ¯·k ˙B¯·w‰ ˙È·Ï27CÎÈÙÏ ,epnÓ ¿≈«¿»¿»ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿ƒ»
BÏ eLLÁ ‰Ê ÈtÓ ,Ba ¯a˜ÈÂ Ì„‡ ‡B·iL ¯LÙ‡28. ∆¿»∆»»»¿ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿

ÔÈOBÚÂ29‡Ï È¯‰L ,L„˜Ï ÌÈ¯epz ‰Ê ÌB˜Ó ¯ÙÚÓ ¿ƒ≈¬«»∆«ƒ¿…∆∆¬≈…
.‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»»À¿»

מ"ד.25) שם לטפל 26)אהלות כדי שם ללכת ירבו שלא
היבול. את ולאסוף ב.27)בזרעים ה, קטן רק 28)מועד

להתרחק  אלא טומאה, לגזור מספיק שאינו בדבר יש חשש
המקום. לעשות.29)מן מותר פירוש,

.‰¯·˜30‡ˆÓp‰31B˙BpÙÏ ¯zÓ -32- e‰pt Ì‡Â ; ∆∆«ƒ¿»À»¿«¿ƒƒ»
‡ÓË BÓB˜Ó33‰È‰a ¯eÒ‡Â34ÚBÓk ,˜„aiL „ ¿»≈¿»«¬»»«∆ƒ»≈¿

¯‡a˙iL35Úe„i‰ ¯·˜Â .36B˙BpÙÏ ¯eÒ‡ -37Ì‡Â ; ∆ƒ¿»≈¿∆∆«»«»¿«¿ƒ
¯B‰Ë BÓB˜Ó - e‰pt38.‰È‰a ¯zÓe ƒ»¿»À»«¬»»

בארבע 30) נמצאים שלאחריה, ובהלכה זו שבהלכה הדינים
אהלות  בתוספתא א, מקומות: בארבעה שונות גירסאות
פ"ט  נזיר ב'ירושלמי' ג, ב. מז, סנהדרין בבבלי ב, פי"ז.
מתאימים  כאן רבינו ודברי פי"ד, שמחות במסכת ד, ה"ג.

שב'ירושלמי'. קבר.31)לגירסה שם שיש ידעו שלא
להניח 32) יש קבר, שם שיש ידוע הדבר היה שלא מכיוון

ומותר  מקומו קנה לא ולפיכך בעלים, מדעת שלא שנקבר
שמא 33)לפנותו. בדיקה, צריך הקבר סביבות כל פירוש,

ומדובר  טהור. יהיה הבדיקה ואחר קברות, בית כאן היה
אינו  אחד שקבר (כסףֿמשנה), קברים שלושה כשנמצאו

פ"ט. לקמן ראה בדיקה. בהנאה 34)מצריך אסור לא
שם  ירעו שלא אלא נאסרת, אינה עולם קרקע שהרי ממש,
המתים, כבוד מפני ראש קלות מנהג שם ינהגו ולא בהמות
(כסףֿמשנה). קברות בית בכל - א כט, במגילה שאמרו כמו

הי"ג. פי"ד אבל הל' פ"ט.35)ראה ידוע 36)לקמן
השדה. בעל מדעת נקבר ומסתמא אחד, מת אלא שם שאין

מקומו.37) קנה שהמת נטמא 38)מפני לא הקרקע
שם  ולשתות לאכול מותר זה ומטעם אינם, אחרים וקברים

(כסףֿמשנה).

.ÂÌÈa¯‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ¯·˜39B˙B‡ ÔÈpÙÓ -40, ∆∆∆«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ
‰È‰a ¯eÒ‡Â ‡ÓË BÓB˜Óe41. ¿»≈¿»«¬»»

ומיטמאים 39) שם עוברים שרבים במקום הוא הקבר
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ההבדל 40)באוהל. וזהו הרבים. לטובת לפנותו חובה
"מותר  רבינו כתב שם הנמצא, קבר ובין זה דין שבין

אותו". "מפנים כתב וכאן במת 41)לפנותו", מדובר
ונאסר  מקומו קנה ולפיכך הקרקע, בעל מדעת שנקבר

בהנאה.

.ÊÚ‚Bt‰42‰ÂˆÓ ˙Óa43ÌeÁz‰ CB˙a B‡ˆÓ Ì‡ :44 «≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿«¿
elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ B‡ˆÓ ;˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡È·Ó -¿ƒ¿≈«¿»¿»«¿¬ƒ

ÌBk¯k ‰„O CB˙a45ÌB˜na ¯·wÈÂ ,BÓB˜Ó ‰˜ - ¿¿≈«¿»»¿¿ƒ»≈«»
‡ˆÓpL46¯ˆn‰ ÏÚ B‡ˆÓ .47‰„O .ÔÈ„„ˆÏ B˜lÒÓ - ∆ƒ¿»¿»««∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈

¯ea48Ê „vÓ¯È ‰„Oe ‰49‰„Oa B¯·B˜ - ‰Ê „vÓ ƒ«∆¿≈ƒƒ«∆¿ƒ¿≈
¯ea50‰„O .¯È ‰„Oa B¯·B˜ - Ú¯Ê ‰„Oe ¯È ‰„O .¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈ƒ¿≈

Ú¯Ê ‰„Oa B¯·B˜ - Ì¯Î ‰„Oe Ú¯Ê51ÔÏÈ‡ ‰„O .52 ∆«¿≈∆∆¿ƒ¿≈∆«¿≈ƒ»
Ì¯Î ‰„Oa B¯·B˜ - Ì¯Î ‰„Oe53Ï‰‡ ÈtÓ , ¿≈∆∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈…∆

‰‡Óh‰54„ˆ ‰Ê È‡Ï B¯·B˜ - ÔÈÂL Ô‰ÈL eÈ‰ . «À¿»»¿≈∆»ƒ¿¿≈∆«
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

ה"א.42) פ"ז נזיר ומצוה 43)'ירושלמי' קוברים, לו שאין
לקברו. בו הפוגע עד 44)על היינו הקברות, בית של

אמה. בו 45)אלפיים ומשתמשים מאוד, יקר ריחני צמח
ולתבשילים. מאפה למיני מתקנותיו 46)כתבלין אחת זו

ושם  א. פא, בבאֿקמא במסכת שנמנו נון בן יהושע של
את  לישראל יהושע הנחיל שעלֿמנתֿכן אמרו: - ב עמוד

יקברנו 47)הארץ. ואם ושבים, עוברים שרבים במקום
באוהל. ייטמא נזרע.48)שם ולא נחרש שלא שדה

עד 50)חרוש.49) ההפסד את לצמצם יש דבר: של כללו
שאפשר. גדול.51)כמה יותר ההפסד עצי 52)בכרם,

אחרים. יותר.53)פרי גדול כרם של שהפסדו ואףֿעלֿפי
לגשת 54) ואפשר הקבר, על מאהילים ואינם נמוכים הגפנים

אילנות  אבל הקבר, על להאהיל מבלי הענבים את ולבצור
סביבותיהם  על ומאהילים רב, בגובה גדלים ענפיהם אחרים
שנוי  זה דין אליהם. המתקרבים את המת באוהל ויטמאו
הטומאה  מן הצלה להעדיף אם שם, ב'ירושלמי' במחלוקת
הטומאה  מן שלהנצל רבינו ופסק הענבים, בצירת הקלת או

עדיף.

.Á‡ˆÓp‰ ¯·˜55Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ -56¯Á‡ ‡a Ì‡Â . ∆∆«ƒ¿»¿«≈¿«¿≈«¿ƒ»«≈
ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â57Ì„˜ elÙ‡ ,¯·˜ Ô‡k ‰È‰ ‡lL ¿»«»ƒƒ∆…»»»∆∆¬ƒ…∆

‰‡ÈˆÓ ˙ÚMÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ - ‰L ÌÈ¯OÚÏ¿∆¿ƒ»»≈¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»
.CÏÈ‡Â¿≈«

ה"ו.55) פ"ד טהרות שנעשו 56)תוספתא הטהרות כל
טמאים. – הקבר שנמצא לפני רב זמן אפילו זה, במקום

ספק.57) כל ללא אני, בטוח

.Ë‡ˆBn‰ Ïk58Ï‰‡a ‡nËnL ¯·„ B‡ ˙Ó B‡ ¯·˜ »«≈∆∆≈»»∆¿«≈¿…∆
‰Ï˜z ‰È‰È ‡lL È„k ,ÂÈÏÚ ÔiˆÏ ·iÁ - ˙n‰ ÔÓƒ«≈«»¿«≈»»¿≈∆…ƒ¿∆¿»»
ÔÈc ˙ÈaÓ ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e .ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿À∆≈»¿ƒƒ≈ƒ
ÔÓ ÌˆÓˆÓ ˙ÈÊk ÏÚ ÔÈiˆÓ ÔÈ‡ .˙B¯·w‰ ÏÚ ÔiˆÏ¿«≈««¿»≈¿«¿ƒ«¿«ƒ¿À¿»ƒ

˙n‰59ı¯‡a ¯ÒÁÈ BÙBqL ÈÙÏ ,60?ÔÈiˆÓ ‰n·e . «≈¿ƒ∆∆¿«»»∆«∆¿«¿ƒ
„ÈÒa61ÔÈ‡ .‰‡Óh‰ ÌB˜Ó ÏÚ CÙBLÂ ‰ÁÓÓ . ¿ƒ¿«∆¿≈«¿«À¿»≈

ÔÈ„ÈÓÚÓ62‰‡Óh‰ Èab ÏÚ Ôeiv‰ ˙‡63È‰È ‡l‡ , «¬ƒƒ∆«ƒ««≈«À¿»∆»¿ƒ

˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰ Ècˆa Ô‡kÓe Ô‡kÓ Û„BÚ≈ƒ»ƒ»¿ƒ≈«À¿»∆…¿«¿ƒ∆
˙B¯‰h‰64ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡Â .65ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ˙‡ «¿»¿≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ¿

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰66ÔÈ‡Â . «À¿»∆…¿«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿≈
l‡ ,ÏkÏ ÔÈÚe„È Ô‰ È¯‰L ,˙B‡ce‰ ÏÚ ÔÈiˆÓÏÚ ‡ ¿«¿ƒ«««»∆¬≈≈¿ƒ«…∆»«

˙BÎÎq‰Â ¯·˜ da „·‡L ‰„O ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰67 «¿≈¿»∆∆»«»∆∆¿«¿»
˙BÚ¯t‰Â68. ¿«¿»

דין 58) הסמיכו א) (ה, שם ובגמרא א. ב, קטן מועד משנה,
ובנה  אדם עצם "וראה טו): לט, (יחזקאל המקרא על זה

ציון". ב.59)אצלו עמוד אינו 60)שם מכזית ופחות
קצר. זמן לצורך לעשות חכמים הטריחו ולא באוהל, מטמא

מ"א.61) פ"ה, שני ב.62)מעשר ה, קטן מועד
בלבד.63) הטומאה מקום על לא 64)בדיוק לפעמים

שיאהיל  ואפשר ממש, למקומו שיגיע עד בציון האדם ירגיש
מדעתו. שלא הטומאה גדול.65)על שלא 66)ריחוק

את  שהוא כל מרחיב לפיכך הטהור. שטחה את לצמצם
הקברות,67)הציון. בית מגדר לפנים העומדים עצים

וחוששים  לו, מחוצה מסוים שטח על סוככים וענפיהם
העץ. תחת קבר נמצא הגדר 68)שמא מן בולטות אבנים

קבר  על מאהיל האבן של הפנימי צידה ושמא לחוץ,
הטומאה. אוהל כולה ונעשית

.È‡ˆÓ69d·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„O70Ì‡ : »»»∆¿À∆∆¿≈»««ƒ»ƒ
¯·˜ da „·‡L Úe„Èa - ˙BÏÈ‡ da ÔÈ‡71da LÈ ; ≈»ƒ»¿»«∆»«»∆∆≈»

¯·˜ da L¯ÁpL Úe„Èa - ˙BÏÈ‡72¯‡a˙iL BÓk ,73. ƒ»¿»«∆∆¡«»∆∆¿∆ƒ¿»≈

בו 70)שם.69) שאבד או קבר בו שנחרש שדה זה אם
(ראה  אלה שדות שני בין רבים דינים הבדלי יש קבר.
מטמא  אינו נחרש מהם: ואחד פ"י) ולקמן ה "א, למעלה
שעצם  אוהל, טומאת שיעור אחד במקום שאין מפני באוהל
קבר  בו שאבד ושדה בלבד, ומשא במגע מטמא כשעורה

הקבר. מקום על האהיל שמא באוהל, ולפיכך 71)מטמא
בו  שאבד בשדה לנטוע שאסור מפני אילנות, בו ניטעו לא
פרי  לעצי ראויה בשדה ומדובר ה"ג). (למעלה קבר

יש). ד"ה שם [רש"י 72)('תוספות' בה לנטוע ומותר
משמע  ה"י פ"י לקמן רבינו מדברי אבל אחרת, שם פירש
אין  הלא ציינוה, למה הקשו שם [בגמרא כפירושנו].
כגון  ותירצו, באוהל? המטמאים המקומות אלא מציינים
נטיעה  והותרה בטעות) או (באיסור וחרשו קבר בה שאבד
נטעו  שמא לחשוש, ואין נשאר. והציון אילנות ונטעו
ונמשכת  פירסום, לה יש שנטיעה מפני חרישה, בלי בטעות
לקמן, (ראה מעכב שבעיר חכם היה ובוודאי מסוים, זמן

שם.73)שם).

.‡È‡ˆÓ74ÌÈzL eÈ‰ .‡ÓË ‰ÈzÁz - ˙iˆÓ Ô·‡75: »»∆∆¿À∆∆«¿∆»»≈»¿«ƒ
Ì‰ÈÈa „ÈÒ LÈ Ì‡76‡ÓË Ì‰ÈÈa -77„ÈÒ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ≈ƒ≈≈∆≈≈∆»≈¿ƒ≈ƒ

O¯Á LÈ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa78- Ô‰ÈÈa ≈≈∆∆»«»≈∆ƒ≈∆∆≈≈∆
ÔÈa ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë79Ô‰ÈÈa O¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â ; »∆≈∆∆»ƒ¿»¿ƒ≈∆∆≈≈∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ „c¯Ó „Èq‰ ‰È‰Â80È¯‰ - ¿»»«ƒ¿À»«»≈∆ƒ»ƒ»¬≈
‡ÓËÂ Ôeiˆ ‰Ê81¯ˆÓ ‡ˆÓ .82‡e‰ - ÔiˆÓ „Á‡ ∆ƒ¿»≈»»∆∆∆»¿À»

‡ÓË83.˙ÈLÈÏL ÔÎÂ ,‰iL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‰„O‰ ÏÎÂ »≈¿»«»∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ
‰„O‰ ÏÎÂ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ - ÔÈiˆÓ ‰È¯ˆÓ ‰Úa¯‡ ‡ˆÓ»»«¿»»¿»∆»¿À»ƒ≈¿ƒ¿»«»∆
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‰‡ÓË dlk84ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡L ; À»¿≈»∆≈«¿ƒƒ«ƒƒ¿
‰‡Óh‰85. «À¿»

א.74) ז, בסיד.75)שם מצויינות אבנים סיד 76)שתי
המקום. על בסיד.77)שפוך צויין המקום שהרי

אדמה 78) מין מפרשים: (ויש דקות חרס חתיכות כלומר,
כסיד). לבנה אינה בין 79)לבנה, חרסית לתת רגילים

הבנין. יד 80)אבני על היתה סיד של דקה קליפה
אפילו 81)האבנים. טהור חרש, ביניהן יש שאם משמע

טמא  סיד, של עבה שכבה ביניהן יש ואם מרודד. בסיד
חרס. שם יש אם המצויין.83)שם.82)אפילו המקום

על 84) מכריז השדה כל את המקיף שהציון תולים אנו
השדה. כל מיצרי 85)טומאת כל את לציין הוצרך ולפיכך

טהורים, עצמם והמיצרים ה"ט). למעלה ראה (רש"י. השדה
למעלה  שנאמר העודף הוא שמקומם לתלות שיש מפני

דאמר). ד"ה שם 'תוספות' (ראה בה"ט

á"ôùú'ä úáè â"ë éðù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) רבים מתים ומצא בשדה חופר שהיה מי דין יבאר

מת  ומצא חופר היה הקברות, לבית חושש אם הרוגים
צריך  אם שלושה או שנים או הנקברים כדרך מושכב
יש  למי קברות, טומאת להם יש אם גוים ודין לבדוק,
עם  שנתערב טמא גל בודקים, וכיצד קברות, ושכונת תבוסה
נפלים, בו שמפילים בור על המאהיל טהורים, גלים שני

דינו. מה ספק הוא ואם

.‡‡n‚a ÌÈa¯ ÌÈ˙Ó ‡ˆÓe ‰„Oa ¯ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈¿»∆»»≈ƒ«ƒ¿À»
‡ˆnL B‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê B‡ ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ˙Á‡««∆««∆∆¿«∆∆»»
- ÂÈk¯a ÔÈa BL‡¯ B‡ ·LBÈ ˙Ó ‡ˆnL B‡ ,ÌÈ‚e¯‰¬ƒ∆»»≈≈…≈ƒ¿»

‰È‰ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‰Ê ÌB˜Ó ‡nL LLBÁ BÈ‡2‡l‡ ; ≈≈∆»»∆≈«¿»»»∆»
ÁeÁz‰ ¯ÙÚ‰ Ïk ÏËBÂ ,‡ˆnL ˙n‰ ÏËB3 ≈«≈∆»»¿≈»∆»»«ƒ«

Ú˜¯˜ ˙Ïe˙·a ¯ÙBÁÂ ,ÂÈzÁzL4˙BÚaˆ‡ LÏL5, ∆«¿»¿≈ƒ¿««¿«»∆¿»
‰˙È‰Lk ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰„O‰ ¯‡Le ,Ïk‰ ‡ÈˆBÓeƒ«…¿»«»∆¿∆¿«»√»¿∆»¿»
¯ÙBÁL ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌÚ ‰Ê ¯ÙÚÂ .‡ˆÓiL Ì„…̃∆∆ƒ¿»¿»»∆ƒ»∆¿»∆≈

˙n‰ ˙Òe·z ‡¯˜p‰ ‡e‰6. «ƒ¿»¿««≈

כך.2) קוברים אינם שיהודים הרך.3)מפני העפר
ממקומה.4) מעולם הזיזוה שלא שלוש 5)אדמה כעובי

המקרא 6)אצבעות. מלשון המת. בדם שהתבוסס עפר
בדמיך. מתבוססת ו): טו, (יחזקאל

.·ÌÈ‚e¯‰ da e‚¯‰pL ‰„O7˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏÓ - »∆∆∆∆¿»¬ƒ¿«≈»»¬»
‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰Â ,daL8B¯·˜ ‰pÙÓ‰ ÔÎÂ .9CBzÓ ∆»«¬≈ƒ¿»¿≈«¿«∆ƒ¿ƒ

‡È‰ È¯‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ ˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏÓ - e‰„O»≈¿«≈»»¬»∆∆∆∆«¬≈ƒ
ÌÈ‚e¯‰ B‡ ÌÈÏÙ BÎB˙a ÌÈÏÈËnL ¯Ba ÔÎÂ ‰¯B‰Ë10 ¿»¿≈∆¿ƒƒ¿¿»ƒ¬ƒ

Ó -‡e‰ È¯‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ BaL ˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏ¿«≈»»¬»∆∆∆∆∆«¬≈
¯B‰Ë11. »

להם 7) כשיש והמדובר גלויים. השדה פני על מוטלים והם
לפנותם. ואסור מצוה כמת דינם להם, אין שאם קוברים,

תבוסתם.8) את ליטול צריך על 9)ואינו המת שם שקבר
מפרש  למשנתנו אחרונה [ובמשנה שם). (רא"ש לפנותו מנת
לתוך  קברו שנפחת "מי ה: הלכה שם התוספתא פי על
פירוש, טהור". והכל עצם עצם לקט לו אומרים שדהו
ונתגלגל  הקבר מחיצת ונפרצה משדהו רחוק לא קבר שהיה

טהרות]. בסדרי גם פירש וכן שדהו. לתוך בלי 10)המת
שם. לקוברם רבותא,11)כוונה אותנו משמיעה זו בבא

תבוסה, להם אין שנהרגו במקום גלויים נמצאו אם רק שלא
בלי  אבל הבור, לתוך בכוונה השליכום אם אפילו אלא

כן. הדין קבורה, כוונת

.‚ÔÈ¯·BwL C¯„k ·kLÓ ˙Ó ‡ˆÓe ¯ÙBÁ ‰È‰»»≈»»≈À¿»¿∆∆∆¿ƒ
- ÌÈL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .B˙Òe·z ˙‡Â BÏËB - ÌÈ˙n‰«≈ƒ¿¿∆¿»¿≈ƒ»»¿«ƒ
‰„O‰ ÏÎÂ ,BnÚ B˙Òe·˙e Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏËB≈»∆»≈∆¿»ƒ¿»«»∆
ÏhÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‡ˆÓ .‰¯B‰Ë¿»»»¿»≈ƒ»∆»≈∆À»
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa LÈ Ì‡ ,ÔÈ¯a˜p‰ C¯„k¿∆∆«ƒ¿»ƒƒ≈≈∆»∆≈«¿««

‰hÓ ‡ÏÓk ,‰BÓL „ÚÂ12LLBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯·B˜Â ¿«¿∆ƒ¿…ƒ»¿¿∆»¬≈∆≈
‰Ê ‡e‰ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‡nL13ÔÓ ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ , ∆»≈«¿»∆¿»ƒƒ¿…ƒ

¯ˆÁÂ ˙B¯ÚÓ ÈzLk Ô‰L ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÔB¯Á‡‰»«¬∆¿ƒ«»∆≈ƒ¿≈¿»¿»≈
Ì‰ÈÈaL14Ô˙B‡ È¯‰ - ¯Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ∆≈≈∆¿ƒ…»»»≈«≈¬≈»

˙eÎL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯B‰Ë ˜„aL ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ∆»«¿««ƒ∆≈¿«
˙B¯·˜15CÈ¯ˆ - ‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÛBÒa „Á‡ ˙Ó ‡ˆÓ . ¿»»»≈∆»¿∆¿ƒ«»»ƒ

ÌÈÏ‚¯L ÈÙÏ ,˙B¯Á‡ ‰n‡ ÌÈ¯OÚ epnÓ ˜c·Ïƒ¿…ƒ∆∆¿ƒ«»¬≈¿ƒ∆«¿«ƒ
¯·cÏ16B‡ ‰lÁza ‡ˆnL el‡Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . «»»¿ƒ»»∆»≈≈∆»»«¿ƒ»

‰È‰iL ,Bk¯„k ‡lL ·kLÓ B‡ ·LBÈ B‡ ‚e¯‰ ÛBqa«»≈À¿»∆…¿«¿∆ƒ¿∆
‡l‡ ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˜„Ba BÈ‡ - ÂÈ˙BÎ¯È ÔÈa BL‡…̄≈«¿»≈≈∆¿ƒ«»∆»
.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ô˙˜ÊÁL ;„·Ïa Ô˙Òe·z ˙‡Â ÔÏËB¿»¿∆¿»»ƒ¿«∆∆¿»»¿≈»ƒ

עליה.12) מוטל שהמת אם 13)המיטה דבר: של כללו
ששלושתם  להניח שאפשר באופן, נמצאים המתים שלושת
וזה  זה, הוא קברות שבית חוששים אחת, במערה נקברו
לא  הוא שלישי עד ראשון מקבר המרחק אם רק אפשר
היו  [קבריהם שמונה. על יותר ולא אמות מארבע פחות
ובמרחקים  אחידה בצורה מערות בכותל שנחפרו בכוכים

שכזה:14)קבועים]. באופן מסודרים היו הקברים
מערות  ושתי אמות שש על אמות שש חצר נמצא במרכזם
נחצבו  המערות ובכתלי צדדיה, משני ארבע על שש של
שתי  והוסיפו אמות, עשרה שמונה הכול סך יוצא הכוכים.
באלכסון. אחת מערה עמדה שמא החשש מפני אמות

שכונת 15) שהרי לקברות, בשכנות שהן פי על אף כלומר,
האחרון  מן שמודדים לשיטתו, ורבינו טמאה. - ממש קברות

משנה). כאן.16)(כסף הקברות שבית מבוססת, השערה

.„ÏÈ‡B‰ .˙B¯·˜ ˙‡ÓË Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ≈»∆À¿«¿»ƒ
„Ú ,¯B‰Ë Ô¯·˜a Ú‚Bp‰ È¯‰ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿…∆¬≈«≈«¿ƒ¿»»«

.‰p‡OÈ B‡ ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚa ÚbiL∆ƒ«¿«¿»∆À¿»ƒ»∆»

.‰¯ÒÁL ˙Ó17- ˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓ ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ ≈∆»«≈»∆ƒƒ»≈ƒ««»
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ˙Óe .˙B¯·˜ ˙eÎL ‡ÏÂ ‰Òe·z BÏ ÔÈ‡≈¿»¿…¿«¿»≈ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ˙B¯·˜ ˙eÎL Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰„O‰ Èt ÏÚ ÌÈÈeÏb¿ƒ«¿≈«»∆≈»∆¿«¿»¿…

¯B‰Ë Ïk‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ ËwÏÓ ‡l‡ ,‰Òe·z18. ¿»∆»¿«≈∆∆∆∆¿«…»

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



znקד z`neh zekld - dxdh xtq - zah b"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Òe·z BÏ LÈ - ˙eL¯a ‡lL ¯a˜p‰Â19BÏ ÔÈ‡Â ¿«ƒ¿«∆…ƒ¿≈¿»¿≈
.˙B¯·˜ ˙eÎL¿«¿»

לו 17) אין "והחסר ב: הלכה ט"ז פרק אהלות תוספתא
קברות". שכונת לו ואין משנה 18)תבוסה ט"ז, פרק שם

והכול  עצם עצם מלקט הרוגים בה שנהרגו "שדה שנינו: ה
מיתה  שמתו גלויים למתים הדין שהוא רבינו וסובר טהור".
[רבינו  למצוי". פרט "מצא ב סד, בנזיר יהודה כרב טבעית,
דינם  שאין להשמיענו, ב בהלכה למעלה הרוגים דין הביא
שגם  משמיענו וכאן במקומם. שנקברים מלחמה כהרוגי
שרק  לומר, תטעה שלא כדי כך, הדין טבעית מיתה במתים
מתים  אבל דמם, שחסר מפני תבוסה להם אין הרוגים

תבוסה]. להם יש גמליאל 19)שלמים בן שמעון כרבי
מבאר  משנה בכסף רבים. נגד ו הלכה שם בתוספתא
רבן  ששנה מקום "כל הכלל: פי על היא רבינו שהכרעת
וצידון  מערב חוץ כמותו, הלכה במשנתנו גמליאל בן שמעון
[ראה  כמותו. הלכה בברייתות שגם והוסיף אחרונה" וראיה
את  להלכה קיבל לא שרבינו שהוכיח, כף, אות מלאכי יד

הזה]. הכלל

.Â‰lÁza Ôk¯„k ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‡ˆBn‰ „Á‡20B‡ , ∆»«≈¿»≈ƒ¿«¿»«¿ƒ»
ÚÈ˜e Cek B‡ ÔÈÎek ‰LÏL ‡ˆnL21‰¯ÚÓe22È¯‰ - ∆»»¿»ƒ¿ƒ«¿»»¬≈

LÈ - Úe„È ‰È‰ „Á‡Â ÌÈL ‡ˆÓ .˙B¯·˜ ˙eÎL BÊ¿«¿»»»¿«ƒ¿∆»»»»«≈
¯·w‰L ;˙B¯·˜ ˙eÎL Ì‰Ï ÔÈ‡Â ‰Òe·z Ì‰Ï»∆¿»¿≈»∆¿«¿»∆«∆∆
‡ˆBn‰ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .‰eÎL ‰OBÚ BÈ‡ Úe„i‰«»«≈∆¿»¿…»¿∆»«≈
˜„Ba „ˆÈk .‰˜È„a CÈ¯vL ‡e‰ ‰lÁza ‰LÏL¿»«¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ»≈«≈
ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ¯ÙBÁ ?e¯Ó‡L ‰n‡ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ«»∆»«¿≈«∆«ƒ«

‰Ïe˙·Ï B‡ ÚÏÒÏ23dÈ‡L ˙È‡¯pL Ú˜¯w‰ ‡È‰Â , ¿∆«ƒ¿»¿ƒ««¿«∆ƒ¿≈∆≈»
‰„e·Ú24È¯‰ - O¯Á ‡ˆÓe ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ˜ÈÓÚ‰ . ¬»∆¡ƒ¬ƒ≈»«»»»∆∆¬≈

.‰Ïe˙·Ï ÚÈbiL „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï CÈ¯ˆÂ ,‰lÁz·k BÊ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«¬ƒ«∆«ƒ«ƒ¿»
.‰Ïe˙·k BÊ È¯‰ - ÌÈÓÏ ÚÈb‰ƒƒ«¿«ƒ¬≈ƒ¿»

כך.20) לפני עליהם ידעו בניגוד 21)שלא בקרקע חפירה
מערה. בכותל חצוב שהוא במערה 22)לכוך מת שמצא

"בתולה".23)עצמה. נקרא הטבעי במצבו הנמצא דבר
מעולם.24) נחרשה שלא

.Ê„Ú ÌÈ¯OÚ‰ ˙lÁzÓ „Á‡ ÌÏz ¯tÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¿…∆∆∆»ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ«
¯ÙBÁÂ ,‰n‡ ÁÈpÓe ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ¯ÙBÁ ‡l‡ ,ÔÙBÒ»∆»≈«»««»«ƒ««»¿≈
ÔÈa ÔÈ‡L ;ÔÙBÒ „Ú ÔÎÂ ,‰n‡ ÁÈpÓe ‰n‡ ÏÚ ‰n‡«»««»«ƒ««»¿≈«»∆≈≈

‰n‡Ó ˙BÁt ¯·˜Ï ¯·˜25. ∆∆¿∆∆»≈«»

א 25) אמה ולפיכך ישאיר אם אפילו יגלהו קבר שם יש ם
בדיקה. בלי

.ÁB‡ ¯‰Ï ÌÈ¯OÚ‰ CB˙a ÚÈb‰Â ˜„Ba ‰È‰»»≈¿ƒƒ«¿»∆¿ƒ¿»»
˙ÈÏeÏLÏ26˜ÈÒÙÈ - ÌÈa¯‰ C¯„Ï B‡27CÈ¯ˆ BÈ‡Â ƒ¿ƒ¿∆∆»«ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ

.˙B¯·w‰ ˙eÎL ‰˜ÒÙ È¯‰L ,˜c·Ïƒ¿…∆¬≈ƒ¿¿»¿««¿»

לגנות 26) הנהר מן מים המובילה מלאכותית תעלה
פירש  והר"ש שם. בפירושו (רבינו השקאה לצרכי ופרדסים

גשמים). מי בו שנקוו מתים 27)מקום קוברים שאין
אלה. במקומות

.Ë‡ÈˆBn‰28Ì‡ ‡l‡ ,¯B‰Ë - ‰˜È„a ÏL ‰Ê ¯ÙÚ «ƒ»»∆∆¿ƒ»»∆»ƒ
¯ÙÁL ÌB˜na ‰‡ÓË ‡ˆÓ Ôk29‡ˆÓiL Ì„˜ Ï·‡ ; ≈»»À¿»«»∆»«¬»…∆∆ƒ¿»

Ïba ÁwÙÓ‰Â .‰Óe¯˙a ÏÎB‡30ÏÎB‡ BÈ‡ - ≈ƒ¿»¿«¿«≈«««≈≈
‰Óe¯˙a31ÌL ÌÈ˙n‰L È‡cÂ Ú„BÈ È¯‰L ;32˙Áz ƒ¿»∆¬≈≈«««∆«≈ƒ»««

.ÔÓB˜Ó ¯ÈkÓ BÈ‡L ‡l‡ ,Ïb‰««∆»∆≈«ƒ¿»

ממקום 28) העפר את "המוציא שנינו: שם ד במשנה
לכהן  שהכוונה רבינו שם ומפרש בדמעו" אוכל טומאה
תרומתו. - בדמעו שנחפר. העפר את אחר למקום המפנה
תאחר" לא ודמעך "מלאתך כח): כב, (שמות הכתוב מלשון
ביכורים, אלו "מלאתך" א ד, תמורה בגמרא ודרשו
שלא  תנאי, מוסיף והוא שם. (רבינו תרומה זו "ודמעך"

הנבדק). במקום משם 29)יעמוד שהוציא העפר שהרי
את  טומאה בחזקת מחזיקים אין שמצא לפני אבל טמא,

שהוציא. רבינו,30)העפר ומפרש שם. המשנה של סיפא
והמפקח  ונהרג אדם על ונפל שנהרס בבניין שהמדובר
באיזה  יודע אינו השטח) את ומגלה האבנים את (הנוטל
הטומאה. מקום על עומד שהוא ואפשר המת מונח מקום

עפר 31) במוציא כן שאין מה טומאה שהוחזקה מפני
כלל. טומאה הוחזקה שלא למשנה 32)הבדיקה בפירושו

אומר, שם הר"ש וגם מת". שם אם יודע "ולא כתב:
בתרומה. אסור מת ספק חי בספק שאפילו

.È‡ÓË Ïb33„Á‡ ˜„a :ÔÈ¯B‰Ë ÔÈl‚ ÈLa ·¯Ú˙pL «»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«∆»
˜„a ;ÔÈ‡ÓË ÌÈM‰Â ¯B‰Ë ‡e‰ - ¯B‰Ë B‡ˆÓe Ô‰Ó≈∆¿»»»¿«¿«ƒ¿≈ƒ»«
ÈLÈÏM‰Â ÌÈ¯B‰Ë Ô‰ - ÌÈ¯B‰Ë e‡ˆÓÂ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ
Ôlk - ¯B‰Ë ‡ˆÓe ÔzLÏL ˜„a ;‡ÓË ˙˜ÊÁa¿∆¿«»≈»«¿»¿»»»»À»

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa34ÚÏÒÏ ÚÈbiL „Ú ÔzLÏL ˜c·iL „Ú ¿∆¿«À¿»«∆ƒ¿…¿»¿»«∆«ƒ«¿∆«
ÔÈ¯B‰Ë ÔzLÏL eÈ‰ÈÂ ‰Ïe˙·Ï B‡35. ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ

בו.33) נמצאת שטומאה לנו בדק 34)ידוע שלא הוברר,
הטומאה.35)יפה. את נטלו שעורבים תולים

.‡ÈÂÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - ÌÈÏÙ BÎB˙Ï ÔÈÏÈËnL ¯Ba∆¿ƒƒ¿¿»ƒ««¬ƒ»»
ÔÈÈeˆÓ ÒÏc¯·e ‰cÏÁL Èt ÏÚ Û‡ .‰¯Bz ÔÈ„ ‡ÓË»≈ƒ»««ƒ∆À¿»«¿¿»¿ƒ

ÔÈ‡ ,ÌLÈ‡cÂ È„ÈÓ ‡ÈˆBÓ ˜ÙÒ36‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈»≈ƒƒ≈««¬»ƒƒƒ»
‡nËÓ‰ ¯·„ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏÙ ‰M‡ ÌL»ƒ»≈∆¿≈»«ƒƒƒ»»»«¿«≈

‰ÏÈt‰ ‡Ï B‡37ÌL ÔÈÈeˆÓ ÒÏc¯·e ‰cÏÁÂ ÏÈ‡B‰ , …ƒƒ»ƒ¿À¿»«¿¿»¿ƒ»
¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ -38. ¬≈¿≈»

שמא 36) הספק מפני לטהר ואין טומאה שם הוחזקה שהרי
החיות. מלאה 37)אכלוהו שלפוחית אלא המטמא, דבר

דם. או להיתר,38)מים ספיקות שני כאן שיש משום
דבר  לומר תימצא ואם מטמא שאינו דבר הפילה  שמא

וברדלס. חולדה גררוהו שמא הפילה, המטמא

.·È˙B‡Óh‰ el‡ ÏkL ,Úe„È ¯·c39Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »»»«∆»≈«À¿¿«≈»∆
Ô‰È¯·c ÏL Ô‰ È¯‰ - ˜ÙÒ ÌeMÓ Ô‰L40‡ÓË ÔÈ‡Â . ∆≈ƒ»≈¬≈≈∆ƒ¿≈∆¿≈»≈
Â ˙‡ÓË ‡ÓËpL ÈÓ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓÏk Ï·‡ ;È‡c ƒ«»∆»ƒ∆ƒ¿»À¿«««¬»»

ÔÈa ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa ÔÈa ˙B‡ÓËa ÔÈa ,˙B˜Ùq‰«¿≈≈¿À¿≈¿«¬»¬≈
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ˙B˙aLÂ ˙BÈ¯Úa«¬»¿«»≈»∆∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
B˜ÙÒ - ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â]¿««ƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿≈
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קה zn z`neh zekld - dxdh xtq - zah b"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌL‡ ·iÁ B˙B‡ ‰OBÚ‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡»ƒ«»∆¬≈»∆«»»»
‰nÎ·e ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk [.ÈeÏz»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿«»

.˙BÓB˜Ó¿

מספק".39) "טמא עליהם שנאמר השונים לדינים הכוונה
נפל 40) לדיני נוגע אינו זה כלל וגזירותיהם. חכמים דברי

כתב  הראשון בדין שהרי י"א, בהלכה למעלה האמורים
ספק  שאין מפני והטעם, תורה", דין "טמא בפירוש רבינו
מפני  מדבריהם, אפילו טהור השני ובדין ודאי. מידי מוציא

ספיקא". "ספק שהוא

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
החורש 1) דינו, ומה נעשה כמה ועד הפרס בית איזהו יבאר

או  אריס או שותף הוא ואם שלו, שאינה בשדה קבר
ושטפו  למטה טהור ושדה למעלה הפרס בית אפוטרופוס,
במעמד  הפרס בית טהרת לטהור, הפרס בית מעפר גשמים

אותו. מטהרין וכיצד חכמים

.‡e‰ÊÈ‡2.¯·˜ Ba L¯ÁpL ÌB˜n‰ ‰Ê ?Ò¯t‰ ˙Èa ≈∆≈«¿»∆«»∆∆¡«∆∆
e˜c˜c˙ È¯‰L3eÒ¯t˙Â ¯ÙÚ‰ CB˙a ˙n‰ ˙BÓˆÚ4 ∆¬≈ƒ¿«¿¿«¿«≈¿∆»»¿ƒ¿»¿

da L¯ÁpL ‰„O‰ Ïk ÏÚ ‰‡ÓË e¯Ê‚Â ,‰„O‰ ÏÎa¿»«»∆¿»¿À¿»«»«»∆∆∆¡«»
‰È‰ elÙ‡Â ,ÔB¯‡‰ Èab ÏÚ L¯Á elÙ‡ .¯·w‰«∆∆¬ƒ»«««≈»»«¬ƒ»»

ÔÈ„·B¯a Ú˜LÓ5ÌÈ·‡·e6Èab ÏÚ ‰È‰ elÙ‡Â , À¿»¿¿ƒ«¬»ƒ«¬ƒ»»««≈
È¯‰ - ¯·˜ ÏÚ L¯ÁÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BÓB˜ ÈzL Ìe¯ ÔB¯‡‰»»¿≈ƒ¿»««∆∆¬≈

Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ ‰Ê7˙Èa ‰OÚ ‡e‰ ‰nk „Ú . ∆∆≈«¿»««»«¬∆≈
‰n‡ ‰‡Ó ?Ò¯t‰8‰n‡ ‰‡Ó ÏÚ9¯·w‰ ÌB˜nÓ10. «¿»≈»«»«≈»«»ƒ¿«∆∆

מ"א.2) פי"ז דקיקים.3)אהלות לחלקים נשברו
יט):4) מ, (שמות הכתוב את מתרגם אונקלוס נתפשטו.

נקרא  כך שם ועל פרסא. ית ופרס האוהל", את "ויפרוש
נז, נדה ורש"י למשנה. בפירושו (רבינו הפרס" "בית המקום

ופרוס). שבור מפרש על 5)א שמניחים שיש לוחות
המת.6)הארון. בעצמות המחרישה נגעה השוו 7)ולא

וייטמאו  יטעו שלא כדי שנחרש, קבר כל דין חכמים
ה"א). פי"ז אהלות חכמים 8)(תוספתא שיערו שם. משנה

העצמות. פירורי את המחרישה מוליכה אמה מאה שעד
ברוחב.9) ומאה באורך דין 10)מאה ביאר לא רבינו

בטומאתו  נשאר הוא אם החרישה, אחרי עצמו הקבר מקום
טמא  או מדאורייתא באוהל ומטמא הראשונה החמורה
כתבו  ב כח, כתובות בתוספות כולו. הפרס מבית מדרבנן
היה  שאם ברור, אולם הפרס. כבית דינו הקבר מקום שגם
מטומאת  יצא לא ה"א) (ראה ובאבנים" ברובדים "מושקע

ממקומן. העצמות את הזיזה לא המחרישה שהרי קבר,

.·Úa¯Ó‰ Ïk11ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa ‡e‰L ,12È¯‰ , »«¿À»∆≈«¿««¿ƒ¬≈
Ò¯t‰ ˙Èa ‡e‰13BÓk ,‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ B¯ÙÚÂ , ≈«¿»«¬»¿«≈¿«»¿«»¿

e¯‡aL14Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ,15ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈¿«≈¿…∆¿≈««¬ƒ«
.¯B‰Ë - ‰f‰ Ò¯t‰ ˙Èa≈«¿»«∆»

מאה 11) של מרובע עושה ברוחב, ומאה באורך אמה מאה
מאה. בעירובין 12)על סאים. ארבעה בו שזורעים שטח

המשכן  וחצר המשכן", כחצר סאתים "שיעור אמרו: ב) (כג,
על  חמשים הוא סאה שבית יוצא חמשים, על מאה היה

של  שטחים ארבעה בו יש מאה על מאה של ושטח חמשים,
חמשים. על מגדולי 13)חמשים וכמה המשנה [מפרשי

והאריכו  הפרס, בית שטח בקביעת התלבטו האחרונים
מסקנותיו  הן ואלה רבינו. שיטת ובבירור במשנה בביאור
גזרו  שם: למשנה בפירושו טהרות סדרי בעל הגאון של
עד  הקבר מן חרישות שתי על הפרס בית טומאת חכמים
(או  למערב ממזרח אחת חרישה אמה. מאה של מרחק
הפוך, בכיוון או לצפון מדרום והשניה למזרח), ממערב
התלמים  שני בגבולות הנמצא השטח את וכשתרבע
בית  שהוא מאה, על מאה של מרובע תקבל (החרישות),
אם  הפרס בית טומאת גזרו הזה השטח כל ועל סאים, ארבע
יותר  - הראשונה את אפילו - החרישה את האריך אם נחרש.
אינה  שהמחרישה מפני מטמא, העודף אין אמה ממאה
לרוחב  השניה החרישה זה. למרחק העצמות את מוליכה
"וניער  ה"ג) (לקמן שאמרו ומה הקבר, מן כן גם מתחילה
וחרש  המשיך אם הכוונה טהור", והשאר וכו' המחרישה את
אבל  שניער, העפר את עמו הוליך ולא שניער המקום מן
ומה  הפרס. בית עושה הוא הקבר מן שנית מתחיל הוא אם
המדובר  הפרס", בית הוא וכו' המרובע "כל רבינו: שכתב
ואףֿעלֿ הראשונות, החרישות משתי מאחת החל כשנחרש
נאמר  זה ה"ז), (לקמן פרס בית עושה פרס בית שאין פי
הנתפס  המרובע לגבולות שמחוץ למקום פרס מבית בחרש
כבית  כבר נתפס שביניהן המרובע אבל החרישות, שתי ע"י
אמורים  דברים במה עליו. חל הזה הכלל ואין הפרס,
סיבה  כל אין נחרש שלא זמן כל אבל כאמור, כשנחרש,
כל  כמעט מסלק מסתמכים, אנו שעליו זה, פירוש לטומאה.
אלו]. סבוכות שבהלכות ואיֿהבהירות הקושיות

הט"ז.14) פ"ב אדם 15)למעלה על האהיל זה עפר אם
וכלים.

.‚L¯ÁÏ ÏÈÁ˙‰16,CÏB‰Â BL¯BÁ ‰È‰Â ,¯·w‰ ˙‡ ƒ¿ƒ«¬∆«∆∆¿»»¿¿≈
‰L¯Án‰ ˙‡ ¯Ú ‰n‡ ‰‡Ó ¯Ó‚iL Ì„˜Â17B‡ ¿…∆∆ƒ¿…≈»«»ƒ≈∆««¬≈»

ÁÈË‰L18¯„‚a B‡ ÚÏÒa19˙Èa ‰OBÚ ‡e‰ ÌL „Ú - ∆≈ƒ«¿∆«¿»≈«»∆≈
¯‡M‰Â ,„·Ïa Ò¯t‰20ÂÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ,¯B‰Ë «¿»ƒ¿«¿«¿»»∆¬≈…ƒƒ«≈»

‰L¯ÁÓ‰ CBLÓa21¯˙È B‡ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÓk L¯Á . ¿ƒ««¬≈»»«¿¬ƒƒ«»»≈
L¯ÁÂ ¯ÊÁÂ22˙Èa Ïk‰ - ‰‡n‰ ÌÈÏL‰L „Ú ¿»«¿»««∆ƒ¿ƒ«≈»«…≈

Ò¯t‰23‰‡ÓÏ ıeÁ CÏB‰Â L¯BÁ ‰È‰ .- ‰n‡ «¿»»»≈¿≈¿≈»«»
¯·˜ ˙BÓˆÚ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ıeÁÏÂ ‰n‡ ‰‡nÓƒ≈»«»¿«»∆≈«¿∆∆

.‰‡nÓ ¯˙ÈÏ ˙BÚÈbÓ«ƒ¿»≈ƒ≈»

מ"ב.16) את 17)שם ושפך בכוונה, המחרישה את הפך
שעליה. העפר.18)העפר ונשפך בסלע נתקלה המחרישה

הצד.19) החרישה.20)מן את המשיך ממקום 21)אם
עצם  ונשארה יפה ניער לא שמא חוששים ואין הקבר,

המחרישה. על מבלי 22)כשעורה מסוים, זמן הפסק אחרי
החרישה  את שהתחיל או המחרישה מן העפר את להוריד
המחרישה  הוליכה כך ומתוך שהפסיק, המקום לפני השניה
טז). אות יכין ישראל, תפארת (ראה הקבר עפר את

שם.23)

.„„Ú ,Ì„‡ ÏL Ô‰L ˙BqÎÓ‰ ˙BÓˆÚ‰ ˙˜ÊÁ∆¿«»¬»«¿À∆≈∆»»«
˙BÓˆÚ‰ ˙˜ÊÁÂ ;‰Ó‰a ÏL Ô‰L Ú„eiL24˙Bl‚Ó‰ ∆ƒ»«∆≈∆¿≈»¿∆¿«»¬»«¿À
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Ì„‡ ÏL Ô‰L Ú„eiL „Ú ,‰Ó‰a ÏL Ô‰L25‰È‰ . ∆≈∆¿≈»«∆ƒ»«∆≈∆»»»»
Ì„‡ ˙BÓˆÚ ‡ÏÓ ıÈ¯Á ÌL26Ì„‡ ˙BÓˆÚ eÈ‰L B‡ , »»ƒ»≈«¿»»∆»«¿»»

ÌÚ el‡ ˙BÓˆÚ L¯ÁÂ ,Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ˙B¯e·¿̂««≈«¿«¿»«¬»≈ƒ
[da ‡ˆÓpL B‡] da „·‡L ‰„O L¯ÁL B‡ ,‰„O‰«»∆∆»«»∆∆»«»∆ƒ¿»»

¯·˜27e¯Ê‚ ‡lL ;Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆∆¬≈∆≈∆≈«¿»∆…»¿
‰‡ÓË28È‡cÂ ¯·˜ da L¯ÁpL ‰„O ÏÚ ‡l‡29ÔÎÂ . À¿»∆»«»∆∆∆¡«»∆∆««¿≈

˙n‰ ˙‡ L¯BÁ‰30;Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡ - ‰„Oa «≈∆«≈¿»∆≈∆≈«¿»
el‡ ÏkL31‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ∆»≈»»∆≈»¿…»¿∆»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L L¯ÁpL ¯·˜a32. ¿∆∆∆∆¡«∆»»«»

הי"ב.24) פי"ז אהלות המת 25)תוספתא כבוד מפני
בהמות  עצמות לכסות נהגו לא אבל עצמותיו, את מכסים

שם.26)וחיות. ג נחרש,27)משנה שלא השדה בחלק
בפירושו  (רבינו ונחרש קבר עוד שם שהיה לחשוש ויש

אחרת). פירש והר"ש שם, או 28)למשנה לאבד נימוק זה
קבר. כשלא 29)נמצא המדובר קבר, בו שאבד בשדה גם

נחרש. לא הקבר שמקום ואפשר השדה, כל נחרש
ה"א.30) שם עצמות,31)תוספתא מלא חריץ פירוש,

בשדה. ומת צבורות על 32)עצמות אלא גזרו לא חכמים
עצמות  יחרוש שאדם שכיח הדבר ואין שכיחים, מקרים

מת. גוף או גלויות אדם

.‰L¯BÁ‰33BÈ‡ - BlL dÈ‡L ‰„Oa ¯·w‰ ˙‡ «≈∆«∆∆¿»∆∆≈»∆≈
Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚBÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L , ∆≈«¿»∆≈»»≈»»∆≈

BlL34ÛzL elÙ‡ .35ÒÈ¯‡ B‡36BÈ‡ ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ∆¬ƒÀ»»ƒ«¿≈
ÏLÂ BlL ‰„Oa ¯·˜ L¯Á .Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ∆≈«¿»»«∆∆¿»∆∆¿∆

B¯·Á37„Á‡k38B¯·Á ÏLÂ ,Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BlL - ¬≈¿∆»∆∆≈«¿»¿∆¬≈
.Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡≈∆≈«¿»

שם.33) ג ב)34)משנה (מ, בחולין אמנם נאמר זה כלל
לדמות  אין [לכאורה לעבודהֿזרה. חבירו בהמת בשוחט
ואין  אוסרת, המחשבה שם שהרי כאן, הנידון את לזה
גורם  כאן אבל שלו. שאינו בדבר מועילה אדם של מחשבתו
בין  ההבדל ומה המחרישה, שהוליכה העצם היא הטומאה
שם, ישראל ובתפארת אחר? ע"י או השדה בעל ע"י הובאה
מטעם  היא הגזירה שכל רבינו, כוונת מבאר כא, אות יכין
את  קנסו ולא המת, את וביזה הקבר את שחרש מפני קנס,

אחר]. אדם של מעשהו על השדה שם 35)בעל תוספתא
לקבל 36)ה"ג. עלֿמנת לנוטעה או לזורעה שדה חוכר

מהיבול. בשדה 38)שם.37)חלק אמה חמשים שחרש
שדהו. עם הגובל חבירו של בשדה מאה עד והמשיך עצמו,

.ÂL¯ÁL ÌÈ·ÎBk „·BÚ39‰OBÚ BÈ‡ - e‰„Oa ¯·˜ ≈»ƒ∆»«∆∆¿»≈≈∆
ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ Ò¯t ˙Èa ÔÈ‡L ,Ò¯t‰ ˙Èa40. ≈«¿»∆≈≈¿»¿¿≈»ƒ

שם.39) בפירושו 40)משנה [רבינו עליהם. גזרו לא
(שומרונים)", לכותיים פרס בית "שאין גורס: למשנה
פרס  בית אין למה זה במשפט מנמקת שהמשנה ומפרש
ומכלֿ פרס בית אין לכותיים אפילו שהרי ואומרת לגויים,

לגויים]. שכן

.Ê‰„O41,‰hÓÏ ‰¯B‰Ë ‰„OÂ ‰ÏÚÓÏ Ò¯t ˙Èa »∆≈¿»¿«¿»¿»∆¿»¿«»
elÙ‡ ,‰¯B‰hÏ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ÌÈÓL‚ eÙËLÂ¿»¿¿»ƒ≈¬«≈«¿»«¿»¬ƒ

‰ÈaÏ‰Â ‰n„‡ ‰˙È‰42- ‰ÓÈc‡‰Â ‰·Ï B‡ »¿»¬À»¿ƒ¿ƒ»¿»»¿∆¿ƒ»
e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,Ò¯t ˙Èa ‰OBÚ Ò¯t ˙Èa ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë¿»∆≈≈¿»∆≈¿»¿…»¿

B˙i¯·k Leb ÏÚ ‡l‡ ‰‡ÓË43. À¿»∆»«ƒ¿ƒ»

ד.41) משנה משדה 42)שם האדמה לכאן  שהגיעה וברור
לבנה. שאדמתו הפרס על 43)בית ולא שנברא, כמו

אחר. ממקום אליו שבאה אדמה

.ÁÒ¯t‰ ˙Èa44ÚË Ïk Ba ÚËÏ ¯zÓ ‰f‰45ÈÙÏ , ≈«¿»«∆À»ƒ¿…«»∆«¿ƒ
‰LÏMÓ ‰hÓÏ ÌÈ„¯BÈ ÌÈL¯M‰L46‰hÓÏe , ∆«»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«»

¯t‰ ˙È·a ‰LÏMÓÏÚ Ò¯Ù ¯·w‰ È¯‰L ,¯B‰Ë Ò ƒ¿»¿≈«¿»»∆¬≈«∆∆ƒ¿««
Ú¯Ê ‡l‡ dÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡ Ï·‡ .‰„O‰ Èt¿≈«»∆¬»≈¿ƒ¿»∆»∆«

¯ˆ˜p‰47BÎB˙a B¯b ˙‡ ¯·Bˆ - ¯˜ÚÂ Ú¯Ê Ì‡Â .48, «ƒ¿»¿ƒ»«¿»«≈∆»¿¿
¯·BÎÂ49˙B¯·k ÈzLa ‰‡e·z‰ ˙‡50˙BiËw‰ ˙‡Â , ¿≈∆«¿»ƒ¿≈¿»¿∆«ƒ¿ƒ

˙B¯·k LÏLa51.‰¯BÚOk ÌˆÚ Ô‰a LÈ ‡nL , ¿»¿»∆»≈»∆∆∆ƒ¿»
‰ˆÚ‰ ˙‡Â Lw‰ ˙‡ Û¯BOÂ52ÌL53‡nL ‰¯Êb . ¿≈∆««¿∆»≈»»¿≈»∆»

- ‰È‰a BÏ ¯Èzz Ì‡Â ,‰¯BÚOk ÌˆÚ Ô‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆∆∆ƒ¿»¿ƒ«ƒ«¬»»
ÏÈb¯Ó ‡ˆÓÂ ,B¯ÎBÓe B‡ÈˆBÓ54.‰‡Óh‰ ˙‡ ƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆«À¿»

מ"ב.44) פי"ח (סדרי 45)שם לעקרו דעתו אם אפילו
עצם 46)טהרות). בהם שתדבק לחשוש ואין טפחים.

ראב"ד). (ראה העץ עקירת בשעת ותעלה כשעורה
שמא 47) הנעקרים, ירקות לא אבל ושעורה, חטה כגון

לטומאה  ותגרום עמהם ותעלה בשרשים קטנה עצם תידבק
ה"ג). פ"ח למעלה מוביל 48)(ראה ואינו השדה, בתוך

זרע  כל לזרוע התירו למה לשאול, [ויש לחצרו. התבואה את
נדוש  שמא חששו שם גם הלא קבר, בה שאבד בשדה
הענינים  אין אולם ה"א)? (שם מטמא עפרה ולפיכך הקבר,
מפני  זרעים על גזרו לא ולפיכך מספק, מטמא שם דומים,
ספיקא", "ספק זה שהרי כשעורה, עצם תידבק שמא החשש
אחד]. ספק רק ויש נחרש, שהקבר ידוע כאן אבל

כברה.49) דרך משמע 50)מעביר "פעמיים", אמר לא
באחת  אלא לזו, זו דומות שאינן בכברות שהמדובר מזה,
העפר  מתפורר שעלֿידיֿזה גסים, ובשניה דקים חורים

ישראל). (תפארת בגרעינים קטניות 51)שנדבק בשרשי
תבואה. מבשיבלי עפר גושי יותר של 52)נדבקים קש

הטומאה.54)בשדה.53)קטנית. להתפשטות גורם
אינו  לקרקע שמחובר מפני טהורות והקטנית והתבואה
עד  טומאה מקבלות אינן שנתלשו ואחרי טומאה, מקבל

ה"ג). פ"ה למעלה (ראה שיוכשרו

.Ë‰˜ÊÁ‰L ‰„O55‡È‰ elÙ‡ ,Ò¯t‰ ˙Èa ‡È‰L »∆∆À¿¿»∆ƒ≈«¿»¬ƒƒ
ÔÈ¯Bk ‰Úa¯‡ ˙Èa56ËÈh‰ ÌB˜nÓ ‰ÎeLÓ elÙ‡Â , ≈«¿»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ¿«ƒ

elÙ‡Â ,Ò¯t‰ ˙Èa ‰OÚ ‡ÏÂ L¯Á BÈ‡L C¯‰»«∆≈∆¡»¿…«¬»≈«¿»«¬ƒ
‰¯B‰Ë ‰„O57È¯‰ - ‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó d˙B‡ ˙ÙwÓ »∆¿»«∆∆»≈«¿«∆»¬≈

d˙˜ÊÁa ‡È‰58. ƒ¿∆¿»»

הי"ד.55) פי"ז, אהלות שלושים 56)תוספתא מחזיק כור
על  זהב (זר קברים כמה בו נחרשו שמא והטעם, סאה.

בה57)התוספתא). נמצאה ולא טומאה.שנבדקה
הפרס.58) בית ככל דינה

.È‡ˆÓ59d·Èh ‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„O60Ì‡ : »»»∆¿À∆∆¿≈≈««ƒ»ƒ
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da ÔÈ‡ ;dÎB˙a ¯·˜ L¯ÁpL Úe„Èa - ÔÏÈ‡ da LÈ≈»ƒ»¿»«∆∆¡«∆∆¿»≈»
.e¯‡aL BÓk ,dÎB˙a ¯·˜ „·‡L Úe„Èa - ÔÏÈ‡ƒ»¿»«∆»«∆∆¿»¿∆≈«¿

ÌÎÁ „ÈÓÏz B‡ Ô˜Ê ÌB˜Ó B˙B‡a ‰È‰iL ‡e‰Â61; ¿∆ƒ¿∆¿»»≈«¿ƒ»»
BÊa ÚËÏ ¯znL ÔÈÚ„BÈÂ CÎa ÔÈ‡È˜a Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»»»¿ƒƒ¿»¿¿ƒ∆À»ƒ¿…«»

.˙¯Á‡a ÚËÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«»«∆∆

הי"ב.59) שם כתובה 60)תוספתא עצמה זו הלכה
הסיום: מפני כאן ונכפלה ביארנוה. ושם ה"י, בפ"ח למעלה

וכו'". שיהיה יהודה:61)"והוא ר' מסיים שם בתוספתא
או  אחד (חכם) זקן שם שיש בזמן אמורים, דברים "במה
שם  אין ואם בכך". בקיאין אדם כל שאין אחד, חכם תלמיד
בה  שאבד בשדה לנטוע שאסור ידעו שלא לחשוש יש חכם,
מקום  שכל בידינו, הוא כלל כי כמותו, רבינו ופסק קבר.
דברי  על חולק אינו אמורים" דברים "במה יהודה ר' שאמר

לפרשם. בא אלא חכמים

.‡ÈCl‰Ó‰62ÔÈ‡L ÌÈ·‡ Èab ÏÚ Ò¯t‰ ˙È·a «¿«≈¿≈«¿»««≈¬»ƒ∆≈
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ Cl‰nL ‰ÚLa Ì„‡ ÈÏ‚¯ ˙Áz ÔÈ„„˙Óƒ¿«¿¿ƒ«««¿≈»»¿»»∆¿«≈¬≈∆
ÔÁkL ‰Ó‰·e Ì„‡ Èab ÏÚ ·ÎB¯ ‡e‰Â dÏ ÒÎpL∆ƒ¿«»¿≈««≈»»¿≈»∆…»

‰ÙÈ63¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -64ÌÈ·‡ Èab ÏÚ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬≈∆»¬»ƒ»«««≈¬»ƒ
¯ÓLpL Èt ÏÚ Û‡ ,Cel‰ ˙ÚLa ÔÈÚÊÚcÊnL65‡ÏÂ ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ¿«ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿…

.BÓˆÚ ¯ÙÚ‰ ÏÚ CÏ‰L ÈÓk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „„˙ƒ¿«¿≈¬≈∆»≈¿ƒ∆»««∆»»«¿
Ú¯ BÁkL Ì„‡ Èab ÏÚ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ66‰ÈÈ‰zL „Ú ¿≈ƒ»«««≈»»∆…««∆ƒ¿∆»

BÊÏ BÊ ˙BL˜B ÂÈ˙BaÎ¯‡67‡e‰Lk ˙B„ÈÚ¯Ó ÂÈ˜BLÂ «¿À»¿»¿»«¿ƒ¿∆
ÏÈËzL „Ú Ú¯ dÁkL ‰Ó‰a Èab ÏÚ B‡ ,B‡OB¿««≈¿≈»∆…»««∆»ƒ

‰·ÈÎ¯ ˙ÚLa ÌÈÏÏb68CÏ‰ el‡Îe ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¬≈∆»≈¿ƒ»«
ÂÈÏ‚¯a69. ¿«¿»

ג.62) פי"ח, אהלות מתנועעים 63)משנה ואינם חזקים,
שעליהם. המשא הבהמה 64)מכובד הזיזה אם שאפילו

מכוחו  בא הזה ההיסט אין כשעורה, עצם הנרכב האדם או
והנרכב  הרוכב בין מפסיקים כשבגדים והמדובר הרוכב. של
ומטמא  שבעה, טומאת טמא הנרכב שהרי בגופו, נגע ולא

שם). (תוי"ט ערב טומאת בו הנוגע התנדנד 65)את שמא
הרגיש. חלש.66)ולא ב.67)אדם קה, מציעא בבא

ממקומה.69)שם.68) העצם זזה כובדו מכוח שהרי

.·ÈÈL „ÓÚÓa B¯‰ËÏ CÈ¯ˆ Ò¯t‰ ˙Èa ¯‰ËÓ‰«¿«≈≈«¿»»ƒ¿«¬¿«¬«¿≈
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz70?B˙B‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈÎÂ .71˙‡ ÒBk «¿ƒ≈¬»ƒ¿≈«¿«¬ƒ≈∆

BËÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯ÙÚ‰ Ïk72‰„O‰ Èt Ïk ÏÚÓ »∆»»∆»«¬ƒ≈«»¿≈«»∆
‰ÁÓÓe ,ÔÈw„ ‰È·˜pL ‰¯·k CB˙Ï B˙BÂ73‡ÈˆBÓe ¿¿¿¿»»∆¿»∆»«ƒ¿«∆ƒ
¯‰ËÈÂ ,ÌL ‡ˆÓp‰ ‰¯BÚOk ÌˆÚ Ïk74Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆ƒ¿»«ƒ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ

Ô˙75ÌÈÁÙË ‰LÏL ÂÈab ÏÚ76,¯Á‡ ÌB˜nÓ ¯ÙÚ »«««»¿»¿»ƒ»»ƒ»«≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL ÂÈt Ïk ÏÚÓ ÏËpL B‡∆»«≈«»»»¿»¿»ƒ¬≈∆
ÏÚ Ô˙Â ÌÈÁÙË ‰LÏL „Á‡ BÈˆÁÓ ÏË .¯B‰Ë»»«≈∆¿∆»¿»¿»ƒ¿»««
ÏË .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯Á‡‰ BÈˆÁ∆¿»«≈¿»¿»ƒ¬≈∆»»«
¯ÙÚ ‰ˆÁÓe ÁÙË ‰ÈÏÚ Ô˙Â ‰ˆÁÓe ÁÙË ÂÈt ÏÚÓ≈«»»∆«∆¡»¿»«»∆»∆«∆¡»»»
B˜fÚ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯Á‡ ÌB˜nÓ77 ƒ»«≈…»»¿¿≈ƒƒ¿

˜„·e78‰OÚ ‡Ï - ‰ÏÚÓÏÓe ‰hÓlÓ ˜efÚ ˙ÚLa »«ƒ¿«ƒƒ¿«»ƒ¿«¿»…»»

ÔÈ„„˙Ó ÔÈ‡L ÌÈ·‡a BÙv¯ .ÌeÏk79Ì„‡ Cel‰Ó ¿ƒ¿»¬»ƒ∆≈»ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ»»
.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»

ה"ו.70) פי"ז שם ד.71)תוספתא פי"ח שם משנה
עליו.72) כשידרוס להזיזו גושי 73)שיכול את מפרר

ממקומו.74)העפר. הזה העפר את להרחיק צריך ואינו
השלמות). שם.75)(ראה הפרס 76)משנה בית ואין

טפחים. מג' למטה הפזורות 77)מטמא האבנים את הסיר
"ויעזקהו" מלשון השרשים, יניקת לשפר כדי באדמה,

ב). ה, לטובת 78)(ישעיה היא כוונתו שעיקר מפני
יפה. בדק שלא אפשר ובדפוס 79)האילנות, כובדן. מפני

מתנדנדין. ר"מ: רומי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
עפרה,1) בטומאת מטמא אם העמים ארץ אוויר דין יבאר

הדברים  וכל בירק שבא הפרס בית ועפר לארץ חוצה עפר
ביניהם  והנכנס העמים בארץ המהלך לארץ, בחוצה הבאים
תרומה  ישראל, בארץ גויים בו ששכנו מקום טמא, מקום
בו  שהיה גויים מדור עמים, מדור מחמת שנטמאו וקדשים
עליהם, גזרו שלא והמקומות קטן. או אשה או מישראל עבד
המובלעות  עיירות עמים, מדור משום טמאה שהיא חצר

ישראל. בארץ

.‡ÌÈnÚ‰ ı¯‡2dLeb ÏÚ e¯Ê‚ ‰lÁza -3„·Ïa ∆∆»«ƒ«¿ƒ»»¿«»ƒ¿«
B‡ da Cl‰Ó‰ ‡l‡ ÌÈ‡nËÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ò¯t‰ ˙È·k¿≈«¿»¿…»¿«¿ƒ∆»«¿«≈»
d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚Â e¯ÊÁ .d¯ÙÚÓ ‡OB B‡ Ú‚B4 ≈«≈≈¬»»»¿¿»¿«¬ƒ»
ÔÂÈk ‡l‡ ,‡O ‡ÏÂ Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‡nËiL∆¿«≈¿««ƒ∆…»«¿…»»∆»≈»
ÔÎÂ .‡ÓË ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ…¿À«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿»¿≈

O¯Á ÈÏk5B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L6¯‡Le ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿∆∆»«ƒ¿»
Ìa¯ ÒÈÎ‰L ÌÈÏk7e‡ÓË - ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï8. ≈ƒ∆ƒ¿ƒÀ»«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿¿

ãycew zegiyn zecewpã

dxie` lr exfbe exfg ..dyeb lr exfb dligza m"ekrd ux`"
."'ek `nhiy

ישראל  ארץ – "הארץ" של מעלתה מודגשת זה בעניין
בסוף  הרמב"ם כתב מזה ולמעלה החושך, מן האור כיתרון
שהן  אע"פ טהורות בבל עולי של דרכים "חזקת הפרק
ישראל  לארץ ההליכה שאפילו העכו"ם", בארץ מובלעות
העכו"ם, בארץ שמובלעות בדרכים גם טהרה פועלת

שנים!. מאות לאחרי בחזקתה והטהרה
(9 dxrd 280 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)

שמונהֿעשר 2) בין הגויים ארץ טומאת מנו - א טו, בשבת
ביתֿהלל. על ביתֿשמאי שרבו ביום שגזרו עפר 3)דבר

מפורר  עפר אבל ה"ג, לקמן מבואר ושיעורו מגובש,
מטמא. אינו - קטנים ומה 4)לגרגירים ב. עמוד שם

מטמאה  אינה הגויים שארץ ה"ב) (פ"ג למעלה רבינו שכתב
מארץ  עפר גוש ישראל לארץ כשהביא הכוונה באוהל,

ואאוירא. ד"ה שם 'תוספות' ראה שמטמא 5)הגויים.
בלבד. תוכו הכלי.6)מאויר של רובו הכניס לא אפילו

שהאויר 7) מפני מקצתו? כשהכניס אף טמא חרס כלי ולמה
כלים. בשאר משא"כ פי"ח 8)מתערב, אהלות תוספתא,
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(בפירושו  רבינו הגויים? ארץ על טומאה גזרו ולמה ה"ב.
קוברים  שהגויים מפני כתב, מ"ג) פ"ב אהלות למשנה,
לבתי  מקומות מייחדים ואינם שהוא, מקום בכל מתיהם

משנהֿלמלך). (ראה קברות

.·˙‡ÓËk d˙B‡ eOÚ ‡Ï ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÀ¿«¬ƒ∆∆»«ƒ…»»¿À¿«
‰pnÓ ‡È‰ ‰l˜ ‡l‡ ,d¯ÙÚ9d¯ÙÚ ˙‡ÓË ÏÚL : ¬»»∆»«»ƒƒ∆»∆«À¿«¬»»

dLe‚a ‡nË˙n‰Â ,ÌÈL„˜Â ˙BÓe¯z ÔÈÙ¯BO10- ¿ƒ¿¿»»ƒ¿«ƒ¿«≈¿»
ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈ¯ˆÂ ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË11; »≈À¿«ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒƒ

Â‡a ‡ÓËp‰ Ï·‡ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - d¯È ¬»«ƒ¿»«¬ƒ»≈»ƒ«»»¿ƒƒ
‰ÏÈ·Ë ‡l‡ ÈÚÈ·Le12LÓL ·¯Ú‰Â13‰Óe¯z ÔÎÂ , ¿ƒƒ∆»¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿≈¿»

ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz - d¯ÈÂ‡ ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â¿»»ƒ∆ƒ¿¿≈¬«¬ƒ»ƒ…¿ƒ
ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ14. ¿…¿ƒ

לתלות".9) אוירה ועל לשרוף, גושה "על שם
עפרה.10) א 11)כשנשא נד, (נזיר מת טומאת טמא ככל

טומאתו.12)וֿב). ביום החמה,13)אפילו שקיעת
במקומם. מבוארים שדיניו יום" "טבול נקרא שקיעתה ולפני

מאליהם.14) שירקבו עד אותם ומניחים

.‚ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÙÚ¬«∆∆»«ƒ«¬«≈«¿»¿«¿ƒ¿«»
e¯‡aL BÓk ,‡OÓ·e15Ì˙BÁk ?Ô¯eÚL ‰nÎÂ . ¿«»¿∆≈«¿¿«»ƒ»¿«

ÔÈÙeˆ¯n‰16‡e‰Â ,17‰wÙk18ÔÈ‡wÒ ÏL ‰ÏB„‚19. ««¿ƒ¿¿ƒ»¿»∆«»ƒ
˜¯Èa ‡aL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ¯ÙÚÂ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚ20Ì‡ : ¬«≈«¿»«¬«»»»∆∆»¿»»ƒ

Ì‡Â ,‡nËÓ - ÔÈÙeˆ¯n‰ Ì˙BÁk „Á‡ ÌB˜Óa LÈ≈¿»∆»¿«««¿ƒ¿«≈¿ƒ
Û¯ËˆÓ BÈ‡ - Â‡Ï21Leb ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ; »≈ƒ¿»≈∆…»¿∆»«

B˙i¯·k22‰OÚÓ .23ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙B‡a ˙B¯b‡ eÈ‰L ƒ¿ƒ»«¬∆∆»ƒ¿»ƒ»»»∆
ÌÈ˙‡ÒÎe ‰‡Òk Ô‰a eÈ‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k È·Ïƒ¿≈…¬ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»«ƒ

˙BÓ˙BÁ24Á ‡ÏÂ ,‡lL ÈÙÏ ,‰‡ÓË ÌeMÓ Ô‰Ï eL »¿…»»∆ƒÀ¿»¿ƒ∆…
Ô‰Ó Ì˙BÁa ‰È‰25.ÔÈÙeˆ¯n‰ Ì˙BÁk »»¿»≈∆¿«««¿ƒ

א.15) נודים 16)בהלכה "כמו רבינו: ופירש מ"ה. שם
דרכים) (הולכי אורח עוברי בהם ישימו מעור, (נודות)
מטיט". בחותם אותם ויחתמו אותם ינעלו וכליהם, בגדיהם

החותם.17) לאריגה.18)גודל העומד חוטים כדור
יותר 19) והם שקים, מהם שאורגים חוטים שקים. עושי

הפיקה  גם כך ומתוך בגדים, של ערב או שתי מחוטי עבים
א). כב, (בכורות גדולה יותר סקאים שהובא 20)של

לארץ. אם 22)כחכמים.21)מחוץ אפילו כלומר,
אינו  – כשיעור גוש ויצא הקטנים, הגושים את יחד הדביק

לבינה). בדין פי"ג, אהלות משנה (ראה שם.23)מטמא
כזה.24) גדול שיעור היה יחד ביניהם 25)בכולן היה לא

המרצופים. כחותם אחד אף

.„‡È·n‰26ÌÈÏÙÒe ÌÈ¯epz27O¯Á ÈÏÎe28‰ˆeÁÓ «≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆∆ƒ»
e˜q‰ ‡lL „Ú :ı¯‡Ï29ı¯‡ ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË - »»∆«∆…À¿¿≈ƒƒ∆∆

ÌÈnÚ‰30Ò¯Á ÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË - e˜q‰MÓ ; »«ƒƒ∆À¿¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆
ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ‡ÓËpL31,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ BÈ‡L , ∆ƒ¿»¿∆∆»«ƒ∆≈¿«≈»»¿≈ƒ

e¯‡aL BÓk32. ¿∆≈«¿

ה"ז.26) פי"ז שם חרס.27)תוספתא, כלים 28)של
וקדירות. צלחות כגון ונתקשו 29)קטנים, שנשרפו לפי

בהם. להשתמש ראויים עפר,30)אינם כגושי דינם
ובמשא. במגע וכלים אדם שנשרפו 31)ומטמאים אחרי

מחמת  טמאים ואינם כלים, דין אלא עפר דין עליהם אין
הוסקו  ואם הגויים. ארץ בעפר שנגעו מפני אלא עצמם
– ההסקה אחרי הגויים ארץ בעפר נגעו ולא ישראל בארץ

(משנהֿלמלך). חרס 32)טהורים שכלי ה"ו, פ"ה למעלה
וכלים. אדם מטמא ואינו לעולם הטומאה אב נעשה אינו
טמאים  שהן בשעה אומר, "נמצאת מסיימת: ה'תוספתא'
שהן  ובשעה חרס, כלי משום טהורים - העמים ארץ משום

העמים". ארץ משום טהורים - חרס כלי משום טמאים

.‰Cl‰Ó‰33- ÌÈÚÏÒ·e ÌÈ¯‰a ÌÈnÚ‰ ı¯‡a «¿«≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
‡ÓË34‰ÏBÚ Ìi‰L ÌB˜Ó·e Ìia ;‰Ú·L ˙‡ÓË »≈À¿«ƒ¿»«»¿»∆«»∆

BtÚÊa35ÌÈnÚ‰ ı¯‡a Ú‚B ÌeMÓ ¯B‰Ë -36‡ÓËÂ ¿«¿»ƒ≈«¿∆∆»«ƒ¿»≈
d¯ÈÂ‡ ÌeMÓ37ÒÎp‰ .38‰cLa ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï39‰·z ƒ¬ƒ»«ƒ¿»¿∆∆»«ƒ¿ƒ»≈»

Ïc‚Óe40ÔÈÁ¯Bt‰41‡ÓË - ¯ÈÂ‡a42˜e¯Ê Ï‰‡L ;43 ƒ¿»«¿ƒ»¬ƒ»≈∆…∆»
Ï‰‡ Èe¯˜ BÈ‡44. ≈»…∆

ו.33) פי"ח, שם שם 34)משנה, קוברים שאין אףֿעלֿפי
ארץ  אדמת לפעמים שם שמשתפכת משום טמא, – מתים

שם). בפירושו, (רבינו מאוד,35)הגויים סוער כשהים
הזה. המקום מתגלה מזעפו וכשנח הגלים, שם עולים

הסוערים 36) הים וגלי מתים, שם קוברים שאין מפני
שם. שהשתפך העפר את שהיא 37)שוטפים קלה טומאה

למעלה  (ראה אדומה פרה מי הזאת ובלי אחד, יום טומאת
טהור  מפרש ורבינו "טהור", סתם כתוב במשנה ה"ב).
משנהֿלמלך  (ראה אויר טומאת טמא אבל הגוש מטומאת

תנן). ד"ה  ב.38)ה "ג, ח, הנישאת 39)גיטין מרכבה
מיוחדת  עגלה – מפרשים (ויש בהמה גבי על או אדם בידי

מגדל.40)לנשים). בתבנית עשוי גדול ארגז
באויר.41) נישאים אלא הקרקע על עומדים שאינם כלומר,
ה"ג,42) פ"ז נזירות הל' לחםֿמשנה (וראה אויר. טומאת

גושה). משום "טמא" לפרש שאינו 43)שצידד אוהל
למקום. ממקום מיטלטל אלא בקרקע ואינו 44)קבוע

צדדיהם. מכל סתומים כשהם מדובר שם. כרבי פסק מפסיק.
אפילו  אויר, טומאת האדם נטמא פתוחים, הם אם  אבל
שם, (לחםֿמשנה אוהל נקרא זרוק אוהל האומרים לדעת

כאן). ומשנהֿלמלך

.Â‡È¯eÒ45d¯ÈÂ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁk ‡ÓË d¯ÙÚ - ¿»¬»»»≈¿»»»∆«¬ƒ»
‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï .¯B‰Ë»…»¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»¿»

‰ÎeÓÒ46˜ÈÒÙÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰ÙOa ‰ÙO Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ¿»¿∆∆ƒ¿»≈»»¿»»¿…»»«¿ƒ
˙Èa ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ‡Ï Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆∆»«ƒ¿…≈«¿»¿…≈

Ò¯t‰47‰cLa ‰¯‰Ëa dÏ Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆»¿ƒ»≈»¿»√»¿ƒ»
ı¯‡ ÔÎÂ .dLe‚a ÚbÈ ‡lL ‡e‰Â ,Ïc‚Óe ‰·z≈»ƒ¿»¿∆…ƒ«¿»¿≈∆∆

ÌÈnÚ‰48ÌB˜Ó Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ‰ÎeÓq‰ »«ƒ«¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈≈≈∆»
˙˜c· BÊ È¯‰ - ‡ÓË49‰¯B‰Ëe50. »≈¬≈ƒ¿∆∆¿»

שם.45) מ"ז.46)גיטין, שם שדה 47)אהלות כלומר,
שהרי  הפסק, חשוב אינו קבר בו נחרש אבל קבר, בו שאבד
ומ"ב, מ"א שם [באהלות (כסףֿמשנה). באוהל מטמא אינו

קבר]. בו שאבד לשדה הפרס" "בית תוספתא 48)קראו
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ה"א. שהוא 49)שם במקום קבר יש שמא בדיקה צריכה
ה"א). למעלה (ראה בו ללכת על 50)רוצה גזרו שלא

ישראל. לארץ הסמוכה הגויים ארץ אויר

.ÊÌB˜Ó51Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ba eÎML »∆»¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‡nL ,˜„aiL „Ú ÌÈnÚ‰ ı¯‡k ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈¿∆∆»«ƒ«∆ƒ»≈∆»

.ÌÈÏÙ Ba e¯·»̃¿¿»ƒ

מ"ז.51) פי"ח אהלות

.Á‰Óe¯˙e52È„·BÚ‰ ¯B„Ó ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿¿≈¬«¿»¿≈
‰nÎÂ .ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz - ÌÈ·ÎBk»ƒƒ…¿ƒ¿…¿ƒ¿«»
È„k ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ?‰˜È„a CÈ¯ˆ ‰È‰ÈÂ ÌB˜na e‰LÈƒ¿«»¿ƒ¿∆»ƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿≈

‡nËnL ÏÙ ÏÈt˙Â ‰M‡ ¯aÚ˙zL53LÈ‡ elÙ‡ . ∆ƒ¿«≈ƒ»¿«ƒ≈∆∆¿«≈¬ƒƒ
B¯B„Ó - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰‰L Ì‡ ,‰M‡ BnÚ ÔÈ‡L∆≈ƒƒ»ƒ»»«¿»ƒ¿
Ba ‰È‰zL ¯B„Ó ÌeMÓ ‰¯Êb .˜„aiL „Ú ‡ÓË»≈«∆ƒ»≈¿≈»ƒ»∆ƒ¿∆

„·Ú elÙ‡ .‰M‡54ÒÈ¯ÒÂ55‰M‡ B‡56Ôa ÔË˜ B‡ ƒ»¬ƒ∆∆¿»ƒƒ»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz57È„·BÚ‰ ¯B„Ó ‰OBÚ ≈«»ƒ¿∆»∆¿»¿≈

.ÌÈ·ÎBk»ƒ

כתנאֿקמא.52) ה"ג, שם נגמרת 53)תוספתא הוולד צורת
וולד  תורת עליו אין כן ולפני הבעילה, אחרי יום ארבעים
חכמים  החמירו ולא ה"ב). ביאה איסורי מהל' פ"י (ראה
כשהיא  לשם האשה באה שמא החשש מפני טומאה לגזור

אשה.54)מעוברת. עמו ואין גוי, רבו שגם גוי,
רבו  שאימת מפני גזרו לא שעליו תאמר שלא ומשמיענו,
יא). בועז שם, ישראל' ('תפארת לביתו זונה יכניס ולא עליו

מוליד.55) איש.56)שאינו עמה נמוך 57)שאין בגיל
סריס. לבין בינו מה נתבאר ולא מדור. עושה אינו מזה

בריא. באדם להחליפו אפשר גדול סריס ואולי,

.Ë¯B„Ó58„·Ú Ba ‰È‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¿¿≈»ƒ∆»»∆∆
(Ï‡¯OiÓ)59ÔÈ¯nLÓ ÚLz Ôa ÔË˜ B‡ ‰M‡ B‡ ƒƒ¿»≈ƒ»»»∆≈«¿«¿ƒ

‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÙ ÌL e¯a˜È ‡lL B˙B‡60. ∆…ƒ¿¿»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
?ÔÈ˜„Ba Ô‰ ‰Ó ˙‡Â61ÔÈ·Èa‰ ˙‡62ÌÈwÓÚ‰63˙‡Â ¿∆»≈¿ƒ∆«ƒƒ»¬Àƒ¿∆

ÔÈÁe¯q‰ ÌÈn‰64‰cÏÁ‰Â ¯ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ . ««ƒ«¿ƒ¿»»∆«¬ƒ¿«À¿»
ÌMÓ CÈÏB‰Ï ÔÈÏBÎÈ65,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÙp‰ ¿ƒ¿ƒƒ»«≈∆≈»ƒ¿ƒ»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó .ÌMÓ Ì˙B‡ ÔÈ¯¯Bb Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ»ƒ»¿»¿≈»ƒ
˜„aiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ·¯ÁL66. ∆»«¬≈¿À¿»«∆ƒ»≈

(וכן 59)שם.58) "מישראל" עבד הגירסה את לקיים יש
גוי  לעבד והכוונה רומא), ובדפוס תימן, בכת"י הגירסה
במצוות  חייב והוא עבדות לשם וטבל ומל לישראל שנמכר
דרבנן  באיסורי חכמים והאמינוהו בהן, חייבת שהאשה
פירשו  וכן בדרבנן"). רבנן "הימנוהו אמרו: ב ד, (בפסחים
ישראל. שרבו גוי לעבד שהכוונה במשנה, והר"ש הרא"ש

אפשר 60) תשע בן שקטן חכמים שיערו שם. תוספתא,
זה. מגיל למטה קטן על לא אבל שמירתו, על לסמוך

מ"ח.61) הביוב.62)שם שאינם 63)תעלות אבל
קפדנית. בדיקת בלי בהם הנמצא את לראות אפשר עמוקים,

וכדומה.64) בבורות במשנה,65)המכונסים ביתֿהלל
בגמרא  וכן וברדלס, וחולדה חזיר במשנה: גורסים ויש שם.
שהואֿ וברור שם", מצויין וברדלס "שחולדה ב טו, נדה

לבור  ניגוד זה בדין ואין נבילות. אוכלת חיה לכל הדין
אפילו  תורה מדין באוהל שמטמא נפלים, לתוכו שמטילים
מפני  הי"א), פ"ט (למעלה שם מצויים וברדלס חולדה אם
היא  והגרירה זה, בבור טומאה שהיתה ודאי ידוע ששם
חכמים  גזרו כאן אבל ודאי. מידי מוציא ספק ואין ספק,
על  סומכים ולפיכך נפלים, קברו שמא הספק, מפני טומאה

וחולדה 66)גרירה. חזיר כשאין מדובר ה"ו. שם תוספתא
"עיר  גמליאל: בן שמעון רבי אומר שם, במ"ט שם. מצויים
ורבינו  גויים". מדור משום בה אין שחרבה, גויים של
גמליאל  בן שמעון כרבי הלכה ואין מסיים: שם, בפירושו

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה

.È˙BiÂËˆ‡‰67È„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - »ƒ¿¿»ƒ≈»∆ƒ¿¿≈
ÔÈÓË‰Ï ÌB˜Ó da ÔÈ‡Â ‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿≈»»¿«¿ƒ

˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÂ .ÌÈÏÙp‰68¯B„Ó ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ «¿»ƒ«¬»»¿≈»∆ƒ¿
Bk È„·BÚ‰Úe·˜ Ô˙¯Èc ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÌÈ·Î69e¯Ê‚ ‡Ï , ¿≈»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»»¿»…»¿

ÈÏ‰‡ :˙BÓB˜Ó ‰¯OÚ‰ Ô‰ el‡Â .‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ¬≈∆À¿»¿≈≈»¬»»¿»√≈
˙Bkq‰Â ,ÌÈi·¯Ú‰70ÔÈÙÈ¯v‰Â ,71ÔÈb¯a‰Â ,72, »«¿ƒƒ¿«À¿«¿ƒƒ¿«À¿»ƒ

Ô‰Â ,˙BÙc dÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„enÚ‰ Èab ÏÚL ‰¯˜z‰Â¿«ƒ¿»∆««≈»«ƒ¿≈»¿»¿≈
ıÈw‰ Èza73¯ÚL ˙È·e ,74¯ˆÁ ÏL d¯ÈÂ‡Â ,75, »≈««ƒ≈«««¬ƒ»∆»≈

,‰ÓÁÏn‰ ÈÏÎe ÌÈvÁ‰ Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Óe ,ıÁ¯n‰Â¿«∆¿»»∆ƒ«ƒƒ¿≈«ƒ¿»»
˙BBÈ‚Ï‰ ÌB˜Óe76. ¿«ƒ¿

עליו 67) ויש הבית, יד על הרבים ברשות מקום מ"ט. שם
כתלים. לו ואין עמודים על סמוכה שם.68)תקרה

נפלים.69) שם קוברים שומרי 70)ואין בשביל עראי בנין
"צריפא"71)פירות. שנקרא גומא ממין עשוי אוהל

הקירות  אלא גג, להם ואין למשנה) בפירושו (רבינו
בזה. זה שנוגעים עד מעלה כלפי סוכות 72)משתפעים

הפירות. את שם "אלקטיות".73)שמכניסים במשנה:
שומר 74) בו שיושב קטן חדר בונים היו החצר פתח לפני

הרבים. לרשות פתוח והוא השטח 75)החצר פירוש,
ה"ט) פ"ו למעלה תמצא (דוגמה שבחצר מקורה הבלתי

עו. אות להלן ראה שם. דר מריצות 76)והגוי מקום
שם). (רבינו, הפרשים

.‡È˙eÁ‰77,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ da ÔÈ‡ - «¬≈»ƒ¿¿≈»ƒ
‰‡ÓË ‡È‰L ¯ˆÁ .dÎB˙a ¯„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡78 ∆»ƒ≈»»»¿»»≈∆ƒ¿≈»

dlL ¯ÚL ˙Èa È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ÌeMÓƒ¿»¿≈»ƒ¬≈≈««∆»
d¯ÈÂ‡Â79ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ÔÈ‡Â .‰BÓk ÔÈ‡ÓË80 «¬ƒ»¿≈ƒ»»¿≈¿»¿≈»ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ò¯t‰ ˙Èa ‡ÏÂ81. ¿…≈«¿»¿»»»∆

ה"ו.77) פי"ח שם בשטח 78)תוספתא שדר כגון
ונראה 79)המקורה. מקורה. שאינו השטח גם טמא

שפירש  כסףֿמשנה (ראה קורקוס הר"י התכוון זה שלפירוש
פירושו). לפי רבינו של לשונו ליישב מאוד וקשה אחרת,

ישראל 81)שם.80) בארץ המובלעות בעיירות פירוש,
הגויים, ארץ טומאת עליהן גזרו שלא הבאה), ההלכה (ראה
שטומאתה  העמים, ארץ משום טמאות מובלעות בלתי אבל
בכסףֿמשנה  מובא קורקוס, (ר"י גויים ממדורות חמורה

כאן).

.·È˙B¯ÈÚ82˙BÚÏ·n‰83˙ÈÒÈÒ ÔB‚k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¬»«À¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ
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znקי z`neh zekld - dxdh xtq - zah c"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Èt ÏÚ Û‡ ,[‰È˙B¯·ÁÂ ÔBÏ˜L‡] ,‰È˙B¯·ÁÂ¿«¿∆»«¿¿¿«¿∆»««ƒ
˙ÈÚÈ·M‰ ÔÓe ˙B¯OÚn‰ ÔÓ ˙B¯eËtL84Ô‰a ÔÈ‡ - ∆¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒƒ≈»∆

Ï·a ÈÏBÚ ÏL ÌÈÎ¯c ˙˜ÊÁÂ .ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓƒ∆∆»«ƒ¿∆¿«¿»ƒ∆≈»∆
˙B¯B‰Ë85.ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ˙BÚÏ·Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆≈À¿»¿∆∆»«ƒ

ה"ג.82) צדדים,83)שם משלושה ישראל ארץ מוקפות
לארץ. חוץ אדמת בשנת 84)והן בהן שגדלו פירות

שביעית. פירות קדושת עליהם אין ברור 85)השמיטה
טהורות. שהדרכים הדבר

á"ôùú'ä úáè ã"ë éùéìù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
וחוצץ 1) טומאה מביא טפח ברום טפח על שטפח יבאר

חוצץ, אם אוהל שהם כלים או אדם אוהל, וקרוי בפניה
פי  על נתון שהוא נסר חדש, תנור פי על נתון שהוא ונסר
והאהיל  כלי שנשא אדם ישן, תנור פי על או תנורים שני
המת  בהם שמניחים עץ של ארונות הטומאה, על האחד צדו
לכותל  מכותל נתונה שהיא קורה טפח, חלל בהם ויש
עמוד  באויר, צדה על מוטה שהיא וסאה תחתיה, וטומאה

הארץ. על ומונח לאויר מוטל שהוא עגול

.‡Úa¯Ó ÁÙË ÏÚ ÁÙË2ÁÙË Ìe¯ ÏÚ3˙‡ ‡È·Ó ∆««∆«¿À»«∆«≈ƒ∆
Èe¯˜ ÔÈ‡L .‰¯Bz ÔÈc ‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁÂ ‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»∆≈»
.‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ÁÙË Ìe¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË ‡l‡ Ï‰‡…∆∆»∆««∆«¿∆«»≈«∆

k ?„ˆÈk¯ÈÂ‡Ï ÁpÓ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊ4ÔB‚k ,ÌÈÏk Bcˆ·e ≈«¿«ƒƒ«≈À»»¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿
˙B¯BpˆÂ ÔÈËÁÓ5,‰‡Óha ÌÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿≈»¿ƒ«À¿»

‰È‰Â ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LiL Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ Ì‡ƒ∆¡ƒ¬≈∆…∆∆≈∆««∆«¿»»
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·‚»«≈«»»∆∆«¬≈∆≈ƒ∆«À¿»
‰Ê Ï‰‡ Èab ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk eÈ‰ .ÔÈ‡ÓËe ÌÈÏkÏ«≈ƒ¿≈ƒ»≈ƒ¬≈ƒ««≈…∆∆
ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LiL∆≈∆««∆«¬≈≈¿ƒƒ¿≈
,z„ÓÏ ‰p‰ .‰‡Óh‰ ÔÈ·e ÌÈa ıˆBÁ Ï‰‡‰L∆»…∆≈≈»≈«À¿»ƒ≈»«¿»
Ïk ÏÈvÓ ,ÂÈzÁzL Ïk ‡nËÓ Ï‰‡‰L ÌLkL∆¿≈∆»…∆¿«≈…∆«¿»«ƒ…
ÏÚL ÌÈÏk ÔÈ·e ‰‡Óh‰ ÔÈa ıˆBÁÂ ,BÏ ‰ˆeÁL∆»¿≈≈«À¿»≈≈ƒ∆«
ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ÂÈab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈab«»¿≈ƒ»¿»«À¿»««»¿≈ƒ«¿»
‰È‰ .‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁ Ï‰‡‰L ;ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰ -«≈ƒ¿ƒ∆»…∆≈ƒ¿≈«À¿»»»
ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓ ˙BÁt B‡ ,ÁÙË Ìe¯Ó ˙BÁt Ï‰‡‰»…∆»≈∆«»ƒ∆««∆«
„ˆaL ÌÈÏk‰ - ÌÈÁÙË ‰nk dB·‚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««»¿»ƒ«≈ƒ∆¿«

ÌÈ¯B‰Ë ‰‡Óh‰6Ïk - ‰Ê Ï‰‡Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈÏÎÂ ; «À¿»¿ƒ¿≈ƒ∆¿«¿»≈…∆∆…
‰‡Óh‰ ÏÚ eÏÈ‰‡‰L ÈtÓ ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚kL∆¿∆∆«À¿»»≈ƒ¿≈∆∆¡ƒ««À¿»
‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ÈÙa ıÁÏ Ï‰‡ ÌL ÔÈ‡Â¿≈»…∆»…ƒ¿≈«À¿»¿≈ƒ»¿»
„‚kL Ïk - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ‰Ê Ï‰‡ Èab ÏÚ ‰‡ÓËÀ¿»««≈…∆∆¿≈ƒ«¿»…∆¿∆∆
Ï‰‡ ÌL ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰«À¿»»≈∆¬≈∆¡ƒ»¬≈∆¿≈»…∆
‰ÚÈ‚k ÁÙË Ìe¯Ó ˙BÁt ÏkL .‰‡Óh‰ ÈÙa ıÁiL∆»…ƒ¿≈«À¿»∆»»≈∆«ƒ¿ƒ»

·eLÁ ‡e‰7,‡È‰ ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ÂÈzÁzL ‰‡ÓËÂ , »¿À¿»∆«¿»À¿»¿»ƒ
‰È‰ ‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»
eOÚpL ÌÈÏk B‡ Ì„‡ Ï·‡ ;ÌÈÏk B‡ Ì„‡ Ï‰‡‰»…∆»»≈ƒ¬»»»≈ƒ∆«¬
eÈ‰L ÔÈa Ï‰‡ ÔÓˆÚ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ,‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡…∆««À¿»≈∆»≈«¿»…∆≈∆»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk eÈ‰ elÙ‡ ,Ï‰‡‰ È„enÚ«≈»…∆¬ƒ»≈ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»

¯wÚ Ïk8ÔÈ‡Â ,‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - »ƒ»¬≈≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»
ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L ÁeÏ ?„ˆÈk .‰‡Óh‰ ÈÙa ÔÈˆˆBÁ¿ƒƒ¿≈«À¿»≈««∆»»À»«
elÙ‡ ,ÌÈÏk ‰Úa¯‡ Èab ÏÚ B‡ Ì„‡ Èa ‰Úa¯‡ Èab«≈«¿»»¿≈»»««≈«¿»»≈ƒ¬ƒ
,‰‡ÓË ÔÈÓÏ ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ»À¿»
ÔÈ„etL ‰Úa¯‡ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»À»««¿»»«ƒ
‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË ÔÈ‰B·bL ÌÈ˜ ‰Úa¯‡ B‡«¿»»»ƒ∆¿ƒ∆«¿»¿»À¿»

ÌÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ9ÏÚ ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ«¿»«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ«
‡ÓË - ‰‡Óh‰ „‚k ‡lL elÙ‡ ,ÂÈabÌÈ10Ì‡Â . «»¬ƒ∆…¿∆∆«À¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÌÈÏk Ïk - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ÁeÏ Èab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»««≈«¿≈ƒ«¿»»≈ƒ
ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ Áel‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ÓË Áel‰ ˙ÁzL∆««««¿≈ƒ¬»ƒ««»»À»«

‰iÁÂ ‰Ó‰a Èab ÏÚ B‡ ÌÈ·‡ Úa¯‡ Èab11‰˙È‰Â , «≈«¿«¬»ƒ««≈¿≈»¿«»¿»¿»
.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk‰ È¯‰ - ÂÈzÁz ‰‡ÓËÀ¿»«¿»¬≈«≈ƒ∆««»¿ƒ

מצד 2) ואם ברוחב, וטפח באורך טפח שיהיה צריך כלומר,
מטפח  יותר הוא שהשני פי על אף מטפח פחות הוא אחד

אוהל. אינו החסר, את גבי 3)ומשלים על פנוי אוויר
קבור.4)הטומאה. מפני 5)לא עקומים. דקים ווים

זעירים. כלים של דוגמאות רבינו נותן קטן בשטח שהמדובר
המת.6) באוהל היו לא וגם בה נגעו לא כאילו 7)שהרי

כלל. אוהל ואין התחתון בשטח העליון השטח נוגע
אדמה.8) וכלי גללים כלי אבנים, הלוח 9)כלי שהרי

ועליהם. המת על כי 10)האהיל הלוח, תחת היו כאילו
חוצץ. אינו וכלים אדם על מונח חיות.11)הלוח

.·ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ Ïk È¯‰ - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»««»¬≈»«≈ƒ∆«¿»
ÈÏÎe .‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁ Ï‰‡‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿≈∆»…∆≈ƒ¿≈«À¿»¿≈

‰cÓa ÌÈ‡a‰ ‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe ÌÈÏÏ‚12- ¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»«»ƒ¿ƒ»
ÌÈˆˆBÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈÏÎk ÌÈ‡Â ÌÈÏ‰‡k Ì‰ È¯‰¬≈≈¿…»ƒ¿≈»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰‡Óh‰ ÈÙa13. ƒ¿≈«À¿»

למקום.12) ממקום מיטלטלים ואינם והוא 13)גדולים
במידה. הבאים עץ לכלי הדין

.‚¯Ò14L„Á ¯epz Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L15ÏkÓ Û„BÚÂ ∆∆∆»«ƒ«»»¿≈ƒ»
ÂÈ„„ˆ16- ¯Òp‰ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰ :ÁÙË Á˙BÙa ¿»»¿≈«∆«»¿»À¿»«««∆∆

ÌÈÏk - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ
ÌÈÏÎk BÈ‡ L„Á ¯epzL ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒƒ¿≈∆«»»≈¿≈ƒ

‰Ê ÔÈÚÏ17ÔLÈ ‰È‰ Ì‡Â .18‡ÓË Ïk‰ -19. ¿ƒ¿»∆¿ƒ»»»»«…»≈

סיר 15)קרש.14) בתבנית מטיט עשויים שלהם תנורים
כלל. כלי תורת עליהם אין באש הוסקו שלא זמן וכל גדול.

סביב.16) סביב לתנור מחוץ טפח ברוחב יוצא הקרש
חוצץ.17) הקרש ולפיכך חציצה כבר.18)לעניין שהוסק
למעלה 19) כלים ובין למטה וכלים למעלה טומאה בין

מכל  הנסר עודף שתחת האוויר שכל מפני למטה, וטומאה
שהתנור  מפני חוצץ אינו והנסר אחד, כאוהל נידון צדדיו

האוהל. של כעמוד והוא מעמידו

.„,ÌÈLÈ elÙ‡ ,ÌÈ¯epz ÈL Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L ¯Ò∆∆∆»«ƒ¿≈«ƒ¬ƒ¿»ƒ
Û„BÚÂ20‰Ê ¯ep˙Ï ‰ˆeÁÓ21,‰Ê ¯ep˙Ï ‰ˆeÁÓe ¿≈ƒ»¿«∆ƒ»¿«∆

Ô‰ÈÈa - ÌÈ¯epz‰ ÈL ÔÈa ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â¿»¿»À¿»«¿»≈¿≈««ƒ≈≈∆
‰ˆeÁL ˙BÂˆw‰ ÈzL ˙ÁzL ÌÈÏk Ï·‡ ;‡ÓË „·Ïaƒ¿«»≈¬»≈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



קיי zn z`neh zekld - dxdh xtq - zah c"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÏ‰‡ ÈLk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈ¯epzÏ22„ˆa ‰Ê ««ƒ¿ƒ∆¬≈≈ƒ¿≈…»ƒ∆¿«
,ÔLÈ elÙ‡ ,¯epz Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L ¯Ò ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈∆∆∆»«ƒ«¬ƒ»»
,ÔÈ„„v‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ÁÙË ‰fÓe ÁÙË ‰fÓ ‡ˆBÈÂ¿≈ƒ∆∆«ƒ∆∆«¬»…ƒ«¿»ƒ

ÔÈ¯B‰Ë ÈM‰ „vaL ÌÈÏk - ‰Ê „ˆa ‰‡ÓËÂ23. ¿À¿»¿«∆≈ƒ∆«««≈ƒ¿ƒ

הצדדים.21)טפח.20) מן לא אבל שאינם 22)בקצוות,
האוהלים.23)מחוברים. בין מפסיק שהתנור מפני

.‰,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙Úc¯Ó ÔB‚k ,ÈÏk ‡OpL Ì„‡»»∆»»¿ƒ¿«¿««¿«≈
‰È‰ Ì‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ „Á‡‰ ÈÏk‰ „ˆ ÏÈ‰‡‰Â¿∆¡ƒ««¿ƒ»∆»««À¿»ƒ»»

BÙw‰a24·Á¯ ‡l‡ BaÁ¯a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ¿∆≈∆«««ƒ∆≈¿»¿∆»…«
LÈÏLe Úaˆ‡25‡OBp‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -26‡È·Óe ∆¿«¿ƒ¬≈∆¿«≈∆«≈≈ƒ

ÁÙË BÙw‰a LiL ÏÚ e¯ÊbL ,Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓË BÏÀ¿»ƒƒ¿≈∆∆»¿«∆≈¿∆≈∆«
ÁÙË BaÁ¯a LiL ÌeMÓ27˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ∆≈¿»¿∆«¬»≈≈ƒ∆

ÏÈ‰‡iL Ì„‡ ¯‡LÏÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏÎÏ ‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ∆«¿»¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ
.ÁÙË ·Á¯ Ba ‰È‰iL „Ú ‰‡Óh‰ ÏÚÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿««À¿»«∆ƒ¿∆…«∆«

הכלי.24) המקובל 25)של החשבון לכלל בהתאם
שלושה  בהיקפו יש טפח, ברחבו שיש "כל בידיהם:
המספרים  את רק מוסר והוא מדוייק זה כלל (אין טפחים"
אצבעות. ארבע והטפח שבריהם) את ולא השלמים

ביום 26) פרה מי הזאת וטעון ימים שבעה אוהל טומאת
השביעי. וביום טומאת 27)השלישי שטימאוהו שהשומע

ויאמרו  ויטעו אוהל טומאת שטימאוהו יחשוב בלבד ערב
טומאת  טימאוהו ולפיכך בלבד, ערב טומאת מטמא שאוהל
נשאוהו  ולא זה במרדע נגעו שלא וכלים אדם אבל שבעה.
אינו  מת שמא לחוש ואין לגמרי, טהורים האהילו אלא

כלל. באוהל מטמא

.ÂÔÈ‡ - ˙n‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ıÚ ÏL ˙BB¯‡¬∆≈∆«ƒƒ»∆∆«≈≈»
¯·˜k28˙n‰Â ÔB¯‡‰ Èeqk ÔÈa LÈ Ì‡ (‡l‡) [Ï·‡] , ¿∆∆¬»∆»ƒ≈≈ƒ»»¿«≈

ÔÓ ¯B‰Ë ÔB¯‡‰ Èab ÏÚ „ÓBÚ‰Â ,ıˆBÁ - ÁÙË d·b…«∆«≈¿»≈««≈»»»ƒ
,ÁÙË ÏÏÁ Ô‰a LÈ ˙BB¯‡ ·¯L Èt ÏÚ Û‡Â .‰¯Bz‰«»¿««ƒ∆…¬≈»∆»»∆«
Ïk ÏÚ e¯Êb - ÁÙË ÏÏÁ ÌL ÔÈ‡L LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆≈»»»∆«»¿«»
Èab ÏÚ Cl‰Ó‰ ‰È‰iLÂ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L ˙BB¯‡‰»¬∆≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆«¿«≈««≈

¯·˜a B‡ ˙Óa Ú‚Bk ÔB¯‡‰29. »»¿≈«¿≈¿∆∆

על 28) המאהיל דבר ככל ודינם צדדיו, מכל שמטמא בנוי,
אלעזר 29)הטומאה. ר' "אמר יט. בברכות זה דין מקור

לקראת  מתים של ארונות גבי על היינו מדלגין צדוק בר'
למתים. להיטמא לו ואסור כהן היה והוא ישראל". מלכי
דרבנן, בטומאות מותר המלכות כבוד שמפני שם וביארו
מן  המטמא כקבר אינם עץ של שארונות רבינו, למד ומזה

התורה.

.Ê:‰ÈzÁz ‰‡Óh‰Â Ï˙ÎÏ Ï˙kÓ ‰e˙ ‡È‰L ‰¯B˜»∆ƒ¿»ƒ…∆¿…∆¿«À¿»«¿∆»
ÁÙË Á˙Bt da LÈ Ì‡30˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó - ƒ≈»≈«∆«¿ƒ»∆«À¿»««

ÏÚ Û‡ .ÌÈ‡ÓË ‰ÈzÁzL Ì„‡ B‡ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ,dlkÀ»¿»«≈ƒ»»∆«¿∆»¿≈ƒ««
ÁÙhÓ ‰˙eÁt d˙ˆ˜e ‰ÂL dlk ÔÈ‡L Èt31ÈtÓ , ƒ∆≈À»»»¿»»¿»ƒ∆«ƒ¿≈

ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â .‡e‰ Ï‰‡ ˙ˆ˜Ó d˙ˆwL∆¿»»ƒ¿»…∆¿ƒ≈»≈«∆«
BÓk ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË -À¿»««¿»««¿∆∆¿

dÙw‰a ‰È‰È ‰nk .e¯‡aL32Á˙Bt da ‰È‰ÈÂ ∆≈«¿«»ƒ¿∆¿∆≈»¿ƒ¿∆»≈«

ÔÓÊ·e ,ÌÈÁÙË ‰LÏL - dl‚Ú ‡È‰L ÔÓÊa ?ÁÙË∆«ƒ¿«∆ƒ¬À»¿»¿»ƒƒ¿«
.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ˙Úa¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿À«««¿»»¿»ƒ

טפח.30) רחבה במקום 31)הקורה הנמצאים הכלים וגם
את  מביא המשנה; מלשון למד זה טמאים. טפח בו שאין
תחת  מונחת הטומאה אם ואפילו כולה". "תחת הטומאה
אהלים. כשיפועי שזה מפני טפח, בו שאין במקום הקורה

הקורה.32) עובי כל את החוגר חוט אורך

.Ádcˆ ÏÚ ‰hÓ ‡È‰L ‰‡Ò33¯ÈÂ‡a34dÈ‡ - ¿»∆ƒÀ»«ƒ»»¬ƒ≈»
dÙw‰a ‰È‰iL „Ú dlk ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó¿ƒ»∆«À¿»««À»«∆ƒ¿∆¿∆≈»
d·‚ ‰È‰iL È„k ,·e¯˜a ‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆¡»¿≈¿≈∆ƒ¿∆…«

ÔBÈÏÚ‰ „v‰35ÁÙË ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ÁÙË ««»∆¿∆«∆¡»¿ƒ¿∆«∆««∆«
ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·b ‰pnÓ36‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ∆»»¿≈«»»∆∆«¿ƒ»ƒ»¿»

ÁÙË ÈˆÁ ı¯‡‰ ÏÚÓ ‰‰B·‚37dÙw‰a ‰È‰Â ¿»≈«»»∆¬ƒ∆«¿»»¿∆≈»
‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó - ‰LÏL38Ï‚Ú „enÚ ÔÎÂ .39 ¿»¿ƒ»∆«À¿»¿≈«»…

‡È·Ó BÈ‡ - ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓe ¯ÈÂ‡Ï ÏhÓ ‡e‰L∆À»»¬ƒÀ»«»»∆≈≈ƒ
ÌÈ¯OÚ Ûw‰ Ba ‰È‰iL „Ú BÙc ˙Áz ‰‡ÓËÀ¿»««»¿«∆ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ BÙw‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒ¿ƒ≈¿∆≈∆¿ƒ¿«¿»»
‰Ê .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÌÈÁÙË¿»ƒÀ¿»««¿»««¿∆∆∆
ÔÈ¯wÚ‰ ÏÚ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ eÎÈ¯ˆ‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ«»ƒ»ƒ

ÔBaLÁa ÌÈÓÎÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈÎÓBqL:ÌÈËtLn‰ Ïk ∆¿ƒ¬≈∆¬»ƒ¿∆¿»«ƒ¿»ƒ
ÏÎÂ ,ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ - ‰LÏL BÙw‰a LiL ÏkL∆…∆≈¿∆≈¿»≈…«∆«¿»
ÈLe ÁÙË BBÒÎÏ‡a LÈ - Úea¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆«¿ƒ«≈«¬«¿∆«¿≈
ÌÈ¯OÚ „enÚ‰ Ûw‰a ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈLÓÁ√»ƒ¿ƒ»ƒ»»¿∆≈»«∆¿ƒ
Ìe¯ ÏÚ ÁÙË BÙc Ïk ˙Áz ‡ˆÓ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿»««»»¿∆««
.Ô‰ ·e¯˜a el‡ ˙BBaLÁL ,ËÚÓ ¯˙ÈÂ Úa¯Ó ÁÙË∆«¿À»¿»≈¿«∆∆¿≈¿≈≈

ולא 33) העגול צידה על והניחה עגול מידה כלי היא הסאה
שוליה. גלוי.34)על הגבוהה 35)במקום הנקודה

הקרקע. פני מעל במקום 36)ביותר הסאה את תחתוך אם
החתך  בשטח לרבע יהיה אפשר הקרקע מן טפח המרוחק
ארבעה  בהיקפו כשיש כזה: הוא והחשבון טפח. על טפח
של  רחבו יהיה אצבעות עשרה שמונה שהם וחצי טפחים
ואם  אצבעות, שש היינו ומחצה טפח (הקוטר) העיגול
שרחבו  עגול שטח תקבל גבהה באמצע הסאה את תחתוך
להגיע  וכדי אצבעות, 3 הארץ מעל וגבהו אצבעות שש
ומתוך  אצבע עוד החתך נקודת את להגביה יש טפח לרום
רוחב  ויישאר מכאן ואצבע מכאן אצבע הרוחב יצטמצם כך
טפח  על טפח של מרובע לך ויצא (טפח), אצבעות ארבע בן

משנה). הכסף (עלֿפי טפח באוויר 37)ברום תלוייה
מהקרקע. טפח חצי השטח 38)ומרוחקת זה במקרה

מדופנה  טפח חצי גבוה טפח, על טפח שהוא ביותר, הרחב
לך  יוצא טפח, חצי עוד לארץ וממנו הסאה של התחתון
המדובר  האלה הדינים [בשני טפח. ברום טפח על טפח
בכיוון  לא מתעגלת ואינה אורכה בכל שווה שהיקפה בסאה,

פיתחה]. בכיוון ולא -39)שוליה ז. י"ב פרק שם משנה
בה  וכשיש חלולה שהסאה הוא, לסאה עמוד בין ההבדל
את  ומביאה כאוהל היא הרי למעלה שנאמר השיעור
היא  שתחתיו והטומאה אטום גוש הוא והעמוד הטומאה,

כשה  אולם, א), הלכה למעלה (ראה רצוצה עמוד טומאה
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עיגולו  תחת פנוי מקום יש לארכו הארץ על מונח העגול
כאוהל  דינו טפח ברום טפח על טפח זה במקום יש ואם
מן  גבוהים שאינם למקומות אפילו הטומאה את ומביא
ומצאו, חכמים חשבו ז). הלכה למעלה (ראה טפח הקרקע
טפחים  וארבעה עשרים הוא העמוד של היקפו שאם
ברום  טפח על טפח זה פנוי במקום לרבע אפשר ולמעלה
שני  בידך נקוט כיצד? מזה. פחות בהיקף כן שאין מה טפח,
פי  הוא עיגול של שהיקפו שלמעלה, הכלל א. כללים:
המרובע  שבצלע טפח כל ב. (בקוטרו); ברחבו שלושה
של  באלכסונו טפח חומשי ושני טפח נותן שווהֿהצלעות
רוחב  טפחים 24 הוא ההיקף שאם מזה, ויוצא המרובע.
על  8 של מרובע תצייר וכאשר טפחים. שמונה הוא העיגול
זה  מרובע של אלכסונו יהיה מבחוץ הזה העיגול פני על 8
רוחב  את מכסים השמונה חומשים, 16 ועוד טפחים 8
מכאן  8 הרוחב על עודפים החומשים עשרה ושש העיגול
יהיה  שהעודף קטן מרובע תצייר ועכשיו מכאן. ו-8
טפח, על מטפח יותר קצת בו יהיה זה קטן מרובע אלכסונו.
יש  וכאן טפח חומשי שבעה של אלכסון נותן הטפח שהרי
באלכסון, אחד חומש של קטן עודף ונשאר חומשים 8 לך
הלכה  רבינו שסיים וזהו במרובע. חומש שלישי כשני שהוא
אגב, הם". בקירוב אלו שחשבונות מעט, "ויתר בכתבו: זו
יותר  בהיקף יש הדיוק. בתכלית אינם עצמם הכללים שני גם
משבע  קימעא גדול והאלכסון (3,1415) ברוחב שלושה מפי
חשבונות  לחשב האדם על חכמים הטילו ולא חמישיות,

כך. כל מדוייקים הנדסיים

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
המביאים 1) רעוע, ואוהל אדם בידי עשוי שאינו אוהל יבאר

חוצצים  ושאינם חוצצים, ולא ומביאים וחוצצים, טומאה
מביאים. ולא

.‡BÓk ,Ï‰‡ Èe¯˜ ÁÙË Ìe¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ïk»∆««∆«¿∆«»…∆¿
e¯‡aL2.‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe ‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁÂ , ∆≈«¿¿≈ƒ¿≈«À¿»≈ƒ∆«À¿»

elÙ‡ ,ÂÈÏ‡Ó ‰OÚpL ÔÈa ÏÈ‰‡‰Ï e‰‡OÚL ÔÈa≈∆¬»»¿«¬ƒ≈∆«¬»≈≈»¬ƒ
?„ˆÈk .ıˆBÁÂ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ È„Èa ‡lL ‰È‰»»∆…ƒ≈»»¬≈∆≈ƒ¿≈≈«

ÌÈÓ e‰e¯¯ÁL ¯BÁ „Á‡3ezÏÎ‡L B‡ ÌÈˆ¯L B‡ ∆»∆¬»«ƒ¿»ƒ∆¬»«
˙ÁÏÓ4ÏÏÁ Ô‰a ‰OÚÂ ˙B¯B˜ B‡ ÌÈ·‡ ¯·vL B‡ , ¿««∆»«¬»ƒ¿«¬»»∆»»

.ıˆBÁÂ ‡È·Óe Ï‰‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÙË∆«¬≈∆…∆≈ƒ¿≈

שם.2) ראה ה"א. פי"ב מ"ז.3)למעלה פ"ג אהלות
והיא 4) מלחה", "ארץ ו): יז, (ירמיה הכתוב מלשון

מאליה. מתבקעת

.·;‡È¯·e ˜ÊÁ Ï‰‡‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»…∆»»»ƒ
ÚeÚ¯ Ï‰‡ Ï·‡5ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ ¬»…∆»«≈≈ƒ∆«À¿»¿≈≈

‡È·Ó ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡Óh‰ ÈÙaƒ¿≈«À¿»ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ
˙BÏÈ‡‰ È‚È¯O ?„ˆÈk .ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡6 ∆«À¿»¿≈≈≈«»ƒ≈»ƒ»
ÌÈ·‡Â ,˙BÎÎÒ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈÎÎBq‰«¿ƒ«»»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»«¬»ƒ

˙B‡ˆBi‰7¯„b‰ ÔÓ8Ô‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ˙BÎÎBq‰ «¿ƒ«»≈«¿«»»∆¿≈
˙BÚ¯t ÔÈ‡¯˜p‰9‰·ÈÊÚÓ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :10 «ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«≈«¬ƒ»

˙ÈBÈa11ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Â ≈ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ¿¿ƒ
,˙ÈBÈa ‰·ÈÊÚÓ Ïa˜Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»¿ƒ≈»¿ƒ¿«≈«¬ƒ»≈ƒ

Ì‰È¯·cÓ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÏÙB Ô‰ ‡l‡12ÔÈ‡Â ∆»≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒƒƒ¿≈∆¿≈»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿≈…«≈»∆

להפילו.5) או ממקומו להזיזו אפשר ענפי 6)שבקלות
לחוץ.7)העצים. אבנים.8)בולטות מלשון 9)של

ראשו. שער פרע גדל ה): ו, (במדבר שכבת 10)הכתוב
התקרה. קרשי על שנותנים ויעמדו 11)טיט, חזקים שהם

ולהפילו. להתכופף או להשבר מבלי שכזה, משא לחץ בפני
(ראה  רבינו פירוש ולפי ב, פ"ח, שם במשנה כחכמים

ולד). לג יכין שם, ישראל ב 12)תפארת סח, נדה במס'
הם  (חכמים דגזרו הוא רבנן וכו' ופרעות "סככות אמרו:
והפרעות  שהסככות למשנתנו בניגוד זה ולכאורה שגזרו)",
ממש, כאוהל הם התורה שמן ומשמע וחוצצים, מביאים
ולפיכך  התורה, מן טמא שהוא דבר יטהרו לא חכמים שהרי
מן  דינם בינונית מעזיבה לקבל יכולים שאם רבינו, מפרש
המדובר  שם נדה ובגמרא וחוצצים, ומביאים כאוהל התורה
אוהל, אינם התורה ומן כזו, מעזיבה לקבל יכולים כשאינם
הקילו  לא אבל הטומאה, את שיביאו להחמיר רבנן וגזרו

(כסףֿמשנה). חציצה לענין

.‚el‡13‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏk :ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó14ÔÎÂ . ≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ»¿≈
.‰cÓa ÔÈ‡a‰ ‰Ó„‡ ÈÏk ÌÈÏÏ‚ ÈÏk ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»«»ƒ¿ƒ»

ıtÓe ÔÈ„ÒÂ ‰ÚÈ¯ÈÂ ¯BÚ ÈÏk ÈËeLÙe15˙ÏˆÁÓe16 ¿≈¿≈ƒƒ»¿»ƒ«»«¿∆∆
ÌÈÏ‰‡ ÔÈÈeOÚ Ô‰L17e .˙B‡ÓË ÔÈa ,˙BiÁ B‡ ˙BÓ‰· ∆≈¬ƒ…»ƒ¿≈«≈¿≈

eÈ‰Â BÊ ÈÏ‚¯ ÔÈa BÊ L‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â .˙B¯B‰Ë ÔÈa≈¿¿∆ƒ¿∆…≈«¿≈¿»
ÔÎML ÛBÚ‰Â .˙B˜e·c Ôlk18ÌÈÏaLa ËËBÁ‰Â . À»¿¿»∆»«¿«≈¿ƒ√ƒ

ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡Â .LÓM‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï ÔË˜Ï ÌB˜Ó»¿»»¿«ƒƒ«∆∆»√»ƒ∆≈»
e‡nhÈ ‡lL È„k ,ÔÈ¯LÎÓ19ÔÈÓi˜˙n‰ ˙B˜¯È . À¿»ƒ¿≈∆…ƒ«¿¿»«ƒ¿«¿ƒ

ÔÈ‡È·Óe ˙BÏÈ‡k Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓLb‰Â ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»¿«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ»¿ƒƒ
Òe¯‡‰ :Ô‰ el‡Â .ÔÈˆˆBÁÂ20ÒBÒÈw‰Â21˙B˜¯ÈÂ ¿¿ƒ¿≈≈»≈¿«ƒ¿«¿

¯BÓÁ22˙BÚ¯t‰Â ˙BÎÎq‰ ÔÎÂ .˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„e23ÔÈÊÈf‰Â ¬¿««¿»ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿«ƒƒ
˙B¯eÊb‰Â24ÔÈÙÈ˜M‰Â ˙BÎ·BM‰Â25ÌÈÚÏq‰Â26 ¿«¿¿«»¿«¿ƒƒ¿«¿»ƒ

ÌÈ¯ÈÁp‰Â27ÔÈM‰Â28.ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó el‡ Ïk . ¿«¿ƒƒ¿«¿»ƒ»≈¿ƒƒ¿¿ƒ

א.13) משנה פי"ב 14)שם למעלה ראה וכבדים. גדולים
שם. וביארנו מגמי.15)ה"ב עשוי עשויה 16)שטיח

קש. או זה 17)מקנים (תנאי נטוי ממש אוהל שעשאום
עור). כלי מפשוטי החל זו, בבבא האמור כל אל נמשך
אינו  טומאה המקבל דבר וכל טומאה, מקבלים שהם ואע"פ
כלי  מתורת בטלו נטוי, ממש אוהל שעשאום מכיוון חוצץ,

למשנתנו). בפירושו לכותל 18)(רבינו או לעץ וקשור
שם). במשנה לקבל 19)(רבינו המוכשרים אוכלין אבל

ה"ד). (לקמן חוצצים אינם מין 21)איריס.20)טומאה
להאהיל. בו ומשתמשים ולרחבו, לגבהו המתפשט עשב

שם).22) במשנה (רבינו "אלתקם" בערבית קישואים, מין
ב).23) (הלכה למעלה דינם עץ 24)נתבאר או אבן

כלפי  כשהתוספת תוספת. ובסופו הבית, מכותל הבולט
(רבינו  גזורה נקראת - מטה כלפי היא ואם זיז, נקרא מעלה

א). פי"ד, שם משנה ראה כאן. למשנה רבינו 25)בפירושו
בליטות  כנראה ההרים" "תוספת מפרש: שם במשנה

גבהם. [ויש 26)באמצע (שם), הכותל מן יוצאת אבן
שנעשו  וגזורה לזיז דומה זה ואין הסלעים]. נקיקי מפרשים:
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בכוונה. אדם "והגהרים",27)בידי גורס במשנה רבינו
תוספת  ופירושו: מב). יח, (מלכיםֿא ארצה" "ויגהר מלשון

הקרקע. כלפי המשתפעת בראש 28)הכותל הסלע שיני
שם). (רבינו ההר

.„el‡Â29Ì„‡‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó30ıÚ ÈÏÎe . ¿≈¿ƒƒ¿…¿ƒ»»»¿≈≈
Ô‰L ÈtÓ .‰cÓa ÔÈ‡a ÔÈ‡LÌÈÏk‰ ÏÎk ∆≈»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿»«≈ƒ

ıtÓe ÔÈ„ÒÂ ‰ÚÈ¯ÈÂ ¯BÚ ÈÏk ÈËeLÙe .ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈ƒƒ»¿»ƒ«»
ÔÈÁe˙Ó ‡l‡ ,ÌÈÏ‰‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ˙ÏˆÁÓe«¿∆∆∆≈¬ƒ…»ƒ∆»¿ƒ

„·Ïa31‰Ó‰·e .ÌÈÏ˙k ÌL ÔÈ‡Â ÚetL Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ƒ¿«¿≈»∆ƒ«¿≈»¿»ƒ¿≈»
e˙nL ‰iÁÂ32¯·cL .ÔÈ¯LÎÓ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡Â , ¿«»∆≈»√»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ∆»»

‡ÓË33„È ÏL ÌÈÁ¯Â .ıˆBÁ BÈ‡34ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰L , »≈≈≈¿≈«ƒ∆»∆¬≈ƒƒ¿«
ÌÈ·‡ ÈÏk35.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó el‡ Ïk . ¿≈¬»ƒ»≈¿ƒƒ¿≈»¿ƒ

מ"ג.29) פ"ח ה"א.30)שם פ"ו פרושים 31)שם
כתלים. בלי כגג והואֿהדין 3)2מלמעלה מטמאה. ונבילה

מהלכות  בפ"ב (רבינו בשחיטה הוכשרו שהרי כשנשחטו,
הבא). באות וראה ה"ז, הטומאות המוכשר 33)אבות וכן

שם). במשנה (רבינו עכשיו מתטמא הוא שהרי טומאה, לקבל
כלֿכך.34) כבדים במידה.35)שאינם באים שאינם

.‰el‡Â36ÌÈÚ¯f‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó ‡Ï37 ¿≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ«¿»ƒ
˙B˜¯È‰Â38Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ‰39Úa¯‡‰ ÔÓ ıeÁ , ¿«¿»«¿À»ƒ««¿«ƒ»«¿«

„¯a‰ ˙tÎÂ .eÈnL ˙B˜¯È40¯BÙk‰Â ‚ÏM‰Â41 ¿»∆»ƒ¿ƒ««»»¿«∆∆¿«¿
„ÈÏb‰Â42‚ÏBc‰Â .ÁÏn‰Â43,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«¿ƒ¿«∆«¿«≈ƒ»¿»
ıÙBw‰Â44˙ÈlËÂ ,Á¯Bt‰ ÛBÚ‰Â .ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«≈ƒ»¿»¿»«≈«¿«ƒ

˙ÙÙpn‰45Ïk .ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ËL ‡È‰L ‰ÈÙÒe , «ƒ«¿∆∆¿ƒ»∆ƒ»»«¿≈««ƒ»
eÏÈ‰‡‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó ‡Ï el‡≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ∆««ƒ∆∆¡ƒ

Ìi˜˙n‰ Ï‰‡ BÈ‡ -46. ≈…∆«ƒ¿«≈

ה.36) משנה הנאכלים.37)שם גרעינים שבתוכם צמחים
נאכלים.38) עצמם אינם 39)שהם קיום להם שאין מפני

ואם  האוכלין.כאוהל, ככל דינם תלושים בגודל 40)הם
שקפאו.41)טפח. הטל רגל 43)קרח.42)טיפות

שני. בצד והשנייה הטומאה, של זה מצד בשתי 44)אחת
ביחד. על 45)רגליו מאהילה והיא אותה מגביהה הרוח

מקום. לשום מחוברת אינה אבל אינו 46)הטומאה,
הטומאה  את שמביא רעוע, מאוהל גרוע והוא כלל מתקיים

ב). הלכה (למעלה מדבריהם

.Â¯L˜47d„ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯·„a ‰ÈÙq‰ ˙‡48, »«∆«¿ƒ»¿»»∆»¿«¬ƒ»
Ô·‡a ˙Èlh‰ Ûk L·k49˙‡ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »«¿«««ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ»∆

.‰‡Óh‰«À¿»

שקשרה 48)שם.47) (בתנאי) "והוא ב קא, בשבת
חזק  חבל וגם דוקא, לאו שברזל מובן ברזל". בשלשלת

כברזל. דינו הספינה את אבן 49)המעמיד כנפה על הניח
מתנופפת  והטלית הכנף, את מזיזה אינה והרוח כבידה,

ומאהילה.

.Ê¯Ò50Bcˆ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‡e‰L ∆∆∆»«¿≈««ƒ¿À¿»««ƒ
;ÌÈ¯B‰Ë ÈM‰ Bcˆ ˙ÁzL ÌÈÏk‰ È¯‰ - „Á‡‰»∆»¬≈«≈ƒ∆««ƒ«≈ƒ¿ƒ
‰‡È·Ó dÈ‡ ‰ËM‰ ‰ÈÙq‰L ,e¯‡a ¯·k È¯‰L∆¬≈¿»≈«¿∆«¿ƒ»«»»≈»¿ƒ»

.‰‡Óh‰«À¿»

ה"ו.50) פ"ט אהלות תוספתא

.Áel‡51ÔÈˆˆBÁ52˙ÎqÓ :ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ53,‰Òe¯t ≈¿ƒ¿…¿ƒƒ«∆∆¿»
‰hÓ ÈÏÈ·ÁÂ54˙BÏtLn‰Â ,55˙B‚È¯q‰Â ,56 «¬ƒ≈ƒ»¿««¿≈¿«¿ƒ

ÔÈa ÔBlÁ ‰È‰ Ì‡L ?ÔÈˆˆBÁ Ô‰ „ˆÈk .˙BBlÁaL∆««≈«≈¿ƒ∆ƒ»»«≈
el‡Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡ ˙È·a ‰‡Óh‰Â ÌÈza ÈL¿≈»ƒ¿«À¿»¿«ƒ∆»¿»»∆»≈≈
Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓ˙Òe ‰Ê ÔBlÁa Áe˙Ó»«¿«∆¿»««ƒ∆≈≈≈∆

¯ÈÂ‡57˙È·Ï ‰‡ÓË Òkz ‡ÏÂ ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿…ƒ»≈À¿»¿«ƒ
ÈÈÚa B‡ el‡ ˙B‚È¯Òa ÌL ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ≈¿≈≈
‰È‰ Ì‡L ;ÁÙË Á˙Bt Ï·ÁÏ Ï·Á ÔÈa B‡ ˙BÏtLn‰««¿≈≈∆∆¿∆∆≈«∆«∆ƒ»»

¯‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ Ba Òkz - ÁÙË Á˙Bt ÌL58. »≈«∆«ƒ»≈«À¿»¿∆ƒ¿»≈

ד.51) משנה של 52)שם ארובה על מונחים שהיו כגון
או  גביהם על טהורים וכלים בתוכו שטומאה הבית

לבית. בית שבין חלון (רבינו 53)שסותמים מחצלת
ישראל, ותפארת ברטנורא ר"ש, ראה שם. בפירושו

שתי). חוטי אותם 54)שפירשו: שמניחים סרוגים חבלים
מפסיק  ואויר והכסתות, הכרים את לקבל כדי המיטה על

לחבל. חבל את 55)בין בהם שמוציאים קלועים סלים
ואויר 57)כות.שב 56)הזבל. צפופה. אינה הסריגה

וכדומה. לחבל חבל בין הבא.58)מפסיק בפרק

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ממנו 1) יוצאת ולא לאוהל נכנסת טומאה שאין יבאר

הנעשה  וחלון לאורה הנעשה חלון טפח, על מטפח בפחות
לגומרו, הספיק ולא לסותמו שהתחיל מאור אדם, בידי שלא
וחלון  שבכה, בו והיה לתשמיש או לאורה העשוי חלון
להניח  בכותל חור העושה או שבדלת חור בתים, שני שבין

מסמר. בו

.‡˙ÒÎ ‰‡ÓË ÔÈ‡2epnÓ ‰‡ˆBÈ ‡ÏÂ Ï‰‡Ï ≈À¿»ƒ¿∆∆¿…∆¿…¿»ƒ∆
˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ?„ˆÈk .ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓ ˙BÁÙa¿»ƒ∆««∆«≈««∆≈«ƒ
ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LÈ Ì‡ :‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL B‡ ˙È·Ï¿«ƒ∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ≈∆««∆«

Úa¯Ó3ÈM‰ ˙Èa‰ - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ¿À»¿»¿»À¿»¿∆»≈∆««ƒ«≈ƒ
‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ - ÁÙË Á˙Bt ÔBlÁa ÔÈ‡ ;‡ÓË»≈≈««≈«∆«≈«À¿»¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÈM‰ Ï‰‡Ï ˙ÒÎ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆∆»…∆«≈ƒ«∆¿»ƒ
LÈÓL˙Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡4; ¬ƒ¿«∆»»»»»¿«¿ƒ

ÒkiL È„k ‰¯B‡Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL ÔBlÁ Ï·‡¬»«∆»»»»»¿»¿≈∆ƒ»≈
epnÓ5ÔBÈ„eÙk B¯eÚL - ¯B‡‰6‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰Â , ƒ∆»ƒ¿¿¿¿«À¿»¿»

CÓÒÂ Ì„‡ ‡·e ,˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ?„ˆÈk .epnÓƒ∆≈«»¿»À¿»««ƒ»»»¿ƒ¿«
ÏÈ‰‡‰L B‡ ÈÏk Ba ÁÈp‰L B‡ ¯B‡Ó ÏL ‰Ê ÔBlÁÏ¿«∆∆»∆ƒƒ«¿ƒ∆∆¡ƒ
,Ï‰‡aL Ïk ‡ÓË - Ï˙k‰ „ˆa Ï‰‡ ÂÈÏÚ»»…∆¿««…∆ƒ¿»…∆»…∆
‡e‰ ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰ ÔBlÁÂ .BÏ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿«∆»¿»

LÓMÏ ‡e‰ ÈeÏ‚ ‡l‡ ,‰¯˜z ÂÈÏÚ ÔÈ‡L7. ∆≈»»ƒ¿»∆»»«∆∆

מ"א.2) פי"ג אבל 3)אהלות ברוחב, וטפח באורך טפח
אינו  ברוחב, קצת יותר ואפילו טפח, וחצי באורך טפחיים
ה"א). פי"ב למעלה (ראה הטומאה את ומוציא מכניס

וכדומה.4) חפצים שם מטבע 6)דרכו.5)להניח
כזה  שחור מפני דבר, של וטעמו בדינר. עשר משנים עתיקה,
כתוב: שם במשנה הבית. את קצת להאיר מספיק אור מכניס
כפונדיון  שזהו פירשו - א לז, ובבכורות מקדח", "כמלוא
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"חלון 7)האיטלקי. במשנה: שנאמר מה רבינו מפרש כך
לאויר". שהיה

.·ÔBlÁ8e‰e¯¯ÁL ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ‡lL ‰OÚp‰ «««¬»∆…ƒ≈»»¿∆¬»
˙ÁÏÓ ezÏÎ‡L B‡ ÌÈˆ¯L B‡ ÌÈÓ9ÔBlÁ ‰È‰L B‡ , «ƒ¿»ƒ∆¬»«¿««∆»»«

˜e˜t10‰¯aLÂ ˙ÈÎeÎÊ Ba ‰˙È‰L B‡ ,˜˜t‰ ÏhÂ »¿ƒ««¿»∆»¿»¿ƒ¿ƒ¿¿»
ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ B¯eÚL -11.Ì„‡ ÏL ÏB„b L‡¯k ‡e‰Â , ƒ¿…∆¿¿¿…»∆»»

·LÁ Ì‡ Ï·‡ ;LÈÓL˙Ï ÂÈÏÚ ·LÁ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»«»»¿«¿ƒ¬»ƒ»«
ÂÈÏÚ ·LÁ .ÁÙË Á˙BÙa B¯eÚL - LÈÓL˙Ï ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒƒ¿≈«∆«»«»»
Ô‡k ‰·LÁn‰L .ÔBÈ„eÙa B¯eÚL - ¯B‡ÓÏ¿»ƒ¿¿¿∆««¬»»»

‰OÚÓk12. ¿«¬∆

שם.8) ה"א.9)אהלות, פי"ג בפקק.10)ראה סתום
בן 11) של אגרופו "זהו שנינו: מי"ב, פי"ז כלים במסכת

גדול  כראש ואגרופו כענק, גדול בזמנם ידוע אדם בטיח",
בינוני. אדם לשם 12)של החלון את בתחילה עשה כאילו

כך.

.‚¯B‡Ó13BÓ˙ÒÏ ÏÈÁ˙‰L14,B¯Ó‚Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ »∆ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿»¿
B‡ B¯·Á B‡¯wL B‡ ËÈË BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»»ƒ∆¿»¬≈

ËÚÓ epnÓ ¯‡LÂ ,˙aL ÈÏÈÏ ‰ÎLÁL15¯‡L Ì‡ : ∆»¿»≈≈«»¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒƒ¿«
˙‡ ‡È·Ó - Ï„eb‰ ·Á¯ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ Ìe¯ epnÓƒ∆∆¿»«ƒ«…««»≈ƒ∆

Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡Óh‰16. «À¿»»ƒ»¬≈¿»

לאורה.13) העשוי מאור".14)חלון "שירי שם: אהלות,
הסתימה.15) את לגמור להשאירו 16)ובדעתו רוצה ואם

הללו  השיעורים כל בה"ב. כמו קובעת מחשבתו שהוא, כמו
הן. מקובלות הלכות

.„ÏB„b ÔBlÁ17‰Î·O da ‰È‰Â ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰ «»∆»¿»¿»»»¿»»
‰pnÓ „Á‡ ÌB˜Óa ÌL LÈ Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ≈»¿»∆»ƒ∆»
;‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - ÔBÈ„eÙk¿¿¿≈ƒ∆«À¿»ƒ∆«À¿»
- ÔBÈ„eÙk Ô‰Ó „Á‡a ÔÈ‡Â ÌÈw„ ‰Î·O‰ È·˜ eÈ‰»ƒ¿≈«¿»»«ƒ¿≈¿∆»≈∆¿¿¿

‰Óe˙Òk BÊ È¯‰18LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ ÔÎÂ .19 ¬≈ƒ¿»¿≈«»¬»¿«¿ƒ
˙BÎ·Ò d·e20˙BÙÙ¯e21ÁÙË „Á‡ ÌB˜Óa LÈ Ì‡ : »¿»¿»ƒ≈¿»∆»∆«

È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÈˆBÓe ‡È·Ó - Úa¯Ó ÁÙË ÏÚ«∆«¿À»≈ƒƒ¿ƒ»¬≈
.‰Óe˙Òk ‡È‰ƒƒ¿»

מצטרפים.18)שם.17) הנקבים שאין שם, כביתֿהלל
טפח.19) – הטומאה את ולהוציא להביא ושיעורו
סבכות.20) זה מסגר 21)צ"ל: מונחים דקים נסרים ובה ת

אויר  להכניס כדי מזה, זה קצת ומרוחקים בשיפוע זה על
ישראל'). ('תפארת לחדר

.‰‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÔBlÁ22,ÔBÈ„eÙk d¯eÚL - ¯ÈÂ‡Ï «∆ƒ¿»»¬ƒƒ»¿¿¿
e¯Ó‡L BÓk ,‰¯B‡Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L ÈtÓ23. ƒ¿≈∆≈»¬»∆»¿»¿∆»«¿
‰¯˜z ˙Áz BÊ ÔBlÁ ˙ÈOÚÂ dÏ ‰ˆeÁ ˙Èa ‰a24 »»«ƒ»»¿«¬≈«««ƒ¿»

Ô˙ .ÁÙË Á˙BÙa d¯eÚL - ÌÈza ÈL ÔÈa ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ≈¿≈»ƒƒ»¿≈«∆«»«
ÔBzÁz‰ - ÔBlÁ‰ ÚˆÓ‡a ‰¯˜z‰ ˙‡25˙ÁzL ∆«ƒ¿»¿∆¿«««««¿∆««

ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰Â ,ÁÙË Á˙BÙa B¯eÚL ‰¯˜z‰«ƒ¿»ƒ¿≈«∆«¿»∆¿∆¿«¿»ƒ
¯ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÈ„eÙk B¯eÚL ‰¯˜z‰26. «ƒ¿»ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»»¬ƒ

מ"ב.22) הקדמה 23)שם כעין זו, בבא כפל ה"א. למעלה

שלאחריה. החלון 24)לבבא מן למעלה שהתקרה כגון
עליו. החלון.25)וסומכת של התחתון כמו 26)החלק

התקרה. את שבנה לפני שהיה

.Â¯BÁ‰27˙ÏcaL28L¯Á‰ da ¯iML B‡ ,29ÌB˜Ó «∆«∆∆∆ƒ≈»∆»»»
‰hÓlÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ Áe˙t30˙Ïc‰ ˙‡ ÛÈ‚‰L B‡ , »«ƒ¿«¿»ƒ¿«»∆≈ƒ∆«∆∆

B‡ ,˙B˙Ïc‰ ÈzL ÔÈa ¯ÈÂ‡ ¯‡LÂ d˜c‰Ï ¯Ó‚ ‡ÏÂ¿…»«¿«¿»¿ƒ¿«¬ƒ≈¿≈«¿»
‰È‰ Ì‡ :el‡ ÏÎa ,Áe¯‰ BÁ˙Ùe ˙Ïc‰ ¯‚qL∆»««∆∆¿»»«¿»≈ƒ»»

ÛB¯‚‡k Á˙Bt‰31dÏ ˙ÒÎÂ epnÓ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ - «≈«¿∆¿«À¿»¿»ƒ∆¿ƒ¿∆∆»
È¯‰ - ÛB¯‚‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê Áe˙t ÌB˜Óa¿»»«∆¿ƒ»»»ƒ¿∆¿¬≈

Ìe˙Òk ‡e‰32. ¿»

מ"ג.27) בו,28)שם להשתמש בכוונה שלא שנעשה
לסותמו. ושכח עבודתו בשעת לו צריך היה הנגר אלא

מקום 30)הנגר.29) ונשאר השער, מפתח קצרה הדלת
למטה. או למעלה בידי 31)פנוי שלא שנעשה חלון כדין

ב. בהלכה שם.32)אדם, עקיבא, כרבי

.Ê‰OBÚ‰33¯ÓÒÓ B‡ ‰˜ Ba ÁÈp‰Ï È„k Ï˙Îa ¯BÁ »∆¿…∆¿≈¿«ƒ«»∆«¿≈
ÏB„b34¯a„Ï B‡ ,ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰ epnÓ ˙B‡¯Ï B‡ , »ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«≈

LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁk ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ÌÚƒ¬≈¬≈∆¿«»¬»¿«¿ƒ
ÁÙË Á˙BÙa d¯eÚLÂ35. ¿ƒ»¿≈«∆«

מ"ד.33) הדלת.34)שם את בו כביתֿהלל 35)לפתוח
עם  ולדבר ממנו לראות האחרונים, הדינים [בשני שם.
וכסףֿ ראב"ד ראה לביתֿהלל. ביתֿשמאי מודים חבירו,

משנה).

á"ôùú'ä úáè ä"ë éòéáø íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
בה 1) שנשאר עד או כולה שסתמה תשמיש חלון דין יבאר

או  מוכשרים שאינם באוכלין סתמו אם מטפח, פחות
מליאה  שהיא חבית וסתמה, שגדלה תבואה או סרוחים
כל  בחלון, ומונחות מוכשרות שאינן סרוחות גרוגרות
חוצץ. אם טמא ודבר החלון בהם למעט הראויים הדברים

.‡„Ú dÓ˙Ò B‡ dlk dÓ˙qL LÈÓLz ÔBlÁ««¿ƒ∆¿»»À»¿»»«
ÈÙa ıˆBÁ‰ ¯·„a Ì‡ ,ÁÙhÓ ˙BÁt da ¯‡LpL∆ƒ¿«»»ƒ∆«ƒ¿»»«≈ƒ¿≈
¯·„ ‰È‰iL ‡e‰Â .ıˆBÁ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ‰‡Óh‰«À¿»»«¬≈∆≈¿∆ƒ¿∆»»
B‡ ÔBlÁ‰ Ì˙Ò Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡L∆≈«¿¿«¿ƒ»ƒ»«««

ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡a BËÚÓ2Û‡L ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ¬»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¿ƒ∆«
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰Â ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ3BzÚc , «ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬≈≈¿ƒ«¿

Ô˙BpÙÏ4Ô·z ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ÔÈÁe¯Ò eÈ‰ . ¿«»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆
ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - Áe¯Ò BÈ‡LÂ ,ıˆBÁ - Áe¯Ò»«≈¿∆≈»«≈≈ƒ¿≈

B˙BpÙÏ BzÚcL5ÔBlÁ‰ ˙‡ ‰Ó˙ÒÂ ‰Ï„bL ‰‡e·z . ∆«¿¿«¿»∆»¿»¿»¿»∆««
d˙BpÙÏ BzÚcL ÈÙÏ ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ - ezËÚÓ B‡ƒ¬«≈»∆∆¿ƒ∆«¿¿«»

Ï˙k‰ „ÈÒÙz ‡nL6Ï˙k‰ ÔÓ ˜BÁ¯ d¯wÚ ‰È‰ . ∆»«¿ƒ«…∆»»ƒ»»»ƒ«…∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - Ì˙ÒÂ dL‡¯ ‰ËÂ¿»»…»¿»«¬≈∆∆¿≈…«≈

.‰Êa»∆

מוכשרים.2) שאינם פי על (פרק 3)אף למעלה ואמרנו
חוצצים. טהורים שאוכלים ג), הלכה המדובר 4)י"ד ושם
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יש  [ואולי מסויים. זמן להשאירם מנת על בכוונה כשהניחם
לפנות, דעתו אפילו חוצץ אוהל למחיצה, אוהל בין לחלק

לפנות]. דעתו כשאין רק שרשי 6)מיד.5)ומחיצה
הכותל. תחת חותרים התבואה

.·˙B¯‚B¯‚ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ˙È·Á7ÔÈ‡L ,ÔÈÁe¯Ò »ƒ∆ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆≈»
‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ‡ÏÂ ÔÈ¯LÎÓ8ÈÙe ÔBlÁa ˙ÁpÓe , À¿»ƒ¿…¿ƒ«¬ƒ»À««««ƒ

‰‡Óh‰ ÈtÏk ˙È·Á‰9‰‡ÓË ˙È·Á‰ È¯‰L ,10ÔÎÂ , ∆»ƒ¿«≈«À¿»∆¬≈∆»ƒ¿≈»¿≈
‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,Áe¯Ò Ô·z ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰tÀ̃»∆ƒ¿≈»∆∆»«∆≈»…

ËÈËÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ11˙ÁpÓe ,‰˜q‰Ï ‡ÏÂ ¿«¬«¿≈»¿…¿ƒ¿…¿«»»À««
ÈÙa „ÓÚÏ Ô·z‰Â ˙B¯‚B¯b‰ ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :ÔBlÁa««ƒ¿ƒ«¿»¿«∆∆«¬…ƒ¿≈

el‡ È¯‰ - Ba Ô‰L ÈÏk‰ ÏËpiLk ÔÓˆÚ12,ÔÈˆˆBÁ «¿»¿∆ƒ»≈«¿ƒ∆≈¬≈≈¿ƒ
ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â13ÔÈ‡L ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ . ¿ƒ»≈»¿ƒ¬»ƒ«»ƒ∆≈»

˙BiÏËÓe ,‰Ó‰·Ï ÔÈÈe‡¯14ÏÚ LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿≈»«¿»ƒ∆≈»∆»«
LÏL15ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È ‡lL È„k ÌÈL˜Â ÌÈÙpËÓ eÈ‰L »∆»¿À»ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ

¯Oa‰Â ¯·È‡‰Â ,‰ËÈ¯O‰ ÔÓ Ìc‰ Áp˜Ï elÙ‡¬ƒ¿«≈««»ƒ«¿ƒ»¿»≈»¿«»»
ÌÈÏcÏ„Ó‰16‰‡ÓË ‰Ó‰·a17‰LeÁk ‰È‰zL ‡e‰Â , «¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈»¿∆ƒ¿∆¿»

È„k ‰¯eL˜e ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»¿ƒ»≈¿≈»ƒ¿»¿≈
Á¯·z ‡lL18ÔBlÁa ÔÎML ‡ÓË ÛBÚ‰Â ,19‡e‰Â , ∆…ƒ¿«¿»»≈∆»«««¿

˜ÁOÏ ˜BÈ˙Ï elÙ‡ Èe‡¯ BÈ‡ È¯‰L Ë¯OÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»≈∆¬≈≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈
Ba20˙eÙk ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ,21‰ È¯eÒ‡Ó ‡e‰LCÏn ¿≈»ƒ»∆≈¬≈«∆∆

B¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ÔÈ‡L22‰BÓL Ô·e ,23ÌBÈa ∆≈«≈»¿«ƒ∆¿»¿
·¯ÚÓ‰ ÁÏn‰Â ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ È¯‰L ,˙aM‰««»∆¬≈»¿«¿¿¿«∆««¿…»
‡e‰Â ,‰„aÚÏ ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÌÈˆB˜a¿ƒ∆≈»…«¬ƒ»¿…««»»¿
- Ï˙k‰ ˙‡ ˜ÈfÈ ‡lL È„k O¯Á‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««∆∆¿≈∆…«ƒ∆«…∆
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔBlÁa ÔÈËÚÓÓ el‡ Ïk»≈¿«¬ƒ««∆¬≈≈»¿«¿ƒÀ¿»
ÔÎÂ .‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿¿«»ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿»»¿≈
‰È‰zL ¯Ób Ì‡ ,ÔBlÁa ÁpÓ ‰È‰Â ‰ÏaL ‰¯Bz ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿»»À»««ƒ»«∆ƒ¿∆
‚ÏM‰ Ï·‡ .ÔBlÁa ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - B˙ÊÈb ÌL»¿ƒ»¬≈∆¿«≈««¬»«∆∆
ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈn‰Â „ÈÏb‰Â ¯BÙk‰Â „¯a‰Â¿«»»¿«¿¿«¿ƒ¿««ƒ≈»¿«¬ƒ

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L ,ÔBlÁa««∆¬≈≈¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»

מיובשות.7) של 8)תאנים "חבית סתם: כתוב במשנה
ואינן  מוכשרות אינן תנאים: שני מוסיף ורבינו גרוגרות"
הקודמת. בהלכה שכתב למה בהתאם לאכילה, ראויות

מגבה.9) טומאה מקבלת שאינה חרס של בחבית המדובר
חוצצת.10) (בבא 11)ואינה קוצים בו שמעורבים כגון

ב). יט, והתבן.12)בתרא הם 13)הגרוגרות שהרי
והיא  אותם המחזיקה החבית אלא סותמים אינם עצמם

טומאה. קטנות.14)מקבלת אצבעות,15)מטליות
טומאה. מקבלות ניתקו 16)ואינן ולא ברובם מנותקים

ואינם 17)לגמרי. טמאים - טהורה בהמה של אבל
א). כ, בתרא (בבא לברוח 18)חוצצים יכולה היא שאם

קיימא. בת מחיצה ראוי 19)אינה ואינו כחוש והוא
לברוח. יכול שאינו וקשור אדם, אין 20)לאכילת ולפיכך

משם. לקחתו ואינו 21)דעתו טומאה מקבל ישראל אבל
עוברים 22)חוצץ. יתירוהו המלך מטעם שלא כפות אבל

הריון.23)ושבים. חדשי לשמונה שנולד נפל

.‚,˙n‰ ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓƒ≈∆«∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿««≈

˙BÁt ÌˆÚa B‡ ,‰Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿«ƒƒ¿«¿≈»¿∆∆»
ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁÙa B‡ ,˙n‰ ÔÓ ‰¯BÚOkÓƒƒ¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬»»ƒ«∆∆
ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ ÏkL ;ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆»≈¿ƒ¿≈»

ÔÈ·eLÁ24˙BÁt ÔÎÂ .Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,BÏˆ‡ ¬ƒ∆¿¿ƒ»≈«¿¿«»¿≈»
ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·kÓ25ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ - ƒ¿≈»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¬ƒ

Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â BÏˆ‡26˙‡ ÔÈËÚÓÓ CÎÈÙÏe , ∆¿¿≈«¿¿«»¿ƒ»¿«¬ƒ∆
.ÁÙh‰«∆«

חשובים.24) אינם חוצצים 25)וגם אינם מוכשרים אבל
לפנותם. דעתו אין דעתו 26)אפילו שאין מניחים, אנו

גילה  אם אלא ממעטים, אינם אוכלין כביצה אבל לפנותם,
זה. במקום להשאירם דעתו

.„È¯‰ - ıeÁÏ ÂÈt ‰È‰Â O¯Á ÈÏÎa ÔBlÁ‰ Ì˙Ò»«««ƒ¿ƒ∆∆¿»»ƒ«¬≈
.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â BabÓ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ıˆBÁ ‰Ê∆≈¿ƒ∆≈ƒ«≈ƒ««¬≈»
‡lL „Ú ·e˜Â Òe‡Ó ‰Ê O¯Á ÈÏk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿¿ƒ∆∆∆»¿»«∆…
‰È‰z ‡lL È„k ,Ì„ Ba ÊÈw‰Ï elÙ‡ Èe‡¯ ‰È‰Èƒ¿∆»¬ƒ¿«ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆

.B˙BpÙÏ BzÚ„«¿¿«

.‰Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ Ú·¯ B‡ ˙Ó ˙Èaa ‰È‰»»««ƒ≈…«¬»¿«≈»∆
˙Èa ÏL ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,Ï‰‡a ˙B‡nËÓ‰ ˙BÓˆÚÓ≈¬»«¿«¿¿…∆ƒ≈««∆«ƒ

‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚa ‰Ê27eÚÓ BÈ‡ -ÌˆÚ‰L ,Ë ∆¿∆∆»ƒƒ¿»≈ƒ∆»∆∆
˙BÓˆÚÏ Û¯ËˆÓ28˙ÈÊk B‡ ˙Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»≈»¬»¿≈ƒ»»»≈¿«ƒ

¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,˙n‰ ¯OaÓƒ¿««≈ƒ≈««¿»ƒ¿«ƒƒ¿«
.¯OaÏ Û¯ËˆÓ ¯Oa‰L ÈÙÏ ,ËeÚÓ BÈ‡ - ˙n‰«≈≈ƒ¿ƒ∆«»»ƒ¿»≈«»»
˙ÈÊk È„È ÏÚ ËÚÓÓ ‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚ Ï·‡¬»∆∆»ƒƒ¿»¿«≈«¿≈¿«ƒ

¯Oa29Ú·¯ È„È ÏÚ ËÚÓÓ ¯Oa ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe , »»»ƒ¿«ƒ»»¿«≈«¿≈…«
·¯ÚÂ È˙La ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ30 ¬»¿«≈»∆ƒ≈∆«∆«ƒ¿ƒ»≈∆

¯·cL ,ËeÚÓ BÈ‡ - Ò¯t‰ ˙ÈaÓ Le‚a B‡ ÔÈÚbÓ‰«¿À»ƒ¿ƒ≈«¿»≈ƒ∆»»
ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË31- Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ‰·Ï ‰OÚ . »≈≈≈»»¿≈»≈¬«≈«¿»

e¯Ó‡ ‡lL ;˙ËÚÓÓe ‰¯B‰Ë BÊ È¯‰32Le‚ ‡l‡ ¬≈¿»¿«∆∆∆…»¿∆»
B˙i¯·k33LÈ·kÚ È¯e˜a ËÚÓ˙ B‡ ÁÙh‰ ÌzÒ .34: ƒ¿ƒ»ƒ¿««∆«ƒ¿«≈¿≈«»ƒ

LnÓ d· ‰È‰ Ì‡35da ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - ƒ»»»«»¬≈∆∆¿ƒ≈»
.˙ˆˆBÁ dÈ‡ - LnÓ«»≈»∆∆

מטמאה.27) שאינה פי על מפני 28)אף האוהל, שבתוך
הטומאה. ממין אינה 29)שהיא אחר ממין שהיא מפני

הבשר. לכזית רוחב 30)מצטרפת וחוטי אורך חוטי
י"ג  (פרק צרעת בנגעי מיטמאים והם לאריגה העומדים
ושרץ  מת בטומאות לא אבל א), הלכה צרעת מטומאת

היא 31)ונבילה. הטומאה וגם אחר ממין כשהוא ואפילו
לגמרי. אחר טמא.32)מסוג הפרס שבית חכמים,

הטבעי.33) בחלונות.34)במצבו להימצא שדרכם
מאליהם.35) ינותקו ולא עבים שהם

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
והיתה 1) הבית תקרת באמצע שהיא ארובה דין יבאר

מקצת  היתה אם הארובה, כנגד התקרה תחת טומאה
מן  כזית היתה התקרה, תחת ומקצתה ארובה תחת הטומאה
וארובה  בית ארובה, גבי על והאהיל העורב בפי המת
בעלייה  וארובה גביו, על ועלייה הבית תקרת באמצע
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znקטז z`neh zekld - dxdh xtq - zah d"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וקדרה  הבת תקרת שבתוך ארובה שבבית, לארובה מכוונת
קורות  תחתיה, וטומאה הארובה כנגד הארץ על מונחת
וטומאה  מכוונות והן מעזיבה עליהן שאין והעלייה הבית
שנסדקה, ואכסדרה וכותלו, גגו שנסדק בית מהן, אחת תחת

הסדק. תחת הארץ על מוטל אדם היה אם

.‡‰a¯‡2da LiL ÔÈa ,˙Èa‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a ‡È‰L ¬À»∆ƒ¿∆¿«ƒ¿«««ƒ≈∆≈»
‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈»≈«∆«¿»¿»À¿»

‰a¯‡ „‚k - ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz3¯B‰Ë4‡e‰ È¯‰L , ««ƒ¿«««ƒ¿∆∆¬À»»∆¬≈
„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‡ÓË ˙Èa‰ ¯‡Le ,¯ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚»»¬ƒ¿»««ƒ»≈»¿»À¿»¿∆∆

¯B‰Ë ˙Èa‰ Ïk - „·Ïa ‰a¯‡5˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ . ¬À»ƒ¿«»««ƒ»»¿»ƒ¿»
‰a¯‡ ˙Áz d˙ˆ˜Óe ‰¯˜z‰ ˙Áz ‰‡Óh‰6Ì‡ : «À¿»«««ƒ¿»ƒ¿»»««¬À»ƒ
‡ÓË Blk ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ‰È‰7„‚Îe , »»»¬À»≈«∆«««ƒÀ»≈¿∆∆

‡ÓË ‰a¯‡‰ Ïk8Ë Á˙Bt da ÔÈ‡ ;LÈ Ì‡ :ÁÙ »»¬À»»≈≈»≈«∆«ƒ≈
‰¯˜z‰ ˙Áz ¯eÚMÎ ‡ˆnÈÂ ˜lÁ˙zL È„k ‰‡Óha«À¿»¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ»≈«ƒ«««ƒ¿»

‰a¯‡‰ ˙Áz ¯eÚMÎÂ9- Â‡Ï Ì‡Â ;‡ÓË Ïk‰ - ¿«ƒ««»¬À»«…»≈¿ƒ»
‡ÓË ˙Èa‰10¯B‰Ë ‰a¯‡‰ „‚Îe ,11‰a¯‡a ‰È‰ . ««ƒ»≈¿∆∆»¬À»»»»»¬À»

‰ÏÚÓÏÓ BÏ‚¯ Ì„‡ Ô˙Â ÁÙË Á˙Bt12‰a¯‡‰ ÏÚ ≈«∆«¿»«»»«¿ƒ¿«¿»«»¬À»
„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰ ‰OÚ -13‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÔÈ·e , «¬»«……∆∆»≈∆»¿»«À¿»

Ïk‰ - „·Ïa ‰a¯‡‰ ˙Áz B‡ „·Ïa ‰¯˜z‰ ˙Áz«««ƒ¿»ƒ¿«««»¬À»ƒ¿««…
˙‡ ·¯ÚL Ì„‡‰Â .‰a¯‡ „‚kM ‰Óe ˙Èa‰ ,‡ÓË»≈««ƒ«∆¿∆∆¬À»¿»»»∆≈≈∆

‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡ ‰OÚpL ÈtÓ ,‡ÓË ‰‡Óh‰14. «À¿»»≈ƒ¿≈∆«¬»…∆««À¿»
˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ÔÈ‡≈»¬À»≈«∆«¿»¿»«À¿»««
ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ BÏ‚¯ Ô˙pL ‰Ê - ‰¯˜z‰«ƒ¿»∆∆»««¿ƒ¿«¿»»∆≈

ÁÙhÓ ˙BÁÙa BÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓË15‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . À¿»≈¿»ƒ∆«»¿»«À¿»
‰a¯‡‰ ˙Áz16‡ÓË - BÏ‚¯ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰‡ÓË Ì‡ :17, ««»¬À»ƒÀ¿»»¿»∆«¿»≈

‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È¯‰L18˙‡ ‰Ó„˜ BÏ‚¯ Ì‡ ; ∆¬≈∆¡ƒ««À¿»ƒ«¿»¿»∆
¯B‰Ë - ‰‡Óh‰19ÔÈ‡Â Ï‰‡‰ ˙ˆ˜Ó BÏ‚¯ È¯‰L , «À¿»»∆¬≈«¿ƒ¿»»…∆¿≈

BÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓË20. À¿»≈

ג.2) ב, א, פ"י, כנגד 3)אהלות בבית המונחים הכלים
מלמעלה. הפתוחה (למעלה 4)הארובה אמרנו אמנם

מפותח  בפחות ויוצאת נכנסת טומאה שאין ה"א) פי"ד
מה  לטמא לגמרי כסתום זה קטן פתח דין אין אבל טפח,

כנגד 5)שתחתיו. בין בבית, המונחים הכלים פירוש,
אינה  שהטומאה מפני טהורים, הארובה כנגד בין התקרה
טמא. - הטומאה על המאהיל אבל באוהל, נמצאת

מצומצם.6) מכשיעור יותר ביחד אין מפני 7)ואפילו
התקרה. שתחת לחלק מצטרף הארובה תחת הנמצא שהחלק

(כסף8ֿ) טמא" - הטומאה "וכנגד וצ"ל: טעותֿסופר,
חלק  על המאהיל כל פירוש, שם. במשנה כתוב וכן משנה),
הנמצא  שהחלק מפני טמא, - הארובה תחת המונח הטומאה

לכשיעור. עמו מצטרף התקרה שבחלק 9)תחת פירוש,
בחלק  גם וכן מלא, שיעור יש לבדו הארובה תחת המונח
שני  שבין בגבול הטומאה את תחתוך ואם התקרה, שתחת
כך  טומאה. כשיעור מהם אחד בכל יימצא האלה השטחים
בטומאה, יש "אם יוסי: ר' דברי את במשנתנו רבינו מפרש
- הטומאה כנגד ותטמא הבית את ותטמא שתחלק כדי
ובהתאם  טהור", הטומאה כנגד טמא, הבית לאו ואם טמא,
תחת  כשיעור "ויימצא בפירוש: כאן כתב זה, לפירושו

מדבריו  משמע הארובה". ותחת בחלק התקרה אין שאם ,
שני  יש שביחד אףֿעלֿפי כשיעור, הארובה שתחת
שתחת  החלק אין ולמה מכשיעור. כפחות דינו שיעורים,
שטומאה  מפני הארובה? שתחת החלק עם מצטרף התקרה
[והרא"ש  טפח. פותח בו שאין למקום מתפשטת אינה
הארובה, נגד זית וחצי בבית וחצי בכזית שהמדובר מפרש,

שם]. ישראל בתפארת פירש תחת 10)וכן אם אפילו
שכנגד  הטומאה שחלק מפני מכשיעור, פחות התקרה

עמו. מצטרף שם,11)הארובה נכנסת אינה הבית טומאת
טפח. פותח בה שאין הארובה.12)מפני פי את וסתם

א.13) משנה מהאוהל.14)שם חלק רגלו שהרי
לא 15) ואםֿכן כלל, לארובה מתפשטת אינה הטומאה

עליה. בכלל פיה.16)האהיל את ברגלו וסתם
הבית.17) שבכל הכלים וגם שהניח 18)האדם בשעה

שנסתם. לפני הארובה פי על כל 19)רגלו אבל האדם,
טמא. - בבית טומאה 20)הנמצא שאין שאמרנו, כמו

חוצץ  אינו שאדם ואףֿעלֿפי טפח. מפותח בפחות יוצאת
חוצצת. רגלו כאן - ה"א) פי"ב, (למעלה הטומאה בפני
אלא  הטומאה, בפני החוצץ הוא האדם שלא מפני והטעם,

טו). יכין ישראל (תפארת הסתום הגג

.··¯BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰È‰21Èab ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â »»¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈¿∆¡ƒ««≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‡ ¯ÈÂ‡a ˙ÈÊk ‡ˆÓpL „Ú ‰a¯‡¬À»«∆ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ¬À»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡L22. ∆≈»≈«∆«««ƒ»≈

הי"א.21) פי"א אהלות טמא,22)תוספתא שבבית מה כל
שבהלכה  ארובה תחת לטומאה דומה זה ואין שם. כחכמים
פותח  ארובה בפי כשאין יוצאת הטומאה שאין הקודמת,
הטומאה  כאן אבל הטומאה, על כלל אוהל אין שם כי טפח,

(כסףֿמשנה). הבית בכל ונתערבה אוהל נעשתה

.‚˙Èa23ÏÚ ‰iÏÚÂ ˙Èa‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a ‰a¯‡Â «ƒ«¬À»¿∆¿«ƒ¿«««ƒ«¬ƒ»«
,‰iÏÚ‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a LÈ ˙¯Á‡ ‰a¯‡Â ,ÂÈab«»«¬À»«∆∆≈¿∆¿«ƒ¿«»¬ƒ»
˙Ba¯‡a LiL ÔÈa ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙BeÎÓ ˙Ba¯‡‰Â¿»¬À¿À»¿«¿»ƒ≈∆≈»¬À
‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈»∆≈«∆«¿À¿»

˙Èaa24˙Ba¯‡‰ „‚k -25‡ÓË ¯‡M‰Â ,¯B‰Ë26. ««ƒ¿∆∆»¬À»¿«¿»»≈
Blk ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Ba¯‡ „‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰27.¯B‰Ë »¿»À¿»¿∆∆¬À¬≈««ƒÀ»

˙¯˜z ˙Áz ÔÈa ‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba¯‡a eÈ‰»»¬À≈«∆«¿«À¿»≈««ƒ¿«
Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ,˙Ba¯‡ „‚k ÔÈa ˙Èa‰««ƒ≈¿∆∆¬À¿»«»»∆¿«≈
˙a¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ‰‡ÓËÀ¿»≈¿«¿»≈¬À«««ƒ≈¿«¿»≈¬À«

‰iÏÚ‰28‡ÓË Ïk‰ -29ıˆBÁ ‡ÓË ¯·c ÔÈ‡L ,30. »¬ƒ»«…»≈∆≈»»»≈≈
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Ô˙31- ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ »«»»∆≈¿«≈À¿»«¬À«««ƒ
‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰32˙a¯‡ ÏÚ B˙ . ««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»¿»«¬À«
ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ - ‰iÏÚ‰33‰ÏÚÓÏÓ Bc‚Îe , »¬ƒ»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»

¯B‰Ë ÌÈÓMÏÂ34‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba¯‡a ÔÈ‡ . ¿«»«ƒ»≈»¬À≈«∆«¿«À¿»
‰ ¯·c ÔÈa Ô˙Â ,˙Èa‰ ˙¯˜z ˙ÁzÔÈ·e ‰‡ÓË Ïa˜Ó ««ƒ¿«««ƒ¿»«≈»»«¿«≈À¿»≈

ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c»»∆≈¿«≈À¿»≈«¬À«««ƒ≈
ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ‰iÏÚ‰ ˙a¯‡ ÏÚ«¬À«»¬ƒ»≈»≈∆»««ƒ∆≈
‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .ÁÙhÓ ˙BÁÙa ‰iÏÚÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓËÀ¿»≈»¬ƒ»¿»ƒ∆«»¿»«À¿»
ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ˙Ba¯‡ „‚k¿∆∆¬À¿»«»»∆¿«≈À¿»≈

ÔÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ - ÔhÓÏ ÔÈa ÔÏÚÓÏ35È¯‰L , ¿«¿»≈¿«»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ∆¬≈
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קיז zn z`neh zekld - dxdh xtq - zah d"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Ô˙ .‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú≈≈∆«À¿»»«»»∆≈¿«≈À¿»≈
˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - ÔhÓÏ ÔÈa ÔÏÚÓÏ36el‡ ÏÎÂ . ¿«¿»≈¿«»≈»≈∆»««ƒ¿»≈

‰˙ÁÙpL ‰¯˜z Ï·‡ ;‰a¯‡ ‰OBÚa - ÔÈÈc‰«ƒƒ¿∆¬À»¬»ƒ¿»∆ƒ¿¬»
e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ d¯eÚL - ‰ÈÏ‡Ó37. ≈≈∆»ƒ»¿…∆¿¿∆≈«¿

מ"ד.23) פ"י, הארובות.24)שם כנגד הכלים 25)שלא
הארובות. כנגד בבית בעליה.26)המונחים ובין בבית בין

העליה.27) את אחד.28)כולל אוהל הכל ונמצא
מה 29) כל וגם שבבית מה כל טמא למעלה, כשנתן

כיסה  אם הדין וכן ממש, אחד אוהל הכל שהרי שבעליה,
את  אנו רואים חוצץ, אינו טמא שדבר מפני הבית. ארובת
אחד  אוהל והכול למעלה מונח הוא כאילו הכיסוי

ארובת 30)(ברטנורא). על נתנו לדין גם נמשך זה נימוק
מועיל  שהכיסוי מזה, ויוצא הקודמת. באות כמבואר הבית,
עליה  לעכב מועיל ואינו ולעליה, לבית הטומאה את להביא

לעליה. ה"א.31)מלהתפשט פי"ב למעלה ראה
אוהל.32) גבי על אוהל זה והרי חוצץ, כי 33)שהכיסוי

הטומאה. ונתערבבה אחד, אוהל נעשו שניהם
חוצץ.34) ובין 35)שהכיסוי בית בין הבדל שאין משמע,

כנגד  שלא אפילו הטומאה נתפשטה ובשניהם עליה,
הטומאה". את "ערב בפירוש אמר רבינו שהרי הטומאה.

שאינו 36) שהכיסוי מפני טהורה, כולה העליה למטה, בנתן
מפני  טהורה, העליה - למעלה וכשנתן חוצץ, טומאה מקבל
מפני  טמא, והבית הטומאה. את מערבב אינו טהור שדבר
תחת  כמונחת היא הרי לאוויר, מגולה הטומאה שאין
שאין  מפני לעליה יוצאה אינה ואףֿעלֿפיֿכן התקרה,
טמא  בעליה הטומאה שכנגד ונראה טפח. פותח בארובה
דבר  שום ואין הטומאה, על מאהיל שהרי למעלה, כשנתן

הארובה 37)חוצץ. את עשה ואם ה"ב. בפי"ד למעלה
שם). (ראה כפונדיון שיעורו לבית, אור שייכנס כדי

.„˙ÁBt‰38‰·ÈÊÚn‰ ˙‡39CB˙a ‰a¯‡ ‰OÚL „Ú «≈∆««¬ƒ»«∆»»¬À»¿
O¯Ú‰ Ï‚¯ da ÒkzL È„k ˙Èa‰ ˙¯˜z40‰˙È‰Â , ƒ¿«««ƒ¿≈∆ƒ»≈»∆∆»∆∆¿»¿»

Á˙Bt da LÈ Ì‡ :‰a¯‡‰ ˙‡ ˙Ó˙BÒ O¯Ú‰ Ï‚∆̄∆»∆∆∆∆∆»¬À»ƒ≈»≈«
ÈÏk ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ Û‡ - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»««ƒ«»¬ƒ»¿≈»∆≈¿ƒ
- ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â ;ıˆBÁ ‰‡ÓË Ïa˜Ó‰«¿«≈À¿»≈¿ƒ≈»≈«∆«

‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰41ÌÈÏkk ‰‡ÓË ‰hÓlL Ï‚¯‰Â , »¬ƒ»¿»¿»∆∆∆¿«»¿≈»«≈ƒ
ÌÈÏÈ‰‡n‰42d¯eÚL - ‰ÈÏ‡Ó ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙ÁÙ . ««¬ƒƒƒ¿¬»««¬ƒ»≈≈∆»ƒ»

e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ43. ¿…∆¿¿∆≈«¿

מ"ד.38) פי"ב לקורה.39)שם קורה שבין הטיט
סנדל 40) כעין עשוי מתכת בחישוק הנתונה המיטה רגל

בחור  הסנדל את ונותנים שם) רבינו ופירוש משנתנו, (ראה
ממקומה. המטה תזוז שלא כדי זה 41)שברצפה, ואין

הקודמת  שבהלכה טפח פותח בהם שאין ארובות לדין דומה
המעזיבה  בעובי הנכנס דבר "שכל מפני טמאה, שהעליה
אומרים  ואין חשוב, הוא מהתקרה שם, ויושב הפחת וממלא
בכסףֿמשנה  מובא קורקוס (הר"י הטומאה" את עירב בו:
הכסףֿ של לפירושו זה ביאור להתאים מאוד וקשה כאן.

וצע"ג). הקודמת, בהלכה העריסה 42)משנה פירוש,
נגעה  שהרי בכלים. שנגעו כלים כדין שבעה, טומאת טמאה
והמדובר  ערב. טומאת טמא שבמיטה והתינוק בסנדל,

בהלכה  ביאורנו ראה (כסףֿמשנה. לרגל טומאה כשקדמה
במשנתנו). ר"ש וראה הקודמת.43)ג, בהלכה

.‰‰a¯‡44‰¯„˜e ˙Èa‰ ˙¯˜z CB˙aL45ÏÚ ˙ÁpÓ ¬À»∆¿ƒ¿«««ƒ¿≈»À«««
‡ˆz ‰ÏÚz Ì‡L ,‰a¯‡ „‚k ˙eÎÓe ı¯‡‰»»∆¿À∆∆¿∆∆¬À»∆ƒ«¬∆≈≈
‰¯„w‰ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,‰a¯‡‰ ÔÓ ÌeˆÓˆa¿ƒ¿ƒ»¬À»¿»¿»À¿»«««¿≈»
CB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e dÈa ‰ˆeˆ¿̄»≈»≈»»∆∆»¿»«À¿»¿
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ ‰¯„w‰«¿≈»««»À¿»««¿»««

˙„¯BÈÂ46dc‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,47Blk ˙Èa‰Â , ¿∆∆¿≈»≈∆»¿∆¿»¿««ƒÀ
¯B‰Ë48ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . »»¿»«¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

Blk ˙Èa‰ - ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¿«««ƒ««ƒÀ
‡ÓË49Ï·‡ ;Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‡ÓË ‰¯„w‰ ˙Á˙Â , »≈¿«««¿≈»»≈∆¬≈…∆¬»

Bz‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë da‚Â ‰¯„w‰ C«¿≈»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆ƒ«≈
B¯ÈÂ‡Ï ÈeÏb ‰¯„w‰ ¯ÈÂ‡ È¯‰Â ,BabÓ50‰È‰ Ì‡ . ƒ««¬≈¬ƒ«¿≈»»»¬ƒƒ»»

‰˙È‰ .¯B‰Ë - dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ B‡ dÎB˙a ÈÏk¿ƒ¿»¿«¿»««»»»¿»
¯B‰Ë Blk ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙· ‰‡ÓË51, À¿»¿»««»««ƒÀ»

„·Ïa ‰a¯‡ „‚k ‰‡Óh‰ È¯‰L52‰¯„w‰ ‰˙È‰ . ∆¬≈«À¿»¿∆∆¬À»ƒ¿«»¿»«¿≈»
Ì‡L ,‰¯„w‰ ÔÓ ‰ÏB„‚ ‰a¯‡‰Â ‰a¯‡‰ ˙Áz««»¬À»¿»¬À»¿»ƒ«¿≈»∆ƒ
ÔÈ·e dÈa ‡ˆÓ ‰a¯‡‰ ÔÓ ‡ˆ˙Â ‰¯„w‰ ‰ÏÚz«¬∆«¿≈»¿≈≈ƒ»¬À»ƒ¿»≈»≈
‰¯„w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡‰ È˙ÙOƒ¿≈»¬À»≈«∆«««ƒ∆«¿≈»
dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»¿»««»

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÈzÁz B‡53„ˆa ˙ÁpÓ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . «¿∆»««ƒ»»¿»«¿≈»À««¿«
˙Èa‰ ˙t˜Ò‡54Á˙Bt ‰pnÓ ‡ˆÓ ‰ÏÚz Ì‡L , «¿À«««ƒ∆ƒ«¬∆ƒ¿»ƒ∆»≈«

‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÛB˜Ln‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÁÙË∆«ƒ¿ƒƒ««¿¿»¿»À¿»¿»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz«¿∆»¿»««»À¿»««
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆»¿»¿»ƒ»»∆∆«
,‡ÓË ˙Èa‰Â ‰ÈzÁz - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ«¿∆»¿««ƒ»≈

¯B‰Ë da‚Â dÎB˙Â ,„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰L55‰˙È‰ . ∆«……∆∆»¿»¿«»»»¿»
ÈtÓ ,‡ÓË ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿»««»««ƒ»≈ƒ¿≈
ÈtÓ ,‡ÓË ‰ÈzÁz ÔÎÂ ;ÁÙË ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‡È‰L∆ƒ««««¿∆«¿≈«¿∆»»≈ƒ¿≈
Ï‰‡ Ïk‰L ,˙Èa‰ ÔÓ ‰ÈzÁ˙Ï ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿«¿∆»ƒ««ƒ∆«……∆
Á˙BÙa ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .„Á‡∆»¿ƒ»ƒ…»¿»««««¿¿≈«

ÁÙË56ÛB˜Ln‰ „ˆa ‰˙È‰L B‡ ,57‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ∆«∆»¿»¿«««¿¿À¿»«¿∆»
.¯B‰Ë ˙Èa‰ Ï·‡ ,‰ÈzÁz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -≈»≈∆»«¿∆»¬»««ƒ»

ו.44) משנה חרס.45)שם טומאה 46)של כל כדין
ה"ה). פ"ז למעלה (ראה שכלי 47)רצוצה ואףֿעלֿפי

שהטומאה  מפני כנגדו מטמא כאן מגבו, מיטמא אינו חרס
רואים  גבה, על או בתוכה כשהטומאה וכן הגב. דרך בוקעת
שכלים  מפני הכלי, תחת רצוצה מונחת היא כאילו אותה
ה"א), פי"ב (למעלה לטהר לא אבל לטמא אוהל נעשים
ובוקעת  ועולה בוקעת והטומאה חוצצת אינה ולפיכך
במשנתנו). הרא"ש פירש וכן (כסףֿמשנה, ויורדת

הארובה.48) בצדי נוגעת הבוקעת הטומאה שאין מפני
אוהל 49) נעשו הקדירה שולי עם ביחד הבית שגג מפני

העולם.50)אחד. לאויר גירסת 51)כלומר היא כך
וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה שם במשנה רבינו

הקדירה 52) ששולי מפני טהור, הקדירה שתחת מה וגם
זה, דין על תמיהתו מביע עצמו והוא (כסףֿמשנה. חוצצים
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לטהר). לא אבל לטמא, אוהל נעשה כלי מפני 53)שהרי
לחוץ  פתוחה ארובה שהרי הטומאה, על אוהל כאן שאין

פי"א. אהלות תוספתא טפח. אהלות 54)בפותח משנה
ז. מטה,55)פ"י, כלפי ומתרחב צר שפיו בכלי המדובר

טפח  פותח בו יש והבטן למשקוף, מחוץ נשאר הכלי ופי
וגם  המשנה. את הראב"ד פירש (כך המשקוף תחת ונמצא
מבפנים, הכלי פי אם אבל כך). מפרש כנראה, רבינו,

הכלי. לתוך הבית מן נכנסת מן 56)הטומאה וגבוהה
טפח. רבינו,57)הארץ ופירש "מודבקת". כתוב במשנה

שאוהל  ומשמיענו למשקוף. מודבקת תהיה תעלה שאם
קבע. לאוהל מצטרף אינו טפח, בו שאין (הקדירה) ארעי
הבית  המשקוף שבצד להשמיענו צריך היה לא [לכאורה
טפח. בפותח נוגעת אינה מדין הוא, כלֿשכן שהרי טהור,
שמודבקת  ולומר לטעות שאפשר מפרש, מרוטנבורג והר"מ
עמו). אחד כגוף נראית תעלה שאם מפני למשקוף, מצטרפת

.Â˙Èa‰ ˙B¯B˜58‰·ÈÊÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰iÏÚ‰Â59 ««ƒ¿»¬ƒ»∆≈¬≈∆«¬ƒ»
‰¯B˜ „‚k ‰¯B˜ ˙BeÎÓ Ô‰Â60,¯ÈÂ‡ „‚k ¯ÈÂ‡Â ¿≈¿À»»¿∆∆»«¬ƒ¿∆∆¬ƒ

Á˙Bt ¯ÈÂ‡ Ô‰ÈÈ·e ÁÙË Á˙Bt Ô‰Ó ‰¯B˜ ÏÎ·e¿»»≈∆≈«∆«≈≈∆¬ƒ≈«
ÁÙË61Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ,62„·Ïa ‰ÈzÁz - ∆«¿À¿»««««≈∆«¿∆»ƒ¿«
‡ÓË63ÔÈa - ‰BÈÏÚÏ ‰BzÁz‰ ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . »≈»¿»«À¿»≈««¿»»∆¿»≈

‡ÓË „·Ïa Ô‰ÈzL64Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ¿≈∆ƒ¿«»≈»¿»«À¿»««≈
˙B¯Bw‰ eÈ‰ .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿∆¿«»»ƒ«»≈»«
˙B¯Bw‰ ÔÈaL ¯ÈÂ‡‰ „‚k ˙BeÎÓ ˙BBÈÏÚ‰»∆¿¿À»¿∆∆»¬ƒ∆≈«

˙BBzÁz‰65Ìlk ˙Áz - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ««¿¿À¿»««««≈∆««À»
‡ÓË66‰BÈÏÚ‰ ‰¯B˜ Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .67- »≈»¿»«À¿»««≈»»∆¿»

Á˙Bt ˙B¯Bwa ÔÈ‡ .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‡Óh‰ „‚k¿∆∆«À¿»«»»ƒ«»≈≈«≈«
ÁÙË68Ú BÊ ˙BeÎÓ eÈ‰L ÔÈa ,eÈ‰L ÔÈ·e BÊ Èab Ï ∆«≈∆»¿À»««≈≈∆»

‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,˙BBzÁz‰ ¯ÈÂ‡ „‚k ˙BBÈÏÚ‰»∆¿¿∆∆¬ƒ««¿¿»¿»«À¿»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - Ô‰Èab ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa B‡ Ô‰ÈzÁz«¿≈∆≈≈∆««≈∆À¿»««
dc‚k ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆¿≈»¿«¿»∆»¿∆¿»

„·Ïa69ÁÙË Á˙Bt ˙Áz dÈ‡L ‰‡ÓË ÏkL ÈÙÏ ; ƒ¿«¿ƒ∆»À¿»∆≈»««≈«∆«
ÁÙË Ìe¯a70‰ˆeˆ¯k ‡È‰ È¯‰ -71˜cÒpL ˙Èa .72 ¿∆«¬≈ƒƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«
ÂÈÏ˙Îe Bbb73‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL ‰OÚÂ «¿»»¿«¬»¿≈¬»ƒ¿»¿»«À¿»

ÈÓÈt‰ BÈˆÁaL ÌÈÏk‰ - Ba Á˙t‰L ÔBˆÈÁ‰ BÈˆÁa¿∆¿«ƒ∆«∆««≈ƒ∆¿∆¿«¿ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë Ìlk74Ì‡ :ÈÓÈt‰ BÈˆÁa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . À»¿ƒ»¿»À¿»¿∆¿«¿ƒƒƒ

˙Ï˜Ln‰ ËeÁk ˜„q‰ ·Á¯ ‰È‰75BÈˆÁaL ÌÈÏk - »»…««∆∆¿«ƒ¿…∆≈ƒ∆¿∆¿
ÔÈ¯B‰Ë ÔBˆÈÁ‰76Ô‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «ƒ¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»¬≈≈

ÔÈ‡ÓË77. ¿≈ƒ

מ"ה.58) פי"ב את 59)שם הממלאים נסרים או טיט
לקורה. קורה שבין עליה,60)האויר קורת כנגד בית קורת

שווה. רחבן לקורות 61)וגם הבית קורות בין פירוש,
מטפח  פחות אפילו שבצידה, לזו קורה בין אבל העליה.

(כסףֿמשנה). עוברת הטומאה ואין אחת 62)מפסיק תחת
הבית. חוצצת.63)מקורות שהטומאה 64)שהקורה

פותח  עליה כשיש הקורות דרך עולה ואינה יורדת אינה
האויר.65)טפח. רוחב כל את הוא 66)וממלאות כלל

קא, שבת מחיצתא" אסיק וגוד מחיצתא, אחית "גוד בידינו:
את  והעלה ומשוך המחיצה, את והורד משוך (בעברית: א

עד  מגיעה שאינה מחיצה לפניך יש אם פירוש, המחיצה).
מעלים  וכן לקרקע. עד נמשכה כאילו בה לדון יש לקרקע,
העליונה, הקורה את רואים שלפנינו, ובנידון נמוכה. מחיצה
שבין  ההפסק את וסותמת לתחתונה עד מגיעה היא כאילו

מושלם. אוהל ונעשה כשטומאה 67)הקורות והואֿהדין
למעלה. כנגדה כלום אין שהרי (ראב"ד), התחתונה על

הי"ג.68) פי"א אהלות אין 69)תוספתא מטפח שבפחות
"חבוט  אמרינן לא א: כה, (סוכה אחית" "גוד אומרים

טפח 70)רמי"). עליה המאהיל הדבר לבין בינה שאין
טפח. על טפח ה"ד 71)ברוחב פ"ז למעלה דינה שנתבאר

א.72)וה"ה. פי"א שם כתוב 73)משנה שם במשנה
כאן, שכתב כמו במשנה מפרש ורבינו שנסדק". "בית סתם:
אם  אחד כאוהל דינו הכתלים, נסדקו לא שאם מזה, ומשמע

טפח. פותח בסדק מפסיק,74)אין שהסדק מפני
הוא  טפחים משלשה שפחות הכלל את אמרו לא ובטומאה

והבנאים 75)כלבוד. בסופו, עופרת ומשקל חוט
ג. כט, כלים ראה הכתלים. את ליישר כדי בו משתמשים
ביתֿהלל  דברי כך פירשו ה"א פי"ב שם [בתוספתא

שם.76)במשנתנו]. במשנה מפני 77)כביתֿהלל
הצריכו  החיצון החלק דרך לצאת הטומאה של שסופה
בצד  וכלים בו שהפתח בחלק כשטומאה אבל זה, שיעור
הטומאה  דרך "שאין מפני מפסיק, כלשהו סדק הפנימי,

להיכנס".

.Ê‰¯„ÒÎ‡78„Á‡ „ˆa ‰‡ÓËÂ ‰˜cÒpL79ÌÈÏk‰ - «¿«¿»∆ƒ¿¿»¿À¿»¿«∆»«≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÈM‰ „vaL80‰Ê ÌÈÏ‰‡ ÈL ‡È‰ È¯‰L ; ∆«««≈ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿≈…»ƒ∆

Ô˙ .‰¯˜z‰ ÏÎa ˜„q‰ È¯‰L ,Ô‰ÈÈa ¯ÈÂ‡Â ‰Ê „ˆa¿«∆«¬ƒ≈≈∆∆¬≈«∆∆¿»«ƒ¿»»«
˜„q‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ ‰˜ B‡ BÏ‚¯81˙‡ ·¯Ú - «¿»∆ƒ¿«¿»««∆∆≈≈∆

‰‡Óh‰82elÙ‡Â ,˜„q‰ „‚k ı¯‡a ‰w‰ ˙‡ Ô˙ . «À¿»»«∆«»∆»»∆¿∆∆«∆∆«¬ƒ
‰È‰iL „Ú ,‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯ÚÓ BÈ‡ - ÏB„‚ ÈÏk¿ƒ»≈¿»≈∆«À¿»«∆ƒ¿∆

ÁÙË dB·‚83Ì„‡ ‰È‰ .˜„q‰ ˙Áz84ı¯‡‰ ÏÚ ÏhÓ »«∆««««∆∆»»»»À»«»»∆
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯ÚÓ - ˜„q‰ ˙Áz85ÏeÏÁ Ì„‡L ; «««∆∆¿»≈∆«À¿»∆»»»

d·‚ Ba LiL Ï‰‡k ‡e‰ È¯‰ ÔBÈÏÚ‰ „v‰Â ,‡e‰¿««»∆¿¬≈¿…∆∆≈…«
ÁÙË86ÔÈÏt˜Ó ÌÈÏk ˜„q‰ ˙Áz eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .87 ∆«¿≈ƒ»«««∆∆≈ƒ¿À»ƒ

dB·b ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰Â ,‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ«»»∆∆««∆¿»»»∆¿»«
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ88ÌÈÏk‰ ÏÎÂ , ≈«»»∆∆«≈≈∆«À¿»¿»«≈ƒ

.Ï‰‡‰ ˙ÁzL ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ epnÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆¬≈≈¿≈ƒ∆««»…∆

משלוש 78) פתוחה באכסדרה כאן המדובר ב. משנה שם
טוב' יום ה'תוספות פירש (כך לבית מחובר וגגה רוחותיה,

במ  מרוטנבורג הר"מ שם בשם ישראל תפארת וראה שנה,
הכסףֿמשנה). של פירושו שהוא.79)שדחה צד באיזה

והטעם,80) המשקולת. מחוט פחות הסדק רוחב אם אפילו
שהכלים  החלק דרך שלא לצאת לטומאה לה שאפשר מפני

בו. פחות 81)נמצאים אבל יותר, או טפח באורך וסתמו
החלקים. שני את מחבר אינו כאוהל 82)מטפח ודינם

שאם 83)אחד. טפח. חלול מקום תחתיו שיהיה פירוש,
הקנה  את רואים אם ואפילו רצוצה, טומאה זו הרי כן, לא
לצדדים. מתפשטת ואינה הסדק את סותם הוא כאילו

ג.84) משנה בינו 85)שם פנוי מקום שאין אףֿעלֿפי
הקרקע. שם.86)ובין אף88ֿ)שם.87)כביתֿהלל
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העליון  הבגד שבין החלול את ממלאים שבגדים עלֿפי
המונחים  ככלים והשאר כאוהל, העליון נידון והקרקע,

באוהל.

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גובהו 1) והיה למטה ופניו הבית מפתח היוצא זיז יבאר

כל  את הסובב זיז יותר, או טפח עשר שנים לארץ מעל
יוצא  וזיז לתשמיש העשוי חלון טפח, בפתח ואוכל הבית
נסמך  שהמשקוף החלון לפני היוצא ובנין החלון, גבי על
פותח  מהם אחד בכל ויש זה גבי על זה זיזין שני עליו,
על  זה שהם בגדים או כלים התחתון, תחת וטומאה טפח
שוליה  על שיושבת חבית ביניהם, רצוצה וטומאה זה גב
על  שיושבות חביות שתי בתוכה, נתון המת מן  וכזית
שיפועי  מהן, אחת תחת וטומאה בזו זו ונוגעות שוליהן

כאוהלים. הם אם אוהלים

.‡ÊÈÊ2Ó ‡ˆBÈ ‡e‰L˙Èa‰ Á˙t3‰hÓÏ ÂÈÙe4, ƒ∆≈ƒ∆«««ƒ»»¿«»
ÁÙË ¯OÚ ÌÈL ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·‚ ‰È‰Â5˙BÁt B‡ ¿»»»¿≈«»»∆¿≈»»∆«»

‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ô‡kÓ6‡e‰L ÏÎa7. ƒ»¬≈∆≈ƒ∆«À¿»¿»∆
Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡L ,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â8ÔÎÂ . ¿»»»∆≈≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿≈

ÁÙË Ï‰‡a dÈ‡L BÊk ‰‡Óh‰ ˙‡·‰a ‡ˆBik Ïk…«≈«¬»««À¿»»∆≈»¿…∆∆«
¯˙È dB·‚ ‰È‰ .Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÈ‡ - ‡È¯a‰«»ƒ≈»∆»ƒƒ¿≈∆»»»«»≈

‰ÏÚÓÏ ÂÈt eÈ‰L B‡ ÁÙË ¯OÚ ÌÈMÓ9ÔÎÂ , ƒ¿≈»»∆«∆»»»¿«¿»¿≈
ÔÈa‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰ ÌÈÁezt‰Â ˙B¯ËÚ‰10ÔÈ‡ - »¬»¿«ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»≈

Á˙t‰ Èab ÏÚL ÊÈÊ ÔÎÂ .ÁÙË Á˙BÙa ‡l‡ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆»¿≈«∆«¿≈ƒ∆««≈«∆«
ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‡ˆBi‰11„ˆa ‰˜ ‰È‰ elÙ‡Â , «≈ƒ««¿«¬ƒ»»»∆¿«

ÛB˜Ln‰12Ôk Ì‡ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - Á˙t‰ ·Á¯a ««¿¿…««∆«≈≈ƒ∆»ƒ≈
ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰13. »»≈«∆«

מ"א.2) פי"ד הפתח 3)אהלות ממזוזת יוצא פירוש,
ו  איש', ו'חזון טהרות' ('סדרי חללו לתוך משמע ונכנס כן

שם). למשנה, בפירושו רבינו לאותו 4)מלשון תוספת יש
ה"ב. ובפ"ח שם, פיה"מ .! כך וצורתו מטה, כלפי זיז

טפח".5) יב וכו' הפתח מן גבוה שהוא "בזיז כתוב: במשנה
יש  לארץ עד בפתח הזיז ממקום שהכוונה מפרש, ורבינו

טהרות'). ('סדרי טפח מונחת 6)שניםֿעשר טומאה אם
טמאים  שתחתיו כלים וכן טמא, הבית – הזיז תחת

בבית. מן 7)כשטומאה טפח בולט שאינו אףֿעלֿפי
"ואלו 8)המזוזה. רבינו: כתב למשנה, בפירושו

כאן. בו שחזר ברור מסיני", למשה הלכה כולם השיעורים
(9.!_____ כזה מעלה, כלפי היתה כעין 10)התוספת

את  לפאר הבנין באבני המפותחים וכדומה, ופרחים עלים
מפני 11)הבית. רבינו, מנמק למשנתנו בפירושו

ואולי  הארץ. מן טפחים משניםֿעשר יותר גבוה שהמשקוף
ההלכה  סגנון את ליישב קשה אבל לכך, התכוון כאן גם
כאן  בו חזר שרבינו כתב, טהרות' וב'סדרי הזה. הנימוק ע"פ

הפתח".12)מפירושו. גבי שעל "קנה שנינו: מ"ג, שם
שהוא  אלא שלפנינו, הגירסא את מקיים שרבינו ונראה
ואינו  המשקוף מצד הוא כשהקנה שמדובר ואומר, מוסיף

ולמטה. מתחתיו נגד 13)יוצא נורי, בן יוחנן כרבי פסק
רבי  של תלמידו היה יהושע שרבי מפני יהושע, רבי דעת
שהלך  מעשה ב: יא, בעירובין שאמרו כמו נורי, בן יוחנן

חגיז, (הר"י גורי בן יוחנן רבי אצל תורה ללמוד יהושע רבי
כאן). טהרות' ב'סדרי מובא

.·ÊÈÊ14˙Èa‰ Ïk ˙‡ ··BÒ ‡e‰L15Á˙ta ÏÎB‡Â ƒ∆≈∆»««ƒ¿≈«∆«
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - ÁÙË16˙BÁt Á˙ta ÏÎB‡ ‰È‰ . ∆«≈ƒ∆«À¿»»»≈«∆«»

ÁÙhÓ17ÔÈ‡ÓË ÂÈzÁzL ÌÈÏk - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ18; ƒ∆«¿À¿»««ƒ≈ƒ∆«¿»¿≈ƒ
˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈzÁz ‰‡ÓË19ÔÎÂ . À¿»«¿»≈≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿≈

‰¯„ÒÎ‡ ˙ÙwÓ ‡È‰L ¯ˆÁa20. ¿»≈∆ƒÀ∆∆«¿«¿»

מ"ד.14) טפח.15)שם ברחבו אם 16)ויש בין
לקמן  (ראה להיפך ובין הזיז, תחת וכלים בבית הטומאה

ה"ג). וסובר 17)סוף אצבעות", "שלוש כתוב במשנה
– מטפח פחות כל אלא אצבעות שלוש דווקא שלאו רבינו
ומדובר  כך. דינו – מזה פחות ובין שלוש על יתר בין
(כסףֿמשנה). טפחים משניםֿעשר למעלה כשהזיז

רואים 18) זה, פתח דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני
שהזיז  ומפני מהפתח, חלק הוא כאילו שבפתח הזיז את אנו
הזיז. לכל גם הטומאה מתפשטת - הבית כל את סובב
שמחוץ  בזיז יש אם רק נאמר שזה כתב, ישראל' (וב'תפארת

לא). – מטפח בפחות אבל טפח, פותח לרבי 19)לפתח
רק  מועיל לצאת" הטומאה של "סופה הנימוק יהושע,
לא  אבל בבית, כשהטומאה הזיז, שתחת הכלים את לטמא

מקורה.20)להיפך. היא ואכסדרה למעלה, מגולה החצר
את  מביאה – הבית בפתח טפח תופסת זו אכסדרה אם
כל  שתחת כלים בבית, וטומאה מטפח פחות ואם הטומאה.
בבית, וטומאה מטפח פחות ואם טמאים, האכסדרה גג
הטומאה  שסוף מפני טמאים האכסדרה גג כל שתחת כלים
בפותח  עליו מאהיל האכסדרה שגג הבית, פתח דרך לצאת
אינה  האכסדרה, גג תחת מונחת הטומאה ואם טפח.

בבית. הנמצאים הכלים את מטמאה

.‚ÔBlÁ21LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰22Èab ÏÚ ‡ˆBÈ ÊÈÊÂ «»¬»¿«¿ƒ¿ƒ≈««≈
Ï„e‚‡ ·Á¯k ‰È‰ elÙ‡ ,ÔBlÁ‰23˙‡ ‡È·Ó - ««¬ƒ»»¿…«¬»≈ƒ∆

Ìe¯ ÔBlÁ‰ ÏÚÓ dB·‚ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰‡Óh‰«À¿»¿∆ƒ¿∆»«≈«««
BÈ‡ - ÌÈÚaˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ .˙BÁt B‡ ÌÈÚaˆ‡∆¿»«ƒ»»»¿«¿»≈∆¿»«ƒ≈
ÊÈÊ .ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»∆»ƒ≈≈…«∆«ƒ

¯B‡ÓÏ ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ‰ Èab ÏÚL24˙‡ ‡È·Ó - ∆««≈««»¬»¿»≈ƒ∆
‡e‰L ÏÎa ‰‡Óh‰25ÔÈa .‡e‰L Ïk dB·‚ elÙ‡Â , «À¿»¿»∆«¬ƒ»«»∆ƒ¿»
ÔBlÁ‰ ÈÙÏ ‡ˆBi‰26‰ÚLa ÂÈÏÚ CÓÒ ÛÈ˜Ln‰L «≈ƒ¿≈««∆««¿ƒƒ¿»»»¿»»

‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÛÈ˜LnL27ÊÈÊ Ba ‰È‰ .28 ∆«¿ƒ≈≈ƒ∆«À¿»»»ƒ
ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰Â ,BÈ‡ el‡k ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ -29‡È·Ó ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ≈¿«ƒ»∆¿≈ƒ

?‰‡ÓË el‡‰ ÔÈÊÈf‰ Ïk ÔÈ‡È·Ó „ˆÈÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡∆«À¿»¿≈«¿ƒƒ»«ƒƒ»≈À¿»
Ïk‰ - ˙Èaa B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»À¿»««∆»≈∆««ƒ«…

ÊÈf‰ ˙Áz ÔÈa ˙Èaa ÔÈa ,‡ÓË30. »≈≈««ƒ≈«««ƒ

מ"ב.21) וכדומה.22)שם חפצים שם בולט 23)להניח
שביד). העבה האצבע – (אגודל אגודל כרוחב לחוץ

ה"ז. שם ברוחב 24)תוספתא, הטומאה את המביא
ה"א). פי"ד (למעלה שהוא,25)פונדיון גובה כל פירוש,

המשנה). בפירוש (רבינו, אצבעות משתי למעלה אפילו
ה"ג)26) פי"ב (אהלות ששנינו מה רבינו, מפרש כך

הטומאה. את מביא אינו תחת 27)"הבטח" כשהיא
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תיכנס  שלא הטומאה בפני חוצץ שהוא מפני הטעם, הבטח.
הבטח.28)לחלון. תחת והטומאה החלון לתוך בולט

הטומאה.29) על ומאהיל באויר תלוי כאילו שהוא
את 30) מביא שהזיז למעלה שאמרנו מקום כל פירוש,

מביא  הוא הזיז תחת טומאה שאם היא, הכוונה הטומאה,
שהכלים  מאליו, ומובן להיפך. גם וכן לבית, הטומאה את
רבינו  מצא טמאים. – עצמו הטומאה במקום הנמצאים
הביטוי  את לפרש יטעו שלא כדי זאת, להדגיש לנכון
שהוא  היינו מצומצמת, במשמעות הטומאה" את "מביא
הטומאה  את מביא הבית אין אבל לבית, הטומאה את מביא

אליו.

.„ÔÈÊÈÊ ÈL31‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê32Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa LÈÂ , ¿≈ƒƒ∆««∆¿≈¿»∆»≈∆
˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈ·e ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈≈∆≈«∆«¿À¿»««

a ÂÈzÁz - ÔBzÁz‰‡ÓË „·Ï33Ô‰ÈÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ««¿«¿»ƒ¿«»≈»¿»À¿»≈≈∆
‡ÓË „·Ïa Ì‰ÈÈa -34Bc‚k - ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ ‰˙È‰ . ≈≈∆ƒ¿«»≈»¿»««»∆¿¿∆¿

‡ÓË ÚÈ˜¯‰ „Ú35ÔBzÁz‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰ . «»»ƒ«»≈»»»∆¿≈«««¿
- Ô‰ÈÈa B‡ ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÁÙË Á˙Bt≈«∆«¿À¿»««««¿≈≈∆

‡ÓË Ô‰ÈÈ·e Ô‰ÈzÁz36- ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ ‰˙È‰ . «¿≈∆≈≈∆»≈»¿»««»∆¿
‡ÓË ÚÈ˜¯‰ „ÚÂ Bc‚k37ÏÚ Û„BÚ ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰ . ¿∆¿¿«»»ƒ«»≈»»»∆¿≈«

Ì‰ÈzÁz - Ì‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙhÓ ˙BÁt ÔBzÁz‰««¿»ƒ∆«¿À¿»«¿≈∆«¿≈∆
‡ÓË Ô‰ÈÈ·e38˙Áz B‡ Ì‰ÈÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ≈≈∆»≈»¿»«À¿»≈≈∆««

¯˙Bn‰39‡ÓË ¯˙Bn‰ ˙Á˙Â Ô‰ÈÈa -40˙Áz Ï·‡ , «»≈≈∆¿«««»»≈¬»««
¯B‰Ë ÔBzÁz‰41„Á‡ ÏÎa LÈ .42ÁÙË Á˙Bt Ô‰Ó ««¿»≈¿»∆»≈∆≈«∆«

ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa ÔÈ‡Â43- ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ¿≈≈≈∆≈«∆«¿À¿»««««¿
‡ÓË „·Ïa ÂÈzÁz44Èab ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ . «¿»ƒ¿«»≈»¿»≈≈∆««≈

‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‡Óh‰ „‚k - ÔBÈÏÚ‰45Ô‰a ÔÈ‡ . »∆¿¿∆∆«À¿»«»»ƒ«»≈≈»∆
ÔÈ‡L ÔÈ·e ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa LiL ÔÈa ,ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈≈≈∆≈«∆«≈∆≈

‡Óh‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa˙Áz ‰ ≈≈∆≈«∆«≈∆»¿»«À¿»««
‰‡ÓË - ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa B‡ ÔBzÁz‰««¿≈≈∆««»∆¿À¿»

‰ˆeˆ¯ ‡È‰ È¯‰L ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba46. ««¿»««¿∆∆∆¬≈ƒ¿»
ÁÙË Á˙Bt ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·b Ô‰L ˙BÚÈ¯È ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¿ƒ∆≈¿ƒ»»∆≈«∆«

ÌÈ„‚a B‡ ÌÈÏk .BÊ Èab ÏÚ BÊ47ıÚ ÏL ˙BÁeÏ B‡ ««≈≈ƒ¿»ƒ∆≈
,Ô‰ÈÈa ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ ‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ÔÈÁpÓ Ô‰L∆≈À»ƒ∆««≈∆¿À¿»¿»≈≈∆

ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡48È¯‰ - ƒ»¿»«À¿»¿»ƒ»»∆∆«¬≈
ÁÙh‰ ÏÏÁ ÏÚ ÏÈ‰‡Ó ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÏÚL ÈÏk‰«¿ƒ∆»∆»ƒ¿«¿»«¬ƒ«¬««∆«
eÈ‰ .ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆«À¿»¿»«≈ƒ∆«¿»»
ÛÏ‡ ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ elÙ‡ ,LÈL ÏL ˙BÈÏ·Ë«¿ƒ∆«ƒ¬ƒ¿ƒ»»∆∆∆

‰n‡49ÈtÓ ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - «»À¿»««¿»««¿∆∆ƒ¿≈
Ú˜¯˜k Ô‰L50. ∆≈¿«¿«

מ"ה.31) שווה.32)שם ורחבם ומה 33)מכוונים
הטומאה. בפני חוצץ שהוא מפני טהור, מהתחתון שלמעלה

אלה 34) על והעליון שתחתיו, הכלים על מציל התחתון
ממנו. פשוט.35)שלמעלה זה טהור. ממנו שלמטה ומה

נעשה 36) והכול הטומאה, את מערב טפח בו שיש העודף
אחד. חוצץ.37)אוהל הוא שהרי טהור, שתחתיו ומה

פחות 38) הוא אם אפילו העודף, כנגד מתפשטת שהטומאה
פוגעת מפותח היא עלייתה ובדרך למעלה ועולה טפח,

למשנה  בפירושו (הרא"ש ומטמאה ונכנסת שביניהם באויר

רבא'). ב'אליהו פירש וכן העליון.39)שם, של העודף
עליהם.40) מאהיל שם.41)שהעליון יהושע, כרבי

אינה  אבל ועולה מתפשטת טומאה מטפח, שבפחות והטעם,
שם). (רא"ש מ"ו.42)יורדת מן 43)שם גבוה והתחתון

במשנתנו) ורא"ש ר"ש (ראה טפח ביניהם 44)הארץ אבל
חוצץ. שהתחתון מפני טהורים, הטומאה 45)ועליון

אין  שהרי ועולה, ובוקעת רצוצה טומאה היא שביניהם
מפני  ויורדת בוקעת אינה ואףֿעלֿפיֿכן טפח, פותח ביניהם

חוצץ. – טפח מהארץ הגבוה אףֿעלֿפי 46)שהתחתון
חדש  ביאור כאן משמיענו רבינו טפח. חלול גבה על שיש
עליו  מונחת שהיא שהמקום היינו רצוצה", "טומאה למושג
פתוח  שהמקום ואףֿעלֿפי טפח, על מטפח פחות הוא
טפח. ממנו גבוה עליה המאהיל הדבר וגם רוחותיו, מארבע
השגת  ראה אחר. מקום בכל שמענוהו שלא הוא וחידוש

ה"א.47)הראב"ד. פט"ו הכלי 48)שם פירוש,
(כסףֿמשנה). טפח הארץ מן גבוה הוא תחתיו, שהטומאה

שם.49) ומתחבר 50)תוספתא, הוא, אדמה מין ששיש
עץ  של לוחות אבל אחד, גוש כולם ונעשים הקרקע עם
והלוחות  אוהל הוא העליון ולפיכך קרקע, לגבי בטלים אינם
אמרו: שם [בתוספתא באוהל. הנמצאים כלים הם שתחתיו
חלקות  אינן שאם ומשמע חלקות", שיש של "טבלאות

אחד]. כגוש אינן הטבלאות בין מפסיק ואויר

.‰˙BÁeÏ51Ô‰L ıÚ ÏL52BÊa BÊ ˙BÚ‚B ∆≈∆≈¿»
Ô‰È˙B¯˜a53‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·b Ô‰Â ¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»»∆∆«¿À¿»

ÈÙÏ ,ÔÈ¯B‰Ë ‰iM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz««««≈∆≈ƒ∆«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÁÙË Á˙BÙa dz¯·Áa ˙Ú‚B dÈ‡L54ÁeÏa Ú‚Bp‰Â . ∆≈»«««¬∆¿»¿≈«∆«¿«≈«¿«

˙n‰ Ï‰‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bk - ‰iM‰ BÊ55Ï·‡ . «¿ƒ»¿≈«¿≈ƒ∆»¿¿…∆«≈¬»
ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·nL e¯Ó‡L ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆»«¿∆¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»
ÏÚL ÌÈÏk Ïk - ˙n‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÏÈ‰‡‰ Ì‡ ,ÔÈˆˆBÁ¿ƒƒ∆¡ƒ«¿ƒ««≈»≈ƒ∆«

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ‡ÓË ÂÈab56Â ,ÌÈÏk ÌeMÓ Ô˙‡ÓË «»¿≈ƒ¿∆≈«¿¿À¿»»ƒ≈ƒ
˙n‰ ÏÚ ÔÈÏÈ‰‡n‰57ÔÈ‡L ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk‰ Û‡Â , ««¬ƒƒ««≈¿««≈ƒ∆««»∆≈»

‰‡Óh‰ „‚k58ÌÈÏÎa eÚ‚pL ÌÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË ¿∆∆«À¿»¿≈ƒƒ≈ƒ∆»¿¿≈ƒ
˙n‰ ÏÚ eÏÈ‰‡‰L59. ∆∆¡ƒ««≈

מ"ב.51) שהן 52)שם שולחן של בטבלאות מדובר
ב). בועז שם, ישראל' ('תפארת טומאה כזה 53)מקבלות

זה. בצד זה ומונחים לטמא 54)00 ממש, כאוהל דינו אין
שתחתיו. מה טומאת 55)גם "טמא כתוב: במשנה

שהרי  למשנתנו, מנוגדים כאן רבינו דברי ולכאורה שבעה",
ערב", טומאת טמא "והשלישי ה"ד) (פ"ה למעלה כתב
משנה' ב'כסף שלישי. הוא באוהל שנגעו בכלים והנוגע
שנגעו  בכלים לנוגע התכוון שרבינו ופירש, זה על עמד
גם  בחיבורים ובטומאה המת. על מאהיל בעודו המת באוהל
כשנגעו  מדובר ה"ד בפ"ה ולמעלה שבעה, טמא השלישי
ברור  עצמו, ולדין השלמות. ראה המת. מן פרישה לאחר
והנוגע  האוהל, מן כחלק שבעה טומאת טמא השני שהלוח
מפני  טהורים, שתחתיו כלים ואעפ"כ באוהל כנוגע בו
למשנתנו). פירושו (ראה טפח בפותח בראשון נוגע שאינו
שם  מצאנו אחרים, לטומאת עצמו טומאת בין כזה והבדל
ועל  וכו' הטומאה את מביאין המטלטלין "כל א: פט"ז
(ראה  טפח" בפותח וכלים אדם שאר ועל שהן, בכל עצמן
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למשנתנו). רבא' ה"ד.56)'אליהו פי"ג למעלה
דברים 57) במה שבעה. טומאת ואדם כלים ומטמאים

עצמה. הטומאה נגד שהם בכלים כגון 58)אמורים?
עומדים  והכלים הטומאה, לצידי ומתפשט רחב שהאוהל

ומטמאים 59)שם. שבעה טומאת טמאים עצמם והם
המת  מן שפירשו אחר בהם כשנגעו ערב, טומאת אחרים

ה"ג). פ"ה למעלה (ראה

.Â˙È·Á60‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰L61¯ÈÂ‡a62˙ÈÊÎe , »ƒ∆ƒ∆∆«∆»»¬ƒ¿«ƒ
‰ÈzÁz B‡ dÎB˙a Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ63- d¯ÈÂ‡ „‚k ƒ«≈»¿»«¿∆»¿∆∆¬ƒ»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË64˙È·Á‰Â , À¿»««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ
‰‡ÓË65‰ÈzÁzÓ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È¯‰L ,66˙‡ÓËÂ ¿≈»∆¬≈«À¿»««ƒ«¿∆»¿ƒ¿≈

dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .d¯ÈÂ‡67‰‡ÓË - ¬ƒ»»¿»«À¿»««√ƒ»¿»À¿»
˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba68.‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â , ««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ¿»

˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ È¯‰L ?‰¯B‰Ë ˙È·Á‰ ‰ÓÏÂ¿»»∆»ƒ¿»∆¬≈≈«À¿»««
‡l‡ ‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡Â ,dÙ„a ‡l‡ d¯ÈÂ‡a«¬ƒ»∆»¿»¿»¿≈¿ƒ∆∆ƒ«≈∆»
dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ .B¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿»ƒ¿»«À¿»««√ƒ»¿»
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - d¯ÈÂ‡ ˙Áz d˙ˆ˜Óeƒ¿»»««¬ƒ»À¿»««¿»««

ÁÙË Á˙Bt ˙BÙca ‰È‰ .˙„¯BÈÂ69lk -‰‡ÓË d70, ¿∆∆»»«¿»≈«∆«À»¿≈»
¯B‰Ë ‰Èt „‚Îe71˙BÙca ‰ËLt ‰‡Óh‰ È¯‰L , ¿∆∆ƒ»»∆¬≈«À¿»»¿»«¿»

‰¯B‰Ë ˙È·Áa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„·Ïa72Ï·‡ ; ƒ¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¿»¬»
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ B‡ ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡73B‡ ƒ»¿»¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙk B‡ ‰qÎÓ74B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â , ¿À»¿»«ƒ»¿»¿»À¿»«¿∆»
Blk da Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ,‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a¿»««»«…»≈¿»«≈«»À

˙ÙwÓ ‰˙È‰ .‡ÓË75ÏÈ˙t „ÈÓˆ76Èab ÏÚ ‰e˙e »≈»¿»À∆∆»ƒ»ƒ¿»««≈
ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰ - ˙n‰77, «≈»√»ƒ¿««¿ƒ∆¿»¿ƒ

ÌÈ‡ÓË dab ÏÚL ÌÈÏk‰Â78˙B·LBÈ Ô‰L ˙Bi·Á .79 ¿«≈ƒ∆««»¿≈ƒ»ƒ∆≈¿
˙BÚ‚B Ô‰Â ,¯ÈÂ‡a Ì‰Ècˆ ÏÚ ˙BËeÓ B‡ Ô‰ÈÏeL ÏÚ«≈∆«ƒ≈∆»¬ƒ¿≈¿
- Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙BÙa BÊa BÊ»¿≈«∆«¿À¿»««««≈∆

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË80‡È‰L ÈtÓ , À¿»««¿»««¿∆∆ƒ¿≈∆ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ˆeˆ¯81Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯B‰Ëa ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»ƒ

˙B‡ÓË eÈ‰82ÁÙË Á˙Bt ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ B‡83 »¿≈¿ƒ»»∆≈«∆«
Ïk‰ È¯‰L ,‡ÓË Ôlk ˙Áz - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ¿À¿»««««≈∆««À»»≈∆¬≈«…

„Á‡ Ï‰‡84. …∆∆»

מט"ז.60) פ"ט חרס.61)שם של בחבית מדובר
לאויר.62) מגולה במקום בין 63)כלומר, טפח ואין

לקרקע. בפני 64)שוליה חוצץ אינו שכלי כבר, נתבאר
היא  כאילו הכלי, שבתוך הטומאה דין ולפיכך הטומאה,
מה  כל ומטמאה ויורדת ובוקעת ועולה ובוקעת הכלי תחת

מגבו.65)שכנגדה. מיטמא אינו חרס שכלי אףֿעלֿפי
כנגד 66) שלא ואפילו וטימאתו. החבית לתוך ונכנסה

שאר ה  עם מתערב הטמא שהאויר מפני טמא, – טומאה
התוך.67)האויר. כנגד שכנגד 68)שלא מה וכל

טמא. – כי 69)הטומאה כפשוטם, הדברים לקבל קשה
ב'סדרי  ופירש טפח, דפנו שעובי כלי הדעת על להעלות אין
עובי  עם והשפה כזה, למעלה, שפה לכלי שיש כגון טהרות'

טפח. רחבם כנגד 70)הדופן בין בחבית, שיגע מה כל
שהטומאה  מפני השפה, תחת וכן כנגדה שלא בין הטומאה
הכלי. סביבות כל האוהל תחת ומתפשטת ועולה בוקעת

וכן 71) טהרות'). ('סדרי שתחתיה הזית מקצת כנגד ואפילו
פשטה  הטומאה "שהרי שכתב: רבינו, לשון משמעות
כבר  שהטומאה "לפי רבינו: מנמק ובמשנה, לבד". בדפנות
פירש  טהרות' וב'סדרי וכו'" פעולתה והראה(?) התפשטה
הדופןֿהאוהל, ע"י הטומאה שנתפשטה כיוון רבינו, כוונת
פחות  ונשאר הדופן, שתחת הזית חצי של רציצותו נפסקה
שאם  יוצא, זה ומפירוש מטמא. ואינו אוירו תחת מכשיעור
גם  – מלא שיעור החבית אויר שתחת הטומאה בחלק יש

טמא. פיה דופנה 72)כנגד תחת מקצתה לדין נמשך זה
שאמרנו  טפח, פותח בדופן ויש אוירה, תחת ומקצתה
דווקא  שזה ואומר, כאן רבינו ומתנה טהור. פיה שכנגד
בין  לטמא בין גמור אוהל הוא שמדאורייתא טהור, בכלי
מדאורייתא, לטהר אוהל נעשה אינו טמא כלי אבל לטהר,
של  תוכה את ומטמאת ועולה ובוקעת רצוצה כולה ונשארה

טהרות'). ('סדרי על 73)החבית מאהילה כולה והרי
צדדיו 74)הטומאה. מכל שמטמא סתום כקבר היא והרי

פותח  באוירה יש חבית סתם למשנתנו). בפירושו (רבינו
סתום. קבר דין לה אין - טפח פותח בה אין ואם טפח,

ה"ח.75) פ"י אהלות יפה.76)תוספתא, מהודק כיסוי
יפה 77) ומהודק מכוסה חרס שכלי שבתוכה, חרס כלי וכל

שבתוכו.מציל  מה כל ועל עצמו שהם 78)על מפני
למעלה  (ראה חוצצת אינה החבית שהרי המת, על מאהילים

ה"א). מ"ג.79)פי"ב פט"ו בין 80)שם הבדל ויש
ביושבות, הצד. מן ופיהן מוטות ובין שוליהן, על יושבות
מפני  טמא, – תחתיה שהטומאה החבית שבתוך מה כל גם
בחבית  למעלה שביארנו וכמו לתוכה בקעה שהטומאה
על  ומצילים חוצצים הדפנות הצד מן כשפיהן אבל אחת,
שאמרנו  עץ ולוחות ובגדים לכלים זה בין ומה הכלי. תוך
הם  שתחתיו ואלה מאהיל שהעליון ד, בהלכה למעלה
טומאה, המקבלים בדברים מדובר שם באוהל? כמונחים
ולפיכך  מגבן, טומאה מקבלות אינן חרס של חביות אבל
מה  את מצילות אין ואףֿעלֿפיֿכן שבתוכן, מה מצילות

ממש. הטומאה כנגד החביות, גבי נמשך 81)שעל זה
צידיהן. על מוטות כזה 82)לדין באופן אפילו טמא וכלי

שהטומאה  החבית לתוך הטומאה ונכנסה חוצץ, אינו
נעשו  טפח, בפותח בזו זו נוגעות שהחביות ומפני תחתיה,
הטומאה  את ומביא אחד כאוהל העליונים הדפנות כל
במשנה). ישראל' ה'תפארת פירוש (עלֿפי לכולם

טהורות.83) שהן מפני 84)אע"פ מצרפן, נגיעתן מקום
טפח. פותח בו שיש

á"ôùú'ä úáè å"ë éùéîç íåé

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¤¤§¨¨¨
האחרת 1) ובידו המת על אחת בידו שהאהיל אדם דין יבאר

הטומאה  על והאהיל החלון בצד שהשקיף אדם הכלים, על
תחת  בו שעברו המת נושאי האסקופה, על מוטל היה ואם
בתוך  שעומד תנור וסמכו, הדלת מהם אחד והגיף אכסדרה

עינו. על מת והאהיל לחוץ קמורה ועינו הבית

.‡ÏÈ‰‡‰Â ˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ B„Èa ÏÈ‰‡‰L Ì„‡»»∆∆¡ƒ¿»««««≈¿∆¡ƒ
‰iMa2ÌÈÏk‰ ÏÚ3ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙na Ú‚pL B‡ , «¿ƒ»««≈ƒ∆»««≈¿∆¡ƒ«
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ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ - ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡ :ÌÈÏk‰4, «≈ƒƒ≈¿»≈«∆««≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â5È‡ˆÁ ÈL Ì‰·e ÌÈza ÈL ÔÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈»ƒ»∆¿≈¬»≈

ÌÈ˙ÈÊ6:ÈM‰ ˙ÈaÏ ‰iM‰ B„ÈÂ ‰Ê ˙È·Ï B„È ËLÙe , ≈ƒ»«»¿«ƒ∆¿»«¿ƒ»««ƒ«≈ƒ
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡7‰OÚÂ ƒ≈¿»≈«∆«≈≈∆«À¿»¿«¬»

ÌÈza‰Â ‡e‰ ‡ÓËÂ ,„Á‡ Ï‰‡k Ïk‰8- Â‡Ï Ì‡Â ; «…¿…∆∆»¿ƒ¿»¿«»ƒ¿ƒ»
.‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡≈≈ƒ∆«À¿»

המת.2) על מאהיל במת.3)בעודו נוגעת ידו בעוד
הכלים.4) ועל המת על מאהיל והוא אוהל נעשה שהאדם
הכלים 5) - המת מן שפירש אחר הכלים על האהיל אם וכן

מטמא  שאינו מפני טפח, בידו יש אם אפילו טהורים,
במת, שנטמאו וכלים אדם לא אבל עצמו, המת אלא באוהל

באוהל. מטמא בחיבורים ושיעורו 6)אבל המת, מבשר
כזית. - שלם.7)לטמא כזית על מאהיל הוא שהרי

הבתים.8) בשני הנמצאים אדם ובני הכלים כלומר,

.·‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ÔBlÁ‰ „Úa ÛÈ˜L‰L Ì„‡9 »»∆ƒ¿ƒ¿«««¿∆¡ƒ««À¿»
˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó -10‰È‰ .˙Èa‰ Ïk ‡ÓËÂ ≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿ƒ¿»»««ƒ»»

ÏhÓ11B˙ˆ˜Óe ˙Èa‰ CB˙a B˙ˆ˜Óe ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ À»«»«¿À»ƒ¿»¿««ƒƒ¿»
˙Èa‰ - ıeÁaL B˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰‡ÓË ‰ÏÈ‰‡‰Â ,ıeÁa«¿∆¡ƒ»À¿»«ƒ¿»∆«««ƒ

ÁÙË d·‚ Ba LÈÂ ÏeÏÁ Ì„‡‰L ÈtÓ .‡ÓË12ÔÂÈÎÂ , »≈ƒ¿≈∆»»»»¿≈…«∆«¿≈»
‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡Ók ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ‰‡ÓË ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»À¿»»»¬≈∆¿«¬ƒ»∆»
˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆«À¿»¿≈ƒ»¿»À¿»««ƒ

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ¯B‰Ë eÏÈ‰‡‰Â13el‡ È¯‰ - ıeÁaL ¿∆¡ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆«¬≈≈
‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË14Ì„‡‰Â ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡Ók ¿≈ƒƒ¿≈∆¿«¬ƒ««À¿»¿»»»

.e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ BÈ‡Â ‡È·Ó≈ƒ¿≈≈¿∆≈«¿

את 9) כפף והמשקיף הבית, לכותל סמוך בחוץ שהייתה
החלון. דרך לחוץ נשען 10)גופו שהמשקיף פי על אף

לבית, הטומאה בין מפסיק החלון אדן ונמצא החלון על
וכו'". חלול שהאדם "מפני למטה: מבואר והטעם

חי.11) אוהל.12)אדם החי 13)ונעשה האדם של
האסקופה. על האסקופה.14)המונח על המוטל האדם

.‚Ba e¯·ÚL ˙n‰ È‡OB15‰¯„ÒÎ‡‰ ˙Áz16, ¿≈«≈∆»¿««»«¿«¿»
ÛÈ‚‰Â17ÁzÙÓa BÎÓÒe ˙Ïc‰ ˙‡ Ô‰Ó „Á‡18È„k ¿≈ƒ∆»≈∆∆«∆∆¿»¿«¿≈«¿≈

ÌÈÙaÓ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ,˙Èa‰ ‡ÓËÈ ‡lL19B‡ ∆…ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ»»»»ƒƒ¿ƒ
ÈÙa „ÓÚÏ ˙Ïc‰ ÏBÎÈ Ì‡ :˙Ïc‰ CÓBÒ ıeÁaÓƒ«≈«∆∆ƒ»«∆∆«¬…ƒ¿≈

BÓˆÚ20ÈÙÏ ;‡ÓË ˙Èa‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - «¿««ƒ»¿ƒ»««ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡‰Â ,‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆÁL ‡e‰ Ì„‡‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»»»∆»«ƒ¿≈«À¿»¿»»»

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿

עימו.15) הבית 16)כלומר, חזית לפני מקורה שטח
ויש  למשנה, בפירושו (רבינו גגה תחת נכנס הדלת ומשקוף

האכסדרה). על סוככת הבית שתקרת סגר 17)מפרשים,
האכסדרה. גג תחת המת שנכנס לפני הדלת כדי 18)את

עץ. של יתד כמין היו שלהם המפתחות הדלת. תיפתח שלא
מאליה.20)בבית.19) תיפתח ולא

.„BÈÚÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ ‡e‰L ¯epz21‰¯eÓ˜ «∆≈¿««ƒ¿≈¿»
ıeÁÏ22- ‰¯eÓw‰ BÈÚ ÏÚ ˙n‰ È‡OB eÏÈ‰‡‰Â , «¿∆¡ƒ¿≈«≈«≈«¿»

‡ÓË ¯epz‰23¯B‰Ë ˙Èa‰Â24dB·b ¯epz‰ ÔÈ‡ È¯‰L ; ««»≈¿««ƒ»∆¬≈≈««»«

ı¯‡‰ ÏÚÓ25‡a‰ Ïc‚Ó .˙ÈaÏ ‰‡ÓË ‡È·iL È„k ≈«»»∆¿≈∆»ƒÀ¿»««ƒƒ¿»«»
‰cÓa26Á˙t‰ CB˙a „ÓBÚ ‡e‰L27ıeÁÏ ÁzÙÂ28: ¿ƒ»∆≈¿«∆«¿ƒ¿««

¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË29‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË , À¿»¿««ƒ»À¿»««ƒ«
‡ÓË BÎB˙aM30Á˙t‰ CB˙a Áe˙t ‡e‰ È¯‰L ;31, ∆¿»≈∆¬≈»«¿«∆«

‰˙È‰ .Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯„Â¿∆∆«À¿»»≈¿≈«¿»¿ƒ»≈»¿»
ÈÎeÓ32ÂÈ¯BÁ‡Ï ‰ÎeLÓ BlL33˙‡ˆBÈÂ34˙BÁt ¿ƒ∆¿»«¬»¿≈»
ÁÙhÓ35˙ËÓL dÈ‡Â36„‚k dÎB˙a ÌL ‰‡ÓËÂ , ƒ∆«¿≈»ƒ¿∆∆¿À¿»»¿»¿∆∆

˙B¯Bw‰37,‰‡ˆBÈ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - «««ƒ»∆««ƒ∆ƒ¿»
˙ËÓL dÈ‡38ÁÙË ˙‡ˆBÈ dÈ‡Â39‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»ƒ¿∆∆¿≈»≈∆«¿∆ƒ¿∆

da40ÁÙË41ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÏÁ ÁÙË Ìe¯ ÏÚ »∆««∆«»¬»ƒ≈
˙Èa‰ CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡Óh‰ È¯‰ - ÁÙË ÏÏÁ ÈÎena«¿ƒ»»∆«¬≈«À¿»¿»¿««ƒ
˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ Ïc‚n‰ ‰È‰ .‡ÓË ˙Èa‰Â42 ¿««ƒ»≈»»«ƒ¿»≈¿««ƒ

BlL ‰·z‰ CB˙a B‡ BÎB˙a ‰‡Óh‰Â43Èt ÏÚ Û‡ , ¿«À¿»¿¿«≈»∆««ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡L44‰‡ÓË . ∆≈ƒƒ»≈«∆«««ƒ»≈À¿»

¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa45˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯cL ; ««ƒ«∆¿»∆∆∆«À¿»»≈
.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

יוצא 21) שדרכם חורים היו מבפנים המוסקים לתנורים
התנור. עין ונקרא האפר, את ומוציאים כעין 22)העשן

שעל  היינו "קמורה" מפרשים ויש לחוץ. מהחור יוצא סילון
הגשם  ייכנס שלא כדי קטן גג כעין עשוי מבחוץ העין גבי
(הר"ש  מטפח פחותה שבחוץ התנור כשעין והמדובר לתנור,
טפח, פותח בה כשיש שהמדובר הרא"ש, ודעת במשנתנו,

בפירוש). דעתו גילה לא נכנסת 23)ורבינו שהטומאה
(כיסוי  פתיל" "צמיד ורק קטן נקב דרך אפילו חרס לכלי

חוצץ. הרי 24)מהודק) הבית לכתלי המחובר התנור כי
טומאה  שאין דפנות, לו שיש ממש כבית התורה מן הוא
בתנור  גזרו שחכמים אלא טפח, מפותח בפחות לו נכנסת
במשנתנו, הלל בית וסוברים לבית, חוץ משום הבית שבתוך
כל  את לטמא החמירו לא אבל בלבד, התנור על שגזרו

כלי 25)הבית. דין עליו אין ולפיכך בקרקע קבוע אלא
מדרבנן, אפילו לבית הטומאה את מביא ואינו התורה מן
אינו  בבית העומד התנור שאם ומכאן, הבית. על גזרו שלא
יוצאת  הטומאה התורה, מן ככלי הוא והרי הקרקע על עומד

ומטמאהו. לבית פיו דרך גדול,26)ממנו ארגז כעין
ואינו  ב) הלכה ו פרק (למעלה בלח סאה ארבעים שמחזיק

הטומאה. בפני וחוצץ טומאה רחבו.27)מקבל כל וממלא
המגדל.28) אין 29)דלת לבית בולט שהמגדל פי על ואף

חוצץ. במידה הבא שהמגדל מפני לו נכנסת הטומאה
את 30) בו להוציא אחר פתח לבית כשאין המדובר,

שהמגדל  הפתח דרך אלא אחרת יציאה לה ואין הטומאה
אותו. שם.31)ממלא תצא המגדל 32)שהטומאה בסיס

גלגלים. על המגדל.33)העומד חלל 34)לאחורי לתוך
רבינו 35)הבית. ומפרש אצבעות" "שלוש כתוב במשנה

(טפח  מטפח לפחות והכוונה אצבעות שלוש דווקא שלאוו
ב). עמוד לט בכורות אצבעות. ארבע הבסיס 36)=

למגדל. הבית.37)מחובר לתקרת מגולה במקום
חוצצת.38) ואינה ככלי דינה נשמטת היא אם אבל
שנתבאר 39) כמו לבית ממנה יוצאת הטומאה אין ולפיכך

בו  שאין פתח דרך עוברת אינה שטומאה פעמים, כמה כבר
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המוכני.40)טפח. אין 41)בכל התקרה שתחת ובחלק

העומד 42)טפח. במגדל נאמרו שלמעלה הדינים כל
הבית. המגדל.43)בפתח בתוך העומדת קטנה תיבה

הבית.44) דרך לצאת הטומאה שסוף כשאין 45)מפני
לתוכו  הטומאה נכנסת טפח בו יש ואם טפח. המגדל בפתח

הבית. מן

.‰ı¯‡‰ ÔÈ·e Ïc‚n‰ ÔÈaL ÌÈÏk46ÔÈ·e BÈaL , ≈ƒ∆≈«ƒ¿»≈»»∆∆≈≈
˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈaLÂ ,Ï˙k‰47Á˙Bt ÌL LÈ Ì‡ : «…∆¿∆≈≈«ƒ≈»≈«

ÌÈ‡ÓË - ÁÙË48e‡ È¯‰L ;ÌÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ∆«¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ∆¬≈»
.˙BÓ˙BÒÂ ˙B„¯BÈ Ô‰ el‡k ˙B¯Bw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ƒ∆«¿ƒ≈¿¿¿

ובין 46) שוליו בין פנוי מקום ויש גלגלים על עומד המגדל
בבית.47)הקרקע. נכנסת 48)וטומאה הבית שטומאת

שם.

.ÂB‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e BÈa Ïc‚n‰ ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰»¿»«À¿»«««ƒ¿»≈≈»»∆
ÌL LiL ÔÈa ,Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈa B‡ ,˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈa≈≈«≈≈«…∆≈∆≈»

‡ÓË ˙Èa‰ - ÌL ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË ÏÏÁ49„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆«≈∆≈»««ƒ»≈»»≈
¯ÈÂ‡a50BÈ·ÚaL ÌÈÏk - BÎB˙a ‰‡ÓËÂ51ÌÈ¯B‰Ë52; »¬ƒ¿À¿»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ

BÎB˙aL ÌÈÏk - BÈ·Úa ‰‡ÓË53.ÌÈ¯B‰Ë À¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿ƒ

הטהורים 49) על מצילים ואהלים פתיל צמיד אמרו: כלל
לפיכך, מלטמא. הטמאים על מצילים אינם אבל מליטמא,
מטמאה  היא הפנימי, באוהל מונחת שהטומאה פי על אף

החיצון. שבאוהל הכלים לרקיע.50)את מגולה במקום
וביניהם 51) כפולים לוחות עשויים שכתליו במגדל המדובר

כלים. תלויים או עומדים ללוח לוח שבין ובשטח חלול,
שאמרנו 52) וזה אוהל. ידי על צד מכל מוגנים הם שהרי

הכוונה  מלטמא הטמאים על מציל אינו שאוהל למעלה
לצאת. הטומאה וסוף בפנימי וטומאה אוהל, תוך לאוהל

עצמו.53) המגדל שבתוך

.Ê‡e‰L Ï‰‡ ?„ˆÈk .ÌÈÏ‰‡k - ÌÈÏ‰‡ ÈÚetL Ïk»ƒ≈…»ƒ¿…»ƒ≈«…∆∆
„¯BÈÂ ÚÙBL54‰ÏÎÂ55Úaˆ‡k „Ú56Ï‰‡a ‰‡ÓËÂ ,57 ≈«¿≈¿»∆«¿∆¿«¿À¿»»…∆

ÚetM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk -58ÌÈ‡ÓË59˙Áz ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆«««ƒ«¿≈ƒÀ¿»««
ÚetM‰60ÌÈ‡ÓË Ï‰‡aL ÌÈÏk -61‰‡Óh‰ .62CBzÓ «ƒ«≈ƒ∆»…∆¿≈ƒ«À¿»ƒ
ÚetM‰63Ba Ú‚Bp‰ -64BÎBzÓ65˙‡ÓË ‡ÓË «ƒ««≈«ƒ»≈À¿«
‰Ú·L66˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯Á‡Ó ÚetMa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿»¿«≈««ƒ«≈«¬»»≈À¿«
·¯Ú67Ú‚pL ÈÏk ‡e‰ el‡k ÂÈ¯Á‡Ó ÚetM‰ ‰OÚ ; ∆∆«¬»«ƒ«≈«¬»¿ƒ¿ƒ∆»«

Ba Ú‚Bp‰ - ÚetM‰ È¯BÁ‡ ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .Ï‰‡a¿…∆»¿»«À¿»«¬≈«ƒ««≈«
BÎB˙a ÚetMa Ú‚Bp‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»»≈À¿«ƒ¿»¿«≈««ƒ«¿
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ BÎBzÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«∆∆«¬ƒ«ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ

p‰ - ÂÈ¯BÁ‡Ó‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈa BÎBzÓ ÔÈa Ba Ú‚B ≈¬»«≈«≈ƒ≈≈¬»»≈
·¯Ú ˙‡ÓË68BÓˆÚ Ï‰‡‰Â ,69.‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË À¿«∆∆¿»…∆«¿»≈À¿«ƒ¿»

ומתוך 54) והולכים משתפעים אלא זקופים אינם שכתליו
ובין  הקרקע בין המרחק אולם מתרחב האוהל שטח כך

והולך. פוחת האוהל לקרקע.55)יריעות בסמוך
שטוח 56) שגגו באוהל המדובר מטפח. פחות כלומר,

יותר. או טפח על הכתלים 57)בטפח תחת לא הגג תחת
ובין 58)המשופעים. הארץ על טפח הגבוה במקום בין

טפח. הארץ ובין בינו שאין שני 59)במקום משמיענו

זקופים  הם כאילו הכתלים את דנים אנו אין א. דברים:
לשטח  מצטמצם והאוהל וסותמות יורדות הגג ומסגרות
הקרקע  ובין בינם שאין המקומות שאפילו ב. הגג; שתחת
המוקף  השטח שכל מפני והטעם כאוהל, נידונים טפח
אחד  במקום טפח פותח בו יש ואם אחד אוהל הוא יריעות

טפח. בו שאין במקום ואפילו כולו על אוהל בכל 60)דין
טפח. רום בו שאין במקום אפילו שהוא שהרי 61)מקום

אחד. אוהל השיפוע 62)הכל דיני למדנו כאן עד
בשיפוע. נגיעה דיני ואילך ומכאן כלומר,63)כמאהיל,

שהוא. מקום בכל המשופעת היריעה ובין הקרקע בין
האוהל.65)בשיפוע.64) פינו 66)בפנים אם אפילו

שנגע. לפני מתוכו המקבלות 67)המת ביריעות המדובר
הטומאה, בפני וחוצצות כאוהל נטויות כשהן אפילו טומאה
נידונים  צדדיהן שני ולפיכך עור, או צמר או פשתן של  כגון
מטמא  וגם ומיטמא המת על מאהיל הפנימי כלים, כשני
ודינו  בפנימי שנגע מפני טמא והחיצון עצמו, כמת אחרים
ערב  טומאת שמטמאים במת, שנגעו בכלים שנגעו ככלים

לפני  המת את כשפינו והמדובר הנוגע בלבד. אבל שנגע,
שבעה. טומאת טמא שם המת בעוד שני 68)בחיצון

והשני  מבפנים שהאחד פי על אף מצטרפים אמנם החלקים
צד  שום אין אחד מצד שלם כזית שאין מפני אולם, מבחוץ,

שלם. כזית בעצמו בו היה כאילו שם 69)נידון תוספתא
מפני  שבעה, טומאת טמאים האוהל יריעות א. הלכה א פרק
ולפיכך  אחוריו. ובין תוכו בין הבדל אין עצמן שלטומאת

שבעה. טומאת לטמאן הזיתים חצאי שני מצטרפים

.Á„c¯Ó Ï‰‡‰ Ûk ‰È‰70˙Áz ‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚ »»¿«»…∆¿À»«»»∆¿À¿»««
- Ûk‰ Èab ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ Oe¯t‰ Ï‰‡‰ Ûk¿«»…∆«»«»»∆««≈«»»

‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË71.˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , À¿»««¿»««¿∆∆

לאוויר 70) מחובר תחתיו אוויר ואין הארץ על ומונח סרוח
נטמא 71)האוהל. האוהל שכל מובן רצוצה, טומאה ככל

ולא  האוהל שתחת הכלים אבל במת, שנטמאו בכלים כנוגע
טהורים. - בו נגעו

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
פתח 1) בתוך והיא בארץ מוטלת שהיא כוורת דין יבאר

היתה  גבה, על או תחתיה נתון ממת וכזית לחוץ ופיה הבית
בתוכה, או בבית או תחתיה וטומאה טפח מהארץ גבוהה
כלי  והיא לפנים ופיה הפתח בתוך בארץ המוטלת כוורת
בתוך  שהיא כוורת וכו', תחתיה נתון מת וכזית וחלולה שלם
וכו', למעלה ופיה הבית גובה כל את ממלאה והיא הבית
צידיה  על מונחת והיתה שלם כלי שהיא חלולה כוורת
והיא  שלם כלי שהיא כוורת וכו', תחתיה מת וכזית באויר
העומד  גמל וכו', תחתיה וטומאה לאויר שוליה על יושבת
על  מגלח הנזיר אם רובץ, שהיה או תחתיו וטומאה באויר

כרת. עליהן חייבים למקדש הנכנסים ואם הטומאות אלו

‡2.˙¯ek3ı¯‡a ˙ÏhÓ ‡È‰L4Á˙t CB˙a ‡È‰Â «∆∆∆ƒÀ∆∆»»∆¿ƒ¿∆«
‰ÈÙe ˙Èa‰5B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ıeÁÏ ««ƒƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

ıeÁaÓ dab ÏÚ6‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk -7 ««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
da‚a B‡8‡ÓË9dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,10¯B‰Ë11, ¿«»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

ÈÏkÓ ıeÁ‰‡Óh‰ „‚k ‡e‰L12¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,13. ƒ¿ƒ∆¿∆∆«À¿»¿««ƒ»
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˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èaa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰14Ï·‡ , »¿»«À¿»««ƒ≈»≈∆»««ƒ¬»
dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz B‡ dÎB˙aL ÌÈÏk15ÌÈ¯B‰Ë16. ≈ƒ∆¿»«¿∆»««»¿ƒ

dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰17ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - »¿»«À¿»¿»«…»≈…∆««ƒ¿…
dÎB˙aL18„‚k ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ ∆¿»¿…∆««»¿…∆«¿∆»¿∆∆
‰‡Óh‰19ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk , «À¿»¿∆≈«¿»¿»¿»ƒ»»∆

Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»«¿∆»««ƒ««»«…
‡ÓË20;dab ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk , »≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆««»

¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aL Ïk Ï·‡21‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ , ¬»…∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ∆
‰‡Óh‰ „‚k22,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ¿∆∆«À¿»»¿»«À¿»¿»«…»≈

ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL ÏÎÂ dÎB˙aL Ïk…∆¿»¿…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆«
‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡ eOÚpL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰L .dab«»∆«≈ƒ»»»∆«¬…∆««À¿»
‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó - Ô‰Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡∆»¿»«À¿»««≈∆¿ƒƒ¿…

ÔÈˆˆBÁ23e¯‡aL BÓk ,24ÌÈ¯·c ‰na .?ÌÈ¯eÓ‡25 ¿ƒ¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÈÏk ‡È‰L ÔÓÊa26˙ÏÁÏÁÓe27‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿À¿∆∆¬»ƒ»¿»

‰˙eÁt28dÈ‡ È¯‰L ,L˜a ˙ÁÙp‰ ÌB˜n‰ Ì˙ÒÂ ¿»¿»««»«ƒ¿«¿«∆¬≈≈»
‰ˆeÙ‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÈÏk29ÏÏÁ da ‰È‰È ‡lL „Ú ¿ƒ∆»¿»¬»«∆…ƒ¿∆»»»

ÁÙË ÏÏÁ da ‡ˆnÈ ‡lL È„k ‰ÓeË‡ ‡l‡ ÁÙË∆«∆»¬»¿≈∆…ƒ»≈»»»∆«
„Á‡ ÌB˜Óa30‰˙È‰ .31ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ¿»∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«

‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¬≈««ƒ¿…∆«¿∆»
„Á‡ Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË32da‚Â dÎB˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈∆…∆∆»¿»¿«»

¯B‰Ë33ıÚ ÏL Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,34‰˙È‰ .ÈÏk BÈ‡Â »ƒ¿≈∆…∆∆≈¿≈¿ƒ»¿»
dÎB˙· ‰‡ÓË35ÏÚ ‰˙È‰ .dÎBz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - À¿»¿»≈»≈∆»»»¿»«

‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab36ÏÚ ˙ÁpÓ ‰˙È‰ . «»¿∆¿«»»ƒ«»≈»¿»À«««
ı¯‡‰37‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ıeÁÏ ‰ÈÙe38- »»∆ƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k39dab ÏÚ ‰È‰ .40„Ú Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»»««»¿∆¿«
‡ÓË ÚÈ˜¯‰41‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »»ƒ«»≈»¿»À¿»««ƒ≈»≈∆»
„·Ïa ˙Èa‰42‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - dÎB˙· ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ««ƒƒ¿«»¿»À¿»¿»≈»≈∆»

dÎBz43. »

הכוונה 2) "טמא", או "טהור" זה בפרק שנאמר מקום כל
דנים. שבו בשטח הנמצאים מ"א.3)לכלים פ"ט אהלות

טפח.4) הקרקע ובין בינה עצמה.5)ואין הכוורת ומקצת
כשהכוורת 6) והמדובר, תחתיה. או שבחוץ המקצת גב על

שאינה  למשנה), בפירושו (רבינו סאה ארבעים מחזיקה
חוצצת  וגם הטומאה, את מביאה היא אבל טומאה. מקבלת

ה"ג). פי"ג (למעלה הטומאה על 7)בפני כשהטומאה
תחתיה.8)גבה. בוקעת 9)כשהטומאה שטומאה

במידה  הבאים עץ שכלי ואףֿעלֿפי ויורדת. בוקעת ועולה,
מה  להציל רק נאמר זה חוצצים, סאה) 40 (מחזיקים
עם  אוהל רק מציל הטומאה, שכנגד אבל הטומאה. שבצידי

טוב'). יום 'תוספות (ראה בלבד כנגד 10)דפנות שלא
בקעה 11)הטומאה. שהטומאה מכיוון אומרים אנו ואין

אוירה  בכל מתפשטת היא הרי אוהל, שהיא לכוורת ונכנסה
מלא  כאילו הבית שכל הכלל לפי שבתוכה, מה כל ומטמאה
כשעצם  אלא זה כלל אמרו שלא מפני והטעם, טומאה.
כאן, אבל בבית. נמצא המת, מן הכזית היינו הטומאה,
אינה  בלבד, הטומאה של כוחה אלא בכוורת כשאין
הכזית  כנגד ובוקעת ממשיכה אלא לצדדים, מתפשטת
הוכחות  כמה שהביא אחרונה, משנה [ראה (כסףֿמשנה)

רבינו  לדברי אחר הסבר למצוא קשה אבל זו, סברא לסתור
בתוכה 12)כאן]. שיש אףֿעלֿפי מצילה, הכוורת ואין

טפח  פותח בה אין משום שגזרו מפני והטעם, טפח. פותח
גבה  בין הבדל כל אין שלהלכה מזה, יוצא טהרות). (סדרי
מפני  אחת? בבבא רבינו אותם כלל לא ולמה תוכה. ובין
ובדין  טמא, הטומאה שכנגד להדגיש התכוון גבה, שבדין
הטומאה. כנגד שלא מטמאה שאינה הוא החידוש תוכה

רצוצה.13) והיא בחוץ מונחת הטומאה משמע,14)שהרי
הבית, בפנים הכוורת שתחת הכלים אפילו שבבית מה כל

טפח. פותח תחתיה שאין שמחוץ 15)ואףֿעלֿפי בחלק
לשם 16)לבית. שתתפשט סיבה כל אין גבה ועל תחתיה

שבתוך  בחלק אפילו טהורים שבתוכה וכלים הטומאה,
ואףֿעלֿפי  שבתוכה, מה על מצילה שהכוורת מפני הבית,
לטמא  אוהל נעשה כלי שאמרו: ומה טפח. פותח בה שאין
(סדרי  לו שמחוצה לכלים רק הכוונה לטהר, לא אבל

בחלקה 17)טהרות). היא אם אפילו הכוורת, בתוך
לבית. כולה 18)שמחוץ כאילו בתוכה, כשהטומאה

העליון  והדופן ח), הערה למעלה (ראה טומאה מליאה
שבבית  בחלק בין שבתוכה, מה כל ומטמא עליה מאהיל
בתוך  שאוהל מפני טמא, והבית לו. שחוצה בחלק ובין
פי"ח  הערות (ראה מלטמא הטומאה על מציל אינו אוהל
שאוהל  מבאר, טהרות [בסדרי בבית. הטומאה וכאילו ה"ו),
כלי  אבל לחוץ. פתוח פתח כשיש מציל, אוהל בתוך ממש
משמש  זה הבדל פתח. עם אפילו מציל אינו אוהל, שנעשה

הבאות]. בהלכות רבינו שיטת להבנת נמשך 19)יסוד זה
לבית  שמחוץ כלים רבינו מטהר ובשניהם גבה, לעל גם
פותח  אוהל כאן שיש מפני וטעמו, הטומאה. כנגד שאינם
הטומאה, בפני חוצץ גם הוא הרי הטומאה, על טפח
דרבנן. גזירה טמא, הטומאה שכנגד מה ואףֿעלֿפיֿכן
רצוצה  טומאה שהיא טפח, פותח בכוורת אין משום

מה כל ומטמאה טהרות).הבוקעת (סדרי שכנגדה
לאוהל 20) נתחברה הטומאה, על מאהילה שהכוורת מפני

שהרי  גבה, על הטומאה אם ואפילו הבית. כל עם אחד
כמבואר  תחתיה, הטומאה וכאילו חוצצת, אינה הכוורת

למעלה.21)למעלה. כמבואר מצילה, תוכה שעל
למעלה.22) כמבואר טפח, פותח בה אין משום גזירה
ה"ג,23) י"ג בפרק שכתב למה סותרים נראים אלו דבריו

בכלי  כאן המדובר והרי חוצצים, במידה הבאים שכלים
מקבל  שאינו שכלי מבאר, ובכסףֿמשנה במידה. הבא
כשטומאה  אבל לבית, בית שבין בפתיחה חוצץ טומאה
(אהלות  ששנינו כמו חוצץ, ואינו מביא גביו, על או תחתיו
לטהר", לא אבל לטמא אוהל נעשים וכלים "אדם מ"א) פ"ו
בפירושו  רא"ש [ראה טומאה. מקבלים שאינם כלים ואפילו
זה]. הבדל בקביעת הכסףֿמשנה את שהקדים מ"א לפ"ח

שם.24) השלמות ראה ה"ג. ואילך.25)בפי"ג מ"ג שם
שבור.26) לא בפירושו 27)שלם, (רבינו חלול בה שיש

מדופנה.28)למשנה). חלק ממולא 29)ניטל תוכה
שלמים. ודפנותיה אבל 30)בקש, בהיר, אינו הסגנון

באחת  ואין חלולים, מקומות כמה בה שיש ברורה: הכוונה
מטפח. יותר לך יצא יחד תצרפם אם אבל טפח, מהם

האפוצה.31) או הפחותה במחולחלת.32)הכוורת כמו
אבל 33) שבבית. ובין שבחוץ בחלק בין שבתוכה, כלים
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מהנימוקים  יתבאר וזה טהור. שבחוץ החלק רק גבה,
תוכה  שעל מפני טהור, תוכה במחולחלת. למעלה שנאמרו
במחולחלת  שרק טהור, הטומאה כנגד ואפילו מצילה, היא

(למעלה  טפח בו אין משום גזרו כלי, אבל שהיא יט), הערה
הבית  בפנים גבה שעל והכלים גזרו. לא כלי שאינו באוהל

האוהל. באויר נמצאים שהם מפני טמאים שאינו 34)-
(ראה  מיטמא עור או אריג של אוהל אבל טומאה, מקבל
(כסףֿמשנה). חוצץ אינו טמא ודבר הי"ב), פ"ה למעלה

האטומה 35) שהכוורת (מפני באדמה כקבורה היא הטומאה
(רבינו  לבית יוצאת ואינה קרקע) לגבי ובטלה כלי, אינה

למשנה). בכל 36)בפירושו ממנה, למעלה שיאהיל כלי
רצוצה. שאינה מפני למטה, בוקעת אינה אבל שהוא. גובה

האטומה.37) שבחוץ.38)הכוורת החלק תחת
ועולה,39) בוקעת אינה ואףֿעלֿפיֿכן רצוצה, היא שהרי

כאוהל  היא כלי, מתורת לגמרי שבטלה שהכוורת מפני
ותירוצו  אחר, באופן שתירץ כסףֿמשנה [ראה וחוצצת.

מאוד]. דחוק ואינה 41)מבחוץ.40)נראה יותר. ולא
ספק, של צל ללא ברור חוצץ. שהאוהל מפני למטה, בוקעת
נעשה  בפנים שהרי שבחוץ, החלק גב על במונחת שהמדובר

המת. אוהל הבית הכלים 42)כל וגם עצמו שבבית הכלים
- שבבית בחלק אפילו שתחתיה אלה אבל גבה, שעל
אין  למטה שם, להכנס לטומאה מקום שאין מפני טהורים,
פחותה  שהיא מפני חוצצת, הכוורת ומלמעלה טפח פותח
בזה  [ואין למעלה. כמבואר כלי, מתורת ויצאה אפוצה או
שאינו  דבר שכל מפני מציל, שאינו אוהל בתוך אוהל משום
אוהל]. בתוך אוהל משום בו אין לחוץ, פתח לו ויש כלי

למעלה.43) שאמרנו ממה מבואר

.·˙¯ek44,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe Á˙t‰ CB˙a ı¯‡a ˙Ïhn‰ «∆∆«À∆∆»»∆¿«∆«ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,‰ÏeÏÁÂ ÌÏL ÈÏk ‡È‰Â¿ƒ¿ƒ»≈«¬»¿«ƒƒ«≈»«¿∆»
‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - ıeÁaÓ dab ÏÚ B‡««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
ıeÁ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË dab ÏÚ B‡««»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,‰‡Óh‰ „‚kÓ45dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ƒ¿∆∆«À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»¿»
‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa B‡46ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ . ««ƒ«…»≈»¿»¿»ƒ»»∆

ÁÙË47‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ48dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡49B‡ ∆«¿À¿»«¿∆»¿»««»
ÈtÓ - ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ;‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa««ƒ«…»≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»ƒ¿≈

„Á‡ Ï‰‡k ˙Èa‰Â ‡È‰L50ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ , ∆ƒ¿««ƒ¿…∆∆»¿…∆««»¿…
BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ÈÏk‰L - ‡ÓË dÎB˙aL∆¿»»≈∆«¿ƒ≈ƒ∆«À¿»¿≈

ıˆBÁ51L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ .¯‡a˙pL BÓk , ≈¿∆ƒ¿»≈»¿»¿»¿»¿«
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚e ,‰ˆeÙ‡ B‡¬»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»

‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a B‡ ˙Èaa B‡52dab ÏÚÓ ıeÁ ,53. ««ƒ¿»«…»≈≈««»
dab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰54ÚÈ˜¯Ï „Ú „·Ïa Bc‚k -55 »¿»À¿»««»¿∆¿ƒ¿««»»ƒ«

‰Ó Ïk ˙Èa‰Â ‰ÈzÁ˙Â ,¯B‰Ë dÎBz Ï·‡ ,‡ÓË»≈¬»»»¿«¿∆»¿««ƒ»«
˙ÁpÓ ‰˙È‰ .˙ˆˆBÁ ,ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ ;¯B‰Ë Ô‰aM∆»∆»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ∆∆»¿»À««
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k -56dab ÏÚ ‰˙È‰ .57Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»¿»««»¿∆¿
‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú- ˙Èaa B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «»»ƒ«»≈»¿»«À¿»¿»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰Â dÎBz58. »¿««ƒ»≈

מ"ה.44) כאן,45)שם עד זו בהלכה שנימנו הדינים בכל
לחוץ. פיה לבין לפנים פיה בין הבדל כשהכוורת 46)אין

אוהל  ונעשו הבית אויר עם אוירה מתחבר לפנים, פתוחה
טמאים. שניהם - מהם באחד הטומאה אם ולפיכך אחד,

ולצאת.47) תחתיה להכנס לטומאה מקום אפילו 48)ויש
לבית. שמחוץ החלק בחוץ.49)תחת או בפנים

להיפך.50) וכן בבית, כשהטומאה תוכה לטומאת נימוק
תוכה 51) לטומאת וגם החוץ, שבחלק גבה לטומאת נימוק

שהיא  שהכוורת, מפני מבחוץ. גבה על כשהטומאה והבית
הכוורת  תחת מונחת כאילו הטומאה הרי חוצצת, אינה כלי,
באוהל. מונחים כאילו גבה שעל והכלים עליה, המאהילה

שהיא 52) מפני למעלה: כמבואר שבתוכה, מה אפילו
שאמרנו  לחוץ, בפיה מהֿשאיןֿכן הבית, עם אחד כאוהל

טהור". וגבה "ותוכה מפני 53)למעלה: שבחוץ, בחלק
חוצצת. - כלל כלי שאינה הפקוקה, או הפחותה שהכוורת

לבית.54) שהוא.55)מחוץ גובה בכל עליה המאהיל כלי
מפני 56) ועולה בוקעת ואינה רצוצה, טומאה כדין

חוצצת. דבר:58)מבחוץ.57)שהכוורת של כללו
אחד, כאוהל והבית הכוורת של תוכה נידונים לפנים בפיה

המקרים. בכל שווים ודיניהם

.‚˙¯ek59˙Èa‰ CB˙a ‡È‰L60Ïk ˙‡ ‰‡ÏÓÓ ‡È‰Â «∆∆∆ƒ¿««ƒ¿ƒ¿«¿»∆»
dÈa ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˙B¯B˜Ï ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe ,˙Èa‰ d·b…«««ƒƒ»¿«¿»¿««ƒ¿≈≈»
˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt ˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï¿≈«≈«∆«¿À¿»¿»««ƒ

‡ÓË61¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ,62C¯cL ; »≈À¿»««ƒ«∆¿»»∆∆∆
dk¯c ÔÈ‡Â ÁÙhÓ ˙BÁÙa ˙Èa‰ CB˙Ï ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰«À¿»»≈¿««ƒ¿»ƒ∆«¿≈«¿»

‰˙È‰L ÔÈa .Òk‰Ï63Ï˙kÏ ‰ÈÙe dcˆ ÏÚ ‰hÓ ¿ƒ»≈≈∆»¿»À»«ƒ»ƒ»«…∆
˙¯ek ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙhÓ ˙BÁt Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈ·e≈≈«…∆»ƒ∆«≈∆»¿»«∆∆
‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ÌÈzL eÈ‰L ÔÈa ˙Á‡««≈∆»¿«ƒ««≈¿≈≈»∆¿»

ÁÙË Á˙Bt Ï˙kÏ B‡ ˙B¯BwÏ64˙„ÓBÚ ‰˙È‰ .65CB˙a ««…∆≈«∆«»¿»∆∆¿
Á˙Bt ÛB˜Ln‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe Á˙t‰«∆«ƒ»¿«¿»¿≈≈¿≈««¿≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË66˙Èaa ‰‡ÓË , ∆«¿À¿»¿»««ƒ»À¿»««ƒ
‡ÓË dÎB˙aM ‰Ó -67ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡ÓË C¯cL ; «∆¿»»≈∆∆∆À¿»»≈¿≈

.Òk‰Ï dk¯c«¿»¿ƒ»≈

ט.59) משנה בין 60)שם הבדל אין זה במקרה כולה.
מן  גבוהה בין ואפוצה, מחולחלת בין ופחותה, שלימה

לא. או טפח אינו 61)הארץ דפנות עם ממש אוהל אפילו
(כמו  הבית דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני מציל,
טפח. מפותח בפחות גם היא עוברת רבינו), שמסיים

עם 62) והכוורת טפח, מפותח בפחות נכנסת הטומאה שאין
מצילה. הבית.63)הדפנות בתוך שכולה הכוורת

למעלה.64) כאמור דינם אלה כאן 65)כל יוד. משנה שם
חדשה. בבא לצאת 66)מתחילה יכולה הטומאה שהרי

הבית. לאויר להכנס לטומאה 67)מבלי מקום שאין מפני
שבתוכה  מה על מצילה אינה הכוורת, דרך אלא לצאת

דפנות. עם אפילו

.„‰ÏeÏÁ ˙¯ek68ÌÏL ÈÏk ‡È‰L69˙ÁpÓ ‰˙È‰Â70 «∆∆¬»∆ƒ¿ƒ»≈¿»¿»À««
¯ÈÂ‡a ‰Ècˆ ÏÚ71B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , «ƒ∆»»¬ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

da‚·e ‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - dab ÏÚ««»…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»¿«»
„‚k ‡l‡ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿»«∆«¬ƒ»»∆»¿∆∆
.¯B‰Ë dÎB˙a ‰‡Óh‰ „‚k BÈ‡L ÏÎÂ ,‰‡Óh‰«À¿»¿…∆≈¿∆∆«À¿»¿»»
‰ÎB˙aM ‰Ó Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»«…»≈»«∆¿»
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‰hÓÏ B‡ dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ „‚kL ÏÎÂ¿…∆¿∆∆«À¿»¿«¿»««»¿«»
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .‰ÈzÁz«¿∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»
dab ÏÚL ÏÎÂ ,‡ÓË ‰ÈzÁzL Ïk - dab ÏÚ B‡««»…∆«¿∆»»≈¿…∆««»
‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ ,¯B‰Ë dÎB˙aL Ïk Ï·‡ ;‡ÓË»≈¬»…∆¿»»ƒ¿ƒ∆
Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‰‡Óh‰ „‚k¿∆∆«À¿»»¿»À¿»¿»«…»≈»
;dab ÏÚ ‰ÏÚÓlL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿…∆«¿∆»…∆¿«¿»««»

‰Le¯‡aL BÓk ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏk72. ∆«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿
‰˙eÁt ı¯‡‰ ÏÚ ˙Ïhn‰ BÊ ˙¯ek ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»«∆∆«À∆∆«»»∆¿»

‰cÓa ‰‡a ‰˙È‰L B‡ L˜a ‰˜e˜Ùe73ÔÓ ˙ÈÊÎe , ¿»¿«∆»¿»»»¿ƒ»¿«ƒƒ
dab ÏÚ ;‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k - ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰«≈»«¿∆»¿∆¿««¿»≈««»
‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - dÎB˙a ;‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k -¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»≈»≈∆»
‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÁÙË ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .dÎBz»»¿»¿»∆«≈«»»∆¿À¿»
„·Ïa dÎBz - dÎB˙a ;‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz - ‰ÈzÁz«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈¿»»ƒ¿«
¯·kL .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab ÏÚ ;‡ÓË»≈««»¿∆¿«»»ƒ«»≈∆¿»

e¯‡a74,·eLÁ ‡e‰ Ï‰‡k - ‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏkL , ≈«¿∆¿ƒ≈«»¿ƒ»¿…∆»
.ıˆBÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈÏÎk ‡Ï…¿≈ƒ¿ƒ»≈

יא.68) משנה פחותה.69)שם תחתיה 70)אינה ואין
טפח. הרקיע.71)פותח כיפת  אלה 72)תחת  דינים 

שהרי  זה, פרק של ראשונה בבבא האמורים הדינים עם זהים
משום  כאן ונאמרו המקרים, שני בין לחלק נימוק כל אין

הבאות. שבבבות באה 73)הדינים רבינו משווה כאן
לכמה  סותר וזה במשנתנו. חכמים כדברי לפחותה, במידה
היינו, שביניהם, בהבדל המנומקים למעלה שנאמרו דינים
כלי, מתורת יצאה לא אוהל שהיא אףֿעלֿפי במידה שבאה
שעליה  מה בפני חוצצת ואינה מוגבל, חציצתה כוח ולפיכך
לגמרי, כלי מתורת בטלה אפוצה או פחותה אבל ותחתיה,
עליה  חלו לא וגם ושתחתיה, שעליה מה בפני גם וחוצצת
יישוב  מצאתי ולא אוהל. שהוא כלי על שגזרו גזירות כמה
את  צמצם [בכסףֿמשנה זו. לסתירה הדעת את מניח
באה  שהיתה "או כאן רבינו כתב למה רק ושאל הקושיא,
במידה? בבאה המדובר שלמעלה בדינים גם הלא במידה",
את  ליישב יפה תירוצו כוח אין אבל שתירץ, מה ותירץ

ה"ג.74)הסתירה]. פי"ג למעלה

.‰˙¯ek75‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰Â ÌÏL ÈÏk ‡È‰L76 «∆∆∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆«∆»
¯ÈÂ‡Ï77dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,78- »¬ƒ¿À¿»«¿∆»¿»««»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË79Ì‡ Ï·‡ . À¿»««¿»««¿∆∆¬»ƒ
‰qÎÓ B‡ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰80‰ÈeÙk B‡ »¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À»¿»

- dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,‰Èt ÏÚ«ƒ»¿À¿»«¿∆»¿»««»
‡ÓË Ïk‰81ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dÎB˙aL Ïk , «…»≈…∆¿»¿…∆«¿∆»¿…∆«

ÏÈ‰‡n‰ ÈÏk‰L ;‰hÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,dab«»ƒ»¿»«À¿»¿«»∆«¿ƒ««¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»¿≈≈¿∆≈«¿

L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ82‰‡a B‡ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»¿»¿«»»
‰cÓa83- dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË , ¿ƒ»À¿»«¿∆»¿»««»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË84‰˙È‰ Ì‡Â . À¿»««¿»««¿∆∆¿ƒ»¿»
‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz - ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ‰‰B·‚85. ¿»∆«¿À¿»«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈

ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»««»¿∆¿«»»ƒ«

Ï‰‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë ‰ÈzÁzL ÌÈÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿≈ƒ∆«¿∆»¿ƒƒ¿≈∆ƒ…∆
.˙ˆˆBÁÂ¿∆∆

יג.75) משנה הקרקע.76)שם ובין בינה טפח ואין
(סדרי  טפח על טפח רחב הכוורת כשפי זו, בהלכה המדובר

אוהל.77)טהרות). גבה על תלויה 78)שאין הטומאה
תוכה. באויר לא אבל הכלי, מדפנות למעלה תוכה, נגד

ואינה 79) תלויה שהיא ואע"פ שכנגדה, כל ומטמאה
שכלי  מפני השולים, תחת היא כאילו אותה רואים רצוצה,

חוצץ, הערות אינו (ראה זה פרק בראש לחוץ, בפיה כמו
לכוורת.80)שם). בטיט מחובר אינו והכיסוי

ומביאים 81) הטומאה, על מאהילים שוליה טפח, בגבוהה
מפני  טמא גבה ועל ותוכה שתחתיה, מה לכל הטומאה את
הטומאה  ואם למעלה. כמבואר חוצצים אינם שהשוליים
שוליה, תחת היא כאילו אותה רואים גבה, על או בתוכה
גבוהה  שאינה אףֿעלֿפי ובמכוסה חוצצים. אינם שהרי
בוקעת  שהטומאה מפני טמא הכול כן גם הקרקע, מן טפח
אחד, במקום בו וטומאה סתום כקבר היא והרי לתוכה,
בו  הנוגע כל את ומטמא טומאה, מלא כאילו אותו שרואים
למעלה, אמנם למשנה). בפירושו (רבינו שהוא צד מכל
אמרנו  הקרקע, ובין בינה טפח ואין צידה על מוטלת בדין
אינה  בקיעתה אבל לצדדים, מתפשטת עצמה הטומאה שרק
בבקיעה  אמרו ולא פתוח, הכוורת פי שם אולם מתפשטת,
(בסדרי  צד. מכל סתום במקום אלא טומאה" "כמלא
הוא  ולדעתי אלה. דינים שני בין אחר הבדל כתב טהרות,
בין  רבינו מחלק פיה, על ובכפויה שם). ראה מאוד, דחוק
בתוכה  כשהטומאה בתוכה: טומאה לבין גבה על טומאה
גבה, על הטומאה אם אבל סתום, קבר מדין טמא הכול
פכ"א  (לקמן לשיטתו בהתאם שתחתיה, מה מטמאה אינה
מה  כל על מצילים פיהם על הכפויים טהורים שכלים ה"ג),
רבינו  התכוון ולזה בטיט. מחוברים אינם ואפילו שבתוכם,
הטומאה  היתה אם גבה, שעל "וכל באמרו: זה, דין בסיום
ולא  בלבד, כפויה לדין נוגעת ההגבלה זה, ולפי למטה".

טהרות). (סדרי ולמכוסה טפח מתורת 82)לגבוהה ויצאה
למעלה. שביארנו כמו בשיטתו,83)כלי, עומד רבינו

(ראה  חוצצים ולפיכך כלים, אינם במידה הבאים שדברים
ע). הערה ובה"ד ו, הערה א הטומאה 84)בהלכה וכנגד

התפשטות  בפני חוצצת שהכוורת מפני טמא, - בלבד
ממש. כנגדה בקיעתה כוח בפני לא אבל הטומאה,

טמאים 85) הטומאה, שבצידי אלה אפילו שתחתיה, הכלים
הכלים, ועל הטומאה על מאהילים הכוורת ששולי מפני -

חוצצים. שהשוליים טהור, גבה ועל שבתוכה ומה

.ÂÏÓb86¯ÈÂ‡a „ÓBÚ ‡e‰L87- ÂÈzÁz ‰‡ÓË : »»∆≈»¬ƒÀ¿»«¿»
ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk88ÌÈÏk - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ

BÊ È¯‰ - ÂÈzÁz ‰‡ÓËÂ ı·B¯ ‰È‰ .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒ»»≈¿À¿»«¿»¬≈
‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba89‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , ««¿»««¿∆∆¿≈ƒ»¿»

BÏ‚¯ Èab ÏÚ B‡ BÏ‚¯ ˙Áz ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË90È¯‰ - À¿»¿»«««¿««≈«¿¬≈
e¯‡a ¯·k .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba BÊ««¿»««¿∆∆¿»≈«¿

˙e¯ÈÊa91˙Áz ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡L , ƒ¿ƒ∆ƒ»»«»ƒ¿«ƒƒ«≈««
,ÌÈÏk‰ ¯‡MÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙Áz B‡ ÏÓb‰Û‡ «»»«««ƒ»¿«≈»ƒ¿»«≈ƒ«

Ál‚Ó BÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓËpL Èt ÏÚ92ÌMÓe . «ƒ∆ƒ¿»À¿«ƒ¿»≈¿«≈«ƒ»
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˙‡ÓËa ˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆»≈«¬»»¬¿À¿«
ÔÓ B‡ ‰Ó‰a‰ ÔÓ B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ÌÈOÚp‰ ÌÈÏ‰‡…»ƒ««¬ƒƒ»»»ƒ«¿≈»ƒ
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰Ó ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ïk‰ - ÌÈÏk‰93 «≈ƒ«…ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆ƒ¿≈«»»

Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .˙B˜Á¯‰Â ˙B¯Êb Ô‰Óe≈∆¿≈¿«¿»¿ƒ»≈«»ƒ¿«≈«
B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«»ƒ¬≈∆»≈«ƒ«ƒ¿»
ÔÈÚÏ ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ Ôlk ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡Â ;ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»»»¿≈«¿»ƒÀ»¬ƒ∆»¿ƒ¿«

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ˙‡ÓË94. À¿«¿»¿»»ƒƒ¿«¿∆≈«¿

ה"ה.86) פי"ג אהלות עליו.87)תוספתא סוכך דבר שאין
פי"ג 88) (למעלה חוצצות וטמאה טהורה וחיה שבהמה

מאהיל  הגמל שהרי טמאים, שתחתיו שהכלים מובן ה"ג).
הטומאה. ועל הטומאה 89)עליהם למה תמוה, זה דין

גרוע  בעלֿחי וכי מציל? העליון הצד הלא ועולה, בוקעת
הגירסא: שלפנינו ובתוספתא אפוצה? או פחותה מכוורת
עד  כנגדו גביו ועל טמא, התהום עד כנגדו תחתיו "טומאה
משתי  אחת להגיה עלינו שבעלֿכרחינו ומפני טמא". לרקיע
לגירסא  ולהשוות כאן להגיה רצוי המנוגדות, הגירסאות
הקשה, בכסףֿמשנה החזוןֿאיש). (בעקבות שבתוספתא.
מאהיל  העליון והצד הוא, חלול גמל אומרים אנו אין למה
כמו  הטומאה שבצידי מה אפילו שתחתיו מה כל ומטמא
אפשר  כיצד מפליאים, ודבריו ה"א? פי"ח למעלה אדם,
חוצצת? גמל ובטן חוצץ, אינו אדם הלא לאדם. גמל לדמות

עליה.90) מאהילה אינה ה"ו.91)והבטן נזיר 92)פ"ז
קרבנות  ומביא נזירותו תקופת תוך מגלח במת, שנטמא
נזרו  ימי את וסותר טומאה) וקרבנות טומאה (תגלחת

מראש. למנות ומתחיל בטהרה, איש 93)שעברו מקובלים
מסיני. רבינו משה עד איש ה"ג,94)מפי פ"ג למעלה

ה"ה. ופ"ה

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
בין 1) ומה המת, באוהל מצילים דברים ששלושה יבאר

אלא  ניצלים הבלועים אין ואהלים, פתיל לצמיד בלועים
או  בית של בקרקעיתו הבלועים ודין חיה, נפש בבטן
צמיד  ומוקפות אחת, בכל זית וחצי חביות שתי בכתלים,

בבית. ומונחות פתיל

.‡ÌÈ¯·„ ‰LÏL2ÔÈÏÈvÓ3˙n‰ Ï‰‡a4„ÈÓˆ : ¿»¿»ƒ«ƒƒ¿…∆«≈»ƒ
ÏÈ˙t5ÔÈÚeÏ·e ,ÔÈÏ‰‡Â ,6ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ . »ƒ¿…»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒƒ«

e‡nË˙È ‡lL ÌÈ¯B‰h‰7‡lL ‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓe , «¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿ƒ«À¿»∆…
‡nË˙e ‡ˆz8ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÏ‰‡Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ï·‡ ; ≈≈¿«≈¬»»ƒ»ƒ¿…»ƒ«ƒƒ«

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,e‡nË˙È ‡lL ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ∆«À¿»
‡ÓË ˙Èa ?„ˆÈk .ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ‡nË˙e ‡ˆz ‡lL9 ∆…≈≈¿«≈∆¬≈ƒ≈««ƒ»≈
ÈÏk‰ CB˙aL Ïk - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ÈÏk Ba LiL∆≈¿ƒÀ»»ƒ»ƒ…∆¿«¿ƒ
Ïk - ˙Èa‰ CB˙a Ï‰‡ ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿≈ƒ»»»…∆¿««ƒ»

ÔÈ¯B‰Ë Ï‰‡‰ CB˙aL ÌÈÏk‰10˙ÈÊk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆¿»…∆¿ƒ¬»ƒ»»¿«ƒ
ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÂÈÏÚ ÛwÓe ÌÈÏÎa Ôe˙ ˙n‰ ÔÓƒ«≈»¿≈ƒÀ»»»¿»ƒ»ƒ
Ï‰‡ CB˙a Ï‰‡ ÔÎÂ .‡ÓË ˙Èa‰ - ˙È·Ï BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ»≈¿≈…∆¿…∆
Ï‰‡aL ÌÈÏk‰ Ïk - ÈÓÈt‰ Ï‰‡a ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒ«≈»…∆«¿ƒƒ»«≈ƒ∆»…∆

ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰11. «ƒ¿≈ƒ

ה"ו.2) פ"ו כלים הטומאה.3)תוספתא, דברים 4)מפני

משלושת  אחד אם מתטמאים אינם המת באוהל הנמצאים
עליהם. מגן למטה המנויים הכתוב 5)הדברים לשון

ומחובר. מהודק כיסוי ופירושו: טו), מט, (במדבר
ב.6) בהלכה באוהל 7)יבואר הנמצאים בלועים טהורים

נטמאו. לא מטמאה.8)המת, אינה בלועה טומאה
וכדומה.9) המת מן כזית בו שיש למעלה 10)בית ראה

כוורת. דינ ופי"ט מגדל, דיני באוהל 11)פי"ח מדובר
או  חוצץ ואינו עור או אריגים כגון טומאה, המקבל פנימי
החיצון  האוהל דרך אלא לחוץ לצאת מקום לטומאה כשאין
תנאים  שני בו כשיש אבל טומאה, מקבל כשאינו אפילו
דרך  לטומאה ויש טומאה מקבל אינו היינו אלה, מועילים
ואינו  רבינו, דברי את כאן מפרש (הראב"ד מציל – אחרת

משיג).

.·˙‡ ÔÈÚBÓe ÌÈ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡¬»«¿ƒ«ƒƒ««¿ƒ¿ƒ∆
˙n‰ ¯Oa ÏÎ‡L ·Ïk ?„ˆÈk .‰‡Óh‰12˙È·Ï ÒÎÂ «À¿»≈«∆∆∆»«¿««≈¿ƒ¿«¿«ƒ

Ì„‡ elÙ‡ ,˙ÚaË ÚÏa .¯B‰Ë ˙Èa‰ -13ÚÏaL ««ƒ»»««««¬ƒ»»∆»«
˙ÚaË14‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎÂ , «««¿ƒ¿«¿…∆«≈««ƒ∆ƒ¿»

‰¯B‰Ë ˙Úah‰ - ‰Ú·L ˙‡ÓË15ÎÂ .ÔÈÚeÏa‰ Ïk Ô À¿«ƒ¿»««««¿»¿≈»«¿ƒ
ÌÈ‚„·e ˙BÙBÚ·e ‰Ó‰·e ‰iÁa16ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÈvÓ ¿«»¿≈»¿¿»ƒ«ƒƒ»¿«

B‡ Ô‰ÈÚÓ CB˙a ˙n‰ ¯O·e e˙Ó Ì‡Â .ÔÈiÁ Ô‰L∆≈«ƒ¿ƒ≈¿««≈¿¿≈∆
ÌÈÏk‰17ÚeÏa BÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰ -18. «≈ƒ¬≈≈¿∆≈»«

לאויר 12) ונפל השרץ את שבלע "תרנגול מ"ד: פ"ח כלים
המקרא). מן זה למדו - א עא, (בחולין טהור". – תנור

טומאה.13) מקבל במעיו.14)שהוא מתעכלת שאינה
וטבילה,15) אפר הזאת ע"י שנטהר אחרי מגופו יצאה אם

בגופו  נגיעה ע"י נטמאה - האדם טהרת לפני יצאה אם אבל
מ"ח). פ"י (מקוואות יציאה אהלות 16)בשעת משנה,

מ"ז. לאוהל 17)פי"א, ונכנסו מעיהם בתוך הם הטהורים
ה"ד.18)המת. לקמן ראה שם.

.‚ÛBÚa „Á‡ ·¯ ËÁL19Û‡ ,‰Ó‰·a ÌÈL ·¯Â ƒ¿«…∆»¿¿…¿«ƒƒ¿≈»«
ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙Ók Ô‰ È¯‰ - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿≈»

ÔÈÏÈvÓ20˙‡ ÔÈÚBÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ «ƒƒ««≈ƒ«¿ƒ¿…¿ƒ∆
.‡nËz ‡lL Ô‰ÈÚÓ CB˙aL ‰‡Óh‰«À¿»∆¿¿≈∆∆…¿«≈

נקראים 19) ועופות, חיות בהמות שבצוארי והוושט הגרגרת
א  "סימנים" המשנה ניתרת בלשון בהמה שחיטה. סימני ו

שהוא  ובעוף, הסימנים. שני של רובם חיתוך אחרי לאכילה
מהם. אחד שחיטת מספיקה קכא,20)חלש, חולין אביי,

ב.

.„‰‰Lz ‰nÎÂ21‰‡nËÓ ‰È‰˙Â Ô‰ÈÚÓa ‰‡Óh‰ ¿«»ƒ¿∆«À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿∆¿«¿»
?e˙eÓiLk22˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL - ·ÏÎa23, ¿∆»¿∆∆¿»»ƒ≈≈¿≈

˙ÚÓ „Á‡ ÌBÈ - ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ ¯‡L·eƒ¿»«»¿≈»¿¿»ƒ∆»≈≈
˙ÚÏ24?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .25˙n‰ ¯Oa ¯‡LpLk ¿≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«¿««≈

˜BÈz ÚÏaL ·‡Ê Ï·‡ ;Ô‰ÈÚÓ CB˙a26C¯„ B‡È˜‰Â ¿¿≈∆¬»¿≈∆»«ƒ∆¡ƒ∆∆
ÈÚ¯‰ ˙Èa27¯B‰Ë ¯Oa‰ -28Ô˙‡ÓËa ˙BÓˆÚ‰Â ,29. ≈»¿ƒ«»»»¿»¬»¿À¿»»

המת 22)שם.21) בשר ששהה אחר מתו שאם ברור,
כמה  עד שואל ולפיכך מטמא, אינו עיכול כדי במעיהם

מיתתו. אחרי ותטמא החי במעי הטומאה ידעו 23)תשהה
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והמזון  איטי, בקצב פועלים הכלב של העיכול שכלי חז"ל
ימים. שלושה עבור עד מתעכל אינו כרבי 24)שבלע

דין  כלל נאמר לא שלפנינו במשנה שם. בתירה, בן יהודה
סובר  ורבינו ודגים, ועופות כלב דין אלא וחיה בהמה שאר
אחרת  חיה אבל בלבד, בכלב אלא ימים שלושה אמרו שלא
"יודע  ב: קנה, שבת מגמרא זה ולמד כעוף. דינן ובהמות
שוהה  לפיכך מועטים, שמזונותיו בכלב הקדושֿברוךֿהוא
שלושה  אמרו שלא משמע ימים". שלושה במעיו אכילתו

בלבד. בכלב אלא כשיעורים 25)ימים שהה לא שאם
מטמא. – ב.26)הקבועים סט, ומנחות ב. כב, תענית

החלחולת.27) מעת 28)דרך ששהה לפני יצא אפילו
שנתעכל. מוכיחה שיציאתו מפני סט,29)לעת, במנחות

מתעכלות. אינן קשות שהעצמות מפני נימקו, – ב

.‰ÔÈÏv ÔÈÚeÏa‰ ÔÈ‡30BÓk ,‰iÁ‰ LÙ ÔË·a ‡l‡ ≈«¿ƒƒ»ƒ∆»¿∆∆∆∆««»¿
- ÌÈ·‡‰Â ÌÈÏk‰ Ûe‚a ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡ ;e¯‡aL∆≈«¿¬»«¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ

LBk ?„ˆÈk .ÔÈÏv ÔÈ‡31¯Bpv‰ Ba ‰ÚÏ·pL32ÏL ≈»ƒ»ƒ≈«∆ƒ¿¿»«ƒ∆
„ÓÏÓe ,˙ÎzÓ33‰˙È‰L ‰·Ïe ,Ôa¯c‰ Ba ÚÏ·pL «∆∆«¿»∆ƒ¿««»¿»¿≈»∆»¿»

,e‡ÓË - ˙n‰ Ï‰‡Ï eÒÎÂ ,dÎB˙a ˙ÚÏ·Ó ˙ÚaË«««À¿««¿»¿ƒ¿¿¿…∆«≈ƒ¿¿
ÔÈ‡L ;ÔÈtÁÓ Ô‰ È¯‰Â ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿ƒ«¬≈≈¿Àƒ∆≈

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏÎa ÔÈÚeÏa‰34ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ¿≈
¯epz‰ ˙ÏÙËa ÔÈÚÏ·Ó eÈ‰L ˙ÚaË B‡ ËÁÓ35, «««««∆»À¿»ƒƒ¿≈«««
B¯ÈÂ‡Ï ı¯L ÏÙpL B‡ ˙n‰ Ï‰‡a ¯epz‰ ‡ÓËÂ36 ¿ƒ¿»««¿…∆«≈∆»«∆∆«¬ƒ

¯epz‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÙh‰ CB˙aL ÌÈÏk‰ e‡ÓË -ƒ¿¿«≈ƒ∆¿«¿≈»¿ƒ»»««
ÌÈÏk‰ Û‡ ,¯B‰Ë ¯epz‰Â ÏÈ‡B‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓÀ»»ƒ»ƒƒ¿««»««≈ƒ

ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ËÈha ÔÈÚÏ·n‰37˙È·Á ÔÎÂ .38 «À¿»ƒ«ƒ∆««»¿ƒ¿≈»ƒ
˙Ùe‚Óa ˙ÚaË B‡ ËÁÓ ‰˙È‰Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰«À∆∆»ƒ»ƒ¿»¿»«««««ƒ¿«

˙È·Á‰39dcvÓ40ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -41ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡Â ∆»ƒƒƒ»¬≈≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ
eÈ‰ Ì‡ :‰Èt „‚k ˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa eÈ‰ .˙n‰ Ï‰‡a¿…∆«≈»ƒ¿«∆»ƒ¿∆∆ƒ»ƒ»

˙È·Á‰ CB˙Ï ÔÈ‡¯42- d¯ÈÂ‡Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë43ÔÈ‡ÓË - d¯ÈÂ‡Ï e‡ˆÈ Ì‡Â ,44ÈÏk ÔÈ‡L ; ¿ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ»¿≈ƒ∆≈¿ƒ

,BÎB˙aL ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈvÓ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á∆∆«À»»ƒ»ƒ«ƒ««≈ƒ∆¿
¯‡a˙iL BÓk45Ô‰ÈzÁz LÈ Ì‡Â .46ÌeM‰ ˙tÏ˜k47, ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿≈∆ƒ¿ƒ««

d¯ÈÂ‡ CB˙Ï ÔÈÚ˜BL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡48el‡ È¯‰ - ««ƒ∆≈¿ƒ¿¬ƒ»¬≈≈
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

מ"ו.30) פ"ט עץ.31)כלים של מעוקמת 32)פלך מחט
העץ. בתוך כולה ונבלעה בפלך, עץ 33)התקועה של

הילוכה. את ידו על ליישר כדי הבהמה צואר על שמשימים
הדרבן. והוא ברזל, של מסמר תקוע שאינו 34)ובמלמד

מדובר  וכאן בלבד, חרס וכלי ומשקין אוכלין על אלא מציל
פתיל  בצמיד ולא כבלועים ניצלים אינם ולפיכך מתכת בכלי
פתיל. בצמיד מציל כיצד יתבאר לקמן נטמאו. ולכן

מ"א.35) שם לחזקו. כדי התנור, על שטחים בטיט
שכלי 36) כבר, נתבאר התנור. בדופני נגע שלא אףֿעלֿפי

נגיעה. בלי מאוירו ומטמא מיטמא מ"א.37)חרס שם
נטמאו  לא מתכת, כלי על מציל אינו פתיל שצמיד ואע"פ
בו  הבלוע כל עם שהטיט מפני והטעם, והטבעת. המחט

שם. בפירושו רבינו מהתנור. חלק חרס.38)נעשה של
והוא 39)שם. החבית פי את בו וסוגרים מטיט, עשוי פקק

מלמעלה. החבית.40)רחב פי כנגד העודף 41)שלא
צריך  אינו שהתנור מפני לתנור, טפל אינו המגופה ברוחב
מציל, אינו בכלים ובלוע מהתנור, כחלק אינו ולפיכך לו,
ניצלים  אינם מתכת שכלי מפני מציל אינו פתיל צמיד וגם

למעלה. כמבואר פתיל שכבה 42)בצמיד עליהם שנשאר

המגופה. טיט של מאד התנור.43)דקה בטפילת כמו
ככלי 44) ודינו לגבה, בטל אינו המגופה מן היוצא הכלי

פתיל. בצמיד חרס בכלי ה"א.45)הנמצא פכ"ג, לקמן
במגופה.46) הבלועות והטבעת המחט שכבה 47)תחת

טיט. של אינן 48)דקה אבל החבית, אויר לתוך בולטות
ה'כסף  של וביאורו הראב"ד, השגות (ראה לאוירה. גלויות

משנה').

.ÂÔÈÚeÏa‰ Ïk49Ô‰ È¯‰ - ˙Èa ÏL B˙ÈÚ˜¯˜a »«¿ƒ¿«¿»ƒ∆«ƒ¬≈≈
„Ú e‰BÓk Ï‰‡‰ Ú˜¯wL ;ÔÈÏv ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒ∆«¿«»…∆»«

¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏ˙Îa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .ÌB‰z‰50. «¿«∆≈≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈
,B˙ÈÚ˜¯˜a ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ˙Èaa ‰‡Óh‰ ?„ˆÈk≈««À¿»««ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ .ÌÈ‡ÓË - ‰n‡ ‰‡Ó ˙Áz elÙ‡¬ƒ««≈»«»¿≈ƒƒ≈ƒ¿»

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz Ô‰ È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë - ÁÙË ÏÚ ÁÙË51. ∆««∆«¿ƒ∆¬≈≈««…∆∆»
‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ Èab ÏÚL ‰iÏÚÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆«¬ƒ»∆««≈««ƒ¿À¿»

¯B‰Ë ˙Èa‰L ,‰iÏÚa52˙Èa‰ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .53 »¬ƒ»∆««ƒ»¿≈ƒ»«««ƒ
Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ ‰ˆÈÁÓa54ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â , ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«¿¿»¿»«À¿»≈

‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÈaaL ÌÈÏk - ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰«¿ƒ»¿»»∆≈ƒ∆««ƒ¿«¿»ƒ«¿ƒ»
BÓk ,‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓ ÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈»…»ƒ¿ƒ«À¿»¿

e¯‡aL55- ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ∆≈«¿»¿»«À¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ»
Ï‰‡‰L ;ÔÈ¯B‰Ë ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk≈ƒ∆≈«¿ƒ»¿»»∆¿ƒ∆»…∆

ÏÈvÓ56- ÁÙË d·b ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡Â . «ƒ¿ƒ≈≈«¿ƒ»¿»»∆…«∆«
.ÌÈ‡ÓËe ˙Èa‰ Ú˜¯˜a ÌÈeÓËk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ¿«¿«««ƒ¿≈ƒ

אשר 49) "וכל שנינו: קכו, פיסקה חוקת, פרשת ב'ספרי'
קרקעו  לעשות יד) יט, (במדבר - ימים שבעת יטמא באוהל

כמוהו. התהום עד בית ה"ג.50)של פכ"א לקמן
אחר.51) בפ"א,52)צ"ל: למעלה שאמרנו אףֿעלֿפי

מפני  חוצץ כאן מלצאת, הטומאה את מונע אינו שאוהל
הגג. דפנות עם ממש אחר כבית פט"ו 53)שהוא אהלות

בין 54)מ"ה. ומפרידה הבית, לרוחב היא המחיצה
טפח, פותח התחתון בחלק כשיש ומדובר והרצפה. התקרה

העליון. בחלק נשאר הבית בדין 55)ופתח ה"א, זה בפרק
שאין  מפני ועליה, לבית דומה זה ואין אוהל. בתוך אוהל
היא  המחיצה וגם הבית, דרך אלא לצאת מקום לטומאה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה עראי הטהורים 56)אוהל על
המקום  דרך לצאת דרכה אין והטומאה הואיל מלטמא,
יוד  הערה (ראה הבית. דרך אלא והמחיצה הרצפה שבין

אוהל). בתוך אוהל בדין א, בהלכה

.Ê·Èa57¯eÓ˜ ‡e‰L58Á˙Bt Ba LÈÂ ,˙Èa‰ ˙Áz ƒ∆»««««ƒ¿≈≈«
,ÁÙË Á˙Bt ˙ÈaÏ ıeÁ ‡e‰L BÁ˙Ùa LÈÂ ÁÙË∆«¿≈¿ƒ¿∆««ƒ≈«∆«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â59‰‡ÓË ‰˙È‰ ; ¿»¿»À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»
¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa60ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰ . ««ƒ«∆¿»»»≈«∆«

- BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«¿»¿»À¿»¿
‡ÓË ˙Èa‰61¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;62, ««ƒ»≈À¿»««ƒ«∆¿»
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Òk‰Ï ‰‡ÓË ÏL dk¯c ÔÈ‡L63ÁÙË Á˙Bt Ba ÔÈ‡ . ∆≈«¿»∆À¿»¿ƒ»≈≈≈«∆«
˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«À¿»¿««ƒ
‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;˙Èa‰ CB˙a ‡È‰ el‡k ‡ÓË»≈¿ƒƒ¿««ƒÀ¿»««ƒ«
,Ú˜¯wa ÌÈeÓh‰ ÌÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË BÎB˙aM∆¿»≈ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ«¿ƒ««¿«

a‰ Ú˜¯˜ÂÌB‰z‰ „Ú e‰BÓk ˙È64. ¿«¿«««ƒ»««¿

ה"ז.57) פ"ג כעין 58)שם מלמעלה. מכוסה מקורה,
לרשות  הבית כותל מתחת ועובר הבית, ברצפת חפור מרזב
ופתח  לחוץ, השופכים את מוציאים זה מרזב ודרך הרבים,
לבית, רע ריח יכנס שלא כדי סגור, הוא שבפנים המרזב
('סדרי  המזוהמים המים שפיכת בשעת אותו ופותחים

פתח 59)טהרות'). דרך לחוץ יוצאת שהטומאה מפני
שדרך  מכיוון לפנים, מתפשטת ואינה טפח בו שיש היציאה
כשהפתח  אמורים, דברים במה להכנס. ולא לצאת הטומאה
דרכו  מתפשטת הטומאה פתוח, הוא אם אבל סגור. הפנימי
טהרות'). ('סדרי טפח פותח יש בו גם שהרי לבית,

ומפני 60) הביב, דרך ולא הבית פתח דרך תצא שהטומאה
מתפשטת  הבית טומאת אין - סגור הפנימי הביב שפתח

לפי 61)לביב. לחוץ, לצאת לטומאה מקום שאין כיוון
לבית  נכנסת היא יוצאת, טומאה אין מטפח שבפחות
תצא  ואז להיפתח סופו שהרי סגור, שפתחו אףֿעלֿפי

לבית. סגור.62)הטומאה הוא הבית לצד כשהפתח
הביב.63) דרך ולא הבית פתח דרך לצאת הטומאה שסוף
מז.64) הערה ראה

.Á˙Bi·Á ÈzL65„ÈÓˆ ˙BÙwÓe ˙Á‡ ÏÎa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¿≈»ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»««À»»ƒ
ÈˆÁ ÔÈ‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ - ˙Èa‰ CB˙a ˙BÁpÓe ÏÈ˙t»ƒÀ»¿««ƒ≈¿∆≈¬ƒ

‡nËÓ ¯eÚL66˙ÈÊk ˙Èaa LÈ È¯‰L ,‡ÓË ˙Èa‰Â ;67, ƒ¿«≈¿««ƒ»≈∆¬≈≈««ƒ¿«ƒ
‰‡ÓËÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡Â68˙ÓÁÓ ˙B‡nhÓ ÔÈ‡Â . ¿≈»ƒ»ƒ¿À¿»¿≈»ƒ«¿≈¬«

˙Èa‰69ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ Ô‰ È¯‰L ,70˙Á‡ ‰ÁzÙ . ««ƒ∆¬≈≈À»»ƒ»ƒƒ¿¿»««
ÔÈ‡ÓË ˙Èa‰Â ‡È‰ - Ô‰Ó71ÈL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë d˙¯·ÁÂ , ≈∆ƒ¿««ƒ¿≈ƒ«¬∆¿»¿»¿≈¿≈

ÌÈ¯„Á72˙ÈaÏÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁe˙t Ô‰L73˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ , ¬»ƒ∆≈¿ƒ∆»∆¿««ƒ¿«¬ƒ«ƒ
ÔBˆÈÁ‰ - ÔBˆÈÁa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÚˆÓ‡a B‡ ÈÓÈta74 «¿ƒƒ»∆¿»ƒ¿«¬ƒ«ƒ«ƒ«ƒ

‡ÓË75ÔÈ¯B‰Ë ÈÚˆÓ‡‰Â ÈÓÈt‰Â ,76˙ÈÊ ÈˆÁk . »≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ«ƒ
¯B‰Ë ÈÓÈt‰ - ÈÚˆÓ‡a ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÓÈta77, «¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ»∆¿»ƒ«¿ƒƒ»

ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰Â ÈÚˆÓ‡‰Â78˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯cL ; ¿»∆¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆∆∆«À¿»»≈
.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

מ"ו.65) פ"ח כזית.66)שם – לטמא שני 67)ושיעורו
מצטרפים. שצמיד 68)החצאים ה"א, למעלה נתבאר

מלצאת. הטומאה את מונע אינו כלים 69)פתיל כדין
המת. באוהל חרס 70)הנמצאים כלי טיהרה התורה

פכ"א  לקמן (ראה פתיל צמיד מוקף הוא אם המת, שבאוהל
הפתוחה.71)ה"א). החבית לאויר נכנסת הבית טומאת

לבית",72) הפתוחים חדרים שני "וכן הגירסה: במשנה,
ה"י). (פ"ט התוספתא לשון נקט החדר 73)ורבינו

אינם  החדרים ושני הפנימי, ולחדר לבית פתוח האמצעי
לחוץ. הבית.74)פתוחים שדרכו 75)כלומר, מפני

הכזית. כל ואין 76)יעבור שלם, כזית בהם שאין מכיוון
החיצון. פתח דרך לצאת אלא להכנס הטומאה של דרכה
הן  אם אבל נעולות, והאמצעי הפנימי כשדלתות ומדובר

ישראל'). ('תפארת החיצון טומאת לתוכן נכנסת - פתוחות
לפנימי.77) ייכנס לא שבאמצעו כזית החצי 78)חצי

ויצא  שבו הזית חצי עם ויצטרף לאמצעי יצא שבפנימי
טמאים. שניהם ולפיכך לחיצון,

á"ôùú'ä úáè æ"ë éùéù íåé

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
חרס 1) כלי ואם פתיל, מצמיד המצילים הכלים דין יבאר

שיהיה  צריך כמה באוהל המצילים כלים באוהל, מציל
קורה  לאוהל, סמכם אם לאוהל חוץ מצילים ואם בדופנם,
וטומאה  לכותל מכותל נתונה והיא טפח פותח בה שיש
וטומאה  הבית שבתוך בור בקורה, תלויה וקדירה תחתיה
בתוכו  ומנורה הבית בתוך הבנוי חדות בבור, וכלי בבית
וכלי  הבית בתוך הבנוי חדות החדות, פי מכסה שלו והפרח
תנור  והחדות, הבית בין טומאה והיתה פיו על נתון המציל
קדירה  להיפך, או החדש פי על וסרידה חדש בתוך ישן

החבית. עם דפנותיה ומרח החבית פי על שכפאה

.‡:¯Ó‡pL ?˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvnL ÏÈ˙t „ÈÓˆÏ ÔÈpÓƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ∆«ƒ¿…∆«≈∆∆¡«
.‡e‰ ‡ÓË ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ ¯L‡ Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ¿…¿ƒ»«¬∆≈»ƒ»ƒ»»»≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ LÈ ‡‰»≈»ƒ»ƒ»»»ƒƒ«¿»
,„·Ïa O¯Á ÈÏÎa ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ»¿∆≈«»¿«≈∆»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿«

BÁ˙t C¯„ ‡l‡ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÏk2‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ¿ƒ∆≈ƒ«≈∆»∆∆ƒ¿¿ƒ»ƒ»»
Ïk ÏÚ ÏÈv‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓe Ìe˙Ò BÁ˙tƒ¿»À»»ƒ»ƒƒƒ«…
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .BÎB˙aL∆¿«»…∆¿»«≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË3ÌÈÏÏ‚ ÈÏk :Ì‰Â .ÏÈ˙t „ÈÓˆa eÏÈviL4, À¿»∆«ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ
B¯BÚÂ ‚c‰ ˙BÓˆÚ ÈÏÎe ,‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿≈«¿«»¿

‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ,ÛBÚ‰ ˙BÓˆÚÂ5ÏL ÌÈ¯Òe , ¿«¿»¿≈≈«»¿ƒ»¿»ƒ∆
˙ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏ‚Â ,ÌÈÏk ÔÈ‡Â ÔÈËeLt Ô‰L ıÚ6Ïk . ≈∆≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»¿≈¿≈«∆∆»

ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈ¯·c‰ Ì‡ .ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ el‡≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÁzL ÌÈÏkÏÂ ÔÈÚeÏaÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,eÏv Ûwn‰«À»ƒ¿«»…∆«¿ƒ¿«≈ƒ∆««

ÌÈÏ‰‡‰7„ÈÓˆa ÔÈÏÈvnL ÌÈÏÎÏ ÌÈÏ‰‡ ÔÈa ‰Ó . »…»ƒ«≈…»ƒ¿≈ƒ∆«ƒƒ¿»ƒ
,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ ÌÈÏk‰L ?ÏÈ˙t»ƒ∆«≈ƒ≈»«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ

.„·Ïa ÈeqÎa ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏ‰‡‰Â¿»…»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿«

"פתוח".2) המלה על מסתמכת הדרשה מגבו. לא אבל
השמועה  מפי אלא גמורה דרשה כאן שאין רבינו ואומר

מגבם.3)למדו. ולא מתוכם בקר 4)לא מרפש עשויים
סאה.5)מיובש. ארבעים חולין 6)שמחזיק בברייתא

טהורין; פשוטיהן טמאין, עץ כלי "גולמי אמרו: א כה,
= כלים גולמי טמאים". פשוטיהן טהורין, מתכת כלי גולמי
בית  להם שיש פי על ואף מלאכתם, נגמרה שלא כלים
אבל  קיבול, בית להם שאין כלים = פשוטים קיבול;

נגמרה. הטומאה.7)מלאכתם ובין בינם מפסיק שאוהל

.·e‰ÙkL CtLÓ8ÈeqÎa ÏÈvÓ -9Èt ÏÚ Û‡ . «¿≈∆»»«ƒ¿ƒ««ƒ
ÔË˜ ·˜ ·e˜ B˙ˆwL10Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ -11. ∆¿»»∆∆»»¬≈¿»

למטה.8) הרחב ופיו עליו 9)הניחו מונח שהמשפך הדבר
כמכוסה. הצר.10)חשוב זה 11)הפה שנקב מפני

שנעשה  כנקב דינו אין הכלי יצירת מתחילת בכוונה נעשה
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בכל  מציל) שאינו (כלומר, שמטמא שלם בכלי אדם בידי
משנה). (כסף שהוא

.‚Ô‰a eÈ‰ Ì‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ»»∆
ÏÚ Ì‰Èt ÏÚ Ô‡ÙÎe ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆««∆«¿»»«ƒ∆«
ÔÓ ÏÈ˙t „ÈÓˆa Á¯Ó ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡‰»»∆««ƒ∆…≈«¿»ƒ»ƒƒ
„Ú Ô‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk ÔÈÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ÔÈ„„v‰«¿»ƒ¬≈≈«ƒƒ»«∆«¿≈∆«
Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÏÈvÓ Ï‰‡‰Â Ï‰‡k Ô‰L ÈtÓ ,ÌB‰z‰«¿ƒ¿≈∆≈¿…∆¿»…∆«ƒ∆»ƒ≈
.ÔÈÏÈvÓ O¯Á ÈÏk ÈÏ‰‡ ÔÈ‡L ,L¯Á ÈÏk ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ¿ƒ∆∆∆≈»√≈¿≈∆∆«ƒƒ

˙È·Á ?„ˆÈk12dÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙkL ≈«»ƒ∆¿»«ƒ»««ƒ∆≈¿»
:¯Ó‡pL ;‡ÓË ‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ËÈËa¿ƒƒ«¿»ƒ»«∆«¿∆»»≈∆∆¡«
˜Èa„‰ .Bab ÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓ»̂ƒ»ƒ»»¿…»ƒ»ƒ««ƒ¿ƒ

ÌÈ„„v‰ ÔÓ dÁ¯Óe Ï˙kÏ ‰Èt13˙ÏvÓ -14Ïk ÏÚ ƒ»«…∆≈¿»ƒ«¿»ƒ«∆∆«»
Á¯Ó ‡Ï Ì‡Â .Ï˙ka dc‚kL Ïk ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿«…∆¿∆¿»«…∆¿ƒ…≈«
ÏÈvÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»«∆∆∆≈¿ƒ∆∆«ƒ

Ï‰‡ ÌeMÓ15ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L Ï·‡ .e¯‡aL BÓk , ƒ…∆¿∆≈«¿¬»¿»»«≈ƒ
ÈÙ„a ˙B˜e·c Ô‰È˙Bit eÈ‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆»ƒ≈∆¿¿»¿≈
ÔÈÏÈvÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa ÔÈÏÈvÓ - ˙Èa‰««ƒ«ƒƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿≈∆≈«ƒƒ

CÎÈÙÏ .Ï‰‡ ÌeMÓ16ÈÏk‰ ÔÙ„a ‰È‰iL CÈ¯ˆ17 ƒ…∆¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿∆¿…∆«¿ƒ
ÁÙË18„Ú ÌÈÏ‰‡ ˙BÙc ÌÚ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L , ∆«∆≈«≈ƒ«ƒƒƒ»¿…»ƒ«

,ÁÙË ÈˆÁ ÔÙ„ ÈÏkÏ ‰È‰ .[ÁÙË] ÔÙc Ô‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆…∆∆«»»«¿ƒ…∆¬ƒ∆«
‰Ê ˜Èa„‰Â ,ÁÙË ÈˆÁ ‰ÙO Ï‰‡‰ ÔÙcÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â¿»»≈ƒ…∆»…∆»»¬ƒ∆«¿ƒ¿ƒ∆

‰ÊÏ19,ÏÈvÓ BÈ‡ - ÁÙË ÏÏÁ ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »∆««ƒ∆≈»»»∆«≈«ƒ
„Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ‰È‰iL „Ú20. «∆ƒ¿∆∆«ƒ»∆»

חרס.12) לכותל.13)של והידקו הפה כל זה 14)סביב
בספרי. שנתמעט גביו" "על בכלל פתיל 15)אינו וצמיד

מירוח. בלי מציל אוהל.16)אינו מדין שמציל מפני
הדופן.17) אוהל 18)גובה אין כי שוליו, עד דופנו מראש

מטפח. בין 19)פחות טפח ריווח ונוצר לשפה הכלי דופן
האוהל. לדופן הכלי בכלי.20)שולי או האוהל בדופן

.„ÌÈÙaÓ ÔÈÏÈvnL ÌLk21Ck ,Ï‰‡‰ ˙BÙc ÌÚ ¿≈∆«ƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿»…∆»
Ï‰‡‰ È¯‰L ,Ï‰‡Ï ÔÎÓÒ Ì‡ Ï‰‡Ï ıeÁ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ»…∆ƒ¿»»»…∆∆¬≈»…∆

ÌÁÓ ÈÏk ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏkÓ Èeqk ‰OÚ22BÏ LiL «¬»ƒƒ»»≈«¿ƒ≈«∆≈
BÁÈp‰L ,ÁÙË ÔÙ„23˙B„˙È Èab ÏÚ24Ï‰‡Ï ıeÁ …∆∆«∆ƒƒ««≈¿≈»…∆

ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ï‰‡‰ ÔÙ„Ï ÂÈt CÓÒÂ25- ¿»«ƒ¿…∆»…∆¿»¿»À¿»«¿»
ÔÈ¯B‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk26¯ˆÁ Ï˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ»»»¿…∆»≈

Ï‰‡ Ï˙k ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÏÈvÓ BÈ‡ - ‰p‚ Ï˙ÎÏ B‡27; ¿…∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ∆≈»…∆…∆
eÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈÏk CÎÈÙÏe¿ƒ»≈ƒ∆¿«¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈∆¡ƒ

‰‡Óh‰ ÏÚ28. ««À¿»

הטומאה.21) אוהל בו 22)בתוך שמחממים גדול כלי
צידו.23)מים. הקרקע.24)על מן טפח ומרוחק
המיחם.25) של 26)תחת התחתון שדופן פי על אף

אחר. באהל מונחים שהם מפני עליהם מאהיל האוהל
והגינה.27) החצר על תקרה שאין אינו 28)מפני שהכלי

חוצץ.

.‰Ï˙kÓ ‰e˙ ‡È‰Â ÁÙË Á˙Bt da LiL ‰¯B˜»∆≈»≈«∆«¿ƒ¿»ƒ…∆
ÔÓ ‰ÈeÏz ‰¯„˜e ,‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ Ï˙ÎÏ,‰¯Bw‰ ¿…∆¿À¿»«¿∆»¿≈»¿»ƒ«»

d˙B‡ ‰qÎÓe dlk ‰¯„w‰ ÈÙa ˙Ú‚B ‰¯Bw‰ ‰˙È‰Â¿»¿»«»««¿ƒ«¿≈»À»¿«»»
ÌÈ¯B‰Ë ‰¯„waL ÌÈÏk -29ÈeqÎa eÏv‰ È¯‰L , ≈ƒ∆«¿≈»¿ƒ∆¬≈À¿¿ƒ

Ì‰Ï Ï‰‡‰30‰¯Bwa ‰qÎÓ ‰¯„w‰ Èt ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . »…∆»∆¿ƒ…»»ƒ«¿≈»¿À∆«»
ÁÂ¯ Ì‰ÈÈa ‡l‡31‡ÓË ‰¯„waM ‰Ó Ïk -32, ∆»≈≈∆∆«»«∆«¿≈»»≈

.‰‡ÓË dÓˆÚ ‰¯„w‰Â¿«¿≈»«¿»¿≈»

בפי 29) נוגעת שהקורה א. לטהר: תנאים שני קובע רבינו
טמאים; - שהוא כל אפילו מרוחקת היא אם אבל הקדירה,

מכוסה. כולו הקדירה פי שיהיה ומה 30)ב. לקדירה
שהוא.31)שבתוכה. על 32)כל מאהילה הקורה

מפני  מצילה, ואינה שבתוכם ומה הקדירה ועל הטומאה
הקדירה. ובין שבינה הריווח

.ÂÌ‡ ,¯Baa ÌÈÏÎÂ ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,˙Èa‰ CB˙aL ¯Ba∆¿««ƒ¿À¿»««ƒ¿≈ƒ«ƒ
ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰ ÈÏÎa B‡ ˜ÏÁ ¯Òa ‰qÎÓ ‰È‰»»¿À∆¿∆∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆≈…∆

¯B‰Ë ¯BaaM ‰Ó Ïk È¯‰ - ÁÙË33ÔÈa ¯BaÏ ‰È‰ . ∆«¬≈»«∆«»»»«ƒ¿»
ÈÏÎa e‰qkL ÔÈa ,ı¯‡‰ ÏÚ ÁÙË dB·b ÂÈÙÏ ·È·Ò»ƒ¿ƒ»«∆««»»∆≈∆ƒ»ƒ¿ƒ

ÔÙ„ BÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰34È¯‰ - ««ƒ∆≈…∆≈∆…»¿»…∆¬≈
¯Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ÔÙ„ BÏ LÈ È¯‰L ,ÏÈvÓ ‰Ê35. ∆«ƒ∆¬≈≈…∆∆«ƒ»«≈

מציל,33) אינו מטפח פחות שדופנו בכלי כסהו אם אבל
אינם  שבחפירה הבור (קירות ג בהלכה למעלה כמבואר
כמו  טהור, - כלל דופן לכיסוי אין ואם כדפנות). נחשבים

חלק. מזה.34)בנסר פחות אלא טפח דופן 35)גבוה
הבניין.

.Ê˙ecÁ36,BÎB˙a ‰¯BÓe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ««»¿««ƒ¿»¿
Á¯t‰Â37˙ecÁ‰ Èt ‰qÎÓe ‡ˆBÈ dlL38ÈÏk Ô˙Â , ¿«∆«∆»≈¿«∆ƒ««¿»«¿ƒ

ÔÚL ‡e‰ È¯‰Â ˙ecÁ‰ Èt ÏÚ ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvn‰««ƒ¿…∆«≈«ƒ«««¬≈ƒ¿»
‰¯Bn‰ Á¯t ÏÚ39‰¯Bn‰ ÏËpz Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «∆««¿»ƒƒƒ»≈«¿»

„ÓBÚ ÏÈvn‰ ÈÏk‰Â40Ïk ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿ƒ««ƒ≈¬≈∆«ƒ«…
˙ecÁaL˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈaL ÌÈÏÎÂ ,41 ∆««¿≈ƒ∆≈¿««¿ƒ¿«««
ÌÈ¯B‰Ë42ÌB‰z‰ „Ú43ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ‰¯Bn‰ Û‡Â , ¿ƒ««¿¿««¿»¿»««

‰‡¯ Á¯t‰ ˙ÙOL Èt44Ì‡Â ;˙ecÁ‰Â Èeqk‰ ÔÈa ƒ∆¿««∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿««¿ƒ
Â‡Ï45‡ÓË Ïk‰ -46. »«…»≈

כתלים 36) בנויים לשפתו ומסביב בור הוא דות או חדות
דפנות. עם כאוהל דינו מפרש:37)ולפיכך שם רבינו

הנר". תשים עליו את 38)"אשר ומכסה רחב הוא הפרח
הבית. לתוך בולט אינו אבל הדות דופן ונשאר 39)עובי

ו  הכיסוי בין אווירי בבית.ריווח וטומאה הדות, דופן בין
הדות.40) לתוך נופל הכלים 41)ואינו אפילו פירוש,

המנורה  פרח עובי כנגד שהוא השטח באותו הנמצאים
מצלת. ואינה כלי עצמה את 42)שהיא שרואים מפני

הדות. שפת על מונח הוא כאילו הכלים 43)הכיסוי
שהוא. עומק בכל הדות כותלי תחת אבל 44)הנמצאים

הפרח  כשעובי והמדובר, למעלה. שביארנו כמו בולט, לא
הבית  מן הטומאה עוברת טפח בו כשיש אבל מטפח, פחות
שחדות  ואומרים, ו"דות" "חדות" בין מבדילים [יש לדות.
קרקע  גבי על בנוי ודות עמוקה לא חפירה סביב בניין הוא
אחד  ודות שחדות משמע רבינו של מפירושו אולם חלקה,

הדות.45)הם]. לתוך הכיסוי יפול המנורה תינטל שאם
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קלי zn z`neh zekld - dxdh xtq - zah f"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אינו 46) שכזה ואוהל האוהל את מעמיד טמא שכלי מפני
מציל.

.ÁÏÚ Ôe˙ ÏÈvn‰ ÈÏÎe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ˙ecÁ‰«««»¿««ƒ¿ƒ««ƒ»«
B‡ ˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÂÈtƒ¿»¿»À¿»≈¿««¿ƒ¿«««
CB˙aL Ï‰‡‰ ÔÈ‡L ;‡ÓË ˙Èa‰ - ˙ecÁ‰ CB˙a¿««««ƒ»≈∆≈»…∆∆¿
‰‡ÓË ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ÚBÓ ˙Èa‰««ƒ≈««À¿»¿∆≈«¿»¿»À¿»
ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ ,˙ecÁ‰ ÈÏ˙ÎaL ÌÈÏk - ˙Èaa««ƒ≈ƒ∆¿»¿≈««ƒ≈ƒ¿»∆«

ÌÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ47- Â‡Ï Ì‡Â , «∆««∆«¿ƒ¿ƒ»
ÌÈ‡ÓË48˙Èa ÏMÓ ÌÈ·Á¯ ˙ecÁ‰ ÈÏ˙k eÈ‰ Ì‡Â .49 ¿≈ƒ¿ƒ»»¿≈««¿»ƒƒ∆«ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -50ÈÏ˙kÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ≈»≈»¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ»¿≈
ÏÈvnL ÌLÎe .˙Èa‰51ÏÈvÓ Ck ,BÎB˙a ˙ecÁ‰ ««ƒ¿≈∆«ƒ««¿»«ƒ

ÔLi‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ¯·k .ÂÈÏ˙Îa52ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ƒ¿»»¿»≈«¿∆«««»»¬≈¿»
ÔÈOÚ ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó Ô‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»«¬ƒ
‡l‡ BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe ,ÌÈÏ‰‡…»ƒƒ¿≈∆≈«ƒ««∆¿∆»
.ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»À»»ƒ»ƒƒ¿»≈ƒ««ƒƒ

L„Á‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ÔÎÂ53,‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈÏÎk BÈ‡ ¿≈≈«¿∆««∆»»≈¿≈ƒ¿ƒ¿»∆
BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ CÎÈÙÏe ,Ï‰‡ ‰OÚ ‡l‡∆»«¬∆…∆¿ƒ»«ƒ««∆¿
ÈeqÎÂ .ÌÈÏ‰‡k ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa „·Ïa ÈeqÎa¿ƒƒ¿«¿…»ƒ»ƒ¿…»ƒ¿ƒ

.‡„È¯Ò ‡¯˜ ‡e‰ ¯epz‰««ƒ¿»¿ƒ»

כשהמקום 47) והמדובר, ז. הלכה כ בפרק קמור ביב כמו
טפח. ברוחב לבית ולא הדות לחלל פתוח אינו הכלים שבו

אוהל.48) אינם שהרי מצילים, אינם הבור כגון 49)כותלי
בנוי  ושם הבית לכתלי מחוץ עד והולך מרחיב הדות שחלל

לבית. שמחוץ בכתלים וכלים הדות, מכתלי בין 50)חלק
טפח. פותח שם שאין ובין טפח פותח שם שיש

אם 51) טהורים הכלים למה הנימוק את משלימה זו פיסקה
חדש. דין משמיעה ואינה טפח פותח של 52)אין תנור

בו. השתמשו שטרם פי על אף באש שהוסק טיט
הוסק.53) לא אבל שנתייבש

.ËzL„Á‰ CB˙a ÔLÈ ¯ep54,L„Á‰ Èt ÏÚ ‡„È¯Òe «»»¿∆»»¿ƒ»«ƒ∆»»
ÔLi‰ ¯epz‰ Èt ÏÚ ÔÚL Èeqk‰ È¯‰Â55Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «¬≈«ƒƒ¿»«ƒ«««»»ƒƒ

‡„È¯q‰ Ïtz ÔLi‰ ÏËpiLk56ÏÎÂ ,ÏÈv‰ ‡Ï - ¿∆ƒ»≈«»»ƒ…«¿ƒ»…ƒƒ¿…
BÎB˙aL57‡ÓË58¯B‰Ë Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;59‰È‰ . ∆¿»≈¿ƒ»«…»»»

ÔLi‰ Èt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰Â ÔLi‰ CB˙a L„Á‰60, ∆»»¿«»»¿«¿ƒ»À«««ƒ«»»
CB˙aL Ïk - ÁÙhÓ ˙BÁt Èeqk‰Â L„Á‰ ÔÈa LÈ Ì‡ƒ≈≈∆»»¿«ƒ»ƒ∆«…∆¿

ÂÈt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰ el‡Îe ,¯B‰Ë L„Á‰61. ∆»»»¿ƒ«¿ƒ»À«««ƒ

בבית.54) קצת 55)וטומאה בולט הישן שהתנור כגון
להחדש. החדש.56)מחוץ וכל 57)לתוך החדש בתוך

הישן. שבתוך הכלים את 58)שכן מעמיד שהישן מפני
מציל. אינו וישן הוא 59)הכיסוי, החדש שהתנור מפני

בטיט  מרוח כשאינו אפילו מכוסה הוא אם ומציל אוהל
פתיל). שבתוכו.60)(צמיד החדש משפת גבוהה ששפתו

מטפח.61) פחות בפתח נכנסת אינה שטומאה כבר, נתבאר

.È‡„È¯Ò62‰ÙO dÏ LiL Ò¯Á ÏL63˙Ù„BÚ ‡È‰Â ¿ƒ»∆∆∆∆≈»»»¿ƒ∆∆
ÏÚ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe ¯epz‰ Èt «ƒ««À∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ»¿»

‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË64Ï·‡ ; À¿»«¿∆»««»«…»≈¬»
¯B‰Ë ¯epz ÏL B¯ÈÂ‡ „‚k65„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ¿∆∆¬ƒ∆«»»¿»À¿»¿∆∆

¯epz ÏL B¯ÈÂ‡66Bc‚kÓ -67ÏÎÂ ,‡ÓË ÚÈ˜¯Ï ÏÚ ¬ƒ∆«ƒ¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»
.¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó«∆¿»

ד 62) של מוקדם את בירור יסלול סרידה בדיני רבינו עת
שלפנינו, בהלכה דבריו להבנת ונוחה קצרה להסברה הדרך
וחוצצת  כנסר דינה כלל שפה לה שאין סרידה א. ובכן:
ששנינו  כמו ג), הלכה י"ב פרק למעלה (ראה הטומאה בפני
מכסה  כשהיא אמורים, דברים במה ו. משנה ה פרק באהלות
על  מונחת היא אם אבל כלי, שאינו הוסק שלא חדש תנור
כלי. על נשענת שהיא מפני חוצצת, אינה (מוסק) ישן תנור
ישן. בתנור אפילו חוצצת פתיל, צמיד מוקף התנור אם ב.
נחשב  פתיל צמיד ומוקף צדדיו מכל סתום שתנור והטעם,
עודפת  הסרידה אם ולפיכך ככלי. ולא טומאה לעניין כאבן
הכלים  כל טמאים תחתיה, וטומאה התנור מן טפח ברוחבה
אבל  הטומאה, ועל עליהם מאהיל שהעודף מפני שתחתיה,
הרי  שפה לה יש אם ג. חוצצת. שהסרידה טהור, שעליה מה
פחות  לתנור חוץ יוצאת ואם קיבול, בית לה שיש כלי היא
תחתיה  בין שכנגדה מה כל מטמאה תחתיה וטומאה מטפח
אבל  חוצצת, אינה שהסרידה רצוצה) (כשהיא גבה על ובין
וטומאה  טפח לחוץ יוצאת אם ד. טהור. שבצידה מה
שעל  מה וגם שתחתיה מה כל טמא גבה, על או תחתיה
חוצצת  אינה שפה עם שהסרידה לתנור, שמחוץ בחלק גבה

שה  כלי.מפני עצמה שונים:63)יא אנו א במשנה שם
בפותח  צדדיו מכל ועודף חדש תנור פי על נתון שהוא "נסר
של  המשכה שהיא משנתנו שגם אנו, מניחים ולפיכך טפח".
ורבינו  פירשה. שלא פי על אף טפח בעודף עוסקת א, משנה

כדרכו. המשנה, לשון ועל 64)נקט העודף שתחת מה כל
בין 65)גביו. ומפסיק פתיל צמיד מוקף שהוא מפני

האוויר  על מאהיל דבר אין וגם תנור של אווירו ובין העודף
ישן  בתנור והמדובר התנור. שכנגד האוויר על וגם הטמא
שבתוכו  מה על מציל ואינו כטיט דינו חדש תנור אבל
צמיד  כשאינו אבל פתיל, בצמיד נאמר זה וכל פתיל. בצמיד
מאהילה  הסרידה שהרי התנור, שבתוך מה גם טמא פתיל

הטומאה. ועל הסרידה.66)עליו יד 67)על בכתב
הטומאה. מקום נגד פירוש, כנגדו. תימן:

.‡È‰¯„˜68˙È·Á‰ Èt ÏÚ d‡ÙkL69‰È˙BÙc Á¯Óe ¿≈»∆¿»»«ƒ∆»ƒ≈«»¿∆»
ÏvÓ - ˙È·Á‰ ÌÚ‰Ó ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙ ƒ∆»ƒ«∆∆«»«∆¿»¿««

˙È·Á‰ ˙B˙ÙO ÔÈ·e dÈaM70Èt ÏÚ d·ÈLB‰ . ∆≈»≈ƒ¿∆»ƒƒ»«ƒ
dk¯„k ˙È·Á‰71Á¯Óe72ÈtÓ ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ∆»ƒ¿«¿»≈«≈»«∆∆ƒ¿≈

ÏÈvÓ ‡ÓË ÈÏk ÔÈ‡Â ,d¯ÈÂ‡Ó ‰‡nË˙Ó ‰¯„w‰L73, ∆«¿≈»ƒ¿«¿»≈¬ƒ»¿≈¿ƒ»≈«ƒ
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

חרס.68) בבית.69)של הקדירה 70)וטומאה שפי כגון
בין  טיט של עבה שכבה שנתן כגון או החבית פי על עודף

השפתות. שוליה.71)שתי פי 72)על על אף כלומר,
שכלי 73)שמירח. נטמאה, לא פיה על כשכפאה אבל

מגבו. מטמא אינו חרס

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ודפנותיהם 1) כלים קרקעות ושולי המחצים דין יבאר

טיט  בו שנתן חרס כלי פתיל, בצמיד מצילים אם מאחוריהם
יציל  ולא יינקב כמה עד חרס כלי ביטלו, אם חציו עד
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פתיל  צמיד ומוקף פיו על סרידה שהיתה תנור פתיל, בצמיד
פתיל  צמיד המוקף תנור התנור, ונסדק המת באוהל ונתון
מוקפת  חבית שניקבה, חבית מגופת או בעינו נקב שניקב
חרס  של ומניקת טהורים משקין מליאה שהיא פתיל צמיד
וסתמו  מצידה שניקבה חבית המת, באוהל ונתונה בתוכה
מגופת  מקיפים, וכמה הנקב חצי אגף ואם הנקב, את שמרים
מלמעלה  החרס שנתקלף זפותה וחבית שנתחלחלה חבית

עומד. והזפת

.‡ÔÈˆÁn‰ ÈÏeL2ÌÈÏk‰ ˙BÚ˜¯˜ ÈÏeLÂ3 ≈«¿»ƒ¿≈«¿¿«≈ƒ
Ô‰È¯BÁ‡Ó Ô‰È˙BÙ„Â4ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¿»¿≈∆≈¬≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÓÒ¯˜ .˙n‰ Ï‰‡a5ÔÙLÂ6ÔÈÏÈvÓ - ÌÈÏk Ô‡OÚÂ ¿…∆«≈ƒ¿¿»¿»»«¬»»≈ƒ«ƒƒ

.ÌÈÏk ‡l‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ∆»≈ƒ

גדול 2) חרס כלי = מחץ ה"י. פ"ז כלים תוספתא
קערורית  ובקרקעיתו הגת, מן יין לשאוב בו שמשתמשים
מ"ה). פ"ה לפרה בפירושו (רבינו המחץ" "שולי ונקראת

קיבול 3) בית פירוש, תימן. בכת"י הגירסא וכן הכלים, צ"ל:
אלא, ד"ה א, מט, נדה [בתוספות מבחוץ. הכלי שבשולי
וקרקעות  המחצים "שולי וגורסים: זו, תוספתא מובאת

על 4)הכלים"]. בהגהותיו (הגר"א שקערורית שם יש אם
גם  למוחקה ורצוי "מאחוריהן", המלה מוחק התוספתא
מצלת). שבדפנות שקערורית אין בפנים גם שהרי כאן,

אותן.5) החליקן.6)חתך

.·O¯Á ÈÏk7BÏha ‡Ï - BÈˆÁ „Ú ËÈË Ba Ô˙pL8, ¿ƒ∆∆∆»«ƒ«∆¿…ƒ¿
.ÏÈvÓ - ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÚÈ˜L‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ«∆«≈ƒ«ƒ

ה"ז.7) שם, ולפיכך 8)תוספתא כלי, מתורת יצא לא
מציל, אינו כלי מתורת הוצא אם אבל פתיל, בצמיד מציל
ראה  ה"ה). פ"כ (למעלה בלבינה הבלועה טבעת כמו

כסףֿמשנה.

.‚ÈÏkO¯Á9‡ÈˆBÓa ·˜piL „Ú ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ¿ƒ∆∆«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈¿ƒ
ÔBn¯10ÏB„‚·e .11Ba¯ ˙ÁtiL „Ú -12ÈÏk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆ƒ»≈À≈«¿ƒ

[BÈˆÁ] ˙ÁÙpL ÏB„‚13Ì˙ÒÂ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ BÙÈw‰Â , »∆ƒ¿«∆¿¿ƒƒ»ƒ»ƒ¿»«
ÏÚ Û‡ ,ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆa ˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»ƒ»ƒ¬≈∆«ƒ««

‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÈÏk ·eLÁ BÈ‡L Èt14ÈÏk Ï·‡ .15 ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«À¿»¬»¿ƒ
Ì˙Ò ‡ÏÂ ˜e„Ò B‡ ·e˜ ‰È‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰16 «À»»ƒ»ƒ∆»»»»¿…»«

?·˜pa ‰È‰È ‰nÎÂ .ÏÈvÓ BÈ‡Â ‡ÓË - ·˜p‰17Ì‡ «∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿«»ƒ¿∆«∆∆ƒ
ÌÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk ‰È‰18;ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa B¯eÚL - »»¿ƒ∆»»√»ƒƒ¿ƒ≈ƒ

‰˜LÓ ÒBÎa B¯eÚL - ‰˜LÓÏ ÈeOÚ ‰È‰19ÈeOÚ‰ . »»»¿«¿∆ƒ¿≈«¿∆∆»
CÎÏe CÎÏ20‡¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ -21·˜piMÓe , ¿»¿»«ƒƒ¿À¿»ƒ∆ƒ»≈

„Ú B‡ ·˜p‰ ÌzÒiL „Ú ÏÈvÓ BÈ‡ ‰˜LÓ ÒBÎa¿≈«¿∆≈«ƒ«∆ƒ¿…«∆∆«
.epËÚÓiL∆¿»¬∆

א.9) וצו, ב, צה, דרך 10)שבת יעבור בינוני שרימון
ב"מוציא  מתחילה מאוד. תמוהה זו הלכה לכאורה הנקב.
נאמר  לפעמים שנית: זיתים"; ב"מוציא ומסיימת רימון"
בצמיד  הפחת "מקום סתימת ולפעמים סתם, "סתימה"
הנ"ל, כלים למשנה רבינו בפירוש מעמיק עיון אולם פתיל".
לאכלין  "העשוי שם: שנינו הזו. ההלכה הסבר לנו מגלה
ובכונס  וכו' כמשקין שיעורן למשקין עשוי כזיתים, שיעורן

לסוגיית  זו משנה בין הסתירה על מעיר ורבינו משקה".
רובו, או רימון כמוציא שיעור הקובעת הנ"ל, שבת הגמרא
סתימה  בלי אפילו מציל זית מכמוציא שבפחות ומבאר
פתיל  צמיד על תורה הקפידה שלא שם, שבת כרש"י [וסובר
הצד  מן בכוונה שלא כשניקב אבל בלבד, הכלי פי על אלא
בגמרא  הקבועים מהשיעורים פחות הוא הפחת אם מציל
וא"כ  זית כמוציא ניקב ואם פתוח"], "כלי שנאמר מפני שם,
הנקב  את סתם אם אלא מציל אינו טומאה, לקבל כלי אינו
פי  גדול (רימון רימון כמוציא הנקב היה ואם פתיל, בצמיד
אין  קטן בכלי לקטן, גדול כלי בין הבדל יש מזית) כמה
בכלל. ועד חציו עד מציל ובגדול להציל, מועיל פתיל צמיד
דק  עיון שהוא זה, והבן וכותב: ביאורו, מסיים ורבינו
לאור  ולענין). ד"ה שם שבת תוספות (ראה הטעאה ומקום
בבא  וסתירות. קשיים ללא ההלכה מתפרשת זה, בירור
למעלה  הוא והנקב קטן, חרס בכלי עוסקת זו ראשונה
דינו  יתבאר זה, משיעור למטה הוא (ואם זיתים ממוציא

ההלכה). גדול.11)בסוף מרובו,12)כלי בפחות אבל
"הא  אמרו: שם [בגמרא מציל. - רימון כמוציא הנקב אפילו
ושם  בגדולים, כאן (בעברית: בזוטרי" הא ברברבי,
רוב, בגדולים רש"י) פירש (וכן רבינו ומפרש בקטנים).

רימון כמוציא כאן)].ובקטנים וראב"ד שם, תוספות (ראה
רימון.13) מכמוציא פחות שנפחת קטן בכלי והואֿהדין
טומאה.14) מקבל פ"ט 15)אינו כלים קטן. בין גדול בין

פתיל.16)מ"ח. סתימה 17)בצמיד בלי  יציל שלא כדי
פתיל. אוכלין.18)בצמיד בו  יעמיד 19)להניח שאם

המשקה. ייכנס - קצת וילחוץ משקה על המנוקב הכלי שולי
ולמשקין.20) החומרות:21)לאוכלין שתי עליו נותנים

בכונס  מציל ואינו זיתים, כמוציא שיינקב עד טומאה מקבל
שאין  מפני השניה, החומרא את רק כאן מבאר (רבינו משקה
בצמיד  הצלה בדיני אלא כלים בטומאת כאן עוסקים אנו
אבל  מעצמו, בניקב אמורים הללו הדינים וכל פתיל).
לפרש  גם [אפשר שהוא. בכל שיעורם - בכוונה כשניקבו
קטן  כלי בין הבדל שיש ולומר, אחר באופן רבינו שיטת
בקטן  חציו. עד רימון כמוציא גדול כלי ובין זית, כמוציא
בגדול  אבל הנקב, במקום פתיל צמיד בלי סתימה מספיקה
כאן  רבינו שמבאר כמו פתיל. צמיד צריך חציו שנפחת
"מציל  הראשונה בבבא שאמר מה זה, פירוש ולפי בפירוש.
של  ולא הכלי פי שעל פתיל הצמיד הכוונה פתיל", בצמיד
גדול  בכלי נאמרה "כיצד", בבבא והדוגמא הנקב, סתימת
פירושה  הנקב", סתם "ולא שהפיסקא יוצא ומזה בלבד.

יותר]. לי נראה והראשון פתיל. צמיד בלי סתימה

.„¯epz22‡„È¯Ò ‰˙È‰L23„ÈÓˆ ÛwÓe ÂÈt ÏÚ «∆»¿»¿ƒ»«ƒÀ»»ƒ
ÏÈ˙t24Â‰È‰ Ì‡ :¯epz‰ ˜cÒÂ ,˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙ »ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ¿«««ƒ»»

Úc¯Ó Èt ‡ÏÓ ˜„q‰25‡ÓË - ÁÙË Ûw‰ ‡e‰L , «∆∆¿…ƒ«¿≈«∆∆≈∆«ƒ¿»
˜„qa Òk‰Ï ÏBÎÈ Úc¯n‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯epz‰««¿««ƒ∆≈««¿≈«»¿ƒ»≈«∆∆
¯epz‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰ÂLa B˙BÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈¿¿»∆»ƒ»««
Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk :ÂÈt ÏÚL ‡„È¯q‰ ‰˜cÒ .¯B‰Ë»ƒ¿¿»«¿ƒ»∆«ƒƒ¿…ƒ«¿≈«

ÒÎ26Ô‡kÓ ˙BÁt ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ -27„ÈÓˆa Ïv - ƒ¿»¬≈∆»≈»ƒ»ƒ»¿»ƒ
Í¯‡ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ - Ï‚Ú ˜„q‰ ‰È‰ .ÏÈ˙t28‡l‡ , »ƒ»»«∆∆»…≈ƒ»…¿∆»

.ÒÎ Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk B¯eÚLƒƒ¿…ƒ«¿≈«ƒ¿»
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מ"ז.22) ומכסים 23)שם דפנות, לו שיש גדול חרס כלי
התנורים. את בטיט 24)בו לתנור מחוברת שהיתה

לכוון 25)וכדומה. כדי הבהמה צואר על שנותנים מלמד

המרדע.26)הילוכה. מעובי קצת גדול הסדק
טהור.27) - שווים הם נלאו 28)אפילו שם. המשנה לשון

הרי  החמורה: התמיהה את ליישב המשנה מפרשי כל
רואים  אין ארוך, הוא אם גורס: והרא"ש הוא? עגול המרדע

שלמה. ומלאכת טוב' יום 'תוספות ראה עגול. אותו

.‰¯epz29ÏL BÈÚa ·˜ ·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ ««À»»ƒ»ƒ∆ƒ«∆∆¿≈∆
¯epz30‰Áeh‰31LBk ‡ÏÓ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :32ÒÎ ««»ƒ»»«∆∆¿…ƒ¿»

˜ÏB„ ‡e‰Lk ‡ˆBÈÂ33‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿≈¿∆≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ»»
Ïv - ‰fÓ ˙BÁt ·˜p‰34. «∆∆»ƒ∆ƒ»

מ"ח.29) את 30)שם להוציא התנור של בגגו עשוי נקב
(ר"ש). התנור עין ונקרא בטיט 31)העשן, אותה שטחו

התנור. של חומו יפוג שלא כדי פלך.32)וסגרוה
הנקב.33) דרך אותו כשמוציאים כבה כחכמים 34)ואינו
שם.

.ÂBcvÓ ¯epz‰ ·w35ÒÎ LBk ‡ÏÓ B¯eÚL - ƒ«««ƒƒƒ¿…ƒ¿»
˜ÏB„ ‡lL ‡ˆBÈÂ36˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .37- ‰·wpL ¿≈∆…≈¿≈¿«∆»ƒ∆ƒ¿»

‰iL ‰ˆÈÓ ÒkzL È„k d¯eÚL38ÔBÙÈL ÏL39.·˜pa ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»¿ƒ»∆ƒ«∆∆
ÌÈ·ˆÁÂ40‰ˆÈÓ ÒkzL È„k Ô¯eÚL - e·wpL ÌÈÏB„b «¬»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»

‰˜ ÏL ‰iL41ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt . ¿ƒ»∆»∆»ƒ»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯‡LÏ eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆«¬¿«ƒ¬»ƒ«¬ƒ¿»

Ô‰L ÏÎa e·w elÙ‡ ,ÔÈ˜Ln‰42ÔÈ‡Â ,e‡ÓË - ««¿ƒ¬ƒƒ¿¿»∆≈ƒ¿¿¿≈
Û‡Â .·˜p‰ ÌzÒiL „Ú Ì‰Ï ÏÈÚBÓ ÏÈ˙t „ÈÓv‰«»ƒ»ƒƒ»∆«∆ƒ¿…«∆∆¿«
È„Èa ‡lL e·wpL ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï ,ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊaƒ¿«∆«¬¿«ƒ…»¿∆»∆ƒ¿∆…ƒ≈
- Ô‰L Ïk elÙ‡ ,Ì„‡ È„Èa eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;Ì„‡»»¬»ƒ«¬ƒ≈»»¬ƒ»∆≈

ÌÈ‡ÓË43.·˜p‰ Ì˙qiL „Ú ÔÈÏv ÔÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈«∆∆

המשנה 35) מפרשי וכל מצידו". "ניקב כתוב: שם במשנה
המירוח. במקום העין של מצידו קטן 36)מבארים, שיעור

סתם 37)מדולק. החבית. פי בו שסותמים חרס של פקק
היא. חרס של - השני.38)חבית תבואה 39)הקשר מין 

ויש  וחלול דק שלו וקנה בלעז), (רוגגן השעורה ממשפחת
בינוני, – האמצעי עבה, שלמטה הקשר קשרים, שלושה בו

דק. מחביות.40)והעליון גדולים סוף 41)כלים קנה
קשרים. ובהם חלולים, הם ואגמים נהרות שפת על הגדל
מן  יין לשאוף היו רגילים מכולם. עבה הוא התחתון והקשר
ושיעורם  סוף, בקנה החצבים ומן שיפון, של בקנה החביות

זה. להרגל משקה 42)מותאם מכונס פחות לא אבל
מבאר  משקין? לשאר יין בין ומה למשנה). בפירושו (רבינו
היין, של טעמו מפיג שהאויר למשנה, בהגהותיו הגר"א
יותר  שיעור צריך ולפיכך הנקב, מן מרוצה אינו היין ובעל
רוצים  והבעלים להם, יפה האויר משקין שאר אבל גדול.

בעצמם. עשוהו כאילו דינו ולפיכך שהרי 43)בנקב,
כפתח. הנקב את החשיב שהמנקב מפני הסתימה, נפתחה

.Ê˙È·Á44˙˜ÈÓe ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L45ÏL »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
Ò¯Á46‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰Â ,dÎB˙a ∆∆¿»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»

ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ˙È·Á‰ - ˙n‰ Ï‰‡a47˙˜Èn‰Â , ¿…∆«≈∆»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

ÈtÓ ,‰‡ÓË˙Ùwn‰ ˙È·Á‰ CB˙a ˙Á‡‰ d˙ˆwL ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»»««¿∆»ƒ«À∆∆
ÏÚ Û‡ .Ìe˙Ò BÈ‡Â ˙n‰ Ï‰‡Ï Áe˙t ÈM‰ ‰ˆw‰Â¿«»∆«≈ƒ»«¿…∆«≈¿≈»««

.Ìe˙Òk Ì˜Ú‰ ÔÈ‡ - ‰n˜Ú ‡È‰L Ètƒ∆ƒ¬À»≈∆»…¿»

מ"ב.44) יין 45)שם עלֿידו שמוצצים וחלול ארוך כלי
החבית. ורבינו 46)מן סתם, "מניקת" כתוב במשנה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה חרס של - ואף47ֿ)מפרש
צמיד  מידי החבית יצאה לא לחוץ, פתוחה שהמינקת עלֿפי
שלמעלה  פיה אין עקום, המינקת שקנה מפני והטעם, פתיל.
רבינו  מסיים עצמה טומאת לגבי אבל לחבית, פתח נעשה
כמה  מתעכבים העיקום שבמקום מפני כסתום", העקום "אין
מפני  כביתֿשמאי, פסק קיבול. כבית זה הרי - יין טיפות

כמותם. והורו ביתֿהלל שחזרו

.Á˙È·Á48dcvÓ ‰·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰ »ƒ«À∆∆»ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ»
ÌÈ¯ÓL eÓ˙ÒÂ49Û‚‡ .ÏÈv‰ - ·˜p‰ ˙‡50·˜p‰ ÈˆÁ ¿»¿¿»ƒ∆«∆∆ƒƒ»«¬ƒ«∆∆

BÈˆÁ Ì˙ÒÂ51˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -52‡Ï Ì‡ ÏÈv‰ Ì‡ ¿»«∆¿¬≈∆»≈ƒƒƒƒ…
‰¯BÓÊa ·˜p‰ ˙‡ Ì˙Ò .ÏÈv‰53Á¯ÓiL „Ú -54ÔÓ ƒƒ»«∆«∆∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ

ÔÈ„„v‰55ÌÈÓÒ˜ ÈLa BÓ˙Ò .56ÔÓ Á¯ÓiL „Ú - «¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«ƒ
dz¯·ÁÏ ‰¯BÓÊ ÔÈ·e ÔÈ„„v‰57¯Ò ÔÎÂ .58ÏÚ Ôe˙pL «¿»ƒ≈¿»«¬∆¿»¿≈∆∆∆»«

ÌÈ¯Ò ÈL eÈ‰ .ÏÈv‰] - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe ¯epz‰ Ètƒ««≈«ƒ«¿»ƒƒƒ»¿≈¿»ƒ
˙‡ ¯aÁ .B¯·ÁÏ ¯Ò [ÔÈ·e ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯ÓiL „Ú -«∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ≈∆∆«¬≈ƒ≈∆

ıÚ ÏL ÌÈ¯ÓÒÓa ÌÈ¯Ò ÈL59B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ∆≈¿«≈»∆
ÔÈÓ‚eL Ô‰ÈÏÚ ÛtlL60ÔÓ Á¯ÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ∆ƒ≈¬≈∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈«ƒ
?ÔÈÙÈwÓ ‰na .ÚˆÓ‡‰61,ÔÈÒt‚·e ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa »∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

¯ÓÁ·e ‰‡Bˆ·e ËÈËa ,‰ÂÚL·e ˙ÙÊa62¯·c ÏÎ·e , ¿∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿≈»¿»»»
ıÚ·a ‡Ï ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡Â .Á¯Ó˙n‰63,˙¯ÙBÚa ‡ÏÂ «ƒ¿»≈«¿≈«ƒƒ…¿««¿…¿∆∆

ÏÈ˙t ‡e‰L ÈtÓ64„ÈÓˆ BÈ‡Â65‰Ï·„a ÔÈÙÈwÓe .66 ƒ¿≈∆»ƒ¿≈»ƒ«ƒƒƒ¿≈»
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰ÓL67˙B¯t ÈÓa ‰LBlpL ˜ˆ··e68, ¿≈»∆…À¿¿»¿»≈∆ƒ»¿≈≈

.ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ¯·cL ;‡ÓËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆»»»≈≈≈

מ"ו.48) פ"י שבחבית.49)שם היין סתם 50)שמרי
וכדומה. השני.51)בטיט הנקב חצי סתמו השמרים

פירוש 52) ולפי ב, קה, קמא בבא נפשטה, שלא בעיא
ולענין. ד"ה א, צו, שבת גפן.53)התוספות עץ של ענף

דופן 55)בטיט.54) שבין הדקים הסדקים את לסתום כדי
על  טיט למרוח צריך אינו אבל הזמורה, ובין החבית

סופגיותה. למרות עצמה זמורות 56)הזמורה שתי
לחתך. חתך הצמיד ואפילו לאורכן, שם.57)חתוכות

רבינו,59)קרש.58) שם ומפרש "בסינין". במשנה,
בנסרים. העשויים בנקבים שתוחבים עץ של יתידות

את 60) והדביק מדבקת, לחלוחית שעליה עץ קליפת מין
ׁשעם). מפרש (והר"ש הנסרים חיבור במקום ֵַַהקליפה

פתיל.61) צמיד דין עליו שיהיה כדי מין 62)מחברים,
המתמרח  במים.אדמה גיבול בלי יפה רכה 63)ת מתכת

באידיש). ("ציון" לעופרת מודבק 65)כיסוי.64)דומה
חרס. בכלי המדובר מיובשת.66)יפה. לקבל 67)תאנה

שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם אוכלין טומאה.
טומאת  מה' פ"א (ראה המשקין משבעת באחד נתלחלחו

ה"ב). שבעת 68)אוכלין בין נימנה שלא פירות מיץ
המשקין.
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.Ë˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó69‰ÏÁÏÁ˙pL70dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»ƒ∆ƒ¿«¿¬»««ƒ∆≈»
˙ËÓL71˙ÏvÓ ‰È‡ -72.„ÈÓv‰ ÚÚ¯˙ È¯‰L , ƒ¿∆∆≈»«∆∆∆¬≈ƒ¿»««»ƒ
¯eck‰73˙Ú˜a‰Â74ÈÓb ÏL75˙È·Á‰ Èt ÏÚ Ô˙pL ««¿«¿««∆¿ƒ∆»««ƒ∆»ƒ

ÏÈv˙ ‡Ï - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe76Ïk ÏÚ Á¯ÓiL „Ú , ≈«ƒ«¿»ƒ…«ƒ«∆ƒ¿««»
‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ˙Ú˜a‰ Ïk ÏÚÂ ¯eck‰77ÔÎÂ . ««¿«»«¿««ƒ«»¿«¿»¿≈

„‚a ÏL ˙ÏËÓa78ÏL ‰˙È‰ .ÈÏk‰ Èt ÏÚ d¯LwL ¿«¿≈∆∆∆∆¿»»«ƒ«¿ƒ»¿»∆
‰ÁÈLÓa d¯L˜e ¯BÚ ÏL B‡ ¯È79ÔÓ Á¯Ó Ì‡ , ¿»∆¿»»ƒ¿ƒ»ƒ≈«ƒ

ÏÈv‰ - ÔÈ„„v‰80. «¿»ƒƒƒ

מ"ג.69) מפי 71)נתרופפה.70)שם יוצאת אינה
שם.72)החבית. ככדור 73)כחכמים שכרכה מטלית

שלוש  על משלוש גדולה המטלית אם ואפילו מ"ד). (שם
אינה  והקטינה ככדור שכרכה מכיוון טומאה, מקבלת והיא

ומצלת טומאה ישראל).מקבלת צ"ל:74)(תפארת
כדור.75)והפקעת. ועשה וכרכו ארוך, עשב מין

שבהם.76) הנקבים "מלמעלן 77)מפני כתוב: במשנה
שהוא  במקום מלמטה שימרח שם, הרא"ש ופירש ומלמטן".
מחוץ  שבולט מה כל היינו ומלמעלה, החבית. בדופן נוגע
שם). ר"ש (ראה כך מפרש רבינו שגם ונראה לחבית.

החוטים.78) בין נקבים בה דק.79)שיש עור 80)חבל
מנוקבים. אינם ונייר

.È˙ÓÁ81‚c‰ ¯BÚ ÏL82¯Èp‰ B‡83Ô‰a LÈaÏ‰L ≈∆∆«»«¿»∆ƒ¿ƒ»∆
˙È·Á‰ ˙‡84d¯¯ˆe85˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ‰hÓlÓ86. ∆∆»ƒ¿»»ƒ¿«»¬≈«∆∆

Á¯nL Èt ÏÚ Û‡ ,d¯¯ˆ ‡Ï Ì‡Â‡Ï - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈«ƒ«¿»ƒ…
ÏÈvz87. «ƒ

ה"ז).81) פ"ז כלים (תוספתא גדול מקבל 82)נאד שאינו
ה"א). פכ"א (למעלה טומאה.83)טומאה מקבל אינו נייר

החמת.84) בשולי ומכוסה למעלה החבית קשרה 85)ופי
החבית. שולי תחת החבית 86)מלמטה לשולי מירחו אם

פי  על פתיל צמיד כאן אין הלא מצלת, ולמה (כסףֿמשנה).
ה"ג)? פכ"א למעלה (ראה השולים במקום אלא החבית
סותמת  היא כי לנאד, פתיל צמיד משמשת שהחבית מפני
מפני  ה"ג, שבפכ"א כפויה לחבית דומה זה ואין פיו. את
על  הוא כאן אבל הכלי, פי תחת הוא פתיל הצמיד ששם
הנמצאת  החבית על מציל שהנאד מזה, יוצא הכלי. פי
כלים  במשנה הר"ש פירוש פי (על פיו את וסותמת בתוכו

ד). לנמק 87)פ"י, גם (ואפשר יתפרק שהמירוח מפני
מן  הוא המירוח שהרי פתוח, נשאר הנאד שפי מפני

הצדדים).

.‡È˙È·Á88Ûl˜˙pL ‰˙eÙÊ89‰ÏÚÓÏÓ Ò¯Á‰ »ƒ¿»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ¿«¿»
„Ú B˜Á„e ˙Ùf‰ ÏÚ Èeqk‰ Ô˙Â ,„ÓBÚ dlL ˙Ùf‰Â¿«∆∆∆»≈¿»««ƒ««∆∆¿»«
ÔÈ·e Èeqk‰ ÔÈa „ÓBÚ ˙Ùf‰ ‡ˆÓÂ ,˙Ùfa ˜a„iL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿»«∆∆≈≈«ƒ≈
ÒÈ¯en‰ ÈÏÎa ÔÎÂ .ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Á‰ Ú˜¯˜90 «¿«∆»ƒ¬≈∆«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»

ÔÈa Á¯Ó˙n‰ ‰È‰L ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»≈«≈
È¯‰ - ÔÈ˜e·c Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯Ê BÓk ÈÏk‰ ÔÈ·e Èeqk‰«ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ¿«…¿ƒ¬≈

ÏÈvÓ ‰Ê91. ∆«ƒ

מ"ה.88) הזפת.89)שם מעל ונתקלף מדופנה חלק נשבר
במשנה:90) מלוח. דגים שומן בהם שנותנים כדים

כחכמים.91)"קבוסים".

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
מצילים,1) מה על פתיל בצמיד המצילים כלים דין יבאר

עמי  אם בקדשים או פרה באפר בהם שמשתמשים חרס כלי
וטומאה  לעלייה בית שבין ארובה עליהם, נאמנים הארץ
בעריבה  לשה אשה בה היתה הארובה, פי על וקדירה בבית
על  מרודד ומקצתו בעלייה נטוי אוהל היה ואם עץ, של

הארובה.

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2ÌÈÏÈvn‰3ÏÚ ÔÈÏÈvÓ - ÏÈ˙t „ÈÓˆa »«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ«ƒƒ«
ÌÈ„‚a ÔÈa ,ÔÈ˜LÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÔÎB˙aM ‰Ó Ïk»«∆¿»≈√»ƒ≈«¿ƒ≈¿»ƒ

ÛËL ÈÏÎe4,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰Ê . ¿≈∆∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ‡l‡ ÏÈvÓ BÈ‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏkL∆¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ≈«ƒ∆»«
eÈ‰iL ÌÈ¯Á‡ Ò¯Á ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈∆∆¬≈ƒ∆ƒ¿
ÈÏk Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏk CB˙a eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÎB˙a¿¬»ƒ»¿¿ƒ∆∆«À»¿≈
e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÌÈ„‚a B‡ ÛËL∆∆¿»ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈»»¿

?ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL5ÈtÓ ∆…«ƒ««…ƒ¿»≈ƒ««ƒƒƒ¿≈
ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ ¯‡ML∆¿»«≈ƒ««ƒƒ≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈
ÈÏk ÏÎÂ ,ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ò¯Á∆∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»≈≈≈¿»¿ƒ

¯‡a˙iL BÓk ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ı¯‡‰ ÌÚ6‡Ï ‰nÏÂ . «»»∆¿∆¿«À¿»¿∆ƒ¿»≈¿»»…
e¯Ó‡7Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡Ï ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Ò¯Á ÈÏk :8, »¿¿ƒ∆∆∆«»»∆…«ƒ««…

ÈtÓ ?¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰L ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ¯·Á ÏLÂ¿∆»≈«ƒ««…∆¬≈»ƒ¿≈
ÏÈ‡B‰ :¯ÓB‡L ,BÓˆÚ ÈÈÚa ‡ÓË ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡L∆≈«»»∆»≈¿≈≈«¿∆≈ƒ
¯·Á‰ „Á‡Â È‡ „Á‡ ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÓ Ò¯Á ÈÏÎe9. ¿ƒ∆∆«ƒ««…∆»¬ƒ¿∆»∆»≈

eLÁ CÎÈÙÏe10Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL e¯Ê‚Â11‰ÓÏÂ . ¿ƒ»»¿»¿∆…«ƒ««…¿»»
ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÈvÓ :e¯Ó‡»¿«ƒ«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈

ÁÌÚ ·b ÏÚ Ô‰ ÌÈ‡ÓË ‰LÏM‰ el‡L ÈtÓ ?Ò¯∆∆ƒ¿≈∆≈«¿»¿≈ƒ≈«««
eÈ‰iL ¯Á‡ ÔÈa ˙n‰ Ï‰‡a eÈ‰iL Ì„˜ ÔÈa ı¯‡‰»»∆≈…∆∆ƒ¿¿…∆«≈≈««∆ƒ¿
ÌÚÓ ¯·Á‰ Ï‡LÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ÌL»««»ƒ»ƒ¿»…ƒ¿«∆»≈≈«
‡l‡ Ò¯Á ÈÏk ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ı¯‡‰»»∆…»ƒ¿…«¿ƒ¿…¿≈∆∆∆»
‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈ‡ÓË Ô‰L ˙Úc ÏÚ«««∆≈¿≈ƒ∆¬≈≈»∆»√»

ÌÏBÚÏ12ÛËL ÈÏk Ï·‡ .‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a ‡B·È ‡ÏÂ , ¿»¿…»»∆ƒ≈«»»¬»¿≈∆∆
ÚbÓ ÈtÓ ÔÏÈaËÓe ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯·Á‰ Ì˙B‡ Ï‡BL≈»∆»≈≈«»»∆«¿ƒ»ƒ¿≈««
,˙B¯‰Ëa Ô‰a LnzLÓe BLÓL ·È¯ÚÓe ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»
ÛËL ÈÏk epnÓ Ï‡LÈ ‡nL ÌÈÓÎÁ eLÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¬»ƒ∆»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ∆∆
È¯‰L ,BlL Ò¯Á ÈÏÎa ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ‰È‰ ¯·kL∆¿»»»««»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆∆∆∆¬≈
˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â ,ÏvpL ‰n„Ó ‰f‰ ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆«∆¿«∆∆ƒ««¬≈»≈À¿«
Ba LnzLÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈÂ ¯·Á‰ ÏÈaËÈÂ ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¿ƒ∆»≈¿«¬ƒƒ¿¿ƒ¿«≈
‡lL e¯Êb ‰Ê ÈtÓe .‰Ïwz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ˙B¯‰Ëaƒ¿»¿»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆»¿∆…

.BÎB˙aL ÛËL ÈÏk ÏÚ Ò¯Á ÈÏk ÏÈvÈ«ƒ¿ƒ∆∆«¿ƒ∆∆∆¿

מי"ד.2) פ"א ה"א.3)עדויות פכ"א למעלה נמנו
במקווה.4) טהרה להם שיש אבנים,5)כלים כלי כגון

אדמה. וכלי גללים משכב 6)כלי מטמאי מהל' פ"י
ה"א. אֿב.7)ומושב, כב, לא 8)חגיגה דבר שום על

החבר.9)יציל. ובין  אני שואל 10)בין חבר שהרי
ומטבילם  במקווה טהרה להם שיש כלים מעםֿהארץ
לחבר  ישאיל שמא חכמים וחששו לערב, בהם ומשתמש
שלדעתו  פתיל, בצמיד חרס בכלי המת באוהל שהיו כלים
וצריכים  ימים, שבעה טמאים הם לחבר אבל טהורים, הם
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מצילים. ואינם טמאים עםֿהארץ שכלי מפני פרה מי הזאת
ומשקין.11) אוכלין על לו 12)אלא אין שנטמא חרס כלי

אשר  "כל לג): יא, (ויקרא בתורה ככתוב במקווה, טהרה
הבנת  הקורא, על להקל (כדי תשבורו" ואותו יטמא בתוכו
סדר  את קצת לשנות לנכון מצאנו המסובכים, הנימוקים

המאוחר). את ולהקדים הדברים

.·Ì„‡13„ÈÓˆ ˙ÙwÓe ˙È·Á‰ CB˙a Ôe˙ ‰È‰L »»∆»»»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ
,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .¯·˜Ï ÏÏBb d‡OÚ elÙ‡Â .¯B‰Ë - ÏÈ˙t»ƒ»«¬ƒ¬»»≈¿∆∆¿≈»∆ƒ

Ì„‡‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL Ò¯Á ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ‰fL14, ∆∆∆…»¿«¿ƒ∆∆∆…«ƒ«»»»
ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ÏÎÂ ,ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»∆≈»¿»»»∆≈»

.Ba e¯Ê‚ ‡Ï…»¿

ãycew zegiyn zecewpã

"xedh lizt cinv ztwene ziagd jeza oezp didy mc`"
.("mc`d lr livi `ly qxg ilk lr exfb `ly iptn")

צמיד  המוקף כלי של השונים לדינים בהמשך בא זה דין
בתוכו  שהיו אחרים חרס וכלי ומשקין אוכלין שמציל פתיל

אוהל. מטומאת
בעבודה  החיים עניין ה': בעבודת זו הלכה לבאר ויש
אלקיכם  בה' הדבקים "ואתם בה' הדביקות הוא רוחנית
מקור  והוא חיים נקרא שהקב"ה כיון היום", כולכם חיים
התורה  קיום על־ידי היא ית' בו הדביקות וממילא החיים,
שעל־ וחיבור' 'צוותא מלשון היא 'מצוה' שהרי והמצוות,

לקב"ה. יהודי בין חיבור נעשה ידה
בה', דביקות של במצב הזה בעולם נמצא יהודי כאשר גם
הקליפות  עולם הגשמי, הזה לעולם ירידתו עצם הרי
הכניסה  בדוגמת היא בו, גוברים הרשעים אשר וסט"א

ר"ל. המת לאוהל
שנעשה  חרס לכלי עצמו את להכניס היא לזה והעצה
– הביטול עניין הוא ה' בעבודת ועניינו האדמה, מעפר
- מציאותו כל את מבטל הוא וכאשר ואפר", עפר "ואנכי
להקיף  צריך ובנוסף קדושה. של למציאות עצמו את הופך
יכול  המת לאוהל פתח ישנו כאשר כי פתיל, בצמיד עצמו
הבנויות  ש"הלשכות שמצינו על־דרך השפעה, לקבל
אפילו  יש שכאשר היינו חול", תוכן לחול, ופתוחות בקודש

"תוכן  על הדבר משפיע ולטומאה לחול צריך פתח ולכן ,"
פתיל. בצמיד החבית לסתום

(flw 'iq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

ה"ח.13) פט"ו אהלות יש 14)בתוספתא, באדם גם הרי
שלא  יחשוב חרס כלי בתוך שיהיה שעםֿהארץ לחשוש
אינו  טמא וכלי טמאים שכליו מפני נטמא ולמעשה נטמא,

מציל.

.‚Ò¯Á ÈÏk15B‡ ‰¯t‰ ¯Ù‡a Ô‰a ÔÈLnzLnL ¿≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈∆«»»
ÈtÓ ,Ì˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚ - ÌÈL„˜a¿»»ƒ«≈»»∆∆¡»ƒ«»√»»ƒ¿≈
Ïk‰ ÏÚ eÏÈvÈ CÎÈÙÏe ,‰a¯‰ Ô‰a ÌÈ¯‰Ê Ô‰L∆≈ƒ¿»ƒ»∆«¿≈¿ƒ»«ƒ««…

.Ò¯Á ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ««ƒ∆≈∆∆∆

מ"ה.15) פ"ה אהלות

.„‰a¯‡16,˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ¬À»∆≈«ƒ«¬ƒ»¿À¿»««ƒ
‰¯„˜e17‰a¯‡‰ Èt ÏÚ ‰e˙18ÒBÎa ‰·e˜e ¿≈»¿»«ƒ»¬À»¿»¿≈
‰˜LÓ19‰‡ÓË ‰¯„w‰ -20‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,21‰˙È‰ . «¿∆«¿≈»¿≈»¿»¬ƒ»¿»»¿»

Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Ó ‰iÏÚaL Ïk - ‰ÓÏL¿≈»…∆»¬ƒ»≈√»ƒ«¿ƒ¿≈∆∆
ÔÈ‡L ;ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚaL ÛËL ÈÏÎe Ì„‡ Ï·‡ ,¯B‰Ë»¬»»»¿≈∆∆∆»¬ƒ»¿≈ƒ∆≈
ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‡l‡ ıˆBÁ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆≈∆»«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿≈

¯B‰Ë ‰iÏÚaL ÏÎÂ ,Ò¯Á22„ÈÓˆ ˙Áz ‡e‰ el‡k ∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿ƒ««»ƒ
ÏÎa ÏÈ˙tÒ¯Á È23Ì„‡‰ e‡nËÂ .24,BÊ ‰iÏÚaL »ƒƒ¿ƒ∆∆¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ25‰iÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆»»«»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒ»
‡ÓË ÈÏk‰ - ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÈÏk BÊ¿ƒ«»¿«≈»≈«¿ƒ«¿ƒ»≈

‰Ú·L ˙‡ÓË26ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ,27‰M‡ da ‰˙È‰ . À¿«ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ»¿»»ƒ»
ıÚ ÏL ‰·¯Úa ‰LÏ28ÔÈ‡ÓË ‰·¯Ú‰Â ‰M‡‰ - »»«¬≈»∆≈»ƒ»¿»¬≈»¿≈ƒ

Ba ˙˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ¯B‰Ë ˜ˆa‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË29. À¿«ƒ¿»¿«»≈»»¿«∆∆∆
‰L¯t30‰pt Ì‡ ÔÎÂ .ez‡ÓË - B· ‰Ú‚Â ‰¯ÊÁÂ ≈¿»¿»¿»¿»¿»ƒ¿«¿≈ƒƒ»

‰iÏÚaL ÛËL ÈÏkÓ ¯Á‡ ÈÏÎÏ ÔÈ˜Ln‰ B‡ ˜ˆa‰«»≈««¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈∆∆∆»¬ƒ»
BÊ ‰a¯‡ Èt ÏÚ ‰È‰ .¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÚbÓa e‡ÓË -ƒ¿¿¿«««¿ƒ»«≈»»«ƒ¬À»

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡L31ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L , ¿»≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk ‰‡ÓË32ı¯‡‰ ÌÚ ÚbÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , À¿»¿∆≈«¿¿ƒ»≈«««»»∆

B‡ ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ‰È‰L B‡ ,‡nËÓ¿«≈∆»»¿ƒ∆∆«»¿»»¬À»
ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯‰Ë ÏÚ ÔÈÓ‡ Ïk‰L ,L„˜Ï¿…∆∆«…∆¡»ƒ«»√»»¬≈∆«ƒ«

ÈeË Ï‰‡ ‰È‰ .‰iÏÚaM ‰Ó Ïk33B˙ˆ˜Óe ‰iÏÚa »«∆»¬ƒ»»»…∆»»¬ƒ»ƒ¿»
„c¯Ó34‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ‰a¯‡‰ ÏÚ ¿À»«»¬À»∆≈«ƒ»¬ƒ»¬≈∆
ÏÈvÓ35Bbb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â36Ï‰‡‰L ,‰a¯‡‰ ÏÚ «ƒ¿««ƒ∆≈««»¬À»∆»…∆

e¯‡aL BÓk ÈeqÎa ÏÈvÓ37. «ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

מ"ב.16) חרס.17)שם כולה.18)של את ומכסה
ה"ב.19) פכ"ב למעלה למטה,20)ראה גבה אם אפילו

לתוכה  הזה הקטן הנקב דרך עוברת שהטומאה מפני
אינה  שטומאה ואףֿעלֿפי שבתוכה, מה כל ואת ומטמאתה
עצמה  שלטומאת מפני והטעם, מטפח. בפחות עוברת

מ"ח). פ"י כלים (ראה קטן בנקב גם מפני 21)חודרת
טפח. פותח בנקב שבעליה,22)שאין מה וכל פירוש,

הרחבת  אלא חדש דין זה (אין טהור שהוא למעלה שאמרנו
ומשקין 23)הנימוק). אוכלין על אלא מציל אינו ולפיכך

בה"א. כמבואר חרס, שאמרנו 24)וכלי אףֿעלֿפי
האדם. על מציל פתיל שצמיד ב), שאדם 25)(בהלכה

בלבד. מציל שאינו דבר טיהרו ב ובהלכה בעליה, יימצא
המת.26) באוהל נטמא הצילה.27)שהרי הקדירה
פתיל.28) בצמיד שניצל חרס של ואינה 29)להוציא

לא  - שמטמאתו נאמר שאם בנגיעתה, הבצק את מטמאה
אוכלין  על שמציל קבעו וחכמים כלום, ההצלה תועיל

למשנה). בפירושו (רבינו מן 30)ומשקין ידיה סילקה
אדמה.31)הבצק. וכלי גללים כלי אבנים כלי כגון

ה"א.32) פכ"א מ"ב.33)למעלה פ"ז עודף 34)שם
הארובה. את ומכסה כל 35)נסחב בבית, טומאה יש אם

מפני  טפח, פותח בארובה יש אם ואפילו טהור, שבעליה
עצמו. האוהל כמו מציל המרודד של 36)שהעודף

ה"ג.37)האוהל. פכ"א למעלה
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á"ôùú'ä úáè ç"ë ÷"ù íåé

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
בנסרים 1) או טהורים בקנקנים שחלקו בית דין יבאר

ואין  תבן מלא שהוא בית האחד, בחציו וטומאה ויריעות
שתי  שבין כותל בתוכו, וטומאה טפח פותח לקורות בינו
הבית, את המשמש כותל ודין הכותל, בתוך וטומאה בתים

סלע. וחציו בנין עוביו שחצי כותל ודין

.‡ÌÈp˜˜a B˜lÁL ˙Èa2„ÚÂ ı¯‡‰ ÔÓ ˙B¯B‰Ë «ƒ∆ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»»∆¿«
ÌÈp˜w‰ Èt ‰È‰ Ì‡ :„Á‡‰ BÈˆÁa ‰‡ÓËÂ ,‰¯Bw‰«»¿À¿»¿∆¿»∆»ƒ»»ƒ««¿«ƒ

˙BÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ‰¯‰h‰ ÈtÏk3ÈtÏk eÈ‰ Ì‡Â , ¿«≈«»√»¬≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈
˙BÏÈvÓ ÔÈ‡ - ‰‡Óh‰4ËÈËa ÔÁË .5ÌÈÙaÓ ÔÈa ,6 «À¿»≈»«ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ

ıeÁaÓ ÔÈa7ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - ≈ƒ«ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈
Ïk‰ È¯‰Â ,ÏÈvÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÓ - BÓˆÚ«¿«ƒ¿ƒ»≈«ƒ«¬≈«…

.„Á‡ Ï‰‡…∆∆»

חרס.2) וכלים 3)של מגבו, מיטמא אינו חרס שכלי
חוצצים. הבית דפנות עם מתוכם 4)טהורים נטמאו שהרי

דפנות. עם אפילו חוצץ אינו טמא לצד 5)וכלי ופיהם
הטהרה.6)הטומאה. הטומאה.7)מצד בצד

.·ÌÈ¯Òa B˜lÁL ˙Èa8˙BÚÈ¯Èa B‡9ÔÓ B˜lÁ Ì‡ , «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒƒƒƒ¿ƒ
ÔÈ„„v‰10˙B¯Bw‰ ÈtÏkÓ B‡11‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â , «¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿»«À¿»

˙Èaa12ÔÈaL B‡ Ï˙k‰ ÔÈ·e ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk - ««ƒ≈ƒ∆≈«¿ƒ»≈«…∆∆≈
ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯Bw‰Â ‰ˆÈÁn‰13ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»«À¿»≈

˙ÈaaL ÌÈÏk - ˙B¯BwÏ ‰vÁÓ ÔÈa B‡ Ï˙kÏ ‰vÁÓ¿ƒ»«…∆≈¿ƒ»«≈ƒ∆««ƒ
‡ˆz ‡lL ‰‡Óh‰ ˙ÚBÓ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈«¿ƒ»«««À¿»∆…≈≈

‡nË˙e14eÈ‰ .˙Èa‰ CB˙aL Ï‰‡a e¯‡aL BÓk , ¿«≈¿∆≈«¿¿…∆∆¿««ƒ»
dÓˆÚ ‰ˆÈÁn‰ È·Ú CB˙a ÌÈÏk‰15‰˙È‰L ÔÈa , «≈ƒ¿√ƒ«¿ƒ»«¿»≈∆»¿»

:˙Èa‰ CB˙a ‰˙È‰L B‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»∆»¿»¿««ƒ
ÌÈ‡ÓË - ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡16, ƒ»»¿«≈ƒ∆««∆«¿≈ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â17˙Èa‰ ÔÈc „ˆÈk e¯‡a ¯·Îe . ¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¿≈«ƒ««ƒ
Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ B˜lÁ Ì‡18. ƒƒ¿ƒ¿«≈«¿

וחוצצים.8) טומאה מקבלים לאוהל 9)שאינם שקבען
טומאה. שמקבלות פי על אף את 10)וחוצצות העמיד

הבית. כתלי בין בזקיפה מפרידה 11)המחיצה המחיצה
עלייה. כעין גבה על וקמה והקורות, הבית החלק 12)בין

בית. נקרא לחוץ הפתח מפני 13)שבו מצילה שהמחיצה
ולא  המחיצה שאחורי לחלק להיכנס הטומאה דרך שאין

הבית. פתח דרך אלא הרי 14)לעלייה לצאת סופה אם
שיצאה. לפני אף מטמאה בבבא 15)היא שם במשנה

בעובי  רבינו ומפרש שבחצץ" "כלים כתוב: האחרונה
והכלים  לעבר מעבר חור במחיצה שהיה וכגון המחיצה

שם. לחור.16)מונחים נכנסת שהטומאה מפני
ואין 17) טפח. ברום טפח על טפח בו שאין פתח כל כדין

שכלים  ד), הלכה (לקמן בתים שני שבין לכותל דומה זה
בסדק  אין אפילו טמאים הטומאה שלצד בחציו הנמצאים
(פירוש, הבית" את משמשת "אינה זו שמחיצה מפני טפח,
(במשנה  כותל דין לה אין ולפיכך הבית), בניין צורך ואינה
דומה  זו והרי הבית) את המשמש כותל כתוב: ג, ו, פרק שם

בתוך  וטומאה ז) הלכה י"ח פרק (למעלה המגדל לקיר
כתב  שם רבינו אמנם טהורים. - שבעוביו שכלים המגדלים
הבית  בתוך בעומד הדין הוא אבל באוויר" עומד "היה
טפח  בו וכשיש המשנה. לשון נקט ורבינו הרא"ש) (כדעת
מפני  הטהרה שלצד בחצייה המונחים הכלים גם טמאים

ניד  אינה עראית מחיצה ככותל.שהיא בנה 18)ונית
נשאר  הבית ופתח לרצפה, סמוך הבית שטח פני על מחיצה

המחיצה. מן למעלה

.‚Ô·z ‡ÏÓ ‡e‰L ˙Èa19˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â «ƒ∆»≈∆∆¿≈≈¿≈«
ÌÈÙa ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt20ÔÈa Ô·z‰ CB˙a ÔÈa , ≈«∆«À¿»ƒ¿ƒ≈¿«∆∆≈

˙‡ÈˆÈ „‚kL ÌÈÏk‰ Ïk - ˙B¯BwÏ Ô·z ÔÈa ‰˙È‰L∆»¿»≈∆∆«»«≈ƒ∆¿∆∆¿ƒ«
‰‡Óh‰21Á˙t ÏL B‡BÏÓa22‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÌÈ‡ÓË «À¿»ƒ¿∆∆«¿≈ƒ»¿»À¿»

ÌÈÙaL ÌÈÏk - Á˙t ÏL B‡BÏÓa Ô·zÏ ıeÁ23Ì‡ , «∆∆ƒ¿∆∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ24, ≈ƒ¿»∆««∆««∆«¿ƒ

ÔÈ‡ÓË Â‡Ï Ì‡Â25Á˙Bt ˙B¯BwÏ Ô·z ÔÈa LÈ Ì‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆«≈«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÁÙË26ÔÈ‡ÓË27Ô·z‰ ÔÈ‡L ; ∆«≈»≈»¿≈ƒ∆≈«∆∆

.B˙BpÙÏ BzÚc Ô·z Ì˙qL ÈtÓ ,ıˆBÁ≈ƒ¿≈∆¿«∆∆«¿¿«

הכותל 19) עד בלבד, הפתח שכנגד המקום פנוי ונשאר
התבן. את דרכו ולהוציא בו להיכנס בחלק 20)הנגדי

בו. אפילו 21)שהתבן הפתח, שכנגד הפנוי המקום כל
נקרא  שם, תעבור לא שהטומאה מהפתח, הרחוק החלק
הזה  המקום דרך תצא שהטומאה מפני הטומאה" "יציאת

טהרות). (סדרי הוא אחד שטח התוספתא,22)וכולו לשון
הרבה  רחב שהפתח פי על אף הפתח, כל ברוחב והכוונה:
הכלים  שגם ונראה ונושאיה. המת מיטת מרוחב יותר
טפח. ברום טפח על טפח במקומם אין אם טמאים שבתבן

התבן.23) ואף 24)שבתוך עצמו בפני אוהל שהוא מפני
על  הוא מציל התבן, את להוציא הבית בעל שדעת פי על
על  שאף אוהל בתוך עראי אוהל כל כמו מליטמא הטהרה
שם, לצאת כשדרכה מלטמא הטומאה על מציל שאינו פי

מליטמא. הטהורים על מציל כאן 25)אבל אין שהרי
שבעל  מציל התבן אין מחיצה משום וגם שיצילו אוהל
שדעתו  שמחיצה לשיטתו, (רבינו לפנותו עתיד הבית
מקום  כל את סותמת כשהיא אפילו חוצצת, אינה לפנותה

ובין 26)הטומאה). טפח פותח הכלים במקום יש בין
בו. ואינו 27)שאין אוהל בתוך אוהל כאן שיש משום

בין  טפח פותח כשאין אבל לפנותו, דעתו כשאין אלא מציל
טומאה  אין שהרי אוהל, בתוך אוהל זה אין לקורות התבן

התבן. על מאהילה

.„˙Èa - Ï˙k‰ CB˙a ‰‡ÓËÂ ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï˙k…∆∆≈¿≈»ƒ¿À¿»¿«…∆«ƒ
‡ÓË ‰‡ÓhÏ ·B¯w‰28‰¯‰hÏ ·B¯w‰Â ,29¯B‰Ë30. «»«À¿»»≈¿«»«»√»»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰˙È‰31‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - »¿»∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»
:Ï˙k‰ CB˙a ÌÈÏk‰Â ,ÌÈza‰ ÈMÓ „Á‡a ‰‡Óh‰«À¿»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿«≈ƒ¿«…∆
‰¯‰Ë ÈtÏÎe BÈˆÁÓ ;ÌÈ‡ÓË - ‰‡ÓË ÈtÏÎe BÈˆÁÓ≈∆¿¿«≈À¿»¿≈ƒ≈∆¿¿«≈»√»
‰·ÈÊÚÓ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë -32 ¿ƒ∆¡»¿∆¡»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»

:‰·ÈÊÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰Â ,‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ÔÈaL∆≈««ƒ¿»¬ƒ»¿«À¿»¿«¬ƒ»
;‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«»««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»
;¯B‰Ë ˙Èa‰Â ‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«¿»»¬ƒ»¿≈»¿««ƒ»
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קלז zn z`neh zekld - dxdh xtq - zah g"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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„Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»À¿»¿∆»
‰‡ÓË ÈtÏÎe dÈˆÁÓ :‰·ÈÊÚn‰ CB˙a ÌÈÏÎÂ ,Ô‰Ó≈∆¿≈ƒ¿««¬ƒ»≈∆¿»¿«≈À¿»
‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯‰Ë ÈtÏÎe dÈˆÁÓ ;ÔÈ‡ÓË -¿≈ƒ≈∆¿»¿«≈»√»¿ƒ∆¡»
¯ÈÂ‡Ï ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ33 ¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»««¬ƒ»»¬ƒ

,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ :dÎB˙a ‰‡ÓËÂ¿À¿»¿»≈∆¿»¿«»««ƒ»≈
¯B‰Ë ‰‡Óh‰ „‚k elÙ‡ ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â34, ¿»≈ƒ¿«¿»¬ƒ¿∆∆«À¿»»

Óh‰ ‰ËLt È¯‰L˙Èa‰ ÏÎa ‰‡35‰‡Óh‰ ‰˙È‰ ; ∆¬≈»¿»«À¿»¿»««ƒ»¿»«À¿»
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ36‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â , ≈∆¿»¿«¿»««ƒ»¿»≈ƒ¿«¿»

‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k37,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ¿∆∆«À¿»»≈∆¡»¿∆¡»««ƒ»≈
È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â¿»≈ƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈ƒ

ÌˆÓˆÏ ¯LÙ‡38. ∆¿»¿«¿≈

פי 28) על ואף הטומאה, במקום טפח פותח כשאין המדובר
הכותל  של זה שחלק משום רצוצה, טומאה דין עליה אין כן
כאילו  הטומאה את אנו ורואים עצמו. הבית מן כחלק הוא
טפח  פותח יש ואם מציל. הטיט שאין בטיט, שקועה היא
סתום  כקבר הוא הרי לבית, פתוח ואינו הטומאה במקום

צד. מכל הטומאה.29)שמטמא מן רחוק שהוא פירוש,
אחר 30) הנגרר הכותל בחצי נמצאת שהטומאה משום,

השני. הכותל.31)הבית עובי תקרה.32)באמצע
גג.33) עליה רצוצה 34)שאין כטומאה אותה דנים ואין

שכנגדה. מה כל ומטמאה לרקיע עד הבוקעת
היא 35) כאילו הטומאה, את שרואים למעלה והסברנו

אינה  כן ואם טיט מכוסה שהיא אלא הבית בתוך מונחת
חוצצת. והמעזיבה רצוצה ועלייה.36)כלל בבית כמו

רצוצה 37) היא כך ומשום בבית כמונחת אינה שהרי
טהור. - הצד מן המעזיבה על העומד אבל כנגדה, ומטמאה

למעלה 38) משהו מונחת הטומאה שמא האדם את מטמאים
מונחת  היא שמא הבית את ומטמאים המעזיבה, מחצי
אין  בתים שני בין בכותל [למעלה מחצייה. למטה משהו
לטהר  אפשר ואי שווים הבתים שהרי זה, לטעם צריכים אנו
לאוויר  מגולה המעזיבה כאן אבל השני, את ולטמא אחד
העומד  האדם דין בין לחלק כך כל מוזר נראה הדבר ואין
שאי  הנימוק את רבינו מביא כך ומפני הבית, לדין למעלה

לצמצם]. אפשר

.‰‰ˆÁÓ ÔBcÈ - ˙Èa‰ ˙‡ LnLÓ‰ Ï˙k ÔÎÂ¿≈…∆«¿«≈∆««ƒƒ∆¡»
CeÓÒ ˙Èa‰ ‚‚Â ,¯ÈÂ‡Ï ‡e‰L Ï˙k ?„ˆÈk .‰ˆÁÓÏ¿∆¡»≈«…∆∆»¬ƒ¿«««ƒ»

Ï˙k‰ ÏÚ ·k¯Ó BÈ‡Â Ï˙kÏ39CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ , «…∆¿≈À¿»««…∆¿À¿»¿»¿
„ÓÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ :Ï˙k‰«…∆»¿»≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿»…≈

Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ40‚b ÏÚ „ÓBÚk ,¯B‰Ë ƒ¿«¿»«…«…∆»¿≈««
„ÓBÚ‰Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ ;˙Èa‰««ƒ»¿»≈∆¿¿«««ƒ»¿»≈
‰ËLt ‡Ï È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈…»¿»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .˙Èa‰ CB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿««ƒ»¿»«À¿»∆¡»¿∆¡»
‰ËLt È¯‰L ,¯B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ -««ƒ»≈¿»≈ƒ¿«¿»»∆¬≈»¿»

ÌÈÙaÓ Ï˙k‰Ó ÏË .˙Èaa ‰‡Óh‰41ÛÈÒB‰L B‡ «À¿»««ƒ»«≈«…∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ
Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ıeÁaÓ Ï˙ka«…∆ƒ««∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ…∆

ıeÁaÓ ÏË ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ42ÛÈÒB‰L B‡ ¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈»«ƒ«∆ƒ
ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ÌÈÙaÓ Ï˙k‰ È·Úa»√ƒ«…∆ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k43‰e˙ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . …∆¿«««ƒ»»¿»«À¿»¿»

Ï˙k‰ Èab ÏÚ44˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ elÙ‡ , ««≈«…∆¬ƒ≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ
¯B‰Ë45. »

לגג.39) מחוץ נשאר הכותל הטומאה 40)ראש כנגד בין
הצדדים. מן ולחוץ,41)ובין מחצייה היתה הטומאה

הבית. בפנים מהכותל דקה שכבה והטומאה 42)וקילף
ולפנים. מחצייה אחרי 43)היתה לבית שיכניסו הטהרות
טהורים. - הזה בראש 44)השינוי כאמור לגג מחוץ שהוא

זו. את 45)הלכה משמש אינו שהכותל משום והטעם,
לאוויר. גלויה שהטומאה ועוד, הבית.

.ÂÏ˙k‰ ˙‡ LnLÓ‰ ˙Èa46ÌeM‰ ˙tÏ˜k ÔBcÈ -47. «ƒ«¿«≈∆«…∆ƒƒ¿ƒ««
ÌÈÎek ÈL ¯ÙBÁ‰ ?„ˆÈk48„ˆa BÊ ˙B¯ÚÓ ÈzL B‡ ≈««≈¿≈ƒ¿≈¿»¿«
ÌÈza ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÊ49‰OÚÂ Ú˜¯wa ÌÈ¯eÙÁ «∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¬ƒ««¿«¿«¬»

‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ô‰ÈL ÔÈa ÏÈc·n‰ Ï˙k Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆««¿ƒ≈¿≈∆¿»¿»À¿»
- ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ï˙ka ÌÈÏÎÂ ÌÈzaa«»ƒ¿≈ƒ«…∆ƒ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««
Ì‡ ,ÌÈzaa ÌÈÏÎÂ ‰Ê Ï˙Îa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»À¿»¿…∆∆¿≈ƒ«»ƒƒ
,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈ¯B‰Ë - ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒƒ≈»«¿»

ÚÏq‰ Ï˙ÎÂ ,‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBc ÔÈa Ï˙kL50B‡ ∆…∆ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»¿…∆«∆«
ÔBc Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯tÁiLk ı¯‡‰ LebÓ ‰OÚpL∆«¬»ƒ»»∆¿∆«¿…ƒ»ƒ»ƒ

.ÌeM‰ ˙tÏ˜kƒ¿ƒ««

עשה 46) שהכותל מפני הבית" את "משמש נקרא בנוי כותל
חפירת  ידי על מוקם מערות שתי שבין וכותל  הבית, את
ביניהן  ונשארת מכאן ומערה מכאן מערה שחפרו המערות,
את  משמשת המערה ולפיכך סלע או עפר של מחיצה

השום 47)הכותל. כקליפת דקה מחיצה אפילו כלומר,
בין  הבדל ואין טהור הכל - והטהרות הטומאה בין מפרידה

ולחוץ. מחצייה ובין ולפנים מתים 48)מחצייה קברי
לאורך  מתאים בעומק מערות בכתלי חצובים היו שלהם

כוך. נקראת כזו חצובה וחפירה שטחים 49)הארונות,
מחיצות 50)חלולים. ונעשו בסלע וכדומה בית חצבו אם
מאליהן.

.Ê‰ˆÁÓ ÔBc - ÚÏÒ BÈˆÁÂ ÔÈa BÈ·Ú ÈˆÁL Ï˙k…∆∆¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿∆«ƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ51. ¿∆¡»

מבפנים 51) הוא השום כקליפת הנידון שהסלע פי על ואף
טמא. הבית -

.Á˙Èa‰ ˙B¯B˜ ÔÈa ‰˙È‰L ‰‡ÓË52ÔÈ‡ elÙ‡ , À¿»∆»¿»≈««ƒ¬ƒ≈
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‡l‡ ‰ÈzÁz53ÔÈ‡B¯Â , «¿∆»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ»¿ƒ

‰ˆeˆ¯ ‡È‰ el‡k ‰‡Óh‰ ˙‡54‰‡nËÓe ı¯‡a ∆«À¿»¿ƒƒ¿»»»∆¿«¿»
- ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óa LÈ Ì‡Â .„·Ïa dc‚k¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿»∆««∆«

‡ÓË Ïk‰55˙Èa‰ CB˙a ˙È‡¯ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .56- «…»≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈¿««ƒ
Èab ÏÚ ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL .‡ÓË ˙Èa‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa≈»≈»««ƒ»≈¿≈¿»ƒ∆««≈

‡È‰L ˙È‡¯ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL Ï˙ka ‰‡ÓËÂ ‰Ê57CB˙Ï ∆¿À¿»«…∆∆≈≈∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿
‡ÓË ‡e‰ - Ô‰Ó ˙Á‡- Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë B¯·ÁÂ ««≈∆»≈«¬≈»¿ƒ»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔÈBc58. ƒƒ∆¡»¿∆¡»

וביניהן 52) ועליהן שכנגדו לכותל מכותל נתונות הקורות
עצמה. הקורה בתוך כשהטומאה המדובר מטיט. המעזיבה

(למעלה 53) השום כקליפת ונידונה סלע כדין קורה דין
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ואפשר  מכריעים שינויים בה נעשו שלא מפני ו), הלכה
א, סז, קמא בבבא אמרו זה (וכעין לקלקלה מבלי להוציאה
"משמש  תורת עליה אין עליו") שמו "מריש קורה: גזל גבי
כשמורידים  נפרכת שהיא במעזיבה, כן שאין מה הבית", את

טפח.54)אותה. על טפח במקומה כשאין המדובר
מפני  רצוצה טומאה דין אין ד) בהלכה (למעלה במעזיבה
להיבקע  עומדות שאינן קורות, כן שאין מה נפרכת, שהיא

משנה). מכל 55)(כסף המטמא סתום כקבר היא שהרי
השום.56)צדדיו. כקליפת אפילו עליה שאין פירוש,

השום.57) כקליפת אפילו שהוא כשהטומאה 58)כל
וכשהיא  טמא, העליון הפתח העליונה, הכותל במחצית

טמא. התחתון בתחתונה

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
תחתיו,1) רצוצה וטומאה הבית בתוך העומד עמוד יבאר

טפח, רום על טפח על טפח ומקומה הכותל שבתוך טומאה
וטומאה  לתשמיש לעשותו שדרך הכתלים שבעובי גדול חור
וכלב  מזה. למעלה או זה בצד זה פרדסקים ב' ודין בתוכו,
בתוך  עוברה שמת האשה ימים, שלשה תוך מת בשר שאכל
ואם  שליה, שהפילה האשה לילד, שמקשה והאשה מעיה
בתוך  עוברה שמת האשה מת, ואחד חי אחד ילדים ב' ילדה

טמאה. טבעת והבולע המיילדת, בו ונגעה מעיה

.‡„enÚ2‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ‰3 «»≈¿««ƒ¿À¿»¿»
BÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÂÈzÁz«¿»À¿»««¿»««¿∆∆¿≈
Á¯t ‰È‰ Ì‡Â .„·Ïa ‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡ ‡nËÓ4 ¿«≈∆»¿∆∆«À¿»ƒ¿«¿ƒ»»∆«
ÌÈÏk‰ - Á¯t‰ ˙Áz ÌÈÏÎÂ ‰Ê „enÚÓ ‡ˆBÈ≈≈«∆¿≈ƒ«««∆««≈ƒ

ÌÈ¯B‰Ë5‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡L ,6. ¿ƒ∆≈¿«≈∆»¿∆∆«À¿»

מ"ו.2) פ"ו פנוי.3)אהלות טפח על טפח במקומה שאין
פרח.4) בתבנית עשוי העמוד מן בולט שם 5)קישוט

את 6)מ"ז. דנים אנו שאין ומשמיענו מצידיה, ולא
אוהלים  ושיפועי הפרח, של האוהל כשיפוע העמוד

ה"ז). פי"ח למעלה (ראה כאוהלים

.·[‰‡Óh‰ ÌB˜Óa LÈ Ì‡Â]7ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ¿ƒ≈ƒ¿«À¿»∆««∆««
ÏkÓ ‡nËÓe Ìe˙Ò ¯·˜k ‡e‰ È¯‰ - ÁÙË Ìe¯∆«¬≈¿∆∆»¿«≈ƒ»
.¯·w‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‡ÓË Blk ˙Èa‰Â ,ÂÈ·È·Ò¿ƒ»¿««ƒÀ»≈∆¬≈∆¡ƒ««∆∆

הטומאה 7) ע"י התפוס לשטח מחוץ הפנוי במקום כלומר,
ה"ד). פ"ז למעלה (ראה

.‚Ï˙k‰ CB˙aL ‰‡ÓË8ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óe À¿»∆¿«…∆¿»∆««∆««
elÙ‡ ,‰Ê Ï˙k ÏÚ ˙BÈea‰ ˙BiÏÚ‰ Ïk - ÁÙË Ìe¯∆«»»¬ƒ«¿«…∆∆¬ƒ

¯OÚ9„Ú Ìe˙Ò ¯·˜ Blk Ï˙k‰ È¯‰L ;˙B‡ÓË , ∆∆¿≈∆¬≈«…∆À∆∆»«
˙Ï‰‡Ó Ô‰Ó ‰iÏÚ ÏÎÂ ,˙BiÏÚ‰ Ï˙k ‡e‰Â ,BÙBÒ¿…∆»¬ƒ¿»¬ƒ»≈∆«¬∆∆

¯·w‰ ÏÚ10˙Èa ‰a .11Ô‡kÓ ˙È·e Ô‡kÓ Ï˙k‰ „ˆa ««∆∆»»«ƒ¿««…∆ƒ»«ƒƒ»
L‡¯ ‡ˆÓpL „Ú ÌÈza‰ ÈL Èab ÏÚ ‰iÏÚ ‰·e»»¬ƒ»««≈¿≈«»ƒ«∆ƒ¿»…
È¯‰ - ‰iÏÚ‰ Ú˜¯˜ ÚˆÓ‡a ‡e‰ ‡Óh‰ Ï˙k‰«…∆«»≈¿∆¿««¿«»¬ƒ»¬≈
‰iÏÚ‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿≈»∆¬≈∆¡ƒ»««∆∆¿»¬ƒ»
ÏÚ BÊ Ô‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë dab ÏÚ ‰Èea‰ ‰iM‰«¿ƒ»«¿»««»¿»ƒ¿≈∆≈«

dÏ˙k ‡Óh‰ Ï˙k‰ ÔÈ‡Â BÊ Èab12. «≈¿≈«…∆«»≈»¿»

מ"א.8) פ"ז בה 9)שם שהטומאה והכותל זו, גבי  על זו

העליונה. לעליה עד במקום 10)מגיע כשיש זה כל
דינו  טפח, על טפח בו אין ואם טפח. על טפח הטומאה
את  ומטמא ה"ה, בפכ"ד למעלה הבית, את המשמש ככותל
שתחתיו  החדרים את ולא בלבד הטומאה שכנגד החדר

חוצצת 12)שם.11)ושעליו. התחתונה העליה ותקרת
הטומאה. בפני

.„¯BÁ13ÏB„b14Ì„‡ Èa C¯cL ÌÈÏ˙k‰ È·ÚaL »∆»√ƒ«¿»ƒ∆∆∆¿≈»»
‰˙È‰L ,˜Òc¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,LÈÓL˙Ï B˙BOÚÏ«¬¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ¿∆»¿»

ÂÈÏÚ LÈÂ BÎB˙a ˙ÁpÓ ‰‡ÓË15- ˙B¯e‚Ò ˙B˙Ïc À¿»À««¿¿≈»»¿»¿
¯B‰Ë ˙Èa‰16B‡ B˙ÈÚ˜¯˜a ‰ˆeˆ¯ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ««ƒ»»¿»«À¿»¿»¿«¿»ƒ

el‡k Blk ¯BÁ‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B¯ - Bb‚a B‡ ÂÈÏ˙Îaƒ¿»»¿«ƒ∆»«À¿ƒ
ÌeË‡ ‡e‰17ÔÈ‡B¯Â ,18‡e‰ Ì‡ :‰‡Óh‰ ÌB˜Ó »¿ƒ¿«À¿»ƒ

Ú ÈˆÁa‰˙È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙlL Ï˙k‰ È· «¬ƒ√ƒ«…∆∆ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»¿»
‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡ÓËÀ¿»≈¬ƒ…∆¿«««ƒ»∆¡»

.‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»««ƒ»≈

הי"א.13) פ"ז שם טפח 14)תוספתא על מטפח פחות לא
טפח. הערה 15)ברום (ראה עליו יש אפילו פירוש,

גירסתנו 16)הבאה). וכך טמא, הבית מגיה: הכסףֿמשנה
דרך  לצאת הטומאה שסוף מפני והטעם, שם. בתוספתא

לבית. בכתליו:18)סתום.17)הדלתות לטומאה דוגמה
ועומקו  לחוץ, פתוח והפרדיסק טפחים, ששה הכותל עובי
מצד  טפחים שני במרחק הכותל בעובי והטומאה שלושה,
אומרים  אנו אין הפרדיסק, של מחללו אחד וטפח הבית,
זה  במקום עוביו שהרי ולחוץ, הכותל של מחציו שהטומאה
הוא  כאילו החור את רואים אלא טפחים, שלושה הוא
ונמצא  טפחים, ששה הוא הכותל עובי כן, ואם אטום.
הבית  מן טפחים משני יותר לא המרוחקת שהטומאה

טמא. והבית הפנימית, במחצית מקומה

.‰ÔÈ˜Òc¯Ù ÈL19‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê20, ¿≈«¿ƒ¿ƒ∆¿«∆∆««∆
ÁzÙÂ ,Ô‰Ó „Á‡a ˙ÁpÓ ‰‡ÓËÂ21˙Èa‰Â ‡e‰ - ¿À¿»À««¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿««ƒ

¯B‰Ë B¯·ÁÂ ,‡ÓË22CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »≈«¬≈»»¿»À¿»¿»¿
,ÔÈÓeË‡ Ô‰ el‡k ÔÈ˜Òc¯t‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ÔÈa‰«ƒ¿»ƒ∆««¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¬ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈÂ23. ¿ƒ∆¡»¿∆¡»

ז.19) פ"ו, שם נעולות.20)משנה ודלתותיהם
נפתחה.21) דרך 22)הדלת כשאין חוצצת, הנעולה הדלת

גם  אם אבל פעמים. כמה שנתבאר כמו שם, לצאת הטומאה
טפח  פותח בו שיש מכיוון הטומאה, לו נכנסת פתוחה דלתו

קמור). ביב דין ה"ז פ"כ למעלה שביארנו 23)(ראה כמו
הקודמת. ההלכה בסוף

.Â˙ÈÊk24ıeÁaÓ ˙Èa‰ ˙t˜Ò‡a ˜a„Ó ˙n‰ ÔÓ25- ¿«ƒƒ«≈À¿»¿«¿À«««ƒƒ«
¯B‰Ë ˙Èa‰26ÔBcÈ - ‰t˜Ò‡‰ ˙Áz ıeˆ¯ ‰È‰ . ««ƒ»»»»««»«¿À»ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ27ÛB˜LnÏ ˜a„Ó ‰È‰ .28˙Èa‰ - ∆¡»¿∆¡»»»À¿»««¿««ƒ
‡ÓË29. »≈

ה"ח.24) פי"ב משקוף.25)שם עליו שאין במקום
עליו 26) יש ואם פתוחה, כשהדלת אפילו שם, יהושע כר'

מאהיל  שהמשקוף מפני טמא, הבית פתוחה והדלת משקוף
נעולה  הדלת ואם הבית, אוהל עם ומתחבר הטומאה על
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הטומאה  דרך שאין מפני מאהיל, המשקוף אפילו טהור
ישראל). (תפארת חוצצת הדלת ולכן כמו 27)להכנס,

- ולחוץ מחציה כבפנים, - ולפנים מחציה בכותל, במונחת
שמחוץ 29)שם.28)כבחוץ. כחלק מודבק אם אפילו

הוא  הפנימי שחלקו מפני מודה, יהושע ר' גם בזה לדלת.
הבית. לגבי בטל כולו לכן הבית, מאוהל חלק עצמו
מאשר  לקרקע יותר נמשכת שהיא באסקופה, מהֿשאיןֿכן

לבית.

.ÊÏÎ‡L ·Ïk30˙Óe ˙n‰ ¯Oa31‰LÏL CB˙a ∆∆∆»«¿««≈≈¿¿»
ÌÈÓÈ32ÏÏÁ ÔÈ‡B¯ - ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ ÏhÓ ‡e‰ È¯‰Â »ƒ«¬≈À»«»«¿À»ƒ¬«

BÙebÓ ‰‡Óh‰33ÌÈÙÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚k ‡e‰ Ì‡ :34 «À¿»ƒƒ¿∆∆««¿¿ƒ¿ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ -35˙Èa‰ - ıeÁÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚kÓe , ««ƒ»≈ƒ¿∆∆««¿¿«««ƒ

¯B‰Ë36. »

מ"ז.30) פי"א מטמא 31)שם אינו חי, הוא אם אבל
בגופו  בלועה שהטומאה מפני ימים, שלושה בתוך אפילו

וה"ה). ה"ב, פ"כ הבשר 32)(למעלה עדיין נתעכל ולא
ה"ד). פ"כ למעלה שהטומאה 33)(ראה בגופו המקום

האיצטומכה, רבינו: כותב למשנתנו, (בפירושו שם מונחת
קיבה). אין 34)פירוש, ובין טפח, פותח בחללו שיש בין

מאהיל 35)בו. העליון צידו טפח, פותח בחללו יש אם
כל  ולפיכך עליו, מאהיל והמשקוף חוצץ, ואינו הטומאה על
הרי  טפח, פותח בו אין ואם הטומאה, כאוהל הבית
שדלת  ומפני הבית, לתוך ועולה ובוקעת רצוצה הטומאה
תפארת  (ראה הבית לכל הטומאה מתפשטת פתוחה הבית

ב). אות רצוצה טומאה דיני ארבע" "קרית כר'36)ישראל
טוב' יום 'תוספות (ראה הרע"ב פירוש לפי במשנתנו, יוסי
לדין  זה בין ההבדל מהו בדבר, לעיין [ויש טהרות). וסדרי
רבינו  מטהר ולמה ה"ב, בפי"ח האסקופה על מוטל אדם
מן  הכלב של גופו מקצת אם אפילו בחוץ, הכלב כשקיבת

ולפנים?]. המשקוף

.Á‰M‡‰37‰OÚ Ì‡ ,‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL »ƒ»∆≈À»»¿≈∆»ƒ«¬»
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯38ÌÁ¯‰ ÁzÙpL ÔÂÈk - È˙L ÏL …«≈∆¿ƒ»∆¿ƒ≈»∆ƒ¿«»∆∆

ÏÚ Û‡ ,¯aÚ‰ ÈtÓ ˙Èa‰ ‡ÓË L‡¯‰ ‰‡¯pL „Ú«∆ƒ¿»»…ƒ¿»««ƒƒ¿≈»À»««
.‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»»

מ"ד.37) פ"ז, לחוטי 38)שם פלך של המעוגל כראש
ע"א). כב (בכורות האורך

.Ë‰L˜nL ‰M‡‰39˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ „ÏÈÏ »ƒ»∆«¿»≈≈¿»¿»ƒ«ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ÈL ˙È·a ˙Ó ÏÙ ‰ÏÈt‰Â¿ƒƒ»≈∆≈¿«ƒ≈ƒ««ƒ»ƒ»≈

ÏÙ ÏL BL‡¯ ‡ˆÈ Ba ‰˙È‰Lk ‡nL ,˜ÙÒa.‰f‰ ¿»≈∆»¿∆»¿»»»…∆≈∆«∆
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ‰È‰ ‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»…«≈∆¿ƒ»
˙Èa‰ - ‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ;È˙L ÏL∆¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»««ƒ
‰˙È‰ ‡Ï ,ÌL dÓÁ¯ ÁzÙ el‡L ;¯B‰Ë ÔBL‡¯‰»ƒ»∆ƒƒ¿««¿»»…»¿»
˙Ïh ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««¿∆»¿ƒ»ƒ»¿»ƒ∆∆

ÌÈt‚‡a40ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰e‡ÈˆB‰Â «¬««ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ««ƒ»ƒ
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ˜ÙÒ· ‡ÓË»≈¿»≈««ƒ∆∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»

È˙L ÏL41. ∆¿ƒ

שם.39) חברותיה.40)אהלות הנימ 41)בידי וק מאותו
ראשון. בבית ראשו הנפל הוציא שמא שאמרנו:

.È‰ÏÈt‰L ‰M‡‰42‡ÈÏL43.È‡cÂ ‡ÓË ˙Èa‰ - »ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»««ƒ»≈««
.„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡e‰ ‰˜ÊÁ¬»»∆≈ƒ¿»¿…»»

א.42) כו, נדה מונח 43)משנה שהוולד עור של שק כעין
בו.

.‡È‰„ÏiL ÈÓ44:˙Ó „Á‡Â ÈÁ „Á‡ ,ÌÈ„ÏÈ ÈL ƒ∆»¿»¿≈¿»ƒ∆»«¿∆»≈
¯B‰Ë ÈÁ‰ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ˙n‰ Ì‡45Ú‚ ‡Ï È¯‰L , ƒ«≈»»ƒ««»∆¬≈…»«

ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓ Ba46- ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ÈÁ‰ Ì‡Â ; ƒ∆»»«¬ƒ»»¿ƒ««»»ƒ
˙n‰ Ba ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‡e‰ È¯‰¬≈»≈∆¬≈ƒ∆¿»∆…ƒ««≈
ÂÈ¯Á‡ ÏbÏb˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓƒ∆»»«¬ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«¬»

BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈiÁ Áe¯ Ba ÔÈ‡L ,Ô·‡k47. ¿∆∆∆≈««ƒ¿≈¿«¬ƒ«¿

מ"ה.44) ואינו 45)שם שבעה טומאת טמא אינו פירוש,
טומאת  טמא אבל במת, כנוגע ושביעי שלישי הזאה צריך
גם  טמאה ושהיא במת שנגעה באמו שנגע מפני ערב
לנקבה. עשר וארבעה לזכר ימים שבעה כיולדת,

מטמאה 46) אינה האשה של גופה בתוך בו והנגיעה
הבית  מן החי את כשהוציאו והמדובר ה"א). פ"כ (למעלה
שבעה  טומאת החי נטמא כן, לא שאם המת. שיצא לפני

המת. נמשך 47)באוהל החי אין תחילה, המת כשיצא
מלהתגלגל  עצמו את ומעכב מתאמץ שהוא מפני אחריו,
מתגלגל  חיים רוח בו שאין דבר אבל שיצא, המת אחרי

במשנתנו). רבינו של (מפירושו הפתוח למקום מאליו

.·È‰„ÏiL ‰M‡‰48BÓk ÔË˜ ÏÙ elÙ‡ ,˙Ó „ÏÂ »ƒ»∆»¿»»»≈¬ƒ≈∆»»¿
e¯‡aL49‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ -50˙Ó . ∆≈«¿¬≈ƒ¿≈»À¿«ƒ¿»≈

‰iÁ‰ ‰ËLÙe ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ51‰Ú‚Â d„È ˙‡ À»»¿≈∆»»¿»««»∆»»¿»¿»
‡ˆiL „Ú ‰¯B‰Ë ‰M‡‰Â ,‰Ú·L ‰‡ÓË ‰iÁ‰ - Ba««»¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»¿»«∆≈≈
Ba Úbz ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ‰iÁ‰ ˙‡ÓËÂ .„Ïe‰«»»¿À¿«««»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ«

¯B„ÊB¯tÏ ‡ˆiMÓ52˙Èa ÚbÓ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ . ƒ∆≈≈«¿¿¬»ƒ«»≈««≈
ÌÈ¯˙q‰53Ú‚Bp‰ ,ÌÈÚn‰ CB˙a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;ÚbÓ «¿»ƒ«»ƒ¿¿«≈«ƒ«≈«

ÚÏBa‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë Ba54ÚÏ·e ¯ÊÁÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË »¿≈«≈««««¿≈»¿»«»«
BÊa BÊ eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ˙ÚaË ‰È¯Á‡«¬∆»«««¿»««ƒ∆»¿»
d˙‡ÓËa ‰‡Óh‰Â ,ÚbÓ BÈ‡ - ÂÈÚÓ CB˙a È‡cÂa55 ¿««¿≈»≈«»¿«¿≈»¿À¿»»

d˙¯‰Ëa ‰¯B‰Ëe56. ¿»¿»√»»

א.48) עא, חולין ה"א.49)משנה פ"ב למעלה
נגע 50) שהרי ושביעי, שלישי הזאה וטעונה מת, טומאת

נקבה  הפילה ואם כיולדת, גם טמאה שהיא (מובן במת גופה
טומאת  בדיני עוסקים אנו כאן אבל יום, עשר ארבעה טמאה

שבעה). טומאת כתב ולפיכך בלבד, המיילדת.51)מת
הלידה.52) אברי של החיצון החלק א. עב, מקום 53)שם

מטבעו. ב.54)מכוסה עא, הגוף.55)שם מן כשתצא

ויצאתאשריך56) בטומאה שנכנסת מת, טומאת הלכות

כלים). מסכת סיום (ראה בטהרה

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿À¿«≈
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dOc` dxR zFkld
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 

¦§¨¨£ª¨
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ

‰ËÂ ‰c ÈÓ ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰n„‡ ‰¯t.Ô˙¯ »»¬À»ƒÀ¿«≈ƒ»¿»√»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
לוקחים 1) ואם כשירה, שנים כמה בת אדומה פרה יבאר

ובאי  בה, שפוסלות והמראות זקנה, היתה אם לגדלה, עגלה
בה, פוסלת העבודה ואם בה, הפוסלים המומים מקום, זה
ומצאו  פרה לקחו ואם פיסול, בה שנולד פרה עבודה, זו ואי
אם  יום וטבולי הפרה, נעשית מי יד על ממנה, נאה אחרת

בה. כשרים

ãycew zegiyn zecewpã

אדומה. פרה הלכות באות מת, טומאת להלכות בהמשך
של  פניו ש"נתכרכמו חז"ל במדרשי המבואר על־דרך
הנטמא  זה של טהרתו תהא במה ידע שלא משה"
פרשת  לו נאמרה ולכן מת, טומאת – חמורה הכי בטומאה
אדומה  פרה הלכות הביא הרמב"ם גם כך אדומה, פרה
אלו  הלכות לסיים מבלי מת, טומאת הלכות לאחר תיכף
תיקון  של עניינים בביאור בספרו מקומות בכמה כדרכו

הדעות.
(c oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

.‡‰¯t ˙ÂˆÓ2‰n„‡3ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL4B‡ ƒ¿«»»¬À»∆ƒ¿∆«»»ƒ
Úa¯‡ ˙a5‰¯Lk - ‰˜Ê ‰˙È‰ Ì‡Â .6ÔÈ‡L ‡l‡ ; ««¿«¿ƒ»¿»¿≈»¿≈»∆»∆≈

¯ÈÁLz ‡nL ,dÏ ÔÈÈzÓÓ7ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÒt˙Â «¿ƒƒ»∆»«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ
d˙B‡ ÔÈÏc‚Óe ‰Ï‚Ú8- ‰¯Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ :¯Ó‡pL ; ∆¿»¿«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿≈∆»»

‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt - ‰Ï‚Ú ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï .‰Ï‚Ú ‡ÏÂ¿…∆¿»…»¿∆»∆¿»¿ƒ»∆»
ÌÈÓ„9.‰¯t ‰OÚ˙Â ÏÈc‚zL „Ú ‰ÈÏÚa Ïˆ‡ ‰È‰˙Â »ƒ¿ƒ¿∆≈∆¿»∆»«∆«¿ƒ¿≈»∆»»

‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏÂ10. ¿¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿»

מ"א.2) פ"א בטבילה 3)פרה נטהרים אינם מת טמאי
אפר  עליהם שנתנו מים הזאת צריכים אלא בלבד, במקווה

לקמן. מפורשים ודיניה אדומה, שלא 4)פרה זמן כל
רבינו  בקר". "עגלת או "עגלה" נקראת זה, לגיל הגיעה
בקר" ו"עגלת שנה, בן הוא סתם שעגל מבאר, שם בפירושו

שתים. בת שם.5)היא שאינה 6)כחכמים, משמע שם.
שנים. מארבע יותר עליה עברו אם אלא זקינה נקראת
הקרבנות, מעשה מהל' בפ"א לדבריו מנוגד זה ולכאורה
מבאר: למלך' וב'משנה זקן. נקרא שלוש מבן למעלה שפר
עבור  אחר זקינה נקראת שלוש, מבת שתחילתה אדומה פרה
מבן  שתחילתו פר וכן ארבע, מבת למעלה ז.א. שנתיים.

שנתיים. עליו כשתעבורנה זקן נקרא של 7)שתים, טבען
ושתי  הגיל, עלות עם לכהה מבהיר גוונן את לשנות שערות

הפרה. את פוסלות שחורות זוטא.8)שערות 'ספרי'
פ"ה 9) בבבאֿמציעא (וכן מחירה את ומשלמים קובעים

הפירות). על פוסקים אין כל 10)מ"ז: מ"ב. פ"ד שקלים
מחצית  לתת מחוייב ולמעלה עשרים מגיל מישראל גבר
לקניית  ובעיקר ביתֿהמקדש לצרכי עתיק) (מטבע השקל

לחדר  שהכניסום הכהנים לידי ניתנו השקלים קרבנות.
הפסח, לפני – בשנה פעמים ושלוש בביתֿהמקדש, (לשכה)
גדולות  קופות שלוש ממלאים – סוכות ולפני שבועות לפני
שבקופות  המטבעות השוטפים. לצרכים השקלים מאתם

הלשכה". "תרומת נקראים

.·‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê11˙ÓÈÓz - '‰ÓÈÓz' ∆∆∆¡««»¿ƒ»¿ƒ«
˙eÓÈÓ„‡12‰ÓB˜ ˙ÓÈÓz ‡Ï ,13‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ ; «¿ƒ…¿ƒ«»∆»ƒ»¿»

‰Òp14‰¯Lk -15ÈzL da eÈ‰ .ÌÈL„w‰ ¯‡Lk , «»»¿≈»ƒ¿»«√»ƒ»»¿≈
˙B¯ÚO16‡nb CB˙a ˙B¯BÁL B‡ ˙B·Ï17˙Á‡18B‡ , ¿»¿»¿¿À»««

˙BÒBk ÈL CB˙a19.‰ÏeÒt - BÊ ÏÚ BÊ ˙BÁpÓ Ô‰Â ¿¿≈¿≈À»«¿»

שם.11) ב'ספרי'12)במדבר, אדומות. שערותיה שכל
או  באדמות. תמימה – תמימה דרשו: קכג, פיסקה חוקת,
אומר: כשהוא מום)? בה יהיה (שלא במומים תמימה (אולי)
מה  כן) (אם הא אמורים, מומים הרי מום" בה אין "אשר
באדמות. תמימה שתהא תמימה? תלמודֿלומר

גבוהה.13) קומתה קומה.14)שתהיה פרה 15)נמוכת
לא  אבל ב), מה, (בכורו' באדם הוא מום ננסות, מ"ב. פ"ב,

מ"ה.16)בבהמה. שם יושבים 17)פרה השערות שרשי
"גומות". נקראות והן שבעור, קטנטנות בשקיעות

בראתי 18) ונימא נימא "כל אמרו: - א טז, [בבבאֿבתרא
הבהמה  מעור האדם עור שונה ואולי עצמה". בפני גומא לה

ישראל')). "היו 19)('תפארת שנינו: מ"ה, פ"ב פרה במס'
אחת  גומא בתוך לבנות או שחורות שערות שתי בה
בתוך  היו אחד, כוס בתוך אפילו אומר יהודה רבי פוסלות.
שם  ופירש פסולה". – זו את זו מוכיחות והן כוסות שתי
מן  (הרבה) כלל בו יש הגשם מן עגול הוא "וכוס רבינו:
השערות  פירוש, אחד". בשטח השיער) (צ"ל השיעור
והם  (הגר"א), תלתלים כעין הבהמה גוף על מסודרות

ודעת  רטובות. כשהן ביותר רבי בולטות שנחלקו רבינו
או  גומות משתי יוצאות שערות שתי בדין ותנאֿקמא יהודה
תנאֿקמא  זו. על זו מונחות או בזו זו כרוכות ואינן יותר
פ"ב  פרה בתוספתא בפירוש אמרו (וכן פוסלות שאינן סובר
ואומר  חולק יהודה ורבי כשירה), – גומות שתי בתוך ה"ב:
ואפילו  פסולה, אחת בכוס אפילו אלא אחת בגומא רק שלא
שתי  בתוך "היו במשנה: שאמרו ומה זו. על זו מונחות אינן
הוא. הכל דברי פסולה" - זו את זו מוכיחות והן כוסות
רבי  ומשום תנאֿקמא, לדעת אחת בכוס הדין שכן ומובן
שתי  נקט מוכיחות, אינן אפילו אחת בכוס הפוסל יהודה
כדרכו  המשנה, לשון ונקט כתנאֿקמא, פסק ורבינו כוסות.

רבים. במקומות

.‚da eÈ‰20˙B¯ÚO ÈzL21Ô¯wÚ22ÔL‡¯Â ÌÈc‡Ó »»¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿…»
CÏB‰ Ïk‰ - ÌÈc‡Ó ÔL‡¯Â ¯ÈÁLÓ Ô¯wÚ ,¯ÈÁLÓ«¿ƒƒ»»«¿ƒ¿…»«¿ƒ«…≈

¯wÚ‰ ¯Á‡23ÌÈ¯tÒÓa ÊÊB‚Â .24¯ÈÁLn‰ ÔL‡¯ ˙‡25 ««»ƒ»¿≈¿ƒ¿»«ƒ∆…»««¿ƒ
ÌÈL„˜a ‰fb ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â26B˙ek ÔÈ‡L , ¿≈≈ƒƒ»¿»»ƒ∆≈«»»

Ê‚Ï27. »…

זו.21)שם.20) על זו ומונחות בשתים או אחת בגומא
צמיחתן.22) שם.23)מקום תוספתא 24)כחכמים,

ה"ד. פ"ב שצריך 25)פרה כותב, למשנה בפירוש רבינו
פסולה. – גזז שלא זמן וכל אמרה 26)לגזוז, התורה
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בשאר  והואֿהדין צאנך", בכור תגוז "לא יט) טו, (דברים
המזבח. על הקרבים מספיק 27)קדשים אינו זה טעם

היא  אדומה פרה קדושת אבל מזבח, קדשי גזיזת להתיר
תיקונים  לצרכי שהוקדשו (דברים הבית בדק כקדושת
מעילה  בהל' פוסק ורבינו וכדומה). בביתֿהמקדש ושיפוצים
גזרו  ולא חכמים, גזירת הוא גזיזתם שאיסור הי"ב) (פי"א

כאן. האמור הנימוק מפני בפרה

.„ÌÈc‡n‰ ÔÓ ¯‡MiL CÈ¯ˆÂ28‚eÊa ÏËpiL È„k29; ¿»ƒ∆ƒ»≈ƒ««¿ƒ¿≈∆ƒ»≈¿
‚eÊa ˙Ïh dÈ‡L ‰¯ÚO ÏkL30el‡k ‡È‰ È¯‰ - ∆»«¬»∆≈»ƒ∆∆¿¬≈ƒ¿ƒ

dÈ‡31B‡ ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL da eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿ƒ»ƒ»»¿≈¿»¿»
‚eÊa ÔÈË˜Ï ÔÈ‡L ˙B¯BÁL32‰¯Lk BÊ È¯‰ -33. ¿∆≈»ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈»

השחור.28) העליון גזיזת מספריים.29)אחרי
אותן.30) תופסות אינן המספריים [במסכת 31)שסכיני

שערות  של שיעורן הוא כמה חכמים מחלוקת ב) (נב, נידה
כולן  כדברי "הלכה אמרו: שם ובגמרא וכו'. ובנגעים בפרה
בזוג  ניטלות ששיעור שם), (בפירוש רבינו ודעת להחמיר".
זו, הלכה בסוף פסק לכך ובהתאם שבכולם, הקטן הוא
פוסלות  – בזוג הנקלטות שחורות או לבנות שערות  ששתי
לבן  ששיער ה"א) (פ"ב צרעת טומאת בהל' וכן הפרה. את
ולכאורה  ב). הערה שם (ראה בבהרת מטמא בזוג שניטל
הוא  המאדים שיעור אם הכשיר למה כאן, דבריו תמוהים
ראשון  לכוף כדי להצריך החמיר ולא בזוג, שינטל כדי
רבינו, שדעת ונראה, שם? ישמעאל רבי כדעת לעיקרן
עליהן  שערות צרויה) (השין שם בזוג, הנקלטות ששערות
נקבעו  אולם אינן", "כאילו בהן אמרו ולא הכול, לדברי
שיעורי  ומהם מסיני, למשה הלכה (מהם דבר לכל שיעורים
זה  אין אבל מספיק, אינו הללו משיעורים ולמטה חכמים)
ועיקרן  משחיר בראשון ולכן אינו", "כאילו שהדבר אומר
להן  קבעה לא לעצמן כשהן האדומות השערות הרי מאדים,
שערותיה  שכל פרה שהרי מיוחד, שיעור חכמים ולא התורה
צריכים  אנו ומה עליהן, שערות שם רק אם כשירה, קצרות
עור  לבין השחורות בין הפסק אומר, הוי להכשירה? כדי
עליהן  שערה שם אם שהן כל שערות מספיקות ולזה הפרה,

ביאור)). בתוספת משנה' ה'כסף אףֿעלֿפי 32)(עלֿפי
שחור. או לבן ארכן אדומות 33)שכל ששערות משמע

ז  משיעור פוסלות.קצרות – ה

.‰eÈ‰34„‚È - ÌÈ¯BÁL ‰ÈÙÏË B‡ ‰È¯˜35ÏbÏb . »«¿∆»¿»∆»¿ƒ»…«¿«
ÔÈÚ‰36ÌÈÏÒBt Ô‰È‡¯Ó ÔÈ‡ - ÔBLl‰Â ÌÈpM‰Â »«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»≈«¿≈∆¿ƒ

.‰¯Ùa¿»»

מ"ב.34) ד,35)שם (דניאל אילנא " "גודו כמו יחתוך
הקליפה  את לחתוך שמותר מבואר, - א מד, בבכורות יא).
אם  אבל הקרן", "זכרות הנקראת העצם גבי שעל  החיצונה
ופסולה. מום בעלת נעשית עצמה הזכרות את חתך

שם.36) פרה,

.Âda ‰˙È‰37ÁÓvL Èt ÏÚ Û‡ ,dÎ˙ÁÂ ˙ÏaÈ »¿»»«∆∆«¬»»««ƒ∆»«
‰ÏeÒt - Ì„‡ ¯ÚO dÓB˜Óa38. ƒ¿»≈»»…¿»

שאין 38)שם.37) לפי מנמק: הראב"ד יהודה. כרבי
לקוי. שיער הוא אלא גמורה, אדמימות בו עולה

.ÊÔÈÓen‰ Ïk39,‰¯Ùa ÔÈÏÒBt - ÌÈL„˜a ÔÈÏÒBt‰ »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔÙ„ ‡ˆBÈ ‰˙È‰ .ÌeÓ da ÔÈ‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL40B‡ ∆∆¡«¬∆≈»»¿»≈…∆

¯ÈÁÓ41Ô˙‡ B‡42‰Ù¯Ë B‡43‰Úa¯pL B‡44- ¿ƒ∆¿«¿≈»∆ƒ¿¿»
- ÁaÊnÏ ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt‰ ÏkL ;‰ÏeÒt¿»∆»«¿ƒ∆«√»ƒ«ƒ¿≈«
˜„a ÈL„˜k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt¿ƒ∆«»»¿««ƒ∆ƒ¿»¿≈∆∆
ÁwÏ ¯zÓe .˙‡hÁ ·e˙k‰ d‡¯˜e ÏÈ‡B‰ ,˙Èa‰««ƒƒ¿»»«»«»À»ƒ«

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ d˙B‡45dÚ·¯ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â »ƒ»≈»ƒ¿≈¿ƒ∆»¿»»
BzÓ‰a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰46‰¯˙È . »≈»ƒ∆≈«¿ƒ¿∆¿¿≈»

‰¯t47:¯Ó‡pL .da ˙ÏÒBt ‰„B·Ú‰L ,ÌÈL„w‰ ÏÚ »»««√»ƒ∆»¬»∆∆»∆∆¡«
:¯ÓB‡ ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e ,ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï ¯L‡¬∆…»»»∆»…¿∆¿»¬»≈
ÏÚ ‰Ó ;ÏÚa ‰ÎLÓ ‡Ï ¯L‡ da „aÚ ‡Ï ¯L‡¬∆…À«»¬∆…»¿»¿…»…
ÏÚ Û‡ ,ÏÚk ˙B„B·Ú ¯‡L ‰OÚ - ‰Ï‚Úa ¯eÓ‡‰»»¿∆¿»»»¿»¬¿…«…
‡l‡ .ÏÚk ˙B„B·Ú ¯‡L da ÏÒÙÈ - ‰¯Ùa ¯eÓ‡‰48 »»¿»»ƒ¿…»¿»¬¿…∆»

˙ÚLa ‡lL ÔÈa ‰„B·Ú ˙ÚLa ÔÈa ÏÒBt ÏÚ‰L∆»…≈≈ƒ¿«¬»≈∆…ƒ¿«
‰„B·Ú49˙ÚLa ‡l‡ ˙BÏÒBt ÔÈ‡ ˙B„B·Ú ¯‡Le , ¬»¿»¬≈¿∆»ƒ¿«

‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚ‰ ‰ÈÏÚ ¯L˜ ?„ˆÈk .‰„B·Ú¬»≈«»«»∆»»…««ƒ∆…
˙ÏÒÙ dÈ‡ - Le„Ï dÒÈÎ‰ ;‰ÏeÒt - da L¯Á»«»¿»ƒ¿ƒ»»≈»ƒ¿∆∆

‰ÈÏÚ ·Î¯ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .da Le„iL „Ú50, «∆»»¿≈…«≈»∆»«»∆»
d·Êa ‰Ï˙ ,‰ÈÏÚ ÔÚL51Ït˜ ,¯‰p‰ ˙‡ da ¯·ÚÂ ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿»«»∆«»»ƒ≈

‰¯ÒBn‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ52‰ÈÏÚ Ô˙ ,‰ÈÏÚ B˙ÈlË Ô˙ , »∆»∆«≈»»««ƒ»∆»»«»∆»
‰ÏeÒt - ÌÈwO ÏL ˙eÒk53Ì‡ :‰¯ÒBÓa d¯L˜ . ¿∆«ƒ¿»¿»»¿≈»ƒ

˙„¯BÓ ‰˙È‰54Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk - ‰¯ÈÓL ‰ÎÈ¯ˆe »¿»∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿≈»¿ƒ»
.‡e‰ ÈBOÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰¯ÈÓL ÏkL ;‰ÏeÒt -¿»∆»¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«

d· ‰OÚ55‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯t ,˜ÈÏÁz ‡lL ÏcÒ »»»«¿»∆…«¬ƒ≈««ƒ»∆»
ÏÏk‰ ‰Ê .‰¯Lk - ÔÈ·e·f‰ ÈtÓ56‡e‰L Ïk : ƒ¿≈«¿ƒ¿≈»∆«¿»…∆

dk¯ˆÏ57‰¯Lk -58¯Á‡ C¯ˆÏ ;59Ú .‰ÏeÒt -˙ÈO ¿»¿»¿≈»¿…∆«≈¿»«¬≈
‰ÈÏ‡Ó ‰Î‡ÏÓ da60Ì‡ ,ÂÈÏ‡Ó ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚL B‡ »¿»»≈≈∆»∆»»»∆»…≈≈»ƒ

Ì‡L ,da „aÚ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - BBˆ¯Ïƒ¿¿»∆∆¡«¬∆…À«»∆ƒ
da „·ÚL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - BBˆ¯Ï da „aÚ61,CÎÈÙÏ . À«»ƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«»¿ƒ»

‰¯Lk - ÛBÚ‰ ‰ÈÏÚ ÔÎL Ì‡62- ¯ÎÊ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ; ƒ»«»∆»»¿≈»»»»∆»»»
‰ÏeÒt63.‰ÏeÒt ˙¯aÚÓ‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ«∆«¿À∆∆¿»
dÒÈÎ‰64‰˜·¯Ï65‰ÈÏ‡Ó ‰L„Â66;‰¯Lk - ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈∆»¿≈»

‰ÏeÒt - Le„˙Â ˜ÈzL È„k dÒÈÎ‰67‰OÚ È¯‰L , ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ«¿»¿»∆¬≈»»
BBˆ¯Ï68.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿≈…«≈»∆

מ"ג.39) אלא 40)שם הרחם, דרך טבעי באופן נולדה לא
והוציאוה. בסכין הבהמה דופן את כלב,41)פתחו נתן

מחירה. פרה בשכרה.42)ולקח פרה שקיבלה זונה
הפנימיים 43) איברים כגון מום, עושה שאינה טריפות

ע"א). יא (חולין וכדומה אדם.44)שניקבו עליה בא
כחכמים.45) ואם 46)שם. מרובים, אדומה פרה דמי

יקנוה. לא - שרבעה גמרא 47)יוודע פ"ב. פרה תוספתא
א. מו, עבודות 48)סוטה ובין עול בין הבדל קיים כלומר,

כל 49)אחרות. בה עשה לא אבל העול, את עליה שנתן
למטה. כמבואר שהיא, ג.50)עבודה פ"ב, פרה משנה,

אחר.51) גוף בחלק בנתלה הקשור 52)הואֿהדין החבל
אבל  פוסלת, אינה וקשירתו "מוסירה" נקרא הבהמה בראש
הרי  - הפרה על והניחו באויר התלוי החלק את קיפל אם

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



`dnecקמב dxt zekld - dxdh xtq - zah g"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ונפסלה. משא בנתינה 53)זה אבל משא, לשם כשהתכוון
ישראל'). ('תפארת פוסל עול רק - כוונה ובלי בלבד

א).54) נב, (שבת שתברח לה.55)ואפשר צ"ל:
כלל.57)שם.56) האדם לצורך ולא בלבד, הפרה לצורך
כבד.58) משא גם 59)אפילו הוא שהדבר אףֿעלֿפי

א). ל, (בבאֿמציעא ב:61)שם.60)לצרכה ל, שם,
(עין  עובד קוראים) (אנו וקרינן קמוצה) (עין עבד כתיב
דעבד. (בדומה) דומיא עובד (צריכים) בעינן שרוקה),

הבעלים.62) ברצון שלא בידיעתו,63)שזה שלא אפילו
כשאנו  אמנם, שתלד. כדי לבעליה, הדבר שרצוי מפני

נוח לא הפרה את פי פוסלים בהפסדו שכרו יצא שהרי לו,
ולפיכך  בכך, וירצה העגל דמי ירויח נכשירה אם אבל כמה,

להכשירה. יחד,65)שם.64)אין קשורות פרות צמד
התבואה. שיבלי את בפרסותיהן לא 66)ודשות והוא

כלל. לדישה בבבאֿמציעא 67)נתכוון וכן א. כו, בפסחים
פרה  בתוספתא אולם ערופה, בעגלה זה דין מובא - א ל,

בפרה. נאמר ה"ב לצורך 68)פ"ב גם שהתכוון ואףֿעלֿפי
הפרה.

.Á‰¯t69‰„tz - Ïeqt da „ÏBpL70‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . »»∆«»ƒƒ»∆¿≈ƒ≈»
d¯BÚ ÈtÓ ‰„tz -71d¯Oa ÏÈÎ‡‰Ï ‡Ï Ï·‡ , ƒ»∆ƒ¿≈»¬»…¿«¬ƒ¿»»

ÌÈ·ÏÎÏ72. ƒ¿»ƒ

ב.69) יא, שבועות להקרב 70)ברייתא, העומדים קדשים
שקדושתה  אדומה פרה אבל פדיון, להם אין המזבח על

פדיון. לה יש – הבית בדק כקדושת שם.71)קלה
לכלבים.72) להאכילם כדי הקדשים את פודים שאין

שהוממו  קדשים בדין הכתוב מן זה דרשו - א טו, בבכורות
(ראה  לכלביך ולא – "ואכלת" טו): יב, (דברים ונפדו
שרבינו  (אףֿעלֿפי משום). ד"ה ב, יא, שבועות 'תוספות'
העמדה  צריכים הבית בדק שקדשי ערכין, מהל' בפ"ה פסק
את  "והעמיד יב): כז, (ויקרא בתורה ככתוב והערכה,
בהמה  להעמיד אפשר ואי והעריך", הכהן... לפני הבהמה
(שבועות, עליהן" מתנה ביתֿדין "לב אדומה פרה – מתה
תנאי  על אותה מקדיש אותה הקונה ביתֿדין פירוש, שם)

לחולין). תצא – לה יצטרכו לא שאם

.Ë‰ËÁL73ÔÈlÁ ÌLÏ74˙¯tÎÓ dÈ‡Â ‰„tz -75. ƒ¿¬»¿≈Àƒƒ»∆¿≈»¿«∆∆
dzÎ¯ÚÓ ·b ÏÚ ‰ËÁL76ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ -77 ƒ¿¬»«««¬«¿»≈»ƒ¿

.˙ÈÓÏBÚ»ƒ

שם.73) "נשחטה 74)שבועות, סתם: נאמר בברייתא,
חילק  ולא חולין, לשם שנשחטה רבינו ומפרש תפדה".
שלא  או מערכתה) גבי (על במקומה נשחטה בין רבינו
לפדותה. מותר חולין לשם שנשחטה מכיוון במקומה,
עליה  מתנה ביתֿדין שלב מפני הטעם, אמרו שם, (בגמרא
ופירשו  לחולין, תצא תיפסל שאם אותה, שמקדישים בשעה
זה, ביתֿדין תנאי שעלֿידי הכי, אי ד"ה שם ב'תוספות'
שהכול  להקדישה) מומה (שקדם מעיקרו מום כבעל דינה

והערכה). העמדה צריכה שאינה אינה 75)מודים כלומר,
מצאנו  אחרת. פרה להביא וצריכים אפרה, להזאת ראויה
א. כח, קטן מועד במסכת אדומה, בפרה כפרה לשון

פ"ג 76) לקמן (ראה ושריפתה פרה לשחיטת המזומן המקום

להוציאה 77)ה"א). הדבר גנאי מלא, בהכשר כשנשחטה
אם  אבל פיסול, בה כשאין ומדובר שם). (רש"י לחולין
(למעלה  במקומה. נשחטה אם אפילו תיפדה – נפסלה
שלא  ובין במקומה בין חילק ולא רבינו סתם בה"ח
פירושו  אולם אחרת, בדרך פירש איש' (ה'חזון במקומה).

דוחק). נראה

.ÈeÁ˜Ï78BÊ È¯‰ - ‰pnÓ ‰‡ ˙¯Á‡ e‡ˆÓe ‰¯t »¿»»»¿«∆∆»»ƒ∆»¬≈
.ÌeÓa ‡lL ‰„tzƒ»∆∆…¿

שם.78)

.‡ÈËBÈ„‰ Ô‰k Û‡79‰¯t‰ ˙Ù¯OÏ ¯Lk80; «…≈∆¿»≈ƒ¿≈««»»
Ô¯‰‡ ÔÈ„ÚÂ ,Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ Ï‡ d˙‡ Ìz˙e :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«∆…»∆∆¿»»«…≈«¬«ƒ«¬…

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .Ìi˜ ‰È‰81˙ÈOÚ BÊ :e„ÓÏ »»«»ƒƒ«¿»»¿«¬≈
ÔÈa ÏB„b Ô‰Îa ÔÈa - ˙B¯t‰ Ïk ¯‡Le ,¯ÊÚÏ‡a¿∆¿»»¿»»«»≈¿…≈»≈

.ËBÈ„‰ Ô‰Îa¿…≈∆¿

השורה.79) מן "ושלא 80)כהן מ"א): פ"ד (פרה שנינו
של  דרכו אמנם מכשיר". יהודה ורבי פסולה, – גדול בכהן
מפני  כמותו פסק לא כאן אולם כתנאֿקמא, לפסוק רבינו
בימי  שנעשתה (פרה "זאת אמרו: קכג) (חוקת שב'ספרי'
כהן  של סגנו אז שהיה אהרן, (בן באלעזר נעשית משה)
יוסי  רבי מאיר. רבי דברי גדול, בכהן הפרות כל ושאר גדול)
זאת  אומרים: יעקב בן אליעזר ורבי שמעון ורבי יהודה ורבי
בכהן  בין גדול בכהן בין הפרות כל ושאר באלעזר, נעשית
הוא  פרה במסכת שהתנאֿקמא רבינו למד ומכאן הדיוט".
כרבים  ופסק חבריו, ארבעת עליו וחולקים מאיר, רבי

רבינו.81)(כסףֿמשנה). משה עד איש מפי איש

.·Èd˙B‡ ‰OBÚ‰Â82ÌÈÏk ‰Úa¯‡ L·BÏ83Ô‰k ÏL ¿»∆»≈«¿»»≈ƒ∆…≈
Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ,ËBÈ„‰∆¿≈∆¬»»…≈∆¿≈∆¬»»…≈

ÏB„b84. »

שם.82) לובש 83)פרה, הדיוט שכהן לבן בגדי ארבעה
במקדש. עבודתו לובש 84)בשעת אחרות שבעבודות

זה  למדו - קכג פיסקה חוקת, ב'ספרי' בגדים. שמונה
מלשונו  בהן). נדרשת שהתורה המידות (אחת מ'גזירהֿשוה'
שכהן  הבגדים באותם אותה עושה גדול שכהן משמע,
ואףֿעלֿפי  ה"ד, פ"ד שם בתוספתא שנינו וכן עושה, הדיוט
לאבנטו  דומה אינו גדול כהן של אבנטו אחרות שבעבודות
המקדש  כלי מהל' בפ"ח רבינו כתב וכן הדיוט. כהן של
הדיוט  כהן של אבנט גדול כהן לובש פרה שבעשיית ה"ג,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.‚ÈÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk85aeÈ‰L ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰¯t »»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«∆»
ÌBÈ ÈÏe·Ë86Lc˜Ïe ‰¯t‰ ‰OÚÓÏ ÌÈ¯Lk -87 ¿≈¿≈ƒ¿«¬≈«»»¿«≈

·È¯Ú‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,d¯Ù‡Ó ˙Bf‰Ïe¿«≈∆¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…∆¡ƒ
- '¯B‰Ë LÈ‡' ‰L¯t‰ ÏÎa ¯Ó‡pL ‰fL .ÔLÓLƒ¿»∆∆∆∆¡«¿»«»»»ƒ»

ÈL ¯OÚÓÏ ¯B‰h‰ ‡e‰88¯B‰Ë BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ; «»¿«¬≈≈ƒ««ƒ∆≈»
.‰¯ÙÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - BLÓL ·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙Ïƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿¬≈∆»¿»»

"והזה 85) יט): יט, (במדבר הכתוב מן למדו - ב מג, ביומא
בפרה. כשר יום שטבול הטמא", על טמא 86)הטהור
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אחר שטב  השמש שקעה שלא זמן כל יום" "טבול נקרא ל
המים.87)טבילתו. על הפרה אפר את בכלים 88)לתת

ומותר  ובתרומה, בקודש אסור יום טבול שנינו: מ"ה פ"א
(שני). במעשר

.„ÈÔÈ˜B„v‰89‰¯t‰ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ «¿ƒ»¿ƒ∆≈«¬≈«»»
˙È·a ÔÈc ˙Èa eÈ‰ CÎÈÙÏ .LÓL È·¯ÚÓa ‡l‡ ¯Lk»≈∆»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ»»≈ƒ¿«ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÈL90ı¯La ‰¯t‰ ˙‡ Û¯BO‰91 ≈ƒ¿«¿ƒ∆«…≈«≈∆«»»¿∆∆
Ïh·Ï È„k ,da ˜ÒBÚ Ck ¯Á‡Â Ï·BËÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿≈¿««»≈»¿≈¿«≈
‡Ï ,ÌÁe¯ ÏÚ ‰ÏBÚ‰Ó ÌÈ¯BnL ÌÈ„f‰ el‡ È¯·cƒ¿≈≈«≈ƒ∆ƒ≈»∆«»…
¯Ù‡ ÌÎB˙Ï ÔÈÒÈÎnL ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ .‰Ïaw‰ ÔÓƒ««»»¿≈»«≈ƒ∆«¿ƒƒ¿»≈∆

ÌBÈ ÈÏe·Ë Ìlk - ‰¯t‰92. «»»À»¿≈

שבעלֿפה.89) בתורה שכפרה שני, בית בימי דתית כת
מ"ז.90) פ"ג שטימאוהו 91)פרה ה"ד שם (בתוספתא

גבי  הבאה בהלכה לשיטתו ורבינו עליו. ידים סמיכת ע"י
יום  טבול שיהיה שהקפידו יהושע כרבי שפסק שפופרת,
רבי  שיטת לפי היא והתוספתא שם), הערה (ראה דאורייתא
הכהן  את לטמא אפשרות שם היתה לא ואולי אליעזר.
והכהן  הצדוקים, יד שגברה בזמן היה המעשה שהרי בשרץ,
לחדרו  שרץ להכניס יתנו שלא ומובן מחבריהם, היה הגדול
מנגיעת  להשמר זה לכהן לו היה אפשר אי אבל הכהן, של
ד"ה  שם יוםֿטוב' 'תוספות ראה מהפרושים. אחד ידי

קנה,92)ומטמאים). של שפופרת מדין רבינו למד זה דין
הבאה). הלכה (ראה מ"ד פ"ה, פרה במשנה,

.ÂËC˙BÁ‰93‰˜ ÏL ˙¯ÙBÙL94¯Ù‡ da ÁÈp‰Ï «≈¿∆∆∆»∆¿«ƒ«»≈∆
.da ÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ‰pÏÈaËÈÂ d˙B‡ ‡nËÈ - ˙‡hÁ«»¿«≈»¿ƒ¿¿∆»¿««»«ƒ«»

‰ÏÈ·Ë ÔeÚË dÏÈaËn‰Â dÎ˙BÁ‰Â95‰e‡OÚL ÈtÓ , ¿«¿»¿««¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿≈∆¬»»

CÎÈÙÏe .BlL ÈÚÈ·Ma ˙Ó ‡ÓËk96‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ƒ¿≈≈«¿ƒƒ∆¿ƒ»≈»¿ƒ»
d‡nËÓ ‡l‡ ,ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰‡f‰97˙B‡¯‰Ï È„k «»»¿ƒƒ¿ƒƒ∆»¿«¿»¿≈¿«¿

da Ô˙BÂ dÏÈaËÓe ÔÈ˜B„vÏ98. «¿ƒ«¿ƒ»¿≈»

פרה.93) למעשה טהור הוא אם (פרה 94)אפילו שנינו
בכל  "חטאת" (סתם לחטאת שחתכה "שפופרת מ"ד): פ"ה
יט, (במדבר הכתוב עלֿפי אדומה, פרה משמעותה זו מסכת
יהושע  רבי מיד, יטביל אומר אליעזר רבי היא), חטאת ט):
(בהלכה  אמרנו הדברים: פירוש ויטביל". יטמא אומר
ומפני  יום, טבולי שהם בכלים נעשית שהפרה הקודמת),
טמאים  שיהיו בטהרה הנגמרים הכלים על גזרו שחכמים
שאין  אליעזר רבי אומר ב) כ, חגיגה (משנה, ולפרה לקודש
הוציא  (כשטהור בטהרה שנגמרה השפופרת את לטמא צורך
שתהיה  כדי ולהטבילה כלי) ונעשתה הרך התוך את ממנה
לפרה  טמאה היא שהרי מיד, מטבילה אלא יום, טבולת
יש  ולפיכך א), כג, (חגיגה שלו שביעי ביום מת כטומאת
טהור  יום שטבול הפרושים לדעת עובדתי פרסום כבר
מודים  הצדוקים שאין מכיוון סובר, יהושע ורבי לפרה.
כחכמים, למעשה הלכה קביעת כאן אין חכמים, בגזירות
ועוד, זה. בכלי להשתמש מותר הצדוקים לדעת גם שהרי
לקודש  שמש הערב צריכה אינה הפרושים לדעת גם שהרי
הפסול  יום שטבול הוכחה כאן ואין בלבד, לפרה אלא
טומאה  השפופרת את מטמאים ולכן לפרה, כשר לקודש
לדעת  בניגוד בה ומשתמשים אותה ומטבילים דאורייתא

יהושע. כרבי רבינו ופסק יתירה 95)הצדוקים. מעלה שם.
בקודש. שאינה של 96)בפרה שביעי כיום שטומאה מפני

ושביעי. שלישי הזאה שטעון מת, טמא כסתם ולא מת, טמא
שביארנו.97) כמו דאורייתא, לפני 98)טומאה פרה אפר

החמה. שקיעת



meil cg` wxt m"anx ixeriyzah g"kÎa"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä úáè á"ë ïåùàø íåé

-dcearxtq
zFklddlirn ¦§§¦¨

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
יאכלו 1) אם מזונות עמהם שפסקו בהקדש הפועלים יבאר

הקדש. של מגרוגרות

.‡e˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰a ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆≈ƒ¿∆¿≈««ƒ∆»¿
˙BBÊÓ Ô‰nÚ2,Lc˜‰ ÏL ˙B¯‚B¯bÓ eÏÎ‡È ‡Ï - ƒ»∆¿……¿ƒ¿¿∆∆¿≈

ÈÓc Ì‰Ï Ô˙B Lc˜‰‰ ‡l‡ .eÏÚÓ - eÏÎ‡ Ì‡Â¿ƒ»¿»¬∆»«∆¿≈≈»∆¿≈
.˙BBÊÓ¿

גרוגרות 2) מן יאכלו לא הפועלים סתם: אמרו במשנה
כג, (דברים תורה שכתבה פי על אף רש"י ופירש הקדש,
היינו  שבעך" כנפשך ענבים ואכלת רעך בכרם תבא "כי כה)
"רעך" דרשו פז: מציעא ובבבא הקדש. של לא אבל בחולין

חייב  הקדש אם שאפילו מוסיף ורבינו הקדש. של ולא
בהם. עסוקים שהם מהפירות לאכול להם אסור במזונותיהם

.·.‰¯t‰ ˙‡ ÌÒBÁ ‰Ê È¯‰ - Lc˜‰ ÈÈL¯k Lc‰«»«¿ƒ≈∆¿≈¬≈∆≈∆«»»
BÏ Èe‡¯‰ LÈc - BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL3. ∆∆¡«…«¿…¿ƒ«ƒ»»

הדברים 3) נפרש ואם הקדש", של דיש "ולא בגמרא:
השור  של דיש משמעותה "בדישו" שהתיבה יצא כפשוטם
- "דישו" רבינו פירש ולכן הבית? בעל של הוא והלא

לו. הראוי

.‚˘c˜‰‰ ˙‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡4ÏÚ ‡l‡ ,‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ≈¿«¿ƒ∆«∆¿≈««¿»»∆»«
‰Óa Lc˜‰a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚL Ôn‡ ?„ˆÈk .˙BÚn‰«»≈«À»∆»»¿»»¿∆¿≈¿»∆
Lc˜‰ ˙ÈlË B‡ Lc˜‰ ˙Ó‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆¡«∆¿≈«ƒ∆¿≈

˙BÚn‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏlÁnL „Ú ,B¯ÎOa5¯Á‡Â , ƒ¿»«∆¿«¿ƒ»««»¿««
,eˆ¯ Ì‡ ,B¯ÎOa Ôn‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈlÁ eOÚiL∆≈»Àƒ¿ƒ»»À»ƒ¿»ƒ»

‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ‰Ó‰a epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ6. ¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿≈»ƒ¿««ƒ¿»
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להקדש.4) הראויים מפרישים 5)דברים בתחילה פירוש,
כך  ואחר לחולין המעות ויצאו הקדש ממעות שכרם

המעות. אותן על הבהמה את עושים 6)מחללים זה כל
הבהמה  את להקריב יהיה שאפשר כדי ההקדש, לטובת
של  חובה קרבנות מקריבים אין שהרי ומוספים, לתמידים

שנה. באותה שנתרמו משקלים כשנקנו אלא ציבור,

.„ÔÓ ÌÈ·‡Â ÌÈˆÚ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - Lc˜na ÔÈBaLk¿∆ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ≈ƒ«¬»ƒƒ
,L„˜ ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈBa ‡ÏÂ ,Lc˜‰‰«∆¿≈¿…ƒ∆«ƒ¿»«««∆…∆

ÏÁ‰ ÔÓ Ïk‰ ÔÈBa ‡l‡7ÔÈa‰ Ïˆa ‰‰È ‡nL ‰¯Êb ; ∆»ƒ«…ƒ«…¿≈»∆»≈»∆¿≈«ƒ¿»
¯Á‡Â .‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰¯B˜ B‡ Ô·‡ ÏÚ ÔÚMÈ B‡ƒ»≈«∆∆»ƒ¿«¿»»¿««

ÔÈa‰ ÏÚ Lc˜‰‰ ˙BÚÓ ÔÈÏlÁÓ ÔÈa‰ ÌÏLiL8Ì‡Â . ∆ƒ¿««ƒ¿»¿«¿ƒ¿«∆¿≈««ƒ¿»¿ƒ
- „·Ïa ÌBi‰ B˙B‡Ï L„wÏ ÌÈˆÚÏ ÔÈ¯aÊb‰ eÎ¯»̂¿«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«…∆¿«ƒ¿«
ÔÈ¯Á‡˙Ó ÔÈ‡ È¯‰L ;Lc˜‰‰ ˙BÚnÓ Ô˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ»ƒ¿«∆¿≈∆¬≈≈»ƒ¿«¬ƒ
.ÏBÚÓÈÂ Ô‰ÈÏÚ Ì„‡ ÔÚMÈ ‡nL Ô‰Ï LeÁpL È„k ÌÈÓÈ»ƒ¿≈∆»»∆∆»ƒ»≈»»¬≈∆¿ƒ¿

בהקפה.7) או חולין במעות במעות 8)קונים ומשלמים
לחולין. שיצאו הללו,

.‰ÔÈ˜ÒBtLk9˙B¯ÊÚ·e Lc˜na ˙B·Ï ÔÈn‡‰ ÌÚ ¿∆¿ƒƒ»À»ƒƒ¿«ƒ¿»»¬»
‰n‡a ÚÏÒ CÎÂ CÎa ‰n‡ CÎÂ Ck Ô‰nÚ ÔÈ˜ÒBt -¿ƒƒ»∆»¿»«»¿»¿»∆«¿«»

Úaˆ‡ ÌÈ¯OÚ ˙a10ÔÈÁLBnLÎe ,11- eaM ‰Ó Ô‰Ï «∆¿ƒ∆¿«¿∆¿ƒ»∆«∆»
ÌÈ¯OÚ ˙a ‰ÏB„‚ ‰n‡a Ô‰Ï ÔÈ·MÁÓe ÔÈÁLBÓ¿ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»¿»«∆¿ƒ

Úa¯‡Â12aˆ‡,‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È ‡lL È„k ,˙BÚ ¿«¿«∆¿»¿≈∆…»ƒ≈¿ƒ»
‰ÁÈLna ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈtÓ13. ƒ¿≈∆≈¿«¿¿ƒ«¿ƒ»

שכרם.9) טפחים.10)קובעים חמשה היינו
טפחים.12)כשמודדים.11) ששה בת גדולה באמה
בדיוק.13) ולמדוד לצמצם אפשר אי כלומר,

.ÂÁÏna ÔÈ˙B‡ ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒ∆ƒ¿«…¬ƒ≈ƒ«∆«
‡Ï Ï·‡ ;Ô˜ÏÁa ÔÈÏÎB‡L ˙Ba¯˜ ˙ÏÈÎ‡a ÌÈˆÚ·e»≈ƒ«¬ƒ«»¿»∆¿ƒ¿∆¿»¬»…

.Ô‰lL ÔÈlÁa Lc˜n‰ ÁÏÓ ezÈƒ¿∆««ƒ¿»«Àƒ∆»∆

.Ê¯·‡‰ Èab ÏÚL ÁÏÓ14Ba ÔÈÏÚBÓ -15Èab ÏÚL ; ∆«∆««≈»≈∆¬ƒ∆««≈
L·k‰16ÁaÊn‰ L‡¯ ÏÚLÂ17.Ba ÔÈÏÚBÓ ÔÈ‡ - «∆∆¿∆«…«ƒ¿≈«≈¬ƒ

טעונים 14) המזבח על שמקטירים (אימורים) האיברים
מלח. תקריב קרבנך כל על יג): ב, (ויקרא שנאמר מליחה

מנחות 15) בגמרא המזבח. על להקטרה העומד דבר בכל
"והשליכו  כד) מג, (יחזקאל מהכתוב זה דין למדו שם
המלח  שגם משמע לה'" אותם והעלו מלח הכהנים עליהם

עולה. הקומץ 16)נקרא שאת אמרו, שם בתוספתא
למזבח). הכהנים עולים שבה (המעלה, הכבש על מולחים

שם).17) במנחות (רש"י לכלום ראוי אינו שהמלח מפני

.Á‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ÈËtLÓa ÔBa˙‰Ï Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈«»«¿»
BÏ ‡ˆÓÈ ‡lL ¯·„Â .BÁÎ ÈÙk ÌÈÚ ÛBÒ Ú„ÈÏÂ¿≈«ƒ¿»»¿ƒ…¿»»∆…ƒ¿»

‰lÚ BÏ Ú„È ‡ÏÂ ÌÚË18ÂÈÈÚa Ï˜ È‰È Ï‡ -19‡ÏÂ . ««¿…≈«ƒ»«¿ƒ«¿≈»¿…
Ò¯‰È20‡‰˙ ‡ÏÂ .Ba ıB¯ÙÈ Ôt ,'‰ Ï‡ ˙BÏÚÏ «¬…«¬∆∆ƒ¿¿…¿≈

‰‡¯e ‡Ba .ÏÁ‰ È¯·c ¯‡La Bz·LÁÓk Ba Bz·LÁÓ«¬«¿¿«¬«¿ƒ¿»ƒ¿≈«…¿≈
ÌÈˆÚ Ì‡ ‰Óe !‰ÏÈÚÓa ‰¯B˙ ‰¯ÈÓÁ‰ ‰nk«»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»ƒ≈ƒ
ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ ÌL ‡¯˜pL ÔÂÈk ,¯Ù‡Â ¯ÙÚÂ ÌÈ·‡Â«¬»ƒ¿»»»≈∆≈»∆ƒ¿»≈¬»»

„·Ïa ÌÈ¯·„a Ì‰ÈÏÚ21Ô‰a ‚‰Bp‰ ÏÎÂ ,eLc˜˙ ¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿¿»«≈»∆
CÈ¯ˆ ‚‚BL ‰È‰ elÙ‡Â ,da ÏÚÓ - ÏÁ ‚‰Óƒ¿«…»«»«¬ƒ»»≈»ƒ

‰¯tk22Ce¯a LB„w‰ eÏ ˜˜ÁL ˙BˆnÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ; «»»«»…∆«ƒ¿∆»«»«»»
a Ì„‡‰ ËÚ·È ‡lL ,‡e‰,ÔÓÚË Ú„È ‡lL ÈtÓ Ô‰ ∆…ƒ¿«»»»»∆ƒ¿≈∆…≈««¿»

·LÁÈ ‡ÏÂ ,ÌM‰ ÏÚ ÔÎ ‡Ï ¯L‡ ÌÈ¯·„ ‰tÁÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆¿»ƒ¬∆…≈««≈¿…«¿…
:‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .ÏÁ‰ È¯·„k Bz·LÁÓ Ô‰a»∆«¬«¿¿ƒ¿≈«…¬≈∆¡««»
Ì˙ÈOÚÂ ÈËtLÓ Ïk ˙‡Â È˙wÁ Ïk ˙‡ Ìz¯ÓLe¿«¿∆∆»À…«¿∆»ƒ¿»««¬ƒ∆
ÌÈwÁÏ ‰iOÚÂ ‰¯ÈÓL ÔzÏ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Ì˙‡…»»¿¬»ƒƒ≈¿ƒ»«¬ƒ»¿Àƒ
.ÌÈwÁ‰ ‰OÚiL ‡È‰Â ,‰Úe„È ‰iOÚ‰Â .ÌÈËtLnk«ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»ƒ∆«¬∆«Àƒ
ÔÓ ÔÈ˙eÁt Ô‰L ‰n„È ‡ÏÂ Ô‰a ¯‰fiL - ‰¯ÈÓM‰Â¿«¿ƒ»∆ƒ»≈»∆¿…¿«∆∆≈¿ƒƒ
ÈeÏb ÔÓÚhL ˙Bˆn‰ Ô‰ ÌÈËtLn‰Â .ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿∆«¿»»
,ÏÊb ¯eq‡ ÔB‚k ,‰Úe„È ‰f‰ ÌÏBÚa Ô˙iOÚ ˙·BËÂ¿«¬ƒ»»»»«∆¿»¿ƒ»≈
˙Bˆn‰ Ô‰ ÌÈwÁ‰Â .Ì‡Â ·‡ „eaÎÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe¿ƒ»ƒ¿ƒ»»≈¿«Àƒ≈«ƒ¿
,EÏ È˙wÁ ÌÈwÁ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Úe„È ÔÓÚË ÔÈ‡L∆≈«¿»»«»¿¬»ƒÀƒ«…ƒ¿
BÙ˜B Ì„‡ ÏL B¯ˆÈÂ .Ô‰a ¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿¿«¿≈»∆¿ƒ¿∆»»¿
¯Oa ¯eq‡ ÔB‚k .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈLÓ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Â ,Ô‰a»∆¿À»»¿ƒƒ¬≈∆¿ƒ¿«
,‰n„‡ ‰¯Ùe ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ ,·ÏÁa ¯O·e ¯ÈÊÁ¬ƒ»»¿»»¿∆¿»¬»»»¬À»
ÔÓ ¯ÚËˆÓ CÏn‰ „Â„ ‰È‰ ‰nÎÂ .ÁlzLn‰ ¯ÈÚOÂ¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿«»»»»ƒ«∆∆ƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ÔÈ·ÈLÓ eÈ‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓe ÌÈÈn‰«ƒƒƒ»¿≈»ƒ∆»¿ƒƒ«
¯˜M‰ ˙B·eL˙a B˙B‡ ÔÈÙ„B¯ eÈ‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈwÁ‰«Àƒ¿»¿«∆»¿ƒƒ¿«∆∆
˙e˜·c ÛÈÒBÓ ‰È‰ ,Ì„‡‰ ˙Úc ¯ˆ˜ ÈÙÏ ÔÈÎ¯BÚL∆¿ƒ¿ƒ…∆««»»»»»ƒ¿≈
·Ï ÏÎa È‡ ,ÌÈ„Ê ¯˜L ÈÏÚ eÏÙË :¯Ó‡pL .‰¯Bza«»∆∆¡«»¿»«∆∆≈ƒ¬ƒ¿»≈
,‰eÓ‡ EÈ˙BˆÓ Ïk :ÔÈÚa ÌL ¯Ó‡Â .EÈ„ewt ¯v‡∆…ƒ∆¿∆¡«»»ƒ¿»»ƒ¿∆¡»
ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓ Ôlk ˙Ba¯w‰ ÏÎÂ .È¯ÊÚ ,ÈeÙ„¯ ¯˜L∆∆¿»ƒ»¿≈ƒ¿»«»¿»À»ƒ¿««Àƒ

Ô‰23ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .24˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ÏÈ·LaL , ≈»¿¬»ƒ∆ƒ¿ƒ¬««»¿»
ÔÈÎBÊ ÌÈËtLn‰Â ÌÈwÁ‰ ˙iOÚaL .„ÓBÚ ÌÏBÚ‰»»≈∆«¬ƒ««Àƒ¿«ƒ¿»ƒƒ
ÏÚ Èeeˆ ‰¯Bz ‰ÓÈc˜‰Â .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ¯LÈ‰«¿»ƒ¿«≈»»«»¿ƒ¿ƒ»»ƒ«
ÈËtLÓ ˙‡Â È˙wÁ ˙‡ Ìz¯ÓLe :¯Ó‡pL ,ÌÈwÁ‰«Àƒ∆∆¡«¿«¿∆∆À…«¿∆ƒ¿»«

.Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰OÚÈ ¯L‡¬∆«¬∆…»»»»»«»∆

נימוק.18) בו.19)סיבה, יזלזל הכתוב 20)אל פי על
פן  ה' אל לעלות יהרסו "אל כד): יט, (שמות תורה במתן

בם". קודש.21)יפרץ זה הרי מחוייב 22)שאמר
אשם. קרבן טעמם.23)להביא נתגלו אבות 24)שלא

ועל  ... עומד העולם דברים שלושה "על ב: משנה א פרק
הקרבנות. עבודת שם: רבינו ופירש העבודה"

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
.‰„B·Ú ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈÈÓL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿ƒƒ¿≈∆¬»

:Ô‰ el‡Â ,ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÈÏk ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ƒ¿≈«¿ƒ»¿»¿»ƒƒ¿¿≈

Ï‰ .ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - Lc˜n‰- Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎ «ƒ¿»¬»»¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ¿»
‰Ú·L - ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰ÚLzƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿»
¯OÚ ‰ÚLz - ˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿«¬≈«»¿»ƒ¿»»»
.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ - ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿ƒƒ»ƒ¬»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ÚLz - ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈«À¿»ƒƒ¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰MÓÁ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿¬««ƒƒ¬ƒ»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»¿»¿»ƒ
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קמה gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - zah b"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

á"ôùú'ä úáè â"ë éðù íåé
‡¯˜‡ '‰ ÌL·e ‰„Bz Á·Ê ÁaÊ‡ EÏ¿∆¿«∆«»¿≈∆¿»

`Ede iriWY xtq¥¤§¦¦§
zFpAxT xtq¥¤¨§¨

:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»
˙BÎÏ‰ .‚ .‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ .· .ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿»¿«∆«ƒ¿¬ƒ»ƒ¿
È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ .„ .˙B¯BÎa¿ƒ¿¿»ƒ¿¿À¿≈

.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ .Â .‰¯tÎ«»»ƒ¿¿»

-zFpAxTxtq
gqR oAxw zFkld

¥¤̈§̈
¦§¨§©¤©

,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ LL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÏÚ B˙B‡ ÁaÊÏ ‡lL (· .BpÓÊa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁLÏƒ¿…∆«∆«ƒ¿«∆…ƒ¿…««
.ÈL ÁÒt ËÁLÏ („ .ÂÈ¯eÓ‡ ÔÈÏz ‡lL (‚ .ıÓÁ‰∆»≈∆…»ƒ≈»ƒ¿…∆«≈ƒ
‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ ¯Oa ÏÎ‡Ï (‰∆¡…¿««∆«««»»¿≈¬ƒ»
ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ÏÎ‡Ï (Â .¯OÚ»»∆¡…∆«≈ƒ««»»¿≈
‡ ÏÎ‡È ‡lL (Ê .ÈM‰ L„ÁÏ ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»«…∆«≈ƒ∆……«»
ıeÁ ÁÒt‰ ¯OaÓ ‡ÈˆBÈ ‡lL (Á .ÏM·Óe¿À»∆…ƒƒ¿««∆«
ÏÎ‡È ‡lL (È .¯ÓeÓ epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (Ë .‰¯e·ÁÏ«¬»∆……«ƒ∆»∆……«
(·È .Ï¯Ú epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (‡È .¯ÈÎOÂ ·LBz epnÓƒ∆»¿»ƒ∆……«ƒ∆»≈
ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÈ ‡lL (‚È .ÌˆÚ Ba ¯aLÈ ‡lL∆…ƒ¿…∆∆∆…ƒ¿…∆∆¿∆«
‡lL (ÂË .¯˜a „Ú epnÓ ¯È‡LÈ ‡lL („È .ÈL≈ƒ∆…«¿ƒƒ∆«…∆∆…
¯OaÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÊË .¯˜aÏ ÈL ÁÒtÓ ¯È‡LÈ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«…∆∆…«¿ƒƒ¿«

.ÈLÈÏL ÌBÈ „Ú ¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á¬ƒ««¿»»»»«¿ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
בניסן,1) עשר בארבעה הפסח לשחוט שמצותֿעשה יבאר

אותו. שוחטין והיכן יהיה מין ומאיזה

.‡¯OÚ ‰Úa¯‡a ÁÒt‰ ˙‡ ËÁLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«¿«¿»»»»
ÔÒÈ L„ÁÏ2˙BˆÁ ¯Á‡3ÔÓ ‡l‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . ¿…∆ƒ»««¬¿≈¬ƒ∆»ƒ

‰L Ôa ¯ÎÊ „·Ïa ÌÈfÚ‰ ÔÓ B‡ ÌÈO·k‰4„Á‡Â . «¿»ƒƒ»ƒƒƒ¿«»»∆»»¿∆»
BÊ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰5. »ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿ƒ¿»

עד 2) למשמרת לכם "והי' ו) יב, (שמות שנאמר כמו
וגו'". אותו ושחטו הזה לחודש יום עשר כמו 3)ארבעה

בין  ישראל עדת קהל כל אותו "ושחטו (שם) שנאמר
והוא  נוטה, שהצל משעה נקרא הערבים ובין הערבים".
ר' בא: ובמכילתא שם). שמות (רש"י ולמעלה שעות משש
הפסח  את תזבח שם ו) טז, (דברים אומר הוא הרי אומר
ממצרים, צאתך מועד (שם) ת"ל כמשמעו אני שומע בערב,
הערבים  לבין מנין אומר נתן ר' מא). יב, (שמות יצאו אימתי
זכר  לדבר, ראי' שאין אע"פ ולמעלה, שעות משש שהוא
לנו  אוי בצהריים, ונעלה קומו מלחמה עלי' "קדשו לדבר

ד). ו, (ירמי' ערב" צללי ינטו כי היום פנה שנאמר 4)כי
מן  לכם, יהי' שנה בן זכר תמים "שה ה) שם, (שמות

תקחו". העזים ומן יוסי 5)הכבשים ורבי יהודא כרבי
ולא  נפשות", "במכסת ד) שם, (שם שנאמר ממה כן שלמדו
(פסחים  במשמע נשים שגם הרי אנשים", "במכסת נאמר
הלכה  בפ"ב להלן עיין שני, פסח ולענין שם). ורש"י צא:

ג. הלכה ופ"ז ח, הלכה פ"ה ד,

.·¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ¯·ÚÂ ÔB„Êa BÊ ‰ÂˆÓ ÏhaL ÈÓeƒ∆ƒ≈ƒ¿»¿»¿»««¿»»»»
È¯‰ - ‰˜BÁ¯ C¯„a ‡ÏÂ ‡ÓË ‡Ï ‡e‰Â ,·È¯˜‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ¿…»≈¿…¿∆∆¿»¬≈

˙¯k ·iÁ ‰Ê6¯eËt - ‰‚‚La dÏha Ì‡Â .7. ∆«»»≈¿ƒƒ¿»ƒ¿»»»

ובדרך 6) טהור הוא אשר "והאיש יג) ט, (במדבר שנאמר
מעמיה". ההיא הנפש ונכרתה הפסח לעשות וחדל היה, לא
חייב  בראשון שהזיד כיון שני, פסח הקריב אם שאף וכנראה
גם  "וכך וז"ל: נז) (עשה המצוות בספר מפורש וכן כרת.
לפי  רבי, לדעת חייב הוא בשני והקריב בראשון הזיד כן
כרבי" זה בכל וההלכה לראשון, תשלומין השני אצלו שאין
ולא  "הזיד כתב: ה"ב, ה בפרק להלן אבל צג.). (פסחים
בשני  הקריב לא ואם בשני, מקריב זה הרי בראשון הקריב
במועדו  הקריב לא שהרי כרת, חייב זה הרי ששגג אע"פ
על  כרת חייב אינו בשני, הקריב שאם הרי מזיד". והיה

עבירה 7)הראשון. "שכל קרבן מביא ואינו מכרת.
חוץ  חטאת שגגתה על חייבין כרת, זדונה על שחייבין
מצוותֿעשה, שהן מפני והמילה הפסח וכו' עבירות משלש
(פ"א  לאֿתעשה" שגגת על אלא מביאים אין וחטאת

ה"ב). שגגות מהלכות

.‚‰¯ÊÚ· ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡8¯‡Lk , ≈¬ƒ∆«∆«∆»»¬»»ƒ¿»
ÌÈL„w‰9ÔÈ·È¯˜Ó eÈ‰ ‡Ï ˙BÓa‰ ¯z‰ ˙ÚLa Û‡ . «√»ƒ«ƒ¿«∆≈«»…»«¿ƒƒ

„ÈÁÈ ˙Ó·a ÁÒt‰ ˙‡10ÁÒt‰ ˙‡ ·È¯˜n‰ ÏÎÂ . ∆«∆«¿»«»ƒ¿»««¿ƒ∆«∆«
˙‡ ÁaÊÏ ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - „ÈÁÈ ˙Ó·a¿»«»ƒ∆∆∆¡«…«ƒ¿…«∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈ¯ÚL „Á‡a ÁÒt‰11BfL ,e„ÓÏ «»«¿««¿»∆ƒƒ«¿»»¿∆
¯z‰ ˙ÚLa elÙ‡ „ÈÁÈ ˙Ó·a ËÁBLÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»¿≈¿»«»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈

.˙BÓa‰«»

והפסח 8) והמעשר "הבכור נו:): (זבחים במשנה הוא כן
שנאמר  משום בעזרה", מקום בכל שחיטתן קלים קדשים
אלקיך  ה' יבחר אשר המקום אל אם "כי ו) טז, (דברים
ספר). (קרית הפסח" את תזבח שם שמו, לשכן

מקומן.9) איזהו פרק בזבחים במגילה 10)כמבואר משנה
קטנה  לבמה ציבורית) (=במה גדולה במה בין "אין ט:
בבמת  אותו מקריבים (שאין פסחים" אלא יחיד) (=במת

קיד:11)יחיד). זבחים

.„˙BˆÁ ¯Á‡ - ÁÒt‰ ˙ËÈÁL12Ì„˜ BËÁL Ì‡Â ; ¿ƒ««∆«««¬¿ƒ¿»…∆
ÏeÒt - ˙BˆÁ13„ÈÓz ¯Á‡ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . ¬»¿≈¬ƒ∆»««»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL14ÔÈa ÏL ˙¯Ë˜ ÔÈ¯ÈË˜nL ¯Á‡ . ∆≈»«¿«ƒ««∆«¿ƒƒ¿…∆∆≈
˙B¯p‰ ˙‡ ÔÈ·ÈËnL ¯Á‡Â ÌÈa¯Ú‰15ËÁLÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó »«¿«ƒ¿««∆¿ƒƒ∆«≈«¿ƒƒƒ¿…

˙BˆÁ ¯Á‡ BËÁL Ì‡Â .ÌBi‰ ÛBÒ „Ú ÌÈÁÒt‰ ˙‡16 ∆«¿»ƒ««¿ƒ¿»««¬
Ò¯ÓÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ .¯Lk - ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz Ì„…̃∆»ƒ∆≈»«¿«ƒ»≈¿ƒ¿∆∆»¿»≈

ÁÒt‰ Ì„a17˜¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â ,„ÈÓz‰ Ìc ˜¯fiL „Ú ¿««∆««∆ƒ»≈««»ƒ¿««»ƒ¿…
ÁÒt‰ Ìc18Ìc Ì„˜ ÁÒt‰ Ìc ˜¯Ê Ì‡Â .ÂÈ¯Á‡ ««∆««¬»¿ƒƒ¿«««∆«…∆«

¯Lk - „ÈÓz‰19. «»ƒ»≈
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ב.12) והערה א הלכה למעלה פסחים 13)ראה משנה
ו) יב, (שמות שנאמר משום פסול, חצות קודם "שחטו סא:

הערבים". (=פסח)14)בין דבר "יאוחר נח: פסחים
שלא  (=תמיד) לדבר הערבים", ו"בין "בערב" בו שנאמר

הערבים". בין אלא בערב, בו הנ"ל 15)נאמר מהטעם
נאמר  לא הנרות והטבת בקטורת ואף וכו', דבר  שיאוחר

השניה). בברייתא נט. (שם הערבים" "בין משנה 16)אלא
אבל  למצוה, אלא זה אין – לאחרו שצריך שאע"פ סא. שם

שם). (רש"י בדיעבד פוסל זה בו 17)אין "ממשמש
שם). פסחים המשניות (פירוש יקרוש" שלא כדי ומניעו

נח. והערה יג הלכה להלן כשכבר 18)וראה המדובר
ואחרֿכך  הפסח להקריב צריך לכתחילה אבל התמיד, שחט
– ג הלכה ומוספין תמידין מהלכות ט (פרק התמיד לשחוט

בסמוך.19)הגר"א). למעלה וכמבואר שם. פסחים

.‰BpÓÊa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰20ıÓÁ ˙ÈÊk BÏ ‰È‰Â «≈∆«∆«ƒ¿«¿»»¿«ƒ»≈
‰˜BÏ - B˙eL¯a21Ìc ıÓÁ ÏÚ ÁaÊ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ƒ¿∆∆∆¡«…ƒ¿««»≈«

Ìi˜ ıÓÁ‰Â ÁÒt‰ ÁaÊÈ ‡lL - ÈÁ·Ê22„Á‡ .23 ƒ¿ƒ∆…ƒ¿««∆«¿∆»≈«»∆»
˙‡ ¯ÈË˜n‰ „Á‡Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯Bf‰ „Á‡Â ËÁBM‰«≈¿∆»«≈∆«»¿∆»««¿ƒ∆

ÔÈ¯eÓ‡‰24˙eL¯· B‡ Ì‰Ó „Á‡ ˙eL¯· ‰È‰ Ì‡ , »≈ƒƒ»»ƒ¿∆»≈∆ƒ¿
ıÓÁ ˙ÈÊk ‰Ê ÁÒt ÔÈÏÎB‡L ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈¬»∆¿ƒ∆«∆¿«ƒ»≈

¯Lk ÁÒt‰Â ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - B˙·¯˜‰ ˙ÚLa25. ƒ¿««¿»»¬≈∆∆¿«∆«»≈

יהיה 20) לא הערבים בין והוא הפסח שחיטת ש"בעת
קטו). ל"ת המצוות (ספר חמץ" (שם 21)ברשותו במשנה

בלאֿתעשה", עובר החמץ על הפסח את "השוחט סג.):
לוקים  – לעשה ניתק ואינו מעשה בו שיש לאו שהוא וכיון
לוקה  שאינו ד הלכה פ"ה פסחים מירושלמי ומשמע עליו.

בכזית. ה.22)אלא סג:23)שם "אימורין 24)שם
והם  המזבח, גבי על הקרבן מן הנשרפים הנתחים נקראים
המכסה  והחלב העצה בעצם הדבוקה האליה פסח מקרבן
(פיה"מ  עמהן" הכבד ויותרת וחלביהן והכליות הקרב את
ה' שאמר אמירה, מלשון הוא ו"אימורים" סד:), פסחים
קדשים). לסדר לפיה"מ הרמב"ם (הקדמת לשורפם

ה"ד.25) דפסחים פ"ה וירושלמי דפסחים, פ"ד תוספתא

.Â‰ÎÈÙL ÔeÚË ÁÒt‰ Ìc26„BÒÈ‰ „‚k27¯Á‡Â . ««∆«»¿ƒ»¿∆∆«¿¿««
B˙B‡ ÌÈËÈLÙÓ BÓc ÌÈÎÙBML28BËa ˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ∆¿ƒ»«¿ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ¿

ÂÈ¯eÓ‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe29Ïk ÔÈ·ÏÁ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Óe ƒƒ∆≈»«¿ƒƒ»¬»ƒ»
Bc·Ï Á·ÊÂ Á·Ê30¯BÚ‰ ÌÚ BÁÒt ÏËB Á·f‰ ÏÚ·e . ∆«»∆«¿««««∆«≈ƒ¿ƒ»

BlL31ÌÈÏLe¯ÈÏ B˙È·Ï ‡È·Óe32ÏÎB‡Â e‰ÏBˆÂ ∆≈ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿≈¿≈
·¯ÚÏ33. »∆∆

מן 26) מרחוק לזרוק ולא המזבח, לקיר המזרק מן בנחת
לז.). (זבחים למזבח סד.).27)המזרק (פסחים המזבח של

שלא  דרומית מזרחית מקרן חוץ המזבח זוויות בשלש והיינו
א. משנה פ"ג במדות כמבואר יסוד, לה היה

מעליו.28) עורו את סד:29)מפשיטים פסחים משנה
משום 30) שם). (גמ' בזה" זה של חלביו יערב "שלא

(שם). יחיד בלשון והקטירו יא) ג, (ויקרא שם 31)שנאמר
בעורו". פסחו נותן ואחד אחד כל "תנא, משנה 32)סה:

וכו' קלים קדשים והפסח והמעשר "הבכור נו: זבחים

ה"ג: בפ"ד להלן ועיין (=ירושלים)". העיר בכל ונאכלין
מיד". ישרף מירושלים שיצא שנאמר 33)"הפסח כמו

אש". צלי הזה בלילה הבשר את "ואכלו ח): יב, (שמות

.ÊÌÈ¯eÓ‡ ÁÈpn‰34elL „Ú Ô¯ÈË˜‰ ‡ÏÂ35eÏÒÙÂ ««ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»«∆»¿ƒ¿¿
‰ÈÏa36‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

BÈ‡ - ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡Â .¯˜a „Ú ÈbÁ ·ÏÁ ÔÈÏÈ»ƒ≈∆«ƒ«…∆¿««ƒ∆»«≈
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ37. ∆¿ƒ∆≈«¬∆

קטז).34) ל"ת המצות (ספר קרבנות לשאר וה"ה פסח, של
ח.35) הלכ להלן ראה השחר, עמוד שעלה היינו
אלאֿאםֿכן 36) בלאֿתעשה, עובר אינו בלבד בלינה כלומר

בראשו  כגון פוסלת, שאינה לינה ישנה כי זו. לינה פסלתם
(פ"ג  לעולם אותם מקטירים ירדו לא שאם מזבח, של

יא). הלכה המוקדשין פסולי שאין 37)מהלכות לאו ו"כל
הלכה  סנהדרין מהלכות (פי"ח עליו" לוקין אין מעשה, בו

ב).

.Á‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈÁÒt È·ÏÁ ÔÈ¯ÈË˜Óe38‰ÏÚiL „Ú «¿ƒƒ∆¿≈¿»ƒ»««¿»«∆«¬∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯ÁM‰ „enÚ39‰Úa¯‡ ÏÁLk «««««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»»

˙aL È·ÏÁ È¯‰L ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ40ÌBÈa ÔÈ·¯˜ »»ƒ¿¿«»∆¬≈∆¿≈«»¿≈ƒ¿
ÔÈ‡ - ÏÁa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ Ì‡ Ï·‡ ;·BË¬»ƒ»«¿»»»»ƒ¿¿…≈

ÏÁ È·ÏÁ ÔÈ¯ÈË˜Ó41.·BË ÌBÈa «¿ƒƒ∆¿≈…¿

שלא 38) גזרו חכמים אבל התורה. מן פירוש, נט: פסחים
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ד חצות עד אלא יקטירו

שם.39)ב). בשבת.40)פסחים שקרבו קרבנות חלבי
שבת.41) בערב שקרבו קרבנות חלבי

.Ë˙Bzk LÏLa ËÁL ÁÒt‰42eËÁLÂ :¯Ó‡pL . «∆«ƒ¿»¿»ƒ∆∆¡«¿»¬
.Ï‡¯OÈÂ ,‰„ÚÂ ,Ï‰˜ - Ï‡¯OÈ ˙„Ú Ï‰˜ Ïk B˙‡……¿«¬«ƒ¿»≈»»¿≈»¿ƒ¿»≈

˙ÎÂ ˙k ÏÎa Ì„‡ Èa ÌÈLÏMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â43. ¿≈¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»¿»«»«

אם 42) בדיעבד אבל למצוה, זה וכל סד. פסחים משנה
יא. הלכה להלן ראה כשר, הפסח - אחת בבת שחטו

פחותה 43) עדה שאין אדם. בני תשעים ביחד שהם
"עד  כז) יד, (במדבר המרגלים אצל כתוב שהרי מעשרה,
ונשארו  וכלב, יהושע יצאו והרי הזאת", הרעה לעדה מתי
ו"ישראל", "קהל" שאף לומר וסמכו עדה. ונקראו עשרה רק
שהם  עשרה, ואחד אחד כל הם ל"עדה", במקרא הסמוכים
אם  מסופקים שאנו ומפני שם). פסחים (מאירי שלשים ביחד
להיות  צריכים אדם) בני שלשים (שהם וישראל" עדה "קהל
לכל  עשרה של כתות לשלש התורה שכוונת או אחת, בבת
שלשים  כת ובכל כתות שלש עושים לכך זה, אחר בזה כת,
אחת  בבת גם עשו: דממהֿנפשך הספק, מן להוציא אדם בני

סד:). (שם זה אחר בזה וגם

.ÈÌÈMÓÁ Ïk‰ eÈ‰44ÌÈLÏL ‰lÁza ÌÈÒÎ - »«…¬ƒƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿ƒ
ÂÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰¯OÚ ÔÈÒÎÂ ‰¯OÚ ÌÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈËÁBL¿¬ƒ¿¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ¬»»¿¿ƒ

‰¯OÚ ÔÈÒÎÂ ‰¯OÚ ÔÈ‡ˆBÈÂ45. ¿¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ¬»»

להשלים 44) כדי אדם בני עוד שיגיעו עד להמתין צורך אין
וכו'. נכנסים אלא תשעים, למספר שם.45)עד פסחים

כדי  הוא העשרה, שנכנסים בעת העשרה שיוצאים ומה
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הדבר  יראה כן לא שאם כתות, שלש כאן שיש ניכר שיהיה
ג' כאן ואין שבפנים אלו על נוספו רק אלו עשרה כאילו

שם). פסחים (מאירי כתות

.‡ÈÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ÌÈMÓÁÓ ˙BÁt eÈ‰»»≈¬ƒƒ≈¬ƒ∆«∆«
‰lÁzÎÏ46¯Lk - eËÁL Ì‡Â] .47Ôlk eËÁL Ì‡Â [. ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»≈¿ƒ»¬À»

˙Á‡ ˙·a48¯Lk -49?ËÁL „ˆÈk .50˙k‰ ‰ÒÎ ¿«««»≈≈«ƒ¿»ƒ¿¿»««
˙B˙Ïc ÔÈÏÚBÂ ,‰¯ÊÚ‰ ‡lÓ˙zL „Ú ‰BL‡¯‰»ƒ»«∆ƒ¿«≈»¬»»¿¬ƒ«¿
Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .Ô‰ÈÁÒt ˙‡ ËÁLÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe ‰¯ÊÚ‰»¬»»«¿ƒƒƒ¿…∆ƒ¿≈∆¿»¿«∆≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÌÈiÂÏ‰ ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ·È¯˜Óe ÔÈËÁBL51Ì‡ . ¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆««≈ƒ
- ·È¯˜‰lÓ ˙k‰ ‰ÓÏL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ïl‰‰ e¯Ób»¿««≈«¬«ƒ…»¿»««ƒ¿«¿ƒ

ÌÈBL52.ÔÈLlLÓ - ·È¯˜‰Ï eÓÏL ‡ÏÂ eL Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿…»¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ
eLlL ‡Ï ÌÏBÚÓe53. ≈»…ƒ≈

שלוש 46) שיהיו איֿאפשר מחמישים שבפחות שם. פסחים
שזה 47)כתות. נכון וכן ליתא. תימן ובכ"י רומי בדפוס

דלהלן. בהא אחת".48)כלול "בכת רומי: בדפוס
בפסח 49) יוצאין כולן ישראל שכל "מנין מא: קידושין

שמח). (אור אותו" ושחטו יב) (שמות שנאמר אחד,
אחת  בבת שחטו אם "יכול, מז): (יב, דרשב"י ובמכילתא
אותו". יעשו ישראל עדת כל תלמודֿלומר פסול, יהא

סד.50) בפסחים פ"ד.51)משנה פסחים תופסתא
שניה.52) פעם הלויים את 53)קוראים לגמור הספיקו לא

שהיו  "לפי נד:), סוכה (רש"י השלישית בפעם ההלל כל
רש"י). שם, (פסחים במלאכתן" ומהירים מרובין כהנים שם

.·È‰‡È¯˜e ‰‡È¯˜ Ïk ÏÚ54˙BÚÈ˜z LÏL ÔÈÚ˜Bz «»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ
˙B¯ˆBˆÁa55‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯z ‰ÚÈ˜z :56ÔÈ‡Â Ï‡B‰ . «¬¿¿ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿≈

˙ÚLa ÔÈÚ˜Bz ,Ceq ˙ÚLa Ú˜˙Ï ÌÈÎÒ BÏ¿»ƒƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«
‰ËÈÁL57. ¿ƒ»

כאחד 54) "ויהי יג) ה, הימיםֿב (דברי שכתוב ההלל. של
ולהודות  להלל אחד קול להשמיע ולמשוררים למחצצרים

ספר). (קרית "ותקעתם 55)לה'" י) י, (במדבר שכתוב
זוטא: ובספרי שלמיכם", זבחי ועל עולותיכם על בחצוצרות
זביחת  זו זבחיכם, ועל חובה. עולות אלו עולותיכם, "על

ותקעו".56)הפסח". הריעו "תקעו סד. פסחים משנה
נסכים 57) לו שיש "תמיד ה"ה: פ"ה פסחים ירושלמי

לשחיטתו". תוקעין נסכים לו שאין פסח לנסכים, תוקעים

.‚ÈÌÈ‰k‰58È˜¯ÊÓ Ô‰È„È·e ˙B¯eL ˙B¯eL ÌÈ„ÓBÚ «…¬ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ¿¿≈
‰¯eL ,ÛÒk - ÛÒk dlkL ‰¯eL .·‰Ê È˜¯ÊÓe ÛÒk∆∆ƒ¿¿≈»»»∆À»∆∆∆∆»
‰È‰iL È„k ,ÌÈ·¯ÚÓ eÈ‰ ‡ÏÂ .·‰Ê - ·‰Ê dlkL∆À»»»»»¿…»¿…»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÈB Ì‰Ï59ÌÈÏeL ÔÈ˜¯ÊnÏ eÈ‰ ‡ÏÂ .60‡lL È„k , »∆¿…»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆…
Ìc‰ L¯wÈÂ ÌeÁÈpÈ61. «ƒ¿ƒ»≈«»

שם.58) פסחים סד:59)משנה אלא 60)שם סד. שם
עגולה. לזריקה 61)שתחתיתם ראוי יהיה ולא הדם יקפא

הפנימיות  חטאות בדם כא. במנחות אמרו [שכן שם). (רש"י
טבילה  בר לאו והאי רחמנא, אמר והזה "וטבל שקרש:
וראה  לשפיכה]. ראוי שאינו והואֿהדין הוא". והזאה

טז. והערה ד הלכה למעלה

.„ÈËÁBM‰ ËÁL62Ô‰k‰ Ïa˜Â63B¯·ÁÏ B˙B , »««≈¿ƒ≈«…≈¿«¬≈

‰Âˆna ÌÈa¯ e˜qÚ˙iL È„k ,B¯·ÁÏ B¯·ÁÂ64„Ú , «¬≈«¬≈¿≈∆ƒ¿«¿«ƒ«ƒ¿»«
‰ÎÈÙL BÎÙBL ,ÁaÊnÏ ·B¯w‰ Ô‰k Ïˆ‡ Ìc‰ ÚÈbiL∆«ƒ««»≈∆…≈«»«ƒ¿≈«¿¿ƒ»

„BÒÈ‰ „‚k ˙Á‡65¯Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ ˜¯ÊÓ Ïa˜Óe , ««¿∆∆«¿¿«≈ƒ¿»∆»»≈¿««
Ô˜È¯‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ Ck66Blk ˙‡ ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏB˙Â .67, »«¬ƒ∆»≈»¿ƒ«¿ƒƒ∆À

BÚ¯B˜Â68‰‡Bv‰ Ô‰Ó ¯ÈÒnL „Ú ÂÈ·¯˜ ˙‡ ‰ÁÓÓe ¿¿¿«∆∆¿»»«∆≈ƒ≈∆«»
L¯t‰Â69ÔÈ¯eÓ‡‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ,70ÈÏÎa Ô˙BÂ71 ¿«∆∆ƒ∆»≈ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
ÔÁÏBÓe72Ô‰k‰ Ô¯ÈË˜Óe73„ˆÈÎÂ .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ¿»«¿ƒ»«…≈««≈«ƒ¿≈«¿≈«
ÔÈÏBz74ÔÈÚe·˜ eÈ‰ ÏÊ¯a ÏL ˙B¯ÓÒÓ ?ÔÈËÈLÙÓe ƒ«¿ƒƒ«¿¿∆«¿∆»¿ƒ

ÈÓ ÏÎÂ .ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz Ô‰aL ,ÌÈ„enÚ·e ÌÈÏ˙ka«¿»ƒ»«ƒ∆»∆ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
Ó ‡lLÌÈ˜ÏÁÂ ÌÈwc ˙BÏ˜Ó - ˙BÏ˙Ï ÌB˜Ó ‡ˆ75 ∆…»»»ƒ¿«¿«ƒ¿«»ƒ

‰ÏB˙Â B¯·Á Û˙k ÏÚÂ BÙ˙k ÏÚ ÁÈpÓ ,ÌL eÈ‰»»«ƒ««¿≈¿«∆∆¬≈¿∆
.ËÈLÙÓe«¿ƒ

ביאת 62) מהלכות (פ"ט בזר כשרה שהשחיטה ישראל, אפי'
ה"ו). ואסור 63)מקדש הכהן על מצוה ואילך שמקבלה

שם). מקדש (ביאת יד,64)בישראל (משלי שנאמר כמו
סד:). (פסחים מלך" הדרת עם "ברוב ראה 65)כח)

ו. הלכה על 66)למעלה מעבירין שאין משום להיפך, ולא
אותה  עשה אלא תחמיצנה, אל לידך שבאה מצוה המצוות,

שם. פסחים עיין שגם 67)מיד, נראה הלשון מסתימת
ר"י  של חכמים וכדעת כן, עשו בשבת להיות שחל בי"ד
להוצאת  צורך זה שאין שאףֿעלֿפי ברוקא, בן יוחנן ר' בנו
יסריח  שלא הקרבן לכבוד זה הרי – להקטרה האימורים

בכס"מ). וראה קטו: ראה 68)(שבת בטנו. את כלומר,
ו. הלכה רב 69)למעלה קרביו, מיחוי "מאי סח. בפסחים

רב  הצואה), שתצא (כדי בסכין (למעיו) שמנקבן אומר הונא
דוחקא  אגב דנפקא דמעייא שירקא אמר רב בר חייא
בסכין). שדוחק עלֿידי רק שיוצא למעיים הדבוקה (הליחא
והפרש". הצואה מהן "שמסיר שניהם: דברי את כלל ורבינו

ו.70) הלכה למעלה סד:71)ראה שם כמו 72)משנה
(מנחות  מלח" תקריב קרבנך כל "על יג) ב, (ויקרא שכתוב

יא). הלכה מזבח איסורי מהלכות ופ"ה זר 73)כ. אבל
מקדש  ביאת מהלכות ופ"ט סה: (פסחים להקטיר פסול

בֿד). במשנה.74)הלכות סד. (פיה"מ 75)שם משופין
שם).

.ÂË‰¯ÊÚ‰ ˙B˙Ïc ÔÈÁ˙Bt ,·È¯˜‰lÓ eÓÏL»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¬»»
,‰iL ˙‡ˆÈ .‰iL ‰ÒÎÂ ‰BL‡¯‰ ˙k ˙‡ˆBÈÂ¿≈«»ƒ»¿ƒ¿¿»¿ƒ»»»¿ƒ»
‰OÚÓ Ck ‰BL‡¯ ‰OÚÓk .˙ÈLÈÏL ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»¿ƒƒ¿«¬≈ƒ»»«¬≈
,˙‡ˆÈÂ ˙ÈLÈÏL ˙k ‰ÓÏL .˙ÈLÈÏLe ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ»¿»«¿ƒƒ¿»»

‰¯ÊÚ‰ ˙‡ ÌÈˆÁB¯76. ¬ƒ∆»¬»»

וכשרוצים 76) בעזרה, עוברת היתה המים אמת סד. פסחים
יציאתה, נקב את (=סותמין) פוקקין היו העזרה את להדיח
כן  ואחרי העזרה, כל את ומדיחין גדותיה על עולים והמים
שם). (רש"י ויוצאים יורדים והמים הסתימה את פותחין היו

.ÊËÏÁ77e‰OÚÓk - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿«¬≈
,˙aLa ‰¯ÊÚ‰ ˙‡ ÔÈˆÁB¯Â .˙aLa e‰OÚÓ Ck ÏÁa¿…»«¬≈¿«»¿¬ƒ∆»¬»»¿«»

Lc˜na ˙e·L ¯eq‡ ÔÈ‡L78C¯ˆ BÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ∆≈ƒ¿«ƒ¿»¬ƒ¿»»∆≈…∆
‰„B·Ú79‡e‰ ¯z‰ Lc˜na ˙e·L ¯eq‡ .80. ¬»ƒ¿«ƒ¿»∆≈
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שם.77) סה.)78)פסחים (שם אליעזר רבי של כרבנן
יבוא  שמא בלבד, מדרבנן אלא התורה מן אינו זה שאיסור
בפ"א  (ראה מרוצף בקרקע גם כן ואסרו גומות. להשוות
מרוצפת) היתה שהעזרה י, הלכה הבחירה בית מהלכות
מה' (פכ"א מרוצף שאינו בקרקע גומות להשוות יבוא שמא

ג). הל' עליהם 79)שבת לעבור אצטבאות להניח שאפשר
בשבת. להדיח (שם)80)ולא הסובר נתן, ר' כדעת שלא

שרבים  לפי במקדש, אף התירו לא צריכה שאינה ששבות
(כסףֿמשנה). עליו חולקים

.ÊÈB˙È·Ï BÁÒt ˙‡ CÈÏBÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ‡≈»∆»¿∆»ƒ∆ƒ¿¿≈
˙aLa81Ì‰ÈÁÒÙa ÔÈ‡ˆBÈ ‰BL‡¯‰ ˙k ‡l‡ . ¿«»∆»«»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆

Ì‰ÈÁÒÙa ÔÈ‡ˆBÈ ‰iM‰Â ,˙Èa‰ ¯‰a ÔÈ·LBÈÂ¿¿ƒ¿«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆
ÏÈÁa ÔÈ·LBÈÂ82ÔÈ„ÓBÚ ˙ÈLÈÏM‰Â ,83ÔÓB˜Óa ¿¿ƒ«≈¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»

Ïk CÏB‰Â ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú Ïk‰ ÌÈ‰BLÂ .‰¯ÊÚa»¬»»¿ƒ«…«»≈«»¿≈»
B˙È·Ï BÁÒÙa „Á‡84. ∆»¿ƒ¿¿≈

איסור 81) שאין ואףֿעלֿפי סד:). (שם במשנה הוא כן
ככרמלית  דינה ירושלים שהרי זו, בהוצאה דאורייתא
שבות  התירו לא למקדש, חוץ שזהו כיון – קא.) (עירובין

מהלכות 82)(מאירי). (פ"ה הבית להר העזרה בין שהיה
ג). הלכה הבחירה שם:83)בית המשנה לשון כן

הכיתות  ששתי שאע"פ עומדת", במקומה "והשלישית
בעזרה  שהיא לפי יושבת, אינה זאת – יושבות הראשונות
מהלכות  בפ"ז כמש"כ העזרה. בכל לישב אדם לכל ואסור

שמח). (אור ו הלכה הבחירה (ראה 84)בית שבירושלים
ו). הלכה למעלה

.ÁÈÂÈ·¯˜ ÈeÁÓe BÓc ˙˜È¯Êe ÁÒt‰ ˙ËÈÁL85 ¿ƒ««∆«¿ƒ«»ƒ¿»»
ÂÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰Â86˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc -87¯LÙ‡ È‡L ; ¿∆¿≈¬»»ƒ∆««»∆ƒ∆¿»

:¯Ó‡pL ,ÔÓÊ BÏ Úe·˜ È¯‰L ,˙aM‰ Ì„˜ Ô˙BOÚÏ«¬»…∆««»∆¬≈»«¿«∆∆¡«
B„ÚBÓa88B˙·k¯‰ Ï·‡ .89B˙‡·‰Â90ÌeÁzÏ ıeÁÓ91 ¿¬¬»«¿»»«¬»»ƒ«¿

BzÏaÈ ˙ÎÈ˙ÁÂ92ÈÏÎa93;˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ - «¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ≈»ƒ∆««»
CzÁÏ ÏBÎÈ Ì‡Â .˙aM‰ Ì„˜ Ô˙BOÚÏ ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»«¬»…∆««»¿ƒ»«¿…

B„Èa BzÏaÈ94C˙BÁ - ˙aLa95- ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â . ««¿¿»¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈»
ÈÏÎa elÙ‡ dÎ˙BÁ96Ïk Lc˜na ˙e·L ÔÈ‡L .Ï97. ¿»¬ƒƒ¿ƒ∆≈¿«ƒ¿»¿»

;˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ - ÂÈ·¯˜ ˙Á„‰Â B˙iÏˆ ÔÎÂ¿≈¿ƒ»«¬»«¿»»≈»ƒ∆««»
˙aM‰ ¯Á‡Ï Ô˙BOÚÏ ¯LÙ‡ È¯‰L98. ∆¬≈∆¿»«¬»¿««««»

יד.85) הלכה למעלה להקטירם 86)ראה אפשר כי אף
משום  שתחשך, עד להם ממתינים אין – שבת במוצאי

סח:). (פסחים בשעתה מצוה סה:87)שחביבה שם משנה
(סו):88) ובגמ' במועדו", הפסח את ישראל בני "ויעשו

לי  (="להקריב בתמיד מועדו ונאמר בפסח, מועדו "נאמר
(שכתוב  השבת את דוחה תמיד מה ב) כה, במדבר - במועדו
ונסכה", התמיד עולת על בשבתו שבת "עולת שם) (במדבר
את  דוחה פסח אף השבת), את דוחה שתמיד שמשמע

לעזרה,89)השבת". הרבים רשות דרך לעיר מחוץ
אלא  עצמו" את נושא "החי אמרו שלא התורה, מן שאסורה
בפיה"מ  (ראה הבהמה את בנושא ולא האדם את בנושא
וגם  טז). הלכה שבת מהלכות ובפי"ח , ונג: סה: לפסחים
(ראה  מדרבנן אלא אסורה שאינה גופא בירושלים ההעברה

במקדש  זה שאין כיון הותרה, לא – עח) הערה למעלה
שם). למעלה בלי 90)(ראה (אף ברגליו להביאו

שאיסורו 91)להרכיבו). לעיר מחוץ אמה אלפיים שהוא
(ראה  שבות גם אסור למקדש חוץ שהוא וכיון מדרבנן,
מן  שאיסורו מיל, עשר לשנים מחוץ וכלֿשכן למעלה).
(מאירי). א הלכה שבת מהלכות בפ"ז כמפורש התורה,

את 92) מכשירים ובחתיכתה כב). כב, (ויקרא מום שהיא
להלן. ראה להקרבה, רבינו 93)הקרבן בדברי להלן נראה

מלאכת  כאן שאין ואע"פ התורה, מן אסורה בכלי שחתיכה
"מכה  מלאכת כאן יש – ח) הלכה שבת מהלכות (פ"ט גוזז
סד  עמוד שם עיין לקרבן, מכשירו בזה שהרי בפטיש",

צפנתֿפענח. בשם ס בכך 94)הערה לחתוך הדרך שאין
אסרו  חכמים אלא דאורייתא איסור כאן ואין בסכין, כיֿאם

קג). בעירובין (רש"י שבות משום ולא 95)זאת במקדש
במשנה). שם (עירובין משנה 96)במדינה במקדש.

לא  אבל במקדש יבלת חותכין סח:): ופסחים שם (עירובין
בגמרא  דאמר" וכ"חד אסור", וכאן כאן בכלי ואם במדינה,
בכלי, גם במקדש חותך יבשה, אבל לחה. כשהיבלת שם

מדרבנן. אלא איסורה לעשות 97)שאין אפשר שהיה אף
מחוץ  והבאתו הרכבתו ורק במקדש. שהוא כיון שבת, מערב
הותרה  שלא יט הלכה (להלן הקדשתו וכן (למעלה), לתחום
חוץ  שהם משום הותרו, לא זמן) לה שקבוע מפני אלא

לחםֿמשנה. ועיין סה:98)למקדש, פסחים

.ËÈ˙aLa ‰p‡È·È ‡Ï - ÔÈkÒ ‡È·‰ ‡ÏÂ ÁÎL99; »«¿…≈ƒ«ƒ…¿ƒ∆»¿«»
B¯Óˆ· B‡ O·k‰ È¯˜ ÔÈa d˙B ‡l‡100„Ú BLÈkÓe ∆»¿»≈«¿≈«∆∆¿«¿«ƒ«

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌL BLÈc˜Óe ‰¯ÊÚÏ B‡È·nL∆¿ƒ»¬»»«¿ƒ»¿««ƒ∆
˙aLa ¯nÁÓ101‡e‰ „È ¯Á‡Ïk ¯nÁÓ -102ÈtÓe , ¿«≈¿«»¿«≈ƒ¿««»ƒ¿≈
¯zÓ ‰Âˆn‰103‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ¿»À»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…

ÔÈ„Ú BÁÒt LÈc˜‰104Ì‡ Ï·‡ ;'ÁÒt ‰Ê' ¯Ó‡ ‡ÏÂ ƒ¿ƒƒ¿¬«ƒ¿…»«∆∆«¬»ƒ
„·BÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈkÒ ‡È·È ‡Ï - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ…»ƒ«ƒ»»ƒ¿≈∆≈

ÌÈL„wa105BÁÒt LÈc˜‰Ï e¯Èz‰ ‰Ó ÈtÓe . «»»ƒƒ¿≈»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿
?˙aLa106ÔÓÊ BÏ Úe·˜Â ÏÈ‡B‰107BLÈc˜‰Ï ¯zÓ , ¿«»ƒ¿»«¿«À»¿«¿ƒ

B˙‚È‚Á Ì„‡ LÈc˜Ó ÔÎÂ .˙aLa108BÈ‡Â ·BË ÌBÈa ¿«»¿≈«¿ƒ»»¬ƒ»¿¿≈
LLBÁ109. ≈

למעלה),99) (ראה כרמלית דרך ולא הרבים רשות דרך לא
סו:) סו. (פסחים שבת מערב להביאו לו אפשר היה שהרי

בצמרו.100) תוחבו טלה שפסחו מי "אמרו, סו.) (שם בגמ'
קרניו". בין תוחבו גדי שפסחו בהמה 101)מי מנהיג

"לא  י) כ, (שמות שנאמר ממה בשבת ואיסורו משא. טעונה
קנג: (שבת אחריה מחמר והוא וגו', אתה מלאכה כל תעשה

אֿב). הלכות שבת מהלכות ופ"כ שם, שאין 102)ורש"י
זו. במלאכה והגדי הכבש ממצות 103)דרך לבטלו שלא

אחר  שבות וכל הוא, למקדש שחוץ ואע"פ הפסח. הקרבת
למעלה) (ראה שבת מערב לעשותו יכול היה אם התירו לא

(מאירי). בו הקילו בשינוי שעושהו כיון סו:104)– שם
ולא 105) שורך, בבכור תעבוד "לא יט) טו, (דברים וכתוב

אסור  שהבכור "מלמד (שם): ובספרי צאנך". בכור תגוז
מנין, קדשים שאר בכור, אלא לי אין ועבודה. ודין בגיזה

בגיזה  אסורין שיהיו דין אינו וכו' קדשים שאר וכו' הוא
הי"ח).106)ועבודה. למעלה (ראה במקדש שלא אפילו

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



קמט gqt oaxw zekld - zepaxw xtq - zah c"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יד).107) הלכה שבת מהלכות ופכ"ג שם, (פסחים ביום לבו
חג 108) של הראשון ביוםֿטוב להקריב שצריך חגיגה קרבן

ה'. לפני להראות מהלכות 109)בבואו ופכ"ג שם, פסחים
שם. שבת

.Î- ‰Ù¯Ë B‡ ÌeÓ ÏÚa ‡ˆÓÂ ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«∆«¿ƒ¿»««¿≈»
‰‡Ó elÙ‡ .˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,¯Á‡ ËÁBL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«≈≈¿…≈¿«»¬ƒ≈»

„Á‡ ¯LÎiL „Ú ,CÏB‰Â ËÁBL ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê110„Ú B‡ ∆««∆≈¿≈«∆ƒ¿«∆»«
‡e‰ Òe‡ È¯‰L ,ÈMÏ ‰ÁcÈÂ .CLÁzL111. ∆∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ∆¬≈»

דברים 110) אלו פרק סוף פסחים במשנה קצת מתבאר
מום",111)(כסףֿמשנה). בעל "נמצא הרי עיון: [צריך

ע"א: בפסחים כמפורש שוגג, אלא אנוס אינו התחיל, שבו
יעקב  הרה"ג העיר ועוד י. הלכה שגגות מהלכות ופ"ב
מקריב  בראשון הקריב ולא בראשון הזיד הרי קצנלבויגן:

ב]. הלכה פ"ה להלן כמפורש בשני,

á"ôùú'ä úáè ã"ë éùéìù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שראוי 1) מי ועל למנוייו אלא הפסח שוחטים שאין יבאר

ראוי. שאינו ולמי שראוי למי שחטו ודין לאכול,

.‡ÂÈÈeÓÏ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡2:¯Ó‡pL . ≈¬ƒ∆«∆«∆»ƒ¿»∆∆¡«
‰O‰ ÏÚ eqÎz3‡e‰Lk ÂÈÏÚ ÌÈpÓ˙nL ,„nÏÓ - »…««∆¿«≈∆ƒ¿«ƒ»»¿∆

ÈÁ4Èa ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ÁÒt‰ ÏÚ ÌÈpÓ˙n‰ el‡Â . «¿≈«ƒ¿«ƒ««∆«≈«ƒ¿»ƒ¿≈
‰¯e·Á5. ¬»

בני 2) לשם ולא חי, כשהוא עליו שנמנו החבורה בני לשם
עבר  אם ה"ה להלן וראה סא.). (פסחים אחרת חבורה

ותכוסו 3)ושחטו. נפשות", "במכסת (שם) כתוב וגם
"את  כג) כז, (ויקרא שכתוב כמו מנין, לשון הם ובמכסת

שם). פסחים, (רש"י הערכך" במכילתא 4)מכסת למדו כן
דרשב"י: ובמכילתא חי. בשה שמדובר הזה הפסוק מן שם
- להלן האמור שה מה שה. להלן ונאמר שה, כאן "נאמר
ולא  חי שה - כאן האמור שה אף שחוט, שה ולא חי שה
(משור  להלן "ונאמר כת"י: גנים' מעין וב'ילקוט שחוט".
האמור  שה מה יג), כב, (שמות חיים שה עד) חמור עד

קיד). אות שם שלמה' ('תורה וכו'" חי סא,5)להלן שם
מקומות. כמה ובעוד א.
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כרבי 6) ופסק יוסי, ורבי יהודה רבי נחלקו - א צא, בפסחים
לאכלו, ויכול ש"יחיד יהודה) רבי נגד כמותו (שהלכה יוסי
לפי  "איש ד): יב, (שמות שנאמר לפי עליו", שוחטין
את  לו לשחוט מותר לאכלו, ויכול שיחיד הרי אכלו",

שוחטין 7)הפסח. - לאכלו ויכול "יחיד שם: בברייתא
עליהן", שוחטין אין - לאכלו יכולין ואין עשרה עליו,
פעמים  אומר, יוסי "רבי ה) טז, (דברים ראה פ' וב'ספרי'
ואין  עשרה שהם ופעמים עליו, אותו ושוחטים אחד שהוא
אין  לאוכלו יכולים ואינן עשרה כו' עליהם אותו שוחטים

הרי  פסול". לידי הפסח את יביאו שלא עליהן, אותו שוחטין
ויכול  "יחיד פירש: שם ורש"י כולו. באכילת שמדובר

כזית". אותו 8)לאכול יעשו האי "ורבנן, א: צה, פסחים
ליה, עבדי מאי שני) פסח לענין יב ט, בבמדבר (הנאמר
דכמה  היחיד, על הפסח את שוחטין שאין ליה מיבעי
להשתדל  שאפשר מה שכל =) מהדרינן לאהדורי דאפשר
שסוגיא  רבינו וסובר משתדלים)". – היחיד על לשחוט שלא
היחיד, על לשחוט שמתיר יוסי רבי דברי לפי היא זו
לשחוט  שלא שאפשר, כמה עד להשתדל יש ואףֿעלֿפיֿכן
על  שוחטין שאין הסובר יהודה לרבי שאילו היחיד. על
הפסוק  מן כן למד כבר שהרי זה, לפסוק צורך אין היחיד,
"כמה  לומר שייך וגם באחד", הפסח את לזבוח תוכל "לא
ולפי"ז  הדין. מצד זהו שהרי מהדרינן", לאהדורי דאפשר
אין  שני שפסח שכשם שני, מפסח ראשון פסח למדו
כתבו  וכן ראשון, בפסח הדין כן ביחיד, לכתחילה שוחטין
נראה  (וכן בכסףֿמשנה. וראה מיבעי, ד"ה שם ה'תוספות'
על  שוחטין אין ראשון שפסח למאןֿדאמר שאף נא. ביומא
"יעשו  שהפסוק הרי היחיד, על שוחטין שני פסח – היחיד
שאינה  מצוה שזוהי לומר וצריך לכתחילה. אלא אינו אותו"

צה.) שם ראה גופו, זו:9)על בלשון נאמרו פסוקם שני
יעשו  ישראל עדת "כל מז: יב, שמות ראשון, בפסח א',
הפסח  חוקת "ככל יב: ט, במדבר שני, בפסח וב' אותו",
למעלה  שנזכרה א צה, בפסחים הסוגיא ולפי אותו". יעשו
בשם  שכתב מה בכסףֿמשנה ועי' השני, לפסוק הכוונה –

רבינו. של בנו אברהם ר' הרב
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דלהלן.10) כזית, והיינו: א. סא, פסחים סוכה 11)משנה,
את  עליו שוחטין צלי כזית לאכול (קטן) "יכול ב: מב,
ואףֿעלֿפי  אכלו", לפי איש ד) יב, (שמות שנאמר הפסח,
נפשות" "במכסת בכלל הוא – "איש" בכלל אינו שקטן
בא) פ' (שמות במכילתא גם וראה דרשב"י). (מכילתא

בסמוך. להלן א.12)המובאת צא, פסחים משנה,
יצאו 13) אכלו, לפי איש "ת"ל בא: פ' שמות מכילתא,

שוחטין  שאין כזית, לאכול יכולין שאינן והקטן החולה
יכול  שאינו ולמי לאכול, שיכול למי "שחטו ואם עליהן".

ה"ה). (להלן כשר" וכו' שם.14)לאכול פסחים,
בוודאי  קטנה, החבורה אם פירושו: הוא כן זה, ו"אפילו"
יכול  מהם אחד כל כשאין הפסח, את עליהם שוחטים שאין
אפילו  אלא פסול, לידי הפסח את יביאו שהרי כזית, לאכול
הפסח  את שיביאו חשש שאין אדם, בני מאה בחבורה ישנם
שוחטים  אין זאת בכל – אותו יאכלו שבוודאי פסול, לידי

כזית. לאכול יכול מהם אחד כל שאין כיון עליהם,
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שם.15) וגמ' ערוה 16)משנה לידי מביאה  ראש וקלות
שם: ובגמרא ה"ז). דעות מהל' ופ"ב מי"ג, פ"ג (אבות
ועבדים  קטנים רש"י), (עבירה, תפלות משום ועבדים "נשים

רש"י). זכור, (דמשכב פריצותא" בחול,17)משום שחל
שפסח  עצמן, בפני עליהן שוחטין אין - בשבת חל אם  אבל
ה"ח). פ"ה (להלן השבת את דוחה ואינו רשות להם שני
יוסי: ורבי יהודה רבי נחלקו צא:) (פסחים בברייתא והנה
שוחטין  ראשון) פסח =) בראשון "אשה יהודה רבי לפי
טפילה  אותה עושין שני) פסח =) ובשני עצמה, בפני עליה
בפני  עליה שוחטין בשני "אשה יוסי ולרבי לאחרים".
מדובר  רבינו דעת ולפי בראשון". לומר צריך ואין עצמה,
יהודה  לרבי גם בחול, חל אם אבל בשבת. י"ד כשחל שם
יהודה  כרבי הלכה רבינו ופסק עצמה, בפני עליה שוחטין
ולחםֿמשנה  בכסףֿמשנה וראה פ"ה, להלן ספר' ('קרית
שוחטין  אין בחול שגם סובר יהודה רבי כי גם (ויתכן שם).
שאמר  (שם), אלעזר כרבי פסק ורבינו עצמה, בפני עליה
תלוי  וזה עליה. שוחטין שבחול הרי שבת, דוחה שאינו
שמעון  ורבי יוסי ורבי יהודה רבי בה שנחלקו בפלוגתא
סומכות  אין נשים יהודה רבי שלדעת - א לג, השנה בראש
סומכין  ישראל בני – ישראל בני אל "דבר שנאמר רשות, -
שנאמר  שני, פסח לענין כן וכמו סומכות", ישראל בנות ואין
דברי  שם, (פסחים אשה ולא איש ההוא, האיש ישא חטאו
שנשים  שמעון ורבי יוסי רבי לדעת אבל יהודה), רבי
בפ"ג  רבינו שכתב (כמו כוותייהו והלכה רשות, - סומכות
ד) ס"ק יז סי' לאו"ח הגר"א ביאור וראה ה"ט, ציצית מהל'
עליהן  ושוחטין רשות - שני פסח מקריבות נשים כן כמו –
"בשני  שאמר שם אלעזר רבי כוונת וזוהי עצמן. בפני
"ובראשון  בחול, שני פסח להקריב לה מותר כלומר רשות",
ועי' כנ"ל. דוחה, אינו השני אבל השבת", את ודוחה חובה

שמח'). (כסף18ֿ)'אור במצוות לאשה שווה שהעבד
ה"ג.19)משנה). למעלה נותר 20)ראה לידי ויביאוהו

מ"ז). פ"ח פסחים משניות על גדול' שם 21)('אור משנה,
א. מ 22)צא, אחד לו שמת ביום מי – הקרובים שבעת

עליו  חלה שכבר חצות, לאחר שמת והוא אונן. הוא המיתה
היום  חצות קודם מת אם אבל האנינות, קודם הפסח חובת
להלן  וראה א. צח, בפסחים כמבואר שני, לפסח נדחה הוא

ה"ט. כזית,23)פ"ו לאכול יכול מהם אחד כל כלומר,
ה"ט). פ"ו (להלן בערב לאכול לו מותר האונן ואף

כן 24) וכמו מועטה. והחולה הזקן של אכילתם כלומר,
בפירוש  (רבינו אבילותו לגודל דבר יאכל לא שמא האונן,

שם). הוא 25)המשניות, וכן כזית. לאכול יכולים שהרי
מלעשות  פטורין פסול, בהן אירע אם "לפיכך שם: במשנה,
הדם, עליהם ונזרק פסח שחטו אם לומר, "רוצה שני". פסח
אירע  ואחרֿכך עליהם, לשחוט ראוי אין שלכתחילה ואע"פ
במת, ונטמאו הזקנים או החולים או האוננים באלו פסול
שני, פסח מלעשות הן פטורין בלילה, לאכול יכולים שאינם
ב'אור  וראה פסח". לעשות ראויים והם שחטוהו שהם לפי
חבורה  על גם מוסב זה כי שמפרש שם, משניות על גדול'

יוםֿטוב'. כה'תוספות ודלא קטנים, ב.26)של צא, שם
ויפסלוהו 27) לדקדק עליו יחמירו תורה בני שאינן משום

וכן  ידקדקו", לא "שמא תימן: ובכת"י שם). (רש"י חנם על
ה"ז: פ"ח פסחים ה'ירושלמי' עלֿפי והוא וויניציאה, בדפוס
אין  מקולקלין שהן מתוך גרים, של חבורה עושין "אין
ב'תוספות' ועי' פסול". לידי אותו מביאין והם בו מדקדקין

שמא. ד"ה ('הר 28)שם שלמעלה וזקנים מחולים נלמד
המוריה').
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א.29) סא, פסחים שחטו 30)משנה, יכול שם: ברייתא,
במכסת  ת"ל וכשר, המצוה על כעובר יהא למנוייו, שלא

לעכב. הכתוב עליו שנה אינו 31)תכוסו, שהקרבן כגון
למעלה  (ראה כזית ואחד אחד לכל החבורה בני לכל מספיק
לאכול  יכולים שאינן זקנים או חולים שהיו כגון או ה"ב),
שם: ובגמ' שם. שבמשנה, לאוכליו" "שלא והיינו כזית.
פסול), (שהוא לן מנא לאוכליו שלא למנויו, שלא אשכחן
איתקש  תכוסו" אכלו לפי "איש ד) יב, (מות קרא אמר

למנויין. שאסורים 32)אוכלין נימולו, שלא ישראלים
יאכל  לא ערל "וכל מח) (שם, שנאמר כמו הפסח, לאכול
הפסח  מבשר כזית שאכל שערל ה"ח פ"ט להלן וראה בו".

לוקה. כמו 33)– שני, לפסח ונדחים בפסח שאסורים
לנפש  טמאים היו אשר אנשים "ויהי ו) ט, (במדבר שנאמר

ההוא". ביום הפסח לעשות יכלו ולא משנה,34)אדם,
שנימולו.35)שם. להלן.36)ישראלים וראה שם.
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ÂÈÏÎB‡Ï ‡lL BÓc41¯Lk ÁÒt‰ -42Ì„‡ ÔÈ‡Â , »∆…¿¿»«∆«»≈¿≈»»
B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ43ÌÈÏÎB‡ ˙·LÁÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ≈¿≈»¿ƒ∆≈«¬∆∆¿ƒ

‰˜È¯fa44. «¿ƒ»

בברייתא,37) שם שפירש חסדא כרב - ב סא, פסחים
בו", יאכל לא ערל "כל שם) (שמות, בתורה נאמר כדלהלן:
אבל  ערלים), שכולם =) ערלה כולה משמע ערל" "וכל
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פסלה, לא – ערלים) וגם מולים גם בהם שיש =) מקצתה
שאין  ללמדנו הפסח", חוקת "זאת מג) (יב, שם נאמר ושוב
גם  פוסלת בזריקה אבל בשחיטה, אלא אמורים הדברים
האחרונים) מן =) בתרא אשי שרב ואףֿעלֿפי ערלה. מקצת
השני  והכתוב ערלה, מקצת אפילו משמע ערל" ש"וכל סובר
בין  ערלה" "כולה שדוקאו ללמד בא הפסח" חוקת "זאת
שכלל  אע"פ אשי, כרב הלכה אין – בזריקה בין בשחיטה
בן  יהודה רבי נחלקו שכבר משום כבתרא", "הלכה הוא
בן  יהודה שרבי זה בכעין - א עח, בסנהדרין ורבנן בתירא
וחכמים  שהוא, כל נפש הוא נפש" ש"כל סובר בתירה
ה"ו) רוצח מהל' (פ"ד רבינו ופסק הנפש", "כל סוברים
(לחםֿ ערלה כולה היינו ערל", "וכל כאן כן וכמו כרבנן.

חומריה 38)משנה). "ומאי חסדא: לרב שם, פסחים
לאחר  הקרבן את לאכול (חושב פיגול מקבע דלא דזריקה
פיגול  מקיים שלא רש"י ומפרש בזריקה", אלא אכילתו) זמן
פסול. הרצאת כך כשר, כהרצאת וכו' בזריקה אלא

שיתכפרו.39) לשם 40)עלֿמנת הזריקה בשעת שהחושב
חסדא). כרב (שם, הקרבן את פוסל או 41)ערלים, זקנים

ב'42)חולים. כת"י נוסחת לפי - ב עח, שם ברייתא,
לפני  גם היה וכן בר"ח. הוא וכן שם, סופרים' ב'דקדוקי
הוא  וכן עיי"ש. שחטו, ד"ה - א סא, למעלה ה'תוספות'

ה"ב. דפסחים פ"ה בכת"י 43)ב'ירושלמי' גם הנוסחא כן
(נד  א סא, בפסחים ה'מאירי' הביא וכן רומי. ובדפוס תימן

) רבינו בשם הספר) מדפי אבן',ע"ד 'טורי בהגהות וראה
מפורש: שם שבברייתא ואע"פ איש'). וב'חזון שמח' וב'אור
הנוסחא  היתה רבינו שלפי נראה חובתו", ידי בו יוצא "אדם
שם: הברייתא מלשון נראה וכן וכו'", יוצא אדם "ואין שם
כשר  אם מובן: ואינו וכו'". יוצא ואדם כשר עצמו "הפסח
אלא  להשמיענו? בא ומה בו, שיוצאים בוודאי - הוא
מצינו  זה וכעין וכו'". יוצא אדם "ואין שהנוסחא: עלֿכרחך
ולא  שכשרה חולין, לשם ששחטה בחטאת - ב מו, בזבחים
שנזבחו  הזבחים כל כן וכמו חובה, לשם לבעלים עלתה
(זבחים  חובה לשם לבעלים עלו ולא כשרים - לשמן שלא

וזקנים"44)ב.). "חולים בשביל הזריקה בשעת החושב
ומפרש  הקרבן. את פוסל זה אין כזית, לאכול יכולים שאינם
תכוסו" אכלו לפי "איש שהפסוק שם) (פסחים, רש"י
כמו  בשחיטה. נאמר פסול) לאוכליו שלא ממנו (שלומדים
הוא, סורסי לשון "תכוסו" אומר, "רבי סא.) (פסחים שאמרו
וראה  זה". טלה לי) (שחוט לי כוס לחבירו שאומר כאדם

א. ד, בזבחים עוד

.ÊÈÓ45˙ÚLa ‰ÏBÁÂ ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡È¯a ‡e‰L ƒ∆»ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆ƒ¿«
‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰ÏBÁ B‡ ,‰˜È¯Ê46˙ÚLa ‡È¯·e ¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»»ƒƒ¿«

ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ‰˜È¯Ê47ÂÈÏÚ ÔÈ˜¯BÊÂ48‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»≈¬ƒ¿¿ƒ»»«∆ƒ¿∆
‰˜È¯Ê ˙ÚL „Ú ‰ËÈÁL ˙ÚMÓ ‡È¯a49. »ƒƒ¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ»

ב.45) עח, שם מן 46)ברייתא, כזית לאכול יכול שאינו
פ"ז). פסחים (תוספתא, חולה 47)הפסח היה אם כלומר,

שחיטה. וחולה 48)בשעת שחיטה בשעת בריא היה אם
זריקה. שחיטה 49)בשעת "בשעת שם: בתוספתא,

דם". זריקת ובשעת

.ÁÌ„‡ ËÁBL50È„È ÏÚ51ÌÈpËw‰ Bz·e Ba52ÏÚÂ ≈»»«¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿«

ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È53‡lL ÔÈa ÔzÚcÓ ÔÈa ¿≈«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ≈ƒ«¿»≈∆…
ÔzÚcÓ54Bz·e Ba È„È ÏÚ ËÁBL BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ«¿»¬»≈≈«¿≈¿ƒ

ÌÈÏB„b‰55ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ56‡ÏÂ «¿ƒ¿…«¿≈«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿…
BzL‡ È„È ÏÚ57eÁÓ ‡ÏÂ e˜˙L Ì‡Â .ÔzÚcÓ ‡l‡ «¿≈ƒ¿∆»ƒ«¿»¿ƒ»¿¿…ƒ

ÔzÚcÓ ‰Ê È¯‰ -58. ¬≈∆ƒ«¿»

א.50) פח, לחנכן 52)בשביל.51)פסחים עליו שמוטל
שם). ימשכו 53)(רש"י כרחם ועל עליו, שסומכין מפני

שם). (רש"י (שמות 54)אחריו שכתוב כמו כרחן. בעל
הבית  שבעל משמע לבית". שה וכו' להם "ויקחו ג) יב,
יכולין  אינם שהרי לדעתם, צריך ואין ביתו בני לכל יקחנו

שם). (פסחים, שולחן 55)למחות על סמוכין אם אפי'
ע"י). ד"ה שם ('תוספות' למחות בידם שיש משום אביהם,

כיֿאם 56) להיות יכולה אינה עברית שפחה כי אף
– גדלות סימני בהבאת לחפשי יוצאת היא שהרי בקטנותה,
לחנכה, עליו שאין כיון מדעתה, אלא בשבילה שוחטין אין

שם). (רש"י למחות יכולה 57)יכולה היא שגם משום
יכ  עז:) (גיטין קיימאֿלן שהרי שתאמר למחות, אשה ולה

שם). (רש"י, לצרכך עושה ואיני ניזונת איני לבעלה
שם.58) פסחים,

.ËBc·Ú È„È ÏÚÂ ÌÈpËw‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ËÁL»««¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿«¿≈«¿
- ÔÓˆÚÏ Ô‰ eËÁLÂ eÎÏ‰Â ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ¿ƒ¿»«¿«¬ƒ¿»¿¿»¬≈¿«¿»

Ôa¯ ÏLa ÔÈ‡ˆBÈ59. ¿ƒ¿∆«»

שם).59) (פסחים, עצמן בשל יוצאין ואין

.ÈÈ„È ÏÚÂ ÌÈÏB„b‰ Bz·e B·e BzL‡ È„È ÏÚ ËÁL»««¿≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«¿≈
ÔÓˆÚÏ Ô‰ eËÁLÂ ,ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú60ÔÈ‡ - «¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¬≈¿«¿»≈

ÔÓˆÚ ÏLa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,‰fÓ ÏB„b ÈeÁÓ EÏ61. ¿ƒ»ƒ∆¿≈»¿ƒ∆»¿∆«¿»

בפירוש.60) מיחו לא כי שם.61)אף פסחים,

.‡È‰M‡‰62dÏÚa ˙È·a ‡È‰L63‰È·‡ ‰ÈÏÚ ËÁL , »ƒ»∆ƒ¿≈«¿»»«»∆»»ƒ»
dÏÚa ‰ÈÏÚ ËÁLÂ64dÏÚa ÏMÓ ÏÎ‡z -65‰˙È‰ . ¿»«»∆»«¿»…«ƒ∆«¿»»¿»

CeÓq‰ ÔBL‡¯‰ Ï‚¯a ‰È·‡ ˙È·Ï ˙ÎÏÏ ˙ÊtÁ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ»»∆∆»ƒ«»
ËÁLÂ ‰È·‡ ‰ÈÏÚ ËÁLÂ ,˙Ba‰ Ïk C¯„k ‰È‡eOÏ¿ƒ∆»¿∆∆»«»¿»«»∆»»ƒ»¿»«

‰È·‡ ÏMÓ ÏÎ‡z - dÏÚa ‰ÈÏÚ66CÏÈ‡Â Ô‡kÓ .67- »∆»«¿»…«ƒ∆»ƒ»ƒ»¿≈≈
‰ˆB¯ ‡È‰L ÌB˜nÓ ÏÎ‡z68ÌB˜Ó dÏ ¯¯·zL ‡e‰Â . …«ƒ»∆ƒ»¿∆ƒ¿…»»
‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰ˆ¯zL69ÂÈÏÚ eËÁML ÌB˙È ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»∆»¬»»

ÔÈÒtB¯ËBt‡70B¯ ‡e‰L ÌB˜nÓ ÏÎ‡È -‰ˆ71‰na . «¿¿ƒ…«ƒ»∆∆«∆
ÏB„b Ï·‡ ;ÔË˜ ÌB˙Èa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c72‰OÚ - ¿»ƒ¬ƒ¿»»»¬»»«¬»

ÌÈÁÒt ÈL ÏÚ BÓˆÚ ‰pÓÓk73ÏÚ BÓˆÚ ‰Ón‰Â , ¿«¿∆«¿«¿≈¿»ƒ¿««¿∆«¿«
ÌÈÁÒt ÈL74ËÁLp‰ ÔÓ ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ - ¿≈¿»ƒ≈≈∆»ƒ«ƒ¿»

ÔBL‡¯75. ƒ

א.62) פז, שם נחפזת 63)משנה, ואינה נשאה שכבר
שם). (גמרא, אביה לבית לעצמה 64)ללכת ביררה ולא

שם, ('תוספות' לאכול רצונה קרבן מאיזה שחיטה בשעת
האשה). לנישואיה,65)ד"ה הסמוך הראשון ברגל אף

ה'מאירי' פירש וכן אביה. לבית ללכת נחפזת שאינה מכיון
בעלה  בבית שהיא בזמן "האשה המשנה דברי את שם
בעלה", משל תאכל בעלה, עליה ושחט אביה עליה ושחט
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שאינה  ובאופן לנישואיה, הסמוך הראשון ברגל גם שמדובר
ראשון  רגל "הלכה הסיפא ודברי אביה. לבית ללכת נחפזת
היינו  רוצה", שהיא במקום תאכל וכו' אביה בבית לעשות
הוא  זה ופסח לנישואיה, הסמוך הראשון הרגל עבר שכבר
ללכת  נחפזת שהיא אלא הראשון, הרגל שלאחר הרגלים מן
מקשים  ובגמ' שתרצה, מאיזה תאכל ולפיכך אביה, לבית
בעלה, משל אוכלת הראשון שברגל המשנה של הרישא על
אביה, משל אוכלת הראשון שברגל מפורש ובברייתא

הגמ': (נחפזת)ומתרצת ברדופה (בברייתא) כאן קשיא, לא
כאן  אביה), משל אוכלת כך משום אביה, (לבית לילך
ללכת  נחפזת (אינה רדופה בשאינה המשנה) של (ברישא
בעלה, משל תאכל הראשון ברגל אף כך משום אביה, לבית
ברגלים  הברייתא של הסיפא כמו מיירי המשנה של והסיפא
לבית  ללכת נחפזת והיא לנישואיה, סמוכים שאינם אחרים
דינים: שלשה שיש נמצא שתרצה). מאיזה תאכל לכן אביה,
הראשון  ברגל גם בעלה, בבית תאכל – נחפזת אינה א)
נחפזת  ב) כנ"ל. דמתניתין, רישא והיינו לנישואין. הסמוך
דברייתא. רישא והיינו אביה, משל תאכל – ראשון וברגל
והיינו  שתרצה, מאיזה תאכל – הרגלים ובשאר נחפזת ג)
"שכן  ה'מאירי' שם והוסיף דברייתא. וסיפא דמתניתין סיפא
כל  ולפי הרמב"ם)". =) המחברים גדולי דעת בה לנו נראה
ומסתלקת  המשנה, מן דין שום רבינו השמיט לא הנ"ל,

הכסףֿמשנה. שם.66)קושיית דברייתא, רישא
נחפזת 67) היא אבל לנישואיה, סמוכים שאינם ברגלים

אביה. לבית דברייתא.68)ללכת וסיפא דמתניתין סיפא
שגילתה 69) אע"פ שחיטה, בשעת דעתה גילתה לא ואם

משל  ולא בעלה משל לא אוכלת אינה אחרֿכך, דעתה
שם), (גמרא, תורה של בענין ברירה" ש"אין לפי אביה,

סט. בהערה להלן אחד 70)וראה וכל אפוטרופסין, שני
הוא  אפוטרופוס היתום. בשביל גם פסחו את שחט מהם

('ערוך'). ילדים' 'אבי יוון ובגמרא 71)בלשון שם. משנה,
(כלומר, ברירה?" יש מינה, "שמעת הקשו: - א פח, שם
זירא: רבי ומתרץ שלו), הוא זה שפסח מתברר רצונו ידי על
קטן, הוא שהיתום מאחר "כלומר, מכלֿמקום". לבית "שה
פח.) (שם אמרו וכבר הבית, כבני אפוטרופוס אצל הוא הרי
וכן  ('מאירי'). מדעתן" שלא הקטנים בניו על אדם ששוחט
מדעתו  בין מכלֿמקום, לבית "שה שם ר"ח בפירוש הוא
אבל  מינכן, בכת"י גם (וכן הכי נמי תניא בעלֿכרחו. בין
ובתו  בנו ידי על אדם שוחט רבנן") "תנו שלפנינו: בגמרא
ה'מאירי' והוסיף מדעתן". שלא בין מדעתן בין וכו' הקטנים
שמאחר  שחיטה, בשעת רוצה מאי בזה תירצו "ולא שם:
"יאכל  שאמרו מה ולפי"ז רצון". רצונו אין קטן שהוא
הוברר  שרוצה שעלֿידי משום זה אין רוצה", שהוא במקום

שהר  שלו, הפסח שזהו שאין הדבר ועוד ברירה", "אין י
פסחים  שני על כנמנה הוא הרי אלא רצון, הקטן של רצונו
כדלהלן, הראשון מן אלא אוכל אינו הדין שעלֿפי כאחד,
רוצה  שהוא במקום לאכול לו להתיר בו הקילו ואעפ"כ

קטן. שהוא מדעתו 72)מאחר שלא עליו שוחטים שאין
הוא  הרי לו הודיעו ששניהם וכיון ה"ח). למעלה (ראה

כדלהלן. פסחים שני על פסחים 73)כנמנה 'ירושלמי'
ה"א. משניהם.74)פ"ח שם,75)לאכול 'ירושלמי'

אוכל  כאחת, פסחים שני על הנמנה חייא, ר' "תני וה"ב:

(פסחים  בבבלי שמפורש ומה ראשון". שנשחט מהן זה מאי
עליו  נשחטו ואם כאחד, פסחים שני על נמנין שאין פח:)
ה"א) פ"ג להלן (ראה השני מן ולא הראשון מן לא יאכל לא
מדובר  בבבלי שם כי ה'ירושלמי', לדברי סותר זה אין –
בשעת  שירצה מאיזה מהם, מאחד רק לאכול שמתכוון
ולא  הראשון מן לא יאכל לא ברירה", ש"אין ולפי האכילה,
משניהם  לאכול שבדעתו מדובר ב'ירושלמי' אבל השני, מן
זבול' ('בית הראשון מן רק יאכל ולכן מזה, וגם מזה גם

ג). אות כג סי' ח"א

.·È„·Ú76ÔÈÙzL ÈL ÏL77‰Ê ÔÈ„Èt˜nL ÔÓÊa : ∆∆∆¿≈À»ƒƒ¿«∆«¿ƒƒ∆
ep·‚È ‡lL ‰Ê ÏÚ78Ì‡Â ;Ô‰ÈL ÏMÓ ÏÎ‡È ‡Ï - «∆∆…ƒ¿¿∆……«ƒ∆¿≈∆¿ƒ

ÏÎ‡È ‰ˆ¯iL ÌB˜nÓ - ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡79. ≈»«¿ƒƒƒ»∆ƒ¿∆…«

ה"א,76) פ"א (ראה כאשה במצוות חייב שהוא כנעני,
למעלה  ראה מדעתו, שלא עליו שוחט ורבו ה"ד) ולמעלה

בנפרד.77)ה"ח. ואחד אחד כל עליו ישחטו ושניהם
יאכל 78) לא שותפין, שני של "עבד תנן: - א פז, בפסחים

"עבד  דתניא: הברייתא, מן הגמרא ומקשה שניהם". משל
ומתרצת  אוכל", מזה רצה אוכל, מזה רצה שותפין, שני של
ומפרש  זה. על זה הבעלים כשמקפידים הם המשנה שדברי
אוכל  העבד ואם השני, מן אחד להנות רוצים שאינם רש"י
לבעל  השייך העבד שמחצית הרי האלו, הקרבנות מאחד
על  זה שקפדי מפרש, ורבינו הראשון. הבעל מן נהנה השני
משל  יאכל העבד שאם חושש אחד שכל יגנבנו", "שלא זה
(כסףֿמשנה). ויגנבנו העבד לב את עי"ז אליו ימשוך השני
חסרות  ווינציאה, ובדפוס אברבנאל בכת"י תימן, ובכת"י

יגנבנו". "שלא בשעת 79)המלים בירר לא כי אף
ראה  מדעתו, שלא עליו שוחט העבד בעל שהרי שחיטה,

ה"ח. למעלה

.‚ÈÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ80ÏÎ‡È ‡Ï - ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ……«
BÓˆÚ ÏMÓ ‡ÏÂ Ba¯ ÏMÓ ‡Ï81Ôa Blk ‰OÚiL „Ú , …ƒ∆«¿…ƒ∆«¿«∆≈»∆À∆
.ÔÈ¯BÁƒ

או 80) מהם, אחד ושחררו שותפין שני של עבד היה "אם
קצתו  ושחרר דמיו קצת ממנו וקיבל אחד אדון לו היה אם
אם  אבל חורין, בן וחצי עבד לחצי נחשב הדמים, באלו
כלום, אינו זה הרי שטר, עלֿידי חציו האדון אותו שחרר
בשטר" וזהו קנה, לא עבדו חצי המשחרר אצלנו שעיקר לפי
ה"ד). עבדים מהל' בפ"ח וראה מא. גיטין בפיה"מ (רבינו

וחציו 81) עבד שחציו "מי תנן: פז.) (פסחים במשנה
מקשה: (פח.) ובגמרא רבו", משל יאכל לא בןֿחורין,
תניא  והא יאכל, עצמו משל אבל יאכל, דלא הוא רבו "משל
"לא  הגמרא: ומתרצת רבו?" משל ולא משלו לא יאכל לא
דתנן: אחרונה, במשנה וכאן ראשונה, במשנה כאן קשיא,
ואת  אחד יום רבו את עובד חורין, בן וחציו עבד שחציו מי
רבו  את תקנתם אומרים: ב"ש ב"ה. דברי אחד, יום עצמו
לא  עצמו ואת רש"י) – לו מהראוי כלום מפסיד (שאינו
(שצד  חורין בן חציו שכבר יכול אינו שפחה לישא תקנתם,
יכול  אינו חורין בת לישא בשפחה), אסור שבעבד החירות
והלא  יבטל? לעבד), אסורה חורין (ובת עבד חציו שעדיין
תיקון  מפני אלא וכו', ורביה לפריה אלא העולם נברא לא
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שטר  וכותב חורין, בן אותו ועושה רבו את כופין העולם
שהוא  בה שנראה שהמשנה רבינו, ומפרש דמיו", חצי על
אצל  שעובד שתיקנו ראשונה כמשנה היא עצמו משל אוכל
ידי  שיצא גם תיקנו אחד, יום רבו ואצל אחד יום עצמו
בה  שמפורש והברייתא עצמו. משל שיאכל ע"י פסח חובת
כמשנה  היא עצמו, משל ולא רבו משל לא  אוכל שאינו
שביטלו  ה"ז) עבדים מהל' פ"ח – כמותה (שהלכה אחרונה
גורם  יהיה לא שזה כדי עצמו משל שיאכל התקנה את
כדי  אותו ושחרר מהר לאדון לו שאומרים שחרורו, לעיכוב
בנו  אברהם, רבינו בשם (כסףֿמשנה המצוה מן ימנע שלא
לא  "ואמרו בפיה"מ: בעצמו רבנו כתב זה וכעין רבינו). של
עוד  כי לפי עצמו, משל יאכל לא כן וכמו רבו, משל יאכל
עבד  וחציו חורין בן חציו עבד יניח לא הוא כי לך יתבאר
בשום  ממנו יאכל לא ולפיכך לשחררו), אותו כופין (שהרי
לא  (במשנה) כאן שאמר ומה חורין, בן שיעשה עד פנים
זהו  עצמו, משל אוכל שהוא ממנו שיראה רבו משל יאכל

בןֿחורין". וחציו עבד חציו אדם מניחין האומר דעת

.„ÈÌÈÓ ‰nk „Ú82˙ÈÊk Ba ‰È‰iL „Ú ?ÁÒt‰ ÏÚ ««»ƒ¿ƒ««∆««∆ƒ¿∆¿«ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ83Ô‰È„È ˙‡ ÔÈÎLBÓe ÂÈÏÚ ÔÈÓÂ . ¿»∆»¿∆»¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆¿≈∆

ËÁMiL „Ú epnÓ84CLÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËÁLpL ÔÂÈk . ƒ∆«∆ƒ»≈≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿…
ÂÈÏÚ ËÁL È¯‰L ,B„È ˙‡85e¯ÊÁÂ ÂÈÏÚ eÓ . ∆»∆¬≈ƒ¿«»»ƒ¿»»¿»¿

- ˙ÈÊk Ì‰Ï LiL ,ÌÈBL‡¯ :ÂÈÏÚ eÓÂ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ∆≈»∆¿«ƒ
,ÌÈB¯Á‡Â ;ÈL ÁÒt ˙BOÚÓ ÌÈ¯eËÙe ,ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ≈¬∆«≈ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ‡ - „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÊk Ba ‡ˆÓ ‡lL „Ú ea¯L∆««∆…ƒ¿»¿«ƒ¿»∆»≈»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÌÈ·iÁÂ ,ÔÈÏÎB‡86. ¿ƒ¿«»ƒ«¬∆«≈ƒ

עליו.82) למנות אפשר אנשים פסחים 83)כמה משנה,
א. ממנו 84)פט, ידיהן את ומושכין "נמנין שם: משנה,

שיזרוק  עד ידיהן) (מושכין אומר שמעון רבי שישחט. עד
כחכמים. ופסק הדם", ממה 85)את כן למדו שם בגמרא

– משה מהיות הבית ימעט "ואם ד) יב, (שמות שכתוב
מהיות  - ולימשך לימעט באו אם כלומר: דשה". מחיותיה

שם). (רש"י החי השה בעוד יתמעטו ברייתא,86)משה,
אין  - ואחד אחד לכל ואין כאחת נמנו אם אבל ב. עח, שם

פ"ז). פסחים (תוספתא החבורה) בני (כל אוכלין

.ÂË‰Ón‰87Ô‰a eÚ„È ‡ÏÂ B˜ÏÁ ÏÚ BnÚ ÌÈ¯Á‡ ««¿∆¬≈ƒƒ«∆¿¿…»¿»∆
B˜ÏÁ BÏ ÔzÏ ÔÈ‡M¯ ‰¯e·Á‰ Èa È¯‰ - ‰¯e·Á‰ Èa¿≈«¬»¬≈¿≈«¬»«»ƒƒ≈∆¿

‰ÏviL ¯Á‡88‰ÏÈÎ‡‰ ˙Úa89ÔÈÏÎB‡ ‰¯e·Á‰ È·e , ««∆ƒ»∆¿≈»¬ƒ»¿≈«¬»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰nL ÌÈ¯Á‡‰ ÌÚ B˜ÏÁ ÏÎB‡ ‡e‰Â Ô‰lMÓƒ∆»∆¿≈∆¿ƒ»¬≈ƒ∆»»»»

‰iL ‰¯e·Áa90Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰¯e·Á‰ Èa ÔÎÂ . «¬»¿ƒ»¿≈¿≈«¬»∆»»∆»≈∆
Ô¯b¯b91Ô‰Ó B‡ÈˆB‰Ï ÌÈ‡M¯ -92B˜ÏÁ BÏ ÔÈ˙BÂ , «¿¿»«»ƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ∆¿

B˙¯e·Áa e‰ÏÎ‡ÈÂ93ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ - ÏÏBÊ BÈ‡ Ì‡Â . ¿…¿≈«¬»¿ƒ≈≈≈»«»ƒ
˜ÏÁÏ94. ≈»≈

במשנה.87) - ב פט, שלם 88)שם כשהוא נצלה שהפסח
ולהלן  פ"ה, פסחים (תוספתא אבר חסר כשהוא נצלה ולא

הי"א). אין 89)פ"י אכילה שבשעת אףֿעלֿפי (כלומר,
ה"א  פ"ט להלן ראה לחבורה, מחבורה הפסח בשר מוציאין
לחוד, ואחד אחד כל ולאכול להחלק הם מותרים – ג הערה

להלן). אחד,90)וראה בבית אוכלים כשכולם (מדובר

אסור, – כן לא שאם ביניהם, מפסקת מחיצה שום ואין
וראה  ה"ה). פ"ט (להלן חבורות בשתי נאכל הפסח שאין

רוקח'). הרבה.91)ב'מעשה שאוכל פסחים,92)זולל,
למעלה.93)שם. ראה פ"ט 94)לעצמו, להלן ראה שם.
ה"ו.

á"ôùú'ä úáè ä"ë éòéáø íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) הפסח, את עלי לך ושחוט לך לעבדו האומר יבאר

טלה. או גדי קבע

.‡Û‡ ,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :Bc·ÚÏ ¯ÓB‡‰»≈¿«¿≈¿»«∆«∆««
ËÁLÂ CÏ‰Â ‰L ÏÎa ‰ÏË ËÁLÏ Ba¯ C¯cL Èt ÏÚ«ƒ∆∆∆«ƒ¿…»∆¿»»»¿»«¿»«
ËÁLÂ CÏ‰Â È„b ËÁLÏ Bk¯„ ‰È‰L B‡ ,È„b ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆»»«¿ƒ¿…¿ƒ¿»«¿»«
L¯t ‡Ï È¯‰L ;epnÓ ÏÎ‡È ‰Ê È¯‰ - ‰ÏË ÂÈÏÚ»»»∆¬≈∆…«ƒ∆∆¬≈…≈≈
È„b ËÁLÂ CÏ‰ .ÈBÏt ÔÈnÓ ÈÏ ËBÁL BÏ ¯Ó‡Â¿»«¿ƒƒƒ¿ƒ»«¿»«¿ƒ

‰ÏËÂ2˙È·Ï e‡ˆÈ ‡l‡ ,Ô‰ÈMÓ ÏÎB‡ BÈ‡ - ¿»∆≈≈ƒ¿≈∆∆»≈¿¿≈
ÌÈÁÒt ÈL ÏÚ ÔÈÓ ÔÈ‡L ;‰Ù¯O‰3‰È‰ Ì‡Â . «¿≈»∆≈ƒ¿ƒ«¿≈¿»ƒ¿ƒ»»

È„b ËÁLÂ ÂÈÏÚ ËÁLÏ Bc·ÚÏ ¯Ó‡Â ‰kÏÓ B‡ CÏÓ∆∆«¿»¿»«¿«¿ƒ¿…»»¿»«¿ƒ
˙eÎÏÓ ÌBÏL ÌeMÓ ,ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÏÎ‡È - ‰ÏËÂ4. ¿»∆…«ƒ»ƒƒ¿«¿

שיבחר.2) מהם מאיזה יאכל מאיזה 3)שרבו לאכול כדי
ושמא  ברירה" ש"אין לפי אכילה, בשעת שירצה מהם
אבל  שם). (רש"י זה. על דעתו הייתה לא שחיטה בשעת
מן  אוכל - משניהם לאכול כדי פסחים שני על נמנה אם

ראשון. מלכות 4)הנשחט שלום שמשום רבינו ומפרש
משנה.) וכסף (מאירי לכעוס קלה שדעתם מפני בה הקלו
אין  - ברירה" "אין שאמרו שמה רבינו לדעת לומר וצריך
מלכות  שלום ומשום חכמים, מגזירת אלא התורה, מן זה

גזרו. לא

.·,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿»«∆«∆«
È¯‰ - Ba¯ BÏ ¯Ó‡ ‰Ó ÁÎLÂ ,‰ÏË B‡ È„‚ BÏ Ú·˜Â¿»«¿ƒ»∆¿»«»»««¬≈
È„b - ÈÏ ¯Ó‡ È„b Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰ÏËÂ È„b ËÁBL ‰Ê∆≈¿ƒ¿»∆¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ
È„‚e BlL ‰ÏË - ÈÏ ¯Ó‡ ‰ÏË Ì‡Â ,ÈlL ‰ÏËÂ BlL∆¿»∆∆ƒ¿ƒ»∆»«ƒ»∆∆¿ƒ

ÁÏBM‰ ÁÎL .ÈlL5˙È·Ï e‡ˆÈ Ô‰ÈL - BÏ ¯Ó‡ ‰Ó ∆ƒ»««≈«»»«¿≈∆≈¿¿≈
‰Ù¯O‰6Ìc‰ ˜¯fiL Ì„˜ ÁÏBM‰ ÁÎL Ì‡Â .7- «¿≈»¿ƒ»««≈«…∆∆ƒ»≈«»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ8Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ÁÎL ;9- «»ƒ«¬∆«≈ƒ»«««∆ƒ¿««»
ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËt10¯ÓB‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ . »ƒ«¬∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿≈

Bc·ÚÏ11„·Ú‰ ÁÎLÂ ,BÏ Ú·˜Â ,ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ : ¿«¿≈¿»«¿»«¿»«»∆∆
È„b Ba¯ ÏL ‰ÚB¯ BÏ ÔziL ‡e‰Â .Ba¯ BÏ ¯Ó‡ ‰Ó»»««¿∆ƒ≈∆∆«¿ƒ
BÓk ËBÁLzL È„k ,Ô‰ÈL ËBÁL :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ‰ÏËÂ¿»∆¿…«¿¿≈∆¿≈∆ƒ¿¿

a¯ EÏ ¯Ó‡L‡lL ˙Ó ÏÚ ElL Ô‰Ó „Á‡ È¯‰Â ,E ∆»«¿«¿«¬≈∆»≈∆∆¿«¿»∆…
ÌeÏk Ba Ea¯Ï ‰È‰È12¯Á‡ ,Ck ‰ÚB¯‰ ‰OÚ Ì‡ . ƒ¿∆¿«¿¿ƒ»»»∆»««

e¯‡aL BÓk ˙B˙‰Ï „·ÚÏ ¯LÙ‡ ‰È‰È Ck13. »ƒ¿∆∆¿»»∆∆¿«¿¿∆≈«¿

שנזרק 5) קודם ששכח בין (רש"י). השניים ששחט אחר
הדם. שנזרק אחר ששכח ובין ידוע 6)הדם אינו שהרי

יכולים  ואינם השליח, של ואיזהו השולח של הוא איזה
למנוייו. אלא נאכל הפסח אין כי שבשעת 7)לאכלם,
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לאכילה. ראויין שניהם היו לא בגמרא 8)הזריקה שם
דם  איזריק דכי זריקה לפני (רבו) "שכח אביי: של מימרא
וכחכמים  שני". פסח לעשות חייבין לאכילה חזי הוה לא
ראוי  הקרבן היה לא (אם שאכילה עח:) (פסחים נתן ר' של
הקרבן. כשרות את מעכבת זריקה) בשעת לאכילה

לאכילה.9) ראויים היו הזריקה שם 10)שבשעת משנה
- שני פסח מלעשות "ופטורין בגמרא: אביי של ומימרא
חזי  הוה דם דאיזריק (בשעה) דבעידנא זריקה אחר ששכח
זה  אין מעכבת", "אכילה הסוברים לרבנן ואף לאכילה".
לחם  וראה זריקה. בשעת לאכילה ראוי שאינו באופן אלא
פסח  מלעשות שפטורים הדין והוא ד. הלכה להלן משנה

בניסן. בי"ד שהות עוד יש אם עבד 11)אחר כלומר,
כנעני 12)כנעני. עבד שקנה מה הרי כן, לו אמר לא שאם

המועיל  בלשון לו שאמר רבינו וכוונת שם). (גמרא רבו קנה
אתה  שתאכל מנת על לו: שאמר כגון רבו, יקנה שלא

-13)הפסח. לי אמר גדי אם ואומר: וטלה גדי ששוחט
וגדי  שלו טלה - לי אמר טלה ואם שלי, וטלה שלו גדי

שלי.

.‚˙‡ eÏ ËBÁLe ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ‰¯e·Á Èa¿≈¬»∆»¿¿∆»≈¿»∆
eËÁLÂ ,ÈÏÚ eËÁL Ìz‡Â :Ô‰Ï ‡e‰ ¯Ó‡Â ,ÁÒt‰«∆«¿»«»∆¿«∆«¬»«¿»¬
,ÔBL‡¯ ËÁLpL ‰fÓ ÔÈÏÎB‡ Ìlk - ‡e‰ ËÁLÂ Ì‰≈¿»«À»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«ƒ

‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆÈ ÔB¯Á‡‰Â14. ¿»«¬≈≈¿≈«¿≈»

בהלכות 14) שמתבאר ממה ונלמדים הם, פשוטים דברים
משנה). (כסף שבסמוך

.„„Á‡Ï e¯Ó‡Â ,dÁÒt „·‡L ‰¯e·Á15‡ˆ : ¬»∆»«ƒ¿»¿»¿¿∆»≈
Lw·e16eÈÏÚ ËBÁLe17„·‡L ÁÒt ‡ˆÓe CÏ‰ , «≈¿»≈»«»»∆«∆»«

BlL Ì‡ :e‰eËÁLe ¯Á‡ ÁÒt eÁ˜Ï Ì‰Â ,BËÁLe¿»¿≈»¿∆««≈¿»ƒ∆
,BnÚ ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰ - ÔBL‡¯ ËÁLƒ¿«ƒ≈ƒ∆¿≈¿ƒƒ

Û¯OÈ ÈM‰Â18Ô‰ - ÔBL‡¯ ËÁL Ô‰lL Ì‡Â ; ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ∆»∆ƒ¿«ƒ≈
Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡19BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰Â ,20È‡ Úe„È ÔÈ‡ . ¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ∆≈»«≈

˙Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ÔBL‡¯ ËÁL Ô‰Ó ‰Ê21- ∆≈∆ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆¿««
BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰22BnÚ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ Ô‰Â ,23Ô‰lLÂ , ≈ƒ∆¿≈≈»¿ƒƒ¿∆»∆

‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆÈ24ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËÙe ,25. ≈≈¿≈«¿≈»¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ

מא:).15) בקידושין (רש"י חבורתם את 16)מבני חפש
האבוד. תשחטנו 17)הפסח כשתמצאנו, כלומר:

על 18)בשבילנו. נמנו הרי עלינו, שחוט לו שאמרו כיוון
ידיהן  את למשוך יכולין אין כבר שנשחט וכיוון הזה הקרבן
בעלים, בלא פסח שהוא יישרף השני כך ומשום הקרבן, מן

שם. רש"י האבוד 19)ראה הקרבן מן ידיהם משכו שהרי
שנשחט. הקרבן 20)לפני על איתם נמנה לא הוא שהרי

תחילה.21)השני. נשחט מהם ואחד לצמצם אפשר שאי
אופן.22) בכל משלו אוכל הוא שלהם 23)שהרי שמא

השליח  ששחט מזה ידם שמשכו ונמצא ראשון, נשחט
למנוייו. אלא נאכל אינו הפסח כי לאכלו, ואסורים

על 24) ולא שלו על נמנו והם ראשון נשחט שלו שמא
בשריפה. - בעלים לו שאין פסח ודין [ובדברי 25)שלהן,

שרק  ב, בהלכה למעלה שכתב מה על שסמך לומר יש רבינו
כן  כמו שני, פסח מלעשות פטור הזריקה לאחר שכח אם
או  ראשון נשחט מהן איזה ידוע "אין שאמר מה כאן

ידעו, לא זריקה שבעת הכוונה אין כאחת" שניהן ששחטו
שבני  באופן ידעו, לא ושוב נשכח ולבסוף שידעו אלא
משלהם. ולא משלו לא לאכול יכולים אינם החבורה
מלעשות  הם פטורים - ידוע היה הזריקה שבעת ומכיוון

שני.] פסח

.‰„·‡L ÁÒt Lw·Ï e‰eÁÏML ‰Ê Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆∆∆¿»¿«≈∆«∆»«
BËÁLÏe26CÏ‰ ,ÈÏÚ Ìz‡ eËÁL - Èz¯Á‡ Ì‡ : ¿«¬ƒ≈«¿ƒ«¬«∆»«»«

ËÁL Ô‰lL Ì‡ :eËÁLÂ eÁ˜Ï Ì‰Â ,ËÁLÂ ‡ˆÓe»»¿»«¿≈»¿¿»¬ƒ∆»∆ƒ¿«
,Ì‰nÚ ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ì‰lMÓ ÔÈÏÎB‡ Ì‰ - ÔBL‡ƒ̄≈¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ»∆
ÏÎB‡ ‡e‰ - ÔBL‡¯ ËÁL BlL Ì‡Â ;Û¯OÈ ÈM‰Â¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,BlMÓ27Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡ . ƒ∆¿≈¿ƒƒ∆»∆≈»«≈∆≈∆
„Á‡k Ì‰ÈL eËÁML B‡ ÔBL‡¯ ËÁL28Ô‰ - ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆¿∆»≈

Ô‰nÚ ÏÎB‡ BÈ‡ ‡e‰Â ,Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡29‡ˆÈ BlLÂ , ¿ƒƒ∆»∆¿≈≈ƒ»∆¿∆≈≈
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï30.ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËÙe , ¿≈«¿≈»»ƒ«¬∆«≈ƒ

רק 26) אלא בשבילם שישחוט לו שאמרו את לא שיחפש
אליהם יביאנו וכשימצאנו (כסף הפסח ישחטוהו והם

ונמצא 27)משנה). להם. שישחוט לו אמרו לא שהם
שלו. מהקרבן ידם ואחד 28)שמשכו לצמצם אפשר שאי

תחילה. נשחט ולא 29)מהם ראשון נשחט שלו שמא כי
שלהן. על כלל והוא 30)נמנה ראשון נשחט שלהם שמא

לשריפה. שהוא בעלים, לו שאין פסח הוא ושלו עמהם, נמנה

.Âe‡ˆ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,BÁÒt BÏ „·‡Â ,ÌÁÒt Ô‰Ï „·‡»«»∆ƒ¿»¿»«ƒ¿¿»«»∆¿
ÈÏÚ eËÁLÂ eLw·e31ËBÁLe Lw·e ‡ˆ :BÏ e¯Ó‡Â , «¿¿«¬»«¿»¿≈«≈¿

Ìlk - eËÁLÂ Ì‰ e‡ˆÓe ,ËÁLÂ ‡ˆÓe CÏ‰Â ,eÈÏÚ»≈¿»«»»¿»«»¿≈¿»¬À»
ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡32Û¯OÈ ÈM‰Â ,33Úe„È ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ»ƒ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ≈»«

„Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ‰lÁz ËÁL ‰Ê È‡34- ≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¬¿≈∆¿∆»
eÙ¯OÈ Ô‰ÈL35CÏ‰ .ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËÙe , ¿≈∆ƒ»¿¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ»«

‰ÊÏ ‰Ê e¯Ó‡ ‡ÏÂ Lw·Ï Ì‰ eÎÏ‰Â Lw·Ï ‡e‰¿«≈¿»¿≈¿«≈¿…»¿∆»∆
„Á‡ Ïk ËBÁLiL ÌaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌeÏk¿««ƒ∆»»¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
ÔcÓ‡L ÌÈ¯·„e ˙BÊÈÓ¯ ÌL eÈ‰L B‡ ,B¯·Á ÏÚ Ô‰Ó≈∆«¬≈∆»»¿ƒ¿»ƒ∆À¿«

B¯·Á ÏÚ ËBÁLÈ ‡ˆÓiL „Á‡ ÏkL Ô‰a ˙Úc‰36, «««»∆∆»∆»∆ƒ¿»ƒ¿«¬≈
ÔÈ‡ - ÌeÏk ‰ÊÏ ‰Ê e¯Ó‡ ‡ÏÂ eL¯t ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…≈¿¿…»¿∆»∆¿≈»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ‡¯Á‡37. «¬»ƒ∆»∆

בשבילי.31) גם אותו ושחטו לכם שאבד הפסח את חפשו
ידיהם 32) את למשוך אין ומשנשחט עליו, נמנו כולם שהרי

בעלים.33)ממנו. לו שאין פסח אחד 34)כדין שוודאי
תחילה. נשחט הוא 35)מהם מהם איזה ידוע שלא משום

עליו. אמרו 36)שנמנו ולא להן אמר "לא שם: במשנה
הדבר  כן, לא שאם רמיזות, שם שהיו רבינו ומפרש לו",
משנה). (כסף זאת לנו להשמיע למשנה ואין פשוט

אוכל 37) זה אלא ראשון, נשחט מהן איזה לחשוש להם ואין
משלהם, אוכלים הם וכן ראשון, נשחט שלהן אם אף משלו

שם). (רש"י ראשון נשחט שלו אם אף

.ÊeËÁMiL Ì„˜ Ô‰ÈÁÒt e·¯Ú˙pL ˙B¯e·Á ÈzL38 ¿≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆…∆∆ƒ»¬
˙B·B¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ O·k ÔÈÁ˜BÏ BÊ ‰¯e·Á -¬»¿ƒ∆∆∆»ƒ««¬
‡a BÊ ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡Â ,ÈM‰ ÔÈÁ˜BÏ ‰iM‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ«≈ƒ¿∆»ƒ¿≈¬»»

el‡ Ïˆ‡39,‰BL‡¯‰ Ïˆ‡ ‡a ‰iL ÈaÓ „Á‡Â ≈∆≈¿∆»ƒ¿≈¿ƒ»»≈∆»ƒ»
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:ÌÏˆ‡ ‡aL „Á‡‰ ‰ÊÏ ˙¯ÓB‡ Ô‰Ó ‰¯e·Á ÏÎÂ¿»¬»≈∆∆∆»∆»∆»∆»∆¿»
ElMÓ ˙BÎeLÓ EÈ„È - ‰f‰ ÁÒt‰ ‡e‰ elL Ì‡ƒ∆»«∆««∆»∆¿ƒ∆¿
eÈ„È - ‰f‰ ÁÒt‰ ‡e‰ ElL Ì‡Â ,elL ÏÚ ˙ÈÓÂ¿ƒ¿≈»«∆»¿ƒ∆¿«∆««∆»≈
˙B¯e·Á LÓÁ ÔÎÂ .ElL ÏÚ eÈÓÂ elMÓ ˙BÎeLÓ¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ«∆¿¿≈»≈¬

‰MÓÁ ‰MÓÁ ÏL40ÏL ˙B¯e·Á ¯OÚ B‡ ,Ì„‡ Èa ∆¬ƒ»¬ƒ»¿≈»»∆∆¬∆
‰¯e·Á ÏkÓ „Á‡ Ô‰Ï ÔÈÎLBÓ - ‰¯OÚ ‰¯OÚ¬»»¬»»¿ƒ»∆∆»ƒ»¬»

˙¯Á‡‰ ‰¯e·ÁÏ41ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ˙Ó Ì‰ CÎÂ ,42¯Á‡Â , «¬»»«∆∆¿»≈«¿ƒ¿¿ƒ¿««
.ÔÈËÁBL Ck»¬ƒ

הפסח.38) מן ידיהם למשוך עדיין אפשר שאז מפני והיינו
על  יודעים אינם ואלו למנוייו, אלא נאכל הפסח שאין ומכיוון

כדלהלן. עושים לכן נמנו, והוצרך 39)איזה שם. במשנה
משה", הבית ימעט "ואם ד) יב, (שמות שכתוב משום לכך
והולכין  "שמתמעטין צט.) (פסחים יהודה ר' למד ומזה
שיהיה  ובלבד הקרבן) מן ידיהן את מושכין חבורה (אנשי

(נשאר)". קיים החבורה מבני שם 40)אחד פסחים בגמרא
חמשה  של אבל הוא, דווקא חמשה" ש"חמשה אמרו
חבורות, לארבע אלו הארבעה יתפזרו אם שהרי לא, וארבעה
שלו. החבורה מבני אחד אף בלי החמישי הפסח יישאר

וחבורה 41) חבורה שבכל האנשים חמשת שכל כלומר,
אחד  פסח אף יישאר שלא באופן הפסחים, לחמשת מתפזרים

הראשונים. החבורה מבני אחד בו יהיה הארבעה 42)שלא
ידי  זה פסח הוא שלך אם לחמישי: החדשה שבחבורה
שהם  מקום בכל שלנו הפסחים מארבעת משוכות ארבעתנו
הארבעה  וכן לשני ואומרים חוזרין הן וכן עמך, נמנים ואנו

שם). (רש"י וחבורה חבורה כל וכן שבחבורה אחד לכל

.Á„Á‡ ÁÒt Á˜BÏ ‰Ê - Ô‰ÈÁÒt e·¯Ú˙pL ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆≈«∆«∆»
ÏÚ ‰pÓÓ ‰ÊÂ ,„Á‡ BÏ Á˜BÏ ‰ÊÂ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓƒ««¬¿∆≈«∆»¿∆¿«∆«
ÔÓ „Á‡ BnÚ ‰pÓÓ ¯Á‡‰Â ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ BÁÒtƒ¿∆»ƒ«¿»«≈¿«∆ƒ∆»ƒ

˜eM‰43‡B·È Ck ¯Á‡Â ,˙B¯e·Á ÈzL eÈ‰iL È„k , «¿≈∆ƒ¿¿≈¬¿««»»
Ïˆ‡ el‡Ó „Á‡ ‡B·ÈÂ el‡ Ïˆ‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈∆≈¿»∆»≈≈≈∆

¯Á‡‰44BÏˆ‡ ‡aL B¯·Á ÌÚ „Á‡ Ïk ‰˙Óe , »«≈«¿∆»∆»ƒ¬≈∆»∆¿
EÈ„È - ‰Ê ÁÒt ‡e‰ ÈlL Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰iL ‰¯e·ÁÓ≈¬»¿ƒ»¿≈ƒ∆ƒ∆«∆»∆

ÈlL ÏÚ ˙ÈÓÂ ElMÓ ˙BÎeLÓ45- ‡e‰ ElL Ì‡Â , ¿ƒ∆¿¿ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ∆¿
‡ˆÓÂ .ElL ÏÚ È˙ÈÓÂ ÈlL ÁÒtÓ ‰ÎeLÓ È„È»ƒ¿»ƒ∆«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«∆¿¿ƒ¿»

ÌeÏk e„ÈÒÙ‰ ‡lL46. ∆…ƒ¿ƒ¿

לו 43) ולומר השני עם אחד להתנות יוכל לא כן, לא שאם
כך  ידי על כי משלי ידי מושך אני הזה הפסח הוא שלך אם
חבירו  של על עצמו ולמנות בעלים, בלא פסחו את מניח  הוא
אפשר, אי משלהן ידיהן את שימשכו לפני שלו על וחבירו
שם). (רש"י כאחד פסחים שני על נמנים שאין לפי

כל 44) ללכת יכולים הראשונים המנויין שני שאפילו משמע
מן  שמינו זה את פסחם על ולהשאיר השני של לפסח אחד

וידיך 45)השוק. שלי על נמנית להיפך: יאמר לא אבל
יכול  אינו משלו, ידו משך שלא זמן שכל משלך, משוכות
כאחד. פסחים שני על נמנים שאין אחר, פסח על להימנות

השריפה.46) לבית יוצא אינו הקרבנות מן אחד שאף

.Ë‰MÓÁ47˙‡ˆÓÂ Ô‰ÈÁÒt ˙B¯BÚ e·¯Ú˙pL ¬ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿»
˙ÏaÈ48‰Ù¯O‰ ˙È·Ï e‡ˆÈ Ìlk - Ô‰Ó „Á‡ ¯BÚa49. «∆∆¿∆»≈∆À»≈¿¿≈«¿≈»

ÔÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ e·¯Ú˙ Ì‡Â50ÁÒÙa ÔÈ·iÁ - ¿ƒƒ¿»¿…∆¿ƒ«»»«»ƒ¿∆«
ÈL51ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËt - ‰˜È¯Ê ¯Á‡ e·¯Ú˙ ; ≈ƒƒ¿»¿««¿ƒ»¿ƒƒ«¬∆«
ÈL52·¯wL ‰Ê ‡ˆÓ - ÈL ÁÒt e·È¯˜‰ Ì‡L . ≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ∆«≈ƒƒ¿»∆∆»«

‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ ‡È·Ó ¯Lk Ôa¯˜ ÔBL‡¯a53eÓ Ì‡Â . »ƒ»¿»»≈≈ƒÀƒ»¬»»¿ƒƒ¿
„Á‡ ÁÒt ÏÚ Ôlk54·iÁÓÏ ‡lL ËÁL ‡ˆÓ -55, À»«∆«∆»ƒ¿»ƒ¿«∆…ƒ¿À»

ÂÈÈeÓÏ ‡lL ËÁLpL ÈÓk ‰ÊÂ56Ïk ‰˙‰ Ì‡Â . ¿∆¿ƒ∆ƒ¿«∆…ƒ¿»¿ƒƒ¿»»
Ìc - ÌÈÓÏL ‰È‰È ÁÒt BÈ‡ Ì‡ :¯Ó‡Â Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»«ƒ≈∆«ƒ¿∆¿»ƒ«
ÔÈzp‰Â ,‰˜È¯Êa ÌÈÓÏM‰ Ì„Â ‰ÎÈÙLa ÁÒt‰«∆«ƒ¿ƒ»¿««¿»ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ

‰lÁzÎÏ ‰ÎÈÙLa ÌzÈ Ï‡ ‰˜È¯Êa57CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
.ÈL ÁÒtÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ∆«≈ƒ

וליותר.47) לפחות הדין והוא חמישה ונקט פח: שם ברייתא
בקרבן.48) הפוסלים המומין מן אחד אחד 49)היא שכל

הבעלֿמום. הוא שמא בספק, מהם זה וכל 50)ואחד
את  ששפכו לפני עורותיהן את והפשיטו הסדר, מן כששינו
ששופכים  ש"אחר הוא הסדר שהרי המזבח, יסוד על הדם

אותו". מפשיטין היו 51)דמו לא זריקה בשעת שהרי
שכולם  ונמצא מום, בעל ספק מצד לאכילה ראויין הקרבנות

לאכילה 52)פסולים. ראויין היו הקרבנות ארבעת שהרי
מספק. כולם לחייב ואין פסול, הוא אחד ורק הזריקה, בשעת

שנאמר 53) משום נז:), (קדושין לעזרה חולין מביאין ואין
(רש"י  בשעריך" וכו' ומצאנך מבקרך "וזבחת כא) יב, (דברים

אחד 54)שם). שהרי בעזרה חולין כך ידי על מביא ואין
הפסח. בקרבן מחוייב בוודאי הדין 55)מהם מן שהרי

פטורים. ש"אין 56)כולם א הלכה ב פרק למעלה וראה
למנוייו". אלא הפסח את שבדיעבד 57)שוחטין פי על אף

יצא.

á"ôùú'ä úáè å"ë éùéîç íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בני 1) על והשוחט השם שינוי במחשבת הנשחט פסח יבאר

היה. לשמו שלא ששחטתי הפסח ואמר: חבורה,

.‡ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ¯·k2ÁÒt‰L , ¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ∆«∆«
ËÁL BÈ‡3ÂÈÏÚa ÌLÏe ÁÒt ÌLÏ ‡l‡4Ì‡Â ; ≈ƒ¿»∆»¿≈∆«¿≈¿»»¿ƒ

ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓa BËÁL5ÏeÒt -6ËÁBM‰ .7˙‡ ¿»¿«¬∆∆ƒ«≈»«≈∆
ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,‰¯e·Á Èa ÏÚ ÁÒt‰8B˙B‡ : «∆««¿≈¬»¿»«»∆¿««¿«

Ì‡ ,ÂÈzËÁL BÓLÏ ‡lL - ÌÎÈÏÚ ÈzËÁML ÁÒt‰«∆«∆»«¿ƒ¬≈∆∆…ƒ¿¿«¿ƒƒ
ÂÈ¯·c ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - Ô‰Ï ÔÓ‡ ‰È‰9- Â‡Ï Ì‡Â , »»∆¡»»∆¿ƒ«¿»»¿ƒ»

ÔÈc‰ ˙¯eL10ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB¯‰Â .ÔÓ‡ BÈ‡LÏÚ ¯ ««ƒ∆≈∆¡»¿»∆¿«¬ƒ«
BÓˆÚ11ÈL ÁÒt ‡È·ÈÂ ,ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ -12. «¿¬≈∆¿À»¿»ƒ∆«≈ƒ

יא.2) ג, א, הלכות והולכתו 3)פט"ו הדם קבלת כן וכמו 
שם. ראה את 4)וזריקתו, "שמור א) טז, (דברים שנאמר

פסח, לשם עשיותיו כל שיהיו - פסח" ועשית האביב חודש
נאמר  ועוד אחר). קרבן לשם (=שעשאו קודש שינוי הרי
זביחה  שתהא הוא", פסח זבח "ואמרתם כז) יב, (שמות
לשינוי  ענין תנהו קודש, לשינוי ענין אינו אם פסח, לשם

ז:). (זבחים לשם 5)בעלים שלא או פסח לשם שלא
א. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פי"ג ראה בעליו,

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



gqtקנו oaxw zekld - zepaxw xtq - zah e"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

גֿיא.6) הלכות שם ופט"ו ב. בזבחים תוספתא 7)משנה
ובמאירי  קצת. לשון בשינוי פ"ג, ופסחים פ"ב תרומות
סוף  עד מכאן רבינו, כלשון הביא (224 (עמוד נד: לגיטין

בפסחים. ברייתא בשם ושם 8)ההלכה, שם בתוספתא
והוא  הברייתא. בלשון שם במאירי הוא כן אבל ליתא,
בידו, אינו ואם נאמן. שבידו, שכל שם בגיטין אביי לדעת
המוקדשין  פסולי מהלכות בפי"ט רבינו כתב וכן נאמן. אינו
- נתפלגו לו ואמר בזבחים עמו מקריב "היה טו: הלכה
היה  אם - נתפלגו היום באותו לך שהקרבתי זבחים נאמן;
מהלכות  בפי"ג שכתב [ומה וכו'" דבריו על סומך לו נאמן
בטהרות, עמו עושה "היה ח: הלכה ומושב משכב מטמאי
שעשיתי  טהרות בו, שפגע בשעה לו ואמר מצאו זמן ולאחר
וכמו  לו, נאמן הוא אם היינו - נאמן" זה הרי נטמאו, עמך
בכסףֿ ועיין שם. המוקדשין פסולי ובהלכות כאן שכתב

שם]. עד 9)משנה לו שאמר סמיא בההוא סו. קידושין
לו  ואמר שמואל, מר את לשאול ובא זינתה, אשתו אחד:
רבינו  כתב וכן יגרשנה. - לו נאמן הוא אם שמואל מר

שם. המוקדשין פסולי נותן"10)בהלכות הדין "כלומר,
שם). גיטין הדין.11)(רש"י משורת לפנים ולעשות

"אין 12) כתב: והראב"ד שם. במאירי הברייתא בלשון כן
על  נדבה פסחו להביא יכול אינו פטור היה שאם שבח, כאן
ג, פרק בסוף רבינו שכתב כמו לומר, רוצה שלמים", תנאי
והלחםֿ לכתחילה. בשפיכה יתנם אל בזריקה שהניתנין
בדין  שאינו למעלה, כן אמרו בחמשה שרק מתרץ משנה
שחייב  לאחד לזכות כדי לכתחילה איסור על יעברו שכולם
יעבור  עצמו והוא בספק חייב עצמו הוא כאן אבל בפסח,

פסח. קרבן להקריב כדי לכתחילה איסור על

.·Û‡ ,‰˜È¯Ê Ì„˜ BÏ Ú„BÂ ‡ÓËpL ÁÒt‰ ¯Oa¿««∆«∆ƒ¿»¿«…∆¿ƒ»«
Ìc‰ ˙‡ ˜¯ÊÈ ‡Ï - ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ¯eÓ‡‰L Èt ÏÚ13; «ƒ∆»≈ƒ¿ƒ…ƒ¿…∆«»

‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ ‡a ÁÒt‰ ÔÈ‡L14‡Ï - ˜¯Ê Ì‡Â . ∆≈«∆«»∆»«¬ƒ»¿ƒ»«…
‰ˆ¯‰15- Ìc‰ ˜¯ÊpL „Ú BÏ Ú„B ‡Ï Ì‡Â . À¿»¿ƒ…««∆ƒ¿««»
‰ˆ¯‰16‰v¯Ó ıÈv‰L ;17,‡ÓËpL ¯Oa‰ ˙‚‚L ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿»

ÔB„f‰ ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡Â18- ÌÈ¯·È‡‰ ˙ˆ˜Ó e‡ÓË . ¿≈¿«∆««»ƒ¿¿ƒ¿»»≈»ƒ
ÌÈ¯B‰h‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ Û¯BO19e‡ÓË . ≈∆«¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒƒ¿¿

ÏÎ‡ ¯Oa‰Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯BÊ - Ìi˜ ¯Oa‰Â ÌÈ¯eÓ‡‰»≈ƒ¿«»»«»≈∆«»¿«»»∆¡»
·¯ÚÏ20ËÁLpL ¯Á‡ ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË .21˜¯ÊÈ ‡Ï - »∆∆ƒ¿¿«¿»ƒ««∆ƒ¿«…ƒ¿…

‰ˆ¯‰ ‡Ï - ˜¯Ê Ì‡Â .Ìc‰ ˙‡22ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ . ∆«»¿ƒ»«…À¿»¿ƒ»«»ƒ
Ûeb‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÈ‡L .ÈL ÁÒÙa23 ¿∆«≈ƒ∆≈«ƒ¿«∆«À¿««

ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË Ì‡ ‡l‡24e¯‡aL BÓk , ∆»ƒƒ¿»¿À¿««¿¿∆≈«¿
Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a25. ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

שאכילה 13) נתן רבי של כחכמים עח: בפסחים משנה
ב. הלכה ג פרק למעלה וראה שנטמא 14)מעכבת. וכיון

הדם. את זורק אינו - לאכילה ראוי ואינו וחייב 15)הבשר
שני. פסח שני.16)לעשות פסח מלעשות ופטור

במשנה.17) פ: שם.18)פסחים בגמרא רבינו כדברי
קיים,19) והבשר חלבים נטמאו ו: פרק פסחים בתוספתא

יזרוק. לא לאו, ואם יזרוק. ואחד, אחד לכל כזית יש אם
אם  מדקתני עסקינן, הבשר קצת דבנטמא לרבינו לו ומשמע

(כסףֿמשנה). ואחד אחד לכל כזית שם 20)יש במשנה

הדם". את זורק קיים, והבשר החלב "נטמא עח:
ראה 21) עליו, שוחטים אין - שנשחט לפני נטמאו שאם

א. הלכה ופ"ו א, הלכה פ"ה אם 22)להלן אף כלומר,
הדם. שנזרק עד נודע במשנה.23)לא פ: מת 24)שם

מת  שם שיש נודע שנטמא אחר ורק עליו, ידעו שלא
טומאת  "נטמא שם: ובמשנה פא:). בפסחים (ברייתא
שאין  כל התהום? טומאת "ואיזוהי מרצה". הציץ התהום,
התהום  טומאת אמרו ולא העולם, בסוף אפילו מכירה אדם
שהרגו" זה בו יודע שהרי לא, הרוג אבל בלבד, למת אלא

יח). הלכה נזירות מהלכות ושם 25)(פ"ו ו. הלכה פ"ד
התהום  טומאת טמא שהוא לו נודע אם שאף רבינו כתב

וזרק  הדם, שיזרוק שהציץ קודם הורצה, - הדם את אח"כ
מזיד. שהוא אע"פ התהום טומאת על מרצה

.‚ÌÈÏLe¯ÈÓ ‡ˆiL ÁÒt‰26‰Úa¯‡a ‡ÓËpL B‡ «∆«∆»»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»¿«¿»»
„iÓ Û¯OÈ - ¯OÚ27e˙Ó B‡ ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË .28B‡ »»ƒ»≈ƒ»ƒ¿¿«¿»ƒ≈
Ì‰È„È ˙‡ eÎLÓ29˙˜È¯Ê Ì„˜ e˙Ó B‡ e‡ÓË elÙ‡ , »¿∆¿≈∆¬ƒƒ¿¿≈…∆¿ƒ«

Ìc‰30B˙¯eˆ ¯aÚzL „Ú B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ -31Ck ¯Á‡Â «»«ƒƒ«∆¿À«»¿««»
ÏÏk‰ ‰Ê .Û¯OÈ32BÙe‚a BÏeqtL Ïk :33Û¯OÈ - ƒ»≈∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»≈

„iÓ34ÌÈÏÚaa B‡ Ìca ;35Ck ¯Á‡Â B˙¯eˆ ¯aÚz - ƒ»«»«¿»ƒ¿À«»¿««»
eÎLnL Ú„BpL ¯Á‡ BËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Û¯OÈƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»««∆«∆»¿
ÁÒÙÏ eÁ„Â e‡ÓË B‡ e˙Ó B‡ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆¿≈∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿∆«

„iÓ Û¯OÈ ‰Ê È¯‰ - ÈL36ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ¬≈∆ƒ»≈ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
Èa Ïk e‡ÓËpLk ?ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË Ì‡ Û¯OiL∆ƒ»≈ƒƒ¿¿«¿»ƒ¿∆ƒ¿¿»¿≈
ÌÈ¯B‰Ë eÎÊ - Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;‰¯e·Á‰«¬»¬»ƒƒ¿¿ƒ¿»»»¿ƒ

ÌÈ‡ÓË ÏL Ì˜ÏÁa37Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆¿»∆¿≈ƒ««ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿»»
ÏÎ‡Ï eÏÈÁ˙‰L ¯Á‡38‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ¯B‰h‰ eÎÊ - ««∆ƒ¿ƒ∆¡…»«¿ƒ∆¬«ƒ…

eÏÈÁ˙‰39‡ .- Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓËÂ Ôlk eÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï· ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿¿ƒ¿»»
ÌÈ¯B‰h‰ ‡l‡ ;ÌÈ‡ÓË ÏL Ô˜ÏÁa ÌÈ¯B‰Ë eÎÊ ‡Ï…»¿ƒ¿∆¿»∆¿≈ƒ∆»«¿ƒ

Û¯OÈ ÌÈ‡Óh‰ ˜ÏÁÂ ,Ì˜ÏÁ ÔÈÏÎB‡40ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿ƒ∆¿»¿≈∆«¿≈ƒƒ»≈¿«ƒ
Ô˙ˆ˜Ó e˙Ó Ì‡41ÌÏL ‡ÓË .42Ba¯ B‡43ÌÈÙ¯BO - ƒ≈ƒ¿»»ƒ¿»»≈À¿ƒ

‰¯Èa‰ ÈÙÏ B˙B‡44„Ú ÔLi·Ï È„k ,Ïk‰ ÈÙa ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈«…¿≈¿«¿»«
Ba e¯‰fiL45‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ B˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ .46È„k , ∆ƒ»¬¿¿ƒ≈¬≈««¬»»¿≈

e·‚ ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ e¯Ó‡ÈÂ Ô˙B‡ e„LÁÈ ‡lL47. ∆…«¿¿»¿…¿≈¬≈««¬»»»¿
ÌÈ˜·e L˜a e‰eÙ¯OÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ48Û¯OÏ eˆ¯Â ¿ƒ»ƒƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»ƒ¿…

ÔÈÙ¯BO - ÔÓˆÚ ÏMÓ49BËeÚÓ ‡ÓË .50¯˙Bp‰ ÔÎÂ51 ƒ∆«¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈«»
Ô‰È˙B¯ˆÁa B˙B‡ ÔÈÙ¯BO -52ÔÓˆÚ ÈˆÚÓ53‡Ï Ï·‡ , ¿ƒ¿«¿≈∆≈¬≈«¿»¬»…

eÏÚÓÈÂ ÌÏˆ‡ Ô‰Ó e¯‡MÈ ‡lL ,‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ≈¬≈««¬»»∆…ƒ»¬≈∆∆¿»¿ƒ¿¬
Ô‰a54. »∆

ישרף 26) שנטמא או שיצא "הפסח פב. בפסחים משנה
בו", שנאכל הבית מן "שיצא בפיה"מ רבנו ומפרש מיד",
שהרי  מירושלים", "שיצא והעתיק כאן רבינו בו וחזר
רבינו: שכתב כמו ארבעהֿעשר, ביום כשיצא המדובר
שאמרו  מזה מוכח וכן עשר", בארבעה שנטמא וכו' "שיצא
שאין  לשרוף, אסור עשר, חמשה בליל ואילו מיד". "ישרף
המוקדשין  פסולי מהלכות (פי"ט ביוםֿטוב קדשים שורפין
שאילו  מירושלים, שיצא עלֿכרחינו כן, ואם ה). הלכה
כמו  עשר, חמשה בליל אלא אסורה אינה מחבורתו יציאה
ועיין  ג. הערה שם ועיין א. הלכה פ"ט להלן מדבריו שנראה
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ישראל. ותפארת טוב' יום עיבור 27)'תוספות צריך ואינו
הבשר. בגוף הוא שהפסול משום להלן), (ראה צורה

והמדובר 28) ברוקא. בן יוחנן ר' של וכחכמים שם, משנה
אלא  זה על נודע שלא שחיטה, לפני מתו או כשנטמאו

להלן. ראה שחיטה, לאחר 29)לאחר שהרי שנשחט, לפני
פ"ב  למעלה ראה ידיהם, את למשוך יכולים אינם שנשחט
ידיהם  שמשכו שנשחט, לאחר עד נודע שלא אלא יד, הלכה
שמתו  שנטמאו, נודע כשלא אלה וכל השחיטה. לפני

להלן. וראה זריקה, לאחר על ידם פב:30)ושמשכו שם
יוחנן  ר' של דחכמים ואליבא השניה, הלשון לפי יוסף כרב
אלא  הגוף פסול זה אין זריקה לפני שאפילו ברוקא, בן

בעלים. או 31)פסול שיסריח, עד הבשר את מניח
לשרפו, אין - אחרת בלינה. ונפסל אחד לילה משאירו

קדשים. בזיון עג:32)משום שנטמא 33)פסחים כגון
משום 34)הבשר. צורתו, שתעובר עד להניח צריך ואין

קדשים. מבזה זה ואין נפסל או 35)שהבשר הדם שנטמא
הבעלים. הקרבן 36)נטמאו בגוף פסול נחשב שזה

מפורש, נראה עג: שבפסחים ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה).
סמך  - מיד ישרף שחיטה, לאחר אלא נודע לא אם שאף
משם, שנראה ו, פרק סוף פסחים הירושלמי דברי על רבינו
(אור  הגוף פסול זה אין - שחיטה אחר אלא נודע לא שאם
מהלכות  פ"ב, להלן המוריה" "הר בספר [ועיין שמח).

י]. הלכה שם 37)שגגות וירושלמי פ"ז, פסחים תוספתא
ז. פרק לאכול 38)סוף התחילו הטמאים כלומר,

שם). התחילו.39)(ירושלמי לא עדיין הטהורים [כלומר,
הטהורים  התחילו אם שכלֿשכן מפורש, שם ובירושלמי
הטמאים. של בחלקם הטהורים שזכו הטמאים, התחילו ולא
התחילו  לא "אם כתב (130 (עמ' פא: שם והמאירי
הטמאים  בחלק הטהורים זכו לא לאכול, עדיין הטהורים
דבריו: לתקן שיש ונראה המערב". בתלמוד היא וכן וכו'
בחלק  [זכו לאכול עדיין הטהורים התחילו לא "אם
הטהורים  זכו לא - לאכול] התחילו אם אבל הטמאים,
וכן  הטהורים. באכילת תלוי שהכל וכו'", הטמאים בחלק
התחילו  אם "אבל בסמוך: להלן תימן כ"י ברמב"ם הוא
הכל  זה, ולפי חסרה. "כולן" ותיבת וכו'", קצתן ונטמאו
השמיט  שרבינו מזה מוכח וכן כנ"ל. הטהורים באכילת תלוי
הלא  אבל הטהורים, התחילו דין למעלה כתב ולא
להלן]. עוד וראה כנ"ל, להיפך מפורש שלפנינו בירושלמי

(ראה 40) חבורתם נקבעה - לאכול כולן שהתחילו [שכיון
ובפ"ב  כה, הערה ולמעלה ג, והערה א הלכה פ"ט להלן
יכולים  שאינם מקצתם שנטמאו וכיון פז) הערה טו הלכה
כשתי  מעתה הם והרי החבילה, נתפרדה להצטרף, עוד
לפי  הטמאים, של מחלקם לאכול לטהורים ואסור חבורות,
א), הלכה פ"ט (להלן אחת" בחבורה אלא אוכל  ש"אינו
של  בחלקם הטהורים זכו לאכול, כולם התחילו לא אם אבל
קצת  נראה וכן במקומם. חבורתם קובעים שהם טמאים,
חבורות]. שתי של ענין הנ"ל לדין שסמכו שם בירושלמי

נטמאו 41) או מקצתן שמתו חבורה "בני שם: תוספתא
חוששין". ואין אוכלין השאר כל 42)מקצתן, פירוש,

לפיכך 43)הקרבן. בעלים, פשיעת כאן ויש הקרבן, רוב
הבירה. לפני אותו וכל 44)שורפין פא: בפסחים משנה

אנשים. הרבה שם ויש שם), (רש"י בירה נקרא כולו המקדש

כדי 45) חנינא בר יוסי א"ר טעמא, "מאי שם: גמרא
טומאה" לידי יבואו ולא להבא שישמרו "כדי לביישן",

שם). המשניות הקדש,46)(פירוש עצי והם שם. משנה
חכמים  והתירו המזבח, על קרבנות לשריפת שהוקדשו
את  כשהקדישו מתחילה ב"ד תנאי הוא כן כי כן, לעשות
(תוס' שנטמא פסח שריפת לשם גם בהם שישתמשו העצים,

נטמא). ד"ה "שלא 47)שם שאמר יוסף כרב ולא כרבא,
דבר: של ופירושו פב.) (שם [עצים]" לו שאין מי את לבייש
לו  כשישארו - שלו, בעצים במקדש לשרוף נצריכהו אם
המערכה  שמעצי הרואים בו יחשדו לביתו, ויקחם עצים

למערכה,48)גנב. ראויים "אינם שהרי חשד, בהם שאין
תאנה  של במורביות רגילים היו באלו (כט.) בתמיד  כדתנן
שכתבו  ויש שם). חננאל (רבינו שמן" עץ ושל אגוז ושל
הגמרא  מלשון נראה וכן (מאירי, למערכה פסולים שהם
ועיין  למערכה", חזי דלא וחריותא קני "דאייתי שם בפסחים

שם). של 49)רש"י טעמו (בין בינייהו "מאי בגמרא: שם
קני  דאייתי בינייהו איכא רבא)? של טעמו לבין יוסף רב
למערכה". חזי דלא דקל) וענפי קנים (שהביא וחריותא
לבייש  "שלא ולטעם חשד. שאין מותר, - "חשד" של לטעם
בושה  יש ובקנים בקש גם שהרי אסור, - לו" שאין מי את
"חשד". משום הוא שהטעם כרבא פסק ורבינו לו, שאין למי

עצמן. של וקנים בקש לשרוף מותר כך של 50)משום
(מאירי). כלֿכך פשיעה כאן ואין הקרבן.51)הקרבן, מן

קהל 52) בפני בבירה לשרוף לביישן אין פשעו, שלא כיון
מעצי 53)רב. שגנבו שיאמרו חשד אין שבחצרותיהן

שם. במשנה זה וגם פיישן 54)המערכה. "דילמא פב. שם
ל  בהו ואתי תקלה".מינייהו, ידי

.„ÌÈL ÈzL Ôa ¯ÎÊ B‡ BÁÒÙÏ ‰·˜ LÈ¯Ùn‰55- ««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿»»∆¿≈»ƒ
.ÁÒt ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯Èƒ¿∆«∆ƒ…¿ƒ»≈¿»ƒ¿»»∆«
‡È·È - BÁÒt ·È¯˜‰L „Ú ÌeÓ Ba ÏÙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a56. ¿»»¿»ƒ

בלבד,55) העזים ומן הכבשים מן אלא שוחטין "אין והרי
א). הלכה פ"א (למעלה שנה" בן בפסחים 56)זכר משנה

עד  ירעה שנים, שתי בן זכר או לפסחו נקבה "המפריש צז:
ד"ה  ובתוס' לשלמים", לנדבה דמיו ויפלו וימכר שיסתאב
שלמים, בדמיה ויביא דקתני דהא ר"ת אומר וז"ל: המפריש,
יביא  הפסח קודם אבל הפסח, אחר בשנשתיירה היינו
בלח"מ  וראה יט. תמורה בברייתא מפורש וכן פסח, בדמיה
פסולי  מהלכות בפ"ג שפסק רבינו על שמקשה כאן
ה"ד  הקרבנות מעשה מהלכות ובפט"ו כג, הלכה המקודשין
שבהמה  אומרים שאין (היינו, נדחים חיים בעלי שאין
גם  שתידחה לו, ראויה לא שהיא לקרבן בחיים שנדחתה
שהופרשה  נקבה בהמת לדוגמא, לו. ראויה כן שהיא לקרבן
לא  כך שמשום אומרים אין לזה, ראויה לא שהיא לפסח,
לפסוק  לו הי' לזה) ראויה שהיא שלמים קרבן אותה יקריבו
תיקרב  עצמה שהיא לפסח שהפרישה נקבה לענין כאן
שתירץ  מה וראה שלמים. בדמיו שיביא פוסק ולמה שלמים,
דברי  בביאור מ"ז פ"ט פסחים יו"ט ובתוספות שם,

הרמב"ם.

.‰LÈ¯Ù‰57˙ÓÂ BÁÒt58ÂÈ¯Á‡ Ba ep‡È·È ‡Ï - ƒ¿ƒƒ¿»≈…¿ƒ∆¿«¬»
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ÁÒt‰ ÌLÏ59ÌÈÓÏL ÌLÏ ‡l‡ ,60‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿≈«∆«∆»¿≈¿»ƒ¿ƒ»»¿À∆
ÁÒt ÌLÏ ep‡È·È - ÂÈÏÚ ÂÈ·‡ ÌÚ61ÌÈ¯·c ‰na . ƒ»ƒ»»¿ƒ∆¿≈∆««∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡62¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙BˆÁ ¯Á‡ ÂÈ·‡ ˙nLk63; ¬ƒ¿∆≈»ƒ««¬«¿»»»»
ÈtÓ ,ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„ ‰Ê È¯‰ - ˙BˆÁ Ì„˜ Ï·‡¬»…∆¬¬≈∆ƒ¿∆¿∆«≈ƒƒ¿≈

¯‡a˙iL BÓk ,ÔB‡ ‡e‰L64ÈMa ‰Ê BÁÒt ‡È·ÈÂ ,65. ∆≈¿∆ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿∆«≈ƒ

צא.57) בפסחים אחרים 58)משנה מנויים עליו ואין
הלכה 59)זולתו. פ"ב למעלה וראה מנויים. לו אין שהרי

הלכות 60)ה. להלן ראה שלמים, קרב הפסח מותר שכל
"עליה  משום הערבים, בין של תמיד אחר להקריבו ואין וֿז.
ומוספין  תמידין מהלכות א פרק ראה הקרבנות". כל השלם

שם). (מאירי ג בעלים,61)הלכה עדיין לקרבן יש שהרי
שם). (ברייתא בעליו שמתו פסח זה שיביאנו 62)ואין

עליו. ממונה הוא אם פסח, עליו 63)לשם חלה ולא
חשוב, הוא כיוםֿטוב הפסח שחיטת שמשעת אנינות,
חננאל  (רבינו אנינות עליו חלה לא לפיכך הלל, בו שאומר
הברייתא. דברי על בגמרא שם הוא זה וכל שם),

ט.64) הלכה פ"ו בעלי 65)להלן למ"ד גם הוא זה ודין
לקרבן  כלל נקבע לא חצות קודם שמת שמכיון נדחים, חיים
שני, בפסח להקריבו ואפשר נדחה, אינו הכל ולדברי פסח,

רבה. בתירוץ בגמרא שם ראה

.Â¯Á‡ ÁÒt LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ B‡ˆÓe BÁÒt „·‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿¿»««∆ƒ¿ƒ∆««≈
‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡ ·È¯˜È - ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈL È¯‰Â«¬≈¿≈∆¿ƒ«¿ƒ≈∆≈∆∆ƒ¿∆

ÁÒt ÌLÏ66ÌÈÓÏL ·¯˜È ÈM‰Â ,67¯Á‡ B‡ˆÓ . ¿≈∆«¿«≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿»««
ÌÈÓÏL ·¯˜È ‰Ê È¯‰ - BÁÒt ËÁML68Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«ƒ¿¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ

‡ˆÓp‰ ‰Êa ¯ÈÓ‰69BÊ ‰¯eÓz È¯‰ - ‰ËÈÁL ¯Á‡ ≈ƒ»∆«ƒ¿»««¿ƒ»¬≈¿»
ÌÈÓÏL ·¯˜z70‰Ê ˙ËÈÁL Ì„˜ B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿»…∆¿ƒ«∆

ÁÒt B·È¯˜‰Ï Èe‡¯ ‡ˆÓp‰ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»»¿«¿ƒ∆«
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÏL B·È¯˜‰Ï Èe‡¯Â71¯ÈÓ‰ Ì‡ , ¿»¿«¿ƒ¿»ƒ¿∆≈«¿ƒ≈ƒ

ÂÈzÁz L¯Ùn‰ ˙ËÈÁL Ì„˜ ÔÈa ,‡ˆÓp‰ ‰ÊaÔÈa »∆«ƒ¿»≈…∆¿ƒ««À¿»«¿»≈
„Ú ‰Ú¯z ‡l‡ ,‰·¯˜ B˙¯eÓz ÔÈ‡ - ‰ËÈÁL ¯Á‡««¿ƒ»≈¿»¿≈»∆»ƒ¿∆«

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL72. ∆ƒ…»¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mdipy ixde ,xg` gqt yixtdy xg` e`vne egqt ca`y in"
."'ek dvxiy mdn dfi` aixwi - oicner

פסק  שאבדו, יוהכ"פ של ושעיר בפר מקרה באותו אבל
הראשונים. שיקרבו הט"ז) פ"ה יוהכ"פ (עבודת הרמב"ם
כמו  הוא האם שאבד, באשם הדין יהיה מה להסתפק ויש
שבכגון  ונראה יוהכ"פ. של ושעיר פר כמו או פסח קרבן
אחר  ממקום סימוכין למצוא יש מפורש, נמצא שלא דא
- מתה שבחטאת "כל הכלל שנאמר וכיון חידוש, ולא
שלמים", קרב בפסח - מתה שבחטאת וכל עולה, באשם
כדין  ולא כבפסח, באשם הדין נמצא בשניהם, שווה והדין

יוהכ"פ. של ושעיר פר
(147 cenr f"lg y"ewl itÎlr)

(סד.).66) יומא בברייתא חכמים ר'67)כדברי כדברי
במשנה  ששנינו ומה ה"ו, פ"ט פסחים בירושלמי ליעזר

עד  ירעה הפסח, שחיטת קודם שנמצא "הפסח צו: פסחים
למאןֿ אלא אינו שלמים", בדמיו ויביא וימכר שיסתאב
רבינו, שפסק מה לפי אבל נדחים", חיים "בעלי דאמר
המוקדשין  פסולי מהלכות (פ"ג נדחים" אינם חיים ש"בעלי
ועיין  (כסףֿמשנה, שלמים קרב עצמו השני - כג), הלכה

נט. והערה ח הלכה למעלה וראה שם 68)ראב"ד).
קרב  הפסח, שחיטת אחר "נמצא צו: פסחים במשנה
שעת  קבעתו לא - שחיטה לאחר שנמצא שכיון שלמים".

דחוי. ואינו פסח בשם זו,69)השחיטה תמורת זו שאמר:
קודש. היא אף שהתמורה הוא במשנה,70)שדין שם

תמורתו". וכן שלמים קרב הפסח, שחיטת "אחר
זו.71) הלכה "אין 72)בהתחלת רבינו שסובר אףֿעלֿפי

בלבד  אחת קדושה לשני שאין כיון - נדחים" חיים בעלי
כח  בו אין שלמים, להקריבו וראוי פסח להקריבו ראוי אלא
שיסתאב  עד ירעה אלא בעצמו, להיקרב לתמורתו להתפיס

שם). עיין (כסףֿמשנה,

.ÊB˙L ‰¯·ÚL ÁÒt73˙ÓÁÓ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÏLe ∆«∆»¿»¿»¿»ƒ«»ƒ≈¬«
ÁÒt‰74¯·c ÏÎÏ ÌÈÓÏLk Ì‰ È¯‰ -75ÔÈeÚË : «∆«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ
‰ÎÈÓÒ76ÌÈÎÒe77˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e78Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , ¿ƒ»¿»ƒ¿«»∆»«∆≈≈

ÁÒÙa79. ¿∆«

ההקרבה 73) זמן שהגיע ולפני שנתו, בתוך הופרש כלומר,
שוחטין  שאין א, הלכה פ"א למעלה וראה שנה, לו מלאה

להלן. וראה שנה. בן פסח 74)אלא או הפסח תמורת כגון
(רש"י  עשר ארבעה חגיגת או באחר, בעליו שנתכפרו שאבד

צו:). פסח 75)פסחים להפריש דומה זה ואין שם. פסחים
ד) הלכה (למעלה מום בו שיפול עד שירעה שנים שתי בן
ומלאה  שנתו בתוך שהפרישו כאן אבל בידים, דחהו ששם -
שם  ועיין ממילא, נדחה אלא בידים, דחוי אינו שנה, לו

הקרבן 76)בלחםֿמשנה. ראש על ידיו לסמוך שצריך
חי. הקרבן.77)כשהוא עם יין "מפריש 78)שיביא

ידי  על ושוק החזה עם האימורין ונותן הימין ושוק החזה
לפני  הכל ומניף הבעלים ידי תחת ידו מניח וכהן הבעלים,

ו). הלכה מעה"ק מהלכות (פ"ו במזרח" בפ"ג 79)ה' ראה
סמיכה, טעון הפסח שאין ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הלכה  שם ובפ"ט נסכים, טעון שאינו ג הלכה שם ובפ"ב

ושוק. חזה תנופת טעון שאינו כה,

.ÁÌÈÓÏL Ôlk e·¯˜È - ÌÈÓÏLa ·¯Ú˙pL ÁÒt80. ∆«∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿¿À»¿»ƒ
·¯Ú˙81ÌÈ¯Á‡ ÌÈÁ·Êa82Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È - ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿«∆ƒ…»∆

‰Ê ÔÈnÓ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ83ÈÓ„·e ¿»ƒƒ¿≈«»∆∆»∆ƒƒ∆ƒ¿≈
ÌÈÓÏL Ô‰aL ‰Ùi‰84B˙ÈaÓ ¯˙Bn‰ „ÈÒÙÈÂ ,85BÓk , «»∆∆»∆¿»ƒ¿«¿ƒ«»ƒ≈¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL86·¯Ú˙ .87- ˙B¯BÎ·a ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒƒ¿»≈ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú Ïk‰ eÚ¯È88ÏÚa ¯BÎ·k eÏÎ‡ÈÂ , ƒ¿«…«∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿««

ÌeÓ89˙B·B¯ÚzaL ‰Ùik ‰ÙÈ ‡È‰L ‰Ó‰a ‡È·ÈÂ ;90 ¿»ƒ¿≈»∆ƒ»»«»»∆««¬
ÏÚ ÏeÁz B˙M„˜ - ÁÒt‰ ‡e‰L ÌB˜Ó Ïk :¯Ó‡ÈÂ¿…«»»∆«∆«¿À»»«

BÊ91BÁÒt ·¯˜ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ‰p·È¯˜ÈÂ .92. ¿«¿ƒ∆»¿»ƒƒ»«ƒ¿

שלמים 80) קרב פסח דמותר שנתבאר מה עלֿפי פשוט "זה
וזבחים  פ"ט, פסחים בתוספתא שאמרו ומה (כסףֿמשנה).
הפסח  מחמת הבאים שלמים עם שנתערבו "שלמים פ"ח:
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שמותר  האומרים לדעת אלא זה אין שיסתאבו", עד ירעו
ואם  פט.), (פסחים ולילה ליום אלא נאכל אינו הפסח
ימים  לשני הנאכלים שלמים, מביא נמצא לשלמים יקריבם
דברי  שהשמיט רבינו מדברי אבל הפסול. לבית אחד, ולילה
ליום  אלא נאכל אינו הפסח שמותר הביא ולא הנ"ל, הגמרא
ימים  לשני ונאכל כשלמים שדינו שסובר נראה - ולילה
שיקרבו  פסק ולפיכך ע:) לפסחים בצל"ח (ראה אחד ולילה
פסולי  מהלכות פ"ו המלך בשער וראה שלמים. כולם
כאן. שמח" וב"אור המוריה" וב"הר יח הלכה המוקדשין
לאחר  שלמים כולן "ויקרבו צח.): (פסחים המאירי וכתב
סמיכה, טעונין שהשלמים מפני הפסח, בזמן ולא הפסח זמן
עבודה  עובד בה, סומך ואם סמיכה. טעון אינו ופסח

צח.81)בקדשים". בפסחים באשם 82)משנה כגון
ולא  אכילה בענין לא שווים ואינם זכרים. הם שאף ובעולה,

דמים. מתן שוים,83)בענין הבהמות דמי כשאין פירוש,
שמא  היפה, הקרבן שוה שהיה כסף בסכום עולה יביא
בדמי  יביא האשם כן וכמו חשובה, היותר היתה העולה

יותר. השוה היה הוא שמא הפסח 84)היפה, בשביל זהו
שמא  שלמים, קרב הפסח שמותר שלמים, לשם עתה שקרב

ביותר. החשוב דינר 85)הוא שוה מהם אחד שהיה כגון
דינרים, ששה בסךֿהכל שלשה, והשלישי שנים השני אחד,

ת  בסךֿהכל בשלשה, מהם אחד כל לקנות צריך שעה,והוא
דינרים. שלשה מפסיד ה.86)ונמצא הלכה ו פרק

שמעון.87) ר' על החולקים רבנן לדעת צח: פסחים
עד 88) אדם לכל נאכל שהפסח לפי יקרבו? לא "ולמה

ואין  לכהנים, אלא נאכל ואינו ימים, לשני והבכור חצות,
(פ"ו  באכילתם" ממעטים ואין הפסול לבית קדשים מביאים

יב). הלכה המוקדשין פסולי פ"א 89)מהלכות ראה
יב. הלכה מזבח איסורי היה 90)מהלכות הפסח שמא

שבהם. פדיון.91)היפה לו יש מום, בו שנפל שהפסח
הלכה  תמורה מהלכות (פ"ג נפדה אינו מום בעל בכור אבל

פסחו 92)ב). קרב לא ואם שלמים, מקריבו הפסח שמותר
פסח. מקריבו -

.ËLÈ¯Ùn‰93¯ib˙ ‡lL „Ú BÁÒt94„Ú ,¯ib˙Â ««¿ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈«
¯¯ÁzL ‡lL95ÈzL ‡È·‰ ‡lL „Ú ,¯¯ÁzLÂ ∆…ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿≈«∆…≈ƒ¿≈
‡È·‰Â ˙B¯ÚO96ÁÒt ÌLÏ B·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ -97; ¿»¿≈ƒ¬≈∆«¿ƒ¿≈∆«

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L98ÈÏeÒÙa e¯‡aL BÓk , ∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿ƒ¿≈
ÔÈLc˜n‰99. «À¿»ƒ

להלן.93) ראה ב, הלכה פ"ל פסחים ירושלמי לפי
ז.94) הלכה פ"ט להלן ראה לפסח, ראוי אינו שאז
לא 95) אוכל שאינו חורין, בן וחצי כנעני עבד חצי כלומר,

חורין  בן כולו שיעשה עד עצמו, משל ולא רבו משל
על  ירושלים" "טוב ובהגהות י"ג), הלכה פ"ב (למעלה

בזה. נדחק שם כדי 96)הירושלמי פסח שהפריש קטן
שתיםֿ בן כשהיה והמדובר והגדיל. שיגדיל לאחר להקריבו
שנדרו  לאיש" סמוך "מופלא שהוא אחד, ויום שנה עשרה
הלכה  פ"ב למעלה בכסףֿמשנה (ראה הקדש והקדשו נדר

מחוייבים,97)ד). היו לא שהפרישו שבשעה אע"פ
אחר, כאדם הוא נתגייר, או נתגדל או כשהשתחרר ועכשיו
אינם  חיים שבעלי משום הזה, הפסח את להקריב יכול

זה  דבר היה ואילו להקרבה. הפסח עכשיו וראוי נדחים,
עליו  הקריבו אם אבל נדחה, הקרבן היה שחיטה לאחר
עליו  שהקריבו בקרבן יצא - גדל ושוב קטן, כשהיה

ז). הלכה פ"ה (לקמן פס 98)בקטנותו פ"ח בירושלמי חים
ונתגייר; נתגייר שלא עד פסחו הפריש יוחנן, "א"ר ה"ב:
שערות  ב' הביא שלא עד ונשתחרר; נשתחרר שלא עד
רבינו  וסובר אחר", פסח על להמנות צריך שערות, ב' והביא
יוחנן  ור' נדחים, חיים בעלי למאןֿדאמר אלא אינו שזה
רבינו  לדעת אבל שמח). (אור סד ביומא כן שסבר לשיטתו
פסח  לשם מקריבו זה הרי נידחין, חיים בעלי שאין

כג.99)(כסףֿמשנה). הלכה פ"ג

.Èe¯È˙B‰Â BÁÒÙÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰100¯˙Bn‰ ‡È·È - ««¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ«»
ÌÈÓÏL101ÌÈ¯Á‡ ‰pÓÓ‰ .102ÏÚÂ BÁÒt ÏÚ ¿»ƒ«¿«∆¬≈ƒ«ƒ¿¿«
B˙‚È‚Á103ÔÈlÁ Ì˜ÏÁa Ô‰Ó ÁwiL ˙BÚn‰ È¯‰ -104. ¬ƒ»¬≈«»∆ƒ«≈∆¿∆¿»Àƒ

LÈ¯Ù‰ ‰ÊÂ BÁÒÙÏ ‰ÏË LÈ¯Ù‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ
ÏÚ e‰pÓe ˙BÚn‰ epnÓ Á˜ÏÂ ,BÁÒÙÏ ˙BÚÓ»¿ƒ¿¿»«ƒ∆«»ƒ»«

BÁÒt105eLÈc˜‰ Ôk ˙Ó ÏÚL ;ÔÈlÁ ˙BÚn‰ È¯‰ - ƒ¿¬≈«»Àƒ∆«¿»≈ƒ¿ƒ
Ô‰ÈÁÒt ˙BÚÓ ˙‡Â Ô˙‚È‚Á ˙‡Â Ô‰ÈÁÒt ˙‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆¿∆¬ƒ»»¿∆¿ƒ¿≈∆

Ô˙‚È‚ÁÂ106. «¬ƒ»»

פסח,100) לקרבן כבש או שה לקנות כדי כסף סכום הפריש
שהפריש. הסכום מן בפחות כבש או שה והשיג

הפסח 101) למותר מנין וכו' נחמן רב "אמר ע: פסחים
לה' פסח וזבחת ב) טז, (דברים שנאמר שלמים, שקרב
פסח  אין והלא בא, הבקר מן פסח וכי ובקר, צאן אלקיך
יהא  הפסח מותר אלא העזים? ומן הכבשים מן אלא בא
שלמים). (שהוא הבקר ומן הצאן מן הבא לדבר

קניית 102) לשם מעות שהפרישו בברייתא. פט: פסחים
נתנו  והם שלו, על אותם ומינה הוא והלך חגיגה, או פסח

חלקו. לפי אחד כל המעות את ארבעה 103)לו חגיגת
שם  [והמאירי (רש"י). המנויים לכל באה היא שאף עשר,
אלא  אינו זה אבל למנויים". אלא נאכלת היתה "שלא כתב:
כפסח, דינה אין חכמים לדעת אבל ע.), (פסחים תימא לבן
ומצה  חמץ מהלכות ובפ"ח יב, הלכה י פרק להלן ראה

ע.]. פסחים ובצל"ח שם, שקדושת 104)ולחםֿמשנה
הטלה  על נתחללה חגיגה) או פסח לשם (שהפרישו המעות

לחולין. יוצאות והמעות עמו, אין 105)שנמנו כלומר,
אם  אבל חולין, של דבר על נתפס כשההקדש אלא חילול
הרי  וכאן הקדש, על הקדש מתחלל אין הקדש שניהם

המעות. והוקדשו הפסח על 106)הוקדש אחד ימנו שאם
לצרכי  רק ולא שימנו. מי ביד חולין המעות שיהיו פסחו,
לקנות  אפילו אלא ומרור, ומצה לצלייתו עצים כמו הפסח,
בפלוגתא  דמיקל וכמאן צ. בפסחים וכרבי לעצמו. בגד
הבית  ימעט "אם מהפסוק גם כן ולמדו זירא. ורבי דרבה
קנה  כלומר: השה", מן עצמך "החיה - משה" מהיות

משנהֿלמלך. וראה צרכיך. כל לעצמך

.‡È‰vÓ ÔÎÂ .ÁÒtk - ÁÒt‰ ˙iÏˆ ÏL ÌÈˆÚ≈ƒ∆¿ƒ««∆««∆«¿≈«»
.ÁÒtk Ì‰ È¯‰ - ÁÒt‰ È¯ÈLÎÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯B¯Óe»ƒ¿≈«¿ƒ≈«∆«¬≈≈«∆«
È„k BnÚ B˙B‡ ‰nL ÈnÓ ÁÒt‰ ˙BÚnÓ Á˜Ï Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿«∆«ƒƒ∆»»ƒ¿≈
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ÌÈˆÚa ˜ÏÁ BÏ ˙BÈ‰Ï B‡ ¯B¯Óe ‰ˆÓa BnÚ B˙BpÓÏ¿«ƒ¿«»»ƒ¿≈∆»≈ƒ
ÔÈlÁ ˙BÚn‰ È¯‰ - Ô‰a ‰ÏBvL107. ∆∆»∆¬≈«»Àƒ

(107- לפסח חבירו שהפריש המעות כשקיבל כאן המדובר
והשמיענו  (משנהֿלמלך). ומרור מצה עבור או עצים עבור
חולין, המעות הפסח, עבור המעות מקבל אם רק שלא בזה,
ומרור  מצה עבור או עצים עבור המעות מקבל אם אף אלא
הם  לצלייה והעצים ומרור שהמצה מתחללים, המעות -
מה  מתוך ולמדו בגמרא, נזכר לא זה ודבר עצמו. כפסח
פוסק  (שרבינו דמיקל דמאן אליבא שם בסוגיא שאמרו
אינה  וחכמים רבי של שהמחלוקת למעלה), ראה כמותו,
אבל  הפסח, צרכי שאינם וטלית חלוק במעות לקנות אלא
- לקנות שמותר מודים חכמים אפילו ומרור, ומצה בעצים
זה  שגם לומר וצריך (משנהֿלמלך). עצמו כפסח שהם הרי
כנ"ל. פסחיהם, מעות את ישראל הקדישו כן עלֿמנת משום

á"ôùú'ä úáè æ"ë éùéù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבת,1) דוחה ואם להביאו חייב ומי פסחֿשני קרבן יבאר

הפסח. מעכבים עבדיו ומילת הקטנים בניו מילת ואם

.‡‰È‰L ÈÓ2‡ÓË3ÔÈ‡L ,ÁÒt‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ƒ∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ««∆«∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL4‰˜BÁ¯ C¯„a ‰È‰L B‡ ,5Ò‡ B‡ , ¬ƒ»»∆»»¿∆∆¿»∆¡«

‚‚ML B‡ ,¯Á‡ Ò‡a6È¯‰ - ÔBL‡¯a ·È¯˜‰ ‡ÏÂ ¿…∆«≈∆»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬≈
ÈM‰ L„ÁÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡a ÁÒt ‡È·Ó ‰Ê7ÔÈa ∆≈ƒ∆«¿«¿»»»»«…∆«≈ƒ≈

ÌÈa¯Ú‰8ÈÙa ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÁÒt ˙ËÈÁLe . »«¿«ƒ¿ƒ«∆«∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈
dÓˆÚ9˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ,10ÔÈÓeÏLz ÈM‰ ÔÈ‡L ; «¿»¿»∆««»∆≈«≈ƒ«¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ ‡l‡ ,ÔBL‡¯Ï»ƒ∆»∆∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»ƒ»»
˙¯k11. »≈

ב.2) צב, פסחים יֿיא)3)משנה, ט, (במדבר שנאמר
בחודש  לה' פסח ועשה וגו' לנפש טמא יהיה כי איש "איש

נדות,4)השני". ובועלי ויולדות נדות וזבות זבים כלומר:
בניסן, עשר חמשה בליל הפסח את לאכול יכולים שאינם
זה  הרי ושרץ בנבילה הנוגע שאילו עליהם, שוחטים  שאין
וההבדל  ה"א). פ"ו (להלן שיטבול אחר עליו ושוחטין טובל

ה"בֿד. להלן ראה כרת, לענין (במדבר 5)ביניהם שנאמר
פסח  ועשה וגו' רחוקה בדרך וגו' יהיה כי איש "איש שם)

השני". בחודש (שם)6)לה' הכתוב מן ונלמד שם. משנה,
אנוסים  ריבה איש, "איש טמא", יהיה כי איש "איש

ה"א). פ"ט ('ירושלמי' אייר.7)ושוגגים" כמו 8)חודש
בחודש  לה' פסח ועשה וגו' איש "איש שם) (במדבר שנאמר
אותו". יעשו הערבים בין יום עשר בארבעה השני

צג,9) שם וכרבי, עצמה". "בפני רומי: ובדפוס תימן בכת"י
להלן. ראה בו 10)א. שנאמר שכל א. צה, שם משנה,

נאמר  שני ופסח סו.) (פסחים השבת את דוחה "במועדו"
במועדו". הקריב לא ה' קרבן "כי יג) שם, (במדבר בו
שני  לפסח הכוונה עצמה, בפני מצוה שהיא רבי, ולדעת

דוחה. ד"ה צה: שם רש"י וראה צג.). פסח 11)(שם על
הפסח  לעשות ש"וחדל הסובר צג.) (שם כרבי שני,
לא  ה' קרבן ו"כי ראשון, פסח עשה שלא היינו ונכרתה",

כרת  שחייב שני פסח עשה שלא היינו במועדו", הקריב
תשלומין  שני "פסח שאמר נתן, לרבי ואילו בשניהם.
במועדו" הקריב ו"לא השני, על כרת חייבין אין – לראשון"

צג:). (שם ראשון היינו

.·?„ˆÈk12,ÔBL‡¯a ·È¯˜‰ ‡ÏÂ Ò‡ B‡ ‚‚ML ÈÓ ≈«ƒ∆»«∆¡«¿…ƒ¿ƒ»ƒ
˙¯k ·iÁ - ÈMa ·È¯˜‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ Ì‡13‚‚L Ì‡Â ; ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒ«≈ƒ«»»≈¿ƒ»«

¯eËt - ÈMa Û‡ Ò‡ B‡14·È¯˜‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ . ∆¡«««≈ƒ»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ
ÈMa ·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÔBL‡¯a15·È¯˜‰ ‡Ï Ì‡Â ; »ƒ¬≈∆«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ

˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‚‚ML Èt ÏÚ Û‡ ,ÈMa16È¯‰L , «≈ƒ««ƒ∆»«¬≈∆«»»≈∆¬≈
ÈÓ Ï·‡ .„ÈÊÓ ‰È‰Â B„ÚBÓa '‰ Ôa¯˜ ·È¯˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿«¿¬¿»»≈ƒ¬»ƒ
,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‰OÚ ‡ÏÂ ‰˜BÁ¯ C¯„a B‡ ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈¿∆∆¿»¿…»»∆»ƒ
¯·kL ,˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ÈMa „ÈÊ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ≈«»»≈∆¿»

˙¯k‰ ÔÓ ÔBL‡¯ ÁÒÙa ¯ËÙ17. ƒ¿«¿∆«ƒƒ«»≈

בשני.12) הכרת בראשון 13)חיוב "שגג ב: צג, שם
חייב". לרבי בשני, דברי 14)והזיד ובזה, בזה "שגג שם:

פטור". בכלל.15)הכל מזיד שגם בגמרא, שם
שמביא  =) מניין "מזיד אמרו: ה"א) (פ"ט וב'ירושלמי'
המזיד". את לרבות "והאיש" זעירה, רבי אמר שני), פסח

נתן 16) ולרבי לרבי בשני, ושגג בראשון "הזיד ב: צג, שם
שם. שכתבנו ובמה ה"ב פ"א למעלה וראה חייב".

בדרך 17) שהיה או טמא נאמר למה כן, "אם שם: במשנה,
וכתב  בהכרת". חייבין ואלו מהכרת, פטורין שאלו רחוקה,
רחוקה  בדרך ושהיה "שטמא שם: המשניות, בפירוש רבינו
כרת, חייב אינו במזיד, אף השני את עשו ולא ראשון בפסח
ונדחה  כרת, לשון בו שנאמר ראשון מפסח נפטר שכבר
נאנס  או שגג ואם כרת, לשון בו נאמר שלא שני לפסח
התורה  לשון כי כרת, חייב השני את עשה ולא ראשון בפסח
כלל  פסח עשה ולא רחוקה בדרך או טמא היה שלא מי כל
שבגמרא  ואףֿעלֿפי הראב"ד. בהשגת וראה כרת". חייב
ונאנס, אשוגג אילמיא וכו' בהכרת חייבין "ואלו הקשו: שם
הנ"ל, רבינו כדברי פירשו ולא נינהו?" כרת בני ונאנס שוגג
שאין  נתן, רבי לדעת גם המשנה ליישב שרצו משום היינו, -
כרת  חיוב שיש ההלכה לפי אבל שני, בפסח כרת חיוב
כנ"ל  היטב מתפרשת המשנה רבי, וכדעת שני, בפסח

ובהערה. ה"ט להלן וראה (לחםֿמשנה).

.‚ÂÈÏÚ e˜¯ÊÂ eËÁLÂ ‰˜BÁ¯ C¯„a ‰È‰L ÈÓe18˙‡ ƒ∆»»¿∆∆¿»¿»¬¿»¿»»∆
·iÁÂ ,‰ˆ¯‰ ‡Ï - ·¯ÚÏ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰«»««ƒ∆»»∆∆…À¿»¿«»

ÈL ÁÒÙa19. ¿∆«≈ƒ

שזה 19)שלוחיו.18) ששת, רב כדעת ב. צב, פסחים
ולפיכך  טמא, כמו הפסח מן הוא נדחה רחוקה בדרך שהוא
שהיה  מי כי (ויתכן, הורצה לא – עליו וזרקו שחטו אם
בדרך  ואינו אנוס הוא שהרי ברגליו חולה והיה בירושלים
להלן  וראה הורצה, עליו, שחטו אם – ה"ט) (להלן רחוקה

לז). והערה ה"ז

.„ÔBL‡¯ ÁÒÙa ¯‰hÏ ÏBÎiL ‡ÓË20Ï·Ë ‡lL »≈∆»ƒ«≈¿∆«ƒ∆…»«
Ï¯Ú ÔÎÂ ,Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL „Ú B˙‡ÓËa ·LÈ ‡l‡21 ∆»»«¿À¿»«∆»«¿««»¿»¿≈»≈

„ÈÊÓ ‰Ê È¯‰ - Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL „Ú ÏÓ ‡lL∆…»«∆»«¿««»¿»¬≈∆≈ƒ
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ÔBL‡¯a22elÙ‡ ÈM‰ ˙‡ ‰OÚ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿ƒ»ƒ…»»∆«≈ƒ¬ƒ
˙¯k ·iÁ - ‰‚‚La23. ƒ¿»»«»»≈

טובלים 20) שהם בהן, וכיוצא ושרץ בנבילה הנוגע כגון
וראה  ה"ב). פ"ו (להלן טבילתם אחר עליהם ושוחטים

ג. והערה ה"א ומל 21)למעלה שנתגייר גוי אבל ישראל,
ה"ז. פ"ו להלן ראה עליו, שוחטין אין - הפסח בערב וטבל

אלא 22) כרת ענוש יהא לא "יכול ב: סט, פסחים ברייתא,
ושאר  שרץ וטמא ערל רחוקה, בדרך היה ושלא טהור שהיה

והאיש". תלמודֿלומר מנין? הטמאים הזיד 23)כל כדין
ה"ב. למעלה בראשון,

.‰ÁÒt ˙BOÚlÓ ez·kÚÓ BÓˆÚ ˙ÏÈnL ÌLk24Ck , ¿≈∆ƒ««¿¿«¿«ƒ«¬∆«»
ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ25ÂÈ„·Ú Ïk ˙ÏÈÓe26ÌÈÏB„b ÔÈa , ƒ«»»«¿«ƒƒ«»¬»»≈¿ƒ

ÌÈpË˜ ÔÈa27ÏÎ BÏ ÏBn‰ :¯Ó‡pL ;B˙B‡ ˙·kÚÓ , ≈¿«ƒ¿«∆∆∆∆¡«ƒ»
B˙OÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ28ÏBniL Ì„˜ ËÁL Ì‡Â . »»¿»ƒ¿««¬¿ƒ»«…∆∆ƒ
ÏeÒt ÁÒt‰ - Ì˙B‡29ÌLÏ ÂÈ˙B‰Ó‡ ˙ÏÈ·Ë ÔÎÂ . »«∆«»¿≈¿ƒ««¿»¿≈

ez·kÚÓ ˙e„·Ú30‰ÏÈ·h‰L ,‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â . «¿¿«¿«¿»»∆ƒƒ««»»∆«¿ƒ»
ÌÈ„·ÚÏ ‰ÏÈnk ˙BÁÙLÏ31. ƒ¿»«ƒ»«¬»ƒ

בו".24) יאכל לא ערל "וכל מח): יב, (שמות שנאמר
לא  נכר בן כל שנאמר לפי נאמר, "למה (שם): ובמכילתא
לאכול  כשר יהא אני שומע - ערל ישראל אבל בו, יאכל
הפסח  את שוחטין ואין בו". יאכל לא ערל וכל ת"ל פסח,
ה"ג. פ"ב למעלה ראה לאכול, שראוי מי על אלא

הם 25) שהרי למול, חייב אינו גדולים אבל למולם. שחייב
בפירוש  ועי' ה"ב). מילה מהל' (פ"א עצמם למול חייבים
ב  מצוה חינוך' ב'מנחת וראה מ"ו. פי"ט שבת המשניות,

ב. וגם 27)הכנענים.26)אות הקטנים גם למול שחייב
מגיד 28)הגדולים. זכר, כל לו "המול שם: במכילתא,

דן: אתה הרי מנין, עבדים מילת וכו' מעכבתו זכרים שמילת
מקנת  איש עבד ("וכל "אז" להלן ונאמר "אז", כאן נאמר
עבדים, מילת להלן מה בו"), יאכל אז אותו ומלתה כסף
א. עא, ב. ע, ביבמות וראה עבדים". מילת כאן אף

למה 29) שאלו, – א עא, ביבמות הגמרא מדברי כן למד
הפסח, מאכילת שמעכבתו זכריו למילת מיוחד פסוק הוצרך
פסול  בדיעבד שאף הרי ההקרבה, בשעת עכבוהו כבר והלא

שמח'). "מי 30)('אור פ"ח: פסחים בתוספתא הוא כן
מעכבין  טבלו, שלא ושפחות מלו שלא עבדים לו שהיו
מד) יב, (שמות דרשב"י במכילתא וכן מלאכול". אותו
שלא  עבדים לו היו שאם רבו, זה בו, יאכל אז אותו "ומלתה
וראה  פסח". לאכול אותו מעכבין טבלו, שלא ושפחות מלו
מלעשות. מעכבין כן מלאכול, שמעכבין שכשם להלן

מנלן,31) באמהות טבילה יהושע, "ורבי ב: מו, יבמות ראה
ומכיון  השכינה". כנפי תחת נכנסו במה דא"כ הוא, סברא
בעבדים  שמילה כשם – בעבדים כמילה בשפחות שהטבילה
לעשייתו, וגם ה"ט) פ"ט (להלן לאכילתו גם מעכבת

בשפחות. טבילה כן כמו כאן, כמבואר

.ÂÂÈ˙BÁÙL ˙ÏÈ·Ëe ÂÈ„·Ú ˙ÏÈÓ ÔÈ‡ - ÔËw‰«»»≈ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿»
ÁÒt‰ ÏÚ ˙Bn‰lÓ ez·kÚÓ32„·Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ; ¿«¿«ƒ¿ƒ»««∆«∆∆¡«¿»∆∆

LÈ‡33ÔËw‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï -34. ƒ¿ƒ∆«»»

ה"ד:32) פ"ב למעלה ראה גדולים. חבורה בני עם
החבורה". בני מכלל שיהיו הקטנים על "ושוחטין

בו".33) יאכל אז אותו ומלתה כסף "מקנת וגו':
יהו 34) קטן עבדי אף "יכול (שם): דרשב"י מכילתא

איש  עבדי איש, עבד ת"ל פסח, לאכול אותו מעכבין
מעכבין  קטן עבדי ואין פסח, לאכול אותו אותו מעכבין

שעבדי  מפורש ישמעאל, דרבי (ובמכילתא פסח" לאכול
דמ'גזירה  רבנו וסובר בכסףֿמשנה), ראה אותו, מעכבין קטן
אין  הפסח את להקריב שגם למדים "אזֿאז" של שוה'

הקטן. של אמהותיו וטבילת עבדיו מילת אותו מעכבין

.ÊÔË˜ ÔÎÂ ,ÈL ÁÒÙÏ ÔBL‡¯ ÁÒt ÔÈa ¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈≈∆«ƒ¿∆«≈ƒ¿≈»»
ÌÈÁÒt ÈL ÔÈa ÏÈc‚‰L35ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ - ∆ƒ¿ƒ≈¿≈¿»ƒ«»ƒ«¬∆«

ÈL36ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â .37¯eËt - ÔBL‡¯a38. ≈ƒ¿ƒ»¬»»»ƒ»

שני.35) לפסח ראשון פסח א 36)בין צג, בפסחים כרבי,
עצמו, בפני רגל אלא לראשון תשלומין שני פסח שאין -

ה"א. למעלה (כסףֿמשנה).37)ראה הקטן על כלומר,
(38– חיוב בר היה לא הראשון עליו ששחטו בעת כי אף

וממנים  עליו ששוחטין מכיון שני, פסח לעשות הוא פטור
אבות, לבית שה ג) יב, (שמות שנאמר הפסח, על אותו
וכו' הקטנים ובתו בנו ידי על ושוחט מביא שאדם מלמד
(כסףֿ שני פסח מלהקריב בכך הוא נפטר פח.) (פסחים
רב  שאמר מה לכך, (ואסמכתא קורקוס). הר"י בשם משנה
מקרבן  שפטור רחוקה בדרך שהיה שמי צב:) (שם נחמן
משום  שני, מפסח ופטור הורצה עליו, וזרקו ושחטו פסח
עליו  תבוא עביד ואי עליו, רחמנא דחס הוא ש"מיחס
ששת, רב כדעת אלא כדבריו, הלכה שאין (אלא ברכה"
ראה  ונדחה, כטמא הוא הרי רחוקה בדרך שהיה שמי
שהתורה  משום רק פטור שהוא שכל הרי – ה"ג) למעלה
גם  והרי שני, מפסח ופטור הורצה עשה אם – עליו חסה
דחס  הוא "דרחמנא משום אלא מעונש פטור אינו קטן
רחוקה  בדרך שהיה כמו הוא והרי נה:) (סנהדרין עליה"
שני  מפסח ופטור הורצה עליו שחטו שאם נחמן, רב לדעת
ידי  יצא איך להבין יש אבל יח). והערה ה"ג למעלה (וראה
ב'מגן  וראה קטן. כשהיה עליו שהקריבו בפסח חובתו

וצ"ע). ד"ה א, ס"ק רסז סי' אברהם'

.ÁÔÈa ‰‚‚M‰Â Ò‡‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÈMÏ eÁ„pL ÌÈL»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ≈ƒ¿≈»…∆¿«¿»»≈
Ì‰Ï ÈL ÁÒt È¯‰ - ‰˜BÁ¯ C¯„Â ‰‡Óh‰ ÈtÓƒ¿≈«À¿»¿∆∆¿»¬≈∆«≈ƒ»∆
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÔÈËÁBL ÔÈ‡ eˆ¯ ,ÔÈËÁBL eˆ¯ :˙eL¿̄»¬ƒ»≈¬ƒ¿ƒ»≈

ÈL ÁÒÙa ˙aLa ÔÓˆÚ ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL39Ï·‡ . ¬ƒ¬≈∆ƒ¿≈«¿»¿«»¿∆«≈ƒ¬»
¯zÓ - ‰¯e·Á ÈaÓ ˙Á‡ ‰M‡‰ ‰˙È‰ Ì‡40È‡Â . ƒ»¿»»ƒ»««ƒ¿≈¬»À»¿≈

BÊ41ÏÈÓ ¯OÚ ‰MÓÁ ?‰˜BÁ¯ C¯„ ‡È‰42ıeÁ ƒ∆∆¿»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ43. ¿«¿»«ƒ

שני,39) בפסח אפילו עצמן בפני עליהן שוחטין בחול אבל
שם. ובהערות ה"ד, פ"ב למעלה יהודה 40)ראה כרבי

בפני  עליה שוחטין בראשון אשה שאמר: צא:) (פסחים
למעלה  וראה לאחרים". טפילה אותה עושין ובשני עצמה,

וכן 41)שם. חדשה. הלכה כאן מתחילה תימן, בכת"י
בדפוס היא 42)רומי.נראה "איזו ב: צג, פסחים משנה,

דברי  רוח, לכל וכמדתה ולחוץ המודיעים מן רחוקה, דרך
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עקיבא  כרבי והלכה וכו'" אומר אליעזר רבי עקיבא. רבי
המודיעים  "מן (שם): עולא ואמר שם). המשנה, (פירוש

מילין". עשר חמשה הדבר 43)לירושלים, תלו (ולא
שיהא  שצריך ירושלים, לחומת אלא לעזרה, מקום בקרבת
במקום  להלן) (ראה השחיטה התחלת בשעת להיות ראוי
"מן  שם: הגמרא לשון מורה וכן הפסח). לאכילת שראוי

לירושלים". המודיעים

.Ë¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈≈¿»«ƒ«¿»»»»
LÓM‰ ˙iÏÚ ÌÚ44È¯‰ - ¯˙È B‡ ÏÈÓ ¯OÚ ‰MÓÁ ƒ¬ƒ««∆∆¬ƒ»»»ƒ»≈¬≈

BÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt dÈ·e BÈa ‰È‰ .‰˜BÁ¯ C¯„ ‰Ê∆∆∆¿»»»≈≈»»ƒ∆≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtÓ ,‰˜BÁ¯ C¯„·¿∆∆¿»ƒ¿≈∆»¿«ƒ«ƒ»«ƒ

˙BˆÁ ¯Á‡45˙Áa ÂÈÏ‚¯a Cl‰iLk46‡ÏÂ CÏ‰ . ««¬¿∆¿«≈¿«¿»¿««»«¿…
Ì˜Á„a ˙BÓ‰a‰ e‰e·kÚL ÈtÓ ÚÈb‰47‰È‰L B‡ , ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈¿»¿»∆»»

„Ú ‰¯ÊÚÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯a ‰ÏBÁ ‰È‰Â ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»»∆¿«¿»¿…ƒƒ«»¬»»«
Ôa¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚL48C¯„a BÈ‡Â Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ∆»«¿««»¿»¬≈∆»¿≈¿∆∆

‰˜BÁ¯49Le·Á ‰È‰L ÈÓ .50ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ51 ¿»ƒ∆»»»¿«¿»«ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ·¯ÚÏ ˙‡ˆÏ e‰eÁÈË·‰Â52‡ˆiLÎe , ¿ƒ¿ƒ»≈»∆∆¬ƒ»»¿∆≈≈

Le·Á ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏÎ‡È - ·¯ÚÏ»∆∆…««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»
Ï‡¯OÈ „Èa53È„·BÚ „Èa Le·Á ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«ƒ¿»≈¬»ƒ»»»¿«¿≈

ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk54‡ˆiL „Ú55Ì‡Â . »ƒ≈¬ƒ»»«∆≈≈¿ƒ
- ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡Â ;ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡ˆÈÂ ÂÈÏÚ eËÁL»¬»»¿»»¬≈∆≈¿ƒ…»»

ÂÈÏÚ ËÁL È¯‰L ,ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ¯eËt56ÔÎÂ . »ƒ«¬∆«≈ƒ∆¬≈ƒ¿«»»¿≈
ÔB‡‰57ÏÎ‡Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰L Ô˜f‰Â ‰ÏBÁ‰Â58 »≈¿«∆¿«»≈∆≈¿ƒ∆¡…

Ô‰ÈÏÚ eËÁML59˙Óa e‡ÓË Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡Â , ∆»¬¬≈∆¿««∆ƒ¿««»ƒ¿¿¿≈
˙BOÚlÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÏÎ‡Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰Â«¬≈≈»¿ƒ∆¡…¬≈≈¿ƒƒ«¬

ÈL ÁÒt60. ∆«≈ƒ

מילין,44) עשר חמשה שאמרו שמה שם, בגמרא משמע כן
השחר. מעלות ולא החמה הנץ משעת מפרש 45)הוא כן

ליכנס  יכול שאינו "כל צג:) (שם עולא שאמר מה רבינו,
(וכן  השחיטה. זמן התחלת בשעת דהיינו שחיטה", בשעת
יכול  שאין "כל שאמר: יהודה רבי מדברי בסוגיא, שם נראה
זמן  התחלת בשעת ודאי והיינו אכילה", בשעת ליכנס
עקיבא  כרבי הלכה שהרי ה'תוספות', שכתבו כמו אכילה,
ולמה  הט"ו), פ"ח (להלן התורה מן היום כל נאכל שהפסח
שמדובר  עלֿכרחך אלא מיל? שלשה של מרחק לו נתנו לא
שחיטה" ש"בשעת הואֿהדין כן ואם אכילה, זמן בתחילת
עולא  לדברי שאם ועוד שחיטה. זמן תחילת היינו לעולא,
'תוספות' ועי' יהודה? רב לבין בינו מה שחיטה, זמן סוף –

יהודה). רב ד"ה אלא 46)שם להגיע יכול אינו אם אבל
צה.) (שם רחוקה דרך זו הרי ובפרדים, שם 47)בסוסים

ליכנס  יכול ואין המודיעים מן לפנים עומד "היה א: צד,
חייב, יהא לא יכול אותו, המעכבות וקרנות גמלים מפני
וראה  בדרך". היה לא הרי היה. לא ובדרך ט) (במדבר ת"ל

תמן,48)בסמוך. "ותניי ה"ב: פ"ט פסחים ב'ירושלמי'
חייב  יהא יכול רעות, ורגליו ולפנים, המודעית מן נתון היה
בהלכה  שנכתוב מה וראה חדל". שלא זה יצא וחדל, ת"ל

בסמוך. ו'ירושלמי'49)זו שבבבלי הנ"ל הברייתות שתי
זה  את מחייבת בבבלי הברייתא כסותרות: לכאורה נראות

הגמלים, מפני ליכנס יכול ואינו המודיעים, מן לפנים שעמד
מן  שנתון זה את פוטרת ב'ירושלמי' הברייתא ואילו

בר  (ועי' רעות ורגליו ולפנים וכדי המודעית צד.). שם ש"י
מדברת  בבבלי הברייתא כדלהלן: רבינו פירשן ליישבן,
אינו  זה שבאופן לנו משמיעה והיא בשני, שהזיד באופן
ה"ב), למעלה (ראה בשני הזיד אם אף שפטור רחוקה כדרך
הברייתא  ואילו שם). למעלה (ראה אחר כאונס דינו אלא
שדינו  לנו והשמיעה בשני, ששגג באופן מדברת ב'ירושלמי'
בראב"ד  וראה בשני, כששגג הכרת מן ופטור אחר כאונס

שהבטיחוהו 50)וכסףֿמשנה. "מי א: צא, פסחים משנה,
עליהן". שוחטין וכו' האסורים מבית שאין 51)להוציאו

הפסח  את להוציא אסור שהרי לשם, הפסח את להביא
אין  לכך ה"ב). פ"ט (להלן פסול יצא ואם מירושלים,
אם  אבל מהמאסר, לצאת הבטיחוהו אם רק עליו שוחטין
לצאת  הבטיחוהו לא אפילו ירושלים חומת בתוך חבוש היה
לשם  הפסח את להכניס אפשר שהרי עליו, שוחטין -
אבל  לירושלים, חוץ "בנתון ה"ו: פ"ח פסחים ('ירושלמי'
שהבטיחו"), כמי הבטיחו לא אפילו ירושלים בתוך בנתון
שהרי  עצמו, בפני עליו שוחטין גויים חבשוהו ואפילו

שם). (פסחים, הפסח את לשם להכניס בפני 52)אפשר
בסמוך. להלן וראה (לחםֿמשנה). לכופו 53)עצמו כדי

כדתניא  נמי, אי ממון. לשלם או פסולה אשה להוציא
שחובשין  מלמד וגו' בחוץ ויתהלך יקום אם לג:) (כתובות
שוחטין  אז – שם) (רש"י עליו תהא מה שנראה עד אותו
יוחנן). רבי של מימרא שם, פסחים (בבלי עצמו בפני עליו

האסורים 54) בית אלא שנו "לא שם: פסחים, עצמו. בפני
שוא  דיבר פיהם אשר ח, קמד, בתהלים (שכתוב דעכו"ם
הבטחתם  יקיימו ולא שם, 'ירושלמי' שקר, ימין וימינם
של  האסורים בית אבל פסול), לידי יבוא והפסח להוציאו
ליה, מפיק – דאבטחינהו כיון עצמו, בפני שוחטין ישראל
ולא  עולה יעשו לא ישראל שארית יג) ג, (צפניה דכתיב

כזב". (משנה,55)ידברו פסול לידי הפסח את יביאו שמא
מותר  אחרים שעם רבינו העתיק לא למה להבין ויש שם).
(לחםֿמשנה). שם במשנה כמפורש עליו, לשחוט

שם.56) ושכבר 57)משנה, היום חצות אחר מת לו שמת
אין  – חצות קודם מת לו מת אם אבל פסח, בקרבן נתחייב
ה"ט. פ"ו להלן ראה השני, לפסח ידחה אלא עליו, שוחטין

(משנה 58) עצמן בפני ולא אחרים עם עליהם שוחטין כזית,
שמא  מעוטה, ואכילתם "הואיל ה"גֿד) פ"ב ולמעלה שם,
ה"ד). שם (למעלה פסול" לידי ויביאוהו הפסח ישאירו
יכולין  שאינן והזקן והחולה האונן "וכן תימן: ובכת"י
לאכול  יכולין שאינן והיינו רומי. בדפוס וכ"ה לאכול",

עצמן.59)הרבה. אין 60)בפני כולם "על שם: משנה,
לידי  הפסח את יביאו שמא עצמן, בפני עליהם שוחטין
פסח  מלעשות פטורין פסול בהן אירע אם לפיכך פסול,
הודיענו  "וכאשר שם: המשנה, בפירוש רבינו וכתב שני".
אם  ר"ל פסול, בהם אירע אם לפיכך אמר ראויים, שהם
ראוי  אין שלכתחילה ואעפ"י הדם עליהם ונזרק פסח שחטו
או  האוננים באלו פסול אירע ואחרֿכך עליהם לשחוט
לאוכלו  יכולים שאינם במת ונטמאו הזקנים או החולים
שחטוהו  שהם לפי שני, פסח מלעשות הם פטורים בלילה,

פסח". לעשות ראויין והם
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שביעי 1) שחל ומי שני, לפסח שנדחה טמא זהו אי יבאר

בשבת. להיות שלו

.‡BÈ‡L ÈÓ Ïk ?ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„pL ‡ÓË e‰Ê È‡≈∆»≈∆ƒ¿∆¿∆«≈ƒ»ƒ∆≈
ÔÒÈa ¯OÚ ‰MÓÁ ÈÏÈÏa ÁÒt‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ»∆¡…∆«∆«¿≈≈¬ƒ»»»¿ƒ»

ÌÈ·Ê ÔB‚k ,B˙‡ÓË ÈtÓ2˙B·ÊÂ3˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ,4 ƒ¿≈À¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿
˙Bc ÈÏÚB·e5Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ı¯LÂ ‰Ï·a Ú‚Bp‰ Ï·‡ . ¬≈ƒ¬»«≈«ƒ¿≈»»∆∆¿«≈»∆

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa6ÂÈÏÚ ÔÈËÁBLÂ ,Ï·BË ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»»»»¬≈∆≈¿¬ƒ»»
ÏaËiL ¯Á‡7Â ,˙‡ ÏÎB‡ BLÓL ·È¯ÚiLk ·¯ÚÏ ««∆ƒ¿…¿»∆∆¿∆«¬ƒƒ¿≈∆

.ÁÒt‰«∆«

זרע 2) שכבת הוא בתורה האמור "הזב צג. בפסחים ברייתא
הזוב  וכשיוצא בהן מתקבצת שהיא החללים מחליי הבא
ולא  תאווה ביציאתו ואין זרע כשכבת בקושי יוצא אינו
כלובן  כהה שעורים של בצק כמו ויוצא נגרר אלא הנאה

המוזרת". שלושה 3)ביצה דמה שזב זו זבה? היא זו "אי
נדתה". עת בלא זה אחר זה יהודה 4)ימים כרבי והיא

רשות. שני בפסח נשים כמו 5)האומר כנידות, שהן
ותהי  אותה איש ישכב שכוב "ואם כד) טו, (ויקרא שכתוב
בטומאה  טמאין אלו וכל ימים". שבעת וטמא עליו נידתה
שם). רש"י - ערב טומאת אינה טומאתם (=כלומר, ארוכה
יום  אינו י"ד ויום י"ד יום לפני או י"ד ביום שנטמאו וכגון

לטומאתם. ואינו 6)האחרון ערב, טומאת רק טמא שהוא
קרבן). להביא צריך (=אינו כיפורים פי 7)מחוסר על ואף

ואינו  מאליו שוקע הרי - שמשו שיעריב עד טהור שאינו
עליו, שוחטין אין הטבילה לפני אבל טהרה, מעשה מחוסר
אמר  יהודה כרב והוא הטבילה, מעשה מחוסר הוא שהרי
יום  טבול על וזורקין "שוחטין צ:): צ. (פסחים שאמר רב

שרץ". טמא על וזורקין שוחטין ואין

.·˙Ó ‡ÓË8‰Úa¯‡a ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL ¿≈≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿»»
ÂÈÏÚ ‰f‰Â Ï·hL Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚ9Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰Â »»««ƒ∆»«¿À»»»«¬≈»

·¯ÚÏ ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï10ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ -11‡l‡ , ∆¡…»»ƒ»∆∆≈¬ƒ»»∆»
eÈ‰ ¯L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ :¯Ó‡pL .ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„ƒ¿∆¿∆«≈ƒ∆∆¡««¿ƒ¬»ƒ¬∆»
ÌBia ÁÒt‰ ˙BOÚÏ eÏÎÈ ‡ÏÂ Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿∆∆»»¿…»¿«¬«∆««

‰È‰ Ô‰lL ÈÚÈ·ML ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡e‰‰12, «ƒƒ«¿»»¿∆¿ƒƒ∆»∆»»
eÏ‡L ‰Ê ÏÚÂ13,·¯ÚÏ eÏÎ‡È Ì‰Â Ô‰ÈÏÚ ËÁMÈ Ì‡ ¿«∆»¬ƒƒ»≈¬≈∆¿≈…¿»∆∆

Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L Ô‰Ï L¯Ùe14ÌÈ¯·c ‰na . ≈≈»∆∆≈¬ƒ¬≈∆«∆¿»ƒ
Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓËa ‡ÓËpLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒ¿»¿À¿ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«

Ô‰ÈÏÚ15˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬≈∆¬»ƒ»»»≈ƒ¿»À¿ƒ«≈
ÈÚÈ·Ma ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆¬ƒ»»«¿ƒƒ
ÏÎB‡ BLÓL ·È¯ÚiLÎe ,ÂÈÏÚ ‰fÈÂ ÏaËiL ¯Á‡ BlL∆««∆ƒ¿…¿À∆»»¿∆«¬ƒƒ¿≈

.BÁÒtƒ¿

אדם 8) נפש לכל במת "הנוגע יא) יט, (במדבר נאמר שעליו
ימים". שבעת מי 9)וטמא עליו והוזה במקווה טבל

ביום  הטמא על הטהור "והזה יט) (שם, שנאמר כמו חטאת,
בגדיו  וכיבס השביעי ביום וחטאו השביעי וביום השלישי

בערב". וטהר במים "וטהר 10)ורחץ (שם): נאמר שהרי

יום 11)בערב". טבול על וזורקין ששוחטין פי על אף
יותר. חמור זה יום טבול - פרשת 12)אחר במדבר ספרי

היו  לא ההוא, ביום הפסח לעשות יכלו "ולא בהעלותך:
ביום  לעשות יכולים היו אבל ביום בו לעשות יכולין
הפסח". ערב להיות שלהם ז' שחל למדים נמצינו שלאחריו.

רבינו.13) והוזה 14)למשה טבלו שכבר פי על אף
לאחר  אבל הטבילה, לפני היה שכאן לומר שאין עליהם.
להם  אמר למה - זה, יום טבול על וזורקין שוחטין טבילה
עליהם? וישחטו ביום בו יטבלו שני, פסח שיעשו משה
ודעת  שחל). המתחיל דיבור צ: פסחים בתוספות (ראה
ואחר  הטבילה לפני עליהם ששחטו מדובר שכאן הראב"ד
הזאה  לאחר אבל למשה. ושאלו באו השחיטה זמן שעבר
אחר. יום טבול כל כעל עליהם וזורקין שוחטין וטבילה
"איש  סז.) (פסחים שאמרו ממה רבינו לדעת הוכחה [ויש
ואין  שני לפסח נדחה "איש - לנפש" טמא  יהיה כי איש
טבילה  לפני מדבר הפסוק ואם שני", לפסח נדחה צבור

נ  "איש אמרו איך הלא והזאה, נדחים", צבור ואין דחה
לעשות  אפשר שאם בצבור", דחוייה "טומאה היא הלכה
ביאת  מהלכות ד (פרק בטהרה לעשות מחזרים בטהרה
ולהזות, לטבול צריך כאן גם כן ואם ידֿטז), הלכות מקדש
כשהוא  וזורקין שוחטין יחיד על שגם נדחה, איש אין ואז
בטומאה  עושים הציבור אין נדחה היחיד וכשאין יום, טבול
לאחרי  שהמדובר כרחנו על אלא כב:), בזבחים (ראה

היחיד]. על שוחטין אין אז וגם והזאה שנאמר 15)טבילה
ראש  וטמא פתאום בפתע עליו מת ימות "וכי ט) ו, (במדבר
אלו  על נזירות מהלכות ז בפרק וראה וגו'. ראשו" וגלח נזרו

מגלח. הנזיר הטומאות מן

.‚˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯L ·Ê16ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯ÙÒÂ ,17 »∆»»¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÈÚÈ·Ma Ï·ËÂ18.·¯ÚÏ ÏÎB‡ ‡e‰Â ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ¿»««¿ƒƒ¬ƒ»»¿≈»∆∆
·BÊ ‰‡¯ Ì‡Â19¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ¿ƒ»»««∆ƒ¿««»¬≈∆»

ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ20ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÔÎÂ .21- ƒ«¬∆«≈ƒ¿≈∆∆¿∆∆
¯enM‰ ÌBÈa ˙Ï·BË22˙B‡È·a e¯‡aL BÓk , ∆∆¿«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ
‰ÈÏÚ ÔÈËÁBLÂ ,˙B¯eÒ‡23Ì‡Â .·¯ÚÏ ˙ÏÎB‡ ‡È‰Â ¬¿¬ƒ»∆»¿ƒ∆∆»∆∆¿ƒ

˙BOÚlÓ ‰¯eËt - ÁÒt‰ Ìc ˜¯ÊpL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡»̄¬»»««∆ƒ¿«««∆«¿»ƒ«¬
ÈL ÁÒt24dlL ÈÚÈ·Ma ‰cp‰ ÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â .25, ∆«≈ƒ¿≈¬ƒ««ƒ»«¿ƒƒ∆»

ÈÈÓL ÏÈÏ „Ú ˙Ï·BË dÈ‡ È¯‰L26‰Èe‡¯ dÈ‡Â , ∆¬≈≈»∆∆«≈¿ƒƒ¿≈»¿»
ÈÚÈLz ÏÈÏ „Ú ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï27. ∆¡…»»ƒ«≈¿ƒƒ

בהם 16) יראה שלא ימים שבעה לספור שצריך זיבה, של
קרבן. להביא צריך ואינו ולטבול, זיבה של ראייה

ניסן.17) בי"ד חל השביעי שטבל,18)ויום לפני לא אבל
יום  טבול על וזורקין שוחטין שאמר רב אמר יהודה וכרב
כמותו. פוסק ורבינו שרץ, טמא על וזורקין שוחטין ואין

זוב.19) של שלישית ראייה ראה הראיות שתי בעל הזב
טהור 20) היה הדם את שזרקו שבעת פא. בפסחים ברייתא

זה. בפסח חובתו ידי שראתה 21)ויצא קטנה זבה היא
אחד  שהם הזיבה, בימי ימים שני או בלבד אחד יום דם
יום  שומרת ונקראת הנידה. ימי שבעת שלאחרי יום עשר
טמא, כולו דם, בו שראתה היום שאותו מפני יום, כנגד
משכמת  בלילה דם ראתה לא ואם הלילה, כל ומשמרת
לא  אם היום, כל ומשמרת החמה שתנץ אחר וטובלת למחר
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והרי  הטמא, היום כנגד טהור אחד יום זה הרי כלום ראתה
לערב. לבעלה מותרת לחכות 22)היא צריכה ואינה

לערב. שהיא 23)לטבול גדולה זבה אבל שטבלה. אחר
עליה. שוחטין אין בקרבן צריך 24)חייבת שאינו משום

אם  כי כולו, טהור השימור, יום שהוא השני, יום שיהיה
הדם  את שזרקו שבעת ומכיוון ככולו, היום שמקצת מקצתו,

זה. בפסח חובתה ידי יצאה טהורה אף 25)הייתה צ: שם
בכל  קרבן, להביא עליה שאין כיפורים, מחוסרת אינה כי

כדלהלן. שוחטין, אין טו,26)זאת (ויקרא שנאמר כמו
פסחים  בברייתא ודרשו בנידתה", תהיה ימים "שבעת יט)
מחוסרת  עתה היא והרי שבעה", כל בנידתה "תהא שם

עליה. שוחטין ואין הנ"ל 27)טבילה מהטעם חוץ כלומר,
על  וזורקין שוחטין שסובר למי שאפילו נוסף, טעם עוד יש
זו  אבל לערב, לאכול ראוי הוא אם אלא זה אין שרץ, טמא
בגמרא  הוא וכן תשיעי, ליל עד לערב, לאכול ראוייה אינה

שם.

.„ÌÈ¯etk È¯qÁÓ28Ô‰È˙Ba¯˜ ˙‡·‰ ÌBÈ ÏÁL ¿À¿≈ƒƒ∆»¬»«»¿¿≈∆
ÔÈ·È¯˜Óe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL - ¯OÚ ‰Úa¯‡a¿«¿»»»»¬ƒ¬≈∆«¿ƒƒ
˙ËÈÁL Ì„˜ ÔÈa ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡a Ô‰È˙Ba¯»̃¿¿≈∆¿«¿»»»»¿ƒ»≈…∆¿ƒ«

B˙ËÈÁL ¯Á‡ ÔÈa ÁÒt‰29Ô‰ÈÁÒt ÔÈÏÎB‡Â , «∆«≈««¿ƒ»¿¿ƒƒ¿≈∆
·¯ÚÏ30e¯ÒÓiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . »∆∆¿≈¬ƒ¬≈∆«∆ƒ¿¿

ÔÈc ˙Èa „Èa Ì‰È˙Ba¯˜31e·È¯˜È ‡ÏÂ eÚLÙÈ ‡nL , »¿¿≈∆¿«≈ƒ∆»ƒ¿¿¿…«¿ƒ
.Ì˙B‡»

זב)28) של ראיות שלוש (=שראה הזב והיולדת, הזבה הן
שא  כפרה, מחוסרי ונקראו שטהרו והמצורע. פי על ף

לאכול  טהרתם גמרה לא שמשם, והעריב וטבלו מטומאתם
(למחר). קרבנם שיביאו עד שחיטת 29)בקדשים אחר

קרבן  שום לשחוט שאסור פי על שאף ומשמיענו הפסח.
ה) ו, (ויקרא שנאמר משום הערביים בין של תמיד אחר
השלמים" חלבי שחר) של תמיד (=על עליה "והקטיר
שחר) של (על עליה "השלמים, נח:) (פסחים חז"ל ודרשו
פסח  הקרבת של עשה באה - כולם" הקרבנות כל השלם
והלכות  נט. (שם "השלמה" של עשה ודוחה כרת בה שיש
ולא  קרבנותיו יקריב לא שאם ד) הלכה שם ומוספין תמידין
בעשה  עבר והרי כשר, הפסח אין הפסח לאכול ראוי יהיה
שחיטת  קודם - ומקריבין "שוחטין [ובדין כרת. בה שיש
עד  הפסח שוחטין שאין פי על שאף משמיענו, הפסח"
יקריבו  ולא יפשעו שמא דין בית ביד קרבנותיהן שימסרו
לחשוב  שיטעו קרבנותיו, בהקרבת אלא זה אין אותם,
כרת  עליהם אין שוב פסח, קרבן עליהם שחטו שכבר שכיוון
שהרי  הפסח, יאכלו ולא קרבנותיהם יקריבו שלא פי על אף
לאחר  פסול לו (כשאירע מעכבת אינה פסחים אכילת
שחיטת  לפני קרבנותיהם להקריב מותר אבל הזריקה),
ונמצא  הפסח, יקריבו ולא יפשעו שמא חששו ולא הפסח,
פסח  של עשה שיקיים מבלי "השלמה" של עשה על עבר
בני  בעיני הוא חמור כרת, בו שיש שפסח - כרת בה שיש
בגמרא  נזכר שלא לכך, וראיה פשיעה. לידי יבואו ולא אדם
בפסח]. ולא בקרבנותיהם אלא יפשע" "שמא של זה חשש

וטובל 30) עליו "שוחטין רבינו: כתב באונן ט) (הלכה להלן

אוכל". כך כהנים 31)ואחר של דין בית אין "חזקה
שבשופרות". מעות שיכלו עד משם עומדים

.‰BlL ÈÈÓL ÏÁL Ú¯ˆÓ32¯OÚ ‰Úa¯‡a ˙BÈ‰Ï ¿…»∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿»»»»
È¯˜ ‰‡¯Â33˙¯ÊÚÏ ÒÎÂ Ï·BË ‰Ê È¯‰ - ÌBia Ba ¿»»∆ƒ«¬≈∆≈¿ƒ¿»¿∆¿«

¯eÒ‡ ÌBÈ Ïe·hL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ÌÈL»ƒ≈ƒ»¿¿»¿««ƒ∆¿»
ÌL Òk‰Ï B¯eq‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ˙¯ÊÚÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈¿∆¿«»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈»
ÌBÈÂ ,Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿

B„ÚBÓa ÁÒt‰ ˙·¯˜‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê34‰OÚ ‡B·È -35 ∆«¿»««∆«¿¬»¬≈
Ì‰È¯·c ÏL ¯eq‡ ‰Á„ÈÂ ˙¯k Ba LiL36. ∆≈»≈¿ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿≈∆

שנאמר 32) כמו שלו, השביעי ביום לטבול המצורע דין
בשרו  את ורחץ וגו' השביעי ביום "והיה ט) יד, (ויקרא
כמו  קרבנותיו, מביא שלו השמיני וביום וטהר". במים
תמימים  כבשים שני יקח השמיני "וביום י) יד, (שם שנאמר
לפני  ואותם המיטהר האיש את המטהר הכהן והעמיד וגו'

מועד". אהל פתח לשתי 33)ה' חוץ משתלח שהוא
לוי  מחנה נשים ועזרת לויה ומחנה שכינה מחנה מחנות:

להקריב 34)היא. נשים לעזרת להיכנס יוכל לא ואם
הפסח. את להקריב יוכל לא הקרבת 35)קרבנותיו, של

נשים.36)הפסח. לעזרת הטבולֿיום של כניסתו איסור

.Â˙Ó ‡ÓË37˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL38- ¿≈≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«»
ÂÈÏÚ ÔÈfÓ ÔÈ‡39¯ÁÓÏ ‡l‡40ÈÚÈ·L ÏÁ elÙ‡Â . ≈«ƒ»»∆»¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ

‰ÁcÈ - ˙aL ‡e‰Â ÔÒÈa ¯OÚ ‰LÏLa ˙BÈ‰Ï BlL∆ƒ¿ƒ¿»»»¿ƒ»¿«»ƒ»∆
¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈÏ41ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ; ¿«¿»»»»«ƒ»»¿≈¬ƒ

ÂÈÏÚ42e¯‡aL BÓk ,43.ÈL ÁÒÙÏ ‰ÁcÈ ‡l‡ , »»¿∆≈«¿∆»ƒ»∆¿∆«≈ƒ
ÁÒt‰Â ,˙e·L ÌeMÓ ˙aLa ‰Èf‰ ¯eq‡ ‡BÏ‰Â«¬ƒ«»»¿«»ƒ¿¿«∆«

˙¯k ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚÈ C‡È‰Â ,˙¯Îa44ÈtÓ ? ¿»≈¿≈««¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
˙e·L ÌeMÓ ‰Èf‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌBiaL45ÔÓÊ BÈ‡ ∆«∆»¿«»»ƒ¿≈¿«

Ôa¯w‰46Ô‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ ,˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL «»¿»∆«»ƒ»»»≈¿ƒ»∆¡ƒƒ¿≈∆
‡B·Ï „È˙ÚÏ Ì¯Bb ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓB˜Óaƒ¿»««ƒ∆«»»≈∆»ƒ»

.˙¯k ÌB˜Óa „ÓÚÏ«¬…ƒ¿»≈

יא)37) יט, (במדבר שנאמר כמו ימים, שבעת שטמא
וצריך  ימים" שבעת וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע

שלו. ובשביעי בשלישי חטאת מי עליו וצריך 38)להזות
ביום. בו עליו וכרבי 39)להזות סה: בפסחים משנה

הרבים  ברשות אמות ארבע ויעבירנה יטלנה שמא עקיבא
השבת. את דוחה אינה שהזאה רבא פסק וכן סט.). (שם

להזות 40) צריך שאין רבינו וסובר שלו. שמיני יום שהוא
פרה  מהלכות י"א בפרק כתב וכן דווקא. השביעי ביום
עליו  הוזה ולא בשלישי עליו שהוזה "מי ב: הלכה אדומה
אחר  שירצה עת בכל טובל ימים, כמה ושהה בשביעי
טבילה  קודם בין ביום ומזין בלילה, בין ביום בין השביעי
עשירי  בליל או תשיעי בליל טבל אפילו טבילה, אחר בין
גם  עליו חולק והראב"ד החמה". הנץ אחר למחר עליו מזין

משנה). (כסף שם וגם סה:41)כאן בפסחים במשנה
מצוה  משום שהיא תוכיח הזאה ואמר עקיבא רבי "השיב
שהיא  תוכיח "הזאה רש"י ומפרש שבות", משום והיא
פסח  ערב בשבת להיות שלו שביעי שחל מת בטמא מצוה,
שפוסק  רבינו לדעת אבל פסחו". יעשה לא יזה לא שאם
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הפסח  בערב שלו שביעי שחל מת שטמא ב הלכה למעלה
המשנה  שדברי כרחנו על הכתוב, מגזירת עליו שוחטין אין
וכן  ניסן, י"ג בשבת להיות חל שלו כששביעי מתפרשים
שהרי  עיון, צריך [אבל שם. המשניות בפירוש רבינו כתב
הנזיר  שאין המת מן בטומאה נטמא אם רבינו לדעת גם
ויזה  שיטבול אחר שלו בשביעי עליו שוחטין - עליה מגלח
דוחה  אינה שהזאה סתם אמרו וכאן ב) הלכה (למעלה עליו
זמן  גם הוא ההזאה שביום הנ"ל באופן שגם ומשמע שבת
רבינו, על בהשגתו הראב"ד כוונת שזוהי ונראה הכרת. חיוב

משנה]. כסף  ב,43)הפסח.42)ועיין הלכה למעלה
עליו. שוחטין אין בי"ד שלו שביעי שחל מת שטמא

עשה 44) מחמת ביטלום ולא דבריהם קיימו למה כלומר,
ה), הלכה (למעלה במצורע כן שעשו כשם כרת בו שיש
ט). הלכה (להלן ובאונן ח) הלכה (להלן הפרס בבית

ניסן.45) בי"ג שחל השבת למחר 46)יום זמנו שהרי
י"ד. ביום

.ÊÏ¯Ú Ï‡¯OÈ47ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ÁÒt‰ ·¯Úa ÏnL ƒ¿»≈»≈∆»¿∆∆«∆«¬ƒ»»
ÏnL ¯Á‡48¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ¯ib˙pL ¯b Ï·‡ . ««∆»¬»≈∆ƒ¿«≈¿«¿»»»»

,·¯ÚÏ ÏÎB‡ BÈ‡L ;ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - Ï·ËÂ ÏÓe»¿»«≈¬ƒ»»∆≈≈»∆∆
‰ ÔÓ L¯BÙk ‡e‰ È¯‰Â¯·w49ÌÈÓÈ ‰Ú·L CÈ¯vL «¬≈¿≈ƒ«∆∆∆»ƒƒ¿»»ƒ

‰MÏ ˙ÓÏ ‰Ê ¯‚ ‡ÓËÈ ‡nL ‰¯Êb .¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿»≈∆¿≈«»»
‰‡a‰50,·¯ÚÏ ÏÎ‡ÈÂ ÏaËÈÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa «»»¿«¿»»»»¿ƒ¿…¿…«»∆∆

ÈzÏnLk ,Ï‡¯OÈ ÈÏ eOÚ Ck „˜zL‡ :¯Ó‡ÈÂ¿…«∆¿»«»»ƒƒ¿»≈¿∆«¿ƒ
,Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰¯Ê‚ ‡BÏ‰Â .·¯ÚÏ ÈzÏÎ‡Â ÈzÏ·Ë»«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆∆«¬¿≈»ƒƒ¿≈∆
˙¯k ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ C‡È‰Â ,˙¯Îa ÁÒÙe∆«¿»≈¿≈«∆¡ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L Ôa¯w‰ ÌBÈa51ÔÈ‡L ÈtÓ ? ¿«»¿»∆«¿»»»»ƒ¿≈∆≈
ÏaËÈÂ ÏBniL „Ú ˙Bˆna ·iÁ˙Ó ¯b‰52Ï·BË BÈ‡Â , «≈ƒ¿«≈«ƒ¿«∆»¿ƒ¿…¿≈≈

,˙e¯b‰ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈn‰ ÔÓ ‡Ù¯iL „Ú«∆≈»≈ƒ«ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿««≈
Ïn‰ ‰Ê È¯‰L ,‰Ê ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¡ƒƒ¿≈∆¿»∆∆¬≈∆«»
·eiÁ È„ÈÏ ‡B·È ‡ÏÂ ‡È¯·iL „Ú ÏaËÏ ‡lL BÏ LÈ≈∆…ƒ¿…«∆«¿ƒ¿…»ƒ≈ƒ

.ÏÏk¿»

מן 47) לאכול לו ואסור סיבה איזה מחמת מלמול שנמנע
בו". יאכל לא ערל "וכל מח) יב, (שמות שנאמר כמו הפסח,

וכו'48) יוחנן רב אמר חנא בר בר רבה "אמר צב. בפסחים
ותמהו ד  לערב". פסחו את ואוכל טובל ישראל הכל ברי

מקום  בשום מצינו דלא אבל, המתחיל דיבור שם בתוספות
ביבמות  המאירי אבל מדרבנן, אפילו שמל בישראל טבילה
שימול  קודם ושביעי שלישי והזה במת "שנטמא פירש עא:
שאין  - לטומאתו וטבל הפסח בערב מל שביעי הזאת ואחר
הזאה". אינה ערל כשהוא שנעשית שהזאתו אומרים

שמאי 49) בית פסח בערב שנתגייר "גר צב. פסחים משנה
אומרים  הלל ובית לערב פסחו את ואוכל טובל אומרים
הלל. כבית ופוסק הקבר". מן כפורש הערלה מן הפורש

יוחנן 50) רבי אמר חנא בר בר רבה אמר בגמרא: שם
יטמא  שמא גזירה סברי הלל שבית נכרי, בערל מחלוקת

מ  אשתקד ויאמר: הבאה עכשיו לשנה ואכלתי, טבלתי לא י
קיבל  ולא גוי היה שאשתקד ידע ולא ואוכל, אטבול נמי

טומאה. ומקבל הוא ישראל ועכשיו אין 51)טומאה, וכאן
אסור  שהוא "שביום ו הלכה למעלה שכתב למה מקום

יום  לאותו היא הגזירה כאן כי הקרבן", זמן אינו בהזייה
בניסן. י"ד שהוא הקרבן, את להקריב הוא 52)שעליו כן

טבל  ולא שמל "גר ו הלכה ביאה איסורי מהלכות י"ג בפרק
ויטבול". שימול עד גר אינו מל ולא טבל או

.ÁÒ¯t‰ ˙È·a ‡aL ÈÓ53CÏB‰Â ÁtÓ ‰Ê È¯‰ -54, ƒ∆»¿≈«¿»¬≈∆¿«≈«¿≈
ÌˆÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â55ÏÎB‡Â ËÁBL - ‡ÓË ‡ÏÂ ¿ƒ…»»∆∆¿…ƒ¿»≈¿≈

BÁÒt56˙Èa ˙‡ÓhL .Ò¯t‰ ˙È·a CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ƒ¿¿««ƒ∆»«¿≈«¿»∆À¿«≈
,˙Ó ‡ÓË ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ Ò¯t‰«¿»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈≈

˙¯k ÌB˜Óa Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ57e¯‡aL BÓk ,58. ¿…∆¡ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿
LB„pL Ò¯t‰ ˙Èa ÔÎÂ59ÁÒt ‰OBÚÏ ¯B‰Ë -60. ¿≈≈«¿»∆»»¿≈∆«

שהרי 53) קבר בו שנחרש המקום זה הפרס בית "איזהו
השדה  בכל ונתפרסו העפר בתוך המת עצמות נתדקדקו

הקבר". בה שנחרש השדה כל על טומאה יקח 54)וגזרו
וינפחהו. עליו שהלך העפר שהוא 55)את שעורה, בגודל

ובמשא. במגע הלכה 56)מטמא י"ח פרק אהלות משנה
פסח". לעושה שבודקין הלל לבית שמאי בית "ומודים ד
שמואל  אמר יהודה רב אמר בודקין "מאי צב: ובפסחים

והולך". הפרס בית וכו'57)מנפח רבא "אמר צב. פסחים
כרת". במקום דבריהם העמידו לא הפרס ובית ומצורע אונן

מצורע.58) לעניין ה הלכה שדריסת 59)למעלה ברגל,
צב:). פסחים (רש"י העבירתן שם,60)הרגליים פסחים

הפרס  בית אמר יהודה דרב משמיה אביי בר יהודה "ר'
אפשר  אי - טעמא? "מאי כח: ובכתובות טהור ". שנידש

ברגל". נידש שלא כשעורה לעצם

.ËÔB‡‰61·¯ÚÏ ÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Èe‡¯62.ÈtÓ »≈»∆¡…«∆«»∆∆ƒ¿≈
Ì‰È¯·cÓ ‰ÏÈÏ ˙eÈ‡L63Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‡Ï , ∆¬ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆…∆¡ƒƒ¿≈∆

‰Ê ¯·„a ˙¯k ÌB˜Óa64Ï·BËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ‡l‡ ; ƒ¿»≈¿»»∆∆»¬ƒ»»¿≈
ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â65ÁÈqÈ ‡ÏÂ B˙eÈ‡Ó L¯ÙiL È„k , ¿««»≈¿≈∆ƒ¿≈¬ƒ¿…«ƒ«

BzÚc66¯Á‡ ˙n‰ BÏ ˙nL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«≈««
ÁÒt Ôa¯˜a ·iÁ˙ ¯·kL ,˙BˆÁ67BÏ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ; ¬∆¿»ƒ¿«≈¿»¿«∆«¬»ƒ≈

˙BˆÁ Ì„˜ ˙n‰68ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ -69‰ÁcÈ ‡l‡ , «≈…∆¬≈¬ƒ»»∆»ƒ»∆
ÈMÏ70ÏÎB‡Â Ï·BË - Ìc‰ e˜¯ÊÂ ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â . «≈ƒ¿ƒ»¬»»¿»¿«»≈¿≈
·¯ÚÏ71‰Úa¯‡a B¯·˜e ¯OÚ ‰LÏLa ˙Ó BÏ ˙Ó . »∆∆≈≈ƒ¿»»»¿»¿«¿»»

Ì‰È¯·cÓ ÔB‡ ‰¯e·˜ ÌBÈa ‡e‰ È¯‰ - ¯OÚ72BÈ‡Â , »»¬≈¿¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈
Ì‰È¯·cÓ BÏÈÏ ÒÙBz73Ï·BËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL CÎÈÙÏ . ≈≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¬ƒ»»¿≈

ÌÈL„w‰ ¯‡La Û‡ ·¯ÚÏ ÏÎB‡Â74‰ÚeÓL ÌBÈÂ .75 ¿≈»∆∆«ƒ¿»«√»ƒ¿¿»
˙BÓˆÚ ËewÏ ÌBÈÂ76‰¯e·˜ ÌBÈk ‡e‰ È¯‰ -77. ¿ƒ¬»¬≈¿¿»

B˙Ó ˙BÓˆÚ ËwlL ÈÓ ,CÎÈÙÏ78¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa79 ¿ƒ»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿«¿»»»»
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL - ˙Ó BÏ ˙nL ÚÓML B‡80Ï·BËÂ81 ∆»«∆≈≈¬ƒ»»¿≈

.·¯ÚÏ ÌÈL„wa ÏÎB‡Â¿≈«√»ƒ»∆∆

"אי 61) רבינו: כתב ט הלכה מקדש ביאת מהלכות ב בפרק
להתאבל  חייב שהוא הקרובים מן מת לו שמת זה אונן? זהו
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן,
כמו  בקדשים לאכול אסור ואונן סופרים". מדברי אונן הוא
ממנו". באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים שכתוב

פסחו 62) את ואוכל טובל "אונן צא: בפסחים משנה
וכו'63)לערב". הקריבו היום "הן יט) י, (ויקרא שנאמר
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ק:). (זבחים מותר ולילה אסור היום - היום" חטאת ואכלתי
פסח 64) וגבי דרבנן דלילה אנינות "קסבר בגמרא: צב. שם

כרת". במקום דבריהם העמידו צא:65)לא שם משנה
לערב". פסחו את ואוכל טובל י"ב 66)"אונן בפרק

מה  "ומפני כתב: טו הלכה הטומאה אבות מהלכות
שהרי  לקודש, טבילה כיפורים) ומחוסר (=לאונן הצריכום
ושמא  דעתן והסיחו הקודש את לאכול אסורין היו עתה עד

ידעו". ולא הם אותו 67)נטמאו דוחה אינה והאנינות
מכבר. שנתחייב חיובו עליו 68)מלשלם חל לא שעדיין

פסח. קרבן "וזבחת 69)חיוב ז) כז, (דברים שנאמר ממה
"שלמים  צט:) (זבחים חכמים ודרשו ואכלת" שלמים

כשהוא  מביא ואינו מביא, שלם לרבות כשהוא ומנין אונן,
בכור  אני מרבה מביאן) אין (שאונן ופסח מעשר בכור
שלמים)". (כמו חטא על באין אינן שכן ופסח מעשר

אייר.70) בי"ד שני ק:)71)לפסח (זבחים רבא אמר כן
עליו, וזרקו ששחטו קודם כאן - חצות אחר ואידי "אידי
ושחטו  עברו אם כלומר, עליו", וזרקו ששחטו לאחר כאן

משנה). (כסף כשר - אסי 72)וזרקו "רב צט: בזבחים
לא  קבורה יום בי"ד, וקברו בי"ג מת לו שמת כאן וכו' אמר
מדרבנן  גופו קבורת שיום רש"י ופירש מדרבנן". לילו תפיס

מדרבנן. אפילו תפיס לא ולילו ט"ו 73)וכו' בליל כלומר,
מדרבנן. אף אונן ואילו 74)אינו שם. אסי דרב כאוקימתא

הפסח, מן חוץ קדשים, שאר לערב אוכל אינו י"ד ביום מת
לא  בכרת שהוא בפסח ורק מדרבנן, אונן הוא שבלילה
בלבד  עשה אלא שם שאין בקדשים אבל דבריהם, העמידו

צב.) (פסחים עשה במקום דבריהם העמידו שבאה 75)-
בתוך  ששמע הוא והמדובר קרוב, לו שמת שמועה לו

מותו. מיום יום ומוליכן 76)שלושים ואמו אביו של
ח.), מועדֿקטן (רש"י אבותם בקברות לקוברן אחר למקום

אבילות. נוהג זה (רש"י 77)שביום מדרבנן אונן והוא
צא:). את 78)פסחים ללקוט לאחר שציווה פירוש

הרי  בעצמו, לקט אם אבל נטמא, לא בעצמו והוא העצמות
בגמרא. צב. פסחים - ימים שבעת טמא כן 79)הוא כתב

פסח. קרבן גם לכלול על 80)בכדי "השומע שם: משנה
בקדשים". ואוכל טובל עצמות לו והמלקט כדין 81)מתו

שטובל. אונן

.ÈÏ‚a ¯ÙBÁL ÈÓ82˙n‰ ÏÚ Lw·Ï83ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ƒ∆≈¿«¿«≈««≈≈¬ƒ
ÂÈÏÚ84Ïba ˙n‰ ÌL ‡ˆnÈ ‡nL ,85‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â »»∆»ƒ»≈»«≈«««¬≈»≈

‰ËÈÁL ˙ÚLa86ÂÈÏÚ eËÁL .87˙Ó ÌL ‡ˆÓ ‡ÏÂ ƒ¿«¿ƒ»»¬»»¿…ƒ¿»»≈
˜¯ÊpL ¯Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ .·¯ÚÏ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈»∆∆ƒ¿»»≈««∆ƒ¿«
˙˜È¯Ê ˙ÚLa ‡ÓË ‰È‰L È‡cÂa BÏ Ú„B Ì‡ :Ìc‰«»ƒ«¿««∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ«

Ï‚Ú Ï‚ ‰È‰L ÔB‚k ,Ìc‰88ÁÒÙa ·iÁ ‰Ê È¯‰ - «»¿∆»»«»…¬≈∆«»¿∆«
¯·c‰ ˜ÙÒ Ì‡Â ;ÈL89ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï ‡nLÂ ≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿∆»…»»≈«

- ‰˜È¯Ê ¯Á‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡ÏÂ ‰˜È¯Ê ˙Úa ‰‡Óh‰«À¿»¿≈¿ƒ»¿…ƒ¿»∆»««¿ƒ»
ÈL ÁÒtÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰90. ¬≈∆»ƒ∆«≈ƒ

אדם.82) על שנפלו אבנים מת 83)של שם למצוא מחפש
להוציאו. אין 84)כדי אחרים עם ביחד אבל עצמו, בפני

ומותר. - על 85)חשש האהיל שחפר שבעת ונמצא
לפסח 86)הטומאה. נדחה הוא אלא עליו, שוחטין ואין

ושחטו.87)שני. עברו את 88)כלומר, רק מכסה שהגל

עליו. האהיל שבוודאי יותר, ולא גל 89)המת שהיה כגון
מזה. יותר וגם המת את שמכסה בגמרא:90)ארוך, שם

ארוך  גל אבל עגול, גל אלא שנו לא חנא בר בר רבה "אמר
שחיטה  בשעת היה טהור אימא שני, פסח מלעשות פטור

מספק. להקריב ואין (וזריקה)",

.‡È˙Ó e‡ˆÓe ,C¯ca ¯·ÚL ÈÓ91ÏL daÁ¯Ï ·kLÓ ƒ∆»««∆∆»¿≈À¿»¿»¿»∆
ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ˙n‰ ‰È‰ Ì‡ ,C¯c92Èt ÏÚ Û‡ , ∆∆ƒ»»«≈À¿««¿««ƒ

‡e‰L93ËÁBLÂ ÁÒÙÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯zÏ ‡ÓË ∆»≈«¿»¬≈∆»¿∆«¿≈
BÁÒt ÏÎB‡Â94ÏÈ‡B‰ ,Ú‚pL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈ƒ¿¿««ƒ∆∆¿»∆»«ƒ

ÁÒÙÏ ¯B‰Ë - ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰Â95Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒÀ¿««¿»¿∆«¿««ƒ
ÌÏL ˙n‰L96‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ‡e‰Â97‰Ê È¯‰ - ∆«≈»≈¿ƒ«»∆∆«»∆¬≈∆

‰na .Ba ‡ÓËpL È‡cÂa Ú„iL „Ú ,BÁÒt ‰OBÚ∆ƒ¿«∆≈«¿««∆ƒ¿»«∆
ÂÈÏ‚¯a Cl‰Ó ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c98È¯‰L , ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«≈¿«¿»∆¬≈

ÔeÚË B‡ ·ÎB¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡∆¿»∆…ƒ«¬»ƒ»»≈»
‡OÓ99˙‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆»≈««ƒ∆ƒÀ¿«

ËÈÒÈ ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÌB‰z‰100 «¿¿ƒ∆ƒ∆¿»∆…ƒ«¿∆…»ƒ
˙BÎÏ‰a ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e¯‡a ¯·Îe .ÏÈ‰‡È ‡lLÂ¿∆…«¬ƒ¿»≈«¿À¿««¿¿ƒ¿

.˙e¯ÈÊ¿ƒ

מת.91) שם מצאו שעבר לאחר זהו 92)פירוש, "אי
בסוף  אחד בה) (=יודע בה הכיר שלא כל התהום? טומאת
התהום, טומאת זה אין העולם בסוף אחד בה הכיר העולם.
תהום  טומאת "ונקראת שם). בפסחים (ברייתא וכו'"
בתהום". הייתה כאילו הכל מן נעלמת היא שהטומאה

בדרך.93) שעבר (פסחים 94)זה אשי רב של שני כלשון
הציץ  שם) (שהמת זריקה לפני לו נודע אם שאפילו שם),
קרבן  שוחט לכתחילה שאפילו לרבינו לו ומשמע מרצה,
בשאר  אבל עוברת, מצוה והיא חובה קרבן שהוא פסח,
ורק  לכתחילה יזרוק לא זריקה קודם לו נודע אם קרבנות,

הורצה. בדיעבד זרק אמרו 95)אם פא: פסחים בגמרא
הלכ  התהום לה.שטומאת גמירא היה 96)תא שאילו

אבל  החלקים, בין שעבר לתלות מקום היה ומפורק משובר
ובכל  לתרומה, טמא והוא כן לומר אין שלם שהוא כיוון

פסח. לעניין טהור הוא שם:97)זאת הברייתא לשון
לעבור". מקום לו רבינו 98)"שאין ומפרש שם. ברייתא

של  לרחבו מושכב שאם שאמרו שם, הרישא על מוסב שזה
לרוחב  מושכב שהמת פי על אף פסח, לעושה שטהור דרך
שזהו  אמרו זה ועל שלם, והוא הקצה אל הקצה מן הדרך
נגע  ולא הדרך מן קצת שנטה שאפשר ברגליו, במהלך רק
הסיפא, על מוסב זה שם ולרש"י האהיל. ולא הסיט ולא

לתרומה. טהור שהוא משובר כרחו 99)כשמצאו "ועל
(רש"י  צדדיו" על ומאהיל ולכאן לכאן ונד נע הוא הולך

מהלכות 100)שם). א בפרק וראה המת, את יניד שלא
הוא. נושא בכלל שמסיט ז הלכה מת טומאת

.·ÈCk ¯Á‡Â ¯B‰Ë ‡e‰L ˙˜ÊÁa ÁÒt ‰OÚL ÈÓƒ∆»»∆«¿∆¿«∆»¿««»
·iÁ BÈ‡ - ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰L BÏ Ú„B«∆»»»≈¿À¿««¿≈«»

ÈL ÁÒÙa101‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .102Ï·‡ . ¿∆«≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»¬»
ÁÒÙa ·iÁ - ‰Úe„È ‰‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰L BÏ Ú„B Ì‡ƒ«∆»»»≈¿À¿»¿»«»¿∆«

ÈL103. ≈ƒ
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וכו'101) פסחו לשחוט הולך "היה ו: פרק פסחים תוספתא
וכו' לו ונודע וכו' בבית עמך היה התהום קבר לו אמרו

שני". פסח לעשות צריך אינו פסחו שם 102)משהביא
(כסף  בעלמא אסמכתא וקרא לה גמירא הלכתא התהום פא:

במשנה)103)משנה). (סג. נזיר של בתרא בפרק דתנן
סותר  ידועה טומאה אם טמא שהוא לו ונודע שגלח נזיר
פסח, ועושה נזיר שווים התהום דבטומאת וכיוון הכל את
הם  שווים נמי הכי סב.) ונזיר פא: (פסחים בברייתא כדתניא
וחייב  פסח, בעושה כן גם שסותר לעניין ידועה בטומאה גם

שני. בפסח

.‚È,ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿≈¿À»»»¿ƒƒ¿ƒƒ
‰OÚÂ ,Ú„È ‡ÏÂ ÌB‰z‰ ¯·˜a ‡ÓË BlL ÈÚÈ·M·e«¿ƒƒ∆ƒ¿»¿∆∆«¿¿…»«¿»»

ÁÒt104‡e‰L BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â ¯B‰Ë ‡e‰L ˙˜ÊÁa ∆«¿∆¿«∆»¿««»«∆
ÔÂÈkL ;ÈL ÁÒÙa ·iÁ BÈ‡ - ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË»≈¿À¿««¿≈«»¿∆«≈ƒ∆≈»

‰BL‡¯‰ ‰‡ÓË ‰˜Òt ÈÚÈ·Ma Ï·hL105Ì‡ Ï·‡ . ∆»««¿ƒƒ»¿»À¿»»ƒ»¬»ƒ

B˙‡ÓËÏ ÈMMa ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË106Ú„È ‡ÏÂ ƒ¿»¿À¿««¿«ƒƒ¿À¿»¿…»«
˙˜ÊÁL ;ÈL ÁÒÙa ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÁÒt‰ ‰OÚL „Ú«∆»»«∆«¬≈∆«»¿∆«≈ƒ∆∆¿«
ÌÈÏ‚¯L ,È‡cÂ ¯B‰Ë ‰È‰iL „Ú ,‡ÓË - ‡Óh‰«»≈»≈«∆ƒ¿∆»««∆«¿«ƒ

¯·cÏ107. «»»

שנטמא 104) כרחנו על הפסח, בערב כשהזה המדובר אם
בכל  המדובר ואם עליה, מגלח הנזיר שאין בטומאה
ניסן. בי"ג היה שלו שביעי כרחנו על הטומאות,

התהום 105) שטומאת סד: בנזיר המנונא רב של מימרא
וטומאת  עליו, והוזה שטבל אחרי טהרתו את סותרת אינה
כך  אחר לו נודע אם שני בפסח מחייבתו אינה גופא התהום

טמא. המת 106)שהיה מטומאת נטהר לא שעדיין
לפני  בשביעי התהום בטומאת נטמא אם הדין והוא הידועה.

משנה). (כסף וטבל כיוון 107)שהוזה נטמא, שוודאי
בטומאה. שהוחזק
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á"ôùú'ä úáè á"ë ïåùàø íåé
.æ÷ äùò úåöî

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

á"ôùú'ä úáè â"ë éðù íåé
.æ÷ äùò úåöî

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

á"ôùú'ä úáè ã"ë éùéìù íåé
.æ÷ äùò úåöî

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

á"ôùú'ä úáè ä"ë éòéáø íåé
.æ÷ äùò úåöî

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

á"ôùú'ä úáè å"ë éùéîç íåé
.æ÷ äùò úåöî

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

á"ôùú'ä úáè æ"ë éùéù íåé
.æ÷ äùò úåöî

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
ּכ ּכֹוללת זֹו ּומצוה מת.מטּמא, טמאת לּֿדיני ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

á"ôùú'ä úáè ç"ë ÷"ù íåé
.âé÷ .æ÷ äùò úåöî

úáèç"ë-á"ëùãå÷-úáù-ïåùàøíåé
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ּבניֿיׂשראל לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת
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æè-÷øô ìà÷æçéfÎc

ãéúBãìBîeìzçäå zçìîä àì çìîäå éòLîì zöçø-àì íéîáe CøL úøë-àì Cúà úãleä íBéa C §©À¦§¸¤³¤Ÿ¨Æ«Ÿ¨©´¨¥½§©¬¦«Ÿª©−§§§¦§¦®§¨§¥Æ©Æ´Ÿª§©½©§§¨§¥−
:zìzç àìäéìò äñç-àìéìò äìîçì älàî úçà Cì úBNòì ïéò Cìòâa äãOä éðt-ìà éëìLzå C ¬Ÿª¨«§§Ÿ¨̧¨¨©¹¦©À¦©£¬¨²©©¬¥¥−¤§ª§¨´¨¨®¦©«ª§§¦º¤§¥³©¨¤Æ§´Ÿ©

:Cúà úãlä íBéa CLôðåéìò øáòàåéîãa úññBaúî Càøàå Céîãa Cì øîàå CCì øîàå ééç C ©§¥½§−ª¤¬¤Ÿ¨«¨¤¡³Ÿ¨©Æ¦Æ¨«¤§¥½¦§¤−¤§¨¨®¦¨³Ÿ©¨Æ§¨©´¦£¦½¨¬Ÿ©−̈
éîãa:ééç Cæézúð äãOä çîök äááøçnö CøòNe eðëð íéãL íééãò éãòa éàázå éìcâzå éaøzå C §¨©¬¦£¦«§¨À̈§¤³©©¨¤Æ§©¦½©¦§¦Æ©«¦§§¦½©¨−Ÿ¦©£¦´£¨¦®¨©³¦¨Ÿ ÆÆ§¨¥´¦¥½©

:äéøòå íøò zàå§©−§¥¬Ÿ§¤§¨«

i"yx
(„).êúåà úãìåä íåéá בך כשבחרתי בלע"ז פושניא"ה

הדבר  שדימה ולפי תיקון שום בלי היית במצרים
הולד: תיקוני כאן הזכיר שררך:êøù.ללידה כמו

.éòùîì כיפא שעיעות תרגומו הסלע צחיח לצחצוח
לשון  למשעי חבר ומנחם בלע"ז אפלצמנ"ט

úçìîä.שעשועים: àì כדי הולד את שמולחין מכאן
בשרו: וכןìúçäå.שיתקש' בבגדים כריכה (איובלשון

הוולד:ל"ח ) את שמלפפין הוא חתולתו וערפל
(‰).äìîåçì:לחוס.ìòåâá:בלע"ז אנבורישמנ"ט
(Â).úññåáúî:קמינו יבוס כמו ééç.נרפסת êéîãá אף

לפי  פעמים שני לומר וששינה תמותי לא זה בנווליך
מתבוססת  אחר ל' נגאלו. מילה ודם פסח שבדם

בלע"ז: çîöë.(Ê)שוייליא"ה äááø ובני שנא' כמו
וירבו וישרצו פרו א')ישראל מכלול éãòá.:(שמות  לשון

עדי  בה' בטחו כמו עד לשון עדיים בעדי  פי' ומנחם
אותו  פתר דונש אבל בלע"ז אשיגל"א אנגוק"א עד
ארי  שמות י' מן הוא עדים עדי ומשקל עדי לשון

גדיים: גדי צביים צבי אפייטיאש åðåëð.אריים פורינ"ט
çîö.בלע"ז: êøòùå:נערות äéøòå.סימני íåøò úàå

המצות: מן

cec zcevn
(„).'Â‚Â ÍÈ˙„ÏÂÓÂאני כי בי לבגוד  מהראוי אין הלא כאומר

ביאור ולתוספת שלך התולדה ר "ל  מולדותיך  כי  עמך  הטבתי
הנהוג כדרך  שרך נכרת לא אז הנה  אותך הולדת ביום אמר
להחליק במים  אותך רחצו  ולא  הטבור מן היוצא המעי לכרות 
בשר את למלוח הוא  הדרך  כי בשרך  את מלחו  ולא הבשר את 

ולאמצו : להקשותו Ï˙Á˙.הגוף ‡Ï Ï˙Á‰Â אותך כרכו  לא 
הולד  בתקון שעושים  וכדרך  האיברים ליישר (המשיל בבגדים

שלא  מקום בשדה שנולדה לילדה מהם והגאולה במצרים בהיותם ישראל את

שיצאה  וכמו הוולדם בעת הילדים דת תקון לה לעשות עליה יחמול מי מצאה

נכבד  אדם עליה ועבר השדה ע"פ הושלכה כן הלידה בדם מוגעלת המלאה מבטן

שאת  עם שתחיי בהבטחה לה ואמר תמות לשלא עליה וחמל רע בענין אותה וראה

גדלה  השדה ע"פ ובהיותה ובנות בנים תולדי כי לרבבה עוד ותהיה בדם מוגעלת

וראה  הזה הנכבד האדם שוב עליה ועבר לנשואין ראויה להיות לפרקה שהגיע עד

החומל  א"כ וקשטה והלבישה הדם לכלוך ממנה ושטף לאשה לו לקחה הוא כן כי

וחומל  חונן מצאו ולא עצמו לפרנס כח בו שאין כילד ישראל בני עם היו ואחיו יוסף מות אחרי כי ישראל עם המקום עשה וכן והחסד ההטבה תכלית עמה עשה הזה

התורה  להם ונתן סיני הר לפני וקרבם ממצרים הוציאם הזמן ובבוא והרבם והפרם הגאולה על והבטיח' עליהם וחמל הקב"ה ובא עבודתם לעבוד השדה ע"פ והושלכו

הרבה) חסד עמהם א"כ ועשה הקדושה לארץ והביאם וקדושין בכתובה לאשה לו לקחם ÔÈÚ.(‰):כאלו ÍÈÏÚ ‰ÒÁ ‡Ï עליך חסה  לא אדם עין שום
הולדו: ביום לולד שעושים התקונים מאלה אחת לך ÍÈÏÚ.לעשות  ‰ÏÓÂÁÏהדבר וכפל עמך  להתעסק  עליך  חומל להיות 

ביאור : לתוספת  Â‚Â'.במ "ש Í˘Ù ÏÚÂ‚·:הלידה בדם ומלוכלך מוגעל  גופך שהיה כמו השדה  ע"פ  הושלכת שנולדת  ביום ר "ל 
(Â).ÍÈÓ„· ˙ÒÒÂ·˙Ó: הלידה בעת  עמך  שיצא  דם  בטנוף  ורמוסה  ÈÈÁ.מתגלגלת ÍÈÓ„·לידה בדם  מוגעל  שאתה אף ר"ל 

בשדה עבודתם כל  את  במצרים  ישראל  עבדו בעוד  ור "ל  הענין לחזק הדבר וכפל  והלכלוך  הגעול בעבור  תמות  ולא  תחיי עכ "ז
וכו' מצרים בארץ להם ואודע  כמ"ש הגאולה והבטיחם  אהרן על  נבואתו משפיע היה בפרך  כ')מעונים  החומל ¯··‰.(Ê):(לקמן

פרו ישראל ובני כמ"ש במצרים והרבם הפרם  המקום  ר"ל  השדה כצמח  ובנות  בנים להרבות לרבבה  שתהיה הבטיחם הזה 
מאד  במאד  ויעצמו וירבו  א')וישרצו הראויÈ·¯˙Â.:(שמות לזמן ובאת  בקומה ותגדלי ומאומנת מגודלת  היית  השדה ע"פ  בהיותך 

הנערות: ימי הם  יפים  בקשוטים ÂÂÎ.להתקשט ÌÈ„˘ מצמיח היה הערוה בית במקום ושער צרכן  כל  גדולים היו שלך  השדים 
נערות : סימני  È¯ÚÂ‰.והם  ÌÂ¯Ú ˙‡Â בכח וגדולים  באוכלוסין מרובים שהיו  ר"ל שנולדה כעת  כסות מבלי ערומה היית ועוד 

ומע "ט : זכות מבלי ערומים היו אבל  הגאולה זמן ובא

oeiv zcevn
(„).Í¯˘ הסהר אגן  שררך  כמו הטבור ז)הוא  ÈÚ˘ÓÏ.:(ש"ה

צואריו חלקת  כי החלקה  כז)ענין אונקלוס(בראשית תרגם 
צוארוהי: וכןÏ˙Á‰Â.שעיעות בבגדים  כריכה  כריכה ענין 

חתולתו לח)וערפל  וחמלה :ÒÁ‰.(‰):(איוב חס  ·‚ÏÚÂ.מל '
אתכם  נפשי וגעלה  כמו  ותיעוב מיאוס  כו)ענין Í˘Ù.:(ויקרא

נפשו  וריקה וכן גופך  כט)ר "ל  עניןÒÒÂ·˙Ó˙.(Â):(ישעיה
מובס כפגר כמו ורמיסה וז)גלגול תחיי:ÈÈÁ.:(שם כמו 

(Ê).‰··¯:אלפים עשרת הוא  ורבוא  רבבות  הרבה ר "ל 
.È·¯˙Âגוריה רבתה כמו  ואימון גידול  יט)ענין ·È„Ú:(לקמן
.ÌÈÈ„Úנזמה ותעד  כמו קישוט ב)ענין בהטוב(הושע ור "ל 

מלכים מלך ודוגמתו שבעדיים כו)והיפה  מל 'ÂÂÎ.:(לקמן
הגדול: בענין צרכן  כל מתוקן ר "ל  המחוסרÌÂ¯Ú.הכנה  הוא 

הערהÈ¯ÚÂ‰.המלבוש: מקורה כמו כ)מגולה :(ויקרא

h wxt dingp - miaezk
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æéì eðàîéåéúàìôð eøëæ-àìå òîLì Làø-eðziå ítøò-úà eL÷iå íänò úéNò øLà Eíúãáòì áeL ©§¨£´¦§ÀŸ©§Ÿ¨§³¦§§Ÿ¤ÆÆ£¤´¨¦´¨¦¨¤½©©§Æ¤¨§½̈©¦§²Ÿ¨¬§©§ª−̈
:ízáæò àìå ãñç (ãñçå)-áøå íétà-Cøà íeçøå ïepç úBçéìñ ýBìà äzàå íéøîaçéeNò-ék óà §¦§¨®§©¨Á¡¸©§¦¹©¯§©²¤«¤©©¬¦§©¤−¤§¬Ÿ£©§¨«©À¦«¨³

éäìà äæ eøîàiå äëqî ìâò íäì:úBìãb úBöàð eNòiå íéøönî Eìòä øLà Eèééîçøa äzàåE ¨¤Æ¥´¤©¥½̈©´Ÿ§½¤´¡Ÿ¤½£¤¬¤¤§−¦¦§¨®¦©«©£½¤¨−§Ÿ«§©¨Æ§©£¤´
Làä ãenò-úàå Cøcäa íúçðäì íîBéa íäéìòî øñ-àì ïðòä ãenò-úà øaãna ízáæò àì íéaøä̈«©¦½¬Ÿ£©§−̈©¦§¨®¤©´¤Â¨¨Ÿ¨̧¥£¥¤³§¨Æ§©§Ÿ¨´§©¤½¤§¤©¸¨¥³

:dá-eëìé øLà Cøcä-úàå íäì øéàäì äìéìaëðîe íìékNäì zúð äáBhä Eçeøåzòðî-àì E §©Æ§¨Æ§¨¦´¨¤½§¤©¤−¤£¤¬¥«§¨«§£¸©½̈¨©−¨§©§¦¨®©§ÆŸ¨©´§¨
:íàîöì íäì äzúð íéîe íäétîàëeìá àì íäéúîìN eøñç àì øaãna ízìkìk äðL íéòaøàå ¦¦¤½©²¦¨©¬¨¨¤−¦§¨¨«§©§¨¦¬¨¨²¦§©§¨¬©¦§−̈´Ÿ¨¥®©§«Ÿ¥¤Æ´Ÿ¨½

:e÷öá àì íäéìâøåáëõøà-úàå ïBçéñ õøà-úà eLøéiå äàôì í÷ìçzå íéîîòå úBëìîî íäì ïzzå §©§¥¤−¬Ÿ¨¥«©¦¥̧¨¤³©§¨Æ©£¨¦½©«©§§¥−§¥¨®©¦«§º¤¤´¤¦À§¤¤Æ¤Æ
:ïLaä-Cìî âBò õøà-úàå ïBaLç Cìîâëõøàä-ìà íàéázå íéîMä éáëëk úéaøä íäéðáe ¤´¤¤§½§¤¤−¤¬¤«¤©¨¨«§¥¤´¦§¦½¨§Ÿ§¥−©¨¨®¦©§¦¥Æ¤¨½̈¤

:úLøì àBáì íäéúáàì zøîà-øLàãëéáLé-úà íäéðôì òðëzå õøàä-úà eLøéiå íéðaä eàáiå £¤¨©¬§¨©£Ÿ¥¤−¨¬¨¨«¤©¨³Ÿ©¨¦Æ©¦«§´¤¨½̈¤©©§©̧¦§¥¤¹¤Ÿ§¥³
:íðBöøk íäa úBNòì õøàä éîîò-úàå íäéëìî-úàå íãéa íðzzå íéðòðkä õøàääëíéøò eãkìiå ¨Æ̈¤Æ©§©£́¦½©«¦§¥−§¨¨®§¤©§¥¤Æ§¤©«§¥´¨½̈¤©£¬¨¤−¦§¨«©«¦§§º¨¦´

áøì ìëàî õòå íéúéæå íéîøk íéáeöç úBøa áeè-ìk-íéàìî íéza eLøéiå äðîL äîãàå úBøöa§ª»©£¨¨´§¥¨¼©¦«§¿¨¦´§¥«¦¨ÂŸ¸£¦¹§¨¦¯§¥¦²§¥¬©£−̈¨®Ÿ
:ìBãbä Eáeèa eðcòúiå eðéîLiå eòaNiå eìëàiååëíeâ éøçà EúøBz-úà eëìLiå Ca eãøîiå eøîiå ©Ÿ§³©«¦§§Æ©©§¦½©¦«§©§−§§¬©¨«©©§¸©«¦§§¹À̈©©§¦³¤¨«§Æ©£¥´©½̈

éàéáð-úàåéìà íáéLäì íá eãéòä-øLà eâøä E:úìBãb úBöàð eNòiå Eæëeøöiå íäéøö ãéa íðzzå §¤§¦¤´¨½̈£¤¥¦¬−̈©£¦¨´¥¤®©«©£½¤¨−§«Ÿ©«¦§¥Æ§©´¨«¥¤½©¨¥−
éìà e÷òöé íúøö úòáe íäìéîçøëe òîLz íéîMî äzàå EíeòéLBéå íéòéLBî íäì ïzz íéaøä E ¨¤®§¥³¨«¨¨Æ¦§£´¥¤½§©¨Æ¦¨©´¦¦§½̈«§©£¤´¨«©¦À¦¥³¨¤Æ«¦¦½§¦−

:íäéøö ãiîçëéðôì òø úBNòì eáeLé íäì çBðëeEe÷òæiå eáeLiå íäá ecøiå íäéáéà ãéa íáæòzå E ¦©¬¨¥¤«§´©¨¤½¨¾©£¬©−§¨¤®©©«©§¥º§©³«Ÿ§¥¤Æ©¦§´¨¤½©¨ÆÆ©¦§¨½
éîçøk íìévúå òîLz íéîMî äzàå:íézò úBaø Eèëeãéæä änäå EúøBz-ìà íáéLäì íäa ãòzå §©º̈¦¨©¯¦¦§©²§©¦¥¬§©£¤−©¬¦¦«©¨̧©¨¤¹©£¦¨´¤¨¤À§¥̧¨¥¦¹

éúBöîì eòîL-àìåéètLîáe Eítøòå úøøBñ óúë eðziå íäá äéçå íãà äNòé-øLà íá-eàèç E §Ÿ¨§³§¦§¤ÆÆ§¦§¨¤´¨«§½̈£¤©£¤¬¨−̈§¨¨´¨¤®©¦§³¨¥Æ¤½¤§¨§¨¬
:eòîL àìå eL÷ä¦§−§¬Ÿ¨¥«

i"yx
(ÊÈ).íéøîá:שלהם מרי כמו êøãäá.(ËÈ)בשביל

אחת äàôì.(Î·)בדרך: זוית לצד להיות כמו
הארצות: גויי עם להתערב בלי òðëúå.(Î„)מוחלקים

òîùú.(ÊÎ)והכנעת: íéîùî äúàå:שומע היית

cec zcevn
(ÊÈ).˘‡¯ Â˙ÈÂלמצרים לשוב  ראש לעצמם לעשות אמרו

כמאז: רצו·ÌÈ¯Ó.לעבדם בהם שהיה  והמרד המרי  רוב  בעבור
כזאת : Â‚Â'.לעשות  ‰˙‡Â'וכו סליחות אלוה אתה אבל

עזבתם: ולא פשעם ÂÎÂ'.(ËÈ)והעברת  ÍÈÓÁ¯· ‰˙‡Âאף ר"ל
הרבים ברחמיך  אתה אבל  מעשיהם בעבור  לעזבם ראוים  שהיו

עזבתם: ‰„¯Í.לא ˙‡Â: הדרך את ÍÁÂ¯Â(Î)ולהנחותם
.‰·ÂË‰דברי להשכילם ובינה חכמה  רוח  עליהם השפעת
Â¯ÒÁ.(Î‡)תורתך: ‡Ï:המצטרך דבר ·ˆ˜Â.מכל  ‡Ïלא

וכדרך  למעלה ועולה יתחמץ כאשר הזה כבצק להיות  נפחו
רגל: הולכי ÙÏ‡‰.(Î·)שאר Ì˜ÏÁ˙Âכוכבים העובדי גרשת 

הארץ : בקצות  נפוצים להיות ÂÎÂ'.וחלקתם ÔÂÁÈÒ ı¯‡ כפל
ביאור : לתוספת  Ï¯˘˙.(Î‚)הדבר ‡Â·Ï: לרשת לבוא  וכו' ותביאם על  קרויÌÈ·ÂˆÁ.(Î‰)מוסב סלעים  במקום  הבור חפירת

בשר:ÂÈÓ˘ÈÂ.חציבה: ובעלי שמנים להם:Â„Ú˙ÈÂ.נעשו שהשפעת הטוב גודל  ברוב  עצמם מעדנין  Â„¯ÓÈÂ.(ÂÎ)היו  Â¯ÓÈÂ
המרידה : גודל  על  ויורה  במ "ש  ענין  כפל  ·Ì.הוא Â„ÈÚ‰: יכחש לא  למען בעדים מתרים המתרים  רוב כי בם ÁÂÎÂ(ÁÎ)התרו

.Ì‰Ï:כוכבים העובדי מן מנוחה  להם היה  אליך :ÍÂ˜ÚÊÈÂ.וכאשר  ÌÈ˙Ú.זעקו ˙Â·¯:מרובות בעתים  כ "א שתים ולא פעם לא ר"ל 
(ËÎ).Ì‰· „Ú˙Â: הנביאים ע "י בהם  מתרה Â‚Â'.היית ÍÈËÙ˘Ó·Âעשו כ "א ה' מצות לקיים עשו  לא משפטיך בעשיית אף  ר "ל 

וכדומה: נקמתו להתנקם בכדי החוטאי' הריגת כענין חטא בדרך  ואף  לשמה Â‚Â'.שלא  ‰˘ÚÈ יעשה‡˘¯ אם אשר  המשפטים  ר "ל 
בם: חטאו המה  הנה  בעבורם החיים ישיג האדם ÂÒ¯¯˙.אותם  Û˙Î:מחברו ללכת  ופונה  כתפו המסיר כאדם

oeiv zcevn
(ÊÈ).Â‡ÓÈÂ:וסירוב מיאון הניצקÎÒÓ‰.(ÁÈ)מלשון מדבר 

ובזיון:Âˆ‡˙.וניתך : כעס  מן:ÍÓÂ.(Î)ענין  ÚÓ˙.מלשון 
יוסףÌ˙ÏÎÏÎ.(Î‡)חדלת : ויכלכל כמו הצורך  סיפוק  ענין 

מ"ז) ורקבון :·ÂÏ.:(בראשית בליה עיסה·ˆ˜Â.מלשון ענין 
שדך ÙÏ‡‰.(Î·)המחומץ : פאת כמו י"ט)לקצה  :(ויקרא

(„Î).ÚÎ˙Â:הכנעה מבצר:·ˆÂ¯Â˙.(Î‰)מלשון מלשון 
.‰Ó˘:שמן מעדניÂ„Ú˙ÈÂ.מלשון כמו  ותפנוק עונג ענין 

מ"ט)מלך  שאול ‚ÌÂ.(ÂÎ):(בראשית גוית כמו א'גופם  (שמואל

צרה:Â¯ˆÈÂ.(ÊÎ):ל"א) רדהÂ„¯ÈÂ.(ÁÎ)מלשון  כמו ומשלו
אויביך  ק"י)בקרב  התראה:Ú˙Â„.(ËÎ):(תהלים ענין
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æè-÷øô ìà÷æçéfÎc

ãéúBãìBîeìzçäå zçìîä àì çìîäå éòLîì zöçø-àì íéîáe CøL úøë-àì Cúà úãleä íBéa C §©À¦§¸¤³¤Ÿ¨Æ«Ÿ¨©´¨¥½§©¬¦«Ÿª©−§§§¦§¦®§¨§¥Æ©Æ´Ÿª§©½©§§¨§¥−
:zìzç àìäéìò äñç-àìéìò äìîçì älàî úçà Cì úBNòì ïéò Cìòâa äãOä éðt-ìà éëìLzå C ¬Ÿª¨«§§Ÿ¨̧¨¨©¹¦©À¦©£¬¨²©©¬¥¥−¤§ª§¨´¨¨®¦©«ª§§¦º¤§¥³©¨¤Æ§´Ÿ©

:Cúà úãlä íBéa CLôðåéìò øáòàåéîãa úññBaúî Càøàå Céîãa Cì øîàå CCì øîàå ééç C ©§¥½§−ª¤¬¤Ÿ¨«¨¤¡³Ÿ¨©Æ¦Æ¨«¤§¥½¦§¤−¤§¨¨®¦¨³Ÿ©¨Æ§¨©´¦£¦½¨¬Ÿ©−̈
éîãa:ééç Cæézúð äãOä çîök äááøçnö CøòNe eðëð íéãL íééãò éãòa éàázå éìcâzå éaøzå C §¨©¬¦£¦«§¨À̈§¤³©©¨¤Æ§©¦½©¦§¦Æ©«¦§§¦½©¨−Ÿ¦©£¦´£¨¦®¨©³¦¨Ÿ ÆÆ§¨¥´¦¥½©

:äéøòå íøò zàå§©−§¥¬Ÿ§¤§¨«

i"yx
(„).êúåà úãìåä íåéá בך כשבחרתי בלע"ז פושניא"ה

הדבר  שדימה ולפי תיקון שום בלי היית במצרים
הולד: תיקוני כאן הזכיר שררך:êøù.ללידה כמו

.éòùîì כיפא שעיעות תרגומו הסלע צחיח לצחצוח
לשון  למשעי חבר ומנחם בלע"ז אפלצמנ"ט

úçìîä.שעשועים: àì כדי הולד את שמולחין מכאן
בשרו: וכןìúçäå.שיתקש' בבגדים כריכה (איובלשון

הוולד:ל"ח ) את שמלפפין הוא חתולתו וערפל
(‰).äìîåçì:לחוס.ìòåâá:בלע"ז אנבורישמנ"ט
(Â).úññåáúî:קמינו יבוס כמו ééç.נרפסת êéîãá אף

לפי  פעמים שני לומר וששינה תמותי לא זה בנווליך
מתבוססת  אחר ל' נגאלו. מילה ודם פסח שבדם

בלע"ז: çîöë.(Ê)שוייליא"ה äááø ובני שנא' כמו
וירבו וישרצו פרו א')ישראל מכלול éãòá.:(שמות  לשון

עדי  בה' בטחו כמו עד לשון עדיים בעדי  פי' ומנחם
אותו  פתר דונש אבל בלע"ז אשיגל"א אנגוק"א עד
ארי  שמות י' מן הוא עדים עדי ומשקל עדי לשון

גדיים: גדי צביים צבי אפייטיאש åðåëð.אריים פורינ"ט
çîö.בלע"ז: êøòùå:נערות äéøòå.סימני íåøò úàå

המצות: מן

cec zcevn
(„).'Â‚Â ÍÈ˙„ÏÂÓÂאני כי בי לבגוד  מהראוי אין הלא כאומר

ביאור ולתוספת שלך התולדה ר "ל  מולדותיך  כי  עמך  הטבתי
הנהוג כדרך  שרך נכרת לא אז הנה  אותך הולדת ביום אמר
להחליק במים  אותך רחצו  ולא  הטבור מן היוצא המעי לכרות 
בשר את למלוח הוא  הדרך  כי בשרך  את מלחו  ולא הבשר את 

ולאמצו : להקשותו Ï˙Á˙.הגוף ‡Ï Ï˙Á‰Â אותך כרכו  לא 
הולד  בתקון שעושים  וכדרך  האיברים ליישר (המשיל בבגדים

שלא  מקום בשדה שנולדה לילדה מהם והגאולה במצרים בהיותם ישראל את

שיצאה  וכמו הוולדם בעת הילדים דת תקון לה לעשות עליה יחמול מי מצאה

נכבד  אדם עליה ועבר השדה ע"פ הושלכה כן הלידה בדם מוגעלת המלאה מבטן

שאת  עם שתחיי בהבטחה לה ואמר תמות לשלא עליה וחמל רע בענין אותה וראה

גדלה  השדה ע"פ ובהיותה ובנות בנים תולדי כי לרבבה עוד ותהיה בדם מוגעלת

וראה  הזה הנכבד האדם שוב עליה ועבר לנשואין ראויה להיות לפרקה שהגיע עד

החומל  א"כ וקשטה והלבישה הדם לכלוך ממנה ושטף לאשה לו לקחה הוא כן כי

וחומל  חונן מצאו ולא עצמו לפרנס כח בו שאין כילד ישראל בני עם היו ואחיו יוסף מות אחרי כי ישראל עם המקום עשה וכן והחסד ההטבה תכלית עמה עשה הזה

התורה  להם ונתן סיני הר לפני וקרבם ממצרים הוציאם הזמן ובבוא והרבם והפרם הגאולה על והבטיח' עליהם וחמל הקב"ה ובא עבודתם לעבוד השדה ע"פ והושלכו

הרבה) חסד עמהם א"כ ועשה הקדושה לארץ והביאם וקדושין בכתובה לאשה לו לקחם ÔÈÚ.(‰):כאלו ÍÈÏÚ ‰ÒÁ ‡Ï עליך חסה  לא אדם עין שום
הולדו: ביום לולד שעושים התקונים מאלה אחת לך ÍÈÏÚ.לעשות  ‰ÏÓÂÁÏהדבר וכפל עמך  להתעסק  עליך  חומל להיות 

ביאור : לתוספת  Â‚Â'.במ "ש Í˘Ù ÏÚÂ‚·:הלידה בדם ומלוכלך מוגעל  גופך שהיה כמו השדה  ע"פ  הושלכת שנולדת  ביום ר "ל 
(Â).ÍÈÓ„· ˙ÒÒÂ·˙Ó: הלידה בעת  עמך  שיצא  דם  בטנוף  ורמוסה  ÈÈÁ.מתגלגלת ÍÈÓ„·לידה בדם  מוגעל  שאתה אף ר"ל 

בשדה עבודתם כל  את  במצרים  ישראל  עבדו בעוד  ור "ל  הענין לחזק הדבר וכפל  והלכלוך  הגעול בעבור  תמות  ולא  תחיי עכ "ז
וכו' מצרים בארץ להם ואודע  כמ"ש הגאולה והבטיחם  אהרן על  נבואתו משפיע היה בפרך  כ')מעונים  החומל ¯··‰.(Ê):(לקמן

פרו ישראל ובני כמ"ש במצרים והרבם הפרם  המקום  ר"ל  השדה כצמח  ובנות  בנים להרבות לרבבה  שתהיה הבטיחם הזה 
מאד  במאד  ויעצמו וירבו  א')וישרצו הראויÈ·¯˙Â.:(שמות לזמן ובאת  בקומה ותגדלי ומאומנת מגודלת  היית  השדה ע"פ  בהיותך 

הנערות: ימי הם  יפים  בקשוטים ÂÂÎ.להתקשט ÌÈ„˘ מצמיח היה הערוה בית במקום ושער צרכן  כל  גדולים היו שלך  השדים 
נערות : סימני  È¯ÚÂ‰.והם  ÌÂ¯Ú ˙‡Â בכח וגדולים  באוכלוסין מרובים שהיו  ר"ל שנולדה כעת  כסות מבלי ערומה היית ועוד 

ומע "ט : זכות מבלי ערומים היו אבל  הגאולה זמן ובא

oeiv zcevn
(„).Í¯˘ הסהר אגן  שררך  כמו הטבור ז)הוא  ÈÚ˘ÓÏ.:(ש"ה

צואריו חלקת  כי החלקה  כז)ענין אונקלוס(בראשית תרגם 
צוארוהי: וכןÏ˙Á‰Â.שעיעות בבגדים  כריכה  כריכה ענין 

חתולתו לח)וערפל  וחמלה :ÒÁ‰.(‰):(איוב חס  ·‚ÏÚÂ.מל '
אתכם  נפשי וגעלה  כמו  ותיעוב מיאוס  כו)ענין Í˘Ù.:(ויקרא

נפשו  וריקה וכן גופך  כט)ר "ל  עניןÒÒÂ·˙Ó˙.(Â):(ישעיה
מובס כפגר כמו ורמיסה וז)גלגול תחיי:ÈÈÁ.:(שם כמו 

(Ê).‰··¯:אלפים עשרת הוא  ורבוא  רבבות  הרבה ר "ל 
.È·¯˙Âגוריה רבתה כמו  ואימון גידול  יט)ענין ·È„Ú:(לקמן
.ÌÈÈ„Úנזמה ותעד  כמו קישוט ב)ענין בהטוב(הושע ור "ל 

מלכים מלך ודוגמתו שבעדיים כו)והיפה  מל 'ÂÂÎ.:(לקמן
הגדול: בענין צרכן  כל מתוקן ר "ל  המחוסרÌÂ¯Ú.הכנה  הוא 

הערהÈ¯ÚÂ‰.המלבוש: מקורה כמו כ)מגולה :(ויקרא
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è-÷øô äéîçðhkÎfi

æéì eðàîéåéúàìôð eøëæ-àìå òîLì Làø-eðziå ítøò-úà eL÷iå íänò úéNò øLà Eíúãáòì áeL ©§¨£´¦§ÀŸ©§Ÿ¨§³¦§§Ÿ¤ÆÆ£¤´¨¦´¨¦¨¤½©©§Æ¤¨§½̈©¦§²Ÿ¨¬§©§ª−̈
:ízáæò àìå ãñç (ãñçå)-áøå íétà-Cøà íeçøå ïepç úBçéìñ ýBìà äzàå íéøîaçéeNò-ék óà §¦§¨®§©¨Á¡¸©§¦¹©¯§©²¤«¤©©¬¦§©¤−¤§¬Ÿ£©§¨«©À¦«¨³

éäìà äæ eøîàiå äëqî ìâò íäì:úBìãb úBöàð eNòiå íéøönî Eìòä øLà Eèééîçøa äzàåE ¨¤Æ¥´¤©¥½̈©´Ÿ§½¤´¡Ÿ¤½£¤¬¤¤§−¦¦§¨®¦©«©£½¤¨−§Ÿ«§©¨Æ§©£¤´
Làä ãenò-úàå Cøcäa íúçðäì íîBéa íäéìòî øñ-àì ïðòä ãenò-úà øaãna ízáæò àì íéaøä̈«©¦½¬Ÿ£©§−̈©¦§¨®¤©´¤Â¨¨Ÿ¨̧¥£¥¤³§¨Æ§©§Ÿ¨´§©¤½¤§¤©¸¨¥³

:dá-eëìé øLà Cøcä-úàå íäì øéàäì äìéìaëðîe íìékNäì zúð äáBhä Eçeøåzòðî-àì E §©Æ§¨Æ§¨¦´¨¤½§¤©¤−¤£¤¬¥«§¨«§£¸©½̈¨©−¨§©§¦¨®©§ÆŸ¨©´§¨
:íàîöì íäì äzúð íéîe íäétîàëeìá àì íäéúîìN eøñç àì øaãna ízìkìk äðL íéòaøàå ¦¦¤½©²¦¨©¬¨¨¤−¦§¨¨«§©§¨¦¬¨¨²¦§©§¨¬©¦§−̈´Ÿ¨¥®©§«Ÿ¥¤Æ´Ÿ¨½

:e÷öá àì íäéìâøåáëõøà-úàå ïBçéñ õøà-úà eLøéiå äàôì í÷ìçzå íéîîòå úBëìîî íäì ïzzå §©§¥¤−¬Ÿ¨¥«©¦¥̧¨¤³©§¨Æ©£¨¦½©«©§§¥−§¥¨®©¦«§º¤¤´¤¦À§¤¤Æ¤Æ
:ïLaä-Cìî âBò õøà-úàå ïBaLç Cìîâëõøàä-ìà íàéázå íéîMä éáëëk úéaøä íäéðáe ¤´¤¤§½§¤¤−¤¬¤«¤©¨¨«§¥¤´¦§¦½¨§Ÿ§¥−©¨¨®¦©§¦¥Æ¤¨½̈¤

:úLøì àBáì íäéúáàì zøîà-øLàãëéáLé-úà íäéðôì òðëzå õøàä-úà eLøéiå íéðaä eàáiå £¤¨©¬§¨©£Ÿ¥¤−¨¬¨¨«¤©¨³Ÿ©¨¦Æ©¦«§´¤¨½̈¤©©§©̧¦§¥¤¹¤Ÿ§¥³
:íðBöøk íäa úBNòì õøàä éîîò-úàå íäéëìî-úàå íãéa íðzzå íéðòðkä õøàääëíéøò eãkìiå ¨Æ̈¤Æ©§©£́¦½©«¦§¥−§¨¨®§¤©§¥¤Æ§¤©«§¥´¨½̈¤©£¬¨¤−¦§¨«©«¦§§º¨¦´

áøì ìëàî õòå íéúéæå íéîøk íéáeöç úBøa áeè-ìk-íéàìî íéza eLøéiå äðîL äîãàå úBøöa§ª»©£¨¨´§¥¨¼©¦«§¿¨¦´§¥«¦¨ÂŸ¸£¦¹§¨¦¯§¥¦²§¥¬©£−̈¨®Ÿ
:ìBãbä Eáeèa eðcòúiå eðéîLiå eòaNiå eìëàiååëíeâ éøçà EúøBz-úà eëìLiå Ca eãøîiå eøîiå ©Ÿ§³©«¦§§Æ©©§¦½©¦«§©§−§§¬©¨«©©§¸©«¦§§¹À̈©©§¦³¤¨«§Æ©£¥´©½̈

éàéáð-úàåéìà íáéLäì íá eãéòä-øLà eâøä E:úìBãb úBöàð eNòiå Eæëeøöiå íäéøö ãéa íðzzå §¤§¦¤´¨½̈£¤¥¦¬−̈©£¦¨´¥¤®©«©£½¤¨−§«Ÿ©«¦§¥Æ§©´¨«¥¤½©¨¥−
éìà e÷òöé íúøö úòáe íäìéîçøëe òîLz íéîMî äzàå EíeòéLBéå íéòéLBî íäì ïzz íéaøä E ¨¤®§¥³¨«¨¨Æ¦§£´¥¤½§©¨Æ¦¨©´¦¦§½̈«§©£¤´¨«©¦À¦¥³¨¤Æ«¦¦½§¦−

:íäéøö ãiîçëéðôì òø úBNòì eáeLé íäì çBðëeEe÷òæiå eáeLiå íäá ecøiå íäéáéà ãéa íáæòzå E ¦©¬¨¥¤«§´©¨¤½¨¾©£¬©−§¨¤®©©«©§¥º§©³«Ÿ§¥¤Æ©¦§´¨¤½©¨ÆÆ©¦§¨½
éîçøk íìévúå òîLz íéîMî äzàå:íézò úBaø Eèëeãéæä änäå EúøBz-ìà íáéLäì íäa ãòzå §©º̈¦¨©¯¦¦§©²§©¦¥¬§©£¤−©¬¦¦«©¨̧©¨¤¹©£¦¨´¤¨¤À§¥̧¨¥¦¹

éúBöîì eòîL-àìåéètLîáe Eítøòå úøøBñ óúë eðziå íäá äéçå íãà äNòé-øLà íá-eàèç E §Ÿ¨§³§¦§¤ÆÆ§¦§¨¤´¨«§½̈£¤©£¤¬¨−̈§¨¨´¨¤®©¦§³¨¥Æ¤½¤§¨§¨¬
:eòîL àìå eL÷ä¦§−§¬Ÿ¨¥«

i"yx
(ÊÈ).íéøîá:שלהם מרי כמו êøãäá.(ËÈ)בשביל

אחת äàôì.(Î·)בדרך: זוית לצד להיות כמו
הארצות: גויי עם להתערב בלי òðëúå.(Î„)מוחלקים

òîùú.(ÊÎ)והכנעת: íéîùî äúàå:שומע היית

cec zcevn
(ÊÈ).˘‡¯ Â˙ÈÂלמצרים לשוב  ראש לעצמם לעשות אמרו

כמאז: רצו·ÌÈ¯Ó.לעבדם בהם שהיה  והמרד המרי  רוב  בעבור
כזאת : Â‚Â'.לעשות  ‰˙‡Â'וכו סליחות אלוה אתה אבל

עזבתם: ולא פשעם ÂÎÂ'.(ËÈ)והעברת  ÍÈÓÁ¯· ‰˙‡Âאף ר"ל
הרבים ברחמיך  אתה אבל  מעשיהם בעבור  לעזבם ראוים  שהיו

עזבתם: ‰„¯Í.לא ˙‡Â: הדרך את ÍÁÂ¯Â(Î)ולהנחותם
.‰·ÂË‰דברי להשכילם ובינה חכמה  רוח  עליהם השפעת
Â¯ÒÁ.(Î‡)תורתך: ‡Ï:המצטרך דבר ·ˆ˜Â.מכל  ‡Ïלא

וכדרך  למעלה ועולה יתחמץ כאשר הזה כבצק להיות  נפחו
רגל: הולכי ÙÏ‡‰.(Î·)שאר Ì˜ÏÁ˙Âכוכבים העובדי גרשת 

הארץ : בקצות  נפוצים להיות ÂÎÂ'.וחלקתם ÔÂÁÈÒ ı¯‡ כפל
ביאור : לתוספת  Ï¯˘˙.(Î‚)הדבר ‡Â·Ï: לרשת לבוא  וכו' ותביאם על  קרויÌÈ·ÂˆÁ.(Î‰)מוסב סלעים  במקום  הבור חפירת

בשר:ÂÈÓ˘ÈÂ.חציבה: ובעלי שמנים להם:Â„Ú˙ÈÂ.נעשו שהשפעת הטוב גודל  ברוב  עצמם מעדנין  Â„¯ÓÈÂ.(ÂÎ)היו  Â¯ÓÈÂ
המרידה : גודל  על  ויורה  במ "ש  ענין  כפל  ·Ì.הוא Â„ÈÚ‰: יכחש לא  למען בעדים מתרים המתרים  רוב כי בם ÁÂÎÂ(ÁÎ)התרו

.Ì‰Ï:כוכבים העובדי מן מנוחה  להם היה  אליך :ÍÂ˜ÚÊÈÂ.וכאשר  ÌÈ˙Ú.זעקו ˙Â·¯:מרובות בעתים  כ "א שתים ולא פעם לא ר"ל 
(ËÎ).Ì‰· „Ú˙Â: הנביאים ע "י בהם  מתרה Â‚Â'.היית ÍÈËÙ˘Ó·Âעשו כ "א ה' מצות לקיים עשו  לא משפטיך בעשיית אף  ר "ל 

וכדומה: נקמתו להתנקם בכדי החוטאי' הריגת כענין חטא בדרך  ואף  לשמה Â‚Â'.שלא  ‰˘ÚÈ יעשה‡˘¯ אם אשר  המשפטים  ר "ל 
בם: חטאו המה  הנה  בעבורם החיים ישיג האדם ÂÒ¯¯˙.אותם  Û˙Î:מחברו ללכת  ופונה  כתפו המסיר כאדם

oeiv zcevn
(ÊÈ).Â‡ÓÈÂ:וסירוב מיאון הניצקÎÒÓ‰.(ÁÈ)מלשון מדבר 

ובזיון:Âˆ‡˙.וניתך : כעס  מן:ÍÓÂ.(Î)ענין  ÚÓ˙.מלשון 
יוסףÌ˙ÏÎÏÎ.(Î‡)חדלת : ויכלכל כמו הצורך  סיפוק  ענין 

מ"ז) ורקבון :·ÂÏ.:(בראשית בליה עיסה·ˆ˜Â.מלשון ענין 
שדך ÙÏ‡‰.(Î·)המחומץ : פאת כמו י"ט)לקצה  :(ויקרא

(„Î).ÚÎ˙Â:הכנעה מבצר:·ˆÂ¯Â˙.(Î‰)מלשון מלשון 
.‰Ó˘:שמן מעדניÂ„Ú˙ÈÂ.מלשון כמו  ותפנוק עונג ענין 

מ"ט)מלך  שאול ‚ÌÂ.(ÂÎ):(בראשית גוית כמו א'גופם  (שמואל

צרה:Â¯ˆÈÂ.(ÊÎ):ל"א) רדהÂ„¯ÈÂ.(ÁÎ)מלשון  כמו ומשלו
אויביך  ק"י)בקרב  התראה:Ú˙Â„.(ËÎ):(תהלים ענין

ּ
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‚éànL úéa:íéøîBàeàø÷éå ehé íãà ìk áøòa,eãîòé ø÷aáe,øîàpL(æ ,å íéøáã):"Eîe÷áe EaëLáe".úéáe ¥©©§¦¨¤¤¨¨¨©§¦§§©Ÿ¤©©§¤¤¡©§¨§§§¤¥
ìläBkøãk àøB÷ íãà ìk :íéøîBà,øîàpL(íù):"Cøcá Ezëìáe".ïk íà,øîàð änì?"Eîe÷áe EaëLáe" ¦¥§¦¨¨¨¥§©§¤¤¡©§¤§§©¤¤¦¥¨¨¤¡©§¨§§§¤

íéãîBò íãà éðaL äòLáe íéáëBL íãà éðaL äòLa.øîàïBôøè éaø:Cøca àa éúééä éðà,úBø÷ì éúéhäå, §¨¨¤§¥¨¨§¦§¨¨¤§¥¨¨§¦¨©©¦©§£¦¨¦¦¨©¤¤§¦¥¦¦§
éøáãkéànL úéa,ézðkñåíéèñlä éðtî éîöòa.:Bì eøîàúééä éãkCîöòa áeçì,éøác ìò zøáòLúéa §¦§¥¥©©§¦©§¦§©§¦¦§¥©¦§¦¨§§©¨¦¨¨§©§¨¤¨©§¨©¦§¥¥
ìlä. ¦¥
„äéøçàì úçàå äéðôì íézL Cøáî øçMa,äéøçàì íézLe äéðôì íézL áøòáe;äkøà úçà,äøö÷ úçàå. ©©©§¨¥§©¦§¨¤¨§©©§©£¤¨¨¤¤§©¦§¨¤¨§©¦§©£¤¨©©£ª¨§©©§¨¨

éøàäì eøîàL íB÷îC–øv÷ì éàMø Bðéà,øv÷ì–éøàäì éàMø BðéàC.íBzçì–íBzçì àHL éàMø Bðéà, ¨¤¨§§©£¦¥©©§©¥§©¥¥©©§©£¦©§¥©©¤©§

b.ehi:äáéëù êøã êáëùá áéúëã ,íäéãö ìò.ecnri:äîé÷ êøã êîå÷áå áéúëã.ekxck:äëéìäá ïéá äáéëùá ïéá äáéùéá ïéá äîé÷á ïéá.ziid ick
:êùôðá áééçúî úééä úî úééä íàå ,âøäéì úééä éåàø

c.diptl mizy:äáäàå øåà øöåé.dixg`l zg`e:áéöéå úîà.axraeêøáî.diptl mizy:íìåò úáäàå íéáøò áéøòî.dixg`l mizyeäðåîàå úîà
:åðáéëùäå.dxvw zg`e dkex` zg`úîúåçù äøö÷ äáäà ,íéáøò áéøòî ïëå êåøáá úîúåçå êåøáá úçúåôù äëåøà øåà øöåé ,éà÷ äéðôìù íéúùà

`xephxa yexit
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– ומתי  בערב "שמע" קריאת זמן מתי  הראשונות המשניות בשתי  שלמדנו לאחר 
בית  בזה ונחלקו  הקריאה, דרך ללמד  משנתנו  באה הלל.בבוקר , ובית שמאי

áøòa :íéøîBà éànL úéa,בערב "שמע" בקריאת –íãà ìk ÅÇÇÀÄÈÆÆÈÈÈ
ehé,צדם על  –eàø÷éå,שכיבה דרך  "שמע" את –ø÷aáe בקריאת ÇÀÄÀÀÇÙÆ

בבוקר, בעמידה,eãîòé"שמע" יקראו –øîàpL:EaëLáe" ÇÇÀÆÆÁÇÀÈÀÀ
"Eîe÷áe בערב לקרוא שיש שמאי, בית לדעת ללמד, בא זה כתוב – ÀÆ

קימה. דרך ובבוקר  שכיבה íãàדרך  ìk :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÈÈÈ
Bkøãk àøB÷"שמע" את אדם כל קורא בבוקר ובין בערב בין – ÅÀÇÀ

וכרצונו, Cøcá"כהרגלו Ezëìáe" :øîàpL קורא שאדם הרי – ÆÆÁÇÀÆÀÀÇÆÆ
הליכתו ; דרך  Eîe÷áe"?גם EaëLáe" øîàð änì ,ïk íàÄÅÈÈÆÁÇÀÈÀÀÀÆ

íéãîBò íãà éðaL äòLáe íéáëBL íãà éðaL äòLa– ÀÈÈÆÀÅÈÈÀÄÀÈÈÆÀÅÈÈÀÄ
לקרוא  שמצוה הקריאה, זמני אלא הקריאה דרך ללמד הכתוב בא לא

ובבוקר. בערב דהיינו  קימה, ובזמן  שכיבה בזמן ביום, פעמיים "שמע"
Cøca àa éúééä éðà :ïBôøè éaø øîà,בדרך הלכתי פעם – ÈÇÇÄÇÀÂÄÈÄÄÈÇÆÆ

éànL úéa éøáãk ,úBø÷ì éúéhäå קריאת זמן שהגיע כיון – ÀÄÅÄÄÀÀÄÀÅÅÇÇ
"שמע" וקראתי החמור מעל  ירדתי בערב כדעת "שמע" שכיבה דרך 

שמאי , íéèñläבית éðtî éîöòa ézðkñåבדרך ששהיתי  – ÀÄÇÀÄÀÇÀÄÄÀÅÇÄÀÄ
מפרשים, ויש בדרכים. המסתובבים השודדים מפני בסכנה והייתי

בסכנה היו וחייו ושדדוהו, ליסטים באו שלמה")שאמנם .("מלאכת 
Bì eøîà: טרפון לרבי חכמים –Cîöòa áeçì úééä éãk– ÈÀÀÇÈÄÈÈÀÇÀÈ

היית  אותך הורגים היו  שאילו כלומר בנפשך , להתחייב היית ראוי 
במיתתך , חייב ìläבעצמך úéa éøác ìò zøáòLבדרך ושהית – ÆÈÇÀÈÇÄÀÅÅÄÅ

לא  אילו  וראה! בוא אמרו: בירושלמי שמאי. בית דברי  לקיים כדי 
שהיטה  ועכשיו  "עשה", על  אלא עובר היה לא כלל , "שמע" קורא היה

מווילנה), (הגאון הגר"א ומבאר  מיתה. נתחייב שמאי בית כדברי וקרא
לו  מותר  מקילים הלל ובית מחמירים שמאי שבית במקום שאמנם

קריאת  בענין כאן  אבל שמאי ; כבית ולנהוג עצמו על להחמיר  לאדם
"ובשכבך הכתוב בפירוש מחלוקת אלא וקולה, חומרה בכלל אין  שמע
תועלת  בזה ואין להטות מצוה בכלל אין  הלל בית ולפי ובקומך ",

בנפשו . מתחייב הריהו  הלל, בית דברי  על העובר  הלכך  כלל ,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ושבע  ולאחריה. שמע קריאת לפני  לומר חכמים שתיקנו בברכות דנה זו  משנה
שבע  סמכו  חכמים במשנה. כמפורט בערבית, וארבע בשחרית שלש – הן  ברכות

קסד): קיט, (תהלים הכתוב על אלו צדקך"rayברכות משפטי על  הללתיך  ביום
(zekxa inlyexi)דברי שהיא שמע קריאת על – צדקך " משפטי "על רש "י : ומפרש  ,

mildz)תורה i"yx)כתובים שמע קריאת של הפרשיות שבשלש מפרשים, ויש ,dray
,jwcv ihtyn וארבע מזוזה ראש, של תפילין  יד, של  תפילין  מצוות: שבע והיינו

להלל ולאחריה שמע קריאת לפני  ברכות שבע תיקנו ולכן ברכות ציציות, בשבע לה'
המצוות שבע elx)על oniq g"a)ממש שמע קריאת של  ברכות אינן  אלו  ברכות – .

וצוונו במצוותיו קדשנו  "אשר  מברכים שאין  המצוות, ברכות לשאר  דומות ואינן
אלא  המגילה; קריאת ועל התורה קריאת על  שמברכים כדרך שמע" את לקרוא

והאור , היום מציאות על  אור " "יוצר ברכת ניתקנו , לעצמן אלו ברכות של  עיקרן 

לפני אותן  קבעו שניתקנו  ומאחר כולן . וכן  התורה, לימוד  חיוב על "אהבה" ברכת
לקרוא  וצוונו  במצוותיו קדשנו "אשר  מלברך  פוטרות והן  ולאחריה שמע קריאת

שמע" zicenlz")את 'lwivp`")"הללתיך ביום "שבע המקיים "כל  מובא: בירושלמי  .
שלש חכמים קבעו – שם מבואר – זה ומטעם ולילה"; יומם בו  "והגית קיים כאילו

הגיית  שתהא – ולילה" יומם בו  "והגית שכתוב לפי בערב, וארבע בבוקר ברכות
בלילה  ציצית פרשת לקרוא שלא בימיהם ונהגו  הואיל  כלומר שווה, והלילה היום

סך שיהא ברכות, ארבע בערב שמע בקריאת קבעו  לכן ה), משנה להלן  (כמבואר 
ביום והברכות הפרשיות הכל  כסך  – שש  – בלילה והברכות הפרשיות ("zepyהכל

("edil`,הרוב שהן הברכות, ארבע קבעו לכן לבוקר  קודם שהערב לפי  אומרים, ויש  .
להקדים  שיכולים מה וכל למצוות, מקדימים שזריזים ערב, של  שמע בקריאת

dnly")מקדימים zk`ln" ;"zlkz yeal").

äéðôì íézL Cøáî øçMa(א שמע: קריאת לפני  ברכות שתי  – ÇÇÇÀÈÅÀÇÄÀÈÆÈ
ובורא  אור יוצר ... ה' אתה "ברוך שפתיחתה: אור ", "יוצר  ברכת
ברכת  ב) המאורות". יוצר  ה' אתה "ברוך  : וחתימתה חושך "...,

"אהבת  אומרים: ויש ה'"... אהבתנו רבה "אהבה המתחילה: "אהבה",
ישראל בעמו  הבוחר ה' אתה "ברוך  וחתימתה: אהבתנו "..., עולם

לברכת  סמוכה שהיא לפי  ב"ברוך", פותחת אינה זו  ברכה באהבה".
אור ". äéøçàì"יוצר úçàå קריאת לאחר  מברך אחת וברכה – ÀÇÇÀÇÂÆÈ

ה' אתה "ברוך וחתימתה: ונכון"..., ויציב "אמת המתחילה: שמע,
פותחת  ואינה גאולה", "ברכת לה: קוראים מכאן ישראל". גאל 

שמע. קריאת שלפני  לברכות סמוכה שהיא לפי פיב"ברוך ", על  ואף
"אמת" להסמיך  וצריך הואיל מקום מכל ביניהן, מפסקת שמע שקריאת

שלפניה. לברכות הסמוכה כברכה היא חשובה "שמע", קריאת לסוף
äéðôì íézL áøòáe(א שמע: קריאת לפני ברכות שתי  מברך – ÈÆÆÀÇÄÀÈÆÈ

אתה  "ברוך וחותם: ערבים"..., מעריב בדברו  אשר  ה'... אתה "ברוך
אהבת"..., עמך  ישראל בית עולם "אהבת ב) ערבים"... המעריב ה'

ישראל ". עמו  אוהב ה' אתה "ברוך  äéøçàìוחותם: íézLe– ÀÇÄÀÇÂÆÈ
זאת"... כל ואמונה "אמת א) שמע: קריאת לאחר  מברך  ברכות ושתי 

אֿלהינו  ה' ב)"השכיבנו ישראל". גאל  ה' אתה "ברוך  וחותם:
לעד ". ישראל עמו שומר  ה' אתה "ברוך וחותם: úçàÇÇלשלום"...

äøö÷ úçàå ,äkøàרש "י לפי  זו. לפיסקה יש אחדים פירושים – ÂËÈÀÇÇÀÈÈ
שעסקנו  בערב, שמע קריאת שלאחר  הברכות שתי  על  היא מוסבה
היא  ואמונה" "אמת שברכת להשמיע, המשנה ובאה עכשיו . בהן

בכורות  מכת מצרים, יציאת עניינים: הרבה היא כוללת שכן ארוכה,
המשנה  ומוסיפה קצרה. היא "השכיבנו" ברכת ואילו  סוף; ים וקריעת

בברכות: חכמים שטבעו ממטבע לשנות שאסור  eøîàLללמד, íB÷îÈÆÈÀ
øv÷ì éàMø Bðéà ,Céøàäìלהאריך חכמים שאמרו הברכות – ÀÇÂÄÅÇÇÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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íBzçì àHLå–íBzçì éàMø Bðéà. §¤©§¥©©©§
‰úBìéla íéøöî úàéöé ïéøékæî.øîàéaøäéøæò ïa øæòìà:äðL íéòáL ïák éðà éøä,øîàzL éúéëæ àGå ©§¦¦§¦©¦§©¦©¥¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¥£¦§¤¦§¦¨¨§¨¦¦¤¥¨¥

úBìéla íéøöî úàéöé,dLøcL ãòàîBæ ïa,øîàpL(â ,æè íéøáã):íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà økæz ïòîì" §¦©¦§©¦©¥©¤§¨¨¤¨¤¤¡©§©©¦§Ÿ¤¥§¥¤¤¦§©¦
éiç éîé ìk"E,éiç éîé""E–íéîiä,éiç éîé ìk""E–úBìélä.íéîëçå:íéøîBàéiç éîé""E–äfä íìBòä, Ÿ§¥©¤§¥©¤©¨¦Ÿ§¥©¤©¥©£¨¦§¦§¥©¤¨¨©¤
éiç éîé ìk""E–çéLnä úBîéì àéáäì. Ÿ§¥©¤§¨¦¦©¨¦©

áá:êåøáá úçúåô äðéàå êåø.mezgl:êåøáá.mezgl `ly:úåöîä úëøáå úåøéôä úëøá ïåâë
d.zelila mixvn z`ivi oixikfnäìéì úåñëì èøô åúåà íúéàøå áéúëã úéöéö ïîæ äìéì ïéàù ô"òàå úéáøò ìù ù"÷á äúåà íéøîåà úéöéö úùøô

:äáù íéøöî úàéöé éðôî äìéìá äúåà íéøîåà.dpy miray oakäàøéù éãë àéùð åúåà åðéîù íåé åéúåøòù åðéáìäù àìà ùîî ï÷æ àìå .ï÷æ äàøð éúééä
:äæ àø÷î àîåæ ïá ùøã íåéä åúåàå ,úåàéùðì éåàøå ï÷æ.izikf `leíéúåë úåðá 'ôá ñ"ùá åì äîåãå .íéîëçì éúçöð àì[:çì]ïðáøì øæòìà 'ø åäðëæ àäá

:íçöð øîåìë

`xephxa yexit

להיפך : וכן  בהן , לקצר  ראשי  אדם אין  exn`yבהן, mewnøv÷ì– ÀÇÅ
Céøàäìבברכות, éàMø Bðéà,מפרש הרמב"ם אבל בהן . – ÅÇÇÀÇÂÄ

dxvw"שהפיסקה zg`e dkex` zg`"שלפני הברכות שתי על  מוסבה
ב"ברוך" הפותחת ברכה שכל בערבית, ובין בשחרית בין  שמע, קריאת

נקראת ב"ברוך " נקראתושאינה "`dkex",וחותמת וזהו "dxvw",כן 
Ðששנינו : dxvw zg`e dkex` zg` היא אור" "יוצר ברכת בשחרית:

היא  "אהבה" וברכת ב"ברוך ", וחותמת ב"ברוך" שפותחת ארוכה,
ערבים" "מעריב ברכת בערבית: וכן  ב"ברוך "; פותחת שאינה קצרה,

ללמד : המשנה ומוסיפה קצרה. היא עולם" "אהבת וברכת ארוכה, היא
Ð jix`dl i`yx epi` xvwl ,xvwl i`yx epi` jix`dl exn`y mewn
אסור ב"ברוך " וחתימה ב"ברוך" פתיחה חכמים בה שתיקנו  ברכה

להיפך, וכן  ב"ברוך"; בה לפתוח שלא כלומר קצרה, לעשותה לשנותה
לפתוח  רשאי  אדם אין  ב"ברוך" לפתוח שלא חכמים בה שאמרו  ברכה

ב"ברוך ". ב"ברוך ",íBzçìבה לחתום חכמים שאמרו מקום –Bðéà ÇÀÅ
íBzçì àHL éàMø." ב"ברוך –íBzçì àHLå שאמרו הברכות – ÇÇÆÇÀÀÆÇÀ

המצוות, וברכת הפירות ברכת כגון  בהן, לחתום שלא BðéàÅחכמים
íBzçì éàMø היא זו פתיחתן  הרבה עניינים בהן שאין  שכיון  – ÇÇÇÀ

איגר )חתימתן  עקיבא  רבי .(תוספות

i p y m e i
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שמוע" אם "והיה "שמע", הפרשיות מלבד  – כוללת שמע שקריאת הזכרנו, כבר 
אומרים  ציצית שפרשת ב), יד, (ברכות דעה מובאת בגמרא אבל  ציצית. פרשת גם –
זו, פרשה אומרים אין  בערב "שמע" בקריאת אבל  בבוקר, "שמע" בקריאת רק
בשעת  אלא נוהגת אינה ציצית שמצוות ומכאן  אותו", "וראיתם בה שכתוב לפי

ב): (ב, להלן שנינו  וכן  בלילה; ולא ביום שמתחילה "xn`ie"ראייה, ציצית (פרשת
"שנות  – מוילנה (הגאון הגר "א פירוש  ולפי  ביום", אלא נוהג אינו  ב"ויאמר ")
מפורש וכן ציצית, פרשת כלל  לומר אין שבלילה היא, המשנה כוונת אליהו ")

א  דעות לפי  "יציאת בירושלמי . שמזכירים שכשם ללמד , אלא משנתנו  באה לא לו 
בה: שכתוב בשחרית, שמע בקריאת ציצית פרשת אמירת ידי  על  ביום מצרים"
יציאת  להזכיר מצוה כך  מצרים", מארץ אתכם הוצאתי  אשר אֿלהיכם ה' "אני 
ישראל שבארץ מובא, בגמרא בלילה? מצרים יציאת מזכירים וכיצד בלילה. מצרים
ציצית, פרשת של והסוף ההתחלה את בערב "שמע" בקריאת לומר נוהגים היו
ה' אני  אליהם ואמרת ישראל בני  אל דבר  לאמר משה אל ה' "ויאמר  דהיינו :
אבל מצרים. יציאת זכירת בה שיש  ואמונה" ב"אמת המשיכו  וכך אמת", אֿלהיכם
וכיון "ויאמר ", פרשת כלל  להתחיל צריך  שאין  ואמרו , לכך הסכימו לא בבל חכמי
יציאת  מזכירים אלא ואמונה", ב"אמת ממשיכים אין "ויאמר" פרשת אומרים שאין 
מארץ  שהוצאתנו  אֿלהינו ה' לך  אנחנו  "מודים כגון: מיוחדת בתפילה מצרים
כמוכה" מי לך  ושרנו הים על וגבורות נסים לנו  ועשית עבדים מבית ופדיתנו  מצרים
את  לומר הוא צריך בערב, "שמע" בקריאת "ויאמר" פרשת המתחיל ברם, וכו '.
בערב  "ויאמר" פרשת מתחילים אנחנו  הלכך  אביי: אמר דילוגים. ללא הפרשה כל
שלפי מכאן , כולה. את אומרים שמתחילים, וכיון  ישראל, בארץ שנוהגים כמו
פוסק  וכן ערבית. של "שמע" בקריאת גם ציצית פרשת לומר יש  בבלי תלמוד 
מפני בלילה אותה קוראים בלילה נוהגת ציצית מצוות שאין  פי על  "אף הרמב"ם:
רוב  לפי ללמד  משנתנו שבאה ההלכה אפוא, זוהי , מצרים". יציאת זכרון  בה שיש 

המפרשים.

úBìéla íéøöî úàéöé ïéøékæî ציצית פרשת אומרים כלומר, – ÇÀÄÄÀÄÇÄÀÇÄÇÅ
מצרים, יציאת זכירת בה שיש  מפני ערבית, של שמע בקריאת גם

בלילה. מצרים יציאת להזכיר  היא ïaומצוה øæòìà éaø øîàÈÇÇÄÆÀÈÈÆ
äðL íéòáL ïák éðà éøä :äéøæò רבן על  מסופר בגמרא – ÂÇÀÈÂÅÂÄÀÆÄÀÄÈÈ

שפעם  עד חנניה, בן  יהושע רבי את מצער  שהיה הנשיא גמליאל 
ולמנות  מנשיאותו גמליאל  רבן  את להעביר  הישיבה בני החליטו

על הגמרא מספרת – היום אותו עזריה. בן  אלעזר רבי את במקומו 
נס  לו נעשה היה; שנה עשרה שמונה בן – עזריה בן אלעזר רבי

ש שערות של שורות עשרה שמונה זקן ועטרוהו  שייראה (כדי יבה
" עזריה: בן אלעזר  רבי  שאמר זהו הנשיאות). לכס oakוראוי ip` ixd

."dpy miray עזריה בן  אלעזר  רבי  למשנתנו: בפירושו כותב הרמב"ם

שתשש עד ולילה יומם וללמוד  לשנות מרבה והיה לימים צעיר היה
שאמר : וזהו  שנה, שבעים בן כזקן וחזר שיבה בו ונזרקה ixdכוחו 

,dpy miray oak ip`íéøöî úàéöé øîàzL éúéëæ àGåúBìéla ÀÈÄÄÆÅÈÅÀÄÇÄÀÇÄÇÅ
זכיתי לא החכמה, אנשי עם והתחברתי שהשתדלתי  פי על  אף –

לקיים  כדי בלילה ציצית פרשת לומר  שיש בתורה נרמז היכן  לדעת
מפרש: מברטנורא הרב מצרים. יציאת זכירת Ðמצוות "izikf `l"

זכיתי ולא משכנעות ראיות לי היו  לא כלומר  לחכמים, נצחתי  לא
החכמים, עם zelila,בוויכוחי  mixvn z`ivi xn`izydLøcL ãòÇÆÀÈÈ

àîBæ ïa,זומא בן של  דרשתו  ששמעתי  עד  –ïòîì" :øîàpL ÆÈÆÆÁÇÀÇÇ
"Eéiç éîé ìk íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà økæzודרש – ÄÀÙÆÅÀÅÆÆÄÀÇÄÙÀÅÇÆ

זומא: úBìéläבן "Eéiç éîé ìk" ,íéîiä "Eéiç éîé" תיבת – ÀÅÇÆÇÈÄÙÀÅÇÆÇÅ
יציאת  להזכיר  צריכים בלילות שאף הלילות, את גם לרבות באה "כל "

כולו  היום כל  במובן ימי " "כל  מפרש  זומא שבן  מבארים יש  מצרים.
בכללו הלילה אליהו ")ואף Eéiç"("שנות éîé" :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÅÇÆ

çéLnä úBîéì àéáäì "Eéiç éîé ìk" ,äfä íìBòä– ÈÈÇÆÙÀÅÇÆÀÈÄÄÇÈÄÇ
שאף  המשיח, ימות את לרבות שבאה "כל" תיבת דורשים חכמים

זומא  בן להם "אמר  הוסיפו: בברייתא מצרים. יציאת את יזכרו  בהם
נאמר כבר והלא המשיח? לימות מצרים יציאת מזכירין וכי לחכמים:

ז -ח ) כג, ה'(ירמיה  חי  עוד יאמרו  ולא ה', נאום באים ימים "הנה :

העלה  אשר  ה' חי אם כי  מצרים, מארץ ישראל בני  את העלה אשר
אשר הארצות ומכל  צפונה מארץ ישראל  בית זרע את הביא ואשר 

(כלומר ממקומה מצרים יציאת שתיעקר לא לו: אמרו  שם"! הדחתים
שתהא  אלא מצרים), יציאת את כלל  יזכירו  שלא הכתוב כוונת שאין

ישראלשעבוד גאולת את בעיקר  שיזכירו (כלומר עיקר  מלכויות
אומר : אתה בו  כיוצא לו . טפל  מצרים ויציאת המלכויות), משעבוד 

שמך " יהיה ישראל  אם כי  יעקב עוד שמך  יקרא לה ,"לא (בראשית

טפלי) ו"יעקב" עיקר, "ישראל" אלא ממקומו  יעקב שייעקר  לא –

ב )לו "... יב, מחלוקתם (ברכות  שעיקר למדים, נמצאנו זו  מברייתא .
זכירת אם וחכמים זומא בן המשיח,של  בימות גם נוהגת מצרים יציאת

המשיח, לימות מצרים יציאת מזכירים שאין זומא בן  שסובר  וכיון
– חייך " ימי "כל דורש  הוא לפיכך בירמיה, הכתוב של  כמשמעו

izdw - zex`ean zeipyn
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‚éànL úéa:íéøîBàeàø÷éå ehé íãà ìk áøòa,eãîòé ø÷aáe,øîàpL(æ ,å íéøáã):"Eîe÷áe EaëLáe".úéáe ¥©©§¦¨¤¤¨¨¨©§¦§§©Ÿ¤©©§¤¤¡©§¨§§§¤¥
ìläBkøãk àøB÷ íãà ìk :íéøîBà,øîàpL(íù):"Cøcá Ezëìáe".ïk íà,øîàð änì?"Eîe÷áe EaëLáe" ¦¥§¦¨¨¨¥§©§¤¤¡©§¤§§©¤¤¦¥¨¨¤¡©§¨§§§¤

íéãîBò íãà éðaL äòLáe íéáëBL íãà éðaL äòLa.øîàïBôøè éaø:Cøca àa éúééä éðà,úBø÷ì éúéhäå, §¨¨¤§¥¨¨§¦§¨¨¤§¥¨¨§¦¨©©¦©§£¦¨¦¦¨©¤¤§¦¥¦¦§
éøáãkéànL úéa,ézðkñåíéèñlä éðtî éîöòa.:Bì eøîàúééä éãkCîöòa áeçì,éøác ìò zøáòLúéa §¦§¥¥©©§¦©§¦§©§¦¦§¥©¦§¦¨§§©¨¦¨¨§©§¨¤¨©§¨©¦§¥¥
ìlä. ¦¥
„äéøçàì úçàå äéðôì íézL Cøáî øçMa,äéøçàì íézLe äéðôì íézL áøòáe;äkøà úçà,äøö÷ úçàå. ©©©§¨¥§©¦§¨¤¨§©©§©£¤¨¨¤¤§©¦§¨¤¨§©¦§©£¤¨©©£ª¨§©©§¨¨

éøàäì eøîàL íB÷îC–øv÷ì éàMø Bðéà,øv÷ì–éøàäì éàMø BðéàC.íBzçì–íBzçì àHL éàMø Bðéà, ¨¤¨§§©£¦¥©©§©¥§©¥¥©©§©£¦©§¥©©¤©§

b.ehi:äáéëù êøã êáëùá áéúëã ,íäéãö ìò.ecnri:äîé÷ êøã êîå÷áå áéúëã.ekxck:äëéìäá ïéá äáéëùá ïéá äáéùéá ïéá äîé÷á ïéá.ziid ick
:êùôðá áééçúî úééä úî úééä íàå ,âøäéì úééä éåàø

c.diptl mizy:äáäàå øåà øöåé.dixg`l zg`e:áéöéå úîà.axraeêøáî.diptl mizy:íìåò úáäàå íéáøò áéøòî.dixg`l mizyeäðåîàå úîà
:åðáéëùäå.dxvw zg`e dkex` zg`úîúåçù äøö÷ äáäà ,íéáøò áéøòî ïëå êåøáá úîúåçå êåøáá úçúåôù äëåøà øåà øöåé ,éà÷ äéðôìù íéúùà

`xephxa yexit
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– ומתי  בערב "שמע" קריאת זמן מתי  הראשונות המשניות בשתי  שלמדנו לאחר 
בית  בזה ונחלקו  הקריאה, דרך ללמד  משנתנו  באה הלל.בבוקר , ובית שמאי

áøòa :íéøîBà éànL úéa,בערב "שמע" בקריאת –íãà ìk ÅÇÇÀÄÈÆÆÈÈÈ
ehé,צדם על  –eàø÷éå,שכיבה דרך  "שמע" את –ø÷aáe בקריאת ÇÀÄÀÀÇÙÆ

בבוקר, בעמידה,eãîòé"שמע" יקראו –øîàpL:EaëLáe" ÇÇÀÆÆÁÇÀÈÀÀ
"Eîe÷áe בערב לקרוא שיש שמאי, בית לדעת ללמד, בא זה כתוב – ÀÆ

קימה. דרך ובבוקר  שכיבה íãàדרך  ìk :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÈÈÈ
Bkøãk àøB÷"שמע" את אדם כל קורא בבוקר ובין בערב בין – ÅÀÇÀ

וכרצונו, Cøcá"כהרגלו Ezëìáe" :øîàpL קורא שאדם הרי – ÆÆÁÇÀÆÀÀÇÆÆ
הליכתו ; דרך  Eîe÷áe"?גם EaëLáe" øîàð änì ,ïk íàÄÅÈÈÆÁÇÀÈÀÀÀÆ

íéãîBò íãà éðaL äòLáe íéáëBL íãà éðaL äòLa– ÀÈÈÆÀÅÈÈÀÄÀÈÈÆÀÅÈÈÀÄ
לקרוא  שמצוה הקריאה, זמני אלא הקריאה דרך ללמד הכתוב בא לא

ובבוקר. בערב דהיינו  קימה, ובזמן  שכיבה בזמן ביום, פעמיים "שמע"
Cøca àa éúééä éðà :ïBôøè éaø øîà,בדרך הלכתי פעם – ÈÇÇÄÇÀÂÄÈÄÄÈÇÆÆ

éànL úéa éøáãk ,úBø÷ì éúéhäå קריאת זמן שהגיע כיון – ÀÄÅÄÄÀÀÄÀÅÅÇÇ
"שמע" וקראתי החמור מעל  ירדתי בערב כדעת "שמע" שכיבה דרך 

שמאי , íéèñläבית éðtî éîöòa ézðkñåבדרך ששהיתי  – ÀÄÇÀÄÀÇÀÄÄÀÅÇÄÀÄ
מפרשים, ויש בדרכים. המסתובבים השודדים מפני בסכנה והייתי

בסכנה היו וחייו ושדדוהו, ליסטים באו שלמה")שאמנם .("מלאכת 
Bì eøîà: טרפון לרבי חכמים –Cîöòa áeçì úééä éãk– ÈÀÀÇÈÄÈÈÀÇÀÈ

היית  אותך הורגים היו  שאילו כלומר בנפשך , להתחייב היית ראוי 
במיתתך , חייב ìläבעצמך úéa éøác ìò zøáòLבדרך ושהית – ÆÈÇÀÈÇÄÀÅÅÄÅ

לא  אילו  וראה! בוא אמרו: בירושלמי שמאי. בית דברי  לקיים כדי 
שהיטה  ועכשיו  "עשה", על  אלא עובר היה לא כלל , "שמע" קורא היה

מווילנה), (הגאון הגר"א ומבאר  מיתה. נתחייב שמאי בית כדברי וקרא
לו  מותר  מקילים הלל ובית מחמירים שמאי שבית במקום שאמנם

קריאת  בענין כאן  אבל שמאי ; כבית ולנהוג עצמו על להחמיר  לאדם
"ובשכבך הכתוב בפירוש מחלוקת אלא וקולה, חומרה בכלל אין  שמע
תועלת  בזה ואין להטות מצוה בכלל אין  הלל בית ולפי ובקומך ",

בנפשו . מתחייב הריהו  הלל, בית דברי  על העובר  הלכך  כלל ,
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ושבע  ולאחריה. שמע קריאת לפני  לומר חכמים שתיקנו בברכות דנה זו  משנה
שבע  סמכו  חכמים במשנה. כמפורט בערבית, וארבע בשחרית שלש – הן  ברכות

קסד): קיט, (תהלים הכתוב על אלו צדקך"rayברכות משפטי על  הללתיך  ביום
(zekxa inlyexi)דברי שהיא שמע קריאת על – צדקך " משפטי "על רש "י : ומפרש  ,

mildz)תורה i"yx)כתובים שמע קריאת של הפרשיות שבשלש מפרשים, ויש ,dray
,jwcv ihtyn וארבע מזוזה ראש, של תפילין  יד, של  תפילין  מצוות: שבע והיינו

להלל ולאחריה שמע קריאת לפני  ברכות שבע תיקנו ולכן ברכות ציציות, בשבע לה'
המצוות שבע elx)על oniq g"a)ממש שמע קריאת של  ברכות אינן  אלו  ברכות – .

וצוונו במצוותיו קדשנו  "אשר  מברכים שאין  המצוות, ברכות לשאר  דומות ואינן
אלא  המגילה; קריאת ועל התורה קריאת על  שמברכים כדרך שמע" את לקרוא

והאור , היום מציאות על  אור " "יוצר ברכת ניתקנו , לעצמן אלו ברכות של  עיקרן 

לפני אותן  קבעו שניתקנו  ומאחר כולן . וכן  התורה, לימוד  חיוב על "אהבה" ברכת
לקרוא  וצוונו  במצוותיו קדשנו "אשר  מלברך  פוטרות והן  ולאחריה שמע קריאת

שמע" zicenlz")את 'lwivp`")"הללתיך ביום "שבע המקיים "כל  מובא: בירושלמי  .
שלש חכמים קבעו – שם מבואר – זה ומטעם ולילה"; יומם בו  "והגית קיים כאילו

הגיית  שתהא – ולילה" יומם בו  "והגית שכתוב לפי בערב, וארבע בבוקר ברכות
בלילה  ציצית פרשת לקרוא שלא בימיהם ונהגו  הואיל  כלומר שווה, והלילה היום

סך שיהא ברכות, ארבע בערב שמע בקריאת קבעו  לכן ה), משנה להלן  (כמבואר 
ביום והברכות הפרשיות הכל  כסך  – שש  – בלילה והברכות הפרשיות ("zepyהכל

("edil`,הרוב שהן הברכות, ארבע קבעו לכן לבוקר  קודם שהערב לפי  אומרים, ויש  .
להקדים  שיכולים מה וכל למצוות, מקדימים שזריזים ערב, של  שמע בקריאת

dnly")מקדימים zk`ln" ;"zlkz yeal").

äéðôì íézL Cøáî øçMa(א שמע: קריאת לפני  ברכות שתי  – ÇÇÇÀÈÅÀÇÄÀÈÆÈ
ובורא  אור יוצר ... ה' אתה "ברוך שפתיחתה: אור ", "יוצר  ברכת
ברכת  ב) המאורות". יוצר  ה' אתה "ברוך  : וחתימתה חושך "...,

"אהבת  אומרים: ויש ה'"... אהבתנו רבה "אהבה המתחילה: "אהבה",
ישראל בעמו  הבוחר ה' אתה "ברוך  וחתימתה: אהבתנו "..., עולם

לברכת  סמוכה שהיא לפי  ב"ברוך", פותחת אינה זו  ברכה באהבה".
אור ". äéøçàì"יוצר úçàå קריאת לאחר  מברך אחת וברכה – ÀÇÇÀÇÂÆÈ

ה' אתה "ברוך וחתימתה: ונכון"..., ויציב "אמת המתחילה: שמע,
פותחת  ואינה גאולה", "ברכת לה: קוראים מכאן ישראל". גאל 

שמע. קריאת שלפני  לברכות סמוכה שהיא לפי פיב"ברוך ", על  ואף
"אמת" להסמיך  וצריך הואיל מקום מכל ביניהן, מפסקת שמע שקריאת

שלפניה. לברכות הסמוכה כברכה היא חשובה "שמע", קריאת לסוף
äéðôì íézL áøòáe(א שמע: קריאת לפני ברכות שתי  מברך – ÈÆÆÀÇÄÀÈÆÈ

אתה  "ברוך וחותם: ערבים"..., מעריב בדברו  אשר  ה'... אתה "ברוך
אהבת"..., עמך  ישראל בית עולם "אהבת ב) ערבים"... המעריב ה'

ישראל ". עמו  אוהב ה' אתה "ברוך  äéøçàìוחותם: íézLe– ÀÇÄÀÇÂÆÈ
זאת"... כל ואמונה "אמת א) שמע: קריאת לאחר  מברך  ברכות ושתי 

אֿלהינו  ה' ב)"השכיבנו ישראל". גאל  ה' אתה "ברוך  וחותם:
לעד ". ישראל עמו שומר  ה' אתה "ברוך וחותם: úçàÇÇלשלום"...

äøö÷ úçàå ,äkøàרש "י לפי  זו. לפיסקה יש אחדים פירושים – ÂËÈÀÇÇÀÈÈ
שעסקנו  בערב, שמע קריאת שלאחר  הברכות שתי  על  היא מוסבה
היא  ואמונה" "אמת שברכת להשמיע, המשנה ובאה עכשיו . בהן

בכורות  מכת מצרים, יציאת עניינים: הרבה היא כוללת שכן ארוכה,
המשנה  ומוסיפה קצרה. היא "השכיבנו" ברכת ואילו  סוף; ים וקריעת

בברכות: חכמים שטבעו ממטבע לשנות שאסור  eøîàLללמד, íB÷îÈÆÈÀ
øv÷ì éàMø Bðéà ,Céøàäìלהאריך חכמים שאמרו הברכות – ÀÇÂÄÅÇÇÀÇÅ
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להיפך : וכן  בהן , לקצר  ראשי  אדם אין  exn`yבהן, mewnøv÷ì– ÀÇÅ
Céøàäìבברכות, éàMø Bðéà,מפרש הרמב"ם אבל בהן . – ÅÇÇÀÇÂÄ

dxvw"שהפיסקה zg`e dkex` zg`"שלפני הברכות שתי על  מוסבה
ב"ברוך" הפותחת ברכה שכל בערבית, ובין בשחרית בין  שמע, קריאת

נקראת ב"ברוך " נקראתושאינה "`dkex",וחותמת וזהו "dxvw",כן 
Ðששנינו : dxvw zg`e dkex` zg` היא אור" "יוצר ברכת בשחרית:

היא  "אהבה" וברכת ב"ברוך ", וחותמת ב"ברוך" שפותחת ארוכה,
ערבים" "מעריב ברכת בערבית: וכן  ב"ברוך "; פותחת שאינה קצרה,

ללמד : המשנה ומוסיפה קצרה. היא עולם" "אהבת וברכת ארוכה, היא
Ð jix`dl i`yx epi` xvwl ,xvwl i`yx epi` jix`dl exn`y mewn
אסור ב"ברוך " וחתימה ב"ברוך" פתיחה חכמים בה שתיקנו  ברכה

להיפך, וכן  ב"ברוך"; בה לפתוח שלא כלומר קצרה, לעשותה לשנותה
לפתוח  רשאי  אדם אין  ב"ברוך" לפתוח שלא חכמים בה שאמרו  ברכה

ב"ברוך ". ב"ברוך ",íBzçìבה לחתום חכמים שאמרו מקום –Bðéà ÇÀÅ
íBzçì àHL éàMø." ב"ברוך –íBzçì àHLå שאמרו הברכות – ÇÇÆÇÀÀÆÇÀ

המצוות, וברכת הפירות ברכת כגון  בהן, לחתום שלא BðéàÅחכמים
íBzçì éàMø היא זו פתיחתן  הרבה עניינים בהן שאין  שכיון  – ÇÇÇÀ

איגר )חתימתן  עקיבא  רבי .(תוספות
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שמוע" אם "והיה "שמע", הפרשיות מלבד  – כוללת שמע שקריאת הזכרנו, כבר 
אומרים  ציצית שפרשת ב), יד, (ברכות דעה מובאת בגמרא אבל  ציצית. פרשת גם –
זו, פרשה אומרים אין  בערב "שמע" בקריאת אבל  בבוקר, "שמע" בקריאת רק
בשעת  אלא נוהגת אינה ציצית שמצוות ומכאן  אותו", "וראיתם בה שכתוב לפי

ב): (ב, להלן שנינו  וכן  בלילה; ולא ביום שמתחילה "xn`ie"ראייה, ציצית (פרשת
"שנות  – מוילנה (הגאון הגר "א פירוש  ולפי  ביום", אלא נוהג אינו  ב"ויאמר ")
מפורש וכן ציצית, פרשת כלל  לומר אין שבלילה היא, המשנה כוונת אליהו ")

א  דעות לפי  "יציאת בירושלמי . שמזכירים שכשם ללמד , אלא משנתנו  באה לא לו 
בה: שכתוב בשחרית, שמע בקריאת ציצית פרשת אמירת ידי  על  ביום מצרים"
יציאת  להזכיר מצוה כך  מצרים", מארץ אתכם הוצאתי  אשר אֿלהיכם ה' "אני 
ישראל שבארץ מובא, בגמרא בלילה? מצרים יציאת מזכירים וכיצד בלילה. מצרים
ציצית, פרשת של והסוף ההתחלה את בערב "שמע" בקריאת לומר נוהגים היו
ה' אני  אליהם ואמרת ישראל בני  אל דבר  לאמר משה אל ה' "ויאמר  דהיינו :
אבל מצרים. יציאת זכירת בה שיש  ואמונה" ב"אמת המשיכו  וכך אמת", אֿלהיכם
וכיון "ויאמר ", פרשת כלל  להתחיל צריך  שאין  ואמרו , לכך הסכימו לא בבל חכמי
יציאת  מזכירים אלא ואמונה", ב"אמת ממשיכים אין "ויאמר" פרשת אומרים שאין 
מארץ  שהוצאתנו  אֿלהינו ה' לך  אנחנו  "מודים כגון: מיוחדת בתפילה מצרים
כמוכה" מי לך  ושרנו הים על וגבורות נסים לנו  ועשית עבדים מבית ופדיתנו  מצרים
את  לומר הוא צריך בערב, "שמע" בקריאת "ויאמר" פרשת המתחיל ברם, וכו '.
בערב  "ויאמר" פרשת מתחילים אנחנו  הלכך  אביי: אמר דילוגים. ללא הפרשה כל
שלפי מכאן , כולה. את אומרים שמתחילים, וכיון  ישראל, בארץ שנוהגים כמו
פוסק  וכן ערבית. של "שמע" בקריאת גם ציצית פרשת לומר יש  בבלי תלמוד 
מפני בלילה אותה קוראים בלילה נוהגת ציצית מצוות שאין  פי על  "אף הרמב"ם:
רוב  לפי ללמד  משנתנו שבאה ההלכה אפוא, זוהי , מצרים". יציאת זכרון  בה שיש 

המפרשים.

úBìéla íéøöî úàéöé ïéøékæî ציצית פרשת אומרים כלומר, – ÇÀÄÄÀÄÇÄÀÇÄÇÅ
מצרים, יציאת זכירת בה שיש  מפני ערבית, של שמע בקריאת גם

בלילה. מצרים יציאת להזכיר  היא ïaומצוה øæòìà éaø øîàÈÇÇÄÆÀÈÈÆ
äðL íéòáL ïák éðà éøä :äéøæò רבן על  מסופר בגמרא – ÂÇÀÈÂÅÂÄÀÆÄÀÄÈÈ

שפעם  עד חנניה, בן  יהושע רבי את מצער  שהיה הנשיא גמליאל 
ולמנות  מנשיאותו גמליאל  רבן  את להעביר  הישיבה בני החליטו

על הגמרא מספרת – היום אותו עזריה. בן  אלעזר רבי את במקומו 
נס  לו נעשה היה; שנה עשרה שמונה בן – עזריה בן אלעזר רבי

ש שערות של שורות עשרה שמונה זקן ועטרוהו  שייראה (כדי יבה
" עזריה: בן אלעזר  רבי  שאמר זהו הנשיאות). לכס oakוראוי ip` ixd

."dpy miray עזריה בן  אלעזר  רבי  למשנתנו: בפירושו כותב הרמב"ם

שתשש עד ולילה יומם וללמוד  לשנות מרבה והיה לימים צעיר היה
שאמר : וזהו  שנה, שבעים בן כזקן וחזר שיבה בו ונזרקה ixdכוחו 

,dpy miray oak ip`íéøöî úàéöé øîàzL éúéëæ àGåúBìéla ÀÈÄÄÆÅÈÅÀÄÇÄÀÇÄÇÅ
זכיתי לא החכמה, אנשי עם והתחברתי שהשתדלתי  פי על  אף –

לקיים  כדי בלילה ציצית פרשת לומר  שיש בתורה נרמז היכן  לדעת
מפרש: מברטנורא הרב מצרים. יציאת זכירת Ðמצוות "izikf `l"

זכיתי ולא משכנעות ראיות לי היו  לא כלומר  לחכמים, נצחתי  לא
החכמים, עם zelila,בוויכוחי  mixvn z`ivi xn`izydLøcL ãòÇÆÀÈÈ

àîBæ ïa,זומא בן של  דרשתו  ששמעתי  עד  –ïòîì" :øîàpL ÆÈÆÆÁÇÀÇÇ
"Eéiç éîé ìk íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà økæzודרש – ÄÀÙÆÅÀÅÆÆÄÀÇÄÙÀÅÇÆ

זומא: úBìéläבן "Eéiç éîé ìk" ,íéîiä "Eéiç éîé" תיבת – ÀÅÇÆÇÈÄÙÀÅÇÆÇÅ
יציאת  להזכיר  צריכים בלילות שאף הלילות, את גם לרבות באה "כל "

כולו  היום כל  במובן ימי " "כל  מפרש  זומא שבן  מבארים יש  מצרים.
בכללו הלילה אליהו ")ואף Eéiç"("שנות éîé" :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÅÇÆ

çéLnä úBîéì àéáäì "Eéiç éîé ìk" ,äfä íìBòä– ÈÈÇÆÙÀÅÇÆÀÈÄÄÇÈÄÇ
שאף  המשיח, ימות את לרבות שבאה "כל" תיבת דורשים חכמים

זומא  בן להם "אמר  הוסיפו: בברייתא מצרים. יציאת את יזכרו  בהם
נאמר כבר והלא המשיח? לימות מצרים יציאת מזכירין וכי לחכמים:

ז -ח ) כג, ה'(ירמיה  חי  עוד יאמרו  ולא ה', נאום באים ימים "הנה :

העלה  אשר  ה' חי אם כי  מצרים, מארץ ישראל בני  את העלה אשר
אשר הארצות ומכל  צפונה מארץ ישראל  בית זרע את הביא ואשר 

(כלומר ממקומה מצרים יציאת שתיעקר לא לו: אמרו  שם"! הדחתים
שתהא  אלא מצרים), יציאת את כלל  יזכירו  שלא הכתוב כוונת שאין

ישראלשעבוד גאולת את בעיקר  שיזכירו (כלומר עיקר  מלכויות
אומר : אתה בו  כיוצא לו . טפל  מצרים ויציאת המלכויות), משעבוד 

שמך " יהיה ישראל  אם כי  יעקב עוד שמך  יקרא לה ,"לא (בראשית

טפלי) ו"יעקב" עיקר, "ישראל" אלא ממקומו  יעקב שייעקר  לא –

ב )לו "... יב, מחלוקתם (ברכות  שעיקר למדים, נמצאנו זו  מברייתא .
זכירת אם וחכמים זומא בן המשיח,של  בימות גם נוהגת מצרים יציאת

המשיח, לימות מצרים יציאת מזכירים שאין זומא בן  שסובר  וכיון
– חייך " ימי "כל דורש  הוא לפיכך בירמיה, הכתוב של  כמשמעו

izdw - zex`ean zeipyn
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בלילה, מצרים יציאת להזכיר  שמצוה זומא כבן  והלכה הלילות. לרבות

"תוספות  בעל ערבית. של  שמע בקריאת גם ציצית פרשת אומרים ולכן 
קריאתה  מפני כל  בפי שגורה ציצית שפרשת "ומפני כותב: טוב" יום

לצאת  בלילה לקרותה הנהיגו  הלכך  שבה, ציצית מצוות משום ביום
בלילה". מצרים הזכרת בה

א ה נ ש מ ר ו א ב

מותר  אם ללמדנו היא באה וכן "שמע", בקריאת הכוונה בענין עוסקת זו משנה

מצוות  אם בכלל , היא שמחלוקת להקדים, יש  כוונה לענין שמע. בקריאת להפסיק
כן אם אלא בעשייתה המצוה חובת ידי  יוצא אדם אין אם כלומר כוונה, צריכות

חובתו. ידי יוצא הריהו  מחשבה בלי  המצוה עשה אפילו או  ה', מצוות לקיים כוון
התלויות  במצוות דווקא היינו  כוונה", צריכות אין "מצוות האומר לדברי  גם אמנם
למחשבה. עוד צריכים ואין המצוה, קיום על  מורה בעצמו המעשה כי במעשה,

וכן כוונה; שצריכות ודאי  תפילה, כגון בדיבור, או  במחשבה התלויות מצוות אבל 
את  לקרוא לפחות בה לכוון  צריך  בקריאה, תלויה זו  ומצוה הואיל  שמע, קריאת

את  "הקורא שנינו: בברייתא ברם, המלים. פירוש להבין ואף כהלכתן הפרשיות
לבו את שיכוון  צריך  rny).שמע, z`ixw zaeg ici z`vl)רבי משום אחא רבי 

ראשון בפרק לבו שכוון  כיון אומר: "rny"),יהודה zyxta)..." צריך אינו  שוב

הלב; כוונת צריכה כאן  עד – אחד " ה' אֿלהינו ה' ישראל  "שמע שנינו: ועוד 
רבא: אמר מאיר . רבי xi`nדברי  iaxk dkld:הרמב"ם פוסק מכאן  ב). יג, (ברכות "

ידי יצא לא ישראל", "שמע שהוא ראשון בפסוק לבו כוון  ולא שמע את "הקורא
פי על  שאף הרמב"ם, דברי על  מעירים ויש א). ב, שמע קריאת (הל ' חובתו"
הרמב"ם, פוסק שמע בקריאת מקום מכל  כוונה, צריכות אין  שמצוות היא שההלכה

לפי ישראל", "שמע בפסוק לבו  כוון  כן  אם אלא חובתו  ידי  יוצא אדם שאין 
שמים מלכות עול  עליו לקבל  מיוחדת כוונה גם צריך  זה `iypשבפסוק zetqez")

(`"ayxd iyecig ;"my.

äøBza àøB÷ äéä,"שמע" של הפרשיות את –ïîæ òébäå ÈÈÅÇÈÀÄÄÇÀÇ
àø÷nä,"שמע" קריאת זמן –Baì ïek íà חובת ידי  לצאת – ÇÄÀÈÄÄÅÄ

הפירוש כוונה" צריכות אין  "מצוות האומר  ולדברי  שמע ; קריאת

ealהוא: oeek m`– הרמב"ם ולפי  כהלכתן ; הפרשיות את לקרוא
למעלה, שבארנו  כמו הראשון, בפסוק לבו חובתו .àöéשכוון  ידי  – ÈÈ

åàì íàå, לבו כוון לא אם –àöé àG חובת ידי בתורה בקריאתו – ÀÄÈÈÈ
יצא". לא לאו  "ואם גורסים שאין  נוסחאות יש  שמע. íé÷øtaÇÀÈÄקריאת

ב', במשנה להלן  כמבואר וברכותיה, שמע קריאת פרקי  בין  –ìàBLÅ
בברכת  שמברכו כלומר  אדם, בשלום שואל  "שמע" את הקורא –

ãBákäשלום, éðtî כגון לכבדו, חייב שהוא אדם רואה כשהוא – ÄÀÅÇÈ
בחכמה ממנו  גדול שהוא מי  או  רבו או –áéLîe,(רמב"ם )אביו  ÅÄ

הכבוד מפני  שלום שמשיב לומר צריך –òöîàáe;(גמרא )ואין ÈÆÀÇ
הברכה, או äàøiäהפרשה éðtî ìàBL שהוא אדם רואה כשהוא – ÅÄÀÅÇÄÀÈ

בשלומו , לשאול לו מותר שליט, כגון  יענישנו, שמא מפניו  áéLîeÅÄירא

היראה מפני שמשיב לומר  צריך  ואין ואף (גמרא )– שואל אינו  אבל ;

הכבוד . מפני משיב øéàîאינו éaø éøácשואל בין מבדיל  שאינו – ÄÀÅÇÄÅÄ
äàøiäלמשיב. éðtî ìàBL òöîàa :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÈÆÀÇÅÄÀÅÇÄÀÈ

מאיר , רבי בדברי  למעלה שבארנו  éðtîכמו  áéLîeãBákä– ÅÄÄÀÅÇÈ
לו  הקדים בכבודו חייב שהוא אדם שאם הכבוד, מפני  גם כלומר

הברכה; באמצע או  הפרשה באמצע אפילו  שלום לו משיב הריהו  שלום
íé÷øta,וברכותיה "שמע" של  לברכה ברכה ובין  לפרשה פרשה בין  – ÇÀÈÄ

ãBákä éðtî ìàBL,למעלה שבארנו  כמו –ìëì íBìL áéLîe ÅÄÀÅÇÈÅÄÈÀÈ
íãà.שלום בברכת שברכו כלומר בשלומו, ששאל  –iaxk dkld ÈÈ
.dcedi חייב שהוא רבו או אביו  כגון  – היראה" "מפני  מפרשים: יש 

והרשב"א )במוראו שראוי(הרא"ש נכבד  אדם היינו – הכבוד" "מפני ,

שלום לו  המשנה )להקדים מפרשי ורוב  שנזכר(רש "י  מקום בכל  – .
י רבי  הוא סתם יהודה ר' אלעי.במשנה בר  הודה

i y i l y m e i
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הקודמת. המשנה המשך היא זו  משנה

íé÷øtä ïéa ïä elà להפסיק שמותר  וברכותיה, שמע קריאת של  – ÅÅÅÇÀÈÄ
הקודמת: במשנה ששנינו  כפי  שלום, ולהשיב בשלום לשאול בהם

äiðLì äðBLàø äëøa ïéa בשחרית דהיינו שמע, קריאת שלפני  – ÅÀÈÈÄÈÄÀÄÈ
"אהבה", ברכת שמתחיל  ולפני המאורות" "יוצר  ברכת שמסיים לאחר
שמתחיל ולפני ערבים" המעריב "ברוך... שמסיים לאחר ובערבית

עולם"; "אהבת òîL"ì"ברכת äiðL ïéa...ברוך" אחרי  בשחרית – ÅÀÄÈÄÀÇ
עמו  אוהב "ברוך ... אחרי  ובערבית באהבה", ישראל  בעמו הבוחר

ישראל ". "שמע התחלת לפני  äéäå"ìישראל ", "òîL" ïéaeÅÀÇÄÀÈÈ
"òîL-íàלפני ובשעריך " ביתך מזוזות על  "וכתבתם כשמסיים – ÄÈÙÇ

שמוע"; אם "והיה øîàiå"ì"שמתחיל "òîL-íà äéäå" ïéaÅÀÈÈÄÈÙÇÀÇÙÆ
ציצית; פרשת שמתחיל  לפני  הארץ" על השמים "כימי  כשמסיים –

"áévéå úîà"ì "øîàiå" ïéaולפני ציצית פרשת שגומר  לאחר  – ÅÇÙÆÆÁÆÀÇÄ
"אמת  שמתחיל  לפני  – ובערבית (בשחרית), ויציב" "אמת שמתחיל 

áévéå"ואמונה". úîà"ì "øîàiå" ïéa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÇÙÆÆÁÆÀÇÄ
÷éñôé àG אפילו כלל יפסיק לא ל"אמת" אֿלהיכם" ה' "אני בין  – ÇÀÄ

הפרשה באמצע יונה )כמו רבנו בין (הרא"ש ; בערבית הדין והוא ,

ל"אמת", אֿלהיכם" "ה' להסמיך  שיש ואמונה", ל "אמת "ויאמר"
שכתוב י)משום י, "אמת"(ירמיה  בין ברם, אמת". אֿלהים "וה' :

באמצע כמו להפסיק מותר טוב")ל "יציב" יום m"anxd.("תוספות
"xn`ieמפרש : oiaÐ wiqti `l "aivie zn`"l אלא " הפרקים בין  כמו
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יהודה, (כרבי  הכבוד  מפני ולהשיב היראה מפני לשאול באמצע כמו 
כמותו ). ÷äîãשהלכה änì :äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà פרשת ÈÇÇÄÀËÇÆÈÀÈÈÈÈÀÈ

"òîL-íà äéäå"ì "òîL" בקריאת חכמים הקדימו למה – ÀÇÄÀÈÈÄÈÙÇ
מפני נאמר אם שמוע"? אם "והיה לפרשת "שמע" פרשת "שמע"
וסדורה  "שמע", לפרשת בתורה קודמת ציצית הרי בתורה, לה שקדמה

בקריאת  הפרשיות שסדר מכאן  אלא באחרונה; שמע בקריאת היא
בקריאת  הפרשיות סדר של  הטעם מהו כן  אם בתורה. כסדרן  אינו שמע

שמוע",àlàשמע? אם ל "והיה "שמע" הקדימו  לפיכך  –éãk ÆÈÀÅ
åéìò ìa÷iL,האדם –älçz íéîL úeëìî ìò בפסוק הכלול  – ÆÀÇÅÈÈÙÇÀÈÇÄÀÄÈ

וזהו  וייחודו; ה' במציאות אמונתנו  שתכנו : ישראל", "שמע הראשון 
התורה, בקיום והעיקר  úBöîהיסוד ìò åéìò ìa÷é Ck øçàå– ÀÇÇÈÀÇÅÈÈÙÄÀ

לאהבה  ... מצוותי אל תשמעו שמוע אם "והיה בפרשה: שכתוב כמו 
קדמה  ולמה נפשכם". ובכל לבבכם בכל ולעבדו  אֿלהיכם ה' את

øîàiå"ì"פרשת "òîL-íà äéäå"והרי "ויאמר"? לפרשת – ÀÈÈÄÈÙÇÀÇÙÆ
מצוות, עול  קבלת וגם שמים מלכות עול קבלת מעין יש  ב"ויאמר" גם

אֿלהיכם"! ה' אני  מצוותי... כל את ועשיתם תזכרו  "למען  בה: שכתוב
äìéláe íBia âäBð "òîL íà äéäå"L שבפרשת כלומר  – ÆÀÈÈÄÈÙÇÅÇÇÇÀÈ

ובין  ביום בין הנוהגות ומצוות תורה על מדובר שמוע" אם "והיה
íBiaבלילה, àlà âäBð Bðéà "øîàiå""ויאמר" בפרשת ואילו  – ÇÙÆÅÅÆÈÇ

שבארנו  כמו ביום, אלא נוהגת שאינה ציצית, מצוות על  בעיקר מדובר 
אלא  לומר נוהגים אין  ציצית שפרשת מפרשים ויש  א. פרק בסוף כבר

טעם  עוד  מוסיפים בגמרא א). פרק ה למשנה הקדמתנו (עיין ביום
דברים: שלושה כוללת "שמע" שפרשת הפרשיות, cenllלסדר 

בם"), לבניך ").cnll("ודברת ("וקשרתם",zeyrle("ושננתם

אלא בה אין "ויאמר " פרשת "ועשיתם zeyrl"וכתבתם"...); – בלבד 
מצוותי "... כל  את
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Bðæàì òéîLä àGå òîL úà àøBwä שמע ולא בלחש  שקרא – ÇÅÆÀÇÀÄÀÄÇÀÈÀ
מפיו, שהוציא מה חובתו.àöéבעצמו  ידי  –àG :øîBà éñBé éaø ÈÈÇÄÅÅ

àöé:שנאמר שמע, קריאת חובת ידי –Ð "rny" מה לאזנך השמע ÈÈ
מפיך מוציא בכל(גמרא )שאתה – "שמע" דורש: קמא תנא ברם, .

שפה  בכל שמע לקרוא לאדם שמותר כלומר  שומע, שאתה לשון 

– חלפתא בן  יוסי  רבי הוא סתם יוסי רבי  – בה. מבין dklddשהוא
.`nw `pzk. לאזנו שישמיע צריך לכתחילה אבל  יצא, בדיעבד ודווקא

àø÷,"שמע" –äéúBiúBàa ÷c÷c àGå,כראוי אותן לבטא – ÈÈÀÄÀÅÀÄÆÈ
בשדך ", "עשב לבבך ", "על כגון  שוות, אותיות שתי בין הפריד שלא

אחת, כאות מבטאן ונמצא àöéוכדומה, :øîBà éñBé éaøידי – ÇÄÅÅÈÈ
Bàחובתו ; äãeäé éaøàöé àG :øî.חובתו ידי  –iaxk dkldd ÇÄÀÈÅÈÈ

,iqei להבליע שלא ולהיזהר  באותיותיה לדקדק צריך לכתחילה ברם,

כראוי לבטא יש  וכן  דומות, או  שוות באותיות בחברתה אחת אותן 
נח  השווא ואת נע השווא את הרפה, האות ואת הדגושה האות את

בזה. òøôîìוכיוצא àøBwä כגון המאוחר , הפסוק את שהקדים – ÇÅÀÇÀÅÇ
ואחר ובשעריך " ביתך מזוזות על  "וכתבתם הפסוק את תחילה שקרא

לטוטפות  והיו  ידך  על לאות "וקשרתם שלפניו הפסוק את קרא כך
בזה, וכיוצא עיניך " àöéבין àG: שנאמר שמע, קריאת חובת ידי – ÈÈ

כלומר יהיו , בהווייתם – "והיו " ודרשו : האלה"..., הדברים "והיו 
כגון  לפרשה, פרשה המקדים ברם, בתורה. סידרם כפי שייקראו

חובתו , ידי  יצא שמוע", אם "והיה לפרשת ציצית פרשת שהקדים
בתורה כסדרן אינו  שמע בקריאת הפרשיות שסדר הל'לפי (רמב"ם 

יא ) ב, שמע לפרשיות קריאת  סדר שיש  הקודמת במשנה ששנינו  ומה .
מעכב. הסדר אין  בדיעבד  אבל לכתחילה, דווקא היינו שמע קריאת

äòèå àø÷, אחד פסוק על  או אחת תיבה על שדילג כגון  –øæçé ÈÈÀÈÈÇÂÙ
äòhL íB÷îìל על– ואילך  משם וקורא בו  שטעה הפסוק ראש  ÀÈÆÈÈ

מובא: בגמרא wxtl"הסדר . wxt oia drh"וצריך פרשה שגמר (שיודע
איזו ), יודע ואינו  אחרת פרשה (להפסק xefgiלהתחיל ראשון  לפרק

– שמוע" אם "והיה ויתחיל  חוזרi"yx.ראשון, כותב: והרמב"ם
ה'"). את "ואהבת שהיא ראשונה wxtdלפרשה rvn`a drh כגון)

בא  טעה),שיודע בה מקום באיזה יודע אינו  אבל טעה פרשה xfegיזו 
wxtd zligzl.(בה שטעה הפרשה daizkl(לתחילת daizk oia drh

בפרשת  עומד  הוא אם זוכר  ואינו  "וכתבתם"..., לומר שצריך (שיודע

שמוע"), אם "והיה בפרשת או dpey`x"שמע" daizkl xefgiיתחיל)
זה  ספק אצלו  התעורר  אם ברם, "שמע"). פרשת של מ"וכתבתם"

לשונו  הרגל שעל חוזר , אינו  ימיכם" ירבו "למען  אמר  שכבר  לאחר
הולך רמב"ם )הוא .(גמרא ;

i r i a x m e i
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מובא  וכן  מלאכתם. בשעת "שמע" קוראים שהפועלים ללמדנו , באה זו משנה

וקוראים". במלאכתם עוסקים אומרים: הלל "בית בברייתא:

izdw - zex`ean zeipyn



קעג a dpyn ipy wxt zekxa zkqn
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בלילה, מצרים יציאת להזכיר  שמצוה זומא כבן  והלכה הלילות. לרבות

"תוספות  בעל ערבית. של  שמע בקריאת גם ציצית פרשת אומרים ולכן 
קריאתה  מפני כל  בפי שגורה ציצית שפרשת "ומפני כותב: טוב" יום

לצאת  בלילה לקרותה הנהיגו  הלכך  שבה, ציצית מצוות משום ביום
בלילה". מצרים הזכרת בה
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מותר  אם ללמדנו היא באה וכן "שמע", בקריאת הכוונה בענין עוסקת זו משנה

מצוות  אם בכלל , היא שמחלוקת להקדים, יש  כוונה לענין שמע. בקריאת להפסיק
כן אם אלא בעשייתה המצוה חובת ידי  יוצא אדם אין אם כלומר כוונה, צריכות

חובתו. ידי יוצא הריהו  מחשבה בלי  המצוה עשה אפילו או  ה', מצוות לקיים כוון
התלויות  במצוות דווקא היינו  כוונה", צריכות אין "מצוות האומר לדברי  גם אמנם
למחשבה. עוד צריכים ואין המצוה, קיום על  מורה בעצמו המעשה כי במעשה,

וכן כוונה; שצריכות ודאי  תפילה, כגון בדיבור, או  במחשבה התלויות מצוות אבל 
את  לקרוא לפחות בה לכוון  צריך  בקריאה, תלויה זו  ומצוה הואיל  שמע, קריאת

את  "הקורא שנינו: בברייתא ברם, המלים. פירוש להבין ואף כהלכתן הפרשיות
לבו את שיכוון  צריך  rny).שמע, z`ixw zaeg ici z`vl)רבי משום אחא רבי 

ראשון בפרק לבו שכוון  כיון אומר: "rny"),יהודה zyxta)..." צריך אינו  שוב

הלב; כוונת צריכה כאן  עד – אחד " ה' אֿלהינו ה' ישראל  "שמע שנינו: ועוד 
רבא: אמר מאיר . רבי xi`nדברי  iaxk dkld:הרמב"ם פוסק מכאן  ב). יג, (ברכות "

ידי יצא לא ישראל", "שמע שהוא ראשון בפסוק לבו כוון  ולא שמע את "הקורא
פי על  שאף הרמב"ם, דברי על  מעירים ויש א). ב, שמע קריאת (הל ' חובתו"
הרמב"ם, פוסק שמע בקריאת מקום מכל  כוונה, צריכות אין  שמצוות היא שההלכה

לפי ישראל", "שמע בפסוק לבו  כוון  כן  אם אלא חובתו  ידי  יוצא אדם שאין 
שמים מלכות עול  עליו לקבל  מיוחדת כוונה גם צריך  זה `iypשבפסוק zetqez")

(`"ayxd iyecig ;"my.

äøBza àøB÷ äéä,"שמע" של הפרשיות את –ïîæ òébäå ÈÈÅÇÈÀÄÄÇÀÇ
àø÷nä,"שמע" קריאת זמן –Baì ïek íà חובת ידי  לצאת – ÇÄÀÈÄÄÅÄ

הפירוש כוונה" צריכות אין  "מצוות האומר  ולדברי  שמע ; קריאת

ealהוא: oeek m`– הרמב"ם ולפי  כהלכתן ; הפרשיות את לקרוא
למעלה, שבארנו  כמו הראשון, בפסוק לבו חובתו .àöéשכוון  ידי  – ÈÈ

åàì íàå, לבו כוון לא אם –àöé àG חובת ידי בתורה בקריאתו – ÀÄÈÈÈ
יצא". לא לאו  "ואם גורסים שאין  נוסחאות יש  שמע. íé÷øtaÇÀÈÄקריאת

ב', במשנה להלן  כמבואר וברכותיה, שמע קריאת פרקי  בין  –ìàBLÅ
בברכת  שמברכו כלומר  אדם, בשלום שואל  "שמע" את הקורא –

ãBákäשלום, éðtî כגון לכבדו, חייב שהוא אדם רואה כשהוא – ÄÀÅÇÈ
בחכמה ממנו  גדול שהוא מי  או  רבו או –áéLîe,(רמב"ם )אביו  ÅÄ

הכבוד מפני  שלום שמשיב לומר צריך –òöîàáe;(גמרא )ואין ÈÆÀÇ
הברכה, או äàøiäהפרשה éðtî ìàBL שהוא אדם רואה כשהוא – ÅÄÀÅÇÄÀÈ

בשלומו , לשאול לו מותר שליט, כגון  יענישנו, שמא מפניו  áéLîeÅÄירא

היראה מפני שמשיב לומר  צריך  ואין ואף (גמרא )– שואל אינו  אבל ;

הכבוד . מפני משיב øéàîאינו éaø éøácשואל בין מבדיל  שאינו – ÄÀÅÇÄÅÄ
äàøiäלמשיב. éðtî ìàBL òöîàa :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÈÆÀÇÅÄÀÅÇÄÀÈ

מאיר , רבי בדברי  למעלה שבארנו  éðtîכמו  áéLîeãBákä– ÅÄÄÀÅÇÈ
לו  הקדים בכבודו חייב שהוא אדם שאם הכבוד, מפני  גם כלומר

הברכה; באמצע או  הפרשה באמצע אפילו  שלום לו משיב הריהו  שלום
íé÷øta,וברכותיה "שמע" של  לברכה ברכה ובין  לפרשה פרשה בין  – ÇÀÈÄ

ãBákä éðtî ìàBL,למעלה שבארנו  כמו –ìëì íBìL áéLîe ÅÄÀÅÇÈÅÄÈÀÈ
íãà.שלום בברכת שברכו כלומר בשלומו, ששאל  –iaxk dkld ÈÈ
.dcedi חייב שהוא רבו או אביו  כגון  – היראה" "מפני  מפרשים: יש 

והרשב"א )במוראו שראוי(הרא"ש נכבד  אדם היינו – הכבוד" "מפני ,

שלום לו  המשנה )להקדים מפרשי ורוב  שנזכר(רש "י  מקום בכל  – .
י רבי  הוא סתם יהודה ר' אלעי.במשנה בר  הודה

i y i l y m e i
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הקודמת. המשנה המשך היא זו  משנה

íé÷øtä ïéa ïä elà להפסיק שמותר  וברכותיה, שמע קריאת של  – ÅÅÅÇÀÈÄ
הקודמת: במשנה ששנינו  כפי  שלום, ולהשיב בשלום לשאול בהם

äiðLì äðBLàø äëøa ïéa בשחרית דהיינו שמע, קריאת שלפני  – ÅÀÈÈÄÈÄÀÄÈ
"אהבה", ברכת שמתחיל  ולפני המאורות" "יוצר  ברכת שמסיים לאחר
שמתחיל ולפני ערבים" המעריב "ברוך... שמסיים לאחר ובערבית

עולם"; "אהבת òîL"ì"ברכת äiðL ïéa...ברוך" אחרי  בשחרית – ÅÀÄÈÄÀÇ
עמו  אוהב "ברוך ... אחרי  ובערבית באהבה", ישראל  בעמו הבוחר

ישראל ". "שמע התחלת לפני  äéäå"ìישראל ", "òîL" ïéaeÅÀÇÄÀÈÈ
"òîL-íàלפני ובשעריך " ביתך מזוזות על  "וכתבתם כשמסיים – ÄÈÙÇ

שמוע"; אם "והיה øîàiå"ì"שמתחיל "òîL-íà äéäå" ïéaÅÀÈÈÄÈÙÇÀÇÙÆ
ציצית; פרשת שמתחיל  לפני  הארץ" על השמים "כימי  כשמסיים –

"áévéå úîà"ì "øîàiå" ïéaולפני ציצית פרשת שגומר  לאחר  – ÅÇÙÆÆÁÆÀÇÄ
"אמת  שמתחיל  לפני  – ובערבית (בשחרית), ויציב" "אמת שמתחיל 

áévéå"ואמונה". úîà"ì "øîàiå" ïéa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÇÙÆÆÁÆÀÇÄ
÷éñôé àG אפילו כלל יפסיק לא ל"אמת" אֿלהיכם" ה' "אני בין  – ÇÀÄ

הפרשה באמצע יונה )כמו רבנו בין (הרא"ש ; בערבית הדין והוא ,

ל"אמת", אֿלהיכם" "ה' להסמיך  שיש ואמונה", ל "אמת "ויאמר"
שכתוב י)משום י, "אמת"(ירמיה  בין ברם, אמת". אֿלהים "וה' :

באמצע כמו להפסיק מותר טוב")ל "יציב" יום m"anxd.("תוספות
"xn`ieמפרש : oiaÐ wiqti `l "aivie zn`"l אלא " הפרקים בין  כמו

izdw - zex`ean zeipyn
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÷éñôé.øîàäçø÷ ïa òLBäé éaø:äîã÷ änì"òîL"ì"òîL-íà äéäå"?úeëìî ìò åéìò ìa÷iL éãk àlà ©§¦¨©©¦§ª©¤¨§¨¨¨¨§¨§©¦§¨¨¦¨Ÿ©¤¨§¥¤§©¥¨¨Ÿ©§
älçz íéîL,úBöî ìò åéìò ìa÷é Ck øçàå."òîL-íà äéäå"ì"øîàiå"?"L"òîL íà äéäåíBia âäBð ¨©¦§¦¨§©©¨§©¥¨¨Ÿ¦§§¨¨¦¨Ÿ©§©Ÿ¤¤§¨¨¦¨Ÿ©¥©

äìéláe,""øîàiåíBia àlà âäBð Bðéà. ©©§¨©Ÿ¤¥¥¤¨©
‚Bðæàì òéîLä àGå òîL úà àøBwä–àöé.éñBé éaøàöé àG :øîBà.äéúBiúBàa ÷c÷c àGå àø÷–éaø ©¥¤§©§¦§¦©§¨§¨¨©¦¥¥¨¨¨¨§¦§¥§¦¤¨©¦

éñBéàöé :øîBà.äãeäé éaøàöé àG :øîBà.àøBwäòøôîì,àöé àG.äòèå àø÷,íB÷îì øæçéäòhL. ¥¥¨¨©¦§¨¥¨¨©¥§©§¥©¨¨¨¨§¨¨©£Ÿ§¨¤¨¨

.dlila oia meia oiaäá áéúëã(àé íéøáã):äìéìá ïéáå íåéá ïéá âäåð äøåú ãåîìúå ,íëéðá úà íúåà íúãîìå.meia `l` bdep epi` xn`ieäéá úéàã
áéúëã ,äìéìá úâäåð äðéàù úéöéö 'ô(åè øáãîá):åúåà íúéàøå

b.`vi `l xne` iqei iax:÷"úë àúëìäå .òîåù äúàù ïåùì ìëá òîù øáñ àî÷ àðúå .êéôî àéöåî äúàù äî êðæàì òîùä òîù áéúëãwcwc `le
.dizeize`a,äøäî íúãáàå ,êãùá áùò ,êááì ìò ïåâë ,úøîâð äðåùàøä äáéúäù úåàá úìçúî äéðùä äáéúäù úåáéú 'áá ,äôé åéúôùá ïàéöåäì

:úçà úåàë úåéúåà éúù íúåà àøå÷ àöîð íãéøôäì íäéðéá çåéø ïúåð åðéà íà.`vi xne` iqei iax÷ã÷ãì êéøö äìçúëì åäéî .éñåé 'øë äëìäå
ï"éùá åøëùú øîåàë äàøð àäé àìù åøëæú ìù ï"ééæ æéúäì êéøöå ,äôøä ÷æçé àìå ÷æçä äôøé àìå çðä ãéðé àìå ãðä çéðé àìù øäæé ïëå ,äéúåéúåàá

:ñøô ìá÷ì úðî ìò áøä úà ùîùì éåàø ïéà éøäù ,øëù åáøúù éãë øîåìë.rxtnl `xewd:äæá àöåéëå ïåùàøì éðùå éðùì éùéìù ÷åñô íéã÷ä`l
.`viòåîù íà äéäå úùøôå òåîù íà äéäå úùøôì øîàéå úùøô íéã÷ä íà åäéîå .äøåúá ïéøåãñ ïäù åîë øîåìë åéäé ïúééåäá íéøáãä åéäå áéúëã

:äøåúá åæ øçàì åæ ïë úåøåãñ ïðéà éøäù ,àöéå òøôîì áåùç äæ ïéàã äàøð òîùì.drhy mewnl xefgi÷øô äæéàá òãåé åðéàù äòè ÷øôì ÷øô ïéá íà
÷øôä òãåéù ÷ñô ÷øôä òöîàá íàå ,'ä úà úáäàå àåäù øîåà í"áîøäå òåîù íà äéäå àåäù ïåùàø ÷ñôäì øæåç øåæçé ÷øô äæéà ùàøìå ÷éñôä
íúáúëåá åà òîù ìù íúáúëåá àåä íà òãåé åðéàå íúáúëå àøå÷ äéä ÷øôä åúåà ùàøì øæåç ÷ñô ÷øô åúåàî íå÷î äæéàá òãåé åðéà ìáà åá ÷ñôù

:êìåä àåä åðåùì ìâøä ìòù øæåç åðéà åáøé ïòîì ìéçúäù øçàì ÷ôúñð íàå ,òîù ìù íúáúëåì øæåç òåîù íà äéäå ìù

`xephxa yexit

יהודה, (כרבי  הכבוד  מפני ולהשיב היראה מפני לשאול באמצע כמו 
כמותו ). ÷äîãשהלכה änì :äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà פרשת ÈÇÇÄÀËÇÆÈÀÈÈÈÈÀÈ

"òîL-íà äéäå"ì "òîL" בקריאת חכמים הקדימו למה – ÀÇÄÀÈÈÄÈÙÇ
מפני נאמר אם שמוע"? אם "והיה לפרשת "שמע" פרשת "שמע"
וסדורה  "שמע", לפרשת בתורה קודמת ציצית הרי בתורה, לה שקדמה

בקריאת  הפרשיות שסדר מכאן  אלא באחרונה; שמע בקריאת היא
בקריאת  הפרשיות סדר של  הטעם מהו כן  אם בתורה. כסדרן  אינו שמע

שמוע",àlàשמע? אם ל "והיה "שמע" הקדימו  לפיכך  –éãk ÆÈÀÅ
åéìò ìa÷iL,האדם –älçz íéîL úeëìî ìò בפסוק הכלול  – ÆÀÇÅÈÈÙÇÀÈÇÄÀÄÈ

וזהו  וייחודו; ה' במציאות אמונתנו  שתכנו : ישראל", "שמע הראשון 
התורה, בקיום והעיקר  úBöîהיסוד ìò åéìò ìa÷é Ck øçàå– ÀÇÇÈÀÇÅÈÈÙÄÀ

לאהבה  ... מצוותי אל תשמעו שמוע אם "והיה בפרשה: שכתוב כמו 
קדמה  ולמה נפשכם". ובכל לבבכם בכל ולעבדו  אֿלהיכם ה' את

øîàiå"ì"פרשת "òîL-íà äéäå"והרי "ויאמר"? לפרשת – ÀÈÈÄÈÙÇÀÇÙÆ
מצוות, עול  קבלת וגם שמים מלכות עול קבלת מעין יש  ב"ויאמר" גם

אֿלהיכם"! ה' אני  מצוותי... כל את ועשיתם תזכרו  "למען  בה: שכתוב
äìéláe íBia âäBð "òîL íà äéäå"L שבפרשת כלומר  – ÆÀÈÈÄÈÙÇÅÇÇÇÀÈ

ובין  ביום בין הנוהגות ומצוות תורה על מדובר שמוע" אם "והיה
íBiaבלילה, àlà âäBð Bðéà "øîàiå""ויאמר" בפרשת ואילו  – ÇÙÆÅÅÆÈÇ

שבארנו  כמו ביום, אלא נוהגת שאינה ציצית, מצוות על  בעיקר מדובר 
אלא  לומר נוהגים אין  ציצית שפרשת מפרשים ויש  א. פרק בסוף כבר

טעם  עוד  מוסיפים בגמרא א). פרק ה למשנה הקדמתנו (עיין ביום
דברים: שלושה כוללת "שמע" שפרשת הפרשיות, cenllלסדר 

בם"), לבניך ").cnll("ודברת ("וקשרתם",zeyrle("ושננתם

אלא בה אין "ויאמר " פרשת "ועשיתם zeyrl"וכתבתם"...); – בלבד 
מצוותי "... כל  את
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Bðæàì òéîLä àGå òîL úà àøBwä שמע ולא בלחש  שקרא – ÇÅÆÀÇÀÄÀÄÇÀÈÀ
מפיו, שהוציא מה חובתו.àöéבעצמו  ידי  –àG :øîBà éñBé éaø ÈÈÇÄÅÅ

àöé:שנאמר שמע, קריאת חובת ידי –Ð "rny" מה לאזנך השמע ÈÈ
מפיך מוציא בכל(גמרא )שאתה – "שמע" דורש: קמא תנא ברם, .

שפה  בכל שמע לקרוא לאדם שמותר כלומר  שומע, שאתה לשון 

– חלפתא בן  יוסי  רבי הוא סתם יוסי רבי  – בה. מבין dklddשהוא
.`nw `pzk. לאזנו שישמיע צריך לכתחילה אבל  יצא, בדיעבד ודווקא

àø÷,"שמע" –äéúBiúBàa ÷c÷c àGå,כראוי אותן לבטא – ÈÈÀÄÀÅÀÄÆÈ
בשדך ", "עשב לבבך ", "על כגון  שוות, אותיות שתי בין הפריד שלא

אחת, כאות מבטאן ונמצא àöéוכדומה, :øîBà éñBé éaøידי – ÇÄÅÅÈÈ
Bàחובתו ; äãeäé éaøàöé àG :øî.חובתו ידי  –iaxk dkldd ÇÄÀÈÅÈÈ

,iqei להבליע שלא ולהיזהר  באותיותיה לדקדק צריך לכתחילה ברם,

כראוי לבטא יש  וכן  דומות, או  שוות באותיות בחברתה אחת אותן 
נח  השווא ואת נע השווא את הרפה, האות ואת הדגושה האות את

בזה. òøôîìוכיוצא àøBwä כגון המאוחר , הפסוק את שהקדים – ÇÅÀÇÀÅÇ
ואחר ובשעריך " ביתך מזוזות על  "וכתבתם הפסוק את תחילה שקרא

לטוטפות  והיו  ידך  על לאות "וקשרתם שלפניו הפסוק את קרא כך
בזה, וכיוצא עיניך " àöéבין àG: שנאמר שמע, קריאת חובת ידי – ÈÈ

כלומר יהיו , בהווייתם – "והיו " ודרשו : האלה"..., הדברים "והיו 
כגון  לפרשה, פרשה המקדים ברם, בתורה. סידרם כפי שייקראו

חובתו , ידי  יצא שמוע", אם "והיה לפרשת ציצית פרשת שהקדים
בתורה כסדרן אינו  שמע בקריאת הפרשיות שסדר הל'לפי (רמב"ם 

יא ) ב, שמע לפרשיות קריאת  סדר שיש  הקודמת במשנה ששנינו  ומה .
מעכב. הסדר אין  בדיעבד  אבל לכתחילה, דווקא היינו שמע קריאת

äòèå àø÷, אחד פסוק על  או אחת תיבה על שדילג כגון  –øæçé ÈÈÀÈÈÇÂÙ
äòhL íB÷îìל על– ואילך  משם וקורא בו  שטעה הפסוק ראש  ÀÈÆÈÈ

מובא: בגמרא wxtl"הסדר . wxt oia drh"וצריך פרשה שגמר (שיודע
איזו ), יודע ואינו  אחרת פרשה (להפסק xefgiלהתחיל ראשון  לפרק

– שמוע" אם "והיה ויתחיל  חוזרi"yx.ראשון, כותב: והרמב"ם
ה'"). את "ואהבת שהיא ראשונה wxtdלפרשה rvn`a drh כגון)

בא  טעה),שיודע בה מקום באיזה יודע אינו  אבל טעה פרשה xfegיזו 
wxtd zligzl.(בה שטעה הפרשה daizkl(לתחילת daizk oia drh

בפרשת  עומד  הוא אם זוכר  ואינו  "וכתבתם"..., לומר שצריך (שיודע

שמוע"), אם "והיה בפרשת או dpey`x"שמע" daizkl xefgiיתחיל)
זה  ספק אצלו  התעורר  אם ברם, "שמע"). פרשת של מ"וכתבתם"

לשונו  הרגל שעל חוזר , אינו  ימיכם" ירבו "למען  אמר  שכבר  לאחר
הולך רמב"ם )הוא .(גמרא ;
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מובא  וכן  מלאכתם. בשעת "שמע" קוראים שהפועלים ללמדנו , באה זו משנה

וקוראים". במלאכתם עוסקים אומרים: הלל "בית בברייתא:
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„Caãpä Làøa Bà ïìéàä Làøa ïéøB÷ ïéðnàä,älôza ïk úBNòì ïéàMø ïðéàM äî. ¨ª¨¦¦§Ÿ¨¦¨§Ÿ©¦§¨©¤¥¨©¨¦©£¥©§¦¨
‰ïBLàøä äìéla òîL úàéøwî øeèt ïúç,úaL éàöBî ãò,äNòî äNò àG íà.äNòîìàéìîb ïaøa ¨¨¨¦§¦©§©©©§¨¨¦©¨¥©¨¦¨¨©£¤©£¤§©¨©§¦¥

àNpL ïBLàøä äìéla àøwL.Bì eøîà:åéãéîìzeðzãnì àG,eðaø,øeèt ïúçLäìéla òîL úàéøwî ¤¨¨©©§¨¨¦¤¨¨¨§©§¦¨¦©§¨©¥¤¨¨¨¦§¦©§©©©§¨
?ïBLàøäøîà:íäìúeëìî épnî ìháì íëì òîBL éðéàíéîL,úçà äòL elôà. ¨¦¨©¨¤¥¦¥©¨¤§©¥¦¤¦©§¨©¦£¦¨¨©©

ÂBzLà äúnL ïBLàøä äìéla õçø.eøîàBì:åéãéîìzeðzãnì àG,eðaø,?õBçøì øeñà ìáàL:íäì øîà ¨©©©§¨¨¦¤¥¨¦§¨§©§¦¨¦©§¨©¥¤¨¥¨¦§¨©¨¤
íãà ìk øàLk éðéà,éðà ñéðèñà. ¥¦¦§¨¨¨¨¦§§¦£¦

Êïéîeçðz åéìò ìa÷ Bcáò éáè únLëe.:åéãéîìz Bì eøîàeðzãnì àG,eðaø,ìò ïéîeçðz ïéìa÷î ïéàL §¤¥¨¦©§¦¥¨¨©§¦¨§©§¦¨¦©§¨©¥¤¥§©§¦©§¦©

c.jacpàøæòá ììâ ïáà éã ïéëáãð åîë ,íéðáà ïéðá ìù äøåù(å)éòá àì ù"÷ã ,úãøì íéîëç íåëéøöä àì éðååëî åöî àìå éìôð àîìã éôúñîã â"òàå ,
:ãáìá ïåùàø ÷åñô àìà äðååë.dltza ok zeyrl oi`yx opi`y dn:ïéììôúîå äèîì ïéãøåé êëìä ,äðååë éòáå àéä éîçø àúåìöã

d.ozg,åúìéòáá äëôù úåøë äùòé àîù àøéúîù éúòîù éðàå .äìåúá äðàöîé àì àîù ãéøèã íåùî ,äðåùàø äìéì òîù úàéø÷î øåèô äìåúá àùðù
:úøéèô äåöîã àä úáééçîã àåä êãéã úëìá êøãá êúëìáå øîà àðîçøå àéä äåöîã àãøèå.dyrn dyr `l m`'ã íäù ù"öåî ãò ìòá àì íà

:ù"÷á áééç äùòî äùò àìù é"ôòàå ,ãéøè àì åúå äá ñâ åáì êìéàå íùîå .ãéøè ,úåìéì
e.ezy` dzny oey`xd dlil ugx:äöéçøá øåñà ìáàù éô ìò óàå.ip` qiphq`øåñà ïéàå õçåø äéä àì íà àøòö àëéàå .äðéö ïåùì ,ïðåöîå ø÷

:âåðòú ìù äöéçø àìà åìáà éîéá

`xephxa yexit

ïéðnàäעל העומד  פועל כגון  במלאכתם, העוסקים מלאכה בעלי – ÈËÈÄ
ועוסק  פיגום על העומד  בנאי או  בקיטוף, או  בגיזום ועוסק אילן

לקרוא, למטה לרדת צריכים אינם שמע, קריאת זמן והגיע קיר , בבניית
Caãpäאלא Làøa Bà ïìéàä Làøa ïéøB÷ עומדים כשהם – ÄÀÙÈÄÈÀÙÇÄÀÈ

הנדבך . על  או  האילן  לבנים "jacp"על או אבנים של  שורה הוא
älôzaבבניין . ïk úBNòì ïéàMø ïðéàM äî–"dlitz" סתם ÇÆÅÈÇÈÄÇÂÅÇÀÄÈ

במשנה dxyr",הנזכרת dpeny" zlitz epiid, להשמיענו המשנה ובאה
עומדים  כשהם להתפלל  רשאים הפועלים אין עשרה" "שמונה שתפילת

היא  רחמים בקשת התפילה שכן הנדבך, בראש  או האילן בראש
יכולים  אינם הנדבך  על או האילן  על  והעומדים הלב, כוונת וצריכה

ומתפללים. למטה הם יורדים הלכך יפלו ; פן  הם שמפחדים לכוון,
כמו  בלבד, ראשון  בפסוק אלא כוונה צריך אין שמע בקריאת ברם,

כשהם ש גם בו  לכוון  ויכולים והרמב"ם), הגמרא (לפי לעיל הבאנו
אמנם  קוראים שהאומנים הרמב"ם פוסק מקום מכל למעלה. עומדים

בקריאת  ממלאכתם הם בטלים אבל  הנדבך בראש  או  האילן בראש
ארעי " קריאתם תהא שלא "כדי כולה, הראשונה קריאת הפרשה (הל '

ד ) ב, .שמע 
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"שמע", וקוראים במלאכתם עוסקים שהאומנים הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 

לבו ("שהיה מצוה של  בטרדה הטרוד או במצוה שהעוסק להשמיע משנתנו  באה

בם  "ודברת שנאמר : שמע, מקריאת פטור  רמב"ם) מצוה"– לדבר ונחפז  טרוד 

,"jxca jzklae jziaa jzaya:חכמים jziaaודרשו  jzaya יושב כשאתה –

פטור  אתה במצוה, עוסק אתה אם אבל לקרוא, אתה חייב ביתך בענייני  ועוסק

וכן שמע; jxca"מקריאת jzklae" לקרוא חייב אתה (בעניינך) שלך  בהליכה –

השונים  בעסקיך טרוד  כשהנך  גם כלומר פטור, אתה מצוה של  בהליכה אבל שמע,

מצוה  של  בטרדה טרוד כשאתה אבל "שמע", ולקרוא מהם להיפנות אתה חייב

מן פטור במצוה שהעוסק אחרות, ממצוות הדין  והוא שמע; מקריאת פטור  אתה
המצוה.

ïúç,בתולה שנשא –ïBLàøä äìéla òîL úàéøwî øeèt– ÈÈÈÄÀÄÇÀÇÇÇÀÈÈÄ
הנישואין , úaLשל  éàöBî ãò בתולה לישא היו נוהגים שכן  – ÇÈÅÇÈ

שחתן ללמדנו המשנה ובאה א) א, כתובות (עיין  הרביעי פטורביום
שמע zayמקריאת i`ven cr,לילות ארבעה שהם – בכלל ועד  –

äNòî äNò àG íàיש עדיין. בעל לא שבת מוצאי עד  אם – ÄÈÈÇÂÆ
דהי בלילות, אלא פטור שאינו שבערבית,מדייקים, שמע מקריאת ינו

לאחר הראשון ביום ואפילו  חייב, הוא שחרית של שמע בקריאת אבל 
הראב"ד )החופה בשם  מנוח  מקריאת (ה"ר  בכלל שפטור סוברים ויש .

שבת מוצאי עד  בשחרית, ואפילו  רמב"ם )שמע, הטורים ; אבל(בעל .

חייב  הוא מעשה, עשה לא שעדיין פי על אף ואילך, שבת ממוצאי
טרוד. אינו ושוב בה, גס ולבו  דעתו  נתקררה שכבר  שמע, בקריאת

àNpL ïBLàøä äìéla àøwL ìàéìîb ïaøa äNòî קרא – ÇÂÆÀÇÈÇÀÄÅÆÈÈÇÇÀÈÈÄÆÈÈ
חתונתו . של  הראשון  בלילה åéãéîìz"שמע" Bì eøîà לרבן – ÈÀÇÀÄÈ

äìélaגמליאל , òîL úàéøwî øeèt ïúçL ,eðaø ,eðzãnì àGÄÇÀÈÇÅÆÈÈÈÄÀÄÇÀÇÇÇÀÈ
?ïBLàøä? שלימדתנו כמו  נוהג אינך למה –íäì øîà רבן – ÈÄÈÇÈÆ

לתלמידיו: íéîL,גמליאל úeëìî épnî ìháì íëì òîBL éðéàÅÄÅÇÈÆÀÇÅÄÆÄÇÀÈÇÄ
úçà äòL elôàעול ממני  לבטל שלא בעצמי , נוהג אני חומרה – ÂÄÈÈÇÇ

מועט. זמן  אפילו  שמים מלכות

שמעתי וכו' ממני" לבטל  לכם שומע "איני  גמליאל  רבן  של תשובתו  בענין 
ומוחו יומיים היום עסקיו  בעול  האדם נתון  כרגיל מוולוזין: הר"ח בשם הסבר 
צריך בתפילה עומד  או  שמע קורא כשהוא ולכן  חולין, בענייני תמיד  שקוע
לשמים. לבו ולכוון החולין ממחשבות להשתחרר כדי  מאד להתאמץ הוא
שמבטלים  משמע זה אין  שמע, מקריאת פטור  שהוא אומרים אנו  שאם מכאן,
של טרדה שבשעת כלומר דבר, לקיים אותו מחייבים שאין אלא דבר, ממנו
מלכות  עול קבלת שהיא שמע, קריאת מצוות לקיים אותו  מחייבים אין מצוה
מעייניו וכל  ה' עבודת בעול  כולו נתון שהוא גמליאל , רבן  כגון אבל  שמים.
במקום  אפילו  הקודש, ממחשבות להשתחרר  קשה לו  שבקדושה, בדברים
"פטור שלגביו ומכאן  במרחץ), (כגון שבקדושה בדברים להרהר שאסור
תמיד, בו  נתון שהוא שמים" מלכות "עול  ממנו לבטל משמעו שמע" מקריאת

לתלמידיו : שאמר  `zg"וזהו dry elit` miny zekln ipnn lhal mkl rney ipi`"
זצ"ל ). (שליט"א) אונטרמן  הרא"י  מרן  (מפי 
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גמליאל שרבן  נוספות, הלכות הבאות המשניות בשתי  מובאות הקודמת המשנה אגב
כהלכה. שלא בהן  נהג

BzLà äúnL ïBLàøä äìéla õçø היא שההלכה פי על אף – ÈÇÇÇÀÈÈÄÆÅÈÄÀ
ורחץ  עצמו על גמליאל רבן הקל חמים, במים ברחיצה אסור  שאבל

אשתו . שמתה הראשון בלילה חמים åéãéîìz:במים Bì eøîàÈÀÇÀÄÈ
õBçøì øeñà ìáàL ,eðaø ,eðzãnì àG" בזה הקלת ולמה – ÄÇÀÈÇÅÆÈÅÈÄÀ

עצמך? íãàעל ìk øàLk éðéà :íäì øîà,מאחרים אני  שונה – ÈÇÈÆÅÄÄÀÈÈÈÈ
éðà ñéðèñà שאם בחמים, לרחיצה זקוק וגופי  ומפונק, חלש  – ÄÀÀÄÂÄ

תענוג. של  ברחיצה אלא אסור אבל ואין צער , לי יש רוחץ אינני
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Bcáò éáè únLëe, גמליאל רבן של  כנעני עבד  –åéìò ìa÷ ÀÆÅÈÄÇÀÄÅÈÈ
ïéîeçðz, אותו וניחמו שורה לו עשו מהקבר גמליאל  רבן כשחזר  – ÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iyily wxt zekxa zkqn

?íéãáòäøîà:íäìíéãáòä ìk øàLk écáò éáè ïéà,äéä øLk. ¨£¨¦¨©¨¤¥¨¦©§¦¦§¨¨¨£¨¦¨¥¨¨
ÁïBLàøä äìéì òîL úàéø÷ úBø÷ì äöø íà ïúç,àøB÷.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:øîBàìBhì äöBøä ìk àG ¨¨¦¨¨¦§§¦©§©©§¨¨¦¥©¨¦§¤©§¦¥¥¨¨¤¦

ìhé íMä úà. ¤©¥¦Ÿ
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡åéðôì ìhî BúnL éîòîL úàéøwî øeèt,älôzä ïîe,ïélôzä ïîe.ïäéôelç éôelçå ïäéôelçå ähnä éàNBð, ¦¤¥ª¨§¨¨¨¦§¦©§©¦©§¦¨¦©§¦¦§¥©¦¨§¦¥¤§¦¥¦¥¤
ähnä éðôlL úà,:ähnä øçàlL úàåïäa Cøö ähnlL úà–ïéøeèt,ïäa Cøö ähnì ïéàL úàå–ïéáiç. ¤¤¦§¥©¦¨§¤¤§©©©¦¨¤¤©¦¨Ÿ¤¨¤§¦§¤¤¥©¦¨Ÿ¤¨¤©¨¦

älôzä ïî ïéøeèt elàå elà. ¥¨¥§¦¦©§¦¨
·eøæçå únä úà eøá÷–äøeMì eòébé àHL ãò øBîâìå ìéçúäì ïéìBëé íà,eìéçúé;åàì íàå,eìéçúé àG. ¨§¤©¥§¨§¦§¦§©§¦§¦§©¤©¦©¨©§¦§¦¨©§¦

g.lehi myd z` lehil dvexd lk `lïáøë äëìä ïéàå ,åáì ïéåëì ìåëéù åîöòá äàøîù äåàâ àìà [äæ] ïéà íéøáã øàùá ùåøôå íëç ÷æçåä àì íà
øàùá êë ìë íéðååëî ïéà åììä úåøåãáù ïåéëù ïåùàøä äìéìá òîù úàéø÷ àø÷é íãà ìë àðãéàäã éøîàã åðéúåáøî úö÷ì ïðéæçå .ìàéìîâ ïá ïåòîù

:äåöîá ãéøèã íåùî àúùä àìà äòù ìëá ïéåëî àåäù åîöò äàøîù àøäåéë øúåé éæçéî ïåùàø äìéìá àø÷é àì íà íéîé
b`.eiptl lhen ezny in:åøá÷ì åéìò ìèåî íäéìò ìáàúäì áééçù íéáåø÷ä ïî ãçà.y"wn xeht:äåöîã àãøè ãéøèã íåùî.oditelgeêøã ïëù

:äåöîá úåëæì íéöåø ìëäù éôì ïéôìçúîù.dhnd iptly z`:íìöà äèîä òéâúùë äàùðì íéðîåæîä.dhnd xg`ly z`eéðôìù íúåà ïéá øîåìë
éç ãáìá åãåáëì úîä úà úååìì íéëìåää ïåâë ïäì äëéøö äèîä ïéàù ïúåàå ,íéøåèô íäì äëéøö äèîä íà äèîä øçàìù íúåà ïéáå äèîä:ïéáéel`

.dltzd on mixeht el`e:äøéúé äðååë äëéøö àéäù éðôî éøîàã àëéàå .òîù úàéø÷ åîë àéä àúééøåàã åàìã
a.xenble ligzdl:òîù úàéø÷ ìù úçà äùøô.dxeyl:øá÷ä ïî íáåùá åîçðì ìáàä áéáñ úåøåù úåøåù íéùåò åéäù.e`l m`eáåø÷ êøãä äéäù

`xephxa yexit

ב). ג, להלן (עיין  אחרים אבלים שמנחמים åéãéîìzכדרך  Bì eøîàÈÀÇÀÄÈ
גמליאל : לרבן –ïéîeçðz ïéìa÷î ïéàL ,eðaø ,eðzãnì àGÄÇÀÈÇÅÆÅÀÇÀÄÇÀÄ
íéãáòä ìò? עבדך טבי על תנחומים קבלת ולמה –:íäì øîà ÇÈÂÈÄÈÇÈÆ

íéãáòä ìk øàLk écáò éáè ïéà,הכנענים –äéä øLk– ÅÈÄÇÀÄÄÀÈÈÈÂÈÄÈÅÈÈ
מבואר, אליהו " ב"שנות חכם. תלמיד  מפרשים: ויש במצוות, מדקדק

היה  ואפילו קרובו, איננו  הלא א) שאלות: שתי אותו  שאלו שתלמידיו 
ואין  עבד, היה הלא ב) תנחומים. עליו לקבל  צריך  אינו חורין בן

גמליאל : רבן להם והשיב העבדים. על  תנחומים iahמקבלים oi`
Ð micard x`yk icar,אחר עבד  ככל דינו Ðאין  did xyk אדם וכל

המשמשו  שעבדו  בירושלמי, אמרו וכן תנחומים; עליו  לקבל  חייב
כבנו . עליו  חביב כרצונו 
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הראשון, בלילה שמע מקריאת פטור שחתן למדנו בה ה, משנה המשך  היא זו  משנה
מכאן חתונתו. בליל  שמע וקרא בעצמו  חומרה גמליאל רבן  נהג כן פי על ואף

ולקרוא. עצמו על  להחמיר  רשאי  חתן כל אם לדון , משנתנו  באה

ïúç,בתולה שנשא –äìéì òîL úàéø÷ úBø÷ì äöø íà ÈÈÄÈÈÄÀÀÄÇÀÇÇÀÈ
ïBLàøä,הנישואין של  –àøB÷. גמליאל רבן  שנהג כמו –ïaø ÈÄÅÇÈ

íMä úà ìBhì äöBøä ìk àG :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLÄÀÆÇÀÄÅÅÈÈÆÄÆÇÅ
טרדתו , בשעת גם לבו  לכוון  היודע במצוות, ומדקדק חסיד של  –

ìhéרשאי אינו המצוות, בכל וזהיר כחסיד  מפורסם שאינו שחתן – ÄÙ
בהתנהגותו  שיש הנישואין , בליל שמע קריאת בענין  עצמו על להחמיר 

מכוונים  שאין שבזמננו , כותבים, התוספות בעלי ברם, יהירות. משום זו 
הנישואין , בליל  שמע קריאת קורא חתן  כל הימים, בשאר  גם כך כל

הוא  כאילו  עצמו שמראה יהירות, זו תהא יקרא, לא אם אדרבא, כי
המצוה. טרדת משום לכוון  לו קשה זו  בשעה ורק תמיד, מכוון 
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משנתנו באה הקודם, הפרק בסוף בו  שעסקנו  מצוה" של "טרדה לענין כהמשך 
הריהו היא, מצוה טרדת וטרדתו  הואיל המת, קבורת בדבר הטרוד  שכל  ללמד ,

במשנה. כמבואר  המצוות, שאר  מכל וכן שמע מקריאת פטור

åéðôì ìhî BúnL éî חייב שהוא מקרוביו  אחד לו  שמת – ÄÆÅËÈÀÈÈ
ופירוש  עליו; Ðלהתאבל  "eiptl lhen", קברוהו לא øeètÈשעדיין 

òîL úàéøwî,המת ובקבורת באבלו  טרוד  שהוא משום –ïîe ÄÀÄÇÀÇÄ
älôzä,"עשרה "שמונה מתפילת –ïélôzä ïîe הדין והוא – ÇÀÄÈÄÇÀÄÄ

חמורות, שהן אלו נקטה שהמשנה אלא המצוות, שאר מכל שפטור 

שמים מלכות עול  קבלת בהן  טוב")שיש יום  במשנה ("תוספות ואמנם .
נוסף: dxeza".שבגמרא zexen`d zeevn lkne"ähnä éàNBðשל – ÀÅÇÄÈ

הלוויה, בשעת המטה ïäéôelçåהמת נושאי  את שיחליפו ואלו  – ÀÄÅÆ
במקומם, לשאת ויבואו ïäéôelçהראשונים éôelçå שיבואו ואלה – ÀÄÅÄÅÆ

השניים, את ähnäלהחליף øçàlL úàå ,ähnä éðôlL úàÆÆÄÀÅÇÄÈÀÆÆÀÇÇÇÄÈ
שהולכים  אותם ובין המטה לפני שהולכים המלווים אותם בין –

דינם: כך  ïäaלאחריה, Cøö ähnlL úàכלומר אותה, שישאו  – ÆÆÇÄÈÙÆÈÆ
המטה, את לשאת שצריכים אלה וכו',ïéøeètכל  שמע מקריאת – ÀÄ
ïäa Cøö ähnì ïéàL úàå צריכים שאינם המלווים אותם – ÀÆÆÅÇÄÈÙÆÈÆ

לכבודו , המת את ללוות אלא הולכים שאינם כגון  המטה, את לשאת

ïéáiç;הליכה דרך  לקיימן הם יכולים שכן  ובתפילין , שמע בקריאת – ÇÈÄ
כוונה  צריכים שאין  היא ההלכה הרי כוונה, צריכה שמע שקריאת ואף

פסוק  בקריאת ולכוון  לעמוד להם ואפשר בלבד, ראשון בפסוק אלא
elàåזה. elà,המת את המלווים ובין המטה נושאי בין  –ïéøeèt ÅÈÅÀÄ

älôzä ïî כמו התורה מן  שאינה לפי  עשרה", "שמונה מתפילת – ÄÇÀÄÈ
יתירה כוונה צריכה שהיא מפני  אומרים ויש  שמע; .(ברטנורא )קריאת

להתפלל אפשר  אי עשרה" "שמונה שתפילת מפני הטעם, מבארים ויש 
יונה )בהליכה .(רבנו

y c e w z a y
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קריאת  בענין  נוהגים כיצד  ללמד, באה והיא הקודמת המשנה המשך היא זו  משנה
האנשים  עומדים הקבר  מן  שכשחוזרים ונוהגים וחזרו . המת את שקברו לאחר שמע
"המקום  להם: אומרים והם תנחומים, לקבל  ביניהם עוברים והאבלים בשורה,

וירושלים". ציון אבלי  שאר בתוך  אתכם ינחם

eøæçå únä úà eøá÷ שורה שעושים למקום הקבר ממקום – ÈÀÆÇÅÀÈÀ
אבלים, øBîâìåלתנחומי  ìéçúäì ïéìBëé íàשל אחת פרשה – ÄÀÄÀÇÀÄÀÄÀ

שמע הראשון(ברטנורא )קריאת פסוק אפילו  אומרים: ויש  (גמרא ;,

äøeMì,רמב"ם ) eòébé àHL ãò שעומדים למקום שיגיעו קודם – ÇÆÇÄÇÈ
לעיל , שביארנו  כמו האבלים, לניחום לקרוא.eìéçúéבשורה –íàå ÇÀÄÀÄ

åàìולגמור להתחיל פנאי  ואין לקבר , קרוב היה השורה שמקום – È
לשורה, יגיעו  שלא eìéçúéעד  àG תחילה ינחמו אלא לקרוא, – ÇÀÄ

במצוה  והעוסק היא, התורה מן  מצוה אבלים שתנחומי האבלים, את

המצוה מן שם )פטור  עיין יונה, רבנו בשם  טוב " יום íéãîBòäÈÀÄ.("תוספות
äøeMa,האבלים ניחום בשעת –íéîéðtä,האבלים פני  הרואים – ÇÈÇÀÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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„Caãpä Làøa Bà ïìéàä Làøa ïéøB÷ ïéðnàä,älôza ïk úBNòì ïéàMø ïðéàM äî. ¨ª¨¦¦§Ÿ¨¦¨§Ÿ©¦§¨©¤¥¨©¨¦©£¥©§¦¨
‰ïBLàøä äìéla òîL úàéøwî øeèt ïúç,úaL éàöBî ãò,äNòî äNò àG íà.äNòîìàéìîb ïaøa ¨¨¨¦§¦©§©©©§¨¨¦©¨¥©¨¦¨¨©£¤©£¤§©¨©§¦¥

àNpL ïBLàøä äìéla àøwL.Bì eøîà:åéãéîìzeðzãnì àG,eðaø,øeèt ïúçLäìéla òîL úàéøwî ¤¨¨©©§¨¨¦¤¨¨¨§©§¦¨¦©§¨©¥¤¨¨¨¦§¦©§©©©§¨
?ïBLàøäøîà:íäìúeëìî épnî ìháì íëì òîBL éðéàíéîL,úçà äòL elôà. ¨¦¨©¨¤¥¦¥©¨¤§©¥¦¤¦©§¨©¦£¦¨¨©©

ÂBzLà äúnL ïBLàøä äìéla õçø.eøîàBì:åéãéîìzeðzãnì àG,eðaø,?õBçøì øeñà ìáàL:íäì øîà ¨©©©§¨¨¦¤¥¨¦§¨§©§¦¨¦©§¨©¥¤¨¥¨¦§¨©¨¤
íãà ìk øàLk éðéà,éðà ñéðèñà. ¥¦¦§¨¨¨¨¦§§¦£¦

Êïéîeçðz åéìò ìa÷ Bcáò éáè únLëe.:åéãéîìz Bì eøîàeðzãnì àG,eðaø,ìò ïéîeçðz ïéìa÷î ïéàL §¤¥¨¦©§¦¥¨¨©§¦¨§©§¦¨¦©§¨©¥¤¥§©§¦©§¦©

c.jacpàøæòá ììâ ïáà éã ïéëáãð åîë ,íéðáà ïéðá ìù äøåù(å)éòá àì ù"÷ã ,úãøì íéîëç íåëéøöä àì éðååëî åöî àìå éìôð àîìã éôúñîã â"òàå ,
:ãáìá ïåùàø ÷åñô àìà äðååë.dltza ok zeyrl oi`yx opi`y dn:ïéììôúîå äèîì ïéãøåé êëìä ,äðååë éòáå àéä éîçø àúåìöã

d.ozg,åúìéòáá äëôù úåøë äùòé àîù àøéúîù éúòîù éðàå .äìåúá äðàöîé àì àîù ãéøèã íåùî ,äðåùàø äìéì òîù úàéø÷î øåèô äìåúá àùðù
:úøéèô äåöîã àä úáééçîã àåä êãéã úëìá êøãá êúëìáå øîà àðîçøå àéä äåöîã àãøèå.dyrn dyr `l m`'ã íäù ù"öåî ãò ìòá àì íà

:ù"÷á áééç äùòî äùò àìù é"ôòàå ,ãéøè àì åúå äá ñâ åáì êìéàå íùîå .ãéøè ,úåìéì
e.ezy` dzny oey`xd dlil ugx:äöéçøá øåñà ìáàù éô ìò óàå.ip` qiphq`øåñà ïéàå õçåø äéä àì íà àøòö àëéàå .äðéö ïåùì ,ïðåöîå ø÷

:âåðòú ìù äöéçø àìà åìáà éîéá

`xephxa yexit

ïéðnàäעל העומד  פועל כגון  במלאכתם, העוסקים מלאכה בעלי – ÈËÈÄ
ועוסק  פיגום על העומד  בנאי או  בקיטוף, או  בגיזום ועוסק אילן

לקרוא, למטה לרדת צריכים אינם שמע, קריאת זמן והגיע קיר , בבניית
Caãpäאלא Làøa Bà ïìéàä Làøa ïéøB÷ עומדים כשהם – ÄÀÙÈÄÈÀÙÇÄÀÈ

הנדבך . על  או  האילן  לבנים "jacp"על או אבנים של  שורה הוא
älôzaבבניין . ïk úBNòì ïéàMø ïðéàM äî–"dlitz" סתם ÇÆÅÈÇÈÄÇÂÅÇÀÄÈ

במשנה dxyr",הנזכרת dpeny" zlitz epiid, להשמיענו המשנה ובאה
עומדים  כשהם להתפלל  רשאים הפועלים אין עשרה" "שמונה שתפילת

היא  רחמים בקשת התפילה שכן הנדבך, בראש  או האילן בראש
יכולים  אינם הנדבך  על או האילן  על  והעומדים הלב, כוונת וצריכה

ומתפללים. למטה הם יורדים הלכך יפלו ; פן  הם שמפחדים לכוון,
כמו  בלבד, ראשון  בפסוק אלא כוונה צריך אין שמע בקריאת ברם,

כשהם ש גם בו  לכוון  ויכולים והרמב"ם), הגמרא (לפי לעיל הבאנו
אמנם  קוראים שהאומנים הרמב"ם פוסק מקום מכל למעלה. עומדים

בקריאת  ממלאכתם הם בטלים אבל  הנדבך בראש  או  האילן בראש
ארעי " קריאתם תהא שלא "כדי כולה, הראשונה קריאת הפרשה (הל '

ד ) ב, .שמע 
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"שמע", וקוראים במלאכתם עוסקים שהאומנים הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 

לבו ("שהיה מצוה של  בטרדה הטרוד או במצוה שהעוסק להשמיע משנתנו  באה

בם  "ודברת שנאמר : שמע, מקריאת פטור  רמב"ם) מצוה"– לדבר ונחפז  טרוד 

,"jxca jzklae jziaa jzaya:חכמים jziaaודרשו  jzaya יושב כשאתה –

פטור  אתה במצוה, עוסק אתה אם אבל לקרוא, אתה חייב ביתך בענייני  ועוסק

וכן שמע; jxca"מקריאת jzklae" לקרוא חייב אתה (בעניינך) שלך  בהליכה –

השונים  בעסקיך טרוד  כשהנך  גם כלומר פטור, אתה מצוה של  בהליכה אבל שמע,

מצוה  של  בטרדה טרוד כשאתה אבל "שמע", ולקרוא מהם להיפנות אתה חייב

מן פטור במצוה שהעוסק אחרות, ממצוות הדין  והוא שמע; מקריאת פטור  אתה
המצוה.

ïúç,בתולה שנשא –ïBLàøä äìéla òîL úàéøwî øeèt– ÈÈÈÄÀÄÇÀÇÇÇÀÈÈÄ
הנישואין , úaLשל  éàöBî ãò בתולה לישא היו נוהגים שכן  – ÇÈÅÇÈ

שחתן ללמדנו המשנה ובאה א) א, כתובות (עיין  הרביעי פטורביום
שמע zayמקריאת i`ven cr,לילות ארבעה שהם – בכלל ועד  –

äNòî äNò àG íàיש עדיין. בעל לא שבת מוצאי עד  אם – ÄÈÈÇÂÆ
דהי בלילות, אלא פטור שאינו שבערבית,מדייקים, שמע מקריאת ינו

לאחר הראשון ביום ואפילו  חייב, הוא שחרית של שמע בקריאת אבל 
הראב"ד )החופה בשם  מנוח  מקריאת (ה"ר  בכלל שפטור סוברים ויש .

שבת מוצאי עד  בשחרית, ואפילו  רמב"ם )שמע, הטורים ; אבל(בעל .

חייב  הוא מעשה, עשה לא שעדיין פי על אף ואילך, שבת ממוצאי
טרוד. אינו ושוב בה, גס ולבו  דעתו  נתקררה שכבר  שמע, בקריאת

àNpL ïBLàøä äìéla àøwL ìàéìîb ïaøa äNòî קרא – ÇÂÆÀÇÈÇÀÄÅÆÈÈÇÇÀÈÈÄÆÈÈ
חתונתו . של  הראשון  בלילה åéãéîìz"שמע" Bì eøîà לרבן – ÈÀÇÀÄÈ

äìélaגמליאל , òîL úàéøwî øeèt ïúçL ,eðaø ,eðzãnì àGÄÇÀÈÇÅÆÈÈÈÄÀÄÇÀÇÇÇÀÈ
?ïBLàøä? שלימדתנו כמו  נוהג אינך למה –íäì øîà רבן – ÈÄÈÇÈÆ

לתלמידיו: íéîL,גמליאל úeëìî épnî ìháì íëì òîBL éðéàÅÄÅÇÈÆÀÇÅÄÆÄÇÀÈÇÄ
úçà äòL elôàעול ממני  לבטל שלא בעצמי , נוהג אני חומרה – ÂÄÈÈÇÇ

מועט. זמן  אפילו  שמים מלכות

שמעתי וכו' ממני" לבטל  לכם שומע "איני  גמליאל  רבן  של תשובתו  בענין 
ומוחו יומיים היום עסקיו  בעול  האדם נתון  כרגיל מוולוזין: הר"ח בשם הסבר 
צריך בתפילה עומד  או  שמע קורא כשהוא ולכן  חולין, בענייני תמיד  שקוע
לשמים. לבו ולכוון החולין ממחשבות להשתחרר כדי  מאד להתאמץ הוא
שמבטלים  משמע זה אין  שמע, מקריאת פטור  שהוא אומרים אנו  שאם מכאן,
של טרדה שבשעת כלומר דבר, לקיים אותו מחייבים שאין אלא דבר, ממנו
מלכות  עול קבלת שהיא שמע, קריאת מצוות לקיים אותו  מחייבים אין מצוה
מעייניו וכל  ה' עבודת בעול  כולו נתון שהוא גמליאל , רבן  כגון אבל  שמים.
במקום  אפילו  הקודש, ממחשבות להשתחרר  קשה לו  שבקדושה, בדברים
"פטור שלגביו ומכאן  במרחץ), (כגון שבקדושה בדברים להרהר שאסור
תמיד, בו  נתון שהוא שמים" מלכות "עול  ממנו לבטל משמעו שמע" מקריאת

לתלמידיו : שאמר  `zg"וזהו dry elit` miny zekln ipnn lhal mkl rney ipi`"
זצ"ל ). (שליט"א) אונטרמן  הרא"י  מרן  (מפי 
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גמליאל שרבן  נוספות, הלכות הבאות המשניות בשתי  מובאות הקודמת המשנה אגב
כהלכה. שלא בהן  נהג

BzLà äúnL ïBLàøä äìéla õçø היא שההלכה פי על אף – ÈÇÇÇÀÈÈÄÆÅÈÄÀ
ורחץ  עצמו על גמליאל רבן הקל חמים, במים ברחיצה אסור  שאבל

אשתו . שמתה הראשון בלילה חמים åéãéîìz:במים Bì eøîàÈÀÇÀÄÈ
õBçøì øeñà ìáàL ,eðaø ,eðzãnì àG" בזה הקלת ולמה – ÄÇÀÈÇÅÆÈÅÈÄÀ

עצמך? íãàעל ìk øàLk éðéà :íäì øîà,מאחרים אני  שונה – ÈÇÈÆÅÄÄÀÈÈÈÈ
éðà ñéðèñà שאם בחמים, לרחיצה זקוק וגופי  ומפונק, חלש  – ÄÀÀÄÂÄ

תענוג. של  ברחיצה אלא אסור אבל ואין צער , לי יש רוחץ אינני

ז ה נ ש מ ר ו א ב

Bcáò éáè únLëe, גמליאל רבן של  כנעני עבד  –åéìò ìa÷ ÀÆÅÈÄÇÀÄÅÈÈ
ïéîeçðz, אותו וניחמו שורה לו עשו מהקבר גמליאל  רבן כשחזר  – ÇÀÄ
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?íéãáòäøîà:íäìíéãáòä ìk øàLk écáò éáè ïéà,äéä øLk. ¨£¨¦¨©¨¤¥¨¦©§¦¦§¨¨¨£¨¦¨¥¨¨
ÁïBLàøä äìéì òîL úàéø÷ úBø÷ì äöø íà ïúç,àøB÷.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:øîBàìBhì äöBøä ìk àG ¨¨¦¨¨¦§§¦©§©©§¨¨¦¥©¨¦§¤©§¦¥¥¨¨¤¦

ìhé íMä úà. ¤©¥¦Ÿ
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡åéðôì ìhî BúnL éîòîL úàéøwî øeèt,älôzä ïîe,ïélôzä ïîe.ïäéôelç éôelçå ïäéôelçå ähnä éàNBð, ¦¤¥ª¨§¨¨¨¦§¦©§©¦©§¦¨¦©§¦¦§¥©¦¨§¦¥¤§¦¥¦¥¤
ähnä éðôlL úà,:ähnä øçàlL úàåïäa Cøö ähnlL úà–ïéøeèt,ïäa Cøö ähnì ïéàL úàå–ïéáiç. ¤¤¦§¥©¦¨§¤¤§©©©¦¨¤¤©¦¨Ÿ¤¨¤§¦§¤¤¥©¦¨Ÿ¤¨¤©¨¦

älôzä ïî ïéøeèt elàå elà. ¥¨¥§¦¦©§¦¨
·eøæçå únä úà eøá÷–äøeMì eòébé àHL ãò øBîâìå ìéçúäì ïéìBëé íà,eìéçúé;åàì íàå,eìéçúé àG. ¨§¤©¥§¨§¦§¦§©§¦§¦§©¤©¦©¨©§¦§¦¨©§¦

g.lehi myd z` lehil dvexd lk `lïáøë äëìä ïéàå ,åáì ïéåëì ìåëéù åîöòá äàøîù äåàâ àìà [äæ] ïéà íéøáã øàùá ùåøôå íëç ÷æçåä àì íà
øàùá êë ìë íéðååëî ïéà åììä úåøåãáù ïåéëù ïåùàøä äìéìá òîù úàéø÷ àø÷é íãà ìë àðãéàäã éøîàã åðéúåáøî úö÷ì ïðéæçå .ìàéìîâ ïá ïåòîù

:äåöîá ãéøèã íåùî àúùä àìà äòù ìëá ïéåëî àåäù åîöò äàøîù àøäåéë øúåé éæçéî ïåùàø äìéìá àø÷é àì íà íéîé
b`.eiptl lhen ezny in:åøá÷ì åéìò ìèåî íäéìò ìáàúäì áééçù íéáåø÷ä ïî ãçà.y"wn xeht:äåöîã àãøè ãéøèã íåùî.oditelgeêøã ïëù

:äåöîá úåëæì íéöåø ìëäù éôì ïéôìçúîù.dhnd iptly z`:íìöà äèîä òéâúùë äàùðì íéðîåæîä.dhnd xg`ly z`eéðôìù íúåà ïéá øîåìë
éç ãáìá åãåáëì úîä úà úååìì íéëìåää ïåâë ïäì äëéøö äèîä ïéàù ïúåàå ,íéøåèô íäì äëéøö äèîä íà äèîä øçàìù íúåà ïéáå äèîä:ïéáéel`

.dltzd on mixeht el`e:äøéúé äðååë äëéøö àéäù éðôî éøîàã àëéàå .òîù úàéø÷ åîë àéä àúééøåàã åàìã
a.xenble ligzdl:òîù úàéø÷ ìù úçà äùøô.dxeyl:øá÷ä ïî íáåùá åîçðì ìáàä áéáñ úåøåù úåøåù íéùåò åéäù.e`l m`eáåø÷ êøãä äéäù

`xephxa yexit

ב). ג, להלן (עיין  אחרים אבלים שמנחמים åéãéîìzכדרך  Bì eøîàÈÀÇÀÄÈ
גמליאל : לרבן –ïéîeçðz ïéìa÷î ïéàL ,eðaø ,eðzãnì àGÄÇÀÈÇÅÆÅÀÇÀÄÇÀÄ
íéãáòä ìò? עבדך טבי על תנחומים קבלת ולמה –:íäì øîà ÇÈÂÈÄÈÇÈÆ

íéãáòä ìk øàLk écáò éáè ïéà,הכנענים –äéä øLk– ÅÈÄÇÀÄÄÀÈÈÈÂÈÄÈÅÈÈ
מבואר, אליהו " ב"שנות חכם. תלמיד  מפרשים: ויש במצוות, מדקדק

היה  ואפילו קרובו, איננו  הלא א) שאלות: שתי אותו  שאלו שתלמידיו 
ואין  עבד, היה הלא ב) תנחומים. עליו לקבל  צריך  אינו חורין בן

גמליאל : רבן להם והשיב העבדים. על  תנחומים iahמקבלים oi`
Ð micard x`yk icar,אחר עבד  ככל דינו Ðאין  did xyk אדם וכל

המשמשו  שעבדו  בירושלמי, אמרו וכן תנחומים; עליו  לקבל  חייב
כבנו . עליו  חביב כרצונו 

i y y m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

הראשון, בלילה שמע מקריאת פטור שחתן למדנו בה ה, משנה המשך  היא זו  משנה
מכאן חתונתו. בליל  שמע וקרא בעצמו  חומרה גמליאל רבן  נהג כן פי על ואף

ולקרוא. עצמו על  להחמיר  רשאי  חתן כל אם לדון , משנתנו  באה

ïúç,בתולה שנשא –äìéì òîL úàéø÷ úBø÷ì äöø íà ÈÈÄÈÈÄÀÀÄÇÀÇÇÀÈ
ïBLàøä,הנישואין של  –àøB÷. גמליאל רבן  שנהג כמו –ïaø ÈÄÅÇÈ

íMä úà ìBhì äöBøä ìk àG :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLÄÀÆÇÀÄÅÅÈÈÆÄÆÇÅ
טרדתו , בשעת גם לבו  לכוון  היודע במצוות, ומדקדק חסיד של  –

ìhéרשאי אינו המצוות, בכל וזהיר כחסיד  מפורסם שאינו שחתן – ÄÙ
בהתנהגותו  שיש הנישואין , בליל שמע קריאת בענין  עצמו על להחמיר 

מכוונים  שאין שבזמננו , כותבים, התוספות בעלי ברם, יהירות. משום זו 
הנישואין , בליל  שמע קריאת קורא חתן  כל הימים, בשאר  גם כך כל

הוא  כאילו  עצמו שמראה יהירות, זו תהא יקרא, לא אם אדרבא, כי
המצוה. טרדת משום לכוון  לו קשה זו  בשעה ורק תמיד, מכוון 
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משנתנו באה הקודם, הפרק בסוף בו  שעסקנו  מצוה" של "טרדה לענין כהמשך 
הריהו היא, מצוה טרדת וטרדתו  הואיל המת, קבורת בדבר הטרוד  שכל  ללמד ,

במשנה. כמבואר  המצוות, שאר  מכל וכן שמע מקריאת פטור

åéðôì ìhî BúnL éî חייב שהוא מקרוביו  אחד לו  שמת – ÄÆÅËÈÀÈÈ
ופירוש  עליו; Ðלהתאבל  "eiptl lhen", קברוהו לא øeètÈשעדיין 

òîL úàéøwî,המת ובקבורת באבלו  טרוד  שהוא משום –ïîe ÄÀÄÇÀÇÄ
älôzä,"עשרה "שמונה מתפילת –ïélôzä ïîe הדין והוא – ÇÀÄÈÄÇÀÄÄ

חמורות, שהן אלו נקטה שהמשנה אלא המצוות, שאר מכל שפטור 

שמים מלכות עול  קבלת בהן  טוב")שיש יום  במשנה ("תוספות ואמנם .
נוסף: dxeza".שבגמרא zexen`d zeevn lkne"ähnä éàNBðשל – ÀÅÇÄÈ

הלוויה, בשעת המטה ïäéôelçåהמת נושאי  את שיחליפו ואלו  – ÀÄÅÆ
במקומם, לשאת ויבואו ïäéôelçהראשונים éôelçå שיבואו ואלה – ÀÄÅÄÅÆ

השניים, את ähnäלהחליף øçàlL úàå ,ähnä éðôlL úàÆÆÄÀÅÇÄÈÀÆÆÀÇÇÇÄÈ
שהולכים  אותם ובין המטה לפני שהולכים המלווים אותם בין –

דינם: כך  ïäaלאחריה, Cøö ähnlL úàכלומר אותה, שישאו  – ÆÆÇÄÈÙÆÈÆ
המטה, את לשאת שצריכים אלה וכו',ïéøeètכל  שמע מקריאת – ÀÄ
ïäa Cøö ähnì ïéàL úàå צריכים שאינם המלווים אותם – ÀÆÆÅÇÄÈÙÆÈÆ

לכבודו , המת את ללוות אלא הולכים שאינם כגון  המטה, את לשאת

ïéáiç;הליכה דרך  לקיימן הם יכולים שכן  ובתפילין , שמע בקריאת – ÇÈÄ
כוונה  צריכים שאין  היא ההלכה הרי כוונה, צריכה שמע שקריאת ואף

פסוק  בקריאת ולכוון  לעמוד להם ואפשר בלבד, ראשון בפסוק אלא
elàåזה. elà,המת את המלווים ובין המטה נושאי בין  –ïéøeèt ÅÈÅÀÄ

älôzä ïî כמו התורה מן  שאינה לפי  עשרה", "שמונה מתפילת – ÄÇÀÄÈ
יתירה כוונה צריכה שהיא מפני  אומרים ויש  שמע; .(ברטנורא )קריאת

להתפלל אפשר  אי עשרה" "שמונה שתפילת מפני הטעם, מבארים ויש 
יונה )בהליכה .(רבנו
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קריאת  בענין  נוהגים כיצד  ללמד, באה והיא הקודמת המשנה המשך היא זו  משנה
האנשים  עומדים הקבר  מן  שכשחוזרים ונוהגים וחזרו . המת את שקברו לאחר שמע
"המקום  להם: אומרים והם תנחומים, לקבל  ביניהם עוברים והאבלים בשורה,

וירושלים". ציון אבלי  שאר בתוך  אתכם ינחם

eøæçå únä úà eøá÷ שורה שעושים למקום הקבר ממקום – ÈÀÆÇÅÀÈÀ
אבלים, øBîâìåלתנחומי  ìéçúäì ïéìBëé íàשל אחת פרשה – ÄÀÄÀÇÀÄÀÄÀ

שמע הראשון(ברטנורא )קריאת פסוק אפילו  אומרים: ויש  (גמרא ;,

äøeMì,רמב"ם ) eòébé àHL ãò שעומדים למקום שיגיעו קודם – ÇÆÇÄÇÈ
לעיל , שביארנו  כמו האבלים, לניחום לקרוא.eìéçúéבשורה –íàå ÇÀÄÀÄ

åàìולגמור להתחיל פנאי  ואין לקבר , קרוב היה השורה שמקום – È
לשורה, יגיעו  שלא eìéçúéעד  àG תחילה ינחמו אלא לקרוא, – ÇÀÄ

במצוה  והעוסק היא, התורה מן  מצוה אבלים שתנחומי האבלים, את

המצוה מן שם )פטור  עיין יונה, רבנו בשם  טוב " יום íéãîBòäÈÀÄ.("תוספות
äøeMa,האבלים ניחום בשעת –íéîéðtä,האבלים פני  הרואים – ÇÈÇÀÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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äøeMa íéãîBòä–ïéøeèt íéîéðtä,ïéáiç íéðBöéçäå. ¨§¦©¨©§¦¦§¦§©¦¦©¨¦
‚íéLð,íéãáòå,íépè÷e–ïélôzä ïîe òîL úàéøwî ïéøeèt;ïBænä úkøááe äæeænáe älôza ïéáiçå. ¨¦©£¨¦§©¦§¦¦§¦©§©¦©§¦¦§©¨¦©§¦¨©§¨§¦§©©¨

:äøåùì åòéâé àìù ãò øåîâìå ìéçúäì éàðô ïéàå ,äøåùä íéùåò åáù íå÷îä ãò øá÷ä ïî.miniptd:íéìáàä [éðô] íéàåøä.mipevigdeíéàåø íðéàù
:íéìáàä éðô

b.y"wn mixeht micare miypúåëìî äá úéàå ìéàåä ïáééçì à"ãñ úåøåèô íéùð àîøâ ïîæäù äùò úåöî ìëå àîøâ ïîæäù äùò úåöî àéäù ô"òà
:ì"î÷ åáééçð íéùð äæåæîì ïéìéôú ùå÷úàå ìéàåä à"ãñå ,åäðéð ïéìéôú ïîæ åàì úáùå äìéìã íä àîøâ ïîæäù äùò úåöî ïéìéôúå .ì"î÷ íéîù.miphw

ïéìéôú øåîùì òãåé åðéà ïè÷ íúñã íåùî ïéìéôúá àìå .ù"÷ úðåòá åìöà ãéîú éåöî åðéàù éôì ,ù"÷á åëðçì åéáà ìò åìéèä àì êåðéçì òéâäù ïè÷ åìéôà
:ïäá çéôé àìù.dltza oiaiige:íéðè÷ä äá êðçìå íéùðì óà äåð÷úå àéä ïðáøãîå ,àéä éîçø äìôúã.dfefnaeãåîìúì ù÷úàå ìéàåä àîéúã åäîã

áéúëã ú"úî úåøåèô íéùðã éëéä éë äøåú(àé íéøáã)ïîæä àìù äùò úåöî àéäù ô"òà äæåæîî øåèôð éîð éëä íëéúåðá àìå íëéðá úà íúåà íúãîìå
:ïì òîùî à÷ àîøâ.oefnd zkxaaeáéúëã ïåéë àúééøåàãî ïåæîä úëøáá úåáééç éà ïì àéòáéî(ç íù)àìù äùò úåöî äéì àéåä úëøáå úòáùå úìëàå

áéúëã íåùî àúééøåàãî úåáééç ïéà àîù åà ,àîøâ ïîæä(íù):àèéùôà àìå úåá÷ðì äðúð àì õøàäå êì ïúð øùà äáåèä õøàä ìò
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ïéøeèt,שמע מקריאת –íéðBöéçäå,האבלים פני  רואים שאינם – ÀÄÀÇÄÄ
ïéáiç.במקומם שמע בקריאת – ÇÈÄ
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משנתנו באה שמע, מקריאת פטור אדם מתי  הקודמות במשניות שלמדנו  לאחר 
שמע. מקריאת בכלל  הפטורים הם מי  ללמד,

òîL úàéøwî ïéøeèt ,íépè÷e ,íéãáòå ,íéLð–,zexeht miyp ÈÄÇÂÈÄÀÇÄÀÄÄÀÄÇÀÇ
שהרי גרמה, שהזמן  "עשה" מצוות היא שמע קריאת שמצוות לפי
וכל קימה, ובזמן שכיבה בזמן  היום, של  מסויים בזמן תלוי  קיומה

גרמה שהזמן  "עשה" devnd)מצוות z` mxeb onfdy).פטורות נשים
Ð micar,כנשים ודינם עבדות, לשם וטבלו שמלו כנענים עבדים היינו 

בכ חייבים הזמן שהם שאין "עשה" מצוות ובכל תעשה" "לא מצוות ל 
הם  פטורים הלכך  פטורים; גרמן , שהזמן  "עשה" במצוות אבל גרמן ,

שמע. Ðמקריאת miphwעל שחובה כלומר  לחינוך , כשהגיעו  אפילו 

לפי שמע, בקריאת לחנכם האב על  מטילים אין במצוות, לחנכם האב
אמרו: בירושלמי שמע. קריאת בזמן האב יד על  תמיד  מצויים שאינם

miyp" ולא בניכם – בניכם" את אותם "ולמדתם שכתוב: מניין?
אחד"micarבנותיכם. ה' אֿלהינו  ה' ישראל  "שמע שנאמר: מניין ?

אחר. אדון לו  שיש  העבד יצא הקב"ה. אלא אדון  לו  שאין  מי  –
miphwשכתוב ט )מניין ? יג, –(שמות בפיך" ה' תורת תהיה "למען  :

בה". תדיר שהוא ïélôzäבשעה ïîe"עשה" מצוות שהתפילין – ÄÇÀÄÄ
ולא  בחול בלילה, ולא ביום אלא אינו שחיובם הם, גרמה שהזמן

לעיל. שבארנו כמו  התפילין , מן פטורים ועבדים נשים הלכך  בשבת;

לשמרם  יודעים אינם קטנים שסתם לפי התפילין , מן  פטורים וקטנים
גופם. älôzaבנקיות ïéáiçå שהתפלה עשרה", "שמונה בתפילת – ÀÇÈÄÇÀÄÈ

עצמו על רחמים לבקש צריך אדם וכל  היא, רחמים (גמרא ;בקשת

ותקנוה ירושלמי) היא, חכמים תקנת שהתפלה הטעם, מפרש רש "י  .

להתפלל עשה "מצוות כותב: הרמב"ם אבל בנים. ולחינוך  לנשים אף
שנאמר  יום, כה )בכל  כג, מפי(שמות  אֿלהיכם". ה' את "ועבדתם :

היא זו  ש "עבודה" למדו יג )שנאמרdlitz,השמועה יא , :(דברים 
זו  שבלב, עבודה היא זו  אי  חכמים: אמרו – לבבכם" בכל  "ולעבדו

dxezd.תפילה... on reaw onf dlitzl oi`eולפיכךoiaiig micare miyp
,dlitza"גרמה הזמן  שלא "עשה" מצוות שהיא א ,לפי תפילה (הל'

חייäæeænáe.א -ב ) ועבדים "נשים מצוות – זו  שהרי במזוזה, בים ÇÀÈ
מזוזה  לעשות הקטנים את לחנך חייבים וכן  גרמה, הזמן שלא עשה

י)לבתיהם" ה , מזוזה  הל' ïBænä.(רמב"ם  úkøááe ועבדים נשים – ÀÄÀÇÇÈ
משום  התורה, מן  הם חייבים אם הוא ספק אך  המזון; בברכת חייבים

י)שכתוב ח , עשה (דברים מצוות זו והרי וברכת", ושבעת "ואכלת :

שנאמר  התורה, מן חייבים אינם או גרמה, הזמן "על(שם )שאין  :
לנקבות נתחלקה לא והארץ לך", נתן אשר הטובה cgtlvהארץ zepa)

.(mixvn i`vein didy mdia` wlg `l` elhp `l הם חייבים מקום מכל 
סופרים, מדברי  המזון בברכת חייבים הקטנים ואף סופרים. מדברי 

למצוות. לחנכם כדי 
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zeix`d(fi e l`ipc),péáæéLé àeä àøéãúa déì çìt zðà éc Cäìà''C ¡¨¨¦©§§¨©¥¦§¦¨§¥§¦¨
.lvipe ezkxa dniiwzpe ,jlivi `ed cinz ecaer dz`y 'd -

:ztqep `xnin,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàåúìì÷ éäz ìà §¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨©§¦¦§©
éðéòa äì÷ èBéãäEheyt mc` zllwn s` xidf didz -éøäL ¤§©¨§¥¤¤£¥

äøN úà ìl÷ Cìîéáàyi` zy` `idy epnn dxizqdy jk lr £¦¤¤¦¥¤¨¨
dl xn`e(fh k ziy`xa)'íéðéò úeñk Cì àeä äpä'ziqike li`ed - ¦¥¨§¥©¦

oevx idi ,dfd xrvd z` il znxbe jyi` `ed mdxa`y ipnn
,mixeir mipa jl eidiyåok`,dòøæa íéi÷úðxn`py(` fk my)éäéå' §¦§©¥§©§¨©§¦

ïéäëzå ÷çöé ï÷æ ék.'åéðéò ¦¨¥¦§¨©¦§¤¨¥¨
:ztqep `xninàlL äàøe àa ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨Ÿ§¥¤Ÿ

íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwä úcîkepi` mc` ly egk - §¦©©¨¨¦©¨¨¨¨
y ,'d zxeabl llk d`eeyda,íãà ,íãå øNa úcîdligzúôBL ¦©¨¨¨¨¨¨¥

äøã÷,dxikd lr dxcwd z` aiyen -åwxdëBúì ïúBð Ck øçà §¥¨§©©¨¥§¨
íéî ïúBð àeä Ceøa LBãwä ìáà ,íéî,dxcwd z`vnpy mcewøçàå ©¦£¨©¨¨¥©¦§©©

äøãwä úôBL Ck,xak my micnery mind z` lawläî íéi÷ì ¨¥©§¥¨§©¥©
øîàpM(bi i dinxi)íéîMa íéî ïBîä Bzz ìB÷ì''d - 'mi`Up dlrIe ¤¤¡©§¦£©¦©¨©¦©©£¤§¦¦

.mlawl mippr dlrn jk xg`e minyd xie`a min dligz ozep
:ztqep `xninøác øîBàä ìk ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨¨¨¥¨¨

BøîBà íLa,`xnind lra mya -øîàpL ,íìBòì äleàb àéáî §¥§¥¦§¨§¨¤¤¡©

(ak a xzq`)'éëcøî íLa Cìnì øzñà øîàzå'mivex yxze ozbay ©Ÿ¤¤§¥©¤¤§¥¨§¢©
lblbzde ,jlnd z` livd ikcxny zepexkfd xtqa azkpe ,ebxdl

.l`xyi el`bp jk ici lry xacd
:ztqep `xninãáà ÷écö ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàå- §¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨©¦¨©

,mlerdn xhtp wicvykãáà BøBãì,eciqtd xecd iyp` wx - §¨©
ca`p epi` envr wicvd la` ,zeprxetd on mdilr obiy in oi`y

.ezavgn xewnl ay ixdy ,ezzinaBì äãáàL íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¨§¨
àéäL íB÷î ìk ,úéìbøî,z`vnpdîL úéìbøî,dzeaiyga - ©§¨¦¨¨¤¦©§¨¦§¨

e ,daiwxne zytrzn dpi`e.dìòáì àlà äãáà àìzewlzqd oke Ÿ¨§¨¤¨§©£¨
.execl `l` cqtd dpi` wicvd

ond xtiqy xg` :dlibnd iweqt z` x`al dkiynn `xnbd
xn` ,exyere eceak z` ezy`le eiade`léì äåL epðéà äæ ìëå'§¨¤¥¤Ÿ¤¦

.'KlOd xrWA aWFi icEdId ikCxn z` d`x ip` xW` zr lkA§¨¥£¤£¦Ÿ¤¤¨§§©©§¦¥§©©©¤¤
,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàikeéëcøî úà ïîä äàøL äòLa ¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨§¨¨¤¨¨¨¨¤¨§§©

,'éì äåL epðéà äæ ìk' øîà Cìnä øòLa áLBéondl mxb dn ,xnelk ¥§©©©¤¤¨©¨¤¥¤Ÿ¤¦
`l` .el didy ceakd lkl yg `ly ,ikcxn z` d`xykáøãk¦§©

äæ ,àcñç áø øîàc .àcñç[ikcxn-]àaondléìeaæBøôazprha - ¦§¨§¨©©¦§¨¤¨¦§§¦
,xyeräæå[ond-]àaikcxnl §¤¨
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המשך ביאור למס' מגילה ליום שני עמ' א



קעז b dpyn iyily wxt zekxa zkqn

äøeMa íéãîBòä–ïéøeèt íéîéðtä,ïéáiç íéðBöéçäå. ¨§¦©¨©§¦¦§¦§©¦¦©¨¦
‚íéLð,íéãáòå,íépè÷e–ïélôzä ïîe òîL úàéøwî ïéøeèt;ïBænä úkøááe äæeænáe älôza ïéáiçå. ¨¦©£¨¦§©¦§¦¦§¦©§©¦©§¦¦§©¨¦©§¦¨©§¨§¦§©©¨

:äøåùì åòéâé àìù ãò øåîâìå ìéçúäì éàðô ïéàå ,äøåùä íéùåò åáù íå÷îä ãò øá÷ä ïî.miniptd:íéìáàä [éðô] íéàåøä.mipevigdeíéàåø íðéàù
:íéìáàä éðô

b.y"wn mixeht micare miypúåëìî äá úéàå ìéàåä ïáééçì à"ãñ úåøåèô íéùð àîøâ ïîæäù äùò úåöî ìëå àîøâ ïîæäù äùò úåöî àéäù ô"òà
:ì"î÷ åáééçð íéùð äæåæîì ïéìéôú ùå÷úàå ìéàåä à"ãñå ,åäðéð ïéìéôú ïîæ åàì úáùå äìéìã íä àîøâ ïîæäù äùò úåöî ïéìéôúå .ì"î÷ íéîù.miphw

ïéìéôú øåîùì òãåé åðéà ïè÷ íúñã íåùî ïéìéôúá àìå .ù"÷ úðåòá åìöà ãéîú éåöî åðéàù éôì ,ù"÷á åëðçì åéáà ìò åìéèä àì êåðéçì òéâäù ïè÷ åìéôà
:ïäá çéôé àìù.dltza oiaiige:íéðè÷ä äá êðçìå íéùðì óà äåð÷úå àéä ïðáøãîå ,àéä éîçø äìôúã.dfefnaeãåîìúì ù÷úàå ìéàåä àîéúã åäîã

áéúëã ú"úî úåøåèô íéùðã éëéä éë äøåú(àé íéøáã)ïîæä àìù äùò úåöî àéäù ô"òà äæåæîî øåèôð éîð éëä íëéúåðá àìå íëéðá úà íúåà íúãîìå
:ïì òîùî à÷ àîøâ.oefnd zkxaaeáéúëã ïåéë àúééøåàãî ïåæîä úëøáá úåáééç éà ïì àéòáéî(ç íù)àìù äùò úåöî äéì àéåä úëøáå úòáùå úìëàå

áéúëã íåùî àúééøåàãî úåáééç ïéà àîù åà ,àîøâ ïîæä(íù):àèéùôà àìå úåá÷ðì äðúð àì õøàäå êì ïúð øùà äáåèä õøàä ìò

`xephxa yexit

ïéøeèt,שמע מקריאת –íéðBöéçäå,האבלים פני  רואים שאינם – ÀÄÀÇÄÄ
ïéáiç.במקומם שמע בקריאת – ÇÈÄ

ג ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו באה שמע, מקריאת פטור אדם מתי  הקודמות במשניות שלמדנו  לאחר 
שמע. מקריאת בכלל  הפטורים הם מי  ללמד,

òîL úàéøwî ïéøeèt ,íépè÷e ,íéãáòå ,íéLð–,zexeht miyp ÈÄÇÂÈÄÀÇÄÀÄÄÀÄÇÀÇ
שהרי גרמה, שהזמן  "עשה" מצוות היא שמע קריאת שמצוות לפי
וכל קימה, ובזמן שכיבה בזמן  היום, של  מסויים בזמן תלוי  קיומה

גרמה שהזמן  "עשה" devnd)מצוות z` mxeb onfdy).פטורות נשים
Ð micar,כנשים ודינם עבדות, לשם וטבלו שמלו כנענים עבדים היינו 

בכ חייבים הזמן שהם שאין "עשה" מצוות ובכל תעשה" "לא מצוות ל 
הם  פטורים הלכך  פטורים; גרמן , שהזמן  "עשה" במצוות אבל גרמן ,

שמע. Ðמקריאת miphwעל שחובה כלומר  לחינוך , כשהגיעו  אפילו 

לפי שמע, בקריאת לחנכם האב על  מטילים אין במצוות, לחנכם האב
אמרו: בירושלמי שמע. קריאת בזמן האב יד על  תמיד  מצויים שאינם

miyp" ולא בניכם – בניכם" את אותם "ולמדתם שכתוב: מניין?
אחד"micarבנותיכם. ה' אֿלהינו  ה' ישראל  "שמע שנאמר: מניין ?

אחר. אדון לו  שיש  העבד יצא הקב"ה. אלא אדון  לו  שאין  מי  –
miphwשכתוב ט )מניין ? יג, –(שמות בפיך" ה' תורת תהיה "למען  :

בה". תדיר שהוא ïélôzäבשעה ïîe"עשה" מצוות שהתפילין – ÄÇÀÄÄ
ולא  בחול בלילה, ולא ביום אלא אינו שחיובם הם, גרמה שהזמן

לעיל. שבארנו כמו  התפילין , מן פטורים ועבדים נשים הלכך  בשבת;

לשמרם  יודעים אינם קטנים שסתם לפי התפילין , מן  פטורים וקטנים
גופם. älôzaבנקיות ïéáiçå שהתפלה עשרה", "שמונה בתפילת – ÀÇÈÄÇÀÄÈ

עצמו על רחמים לבקש צריך אדם וכל  היא, רחמים (גמרא ;בקשת

ותקנוה ירושלמי) היא, חכמים תקנת שהתפלה הטעם, מפרש רש "י  .

להתפלל עשה "מצוות כותב: הרמב"ם אבל בנים. ולחינוך  לנשים אף
שנאמר  יום, כה )בכל  כג, מפי(שמות  אֿלהיכם". ה' את "ועבדתם :

היא זו  ש "עבודה" למדו יג )שנאמרdlitz,השמועה יא , :(דברים 
זו  שבלב, עבודה היא זו  אי  חכמים: אמרו – לבבכם" בכל  "ולעבדו

dxezd.תפילה... on reaw onf dlitzl oi`eולפיכךoiaiig micare miyp
,dlitza"גרמה הזמן  שלא "עשה" מצוות שהיא א ,לפי תפילה (הל'

חייäæeænáe.א -ב ) ועבדים "נשים מצוות – זו  שהרי במזוזה, בים ÇÀÈ
מזוזה  לעשות הקטנים את לחנך חייבים וכן  גרמה, הזמן שלא עשה

י)לבתיהם" ה , מזוזה  הל' ïBænä.(רמב"ם  úkøááe ועבדים נשים – ÀÄÀÇÇÈ
משום  התורה, מן  הם חייבים אם הוא ספק אך  המזון; בברכת חייבים

י)שכתוב ח , עשה (דברים מצוות זו והרי וברכת", ושבעת "ואכלת :

שנאמר  התורה, מן חייבים אינם או גרמה, הזמן "על(שם )שאין  :
לנקבות נתחלקה לא והארץ לך", נתן אשר הטובה cgtlvהארץ zepa)

.(mixvn i`vein didy mdia` wlg `l` elhp `l הם חייבים מקום מכל 
סופרים, מדברי  המזון בברכת חייבים הקטנים ואף סופרים. מדברי 

למצוות. לחנכם כדי 

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: לו הכיפורים:דף ביום גדול הכהן של הוידוי נוסח מהו דנה הגמרא
äcåúî ãöék ,ïðaø eðz.הכיפורים ביום גדול על הכהן מתוודה תחילה ¨©¨¨¥©¦§©¤

ואומר ואומרéúéåò.העוונות, הפשעים, על מתוודה כך ézòLt.ואחר ¨¦¦¨©§¦
החטאים, על מתוודה כך בתורה,éúàèç.ïëåאומר åואחר זה סדר מצינו §¨¨¦§¥

aוידויNçlzLnä øéò ש øîBàלעזאזל, àeä(כא טז 'äcåúäå(ויקרא §¨¦©¦§©¥©¥§¦§©¨
,'íúàhç ìëì íäéòLt ìk úàå ìàøNé éða úðBò ìk úà åéìò̈¨¤¨£Ÿ§¥¦§¨¥§¤¨¦§¥¤§¨©Ÿ¨

לחטאים. ופשעים לפשעים, עוונות שהקדים זה ïëåהרי סדר מצינו §¥
,äLîa שøîBà àeäרחמים של מדות עשרה ז)בשלש לד 'àNð(שמות §Ÿ¤¥Ÿ¥

'äàhçå òLôå ïBòøéàî éaø éøác ,. ¨¨¤©§©¨¨¦§¥©¦¥¦
úBðBãfä elà 'úBðBò' ,íéøîBà íéîëçå,במזיד עבירה שעבר -àeä ïëåøîBà במזיד עבודה־זרה בעובד ©£¨¦§¦£¥©§§¥¥

לא) טו dá',(במדבר äðBò àåää Lôpä úøkz úøkä' כרת שאין במזיד, שעבר מוכח בכרת שנענש וממה ¦¨¥¦¨¥©¤¤©¦£¨¨
מזיד. על íéãønäאלא elà 'íéòLt',להכעיסו בה' מרידה מתוך העבירות את שעושה -øîBà àeä ïëå §¨¦¥©§¨¦§¥¥
ז) ג ב' ישראל(מלכים מלך יהורם éa',שאמר òLt áàBî Cìî'.במלכותו מרד מואב מלך הוא åכלומר כן ¤¤¨¨©¦§

øîBàיהודה במלך ליבנה העיר תושבי של כב)במרדם ח 'ìëì(שם .'àéää úòa äðáì òLôz æà' ¥¨¦§©¦§¨¨¥©¦§¨
elà 'íúàhçøîBà àeä ïëå ,úBââMä(ב ד å(ויקרא .'äââLá àèçú ék Lôð' לומר יתכן איך כן, אם ©¨¨¥©§¨§¥¥¤¤¦¤¡¨¦§¨¨§

הרי חטאתי', פשעתי 'עויתי הוא Lשהסדר øçàîכברíéãønä ìòå úBðBãfä ìò äcåúä העבירות שהם ¥©©¤¦§©¨©©§§©©§¨¦
מדוע úBââMä,החמורות, ìò äcåúîe øæBç לו ימחלו ודאי המרדים, ועל הזדונות על לו ימחלו אם והלא ¥¦§©¤©©§¨

השגגות, על שוב לבקש צורך ואין השגגות, על äéäודאיàlàגם Ckגדול שהכהן 'éúàèçהסדר ,äcåúî ¤¨¨¨¨¦§©¤¨¨¦
éðôì ézòLôe éúéåòå,'eëå 'éúéáe éðà E.החמור אל מהקל שלaמצינוïëåדהיינו àeäøîBàש ãåãוידוי §¨¦¦¨©§¦§¨¤£¦¥¦§§¥§¨¦¥

הזה הסדר ו)לפי קו a(תהלים ïëå .'eðòLøä eðéåòä eðéúBáà íò eðàèç' של וידויøîBà àeä äîìL ¨¨¦£¥¤¡¦¦§¨§§¥§§ŸŸ¥
מז) ח א' ìàiðãa(מלכים ïëå .['eðòLø eðéåòäå] (åðãøîå åðòùøäå) eðàèç'(ה 'eðàèç(ט øîBà àeä ¨¨§¤¡¦¨¨§§¥§¨¦¥¥¨¨

'eðãøîe eðòLøäå [eðéåòå] (åðéåòäå). §¨¦§¦§©§¨¨§
חכמים: äLîומבארים øîàL eäî àlàרחמים של מדות עשרה äàhçå',בשלש òLôå ïBò àNð' ¤¨©¤¨©Ÿ¤Ÿ¥¨¨¤©§©¨¨

ש  הפירוש, כך לשגגות. קודם שהזדונות íìBò,שמשמע ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì äLî øîà̈©Ÿ¤¦§¥©¨¨¦¤¨
éðôì ïéàèBç ìàøNiL äòLa,úBââLk úBðBãæ íäì äNò ,äáeLz ïéNBòå E עֹון 'נׂשא כאומר והוא §¨¨¤¦§¨¥§¦§¨¤§¦§¨£¥¨¤§¦§¨ֵָֹ

כ'חּטאה' לזדונות.ופׁשע' שגגות הקדמת כאן ואין , ֶַַָָָ
ע"א: לז השם,במשנה:שנינו דף הזכרת 'ששמעו åéøçà ïéðBò ïäå.'ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך §¥¦©£¨

,øîBà éaø ,àéðzג)נאמר לב eðéäìàì',(דברים ìãâ eáä àø÷à 'ä íL ék' ש íäìופירושו, øîà ©§¨©¦¥¦¥¤§¨¨Ÿ¤¥Ÿ¥¨©¨¤
ízà ,àeä Ceøa LBãwä ìL BîL øékæî éðàL äòLa ,ìàøNéì äLî[ישראל-]ìãâ eáä''לאלהינו Ÿ¤§¦§¨¥§¨¨¤£¦©§¦§¤©¨¨©¤¨Ÿ¤

השם.ותברכוהו, הזכרת אחר שם' 'ברוך שעונים øîBà,ומכאן òLBäé éaø éçà ïa äéððç מ 'øëæנלמד £©§¨¤£¦©¦§ª©¥¥¤
'äëøáì ÷écö(ז י íéîìBòש ,(משלי ÷écö øékæî éðàL äòLa ,ìàøNéì àéáð íäì øîà,[הקב"ה-] ©¦¦§¨¨¨©¨¤¨¦§¦§¨¥§¨¨¤£¦©§¦©¦¨¦

ízà[ישראל-].äëøa eðz ©¤§§¨¨

i"yx

íéãøîä.qirkdl dyerd Ðêìî
éá òùô áàåî.ia cxn =æà

äðáì òùôúdpal iayei ecxn Ð
.dcedi jln lr'åë äãåúîå øæåç

elgni zepecf lr m` ;dinza Ð
lr aey ywal jixv oi` ,el

!zebbydúåââùë úåðåãæ ïäì äùò
ryte oer `yep :xn`w ikde Ð

.bbey z`hgk

הזיכוך דישראל שנעשה על-ידי קושי השעבוד בחומר ובלבנים הוא בנוגע לגוף, שהרי הנשמה עצמה אינה צריכה תיקון כלל, שהרי 
היא חצובה מתחת כסא הכבוד וכו'.

ממאמר כ"ה טבת ה'תשכ"ז



xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dlibn(oey`x meil)

,ïîäå LBøåLçàc ìLîly mzebdpzdn cenll yi ,xnelk ¨¨©£©§¥§¨¨
z` cinydl envrn dvx yexeyg` mby onde yexeyg`
mikqd ,dxifbl mikqiy sqk el zzl ond dvxyk ixdy ,micedid

e ,melyz `ll s` jklì ,äîBc øácä äîì,íãà éða éðLyãçàì §¨©¨¨¤¦§¥§¥¨¨§¤¨
ìz Bì äéä[xtr znixr-]øç Bì äéä ãçàìe ,eäãN CBúaõé ¨¨¥§¨¥§¤¨¨¨¨¦

[dxitg-],íéîãa äæ ìz éì ïzé éî ,øîà õéøç ìòa .eäãN CBúa§¨¥©©¨¦¨©¦¦¥¦¥¤§¨¦
e .rwxwd lkl dzeeydl dcyay dxitgd z` ea `ln`yìòa©©

,íéîãa äæ õéøç éì ïzé éî ,øîà ìzälzd xtr z` ekezl jily`y ©¥¨©¦¦¥¦¨¦¤§¨¦
.rwxwd ipt z` zeeydleâåecæð íéîéì[cgi epncfp-],äæ ìöà äæ §¨¦¦§©§¤¥¤¤

,Eléz éì øBëî ,ìzä ìòáì õéøç ìòa Bì øîà.xtrl jixv ip`y ¨©©©¨¦§©©©¥§¦¦§
Bì øîà,lzd lra,ípça dúBà ìBèlzd weliqa dvex ip` mby ¨©¨§¦¨

,ily dcydnéàåìäådvx ond mb jk .mpiga ixear z`f dyrzy §©§©
el aiyde ,micedid z` cinydl ick yexeyg`l mlyl
,df xac dvex iziid ip` mb ik ,il mlyl jixv jpi` ,yexeyg`
.jk lr jl mlyn iziid ik ,mpiga df xac dyer dz`y ip` gnye

Bzòaè úà Cìnä øñiå'ibb`d `zcOd oA ondl DpYIe Fci lrn ©¨©©¤¤¤©©§¥©¨©¦§¨§¨¨¤©§¨¨¨£¨¦
.'micEdId xxväìBãb ,àðäk øa àaà éaø øîàly zlrezdúøñä Ÿ¥©§¦¨©©¦©¨©©£¨§¨£¨©

úòaè,ondl dzpizpe yexeyg` lyäðBîLe íéòaøàî øúBé ©©©¥¥©§¨¦§¨
ìàøNéì ïäì eàaðúpL úBàéáð òáLå íéàéáð,mze` egikedeïlekL §¦¦§¤©§¦¤¦§©§¨¤§¦§¨¥¤¨

mz`eapaáèeîì íeøéæçä àì,ixnblúòaè úøñä eléàåly Ÿ¤¡¦§¨§¦£¨©©©©
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קפ
izni`na cenr ci sc ± oey`x wxtziprz

éðúéìëÐ.ize` zrpníéîãáÐ.minc zekitye dcp mcä÷åù äúìéâùÐ,dl de`zpe

.lif`e miiqnck ,el drny `le drazeä÷åôìÐ:opiqxb ikd .(a megp) mikxa wit enk

äåä éëä àð÷ñîå òáù úáã äùòî åäéð éàîå éúéøçà àëéàã ììëî úàæÐikde

dyexiteteqy el 'z`apzdy llkn "dwetl jl z`f didz" `le dil dxn`wcn :

edip i`ne ,zxg` d`iaa lykdlÐ.ray za

ded ikd `pwqneÐ`nl` .jk el dzlry seq

.dz`eap dniiwzpy ,zeed d`iapàúåù éãäá
àëìéôÐzxacn dy`dy mr.deeh `id

dlra lr enr zxacn `idy mr ,xnelkÐ

.dp`yi zeni m`y ,dnvr z` el dxikfd

éôééèéî=zkqna eznbece .wegxnl oitev

(` ,q) zeaezk.jipir sehp :éëéä äéîøé íå÷îáå
àéä àéáðúéîÐyly zpyn cnr dinxi ixd

l` 'd xac did xy`" xn`py ,diy`il dxyr

zpya `vnp xtqde (` dinxi) 'ebe "dinxi

lv` gly eilre ,diy`il dxyr dpeny

.dclegáåùé àì øëîîä ìà øëåîä éëÐ

[dxyr zg`] jeza `apzp `ede ,exn` l`wfgi

,milyexi zeaxgl dipki zelb oiay dpy

xpende laeid lya `diy `apzne `apzne

.el aeyi `l edcyìèá ìáåé øùôàÐelbyn

lkl" xn`py ,diwfg inia mihayd zxyr

(dk `xwie) "diayeiÐ,dilr diayei lky onfa

hay elbyn `vnp .ozvwn elby onfa `le

elha [xak] dypn hay ivge cbe oae`x

onf xg`l `apzn did l`wfgie ,zelaeid

lhaiy?ïøéæçä äéîøéù ãîìî àìàÐdze`a

dxyr dpeny zpy `ide ,xtqd `vnpy dpy

dcleg lv` xtqd ixac lr glyyke .ediy`il

`le ,laeid z` zepnl exfge ,dinxi my did `l

.ziad axgy cr zehiny `l` zepnl ewitqd

öä äî øîàéåæìä ïåéÐezeida ,aizk ediy`ia

lr l` ziaa mixnekd zenvr sxye l` ziaa

.mraxi dyry gafndìà úéáá åáéè äîÐ

my ixdy ,[dzid] l`xyi ikln [ly] `lde

.lbrd z` mraxi cinrdøéö÷ úùÐlig dyr

,ci aei`) "rhp enk xivw dyre" enk ,dlecbe

.(aéùðì àøäåé äàð àìÐzeaiyg d`p `l

.miyplåäééîù ïééðñå=.zeqe`n odizeny

àúøåáéæ=.dxeacàúùåëøë=.dclegïá
ñçøçÐ`w dlra lr `xwc ab lr s`e

.aizk diyrna edin ,cidqnàðéò äéì øîà
àúòîù íééúñú êðéîå éðéî àáñÐlr ,xnelk

`de `d ,xac ly ezin` yxtzz jci lre ici

.i`edåðá òùåäé åðá ïåðÐmixt` hay z`

`l dhnl ryedine ,ryedi cr aezkd qgiin

.yi` qgii
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yi` exbgie" lap iab aizkcn ,cvd on oiligzn zeytp ipicc (mye `,el oixcdpq)

cere !dipiicinl ira `le ded zeklna cxen `de ,(dk '` l`eny) "eaxg cec mb xebgie eaxg

wxt oixcdpq zkqna opixn`ck ,oixcdpqa jln oiaiyen oi` `de ,oica cec ayi j`id :dyw

dnda dna" wxtn dyw cere (a,gi) !"lecb odk"

el didy :xn`wc ,dixe` iab (`,ep zay) "d`vei

!did zeklna cxen `de ?i`n`e ,oixcdpqa epecl

`ed zeklna cxen :eyexit ikd `kdc :xnel yie

ea oipcy ,zeytp ipic x`yk dipiicinl jixv `le

elit` `l` ,daegl eixg`ly meiae zekfl meia

dil dxn`wc `d epiide .daegl oixneb meia ea

jl did ,dlila zeytp ipic oipc ike :libia`

cxen :dl aiyd `ede .zxgnl cr xenbl oizndl

la` .xgnl cr oizndl jixv oi`e ded zeklna

cec ayiy `dn dyw `l mbe .jixv i`ce epecl

,oixcdpqa jln oiaiyen oi`c `dc ,oixcdpqa

,wzeye ayei zeidl eceak ied `lc meyn epiid

itl ,wzeye ayei zeidl `ed eceak cxen iab la`

.xaca rbep `edy

éëämc minc ixz minca `ean i`n :opiqxb

dwey dzlby cnln minc zekitye dcp

ixn`c `ki` :opiqxb `le Ð.dwey dzlby cnln

`zyd cre ,minc ixz i`n yxtn `zyd `dc

.edl yixt `l

äúìâùyly dxe`l cec jlde dwey

zwicv dze` j`id :dyw Ð ze`qxt

`nfebk ifgnc :dyw cere ?cec iptl dwey dzlb

yie !ze`qxt yly dwey xe`l jldy xnel

oda cewpy miwiecn mixtqa `vnpc :xnel

cec dl de`zp :yexit ,dly xe`l xnelk ,dxe`l

.ze`qxt yly zening xe`a jlde

äøééâéàãj`id :`iyw Ð ryedi daqpe

"lxrd" wxt opixn` `d ?daqp

edl zil ozexiba elit`c (mye `,er zenai)

,oinnr drayn dzid `ly xnel jixve !zepzg

:miyxtn yie .my xebl z`ae oinnr x`yn `l`

"ozgzz `l"c e`l lr exdfed `ly xnel evxy

opixn`c :epi` dfe .ux`l eqpkpy xg`l cr

enk dyn inia xiibzdl e`a mipizpc yxcna

,ldwa `al exzed `l ok it lr s`e ,ryedi inia

mcewc `nl` .min ia`eye mivr iaheg eid `l`

.mdilr exdfed ux`l eqpkpe ocxid z` exary
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dlibn(oey`x meil)

,jlnd z` dfiae xg`néøö àìå ,àeä úeëìîa ãøBîdéðééãéîì C- ¥§©§§Ÿ¨¦§¦©§¥
.oic `la bxdp `l` ,epecl jixv `leBì äøîàlap ,cecl libia` ¨§¨

y oeik jln dz`y rci `lìeàL ïééãòjlndEòáè àöé àìå ,íéi÷ £©¦¨©¨§Ÿ¨¨¦§£
[jny mqxtzd `l-]íìBòacxen oic el oi` ok m`e ,jln jpdy ¨¨

.zeklnadì øîàlibia`l cecøLà zà äëeøáe Cîòè Ceøa' ¨©¨¨©§¥§¨¨§£¤
'íéîãá àBaî [äfä íBiä] éðúìk(bl dk '` l`eny)gaiy cec ,xnelk , §¦¦¦©©¤¦§¨¦

oeiky ,lap ly iwpd enc z` jetyln ezlivdy lr dkxiae dze`
.zeklna cxenk epic oi` jlnk eny mqxtzd `ly

a `ean' oeyld :`xnbd zwiicn'íéîc,miax oeylaòîLî ézøz- ¨¦©§¥©§©
.ezlivd minc ipy el`ne ,rnyna minc ipyäúlébL ãnìî àlà¤¨§©¥¤¦§¨

,d÷BL úàcec dl de`zpedøeàì Cìäå[dpnn ezening xe`l-] ¤¨§¨©§¨
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jl lirez `le ,ip` dcp ik ,leyknl ef d`ia jl didz `l xnelk

.minc zekitye dcp mc dpeekd 'minc'e .lap zbixd
zaizn :`xnbd zwiicnæ''úàdidi `l o`k `weecy rnyn Ÿ

e ,leyknììkîrnyn dféúéøçà àkéàcleykn cizra didiy - ¦§¨§¦¨©£¦¦
.cec ea lykiy xg`eäéð éàîeo`k d`apzd dxwn dfi`l - ©¦

a ,lykiy.òáL úác äNòî:`xnbd zniiqnéàåä éëä àð÷ñîe- ©£¤§©¤©©§¨¨¨¦£©
d`apzdy ,libia` z`eap dzid efe .ray zaa lykp zn`a seqa

.ray zaa lykiy
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mr-] miigd xexva [dxeyw-] dxexv eytp didzy cecl libia`
`hgiy s`e ,'d el lgni ray za mr lykiy s`y epiide ,[d"awd

.ea xeyw didi
dépéî àøèôéî úååä ék,epnn dcxtpyk -déì äøîàcecl libia` ¦£¨¦§§¨¦¥¨§¨¥
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,d`iapáéúëcxtq xaca le`yl dil` gly jlnd ediy`iyk ¦§¦
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meyn dinxi iiga ze`apzdl dnvrl dxizd dclegy s`

,dinxi z` afr diy`i recn la` ,dzid ezgtyn zaexwyøãLîe§©©
daâì:`xnbd daiyn .dclegl glye -,àìéL éaø éác éøîà §©¨¨§¥§¥©¦¦¨

,dil` glyy mrhd,ïä úBiðîçø íéLpäL éðtîmingx ywaze ¦§¥¤©¨¦©£¨¦¥
.daehl d`eapd jtdzzy

,øîà ïðçBé éaøy iptn ,dclegl gly diy`iy mrhdàì äéîøé ©¦¨¨¨©¦§§¨Ÿ
íúä äåäiptn ,l`xyi ux`a did `l -øéæçäì CìäLz`úøNò £¨¨¨¤¨©§©£¦£¤¤
íéèáMämiklna x`eank ,aixgpq mlbdy(`i gi 'a). ©§¨¦

:`xnbd zx`anøeãäàc ïìðîeici lr zelbdn exfg ok`y - §¨¨§©£
.dinxiáéúëc`iapd l`wfgi zgkeza(bi f l`wfgi),ìà øëBnä ék' ¦§¦¦©¥¤

.'áeLé àì økînä,elbie eypri daeyza exfgi `l m`y ,xnelk ©¦§¨Ÿ¨
l` aeyz `l dxknpy rwxw `linne ,zelba bdep laeid oi`e
,dinxi mxifgdy gkene .laeia wx `id zerwxw zxfgy ,xkend

ike ,dyw mxifgd `l m` ikøLôàdyìáBédidìèaiznn ¤§¨¥¨¥
,zelbl mihayd zxyr eligzdyåd l`wfgi oiicràaðúî àéáð §¨¦¦§©¥

ìèaiL åéìò.`ed lha xak `ld ,cizraäéîøiL ãnìî àlà ¨¨¤¦¨¥¤¨§©¥¤¦§§¨
`iapdïøéæçämxidfde l`wfgi `ae ,laeid bdp aeye ,zelbdn ¤¡¦¨

.laeid lhai aeye ,zipy elbi daeyza exfgi `l m`y
:`xnbd dtiqenå,dinxi oxifgdy xg`,ïäéìò Cìî ïBîà ïa eäiLàé §Ÿ¦¨¤¨¨©£¥¤

áéúëcz` mixawdn `ivede ,dxf dceard z` xria ediy`iyk ¦§¦
mi`hegd zenvr(fi bk 'a mikln)éðà øLà ælä ïeivä äî øîàiå'©Ÿ¤¨©¦©¨£¤£¦

äãeäéî àa øLà íéäìàä Léà øáwä øéòä éLðà åéìà eøîàiå ,äàBø¤©Ÿ§¥¨©§¥¨¦©¤¤¦¨¡Ÿ¦£¤¨¦¨
.'ìà úéáa çaænä ìò úéNò øLà älàä íéøácä úà àø÷iåyie ©¦§¨¤©§¨¦¨¥¤£¤¨¦¨©©¦§¥©§¥¥

,oiadlBáéh äî éëåepipr -eäiLàé ìLjln didy,dcediìò §¦©¦¤Ÿ¦¨©
çaænämraxi dpayìà úéáa.l`xyi ikln lv` didyàlà ©¦§¥©§¥¥¤¨

ïäéìò Cìî eäiLàiL ãnìî.mzelbn eayy xg`,øîà ïîçð áø §©¥¤Ÿ¦¨¨©£¥¤©©§¨¨©
àëäîaezky ,df xac cnlp(`i e ryed)Cì øéö÷ úL äãeäé íb' ¥¨¨©§¨¨¨¦¨

[dxxye dlecb dyr-],'énò úeáL éáeLalr dcedi jlny epiide §¦§©¦
.mlek

:x`al dkiynn `xnbd,øzñà,d`iap dzidy oipnáéúëcxzq`) ¤§¥¦§¦
(` déLéìMä íBia éäéå'[zexb`d zaizkl],'úeëìî øzñà Laìzå ©§¦©©§¦¦©¦§©¤§¥©§

,zekln dyaly xn`p recn :`xnbd zl`eyéòaéî úeëìî éãâa¦§¥©§¦¨¥
àlà .déìyexitd.Lãwä çeø dzLáìL,gexa 'dyial' oeyl jiiye ¥¤¨¤§¨©¨©©Ÿ¤

cíúä áéúëe ,'Laìzå' àëä áéúë(hi `i 'a i"dc)úà äLáì çeøå' §¦¨¨©¦§©§¦¨¨§©¨§¨¤
.'åâå 'éNîò£¨©

éLðì àúeøéäé äàé àì ,ïîçð áø øîà,miypl zeaiygd d`p `l - ¨©©©§¨Ÿ¨¨§¦¨§¨¥
ixdyïééåä ïøéäé éLð ézøz,ze`iap eidy ,zeaeyg eid -ïééðñå ©§¥¨¥§¦¨©§¨§©§¨

eäééîL.oiqe`n odizenye -àzøeaéæ dîL àãç,dxeac -àãçå §©§£¨§¨¦§¨©£¨
àzLekøk dîLzelty od dclege dxeac zeigde ,dcleg - §¨©§§¨

:onvr eaiygdy epivn okid `xnbd zyxtn .zeixaayàzøeaéæ- ¦§¨
,dxeacda áéúk(e c mihtey)çìLzå'[dxeac]'÷øáì àø÷zådlra §¦¨©¦§©©¦§¨§¨¨

,dil` `eaiydéaâì äìæà àì éäéà eléàå.eil` dkld `l - §¦¦¦Ÿ¨§¨§©¥
àzLekøk,dcleg -da áéúkxac lr jlnd ediy`il daiydyk ©§§¨§¦¨

`vnpd xtqd(eh ak 'a mikln)Léàì eøîà','il` mkz` glW xW` ¦§¨¦£¤¨©¤§¤¥¨
,'Cìnì eøîà' äøîà àìå.jlnd cbpk dnvr daiygdy ixd §Ÿ¨§¨¦§©¤¤

òLBäé ìL åéðá éðaî äcìeç ,ïîçð áø øîàoep oa.äúéäcnlpe ¨©©©§¨§¨¦§¥¨¨¤§ª©¨§¨
,dey dxifbnàëä áéúk(ci ak my)'ebe d`iaPd dClg','ñçøç ïa §¦¨¨ª§¨©§¦¨¤©§©

íúä áéúëe(l ck ryedi)ryedi z` exawy.'ñøç úðîúa' §¦¨¨§¦§©¤¤
,ïîçð áøì àañ àðéò áø déáéúéàly eipa ipan dzid dcleg ike ¥¦¥©¥¨©¨§©©§¨

,`ziixaa epipy ixd ,ryediáçøî eàöé íéðäk íäå íéàéáð äðBîL§¨§¦¦§¥Ÿ£¦¨§¥¨¨
,ìàîðç ,äi÷ìç ,äéîøé ,äéñçî ,äéøNe ,Ceøa ,äiøð :ïä elàå ,äðBfä©¨§¥¥¥¦¨¨§¨¨©§¥¨¦§§¨¦§¦¨£©§¥
áçø ìL äéðá éðaî äàéápä äcìeç óà ,øîBà äãeäé éaø .íBìLå§¨©¦§¨¥©§¨©§¦¨¦§¥¨¤¨¤¨¨

.äúéä äðBfä,dey dxifbn cnlpeàëä áéúk(ci ak 'a mikln)ïa' ©¨¨§¨§¦¨¨¤
íúä áéúëe ,'äå÷zagx iabl(gi a my)milbxnd dl exn`yúà' ¦§¨§¦¨¨¤

éðMä èeç úå÷zipan dcleg dzid `ly ixd .'oFNgA ixWwY dGd ¦§©©¨¦©¤¦§§¦©©
.ryedi ly eipadéì øîà,ongp axàañ àðéò,[owfd `pir ax-] ¨©¥¥¨©¨

dì éøîàå,eil` dpt jky mixne` yie -àîëeà àéútilk - §¨§¥¨©§¨§¨
,xegyépéî,ryedin dzidy izcnly [ipnn-]péîeC[jnne-] ¦¦¦¨

,agxn dzidy `ziixa z`adyizñzàzòîL íéxxazz - ¦§©©§©§¨
,jk yxtpe ,xacd zezin`àøéébéàc,agxdáñðå[dze` `yp-] §¦©§¨§©§¨

òLBäémbe ryedi ly erxfn mb dcleg dzidy `vnpe .dy`l §ª©
.agx ly drxfn

:`xnbd dywnòLBäéì àòøæ déì eåä éîe,ryedil rxf did ike - ¦£¥©§¨¦ª©
áéúkäåmixt` hay qegiia(fk f ` i"dc),'Bða òLBäé Bða ïBð'epi`e §©§¦§§ª©§

zvxzn .rxf el did `ly ixd ,ryedi ixg` qgiil jiynn
:`xnbdéða[mixkf-]ïúða ,déì eåä àì[zeawp-].déì eåä ¨¥Ÿ£¥§¨¨£¥
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הנשמה היא כמו אור הנר שחפץ בטבע ליפרד מהפתילה ולידבק בשורשו למעלה, אף שעל-ידי-זה יכבה ויתבטל אורו במציאות.
ממאמר כ"ה טבת ה'תשכ"ז



xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dlibn(ipy meil)

.agx ly drxfn mi`iap dpeny eidy lirl `ziixaa epipy
:`xnbd zxxaneäðéà àîìLa[l`npge dinxi dixy jexa-] ¦§¨¨¦§

éLøôéî.mi`iap eidy epivn -áà àlàeäééúädixp ,mdizea` - ¦©§¥¤¨£§¨©§
ia` melye dinxi ia` diwlg ,dixy ia` diqgn ,jexa ia`

,l`npgïìðî:`xnbd zx`an .mi`iap eidy,àìeò øîàc ,àìeòãk §¨¨¦§¨§¨©¨
BîML íB÷î ìk`iapd lyåéáà íLåmiaezkaoipròeãéa ,úeàéáð ¨¨¤§§¥¨¦§§¦§¨©

,àéáð ïa àéáð àeäLwxy mewn lkeBîLaezk `iapd lyíL àìå ¤¨¦¤¨¦§§Ÿ¥
.àéáð ïa àìå àéáð àeäL òeãéa ,åéáàmr exkfedy el` mi`iape ¨¦§¨©¤¨¦§Ÿ¤¨¦

.mi`iap eid mdizea` mby `ed oniq ,mdizea` zeny
y mewn lky :`ler siqed cerBîL`iapd lyåmbBøéò íL §§¥¦
øéòä dúBàî àeäL òeãéa ,LøBôîaezk m` la` .zxkfpdBîLly §¨§¨©¤¥¨¨¦§

`iapdàìåaezk.íéìLeøéî àeäL òeãéa ,Bøéò íL §Ÿ¥¦§¨©¤¦¨©¦
àðz àúéðúîa,epipy `ziixaa -åéúBáà äNòîe åéNònL ìk §©§¦¨¨¨¨¤©£¨©£¥£¨

ïéîeúñ,miaeh eid mdiyrn m`d weqta yxetn `ly -Eì èøôe §¦¨©§
ïäî ãçàa áeúkä[oaa e` a`a-]ìïBâk ,çáLìà äéä øLà 'ä øác' ©¨§¤¨¥¤¦§©§§©£¤¨¨¤

'äéìãb ïá éLek ïa äéðôö(` ` diptv),`iap diptv didy ,L òeãéamb §©§¨¤¦¤§©§¨§¨©¤
e ,miwicv eid eia` ia` dilcbe eia` iyekàeä[diptv-]ïa ÷écö©¦¤

Lãça éäéå' ïBâk ,éàðâì ïäî ãçàa áeúkä Eì èøtL ìëå .÷écö©¦§¨¤¨©§©¨§¤¨¥¤¦§©§©§¦©Ÿ¤
'òîLéìà ïa äéðúð ïa ìàòîLé àa éòéáMä(` `n dinxi)z` bxde ©§¦¦¨¦§¨¥¤§©§¨¤¡¦¨¨

,wicvd mwig` oa dilcbL òeãéaia` rnyil`e eia` dipzp mb §¨©¤
e ,miryx eid eia`àeä[l`rnyi-].òLø ïa òLø̈¨¤¨¨

:ik`ln `iapd did in zx`an `xnbdéëàìî ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨©§¨¦
,`iapdéëcøî äæ.icedid,éëàìî BîL àø÷ð änìåmeynäéäL ¤¨§§©§¨¨¦§¨§©§¨¦¤¨¨

Cìnì äðLî.j`lnk aeyg `ede ,yexeyg` ¦§¤©¤¤
:`xnbd dywnìàiðãå äéNòî ïa äéøNe äiøð ïa Ceøa ,éáéúéî¥¦¥¨¤¥¦¨§¨¨¤©£¥¨§¨¦¥

ìa éëcøîeeàaðúð ïlek ,éëàìîe äéøëæ ébçå ïLdlebd ipalúðLa ¨§§©¦§¨§©©§©§¨©§¨¦¨¦§©§¦§©
ì íézLzeklnLåéøãzia ziipal exfgiy ,yexeyg` ly epa ipyd §©¦§¨§¨¤

dpeny iptl dwqtede ,oey`xd yxek ici lr dxzedy ycwnd
envr ipta ikcxn z` epny ixd .mipexnyd ici lr mipy xyr
dwiqn .ikcxn df ik`lny okzi `le ,envr ipta ik`ln z`e

yi ef `ziixan ok` :`xnbdàzáeéz.ongp axl §§¨
àøæò äæ éëàìî ,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà ,àéðz.xteqdíéîëçå ©§¨¨©©¦§ª©¤¨§¨©§¨¦¤¤§¨©£¨¦

éëàìî ,íéøîBàjk `l` xg` mc`l iepik epi`ïîçð áø øîà .BîL §¦©§¨¦§¨©©©§¨
úeàéáða áéúëc ,àøæò äæ éëàìî øîàc ïàîk àøazñî ,[÷çöé øa]©¦§¨¦§©§¨§©§¨©©§¨¦¤¤§¨¦§¦¦§¦

éëàìî(`i a ik`ln),íéìLeøéáe ìàøNéá äúNòð äáòBúå äãeäé äãâa' ©§¨¦¨§¨§¨§¥¨¤¤§¨§¦§¨¥¦¨¨¦
'øëð ìà úa ìòáe áäà øLà 'ä Lã÷ äãeäé ìlç ékik`ln `iapd - ¦¦¥§¨Ÿ¤£¤¨¥¨©©¥¥¨

,zeixkp miyp e`ypyk mzyecw z` ellge 'da ecbay lr mgiked
.milyexiae dcedi ixr zevega `iqdxta eyr df lkeLéøôà ïàîe©©§¦

úBiøëð íéLðe`ypy lr l`xyi z` gikedy `iapd `ed ine - ¨¦¨§¦
`ed `ld ,zeixkp miyp,àøæòzelbn l`xyi ux`l elry xg`y ¤§¨

dceezde mgiked `xfre ,zeixkp miyp e`ypy mdn eid laa
eaye ,eizelitz elirede ,drxd mkxcn mda exfgiy 'dl lltzde

k .daeyzaáéúëc(a i `xfr)øîàiå íìéò éðaî ìàéçé ïa äéðëL ïòiå' ¦§¦©©©§©§¨¤§¦¥¦§¥¥¨©Ÿ¤
Biøëð íéLð áLpå eðéäìàá eðìòî eðçðà àøæòì.'ú`hgdy jkne §¤§¨£©§¨©§¥Ÿ¥©Ÿ¤¨¦¨§¦

edf ik`lny xazqn ,mdipya miey `iapd zgkeze l`xyi ly
.`xfr

,íìBòa eéä úBiôéôé íéLð òaøà ,ïðaø eðz,od el`eìéâéáàå) äøN ¨©¨¨©§©¨¦§¥¦¨¨¨¨¨
øîàc ïàîìe .øzñàå [ìéâéáàå áçø] (áçølirl(.bi)yøzñà ¨¨©£¦©¦§¤§¥§©§¨©¤§¥

ú÷Bø÷øé[qcdk dwexi-]äúéädid cqg ly hegy `l` ,dti `le §©§¤¨§¨
,dilr jeyn÷éôîz` [`iven-]øzñà,zetid miypd oipnn ¥¦¤§¥

ìéiòîez` dnewna [qipkne-].ézLå §©¥©§¦
äzðéæ dîLa áçø ,ïðaø eðzzee`z xg` xxbp dny z` xikfnd - ¨©¨¨¨¨¦§¨¦§¨

.zepfäìB÷a ìòé.dlew z` rneyd -dúøéëæa ìéâéáà.da xkfpd - ¨¥§¨£¦©¦¦§¦¨¨
dúéiàøa ìeàL úa ìëéî.dze` d`exd -ìk ,÷çöé éaø øîà ¦©©¨¦§¦¨¨¨©©¦¦§¨¨

,áçø áçø øîBàä,dny z` xikfnd lk xnelkéø÷éð ãiîd`ex - ¨¥¨¨¨¨¦¨¦§¦
.ixwïîçð áø déì øîà,wgvi iaxlàðéîà àðàizxn` ip` -áçø ¨©¥©©§¨£¨£¦¨¨¨

éì útëéà àìå ,áçø.yyeg ipi`e -déì øîà,ongp axl wgvi iax ¨¨§Ÿ¦§©¦¨©¥
døékîáe dòãBéa àðéîà÷ ék.xara dxikdy inl wx izpeek - ¦¨£¦¨§§¨§©¦¨

:dlibnd iweqt z` x`al dkiynn `xnbdìk úà òãé éëcøîe'¨§¢©¨©¥¨

äNòð øLàzxxan .'dxnE dlcb dwrf wrfIe xird KFzA `vie 'ebe £¤©£¨©¥¥§¨¦©¦§©§¨¨§Ÿ¨¨¨
:`xnbdøîà éàî:`xnbd zx`an .ezwrfa ikcxn,øîà áøjk ©¨©©¨©

,wref diddábzeryxLBøåLçàî ïîäixac ond al lr elr - ¨©¨¨¥£©§¥
.yexeyg` al lr elr `ly zeryx,øîà ìàeîLe,wrf jkøáb §¥¨©¨©

äàzz àkìnî äàléò àkìîlr [d"awd] oeilrd jlnd xab - ©§¨¦¨¨¦©§¨©¨¨
lr ond xab lekiak ,xedp ibq oeyla `ede .[ond] oezgzd jlnd

.'d oevx
äkìnä ìçìçúzå'.'c`n:`xnbd zx`an'ìçìçúzå' éàî ©¦§©§©©©§¨§Ÿ©©¦§©§©

.dteb llg qnqnzdy eyexityL ,áø øîàwfgd cgtd zngn ¨©©¤
da fg`y,øîà äéîøé éaøå .äcð äñøétdl mxb cgtdäëøöeäL ¥§¨¦¨§©¦¦§§¨¨©¤§§¨

.äéá÷ðì¦§¨¤¨
,ìàiðc äæ Cúä ,áø øîà .'Cúäì øzñà àø÷zå'iqixqn didy ©¦§¨¤§¥©£¨¨©©£¨¤¨¦¥

yexeyg` ici lr cnrede xvyla inin cer miaeygd jlnd
.xzq` zeyxl,Cúä BîL àø÷ð änìåmeynLyexeyg` inia §¨¨¦§¨§£¨¤

eäeëúç[edecixed-]Búleãbî.miqixqd cg`k edenyeìàeîLe £¨¦§¨§¥
,øîàmeyn ,jk `xwpe ,yexeyg` inia l`ipc dgcp `léøác ìkL ¨©¤¨¦§¥

ïéëzçð úeëìî[mirxken-].åét ìò ©§¤§¨¦©¦
ikCxn lr EdEvYe 'ebe Kzdl xYq` `xwYe'äî ìòå äf äî úòãì ©¦§¨¡§¥©£¨©§©¥©¨§¢¨¨©©©¤§©©

Bì äçìL ,÷çöé éaø øîà .'äf,dixaca fnx ikcxnl xzq`Làn ¤¨©©¦¦§¨¨§¨¤¨
ïäa áéúëc äøBz éLîeç äMîç ìò ìàøNé eøáò(eh al zeny)äfî' ¨§¦§¨¥©£¦¨§¥¨¦§¦¨¤¦¤

.'íéáeúk íä äfîe¦¤¥§¦
å .'øzñà éøác úà éëcøîì eãébiå'rnyn 'ecibie' xn`py jkn ©©¦§¨§¢©¤¦§¥¤§¥§

yeäéà eléà[jzd-]déaâì ìæà àìz` xnel ikcxnl jld `l - ¦¦Ÿ¨©§©¥
zxne` .jlnd zial qpkdl dleki dpi`y xzq` ly dixac

:`xnbdïàkî,ux` jxc bdpn cnlpäì÷ìwä ìò ïéáéLî ïéàL- ¦¨¤¥§¦¦©©©§¨¨
`l okle .ezegilya gilvd `ly xnel eglynl gily xefgi `ly

.mixg` mr dixac dgly xzq`e ,ikcxnl jzd xfg
'åâå íéãeäiä ìk úà ñBðk Cì''ilr EnEve oWEWA mi`vnPdãò ¥§¤¨©§¦©¦§§¦§¨§¨©©

[íBéå íBé ìk] (äéä) úck àlL ,àaà éaø øîà .'úck àì øLà'- £¤Ÿ©¨¨©©¦©¨¤Ÿ§¨¨¨
,dxezd zc it lr didy ,df meil cr enr izbdpy bdpnk `ly

åéLëò ãò íBéå íBé ìëaLjlnl izlrapåéLëòå ,ñðBàao`kn - ¤§¨¨©©§¨§¤§©§¨
eil` `ea` jli`e,ïBöøa,ok m`eíLk ,'ézãáà ézãáà øLàëå' §¨§©£¤¨©§¦¨¨§¦§¥

àaà úéaî ézãáàLjlnd zial izgwlpyk,Enî ãáBà Ck- ¤¨©§¦¦¥©¨¨©¦§
dxeq`y oevxa xg`l dlrapy yi` zy` oick jilr xq``y
ikcxnl zxzen dzid ,qpe`a df didy ,meid cr mle` ,dlral

.dlra
éëcøî øáòiå'dxn`y ,'xYq` eilr dzEv xW` lkM UrIe ©©£Ÿ¨§¢©©©©§Ÿ£¤¦§¨¨¨¤§¥

:'xearie' dpeekd dn zx`an `xnbd .mini dyly zeprzdløîà̈©
úéðòúa çñt ìL ïBLàø íBé øéáòäL ,áøxfbe dxez oic lr xary - ©¤¤¡¦¦¤¤©§©£¦

.gqt ly oey`x aeh meia ziprzàîe÷øò øáòc ,øîà ìàeîLe§¥¨©§¨©©§¨
àiîcly ipyd ecivl xary epiide ,oiqpekn min ly zilely - §©¨

ick my eidy micedid z` seq`l ,oyey z` dvegd xdpd
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e yexeyg`lãBøîéå äöò ìBhé àìlirez `l f`e ,yexeyg`a Ÿ¦¥¨§¦§
.dxifbd z` lhal elv` dzelczyd,øîBà äãeäé éaøz` dpnif ©¦§¨¥

ond,úéãeäé àéäL da eøéké àlL éãklr lczydl dl erixti `le §¥¤Ÿ©¦¨¤¦§¦
.l`xyieðì Lé úBçà ,ìàøNé eøîàé àlL éãk ,øîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥§¥¤ŸŸ§¦§¨¥¨¥¨

,Cìnä úéáa,da mpeghia eniyieéñBé éaø .íéîçøä ïî ïzòc eçéqéå §¥©¤¤§©¦©§¨¦¨©£¦©¦¥
àäiL éãk ,øîBàondúò ìëa dì éeöîile` ,yexeyg` iptl ¥§¥¤§¥¨¨§¨¥

.edbxdie jlnd iptl eliykdl xac `vnzàéñðî ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§©§¨
,øîBà,xzq` dxn`íB÷nä Lébøé éìeài`pey z` zaxwn ip`y ¥©©§¦©¨

,epilr mgxie l`xyiø÷ ïa òLBäé éaø .ñð eðì äNòéå,øîBà äç §©£¤¨¥©¦§ª©¤¨§¨¥
íéðt Bì øéañà`edy jlnd ceygie ,zewgey mipt ondl d`x` - ©§¦¨¦

,ia wyegàéäå àeä âøäiL éãk,eqrka epipy z` bexdi jlndy - §¥¤¥¨¥§¦
.eizexifb elhazi ond bxdiykeïëtëôä Cìî ,øîBà ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¥¤¤£©§§¨

eizercaäéäezeztl gilvz m` s`y xzq` dyyge ,yexeyg` ¨¨
cin onefn ond didi `l m` ,eizexifb z` lhale ond z` bexdl

.mizpia ea xefgl leki ebxdl
,ìàéìîb éaø øîà,exn`py minrhd lk xg` s`eðà ïéëéøö ïééãò ¨©©¦©§¦¥£©¦§¦¦¨

ìd xfril` iax ly enrh,øîBà éòãBnä øæòéìà éaø ,àéðúc .éòãBî §¨¦§©§¨©¦¡¦¤¤©¨¦¥
íéøNa ezàp÷ Cìna ezàp÷cvn mb d`pw ondl dnxb xzq` - ¦§©©¤¤¦§©©¨¦

e`xiy ,mixyd cvn mbe ,dipira aeyg ond dnk d`xiy ,jlnd
eqegi `le edebxdi ,ea e`pwi mleky ici lre ,mdn aeyg ondy

.eilr,øîà äaøoniq dfe ,dax dlecb el yi ryxd zltn mxh ©¨¨©
xn`py ,eilr `eal daexwd dltnl(gi fh ilyn),'ïBàb øáL éðôì'¦§¥¤¤¨

jk xg` ciny ick ,dax dlecbl ond z` xzq` d`iad okle
.ezltn ligzz,eäééåøz éøîàc àáøå éiaàd`a miryxd zeprxet ©©¥§¨¨§¨§¥©§©§

day dnglndn xfgyk xvyla lr xn`py ,dzyn jezn mdl
yxeke yeixc z` gvip(hl `p dinxi),'åâå íäézLî úà úéLà ínça'§ª¨¨¦¤¦§¥¤
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המשך בעמוד לל



xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dlibn(iyily meil)

éLîMLdid ,jlnd xteq÷çBîdyrnd z` minid ixacn ¤¦§©¥
,jlnd z` livd ikcxnyåj`lndìàéøáâe xfeg didáúBkeze` §©§¦¥¥

.ycgn zrk azkpy oeik ,'aezk' xn`p okle ,aey,éqà éaø øîà̈©©¦©¦
o`knïúeëælL ähîlL áúk äîe ,àzøîz øôk Léà àìéL éaø Løc̈©©¦¦¨¦§¨§©§¨©§¨¤§©¨¤¦§¨

ìàøNé ìL,l`xyi zaehl dfd mlera eazkpy mixac -Bðéà ¤¦§¨¥¥
÷çîð,enilrdle ewgnl l`xyi i`pey mileki `l -L áúkazkp ¦§¨§¨¤

äìòîl,l`xyi ly mzlrn ricedlïkL ìk àìepi`e xnypy §©§¨Ÿ¨¤¥
.wgnp

d xn`Ie'ixrp Exn`Ie ,df lr ikCxnl dNEcbE xwi dUrP dn KlO ©Ÿ¤©¤¤©©£¨§¨§¨§¨§§©©¤©Ÿ§©£¥
[oiicr] eizxWn KlOd,àáø øîà .'øác Bnò äNòð àìdn ©¤¤§¨§¨Ÿ©£¨¦¨¨¨©¨¨

,ikcxnl xky zzl mizxynd enikqdyàìdidïéáäBàL éðtî Ÿ¦§¥¤£¦
,ïîä úà íéàðBNL éðtî àlà ,éëcøî úàxky lawi e`peyy evxe ¤¨§§©¤¨¦§¥¤§¦¤¨¨

.jlndn
xW` urd lr ikCxn z` zFlzl KlOl xn`l 'ebe `A onde'ïéëä §¨¨¨¥Ÿ©¤¤¦§¤¨§¢©©¨¥£¤¥¦

,àðz .'Bì,yexcl yie ,zxzein 'el' zaizïéëä Bìurd zpkd - ¨¨¥¦
.eilr dlzi `ed seqay ,envr xear dzid

éëcøîì ïë äNòå'inl hxtl jix`d .'KlOd xrWA aWFId icEdId ©£¥¥§¨§¢©©§¦©¥§©©©¤¤
e mnzid ondy meyn ,jk dyridéì øîà,yexeyg`léëcøî epî ¨©¥©¨§§©

.ikcxn df in -déì øîà,yexeyg`déì øîà .'éãeäiä',ondàáeè ¨©¥©§¦¨©¥¨
éàãeäéa àkéà éëcøî.ikcxn mi`exw micedi daxd -déì øîà ¨§§©¦¨¦¨¥¨©¥

icedid ikcxn ,yexeyg`.'Cìnä øòLa áLBiä'ond oiady oeike ©¥§©©©¤¤
,ikcxnl ceak zzl jxhviydéì øîà,jlnl ondãça déì ébñ ¨©¥©¦¥§©

àzø÷ñécdpzna cg` xtk ikcxnl ozz m` ic -,ãça énð éà ¦§©§¨¦©¦§©
àøäðon qkn zeabl geex epnn el didie ,cg` xdp lawiy e` - ©£¨

lr eaikxdle zekln icba eyialdl ie`x oi` la` ,ea mixaerd
.jlnd qeqdéì øîàdligza zrvdy dnl sqepa ,yexeyg` ¨©¥

,jlnd qeq lr daikxe zekln icba zyialdéì áä énð àäoz - ¨©¦©¥
,ondl yexeyg` xn`y dna xe`iad edfe .xdp e` xtk mb elìà'©

.'zøac øLà ìkî øác ìtz©¥¨¨¦Ÿ£¤¦©§¨
.'ñeqä úàå Leálä úà ïîä çwiå'ihxt z` d`ian `xnbd ©¦©¨¨¤©§§¤©

:dyrnddéçkLà ìæà,ikcxn z` `vne ond jld -ïðaø éáúéc ¨©©§§¥§¨§¥©¨¨
dén÷,eiptl miayei eicinlzyk -ïðaøì äöéî÷ úBëìä eäì éåçîe ©¥©§¥§¦§§¦¨§©¨¨

.dgpnd on unew milhep cvik ecia mdl d`xn ikcxne -ïåék¥¨
déãéa ãçéî déñeñå déìa÷ì ÷étàc éëcøî dééæçcikcxn d`xyk - §©§¥¨§§©§©¦§©§¥§¥¥©¦¥

,ecia feg` eqeqe ez`xwl `vei ond z`úzøéî.cgt -eäì øîà ¦§©¨©§
ikcxnïðaøì,eicinlzl -ôð ìè÷éîì àòéMø éàäéúà à÷ éL- §©¨¨©©¦¨§¦§©©§¦¨¨¥

,ipbxdl `a [ond-] dfd ryxdBzìçâa eåkz àì éc déîwî eìéæ- ¦¦©¥¦Ÿ¦¨§©©§
.epnn ewfpz `ly eiptn e`agzdàzòL àéääa,dry dze`a - §©¦©§¨

éëcøî óhòúð,ezilhaàúBìöì déì í÷åywale lltzdl cnrpe - ¦§©¥¨§§©§¨¥¦§¨
,ryxd ondn lvpiy mingxeäéén÷ déì áéúéå ïîä àúàond `a - ¨¨¨¨§¨¦¥©©§

,eicinlze ikcxn iptl ayiizdeéøBàåäéúBìöì éëcøî ÷éìñc ãò C §¦©§¨¦¨§§©¦§¥
.ezlitz z` ikcxn miiqy cr oiznde -eäì øîàz` ond l`y - ¨©§

,micinlzdeúé÷ñò éàîa.zrk miwqer mz` dna -déì eøîà §©©§¦¨§¥
,micinlzdLc÷nä úéaL ïîæadidäçðî ácðîc ïàî ,íéi÷in - ¦§©¤¥©¦§¨©¨©¦§©¥¦§¨

,dgpn oaxw `iadl acpznyàzìeñc déöîe÷ éìî éúééîmixn - ©§¥§¥§¥§§¨
ozip zleqd x`ye] gafnd lr eaixwne ,zleq unewd `eln dpnn

,[mipdkd zlik`ldéì øtkúîe.eizepeereäì øîà,ondéìî àúà ¦§©¥¥¨©§¨¨§¥
eëãéc àçî÷ éöîe÷miaixwn mz`y mkly unewd `eln `a - §¥¦§¨¦§

,'dléãéc àôñk éøkk éôìà äøNò éçãåitl` zxyr z` dgce - §¨¥£¨¨©§¥¦§¥©§¨¦¦
.mkca`l yexeyg`l zzl izxn`y sqk xkkäéì øîàikcxn ¨©¥

,ondl,éîì íéñëðe éîì ãáò ,íéñëð äðwL ãáò ,òLøly md ixd ¨¨¤¤¤¨¨§¨¦¤¤§¦§¨¦§¦
.itqk df ixd ,'icic `tqk' zxn` cvike ,dz` icar ixde ,epec`

déì øîà,ikcxnl ondéðàî éðä LBáì íe÷,el` zekln icba - ¨©¥§¨¥¨¥
àéñeñ éàä áBëøe,dfd qeqd lr dlre -àkìî Cì éòácjlndy - §©§¨§¨¥¨©§¨

.jxwia dvexdéì øîà,ikcxnàðìéëé àìyeall i`yx ipi` - ¨©¥Ÿ¨¦§¨
eqeq lr akxle jlnd icbaàééæîì ìB÷Làå éða éáì àðìééòc ãò- ©§¨¥§¨§¥¨¥§¤§§©§¨

,xtzq`e ,ugxz`e ugxnd zial qpk`y cràòøà çøBà åàìc§¨©©§¨
éëä àkìîc éðàîa éLenzLàìynzydl ux` jxc df oi`y - §¦§©¥§¨¥§©§¨¨¦

,xzq` z`f drnyy oeik .eleeipa mc`yk zekln ilkaäøãL̈§¨

éðneà eäleëìe ,éða éa eäleëì eäðézøñàå øzñàxzq` dgly - ¤§¥©£©§¦§§§¥¨¥§§¨¥
ondl dzid `le ,mixtqde miplad lk z` `iagdl dzeive

e ,dxixaéða éáì eäéà déìéiò,ugxnd zial envra eqipkd - ©§¥¦§¥¨¥
déçñàå,evgx -déúéaî àæeæ éúééàå ìéæàåmiixtqn `iade jld - §©§¥§¨¦§©§¥¨¦¥¥
,eziandééæî déa ìé÷L à÷å.eizexry z` ea xfbe -à÷c éãäa §¨¨¦¥©§¥©£¥§¨

déì ìé÷L,ikcxn z` xtiqy drya -ãâðéà,zenl aexw did - ¨¦¥¦§©
çðúéàå,gp`pe -déì øîà,ikcxnúçðúéî à÷ éànàdz` recn - §¦§©¨©¥©©¨¦§©©

.gp`pdéì øîà,ondeälekî àkìîì déì áéLç äåäc àøáb ¨©¥©§¨©£¨¨¦¥§©§¨¦§
éäBðáøáø,mixyd lkn jlnd lv` aeyg didy mc` -àzLä ©§§¨¦©§¨

øtñå éðàìa dééåLéì.xtqe ola dyrp zrk -déì øîà,ikcxn ¦©§¥©¨¥§©¨¨©¥
,úééä íeöø÷ øôk ìL øtñ åàìå ,òLø,ziidy dnl zxfg ok m`e ¨¨§¨©¨¤§©©§¨¦¨

oke .gp`p dz` recneàðz,`ziixaaäéä íeöø÷ øôk ìL øtñ ïîä ¨¨¨¨©¨¤§©©§¨¨
.äðL íézLe íéøNò¤§¦§©¦¨¨

déðàîì eäðéLáì ,dééæîì eäðéì÷Lc øúaz` ond xtiqy xg` - ¨©§©§¦§§©§¥©§¦§§¨¥
.micbad z` eyiald ,ikcxndéì øîà,ondáëøe ÷ñlr dlr - ¨©¥©§©

.jaikx`e qeqddéì øîà,ikcxnàðìéëé àì,qeqd lr zelrl ¨©¥Ÿ¨¦§¨
àúéðòz éîéî éàìéç àLéçëc.ziprzdn igek ylgpy -ïéçb- ¦§¦¨¥¨¦¦¥©£¦¨¨¦

,ond stekzd÷éìñå.qeqd lr dlre eab lr dlr ikcxne -ék §¨¦¦
÷éìñeziilra -déa èòa,onda ikcxndéì øîàike ,ondáéúk àì ¨¦¨©¥¨©¥Ÿ§¦
eëì(fi ck ilyn),'çîNz ìà EáéBà ìôða'.ea heral oi`y i`ceae §¦§Ÿ¦§©¦§¨

déì øîà,ikcxnéléî éðä,genyl xeq`yeëãéãa ìáà ,ìàøNéa ¨©¥¨¥¦¥§¦§¨¥£¨§¦§
[mlerd zene`a-]áéúk(hk bl mixac).'Cøãú BîéúBîa ìò äzàå' §¦§©¨©¨¥¦§Ÿ

,qeqd lr ikcxn z` aikxd ondLéàì äNòé äëk åéðôì àø÷iå'©¦§¨§¨¨¨¨¥¨¤¨¦
ïîä éác àìéáLa ìéæàå èé÷ð äåä ék .'Bø÷éa õôç Cìnä øLà- £¤©¤¤¨¥¦¨¦£¨¨¦§¨¦¦§¦¨§¥¨¨

,ezia cily liaya xare ond jldykàîéé÷c dézøa déúéæç£¦¥§©¥§©§¨
àøbéàà,bbd lr dry dze`a dcnry eza eze` dz`x -äøáñ- ©¦§¨¨§¨

,dayg `idäeáà ,áéëøc éàädia` `ed qeqd lr akexy df - ©§¨¦£¨
,[ond-]dén÷ ébñîc éàäåqeqd z` bidpne eiptl jledy dfe - §©§©§¥©¥

`edàöéöò äì÷L .éëcøîqxg ilk dlhp -àqkä úéác`edy] ¨§§©¨§¨£¦¨§¥©¦¥
,[xzeia qe`näeáàc àLéøà déúéãLey`x lr eze` dkilyde - §¦¥©¥¨©£¨

.dia`déðéò éìc,jilynd in ze`xl eipir z` ond diabd -úæçå ¨¥¥¥§¨©
àeä äeáàcxrv aexne ,dia` dfy eza dz`x f`e -àøbéàî äìôð ©£¨¨§¨¥¦§¨

àòøàìux`l bbdn dltp -.äúîe §©§¨¥¨
:`xnbd zxne`eðééäå[dn oaen df itle-]ìà éëcøî áLiå' ,áéúëc §©§¦§¦©¨¨¨§¢©¤

,'Cìnä øòL,mcewd avnl dxfg epiid daiy ixdy ,oaen epi`e ©©©¤¤
.eicinlz mr cnel did ixdy ,jlnd xrya mcew did `l ixde

`l`,úLL áø øîàdpeekd,Búéðòúìe BwNì áMLz`f dyre ¨©©¥¤¤¨§©§©£¦
,xn`p weqtd jyndae .jlnd xryaìáà Búéa ìà óçãð ïîäå'§¨¨¦§©¤¥¨¥

,'Làø éeôçådidy epiideBza ìò ìáà,dznyìò Làø éeôçå ©£Ÿ¨¥©¦©£Ÿ©
dltydde oeifad.Bì òøéàL¤¥©

'åâå åéáäà ìëìe BzLà Løæì ïîä øtñéå'Exn`Ie ,Edxw xW` lM z` ©§©¥¨¨§¤¤¦§§¨Ÿ£¨¥¨£¤¨¨©Ÿ§
.'FYW` Wxfe einkg Fldligzaå ,'åéáäà' eäì éø÷jk xg`eäì éø÷ £¨¨§¤¤¦§¨¥§Ÿ£¨§¨¥§

,'åéîëç'eid `ly rnyn ,dligzn minkg m`xw `ly dfne £¨¨
.dry itl minkg e`xwp drxi`y daiq meyn wxe ,mvra minkg

:`xnbd zx`anäîëç øác øîBàä ìk ,ïðçBé éaø øîàznkgn ¨©©¦¨¨¨¨¥§©¨§¨
,dxezd.íëç àø÷ð ,íìBòä úBneàa eléôàdn `ed dnkgd xace £¦§¨¨¦§¨¨¨

,ondl exn`y'Bâå éëcøî íéãeäiä òøfî íà'lFtp iM Fl lkEz `l ¦¦¤©©§¦¨§¢©§Ÿ©¦¨
lkez `l mdn `a `ed m`y micedia rxf yiy epiide ,'eiptl lFRY¦§¨¨

jke .eléúà÷ íéèáL øàMî éà ,déì eøîà,ikcxndéì úìëé- ¨§¥¦¦§¨§¨¦¨¨¥¨§©¥
,eze` gvpl lkeze okziåmle`éà`a ikcxnïéîéðáe äãeäé èáMî §¦¦¥¤§¨¦§¨¦

,äMðîe íéøôàåc i`ce,déì úìëé àìekxazd el` mihayy §¤§©¦§©¤Ÿ¨§©¥
.mdiaie` z` egvpiyáéúëc ,äãeäédcedil awri zkxaaziy`xa) §¨¦§¦

(g hnéáéà óøòa Eãé'ðéà .'EC,dypne mixt` oinipa -eäa áéúëc ¨§§Ÿ¤Ÿ§¤¦¨¦§¦§
(b t mildz),'Eúøeáb úà äøøBò äMðîe ïéîéðáe íéøôà éðôì''d m`e ¦§¥¤§©¦¦§¨¦§©¤§¨¤§¨¤

.mgvpl ozip `ly i`ce ,mxferl ezxeab xxern
eìlä úBìéôð ézL ,éàòìà øa äãeäé éaø Løc .'åéðôì ìBtz ìBôð ék'¦¨¦§¨¨¨©©¦§¨©¦§©§¥§¦©¨

änì.'letz letp' oeyld zelitk edn -Bì eøîà,ondl eiade` ¨¨¨§
Bæ äneà[l`xyi-],øôòì äìeLîxn`py(fh bi ziy`xa)z` iYnUe' ¨§¨¤¨¨§©§¦¤

,'ux`d xtrM Lrxf,íéáëBkì äìeLîexn`py(d eh my)xtqE' ©§£©£©¨¨¤§¨©¨¦§Ÿ
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המשך בעמוד ל

izni`n` cenr fh sc ± oey`x wxtziprz
éùîùÐxn`py ,ok dyr yexeyg` inia s`e .elhiae yxek `ay cr ,ziad oipa lr dphy azky (c wxt) `xfr xtqa xn`py enk ,did yxek zenine .did l`xyi `pey ,jlnd xteq

."dphy azk ezekln zlgza yexeyg` zeklnae" (my)ïéëä åìÐ.envr jxevlàúø÷ñéã=.xtkàøäðÐ.qkn lehilïðáøìÐ.eicinlzäöéî÷ úåëìäÐ,mei ly epipra yxec

.xnerd ztepz mei `ed ,did oqipa xyr dyyeàééæîì ìå÷ùàå=.ixry leh`eåäðéúøñàÐ.o`iagdl odilr dzevéðîåà=.mixtqàæåæÐ.mixtqn oirk ,mixtq ly befõéöòÐ

.qxg ilkåúéðòúìåÐ"zekln xzq` yalze iyilyd meia idie" iyily lenz` meil `xwnd xn`y dne .oqipa xyr drax`a zeprzdl eligzdy ,did ziprzl iyily meiÐmei

.did mivxd geliyl iyilyíéãåäéä òøæî íà
Ðmdn `a `ed m`y ,micedia rxf yiÐ`l

.el lkezäìäáá åäåàéáäù ãîìîÐugx `le

.etepihn dtideyÐ.yyegäúéäù ãîìî
ùåøåùçà ãâðë äååçîÐcnel dz` ieaxn

."dfd rxd ond aie`e xv yi`"ìôåðÐoeyl

j`lnde ,sewfl dvexe ltep ,jlede dyer
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מגילה. פרק ראשון - מגילה נקראת דף טז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      

נשמת האדם חפצה בטבעה ליפרד ולצאת מן הגוף ולידבק בשורשה ומקורה בה', הגם שתתבטל שם במציאות לגמרי, ולכן צריך 
להיות משמרה בקרבי, שהנשמה תישאר בתוך הגוף.
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מגילה. פרק ראשון - מגילה נקראת דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      רש"י

'פסוקי דזמרה' הוא עניין חיצוניות המידות שהם באופן של מורגש )שלכן הרי זה ברעש כו'(, מה-שאין-כן 'שמונה עשרה' הוא עניין 
פנימיות המידות.

ממאמר כ"ה טבת ה'תשכ"ז

תוספות



קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dlibn(iyily meil)

Ba ìLké`l cvike ,mig`d x`yn xzei oinipal ozie ,envr `ed ¦¨¥
.dfn xdfp,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà àéñçî øa àáø øîàc§¨©¨¨©§©§¨¨©©¨¨©§¨¨©©

íéòìñ éðL ì÷Lî ìéáLalyúìéî[gaeyne iwp xnv-]éñBäLó ¦§¦¦§©§¥§¨¦¥¨¤¦
óñBéì á÷òécbaaxzei ,eiîl ozpy dn,åéçà øàMeig` ea e`piw ©£Ÿ§¥¦§¨¤¨

e ,carl eze` exkne,íéøöîì eðéúBáà eãøéå øácä ìbìbúðsqeiy ¦§©§¥©¨¨§¨§£¥§¦§©¦
`ny yygne ,eig`e eia` eixg` ecxie mixvn jlnl dpyn didp
sqei ozp recn dyw ok m`e .mcaryl elgd mvx` z` eyaki

.mig`d lkn xzei oinipal
:`xnbd zvxzn,úôé øa ïîéða éaø øîàyng el ozpy dn ¨©©¦¦§¨¦©¤¤

,zetilgBì æîø æîø,oinipal sqeiepnî úàöì ïa ãéúòL- ¤¤¨©¤¨¦¥¨¥¦¤
,oinipanLe ,sqeik jlnl dpyn didiäMîça Cìnä éðôlî àöi ¤¥¥¦¦§¥©¤¤©£¦¨

øîàpL ,úeëìî éLeáì(eh g xzq`)àöé éëcøîe'KlOd iptNnLeáìa §¥©§¤¤¡©¨§¢©¨¨¦¦§¥©¤¤¦§
'Bâå úìëz úeëìî.'onBx`e uEA Kixkze dlFcB adf zxhre xEge ©§§¥¤§¨©£¤¤¨¨§¨§©§¦§©§¨¨

:eig`l sqei zelbzd zyxtn mitqep miweqt zyxtn `xnbd
weqta xn`p(ci dn ziy`xa),åéçà ïîéðá éøàeö ìò ìtiå'onipaE JaIe ©¦Ÿ©©§¥¦§¨¦¨¦©¥§§¦§¨¦

ike :`xnbd zl`ey .'eix`Ev lr dkA,ïéîéðáì déì eåä ïéøàeö änk ¨¨©©¨¨©¨©¨¦£¥§¦§¨¦
ne:`xnbd daiyn .miax oeyla 'ix`ev' xn`p recéaø øîà̈©©¦

,øæòìàsqeiy ,ycwnd zia lr fnxn o`k x`evéðL ìò äëaiza ¤§¨¨¨¨©§¥
dïéîéðáe' .áøçéì ïéãéúòå ïéîéða ìL B÷ìça úBéäì ïéãéúòL íéLc÷î¦§¨¦¤£¦¦¦§§¤§¤¦§¨¦©£¦¦¥¨¥¦§¨¦

,'åéøàeö ìò äëay epiidìò äëa`ede ,cg` ycwnäìéL ïkLî ¨¨©©¨¨¨¨©¦§©¦Ÿ
.áøçéì ãéúòå ,óñBé ìL B÷ìça úBéäì ãéúòL¤¨¦¦§§¤§¤¥§¨¦¥¨¥

eig`l sqei ixaca xn`p(ai dn my)éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå'§¦¥¥¥¤Ÿ§¥¥¨¦
ïéîéðáz` xikfdl d`x dn oiadl yie .'mkil` xAcnd it iM ¦§¨¦¦¦©§©¥£¥¤

mb ea lelk 'ze`ex mkipir' xn`yk `lde ,envr ipta oinipa
.oinipa,øæòìà éaø øîàdpih el oi`y eig` z` rpkyl dvx sqei ¨©©¦¤§¨¨

z` hxit jkle ,df lr mdl lgnye ,mixvnl edexkny mdilr
jke ,oinipaíLk ,íäì øîàmkl xexayéaìa ïéàLdpihïéîéða ìò ¨©¨¤§¥¤¥§¦¦©¦§¨¦

L ,éçàixdéaìa ïéà Ck ,éúøéëîa äéä àldpih.íëéìò`nye ¨¦¤Ÿ¨¨¦§¦¨¦¨¥§¦¦£¥¤
siqed jkl ,mkilr il yi iailae ,jk xne` ip` dta wxy exn`z

,'íëéìà øaãnä ét ék'yxcp ,'it ik',éôkxne` ip`y enk ,epiidc ¦¦©§©¥£¥¤§¦
,xac mkilr il oi`y itaïka mb `ed.éaì ¥¦¦

xn`p(bk dn my)áehî íéàNð íéøîç äøNò úàæk çìL åéáàìe'§¨¦¨©¨Ÿ£¨¨£Ÿ¦Ÿ§¦¦
.'íéøöî:`xnbd zx`anéàîdpeekdéaø øîà .'íéøöî áehî' ¦§¨¦©¦¦§¨¦¨©©¦

äçBð íéð÷æ úòcL [ïLé] ïéé Bì çìL ,øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨¨©©¦¨¨¤©©§¥¦¨
,epîéä.lkd on mdl aeh `ede ¥¤
xn`p(gi p my)úôé øa ïéîéða éaø øîà .'åéðôì eìtiå åéçà íb eëìiå'©¥§©¤¨©¦§§¨¨¨©©¦¦§¨¦©¤¤

,øæòìà éaø øîàmilecb eidy s` sqeil eegzyd mig`dy dn ¨©©¦¤§¨¨
,epnn miaeygeéLðéà éøîàc eðééä,mlerd ita xebyy dn df - ©§§¨§¥¦§¥

àìòz[lrey-]déðcéòamb ,hley `ede zglvn ezryyk - ©£¨§¦§¥
,zeigd jln `edy dix`ddéì ãéâñm` ,xnelk .el degzyn - §¦¥

eiptl jnvr stek ,jnn dbxca zegpd mc`l zwgyn dryd
s` ezekln zra el eegzydy sqei ig` ebdp jke ,el degzyde

.epnn miaeyg eidy
eig` itlk sqei aygp recn :`xnbd zl`eyàìòz,lrey - ©£¨

,mdn `ed zegpy xnelkdååçàî déúeøéöa éàîzEgR `ed dna - ©§¦¥¥£©¥¨
:`xnbd daiyn .mznerl lreyk ezepkl ozipy ,eig`néà àlà¤¨¦

øîzéà éëä øîzéà,xg` weqt lr exn`p xfrl` iax ixac - ¦§©¨¦¦§©
ezzin mcew awril sqei ribdyk xn`py(`l fn my),eçzLiå'©¦§©

,'ähnä Làø ìò ìàøNéjk lreéaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîà ¦§¨¥©Ÿ©¦¨¨©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦
,déì ãéâñ déðcéòa àìòz ,øæòìàezepkl ozip eia` itlk sqeie ¤§¨¨©£¨§¦§¥§¦¥

.lrey
xn`p(`k p my)úôé øa ïéîéða éaø øîà .'íaì ìò øaãéå íúBà íçðéå'©§©¥¨©§©¥©¦¨¨©©¦¦§¨¦©¤¤

.álä ìò ïéìa÷únL íéøác íäì øîàL ãnìî ,øæòìà éaø øîàxn` ¨©©¦¤§¨¨§©¥¤¨©¨¤§¨¦¤¦§©§¦©©¥
,lyn jxca mdlúBøð äøNò äîejxcae ,oyr daxd milrny ¨£¨¨¥

mewn lkne ,mdilrn cnery icigi xp miakn md rahdeìëé àìŸ¨§
,ãçà øð úBaëìxnege lwìBëé Càéä ,ãçà øðepnn dlerd oyra §©¥¤¨¥¤¨¥©¨

.úBøð äøNò úBaëìevxy mig`d zxyr m`y ,`ed lynpde §©£¨¨¥
zxyrl rxdl lkei `l sqeiy xnege lw ,egilvd `l sqeil rxdl

.eig`

:dlibnd iweqt z` x`al zxfeg `xnbdäøBà äúéä íéãeäiì'©§¦¨§¨¨
,äøBz Bæ 'äøBà' ,äãeäé áø øîà .'ø÷éå ïNNå äçîNåondy epiide §¦§¨§¨¦¨¨©©§¨¨¨

,cgt `ll dxeza ewqr ezltn xg`le ,dxeza ewqri `ly xfbïëå§¥
y ,xe` z`xwp dxezdy epivnøîBà àeä(bk e ilyn)äåöî øð ék' ¥¦¥¦§¨

,áBè íBé äæ 'äçîN' .'øBà äøBúåzevn eniiwi `ly mdilr xfby §¨¦§¨¤
,miaeh minid z` eniiw ezltn xg`le ,aeh meiøîBà àeä ïëå§¥¥

(ci fh mixac)øîBà àeä ïëå ,äìéî Bæ 'ïNN' .'Ebça zçîNå'hiw mildz) §¨©§¨§©¤¨Ÿ¦¨§¥¥
(aqw,'Eúøîà ìò éëðà NN'dlin zevn lr cec exn` df weqte ¨¨Ÿ¦©¦§¨¤

.xeaica `le xn`na dpzipy'ø÷éå',ceak eyexity,ïélôz elà ¦¨¥§¦¦
,l`xyi ly oceak mdyøîBà àeä ïëå(i gk mixac)énò ìk eàøå' §¥¥§¨¨©¥

éìò àø÷ð 'ä íL ék õøàä'jnî eàøéå Eceak z`xi mdl didi - ¨¨¤¦¥¦§¨¨¤§¨§¦¤¨
,jnn,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø ,àéðúå'jilr `xwpd 'd my'elà §©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥¥

,LàøaL ïélôzminrd on d`xie ,l`xyil ceak mi`ian mdy §¦¦¤¨Ÿ
.mdil`

ïîä éða úøNò 'Bâå àúcðLøt úàå'.'Ebxd micEdid xxv `zcnd oA §¥©§©§¨¨§£¤¤§¥¨¨¤©§¨¨Ÿ¥©§¦¨¨
Bôé ïîc àcà áø øîàly mzeny ,eti xirdn ±å ,ïîä éða úøNòok ¨©©©¨§¦¨£¤¤§¥¨¨§

daizd z`'úøNò',mzeny xg` dxn`pyéøöC`xewdeäðéøîîì £¤¤¨¦§¥§¦§
[mze` `exwl-]úçà äîéLða.miizpia dniyp wqtd `ll -éàî ¦§¦¨©©©

,àîòèc fnxl ickeäééúîLð e÷ôð éããä éãäa eälekd`vi mlek - ©£¨§©£¥£¨¥¨§¦§¨©§
.zg` zaa mznyp

,ïðçBé éaø øîàze`dàúæéåc å"éådpnpd oexg`d oad `edy-] ¨©©¦¨¨¨§©§¨¨
,[ond ipa zxyraéøöàôé÷æa dçzîéîì Cxzeia dgznl jixv - ¨¦§¦§§¨¦§¦¨

,jex`e heyt urkàiãøBîkdpitqd heynk -cea miynzyn §©§¨§
xdpa,úBøáìzeleyknde mipa`d on dpitqd z` wigxdl ¦§

:`xnbd zx`an .xearln dze` miakrnd,àîòè éàîfnxl ick ©©£¨
ceôé÷cæà àôé÷æ ãça eälekcg` ur lr elzp ond ipa lky - §§©§¦¨¦§©¦

.dfn dhnl df jex`
:j"pza zexen`d zexiyd zaizk xcq z` zx`an `xnbdøîà̈©

úBøéMä ìk ,àzøîz øôk Léà àìéL éaø Løc ,àtt øa àðéðç éaø©¦£¦¨©¨¨¨©©¦¦¨¦§©§©§¨¨©¦
,j"pza exn`pyéab ìò äðéáìe äðéáì éab ìò çéøà úBázëð ïlek¨¦§¨¨¦©©©¥§¥¨§¥¨©©¥

.çéøàwlgd z`e ,gix`l xvw `edy azkd z` eliynd ,xnelk ¨¦©¨¨
cner azkdy ote`a zeazkp zexiyd lky ,dpiall jex` `edy

,eizgzn dxeyay wlgd iab lrBæ äøéMî õeçzxyr zbixd - ¦¦¨
,ond ipaåcg`e miyly zxiyïòðk éëìîux` yeaika ebxdpy §©§¥§©©

l`xyi(ai ryedi),Lzeazkpäðéáì éab ìò äðéáìe çéøà éab ìò çéøà ¤¨¦©©©¥¨¦©§¥¨©©¥§¥¨
:`xnbd zx`an .wlg iab lr wlge ,azk iab lr azk -éàî©

àîòèfnxl ick ,jk zeazkp el` zexiyäîe÷z àäz àlL ©£¨¤Ÿ§¥§¨
ïzìtîìyyeg epi` ,jex`d lr cnerd xvwy .l`xyi ixxev ly §©©§¨

mewn lr cneryk la` ,eizgz agxn el yiy itl ,eicrv aigxdl
mewle agxzdl elkei `l o`k oke ,enewnn fefl yyeg ,ezcnk
azkl mewn did ,dpial iab lr gix` azkp did m`e ,mzltnn

.agxzdl
íéãeäiä eâøä äøéaä ïLeLa äkìnä øzñàì Cìnä øîàiå'cA`e ©Ÿ¤©¤¤§¤§¥©©§¨§¨©¦¨¨§©§¦§©¥

,qrka xacl ligzd .'Kl ozPie Kzl`X dnE 'ebe Wi` zF`n Wng£¥¥¦©§¥¨¥§¦¨¥¨
.'jzl`y dn' xzq` z` l`ye ,dkx oeyla miiqe,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨

L ãnìî,qrka xaicy ixg`,åét ìò Bøèñe Càìî àajiynd jkle §©¥¤¨©§¨§¨©¦
.dkx oeyla

dàááe'[xzq`-]øôqä íò øîà Cìnä éðôìdrxd FYaWgn aEWi §Ÿ¨¦§¥©¤¤¨©¦©¥¤¨©£©§¨¨¨
aezk recn :`xnbd dywn .'FW`x lr micEdId lr aWg xW £̀¤¨©©©§¦©Ÿ

'øîà',xkf oeyla,déì éòaéî 'äøîà'dywiae dxn` xzq` ixdy ¨©¨§¨¦¨¥¥
:`xnbd zvxzn .ond zaygn aeyzy jlndnïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

(Bì äøîà)l`xyi lkl deiv ikcxny ,cnll `a 'xn`' oeyld ¨§¨
e ,qpd xkfl dpye dpy lka mixet eyriyáeúkM äî äta øîàé¥¨¥©¤©¤¨

,øôqazaygn z` mdiptl daezkd dlibn jezn e`xwiy ,xnelk ©¥¤
.mzlvdl jlnl xzq` z`ia z`e l`xyi z` ca`l ond

,éqà éaø øîà dì éøîàå íeçðz éaø øîà .'úîàå íBìL éøác'dn ¦§¥¨¤¡¤¨©©¦©§§¨§¥¨¨©©¦©¦
,'zn`' ixac dlibnd z`xwpyèeèøN äëéøvL ãnìîoia §©¥¤§¦¨¦§

,dizexeyäøBz ìL äzéîàk.hehxiya azkpd dxez xtqk - ©£¦¨¤¨
.mzwrfe zFnSd ixaC mrxf lre mWtp lr EnIw xW`ke'øîàîe §©£¤¦§©©§¨§©©§¨¦§¥©Ÿ§©£¨¨©£©
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המשך בעמוד צ



xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dlibn(iriax meil)

ìàòîLé ìL åéúBðL eðîð änìdnle ,ryx did `ed ixd ,dxeza ¨¨¦§§¨¤¦§¨¥
,eizepy z` dzpn dxezd `l` .miryxd zepy z` zepnl epléãk§¥

á÷òé ìL åéúBðL ïäa ñçéìeilr exar eiiga wxt dfi`a rcpy - §©¥¨¤§¨¤©£Ÿ
rax` xar ziaa onhpy rcp jke ,eze` ze`vende zexewd lk

.mipy dxyráéúëc(fi dk ziy`xa)äðL úàî ìàòîLé éiç éðL älàå' ¦§¦§¥¤§¥©¥¦§¨¥§©¨¨
ìLe.'íéðL òáLå äðL íéL,aygl yie÷çöiî ìàòîLé LéL÷ änk §Ÿ¦¨¨§¤©¨¦©¨¨¦¦§¨¥¦¦§¨

,wgvin l`rnyi lecb did mipy dnk -ïéðL øñéaøàrax` - ©§¥©§¦
,mipy dxyráéúëc(fh fh my)Lå äðL íéðîL ïa íøáàå'íéðL L ¦§¦§©§¨¤§Ÿ¦¨¨§¥¨¦

áéúëe ,'íøáàì ìàòîLé úà øâä úãìa(d `k my)úàî ïa íäøáàå' §¤¤¨¨¤¦§¨¥§©§¨§¦§©§¨¨¤§©
,'Bða ÷çöé úà Bì ãìeäa äðLmdxa` didy dpy yye mipenyne ¨¨§¦¨¤¥¦§¨§

rax` ixd ,wgvi clepyk didy dpy d`n cr l`rnyi clepyk
.wgvin lecb l`rnyi didy mipy dxyráéúëe(ek dk my)÷çöéå' §¦§¦§¨

'íúà úãìa äðL íéML ïa,zrk aygp ok m` .eyre awri z` - ¤¦¦¨¨§¤¤Ÿ¨
á÷òé ãéléúàãk ìàòîLé äåä änk øal`rnyi did dnk oa - ©©¨£¨¦§¨¥¦§¦§©¦©£Ÿ

,awri zcila,äòaøàå íéòáL øa,miyy oa f` did wgvi m`y ©¦§¦§©§¨¨
oa did ,mipy dxyr rax`a epnn lecb didy l`rnyi ok m`

,rax`e miraydéðMî ïLéét änkeizepyn ex`yp mipy dnk - ©¨©§¨¦§¥
miyly d`n zpya ezenl cr rax`e miray zpyn l`rnyi ly

,rayeúìúe ïézLznyky ,dler ok m` ,mipy ylye miyy - ¦¦§¨
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המשך בעמוד רכל

izni`n` cenr fi sc ± oey`x wxtziprz
ìàòîùé ìù åéúåðù åðîð äîìÐ.miryxd zepy zepnl epl dná÷òé ìù åéúåðù ïäá ñçééúäìÐexar awri zepyn wxt dfi`a] oicnl ep` l`rnyi zepy oipn ici lr

eze` ze`vende zexewd lk eilrcvik .dpy dxyr rax` xar ziaa yniyy [oicnl ep` odn :oa did wgvi clepyke ,l`rnyi clepyk dpy yye mipeny oa mdxa` ?

dpy d`nÐdpy miyy awril mcw wgvie .dpy dxyr rax` l`rnyil eid ixdÐl`rnyi ly eizepyn oyiit dnk .rax`e miray l`rnyil ixdÐ,ylye miyy

.dpy ylye miyy oa l`rnyi znyk awri didy `vnp'åë á÷òé äéä àéðúåÐ,l`rnyi zn wxta eae ,ylye miyy oa eia`n jxazpyk awri didy ikd inp `ipze

.'ebe "l`rnyi l` eyr jlie" xn`pyãîìî
ìàòîùé äùãé÷ùÐzeiap d`iyde .zne ,dia`

.dig`äðù äøùò òáøàåÐziaa awri did

rax` ,jizcar" aizkc ,sqei ciliz`c cr oal

(`l ziy`xa) 'ebe "jizepa izya dpy dxyr

xn`py ,zepad zecar ipy enly sqei clepyke

.(l my) 'ebe "sqei z` lgx dcli xy`k idie"

o`vd xkya eze` car d`lde myneÐixd

aizke ,sqei clepyk awri did raye miray oa

"drxt iptl ecnra dpy miyly oa sqeie"Ð

sqei didyk mipy] raye d`n oa awri `vnp

ux`a ayil awri ddzype .[dpy miyly oa

.mixvnl cxi `ly orpkïéøúå àòáùã äòáù
àðôëãÐy df ik" aizkcaxwa arxd mizp

yye d`n oa ixd (dn ziy`xa) 'ebe "ux`d

aizk `xwe ,mixvnl cxiyk awri did dxyr

zian rqpyn ,`vnp ."dpy z`ne miyly"

oze`e ,xyr rax` oal zial `ay cr eia`

`l edl aiyg `le .xar ziaa did mipyd

.onwl cr ,`kd opiqxbåúãéøé øçàì úî øáò
íéøäð íøàì á÷òé ìùÐ,oal zial `ae

ly eizepy aeyge `v .mipy izy my cnre

miray oa awri didyk zny `vnpe ,xar

,oal zial `ayn mipy izy epiide ,dpy ryze

ziaa yniyy dpy dxyr rax` aeygzyk

.xaràöéÐiptl mipy izy xar zian awri

.xar ly ezzin'åë ãîòùë àöîðÐikd

opiqxbediilr ypri` `lc olpn :Ð`ipzc:

mixyr ed`x `ly eia`n yxityk sqei `vnp

eia` zian awri yxity jxck ,dpy mizye

mizye mxyr sqei lr la`zp ,ecaik `ly

cvik .dpydid dpy dxyr ray oa sqei ?

oa did mixvn lr jlnyke .eia`n yxityk

dpy miyly oa sqeie" xn`py ,dpy miyly

draye ,dxyr yly ixd "drxt iptl ecnra

`ptkc oixze ,`raycÐmizye mixyr ixd

mixyr cnr awrie .eia`n sqei dqkzpy dpy

.xar ziaa dpy dxyr rax`e ,oal ziaa dpy

äðéî òîù àìàÐxar ziac dxyr rax`

.ediilr ypri` `lc ,edl aiyg `léëä éà
åäì àøéöáÐ.oal ziac mixyr `l` o`k oi`e

àçøåàá íéðù éúù éäúùéàÐmx`n eaeyac

zenil zia el oaie eia` wgvil `al mixdp

uiwd zeni ipy minrt izy zekeq dyr ,sxegd

Ðdyy dyr l` ziaae ,dxyr dpeny ixd

zia dlr mew" xn`py ,mkyn `viyk miycg

.(dl ziy`xa) 'ebe "l`

úàø÷ð äìéâî êìò ïøãä

àøå÷ä.:`vi `l oeyl lka d`xw zxn` `de jixt onwle frl `xwp ycewd oeyl epi`y lk .zefrellïéâåøéñ:wqete xfege (ddeye) wqete hrn `xew yxtn `xnba .äáúåë äéä
äùøåã åà:`vi eal oeek m` d`xew jk jezne .øééðå àøúôéã:'nba yxtn .øôñä ìò:slw .éìéî éðäðî 'îâ:`vi `l rxtnlc .àì òøôîì íðîæ äîe''h `diy xyt` i`c .

:c''il mcewåàåáî ãò ùîù çøæîî:rxtnl `le 'd my lledn jk ektdi `l dngd zgixfe zriwyy myk .íåéä äæ:`l rxtnl jk jtidl eizerya dpzyn epi`y meid xcqk .éäé
êøåáî 'ä íù:excqk ezkxae myd leld `di eziiedk .äáúëë:xg` oeyla `le ycewd oeyla .
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קצי מגילה. פרק ראשון - מגילה נקראת דף יז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      

כדי לפעול זיכוך העולם שיהיה ראוי לגילוי דמתן-תורה, היה צריך להיות תחילה הזיכוך דישראל, כי כל העולם תלוי בישראל.
ממאמר כ"ה טבת ה'תשכ"ז

izni`n` cenr fi sc ± oey`x wxtziprz
ìàòîùé ìù åéúåðù åðîð äîìÐ.miryxd zepy zepnl epl dná÷òé ìù åéúåðù ïäá ñçééúäìÐexar awri zepyn wxt dfi`a] oicnl ep` l`rnyi zepy oipn ici lr

eze` ze`vende zexewd lk eilrcvik .dpy dxyr rax` xar ziaa yniyy [oicnl ep` odn :oa did wgvi clepyke ,l`rnyi clepyk dpy yye mipeny oa mdxa` ?

dpy d`nÐdpy miyy awril mcw wgvie .dpy dxyr rax` l`rnyil eid ixdÐl`rnyi ly eizepyn oyiit dnk .rax`e miray l`rnyil ixdÐ,ylye miyy

.dpy ylye miyy oa l`rnyi znyk awri didy `vnp'åë á÷òé äéä àéðúåÐ,l`rnyi zn wxta eae ,ylye miyy oa eia`n jxazpyk awri didy ikd inp `ipze

.'ebe "l`rnyi l` eyr jlie" xn`pyãîìî
ìàòîùé äùãé÷ùÐzeiap d`iyde .zne ,dia`

.dig`äðù äøùò òáøàåÐziaa awri did

rax` ,jizcar" aizkc ,sqei ciliz`c cr oal

(`l ziy`xa) 'ebe "jizepa izya dpy dxyr

xn`py ,zepad zecar ipy enly sqei clepyke

.(l my) 'ebe "sqei z` lgx dcli xy`k idie"

o`vd xkya eze` car d`lde myneÐixd

aizke ,sqei clepyk awri did raye miray oa

"drxt iptl ecnra dpy miyly oa sqeie"Ð

sqei didyk mipy] raye d`n oa awri `vnp

ux`a ayil awri ddzype .[dpy miyly oa

.mixvnl cxi `ly orpkïéøúå àòáùã äòáù
àðôëãÐy df ik" aizkcaxwa arxd mizp

yye d`n oa ixd (dn ziy`xa) 'ebe "ux`d

aizk `xwe ,mixvnl cxiyk awri did dxyr

zian rqpyn ,`vnp ."dpy z`ne miyly"

oze`e ,xyr rax` oal zial `ay cr eia`

`l edl aiyg `le .xar ziaa did mipyd

.onwl cr ,`kd opiqxbåúãéøé øçàì úî øáò
íéøäð íøàì á÷òé ìùÐ,oal zial `ae

ly eizepy aeyge `v .mipy izy my cnre

miray oa awri didyk zny `vnpe ,xar

,oal zial `ayn mipy izy epiide ,dpy ryze

ziaa yniyy dpy dxyr rax` aeygzyk

.xaràöéÐiptl mipy izy xar zian awri

.xar ly ezzin'åë ãîòùë àöîðÐikd

opiqxbediilr ypri` `lc olpn :Ð`ipzc:

mixyr ed`x `ly eia`n yxityk sqei `vnp

eia` zian awri yxity jxck ,dpy mizye

mizye mxyr sqei lr la`zp ,ecaik `ly

cvik .dpydid dpy dxyr ray oa sqei ?

oa did mixvn lr jlnyke .eia`n yxityk

dpy miyly oa sqeie" xn`py ,dpy miyly

draye ,dxyr yly ixd "drxt iptl ecnra

`ptkc oixze ,`raycÐmizye mixyr ixd

mixyr cnr awrie .eia`n sqei dqkzpy dpy

.xar ziaa dpy dxyr rax`e ,oal ziaa dpy

äðéî òîù àìàÐxar ziac dxyr rax`

.ediilr ypri` `lc ,edl aiyg `léëä éà
åäì àøéöáÐ.oal ziac mixyr `l` o`k oi`e

àçøåàá íéðù éúù éäúùéàÐmx`n eaeyac

zenil zia el oaie eia` wgvil `al mixdp

uiwd zeni ipy minrt izy zekeq dyr ,sxegd

Ðdyy dyr l` ziaae ,dxyr dpeny ixd

zia dlr mew" xn`py ,mkyn `viyk miycg

.(dl ziy`xa) 'ebe "l`
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àøå÷ä.:`vi `l oeyl lka d`xw zxn` `de jixt onwle frl `xwp ycewd oeyl epi`y lk .zefrellïéâåøéñ:wqete xfege (ddeye) wqete hrn `xew yxtn `xnba .äáúåë äéä
äùøåã åà:`vi eal oeek m` d`xew jk jezne .øééðå àøúôéã:'nba yxtn .øôñä ìò:slw .éìéî éðäðî 'îâ:`vi `l rxtnlc .àì òøôîì íðîæ äîe''h `diy xyt` i`c .

:c''il mcewåàåáî ãò ùîù çøæîî:rxtnl `le 'd my lledn jk ektdi `l dngd zgixfe zriwyy myk .íåéä äæ:`l rxtnl jk jtidl eizerya dpzyn epi`y meid xcqk .éäé
êøåáî 'ä íù:excqk ezkxae myd leld `di eziiedk .äáúëë:xg` oeyla `le ycewd oeyla .
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קצב
cvik zeiprz xcqa cenr fi sc ± ipy wxtziprz

ïúééåäá äìàä íéøáãä åéäåÐ.ycewd oeylaòøôîì àø÷é àìùÐ`nl`z`ixw :

.`nrh lirlc `pz sili `kdne ,`l rxtnl rnyäøîàð ïåùì ìëáÐlka dzexwl

."eide" rny z`ixwa jixhvi` okle ,oeylêéøèöéàÐ`niz `lc "eide"oeyl lka rny :

.opaxk rney dz`yøãñä ìòÐ.onwl silicke ,ze`xwnd htynkéìå÷ôäÐyi

.`lewt `xwpy ,otb xnva xkzyny mixne`

'äì åáäÐ.ux`d ili` z` eiptl exikfdåáä
åîù ãåáë 'äìÐ."ycew zxcda" `xwc ditiq

úéòéáùá äìåàâ øîåì åàø äîåÐd`etx `le

ikiper lkl gleqd" `xw aizkck ,dgilq xg`

."iki`elgz lkl `texdìàâéì ïéãéúòù êåúî
úéòéáùáÐx`yn welg ea `a cec oay reay

(` ,fv) "wlg" wxta opixn`ck ,mipydpy :

ziriayae cr ,'ek arx `le arx dpey`x

.`a cec oa ziriay i`venae ,zengln

àéä äìåàâã àúìçúàÐi`dc ab lr s`e

epl`biy `l` ,`id zelbc dle`b e`l dle`b

zkxa `dc ,cinz epilr ze`ad zexvd on

zg` lkl yi cec gnve milyexi oipae ueaiw

elit` ,ef dle`bn cal dnvrl dkxa zg`e

dlr dle`b myc oeik ,ikdÐ.ziriaya deraw

òùø òåøæ øåáùÐd`eazd z` oixwiind el`

mixry iriwtnac i`nne .xryd z` oiriwtne

aizkÐxzqna ax`i" `zyxt `idda aizkc

mihqild ike "ipr sehgl aex`i ekeqa dix`k

iprd z` axe`axe` `ed xiyrd z` `lde ?!

aexy ,xacn aezkd mixry iriwtna `l`
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!"òîL" :áéúk àä ,éîðòîLä :déì éòaéî àeää ©¦¨§¦§©©¦¨¥¥©§©
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?"òîL"éøèöéà"eéäå" àðéîà Cúòc à÷ìñ ,Céaøk §©¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨§¨§©¦

¯."òîL" àðîçø áúkälôz:àéðúc ?ïì àðî ¨©©£¨¨§©§¦¨§¨¨§©§¨
éðôì úBëøa äøNò äðBîL øécñä éìewtä ïBòîL¦§©©¦¦§¦§¤¤§¥§¨¦§¥

.äðáéa øãqä ìò ìàéìîb ïaøéøîàå ,ïðçBé éaø øîà ©¨©§¦¥©©¥¤§©§¤¨©©¦¨¨§¨§¦
änk íäáe íéð÷æ íéøNòå äàî :àðz àúéðúîa dì̈§©§¦¨¨¨¥¨§¤§¦§¥¦¨¤©¨

íéàéáð.øãqä ìò úBëøa äøNò äðBîL eðwézeðz §¦¦¦§§¤¤§¥§¨©©¥¤¨
íéøîBàL ïépî :ïðaø:øîàpL ?úBáà"éða 'äì eáä ©¨©¦©¦¤§¦¨¤¤¡©¨©§¥

íéìà.":øîàpL ?úBøeáb íéøîBàL ïépîe"'äì eáä ¥¦¦©¦¤§¦§¤¤¡©¨©
æòå ãBák.":øîàpL ?úBLeã÷ íéøîBàL ïépîe"eáä ¨¨Ÿ¦©¦¤§¦§¤¤¡©¨

.Lã÷ úøãäa 'äì eåçzLä BîL ãBák 'äì"äîe ©§§¦§©£©§©§©Ÿ¤¨
äðéa øîBì eàøeLéc÷äå" :øîàpL ?äMeã÷ øçà ¨©¦¨©©§¨¤¤¡©§¦§¦

"eöéøòé ìàøNé éäìà úàå á÷òé LBã÷ úàéîñeC ¤§©£Ÿ§¤¡Ÿ¥¦§¨¥©£¦§¦
."äðéa çeø éòú eòãéå" :déìøîBì eàø äîeäáeLz ¥§¨§Ÿ¥©¦¨¨¨©§¨
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dlibn(iriax meil)

eéäå'y miyxece ,'dN`d mixaCd,eäé ïúéåäaitk e`xwiy xnelk §¨©§¨¦¨¥¤©£¨¨¨§
.ycewd oeyla epzipy,eäééîòè éàî ïðaøåcàø÷ øîà(c e mixac) §©¨¨©©§©§¨©§¨

òîL'`le cigi oeyla 'rny' xn`py dnn rnyne ,'ebe 'l`xUi §©¦§¨¥
`xwzy ,miax oeyla 'erny'ì ìëaòîBL äzàL ïBL.[oian-] §¨¨¤©¨¥©

:`xnbd zxxan,'òîL' áéúk àä énð éaøå.epnn yxec `ed dne §©¦©¦¨§¦§©
:`xnbd daiyndéì éòaéî àeäärny z` `xwzyky yexcl ©¦¨¥¥

éðæàì òîLäétî àéöBî äzàM äî Eïðaøå .Ec ,jkl eaiyiéøáñ ©§©§¨§¤©¤©¨¦¦¦§©¨¨¨§¥
Bðæàì òéîLä àìå òîL úà àøBwä øîàc ïàîk`xewy dn,àöé §©§¨©©¥¤§©§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨

.mzhiyk cnll 'rny' xzeine
:`xnbd zxxan cer,'eéäå' áéúkä énð ïðaøåmiyxec md dne §©¨¨©¦©§¦§¨

:`xnbd daiyn .epnnòøôîì àø÷é àlL déì éòaéî àeää`l` ©¦¨¥¥¤Ÿ¦§¨§©§¥©
:`xnbd zxxan .mzpizp xcqe mziedkòøôîì àø÷é àlL éaøå§©¦¤Ÿ¦§¨§©§¥©

déì àðî:`xnbd daiyn .îazkp `ly jk'íéøác'`l`'íéøácä' §¨¥¦§¨¦©§¨¦
.rxtnl `le mxcqk mixacd `xwiy cnll `a dfe ,`"d ztqeza

ïðaøåy oeik dfn ecnl `leäì òîLî àì 'íéøácä' 'íéøác',yexcl §©¨¨§¨¦©§¨¦Ÿ©§©§
lirl `ziixad oic xewn dfe .'eide'n df oic cenll ekxvede(`"r)

iaxle ,'eide'n minkgl ,rxtnl rny z`ixw `exwl oi`y
.`"d ztqeza 'mixacd'n

:`xnbd zxxanéaø øáñ÷ àîéìyì ìëa dlek äøBzä ìkïBL ¥¨¨¨©©¦¨©¨¨§¨¨
äøîàðlka ze`xwp zqpkd ziaa dxeza ze`ixwd lky xnelk - ¤¤§¨

,ycewd oeyla `weec `le oeylìa Czòc à÷ìñ éàcLãBwä ïBL §¦¨§¨©§¨¦§©¤
'eéäå' ázëîì éì änì ,äøîàðz`xwpy rny z`ixw lr cnll ¤¤§¨¨¨¦§¦§©§¨

:`xnbd dgec .jk oicd ze`ixwd lka s` ixd ,ycewd oeyla
éøèöà,CokyCzòc à÷ìñda xn`py oeiky'òîL'yexcpïðaøk ¦§§¦¨§¨©§¨§©§©¨¨

okl ,oeyl lka `xewy'eéäå' àðîçø áúkrny z`ixw s`y cnll ¨©©£¨¨§¨
.ycewd oeyla z`xwp

:df oipra `xnbd zxxan cerìa äøBzä ìk ïðaø éøáñ÷ àîéìïBL ¥¨¨¨§¥©¨¨¨©¨¦§
ì ìëa Czòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãBwänì ,äøîàð ïBLázëîì éì ä ©¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨§¨¨¤¤§¨¨¨¦§¦§©

'òîL':`xnbd dgec .oeyl lka z`xwp rny z`ixway zeaxl §©
éøèöéààðéîà Czòc à÷ìñ ,Cn yexcp rny z`ixwayéaøk 'eéäå' ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨§¨§©¦

okl ,`weec ycewd oeyla z`xwpy'òîL' àðîçø áúkzeaxl ¨©©£¨¨§©
.oeyl lka `xewy

xeqi`a lirl `ziixaay mipicd xewn x`al dkiynn `xnbd
:rxtnl d`ixwïì àðî älôz,rxtnl dxne`l oi`yàéðúc §¦¨§¨¨§©§¨

,`ziixaaøécñä éìewtä ïBòîLzlitz xcq owiz -äøNò äðBîL ¦§©©¦¦§¦§¤¤§¥
øãqä ìò ìàéìîb ïaø éðôì úBëøa[jynda x`aziy] mdly.äðáéa §¨¦§¥©¨©§¦¥©©¥¤§©§¤

okeíéð÷æ íéøNòå äàî ,àðz àúéðúîa dì éøîàå ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨§¥¨§©§¦¨¨¨¥¨§¤§¦§¥¦
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.`vi `l rxtnl
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,[mdxa`øîàpL(` hk mildz),'íéìà éða 'äì eáä'exikfd epiidc ¤¤¡©¨©§¥¥¦

.'ux`d ili`' mi`xwpd zea`d z` 'd iptlíéøîBàL ïépîe¦©¦¤§¦
zkxa dixg`lúBøeáb,minybøîàpL(my),'æBòå ãBák 'äì eáä' §¤¤¡©¨©¨¨

.eizexeab mdy efere eceak eiptl exikfdíéøîBàL ïépîedixg`l ¦©¦¤§¦
zkxaøîàpL ,úBMeã÷(a hk my)'äì eåçzLä BîL ãBák 'äì eáä' §¤¤¡©¨©§§¦§©£©

,'Lã÷ úøãäa.eycw zxcde eny ceak eiptl exikfdøîBì eàø äîe §©§©Ÿ¤¨¨©
zkxaäðéaløîàpL ,äMeã÷ øçà(bk hk diryi)LBã÷ úà eLéc÷äå' ¦¨©©§¨¤¤¡©§¦§¦¤§

éîñå ,'eöéøòé ìàøNé éäìà úàå á÷òédéì C(ck hk my)éòBú eòãéå' ©£Ÿ§¤¡Ÿ¥¦§¨¥©£¦§¨¦¥§¨§¥
,'äðéa çeø.dpia ecnli 'd z` eyicwiy xg`ly ixdøîBì eàø äîe ©¦¨¨¨©

zkxaäáeLzláéúëc ,äðéa øçà(i e my),'Bì àôøå áLå ïéáé Bááìe' §¨©©¦¨¦§¦§¨¨¦§¨§¨¨
.daeyza ay `ed ixd `hgd lceb oian aldyky

:`xnbd dywnàîéì éëä éàzkxac døúa äàeôøzkxa,äáeLz ¦¨¦¥¨§¨©§¨§§¨
xg`l wx dze` mixne` ok m` recne ,'el `txe aye' xn`p ixdy

:`xnbd zvxzn .dle`b zkxaáéúëc Czòc à÷ìñ àì(f dp my) Ÿ¨§¨©§¨¦§¦
,'çBìñì äaøé ék eðéäìà ìàå eäîçøéå 'ä ìà áBLéå'dknqpy ixde §¨¤¦©£¥§¤¡Ÿ¥¦©§¤¦§©

:`xnbd zl`ey .daeyzl dgilqàäà zëîñc úéæç éàîereawl ©¨¦§©§©§©¨
,daeyzl dgilq jinqnd df weqt it lr xcqdàäà CBîñlr - §©¨
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dlibn(iying meil)
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.'íBìMa©¨
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.dlecbd zqpk
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oke .'d zlidz dteb `id dwizydy 'dldz dinec jl'áø àúà ék¦¨¨©

éîéclaal l`xyi ux`n,àáøòîa éøîà ,øîàzepwl dvxz m` ¦¦¨©¨§¦§©£¨¨
,òìña älîdpwzy xzei aehïéøúa à÷BzLî,mirlq ipya - ¦¨§¤©©§¨¦§¥

dwizyd `evnle ,rlq dey oebd xeace dlin `evnl ,xnelk

.miltk dey df ,oebd epi`y xeaic xevrle
:dpyna epipyäàø÷dlibnd z` -.'åëå àöé àì ät ìò §¨¨©¤Ÿ¨¨

:`xnbd zxxanïìðî:`xnbd daiyn .àéúà ,àáø øîàdxifba §¨¨¨©¨¨¨§¨
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`id d`ixwd zevnøôqa.`weec ©¥¤
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,ok,[àéðúc] (áéúëã)wlnr dyrna xn`py xg`ny(fi dk mixac) §©§¨

øBëæ','wlnr Ll dUr xW` z`ìBëéwx z`f xekfiy yxtl iziid ¨¥£¤¨¨§£¨¥¨
álaj` ,eita `leøä ,'çkLz àì' øîBà àeäLkøeîà álä úçëL é ©¥§¤¥Ÿ¦§¨£¥¦§©©¥¨
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.wlnr dyrn zxikfa d`ixw zevn yiy
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:`xnbd dywn .zipeei frla ,frl oeyla `exwl,éáéúéîepipy ¥¦¥
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מגילה. פרק שני - הקורא למפרע דף יח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

במתן-תורה הייתה קבלת התורה הנגלית, אבל פנימיות טעמי התורה יהיה הגילוי שלהם לעתיד לבוא, ועל זה נאמר אראנו נפלאות.
ממאמר כ"ה טבת ה'תשכ"ז
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מגילה. פרק שני - הקורא למפרע דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

בימינו אלו אין צורך עוד בעניין קושי השעבוד כו', שהיה כבר עד-עתה באופן של די והותר כדי לצאת ידי-חובת גלות, וכמו שכתב 
אדמו"ר האמצעי שבטלו השמדות ולא יהיו עוד כו' ולא תקום פעמיים צרה.

ממאמר כ"ה טבת ה'תשכ"ז
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המשך בעמוד רו



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dlibn(iyiy meil)

íBzð÷ð÷`edéôkLeàc àzøç.mixegy milrpn zriavl mq oin - ©§©§©§¨§§§¥
:dpynay slwd ileqt z` zx`an `xnbdàøzôécxer `ed ¦§§¨

çéî÷å çéìîc,mine gnwaõéôò àìå.mivtra caer `l oiicr -øééð §¨¦©§¨¦©§Ÿ¨¦§¨
`edà÷çî.waca miweacd miwegy miayr - ©£¨

:dpyna epipy.úéøeMà äáeúk àäzL ãò©¤§¥§¨©¦
:oicd xewn z` `xnbd zx`anáéúëcda(fk h xzq`)'miUr zFidl ¦§¦¦§Ÿ¦

dN`d minId ipW z`,'ípîæëå íáúëkdaezk dlibnd `dzy ¥§¥©¨¦¨¥¤¦§¨¨§¦§©¨
.zixey` azk `edy mazka

'eke daezk `dzy cr :dpyna epipy.'åëå Béãáe øôqä ìò©©¥¤¦§
:oicd xewn z` `xnbd zxxanïìðîdaiyn .mda wx dxiyky §¨¨

:`xnbdàéúàdey dxifbaàëä áéúk ,'äáéúk' 'äáéúk'(hk h my) ¨§¨§¦¨§¦¨§¦¨¨
íúä áéúëe ,'äkìnä øzñà ázëzå'dki` zlibn zaizkael dinxi) ©¦§Ÿ¤§¥©©§¨§¦¨¨

(giéðàå älàä íéøácä ìk úà éìà àø÷é åétî Ceøa íäì øîàiå'©Ÿ¤¨¤¨¦¦¦§¨¥©¤¨©§¨¦¨¥¤©£¦
,'Béca øôqä ìò áúk[xenb slw epiidc] xtqd lr azk myy myke Ÿ¥©©¥¤©§

.dlibnd zaizk mb jk ,`weec eicae

äðùî
jxk oae ,jxkl jldy c"ia `xewd xir oa oica dpc dpynd

:xirl jldy e"ha `xewdøéò ïadneg ztwen dpi`yCøëì CìäL ¤¦¤¨©¦§©
nd,ryedi zenin dneg sweøBæçì ãéúò íà ,øéòì CìäL Cøk ïáe¤§©¤¨©§¦¦¨¦©£

k àøB÷ ,BîB÷îìz`ixwïänò àøB÷ ,åàì íàå ,BîB÷îipa mr - ¦§¥¦§§¦¨¥¦¨¤
.mpnfa ea `vnpy mewnd

:d`ixwd zligz mewn okid dpc dpyndúà íãà àøB÷ ïëéäîe¥¥¨¥¨¨¤
,øîBà øéàî éaø .BúáBç éãé da àöBéå äléânäz` `xew,dlek`lae ©§¦¨§¥¨§¥¨©¦¥¦¥¨

.`vi `l df'éãeäé Léà'î ,øîBà äãeäé éaø(d a xzq`).éñBé éaø ©¦§¨¥¥¦§¦©¦¥
'älàä íéøácä øçà'î ,øîBà(` b my). ¥¥©©©§¨¦¨¥¤

àøîâ
:dpyna oey`xd oicd xe`iaeðL àì ,àáø øîà`vnpd jxkd oay ¨©¨¨Ÿ¨

,enewnk `xew enewnl xefgl cizr m` xiraàlàkøBæçì ãéúòL ¤¨¤¨¦©£
enewnløNò äòaøà éìéìajixv epi` f`y ,xgyd zelr iptl §¥¥©§¨¨¨¨

df oi` my didi `l meiay oeiky ,my epcery s` c"i lila zexwl
,enei oa fext s` `xwpìáàm`,øNò äòaøà éìéìa øBæçì ãéúò ïéà £¨¥¨¦©£§¥¥©§¨¨¨¨

fext `xwp ,xyr drax` mei ly xgyd zelr xg`l wx `l`
e ,mei eze`lïänò àøB÷.meia oiae dlila oia xird ipa mr - ¥¦¨¤

:eixac xewn z` `ax gikeneáéúëc ,dì àðéîà àðî ,àáø øîà̈©¨¨§¨£¦¨¨¦§¦
mixet zeevna(hi h my)éøòa íéáLBiä íéæøtä íéãeäiä ïk ìò'©¥©§¦©§¨¦©§¦§¨¥

'úBæøtä,'ebeéãkîxak ixd -éì änì ,'íéæøtä íéãeäiä' áéúk ©§¨¦§¦§¦©§¦©§¨¦¨¨¦
ázëéîìaey,'úBæøtä éøòa íéáLBiä'i`cec ,ïì òîLî à÷ àäs` §¦§©©§¦§¨¥©§¨¨¨©§©¨§

BîBé ïa æeøt,cg` mei wx xira `vnpy -æeøt àø÷ðc"ia `xewe ¨¤¦§¨¨
.xc`a

:`xnbd zxxanïçkLàyæeøt,fext `xwp enei oaïì àðî óweî ©§§¨¨¨§¨¨
:`xnbd daiyn .swen `xwp enei oayî ,àeä àøáñycigy jk §¨¨¦

aezkd,æeøt éeø÷ BîBé ïa æeøôcmb `linnéeø÷ BîBé ïa óweî §¨¤¨¨¨¤¨
.óweî¨

:dlibnd z`ixw onfa `ax ly sqep xn`nøôk ïa ,àáø øîàå§¨©¨¨¤§¨
iying e` ipy mei `edy dqipkd meia `exwl epick micwdy

,xc`a c"i mcewyøéòì CìäL,c"i lilaCk ïéáe Ck ïéam` oia - ¤¨©§¦¥¨¥¨
e xfeg ,`l m` oiae c"i lila enewnl xefgl cizrïänò àøB÷mr - ¥¦¨¤

:`ax x`ane .xird ipa,àîòè éàîc meynéàäxwirn ,xtkd oa - ©©£¨©
oicdíéøôkä ìò eìéwàc àeä ïðaøå ,éø÷îì éòa øéòä éðákenicwiy ¦§¥¨¦¨¥§¦§¥§©¨¨§©¦©©§¨¦

,dqipkd meia `exwlL éãke miiept eidi mixetd meiaíéî e÷tñi §¥¤§©§©¦
,ïékøkaL íäéçàì ïBæîeeéléî éðä,df oic ea jiiyydéúéà ékoal ¨©£¥¤¤©§©¦¨¥¦¥¦¦¥

xtkddézëeãa,c"i meiaøéòa déúéà ék ìáàoi` if` ,c"i lila §§¥£¨¦¦¥§¦
e df mrh ea jiiy.éø÷îì éòa øéò éðák¦§¥¦¨¥§¦§¥

:mipexg`d `ax ixacl `iyewéiaà déáéúéàepipy ,`axl ¥¦¥©©¥
,`ziixaa.BîB÷îk àøB÷ Ck ïéáe Ck ïéa ,øéòì CìäL Cøk ïa,dywe ¤§©¤¨©§¦¥¨¥¨¥¦§

a ikeCzòc à÷ìñ Cøk ïá`ld ,df oic xn`pyøBæçì ãéúò íàa ¤§©¨§¨©§¨§¦¨¦©£

enewnlàúléî àéìz,epzpyna x`eankåàì àlàyiy gken ©§¨¦§¨¤¨¨
dibdl'øôk ïa'meia enewnk `xewy x`eane ,'jxk oa' mewna ¤§¨

.`axl dywe ,xira c"ia `vnpy s` ,dqipkd
:`xnbd zvxznúöøúî éöeøz åàìå`ziixaa dibn jpi` ike - §¨¨¥§©§¨

e cer dibz ok m` ,dvxzl'ïänò àøB÷' éðz,'enewnk `xew' mewna ¨¥¥¦¨¤
.`axke

:dpyna epipy.'åëå äléânä úà íãà àøB÷ ïëéäî¥¥¨¥¨¨¤©§¦¨
:df oica ztqep dhiyàéðz,`ziixaa,øîBà éàçBé ïa ïBòîL éaø ©§¨©¦¦§¤©¥

dlibnd z` mi`xew'àeää äìéla'î(` e xzq`). ¦©©§¨©
:zehiyd lk mrh zx`an `xnbdãçà àø÷î ïleëå ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨¦§¨¤¨

,eLøcxn`py(hk h my)äkìnä øzñà ázëzå'ligia` zaéëcøîe ¨§©¦§Ÿ¤§¥©©§¨©£¦©¦¨§¢©
ó÷z ìk úà éãeäiäeazky xnelk ,'mixERd zxB` z` mIwl ©§¦¤¨Ÿ¤§©¥¥¦¤¤©¦

mi`pzd ewlgp dfae ,xacd wfeg lk z` xikfdl ecitwie eniiwiy
.xacd swez ednøîàc ïàîz` `xewy,dlekepiidc xaqBt÷Bz ©§¨©¨§

,LBøåLçà ìL.dteq cre dlibnd zligzn aezk `edeøîàc ïàîe ¤£©§¥©§¨©
'éãeäé Léà'î`ed 'swez'y xaq,éëcøî ìL Bt÷Bzeilr xteqny ¥¦§¦§¤¨§§©

.df mewnn'älàä íéøácä øçà'î øîàc ïàîe`edy xaqBt÷Bz ©§¨©¥©©©§¨¦¨¥¤§
,ïîä ìL.myn lgdy'àeää äìéla'î øîàc ïàîe`edy xaq ¤¨¨©§¨©¦©©§¨©

,ñð ìL Bt÷Bz.df dyrnn lgdy §¤¥
:dfa zehiyd xewna zxg` dhiy,àëäî ,øîà àðeä áøxn`py ©¨¨©¥¨¨

(ek h my),'íäéìà òébä äîe äëk ìò eàø äîe'`exwl yi xnelk ¨¨©¨¨¨¦¦©£¥¤
dn zeyrl onf eze`a 'e`x dn' zexecl ricedl ick dlibnd
ribd dne' ,mieqn xac meyn 'dkk lr' yxtn df lre ,eyry
dyrn dfi`l mi`xen`d ewlgpe ,df dyrn meyn seqal 'mdil`

.dlibnd zpeek,dlek øîàc ïàî,yxcLBøåLçà äàø äî ©§¨©¨¨¨¨£©§¥
Lc÷nä úéa ìL íéìka LnzLpMx`eank `xiizp `le ezcerqa ¤¦§©¥©¥¦¤¥©¦§¨

lirl(:`i),'äëk ìò'epiidïéðL íéòáL áéLçc íeMîlaa zelblàìå ©¨¨¦§¨¦¦§¦§¦§Ÿ
÷Bøôéà`l okle ,edinxi z`eapk dpnn l`xyi ipa el`bp `le - ¦§

,ycwnd ilka ezcerqa ynzyde `xiizp'íäéìà òébä äîe'meyn ¨¦¦©£¥¤
,df dyrnìè÷cz`ézLåxteqn df xace ,dcerq dze`a §¨©©§¦

.dzligzn d`xwl yi okle ,dlibnd zligzaLéà'î øîàc ïàîe©§¨©¥¦
,'éãeäé,yxcïîäa ép÷éàc éëcøî äàø äîond z`pw xxery - §¦¨¨¨¨§§©§¦©¥§¨¨
,eilr'äëk ìò'meyn epiidéåLcond,äøæ äãBáò déùôðdvx `le ©¨¨§¨¥©§¥£¨¨¨

,eiptl rexkl ikcxn'íäéìà òébä äîe',df dyrnaLéçøúàc ¨¦¦©£¥¤§¦§©¦
,àñéðyi ,'icedi yi`'n `ed ikcxn ly epipr zligzy oeike ¦¨

.myn `exwl,'älàä íéøácä øçà'î øîàc ïàîe,yxcäàø äî ©§¨©¥©©©§¨¦¨¥¤¨¨¨
íéãeäiä ìëa àp÷úpL ïîämbxedl dvxe(e b my),,'äëk ìò'epiid ¨¨¤¦§©¥§¨©§¦©¨¨

'äåçzLé àìå òøëé àì éëcøî'c íeMî(a e my),'íäéìà òébä äîe' ¦§¨§¢©Ÿ¦§©§Ÿ¦§©£¤¨¦¦©£¥¤
,jkn'õòä ìò åéða úàå Búà eìúå'(dk h my)epipr zligzy oeike , §¨Ÿ§¤¨¨©¨¥

.myn `exwl miligzn ,'dl`d mixacd xg`'nøîàc ïàîe©§¨©
'àeää äìéla'î,yxcúBðBøëfä øôñ úà àéáäì LBøåLçà äàø äî ¦©©§¨©¨¨¨£©§¥§¨¦¤¥¤©¦§

ezpy dccpy dlila(` e my),ïîäì øzñà dézðéîæc ,'äëk ìò'©¨¨¦§¦§¥¤§¥§¨¨
déãäaezpinfd `ny yexeyg` ayge ,dcerql yexeyg` mr - ©£¥

el miricene enr miaihn oi`e ,ebxdl miayeg onde `idy meyn
enr aihidy mc`l xky ozp `ly meyn z`f(:eh lirl),òébä äîe'¨¦¦©

'íäéìà,df dyrnaàñéð Léçøúàczepexkfd xtqa aezk `vnpy £¥¤§¦§©¦¦¨
.elivd ikcxny

:dfa dkldd wqt,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà Baìç éaø øîà̈©©¦¤§¨©©¨¨©§¨¨©©
øîBàä éøáãk äëìäz` `exwl jixvyøîàc ïàîì eléôàå .dlek £¨¨§¦§¥¨¥¨©£¦§©§¨©

`exwl icy,'éãeäé Léà'îdlibnddlek äáeúk àäzL äëéøö ¥¦§¦§¦¨¤§¥§¨¨
.dzligzn

:dlibnd zxitz oiprl el` mi`xen` ly sqep xn`néaø øîàå§¨©©¦
,'øôñ' úàø÷ð äléâî ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà Baìçxn`py ¤§¨©©¨¨©§¨¨©©§¦¨¦§¥¥¤

(al h my),'xtQA aYkpe','úøbà' úàø÷ðåxn`py(hk h my)zxB`' §¦§¨©¥¤§¦§¥¦¤¤¦¤¤
y jkn :dfn micnlpd mipicd z` x`ane .'mixERd'øôñ' úàø÷ð ©¦¦§¥¥¤

epcnldøôz íàLdizerixi xagläìeñt ïzLt éèeçajixv `l` ¤¦§¨¨§¥¦§¨§¨
dxez xtq oick miciba dxtzl(.`i zekn),åy jkn'úøbà' úàø÷ð §¦§¥¦¤¤

epcnlLs`da ìéhä íàwxìLïéãéb éèeç äLmda dxtzeøLk,ä ¤¦¦¦¨§Ÿ¨¥¦¦§¥¨
.miciba xtzi eleky jixvy ynn dxez xtqk xeng dpic oi`y
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המשך בעמוד יג

cvik zeiprz xcq` cenr hi sc ± iyily wxtziprz
éôëùåàã àúøçÐ.oixegy milrpn ea oiraevy mqçéî÷Ð.minaõéôò àìåÐcaern

.y"lb* oixewy ,mivtraà÷çîÐ.wac ici lr ieyr miayr oinäðùîøéò ïáÐepnfy

.xyr drax`aêøëì êìäùÐ.xyr dynga epnfyøåæçì ãéúò íàÐ.`xnba yxtn

åîå÷îë àøå÷Ð.xyr dynga jxk oa ,xyr drax`a xir oa ,enewn zaegkàøîâàì
åðùÐxefgl cizre xirl jldy jxk oac

.xyr drax`a `le xyr dynga `xew enewnl

øùò äòáøà ìéìá øåæçì ãéúòù àìàÐm`

ipzwc `ed ,xird on `vi xgyd cenr mcew

,xyr drax` ilila odnr zexwl jixv epi`y

my didi `l meiae li`ed ,my epcery it lr s`

Ð.enei oa fext elit` df oi`ãéúò ïéà ìáàÐ

eze`l fext ied `zydc ,dlila myn z`vl

[xg`] meil xgnl ,xefgl cizry it lr s` mei

Ðdrax` ilila oia odnr `xewe ,fext `xwp

xir oal oicd `ede .xyr drax`a oia xyr

dyng ilila xefgl cizr m` ,jxkl jldy

xyr dyng meia my `di `ly ,xyrÐied `l

enewn zaegk xyr drax`a `xewe ,eneil swen

xefgl cizr oi` la` .jxka `edy it lr s`e

xyr dyng ililaÐdzexwl jixv oi`

it lr s` ,odnr `xewe oiznne ,xyr drax`a

.onf xg`l xefgl eteqyäéì àðîÐmeync

.ediizeek aiyg `nei `eddøôë ïáÐmicwdy

dide xirl jld jk xg`e ,dqipkd meil `xwe

.xyr drax` ilil myêë ïéáå êë ïéáÐelit`

meid mcew myn z`vle xefgl cizrÐ`xew

.dlila odnréø÷î éòá øéòä éðáëÐlk

oia mixtk oia ,xyr drax`a mpnf mifxtd

meil micwdl ediilr eliw`c `ed opaxe ,zexiir

.dqipkdéìéî éðäåÐjixv oi`c ediilr eliw`c

xyr drax`a zexwle xefglÐdizi` ik

.xtkaäìàä íéøáãä øçàîÐjlnd lcib

.'ekeó÷åú ìëÐswez lr mixetd zxb` miiwl

.xikfdl citwdøåùçà ìù åô÷åúùåÐ

.dteq cr ,etweza zxacn `id dzligzneäîå
äëë ìò åàøÐz`xwpe zazkp dlibnd

dn eyry onfd eze`a e`x dn zexecl ricedl

ribd dn yxtle ,eyr "dkk lr" yxtne ,eyry

.miyerd lrøôñ úàø÷ðÐ"."xtqa azkpe

dleqt ozyt ihega dxtz m`yÐ`ki`c

dxez xtq (` ,`i) zekn zkqna xn`c o`nl

.dleqt ozyta extzyúøâà úàø÷ðåÐxnel

.xtqk dxeng dpi`yïéùìåùî åäéùÐ`diy

cre epnnk cibd zxitz mewn cr xtzd y`xn

seql iyilynk iyilyl ipyd one ,ipyd cibd

.xtzdíéáåúëä ïéá äáåúëäÐeidy mixtq

.eply dxez xtqk ,oeilba olek minkgd inia

àöé àìÐmqxtinc ,dnvrl zxb` opirac

`xewk d`xp miaezkd oia d`xew ikc .ith `qip

.`xwnaàøúééî åà àøñçî éàÐdkex`

dxvw e` ,dhnl e` dlrnl mitlwd x`yn

.dnvrl xkid dl yie ,odn
åçîå
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àøúôéã`lc ,eply mitlw lr oiazek j`id ok m` :`iyw Ð uitr `le ginwe gilnc

mitlwa oipzep ep`y ciqdy :mz epiax uxize ?dlibne oiltze dxez xtq ,ivitr

eplye ,siicfdl leki uitr `lac xn` (`,hi) oihibc ipy wxtac :rcze .mivtrk ipdn eply

.oald lr siicfdl leki oi`ìò,xenb eic `ed eply eicdy :mz epiax yxit Ð eicae xtqd

ipy wxt rnyn ikde .eic ied `l mivtr ly la`

,mqae eica oiazek lka :`ipzc ,(my) oihibc

?i`n iiez`l :wiqne .`niiw ly xac lka :wiqne

ina eazk `iig iax `pzc `d iiez`l :ipyne

`vtr iiez`l jixhv`cne .xyk `vtre `ixh

`l eic xwirc dpin rny ,eic ipzc xza `iieaxn

dxez xtq leqtl dvx df mrhne .`vtrn ied

el eaiyd mifpky`de .mivtr ly eicn daezkd

eze` la` ,mivtr oda exyy mina ixiin mzdc

d`xp n"ne .aeh `ed i`ce Ð mivtrd sebn eyry

lk" wxt rnynck ,eic xwir ied eply eze`c

`zeicc `hxew ilt in` iaxc (`,k dcp) "cid

dia wicae eic ly dkizg xayne :yexit ,wicae

eze`a `le dxiay jiiy eply eze`ae .xegy mc

.mivtr lyïájk oiae jk oia xirl jldy xtk

xak `xwy it lr s`e :i"yx yxit Ð mdnr `xew

ipy `xwie xefgi dnl :`iywe .dqipkd meil

,i"yx yxit xityc d`xp mewn lkne ?minrt

s`e ,xird ipak dyrp Ð dlila xira didy oeikc

lr s`e ,xyr drax`a (ea) xefgl cizry it lr

mixtk opixn`c `dc .dqipkd meia `xwy it

oefne min ewitqiy ick dqipkd meil minicwn

epiid Ð dlibnn mixehte mikxkay mdig`l

,xyr drax` lila my midey mpi`yk `weec

mideyyk la` .my mi`a xyr drax` meia `l`

,xird ipak mpic i`ce Ð xyr drax` lila my

.xak e`xwy it lr s`

ãáìáåyxity enk d`xp Ð oiyleyn ediy

cibd cr xtzd y`xn didiy :i"yx

ikde .dhnln oia dlrnln oia ,exiag cibl cibnk

,hlwn ixr iab (mye a,h) zekna rnyn inp

oexagl mexcn :oiyleyn ediy "zylye" xn`wc

k ycwl mkyne ,mkyl oexagnk.oetvl ycwn

enk `le .ikd rnyn oiyleync dpin rny

ezirvn`ae scd y`xa cibd miyiy miyxtny

.eteqae
xeiy

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

"íBzð÷ð÷"¯"àøzôéc" .éôkLeàc àzøç¯çéìîc ©§©§©§¨§§¨¥¦§§¨¦§¦©
õéôò àìå çéî÷e."øééð"¯.à÷çî"äáeúk àäzL ãò §¦©§Ÿ£¦§¨©£¨©¤§¥§¨

,"úéøeMàøôqä ìò" ."ípîæëå íáúëk" :áéúëc ©¦¦§¦¦§¨¨§¦§©¨©©¥¤
:àëä áéúk ."äáéúk" "äáéúk" àéúà ?ïìðî ."Béãáe¦§§¨©¨§¨§¦¨§¦¨§¦¨¨

,äkìnä øzñà ázëzå""íäì øîàiå" :íúä áéúëe ©¦§Ÿ¤§¥©©§¨§¦¨¨©Ÿ¤¨¤
k úà éìà àø÷é åétî Ceøaáúk éðàå älàä íéøácä ì ¨¦¦¦§¨¥©¥¨©§¨¦¨¥¤©£¦Ÿ¥

".Béca øôqä ìòäðùîCøkì CìäL øéò ïaïáe ©©¥¤©§¤¦¤¨©©§©¤
,øéòì CìäL CøkBîB÷îì øBæçì ãéúò íààøB÷ §©¤¨©¨¦¦¨¦©£¦§¥
,åàì íàå ;BîB÷îk.ïänò àøB÷íãà àøB÷ ïëéäîe ¦§§¦¨¥¦¨¤¥¥¨¥¨¨

:øîBà øéàî éaø ?BúáBç éãé äa àöBéå äléânä úà¤©§¦¨§¥¨§¥¨©¦¥¦¥
éñBé éaø ."éãeäé Léà"î :øîBà äãeäé éaø .dlek¨©¦§¨¥¥¦§¦©¦¥

."älàä íéøácä øçà"î :øîBààøîâ:àáø øîà ¥¥©©©§¨¦¨¥¤¨©¨¨
ìáà ,øNò äòaøà éìéìa øBæçì ãéúòL àlà eðL àìŸ¨¤¨¤¨¦©£§¥¥©§¨¨¨¨£¨

øNò äòaøà éìéìa øBæçì ãéúò ïéàøîà .ïänò àøB÷ ¥¨¦©£§¥¥©§¨¨¨¨¥¦¨¤¨©
íéãeäiä ïk ìò" :áéúëc ?dì àðéîà àðî :àáø̈¨§¨¨¦¨¨¦§¦©¥©§¦

.úBæøtä éøòa íéáLiä íéæøtä":áéúk éãkî ©§¨¦©Ÿ§¦§¨¥©§¨¦§¦§¦
íéáLiä" ázëéîì éì änì ,"íéæøtä íéãeäiä"éøòa ©§¦©§¨¦¨¨¦§¦§©©Ÿ§¦§¨¥

,BîBé ïa æeøt :ïì òîLî à÷ àä ?"úBæøtäàø÷ð.æeøt ©§¨¨¨©§©¨¨¤¦§¨¨
ïa æeøtcî .àeä àøáñ ?ïì àðî óweî .æeøt ïçkLà©§©©¨¨§¨¨§¨¨¦§¨¤

,æeøt éeø÷ BîBé:àáø øîàå .óweî éeø÷ BîBé ïa óweî ¨¨¨¤¨¨§¨©¨¨
,øôk ïa,Ck ïéáe Ck ïéa ,øéòì CìäL.ïänò àøB÷ ¤§¨¤¨©¨¦¥¨¥¨¥¦¨¤

àeä ïðaøå ,éø÷îì éòa øéòä éðák éàä ?àîòè éàî©©§¨©¦§¥¨¦¨¥§¦§¦§©¨©
íäéçàì ïBæîe íéî e÷tñiL éãk íéøôkä ìò eìéwàc§©¦©©§¨¦§¥¤§©§©¦¨©£¥¤

éléî éðä .ïékøkaL¯ék ìáà ,dézëeãa déúéà ék ¤©§©¦¨¥¦¥¦¦¥§§¥£¨¦
ïa :ééaà déáéúéà .éø÷îì éòa øéò éðák øéòa déúéà¦¥¨¦¦§¥¦¨¥§¦§¦¥¦¥©©¥¤
ïa .BîB÷îk àøB÷ Ck ïéáe Ck ïéa øéòì CìäL Cøk§©¤¨©¨¦¥¨¥¨¥¦§¤

léî àéìz øBæçì ãéúò íàa ?Cúòc à÷ìñ Cøk!àú §©¨§¨©£¨§¦¨¦©£©§¨¦§¨
?øôk ïa åàì àlààøB÷ :éðz ?zöøúî éöeøz åàìå ¤¨¨¤§¨§¨©¥§©§©§§¥¥

.íänò"ïëéäîàéðz ".'åëå äléânä úà íãà àøB÷ ¦¨¤¥¥¨¥¨¨¤©§¦¨§©§¨
,ïleëå :ïðçBé éaø øîà ."àeää äìéla"î :øîBà éàçBé ïa ïBòîL éaø:eLøc ãçà àø÷î ©¦¦§¤©¥¦©©§¨©¨©©¦¨¨§¨¦§¨¤¨¨§

äkìnä øzñà ázëzå"".ó÷z ìk úà éãeäiä éëcøîeìL Bt÷Bz ¯ dlek øîàc ïàî ©¦§Ÿ¤§¥©©§¨¨§§©©§¦¤¨Ÿ¤©§¨©¨§¤
"éãeäé Léà"î øîàc ïàîe .LBøåLçà¯íéøácä øçà"î øîàc ïàîe .éëcøî ìL Bt÷Bz £©§¥©§¨©¥¦§¦§¤¨§§©©§¨©¥©©©§¨¦

"älàä¯:àëäî :øîà àðeä áø .ñð ìL Bt÷Bz "àeää äìéla"î øîàc ïàîe .ïîä ìL Bt÷Bz ¨¥¤§¤¨¨©§¨©¦©©§¨©§¤¥©¨¨©¥¨¨
".íäéìà òébä äîe äëk ìò eàø äîe"dlek øîàc ïàî¯LnzLpL LBøåLçà äàø äî ¨¨©¨¨¨¦¦©£¥¤©§¨©¨¨¨¨£©§¥¤¦§©¥

"äëk ìò" .Lc÷nä úéa ìL íéìka¯òébä äîe" .÷eøôéà àìå ïéðL ïéòáL áéLçc íeMî ©¥¦¤¥©¦§¨©¨¨¦§¨¥¦§¦§¦§Ÿ¦§¨¦¦©
"éãeäé Léà"î øîàc ïàîe .ézLå ìè÷c ?"íäéìà¯ìò" ?ïîäa éðwéàc éëcøî äàø äî £¥¤¦§©©§¦©§¨©¥¦§¦¨¨¨¨§§©§¦©¥§¨¨©

"äëk¯"íäéìà òébä äîe" .äøæ äãBáò déLôð éåLc¯øçà"î øîàc ïàîe .àñéð Léçøúàc ¨¨§¨¥©§¥£¨¨¨¨¦¦©£¥¤§¦§§¦¦¨©§¨©¥©©
"älàä íéøácä¯"äëk ìò" ?íéãeäiä ìëa àp÷úpL ïîä äàø äî¯íeMîcàì éëcøî" ©§¨¦¨¥¤¨¨¨¨¨¤¦§©¥§¨©§¦©¨¨¦§¨§§©Ÿ

?"íäéìà òébä äîe" ."äåçzLé àìå òøëé¯øîàc ïàîe ."õòä ìò åéða úàå Búà eìúå" ¦§©§Ÿ¦§©£¤¨¦¦©£¥¤§¨Ÿ§¤¨¨©¨¥©§¨©
"àeää äìéla"î¯" ?úBðBøëfä øôñ úà àéáäì LBøåLçà äàø äî"äëk ìò¯?"íäéìà òébä äîe" .déãäa ïîä øzñà dézðéîæc ¦©©§¨©¨¨¨£©§¥§¨¦¤¥¤©¦§©¨¨¦§¦§¥¤§¥¨¨©£¥¨¦¦©£¥¤

øîBàä éøáãk äëìä :áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà Baìç éaø øîà .àñéð Léçøúàcøîàc ïàîì eléôàå .dlek"éãeäé Léà"î §¦§§¦¦¨¨©©¦¤§¨©©©¨©§¨¨©©£¨¨§¦§¥¨¥¨©£¦§©§¨©¥¦§¦
øîàå .dlek äáeúk àäzL äëéøö"øôñ" úàø÷ð äléâî :áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà Baìç éaø."úøbà" úàø÷ðåúàø÷ð §¦¨¤§¥§¨¨§¨©©¦¤§¨©©¨¨©§¨¨©©§¦¨¦§¥¥¤§¦§¥¦¤¤¦§¥

"øôñ"¯døôz íàL"úøbà" úàø÷ðå .äìeñt ïzLô éèeça¯da ìéhä íàLìLïéãéâ éèeç äLeäiL ãáìáe :ïîçð áø øîà .äøLk ¥¤¤¦§¨¨§¥¦§¨§¨§¦§¥¦¤¤¤¦¦¦¨§Ÿ¨¥¦¦§¥¨¨©©©§¨¦§©¤§
leLî.ïéLøîàíéáeúkä ïéa äáeúkä äléâîa àøBwä :ìàeîL øîà äãeäé áøàøqçî àìc àlà ïøîà àì :àáø øîà .àöé àì §¨¦¨©©§¨¨©§¥©¥¦§¦¨©§¨¥©§¦Ÿ¨¨¨©¨¨Ÿ£¨¨¤¨§¨¦©§¨

äléâîa äãeäé áø dén÷ éø÷ à÷ äåä ìàeîL øa éåì .da ïì úéì àzøet àøzéiîe àøqçî ìáà ,àzøet àøzéiîe¦©§¨§¨£¨¦©§¨¦©§¨§¨¥¨¨¥¦©§¥£¨¨¨¥©¥©§¨¦§¦¨
äáåúëä

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



קצט cvik zeiprz xcq` cenr hi sc ± iyily wxtziprz
éôëùåàã àúøçÐ.oixegy milrpn ea oiraevy mqçéî÷Ð.minaõéôò àìåÐcaern
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ישראל.

משיחת כ"ה טבת, ה'תשכ"ז
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,miheriníéøôBñ é÷ec÷ãå-oeyln mipexg`d minkgd ewiicy dn §¦§¥§¦

,mipic mdn eycige mipey`x zpyn,Lcçì ïéãéúò íéøôBqäM äîe©¤©§¦£¦¦§©¥
eäéð éàîe,df xac.äléâî àø÷î ©¦¦§¨§¦¨

äðùî
:dlibnd `exwl leqt ine xyk in zx`an dpyndïéøLk ìkä©Ÿ§¥¦
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,zrcïè÷å.jepig libl ribdy s`ïè÷a øéLëî äãeäé éaøribdy §¨¨©¦§¨©§¦§¨¨
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epi`y meyn ,dlibnd z` zexwl xyk epi` yxgy dpyna epipy

:ef dpyn zkled `pz dfi`k dpc `xnbd .epf`l rinydl leki
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,àì énð,zeevnd lkn mixehte zrc ipa mpi` ixdyLøç óà ©¦Ÿ©¥¥

,àì énð ãáòéc.dcedi iaxk dpynd z` cinrdl oi` ok m`e ¦£©©¦Ÿ
:digcd z` dgec `xnbd,àúéàãk àäå àúéàãk àä àîìãåxnelk §¦§¨¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

carica xyke dligzkl leqt yxgy ,epick dpyp cg` lky
.carica s` mileqt ohwe dhey eli`e ,dcedi iaxk

iaxk dpynd z` cinrdl xyt` i`y xg` ote`a dgec `xnbd
:dcediàLéøc ììkî ,ïè÷a øéLëî äãeäé éaø àôéñ éðz÷cî¦§¨¨¥¥¨©¦§¨©§¦§¨¨¦§¨§¥¨

ohwa zlqetyàéä äãeäé éaø åàìokzi `l oky ,xg` `pz `l` ¨©¦§¨¦
.envr lr wleg dcedi iaxy):`xnbd dgecéaø dlek àîìãå§¦§¨¨©¦
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:`xnbdéîc éîd `ld ,`tiql `yixdàôéñå äìeñôì àLéø ¦¨¥¥¨¦§¨§¥¨
,äøéLëìmiwleg mpi`y okzi `l okle(z` dgec `xnbd . ¦§¥¨
:diigcde ,àéä äãeäé éaø dlek àîìãådxizq yiy zeywdl oi` §¦§¨¨©¦§¨¦

y meyn `tiql `yixd oiadì éðz÷ ïè÷ éðåeb éøúipy yiy - §¥©§¥¨¨¨¨¥¨
,ohwa mipte`ådpyndïéøLk ìkä ,éðz÷ éëäå ,àøqçéî éøeqç §©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥©Ÿ§¥¦

íéøeîà íéøác äna ,ïè÷å äèBL Løçî õeç äléânä úà úBø÷ì¦§¤©§¦¨¥¥¥¤§¨¨©¤§¨¦£¦
,`iven epi` ohwyCepéçì òébä àlL ïè÷alibl ribd `ly - §¨¨¤Ÿ¦¦©§¦

,mipy xyr e` ryz oa oebk ,zeevnd meiwl ekpgl miaiigyìáà£¨
älçzëì eléôà ,Cepéçì òébäL ïè÷aiptn ,`ivenäãeäé éaøL §¨¨¤¦¦©§¦£¦§©§¦¨¤©¦§¨

ïè÷a øéLëîlk z` zn`ay x`yp df itle .jepigl ribdy dfk ©§¦§¨¨
oic wx `ed epzpynay yxgd leqte ,dcedi iax dpy dpynd

.`vi epnn rneyd carica j` ,dligzkl
:efd `zniwe`d z` dgec `xnbdàzîé÷Bà éàîa,epzpynléaøk §©¦§¨§©¦
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,`ziixaaíøBz ,òîBL Bðéàå øaãnä Løçeizexitn dnexz ¥¥©§©¥§¥¥©¥
älçzëì`iveny dkxad z` rney epi`e jxal jixv `edy s` §©§¦¨

,eitnépî,dligzkl z`f dxiznd ef `ziixa dpyy `pzd in -éà ©¦¦
,äãeäé éaøay xaq ixdïéà ãáòécj`,àì älçzëìe,éñBé éaø éà ©¦§¨¦£©¦§©§¦¨Ÿ¦©¦¥

ay xaq ixd.àì énð ãáòéciaxk zipyp ef `ziixay gxkene ¦£©©¦Ÿ
epzpyne ,dligzkl s` xzeny xaq dcedi iax ok m`e ,dcedi

.dcedi iaxk dcinrdl oi` yxga dlqty
:digcd lr zeywdl dqpn `xnbdéàî àlàåef `ziixay xeaqz §¤¨©

k zipypå ,äãeäé éaøxizn dcedi iax,älçzëì eléôàok m`àlà ©¦§¨§£¦§©§¦¨¤¨
àéðúc àä,zxg` `ziixaa,Baìa ïBænä úkøa íãà Cøáé àì ¨§©§¨Ÿ§¨¥¨¨¦§©©¨§¦

,epf`l rinyn epi`e xne`y xnelkCøéa íàådf ote`a,épî .àöé §¦¥©¨¨©¦
epi` ixdàìkàìå äãeäé éaøk,éñBé éaøokyéàkäãeäé éaøixd Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¥¦©¦§¨

xizn dcedi iax,älçzëì eléôà,dligzkl exq` `ziixaa eli`e £¦§©§¦¨
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נלקח  לבני-ישראל  שנוגע  עניין  כל  הרי  מתן-תורה,  על  דקאי  ולשון",  עם  מכל  בחרת  "ובנו   – היא  ישראל  בני  של  המציאות  עיקר 
מהתורה.

משיחת כ"ה טבת, ה'תשכ"ז

כיוון שההפטרה יכולה להחליף את הפרשה, הרי מובן, שכשם שיכולים ללמוד כל העניינים מהפרשה, כך יכולים ללמדם גם מההפטרה.
משיחת כ"ה טבת, ה'תשכ"ז

הקדוש-ברוך-הוא דורש מיהודי – שיתמסר לגמרי לה' ולתורתו, לא רק בכוחות הגלויים, אלא גם בכוחות הנעלמים, ועד לכוחות 
העצמיים, ועד לעניין המסירות-נפש, וכפירוש רבינו הזקן שהוא-עניין מסירת הרצון.

משיחת כ"ה טבת, ה'תשכ"ז
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:diigcd z` zvxzn `xnbdíìBòìmxez yxgy `ziixad §¨
k dligzkläãeäé éaø,`idårinydl `la rny z` `xewdy xaq ©¦§¨§

xzen df ixd eipf`l,äléçzëì eléôàdlqty epizpyn ok m`e £¦§©§¦¨
iqei iaxk dcinrdl yie dcedi iaxk dcinrdl oi` gxkda yxga

,`vi `l carica s`y xaqyàéL÷ àìåzkxa oiprl `ziixad on §Ÿ©§¨
c ,caricl dligzkl oia wlgl yiy oefndàä`ziixad - ¨

dligzkl s` dxizdy dpey`xddéãécdcedi iax zrc `id - ¦¥
e ,envràäcaricl dligzkl oia dwligy dipyd `ziixad - ¨

déaøc`edy ,dixfr oa xfrl` iax eax mya dxn` dcedi iax - §©¥
aq ok`,caricl dligzkl oia wlgl yiy xàéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦

éøö ,òîL úà àøBwä ,äéøæò ïa øæòìà éaø íeMî øîBà äãeäéC §¨¥¦©¦¤§¨¨¤£©§¨©¥¤§©¨¦
òéîLiLez`ixwøîàpL ,Bðæàì(c e mixac)'ä eðéäìà 'ä ìàøNé òîL' ¤©§¦©§¨§¤¤¡©§©¦§¨¥¡Ÿ¥

,'ãçà,'rny' zaizn miyxeceéðæàì òîLäàéöBî äzàM äî E ¤¨©§©§¨§¤©¤©¨¦
étî,E.dligzkl oic wx `edy rnyn 'jixv' oeylneøéàî éaø ¦¦©¦¥¦

,øîBàxn`py ,epf`l ezxin` rinydl jixv oi` dligzkl s`my) ¥
(e e,'Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLà',ala zeevnd dlzy xg`ne £¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤

y micnl,íéøácä ïä ïä álä úðåek øçà.epf`l rinyiy jxev oi`e ©©©¨©©¥¥¥©§¨¦
:`ziixad xe`iaa sqep uexizéëäì úéúàc àzLäzwelgn yiy ©§¨§¨¦§¨¦

yi ,df oipra xi`n iaxl dixfr oa xfrl` iax mya dcedi iax oia
y ,oefnd zkxa ly `ziixad on `iyewd z` uxzlàîéz eléôà£¦¥¨

ydéaøk äãeäé éaødixfr oa xfrl` iax,déì àøéáñdligzkly ©¦§¨§©¥§¦¨¥
,epf`l rinydl jixvéft ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé éðúc àäå§¨§¨¥§¨§¥§©¦¦§¤©¦

,epf`l rinydl jixv oi` dligzkl s`yàéä øéàî éaøeixacly ©¦¥¦¦
.x`eank ald zpeeka ielz lkd

:dpyna epipy.ïè÷a øéLëî äãeäé éaø©¦§¨©§¦§¨¨
:df oipra dyrn d`ian `ziixad,äãeäé éaø øîà ,[àéðz] (àéðúã)©§¨¨©©¦§¨

,didy dyrnn ixacl di`x yiäéúéø÷e ,éúééä ïè÷dlibnl ¨¨¨¦¦§¦¦¨
íéð÷æe ïBôøè éaøî äìòîìmipwfe oetxh iax ipta -,ãBìajkne §©§¨¥©¦©§§¥¦§

.dxyk ef d`ixwy ixacl di`x yi ewzyyïéàéáî ïéà ,Bì eøîà̈§¥§¦¦
,ïèwä ïî äéàø.ezephwa d`xy dn lr cirdl on`p epi` mc`y §¨¨¦©¨¨

:df oirk ztqep `ziixaäéúéø÷e éúééä ïè÷ ,éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¨¨¨¦¦§¦¦¨
dlibnläéàø ïéàéáî ïéà ,Bì eøîà .äãeäé éaøî äìòîìdkldlïî §©§¨¥©¦§¨¨§¥§¦¦§¨¨¦
,øéznäoi`e ,ohwn d`ixw renyl xiznd `ed dcedi iax ixdy ©©¦

:`xnbd zl`ey .eilr miwleg miaxy oeik epnn di`x `iadl
déì eøîéìåyïèwä ïî äéàø ïéàéáî ïéàdcedi iaxl minkg ixack §¥§¥¥§¦¦§¨¨¦©¨¨

:`xnbd daiyn .zncewd `ziixaaà÷ ãBòå àãç,déì eøî,xnelk £¨§¨¨§¥
,epiide ,oey`xd mrhd lr xg` mrh etiqedúééä ïè÷c ,àãçoi`e £¨§¨¨¨¦¨

,jzii`xn di`x mi`ian,ãBòåyeléôàm`úééä ìBãbdry dze`a §£¦¨¨¦¨
`iadl jl oi` mewn lkn ,jzii`xn di`x `iadl leki ziide

oky ,df dyrnn di`x.øéznä ïî äéàø ïéàéáî ïéà¥§¦¦§¨¨¦©©¦

äðùî
upzy mcew ozeyrl oi`e meia opnfy zeevnd z` zhxtn dpynd

:dngdäléânä úà ïéøB÷ ïéà,mixetd meiaïéìî àìåoa wepiz ¥¦¤©§¦¨§Ÿ¨¦
,mini dpenyïéìáBè àìåiriayd meia zn i`nh e` daif i`nh §Ÿ§¦

,mzxitqlïéfî àìåiyilyd meia zn `nh lr dxt xt` in §Ÿ©¦
,ezxitql iriaydeõðzL ãò ,ìBaèz àì íBé ãâðk íBé úøîBL ïëå§¥¤¤§¤¤Ÿ¦§©¤¨¥

,änçä,dlila `le meia mpnf el` lkyeNòL ïleëåel` mixac ©©¨§¨¤¨
øLk ,øçMä ãenò äìòMî`xwpe `ed mei xak f`y oeik ,xacd ¦¤¨¨©©©©¨¥

ekixvd ,xgyd dlr m` mi`iwa lkd oi`y oeiky `l` ,mpnf
wtq icin e`vi i`ceea f`y dngd upd cr epizniy dligzkl

.dlil

àøîâ
`le meia mpnf el` lky dpynd ipic xewn zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .dlilaïìðî`weec dlibnd z` mi`xewy oicd §¨¨
:`xnbd daiyn .meiaàø÷ øîàc(gk h xzq`)íéøkæð älàä íéîiäå' §¨©§¨§©¨¦¨¥¤¦§¨¦

,'íéNòðåy rnyn 'mini' xn`py dnne.àì äìéla ïéà íBia §©£¦©¦©©§¨Ÿ
:`xnbd dywnéåäéz àîéìef dpyn,éåì ïa òLBäé éaøc àzáeéz ¥¨¤¡¥§§¨§©¦§ª©¤¥¦

,äìéla äléânä úà úBø÷ì íãà áéiç ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc§¨©©¦§ª©¤¥¦©¨¨¨¦§¤©§¦¨©©§¨
ìådúBðLdipy mrt dzexwl -,íBia`weecy rnyn dpyna eli`e §¦§¨©

:`xnbd zvxzn .dlila `le aiig meiaíBécà éðz÷ ékdpynd - ¦¨¨¥©§
`dz ef d`ixwy 'minide'n micnly ,mei ly d`ixwa dxaic
d`ixw ly sqep aeig yi zn`a j` ,dlila `le meia `weec

.dlila
:dpyna epipy'åëå ïéìî àìå.dngd upzy cr §Ÿ¨¦

n `ed df oic xewn :`xnbd zx`anáéúëc(b ai `xwie)éðéîMä íBiáe' ¦§¦©©§¦¦
,'ìBné.meia wx epnfy x`ean 'meia' xn`py dnne ¦

:dpyna epipy.'åëå ïéfî àìå ïéìáBè àìå§Ÿ§¦§Ÿ©¦
:dliahae d`fda oicd xewn z` `xnbd zx`anáéúëchi xacna) ¦§¦

(hi,'éòéáMä íBia ['åâå] àîhä ìò øBähä äfäå''meia' xn`py dnne §¦¨©¨©©¨¥©©§¦¦
.dlila `le meia wx `id d`fdy micnl,äéfäì äìéáè L÷zéàå§¦§©§¦¨§©¨¨

dpnf dliah s`y cnll ,'miOA ugxe' weqtd jynda xn`py§¨©©©¦
.dlila `le meia wx `id

:dpyna epipyänçä õðzL ãò ìBaèz àì íBé ãâðk íBé úøîBL ïëå§¥¤¤§¤¤Ÿ¦§©¤¨¥©©¨
.'åëå

:`xnbd dywnéáéiç ìkî íBé ãâðk íBé úøîBL àðL éàî ,àèéLt§¦¨©§¨¤¤§¤¤¦¨©¨¥
úBìéáèdliah d`vi recne ,dlila `le meia mpicy lirl xn`py §¦

.mllkn ef
:`xnbd zvxznéøèöéà,Cokyàðéîà Czòc à÷ìñcéåäézdzii`x ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨¤¡¥

,mei zxney ly dpey`xdäðBLàø äiàøe ,áæ ìL äðBLàø äiàøk¦§¦¨¦¨¤¨§¦¨¦¨
áéúëc ,éø÷ ìòáì L÷zéà áæ ìL(al eh `xwie)øLàå áfä úøBz úàæ' ¤¨¦§©§©©¤¦¦§¦Ÿ©©¨©£¤

,'òøæ úáëL epnî àöz,cnlne ,cgi mdipy exkfpyéø÷ ìòa äî ¥¥¦¤¦§©¤©©©©¤¦
íBia ìáBè,ezxgnl oizndl jixv epi`e ,ea d`xyéàälra af - ¥©©

zg` dii`xdéîBéa ìBaèéì énð.ea d`xy meia -ås`àä- ©¦¦§§¥§¨
i`ce mpn`e ,ezxgnl oizndl jxhvz `l mei cbpk mei zxneyd
`id ixdy ,dpey`x dii`xa afe ixw lral ixnbl dnec dpi`

àîîéai`ce dzii`x meia -áéúëc ,äìáè éöî àì(ek eh my)éîé ìk' ¦¨¨Ÿ¨¥¨§¨¦§¦¨§¥
,'dì äéäé dúcð ákLîk dáBæmei zxney oic miyxec df weqtne ¨§¦§©¦¨¨¦§¤¨

mei cbpk(.br dcp)zvwn s` xenyl dkixvy miyxec 'didi'ne ,
c xn`p mewn lkn j` ,zxgnd meinàéìéìadzii`x mei xg`ly §¥§¨

,øenéL úö÷î ãéáòéì úäéîdlil eze` xenyzy jkay xnelk ¦©¦£¦¦§©¦
,xeniy zvwn miiwzåf`,ìBaèézcr oizndl dkixv `dz `le §¦§

,meidïì òîLî à÷meia `l` zlaeh dpi` mei zxney s`y ¨©§©¨
`ed sqep mei xenyl dkixvy cnlpy dny meyn ,ezxgnly

e ,dlecb daf ly miiwp dray zxitqke ,dxitq oicnàéòac ïåék¥¨§¨£¨
äøéôñ,dzii`x zxgnly meia §¦¨
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כל זמן שעבודתו היא רק מצד הרצון שלו, ומצד ההבנה וההשגה שלו, אינו יכול "ליקח" את התורה, שהיא חכמתו ורצונו של הקדוש-
ברוך-הוא, שזהו באין-ערוך לגמרי משכל של נברא, שהרי בורא ונברא הם באין-ערוך לגמרי זה-לזה.

משיחת כ"ה טבת, ה'תשכ"ז

וודאי שחכמתו של הקדוש-ברוך-הוא אינה יכולה להיכנס "בקופא דמחטא" של שכל הנברא!
משיחת כ"ה טבת, ה'תשכ"ז

cvik zeiprz xcq` cenr k sc ± iyily wxtziprz
äãåäé éáø íìåòìÐcaric elit`e ,`id iqei iax oizipzne .xiykn dligzkl elit`e

.`léàäåÐ.dcedi iax dligzkl mxezcéàäåÐ.oefnd zkxacäéáøãÐly enyn

caric la` ,dligzkl rnyn `pyil i`de .rinydl jixvy ,dxn` dixfr oa xfrl` iax

.`viéëäì úéúàã àúùäåÐ.xi`n iaxe dcedi iaxc `zbelt `d opireny`låìéôà
äãåäé éáø àîéúÐ,`vi rny z`ixwa xn`c

caricÐdligzkl ,oi`Ðinp oizipzne .`l

.`id dcedi iaxe ,yxgl dlqtc `ed dligzkl

`iywce .`id dcedi iax inp oefnd zkxac jde

dixa dcedic `d jl`l ,ipn ift oa oerny iaxc

iqei iax `le dcedi iaxÐ,`id xi`n iax

.dligzkl xykncøéúîä ïîÐdcedi iax

jl oi`e ,ohwd z` xiznd `ed eiptl zixwy

.eilr oiwleg miax ixdy ,epnn di`x `iadl

äðùîïéìáåè àìåÐafl iriay ribiyn

zqipka dkiygyn mixne` oi` zn `nhle

zligz dlilc ab lr s` ,leahl ie`x iriay

`id meiÐmeid xaryn la` .opira mei `kd

.edlekl dl sili `xnbae ,dlila leahl xzen

íåé ãâðë íåé úøîåù ïëåÐi`n yxtn `xnba

dil `pz `d ,dytp itp`a ez `dl hwpc `py

."oilaeh oi`"äîçä õðä ãòÐwtqn `viy

.dlil'åë åùòù ïìåëåÐ`nni xgyd zelrnc

oikixv ea oi`iwa lkd oi`y itl la` `ed

.dngd upd cr oizndlàøîâéðú÷ éëÐcr

xn`we ,dipy diixw` meic` dngd upd `dzy

.meia mei ly `diyäìéáè ù÷úéàåÐaizkc

.dafe afl oicd `ede "mina ugxe" ditiqaéëä
ïðéñøâÐmei cbpk mei zxney `py i`n `hiyt

.'ekíåé ãâðë íåé úøîåùÐdlky xg`ldray

m`y ,daif ini oiiexwd mei xyr oiqpkp dcp ini

oitevx mini dyly oda d`xzÐ,daf `id ixd

mei d`xz m`e .oaxwe dray zxitq dperhe

cg`Ði`xwne .zlaehe zxgnl mei zxney

`zrnya dl iziine ,mipdk zxeza dl sili

.dcp zkqnc `ziixzaéåäéúÐly di`x jd

lral ywzi`c ,af ly dpey`x di`xk daf

epnn `vz xy`e afd zxez z`f" aizkc ,ixw

di`x epiide ,`kd aizk daif `cg ."rxf zaky

"rxf zaky epnn `vz xy`"e ,dpey`xÐepiid

.ixw lraïðéñøâ äéäé áéúëã íåùîÐini lk"

`xw jde ."dl didi dzcp akynk dz`neh aef

lk" iieaxn ,i`w mei cbpk mei zxney zii`xa

opixn`e .(` ,br) dcp zkqna dl opiyxc "ini

mzd"dl didi" :Ð,cg`l cg` zxteqy cnln

,leahz zdin dlila ,jkld .zxgnd mein zvw

.xeniy zvw dcarc
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àìåoi` :(`"i dpyn a"i wxt) dxt zkqna opzdc :`iyw Ð meia `l` oifn `le oilaeh

`kde .meia eilr oifne dlila laeh envr `ed la` ,meia oifne dlila aef`d oilaeh

lawl ick d`fdd iptl zg` ,od zeliah izyc :mz epiax yxite !meia leahl jixvc opixn`

`idd epiide ,d`fdd xg`l zg`e .(a,en) zenai zkqna opzck ,dlila `ied dze`e ,d`fdd

inp ikde .`nnia `ied `idde ,`xwa `aizkc

dliah `ki`c (`,h) zezixkc ipy wxt rnyn

eqpkp `l mkizea` dn :opixn`wc ,d`fdd iptl

,minc z`vxde dliahe dlina `l` zixal

"mcd z` wexfie"n ol `wtp minc z`vxde

`la d`fd oi`c ixinbc meyn ol `wtp dliahe

dxt z`fde .d`fdd lawl ick diptl dliah

dliah jixv ok m`e ,zcner d`fd dze` mewna

ixtqa `dc ,dixg`l dliah jixv mbe ,diptl

dyr `l Ð d`fdl dliah micwd m`y :ipzw

,d`fd xg`l dliah yiy :`nl` .melk `le

rnynck d`fdd mcew zg`e ,mzd rnynck

xikfny ,epzxnba zenewn dnkae zezixka

`kd :dyw mewn lkne .d`fdd iptl dliah

,d`fdd iptlc dliaha i` ?ixiin dliah dfi`a

ok m` `yixa Ð oilaeh hwpc `pyil rnynck

dze`a ixiin i`e !ziyixtck ,dlila elit` `ied

ywzi`c meyn `ixi` i`n Ð d`fd xg`ly

,d`fdd xg`l `iedc meyn dil wetiz ?d`fdl

d`fdd xg`ly dlil ihernle !meia `l` dpi`e

xarc oeikc ,jixhvi` `l ipiny lil epiidc

.dvxiy zr lka leahl xzenc `hiyt Ð iriay

leahl xzen meid xarync ,ok yxit i"yx mbe

:xy` oa wgvi epiax yexitk d`xp jkl .dlila

opzck ,`nnia `iedc ,aef` zliaha ixiin `kdc

jk xg`e oilaeh hwp ikdle (my dxt) zkqna

`xw iziinc ,inlyexia rnyn inp ikde .oifn

,d`fdl dliah ywz`c `yxcnl "dfde lahe"c

`dc :wgvi epiaxl dyw edine .aef` zliah epiide

`nhe dafde afd (`,gt) `nei zkqn idlya xn`

dgpnd on :xne` iqei iax ,meia ozliah zn

zltz lltzdy xg` :yexit .leahi `l dlrnle

dxne`l `ed leki dlirp zlitzc ,dgpnd

i`c ,d`fdd xg`ly meia epiidc `hiyte .dlila

?mixetkd meia leahl xzen j`id d`fdd iptl

mewn lkn Ð devn dpnfa dliahc meyn i`

mixac el` wxt xn`ck ,zeay `ied d`fdd

yxtz m`e ?zeyrl leki j`ide ,(a,dq migqt)

oi` Ð ipinya laeh `ed eiykre lenz`n dfdy

jixve !mixetkd mei `igc `le ,dpnfa dliah ef

xary e` ,bbeya e` ,ohwn d`fdd laiwy :xnel

.dfdeéúëãá:`iyw Ð leni ipinyd meiae

m` xne` xfril` iax" wxtac

,`xw i`d yixc (mye `,alw zay) "`iad `l

`le yixc "mini zpeny oa"ne ,zaya elit` xnel

:xnel yie !opgei iaxc dizeek mzd `ipze ,dlila

il dnl `iyw ok m`e ,dpnn zexeht miypdy `nxb onfdy dyr zevn `ied ok m` ,dlila dpi` dlinc oeik :mixt` epiax axd dywde .mirbp zii`xk ,xzei dheytd dyxcd iziin `kdc

miypc i`dc `pin` ded "eze`" e`l i`c :xnel yie !`id `nxb onfdy dyr onfdy dyr zevnc dil wetiz ?lenl zaiig dpi` dy`c xnel "eze`"c `xw (mye `,hk) oiyecwc `nw wxta

dxyr yly dilr ezxkpe ,zxk da yiy dlin la` .miyp opihrnn ediipne ,zxk eda zilc ldwde dgnye dvnc `inec ,zxk `kilc `kid epiid Ð `nxb onfdy dyr zevnn zexeht

.dlila oia meia oia oibdepc xn`c o`nke ,dpnfa `ly dlinl inp i` .`lc "eze`" ol rnyn `w ,ediipa z` lenl miyp eda aiignc `pin` ded Ð zezixa

éàîi`n :ikd yxtl jixv aef` zliaha ixii` i` la` .dnvr ipta xikfdy `py i`n irac ,xity iz` Ð mc` zliaha ixiin lirlc "oilaeh `le" i` Ð 'eke mei cbpk mei zxney `py

.zeliah iaiig x`y lkn ,meia `idy xnel ,mei zxney xikfdy `py
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.`léàäåÐ.dcedi iax dligzkl mxezcéàäåÐ.oefnd zkxacäéáøãÐly enyn

caric la` ,dligzkl rnyn `pyil i`de .rinydl jixvy ,dxn` dixfr oa xfrl` iax

.`viéëäì úéúàã àúùäåÐ.xi`n iaxe dcedi iaxc `zbelt `d opireny`låìéôà
äãåäé éáø àîéúÐ,`vi rny z`ixwa xn`c

caricÐdligzkl ,oi`Ðinp oizipzne .`l

.`id dcedi iaxe ,yxgl dlqtc `ed dligzkl

`iywce .`id dcedi iax inp oefnd zkxac jde

dixa dcedic `d jl`l ,ipn ift oa oerny iaxc

iqei iax `le dcedi iaxÐ,`id xi`n iax

.dligzkl xykncøéúîä ïîÐdcedi iax

jl oi`e ,ohwd z` xiznd `ed eiptl zixwy

.eilr oiwleg miax ixdy ,epnn di`x `iadl

äðùîïéìáåè àìåÐafl iriay ribiyn

zqipka dkiygyn mixne` oi` zn `nhle

zligz dlilc ab lr s` ,leahl ie`x iriay

`id meiÐmeid xaryn la` .opira mei `kd

.edlekl dl sili `xnbae ,dlila leahl xzen

íåé ãâðë íåé úøîåù ïëåÐi`n yxtn `xnba

dil `pz `d ,dytp itp`a ez `dl hwpc `py

."oilaeh oi`"äîçä õðä ãòÐwtqn `viy

.dlil'åë åùòù ïìåëåÐ`nni xgyd zelrnc

oikixv ea oi`iwa lkd oi`y itl la` `ed

.dngd upd cr oizndlàøîâéðú÷ éëÐcr

xn`we ,dipy diixw` meic` dngd upd `dzy

.meia mei ly `diyäìéáè ù÷úéàåÐaizkc

.dafe afl oicd `ede "mina ugxe" ditiqaéëä
ïðéñøâÐmei cbpk mei zxney `py i`n `hiyt

.'ekíåé ãâðë íåé úøîåùÐdlky xg`ldray

m`y ,daif ini oiiexwd mei xyr oiqpkp dcp ini

oitevx mini dyly oda d`xzÐ,daf `id ixd

mei d`xz m`e .oaxwe dray zxitq dperhe

cg`Ði`xwne .zlaehe zxgnl mei zxney

`zrnya dl iziine ,mipdk zxeza dl sili

.dcp zkqnc `ziixzaéåäéúÐly di`x jd

lral ywzi`c ,af ly dpey`x di`xk daf

epnn `vz xy`e afd zxez z`f" aizkc ,ixw

di`x epiide ,`kd aizk daif `cg ."rxf zaky

"rxf zaky epnn `vz xy`"e ,dpey`xÐepiid

.ixw lraïðéñøâ äéäé áéúëã íåùîÐini lk"

`xw jde ."dl didi dzcp akynk dz`neh aef

lk" iieaxn ,i`w mei cbpk mei zxney zii`xa

opixn`e .(` ,br) dcp zkqna dl opiyxc "ini

mzd"dl didi" :Ð,cg`l cg` zxteqy cnln

,leahz zdin dlila ,jkld .zxgnd mein zvw

.xeniy zvw dcarc
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àìåoi` :(`"i dpyn a"i wxt) dxt zkqna opzdc :`iyw Ð meia `l` oifn `le oilaeh

`kde .meia eilr oifne dlila laeh envr `ed la` ,meia oifne dlila aef`d oilaeh

lawl ick d`fdd iptl zg` ,od zeliah izyc :mz epiax yxite !meia leahl jixvc opixn`

`idd epiide ,d`fdd xg`l zg`e .(a,en) zenai zkqna opzck ,dlila `ied dze`e ,d`fdd

inp ikde .`nnia `ied `idde ,`xwa `aizkc

dliah `ki`c (`,h) zezixkc ipy wxt rnyn

eqpkp `l mkizea` dn :opixn`wc ,d`fdd iptl

,minc z`vxde dliahe dlina `l` zixal

"mcd z` wexfie"n ol `wtp minc z`vxde

`la d`fd oi`c ixinbc meyn ol `wtp dliahe

dxt z`fde .d`fdd lawl ick diptl dliah

dliah jixv ok m`e ,zcner d`fd dze` mewna

ixtqa `dc ,dixg`l dliah jixv mbe ,diptl

dyr `l Ð d`fdl dliah micwd m`y :ipzw

,d`fd xg`l dliah yiy :`nl` .melk `le

rnynck d`fdd mcew zg`e ,mzd rnynck

xikfny ,epzxnba zenewn dnkae zezixka

`kd :dyw mewn lkne .d`fdd iptl dliah

,d`fdd iptlc dliaha i` ?ixiin dliah dfi`a

ok m` `yixa Ð oilaeh hwpc `pyil rnynck

dze`a ixiin i`e !ziyixtck ,dlila elit` `ied

ywzi`c meyn `ixi` i`n Ð d`fd xg`ly

,d`fdd xg`l `iedc meyn dil wetiz ?d`fdl

d`fdd xg`ly dlil ihernle !meia `l` dpi`e

xarc oeikc ,jixhvi` `l ipiny lil epiidc

.dvxiy zr lka leahl xzenc `hiyt Ð iriay

leahl xzen meid xarync ,ok yxit i"yx mbe

:xy` oa wgvi epiax yexitk d`xp jkl .dlila

opzck ,`nnia `iedc ,aef` zliaha ixiin `kdc

jk xg`e oilaeh hwp ikdle (my dxt) zkqna

`xw iziinc ,inlyexia rnyn inp ikde .oifn

,d`fdl dliah ywz`c `yxcnl "dfde lahe"c

`dc :wgvi epiaxl dyw edine .aef` zliah epiide

`nhe dafde afd (`,gt) `nei zkqn idlya xn`

dgpnd on :xne` iqei iax ,meia ozliah zn

zltz lltzdy xg` :yexit .leahi `l dlrnle

dxne`l `ed leki dlirp zlitzc ,dgpnd

i`c ,d`fdd xg`ly meia epiidc `hiyte .dlila

?mixetkd meia leahl xzen j`id d`fdd iptl

mewn lkn Ð devn dpnfa dliahc meyn i`

mixac el` wxt xn`ck ,zeay `ied d`fdd

yxtz m`e ?zeyrl leki j`ide ,(a,dq migqt)

oi` Ð ipinya laeh `ed eiykre lenz`n dfdy

jixve !mixetkd mei `igc `le ,dpnfa dliah ef

xary e` ,bbeya e` ,ohwn d`fdd laiwy :xnel

.dfdeéúëãá:`iyw Ð leni ipinyd meiae

m` xne` xfril` iax" wxtac

,`xw i`d yixc (mye `,alw zay) "`iad `l

`le yixc "mini zpeny oa"ne ,zaya elit` xnel

:xnel yie !opgei iaxc dizeek mzd `ipze ,dlila

il dnl `iyw ok m`e ,dpnn zexeht miypdy `nxb onfdy dyr zevn `ied ok m` ,dlila dpi` dlinc oeik :mixt` epiax axd dywde .mirbp zii`xk ,xzei dheytd dyxcd iziin `kdc

miypc i`dc `pin` ded "eze`" e`l i`c :xnel yie !`id `nxb onfdy dyr onfdy dyr zevnc dil wetiz ?lenl zaiig dpi` dy`c xnel "eze`"c `xw (mye `,hk) oiyecwc `nw wxta

dxyr yly dilr ezxkpe ,zxk da yiy dlin la` .miyp opihrnn ediipne ,zxk eda zilc ldwde dgnye dvnc `inec ,zxk `kilc `kid epiid Ð `nxb onfdy dyr zevnn zexeht

.dlila oia meia oia oibdepc xn`c o`nke ,dpnfa `ly dlinl inp i` .`lc "eze`" ol rnyn `w ,ediipa z` lenl miyp eda aiignc `pin` ded Ð zezixa

éàîi`n :ikd yxtl jixv aef` zliaha ixii` i` la` .dnvr ipta xikfdy `py i`n irac ,xity iz` Ð mc` zliaha ixiin lirlc "oilaeh `le" i` Ð 'eke mei cbpk mei zxney `py

.zeliah iaiig x`y lkn ,meia `idy xnel ,mei zxney xikfdy `py
dxitq

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

íìBòìäãeäé éaø,äléçzëì eléôàå.àä :àéL÷ àìå §¨©¦§¨©£¦§©§¦¨§¨©§¨¨
íeMî øîBà äãeäé éaø ,àéðúc .déaøc àäå déãéc¦¥§¨§©¥§©§¨©¦§¨¥¦

éøö òîL úà àøBwä :äéøæò ïa øæòìà éaøòéîLiL C ©¦¤§¨¨¤£©§¨©¥¤§©¨¦¤©§¦©
"ãçà 'ä eðéäìà 'ä ìàøNé òîL" :øîàpL ,Bðæàì§¨§¤¤¡©§©¦§¨¥¡Ÿ¥¤¨

¯éðæàì òîLäàéöBî äzàM äî Eétîøéàî éaø .E ©§©§¨§¤©¤©¨¦¦¦©¦¥¦
"Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLà" :øîBà¯øçà ¥£¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤©©

.íéøácä ïä ïä álä úðåek,éëäì úéúàc àzLä ©¨©©¥¥¥©§¨¦¨§¨§¨¥§¨¦
àäå .déì àøéáñ déaøk äãeäé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦§¨§©¥§¦¨¥§¨

éæt ïa ïBòîL éaø déøa äãeäé éðúc.àéä øéàî éaø¯ §¨¥§¨§¥©¦¦§¤¨¦©¦¥¦¦
:äãeäé éaø øîà ,àéðz ".ïè÷a øéLëî äãeäé éaø"©¦§¨©§¦§¨¨©§¨¨©©¦§¨

äéúéø÷e éúééä ïè÷äìòîì.ãBìa íéð÷æe ïBôøè éaøî ¨¨¨¦¦§¦¦¨§©§¨¥©¦©§§¥¦§
.ïèwä ïî äéàø íéàéáî ïéà :Bì eøîààéðzøîà , ¨§¥§¦¦§¨¨¦©¨¨©§¨¨©

äìòîì äéúéø÷e éúééä ïè÷ :éaøeøîà .äãeäé éaøî ©¦¨¨¨¦¦§¦¦¨§©§¨¥©¦§¨¨§
.øéznä ïî äéàø ïéàéáî ïéà :Bìïéà :déì eøîéìå ¥§¦¦§¨¨¦©©¦§¥§¥¥

!ïèwä ïî äéàø íéàéáîàãç .déì eøîà÷ ãBòå àãç §¦¦§¨¨¦©¨¨£¨§¨¨§¥£¨
,úééä ìBãb eléôà :ãBòå .úééä ïè÷äéàø ïéàéáî ïéà ¨¨¨¦¨§£¦¨¨¦¨¥§¦¦§¨¨

.øéznä ïîäðùîïéìî àìå ,äléânä úà ïéøB÷ ïéà ¦©©¦¥¦¤©§¦¨§Ÿ¨¦
,ïéfî àìå ïéìáBè àìåíBé úøîBL ïëå,íBé ãâðk §Ÿ§¦§Ÿ©¦§¥¤¤§¤¤

ïleëå .änçä õðzL ãò ìBaèz àìäìòMî eNòL Ÿ¦§©¤¨¥©©¨§¨¤¨¦¤¨¨
.øLk øçMä ãenòàøîâíéîiäå" :àø÷ øîàc ?ïìðî ©©©©¨¥§¨©§¨©§¨§©¨¦

"íéNòðå íéøkæð älàä¯íBia¯äìéla ,ïéà¯.àì ¨¥¤¦§¨¦§©£¦©¦©©§¨Ÿ
,éåì ïa òLBäé éaøc àzáeéz éåäéz àîéìøîàc ¥¨¤¡¥§§¨§©¦§ª©¤¥¦§¨©

äléânä úà úBø÷ì íãà áéiç :éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦©¨¨¨¦§¤©§¦¨
ìå äìéla?íBia dúBðLéðú÷ ék¯ïéìî àìå" .íBécà ©©§¨§¦§¨©¦¨¨¥©§§Ÿ¨¦

'åëå"."ìBné éðéîMä íBiáe" :áéúëc"ïéìáBè àìå ¦§¦©©§¦¦¦§Ÿ§¦
'åëå ïéfî àìå,"àîhä ìò øähä äfäå" :áéúëc §Ÿ©¦¦§¦§¦¨©¨Ÿ©©¨¥
éòéáMä íBia,"L÷úéàå.äéæäì äìéáè"úøîBL ïëå ©©§¦¦§¦§©§¦¨©£¨¨§¥¤¤

".'åëå änçä õðzL ãò ìBaèz àì íBé ãâðk íBé§¤¤Ÿ¦§©¤¨¥©©¨
éáéiç ìkî íBé ãâðk íBé úøîBL àðL éàî !àèéLt§¦¨©§¨¤¤§¤¤¦¨©¨¥

éøèöéà ?úBìéáèäiàøk éåäéz àðéîà Cúòc à÷ìñ .C §¦¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨¤¡¥¦§¦¨
äðBLàøìL,áæìòáì L÷úéà áæ ìL äðBLàø äiàøe ¦¨¤¨§¦¨¦¨¤¨¦§©§©©

epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ" :áéúëc ,éø÷¤¦¦§¦Ÿ©©¨©£¤¥¥¦¤
".òøæ úáëLíBia ìáBè éø÷ ìòa äî¯éîð éàä ¦§©¤©©©©¤¦¥©©©¦

äéäé dúcð ákLîk dáBæ éîé ìk" :áéúëc ,äìáè éöî àì àîîéa àäå .déîBéa ìBaèéì¦§§¥§¨¦¨¨¨¨¦¨§¨¦§¦¨§¥¨§¦§©¦¨¨¦§¤
"dì¯,øenéL úö÷î ãéáòéì úäéî àéìéìa,äøéôñ àéòác ïåék ïì òîLî à÷ .ìBaèúå ¨§¥§¨¦©¦£¦¦§¨¦§¦§¨©§©¨¥¨§¨£¨§¦¨

äøéôñ

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

מגילה. פרק שני - הקורא למפרע דף כ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

האמונה בה' היא היסוד גם להנהגה הראוייה בין אדם לחבירו.
משיחת כ"ה טבת, ה'תשכ"ז



רד
cvik zeiprz xcqa cenr k sc ± iyily wxtziprz

Z ïì òîùî à÷lk ,dray zxitq znbecn ,`id dxitq meyn cg`l cg` i`dc oeik

.(eh `xwie) "mini zray dl dxtqe" aizkc ,`id `nnic dxitqéîã÷î=.oinicwn

éëùçî=.oiaixrnäëàìîì íåéäå øîùîì äìéìä åðì äéäå òîù àúÐdpin rnylk :

.`zekyge `zencw `le ,mei ixw dk`lna miweqry onfäðùîøùë íåéä ìëÐs`e

aizkc ,zevnl oinicwn oifixf ol `niiwc ab lr

ikd elit` (ak ziy`xa) "xwaa mdxa` mkyie"

.meid lk xykíéøô éåãéåìÐxac mlrd xt

cezny ,giyn odk xte ,xeav ly`hg eilr oi

,el) `nei zkqna opixn`ck .eilr ede`iady

(a`kd aizk .z`hg oer z`hg lr "dcezde" :

meia mzd aizke (c `xwie) "odkd eilr xtke"

'ebe eilr xtkl 'd iptl ig cnri" mixetkd"

silick ,meiae mixac zxtk oldl dn (fh `xwie)

onwlÐ.meiae mixac zxtk o`k s`ä÷éìîìÐ

.ser lyäìá÷ìÐ.mcd zlawläéæäìÐ

ze`hge oitxypd mixt ziifde ,mcd zwixfl

.odly dwixf `idy zeiniptdàøîâúøôëá
íéøáãÐdl miiqn (a ,el) `nei zkqna .iecie:

zxtka `l` epi` e` ,mixac zxtka xne` dz`

mincz`hgd xt z` hgye" xne` `ed ixd ?

.xtd hgyp `l oiicry epcnl "el xy`íåéá éë
íëéìò øôëé äæäÐ.meia ezxtk `nl`éðäåó

áéø÷äåÐxyt` i`c ,dybd `id daxwde

unewd zxhwd `id daxwd jd xnelÐ`dc

dybd `id dne ."xihwde unwe" dixza aizkÐ

zinexc ziaxrn oxwa dribne dgpnd z` yibn

cbpk gafn ly.unew jk xg`e ,oxw ly dceg

zegpnae (a ,ci) dheq zkqna dl sili i`xwne

.(a ,hi)äøè÷äìå äöéî÷ìÐunew zxhwda

,migafa mc zwixf cbpk dgpna `idy ,xn`w

mialg xhwd la` .meia `l` dxyk dpi`e

mixa`eÐ.dlild lk mixykc oizipzna opz

åúååö íåéáÐipd lke "mdipaxw" z` aixwdl

unew zxhwd eli`c .edpip oaxwd zaxwd

aizkc ,dxhwdl ywzi` dvinwe ,`id daxwd

eziifde ezwiln ,ser zwiln ."xihwde unwe"

mc zlaw .ezaxwd `id eziifde ,zg`kÐ

(` ,`i dbibg) xn xn`c ,dl ixw daxwd:

"eaixwde"Ðinp i` .mcd zlaw efaixwdl :Ð

daxwd ikxev lkolek dlawe dwilne dvinw ;

dybd la` .od `la xyt` i`e ,od daxwd ikxv

dtepzeÐ.oiakrn opi`
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äøéôñ(mye `,`t migqt) "oilev cvik"c i"yx yexitl `iyw o`kn Ð `id `nnia

dzxitql draya dz`xy dafe ,elekk meid zvwn xn`c iqei iaxle :jixtc

oia [ipy lk dz`xa] :ipyne ?dl zgkyn ikid dicicl dlecb daf ,ok m` ,zxzeq dpi`

?zelila d`exa xn` `l i`n` :`iywe .d`neha xg`d zlgze meid seq ied f`c ,zeynyd

lky `vnpe ,`id dxitq e`l dlil zxitq `dc

:xnel yie !`nh ied ezligzy oeik ,`nh meid

zlgz enk xenyl ipdn meid seqc iqei iax xaqc

(`,fh) xifpc ipy wxt rnyn inp ikde .meid

ikid [dxenb daf iqei iaxl] :xn`wc ,eteqa

`blt jci` Ð `neic `blta ifgc i` ?dl zkyn

iqei iax ok m` :xn`z m`e ,xeniy dl iedil

zeywdl el did ok m` ,elekk meid zvwn xaqc

axl jixtwck ,dizrnyl dxn` i`zekk iqei iax

mein elit` ixn` i`zekc :xnel yie (`,hq) dcpa

iaxe ,oey`x meil ezxteqc ,ea dwqty oey`x

.dray mein `l` xn` `l iqeiàäåol `niiw

:xn`z m`e Ð `ed `ilil miakekd z`v mrc

m` ,`ilil ied miakekd z`vac ol `niiwc oeik

oiaa dcedi iaxe iqei iax ibilt i`n` ok

s`c :xnel yie !miakekd z`va exnil ?zeynyd

miakek yiy ,welig yi miakekd z`v xeriya

.meia oi`xp

äéäå`dc :`iyw Ð xnynl dlild epl

z`v iab (mye a,a) zekxaa opixn`

xacl di`x oi`y it lr s`e ,`ed dlil miakekd

,"xnynl dlild epl dide" aizkc Ð xacl xkf

`kd opiwtnck dxenb dii`x ied `l i`n`e

daiky onfc iweq`l ira mzdc :xnel yie ?`xwn

ikd meyne ,miakekd z`v ied rny z`ixw iabc

iedc idpc .dxenb dii`x ef oi`c mzd opixn`w

daiky onf ied `l mewn lkn ,dry dze`a dlil

.mc` lkléåãéåìåÐ `ipzc mixetkd mei

lk `pzc oeik ?i`d xninl jixhvi` i`n` :`iyw

zrya `l` epi` iecied `lde ,dkinql xyk meid

ieciec `pin` ded i`d e`l i`c :xnel yie !dkinq

.meid lk xyk epi`c ,zekinq x`yc (ieciek) df

meid lk dxyk `dz `ly dkinql inp mexbie

ipznl jixhvi` ikd meyn ,zekinq x`yk

.iecied

äöéî÷ìÐ ezeev meia aizkc dxhwdle

,`xw i`dn opiwtn `l dhigy la`

irzyn `xwe .xfa dxyk ixdy ,`id dcear e`lc

oke ,"mdipaxw z` aixwdl" aizkc ,dceara

iptl dgpna odk eda jixv oi` dybde dtepz

.dvinwd

ìëepiax xne` Ð .xnerd zxivwl xyk dlild

,meia jxai `l dlila jxal gky m`y :mz

`ki`c idpc .oizipznc `nzq i`da rnynck

xyk meia xvwp ipzc (`,`r) zegpna `nzq

`dc ,`ticr `kdc `nzq mewn lkn ,carica

:d`xp cere .`picc `zwiqt `zkld iab dl ipzw

,caric meia xnerd zxivw xyknc o`nl elit`c

meyn ,meia jxal oi`c dxitq iab `ed dcen

(bk `xwie) aizkc ,akrl aezkd dilr dpyc

m` la` .dkld oke dkxa `la xgnl dpni dlila jxal iypi`c `kidc :azk "zelecb zekld"ae ."zxvr zekld"a aezk oke .dlila dpen dz`yk `l` zeninz `ven dz` i`e "zeninz"

`l` oi`y itl `nrh epiide ,alele xtey zriwza ok oi`y dn "'eke dpaiy oevx idi" xne` dxitqd lr jxiay xg`e .`kile "zeninz" opirac ,dkxaa cer dpni `l Ð meie dlil gky

.diyr yi alele xteyl la` ,ycwnd zia oipal dzr dxkfd
xihwdle
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.BîBéa íBé""úlôúìå"ïéôñenä¯äeéåL ïéôñeîk §§¦§¦©©¨¦§¨¦¨§¨

"íéøt éecéåìe" .ïðaø¯éìécíBiî 'äøtk' 'äøtk' ó ©¨©§¦¨¦§¨¥©¨¨©¨¨¦
Bãòa øtëå" :íéøetkä íBé éaâ àéðúc .íéøetkä©¦¦§©§¨©¥©¦¦§¦¤©£

"Búéa ãòáe¯úkä íéøác úøtëa,øaãî áeäøtëå §©¥§©¨©§¨¦©¨§©¥§©¨¨
".íëéìò øtëé äfä íBia" :áéúëc ,àeä àîîéa¦¨¨¦§¦©©¤§©¥£¥¤

"'åëå øNòî éecéåìe"¯éäìà 'ä éðôì zøîàå" :áéúëc"úéaä ïî Lãwä ézøòa E §¦©£¥¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦
éîñeéäìà 'ä äfä íBiä" :déì C."Eeöî E"ìå äëéîñì"äèéçL¯Cîñå" :áéúëc §¦¥©©¤¡Ÿ¤§©§¦§¦¨§¦§¦¨¦§¦§¨©

"èçLå."íëçáæ íBéa" :äèéçLa da áéúëe""äôeðúìå¯áéúëcúà íëôéðä íBéa" : §¨©§¦¨¦§¦¨§¦§£¤§¦§¨¦§¦§£¦§¤¤
."øîòä""äLbäìe¯úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå" :áéúëc ,äôeðúì L÷úéàc ¨Ÿ¤§©¨¨§¦§©¦§¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨¥¦§©

éðäå úàðwä.áéø÷äå ó"""äéfäìe äøè÷äìe äöéî÷ìå ä÷éìîìå¯Búeö íBéa" :áéúëc ©§¨Ÿ§¥¦§¦§¦§¦§¦¨§¦§¦¨§©§¨¨§©¨¨¦§¦§©Ÿ
."ìàøNé éða úà""äèBñ úé÷Läìe¯dì äNòå" :àëä áéúk .'äøBz' 'äøBz' àéúà ¤§¥¦§¨¥§©§¨©¨¨§¨¨¨§¦¨¨§¨¨¨

,"úàfä äøBzä ìk úà ïäkäètLnä ìòå EeøBé øLà äøBzä ét ìò" :íúä áéúëe." ©Ÿ¥¤¨©¨©Ÿ§¦¨¨©¦©¨£¤§©©¦§¨
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מגילה. פרק שני - הקורא למפרע דף כ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

הגישה ללימוד אל"ף-בי"ת צריכה להיות חדורה ב"מעיין" שבתורה, שאז ניכרת ונרגשת קדושה בהאל"ף.
משיחת כ"ה טבת, ה'תשכ"ז



רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dlibn(ycew zay meil)

äøéôñwxàéä àîîéaxn`py enk ,dlila `le(gk eh `xwie)dxtqe' §¦¨¦¨¨¦§¨§¨
,'mini zraW Dl.ezxgnl cr oizndl dkixv okle ¨¦§©¨¦

:dpyna epipy.øLk øçMä ãenò äìòMî eNòL ïleëå§¨¤¨¦¤¨¨©©©©¨¥
:`xnbd zxxanéléî épäðî.xgyd zelrn `ed meid zligzy §¨©¥¦¥
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,àáø øîà(d ` ziy`xa)íéäìà àø÷iå' ¨©¨¨§¨©§¨©¦§¨¡Ÿ¦

,'íBé øBàì,xnelkàáe øéànì`eal ligzn xgyd xe`yk - ¨¨¥¦¨
xi`dleBàø÷'d.íBé §¨

:`xnbd dywnäzòî àlàdn z` yxtp cvik ,ef `xaq itl ¤¨¥©¨
xn`py(my)] 'äìéì àø÷ CLçìå'y yxtp dfa mb m`déLçnìàáe C §©Ÿ¤¨¨¨§¨©©£¦¨

,äìéì àø÷`eal jyegd ligzn f`y dngd zriwyay xnelk ¨¨¨§¨
dlil e`xw,[eïì àîéé÷ àädkldläìéì åàì íéáëBkä úàö ãòc ¨©§¨¨§©¥©¨¦¨©§¨

,àeäjiygnyk miakekd z`va wx `ed dlild zligzy xnelk
epiidc ixnbl xi`nyk wx `edy xnel jixv mei mb ok m`e ,ixnbl

.mei aygp xgyd zelrn s`y oipne ,dngd upda
:dpynd oicl xg` xewn d`ian `xnbd,àøéæ éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¥¨

`ed jkl xewnd,àëäîiler ici lr milyexi zneg oipaa xn`py ¥¨¨
laa(eh c dingp)íéçîøa íé÷éæçî íéöçå äëàìna íéNBò eðçðàå'©£©§¦©§¨¨§¤§¨©£¦¦¨§¨¦

,'íéáëBkä úàö ãò øçMä úBìòî`ed meid zligzy x`eane ¥£©©©©¥©¨¦
.xgyd zelrnåcerøîBàaezkd(fh c my)äìélä eðì [eéäå] (äéäå)' §¥§¨¨©©§¨

'[äëàìî íBiäå øîLî] (øîùîì):`xnbd zl`ey .,'øîBàå' éàî ¦§¨§©§¨¨©§¥
:`xnbd daiyn .df weqt `iadl `xif iax jxved recn xnelkéëå§¦

àîézxnel ozipy meyn ,jkl di`x oey`xd weqtdn oi`y ¥¨
zn`ayàîîé åàì øçMä ãenò äìòMî,`edåxnel xyt` ok ¦¤¨¨©©©©¨§¨¨§

xakyàéìéì àLîL àáøò ékî,`edeäðéàådk`lna eyry ¦¦¨§¨¦§¨¥§¨§¦§
eid ,miakekd z`v cre xgyd zelrnéîc÷îmcew dk`lna §©§¥

,meid zligzéëMçîeiax xn` okl ,meid seq xg`l mzk`lna §©§¥
,`xifòîL àzxn`py dnn z`føîLî äìélä eðì [eéäå] (äéäå)' ¨§©§¨¨©©§¨¦§¨

,'äëàìî íBiäåwx dzid dk`lndy gken df weqtny xnelk §©§¨¨
migiken md ixd oey`xd weqta ex`azpy mipnfd `linne ,meia

.miakekd z`v cr xgyd zelrn `edy ,meid onf jyn lr

äðùî
xyk elek meid lkye ,meia opnfy zeevnd z` zhxtn dpynd

:mdaäléânä úàéø÷ì øLk íBiä ìk,mixetd mei lyúàéø÷ìå ¨©¨¥¦§¦©©§¦¨§¦§¦©
ìlää,da miaiigy miniaøôBL úòé÷úìå,dpyd y`xaúìéèðìå ©©¥§¦§¦©¨§¦§¦©
áìeì,zekeq ly oey`xd meiaïéôñenä úlôúìådid mday minia ¨§¦§¦©©¨¦

,ycwna sqen oaxwïéôñeîìe,ycwna sqen oaxw aixwdl - §¨¦
íéøtä éecéåìexeaiv ly xac mlrd xt lr -(eh c `xwie)xt lre §¦©¨¦

giyn odk(c c my),`a `ed eilry `hgd lr miceezny ,éecéåìe§¦
,øNòîmixran dhinyl ziriaye ziriax dpy ly gqt axray ©£¥

'ziAd on WcTd iYxrA' miweqtd mixne`e ,ziadn zexyrnd z`¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦
jli`e 'ebe(ehÎbi ek mixac),íéøetkä íBé éecéåìelecb odk didy §¦©¦¦

aixwdy zepaxwd lr dceeznie)(`k fh `xwe ,äëéîñìy`x lr ¦§¦¨
zepaxwd(cere a b my)e ,ìäèéçLe ,zepaxwd lyäôeðúìxnerd ly ¦§¦¨¦§¨

gqt ly oey`xd aeh mei zxgnl ez`ada(`i `k my)e ,äLbäì§©¨¨
eäøè÷äìe äöéî÷ìoxw ceqil dligz oze` miyibny ,zegpnd ly ¦§¦¨§©§¨¨

gafnd ly zinexc ziaxrn(g a my)zleqd on unew odkde ,
gafnd lr mxihwne onyde(h a my)e ,ä÷éìîì,serd oaxw ly ¦§¦¨

äìa÷ìe,gafnd lr ezefdl wxfna zepaxwd mc lyäéfäìeely §©¨¨§©¨¨
,gafnd lräèBñ úéé÷Läìe,dxzqpe dlra dl `piwy dy` - §©§¨©¨

m` dze` miwcea minde ,mixx`nd min dze` miwyn eidy
dzpif(ck d xacna),äìâòä úôéøòìåuegn bexd mc` `vnpyk - §©£¦©¨¤§¨

z` mitxere mi`vei xird ipwf eid ,edkd in rcep `le xirl
'dfd mcd z` ekty `l epici' mixne`e ,lgpa dlbrd(c `k mixac),

òøBönä úøäèìe`vie odkd ed`nihe zrxv rbp ea ltpy mc` - §¨¢©©§¨
ok`y d`exe odkd l` `aen ezrxvn `txznyk ,dpgnl uegn

zyxta x`eand lkk daxwde d`fda dxdh xcq dyere ,`txp
rxevn(fÎa ci `xwie).

ild lk opnfy zeevnd z` dpen dpynd:dløLk äìélä ìk̈©©§¨¨¥
øîBòä úøéö÷ìgqt ly oey`x aeh mei i`vena(`iÎi bk `xwie), ¦§¦©¨¤
íéáìç øè÷äìezepaxw lyíéøáàålilk zeaixwd zeler ly §¤§¥£¨¦§¥¨¦

.gafnl,íBiä ìk øLk íBia BúåönL øác ,ììkä äæeBúåönL øác ¤©§¨¨¨¤¦§¨©¨¥¨©¨¨¤¦§¨
.äìélä ìk øLk äìéla©©§¨¨¥¨©¨§¨

àøîâ
:`xnbd zxxan .dpynd ipic xewn z` zx`an `xnbdïìðî§¨¨

:`xnbd daiyn .meid lk dxiyk dlibnd z`ixwyàø÷ øîàc§¨©§¨
(gk h xzq`),'íéNòðå íéøkæð älàä íéîiäå',meia dpnfy x`eane §©¨¦¨¥¤¦§¨¦§©£¦

.meid lk epiidc `xaqn heyte
meid lk :dpynay mitqepd mipicd xewn z` zx`an `xnbd

xykáéúëc ,ìlää úàéø÷ì(b biw mildz)BàBáî ãò LîL çøænî' ¦§¦©©©¥¦§¦¦¦§©¤¤©§
.meia dpnfy x`eane ,''d mW lNdn,øîBà [óñBé áø] (éñåé éáø) §ª¨¥©¥¥

llday weqtn `ed xewnd(ck giw my)'ä äNò íBiä äæ'dlibp ¤©¨¨¨¦¨
.'Fa dgnUpeáìeì úìéèðìå,`ed meia epnfy xewndáéúëc`xwie) §¦§§¨§¦§¦©¨¦§¦

(n bkøôBL úòé÷úìå .'ïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe'epnfy xewnd §©§¤¨¤©¨¦§¦§¦©¨
,meiaáéúëc(` hk xacna)ïéôñeîìe .'íëì äéäé äòeøz íBé'xewnd ¦§¦§¨¦§¤¨¤§¨¦

,meid lk epnfyáéúëcoitqend zepaxwa(fl bk `xwie)íBé øác' ¦§¦§©
ïéôñenä úlôúìå .'BîBéaoky ,meia epnfy xewndkzepaxw §§¦§¦©©¨¦§

d,ïðaø äeéeL ïéôñenokle ,mitqend zepaxw cbpk epwzpy oeik ¨¦©§¨©¨¨
.mitqend zepaxw onfk meia epnf

íéøt éecéåìe,meia wx `edy exewnéìécódey dxifba'äøtk' §¦¨¦§¨¥©¨¨
,íéøetkä íBiî 'äøtk'el` mixta xn`py(k c `xwie)mdlr xRke' ©¨¨¦©¦¦§¦¤£¥¤

xn`p mixetkd meiae ,'odMd(`i fh my),'FziA craE FcrA xRke' ©Ÿ¥§¦¤©£§©¥
,mixetkd meia lecb odk iecie oic z` micnl df weqtneàéðúc§©§¨

xn`py weqtd iabl ,`ziixaaãòáe Bãòa øtëå' íéøetkä íBé éab©¥©¦¦§¦¤©£§©
íéøác úøtëa ,'Búéamixaca envr lr xtkny ieciea -áeúkä ¥§©¨©§¨¦©¨

å ,øaãîd ipic ixdäøtëmixetkd mei lyáéúëc ,àeä àîîéameia §©¥§©¨¨¦¨¨¦§¦
mixetkd(l fh my)iM','íëéìò øtëé äfä íBiadxifba cnlp `linne ¦©©¤§©¥£¥¤

df iecie s` `linne ,`id iecie mixta dxn`py dxtkd mby dey
.meia `weec xn`p

:dpyna epipy.'åëå øNòî éecéåìe§¦©£¥
:meia epnfy xewnd z` `xnbd zx`anáéúëc(bi ek mixac)zøîàå' ¦§¦§¨©§¨

éäìà 'ä éðôìéîñå ,'úéaä ïî Lãwä ézøòa Edéì C(fh ek my)íBiä' ¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦§¨¦¥©
éäìà 'ä äfä,'Eeöî Exyrn iecie onfy micnl ep` ef zekinqne ©¤¡Ÿ¤§©§

.meia
:dpyna epipyìå äëéîñì.äèéçL ¦§¦¨§¦§¦¨

:meia wx ody xewndáéúëc(g b `xwie),'èçLå Cîñå'micnle ¦§¦§¨©§¨©
,dey opicy ozekinqnäèéçLa da áéúëe(e hi my),'íëçáæ íBéa' §¦¨¦§¦¨§¦§£¤

.meia dpnfy dkinql oicd `ede ,meia wx `id dhigydy x`eane
:dpynay mitqep mipicl xewndäôeðúìåmeia `idy xewnd §¦§¨

,`weecáéúëc(ai bk my)äLbäìå .'øîBòä úà íëôéðä íBéa'xewnd ¦§¦§£¦§¤¤¨¤§©©¨¨
n micnl ,meia wx `idyäôeðúì L÷zéàc,xen`k meia `idy §¦§©¦§¨

áéúëcdheq iabl(dk d xacna)úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå' ¦§¦§¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨¥¦§©
éðäå úBàðwä,'áéø÷äå ó'sipde'l jnqpe ,dybd `ed 'aixwde'e ©§¨§¥¦§¦§¦

.df oiprl el eyiwdl
:dpyna epipy.äéfäìe äøè÷äìe äöéî÷ìå ä÷éìîìå§¦§¦¨§¦§¦¨§©§¨¨§©¨¨

:meia wx zeyrp el` zecear lky xewnd zx`an `xnbdáéúëc¦§¦
(gl f `xwie)ìàøNé éða úà BúBeö íBéa'.''dl mdipAxw z` aixwdl §©¤§¥¦§¨¥§©§¦¤¨§§¥¤©

:`ad oicd xewnäèBñ úé÷Läìe,meia dpnfy xewndàéúàdxifba §©§¨©¨¨§¨
deyàëä áéúk ,'äøBz' 'äøBz'dheq zyxta(l d xacna)dì äNòå' ¨¨§¦¨¨§¨¨¨

íúä áéúëe ,'úàfä äøBzä ìk úà ïäkähtynd oipra(`i fi mixac) ©Ÿ¥¥¨©¨©Ÿ§¦¨¨
,'ètLnä ìòå EeøBé øLà äøBzä ét ìò'©¦©¨£¤§©©¦§¨
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רו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dlibn(iying meil)

:`xnbd zxxanïàîk:`xnbd daiyn .z`f xizd `pz dfi`k -ék §©¦
àéðúc ,àpz éàä,`ziixaaeðéaø íeMî øîBà äéîøé éaø,[iax-] ©©¨§©§¨©¦¦§§¨¥¦©¥

èeèøN úBëéøö ïéàå ,áúkä ïî àlL úBázëð úBæeæîe ïélôzly §¦¦§¦§¨¤Ÿ¦©§¨§¥§¦¦§
.wlg slw lr mazekl ozip `l` ,slwd lr zexey

:dfa dkldd zx`an `xnbdàúëìäåy ,ipiqn dynlïélôzok` §¦§§¨§¦¦
,èeèøN ïéëéøö ïéàmle`.èeèøN ïéëéøö ,úBæeæîmpn`éãéàå éãéà ¥§¦¦¦§§§¦¦¦§¦¦§¦¦

zefefne oilitz -áúkä ïî àlL úBázëð:`xnbd zx`an .éàî ¦§¨¤Ÿ¦©§¨©
àîòèmeyn ,df oica dxez xtqn zefefne oilitz zewelgy ©£¨

zefefne oilitzyïéñéøb ñøâéîyyg oi`e ,mlek ita zexeby - ¦§©§¦¦
.dxez xtqak `ly ,dt lra miazek m` s` mzaizka erhiy

:dpyna epipyíña äáeúk äúéälr mezpwpwae qenewae `xwiqae ¨§¨§¨§©
`vi `l `xztcd lre xiipd.'åë

:el` mixac yexit zx`an `xnbdíñ`xwpd oin `ed.ànñ ©©¨
àúø÷ñ ,äðç øa øa äaø øîà ,àø÷ñ[miqixzl mec` rav-].dîL ¦§¨¨©©¨©©¨¨¦§§¨§¨

ñeîB÷`edàîB÷.ea miraeve mina eze` mignne ,oli` sxy - ¨
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המשך ביאור למס' מגילה ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dlibn(oey`x meil)

ãìBpLdynäéáà ãîò ,äøBà Blek úéaä ìk àlîúð[mxnr-] ¤©¦§©¥¨©©¦¨¨©¨¦¨
,éza ,dì øîà ,dLàø ìò d÷Lðegken dxe` ziad `lnzpy jkn §¨¨©Ÿ¨¨©¨¦¦

yéúàeáð äîéi÷úðC.mceariyn l`xyi z` l`bi `edyïåéëå ¦§©§¨§¨¥§¥¨
Le daiza edegpd,øBàiì eäeëéìLäcFNId oAd lM' zxifb zngn ¤¦§¦©§¨©¥©¦

'EdkilWY dx`id(ak ` zeny),dçôèe äéáà ãîò[dze` dkd-]ìò ©§Ÿ¨©§¦ª¨©¨¦¨§¨¨©
éúàeáð ïëéä ,éza ,dì øîàå ,dLàø,Ci`ce xe`ia gpedy oeiky Ÿ¨§¨©¨¦¦¥¨§¨¥

:`xnbd dtiqen .l`xyi z` riyei `le ,my zeniáéúëc eðééämy) ©§¦§¦
(c aBúçà ávúzå'[mixn-]äòãì ÷çøî,[dynl-] 'Fl dUrI dn ©¥©©£Ÿ¥¨Ÿ§¥¨©¥¨¤

davizdydúàeáð óBña àäi äî úòãìdz`eap miiwzz m`d - ¨©©©§¥§§¨¨
.`l e`

:x`al `xnbd dkiynn,äøBác,d`iap dzidy oipnáéúëcmihtey) §¨¦§¦
(c c,'úBãétì úLà äàéáð äMà äøBáãe'.d`iap dzidy ixd §¨¦¨§¦¨¥¤©¦

:`xnbd zx`an,'úBãétì úLà' éàî`l` ,dzid wxa zy` `ld ©¥¤©¦
cnllúBìéút äNBò äúéäLdxepnlLc÷nìdliy okynl -. ¤¨§¨¨§¦©¦§¨

:weqtd jynd z` zx`an `xnbd'øîz úçz úáLBé àéäå'ur - §¦¤¤©©Ÿ¤
:`xnbd zxxan .htynl l`xyi ipa e`a myle ,xnYàðL éàî ¨¨©§¨

`weec dayiyíeMî ,íBìLáà ïa ïBòîL éaø øîà ,'øîz úçz'©©Ÿ¤¨©©¦¦§¤©§¨¦
icil my ribdl xyt` i`e ,lv el oi`e deab df uryãeçé.dnr ¦

:ztqep dyxcäî ,øçà øácurãçà áì àlà Bì ïéà äæ øîzyi - ¨¨©¥©Ÿ¤¤¥¤¨¥¤¨
,zepli`d x`yk eitpra `le ,elek ipt lr erfba wx sxy elóà©

øBcä BúBàaL ìàøNé,dxeac lyãçà áì àlà íäì äéä àì ¦§¨¥¤§©Ÿ¨¨¨¤¤¨¥¤¨
.íéîMaL ïäéáàì©£¦¤¤©¨©¦
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המשך ביאור למס' מגילה ליום ראשון עמ' א

הבן שואל, וכמאמר8 כנגד  בנך כו', ומה נשתנה7 כאן 

ארבעה בנים דברה תורה כו',

וכתוב  כו'  ובן בנך  ולמען תספר באזני בנך  וכתיב9 

7( ראה פסחים פרק י' משנה ד': מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל 

אביו מה נשתנה.

8( נוסח ההגדה.

9( בא י, ב.

זה במכת ארבה ביחוד, כי ארבה בגי' ד' פעמים בן10, 

וכמו יצח"ק שכתוב עליו וארב"ה11 את זרעו ואתן לו 

את יצח"ק.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד תיט

10( “ארבה" )וגם “יצחק"( בגי' 208. וכן ד' פעמים בן )4 × 52( = 

.208

11( יהושע כד, ג.

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך מעמוד מה
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

âëãìBpä[flxúaLa øzî[glxLãç éìk äNòL éøëð ïBâk ,[hlxBîöòî úaLa[nxBìèìèì øzî ¯ ©¨ª¨§©¨§¨§¦¤¨¨§¦¨¨§©¨¥©§ª¨§©§§
á"ðø ïnña øàaúpL Cøc ìò ,Ba LnzLäìe[`nxìBîúàî åéìò Bzòã äéä àlL ét-ìò-óà ,é"ù ïnñå §¦§©¥©¤¤¤¦§¨¥§¦¨§¦¨©©¦¤Ÿ¨¨©§¨¨¥¤§

øçîì Bìèìèì[anx. §©§§§¨¨
:ä"öú ïnña øàaúiL Bîk ,ãìBða øéîçäì Lé áBè-íBéa ìáà£¨§¥§©£¦§¨§¤¦§¨¥§¦¨

כג  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

dkld ixe`ia
ãìåðä [æìø טוב ביום או בשבת שנהיה דבר –236.

úáùá øúåî [çìø בעולם היה שכבר דבר היינו –
גמור" "נולד אבל בשבת, שנשתנה אלא יום מבעוד

בטלטול  אסור – בעולם היה שלא חדש דבר .237שנוצר
ùãç éìë [èìø אבל ישראל, של מחפצים שעשהו –

דבר  הוא הרי נכרי של מחפצים הנכרי עשהו אם
אפילו  לטלטלו ומותר נולד ואינו אדם" בידי "שגמרו

.238ביוםֿטוב 

åîöòî [îø כלי לו לעשות עליו ציוה שישראל היינו –
מעצמו  והנכרי בשבת, לעשות לו אמר ולא (בקבלנות)

בשבת  .239עושהו
á"ðø 'éñá [àîø מותר – להחמיר יש שלכתחילה אף –

הצורך  במקום זה בכלי .240להשתמש
øçîì åìèìèì [áîø מחמת למוקצה בזה שדומה אף –

בשבת  לשימוש הכינו שלא .241גופו

zetqede mipeiv
שכב.236) סימן על להלן יתבארו הדינים פרטי
ציונים).237) ראה סל"ב, שה (סי' בשבת שנחלב חלב כגון
למכור 238) כדי העושה נכרי לעניין סי"ב רנב סי' כדלעיל

מקרן  נכרי שעשה שופר לעניין סכ"ה תקפו סי' וכדלהלן
שעשה  נכרי שגם רב) דבי כנישתא (עי' שביארו ויש שלו.
אלא  בטלטול הותר שלא נולד הוא הרי עצמו של בחפצים
דווקא  היינו תקפו ובסי' רנב בסי' להתיר והמבואר בשבת,
נולד  משום בזה (שאין השבת קודם לעשות כשהתחיל
בשבת  לעשות כשהתחיל אבל ס"ו), שכה בסי' כמבואר
נכרי. בחפצי גם ביו"ט בטלטול אסור דידן, כבנדון עצמה

כלל 239) ציווה לא אם לטלטלו שמותר וכלֿשכן
אסור  בשבת לעשותו ביקשו ישראל אם אבל שיעשהו,

רמג  סי' (כדלעיל בשבת לנכרי" "אמירה מדיני בו להשתמש
ראה  למכור) (כדי עצמו עבור מעצמו הנכרי עשה ואם ס"ב),

"נולד". משום בזה יש אם רלח הערה לעיל
הנכרי 240) בעשה מדובר רלח הערה לעיל המבואר פי על

להשתמש  להתיר שאין שם רנב בסי' ונתבאר ישראל בחפצי
שעשה  שם בהערה השני הביאור פי ועל לכתחילה, בזה
שציווהו  ללא בחפציו מעצמו שעשה לומר יש עצמו, בחפצי
אפילו  זה בכלי בשבת להשתמש מותר ואז כלל ישראל
משא"כ  בשבת עשייתו וסיים שהתחיל (אף לכתחילה

ביו"ט).
אדם,241) בידי נדחה שלא כיון מוקצה אינו מכלֿמקום

ביו"ט. בטלטול ואסור נולד משום בזה שיש אלא

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

בשבת: קטן דין שמג סימן ב חלק

Ê אם וכן לצרכינו לתינוק איסור כשמאכילים זה וכל
מדברי  אפילו האסור דבר איזה לנו לעשות לו אומרים
חששו  לא ותקנתו תינוק של צרכו שהוא כל אבל סופרים
לו  שידוע לפי לכשיגדל כן ויעשה בכך יסרך שמא בו
לעשות  מזה יטעה ולא צרכיו לו מתירין קטן שהוא שבשביל
רוצה  הוא אם קידוש קודם להאכילו מותר ולכן כשיגדל כן
בשאר  בזה כיוצא כל וכן לענותו ואסור לשתות וכן לאכול

סופרים: דברי איסורי כל

Á לו לספות מותר מצוה חינוך משום שהוא דבר כל
כגון  בידים לחינוך איסור שהגיע לקטן פסח להאכיל

אעפ"כ  למנויו אלא נאכל הפסח ואין עליו נמנה שלא אע"פ
מותר. במצות לחנכו שמתכוין כיון

לעשותה  יוכל שלא דהיינו חינוך בה שייך שלא מצוה אבל

של  מכוס להטעימו כגון החינוך טעם עיקר שזהו כשיגדל
לבטלה  נראית הברכה תהא שלא כדי הכיפורים ביום מילה
לו  יאסור שכשיגדל כיון מכלֿמקום מצוה צורך שזהו אע"פ
ממנו  ויטעום בכך יסרך שמא משום אסור עכשיו גם לכן

תרכ"א. בסי' שיתבאר כמו כשיגדל גם

מצוה  לצורך נכרי ידי על לעשותן שמותר שבות כל ולכן
לא  אם בכך יסרך שמא משום קטן ע"י לעשותו אסור

למעלה: שנתבאר כמו בעלמא באקראי

Ë ימות שמא בו לשחוק טמא חי חגב לתינוק ליתן אסור
לו  נתן שהוא כיון בידים איסור מאכילו ונמצא ויאכלנו
דבר  ואפילו כך לאכלו הראוי האסור דבר וכלֿשכן האיסור
אם  לו ליתן אסור תשקצו בל משום אלא איסור בו שאין
בו  לשחוק טמא עוף לו ליתן מותר אבל שיאכלנו לחוש יש

כך: לאכילה ראוי אינו כשימות שאף מפני
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È שהזמן איסור הוא ואפילו מאכלות באיסורי זה (וכל
שיכול  חפצים בשבת לתינוק ליתן מותר אבל גורם)
בהם  שיעשה ידוע אם ואפילו לעצמו מלאכה בהם לעשות
שאסור  אותיות עליה שכתובים עוגה לתינוק ליתן כגון
יאכלנה  שהתינוק פי על אף ש"מ בסי' כמ"ש בשבת לאכלה
להפרישו  צריך אין עצמו להנאת הוא שמתכוין כיון בודאי
של  פיו לתוך גדול יתן שלא רק למעלה שנתבאר כמו

תינוק:

* * *
‡È אע"פ בקטנותו עבירות שאר עבר או אביו שהכה קטן

שיקבל  לו טוב מכלֿמקום כשיגדל תשובה צריך שאינו
קודם  שעבר פי על אף ולכפרה לתשובה דבר איזה עצמו על
סי' בח"מ יתבאר שבממון דבר ולענין עונשין בר שנעשה

שנ"ט:

בשבת: במדבר ההולך דין שדמ סימן ב חלק

מיום ‡ ימים ז' מונה שבת מתי יודע ואינו במדבר ההולך
והבדלה  בקידוש שביעי ומקדש שכחתו לבו אל שנתן

בעלמא  ולא לזכרון ימים משאר חלוק יום שם לו שיהא
כמה  אפילו בו לילך מותר אבל ממנו שבת תורת תשתכח

המדבר. מן לצאת למהר כדי פרסאות

מלאכה  שום לעשות לו אסור להתפרנס ממה לו יש ואם
לו  שיש מה שיכלה עד שלו החול ימי בששת אפילו גמורה
בשבת  האסורים ודברים הוא שבת ספק יום שכל מפני
מפני  שלו החול ימי בכל לעשותם מותר סופרים מדברי
עליו  שחל כיון שלו בז' אבל להקל סופרים דברי ספק שכל
שהוא  שני יו"ט כמו שבות בכל אסור סופרים מדברי שבת

זה. מטעם שבות בכל ואסור ספק ג"כ

אצל  מלאכה לעשות לו מותר לו שיש מה כל שיכלה ולאחר
אפילו  ויום יום בכל פרנסתו כדי להשתכר השיירא  בני
פרנסה  כדי אלא יעשה ולא נפש פיקוח מפני שלו בשביעי
מיום  לא אבל בלבד היום אותו בה לחיות שיוכל מצומצמת
עושה  הוא שמא כי שלו לשביעי מששי אפילו לחבירו
לעשות  יוכל שהרי נפש לפיקוח צורך בזה ואין לחול משבת
לבשל  רשאי אינו לאכול לחם לו יש ואם בחול למחר גם

נפש: פיקוח בזה שאין מפני לו

יום · שהיום שיודע כגון בו שיצא יום מנין יודע היה
יום  באיזה יודע אינו אבל ליציאתו חמישי יום או רביעי
שירצה  כמה כל מלאכה לעשות לו מותר יצא השבת מימי
בודאי  כי מביתו יצא לא כזה שביום ליציאתו שמיני ביום
לעולם: וכן כ"ב ביום כן וכמו ט"ו ביום וכן בשבת יצא לא

* * *

לשבת: רשויות ארבע דין שמה סימן ב חלק

הרבים ‡ ורשות היחיד רשות לשבת רשויות ארבע
פטור. ומקום כרמלית

עשרה  גבוהות מחיצות המוקף מקום היחיד רשות היא איזו
שיעור  שזהו טפחים ד' על טפחים ד' בחללו ויש טפחים

בו. להשתמש הראוי חשוב מקום

במחיצות  מוקף חללו שנמצא טפחים עשרה עמוק חריץ וכן
טפחים  ד' על טפחים ד' הוא חללו רוחב אם עשרה גבוהות
בתוכו  גמורה היחיד רשות הוא הרי מקום שיעור שהוא

הרבים. ברשות הוא אפילו

הוא  הרי ד' על ד' ורחב עשרה גבוה שהוא תל או עמוד וכן
היא  מסיני למשה שהלכה עשרה גבוהות מחיצות כמוקף
צדדי  ד' את רואים שאנו דהיינו אסיק גוד אומרים שאנו
על  למעלה והועלו נמשכו כאילו טפחים י' הגבוהים העמוד
מד' מוקף ראשו ונמצא לו סביב כמחיצות ועומדים ראשו

ד': על ד' וחללו צדדים

אם · מעט מעט בגבהו ומתלקט והולך משופע שהוא תל
הוא  הרי אמות ד' הילוך מתוך טפחים י' מגביה הוא
אם  גבהו במקום הוא היחיד ורשות ביושר זקוף כאילו
כיון  הרבים ברשות עומד הוא אפילו רוחותיו מכל כן מגביה
מתוך  עשרה גובה מתלקט אם אבל בו להלוך נוח שאין
כרשות  הוא ולפיכך וקל נוח בו ההילוך הרי אמות ה' הילוך
הוא  אם ככרמלית או הרבים ברשות הוא אם גמורה הרבים

בכרמלית:

* * *
והולך ‚ ומתקצר ד' על ד' בראשו שיש עשרה גבוה עמוד

טפחים  ג' בו יש לארץ סמוך טפחים ג' וכשמגיע למטה
שהלכה  לפי ראשו על היחיד רשות הוא הרי טפחים ג' על
את  משוך דהיינו אחית גוד שאומרים היא מסיני למשה
זה  והרי לארץ עד למטה והורד צדדיו מכל העמוד ראש
וכיון  ראשו עד צדדיו מכל אותו מקיפות מחיצות כאילו
גמורה  היחיד רשות שם הוא הרי ד' על ד' יש שבראשו

ס  טפחים מג' לפחות כשהגיע אם אין ואפילו לארץ מוך
שהוא  שכל כלום בכך אין טפחים ג' על טפחים ג' בעביו

לארץ. הגיע וכאילו הוא כלבוד לארץ טפחים מג' פחות

כאילו  רואים שאנו אע"פ הארץ ועד ראשו תחת אבל
היחיד  רשות שם לעשות מועיל זה אין שם מקיפות מחיצות
שם  להשתמש ראוי שיהא ד' על ד' ריוח שם שאין לפי

שם: מפסיק העמוד תחתית שהרי

ואח"כ „ עשרה גובה במשך ד' על ד' בעביו שיש עמוד
לארץ  סמוך טפחים לג' שכשמגיע אע"פ והולך מתמעט
טפחים  ג' בעביו אין כבר אם אפילו או טפחים ג' בעביו אין
רשות  הוא הרי לארץ סמוך טפחים מג' יותר הרבה למעלה
טפחים  י' גובה אסיק גוד שאומרים משום גבה על היחיד

שנתבאר. כמו למעלה צדדיו של

אפשר  שאי כיון היחיד רשות אינו השיפוע תחת למטה אבל
מחיצה  כל כי הגדיים בקיעת מחמת אחית גוד שם לומר
רשות  לחלוק מחיצה אינו לארץ טפחים ג' מגעת שאינו
פחות  אבל תחתיה לבקוע יכולים שהגדיים לפי עצמה בפני
ז' אלא בה אין אפילו שם לעבור יכולין שאינן טפחים מג'

לארץ: הגיע וכאילו לבוד אומרים אנו ומשהו טפחים

* * *
שלימות ‰ שאינן אע"פ מחיצות ד' שם לו שיש מקום כל

ואמה  לכאן אמה אלא בהן ואין באמצען פרוצות אלא
הרבים  ברשות הנעוצים קורות ד' כגון זוית בכל לכאן
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שלכל  שנמצא אמה על אמה עביה אחת וכל זויות לארבע
מזוית  אמה וברוחב זו מזוית אמה ברוחב מחיצה יש רוח
רשות  זה הרי ושליש אמות י"ג אלא ביניהם אין אם זו
אבל  חייב הרבים מרשות לתוכה והזורק התורה מן היחיד
בתוכו  הטלטול להתיר מחיצות חשובות אינן סופרים מדברי
אלא  העומד על מרובה והפרוץ הואיל בכרמלית הן אפילו
הביראות  סביב כן לעשות התירו בלבד רגלים לעולי

בשבתות: להם מצויים מים שיהיו כדי הרבים שברשות

Â ופתוח שפרוץ אלא גמורות מחיצות ג' המוקף מקום וכן
מחיצות  ב' אלא בו אין אפילו או רביעית ברוח לגמרי
שס"ג  בסי' שיתבאר ע"ד ג' כמחיצה נדון זה שלחי ולחי
מרשות  והזורק התורה מן גמורה היחיד רשות הוא הרי
מד' יותר בו לטלטל אסרו חכמים אבל חייב לתוכו הרבים
ולא  היחיד לרשות מתוכו ולהכניס להוציא ושלא אמות

שיתבאר. הכרמלית כדין הרבים לרשות

לכרמלית  ופתוח פרוץ הוא זה כשמקום אמורים דברים במה
שאינו  פטור לתוכו הזורק הרבים לרשות פתוח הוא אם אבל
רבים  נדחקים שלפעמים מפני התורה מן היחיד כרשות

הרבים: ברשות רב דוחק כשיש לתוכו

Ê רשות גביהם על הרי היחיד רשות את המקיפים כתלים
החלל  גם אם ואפילו ד' רחבים שאינן אע"פ היחיד
על  מכלֿמקום שם היחיד רשות שאינו ד' בו אין שביניהם
כולם  בהצטרפות ד' על ד' שם יש אם למעלה הכתלים גבי
ואףֿעלֿפי  שם היחיד רשות הוא הרי שביניהם החלל עם
רוחב  בהם שאין כתלים גבי על שם להשתמש ראוי שאינו
גביהם  על שם להניח אפשר הרי מקום מכל אחד בכל ד'
ולהשתמש  שביניהם החלל עם כמדתם ד' על ד' הרחב דף

עליו:

* * *
Á הם היחיד רשות שכלפי היחיד רשות שבכתלי חורים

לרשות  חוץ כלפי מפולשים הם ואפילו היחיד רשות
הרבים  רשות אויר הוא ששם טפחים מי' למטה והם הרבים
שאפשר  כיון אעפ"כ בהם משתמשים הרבים רשות ובני
אצלה  בטלים הם הרי היחיד מרשות בהם להשתמש
כלפי  עוברים ואינם חוץ כלפי הם אם אבל כמוה ונחשבים
ורחבם  גבהם לפי נדונים הם והרי אצלה בטלים אינם פנים

שיתבאר: כמו

Ë אם ולכן לרקיע עד היחיד רשות הוא היחיד רשות אויר
גביו  על אמה מאה גבוה אפילו היחיד ברשות קנה נעץ
בין  רחב בין היחיד ברשות שיש מה כל וכן היחיד רשות
לבנות  דרך שכן היחיד כרשות דינו נמוך בין גבוה בין קצר

וגדולות: קטנות מזו למעלה זו עליות היחיד ברשות

È לרבע כדי בו יש אם הרבים ברשות העומד כלי ואפילו
תיבה  כגון טפחים י' גבוה והוא טפחים ד' על  טפחים ד'
גבו  ועל בתוכו היחיד רשות הוא הרי מגדל או כוורת או
חולק  הוא ד' ורחב עשרה גבוה שהוא שכל מפני לרקיע עד

לעצמו. רשות

חולק  אינו ד' שרחב פי על אף עשרה  גבוה אינו אם אבל
שרחב  דבר כל על גזרו שחכמים פי על ואף לעצמו רשות
דהיינו  עצמו בפני רשות לעשותו עשרה גבוה ואינו ד'
חכמים  רצו לא בכלים מכלֿמקום שיתבאר כמו כרמלית
הואיל  עצמם בפני רשות לעשותם כלי מתורת לבטלם לגזור
כרשות  שדינם אומרים ויש פטור כמקום ודינם כלים והן
והוא  ד' רחב אינו אם וכלֿשכן עליה עומדים שהם הרבים

מי'. למטה

זה  לענין כלי תורת עליהם אין לקרקע המחוברים וכלים
גבוהים  ואינם ד' רחבים אם כרמלית לעשותם עליהם וגזרו

י':

* * *
‡È ט"ז הרחבים ושווקים רחובות הרבים רשות היא איזו

לוים  במחנה הדרך רוחב היה שכן אמה ט"ז על אמה
שבמדבר.

להם  יש ואפילו סביב חומה להם ואין מקורים שאינם והוא
שהשערים  דהיינו לשער משער מפולשים שהם אלא חומה
משער  המכוון דרך לאותו יש הרי זה כנגד זה מכוונים
שהרי  אמה ט"ז רחב הוא אם הרבים רשות דין כל לשער
אלו  מחיצות (אם בלבד צדדיו משני מחיצות ב' אלא לו אין
השער) חלל מכנגד הרבים רשות ברוחב אמה רחוקות אינן
בסימן  שיתבאר כמו בלילה ננעלות הדלתות שאין והוא

שס"ד.

וכן  אמה ט"ז ורחבים לעיר מעיר בהן שעוברים דרכים וכן
או  לרחוב מרחוב המפולשים אמה ט"ז רחבים מבואות
הרבים  רשות הן אמה ט"ז הרחבים לדרכים מרחובות

גמורה.

יום  בכל בו עוברים רבוא ששים שאין שכל אומרים ויש
כרמלית. אלא הרבים רשות אינו מדבר כדגלי

ולומר  להקל אלו במדינות המנהג נתפשט דבריהם פי ועל
בידם  למחות ואין גמורה הרבים רשות עכשיו לנו שאין
לעצמו): יחמיר שמים ירא (וכל שיסמכו מי על להם שיש

·È בקצתן שמתקצרים אפילו אמה ט"ז הרחבים מבואות
שאי  לפי הרבים רשות הן הרי אמה ט"ז בהם ואין
לפיכך  ורהיטני במלקט להתלקט הרבים לרשות אפשר
וארכן  ראשיהם מב' הרבים לרשות המפולשים מבואות
הם  הרי אמה ט"ז ברחבן שאין אע"פ הרבים רשות לאורך
ארוכה  הרבים כרשות שהן לפי גמורה הרבים רשות
אם  אבל הרבים רשות לאורך שארכן כיון בקצתה שנתקצרה
ויש  הרבים רשות אינן הרבים רשות לרוחב מפולש ארכן
אמה  י"ג רחבים כן אם אלא הרבים רשות שאינן אומרים

הם  (ואז לרוחב ושליש מפולשים הם אפילו הרבים רשות
לנו  שאין אומרים יש שעכשיו נתבאר וכבר הרבים) רשות

ענין: בכל הרבים רשות
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gqFp .d"qwz haW Wcgd mikxan ,zah fk ,`x`e zWxR zAW mFiA xn`p¤¡©§©¨¨¨©¨¥¨¥¥§¨§¦©Ÿ¤§¨©

,miwxtl dTElg ,miNw miiEPiWA qRcp .l"ixdnd zgPdn `Ed EpiptNW xn`Od©©£¨¤§¨¥¥©¨©©©©¦¦§©§¦¦©¦£¨¦§¨¦

wlg .Kli`e atzz'a cEOr g KxM dxFYd xF`A ± mixESiwe zFdBd mr¦©¨§¦¦§©¨¤¤©§¥¨¥¤

.(zFxrdA o`M E`aEd miiEPiWdn¥©¦¦§¨©¤¨
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שנק'ÔÈÚ‰Â(מא) אוי"ר בבחי' ה' בעבודת יובן
מדרגות  ב' הוא כלל ודרך כידוע. רו"ש
והתורה  רצוא בבחי' עיקרה שהתפלה ותורה דתפלה
אלא  לו אין האומר בענין וכידוע שוב בבחי' עיקרה

רק  דהיינו ב). קט, (יבמות לו אין תורה אפילו תורה
רצוא  בחי' להיפך וכמו"כ דתפלה רצוא בלא שוב בחי'
שניהם  שיהיו צריך אלא כלל תורה בלא לבד דתפלה
מזולתו  כלול כאו"א ושיהיו ושעור ובמדה דוקא יחד
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בחי' בתפלה שיהיה והוא ושעור. במדה ג"כ ההפכי
בבחי' ג"כ צ"ל ובת"ת עומ"ש. בקבלת אלקות המשכת
וכן  כנ"ל. לפ"ע והכל לאין היש בטול שהוא היראה
משניהם  התכללות צ"ל הפכים ב' רו"ש שהן באוי"ר
ופחד  דיראה התכללות בענין כידוע ושיעור במדה
וגילו  יא) ב, (תהלים כמו דאברהם. באהבה יצחק
רעדה  תהא שם גילה במקום ב) ל, (ברכו' ברעדה

וד"ל: במ"א וכמ"ש
בהשתלשלות Ê"ÎÂ(מב) הכוונה עיקר שכל לפי

שהו  התקון בחי' בשביל הוא א העולמות
שיוכל  בכדי ומדה בשעור באו"כ דחו"ג ההתכללות
שאנו  וזהו כנ"ל. יסתלק ולא דוקא האור להכיל הכלי
עבודה  בחי' ג"כ בהן שיש עליונים במלאכים מוצאים
דאו"כ  ויש דאין ההתכללות בבחי' התקון דבחי' זאת
רצוא  והחיות יד) א, (יחזקאל בהם מ"ש והוא הנ"ל
שלהם  הרצוא בחי' זהו לאין היש בטול בחי' ושוב
השוב  בחי' זהו עליהם ליש מאין אלקות המשכת ובחי'
כו'. כנפיהם תרפינה בעמדם כה) כד. א, (שם וכמו
כידוע). דוקא רו"ש בבחי' שהוא שלהם בשיר (והיינו
וחיות  בהמות בבחי' שהן הגם שהמלאכים לפי וזהו
שקדם  התהו בבחי' שהוא כו'. שור ופני אריה כפני
עלאה  מארץ יצאו הרי אבל אדם. דבחי' התקון לבחי'
היא  הרי והארץ כנ"ל. חיה נפש הארץ תוצא כמ"ש
(כנ"ל  ארץ. יסד בחכמה ה' כמ"ש דחכ' התקון בבחי'
ההתכללות  בחי' בהם שיש מוצאים אנו וע"כ באריכות
דא  דכלילן בזוהר וכמ"ש דוקא. ההפכי מזולתו כ"א
וקרא  ג) ו, (ישעי' וכמ"ש כו'. בדא דא ושליבן בדא
חיות  ד' שהרי כו'. דין מן דין ומקבלין ות"י כו' זא"ז
כו' הכסא את נושאות להיות יחד מתחברים שבמרכבה
המלאכים  התהוות ששרש לפי והיינו במ"א). וכמ"ש
שבמל' או"כ מבחי' המל' בחי' שהוא עלאה מארץ
ושעור  במדה זע"ז בהתכללות ויש אין. בחי' שהוא

דוקא  או"כ בבחי' ג"כ המלאכים נתהוו וע"כ כנ"ל.
בבחי' שהוא שלהם והצורה הנפש בבחי' הוא האור
האור  בבחי' שרשם מצד תמיד לאלקות והבטול האין
ששרשם  הימין אל אריה פני באהבה (כמיכאל שבמל'
הוא  שלהם וחומר גופם ובחי' כו'). דחסד המל' באור
שבמל'. דכלים היש בבחי' שרשו מצד נפרד יש בבחי'
האין  לפ"ע עכ"פ היש בבטול הוא הכלי בחי' גם אך
וע"כ  חוצבם מקור דמל' באו"כ שהוא כמו כו' דאור
(והוא  דוקא. הצורה מעין ורוחני דק המלאכים חומר
וזהו  רו"ש. בבחי' ויורד שעולה ית' פיו רוח מהבל
המלאכים  עבודת כל וע"כ כו'). בכללות רו"ש והחיות
בבחי' וחומרם גופם גם להיות רו"ש בבחי' הוא בשיר
נפשם  אור ע"י כו' והשתחואה בסבוב לאין היש בטול
באין  שרשו מצד האלקי האין בבחי' שהוא ורוחם
בכח  שיש האלקים בני נק' ולזה המל'. דבחי' האמיתי
בחלוק  בא וזה לאין. היש בטול בחי' בגופם גם לעשות
שהוא  האלקי אור גלוי לפ"ע עולם בכל רבות מדרגות
והכל  דבי"ע עולמות ג' בכל המאיר המל' בבחי'
אופן  לפי כנ"ל ויש אין בכלי בין באור קצוב בשעור
ממה  לזה (וראייה כנ"ל. בכלי האור קיום שיהיה הראוי
ביניהם  קטנה אצבעו הושיט ב) לח, (סנהדרין שאמרו
וכה"ג  לגמרי) (שנתבטלו ושרפן המדה) מכפי (ביתר
דעשיה  דנוגה ע"ש עד ביותר האחרונים בצמצומים גם

כו'. סנחרב ממחנה צמצום וראייה והוא במ"א (וכמ"ש
נפרד  יש להיות שיוכל עד אלקים בשם המדה דקו
כנ"ל  התקון בחי' עיקר וזהו כו'). במדה זה וגם גמור
מבחי' שרשם להיות התחתונים ועולמות במלאכים גם
במד' היש בבטול שמסבבים הגלגלים (עד דמל' או"כ
כו'). דעשייה דמל' דמל' הכלים מחצוני' קבלתם לפ"ע
דוקא  הצורה מעין הוא החומר במלאכים ואמנם
למעלה  האור מעין הוא שהכלי כמו הערך בקירוב

וד"ל: כנ"ל וחי צומח בחי' והיינו בשרשו.
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Â שהקב"ה להקב"ה, שבינינו המחלוקת יובן
תחלה, מלמטלמ"ע שובבים בנים שובו אומר
אומרי' ואנו מלמטלמ"ע, שהוא ותשרי אלול ע"ד
שהי' יצ"מ ע"ד מלמעלמ"ט, מתי עד ה' שובה
פשרה  עשו קרח בני אך כו', לבד מלמעלה התעוררות
אלא  לעצמינו, נשוב אנו ולא לעצמך תשוב אתה לא
תשובה  שיהי' והיינו ישענו, אלקי שובנו כאחד שניהם
על  התעוררו' נמשך יהי' אעפ"כ אך מלמטלמ"ע,
ביצ"מ  שהי' כמו ולא מלמעלמ"ט, תחלה התשובה
אלא  כלל, אתעדל"ת להם הי' ולא מלמעלה רק שהי'
ע"י  יהי' אעפ"כ אך מלמטלמ"ע, תשובה שיהי'
לעורר  התעוררות שיומשך תחלה, מלמעלה התעוררות
מסייעי' לטהר הבא שארז"ל ע"ד ולא בתשו', אותנו
ואח"כ  תחלה מעצמו שנתעורר מלמטלמ"ע שזהו אותו
כו', מלמעלה יהי' שהתעוררות אלא אותו, מסייעים
כח  רק שיומשך דהיינו כו', שובנו כאחד שניהם וזהו
קול  שבת ע"ד וזהו כו'. תשובה על לבד והתעוררות
אותנו  מעורר שהוא שובבי' בנים שובו ומכרזת יוצאת

באלול  שמאירי' יגמה"ר וזהו תשובה, לעשות מלמעלה
כו'. תשובה בחי' על והתעוררות כח שנמשך דהיינו

‰‰Â מלמעלה נמשך זה וההתעוררות הכח בחי'
הוי' שם מבחי' דהיינו יותר, עליון ממקום
פניו  על הוי' ויעבור וכמ"ש הגדול שמו בחי' דלעילא
אם  אפי' מועיל שתשובה מה דהנה הוי', הוי' ויקרא
שיקבלו  כדי אעפ"כ לבד, מלמטה היא התשובה
לא  חכ' עפ"י כי יגמה"ר, ע"פ רק זהו בתשובה הקב"ה
נפש  לחכ' שאלו בילקוט וכמשארז"ל תשובה מהני
לנבואה  שאלו תמות, והשיבה תתכפר במה החוטאת
השיבה  לתורה שאלו וכן רעה, תרדוף חטאים אמרה
על  אבל השוגג, על רק הוא זה וגם ויתכפר קרבן יביא
יעשה  אמר להקב"ה שאלו קרבן, מהני לא המזיד
בדרך, חטאים יורה ע"כ ה' וישר טוב הה"ד תשובה
לא  כי הטוב מבחי' שנמשך הוא מועיל שתשובה שזה
מתכפר  יגמה"ר וע"י יגמה"ר מבחי' דהיינו רחמיך כלו
התשובה  התעוררות גם שיהי' כדי אבל לבע"ת. גם
דהיינו  יותר עליון ממקום נמשך שיהי' צריך מלמעלה
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אוא"ס  עצמות מבחי' והיינו יגמה"ר מבחי' למעלה גם
לבד. ושמו הוא הי' נבה"ע שלא עד בחי' שהוא ממש
פניך, על טובי כל אעביר אני מדה"ר בי"ג מ"ש וזהו

התעוררו' נמשך שיהי' כדי תשובה,שזה על מלמעלה

טוב  מבחי' גם למעלה שהוא טובי כל מבחי' נמשך זה
מתנת  הוא חנון אחון, אשר את וחנותי וזהו כו', וישר
לבד  חנם מתנת כ"א כלל זכות לו שאין אף שהוא חנם,
כו'. פניך על טובי כל אעביר אני מבחי' נמשך שזה כו',

(`) gxw ipa exn` 'ok z"cna `zi`

'd d"t 'iq 'iliz .c"qa

•
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz jynd - mixn`nd xtq

הוא ‡ÌÓצ) למנות שדרכו דאת השל"ה מ"ש להבין
זהו  למנות שדרכו וכל דעוה"ב המספר
כל  כי כתי' והלא מובן אינו וגם דעוה"ז, המספר
הוא  דכל כו', ובארעא בשמיא דאחיד ובארץ בשמים
דעוה"ז  המספר הוא ואיך כו' ומחבר המקשר יסוד בחי'
וארז"ל  רע ובורא כו' אור יוצר עפמ"ש הוא הענין כו'.

די  שאנו ברכות מה (היינו הכל וקרינן רע כתיב ע"ב "א
מעליא, לישנא הכל) את ובורא יוצר בברכת אומרים
ברבות  וכ"מ כל, שהוא הכל בשם רע את כינו הרי
דברים  אפי' בכל ארץ ויתרון ע"פ כ"ב ר"פ אחרי
פרעושים  זבובים כגון בעולם מיותרין רואה שאתה
ויכולו  דכתיב ש"ע ברייתו בכלל הם אף ויתושין
מוציאים  ואינם (שמכניסים יתושים גם הרי השמים,
כ' והרמ"ק בכל, נק' במ"א) כמ"ש כו' הסט"א שהו"ע
הקלי' על גם דהיינו משלה בכל ומלכותו בכוונת
עפמ"ש  וי"ל כו'. הכל כולל דבכל הרי כו', וסט"א
הימין  מבחי' הא' שפע, מיני ב' יש דמהיסוד במ"א
פנימית  השפעה בחי' והוא הראוי למקום רק שנמשך
המותרות  שפע שנמשך השמאל מצד והב' כו', ועצמית
בחי' הוא דכל הכל, כולל שכל מה וזהו כו', לחיצונים
מ"ש  ע"פ י"ל גם כו', לכל נמשך השמאל דמבחי' יסוד
כל  כי בין ההפרש ימושו, ההרים כי סד"ה בלק"ת
כל  דכי תמוט, לא שלומי וברית למ"ש ובארץ בשמים
ממדרי' שמתמעט ההשתל' סדר שע"פ ההמשכה הוא
בחי' שנמשך הוא תמוט לא שלומי וברית אבל למדרי',
המספר  הוא כל דבחי' וזהו כו'. למטה ממש אור גילוי
כמה  ובבחי' הגבלה בבחי' ובא האור שמתמעט דעוה"ז
לחיצונים  גם שפע קצת שנמשך עד והסתירים העלמות
אין  אור גילוי שנמשך שלומי וברית בחינת משא"כ כו',
ג"כ  וזהו כו'. הראוי למקום רק ונמשך אחיזה שום שם
כל  מבחי' אף דוקא הארץ כל הארץ, כל מה' יראו מ"ש
מהשי"ת  יריאים המזיקים שאפי' למנות שדרכו
כו', לראות לעין רשות ניתנה אלמלא וכמארז"ל
שלא  עד שמים מורא מפני כלום עושים אין ואעפ"כ

אחיזה  להם שיש היות דעם כו', ה' פי את לעבור יוכל
יראה  אך כו'. עליהם היראה בחי' גם משם נמשך מ"מ
מה' יראו מ"ש ובד"כ כו', לבד העונש יראת היא זו
יראו  וצ"ל כו', מה' וזהו מרחוק שהיא יר"ת בחי' היא
הוי' את פי' שזהו ממש ביטול בבחי' קדושיו ה' את
להיות  שלא הוי' לש' ממש הטפל את בבחי' להיות
בבחי' למנות שדרכו את וז"ע כו', כלל בפ"ע רצון שום
האורות  מספר בחי' זהו ובד"כ כו'. ובטל הטפל את
שדרכו  את בחי' זהו האורות דמספר הכלים ומספר
בבחי' הוא והביטול דביקות, בבחי' הן דהאורות למנות
באחד  למס"נ הו"ע בעבודה וכן כו', במציאות ביטול
וזהו  כמשנת"ל. כו' ממש במציאות ביטול בבחי' להיות
לחיי  מלכנו זולתך דאין דעוה"ב המספר ענין ג"כ
וכמ"ש  כו' במקורו שדבוק האור בבחי' שזהו עוה"ב
למנות  שדרכו כל בחי' זהו הכלים ומספר במ"א,
ההגבלה  נמשך ומזה וגבול מספר בבחי' הן דהכלים
דבעבודה  ונת"ל כו'. אחיזה להיות שיכול עד למטה
בבחי' דנה"ב ותיקון הבירור הוא הכלים ריבוי ענין

הכפ  וע"י כו', היש וביטול דחומריות כפי' וביטול י'
עי"ז  ממשיכים הכלים, תיקון נעשה שעי"ז הנה"ב
בחי' היינו הגבול כח בחי' הכלים ומקור שרש מבחי'
בל"ג  בבחי' המספר גם יהי' שעי"ז המספר את המספר
תיקון  דע"י מבואר ובמ"א כו'. לחיצונים אחיזה יש ולא
שמאיר  מהכלים שלמעלה האור מבחי' נמשך הכלים
אשר  מספר בבחי' הוא ועי"ז כו', הכלים תוך בגילוי

וכנ"ל. כו' יספר לא
Ê"ÙÚÂ בשם ידוע דהנה לתיבה, תעשה צהר מ"ש יובן

וארז"ל  התפלה, תיבות הו"ע דתיבה הבעש"ט
ישראל, של מתפלותיהן לקונו כתרים קושר מט"ט
להיות  חדש רצון המשכת והיינו רצון בחי' הוא דכתר
טובים, מאבנים עשוי הכתר והנה כו'. ורפואה גאולה
וצ"ל  כו', אבנים שתי וכמא' אותיות הן דאבנים וידוע
הנה"ב  ותיקון בירור ע"י והוא ומאירים טובים אבנים
סדר  נסדר וע"ז הנה"ב, את לברר התפלה ענין כל שזהו
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לזמר  היא דפסוד"ז ק"ש, וברכות בפסוד"ז התפלה
חקיקה  נעשה ותשבחות ההילולים שע"י עריצים
ואח"כ  כו', הרע מחומריות הנה"ב שיוצא מבחוץ
נעשה  המלאכים ביטול בהתבוננות ק"ש בברכות
ענין  והוא לאלקות כלי בבחי' להיות בפנים החקיקה
במ"א, וכמ"ש כו' יצריך בשני לבבך בכל כו' ואהבת
דתפלה  האותיות שבתפלה הנה"ב ובירור תיקון וע"י
בחי' לקונו כתר עי"ז שנעשה ומאירים טובים אבנים הן
אבן  לתיבה תעשה צהר וזהו כו'. חדש רצון  המשכת
כו', המאיר טוב אבן בבחי' יהיו התפלה דתיבות טוב
נה"ב  בירור שע"י כנ"ל היינו כצהרים הוא והאור
האור  מבחי' נמשך למעלה הכלים תיקון עי"ז שנעשה
והוא  טיהרא הנקרא צהרים וז"ע כו', מהכלים שלמעלה
אוכם  בענין במ"ע וכמ"ש אוא"ס עצמות בחי' גילוי
נועם  ובספר כו'. בטיהרא שרגא ע"ד עה"ע קדם הוא
תיבות  שע"י לתיבה תעשה צהר בפי' אי' אלימלך
הוא  והענין צהר, לצירוף צרה צירוף נהפך התפלה
וגבול  מספר בבחי' שבא להיות דעוה"ז דמהמספר
ר"ל, צרה צירוף ח"ו להיות יכול והסתירים ובהעלמות
בחומריות  כפי' עליו ומקבל בעצמו שפועל ע"י אך

שלו במספר,הנה"ב מספר בלי מבחי' עי"ז ממשיכים
דעוה"ב  המספר כמו ג"כ הוא דעוה"ז שהמספר והיינו
בחי' שהוא צהר לצירוף צרה צירוף נהפך ועי"ז כו',
בע"ח  מ"ש זהו חלון י"א בפרש"י ומ"ש כו'. אור גילוי
והיינו  כו', חלון דרך ובז"א כו' בכו"ח מאיר  דאוא"ס
בבחי' בכו"ח מאיר מהשתל' שלמעלה שהאוא"ס
והענין  במ"א. וכמ"ש כו' חלון בדרך ובז"א כו', קירוב
יקראוהו  אשר לכל כו' ה' קרוב כמ"ש הוא בתפלה
שע"י  בק"ש באחד המס"נ שזהו במ"א ומבואר באמת,
ממשיכים  מאדך דבכל ואה"ר באחד למס"נ הקדמת
כו', הוי' אתה ברוך ענין שזה בתפלה אוא"ס גילוי
בתפלה  חדש רצון שממשיכים הצדיקים בעבודת והיינו

דעוה"ב  מספר ענין שזה באחד המס"נ הקדמת ידי על
חלון  בחי' תעשה צהר וזהו כנ"ל, כו' למנות שדרכו את
וי"א  כו'. דמס"נ העבודה ע"י ב"ה אוא"ס גילוי להיות
ע"י  הוא ב"ה דאוא"ס שהגילוי הוא טוב אבן צהר
אמה  ואל מ"ש ג"כ וזהו כו'. דנה"ב החומריות כפיית
ענין  שהוא יונתי היא אחת ענין הוא אמה פי' תכלינה
ענין  הוא תכלינה אמה ואל ענין גם כו', באחד למס"נ
מיעוט  בבחינת יהיו שהכלים היינו הכלים מיעוט
בעקודים  וכמו כו'. אור ריבוי בהם מאיר שעי"ז וביטול
היא  שהכלי מפני ח"ו שבירה הי' ולא א' כלי שהי'
ריבוי  שיקבלו הכלים מיעוט ענין וזה כו', אחד בבחי'
ענין  שהוא הנה"ב בירור ע"י הנעשה והיינו כו', האור
צהר  וזהו ב"ה. אוא"ס גילוי מאיר שעי"ז הכלים ביטול
טוב  אבן בבחי' יהיו התפלה שאותיות לתיבה תעשה
אמה  ואל וזהו דנה"ב, החומריות כפיית ע"י המאיר
נמשך  ועי"ז וביטול מיעוט בבחי' הכלים שיהיו תכלינה
בבחי' ג"כ דעוה"ז המספר להיות למטה אוא"ס גילוי

כו'. יספר לא אשר מספר
.¯ÂˆÈ˜,עוה"ז מספר הוא שדרכו דכל השל"ה ומ"ש

כדכתי' הוא הענין יסוד, בחי' הוא כל והלא
וגם  לחיצונים, נמשך השמאל דמצד הכל, וקרינן רע
כל  מה' יראו וזהו ומתמעט, הולך היסוד דהשפעת
שדרכו  את הו"ע הטפל את ה' את יראו אבל הארץ,
ובעבודה  דביקות, בחי' האורות מספר והוא למנות,
ואחיזה, ההגבלה משם הכלים ומספר באחד, למס"נ
יספר  לא אשר מספר ועי"ז הנה"ב, תיקון ובעבודה
יובן  ובזה האור. עצם המשכת וגם הכלים שרש גילוי
בירור  ע"י התפלה אותיות לתיבה תעשה צהר מ"ש
וי"א  ומקורן, משרשן המאיר אב"ט בחי' הן הנה"ב
האור  עצם שממשיכים הצדיקים עבודת הוא חלון
היא  אחת בחי' תכלינה אמה ואל מספר, בלי הוא ועי"ז

וביטולם. הכלים מיעוט וגם יונתי,

b"xrz ,gp t"y .c"qa
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"äåöî øð éë"מוסר תוכחות חיים ודרך אור .1ותורה

מבאר  הכלי 2הפסוק שהוא נר, הן מצוות כי ואומר החיים. ודרך תורה מצוות, – ענינים שלושה
החיים. דרך היא ותוכחתֿמוסר אור היא תורה אור, ומביא המכיל

1

2

3

כג.1) ו, משלי
ע"א.2) רכה א, חלק קונטרסים – המאמרים ספר ע"ב. לב, תורה-אור ראה
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אור. ומביאים מכילים הם אזי יחד, באים הם שכאשר מושגים, שני קיימים "נר" בתואר

ולפתילה. לשמן וכלי שמן פתילה, – דברים שלושה להיות מוכרחים אור שיהיה כדי

מיד. נשרפת היא אור. להביא יכולה אינה שמן ללא פתילה

אור  יהיה שהאור כדי אבל אור, מביאים יחדיו ושמן פתילה ורק אור, מביא אינו פתילה ללא שמן
והשמן. הפתילה חיבור לצורך כלי שיהיה מוכרח היטב, שיאיר מסודר

בנר: הפירושים שני הם אלו

ומסודר. בהיר הוא האור אז כי והשמן, הפתילה שבו הכלי הוא שנר רש"י, כפירוש הוא, אחד פירוש
אור. מביא שחיבורם ושמן, פתילה הוא שנר הוא, השני הפירוש

ללא  ושמן מפתילה שבא האור ואילו ומסודר, זך הוא בכלי, כשהם והשמן מהפתילה הבא אור אמנם
אור. הוא אבל מהבהב, הוא מסודר, ולא עמום הוא כלי,

המאיר: אור היא והתורה לנר נמשלו שהמצוות מצוה", נר "כי שכתוב זהו

באור  גם כך בכלי, הם והשמן הפתילה כאשר רק הוא והשלו הבהיר הרצוי, האור גשמי שבאור כשם
אור". ה"תורה אזי – ושמן פתילה כלי, דברים: שלושה שמשמעו – מצוה" ה"נר עלֿידי רק התורה,

מכלי, המורכב מצוה" "נר יש תחילה כאשר – התורה? לומד את המאיר אור היא התורה אימתי
ושמן. פתילה

את  לעשות [ב] המצוות, עול את לקבל פשוטה, קבלתֿעול [א] הם מצוה", ב"נר אלו דברים שלושה
המצוה. עונג ו[ג] ממש, בפועל המצוות

והפתילה. השמן את המחזיק מצוה" ה"נר של הכלי היא המצוות קבלתֿעול

מצו  ה"נר של ענינים:בכלי שני יש קבלתֿעול, שהוא ה",

ציווי  לעשות יש זה ובזמן יתברך, ה' של זה ציווי לעשות יש זה שבזמן לזכור – המצוות עול א)
ישראל. במנהגי והן המצוות בקיום הן הענינים, בכל וכך יתברך. ה' של זה

הידוע  כמאמר למצוות, שוים ישראל מנהגי דבר, של היא".3לאמיתו תורה אבותינו "מנהג

ישכחו. ולא שיזכרו המצוות, עול את לשאת – מצוות קבלתֿעול משמעות זו

מצד  קרובות שלעיתים כך המצוות, עול את להם אין אבל באמת, מצוה שומרי שהם אנשים ישנם
לאחר  לברך ששכחו כאלה יש לעשות. עליהם מה שוכחים הם אחרים בדברים או בעסק שונות טרדות
שכחו, הם למה להם שאכפת למרות השינה, לפני קריאתֿשמע לקרוא וערבית, מנחה להתפלל המזון,

המצוות. עול את עצמם על שיקבלו עליהם משפיע זה אין זאת בכל

ומבלי  מדוע, לשאול מבלי בקבלתֿעול ישראל ומנהגי יתברך ה' ציוויי את שיקיימו – קבלתֿעול ב)
טלית, ללא תפילין ומניח מתפלל הוא שחרית תפילת למשל, בתפילות, במצוות. כלשהם חילוקים לעשות
עורך  הוא אבל ממנהגים, מחזיק אינו הוא וערבית, מנחה מתפלל איננו הוא בעיניו. קלה ציצית מצות כי

כפרות.

מדוע. לשאול מבלי בקבלתֿעול, ישראל ומנהגי מצוות לקיים יש באמת אך

מצוה". "נר של הכלי זהו
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והחיות  העונג הוא מצוה" "נר של והשמן בפועל, והמנהגים המצוות קיום היא מצוה" "נר של הפתילה
וכדומה. הכשרה הצמר טלית והטובות, הראויות התפילין מצוה, ההידור והמנהגים. המצוות קיום של

אור". ה"תורה את מביא מצוה" וה"נר

.øåöé÷ הפתילה אור. מביא הוא שאז והשמן, הפתילה הכלי, דברים: שלושה יש מצוה" שב"נר מבאר
כלי, ללא שמן עם פתילה מאיר. ואינו בוער אינו הפתילה ללא השמן מאירה. ולא מהר נשרפת שמן ללא
חלקים. בשלושה הוא מצוה" ה"נר ומתמשך. בהיר אור מביאים יחד השלושה כל רק מאירה, ולא מהבהבת
השמן  והמנהגים. המצוות קיום היא הפתילה בפשיטות. הקיום ב) המצוה. עול א) קבלתֿעול: הוא הכלי

המצוה. והידור העונג הוא

.a

éãë ה"תורה הוא כך מצוה" ה"נר אופן ולפי מצוה", ה"נר תחילה להיות מוכרח אור" ה"תורה שיהיה
אור".

הוא: בזה הענין

אור. תורה ג) תורה, אור ב) תורה, א) דרגות: שלוש יש הנגלית בתורה

תורה. היא הראשונה הדרגה

הפשוטה  בהבנתו התורה הבנת את להשיג יכול שהאדם אף יתברך. חכמתו היא שהתורה לדעת יש
לדעת  יש אבל  בהבנתו, התורה השכלות את יבין שאדם התורה, לימוד מצות זוהי ובאמת והמוגבלת,

הנבראים. של ההבנות מכל ועמוקות שנעלות אלקיות הבנות יתברך, חכמתו היא שהתורה

והמובנת  הפשוטה שבסוגייה היא האמת ביותר, פשוטים דברים שהן סבור שהאדם התורה בסוגיות גם
ביותר. ואלקי רוחני עמוק ענין מסתתר

סוגיית  שנמצאה,4למשל, בטלית אוחזים שניהם לביתֿדין. באים אנשים שני בטלית: אוחזין שניים
שלו. וכולה המציאה את מצא שהוא אומר והאחר שלי, וכולה המציאה את מצאתי אני אומר זה

ופסק  הרגילה ההבנה שמלבד היא האמת אבל ומובנת, פשוטה סוגייה היא הסוגייה ראשונה בהשקפה
נלמדת  שהסוגייה כפי רוחני, אלקי ענין בסוגייה מסתתר בחלקה, או לגמרי המציאה, שייכת למי ההלכה

שבשמים. הישיבה דרקיע, במתיבתא

הדין  לבית באים אנשים ששני הזה, בעולם בגשמיות שהוא כפי הענין כל קיים לא דרקיע במתיבתא
סוגיית  את לומדים – דרקיע מתיבתא – שבשמים בישיבה גם זאת ועם המציאה, שייכת למי לשאול

בסוגייה: המסתתרת הרוחנית האלקית  ההבנה את לומדים ששם אלא בטלית, אוחזין שנים

בשאלה. מעלה של לביתֿדין באות נשמות שתי – שנים

מחלל  שלהן, להתעוררות הודות לבעלֿתשובה. בעלֿעבירה עשו התחתון, בעולם בהיותן שתיהן,
הרבים, את ומחטיא חוטא והיה טרף בביתֿספר היה לכן שקודם מלמד או שבת, לשומר הפך שבת

ישראל  דת על ישראל ילדי מלמד 5שהעביר ונעשה לבעלֿתשובה הפך שלהן להתעוררות הודות ,
הרבים. את ומזכה זוכה והוא כשר בתלמודֿתורה
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את  שעשו המעוררים שני האמת. בעולם נמצאים והבעלֿתשובה המעוררים שני השלושה, כל
שמבעלֿעבירה  הגדולה הזכות היא – בטלית אוחזין ושניהם מעלה של לביתֿדין באים הבעלֿתשובה

ב  נהיה הרבים את הרבים.ומחטיא את ומזכה עלֿתשובה

אומרת  זו ונשמה שלה. היא והזכות לתשובה, אותו והביאה אותו מצאה שהיא אומרת זו נשמה
שלה. היא והזכות לבעלֿתשובה אותו עשתה שלה שההתעוררות

עד  מעלה למעלה אלקיות, הבנות בזה מסתתרות פשוטה, הבנה שזוהי סבור שהוא סוגייה בכל כך
התורה. כלפי לגמרי אחרת כבוד הדרת לו יש יתברך, חכמתו היא שהתורה ומבין והיודע המעלות, רום

אלו: הן הנגלית בתורה הדרגות שלוש

התורה  של השכל חיצוניות את רק שלומדים כאלה תורה לומדי ישנם ושכל. חכמה היא – תורה
בתורה. חידושים ומחדשים התורה של העמוקות ההשכלות על ומתענגים

לכך. לב שמים אינם אבל התורה, בקדושת מאמינים הם

התורה  שכל – ולהבדיל שלו השכל בין להשוות החוצפה את לו ויש גאוה ובעל הרוח גס הוא
האלקי.

העמוקות  שההשכלות ברורה בהבנה ויודע יתברך חכמתו היא שהתורה מבין שהוא זהו – תורה אור
הפנימיות. מלובשת שבה כחיצוניות  אלא זה אין עמוקות, שיהיו ככל דתורה, שבגליא

אלא  התורה, השכלות עומק את ומבין שלומד בלבד זו שלא היא, בתורה זו דרגה תורה. אור זהו
התורה. אור את גם ומשיג יודע הוא

התורה  קדושת אור, אצלו נעשה שמהתורה הנגלית, בתורה השלישית הדרגה היא – אור תורה
מצוה". ב"נר תלויות בתורה הללו הדרגות וכל לו. מאירה

.øåöé÷ מכל שנעלית והשכלה חכמה היא התורה א) דרגות. שלוש יש הנגלית שבתורה מבאר
הנגלית  התורה בסוגיות הנסתרת האלקית ההשכלה פנימיות אשר יתברך, חכמתו היא התורה כי החכמות,
השכלה  נסתרת בגמרא ביותר פשוטה שבסוגייה מבאר המוגבלת. האנושית בהבנה להשגה ניתנת בלתי היא
האור  תורה, אור ב) ענינה. מה שבשמים בישיבה נלמדת בטלית אוחזין שנים שסוגיית כפי למשל אלקית,

מצוה. בנר תלויות בתורה הללו הדרגות שלוש כל אור. לו נהיה שמהתורה אור, תורה ג) התורה. של

[d"yz'd zah] xe` dxeze devn xp ik
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.Â, בערב סיון י"א שני ביום דשא' ל'נאות הגענו
בשעה  לטייל יצאנו החדרים, את שסידרנו ואחרי
כ"ק  מהוד הראשונה בפעם שמעתי אז בערב . שבע
כ"ק  הוד של הידוע המאמר את הרה"ק אאמו"ר
תורה  זה היה מהרבי, 'תורה' כששמענו הזקן; רבינו
תורה־ זה היה  מהרבי סיפור וכששמענו שבעל־פה,

שבכתב.
מאשר  יותר גדולה להכנה זקוק סיפור, המספר
גם  – סיפור ששומע ומי ביותר, עמוק מאמר לומד
זקוק  – ביותר הקל מהמשפיע ביותר הטוב המקבל

עמוק  מאמר לשמוע מאשר יותר גדולה להכנה
ביותר.

על  "מעמידו זה הרי אמיתי, סיפור כשמספרים
סיפור  וכשמספרים השלום", על ו"מעמידו האמת"
מי  ולשקרן. לחיצון אותו עושה זה – אמיתי שאינו
את  הסובב כל עם לספרו צריך סיפור, שמספר

שם. חי שהוא  ידמה שלמאזין כך הסיפור,
יש  איך הרבה דיבר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

סיפור. לחבב
.Ê אאמו"ר כ"ק הוד אמר לטייל, כשהלכנו
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ומנה  השבועות, מחג השביעי היום הוא היום הרה"ק:
ה  של המעלות השביעי את היום שהוא ושענא־רבה

היום  שהוא פסח' של 'שביעי של הסוכות, חג של
י"ב  של העניין את והסביר הפסח, חג של השביעי

השבועות. חג של השביעי היום שהוא סיון
סיון). י"ג נוגע לי מתכוון, אני לכך לא (אלא,

.Á אאמו"ר כ"ק הוד אמר סיון, י"ג של בטיול
הוא  היום החסידי, חג" ה"אסרו הוא היום הרה"ק:

הבעל־שם־טוב  מורנו נשמת מעליית השביעי .4היום
מאמר  הרה"ק אאמו"ר כ"ק מהוד אז שמעתי

הפסוק  על מפנינים".5הבעל־שם־טוב, היא "יקרה
.Ë כ"ק שהוד מספר, הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

דאצילות, נשמה "עצמי", תקיף. היה הזקן רבינו
אפשר  – הדורות מנהיג  להיות למטה יורדת כשהיא

היה. זה קשה כמה לתאר
– התלמידים אל הזקן רבינו כ"ק הוד יצא פעם
שאחדים  הרגיש הזקן רבינו כ"ק שהוד זמן, אז היה
להם  ואמר נכון, לא העניין את 'לקחו' מהתלמידים

הפסוק  על הבעל־שם־טוב ממורנו "ושננתם 6'תורה'
– "לבניך" שינון, לשון תשנן, – "ושננתם" לבניך":
אליהם  תדבר – בם" "ודברת להבין, שרוצים לאלה
יהיה  על־ידי־זה בהם, הדברים שיכנסו באופן
עצמו, של הניצוצות את לברר – בביתך" "בשבתך
וזה  העולם, ואת הזולת את לברר – בדרך" "ובלכתך
תחיית  – ול"ובקומך" המיתה, יום – ל"ובשכבך" נוגע

המתים.
כמה  התעלפו הם זו, 'תורה' התלמידים כששמעו

פעמים.
המיתה", מ"יום שנחרדו מפני לא התעלפו הם
כאשר  אלא הקימה", "יום להם יקר שהיה מפני ולא

מתעלפים. – ב"עצמי" ונתקלים רואים
.È אאמו"ר כ"ק הוד אותי העיר תרנ"ה תמוז י"ב

אליו  להיכנס לי והורה בבוקר, שש בשעה הרה"ק
וקריאת־שמע. השחר ברכות אמירת אחרי

לי: אמר הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד אל כשבאתי
המספר  שנים, חמש־עשרה לך מלאו היום טוב, מזל

מכובד. מספר הוא ט"ו
ניסע  תשע ובשעה תתפלל, בנהר, לטבול לך

ב'אוהל'. ונהיה לליובאוויטש
לליובאוויטש, – באליווקע – דשא' מ'נאות בנסענו
נשמות  במעלת הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד דיבר
בכל  פעמים שלוש לדרגה מדרגה ועליותיהן הצדיקים

ו  שבוע, בכל פעמים ושש מעלת יום, הפלאת

ומועדי  ראשי־חדשים בשבת, העליות של המדריגות
ההורים  נשמות של עליותיהן ובפרטיות השנה,
ושביעי  שביעי דור עד בניהם, ובני בניהם בשמחת

בכלל.
אאמו"ר  כ"ק הוד נסע לליובאוויטש בבואנו
הרבנית  זקנתי אמי כבוד אל כדרכו, הרה"ק,

הקודש. לאוהלי נסענו מכן ולאחר הצדקנית,
כ"ק  הוד הכנסת. לבית נכנסנו ל'אוהל', בבואנו
הכנסת  בבית להישאר לי הורה הרה"ק אאמו"ר
הכנסת  בבית נשארתי הקדוש. ל'אוהל' נכנס ובעצמו
בבכיות  התהלים אמירת וכששמעתי תהלים, ואמרתי
איבדתי  – הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של עצומות

קשות. ובכיתי עשתונותיי
דלת  את הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד פתח כך, בתוך
ל'אוהל'. להיכנס לי והורה הכנסת, שבבית ה'אוהל'
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד עם ביקרתי שכבר אף על
– תרנ"ג תמוז י"ב – שלי הבר־מצוה ביום ב'אוהל'

מאוד. מבוהל הייתי וכו', תרנ"ד ראש־השנה ערב 
ואבי  היכנס, לי: אומר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
נפלו  ופחד אימה אותך. יברכו סבך, אב – וסבי סבך, –
לזוז  יכולת מבלי כמאובן עמדתי הראשון וברגע עלי,

מהמקום.
כ"ק  הוד הדליק ל'אוהל', ונכנסתי כשהתאוששתי
אותי  לקח נרות־שמן, ושנים שבעים הרה"ק אאמו"ר
שני  של האמות ארבע תוך אל אותי וקירב בידי,
בשמעי  וברכני. ראשי על ידי־קדשו הניח הקברים,
את  ובראותי אבי, של והפנימית הלבבית בכייתו
בעומק  התעוררתי הריצפה, על מעיניו שזלגו הדמעות

לבבי.
אאמו"ר  כ"ק הוד ביקש הקודש' מ'אוהלי בבואנו
הצדקנית, הרבנית זקנתי אמי אמו, כבוד את הרה"ק
חזרה  ונסענו משהו, טעם מכן לאחר שתברכני.

דשא'. ל'נאות
הוד  המשיך דשא' ל'נאות חזרה נסיעתנו בדרך
שלו, החיים סדר על לי לספר הרה"ק אאמו "ר כ"ק

תרנ"ה. ביומן אצלי שרשום כפי
.‡È הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שהה תרנ"ח בקיץ

ליד  – באליווקע דשא' ב'נאות המשפחה כל עם
בני  התמימים, התלמידים גם היו שם – קראסנאיע
ושמואל, זלמן שניאור בעזפאלאוו, מרדכי יעקב הרב 
היו  הם שם בזאבאריע, יצחק ר' של באכסנייתו
שלנו. דשא' ב'נאות השומר בגן לנים היו אך אוכלים,
האחים  את הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שלח פעם
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ואז  לליובאוויטש, בעזפאלאוו ושמואל זלמן שניאור
הם אמר: איך ישנים, הם היכן לראות רוצה אני

אלא  חסידיים, בחורים הרי הם אדע, אני – ישנים
ישנים. הם היכן לראות ברצוני

.·È הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד היה תר"ם בשנת 
לחזור  עליו והיה תמוז, בחודש במאריענבאד מוהר"ש
חודש  במחצית אך מנחם־אב. חודש בסוף הביתה
ונשרפו  בליובאוויטש גדולה שריפה פרצה מנחם־אב
שילעווע  הראשיים הרחובות בשני הבתים כל
כ"ק  הוד – הסבא של הבתים וכן וחאכלוקע,

ה'חצר'. בנייני וכל – מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
החליט  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
קנה  שם, בהיותו בחרקוב. בימים־הטובים לשהות
לשינה  מקום מסודר היה בה גדולה, דרכים עגלת
על  לשמור מיוחד אדם שכר נוח. ישיבה ומקום

לייבע. לו שקראו הסוסים,
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד אמר מחרקוב, כשיצאו

מזל" משנה  מקום "משנה העגלה, לבעל .7מוהר"ש
מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד נסע החגים אחרי
גנב, לא ישר, אדם תהיה ללייבע: ואמר לליובאוויטש,

טוב. בן לך ויהיה
של  יהודי טוב, אברך היה בעל־עגלה שלמה
ואמר  יעקב', ו'עין תהלים של יהודי בציבור, תפילה
רחוק, מבט היה לאבא הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד
מבט  אלא מהבוץ, שמוציא בלבד זו שלא מבט

אור. המכניס
.‚È מדריגתה אך להצמיח, היא האדמה פעולת

לקנא  המדבר על אף־על־פי־כן דומם, היא העצמית
בדבר־ הרהר או ואמר בן־תורה, דרך שעליה באדמה

הוד  אז דרך עליו בדומם לקנא שיש מכל־שכן תורה.
אלה. עניינים וסיפר הרה"ק אאמו"ר כ"ק

מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד האם שאלה:
דשא'? ל'נאות נוסע היה נ"ע

היה  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד תשובה:
דשא'. ל'נאות לא אבל לחוץ־לארץ או לטייל נוסע

.„È זכרונותיי את לסדר וזמן כוח השי"ת יתן
שהרי  וחוזק, עידוד נותנים הזכרונות ורשימותיי.
היו  הרי בעבר בודד. הוא האדם הזכרונות בלעדי
נמצאים  העילוי בתכלית גם וכעת, אור, של בסביבה
לבטא  הצורך מן אין באותיות  זרוקים הרי בבוץ,

בפסוק  הרגשה לי יש – אבל... אמרתי 8זאת, "ואני
בפירוש  עמוקה הרגשה לי יש לעולם", אמוט בל וגו'

זה. פסוק
.ÂË אאמו"ר כ"ק הוד הסביר  לטייל, אז כשהלכנו

באבות  המשנה את תורה,9הרה"ק רזי לו "ומגלין
פוסק". שאינו וכנהר המתגבר כמעין ונעשה

שאינו  ב"נהר המעלה תוספת מהי לכאורה,
כ"ק  והוד המתגבר"? "מעין של העניין לגבי פוסק"
ההשכלה  נקודת שישנה הסביר, הרה"ק אאמו"ר
מגיע  זה אין אך ער. כשהאדם זה התמצית, ונקודת
כפי  ההשכלה נקודת לילה. בחזיון לו שמגלים למה
הרי  בציור, מתחילה המשכיל, מכוח באה שהיא
אומרים  לכן המשכיל, מכוח להתנתק שעלולים
זה  – פוסק" שאינו "וכנהר דוקא, המתגבר" "כמעין

מיברך" מכיפי' "נהרא של .10הענין
.ÊË עומק את הבנתי חסידות, לימוד שנות אחרי

[כתר'דיג] 'כתר' בבחינת אך 'חכמה', זו הרי .11העניין.
dcerqa ,`yp [zyxt] zay

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

ט.7) ו, שבת ירושלמי ב. עה, ב"מ ב. טז, ר"ה ראה
ז.8) ל, תהלים
א.9) ו.

א.10) מ, נדרים ב. סה, שבת
ההשכלה.11) נקודת על קאי כנראה

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

micedi cbp dzqdd ± h"t wxt

ושקל  מקסימיליאן, של הגירעוניות אחוזותיו את מקרוב להכיר למד יצחק משה שר' לאחר
להכניס  יחסית בקלות ניתן בעצם כי למסקנה הגיע העשיר, ניסיונו ולאור החריף בשכלו מצבן את
להיקבע  כמובן, צריכה, תחילה אך ריווח. תבאנה הן ההפסד שבמקום כך האחוזות, בניהול סדר

חדשה. הנהלה
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האחוזות. ניהול את עצמם על לקבל היכולים – לדעתו – מוכשרים מועמדים אפילו לו היו

ברנדייס. אלחנן ור' צמח מרדכי ר' מייזל, מרדכי ר' המפורסמים: פראג מיהודי שלושה אלו היו
ידועים. עסקים ואנשי עשירים היו שלושתם

לשלושת  אחוזותיו ניהול את למסור מקסימיליאן הנסיך בפני להמליץ החליט יצחק משה ר'
של  מדוייקים מספרים על מבוססת מדוייקת, תוכנית היתה כבר יצחק משה לר' אלו. יהודים

להביא. אמורות שהאחוזות ההכנסות סכומי

כדי  ותוך מסוים, זמן במשך חובותיו כל ייפרעו כיצד לנסיך להראות אפילו היה יכול הוא
לקבל  מפראג, העשירים היהודים שלושת על היה זו תוכנית לפי צרכיו. לכל מספיק לו יישאר כך

שקע. בו מהבוץ ולהוציאו הנסיך, חובות סילוק את עצמם על

לעיל  הנזכרים מפראג היהודים לשלושת קודם להראות יצחק משה ר' רצה הזו התוכנית את
לפי  יהיה מה גם וכן – האחוזות ניהול את עצמם על לקבל יתרצו שאכן בטוח להיות כדי –

שכרם. דעתו

הינה  יצחק משה ר' של שהצעתו למסקנה, הסוחרים שלושת הגיעו ודרישה, חקירה לאחר
האחוזות  ניהול את לקבל הסכימו ולכן הנסיך, עבור והן עבורם הן כדאית והיא ביותר, שקולה

יצחק. משה ר' להם שהציע התנאים לפי

כיצד  לו, ולהודיע מקסימיליאן, של אחיו פרדיננד לנסיך לבוא יצחק משה ר' היה יכול עתה
פרדיננד  הפגיש קצר זמן תוך מאחרים. לטובות  יזדקק שלא ובאופן להיוושע, מקסימיליאן יכול
לעשות, יצחק משה ר' של בדעתו שיש מה אוזניו במו ובשמעו יצחק, משה ר' עם אחיו את

מאוד. מרוצה מקסימיליאן היה

ניהול  את לקבל התכוננו אשר – מפראג היהודים שלושת התייצבו מספר, ימים כעבור
מקסימי  בפניהם. שהוצגו התנאים לפי כתוצאה האחוזות – השביעי ברקיע כך כדי עד היה ליאן

על  לו וסיפר המלך, לאביו הלך שתיכף – מחובותיו להשתחרר האפשרות לו שניתנה מכך
נושע. הוא מי ידי על גם לו סיפר כך כדי ותוך מחובותיו, ליציאה התוכנית

לו, והודיע בממלכתו, הכנסייה ראש אליו הגיע זה, בעניין קורה מה המלך הבין בטרם אך
חשבון  על שהצטבר החוב את לכנסייה יסלק שהמלך הזמן הגיע כי מעטה, לא בתקיפות
וכיון  ברומא. לאפיפיור מועבר ממנו שחלק מאמינים", כ"מס לכנסייה המגיעים התשלומים
את  גם אלא הקרן, את רק לא ישלם שהמלך הכנסייה ראש דרש התשלום, ממועד זמן שעבר

הזמן. במשך זה חוב על שהצטברה הריבית

חובותיו, את הכנסייה ראש ממנו תובע בה הצורה לו חרתה פגוע. מאוד עצמו חש המלך
זה. בעניין מפגין הוא  אותה התקיפות את וכן

לשלם  בדעתו שיש ומתון, רגוע בקול השיב ורק גלוי, באופן הביע לא רוחו מורת את אך
מראש  הוא מבקש ולכן ריקה. המדינה אוצר קופת הרי המלך הודיע כרגע אך החוב. מלוא את
מאוחר  במועד ישולם לכנסייה והחוב מקופתה. הכסף את בינתיים תלווה שהכנסייה הכנסייה,

יותר.

ריקה. הכנסייה של קופתה שגם הכנסייה, ראש  השיב כך על
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כולה, דלה הנוצרית האוכלוסייה "והרי הכנסייה ראש העיר אחרת" להיות יכול איך "וכי
המדינה". של עושרה כל את שואבים היהודים

היהודים. נגד המלך של מוחו את להרעיל הזדמנות כאן מצא הכנסייה ראש

ולפי  המיסים, משלמי רשימת לפני היתה אמש "אך – המלך כך על ענה – מוזר" "מאוד
הכנסייה  מנהיגי הרי שני, ומצד יהודים. הינם המיסים ממשלמי אחוז תשעים הרי זו, רשימה

מהמיסים". פטורים למיניהם התארים בעלי ושאר

בשתיקה. כך על עבר אך המלך, שבדברי באירוניה היטב הבחין הכנסייה ראש

בסיס  על להעמידו המוכנים היהודים אודות בנו בדברי היטב להתבונן המלך החל שני, מצד
אחוזותיו. של נכון ניהול ידי על ורק אך איתן, כלכלי

זאת  ביותר. כחשוב דווקא לפתע לו התברר חשיבות, חסר עתה עד למלך נראה שהיה מה
להם. והן לאחרים הן לעשירות ולגרום אחוזות לנהל איך והידע המרץ את יש שליהודים אומרת,

את  לנהל האמורים – יהודים שלושה אותם עם להיפגש מעוניין היה מקסימיליאן הנסיך
בארמונו. היהודים שלושת התייצבו יום באותו ועוד פנים. אל פנים – אחוזותיו

הבטיחו אותו הכסף את עימם הביאו נכתב הם זה במעמד כמקדמה. מקסימיליאן לנסיך
מנהלי  להיות הפכו וברנדייס, צמח מייזל, היהודים ושלושת הנסיך. בנוכחות ונחתם החוזה

שנה. חמשֿעשרה למשך מקסימיליאן  הנסיך של והעשירות  הפוריות אחוזותיו

אחוזותיו  מנהל סאבעל, יצחק משה  ר' של ועמלו קשריו ידי על רק התאפשר זה שכל בידעו
תיווך. כדמי יצחק משה לר' הגון סכום לתת מקסימיליאן הנסיך רצה פרדיננד, אחיו של היהודי

זה. עבור שכר איזשהו לקבל הסכים ולא תוקף בכל זאת דחה יצחק משה ר' ברם,

ידידות  לאות ורק אך זאת "עשיתי – יצחק משה ר' אמר – עסק" למטרת זאת עשיתי "לא
ולך". לאחיך

זאת  לספר שהלך עד יצחק, משה ר' ליהודי גדולה הערכה  כזו מקסימיליאן הנסיך חש כעת
המלך. על רב רושם עשה אשר דבר המלך. לאביו

בהצעתו  יצחק, משה לר' ותודתו הערכתו את להראות לפחות כעת רצה מקסימיליאן הנסיך
יצחק  משה ר' אך מעלה. רמי אורחים זה לאירוע ולהזמין בארמונו לכבודו חגיגית מסיבה לארגן

זו. הצעה גם דחה

– מקסימיליאן לנסיך יצחק משה ר' הסביר – שונאים" בהמון מוקפים היהודים "אנו
את  כולם לעיני שּתראה או אלי, כבוד הינך שחולק יראו הם ואם הצלחתנו. על בנו ֶֶַ"המקנאים
גדול  שכרי בינינו. רק יישאר זה שדבר רצוי לכן שבעתיים. אלינו שנאתם ּתגּבר אלי, ִַתודתך

ידידי". והינך אלי, הערכתך את מראה שאתה  בזה מספיק,

מקסימיליאן. הנסיך של אחוזותיו ניהול את היהודים שלושת שקבלו מאז מספר שנים חלפו
רווחים  היו ליהודים וגם שצריך, כפי השנתיים תשלומיו את קיבל הנסיך כשורה. התנהל הכול

מכך.

בניו  גם – ומתמיד מאז נהוג שהיה כפי – הוזמנו אליה מלכותית  לאסיפה המלך קרא אחת פעם
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לשפוך  כדי זו הזדמנות ניצל אשר הקרדינאל, גם הגיע זו לאסיפה ומקסימיליאן. פרדיננד הנסיכים
היה  בדרכו נקרית שהיתה הזדמנות בכל כי חדש. דבר זה היה לא כללי באופן היהודים. על ארס
יותר  וההסתה הארס עוצמת את הגביר מה משום שהפעם, אלא היהודים. על וגופרית אש שופך

הקודמות. מהפעמים

מהמדינה. היהודים כל את לגרש גלויה, בדרישה כעת יצא הקרדינאל

ה  "היהודים – הקרדינאל שאל – מהיהודים"? נסבול מתי וככאלה "עד אמונתנו שונאי ינם
זוהי  רכושם. את ונחרים נגרשם הבה סובלנות. כלפם לגלות לנו אסור ארצנו. את שונאים גם הם
קופת  את למלא נוכל בה הדרך גם וזוהי החוטאת, נפשם את לגאול נוכל בה היחידה הדרך

והכנסייה". המדינה

היהודים. אודות טובה מילה לומר הראשונים היו ומקסימיליאן פרדיננד הנסיכים

בתועלת  מכירים "כולם – האחים הנסיכים טענו – למדינה" מאוד מועילים "היהודים
בתשלומי  הנחות יותר ליהודים לתת צריכים היו דעתנו, לפי להיפך, לנו. מביאים שהיהודים

רבות". מכך מרוויחה היתה והמדינה המיסים

היהודים. על וידידותיות טובות מילים כמה היו למלך גם

משלמי  גם והם חרוצים מלאכה בעלי "הם – המלך אמר – טובים" סוחרים הינם "היהודים
באמונה  זאת מבצעים הם הרי לידיהם שנופל מה כל ביותר, והדייקנים הגדולים הסדירים, המיסים
המוצלח  באופן הם מנהלים בחכירה, מקבלים שהם האחוזות את ביותר. היעילה ובדרך ובדייקנות
מארצנו? לגרשם שנרצה ומדוע מהם. מתעשרת המדינה אליהם. להידמות יכול לא אחד אף ביותר.

ארצנו!! את יחריב הרי זה

אך  ידם. על במדינה ששורה והברכה היהודים, בעניין לומר מה יותר הרבה עוד היה למלך
היהודים  על לו שידוע מה את – בלהט – לספר והחל מקסימיליאן הנסיך בנו התפרץ כאן

האישי. מניסיונו

את  לספר הנסיך החל – וברנדייס" צמח מייזעל, היהודים, שלושת את וראו הביטו "הנה
נוהלו  הם כאשר אחוזותיי של מצבם היה מה יודעים כולם אחוזותיי. את מנהלים "הם – סיפורו
זאת, לעומת חרב. פשוט היה  עולמי  עצומים. לחובות כולי נשאבתי בזמנו, אינוֿיהודי. ידי ֵָעל
הכול: זה אין ועדיין נפרעו. חובותיי כל הגונים. רווחים אחוזותיי לי מביאות זו בעת הרי כעת,
טחנות  אלו בשטחים בנו הם פלאות, פלאי הזמן במשך הראו  אחוזותיי  של היהודים המנהלים
עצמם. ולהם לי למדינה, ברכה הביאו אשר אחרים, מפעלים של ושורה אירוח בתי חדשות, קמח
הסביבה  בכל חיות הכניסו הם פרנסתם. עבור עבודה מקום פעולתם ידי על מצאו אנשים מאות
שוב  למסור צריך הייתי מהמדינה. מגורשים היהודים היו לּו – חלילה – קורה היה מה כולה.
את  לאפשר – חלילה – אסור אותי. רושש ופשוט רימני אשר הגרמני, של לניהולו אחוזותיי את

היהודים". של גירושם

מהם  נשמעו אשר כאלו היו המלכותית. באסיפה הטון" את ה"נותן היה לא הנסיך אך
היהודים. על וארסית מרה התנפלות אלא, יותר ולא פחות לא שהיו – לגמרי אחרים דיבורים
לביזת  המתינו בעיקר מהיהודים. ייפטרו אם למדינה גדולה טובה זו שתהיה זעקו, ישראל שונאי

לאיתנם. לשוב והכנסייה הממשלה יוכלו ואז מהם. יילקחו אשר היהודים נכסי
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רכז c"ag i`iyp epizeax zxezn

דבר  צריך היהודים, את לגרש מחליטים שאם זו, מלכותית באסיפה שנאמרה נוספת דעה
רכושם  את להמיר היהודים, יספיקו בטרם ובפתאומיות, דיחוי כל ללא ומיד, תיכף להיעשות זה

אחרות. לארצות איתם לקחתם ואז ויהלומים, בזהב

של  שרכושם כדי בהיר, ביום כרעם להגיע צריכה – ישראל שונאי יעצו – הגירוש גזירת
מאוד. קצר בזמן מהם להילקח יוכל היהודים

כאבן. אטום היה ליבם  אשר אלו, רשעים על מכרעת השפעה היתה אלו לדברים

נגד  והתבטא היהודים, של בשבחם דיבר שוב הוא אלו. עצות כנגד מאוד זעם המלך אך
המדוברת. הגזירה
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ycew zexb`

á"ô èáù æ"é ä"á

ïàã áåèñåø

óãåø ,äøåú áäåà ,ãáëðä 'âä ãåáë

óñåé íäøáà ä"åî à"éà ãñçå ä÷ãö

'éù

,äëøáå 'åìù

øæò éúù÷á ìò ,íúáåùú áúëî éúàø÷ äçîùá

ñ'äøåú ãåîìúäá 'éù íéãéîìúä ééðò ãòá íéøôñá

,'åáëì áåè áø ïúé ,äøåúä ïúåð áåèä ìàäå ,åðéúðéãîá

íááì áåè úà øùà ,ãñçäå áåèä ãòá ,åéçé åéðá ãåáëìå

.åéçé íééðòä íéãìéä ìéáùá úåùòì

éúáúëå ,äæá òãà àì ãåò ,çåìéùä ïôåàá íðîà

31) àå÷ñàî 'éù íééç 'ø ïàæñéðàî ïåãàä äìòðä éãéãéì

'éäé 'éçé ïäàæñéðàî øî åì áåúëé øùà ìëå ([à÷ðàéìàñ]

.äæá éðà áåúëàù åîë

,åãáëîå åøé÷åî ,ù"åãäå ð"åàë 'åìùå äëøá 'éäå

ñ"ù é"é

ci jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dlibn(iriax meil)

,c"i meil,àì òøôîì íáúk óà.rxtnl dlibnd z` `exwl oi`y ©§¨¨§©§¥©Ÿ
:`xnbd dywnéãéîzevnäàéø÷dlibnd lyàëä äáéúkweqta ¦¥§¦¨§¦¨¨¨

ixd ,dfäéiNòmixetd zeevn lyáéúëc ,äáéúk(my)íéNò úBéäì' £¦¨§¦¨¦§¦¦§Ÿ¦
,'íéîiä éðL úàz`ixw oiprl df weqtn cenll ozip cvike ¥§¥©¨¦

:`xnbd zx`an okl .dlibndàlàdf oic micnláéúëc ,àëäî ¤¨¥¨¨¦§¦
(gk h my)äøéëæ L÷zéà ,'íéNòðå íéøkæð älàä íéîiäå'epiidc §©¨¦¨¥¤¦§¨¦§©£¦¦§©§¦¨

mixetd ini mixkfp day dlibnd z`ixwäéiNòì,mixetd ini ly ¨£¦¨
,àì òøôîì äéiNò äî,c"il e"h micwdl ozip `lyäøéëæ óà ¨£¦¨§©§¥©Ÿ©§¦¨

.àì òøôîì§©§¥©Ÿ
:rxtnl oda `exwl oi`y zetqep d`ixw zeevn d`iand `ziixa

,àðz,dlibnd z`ixwa dxn`p `vi `l rxtnl `xewdy dkldd ¨¨
a ïëåz`ixwìlä,micrenaòîL úàéø÷a ïëå,ziaxre zixgya §¥¦©¥§¥¦§¦©§©

,exiagl weqt micwd m`älôúáe.dzxiagl dkxa micwd m` ¦§¦¨
:el` mipic zexewn zx`an `xnbdáéúëc ,øîà äaø .ïìðî ìlä©¥§¨¨©¨¨©¦§¦

llda(b biw mildz)BàBáî ãò LîL çøænî'myky ,''d mW lNdn ¦¦§©¤¤©§§ª¨¥

yi jk ,jtidl `le axrna zrweye gxfna zgxef mlerl ynydy
.rxtnl `le xcqd lr 'd my lldl,øîà óñBé áøxn`pygiw my) ©¥¨©

(ck'ä äNò íBiä äæ'ldpzn meidy myk .'Fa dgnUpe dlibp ¤©¨¨¨¦¨§¦§§¨
'ea dgnype dlibp' jk ,excqk.llda,øîà àéåà áøxn`pymy) ©©§¨¨©

(a biw,'Cøáî 'ä íL éäé'jixv jkle ezieedk 'd my z` lldl yiy §¦¥§Ÿ̈
.rxtnl `le excqk lldd z` `exwlàîéúéàå ÷çöé øa ïîçð áøå§©©§¨©¦§¨§¦¥¨

,àëäî ,øîà á÷òé øa àçà áøxn`py(my)Kxan 'd mW idi' ©©¨©©£Ÿ¨©¥¨¨§¦¥§Ÿ¨
,'íìBò ãòå äzòîiptl xardy mlerd xcqk 'd z` lldl yiy ¥©¨§©¨

.cizrde dedd
:`ziixaay mipicd zexewn z` x`al `xnbd dkiynnúàéø÷§¦©

òîL,rxtnl `exwl oi`y exewnàéðúc,`ziixaaòîL úàéø÷ §©§©§¨§¦©§©
dz`ixwdáúëk,xg` oeyla `le ycewd oeyla.éaø éøác ¦§¨¨¦§¥©¦

,íéøîBà íéîëçåz`xwpì ìëaïBLzxxane .oian `xewdy ©£¨¦§¦§¨¨
:`xnbd,éaøc àîòè éàîcàø÷ øîàrny zyxta(e e mixac) ©©£¨§©¦¨©§¨
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ipyרכח ,oey`x - e - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àøàå úùøô
åáøaãéåïåùàøéðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬

:ýåýéâá÷ré-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå §Ÿ̈«¨«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ
:íäì ézrãBð àì ýåýé éîLe écL ìûaãíâå §¥´©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧

õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïrðkä| íâå §¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´

øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézrîL éðà£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãárî íéøöî(éåì) ¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ®̈¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

åéúàöBäå ýåýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëì̈¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´
íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî íëúà¤§¤À¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−
äéeèð rBøæa íëúà ézìàâå íúãárî¥«£«Ÿ̈¨®§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈

:íéìãb íéèôLáeæírì éì íëúà ézç÷ìå ¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈
ýåýé éðà ék ízrãéå íéýìûì íëì éúééäå§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ
úBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬

:íéøöîçøLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå ¦§¨«¦§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³
÷çöéì íäøáàì dúà úúì éãé-úà éúàNð̈¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈
:ýåýé éðà äLøBî íëì dúà ézúðå á÷réìe§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

èeòîL àìå ìûøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
:äL÷ äãárîe çeø øöwî äLî-ìàô(ìàøùé) ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåàéøaã àa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´Ÿ©¥½
ìûøNé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîáéïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå ¥«©§«©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éðaäòøô éðrîLé C §¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ
õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîñ ¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 860 'nr b jxk zegiyÎihewl)

('zexywzd'

˙B·‡‰ Ï‡ :‡¯‡Â(רׁש"י) »≈»∆»»ִַ

הּכתּוב? לׁשֹון על ּבפרּוׁשֹו רׁש"י מֹוסיף ְְִִֵַַַַָמה

אל  האלֹוקית ׁשההתּגּלּות לנּו לֹומר רׁש"י ׁשל רצֹונֹו ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

ׁשל  הּפרטית מעלתם ּבגלל היתה לא ויעקב, יצחק ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאברהם,

האּמה. אבֹות הּיּו ׁשהם מּׁשּום ּכיֿאם מהם, ואחד אחד ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּכל

אחריהם. לבניהם ּׁשּקּבלּו מה ּכל את מסרּו האבֹות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהם,

éðùãéøëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ
úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç ìûøNé¦§¨¥À£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïáeàøåèïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe §¥«§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´
:ïBrîL úçtLî älà úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå§½Ÿ©§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

æèúä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

æé:íúçtLîì érîLå éðáì ïBLøâ éðaçéúä÷ éðáe §¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«§¥´§½̈
ìL úä÷ éiç éðLe ìûéfrå ïBøáçå øäöéå íøîrL ©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´§½̈¨¯

ìLe:äðL úàîe íéLèééLeîe éìçî éøøî éðáe §¦²§©−¨¨«§¥¬§¨¦−©§¦´¦®
à:íúãìúì éålä úçtLî älë-úà íøîr çwiå ¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−§«Ÿ§Ÿ¨«©¦©̧©§¹̈¤

-úàå ïøäà-úà Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤
ìLe òáL íøîr éiç éðLe äLî:äðL úàîe íéL ¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©§¦²§©−¨¨«

àë:éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáeáëìûéfr éðáe §¥−¦§®̈¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«§¥−ª¦¥®
:éøúñå ïôöìàå ìàLéîâë-úà ïøäà çwiå ¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«©¦©̧©«£¹Ÿ¤

äMàì Bì ïBLçð úBçà áãðénr-úa òáLéìà¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬©§−´§¦¨®
-úàå øærìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½¤¤§¨−̈§¤

:øîúéàãëóñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe ¦«¨¨«§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®
:éçøwä úçtLî älàäë-ç÷ì ïøäà-ïa øærìàå ¥−¤¦§§¬Ÿ©¨§¦«§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©

ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì Bì ìàéèet úBðaî Bì̧¦§³«¦¥Æ´§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®
:íúçtLîì íiåìä úBáà éLàø älàåëàeä ¥À¤¨¥²£¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«¬

-úà eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹¤
:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éðaæëíä §¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«¥À

-úà àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬¤
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éðaçëéäéå §¥«¦§¨¥−¦¦§®̈¦¬¤−§©«£«Ÿ©§¦À

:íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéañ §¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

‰M‡Ï BÏ B˙„Bc „·ÎBÈ ˙‡ Ì¯ÓÚ ÁwiÂ(כ (ו, «ƒ««¿»∆∆∆»¿ƒ»

נעלה  מּיחּוד ׁשּנֹולד מׁשה, ׁשל מעלתֹו את מדּגיׁש ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפסּוק

על  מֹורים עריֹות ׁשאּסּורי ּבחסידּות, מבאר ּדהּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּביֹותר.

הּנקראים  ּומלכּות, זעירֿאנּפין (ּכיחּוד ּביֹותר נעלים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָיחּודים

ּבעֹולם  אּלּו נעלים אֹורֹות ּגּלּוי ּכי נאסרּו, ולכן ואחֹות), ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאח

(והאּסּור  מגן ללא ּבּׁשמׁש הּמּביט ּוכדגמת נזק, לגרם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻעלּול

מּתן  לפני א לכם"). יהיה אחת "ּתֹורה לׁשוה, לכּלם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּוא

ׁשּמסּגל  למי ּפגם ּבהם אין אּלּו, יחּודים ׁשּנאסרּו לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻּתֹורה,

עבּורֹו. מעלה זֹוהי ואדרּבה, אּלּו; נעלים אֹורֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָלקּבל
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éùéìùèëLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé éðà øîàl ä ©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®
éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà øac©¥À¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−

éìà øác:Eìéðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå Ÿ¥¬¥¤«©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ
éàå íéúôN ìør:ärøt éìà òîLé Cô £©´§¨©½¦§¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

æàézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéýìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé Eáøaãú äzà §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«©¨´§©¥½

éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà-ìà øaãé E ¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´¤
:Böøàî ìûøNé-éða-úà çlLå äòøtâéðàå ©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«©«£¦¬

-úàå éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤
:íéøöî õøàa éúôBîãäòøt íëìà òîLé-àìå «§©−§¤¬¤¦§¨«¦§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ

éúàáö-úà éúàöBäå íéøöîa éãé-úà ézúðå§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹
íéèôLa íéøöî õøàî ìàøNé-éðá énr-úà¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦¦§¨¦−

:íéìãbäéúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå §Ÿ¦«§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬
ìûøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî-ìr éãé-úà¤¨¦−©¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−

:íëBzîåýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nriå ¦¨«©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNr ïk íúàæïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîe Ÿ−̈¥¬¨«¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ

ìL-ïa:ärøt-ìà íøaãa äðL íéðîLe Lô ¤¨¬§Ÿ¦−¨¨®§©§−̈¤©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr el zegiy ihewl)

‰L˜‡ È‡Â(ג (ז, «¬ƒ«¿∆

È˙B¯e·b ˙‡ e¯Èk˙Â(רׁש"י) ¿«ƒ∆¿«ִַ

("וגם  הּמצרים את להעניׁש ּבאּו הּמּכֹות הרי לׁשאל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹיׁש

ׁשּיׁש ׁשּידעּו ּכדי וכן אנכי"), דן יעבדּו אׁשר הּגֹוי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאת

את ללּמד ּגם ׁשּבאּו אֹומר ּומּדּוע לֹומר,Ï‡¯NÈאלקים; ויׁש . ְֱִֵֵֶֶַַַַָֹƒ¿»≈ְֵַ

ּומּובן  יׂשראל, ּובׁשביל הּתֹורה ּבׁשביל נברא העֹולם ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָּדהּנה

יׂשראל". "ּבׁשביל ּבפנימּיּות הּוא ּומארע מארע ׁשּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹֹאפֹוא,

ּביחס  היתה אמנם הּמּכֹות ׁשל העּקרית הּמּטרה ּכאן: ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָואף

לבני  ּביחס נֹוספת מּטרה ּבהן ׁשּיׁש ּבהכרח אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלמצרים,

ְִֵָיׂשראל.

éòéáøç:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
èøt íëìà øaãé ékúôBî íëì eðz øîàì äò ¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®

-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«
:ïépúì éäé äòøôéäòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå ©§−Ÿ§¦¬§©¦«©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ

-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö øLàk ïë eNriå©©£́¥½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤
:ïépúì éäéå åéãár éðôìå äòøô éðôì eähî©¥À¦§¥¬©§²Ÿ§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«

àéeNriå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸

:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâáéeëéìLiå ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«©©§¦̧Æ
ïøäà-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥©«£−Ÿ

:íúhî-úàâéíäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå ¤©Ÿ¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:ýåýé øac øLàkñãéäLî-ìà ýåýé øîàiå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

ì ïàî äòøt áì ãák:írä çlLåè-ìà Cì ¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬¨¨«¥´¤
Búàø÷ì závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬¦§¨−
çwz Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìr©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈¦©¬

:Eãéaæèíéøárä éýìû ýåýé åéìà zøîàå §¨¤«§¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ
éìà éðçìLéðãáréå énr-úà çlL øîàì E §¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦

:äk-ãr zrîL-àì äpäå øaãnaæéøîà äk ©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«ŸµŸ¨©´
| äkî éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹©¤´
eëôäðå øàéa øLà íénä-ìr éãéa-øLà ähna©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬

íãì:çéøàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå §¨«§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ
ì íéøöî eàìðå:øàéä-ïî íéî úBzLñ §¦§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

èéç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´
| íúøäð-ìr íéøöî éîéî-ìr Eãé-äèðe Ehî©§´§¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´
äå÷î-ìk ìrå íäéîâà-ìrå íäéøàé-ìr©§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬
íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî¥«¥¤−§¦«§®̈§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦

:íéðáàáe íéöráeëïøäàå äLî ïë-eNriå ¨«¥¦−¨«£¨¦«©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ
iå ähna íøiå ýåýé äeö | øLàkíénä-úà C ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ

eëôäiå åéãár éðérìe äòøô éðérì øàéa øLà£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²
:íãì øàéa-øLà íénä-ìkàë-øLà äâcäå ¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«§©¨¨̧£¤

íéøöî eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´¦§©½¦
ìõøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈§¨¤¬¤

:íéøöîáëíäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýéâëBaì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå §Ÿ̈«©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−
:úàæì-íbãëøàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiå ©¨«Ÿ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ

ì íéîì eìëé àì ék úBzL:øàéä éîénî úzL ©´¦¦§®¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ
äë-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úráL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤

:øàéäôåëäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå ©§«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ
åéìà zøîàåénr-úà çlL ýåýé øîà äk §¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−

:éðãáréåæëì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlLó §©«©§ª«¦§¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²



iyiyרל ,iying - g - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íércøôöa Eìeáb-ìk-úàçëøàéä õøLå ¤¨§«§−©«§©§§¦«§¨©´©§Ÿ»
EákLî øãçáe Eúéáa eàáe eìrå íércøôö§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬¦§¨«§−

éãár úéááe Eúhî-ìråéøepúáe Enráe EE §©¦¨¤®§¥³£¨¤̧Æ§©¤½§©¤−
éúBøàLîáe:Eèëéãár-ìëáe Enráe äëáeE §¦§£¤«§¨¬§©§−§¨£¨¤®

:íércøôöä eìréçàäLî-ìà ýåýé øîàiå ©«£−©«§©§§¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼
úøäpä-ìr Ehîa Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ§©¤½©©Æ§¨½Ÿ
íércøôöä-úà ìräå íénâàä-ìrå íéøàéä-ìr©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©¤©«§©§§¦−

:íéøöî õøà-ìráéîéî ìr Bãé-úà ïøäà èiå ©¤¬¤¦§¨«¦©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´
:íéøöî õøà-úà ñëzå rcøôvä ìrzå íéøöî¦§®̈¦©©̧©Æ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

â-úà eìriå íäéèìa íénèøçä ïë-eNriå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
:íéøöî õøà-ìr íércøôöäãäòøô àø÷iå ©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¦§¨̧©§¹Ÿ

øñéå ýåýé-ìà eøézrä øîàiå ïøäàìe äLîì§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´¤§Ÿ̈½§¨¥Æ
írä-úà äçlLàå énrîe épnî íércøôöä©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ¤¨½̈

:ýåýéì eçaæéåäøàtúä äòøôì äLî øîàiå §¦§§−©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´
éãárìå Eì øézrà | éúîì éìrEnrìe E ¨©¼§¨©´©§¦´§À§©«£¨¤̧Æ§©§½

ézaîe Enî íércøôöä úéøëäìøàéa ÷ø E §©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−¦¨¤®©¬©§−Ÿ
:äðøàMzåïrîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå ¦¨©«§¨©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©

:eðéýìû ýåýék ïéà-ék òãz¥©½¦¥−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ek zegiy ihewl)

Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ(יב (ז, «ƒ¿««≈«¬…
‰hÓ ‰NÚÂ ¯ÊÁL ¯Á‡Ó(רׁש"י) ≈««∆»«¿«¬»«∆ִַ

לפעמים  יׁש אחר, יהּודי על ּבהׁשּפעה עֹוסק יהּודי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאׁשר

'ּבליעה' ּכדי עד הּזּולת, את ּולבּטל 'לׁשּבר' עליו ׁשּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמּצב

ׁשני  ּדֹורׁשת זֹו ּפעּלה א מציאּותֹו. ׁשל מחלטת העלמה –ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻ

א. ‡‰¯Ôּתנאים. ‰hÓ להיֹות חּיב זֹו ּבדר ׁשּמׁשּתּמׁש מי – ְִָ«≈«¬…ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

ב. הּכהן. ּכאהרן יׂשראל, ּבאהבת ּכּלֹו ּכל ÊÁL¯חדּור ¯Á‡Ó ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָֹֹֻ≈««∆»«
Y ‰hÓ ‰NÚÂ,ּדֹומם ּכמּטה אּפּוק, מּתֹו זאת לעׂשֹות יׁש ¿«¬»«∆ְֲִִֵֵֶַַֹ

והתרּגׁשּות. ּכעס מּתֹו ְְְְִִַַַֹולא

éùéîçæézaîe Enî íércøôöä eøñåéãárîe EE §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−
:äðøàMz øàéa ÷ø Enrîeçïøäàå äLî àöiå ¥«©¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ

øác-ìr ýåýé-ìà äLî ÷röiå äòøt írî¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½©§©¬
:ärøôì íN-øLà íércøôöäèýåýé Nriå ©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ©©¬©§Ÿ̈−

-ïî íézaä-ïî íércøôöä eúîiå äLî øáãk¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬¦
:úãOä-ïîe úøöçäéíøîç íúà eøaöiå ©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´

:õøàä Làázå íøîçàéäúéä ék äòøt àøiå ¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ

øLàk íäìà òîL àìå Baì-úà ãaëäå äçåøä̈«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−
:ýåýé øacñáéøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¤¬§Ÿ̈«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ

õøàä øôr-úà Cäå Ehî-úà äèð ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½§©−¤£©´¨®̈¤
:íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäåâéèiå ïë-eNriå §¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥À©¥Á

iå eähîá Bãé-úà ïøäàéäzå õøàä øôr-úà C ©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´¨½̈¤©§¦Æ
íépë äéä õøàä øôr-ìk äîäaáe íãàa ípkä©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬¨¨²¤¨¨¬¦¦−

:íéøöî õøà-ìëaãéíénèøçä ïë-eNriå §¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥̧©«©§ª¦¯
éäzå eìëé àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ

:äîäaáe íãàa ípkäåè-ìà ínèøçä eøîàiå ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤
äòøt-áì ÷æçiå àåä íéýìû òaöà äòøt©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³¥«©§ŸÆ

òîL-àìå:ýåýé øac øLàk íäìàñæèøîàiå §Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤
éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ¦§¥´
øîà äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô©§½Ÿ¦¥−¥´©®̈§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´

:éðãáréå énr çlL ýåýéæéðéà-íà ékçlLî E §Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦´¦¥«§»§©¥´©
éãáráe Ea çéìLî éððä énr-úàEnráe E ¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹©«£¨¤¯§©§²

ézááe-úà íéøöî éza eàìîe áørä-úà E §¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ¤
:äéìr íä-øLà äîãàä íâå áøräçééúéìôäå ¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨§¦§¥¦Á

äéìr ãîò énr øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦ÆŸ¥´¨¤½¨
ýåýé éðà ék òãz ïrîì áør íL-úBéä ézìáì§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:õøàä áø÷a§¤¬¤¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(317 'nr ek zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È‡ Èk(יח (ח, ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆

ירּוד  הּוא ּובחיצֹונּיּות ׁשּבגלּוי יהּודי ּפֹוגׁשים ְְְְְִִִִִִֶָָָלפעמים

'וארא', ּפרׁשתנּו, ׁשם מלּמדנּו הארץ". "ּבקרב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבתכלית,

לקרבֹו ׁשּנּתן ּבלבד זֹו לא הּפרׁשה: עניני ּכל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּכֹולל

ׁשּיהיה  לפעל אפׁשר אּלא הּתֹורה, לפנימּיּות ואף ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּתֹורה,

ּבחינת ּבעיניו ¯‡i‰אצלֹו הּתֹורה עניני את רֹואה ּכאּלּו , ְְִֶַ¿ƒ»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

ַָמּמׁש.

éùéùèéøçîì Enr ïéáe énr ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬
:äfä úàä äéäéëãák áør àáiå ïk ýåýé Nriå ¦«§¤−¨¬Ÿ©¤«©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½

õøà-ìëáe åéãár úéáe äòøô äúéaíéøöî ¥¬¨©§−Ÿ¥´£¨®̈§¨¤¯¤¦§©²¦
:áørä éðtî õøàä úçMzàëäòøô àø÷iå ¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿ©¦§¨´©§½Ÿ

íëéäìàì eçáæ eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²¦§¬¥«Ÿ¥¤−
:õøàaáëék ïk úBNrì ïBëð àì äLî øîàiå ¨¨«¤©´Ÿ¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ



רלי iriay - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çaæð ïä eðéýìû ýåýéì çaæð íéøöî úárBz«£©´¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º
:eðì÷ñé àìå íäéðérì íéøöî úárBz-úà¤«£©¬¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

âëìL CøcúLýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
:eðéìà øîàé øLàk eðéýìûãëäòøt øîàiå ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«©´Ÿ¤©§ÀŸ

íëéäìà ýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà̈«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
eøézrä úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤©§¦−

:éãraäëCnrî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå ©«£¦«©´Ÿ¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ
åéãárî äòøtî áørä øñå ýåýé-ìà ézøzräå§©§©§¦´¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬
ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø øçî Bnrîe¥«©−¨®̈©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ

:ýåýéì çaæì írä-úà çlLåëírî äLî àöiå ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«©¥¥¬¤−¥¦´
:ýåýé-ìà øzriå äòøtæëøáãk ýåýé Nriå ©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´

àì Bnrîe åéãárî äòøtî áørä øñiå äLî¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ
:ãçà øàLðçëírta íb Baì-úà äòøt ãaëiå ¦§©−¤¨«©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©

:írä-úà çlL àìå úàfäôèàýåýé øîàiå ©®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
øîà-äk åéìà zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³
:éðãáréå énr-úà çlL íéøárä éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

áì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBrå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
âð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpääãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½

øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça íéñeqa©¦³©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤
:ãàî ãákãïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå ¨¥¬§«Ÿ§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−

øác ìûøNé éðáì-ìkî úeîé àìå íéøöî äð÷î: ¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«
äýåýé äNré øçî øîàì ãrBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²

:õøàa äfä øácäåäfä øácä-úà ýåýé Nriå ©¨¨¬©¤−¨¨«¤©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ
äð÷nîe íéøöî äð÷î ìk úîiå úøçnî-éðá ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«

:ãçà úî-àì ìûøNéæäpäå äòøt çìLiå ¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«©¦§©´©§½Ÿ§¦¥À
áì ãaëiå ãçà-ãr ìûøNé äð÷nî úî-àìŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤®̈©¦§©Æ¥´

:írä-úà çlL àìå äòøtôçýåýé øîàiå ©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»
íëéðôç àìî íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ§´Ÿ¨§¥¤½
:ärøô éðérì äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨§¥¥¬©§«Ÿ

èäéäå íéøöî õøà-ìk ìr ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧
ì äîäaä-ìrå íãàä-ìrúòaráà çøt ïéçL ©¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ

:íéøöî õøà-ìëaéïLákä çét-úà eç÷iå §¨¤¬¤¦§¨«¦©¦§º¤¦´©©¦§À̈
äîéîMä äLî Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîriå©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²¤−©¨®̈§¨

:äîäaáe íãàa çøt úòaráà ïéçL éäéå©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨−̈©§¥¨«
àééðtî äLî éðôì ãîrì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´

:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦
áéíäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®

:äLî-ìà ýåýé øac øLàkñâéýåýé øîàiå ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
äòøô éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−¦§¥´©§®Ÿ
íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½

çlL:éðãáréå énr-úàãéúàfä írta | ék ©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦´©©´©©ÀŸ
éãáráe Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðàE £¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½©«£¨¤−

:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeára Enráe§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤
åè-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzr ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤

:õøàä-ïî ãçkzå øáca Enræèøeára íìeàå ©§−©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤§À̈©«£¬
ézãîrä úàæïrîìe éçk-úà Eúàøä øeára E ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤Ÿ¦®§©²©

:õøàä-ìëa éîL øtñ©¥¬§¦−§¨¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr ak mgpn zxez)

‰Ú¯t ·Ï „aÎiÂ(ז (ט, «ƒ¿«≈«¿…
ּׁשהּיצר  מּמה יֹותר יצרֿהרע את האדם מגרה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלפעמים

אֹומר  הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּׂשכל אפילּו עצמֹו. מּצד ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַרֹוצה

ׁשל  הּכבדּות מּצד אבל לעצמֹו, ּומּזיק ׁשטּות עֹוׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

הּיצר  ּכאׁשר ּגם יצרֿהרע את מגרה הּוא ׁשּבלּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה'ּפרעה'

ׁשּלפעמים  רֹואים, ׁשאנּו ּוכפי .ּבכ חפץ אינֹו עצמֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּצד

מּכן  ּולאחר ּתאותֹו, את ממּלא והּוא ּבנּסיֹון עֹומד אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם

אינֹו הּיצר ׁשאפּלּו ּכיון רצֹון, ׂשביעּות הפ ׁשל רגׁש לֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָיׁש

אליו. ׁשּׁשמעּו מּכ ְְִֵֶֶָָָֻמרּצה

éòéáùæé:íçlL ézìáì énra ììBzñî EãBr«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
çéøLà ãàî ãák ãøa øçî úrk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧

-ãrå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©
:äzrèéð÷î-úà ærä çìL äzrå-ìk úàå E ¨«¨§©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨

-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa Eì øLà£¤¬§−©¨¤®¨¨«¨¨̧§©§¥¹̈£¤
íäìr ãøéå äúéaä óñàé àìå äãOá àöné¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²

:eúîå ãøaäëéãárî ýåýé øác-úà àøiä ©¨−̈¨¥«©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−
-ìà eäð÷î-úàå åéãár-úà ñéðä äòøt©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬§¤¦§¥−¤

:íézaäàëýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå ©¨¦«©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®
:äãOa eäð÷î-úàå åéãár-úà áæriåô ©©«£²Ÿ¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

áë-ìr Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©



xihtnרלב - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íãàä-ìr íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
õøàa äãOä áNr-ìk ìrå äîäaä-ìrå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤

:íéøöîâëíéîMä-ìr eähî-úà äLî èiå ¦§¨«¦©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼
øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ ïúð ýåýéå©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−®̈§¨©©§¥¯

:íéøöî õøà-ìr ãøa ýåýéãëLàå ãøá éäéå §Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤¦§¨«¦©§¦´¨½̈§¥¾
-àì øLà ãàî ãák ãøaä CBúa úçwìúî¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ
:éBâì äúéä æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä̈¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈¨«§¨¬§«

äëiåøLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´
äãOä áNr-ìk úàå äîäa-ãrå íãàî äãOa©¨¤½¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ

:øaL äãOä õr-ìk-úàå ãøaä äkäåë÷ø ¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«©µ
:ãøa äéä àì ìûøNé éða íL-øLà ïLb õøàa§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈¨¨«

æëøîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤
énrå éðàå ÷écvä ýåýé írtä éúàèç íäìà£¥¤−¨¨´¦©®̈©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

:íérLøäçëúì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézrä ¨«§¨¦«©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ
ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe íéýìû¡Ÿ¦−¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−

:ãîrìèëøérä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå ©«£«Ÿ©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½
ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà Nøôà¤§¬Ÿ¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ
:õøàä ýåýéì ék òãz ïrîì ãBò-äéäé àì́Ÿ¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤

ìéãárå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézrãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦ µ¤´¤¦«§½¦§¥−
:íéýìû ýåýéàìék äúkð äøòOäå äzLtäå §Ÿ̈¬¡Ÿ¦«§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª®̈¨¦³

:ìráb äzLtäå áéáà äøòOäáìähçäå ©§Ÿ̈Æ¨¦½§©¦§−̈¦§«Ÿ§©«¦¨¬
äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå:âìäLî àöiå §©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨©¥¥̧¤¹

ýåýé-ìà åétk Nøôiå øérä-úà äòøt írî¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®
:äöøà Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨

ãìúìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©̧©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ
:åéãárå àeä Baì ãaëiå àèçì óñiåäì÷æçiå ©´Ÿ¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«©¤«¡©Æ

øLàk ìûøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-ãéa ýåýé øacttt ¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø 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

.ïîéñ ì"àéòé .ïîéñ ì"åòáéâ ,íé÷åñô à"ë÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zxaeg zeniyx)

„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Â(כד (ט, ¿≈ƒ¿«««¿«»»
„¯a ואין הּזּולת ּכלּפי ּבתכלית קר ׁשהּוא לאדם רֹומז – »»ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכלל. לֹו נֹוגע ‰a¯„הּׁשני CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡ קרירּות סּבת – ְִֵֵַַָ≈ƒ¿«««¿«»»ְִִַ

ׁשל  האׁש עצמֹו. ּכלּפי ּבתכלית חם היֹותֹו היא, ּופנימּיּותּה ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָזֹו

מקֹום  לֹו ׁשאין עד ּבעצמֹו ׁשקּוע להיֹות לֹו ּגֹורם עצמֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָאהבת

ַַלּזּולת.

øéèôîâìNøôiå øérä-úà äòøt írî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ
øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà åétk©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈

:äöøà Czð-àìãìøènä ìãç-ék äòøt àøiå «Ÿ¦©¬¨«§¨©©´§©§ÀŸ¦«¨©̧©¨¨¯
àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå úìwäå ãøaäå§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬

:åéãáråäìéða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå ©«£¨¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk ìûøNéttt ¦§¨¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

.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
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ìkî íéøöî úeëìî äìèáð àì ïéãò Böøàî úö÷ áéøçäL úøkæpä äknä øçà íb ék ,úeäìà çk Ba LiL øîàL Bîöò ìàå øBàéä ìà Bçk ìk ñçéî äéä ïéãòL ¯¤£©¦¨¨§©¥¨Ÿ¤©§§¤©§¤¨©¤¥Ÿ©¡Ÿ¦©©©©©¨©¦§¤¤¤¤¡¦§¨¥©§£©¦Ÿ¦§§¨©§¦§©¦¦Ÿ

:ìëåééìà éððä ïëìEEnò íçlàìàåíòåéøàé-äîîL áøç úBáøçì íéøöî õøà-úà ézúðå Eäìòîì áeúkM änî øúBé ,ãàî ìBãb ïaøeç ¨Ÿ¨¥²¦«§¦¬¥¤−¤¨¥¦§§¤§¦§Ÿ¤®§¨©¦º¤¤´¤¦§©À¦§¨§Æ´Ÿ¤§¨½̈§¨¨§Ÿ¥¦©¤¨§©§¨

õøàä ìk ììBk äéäé ïëå ,äáøçå äîîL:Lek ìeáb-ãrå äðåñ ìcânîàéda-øárú àì äîäa ìâøå íãà ìâø da-øárú àììãbî ,íéøöîa §¨¨§¨§¨§¥¦§¤¥¨¨¨¤¦¦§¬Ÿ§¥¥−§©§¬«³Ÿ©«£¨¨Æ¤´¤¨½̈§¤¬¤§¥−̈´Ÿ©«£¨®̈§¦§©¦¦Ÿ¤

ïBînMäáLú àìåíéLðàa úáMeéî äéäz àì:äðL íéraøàáéCBúa äîîL íéøöî õøà-úà ézúðå|úBnLð úBöøàäéúBáéáñ úBöøàä íbL ©¦¨§¬Ÿ¥¥−Ÿ¦§¤§¤¤©£¨¦©§¨¦¬¨¨«§¨«©¦´¤¤Á¤Á¦§©¸¦§¨¹̈§´£¨´§©À¤©¨£¨§¦¤¨

úBnLð äðééäzéør CBúa äéøråúBáøçî ííéðëMä ìLíéBba íéøöî-úà éúöôäå äðL íéraøà äîîL ïééäzàì íMî íéãéøOäå íéèìtä ék ¦§¤¨§©§¨¤̧¨Æ§¸¨¦³¨«¢¨Æ¤©§¥¦¦«§¤´¨§¨½̈©§¨¦−¨®̈©«£¦Ÿ¦³¤¦§©¸¦Æ©¦½¦©§¥¦§©§¦¦¦¨Ÿ



רלה

:úBöøàa íéúéøæå íéBbaâéøîà äk ék ©¦½§¥«¦¦−¨«£¨«¦²¬Ÿ¨©−
õa÷à äðL íéraøà õwî ýåýé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦¥º©§¨¦³¨¨Æ£©¥´
eöôð-øLà íénrä-ïî íéøöî-úà¤¦§©½¦¦¨«©¦−£¤¨¬Ÿ

:änLãéíéøöî úeáL-úà ézáLå ¨«¨§©§¦Æ¤§´¦§©½¦
õøà-ìr ñBøút õøà íúà éúáLäå©«£¦Ÿ¦³Ÿ¨Æ¤´¤©§½©¤−¤
:äìôL äëìîî íL eéäå íúøeëî§«¨¨®§¨¬−̈©§¨¨¬§¨¨«

åè-àìå äìôL äéäz úBëìînä-ïî¦©©§¨Æ¦«§¤´§¨½̈§«Ÿ
íézèrîäå íéBbä-ìr ãBò àOðúú¦§©¥¬−©©¦®§¦̧§©§¦½

:íéBba úBãø ézìáìæèãBò-äéäé àìå §¦§¦−§¬©¦«§´Ÿ¦«§¤Á
ék eòãéå íäéøçà íúBðôa ïBr øékæî çèáîì ìûøNé úéáì§¥̧¦§¨¥³§¦§¨Æ©§¦´¨½¦§−̈©«£¥¤®§¨´§½¦¬

:ýåýé éðãà éðàæéãçàa ïBLàøa äðL òáLå íéøNra éäéå £¦−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©§¦À§¤§¦³¨¤̧©Æ¨½̈¨«¦−§¤¨´
:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçìçéïaøvàøãëeáð íãà- ©®Ÿ¤¨¨¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈§«©§¤©´

Làø-ìk øö-ìà äìBãb äãár Bìéç-úà ãéárä ìáa-Cìî¤«¤Â̈¤Â¤«¡¦̧¤¥¹£Ÿ̈³§¨Æ¤½Ÿ¨´Ÿ
øvî Bìéçìe Bì äéä-àì øëNå äèeøî óúk-ìëå çø÷îª§½̈§¨¨¥−§¨®§Â¨Â̈Ÿ¨̧¨³§¥Æ¦½Ÿ

:äéìr ãár-øLà äãárä-ìrèéýåýé éðãà øîà äk ïëì ©¨«£Ÿ̈−£¤¨©¬¨¤«¨¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½
àNðå íéøöî õøà-úà ìáa-Cìî øvàøãëeáðì ïúð éððä¦«§¦¬Ÿ¥²¦§«©§¤©¬¤«¤¨¤−¤¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧

:Bìéçì øëN äúéäå dfa ææáe dììL ììLå dðîäëBúlrt £Ÿ¹̈§¨©³§¨¨Æ¨©´¦½̈§¨«§¨¬¨−̈§¥«§ª¨Æ
íàð éì eNr øLà íéøöî õøà-úà Bì ézúð da ãár-øLà£¤¨´©½̈¨©¬¦−¤¤´¤¦§¨®¦£¤Æ¨´¦½§ª−

é éðãàýåý:àëEìe ìàøNé úéáì ïø÷ çéîöà àeää íBia £Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©´©À©§¦³©¤̧¤Æ§¥´¦§¨¥½§²

`xenl iy
.úáMéî(ãé,ñBøút õøà.íéøöîì éepk àeä ïàëå ,íéøöîa íB÷î íL §ª¤¤¤¤©§¥¨§¦§©¦§¨¦§¦§©¦

,íúøeëî.ízãìBî(æè,ïåò øékæî çèáîììàøNé ïåò øékænä ïBçháì §¨¨©§¨§¦§¨©§¦¨Ÿ§¦¨©©§¦£Ÿ¦§¨¥

.'äa eçèa àìå íäéøçà íéðBt eéäL äna(æé,äðL òáLå íéøNòa ©¤¤¨¦©£¥¤§Ÿ¨§©§¤§¦¨¤©¨¨
øvðãëeáð úeëìîì.("mlFr xcq"A aEzM KM),Lãçì ãçàa ïBLàøaãçàa §©§§©§¤©¨¨§¥¤¨¨¦§¤¨©Ÿ¤§¤¨

.ïñéða(çé,øö ìà äìBãâ äãBáò §¦¨£¨§¨¤Ÿ
.øö úà ùaëé àeäL éúéevLLàø ìk ¤¦¦¦¤¦§Ÿ¤Ÿ¨Ÿ

,äèeøî óúk ìëå çø÷îçøhî ª§¨§¨¨¥§¨¦Ÿ©

ìò eàNpL ,úBøBwäå íéðáàä àOî©¨¨£¨¦§©¤¨§©

.íäéôúk ìòå íäéLàøäãBáòä ìò ¨¥¤§©¦§¥¤©¨£¨
,äéìò ãáò øLàeàöî àì ,øîBìk £¤¨©¨¤¨§©Ÿ¨§

éååL Cøòì òébä BéåML ììL íL̈¨¨¤¨§¦¦©§¥¤Ÿ¦

ék .øéòä ìò eøvL Bìéç ìL äãBáòä̈£¨¤¥¤¨©¨¦¦

ìò íiä àa øö úà øvðãëeáð LákLk§¤¨©§©§¤©¤Ÿ¨©¨©

øæâð ék ,ììMä ìk úà óèLå øéòä̈¦§¨©¤¨©¨¨¦¦§©

úàå äéLðà úà íiä óèLiL äéìò̈¤¨¤¦§Ÿ©¨¤£¨¤¨§¤

.dLeëø(ë,éì eNò øLàeNòL §¨£¤¨¦¤¨

úà eçéèáäL ízðòLîa äòø íéiøöî¦§¦¦¨¨§¦§©§¨¤¦§¦¤

.ìàøNéì íúøæò(àë,àeää íBia ¤§¨¨§¦§¨¥©©
.àeää ïîfa ,Bîkúéáì ïø÷ çéîöà §©§©©©§¦©¤¤§¥

mixn zxhr
ék íéBbä ïéa eöeôé ÷ø úøçà äðéãîa ãçà íB÷îa eáMéúé:úBöøàa íéúéøæå ¦§©§§¨¤¨¦§¦¨©¤¤©¨¥©¦¦§¥«¦¦−¨«£¨«

âéõwî ýåýé éðãà øîà äk ékóBqîäðL íéraøàïîfä CBúa àìå ¦²¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦¥º¦©§¨¦³¨¨Æ§Ÿ§©§©

:änL eöôð-øLà íénrä-ïî íéøöî-úà õa÷àúðLa äáøçð íéøöî £©¥´¤¦§©½¦¦¨«©¦−£¤¨¬Ÿ¨«¨¦§©¦¤§§¨¦§©

Cìî åéøçàå ,Búeëìîì ç"é eøàLð ,äðL íéòaøàå Lîç Cìî àeäå øvðãëeáðì æ"ë¦§©§¤©§¨©¨¥§©§¨¦¨¨¦§£§©§§©£¨¨©

íéòaøà íä ,äðL á"ë CãBøî ìéåà¡¦§©¨¨¥©§¨¦

ìáì 'à úðLa ék ,äðLäøîàð øvL ¨¨¦¦§©§¥§©©¤¤§¨

eìéçúä æàîe ,ìàiðãì ñøt úàeáð§©¨©§¨¦¥¥¨¦§¦

ì íéìBbäeìéçúäå ,ñøt Cìî éîéa áeL ©¦¨¦¥¤¤¨©§¦§¦

.õa÷úäìãéúeáL-úà ézáLåéða §¦§©¥§©§¦Æ¤§´§¥

ìL éáMäíéøöîñøt Cìî ïBéLøa ©§¦¤¦§©½¦§¦§¤¤¨©

ñBøút õøà íúà éúáLäåàeä ©«£¦Ÿ¦³Ÿ¨Æ¤´¤©§½
íéøöî õøàîíúøeëî õøà-ìr ¥¤¤¦§©¦©¤−¤§«¨®̈

íúøeâî:äìôL äëìîî íL eéäå §¨¨§¨¬−̈©§¨¨¬§¨¨«
åèïîøàMîäéäz úBëìînä- ¦¦§¨©©§¨Æ¦«§¤´

-ìr ãBò àOðúú-àìå äìôL§¨½̈§«Ÿ¦§©¥¬−©
íézèrîäå íéBbääéLðà èéòîà ©¦®§¦̧§©§¦½©§¦£¨¤¨

úBãø ézìáììBLîì:íéBbaæè §¦§¦−§¬¦§©¦«
äzòîúéáì ãBò-äéäé àìå ¥©¨§´Ÿ¦«§¤Á§¥̧

ìûøNéíéøöîçèáîìïBçháì ¦§¨¥³¦§©¦§¦§¨Æ§¦¨

øLàïBr øékæîìàøNéíúBðôa £¤©§¦´¨½¦§¨¥¦§−̈
íéðBt íäM äîaíäéøçàíðéàå §©¤¥¦©«£¥¤®§¥¨

Ck éãé ìò ,'äa íéçèBaeòãéåìkä §¦©©§¥¨§¨´§½©Ÿ

ýåýé éðãà éðà ékéãéa ìkäå: ¦¬£¦−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§©Ÿ§¨¦

æéäðL òáLå íéøNra éäéå©§¦À§¤§¦³¨¤̧©Æ¨½̈
øvðãëeáð úeëìîìïBLàøaLãça §©§§©§¤©¨«¦−©Ÿ¤

ïBLàøä-øáã äéä Lãçì ãçàa ¨¦§¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬§©
:øîàì éìà ýåýéæ"ë úðLaL §Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¦§©

õøà úà Lák øvðãëeáð úeëìîì§©§§©§¤©¨©¤¤¤

úeëìîì òáLå íéøNòa Leøéôe ,íéøöî¦§©¦¥§¤§¦¨¤©§©§

,äðL íéòaøà íúBà eìéçúä øvðãëeáð§©§¤©¦§¦¨©§¨¦¨¨

úeëìîì æ"ëaL áeúkä òéãBä ïëì̈¥¦©©¨¤§§©§

àöé íMîe ,íéøöî áøç äéä øvðãëeáð§©§¤©¨¨¨¥¦§©¦¦¨¨¨

ïBaLçä íìLð CãBøî ìéåà úBîaL eðì̈¤§¡¦§©¦§©©¤§

:ìéòì økæpkçéïaíãà- ©¦§¨§¥¤¨À̈
ãéárä ìáa-Cìî øvàøãëeáð§«©§¤©´¤«¤Â̈¤Â¤«¡¦̧

çéøëäBìéç-úàãBáòìäãár ¦§¦©¤¥¹©££Ÿ̈³
øö-ìà äìBãbíéaø íéîé äéìò øeöì §¨Æ¤½Ÿ¨¨¤¨¨¦©¦

åLàø-ìkåéúBìéç éLðàçø÷îLàøä ìò eàNpL íéðáàä àOî çøhî çø÷ äNòðóúk-ìëåóúkä ìòL øBòäåäèeøîlç äéäðúBàOnä úàéNð áBøî ÷ãå L §¨´Ÿ©§¥¥¨ª§½̈©£¨¥¥©¦Ÿ©©¨¨£¨¦¤¨§©¨Ÿ§¨¨¥−§¨¤©©¨¥§®̈¦§¨©¨§©¥§¦©©©¨

øvî Bìéçìe Bì äéä-àì øëNåäfaäå ììMäîäéìr ãár-øLà äãárä-ìräãBáòä éåL Cøòa da eàöî àì ék:èéýåýé éðãà øîà äk ïëì §Â¨Â̈Ÿ¨̧¨³§¥Æ¦½Ÿ¥©¨¨§©¦¨©¨«£Ÿ̈−£¤¨©¬¨¤«¨¦Ÿ¨§¨§¤¤§¦¨£¨¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½
dðîä àNðå íéøöî õøà-úà ìáa-Cìî øvàøãëeáðì ïúð éððäìå íéãáòìúBçôLìLådfa ææáe dììL ììéçì äðzî ïzé Leëøä ìkäúéäå ¦«§¦¬Ÿ¥²¦§«©§¤©¬¤«¤¨¤−¤¤´¤¦§®̈¦§¨¨̧£Ÿ¹̈©£¨¦§¦§¨§¨©³§¨¨Æ¨©´¦½̈¨¨§¦¥©¨¨©©¦§¨«§¨¬

Bìéçì øëNøBö úãBáò ìò:ëøeáòada ãár-øLà BúlrtøBöaíéøöî õøà-úà Bì ézúðïzà àìå åézçz äëìîî øàMz ÷ø dáéøçé àlL eðéä ¨−̈§¥«©£©©£§ª¨Æ£¤¨´©½̈§¨©¬¦−¤¤´¤¦§®̈¦©§¤Ÿ©£¦¨©¦¨¥©§¨¨©§¨§Ÿ¤¥

òøä éðtî ,øëNì íéøöî õøà Bìéì eNr øLàìàøNé úéáì äð÷ úðòLî äéä øLàå éøBàé éì øîà øLà äìòîì øîàpL Bîk 'äa ãønLé éðãà íàðýåý: ¤¤¦§©¦§¨¨¦§¥¨©£¤Æ¨´¦½¤¨©©§¤¤¡©§©§¨£¤¨©¦§¦©£¤¨¨¦§¤¤¨¤§¥¦§¨¥§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«
àëàeää íBiaäðL íéòaøà õwî äìòîì øîàM äî ìò áñeîEìe ìàøNé úéáì ïø÷ çéîöàìà÷æçéíëBúa ät-ïBçút ïzàEúàeáð eàøiLk ©´©À¨©©¤¨©§©§¨¦¥©§¨¦¨¨©§¦³©¤̧¤Æ§¥´¦§¨¥½§²§¤§¥¤¥¬¦§«¤−§¨®§¤¦§§¨§

úîi÷úîeòãéåæàýåýé éðà-ékBøîàîa ïîàð:(àë)¯ àeää íBiaàeää íBia øîàå íéøöî úà õa÷à äðL íéòaøà õwî äìòîì øîàM äî ìò áñeî ¦§©¤¤§¨«§−¨¦£¦¬§Ÿ̈«¤¡¨§©£¨©©¨©©¤¨©§©§¨¦¥©§¨¦¨¨£©¥¤¦§©¦§¨©©©



רלו

éðà-ék eòãéå íëBúa ät-ïBçút ïzà¤¥¬¦§«¤−§¨®§¨«§−¦£¦¬
:ýåýé§Ÿ̈«

`xenl iy
,ìàøNéúéáì äìLîî ïø÷ çéîöà ¦§¨¥©§¦©¤¤¤§¨¨§¥

LøBk ïBçöð éãé ìò àa äæå ,ìàøNé¦§¨¥§¤¨©§¥¦§¤

ïúð àeäå ,ìáa úeëìî ìò ñøt Cìî¤¤¨©©©§¨¤§¨©

.Lc÷nä úéa úà úBðáì ìéçúäìe Lãwä õøàì øæçì ìàøNéìïzà Eìe §¦§¨¥©£Ÿ§¤¤©Ÿ¤§©§¦¦§¤¥©¦§¨§¤¥
,ät ïBçút,Eì eòîMé ílk ék ,íçéëBäì ät ïBçút àäé ìà÷æçé Eì ¦§¤§§¤§¥§¥¦§¤§¦¨¦ª¨¦¨§§

.úîi÷úî EúàeápL íúBàøa,'ä éðà ék.éøîàîa ïîàð ¦§¨¤§¨§¦§©¤¤¦£¦¤¡¨§©£¨¦

mixn zxhr
ìa CBìî úðLa eîìLð äðL íéòaøà ék ,ìàøNé úéáì äìLîî ïø÷ çéîöàåéúBðMî eøàLð ïk íà ,íéøöî úà Lák Bëìîì æ"ðáe ,äðL ä"î Cìî øvðãëeáð ék ,øvL ©§¦©¤¤¤§¨¨§¥¦§¨¥¦©§¨¦¨¨¦§§¦§©§¥§©©¦§©§¤©¨©¨¨§§¨§¨©¤¦§©¦¦¥¦§£¦§¨

ìéåà únL íBéa äðL íéòaøà eîìLð éøä äæìe äæì äúìò äðBLàøä äðMä ék åéáà úeëìîa úçà äðL äòìáðL àlà íéðL â"ë Cìî Bða CãBøî ìéåà íéðL é"ç¨¦¡¦§©§¨©¨¦¤¨¤¦§§¨¨¨©©§©§¨¦¦©¨¨¨¦¨¨§¨§¤§¤£¥¦§§©§¨¦¨¨§¤¥¡¦

ìa Cìîe CãBøîäøîàð æàå øvàL §©¨©¥§©©§¨¤¤§¨

:øîàpL Bîk ñøt ïBçöð úàeáð ìàiðãì§¨¦¥§©¦§¨©§¤¤¡©

ìáì äãç úðLa'åëå eøàå 'åëå øvàL ¦§©£¨§¥§©©©£

,øîàé ñøt ìòå (æ ìàéðã) áãì äéîc̈§¨§Ÿ§©¨©¥¨¥

äúéä ìáa ìò ñøt úàéa úàeáðe§©¦©¨©©¨¤¨§¨

.ìáa ãé úçzî éLôç eàöé ñøt ïBçöð éãé ìò ék ìàøNé úéáì ïø÷ úçéîöEìe §¦©¤¤§¥¦§¨¥¦©§¥¦§¨©¨§¨§¦¦©©©¨¤§
ïzàét çBzôì ìëez æà :øîBì äöBø ¯Eì eòîLé æà ék Ealî íb íçéëBäì E ¤¥¤©¨©¦§©¦§¦¨©¦¦§¦¨¦§§§

.úîi÷úî EúàeápL íúBàøaeòãéå:Bøîàîa ïîàð 'ä éðàL eòãé æàå ¯ ¦§¨¤§¨§¦§©¤¤§¨§§¨¥§¤£¦¤¡¨§©£¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
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רלז

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
éïåùàøàäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ

ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä éðà-ék¦«£¦º¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©
:Baø÷a älà éúúà éúLáéðæàa øtñz ïrîìe ¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧

ðáða-ïáe Eíéøöîa ézìlrúä øLà úà E ¦§¹¤¦§À¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦
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:ýåýéâeøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´
éúî-ãr íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´

:éðãáréå énr çlL éðtî úðrì zðàî(éåì)ãék ¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦²
ì äzà ïàî-íàøçî àéáî éððä énr-úà çlL ¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøàäàìå õøàä ïér-úà äqëå ©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ

øúé-úà | ìëàå õøàä-úà úàøì ìëeé©−¦§´Ÿ¤¨®̈¤§¨©´¤¤¤́
-úà ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä äèìtä©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ¤

:äãOä-ïî íëì çîvä õrä-ìkåézá eàìîeE ¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸¨¤¹
éãár-ìë ézáe-àì øLà íéøöî-ìë ézáe E ¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧«Ÿ
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-úà çlL L÷Bîì eðì äæ äéäé éúî-ãr©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ§¥½©©Æ¤
íøèä íäéäìà ýåýé-úà eãáréå íéLðàä̈«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®£¤´¤

:íéøöî äãáà ék òãzçäLî-úà áLeiå ¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦©©º¤¤³
eãár eëì íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½§¬¦§−

:íéëìää éîå éî íëéäìà ýåýé-úàèøîàiå ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«©´Ÿ¤
eðúBðááe eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða äLî¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧¦§¥¹

:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöaéøîàiå §Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«©´Ÿ¤
çlLà øLàk íënr ýåýé ïë éäé íäìà£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð ärø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

àéék ýåýé-úà eãárå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬
éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúàŸ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬

:ärøôñ ©§«Ÿ

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח טבת, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

שבט  כ"ד  ביום  שנים  שלש  ימלאו  שי'  לבנו...  אשר  מודיע  בו  טבת,  מי"ג  מכתבו  על  במענה 
הבע"ל ושואל אם להקדים האפשערעניש ליום ההילולא יו"ד שבט:

הנה ידוע מנהג ישראל תורה היא אשר האפשערעניש עושים לא קודם מיום מלאת שלש שנים 
להבן, ובמילא גם הוא ינהג ככה ויהי' בשעה טובה ומוצלחת, ומועתק בשולי הגליון קטע ממכתב כ"ק 

מו"ח אדמו"ר בענין האפשערעניש.

מה שכותב שדואג עתה בענין פרנסתו, הנה הי' מהנכון שיתן בכל יום - מימות החול - קודם 
וע"ז אומר הקב"ה בחנוני נא  וידוע פסק רז"ל עשר בשביל שתתעשר  התפלה איזה פרוטות לצדקה 
בזאת ומובא באחרונים שלדעת כמה פוסקים הנה גם על צדקה סתם נאמר הכתוב ובחנוני כו' יעוין 

שו"ע יו"ד סרמ"ז ובנ"כ שם ומובאות הדיעות בזה בשדי חמד כללים מערכת נ' ט"ז.

בטח למותר להעירו להתחזק בשמירת שלש השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח 
אדמו"ר בחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה להצלחה בפרנסה.



לוח זמנים לשבוע פרשת וארא - בערים שונות בעולם רלח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:3806:4008:3108:3409:0809:1010:0010:0312:1112:1416:4516:4917:1417:1816:2817:29באר שבע )ח(

06:4106:4308:3208:3409:0909:1110:0110:0312:1112:1416:4416:4817:1017:1416:1417:25חיפה )ח(

06:3706:3908:3008:3209:0709:0909:5910:0212:1012:1316:4716:5117:1117:1516:1117:26ירושלים )ח(

06:4006:4208:3208:3409:0909:1110:0110:0412:1212:1416:4316:4717:1217:1616:2517:27תל אביב )ח(

07:4507:4508:5909:0109:4809:5010:3210:3412:2512:2816:0616:1116:4516:5015:5217:04אוסטריה, וינה )ח(

05:5706:0108:4908:5309:3709:4010:5310:5613:5814:0020:4520:4721:1721:1920:2721:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:4007:4109:0009:0209:4709:4910:3210:3412:2812:3116:1616:2016:5316:5816:0217:11אוקראינה, אודסה )ח(

07:1807:1908:3308:3509:2209:2410:0610:0811:5912:0215:4115:4616:2016:2515:2716:39אוקראינה, דונייצק )ח(

07:3107:3208:4408:4609:3409:3610:1710:2012:1012:1315:5015:5516:2916:3415:3616:49אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

08:0408:0509:1209:1410:0310:0510:4510:4812:3612:3916:0816:1316:4916:5415:5417:09אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5807:5909:0409:0609:5609:5810:3810:4112:2912:3115:5916:0416:4116:4615:4517:01אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
07:0407:0609:0809:1009:4209:4410:3710:4012:5312:5617:4217:4618:0818:1217:2518:22

08:0208:0309:2509:2710:1110:1310:5710:5912:5412:5716:4816:5317:2217:2716:3217:40איטליה, מילאנו )ח(

06:1106:1408:4008:4309:1109:1410:1310:1612:4512:4818:1918:2218:4318:4618:0318:55אקוואדור, קיטו )ח(

05:4005:4508:3108:3509:1509:1910:3010:3313:3113:3320:0920:1120:4020:4119:5220:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:1206:1709:0409:0809:5710:0111:1511:1814:2414:2721:2021:2121:5621:5721:0322:12ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2507:2609:0309:0509:4409:4610:3310:3612:3712:4016:5016:5417:2217:2616:3517:38ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1807:2008:5408:5609:3509:3810:2410:2612:2712:2916:3516:3917:0817:1216:2017:25ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:1907:2008:5408:5609:3609:3810:2410:2712:2712:3016:3516:4017:0817:1216:2117:25ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

08:0008:0109:3109:3410:1510:1711:0211:0413:0313:0617:0617:1017:4017:4416:5217:57ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1507:1709:1109:1309:4709:4910:4010:4212:5212:5517:3017:3417:5718:0117:1518:12ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5606:5708:4408:4709:2209:2410:1410:1612:2312:2616:5016:5417:2017:2416:3617:35ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0607:0809:0709:1009:4209:4410:3610:3912:5212:5517:3817:4218:0518:0817:2318:19ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1607:1808:5008:5209:3209:3510:2010:2312:2212:2516:2916:3317:0217:0616:1417:19ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:4207:4309:1809:2009:5910:0110:4810:5012:5112:5417:0017:0417:3217:3716:4517:49ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1707:1808:4908:5209:3209:3410:2010:2212:2112:2416:2616:3016:5917:0416:1117:17ארה״ב, שיקגו )ח(

06:0006:0308:4108:4409:1509:1810:2210:2513:0613:0919:0719:0919:3219:3418:5119:44בוליביה, לה-פס )ח(

08:4608:4709:5009:5210:4310:4411:2411:2613:1313:1616:4016:4517:2217:2716:2617:43בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:4508:4509:4909:5110:4210:4411:2411:2613:1313:1616:4216:4717:2417:2916:2817:44בלגיה, בריסל )ח(

05:2005:2308:0508:0908:4208:4509:5109:5512:4112:4419:0019:0219:2219:2418:3919:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0905:1307:5407:5808:3008:3409:4009:4312:2912:3218:4118:4419:0819:1018:2519:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

08:0608:0609:0809:1010:0110:0310:4310:4512:3112:3415:5816:0416:3916:4415:4617:00בריטניה, לונדון )ח(

08:2508:2509:1909:2010:1510:1710:5510:5712:4012:4215:5416:0016:4016:4515:4417:02בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1708:1709:1509:1710:1010:1210:5010:5312:3712:4015:5916:0516:4216:4715:4417:03גרמניה, ברלין )ח(

08:2408:2409:3209:3410:2310:2511:0511:0812:5612:5916:2816:3417:0917:1416:1517:30גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1405:1808:0108:0508:3908:4209:5009:5312:4212:4519:0919:1119:2919:3118:4519:42דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:0907:1209:2009:2209:5209:5510:4910:5213:0913:1218:0918:1218:3418:3817:5418:47הודו, מומבאי )ח(

07:0407:0709:1509:1809:4809:5010:4510:4813:0513:0818:0618:0918:3118:3517:5118:44הודו, פונה )ח(

07:3107:3208:4708:4909:3609:3710:2010:2212:1412:1715:5816:0316:3616:4115:4416:55הונגריה, בודפשט )ח(

07:2407:2508:5809:0109:4009:4310:2910:3112:3112:3416:3816:4317:1117:1616:2417:28טורקיה, איסטנבול )ח(

07:4007:4109:2109:2310:0110:0310:5010:5312:5612:5917:1217:1617:4317:4816:5718:00יוון, אתונה )ח(



רלט

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת וארא - 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
07:5007:5109:0809:1009:5509:5710:4010:4212:3512:3816:2116:2616:5917:0316:0717:18מולדובה, קישינב )ח(

07:0807:1009:1709:2009:5009:5310:4710:5013:0713:0918:0618:0918:3118:3417:5018:44מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:3904:4407:2907:3408:3308:3609:5309:5613:0913:1220:2020:2121:0121:0120:0321:19ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5206:5408:5108:5409:2609:2910:2010:2312:3412:3717:1617:2017:4317:4717:0117:58נפאל, קטמנדו )ח(

07:3407:3609:1109:1409:5309:5510:4110:4412:4512:4816:5517:0017:2817:3216:3917:44סין, בייג'ין )ח(

07:0407:0609:3109:3410:0210:0511:0511:0813:3513:3819:0719:1019:3119:3318:5119:43סינגפור, סינגפור )ח(

07:4507:4508:4408:4609:3909:4110:1910:2212:0712:1015:2815:3416:1216:1715:1516:33פולין, ורשא )ח(

05:4405:4708:2208:2508:5508:5810:0110:0412:4112:4418:3418:3618:5919:0118:1819:11פרו, לימה )ח(

08:2108:2209:4309:4510:2910:3111:1511:1713:1113:1417:0217:0717:3917:4316:4817:57צרפת, ליאון )ח(

08:4308:4409:5609:5810:4510:4711:2911:3113:2113:2417:0117:0617:3917:4416:4517:58צרפת, פריז )ח(

06:0206:0408:2608:2908:5709:0009:5910:0212:2712:3017:5317:5618:1718:2017:3718:29קולומביה, בוגוטה )ח(

07:5007:5109:1809:2010:0210:0410:4910:5112:4812:5116:5016:5417:2217:2616:3317:39קנדה, טורונטו )ח(

07:3307:3408:5608:5809:4209:4410:2810:3012:2512:2816:1816:2316:5316:5816:0317:11קנדה, מונטריאול )ח(

06:5206:5308:3908:4109:1709:1910:0810:1012:1612:1916:4116:4517:1117:1516:2617:26קפריסין, לרנקה )ח(

09:2009:2010:0710:0911:0611:0811:4511:4713:2713:3016:3416:4017:2217:2716:2017:44רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:5908:5909:4209:4310:4310:4411:2011:2213:0013:0316:0516:1116:5116:5615:4817:14רוסיה, מוסקבה )ח(

08:0708:0809:2509:2710:1210:1410:5710:5912:5212:5516:3716:4217:1517:1916:2317:34רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:1208:1309:2909:3110:1710:1911:0211:0412:5612:5916:4616:5117:1917:2416:2717:38שוויץ, ציריך )ח(

06:3906:4208:5508:5809:2709:3010:2610:2812:4912:5217:5818:0218:2318:2617:4318:36תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם – לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd ± g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור – המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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תפלת הדרךמר

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
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   הורידו את יישומון
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מחנות היישומים 
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